
5بررسی كتابمقدس                    23دوتا  
 (6 : 22 – 1 : 21مكاشفه ) یک شاگرد می داند به كجا می رود 

 T =  1معلم           S =  2معلم
 
(T  ) مدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه  به كمك این مجموعه آموزشی یاد خواهید.  خوش آ

 دو معلم با استفاده از كتابمقدس یك جنبه مهم از شاگرد عیسی مسیح بودن را. گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید 
 ما از روش بسیار ساده بررسی كتابمقدس كه “ روش پنج قدم ” نام دارد استفاده خواهیم.  با هم بررسی می كنند

 .در حالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط كنید .  كرد 
 من چگونه نسبت به: “ سوال بسیار مهم زندگی می باشد  6اولین مجموعه شش قسمتی بررسی كتابمقدس درباره 

 كلم خدا حساس باشم ؟ ”  ،  “ من از كجا آمده ام ؟ ”  ،  “ من كی هستم ؟ ”  ،  “  چرا من اینجا هستم ؟”  ،  “ من
 یك شاگرد می داند كه: عنوان بررسی كتابمقدس امروز این است .  به كجا می روم ؟” و “ چگونه ثمر بیاورم ؟” 

سئوال اساسی این است “ به كجا می روم ؟”. به كجا می رود 

(S) بخوانید      .  1  قدم    .  
 توجه کنید و سپس این قسمت را برای خود 6: 22- 1: 21لطفاO در حین گوش دادن به این برنامه به مكاشفه  

. بخوانید 

(T)        كشف كنید  .    2  قدم  
 كدام حقیقت در این قسمت.  بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت كتابمقدس را كشف و درباره آن صحبت كنیم 

  فكر كنیدبرای شما مهم می باشد ؟ یا كدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد ؟
نویسید   بعد از چند دقیقه بنوبت آنچه را كشف كردید با یكدیگر.  و جوابهای خود را در دفتر یادداشت خود ب

.  درمیان بگذارید 

(S) قبل از آسمان و زمین جدید  ،  مسكن خدا.  است  4 – 3 : 21یك حقیقت مهم از نظر من در مكاشفه 
 و بدون مسیح خدا غیرقابل رویت و غیرقابل.  در آسمان بود درحالیكه ما به عنوان قوم او بروی زمین بودیم 

 خدا قابل رویت و در.  حال در آسمان جدید بر روی زمین جدید سكونت خدا در میان قوم اوست .  دسترسی بود 
 او هر اشكی را از چشمان من پاك خواهد.  دسترس است و ارتباط با خدا بسیار شخصی و نزدیك خواهد بود 

 و او به من تجربه.  او زخم ناشی از گناهانم و خاطره تمام رنج هایم بر روی زمین فعلی را شفا خواهد داد .  كرد
 و او به من اجازه خواهد داد كه در نور دانش ،  خوشی و تقدس.  پری زندگی جدید را بطور مداوم  خواهد داد 
.قدم بزنم و از همه بهتر روی او را خواهم دید 

(T) فه : 22یك حقیقت مهم از نظر من در مكاش ست  5 – 3   بر روی زمین جدید قوم خدا مشغول.  ا
 آنها زمین جدید را به میراث خواهند برد وبر آن سلطنت و خدا را بر زمین.  فعالیتهای باارزشی خواهند بود 

 به اتفاق تمام ایمانداران در مسیح من.  جدید خدمت خواهند كرد “ حیات جاودان ” “ بیكاری ابدی ” نخواهد بود 
 ما.  وارث ملكوت خدا خواهم بود كه حال در شكل نهایی اش دیده می شود یعنی آسمان جدید بر روی زمین جدید 

 تمام.  در این ملكوت با خدا سلطنت خواهیم كرد یعنی برروی زمین جدید  ما تحت قدرت خداخدمت خواهیم كرد 
 و ما شكوه ،  جلل واحترام. مشكلت و سختی های كار از بین خواهد رفت و همه كارها با ارزش خواهند بود 

.  هر قومی كه از میان آن آمده ایم با خود به همراه خواهیم آورد 

(S)        سئوال .    3  قدم  .
 اجازه بدهید سعی كنیم كه تمام حقایق موجود در این قسمت را درك كنیم و در مورد چیزهایی كه هنوز درك

 كه دوست داریم آن را در مورد هر موضوعی  ،  چه سئوالی در این قسمت وجود دارد.  “نكرده ایم سئوال كنیم 
 سپس آن سئوالت را مورد بحث قرار دهید.  ” فكر كنید و سئوال خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید بپرسیم ؟

.  و سعی كنید پاسخ ها را پیدا كنید 

 بعد از آمدن ثانویه مسیح آیا مسیحیان در آسمان زندگی می كنند یا .  1 : 21 از مكاشفه   اولین سئوال            
برروی زمین ؟

(T)بعد از آمدن ثانویه مسیح  ، آسمان و زمین اول نابود خواهند شد و آسمان و زمین جدیدی بوجود خواهد 
 مسیحیان رابطه ای كاملO احیاء شده با خدا خواهند داشت و در حضور مرئی خدا برروی زمین زندگی.  آمد 

 همچنین بر زمین ( .  13 : 3دوم پطرس ) آسمان و زمین جدید  ، مسكن عدالت نیز خواهد بود .  خواهند كرد 
 هركس كه بر.  قوم خدا فقط آنچه را كه درست است انجام می دهند ! جدید ارتباط بین انسانها احیاء خواهد شد

 (  27 : 21مكاشفه . ) روی این زمین كار اشتباه انجام دهد از جلل آن زمین جدید محروم خواهد شد 
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چرا دیگر دریایی نخواهد بود ؟ .  1 :21 از مكاشفه دومین سئوال          

(S)       تصویری است از قدرتهای شریر كه حیات را.  در كتابمقدس دریا سمبلی از ناآرامی و نزاع است 
 تـــهدید می كنند و مظهر مــلتی كه دجال  و وحش را كه  از “ دریا بال می آید”  و بابل  که بدکاره ای است که

( 1: 13مكاشفه . )برشهری بر روی آبهای بسیاربنا شده را پرستش می كند
 بلكه این را نشان می دهد كه دیگر هیچ قوم بی خدا و ضد.  پس این سمبل نمی گوید كه دیگر اقیانوسی نخواهد بود 

.  مسیح و یا شریری و یا قدرتهای مخربی بر روی زمین جدید وجود نخواهد داشت 

شهر مقدس  ،  اورشلیم جدید كه از آسمان می آید چیست ؟ .  2 : 21 از مــكاشفه سومین سئوال          

(T)        به وضوح تعلیم می دهند كه اورشلیم جدید شهری تحت الفظی نیســـت بلكه “ 10 – 9و  2 : 21مكاشفه 
 ودر (.  5 : 2اشعیاء ) درعهد عتیق ایمانداران واقعی “ عروس خدا ” خوانده شده اند .  عروس مسیح ” است 

 پس همه ایمانداران واقعی(  .  2 : 11دوم قرنتیان )عهد جدید ایمانداران واقعی “ عروس مسیح ” نامیده می شوند 
 دوران عهد عتیق و عهد جدید با هم اورشلیم آسمانی را قبل از آمدن ثانویه و اورشلیم جدید را بعد از آمدن ثانویه

. تشكیل خواهند داد 
 اورشلیم جدید و عروس مسیح سمبل قوم خدا یعنی مجموع تمام ایماندارانی است كه تا به حال بر روی زمین
 زندگی كرده اند كه به دنبال آمدن ثانویه عیسی مسیح  ،  قیام مردگان  ،  داوری نهایی واحیای آسمان و زمین ،

مد   در این رویا این شهر با.  اورشلیم آسمانی بر روی زمین جدید به عنوان اورشلیم جدید ، پایین خواهد آ
 واژه های باشكوهی توصیف شده است چون هیچ چیز در تمام هستی باشكوهتر از انسانهایی نیست كه با خدای

ارند  اشد .  زنده مشاركت د  از یك طرف.  درحالیكه فصلل ناپاك و كهنه است اورشلیم مقدس و جدید می ب
 اورشلیم جدید تصویری است ایده آل از آنچه كه باید قوم خدا در حال حاضر باشند واز طرف دیگر اورشلیم جدید

.  واقعیت كاملی است از آنچه كه قوم خدا بر زمین جدید خواهد بود 

مفهوم قسمتهای مختلف شهر چیست ؟ .  23 – 11 : 21 از مكاشفه چهارمین سئوال         

(S)      سمبلی است از اینكه قوم خدا در مشاركت خود.   برای محافظت امنیت و ایمنی است دیوار بزرگ عظیم 
 عیسی می گوید  ،  “هیچکس نیز نمی تواند ایشان.  با خدا قبل و بعد از آمدن ثانویه مسیح در امنیت خواهند ماند 

 ( .  28 : 10یوحنا ) را از دست من بگیرد”  
 دروازه ها همیشه باز هستند قبل از آمدن.   برای ورود به اجتماع قومی است كه با خدا مشاركت دارند دروازه ها

 دروازه ها رو به تمام جهات.  ثانویه مسیح برای ورود با ایمان به داخل این اجتماع فرصتهای زیادی وجود دارد 
 فرشتگان از دروازه ها محافظت می كنند بطوری.  هستند یعنی مردم را از هر ملت موجود در جهان جمع می كنند 

 اسامی دوازده قبیله اسرائیل بر روی دروازه ها نشان.  كه هیچ شخص شریر یا بی خدایی نمی تواند واردآن شود 
.  مـــی دهد كه فقط آنانی كه به قوم خدا متعلق هستند در این شهر زندگی خواهند كرد 

 افسسیان) سمبلی از دوازده رسول كه كلیسای تاریخی را بنا نهادند .   برای نگهداری دیوارها است اساس یا بنیاد
 رسولن با ( .  11 : 3اول قرنتیان ) آنها شاهدان عینی مسیح هستند اما بنیاد واقعی مسیح است  ( .  20 : 2

 سنگهای قیمتی كه زینت دهنده.  شهادتها و نوشته هایشان مردم را به سوی مسیح و درون اورشلیم آسمانی آوردند 
 ( .   10 : 3افسسیان ) اساس ها هستند  سمبلی از حكمت كثیر و فضایل خداست كه كلیسا آنها را اعلم می كند 

 چرا آن شهر شبیه به یك مربع است ؟ .  16 : 21 از مكاشفه پنجمین سئوال          

(T)    وجود شهر و شكل آن دارای معنای سمبلیك است شكل مربع سایه ای بود از قدس القداس درخیمه و هیكل 
 عبرانیان) در دوران عهد عتیق قدس القداس  ،  مسكن خدا محسوب می شد  ( .  20 : 6اول پادشاهان ) سلیمان 

 بر روی زمین جدید تمام ایمانداران به اتفاق هم نه تنها اورشلیم آسمانی یا هیكل خدا به شمار ( .  24،   12: 9
 – 19 : 2افسسیان ) می روند بلكه از طریق سكونت روح القدس قدس القداس یعنی مسكن خدا محسوب می شوند 

 بنابراین اورشلیم جدید بر روی زمین جدید توصیفی از كلیسای ایده ال و كلیسای آینده به عنوان مسكن خدا ( .  22
 ( .   22،    11،    3 : 21مكاشفه ) است 
 بیانگر خدای تثلیث 3عدد .  است 10برابر عدد  10برابر ،  10برابر  ،   4برابر  ،   3حاصل  12000عدد 

 است كه 10برابر عدد  10برابر  10مساوی  1000عدد چهار بیانگر چهار گوشه هستی است و عدد .  است 
 بیانگر نتیجه كامل و تمام كار نجات خدای تثلیث درمیان 12000پس رقم .  رقم تمامیت و كاملیت بی نهایت است 

 )و نتیجه آن كلیسا یا ملكوت خدا در زمانیكه تعداد نهایی تمام ایمانداران كامل شود است ! تمامی ملل زمین است 
 پس مربع بیانگر كلیسا یا ملكوت خدا به شكل نهایی آن است به عنوان نتیجه كامل ( .  26 – 25 : 11رومیان 

.پسر و روح القدس .  وتمام كار نجات خدای پدر 
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چرا در شهر جدید هیچ هیكلی وجود ندارد ؟  .  22 : 21 از مكاشفه ششمین سئوال          

(S)       پرتو عدالت و جلل خدا فقط منحصر به.  هیچ هیكلی در شهر نیست چون خدا و مسیح هیكل آن هستند 
 پیش از آمدن ثانویه  ،  عیسی تصویر مرئی.  یك مكان خاص نیست بلكه خودش را در همه جا آشكار می كند 

 بعد از آمدن ثانویه عیسی باز هم تصویر مرئی خدای نامرئی خواهد بود ( 15 : 1كولسیان ) خدای نامرئی است 
 و در حضور.  آنها مستقیماO  با خدا ارتباط خواهند داشت .  اما ایمانداران برای همیشه روی خدا راخواهند دید

.  بی واسطه او زندگی  ،  خدمت و سلطنت خواهند كرد 

 چرا هیچ خورشید  ،  ماه یا چراغی در این شهر جدید .  5 : 22،    23 :21 از مكاشفه هفتمین سئوال          
نیست ؟

(T)هیچ خورشید  ،  ماه یا چراغی در آن شهر نیست چون خدا و مسیح “ نور ” آن هستند  . “  Oمسیح صریحا 
 چراغ شهر ” نامیده شده است چون او صورت خدا را به صورت قابل رویت آشكار می سازد و معرفت حقیقی و

 ،  هم در زمان حاضر یعنی پیش از آمدن (  6 : 4دوم قرنتیان ) نجات بخش خدا را به ایمانداران منتقل می كند 
. ثانویه مسیح و ملكوت كامل خدا بر زمین جدید و هم  بعد از آمدن ثانویه مسیح 

مفهوم خیابان شهر چیست ؟ . 2 : 22و  21 : 21 از مكاشفه هشتمین سئوال          

(S)     پس این رویا فقط.  واژه های  خیابان ،  نهر و درخت درزبان اصلی مفرد هستند اما مفهوم جمع هم دارند 
 یك خیابان یك نهر یا یك درخت را نشان نمی دهد بلكه پاركی را كه شامل چندین ردیف درخت در بین نهرها و

 .خیابانها سمبلی است از دسترسی آسان به     خدا  ،  به نهرهای حیات و به درختان حیات . حیوانات بسیار است 
.  خیابانها از طلی خالص  ،  مانند شیشه شفاف است و سمبل ویژگی كامل و تمام نشدنی مشاركت با خدا است 

   مفهوم نهر حیات و درخت حیات چیست ؟  .   2 – 1 : 22 از مكاشفه نهمین سئوال          

(T)    پیش از آمدن ثانویه مسیح  ،  نهر حیات سمبلی از موعظه انجیل حیات درتمام جهان است كه حیات ابدی 
 و درخت حیات وبرگهایش سمبلی ( 38 : 7؛  14،    10 : 4یوحنا ) را به هركس كه از آن بنوشد  ،  می بخشد 

 بعد از آمدن ثانویه مسیح.  است از تأثیر سودمند انجیل و شفایی است كه برای جسم و جان ما به ارمغان می آورد 
 نهر حیات سمبلی از پری و کاملیت نجات است كه خدا به وارثین شهر می بخشد و درخت حیات سمبلی است از
 شفای كامل تمام زخم های زندگیمان بر زمین كهنه كه ما را با هر بركت الهی بركت می دهد و نیازهای ما را

 بر زمین فعلی انسان از بهشت بیرون رانده شده.  برطرف می كند و ما را از خوشی غیرقابل وصف پر می سازد 
.است ولی برزمین جدید بهشت داخل شهر خواهد بود 

 بر روی زمین جدید ایمانداران بر چه چیز تا به ابد سلطنت خواهند .  5 : 22 از مكاشفه دهمین سئوال          
كرد ؟ 

(S)     به طور كامل تکلیف اصلی خود یعنی سلطنت بر خلقت زیبای Oایمانداران بر روی زمین جدید  ،  احتمال 
 ( .  28،   26 : 1پیدایش ) خداو تمامی چیزهای فوق العاده موجود در طبیعت را تحقق خواهند بخشید 

 غالب آمدن به چه مفهومی است ؟ .  8 – 7 : 21 از مكاشفه یازدهمین سئوال          

(T )   ا  در : 16یوحن ،  “  این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد 33   در این دنیا با. عیسی مسیح می گوید  
 پولس.” .  مشکلت و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشد، چون من بر دنیا پیروز شده ام

 غالب آمدن یعنی در ( .  37 : 8رومیان ) رسول می گوید  ،  “ پیروزی قطعی و کامل همواره از آن ماست ” 
 یعنی مانع شدن از اینكه شریر و دنیای گناه آلود شما را از مشاركت و.  هر وضعیتی در عیسی مسیح ماندن 

 .مخالفت مداوم با بی عدالتی .  یعنی تا به آخر در مقابل پسر وی و ناپاكی مبارزه كردن .  خدمت خدا دور كنند 
 آنانی كه در غالب آمدن شكست می خوردند بی ایمانانی هستند كه قدرت  ،  شهرت و لذت این زمین را بر نجات

.  زمین جدید ترجیح می دهند 
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 چه مللی به شهر جدید وارد می شوند و با خود چه .  27 – 24 : 21 از مكاشفه دوازدهمین سئوال          
چیزهایی را به اورشلیم جدید می آورند ؟

(S)    پیش از آمدن ثانویه مسیح بسیاری از مردم از قومها و زبانهای مختلف زمین  ،  مسیحی و جزئی از 
آنها از طریق هر جنبه خوبی كه در فرهنگ  ،  ادبیات  ،   ( .  10 – 9 : 5مكاشفه ) اورشلیم آسمانی خواهند شد 

 بعد از آمدن ثانویه مسیح مردم از هر قبیله.  نوشته ها  ، موزیك و رقصشان وجود دارد خدا را خواهند پرسید 
 اما قوم خدا همه همانند هم نیستند و.  زبان و قومی تا به ابد قسمتی از قوم خدا بر روی زمین جدید خواهند بود 

 هر.  تفاوتهای زیادی بین مردم شخصیتهای آنها عطایا و مهارتهایشان وجود دارد و خواهد داشت .  نخواهند بود 
 آنچه كه در فرهنگ آنها وجود دارد با آتش داوری امتحان می شود و هر آنچه كه پر جلل و قابل تقدیر است

برنـــامه ریزی علمی  ،  مهارتها  ،  موسیقی  ،  سرودها  ،  هنر  ،  .  قسمتی از اورشلیم جـــدید خواهـــد بود 
 هیچ چیز شریر یا ناپاكی هرگز وارد اورشلیم جدید.  نوشته ها و همه  انواع كارهایی كه خدا را جلل می دهند 

.  فقط آنانی كه اسمشان در دفتر حیات مسیح نوشته شده است وارد اورشلیم جدید خواهند گردید .  نخواهد شد 

   برای زندگی        6     :  22        –     1  :   21  فكر می كنید به عنوان یك مسیحی كه اهمیت مكاشفه   .   سیزدهمین سئوال     
 شما چیست ؟

(T    ) به كجا می روم ؟ ” می روم تا .  “به من تعلیم می دهد كه به این سئوال پاسخ دهم   6: 22 – 1: 21مكاشفه 
 تغییرخواهم.  پس این جسم من قیام خواهد كرد و من داوری خواهم شد .  مسیح را در بازگشت ثانویه اش ببینم 

 در.  پس تا به ابد در حضور مرئی خدا بر زمین جدید ساكن خواهم شد.  كرد تا به شباهت عیسی مسیح دربیایم 
 آنجا من با خدا آشكارا مشاركت خواهم داشت و او را پرستش و خدمت خواهم كرد و با خدا در ملكوتش برزمین

.جدید سلطنت خواهم نمود من مطمئناO آینده ای فوق العاده و امیدوار كننده ای خواهم داشت 

(S )    كاربرد    .   4  قدم  .    
 21بعد از اینكه افكار خود را با یكدیگر درمیان گذاشتید و فهرستی از كاربردهای امكان پذیر را از روی مكاشفه 

:1 – 22 :  آماده كردید به این نكته توجه كنید كه خدا می خواهد شما كدام كاربرد امكان پذیر را به كاربرد 6 
.شخصی تبدیل كنید 

  
(T)     می خواهم به خاطر بسپارم كه بر روی زمین فعلی بیگانه و غریبه و. كاربرد شخصی من این است 

 بلكه می خواهم.  این به من كمك می كند تا با مسائل این دنیا مشغول نشوم .  شهروند واقعی اورشلیم آسمانی هستم 
.   در آسمان گنج ها برای خود بیندوزم 

  
(S)      اد  می خواهم با خدا.  می خواهم الن آن كاری را انجام بدهم كه روزی بر زمین جدید انجام خواهم د

 مشاركت داشته باشم او را بپرستم  ،  خدا را خدمت كنم و انسانها و چیزهای پرارزش و پرجلل را با خود به
.  می خواهم بالتر از هر چیز دیگر نخست در جستجوی ملكوت خدا باشم .  ملكوت خدا بیاورم 

(T) دعا    .    5  قدم  
.  به ما یاد داده است دعا كنیم  6 : 22 – 1 : 21بیایید به نوبت  ،  در مورد یك حقیقت كه خدا از مكاشفه 

 .پدر آسمانی عزیزم  ،  متشكرم كه این را به من نشان دادی درحالیكه هنوز بر زمین فعلی زائری در گذر هستم 
 كمكم كن كه از طریق فعالیتهای زمین فعلی از مسیر اصلی منحرف نشوم اما.  مقصد نهایی من زمین جدید است 

.  زندگیم را صرف زمین جدید آینده بسازم 

(S     ) حال با تو مشاركت.  پـــدر آسـمانی عزیزم  ،  مرا وادار كن كه در هرچیز تو را در اولویت قرار بدهم 
.داشته باشم  ،  حال ترا بپرستم  ،  ترا خدمت كنم و مردم را به ملكوت تو بیاورم 

 
(T)       تكلیف برای هفته آینده    .  
” به زمین جدید یا به دریاچه  آتش ؟ بر این سئوال تعمق كنید “  به كجا می روم ؟.    اول    

 www.dota.netكتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی .  دوم 
.... این آدرس را به حروف تکرار میکنم .  مراجعه كنید 

.گوش كنید "  دوره شاگردسازی از رادیو " هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه    .  سوم  
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