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سه ماهه اول  2019ژانویه ،فوریه ،مارس

کتاب مکاشفه
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زادروز عيسي مسيح و سال نو ميﻼدي را به تمامي فارسي زبانان دنيا تبريك مي گوئيم

فهرست دروس
درس اول.

صفحه .5انجيل از جزيره پاتموس –  ٢٩دسامبر تا  ٤ژانويه

درس

دوم .صفحه .15در ميان چراغدانها –  ٥تا  ١١ژانويه

درس

سوم .صفحه .26پيام هاي عيسي به هفت كليسا –  ١٢تا  ١٨ژانويه

درس

چهارم .صفحه .37بره سزاوار–  ١٩تا  ٢٥ژانويه

درس

پنجم .صفحه .47هفت مهر –  ٢٦ژانويه تا  ١فوريه

درس

ششم .صفحه .57قوم مهر خورده خدا –  ٢تا  ٨فوريه

درس

هفتم .صفحه .68هفت شيپور –  ٩تا  ١٥فوريه

درس

هشتم .صفحه .79شيطان ،دشمن شكست خورده –  ١٦تا  ٢٢فوريه

درس

نهم .صفحه .90شيطان و دو متحد او –  ٢٣فوريه تا  ١مارس

درس دهم.

صفحه .101انجيل جاوداني خدا –  ٢تا  ٨مارس

درس

يازدهم .صفحه .112هفت بﻼياي پاياني –  ٩تا  ١٥مارس

درس

دوازدهم .صفحه .123داوري بر بابل –  ١٦تا  ٢٢مارس

درس سيزدهم.

صفحه» .133اكنون همه چيز را از نو ميسازم« –  ٢٣تا  ٢٩مارس
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مقدمه
خبر خوش از پاتموس

تقريباً دو هزار سال پيش ،يوحناي رسول بدليل اينكه وفادارانه انجيل را بشارت مي داد ،به جزيرة صخرهاي كوچكي
در درياي اژه تبعيد شد .اين رسول سالخورده تمام سختيهاي زندان را در روم تحمل كرده بود .يك روز سبت
خاص ديدار ويژه اي با عيسي مسيح داشت كه براي دلگرم نمودن خادم خود بخاطر آﻻم و دردهايش آمده بود.
عيسي در مجموعهاي از رؤياها ،چشم اندازي از تاريخ كليسا و آنچه كه قوم در انتظار خدا براي بازگشت
خداوندشان تجربه خواهند كرد را به او نشان داد.
آنچه يوحنا در رؤيا ديده بود ،با خلوص نيت و وفادارانه در طوماري كه آن را مكاشفه عيسي مسيح )مكاشفه يوحنا
باب  ١آيه  (١ناميد ،ثبت نمود .كتاب او به معراج عيسي و بازگشت او و كارها و اموري مي پردازد كه در خﻼل اين
دوران انجام رخ مي دهد .هدف اين بود كه به مسيحيان تمام اعصار اطمينان دهد كه مسيح حي و حاضر است و
آنها را در حين تجربه سختيهاي زندگي روزمره ،در ميان جهاني سقوط كرده ،كه در كارزارِ جدال عظيم
گرفتار است تقويت كند.
در اين سه ماهه ،به كنكاش اين كتاب خواهيم پرداخت .در اين طيف گستردة نقش قلم ،بر روي بخش ها و
موضوعات اصلي كتاب تمركز خواهيم نمود .هدف اين است كه با موضوعات كليدي كتاب آشنا شويم و ببينيم كه
در واقع ،عيسي مسيح ،زندگي ،مرگ ،قيام و رسالت كهانت اعظميِ او براي شفاعت قوم وي مي باشد.
همچنانكه به مطالعه ادامه مي دهيم ،در مسير هاي زير به پيش خواهيم رفت:
 -١مطالعه ما از مكاشفه يوحنا بر پايه مفاهيم كتاب مقدسي الهام شده از كتاب مقدس ميباشد .در حالي كه پيامهاي
كتاب از جانب خدا آمده است  ،زبان ارتباطاني آنها بشري است .با توجه با اينكه زبان و تصاوير برگرفته شده از
تاريخ قوم خدا در عهد قديم است ،پي خواهيم برد كه چگونه يوحنا اين پيامها را منتقل نموده است.
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 -٢مطالعه و بررسي دقيق نبوت هاي مكاشفه )همچون نبوت هاي دانيال( نشان مي دهد كه در ترتيب زماني تاريخي
تفسير نبوتي ،روشي درست براي درك نبوت هايي است كه محقق شده اند يا در شُرُف به حقيقت پيوستن مي باشند
بخاطر اينكه جريان تاريخ را از زمان نبي تا خاتمه جهان دنبال مي كنند .اين روش نشان مي دهد كه چگونه بايد
كوشش كنيم تا معني را از متن استنتاج كنيم تا اينكه تفسيري از پيش تعين شده را بر آن تلقين و اعمال كنيم.
 -٣ساختار شكل دهنده مكاشفه يوحنا از بسياري جهات براي كاربرد معتبر پيشگوييهاي كتاب مهم ميباشد .تحليل
ما از كتاب بر اساس ساختار چهارگانه كتاب به ترتيب ذيل خواهد بود:
الف( مكاشفه يوحنا از باب  ١آيه  ١تا باب  ٣آيه  ٢٢بطور نبوتي به وضعيت كليساها از زمان يوحنا تا دورههاي
مختلف در طول تاريخ پرداخته است.
ب( مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ١تا باب  ١١آيه  ١٨تكرار مي كند )يا نكته هاي اصلي را دوباره خﻼصه و جمع بندي
مي كند( و بر روي آن تاريخ كليسا را بنا كرده ،از نمادهاي آخرالزماني استفاده مي كند كه به تدريج جزئيات
بيشتري به آن اضافه مي كند.
پ( مكاشفه  ٢٠ :١٤-١ :١٢موضوع هاي محوري كتاب هستند و در برگيرنده تاريخ جدال عظيم از زمان پيش از
عيسي تا ظهور ثاني مي باشند.
ج( مكاشفه يوحنا باب  ١٥آيه  ١تاباب  ٢٢آيه٢١منحصراً بر آخر زمان تمركز دارند.
 -٤تفسير معنادار از پيشگوييهاي مكاشفه يوحنا بايد مسيح محور باشند .كل كتاب از ديدگاه مسيح نوشته شده
است .تنها از طريق مسيح است كه نمادها و تصاوير كتاب مكاشفه يوحنا معناي نهايي و برجستگي خود را بدست
خواهند آورد.
مكاشفه يوحنا به آناني كه كﻼم آن را مي خوانند يا مي شنوند و به كساني كه به تذكرات آن اعتنا نموده و آن را
رعايت مي كنند ،وعدة بركت مي دهد » .كتاب مكاشفه با تذكره اي به روي ما گشوده مي شود تا بتوانيم
رهنمودهايي را كه در بر دارد درك نمائيم » .و خوشا به حال كسي كه اين را ميخواند و كساني كه به كلمات اين
نبوت گوش دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل كنند ،زيرا بزودي همه اين چيزها به وقوع خواهد
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پيوست « )مكاشه يوحنا باب  ١آيه  .(٣وقتي كه مي فهميم كه اين كتاب چه معني و مفهومي براي ما دارد ،آنگاه در
ميان ما احياي عظيمي ديده خواهد شد .ما بطور كامل درسهايي را كه به ما تعليم مي دهد را نمي فهميم ،عليرغم
حكمي كه به ما داده شده تا آنرا پژوهش و مطالعه كنيم «  -الن جي وايت ،شهادتهايي براي مبشران انجيل ،صفحه
.١١٣
همچنان كه اين كتاب را تحليل مي كنيم ،از شما دعوت مي كنيم تا چيزهايي را كه نياز داريد تا بشنويد؛ و مورد
توجه قرار دهيد را براي خودتان كشف كنيد ،در حيني كه منتظر آمدن سرورمان عيسي مسيح هستيم .مولف :دكتر
رانكو استيفانوويچ ،استاد عهد جديد در دانشكده الهيات دانشگاه اندروز وابسته به كليساي ادونتيستهاي روز هفتم
مي باشد .تخصص او كتاب مكاشفه يوحنا مي باشد.
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