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“و به فرشته کلیسای در پرغامس بنویس این را می گوید او که شمشیر دو دمه تیز را دارد.

اعمال و مسکن تو را می دانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار ننمودی، 
نه هم در ایامی که انطیپاس شهید امین من در میان شما در جای که شیطان ساکن است، کشته شد.

لکن بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که متمسکند به تعلیم بلعام که باالق را آموخت که 
در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیندازد، تا قربانی   های بت ها را بخورند و زنا کنند.

و همچنین کسانی را داری که تعلیم نقوالویان را پذیرفته اند.

پس توبه کن واالّ بزودی نزد تو می آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد.

غالب آید، از منّ مخفی به وی خواهم داد و  آنکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید: “و آنکه  
سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ، اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمی داند، جز آنکه 

آن را یافته باشد.”

پرغامس

پرغاموم (نام باستانی آن) در میسیا واقع شده بود، در محدوده ای که با سه رودخانه سیراب می گشت که از طریق یکی از آنها 
به دریا راه داشت. این شهر بعنوان یکی از برجسته ترین شهرهای آسیا توصیف می شد. شهری دارای فرهنگ و تمدن و 
کتابخانه ای که بعد از کتابخانه ی اسکندریه جایگاه دوم را داشت. با این حال شهری با گناهان عظیم تسلیم شده از طریق پرستش 
پرستیدند. در این شهر زیبا، مملو از  اسکیالپیوس، که او را به صورت مارهای زنده که در معابد نگهداری و تغذیه می شد، می 
کردند که فریب این ظاهر زیبا را نخورده و از  باغ های آب، پارک ها و تفرجگاه ها، گروه کوچکی از ایمانداران وقف  شده زندگی می 

این پرستش شیطانی که آنجا را در بر گرفته بود، نفرت داشتند.

دوره

دوره ی پرغامس از سال 312 تا سال 606 بعد از میالد، حدود سیصد سال بطول انجامید.

ر و آ پیغام 

با استفاده از قانون خدادادی مان برای انتخاب پیغام آور هر دوره، که آن انتخاب کسی است که خدمتش بیشترین شباهت را 
در  به نخستین پیغام آور، یعنی پولس دارد، بدون تردید اعالم می کنیم که پیغام آور پرغامس مارتین است. مارتین در سال 315 
مجارستان متولد شد. با اینحال، بیشتر عمرش را در فرانسه بود، جای که در آن سختی کشید و در حوالی شهر تورز، اسقف بود. 

او در سال 399 درگذشت. این مقدس بزرگ خداوند، دای یک مسیحی عالی دیگر به نام سنت  پاتریک از ایرلند بود.

مارتین وقتی که بعنوان یک سرباز حرفه ای مشغول بود، به مسیح گروید. زمانی که هنوز مشغول این کار بود یک معجزه ی 
جالب توجه اتفاق افتاد. روایت شده که یک گدا در حالت بیماری در خیابان های شهری که او مأمور آنجا شده بود، خوابیده بود. 
سرمای زمستان بیش از آن بود که او بتواند طاقت بیاورد چون لباس مناسب نداشت. هیچ کس به نیاز او توجه نمی کرد، تا اینکه 
مارتین به آنجا آمد. با دیدن موقعیت آن مرد بینوا، چون ردای اضافه ای نداشت، خرقه ی خود را با شمشیر به دو نیم کرد و آن را به 
دور مرد که از سرما درحال یخ زدن بود، پیچید. به بهترین نحوی که می توانست او را پوشاند و به راه خود ادامه داد. همان شب 
خداوند عیسی در رویای به او ظاهر شد. او مانند یک گدا درحالیکه با نصف خرقه ی مارتین پوشیده شده بود آنجا ایستاده بود. با 
او صحبت کرد و گفت: “با اینکه مارتین یک نوایمان مسیحی است، مرا به ردای خود پوشانید.” از آن لحظه به بعد مارتین به 
ای از معجزات که قدرت خدا را آشکار  دنبال این بود که با تمام قلب خود خداوند را خدمت کند. زندگی او تبدیل شد به رشته 

می نمود.

بعد از اینکه ارتش را ترک کرد و رهبر کلیسا شد، یک قدم بسیار راسخ و سخت را در برابر بت پرستی برداشت. او 
بخاطر اعمالش با مخالفت بت پرستان روبرو شد، همانند ایلیا و انبیای مجسمه ها را شکست و مذبح ها را تخریب نمود. وقتی که 
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گردد، بر روی او بیفتد، مگر  بعل آنها را به چالش کشید. او پیشنهاد داد که پایین یک درخت بسته شود تا زمانی که درخت قطع می 
اینکه خدا دخالت کند و در زمان افتادن، درخت را برگرداند. بت پرستان او را به درختی که در کنار تپه روییده بود، بستند. با این 
اطمینان که کشش طبیعی جاذبه باعث افتادن درخت بر روی او و از بین  رفتنش می شود. درست زمانی که درخت شروع به افتادن 
کرد، خدا بر خالفت تمامی قوانین طبیعت، آن را به سمت باالی تپه برگرداند. تعدادی از بت پرستان که درحال فرار بودند، درخت 

بر روی آنها افتاد و از بین رفتند.

مورخین تأیید کرده اند که او در حداقل سه مورد با ایمان به نام عیسی، مردگان را زنده کرد. در یک مورد او برای یک 
کودک مرده ، دعا کرد. او مانند الیشع خود را بر روی کودک مرده انداخت و دعا کرد. کودک به حیات و سالمتی بازگشت. 
درمورد دیگر، برای نجات یک برادر که در دوران جفاهای عظیم برای اجرای حکم مرگش برده می شد، به دنبال او فرستادند. 
زمانی که او به آنجا رسید، فرد بینوا مرده بود. آنها او را به دار آویخته بودند. بدن او بدون جان بود و چشمانش از حدقه بیرون زده 

بود. ولی مارتین او را پایین آورد و زمانی که برای او دعا کرد، مرد به حیات بازگشت و در شادی به خانواده اش پیوست.

مارتین هرگز از دشمن نمی ترسید، صرف نظر از اینکه او که بود. از این جهت شخصاً رفت تا با یک امپراطور ظالم که باعث 
مرگ عده ی بسیاری از ایمانداران پر از روح شده بود، روبرو شود. امپراطور اجازه ی مالقات نمی داد، پس مارتین به دیدار دوست 
امپراطور، داماسوس رفت، یک اسقف بیدادگر روم. ولی اسقف که یک مسیحی اسمی در تاک دروغین بود، وساطتی نکرد. 
دادند. او صورت خود را در برابر خداوند بر  مارتین به قصر برگشت، ولی دروازه های قصر بسته شده بود و به او اجازه ی ورود نمی 
زمین نهاد و دعا کرد تا بتواند از دروازه عبور کند و به قصر وارد شود. صدای شنید که به او می گوید، بلند شود. وقتی بلند شد، 
دید که دروازه ها خودبخود باز شدند و او قدم به صحن قصر گذاشت، ولی حاکم گستاخ روی خود را برنگرداند تا با مارتین 
صحبت کند. مارتین دوباره دعا کرد. ناگهان آتشی از تخت برخواست و امپراطور مجبور به ترک تخت خود شد. مسلّماً خدا 

متکبران را فروتن و فروتنان را برمی افرازد.

او چنان تب  و تاب برای خدمت به خداوند داشت که شدیداً شریر را تحریک می نمود. دشمنان حقیقت برای به قتل  
رساندن مارتین، قاتلینی را استخدام کرده بودند. آنها مخفیانه به خانه ی او آمدند و درست زمانی که قصد کشتن او را داشتند، او 
سرپا ایستاد و گردن خود را در برابر شمشیر نمایان کرد. همین که آنها رو به جلو جست زدند، قوّت خدا آنها را به آن سوی اتاق 
پرتاب نمود. آنها در آن فضای مقدس و پر از وحشت روی دست ها و زانوهای خود خزیدند و بخاطر اینکه قصد جان او را 

داشتند، طلب بخشش نمودند.

خیلی وقت ها زمانی که انسان ها بطور برجسته ای مورد استفاده ی خدا قرار می گیرند، غرور آنها را در بر می گیرد. ولی مارتین 
این گونه نبود. او همیشه خادم فروتن خدا باقی ماند. یک شب وقتی داشت خودش را آماده می کرد که پشت منبر بایستد، یک 
گدا وارد اتاق مطالعه ی او شد و درخواست لباس نمود. مارتین او را به شماسان خودش ارجاع داد. شماس مغرور به او دستور داد 
که آنجا را ترک نماید. پس از آن، او دوباره بازگشت تا مارتین را ببیند. مارتین برخاست و ردای فاخر خود را به او داد و از 
شماس خواست تا ردای دیگری به او بدهد که از کیفیت پایین تری برخوردار بود. آن شب وقتی مارتین کالم را موعظه می نمود، 

گلّه ی خدا یک تابش مالیم نور سفید را دور او مشاهده نمودند.

مسلّماً او فردی بزرگ و یک پیغام آور راستین برای آن دوره بود. هرگز اشتیاق چیزی را نداشت، جز خشنودی خدا و یک 
زندگی تقدیس شده. او هرگز شروع به موعظه نمی کرد، مگر اینکه ابتدا دعا کرده باشد و در چنان شرایط روحانی بود که 
می دانست تمام اراده ی خدا را که توسط روح القدس از آسمان فرستاده شده، موعظه می نماید. غالباً او افراد را منتظر نگه 

می داشت تا برای اطمینان کامل دعا کند.

فقط دانستن درمورد مارتین و خدمت عظیم او ممکن است باعث شود، کسی فکر کند که جفا بر مقدسین کاسته شده 
است. این گونه نیست. آنها همچنان توسط شیطان و با ابزار بدکاران تخریب می شدند. آنها در آتش سوزانده می شدند. آنها را 
سروته به کنده ها میخکوب می کردند و سگ های وحشی را رها می کردند تا دل و روده های آنها را بدرند، سپس قربانی را در یک 
عذاب وحشتناک رها می کردند تا بمیرد. کودکان از شکم زنان باردار بیرون کشیده شده، خوراک گرازها می شدند. سینه های زنان 
بریده می شد و آنها وادار می شدند سرپا بایستند، درحالی که با هر تپش قلب خون آنها بیرون می ریخت، تا زمانی که در مرگ فرو 
می رفتند. این تراژدی خیلی عمیق تر می شود، وقتی به این فکر کنید که این جفاها فقط از طرف بت پرستان نبود، بلکه خیلی 
وقت ها مسبب آن، به اصطالح مسیحیانی بودند که فکر می کردند با نابود کردن این سربازان امین صلیب که برای کالم و اطاعت 

روح القدس ایستاده اند، دارند به خدا لطف می کنند.

یوحنّا 16 : 12

“شما را از کنایس بیرون خواهند نمود، بلکه ساعتی می آید که هر که شما را بکشد، گمان برد که خدا را 
خدمت می کند.”

متّی 24: 9

“آنگاه شما را به مصیبت سپرده، خواهند کشت و جمیع امت ها به جهت اسم من از شما نفرت کنند.”
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با آیات و معجزات و با قوّت روح، مارتین به راستی بعنوان پیغام آور آن دوره اثبات شده بود. اما او نه تنها با یک خدمت 
عظیم عطا یافته بود، بلکه خود او همیشه نسبت به کالم خدا صادق بود. او با تشکیالت می جنگید. او در مراتب باال با گناه 

مقابله می نمود. او پشتیبان و مدافع راستی در کالم و عمل بود و یک زندگی کامل پر از پیروزی در مسیح داشت.

یک شرح حال نویس درباره ی او این گونه نوشت: “هرگز کسی او را عصبانی، ناراحت، محزون یا خندان ندیده است. او 
رسید که صورتش را شعفی آسمانی پوشانده بود. هرگز  همیشه یکجور و یکسان و چیزی فراتر از وجود خاکی بود و به نظر می 
چیزی جز مسیح بر لبان او نبود. در دلش چیزی جز تقوا، سرور و سالمتی چیزی نبود. غالباً حتی بخاطر گناهان مخالفانش تضرع 
ها بخاطر  می کرد، کسانی که وقتی او غایب و یا ساکت بود، با لب های زهرآگین و زبانی مسموم به او حمله ور می شدند. خیلی 
تقوای که خودشان فاقد آن بودند و نمی توانستند آن را تقلید کنند، از او متنفر بودند و افسوس که سخت ترین دشمنان او، 

اسقفان بودند.”

تحیّت

مکاشفه 2 : 12ب

“این را می گوید، او که شمشیر دو دمه ی تیز را دارد.”

پیغام سومین دوره ی کلیسا در شرف اعالم است. سومین پرده از این نمایش آشکار شدن «مسیح در میان کلیسای خویش» 
در شرف اکتشاف است. روح، با آوازی مانند کرنّا، آن ب همتا را نشان می دهد. “او که شمشیر دو دمه ی تیز را دارد.” چه تفاوت 
فاحشی نسبت به زمانی که پیالطس برّه ی خدا را عرضه کرد، ملبس به ردای ارغوانی برای تمسخر و تاج خاری بر سر و می گفت: 

“اینک پادشاه شما.” اکنون او ملبس به ردای شاهی و با تاج جالل بر سر خداوند قیام کرده، ایستاده است، “مسیح، قوّت خدا.”

در این عبارات “او که شمشیر دو دمه ی تیز دارد.”، یک مکاشفه ی دیگر از الوهیت قرار دارد. در دوره ی افسسیان، یادتان 
خواهد آمد، او بعنوان خدای التغییر نشان داده شد. در دوره ی اسمیرنا او را بعنوان خدای واحد حقیقی دیدیم که غیر از او 
خدای نیست. اکنون در این دوره ی پرغامس یک مکاشفه ی بیشتر از الوهیت وجود دارد که توسط رابطه اش با شمشیر دو دمه 

که کالم خداست، نشان داده شده.

عبرانیان 4 : 12

تر است از هر شمشیر دو دم و فرورونده، تا جدا کند نفس و روح و  “زیرا که کالم خدا زنده و مقتدر و برنده 
مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیت های قلب است.”

افسسیان 6 : 17

“و خود نجات و شمشیر روح را که کالم خداست، بردارید.”

مکاشفه 19 :13 و 15 الف

“و جامه ای خون آلود در بر دارد و نام او را «کلمه ی خدا» می خوانند.”

“و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید.”

یوحنّا 1: 1− 3

“در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان (کلمه) در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز 
بواسطه ی او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.”

اول یوحنّا 5 :7

ز“یرا سه هستند که شهادت می دهند، پدر، کلمه و روح القدس و این سه یک هستند.”

، این کسی است که او هست. کالم در نام او. حال می توانیم ارتباطش را با کالم ببینیم. او کالم است

در یوحنّا 1:1 جای که می گوید: “در ابتدا کلمه بود.” عبارت «کلمه» از ریشه ی «لوگوس» گرفته و ترجمه می شود که به معنی 
«فکر یا مفهوم» است. حال فکر ابراز شده یا بیان شده، یک «کلمه» یا «کلمات» است. آیا این عالی و زیبا نیست؟ یوحنّا 

می گوید: “مفهوم خدا در عیسی بیان شد.”

و پولس دقیقاً همین را در عبرانیان 1 : − 3 می گوید:

“خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق   های مختلف بوساطت انبیاءبه پدران ما تکلم نمود،
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ی او  در این ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و بوسیله 
عالم ها را آفرید؛

که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوّت خود حامل همه ی موجودات بوده، چون طهارت گناهان 
را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست.“

خدا در شخص عیسی مسیح آشکار شد. عیسی، تصویر آشکار شده ی خدا بود.

دوباره در یوحنّا 14:1

“و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد.”

خود ذات خدا جسم پوشید و در میان ما ساکن شد. خدا، روح عظیمی که هیچ انسانی نزدیک آن نتوان شد و احدی از 
انسان او را ندیده، اکنون در جسم خیمه زده و در میان انسان ها ساکن شده و پری خدا را برای انسان ها آشکار می سازد.

یوحنّا 18:1

“خدا را هرگز کسی ندیده است؛ پسر یگانه ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.”

خدا که در مواردی حضور خود را با ستون ابر و آتش آشکار نمود و ترس و هراس را در دل انسان انداخت. این خدا، که 
ی کالم انبیاء آشکار شده بود، اکنون شده بود، عمانوئیل یعنی «خدا با ما» و خود را ظاهر  ویژگی های او فقط توسط مکاشفه 
می ساخت. عبارت «ظاهر کردن» از ریشه ی یونانی گرفته شده است که غالباً بعنوان تفسیر معنی می شود که یعنی «توضیح کامل و 

شفاف دادن». این کاری است که کالم زنده، عیسی انجام داد. او خدا را نزد ما آورد، چون او خدا بود.

او خدا را با چنان وضوحی برای ما مکشوف ساخت که یوحنّا در اول یوحنّا 1:1−3 می توانست درمورد او بگوبد:

ایم (لوگوس یعنی سخن گفتن) و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و  “آنچه از ابتدا بود و شنیده 
دست های ما لمس کرد. درباره ی کلمه ی حیات.

دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی، که نزد پدر بود  و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می 
و بر ما ظاهر شد.

ایم شما را اعالم می نماییم، تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید. و اما شراکت ما با  از آنچه دیده و شنیده 
پدر و با پسرش عیسی مسیح است.“

زمانی که خدا به راستی مکشوف شده بود، در جسم ظاهر شده بود. “هر که مرا دید، پدر را دیده است.”

حال در عبرانیان 1:1−3 متوجه شدیم که عیسی تصویر آشکار شده ی خدا بود. او خدا بود که خود را در انسان، بر انسان 
ظاهر می ساخت. ولی در این آیات یک نکته ی دیگری هم هست که باید به آن توجه نمود، بخصوص آیات یک و دو،

“خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق   های مختلف بوساطت انبیاءبه پدران ما تکلم نمود، در این 
ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد.”

می خواهم دقت کنید که اینجا در حاشیه ی کتاب مقدستان یک اصالح وجود دارد. عبارت «بوساطت» ترجمه ی درستی 
نیست. باید «در» باشد نه «بوساطت». آن وقت به درستی خوانده می شود. “خدا که در ایام سلف و طریق های مختلف در انبیاءبه 

پدران ما بوسیله ی کالم تکلّم نمود.”

اول سموئیل 21:3 ب

“زیرا که خداوند در شیلوه خود را بر سموئیل به کالم خداوند ظاهر ساخت.”

ک هستند.” عیسی پدر را آشکار ساخت. کلمه، پدر را  این اول یوحنّا 5:7 را خیلی عالی نمایان می کند: “روح و کلمه ی
مکشوف ساخت. عیسی کالم زنده بود.

جالل بر خدا! او امروز هم، همچنان کالم زنده است.

زمانی که عیسی بر روی زمین بود، گفت:

“آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخن های که من به شما می گویم، از خود 
نمی گویم، لکن پدری که در من ساکن است، او این اعمال را می کند.” (یوحنّا 14 : 10 )
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در اینجا آشکارا مشخص شده که ظهور کامل پدر در پسر توسط ساکن  شدن روح بود که در کالم و اعمال ظاهر می شد. این 
دقیقاً همان چیزی است که ما همواره تعلیم داده ایم.

وقتی عروس دوباره به جای می رسد که عروس کالم باشد، او هم همان اعمالی را ثمر می آورد که عیسی انجام داد.کالم، 
هستند. یکی نمی تواند جدای از دیگری عمل کند. اگر کسی به راستی روح خدا را داشته  ک  خداست.روح، خداست. آنها ی
باشد، کالم خدا را خواهد داشت. این طریقی است که با انبیاء بوده، آنها ساکن  شدن روح خدا را داشتند و کالم بر ایشان نازل 
می شد. این طریقی است که با عیسی بود. در او روح، در کاملیت و بدون اندازه ساکن بود و کالم بر او نازل می شد. (“عیسی به 
عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرده.” “تعلیم من، از من نیست بلکه از فرستنده ی من. [پدری که من را فرستاد.]” اعمال 1:1 

و یوحنّا 16:7)

یادتان باشد که یحی، هم نب و هم پیغام آور زمان خودش بود. او از رحم مادر از روح القدس پر بود. وقتی در رود اردن تعمید 
می داد، کالم خدا (عیسی) بر او نازل شد. کالم همیشه بر کسانی می آید که به راستی پر از روح هستند. این چیزی است که 
عیسی از آن بعنوان گواه یاد نمود. او گفت: “و من از پدر سؤال می کنم و تسلی  دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه 

با شما بماند،یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند.” ما می دانیم که راستی چیست.

“کالم تو راستی است.” یوحنا 17 : 7 ب

و باز در یوحنّا 43:8

“برای چه سخنان مرا نمی فهمید؟ از آن جهت که کالم مرا نمی توانید بشنوید.”

آیا دقت کردید که عیسی گفت، جهان نمی تواند روح القدس را بپذیرد؟ خوب، در این آیه ای که خواندم، کالم را هم 
نمی توانند بپذیرند. چرا؟ چون روح و کالم یک هستند و اگر روح القدس را مانند انبیاء داشته باشید، کالم بر شما می آید و آن را 

می پذیرید.

در یوحنّا 14 : 26

القدس که پدر را او را به اسم من می فرستد، او همه  چیز را به شما تعلیم  “لیکن تسلی  دهنده یعنی روح 
خواهد داد و آنچه به شما گفتم، به یاد شما خواهد آورد.”

اینجا دوباره می بینیم که آمدن کالم بخاطر روح خداست.

و باز در یوحنّا 13:16

“و لیکن چون او یعنی روح راستی (کالم) آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. (زیرا کالم تو 
کند، بلکه به آنچه شنیده است، (کالم خدا) سخن خواهد گفت (کالم) و  راستی است.) زیرا از خود تکلّم نمی 

از امور آینده به شما خبر خواهد داد. (کالم روح نبوّت را می آورد).”

می خواهم خوب دقت کنید که عیسی نگفت، گواه تعمید روح القدس صحبت به زبان ها، ترجمه ی زبان ها، نبوّت یا فریاد و 
رقص در روح است. او گفت، گواه این است که شما در راستی خواهید بود، در کالم خدا برای دوره ی خود خواهید بود. گواه 

مرتبط به پذیرفتن کالم است.

در اول قرنتیان 14 : 37،

“اگر کسی @@خود را نب یا روحانی پندارد، اقرار بکند که آنچه به شما می نویسم، احکام خداوند است.”

این را متوجه می شوید، گواه سکونت روح، تشخیص و متابعت چیزی بود که نب خدا بر کلیسایش سپرده بود، چون او بود 
که کلیسا را در نظم قرار می داد. پولس مجبور بود به کسانی که مدعی داشتن مکاشفه ای دیگر بودند، بگوید: (آیه ی 36)

آیا کالم خدا از شما صادر شد یا به شما به تنهای رسید؟

گواه یک مسیحی پر از روح این نیست که تولید کننده ی راستی (کالم) باشد، بلکه پذیرش راستی (کالم) و ایمان و 
اطاعت از آن است.

به مکاشفه 17:22 دقت کنید:

“و روح و عروس می گویند، بیا! و هرکه می شنود بگوید، بیا!”

کند که روح را دارد. در هر  می بینید، عروس همان کالمی را می گوید که روح می گوید. او عروس کالم است و اثبات می 
دوره  ی کلیسای ما این کالم را می شنویم.
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“هر که گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.”

روح کالم را می بخشد. اگر روح را داشته باشید، کالم دوره ی خودتان را می شنوید، همان طور که آن مسیحیان راستین کالم 
دوره ی خودشان را پذیرفتند.

متوجه مطلب اخیر شدید؟ تکرار می کنم، هر دوره ی کلیسای با همان اندرز به انتها می رسد. “هر که گوش دارد، بشنود 
(یک نفر) که روح به کلیسا چه می گوید.” روح کالم را می بخشد، او راستی را برای هر دوره دارد. هر دوره ای برگزیدگان خودش را 

دارد و گروه برگزیده همیشه «کالم را می شنود» و آن را می پذیرد که ثابت می کند پدر در آنهاست.

یوحنّا 48:8

“کسی که از خداست کالم خدا را می شنود و از این سبب شما نمی شنوید که از خدا نیستید.”

آنها کالم (عیسی) و کالم او برای دوران خودشان را رد کردند، ولی نسل راستین، کالم را پذیرفت چون آنها از 
خدا بودند.

“و جمیع پسرانت از خدا (روح القدس) تعلیم خواهند یافت.”

اشعیاء 13:54

با کالم ثابت می کند که از خدا و پر از روح هستید یا نه. هیچ  گفت. یکی بودنتان  عیسی همین را در یوحنا 6 : 45 
معیار دیگری وجود ندارد.

ولی زبان ها و ترجمه ی زبان ها و سایر عطایا چه هستند؟ آنها ظهور روح هستند. این چیزی است که کالم تعلیم می دهد.

اول قرنتیان 7:12 را بخوانید:

ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود.” “ولی هر کس را 

سپس پولس این ظهورها را نام می برد.

اکنون یک سؤال خیلی خوب مطرح می شود که می دانم همه ی شما دوست دارید بپرسید. چرا ظهور روح، گواه تعمید یافتن 
به روح القدس نیست، چون نمی توانید روح را ظاهر سازید، مگر اینکه به راستی پر از روح باشید؟ ای کاش می توانستم بگویم که 
این درست است. چون دوست ندارم باعث رنجش افراد شوم یا به تعالیمشان بپردازم، اما اگر اراده ی کامل خدا را به شما نگویم، 

یک خادم راستین نیستم. درست است، این طور نیست؟

یک نگاه کوتاه به بلعام بیندازیم. او مذهب بود، خدا را می پرستید، روش درست قربانی گذراندن و نزدیک شدن به خدا را 
می دانست، اما یک نب نسل راستین نبود، چون او اجر ب عدالتی را پذیرفت و بدتر از همه او قوم خدا را به سوی زنا و بت پرستی 
رهنمون ساخت. در عین حال چه کسی جرأت دارد انکار کند که روح خدا بواسطه ی او یکی از زیباترین بخش های نبوّتی و کامالً 

دقیق را که جهان تابحال دیده است، ظاهر ساخت؟ اما او هرگز روح القدس را نداشت.

حال، نظرتان درمورد قیافا، کاهن اعظم چیست؟ کتاب مقدس می گوید که او نوع مرگ خداوند را، نبوّت کرد. همه ی ما 
می دانیم که برخالف شمعون پیر یا حنّا، آن مقدس خداوند، هیچ شهادتی مبنی بر پر بودن از روح یا هدایت  شدن قیافا توسط 
روح القدس وجود ندارد. با اینحال او یک ظهور حقیقی روح القدس را داشت. نمی توانیم این را انکار کنیم. خوب، کجا ظهور روح، 

گواه روح است؟ این وجود ندارد. اگر به راستی از، روح القدس پر شده باشید، گواه کالم را در زندگی خود خواهید داشت.

بیایید به شما نشان دهیم این حقیقت را که خدا توسط یک مکاشفه به من داده، چقدر عمیق درک و احساس می کنم. حال 
قبل از اینکه این را بگویم، می خواهم این را عنوان کنم. بسیاری از شما به نب  بودن من اعتقاد دارید. من نمی گویم که هستم، 
ر. اگر کسی بتواند  ا شما این را گفتید. ولی همه ی ما می دانیم رویاهای که خدا به من داده، هرگز اشتباه نبوده، حتی یک ب

اثبات کند که حتی یکی از آنها اشتباه بوده، دوست دارم آن را بدانم. حاال که تا اینجا با من همراه شدید، این داستان من است.

سال ها قبل وقتی با پنطیکاستی ها آشنا شدم، در یکی از جلسات آنها بودم، جای که ظهور زبان ها، ترجمه ی زبان ها و نبوّت 
به شدت وجود داشت. دو واعظ بطور خاص بیشتر از سایر برادران در این نوع صحبت کردن مشغول بودند. من کامالً از جلسات 
لذّت بردم و واقعاً به ظهورهای مختلف عالقه مند شده بودم، چون یک حقیقتی در آنها وجود داشت. به شدت اشتیاق داشتم که 
تاجای که می توانم، درباره ی این عطایا یاد بگیرم. بواسطه ی عطای خدا که در من است، به دنبال روح خدا در نفر اول بودم، 
می خواستم بدانم که او واقعاً از خداست یا نه. بعد از یک مکالمه ی کوتاه با آن برادر عزیز و فروتن، متوجه شدم که او یک 
مسیحی راسخ و راستین است. او حقیقی بود. اما برادر جوان بعدی مانند نفر اول نبود. او متظاهر و مغرور بود و همین طور که با 
او صحبت می کردم، رویای در برابر چشمانم ظاهر شد و دیدم که او با یک خانم بلوند ازدواج کرده، ولی دارد با یک خانم سبزه رو 

زندگی می کند و از او دو کودک دارد. اگر یک ریاکار وجود داشت، خود او بود.
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دیدم که یکی از آنها یک ایماندار  حال این را به شما می گویم، شوکه شده بودم. چطور می توانستم شوکه نشوم؟ دو مرد را می 
را ظاهر می ساختند. این سردرگمی  یای روح  ینحال هر دو داشتند عطا ا ا  راستین و دیگری یک فریبکار گناهکار بود.ب
اذیتم می کرد. جلسه را ترک کردم تا پاسخ را از خدا بطلبم.به تنهای به خلوت رفتم و در آنجا با کتاب مقدّس خود به دعا پرداختم 
و منتظر پاسخ خداوند ماندم. بدون اینکه بدانم کجای کالم را بخوانم، خیلی عادی بخشی از انجیل متی را باز کردم. مدتی مطالعه 
کردم و بعد کتاب مقدس را زمین گذاشتم. در یک لحظه بادی در اتاق وزید و صفحات کتاب را ورق زد و عبرانیان باب شش را 

باز کرد. آن را کامل خواندم، اساساً تحت تأثیر آن آیات عجیب قرار گرفته بودم.

عبرانیان 9−4:6

“زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند

و لذت کالم نیکوی خدا و قوّات عالم آینده را چشیدند،

اگر بیفتند، محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالتی که پسر خدا را برای خود باز 
مصلوب می کنند و او را ب حرمت می سازند.

زیرا زمینی که بارانی را که بارها بر آن می افتد، می خورد و نباتات نیکو برای فالحان خود می رویاند، از خدا 
برکت می یابد.

لکن اگر خار و خسک می رویاند، متروک و قرین به لعنت و در آخر، سوخته می شود.

اما ای عزیزان در حق شما چیزهای بهتر و قرین نجات را یقین می داریم، هرچند بدین طور سخن می گوییم.“

کتاب مقدس را بستم و زمین گذاشتم، اندکی تأمل نموده و بعد بیشتر به دعا پرداختم. هنوز پاسخی نداشتم. ب اراده 
کتاب مقدس را دوباره برداشتم، ولی نخواندم. ناگهان دوباره باد وارد اتاق شد و دوباره دیدم که بعد از توقف باد کتاب در عبرانیان 
باب 6 باز شده است. آن آیات را خواندم و وقتی این کار را کردم، سپس روح القدس وارد اتاق شد و من یک رویا دیدم در رویا 
زده شده بود و به کاشتن گندم مشغول شد. روز  مردی را دیدم ملبس به لباسی سرتاسر سپید، وارد مزرعه ای شد که تازه شخم  
روشن بود. کاشتن گندم در صبح به اتمام رسید. ولی آخر شب زمانی که برزگر سفیدپوش رفته بود، یک مرد سیاهپوش آمد و 
مخفیانه تعدادی بذر را در میان آنچه مرد سفیدپوش کاشته بود، کاشت. ایام سپری شد و باران زمین را برکت داد و روزی گندم 

ظاهر شد. چقدر خوب بود، ولی روز بعد علف هرز هم ظاهر شد.

گندم و علف در کنار هم رشد کردند. هر دو آنها تغذیه ای یکسان از همان خاک داشتند. آنها در همان باران و آفتاب سیراب 
شدند.

سپس یک روز آسمان ها تیره و گیاهان پژمرده شده و درحال مرگ بودند. دیدم که گندم سرخود را بلند کرد و نزد خدا برای 
ها تاریک شد و باران بارید و باز  باران تضرع نمود. علف ها هم آواز خود را بلند کردند و برای باران زاری نمودند. سپس آسمان 
گیاه گندم اکنون با قوّت کامل، آواز خودشان را بلند کردند و با ستایش فریاد زندند: “جالل بر خدا!” و در کمال شگفتی شنیدم که 

علف های جان  یافته هم سرشان را بلند کردند و گفتند: “هللویاه!”

وقت حقیقت جلسات پنطیکاستی و آن رویا را متوجه شدم. داستان برزگر و دانه در عبرانیان باب شش گواه ظهور  آن 
عطایای روحانی در یک جماعت مختلط، همه برایم کامالً آشکار شد. برزگر سفیدپوش، خداوند بود. برزگز سیاهپوش هم شریر 
بود. مزرعه جهان بود. بذرها مردم بودند، برگزیده و ردشده. هر دو از یک خوراک، آب و آفتاب بهره مند شدند. هر دو دعا کردند. 
هر دو از خدا امداد یافتند، زیرا باران و آفتاب خود را بر خوبان و بدان یکسان می تاباند. و هرچند که هر دو برکت عالی یکسان 
داشتند و هر دو ظهور عطایای عالی و یکسان داشتند، هنوز یک تفاوت عظیم وجود داشت، آنها دو بذر متفاوت بودند.

این جواب متی 7 :21−23 هم بود:

“نه هرکه مرا خداوند خداوند گوید، داخل ملکوت آسمان گردد؛ بلکه آنکه اراده ی پدر مرا که در آسمان 
است، بجا آورد.

بسا در آن روز مرا خواهند گفت: “خداوندا، خداوندا! آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج 
نکردیم و به نام تو مجعزات بسیار ظاهر نساختیم؟”

آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که: “هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران! از من دور شوید.”

عیسی انکار نمی کند که آنها اعمال عظیم انجام دادند که فقط روح القدس می تواند از طریق انسان آن را انجام دهد، بلکه 
انکار کرد که هرگز آنها را می شناخته. آنها لغزش نخورده بودند. بلکه بدکار، فاسد و تولد تازه نیافته بودند. اینها بذر شیطان بودند.

خیر قربان! تأیید می کنم که از وی و پری روح است.  ظهور عطایا گواه مولود  بودن  ید ادعا کنید که  ن ا و می ت و همین است. ن
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ظهور راستین عطایا گواه این است که روح القدس اعمال عظیم انجام می دهد، ولی گواه این نیست که فرد پر از روح است، 
هرچند که آن فرد، ظهور عطایا را به فراوانی داشته باشد.

القدس درست همانی است که در ایام خداوندمان بود. که آن پذیرش کالم راستیِ دورانی است که در  امروز گواه دریافت روح 
م را  ال آن زندگی می کنید. عیسی هرگز بر اهمیت اعمال به اندازه ی اهمیت کالم، تأکید نکرد. او می دانست که اگر افراد ک

دریافت کنند، اعمال هم آن را دنبال خواهد نمود. این کتاب مقدس است.

سال از  حال عیسی می دانست که در دوره ی پرغامس یک جدای وحشتناک از کالم اتفاق می افتد، درحالی که هنوز 200 
رویای پطمس فاصله داشت. او می دانست که این جدای باعث خواهد شد که آنها وارد دوران تاریکی شوند. او می دانست 
اید. از  طریقی که انسان در ابتدا از خدا جدا شد، از طریق جدا شدن از کالم بود. اگر آن کالم را ترک کنید، خدا را ترک کرده 
اینرو دارد خودش را به کلیسای پرغامس و در حقیقت به تمام ادوار نشان می دهد. “من کلمه هستم، اگر خدا را در میان خود 
می خواهید، پس کالم مرا بپذیرید. اجازه ندهید هرگز چیزی یا کسی بین شما و آن کالم قرار گیرد. این چیزی که به شما می دهم 

من کالم هستم، این را به خاطر داشته باشید.” (کالم) مکاشفه ی خود من است. 

نمی دانم آیا ما به اندازه ی کافی تحت تأثیر کالم هستیم یا خیر. بگذارید یک چیزی را بگویم. ما چطور دعا می کنیم؟ به نام 
عیسی مسیح دعا می کنیم، نمی کنیم؟ هر دعای به نام اوست وگرنه پاسخی دریافت نمی کند.

با اینحال در اول یوحنّا 14:5 به ما گفته شده است:

“و این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه بر حسب اراده ی او سؤال نماییم، ما را می شنود. و اگر دانیم 
که هرچه سؤال کنیم ما را می شنود، پس می دانیم که آنچه از او درخواست می کنیم، می یابیم.”

ه برای داشتن اراده ی او هست و آن هم کالم خدا است. را حاال می پرسیم: “اراده ی خدا چیست؟” تنها یک 

مراثی 37:3

“کیست که بگوید و واقع شود، اگر خداوند امر نفرموده باشد؟”

ایناهاش! اگر در کالم نیست، نمی توانید آن را دریافت کنید. پس نمی توانیم بطلبیم، مگر اینکه در کالم باشد و نمی توانیم 
درخواست کنیم و بطلبیم، مگر اینکه در نام او باشد. دوباره همین است. عیسی (نام)، کالم (اراده) است. شما نمی توانید خدا و 

ک هستند. کالم را جدا سازید. آنها ی

حال، کالمی که او بر روی یک صفحه ی چاپ شده باقی گذارده، جزی از خود اوست، وقتی که آن را با ایمان در راستای 
یک زندگی پر از روح می پذیرید. او گفت که کالم او روح است. (یوحنّا 63:6 ب) اما این دقیقاً چیزی است که او هست.

یوحنّا 6:14

“من راه و راستی و حیات هستم.”

رومیان 9:8 ب

“و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی ازآن او نیست.”

او روح است و او حیات است. این دقیقاً چیزی است که کالم است؛ این دقیقاً چیزی است که عیسی است، او کالم است. 
پس زمانی که یک انسان پر از روح و مولود شده از روح، کالم را در قلب خود می پذیرد و آن را برلبانش قرار می دهد، همان گونه 

است که گوی خدا سخن می گوید. هر کوهی باید جابجا شود. شیطان نمی تواند در برابر آن فرد بایستد.

اگر کلیسا در آن زمان، در سومین دوره ی کلیسا، فقط آن مکاشفه ی کالم زنده را در میان خود حفظ کرده بود، قوّت خدا 
محو نمی شد، چنان که در دوران تاریکی اتفاق افتاد. و درست همین امروز، زمانی که کلیسا در ایمان به کالم بازمی گردد، می توانیم 

ببینیم که جالل خدا و اعمال عالی خدا دوباره در میان او (کلیسا) خواهد بود.

یک شب همین طور که خدا را می طلبیدم، روح القدس به من گفت که قلمم را بردارم و بنویسم. همین طور که قلم را برداشتم، 
روح القدس پیغامی برای کلیسا به من داد. می خواهم این را به شما منتقل کنم. مربوط به کالم و عروس است.

این چیزی است که سعی می کنم به شما بگویم. قانون تولید مثل، این است که هر گونه ای بر طبق گونه ی خود تکثیر می شود، 
طبق پیدایش 11:1: “و خدا گفت: «زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوه ای که موافق جنس خود میوه آورد 
که تخمش در آن باشد، بر روی زمین» و چنین شد.”هر حیاتی که در دانه بود، وارد گیاه و بعد از آن وارد میوه شد. همین قانون 
امروز درمورد کلیسا کاربرد دارد. هر دانه ای که کلیسا را شروع کرده باشد، رشد می کند و مانند همان دانه ی اولیه خواهد بود، 
او نزدیک می شود، (بذر مسیح) نزد سنگ بنیاد می آید و وقتی به  آخر کلیسای راستین عروس  در این ایام  بذر است.  چون همان 
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یک نژاد ممتاز، یک کلیسای ممتاز خواهد بود. آنانی که در عروس باشند آن قدر به او شبیه خواهند بود که صورت او هستند. این 
ها (بذر  یک فرمان است که با او یک تن بشویم. آنها یک خواهند بود. آنها خود ظهور و تجلی کالم خدای زنده خواهند بود. فرقه 
ها و حکم هایشان را ثمر خواهند آورد و با جهان ادغام خواهند شد.  دروغین) نمی توانند این را ثمر آورند. آنها اعتقادنامه ها و آیین 

این دورگه شدن یک محصول پیوندی را ثمر خواهد آورد.

ی خدا بود. به او یک عروس داده شد تا خودش را تکثیر نماید. این دلیلی است که به او  پسر نخستین، (آدم) کالم گفته شده 
یک عروس بخشیده شد، تا خودش را تکثیر کند. تا یک پسر خدای دیگر تولید نماید. اما حوّا سقوط کرد، او با پیوند خوردن 

سقوط کرد. حوّا باعث شد تا او بمیرد.

ی خدا بود. به او هم مانند آدم یک عروس بخشیده شد. اما قبل از اینکه با او  پسر دوم، (عیسی) او هم بذر کالم گفته شده 
نکاح کند، او هم سقوط کرد،او نیز مانند همسر آدم، مورد آزمون قرار گرفت که یا به کالم خدا ایمان داشته باشد و زنده بماند یا 

به کالم تردید داشته باشد و بمیرد. او تردید کرد و کالم را ترک کرد و مرد.

خد از یک گروه کوچک بذر راستین کالم، عروس محبوب را به مسیح عرضه خواهد نمود. او باکره ی کالم خداست. او باکره 
شناسد. از طریق اعضای عروس تمام چیزهای که خدا وعده داده بود تا او  است، چون هیچ دگم و اعتقادنامه ی انسانی را نمی 

باکره ظاهر شود، تحقق خواهد یافت.

کالم وعده بر مریم باکره آمد. ولی او، خود او کالم وعده بود که باید آشکار می شد. خدا آشکار شده بود. او، خودش، در آن 
زمان عمل کرد و کالم وعده ی خویش را در باکره تحقق بخشید. یک فرشته بود که پیغام را برای مریم آورد. ولی پیغام فرشته، کالم 
خدا بود. اشعیاء 6:19. او در آن زمان تمام چیزهای را که درباره ی او مکتوب بود، تحقق بخشید؛ چون مریم کالم او برای خود 

را پذیرفت.

اعضای عروس باکره او را دوست خواهند داشت، و پتانسل او را خواهند داشت، چون او سر ایشان است و تمامی قدرت 
ازآن اوست. آنها مطیع او هستند، همان طور که اعضای بدن ما مطیع سر ما هستند.

به هماهنگی پدر و پسر توجه کنید. عیسی تا زمانی که ابتدا توسط پدر به او نشان داده نشده بود، هیچ کاری انجام نمی داد، 
یوحنّا 19:5. این هماهنگی اکنون باید بین داماد و عروس او وجود داشته باشد. او کالم حیات خویش را به عروس نشان می دهد، 
پذیرد. هرگز در آن تردید نمی کند. بنابراین هیچ  چیز نمی تواند به او آسیب بزند، نه، حتی مرگ. چون اگر دانه کاشته  او آن را می 
شود، آب دوباره آن را بلند می کند. این راز آن است. کالم در عروس است (همان طور که در مریم بود). عروس فکر مسیح را دارد، 
چون با کالم می داند که او انجام چه کاری را می طلبد. عروس فرمان کالم را در نام او انجام می دهد. چون «خداوند چنین 
ای که کاشته و آبیاری شده، به زمان درو  می گوید» را دارد. سپس کالم به روح، زنده می گردد و واقع می شود، درست مانند دانه 

می رسد و هدف خود را تحقق می بخشد.

دهند. هیچ کس نمی تواند آنها را وادار به انجام کار دیگری  کسانی که در بدن عروس هستند، فقط اراده ی او را انجام می 
دانند، این باید خدا باشد که در  بنماید. آنها «خداوند چنین می گوید» را دارند، در غیر این صورت ب حرکت می مانند. آنها می 
آنها کاری را انجام بدهد و به کالم خودش تحقق ببخشد. او زمانی که در خدمت زمینی خود بود، تمام کار خود را به اتمام 

نرسانید و االن توسط عروس عمل می کند.

عروس این را می داند، چون هنوز زمان آن نرسیده بود که او کارهای خاصی را که باید االن انجام دهد، انجام دهد. ولی 
اکنون او توسط عروس، کاری را که برای زمان مشخصی گذاشته بود، انجام می دهد.

اکنون بیایید مانند یوشع و کالیب بایستیم. سرزمین وعده ی ما هم مانند آنها در معرض دید ماست. یوشع یعنی «یهوه 
نجات دهنده» و او نمایانگر رهبر زمان آخری است که به سمت کلیسا خواهد آمد، همان طور که پولس رهبر اولیه بود. کالیب 
نمایانگر کسانی است که با یوشع در راستی ماندند. به یاد داشته باشید، خدا اسرائیل را در باکرگی کالمش آغاز کرد، ولی آنها 
چیزی متفاوت را می خواستند. کلیسای ایام آخر هم همین طور. توجه داشته باشید که چگونه خدا اجازه نداد که اسرائیل حرکت 
که وقت مقرر خودش بود. قوم ممکن است به یوشع فشار آورده باشد، به رهبر، و  کند و یا به سرزمین وعده وارد شود، تا زمانی 
گفته باشند: “زمین ازآن ماست، برویم و آن را تصرف کنیم. یوشع! تو کارت تمام شده، ممکن است مأموریت خود را از دست 
داده باشی، قوّتی را که قبالً داشتی، دیگر نداری. قبالً از خدا می شنیدی و اراده ی او را می دانستی و به سرعت عمل می کردی. 
شناخت. پس برای آنها انتظار  های خدا را می  حاال یک مشکلی وجود دارد.”ولی یوشع یک نب از جانب خدا بود و وعده 
می کشید. او منتظر یک تصمیم واضح از جانب خدا بود و هنگامی که وقت حرکت رسید، خدا رهبری کامل را به دستان یوشع 
سپرد و چون او با کالم مانده بود، او می توانست به یوشع اطمینان کند، نه دیگران. همین در این ایام آخر تکرار می شود. همان 

مشکل، همان فشار.

به مثالی که درباره ی موسی می بینیم، توجه کنید. این نب مقتدر و مسح شده ی خدا یک والدت ویژه داشت، والدت در زمان 
مناسب برای رهای ذریت ابراهیم از مصر. او هرگز در مصر نماند که درمورد کالم با آنها مباحثه کند و با کاهنین هم نزاع نکرد. 
از طرف موسی نبود، بلکه به انتظار  او باشند، به بیابان رفت. خدا موسی را به بیابان خواند.  او تا زمانی که قوم آماده ی پذیرش 
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خاطر این بود که قوم آماده ی پذیرش او نبودند. موسی فکر می کرد که قوم متوجه می شوند، ولی متوجه نشدند.

بعد ایلیا را داریم که کالم خدا بر او نازل می شد. وقتی که موعظه ی او برای آن گروه که پیشرو گروه ایزابل آمریکای است که 
کالم را نمی پذیرند، به اتمام رسید، خدا او را از روی صحنه فرا خواند و آن نسل را بخاطر رد  کردن نب و پیغامی که خدا داده 
بود، به بالیا مبتال ساخت. خدا او را به بیابان خواند و او حتی برای پادشاه هم از بیابان بیرون نمی آمد. آنهای که سعی کردند او را 

به این کار متقاعد کنند، مردند. بعد او از آنجا بیرون آمد و کالم را برای اسرائیل آورد.

سپس یحی تعمید  دهنده می آید، پیشرو امین مسیح، نب بزرگ دوران خود. او نه به مدرسه ی پدر خود رفت، نه به 
مدرسه ی فریسیان، او به هیچ فرقه ای نرفت، بلکه توسط خدا خوانده شد و به صحرا رفت. تا زمانی که خدا او را با پیغامی فرستاد 

که ندا می کرد: “مسیح نزدیک است.” در آنجا ماند.

اینجا به هشدار کتاب مقدس دقت کنیم. آیا این در ایام موسی که خدا او را اثبات کرده بود، نبود که قورح برخاست و با آن 
ی موسی از خدا دریافت کرده تا قوم را هدایت و  نب بزرگ مقاومت نمود؟ او با موسی جدل کرد و مدعی شد او هم به اندازه 
رهبری نماید و بقیه ی هم در مکاشفه ی الهی به اندازه ی موسی سهیم هستند. او اقتدار موسی را رد نمود. خوب، قوم در آن زمان، 
بعد از شنیدن کالم راستین و بعد از اینکه به خوب به این اصل واقف شدند که یک نب راستین از جانب خدا اثبات و آشکار 
شده بود، فریب مخالفت های قورح را خوردند. قورح یک نب کتاب مقدسی نبود، ولی تعداد زیادی از قوم و رهبرانشان او را 
های طالی آنها که شبیه قورح آن زمان است، شباهت دارد. آنها در نظر  دنبال کردند. چقدر به اوانجلیکال های امروز و گوساله 
مردم خوب هستند، همان طور که قورح درنظر مردم خوب بود. آنها خون در پیشانی خود، روغن در دستانشان و آتش بر روی جایگاه 
دارند. آنها زنان واعظ را می پذیرند، اجازه می دهند زنان، موهایشان را کوتاه کنند، شلوار و شلوارک بپوشند و بخاطر اعتقادنامه ها 
و دگم هایشان از کالم خدا بگذرند. این نشان می دهد که آنها چه نوع بذری در خود دارند. ولی تمام قوم بر علیه موسی نشد و کالم 
را ترک نکرد؛ خیر، برگزیدگان با او ماندند. امروز هم همین دارد اتفاق می افتد. خیلی ها دارند کالم را ترک می کنند، ولی برخی هم 
با آن می مانند. اما داستان گندم و کرکاس را به یاد داشته باشید که کرکاس باید برای سوزانده شدن جمع شود. این کلیساهای 

مرتد دارند بیشتر و بیشتر به هم نزدیک می شوند و آماده ی آتش داوری خدا می شوند. ولی گندم نزد ارباب جمع می شود.

حال می خواهم خیلی مراقب باشید و این را متوجه شوید. خدا وعده داده که در ایام آخر، قرار است که مالکی 4 تحقق یابد. 
باید این گونه باشد، چون این کالم زنده شده به روح است که توسط مالکی نب گفته شده. عیسی به آن اشاره کرده است. این باید 
ی مسیح اتفاق بیفتد. زمانی که عیسی بیاید تمام آیات باید تحقق یافته باشد. وقتی پیغام آور مالکی  درست قبل از آمدن ثانویه 
بیاید، دوره ی امت ها در آخرین دوره ی کلیسای خود خواهد بود. او درست با کالم خواهد ماند. او تمام کتاب مقدس از پیدایش 
تا مکاشفه را برخواهد گرفت. او از ذریت مار شروع کرده و تا پیغام آور باران آخر، ادامه خواهد داد. اما از طرف فرقه ها رد خواهد 

شد.

جا در  باید رد شود چون تاریخ دارد خودش را از زمان اخاب تکرار می کند. تاریخ اسرائیل، تحت سلطنت اخاب، همین 
آمریکا دارد تکرار می شود، در جای که نب مالکی ظاهر می شود. همان طور که اسرائیل از مصر خارج شد تا در آزادی پرستش 
کند، بومیان را بیرون راند، یک امت و کشور با رهبرانی بزرگ مانند داود پادشاه را شکل داد و بعد اخاب را بر تخت سلطنت 
نشاند و ایزابل را پشت سر او، تا جهت  دهی کند. ما هم همین کار را در آمریکا انجام داده ایم.پد ران ما به این سرزمین آمدند تا 
در آزادی زندگی و پرستش کنند. آنها بومیان را عقب راندند و زمین را تصرف کردند. مردان بزرگی مانند واشینگتن و لینکلن 
برخاستند، ولی کمی بعد مردان دیگری با استعداد بسیار کمتر بر این مردان شایسته توفیق یافتند و خیلی زود اخاب بر صندلی 
ریاست جمهوری نشته بود و ایزابل که او را جهت  دهی کند. در چنین زمانی است که پیغام آور مالکی باید بیاید. بعد در باران 
آخر، آزمون کوه کرمل اتفاق خواهد افتاد. خوب دقت کنید تا این را در کالم ببینید. یحی پیشرو مالکی باب 3 بود. او باران اولین 
را داشت و از جانب تشکیالت ایام خودش رد شد. عیسی آمد و مواجهه کوه هیئت تبدیل را داشت. پیشرو دوم مسیح باران آخر 
را خواهد داشت و عیسی مواجهه بین فرقه ها و اعتقادنامه ها خواهد بود، چون او می آید تا از کالم خود پشتیبانی کند و عروس 

خود را در ربوده شدن ببرد. مواجهه ی اول، کوه کرمل بود، دومی کوه هیئت تبدیل و سومی کوه صهیون خواهد بود.

رفتار غریب موسی، ایلیا و یحی در جدا شدن از قوم و رفتن در انزوا باعث سردرگمی خیلی ها بود. آنها متوجه نبودند که 
دلیل آن رد شدن پیغام آنها بود. ولی بذر کاشته شده بود. کاشت به اتمام رسیده بود. مرحله ی بعدی داوری بود. آنها بعنوان آیتی 

برای قوم، کار خودشان را انجام داده بودند، پس مرحله ی بعدی، داوری بود.

عروس باید دست از موعظه کردن بکشد، چون وحش خواهان عالمت بر روی پیشانی و  ایمان دارم که طبق مکاشفه 16:13 
کنند که دست از  یا دست برای اعطای اجازه ی موعظه  کردن است. فرقه ها عالمت را خواهند پذیرفت و یا مجبورشان می 

موعظه کردن بکشند. بعد برّه به دنبال عروس خویش می آید و فاحشه ی بزرگ را داوری می کند.

ساخت کار  به یاد داشته باشید که موسی برای کار مشخصی متولد شده بود، ولی تا زمان دریافت عطایا که او را قادر می 
خود را انجام دهد، قادر به انجام کاری نبود. او باید به بیابان می رفت و در آنجا منتظر می ماند؛ خدا زمانی مقرر شده داشت. باید 
یک فرعون خاص بر تخت می نشت، و قوم باید برای نان حیات تضرع می کردند، قبل از اینکه خدا بتواند او را بفرستد. این برای 

دوران ما هم صادق است.
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اما ما در دوران خودمان چه داریم؟ تعداد زیادی از افراد با آیات و نشانه ها کار می کنند، تا جای که ما نسلی را داریم که 
داند. آنها اگر  فقط به دنبال آیات و نشانه هاست و خیلی کم درمورد کالم و حرکت راستنین روح خدا می داند، یا اصالً چیزی نمی 
کنند، حتی اگر  خون، روغن و آتش را ببینند، خوشحالند. مهم نیست که چه چیزی در کالم است. آنها از هر نشانه ای حمایت می 
غیرکتاب مقدسی باشد. اما خدا در این باره به ما هشدار داده. او در متّی 24 گفت که در ایام آخر دو روح آن قدر به هم نزدیک 

خواهند بود که فقط برگزیدگان می توانند آنها را از هم تمییز دهند، چون فقط آنها فریب نخواهند خورد.

چطور می توانید روح ها را از هم تشخیص دهید؟ کافی است آنها را با کالم بیازمایید. اگر آنها به آن کالم سخن نمی گویند، 
ازآن شریر هستند. همان طورکه شریر دو عروس نخستین را فریفت، تالش خواهد نمود تا عروس این ایام آخر را از طریق تالش 
برای وادار کردن او به پیوند  زدن خود با اعتقادنامه ها، یا به سادگی با رد کردن کالم و پذیرفتن هر آیت و نشانه ای که به آن متمایل 
ها کالم را دنبال می کند، همان طور که ایلیا به  است، فریب دهد. اما خدا هرگز نشانه ها را جلوتر از کالم قرار نداد. آیات و نشانه 
آن زن گفت که ابتدا برای او قرص نانی بپزد. طبق کالم خدا، وقتی او همان طور که کالم گفته بود، عمل کرد؛ آن نشانه هم اتفاق 

افتاد. ابتدا به کالم برسید، سپس به تماشای معجزه بنشینید. بذر کالم با روح، انرژی می گیرد.

پیغام آوری که از جانب خدا فرستاده شده باشد، چطور می تواند تنها به بخشی از کالم ایمان داشته باشد و بخشی از آن را 
انکار کند؟ نب راستین در این ایام آخر، تمامی کالم را اعالم خواهد نمود. فرقه ها از او متنفر خواهند بود، کالم او به سختی 
یحی تعمید  دهنده خواهد بود که ایشان را افعی زاده خطاب کرد. اما پیش  برگزیدگان او را شنیده و مهیّای ربوده شدن خواهند 

بود. نسل ملوکانه ی ابراهیم، با ایمانی مانند ابراهیم، کالم را با او حفظ خواهند نمود، چون با یکدیگر پیش  برگزیده شده اند.

دانیم، اآلن زمان آخر است. چون اسرائیل در  پیغام آور زمان آخر در زمان مقرر خدا ظاهر خواهد شد. همان گونه که همه  می 
وطن خویش است. طبق مالکی، او اکنون و هر لحظه خواهد آمد، وقتی او را ببینیم، او وقف کالم خواهد بود. به او اشاره شده 
(در کالم به او اشاره شده، مکاشفه 7:10 ) و خدا خدمت او را اثبات خواهد نمود. او مانند ایلیا حقیقت را موعظه خواهد نمود 

و برای مواجهه کوه صهیون مهیّا خواهد بود.

اند. وقتی او  خیلی ها درک نادرستی از او خواهند داشت، چون کالم را به طریق خاصی که حقیقت می دانستند، تعلیم یافته 
ضد آن سخن گوید، باور نخواهند کرد. حتی برخی از خادمین راستین هم درمورد پیغام آور، دچار سوء تفاهم خواهند شد. چون 

چیزهای زیادی توسط فریبکاران، حقیقت خدا خوانده شده.

اما این نب خواهد آمد و همان گونه که پیشرو آمدن اولیه، فریاد زد: “اینک برّه ی خدا که گناه جهان را برمی دارد.” او هم 
آور  بدون تردید فریاد خواهد زد: “اینک برّه ی خدا در جالل می آید.” او این کار را خواهد کرد، چون همان طور که یحی پیغام 

راستی برای برگزیدگان بود، او هم آخرین پیغام آور برای عروس مولود کالم و برگزیدگان خواهد بود.

د ن مسیح کلیسا را تشویق می ک

مکاشفه 13:2

دانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار  “اعمال و مسکن تو را می 
ننمودی، نه هم در ایامی که انطیپاس رسول شهید امین من در میان شما در جای که شیطان ساکن است، کشته 

شد.”

“ اعمال تو را می دانم.” اینها سخنان یکسانی هستند که برای هفت پیغام آور مرتبط با قوم خدا در هر دوره ای بیان شده اند. 
دهند شادی و سرور را در دل یک گروه سبب خواهند شد، اما در  درحالی که هر دو تاک (راستین و دروغین) را مخاطب قرار می 
دل گروه دیگر باید باعث وحشت و ترس می شوند. چون هرچند که محض فیض و جدا از اعمال نجات یافته ایم، نجات راستین، 

اعمال و کارهای را که باعث رضامندی خداست، ثمر خواهد آورد.

اول یوحنا 7:3

“ای فرزندان، کسی شما را گمراه نکند، کسی که عدالت را به جا می آورد، عادل است؛ چنان که او عادل 
است.”

اگر این آیه اصالً مفهومی داشته باشد، معنایش این است، آنچه که کسی انجام می دهد، چیزی است که او هست.

یعقوب 3 :11

“آیا چشمه از یک شکاف، آب شیرین و شور جاری می سازد؟”

رومیان 2:6

“حاشا! مایانی که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟”
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متی 35−33:12

اش را فاسد، زیرا که درخت از  “یا درخت را نیکو گردانید و میوه  اش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوه  
میوه  اش شناخته می شود.

ای افعی زادگان، چگونه می توانید سخن نیکو گفت و حال آنکه بد هستید؟ زیرا که زبان از زیادتی دل سخن 
می گوید.

ی نیکوی دل خود، چیزهای خوب بر می آورد و مرد بد از خزانه ی بد، چیزهای بد بیرون  مرد نیکو از خزانه 
می آورد.“

(از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی، بلکه از  حال اگر کسی از کالم مولود شده باشد، کالم را ثمر خواهد آورد. 
غیرفانی، یعنی به کالم خدا که زنده و تا ابداآلباد باقی است.) اول پطرس 23:1میوه و یا اعمال زندگی او حاصل نوع بذر یا حیاتی 
خواهد بود که در اوست. از اینرو، اعمال او کتاب مقدسی خواهد بود. اوه، این حقیقت چه اعالم جرمی علیه عصر پرغامس 
خواهد بود. آن ب همتا آنجا ایستاده و در دستش شمشیر تیز دو دمه، کالم خدا دارد. و آن کالم در این ایام آخر ما را داوری خواهد 
نمود. در حقیقت آن کالم هم اکنون درحال داوری است، چون ممیز افکار و نیت های دل است. جسمانی را از روحانی جدا 

می کند. ما را رساله های زنده، خوانده  شده و شناخته  شده توسط تمام جهان، برای جالل نام خدا می گرداند.

“اعمال تو را می دانم.” اگر کسی از این هراس دارد که خدا را خشنود نمی سازد، پس کالم را تحقق بخشد. اگر کسی تردید 
دارد که آیا این کلمات را خواهد شنید: “آفرین، خادم خوب راستین!” کالم خدا را در زندگی خود تحقق بخشد، قطعاً آن کالم 
تمجید را خواهد شنید. کالم راستی در آن زمان معیار بود، امروز هم معیار است. هیچ استاندارد و مجرای دیگری وجود ندارد. 
همان طور که این جهان توسط یک یعنی مسیح عیسی داوری خواهد شد. به همان صورت توسط کالم داوری می شود. اگر کسی 

می خواهد بداند در چه وضعیتی است، کاری را بکند که یعقوب پیشنهاد داد، یعنی “در آینه ی کالم خدا بنگرد.”

“اعمال تو را می دانم.” درحالی که او با کالم آنجا ایستاده و براساس نقشه و طرحی که پیش روی ایشان قرار داده، زندگی آنها 
را می آزماید، باید به اندازه ی کافی خشنود شده باشد، چون آنها درست مانند کسانی که قبل از ایشان بودند، متحمل جفای 
ناعادالن شده و همچنان در شادی در خداوند باقی ماندند. هرچند گاهی خدمت خداوند سخت بود، با این حال آنها او را خدمت 
کرده و در روح و راستی او را پرستش کردند. ولی تاک دروغین چنین نبود. افسوس، آنها حیاتی را که بر پایه ی کالم بنا شده، رد 

کردند و اکنون بیشتر و بیشتر از حقیقت فاصله می گیرند. اعمال آنها با عمقی که آنها در آن غرق می شدند، شهادت می دادند.

نام مرا محکم داری

“نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست.”آنها در آن زمان استوار بودند و اکنون هم داشتند محکم پیش می رفتند، 
اما نه بخاطر یک ترس اجباری مانند کسانی که در یک زندگی ب ثمر هستند. آنها در قوّت او و این اطمینان که در روح با او یک 
هستند استوار بودند. قوّت آنها دانستن گناهان بخشوده شده بود و آنها نام «مسیحی» را در شهادت به آن بر خود داشتند.آنها نامی 
را که فوق جمیع نام ها بود می شناختند و دوست داشتند. زانوان آنها در برابر آن نام خم شده بود. زبانشان به آن معترف شده بود. 
هرکاری انجام می دادند، همه را به نام خداوند عیسی مسیح انجام می دادند. آنها به آن نام مسمّی شده و از بدی جدا شده بودند و 

با برداشتن قدم ایمانشان اکنون مهیّای این بودند که برای آن نام بمیرند، با این اطمینان که رستاخیز بهتری دارند.
نام عیسی را با خود برگیر

فرزند غم و ماتم!
به تو شادی و تسلی خواهد داد

هرجا که روی، آن نام را با خود برگیر
نام پر بها، نام پر بها

امید جهان و شادی آسمان
نام پر بها، نام پر بها

الحال در قرن دوم، کالمات «پدر، پسر و روح القدس»، برای خیلی ها «تثلیث» معنی می دهد. تفکرات مشرکانه ی آنها از سه 
خدا در کلیسای دروغین تبدیل به تعلیم شد. خیلی طول نکشید تا اینکه نام کنار زده شد. چنان که در حقیقت دراین دوره بود که 
اتفاق افتاد و عناوین یک خدای عظیم جایگزین نام یعنی خداوند عیسی مسیح شد. درحالی که بسیاری مرتد شده، تثلیث را 
پذیرفته و با استفاده از عناوین الوهیت تعمید می دادند، گلّه ی کوچک همچنان به نام عیسی مسیح تعمید می داد و حقیقت را 

حفظ کرده بود.

درحالی که بسیاری به خدا ب احترامی کرده، او را به سه خدا تبدیل نمودند و نام بخشنده ی او را به عناوین تبدیل کردند. 
شود؟ در  ممکن است کسی بپرسد که آیا آیات و نشانه های که چنین نام عظیمی را همراهی می کرد، هنوز در بین قوم دیده می 
شدند، هرچند مسلّماً نه در تاک دروغین. از مردانی مانند مارتین بطور  حقیقت آن آیات و نشانه ها به طرز عظیم و عالی آشکار می 
مؤثر بود، چنان که بر ایشان شهادت داد. آن نام همچنان  عظیمی استفاده  شد و خدا با آیات و نشانه ها و عطایای روح القدس 
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همیشه، هرجا  که مقدسین بواسطه ی کالم و ایمان او را حرمت نهند، بوده و خواهد بود.

ایمان مرا انکار ننمودی

زمانی که از پطرس پرسیده می شود که چطور آن معجزه ی عظیم درمورد فرد فلج در دروازه  ی جمیل افتاده  در اعمال 16:3 
است، او این طور توضیح می دهد: “به سبب ایمان به اسم او (عیسی) این شخص (فلج سابق) را که می بینید و می شناسید قوّت 
بخشیده. بلی، آن ایمانی که بوسیله ی (از) اوست (عیسی) این کس (آن مرد) را پیش روی همه ی شمایان صحت کامل داده 
است.” می بینید؟ نام عیسی و ایمان عیسی یک معجزه رقم زد. پطرس مدعی نشد که این ایمان بشری او بود، همان طور که او ادعا 
نکرد که به نام او بوده است. او گفت که نام عیسی در ایمان استفاده شده که از عیسی است و آن عمل عظیم را ظاهر نموده. این 
و  ا خود  از آن صحبت می کند. این ایمان او بود، ایمان به او نبود. بلکه ایمان  ایمان چیزی است که خداوند در مکاشفه 13:2 

بود که به ایمانداران عطا کرده بود.

رومیان 3:12

“به اندازه ی آن بهره ی ایمان که خدا به هرکس (بر طبق آیه ی 1، هرکس، همان برادران است.) قسمت فرموده 
است.”

افسسیان 8:2

“زیرا که محض فیض نجات یافته اید و این (ایمان) از شما نیست، بلکه بخشش خداست.”

و همچنین در یعقوب 2 : 1 می گوید:

برادران سخن می گوید.) ایمان خداوندمان عیسی مسیح (نه به  “ای برادران! (توجه کنید که او هم با 
خداوندمان) رب الجالل را، ظاهربینی مدارید.”

در این عصر پرغامس، جای که نجات را عملی انسانی ساخته، از حقیقت کالم که “نجات از خداوند است.” روی گردانیده، 
تعلیم برگزیدگی را کنار گذارده و درهای کلیسا و مشارکت را به روی هر کسی که با اصول آنها همانگ بود (بدون در نظر داشتن 
کالم) گشوده؛ در این دوره ی تنزل شدید، هنوز تعداد اندکی بودند که بهره ای از ایمان خداوندمان عیسی مسیح داشتند و نه فقط 
آن ایمان را در اعمال قوّت به کار می بردند، بلکه در برابر کسانی هم که می گفتند صرفاً بخاطر پیوستن به یک کلیسا نجات 

یافته اند، مقاومت می نمودند.

آنها می دانستند که هیچ کس نمی تواند به راستی برای حیات ابدی و عدالت خدا، جدا از بهره ی ایمان خود خداوند 
عیسی مسیح، ایمان داشته باشند. همان طور که کلیسای امروز پر از کسانی است که باکره زای و خون ریخته شده را را تأیید 
می کنند، به کلیسا می روند، در شام خداوند شرکت می کنند و به هیچ عنوان تولد تازه ندارند، در سومین دوره ی کلیسا هم مشکل 
همین بود. ایمان انسانی آن موقع کافی نبود و امروز هم کافی نیست. این ایمان خود پسر خدا را می طلبد تا وارد قلب انسان شود و 

او بتواند خداوند پر جالل را در هیکلی که ساخته ی دست نیست، بپذیرد.

این یک ایمان زنده بود. “به ایمان پسر خدا زیست می کنم.” پولس نگفت که با ایمان بر پسر خدا زیست می کند. این ایمان 
پسر خدا بود که به او حیات بخشیده بود و او را در یک ظفرمندی مسیحی حفظ می کرد.

خیر، آنها انکار نکرده بودند که نجات، از ابتدا تا انتها، عملی خارق العاده است. آنها حقیقت نام او و ایمان او را زنده نگه 
داشتند و توسط خداوند برکت یافته و شایسته ی او قلمداد شدند.

انطیپاس شهید امین من

هیچ شهادت دیگری نه در کالم و نه در تاریخ درباره ی این برادر وجود ندارد. مسلّماً نیازی هم نیست، همین کافی است که 
او توسط خداوند از پیش شناخته شده بوده. همین کافی است که امین  بودن او نسبت به خداوند، در کالم زنده ثبت شده است. 
او یک مسیحی بود. نام عیسی را داشت. ایمان خداوندمان عیسی مسیح را داشت و در میان کسانی بود که به آن زیست می کردند. 
او به کالم یعقوب پاسخ داده بود که می گوید: “ایمان خداوند ما عیسی مسیح رب الجالل را با ظاهربینی مدارید.” پر از ایمان و 
روح القدس مانند استیفان، او به کسی نظر نمی کرد و از کسی هراس نداشت و زمانی که مرگ بر تمام کسانی که آن نام را 
برمی گرفتند و در ایمان عیسی مسیح گام برمی داشتند، اعالم شد، او قدم خود را با کسانی که از ایمانشان برنمی گردند برداشت. 
بله، او مرد، اما مانند هابیل، شهادتی از خدا بدست آورد. (نام او در کالم مکتوب شده) و هرچند که مرده، ولی نام او همچنان از 
البالی صفحات شهادت های الهی خدا سخن می گوید. یک شهید امین دیگر به آرامی خویش برده شد، اما شیطان در آن وقت 
پیروز نشد؛ درست همان طور که وقتی سرور سالمتی را کشت، پیروز نشد؛ چون درست همان طور که شیطان بر صلیب شکست 

خورد، اکنون نیز خون انطیپاس برای صدها نفری که صلیبشان را برداشتند تا او را دنبال کنند، ندا خواهد نمود.
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جای که تخت شیطان است

دلیل وجود تشویق روح این است که این سربازان دلیر صلیب، درست در میان تخت شیطان، درحال غالب شدن بر او 
هستند. آنها داشتند بواسطه ی نام و ایمان عیسی در اردوگاه و در نبرد با رهبران تاریکی، غالب می شدند. چه تقدیری ب نظیری. 
مانند مردان دلیر داود که به اردوی دشمن یورش بردند تا جهت رفع عطش، برای داود آب بیاورند، این دلیران ایمان هم به حیطه ی 
دژ زمینی شیطان حمله ور شدند و توسط موعظه و اندرز، آب نجات را برای کسانی که تحت سایه ی موت زندگی می کردند، 

آوردند.

ی شیطان، جزئی از ستایش خدا برای برگزیدگانش است، در  حال به همان اندازه که این کلمات در رابطه با تخت و حیطه 
حقیقت صحنه را برای مخالفت و تقابل با شریر که در کلیسا برتری یافته است، مشخص می نماید.

تخت و مسکن شیطان. این عبارات برای خیلی ها فقط یک تصویر بوده تا اینکه یک حقیقت تاریخی باشد.  پرغامس: 
ولی اینها قطعاً حقیقی بوده و تاریخ بر آن شهادت می دهد. پرغامس در حقیقت تخت و مسکن شیطان بود و این گونه اتفاق افتاد:

پرغامس در اصل مکانی جهت اسکان شیطان (در رابطه با انسان) نبود. بابل همیشه به صورت نمادین و عملی، مقرّ او بوده 
است. در شهر بابل است که این پرستش شیطانی مبدأ خود را می یابد.پیدایش 10−8:10

“و کوش نمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع کرد.

وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این جهت می گویند: مثل نمرود، صیاد جبار در حضور خداوند.

و ابتدای مملکت وی، بابل بود و اَرَک و اَکدّ و کلنَه در زمین شنعار.“

پیدایش 9−1:11

“و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود.

و واقع شد که چون از مشرق کوچ می کردند، همواری ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنی گرفتند.

ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم.” و ایشان را آجر به جای سنگ بود، و  و به یکدیگر گفتند: “بیایید، خشت 
قیر به جای گچ.

و گفتند: “بیایید شهری برای خود بنا نهیم، و برجی را که سرش به آسمان برسد، تا نامی برای خویشتن پیدا 
کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم.”

و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند، مالحظه نماید.

و خداوند گفت: “همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کرده اند، و اآلن هیچ 
کاری که قصد آن بکنند، از ایشان ممتنع نخواهد شد.

اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند.“

پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند.

از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت. و 
خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود.

این است پیدایش سام. چون سام صد ساله بود، اَرفَکشاد را دو سال بعد از طوفان آورد.

و سام بعد از آوردن ارفکشاد، پانصد سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.“

بابل نام اصلی چیزی است که در انگلیسی بابیلون ترجمه شده و به مفهوم «تشویش» است. شروع آن توسط کوش پسر حام 
بود. ولی پسر او نمرود بود که آن را به عظمت و سلطنت رسانید. طبق شهادت تاریخ و شهادت کتاب پیدایش، سه دستاورد مهم 

داشت.

او می خواست امتی مقتدر تشکیل دهد، که آن را انجام داد. او می خواست مذهب مخصوص خودش را رواج بدهد، که آن را 
خواست برای خود نامی بیابد، که آن را هم انجام داد. دستاوردهای او چنان مهم و بزرگ بود که پادشاهی بابل در  هم انجام داد. می 
های جهان بعنوان سر زرّین خطاب شده است. اینکه مذهب او برجستگی پیدا کرده بود، با این اصل که در  بین تمامی حکومت 
کتاب مقدس در اشعیاء 14 و مکاشفه 17 و 18 کامالً با شیطان هویت می یابد، اثبات شده است و توسط تاریخ می توانیم اثبات 
هر سیستم بت پرستی و یک الگوی اساطیری است، هرچند که نام خدایان آن کنیم که به تمام جهان یورش برده و پایه و اساس 
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براساس موقعیت سرزمین و زبان مردم آن متغیر است. اینکه او برای خود نامی و پیروانی یافت، جای صحبت ندارد، چون 
مادامی که این دوره در جریان است (تا زمانی که عیسی خود را بر برادرانش مکشوف می سازد.) او پرستیده خواهد شد. هرچند 

تحت نامی متفاوت از نمرود و در معبدی متفاوت از آنچه که ابتدا در آن ستایش شد.

از آنجا که کتاب مقدس جزئیات تاریخ سایر امت ها را در بر نمی گیرد، الزم است که سوابق تاریخی را تفتیش کنیم، تا به 
جواب خود برسیم که چگونه پرغامس به کرسی مذهب شیطانی بابل تبدیل شد. منبع اعظم اطالعات ما شواهد و سوابق تاریخی و 
فرهنگ مصر و یونانی است. دلیل آن این است که مصر دانش و ریاضیات خود را از کلدانیان آموخت و بعد یونان آن را از مصر 

دریافت نمود.

حال از آنجا  که کاهنین مسئول تعلیم این علوم بودند،و از این علوم بعنوان جزئی از مذهب استفاده می شد، هم اکنون 
می دانیم کلید اینکه مذهب بابلی در این دو کشور قوّت یافت، چه بود. این هم درست است که هربار که امتی بر امتی دیگر غالب 
آمد، مذهب امت غالب در طول زمان تبدیل به مذهب امت مغلوب شد. این بسیار مشخص است که یونانیان دارای همان عالئم 
و صور فلکی بودند که بابلیان داشتند و در شواهد باستانی مصر یافت شده که این مصریان بودند که دانش و اطالعات مربوط به 
چندخدای را به یونانیان دادند. به این ترتیب اسرار بابل از امتی به امتی دیگر منتشر شد، تا جای که در روم، چین، هندوستان و 

آمریکای شمالی و جنوب ما همان اصول اولیه ی پرستش را شاهد هستیم.

تاریخ باستان در توافق با کتاب مقدس نشان می دهد که این مذهب بابلی قطعاً مذهب مردم اولیه ی جهان نبوده است. این 
اولین نمونه ای بود که از مذهب اصلی فاصله گرفت اما خودش، آن اصلی نبود. مورخینی مانند ویلکینسون و مَلِت با توجه به 
اسناد باستانی به طور قاطع اثبات نموده اند که زمانی تمامی مردم روی زمین به یک خدا، حاکم، ابدی و نادیده که به کالم دهانش 
همه  چیز را بوجود آورد و مشخصه ی او محبت، نیکوی و عدالت است، ایمان داشتند. اما از آنجا که شیطان همواره هرچیزی را 
که بتواند، فاسد می سازد؛ می بینیم که او ذهن و دل افراد را فاسد می سازد، تا آنها حقیقت را انکار کنند. چنان که همیشه تالش 
کرده پرستیده شود، گوی که او خداست و نه مخلوق و خدمتگزار خدا، او پرستش را از خدا دور کرده تا درنهایت بتواند این را 
معطوف خود ساخته و برافراشته شود. و مسلّماً او توانست اشتیاق خود را برای منتشرکردن مذهب خود در سرتاسر جهان تحقق 
بخشد. این توسط خدا در کتاب رومیان تصدیق شده است. “زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر 
نکردند، بلکه در خیاالت خود باطل گردیده، دل ب فهم ایشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند. تاجای که 

مخلوق را به جای خالق پرستیدند.”

یادتان باشد که شیطان مخلوق خدا بود (پسر صبح). از این جهت می بینیم که زمانی حقیقت در میان انسان ها منتشر شده 
بود و همه به یک حقیقت ایمان داشتند، بعدها زمانی رسید که گروهی گسترده از خدا رویگردان شده و یک حالت و شکل 
ناپذیر  دهد، آنانی که از تبار سام بودند با حقیقت تغییر  پرستش شیطانی را در سراسر جهان منتشر ساختند. تاریخ بر این گواهی می 
مانده و در آن در تضاد کامل با خاندان حام بودند که از حقیقت خدا به سمت دروغ شیطان گرایش پیدا کردند. وقتی برای مباحثه 
در این زمین نیست، این صرفاً به این منظور عنوان شد تا متوجه شوید که دو مذهب و فقط دو مذهب وجود داشت و آنکه از 

شیطان بود، جهان شمول گردید.

تک خدای در بابل به چند خدای تبدیل شد. دروغ و اسرار شریر در برابر حقیقت و اسرار خدا در آن شهر برخاست. 
شیطان به راستی خدای این جهان شد و پرستش خود را بر کسانی که فریفته بود، تحمیل نموده و وادارشان کرد باور کنند که این، 

به راستی از جانب خداوند است.

مذهب شرک دشمن توسط تعلیم تثلیث شروع شد. این در ایام باستان و بسیار قدیم بود که تفکر «یک خدا در سه شخص» 
بوجود آمد. چقدر عجیب است که الهیدانان مدرن ما این را درک نکرده اند، بلکه از قرار معلوم به همان اندازه  ای فریب شیطان 
را خورده اند که اجدادشان، آنها هنوز به سه شخص درالوهیت ایمان دارند. یک جای کتاب مقدس به ما نشان داده شود که 
اجازه ی چنین تعلیمی را به ما می دهد. این عجیب نیست درحالی که نسل حام به پرستش شیطانی خود پرداخت که در بر گیرنده ی 
مفاهیم پایه ی سه خدای بود، ولی کمترین نشانی مبنی بر ایمان  داشتن نسل سام به چنین چیزی و یا پرستشی تشریفاتی که شامل 
است.” ایمان  چنین چیزی باشد، وجود ندارد؟ عجیب نیست که عبرانیان به “بشنو ای اسرائیل! یهوه خدای تو، یهوه واحد 

داشتند، اگر سه شخص در الوهیت وجود داشت؟ ابراهیم، نسل سام، در پیدایش 18 تنها خدای واحد را با دو فرشته دید.

این تثلیث چگونه بیان می شد؟ توسط یک مثلث متساوی االضالع نشان داده شده، درست همان گونه که امروز در روم نشان 
شود. عجیب است، عبرانیان چنین تصوری نداشتند. حال حق با کیست؟ عبرانیان یا بابلیان؟ تفکر شرک سه خدا در  داده می 
شود. در  یک، در آسیا توسط تصویر سه سر بر روی یک بدن نمایش داده می شد. او بعنوان سه منبع هوش نشان داده می 
هندوستان این را در قلب خود یافتند که او را بعنوان یک خدا در سه شکل نشان بدهند. حال این حقیقتاً الهیات خوب دوران 

مدرن است. در ژاپن یک بودا با سه سر وجود دارد، مانند نمونه ای که قبالً توضیح دادیم.

اما مشهودترین آنها چیزی است که مفهوم خدا را در یک حالت سه گانه 1. سر یک پیرمرد نماد خدای پدر 2. یک حلقه که 
در اسرار نمایانگر «دانه» و مفهوم پسر 3. بال و دُم یک پرنده (کبوتر) نشان می دهد. این تعلیم پدر، پسر و روح القدس، سه شخص 
دیگر بپرسم، آیا این عجیب بار  در روم ببینید. حال بگذارید یک  در الوهیت، یک تثلیث واقعی بود. شما می توانید همین را 
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نیست که شیطان و پرستندگانش حقیقت مکشوف شده ی بیشتری نسبت به پدرانمان (ابراهیم) و نسل او داشتند؟ عجیب نیست 
که پرستندگان شیطان بیشتر از فرزندان خدا درمورد خدا می دانستند؟ این چیزی است که وقتی الهیدانان مدرن از تثلیث صحبت 
می کنند، سعی می کنند به ما بگویند. از این به بعد فقط یک چیز را بخاطر داشته باشید: این شواهد حقیقت دارند و این یک 
اصل مسلّم است که شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است و هر بار که با هرنوری بیاید، همچنان دروغ است. او قاتل است و 

تعلیم تثلیث آن بسیاری را نابود کرده و تا زمان آمدن عیسی هم نابود خواهد کرد.

القدس تغییر ایجاد شد. شیطان آنها را قدم به قدم از  طبق تاریخ، مدت زیادی طول نکشید که در این مفهوم پدر، پسر و روح 
حقیقت دور کرد. مفهوم تکامل یافته ی الوهیت اکنون این بود. 1. پدر ابدی 2. روح خدا در یک مادر بشری تجسم پیدا می کند. 

(این شما را به فکر می اندازد؟) 3. یک پسر الهی، ثمره ی آن تجسم (ذریت زن).

ولی شریر خشنود نیست، او هنوز پرستش خود را بدست نیاورده، مگر به صورت غیر مستقیم. پس قوم را بیش از پیش از 
حقیقت دور می کند، از این طریق که اسرار خود را برای قوم آشکار می کند. از آنجا که خدای پدر، نادیده ی اعظم، خودش را 
درگیر روابط انسانی نمی کند، بلکه در رابطه با آنها در سکوت می ماند، پس بهتر است در سکوت پرستیده شود. این در حقیقت 
به این مفهوم است که اگر نه کامالً، ولی تا جای ممکن او نادیده گرفته شود. این تعلیم در سرتاسر جهان هم منتشر شد و امروزه در 

هندوستان معابد خالق اعظم، خدای ساکت را می بینید و تعداد آنها به شدت زیاد است.

از آنجا که پرستش خالق پدر ضروری نبود، پس طبیعی بود که پرستش به سمت «مادر و فرزند» بعنوان موضوع ستایش 
چرخش یابد. در مصر همین ترکیب مادر و پسر وجود داشت که ایسیس و اوسیریس بود. در هندوستان ایسی وآیشوارا نامید 
می شد، (به تشابه اسامی توجه کنید.) در آسیا سیبل و دایوس، در روم و یونان هم به همین صورت بود و همین طور در چین. خوب، 
تصور کنید برخی میسیونرهای کاتولیک رومی وقتی وارد چین شدند و آنجا یک مدونا را دیدند که کودکی در آغوش داشت و نور 
توانست با یک تفاوت در یک خصوصیت ظاهری، با تصویر  از سر کودک ساطع می شد، چقدر متعجب شدند. تصویر می 

واتیکان معاوضه شود.

اکنون الزم است تا ما مبدأ مادر و فرزند را بیابیم. الهه مادر اصلی بابل سمیرامیس بود که در کشورهای شرقی ریا خوانده 
می شد. او یک کودک در آغوش خود داشت. هرچند که او کودک بود، اما قد بلند، قوی، خوش  سیما و برای زنان، فریبنده 
توصیف شده بود. در حزقیال 14:8 تموز خوانده شده و در بین نویسندگان کالسیک باکوس نامیده شده است. برای بابلی ها 
نینوس بود. چیزی که در این امر مهم است، این است که او همواره بعنوان کودکی در آغوش و در عین حال مردی بزرگ و پرقدرت 
نشان داده شده و اینکه بعنوان «شوهرفرزند» شناخته می شود. یکی از عناوین او «شوهرِ مادر» بود و در هندوستان جای که این 
دو بعنوان آیشوارا و ایسی شناخته می شوند، او (شوهر) بعنوان فرزندی که درحال تغذیه از سینه ی همسر خود است، نشان داده 

شده است.

این را که این نینوس در حقیقت همان نمرود کتاب مقدس است، می توانیم با مقایسه ی تاریخ و روایت کتاب پیدایش تأیید 
کنیم. پمپیوس می گوید: “نینوس، پادشاه آشور با شوق وافر برای غلبه  یافتن، روش متعادل زندگی را تغییر داد. او اولین کسی 
 اطالع بودند، او توانست از آشور تا لیب بود که بر علیه همسایگان خود وارد جنگ شد. از آنجا که آنها از هنر جنگ ب
بر همه غلبه کند.” دیودورُس می گوید: “نینوس از قدیمی ترین پادشاهان آشور یاد شده در تاریخ است. بخاطر خوی و خصلت 
جنگجویانه ای که داشت، هنر جنگ را به صورت دقیق به جوانان زیادی آموزش داد.” درحالی که هنوز شهر بابل وجود نداشت، او 
بابلینا را به تصرف خود درآورد.“ از اینرو می بینیم که این نینوس در بابل شروع به بزرگ شدن نمود، بابل را ساخت و آشور را فتح 
نمود و پادشاه آنجا شد. و چنان که پمپیوس می گوید شروع کرد به فتح قلمروهای متعدد در جاهای که مردم مهارت جنگی 

نداشتند و در آرامی زندگی می کردند. پیدایش باب 10، در رابطه با پادشاهی نمرود می گوید:

“و ابتدای مملکت وی، بابل بود و اَرَک و اَکدّ و کلْنَه در زمین شِنعار.

از آن زمین آشور بیرون رفت و نینوا و رَحوبوت عیر و کالَح را بنا نهاد.“

ولی مترجمین در ترجمه ی کلمه ی آشور دچار اشتباه شدند و آن را بعنوان اسم ترجمه کردند، درحالی که فعل است و در زبان 
کلده به معنی «قوی ساختن» است. پس این نمرود است که قوی شده و قوّت یافته است. (او پادشاهی خویش را با ساختن 
نخستین ارتش جهان که از طریق مشق نظامی، خشونت و سختی شکار، آموزش داده بود، بنیانگذاری کرد.) از شنعار با ارتش 
قوی خود خارج شد و امت ها را مطیع خود ساخت و شهری مانند نینوا را بنا کرد که نام او را برخود داشت، چون امروزه هم 

قسمت عمده ی ویرانه ی آن شهر، نمرود خوانده می شود.

از آنجا که متوجه شدیم نمرود که بود، اکنون الزم است مشخص کنیم پدر او که بود. براساس تاریخ پدر او بِل بنیانگذار 
بابل بود. حال باید به این توجه کرد که بل بنیانگذار بود، از این منظر که او تمام این حرکت را شروع کرد، اما این پسر او نینوس 
بود که آن را برقرار کرده و اولین پادشاه بود. اما بر طبق کتاب مقدس، کوش پدر او بود و کوش نمرود را آورد. نه تنها این، بلکه 
می بینیم این حام بود که کوش را آورد. حال بِل در تمدن مصری هرمس خوانده می شود و هرمس به معنی «پسر حام» می باشد. طبق 
مفسر خدایان بود و نام دیگری را که او به آن خوانده می شد، مرکوری (عطارد) بود. تاریخ، هرمس نب اعظم بت پرستی بود. او 
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(اعمال رسوالن 11:14−12 را بخوانید.)

گوید: “در طول اعصار  هیگینوس درباره ی خدای که به تناوب بعنوان بل، هرمس، عطارد و غیره شناخته شده بود، می 
ی عبرانیان که از نظر تاریخی قدمتی بیش از  متمادی مردم، تحت حکمرانی یُوه زندگی می کردند، (نه ژوپیتر رومی، بلکه یهوه 
تاریخ یرومی دارد) بدون شهر و بدون شریعت و قانون و همه به یک زبان صحبت می کردند. ولی بعد از اینکه عطارد (کوش، بل) 
سخنان انسان ها را تفسیر نمود، (در جای که مفسر هرمنونیک خوانده می شود.) همین فرد امت ها را منقسم نمود. از آن زمان 
ای بود که مردم را از خدای راستین دور  نزاع شروع شد.” از این متن دیده می شود که بل یا کوش، پدر نمرود در اصل سردسته 
می کرد و بعنوان «مفسر خدایان» آنها را تشویق می کرد که حالتی دیگر از مذهب را بپذیرند و آنها را تشویق می کرد تا با برجی که 
در حقیقت پسرش ساخته بود، پیش بروند. این تشویش و ترغیب چیزی است که تشویش و تفرقه را در بین انسان ها آورد، پس او 

هر دو بود، یعنی «هم مفسّر و هم سردرگم کننده».

پس کوش، پدر سیستم چند خدای بود و در زمانی که مردم توسط مردم تعریف می شدند، او مسلّماً، پدر خدایان شد. حال 
کوش، بل خوانده می شد و در اسطوره  شناسی رومی، بل همان یانوس خوانده می شود. او بعنوان کسی که دو صورت دارد و حامل 
گرزی است که توسط آن مردم را «سردرگم و متفرق» نموده، به تصویر کشیده می شود. اُوید می نویسد که یانوس درباره ی خود 
می گوید: “گذشتگان من را آشفتگی می خواندند.” به این ترتیب متوجه می شویم که کوش کتاب مقدس، یاغی اصلی و اولیه برضد 
تک خدای است که در بین مردم زمان باستان، بل، بلوس، هرمس، یانوس و چیزهای دیگر خوانده می شد. او اظهار می کرد که 
حامل مکاشفات و تفاسیر از جانب خدایان برای مردم است. با انجام این کار باعث شد تا غضب خدا، مردم را پراکنده ساخته، 

جدای و سردرگمی بیاورد.

تا اینجا دیدیم که چندخدای و یا پرستش چندین خدا از کجا بوجود آمد. اما آیا به این دقت کردید که دریافتیم به انسانی 
به نام کوش اشاره شد که عنوان «پدر خدایان» به او داده شد؟ اینجا متوجه الگوی قدیمی اسطوره  شناسان باستان شدید که 
خدایان خودشان را با انسان ها می شناسانند؟ اینجا جای است که مبدأ پرستش اجداد است. پس ما تنها تاریخ را در رابطه با 
خدای که برابر  پرستش اجداد بررسی می کنیم. خوب، این ذکر شد که کوش، پرستش سه خدای پدر، پسر و روح را معرفی کرد. سه 
بودند. اما او از آمدن ذریت زن آگاه بود، پس می بایست یک زن و ذریت او وارد تصویر می شدند. زمانی که نمرود درگذشت، این 
تحقق یافت. همسر او، سمیرامیس، او را پرستید و جایگاه الهی به او داد، بنابراین خودش را مادرِ پسر و همچنین مادر خدایان 
ساخت. (درست به همان صورتی که کلیسای رومی، مریم را جایگاهی الهی داده است. آنها ادعا می کنند که او عاری از گناه و 

مادر خدا بوده است.) او (سمیرامیس) نمرود را «زِروآشتا» که به معنی «ذریت موعود زن» است، خواند.

اما مدت زیادی طول نکشید که زن شروع به جلب توجه بیشتری نسبت به پسر نمود و خیلی زود او کسی بود که لگد مال 
شده، زیر پای مار به تصویر کشیده می شد. او را «ملکه ی آسمان» خوانده و الهی ساختند. چقدر این شبیه امروز است، جای که 
در آن مریم، مادر عیسی، به مقام نامیرای ترقی یافته و اکنون از سپتامبر 1964، شورای واتیکان دارد اقدام به دادن جایگاه و 
مقامی به مریم می کند که او در اختیار ندارد، چون دوست دارند او را «مریم شفیعه»، «مریم مادر ایمانداران» یا «مادر کلیسا» 

بخوانند. اگر پرستش اجداد از نوع بابلی در یک مذهب وجود داشته باشد، همان مذهب کلیسای روم است.

نه تنها پرستش نیاکان ریشه در بابل دارد، بلکه پرستش طبیعت هم ریشه در بابل دارد. در بابل بود که خدایان، توسط 
خورشید و ماه و چیزهای دیگر معرفی می شدند. خورشید موضوع اصلی پرستش در طبیعت بود که دارای خاصیت نوردهی و 
گرمادهی است و از نظر انسان مانند گلوله ای آتش در آسمان ظاهر می شود. به این ترتیب خدای اصلی آنها خورشید بود که آن را 
شد و بعد از مدتی تصویر یک مار دور آن شعله ظاهر  بعل می خواندند. غالباً خورشید به صورت دایره ای مشتعل نشان داده می 
گردید. خیلی طول نکشید که مار به نماد خورشید تبدیل شده و در نتیجه مورد پرستش قرار گرفت. به این ترتیب خواسته ی دل 
شیطان تکمیل شد. او بعنوان خدا پرستیده می شد. کرسی او برقرار شده بود. بردگان او نزد وی سجده می نمودند. او در پرغامس به 
شکل یک مار زنده پرستش می شد. درخت معرفت نیک و بد، اکنون در شکل یک مار زنده سمبل یافته بود و نه تنها حوّا را اغوا 

نموده بود، بلکه اکثریت نوع بشر را نیز اغوا می نمود.

اما اگر بابل تخت شیطان بود، پرغامس چگونه تخت شیطان شد؟ پاسخ را دوباره در تاریخ می یابیم. زمانی که بابل بدست 
ماد و پارسیان سقوط نمود، آتالوس، شاهکاهن، با کاهنین و اسرار مقدس خویش از شهر به سمت پرغامس گریخت. او در آنجا 

سلطنتی خارج از امپراطوری روم را آغاز نموده و تحت حمایت شریر قدرت یافت.

این یک چکیده ی بسیار مختصر از تاریخ مذهب بابلی و ظهور آن در پرغامس بود. بدون تردید سؤاالت بسیاری بدون پاسخ 
مانده و مطالب بیشتری را می توان برای درک بهتر عنوان نمود. ولی در حقیقت قرار نیست که این مطالب، مطالعه و بررسی کامل 

تاریخ باشد، بلکه حقیقتاً برای کمک به ما، جهت بررسی کالم اوست.

محکومیت

مکاشفه 15−14:2

در آنجا اشخاصی را داری که متمسکند به تعلیم بلعام که باالق را آموخت  تو دارم که  بر  کمی  “لکن بحث 
که
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در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیندازد تا قربانی های بت ها را بخورند و زنا کنند.

و همچنین کسانی را داری که تعلیم نقوالویان را پذیرفته اند.“

پرستی و کثرت گناه را در  در عصر پرغامس، خدا دو تعلیمی را که از آن نفرت دارد، محکوم می سازد. 1. تعلیم بلعام، که بت 
بعل فغور وارد اسرائیل کرد. 2. تعلیم نقوالویان، که در دوره ی افسس چیزی بیش از اعمال نقوالویان نبود. این دو محکومیت را با 
این اصل در نظر بگیرید که او تأکید می کند، پرغامس تخت شیطان است و این خیلی ساده و شایسته است که نتیجه بگیریم 

مذهب بابل به نحوی در مسیحیت درآمیخته شده است.

این صرفاً یک فرضیه نبوده، بلکه یک اصل تاریخی است که با بازگشت در تاریخ، حدود سال 36 بعد از میالد و پیش  
رفتن تا سال 325 بعد از میالد، آن را اثبات خواهیم نمود. زمانی که مسیحیان (عمدتاً یهودی زاده) از اورشلیم پراکنده شدند، به 
بعد از  همه جا رفته و انجیل را موعظه می کردند، بویژه در کنیسه ها. به این ترتیب ظرف مدت سه سال، یا در حدود سال 36 
میالد توسط اندرونیکوس و یونیاس که بر طبق رومیان 7:16 رسوالن بودند، انجیل به روم برده شده بود. کار در آنجا برای چندین 
سال به خوب رشد کرد، تا زمانی که مجادالت مداوم یهودیان در میان خویش باعث شد امپراطور کلودیوس آنها را از روم اخراج 
کند. می توان گفت که با طرد یهودیان از شهر، شالوده و ستون آن کلیسای کوچک شکسته شد. شاید حتی مشایخ آن یهودی بودند 
و این گونه آنها هم رفته بودند. گلّه بدون مراقب بود و از آنجا که کالم بعنوان راهنما مکتوب نگشته بود، بر امواج  بودن و غرق 
شدن آن گلّه ی کوچک توسط فیلسوفان و بت پرستان آن دوران بسیار راحت بود. با گرگان درنده ای که در گردش بودند و روح ضد 
مسیح که رها شده بود، براساس تاریخ درمی یابیم که این کلیسای کوچک در روم به طرز نا امیدانه ای سیر قهقرای را طی کرده و 

شروع به معرفی مراسم بت پرستی تحت عناوین مسیحی نمود.

از آنجا که دوران طرد یهودیان از روم 13 سال طول کشید، مؤسسین، یعنی آندرانیکوس و یونیاس تا سال 54 بعد از میالد به 
شوند که عنوانی مسیحی دارد، ولی به طرز  روم بازنگشتند. وحشت آنها را تصور کنید، زمانی که آنها با کلیسای مواجه می 
عجیب بت پرست است. در کلیسا مذبح های وجود داشت که بر آن بخور می سوزاندند و آیین های بت پرستی را جشن می گرفتند. 
نمی شد به رهبران آن کلیسای تأسیس شده نزدیک شد، پس با تعداد اندکی که سعی کرده بودند امین بمانند، یک کلیسای جدید 
یا دومین کلیسای روم را شروع کردند. خدا به فیض و مهربانی خود با آیات و معجزات در میان ایشان عمل نمود، تا جای که 
کلیسای سوم شروع شد. هرچند که کلیسای نخست روم بخاطر اینکه در پرستش خود، بت  پرست بوده و مسیحی نبود، مالمت 
شد؛ اما دست از عنوان خویش نکشید، بلکه بعنوان نخستین کلیسای نخست روم باقی ماند و همچنان هم باقی است، یعنی 

کلیسای کاتولیک رومی.

اکثریت ما این تصور اشتباه را داریم که هرکس و یا تمام کسانی که خود را مسیحی بخوانند، هدف شریر و در نتیجه ظلم و 
استبداد دولتی هستند. اما این طور نیست. این کلیسای نخستین شروع به شکوفا شدن و افزایش تعداد افراد نموده بود، تا 

جای که امپراطورها و مقامات متعدد حکومت، در حقیقت بخاطر دالیل سیاسی، آن کلیسا را مورد لطف قرار می دادند.

به این ترتیب، زمانی که رهبران کلیسای نخست در روم خود را مورد لطف یافتند، از این فرصت استفاده کردند تا حکومت 
را بر ضد ایمانداران راستین ترغیب کرده و خواستار جفا بر آنها شوند، مگر اینکه به دسته و گروه آنها ملحق شوند. یکی از این 

اسقفان کلیسای نخستین روم، انیسیتوس بود که در قرن دوم و معاصر پولیکارپ زندگی می کرد.

زمانی که پولیکارپ ارجمند، شنید که نخستین کلیسای مسیحی روم در مراسم بت پرستی دخالت داشته و حقیقت انجیل را 
منحرف نموده است، به آنجا رفت تا از آنها بخواهد که تغییر کنند. او آنها را دید که در برابر تصاویری که نام رسوالن و مقدسین 
را بر خود داشتند، خود را به خاک انداخته اند. دید که شمع روشن می کنند و بر مذبح، بخور می سوزانند. دید که فصح را به نام 
ایستر جشن می گیرند، جای که قرص های گرد نان را مرتفع ساخته اند که خدای خورشید را ستایش می کرد و سپس شراب را 
کیلومتر سفر کرده بود، نمی توانست مانع  بعنوان تقدیم به خدایان بیرون می ریختند. این مقدس سالخورده که حدود 2.500 
سقوط آنها شود. وقتی آنجا را ترک کرد، خدا از طریق او سخن گفته، فرمود: “افرایم به بتها ملصق شده است، پس او را 

واگذارید.” (هوشع 4 : 15) پولیکارپ هرگز به آنجا برنگشت.

بعد از انیسیتوس، اسقف شرور روم ویکتور بود. او فستیوال ها و مراسم بت پرستی بیشتری را به کلیسای نخستین معرفی 
نمود. او همچنین رفت و تمام تالش خود را انجام داد تا ایمانداران راستین را قانع سازد که به این تفکرات وارد شوند. آنها 
خواسته ی او را انجام نداند، پس او بر مقامات دولتی غالب شد تا بر ایمانداران جفا برسانند، آنها را به محکمه ها احضار کنند، 
که امپراطور   به زندان بیندازند و بسیاری را به مرگ بسپارند. چندین نمونه از اعمال قبیح او در تاریخ یافت می شود، جای
سپتیموس سِوروس توسط کالیستوس (دوست ویکتور) وادار شد تا 7000 نفر را در تسالونیکی بکشد، چون ایمانداران راستین، 

فصح را مطابق با آموزه ی خداوند  عیسی جشن می گرفتند، نه طبق پرستش عشتاروت.

تاک دروغین داشت خشم خود را از طریق کشتن برگزیدگان بر ضد خدای زنده، آزاد می ساخت. همان گونه که نیای آنها 
قائن، هابیل را کشت.

قادر به انجام آن نبود. این کلیسای راستین به تالش خود برای واداشتن کلیسای نخست به توبه، ادامه داد. اما این کلیسا 
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کلیسا از نظر تعداد و نفوذ رشد کرده و یک روند و مبارزه ی دائمی را برای ب اعتبار نمودن ذریت راستین آغاز نمود. آنها مدعی 
بودند که آنها و فقط آنها هستند که نمایندگان راستین خداوند  عیسی هستند و بر این اصل خودستای می کنند که آنها کلیسای 

اصلی روم بودند و فقط آنها کلیسای نخستین بودند. به راستی آنها کلیسای نخستین بودند و به راستی هستند.

به این ترتیب تا زمان سومین دوره ی کلیسا، شاهد دو کلیسا هستیم که حامل یک نام هستند، اما تفاوتی فاحش میان آنها 
وجود دارد. یکی از حقیقت برگشته، خود را به نکاح بت ها درآورده و هیچ حیاتی در او نیست. او خود را پیوند زده و نشانه های 
موت (نه حیات) در اوست. او با اعضای زیاد، قدرتمند و مورد لطف جهان است. دیگری اما گروهی کوچک و تحت جفاست. 
اما او (کلیسا) کالم را دنبال می کند و آیات به دنبال اوست. بیماران شفا می یابند و مردگان زنده می شوند. او با کالم و حیات 

خداوند زنده است. او حیات خویش را دوست ندارد و به نام او و ایمان او تا به موت باقی است.

آزار و جفای وحشتناک مقامات روم بر ایمانداران راستین سرازیر بود، تا اینکه کنستانتین به قدرت رسید و آزادی پرستش 
مذهب را اعطا نمود. به نظر می رسد که دو دلیل برای اعطای این آزادی وجود داشت. در وهله ی نخست، امپراطورهای خوب 
مختلفی بودند که اجازه ی آزار و جفا را نمی دادند، اما بعد از آنها کسانی به قدرت می رسیدند که مسیحیان را می کشتند. اینکه 
سرانجام این مورد توجه عموم قرار گرفت که مسیحیان را باید تنها گذاشت، بسیار ب معنی و احمقانه می نمود. دلیل دوم و 
موجه ترین، این بود که کنستانتین نبردی سخت برای بدست  گرفتن کنترل امپراطوری پیش رو داشت. یک شب در رویا صلیب 
سفیدی را دید که در برابر او ظاهر شد. او احساس کرد که این یک نشانه برای اوست که اگر مسیحیان برایش دعا کنند، او در 
نبرد پیروز خواهد شد. او وعده ی آزادی را در صورت پیروزی به ایشان داد. او پیروز شد و در سال 312 بعد از میالد، این آزادی 

در حکم نانت عطا شد.

اما این آزادی از آزار، جفا و مرگ، چنان که در ابتدا به نظر می رسید، خیر خواهانه نبود. کنستانتین اکنون ولی نعمت بود و 
بعنوان ولی نعمت تمایلی بیش از یک ناظر داشت، چون تصمیم گرفت که کلیسا در امور خود به کمک او نیاز دارد. او شاهد 
اختالف  نظرهای آنها در مسائل مختلف بود. یکی از آنها آریوس اسقف اسکندریه بود که به پیروان خود تعلیم می داد، عیسی 
حقیقتاً خدا نبوده، بلکه یک وجود و هستی کمتر بوده که توسط خدا خلق شده است. کلیسای غرب دیدگاهی مخالف داشت و بر 

این باور بود که عیسی خود ذات خداست و می گفتند: “با پدر برابر است.”

با چنین مسائلی و نفوذ مراسم بت پرستی در پرستش، امپراطور، شورای نیقیه را در سال 325 با این فکر که تمام گروه ها را 
دور هم جمع کند تا بتوانند اختالفاتشان را حل کرده، به یک درک مشترک برسند و همگی یک باشند؛ تشکیل داد. آیا این 
عجیب نیست که هرچند این تفکر با کنستاتین شروع شد، هرگز از بین نرفت و امروز هم بعنوان «شورای جهانی کلیساها» 
همچنان زنده است؟ درحالی که کنستانتین در دست یاب به آن موفق نبود، این امر در زمان حال توسط حرکت جهانی به انجام 

خواهد رسید.

این دخالت حکومت در کلیسا یک امر احمقانه است چون جهان نه حقیقتِ موجود در کالم را درک می کند و نه 
طریق های کلیسا را. چرا که خود این تصمیم که آریوس در اشتباه بود، دو سال بعد توسط امپراطور نقض گردید و این تعلیم غلط 

برای سال های متمادی بجای تعلیم راستین برای مردم جا زده شد.

اما اینکه کلیسا و حکومت در کنار هم قرار خواهند گرفت، در پیشدانی خدا بود. خود اسم «پرغامس» یعنی «کامالً نکاح 
 کرده» و به راستی که حکومت و کلیسا نکاح کرده بودند، سیاست و مذهب متحد شده بودند. فرزند آن اتحاد همواره 
وحشتناک ترین دورگه و پیوندی ای بوده که جهان به خود دیده است. راستی در آنها نیست، اما تمام طرق شرارت قائن (نخستین 

پیوند) در آنها وجود دارد.

در این دوره نه تنها حکومت و کلیسا نکاح کرده اند، بلکه مذهب بابلی هم رسماً به کلیسای نخستین پیوسته است. شیطان 
اکنون به نام مسیح دسترسی یافته و بجای خدا در پرستش بر تخت نشسته است. با کمک های دولتی، کلیسا وارث 
ساختمان های زیبای گردید که با مذبح های از سنگ مرمر سفید و تصاویر مقدسینِ درگذشته تزئین شده بودند. درست در همین 
که زخم مهلکی تا به موت یافته بود، (امپراطوری بت پرست رومی) بعنوان  دوره ی زمانی است که «وحش» مکاشفه 3:13 
«امپراطوری مقدس روم» به صحنه بازگشت. روم بعنوان یک امت جسمانی دچار تقلیل و تحلیل زیادی شده بود و ممکن بود که 
خیلی زود از پا درآید، ولی دیگر اهمیتی نداشت، چون امپراطوری مذهب او می توانست او را از درون در رأس حکومت جهان 

قرار دهد، طوری که در ظاهر و از بیرون به نظر نمی رسید که این گونه باشد.

بگذارید دقیقاً آیه ی مربوط به این موضوع را به شما نشان بدهم، چون نمی خواهم هیچ کس این فکر را داشته باشد که 
مکاشفه ای از خودم ارائه می دهم و چیزی در کالم یافت نمی شود.

دانیال 45−31:2

دیدی و اینک تمثال عظیمی بود و این تمثال بزرگ که درخشندگی آن ب نهایت و منظر  “تو ای پادشاه! می 
آن هولناک بود، پیش روی تو برپا شد.
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سر این تمثال از طالی خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و ران هایش از برنج بود.

و ساق هایش از آهن و پای هایش قدری از آهن و قدری از گِل بود.

و مشاهده می نمودی تا سنگی بدون دست ها جدا شده، پای های آهنین و گلین آن تمثال را زد و آنها را خرد 
ساخت.

آنگاه آهن و گِل و برنج و نقره و طال با هم خرد شد و مثل کاهِ خرمن تابستانی گردیده، باد آنها را چنان برد که 
جای به جهت آنها یافت نشد. و آن سنگ که تمثال را زده بود، کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت.

خواب همین است و تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود.

ای پادشاه! تو پادشاه پادشاهان هستی، زیرا خدای آسمان ها سلطنت و اقتدار و قوّت و حشمت به تو داده 
است.

و در هر جای که بنی آدم سکونت دارند، حیوانات صحرا و مرغان هوا را به دست تو تسلیم نموده و تو را بر 
جمیع آنها مسلّط گردانیده است. آن سر طال تو هستی.

و بعد از تو سلطنتی دیگر پست تر از تو خواهد برخاست و سلطنت سومی دیگر از برنج که بر تمامی جهان 
سلطنت خواهد نمود.

و سلطنت چهارم مثل آهن قوی خواهد بود، زیرا آهن همه چیز را خرد و نرم می سازد. پس چنان که آهن همه 
چیز را نرم می کند، همچنان آن نیز خرد و نرم خواهد ساخت.

و چنان که پای ها و انگشت ها را دیدی که قدری از گِل کوزه گر و قدری از آهن بود، همچنان این سلطنت 
منقسم خواهد شد و قدری از قوّت آهن در آن خواهد ماند، موافق آنچه دیدی که آهن با گِل سفالین آمیخته شده 

بود.

و اما انگشت های پای هایش قدری از آهن و قدری از گل بود، همچنان این سلطنت قدری قوی و قدری 
زودشکن خواهد بود.

و چنان که دیدی که آهن با گل سفالین آمیخته شده بود، همچنین اینها خویشتن را با ذریت انسان آمیخته 
خواهند کرد. اما به نحوی که آهن با گل ممزوج نمی شود، همچنین اینها با یکدیگر ملصق نخواهند شد.

و در ایام این پادشاهان خدای آسمان ها سلطنتی را که تا ابداآلباد زایل نشود، برپا خواهد نمود و این 
ها را خرد کرده، مغلوب خواهد ساخت و  سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد شد، بلکه تمامی آن سلطنت 

خودش تا ابداآلباد استوار خواهد ماند.

و چنان که سنگ را دیدی که بدون دست ها از کوه جدا شده، آهن و برنج و گِل و نقره و طال را خرد کرد، 
شود، مخبر ساخته است. پس خواب صحیح و  همچنین خدای عظیم، پادشاه را از آنچه بعد از این واقع می 

تعبیرش یقین است.“

در اینجا یک روایت دقیق از آینده مکشوف شده است، یک تاریخ که نبوّت شده بود از زمان دانیال تا زمانیکه عیسی 
بیاید و بعنوان پسر داود سلطنت بنماید باید در زمین اتفاق بیفتد که بعنوان “ایام امّت ها” شناخته می شود. این دوران در خود 
دارای چهار مقطع تاریخی است که توسط امپراطوری های حاکم در هر مقطع شناخته می شوند. بابلی، ماد و پارسی، یونانی و 

رومی.

بزرگ ترین و قدرتمندترین سلطنت بابلی ها بودند که به سر طالی تشبیه شدند.

شکوه و عظمت بعدی ازآن ماد و پارسیان است و تاریخ شهادت می دهد که به راستی کم عظمت تر بود و به سینه و بازوهای 
نقره ای تشبیه شده بود.

به دنبال آنها دوران یونانی ها بود که پادشاه آنها یکی از با استعدادترین فرماندهان نظامی بود که جهان تابحال به خود دیده 
است و به درستی بعنوان شکم و ران برنجین تشبیه شده است. این دوره، کم عظمت تر از دو دوره ی قبلی بود.

درنهایت آخرین سلطنت می آید که امپراطوری روم است و به پای ها تشبیه شده است. اما درحالی که سلطنت های قبلی به 
مواد خالص تشبیه شده بود، (طال، نقره و برنج) این امپراطوری آخر، فقط در ساق پاها آهن بود و زمانی که به کف پا رسید، 
مخلوطی از آهن و گِل بود. مواد معدنی و خاک با هم ادغام نمی شوند تا قوّت و پایداری را ثمر آورند. نه تنها این، بلکه 
شگفت انگیزترین نکته این است که این آخرین امپراطوری (روم) درست تا به زمان بازگشت عیسی، متحمل این موقعیت ادغام
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عجیب و خاص خواهد بود.

امپراطوری آهنین روم (آهن، نماد و نشانگر قدرت و نیروی مخرب عظیم در برابر مخالفین است.) باید از دو مقطع اصلی 
ساخته می شد و مطمئناً این گونه بود، چون این امپراطوری به دو بخش غرب و شرقی تفکیک شده بودکه هر دو بسیار قدرتمند 

بودند و هرچه در برابرشان بود، بر آن غالب می شدند.

اما همان گونه که قدرت و عظمت تمام امپراطوری ها زوال می یابد، این امپراطوری هم شروع به سقوط نمود. به این ترتیب 
روم سقوط کرد. امپراطوری بت پرست روم دیگر آهن نبود. او فرو ریخت و زخمی مهلک یافت، اکنون روم نمی توانست حکمرانی 
کند. همه  چیز تمام شده بود. جهان این گونه فکر می کرد، اما جهان چقدر در اشتباه بود. چون آن سر (روم) هرچند که زخمی 
مهلک یافته بود، ولی این زخم تا به موت نبود. (ترجمه ی ۇاست از مکاشفه 3:13می گوید: “و یکی از سرهایش بنظر می رسید تا 

به موت زخم یافت، گلویش دریده شده بود و زخم مهلک او شفا یافت و تمامی جهان در حیرت، وحش را دنبال کردند.”)

مردم! به روم نگاه کنید. آنها به کشور ایتالیا نظر می کنند و وقتی نگاه می کنند، متوجه نمی شوند که روم در محدودیت سخت 
ای را بعنوان قلمرو خود در اختیار دارد، عیناً یک کشور در درون یک کشور دیگر  و شدید خویش، جای که پاپ حقیقتاً محدوده 
شود. چقدر  (حتی شهر ابدی خوانده می  اپ روم  پ مسیحیت دروغین  است، سفیرانی دارد و پذیرای سفیران دیگر است. 
پرست روم با قدرت آهن خالص کنترل را در  امپراطوری بت  نی که  کفرآمیز!) اکنون توسط مذهب، حتی نسبت به زما
اختیار داشت، با قدرت بیشتری کنترل را در اختیار دارد. زمانی که کنستانتین کلیسا و حکومت را با هم متحد ساخت و 
با زور از آن پشتیبانی کرد، روم قوّت تازه ای یافت. روحی که روم بت پرست را تحریک می کرد و انگیزه می داد، همان روحی است 
که اکنون روم مسیحی دروغین را انگیزه می بخشد. می دانید که این گونه است، چون امپراطوری چهارم هرگز از میان نرفت و تنها 

بافت و شمایل بیرونی خود را تغییر داد.

به محض اینکه شورای نیقیه، چرخش قدرت سیاسی روم را به سمت کلیسا متمایل ساخت، بنظر می رسید که دیگر هیچ 
قرار  گرفتن می شد، اکنون به نام  محدودیتی برای پیشبرد کلیسای نخستین وجود نداشت. نام مسیحی که ابتدا باعث در جفا  
جفاکنندگان و آزار رساندگان تبدیل شده بود. در این دوره بود که آگوستین از اهالی هیپو (354−430)، این دستورالعمل را تنظیم 
د در صورت لزوم برای بازگرداندن فرزندانش به گلّه از زور استفاده کند، و اینکه کشتن مرتدین و  ی ا کرد که کلیسا می تواند و ب
بدعت  گذاران مطابق و هماهنگ با کالم خداست. در مباحثه ی خود با دوناتیست ها نوشت: “به راستی بهتر این است که انسان ها 
از طریق تعلیم به پرستش خدا هدایت شوند، تا اینکه توسط وحشت از مجازات و درد، مجبور به این کار شوند. اما این در 
نتیجه ی آن نخواهد بود، چون رفتار قبلی باعث تولید انسان بهتری می شود. بنابراین کسانی که تسلیم آن نمی شوند، باید نادیده 
گرفته شوند. چون بسیاری پ برده اند که مفید است، بعضی بخاطر ترس و درد در ابتدا مجبور شوند، (همان طور که ثابت کرده ایم 
و هر روزه توسط تجربیات واقعی درحال اثبات است.) سپس توسط تعلیم تأثیر بگیرند و بعد چیزی را که به حرف یاد گرفته اند، 
در عمل اجرا کنند... درحالی که کسانی که با محبت اصالح شده اند، بهترند، مسلّماً تعداد کسانی که از روی ترس اصالح شده اند، 

ب شمار است. زیرا چه کسی ممکن است بیش از مسیح ما را محبت کند که جان خویش را برای گوسفندان داد؟

در عین حال بعد از اینکه پطرس و سایر رسوالن را تنها به کالم خویش خواند، وقتی برای فراخواندن پولس آمد، نه تنها او را 
به آواز خویش مقیّد ساخت، بلکه او را به قوّت خویش بر زمین کوبید، تا بتواند به زور آن کسی را که در میان تاریکی وکفر 
درحال تهاجم است، به اشتیاق نور دل برساند و نخست با کوری فیزیکی چشمان، وی را زد. بنابراین چرا کلیسا نباید از زور برای 
ترساندن پسران گمشده ی خود، برای بازگرداندن آنها استفاده کند؟ خود خداوند گفت: «به راه ها و مرزها بیرون رفته، مردم را به 
الحاح بیاور.» بنابراین اگر قوّتی که کلیسا توسط یک گماشتگی الهی در زمان مناسب بواسطه ی شخصیت مذهب و ایمان 
پادشاهان، دریافت نموده، ابزاری باشد که توسط آن کسانی که در راه ها و مرزها یافت می شوند (که بدعت گذاران و جداشدگان 

هستند.) مجبور شده اند که وارد شوند، پس در اینکه مجبور شده اند، ایرادی نیابند.“

عطش خون به شدت درحال رشد بود. تاک دروغین در اسپانیا اکنون امپراطور ماکسیموس را برآن داشت تا به حمله علیه 
ایمانداران راستین که با کالم مانده و آیات و معجزات را داشتند، ملحق شود. به این ترتیب تعدادی از پریسیلیانیست ها توسط 
اسقف ایتاکوس (385) به شهر تریر آورده شدند. او ایشان را به جادوگری و فساد متهم نمود و بسیاری از آنها اعدام شدند. 
مارتین از شهر تور و امبروز از میالن، به این امر اعتراض نمودند و تالش ب ثمری برای متوقف  نمودن این جفا داشتند. وقتی 
جفاها ادامه یافت این دو اسقف از مشارکت با اسقف هیداتوس و امثال او سرباز زدند. عجیب است که بگوییم شورای کلیسای 

تریر با این کشتار موافق بود.

از این زمان به بعد، خصوصاً در طول دوران تاریکی، می بینیم که فرزندان جسم، فرزندان روح را از بین می برند، هرچند هر دو 
طور که درمورد اسماعیل و اسحاق نیز چنین بود. تاریکی فساد روحانی عمیق خواهد شد و نور  مدعی یک پدر هستند. همان 
حقیقی خدا کم  سوتر، تا جای که درخششی کم رمق دارد. در عین حال وعده ی خدا همچنان حقیقت است که: “نور در تاریکی 

می درخشد، تاریکی کاری نمی تواند بکند.”

خوب، تا این لحظه مطلب را که وعده داده بودم در تاریخ به آن خواهم پرداخت، بررسی نکرده ام و آن هم، درهم  تنیدن 
از قلمرو فرار کرد و سلطنت خود را خارج  از بابل به پرغامس  مذهب نمرود و مذهب مسیحی است. یادتان هست که آتالوس 
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امپراطوری روم برقرار نمود. این حکومت طی سالیان متمادی شکوفا شد و توسط خدای این جهان پروش یافت. بعد از آتالوس تا 
آتالوس دوم، یک سلسله ی پادشاهکاهنین پدید آمد، تا اینکه او بنا به دالیلی که فقط در حاکمیت خدا مشخص است، 

سلطنت را به روم تسلیم نمود.

پس جولیوس سزار هم سلطنت روحانی و هم جسمانی را در اختیار گرفت و ماکسیموس پیشوا در مذهب بابلی شد، از اینرو 
او کاهنپادشاه بود. این عنوان به پادشاهان بعدی او منتقل شد تا ماکسیموس سوم آن را رد کرد. طبق تاریخ استیونز در این 
زمان بود که پاپ، پیشوای و سر بودنی را که امپراطور رد کرده بود، در اختیار گرفت و امروز همچنان پیشوای جهان است و به 
مکاشفه، خدا دیگر  راستی ماکسیموسِ پیشوا است. او یک تاج سه گانه بر سر می گذارد و در روم سکونت دارد. در باب 17 
پرغامس را نه تخت شیطان می خواند و نه جای که شیطان در آن سکونت دارد. نه، تخت دیگر در پرغامس نیست، بلکه سرّ بابل 
است. در بابل نیست، بلکه در سرّ بابل. در شهری است که بر هفت تپه بناست؛ سر او ضد مسیح است و جایگاه مسیح را که به 

تنهای متَوَسط است و می تواند گناهان را بیامرزد، غضب نموده است. بله ماکسیموسِ پیشوا امروز با ماست.

تعلیم نقوالویان

مکاشفه 15:2

“و همچنین کسانی را داری که تعلیم نقوالوی را پذیرفته اند. (که من از آن نفرت دارم.)”

یادتان هست که در عصر افسس این را عنوان نمودم که عبارت نقوالوی از دو عبارت یونانی «نقو» یا «نیکائو» که به مفهوم 
غلبه و استیال یافتن و عبارت «الوی» یا «الئوس» که به مفهوم عوام و جماعت است، تشکیل شده. نقوالوی یعنی «استیال یافتن 
قدر وحشتناک است؟ از این جهت مهیب و وحشتناک است که خدا هرگز کلیسای خود را در  به جماعت». حال چرا این، این 
کند، قرار نداده است. او کلیسای خود را در مردان مقدر شده از  دستان یک رهبر منتخب که با یک ذهنیت سیاسی حرکت می 
جانب خدا، پر از روح، کسانی که کالم را زندگی می کنند و قوم را توسط خوراک  دادنشان از کالم رهبری می کنند، سپرده است. 
او قوم خود را به دسته های مختلف تقسیم نکرده که جماعت او توسط یک کهانت مقدس هدایت شود. درست است که رهبری 
باید مقدس باشد، اما کل جماعت هم باید مقدس باشد. عالوه بر آن، در هیچ جای کالم، جای نیست که کشیشان و خادمین 
متوسط بین خدا و انسان باشند و هیچ جای کالم هم نیست که آنها در پرستش خداوند جدا و متمایز باشند. خدا می خواهد که 
همه باهم او را محبت و پرستش کنند. نقوالوی گری، این چهارچوب ها را از میان برده، خادمین را از جماعت جدا کرده و بجای 

خدمتگزار، از آنها ارباب می سازد.

در حقیقت این تعلیم در دوره ی اول، بعنوان اعمال نقوالوی شروع شد. بنظر می رسد مشکل در دو عبارت نهفته باشد، 
ارشدان (مشایخ) و ناظران (اسقفان). هرچند که کالم نشان می دهد در هر کلیسا چندین مشایخ وجود دارند، برخی (ایگناتیوس 

هم در میان ایشان بود.) شروع کردند به تعلیم و رواج این تفکر که اسقف، یک برتری یا اختیار و کنترل بر مشایخ دارد.

حقیقت امر این است که عبارت «شیخ» نشانگر این است شخص کیست، درحالی که «اسقف» جایگاه همان شخص را 
نشان می دهد. شیخ یک فرد است. اسقف نیز جایگاه فرد است. «شیخ» همیشه اشاره به سن زمانی فرد در خداوند داشته و دارد. 
او شیخ است، نه بخاطر اینکه گماشته شده و یا انتخاب گشته، بلکه چون مسن تر است. او بیشتر تعلیم دیده و تجربه دارد، 

تازه کار و مبتدی نیست و به دلیل اثبات تجربه ی بلند مدتش در ایمان و تجربه ی مسیحی قابل اعتماد است.

اما نه، اسقفان به رساله های پولس عمل نکردند، بلکه از این موضوع که پولس در زمانی که مشایخ افسس را در باب 2 
اعمال رسوالن، به میلیتس فراخواند، استفاده می کنند. در آیه ی 17 گفته می شود که مشایخ (کشیشان) طلبیده شدند و در آیه ی 
28 آنها ناظر (اسقف) خوانده شده اند. این اسقفان (بدون تردید با تفکری سیاسی و خواستار قدرت) اصرار داشتند که پولس این 
مفهوم را داده است که ناظران (اسقفان) چیزی بیش از مشایخ محلی هستند که فقط در کلیسای محلی دارای صالحیت رسمی 

هستند. از نظر آنها اکنون اسقف کسی بود که با اختیارات بیشتر، در رأس چندین رهبر محلی بود.

چنین مفهومی نه کتاب مقدسی بود و نه تاریخی، در عین حال کسی مانند پولیکارپ به سمت سازمان و تشکیالت گرایش 
داشت. به این ترتیب، چیزی که در دوره ی نخستین بعنوان اعمال شروع شد، عیناً به تعلیم تبدیل شد و تا امروز همچنان باقی 
است. اسقفان هنوز مدعی قدرت کنترل افراد و برخورد با آنها، آن گونه که خودشان تمایل دارند، هستند. آنها را هرجا که اراده 
می کنند به خدمت می گمارند. این رهبری و هدایت روح القدس را نادیده می گیرد که گفت: “برنابا و سولس را برای من جدا 

سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده ام.” این ضد کالم و ضد مسیح است.

متّی 28−25:20

“ولی عیسی همه ی شاگردان را فرا خوانده، گفت: ”در این دنیا، حکمرانان بر مردم آقای می کنند و رؤسا به 
زیردستان خود دستور می دهند،

ولی شما چنین نباشید. اگر کسی از شما می خواهد در میان شما از همه بزرگ تر باشد، باید خدمتگزار همه 
باشد؛
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و اگر می خواهد مقامش از همه باالتر باشد، باید غالم همه باشد.

چون من که مسیحم، نیامدم تا به من خدمت کنند؛ من آمدم تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات 
بسیاری فدا سازم.“

متّی 9−8:23

اما شما چنین القاب را از مردم نپذیرید، چون شما یک استاد دارید و همه شما با هم برابر و برادرید.

همچنین، هیچ کس را بر روی زمین «پدر» نگویید، چون شما یک «پدر آسمانی» دارید که خداست.

حتی برای اینکه این را بیشتر روشن کنیم، اجازه بدهید نقوالوی گری را این گونه توضیح بدهم. یادتان هست که در مکاشفه 
3:13 می گوید:

“و یکی از سرهایش را دیدم که تا به موت کشته شد و از آن زخم مهلک شفا یافت و تمامی جهان در پ این 
وحش در حیرت افتادند”

می دانیم که سر زخم  خورده، امپراطوری بت پرست روم، آن قدرت عظیم سیاسی جهان بود. این سر دوباره به شکل «امپراطوری 
روحانی کاتولیک رومی» برخاست. حال، با دقت به این نظر کنید. کدام یک از کارهای که روم بت پرست سیاسی انجام می داد، 
پایه ی موفقیت او بود؟ او «تفرقه می انداخت و غالب می شد»، این بذر روم بود. تفرقه بینداز و حکومت کن. دندان آهنین او 
می درید و می بلعید. او هرکه را می درید و می بلعید نمی توانست دیگر برخیزد. مانند زمانی که کارتاژ را نابود کرد. همان بذر و دانه ی 
آهنین، زمانی که در شکل کلیسای کاذب برخاست در او مانده بود و سیاست او همان بود، تفرقه بینداز و حکومت کن. این 

نقوالوی گری است که خدا از آن نفرت دارد.

این یک اصل شناخته شده ی تاریخی است که از زمانی که این اشتباه وارد کلیسا شد، رقابت بر سر تصاحب جایگاه اسقفی 
شروع شد، با این نتیجه که این جایگاه به تحصیلکرده ترین، مترقی ترین و سیاسی ترین افراد داده شده بود. دانش و برنامه های 
انسانی شروع به در اختیار  گرفتن جایگاه حکمت الهی شد و دیگر روح القدس کنترل  کننده ی کلیسا نبود. این یک شرارت 
غم انگیز بود، چون اسقفان شروع کردند به ادعای اینکه دیگر داشتن یک شخصیت شفاف و درست مسیحی برای موعظه ی کالم 
و یا مراسم کلیسای نیاز نیست، چون اصول و مراسم است که مهم است و محسوب می گردد. این اجازه داد که بدکاران گلّه را 

بدرند.

با تعلیم انسانی ترفیع اسقفان به جای که در کتاب مقدس متعلق به ایشان نبود، قدم بعدی اعطای عناوین و رتبه های بود 
ها مافوق اسقفان اعظم بودند و در  که سلسله  مراتب مذهب را ساخت. چون خیلی زود اسقفان اعظم مافوق اسقفان و کاردینال 

زمان بونیفاس سوم یک پاپ، فوق و باالتر از همه بود، یعنی یک پیشوا.

ثمره ی تعلیم نقوالوی و ادغام مسیحیت و بابلیسم، بطور حتم باید چیزی بوده باشد که حزقیال در باب 8 آیه ی 10 دید:

های خاندان اسرائیل بر دیوار  “پس چون داخل شدم، دیدم که هرگونه حشرات و حیوانات نحس و جمیع بت 
از هر طرف نقش شده بود.”

مکاشفه 3−2:18

“و به آواز زور آور ندا کرده، گفت: ”منهدم شد، منهدم شد بابل عظیم! و او مسکن دیوها و مالذ هر روح خبیث 
و مالذ هر مرغ ناپاک و مکروه گردیده است!

اند و تجار  زیرا که از خمر غضب آلود زنای او همه ی امت ها نوشیده اند و پادشاهان جهان با وی زنا کرده 
جهان از کثرت عیاشی او دولتمند گردیده اند!“

حال این تعلیم نقوالوی، این قانون که در کلیسا برقرار شده بود، از نظر تعداد زیادی، خیلی مقبول و درست نبود، چون آنها 
می توانستند رساله ها یا مقاالتی را که توسط افراد خداشناس دیندار نوشته شده بودند، بخوانند. پس کلیسا چه کار کرد؟ معلمین 
عادل را تکفیر کرد و طومارها را در آتش سوزاند. آنها می گفتند: “خواندن و درک کالم، تحصیالتی خاص و ویژه می طلبد. چون 
حتی پطرس گفته است که درک بسیاری از چیزهای که پولس مکتوب کرده است ساده نیست” با دور کردن کالم از دسترس مردم، 
خیلی زود به اینجا رسید که مردم فقط باید به آنچه که کشیش می گفت، گوش می کردند و کاری را که او به آنها می گفت، انجام 

می دادند. آنها کنترل زندگی و تفکر مردم را در اختیار گرفتند و آنها را غالمان و خدمتگزارانِ کهانت و کشیشی مستبد نمودند.

حال اگر مدرک می خواهید که کلیسای کاتولیک خواستار زندگی و ذهن افراد است، به اولین حکم تئودوسیوس دهم گوش 
کنید.

صادر شده است.)  او توسط اولین کلیسای روم تعمید یافت،  از اینکه  حکم تئودوسیوس: (این حکم بالفاصله پس  اولین 
“ما
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سه امپراطور، اراده می کنیم که تمام مطیعان ما به مذهب که توسط پطرس مقدس به رومیان تعلیم داده شده،که صادقانه توسط 
سنّت محفوظ مانده و اکنون توسط پیشوا، داماسوس از روم، اسقف اسکندریه، مردی از تقدس رسوالن طبق رسم رسوالن و 
القدس، برابر در شأن و اقتدار در  تعلیم انجیل ابراز شده است، پایبند باشند. ایمان داشته باشیم به یک خدای پدر، پسر و روح 
تثلیث اقدس. فرمان می دهیم که پیروان این ایمان، مسیحیان کاتولیک خوانده شوند، تمامی پیروان مذاهب دیگر را به نام مرتد و 
بدعت گذار عنوان می کنیم و اجتماع های آنان را تحت عنوان کلیساها، قدغن می نماییم. عالوه بر محکومیت عدالت الهی، باید 

منتظر عقوبت سخت قدرت که توسط حکمت آسمانی، هدایت شده و مناسب می بیند، باشند...”

ها را از تمام حقوق ایشان در  احکام مجازات پانزده گانه ای که این امپراطور صادر کرد، برای سال های زیادی، انجیلی 
خصوص عمل به ایمانشان محروم نمود، آنها را از تمام جایگاه ها و حقوق مدنی محروم نموده، آنها را به جریمه، مصادره ی اموال، 

تبعید و در بعضی موارد به مرگ تهدید نمود.

می دانید چیست؟ امروز درست در همان مسیر هستیم.

کلیسای کاتولیک رومی خود را کلیسای مادر می خواند. او خود را کلیسای نخست یا کلیسای اصلی می خواند. این کامالً 
درست است، او نخستین کلیسای اصلی روم بود که لغزش خورد و وارد گناه شد. او اولین کلیسای بود که سازمان یافت. در او بود 
که اعمال و سپس تعلیم نقوالوی گری یافت شد. هیچ کس مادر بودن او را انکار نمی کند. او مادر است و ثمره ی او دختران است. 
حال، دختر از یک زن بیرن می آید. زنی که به قرمز ملبس و بر هفت تپه ی روم نشسته است. او فاحشه است و دخترانی به دنیا 
آورده است. آن دختران، کلیساهای پروتستان هستند که از او خارج شده و به سازمان، تشکیالت و نقوالوی گری بازگشتند. این 
مادرِ کلیساهای دختر، فاحشه خوانده شده است. این زنی است که نسبت به عهد ازدواج خویش ب وفا بوده، او به ازدواج خدا 
درآمده، سپس رفته با شریر زنا کرده و از این زنای خود، دخترانی را ثمر آورده که درست مانند خود او هستند. این ترکیب مادر و 

دختر، ضد کالم، ضد روح و درنتیجه ضد مسیح است. بله، ضد مسیح.

حال قبل از اینکه جلوتر بروم، می خواهم اشاره کنم که این اسقف های اولیه فکر می کردند باالتر از کالم هستند. به مردم 
می گفتند که می توانند براساس اعتراف گناهان، آنها را بیامرزند. این هرگز حقیقت نبود. آنها در قرن دوم شروع به تعمید کودکان 
نمودند. آنها در حقیقت تعمید احیا کننده را انجام می دادند. عجیب نیست که قوم امروز در تشویش است. اگر در آن زمان که به 
پنطیکاست بسیار نزدیک بود، دچار این تشویش و اختالط بودند، اآلن در شرایط ناامیدی و فروماندگی بیشتری قرار دارند، 

چراکه حدود 2000 سال از حقیقت اولیه فاصله دارند.

اوه، فقط یک امید وجود دارد، کلیسای خدا. به کالم بازگردید و با آن بمانید.

تعلیم بلعام

مکاشفه 14:2

“لکن بحثی کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که متمسکند به تعلیم بلعام که باالق را آموخت که 
در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیندازد تا قربانی بت ها را بخورند و زنا کنند.”

حال، نمی توانید چهارچوب نقوالوی را در کلیسا داشته باشید و این تعلیم دیگر هم در کنار آن وارد نشود. می دانید اگر کالم 
خدا و حرکت روح القدس را بعنوان ابزار پرستش کنار بگذارید، (“هرکه مرا می پرستد، باید در روح و راستی بپرستد.” ) باید 

بعنوان جایگزین، شکلی از پرستش را به قوم ارائه کنید و این جایگزین، بلعامی گری خوانده می شود.

اگر بخواهیم متوجه شویم که تعلیم بلعام در عهد جدید چیست، بهتر است به عقب برگردیم و ببینیم که این تعلیم در عهد 
عتیق چه بود و آن را بر سومین دوره ی کلیسا اعمال کنیم تا به دوران خود پیش بیاوریم.

این داستان در کتاب اعداد باب های 22 و 25 دیده می شود.

های دوران خودشان بودند. آنها زیر پوشش خون قرار گرفته و از  می دانیم که اسرائیل قوم برگزیده ی خدا بود. آنها پنطیکاستی 
آب خارج شده بودند، در روح می خواندند و به قوّت و انرژی روح القدس می رقصیدند، درحالی که مریم نبیه، بربط می نواخت. 
اسرائیل به موآب رسیدند. یادتان هست که موآب که بود. او پسر لوط از یکی از  خوب، پس از مدت معینی که در سفر بودند، بنی 
دختران خودش بود و لوط برادر زاده ی ابراهیم بود، پس موآب و اسرائیل خویشاوند بودند. می خواهم این را متوجه شوید. موآبیان 

حقیقت را می شناختند، خواه با آن زیست می کردند یا نه.

اسرائیل به مرزهای موآب رسید. کسانی را نزد پادشاه فرستاده گفت: “ما برادر هستیم. اجازه بده از سرزمین تو عبور کنیم، 
اگر قوم و یا بهایم ما چیزی بخورند یا بنوشند، به خوشی بهای آن را پرداخت خواهیم کرد. اما باالق پادشاه بسیار هیجان زده شد. 
های که از  رئیس آن گروه نقوالوی قصد نداشت اجازه دهد که کلیسا با آیات و معجزات و ظهور گوناگون روح القدس و چهره 
جالل خدا درخشان بود، از آنجا عبور کند. این خیلی خطرناک بود، چون ممکن بود تعدادی از جماعت خود را از دست بدهد. 
بسیار زیاد بود، تا جای که رفت و یک نب به نام بلعام از آنها  در حقیقت ترس او  عبور به اسرائیل را نداد.  بنابراین باالق اجازه ی 
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را استخدام کرد تا بین او و خدا واسطه شده و از قادر مطلق تقاضا کند تا اسرائیل را لعنت نموده و تضعیف بنماید. بلعام که 
همیشه مشتاق بود وارد روابط سیاسی شده و فرد بزرگی شود، از انجام این کار بسیار خوشنود بود. اما می دید که باید به خدا 
نزدیک شود و از او بخواهد که جماعت را لعنت کند، چون خودش نمی توانست این کار را انجام دهد. پس رفت تا از خدا بپرسد 
که آیا می تواند اجازه ی رفتن از او بگیرد. آیا این درست مانند نقوالوی های که امروز با خود داریم، نیست؟ آنها هرکسی را که با 

طرق ایشان همراه نیست، لعنت می کنند.

وقتی بلعام از خدا اجازه خواست که برود، خدا او را منع کرد. اوه خدایا! این خیلی سخت بود. اما باالق اصرار ورزید و به او 
وعده ی پاداشی عظیم تر و احترام بیشتر داد. پس بلعام نزد خدا بازگشت. یک پاسخ از جانب خدا کافی بود، اما نه برای بلعامِ خود 
خواسته. وقتی خدا انحراف او را دید، به او گفت برخاسته و برود. او به سرعت االغ خود را پاالن زد و به راه افتاد. او باید 
می دانست که این فقط اراده ی مجاز خداست و اگر او بیست بار می رفت و بیست بار تالش می کرد، نمی توانست آنها را لعنت 
گیرند و در  ام، در سه عنوان تعمید می  کند. مردم امروز چقدر شبیه بلعام هستند. آنها به سه خدا ایمان دارند و در عوض یک ن
عین حال خدا روح را بر ایشان می فرستد، چنان که بر بلعام فرستاد و آنها در ایمان خود ادامه می دهند و دقیقاً درست هستند، آنها 
کامالً بلعامی هستند. می بیند، تعلیم بلعام. به هر حال حرکت می کنید و به روش خودتان انجام می دهید. آنها می گویند: “خوب، 
خدا ما را برکت داده است. این باید درست باشد.” می دانم که به شما برکت داده است. این کار را انکار نمی کنم. اما این همان 

مسیر تشکیالتی است که بلعام پیش گرفت. این ب حرمتی به کالم خداست، این تعلیم کاذب است.

پس بلعام سریع به راه افتاد و پیش رفت، تا اینکه یک فرشته ی خدا، سر راه او ایستاد. اما آن نب (اسقف،کاردینال، 
توانست فرشته را که با شمشیر  رئیس، ناظر کل) از فکر احترام و شکوه پول، نسبت به مسائل روحانی آن قدر کور شده بود که نمی 
کشیده شده، سر راه او ایستاده بود، ببیند. او آنجا ایستاده بود که راه نب خشمگین را مسدود نماید. آن االغ او را دید و عقب 
 عقب رفت تا جای که پای بلعام را به دیوار فشرد. االغ توقف کرده و جلوتر نمی رفت. نمی توانست. پس بلعام پایین پرید و شروع 
کرد به زدن االغ. سپس االغ شروع کرد به سخن گفتن. خدا اجازه داد که آن االغ به یک زبان  صحبت کند. آن االغ اصالً پیوندی 
نبود، او دانه ی اصلی بود. او به نب کور گفت: “آیا من االغ تو نبوده ام و صادقانه تو را حمل نکرده ام؟” بلعام پاسخ داد: “بله، بله، 
تو االغ من بوده  ای و تا امروز صادقانه من را حمل نموده ای و اگر نتوانم تو را به حرکت وادارم، تو را خواهم کشت... اوه، 
صحبت کردن با یک االغ، این یعنی چه؟ خنده دار است، فکر کردم که صدای صحبت االغ را شنیدم و داشتم به آن پاسخ 

می دادم. ”

خدا همیشه به یک زبان صحبت کرده است. او در بزم بلشصر و بعد در روز پنطیکاست صحبت کرد. او امروز هم این کار را 
می کند، او دارد هشدار یک داوری قریب  الوقوع را می دهد.

سپس فرشته بر بلعام هویدا شد. به بلعام گفت که اگر بخاطر االغ نبود، او بخاطر آزمودن خدا مرده بود. اما زمانی که بلعام 
قول داد که بازگردد، با این اخطار فرستاده شد که فقط چیزی را که خدا به او داده است، بگوید.

بلعام رفت و هفت مذبح برای قربانی کردن برقرار ساخت. یک قوچ را کشت که نشان  دهنده ی آمدن ماشیح (مسیح) است. 
او می دانست چه کار کند که نزد خدا بیاید. او تمام ابزار را به درستی در اختیار داشت. اما هیچ نبرد و محرکی در کار نبود، درست 

مانند امروز. نمی توانید این نقوالوی ها را ببینید؟

اسرائیل آنجا در وادی بود و داشت همان قربانی را می گذراند، همان کار را می کرد، اما آیات فقط به دنبال یکی از آنها بود. 
فقط یکی از آنها خدا را در میان خود داشت. ظاهر، نمی تواند شما را به جای برساند. نمی تواند جای ظهور روح را بگیرد. این 
اتفاقی است که در نیقیه افتاد. آنها بر تعلیم بلعام برقرار شدند، نه تعلیم خدا، و لغزش خورده، سقوط نمودند. آنها مردمان مرده 

شدند.

بعد از اینکه قربانی گذرانده شد و بلعام آماده بود تا نبوّت کند، خدا زبان او را بست و او نتوانست آنها را لعنت کند. او آنها 
را برکت داد.

باالق بسیار خشمگین بود، اما بلعام نمی توانست کاری درمورد نبوّت انجام دهد. این توسط روح القدس گفته شده بود. پس 
باالق به بلعام گفت که پایین برود، برود به وادی و از عقب به آنها بنگرد و ببیند آیا راهی هست که آنها را لعنت کند؟ 
تاکتیک های که بلعام استفاده کرد همان روش های است که امروز استفاده می کنند. فرقه های بزرگ نگاهی از باال به گروه های 
کوچک دارند، و اگر کوچک ترین چیزی که در میان آنها بیابند که بتوانند یک رسوای از آن بسازند، آن را مطرح کرده و فریاد 
می زنند. حال اگر افراد مدرن در گناه زندگی  کنند، هیچ کس چیزی درمورد آن نمی گوید. اما اگر یکی از برگزیدگان به مشکل 
بخورد، تمام روزنامه ها در سرتاسر کشور از خبر آن لبریز می شود. بله، اسرائیل بخش های پیشین (جسمانی) خود را داشت. 
بخش های دیگری نیز داشتند که ستودنی نبود، اما صرف نظر از نقص هایشان، بوسیله ی هدف خدا که بواسطه ی برگزیدگی عمل 
می کند، نه به اعمال، بلکه به فیض  آنها ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب داشتند، آنها صخره ی حوریب 

را داشتند، مار برنجین و آیات و معجزات را داشتند. آنها اثبات  شده بودند، نه در خودشان، بلکه در خدا.

خدا هیچ احترامی برای آن نقوالوی ها با مدارک تحصیلی عالی مانند دکتری و تمام تشکیالتشان و بهترین چیزهای که
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انسان می توانست به آن افتخار کند، قائل نبود. اما اسرائیل را بخاطر کالم اثبات  شده در میان آنها، حرمت می گذاشت. مسلّماً 
اسرائیل خیلی مرتب و منظم بنظر نمی رسید، به تازگی در یک جنگ سریع از مصر خارج شده بود، اما در هر صورت او قومی 
کردن گلّه، کار در مزرعه و بردگی در ترس از  برکت  یافته بود. تنها چیزی که اسرائیل در طول بیش از 300 سال می دانست، جمع 
مرگ، بدست مصریان بود. اما اکنون آزاد بود. اکنون توسط حاکمیت خدا، قومی برکت  یافته بود. مسلّماً موآب نگاهی از باال به 
پایین، به غیر تشکیالت دارد و یا آنها را با عزم و اراده وارد تشکیالت می کنند، یا اگر به آنها ملحق نشوند، آنها را از بین 

می برند.

حال ممکن است کسی از من بپرسد: “برادر برانهام! چه چیزی باعث می شود فکر کنید که موآب تشکیالت و سازمان  یافته 
بوده، درحالی که اسرائیل این گونه نبوده است؟ این تفکر را از کجا آورده اید؟” این را درست از کتاب مقدس گرفته ام. تماماً اینجا 
به صورت نماد آمده است. هرچیزی که در عهد عتیق مکتوب شده و به صورت داستان است، برای اندرز و عبرت ماست تا 

بتوانیم از آن بیاموزم. همین جا در اعداد 9:23 این را می بینید:

ها او را مشاهده می نمایم. اینک قومی است که به تنهای ساکن  “زیرا از سر صخره ها او را می بینم. و از کوه 
می شود، و در میان امت ها حساب نخواهد شد.”

خدا دارد از سر صخره ها به پایین نگاه می کند، نه در یک صحرا که به دنبال نکات بد آنها بگردد تا آنها را محکوم نماید. 
خدا آنها را آن گونه که بخواهد، می بیند؛ از ارتفاع و بلندای محبت و رحمت. آنها در تنهای ساکن بودند و تشکیالت نشده 
ی روح، خدا را در خود داشت و کالم بر  بودند. آنها پادشاه نشده بودند، آنها پادشاه نداشتند، آنها یک نب داشتند و نب بواسطه 
نب نازل شده و به قوم منتقل می شد. آنها عضو سازمان ملل نبودند، آنها عضو شورای جهانی کلیسا یا باپتیست ها، پرزبیتری ها، 
جماعت ربّانی یا هر گروه دیگری نبودند. نیازی به عضویت نداشتند. آنها به خدا ملحق شده بودند. آنها نیاز به مشورت 

هیچ شورای نداشتند و «خداوند چنین می گوید» را در بین خود داشتند. هللویاه!

حال، علی رغم این اصل که بلعام طریق صحیح نزدیک شدن به خدا را می دانست و می توانست بوسیله ی ظهور ویژه ی قوّت، 
مکاشفه ای از جانب خدا بیاورد، اما همچنان با تمام این اوصاف، یک اسقف در یک گروه کاذب بود. چون او برای اینکه لطف 
باالق را بیابد، چه کرد؟ او نقشه ای را اجرا می کرد که در آن خدا مجبور شود در موت با اسرائیل برخورد کند. درست همان طور که 
شیطان می دانست چطور حوّا را فریب دهد. (باعث شود که در گناه جسم سقوط کند.) به این ترتیب باعث شد خدا، حکم خود 
مبنی بر مجازات گناه که موت است را اعالم کند، به همین صورت هم بلعام می دانست که اگر اسرائیل را به گناه وادارد، خدا 
مجبور خواهد بود که با موت، با آنها برخورد کند. پس راهی را طراحی کرد که آنها را ترغیب کند که در گناه ملصق شوند. او 
دعوتنامه های فرستاد که بیایند و در ضیافت بعل فغور شرکت کنند. (بیایید و با ما پرستش کنید.) حال اسرائیل، بدون شک 
ضیافت های مصریان را دیده بودند، بنابراین احساس نمی کردند خیلی ایراد داشته باشد که بروند و فقط نظاره گر باشند و شاید با 
آنها غذا بخورند. (اصالً ایراد مشارکت کجاست؟ ما قرار است آنها را محبت کنیم، این طور نیست؟ وگرنه چگونه می توانیم آنها 
را صید کنیم؟) ممکن است این طور فکر می کردند که داشتن رفتار دوستانه هرگز ضرری ندارد. اما زمانی که آن زنان سکسی 
وقت شهوت در  موآب، در اطراف آنها، شروع به رقص و درآوردن لباس های خود کردند و حرکات راک اند رول را انجام دادند، آن 

اسرائیلیان برانگیخته شد و آنها به زنا افتادند و خدا در غضب، چهل و دو هزار نفر از آنها را کشت.

و این کاری است که کنستانتین و جانشینان او در نیقیه و بعد از نیقیه انجام دادند. آنها قوم خدا را به یک همایش دعوت 
نمودند و زمانی که کلیسا برای خوردن خوراک نشست و به آن نمایش رسید، (شرکت در تشکل کلیسای، مراسم، ضیافت های 

بت پرستی که نام مراسم مسیحی را برخود دارند.) در دام افتاد، مرتکب زنا شده و خدا از او بیرون رفت.

زمانی که هر انسانی از کالم خدا برمی گردد و بجای دریافت روح به یک کلیسا ملحق می شود، آن فرد می میرد. مرده، این 
چیزی است که او هست. به یک کلیسا ملحق نشوید. وارد یک تشکیالت نشوید و اعتقادنامه ها، سنت ها یا هرچیزی که جای 

کالم خدا و روح را می گیرد، نپذیرید؛ وگرنه مرده اید. تمام شده است، شما مرده اید و به صورت ابدی از خدا جدا شده اید.

این اتفاقی است که از آن زمان در هر دوره ای افتاده است. خدا مردم را نجات می دهد، آنها توسط خون بیرون می آیند، 
بواسطه ی کالم تقدیس می شوند، در آب تعمید گام برمی دارند و از روح پر می شوند؛ اما بعد از مدتی محبت نخستین به سردی 
افتد برای اینکه خودشان را حفظ کنند و نامی برای خودشان بیابند، باید سازمان یابند و در  می گراید و یک نفر به این فکر می 
دومین نسل و خیلی وقت ها قبل از آن، خودشان را سازماندهی می کنند. آنها دیگر روح خدا را ندارند، تنها حالتی از پرستش را 

دارند.آنها مرده اند. آنها خودشان را با اعتقاد نامه و ظاهر، پیوند زده اند و هیچ حیاتی در آنها نیست.

پس بلعام، اسرائیل را واداشت که زنا کنند. آیا می دانید که زنای جسمانی همان روحی است که در مذهب تشکیالتی و 
سازمان  یافته قرار دارد؟ گفتم که روح زنا، روح تشکیالت است و تمام زانیان جایشان در دریاچه ی آتش خواهد بود. این طریقی 

است که خدا به تشکیالت فکر می کند. بله آقا! فاحشه و دخترانش در دریاچه ی آتش خواهند بود.

فرقه ها از خدا نیستند. هرگز نبوده اند و هرگز هم نخواهند بود. این یک روح غلط است که قوم را بخاطر جماعت و سلسله 
از مردم جدا می کند. این کاری است که تشکیالت و  از اینرو، این روح غلط است که مردم را  می کند و  از خدا جدا  مراتب 

فرقه ها
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انجام می دهند. در ایجاد تشکیالت، آنها خودشان را از کالم خدا جدا می کنند و خودشان را وارد زنای روحانی می سازند.

حال توجه داشته باشید که کنستانتین، جشن های ویژه ای را به مردم داد. اینها همان ضیافت ها و جشن های قدیمی 
بت پرستی بودند، با نام های جدیدی که از کلیسا گرفته بودند و در برخی موارد از مراسم مسیحی یا مراسم بت پرستی سوءاستفاده 
می شد. او پرستش خدای خورشید را گرفت و آن را به پسر خدا تغییر داد. بجای جشن  گرفتن در 21 دسامبر که زمان جشن برای 
خدای خورشید است، آن را در 25 دسامبر برگزار کردند و تولد پسر خواندند. ولی ما می دانیم که او در آپریل متولد شده بود، یعنی 
زمانی که حیات ثمر می آید، نه در دسامبر. آنها جشن عشتاروت را گرفته و آن را ایستر نامیدند، که در آن یک مسیحی می بایست 

موت و رستاخیر خداوند را جشن بگیرد. در حقیقت این یک جشن بت پرستی برای عشتاروت بود.

آنها در کلیسا مذبح گذاشتند. تصاویر را آوردند. آنها چیزی را که اعتقادنامه ی رسوالن می خواندند، به قوم دادند؛ هرچند که 
نمی توانید آن را در کتاب مقدس بیابید. آنها پرستش اجداد و نیاکان را به قوم تعلیم می دادند و از این طریق کلیسای کاتولیک 
رومی را بزرگ ترین کلیسای روحانی جهان ساختند. همه ی پرندگان ناپاک در آن قفس بودند. و حال شما پروتستان ها را دارید که 

با تشکیالتشان همین کار را انجام می دهند.

آنها قربانی بت ها را خوردند. نمی گویم این حقیقتاً به این معنی است که آنها واقعاً داشتند گوشت قربانی بت ها را 
می خوردند. چون هرچند که شورای اورشلیم برضد آن صحبت کرده، پولس خیلی به آن تأکید نکرده، چون می گوید که بت ها هیچ 
شود و اجازه داده نشده. عالوه بر  نیستند. این مسئله ی ضمیر و وجدان است، به جز جای که باعث لغزش یک برادر ضعیف تر می 
آن، این مکاشفه مربوط به امت هاست، نه یهودیان؛ چون اینها کلیساهای امت ها هستند. این را در همان نوری می بینیم که کالم 
خداوند را می بینیم. “اگر از جسم من نخورید و از خون من ننوشید، در خود حیات ندارید.” “انسان تنها محض نان زیست 
نمی کند، بلکه به هر کالمی که از دهان خدا صادر می شود.” می توانید ببینید که خوردن در حقیقت سهیم  شدن در مفهوم روحانی 

است.

پس زمانی که این افراد داشتند جلوی تصاویر سجده می کردند، شمع روشن می کردند، از ایام مذهب بت پرستی استفاده 
شدگان در شریر  می کردند و به گناهانشان نزد انسان اعتراف می کردند، (که همه ی اینها متعلق به مذهب شیطان است.) آنها سهیم  
بودند، نه خداوند. آنها در زنا بودند، خواه آن را بپذیرند یا نه. هرچقدر که بخواهند، می توانند از این صحبت کنند که مذبح ها و 
بخورها تنها آنها را به یاد دعاهای خداوند می اندازد، یا هرچه که آنها فکر کنند می توانند بگویند. وقتی در برابر تصاویر دعا 
می کنند، فقط برای تأکید است و زمانی که نزد کشیش اعتراف می کنند، در حقیقت در دلشان نزد خدا اعتراف می کنند و 
زمانی که می گویند کشیش آنها را آمرزیده، این است که او فقط این کار را به نام خداوند انجام می دهد. آنها هرچه بخواهند 
می توانند بگویند، ولی دارند در مذهب مشهور بابلی سهیم می شوند، یعنی مذهب شیطانی و خودشان را به بت ها متصل نموده، 

مرتکب زنای روحانی شده اند که به معنی موت است، آنها مرده اند.

کلیسا و حکومت به نکاح درآمده بودند، کلیسا به بت ها ملحق شده بود، با در اختیار داشتن قدرت، حکومت اکنون 
ی خدا بر روی زمین اجرا شده است.” عجیب نیست که کلیسای کاتولیک رومی در  احساس می کرد که “ملکوت آمده و اراده 
انتظار بازگشت خداوند عیسی نیست. آنها به  دنبال سلطنت  هزارساله نیستند. آنها هزاره شان را همین جا دارند. می گویند: “پاپ 
همین اآلن دارد سلطنت می کند که درواقع خدا دارد در او سلطنت می کند.” طبق نظر آنها زمانی که خداوند می آید، باید زمانی 
باشد که آسمان ها و زمین جدید آشکار شود. اما در اشتباه هستند. پاپ سر کلیسای کاذب است، یک سلطنت هزار ساله وجود 

خواهد داشت، اما وقتی که برقرار شود او در آن نخواهد بود. او جای دیگری خواهد بود.

ر هشدا

مکاشفه 16:2

“پس توبه کن واالّ بزودی نزد تو می آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم نمود.”

چه چیز دیگری می تواند بگوید؟ آیا خدا می تواند گناه کسانی که نام او را به بطالت برده اند، نادیده بگیرد؟در زمان گناه تنها 
ه. اعتراف کن که اشتباه کرده ای، برای بخشش و روح خدا به نزد خدا بیا. این فرمانی  ب و یک راه برای دریافت فیض وجود دارد، ت
از جانب خدا است. نااطاعتی از آن یعنی موت. چون می گوید: “با شمشیر زبان خود با تو جنگ خواهم کرد.” وحش با مقدسین 
خدا جنگ کرد، ولی خدا با وحش خواهد جنگید. آنهای که با کالم جنگیدند، روزی کالم را در جنگ با خویش خواهند دید. 
کم کردن و یا افزودن به کالم خدا امری بسیار جدی است. چون کسانی که آن را تغییر دادند، هرچند که انجام آن را مناسب دیدند، 
زند: “توبه کن!” اوه، چقدر شیرین است افکار  عاقبتشان به جز مرگ و نابودی چه خواهد بود؟ اما فیض خدا همچنان فریاد می 
توبه! چیزی در دستانم ندارم که بیاورم و فقط به صلیب تو متکی هستم. من غم و اندوهم را می آورم. توبه می کنم که هستم، آنچه 
هستم و آنچه که انجام داده ام، اکنون خون است، هیچ  چیز به جز خون عیسی مسیح. این چه خواهد بود؟ توبه یا شمشیر موت؟ 

این بر عهده ی شماست.
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ا اداش ه پ

مکاشفه 17:2

گوید و آنکه غالب آید، از منّ مخفی به وی خواهم داد و  “آنکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می 
سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمی داند، جز آنکه آن 

را یافته باشد.”

هر پیغامی به هر دوره حاوی یک تشویق برای ایماندار است و او را تشویق می کند که غالب شده و بوسیله ی آن از خدا 
پاداش یابد. در این دوره روح دارد وعده ی منّ مخفی و نام مکتوب شده بر سنگ را می دهد.

حال، هرکدام از این پیغام ها خطاب به «فرشته» (انسان پیغام آور) بوده و یک مسئولیت بسیار بزرگ و در عین حال یک 
افتخار و مزیت بسیار بزرگ برای اوست. خدا وعده های خاص به این افراد می دهد، چنان که درمورد دوازده رسول، آنها بر دوازده 
تخت نشسته و اسباط اسرائیل را داوری می کنند. بعد، یادتان باشد که به پولس هم یک وعده ی ویژه داده شده بود. اینکه افرادی 

که در دوران او در عروس بودند را به عیسی تقدیم کند.

دوم قرنتیان 2:11

“زیرا که من به شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم، تا باکره ای عفیفه 
به مسیح بسپارم.”

و درمورد هر پیغام آوری که در کالم عصر و دوره ی خود امین بوده هم به همین صورت است. در این ایام آخر هم به همین 
شکل خواهد بود. این همان پاداش ویژه ای خواهد بود که به پولس داده شده بود. فکر کنم بیشتر شما یادتان هست که گفتم 
همیشه از این ترس داشتم که مبادا بمیرم و مجبور شوم خداوند را مالقات کنم و او از من خشنود نباشد، چون بارها او را ناامید 
کرده ام. خوب، یک روز صبح که در تخت خود خوابیده بودم، داشتم به این فکر می کردم که ناگهان در عجیب ترین رویا فرو رفتم. 
از این جهت می گویم عجیب، چون هزاران رویا داشته ام و در هیچ یک ندیدم که بدن خود را ترک کنم. اما در آنجا به باال برده 
شدم، برگشتم تا همسرم را ببینم و بدن خود را دیدم که کنار او خوابیده است. بعد خودم را در زیباترین جای که تابحال دیده بودم، 
یافتم. یک بهشت بود. تعداد کثیری از زیباترین و خوشحال ترین مردمی را که تابحال دیده بودم، دیدم. آنها همه جوان و بین 18 
تا 21 سال بنظر می رسیدند. هیچ موی سفید، چین و چروک یا هیچ  چیزی شبیه آن در میان آنها نبود. تمام زنان موهایشان بلند و 
سیما و قوی بودند. اوه، چقدر از من استقبال کردند. آنها مرا در آغوش کشیده و برادر  تا کمرشان بود، مردان جوان هم بسیار خوش 
عزیز خود خطاب کردند. و مدام می گفتند که چقدر از دیدن من خشنودند. همین طور در فکر این بودم که این افراد که هستند، 

یک نفر در کنار من گفت: “آنها قوم تو هستند.”

خیلی شگفت زده شده بودم، پرسیدم: “ اینها همه برانهام هستند؟”

او گفت: “نه، آنها کسانی هستند که از طریق تو ایمان آوردند.” سپس به یک خانم اشاره کرد و گفت: “آن خانم جوان را که 
لحظاتی قبل تحسین می کردی، ببین؛ وقتی تو او را برای خداوند صید کردی، 90 ساله بود.”

گفتم: “اوه خدایا! فکرش را بکن، این چیزی بود که من از آن می ترسیدم.”

مرد گفت: “ما درحالی که منتظر آمدن خداوند هستیم، اینجا در آرامی هستیم.”

گفتم: “می خواهم او را ببینم.”

او گفت: “هنوز نمی توانی او را ببینی؛ اما به زودی می آید و وقتی بیاید، اول به سراغ تو می آید و برطبق انجیلی که موعظه 
کردی، داوری خواهی شد و ما موضوع تو خواهیم بود.”

گفتم: “منظورت این است که من مسئول همه ی اینها هستم؟”

گفت: “تک تک آنها، تو یک رهبر به دنیا آمدی.”

از او پرسیدم: “همه مسئول خواهند بود؟ پولس چه؟”

او گفت: “او مسئول دوران خود خواهد بود.”

گفتم: “خوب، من انجیلی را موعظه کردم که پولس موعظه کرده بود.” و جماعت فریاد برآوردند: “و ما بر آن آرامی داریم.”

بله، می توانم ببینم که خدا پاداش ویژه ای به پیغام آوران خود که در امانتداری مسئولیتی را که او بر ایشان قرار داده بود، به 
در ایام خودشان موعظه کرده اند  در امانتداری  اگر آنها مکاشفه ی کالم برای آن دوره را پذیرفتند و  انجام رساندند، عطا می کند. 

و
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به آنچه موعظه کردند، زندگی کرده اند، پاداش عظیمی دریافت خواهند نمود.

حال، با در نظرداشتن این، دوباره آیه را ببینیم. “از منّ مخفی به وی خواهم داد.” خوب، همه ی ما می دانیم که منّ خوراک 
فرشته بود؛ این چیزی بود که خدا زمان سرگردانی شان در صحرا، از آسمان برای اسرائیل  می فرستاد. این خوراکی کامل بود، این 
واقعاً ب نظیر است که چطور قرص های کوچک غذا، آنها را در سالمتی کامل نگه می داشت. هیچ کس بیمار نشد. این تمام چیزی 
ی خیمه قرار  بود که به آن نیاز داشتند. وقتی تابوت عهد ساخته شد، مقداری از آن منّ را در آن گذاشتند. بعد تابوت پشت پرده 
داده شد و فقط کاهن اعظم جرأت داشت به آن نزدیک شود و او هم می بایست خون قربانی را می داشت. نانی از آسمان، نشان داده 
شده توسط منّ، یک روز از آسمان پایین آمد و برای تمام کسانی که به او ایمان آوردند، حیات شد. او گفت: “من نان حیات 

هستم،

من نان زنده هستم که از آسمان نازل شد، هرکس از این نان بخورد، حیات جاودان خواهد داشت.“ وقتی که او رفت، کالم را 
برای ما باقی گذاشت. ”انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد.“

کالم او نان بود، منّ کامل بود که اگر کسی به آن زیست کند، هرگز نخواهد مرد. اما درست بعد از مرگ پدران، بنظر 
می رسید هیچ کس حقیقت درست را نمی داند و ظرف مدت کوتاهی این منّ باید از مردم مخفی شده باشد. اما در هر دوره ای خدا 
شروع کرد به دادن مکاشفه ای که تا این ایام آخر مخفی بوده و طبق مکاشفه 7:10، یک نب خواهد آمد که تمام اسرار را 
مکشوف خواهد نمود، سپس خداوند خواهد آمد. حال من می گویم که در هر دوره ای پیغام آوران حقیقت مخفی را دریافت 
کردند. اما آن را فقط برای خودشان دریافت نکردند. این مانند زمانی است که از شاگردان خواسته شد تا به جماعت نان و ماهی 
بدهند، عیسی نان شکسته شده را به ایشان داد، اما آنها به نوبه ی خود، آن را به مردم دادند. خدا منّ مخفی خود را به 
غالب شونده می دهد، طور دیگری نمی تواند باشد. او خزاین خود را بر کسانی که به آنچه اکنون مکشوف شده است، پشت  پا 

می زنند، نمی گشاید.

چیزی که درمورد پیغام آوران هر دوره و اینکه بخشی از حقیقت اولیه ی پنطیکاست را از خدا دریافت می کنند، گفتم، این 
بود که جای که در عهد عتیق به موسی فرمان داده شد تا مقداری از نان تقدمه را در ظرفی طالی، پشت پرده ی قدس االقداس 
توانست مقدار کمی از  بگذارد، به صورت نماد می بینیم. کاهن اعظم هر نسلی می توانست با خون قربانی به آنجا وارد شود. بعد می 
این منّ را (چون فاسد نمی شد.) که بخشی از آن منّ اولیه بود، بردارد و آن را بخورد. حال در هر دوره ای مکاشفه ی خدا برای آن 
دوره ی خاص، به پیغام آور خدا برای آن دوره داده شده بود. به محض اینکه آن پیغام آور با حقیقت منوّر می گشت، می توانست آن 
حقیقت را برای قوم بیاورد و آنانی که گوش هایشان توسط روح باز شده بود، حقیقت را می شنیدند، به آن ایمان می آوردند و آن را 

زندگی می کردند.

مسیح در  بعد فکر سهیم  شدن در منّ مخفی درآینده وجود دارد. من فکر می کنم این سهیم شدن ابدی، از مکاشفه ی عیسی 
ادوار ابدی که باید بیاید، خواهد بود. به چه طریق دیگری می توانیم غنای کاوش  ناپذیر وجود خود او را بشناسیم؟ تمام چیزی که 
اشتیاق دانستن آن را داشتیم، تمام سؤاالت ب پاسخمان، تمام آن، مکشوف خواهد شد. این را از مسیح که حیات ماست، اشتیاق دانستن آن را داشتیم، تمام سؤاالت ب پاسخمان، تمام آن، مکشوف خواهد شد. این را از مسیح که حیات ماست، 
دریافت می کنیم. اوه، گاهی فکر می کنیم که می توانیم کمی از او و کالم او در اینجا بدانیم و این خیلی خوب است. باعث شور و 
شعف ما می شود، ولی یک روز وقتی بدن هایمان تبدیل می شود، آن کالم و او چیزی می شوند که حتی در رویایمان هم آن را امکان 

پذیر، نمی دیدیم.

همچنین می گوید که بر هر که غالب آید، سنگ سفیدی می دهد که در آن سنگ (نه بر آن) نام جدیدی مکتوب است، و 
فقط مالکش، آن را می داند. حال، تصویر یک نام جدید چیزی آشناست. ابرام به ابراهیم تغییر کرد، سارای به سارا، یعقوب به 
اسرائیل، شمعون به پطروس و شائول به پولس. این اسامی یا باعث ایجاد یک تغییر شدند، یا بخاطر یک تغییر و تبدیل به ایشان 
داده شد. فقط نام ابراهیم و سارا زمانی که آماده ی دریافت پسر وعده شدند، توسط خداوند تغییر یافته بود. درمورد یعقوب، او 
شد و بعد از آن بود که سرور خوانده شد. درمورد شمعون و شائول، وقتی خداوند را پذیرفتند، تغییرشان آمده. امروز  باید غالب می 
هر یک از ما ایمانداران راستین یک تغییر در نام داشته است. ما مسیحی هستیم. این نامی مشترک برای همه ی ماست. ولی 
یک روز ما تغییر دیگری را خواهیم داشت و بطور قطع نامی جدید خواهیم یافت. می تواند این گونه باشد که آن نام، نام حقیقی و 
اصلی ماست که پیش از بنیان عالم در دفتر حیات برّه مکتوب شده است. او نام را می داند، ولی ما نمی دانیم. یک روز بر حسب 

رضامندی او، ما هم خواهیم دانست.

هایش بر روی زمین، از دست خدا اجر  سنگی سفید، چقدر زیبا! این یک تصویر دیگر از مقدسی است که بخاطر سختی 
می یابد. می دانید، بعد از کنستانتین، کلیسای کاذب توانست دست خود را در خزائن حکومتی فرو برده و بوسیله ی آن برای خود 
ساختمان های زیبا، مملو از مجسمه های زیبا بنا کند. این مجسمه ها از سنگ مرمر سفید ساخته شده بودند و در حقیقت 
بت های رومی بودند که نام مقدسین را برخود گرفته بودند. کلیساها و تزئینات آن به شدت زیبا بودند، حتی امروز هم می توانیم 
ببینیم. اما خدا با آنها نبود. خدا کجا بود؟ او با مقدسین خود در یک خانه ی کوچک، یا یک غار با یک کوهستان بود، جای که 
آنها از دست اعضای کلیسای کاذب پنهان شده بودند. آنها ساختمان های زیبا، گروه کر یکدست، لباس های فاخر و جاذبه های 
در یک وعده ی ویژه به ایمانداران تمام ادوار، اعالم کرده که به آنها پاداش زیبای عظیم و دیگر را نداشتند. اما اکنون خدا  دنیوی 
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ابدی می دهد. بگذار ثروتمند نگاهی از باال به فقیر داشته باشد. بگذار آنها هدایای بزرگی به کلیسا بدهند و آنها هم در عوض 
بخاطر حرمت  نهادن به اهدا کننده، یک لوح مرمرین یا یک مجسمه ی مرمرین از آنها را به نمایش عموم بگذارند تا همه 
تحسینشان کنند. یک روز خدای که همه چیز را می بیند و همه چیز را می داند، بار دیگر بیوه را برای اهدای هر آنچه داشت، 

تحسین خواهد نمود، هرچند فقط دو فلس باشد، و او، خودش، به خزائن آسمان پاداش خواهد داد.

دهد و ما چقدر  بله، منّ مخفی و نامی جدید بر سنگ سفید. چقدر خدا با ما نیکوست که به این عالی ای ما را پاداش می 
ناشایست هستیم. اوه، می خواهم همیشه آماده باشم تا اراده ی او را انجام دهم و گنج های در آسمان انبار کنم.


