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  وقايع آينده

  ة مسيحهزار سالسلطنت يك 

  

  

با درود در نام خداوند و منجيمان عيسي، درس ديگري از     

چنانچه .  كنيم سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس را آغاز مي

 طول چند درس گذشته دانيد كه در درسهاي اخير ما را خوانده باشيد مي

  .ايم رويدادهاي مربوط به بازگشت مسيح را بررسي كرده

در مرحلة اول، .  بازگشت مسيح در دو مرحله صورت خواهد گرفت

مسيح به زمين نخواهد آمد بلكه از آسمان نزول خواهد كرد و مسيحيان 

ز در اين مرحله ا.  واقعي را باال خواهد برد تا در فضا با او مالقات كنند

بازگشت مسيح نخست اينكه كساني كه در ايمان به او مرده باشند زنده 

دوم اينكه افرادي كه زنده .  خواهند شد و بدني غيرفاني خواهند يافت

اران به مسيح د ايمانآنگاه همة .  باشند صاحب بدني غيرفاني خواهند شد

  بعد از .در ابرها باال برده خواهند شد تا در فضا با خداوند مالقات كنند

اران خود را داوري خواهد كرد د ايمانربوده شدن كليسا به آسمان، مسيح 

.  و مسيحياني كه سزاوار پاداش باشند از او پاداشهايي خواهند گرفت

ايمانان ريخته  ضمناً بعد از ربوده شدن كليسا به آسمان، غضب خدا بر بي

در .  شتخواهند گ  خواهد شد و ساكنين زمين گرفتار مصيبت عظيمي

پايان دورة مصيبت عظيم كه ظاهراً يك دورة هفت ساله خواهد بود مرحلة 
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در اين مرحله مسيح شخصاً .  دوم بازگشت مسيح صورت خواهد گرفت

ارانش به زمين بازخواهد گشت تا د ايمانو بطور جسماني و قابل رويت با 

 آيا برادر و خواهر مسيحي،.  به مدت يك هزار سال بر زمين سلطنت كند

بخش نيست كه من و شما در آينده در كنار مسيح بر اين زمين  خبر شادي

  !سلطنت خواهيم كرد؟

در دورة سلطنت يك هزار سالة مسيح كه در آينده صورت خواهد گرفت 

او در اورشليم شخصاً بر تخت سلطنت داود خواهد نشست و از آنجا بر 

اشفة يوحناي در فصل نوزدهم مك.  زمين سلطنت خواهد كرد تمامي 

رسول رويداد بازگشت دوبارة مسيح به زمين، يا ظهور مسيح ديده 

اي  بينيم كه شش بار به دوره سپس در فصل بيستم مكاشفه مي.  شود مي

به اين ترتيب مسيح پس از بازگشت به .   اشاره گرديده است ههزار سال

ن او نيز اراد ايمانزمين به مدت يك هزار سال سلطنت خواهد نمود و البته 

اگر كتاب عهد جديد را در اختيار .  با او بر زمين سلطنت خواهند كرد

توانيد خودتان فصل نوزدهم و فصل بيستم مكاشفة يوحناي  داريد مي

  .رسول را مطالعه كنيد

ما در درس آينده طغيان آخر كه در فصل بيستم مكاشفه ذكر شده است را 

ة مسيح هزار سالنت يك بررسي خواهيم كرد اما در اين درس از سلط

  .گوييم كه در واقع حكومت خدا بر زمين خواهد بود سخن مي

باشد به همين علت  دانيم كه عيسي مسيح تجسم خدا در انسان مي مي

.  ة مسيح دورة فرمانروايي خدا بر زمين خواهد بودهزار سالسلطنت يك 

ن در اين دوره، پادشاه عيسي مسيح خداوند خواهد بود و او بر زمي

 6 و 5در ارمياء نبي فصل بيست و سوم، آيات .  فرمانروايي خواهد كرد

اي عادل  آيد كه شاخه مي گويد اينك ايامي  خداوند مي"نوشته شده است 

كنم و پادشاهي سلطنت نموده خردمندانه رفتار خواهد  براي داود بر پا مي
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ي يهودا در ايام و.  كرد و انصاف و عدالت را در زمين اجرا خواهد نمود

 كه به  نجات خواهد يافت و اسراييل با امنيت ساكن خواهد شد و اسمي

  ".شود اين است يهوه صدقينو يعني يهوه عدالت ما آن ناميده مي

تو ": در عهد جديد جبرائيل فرشته دربارة تولد عيسي به مريم چنين گفت

.  آبستن خواهي شد و پسري خواهي زاييد و نام او را عيسي خواهي گذارد

خداوند، .  او بزرگ خواهد بود و به پسر خداي متعال ملقب خواهد شد

او تا به ابد .  خدا تخت پادشاهي جدش داود را به او عطا خواهد فرمود

بر خاندان يعقوب فرمانروايي خواهد كرد و پادشاهي او هرگز پاياني 

  )3 3 -31 انجيل لوقا فصل اول، آيات  (".نخواهد داشت

ذكر نشده است كه پادشاهي مسيح رسند مگر در كالم خدا اي بپ شايد عده

گوييم او به مدت يك هزار سال بر زمين  پايان خواهد بود پس چرا مي بي

بايستي توجه داشته باشيم كه سلطنت مسيح از !  سلطنت خواهد كرد؟

او در حال حاضر نيز پادشاه است و .  هاي گوناگون برخوردار است جنبه

دانيم كه جايگاه كنوني مسيح در آسمان است و  بته ميال!  كند سلطنت مي

اما در آينده او شخصاً و بطور جسماني و .  سلطنت فعلي او روحاني است

قابل رويت به زمين بازخواهد گشت و به مدت يك هزار سال از لحاظ 

در پايان اين دورة هزار ساله افرادي .  سياسي بر زمين سلطنت خواهد كرد

اند از  اند و به مسيح ايمان نياورده زار سال متولد شدهكه در طول اين ه

سپس سلطنت مسيح براي .  پادشاهي او جدا گشته و هالك خواهند شد

بنابراين مسيح در آينده به مدت .  هميشه در آسمان ادامه خواهد يافت

يك هزار سال بر زمين سلطنت خواهد كرد و پادشاه يهود و غيريهود 

وره عالوه بر نجات يافتگان افراد نجات نيافته نيز در در اين د.  خواهد بود

ه هزار سالبعد از اين دورة .  پادشاهي مسيح وجود خواهند داشت
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پادشاهي مسيح براي هميشه در آسمان ادامه خواهد يافت و ديگر در 

  .پادشاهي او افراد نجات نيافته وجود نخواهند داشت

  

  صفات مشخص سلطنت يك هزار سالة مسيح

ال ببينيم در عهد عتيق چه صفات مشخصي براي سلطنت حا    

 نبي فصل  در آن زمان بر اساس اشعياء.  آيندة مسيح عنوان شده است

 پر خواهد بود و مثل آبهايي كه معرفت خداوندجهان از " 9يازدهم، آية 

 19-18 نبي فصل شصت و ششم، آيات  در اشعياء.  "پوشاند دريا را مي

و من اعمال و خياالت ايشان را جزا "فرمايد  يبينيم كه خداوند م مي

خواهم داد و آمده جميع امتها و زبانها را جمع خواهم كرد و ايشان آمده 

و آيتي در ميان ايشان برپا خواهم داشت و آناني .  جالل مرا خواهند ديد

را كه از ايشان نجات يابند نزد امتها به ترشيش و ُفول و تيراندازان ُلود و 

اند  اند و جالل مرا نديده  يونان و جزاير بعيده كه آوازة مرا نشنيدهتوبال و

  ".خواهم فرستاد تا جالل مرا در ميان امتها شايع سازند

در طول سلطنت يك هزار سالة مسيح نجات يافتگان اسرائيلي به سراسر 

 جالل او را در بين امتها نمايندگان خدادنيا فرستاده خواهند شد تا بعنوان 

  . كننداعالم

ة مسيح اين هزار ساليكي ديگر از صفات مشخص دورة سلطنت يك 

در هوشع نبي فصل دوم، آية .   برقرار خواهد بودصلح جهانياست كه 

و در آن روز به جهت ايشان با حيوانات صحرا و " نوشته شده است 18

مرغان هوا و حشرات زمين عهد خواهم بست و كمان و شمشير و جنگ 

و در .  "هم شكست و ايشان را به امنيت خواهم خوابانيدرا از زمين خوا

كمان جنگي شكسته خواهد ..."خوانيم   مي10زكرياي نبي فصل نهم، آية 



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

نبي نيز دربارة آن   اشعياء "...شد و او با امتها به سالمتي تكلم خواهد نمود

و او امتها را داوري خواهد نمود و قومهاي "آميز چنين نوشت  دورة صلح

ري را تنبيه خواهد كرد، و ايشان شمشيرهاي خود را براي گاوآهن و بسيا

ها خواهند شكست، و امتي شمشير نخواهد  هاي خويش را براي اره نيزه

اشعياء نبي فصل دوم، آية  (".كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهند آموخت

4(  

در دورة سلطنت يك هزار سالة مسيح نه فقط صلح در تمام عالم برقرار 

 نيز عدالت 8-7هد بود بلكه بر اساس مزمور هفتاد و دوم، آيات خوا

ضمناً در آن دوره به موجب قسمتهاي مختلف عهد .  حكمفرما خواهد بود

عتيق شادي و سرور، سالمتي و طول عمر، قدوسيت و انصاف به فراواني 

  .وجود خواهد داشت

اي سخن گفته است كه صفاتي مشخص  خدا در كتاب مقدس از دوره

شود كه مسيح براي بار دوم به  آن دورة طاليي موقعي شروع مي.  اردد

از آنجايي كه وعدة خدا .  زمين بيايد و حكومت عادالنة خود را آغاز كند

در مورد سلطنت مسيح بر زمين در آينده به وقوع خواهد پيوست و 

خداوند و منجي ما عيسي مسيح به مدت يك هزار سال بر زمين سلطنت 

مند  اران او از بركات موجود در آن دورة طاليي بهرهد ايمان ما خواهد كرد

  .خواهيم شد

  

  مردمان از ملتهاي مختلف با مسيح سلطنت خواهند نمود

در مورد بركات گوناگوني كه در سلطنت آيندة مسيح وجود     

خواهد داشت آيات زيادي در كتاب مقدس است هر چند كه به موجب 

ان طاليي فراوان است، ولي متأسفانه كتاب مقدس بركات در آن دور
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اين عده كساني هستند .  اي به كلي از اين بركات محروم خواهند شد عده

ميرند و در نتيجه در سلطنت آيندة او سهمي  كه بدون ايمان به مسيح مي

  .نخواهند داشت 

اران به مسيح با وضعيت ساير مردم كامالً متفاوت د ايماناما وضعيت 

اران به مسيح در سلطنت آيندة او بر زمين، د ايمانتمام خواهد بود چون 

در مورد افرادي كه بعد از ربوده شدن كليسا به .  شركت خواهند داشت

اران دورة مصيبت عظيم د ايمانمنظور (آورند  آسمان به مسيح ايمان مي

چنانچه اين افراد در طول دورة هفت سالة مصيبت عظيم بميرند، ) است

نت مسيح زنده خواهند شد و يك هزار سال با او قبل از شروع سلط

اران عهد عتيق نيز قبل از شروع د ايمانضمناً .  سلطنت خواهند كرد

ة مسيح زنده خواهند شد و با او سلطنت خواهند هزار سالسلطنت يك 

  )5-4 :20، مكاشفه 2:12، دانيال 19:26اشعياء . (كرد

بينيم كه نجات  ي م10-9در فصل پنجم مكاشفة يوحناي رسول آيات 

.  يافتگان از ملتهاي مختلف عالم، با مسيح بر زمين سلطنت خواهند نمود

اي كه طومار را  سرائيدند، تو شايسته اي مي آنها سرود تازه"فرمايد  مي

بگيري، و مهرهايش را بگشايي، زيرا تو كشته شدي و با خون خود 

تو .  ي خدا خريديمردمان را از هر قبيله و زبان، از هر ملت و امت برا

آنان را به سلطنت رسانيدي تا بعنوان كاهنان، خداي ما را خدمت كنند و 

  ."آنها بر زمين فرمانروايي خواهند كرد

كند كه در  برادر و خواهر مسيحي، كالم خدا بطور واضح به ما اعالم مي

خود مسيح در .  سلطنت آيندة مسيح با او فرمانروايي خواهيم كرد

به آن " به نجات يافتگان چنين وعده داده است 21وم، آية مكاشفه فصل س

  "...كسي كه پيروز گردد جايي در روي تخت خود خواهم بخشيد 
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خوانيد هيچگاه قلباً مسيح  شايد بعضي از شما عزيزاني كه اين درس را مي

همانطور كه در !  خداوند را بعنوان يگانه نجات دهندة خود نپذيرفته باشيد

آورند در سلطنت  ذكر شد كساني كه به مسيح ايمان نميطول اين درس 

پس چنانچه مسيح را در قلب خود .   نخواهند داشت آيندة او سهمي

ايد همين اآلن، بلي اآلن بهترين وقت است كه شما نيز مسيح را  نپذيرفته

كنيد مسيح خداوند را  در حالي كه به گناه پشت مي. در قلب خود بپذيريد

به او اعتراف كنيد كه گناهكار هستيد و به نجات .  ريددر قلب خود بپذي

كنيد مسيح خداوند را در قلب  در حالي كه به گناه پشت مي.  احتياج داريد

او در راه گناهان شما بر صليب خون ريخته است و مرده .  خود بپذيريد

  .است اما پس از مرگ دوباره زنده شده و زنده است

ن آورده باشيد، شما نيز در دوران طاليي اگر در قلب خود به مسيح ايما

ة مسيح بر زمين شركت خواهيد داشت و از بركات هزار سالسلطنت يك 

  .مند خواهيد شد مخصوص آن دوران بهره


