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زمان شیپورها و غیر مسیحیان

 _2هفت شیپور
مکاشفه 19 :11_6 :8
اولین فرشته شیپور را به صدا در می آورد.
تگرگ و آتش آمیخته به خون می بارد یک سوم از زمین را می سوزاند
دومین فرشته شیپور را به صدا در می آورد.
چیزی بسان کوهی بزرگ که مشتعل به آتش بود  ،به دریا افکنده می شود و یک سوم دریا تبدیل به خون می
شود همه موجودات زنده می میرند و یک سوم کشتی ها به زیر آب می روند .
سومین فرشته شیپور را به صدا در می آورد.
سنتین از آسمان فرو افتاد و یک سوم از آبها تلخ و مسموم شد .که مردم با نوشیدن
یک ستاره بزرگ به نام اَف َ
آن می میرند.
چهارمین فرشته شیپور را به صدا در می آورد.
یک سوم از نور خورشید  ،ماه و ستاره ها از بین می روند

 _3عقاب بر فراز آسمان پرواز می کند.
اولین وای (بال)
یک عقاب بر فراز آسمان پرواز می کند و برای مردم روی زمین با صدای بلند فریاد می زند .
پنجمین فرشته شیپور خود را به صدا در می آورد.
یک ستاره که به زمین افتاد کلیدی را به دست دارد.
ستاره به چاهی گود که انتها ندارد می افتد

ملخها با قدرت نیش عقرب کسانی را که مهر خدا را بر پیشانی ندارند به مدت پنج ماه آسیب می رسانند بی آنکه
آنها را بکشند .پادشاهشان فرشته ا َ َبدون به یونانی آپولیون بود.
ششمین فرشته شیپور خود را به صدا در می آورد.

چهار فرشته درکنار رودخانه فرات از بند آزاد می شوند.
اسبهایی با سر مانند شیر و دمشان مانند مار  ،و با آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد یک سوم از
مردم را می کشند.
هنوز هم افرادی که مانده اند به خدا توبه نکرده و حاضر به پرستش خدا نشدند.

 _4فرشته همراه با طومار
دومین وای (بال)

یک فرشته از آسمان می آید بهمراه
یک طومار کوچک در دستش دارد و با صدای بلند فریاد می زند.
هفت رعد سخن گفتند  ،یک صدایی از آسمان به یوحنا می گوید که آنچه را که رعد می گویند یاداشت نکن و
ننویس.
فرشته می گوید زمان تمام شده است .در روزهایی که فرشته هفتم صدای شیپور را می نوازد وعده ی خدا
محقق میشود .
فرشته به یوحنا می گوید که طومار را بخورد و دوباره به بسیاری از کشورها و مردمان ،زبانهای مختلف و
پادشاهان بسیار پیشگویی کند
مکاشفه 11_1 :10

_5در هفتمین شیپور معبد خدا در آسمان قابل مشاهده است.
سومین وای (بال )
هفتمین فرشته شیپور را به صدا در می آورد.
صداهای بلند در آسمان پیچید که می گفت:
آن خداوند ما و مسیح او شده است .
"حکومت جهان ،از ِ
و او تا ابد پادشاهی خواهد کرد".
آن  24بزرگان روحانی روی بر زمین نهاده و خدا را سجده می کنند
معبد خدا در آسمان باز می شود و صندوق عهد ظاهر می شود.
غرش رعد و زمین لرزه رخ می دهد.
ّ
مکاشفه 19_15 :11
وقتی مردم بنی اسرائیل درصحرا جمع می شدند  ،برای عبادت ،برای جنگ یا برای ادامه حرکت از شیپورها استفاده می شد.

کتاب اعداد 10_1 : 10

 _6دو شاهد کلمه و روح
یوحنا معبد و مذبح خدا را اندازه گیری می کندو کسانی را که در
آنجا عبادت می کنند را می شمارد.
شهر مقدس اورشلیم توسط غیر مسیحیان
به مدت  42ماه پایمال می شود.

دو شاهد ،همان دو درخت زیتون و دو چراغدان هستند  ،که  1260روز نبوت می کنند.
سپس جانور وحشی از چاه بی انتها بیرون می آید و شاهدان را می کشد .جسد به مدت سه و
نیم روز در خیابان اورشلیم می ماند  ،جایی که خداوندشان مصلوب شد.سپس خدا آنها را از
زنده کرد و آنان به آسمان باال برده میشوند.
یک زمین لرزه بزرگ یک دهم اورشلیم را ویران خواهد کرد 7000.نفر کشته خواهند شد.

 _7توضیح دو شاهد
عیسی مسیح بر روی زمین موثراست وفعالیت می کند))3 1/2در سال ،او موعظه می
کند تا زمان مرگ بر روی صلیب و رستاخیز و بعد روح القدس را در پنتطکاست می
فرستد.
وقتی عیسی مسیح بر روی کوه جالل حضور یافت  ،در آنجا این دو شاهد موسی و الیاس
بودند که شهادت کالم و روح را نشان می دهند.
درختان زیتون نماد مسح روح القدس برای پادشاهان و کاهنان است.
چراغدانها نماد کلیسا است.
کسانی که به شهادت از طریق کالم عیسی و قدرت روح القدس ایمان دارند  ،کسانی که به
عیسی مسیح ایمان دارند از مرگ برخواسته و در زندگی ابدی نجات پیدا می کنند.

 _8دو نشان در آسمان _ زن و اژدها
مکاشفه 18_1 :12
زنی لباس خورشید به تن داشت به همراه ماه

در زیر پاهایش و تاجی از دوازده ستاره به سر داشت
زن باردار است و فرزندش را به دنیا می آورد
اژدها با هفت سر و ده شاخ می خواهد کودک زن را ببلعد

زن کودکی به دنیا می آورد که یکدفعه به سرعت به باال نزد خدا و پیش تخت او می رود.
این زن به بیابان جایی که خدا برای او مهیا کرده بود گریخت تا در آنجا از او به مدت  1260روز نگهداری کنند.
نبردی در آسمان بین اژدها و میکائیل و فرشتگان او صورت می گیرد ،اژدها  ،شیطان وفرشتگانش در برابر آنها
شکست خوردند و پایگاه خود در آسمان را از دست دادند وشیطان با فرشتگان خود از آسمان به زمین افکنده شدند.
برادران ما اژدها را از طریق خون بره و شهادت او شکست داده اند
اژدها سعی دارد زن را بکشد.زن نجات یافته است  ،اژدها مخالف فرزندان دیگر زن است و کسانی که احکام خدا
را حفظ می کنند و شهادت مسیح را نگه می دارند.

 _9توضیح عالیم موجود در آسمان
زن نماد ی از عهد خدا با انسان است
از طریق وعده به سارا اسحاق متولد شد و از طریق وعده به مریم  ،عیسی متولد شد.
غالطیان 28_24 :4
خورشید _ میثاق(عهد) جدید
ماه _ میثاق (عهد)قدیمی
دوازده ستاره در تاج _ دوازده قبیله اسرائیل و دوازده رسول وحواری
کودک _ عیسی مسیح
فرزندان دیگر _ مسیحیان مومن
اژدها و مار نماد شیطان است
شیطان از بهشت سقوط کرد و با قربانی شدن عیسی مسیح بر روی صلیب و شهادت مومنان به عیسی مسیح ،
شیطان شکست خورد.

 _10آن دو جانور وحشی
مکاشفه 13
یک حیوان با هفت سر و ده شاخ
که به نظر می رسد مانند یک پلنگ از قدرت دریا برخواست
اژدها قدرت فوق العاده ای به حیوان وحشی داد
مردم اژدها و حیوان وحشی را می پرستند
این حیوان وحشی به مدت  42ماه قدرت را به دست می گیرند.
حیوان وحشی به خدا بی احترامی می کنند و همه مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند .
یک حیوان وحشی دیگر با دو شاخ از زمین بیرون می آید که شبیه بره است اما مانند اژدها صحبت می کند.
حیوان وحشی مردم را مجبور به عبادت می کند
از اولین حیوان وحشی مجسمه ای ساخته می شود ،
آن مجسمه زنده می شود و هرکس را که آن را پرستش نمی کند می کشد.
بره همچنین مجبور می کند که همه باید مهری از جانور وحشی بر پیشانی یا دست راست داشته باشند تا هیچ کس
نتوانند بدون آن عالمت چیزهای بخرد یا بفروشد.

 _11دوره ی غیر مسیحیان
یک زمان ،دو زمان و نیم ) )3 1/2سال شاهدان کشته می شوند و
بعد ) )3 1/2سه روز و نیم زنده می شوند و به آسمان باز می
گردند.
عالمت در آسمان بهمراه زن و اژدها نشان می دهد که کودک این
زن در آسمان بزرگ شده است و زن در صحرا  1260روز
محافظت شد.
این دو حیوان وحشی از دریا و زمین مردم را فریب می دهند تا
حیوان وحشی و مجسمه او را عبادت کنند و یک مهر بردست یا
پیشانی داشته باشند.آنها بدون آن نمی توانند چیزی بخرند یا بفروشند.

 42ماه با  1260روز یکسان است
دانیل 13 _4 :12
مکاشفه 14_2 :11
آزارو شکنجه اسرائیل
قربانی روزانه در معبد لغو شد و معبد توسط آنتیوخوس اپیفان
بی حرمت شد.
عیسی مسیح متولد می شود  ،بر روی صلیب می میرد و بعد سه
روز زنده می شود.
در سال  70معبد توسط رومیان سوزانده می شود
زمان آخر قبل از بازگشت عیسی مسیح ،شیطان فرشته رانده شده
آزاد می شود.
این دو شاهد در طی  1260روز نبوت میکنند ،غیر مسیحیان
وارد حیاط معبد می شوند.

 _12آوازی جدید بر روی کوه صیهون
مکاشفه 14
بره و  144000نفر از دوازده قبیله اسرائیل
بر روی کوه اورشلیم ایستاده و سرود جدیدی
می خوانند.
آنها بره را هر کجا که می رود دنبال می کنند
اولین برداشت از میان زمینیان ،خریداری
شده است.
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