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ا در پطمس ّ یوحن

مکاشفه 1 : 9

من یوحنّا که برادر شما و شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، به جهت کالم خدا و 
شهادت عیسی مسیح در جزیره ای مسمّی به پطمس شدم.

مجموعه ی رویاهای مکاشفه ی شخص عیسی مسیح به یوحنّا که به جزیره ی پطمس تبعید شده بود، داده شده بود. این 
جزیره ی کوچک در پنجاه کیلومتری کرانه ی آسیای صغیر در دریای اژه قرار دارد، بعنوان یکجزیره ی سنگالخی مملو از مار و 
عقرب و سوسمار، ارزش تجاری زیادی نداشت. بنابراین امپراطوری روم از آن بعنوان مستعمره ای جهت نگهداری مجرمان 

خطرناک، زندانیان سیاسی و غیره استفاده می کرد.

متوجه می شوید که یوحنّا خودش را به مسیحیان بعنوان برادر شریک در مصیبت خطاب می کند. دراین مقطع زمانی بود که 
کلیسای اولیه با جفاهای عظیم مواجه شده بود. نه تنها “همه  جا بر ضد ایمان آنها صحبت می شود”، بلکه ایمانداران هم زندانی 

وکشته می شدند.

یوحنّا مانند گروه کثیری بخاطر کالم خدا و شهادت عیسی مسیح در زندان بود. هنگام دستگیری،به عبث تالش کردند تا 
24 ساعت یوحنّا را در روغن داغ انداخته و او را بکشند. سپس مقامات خشمگین و ب قدرت، او را به جرم جادوگری به جزیره ی 
پطمس تبعید کردند. اما خدا با او بود و او مورد عفو قرار گرفت تا جزیره ی پطمس را ترک کند و به افسس برگردد. جای که او 

دوباره کار خود را بعنوان شبان تا روز مرگ ادامه داد.

رویاهای که یوحنّا دریافت نمود یک دوره ی زمانی دو ساله یعنی سال 96−95 بعد از میالد را دربر می گیرد. سراسر کتاب 
به زبان نماد و سمبل هاست و از این  جهت، آماج مجادالت ونقدهای بسیار است. هرچند این کتاب مُهر خدا را بر خود دارد؛ این 
است که کتاب رابرای کسانی که صفحات مقدس آن را می خوانند و یا به آن گوش می کنند، معتبر و دارای ارزشی ب نظیر می کند.

در روح در روز خدا

مکاشفه 1 : 10

“و در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود آوازیبلند چون صدای صور شنیدم.”

«درروح شدم»، این زیبا نیست؟ این را خیلی دوست دارم. می توانیم این عبارات را«تمام مفهوم زندگی مسیحی» بخوانیم. 
اگر قرار است یک زندگی مسیحی داشته باشیم، بایددر روح او باشیم. یوحنّا صحبت از بودن در روح خود نمی کند. این 
نمی توانست باعث دریافت این رویاها شود. باید روح خدا می بود. همچنین باید روح خدا با ما می بودوگرنه تمام تالش ما بیهوده 

بود.

پولس می گوید: “در روح دعا خواهم نمود، در روح سرود می خوانم، در روح زیست می کنم.” اگر چیز خوب برای من اتفاق 
بیفتد، باید بواسطه ی روح مکشوف شود، بواسطه ی کالم تأیید شود و بواسطه ی ثمراتی که می آورد، آشکار شود. با همان 
اطمینانی که یوحنّا نیاز داشت که در روح باشد تا این رویاهای شگرف را از عیسی دریافت نماید، ما هم نیاز داریم تا در روح او 

باشیم تا با مکاشفاتی که خدا به ما داده، در کالم او زیست کنیم و آن را درک نماییم، چون این همان روح است.

این  طور به آن نگاه کنیم، افراد خیلی زیادی کتاب مقدس را می خوانند. جای که در اعمال رسوالن 38:2 می گوید:

“توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس 
را خواهید یافت.”

و آن را نادیده می گیرند، این را نمی بینند. اگر می دیدند، با قرارگرفتن در روح، می دانستند که اگر می خواهند روح القدس را 
وقت خدا موظف بود که با پر ساختن ایشان از  دریافت کنند، باید توبه کرده و به نام خداوند عیسی مسیح تعمید یابند. آن 
چیزی که کالم می گوید، برای  همان  دقیقاً  وگرنه  نمی گیرند،  قرار  روح  در  هرگز  محقق سازد. آنها  خویش را  کالم  روح القدس 

ایشان
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واقع خواهد شد. برای دریافت مکاشفه در روح او نزد خدا دعا کنید. این اولین قدم است، در روح شوید.

بگذارید از یک تصویر دیگر استفاده کنیم. فرض کنیم که به شفا نیاز دارید. کالم چه می گوید؟خوب، ما دفعات ب شماری 
آن را خواندیم ولی هنگام خواندن، در روح قرار نگرفتیم. آیا از خداوند خواستیم که حقیقت راستین آن را به ما تعلیم دهد؟ اگر 
این گونه بود،ماشیح را می خواندیم و به گناهانمان اعتراف می کردیم. به روغن تدهین شده، برایمان دعا می شد و این پایان کار بود. 
شاید بالفاصله اتفاق نیفتد، ولی در روح او تمام شده است. هیچ جای تجدید  نظری وجود ندارد. خدا کالم خویش را محقق 
بروید  نروید، اول درروح شوید، سپس  به دنبال اعمل  می سازد. ما باید در روح شویم. آن وقت اینها انجام می شود. ابتدا 

د. سراغ اعمال و ببینید که خدا چه کار می کن

تاحاال دقت کرده اید که جهان چطور در روح چیزهای که در جهان هستند، قرار می گیرد؟ آنها به تماشای مسابقات و 
های روی دیوار  رویدادهای ورزشی ، یا برنامه های رقص می روند. در آنجادر روح آن قرار می گیرند. آنها مثل چوب خشک یا گل 
آنجا نمی نشینند. آنها مستقیماً وارد حس آن چیزها شده و جزئی از آنها می شوند. ولی آه، آنها چقدر ازاینکه مسیحیان در روح 
کالم خدا قرار بگیرند، متنفرند. ما را دین خروش و متعصب می خوانند. از انجام هیچ کاری برای نشان  دادن عدم رضایت و نفرت 
خود فروگذار نیستند. اما آن را نادیده بگیرید. وقتی بدانید از کجا نشأت می گیرد، می توانید انتظار آن را داشته باشید، فقط 

بروید و در روح پرستش قرار بگیرید.

روح ماپاک است، تازه است، حقیقی است. روح ما متین و جدی و در عین حال مملو از شادی خداوند است. یک 
مسیحی باید درست به همان اندازه در خداوند پر از برکت و شادی باشدکه یک فرد دنیوی، در لذت ها و ذائقه ی خود شاد است. 
هم مسیحی و هم دنیوی انسان هستند، هر دو دارای احساس هستند. تفاوت این است که قلب مسیحی و احساساتش صرفاً 

درخداوند جالل و محبت اوست، درحالی که دنیا رضایت جسم را می طلبد.

حال، می گویدکه یوحنّا در روز خداوند در روح بود.

اوه، اینجا آیه ای وجود دارد که باعث اختالف می شود، نه اینکه الزم است یا باید این گونه شود، ولی بعضی ها متوجه 
نمی شوند و نمی بینند که کالم واقعاً چه می گوید.

قبل ازهر چیز، افراد بسیار خوب را می بینیم که سبّت را روز خداوند می دانند که برای آنها شنبه است. سپس گروه دیگری را 
داریم که روز خداوند را یکشنبه، یعنی اولین روز هفته می دانند. اما چطور ممکن است که هرکدام از این روزها یا هر دوی آنها با 
هم باشد، درحالیکه یوحنّا در روح بود و این رویاها را در یک دوره ی زمانی دو ساله دریافت کرد؟ درحقیقت، اتفاقی که افتاد این 
بود که یوحنّا در روح باال برده شد و به روز خداوند منتقل شد، که هنوز باید بیاید. کتاب مقدس از روز خداوند صحبت می کند که 
باید درآینده باشد و اکنون یوحنّا شاهد اموری از آن روز آینده است. اما در عین حال، برای اینکه ذهنمان را آرام کنیم، بیایید 

ببینیم که امروزه روز سبّت، دقیقاً به چه معنای است.

سبّت، همان طور که در عهد جدید می بینیم، به مفهوم نگه  داشتن یک روز خاص نیست. ما به هیچ وجه فرمانی مبنی بر 
اینکه روز شنبه را بعنوان سبّت حفظ کنیم، یا هیچ فرمانی برای اولین روز هفته یعنی یکشنبه نداریم. این حقیقت سبّت است، 

که یعنی «آرامی».

زیرا اگر یوشع ایشان را آرامی (یا روز آرامی)داده بود، بعد از آن دیگر آن را ذکر نمی کرد. عبرانیان 4: 8−10 “پس برای قوم 
خدا آرامی سبّت (حفظ سبّت) باقی می ماند. زیرا هر که داخل آرامی او شد، او نیز از اعمال خود بیارامید، چنان که خدا از اعمال 
خویش.” آیامتوجه نکته ی کلیدی بخش آخر آیه شدید؟ “خدا از اعمال خویش آرامی یافت.”خدا روز هفتم را بعنوان سبّت به 
اسرائیل داد. یاد بود کار خویش که او جهان و هرآنچه در آن بود را خلق کرد و بعد دست از خلقت کشید. او از اعمال خویش آرامی 
یافت.او آرامی یافت. حال خوب بود که آرامی سبّت را به قومی که همه در یک زمان در یک  جا بودند، بدهد تا آنها بتوانند یک 
ی دیگر در تاریکی است، پس به هیچ عنوان این کار  روز خاص را نگه دارند. امروز نیمی از دنیا در روشنای است درحالیکه نیمه 

عملی نیست، ولی این استداللی بر پایه ی طبیعت است.

ببینیم کتاب مقدس در رابطه با آرامی سبّت به ما چه تعلیمی می دهد. “زیرا هر که داخل آرامی اوشد.” این وارد  شدن فقط 
وارد  شدن نیست، بلکه ماندن در آن آرامی و این «آرامی ابدی» است که روز هفتم نمادی از آن است. «هفت» یعنی تکامل. 
«هشت» دوباره روز اول است. رستاخیز عیسی در روز اول هفته بود که حیات ابدی و آرامی سبّت را به ما می دهد. این گونه 
متوجه می شویم که چرا خدا نمی توانست روز خاصی را در هفته به ما ببخشد تابعنوان سبّت (آرامی) نگه داریم. ما «وارد» آرامی 
خود شده و در آن «باقی می مانیم»،اسرائیل نمی توانست این کار را بکند چراکه فقط سایه ای از آن حقیقت را داشت که مادر آن 

خوشی داریم. چرا وقتی اکنون حقیقت را داریم، باید به سایه برگردیم؟

چگونگی دریافت و تداوم در آن آرامی و سبّت در دعوتی است که از جانب عیسی است. او در متی 11 : 28 − 29 گفت:

“بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران ومن شما را آرامی خواهم بخشید.

در نفوس خود آرامی (با حفظ از من تعلیم یابید، زیراکه حلیم و افتاده دل می باشم و  یوغ مرا برخود گیرید و 
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سبّت، نه یک روز، بلکه حیات ابدی)، سبّت خواهید یافت.

مهم نیست که چقدر زیر بار گناهانتان متحمل زحمت بودید، می خواهد ده سال باشد، سی سال یا پنجاه  سال یا بیشتر، با آن 
حیات خسته و گرانبار خود بیایید و آرامی او (سبّت حقیقی) را خواهید یافت. عیسی به شما آرامی خواهد داد.

حال این آرامی که عیسی خواهد داد، دقیقاً چیست؟ اشعیا 28 : 8 − 12

“زیرا که همه سفره ها از قی و نجاست پرگردیده وجای نمانده است،

کدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به که خواهد فهمانید؟ آیا آنانی را که از شیر بازداشته و از 
پستان ها گرفته شده اند؟

زیرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود.

زیرا که با لب های الکن و زبان غریب با این قوم تکلم خواهد نمود.

شدگان را مستریح (یا حفظ سبّت او) سازید و  که به ایشان گفت: “راحت همین است(سبّت) پس خسته 
آرامی همین است.” اما نخواستند که بشنوند.“

القدس پر  سال بعد در روز پنطیکاست، زمانی که آنها از روح  ایناهاش! همین جا در اشعیاء نبوت شده است و این 700 
گشتند، تحقق یافت. درست به همان  صورت که گفته شده بود. این سبّت حقیقی است که وعده داده شده بود. بنابراین وقتی که 
آنها از روح القدس پر شدند، از اعمال دنیوی خودشان، از کارهای دنیوی، از اعمال شرارت خود آرامی یافتند. روح القدس کنترل 
زندگی آنها را در دست گرفت. آنها وارد آرامی شدند. این آرامی شماست. این سبّت شماست، این آرامی نه یک روز، نه یک  سال، 
بلکه ابدیتی از پر بودن و برکت یافتن در روح القدس است. این شمایید که دست می کشید و خداست که انجام می دهد. این 

خداست که اراده و فعل را بر حسب رضامندی خود در شما انجام می دهد.

بگذارید یک نکته ی دیگر را هم راجع به شنبه ای ها بگویم که ادّعا می کنند وقتی ما یکشنبه ها، یعنی اولین روز جمع 
شویم، در روز اشتباه قرار داریم. این چیزی است که ژوستین درقرن دوم گفت: “در روز یکشنبه یک جلسه از کسانی که در  می 
شهر ها و روستاها زندگی می کنند، برگزار می گردد. تا جای که وقت اجازه دهد، بخشی از یادداشت های رسوالن و رساله های آنها 
خوانده می شود. وقتی خواندن به اتمام می رسد، سپس برگزارکننده طی یک سخنرانی وعظ می کند و پند می دهد که از این 
چیزهای شریف پیروی شود. بعد از این،همه ی ما سرپا می ایستیم تا دعا کنیم، در انتهای دعا همان طور که توضیح داده ایم،نان و 
شراب در برابر ما قرار می گیرد و شکرگذاری انجام می شود و جماعت پاسخ می دهند «آمین!». سپس بین همه توزیع شده و در آن 
سهیم می شوند و توسط شماسان به خانه ی غایبان برده می شود. بعد ثروتمندان و کسانی که تمایل به اعطای هدیه دارند به میل 
خودشان مشارکت می کنند و این هدایا نزد برگزارکننده جمع می شود که توسط آن برای رفع نیاز ایتام، بیوه ها، زندانیان و غریبان 
شدن درآخرین روز  در شهر اقدام می شود.” به این ترتیب می بینیم کسانی که ادعا دارند کلیسای اولیه سنت های یهودی را در جمع 
هفته دنبال می کرد، کامالً نسبت به آنچه که تاریخ به راستی در برابر ماقرار می دهد، در جهالت قرار دارند و به این جهت 

شایسته ی اعتماد نیستند.

اوه، آن افراد می توانند نزد او بیایند و آن آرامی را بیابند. ندای آن آرامی در تمامی دل هاوجود دارد، ولی اکثر افراد جواب آن 
را نمی دانند. پس تالش می کنند که آن ندا را بایک آیین مذهب مثل نگه  داشتن یک روز خاص با پذیرفتن یک اعتقاد نامه ی 
فرقه ای یا دگم ها، خاموش کنند. ولی با قصور در آن خیلی ها به مشروب خوردن و میگساری روی می آورند و فکر می کنند که با 
لذت های دنیوی می توانند به آن اقناع برسند. ولی هیچ آرامی در این چیزها نیست. سیگار می کشند و قرص مصرف می کنند تا 
اعصابشان را آرام سازند، ولی در امور دنیوی آرامی وجود ندارد. آنها به عیسی نیاز دارند، آنها نیازمند درمان آسمانی هستند، 

آرامی روح.

بعد بیشتر آنها یکشنبه به کلیسا می روند و این خوب است، اما حتی همان جا هم آنها اصالًنمی دانند که چطور به خدا 
نزدیک شوند و پرستش کنند. عیسی در یوحنّا 24:4 گفت که پرستش راستین در روح و راستی خواهد بود. ولی درکلیسای که 
خیلی کم درباره ی خدا می داند و در کریسمس بابانوئل را برپا می کند و در روز قیام خرگوش ها را، چه نوع پرستشی می توانید داشته 
باشید؟ این را از کجا آورده اند؟ این را از بت پرستان گرفته و به تعلیم کلیسا تبدیل کردند. ولی وقتی یک  نفربه خدا روی می آورد و 
و از روح القدس پر می شود، از چنین اعمالی دست می کشد. او درجان خود آرامی دارد، او حقیقتاً شروع می کند به زندگی کردن، 

محبت و پرستش خدا.

حال برگردیم به کالم خودمان، اکنون می دانیم که چه چیزی روز خداوند نیست و اگر شنبه و یکشنبه نیست، پس چیست؟ 
خوب، بیایید این طوری بگوییم، امروز قطعاً روز خداوند نیست، روز انسان است.این عمل انسان، کار انسان، کلیسای انسان، 
تفکرات پرستش انسان، همه چیز انسان است.به همین دلیل دنیای انسان (کاسموس) است. لیکن روز خداوند می آید، بله 
می آید. درست است که در این زمان مکاشفه ی عیسی مسیح، یوحنّا در روح به باال برده و به روز عظیم خداوند که می آید، منتقل 
روز روز خداوند روزی است که ایّام انسان به پایان رسیده است. آن وقت پادشاهی های این جهان می شود سلطنت خدای ما.  شد. 
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خداوند روزی است که داوری ریخته می شود و بعد از آن سلطنت هزار ساله می آید. اکنون دنیا هرکاری می خواهد با مسیحیان 
می کند. انواع و اقسام اسامی شیطانی را بر روی اومی گذارند و او را مسخره می کنند، ولی روزی می آید که آنها ناله و ماتم 
خواهندکرد، زیرا برّه در غضب خویش برای داوری جهان می آید. این زمانی است که عادالن روزخود را با خداوند خواهند داشت، 

زیرا شریران را خواهد سوزانید و عادالن در سلطنت هزارساله بر خاکستر ایشان راه خواهند رفت. مالکی 4 : 3

و یهوه صبایوت می گوید: “شریران را با ایمان خواهید نمود، زیرا در آن روزی که من تعیین نموده ام، ایشان زیر کف 
پای های شماخاکستر خواهند بود.”

«آوازی چون صور»

و از عقب خود آوازی بلند چون صدای صور شنیدم.

مکاشفه 1 :10

یوحنّا در روح بود و در آن حالت روز عظیم و عالی خداوند عیسی مسیح را با تمام قوّت مقدسش دید. آینده داشت در برابر 
خواست او را تعلیم دهد. یوحنّا نگفت که این صدای صور بود. بلکه این صدا شبیه صدای صور  او آشکار می شد. چون خدا می 
بود. وقتی صور نواخته می شود، یک ضرورت و فوریت در آن وجود دارد. این شبیه یک جارچی و یا فرستاده ی پادشاه می باشد که 
به سمت مردم می آید. اودر شیپور می نوازد، این یک ندای فوری است. مردم برای گوش کردن جمع می شوند (اسرائیل همیشه با 
صدای شیپور جمع می شد). یک اتفاق مهم درحال وقوع است. «خوب گوش کنید.» پس این صدا همان ضرورت و فوریتی را 
داشت که شامل خود صدای شیپور هم می شد. این صدا واضح، پر قدرت، هشدار دهنده و بیدارکننده بود. اوه، ما امروز می توانیم 
صدای خدارا مانند یک صور در این دوران بشنویم. چون این «صور انجیل» است که «کالم نبوت» رابه صدا در می آورد تا ما را 

نسبت به آنچه بر جهان واقع خواهد شد، مطلع و هوشیارسازد.

«فرمان نوشتن»

مکاشفه 1 : 11

که می گفت: “من الف و یاء و اول و آخر هستم. آنچه می بینی در کتاب بنویس و آن را به هفت کلیسای که 
در آسیا هستند، یعنی به افسس، اسمیرنا، پرغامس، طیاتیرا، ساردس، فیالدلفیه و الئودکیه بفرست.”

ایناهاش،اول و آخر، الف و یاء، تمامش همین است. خدای واحد و حقیقی. صدا و کالم خدا.راستی و حقیقت نزدیک 
است. چه چیز عظیمی است در روح بودن. بودن در حضور خدا و شنیدن از او. “آنچه می بینی در کتاب بنویس و آن را به هفت 
کلیسای که در آسیا هستند، بنویس.” صدای که کالم او را در باغ عدن و کوه سینا اعالم کرد. صدای که بر کوه هیئت تبدیل در 

جالل و شکوه خود شنیده شد. یک بار دیگر آواز خود رابلند کرده و این بار برای هفت کلیسا با مکاشفه ی نهای عیسی مسیح.

“یوحنّا! رویاها را مکتوب کن. آنها را برای دوره های که می آیند ثبت کن. چون آنها نبوت های هستند که می بایست تحقق 
یابند. آنها را مکتوب کن و بفرست، این آنها راآشکار می کند.”

یوحنّا آن صدا را شناخت. اوه، اگر شما هم از آن او باشید، وقتی او ندا می کند، آن آواز را خواهید شناخت.

«چراغدان های طال»

مکاشفه 1 : 12

“پس رو برگردانیدم تا آن آوازی را که با من تکلممی نمود بنگرم و چون رو برگردانیدم، هفت چراغدان طال 
دیدم.”

یوحنّا نمی گوید که برگشت تا صاحب صدا را ببیند، بلکه رو برگرداند تا آن صدا را ببیند.اوه، این را دوست 
دارم. او برگشت تا صدا را ببیند. صدا و صاحب صدا یک نفر هستند. عیسی کالم است. یوحنّا 1 : 1 − 3

“در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدابود.

همان در ابتدا نزد خدا بود.

همه چیز بواسطه ی او آفریده شد و غیر از او چیزیاز موجودات وجود نیافت.“

اگر به راستی بتوانید کالم را ببینید، دارید عیسی را می بینید.

وقتی یوحنّا برگشت هفت چراغدان را دید و مطابق آیه ی 20، آنها هفت کلیسا هستند. “هفت چراغدان، هفت کلیسا 
نمایانگر کلیسا باشند، نمی توانستند شمعدان باشند. یک شمع برای مدت کوتاهی روشن می ماند، می باشند.” برای اینکه آنها 
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سپس خاموش می شود و می میرد.چیز دیگری در آن نیست. ولی چراغدان دارای یک خصوصیت ثابت است که در شمع یافت 
نمی شود.

اگر می خواهید یک تصویر زیبا از چراغ داشته باشید، این آیات را بخوانید. زکریا 4 : 1 − 6

“و فرشته ای که با من تکلم می نمود، برگشته، مرامثل شخصی که از خواب بیدار شود، بیدار کرد.

بینی؟” گفتم: “نظر کردم و اینک شمعدانی که تمامش طالست و روغندانش بر  و به من گفت: “چه چیز می 
سرش و هفت چراغش بر آناست و هر چراغ که بر سرش می باشد، هفت لوله دارد.

و به پهلوی آن دو درخت زیتون که یکی بطرف راستروغندان و دیگری بطرف چپش می باشد.“

و من توجه نموده، فرشته ای را که با من تکلم می نمود،خطاب کرده، گفتم: “ای آقایم! اینها چه می باشد؟”

و فرشته ای که با من تکلم می نمود، مرا جواب دادو گفت: “آیا نمی دانی که اینها چیست؟” گفتم: “نه، ای 
آقایم!”

او در جواب من گفت: “این است کالمی کهخداوند به زَرُبّابِل می گوید: نه به قدرت و نه به قوّت، بلکه به 
روح من. قول یهوه صبایوت این است.”

این هم یک شمعدان طالی دیگر. به روشنی مشتعل است چون روغن فراوان دارد که از دو درخت زیتون دریافت می کند که 
در دو طرف آن هستند. این دو درخت نمایانگر عهد عتیق و عهدجدید هستند و روغن صدالبته نمایانگر روح القدس است که 
فقط آن است که می تواند نورخدا را به مردم بدهد. فرشته ای که با زکریا تکلّم نمود داشت می گفت “آنچه می بینی به این معناست 

که کلیسا نمی تواند از خودش به چیزی دست یابد مگر به قوّت یا قدرت روح القدس”

شوید که این چراغدان یک جام یا مخزن بزرگ دارد. این مخزن در مرکز  حال بیایید این چراغدان را بررسی کنیم. متوجه می 
ها قرار  هفت لوله ای قرار دارد که از آن خارج می شوند. این جام پر از روغن زیتون است که در هفت فتیله ای که در هفت لوله 
کند.این روشنای و نور هرگز  دارد، جریان پیدا می کند. این همان روغنی است که می سوزد و در انتهای هر لوله روشنای ایجاد می 

خاموش نمی  شد، کاهنان مدام روغن در مخزن می ریختند.

آن چراغ به طور خاصی روشن می شد. ابتدا، کاهن آتش را از مذبح مقدس که از ابتدا به آتش خدا روشن شده بود، 
می گرفت.او ابتدا چراغی را که باالی جام قرار داشت، روشن می کرد و سپس دومین را با آتش اولین چراغ روشن می کرد، سومین 
چراغ آتش خود را از دومین چراغ می گرفت و چهارمین هم از سومین دریافت می کرد، تا آخر، تا زمانی که هفت چراغ روشن شده 
بودند. این آتش مقدس که از یک چراغ به چراغی دیگرمنتقل می شود، نمادی بسیار عالی از روح القدس در هفت دوره ی کلیسا 
است. ریزش نخستین روح در پنطیکاست (که این ریزش مستقیماً از جانب عیسی بر تخت فیض جاری شد.) کلیسای او را در 
دهد که عیسی مسیح دیروز،امروز و تا ابداآلباد همان است. خدای التغیر  سراسر هفت دوره تحت پوشش قرار می دهد و نشان می 

در ذات و طرق خویش.

عیسی در انجیل یوحنّا 15 گفت: “من تاک هستم و شما شاخه ها.” او تاک اصلی است که از ریشه ی اصلی، از دانه ی 
اصلی می آید که در خود حیات دارد. تاک میوه ثمر نمی دهد، شاخه ها هستند که میوه را ثمر می دهند. حاال این را ببینید، 
می توانید یک درخت مرکبات مثل پرتقال را بگیرید و یک شاخه ی گریپ فروت، لیمو، نارنگی و اقسام مرکبات را به آن پیوند 
ی لیمو  بزنید، همه ی آنها رشد خواهند کرد. اما آن شاخه های پیوندی پرتقال به ثمر نخواهند آورد. خیر قربان! شاخه ی لیمو، میوه 
خواهد داد؛ گریپ فروت هم میوه ی گریپ فروت را خواهد داد، تا آخر. بااینحال آنها از حیات درخت منفعت می برند. ولی اگر آن 
درخت از اصل خود شاخه ای بدهد، آن شاخه یک شاخه ی پرتقال بوده و میوه ی پرتقال را خواهد داد. چرا؟ چون حیات تنه ی 
ها حیات خودشان را از  درخت و شاخه یکسان هستند. درحالی که این در رابطه با شاخه های پیوندی صدق نمی کند. آن شاخه 
یک درخت دیگر یا یک ریشه ی دیگر و از یک بذر دیگر دارند. آه، آنها هم میوه خواهند داد، ولی نه میوه ی پرتقال. آنها قادر به 

این کار نیستند، چون اصلی نیستند.

این حالتی است که کلیسا هم در آن است.تاک شکاف زده شده و شاخه ها در آن پیوند زده شدند. آنها شاخه های باپتیست، 
متدیست،پرزبیتری و پنطیکاستی را ثمر می دهند. (بذرهای فرقه ای که میوه ی خود را از آن به ثمر می رسانند.) ولی اگر تاک 
ای خواهد بود که در  دوباره شاخه ای از خودش داشته باشد، آن شاخه دقیقاً مانند تاک خواهد بود. این همان نوع شاخه 
پنطیکاست رشد کرده، به زبان ها صحبت خواهد کرد، نبوت می کند و قوّت و نشانه های عیسی مسیح قیام کرده را در خوددارد. 
چرا؟ چون دارد بواسطه ی منابع ذاتی خود تاک رشد می کند. می بینید، این شاخه به تاک پیوند نخورده بود، بلکه در تاک مولود 
شده بود. درحالی که سایر شاخه هادر آن پیوند خورده بودند، تنها کاری که می توانستند بکنند، ثمر دادن میوه ی خودشان بود، چون 
توانند بدانند، چون از آن تولد نیافتند. اما اگر از  آنها مولود تاک نبودند، آنها چیزی از حیات اصلی و میوه ی اصلی نمی دانند. نمی 
آن مولود شده بودند، همان حیاتی که در تنه  (عیسی) بود، بواسطه ی آنها پیش آمده و بواسطه ی آنها آشکار می شد. یوحنا 14 : 12
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تر  گویم هر که به من ایمان آورد، کارهای را که من می کنم او نیز خواهد کردو بزرگ  “آمین، آمین به شما می 
از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم.”

فرقه هاکه توسط انسان هدایت می شوند، نمی توانند مولود خدا باشند، چون این روح است که حیات می بخشد، نه انسان.

ی آنها در آن قرار  فکر کردن به اینکه آن هفت چراغ، نور و حیات خود را از منبع اصلی دریافت می کردند، چون فتیله 
ی کلیسا در آنجا به نمایش در آمده اند. حیات او با روح القدس  داشت، بسیارهیجان انگیز است. هر یک از پیغام آوران هفت دوره 
ی آن به کلیسا نور  مشتعل است. فتیله (حیات) غرق در مسیح است. بواسطه ی آن فتیله از مسیح حیات می گیرد و بواسطه 
ی حاضر  می بخشد. چه نوع نوری دارد می بخشد؟ همان نوری که در مشعل اول وجود داشت و درخشیده بود، در تمام ادوار تا دوره 

و آخرین پیغام آور، همان حیات و همان نور بواسطه ی حیاتی که با مسیح در خدا مخفی است، آشکار گشته است.

نه تنها می توانیم این را در مورد پیغام آوران بگوییم، بلکه هر ایماندار راستینی در اینجا نشان داده شده است. همه ی آنها 
دارنداز یک منبع استفاده می کنند. همه ی آنها در یک مخزن قرار گرفته اند. آنها همه نسبت به خودشان مرده اند و حیات ایشان با 

مسیح در خدا مخفی است. آنها به روح القدسم ختوم شده اند. افسسیان 4 : 30

“و روح قدوس خدا راکه به او تا روز رستگاری مختوم شده اید، محزون مسازید.”

هیچ کس نمی تواند آنها را از دستان پدر جدا سازد. حیات دیدنی درحال اشتعال و درخشیدن و نور دادن و آشکارساختن 
روح القدس است. حیات نادیدنی در خدا مخفی است و با کالم خداوند خوراک می گیرد. شیطان نمی تواند به آنها دست بزند. 
حتی مرگ قوّتی برایشان ندارد. چون نیش خود را از دست داده است.گور، ظفر خود را از دست داده است. آنها این ظفر را در 

خداوند عیسی مسیح و بواسطه ی او دارند. آمین و آمین!

دیگر کاهن نیست

مکاشفه 1 : 13

“و در میان هفت چراغدان، شبیه پسرانسان را که ردای بلند در بر داشت و بر سینه ی وی کمربندی طالبسته 
بود.”

اینجا ایستاده است، شبیه پسر انسان. همان گونه که جواهر زینت بخش حلقه است، او هم در میان کلیساها جالل یافته 
 است. این روز خداوند است، زیرا یوحنّا او را ایستاده می بیند نه بعنوان کاهن ، بلکه بعنوان داوری که باید بیاید. کمربند طالی
دیگر به دور کمر او نیست. چنان که کاهن باید بعنوان خادم خدا در قدس االقدس انجام دهد، بلکه اکنون روی شانه ی اوست. زیرا 

اکنون نه کاهن بلکه داور است. اکنون یوحنّا 22:5 تحقق یافته است.

“زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، بلکه تمام داوری را به پسر سپرده است.”

او خدمت خویش را انجام داده است. کهانت به اتمام رسیده است. ایّام نبوت به سرآمده است. او اکنون بعنوان داور 
ایستاده است.

او جالل هفت گانه ی شخص 

مکاشفه 1 : 14 − 16

“و سر و موی او سفیدچون پشم، مثل برف سفید بود و چشمان او مثل شعله آتش

های بسیار و پای هایش مانندبرنج صیقلی که در کوره تابیده شود و آواز او مثل صدای آب 

و در دست راست خودهفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری دو دمه ی تیز بیرون می آمد و چهره اش چون 
آفتاببود که در قوّتش می تابد“

ظهور عیسی چقدر برای یوحنّا الهام  بخش بود، چرا که بخاطر کالم تبعید شده بود و اینک کالم زنده در برابر او ایستاده 
است. چه تصویر منوّری، زیرا هر صفت توصیف  شده حائز اهمیت و مفهوم است. چه مکاشفه ای از وجود پرجالل او!

1. موی او سفید همچو برف بود

یوحنّا ابتدا متوجه سفیدی موی او می شود و به آن اشاره می کند که سفید و مانند برف درخشان بود. این بخاطر سن او 
نبود. اوه، نه. موی سفید درخشان به مفهوم سن باال نیست بلکه به مفهوم تجربه، بلوغ و حکمت است. چون آن ابدی هرگز پیر 
نمی شود. زمان برای خدا چه مفهومی دارد؟ زمان برای خدا ارزش اندکی دارد، ولی حکمت ارزشی باال دارد. همان طور که سلیمان 
داور تمام زمین. او با حکمت تاجگذاری خواهد شد. این مفهومی برای داوری قوم اسرائیل طالب حکمت شد. اکنون او می آید، 



7 رویای پطمس

است که موی سفید و درخشان نشان می دهد. این را در دانیال 7 : 9 − 14 ببینید

“و نظر می کردم تا کرسی ها برقرار شد و قدیم االیامجلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل 
پشم پاک و عرش او شعله های آتش وچرخ های آن آتش ملتهب بود.

نهری از آتش جاری شده، از پیش روی او بیرون آمد.هزاران هزار او را خدمت می کردند و کرورها کرور به 
حضور وی ایستاده بودند. دیوانبرپا شد و دفترها گشوده گردید.

آنگاه نظرکردم به سبب سخنان تکبرآمیزی که آن شاخمی گفت. پس نگریستم تا آن وحش کشته شد و جسد 
او هالک گردیده، به آتش مشتعل تسلیمشد.

اما سایر وحوش سلطنت را از ایشان گرفتند، لکندرازی عمر تا زمانی و وقتی به ایشان داده شد.

و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان باابرهای آسمان آمد و نزد قدیم االیام رسید و او را به 
حضور وی آوردند.

ها او را خدمت نمایند. سلطنت او  و سلطنت و جالل و ملکوت به او داده شد تا جمیعقوم ها و امت ها و زبان 
سلطنت جاودانی و ب زواالست و ملکوت او زایل نخواهد شد.“

دانیال او را با موی سفید دید. او داور بود که دفاتر را گشود و بر اساس آنها داوری نمود. دانیال او را دید که سوار برابرها 
آمد. این دقیقاً همان  چیزی است که یوحنّا دید. هر دو آنها دقیقاً یک چیز را دیدند، آنها داور را با ردای داوری بر شانه اش دیدند، 

مقدس و پاک ایستاده، پر از حکمت، کامالً شایسته ی داوری جهان در عدالت. هللویاه!

گیس سفید و یک ردای بلند که نمایانگر  حتی دنیا هم این نماد و سمبل را درک می کند،چون در ایّام قدیم قاضی با کاله 
اختیار و اقتدار تام او بود، (از سر تا پا) تا عدالت را به اجرا بگذارد، در دادگاه حاضر می شد.

2 چشمانی مانند آتش

فکرش را بکنید، چشمانی که زمانی مملواز اشک و خون بود. آن چشمانی که با شفقت بر سر قبر ایلعازر گریست. چشمانی 
که بدیرا در کسانی که او را مصلوب نمودند، ندید؛ بلکه در اندوه فریاد برآورد: “پدر! اینها را ببخش.” اکنون آن چشمان شعله ی 

آتش هستند. چشمان داوری که آنانی که او را رد نمودند، مجازات خواهد نمود.

وقتی او بعنوان پسرانسان ظاهر شد، از میان تمام احساسات، بیشترین حسی که بعنوان احساسات انسانی آشکار نمود، 
گریستن بود. اما پشت آن اندوه و گریستن همچنان خدا قرار داشت.

همان چشمان رویا دید، همان چشمان به اعماق دل انسان ها نگریست و افکارشان را خواند و تمام طرق مختلف آنها 
رامی دانست. آتچه از آن چشمان فانی مشتعل می گشت، خدا بود که بر کسانی که او را بخاطر آنچه که بود، نمی شناختند؛ فریاد 

برمی آورد. “... اگر باور نکنید که من او هستم در گناهان خودخواهید مرد.” انجیل یوحنّا 24:8

“اگر اعمال پدر خود را بجا نمی آورم، به من ایمان میاورید.و لکن چنانچه بجا می آورم، هرگاه به من ایمان 
نمی آورید،به اعمال ایمان آورید...”

انجیل یوحنّا 10: 37−38. مانند ارمیای عهد عتیق، او نب گریان بود، زیرا مردم کالم خدا را نپذیرفته و مکاشفه رارد کرده 
بودند.

آن چشمان مشتعل داور همچنان زندگی جسمانی را ثبت می کند، روی تمام زمین در تردد است. چیزی نیست که از آن 
آگاه نباشد. او اشتیاق دل و اینکه هرکس قصد انجام چه کاری را دارد، می داند. هیچ چیز مخفی وجود ندارد که آشکار نگردد. زیرا 

همه  چیز نزد او عیان است. فکرش را بکنید، او می داندکه شما همین اآلن در چه فکری هستید.

بله، او با چشمانی چون آتش بعنوان داورایستاده تا داوری را انجام دهد. روز رحمت بسر آمده است. اوه،آن انسان ها 
می توانند تا زمانی که وقت هست، توبه کنند و روی او را در عدالت بطلبند تا بتوانند قبل از اینکه جهان در آتش نابود شود، 

آغوش او را مأمن خود سازند.

ی های مانند برنج ا 3 پ

“و پای هایش مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود.” برنج بخاطر استحکام و استقامت زیادش شناخته می شود. چیزی 
کند، بیشتر قابل توجه است چون در آن از  وجود ندارد که بتوانید با آن آبدیده اش کنید. اما این برنج که پای او را توصیف می 
آزمون کوره ی آتش عبور کرده است. آزمونی که هیچ کس دیگری از آن عبور ننموده است. این کامالً درست است، زیرا برنج 

نمایانگر داوری الهی است. داوری ای که خدا مقرر و محقق ساخته است. یوحنا 3 : 14 − 19
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“و همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسرانسان نیز باید بلند کرده شود،

تا هرکه به او ایمان آورد هالک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد.

زیرا خدا جهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانه ی خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد، هالک نگردد، 
بلکه حیات جاودانی یابد.

زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا بوسیله ی او جهان نجات یابد.

آنکه به او ایمان آرد بر او حکم نشود، اما هرکه ایمان نیاورد، اآلن بر او حکم شده است. به جهت آنکه به اسم 
پسر یگانه ی خدا ایمان نیاورده

و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت رابیشتر از نور دوست داشتند. از آنجا که اعمال ایشان 
بد است.“

اعداد 21 : 8 − 9

“و خداوند به موسی گفت: ”مار آتشینی بساز و آن را بر نیزه ای بردار و هر گزیده  شده ای که بر آن نظرکند 
خواهد زیست.

پس موسی مار برنجینی ساخته، برسر نیزه ای بلندکرد، و چنین شد که اگر مار کسی را گزیده بود به مجرد 
نگاه  کردن بر آن، مار برنجین زنده می شد.“

اسرائیل مرتکب گناه شده بود. گناه باید داوری می شد. پس خدا به موسی فرمان داد تا مار برنجینی بر سر نیزه ای بلند کند و 
هرکه بدان نگریست از مجازات گناه خود رهای یافت.

ماربرنجین بر روی نیزه نمادی بود از گناه باغ عدن، جای که مار حوّا را اغوا کرد و باعث گناه  کردن او شد. برنج از داوری 
سخن می گوید، چنان که در مذبح برنجین دیده میشود. جای که مجازات گناه توسط قربانی بر روی مذبح فدیه می شد. زمانی که 
خدا اسرائیل را بخاطر گناهانش در ایّام ایلیا داوری نمود، او باران را متوقف کرد و آسمان گداخته مانند برنج گشت. حال در این 
تصویر ما می بینیم که مار بر روی نیزه نمایانگر گناهی است که الحال بر آن داوری شده است، زیرا از برنج ساخته شده و 
نشان دهنده ی این است که الحال داوری الهی بر گناه قرار گرفته. پس هرکسی که بر مار برنجین نظر می کرد و مفهوم آن را 

می پذیرفت، شفا می یافت، زیرا این عمل نجات خداوند بود.

مار بر روی نیزه نمادی است از آنچه عیسی برای تحقق آن به روی زمین آمد. او جسم گردید برای اینکه داوری خدا بر گناه 
را بر خود بگیرد. بنیان مذبح قربانی از برنج خالص بود،نمادی از برّه که پیش از بنیان عالم ذبح گردیده است. زمانی که هنوز هیچ 
گناهکاری وجود نداشت، داوری بر او قرار گرفت. درحالی که نجات کامالً از خداوند است، او به تنهای در چرخشت شدت 
غضب خدا گام برداشت.جامه ی او از خون خود قرمز شد، کوره ی آتش عدالت و خشم خدا سهم او بود. او متحمل شد، عادل برای 

ناعادل.

“شایسته هستی ای برّه ی خدا! زیرا به خون خود ما رارهانیدی.”

“و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سالمتی ما بر وی آمد و از زخم های 
او ما شفا یافتیم.” خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او عذاب را متحمل شد که هیچ کس هرگز متحمل آن نبوده است. حتی 

قبل از صلیب عرقی به شکل خون ریخت، گوی از شدت رنج و مصیبت پیش  رو، آن خون از رگ او جدا شد. لوقا 24 : 44

“پس به مجاهده افتاده، به سعی بلیغ تر دعا کرد،چنان که عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین می ریخت.”

ولی یک روز آن پاهای برنجین بر زمین خواهد ایستاد، او داور تمام جهان خواهد بود و جهان را در کاملیت و انصاف داوری 
خواهد نمود. دیگر غفلتی از آن داوری نخواهد بود. فرار از آن عدالت ممکن نیست. تساوی  ای در کار نیست. ظالم همچنان 
ظالم خواهد بود؛ او که ناپاک است، ناپاک باقی خواهدماند. آن التغیّر نیز تغییر نخواهد کرد، زیرا هرگز تغییر نکرده و نخواهد 
نمود. آن پاهای برنجین، دشمن را خرد خواهد کرد. این پاها ضد مسیح، وحش و صورت وحش و هرچه را که درنظرش فاسد 
باشد، نابود خواهد نمود. او سیستم کلیسای را که نام او را تنها برای تباه نمودن درخشش آن برگرفتند نابود خواهد ساخت و آنها 
را در کنار ضد مسیح از بین خواهدبرد. تمام شریران، آتئیست ها، آگنوستیک ها، مدرنیست ها و لیبرال ها آنجا خواهندبود. موت، 
عالم اموات و گور آنجا خواهند بود. بله، آنجا خواهند بود. چون وقتی او بیاید،کتاب گشوده خواهد بود. اینجا زمانی است که 
کلیسای فاطر و پنج باکره ی نادان آشکارخواهند شد. او گوسفندان را از بزها جدا خواهد کرد. وقتی بیاید سلطنت را در دست 
خواهد گرفت، زیرا ازآن اوست و کرورها کرور همراه او خواهند بود، با عروس او که می آید،تا او را خدمت کند. اوه، جالل بر او! 
یا اآلن یا هرگز. قبل از اینکه خیلی دیر شود،توبه کنید. از میان مردگان برخیزید و روی خدا را بطلبید تا به روح او پر شوید، وگرنه 

حیات ابدی را از دست خواهید داد. اینک تا زمان باقی است، این کار را انجام دهید.
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های بسیار نند آب  و ما ا ز  4 آوا

آب های بسیار نمایانگر چیست؟ مکاشفه 17 : 15

“... آب های که دیدی... قوم ها، جماعت ها و امت هاو زبان ها می باشد.”

های بسیار بوده. این یعنی چه؟ این یعنی داوری. زیرا این صدای شاهدان بسیار در  آواز او مانند سخن  گفتن جماعت 
ی روح به مسیح شهادت داده و انجیل او را موعظه نمودند. این آواز  جماعت ها و امت هاست که در خالل اعصار مختلف بواسطه 
هرکسی است که در داوری بر ضد گناهکارانی می ایستد که هشدار را نپذیرفتند. آواز هفت پیغام آور واضح و آشکار شنیده 
می شود. آن واعظین امین که قوّت نجات بخش عیسی را موعظه نمودند، که تعمید به نام عیسی را موعظه نمودند، که قوّت و پری 
روح القدس را موعظه نمودند، که بیش از آنکه برای جان خویش بایستند، برای کالم ایستادند؛ همه ی آنها آواز عیسی مسیح 

بواسطه ی روح القدس در خالل تمام این ادوار بودند. یوحنّا 17 : 20

“و نه برای اینها فقط سؤال می کنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله ی کالم ایشان به من ایمان خواهند آورد.”

تابحال به این فکر کرده اید که حرکت یک نفر به سمت پرتگاه بدون هیچ کمکی چقدر ترسناک است؟ اکنون به صدای آن 
فریاد فکر کنید، وقتی که به عذاب قطعی و مسلّم خود نزدیک می شود، داوری دقیقاً به همین شکل خواهد آمد و آواز جماعت 
کند که چرا قبل از اینکه دیر شود، توجه نکردید. همین اآلن توجه کنید، چون در این لحظه افکار شما در  شما را محکوم می 
آسمان ثبت می گردد. در آنجا افکار شما بلندتر از کالمتان سخن می گویند. مانند فریسی که به دهان خود بسیار مدعی بود، ولی 
گوش نکردن به خداوند دل او را فاسد گردانید، تا جای که دیگر خیلی دیرشده بود. ممکن است اینک آخرین شانس شما باشد تا 
کالم را بشنوید و آن را در حیات ابدی بپذیرید. وقتی به فریاد داوری و عذاب جماعت بسیار نزدیک شوید، دیگر خیلی 

دیراست.

ولی آیا تابحال توجه کرده اید که صدای آب می تواند چقدر آرامش بخش و زیبا باشد؟ من ماهیگیری را دوست دارم و 
همیشه دوستدارم جای را پیدا کنم که آب صدای موج مالیمی دارد. می توانم دراز بکشم و صدای آن رابشنوم که شادی، آرامش 
و رضایت را به قلب من می رساند. چقدر شادم از اینکه در مأمن آرامش لنگر انداخته ام، جای که آواز خداوند از آرامی و سالمتی 
سخن می گوید. چنان که کالمِ آب های جدای، اعالم گشته است. چقدر باید شکرگزار باشیم که آواز محبت، هدایت و حفاظت 
او را می شنویم. و یک  روز همان آواز زیبا می شنویم که نه در داوری، بلکه برای استقبال از ما که گناهانمان به خون او بازخرید 
شده، حیاتمان به روح او پر شده و به کالم او گام برمی داریم، سخن خواهد گفت. چه چیزی می تواند با ارزش تر از این باشد که 
آواز خوشامد گوی جماعت بسیاری را بشنوی و توسط کسانی احاطه شوی که به حیات ابدی ایمان داشته اند؟ اوه، هیچ چیزی 

مثل آن نیست. دعا می کنم که صدای او را بشنوید و دلتان را سخت مسازید بلکه او رابعنوان پادشاه خود بپذیرید.

اوه، ای کاش می توانستید این را ببینید.این آب ها بودند که زمین را نابود نمودند، ولی همین آب ها بودند که نوح و تمام 
زمین را برای نوح نجات بخشید. به آواز او گوش کنید، آواز خادمین او که دعوت به توبه و حیات می کنند.

5 و در دست راست خود هفت ستاره داشت

“و در دست راست خود هفت ستاره داشت.” خوب ما مسلماً اآلن بر اساس آیه ی 20 می دانیم که هفت ستاره به درستی چه 
هستند. “اما هفت ستاره، فرشتگان «پیغام آوران»هفت کلیسا هستند.” ما اینجا به هیچ  عنوان نمی توانیم اشتباه کنیم. چون خود او 
این را برای ما تفسیر می نماید. این هفت ستاره، هفت پیغام آورهفت دوره ی پیاپ کلیسای هستند. به نام آنها اشاره ای نشده 
است. فقط به هفت ستاره، یعنی برای هر دوره به یک ستاره اشاره شده است. از دوره ی افسس تا این دوره ی الئودکیه، 
هرپیغام آوری پیغام راستین را برای قوم خدا آورده است. آنها هرگز از اینکه این پیغام، کالم خدا برای آن دوره ی معین باشد، 
طورکه هر  اهمال نکردند. هرکدام آنها با آن ماندند.آنها در وفاداری و امین بودنشان نسبت به نور اولیه ثابت قدم بودند. همان 
آوران امین او آن دوره را به سمت کالم برگرداندند. قوّت آنها از خداوند بود وگرنه هرگز  دوره ای از خدا فاصله گرفت، پیغام 
چیز  نمی توانستند ریشه ای داشته باشند. آنها در او امنیت داشتند، چون هیچ چیز نمی توانست آنها را از دست او جداسازد و هیچ 
هم نمی توانست آنها را از محبت خدا جدا سازد، نه بیماری، نه سختی،برهنگی، قحطی، شمشیر، حیات یا موت. آنها به راستی 
تسلیم او بودند و توسط قوّت مطلق او محافظت می شدند. آنها نگران جفاها و سختی های که در مسیرشان وجود داشت،نبودند. 
تمسخر و رنج چیزی نبود جز اینکه جالل را به خدای بدهد که آنها بخاطرش شایسته ی زحمت شده بودند و با شکرگزاری 
بخاطر نجات او، آنها به نور حیات او مشتعل گشته و محبت،حلم، عدل و عطوفت او را منعکس نمودند و خدا با آیات و 
معجزات و نشانه ها از ایشان حمایت نمود. آنها توسط تشکیالت فرقه ها محکوم و تمسخر شدند، ولی نسبت به کالم خداصادق 

ماندند.

اینکه بیاییم و نسبت به یک اعتقادنامه ثابت و صادق بمانیم سخت نیست. خیلی ساده است، چون شیطان پشت تمام 
آنهاست. ولی صادق و درست  بودن نسبت به کالم خدا و آنچه که کالم پس از پنطیکاست به ثمر آورده است، چیزدیگری است.

در تمام این سال ها به آنچه  نفر به من گفت که کلیسای کاتولیک رومی باید کلیسای راستین باشد، چون  مدتی قبل یک 
که
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ایمان دارد، وفادار و صادق بوده و مدام رشد کرده و تغییری نکرده است. به هیچ وجه این طور نیست و هرکلیسای با حمایت 
دولت و با اعتقادنامه ی خودش که به هیچ عنوان کالم خدا نیست و بدون یک خدمت آشکار شده که باعث تحریک شریر بشود، 
مسلماً می توانست دوام بیاورد.این معیار نیست. ولی وقتی به آن گروه کوچک فکر می کنید که اعضای آن با ارّه تکه تکه شدند، 
خوراک شیران گشتند و تحت جفا قرار گرفتند، ولی همچنان نسبت به کالم خدا وفادار ماندند، این قطعاً باید از خدا باشد. 

ین معجزه است. اینکه آنها در نبرد ایمان خویش نجات یافتند و همچنان پیش می روند. ا

این تسلی فقط متعلق به هفت پیغام آور کلیسا نیست. هر ایماندار راستینی در دستان خداست و می تواند از محبت و قوّت 
او برخوردار شود و از مزیت کامل تمام آن چیزی که خدا برای ایماندار دارد، دریافت کند. آنچه که خدا به پیغام آور می بخشد، 
اینکه خدا چگونه او را برکت می دهد و از پیغام آور استفاده می کند، نماد و نمونه ای است برای تمام ایمانداران از نیکوی او 

م اعضای بدن خویش. آمین! برای تما

6 شمشیر دو لبه

تر  “و از دهانش شمشیری دو دمه تیز بیرون می آمد.” در عبرانیان 4 : 12 “زیرا کالم خدا زنده و مقتدر و برنده  
است از هرشمشیر دو  دم و فرو  رونده تا جدا کند نفس و روح مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیت های قلب 

است.”

از دهان او شمشیر تیز دو دمه خارج شد که کالم خدا است. مکاشفه 19 : 11 − 16

“و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسب سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ 
می نماید

ی آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را  و چشمانش چون شعله 
نمی داند

و جامه ای خون آلود در بر دارد و نام او را «کلمه ی خدا» می خوانند

و لشکرهای که در آسمانند، بر اسب های سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می آمدند

و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا به آن امت ها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد 
نمود و او چرخشت خمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیرپای خود می افشرد.

و بر لباس و ران او نامی مرقوم است. یعنیپادشاه پادشاهان و رب االرباب.

یوحنّا 1 : 48

نتنائیل بدو گفت: “مرا از کجا می شناسی؟” عیسی در جواب وی گفت: “قبل از آنکه فیلپس تو را دعوت 
کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم.”

ایناهاش! وقتی که بیایید، آن کالم بر علیه تمام امت ها و تمام انسان ها خواهد آمد و هیچ کس قادر نخواهد بود که در برابر او 
بایستد. او آنچه را که در دل آنهاست را آشکار خواهد نمود. چنان که با نتنائیل انجام داد. کالم خدا نشان خواهد داد چه کسی 
اراده ی خدا را بجا آورده و چه کسی نه. این اعمال مخفی، هرکس را و اینکه چرا آن را انجام داده است آشکار خواهد نمود. همه  

چیز را غربال خواهد نمود. این چیزی است که در رومیان 2 : 3 می گوید:

“پس ای آدمی که برکنندگان چنین اعمال حکم می کنی!آیا گمان می بری که تو از حکم خدا خواهی رست؟”

است. دل های که توبه  تا 17  سپس ادامه می دهد و می گوید که خدا می خواهد انسان را داوری کند. این در آیات 5 
نمی کنند، داوری خواهند شد. اعمال داوری خواهند شد، نیت هاداوری خواهند شد. نزد خدا هیچ احترامی وجود ندارد، بلکه 
ها داوری خواهد شد. اعمال داوری خواهند شد. هر  همه با آن کالم داوری خواهند شد. هیچ کس را راه فراری از آن نیست، نیت 
سرّی آشکار خواهد شد و از بام خانه ها فریاد زده خواهد شد. اوه، آن موقع ما واقعاً تاریخ را درک خواهیم کرد. در آن زمان هیچ 

رازی از تمام ادوار باقین خواهد ماند.

ولی آیا می دانید که او اکنون، در دوره ای که ما در آن زیست می کنیم، دارد اسرار دل افراد را آشکار می سازد؟ چه کسی به 
غیراز خود کالم می تواند اسرار دل را آشکار کند؟ عبرانیان 4 : 12

رونده تا جدا کند نفس و روح مفاصل و  تر است از هرشمشیر دو  دم و فرو  “زیرا کالم خدا زنده ومقتدر و برنده  
مغز را و ممیز افکار و نیت هایقلب است.”

از قوّت است. این همان «کالم»پر  این کالم است. دارد کاری را انجام می دهد که برای انجام آن فرستاده شد، زیرا که این 
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روحی است که در عیسی بود، «کالم» که اکنون دوباره در اینزمان آخر بعنوان آخرین نشانه حاضر است تا قوم را از داوری برهاند، 
زیرا آنان که او را در «کالم» رد کردند، الحال در داوری قرار گرفته اند و باز او را مصلوب می سازند. عبرانیان 6 : 6

که پسر خدا را برای خود باز  “اگر بیفتد، محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازد، درحالی 
مصلوب می کنند و او را ب حرمت می سازند.”

حال، پولس گفت که کالم با قوّت و نیز با صدا آمد. کالم موعظه شد، و خودش را نشان  داد، مانند شمشیر برنده ی مشتعل 
وارد ضمیر افراد شد. مانند چاقوی جراح که بیماری را جدا کرده و اسیران را رها می سازد.آن ایمانداران نخستین هر  جا که 
رفتند، با موعظه ی انجیل (کالم) رفتند و خدا آن کالم را با آیات و معجزات تأیید کرد. بیماران شفا یافتند، دیوها اخراج شدند و 
ی آخر  به زبان هاسخن گفتند. این کالم در عمل بود. این کالم هرگز در دهان مسیحیان ایماندار قاصرنبوده است و در این دوره 
قوی تر و عظیم تر از همیشه در عروس راستین کالمقرار دارد. اوه، ای گلّه ی کوچک، شما اقلیت کوچک! به کالم بچسبید، دهان و 

دل خودرا از آن پر سازید و روزی خدا ملکوت را به شما عطا خواهد کرد.

7 چهره ای چون آفتاب

و چهره اش چون آفتاب بود که در قوّتش می تابد.

متی 17 : 1 − 13

و بعد از شش روز، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنّا را برداشته، ایشان را در خلوت به کوهی بلند 
برد.

و در نظر ایشان هیأت او متبدل گشت و چهره  اش چون خورشید، درخشنده و جامه  اش چون نور، سفید 
گردید.

که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان ظاهر شده، با اوگفتگو می کردند.

اما پطرس به عیسی متوجه شده، گفت که “خداوندا! بودن ما در اینجا نیکو است. اگر بخواهی، سه سایبان 
در اینجا بسازیم، یکی برای تو و یکی بجهت موسی و دیگری برای الیاس.”

و هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در رسید که: 
“این است پسر حبیب من که از وی خشنودم. او را بشنوید.”

و چون شاگردان این را شنیدند، به روی در افتاده،ب نهایت ترسان شدند.

عیسی نزدیک آمده، ایشان را لمس نمود و گفت: “برخیزید و ترسان مباشید!”

و چشمان خود را گشوده، هیچ کس را جز عیسی تنها ندیدند

آمدند، عیسی ایشان را قدغن فرمود که “تا پسر انسان ازمردگان برنخیزد، زنهار  و چون ایشان از کوه به زیر می 
این رویا را به کسی باز نگویید.”

شاگردانش از او پرسیده، گفتند: “پس کاتبان چرا می گویند که می باید الیاس اوّل آید؟”

او در جواب گفت: “البته الیاس می آید و تمام چیزها را اصالح خواهد نمود.

لیکن به شما می گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند، بلکه آنچه خواستند با وی کردند؛ به 
همانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید.“

آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحی تعمیددهنده بدیشان سخن می گفت.“

حال در متی 16: 28، مقدم بر متی 17:1−13 عیسی گفت:

“هر آینه به شما می گویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می آید، 
ذائقه ی موت را نخواهند چشید.”

ی او  و سه رسول آن را دیدند، نحوه  و ترتیب آمدن ثانویه ی او را دیدند. آنها تبدیل شدن هیأت او را بر سرکوه دیدند. جامه 
چون نور و چهره اش چون آفتاب در قوّتش بود و زمانی که او ظاهر گشت، موسی و ایلیا در کنار او ایستاده بودند. این دقیقاً طریقی 
است که او دوباره می آید. به راستی ایلیا ابتدا خواهد آمد و دل فرزندان و عروس را به سمت تعلیم و کالم پدران، یعنی رسوالن 

باز می گرداند. مالکی 4 : 5 − 6
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“اینک من ایلیای نب را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و او دل پدران را به 
سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم.”

اسرائیل اکنون یک کشور است که با ارتش، نیروی دریای، سیستم پستی، پرچم و تمام چیزهای که الزمه ی کشور  بودن 
است، استقرار یافته است. ولی هنوز باید این کالم تحقق بیابد که اشعیاء 66: 8 می گوید: “و قومی یک دفعه زاییده شود؟” آن 
روزبه زودی فرا خواهد رسید. درخت انجیر جوانه زده است. اسرائیلی ها در انتظار ماشیح هستند. آنها در انتظار او هستند و 
انتظارشان رو به تحقق است. اسرائیل از نظر روحانی دوباره مولود خواهد شد، زیرا نور و حیاتش به زودی بر او مکشوف خواهد 

گشت.

در مکاشفه 21 : 23

“و شهر احتیاج ندارد که آفتاب با ماه آن روشنای دهد، زیرا که جالل خدا آن را منور می سازد و چراغش برّه 
است.”

این اورشلیم آسمانی است. برّه در آن شهر خواهد بود و بخاطر حضور او، نیازی به نور نخواهد بود. در آنجا آفتاب طلوع 
نخواهد کرد و تابشی نخواهد داشت، چراکه خود او،نور آنجاست. امت های که به آن وارد شوند در نور او گام خواهند برداشت. 

خوشحال نیستید از اینکه این روز فرا می رسد؟ یوحنّا آمدن آن روز را دید. پس ای خداوند  عیسی زودبیا!

مالکی 4 : 1 − 3

“زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل می باشد، خواهد آمد و جمیع متکبران و جمیع بدکاران کاه 
خواهند بود. و یهوه صبایوت می گویـد:”آن روز که می آید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه 

شاخه ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت.

های وی شفـا خواهـد بود و  امّا برای شما که از اسم من می ترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بال 
شما بیرون آمده، مانندگوساله های پرواری جست و خیز خواهید کرد.“

و یهوه صبایوت می گوید: “شریران را پایمال خواهید نمود، زیـرا در آن روزی که من تعیین نموده ام، ایشان 
زیر کف پای های شما خاکستر خواهند بود.”

اینجا دوباره آن را می بینید. آفتاب که درتمام قوّتش می تابد.اوه، قوّت پسر خدا که در میان هفت چراغدان می تابد. او آنجا 
ایستاده، داور، کسی که متحمل شد و بخاطر ما مُرد. او غضب داوری الهی را بر خود گرفت. او چرخشت شدت غضب خدا را به 
تنهای متحمل شد. همان طور که قبالً عنوان کردیم، صدای او برای گناهکار مانند خروش آبشار و یا گذر امواج مرگ بر سواحل 
سنگی است، ولی برای مقدسین، صدای اومانند آواز خوش نهری است که در کنار آن آرمیده و در مسیح خشنود است. با تأللو 
گرم محبت که بر ما می تابد. او می گوید: “ترسان مباش، من هستم، آن خداوند  خدا که هست و بود و می آید. کسی به جز من 
نیست، من الف و یاء، اول و آخر هستم.”او سوسن وادی ها و روشنی و ستاره ی صبح است. برای حال من، او زیباترین در میان 

ده هاهزار است. بله، آن روز آماده ی آمدن است و آفتاب عدالت با التیام و شفا در بال هایش طلوع خواهد نمود.

مسیح پیروز

مکاشفه 1 : 17 − 18

“ چون او را دیدم، مثل مرده پیش پای هایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده، گفت: ترسان مباش! 
من هستم اول و آخر و زنده؛

و مرده شدم و اینک تا ابداآلباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است.“

هیچ بشری قادر به تحمل تأثیر آن رویا نبود. قوّت یوحنّا کامالً تحلیل رفته بود و مانند مرده پیش پای او افتاد. ولی دست 
خداوند، او را در محبت لمس نمود و آواز برکت به او گفت: “ترسان مباش، نترس!من اول و آخر هستم. مُرده شدم و اینک تا 
ابداآلباد زنده هستم.” چه جای ترسی وجود دارد؟ داوری ای که بر صلیب بر او قرار گرفت، در گور، در زمانی که به عالم اموات 
نازل شد، بخاطر ما بود. او تمامی بار و زخم گناه را متحمل شد، بنابراین برایکسانی که در مسیح  عیسی هستند، محکومیتی وجود 
ندارد. می بینید،«وکیل مدافع» ما همان «قاضی و داور» ماست. او هم «وکیل» است و هم «قاضی». بعنوان قاضی «پرونده مختومه» 
است، تمام شده است. بنابراین محکومیتی وجود ندارد. چرا کلیساباید ترسان باشد؟ آیا او تابحال از آشکار کردن کدام وعده اش 
در برابر ما عاجز و قاصر بوده است؟ پس چرا باید ترس مجازات و عقوبت وجود داشته باشد؟ او بر همه ی اینها غالب آمده است. 
پیروز و فاتح عظیم اینجاست. اینجا کسی است که هم بر جهان دیده و هم بر نادیده غالب آمده است. نه مانند اسکندر که در سن 
33 سالگی بر جهان غالب آمد و راه دیگری برای ظفرمندی نیافت و بعنوان قربانی گناه و زندگی آشوبگرانه مُرد. نه مانند ناپلئون 

چیز واترلو شکست خورد و به البا تبعیدگشت، فقط برای اینکه خود را فاتح بداند. هیچ  در  در نهایت  که تمام اروپا را فتح کرد و 
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نمی توانست بر مسیح غلبه نماید. آنکه نازل گشت، اکنون مافوق هر چیز صعود نموده و نامی برتر از هر نام دیگر به او بخشیده 
شده. بله، او بر مرگ به عالم اموات و گور غالب آمد و کلیه ی عالم اموات را در اختیاردارد. هرآنچه رها کند، رها گشته و آنچه 
ببندد، بسته شده است. هیچ تغییری در آن نیست.پیش از او فاتحی نبود وغیر از او فاتحی نیست. تنها او منجی و نجات  دهنده 

است. او تنها خداست و نام او «خداوند عیسی مسیح» است.“

ترسان مباش یوحنّا! ترسان مباش ای گلّه ی کوچک! تو وارث تمام چیزی هستی که من هستم، تمام قوّت من از توست. 
قدرت مطلق من ازآن توست که در میانت ایستاده ام. نیامده ام تا ترس و عجز را بیاورم، بلکه محبت،شهامت و توانمندی را. 
تمامی قوّت به من داده شده و تو باید از آن استفاده کنی. توکالم را بگو و من آن را اجرا خواهم نمود. این عهد من است و هرگز 

زایل نخواهدشد.“

هفت ستاره و چراغدان

مکاشفه 1 : 20

“سر هفت ستاره ای را که در دست راست من دیدی و هفت چراغدان طال را. اما هفت ستاره، فرشتگان 
(پیغام آوران) هفت کلیسا هستند و هفت چراغدان، هفت کلیسا می باشند.”

ما حقیقت این دو سرّ را کشف نموده ایم. اوه، آشکار نکردیم که این هفت پیغام آور چه کسانی بودند، ولی به کمک خدا این 
کار را خواهیم کرد و آن سرّ به اتمام خواهد رسید. هفت دوره را می دانیم. این هفت دوره در کالم لیست شده اند و به تک تک آنها 

خواهیم پرداخت تا برسیم به آخرین دوره که درآن زیست می کنیم.

اما در آخرین نگاه اجمالی به این باب او را می بینیم که در میان هف چراغدان طال ایستاده و هفت ستاره در دست راست 
اوست.اوه، دیدن او که در تعالی الهی خود ایستاده، نفس گیر است. او داور،کاهن، پادشاه،عقاب، برّه، شیر، الف و یاء، ابتدا و 
انتها، پدر، پسر، روح القدس، او که بود، اوکه هست، او که می آید، قادر علی االطالق، کل در کل است. ایناهاش خالق وتمام 
کننده. سزاوار است برّه! او سزاوار  بودن خویش را زمانی که نجات ما را به خون خود خرید، اثبات نمود. او در تمام قوّت و جالل 

خویش ایستاده، درحالی که همه چیز بعنوان داور به او سپرده شده.

بله، او در میان چراغدان ها با ستاره های در دستش ایستاده است، شب است، چون شب زمانی است که ما از چراغ استفاده 
می کنیم وزمانی است که ستاره ها دیده می شوند و می درخشند و خورشید را منعکس می سازند و تاریک است. کلیسا دارد به 
ایمان در تاریکی گام برمی دارد. خداوند او از این زمین جداگشته، ولی روح القدس همچنان از طریق کلیسا می درخشد و به این 
سازند. نور او تنها نوری است که دارند. چقدر  جهان ملعون  شده به جهت گناه، نور می بخشد و آن ستارگان نیز نور را منعکس می 
تاریک است! چقدر از نظر روحانی سرد است! ولی هنگامی که او به میان می آید، نور و گرما هست، کلیسا قوّت یافته و بواسطه ی 

او اعمالی را به جا می آورد که او انجام می داد.

اوه، ما باید نگاهی اجمالی به او داشته باشیم، درست مانند یوحنّا. در آن روز وقتی در برابر او می ایستیم، چگونه فردی باید 
باشیم.

که هستید، زانو  اگر هنوز زندگی خودتان را به او تقدیم نکرده اید، در این لحظه دل خودتان را به سمت او برگردانید، و هر جا  
بزنید و بخاطر گناهانتان از او طلب بخشش کنید و زندگی خودتان را تسلیم او کنید.سپس با یکدیگر به هفت کلیسا خواهیم 
پرداخت و چنان که پیش می رویم، دعا می کنم که خدا به این خادم ناشایست خود کمک کند تا کالم خویش را برای شما 

مکشوف کند.


