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سقوطش )مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١٢تا باب  ١٨آيه  ،(٢٤باب  ١٧مكاشفه اين نظام مذهبي مرتد آخر زمان را
توصيف ميكند ،اين بار از لحاظ فاحشهاي سوار بر وحش كه همراه با دخترانش جهان را عليه خدا فريب ميدهد
)مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ١تا .(١١
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢٣مارس آماده شويد.

 ١٧مارس

يكشنبه

بابل فاحشه
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١را بخوانيد .ارميا باب  ٥١آيه  ١٣نشان ميدهد كه آبهاي بسيار كه
بابل بر روي آنها قرار گرفته است ،رودخانه فرات ميباشد .با توجه به مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه
 ،١٥آبهاي بسيار نماد چه ميباشند؟

در كتاب مقدس يك زن نماد قوم خدا ميباشد .در مكاشفه يوحنا ،كليساي حقيقي خدا به عنوان زني پاكدامن به
تصوير كشيده شده است )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ،١باب  ٢٢آيه  .(١٧از اين رو ،فاحشه نشان دهنده مردمي مرتد
و بيايمان ميباشد .در مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ،٥اين فاحشه به عنوان بابل بزرگ شناخته شده است .درست
همانطور كه بابل باستان براي وجودش وابسته به رودخانه فرات بود ،بابل آخر زمان نيز به حمايت انبوه مردم براي
اجراي برنامههايش متكي خواهد بود.
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ٢و باب  ١٤آيه  ٨را بهمراه باب  ١٨آيات  ٢و  ٣بخوانيد .كدام دو
گروه از مردم درگير رابطه نامشروع و اغوا شدن توسط بابل آخر زمان مشخص شدهاند؟
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گروه اول ،پادشاهان زمين و قدرتهاي سياسي حاكم ميباشند .آنها چنين به تصوير كشيده شدهاند كه بابل فاحشه
رابطهاي نامشروع دارند .در عهد قديم ،زبان فساد اغلب براي توصيف ميزان ارتداد اسرائيل از خدا و روي آوردن به
بت پرستي بكار برده شده است )اشعيا باب  ١آيه ٢١؛ ارميا باب  ٣آيات  ١تا  .(١٠رابطه نامشروع ميان پادشاهان زمين
و فاحشه ،نماد اتحاد نامشروع ميان بابل آخر زمان و قدرتهاي سياسي حاكم ميباشد.
گروه دوم در رابطه نا مشروع با بابل فاحشه ساكنين زمين ،توده تحت حكومت ميباشند .اينها از نظر روحاني از
شراب فساد بابل مست شدهاند .در مقايسه با قدرتهاي سياسي حاكم ،عامه مردم توسط آموزهها و شيوههاي فريبنده
بابل مست شدهاند و به اشتباه فكر ميكنند كه او ميتواند از ايشان محافظت نمايد .وقتي مردم مست هستند،
هوشيارانه فكر نميكنند و خيلي راحت اداره ميشوند )اشعيا باب  ٢٨آيه  ٧را ببينيد( .تمام جهان به استثناي
بازماندگان ايماندار توسط بابل به گمراه و ضﻼلت كشيده خواهند شد.
در پايان ،مانند امروز و آنگونه كه هميشه بوده است ،تودههاي مردم درست متوجه نميشوند.
اين مطلب درباره خطرات دنبال كردن احساسات ،بدون در نظر گرفتن اينكه چقدر دلپسند باشند
چه مي گويد؟

 ١٨مارس

دوشنبه

فاحشه سوار بر وحش سرخ فام
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ٣را بخوانيد .يكي از هفت فرشته اي كه هفت جام پر از هفت بﻼي
آخر را در دست داشت ،داوري بر ضد فاحشه اي كه بر روي آبهاي بسياري نشسته بود را به يوحنا
نشان داد .وقتي كه يوحنا او را مي بيند ،او بر روي وحش سرخ فام سوار است .به چه طريقي
نمادهاي آب و وحش بطور مناسب حاميان بابل را شرح مي دهند؟
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همانطور كه يوحنا در رؤيا به بيابان برده مي شود ،زني را سوار بر يك وحش قرمز ميبيند .در حالي كه فاحشه نماد
يك نهاد مذهبي است ،وحش نماد يك قدرت سياسي مي باشد .تصوير مذهبي كه بر قدرتهاي سياسي و سكوﻻر
سوار است ،به دو نهاد جداگانه اشاره دارد ،چيزي كه در گذشته مطرح نبود ،زماني كه مذهب و سياست يكپارچه
بودند .با اين وجود ،پيشگويي نشان ميدهد كه اين دو در آخر زمان به هم خواهند پيوست .مفهوم سوار بر وحش
بودن نشانه سلطه ميباشد؛ اين نشان ميدهد كه اين نظام مذهبي آخر زمان بر قدرتهاي سياسي و سكوﻻر غالب
خواهد بود.
كدام ويژگيهاي فاحشه به اژدها ،وحش دريا و وحشي كه از زمين بيرون ميآيد در مكاشفه
يوحنا بابهاي  ١٢و  ١٣اشاره دارند؟
فاحشه به رنگ بنفش و قرمز آتشين و مزين به زيور آﻻتي از طﻼ ،سنگهاي گرانبها و مرواريد به تصوير كشيده
شده بود؛ اين شيوه فاحشهها در ايام كهن براي باﻻ بردن قدرت فريبندگي بود )ارميا باب  ٤آيه  .(٣٠قرمز به عنوان
رنگ خون ،مطابق با شخصيت ظالم اين نظام مذهبي ميباشد.
لباس فاحشه نيز تقليدي از جامههاي كاهن اعظم در عهد قديم را يادآوري ميكند كه شامل رنگهاي بنفش ،قرمز
و طﻼيي بود )خروج باب  ٢٨آيات  ٥و  .(٦همچنين نوشتة كفرآميز بر روي پيشاني فاحشه ،جايگزين نوشته » قدوس
پروردگار « بر روي دستار كاهن اعظم بود )خروج باب  ٢٨آيات  ٣٦تا  .(٣٨جامي كه او در دست داشت يادآور
ظروف حرم مطهر يا قدس مي باشد كه بلشصر ،پادشاه بابل و مهمانان او از آنها شراب نوشيدند )دانيال .(٤-٢ :٥
جامي كه در دست فاحشه بود ،ظاهري از حقيقت را بكار مي برد تا شراب را مخفي كند – جعلي بودن سيستم
مذهبي آخر زمانِ شيطان – بخاطر اينكه جهان را فريفته و از خدا دور كند.
عﻼوه بر اين ،شرح حال بابل فاحشه به كسي منتسب گرديده كه از خون مقدسين و شهداي عيسي مست شده است،
افرادي كه در نتيجه شهادت دادن به مسيح به شهادت رسيدند .اين بابل آخر زمان را به مسيحيت مرتد قرون وسطي
در اروپاي غربي مرتبط است كه توسط پاپ رهبري ميشد و مسئول مرگ ميليونها مسيحي وفادار به انجيل بود.
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توصيف بابل فاحشه ،تصوير ايزابل در كليساي طياطيرا را منعكس ميكند )مكاشفه يوحنا باب ٢
آيات  ٢٠تا  ٢٣را ببينيد( .شباهت ميان اين دو زن چگونه ويژگي بابل آخر زمان را شرح ميدهد؟

 ١٩مارس

سه شنبه

شناسايي وحش سرخ فام
مكاشفه  ،٣ :١٧وحش سرخ فام را با عبارتي متشابه با وحش درياي مكاشفه  ١٣شرح مي دهد كه با امت خدا جنگيد
و بر آنان پيروز شد )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ٥تا  .(٧در اوايل دوره آزار و جفا بود كه سبب شد تا زن پاكدامن
در طول دوره نبوتي  ١٢٦٠روز /ساله قرون وسطي از سال هاي  ٥٣٨تا  ١٧٩٨به بيابان فرار كند )مكاشفه يوحنا باب
 ١٢آيات  ١٣و  .(١٤اگر چه در قرن ايده »اتحاد كليساهاي جهان« بسر مي بريم ،پروتستان ها همچنان به خوبي آزار
و جفاي وحشتناك گذشته را به ياد خواهند آورد ،زيرا بر اساس پيشگويي ،چيزي مشابه اما بدتر دوباره اتفاق خواهد
افتاد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ٨را بخوانيد .كلمات اين آيه را با مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  ٨مقايسه
كنيد .مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  ٣چگونه سه مرحله وجود وحش و فعاليتهاي او را روشن
ميسازد؟

وحش قرمز با عنوان كسي كه بود ،و نيست ،و از چاه بيانتها بيرون خواهد آمد ،و به محكوميت ابدي خواهد رفت،
شناخته شده است .اين مراحل سه گانه پيش از هر چيز ،بدلي از نام الهي ،يهوه  -آن كسي كه هست و بود و خواهد
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آمد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه ٤؛ مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ٨را نيز ببينيد( اقتباس شده است .عﻼوه بر اين ،به سه
مرحله از موجوديت وحش  ،اشاره ميكند:
) (١وحش »بود« ،يعني در گذشته وجود داشت .فعاليتهاي ابتدائي وحش براي دوره اي  ٤٢ماهه ،كه بعنوان دوران
نبوي  ١٢٦٠روزه/ساله اشاره دارد ،بطول انجاميد )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  ٥و درس نهم روز يكشنبه را ببينيد(.
)» (٢نيست« .وحش با زخم كشندهاش )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  (٣به مرحله »عدم وجود« دست كم به عنوان
جفا دهنده ،در سال  ١٧٩٨رسيد .براي مدتي از صحنه جهان ناپديد شد؛ با اين حال زنده ماند.
) (٣در نهايت ،با بهبود زخم كشنده ،وحش در غضب شيطاني كامل احيا خواهد شد.
باب  ١٧مكاشفه يوحنا ،وحش مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١تا  ٨را در زمان بهبودي زخم كشندهاش توصيف
ميكند .بابل فاحشه بر روي اين وحش احيا شده مي نشيند .بار ديگر اتحادي كوتاه مدت ميان مذهب و سياست،
آنگونه كه در طول قرون وسطي بود ،وجود خواهد داشت و آزار و جفا دوباره روي خواهد داد.
بگذاريد مخالفت بوجود آيد ،اجازه دهيد تعصب و نابردباري بار ديگر بيايد ،اجازه دهيد آزار و
جفا بيشتر شود و افراد دو دل و رياكار متزلزل و تسليم ايمان خواهند شد؛ اما مسيحيان حقيقي
مانند صخره محكم خواهند ماند ،ايمانشان قويتر و اميدشان روشنتر از روزهاي موفقيت خواهد
بود - .الن جي .وايت ،جدال عظيم ،صفحه  .٦٠٢جمﻼت باﻻ در باره تجربه مسيحي كه بايد داشته باشيم ،چه
اﻻن و چه پيش از گشوده شدن رويدادهاي نهايي ،چه هشداري به ما مي دهد؟؟

 ٢٠مارس

چهارشنبه

هفت سر وحش
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ٩تا  ١١و باب  ١٣آيه  ١٨رابخوانيد .ﻻزمه درك هفت سر ،ذهني
خردمند ميباشد .در اينجا چه نوع حكمتي مد نظر است؟ چگونه ميتوان حكمت خدادادي را
بدست آورد )يعقوب باب  ١آيه  ٥را ببينيد(؟
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فرشته توضيح ميدهد كه هفت سر ،هفت كوه ميباشند .برخي از مترجمان بر اين باورند كه اينها به هفت تپهاي كه
شهر روم بر آنها واقع شده است ،اشاره دارند و به اين دليل است كه واژه يوناني ) oroiكوهها( را به صورت تپه
ترجمه ميكنند .همچنين هفت پادشاه وجود دارد كه با هفت كوه نشان داده ميشوند .و اين كوهها از پس هم مي
آيند و به هم چسبيده نيستند.
اين كوهها پادشاهان را به صورت فردي نمادين نمي كنند ،زيرا مكاشفه يوحنا با افراد به صورت تك سر و كار
ندارد بلكه با نظامها سر و كار دارد .در كتاب مقدس ،كوهها اغلب نماد قدرتها يا امپراتوريهاي جهان هستند
)ارميا باب  ٥١آيه ٢٥؛ حزقيال باب  ٣٥آيات  ٢و  .(٣در پيشگوييهاي كتاب مقدس ،پادشاهان به معني پادشاهيها
ميباشد )دانيال باب  ٢آيات  ٣٧تا  ٣٩و باب  ٧آيه  .(١٧بدين جهت ،هفت كوه به نظر ميرسد كه نشان دهنده هفت
امپراتوري پي در پي قوي كه در طول تاريخ بر جهان حكومت كردند ،ميباشد كه شيطان از طريق آنها با خدا
ضديت نمود و به قومش آسيب رساند.
از ديدگاه زماني يوحنا ،پنج سلسله از اين امپراتوريها سقوط كردهاند ،يكي آمده و ديگري هنوز نيامده است .پنج
سلسله اي كه سقوط كردهاند ،پادشاهيهاي بزرگي هستند كه در زمان عهد قديم حاكم بودند و )گاهاً( به قوم خدا
آسيب ميرساندند .مصر ،آشور ،بابل ،ماد-پارس و يونان .آن پادشاهي كه آمده ،امپراتوري روم در زمان يوحنا بود.
هفتمين پادشاهي كه هنوز نيامده است ،وحش باب  ١٣مكاشفه يوحنا ميباشد  -كليساي قرون وسطي به رهبري
پاپ ،كه بر قوم خدا غلبه كرده و به ايشان آسيب ميرساند  -كه بايد پس از زمان يوحنا و بعد از سقوط امپراتوري
مرتد روم ميآمد .تاريخ با قدرت از اين حقيقت نبوت شهادت ميدهد كه قرنها پيش از اتفاق افتادن اين رويدادها
نوشته شد.
كمي بعد يوحنا گفت كه وحش قرمز هشتمين قدرت جهاني است ،گرچه كه يكي از هفت سر )از قدرت هاي
جهاني( ميباشد .كدام يك از آن هفت سر؟ از آنجايي كه سرها از نظر زماني متوالي هستند ،هشتمين به احتمال
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زياد هفتمين سر ميباشد كه زخم مرگبار دريافت كرد .در زمان اين سر هشتم است كه وحش قرمز بابل فاحشه را
حمل ميكند .امروزه ،ما در زمان بهبودي زخم مرگبار زندگي مي كنيم .سر هشتم درست پيش از پايان خواهد آمد
و نابود خواهد شد.

 ٢١مارس

پنجشنبه

داوري بر بابل
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ١٢تا  ١٥و باب  ١٦آيات  ١٤تا  ١٦را بخوانيد .در مورد ده پادشاه از
متن چه مي آموزيد؟

تفاسير متفاوتي در مورد هويت ده پادشاه ارائه شده است .با اين وجود ،مكاشفه يوحنا به ما نميگويد آنها چه
كساني هستند .تنها چيزي كه ميتوانيم از متن بدست آوريم اين است كه آنها اتحاد سياسي كوتا مدتي هستند كه
درست پيش از پايان جهان ظاهر شده و از فاحشه حمايت ميكنند .تعدادشان مجموع قدرتهاي جهان ،كه با وحش
متحد خواهند شد را نشان ميدهد.
مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ١٣و  ،١٤بطور خﻼصه نبرد آرماگدون را كه در مكاشفه يوحنا باب ١٦آيات  ١٢تا ١٦
معرفي شد ،تشريح مي كنند .قدرت هاي جهاني هم پيمان كه از طريق كارهاي معجزه گونه قدرتهاي اهريمني در
رابطه با اژدها ،وحش دريا ،پيامبر كذاب شيفته و مدهوش شده اند ،بر عليه بره خواهند جنگيد .با بﻼني ديگر ،نبرد
آرماگدون يك جنگ نظامي در خاورميانه نيست ،بلكه نبرد شيطان و متحدانش بر ضد مسيح و قوم وفادارش مي
باشد.
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مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيات  ١٦تا  ١٨را بخوانيد .از آنچه در مكاشفه يوحنا باب  ١٦آيات  ٢تا ١٢
ديديم ،دليل تغيير نگرش ده پادشاه نسبت به بابل چيست؟ چه كسي مسئول آنچه در بابل اتفاق
ميافتد ،ميباشد؟

ده شاخ كه جانشين قدرت هاي منقسم شده اروپاست ،از خشم لبريز شده ،ناگهان بر ضد بابل فاحشه بر مي خيزد
)آشكارسازي آخر زمان پاپ( ،او را متروك و عريان مي سازد؛ بطور نمادين گوشت او را مي خورد و او را با آتش
مي سوزاند .نوشته هاي مربوط به آنچه كه بر سر بابل فاحشه خواهد آمد ،يوحنا زبان مشابهي را بكار مي برد براي
آنچه كه خدا گفت كه بر سر اورشليم زناكار خواهد آمد )ارميا  .(٣٠ :٤سوختن با آتش مجازاتي براي يك دختر
كاهن بود كه مرتكب اعمال شنيع نامشروع شده است )ﻻويان  .(٩ :٢١قدرت هاي فريب خورده سياسي متوهم شده
اند بخاطر اينكه بابل از محافظت از آنان در برابر بﻼيا ناتوان است.
آنها احساس ميكنند فريب خوردهاند و با خصومت به او حمله ميكنند .اين نظام مذهبي مرتد آخر زمان به همراه
تمام كساني كه از آن حمايت كردند با داوري كامل الهي روبرو خواهند شد.
پرسشهاي زيادي در مورد رويدادهاي پايان زمان همچنان بي پاسخ ماندهاند و از اين رو،
ميتوانند اكنون براي ما گيج كننده به نظر برسند .در مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ١٤چه وعده
خاصي به ما داده شده است و اين وعده بايد براي ما چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟

جمعه

تفكري فراتر:

 ٢٢مارس
قبل از سقوط كامل اخﻼقي بابل ،صدايي از آسمان به قوم خدا كه هنوز در آنجا هستند

اصرار مي كند » از او بيرون آييد اي قوم من « )مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيه  .(٤بسياري از عبادت كنندگان خدا هستند
كه همچنان به دﻻيل گوناگوني در بابل ميباشند .خدا از كليساي آخر زمانش براي فراخواندن اين مردم به خارج از
نظام مذهبي مرتد و سهيم نشدن در گناهانش استفاده ميكند .آنها براي فرار از سرنوشت بابل ،بايد از آن بيرون
آيند .خدا نميخواهد هيچ كس در بابل نابود شود .مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١تا  ١٠نشان ميدهند كه مردم خدا
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ترس بسياري در بابل به اين فراخوان پاسخ خواهند داد .پس ،درباره مسئوليت عظيمي كه بر دوش ما به عنوان
كليساي بازمانده خداست  ،بيانديشيد .اين مطلب چه چيزي درباره نيازمان به قدرت خدا در زندگي به ما مي گويد؟

سواﻻتي براي بحث
 -١همانطور كه مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيه  ٤نشان ميدهد ،مردم خدا ترس بسياري در بابل هستند
كه خدا آنان را » قوم خود « مي خواند كه بازتاب دهنده بيانيه ذيل مي باشد :در اين پيام بايد
داده شود ،اما درحالي كه بايد داده شود ،ما بايد مراقب باشيم كه به كساني فاقد نوري هستند كه
ما از آن برخورداريم حمله نكنيم و آنان را محكوم نكنيم .ما نبايد با حمله ددمنشانه به كاتوليك ها
از مسير محبت خارج شويم .در ميان كاتوليكها مسيحيان وظيفهشناس بسياري وجود دارند و
كساني كه در زير نوري كه بر آنان مي تابد گام بر ميدارند و خدا از براي ايشان كار خواهد
كرد .كساني كه داراي امتيازات و موقعيتهاي عالي بودهاند ،و كساني در بهبود نيروهاي جسمي،
ذهني و اخﻼقي خود ناموفق بودهاند ... ،در معرض خطر بزرگي قرار دارند و نسبت به كساني كه
در مورد نكات عقيدتي مشكل دارند اما همچنان بدنبال خوبي كردن به ديگران در زندگي
هستند ،در برابر خدا در خطر محكوميت بيشتري قرار دارند - .الن جي .وايت ... ،اين مطالب چه
چيزي درباره نحوه رفتار با ديگران به ما مي گويد؟
 -٢باب  ١٧مكاشفه يوحنا فاحشهاي را توصيف ميكند كه بر وحش قرمز نشسته است .در حالي كه
زن در باب  ١٢نماد كليساي وفادار خداست ،در باب  ١٧به كليساي مرتد كه جهان را از خدا دور
ميسازد ،اشاره دارد .از نگاه شما ،شباهتها و تفاوتهاي ميان آنها چيست؟ مهمتر اينكه ما از
اين مقايسه چه چيزي ميتوانيد بياموزيد؟
 -٣آيات اين هفته وضعيت مﻼلت بار جهان مذهبي و سياسي در طول مراحل نهايي بازگشت
پيروزمندانه مسيح را به تصوير ميكشند .اين بايد چه چيزي درمورد دليل اهميت اينكه ما اكنون
بايد نسبت به پيامي كه به ما داده شده است وفادار ،راستين و خالص باشيم ،بگويد؟ مكاشفه يوحنا
باب  ١٦آيه  ١٥را بخوانيد ،كه درخواستي براي وفاداري در ميانه فريبِ ارتداد جهاني است.
چگونه ميتوانيم اين هشدار را اكنون در مورد خود بكار بريم؟
132

Jan | Feb | Mar 2019

