 - ۱۷ﻋﻄﯿﻪ ﻧﺒﻮت
»ﯾﻜﯽ از ﻋـﻄﺎﯾﺎی روح اﻟـﻘﺪس ﻧـﺒﻮت اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ ﯾﻚ ﻧـﺸﺎﻧـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ و ﺑـﺎرز اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﺎﻗﯿامﻧـﺪه اﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﺑـﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ در ﺧـﺪﻣـﺖ ﺧـﺎﻧـﻢ اﻟـﻦ ﺟﯽ.
واﯾﺖ در ﺑﻬـﺒﻮد و ﭘﯿﴩﻓـﺖ اﯾﻦ ﺟـﻨﺒﺶ آﺷـﻜﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .او ﺑـﻌﻨﻮان ﭘﯿﺎم آور ﺧـﺪا ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎﯾﺶ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻗـﺎﺑـﻞ اﻋﺘامد از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ ﺮای ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران ﻣـﺎﯾﻪ ﺗﺴـﻠﯽ،
ﻫـﺪاﯾﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ارﺷـﺎد و اﺻـﻼﺣـﺎت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ اﻣـﻮر از ﺟـﻤﻠﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻮح اﻇـﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺘﺎب ﻣـﻘﺪس اﺳـﺘﺎﻧـﺪارد و ﻣﻌﯿﺎری اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻤﻪ ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ و ﺗﺠـﺮﺑﯿﺎت ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ آن آزﻣﻮده و ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ«.

ﻋﻄﯿﻪ ﻧـﺒﻮت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎی روح اﻟـﻘﺪس ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﺑ ﺮای ﻫـﺪاﯾﺖ اﻋـﻄﺎ ﮐﺮده اﺳـﺖ .او وﻋـﺪه داده اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ اﻧـﺘﻬﺎی
زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻓﺮﺳـﺘﺎدن اﻧﺒﯿﺎء اداﻣـﻪ دﻫـﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص وﻋـﺪه روح ﻧـﺒﻮت را ﺑـﻪ ﻗـﻮم ﺑـﺎﻗﯿامﻧـﺪه داده اﺳـﺖ .متـﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫـﺎ را ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ در ﭘـﺎﯾﺎن ﻫـﺮ درس
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﺧﺪا اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﺎﻣﱪان را ﺑﺮای منﻮد ﻧﻘﺸﻪ اش ﺑﻪ ﺑﴩ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎء ) ﻋﺎﻣﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .(۷
ﻋﻄﯿﻪ ﻧﺒﻮت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران ﺑﻪ ﮐامل رﺷﺪ و اﺗﺤﺎد ﺑﺮﺳﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺠﯿﻞ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۷ﺗﺎ
.(۱۴
در دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﺎﻣﱪان وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ )ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۸ﺗﺎ .(۲۹
ﻗﻮم ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪه ﺧﺪا از روح ﻧﺒﻮت ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺠﯿﻞ )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  ،۱۷ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ .(۱۰
در دوران ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﮐﺘﺎب ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺸﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ ﻫﺎی  ۳ﺗﺎ (۱۱؛ اﻧﺠﯿﻞ )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ (۳۶؛ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
)ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺼﻞ  ۲۹آﯾﻪ ۲۹؛ ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪ .(۲۹
ﭘﯿﺎم ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧـﺎﻧـﻢ اﻟـﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ در ﺧـﻮاب و رؤﯾﺎ درﯾﺎﻓـﺖ منـﻮد آزﻣـﻮن ﻫـﺎی ﮐﺘﺎب ﻣـﻘﺪﺳﯽ در ﺧـﺼﻮص اﻋﱰاف ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،اﺟ ﺮا
و ﺑﻮدن در راﺳﺘﺎی ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺬراﻧﯿﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ مثﺮات ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﺑﺒﺎر آورده اﺳﺖ.
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اﻧﺒﯿﺎی ﺧـﺪا ﻣﻌﱰﻓﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﺴﻢ ﭘـﻮﺷﯿﺪه اﺳـﺖ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ ۴
آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ .(۳
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑـﺮ آوردن ﯾﮑﯽ از آزﻣـﻮن ﻫـﺎی ﻋﻄﯿﻪ ﻧـﺒﻮت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ .ﺻـﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎء ) ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ ﻓـﺼﻞ
 ۲۸آﯾﻪ .(۹
اﻧﺒﯿﺎی ﺧــﺪا اﻟــﻬﺎم و رؤﯾﺎ درﯾﺎﻓــﺖ ﮐﺮدﻧــﺪ) .اﯾﻦ ﺗﺠــﺮﺑــﻪ ﺧــﺎﻧــﻢ اﻟــﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑــﻮده
اﺳﺖ (.ﺗﻮرات )ﺳﻔﺮ اﻋﺪاد ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ (۶؛ اﻧﺠﯿﻞ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ .(۲۱
اﻧﺒﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑـﺎ ﻣﮑﺎﺷـﻔﺎت ﮔـﺬﺷـﺘﻪ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎء و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺖ منﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺠﯿﻞ
)رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ (۳؛ ﺻـﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ )اﺷﻌﯿﺎ ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪ (۲۰؛ اﻧﺠﯿﻞ )ﻟـﻮﻗـﺎ
ﻓﺼﻞ  ۲۴آﻳﻪ ﻫﺎی  ۲۵ﺗﺎ .(۲۷
ﻣـﺎ ﻣﺴـﺌﻮل ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺗـﺎ ﻋـﻄﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷـﺪه از ﻃـﺮف ﺧـﺪا را ﺣﮑﯿامﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺠﯿﻞ
)ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۵آﻳﻪ ﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ .(۳۰
ﭘﯿﺎم ﻧﺒﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ مثﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﻧﺠﯿﻞ )ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۵ﺗﺎ .(۲۰
آﯾﺎت ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :اﻧﺠﯿﻞ )رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ (۲۱؛ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪ .(۲۰
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ

ﭼﺮا ﺑﺮای ﺧﺪا ارﺳﺎل ﻧﺒﯽ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت از ﻃﺮف ﺧﺪا دارد ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ؟
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺎم ﻧﺒﯽ در اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد در ﻣﯿﺎن اﯾامﻧﺪاران ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧـﺪاوﻧـﺪ را ﺑـﺨﺎﻃـﺮ اﺣـﺴﺎس ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﺶ در ﻗـﺒﺎل ﻗـﻮم ﺧـﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪی ﻣـﺨﺼﻮص را در دوران آﺧـﺮ ،ﺑـﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران ﺑـ ﺮای ﻣـﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺷﮑﺮﮔﺰارم.
ﺗﻌﻬﺪ

ﺧـﺪاوﻧـﺪا ،ای ﭘـﺪر آﺳامﻧﯽ اﯾامن دارم ﮐﻪ ﺗـﻮ ﻫـﻨﻮز ﺗﻼش داری ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻗـﻮم ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪه ﺧـﻮد ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻋﻄﯿﻪ ﻧـﺒﻮت ارﺗـﺒﺎط داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯽ .ﺧـﻮاﻫـﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗـﺎ
ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺎﻧـﻢ اﻟـﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ را ﺑـﻌﻨﻮان ﻧـﻮر ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﻨﺎر ﮐﻼم ﻣـﻘﺪس ﺗـﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧـﻮر ﻋﻈﯿﻢ ﺑـ ﺮای ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﮐﻨﻢ و ﺧـﻮاﺳـﺖ و اراده
ات ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪه را ﺟﻮﯾﺎ ﮔﺮدم .آﻣﯿﻦ!
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺮوهhttps://t.me/joinchat/BA3i-D9_s0ZUMk1oSbPudg :
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎلhttps://t.me/ahdejadeed :

ﺪ
ﺟﺪﯾ ﺘﺎب
ﻋﻬﺪ ﻫﻞ ﮐ
ران ا
ﻫﯿﺰﮐﺎ
ﭘﺮ

ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ )ﻋﺎﻣﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  ۷ :(۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ را از اراد ٔه ﺧﻮد آﮔﺎه ﺳﺎزد ،ﮐﺎری منﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۱ :(۱۳او ﻋـﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای رﺳـﺎﻟـﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای ﻧـﺒ ّﻮت ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای ﺑـﺸﺎرت و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای ﺷـﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪ،
 ۱۲ﺗـﺎ ﻣـﻘﺪّﺳﯿﻦ را در ﻛـﺎری ﻛـﻪ ﺑ ﺮای او اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ،ﻣﺠ ّﻬـﺰ ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑـﺪن ﻣﺴﯿﺢ را ﺗـﻘﻮﯾﺖ منـﺎﯾﻨﺪ ۱۳ .ﺗـﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻤﻪ ﺑـﻪ آن وﺣـﺪﺗﯽ ﻛـﻪ در اﯾامن و ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮزﻧـﺪ ﺧـﺪاﺳـﺖ ،دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣـﻄﺎﺑـﻖ آن
ﻣﯿﺰان ﻛﺎﻣﻠﯽ ﻛﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧ ّﯿﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
اﻧﺠﯿﻞ )ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ  ۷ :(۱۴ﺑـﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑـﻪ ﺷام ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﻛـﻪ رﻓنت ﻣـﻦ ﺑﺮای ﺷام ﺑﻬـﱰ اﺳـﺖ زﯾﺮا اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺮوم ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧـﺘﺎن ﻧﺰد ﺷام منﯽآﯾﺪ ا ّﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑﺮوم او را ﻧﺰد ﺷام ﺧﻮاﻫـﻢ ﻓﺮﺳـﺘﺎد
 ۸و وﻗﺘﯽ او ﻣﯽآﯾﺪ ﺟـﻬﺎن را در ﻣﻮرد ﮔـﻨﺎه ،ﻋـﺪاﻟـﺖ و داوری ﻣـﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻣﯽﺳـﺎزد ۹ .ﮔـﻨﺎه را ﻧـﺸﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﭼﻮن ﺑـﻪ ﻣـﻦ اﯾامن ﻧﯿﺎوردﻧـﺪ ۱۰ ،ﻋـﺪاﻟـﺖ را ﻣـﻜﺸﻮف ﺧﻮاﻫـﺪ ﺳـﺎﺧـﺖ ﭼﻮن ﻣـﻦ ﻧﺰد ﭘـﺪر ﻣﯽروم و دﯾﮕﺮ ﻣﺮا
ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ دﯾﺪ؛  ۱۱و واﻗﻌﯿّﺖ داوری ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﺛـﺎﺑـﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺣـﻜﻤﺮان اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ﻣـﺤﻜﻮم ﺷـﺪه اﺳـﺖ» ۱۲ .ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﺷام ﺑـﮕﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﺷام ﻓـﻌﻼً ﻃـﺎﻗـﺖ ﺷﻨﯿﺪن آﻧـﻬﺎ را ﻧـﺪارﯾﺪ ۱۳ .در ﻫـﺮ
ﺣـﺎل ،وﻗﺘﯽ او ﻛـﻪ روح راﺳـﺘﯽ اﺳـﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺷام را ﺑـﻪ متـﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻫﱪی ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛﺮد ،زﯾﺮا از ﺧﻮد ﺳـﺨﻦ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﮔـﻔﺖ ﺑـﻠﻜﻪ ﻓـﻘﻂ درﺑـﺎر ٔه آﻧـﭽﻪ ﺑـﺸﻨﻮد ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ و ﺷام را از اﻣﻮر آﯾﻨﺪه ﺑـﺎﺧﱪ ﻣﯽﺳـﺎزد ۱۴ .او
ﻣﺮا ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد ،زﯾﺮا ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﻛﻪ از ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺷام اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد.
ﺻـﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ )ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۲۸ﺗـﺎ  ۲۸ :(۲۹ﺑـﻌﺪ از آن روح ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫـﻢ رﯾﺨﺖ .ﭘﴪان و دﺧﱰان ﺷام ﻧـﺒ ّﻮت ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺮان ﺷام ﺧﻮاب ﻫـﺎ و ﺟﻮاﻧـﺎن رؤﯾﺎﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﻨﺪ دﯾﺪ ۲۹ .در آن
روزﻫﺎ ﺣﺘّﯽ ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺷام ﻫﻢ روح ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ۱۷؛ ﻓـﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ  :(۱۰ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  ۱۷ :۱۷از اﯾﻦ رو اژدﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن زن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷـﺪ و رﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻘ ّﯿ ٔﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪان او ﻛـﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧـﻬﺎی ﺧـﺪا را ﻧـﮕﺎه ﻣﯽدارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﺷـﻬﺎدت ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ،ﺑـﺠﻨﮕﺪ .ﻓـﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ  ۱۰ :۱۰در ﭘﯿﺶ ﭘـﺎی او ﺑـﻪ ﺧـﺎک اﻓـﺘﺎدم ﺗـﺎ او را ﻋـﺒﺎدت ﻛـﻨﻢ ،ا ّﻣـﺎ او ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔـﻔﺖ» :ﻧـﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧـﻜﻦ! ﻣـﻦ ﺧـﺎدﻣﯽ ﻫﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺗـﻮ و اﯾامﻧـﺪاران دﯾﮕﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻦ!« زﯾﺮا ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﻛﻪ درﺑﺎر ٔه ﻋﯿﺴﯽ داده ﺷﺪه ،اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ متﺎم ﻧﺒ ّﻮﺗﻬﺎﺳﺖ.
ﮐﺘﺐ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ )ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴـﺖ ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓـﺼﻞ  ۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۳ﺗـﺎ  ۳ :(۱۱ﻧـﺎﺗـﺎن ﺑـﻪ ﭘـﺎدﺷـﺎه ﮔـﻔﺖ» :ﺑﺮو و آﻧـﭽﻪ در ﻗـﻠﺐ ﺗﻮﺳـﺖ اﻧـﺠﺎم ﺑـﺪه ،زﯾﺮا ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﺖ ۴ «.در ﻫامن ﺷـﺐ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺎﺗـﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔـﻔﺖ» ۵ :ﺑﺮو
ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑـﻪ ﺑـﻨﺪ ٔه ﻣـﻦ داوود ﺑﺮﺳـﺎن و ﺑـﮕﻮ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣـﻦ ﺧـﺎﻧـﻪای ﺑـﺴﺎزد ۶ .زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ را از ﻣﴫ ﺑﯿﺮون آوردم در ﺧـﺎﻧـﻪای ﺳـﺎﮐﻦ ﻧﺸـﺪهام و ﺟـﺎی ﻣـﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺑـﻮده
اﺳـﺖ ۷ .آﯾﺎ در ﻫـﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺮدم اﴎاﺋﯿﻞ ﺑـﻮدهام ،از رﻫ ﱪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺮای ﺷـﺒﺎﻧﯽ آﻧـﻬﺎ ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪم ،ﻫﺮﮔـﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼ ﺮا ﺧـﺎﻧـﻪای از ﭼـﻮب ﺳـﺪر ﺑ ﺮاﯾﻢ ﻧـﺴﺎﺧـﺘﻪاﻧـﺪ» ۸ .ﭘـﺲ ﺑـﺮو و ﺑـﻪ داوود ﺧـﺪﻣـﺘﮕﺰار ﻣـﻦ ﺑـﮕﻮ
ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ' :ﻣـﻦ ﺗـﻮ را از ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان در ﭼﺮاﮔـﺎه ﺑـﻪ رﻫﱪی ﻣﺮدم ﻗﻮم ﺧﻮد اﴎاﺋﯿﻞ رﺳـﺎﻧـﺪم ۹ .ﻫـﻤﻮاره ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﺑﻮدهام و دﺷـﻤﻨﺎن ﺗـﻮ را ﻧـﺎﺑﻮد ﮐﺮدهام .ﻣـﻦ ﻧـﺎم ﺗـﻮ را ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﻣﺮدﻣـﺎن ﻣـﺸﻬﻮر در دﻧﯿﺎ
ﭘﺮآوازه ﺧـﻮاﻫـﻢ ﺳـﺎﺧـﺖ ۱۰ .ﺑ ﺮای ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ ،ﴎزﻣﯿﻨﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑ ﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻃـﻦ اﯾﺸﺎن ﺑـﺎﺷـﺪ و از ﴍ دﺷـﻤﻨﺎن در اﻣـﺎن ﺑـﺎﺷـﻨﺪ  ۱۱و منﯽﮔـﺬارم ﻣـﺎﻧـﻨﺪ دوراﻧﯽ ﮐﻪ داوران را ﺑـﺮ آﻧـﻬﺎ ﮔامﺷﺘﻢ،
ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠ ٔﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻧﺠﯿﻞ )ﻟـﻮﻗـﺎ ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  ۳۶ :(۳۶در آﻧـﺠﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﻧﺒﯿّﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺣـﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻛـﻪ دﺧﱰ ﻓـﻨﻮﺋﯿﻞ از ﻃـﺎﯾﻔ ٔﻪ اﺷﯿﺮ ﺑـﻮد ،او زﻧﯽ ﺑـﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺎﻟـﺨﻮرده ،ﻛـﻪ ﺑـﻌﺪ از ازدواج ،ﻣـﺪّت ﻫـﻔﺖ ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﺷـﻮﻫﺮش زﻧﺪﮔﯽ
ﻛﺮده.
ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺼﻞ  ۲۹آﯾﻪ  ۲۹ :(۲۹و اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی داوو ِد ﭘﺎدﺷﺎه ،از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ،در ﺗﻮارﯾﺦ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞِ ﻧﺒﯽ ،ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﺎﺗﺎنِ ﻧﺒﯽ و ﺗﻮارﯾﺦ ﺟﺎ ِد ﻧﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺐ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ )ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ ﻓـﺼﻞ  ۹آﯾﻪ  ۲۹ :(۲۹دﻧـﺒﺎﻟـﻪ روﯾﺪادﻫـﺎی ﺳـﻠﯿامن ،از اﺑـﺘﺪا ﺗـﺎ ﭘـﺎﯾﺎن در ﮐﺘﺎب ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧـﺎﺗـﺎن ﻧﺒﯽ و در ﻧـﺒ ّﻮت اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ و در رؤﯾﺎی ﻋـﺪوی راﺋﯽ ﮐﻪ درﺑـﺎر ٔه ﯾﺮﺑـﻌﺎم ﭘﴪ ﻧـﺒﺎط اﺳـﺖ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :(۳ای ﻋـﺰﯾﺰان ،ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻧـﺒ ّﻮﺗﯽ )اﻟـﻬﺎﻣﯽ( اﻋﺘامد ﻧﻜﻨﯿﺪ ،ﺑـﻠﻜﻪ آﻧـﻬﺎ را ﺑﯿﺎزﻣـﺎﯾﯿﺪ ﺗـﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻛـﻪ آﯾﺎ در واﻗـﻊ از ﺟـﺎﻧـﺐ ﺧـﺪاﺳـﺖ ﯾﺎ ﻧـﻪ ،زﯾﺮا ﻋـ ّﺪ ٔه زﯾﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﴎﺗﺎﴎ دﻧﯿﺎ رﻓـﺘﻪ ،ﺑـﻪ دروغ ﻧـﺒ ّﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۲ .ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧـﺒ ّﻮﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف روح ﺧـﺪاﺳـﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟ ﻫﺮﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ روح اﻗﺮار ﻛـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در ﺟـﺴﻢ ﻇـﺎﻫـﺮ ﺷـﺪ ،از ﺟـﺎﻧـﺐ ﺧـﺪاﺳـﺖ  ۳و ﻫﺮﮐﻪ
ُﻣﻨﻜﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ او دارای روح »دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿﺢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷام ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﻛﻪ او ﻣﯽآﯾﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ )ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪ  ۹ :(۹ا ّﻣﺎ ﻧﺒﯽای ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎم او ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮرات )ﺳﻔﺮ اﻋﺪاد ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  ۶ :(۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺮف ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺎ او در رؤﯾﺎ و ﺧﻮاب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻧﺠﯿﻞ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۴ :(۲۱ا ّﻣـﺎ ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎ آن ﯾﺎزده رﺳﻮل ﺑﺮﺧـﺎﺳـﺖ و ﺻـﺪای ﺧﻮد را ﺑـﻠﻨﺪ ﻛﺮد و ﺧـﻄﺎب ﺑـﻪ ﺟـامﻋـﺖ ﮔـﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ای ﺳـﺎﻛـﻨﺎن اورﺷـﻠﯿﻢ ،ﺗﻮ ّﺟـﻪ ﻛﻨﯿﺪ :ﺑـﺪاﻧﯿﺪ و آﮔـﺎه
ﺑـﺎﺷﯿﺪ ﻛـﻪ  ۱۵ﺑﺮﺧﻼف ﺗـﺼ ّﻮر ﺷام ،اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻣﺴـﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﺳـﺎﻋـﺖ ﻧُـﻪ ﺻـﺒﺢ اﺳـﺖ ۱۶ .ﺑـﻠﻜﻪ اﯾﻦ ﻫامن ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ ﮔـﻔﺖ' ۱۷ :ﺧـﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ در زﻣـﺎن آﺧـﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧـﻮاﻫـﻢ ﻛﺮد :از روح
ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮو ﺧـﻮاﻫـﻢ رﯾﺨﺖ و ﭘﴪان و دﺧﱰان ﺷام ﻧـﺒ ّﻮت ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﻛﺮد و ﺟـﻮاﻧـﺎن ﺷام رؤﯾﺎﻫـﺎ و ﭘﯿﺮان ﺷام ﺧـﻮاﺑـﻬﺎ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ دﯾﺪ ۱۸ .آری ،ﺣﺘّﯽ ﺑـﺮ ﻏﻼﻣـﺎن و ﻛﻨﯿﺰان ﺧـﻮد در آن روزﻫـﺎ از روح ﺧـﻮد ﻓﺮو
ﺧـﻮاﻫـﻢ رﯾﺨﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧـﺒ ّﻮت ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﻛـﺮد ۱۹ .و در آﺳامن ﺷﮕﻔﺘﯽﻫـﺎ و ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧـﺸﺎﻧـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻇـﺎﻫـﺮ ﺧـﻮاﻫـﻢ منـﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧـﻮن ،آﺗـﺶ و دود ﻏﻠﯿﻆ ۲۰ .ﭘﯿﺶ از آﻣـﺪن آن روز ﺑـﺰرگ و ﭘـﺮ ﺷـﻜﻮه
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎه رﻧﮓ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  ۲۱و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ'.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :(۳ﺧـﺪا در زﻣـﺎن ﻗـﺪﯾﻢ ،در اوﻗـﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﺑـﻪ راﻫـﻬﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣـﺎ ﺗـﻜﻠّﻢ ﻓﺮﻣـﻮد ۲ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ روزﻫـﺎی آﺧـﺮ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﭘﴪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻣـﺎ
ﮐﻞ ﻛـﺎﯾﻨﺎت ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ او ﻫـﻤ ٔﻪ ﻋـﺎمل ﻫﺴـﺘﯽ را آﻓـﺮﯾﺪه اﺳـﺖ ۳ .آن ﭘﴪ ،ﻓـﺮوغ ﺟـﻼل ﺧـﺪا و ﻣﻈﻬـﺮ ﻛـﺎﻣـﻞ وﺟـﻮد اوﺳـﺖ و ﻛـﺎﯾﻨﺎت را ﺑـﺎ ﻛﻼم ﭘﺮﻗـﺪرت ﺧـﻮد ﻧـﮕﺎه
ﺳـﺨﻦ ﮔـﻔﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺧـﺪا اﯾﻦ ﭘﴪ را وارث ّ
ﻣﯽدارد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آدﻣﯿﺎن را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در ﻋﺎمل ﺑﺎﻻ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺣﴬت اﻋﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ )اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  ۲۰ :(۲۰ﺷام در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷام ﻣﯽآﻣﻮزد ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ .آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﻮدی ﻧﺪارد.
اﻧﺠﯿﻞ )ﻟـﻮﻗـﺎ ﻓـﺼﻞ  ۲۴آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۲۵ﺗـﺎ  ۲۵ :(۲۷ﺳـﭙﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﻓـﺮﻣـﻮد» :ﺷام ﭼـﻘﺪر دﯾﺮ ﻓـﻬﻢ و در ﻗـﺒﻮل ﻛـﺮدن ﮔـﻔﺘﻪﻫـﺎی اﻧﺒﯿﺎ ﻛُـﻨﺪ ذﻫـﻦ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ۲۶ .آﯾﺎ منﯽﺑـﺎﯾﺪ ﻛـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻗـﺒﻞ از ورود ﺑـﻪ ﺟـﻼل ﺧـﻮد
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر رﻧﺞ ﺑﺒﯿﻨﺪ؟«  ۲۷آن وﻗﺖ از ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ ﴍوع ﻛﺮد و در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس آﯾﺎﺗﯽ را ﻛﻪ درﺑﺎر ٔه ﺧﻮدش ﺑﻮد ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد.
اﻧﺠﯿﻞ )ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۷آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱۵ﺗـﺎ » ۱۵ :(۲۰از اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﯿﻦ ﺑﺮﺣـﺬر ﺑـﺎﺷﯿﺪ ﻛـﻪ در ﻟـﺒﺎس ﻣﯿﺶ ﺑـﻪ ﻧﺰد ﺷام ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺑـﺎﻃـﻦ ﮔﺮﮔـﺎن د ّرﻧـﺪهاﻧـﺪ ۱۶ .آﻧـﺎن را از ﮐﺎرﻫـﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷـﻨﺎﺧـﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﻮﺗـ ٔﻪ
ﺧـﺎر ،اﻧـﮕﻮر و از ﺧـﺎرﺑـﻦ ،اﻧﺠﯿﺮ ﭼﯿﺪ؟  ۱۷ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر درﺧـﺖ ﺧـﻮب ﻣﯿﻮ ٔه ﺧـﻮب ﺑـﻪ ﺑـﺎر ﻣﯽآورد و درﺧـﺖ ﻓـﺎﺳـﺪ ﻣﯿﻮ ٔه ﺑـﺪ ۱۸ .درﺧـﺖ ﺧـﻮب منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯿﻮ ٔه ﺑـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺎر آورد و ﻧـﻪ درﺧـﺖ ﺑـﺪ ﻣﯿﻮ ٔه ﺧـﻮب ۱۹ .درﺧﺘﯽ ﻛـﻪ
ﻣﯿﻮ ٔه ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد آن را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ۲۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷام آﻧﻬﺎ را از ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۲۰ :(۲۱ﻧﺒ ّﻮﺗﻬﺎ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺸامرﯾﺪ ۲۱ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻧﯿﻜﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.
ﮐﺘﺐ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ )ﮐﺘﺎب دوم ﺗـﻮارﯾﺦ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۲۰:(۲۰ﺑـﺎﻣـﺪادان ﺑﺮﺧـﺎﺳـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﺗـﻘﻮع رﻓـﺘﻨﺪ .درﺣـﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧـﺎرج ﻣﯽﺷـﺪﻧـﺪ ،ﯾﻬﻮﺷـﺎﻓـﺎط اﯾﺴﺘﺎد و ﮔـﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷـﻠﯿﻢ ،ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔـﻮش ﻓ ﺮا دﻫﯿﺪ! ﺑـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،اﯾامن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻮار مبﺎﻧﯿﺪ! اﻧﺒﯿﺎی او را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓّﻖ ﺷﻮﯾﺪ«.
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