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احکام انسانی و سنت هایشان ما را از اصل مسیحیت آزاد نمی کنند: 
"انسان باید بیشتر از خدا اطاعت کند تا مردم."  اعمال حواریون 5،29 

)رجوع کنید به 4،19(.

کدام را انتخاب می کنید 
– سبت برای خدا یا 
یکشنبه پاپ؟ )ارمیا 
10،2؛ 1. پادشاهان 
18،21؛ 1. سموئیل 

)15،22.23
روح القدس ما را 

فرامی خواند: "... امروز 
اگر صدای خدا را 

می شنوید، نسبت به آن 
بی اعتنا نباشید... چراکه 

هر کس که به آرامش 
وی وارد شود، آنجا استراحت 

می کند، همان طور که خدا استراحت نمود. پس بیایید ما نیز تالش 
خود را بکنیم تا وارد آن  )سبت( آرامش شویم و مراقب باشیم در اثر 

نافرمانی از ورود به آنجا محروم شویم  عبر" انیان 11-4،7.10.

تنها کسانی بخشوده 
و رستگار می شوند، 

که انجیل درباره آنان 
می گوید: "اینجا صبر 

قدیسان است؛ اینجا 
آنانی هستند که احکام 

خدا را رعایت نموده و 
به مسیح ایمان دارند"  

مکاشفات 14،12.

عذاب های وحشتناک و 
عدالت الهی به زودی تمام 

انسان هایی را در برمی گیرند، 
که نشانه هایی مانند نام یا تعداد 

حیوانات را می پذیرند یا حیوان و تصویر 
وی را می پرستند )یعنی قدرت های دینی و سیاسی ضد خدا را قبول 

می کنند( و بدین وسیله از حکم واضح خدا سرپیچی می کنند. )مکاشفات 
13،16-18؛ 14،9-11؛ 16،2؛ 18؛ 21-19،19(.

این پیام عدالت الهی در برخی وحشت ایجاد می نماید، ولی درواقع پیام 
رستگاری خداوند رحیم است، " ... وی نمی خواهد کسی گمراه شود 

بلکه همه از راه توبه بازگردند." 2. پترس 3،9.

هر فردی خالصی خواهد دانست: "ترس از خدا شروع دانایی است."  
امثال سلیمان 1،7 )رجوع کنید به لوقی 12،4.5؛ 2. موسی 20،20(. 

ترس تنها از طریق گناهان ایجاد می شود )s. 1. موسی 3،10.11(، 
ولی زمانی که بخشایش الهی از طریق عیسی مسیح را پذیرفته و کسب 
نموده باشیم، خواهیم دانست: "ترس در عشق وجود ندارد، بلکه عشق 

واقعی ترس را بیرون می راند... کسی که ترس دارد، عشق را به 
نهایت نرسانده است. ما عشق می ورزیم چراکه وی به ما عشق ورزیده 

است." 1. یوحنا 4،18.19.

حس گم گشتگی به آگاهی از رستگاری و ترس از خدا به ابهت و عشق 
الهی بدل می شود، گمراهی به هدفمندی و نگرانی به انتظار مالقات 

خدا تبدیل می شود. این وعده الهی، امکان توبه و بازگشت مدت کوتاهی 
اعتبار دارد! از این زمان برای بررسی وضعیت خود و بازگشت 
استفاده نمایید، چراکه مهلت بخشش پیش از بازگشت مسیح پایان 

می یابد. ما عالئم آخرالزمان را می بینیم این آخرین دوره زمان ماست! 
ما در آخرین دوره پیشگویی های 10 گانه تصویری در دانیال 2،31-
35.41-45 و توضیحات موازی اش از 10 شیپور 26-8.19-7،7 
)s. S. 1 و 2( زندگی می کنیم. اگر به نشانه های سیاسی تالش برای 
توافق 10 گانه در دانیال 2،41-43 بنگریم، درخواهیم یافت شرایط 

سیاسی تالش برای توافق در اروپاست که پیشگویی می شود: "… ولی 
آن ها باهم متفق نمی شوند، همان طور که آهن و گل باهم نمی آمیزند."  

بازگشت مسیح )سنگ هایی که از آسمان می بارند و خرابی ایجاد 
می کنند( بر اساس Pt. 3،10 برای همه غافلگیرکننده خواهد بود: 

"روز خداوند خواهد رسید مانند یک سارق؛ آسمان با صدایی بلند 
غرش خواهد نمود، همه چیز آتش خواهد گرفت و زمین و آسمان 

برای عدالت الهی آماده 
می شوند." لذا خدا از همه 

انسان ها می خواهد: "از خدا 
بترسید و احکامش را به جا 

آورید؛ چراکه آن ها شامل 
همه انسان ها می شوند."  
کتاب جامعه 12،13.14 

)Pt .2 .s. a. 3،11-15؛ 
اشعیا 55،6-9؛ مالکی 

).20-3،1710
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آینده بدون توهمات
 

در سال های گذشته دنیا شاهد فجایعی روزافزون بوده است. 
خشک سالی، سیل، گردبادهای ویران کننده و زلزله پشت سرهم بدون 
توقف بروز نمودند. هزاران نفر در حوادثی دل خراش روی خشکی، 

در دریا و در آسمآنجان خود را ازدست داده اند؛ میلیون ها نفر گرسنه اند، 
بسیاری از کشورها ورشکست شده اند و ناتوان از پرداخت بدهی های 

خود هستند. جنگ، خیزش های مردمی، انفجار جمعیتی و نابودی مداوم 
طبیعت انسان ها را از نگاه به آینده به وحشت می اندازند.

بسیاری از این اتفاقات در انجیل پیشگویی شده اند )متی 24،4-31؛ 
لوقی 21،25-28؛ مکاشفات 6،12-17؛ 16؛ 17؛ 18(. خداوند 

همواره به انسان ها درباره عذاب هایش اخطار داده است، که براثر 
بی خدایی بر آن ها وارد می شود )اشعیا 24،5-20؛ 46،9.10؛ آموس 

3،7؛ مکاشفات 1،1(.

درس هایی از گذشته
خداوند مثاًل به نوح درباره سیالب، به ابراهیم و لوط درباره نابودی 
شهرهای سودوم و گومورا و به موسی درباره  عذاب های نازل بر 

مصریان هشدار داده بود.این اتفاقات مثال های آموزنده ای برای زمان 
ما هستند، که برای ما واضح می کنند کورینتوس 10،6-12؛ 2. پترس 

2،5-9؛ عبرانیان 4،11(.
و هم چنین پیام اخطار خداوند به ما، آخرین نسل انسان ها، نشان داده شده 

که در بخش 14 مکاشفات یوحنا می یابیم. این آخرین خواسته خدا از 
تمام انسان ها پیش از بازگشت عیسی مسیح به عنوان پادشاه و داور 
جهان است. این خواسته شامل اخطاری جدی است که می توان در 

انجیل درباره آمدن یک داور پیدا نمود:

1. „از خدا بترسید و وی را گرامی دارید، چراکه زمان داوری رسیده 
است! و وی را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفریده است، 

پرستش نمایید

2. "وی هبوط نموده، وی هبوط نموده، بابل، شهر بزرگ؛ چراکه با 
شراب زنا همه ملت ها را سیراب کرده است."

3. "پس کسی که حیوانات و تصاویرشان را می پرستد و نشان آن ها 
را روی پیشانی و دستش رسم می کند، از شراب غضب الهی خواهد 
نوشید، که در جام غضب وی صرف شده و با آتش و گوگرد شکنجه 

می شود در مقابل مالئک مقدس و بره. و دود عذاب آن ها برای ابد در 
ابد بلند خواهد شد؛ و آن ها روز و شبی آرامش ندارند، که حیوان و 

تصویر آن راپرستش کرده اند و نشان و نام چنین کسی را  پذیرفته اند." 
رجوع کنید به مکاشفات 11-14،6.

این فراخوان برای همه پراهمیت است! ولی ما چگونه می توانیم 
حیوان و  تصویرش را پرستش نکنیم یا  نشانش را نپذیریم وقتی اصاًل 

ندانیم که چه معنی دارد؟ اینجا بی اطالعی نتایج مرگباری دارد. "قوم 
من از نقص دانش جان می دهد." یوشع 4،6 )رجوع کنید به اشعیا 

29،13.14(. ولی خداوند عهد نموده به مؤمنان دانش عطا نماید )آیات 
2،1-7؛ دانیال 12،4.10؛ متی 7،7.8(.

"حقیقتًا همان گونه که خداوند فرمود من هیچ عالقه ای به مرگ 
بی خدایان ندارم بلکه بیش تر مشتاق توبه بی خدایان و زندگی آن ها 

هستم! بازگردید، بازگردید از راه شیطانی تان! بلی، چرا می خواهید 
بمیرید ای بنی اسرائیل؟" هزقیال 33،11 )رجوع کنید به 2. پترس 

3،10.11؛ مالکی 20-3،18(.

معنی حیوان و نشان مخصوصش چیست؟
پیش ازاین که به حیوان برسیم، باید پیش زمینه های تاریخی تا حیوان 
را بشناسیم. بهتر است از کتاب دانیال نبی شروع نماییم که به شکل 

شگفت آوری تاریخ 6 صدسال پیش از میالد مسیح تا امروز را 
پیش گویی می کند.

بررسی نمادهای استفاده شده در آنجا به حدس 
و گمان سپرده نشده است. پیشگویی کتاب 

مقدس پیش از تاریخ نوشته شده است. انجیل خود 
کلید فهم آن را نیز ارائه می دهد )2. پترس 1،20(.

در دانیال 2،27-45 بخش های تصویر دقیق اتفاقات 
امپراتوری بابل تا اروپای امروزی به صورت نمادین ارائه 

می شوند. به شکل دقیقی به صورت موازی با دانیال 2 در دانیال 7 این 
امپراتوری ها و نشان "حیوان" آن ها نشان داده می شوند:

"این چهار حیوان بزرگ 
به معنی چهار پادشاه اند... 
حیوان چهارم به این معنی 

است: امپراتوری چهارمی در 
زمین خواهد بود..." دانیال 
7،17.23. در دانیال 7،3 

نوشته شده:
" و چهار حیوان بزرگ از دریا 

سر برمی آورند..." - "دریا" یا 
"آب" در پیشگویی ها نماد "مردم 

و قوم ها و ملت ها و زبان ها" 
است. مکاشفات 17،15 )رجوع 

کنید به اشعیا 8،7(.

شیر
"اولین یک شیر بود..."  دانیال 7،4 )رجوع 

کنید به دانیال 2،37.38(.
این نماد نشانه امپراتوری بابل است )608-

538 پیش از میالد(، که در زمان دانیال نبی 
بر جهان حکم می راند. می توانید امروزه در 
موزه پرگامون برلین شیر بالدار را به عنوان 

شاهد این دوره زمانی ببینید.

خرس
"و ببینید حیوان دوم را، که یک خرس بود. و 

روی یک پهلو ایستاده بود و سه دنده دردهان بین 
دندان هایش داشت. و با وی صحبت شد: بلند شو 

و گوشت فراوان بخور!" دانیال 7،5.
این حیوان همان معنی را دارد که سینه نقره 

با دو بازو در کتاب دانیال 2،32.39. این 
حیوان نماد قدرتی است که امپراتوری بابل 

را از بین برد - شاهنشاهی دوگانه ماد و پارس )538 تا 331 پیش از 
میالد(. این امپراتوری از دو بخش تشکیل شده بود، ابتدا مادها و سپس 

پارس ها فرمانروایی کردند. دو بازو و خرسی که بر یک پهلو ایستاده به 
این ویژگی خاص داللت می کنند. یعنی یک سمت از سمت دیگر قوی تر 

است. سه دنده نماد ملت هایی هستند که توسط ماد و پارس ها مغلوب 
شدند، یعنی بابل، لیدیا و مصر.

پلنگ
"پس ازآن نگاه کردم و دیدم، یکی دیگر، یک 

پلنگ: که چهار بال بر پشتش داشت. و این 
حیوان چهار سر داشت و قدرت پادشاهی به 

وی داده شده بود." دانیال 7،6.
این حیوان در کتاب دانیال 2،32.39 نیز 
ذکرشده است. این نماد امپراتوری یونان 
است )331-168 پیش از میالد(، که به 
فرمانروایی اسکندر مقدونی امپراتوری 

پارس را مغلوب نمود و پس از

از مرگ وی به چهار بخش )پادشاهی های جانشین( تقسیم شد – که با
چهار سر نشان داده شده اند )مقدونیه، تراکیا، سوریه و مصر(

حیوان چهارم
"پس ازآن به صورت شب نگریستم: و دیدم، حیوانی 

چهارم، ترسناک و وحشت آفرین و بیش ازحد 
قدرتمند، و آن دندان هایی آهنین داشت؛ وی 

خورد و خرد کرد، و باقیمانده را با پا له نمود. و 
با تمام حیوانات پیش از خودش فرق داشت، و 

ده شاخ داشت.“ دانیال 7،7.

این حیوان نیز با معنی مشابه در کتاب دانیال 
2،33.40.41 توصیف شده است.

چهارمین امپراتوری بزرگی که به دنبال امپراتوری یونان به قدرت 
رسید امپراتوری روم بود )168 پیش از میالد تا 476 پس از میالد(. 

این حیوان چنان با سایر حیوانات متفاوت بود که دانیال نتوانست آن 
را بهتر شرح دهد. "ده شاخ" نماد  "ده پادشاهی هستند که از این 

پادشاهی منشعب شدند."  دانیال 7،24.

این یک حقیقت تاریخی است که امپراتوری روم 476 پس از میالد 
فروپاشی نموده و به جای آن ده امپراتوری تشکیل شدند، همان ده قوم 
ژرمن که امروزه کشورهای اروپا را تشکیل می دهند. موازی دانیال 

7،7 این ده شاخه به صورت ده انگشت در دانیال 2،42-44 نیز 
توصیف شده اند. این اقوام به شرح زیر بودند:

1. آلمان ها )کشور آلمان(، 2. فرانک ها )فرانسه(، 3. آنگلوزاکسن ها 
)بریتانیای کبیر(، 4. بورگوندها )سوئیس(، 5. وستگوت ها )اسپانیا(، 
6. سوب ها )پرتغال(، 7. لومباردها )ایتالیا(؛ 8. هرول ها،9. وندال 

ها، 10. اوستگوت ها.

شاخ کوچک
زمانی که به شاخ ها توجه نمودم، دیدم که 

یکی دیگر رشد نمود،شاخی کوچک بین آن ها 
رشد نمود، و  سه تا از شاخ ها را از بین 

برد؛ و دیدم که چشم هایی داشت که مانند چشم 
انسان و دهانی که کلمات بزرگ می گفت." 

دانیال 7،8.

نکات قابل توجه:
1. بین ده شاخ )پادشاهی ها( شاخی دیگر رشد نمود، و سه تا از ده شاخ 

با به وجود آمدن آن از بین رفتن.

2. در کتاب دانیال 7،24 گزارش می شود: شاخ کوچک باید پس از  به 
وجود آمدن ده شاخ دیگر ایجاد شود.

تنها یک قدرت در تاریخ با این توصیف مطابقت دارد. در خود رم، 
در مرکز امپراتوری نابودشده، در سال 476 پس از میالد امپراتوری 

پاپ، حکومت یک نفره کاتولیسم، ایجاد شد. در تشکیل قدرتش سه تا 
از اقوام ژرمن، هرول ها، وندال ها و اوستگوت ها، "توسط  وی از 
بین رفتند". به دستور قیصر روم شرقی یوستینیان )فرمان یوستینیان( 

در سال 533 پس از میالد اسقف رومی به عنوان رئیس تمام کلیساهای 
مسیحی تعیین شد. زمانی که سه شاخه آخر اقوام آریایی )اوستگوت 

ها(، با این فرمان مخالفت نمودند، در سال 538 پس از میالد توسط 
فرمانده قیصر روم بلیساریوس سرکوب شده و از رم بیرون شدند،  

قدرت سیاسی دولت پاپ رم برای دوره زمانی پیش گویی شده تثبیت 
شد )توضیح بیش تر در ادامه(.

3. در کتاب دانیال 7،25 نوشته شده که وی 
"قدیسان باالترین را نابود می کند" می شود 

– اشاره ای به جمعیت بزرگ مسیحیان. 
هیچ تاریخدانی نمی تواند انکار کند که این 

پیشگویی با تعیین پاپ عملی شده است. 
آزار و اذیت های وحشتناک قرون وسطی 

)آتش زدن افراد، تفتیش عقاید، جنگ های 
صلیبی( بخشی شناخته شده و تاریک از 

تاریخ هستند.

چگونه می توانیم با مسیح به زندگی جاودان برسیم؟ 
 

مسیح امروزه هم مانند همان زمان پاسخ می گوید: "دستورات را انجام 
دهید ... و از من پیروی کنید!" متی 19،17.21، رجوع کنید به 1. 

پترس 2،21-25؛ مکاشفات 14،4.
پیروی امروزه به این معنی است که ما زندگی مسیح و 

کتاب مقدس را مطالعه نماییم. )یوحنا 5،39؛ 8،31.32( و 
از متن آن ها پیروی کنیم )یوحنا 3،36؛ عبرانیان 5،8.9؛ 

ff 11،8؛ یعقوب 4،7؛ رومیان 16،26(. روح القدس 
سپس همان اثری را بر ما خواهد داشت که آن 

زمان در عید پنج گانه، زمانی که مردم گناهان خود 
را شناخته و گفتند: "چه باید بکنیم؟" پاسخ پتروس این بود: "توبه کنید"  

اعمال حواریون 2,37.38. در موقعیت دیگری وی گفت: "پس توبه 
نمایید و بازگردید تا گناهانتان بخشیده شود."  اعمال حواریون 3،19.

قانون خدا مانند آینه ای آلودگی مان به گناهانی 
)رومیان 4،15؛ 3،20؛ 7،7( را نشان 
می دهد که مسیح با خون خود کفاره 

آن ها را می دهد. این لحظه تولد عشق 
متقابل انسان به خداست. مسیح درباره 
گناهکاران گفت:"گناهان فراوانی از 
شما بخشیده شده، به این منظور وی 
به شما فراوان عشق ورزیده..."  لوقی 7،47. "ما عشق می ورزیم، 

چراکه وی اول به ما عشق ورزیده... چراکه این عشق  )متقابل( الهی 
است که ما دستورات را رعایت نماییم و دستورات وی دشوار نیستند." 

1. یوحنا 4،19؛ 5،3.

با عشق به مسیح نیروی الهی در ما زنده می شود تا از گناهان 
بپرهیزیم. "وقتی به من عشق بورزید، دستورات را رعایت خواهید 

نمود ...  و پدر به شما یاوری می دهد، ... روح حقیقت."   یوحنا 
.17-14،15

عشق و نیروی اعطاشده از روح القدس به ما این نیرو 
را می دهند که از گناهان دوری کنیم، همان گونه که 

مسیح از آن ها دوری کرد )یوحنا 15،10؛ 1. یوحنا 
5،4.5؛ مکاشفات 3،21(.

با تجسم انسانی فرزند خدا عیسی مسیح )فیلیپیان 
2،5-8؛ یوحنا 16،28( می توانیم مطمئن باشیم، 

که خدا می داند، چه نیرویی باید به ما اعطا نماید تا ما 
خواسته های وی را انجام داده و در مقابل وسوسه های 

جسمانی مقاومت نماییم. "ازآنجاکه این فرزندان دارای گوشت و خون 
می باشند، او نیز به شکل انسان درآمده تا با مرگ خود قدرت شیطآن که 

صاحب اختیار مرگ بوده را نابود سازد، تا آنانی که از مرگ در 
تمام عمر وحشت داشتند را رهایی بخشد. به همین جهت الزم بود که 
او نیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا کاهن 

اعظمی دلسوز و وفادار گردد جهت کفاره گناهان   
عبرانیان 2،14-15.17؛ رجوع کنید به آیه 18.
ما تنها زمانی می توانیم این نیروی خودداری از 

گناه را به دست آوریم که به عدالت مثال زدنی مسیح 
)تجسم معصومانه به گوشت گناهان – مراجعه 

به رجوع کنید به رومیان 8،3؛ عبرانیان 4،15( 
اعتقاد داشته باشیم  )یوحنا 6،28.29(  و به 

قربانی شدن وی به نمایندگی از ما ایمان بیاوریم  
)یوحنا 3،16؛ 1،29(.

مسیح برای گناهان خود کشته نشد، چراکه نگارش شده است: "نزد 
خدا بازگردید! چراکه وی آن که از هر گناهی مصون بوده را برای ما 

گناه ساخته است..."  2. قرنتیان 5،20.21 )هم چنین رجوع کنید به 1. 
یوحنا 3،5؛ یوحنا 8،46(. ولی این به این معنی است که ما از گناهان 

خود نادم شویم، آن ها را اعتراف نموده و از گناهانمان )تخلف از قانون 
خدا( بازگردیم و از وی پیروی نماییم )امثال سلیمان 28،13؛ 1. یوحنا 

1،6-10؛ 2،4؛ 3،3-10؛ 1. پترس 2،21؛ متی 39-10،34(.

اعتقاد و توبه هدیه خدا به کسانی است که خالصانه دنبالش باشند. وقتی 
ما این امکان را ایجاد نماییم، خداوند هردوی آن ها را توسط روح القدس 

در وجود ما وارد می نماید. اعتقاد با شنیدن و مطالعه کالم خدا ایجاد 
می شود)رومیان 10،17( .

مسیح فرمود: "شما کتاب آسمانی را با دقت 
بخوانید چون عقیده دارید که به شما 
زندگی جاوید می دهد؛ و این کتابی 

است که مرا به شما معرفی می نماید"   
یوحنا 5،39 )رجوع کنید به لوقی 

24،25-27؛ یوحنا 2،22؛ رومیان 
16،26؛ اعمال حواریون 17،11.12(.

مطالعه پیشگویی های الهی که به حقیقت پیوسته اند )پیش بینی قرن ها 
تاریخ جهان و ظهور فرزندش( ما را به برنامه رستگاری الهی 

توسط عیسی مسیح معتقد نموده و بنیان مطمئنی برای اعتقادات ما 
در مورد اتفاقات آینده ایجاد می کند )2. پترس 1،19-21(. بامطالعه 

خالصانه کالم خدا آموزگاری نامرئی از سوی خدا به ما وعده می دهد: 
"روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، به شما همه چیز را خواهد 

آموخت و یادآوری خواهد نمود که من به شما گفته ام... وی شما را به 
حقیقت کامل راهنمایی خواهد کرد... کالم تو حقیقت است."  یوحنا 

14،26؛ 16،13؛ 17،17.

هر که از امکان بخشش خدا روی گرداند و آگاهانه کالم حقیقت را 
نشنود، نخواند و بررسی نکند، نیروی رهایی بخش الهی را دریافت 

نخواهد نمود و جزو آن هایی خواهد بود که تا ابد گمراه می مانند  )ارمیا 
6،17-19؛ 9،12-15؛ یوشع 4،6(. "ولی اگر کسی از شما کمبود 

دانش داشته باشد، باید از خدا بخواهد، که به همه می بخشد و متهم 
نمی کند، و به وی داده خواهد شد."  یعقوب 1،5.

مسیح به ما می گوید: "بخواهید و به شما داده خواهد شد... پس شما 
که این قدر سنگدل و گناهکار هستی، به فرزندانتان چیزهای خوب 

می دهید، چقدر پدر آسمانی تان برکات خود را به شما خواهد بخشید، 
اگر از او بخواهید."  متی 7،7.11. پس همان گونه که داوود عمل 

کرد، بخواهید: "خدایا به من قلبی پاک عطا کن و به من روحی جدید و 
هوشیار بده!" مزامیر 51،12 )رجوع کنید به مزامیر 139،23.24(.

هرکس خالصانه معتقد باشد و دعا کند خواهد دانست: "من قادر به 
انجام هر کاری هستم که عیسی مسیح توانایی اش را به من عطا کند."  

فیلیپیان 4،13.

تنها زمانی که ما مسیح را خالصانه پیروی نماییم و خود را در 
قرار دهیم، می توانیم شخصیتی  به عنوان نجات بخشمان  اختیار وی 

به دست آوریم که شبیه وی باشد تا برای 
بازگشت آن حضرت آماده شوید. " این 

میثاقی است که من با شما می بندم پس ازاین 
قانون  روزها، خداوند می فرماید: می خواهم 
خود را در قلب شما وارد نمایم و آن را در 

بطن آن نگارش کنم."  عبرانیان 10،16 
)رجوع کنید به ارمیا 31،33(.

به یاد دارید که اطاعت انسان ها در باغ عدن با میوه درخت آزموده 
شد )درخت تمیز بین خیر و شر – 1. موسی 2،16-17(? در 

روزهای اخیر زمان ما 
اطاعت انسان ها بازهم با 
دستور ویژه الهی آزموده 
می شود )یعقوب 2،10(. 

آن زمان مار وسوسه کننده 
گفت: "آیا خدا واقعا این را 

گفته است؟" 1. موسی 3،1.
این سرپیچی از دستور الهی چه نتایج فاجعه باری برای انسان ها 

داشته است؟! )1. موسی 3(. شک در دستور واضح الهی امروزه 
هم از دشمنان خدا در قلب انسان ها پرورش داده می شود: "آیا خدا 
باید روز هفتم را واقعًا آن قدر جدی بگیرد؟" وقتی متوجه می شویم 

که یکشنبه ها چیزی جز دستوری به انسان ها نیست نباید کالم مسیح 
را فراموش نماییم: "... اشعیای پیامبر درباره شما افراد دورو 
چه نیکو گفت که... عبادتشان ظاهرسازی است، چون مردم را 
وادار می کنند بجای احکام خدا، احکام پوچ آن ها را گوش دهند. 
شما فرمان خدا را فراموش کرده و دستورات انسانی را رعایت 

می کنید..."  مرقس 7،6-8 )رجوع کنید به آیه 9(.

خداوند از طریق پیامبرش هزقیال نیز به مردم می گوید: "... شما نباید 
با احکام پدرانتان زندگی نمایید ]سنت ها[ و با پرستش بت های آنان خود 

را آلوده نمایید. چراکه من خدای شما هستم؛ شما باید بر اساس احکام 
من زندگی کنید و به آن ها عمل کنید؛ و روز سبت گرامی دارید چراکه  
نشانه ای بین من و شماست، که من خدای شما هستم." هزقیال 20،18-

20 )رجوع کنید به ارمیا 13-9،12(.
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سیالب
این یافت،خواهد این موضوع به همه مربوط می شود! اگر می خواهید بدانید، چگونه مقاله مقاله را مطالعه و بن خرید را پر

فقر

دعوت!
ما شما را صمیمانه بهعبادت هفتگی سبت مسیحیانی دعوت 
می نماییم که می خواهند خود را برای بازگشت مسیح آماده 
کنند. در آنجا می توانید از طرفی برادران و خواهرانی را 
مالقات نمایید که همراه هم کالم خدا را مطالعه می نمایند 
)بخش 1 مراسم مذهبی( و از طرف دیگر از برکت واقعی 

کلمه شخصًا بهره مند شوید. 

لعه  مطا جذاب  بسیار  جلسات  به  را  شما  به عالوه 
جلسات عبادت  آینده و   انجیل از حوادث  پیشگویی های 
هفتگی مان دعوت می نماییم، که در آن ها می توان قدرت 

تبرک الهی در عبادت مشترک را حس نمود.

تمام برنامه های  اینترنت می توانید عبادت سبت ما و  از طریق 
دیگرمان را دنبال نمایید.  در آرشیو ما می توانید جلسات موعظه 

را به صورت صوتی و تصویری دانلود نمایید.

www.mefag.de :نشانی اینترنتی ما
info@mefag.de :نشانی ایمیل ما

از مالقات شما خوشحال می شویم!
همکاران انجمن موعظه  



+

+

نمادها:

1.  از زمین بیرون می آید 
)مکاشفات 13،11(.

2. زمان سقوط حیوان برآمده 
از دریا )1798؛ مکاشفات 

.)13،1.3.10
3. دو شاخ گوسفندوار )مکاشفات 

.)13،11
4. تاجی بر شاخ هایش ندارد 

)مکاشفات 13،11(.
5. قدرتی دارد   همسان با حیوان 

اول )مکاشفات 13،12(.

معنی:

1.  از کشورهای جدید یا کم جمعیت 
به وجود می آید.

2.  تبدیل به ملتی می شود، زمانی 
که قدرت پاپ می شکند )1763-

.)1800
3. دو اصل مسیحیت به آن قدرت 
می دهند )آزادی فردی و مذهبی(. 
4.  نه پادشاهی، بلکه جمهوری.

5.  به قوی ترین قدرت دنیا تبدیل 
می شود.  

عیسی مسیح پس از معراج تنها کاهن اعظم 
واقعی حریم الهی است، " به عنوان خدمت 

گذار خیمه حقیقت، که خداوند برپا نموده و 
نه انسان."  عبرانیان 8،1.2. مسیح با قربانی 

خون خود راه تخت رحمت الهی را هرروز 
به ما نشان می دهد )یوحنا 14،6.13.14؛ 

رومیان 8،34(، که ما می توانیم بدون 
دخالت انسانی تنها با اعتقاد و اعتماد به خون 
رستگار کننده مسیح هرزمانی از طریق دعا 

به آن وارد شویم )عبرانیان 4،14-5،10؛ 
7،25؛ متی 6،6-15(. آموزش دخالت 

تکمیلی انسانی یا "قدیسان مرده" بر اساس مکاشفات 13،6کفر گویی 
حیوان علیه خدا و خیمه رحمت وی" در آسمان هاست )رجوع کنید 
به دانیال 8،11-14  و  12،11- در آنجا از این وضعیت به عنوان 

"تخلف از تقدس" یا "شرک ویرانگر" یاد می شود(.

نشان حیوان
این نشانی خارجی نیست که همه انسان ها برخالف میلشان به آن وادار 

شوند. اگر انسان امکان مقاومت در برابر آن را نداشته باشد اخطار 
خدا که آن را نپذیرد بیهوده خواهد بود. آن هایی که نشان حیوان )نشان 

قدرت یا وابستگی( را رد نمایند، به این شکل توصیف می شوند: 
"...آن ها فرمان خدا را رعایت کرده و به مسیح 

ایمان دارند." مکاشفات 14،12. این ها آنانی هستند 
که نشان خدا را دریافت نموده اند )رجوع کنید به 
مکاشفات 7،3.4؛ 14،1(، آن ها در برابر نشان 
حیوان پیروزند )مکاشفات 15،2؛  رجوع کنید 
به دانیال 3(، لذا نشان حیوان شامل سرپیچی از 
فرمان خداست )رجوع کنید به یعقوب 2،10(، 

چراکه نشان الهی، نشان عهدش، را در ده فرمان 
می یابیم )رجوع کنید به زیر(.

نشان حیوان بر پیشانی یا روی دست پذیرفته 
می شود )مکاشفات 13،16؛ 14،9(. پیشانی 

نماد خودآگاهی است )اعتقادات، دانش(، دست نماد رفتارهای 
انسانی )رعایت یا تخلف از فرمان ها(. این موضوع را در 5. موسی 
11،8.18 )رجوع کنید به 5. موسی 13،1-6( نیز می بینیم که راجع 

به رعایت تمام فرمان ها است.

هر کس که خواسته های فرمان چهارم را درک نماید و آنچه خداوند 
به عنوان نماد قدرت خود معرفی نموده را رد کرده و به جای آن، آنچه 
رم به عنوان نشان فرمانروایی خود انتخاب کرده را گرامی دارد، نماد 

اتحاد با رم، یا همان نشان حیوان را پذیرفته است. زمانی که قانون 
ملی یکشنبه به رأی گذاشته شود و مردم وادار به انتخاب بین فرمان 

خدا و پیشنهاد انسان ها شوند، آن زمان افرادی که بر تخلف خود پایدار 
بمانند، نشان حیوان را پذیرفته اند. برای آنان که یکشنبه را خالصانه 
می پذیرند: "خداوند از زمان های غفلت چشم می پوشد؛ ولی از همه 

انسان های زمین می خواهد که توبه کنند."   اعمال حواریون 17،30.

مهر تأیید الهی
یک نشان یا مهر در انجیل با معنی مشابه استفاده می شوند    

)رومیان 4،11(.
یک مهر رسمی باید سه بخش داشته باشد:

1. نام دارنده – مثاًل یوآخیم گاوک.
2. مقام رسمی – مثاًل رئیس جمهور.

3. حوزه تحت فرمان – مثاًل جمهوری فدرال آلمان.

مهر تأیید الهی، نشان رسمی ابدی وی، با قانون وی 
پیوند خورده و در فرمان چهارم موجود می باشد 

)2. موسی 20،8-11(: "روز سبت گرامی 
است که تو آن را تقدیس نمودی شش روز کار 

می کنی و مسئولیت هایت را انجام می دهی؛ ولی 
روز هفتم روز سبت خداوند است؛ نباید در این 
روز کاری انجام دهی، نه پسرت، نه دخترت، 

نه غالمت، نه کنیزت، نه گاوت، نه غریبه ای که مقابل درت ایستاده. 
چراکه خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا و همه چیز که در 
آن هاست را آفرید، و روز هفتم استراحت نمود. لذا خداوند این روز 

را تقدیس نمود و آن را گرامی داشت." )رجوع کنید به 2. موسی 
.)31،13.17.18

بااینکه تمام فرمان ها در مقابل خدا ارزشی یکسان دارند )رجوع کنید 
به یعقوب 2،10(، تنها در فرمان چهارم مهر تأیید الهی را می یابیم:

1. نام خدا: "پروردگارت، خدای تو".
2. لقب: "خالق".

3. حوزه فرمانروایی: " آسمان و زمین و دریا و همه چیز که در 
آن هاست".

انجیل از سبت به عنوان نشان جاوید الهی است: "سبت مرا گرامی 
دارید؛ چراکه  نشانه ای )جاوید( بین من و شماست که بدانید من 

پروردگارتان هستم که شما را تبرک می نماید."  2. موسی 31،13 
)رجوع کنید به آیه 16.17؛ هزقیال 20،12.20(.

مسیح فرمود: "نباید گمان کنید که من آمده ام تا فرمان ها یا پیامبران را 
نفی نمایم؛ من برای نفی کردم نیامده ام، بلکه برای اجرا کردن. چراکه 
صادقانه به شما می گویم: زمین و آسمان بر پا هستند، تا ذره به ذره 

قوانین و فرمان ها اجرا شوند."  متی 5،17.18.

فردی نزد مسیح آمد و از وی پرسید: "سرورم، چه باید بکنم تا به 
زندگی جاودان برسم؟" مسیح پاسخ داد: "اگر می خواهی به زندگی 
برسی فرمان ها را رعایت کن... نباید قتل کنی، نباید زنا کنی، نباید 

سرقت کنی، نباید شهادت دروغ دهی..."  متی 19-19،16.

روز هفتم سبت بخشی مهم از فرمان خداست، یادآوری هفتگی عیسی 
مسیح به عنوان آفریدگار و نجات بخش.

"در آغاز کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود، و خداوند کلمه بود... تمام 
چیزها از آن به وجود آمد... و کلمه گوشت شد و در میان ما زندگی 

نمود...سرشار از بخشش و راستی." یوحنا 3.14-1،1.

مشابه وعده آرامش به بنی اسرائیل در هنگام ورود به سرزمین کنعان 
روز سبت یادآوری وعده "آرامش سبت" در هنگام ورود به کنعان 

آسمانی است )2. پترس 3،13؛ عبرانیان 11،10.39.40؛ مکاشفات 
21،2(، که با بازگشت مسیح روی می دهد )عبرانیان 3،10-19؛ 

4،1-11؛ رجوع کنید به 5. موسی 4،1-2؛ 1. قرنتیان 13-10،11(، 
پس از 6000 سال آوارگی در "بیابان تاریخ بشر" پس از هبوط از 

بهشت.

وقتی تاریخ های مشخص شده در انجیل برای نسل های مختلف از 
حضرت آدم را جمع نماییم، تا زمان مسیح به مجموع حدود 4000 

 K. ،1990 ،"سال می رسیم )رجوع کنید به "اطلس تاریخ جهان
Thienemanns  انتشارات  Stuttgart-Wien( همین طور واضح 
می شود که ما در انتهای تاریخی هستیم که خداوند برای جهان تعیین 

نموده، پایان 6امین هزاره، قرار داریم.

انجیل درباره بازگشت مسیح می گوید: "...برای خداوند هر روز مانند 
هزار سال و هر هزار سال مانند یک روز است."  2. پترس 3،8.

حال تشخیص می دهید،  "...که نزدیک در قرار دارد"؟ متی 24،33.

قوم خدا در عهد جدید به عنوان قوم بنی اسرائیل نامیده شده، که با 
 .Kol اعتقاد به مسیح ازنظر قلبی ختنه می شوند  )رجوع کنید به

2،11.12؛ رومیان 2،28.29؛ Gal. 3،6-9.28.29؛ 5،6؛ 6،15؛ 
رومیان 11،25؛ 1. پترس 2،9.10(.

عهد جدید با مسیح به خلقت جدید انسان منجر می شود. ارمیا در 
پیشگویی های خود گفته است: "...بلکه این عهدی است که من با 

بنی اسرائیل می بندم، خداوند می فرماید: من فرمان هایم را در وجود 
آن ها قرار خواهم داد و آن را بر قلبشان می نگارم. و من خدای آنان 

خواهم بود، و آن ها قوم من." ارمیا 33-31،31.
لذا قوم خدا همیشه فرمان هایش را رعایت خواهد نمود: "و اژدها به 
زن خشم گرفت و رفت تا بقیه فرزندان وی بجنگد، همان کسانی که 

فرمان خدا را رعایت می کنند و شاهد عیسی مسیح اند." مکاشفات 
 .12،17

)زن در پیش گویی ها نماد قوم خداست، فاحشه در مقابل نماد قومی از 
بین رفته -  رجوع کنید به 2. قرنتیان 11،2؛ هزقیال 16؛ مکاشفات 

17؛ 18(.

حال می دانیم که منظور از پیام سه گانه فرشته در مکاشفات 
14 آمده چیست:

1. این پیام به ما می گوید که قضاوت )یعنی تصمیم گیری درباره زندگی 
ابدی ما( اکنون از جایگاه آسمانی انجام می شود  )آیه 6.7(.

2. وی به ما می گوید که پروتستانیسم نیز سقوط 
نموده )آیه 8( و در ارتباط با مکاشفات 18،1-

5 "به خانه شیطان و ارواح خبیث تبدیل شده 
است". فرشته تمام مسیحیان خالص )قوم او( را 

فرامی خواند: "آگاه باشید ای قوم من که در گناهان 
آن ها شریک نشوید تا به عذاب آن ها دچار نشوید!" 

مکاشفات 18،4.

3. یک اخطار جدی و مهربانانه از سوی خدا به تمام جهان: 
تمام آنانی که حکومت پاپ یا کلیسای چندگانه پروتستان وی را 

به دستور گرامیداشت یکشنبه ها علیرغم دانش عمل  می پرستند، و 
می کنند، نشان حیوان را پذیرفته اند و به مرگ ابدی محکوم اند 

)رجوع کنید به مکاشفات 11-14،9(.

4. آیه 12 به ما گروهی از افراد را نشان می دهد، که نشان حیوان 
را دریافت نمی کنند. آن ها تمام قوانین خدا را رعایت می کنند )شامل 

فرمان گرامیداشت سبت در روز هفتم؛  رجوع کنید به اعمال حواریون 
7،38( و به مسیح اعتقاددارند.

آیا می توانید قضاوت قرار گیرید؟
 

اولین  فرشته از قضاوت الهی صحبت می کند، که پیش از بازگشت 
مسیح در آسمان انجام می شود )رجوع کنید به دانیال 7،9-12؛ 2. 

قرنتیان 5،10(، چراکه پیش از ظهور وی باید تعیین شود چه کسی 
از مردگان به زندگی جاوید برخاسته و چه کسی از زندگان با ظهور 

وی در آسمان گرفتار می شود )1. تسالونیکیان 4،15-17؛ یوحنا 
5،27-29؛ مکاشفات 20،5-6(. به عالوه انجیل از قضاوتی در آسمان 

در طول 1000 سال پس از بازگشت مسیح صحبت می کند، که تمام 
مؤمنان در آن سهیم اند سخن می گوید، قضاوتی در مورد مرگ بی دینان 

و فرشتگان رانده شده )دانیال 7،22؛ 1. قرنتیان 6،2-3؛ مکاشفات 
20،4(، که پس از 1000 سال با رستاخیز بی دینان اعالم و اجرا 

می شود )یوحنا 5،29؛ مکاشفات 20،7-15(. 10 فرمان معیارهای 
ثابت قضاوت الهی هستند 12،13.14؛ مکاشفات 11،18.19؛ 

مزامیر 89،35؛ متی 7،21(؛ هم چنین 
نگرش قلبی مسیح به عنوان پیشوا  )فیلیپیان 
2،5؛ رومیان 15،5(، که درباره آن گفته 

می شود: "خدای من، من خواسته تو را 
باکمال میل انجام می دهم، و قانون تو را 

در قلبم نگه می دارم."  مزامیر 40،9 
)رجوع کنید به یوحنا 6،38؛ 4،34؛ 

مزامیر 40،7-9؛ عبرانیان 10،9؛ لوقی 
.)22،42

بااینکه ما به "پدر آسمانی مان" می گوییم: 
"حکم تو اطاعت می شود"، ولی در زندگی گناه آلودمان واقعًا چگونه 
فرمان خدا را عمل می نماییم؟ انجیل به ما می گوید: "تخلف از فرمان 
خدا گناه است" )1. یوحنا 3،4( و "مجازات گناهکار مرگ است". 

)رومیان 6،23(. وقتی از زبان پیامبر می شنویم: "آیا یک سیاه پوست 
می تواند پوست خود را عوض کند یا یوزپلنگ لکه هایش را؟ همان قدر 

برای آن هایی از شما که به گناه عادت کرده اند، انجام کارهای خوب 
دشوار است."  ارمیا 13،23 )رجوع کنید به رومیان 7،24( و در 

زندگی خود می بینیم، که گریزی از قضاوت الهی و مرگ ابدی نداریم. 
ولی خدا برای تمام انسان ها، که تاکنون تحت فرمان شیطان بوده اند، 

راه فراری در نظر گرفته است.
این راه رحمت الهی "عیسی مسیح" نام دارد: "خداوند چنان به دنیا 

مردم عشق ورزید که پسر خود را که به وی اعتقاد داشت، را به 
آن ها بخشید تا گمراه نشوند و زندگی جاودان 

بیابند."  یوحنا 3،16. گلگتا به عنوان یادبودی 
از قربانی بی گناهی است که الزم بود تا 

تخلفات از قانون خدا بخشوده شوند، لذا 
هرگز نباید گناهان را خوار بشماریم 

)رومیان. ff 6،15(. لذا پیشنهاد رحمت 
الهی پیشنهاد کوچکی نیست، این پیشنهاد 

نیاز به رضایت شما و تخلص کامل به 
درگاه الهی دارد.

مسیح فرمود: "من مسیر شما به سمت حقیقت 
و زندگی هستم؛ هیچ کس به پدر آسمانی من 

نمی رسد مگر از طریق من."  یوحنا 14،6.
مسیح با زندگی خود راه ما را به سمت پدر آسمانی اش، که راه زندگی 

جاودان است هموار نمود.

4. در ادامه آمده: "...وی قدرت خواهد داشت، زمان روزه و قوانین را 
عوض نماید..." سیستم حکومت پاپ در حقیقت قانون خدا، ده فرمان، 

را تغییر داد، به این شکل که  قانون دوم، ممنوعیت گرامیداشت یا 
پرستش تصاویر بت ها را ، از 
تعلیمات مذهبی حذف نموده و 

قانون چهارم، گرامیداشت 
روز سبت)تنها فرمانی 
که به "زمان" مربوط 

می شود(، را تغییر داده 
و روز استراحت خدا را 
از هفتمین روز هفته به 
اولین روز هفته تغییر 
داد )رجوع کنید به 2. 
تسالونیکیان 2،3.4؛ 

مزامیر 94،20(.

این کار "زمان" عبادت را تغییر داد. روزی اشتباه برای عبادت 
ایجاد شد. به جای سبت اصلی تغییر نکرده )رجوع کنید به 2. موسی 

20،8-11؛ 31،13.16.17؛ هزقیال 20،12؛ اشعیا 56،2.3.6.7؛ 
مزامیر 89،35؛ عبرانیان 4،1-11؛ یعقوب 2،10(، روز هفتم که 
توسط مسیح و حواریون رعایت می شد )لوقی 4،16؛ متی 24،20؛ 

اعمال حواریون 13،42؛ عبرانیان 4،10.11(، روز اول هفته )"روز 
خورشید" بت پرستان(، که خدا هرگز به عنوان روز عبادت انتخاب 
ننموده بود، بلکه به قومش از پذیرش آن هشدار داده بود انتخاب شد 

)مکاشفات 14،9-11؛ 16،2؛ 19،20؛ s. هزقیال 18-8،16(.

5. "به وی یک دهان داده شد، که حرف های بزرگ و کفرآمیز 
می گفت... و وی دهانش را بازنمود و علیه خدا کفر گویی نمود، درباره 

نام وی و خیمه وی که در آسمان ها زندگی می کند."
مکاشفات 13،5.6 )رجوع کنید به دانیال 7،8.25؛ دانیا

8،25؛ 2. تسالونیکیان 2،3.4(.

کفر گویی در انجیل چگونه تعریف می شود؟ در یک توطئه علیه عیسی 
وی به کفر گویی متهم شد: "چراکه تو فردی هستی کهادعای خدایی 

می کنی" یوحنا 10،33. نوع دیگری از کفر را در کتاب لوقی 5،21 
می بابیم: "این کیست که چنین کفر گویی می کند؟ چه کسی می تواند 
گناهان را ببخشد به غیراز خدا؟" هر دو نوع کفر گویی شامل پاپ 
می شوند )"ما روی زمین جایگاه خدا راداریم".  دانشنامه پاپ لئو 

13ام.، 20.6.1894(. به پاپ معمواًل "پدر مقدس" نیز گفته می شود، 
بااینکه مسیح این لقب را برای مردم ممنوع کرده بود )متی 23،9(، 

چراکه این لقب مخصوص پدر آسمانی است )یوحنا 17،11(.

6. در دانیال 7،25؛ 12،7 و مکاشفات 12،14 حتی مدت فرمانروایی 
پاپ سه و نیم زمان، در مکاشفات 11،2 و 13،5 42 ماه و در 

مکاشفات 11،3  و  12،6 1260 روز پیشگویی شده است.

معیار انجیل برای مدت های زمانی، 1روز=1سال )مراجعه کنید به 
هزقیال 4،6 و 4. موسی 14،34( نشان می دهد که تمام این زمان ها 

معادل یک دوره زمانی 1260 ساله هستند. یک زمان به زبان آن قدیم 
1 سال بوده است. در آن زمان سال های قمری با 360 روز در سال 

محاسبه می شدند. یک ماه قمری 30 روز است )رجوع کنید به 1. 
موسی 7،11.24؛ 8،4(. از این لحاظ ½ 3 زمان )سال( ضربدر 12 
ماه 42 ماه و از طرف دیگر 42 ماه ضربدر 30 روز 1260 روز یا 

1260 سال واقعی در تاریخ است.

این زمان پیشگویی شده نیز در تاریخ فرمانروایی پاپ تحقق یافته است: 
اخراج اوستگوت ها در 538 پس از میالد، به عنوان آخرین "شاخ" 

مخالف قدرت پاپ، عمومًا به عنوان شروع قدرت گیری سیاسی پاپ به 
شمار می آید.  اگر از این زمان 1260 سال حساب کنیم، به سال 1798 

پس از میالد می رسیم دقیقًا در این سال در طول انقالب فرانسه پاپ 
پیوس 6ام توسط فرمانده فرانسوی برتیر دستگیر شد. پاپ پیوس 6ام در 
حبس فوت نمود. بدین شکل این پیشگویی نیز به حقیقت پیوست: "آن که 

دیگری را به زندان می برد، خود به زندان خواهد رفت."  مکاشفات 
13،10 )ترجمه تحت الفظی عهد جدید(. دیگر پاپ هرگز چنین 

موقعیت قدرتمند و تأثیرگذاری نداشته است. قانون اساسی دموکراتیک 
اعمال شده و رم به جمهوری تبدیل شد. بدین شکل قدرت پاپ شکسته 

شد. دقیقًا همان طور که در پیشگویی دیده شده بود، پس از 1260 
سال. در کتاب مکاشفات 13،1-10 در کوتاه ترین داستان قدرت پاپ 
توصیف می شود، چگونه از امپراتوری روم شروع شده، 1260 سال 

فرمانروایی نموده و در انتها زخمی مهلک می خورد.

7. در مکاشفات 13،3 نوشته شده: "و من دیدم سرهای آن را که تا 
سرحد مرگ سالخی شده بودند. و زخم های مرگبارش درمان شدند، و 
تمام دنیا از این حیوان شگفت زده شد." این کالم نشان می دهد، که این 
قدرت تا زمان بازگشت مسیح باقی خواهد بود  )رجوع کنید به دانیال 

.)7،21.22

8. درزمانی که زخم های کاری می خورد و از 
قدرت به زیر کشیده می شود حیوان دیگری 
ظاهر می شود: " و من دیدم که یک حیوان 
دیگر از زمین برخاست؛ و دو شاخ داشت 

مانند یک بره و مانند یک اژدها صحبت 
می کرد. و تمام قدرت اولین حیوان را 

داشت و از تمام دنیا می خواست حیوان اول 
را پرستش نمایند، که زخم های مهلکش 

بهبودیافته بودند."  
مکاشفات 13،11.12.

اینجا از چه قدرتی صحبت می شود؟

تنها یک قدرت تاریخی پنج مشخصه این پیش گویی را دارد، 
ایاالت متحده آمریکا، که در سال های 1763 تا 1800 متحد شدند. ما 
در مکاشفات 13،11-18، می بینیم که بی آزار شروع می شود ولی 
به قدرتی جهانی در انتهای زمان بدل می شود. پیشگویی می شود که 

آمریکا با تشکیل یک تصویر انسان ها را وادار می کند حیوانی که 
زخم هایش ترمیم شده بود را پرستش نمایند. این تصویر کپی دقیقی 

از تصویری را نشان می دهد که در زمان پادشاهی 1260 ساله پاپ 
نشان داده شده بود. عبادت تصویر شده به وضوح داللت بر قدرت 

مذهبی سیاسی دارد.

در کتاب دانیال 3،5.10.14.18.28 به وضوح دیده می شود، که 
گرامیداشت مذهبی تصاویر انسانی و نمادهای قدرت معادل بت پرستی 

و تخلف از قانون دوم خداست )2. موسی 20،4-6( . یکشنبه نماد 
قدرت، نماد سلطه پاپ است، که می تواند فرمان ها خود را اعمال نماید 
)رجوع کنید به پایین توصیف کلیسای کاتولیک از خود!( . پیش گویی 

بدین وسیله نشان می دهد که آمریکا به تشکیل "تصویر" گرامیداشت 
یکشنبه ها )"نشان حیوان"( وادار خواهد نمود. این تصویری چیزی 

نیست جز سقوط پروتستانیسم به یک انجمن چند کلیسایی، که قصد 
اتحاد با دولت جهت اعمال قوانین مذهبی را دارد. تمام دنیا از این 

فرمان گرامیداشت یکشنبه ها اطاعت خواهد نمود )به این کتاب مراجعه 
کنید: "بحران پیش رو"(. این افتخار پاپ است که می تواند قوانین 

را تغییر دهد. این موضوعی تعیین کننده برای آینده است، تصمیم بین 
مرگ و زندگی )مکاشفات 13،14.15(: اطاعت از خدا یا فرمان ها 

انسانی )مالکی 3،18.19؛ مکاشفات 16،2(.

به این نکته توجه نمایید که آمریکا در این زمان "کارهای بزرگی 
خواهد کرد، که آتش را از آسمان بر انسان ها نازل می کند )بمباران 

اتمی هیروشیما را در سال 1945، حمالت هوایی در عراق یا افزایش 
آتش دروغین جنبش های پوپولیستی، که در آمریکا شروع شده اند را به 

یاد می آوریم(؛ و ساکنین زمین را وسوسه می کند آن گونه رفتار کنند 
که حیوان به آن ها نشان می دهد  )رجوع کنید به متی 24،24(، و به 

آنان می گوید که حیوان زخم شمشیر خورده و زنده شده است )حکومت 
پاپ(، را سرمشق خود نمایند." مکاشفات 13،13.14.

حکومت پاپ سبت را تغییر داده و آن را 
نماد قدرت خود در مسائل مذهبی 

می داند  )رجوع کنید به دانیال 
7،25(: "یکشنبه یک قرارداد 
کاتولیک است، و گرامیداشت 

آن تنها به دالیل کاتولیکی قابل 
توجیه می باشد... در متن مقدس 

از ابتدا تا انتها هیچ کجا از 
تغییر روز عبادت از آخرین 

روز به اولین روز هفته 
حرفی زده نشده است."
 Catholic Press،( 

.)25.8.1900 ،Sidney

"ما به جای شنبه یکشنبه را گرامی می داریم چراکه کلیسای کاتولیک  
در اجالس الئودیزه در سال 364 تقدس شنبه را به یکشنبه منتقل 

 "The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine"( ".نمود
به نگارش P. Geiermann  کتابی که توسط پاپ پیوس 10ام در 

25.1.1910 "تقدس حواری" دریافت نمود.(

"روز هفتم سبت توسط کریستو، از حواریون و اولین مسیحی گرامی 
داشته شده و به این عنوان اعالم شده بود، تا اجالس الئودیزه این 

گرامیداشت را لغو نمود. اجالس الئودیزه ابتدا موضوع روز خدا را 
بررسی نموده و ممنوعیت گرامیداشت روز هفتم سبت را تصویب نمود 

)تحریم کلیسا(." )William Prynne، یک دانشمند الهیات انگلیسی، 
از پایان نامه وی به عنوان روز خدا صفحه 32(.

"سبت معروف ترین روز فرمان به روز خدا تغییر داده شد. این 
موضوع و موارد مشابه آن مربوط به موعظه های مسیح نیستند )چراکه 

وی هرگز برای ابطال فرمان نیامده بود بلکه برای اجرای آن(، بلکه  
بلکه با قدرت کلیسا تغییر داده شدند." )اسقف اعظم رگیو، موعظه 

.)526 . ،Mansi XXIII - 18.1.1562

"این کلیسای مقدس کاتولیک بود که روز استراحت را از شنبه به 
یکشنبه، روز اول هفته تغییر داد... همه جهان متمدن از چه کلیسایی 

پیروی می کند؟ پروتستان ها اعتراف می کنند که احترام زیادی برای 
انجیل قائل اند، و بااین حال قبول می کنند که نگاه گرامی دارنده به 
یک شنبه از کلیسای کاتولیک می آید. انجیل می گوید: ، روز سبت 

گرامی است که تو آن را تقدیس نمودی، ولی کلیسای کاتولیک 
می گوید: ، خیر روز اول هفته را گرامی دارید! - و تمام جهان از آن 

پیروی می کند!" )Pater Enright  در 15.12.1889(.

"چگونه می توانی ثابت کنی، که کلیسا این قدرت را دارد که روزهای 
مقدس را تعیین کند؟ پاسخ: با همین موضوع که  سبت را به یکشنبه 
منتقل نمودند، چیزی که پروتستان ها نیز تأیید می کنند؛ که خود یک 
تناقض است که یکشنبه را قبول نموده و اکثر روزهای مقدس دیگر 

 Abridgement of Christian„ همان کلیسا را رد کنند." )از
 ،H. Tuberville، Donay-Kolleg  به نگارش “Doctrine

.)58 .،1649

"مسلمًا کلیسای کاتولیک تأیید می کند که تغییر ]سبت  به یکشنبه[ کار 
او بوده... و این رفتار نمادی از قدرت این کلیسا در مسائل مذهبی 

،Gibbons صدراعظم کاردینال ،H. F. Thomas( ".است
.)2.10.1895

9. در مکاشفات 13،18 ما نشانه ای دیگر از تعداد حیوانات می بینیم: 
"آن که فهم دارد، تعداد حیوانات را می شمارد؛ چراکه عددی انسانی 

است؛ و آن عدد شش صد و شصت وشش است."
یکی از نمادهای پاپ „Vicarius Filii Dei“، است که به این شکل 
ترجمه می شود، "نماینده پسر خدا". در پاسخ به سؤاالت خوانندگان 
کلیسای کاتولیک در روزنامه „Our Sunday Visitor“ به تاریخ 

18.04.1915 نوشت: آنچه بر کاله )بهتر بگوییم: تاج( پاپ حکاکی 

شده این حروف است، ،Vicarius Filii Dei’." این نام گذاری )که 
خود به تنهایی کفر است، چراکه وی خود را برتر از نماینده واقعی 

مسیح روی زمین، روح القدس ]یوحنا 16،12-15؛ 14،26؛ رومیان 
8،26[، قرار می دهد( نام حیوان است )مکاشفات 13،17(. بر اساس 
توصیفات مکاشفات 13،17.18 عدد نام وی 666است. ازآنجاکه در 

التین حروف مقدار عددی نیز دارند، باید آن ها را باهم جمع نمود.
این پیشگویی "ضدمسیح" نام دارد )رجوع کنید به 2. تسالونیکیان 
2،3-12؛ 1. یوحنا 4،3؛ 2. یوحنا 7؛ رومیان 8،3(. کلمه یونانی 

"ضدمسیح" به معنی فردی است "که بر مسند فرد مسح شده می نشیند 
)از آنتی به معنی به جای و کریو به معنی مسح کردن("  )ترجمه تحت 

الفظی عهد جدید، صفحه 371(.

با کلمات دیگر ضدمسیح جانشین خود خوانده مسیح است – دقیقًا همه 
ادعایی که پاپ دارد! زمانی که پاپ وادار معرفی خود به زبان عهد 

جدید شد گفت: "من ضدمسیح هستم!"

کوپن  
بروز  در صورت  یا  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای 

به  را  کوپن  لطفا  بگیرید.  تماس  ما  با  سوال  هرگونه 
کنید: ارسال  ناشر  برای  خود  تماس  اطالعات  همراه 
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