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12هغالؼه : لىلا   

 عیسی به زمیه باز می گردد
هی خذا را بز سهیى بزپا خىاهذ کزد . کتاب همذص به عىر واضح يؼاو هی دهذ که ػیظی هظیح به سهیى باس هی گزدد.باسگؼت دوباره او لظمتی اس يمؼه خذا بزای جهاو اطت.او پادػها

اورػلین در طزسهیى اطزائیل بز ديیا فزهايزوائی خىاهذ کزد.ایى ػهذی بىد که خذا با یهىدیاو در ػهذ ػتیك بظت و همچًیى پیام ػهذ "او پادػاه پادػاهاو" خىاهذ بىد و اس تخت خىد در 
 جذیذ يیش هظت.یاراو اولیه ػیظی هظیح هًتظز آهذو روسی بىديذ که:

21،آیه 4هذ ػذ و هزدگاو در هظیح اول خىاهًذ بزخىاطت"  اول تظالىيیکیاو،باب" سیزا خىد خذاويذ با صذا و آواس رئیض فزػتگاو و با صىر خذا اس آطماو ياسل خىا  

سيذه هظتًذ يیش دگزگىو خىاهذ ػذ. دوهیى باسگؼت ػیظی هظیح اتفاق بشرگی خىاهذ بىد که سيذگی تمام کظايی که آو هىلغ   

 بازگشت عیسی مسیح چه زماوی خىاهد بىد
ايین . ػیظی خىد گفته اطت :ها تاریخ دلیك باسگؼت ػیظی هظیح را يمی د  

61،آیه 14" اها اس آو روس و طاػت هیچ کض اعالع يذارد حتی هالئکه آطماو جش پذر هى و بض"  هتی،باب  

6،آیه14ػالن چیظت؟" هتی،باب تى و ايمضایسهايی که هظیح به ػاگزدايغ گفت که هؼبذ اورػلین يابىد خىاهذ ػذ،آيها پزطیذيذ: "به ها بگى که ایى اهىر کی والغ هی ػىد و يؼاو آهذو   

بغ هیچ تاریخی بزای ایى طال بؼذ يابىد ػذ)هفتاد طال بؼذ اس هیالد هظیح(سهايی که ارتغ رم به اورػلین حمله کزد و هشاراو یهىدی را کؼتًذ . اگزچه هظیح در جىا 44هؼبذ دلیمًا 
کظايی که کالم هظیح را هی ػًاختًذ و در هىرد افکارع به دلت فکز هی کزديذ پیغ گىیی او  لىع پیىطتى او داده بىد.يذاد اها به ػاگزدايغ هؼذار افتادو ایى اتفاق را لبل اس به و يابىدی

ايه هایی که در ديیا بىدی هؼبذ،هظیح در هىرد يؼبه هًشله هؼذاری بىد که به عبغ آو هی تىايظتًذ اس اورػلین لبل اس لتل ػام وحؼتًاک طاکًايغ فزار کًًذ.ػالوه بز هؼذار ها در هىرد يا
ای باسگؼت او آهاده باػًذ او پاطخغ را ایًگىيه به لبل اس باسگؼت خىد اتفاق هی افتذ يیش طخى گفته بىد.ایى کار به ایى هًظىر ايجام ػذ که ایمايذارايی که در ایى سهاو سيذگی هی کًًذ بز

 پایاو رطايیذ: 

66،آیه 14يشدیک بلکه بز در اطت" هتی،باب"همچًیى ػما يیش چىو ایى همه را ببیًیذ،بفهمیذ که   

ايغىر که با ػمل کزدو به کالم هظیح ها بز ایى باورین که در سهايی سيذگی هی کًین که باسگؼت ػیظی هظیح يشدیک اطت .کتاب همذص ایى بزحه اس سهاو را "ایام آخز" هی ياهذ.هم
.بایذ ػاهذ يؼايه های باسگؼت دوم او باػین و خىد را آهاده کًین ػاگزداو تىايظتًذ اس لتل ػام در اورػلین فزار کًًذ پض ها يیش  

 

 

 چه عالئمی وشاوگر روزهای آخر است؟

ه روسهای آخز لبل اس باسگؼت هظیحکتاب همذص هی گىیذ ک وشاوه ای در مىرد یهىدیان :-2  

 الف: یهىدیاو به طزسهیى اطزائیل باسهی گزديذ.

هی ػىيذ.ب:یهىدیاو در طزسهیى خىد باس یک هلت   

 ج:اورػلین اس دطت دػمًاو آساد خىاهذ ػذ.

و ایى تمزیبًا صذ طال بؼذ اس به صلیب کؼیذو هظیح اتفاق افتاد .بؼذ اس او سهاو بزای حذود هلت های هختلف در ديیا پزاکًذه ػذيذ ال بؼذ اس هیالد هظیح در هیاو ط 261الف: یهىدیاو 
طال پیغ آيها بزگؼت به طزسهیى خىد را آغاس کزديذ.ایى والؼه باػث به حمیمت پیىطتى ایى پیؼگىیی کتاب همذص هی  214ذ اها تمزیبًا طال آيها هیچ طزسهیًی بزای خىد يذاػتً 1444

 ػىد:

به پذراو ایؼاو داده ام باسخىاهن رطايیذ تا آيزا به ی که "سیزا خذاويذ هی گىیذ :ایًک ایاهی هی آیذ که اطیزاو لىم خىد اطزائیل و یهىدا را باس خىاهن آورد و خذاويذ هی گىیذ ایؼاو را به سهیً
6،آیه 64تصزف آوريذ" ارهیا،باب  
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ح خذاويذ گفته بىد که دولت اطزائیل تؼکیل ػذ با وجىد هخالفت های ػذیذ بز ایى ػمیذه.بًابزایى بار دیگز اطزائیل در طزسهیى خىد یک هلت ػذ.لبل اس هیالد هظی 2441ب: در هی 
افتاد:ایى اتفاق خىاهذ   

ایؼاو را به طزسهیى خىدػاو زف جمغ خىاهن کزد و "و به ایؼاو بگى خذاويذ یهىد چًیى هی فزهایذ،ایًک هى بًی اطزائیل را اس هیاو اهتهایی که به ايها رفته ايذ،گزفته ،ایؼاو را اس هز ع
اه بز جمیغ ایؼاو طلغًت خىاهذ يمىد و دیگز دو اهت يخىاهًذ بىد و دیگز به دو هملکت خىاهن آورد و ایؼاو را در آو سهیى بز کىه های اطزائیل یک اهت خىاهن طاخت و یک پادػ

11و12،آیه63" حشلیال،بابتمظین يخىاهًذ ػذ  

اطت  اطزائیل دولت پایتخت اهزوسه اورػلین:ج  

.بخىايیذ 14 ،آیه12،باب لىلا دررا در هىرد پزاکًذه کزدو یهىدیاو  کالم هظیح  

 

 

طال  1444تا سهايی که غیز یهىدیاو به حمیمت بپیىيذيذ )هز کظی که یهىدی ساده يیظت غیز یهىدی اطت(بزای حذود .ػذ خىاهذ پایمال یهىدیاو غیز تىطظ اورػلین که گىیذ هی او
اگزچه دولت اطزائیل تؼکیل ػذ پایتخت آو ػهز طاحلی تل آویى بىد. 2441اطزائیل تحت کًتزل هلت های هختلف بىد و یهىدیاو بظیار کمی در آيجا سيذگی هی کزديذ.سهايی که در طال 

. ایى يؼاو هی روسه تىايظتًذ لظمتی اس اورػلین را اس دطت هلت های غیز یهىد آساد کًًذ . ایى والؼه اجاسه هی دهذ که اورػلین پایتخت بؼىد  1یهىدیاو در یک جًگ  2413در ژوئى 
یک بىدو باسگؼت ػیظی هظیح.دهذ که که سهاو غیز یهىدیاو به ولىع پیىطته اطت. )در آخز( و يؼايه کاهاًل واضحی اطت اس يشد  

وشاوه هایی در مىرد دویای ما-2  

افزادی که خذاويذ را لبىل يذاريذ. -الف  

ويذ بز روی سهیى يمی خىاهًذ چیشی افزاد سیادی هظتًذ که يمی خىاهًذ حمیمت يىػته ػذه در کتاب همذص را بؼًىيذ. آيها در هىرد باسگؼت ػیظی هظیح بزای بزپایی پادػاهی خذا
ه ها هی گىیذ:بذايًذ و تزجیح هی دهًذ که به راه خىدػاو بزويذ.آيها فمظ به کظايی که حزف های هىرد ػالله ػاو را هی سيًذ گىع هی دهًذ. پىلض رطىل ب  

ىاهًذ آورد و گىع های خىد را اس راطتی بزگزدايیذه مل يخىاهًذ ػذ بلکه بز حظب ػهىات خىد  خارع گىػها داػته هؼلماو را بز خىد فزاهن خیاهی هی آیذ که تؼلین صحیح را هتح"سیزا ا
4و6،آیه 4،به طىی افظايه ها خىاهًذ گزاییذ" دوم تیمىتاوص،باب  

خز( هظتهشئیى "ويخظت ایى را هی دايیذ که در )ایام آ پغزص رطىل هی گىیذ که در روس های آخز لبل اس باسگؼت ػیظی هظیح هزدم کالم خذا را به تمظخز خىاهًذ گزفت . او هی گىیذ :
يذ هز چیشی به همیى عىری که اس ابتذا با اطتهشا ظاهز خىاهًذ ػذ که بز ولف ػهىات خىد رفتار يمىده خىاهًذ گفت کجاطت وػذه آهذو او؟ سیزا اس سهايی که پذراو به خىاب رفته ا

4و6،آیه 6آفزیًغ بىده بالی اطت" دوم پغزص،باب  

ها در ایام آخز هظتین. .ایى حزفی اطت که اهزوسه هزدم هی گىیًذ  

تًشل هؼیار های اخاللی -ب  

 پىلض رطىل چگىيگی ديیا را در ایام آخز تىصیف کزده اطت:

ال و بی الفت و و ياهغیغ والذیى و ياطپاص و يا پ"اها ایى را بذاو که در ایام آخز سهاو های طخت پذیذ خىاهذ آهذ سیزا که هزدهاو خىد پزطت خىاهًذ بىد و عماع و الفشو و هتکبز و بذگى 
4تا  2،آیه  6وم تیمىتاوص ،باب کیًه دل و غیب گى و ياپزهیش و بی هزوت و هتًفز اس يیکىیی و خیايتکار و تًذ هشاج و هغزور که ػؼزت را بیغ اس خذا دوطت هی داريذ. " د  

ػذه ايذ )کتاب همذص ایى را آسهًذ هی خىايذ( آيها تا ل خىد را اس دطت داده ايذ،آيها حزیص اهزوسه دلیمًا همیى گىيه اطت و ایى يتیجه بی تىجهی هزدم به خذا و لىايیى اوطت. هزدم کًتز
 سهايی که لذرت و ثزوتی که هی خىاهًذ را ػذاب دیگزاو بزایؼاو اهمیتی يذارد.

دػىاری هایی که رهبزاو لادر به حل آيها يیظتًذ. -ج  

ػایذ  يگاه کًیذ. هظیح در هىرد يؼايه ها در خىرػیذ ،هاه و طتاره ها هی گىیذ 11تا  11آیه   12يیا خىاهذ بىد.به لىلا باب هظیح هی دايظت که هًگام باسگؼت او هؼکالت سیادی در د
طت تحت الفضلی باػذ اها اجزام آطمايی گاهی در کتاب همذص يؼايگز دولت ها و طاسهايها در ديیای ها هظتًذ . به عىر هؼابه غزع دریا در ایى هتى همکى اتحت الفضلی ایى گفته ها 

را  11و 12،آیه 13باب یا داػته باػذ.)همچًیى اػؼیا کؼت.و همچًاو هی تىايذ اػاره به يا آراهی ها در هیاو هلت های هختلف در دي 1444باػذ هايًذ طىياهی که هشاراو يفز را در طال 
 هن ببیًیذ(

                                                                 24:21لىلا  
"و به دم ػمؼیز خىاهًذ افتاد و در هیاو جمغ اهتها به 

خىاهًذ رفت و اورػلین پایمال خىاهذ ػذ تا اطیزی 
 سهايهای اهتها به ايجام رطذ
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هیچ راه چاره ای بزای آو يمی تىايًذ  هظیح هی گىیذ که هلت ها در حیزت خىاهًذ بىد .کلمه حیزت به هؼًی بذوو راه چاره اطت و در هىرد هؼکالت اهزوسی کاهاًل صذق هی کًذ.هزدم
 پیذا کًًذ.ایى هؼکالت ػبارتًذ اس :

هؼکالت آلىدگی*  

 *افشایغ تماضا بزای ايزژی و کاهغ هًابغ عبیؼی)ها به طزػت اس هىاد هؼذيی و يفت که هزگش جایگشیًی يذاريذ اطتفاده هی کًین(

 *خؼىيت و جًگ باػث به وجىد آهذو ػذاب و هزگ ػذه اطت

 *هؼکالت هزتبظ با تزوریظت و بمب گذاری ايتحاری

زاد سیادی  را تحت تاثیز لزار هی دهذ*بیماری هایی اس لبیل ایذس که اف  

 *گزطًگی هیلیىيها ايظاو در حالی که افزاد سیادی در رفاه کاهل هظتًذ

 

 

 

ه هزدهاو سیادی يگزاو  آیًذه سهیى هظتًذ و هظیح همچًیى گفته اطت که دلیمًا پض اس باسگؼت او  افزاد سیادی اس تزص اتفالاتی که در ديیا هی افتذ ضؼف خىاهًذ کزد ،هیچ ػکی يیظت ک
.هیچ راه چاره ای بزای ایى هؼکالت يمی بیًًذ  

ها به سهاو باسگؼت (.13:12 لىلا)گؼت خىاهذ باس فزاواو ػکىه و لذرت با( هظیح ػیظی خىد)ايظاو پظزب تمام ایى ایى هؼکالت پیذا خىاهذ ػذ پض به يظز هی رطذ که روسی جىا
"و ها هی دايین که ایى یک آهذه تا به اهزوس  يبىده ػیظی هظیح بظیار يشدیک هظتین . دايیال يبی اس سهاو ها ایًگىيه یاد هی کًذ." و چًاو سهاو تًگی خىاهذ ػذ که اس حیًی که اهتی به وجىد

ى اس سيذه ػذو هزدگاو يیش طخى هی گىیذ و تصىیز کاهاًل صحیح اس ديیای اهزوسی اطت. دلت کًیذ که "سهاو تًگی " در ایى هتى اػاره به )ایام آخز( لبل اس باسگؼت هظیح دارد.چىو هت
خىد اس آطماو ايجام خىاهذ داد .ایى آیات يؼاو هی دهذ که باسگؼت هظیح بظیار يشدیک اطت. ایى هماو کاری اطت که ػیظی هظیح بؼذ اس باسگؼت  

 

 

 اسرائیل و ملت ها 
که ها به اطزائیل همیؼه در خبز هاطت و بهتز اطت ( و همیًغىر لظمت ههمی اس يمؼه خذا بزای جهاو . اتفالات هزبىط 24،آیه 46خذاويذ هظتًذ )اػؼیا،بابیهىدیاو همیؼه ػاهذاو 

وسی یکی اس ههمتزیى يؼايه های همیؼه در جزیاو اتفالات هزبىط باػین چىو تغییز بشرگی بالفاصله بؼذ اس باسگؼت ػیظی هظیح در اطزائیل خىاهذ افتاد . دولت اطزائیل اهز
طزسهیى هایی که ادػا و هالکیت آو را داريذ، هظتًذ.هاطت.اطزائیل تىطظ دػمًايغ هحاصزه ػذه اطت. هلت های ػزبی خىاطتار يابىدی کاهل اطزائیل و باسپض گیزی   

 به عىر هذاوم در هزس های اطزائیل يا آراهی و هؼکالت وجىد دارد.

هی ػىد.در يهایت همه و یهىدیاو اداهه داده اػزاب بز ایى باوريذ که طزسهیى اطزائیل هتؼلك به آيهاطت.اها خذا وػذه اطزائیل را هذت ها پیغ به یهىدیاو داده اطت و جًگ بیى اػزاب 
 باسخىاهذ هظیح ػیظی بیفتذ اتفاق که هىلؼی اها اطت يپیىطته حمیمت به هًىس که همذص کتاب  اسدر هىرد ایى پیغ گىیی  4تا  1آیه  24هلت ها در همابل اطزائیل هی جًگًذ .سکزیا باب 

. کزد خىاهذ کمک  یهىدیاو هزدهايغ به و گؼت  

 

 

 

 

: 28تا  25آیات  21لىلا باب   

و در آفتاب و هاه و طتارگاو ػالهات خىاهذ بىد و بز سهیى حیزت و تًگی اس بزای 
اهىاجغ و دلهای هزدم ضؼف اهتها روی خىاهًذ يمىد و به طبب ػىریذو دریا و 

خىاهذ کزد اس خىف و ايتظار آو ولایؼی که بز ربغ هظکىو ظاهز هیؼىد سیزا 
لىات آطماو هتشلشل خىاهذ ػذ و ايگاه پظز ايظاو را خىاهًذ دیذ که بز ابزی 

طىار ػذه با لىت و جالل ػضین هی ایذ و چىو ابتذای ایًها بؼىد راطت ػذه 
آو جهت که خالصی ػما يشدیک اطتطزهای خىد را بلًذ کًیذ اس   

2و  1،آیه 12دايیال ،باب   

و چًاو سهاو تًگی خىاهذ ػذ که اس حیًی که اهتی به وجىد آهذه 
تا به اهزوس يبىده. وبظیاری اس آيايی که در خاک سهیى خىابیذه ايذ 

بیذار خىاهًذ ػذ.اها ایًاو به جهت حیات جاودايی و آياو به 
حمارت جاودايی.جهت خجالت و   

4تا 2آیات  14سکزیا باب   

ین بزای جًگ جمغ خىاهذ کزد و ػهز را خىاهًذ گزفت جمیغ ايتها را به ضذ اورػل و
و خايه ها را تاراج خىاهًذ يمىد.و سياو را بی ػصمت خىاهًذ يمىد.و يصف اهل ػهز 
به اطیزی خىاهًذ رفت و بمیه لىم اس ػهز هًمغغ يخىاهًذ ػذ و خذاويذ بیزوو آهذه و 

چًايکه در روس جًگ همابله يمىد و در آو روس یارهای  با آو لىم ها همابله خىاهًذ يمىد
 او بز کىه سیتىو که اس عزف هؼزق به همابل اورػلین اطت خىاهذ ایظتاد .....
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 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

عیسی به زمین بازمی گردد–هشتم درس  

ها بایذ آهاده ػىین.همايغىر که  هاو يشدیک اطتر آو سهاو ػیظی هظیح به تماهی کظايی که بزای باسگؼت دوباره او وفادارايه آهاده ػذه ايذ.سيذگی جاوداو خىاهذ داد.اس آو جا که ایى سد
ىايین:هی خ 22،آیه 6در دوم پغزوص باب   

هاو به آو جىاب بذهین.ی اطت که همه ها بایذ در هىرد خىد"  ایى طىالاػیذ در هز طیزت همذص و دیًذاری؟خىاهًذ گزدیذ ػما چغىر هزدهاو بایذ ب" پض چىو جمیغ ایًها هتفزق    

 

 خالصه 
سیادی دال بز يشدیک بىدو ایى سهاو وجىد دارد.ها سهاو دلیك  باسگؼت ػیظی هظیح اس آطماو به سهیى را يمی دايین،اها يؼايه های   

 *باسگؼت یهىدیاو به طزسهیى خىد

2441*به رطمیت ػًاختى دولت اطزائیل در طال   

2413*اورػلین پایتخت اطزائیل اس طال   

 *باور يذاػتى خذا تىطظ هزدم

ًشل هؼیار های اخاللی*ت  

 *هؼکالت ديیا

 *تزص هزدم اس آیًذه

 *دػمًاو اطزائیل در ايتظار حمله به او

 

 

44،آیه 21آیه ای بزای هغالؼه: لىلا ،باب  

او هی آیذدر طاػتی که گماو يمی بزیذ پظز ايظپض ػما يیش هظتؼذ باػیذ سیزا   

 آیاتی بزای هغالؼه:

  44و64و14و  13تا  14و  24تا  2، آیه های  14هتی ، باب 

 لظمت اول ایى درص درباره ایى بخغ اطت.

 


