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“و به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس که این را می گوید آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت.

گویند و  اعمال و تنگی و مفلسی تو را می دانم، لکن دولتمند هستی، و کفر آنانی را که خود را یهود می 
نیستند، بلکه از کنیسه ی شیطانند.

از آن زحماتی که خواهی کشید، مترس! اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده 
شوید و مدت ده روز زحمت خواهید کشید. لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم.

آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید: “هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت.”

مقدمه

برای اینکه ذهنتان را روشن کنم، می خواهم دوباره به این نکته اشاره کنم که ما چطور به اسامی پیغام آوران اعصار مختلف 
رسیدیم. خدا در اراده ی عالی خود، اراده نمود تا تاریخ کلیسای عهد جدید از بین نرود، همان گونه که اراده کرد تا تاریخ اسرائیل 
با قرار دادن در کتاب مقدس و همخوانی و تصدیق آن با طومارهای بسیار، ظروف سفالی و سایر مصنوعاتی که باستان  شناسان 
ی اول تا به اآلن در اختیار  یافته و تفسیر نموده اند از بین نرود.. ما در حقیقت یک تفسیر جاری از تاریخ کتاب مقدس از صفحه 

داریم.

بدین ترتیب با مطالعه ی تاریخ می توانیم دریابیم که کدام مرد یا مردان در اعصار مختلف بیشترین نزدیکی را به الگوی اصلی 
و اولیه خدا، یعنی پولس  رسول داشتند. کسانی که خدا استفاده نمود تا قوم خود را به حقیقت کالم بازگرداند، کسانی هستند که 
آور  باید سنجیده شوند، سپس از میان آنها یکی خواهد بود که به وضوح بیشترین نزدیکی را به قوّت کالم دارد. آن فرد، پیغام 
است. ادوار هم با مطالعه ی تاریخ مشخص می شود. باید به سادگی ادوار را آن گونه که در کتاب مکاشفه یافت می شوند، خواند. 
و تمام آنها کامالً با تاریخ منطبق است، همان گونه که باید باشد. از آنجا  که ادوار کلیسا از پیش توسط خدا گفته شده و شرایط 
آن مکشوف گشته، پس بر حسب لزوم، تاریخی که به دنبال آن می آید، همان گونه خواهد بود که کتاب مقدس تعیین نموده. به 
همین سادگی است و سادگی کلید کالم است. 3 حال با تمام این احوال، من محقق و یا تاریخدان نبوده ام. به دنبال این بوده ام که 
ذهن روحانی داشته باشم و این تنها بدلیل تأیید قطعی و مسلّم روح خداست که این مردان را برگزیدم. این حقیقت دارد، چرا که 

خداوند از قلب من آگاه است.

ر و آ پیغام 

با استفاده از قانون خدادادی مان برای انتخاب پیغام آور هر دوره بدون تردید اعالم می کنیم که ایرنیوس توسط خداوند برای 
این جایگاه بلند کرده شده بود. او شاگرد پولیکارپ، آن مقدس بزرگ و جنگجوی ایمان بود. تردیدی نیست که او با نشستن در 
برابر قدم های آن مرد بزرگ، زینت های مسیحی که زندگی او را دنبال می کرد، آموخته بود؛ چون پولیکارپ در رابطه با زندگی 

ب مالمت، یکی از برجسته ترین مقدسین تمام ادوار بود.

از مطالعات خودتان به یاد خواهید آورد که پولیکارپ به شهادت رسید. برای فرارکردن خیلی پیر بود و صادق تر از این بود که 
بگذارد کسی او را پنهان کند و بعداً برای انجام آن کار مجازات شود، او خود را تسلیم موت نمود. ولی قبل از آن درخواست کرد 
که اجازه دهند دو ساعت برای برادرانش در خدواند، برای حاکم، برای دشمنانش و اسیرکنندگانش دعا کند و این اجازه به او داده 
شد. او مانند مقدسین تمام دوره ها و مشتاق برای رستاخیزی بهتر، محکم ایستاد و رد کردن خداوند را نپذیرفت و با ضمیری آزاد 
مرد. او را در برابر تیر چوب و آتش روشن شده گذاردند، (به درخواست خودش او را نبستند.) اما آتش از بدن او فاصله گرفت و او 
را لمس نکرد. سپس بدنش با یک شمشیر دریده شد. وقتی این کار انجام شد، آب از پهلوی او فوران کرد و آتش را در بر گرفت و 
واقعاً دیده شد که روح او به حالت یک کبوتر از جسمش خارج شد. در عین حال با تمام این شهادت ها این شاگرد یوحنّای 
وحی دهنده، در برابر سیستم نقوالوی مخالفتی نداشت، زیرا او خودش به تشکیالت متمایل بود، بدون اینکه متوجه باشد شوق 

مشارکت و آنچه که در ظاهر، برنامه ای خوب برای پروردن کار خدا به نظر می رسید، در حقیقت خدعه ی دشمن بود.

که او در   این درباره ی ایرنیوس صدق نمی کرد. او مخالف هرگونه و حالتی از تشکیالت بود. همچنین، تاریخ زندگی او، جای
از تجلیات بزرگ روح القدوس بود و کالم با یک وضوح و انطباق غیرمعمول با فرامین و آن خداوند را خدمت نمود، یکی 
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چهارچوب اولیه ی آن تعلیم داده می شد. کلیساهای او در فرانسه به داشتن عطایای روح شناخته می شدند، زیرا مقدسین به زبان ها 
صحبت می کردند، نبوت می کردند، مردگان را زنده می کردند و با دعای ایمان بیماران را شفا می دادند. او خطر هرگونه برادری 
سازماندهی شده در میان مشایخ، شبانان و سایرین را می دانست. او استوار برای یک کلیسای محلی متحد  شده ی پر از روح و 

ظاهرکننده ی عطایا ایستاد و خدا او را با ظهور قوّت خدا در میان مقدسین محترم شمرد.

او همچنین درک واضحی از الوهیت داشت. از آنجا که او شاگرد پولیکارپ بود، که او نیز شاگرد یوحنّای رسول بود، 
می توانیم بدانیم که او کامل ترین تعلیم ممکن را در این زمینه داشت. در صفحه ی 412 از جلد اول کتاب دوران هم  عصر نیقیه، 
این شرح را از او درباره ی الوهیت می بینیم: “تمام تجلیات دیگر، به همین صورت، عنوان یک شخص را آشکار می کند و همان 
وجود، خداوند قوّت، خداوند، پدر همه، خدای قادر، حضرت اعلی خالق، سازنده و از این قیبل، اینها اسامی و عناوین یک توالی 
از وجودهای دیگر نیست، بلکه از یک و از همان.” او به وضوح اشاره کرد که اینها چیزی جز عنوان نیستند، همانند رز شارون، 

ستاره ی درخشنده ی صبح و سایر عناوین. چیزی جز یک خدا وجود ندارد. نام او خداوند عیسی مسیح است.

به این ترتیب با تبعیت قاطع او از کالم، درک عالی او از کتاب مقدس و حضور قوّت خدا در آن خدمت، او انتخاب درست 
برای این دوره است. در مجموع باعث تأسف است که سایر ادوار چنین تعادلی را در ثمره ی پیغام آورانشان نداشتند، یعنی قوّت و 

هدایت روح القدس و کالم.

ا ن اسمیر

شهر اسمیرنا، در شمال افسس و در دهانه ی خلیج اسمیرنا واقع شده بود. بخاطر بندرگاه خیلی خوبش یک مرکز تجاری و 
بخاطر صادراتش مشهور بود. همچنین بخاطر مدرسه ی علوم بدیع، فلسفه، پزشکی، علوم و ساختمان های زیبایش متمایز بود. 
یهودیان بسیاری آنجا زندگی می کردند و به شدت مخالف مسیحیت بودند، حتی بیشتر از رومیان. در حقیقت، پولیکارپ، 
نخستین اسقف در اسمیرنا، توسط یهودیان به شهادت رسید و گفته شده است که آنها روز مقدس خود (شنبه) را ب حرمت 

ساختند تا چوب حمل کنند و برای آتش  زدن او، هیزم آماده کنند.

کلمه ی اسمیرنا به معنای «تلخ»، از کلمه ی «مُر» نشأت گرفته است که در مومیای کردن اجساد استفاده می شد. به این 
ترتیب ما یک مفهوم دوگانه را در این دوره داریم. این یک دوره ی تلخ بود که مملو از موت بود. دو تاک در چهارچوب کلیسا بود. 
با افزایش تلخی از جانب تاک کاذب نسبت به تاک حقیقی بیشتر و بیشتر از هم جدا می شدند. موت، فقط بذر کاذب نبود، بلکه 
در تاک حقیقی هم یک رخوت خزنده و یک ضعف وجود داشت، چرا که آنها الحال از حقیقت خالص چند سال نخستین پس از 
پنطیکاست جدا شده، و هیچ ایماندار راستینی، چنان که به وفور در نمونه های عهد عتیق دیدیم، از نظر روحانی قوی تر، سالمت و 
زنده تر از دانشش و اطاعت از کالم راستین خدا نیست. تشکیالت داشت ب درنگ رشد می کرد و موت عضویت تأیید و افزوده 

می گشت، زیرا هدایت روح القدس کنار گذارده شده و کالم با اعتقاد نامه و آیین ها، دگم ها و مراسم انسانی جایگزین شده بود.

وقتی اسرائیل وارد اتحاد های غیرمشروع با دنیا شد و مشارکت از طریق ازدواج را شکل داد، در نهایت روزی رسید که 
جهان غلبه یافت و بابل، قوم خدا را به اسارت برد. حال، وقتی به اسارت رفتند، با داشتن کهانت یک هیکل و کالم اسیر شدند. 
ولی وقتی از اسارت برگشتند آنها رب ها، الهیدانان فریسی، کنیسه و تلمود را داشتند. زمانی که عیسی  آمد، آن قدر فاسد بودند که 
او آنها را از پدرشان ابلیس خواند، علی رغم اینکه از نظر جسمانی فرزندان ابراهیم بودند. در این دوره نیز ما شاهد وقوع چنین 
چیزی هستیم. هرچند همان گونه که «تمام اسرائیل»، اسرائیل نیست، بلکه فقط یک گروه کوچک اسرائیلی روحانی بودند. پس 

همیشه یک گروه کوچک مسیحیان راستین خواهد بود، عروس عیسی مسیح، تا زمانی که او به سراغ خاصان خود آید.

در این شهر دو معبد مشهور وجود داشت. یکی معبدی بود که برای پرستش زئوس ساخته شده بود، و دیگری معبدی بود که 
برای پرستش سیبِل و در میان این دو معبد، یکی از زیباترین معابر دوران باستان به نام خیابان طالی وجود داشت. به نظر من، 
این نوعی هجوم شرک گرای را به تصویر می کشد که در نخستین دوره آغاز شده بود، ولی تصور می شد که فقط در رُم وجود دارد. 
پیوند دو معبد یکی خدا و یکی الهه، بذر مریم  پرستی است جای که در آن مریم، مادر خدا خوانده می شود و حرمت و عنوان و 

قوّتی برابر با عیسی مسیح به او داده شده است.

خیابان طالی که آنها را به هم پیوند می دهد، تصویری است از طمع و حرصی که باعث شد تشکیالت نقوالوی به حکومت 
ملحق شود، چون می دانستند که قدرت و ثروت به آنها تقدیم شده است.همان گونه که دوره ی افسسیان بستر بذر غم  انگیز دوره ی 
پرغامس بود که باید در آینده می آمد، این دوره ی اسمیرنا باران، آفتاب و خوراکی بود که فساد شرم آوری را که کلیسا را در زنا که 
یک فحشای روحانی است و هرگز از آن باز نخواهد گشت، تضمین نمود. موت داشت ریشه اش را در شاخه نفوذ می داد و کسانی 

که از او بهره مند می شدند، از موت و تلخی بهره مند می گشتند.

این دوره از سال 170 تا 312 بعد از میالد دوام داشت.

تحیّت

مکاشفه 2: 8
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“این را می گوید آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت.”

“اول و آخر که مرده شد و زنده گشت.” اینها سخنان یک انسان نیست، یک انسان (اگر می توانست از قبر سخن بگوید) 
می گفت: “من ابتدا و انتها هستم، زنده بودم و مرده گشتم.” اولین چیزی که برای یک انسان اتفاق می افتد این است که او متولد 
می شود (زنده است) و آخرین چیزی که اتفاق می افتد این است که می میرد. پس این انسان نیست که تکلم می کند. این الوهیت 
است. آن انسان (آدم) حیات را گرفت و آن را به موت تبدیل نمود. ولی این انسان (عیسی) موت را گرفت و به حیات تبدیل 
نمود. آدم ب گناهی را گرفت و به گناه تبدیل نمود. این یکی گناه را گرفت و آن را به عدالت تبدیل نمود. آدم فردوس را گرفت و 
گردد تا دنیا را با تخریب به عدنی دیگر تبدیل سازد. آدم حیاتی پر  آن را تبدیل به یک بیابان پر زوزه ساخت، ولی این یکی بازمی 
از مشارکت و شادی را از خدا گرفت و آن را به بیابانی از تاریکی روحانی که سقوط در گناه را ثمر آورد، تبدیل نمود؛ فساد 
اخالقی، رنج، زحمت، فریب و فسادی که در جان انسان ها بود. ولی این یکی، از تمام موت فجیع و تنزّلی که بشریت را پر کرده 
بود، حیات عدالت و زیبای را ثمر آورد، تا همان طور که زمانی گناه در موت سلطه داشت، اکنون انسان ها بواسطه ی یک نفر، 
یعنی عیسی مسیح، در عدالت سلطه داشته باشند. هرچند که اتهام بسیار سنگین بود، ولی اکنون عطای او در حیات ابدی کثیرتر 

است.

و اکنون او در میان کسانی که رهانیده گام برمی دارد، یعنی کلیسای خویش. آنانی که رهای یافتند، چه بودند؟ کسانی مانند 
پولس، قاتل و فاسد نبودند؟ افرادی مانند دزد روی صلیب نبودند، سارق و قاتل؟ همه اجرت فیض او، همه بازگردانده شده از 

موت، همه زنده شده در مسیح عیسی، خداوند.

نمی دانم که آیا متوجه تحیّت دوره ی اول و تحیّت این دوره شدید. آنها را کنار هم بگذارید. “این را می گوید که هفت ستاره 
را به دست راست خود دارد و در میان کلیساها می خرامد. این را می گوید آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت.” این یک 

سخن و همان شخص است و دارد به ما می گوید که کلیسا ازآن اوست.

طور است، نسل ملوکانه در میان کلیسا. همانطور که فقط دانه در  همان طور که دانه ی میوه در وسط میوه است، او هم همین 
خود حیات دارد، او نیز حیات کلیساست. گام  برداشتن او نمایانگر مراقبت خستگی  ناپذیر او از آن است. او شبان اعظم است که 
مراقب خاصّان خود است. این حق اوست، چون او آن کلیسا را به خون خود خریداری نمود. آن خون، خون خداست. کسی که 
مالک آن کلیساست، خداست؛ خود خدا. او “ابتدا و انتهاست”. این عنوان، ابدیّت را بیان می کند. او مرده بود و زنده است. او 
بها را پرداخت تا تنها او مالکیت هیکل خدا را داشته باشد. او بر آن حکم می کند، در آن پرستیده می شود. با هرکس که خداوندی 
و اقتدار او را بگیرد، مقابله می کند؛ تردیدی نیست. دلیل اینکه در هر دوره ای خود را در عنوانی الهی معرفی می کند، این است 
که قوم را تسلی داده و به آنها هشدار دهد. او به تاک دروغین هشدار داده و تاک حقیقی را تسلی می دهد. این خدای واحد 

قادر است. او را بشنوید و زنده بمانید.

شرایط دوره

مکاشفه 9:2

گویند و  “اعمال و تنگی و مفلسی تو را می دانم، لکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهود می 
نیستند، بلکه از کنیسه شیطانند.”

نکته ی کلیدی این دوره به قدر مسلّم مصیبت هاست. اگر جفا و مصیبتی در دوره ی نخست بود، در سرتاسر دوره ی دوم 
بینی شده است. تردیدی نیست که این سخنان پولس در کالم در رابطه با جماعت مسیحیان در هر  تشدید این مصیبت ها پیش 

دوره و هرجای از جهان که باشند، کاربرد دارد.

عبرانیان 38−32:10

“ولیکن ایام سلف را به یاد آورید که بعد از آنکه منور گردیدید، متحمل مجاهده ای عظیم از دردها شدید،

بودید که در  چه از اینکه از دشنام ها و زحمات تماشای مردم می شدید، و چه از آنکه شریک با کسانی می 
چنین چیزها بسر می بردند.

زیرا که با اسیران نیز همدرد می بودید و تاراج اموال خود را نیز به خوشی می پذیرفتید، چون دانستید که خود 
شما را در آسمان مال نیکوتر و باقی است.

پس ترک مکنید دلیری خود را که مقرون به مجازات عظیم می باشد.

زیرا که شما را صبر الزم است تا اراده ی خدا را بجا آورده، وعده را بیابید.

زیرا که «بعد از اندک زمانی، آن آینده خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود.
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لکن عادل به ایمان زیست خواهد نمود و اگر مرتد شود، نفس من با وی خوش نخواهد شد.“

ارتباط مردم خوش قلب با ایمانداران راستین صرفاً بخاطر خوش قلب آنها، ممکن است منجر به موت شود.

حال، خداوند خدای قادر می گوید “می دانم” او در میان قوم خود درحال گام  برداشتن است. او آنجاست، شبان اعظم گلّه. 
ولی آیا او مانع جفاها می شود؟ آیا مصیبت ها را متوقف می کند؟ نه، این کار را نمی کند. او به سادگی می گوید: “تنگی تو را می 
دانم، از سختی های تو غافل نیستم.” این چه سنگ لغزشی برای بسیاری از مردم است. مانند اسرائیل، آنها نمی دانند که آیا خدا 

واقعاً آنها را دوست دارد. چطور ممکن است خدا، عادل و پرمحبت باشد و بعد بایستد و رنج کشیدن قوم خود را تماشا کند؟

این چیزی است که آنها در مالکی 1 : 1 − 3 پرسیدند.

“وحی کالم خداوند درباره اسرائیل به واسطه ی مالکی.

ای؟ آیا عیسو  خداوند می گوید که شما را دوست داشته ام. اما شما می گویید: “چگونه ما را دوست داشته 
برادر یعقوب نبود؟” و خداوند می گوید که: “یعقوب را دوست داشتم،

و از عیسو نفرت نمودم و کوه های او را ویران و میراث وی را نصیب شغال های بیابان گردانیدم.“

می دانید، آنها نمی توانستند محبت خدا را متوجه شوند. آنها فکر می کردند که محبت به معنای رنج  نکشیدن است. ولی 
بود، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی بیفتد،  خدا گفت که محبت او یک محبت «گزینشی» است. گواه محبت او برگزیدگی 
محبت او به راستی، با این اصل که آنها برای نجات برگزیده شده بودند، اثبات شده بود. (که از ابتدا خدا شما را برگزید برای 

نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی.)

او ممکن است شما را به مرگ بسپارد، چنان که پولس را سپرد. ممکن است شما را به رنج ها بسپارد، مانند ایوب. این 
امتیاز اوست، او حاکم است. ولی اینها همه با یک هدف است، اگر او هدفی نداشت، آن وقت صانع ناامیدی و یأس بود و نه 
آرامی. هدف او این است که پس از اندکی رنج کامل بشویم. بنا شده و قوّت بیابیم. همان طور که ایوب گفت: “مرا قوّت خواهد 
 که کشید، آموخت. او در حقیقت در رنج های بخشید.” (ایوب 6:23) می بینید او، خودش، رنج کشید. او اطاعت را در رنج های

که کشید، کامل شد.

عبرانیان 9−8:5

“هرچند پسر بود، به مصیبت های که کشید، اطاعت را آموخت

و کامل شده، جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت.“

به زبان ساده، شخصیت عیسی بواسطه ی مصیبت ها کامل شد و طبق سخنان پولس، او بر کلیسای خود هم قیاسی از رنج ها 
را گذارده تا ایشان نیز، با ایمان به خدا زمانی که بخاطر او در مصیبت هستند، به نقطه ی تکامل برسند. چرا این را می خواست؟

یعقوب 4−2:1

“ای برادران من! وقتی که در تجربه   های گوناگون مبتال شوید، کمال خوشی دانید.

چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند.

لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید.“

چرا کاری نمی کند؟ دلیلش در رومیان 8 : 17 − 18 است.

های او  “و هرگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم یعنی ورثه ی خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت 
هستیم تا در جالل وی نیز شریک باشیم.

زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جاللی که در ما ظاهر خواهد شد، هیچ است.“

نمی توانیم با او سلطنت کنیم، مگر اینکه با او رنج بکشیم. باید رنج بکشید، تا سلطنت کنید. دلیل آن هم این است که 
شخصیت هرگز بدون زحمت درست نمی شود. شخصیت یک پیروزی است، نه یک عطا. یک انسان، بدون شخصیت نمی تواند 
حکمرانی کند چون قدرت بدون شخصیت، شیطانی است. ولی قدرت با سیرت و شخصیت، مناسب حکمرانی است. از آنجا  که 
او می خواهد ما حتی در تخت او سهیم باشیم، بر همان اساس که او غالب آمد و بر تخت پدر خود نشست، پس ما باید غالب 
نظیری که در   شویم تا با او بر تخت بنشینیم. مصیبت های اندک و موقتی که ما با آنها مواجه می شویم، قابل مقایسه با جالل ب
زمان آمدن او در ما ظاهر می شود، نیست. اوه، چه گنجینه ای برای آنانی که حاضرند بواسطه ی مصیبت ها وارد ملکوت او بشوند، 

مهیا گشته است.
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“ای حبیبان! تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما می آید که گویا چیزی 
غریب بر شما واقع شده باشد.”

این چیزی است که پطرس رسول در اول پطرس 4 : 12 گفت. آیا این عجیب است که خدا می خواهد ما بواسطه ی رنج ها، 
شخصیتی مانند مسیح بیابیم؟ خیر قربان! همه ی ما آزمون هایمان را داریم. همه ی ما آزموده و بعنوان پسران، تأدیب شده ایم. 

کسی نیست که از آن عبور نکند. کلیسای که متحمل و آزموده نشود، آن را نیافته، از خدا نیست.

عبرانیان 6:12 و 8

زند. لکن اگر  “زیرا هر که را خداوند دوست می دارد، توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می 
ب تادیب می باشید، که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرام زادگانید نه پسران.”

ای از آن فارغ نیست، هیچ ایماندار راستینی از  حال، این شرایط خاص اسمیرنا باید برای تمام ادوار اطالق شود. هیچ دوره 
آن فارغ نیست. این از خداست. این اراده ی خداست. ضروری است. ما نیاز داریم تا خداوند این حقیقت را به ما بیاموزد که 

باید در زحمت باشیم و در انجام آن، مانند مسیح باشیم.

متی 12−11:5

خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند.

طور بر انبیای قبل از  خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین 
شما جفا می رسانیدند.

آسمان های ابری و طوفان های زندگی نشانه ی مذمت خدا نیست. آسمان آب و آب های ساکن هم نشانه ی محبت و تأیید او 
در آن محبوب است. محبت او گزینشی است که او پیش از بنیان عالم برای ما داشت. آیا  نیست. بلکه تأیید تک تک ما فقط 
او گفته و محبت خود را به ما آشکار نموده، زیرا ما را نزد خود  او ما را دوست دارد؟ اوه، بله. اما چطور بدانیم؟ باید بدانیم، زیرا 
آورده و روح خود را به ما عطا نموده و ما را فرزندان قرار داده است. من چگونه باید محبت خود را به او اثبات نمایم؟ با ایمان به 

چیزی که او گفته و با وجد در عین سختی ها که او در حکمت خود اجازه می دهد، این واقع شود.

“مفلسی تو را می دانم، لکن دولتمند هستی.”

دوباره همین است. او را می بینیم که در میان کلیسای خود می خرامد. مانند یک پدر، خانواده ی خود را تحت نظر دارد. او 
سر خانه ی خویش است. او فراهم  کننده است. او محافظت  کننده است. در عین حال به فقر آنها می نگرد. اوه، یک ایماندار تعلیم 
نیافته چقدر در این لغزش می خورد. چطور خدا می تواند تحمل کند که بر فقر خاصّان خود بنگرد، آن را متوقف نکند و 

سخاوتمندانه همه ی مایحتاج آنها را عطا نکند؟

اینجاست که باز باید به محبت، نیکوی و حکمت خدا ایمان داشته باشید، این هم، ضروری است. یادتان باشد که او این 
پند را داد: “پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. زیرا که در طلب جمیع این چیزها امت ها 
می باشند. اما پدر آسمانی شما می داند که به این همه چیز احتیاج دارید. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این 

همه برای شما مزید خواهد شد.”

قوم خدا تفکر مادی ندارند. تفکر آنها مانند مسیح است، آنها گنج های زمینی را طالب نیستند، بلکه آنچه از باالست را 
می طلبند. این کامالً درست است. اکثریت مسیحیان ثروتمند نیستند، بلکه در زمره ی فقرا قرار دارند. در ایام عیسی هم، چنین 
بود. در دوران پولس هم صادق بود و امروز هم باید چنین باشد. اوه، امروز این خیلی حقیقت ندارد، چرا که عصر کلیسای 
که یکی از معیارهای روحانی وفور چیزهای زمینی است. اوه، چقدر کلیسا در   الئودیکیه یکی از ثروتمندترین هاست، تا جای
داشته هایش ثروتمند است. “خوشابحال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.” (انجیل متّی 3:5) “زیرا 
ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت و سالمتی و خوشی در روح القدس.” (رومیان 17:14) ملکوت خدا، خوردن و 

آشامیدن نیست، کاال نیست، بلکه در درون ماست. یک فرد توانگر در خدا توانگر است، نه چیزهای دیگر.

بینیم، چیزهای زیادی نداری که به رخ بکشی، آنچه داشتی از تو  روح، فریاد می زند: “اوه، فقر تو را می بینیم، نیازت را می 
گرفته شده است. به خوشی دارای ات را به عوض حیات ابدی دادی، به تو خندیدند، تمسخر شدی. منابع جسمانی نداری که به 
آن متکی باشی، ولی با تمام این اوصاف تو دولتمند هستی. امنیت تو در اوست که سپر توست و پاداش ب نهایت عظیم عطا 
می کند. پادشاهی تو باید بیاید. بلکه خواهد آمد و یک پادشاهی جاودان خواهد بود. بله، از سختی ها و دردهای تو آگاهم. 
گردم تا تو را برای خود اختیار کنم، به یاد خواهم آورده و بعد تو  می دانم تحمل آن چقدر سخت است. ولی تمام اینها را وقتی برمی 

را اجرت خواهم داد.”

ثروتمند  فرزندان خدا  از  برخی  نجات بخشد.  ثروتمند را  فرد  یک  می تواند  زیرا خدا  نیست،  ثروتمند  افراد  ضد  بر  این 
هستند.
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ولی پول می تواند یک دام  باشد، نه فقط برای کسی که آن را دارد، حتی برای آنانی که آن را ندارند. در همان ابتدا، در اولین دوره 
یعقوب، بر کسانی که افراد غنی را محترم تر می شماردند، فریاد برآورد: “ای برادران من! ایمان خداوند ما عیسی، رب الجالل را با 
ظاهر بینی مدارید.” (یعقوب 1:2) فقرا داشتند ثروتمندان را تکریم می کردند، برای اینکه از آنها کمک دریافت کنند، بجای 
اینکه به خدا توکل داشته باشند. “این کار را نکنید...” یعقوب می گوید: “این کار را نکنید، پول همه  چیز نیست، پول پاسخ شما 
نیست.” امروز هم پاسخ ما نیست. ثروت ما بیش از هر زمان دیگری است و در عین حال از نظر روحانی دستاوردهای خیلی 
کمتری داشته ایم. خدا با پول کار نمی کند. او با روح خود حرکت می کند و این حرکت روح تنها به حیاتی که وقف کالم شده باشد، 

می آید.

کنیسه ی شیطان

مکاشفه 9:2

“و کفر آنانی که خود را یهود می گویند و نیستند، بلکه از کنیسه ی شیطانند.”

این آیه ای است که بسیار حائز اهمیت است. نه فقط بخاطر محتوای خاص آن، بلکه بخاطر اینکه تقریباً در دوره ای که 
هزار سال بعد از آن است، تکرار می شود.

مکاشفه 9:2

گویند و  گاعمال و تنگی و مفلسی تو را می دانم، لکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهود می 
نیستند، بلکه از کنیسه ی شیطانند.“

قبل از هر چیز، عبارت یهود توصیف گر مذهب قوم یهود نیست. این تنها به مردم یهودا اشاره می کند و دقیقاً همان معنی را 
دارد که مثالً من بگویم من یک ایرلندی زاده هستم، آنها دروغگو بودند. آنها بواسطه ی والدت، یهودی نبودند و بواسطه ی دین هم 

یهودی نبودند.

اگر این درست باشد، آنها چه بودند؟ آنها قوم فریب  خورده ای بودند که اکنون جزئی از کلیسا بودند. آنها متعلق به تاک 
دروغین بودند.

آنها از کلیسای راستین نبودند، بلکه از کلیسای دروغین، چون خدا گفت که آنها “از کنیسه ی شیطانند”.

حال، عبارت کنیسه همان عبارتی نیست که ما برای کلیسا استفاده می کنیم. در کتاب مقدس کلیسا به مفهوم «خوانده 
 شدگان به خروج» می باشد یا «احضار شدگان». نویسنده ی مزمور درباره ی این قوم برگزیده چنین می گوید:

ی تا به درگاه های تو ساکن شود.” “خوشابحال کسی که او را برگزیده و مقرب خود ساخته ا

مزامیر 65: 4

ولی مفهوم کنیسه یعنی «جماعت یا جمع  شدن» این می تواند خوب یا بد باشد، ولی در این مورد، بد است. چون اینها 
کسانی هستند که جمع  شدنشان از خدا نیست، بلکه از خودشان است. اشعیاء در مورد آنها گفت:

“همانا جمع خواهند شد، اما نه به اذن من. آنانی که به ضد تو جمع می شوند، به سبب تو خواهند افتاد.”

اشعیاء 15:54

و از آنجا که اینها مطمئناً بر ضد تاک حقیقی بودند، خدا در نابودی به آنها رسیدگی خواهد کرد.

حال چرا ما کسانی را داریم که در چهارچوب کلیسا ادغام شده اند و خود را یهود می خوانند؟ دلیلش این است که آنها 
دروغگو بودند، پس می توانستند هر ادعای که می خواستند، بکنند. می توانستند هرچه می خواستند را بعنوان یک حقیقت 
بگویند و به آن بچسبند و در این مورد می توانستند با یک فکر قوی در ذهن خود، دروغ بگویند. آیا این گونه نبود که کلیسای 
اولیه، اگر نه کامالً بلکه غالب آن از یهودیان تشکیل شده بود و آنها را اعضای بدن خویش می کرد؟ دوازده رسول یهودی بودند و 
رسوالن بعدی یا یهودی بودند و یا نوایمان. بنابراین برای آنها اینکه سوگند یاد کنند یهودی بودند، این برتری را به آنها می داد که 
ادعای اصل و اصیل  بودن بنمایند. یک دروغ بگویید، بر آن اصرار کنید و حقیقت و تاریخ را نادیده بگیرید. این را بگویید و 

مدام برای افراد تکرار کنید، به زودی آن را خواهند پذیرفت.

خوب، اینجا متوجه یک چیزی شدید؟ آیا امروز همان روح در کلیسا نیست؟ آیا گروهی نیستند که مدعی اصل  بودن 
هستند و می گویند که نجات تنها در آنهاست؟ آیا نمی گویند کلید ملکوت را دارند که از پطرس دریافت کردند؟ آیا نمی گویند 
رد؟ حتی  دا ن آن وجود  رای  ب ریخی  ا ت ه  ا ً هیچ گو ا ق مطل که پطرس اولین پاپ بود و در رُم ساکن شد، درصورتی که 
پدر دروغگویان، پدر او باشد و  باور کرده اند. کنیسه ی شیطان! اگر شیطان  تحصیلکرده ترین و آگاه ترین پیروان او دروغ های او را 
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پس این عجیب نیست کسانی هم که در کنیسه ی او هستند، دروغگو باشند.

به موضوع کفر توجه کنید. کسانی که در کنیسه ی شیطانند در این مثال به خدا کفر نمی گفتند ( هرچند که نیازی به گفتن آن 
نیست)، بلکه به کلیسای راستین کفر می گفتند. مسلّم است، همان طور که قائن بر هابیل جفا رسانده، او را کشت و چون او (قائن) 
ازآن شریر بود، و همان گونه که پیروان رسمی یهود (چون عیسی گفت که آنها از پدر خود، ابلیس هستند.) تالش کردند تا مسیحیان 
را در چند سال نخست اولین دوره نابود کنند، اکنون همان گروه (تاک دروغین)، پرقدرت تر اقدام به نابود کردن ایماندار راستین 

در دومین دوره می کند. روح ضد مسیح درحال رشد است.

گروهی که به آهستگی و قدم به قدم از طریق اعمالش (نقوالوی گری) راه خود را به کلیسا باز کرد، دیگر از آشکار بودن 
هراسی ندارد و به وضوح گروهی را از خودش تشکیل داده و با یک عداوت آشکار بر ضد کلیسای راستین حرکت می کند.

حال، زمانی که می گویم این یک کلیسای سازمان  یافته ی ضد مسیح بود، حقیقت تاریخ تصدیق  شده را به شما می دهم. 
اولین کلیسا که در رُم تشکیل شد و (تاریخ آن را در دوره ی پرغامس بررسی خواهیم نمود) حقیقت خدا را با معرفی مذاهب شرک 
با اسامی و مفاهیم مسیحی به دروغ تبدیل کرده بود،. در دومین دوره آن قدر وارد شرک شده بود (هرچند که مدعی کلیسای راستین 
کیلومتر راه رفت تا تضرع کرده، آنها بازگشت نمایند. آنها این کار را نکردند، یک  بود.) که پولیکارپ در سنین پیری 3000 
سلسله مراتب قوی، یک تشکیالت قوی و یک جدای کامل از کالم داشتند. پس این کنیسه ی شیطان است، پر از کفر که 
الحال بذر تعلیم نقوالوی در آن قرار داشت که به زودی کرسی یا قوّت مذهب شیطانی خواهد بود. این دقیقاً درست است، چون 

مکاشفه 2:9 نمی گوید که این افراد از کنیسه ی شیطانند، بلکه می گوید کنیسه ی شیطانند.

این روح ضد مسیح، چیز تازه ای نیست. چیزی نیست که فقط در ادوار کلیسای آمده باشد. همواره اینجا بوده است. برای 
کند و کلیسا را در بر می گیرد، به عهد عتیق نگاه کنید و آنجا  درک واضح اینکه چگونه عمل می کند، چگونه با خدا مخالفت می 

او را ببینید. روح را در اسرائیل بررسی کنیم، زمانی که از مصر خارج شد تا کلیسای در بیابان باشد، چگونه آشکار شد.

درست همان گونه که کلیسای اولیه تحت خدمت ناب روح القدس با آیات و معجزات و ظهور نبوت ها، زبان ها و ترجمه ها، 
حکمت، شفاها و علم آغاز کرد، زمانی هم که اسرائیل مصر را ترک کرد، آنها تحت رهبری روح خدا بودند که در عطایا ظاهر 
می شد. خدا رهبر قوم بود، در حقیقت او پادشاه آنان بود. او یک پدرپادشاه بود. او طوری قوم اسرائیل را مراقبت می کرد که یک 
ها را برایشان هموار نمود و در  مرد از خانواده اش مراقبت می کند. آنها را خوراک داد، با ایشان در نبردها جنگید، دشواری 
سختی ها استوارشان نمود و خود را مشغول آنها نمود. آنها تنها امتی بودند که او برایشان به راستی خدا بود. اما یک روز آنها به 
اطراف نگاه کردند و فلسطینیان و سایرین را دیدند که یک پادشاه دارند، این نظر آنها را جلب کرد و تصمیم گرفتند که رهبری 
خود را انسانی کنند. پس خواستار یک پادشاه شدند. حال، خدا خودش می خواست که این رهبری را انسانی نماید، در شخص 
خداوند عیسی مسیح، ولی آنها از او جلوتر رفتند. شیطان نقشه ی خدا را می دانست، پس این را در دل آنها گذاشت تا از خدا 

(کالم) سبقت بگیرند.

وقتی نزد سموئیل آمدند و خواستار یک پادشاه شدند، سموئیل چنان هراسان شد که قلبش تقریباً از حرکت ایستاد. خدا قوم 
خود را از طریق این نب وقف شده و اثبات  شده ی کالم، هدایت کرده بود و او احساس کرد که وی رد شده است. او قوم را جمع 
کرده، نزد آنها تضرع نمود که از خدای که ایشان را مانند فرزندان حمل کرده بود و ایشان را برکت داده، کامیاب نموده بود، روی 

برنگردانید.

ولی آنها اصرار کردند. آنها به سموئیل گفتند: “تو هرگز در هدایتت اشتباه نکردی، هرگز در مسائل مالی ات ناراست نبودی، 
تمام تالشت را کرده ای تا ما با کالم هماهنگ شویم، ما قدردان معجزات، حکمت، حفاظت و تدارک خدا هستیم. به این ایمان 
داریم، آن را دوست داریم. حتی فراتر از آن، نمی خواهیم بدون آن باشیم. فقط یک پادشاه می خواهیم که در نبردها ما را هدایت 
نماید. البته هنوز هم نیتمان این است که وقتی به جنگ می رویم، کاهنان جلو بروند و یهودا هم ایشان را دنبال کند و شیپور را 
نواخته، فریاد برآورده، سرود می خوانیم. قصد نداریم هیچ یک از اینها را متوقف کنیم. اما پادشاهی می خواهیم که یکی از ما 

باشد، تا ما را رهبری کند.”

و خدا به سموئیل گفت: “می بینی، آنها تو را رد نکردند، بلکه من را رد کردند تا دیگر پادشاه ایشان نباشم.”

این چقدر غم انگیز بود. آنها نمی دانستند که وقتی داشتند از خدا می خواستند که اجازه بدهد مانند مابقی جهان باشند، 
داشتند خدا را رد می کردند، چون خدا مقدر نموده بود که قومش متفاوت از دنیا عمل کنند. آنها از جهان نیستند، شبیه جهان 

نیستند و مانند جهان عمل نمی کنند. آنها نسبت به جهان مصلوب  شده و این جهان هم نسبت به آنها مصلوب شده است.

دوم قرنتیان 18−17:6

“پس خداوند می گوید: ”از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را 
مقبول بدارم،

و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود.“
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می دانید، خدا تفاوت بین اسرائیل و سایر امت ها بود. خدا را کنار بگذارید و اسرائیل مانند سایر امت هاست. وقتی 
شمشون موی خود را برید، مانند تمام مردان دیگر بود. هدایت و رهبری روح القدس را کنار بگذارید، آن وقت کلیسا چیزی 
به آن ملصق شده است، کلیسا و جهان هر دو از یک گِل هستند، همان گونه که عیسو و  ام خدا  ن جز جهان که  نیست، 

یعقوب از یک پدر و مادر بودند، ولی روح خدا تفاوت را ایجاد می کند.

تواند این کار را بکند. مسئله داشتن یا نداشتن روح خدا در  مهم نیست که شما خودتان را مسیحی بخوانید، هرکسی می 
شماست، چون بدون آن روح، شما فاسد هستید و ازآن او نیستید. آمین!

مدتی قبل از یک خانم پرسیدم که آیا مسیحی است. او به من گفت: “آقا! باید به عرض شما برسانم که من هر شب یک شمع 
روشن می کنم.” این چه ارتباطی می تواند داشته باشد؟ “من متدیست هستم. من یک باپتیست هستم. من یک پنطیکاستی 

هستم.” هیچ ربطی به آن ندارد. یا روح القدس یا هالکت.

خوب، از همان موقع، از کلیسای نخست، قوم شروع کردند به تفکر و استدالل در اینکه چگونه در خدا پیشرفت کنند. 
اعمال نقوالوی شروع کرد به نشان دادن خود. سپس یک گروه شکل گرفت. آنها از الگوی کالم فاصله گرفتند. فقط کافی است یک 
کلمه تغییر کند، سپس آن اندک خمیرمایه  تمامی آن را خمیرمایه می سازد. هرکس که بخشی از شریعت را زیرپا بگذارد، زیر حکم 

تمامی آن است. حوّا تنها یک کلمه را تغییر داد. همین کافی بود.

و زمانی که گروه شیطان محور شکل گرفت، شروع کرد به تنفر و جنگ با ایمانداران راستین و اصرار ورزید که آنها 
(مخالفین) کلیسای راستین خدا هستند.

توجه داشته باشید که تشکیالت چگونه نفرت را پرورش می دهد، مشارکت و تعامل را از بین  می برد و باعث وجود تلخی 
می گردد. این چیزی است که «مُر» معنی می دهد. این چیزی است که اسمیرنا از آن سرشار بود: تلخی. ریشه ی تلخی، بسیاری را 

آلوده خواهد نمود. پس آلودگی بیشتر و بیشتر درحال ورود بود. هر دوره ای زخم های آن را احساس می نمود.

کلیسای اسمیرنا از کلیسای اولیه بسیار فاصله گرفته بود، تبدیل شده بود به یک چیز دورگه. او خود را همانند حوّا پیوند 
زده بود. می دانید که دورگه چیزی است که از پیوند دو گونه ی مختلف ثمر می آید. ثمره دیگر مانند آن اصلی خالص نیست. بلکه 
دورگه ی پیوندی است. خوب، زمانی که حوّا اجازه داد مار تخم خود را با او ادغام نماید، موجودی را ثمر آورد به نام قائن که یک 
انسان خالص نبود و ازآن شریر بود. توجه کنید که او چقدر با هابیل فرق داشت. توجّه کنید که چقدر با شیث فرق داشت. او از 

خدا نفرت داشت و از کالم اطاعت نکرد و بر عادل جفا رسانده او را کشت. او خود را باالتر از کالم خدا قرار داد.

کلیسا هم از آنچه که در ابتدا بود، فاصله گرفته. او پیوند خورده است. منظورم کلیسای اسمی است که پیوندی است. مردم 
می گویند: “من یک باپتیست هستم.” در ابتدا چنین نبود. “من متدیست هستم.” در ابتدا چنین نبود. بجای کالم راستین خدا، 
بجای مردان پر از روح در کلیسا، که توسط مکاشفه ی روح هدایت می شوند، اکنون اعتقادنامه ها و آیین ها و تعابیر تجرب افراد 
تحصیلکرده را داریم. یادگیری جای مکاشفه را گرفته است. استدالل جایگزین ایمان گشته. برنامه های مدوّن جایگزین ستایش 

و پرستش ب اختیار گردیده است. تمام گونه و نژاد تغییر یافته و شده است یک کلیسای پیوندی.

حال بعد، وقتی کلیسا پیوند می خورد، آیا ثمره ی آن مسیحیان خالص خواهند بود؟ نه، نمی تواند. حیات یا بذری که 
مسیحیان را مولود می کند، در آنها نیست. هر چیزی نوع خودش را ثمر می آورد. باپتیست ها ثمره شان باپتیست های بیشتر خواهد 
ها رفتار  بود و آنها مانند باپتیست ها رفتار خواهند نمود. متدیست ها ثمره شان متدیست خواهد بود و آنها هم مانند متدیست 
خواهند نمود. هیچ یک از آنها توسط قوّت خدا شناخته نشده و نه می تواند بشود. چون قوّت خدا آنجا نیست. آنها به پرستش 

تشریفاتی شان و اعتقادنامه ها و دگم هایشان شناخته شده اند.

صحبت از دورگه است. آیا مشهورترین دورگه ی جهان را می شناسید؟ دوره های متمادی او در کنار ما بوده است. قاطر، آن 
دورگه است. او چیزی است مابین اسب و خر. او حیوان جالب است. نمی تواند تولید مثل کند. حیاتی ندارد که بتواند این کار را 
تواند بیش از اسب و یا خر کار کند. ولی ذات او را نگاه کنید. او لجوج است و هرگز  بکند. ولی از کارکردنش بگویید. او می 
نمی توانید به او اعتماد کنید. او تصویری عالی از یک مذهب پیوندی است. پیوندی از حقیقت و تاریکی چون اسب نمادی 
است از یک ایماندار راستین و االغ نمونه ای است از یک ایماندار غیرعادل. آنها را تلفیق کنید و یک مذهب رسمی، خشک و 
ب ثمر را به بار می آورد. بذر حیات را ندارد. مرده است. در عین حال جمع می شوند و درباره ی خدا صحبت می کنند و در تمام 
مدت بطور سیستماتیک قوّت او را انکار می کنند. آنها کالم را به نام خود خداوند رد می کنند و هرگز امیدی برایشان باقی 
نیست. متوجه شده اید که هرگز تابحال یک مذهب سازمان  یافته دارای بیداری نبوده است؟ هرگز، به محض اینکه سازمان 

یافتند، مردند. هرگز قادر به بازگشت نیستند. نه قربان! می توانم این را در نماد به شما نشان دهم.

در خروج 13:13،

“و هر نخست زاده ی االغ را به برّه ای فدیه بده و اگر فدیه ندهی گردنش را بشکن و هر نخست زاده ی انسان را 
از پسرانت فدیه بده.”
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می بینید، االغ را می توان رهانید و فدیه داد. هرگناهکار تیره  بختی می تواند با خون قربانی عیسی مسیح نجات یابد، یا با 
ردکردن مسیح، خودش رد شود. ولی قاطر را فدیه نمی کنید. برای او رهای وجود ندارد. هیچ خوب در او نیست. نمی تواند باشد، 

چون قاطر در کلیسا پناه می گیرد و االغ در خون. قاطر «هیچ تخم و بذری» در خود ندارد که زنده شود، ولی االغ آن را دارد.

گفت که از  چند هفته قبل یک مقاله می خواندم، بله، مقاله ای بود که یک تاجر ب ایمان نوشته بود، نه یک مسیحی. او می 
کلیساها به حیرت افتاده است. نمی تواند آنها را درک کند، آنها مدارس دینی پر از اساتید معتبر دارند که کالم خدا را تدریس 
توانست از آن سر در بیاورد. از آن وحشت زده شده بود. می گفت که  می کنند، برای اینکه آن را نابود سازند. حال این مرد نمی 
می تواند یک آتئیست یا یک کمونیست را درک کند، یا یک نفر با یک تفکر آزاد یا هرکس دیگری را. ولی وقتی خود کلیسا، 
ی شماست. آمریکا! قبل از اینکه خیلی دیر  کالم خدا را تخریت نموده، به منزله ی قتل عمد است. این مذهب دورگه 

بشود، بیدار شو.

وقتی کلیسا از کالم فاصله بگیرد، به هر چیزی ایمان خواهد داشت. او مانند حوّا است. وقتی قائن متولد شد او گفت: 
“مردی از یهوه حاصل نمودم.” متوجه هستید که او این را جدی گفت؟ او فکر می کرد که فرزندی از یهوه حاصل نموده. می بینید، 
کرد هرچه بگوید، درست است. اگر  به محض اینکه از طریق پذیرفتن کالم شیطان بجای کالم خدا فریب خورد، آن وقت فکر می 
او می گفت که فرزندی از خدا حاصل نموده، پس فرزندی از خدا حاصل نموده. ولی خدا قوانین و احکام را در جهان قرار داده 
نظر از  بود. بذر نیکو فقط می تواند میوه ی نیکو ثمر آورد و بذر شریر فقط می تواند میوه ی شریر را ثمر آورد. حال، هر بذری صرف 
تفاوتش، از همان زمین، از همان خوراک، رطوبت و نور آفتاب استفاده می کند. ولی میوه ی مطابق با نوع خود را ثمر خواهد 
آورد. به نسب نامه ی قائن نگاه کنید و نگاهی به نسب شیث بکنید. فقط یک تفاوت بین آنها وجود دارد، تخم اصلی و نه هیچ 

چیز دیگری.

اگر به گفته ی اولیه ی حوّا دقت کنید، می بینید که او درکی بیش از آنچه خیلی ها فکر می کنند، داشت. او فرزند را به شیطان 
نسبت نداد، چون این او را برابر با خدا قرار می داد. فقط خدا می توانست تخمک را در رحم مریم خلق کند. شیطان نمی توانست. 
حوا این را می دانست. شیطان فقط می تواند منحرف کند. پس او حوّا را با تخم نادرست آلوده ساخت. این تخم یا بذر مار بود که 
قائن را به ثمر آورد، و تخم یا بذر آدم بود که شیث و هابیل را به ثمر آورد. آن تخم ها دقیقاً وارد مراحل مشابه شدند، ولی فرزندان 

تفاوت داشتند، چون از تخمی متفاوت بودند.

حوّا باور داشت که قائن از خداست. او دروغ مار را بعنوان حقیقت خدا پذیرفت. این دقیقاً چیزی است که ما اآلن داریم. 
کلیساها خود را بعنوان چشمه ی حقیقت برمی افرزاند ولی حقیقت در آنها جای ندارد، در عین حال فرزندانی آورده اند که حتی 

توسط آنها می کشند تا از خطایشان محافظت کنند.

اگر فکر می کنید که این مبالغه است، تمام دوم تیموتائوس باب 3 و 5، آیه ی نخست از باب 4 را بخوانید.

دوم تیموتائوس 1:4− 5

دهم و به ظهور و  “تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد، قسم می 
ملکوت او

که به کالم موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمای با کمال 
تحمل و تعلیم.

زیرا ایامی می آید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوش ها 
داشته، معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد،

و گوش های خود را از راستی برگردانیده، به سوی افسانه   ها خواهند گرایید.

لیکن تو در همه چیز هشیار بوده، متحمل زحمات باش و عمل مبشر را بجا آور و خدمت خود را به کمال 
رسان.“

وقتی کلیسا به خودش اجازه داد تا از آن چیز اصلی فاصله بگیرد، مانند آدم و حوّا، موت وارد شد. هیچ قوّتی در او نیست. 
به یک شرو تبدیل شده است.

لحظه ای که کلیسا حرکت کرد به سمت تشکیالت و مراسم، به سمت کشیشی از طریق سازماندهی کردن، گروهی از خادمین 
القدس و کالم او تعیین شده، همان لحظه موت وارد شده و او شروع کرد به بیمار  که رهبری آن توسط چیزی غیر از هدایت روح 
شدن، و وقتی بیمار شد، تبدیل شد به گروهی که تنها سالحشان مباحثه و مجادله است. او قادر نبود چیزی را در روح ثمر آورد، 

چون امیدش نه در ایمان به کالم او، بلکه در برنامه های خودش بود. آنها انحراف را کاشتند، پس فرزندان منحرف را درو کردند.

از طبیعت بیاموزد.  کالم خدا را دستکاری کنید و دقیقاً همان چیزی را که کاشته اید درو خواهید نمود. انسان باید این را 
او
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طبیعت را دستکاری نموده. او تفکرات خودش را به طبیعت تزریق نموده و مولکول ها و همه  چیز را مرتب کرده و اکنون گردباد 
درو می کند. کافی است ببینید که چگونه مرغ پرورش می دهند. آن قدر پرورش یافته که تبدیل شده به ماشین جوجه کشی و و 
کنند که بدن انسان درحال تغییر  مناسب خوراک نیست، بسیار نرم وکم  ارزش است. به گوشتی که می خوریم آن قدر مواد تزریق می 
است، زنان از ناحیه ی باسن باریک تر و شانه هایشان پهن تر می شود و مردان دقیقاً برخالف آن. حال اگر شما طبیعت را دستکاری 
کنید، به یک هیوال می رسید و نتیجه ی معکوس خواهید گرفت. اگر حقیقت را به دروغ تبدیل کنید، چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ 
این است که شما یک سیستم مذهب ب خدا و ضد مسیح را می پرورانید که آن قدر منحرف است که شباهتی به آن اصلی ندارد و 

نمی تواند چیزی مانند آن تولید کند. تنها پاسخی که خدا برای چنین شرایطی دارد، دریاچه ی آتش است.

آن عصر بینوای اسمیرنا رو به موت بود. زمانی که مرد دیگر هرگز بازنگشت. هیچ دوره ای دیگر بازنمی گردد. نمی تواند با 
زایش طبیعی حیات خدا را داشته باشد. این مستلزم یک زایش دوباره از باالست. این دوره ی آخر با یک بیداری پنطیکاستی 
آغاز شد و آنها دوباره آن را سازماندهی کردند. آنها بجای اینکه کالم را برگیرند، تفکرات خویش را برگرفتند و دقیقاً همان کاری را 
کردند که هر دوره ی دیگری کرده بود. دستورالعمل را جایگزین کالم نمودند. از آن دستورالعمل خارج شوید و ببینید چه اتفاقی 
خواهد افتاد. بیرونتان می کنند، برادر! بعد شما را در جفا قرار می دهند و مالمت را بر خدا می گذارند. و چقدر تشکیالتشان را 
دوست دارند. عجیب نیست، آنها نسل دوم پنطیکاستی هستند و از آنجا که خدا نوه ندارد، آنها فقط فرزندان پدرانشان هستند، 
توانند آن را ثمر  شناخته شده توسط اعتقادنامه ها و حالت پرستششان. آنها می توانند درباره ی چیزی که بوده صحبت کنند، اما نمی 

آورند. زمانی آنها برق را داشتند، ولی اکنون تنها چیزی که باقی مانده است، رعد است.

ولی بگذارید از شکوه جنبششان برایتان بگویند. خواهند گفت: “بله آقا! می خواهم بدانی این جنبشی است که هیچ انسانی 
افتد. روح بر تمام جهان ریخت. بله آقا! ما همان چیزی را داریم که آنها در روز  آن را شروع نکرد. این خودبخود اتفاق می 
ا  گر خد ا د؟  دن نکر ن صورت حفظش  هما ه  ب ا  چر پنطیکاست داشتند. این از انسان نبوده، بلکه از خداست.” پس 
شروعش کرده، چطور ممکن است که خدا نتواند آن را حفظ کند و تمامش کند؟ اگر خدا برای شروع آن کتابچه ی 

اعتقادنامه ها و فرمول ها و دگم ها ننوشت، پس آنها چه حقی دارند که این کار را بکنند؟

خدا روح خود را بر باپتیست ها، متدیست ها، ناصری ها، ادونتیست ها، پرزبیتری ها، برادران، کلیسای خدا (چندین نام 
اینچنین) و غیره ریخت. تمام این برادران در تعالیم مختلف، آیین نامه ها و دستورالعمل های کلیسای پرورش یافته  بودند. خدا 
تمام اینها را کنار زد، تمام نظریه های آنها را از بین برد و عطایای روح را احیاء نمود، ثابت کرد که او دیروز، امروز و تا ابداآلباد 
همان است. اما آیا آن پنطیکاستی ها درسشان را درباره ی تشکیالت آموختند؟ خیر قربان! آنها دوباره آن را سازماندهی کردند و 
اعتقاد نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل کلیسای خودشان را با یک فکر در ذهن، نوشتند؛ تا اثبات کنند اکنون تمام حقیقت را 
دارند و تمام پاسخ ها را می دانند، و از این جهت، نخبگان و برگزیدگان خدا هستند که طریق را می دانند و می توانند بعنوان 
راهنماهای مقدر شده از جانب خدا، آن را به سایرین نشان دهند. ولی آن را نیافته اند. آنها خود را پیوند زدند، درست مانند همان 

گروهی که از آن خارج شدند. اگر می خواهند در عروس باشند، باید دقیقاً همان کاری را انجام بدهند که پدرانشان انجام دادند.

آنها هم مانند بقیه هستند. بیداری به اتمام رسید. آنها تالش می کنند که به یک نام زیست کنند، ولی مرده هستند. در تمام 
مدتی که از روح خدا صحبت می کردند، تشکیالت را برگرفتند. صحبت از گواه روح القدس می کنند، ولی فراموش می کنند که 
شریر هم می تواند به زبان ها سخن گوید، نشویش بابل در میان آنهاست و آنها آن را روح خدا می خوانند. یکبار دیگر می بینیم 

بجای اینکه خدا به انسان بگوید، این انسان است که به خدا می گوید.

شاید بخواهید همین جا بخاطر حرفی که زدم، من را سرزنش کنید. بسیار خوب. خودشان را پنطیکاستی و انجیل تام 
شده، به صورت یک زبانه بر هر  می خوانند. بیایند این را اثبات کنند. در پنطیکاست، آتش در حالت یک ابر درآمد و منقسم  
یک از ایشان قرار گرفت. آتش کجاست؟ در پنطیکاست آنها به زبان ها صحبت کردند و کسانی که به آن گوش می کردند، متوجه 
می شدند. این کجاست؟ تمام جماعت ایمانداران مانند یک خانواده رفتار می کردند. پنطیکاستی ها به همان بدی هر گروه دیگری 
در تاریخ، منقسم شده اند. هیچ انسانی نمی توانست خودش را به کلیسای اولیه ملحق کند، مگر خدا این کار را می کرد. (اعمال 
رسوالن 13:5) آنها به همان اندازه ی سایرین در میان خودشان بزها را دارند. ادعا می کنند که انجیل تام هستند، ولی نمی توانند 
این را اثبات کنند. کلیساهای آنها به همان اندازه ی سایرین خالی از قوّت است. اگر آنها انجیل تام هستند، بهتر است تأیید کنیم 
که کتاب مقدس وقتی انجیل تام را در پنطیکاست شرح داد، دچار اشتباه شد. آنها می خوانند: “تبدیل عظیمی در من ایجاد شد.” و 

درست می گویند، اما این تغییر در جهت بهتر شدن نبوده.

وقت برگشتن به سمت خداست.نام دارند که به آن زیست می کنند، ولی مرده اند. زبان ها گواه بیداری نیست، نشانه ی موت 
است. زبان ها این گواه را نشان می داد که مذهب تشریفاتی یهودیان به انتها رسیده و یک دوره ی جدید آغاز گشته است. زبان ها 
امروز زنگ افتادن پرده از کلیسای امت هاست و انجیل درحال بازگشت به سمت یهودیان است. مردم دارند از این صحبت 
می کنند که زبان ها اعالم کننده ی یک جنبش عظیم روحانی است. آنها فرصت را از دست داده اند. حقیقت این است که زبان ها 
دارد پایان تمام ایده های انسانی، برنامه ها و پادشاهی ها را می نویسد و ملکوت خدا درحال طلیعه  انداختن است. بیدار شوید قوم 

خدا! بیدار شوید.
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اگر فکر نمی کنید که درست باشد، به این گوش کنید. سرتاسر جهان، هم پنطیکاستی ها و هم گروه های بنیادی دارند تاجران 
را سازماندهی می کنند. آنها بدون داشتن دعوتی از خدا به منبرها یورش برده اند. خودشان را صیادان انسان و بانیان حرکت خدا 
به کلیسا بخشید قاصر بوده و آنها اکنون کنترل را در  نشان می دهند و می گویند در خدمت های که خدا در افسسیان 13−10:4 
دست گرفته اند. همین جا ما در بطن تحقق نبوت هستیم، آنکه تأمل قورح خوانده می شود و حتی نمی دانند که خودشان آن را 
کنند. خدا به ایشان رحم کند. چشمانشان قبل از  تحقق بخشیده اند. آنها کورکورانه دارند تجربه را بجای حقیقت موعظه می 
 تجاری یا محض توانای اینکه خیلی دیر شود، باز بشود.به من گوش کنید. چه زمانی تمکن مالی، رهبری اجتماعی، توانای
ذهنی، کسی را واجد شرایط رهبری روحانی نموده و یا وزنی به کالم خدا بخشیده؟ و بعد زمام که به هر طریق مادی یا ارزش های 
انسانی شروع کنیم به نشان دادن مثل رسانه ای که خدا بجای فقط روح القدس از آن استفاده می کند که کار کند، آن وقت داریم 

بجای اینکه برای خدا بجنگیم، با او می جنگیم.

حال می خواهم که این، همین جا ثبت شود. من بر علیه مشایخ کلیسا صحبت نمی کنم. نه آقا! یک شیخ کلیسای می تواند به 
که در دل و در اعمال خویش ارشد باشد. در مقدر   اندازه ی هرکس دیگری در فقر و یا ثروتمندترین مرد روحانی زمین باشد، مادامی 
کردن افراد برای جایگاه شماسی یا مشایخ کلیسا بدون در نظر گرفتن جایگاه های اجتماعی و یا موقعیت مالی آنها، مادامی که 
شرایط روحانی آن را داشته باشند، درنگ نخواهم نمود. ولی وقتی می بینید که یک ساختار اجتماعی و یا مالی وارد کلیسا 
کند، این از خدا نیست. این نشان دیگری از این زمان توانگری جسمانی و فقر  می شود که افراد را به هر طریقی از هم جدا می 

روحانی دوره ی الئودیکیه است، که ما در آن زندگی می کنیم.

“فقر تو را می دانم.” دقت کرده اید که تنگی و فقر آنها مرتبط با کنیسه ی شیطان، در همان آیه است؟ بله، این تشکیالت 
قدرتمند و غنی است که ثروت را در اختیار دارد و همیشه قوم کوچکی که خدا را خدمت می کنند، بیرون می اندازد. زمانی که روح 
ی کوچک همیشه در برابر  خدا در دل انسان ها حرکت می کند، چه کسی است که خانه و امالک خود را ترک می کند؟ گلّه 
تشکیالت بزرگ، بدون توفیق است. آن وقت مردم کجا می روند؟ در خانه ها پرستش می کنند، در انبار ساختمان های قدیمی و 

زیرزمین ها، درست مانند زمانی که به دخمه ها رفتند.

این قوم از نظر منابع دنیوی در فقر بودند، ولی مسلّماً در روح توانگر بودند.

“کفر ایشان را می دانم.” خوب، اینجا تفکر بر این نیست که این دروغگویان درحال کفرگوی به خدا هستند، هرچند که 
چنین است. یهودیان اورشلیم در  بدون گفتن آن، این را انجام می دهند. آنها دارند به کلیسای راستین کفر می گویند. همیشه این 
ابتدا به کلیسا کفر گفتند. مشرکان امت ها هم چنین کردند. اگر قرار است از کسی به بدی یاد شود، این همیشه ذریت راستین 
خواهد بود. در زمان نِرو، مسیحیان بابت هر فاجعه و رویدادی مقصر خوانده می شدند، حتی برای آتش سوزی رُم. در کشورهای 
کمونیست همواره نخست این گلّه ی کوچک است که نابود می شود. هرچند که تعداد آنها ناچیز است و با اینکه مسیحیان افرادی 

خوب و وفادار هستند که فقط نیکوی می کنند، اما در نهایت همیشه آزار و جفا می بینند تا شاید از نظر فیزیکی از میان بروند.

دلیلش این است که آنها همیشه باعث مالمت ب دینان هستند. آنها همیشه در برابر شرارت و بدی متمایز هستند. اما 
هرچند که عادل نیتی برای آزار و اذیت شرور نداشته و همیشه می خواهد که نیکوی کند، اما همواره خود را درگیر می بینند، 
درست مانند یحی تعمید دهنده و هیرودیس. زیرا یحی قصد آزار رساندن به هیرودیس و همسرش را نداشت، بلکه فقط 
خواست آنها را از غضب خدا نجات دهد. این نه تنها کامالً سوء تعبیر و با آن مخالفت شد، بلکه یحی تعمید دهنده نیز  می 
بخاطر آن به قتل رسید. برای تمام نیکوی که قوم خدا می کنند، همچنان مورد اهانت عموم بوده و به کام مرگ فرستاده می شوند. 
 نمودند، بدی می کنند. بله، چنین نیروی مسلّماً باید یک نیروی شیطانی در بین افرادی باشد که به کسانی که در حق آنها خوب

وجود دارد و آن شیطان است. پاسخ در آیه ی بعدی نهفته است.

ده سال مصیبت

مکاشفه 10:2

“از آن زحماتی که خواهی کشید، مترس! اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه 
کرده شوید و مدت ده روز زحمت خواهید کشید. لکن تا به مرگ امین باش، تا تاج حیات را به تو دهم.”

هر بار که خداوند از عبارت «مترس» استفاده می کند، واقعه ای نزدیک است که خطر، محرومیت و رنجی عظیم در بردارد. 
حال او خیلی ب پرده و مختصر نمی گوید که: “مصیبت ها نزدیک است، این باعث وحشت می گردد. ولی مانند مادری که 
می خواهد چراغ را خاموش کند و برای اینکه فرزندش کمتر دچار ترس شود، به آرامی می گوید: «نترس. چون چراغ خاموش می شود 
گوید: “نترسید از  و تاریک خواهد شد. ولی دوباره روشن می شود، ولی یادت باشد که من با تو اینجا هستم.»” خداوند هم می 
انسان و یا کاری که می تواند با شما بکند. من با شما هستم و فیض من شما را کافی است. وقتی از آب ها بگذرید، شما را غرق 

نخواهد نمود. در موت هم مغلوب نخواهید بود، شما غالب هستید.”

پولس، رسول حقیقت، این کلمات را در اثر تجریبات خویش می دانست و برای همین در رومیان 8 : 35 − 39 نوشت:
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“کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا 
شمشیر؟

چنان که مکتوب است که: “بخاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم.”

بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم، بوسیله ی او که ما را محبت نمود.

زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه 
چیزهای آینده

و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما 
مسیح عیسی است، جدا سازد.“

نه، ما نباید بترسیم، محبت او ترس را مغلوب می سازد. حال دقت کنید که چه می گوید: “ابلیس بعضی از شما را در زندان 
خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید.” یهودیان همان موقع داشتند این کار را می کردند.کاهنان مشرک داشتند این کار را انجام 
می دادند. حاکمانی که تالش می کردند کاری مورد پسند عوام انجام دهند و دوستدار میدان مسابقات بودند، هزاران مسیحی را به 
آنجا می انداختند تا کشته شوند. آنها را بدست شیران و گالدیاتورها از بین می بردند. این چه ربطی به ابلیس دارد؟ چرا او را 
مالمت کنیم؟ اوه بله، اما پشت تمام اینها کینه و نفرت ابلیس نهفته است. او پشت تمام اینهاست چون از خدا نفرت دارد. 
هرچند خدا دل خود را بر آن قرار داده، شیطان ملزم به تالش برای تخریب آن است. ولی نگاه کنید، این هم کمی روشنگری، اگر 
شیطان پشت عمل یهودیانی است که مسیحیان را به محکمه می برند، پس آن یهودیان از مذهب خدا نیستند و از شیطانند و 
تجمع آنها هم از کنیسه ی شیطان است و اگر کلیسای کاتولیک رومی، توده ی عظیمی از ایمانداران را در طول دوران تاریکی 

کشته است، بله و در تمام ادوار، پس از ابلیس هستند و آنها هم به شیطان تعلق دارند.

تحقق یابد. به راستی که ایاالت متحده ی  اگر فکر می کنید که این شوکه  کننده است، صبر کنید تا نبوت مکاشفه 13 
آمریکا در این باب است. خود عدد سیزده نشانه ای از این کشور است و آمریکا با سیزده مستعمره شروع شد. پرچم آن سیزده 
ستاره و سیزده نوار دارد و سرنوشتش نیز آنجا در کتاب مکاشفه باب سیزدهم است. در صورتی که در این باب اشاره شده است، 
تمام شرارت وحشی که پیش روی اوست یافت می شود. همان گونه که وحش در شورای نیقیه برخاست، این صورت هم از شورای 
دینی که تمام خشم شریر را بر تاک راستین خدا ریخت. این تکرار   جهانی کلیساها برخواهد آمد. با تمام قدرت شیطانی و ب

انجام خدعه ها و جور و ستم شیطانی خواهد بود.

کسانی که با حلیمان خدا جنگیده، آنها را تمسخر نموده و تخریب می نمایند، به کارشان ادامه می دهند و این کار را خواهند 
کرد و تمام آن به نام خدا و مذهب خواهد بود. ولی دروغ می گویند. آنها از خدا نیستند، آنها از پدر خود شریر هستند. آنها با 
هر قومی، خودشان را آشکار می سازند که چه هستند. بگذار خود را سازماندهی کنند و  اعتقاد نامه ها و آیین هایشان بر ضد 
ی کوچک را رد کنند. ولی بعداً بر همه آشکار خواهند ساخت که از ابلیس هستند. آنها تاک دروغین هستند، تاکی که کشتار  گلّه 

می کند. تنفر و کینه ی آنها اثبات می کند که چه هستند. کلیسای ضد مسیح نقوالوی، این چیزی است که هستند.

“به زندان افکنده خواهند شد.” بله، به محاکم برده شدند، اتهام دروغین بر آنها بستند و محاکمه و زندانی شان کردند. مسلّماً 
تمام اینها به نام مذهب و یک خشم مظلومانه انجام می شود. همه ی اینها به یک دلیل موجّه انجام می شود. این باعث می شود به 
یاد حکم دادگاه عالی درباره ی دعا کردن و خواندن کتاب مقدس در مدرسه بیفتیم. چه کسی پشت این است؟ شیطان است. این 

طغیان خشم بر ضد خداست.

“ده روز زحمت خواهید کشید.” این یک نبوت است و همراه آن، این توانای است که بتوان دوره ی حیات عصر اسمیرنا را 
عام تمام مقدسین خدا زد، که اگر بخاطر  تخمین زد. دیوکلسین یکی از ظالم ترین امپراطورها دست به یک سری اعمال برای قتل 
رحمت خدا نبود، تمام ایمانداران را به کلی محو می نمود. این یکی از خونین ترین تحرکات در تاریخ بود و ده سال به طول 

انجامید. (ده روز مکاشفه2 : 10ب) از سال 302 تا سال 312.

“تا به مرگ امین باش.” نمی گوید تا زمان مرگ مطیع باش، بلکه تا به مرگ، شاید مجبور شدی شهادت ایمانت را به خون 
خود مُهر کنی. هزاران بلکه میلیون ها نفر در طول تمام دوران مردند. آنها در ایمان مردند. مانند آنطیپاس، شهید امین، آنها تا 
سرحد مرگ زندگی خود را عزیز نداشتند. غالباً فکر می کنیم غیرممکن است که شهید باشیم. ولی باید به یاد آوریم، ایمانی که 
بندیم، همان ایمانی است که پولیکارپ و سایر شهدا را قوّت بخشید. ایمان عالی، در  روزانه برای ظفر در مسیح عیسی به کار می 

زمان عالی، فیض عالی را به ما خواهد بخشید. متبارک باد خدا تا به ابداآلباد!

“و تاج حیات را به تو می دهم.” از آنجا که حتی یک پیاله آب که به نام خداوند داده شده باشد، بدون پاداش نمی ماند، 
پاداش کسی که حیات خود را به نام خداوند  عیسی بعنوان یک شهید، تقدیم کند؛ چقدر عظیم خواهد بود. شاید درکی هرچند 

اندک داشته باشیم، وقتی این تاج را با تاجی که در یک مسابقه برنده شده ایم، مقایسه می کنیم. پولس در اول قرنتیان می گوید:

اول قرنتیان 24:9
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“آیا نمی دانید آنانی که در میدان می دوند، همه می دوند؛ لکن یک نفر انعام را می برد. به این طور شما بدوید، 
تا به کمال ببرید.”

تاج اعطا شده به برنده ی المپیک حلقه ای بود از شاخه های زیتون. ولی تاجی که اینجا در مکاشفه از آن صحبت شده و به 
یک شهید اعطا شده، تاج سلطنتی است. عیسی آن را تاج حیات می خواند. یک تاج برای کسانی است که جد و جهد کردند و 
تاج دیگر برای کسانی است که اعطا کرده اند. هر دو تاج فساد ناپذیر هستند، تلف نخواهند شد. فاتحان تاج های دنیا خیلی زود 
دهند، چه با جد و  شادی و ستایش جهان را از دست می دهند. جالل آنها محو می شود، ولی آنانی که حیات خود را برای خدا می 
شود، به همان صورت تاج حیات را نیز  جهد روزانه و چه با ریخته  شدن خونشان، همان طور که تاج قربانی حیاتشان داده می 

می یابند.

زمان بسیار کمی برای دریافت پاداش ابدی از خدا صرف شده است. خداوند بسیار کم گرامی داشته شده است. اگر به 
ی نیکو را که برای مقدسین امین فراهم است، در  حقیقت قیامت جسم و یک ملکوت ابدی ایمان داریم، پس باید آن گنجینه 

آسمان ذخیره کنیم.

پاداش غالب  شوندگان

مکاشفه 11:2

“هرکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید: ”هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد 
یافت.“

حال، یک بار دیگر روح دارد با تمام ادوار سخن می گوید. این پیغام برای این است که امروز ما را تسلی بخشد، درست 
همان گونه که برادران ما را در تمام ادوار دیگر تسلی داده است و به ما می گوید که موت ثانی به ما ضرر نخواهد رسانید.

همه ی ما می دانیم که موت ثانی، دریاچه ی آتش است.

مکاشفه 14:20

“و موت و عالم اموات به دریاچه ی آتش انداخته شد، این است موت ثانی.”

مسلّماً این یعنی تمام کسانی که در آن بودند، به دریاچه ی آتش افکنده شدند. حاال می خواهم چیزی را به شما نشان دهم. 
بدون تردید این باعث می شود که افراد درباره ی تعلیم عجیب من اظهارنظرکنند.

ولی من به اقتدار کالم خدا اینجا ایستاده ام و این را که ب ایمانان وارد جهنم ابدی شده و تا ابد در آتش می سوزند، رد 
می کنم.قبل از هر چیز، جهنم، دریاچه ی آتش یا هر چه که بخواهید اسمش را بگذارید، ابدی نیست. اگر ابتدا دارد چگونه 
می تواند ابدی باشد. متی 41:25 می گوید: “آتش جاودانی برای ابلیس و فرشتگانش مهیّا شده است.” پس اگر مهیّا شده، بدون 
ابتدا نیست. مسلّماً ممکن است بخاطر کلمه ی «جاودانی» دچار لغزش بشوید. ولی این کلمه به مفهوم «از دوران تا به دوران» 
بوده و مفهوم دیگری را در بر می گیرد. در اول سموئیل 13:3−14 خدا گفت که می خواهد تا به ابد بر خانه ی عیلی داوری کند و 
اینکه دیگر «تا به ابد» بعنوان کاهنین او قربانی نخواهند گذراند. و همچنین در اول پادشاهان 27:2 سلیمان آخرین اوالد عیلی را 
از کهانت اخراج نمود، این چهار نسل بعد بود. حال می توانید ببینید که «جاودان» قابل قیاس با «ابدی» که بدون ابتدا و انتهاست، 
نمی باشد. در این مورد عبارت جاودان به مفهوم «تا اضمحالل کامل» است. این اتفاقی است که افتاد. آنها نیست شدند، 

«اضمحالل، نیست ونابود شدن».

به عبارت «هالکت» در دوم تسالونیکیان 9:1 نگاه کنید:

“که ایشان به قصاص هالکت جاودانی خواهند رسید.”

رد. «تخریب  کردن» به این  در زبان یونانی، «هالکت» بدون شک معنی نابودی دارد و عبارت «هالکت» مفهوم «تخریب» ندا
معناست که چیزی مدام درحال زوال است. پس هالکت و نابودی جاودان به چه معناست؟ این به آن معنا نیست که مدام درحال 

هالکت است، چون در این صورت بجای عبارت «هالکت» می شود «تخریب»، این به معنی هالکت تا به آخر است، تمام کردن.

شاید اآلن در این فکر باشید که چه زمانی می توانید از عبارت «ابدی» استفاده کنید و آن را آن گونه که به ما تعلیم داده 
شده، بکار نبرید. خیلی راحت است. وقتی در رابطه با خدا بکار می رود، به معنی این است که بدون انتهاست، همیشه پایدار و 
بدون وقفه، زمانی که از حیات ابدی صحبت می کنید، این را به خاطر داشته باشید که این حیات خداست.و آن شهادت این 
است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آنکه پسر را دارد، حیات را دارد...حال تنها فرزندان 
خدا هستند که حیات ابدی را دارند، به شکلی که هرگز دارای ابتدای نبوده و همیشه بوده است. درست است. اآلن در درون 

خود چیزی را دارید که ابدی است، بدون ابتدا و بدون انتها. این روح خداست. جزئی از خود خداست، حیات خداست.
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حال اگر قرار است یک گناهکار به جهنم برود و درست همان طور زجر بکشد که شما به آسمان می روید و از آسمان لذت 
می برید، پس او باید همان نوع حیاتی را داشته باشد که شما دارید.

خوب، ممکن است کسانی باشند که بگویند حیات ابدی نشانگر سعادت و رفاه فرزندان خداست. آه، این شادی و رفاه 
آنهاست که در خطر است. از طرفی دیگر گناهکار به مجازات خود می رسد، پس می توانیم موت ثانی را تا حد مجازات و یک 
مکان تقلیل دهیم. حیات ابدی یعنی آسمان و مجازات ابدی یعنی جهنم. تعجب نکنید از مردانی که بعنوان الهیدان ترقی یافته اند 
و این چیزها را باور می کنند. ولی می دانید این چه کاری می کند؟ حیات ابدی را به یک مسئله ی جغرافیای در عوض یک 
شخص تبدیل می کند. حیات ابدی خداست، خداوند عیسی مسیح. چطور کسی می تواند چنین چیزی را باور داشته باشد که 

حیات ابدی مسئله ی مکان است برایم غیرقابل تصوّر است. حتی فکر آن هم باعث تعجب من می شود.

نه آقا! تنها یک نوع حیات ابدی وجود دارد. خدا آن را دارد. اگر خدا را داریم، در او و بواسطه ی او حیات داریم.

پس می بینید که کلمه ی ابدی یا جاودان به طرق مختلفی می تواند به کار برود، ولی وقتی در رابطه با خدا بکار می رود، با 
توجه به اینکه او چیست، فقط یک معنی دارد. این استمرار خداست. نمی توانید این را بر هیچ چیز دیگری به این شکل اعمال 

کنید. تنها خدا ابدی است و چون او زنده است، ما با او زنده هستیم.

حاال اجازه ندهید که کسی بگوید من دریاچه ی آتش و مجازات را باور ندارم. من باور دارم. نمی دانم چقدر باقی خواهد 
ماند، ولی سرانجام از بین می رود. در مکاشفه 8:21 می گوید که گناهکاران یاد شده نصیبشان در دریاچه ی آتش خواهد بود. ولی 

تفسیر درست عبارت «نصیب» نیست، بلکه «زمان» است. می بینید.

ی آتش افکنده خواهد شد، جدا شده از  پس شرور به موت و عالم اموات (گور یا عالم اموات)، و عالم اموات به دریاچه 
خدا. این چه  چیز هولناکی خواهد بود!

ولی برای عادالن این گونه نخواهد بود. آنها نباید بترسند. آنها توسط خدا رهای یافته  و در آغوش او هستند.آنها غالب 
آمده اند. چه کسی غالب است؟ کسی که ایمان دارد عیسی، مسیح است.

چرا این غالب  شوندگان، این ایمانداران از این عبور کرده و وارد محدوده ی حیات ابدی و کامیاب می گردند؟ چون عیسی بها 
را پرداخت تا ما را فدیه سازد. او خالء جدای را پر کرد و ما که دور بودیم، اکنون بواسطه ی خون نزدیک شدیم.

و آنها هرگز در قصاص آورده نخواهند شد. آنها هرگز در آن دریاچه ی آتش نخواهند بود. آنها هرگز از دست نخواهند رفت. 
چون او هیچ کدام آنها را از دست نخواهد داد. حتی یکی از رهاشدگان جای نخواهند بود، مگر جای که عیسی هست.

می دانید این برای چیست؟ من این را برای شما ترسیم می کنم. من یک پسرکوچک دارم، ژوزف. صرف نظر از اینکه چه 
اتفاقی بیفتد، او جزئی از من است. اگر من فرد ثروتمندی بودم، بدترین کاری که می توانستم بکنم، محرم کردن او از ارث بود، ولی 
هیچ کاری وجود ندارد که بتوانم انجام دهم و او را انکار کنم. نمی توانم چون او جزئی از من است. بیایید یک آزمایش خون انجام 

بدهیم. خون او را با خون من تطبیق دهیم. این اثبات خواهد کرد که ژوزف پسر من است. او ازآن من است.

این آزمایش خون است که نشان می دهد شما متعلق به خدا هستید یا خیر.

نمی توانم به زمانی فکر نکنم که در کلورادو و سوار بر یک اسب هرفوردز اصیل بودم. اگر می خواستیم که گاوها در مراتع 
دولتی چرا کنند، باید آنها را برای بازرسی می آوردیم. آنها به هیچ حیوانی که برچسب آزمایش خون روی گوش خود نداشت، 
اجازه ی چرا نمی دادند. برچسب نشان می داد که دام، یک نژاد اصیل است. مأمورینی که آنها را بررسی می کردند، اهمیتی به نوع و 
نژاد دام نمی دانند. آنها فقط برچسب را نگاه می کردند تا ببینند که خون، از نوع سالم و درست است. هللویاه! اگر خون درست 

است، باید درست باشد.

می دانید، خدا به پایین نظر افکند و گفت: “هرکه گناه ورزد، او خواهد مرد، او از من جدا شده است، نمی تواند به من 
نزدیک شود.” می دانیم که همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصرند. این یعنی همه مرده اند، همه جدا شده اند و روزی خواهد 
رسید که همان اندک حیات هم خارج شده و همه  چیز به اتمام خواهد رسید، ولی خدا در محبت، یک حیوان را گرفته و حیات 

آن را بجای حیات گناهکار گرفت.

در عهد عتیق گناهکار یک برّه می آورد. درحالی که کاهن گلوی برّه را می برید، او دست خود را بر برّه می گذاشت. ریزش خون 
را احساس می کرد و صدای ناله ی آن را می شنید. خشک  شدن جسد را در موت احساس می کرد. دود ناشی از خون ریخته شده 
را می دید که به نزد خدا بلند می شود. می دانست که برّه جای او را گرفته است. او می دانست که حیات برّه برای او گرفته شده 
است. ولی حیات برّه یک حیات حیوانی بود و نمی توانست به گناهکار برگردد و او را پاک سازد. پس او با همان اشتیاق برای 
گناه، آنجا را ترک می کرد. او با فکر گناه آلود خود آنجا را ترک می کرد و سال بعد برمی گشت و دوباره برای همان گناه قربانی 

می گذراند.
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ولی در عهد جدید چنین نیست. برّه ی قربانی ما پسر خداست که خون خود را برای فدیه ی بسیاری داد. به ایمان پیش رفته و 
دست خود را بر آن برّه می گذاریم. او را با زخم های خونین و جراحت های پشت او و خارهای که ابروانش را شکافته، می بینیم. 
درد او را احساس می کنیم و می شنویم که فریاد می زند: “ای خدا، ای خدا! چرا مرا ترک نمودی؟” چه اتفاقی افتاد؟ حیاتی که آن 
سلول خونی شکسته  شده را ترک کرده بود، برگشت و بر توبه کننده قرار گرفت، حیاتی که در او بود، بر ما قرار گرفت، ما بدون 

اشتیاق به گناه برمی گردیم و اکنون از اعمال و شهوات جسم نفرت داریم.

ما را ببین، حیات ما چیست؟ یک سلول کوچک که از پدرمان آمد. مؤنث (زن) دارای هموگلوبین نیست. او تخمک را 
تولید می کند، او پرورش دهنده است، ولی خون از طرف مذکر می آید. برای همین است که زن نام مرد را بر خود می گیرد. فرزندان 

نام او را می گیرند. مادر پرورش  دهنده ی فرزندانی است که از شوهرش می آورد.

این اتفاقی است که برای رهای ما افتاد. روح القدس بر مریم سایه افکند، او پسری آورد و او را عیسی خواند. خالق عظیم 
پایین آمد و برای گناهان ما قربانی شد. خون او خون خدا بود. این دقیقاً چیزی است که او بود. خون خدا ریخته شد و روح 
درحالی که او در رنج می مرد، او را ترک کرد. سپس همان حیات (روح) بازگشت تا در گناهکار توبه کرده، ساکن شودو او را رها 
بار برای همیشه از  سازد. گناهکار هر سال با قربانی های متعدد بازنگشت. چون نیازی به یک قربانی نبود. توسط یک قربانی، یک 

تسلط گناه آزاد گشته و حیات مسیح را یافته، که به سبب آن با غلبه بر گناه به جهان، جسم و شریر حکمرانی می کند.

خد این کار را انجام داد. او برای جهان زیر لعنت، فریاد برآورد: “آیتی به شما می بخشم، اینک باکره آبستن شده، پسری 
خواهد زایید. این آیت شما خواهد بود. این آیتی جاودانی خواهد بود. چیزی که او ثمر بیاورد، عمانوئیل خواهد بود. یعنی خدا با 

ما.”

خدا در یک سلول خونی پایین آمد، نه توسط یک انسان، بلکه بواسطه ی روح القدس و در آن رحم باکره، خیمه  ای برای 
هدف موت بناشد. ذریت زن برای این آمد که کوفته گردد و نجات ما را ثمر آورد. زمانی که روح القدس بر مریم آمد، در رحم او 
سلولی که تکثیر شده و بدن خداوندمان شد، خلق نمود. آن سلول خلق  شد. این ابتدای خلقت خدا بود؛ این چیزی است که 
عیسی هست و آن قدوس به خون مقدّس یعنی خون خدا پر شد. آن خیمه مولود گشت. رشد کرد تا یک مرد بشود. به اردن رفت و 
آن قربانی آنجا به دست یحی در رود اردن شسته شد. وقتی یک قربانی قابل  قبول از آب برآمد، خدا آمد و در او سکنی گزید. او 
را بدون مقیاس از روح پرساخت. زمانی که او مرد و خونش را ریخت، حیات عالی خدا رها شد تا بر گناهکاری که مسیح را 

بعنوان منجی خود می پذیرد، قرار گیرد.

اوه، این چقدر برجسته است. یهوه گریه  کنان بر توده ای از کود، مولود گشت. یهوه در یک آخور مولود گشت. این است آیت 
جاودان شما برای افراد شبه  روشنفکر و مغرور که الهیات خودشان را تکامل داده و حقیقت کالم را انکار نموده اند. یهوه خدا، 
کودکی گریان، در یک آخور بد بو. آن وقت ما فکر می کنیم حق داریم که مغرور باشیم و انتقاد کنیم و طوری رفتار کنیم که گوی کسی 
بوده ایم. این آیت حقیقی شماست. این است که درست است. یهوه، بعنوان یک پسربچه بازی می کند. یهوه در یک کارگاه 

نجاری کاری می کند. یهوه، پای ماهیگیران را می شوید.

خدا گفت: “آیتی به شما می بخشم. نه آیتی از یک کشیش با یقه ی  سفید. نه آیت قوّت و ثروت. در این آیت چیزی نیست 
که شما بخواهید و یا فکر کنید که مناسب است. اما آیتی جاودان است. این عظیم ترین تمام آیات است.” یهوه با صورتی کوفته 
و خون  آلود از خارها در محکمه ایستاده، تمسخر شده و بر صورتش تف انداختند. یهوه منفور و رد  شده، عریان بر صلیب آویخته  
شده درحالی که ریاکاران او را تمسخر کرده و می گفتند که از صلیب پایین بیاید. یهوه درحال مرگ است. یهوه دعا می کند و 
اتفاقی نمی افتد. سپس یهوه مرد. اکنون این آیتی است برای تمام انسان ها. هیچ چیز دیگری شبیه آن نیست. این، آن عظیم است.

تاریکی زمین را فرا گرفت. او را در قبر گذاردند. او سه روز و سه شب آنجا بود تا زلزله شب را در هم شکست و او پیش 
آمد. یهوه پیش آمد. یهوه به باال صعود کرد و سپس یهوه بازگشت تا در کلیسای خویش ساکن گردد. یهوه با وزش شدید باد و 
بار دیگر یهوه آمد، این بار  شعله های آتش آمد. یهوه بازگشت تا در میان کلیسای خویش بخرامد و قوم خود را قوّت بخشید. یک 
برای اینکه در قوم خود بماند. و باز یهوه بیماران را شفا می دهد، مردگان را بلند می کند و خود را بواسطه ی روح آشکار می سازد. 

یهوه بواسطه ی صحبت به زبان ها و پاسخ دادن در ترجمه ها بازگشت.

یهوه پایین آمد و فاحشه را بلند کرد تا دیگر گناه نکند. یهوه به سمت آن دائم الخمری که بیهوش افتاده و تخم مگس 
صورتش را پوشانده بود، بازگشت. بله، یهوه آمد تا در جسم ظاهر شود و توسط جسم ظاهر شود.

بله، عیسی آمد، خون خود را ریخت و اسیران را آزاد نمود. او آمد و گوسفندان گم شده اش را آزاد نمود. به ایشان حیات 
ابدی بخشید و هرگز هالک نخواهند شد. حتی یکی از آنها را هم گم نخواهد کرد، بلکه در روز بازپسین آنها را بلند خواهد نمود.

هللویاه! موت ثانی نمی تواند به آنها ضرر برساند. هیچ قدرتی بر ایشان ندارد. چون آنها ازآن برّه هستند و هرجای که او برود، 
خواهند رفت.
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روح القدس در هر دوره

مکاشفه 11:2

“هر که گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.”

هیچ دوره ی کلیسای نیست که این آیه در آن ذکر نشده باشد. تک تک ادوار کلیسا این بند را برای قوم دارد که: “هر که 
گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.” ولی این برای تمام انسان ها کامالً غیرممکن است تا چیزی را که روح به 

ادوار مختلف می گوید، بشنود.

اول قرنتیان 16−6:2

“لکن حکمتی بیان می کنیم نزد کاملین، اما حکمتی که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل 
می گردند.

بلکه حکمت خدا را در سرّی بیان می کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از دهرها برای جالل ما 
مقدر فرمود،

که احدی از رؤسای این عالم آن را ندانست، زیرا اگر می دانستند، خداوند جالل را مصلوب نمی کردند.

بلکه چنان که مکتوب است: “چیزهای را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، 
یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.”

اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق های خدا را نیز تفحص 
می کند.

زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند، جز روح انسان که در وی می باشد؟ همچنین نیز امور خدا را 
هیچ کس ندانسته است، جز روح خدا.

لیکن ما روح جهان را نیافته ایم، بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است، بدانیم.

آموزد و  القدس می  که آنها را نیز بیان می کنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح 
روحانی ها را با روحانی ها جمع می نماییم.

اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمی تواند فهمید، زیرا 
حکم آنها از روح می شود.

لکن شخص روحانی در همه چیز حکم می کند و کسی را در او حکم نیست.

“زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟” لکن ما فکر مسیح را داریم.“

متّی 16−13:13

“از این جهت با اینها به مثل ها سخن می گویم که نگرانند و نمی بینند و شنوا هستند و نمی شنوند و نمی فهمند.

و در حق ایشان نبوت اشعیا تمام می شود که می گوید: “به سمع خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر کرده، خواهید 
نگریست و نخواهید دید.”

زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوش ها به سنگینی شنیده اند و چشمان خود را بر هم نهاده اند، مبادا به چشم ها ببینند و 
به گوش ها بشنوند و به دل ها بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم.

لیکن خوشابحال چشمان شما، زیرا که می بینند و گوش های شما، زیرا که می شنوند.“

یوحنّا 44−42:8

عیسی به ایشان گفت: “اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا که من از جانب خدا صادر شده 
و آمده ام، زیرا که من از پیش خود نیامده ام، بلکه او مرا فرستاده است.

برای چه سخن مرا نمی فهمید؟ از آن جهت که کالم مرا نمی توانید بشنوید.

خواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و در  شما از پدر خود ابلیس می باشید و خواهش های پدر خود را می 
از ذات خود می گوید، او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می گوید،  در  از آن جهت که  راستی ثابت نمی باشد، 
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زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است.“

با توجه به این آیات، بسیار واضح است که هیچ انسانی نمی تواند از خودش، خدا را بشنود.

متی 17:16

“عیسی در جواب گفت: ”خوشابحال تو ای شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه 
پدر من که در آسمان است.“

با کنار هم قرار دادن این آیات، متوجه می شویم که تنها یک گروه، که گروهی بسیار خاص از مردم هستند، قادرند چیزی را 
که روح در هر دوره می گوید، بشنوند. آن گروه از خداست، چون گروهی که نمی تواند بشنود، از خدا نیست (یوحنّا 44−42:8). 
گروهی که می تواند و آنچه را که روح می گوید، می شنود و مکاشفه ی آن را دریافت می کند گروهی است که در اول قرنتیان 6:2−
16 توصیف شده است. آنها کسانی هستند که روح خدا را دارند. آنها در بدن خداوند عیسی توسط روح او تعمید یافته اند. آنها 

به روح القدس تعمید یافته اند.

برای اینکه چیزی را که گفتیم، بهتر متوجه بشویم، و همچنین استفاده از آیه ای که وقتی درباره ی کسانی که به روح القدس 
تعمید یافته اند، صحبت می کنیم، باید آن را بخاطر داشته باشیم؛ ببینید عیسی در انجیل یوحنّا 6 : 45 چه می گوید،

“در انبیاء مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت.”

اما اشعیا 54 : 13 را که این آیه بدان اشاره دارد باز کنید و بخوانید،

“و جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت.”

م کسانی که از خدا هستند، فرزندان خدا هستند. این گواهی است بر فرزند راستین خدا بودن (کسی که روح بر او آمده  تما
و در او ساکن شود) دوباره به کسی اشاره می کند که کالم را بواسطه ی روح القدس تعلیم یافته است.

اکنون می توانید متوجه شوید که چرا صحبت به زبان ها گواه تعمید روح القدس نیست. در هیچ  یک از ادوار نمی گوید: 
“آنکه زبان دارد، بگوید که روح به کلیساها چه می گوید.” این صحبت به زبان ها، ترجمه ی زبان ها، نبوت و چیزهای دیگر را 
بعنوان گواه تعمید روح کنار می زند. گواه، شنیدن است، این چیزی است که روح می گوید. روح تکلم می کند. بله، روح دارد تعلیم 

می دهد. این دقیقاً کاری است که عیسی گفت وقتی بیاید، انجام خواهد داد.

یوحنّا 26:14

“او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم، به یاد شما خواهد آورد.”

و این اتفاقی است که افتاد. این طریقی است که انجیل ها مکتوب گشت. این مردان توسط روح القدس عین سخنانی را که 
القدس فقط این را بخاطر  عیسی گفت، به خاطر آوردند. بخاطر همین است که انجیل ها دقیق هستند. آنها کامل هستند. اما روح 
آنها نیاورد، بلکه آنها را بیش از حقیقتی که اکنون داشتند، تعلیم داد. این طریقی است که پولس مکاشفات خود را دریافت نمود. 

او توسط روح القدس تعلیم یافته بود. او در این باره گفت:

“اما ای برادران! شما را اعالم می کنم از انجیلی که من به آن بشارت دادم که به طریق انسان نیست،

زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم، مگر به کشف عیسی مسیح.“

غالطیان 11:1−12. او به روح القدس تعلیم یافته بود.

دانیم که تو معلّمی از  یک روز زمانی که عیسی بر روی زمین بود، فرد مهمی آمد تا با او مالقات کند. این مرد گفت: “ربّ، می 
جانب خدا هستی.” ولی متوجه خواهید شد که عیسی حرف او را قطع کرد. او رو به نیقودموس نمود و از سخنانی که به او گفت، 
به درستی می توان این گونه برداشت نمود. “من یک معلّم نیستم. من برّه ی قربانی برای گناه هستم. من تولد تازه را توسط روح 
خود ممکن می سازم. ولی کسی می آید که معلّم است، او روح القدس است.” وقتی عیسی بر روی زمین بود، بعنوان برّه و بعنوان 

نب آمده بود. ولی وقتی بواسطه ی روح خود بر کلیسا بازگشت، شد معلّم.

“هرکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.” ولی فقط یک  و بر هر دوره ای ما همان حقیقت را می شنویم.
انسان پر از روح می تواند مکاشفه ی مربوط به آن دوره را بشنود. هیچ کس دیگری قادر نیست. خیر قربان! نمی توانند، چون این 

دقیقاً چیزی است که پولس در اول قرنتیان 6:2−16 گفت.

این باید باعث شعف و شادمانی شما بشود، اکنون یک تعلیم خیلی عجیب در جریان است که باعث سوءتفاهم و 
رنجش های زیادی شده است. چون وقتی پنطیکاستی ها می گویند که می بایست به زبان ها صحبت کنید، وگرنه تعمید
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روح القدس را نیافته اید، یا دارند انکار می کنند که مردان بزرگی مانند ناکس، مودی، تیلور، گوفرت، و سایرین تعمید روح القدس 
را یافتند و یا دارند می گویند که آنها همه در خفا به زبان ها صحبت کردند، بدون اینکه بدانند چه اتفاقی دارد می افتد. این 
درست نیست. خیر قربان! این یک خطای فاحش است. زبان ها گواه پری روح نیست. این تنها یکی از عطایای اشاره شده در اول 
است. هیچ آیه ای وجود ندارد که بگوید در دریافت روح، به زبان ها صحبت کنید و یا بواسطه ی صحبت به  قرنتیان باب 12 
زبان ها، روح را می یابید. ولی می گوید که: “بعد از اینکه همه از روح پر شدند، شروع به صحبت به زبان ها نمودند.” و بعداً 

می گوید که نبوت نمودند.

امروز در بین خیلی از افراد این فرض وجود دارد که تمام کسانی که بواسطه ی صحبت به زبان ها مدعی دریافت روح القدس 
هستند، به یک زبان روحانی واقعی صحبت می کنند. ولی اینطور نیست، چون خیلی از افراد به یک زبان شناخته شده، ولی تحت 
تأثیر یک روح نادرست صحبت می کنند. فرض کنید در یک جلسه هستیم و همه دارند به زبان ها صحبت می کنند. از کجا 
می توانید بدانید که کدام زبان از روح است و کدام زبان از شریر؟ من در بین بت پرستانی بوده ام که جادوگرانشان در جمجمه خون 

می نوشیدند، به زبان ها صحبت می کردند و ترجمه و نبوت می نمودند. آنها حتی می توانند به زبان ها بنویسند.

ها باور  ه دریافت روح القدس است، پس هر زبانی باید از خدا باشد، ولی این توسط کسانی که به گواه زبان  حال اگر این گوا
دارند، تأیید و پذیرفته شده که زبان های راستین و کذبه وجود دارد، چون خدا راستین و شیطان کاذب را دارد. حال سؤال من این 
است: “چه کسی می داند چه چیزی حقیقی است؟ چه کسی زبانی را که صحبت شده بود، درک می کرد تا بداند که چه گفته شده 
است؟ چه کسی عطای تشخیص (تمییز) را دارد که بداند؟” حال وقتی پاسخ این سؤال ها را دریابیم، یک چیزی برای عمل به آن 
داریم، ولی تا آن زمان باید درباره ی منبع زبان ها در تردید باشیم.اکنون، همین اآلن باید متوجه شده باشید که اگر زبان ها را 
بعنوان گواه در نظر بگیرید و ندانید که چه چیزی گفته شده است، پس نهایتاً باید به جای برسید که تمام زبان ها باید از خدا 
باشد. این ما را به اینجا می رساند که باور کنیم شریر قادر به صحبت به زبان ها نیست. اما این طور نیست. هر میسیونر راستینی 
که در خارج از کشور بوده، به خوب می داند که شریر به زبان های غیر صحبت می کند. همان طور که من خودم این را از روی 

تجربه می دانم.

الهیدانان پنطیکاستی اقرار می کنند، هیچ آیه ای ندارند که افراد زمانی که به روح القدس تعمید یافتند، به زبان ها صحبت 
می کردند. آنها اقرار می کنند که این را براساس تجربیات کتاب اعمال استنباط می کنند، جای که از هر پنج  نفر، سه  نفر به 
زبان ها صحبت کردند. و نیز بدون هیچ آیه ی مستندی می گویند که دو نوع زبان وجود دارد. یکی زبانی است که در زمان دریافت 
روح القدس صحبت می کنید و این “گواه روح القدس” است و بعد اگر ایمان داشته باشید، می توانید عطای زبان ها را بیابید که به 

موجب آن می توانید غالباً به زبان ها صحبت کنید.

ها صحبت کردید، ممکن است که دیگر هرگز  هرچند که می گویند، به محض اینکه بعنوان گواه دریافت روح القدس، به زبان 
به زبان ها صحبت نکنید.و باز ما خیلی دوست داریم که بدانیم، این کجای کالم است. اگر در کالم نیست، پس خدا آن را نگفته و 
وای بر کسی که بر کالم بیفزاید. ولی در مورد این مسئله، چیزی در کالم هست که آنها کامالً نادیده می گیرند، اول قرنتیان 13. 
اینجا به زبان انسان و فرشتگان اشاره می کند. این زبان های شناخته  شده و ناشناخته است پنطیکاستی های مدرن می گویند که 
می توانند روح القدس را درحال صحبت به زبان های ناشناخته یا زبان فرشتگان دریافت کنند. آنها گاری را جلوی اسب بسته اند، 

چون در اعمال باب 2 قوم به گویش و لهجه ای کامل صحبت کردند و حتّی ب ایمانان آن را شنیده و متوجّه شدند.

زمانی که خدا سکوت می کند، بهتر است ما هم سکوت کنیم. ولی زمانی که خدا سخن گفته است، ما هم باید سخن بگوییم 
و چیزی را که او گفته، بگوییم. او گواه را به ما گفته است،یعنی بعد از اینکه به روح القدس تعمید یابیم چه اتفاقی می افتد، 
اینکه معلّم می آید و جمیع راستی را تعلیم می دهد؛ اما آن معلّم یک معلّم درونی بود نه بیرونی. اگر روح در درون نبود، 
نمی توانستید حقیقت را بشنوید و با مکاشفه آن را بپذیرید، ولو اینکه در تمام مدت روز آن را می شنیدید. این نشانه ی ساکن 
شدن روح در ایام پولس بود. آنانی که به روح القدس پر بودند کالم را شنیدند، پذیرفتند و به آن زیستند. آنانی که روح را نداشتند، 

مانند انسان جسمانی آن را شنیدند، یک تفسیر غلط از آن ارائه دادند و وارد گناه شدند.

در هر دوره ای، (و هر دوره، دوره ی روح القدس برای ایماندار راستین است.) من می گویم در هر دوره ای گواه روح القدس 
یکسان بوده است. کسانی که روح القدس را داشتند، معلّم را، کالم را شنیدند و آن روح در آنان کالم را گرفته، آن را به ایشان 

تعلیم داد (مکشوف کرد). آنها جزء گروهی بودند که به پیغام آور و پیغام او گوش کردند، آن را برگرفتند و با آن زندگی کردند.

می دانم این وسوسه ی بزرگی است که به روز پنطیکاست اشاره کنیم و همچنین به روزی که روح القدس در خانه ی کرنیلیوس 
ریخته شد و آن تجربیات مشابه و یکسان را بعنوان گواه تعمید روح القدس در نظر بگیریم. ولی در هر دو مورد صحبت به زبان ها 
توسط شنونده درک شد و قابل فهم بود. این بسیار متفاوت از تشویش بابل مدرن در جلسات پنطیکاستی است. و اگر این برای 
ما کافی نبود که ما را متقاعد کند تا چنین استداللی را رها کنیم، وقتی با این اصل مواجه شدیم که افرادی هستند که هرگز در 
زندگی خود به زبان ها صحبت نکرده اند ولی هشت عطای دیگر روح القدس مانند کالم حکمت، تمییز ارواح، ایمان، شفاها و 
حتی معجزات در زندگی شان آشکار شده، می خواهیم چه کار کنیم؟ این بسیار جالب تر است وقتی بدانیم که صحبت به زبان ها، 
هرگز صحبت نکرده اند، عطایای کمترین آن نه عطایاست. پس وقتی افرادی را می بینیم که به زبان ها صحبت نمی کنند یا 
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بزرگ تری را نسبت به آنانی که به زبان ها صحبت می کنند، استفاده می کنند. باید چنین تعلیمی را حتی کامالً کنار بگذاریم.

پس اآلن می بینید که نمی توانیم بیزی را بگوییم که کتاب مقدس نگفته است. وقتی کتاب مقدس عمل روح القدس را به ما 
تعلیم می دهد و آشکار شدن آن فرد برکت  یافته این است که حقیقت هر دوره را برای ذریت راستین بیاورد، پس می دانیم که روح 
تواند حقیقت آن زمان را بپذیرد. این کامالً درست است. و اگر این ادوار چیزی را ثمر  باید در فرد ساکن باشد، وگرنه او نمی 

آورند، مسلّماً حقیقت او را ثمر خواهند آورد.

حاال قبل از اینکه از این موضوع عبور کنیم، می خواهم در مورد تعمید روح القدس یک چیزی را کامالً روشن کنم که بر طبق 
کالم چیست. این براساس نظر من و یا نظر شما نیست. این باید بر طبق «خداوند چنین می گوید» باشد، وگرنه به دروغ هدایت 

شده ایم. آمین!

در ابتدا شما متوجه خواهید شد که در جلساتم زمانی که یک موعظه ی بشارتی یا یک پیغام تعلیمی را به تمام می رسانم، 
تور را برای صید جان ها پرتاب می کنم و اجابت افراد را می خواهم. از آنها می خواهم که جلو بیایند و روح القدس را دریافت کنند. 
دوستان پنطیکاستی من با شنیدن این، بر این باور هستند که من از افراد دعوت می کنم که بیایند تا تعمید روح القدس بگیرند، 
چون هم اکنون تولد تازه را دارند. پس زمانی که من از مردان پر از روح دعوت می کنم که بیایند و به این افراد که به این دعوت 
پاسخ داده اند رسیدگی کنند، این عزیزان می آیند و این گونه با این افراد کار می کنند و آنها را تشویق می کنند که خود را به خدا 
بسپارند و برای صحبت به زبان ها ایمان داشته باشند. این باعث تشویش بزرگی شده و من می خواهم به شما بگویم که دقیقاً 
منظورم چیست. منظور من این است که گناهکار جلو بیاید و تولد تازه بیاید که تعمید روح القدس است و دقیقاً همان چیزی 
است که در روز پنطیکاست، زمانی که کلیسا راه اندازی شد، اتفاق افتاد. به عبارتی دیگر مولود  شدن از روح یعنی به راستی 

تعمید یافتن به روح القدس. اینها یک عمل هستند.

میدانم که ممکن است چند لحظه ای باعث سردرگمی شما بشود، چون اغلب افراد می دانند که من در یک کلیسای 
باپتیست به خدمت گماشته شدم و مدام عنوان کرده ام که باپتیست ها با گفتن اینکه وقتی ایمان آوردید روح القدس را یافتید، 

دچار اشتباه شدند، چون این گونه نیست. شما از زمانی که ایمان آوردید، او را می یابید.

اعمال 6−2:19

“بدیشان گفت: ”آیا هنگامی که ایمان آوردید، روح القدس را یافتید؟“ به وی گفتند: ”بلکه نشنیدیم که 
روح القدس هست!“

”.بدیشان گفت: “پس به چه چیز تعمید یافتید؟” گفتند: “به تعمید یحی

پولس گفت: “یحی البته تعمید توبه می داد و به قوم می گفت به آن کسی که بعد از من می آید، ایمان 
بیاورید، یعنی به مسیح عیسی.”

چون این را شنیدند به نام خداوند عیسی تعمید گرفتند.

و چون پولس دست بر ایشان نهاد، روح القدس بر ایشان نازل شد و به زبان ها متکلم گشته، نبوت کردند.“

ینکه  ا ز  عد ا ه ایمان آوردید.” تفاوت زیادی وجود دارد. چون ب ه ایمان آوردید.” نه “هنگامی ک نی ک پولس پرسید: “از زما
ایمان می آوریم، دریافت می کنیم. افسسیان 13:1 دقیقاً تکرار همان اتفاقی است که طبق اعمال 19 در افسس رخ داد.

ز  ا عد  ب @@ کالم راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید و در وی  ینکه ا ز  ا عد  “در وی شما نیز ب
ینکه ایمان آوردید و (نه زمانی که ایمان آوردید)، از روح قدس وعده مختوم شدید.” ا

منظور من این است، خیلی از نوگرایان ما و حتی بینادگرایان (به اصطالح) به نجات در یک زمان خاص معتقد هستند، که 
در بسیاری از موارد «اتخاذ یک تصمیم» خوانده شده و پذیرش مسیح با تولد تازه، خوانده می شود. حال، پذیرش مسیح یعنی 
دریافت روح او. دریافت روح او یعنی تولد تازه. دریافت روح او یعنی تعمید یافتن به روح القدس. آمین! این دوستان ایمان دارند، 
ینکه ایمان آوردید، می یابید. همیشه این گونه بوده و  ا ز  عد ا این عالی است، ولی آنها اینجا متوقف می شوند. شما روح القدس را ب

همیشه هم این گونه خواهد بود. اولین کالمی که پطرس برای راهنمای افراد در روز پنطیکاست گفت، این بود:

“توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس 
را خواهید یافت

زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه ی آنانی که دورند، یعنی هرکه خداوند خدای ما او را 
بخواند.“

روز پنطیکاست چه اتفاقی افتاده در  در رابطه با اینکه حقیقتاً  این دستورالعمل پاسخ صریحی بود که پطرس به پرسشی داد، 
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است. چیزی که واقع شد، این بود که خدا بر طبق یوئیل داشت روح القدس وعده را بر بشر می ریخت. روح القدس قبل از آن زمان 
ین باید با تعمید به نام خداوند عیسی مسیح تکرار می شد و بعد  ریخته نشده و یا داده نشده بود. این حال بود، اما از این به بعد ا
خدا موظف بود تمام کسانی را که آمده اند، به روح پرسازد. پطرس یا هیچ  یک از شاگردان هرگز نگفتند: “باید تولد تازه یابید و 

بعد به روح پر شوید.”

این الگو و سرمشق تجربیات مرتبط با دریافت روح القدس بود. با دقت به دفعه ی بعدی که روح القدس بر افراد می ریزد، 
توجه کنید.

اعمال 17−5:8

“اما فیلپس به بلدی از سامره درآمده، ایشان را به مسیح موعظه می نمود

و مردم به یک دل به سخنان فیلپس گوش دادند، چون معجزاتی را که از او صادر می گشت، می شنیدند و می دیدند،

زیرا که ارواح پلید از بسیاری که داشتند نعره زده، بیرون می شدند و مفلوجان و لنگان بسیار شفا می یافتند.

و شادی عظیم در آن شهر روی نمود.

اما مردی شمعون نام قبل از آن در آن قریه بود که جادوگری می نمود و اهل سامره را متحیر می ساخت و خود 
را شخصی بزرگ می نمود،

بحدی که خرد و بزرگ گوش داده، می گفتند: “این است قوت عظیم خدا.”

و بدو گوش دادند، از آن رو که مدت مدیدی بود از جادوگری او متحیر می شدند.

لیکن چون به بشارت فیلپس که به ملکوت خدا و نام عیسی مسیح می داد، ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند.

و شمعون نیز خود ایمان آورد و چون تعمید یافت، همواره با فیلپس می بود و از دیدن آیات و قوّات عظیمه که 
از او ظاهر می شد، در حیرت افتاد.

اما رسوالن که در اورشلیم بودند، چون شنیدند که اهل سامره کالم خدا را پذیرفته اند، پطرس و یوحنا را نزد 
ایشان فرستادند.

و ایشان آمده، به جهت ایشان دعا کردند، تا روح القدس را بیابند

زیرا که هنوز بر هیچ کس از ایشان نازل نشده بود که به نام خداوند عیسی تعمید یافته بودند و بس.

پس دست ها بر ایشان گذارده، روح القدس را یافتند.“

آنها به کالم ایمان آوردند. سپس به نام خداوند عیسی تعمید یافتند. ولی بر طبق آیه ی 16 با وجود تمام  طبق آیه ی 12 
ز ایمان  آوردن و درست تعمید  یافتن بود که آنها روح القدس را یافتند. این  ا اینها، هنوز روح القدس را نیافته بودند. تنها بعد 

دقیقاً الگو و چهارچوب مشخص شده توسط پطرس در اعمال 38:2−39 است.

آیه ی دیگری که نور ب نظیری بر این موضوع می افکند، در غالطیان 13:3−14 است.

“ملعون است هر که بر دار آویخته شود، تا برکت ابراهیم در عیسی مسیح بر امت ها آید و تا (برای اینکه) 
وعده ی روح را بوسیله ی ایمان حاصل کنیم.”

حال به هیچ وجه نمی توان گفت برکت ابراهیم «تولد تازه» و «وعده ی روح» تعمید روح القدس است، یعنی دو عمل متفاوت 
است. چون کالم این گونه خوانده می شود: “عیسی بر روی صلیب مرد و بوسیله ی آن موت و رستاخیز، برکت ابراهیم بر امت ها 

آمد و یهودیان را ترک نمود، این از آن جهت روی داد که روح در دسترس امت ها قرار بگیرد.”

برای درک چیزی که اآلن گفتم، باید روشن کنیم که چرا تا امروز محققین کتاب مقدس هرگز و در هیچ زمانی جای را 
نیافته اند که پولس بگوید: “تولد تازه یابید، سپس از روح القدس پر شوید.” آنها استنباط کردند که این وجود دارد و برداشت 

د، عیسی هم هرگز این را نگفت. ی خودشان را القا می کنند تا اینگونه جلوه داده شود. اما کالم این را نمی گو

نگاه کنید به یوحنّا 37:7−39 و اکنون با این درک آن را بخوانید.

“و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده، ندا کرد و گفت: ”هر که تشنه باشد، نزد من آید و 
بنوشد.
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کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب می گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد.“

(اما این را گفت درباره ی روح که هر که به او ایمان آرد، او را خواهد یافت؛ زیرا که روح القدس هنوز عطا 
نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جالل نیافته بود.)“

حال اینجا بطور مجزا و با تأکید می گوید که ایماندار با نوشیدن از طریق ایمان و آمدن نزد عیسی  است که نهرهای آب زنده 
از او جاری می شود. و این، این تجربه را در پنطیکاست قرار می دهد.

حال با در ذهن داشتن این، یوحنّا 4 : 10 و 14 را می خوانیم:

“اگر بخشش خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می کردی 
و به تو آب زنده عطا می کرد.

دهم، در او  لیکن کسی که از آب که به او می دهم، بنوشد؛ ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب که به او می 
چشمه ی آب گردد که تا حیات جاودانی می جوشد.“

به همان آب اشاره شده، اما این بار نهر خوانده نمی شود، بلکه چشمه ی جوشان. اینجا جای است که افراد دچار اشتباه 
می شوند، چون نهر و چشمه ی جوشان خوانده شده، فکر می کنند یکی حیات ابدی است که بواسطه ی روح عطا شده و در جای 
دیگر که به چشمه ی جوشان اشاره می کند (با داللت بر پویای زیاد)، این باید روح باشد که اکنون بعنوان بخشنده ی قوّت عطا 

شده باشد. این گونه نیست، این دو یک هستند. این روح است که حیات و قوّت می بخشد و این در روز پنطیکاست آمد.

است. ما تجربه را مالک قرار داده ایم، نه کالم را. از تجربه  ه”  ب چه چیزی باعث این سوء برداشت شده؟ پاسخ، “تجر
معنوان مقیاس خود فاصله بگیرید. تنها یک تراز وجود دارد، یک مرجع و آن هم کالم است.

خوب دقت کنید تا این را متوجه شوید. پطرس گفت: “توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش 
گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت.” پولس گفت: “از وقتی ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟” تمام 
مشکل ما همین جاست. افراد از گناهانشان توبه می کنند، در آب تعمید می یابند، اما روح القدس را دریافت نمی کنند. شما 

د. ی ر برای دریافت روح ایمان می آو

ایمان به عیسی، قدم  گذاشتن در مسیر درست است، که به سمت روح القدس است. اما افراد همان جا متوقف می شوند. آنها 
تا تعمید آب می روند و بعد متوقف می شوند. ایمان می آورند و بعد متوقف می شوند. کتاب مقدس نمی گوید که وقتی ایمان 
بیاوری دریافت خواهی نمود، بلکه: “آیا از وقتی ایمان آوردید، روح القدس را یافتید؟” ترجمه ی دقیق و تحت اللفظی آن می شود: 
کنید و  “آیا شما، که قبالً ایمان آوردید، روح القدس را یافته اید؟” افراد ایمان می آورند و بعد متوقف می شوند. شما وقتی توبه می 
و ایمان می آورید، روح القدس را نمی یابید. شما ادامه می دهید و روح القدس را می یابید. متوجه می شوید؟ این چیزی است  ا ه  ب

که مشکل بنیادگراهاست. آنها هیچ قوّتی ندارند، چون قبل از پنطیکاست متوقف می شوند.

اسرائیل در زمان خروج از  آنها مانند بنی اسرائیل هستند که از مصر خارج شد، ولی در مسیر سرزمین وعده متوقف شد. بنی 
مصر دو میلیون نفر بودند. همه با هم سفر کردند، همه همان معجزات را از خدا دیدند، همه از همان منّ و آب صخره بهره مند 
تنها دو نفر به سرزمین وعده وارد شدند.  شدند، همه در روز، همان ستون ابر و در شب، همان ستون آتش را دنبال کردند، ولی 
این درست است چون کالم به ما می گوید که مابقی بخاطر ب ایمانی  بودند.  ندار حقیقی  یما ا ا  ی نفر راستین،  فقط دو 
مردند و به سبب ب ایمانی نتوانستند وارد شوند.(عبرانیان 3 : 19)پس از آنجائیکه چنین است، و فقط دونفر وارد شدند، پس 

مابقی ایمانداران راستین نبودند. چه چیزی باعث ایجاد تفاوت بود؟ دو نفر با کالم ماندند.

زمانی که دل جاسوسان زمین در قادش برنیع سست شد، یوشع و کالیب مردد نشدند، چون به کالم ایمان داشتند و گفتند: 
“ما قادریم که سرزمین را تصرف کنیم.” آنها می دانستند که قادرند، چون خدا گفته بود: “زمین را به شما دادم.” بعد از اینکه 
اسرائیلیان قوّت، نیکوی و نجات خدا را دیدند، به آرامی داخل نشدند، که نمادی از روح القدس است. پس شما همین جا 

می توانید ببینید که فقط تعداد اندکی در تمام مسیر تا دریافت روح خدا ایمان خواهند داشت.

بسیار خوب، تا اینجا آمده ایم، حال می خواهم کمی جلوتر بروم و زمانی که این کار را بکنم، می دانم که باعث تهییج 
احساسات بسیاری خواهم شد. ولی این چیزی است که در قبالش مسئول هستم. من در قبال خدا و کالمش و قومی که مرا به 

سوی آنها فرستاده، مسئول هستم. من باید در برابر تمام آنچه که او برای گفتن به من می بخشد، امین باشم.

در یوحنّا 37:6 و 44 می گوید:

“هرآنچه به من عطا کند، به جانب من می آید و هرکه به جانب من آید، او را بیرون نخواهم کرد.

کسی نمی تواند نزد من آید، مگر پدری که مرا فرستاد، او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم 
برخیزانید.“
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یوحنّا 13−12:1

“و اما به آنانی که او را قبول کردند، قوّت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد

از خدا تولد یافتند.“ که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه 

افسسیان 5−4:1

“چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید، تا در حضور او در محبت مقدس ب عیب باشیم.

که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم، بوساطت عیسی مسیح، بر حسب خشنودی اراده ی 
خود.“

حال بدون اینکه خیلی وارد جزئیات موضوع حاکمیت خدا بشویم، (چون این خودش یک کتاب را شامل می شود.) اجازه 
دهید به این اشاره کنم که طبق این آیات عیسی مسیح دارد عروس خودش را همان  طور که امروزه مردان عروس خود را انتخاب 
می کنند، انتخاب می کند. امروز عروس تصمیم نمی گیرد که می خواهد برود و یک مرد را بعنوان شوهر انتخاب کند. نه قربان! این 
داماد است که تصمیم می گیرد و یک زن مشخص را بعنوان عروس خود انتخاب می کند. (“شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را 

برگزیدم.” یوحنّا 16:15)

حال طبق کالم خدا، عروس پیش از بنیان عالم انتخاب شده. این انتخاب عروس در خود او نهفته بود. (افسسیان 9:1)

و رومیان 11:9 می گوید:

“تا اراده ی خدا برحسب اختیار (برگزیدگی) ثابت شود.”

نمی توانید این را طور دیگری بخوانید. هدف اصلی، هدف ابدی خدا این بود که عروس منتخب خویش را برگیرد و این 
هدف در خود او بود و چون ابدی است، پیش از بنیان عالم مقرر شده بود.

حال با دقت گوش کنید. قبل از اینکه حتی غبار ستاره ای باشد، قبل از اینکه خدا، خدا باشد (خدا موضوع ستایش است و 
کسی وجود نداشت که او را پرستش کند، پس در آن زمان او بالقوّه، خداست.) و زمانیکه فقط بعنوان روح ابدی شناخته می شد، 

عروس در ذهن او بود. او در افکار خدا وجود داشت. افکار خدا چه هستند؟ آنها ابدی هستند، نیستند؟

افکار ابدی خدا، بگذارید از شما بپرسم؛ آیا افکار خدا ابدی هستند؟ اگر بتوانید این را ببینید و متوجه شوید، خیلی 
ایم. خدا در  چیزها را متوجه می شوید. خدا هم در ذات و هم در رفتار خود تغییر ناپذیر است. ما به این پرداخته و اثباتش کرده 
توانای های خود نامحدود است، پس بنابراین، بعنوان خدا باید به همه  چیز واقف باشد. اگر او دانای کل است، پس اکنون درحال 
یادگیری نیست و حتی از خود مشورت نمی گیرد و در هیچ زمانی به دانش خود نمی افزاید. اگر بتواند به دانش خود بیفزاید، 
آن وقت دانای کل نیست. بهترین حالتی که می توانیم بگوییم این است که یک زمانی دانای کل خواهد بود. ولی این کتاب مقدسی 

نیست.

او دانای کل است. او هرگز تفکر جدیدی درباره ی هیچ  چیز نداشته، چون تمام افکارش را همیشه داشته، همیشه خواهد 
آنها مانند افکار  داشت و انتها را از ابتدا می داند، زیرا او خداست. از اینرو افکار خدا ابدی است، آنها واقعی هستند. 
انسانی نیستند که نقشه کشیده و یک روزی به عمل درآید و شکل گیرد، بلکه آنها هم اکنون حقیقی و ابدی و جزئی از خدا 

هستند.

می بینید که چطور عمل می کند. خدا همیشه افکار خود را برای آدم داشت، آدم، بعنوان افکار خدا، هنوز ظاهر نشده بود.

مزامیر 15:139−16 یک دید جزئی در اینمورد به شما می دهد،

“استخوان هایم از تو پنهان نبود، وقتی که در نهان ساخته می شدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم.

چشمان تو چنین مرا دیده است و در دفتر تو همه ی اعضای من نوشته شده، در روزهای که ساخته می شد، 
وقتی که یکی از آنها وجود نداشت.“

همان طور که گفتم، این در مورد آدم نوشته نشده، ولی این دانش و ایده را به شما نشان می دهد که فکر در ذهن او جای 
داشت و آن فکر، ابدی بود و باید آشکار می شد.پس زمانیکه آدم از خاک زمین سرشته شد و وجود روحانی او توسط خدا خلق 

شد، آن وقت آدم فکر آشکار شده ی خدا شد و آن افکار ابدی اکنون ظاهر شده بودند.

ما می توانیم قرن ها به عقب برویم و موسی، ارمیا و یحی تعمید دهنده را ببینیم. هر یک از آنها افکار ابدی آشکار شده ی 
آشکار شده بود و بعنوان کلمه شناخته شد.  کاملِ  فکر عالی و  او  در زمان خود بودند. سپس می رسیم به عیسی، به لوگوس،  خدا 

این
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چیزی است که او هست و تا ابد خواهد بود.

و (عیسی) برگزید.” این یعنی ما پیش از بنیان عالم در افکار خدا با او  ا ر  حال، می گوید که: “ما را پیش از بنیان عالم د
بدی می بخشد. نمی توانید از ان گذر کنید. بودیم، و این به برگزیدگان یک کیفیت ا

بگذارید یک فکری را اینجا بگویم. حتی تولد جسمانی ما براساس برگزیدگی است. تخمدان زن، تخمک های بسیار زیادی 
تولید می کند. ولی چرا این گونه است که در یک زمان خاص، یک تخمک خاص می آید، نه یک تخمک دیگر؟ و بعد در میان 
اسپرم مرد، بدون هیچ دلیل مشخصی، یک اسپرم خاص می آید و خود را به تخمک وصل می کند، درحالی که سایر آنها هم به 
همان راحتی می توانستند این کار را بکنند، یا موقعیت بهتری را داشتند و این کار را نکردند و از بین رفتند. یک خرد پشت تمام 
اینهاست. در غیر این صورت چه چیزی تعیین می کند که فرزند، پسر است یا دختر،بلوند است یا سبزه، پوست روشن دارد یا 

تیره یا چیزهای دیگر.با داشتن این فکر در ذهن، به کالیب و یوشع فکر کنید.

آیا عیسی در یوحنّا 6 : 49 نگفت:

“پدران شما در بیابان منّ را خوردند و مردند.؟”

گفت. آنها هالک شدند و در عین حال از نظر  پدرانی که مردند لزوماً اجداد کسانی بودند که عیسی داشت با آنها سخن می 
جسمانی در برگزیدگی خدا بودند، درحالی که یوشع و کالیب روحانی بودند.

ولی برای ادامه، این برگزیدگان، فقط افکار ابدی خدا نبودند که باید در زمان مناسب در جسم ظاهر می شدند، بلکه همان 
برگزیدگان به نام دیگری خوانده شده اند.

رومیان 4 : 16

“و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، نه مختص به 
ذریت شرعی، بلکه به ذریت ایمانی ابراهیم نیز که پدر جمیع ماست.”

رومیان 13−7:9

“و نه نسل ابراهیم تماماً فرزند هستند؛ بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد.

یعنی فرزندان جسم، فرزندان خدا نیستند، بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب می شوند.

زیرا کالم وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد بود.

و نه این فقط، بلکه رفقه نیز چون از یک شخص، یعنی از پدر ما اسحاق حامله شد

زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده، تا اراده ی خدا بر حسب اختیار ثابت شود، 
نه از اعمال بلکه از دعوت کننده

بدو گفته شد که بزرگ تر، کوچک تر را بندگی خواهد نمود.

چنان که مکتوب است: “یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن.”

غالطیان 16:3

گوید «به نسل ها» که گویا درباره ی بسیاری باشد، بلکه  “اما وعده   ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمی 
درباره یکی و «به نسل تو» که مسیح است.”

غالطیان 3 : 29

“اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هرآینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده، وارث هستید.”

متوجه می شدیم که خدا یک وعده ی قطعی را به تمام نسل ابراهیم داده است و پولس خود و تمام  طبق رومیان 16:4 
ایمانداران را تحت آن قرار می دهد، چون می گوید: “... ابراهیم نیز که پدر جمیع ماست.” و بعد ادامه می دهد تا نه تنها مفهوم آن 
را مشخص سازد، بلکه تا آن را به اتمام برساند، چون در غالطیان 3 او نسل (مفرد) را با عیسی تعیین نمود و “فرزندان نسل” را 
فرزندان وعده خواند و این وعده مرتبط است با «برگزیدگی» نه «انتخاب کردن خدا» و این دقیقاً همان چیزی است که ما داریم 
می گوییم. آنانی که از نسل ملوکانه هستند، برگزیده ی خدا هستند، پیش  برگزیده هستند، در پیشدانی خدا و در ذهن و افکار خدا 

بوده اند.

در زمان از پیش آمدن  هر کدام تا قبل  افکار خدا بوده، گرچه  در  به عبارت ساده تر، عروس راستین مسیح، بصورت ابدی 
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و جای خود را در بدن یافت. بنابراین، این عروس صرفاً  مقرر هنوز آشکار نشده بودند. هر عضوی که پیش آمد، آشکار شد 
عروس ذریت کالم گفته شده  است. و نیز هرچند در نقش خود مؤنث است، ولی «بدن مسیح» خوانده می شود. بسیار واضح 
است که باید این طور خوانده شود، چون او پیش  برگزیده شده بود، از همان منبع آمد، با او ابدی بود و اکنون خدا را در بدنی با 

در یک عضو، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، آشکار شده بود. اعضای متعدد آشکار می سازد، درحالی که خدا قبالً 

ی ابدی (خدا) در پسر آشکار شد، و تمامی پری الوهیت از  حال، اینجا داریم به یک نتیجه می رسیم، همان طور که کلمه 
لحاظ جسم، در عیسی ساکن بود و آن ابدی، پدر بود که در جسم ظاهر شد،و بدین ترتیب عنوان پسر را یافت، به همان صورت ما 
نیز،ابدی در افکار او، به نوبه ی خودمان شدیم نسل کالم گفته شده با اعضای متعدد که در جسم ظاهر شده، و آن افکار ابدی که 
اکنون در جسم ظاهر شدند، پسران خدا هستند و فرزند هم خوانده می شویم. ما با تولد تازه نسل نشدیم، ما نسل هستیم. 
بنابراین تولد تازه دریافت کردیم، چون فقط برگزیده می تواند تولد دوباره داشته باشد. دلیل اینکه می توانیم حیات 

یابیم، این است که ما نسل بوده ایم، در غیر نسل چیزی برای حیات یافتن وجود ندارد.

این را به دقت در ذهن خود داشته باشید. حال قدم بعدی را برداریم، رهای به مفهوم بازخرید کردن است. یعنی چیزی را 
ازخرید نمود. او نسلِ  ب را  ا خون ریخته شده، خاصان خویش  برای مالک اصلی آن احیاء می کند. خدا با موت خود، ب
عروسِ کالم گفته شده را بازخرید کرد. “گوسفندان من آواز من (کالم) را می شنوند و مرا متابعت می کنند.” (یوحنّا 27:1) شما 
همیشه یک گوسفند بوده اید، هرگز یک خوک یا یک سگ نبوده اید که تبدیل به گوسفند شوید. این غیرممکن است، چون 
طور که ما در افکار خدا بودیم و در جسم آشکار  هرگونه حیاتی از نوع خودش ثمر می آورد و هیچ تغییری در گونه ها نیست. همان 
شدیم، باید روزی هم بیاید که آواز او (کالم) را بشنویم و با شنیدن آن آواز مطلع شویم که پدر دارد ما را می خواند و تشخیص 
دهیم که ما فرزندان خدا هستیم. ما آواز او را شنیدیم و با صدای بلند گریستیم، درست مانند پسر گمشده .“ای پدر، مرا نجات 

بده، نزد تو بازمی گردم.”

ممکن است یک فرزند خدا، مدت ها طول بکشد تا تشخیص دهد که فرزند است. در حقیقت خیلی از مسیحیان مانند 
جوجه عقاب هستند که زیر یک مرغ سر از تخم درآورده باشند. می دانید که عقاب نمادی از یک ایماندار راستین است. خوب، 
یک کشاورز یک تخم را از النه ی عقاب برداشت و زیر یک مرغ گذاشت. تمام جوجه ها در زمان مناسب سر از تخم درآوردند. 
جوجه  مرغ ها خیلی راحت با مادر خود کنار می آمدند، ولی برای جوجه عقاب، قدقد کردن و نوک زدن به توده ی کود، برای یافتن 

خوراک، قابل درک نبود. او توانست زندگی خود را اداره کند، ولی کامالً در این باره سردرگم بود.

ولی یک روز، در آن باالها، در هوا، عقاب مادر که تخم را گذاشته بود، متوجّه آن عقاب کوچک برروی زمین شد. او با 
اش به باال پرواز کند و به او برسد. آن جوجه هرگز  سرعتی باور نکردنی رو به پایین پرواز کرد و با تمام قدرتش فریاد برآورد تا جوجه 
آواز یک عقاب را نشنیده بود، ولی اولین  باری که آن آواز را شنید، چیزی در درونش به غلیان آمد و دوست داشت که به سمت آن 
حرکت کند. اما می ترسید تالش کند. دوباره مادر یک بار دیگر فریاد زد، تالش کن. با بر هم زدن بال هایش او خودش را به هوا 
پرتاب کرد و با پاسخ به فریاد مادرش، در آسمان آب اوج گرفت. می بینید، او همیشه یک عقاب بود. او برای مدت زمانی مانند 
یک مرغ رفتار کرده بود، ولی این او را اقناع نمی کرد. اما زمانی که آواز آن عقاب بزرگ را شنید، به جایگاه خودش برگشت. و به 
 محض اینکه یک فرزند راستین خدا، آواز روح را بوسیله ی کالم بشنود، او هم، تشخیص خواهد داد، کیست و به نزد عقاب، نب

بزرگ می دود که تا ابداآلباد در مکان های آسمان در مسیح عیسی با او باشد.

د. اکنون کتیبه ی ظفر ما در تعمید با روح القدس می آی

غالطیان 7−4:4

“لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد

تا آنانی را که زیر شریعت باشند، فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم.

اما چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دل های شما فرستاد که ندا می کند یا ابا، یعنی ای پدر.

لهذا دیگر غالم نیستی بلکه پسر و چون پسر هستی، وارث خدا نیز بوسیله ی مسیح.“

ایناهاش! عیسی مسیح آمد، بر روی صلیب مرد و رهای را کامل کرد (استرداد به مالک اصلی بوسیله ی پرداخت بها یا 
د، او ما را فرزند نساخت، چون ما فرزندان بودیم، اما ما را فرزند قرار داد، چون  دا ر  ا ر ق ن  زندا فر ا  ر بازخرید) و بنابراین ما 
مادامی که در جهان بودیم، نمی توانستیم در جسم بعنوان فرزندان شناخته شویم. ما توسط شریر در اسارت بودیم. ولی با این وجود 
را در دل های شما فرستاد، که ندا  ما چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود  فرزندان بودیم. به این گوش کنید: “ا
ا»، یعنی ای پدر.” در روز پنطیکاست روح بر چه کسی ریخت؟ بر فرزندان در قرنتس؟ بر فرزندان هنگامی که  ب ا ا  ی کند «ی م

کالم را شنیدند.

تعمید یافتن به روح القدس چیست؟ روح است که شما را در بدن مسیح تعمید می دهد. تولد تازه است، روح خداست که 
در آب در پاسخ به وجدان و ضمیری خوب نسبت به خدا،  از اینکه توبه کردید، (کالم او را شنیدید) و  می آید و شما را بعد 
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تعمید یافته اید، پر می سازد

.

درک چیزی که پیش روی شما قرار دادیم، خیلی راحت تر بود اگر همه به تعلیم یگانگی الوهیت ایمان داشته باشند. چون 
سه شخص در الوهیت وجود ندارد، بلکه یک. از اینرو ما به روح حیات عیسی تولد تازه نیافتیم که بعد متعاقب آن روح القدس 
بیاید و ما را قوّت بخشد. اگر این درست باشد، چرا داریم پدر را ب حرمت می سازیم، چون در نجات کامل خود سهمی برای او 
قائل نیستیم؟ چون اگر نجات ازآن خداوند است و سه خداوند وجود دارند، پس او (پدر) هم باید یک نقشی داشته باشد.اما 
مسلّماً می توان دید که عیسی این را خیلی واضح بیان کرد که او و تنها اوست که خداست. او و تنها اوست که در ایماندار داخل 

می شود.

یوحنّا 16:14 می گوید که پدر تسلی  دهنده ی دیگری را می فرستد.

ولی آیه ی 17 می گوید که او (عیسی) همراه آنها بود و بعداً در آنها ساکن می شود.

در آیه ی 18 می گوید که نزد آنها خواهد آمد.

در صحبت با شاگردان گفت: “ما (پدر و پسر)، نزد وی مسکن خواهیم گرفت.” بنابراین، این پدر، پسر و  در آیه ی 23 
روح القدس است که در آن واحد می آید، چون یک شخص است که الوهیت را شکل می دهد. این ظهور در پنطیکاست اتفاق 
افتاد. دو آمدن روح وجود ندارد، بلکه تنها یک آمدن. مشکل اینجاست که افراد حقیقت راستین را نمی دانند و به عیسی به 

جهت آمرزش گناهان ایمان دارند، ولی هرگز پیش نمی روند تا روح را دریافت کنند.

قبل از اینکه این موضوع را به انتها برسانم، می دانم که سؤالی در ذهنتان است. می خواهید بدانید که من به تعلیم پیش 
 وجودی، ایمان دارم یا نه. من به تعلیم مورمون ها درباره ی پیش  وجودی جان ها ایمان ندارم، به همان اندازه که به تجسم دوباره و 
یا تبعید جان ها باور ندارم. مراقب باشید و خوب دقت کنید. این، شخص نیست که بصورت ابدی و پیش  برگزیده از خدا می آید، 
کالم یا نسل است. همین است. خیلی قبل، خیلی بیش از آنکه ذهن انسان قادر به درک آن باشد، خدای ابدی با افکار ابدی، 

فکر کرد و مقرّر فرمود

“یعقوب را دوست داشتم و عیسو را دشمن.” (رومیان 13:9)

“و هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده بودند.”

فکر بود، بعد آن فکر آشکار شد و خدا یعقوب را بازخرید. چون تنها یعقوب نسل و ذریت بود. تنها یعقوب  می بینید،این 
آن بذر را داشت. برای همین بود که او به نخست زادگی و عهد خدا احترام می گذاشت.

اگر شما ذریت راستین باشید، آن کالم را خواهید شنید، روح شما را در بدن مسیح، تعمید خواهد داد، شما را پر ساخته و 
قوّت می بخشد و شما کالم ایام و دوره ی خودتان را می پذیرید. می بینید که وقتی کالم برایتان مکشوف شده باشد، گواه 
روح القدس چقدر برایتان واضح خواهد بود؟ و باز دقت کنید، عیسی نسل ملوکانه بود. او در جسم انسانی زیست، وقتی روح او را 
خواند (کلمه، فکر آشکار شده)، به اردن رفت و آنجا در آب تعمید یافت. به مجرد اطاعت کالم، روح القدس بر او نازل شد و 
القدس او را در  صدا گفت: “این است پسر حبیب من، او را بشنوید.” صدا نگفت: “امروز او پسر من شد.” عیسی پسر بود. روح 
برابر تمام آنها در جایگاه خود قرار داد. بعد، با پرشدن از روح (و این الگو در روز پنطیکاست و بعد از آن هم صادق است.) رفت 

تا قوّت را نشان دهد، دریافت مکاشفه ی کامل خدا از خدا، برای آن ایام.

حال، ما مدام می گوییم که گواه دریافت تعمید روح القدس برای یک ایماندار، این است که کالم دورانی را که در آن زندگی 
می کند، بپذیرد. بگذارید این را خیلی واضح تر به شما نشان بدهم.

هفت دوره همان گونه که در مکاشفه باب 2 و 3 نشان داده می شود، تمام دوران امت ها را در بر می گیرد، یا تمام زمانی که 
خدا در آن برای نجات امت ها کار می کند. در تک تک دوره ها، بدون استثناء در ابتدا و انتهای پیغام هر دوره یک چیز را 
می گوید. “به فرشته ی (افسس، اسمیرنا، پرغامس، طیاطیرا، ساردس، فیالدلفیه، الئودیکیه) بنویس، این را می گوید...” و، و، و... 
ای در  ر دوره  “هرکه گوش دارد، بشنود (مفرد) که روح به کلیساها چه می گوید.” دقت کنید که اینجا عیسی (توسط روح) در ه
رابطه با کالم آن دوره، فقط یک نفر را مخاطب خود می کند، تنها یک پیغام آور، برای هر دوره آنچه را که روح برای آن دوره 
دارد، دریافت می کند و آن یک پیغام آور، پیغام آور کلیسای راستین است. او برای خدا از طریق مکاشفه با «کلیساها»، هم 
راستین و هم دروغین صحبت می کند. پس پیغام به همه اعالم می شود. اما هرچند که پیغام برای همه ی آنهای که در محدوده ی 
پیغام قرار می گیرند، اعالم شده؛ اما فقط یک گروه خاص با یک مشخصات خاص و به طریقی خاص به طور فردی آن را 
می پذیرند. هر فردی در آن گروه کسی است که گوش دارد و می فهمد که روح از طریق پیغام آور چه می گوید. آنهای که می شنوند، 
و  د  ون شن را می  م چیزی  نه مکاشفه ی شخصی خودشان را دارند و نه یک مکاشفه ی دست چین شده دارند. بلکه هر کدا

ی پذیرند که هم اکنون پیغام آور از خدا دریافت کرده است. م
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حال فکر نکنید که این مورد عجیب است، چون پولس این الگو را بدست خدا برقرار می سازد. تنها پولس بود که مکاشفه ی 
کامل دوران خودش را به گواه مواجهه سایر رسوالن که تأیید و اقرار کردند که پولس رسول نب امت ها برای آن دوران بود، 
داشت. و توجه داشته باشید که توسط تصویری که در کالم است، وقتی پولس اشتیاق داشت که به آسیا برود، خدا او را منع کرد، 
چون گوسفندان (فرزندان) او در مکادونیه بودند و آنها و اهالی مکادونیه چیزی را که روح توسط پولس می گفت، می شنیدند؛ 

درحالی که اهالی آسیا این گونه نبودند.

در هر دوره ای دقیقاً همان الگو را داریم. بخاطر همین است که نور بواسطه ی پیغام آور فرستاده ی خدا در یک محدوده ی 
 خاص می آید و بعد از آن، نور از آن پیغام آور توسط کسانی که در امانتداری تعلیم یافتند، منتشر می گردد. اما مسلّماً تمام آنهای
که بیرون می روند، همیشه یاد نمی گیرند که چقدر ضروری است که فقط چیزی را بگویند که پیغام آور از آن صحبت کرده است. 
اگر  به افراد هشدار می داد که فقط چیزی را بگویند که او گفته است.)  (به یاد داشته باشید که پولس در اول قرنتیان 37:14 
کسی خود را نب یا روحانی پندارد، اقرار بکند که آنچه به شما می نویسم، احکام خداوند است. چه؟ آیا کالم 
نهای رسید؟ آنها چیزی اینجا اضافه می کنند، چیزی آنجا کم می کنند و خیلی زود پیغام دیگر خالص و  ت ه  ب ه شما  ب خدا 
ناب نیست و بیداری رو به افول می گذارد. چقدر باید مراقب باشیم که یک آواز را بشنویم، چون روح فقط یک صدا دارد و آن 
هم صدای خداست. پولس به آنها اخطار داد که فقط چیزی را بگویند که او گفته است. همان طور که پطرس هم این کار را کرد. 
او به ایشان هشدار داد که حتی او (پولس) نمی تواند یک کلمه از آنچه را که بواسطه ی مکاشفه به آنها سپرده است، تغییر دهد. 
اوه، چقدر مهم است که آواز خدا را از طریق پیغام آور او بشنویم و بعد چیزی را که به آنها سپرده شده تا به کلیساها بگویند، 

بگوییم.

امید دارم اآلن شروع به درک این کرده باشید. شاید اآلن متوجه شده باشید که چرا من با بنیادگراها و پنطیکاستی ها همگام 
نیستم. من باید همراه کالم باشم، آن گونه که خداوند آن را مکشوف می کند. من به تمام آن نپرداختم. خود این یک کتاب جداگانه 
را می طلبد ولی به فیض خدا موعظه ها، نوارها و پیغام های زیادی را در رابطه با تمام این موضوعات خواهیم داشت که در درک و 

تطابق تمامی کالم، به شما کمک می کند.

“هرکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.” در هر دوره ای همان ندا شنیده می شود. بشنوید که کالم چه 
می گوید. اگر مسیحی هستید، برمی گردید به آنچه که روح دارد تعلیم می دهد، که آن کالم این دوره است. هر پیغام آوری آن کالم 
را برای آن دوره موعظه خواهد نمود. هر بیداری راستین و تازه ای بخاطر این خواهد بود که افراد به کالم دوره ی خود بازگشته اند. 
ندای هر دوره ای توبیخ است. “شما کالم خدا را ترک کرده اید، توبه کنید و به کالم بازگردید.” از اولین کتاب مقدس (پیدایش) تا 
به آخرین کتاب (مکاشفه) فقط یک دلیل برای ناخشنودی خدا وجود دارد، ترک کالم. فقط یک درمان برای التفات دوباره نزد او 

هست، بازگشت به کالم.

وقتی به دوره ی افسسیان، این دوره و یا هر دوره ی دیگری نظر کنیم، خواهیم دید که این درست است. و در آخرین دوره، که 
دوره ی ماست، خاموشی کالم را خواهیم دید، ارتداد کامل که منتهی به بالیای عظیم خواهد شد.

اگر شما نسل و ذریت راستین باشید، اگر به راستی به روح القدس تعمید یافته باشید، کالم او را با ارزش تر از خوراک 
جسمانی خود می دانید و مشتاق هستید تا به هر کالمی که از دهان خداوند صادر می شود، زیست کنید.

این دعای صمیمانه ی من برای همه ی ماست، تا چیزی را که امروز روح از کالم برای ما می آورد، بشنویم.


