
 
 

در این روزهـای آخـر تـاریخ برشی 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 
۱۸ آیههای ۱ تا ۴. 

وفاداران به خدا همیشه مطیع فرامین او میباشند. مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۱۷؛ فصل ۱۴ آیه ۱۲. 
این گروه خاص خدا مؤمنین به عیسی و برخوردار از عطیه نبوت میباشند. مکاشفه فصل ۱۲ 

آیه ۱۷؛ فصل ۱۹ آیه ۱۰. 

زدیکی بـازگشـت  الم روز داوری، نـجات از گـناهـان تـوسـط عیسی و نـ پیام چشمگیر اهـل کتاب اعـ
دوباره او میباشد. 

آنـها نـجات برش را فـقط تـوسـط عیسی 
به جهانیان اعالم میکنند. مکاشفه فصل ۱۲ آیههای ۱۰ و ۱۱. 

آنها نزدیک شدن روز داوری را به جهانیان اعالم میکنند. مکاشفه فصل ۱۴ آیههای ۶ تا 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 ۷ آیههای ۹ تا ۱۰، ۱۳ تا ۱۴. 
الم خـواهـند کرد. رسـالـه دوم پـطرس فـصل ۳  ژده نزدیکی بـازگشـت عیسی را بـه جـهانیان اعـ آنـها مـ

آیههای ۱۰ تا ۱۴. 
آیههـا برای مـطالـعه بیشرت: رسـالـه یهودا آیههـای ۳ و ۱۴؛ مکاشـفه فـصل ۱۲ آیههـای ۱ تـا ۱۴؛ رسـالـه 

دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۰. 

 
 

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 منحرص 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 کالم 

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. 

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 رسشار از ایامن و خداترسی انتخاب میکنم. من را یاری ده تا با توکل به تو عزیزان خود را از این واقعیت عظیم باخرب سازم. آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 Address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۱۱- اهل کتاب و رسالت آنان

الم  رامین او اعـ «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
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 
ژده بـازگشـت او را بـه هـمگان بـشارت خـواهـند داد. این اعـالن عـمومی بـا پیام سـه  الم خـواهـند منـود و خرب نـجات برشی از طـریق عیسی مسیح و مـ بـه جـهانیان اعـ
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.»

استفاده شخصی

تعهد
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مکاشـفه فـصل ۱۸ آیههـای ۱ تـا ۴: ۱ پـس از آن، فرشـتهای دیگر دیدم که از آسامن فرود میآمـد. و او اقـتداری عظیم داشـت و زمین از جـالل او نورانی شـد. ۲ بـه صـدایی سـخت پرصالبـت فـریاد 
برآورد که: سـقوط کرد! بـاِبـل بـزرگ سـقوط کرد! بـاِبـل اینک بـه مسکن دیوان بـدل شـده اسـت و بـه قرارگـاه هـر روح نـاپـاکی و بـه جوالنـگاه هـر پرنـدۀ نـاپـاک و نـفرتانگیزی. ۳ زیرا که از رشاب 
عـقلسوِز زنـای او قومـها هـمه نوشیدنـد. و شـاهـان زمین بـا او زنـا کردنـد و تـاجران زمین از کرثت تجـّمالت او دولـتمند شـدنـد.» ۴ آنـگاه صـدایی دیگر از آسامن شنیدم که گـفت: ای قوم مـن، از این 

شهر بیرون آیید، مبادا رشیک گناهان او شوید، مبادا سهمی از بالهای او به شام رسد.» 
مکاشـفه فـصل ۱۲ آیه ۱۷: آنـگاه 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 ۱۲: این پایداری مقدسین را میطلبد که احکام خدا و ایامن به عیسی را حفظ میکنند. 
رادران تـو که شـهادت عیسی را نـگاه  مکاشـفه فـصل ۱۹ آیه۱۰: در این لحـظه بـود که بـه پـایش افـتادم تـا او را بـپرسـتم. اّمـا او بـه مـن گـفت: «مـبادا چنین کنی! چـون مـن نیز هـمچون تـو و بـ

میدارند، غالم اویم. خدا را بپرست! زیرا شهادت عیسی، روح نبّوت است.» 
مکاشـفه فـصل ۱۲ آیههـای ۱۰ تـا ۱۱: 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 مـّدعیِ 
رادران مـا که شـبانـهروز در پیشگاه خـدای مـا بـر آنـان اتـهام میزنـد، بـه زیر افکنده شـده اسـت. ۱۱ آنـان بـا خـون بره و بـا کالم شـهادت خـود بـر او پیروز شـدهانـد. زیرا که جـان خـود را عـزیز  بـ

نشمردند، حتی تا به مرگ. 
مکاشـفه فـصل ۱۴ آیههـای ۶ تـا ۱۲: ۶ آنـگاه 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 
را رسیده اسـت. او را بـپرسـتید که آسامنها و زمین و دریا و چـشمهسـاران را او  مـلت که بـاشـند. ۷ هـم او بـه آواز بـلند گـفت: «از خـدا برتسید و او را جـالل دهید، زیرا که سـاعـت داوری او فـ
آفـرید.» ۸ و فرشـتۀ دّومی از پی او آمـد و گـفت: «سـقوط کرد! بـاِبـل بـزرگ سـقوط کرد! آن که از رشاب عـقلسـوِز زنـای خـود بـه همۀ مـلتها نـوشـانید.» ۹ و فرشـتۀ سـّومی 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 رشاب خـشم خـدا که اینک پُرمـایه و خـالـص در جـام غـضب او 
ریخته شـده، خـواهـد نـوشید. آن کس نیز در حـضور فرشـتگان مـقّدس و در حـضور بره بـا گوگرِد مشـتعل عـذاب خـواهـد شـد. ۱۱ و دود عـذاب آنـان تـا ابـد بـه بـاال خـواهـد رفـت. برای آنـان که آن 
وحـش و آن متـثال او را میپرسـتند و برای آنـان که نـشاِن 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 ۷ آیههـای ۹ تـا ۱۰: ۹ «چون مینـگریستم، تـختها برقرار شـد و قـدیماالیام جـلوس فرمود. جـامۀ او چون برف سـپید بود، و موی رسش چون پـشِم پـاک. عرش او شـعلههـای آتـش بود و 
چرخـهای آن آتـش فروزان. ۱۰ نهری از آتـْش جـاری شـده، از پیش روی او بیرون میآمـد. هزاران هزار خـدمـتش میکردنـد و کُرورهـا کُرور بـه حـضورش ایستاده بـودنـد. دیوان بـر پـا شـد و دفرتها 
گـشوده گردید. آیههـای ۱۳ تـا ۱۴: ۱۳ «چـون در رؤیاهـای شـب مینـگریستم، دیدم که بـه نـاگـاه کسی مـانـند پرس انـسان بـا ابرهـای آسامن میآمـد. او نزد قـدیماالیام رسید و او را بـه حـضور وی 

آوردند. ۱۴ حکومت و جالل 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 ۳ آیههـای ۱۰ تـا ۱۴: ۱۰ اّمـا روز خـداونـد چـون دزد خـواهـد آمـد، که در آن آسامنها بـا غـریوی َمهیب از میان خـواهـد رفـت و اجرام 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 مـقّدس 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 اّمـا 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." 
رچـه اشـتیاق بسیار داشـتم تـا دربـارۀ نـجاتی که در آن سهیم هسـتیم بـه شام بـنویسم، اّمـا الزم دیدم بـا نـوشـنت این چـند خـط، شام را بـه ادامۀ  رسـالـه یهودا آیّههـای ۳ و ۱۴: ۳ ای عـزیزان، گـ
رای همیشه بـه مـقدسین سـپرده شـده اسـت. ۱۴ َخـنوخ، که هـفتم پـس از آدم بـود، دربـارۀ همینها پیشگویی کرده، میگـوید: «هـان، خـداونـد بـا  رانگیزم که یک بـار بـ مـجاهـده در راه ایامنی بـ

هزاران هزار فرشتۀ مقّدس خود میآید.» 
مکاشـفه فـصل ۱۲ آیههـای ۱ تـا ۱۴: ۱ آنـگاه 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 رس داشـت. ۲ زن 
آبسـنت بود و فـریادش از درِد زا و عـذاب زاییدن بـلند بود. ۳ آنـگاه نـشانی دیگر در آسامن پـدیدار شـد: اژدهـایی رسخفـام و عظیم که هـفت رس داشـت و ده شـاخ، و هـفت تـاج بـر رسهایش بود. 
۴ ُدمـش یک سـّوم 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 
پرسی 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 برابـر آنـان بـه پیکار ایستادنـد، ۸ اّمـا 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 مـّدعِی برادران مـا که شـبانـهروز در پیشگاه خـدای مـا بـر آنـان اتـهام میزنـد، بـه زیر افکنده شـده اسـت. ۱۱ آنـان بـا خون بره و بـا کالم 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! اّمـا 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 اّمـا 

دو باِل 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 دسرتس آن مار، زمانی و زمانها و نیمزمانی از او نگهداری شود. 
رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۰: زیرا همۀ ما باید در برابر مسند داوری مسیح حارض شویم، تا هر کس بنا بر اعامل خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است، سزا یابد.

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 Address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com
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