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در .  درودهاي مجدد در نام خداوند و منجي ما عيسي مسيح    

كرديم اعتقادات اساسي مسيحيان اين سري از درسها كه مدتي قبل شروع 

در طول چند درس گذشته از بازگشت مسيح با .  دهيم را به شما تعليم مي

شما سخن گفتيم و در درس قبل مطالبي در مورد سلطنت يك هزار سالة 

كند كه مسيح ابتدا  كالم خدا ما را آگاه مي.  مسيح به شما ارائه داديم

برد و سپس با آنان به منظور سلطنت،  ياران خود را به آسمان باال مد ايمان

مسيح پس از بازگشت دوبارة خود به زمين، .  به زمين باز خواهد گشت

به مدت يك هزار سال بر زمين سلطنت خواهد كرد و آن دوران با بركاتي 

سلطنت مسيح بر زمين سلطنتي پر جالل، .  گوناگون همراه خواهد بود

 آن دوران طاليي شادي و سرور، آميز خواهد بود و در عادالنه و صلح

سالمتي و طول عمر، و قدوسيت و انصاف به فراواني وجود خواهد 

  .داشت

  

  وضعيت شيطان در دورة سلطنت يك هزار سالة مسيح

ما در درس قبل مطالبي در مورد سلطنت يك هزار سالة     

مسيح به شما ارائه داديم اما از وضعيت شيطان در سلطنت آيندة مسيح 
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 3 -1در مكاشفة يوحناي رسول فصل بيستم، آيات .  گفتيمچيزي ن

وضعيت شيطان در دورة سلطنت مسيح بر زمين، چنين توصيف شده 

آمد و  اي را ديدم كه از آسمان به زير مي سپس فرشته": فرمايد مي.  است

او اژدها و آن مار قديم .  انتها و زنجير بزرگي در دست داشت  كليد چاه بي

ليس و يا شيطان است گرفت و او را براي مدت هزار سال را كه همان اب

انتها انداخت و در آن را به رويش بسته و مهر و   در بند نهاده به چاه بي

بعد .  موم كرد تا او ديگر نتواند ملتها را تا پايان آن هزار سال گمراه سازد

در بينيم كه شيطان   مي".از آن براي زماني كوتاه آزاد گذاشته خواهد شد

طول سلطنت يك هزار سالة مسيح آزاد نخواهد بود بلكه او در بند خواهد 

حكومت خدا بر زمين و زنداني .  انتها بسر خواهد برد  بود و در چاه بي

انتها، ما را بيشتر متوجه اين   بودن شيطان و يقيناً ارواح پليد او در چاه بي

سرشار از بركت اي  كنند كه دورة سلطنت آيندة مسيح دوره واقعيت مي

در دورة سلطنت يك هزار سالة مسيح، شيطان و ارواح پليد .  خواهد بود

.  او قادر نخواهند بود مردم را وسوسه كرده و به سوي گناه هدايت كنند

انتها بسر خواهند برد  اما با وجود اينكه شيطان و ديوهاي او در چاه بي

ل سلطنت يك هزار يعني كساني كه در طو(يابند  افرادي كه نجات نمي

مرتكب گناهان ) آورند شوند و به مسيح ايمان نمي سالة مسيح متولد مي

دهد كه انسان داراي ذاتي  اين موضوع به خوبي نشان مي.  شوند زيادي مي

در هر حال، زنداني بودن .  آلود و در درون او ميل به گناه وجود دارد گناه

ك هزار سالة مسيح خواهد شيطان و ارواح پليد او، بر زيبايي سلطنت ي

هايي كه نيروهاي شيطان ايجاد  ضمناً عدم مشكالت و ناراحتي.  افزود

شود كه در دورة سلطنت آيندة مسيح، زمين و ساكنين  كنند باعث مي مي

عالوه بر مكاشفة يوحنا، در فصلهاي بيست و چهارم تا .  آن آسوده باشند

از .  شود نده مشاهده مينبي وقايع مربوط به آي بيست و هفتم اشعياء 
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نبي، ما را از وقايع مربوط به بازگشت  آنجايي كه اين چند فصل در اشعياء 

كنيم كه اگر كتاب مقدس را در  كنند به شما توصيه مي مسيح باخبر مي

اختيار داريد خودتان فصلهاي بيست و چهارم تا بيست و هفتم اشعياء را 

 نوشته شده است 1ت و چهارم، آية نبي فصل بيس در اشعياء .  مطالعه كنيد

كند، و آن را واژگون ساخته  اينك خداوند زمين را خالي و ويران مي"

كند   مي  اين آيه ما را متوجه مصيبت عظيمي".سازد ساكنانش را پراكنده مي

 6-5سپس در آيات .  كه در آينده ساكنين زمين گرفتار آن خواهند شد

 انسان، بر ساكنين زمين ريخته خواهد بينيم كه غضب الهي بخاطر گناه مي

شود زيرا كه از  زمين زير ساكنانش آلوده به پليدي مي": فرمايد مي.  شد

شرايع تجاوز نموده و فرايض را تبديل كرده و عهد جاوداني را 

بنابراين لعنت جهان را فاني كرده است و ساكنانش سزا .  اند شكسته

اند و مردمان بسيار كم باقي  ته شدهاند از اين رو ساكنان زمين سوخ يافته

  ".اند مانده

بينيم كه وضعيت آيندة شيطان و ارواح ناپاك او   مي22-21بعد در آيات 

و در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند ": فرمايد مي.  تشريح شده است

سپاه آسمان را بر مكان بلند ايشان و پادشاهان زمين را بر زمين سزا 

ان مثل اسيران در چاه جمع خواهند شد و در زندان و ايش.  خواهد داد

  ".بسته خواهند گرديد و بعد از روزهاي بسيار ايشان طلبيده خواهند شد

در آية .   به شيطان و ارواح ناپاك او اشاره دارد"سپاه آسمان"، 21در آية 

گويد   از دورة يك هزار سالة سلطنت مسيح سخن مي"روزهاي بسيار" 22

 اين "در زندان بسته خواهند گرديد"ه، نيروهاي شيطاني چون در آن دور

.  مطلب با آنچه كه در فصل بيستم مكاشفه ذكر شده است مطابقت دارد

بعد " از فصل بيست و چهارم اشعياء گفته شده است كه 22ضمناً در آية 
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 "طلبيده خواهند شد) يعني نيروهاي شيطاني( روزهاي بسيار ايشان از

بر اساس مكاشفه فصل بيستم بعد از يك .  د شديعني مجازات خواهن

) 3 مكاشفه فصل بيستم، آية (هزار سال اسارت، شيطان براي زماني كوتاه 

آزاد گذاشته خواهد شد و بعد در درياچة آتش و گوگرد افكنده خواهد 

.  عذاب و شكنجه ببيند) 10مكاشفه فصل بيستم، آية (شد تا براي هميشه 

هزار فرمايد بعد از سلطنت يك   كه كالم خدا نميبايد توجه داشته باشيم

نخير، او براي زماني كوتاه !  ة مسيح شيطان خود را آزاد خواهد كردسال

  .آزاد گذاشته خواهد شد و سپس مجازات نهايي خود را خواهد ديد

  

  طغيان آخر

مجازات نهايي شيطان كه در فصل بيستم مكاشفة يوحنا ذكر     

ياني است كه بعد از سلطنت يك هزار سالة شده است در رابطه با طغ

 نوشته شده 10-7در مكاشفه فصل بيستم، آيات .  مسيح رخ خواهد داد

همين كه اين هزار سال به پايان برسد شيطان از زندان خود آزاد "است 

خواهد شد و براي فريب دادن مللي كه در چهار گوشة زمين هستند 

ا كه مانند شنهاي دريا او، جوج و مأجوج ر.  بيرون خواهد رفت

آنها در پهنة زمين پخش شدند و .  كند شمارند براي جنگ جمع مي بي

اما از آسمان آتش .  اردوي مقدسين و شهر محبوب او را محاصره كردند

داد خود به داخل  ابليس كه آنان را فريب مي.  باريد و آنان را نابود ساخت

و پيامبر دروغين ) حشيعني و(درياچة آتش و گوگرد جايي كه حيوان 

آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شكنجه خواهند .  بودند افكنده شد

  ".ديد
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در طول سلطنت يك هزار سالة مسيح بر زمين، افرادي كه به دنيا خواهند 

باشند، به همين علت به نجات  آلود مي آمد همانند ما داراي ذاتي گناه

ح خداوند ايمان آورده و نجات بعضي از اين افراد به مسي.  احتياج دارند

اما افرادي هم خواهند بود كه با وجود زندگي در دورة .  خواهند يافت

 خدا بر عليهطاليي سلطنت مسيح، به او ايمان نخواهند آورد و سرانجام 

در آياتي كه از فصل بيستم مكاشفه خوانده شد !  طغيان خواهند كرد

ت يك هزار سالة خود، افراد بينيم كه شيطان بعد از آزادي از اسار مي

بر .  زيادي از ساكنين زمين را گمراه كرده و برضد خدا خواهد شورانيد

آنها !  شمار خواهد بود اساس كالم خدا تعداد آن افراد مثل شنهاي دريا بي

سعي خواهند كرد كه شهر اورشليم و اردوي مقدسين را نابود كنند تا به 

اما تالش آن افراد !  ت بدهندخيال خودشان خدا و قوم او را شكس

خدانشناس و شرور به نابودي آنان خواهد انجاميد و شيطان نيز دچار 

- 9بر اساس مكاشفه فصل بيستم، آيات .  مجازات نهايي خود خواهد شد

فريب "و .  "از آسمان آتش باريده و آن افراد ياغي نابود خواهند شد" 10

تش و گوگرد افكنده خواهد دهندة آنان ابليس، خود به داخل درياچة آ

  ."شد

عليه خدا، توسط خود خدا سركوب خواهد  به اين ترتيب طغيان آخر بر

  .شد و پيروزي از آن خداي ما خواهد بود

  

  جوج و مأجوج

بينيم افرادي كه  در فصل بيستم مكاشفة يوحناي رسول مي    

در پايان سلطنت يك هزار سالة مسيح  شهر اورشليم را محاصره خواهند 

 جوج و مأجوج در فصلهاي  اسامي.  اند كرد جوج و مأجوج ناميده شده
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هر چند كه .  سي و هشتم و سي و نهم حزقيال نبي نيز ذكر شده است

توان گفت جوج و مأجوج كدام قوم هستند، اما در حزقيال نبي  دقيقاً نمي

.  بينيم كه آنها در آينده از سمت شمال بر اسراييل هجوم خواهند آورد مي

با مطالعة فصلهاي سي و هشتم و سي و نهم حزقيال و فصل بيستم 

توان گفت كه جوج و مأجوج دوبار در آينده بر اسراييل هجوم  مكاشفه مي

اولين هجوم بر اسرائيل و نتيجة آن كه در فصلهاي سي و .  خواهند آورد

هشتم و سي و نهم حزقيال نبي ذكر شده است قبل از سلطنت يك هزار 

.   و احتماالً در دورة هفت سالة مصيبت عظيم رخ خواهد دادسالة مسيح

دومين هجوم بر اسرائيل و نتيجة آن نيز كه در فصل بيستم مكاشفه ذكر 

بطور .  شده است در پايان سلطنت يك هزار سالة مسيح رخ خواهد داد

باشند و  توان گفت كه جوج و مأجوج دشمنان خدا و قوم او مي كلي مي

  .بوسيلة خدا شكست خواهند خورددر هر دو هجوم 

عزيزان خواننده، يكي از مشكالتي كه بسياري از مردم دنيا دارند پذيرش 

آلود است و انسان به نجات  اين واقعيت است كه قلب و وجود انسان گناه

چه بسا گفته شده است كه انسانها صرفاً بخاطر محيط و .  احتياج دارد

كنند، و چنانچه انسان در  ناه ميبرند گ شرايط بدي كه در آن بسر مي

اين گفته !!!  محيطي خوب و مناسب زندگي كند خوب و پاك خواهد بود

بر اساس كتاب مقدس درست نيست چون كالم خدا بطور واضح بيان 

از آنجايي كه ذات .  كند كه اشكال اصلي انسان، دروني است نه بيروني مي

كشاند پس  ارهاي زشت ميآلود انسان او را به گناه و ك و طبيعت گناه

با مطالعة فصل بيستم مكاشفة .  انسان بايد ابتدا از درون عوض بشود

بينيم كه در دورة طاليي سلطنت يك هزار سالة مسيح  يوحناي رسول مي

اي كه سرشار از پاكي، عدالت، صلح و چيزهاي خوب ديگر  يعني در دوره

 است طغيان ضد خدا و آنچه كه خوب شماري بر خواهد بود عدة بي
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در دورة يك هزار سالة حكومت خدا بر زمين، با وجود !  خواهند كرد

اينكه مردم در بهترين محيط و شرايط زندگي خواهند كرد تعداد افراد 

  !شمار خواهد بود شرور و بدكار مانند شنهاي دريا بي

گويند اما به  آيا شما هم جزو كساني هستيد كه از اصالح دنيا سخن مي

آلود خود توجهي ندارند؟  اين دنيا روز به روز بدتر خواهد شد  هدرون گنا

تا وقتي كه مالك و صاحب اين دنيا به منظور سلطنت به جهان بازگشت 

عيسي مسيح خداوند در آينده به زمين بازخواهد گشت و بر دنياي .  كند

ما سلطنت خواهد كرد اما او در حال حاضر مايل است انسانها را نجات 

 مسيح خداوند از  عيسي.  طبيعتي خوب و پاك به آنها ببخشدبدهد و 

طريق مرگ خود بر روي صليب جريمة گناهان شما را پرداخته است و او 

خواهد شما را از  كه پس از مرگ دوباره زنده شده است و زنده است مي

خوب است همين اآلن به گناه خود .  گناه و عواقب بد گناه نجات بدهد

مبادا مثل كساني باشيد كه .  دل خود به او ايمان بياوريدپشت كنيد و در 

در فصل بيستم مكاشفة يوحناي رسول، نيكي و فيض خدا را ناديده 

مسيح خداوند را در قلب خود .  شوند گيرند و دچار هالكت مي مي

بپذيريد تا نه فقط در سلطنت آيندة او با او باشيد بلكه ابديت را نيز با او 

  .بگذرانيد


