 -۱۱اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﺖ آﻧﺎن
»ﻛﻠﯿﺴﺎی ﺟـﻬﺎﻧﯽ از ﻫـﻤﻪ ﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺻـﺎدﻗـﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾامن دارﻧـﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﺎم آﺧـﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﭘﯿﺎم و ﻓـ ﺮاﻣﯿﻦ او اﻋـﻼم
ﺑﯽاﯾامﻧﯽ و ﻧـﺎاﻃـﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫـﻨﺪ منﻮد ،اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا را ﻧـﮕﺎه دارد و در اﯾامن ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎﻗﯽ مبـﺎﻧـﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز داوری را
ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋـﻼم ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ منـﻮد و ﺧﱪ ﻧـﺠﺎت ﺑﴩی از ﻃـﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﻣـﮋده ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ او را ﺑـﻪ ﻫـﻤﮕﺎن ﺑـﺸﺎرت ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ داد .اﯾﻦ اﻋـﻼن ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿﺎم ﺳـﻪ
ﻓﺮﺷـﺘﻪ در ﻓـﺼﻞ ﭼـﻬﺎردﻫـﻢ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﻣـﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻘﺎرن و ﻫـﻤﺰﻣـﺎﻧﯽ دارد ﺑـﺎ ﻛـﺎر داوری در ﻣـﻌﺒﺪ آﺳامﻧﯽ و مثﺮات آن ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ آﻣﺮزش ﮔـﻨﺎﻫـﺎن و ﺗـﻮﺑـﻪ و
ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ اﯾامﻧﺪاری دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﺎً در اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد«.
در اﯾﻦ روزﻫـﺎی آﺧـﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﴩی ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎﻫـﺪه ﮐﺮدن ازدﯾﺎد در ﺑﯽ اﯾامﻧﯽ و ﺑﯽ ﺧـﺪاﯾﯽ ،ﺧـﺪا ﮐامﮐﺎن ﮔـﺮوه وﻓـﺎدار و ﻣﻄﯿﻊ و ﻣـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد را دارد.
متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﺧﺪا در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯽاﯾامﻧﯽ و ﺑﯿﺨﺪاﯾﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮم وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ
 ۱۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ .۴
وﻓﺎداران ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻓﺮاﻣﯿﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ۱۷؛ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ .۱۲
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺧﺪا ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﻄﯿﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ ۱۲
آﯾﻪ ۱۷؛ ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ .۱۰
ﭘﯿﺎم ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب اﻋـﻼم روز داوری ،ﻧـﺠﺎت از ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺗـﻮﺳـﻂ ﻋﯿﺴﯽ و ﻧـﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ
دوﺑﺎره او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧـﻬﺎ ﻧـﺠﺎت ﺑﴩ را ﻓـﻘﻂ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫﺎی  ۱۰و .۱۱
آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن روز داوری را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪﻫﺎی  ۶ﺗﺎ .۱۲
ﭘﯿﺎم آﻧـﻬﺎ ﺟـﻬﺎﻧﯿﺎن را از داوری ﮐﻪ در ﻣـﻌﺒﺪ آﺳامﻧﯽ ﻗـﺒﻞ از ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ دوم ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎم ﺧـﻮاﻫـﺪ
رﺳﯿﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .داﻧﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪﻫﺎی  ۹ﺗﺎ  ۱۳ ،۱۰ﺗﺎ .۱۴
آﻧـﻬﺎ ﻣـﮋده ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋـﻼم ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد .رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ ۳
آﯾﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ .۱۴
آﯾﻪﻫـﺎ ﺑ ﺮای ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :رﺳـﺎﻟـﻪ ﯾﻬﻮدا آﯾﻪﻫـﺎی  ۳و ۱۴؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ
دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ .۱۰

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ
ﭼﺮا اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾامن راﺳﺦ دارﻧﺪ؟
ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾامن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ متﺎم اﯾامﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟
ﺑـﺎ اﯾامن زﯾﺴنت در ﺑﯿﻦ ﺑﯽاﯾامﻧـﺎن ﭼـﺎﻟﺸﯽاﺳـﺖ ﺑـﺲ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑـﺨﺼﻮص در روزﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫـﻢ اﮐﻨﻮن ﻫـﻤﻪ ﺷـﺎﻫـﺪ آن ﻫﺴـﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑـﺎ داﻧﺴـنت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻼم
ﺧـﺪا در اﯾﻦ روزﻫـﺎی آﺧـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻗﻮت ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﺗـﺎ ﻣﮋده ﻣﻠﮑﻮت ﺧـﺪاوﻧـﺪ را ﺑـﺎ ﻫـﻤﻪ ﻋـﺰﯾﺰامنـﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑـﮕﺬارﯾﻢ و آﻧـﻬﺎ را از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﯽ و ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﻠﮑﻮت ﻣﺒﺎرک و اﺑﺪی او ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﻢ.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣـﻦ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ در اﯾﻦ روزﻫـﺎی آﺧـﺮ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه وﻓـﺎدار ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﻠﺤﻖ ﺑـﺸﻮم .ﻣـﻦ دﻋـﻮت ﺗـﻮ را ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮم و ﭘﯿﺮوی از ﻋﯿﺴﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ ﴎﺷﺎر از اﯾامن و ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ را ﯾﺎری ده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد را از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺧﱪ ﺳﺎزم .آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

Address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓـﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۴ﭘـﺲ از آن ،ﻓﺮﺷـﺘﻪای دﯾﮕﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ از آﺳامن ﻓﺮود ﻣﯽآﻣـﺪ .و او اﻗـﺘﺪاری ﻋﻈﯿﻢ داﺷـﺖ و زﻣﯿﻦ از ﺟـﻼل او ﻧﻮراﻧﯽ ﺷـﺪ ۲ .ﺑـﻪ ﺻـﺪاﯾﯽ ﺳـﺨﺖ ﭘﺮﺻﻼﺑـﺖ ﻓـﺮﯾﺎد
ﺑﺮآورد ﮐﻪ :ﺳـﻘﻮط ﮐﺮد! ﺑـﺎ ِﺑـﻞ ﺑـﺰرگ ﺳـﻘﻮط ﮐﺮد! ﺑـﺎ ِﺑـﻞ اﯾﻨﮏ ﺑـﻪ ﻣﺴﮑﻦ دﯾﻮان ﺑـﺪل ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻗ ﺮارﮔـﺎه ﻫـﺮ روح ﻧـﺎﭘـﺎﮐﯽ و ﺑـﻪ ﺟﻮﻻﻧـﮕﺎه ﻫـﺮ ﭘﺮﻧـﺪۀ ﻧـﺎﭘـﺎک و ﻧـﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰی ۳ .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﴍاب
ﻋـﻘﻞﺳﻮ ِز زﻧـﺎی او ﻗﻮﻣـﻬﺎ ﻫـﻤﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧـﺪ .و ﺷـﺎﻫـﺎن زﻣﯿﻦ ﺑـﺎ او زﻧـﺎ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺗـﺎﺟﺮان زﻣﯿﻦ از ﮐرثت ﺗﺠـ ّﻤﻼت او دوﻟـﺘﻤﻨﺪ ﺷـﺪﻧـﺪ ۴ «.آﻧـﮕﺎه ﺻـﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ از آﺳامن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔـﻔﺖ :ای ﻗﻮم ﻣـﻦ ،از اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﴍﯾﮏ ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﻼﻫﺎی او ﺑﻪ ﺷام رﺳﺪ«.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  :۱۷آﻧـﮕﺎه اژدﻫـﺎ ﺑـﻪ زن ﺧـﺸﻢ ﺑﺮد و ﻋﺰم آن ﮐﺮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان او ﺑـﺠﻨﮕﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا را اﻃـﺎﻋـﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷـﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ را ﻧـﮕﺎه ﻣﯽدارﻧـﺪ .ﻓـﺼﻞ ۱۴
آﯾﻪ  :۱۲اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و اﯾامن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓـﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ :۱۰در اﯾﻦ ﻟﺤـﻈﻪ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﺶ اﻓـﺘﺎدم ﺗـﺎ او را ﺑـﭙﺮﺳـﺘﻢ .ا ّﻣـﺎ او ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔـﻔﺖ» :ﻣـﺒﺎدا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ! ﭼـﻮن ﻣـﻦ ﻧﯿﺰ ﻫـﻤﭽﻮن ﺗـﻮ و ﺑـ ﺮادران ﺗـﻮ ﮐﻪ ﺷـﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ را ﻧـﮕﺎه
ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻏﻼم اوﯾﻢ .ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺖ! زﯾﺮا ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ ،روح ﻧﺒ ّﻮت اﺳﺖ«.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۰ :۱۱آﻧـﮕﺎه ﺻـﺪاﯾﯽ ﺑـﻠﻨﺪ در آﺳامن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔـﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻧـﺠﺎت و ﻗـﺪرت و ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﺪای ﻣـﺎ ،و اﻗـﺘﺪار ﻣﺴﯿﺢ او ﻓ ﺮا رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣـﺪّﻋﯽِ
ﺑـ ﺮادران ﻣـﺎ ﮐﻪ ﺷـﺒﺎﻧـﻪروز در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧـﺪای ﻣـﺎ ﺑـﺮ آﻧـﺎن اﺗـﻬﺎم ﻣﯽزﻧـﺪ ،ﺑـﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۱۱ .آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺧـﻮن ﺑﺮه و ﺑـﺎ ﮐﻼم ﺷـﻬﺎدت ﺧـﻮد ﺑـﺮ او ﭘﯿﺮوز ﺷـﺪهاﻧـﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﻋـﺰﯾﺰ
ﻧﺸﻤﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓـﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۶ﺗـﺎ  ۶ :۱۲آﻧـﮕﺎه ﻓﺮﺷـﺘﻪای دﯾﮕﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ در دل آﺳامن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد و اﻧﺠﯿﻞ ﺟـﺎودان ﺑـﺎ ﺧـﻮد داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑـﺸﺎرت دﻫـﺪ ،از ﻫـﺮ ﻗـﻮم و ﻃـﺎﯾﻔﻪ و زﺑـﺎن و
ﻣـﻠﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ۷ .ﻫـﻢ او ﺑـﻪ آواز ﺑـﻠﻨﺪ ﮔـﻔﺖ» :از ﺧـﺪا ﺑﱰﺳﯿﺪ و او را ﺟـﻼل دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳـﺎﻋـﺖ داوری او ﻓـ ﺮا رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ .او را ﺑـﭙﺮﺳـﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و ﭼـﺸﻤﻪﺳـﺎران را او
آﻓـﺮﯾﺪ ۸ «.و ﻓﺮﺷـﺘﮥ د ّوﻣﯽ از ﭘﯽ او آﻣـﺪ و ﮔـﻔﺖ» :ﺳـﻘﻮط ﮐﺮد! ﺑـﺎ ِﺑـﻞ ﺑـﺰرگ ﺳـﻘﻮط ﮐﺮد! آن ﮐﻪ از ﴍاب ﻋـﻘﻞﺳـﻮ ِز زﻧـﺎی ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤﮥ ﻣـﻠﺘﻬﺎ ﻧـﻮﺷـﺎﻧﯿﺪ ۹ «.و ﻓﺮﺷـﺘﮥ ﺳـ ّﻮﻣﯽ از ﭘﯽ آن دو آﻣـﺪ و ﺑـﻪ
آواز ﺑـﻠﻨﺪ ﮔـﻔﺖ» :اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ آن وﺣـﺶ و آن متـﺜﺎل او را ﺑـﭙﺮﺳـﺘﺪ و ﻧـﺸﺎن او را ﺑـﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑـﺮ دﺳـﺖ ﺧﻮد ﺑـﭙﺬﯾﺮد ۱۰ ،آن ﮐﺲ ﻧﯿﺰ از ﴍاب ﺧـﺸﻢ ﺧـﺪا ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘُﺮﻣـﺎﯾﻪ و ﺧـﺎﻟـﺺ در ﺟـﺎم ﻏـﻀﺐ او
رﯾﺨﺘﻪ ﺷـﺪه ،ﺧـﻮاﻫـﺪ ﻧـﻮﺷﯿﺪ .آن ﮐﺲ ﻧﯿﺰ در ﺣـﻀﻮر ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻣـﻘﺪّس و در ﺣـﻀﻮر ﺑﺮه ﺑـﺎ ﮔﻮﮔﺮ ِد ﻣﺸـﺘﻌﻞ ﻋـﺬاب ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ۱۱ .و دود ﻋـﺬاب آﻧـﺎن ﺗـﺎ اﺑـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺧـﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ .ﺑ ﺮای آﻧـﺎن ﮐﻪ آن
وﺣـﺶ و آن متـﺜﺎل او را ﻣﯽﭘﺮﺳـﺘﻨﺪ و ﺑ ﺮای آﻧـﺎن ﮐﻪ ﻧـﺸﺎنِ ﻧـﺎم او را ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﻧـﺪ ،ﻧـﻪ در ﺷـﺐ و ﻧـﻪ در روز آﺳـﺎﯾﺶ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ۱۲ «.اﯾﻦ ﭘـﺎﯾﺪاری ﻣـﻘﺪﺳﯿﻦ را ﻣﯽﻃـﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا و اﯾامن ﺑـﻪ
ﻋﯿﺴﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﯿﺎل ﻓـﺼﻞ  ۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۹ﺗـﺎ » ۹ :۱۰ﭼﻮن ﻣﯽﻧـﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ،ﺗـﺨﺘﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷـﺪ و ﻗـﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم ﺟـﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮد .ﺟـﺎﻣﮥ او ﭼﻮن ﺑﺮف ﺳـﭙﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﻮی ﴎش ﭼﻮن ﭘـﺸﻢِ ﭘـﺎک .ﻋﺮش او ﺷـﻌﻠﻪﻫـﺎی آﺗـﺶ ﺑﻮد و
ﭼﺮﺧـﻬﺎی آن آﺗـﺶ ﻓﺮوزان ۱۰ .ﻧﻬﺮی از آﺗ ْـﺶ ﺟـﺎری ﺷـﺪه ،از ﭘﯿﺶ روی او ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣـﺪ .ﻫ ﺰاران ﻫ ﺰار ﺧـﺪﻣـﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﮐُﺮورﻫـﺎ ﮐُﺮور ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮرش اﯾﺴﺘﺎده ﺑـﻮدﻧـﺪ .دﯾﻮان ﺑـﺮ ﭘـﺎ ﺷـﺪ و دﻓﱰﻫﺎ
ﮔـﺸﻮده ﮔﺮدﯾﺪ .آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۳ﺗـﺎ » ۱۳ :۱۴ﭼـﻮن در رؤﯾﺎﻫـﺎی ﺷـﺐ ﻣﯽﻧـﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎﮔـﺎه ﮐﺴﯽ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﭘﴪ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺎ اﺑﺮﻫـﺎی آﺳامن ﻣﯽآﻣـﺪ .او ﻧﺰد ﻗـﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم رﺳﯿﺪ و او را ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر وی
آوردﻧﺪ ۱۴ .ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﻼل و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ،ﺗﺎ متﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﻣﻠﺘﻬﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ و ﺑﯽزوال و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ او زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۰ :۱۴ا ّﻣـﺎ روز ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﭼـﻮن دزد ﺧـﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ ،ﮐﻪ در آن آﺳامﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﻏـﺮﯾﻮی َﻣﻬﯿﺐ از ﻣﯿﺎن ﺧـﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ و اﺟ ﺮام ﺳاموی ﺳـﻮﺧـﺘﻪ ﺷـﺪه ﻓـﺮو ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﭘـﺎﺷﯿﺪ ،زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﺶ ﻋﯿﺎن ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ۱۱ .ﭘـﺲ ﺣـﺎل ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑـﺪﯾﻦ ﺳـﺎن ﻓـﺮو ﺧـﻮاﻫـﺪ ﭘـﺎﺷﯿﺪ ،ﺷام ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺮدﻣـﺎن ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ؟ ﺑـﺮ ﺷامﺳﺖ ﮐﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﻘﺪّس و ﺧـﺪاﭘـﺴﻨﺪاﻧـﻪای
داﺷـﺘﻪ ۱۲ ،اﻧـﺘﻈﺎر روز ﺧـﺪا را ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻓﺮا رﺳﯿﺪن آن را ﺑﺸـﺘﺎﺑـﺎﻧﯿﺪ .آن روز ﺳـﺒﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ آﺳامﻧﻬﺎ ﺑـﻪ آﺗـﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷـﺪه ،ﻓﺮو ﭘـﺎﺷـﻨﺪ و اﺟﺮام ﺳاموی از ﮔﺮﻣـﺎ ذوب ﮔﺮدﻧـﺪ ۱۳ .ا ّﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﻨﺎ ﺑـﺮ
وﻋـﺪۀ او ﻣﺸـﺘﺎﻗـﺎﻧـﻪ در اﻧـﺘﻈﺎر آﺳامﻧﯽ ﺟـﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟـﺪﯾﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣـﻨﺰﻟـﮕﻪ ﭘـﺎرﺳـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ۱۴ .ﭘـﺲ ای ﻋـﺰﯾﺰان ،ﺣـﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣـﻮر را اﻧـﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑـﻪ ﺳﻌﯽ متـﺎم ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗـﺎ در ﺣـﻀﻮر او
ﺑﯽﻟﮑﻪ و ﺑﯽﻋﯿﺐ و در ﺻﻠﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﯾﺪ".
رﺳـﺎﻟـﻪ ﯾﻬﻮدا آﯾﻪّﻫـﺎی  ۳و  ۳ :۱۴ای ﻋـﺰﯾﺰان ،ﮔـﺮﭼـﻪ اﺷـﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎر داﺷـﺘﻢ ﺗـﺎ درﺑـﺎرۀ ﻧـﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺷام ﺑـﻨﻮﯾﺴﻢ ،ا ّﻣـﺎ ﻻزم دﯾﺪم ﺑـﺎ ﻧـﻮﺷـنت اﯾﻦ ﭼـﻨﺪ ﺧـﻂ ،ﺷام را ﺑـﻪ اداﻣﮥ
ﻣـﺠﺎﻫـﺪه در راه اﯾامﻧﯽ ﺑـ ﺮاﻧﮕﯿﺰم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑـﺎر ﺑـ ﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻘﺪﺳﯿﻦ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۱۴ .ﺧَـﻨﻮخ ،ﮐﻪ ﻫـﻔﺘﻢ ﭘـﺲ از آدم ﺑـﻮد ،درﺑـﺎرۀ ﻫﻤﯿﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ» :ﻫـﺎن ،ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺪّس ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ«.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۱۴آﻧـﮕﺎه ﻧـﺸﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺷـﮕﺮف در آﺳامن ﭘـﺪﯾﺪار ﺷـﺪ :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧـﻮرﺷﯿﺪ ﺑـﻪ ﺗـﻦ داﺷـﺖ و ﻣـﺎه زﯾﺮ ﭘـﺎ داﺷـﺖ و ﺗـﺎﺟﯽ از دوازده ﺳـﺘﺎره ﺑـﺮ ﴎ داﺷـﺖ ۲ .زن
آﺑﺴـنت ﺑﻮد و ﻓـﺮﯾﺎدش از در ِد زا و ﻋـﺬاب زاﯾﯿﺪن ﺑـﻠﻨﺪ ﺑﻮد ۳ .آﻧـﮕﺎه ﻧـﺸﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در آﺳامن ﭘـﺪﯾﺪار ﺷـﺪ :اژدﻫـﺎﯾﯽ ﴎخﻓـﺎم و ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻫـﻔﺖ ﴎ داﺷـﺖ و ده ﺷـﺎخ ،و ﻫـﻔﺖ ﺗـﺎج ﺑـﺮ ﴎﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
ُ ۴دﻣـﺶ ﯾﮏ ﺳـ ّﻮم ﺳـﺘﺎرﮔـﺎن آﺳامن را ﺟـﺎروب ﮐﺮد و ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﻓـﺮو رﯾﺨﺖ .اژدﻫـﺎ ﭘﯿﺶ روی آن زن ﮐﻪ در آﺳـﺘﺎﻧﮥ زاﯾامن ﺑـﻮد اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑـﺪان ﻗـﺼﺪ ﮐﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪ او را ﺗـﺎ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣـﺪ ،ﺑـﺒﻠﻌﺪ ۵ .آن زن
ﭘﴪی ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،ﻓـﺮزﻧـﺪ ذﮐﻮری ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋـﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑـﺮ ﻫﻤﮥ ﻗـﻮﻣـﻬﺎ ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﻮاﻫـﺪ راﻧـﺪ .و ﻓـﺮزﻧـﺪ او رﺑـﻮده ﺷـﺪ و ﻧﺰد ﺧـﺪا و ﭘﯿﺶ ﺗـﺨﺖ او ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ ۶ .و زن ﺑـﻪ ﺑﯿﺎﺑـﺎن ،ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا
ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔـﺮﯾﺨﺖ ﺗـﺎ در آﻧـﺠﺎ از او ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﺷـﺼﺖ روز ﻧﮕﻬـﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ۷ .و ﻧـﺎﮔـﻬﺎن ﺟﻨﮕﯽ در آﺳامن درﮔﺮﻓـﺖ .ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ ﺑـﺎ اژدﻫـﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧـﺪ و اژدﻫـﺎ
و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ در ﺑ ﺮاﺑـﺮ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﭘﯿﮑﺎر اﯾﺴﺘﺎدﻧـﺪ ۸ ،ا ّﻣـﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧـﻮردﻧـﺪ و ﭘـﺎﯾﮕﺎه ﺧـﻮد را در آﺳامن از دﺳـﺖ دادﻧـﺪ ۹ .اژدﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷـﺪ ،ﻫامن ﻣـﺎر ﮐﻬﻦ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧـﺎم
دارد و ﺟـﻤﻠﮥ ﺟـﻬﺎن را ﺑـﻪ ﮔـﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧـﺪ .ﻫـﻢ او و ﻫـﻢ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ ﺑـﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺷـﺪﻧـﺪ ۱۰ .آﻧـﮕﺎه ﺻـﺪاﯾﯽ ﺑـﻠﻨﺪ در آﺳامن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔـﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻧـﺠﺎت و ﻗـﺪرت و ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﺪای ﻣـﺎ
و اﻗـﺘﺪار ﻣﺴﯿﺢ او ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣـﺪّﻋﯽِ ﺑﺮادران ﻣـﺎ ﮐﻪ ﺷـﺒﺎﻧـﻪروز در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧـﺪای ﻣـﺎ ﺑـﺮ آﻧـﺎن اﺗـﻬﺎم ﻣﯽزﻧـﺪ ،ﺑـﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۱۱ .آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺧﻮن ﺑﺮه و ﺑـﺎ ﮐﻼم ﺷـﻬﺎدت ﺧﻮد
ﺑـﺮ او ﭘﯿﺮوز ﺷـﺪهاﻧـﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﻋـﺰﯾﺰ ﻧـﺸﻤﺮدﻧـﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮگ ۱۲ .ﭘـﺲ ﺷـﺎدی ﮐﻨﯿﺪ ای آﺳامﻧﻬﺎ و ای ﺳـﺎﮐﻨﺎن آﻧـﻬﺎ! ا ّﻣـﺎ وای ﺑـﺮ ﺗـﻮ ای زﻣﯿﻦ ،و وای ﺑـﺮ ﺗـﻮ ای درﯾﺎ ،ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﺑـﺎ ﺧـﺸﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺮ ﺷام ﻓﺮود آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧـﺪ ﻓﺮﺻـﺖ ﭼـﻨﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد ۱۳ .و ﭼـﻮن اژدﻫـﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو اﻓﮑﻨﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن زن ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪ ذﮐﻮر زاده ﺑـﻮد ۱۴ .ا ّﻣـﺎ
دو ﺑﺎ ِل آن ﻋﻘﺎب ﺑﺰرگ ﺑﻪ آن زن داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ،دور از دﺳﱰس آن ﻣﺎر ،زﻣﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﯿﻢزﻣﺎﻧﯽ از او ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  :۱۰زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ داوری ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺎﴐ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋامل ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪی ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺰا ﯾﺎﺑﺪ.
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