تقدیم به دوستان عزیزم:

آنان که جا ماندهاند.

بستهاند؟
چه خبر است؟!؟!
اعضای خانواده/فرزندان/دوستان
همکاران/معلمان من کجا رفتهاند؟؟؟

شما تنها نیستید .این کتابچه با هدف راهنمایی و کمک به
شما نوشته شده است.
یکی از پیشگوییهای کتاب مقدس به نام «عروج» تحقق
یافته است.
ممکن است کودکان و نوزادان مشمول عروج شده باشند
تا نزد عیسی مسیح از آنها محافظت شود ،زیرا قرار است
مصیبتی بسیار عظیم و وحشتناک در زمین روی دهد.
حیوانات خانگی هم شاید به همان دلیل از این دنیا رفته
باشند.
این عروج حاکی از فرا رسیدن پایان دنیا (آخرالزمان)
است .به خواندن ادامه دهید!
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؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

شرح عروج

خالصه اجمالی:
عیسی مسیح کلیسای خود را به آسمان فرا خوانده است.
آنهایی که دعوت عیسی مسیح را نپذیرفتهاند بر جای
ماندهاند.
در این کتابچه ،به بررسی «ماهیت»« ،علت»،
«چگونگی» این مصیبت عظیم و سایر «پرسشهای»
مربوط به آن میپردازیم.
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اما نخست  . . .آیا فرزند دلبندتان را از دست
دادهاید؟
اگر بله ،لختی تأمل کنید و نفسی عمیق بکشید.
پس از آنکه آماده شدید ،به خواندن ادامه دهید...
عده معدودی از مسیحیان معتقد هستند که وقتی عروج روی میدهد ،کلیه کودکان خردسال که قادر به درک
هیچ چیز درباره عیسی مسیح نیستند (آنهایی که به سن تکلیف نرسیدهاند) همراه با کلیسا به نزد سرورمان
عیسی مسیح برده خواهند شد .به هر حال ،مشخص نیست که این اتفاق واقعا ً روی دهد .اعتقاد مذکور منطبق
با این برداشت از کتاب مقدس است که وقتی نوزاد یا کودکی خردسال فوت میکند ،فوراً به نزد خداوند
میرود.
وقتی پسر خردسال داود پادشاه فوت کرد (کتاب دوم سموئیل) ،وی گفت« :من نزد او خواهم رفت ،لیکن او
نزد من باز نخواهد آمد ».داود میدانست که پسرش کجا است؛ میدانست که او در محضر خداوند امن خواهد
بود.
گرچه باور این نکته ممکن است سخت باشد ،خداوند (طبق عقیده فعلی ما) کودکان خردسال را نزد خودش در
بهشت ایمن نگه میدارد ،و تضمین می کند که آنها بر اثر مصیبتی عظیم که قرار است در زمین روی دهد،
دچار ترس و وحشت نشوند.
اگر حق با ما باشد ،فرزند/فرزندان شما به بهشت برده شدهاند؛ در این صورت ،از شما میخواهم که همین
حاال در جستجوی خدا بر آیید و ترتیبی اتخاذ کنید که در نهایت به فرزند(ان) خردسالتان ملحق گردید .هنوز
هم فرصت دارید که زندگی خود را تسلیم خداوند کنید .پوزش میخواهم ،به هیچ وجه قصد اسائه ادب ندارم و
نمی خواهم شما را تحقیر یا ناراحت کنم؛ اما صادقانه بگویم این که شما اکنون و در این دنیا از یک ناراحتی
محدود و گذرا رنج ببرید و در نهایت به بهشت بروید ،به مراتب بهتر است از اینکه همچنان از پذیرش عیسی
مسیح به عنوان سرور و منجی خود سر باز زنید.
در کمال تواضع و فروتنی ،مصرانه از شما میخواهم که از فرصت باقیمانده در زمین استفاده کرده خداوند را
صدا بزنید .آنچه الزم است را بگویید .کافی است گفتگو با خداوند را آغاز کنید .او اینجا است ،میشنود ،و به
شما پاسخ خواهد داد.

آیه  81از باب  841کتاب مزامیر« :خداوند نزدیک است به آنانی که او را میخوانند ،به آنانی که او را به
راستی میخوانند».
و بدانید که عیسی مسیح نیز شما و فرزندانتان را خیلی دوست
دارد .بارها در کتاب مقدس به این موضوع اشاره فرموده است.
هیچ آسیبی متوجه خردساالن عزیز شما نخواهد بود.

4

کودکان خردسال و عیسی مسیح

آیات  31تا  31از باب  31انجیل مرقس:
مردم بچه های کوچک را نزد او آوردند تا ایشان را لمس نماید؛ اما شاگردان آورندگان را منع کردند .چون
عیسی این را بدید ،خشم نمود .بدیشان گفت« :بگذارید که بچههای کوچک نزد من آیند و ایشان را مانع نشوید،
زیرا ملکوت خدا از امثال اینها است .هر آینه به شما میگویم هر که ملکوت خدا را مثل بچه کوچک قبول
نکند ،داخل آن نشود ».پس ایشان را در آغوش کشید ،و دست بر ایشان نهاده ،برکت داد.
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صبر کنید . . . .عیسی؟!
آیا این موضوع واقعا ً به او ربط دارد؟
شاید رسانهها میگویند که فرازمینیها ما را میبرند.
حرف آنها را باور نکنید.
کتاب مقدس این رویداد را پیشگویی کرده و در اینجا است که
باید تحقیق کنید تا آنچه در جریان است برایتان منطقی به نظر
برسد.
شما را دعوت میکنم که کتاب مقدس را بردارید و همراه با من
آن را مطالعه کنید .اما به سخنان من اکتفا نکنید.
خودتان نیز در جستجوی راههای دیگری باشید . . .

کالم خدا
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کتاب مقدس وحی خداوند به انسان است .تنها کتابی است که اطالعاتی دقیق را درباره خداوند (سهگانه  -پدر،
پسر ،روحالقدس) ،نیازهای انسان و مشیت خداوند برای رفع آنها ،راهنماییهای الزم برای یک زندگی
مقدس ،و نحوه برخورداری از حیات ابدی ارائه میدهد .کتاب مقدس به این دلیل قادر به انجام این کارها است
که وحی خداوند است؛ و نسخههای اولیه آن عاری از هر گونه خطا و اشتباهی است.
کتاب مقدس رفتار خداوند با یهودیان باستان و نیز کلیسای مسیحیان اولیه را شرح میدهد .درباره هدیه عالی
پسر خداوند ،عیسی مسیح ،سخن میگوید؛ همو که پیشگوییهای یهودیان درباره مسیح و منجی را محقق
ساخت .درباره رستگاری و نجاتی سخن میگوید که عیسی مسیح با ریخته شدن خون پاکش بر روی صلیب
بدان نایل شد؛ و نیز راجع به غلبه عیسی مسیح بر مرگ از طریق رستاخیز و بازگشت موعود وی به زمین
شرح میدهد .کتاب مقدس تنها کتابی است که اطالعاتی موثق را درباره آینده ،آنچه در زمان مرگ برایمان
روی خواهد داد ،و سرنوشت جهان به ما میدهد.

آیات  61و  61از باب  3انجیل متی :اما عیسی چون تعمید یافت ،فور ًا از آب برآمد؛ که در ساعت آسمان بر
وی گشاده شد ،و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده ،بر وی میآید .آنگاه خطابی از آسمان در رسید
که «این است پسر حبیب من که از او خشنودم».

https://knowgod.com/fa/fourlaws/0
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کتاب مقدس؟
عروج؟!
پایان دنیا؟؟؟!!
مسخره به نظر میرسد.

پرسش :من به جزئیات بیشتری نیاز دارم تا (شاید) باور کنم . . .
که شما هم دیوانه نیستید.
چه دالیل و جزئیاتی را برای توجیه ادعای خود دارید؟
پاسخ :البته! شما برای آگاهی از آنچه در شرف وقوع است ،به
یک نقشه راه نیاز دارید.

اجازه دهید نگاهی بیندازیم . . .
8

دوستان عزیز ،شجاعت به خرج دهید
پا به پای من بیایید . . .

 . . .و به خواندن ادامه دهید!
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خط زمان آخرالزمان
 .9آخرین داوری

 .01وضعیت
ابدی

 .5هتک حرمت معبد

 .8حکومت
هزار ساله
مسیح

 .6عذاب عظیم

 .4شروع غمها و
مصایب

 5.3سال

 5.3سال

 .1کلیسای عصر
حاضر

 .3سالهای عذاب عظیم

 .7بازگشت مسیح

 .2عروج کلیسا

 .1کلیسای عصر حاضر:
زمان قبل از عروج کلیسا.

آیات  91و  02از باب  02انجیل متی« :پس رفته ،همه ا ّمتها را شاگرد سازید و ایشـان را به اسم اب و ابن و
روحالقدس تعمید دهید ،و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری که من (عیسی مسیح) به شما حکم کردهام را
حفظ کنند .و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشـم».

 .2عروج کلیسا:
منظور از «کلیسا» مسیحیانی است که فقط به کفارهای که عیسی مسیح برای گناهانشان پرداخت ایمان آورده
موهبت رستگاری و نجات او را پذیرفتهاند (و به «نجاتیافتگان» نیز معروف هستند) .همه آنها آگاهانه
انتخاب کرده اند که عیسی مسیح را بپذیرند و به او ایمان بیاورند .البته همه کسانی که ادعا میکنند مسیحی
هستند نجات نمی یابند .مسیحیت یک دین نیست ،بلکه نوعی برقراری مجدد رابطه با خداوند ،آفریدگار یکتای
ما ،است.

آیات  2و  1از باب  0رساله پولس رسول به افسسیان« :زیرا که محض فیض نجات یافتهاید ،به وسیله ایمان
(توکل) ،و این از شما نیست :بلکه بخشش خدا است ،و نه از اعمال (مثل کارهای نیکو/آیینهای عبادی/غسل
تعمید نوزادان/حضور در کلیسا و غیره) تا هیچ کس فخر نکند».
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آیه  6از باب  41انجیل یوحنا :عیسی مسیح پاسخ داد« :من راه و حقیقت و حیات هستم .هیچ کس جز از طریق
من نزد پدر (خداوند) نمیرود».
آیات  46و  41از باب  3انجیل یوحنا« :زیرا خدا آنقدر دنیا را دوست داشت که تنها پسر متولد شدهاش (عیسی
مسیح) را عطا کرد تا هر که به او ایمان بیاورد از بین نرود ،بلکه زندگی جاودانه داشته باشد .زیرا خدا
پسرش را به این جهان نفرستاد تا جهان را محکوم کند ،بلکه جهان باید از طریق او (عیسی مسیح) نجات یابد.
عیسی مسیح به عروج (خلسه) کلیسایش قبل از شروع «عذاب عظیم» اشاره میکند« :چون که کالم صبر مرا
حفظ نمودی ،من نیز تو را محفوظ خواهم داشت ،از ساعت امتحان که بر تمام ربع مسکون خواهد آمد تا
تمامی ساکنان زمین را بیازماید( ».آیه  41از باب  3مکاشفه یوحنا)
آیات  41تا  41از باب  1رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان« :زیرا این را به شما از کالم خدا میگوییم
که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم ،بر خوابیدگان (مردگان) سبقت نخواهیم جست .زیرا خود خداوند با
صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند
برخاست .آنگاه ما که زنده و باقی باشیم ،با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم.
و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.
آیات  11و  14از باب  41انجیل متی« :آنگاه دو نفری که در مزرعهای میباشند ،یکی گرفته و دیگری
واگذارده شود .دو زن که دستاس میکنند ،یکی گرفته و دیگری رها شود».

 .3سالهای عذاب عظیم:
(آیه  41از باب  3مکاشفه یوحنا؛ باب  41انجیل متی؛ باب  43انجیل مرقس و باب  41انجیل لوقا)
خداوند برای مجازات کسانی که عیسی مسیح را نپذیرفتند ،به مدت  1سال عذاب خود را بر زمین نازل
میکند .هدف خداوند از این عذاب الهی دور کردن حواس و تمرکز مردم از بتها و مادیاتی است که به جای
خداوند بر آنها توکل کردهاند .این رویداد ،که همچون زمینلرزهای بسیار شدید است ،در نهایت بیشترین تعداد
نجاتیافتگان را در بر خواهد داشت .خداوند قصد دارد برای آخرین بار مردم را به واسطه عذاب الهی خود
بیازماید تا در تمام اقشار جامعه ،گوسفندان (افرادی که میل به رستگاری دارند) را از بزها (افرادی که میل به
رستگاری ندارند) تفکیک کند.

آیه  9از باب  46کتاب اشعیای نبی« :هنگامی که داوریهای تو بر زمین آید ،سکنه ربع مسکون عدالت را
خواهند آموخت».
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آیات  9تا  71از باب  1مکاشفه یوحنا :گروهی عظیم در جامههای سفید
و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد ،از هر امت و قبیله و قوم و
زبان ،در پیش تخت و در حضور بره .به جامههای سفید آراسته و شاخههای نخل به دست گرفته،
ایستادهاند .و به آواز بلند ندا کرده ،میگویند« :نجات ،خدای ما را ،که بر تخت نشسته است ،و بره را
است».
و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند .و در پیش تخت به روی در افتاده ،خدا
را سجده کردند و گفتند« :آمین! برکت و جالل و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خدای ما را باد تا
ابداآلباد .آمین!»
و یکی از پیران متوجه شده ،به من گفت« :این سفیدپوشان چه کسانی هستند و از کجا آمدهاند؟»
من او را گفتم« :قربان ،شما میدانید!»
مرا گفت« :ایشان کسانی میباشند که از عذاب سخت بیرون میآیند؛ و لباس خود را به خون بره شست و
شو کرده ،سفید نمودهاند .از این جهت ،پیش روی تخت خدایند و شبانهروز در هیکل او ،وی را خدمت
میکنند؛ و آن تختنشین خیمه خود را بر ایشان بر پا خواهد داشت .و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد.
و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید .زیرا برهای که در میان تخت است شبان ایشان خواهد بود؛ به
چشمههای آب حیات ،ایشان را راهنمایی خواهد نمود .و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد».
عذاب عظیم پاسخ خداوند است به کسانی که مایل نیستند از گناه رویگردان شوند ،کسانی که به او ایمان
نمیآورند ،و کسانی که معتقد هستند به کفارهای که عیسی مسیح برای نجات آنها پرداخت «نیاز ندارند» .اما
خداوند در کتاب مقدس به ما هشدار میدهد که بدون کفارهای که عیسی مسیح پرداخت ،گناهان ما موجب
خواهد شد به عذاب ابدی در جهنم محکوم شویم.

آیه  32از باب  6رساله پولس رسول به رومیان« :زیرا که مزد گناه موت است (جدایی ابدی در جهنم ،دور
از آفریدگار هستی) ،اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح».
آیه  7از باب  71کتاب مزامیر « :احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست».

« .4شروع غمها و مصایب» ( 5.3سال نخست)
دجال ظهور میکند و به کمک کنفدراسیونی متشکل از  71ملت و «پیامبر دروغین» به قدرت
میرسد.
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دجال یک پیمان صلح هفتساله را با اسرائیل منعقد میکند،
و اسرائیل سومین معبد خود (که ساخت آن از دیرباز به تعویق افتاده) را درست قبل یا طی این
دوره میسازد.
«دو شاهد» وارد صحنه دنیا میشوند؛ زمین را انواع مصایب از قبیل خشکسالی/بال/قحطی فرا
میگیرد.
 000111مبلغ مذهبی یهودی منصوب میگردند.

 .5هتک حرمت معبد (نقطه میانی دوره هفتساله)
دو شاهد توسط دجال کشته میشوند،
دجال در معبد سوم مینشیند و خود را «خداوند» معرفی میکند (یهودیان باور میکنند که دجال
مسیح آنها است)،
پیمان صلح با اسرائیل لغو میگردد،
 5.3روز پس از کشته شدن دو شاهد ،خداوند در آسمان آنها را رستاخیز کرده به نزد خود فرا
میخواند؛ به زودی  0111نفر بر اثر زلزله کشته میشوند.

آیات  01تا  00از باب  00مکاشفه یوحنا :و آوازی بلند از آسمان شنیدند که بدیشان میگوید« :به اینجا صعود
نمایید ».پس در ابر ،به آسمان باال شدند و دشمنانشان ایشان را دیدند .و در همان ساعت ،زلزلهای عظیم حادث
گشت که دهیک از شهر منهدم گردید .و هفت هزار نفر از زلزله هالک شدند ،و باقیماندگان ترسان گشته،
خدای آسمان را تمجید کردند .وای دوم درگذشته است؛ اینک وای سوم به زودی میآید.

 .6عذاب عظیم ( 5.5سال آخر)
زمین به واسطه بالیای مختلف به جهنم تبدیل میشود؛ جنگ! بیماریهای کشنده! ترس و وحشت!
«فرشته بشارت» برای موعظه مردم دنیا نازل میشود.
طی دوران زمامداری دجال ،نظامی جدید در دنیا شکل میگیرد ،که به موارد زیر منجر میشود:
( )0اقتصاد جهانی و نشان وحش،
( )1یک دین واحد در کل دنیا و پرستش اجباری دجال (که با نام «شیطان» نیز شناخته میشود).

 .7بازگشت مسیح
نبرد آرماگدون :بازگشت عیسی مسیح به زمین و شکست خوردن دجال.

 .8حکومت هزار ساله عیسی مسیح
عیسی مسیح به مدت  0111سال در زمین حکومت خواهد کرد.
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 .9آخرین داوری (آیات  11تا  11از باب  02مکاشفه یوحنا؛ آیات  11و  11از باب  1رساله یهودا)
آخرین داوری به «داوری تخت سفید» نیز معروف است .این زمانی است که خداوند داوری نهایی را درباره
کسانی انجام میدهد که به فرزندش ،عیسی مسیح ،ایمان نیاوردند.

 .12وضعیت ابدی/ابدیت
زمین و کل عالم خلقت (هر آنچه تا به حال آفریده شده) احیا و به حالت اولیه برگردانده خواهد شد (یعنی
وضعیت قبل از آنکه کل خلقت به واسطه گناه آدم و حوا نفرین شود) .آنهایی که نجات مییابند تا ابد و برای
همیشه در شادی و آرامش کامل در آنجا خواهند زیست.

آیه  4از باب  12مکاشفه یوحنا« :و او (خدا) هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد .و بعد از آن
موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود ،زیرا که چیزهای اول درگذشت».
آیه  6از باب  22کتاب اشعیا :و گرگ با بره سکونت خواهد داشت ،و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله
و شیر و پرواری با هم؛ و طفل کوچک آنها را خواهد راند.
_____________________________________________________________

دجال (مسیح دروغین یهودیان):
در آغاز دوران عذاب الهی ،مردی گمنام ظهور و هم در سیاست و هم در جنگ پیروزیهای پی در پی کسب
خواهد کرد .شیطان بسیاری را خواهد فریفت تا او را در هیئت دجال پرستش کنند .در بدو امر ،مردم دنیا
دجال را راهحل همه مشکالت دنیا میپندارند؛ نوعی منجی؛ «مردی که رسالت یافته تا دنیا را نجات دهد» .در
نهایت ،بسیاری به ماهیت واقعی او به عنوان یک دیکتاتور شرور پی میبرند .رسالت واقعی او نابودی است.
کتاب به مقدس به او به عنوان «فرزند تباهی»«/مرد طغیان (یا گناه»«/یاجوج»«/فرزند نابودی» و «وحش»
اشاره میکند .پیشبینی میشود که دجال ارتشهای دنیا را برای مقابله با بازگشت عیسی مسیح بسیج میکند؛
و در نهایت ،یک بار برای همیشه شکست میخورد( .آیه  11از باب  0رساله اول یوحنا)( ،آیات  1و  1از
باب  11مکاشفه یوحنا)( ،آیات  1تا  1از باب  11مکاشفه یوحنا)( ،آیات  10و  11از باب  11مکاشفه
یوحنا).

پیامبر دروغین:
او امور تنها کلیسای کل دنیا را مدیریت خواهد کرد (همه ادیان به خداوند ختم میشوند) .رسالت اصلی پیامبر
دروغین این خواهد بود که مردم دنیا را به پرستش دجال وادار کند( .آیات  11تا  11از باب  11مکاشفه
یوحنا)

دو شاهد:
خداوند دو مرد یهودی را در زمین منصوب خواهد کرد که به مدت  5.3سال از اورشلیم به موعظه خواهند
پرداخت .این دو مرد هدیه خداوند به مردمان زمین خواهد بود تا از آنها بخواهند سروری عیسی مسیح را
بپذیرند .آنها به مردمان زمین بشارت نجات خواهند داد و نور امید را در دل بر جایماندگان روشن خواهند
کرد .پیام آنها برای رستگاری روح است .این دو شاهد ،عالوه بر پیامشان ،آب را به خون مبدل خواهند ساخت
و مصایبی را در زمین ایجاد خواهند کرد که عموما ً زندگی را به کام ساکنان زمین تلخ خواهد کرد؛ تنها هدف
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آنها از دامن زدن به همه این مصایب و بدبختیها ،وا داشتن مردم به توبه و بازگشت به سوی خدا است.
بسیاری سعی خواهند کرد دو شاهد را بکشند ،اما در نهایت خودشان به دست خویشتن کشته خواهند شد ،زیرا
این دو شاهد شکستناپذیر هستند .به هر حال ،پرودگار در نهایت اجازه خواهد داد که دجال ،در زمان نشستن
بر تخت سلطنت در معبد سوم و اعالم خدایی ،این دو شاهد را در نقطه میانی دوران عذاب الهی بکشد( .آیات
 3تا  33ار باب  33مکاشفه یوحنا)( ،آیات  5و  6از باب  4کتاب مالکی).

 344111ایمانگستر یهودی:
اندکی بعد از عروج ،قبل از آنکه دجال «نشان وحش» را ترویج کند ،خداوند ارتش خود متشکل از 000111
ایمانگستر یهودی را به خدمت فرا میخواند تا بانگ امیدی باشند برای یهودیان در سراسر جهان .وی این کار
را با فرستادن فرشتهای به منظور نشان گذاشتن بر پیشانی  00111یهودی از هر یک از  00قبیله اسرائیل
انجام خواهد داد .این  000111ایمانگستر در پاسخ به برده شدن مسیحیان از زمین بیدار خواهند شد .آنها
خطاب به یهودیان سراسر دنیا خواهند گفت که عیسی همان مسیح موعود است و ،احتماالً در قالب گروههای
دو نفره به موعظه خواهند پرداخت  -درست به همان شیوهای که عیسی مسیح به حواریون خود دستور داد.
همین  000111نفر خواهند بود که با انعقاد پیمان صلح اسرائیل مخالفت خواهند کرد؛ همین  000111خواهند
بود که به ماهیت واقعی دجال پی خواهند برد؛ همین  000111خواهند بود که به اسرائیل درباره خیانت دجال
هشدار خواهند داد؛ و همین  000111خواهند بود که یهودیان سراسر جهان را به مخفیگاهی هدایت خواهند
کرد که خداوند در صحرای یهودیه برایشان مهیا کرده است( .آیات  2تا  8از باب  7مکاشفه یوحنا)،
(بابهای  7و  34مکاشفه یوحنا).

فرشته بشارت:
یکی از شگفتانگیزترین شیوههایی که خداوند برای تبلیغ انجیل مورد استفاده قرار خواهد داد از طریق
فرستادن فرشته بشارت است .آیا  6و  7از باب  34مکاشفه یوحنا شرح میدهند که چگونه در اواخر دوره
عذاب عظیم ،یک فرشته مخصوص برای انجام مأموریتی بسیار مهم در سرتاسر عالم هستی ،به زمین
فرستاده میشود .فرشته بشارت مژده ظهور عیسی مسیح را به همه انسانهای زنده آن زمان خواهد داد.

نشان وحش (دجال):
آیات  01تا  01از باب  01مکاشفه یوحنا « :و (دجال) همه را از کبیر و صغیر ،و دولتمند و فقیر ،و غالم و
آزاد ،بر این وا م ی دارد که بر دست راست یا بر پیشانی خـود نشانـی گذارند :و اینکه هیچ کس خرید و فروش
نتواند کرد ،جز کسی که نشان یعنی اسم یا عدد اسـم وحش را داشته باشد .در اینجا حکمت است .پس هـر که
فهـم دارد ،عدد وحش را بشمارد ،زیرا که عدد انسان است .و عددش ششصد و شصت و شش است».

هشدار! هشدار! هشدار!
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شان وحش احتماالً شبیه یک ریزتراشه یا خالکوبی خواهد بود که همچون کارت خودپرداز یا کارت اعتباری
عمل میکند .هشدار :همه کسانی که نشان وحش را دریافت میکنند به جهنم افکنده خواهند شد؛ پس به هیچ
وجه آن نشان را قبول نکنید! بنابراین ،هیچ بخششی برای کسانی وجود ندارد که نشان وحش را میگیرند،
زیرا اتحاد با شیطان زاییده تصمیمی آگاهانه است .در این زمان است که خداوند پیروان خود را از پیروان
شیطان جدا خواهد کرد .کسانی که نشان وحش را گرفتهاند دیگرانی که از پذیرش آن خودداری کردهاند را
مورد آزار و شکنجه قرار خواهند داد .خداوند کسانی که نشان وحش را گرفتهاند را با ظاهری بسیار زشت و
زخمی بسیار دردناک ،که سرتاسر بدنشان را میپوشاند ،عذاب خواهد داد( .آیات  9تا  11از باب  11مکاشفه
یوحنا)
البته کسانی که از پذیرش نشان وحش خودداری کنند روزگاری بسیار سخت را تجربه خواهند کرد ،اما خداوند
آنان را یاری خواهد کرد و به آنها توان مقاومت خواهد بخشید.

آیه  6از باب  13کتاب تثنیه« :قوی و دلیر باشید .و از ایشان ترسان و هراسان مباشید ،زیرا ی ُه َوه ،خدایت،
خود با تو میرود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود».

به هیچ وجه آن نشان را نگیرید!!!!!!!!
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شیپور  :6چهار فرشته که بر نهر عظیم فرات در
بند شدهاند آزاد میشوند و یکسوم انسانها را
میکشند( ،آیه  14از باب  9مکاشفه یوحنا)
شیپور  :7داوریهای پیاله را آغاز میکند .عذاب
الهی «عظیم» (نیمه دوم) آغاز میگردد .این
زمانی است که شیطان از بهشت بیرون افکنده شده
(باب  17مکاشفه یوحنا) و به قدری عصبانی
میشود که سعی میکند یهودیان را بکشد ،اما (آیه
 17و  13از باب  17مکاشفه یوحنا) آنها به بیابان
میگریزند  -که از قرار معلوم صحرای «پترا»
در اردن است ( -آیه  14از باب  17مکاشفه
یوحنا)؛ این امر موجب میشود شیطان نفرت،
خشم ،و سرخوردگی خود را متوجه مسیحیان
سازد (آیه  12از باب  17مکاشفه یوحنا)
پیاله  :1بروز زخمهای دردناک بر بدن کسانی که
نشان وحش را دارند (آیه  7از باب  16مکاشفه
یوحنا)
پیاله  :2تبدیل شدن آب دریا به خون  -همه دریاها
را خون فرا میگیرد و همه مخلوقات میمیرند،
(آیه  3از باب  16مکاشفه یوحنا)
پیاله  :3همه آبهای شیرین به خون تبدیل
میگردد( ،آیه  4از باب  16مکاشفه یوحنا)
پیاله  :4خورشید با شعلههای آتشین انسانها را
میسوزاند  -مردم خداوند را نفرین میکنند( ،آیه
 5از باب  16مکاشفه یوحنا)
پیاله  :5تخت و پادشاهی دجال در تاریکی مطلق
افکنده میشود( ،آیه  11از باب  16مکاشفه
یوحنا)
پیاله  :6نهر عظیم فرات خشک میگردد؛ به این
ترتیب ،پادشاهان شرق میتوانند ارتشهایی را در
آرماگدون گرد هم آورند( ،آیه  17از باب 16
مکاشفه یوحنا)
پیاله « :7پایان کار دنیا!» زمینلرزهای بسیار
شدید روی میدهد به نحوی که همه جزایر و
کوهها از بین میروند ،دانههای تگرگ به وزن
 155پوند ( 55کیلو) روی انسانها میافتد (آیه
 71از باب  12مکاشفه یوحنا)
فاحشه دین واحد از بین میرود و هنگام بازگشت
پیروزمندانه عیسی و کلیسایش ،نبرد آرماگدون
روی میدهد .عیسی به مدت  1555سال حکومت
میکند (آیات  18و  19از باب  12مکاشفه یوحنا)

شرح مفصل داوریهای دوران عذاب عظیم:
عذاب عظیم زمانی آغاز میشود که دجال به
قدرت میرسد و یک میثاق (پیمان) هفتساله را با
اسرائیل منعقد میکند.
(کتاب دانیال نبی آیه  72از باب 9؛ آیه  11از باب
.)17
سپس ،یک سری مهرهای هفتگانه باز میشود.
چهار مهر نخست به موازات اینکه به نوبت باز
میشوند ،یک اسبسوار را نشان میدهند:
سفید :دجال( ،آیه  7از باب  6مکاشفه یوحنا)
قرمز :جنگ( ،آیات  3و  4از باب  6مکاشفه
یوحنا)
سیاه :قحطی( ،آیات  5و  6از باب  6مکاشفه
یوحنا)
کمرنگ/بینور :مرگ( ،آیه  8از باب  6مکاشفه
یوحنا)
بعد از آن . . .
مهر پنجم :مرگ شهدا( ،آیه  9از باب  6مکاشفه
یوحنا)
مهر ششم :زلزله عظیم/ماه همچون خون قرمز
میشود/خورشید تاریک میگردد( ،آیه  17از باب
 6مکاشفه یوحنا)
مهر هفتم :به سری بعدی داوریها میانجامد -
شیپورها .این شیپورها به قدری گوشخراش و
عذابآور خواهند بود که به مدت نیم ساعت
سکوت محض در آسمان حاکم خواهد بود.
داوریهای شیپور یکسوم از همه آنچه برای
زندگی نیاز داریم ،یعنی آب ،گیاهان ،و نور ،را از
بین خواهند برد.
شیپور  :1تگرگ و آتش گیاهان را نابود میسازند
و یکسوم از درختان را از بین میبرند( ،آیه 2
از باب  8مکاشفه یوحنا)
شیپور  :2کوهی شعلهور به دریا افکنده میشود،
یکسوم مخلوقات دریا میمیرند( ،آیه  8از باب 8
مکاشفه یوحنا)
شیپور  :3افسنتین از آسمان فرود آمده یکسوم
نهرها را مسموم میسازد( ،آیه  11از باب 8
مکاشفه یوحنا)
شیپور  :4یکسوم روشنایی زمین از بین میرود،
(آیه  17از باب  8مکاشفه یوحنا)
شیپور  :5آمدن ملخهای عقربسان از هاویه  -پنج
ماه شکنجه بر اثر نیش آنها( ،آیه  1تا  17از باب
 9مکاشفه یوحنا).

عذاب عظیم به مثابه فراخوانی است برای توبه
قبل از آنکه ابدیت برای بشر آغاز شود.
عیسی خدا نیست  ...زندگی
پس از مرگ وجود ندارد ...
هر چه هست اینجا و همین
حاال است ...

Fh

وقت آن است که
بیدار شویم.
خداوند در وعده خود تأخیر نمینماید چنانکه بعضی تأخیر میپندارند .بلکه بر شما تحمل مینماید ،چون نمیخواهد که
کسی هالک گردد (برای ابد به جهنم برود) ،بلکه همه به توبه گرایند.
(آیه  9از باب  3رساله دوم پطرس رسول)
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«توبه» به شرح کتاب مقدس
معادل یونانی آن)metanoia) :
تازیانه زدن به خود نیست.
فقط نوعی تغییر عقیده است؛ نوعی تغییر جهت.

و نیازی نیست که قبل از روی آوردن به خداوند ،خودتان را پاک و منزه
کنید .او شما را میشناسد و دوست دارد ،و میخواهد همان طور که
هستید نزد او بیایید .اما خداوند محبت خود نسبت به ما را در این آیه

بیان میکند :هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم ،مسیح در راه ما مرد.
(آیه  8از باب  5رساله پولس رسول به رومیان)
کافی است صادق و در ایمان خود ثابتقدم باشید :اگر بگوییم که گناهی نکردهایم،
خودمان را فریب میدهیم و حقیقت در ما نیست( .آیه  8از باب  1رساله اول یوحنا)

همین االن که این کتابچه را میخوانید ،خداوند نزد شما است .به صدای شما
گوش میدهد ،و هرگز آن قدر مشغول نیست که نتواند به شما توجه کند.

میتوانید همیشه و همه جا با او ارتباط برقرار کنید .محترمانه با او صحبت
کنید ،اما به خاطر داشته باشید که :دعا چیزی نیست جز صحبت کردن با
خداوند .از او بخواهید خودش را به شما نشان دهد.

آیه  11از باب  92کتاب ارمیا :و مرا خواهید طلبید و چون مرا به
تمامی دل خود جستجو نمایید ،مرا خواهید یافت.
آیه  18از باب  145کتاب مزامیر :خداوند نزدیک است به آنانی که او را میخوانند ،به آنانی که
او را به راستی میخوانند.
آیه  7از باب  7انجیل متی :بخواهید و به شما اعطا خواهد شد؛ جستجو کنید و پیدا خواهید
کرد؛ در بزنید و به روی شما گشوده خواهد شد.
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آیه  81از باب  8کتاب اشعیای نبی
خداوند میگوید« :بیایید ،تا با همدیگر محاجه نماییم:
اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد،
مانند برف سفید خواهد شد؛
و اگر مثل قرمز سرخ باشد،
مانند پشم خواهد شد».

تولد عیسی مسیح خدا را نزد انسان آورد؛ صلیب

عیسی انسان را نزد خداوند میآورد.
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عیسی میپرسد:

1

«زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود
را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد
ساخت؟»

آیه  62از باب  12انجیل متی
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استدعا دارم با قبول عیسی مسیح به عنوان منجی خود ،به
حیاتی ابدی دست یابید.
زیرا به خاطر نجات شما ،در میان فرشتگان خدا ،شادی و سرور خواهد بود!
(آیه  01از باب  01انجیل لوقا)
خداوندا ،ای آفریدگار همه هستی ،در نهایت فروتنی و تواضع به درگاه تو آمدهام .لطفا ً من را به
دلیل قصور در فرمانبرداری از تو ،که موجب شده عروج را از دست بدهم ،ببخشای .از تو
بسیار سپاسگزارم که زندگیم را از آشوب عذاب عظیم نجات دادی و به من فرصت توبه کردن
را عطا فرمودی .میدانم که در افکار ،گفتار ،و رفتار خویش مرتکب گناه شدهام و بر پایه تقوا یا
فضیلت خودم ،سزاوار ورود به بهشت نیستم .از تو میخواهم همه گناهان من را ببخشی.
فرزندت عیسی مسیح را به عنوان سرور و منجی خود میپذیرم .اقرار میکنم که او جانش را بر
روی صلیب به خاطر گناهان من از دست داد و در روز سوم پس از وفاتش ،عروج نمود.
پروردگارا ،از این پس لطفا ً راهنما و هدایتگر من باش ،زیرا میدانم در دورانی زندگی میکنم
که مقارن با آخرین سالهای زمین است .روحم را در مقابل دروغها و فریبهای کسانی
محافظت فرما که سعی دارند رابطهام با تو یگانه آفریدگار هستی را تضعیف کنند .باز هم از تو
به خاطر لطف ،رحمت ،محبت ،و آمرزشت سپاسگزارم .سپاسگزارم که من را با گناهان و
خطاهایم تنها نگذاشتی ،بلکه من را مورد لطف و رحمتت قرار دادی تا به سرمنزل مقصود
رهنمون گردم.
با نام عیسی مسیح دعا میکنم ،آمین.

آیات  9تا  31از باب  31رساله پولس رسول به رومیان
اگر با لبان خود اعتراف کنی که «عیسی ،خداوند است» و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از
مرگ زنده ساخت ،نجات خواهی یافت .زیرا انسان با قلب ایمان میآورد و نیک محسوب میگردد و با
لبهای خود به ایمانش اعتراف میکند و نجات مییابد .کتاب مقدس میفرماید« :هر که به او ایمان آورد
هرگز خجل نخواهد شد ».پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد ،خداوند همه
است و نسبت به همه کسانی که به او روی میآورند بی اندازه بخشنده است ،زیرا «هر که به خداوند

روی آورد ،نجات خواهد یافت».

22

آیات  93تا  39از باب  39انجیل لوقا
یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده
بود با طعنه به او میگفت« :مگر تو مسیح
نیستی؟ خودت و ما را نجات بده».
اما آن دیگری با سرزنش به اولی جواب داد:
«از خدا نمیترسی؟ تو و او یکسان محکوم
شدهاید .در مورد ما منصفانه عمل شده ،چون ما
به سزای کارهای خود میرسیم ،اما این مرد
هیچ خطایی نکرده است ».و گفت« :ای عیسی:
وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش ».و عیسی جواب داد« :خاطر جمع باش ،امروز با من
در فردوس خواهی بود».
_____________________________________________________________________________________________

آن را پیچیده نکنید:
کافی است باور کنید عیسی مسیح همان کسی است که خود میگوید.
موهبت نجات و رستگاری به همین سادگی است.
بسیار ارزشمند است ،اما در عین حال در دسترس همگان قرار گرفته است.

آیه  5از باب  2رساله اول پولس رسول به تیموتاؤس زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود
دارد ،یعنی شخص عیسی مسیح . . .
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مذهب

ارتباط

در روزگاری که هیچ کس نمیدانست زمین کروی است؛ زمانی که هیچ کس درباره قطبهای شمال و جنوب هیچ اطالعی نداشت ،خداوند
یک محور شرق/غرب را ایجاد فرمود.
خداوند میدانست که فاصله بین قطبها را میتوان اندازه گرفت و نیز میدانست که هیچ کس قادر نیست فاصله بین شرق و غرب را
اندازه بگیرد.
معادل عبری «شرق» واژه  ،kedemبه معنای «نامتناهی» است.

«ما را بر حسب گناهانمان مجازات نمیکند و طبق خطاهایمان ما را تنبیه نمینماید .زیرا به اندازهای که آسمان از زمین بلندتر است ،به
همان قدر محبت پایدار خداوند بر آنانی که او را گرامی میدارند ،عظیم است؛ به اندازهای که مشرق از مغرب دور است ،به همان قدر
گناهان ما را از ما دور میسازد ».آیات  01تا  01از باب  011كتاب مزامیر
به همین دلیل است که وی از عبارت «به اندازهای که مشرق از مغرب دور است» برای توصیف میزان آمرزش ما و دور شدن
گناهانمان از ما استفاده میکند .نمیتوانیم ابتدا تا انتهای آن را ببینیم .به تعبیری سادهتر ،نامتناهی است – درست همچون بخشش و
آمرزشی که برای ما فراهم نموده است!
این آیه پیشگویانه از کتاب مزامیر ،که به ظهور اول عیسی مسیح اشاره دارد ،نشان میدهد که خداوند از قبل مقدر فرموده که شما از
فرصتی برای رستگاری ،به واسطه کفارهای که عیسی مسیح پرداخت ،برخوردار گردید؛ و نیز در ارتباط با خداوند ،مدتها قبل از ظهور
فرزندش بر زمین شریک شوید.
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حال که به پرسشهای شما پیرامون سرنوشت ابدیتان
پرداخته شده ،بهتر است نگاهی داشته باشیم به
پیشگوییهای بیشتر کتاب مقدس درباره رستاخیز در
آخرالزمان و نیز آنچه در آن زمان انتظار شما را میکشد ...

توانا بود هر که دانا بود
25

روابط بینالملل آشفته:

عیسی مسیح فرمود که کل زمین به نحوی فزاینده درگیر جنگ و

کشمکش خواهد شد« :زمانی میآید که شما صدای جنگها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در
جاهای دور را خواهید شنید ،اما هراسان نشوید .چنین وقایعی باید رخ دهد اما پایان کار هنوز نرسیده
است .زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد ( ». . .آیات  6و  7از باب 42
انجیل متی)

افزایش بالیای طبیعی . . . « :در اقصی نقاط جهان قحطی و زلزله روی خواهد داد .همه اینها
شروع درد زایمان هستند( ».آیات  7و  8از باب  42انجیل متی)
آیات  44تا  42از باب  8رساله پولس رسول به رومیان «میدانیم که تمام خلقت تا اآلن با هم در آه
کشیدن و درد زه میباشند».
افزایش تعداد زلزلهها ،سونامیها ،آتشسوزیها ،خشکسالیها ،پدیدههای هواشناسی غیر
عادی/طوفانهای عجیب و غریب (سیلها ،سرمای شدید ،تگرگهای وحشتناک ،تورنادوها ،و غیره)
جامعه بدون پول نقد :آغاز و سیر حرکت به سمت چنین جامعهای که زمینه را برای پذیرش
نشان وحش فراهم خواهد ساخت.
( )1کارتهای اعتباری/خودپرداز مجهز به امضا( PIN/شماره شناسایی شخصی)،
( )4تراکنشهای مالی غیر حضوری ،کیف پول همراه ،پرداخت اینترنتی ،پرداختهای بیومتریک،
«اپلپی»«/سلفیپی»  ،رمزارز (ارز الکترونیکی/دیجیتال) ،سیستم امتیازدهی اعتبار اجتماعی (چین)،
( )3ریزتراشه  :RFIDیکی از پیشکسوتهای نشان وحش ( )666از همین حاال در روزگار ما مورد
استفاده قرار میگیرد .این ریزتراشه به صورت ایمپلنت در داخل دست کاشته میشود و یک  NFCاز نوع 4
 416NTAGاست .لطفا ً به این موضوع توجه کنید2 x 2 x 2 = 612 :

پیشرفت بسیار چشمگیر علم و فناوری:
« اما تو ای دانیال ،کالم را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن .بسیاری به سرعت تردد خواهند
نمود و علم افزوده خواهد گردید( ».آیه  2از باب  14کتاب دانیال نبی)
افزایش شرارت و طغیان :اما این را بدان :که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد.
زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و الف زن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس
و ناپاک و بیالفت و کینهدل و غیبتگو و ناپرهیز و بیمروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تندمزاج
و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست میدارند؛ که صورت دینداری دارند ،لیکن قوت آن را
انکار میکنند .از ایشان اعراض نما( .آیات  1تا  5از باب  3رساله دوم پولس رسول به تیموتاؤس).
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دین واحد در کل دنیا :آیا اولین گام تسلیم شدن بسیاری از مردم جهان در برابر دجال به
عنوان خداوند است؟ آیا به منزله اتحاد رسمی همه ادیان علیه این عقیده است که عیسی مسیح تنها راه
موجود برای رسیدن به آفریدگار است.
چگونه؟ آشنا شوید :ائتالف جهانی صلح ادیان  -رهبران سیاسی دنیا توافقنامهای را امضا کردند
مبنی بر تصویب قانون بینالمللی ترک مخاصمه و برقراری صلح جهانی .رهبران مذهبی قول دادند
که طبق «فرامین خداوند» از طریق دفاتر  WARPبا هم متحد شوند و در جهت برقراری صلح
بکوشند .آنها توافقنامه صلح جهانی و ائتالف جهانی مذاهب را امضا کردند.

نامزد احتمالی برای پیامبر دروغین:
پاپ فرانسیس صراحتا ً ایده «یک دین در تمام دنیا» و نظم نوین جهانی را
ترویج کرده است.
وی با اعالم موارد زیر،علنا ً مرتکب هتک حرمت نسبت به خداوند و کفر و ارتداد
شده است:
مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب یک شکست بود،
عیسی مسیح مرتکب گناه شده و نیازمند آمرزش بود،
خداوند زمین را از طریق تکامل تدریجی آفرید،
ملحدان برای ورود به بهشت ،کافی است نیکوکار باشند.
نکته در اینجا است که ،چه به مسیحیت ایمان داشته باشید یا خیر ،هنگام دیدن یک
شیطان خطرناک ،غیر قابل اعتماد و خائن ،او را بشناسید .هیچ ارزشی برای
سخنان او قایل نشوید .او هیچ عزت و اعتباری ندارد .حتی روحانیون تحت رهبری
خود او نیز تقاضای استعفا کردند .اگر او به این خیانتهای خود ،که به منزله ایفای
نقشی مهم در عذاب عظیم است ،پایان ندهد ،گوشهای خود را ببندید و سر به کوه و
بیابان بگذارید!

نظم نوین جهانی  -یک دولت واحد جهانی زیر نظر دجال:
کتاب مقدس پیشگویی می کند که در نهایت طی سه سال و نیم قبل از ظهور دوم عیسی مسیح ،دجال
زمام حکومت جهانی خود را در دست خواهد گرفت .کنترل حکومت آخرالزمان در حال ظهور در
دستان تمامیت خواه دجال قرار خواهد گرفت .اژدها ،که همان شیطان است ،جایگاه ،قدرت ،و نفوذ
فراگیر خود را به این حکومت جهانی خواهد داد (آیه  2از باب  31مکاشفه یوحنا) .همه ظلم و ستم
این حکومت جهانی را حس خواهند کرد ،زیرا شیطان الهامبخش آن بوده است .در آیه  7از باب 31
مکاشفه یوحنا ،صراحتا ً بیان شده که تسلط بر «هر قبیله و قوم و زبان و امت» به او عطا خواهد شد .آیه  3از
همان باب میفرماید« :و تمامی جهان در پی این وحش در حیرت افتادند ».همچنین ،آیه  21از باب  7کتاب
دانیال نبی از یک حکومت جهانی تحت سلطه دجال سخن میگوید« :وحش چهارم سلطنت چهارمین بر زمین

خواهد بود و مخالف همه سلطنت ها خواهد بود و تمامی جهان را خواهد خورد و آن را پایمال نموده ،پاره پاره
خواهد کرد ».سپس در این پیشگویی آمده که این حکومت جهانی تا زمان ظهور دوم عیسی مسیح حکمرانی
خواهد کرد.
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واژه «جهانیسازی» دقیقا ً به همین معنا است .عبارت است از فرایند تبدیل دنیا به یک دولت جهانی.
«کمیسیون نظارت جهانی» سازمان ملل متحد گزارشی را به شرح زیر منتشر کرد :همسایگی جهانی ما مؤید
یک دادگاه جهانی ،نظام مالیات جهانی ،و نیروی پلیس جهانی واحد است .در نشریه شماره  7777وزارت
خارجه ایاالت متحده ،پلیس واحد جهانی تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است .وقتی از حقوق
بینالملل صحبت میشود ،یعنی قوانین حاکمیت بینالمللی .وقتی درباره دادگاه جهانی میشنویم ،یعنی یک نظام
قضایی که با هدف اجرای قوانین و مقررات دولت جهانی ایجاد شده است .بانک جهانی ،سازمان تجارت
جهانی ،سازمان بهداشت جهانی—همه این نهادهای جهانی قدرتمند دقیقا ً همانی هستند که از نامشان بر میآید.
همه آنها بخشهایی از دولت جهانی واحد هستند ،دولتی که  7222سال قبل ،پیدایش آن در آخرالزمان پیشگویی
شد.
پرسشی که در اینجا مطرح میگردد این است :دجال چه کسی خواهد بود؟ او کسی خواهد بود که یک پیمان
صلح هفت ساله را با اسرائیل تأیید کرده آن را و بسط و توسعه خواهد داد  . . .دجال او است (آیه  72از باب
 9کتاب دانیال نبی*).
* لطفا ً توجه داشته باشید که در پیشگوییهای کتاب مقدس 1 ،روز معادل  1سال است.

جنگ حزقیال (جنگ جهانی سوم!!!؟):
در بابهای  33تا  33کتاب حزقیال نبی ،پیشگویی شده که پس از حمله ائتالفی از کشورهای
خاورمیانه به مرزهای شمالی اسرائیل ،جنگی روی میدهد .این ائتالف همین حاال تشکیل شده است.
نام جدید و عبری هریک از این کشورها به نقل از باب  33کتاب حزقیال نبی به شرح زیر است:
[ ]1روسیه (ماجوج) ] 7[ ،ترکیه (به چهار قسمت تقسیم شد که آسیای صغیر را تشکیل میدهند:
ماشَک ،توبالُ ،جو َم ْر ،و تو َج ْر َمه) ]3[،افغانستان ،پاکستان ،و ایران (فارس) ]4[ ،سودان ،اتیوپی ،و
سومالی (کوش) ]5[ ،لیبی (فوط).
همچنین ،در آیات  04تا  04از باب  11کتاب دانیال نبی ،نام سوریه («پادشاه شمال») و مصر («پادشاه
جنوب») ذکر شده است؛ و در آیات  6و  2از باب  38کتاب مزامیر ،نام عربستان سعودی (اسماعیلیان) و
لبنان (صور) آمده است.
با وجود این ائتالف شوم و وحشتناک (که بخش زیادی از آن شامل بانکداری ،زیرساختها ،و ارتش مشترک
است) ،اسرائیل نابود نخواهد شد( .باب  17از کتاب زکریای نبی)

 22نوامبر  :2102مالقات رهبران روسیه ،ایران و ترکیه در
بندر سوشی (روسیه)

دمشق ویران میشود:
تا این تاریخ ،حدود  57%از دمشق (سوریه) به ویرانه تبدیل شده است .در باب  75از کتاب
اشعیای نبی پیشگویی شده که این شهر روزی با خاک یکسان خواهد شد؛ یعنی کامالً نابود و غیر
قابل سکونت میگردد.
آیات  7و  2از باب  75کتاب اشعیای نبی ،وحی درباره دمشق:

«اینک دمشق از میان شهرها برداشته میشود
و توده خراب خواهد گردید.
شهرهای عَ ُروعیر متروک میشود
و به جهت خوابیدن گلهها خواهد بود،
و کسی آنها را نخواهد ترسانید». . .

فریب بزرگ آخرالزمان در شرف وقوع است:
به موازات اینکه اعضای کلیسای راستین عروج میکنند« ،بیگانگان»
هبوط میکنند .شاید آنها خود را نیاکان نژاد بشر میدانند؟ یا اینکه آنها
دروغگویان خواهند بود ،زیرا فرشتگان هبوط کرده (شیاطین) با لباس مبدل
هستند.
کتاب مقدس هشدار میدهد که شیطان پدر همه دروغها است (آیه  44از
باب  8انجیل یوحنا) .آیه  71از باب  77رساله دوم پولس رسول به قرنتیان
میگوید« :و عجب نیست ،چونکه خود شیطان هم خویشتن را به فرشته
نور مشابه میسازد ».شیطان تظاهر به خوبی میکند به نحوی که دروغها
و حقههای او درست و باورکردنی به نظر میرسد .او هر اقدامی را انجام میدهد تا مانع از توجه شما به
عیسی مسیح گردد.
ایده حمله بیگانگان/موجودات فرازمینی آن قدر هم که ممکن است تصور کنید ،بعید نیست .آیا
میدانستید که منجمان واتیکان در جستجوی فرازمینیها هستند و از «لوسیفر» ( )LUCIFERبرای
این منظور استفاده میکنند؟ لوسیفر سرواژه عبارت انگلیسی است که معادل فارسی آن میشود:
« تلسکوپ دو چشمی بزرگ فروسرخ نزدیک با دوربین و میدان دید مجتمع برای تحقیقات مافوق
کهکشانی» .این تلسکوپ به تلسکوپ دوچشمی بزرگ ( )LBTدانشگاه آریزونا واقع بر کوه گراهام در
جنوب شرقی آریزونا متصل است .تلسکوپ پیشرفته واتیکان ،که تحت مالکیت واتیکان قرار دارد،
( )VATTنیز درست در مجاورت آن قرار گرفته است .اخترشناسان واتیکان هم از  VATTو هم از
لوسیفر  LBTبرای رصد یک منجی فرازمینی استفاده میکنند.
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رصدخانه تلسکوپ دوچشمی بزرگ ( )LBTروی کوه گراهام

عیسی پاسخ داد« :زنهار کسی شما را گمراه نکند! زیرا بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و
بسیاری را گمراه خواهند کرد( ».آیه  4از باب  44انجیل متی)
روح(القدس) صریحاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته ،به ارواح مضل و تعالیم شیاطین
اصغا خواهند نمود .تعالیمی که ریشه در ریاکاری دروغگویان دارد ،که ضمایر خود را داغ کردهاند( .آیات 1
و  4از باب  4رساله اول پولس رسول به تیموتاؤس)
«لیکن مردمان شریر و دغلباز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریبخورده میباشند( ».آیه  11از
باب  1رساله دوم پولس رسول به تیموتاؤس)

نمایی از  VATTاز بالکن LBT

« زیرا که چنین اشخاص رسوالن کذبه و عمله مکار
هستند که خویشتن را به رسوالن مسیح مشابه
میسازند .و عجب نیست ،چونکه خود شیطان هم
خویشتن را به فرشته نور مشابه میسازد .پس امر
بزرگ نیست که خدام وی خویشتن را به خدام عدالت
مشابه سازند که عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان
خواهد بود».
(رساله دوم پولس رسول به قرنتیان ،باب  ،11آیات
 11تا .)11
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تا به حال هر آنچه درباره رویدادهای آتی مورد مطالعه قرار دادهایم مستقیما ً برگرفته
از کتاب مقدس بوده است .آیه  61از باب  3رساله دوم پولس رسول به تیموتاؤس
میگوید که «تمامی کتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و
تربیت در عدالت مفید است  ». . .کتاب مقدس ،کالم خطاناپذیر خداوند است .خداوند
برای کالم خود ارزش زیادی قائل است .وی آن را به صورت کامل و بدون هیچ
نقصی وحی فرموده و اجازه نمیدهد هیچ کس با افزودن یا کاستن از کتاب مقدس،
آن را آلوده سازد« .بر کالمی که من به شما امر میفرمایم چیزی نیفزایید و چیزی از آن کم ننمایید ،تا
اوامر یهوه خدای خود را که به شما امر میفرمایم ،نگاه دارید( ».آیه  2از باب  4کتاب تثنیه)؛ (آیات  81و
 81از باب  22مکاشفه یوحنا)  .خداوند خیلی عالقمند است که هر زن ،مرد ،و کودکی کتاب مقدس را مطالعه
کند و از حقیقت مطلع گردد .کالم خداوند قدیمی و در عین حال کامالً به عصر کنونی مربوط است ،و وحی
مستمر خود او و مشیتش است ،که طی سالهای بسیار متمادی نوشته شده است .مطمئن هستم که به موازات
اینکه شاهد وقوع تدریجی رویدادهایی هستید که در کتاب مقدس پیشگویی شده ،رفتهرفته به این نتیجه خواهید
رسید که کتاب مقدس کالم حق است (اگر عروج هنوز شروع نشده باشد که شما را متقاعد کند).
مادامی که این شوک کمی کاهش یابد ،میتوانم تصور کنم که رهبران و رسانههای
جهان سعی خواهند کرد آنانی جا ماندهاند را متقاعد سازند که این محو شدن فقط برای
مسیحیان روی نداده است .توجه کنید :بسیاری از کلیساهای خالی را ببینید؛ ببینید آیا
افراد مشهوری که ادعا میکردند مسیحی هستند نیز رفتهاند .آگاه باشید که اگر دنیا به
عروج اقرار میکرد ،در آن صورت هر آنچه مسیحیان درباره عیسی مسیح تبلیغ
میکنند ،از جمله رستاخیز وی از میان مردگان ،اینکه او پسر خدا ،منجی ،مسیح،
شاهزاده آرامش ،ارباب همه اربابان و پادشاه همه پادشاهان است،
خبر فوری

و نیز هر آنچه عیسی مسیح خودش تبلیغ کرد و همه آموزههای او
نیز باید درست باشد .و اگر همه اینها درست باشد ،در آن صورت،
تنها پاسخ منطقی این خواهد بود که در پیشگاه خداوند زانو بزنیم،
اعتراف و توبه کنیم ،و در برابر تکتک کلمات خداوند (که در
قالب کتاب مقدس وحی شده) سر تسلیم فرود آوریم .و اگر عیسی
مسیح امروز زنده  -و در آسمان  -باشد ،در آن صورت شیاطین و
فرشتگان نیز باید واقعی باشند ،زیرا درباره آنها نیز در کتاب
مقدس شرح داده شده است.

آیا میدانستید که شیاطین نیز همچون فرشتگان به یک خدای واحد اعتقاد دارند؟ وقتی
عیسی مسیح آسمانها و زمین را آفرید ،فرشتگان و شیاطین هم پیرامون او بودند .آنها وی
را از نزدیک دیدهاند و حقیقت را میدانند .موضوع این است که نمیخواهند شما بدانید . . .
که آنها میدانند« :تو ایمان داری که خدا واحد است؛ نیکو میکنی .شیاطین نیز ایمان دارند—و میلرزند!»
(آیه  81از باب  2رساله یعقوب) .آنها نمیخواهد شما تحقیق کنید و به نیروی نجاتبخش پادشاه عیسی پی
ببرید .پیرامون خود را نگاه کنید و خواهید دید که کالم خداوند مقابل دیدگان شما محقق میگردد .خداوند رفیق
شفیق ما و شیطان دشمن شریرمان است .فریب شیطان و دروغهای او را نخورید .او بدترین است؛
بیرحمترین تروریست در دنیا .او کسی است که از رنج ،محنت ،و مرگ انسانها لذت میبرد .به موازات
نزدیکتر شدن زمان بازگشت عیسی مسیح و ایجاد قلمروی خداوند در زمین،
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شیطان از بشریت و به ویژه کسانی که در تالش برای اطاعت از
خداوند هستند ،به شدت عصبانی میشود (آیه  21از باب  21مکاشفه
یوحنا) .وقتی درباره «بازگشت دوم وی در آخرالزمان» پرسش شد (آیه
 3از باب انجیل متی) ،عیسی مسیح فرمود در زمان بازگشت او،
معلمان مذهبی دروغین زیادی وجود خواهند داشت آیات  5 ،4و .)11
این معلمان دروغین به شدت متقاعد کننده هستند .نه تنها خودشان فریفته
خواهند شد و به ترویج دروغ و فریب خواهند پرداخت ،بلکه از
قدرتهای فوق طبیعی نیز برخوردار خواهند بود تا «عالمات و

معجزات عظیمه را نشان دهند تا اگر ممکن باشد برگزیدگان [کسانی که
به خدا ایمان دارند] را نیز گمراه کنند» (آیه  .)44کتاب مقدس علت موفقیت چشمگیر این معلمان دروغین را
شرح می دهد .آنها از کمک موجودات فوق طبیعی برخوردار خواهند بود .طبق کتاب مقدس ،به موازات اینکه
عصر کنونی به پایان میرسد ،دجال «طغیانگری» خواهد بود که برای فریفتن مردم ظهور میکند .اعمال او

«طبق عمل شیطان خواهد بود ،با همه قدرت و نشانهها و معجزات دروغین ،و با همه فریب ناعادالنه کسانی
که هالک میشوند» (آیات  9و  11از باب  4رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان).
مبادا ترس از عذاب عظیم الهی شما را به پیروی از دجال سوق دهد« :و از قاتالن جسم که قادر بر کشتن
روح نیستند ،بیم نداشته باشد .بلکه فقط از خداوند بترسید که قادر است بر هالک کردن روح و جسم را نیز در
جهنم( ».آیه  42از باب  11انجیل متی) .شیطان و اعوان او متصدی امور نیستند .خداوند درباره آینده میداند
و با هدف کمک به شما ،درباره آن نوشت.

همین دوران کنونی در زمین ،اوج نبرد بزرگ شیطان با خداوند بر سر تسخیر روح انسانها است ،که از
بدو خلقت تا کنون ادامه داشته است.

اوف!
هضم این موضوع سخت است .اجازه بدهید لحظهای تأمل نموده موقتا ً به آن فکر نکنیم.
درباره من فکر کنید که کلی وقت گذاشتم تا این کتابچه را قبل از آنکه همه این اتفاقات روی بدهد ،برای شما
آماده کنم .آیا من همکار شما بودم؟ یا شاید معلم شما؟ یا شاید دوست دوست شما؟ اگر به نحوی من را
میشناختید ،شاید متوجه میشدید که من مسیحی هستم .اگر نمیدانستم که این حادثه عظیم در شرف وقوع
است ،چه دلیلی داشت که این کتابچه را آماده کنم؟
اگر من و میلیونها نفر دیگر توسط فرازمینیها برده میشدیم (یا هر توجیه دیگری که برای محو شدن ما از
صحنه زمین وجود دارد) ،در آن صورت ،شما اکنون مشغول مطالعه این کتابچه نبودید .من هم محو شده بودم
 . . .هیچ کتابچهای  -هیچ پیامی  -هیچ هشداری درباره آنچه قرار است روی دهد وجود نداشت.
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آیا حتی یک درصد هم احتمال ندارد که خدای حی و زنده درباره آماده کردن این کتابچه با من سخن گفته
باشد؟ وی مسئولیت راهنمایی شما (به سمت نجات) را به من الهام کرد .من چالشی را ایجاد نکردم ،زیرا من
نیز مسئولیت کمک به شما برای شناخت عیسی ،آفریدگار ،منجی ،و پادشاهمان را بر عهده داشتم.

عیسی مسیح
صمیمانه امیدوارم که شما تکتک کلمات این کتابچه را برای خیر
مطلق خود جدی بگیرید .من با شما صادق و صریح بودهام :پس آیا با
گفتن حقیقت دشمن شما شدهام؟ (آیه  61از باب  4رساله پولس رسول
به غالطیان) .امیدوارم که این گونه نباشد! کالم خداوند زندگی را برای
همه ما به ارمغان میآورد . . . « :خوشا به حال آنانی که کالم خدا را
میشنوند و آن را حفظ میکنند!» (آیه  82از باب  66انجیل لوقا).
نکاتی را که برایتان شرح دادم را به خاطر داشته باشید :رویدادها را به عنوان تابلوهای راهنمایی تلقی کنید که
شما را به سمت ایمان به عیسی مسیح و کالمش سوق میدهند .سرنوشت ابدی شما به آن بستگی دارد.

عیسی مسیح ظهور میکند.

هشداری منصفانه:
کتاب مقدس درباره کسانی صحبت میکند که عیسی مسیح
و بازگشت او را به استهزا میگیرند.
آیه  3از باب  3رساله دوم پطرس رسول
نخست این را میدانید که در ایام آخر استهزا کنندگان با استهزا ظاهر خواهند شد
که بر وفق شهوات خود رفتار نموده خواهند گفت« :کجا است وعده آمدن او
(عیسی مسیح)؟

اما وقتی عیسی مسیح باز گردد ،بدون کوچکترین زحمتی
دجال را شکست میدهد.
آیه  8از باب  2رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان
آنگاه آن بیدین (دجال) ظاهر خواهد شد ،که عیسی خداوند او را به نفس
دهان خود هالک خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش ،او را نابود خواهد
ساخت.

پس از خودتان بپرسید . . .
آیا شما یک استهزا کننده هستید؟
یا شما در کنار طرف پیروزمند این نبرد خواهید بود؟
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هرگز قرار نبوده که جهم مأوایی برای انسانها
باشد« :پس اصحاب طرف چپ را گوید :ای

ملعونان ،از من دور شوید به سوی آتش
جاودانی بروید که برای ابلیس و فرشتگان او
مهیا شده است( ».آیه  14از باب  52انجیل
متی)

پس فریب این دروغها را نخورید.

به جای آن زندگی را انتخاب کنید.

هیچ کس عشقی بزرگتر از این ندارد:
که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد.
آیه  31از باب  31انجیل یوحنا

یکطرفه

عیسی مسیح خود را بر روی صلیب به خاطر نجات شما فدا کرد.

پس بخاطر مسیح استدعا میکنیم که با خدا مصالحه کنید.
آیه  02از باب  5رساله دوم پولس رسول به قرنیتان
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