
 
 

عطیه نـبوت یکی از مهمرتین عـطایای روح الـقدس می بـاشـد که خـدا بـه قـوم خـود برای 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 آیه هـا را می تـوانید در پـایان هـر درس 

مشاهده بفرمایید! 

خدا انبیاء و پیامربان را برای منود نقشه اش به برش فرستاده است. صحف انبیاء ( عاموس فصل ۳ آیه ۷). 
عطیه نبوت تا زمانی که جمع ایامنداران به کامل رشد و اتحاد برسد ادامه خواهد یافت. انجیل (یوحنا فصل ۱۶ آیه های ۷ تا 

 .(۱۴
در دوران پایانی انبیاء و پیامربان وجود خواهند داشت. صحف انبیا (یوئیل فصل ۲ آیه های ۲۸ تا ۲۹). 

قوم باقیامنده خدا از روح نبوت برخوردار هستند. انجیل (مکاشفه یوحنا فصل ۱۲ آیه ۱۷، فصل ۱۹ آیه 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 ۷ آیه های ۳ تا ۱۱)؛ انجیل (لوقا فصل ۲ آیه ۳۶)؛ بخش تاریخی 
(کتاب اول تواریخ فصل ۲۹ آیه ۲۹؛ کتاب دوم تواریخ فصل ۹ آیه ۲۹). 

پیام هـایی که خـانـم الـن جی وایت در خـواب و رؤیا دریافـت منـود آزمـون هـای کتاب مـقدسی در خـصوص اعرتاف بـه مسیح،  اجرا 
و بودن در راستای کالم خداوند را گذرانیده است. آنها همچنین مثرات نیکو برای پادشاهی خدا ببار آورده است. 

 انبیای خـدا معرتفند که عیسی مسیح جـسم پـوشیده اسـت. انجیل (رسـالـه اول یوحـنا فـصل ۴ 
آیه های ۱ تا ۳). 

 تکمیل و بـر آوردن یکی از آزمـون هـای عطیه نـبوت می بـاشـد. صـحف انبیاء ( کتاب ارمیا فـصل 
۲۸ آیه ۹). 

 انبیای خــدا الــهام و رؤیا دریافــت کردنــد. (این تجــربــه خــانــم الــن جی وایت نیز بــوده 
است.) تورات (سفر اعداد فصل ۱۲ آیه ۶)؛ انجیل (اعامل رسوالن فصل ۲ آیه های ۱۴ تا ۲۱). 

انبیای حقیقی بـا مکاشـفات گـذشـته از طـریق انبیاء و عیسی مسیح مـخالـفت منی کنند. انجیل 
(رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۱ آیه هـای ۱ تـا ۳)؛ صـحف انبیا (اشعیا فـصل ۸ آیه ۲۰)؛ انجیل (لـوقـا 

فصل ۲۴ آيه های ۲۵ تا ۲۷). 
رف خـدا را حکیامنـه اسـتفاده کنیم. انجیل  مـا مسـئول هسـتیم تـا عـطایایی بخشیده شـده از طـ

(متی فصل ۲۵ آيه های ۱۴ تا ۳۰). 
پیام نبی حقیقی مثر نیکو به بار خواهد آورد. انجیل (متی فصل ۷ آیه های ۱۵ تا ۲۰). 

آیات برای مطالعه بیشرت: انجیل (رساله نخست به تسالونیان فصل ۵ آیه های ۲۰ تا ۲۱)؛ کتب تاریخی (کتاب دوم تواریخ فصل ۲۰ آیه ۲۰). 

 
 

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؟ 
رای مـن  خـداونـد را بـخاطـر احـساس مسـئولیتش در قـبال قـوم خـود و اینکه پیامربی مـخصوص را در دوران آخـر، بـعنوان بخشی از جـمع ایامنـداران بـ

فرستاده است شکرگزارم. 

خـداونـدا، ای پـدر آسامنی ایامن دارم که تـو هـنوز تالش داری تـا بـا قـوم برگـزیده خـود بـواسـطه عطیه نـبوت ارتـباط داشـته بـاشی. خـواهـم کوشید تـا 
رای هـدایت مـطالـعه کنم و خـواسـت و اراده  نـوشـته هـای خـانـم الـن جی وایت را بـعنوان نـور کوچک در کنار کالم مـقدس تـو یعنی نـور عظیم بـ

ات برای قوم باقیامنده را جویا گردم. آمین! 

 https://t.me/joinchat/BA3i-D9_s0ZUMk1oSbPudg :لینک گروه                                                                
https://t.me/ahdejadeed :لینک کانال                              

Email:         info@ahdejadeed.com 
website:      www.ahdejadeed.com
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۱۷ - عطیه 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 پیرشفـت این جـنبش آشـكار گردیده اسـت. او بـعنوان پیام آور خـدا نـوشـته هـایش مرجعی قـابـل اعتامد از حقیقتی اسـت كـه برای جـمع ایامنـداران مـایه تسـلی، 
هـدایت، تعلیم، ارشـاد و اصـالحـات 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.»

استفاده شخصی

تعهد
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صحف انبیا (عاموس فصل ۳ آیه ۷): ۷ خداوند قادر متعال، پیش از آنکه بندگان خود، انبیا را از ارادٔه خود آگاه سازد، کاری منی کند. 
انجیل (رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۴ آیه هـای ۱۱ تـا ۱۳): ۱۱ او عـطایای مختلفی بـه مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسـالـت، بعضی را برای نـبّوت، بعضی را برای بـشارت و بعضی را برای شـبانی و تعلیم برگـزید، 
۱۲ تـا مـقّدسین را در كـاری كـه برای او انـجام می دهـند، مجّهـز 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 می شود، به انسانیّت كامل برسیم. 
انجیل (یوحـنا فـصل ۱۶ آیه هـای ۷ تـا ۱۴): ۷ بـا وجود این، این حقیقت را بـه شام می گـویم كـه رفنت مـن برای شام بهـرت اسـت زیرا اگـر مـن نروم پشـتیبانـتان نزد شام منی آید اّمـا اگـر بروم او را نزد شام خواهـم فرسـتاد 
۸ و وقتی او می آید جـهان را در مورد گـناه، عـدالـت و داوری مـتقاعـد می سـازد. ۹ گـناه را نـشان خواهـد داد چون بـه مـن ایامن نیاوردنـد، ۱۰ عـدالـت را مـكشوف خواهـد سـاخـت چون مـن نزد پـدر می روم و دیگر مرا 
نـخواهـند دید؛ ۱۱ و واقعیّت داوری بـه آنـها ثـابـت می شود چون حـكمران این جـهان مـحكوم شـده اسـت. ۱۲ «چیزهـای بسیاری هسـت كـه بـاید بـه شام بـگویم ولی شام فـعالً طـاقـت شنیدن آنـها را نـدارید. ۱۳  در هـر 
حـال، وقتی او كـه روح راسـتی اسـت بیاید شام را بـه متـام حقیقت رهربی خواهـد كرد، زیرا از خود سـخن نـخواهـد گـفت بـلكه فـقط دربـارٔه آنـچه بـشنود سـخن می گـوید و شام را از امور آینده بـاخرب می سـازد. ۱۴  او 

مرا جالل خواهد داد، زیرا حقایقی را كه از من دریافت كرده به شام اعالم خواهد منود. 
صـحف انبیا (یوئیل فـصل ۲ آیه هـای ۲۸ تـا ۲۹): ۲۸ بـعد از آن روح خـود را بـر هـمٔه مردم خواهـم ریخت. پرسان و دخرتان شام نـبّوت خواهـند کرد. پیران شام خواب هـا و جوانـان رؤیاهـا خواهـند دید. ۲۹ در آن 

روزها حتّی بر غالمان و کنیزان شام هم روح خود را خواهم ریخت. 
انجیل (مکاشـفه یوحـنا فـصل ۱۲ آیه  ۱۷؛ فـصل ۱۹ آیه ۱۰): فـصل ۱۲ آیه ۱۷: ۱۷ از این رو اژدهـا نسـبت بـه آن زن خشمگین شـد و رفـت تـا بـا بقیّٔه فـرزنـدان او كـه فرمـانـهای خـدا را نـگاه می دارنـد و بـه عیسی 
شـهادت می دهـند، بـجنگد. فـصل ۱۹ آیه ۱۰: ۱۰ در پیش پـای او بـه خـاک افـتادم تـا او را عـبادت كـنم، اّمـا او بـه مـن گـفت: «نـه، چنین نـكن! مـن خـادمی هسـتم مـانـند تـو و ایامنـداران دیگر كـه بـه عیسی مسیح 

شهادت می دهند، خدا را پرستش كن!» زیرا شهادتی كه دربارٔه عیسی داده شده، الهام بخش متام نبّوتهاست. 
کتب تـاریخی (کتاب نخسـت سـموئیل فـصل ۷ آیه هـای ۳ تـا ۱۱): ۳ نـاتـان 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 بـندٔه مـن داوود برسـان و بـگو که تـو کسی نیستی که برای مـن خـانـه ای بـسازد. ۶ زیرا از روزی که مـن بنی ارسائیل را از مرص بیرون آوردم در خـانـه ای سـاکن نشـده ام و جـای مـن همیشه در خیمه بـوده 
اسـت. ۷ آیا در هـر مکانی که مـن بـا مردم ارسائیل بـوده ام، از رهربانی که برای شـبانی آنـها برگـزیدم، هرگـز پرسیدم که چرا خـانـه ای از چـوب سـدر برایم نـساخـته انـد. ۸ «پـس بـرو و بـه داوود خـدمـتگزار مـن بـگو 
خـداونـد مـتعال چنین می گـوید: 'مـن تـو را از میان گوسـفندان در چراگـاه بـه رهربی مردم قوم خود ارسائیل رسـانـدم. ۹ هـمواره بـا تـو بوده ام و دشـمنان تـو را نـابود کرده ام. مـن نـام تـو را مـانـند مردمـان مـشهور در دنیا 
پرآوازه خـواهـم سـاخـت. ۱۰ برای قـوم خـود بنی ارسائیل، رسزمینی را تعیین کردم که برای همیشه وطـن ایشان بـاشـد و از رش دشـمنان در امـان بـاشـند ۱۱ و منی گـذارم مـانـند دورانی که داوران را بـر آنـها گامشتم، 

خوار و ذلیل شوند. همچنین سلسلٔه خاندان تو را برقرار می کنم. 
انجیل (لـوقـا فـصل ۲ آیه ۳۶): ۳۶ در آنـجا، همچنین زنی نبیّه بـه نـام حـنا زندگی می کرد كـه دخرت فـنوئیل از طـایفٔه اشیر بـود، او زنی بـود بسیار سـالـخورده، كـه بـعد از ازدواج، مـّدت هـفت سـال بـا شـوهرش زندگی 

كرده. 
کتب تاریخی (کتاب نخست تواریخ فصل ۲۹ آیه ۲۹): ۲۹ و اما کارهای داووِد پادشاه، از ابتدا تا انتها، در تواریخ سموئیِل نبی، تواریخ ناتاِن نبی و تواریخ جاِد نبی نوشته شده است. 

کتب تـاریخی (کتاب دوم تواریخ فـصل ۹ آیه ۲۹): ۲۹ دنـبالـه رویدادهـای سـلیامن، از ابـتدا تـا پـایان در کتاب تـاریخ نـاتـان نبی و در نـبّوت اخیای شیلونی و در رؤیای عـدوی رائی که دربـارٔه یربـعام پرس نـباط اسـت، 
نوشته شده است. 

انجیل (رسـالـه نخسـت یوحـنا فـصل ۴ آیه هـای ۱ تـا ۳): ۱ ای عـزیزان، بـه هـر نـبّوتی (الـهامی) اعتامد نكنید، بـلكه آنـها را بیازمـایید تـا ببینید كـه آیا در واقـع از جـانـب خـداسـت یا نـه، زیرا عـّدٔه  زیادی هسـتند كـه بـه 
رستارس دنیا رفـته، بـه دروغ نـبّوت می کنند. ۲ چـگونـه می توان نـبّوتی را که از طرف روح خـداسـت تشخیص داد؟ هرکه بـا هـدایت روح اقرار كـند كـه عیسی مسیح در جـسم ظـاهـر شـد، از جـانـب خـداسـت ۳ و هرکه 

ُمنكر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست، بلكه او دارای روح «دشمن مسیح» می باشد. شام شنیده اید كه او می آید، درحالی كه هم اكنون در این جهان است. 
صحف انبیا (ارمیا فصل ۲۸ آیه ۹): ۹ اّما نبی ای که نوید صلح می دهد، فقط وقتی پیام او تحقق یابد، آنگاه ثابت می شود که پیامش از جانب خداوند بوده است. 

تورات (سفر اعداد فصل ۱۲ آیه ۶): ۶ خداوند فرمود: «حرف مرا بشنوید، وقتی بخواهم با یک نبی حرف بزنم با او در رؤیا و خواب صحبت می کنم. 
انجیل (اعامل رسوالن فـصل ۲ آیه هـای ۱۴ تـا ۲۱): ۱۴ اّمـا پـطرس بـا آن یازده رسول برخـاسـت و صـدای خود را بـلند كرد و خـطاب بـه جـامعـت گـفت: «ای یهودیان و ای سـاكـنان اورشـلیم، توّجـه كنید: بـدانید و آگـاه 
بـاشید كـه ۱۵ برخالف تـصّور شام، این مردان مسـت نیستند؛ زیرا اکنون سـاعـت نُـه صـبح اسـت. ۱۶ بـلكه این هامن چیزی اسـت كـه یوئیل نبی گـفت: ۱۷ 'خـدا می فرمـاید در زمـان آخـر چنین خـواهـم كرد: از روح 
خـود بـر هـمٔه مردم فرو خـواهـم ریخت و پرسان و دخرتان شام نـبّوت خـواهـند كرد و جـوانـان شام رؤیاهـا و پیران شام خـوابـها خـواهـند دید. ۱۸ آری، حتّی بـر غالمـان و كنیزان خـود در آن روزهـا از روح خـود فرو 
رد. ۱۹ و در آسامن شگفتی هـا و بـر روی زمین نـشانـه هـایی ظـاهـر خـواهـم منـود، یعنی خـون، آتـش و دود غلیظ. ۲۰ پیش از آمـدن آن روز بـزرگ و پـر شـكوه  خـواهـم ریخت و ایشان نـبّوت خـواهـند كـ

خداوند، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت ۲۱ و چنان خواهد شد كه هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.' 
انجیل (رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۱ آیه هـای ۱ تـا ۳): ۱ خـدا در زمـان قـدیم، در اوقـات بسیار و بـه راهـهای مـختلف بـه وسیلٔه انبیا بـا نیاکان مـا تـكلّم فرمـود، ۲ ولی در این روزهـای آخـر بـه وسیلٔه پرس خـود بـا مـا 
سـخن گـفته اسـت. خـدا این پرس را وارث کّل كـاینات گردانیده و بـه وسیلٔه او هـمٔه عـامل هسـتی را آفـریده اسـت. ۳ آن پرس، فـروغ جـالل خـدا و مظهـر كـامـل وجـود اوسـت و كـاینات را بـا كالم پرقـدرت خـود نـگاه 

می دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عامل باال در دست راست حرضت اعلی نشست. 
صحف انبیا (اشعیا فصل ۸ آیه ۲۰): ۲۰ شام در پاسخ به آنها بگویید: «به آنچه خداوند به شام می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد. 

ردن گـفته هـای انبیا كُـند ذهـن هسـتید. ۲۶ آیا منی بـاید كـه مسیح قـبل از ورود بـه جـالل خـود  رمـود: «شام چـقدر دیر فـهم و در قـبول كـ انجیل (لـوقـا فـصل ۲۴ آیه هـای ۲۵ تـا ۲۷): ۲۵ سـپس عیسی بـه آنـان فـ
همین طور رنج ببیند؟» ۲۷ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا رشوع كرد و در هر قسمت از کتاب مقّدس آیاتی را كه دربارٔه خودش بود برای آنان بیان فرمود. 

انجیل (متی فـصل ۷ آیه هـای ۱۵ تـا ۲۰): ۱۵ «از انبیای دروغین برحـذر بـاشید كـه در لـباس میش بـه نزد شام می آیند، ولی در بـاطـن گرگـان درّنـده انـد. ۱۶ آنـان را از کارهـایشان خواهید شـناخـت. آیا می توان از بوتـهٔ 
خـار، انـگور و از خـاربـن، انجیر چید؟ ۱۷ همین طور درخـت خـوب میؤه خـوب بـه بـار می آورد و درخـت فـاسـد میؤه بـد. ۱۸ درخـت خـوب منی توانـد میؤه بـد بـه بـار آورد و نـه درخـت بـد میؤه خـوب. ۱۹ درختی كـه 

میؤه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. ۲۰ بنابراین شام آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. 
انجیل (رساله نخست به تسالونیکیان فصل ۵ آیه های ۲۰ تا ۲۱): ۲۰ نبّوتها را ناچیز نشامرید. ۲۱ همه چیز را بیازمایید و آنچه را كه نیكوست برای خود نگاه دارید. 

کتب تـاریخی (کتاب دوم تـواریخ فـصل ۱ آیه ۲۰):۲۰ بـامـدادان برخـاسـتند و بـه بیابـان تـقوع رفـتند. درحـالی که خـارج می شـدنـد، یهوشـافـاط ایستاد و گـفت: «ای مردم یهودا و اورشـلیم، بـه مـن گـوش فرا دهید! بـه 
خداوند خدای خود، ایامن داشته باشید تا استوار مبانید! انبیای او را باور کنید تا موفّق شوید.»
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