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“و به فرشته ی  کلیسای در طیاتیرا بنویس این را می گوید پسر خدا که چشمان او چون شعله آتش و پای های 
او چون برنج صیقلی است.

اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را می دانم و اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اول است.

لکن بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می دهی که خود را نبیه می گوید و بندگان مرا تعلیم داده، 
اغوا می کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی   های بت ها بشوند.

وبه او مهلت دادم تا توبه کند، اما نمی خواهد از زنای خود توبه کند.

گردانم، اگر از  اندازم و آنانی را که با او زنا می کنند، به مصیبتی سخت مبتال می  اینک او را بر بستری می 
اعمال خود توبه نکنند.

ی جگرها و  و اوالدش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه همه ی کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده 
قلوب و هر یکی از شما را بر حسب اعمالش خواهم داد.

لکن باقی ماندگان شما را که در طیاتیرا هستید واین تعلیم را نپذیرفته اید و عمق های شیطان را چنان که 
می گویند نفهمیده اید، باردیگری بر شما نمی گذارم،

جز آنکه به آنچه دارید تا هنگام آمدن من تمسک جویید.

و هرکه غالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امت ها قدرت خواهم بخشید تا ایشان را به عصای 
آهنین حکمرانی کند و مثل کوزه   های کوزه گر خرد خواهند شد، چنان که من نیز از پدر خود یافته ام.

و به او ستاره ی صبح را خواهم بخشید.

آنکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساهاچه می گوید.“

ا تیر طیا

ترین شهر در بین تمام شهرهای ذکر شده در مکاشفه بوده است. این شهر در  ازنظر تاریخی شهر طیاتیرا، کم  اهمیت 
ها پر از زالو بودند. تنها چیز  محدوده ی میسیا و ایونی واقع شده و توسط رودخانه های زیادی احاطه شده بود، ولی این رودخانه 
قابل تحسین درمورد آن، رونق مالی شهر، بخاطر تجمع اصنافی مانند کوزه گران، خیمه دوزان، بافندگان، رنگرزان،خلعت  دوزان و 

امثال آن بود. لیدیه ی ارغوان  فروش، از اهالی این شهر بود. او نخستین نوایمان اروپای پولس بود.

حال دلیل اینکه روح، این شهر را بعنوان شهری که دربر گیرنده ی عناصر روحانی چهارمین دروه است برگزید، مذهب این 
شهر است. مذهب عمده ی شهر طیاتیرا، پرستش آپولوتیرامنائوس بود که با مکتب پرستش امپراطور ادغام شده بود. آپولو خدای 
خورشید و نفر دوم در قدرت بعد از پدرش زئوس بود. او بعنوان «دفع کننده ی بدی» شناخته می شد و بر احکام مذهب و کفاره 
(لزوم و ابزار کفاره و اصالح عمل اشتباه و جرم) ریاست می نمود.افالطون درباره ی او می گوید: “او رسم و رسوم معابد از قبیل 
قربانی، پرستش خدایان و مراسم مربوط به مرگ و بعد از مرگ را بیان می کند.” او دانش و علم خود «از آینده» و «اراده ی پدرش» 
را از طریق انبیاء و پیشگویان به مردم منتقل می نمود.در طیاتیرا مراسم او توسط یک نبیه که بر یک صندلی سه پایه می نشست و 

وقتی مدهوش می شد،پیغام ها را اعالم می نمود، انجام شد.

پیروی از این مذهب، قابل  توجه بود و قدرت باالی آن منحصراً در ورطه ی اسرار قرار نداشت،بلکه در این اصل قرار داشت 
که هیچ کس نمی توانست جزء یک صنف تجاری باشد، مگر اینکه عضو معبد پرستش آپولو باشد. هرکس از ملحق شدن به 
شد. برای اینکه کسی جزئی از  جشن های بت پرستانه و گمراه کننده امتناع می کرد، از این اتحادیه های قرن اول بیرون انداخته می 

اجتماع و زندگی تجاری باشد، باید اعمال بت  پرستی انجام می داد.

عصر توسط یک نیروی غالب، ذکر است که خود نام طیاتیرا به معنی «زن حاکم یا غالب» می باشد. به این ترتیب این  قابل 
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مشخص و توصیف شده است، نیروی که ب رحمانه بر همه هجوم می آورد، بر همه غلبه می کند و مستبدانه کنترل می کند. اکنون 
یک زن غالب و حاکم بزرگ ترین لعنت در جهان است. سلیمان حکیم ترین انسانی بود که جهان تابحال به خود دیده و او گفت:

“پس برگشته دل خود را برمعرفت و بحث و طلب حکمت و عقل مشغول ساختم، تا بدانم که شرارت حماقت 
است و حماقت دیوانگی است

ز موت است.هرکه  ا ر  خ ت ل و دریافتم زنی که دلش را دام ها و تله هاست و دست هایش کمند ها می باشد، چیز ت
مقبول خداست از وی رستگار خواهد شد، اما خطاکار گرفتار وی خواهدگردید.

گوید که:“اینک چون این را با آن مقابله کردم تا نتیجه را دریابم، این را دریافتم جامعه می 

که جان من تا بحال آنرا جستجو می کند و نیافتم. یک مرد از هزار یافتم، اما از جمیع آنها زنی نیافتم.“

جامعه 28−25:7

پولس گفت:

“زن را اجازت نمی دهم که بر مرد تسلط یابد.”

ازباغ عدن به بعد، زن به طور مداوم و موفقیت آمیز خواسته که بر مرد کنترل داشته باشد و درست امروز دنیای زن است، با 
الهه ی آمریکا که یک زن عریان است. همان طور که بت زن از آسمان سقوط کرد، (یادتان هست که بازوان آهنین داشت.) نشان 
 دهنده ی اولین دوره یا دوره ی افسس بود. قدرت او هم رشد کرد، تا جای که اختیار و اقتدار تام یافته و چنین اقتدار و اختیاری 

توسط سرشت آهنین او غصب شده است.

حال،قرار نبوده که زن سرشتی آهنین داشته باشد. طبق کتاب مقدس، او باید مطیع مرد باشد.این برای او یک فرمان است. 
زنی که به راستی زن باشد، یک زن کامل، از آن سرشت خواهدبود، نه یک پادری. یک مرد حقیقی از زن خود یک پادری درست 
کند، بلکه خودِ زن خواهد خواست که تحت اقتدار و اختیار مرد باشد و بر مرد حکمرانی نکند، چون مرد سرخانه است. اگر  نمی 
او صورتی را که خدا برای او ساخته، نقض کند؛ منحرف شده است. و نیزهر مردی که اجازه دهد زن بر او اقتدار و اختیار یابد، 

آن تصویر را نقض کرده ومنحرف شده است.

می تواند چیزی را بپوشد که متعلق به مرد است و یا موهای خود را کوتاه کند.  ن بخاطر همین است که یک زن 
او هرگز نباید ردای را که متعلق به مردان است بپوشد، یا موهایش را کوتاه کند. وقتی این کار را بکند، دارد به محدوده و قلمرو 
مرد نفوذ می کند، اختیار می یابد و خود را منحرف می کند و زمانی که یک زن به منبر هجوم می برد که فرمان داده شده نباید 
انجام دهد، نشان می دهد که از چه روحی است. یک زن حاکم و تسلط  یافته، ضد مسیح است و بذر کلیسای  را  ر  این کا
به کالم می رسد، خدا راستگو باشد وهر انسان  کاتولیک رومی در اوست، هرچند که به شدت آن را انکار نماید. اما وقتی 

دروغگو. آمین!

به ابتدا برگردیم. در خلقت جسمانی ابتدای، همان طور که امروز همه می دانیم، خدا همه  چیز را جفت آفرید، نر و ماده. مرغ 
و خروس را با هم آفرید، دو گاو، یکی نر و یکی ماده،تا آخر. اما زمانی که به انسان رسید، فقط یکی بود. آنها جفت نبودند. آدم به 
صورت خدا ساخته شده بود. او یک پسر خدا بود. بعنوان پسر خدا نمی توانست وسوسه شود و سقوط کند.این غیرممکن بود. 
پس خدا یک محصول فرعی را از مرد گرفت تا سبب سقوط شود. زن هرگز به دست خداوند بعنوان یک محصول راستین خدا 
ساخته نشد. او محصولی از مرد بود و زمانی که خدا او را از مرد گرفت، به شدت با سایر ماده های که خدا خلق کرده بود، تفاوت 
داشت. او امکان اغوا شدن داشت. هیچ موجود ماده ی دیگری در خلقت نمی تواند ازنظر اخالقی فاسد باشد، ولی انسان ماده 

تقریباً در هر زمانی قابل دستیاب است.

و این ضعف او به شیطان اجازه داد که توسط مار او را اغوا نماید و زن را در هر موقعیتی خاص، در برابر خدا و کالم او قرار 
دهد. زن از یک طرف نماد هر چیزی است که مبتذل، ناپاک و منفور، می باشد و از طرفی دیگر نماد تمام چیزهای پاک، زیبا، 
مقدس و مخزن روح و برکات خداست. از طرفی فاحشه ای خوانده شده که مست خمر زنای خویش است، از طرف دیگر، عروس 
مسیح خوانده شده است. از یک طرف،سرّ بابل و رجاست در برابر خداست و از طرف دیگر مادر ما و اورشلیم آسمانی خوانده 
می شود. از طرفی او بسیار ناپاک، شریر و هرزه است که سرانجام به دریاچه ی آتش افکنده می شود، تنها جای که مناسب اوست و 
از طرف دیگر به آسمان، باال برده می شود و در تخت خدا سهیم می شود، چون تنها جای است که شایسته ی چنین ملکه ای 

می باشد.

و در این عصر کلیسای طیاتیرا او یک زن حاکم یاغالب است. او سرّ بابل است، او فاحشه ی بزرگ است. او ایزابل 
چون زن راستین، مطیع خداوند است. مسیح سر اوست. کالمی ندارد جز کالم او، فکری ندارد جز فکر  ا؟  نبیه ی کاذب است. چر
او، رهبری ندارد جز رهبری او. اما این کلیسا چطور؟ او کالم را بیرون انداخته است. کتاب مقدس و رساله های شایسته ا ی را که 
بر سالطین،سروران و توسط دینداران نوشته شده، ازمیان برده است. او کسانی را  که حقیقت را موعظه می کنند، کشته است. او 
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امت ها غالب شده، لشکرها را کنترل می کند و اصرار می کند که بدن راستین مسیح است و پاپ های او خلفای مسیح هستند. 
او کامالً توسط شریر اغوا شده، تا جای که او هم به نوبه ی خود اغوا کننده ی دیگران است. او عروس شیطان است و فرزند 

حرامزاده ی مذاهب را به ثمر آورده است.

درسرتاسر دوران تاریکی او تسلط داشته و حاکم بوده است. او بیش از 900 سال غارت کرده و نابود نموده است. او هنرها را 
کشته، علوم را نابود نموده و چیزی جز مرگ ثمر نیاورده است. تا جای که نور حقیقت تقریباً به طور کامل از میان رفته و تنها 
کورسوی از نور باقی مانده است. روغن و شراب تقریباً از جریان افتاده اند، ولی هرچند که او و پادشاهی های جهان خواستار این 
بودند که تمام مردم، شهروندی های خودرا در او بیابند، گروه کوچکی وجود داشت که متعلق به خدا بود، شهروندی آنان در آسمان 
بود و او نمی توانست آنها را نابود کند. خدا گلّه ی کوچک خود را حفظ کرد، آنها نمی توانستند از بین بروند. این کلیسای روم به 
ا  همان اندازه ای شرور و مشرک بود که ملکه عتلیا بود، او می خواستتمام نسل سلطنتی را از میان ببرد و تقریباً موفق شد. اماّ خد
ا محفوظ داشت و از او شخصی امین تر بوجود آمد. پس خدا گلّه ای کوچک را در آن شب تاریک و بلند محفوظ  ر یکی 

داشت و سرانجام مارتین لوتر از حقیقت آنها برخاست.

تواند بگوید که چرا شهر  هرکس که کمترین اطالعی درمورد کلیسای کاتولیک رومی وشکل پرستش آن داشته باشد، می 
طیاتیرا توسط روح انتخاب شده تا نمایانگر کلیسا در دوران تاریکی باشد. این همین جاست، در برابر دیدگان ما.

دوره

دوره ی طیاتیرا از همه  طوالنی تر بود، چیزی حدود 900 سال، از سال 606 تا 1520 بعد از میالد.

ر و آ پیغام  

کلیسا مدت زیادی بود که به دو گروه غرب و شرقی تقسیم شده بود. هرازگاهی یک اصالحگر درهر کدام یا در هر دو 
قسمت به پا  می خاست و برای مدتی بخش های از کلیسا را دررابطه ی عمیق تر با خدا هدایت می نمود. این شخص در غرب، 
فرانسیس از اهالی آسیزی بود. به راستی برای مدتی موفق بود، کار او درنهایت توسط سلسله مراتب روم به زیر کشیده و متوقف 
شد. پیتر والدو از شهر لیون، تاجری که از زندگی سرمایه داری خویش توبه نمود و در خدمت و پرستش خدا بسیار فعال بود و 
بسیاری را به سمت او جذب نمود، اما او درکارش متوقف شده و توسط پاپ تکفیر شد. وقتی از طریق نور کالم بررسی می کنیم، 
حال دو نفر  نه گروه شرقی و نه گروه غرب، کسی را که احتمال پیغام آور بودنش برای این دوره وجود داشته باشد، نداشتند. با این 
درجزایر بریتانیای بودند که خدمتشان در کالم و عمل می توانست در آزمون حقیقت قرار بگیرد. آنها سنت پاتریک و سنت 

کلومبا بودند. این سنت کلومبا بود که بسیاری از مشخصات یک پیغام آور را داشت.

اگرچه پیغام آور دوره ی طیاتیرا سنت کلومبا بود، می خواهم بعنوان نمونه به زندگی سنت پاتریک و به ادعای دروغ روم که 
ی سنت مارتین در شهر  می گوید سنت پاتریک نیز به اندازه ی ژاندارک متعلق به آنان است، بپردازم. سنت پاتریک، خواهرزاده 

کوچک بوناورن در کنار رودخانه ی کالید متولد شد.

یک روز هنگامی که در ساحل مشغول بازی با دو خواهر خود بود، دزدان دریای به آنجا نزدیک شده و هر سه آنها را 
دزدیدند. هیچ کس نمی داند که خواهران به کجا رفتند، ولی پاتریک (اسم او سوکات بود.) به یکی از رؤسای قبایل در ایرلند 
شمالی فروخته شد. وظیفه ی او مراقبت از خوک ها بود. برای انجام این کار او سگ ها راتعلیم می داد. او آن قدر خوب سگ ها را 
تعلیم می داد که خیلی از افراد از راه های دور و نزدیک برای خرید آنها می آمدند. او در تنهای خویش به خدا روی آورد و نجات 

یافت.

سپس شوق شدیدی برای فرار و بازگشت به خانه نزد والدینش در او ایجاد شد. و نقشه ای طراحی کرد که از توانای او 
بعنوان تمرین  دهنده ی سگ به خوب استفاده می کرد. او به سگ ها آموزش داد که روی او دراز بکشند و تا به آنها فرمان داده 
نشود، تکان نخورند. به این ترتیب یک روز که مالک او، چندین سگ را فروخت، پاتریک به جز سردسته ی گروه به بقیه ی 
سگ ها فرمان داد که وارد قایق شودند. سردسته سگ ها که پاتریک مخفیانه به او عالمت داده بود، فرار کرده و از وارد شدن به 
قایق امتناع نمود.درحالی که ارباب و خریدار سعی می کردند سگ را بگیرند، پاتریک وارد قایق شده و به سگ ها عالمت داد که 
او را بپوشانند. سپس با یک سوت به سگ سردسته عالمت داد که واردقایق شود و روی او بنشیند. از آنجا که اثری از پاتریک 

یافت نمی شد، خریدار بادبان ها را کشیده و به سمت دریا حرکت کرد.

بعد از اطمینان از اینکه ناخدا به اندازه ی کافی دور شده و نمی تواند برگردد، پاتریک یک عالمت دیگر به سگ ها داد که 
باعث طغیان آنها شد. سپس پاتریک نزد ناخدا آمده و گفت که اگر او را به ساحل نزد خانه و خانواده اش نرساند، به سگ ها 

عالمت خواهد داد که به طغیان خود ادامه دهند و کشتی را در اختیار خواهد گرفت.

البته ناخدا یک مسیحی بود و بعد از اینکه داستان او راشنید، با خوشنودی او را به ساحل نزد خاندانش رسانید. پاتریک به 
مدرسه ی کتاب مقدس رفت و به ایرلند بازگشت و به واسطه ی کالم و قوت خدا در آیات و معجزات متعدد، هزاران جان را برای 
مأمور نشد. حقیقت این است که وقتی روم سرانجام پایگاه و از جانب روم  در هیچ زمانی او به روم نرفت و  خداوند صید کرد. 
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جایگاه پاپ در ایرلند یافت و هنگامی که زمان را مناسب دید، بیش از 100.000 نفر مسیحی را که درطول سالیان از گروه 
ابتدای که توسط سنت پاتریک به خداوند ایمان آورده و رشد کرده بودند، کشت.

حدود 60 سال پس از مرگ سنت پاتریک، کلومبا در بخشی به نام دانگل در شمال ایرلند در خانواده ی سلطنتی فرگوس 
متولد شد. او یک محقق و متخصص با استعداد شد که مصمم بود کتاب مقدس را بیشتر حفظ کند. خدا از طریق یک صدای 
قابل شنیدن او را برای خدمت میسیونری (رسولی) فراخواند. بعد از آن هیچ  چیز نمی توانست مانع او شود و خدمت معجزه  آسای 
او بسیاری از مورخین را برآن داشت که او را در رتبه ای بعد از رسوالن اعالم کنند. خدمت او چنان عظیم و همراه با نشانه های 

خارق العاده به دنبال آن بود، که برخی (بخصوص دانشجویان و محققین روم) فکر می کردند درمورد او مبالغه شده است.

او در یکی از سفر های میسیونری خود به شهر های محصور نزدیک شد و متوجه شد که دروازه ها به روی او بسته شده 
است. او صدای خود را در دعا بلند کرد تا خدا مداخله کرده و اجازه ی دسترسی او برای موعظه  کردن به مردم را بدهد. اما وقتی 
کرد، جادوگران دربار با ایجاد صداهای بلند، شروع به اذیت و آزار او نمودند. سپس او شروع به خواندن یکی از مزامیر  او دعا می 
نمود. همین طور که می خواند، خدا صدای او را چنان بلندکرد که صدای تمام بت پرستان را در خود غرق نمود. ناگهان دروازه ها 

خودبخود بازشدند. او به شهر وارد شده، انجیل را موعظه نمود و بسیاری را برای خداوند صید کرد.

درمورد دیگری هم که از یک روستا بیرون مانده بود، درحالی که داشت برمی گشت تا از آنجابرود، ناگهان پسر رئیس آنجا 
شدیداً بیمار شده و رو به موت رفت. بالفاصله به دنبال سنت کلومبا فرستاده و او را فراخواندند. وقتی او دعای ایمان را انجام 

داد، پسر بالفاصله شفا یافت. بعد از آن، روستا برای بشارت انجیل به روی او گشوده شد.

انجیل ناب و خالص که توسط کلومبا و همکارانش موعظه می شد، در سرتاسر اسکاتلند منتشر شده،آنها را به سمت خدا 
نفر  برمی گرداند. این جریان حتی تا ایرلند و شمال اروپا گسترش یافت. شاید یکی از راه های منتشر ساختن انجیل این بود که 12 
به رهبری یک نفر به منطقه ی جدیدی می رفتند و عمالً یک شهرک انجیل محور را بنا می کردند. در میان این12 نفر نجار، 
معلم، واعظ و افراد دیگری بودند که به طرز عالی در کالم و یک زندگی مقدس رشد کرده بودند. این اجتماع کوچک ابتدا پشت 
دیوارهای محصور می شدند. به زودی تجمع آنها در خانه های شاگردان و کنار خانواده هایشان که درحال یادگیری کالم بودند، 
برگزار می شد و آنها آماده می شدند تا بروند و خداوند را بعنوان میسیونر،رهبر و واعظ خدمت کنند. این مردان آزاد بودند که 
ازدواج کنند، هرچند شاید بخاطر اینکه خداوند را بهتر خدمت کنند، ازدواج نمی کردند. آنها از کمک حکومتی ب نیاز بودند و به 
همین دلیل حرکت واضح و روشنی در سیاست داشتند. بجای اینکه به سایر مذاهب حمله کنند، حقیقت را تعلیم می دادند، چون 
ایمان داشتند که حقیقت یک سالح کافی است تا چیزهای را که خدا برای آنها در ذهن داشت، به ثمر برساند. آنها به طورکامل 

از روم، مستقل بودند.

سنت کلومبا بنیانگذار یک مدرسه ی عالی کتاب مقدس در جزیره  ی های (در جنوب غرب اسکاتلند) بود. وقتی او به آنجا 
رفت، زمین آن قدر ب حاصل و سنگالخی بود که حتی خوراک همه ی آنها را به اندازه ی کافی تأمین نمی کرد. اما کلومبا 
درحالی که با یکدست دانه می کاشت، دست دیگرش را در دعا بلند می کرد. امروزه آن جزیره یکی ازحاصلخیزترین مراتع جهان 

است. از این جزیره ی کتاب مقدس  محور، محققان بزرگی که مجهز به حکمت و قوت خدا بودند، بیرون رفتند.

وقتی تاریخ را در ارتباط با این خادم بزرگ خدا و کارهای ب نظیری که او انجام داد،مطالعه می کردم، دلم به درد آمد، 
وقتی که متوجه شدم قدرت پاپ، که شهوت داشت تاهمه ی انسان ها را زیر سلطه  و درک خود درآورد، سرانجام آمد و این 

سرزمین های میسیونری را آلوده و حقیقت را که توسط کلومبا تعلیم داده شده بود، نابود کرد.

سالم و تهنیت

مکاشفه 18:2

ی آتش و  “و به فرشته ی کلیسای طیاتیرا بنویس که، این را می گوید پسر خدا که چشمان او چون شعله 
پای های او برنج صیقلی است.”

مکاشفه ی الوهیت برای عصر طیاتیرا این است که عیسی پسر خداست. او زمانی که در جسم بود، بعنوان پسر انسان 
شناخته می شد. اما از این پس او را در جسم نمی شناسیم. او دیگر پسر انسان، نب بزرگ، کسی که تمام نبوت ها را درخود جمع 
کرده بود، نیست. مولود یگانه به آغوش پدر بازگشته. اکنون او را در قوت رستاخیز می شناسیم. او قیام کرده و قوت عظیم خویش 
را دربر  گرفته و باالتر و فوق از همه است برای ستایش جالل خویش. او جالل خویش را با هیچ کس دیگر تقیسم نمی کند. رهبری 

او بر کلیسا به هیچ کس دیگری سپرده نمی شود.

او به طیاتیرا نگاه می کند و می بیند که در این چهارمین دوره اکرامی که تنها ازآن اوست، به دیگری اعطا شده است. وقتی 
می بیند که آپولو بجای پسر خدا اکرام می شود، درحالی که او به تنهای مولود یگانه ی پدر است، چشمانش به آتش غضب و 
داوری مشتعل می شود. داوری او بر مذهب عصر طیاتیرا چقدر مهیت خواهد بود، در جای که اعضای کلیسا مانند پرستندگان 
پسر زئوس) یک حاکم انسان را که توسط حکومت حمایت می شود، تا مقام ستایش باال می برند. این دقیقاً (آپولو  پسر خدا  بت، 
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چیزی است که او دید.کلیسای کاتولیک رومی کامالً در بت پرستی غوطه ور شده و براساس آداب خدای خورشید (آپولو) یک 
انسان (پاپ) را به واسطه ی ازدواج کلیسا و حکومت تا مقام الوهیت باالبرده است. وچون توماس اکویناس و آلواروس پاالکیوس 
این را قاعده کرده و عنوان کردند که:“پاپ در نظر کسانی  که او را با چشمان روحانی می نگرند، نه یک انسان، بلکه یک 
خداست. هیچ  محدودیتی در اقتدار و اختیار او نیست. او هر چه را که اراده کند، می تواند درست اعالم کند و حق هرکه را که 
صالح بداند می تواند سلب نماید. شک در این قدرت جهانی می تواند باعث از دست  دادن نجات بشود. بزرگ ترین دشمنان 

کلیسا بدعت گذارانی هستند که زیر یوغ اطاعت راستین نمی روند.”

بین خدا و انسان (ها)یک متوسطی است. یعنی انسانی که مسیح  عیسی (پسر خدا) باشد.

اول تیموتائوس 5:2

اماپاپ روم کالم را تغییر داده، او آیه را به این صورت ساخته است: “بین خدا وانسان (نه انسان ها) یک متوسطی است.” 
اکنون او متوسطی است میان متوسط و انسان ها. اما متوسط دیگری جز پسر وجود ندارد. پاپ نجات را از طریق کلیسای روم 
اعالم می نماید. ولی نجاتی وجود ندارد، مگر به واسطه ی پسر خدا. جای تعجب ندارد که چشمان آتشین در داوری آتشین و 
پاهای چون برنج صیقلی دارد. چون آماده است تا سلطنت های شرارت این جهان را به خاکستر تبدیل کند. خدا را شکر برای آن 
اند. آنها اکنون بنیان ما هستند، چون هر چه او بدست آورد، ازآن ماست.ما هویت  پاهای برنجین. آنها بخاطر ما ازداوری گذشته 

 یافته و شناخته شده در او، یعنی عیسی پسر خدا می ایستیم.

دراین دوره است که شاهد ظهور پیروان محمد هستیم که منکر پسر خداست و موت را برای تمام کسانی  که خود را مسیحی 
می خوانند، تعیین می نماید.

و نیز در این دوره بود که کلیسای دروغین از فرمان اول خدای قادر مطلق تخطی نمود و به سرعت به سمت شکست فرمان 
دوم، حرکت کرد. چون پاپ خود را بجای مسیح قرار داد و پرستش بت را شکل داده و اجرا نمود، تا جای که برای کسانی  که 
بیش از  تمثال های درون کلیسا رارد می کردند، برایشان حکم مرگ داشت. فقط در زمان ملکه تئودورا از سال 842 تا سال 867 

100.000 نفر از مقدسین کشته شدند، چون تصاویر بدون ارزش را رد کردند.

این دوره مسلّماً یا باید توبه کند، یا همه چیز را از دست خواهد داد. خداوند جالل ایستاده است، خدا، خود خدا، کالمش 
کنار گذاشته شده، شخص او رد شده، اما دست انسانی و دل انسانی قادر به عزل  او نیست. بگذار انکارش کنند، او همچنان امین 
باقی می ماند.خداوند می گوید: “ترسان مباشید، ای گلّه ی کوچک! زیرا که مرضی پدر شماست که ملکوت را به شما عطا فرماید. 

وقتی که با پاهای برنجین و چشمان آتشین بیایم، این رابه آنها رد می نمایم، داوری ازآن من است. من، بازپرداخت خواهم نمود.”

تشویق

مکاشفه 19:2

“اعمال و محبت و خدمت وایمان و صبر تو را می دانم و اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اول است.”

دراینجا دوباره شاهد همان سخنان مقدماتی هستیم. “اعمال تو را می دانم.”خود پسر خدا گفت: “محض اعمال به من ایمان 
آورید.” او وقتی بر روی زمین بود، بر اعمال خویش تأکید می نمود. اعمال او توسط خدا مقدر شده بود تا در او الهام بخش ایمان 

باشد. این بخش عظیمی از خدمت او بود.

روح القدس او در پولس رسول گفت:

“زیرا که صنعت او هستیم،آفریده شده در مسیح  عیسی، برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها 
سلوک نماییم.”

افسسیان 10:2

این اعمال برای الهام ایمان در او بود، تا آنها نشان  دهنده ی آن ارتباطی با او باشندکه پولس از آن بعنوان «آفریده شده در او» 
یاد می کند.

اعمال هرگز جای ایمان به خدارا برای نجاتمان نمی گیرد. اما اعمال نشان می دهد که ایمان ما الحال بر او قرارگرفته است. 
اعمال باعث نجات شما نمی شوند، اما از یک حیات نجات  یافته بعنوان ثمره ای برای خداوند نشأت می گیرند. من به اعمال 
خوب ایمان دارم. حتی اگر کسی نجات نیافته،باید کار خوب انجام بدهد و تمام تالشش را بکند. چیزی که در نظر خدا مهیب 
است، این است که انسان ها اعمال شریر انجام دهند و بعد بگویند که دارند اراده ی خداوند رابه انجام می رسانند. این کاری 
است که اسقفان، پاپ ها و سلسله مراتب روم درحاالنجام آن بودند. آنها درحال قتل، اغتشاش و انواع شرارت در نام خداوند 
بودند. آنهازندگی ای داشتند که دقیقاً بر خالف چیزی  بود که کالم تعلیم می دهد. در آن عصرشریر، ایمانداران راستین مانند نوری 
در مکان های تاریک می درخشیدند، چون مدام نیکوی می کردند، لعنت را با برکت پاسخ می دادند و راستی را بجا می آوردند تا
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خدا را تکریم نمایند، هرچند که بسیاری بخاطر آن مردند.

در این آیه او فرزندانش را ستایش می کند، چون آنها یک زندگی تبدیل شده داشتند. اعمال آنها به روحی تازه در ایشان 
شهادت می داد. مردم اعمال نیکوی آنها را می دیدند و خدا را جالل می دادند. بله آقا! اگر مسیحی باشید، کاری را انجام می دهید 
که درست است. اعمال شما نشان می دهد که دل شما درست است. این چیزی نیست که شما انتخاب کنید،چون زمانی اراده ی 
او را انجام خواهید داد که هیچ کس جز خدا شما را نمی بیند. و هرچند که به قیمت جانتان تمام شود، اراده ی او را انجام خواهید 

داد.

دانم.” متوجه خواهید شد که محبت آنهادر بین «اعمال» و «خدمت» قرار  “اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را می 
گرفته و این جای مناسب برای آن است، چون بدون محبت،اعمال و خدمت ما نزد خدا پذیرفته نیست. پولس در صحبت با 
قرنتیان گفت: “بدون محبت هیچ هستم و هرکاری انجام دهم، بدون فایده است، مگر اینکه در محبت انجام شده باشد.” همین جا 
ها بکار  می بینید که این ایمانداران، جزئی از گروه نقوالوی که اعمال را بعنوان ابزاری برای نجات و ستوده شدن از جانب انسان 
می برند، نبودند. آنها این اعمال را به سبب محبت خدا که به واسطه ی روح القدس در دل آنها ریخته شده بود، انجام می دادند. آن 

محبت در دل ایشان، محبت خدا برای خاصان خویش بود. عیسی گفت:

“به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید، اگر محبت یکدیگر را داشته باشید.”

هر بت پرستی که زندگی مسیحیان اولیه را می دید، می گفت: “ببینید آنها چگونه یکدیگر رامحبت می کنند!”یوحنا می گوید:

“هرکه محبت می نماید، ازخدا مولود شده است.”

اول یوحنا 7:4

می خواهم همین جا یک هشدار بدهم. کالم در رابطه با زمان آخر می گوید که به سبب کثرت گناه،محبت بسیاری به سردی 
گراییده می شود. در عصر الئودکیه یا آخرین دوره، خودخواهی و محبت به امور مادی و جسمانی جای محبت راستین خدا را 
می گیرد. الزم است که در این ایام آخر خود را در برابر قوّت گناه محافظت نمایید. خیلی ها درحال سخت شدن هستند، چون 
متوجه تأثیر روح زمان آخر شده اند. اکنون زمان آن است که به خدا نزدیک شویم و اجازه دهیم او زندگیمان را با محبت پر نماید، 
وگرنه سردی کلیسای زمان آخر را حس می کنیم و راستی خدا را که تنها چیزی است که قادر به امداد نمودن ماست، رد 

می نماییم.

در آن سال های تاریک و مهیب، تاک حقیقی محبت خویش برای خدا و محبت برادران را حفظ نمود و خدا بخاطر آن، 
آنها را تشویق نمود.

“خدمت تو را می دانم.” عیسی گفت: “آنکه بزرگ تر از دیگران است، خدمتگزار دیگران است.” یک فرد حکیم در این باره 
نظری داده است. این چیزی است که اوگفته است: “تنها تاریخ است که حقیقت آن حکم را مشخص می کند.” حق با او بود. 
خواستند همیشه سر  تمام مردان راستین تاریخ خدمتگزار بوده اند. آنانی که خواستار خدمت گرفتن بودند ظلم کردند، کسانی  که می 
باشند، در شرمساری سقوط کردند. حتی ثروتمندان، وقتی از ثروت خود به درستی استفاده نکردند، توسط خدا محکوم شدند. اما 
با نگاهی به تاریخ متوجه خواهید شد، کسانی  که به راستی بزرگ بودند، دیگران را خدمت نمودند. تاریخ هرگز کسانی را  که 
کارهای زیادی برایشان انجام شده، تحسین نمی کند، بلکه همیشه کسانی را تحسین می کند که کارهای زیادی برای دیگران 

انجام دادند.

بیایید این را بر خودمان اعمال کنیم. حتی پسر انسان نیامد تا خدمت کرده شود، بلکه تا خدمت کند. پس ما باید از آن 
الگو، متابعت کنیم. او را ببینیم که مقابل پای شاگردان خم شده و پاهای کثیف و خسته ی ایشان را می شوید. او گفت: “آنچه من 
می کنم اآلن نمی دانید، لکن بعد خواهید فهمید. لکن آنچه می بینید من می کنم، شما نیز بایدانجام دهید.” او خادم شد، برای 
اینکه خدا بتواند او را به علی علیین ارتقا دهد و یک روز در داوری، مقدسین خواهیم شنید: “آفرین ای غالم نیک متدین، به 
شادی خداوند داخل شو.” سخت است که همیشه غالم و خدمتگزار باشی. اما کسانی  که صرف می کنند و صرف دیگران 
ی اینها ارزشش را خواهد داشت.“مشغول کار برای ارباب باشیم، از  می شوند،یک روز با او بر تخت خواهند نشست. آن وقت همه 
طلوع تا غروب، از محبت ب نظیر او صحبت کنیم و وقتی که تمام حیات به انتها رسید و کار ما بر روی زمین تمام شد، و وقتی به 

آن فراسو خوانده شدیم، آنجا خواهم بود.”

“ایمان ترا می دانم.” حال او در اینجا مانند آنچه به کلیسای پرغامس گفت، نمی گوید که: “ایمان مرا محکم داری.” او 
اکنون درباره ی ایمان خویش صحبت نمی کند، بلکه دارد آنها را بخاطر امین بودنشان تشویق می نماید و زمانی که این کار را 

می کند، به «صبر» آنها هم اشاره می کند. امانتداری و صبر در کنار هم قرار می گیرند.

صبر در اصل ثمره ی امانتداری است، چون در یعقوب 1 : 3 می گوید:

“چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند.”
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به هیچ  عنوان راه و طریق دیگری وجود ندارد که بتوان صبر را در آن پیدا کرد. این باید از طریق آزمون ایمان ما بیاید. 
رومیان 3:5 می گوید:

“... مصیبت، صبر راپیدا می کند.”

اینکه خدا چقدر به عمل صبر ما ارج می نهد، در یعقوب 4:1 دیده می شود.

“لکن صبر را عمل تام خودباشد، تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ  چیز نباشید.”

یعقوب 4:1

اراده ی خدا برای ما کمال است و آن کمال، صبر است؛ انتظار در خدا و انتظار برای خدا. این مراحل پروش و توسعه ی 
شخصیت است. خدا چقدر زیاد این مقدسین اعصار تاریکی را تشویق می نماید. صبور مانند برّه ای نزد ذبح کننده اش برده 
می شود. آنها با محبت و در امانتداری خدا را خدمت کردند. این تنها چیزی است که آنها از زندگی می خواستند، فقط خدمت به 

خداوند خویش. چقدر اجر آنها عظیم می بود.

“اعمال تو را می دانم و اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اول است.”

تر  این یقیناً قابل توجه است، همان طور که تاریکی این عصر افزون می شد، همان طور که روند تکریم شهدا روز به روز طوالنی 
انگیز بود که محبت در  می گشت، آنها سخت تر کار می کردند، بیشتر خدمت می کردند و ایمانشان افزون می گشت. این چقدر غم 
دوره ی افسس رو به کاهش گذاشت و به راستی چیزی از افزوده شدن عمل محبت در ادوار دیگر گفته نشده است؛ ولی در این 
دوره، در تاریک ترینِ تمام ادوار، او را حتی بیشتر خدمت کردند. چه درس بزرگی! هیچ توقفی در خدمت محبت در خداوند وجود 
ندارد، بلکه افزایش آن را می بینیم.این راز است. بگذار دشمن به خنثی  نمودن خدمت ما به خداوند اقدام کند، پاسخ ماخدمت 

بیشتر خواهد بود. زمانی که ضعیفان با ترس درحال گریستن هستند، زمانی است که باید پیروزی را فریاد زد.

“اعمال تو را می دانم و اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اول است.”

اکنون گفتیم که این دوره عصر تاریکی خوانده می شود، چون حقیقتاً تاریک ترین مقطع تمام تاریخ است.در زمان پاپ 
اینوسنت سوم بود که اعالم کرد، او «خلیفه ی مسیححاکمیت اعلی بر جهان و کلیسا» است. و تفتیش عقاید را برقرار نمود که 
تحت هدایت او به غیر از دوران اصالحات از هر دوره ی دیگری بیشتر خون ریخته شد. ایندوره ی پورنوکراسی، یعنی حکم 
فواحش بود. ساگاریوس سوم یک معشوقه داشت و «گروه کُر پاپ را از معشوقه ها و پسران حرامزاده پر کرده بود و قصر پاپ را به 
مغاره ی دزدان تبدیل نموده بود.» آناستاسیوس سوم توسط ماروزیا که معشوقه ی ساگاریوس بود، خفه و کشته شده بود. یوحنای 
یازدهم پسر نامشروع ماروزیا بود. یوحنای دوازدهم نوه ی ماروزیا بود، «او به بیوه هاو باکره ها تجاوز می کرد، تا اینکه در حین 
ها، (یکی حاکم در  ارتکاب زنا توسط شوهر خشمگین یک زن کشته شد». این دوره، دوره ی شقاق پاپ است، چون دو نسل پاپ 
آوینیون ودیگری در روم) یکدیگر را لعنت کرده و با هم می جنگیدند. این پاپ ها نه تنهاگناهکار اعمال غیراخالقی جنسی بودند، 
(پدر تعداد زیادی فرزندان غیرمشروع بودند ومانند سدومیان مرتکب لواط و غیره می شدند.) بلکه گناهکار فروش جایگاه های 

کشیشی به باالترین خریدار بودند.

این دوره ای بود که نور، بسیار ضعیف می تابید، درعین حال تعداد اندک ایمانداران مشتاقانه تر زحمت می کشیدند، 
درحالی که تاریکی افزایش می یافت؛ تا اینکه در انتهای دوره بسیاری برخاسته و برای ایجاد اصالحات تالش کردند، کار و تالش 
گوید:“اعمال آخر تو  آنها آن قدر مشتاقانه بود که راه را برای اصالحگران آتی مهیا نمود. از این رو کالم در رابطه با این دوره می 

(انتهای دوره) بیشتر از اول است.”

عبارت طیاتیرا در مفهوم کلمه یعنی «قربانی مداوم» و البته معانی متعددی دارد. بسیاری بر این باورند که این نبوتی در 
رابطه با استفاده از عشاء ربانی است که نمایانگر مدام قربانی مسیح است. این یک دیدگاه عالی است، اما ممکن است به مفهوم 

قربانی مداوم در زندگی و اعمال ایمانداران راستین خدا هم باشد.

این ایمانداران طیاتیرای مسلماً گل سرسبد بودند، پر از روح القدس و ایمان، خلق شده برای اعمال نیکو، که ستایش او را 
نشان می دادند، اما همه  چیزشان را در شادی، بعنوان قربانی برای خداوند می دادند.

یخ ب و ت

مکاشفه 20:2

گوید و  “لکن بحث کمی بر تو دارم که آن زن ایزابل  نامی را راه می دهی(متحمل می شوی) که خود را نبیه می 
بندگان من را اغوا می کند که مرتکب زنا وخوردن قربانی های بت ها بشوند.”

از این آیه به آیه ی 23 بروم تا گواه حقیقت عظیمی را که همواره شما را متوجه آن کرده ام، نشان بدهم. “و حال می خواهم 
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اوالدش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه همه ی کلیسا، خواهند دانست که منم امتحان  کننده ی جگرها و قلوب، و هر یکی از شما 
را برحسب اعمالش خواهم داد.” همواره گفته ام که درحقیقت دو کلیسا وجود دارند. هرچند که روح در هر دوره با هر دو آنها تکلم 
می کند، گوی که هر دو یک هستند. اینجا به وضوح اشاره به کلیساها می کند و به وضوح اشاره می کند که برخی از آن کلیساها 
نند که او کسی است که امتحان  کننده ی جگرها و قلوب است. او می خواهد به آنها اثبات کند که چنین  می دا به طور آشکار ن
است. حال، چه کلیساهای این حقیقت را نمی دانند؟ مسلماً گروه تاک دروغین است، چون ایمانداران راستین قطعاً می دانند که 

داوری در خانه ی خداوند شروع می شود و چون آنها خداترس هستند، خودشان را قضاوت می کنند تا مبادا در داوری بیفتند.

حال چرا خدا این کلیسا را علی رغم اینکه تاک دروغین هستند، کلیساهای خود می خواند؟ حقیقت امر این است که آنها 
مسیحی هستند. اما مسیحی روح نیستند. بلکه مسیحی جسم هستند. آنها آن نام را به عبث برخود دارند.مرقس 7:7 “پس مرا 
دهند.” اما درواقع آنها مسیحی هستند، چون چه چیز  عبث عبادت می نمایند، زیرا که رسوم انسانی را بجای فرایض تعلیم می 
دیگری می توانند باشند؟ یک محمدی، (اشاره به مسلمانان) محمدی است. این مذهب اوست، مهم نیست که چطور در آن 

زندگی می کند، چون در تئوری، چیزی را که قرآن تعلیم می دهد، تصدیق می کند.

به همین صورت هم یک مسیحی، مادامی که بر این اصل صحه می گذارد که عیسی پسر خدا است، مولود از یک باکره، 
مصلوب شد، مرد و دوباره برخاست که او منجی بشریت است و غیره، او یک مسیحی است. (درحقیقت در عصر الئودکیه 
کسانی خواهند بود که خود را مسیحی می خوانند، چون خصوصیات خوب مسیحی را تصدیق می نمایند،درحالی که این حق را 
برای خود قائلند که خداوندی او را رد کنند. دانشمندان مسیحی هم اکنون این کار را کرده اند و نیز خیل عظیمی که یک انجیل 
اجتماعی را موعظه می کنند.) او یک مسیحی اسمی و متعلق به یک کلیسا است. او یک ایماندار راستین یاروحانی نیست. این 
نوع ایماندار، کسی است که در بدن مسیح تعمید یافته و عضوی از اوست. ولی با این وجود این در اراده ی خداست که خارها با 
گندم رشد کنند و نباید ریشه کن شوند. این فرمان خداست. روز جمع آوری و سوزاندن آنها نزدیک است، اما هنوز زمانش 

نیست.

پس روح دارد با این گروه مختلط شده، صحبت می کند. از یک طرف او دارد ستایش می کند و از طرف دیگر توبیخ 
می نماید. او گفته است که کدام کار ایماندار راستین، درست است. اکنون به تاک دروغین هشدار می دهدکه باید چه کار کند، 

اگر می خواهد در نظر خدا عادل شمرده شود.

آن زن، ایزابل

یعقوب رسول، روند عملکردگناه را به ما نشان داده است.

یعقوب 15−14:1

“لکن هرکس در تجربه می افتد، وقتی شهوت وی او را می کشد وفریفته می سازد،

پس شهوت آبستن شده، گناه را می زاید وگناه به انجام رسیده،موت را تولید می کند.“

این تصویر اتفاقی است که دقیقاً دارد در ادوار کلیسا می افتد. چنان که گناه ابتدا در چیزی به جز احساس، شروع نشد. همین 
موت در کلیسا با سادگی شروع شد، اعمال کم  اهمیت نقوالویان. از اعمال به تعلیم رسید و از تعلیم،قدرت حکومت و معرفی 
شرک را در آغوش کشید. اکنون در این دوره به نزد نبیه (معلم) خود رفته و تا زمانی که خود را در دریاچه ی آتش ببیند، پیش 

خواهد رفت؛ چون این دقیقاً جای است که باید به آن برسد، موت ثانی.

حال تمام فریاد خدا را برضد این دوره ی چهارم، در محکومیت این نبیه، یعنی ایزابل می بینیم. برای اینکه دقیقاً متوجه 
شدیم چرا دارد او را محکوم می کند، نیاز داریم که تاریخچه ی او را درکتاب مقدس جستجو کنیم. زمانی که می فهمیم در آن زمان 

چه کار کرده، متوجه خواهیم شدکه در این زمان چه اتفاقی درحال رخ  دادن است.

اولین و مهم ترین چیزی که درباره ی ایزابل متوجه می شویم، این است که او دختر ابراهیم نیست و القاء او به یکی از اسباط 
اسرائیل بعنوان یک پذیرش روحانی ذکر نشده، چنان که درمورد روت موآب بود. نه آقا! این زن، دختر اتبعل، پادشاه صیدون بود 
(اول پادشاهان 31:16) که کاهن عشتاروت بود. او با به قتل رساندن سلف (جد) خودش، فِلِس، به تخت سلطنت رسیده بود. پس 
بالفاصله می بینیم که او دختر یک قاتل بود. (این دقیقاً ما را به یاد قائن می اندازد.) و طریقی که اوجزئی از اسرائیل شد، توسط 
طریق روحانی که خدا برای پذیرش امت ها مقرر نموده بود،نبود؛ بلکه از طریق ازدواج با اخاب، پادشاه ده سبط اسرائیل وارد شد. 
همان طورکه می بینیم این اتحاد، روحانی نبود، بلکه سیاسی بود. پس این زن که در زنا غرق شده بود، کمترین اشتیاقی نداشت که 
پرستنده ی خدای واحد حقیقی شود، بلکه با این نیت آمد که اسرائیل را از خداوند برگرداند. اسرائیل (آن ده سبط) می دانستند 
که پرستش گوساله ی طالی یعنی چه، ولی همچنان به بت پرستی فروخته نشده بودند؛ چون خدا داشت پرستیده می شد و شریعت 
پرستی به طریقی مرگبار رو به ازدیاد گذاشت. زمانی که این زن در  موسی تصدیق می شد. ولی از زمان ازدواج اخاب با ایزابل، بت 
معابدی که برای عشتاروت (ونوس) و بعل (خدای خورشید) برپا داشته و به کهانت رسیده بود، اسرائیل به نقطه ی بحرانی حیات 

خود رسید.
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با در نظر گرفتن این، می توانیم شروع به دیدن این کنیم که روح خدا در این عصر طیاتیرا، دارد چه  چیزی را مشخص می کند.

اخاب با ایزابل ازدواج کرد و این کار را بعنوان یک مانور سیاسی برای تقویت و تأمین پادشاهی خود انجام داد. این دقیقاً 
کاری است که وقتی کلیسا تحت فرمانکنستانتین به حکومت پیوست، انجام داد. هر دو آنها به دالیل سیاسی با هم یکی شدند، 
هرچند که ظاهری روحانی به آن بدهند. حال، هیچ کس نمی تواند من را متقاعد کند که کنستانتین یک مسیحی بود. او یک 
بت پرست بود، با چیزی که شبیه تله و دام مسیحی به نظر می رسید. او صلیب های سفید  رنگ روی سپر سربازها می کشید. او 

بنیانگذار شوالیه های کلمبوس بود. او صلیب را بر مناره ی کلیسای سنت صوفیا قرار داد و از این طریق یک سنت را شروع کرد.

این ایده و تفکر کنستانتین بود که همه، اعم از مشرکان، مسیحیان اسمی و مسیحیان راستین را گرد هم آورد و برای مدتی 
به نظر می رسید که می تواند موفق شود، چون ایمانداران راستین همراه شدند تاببینند که می توانند کسانی  را که از کالم فاصله 
گرفتند، برگردانند. وقتی دیدند که نمی توانند آنها را به حقیقت برگردانند، مجبور شدند که از آن بدنه ی سیاسی جداشوند. سپس 

وقتی این کار را کردند آنها را بدعت گذار خوانده، تحت جفا قرار دادند.

اجازه بدهید همین جا این رابگویم که اکنون نیز همین امر را درحال اجرا می بینیم. همه ی مردم دارند با هم جمع می شوند. 
دارند کتاب مقدسی می نویسند که مناسب همه باشد، می خواهد یهودی باشد، یا کاتولیک،یا پروتستان. آنها شورای نیقیه ی 
خودشان را دارند، ولی آن را شورای جهانی می خوانند. می دانید تمام این تشکیالت با چه کسی می جنگد؟ آنها با پنطیکاستی های 
راستین می جنگند. منظورم فرقه ای به نام پنطیکاست نیست، منظورم تشکیالتی که پنطیکاستی نامیده می شود،نیست. منظورم 
کسانی است که پنطیکاستی هستند، چون از روح القدس پر شده اند و آیات و معجزات را در میان خود دارند و در راستی گام 

بر می دارند.

وقتی اخاب به دالیل سیاسی با ایزابل ازدواج کرد، حقوق مادرزادی خود را فروخت. برادر! وقتی به یک سازمان ملحق 
می شوید، حق مادرزادی خودتان را می فروشید، چه باور داشته باشید، چه نداشته باشید. هر گروه پروتستانی که از تشکیالت 
خارج شده و دوباره به آن بازگشته، حقوق مادرزادی خود را فروخته و زمانی که این کار را می کنید، مانند عیسو خواهید بود. 
می توانید هرچقدر که بخواهید گریه و توبه کنید، ولی هیچ فایده ای برای شما نخواهد داشت. فقط یک کار می توانید انجام دهید 
مند شوید.” اگر  و آن هم این است که: “ای قوم من از میان اوبیرون آیید، مبادا در گناهانش شریک شده، از بالهایش بهره 
ای هست که به من بگوید چه کلیسا یا چه حرکتی از  فکرنمی کنید که درست می گویم، به این یک سؤال پاسخ دهید. آیا فرد زنده 
خدا، بعد از اینکه به تشکیالت پیوسته و فرقه شده است، یک بیداری روحانی داشته و بازگشته است؟ تاریختان را بخوانید، 

حتی یک مورد هم نمی توانید بیابید.

این زمان نیمه شب برای اسرائیل بود، وقتی که به جهان پیوست و روحانی را برای پیوستن به سیاسی ترک نمود. وقتی کلیسا 
همین کار را در نیقیه انجام داد، برای او نیمه شب بود و اکنون نیز زمان نیمه شب است که کلیساها دارند با هم یکی می شوند.

زمانی که اخاب با ایزابل ازدواج کرد، به او اجازه داد تا پول حکومت را بگیرد و با آن دو پرستشگاه عظیم برای عشتاروت و 
بعل برپا کند. خانه ای که برای پرستش بعل برپا شده بود، به قدری بزرگ بود که تمام اسرائیل بتواند بیاید و در آن پرستش کند. و 
زمانی که کلیسا و کنستانتین هم ازدواج کردند، او به کلیسا ساختمان های داد و مذبح ها و تمثال ها رابرپا داشت و سلسله مراتب 

کلیسای را که الحال درحال شکل گیری بود، انسجام داد.

وقتی ایزابل قدرت حکومت را پشت خود دید، مذهب خود را به مردم اجبار نمود و کاهنین و انبیای خدا را کشت. 
آن قدرشرایط بد بود که ایلیا، پیغام آور دوران خود، فکر کرد که او تنها کسی است که بازمانده است، ولی خدا 7.000 نفر دیگر را 
داشت که بعل را سجده نکرده بودند و اکنون نیز در میان آن فرقه های باپتیست، متدیست، پرزبیتری و سایرین، برخی هستند که 
از آن خارج شده و به سمت خدا برخواهند گشت. می خواهم بدانید که من هرگز بر ضد مردم یاافراد نبوده و نیستم. بلکه این 

فرقه، سیستم و تشکیالت است که من با آن مخالفم. من باید با آن مخالف باشم، چون خدا از آن نفرت دارد.

حال چند لحظه  همین جا مکث می کنیم و چیزی را که درمورد پرستش در طیاتیرا مطرح کردیم، مرور می کنیم. گفتم که آنها 
آپولو (خدای آفتاب) را در کنار امپراطور می پرستیدند. حال این آپولو «دفع  کننده  ی بدی» خوانده می شد. او بدی و شر را ازمردم 
دور می کرد. او آنها را برکت می داد و برای آنها یک خدای واقعی بود. او آنهارا تعلیم می داد. درمورد پرستش، آداب معبد، خدمت 
به خدایان، قربانی ها و زندگی پساز مرگ توضیح می داد. طریقی که این کار را می کرد، توسط یک نبیه بود که روی یک سه پایه و 
در حالت مدهوش می نشست. می بینید؟ این، همان نبیه ایزابل است که دارد قوم راتعلیم می دهد و تعلیم او خادمین خدا را اغوا 
کرده و سبب می شود که مرتکب زنا شوند. زنا یعنی «پرستش بت»، این معنی روحانی آن است. این یک اتحاد غیرمجاز است. هم 
اتحادو یکی شدن اخاب و هم اتحاد و یکی شدن کنستانتین، هر دو غیرمجاز بودند. هر دو مرتکب زنای روحانی شدند. و هر زانی  

از دریاچه ی آتش سر در خواهد آورد. این را خدا گفته است.

پس حال، تعلیم کلیسای کاتولیک (کلیسا مؤنث است، یک زن است.) کالم خدا را انکار می کند. پاپ که نسخه ی مدرن 
آپولو است، به قوم تعلیم داده که خود را با بت ها پیوند زنند. کلیسای رومی اکنون برای قوم نبیه ی کاذب شده، چون کالم خداوند 
دربر  می گیرد و چه چیزی برکات خدا را می آورد، ارائه داده است؛ از قوم گرفته و تفکرات خودش را درمورد اینکه چه  چیزی را  را 
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و کشیشان آن قدر پیش رفته اند که به طور قطع اعالم می کنند نه تنها درحیات بلکه در موت هم قدرت دارند. از خودشان تعلیم 
می دهند که چیزی به نام برزخ وجود دارد، ولی این را نمی توانید در کالم بیابید. تعلیم می دهند که دعاها و عشاهای ربانی و پول، 
شما را از برزخ خارج و به ملکوت وارد خواهد نمود. کل سیستمی که براساس تعلیم او بنا شده، دروغین است. این بر بنیان قطعی 

مکاشفه ی خدا در کالم خویش قرار نمی گیرد، بلکه بر شن متحرک و فرورونده ی ناراستی شیطانی خویش قرار می گیرد.

کلیسا از تشکیالت به فرقه و درنتیجه به تعلیم غلط وارد شد. درست است. کلیسای کاتولیک رومی به اینکه خدا درکالم 
خویش است ایمان و باور ندارد. نه آقا! اگر باور داشتند، باید توبه و بازگشت می نمودند، ولی آنها می گویند که خدا در کلیسای 
خودش است. این کتاب مقدس را تاریخ کلیسای کاتولیک می سازد. این طور نیست. ببینید که آنها فقط با تعمید آب چه کرده اند. 

آنها تعمید را از تعمید مسیحی  بودن خارج ساخته و آن را یک نمونه ی مشرکانه ازعناوین ساخته اند.

بگذارید از تجربه ای که بایک کشیش کاتولیک داشتم، برایتان بگویم. یک دختری که من تعمید داده بودم، کاتولیک شده 
بود و کشیش می خواست درباره ی او با من صحبت کند. او پرسید که دختر چه نوع تعمیدی دارد. به او گفتم او را تعمید مسیحی 
دادم و تا جای که می دانم تنها طریق است. او را در نام خداوندمان عیسی  مسیح در آب فرو بردم. کشیش به من اظهار کرد که 
کلیسای کاتولیک هم، زمانی این کار را می کرد. بالفاصله از او پرسیدم که کلیسای کاتولیک چه زمانی این کار را می کرده، چون 
من تاریخ آنها را خوانده ام و نتوانستم چیزی را که او گفت، بیابم. او گفت که این در کتاب مقدس یافت می شود و عیسی کلیسای 
کاتولیک را تشکیل داد. از او پرسیدم که آیا واقعاً فکر می کند که پطرس نخستین پاپ بوده است. او قاطعانه گفت که پطرس 
نخستین پاپ بوده. از او پرسیدم که آیا تمام مراسم عشاءربانی به زبان التین گفته می شود، تا مطمئن شوند درست انجام می شود و 
این هرگز تغییر نمی کند. گفت که این حقیقت است. به او گفتم بسیار از چیزی که درابتدا داشتند، دور شده اند. به او گفتم که 
اگر کلیسای کاتولیک حقیقتاً به کتاب اعمال ایمان دارد، پس من یک کاتولیک قدیمی هستم. او به من گفت که کتاب مقدس 

سابقه و تاریخ کلیسای کاتولیک است و اینکه خدا در کلیسا بوده. من با او مخالفت کردم، چون خدا در کالم خویش است.

خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو. و اگر کسی چیزی به آنکتاب اضافه کرده و یا از آن کم کند، خدا وعده داده که تمام 
بالیای مکتوب را برهرکه به آن افزوده و یا کم کند، می افزاید و سهم ایشان را از درخت حیات منقطع می نماید.(مکاشفه 

(19−18:22

ای از  بگذارید نشانتان دهم که کلیسای کاتولیک رومی چطور فکر می کنند که خدا بجای کالمش در کلیساست. این گزیده 
که در ترس و لرز این خدمت رادر  خاطرات پاپ ژان بیست  و سوم است:“تجربه ی من در طول این سه سال بعنوان پاپ، چنان 
اطاعت محض از اراده ی خدا، که از طریق آموزشگاه مقدس کاردینال ها در انجمن محرمان به من منتقل شد، بر این اصل شهادت 
می دهد و یک دلیل ماندگار است تا من نسبت به آن صادق باشم: «توکل محض بر خدا نسبت به هر چه که مربوط به زمان حاضر و 
آرامش وآسایش کامل در رابطه با آینده باشد.»” این پاپ اعالم می کند که خدا از طریق کلیسا تکلم کرده و اراده  ی خویش را 
مکشوف می کند. او همچنین اعالم می کند که توکل و اعتماد محض خود را بر کالم انسان قرار داده و درنتیجه با آرامش کامل، 

آن را اطاعت می کند. خیلی زیبا به نظر می رسد، اما بسیار غلط است. درست مانند انحراف درباغ عدن.

کند، نه کالم خدا. در  حال بیایید به مکاشفه باب17 برویم و این زن را ببینیم، یعنی کلیسا، که بر نبوت های کذبه زیست می 
آیه ی 1، خدا او را فاحشه ی بزرگ می خواند. چرا او یک فاحشه است؟ چون در زناست. او قوم را در همان امر گرفتار نموده 
است. درمان زنا چیست؟ کالم خدا. پس این زن یک فاحشه است، چون کالم را ترک نموده است. او بر آب های بسیار نشسته که 
به مفهوم جماعت بسیار است. این قطعاً می بایست کلیسای کاذب باشد، چون کلیسای خدا کوچک است، “کسانی  که آن را 

می یابند، اندک هستند.” (انجیل متی 14:7)

توجه داشته باشید که در نظر خدا چگونه است، مهم نیست که از دید مردم چقدر عالی و فیلسوفانه به نظر می رسد. او مست 
زنای خویش است. او مست از خون شهدا بود. درست مانند ایزابل که انبیاء و کاهنین را کشت و قوم خدا را که به بت بعل 
سجده نکردند، نابود نمود. و این دقیقاً کاری است که کلیسای کاتولیک انجام داد. آنها کسانی را که در برابر قانون پاپ سرخم 
نکردند،کشتند. کسانی که کالم خدا را بجای کالم انسان می خواستند، معموالً به طرزی ب رحمانه به مرگ سپرده شدند. ولی این 

کلیسای که با مرگ برخورد می کرد، خودش مرده بود و اینرا نمی دانست. حیاتی در او نبود و هیچ آیتی هم به دنبال او نبود.

توبه فرصت 

مکاشفه 21:2

“و به او مهلت دادم تا توبه کند، اما نمی خواهد از زنای خودتوبه کند.”

دانستید که اخاب برای مدتی توبه نمود و در مالیمت در  آیا می دانید که این کلیسا حقیقتاً از اخاب بدکارتر بود؟ آیا می 
حضور خدا گام برداشت؟ نمی توانید این را درباره ی کلیسای کاتولیک رومی بگویید. او هرگز توبه نکرد، بلکه لجوجانه هرکس و 
تمام کسانی  را که خواستند به او کمک کنند تا توبه کند، از بین برد. این تاریخ است. خدا نه تنها پیغام آورانی را برای هردوره 
برخیزاند، بلکه او کمک رسانان عالی را هم برای آن پیغام آوران برخیزانید. او به هر دوره ی کلیسا، مردان ب نظیر خدا را داد و آنها 
هرگز نیاز برای توبه را به اوداد. آیا او  تالششان را کردند، تا کلیسارا به سمت خدا برگردانند. خدا مسلماً فرصت و امداد مورد 
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توبه کرده و از طریق ثمره اش آن را نشان داد؟ خیر قربان! هرگزاین کار را نکرده و هرگز هم نخواهد نمود، او مست است. او فهم خود 
را در امور روحانی از دست داده است.

حال دچار سردرگمی و این فکرنشوید که کلیسای روم چون دارد تالش می کند، از طریق تغییر اعتقادنامه اش برای اینکه با 
اعتقادنامه های پروتستان هماهنگ شود و آنها را با هم متحد سازد، بخاطرکشتار مقدسین، توبه نموده است. حتی یک  بار هم 
عذرخواهی نکرده و نگفته است که کشتار جمعی که انجام داده، اشتباه بوده است. هرگز هم این کار را نخواهد کرد. مهم نیست که 
در این زمان خاص، چقدر مالیم و رئوف ظاهر شود، باز هم برای کشتن برخواهدخاست، چون قتل در قلب شرور و توبه  نکرده ی او 

قرار دارد.

اعالم حکم بر ضد فاحشه

مکاشفه 23−22:2

گردانم، اگر از  “اینک او را بر بستری می اندازم و آنانی راکه با او زنا می کنند، به مصیبتی سخت مبتال می 
اعمال خود توبه نکنند؛

ی جگرها و  و اوالدش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه همه ی کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده 
قلوب و هر یکی از شمارا بر حسب اعمالش خواهم داد.“

چه؟ این زن یک فاحشه است و فرزندانی دارد؟ اگر چنین است و او از فحشای خود صاحب فرزندان شده، پس چنان که 
کالم گفته، باید به آتش سوزانده شود. این انتهای او خواهد بود و چون او به آتش سوزانده خواهد شد، سرانجام او دریاچه ی آتش 
است. ولی یک لحظه صبر کنید و به این فرزندان فکر کنید. زن کسی است که فرزندان از او خارج می شوند. این واضح است، 
چون این زن فرزندانی داشت که از او خارج شدند، ولی آنها هم همان کاری را کردند که او انجام داد. یک کلیسا را به من نشان 
بدهید که از تشکیالت خارج شده و دوباره به آن برنگشته باشد. یک مورد هم وجود ندارد. حتی یک مورد. لوتری ها خارج شدند 
و دوباره خود را سازمان دادند و اآلن دست  در  دست این حرکت جهانی هستند. متدیست ها خارج شدند، ولی دوباره تشکیالت 
شدند. یک خارج  شدن دیگر قرار است باشد. و جالل بر خدا! آنها تشکیالت نخواهند شد، چون حقیقت را می دانند. آن گروه، 

عروس زمان آخر خواهد بود.

اینجاگفته شده که این فاحشه دارای فرزندان است، آنها چه بودند؟ دختر بودند، چون آنها هم مانند او، کلیسا بودند. این 
نکته ی خیلی جالب است. ایزابل و اخاب یک دختر داشتند،آن دختر با یورام، پسر یهوشافاط ازدواج کرد و دوم پادشاهان 18:8 

می گوید که

“یورام در طرق پدر زن خود گام برمی داشت.”

او به واسطه ی این ازدواج به سمت بت پرستی حرکت کرد. او یهودای خداترس و خداپرست را به بت پرستی رساند. این دقیقاً 
همان کاری است که این کلیساهای دختر انجام داده اند، همان طورکه به شما نشان دادم. آنها در راستی شروع می کنند و به نکاح 
تشکیالت در می آیند و کالم را بخاطر سنت ها، اعتقادنامه ها و چیزهای دیگر ترک می کنند. بگذارید این راعنوان کنم، عبرانیان 

7:13 می گوید:

“مرشدان خود را که کالم خدا را به شما بیان کردند، بخاطر دارید...”

این کالم است که مرشد ماست، نه انسان. مرد بعنوان شوهر، سر زن است. ولی کلیسا هم زن است، و مرشد و حاکم او، کالم 
است. عیسی کالم است. اگر او (کلیسا) کالم را رد کند وچیز دیگری را بعنوان سر بپذیرد، زانی است. حال یک کلیسا را نام 

ببرید که کالم رابخاطر سنت و اعتقادنامه ها ترک نکرده باشد، آنها همه زانی هستند، دختر به مادرش رفته است.

مجازات فاحشه و فرزندان او چه خواهد بود؟ خوب، این مجازات دوگانه خواهد بود. نخست، او گفت که: “او را در بستر 
خواهم انداخت.” طبق آخرین بخش آیه ی 22، این بستر، بستر مصیبت یا مصیبت عظیم خواهد بود. این دقیقاً چیزی است که 
عیسی در انجیل متی1:25−13گفت. ده باکره بودند، پنج باکره ی دانا و پنج نادان. پنج دانا، روغن (روح القدس)داشتند، ولی پنج 
باکره ی دیگر فاقد روغن بودند. وقتی آواز بلند شد که: “اینک داماد می آید”، پنج باکره ی نادان مجبور بودند برای یافتن روغن 
تالش کنند، درحالی که پنج باکره ی دانا به بزم نکاح وارد شدند. پنج باکره ای که بیرون ماندند،به مصیبت عظیم وارد شدند. این 
اتفاقی است که برای تمام کسانی  که ربوده نمی شوند،خواهد افتاد. این چیزی است که بر فاحشه و دخترانش خواهد آمد. 
دوماً،می گوید که آنها را به قتل خواهد رسانید، یا آن گونه که ترجمه ی تحت اللفظی می گوید:“آنها را با موت به موت می سپارد.” 
این گویش عجیب است. ممکن است که ما بگوییم: “یک نفر از طریق اعدام یا صندلی الکتریکی یا روش دیگری کشته 

شود.”اما اینجا می گوید: “آنهابا موت به موت سپرده شوند.” خود موت دلیل مرگ آنهاست.

می خواهم این را به وضوح ببینید، چون دوباره به این تصویرمان از دختر ایزابل که در مسکن یهودا ازدواج کرد و از این طریق 
آنها را به بت پرستی کشانید و باعث شد که خدا،یهودا را به مرگ بسپارد، خواهم پرداخت. این کاری است که بلعام هم انجام 

داد.
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پس اینجا ایزابل را داریم با شرک و کفر او و در آنجا یهودا را با پرستش درست و زندگی سخت در کالم. ایزابل، دخترش را به 
عقد یورام درمی آورد، زمانی که این اتفاق می افتد،یورام باعث می شود که قوم بت پرست شوند. لحظه ای که آن ازدواج اتفاق افتاد، 
یهودا مرد. موت روحانی وارد شد. لحظه ای هم که نخستین کلیسای روم تشکیالت شد، مرد. لحظه ای که لوتری ها تشکیالت 
شدند، موت وارد شد و آنها مردند. در آخر پنطیکاستی ها آمدند.آنها هم تشکیالت شدند و روح آنها را ترک کرد، هرچند که آنها 
این را باور ندارند.اما او آنها را ترک کرد. آن نکاح، موت را آورد. سپس نور یگانگی الوهیت آمد. آنها تشکیالت شدند و آنها هم 
مردند. سپس وقتی که آتش خدا در سال 1933، در رودخانه ی اوهایو فرو ریخت، یک بیداری شفا تمام جهان را دربر گرفت؛ اما 
این هرگز از طریق هیچ تشکیالتی نیامد. خدا به بیرون از گروه های پنطیکاستی رفت، بیرون از تشکیالت. و نیزکاری را که 
تواند از  می خواهد در آینده انجام دهد، بیرون از تشکیالت خواهد بود. خدا نمی تواندبه  واسطه ی یک مرده کار کند. او فقط می 

ده کار کند. آن اعضای زنده بیرون از بابل هستند. طریق اعضای زن

پس می بینید که «موت» یا «تشکیالت» وارد شد و کلیسا مرد، یا برای اینکه ساده تر بگوییم، موت ساکن جای شد که 
اندکی قبل، فقط حیات سلطنت می کرد. همان طور که حوّا موت را به بشر وارد کرد، تشکیالت هم امروز موت را آورده است، 
زیرا تشکیالت محصول دو منحرف  کننده و فاسد  کننده، یعنی نقوالوی گری و بلعامیسم است که توسط نبیه ایزابل تکثیر یافته 
است. حوا باید بخاطر عمل مهیبش در کنار مار سوزانده می شد.اما آدم دخالت کرد، به سرعت او را به خویش گرفت تا حوا 
که این مذهب شیطانی در طول ادوار به تکامل خود برسد، کسی نخواهد بود که مداخله کند و او با اغواگر  نجات یابد. اما وقتی 

خویش سوزانده خواهد شد، زیرا فاحشه، فرزندانش، ضد مسیح و شیطان جای خود را در دریاچه ی آتش خواهند یافت.

اینجاکمی از روند خودمان خارج می شوم و شاید باید آن را برای پیغام دوره ی آخر نگاه دارم، ولی به نظرم درست باشد که 
اآلن مطرح کنم، چون به وضوح با تشکیالت و چیزهای که قرار است به واسطه ی آن اتفاق بیفتد، مرتبط است و می خواهم به شما 

هشدار بدهم.

مکاشفه18−1:13

“و او بر ریگ دریا ایستاده بود. و دیدم وحشی از دریا باال می آید که ده شاخ و هفت سر دارد و بر شاخ هایش 
ده افسر، و بر سرهایش نام های کفر است.

و آن وحش را که دیدم، مانند پلنگ بود و پای هایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر. و اژدها قوت 
خویش و تخت خود و قوت عظیمی به ویداد.

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.

و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود،پرستش کردند و وحش را سجده کرده، گفتند که: “کیست مثل 
وحش و کیست که با وی می تواند جنگ کند؟”

و به وی دهانی داده شد که به کبر و کفرتکلم می کند؛ و قدرتی به او عطا شد که مدت چهل و دو ماه عمل 
کند.

پس دهان خود را به کفرهای بر خدا گشود، تابر اسم او و خیمه ی او و سکنه ی آسمان کفر گوید.

و به وی داده شد که با مقدسین جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد؛ و تسلط بر هر قبیله و قوم و زبان و امت، 
بدو عطا شد.

و جمیع ساکنان جهان، جز آنانی که نام های ایشان در دفتر حیات برّه ای که از بنای عالم ذبح شده بود، 
مکتوب است؛ او را خواهندپرستید.

اگر کسی گوش دارد، بشنود.

باید او به شمشیر کشته گردد. در  اگر کسی اسیر نماید، به اسیری رود؛ و اگرکسی به شمشیر قتل کند، می 
اینجاست صبر و ایمان مقدسین.

و دیدم وحش دیگری را که از زمین باال می آید و دو شاخ مثل شاخ های برّه داشت و مانند اژدها تکلم 
می نمود؛

و با تمام قدرت وحش نخست، در حضور وی عمل می کند و زمین و سکنه ی آن را بر این وامی دارد که وحش 
نخست را که از زخم مهلک شفا یافت، بپرستند.

و معجزات عظیمه بعمل می آورد، تا آتش را نیزاز آسمان در حضور مردم به زمین فرود آورد.
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و ساکنان زمین را گمراه می کند، به آن معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید. و به 
ساکنان زمین می گوید که صورتی را از آن وحش که بعد از خوردن زخم شمشیر زیست نمود، بسازند.

و به وی داده شد که آن صورت وحش را روح بخشد تا که صورت وحش سخن گوید و چنان کند که هرکه 
صورت وحش را پرستش نکند، کشته گردد.

و همه را از کبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غالم و آزاد بر این وا می دارد که بر دست راست یا بر پیشانی خود 
نشانی گذارند.

و اینکه هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد، جز کسی که نشان یعنی اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد.

در اینجا حکمت است. پس هر که فهم دارد، عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان است و عددش 
ششصد و شصت و شش است.“

این باب، قدرت کلیسای روم و آنچه را که توسط تشکیالت انجام خواهد داد، نشان می دهد. یادتان باشد که این تاک 
دروغین است. بگذار نام خداوند را بر خود بگذارد، این کارهارا تنها در دروغ انجام می دهد. سر او خداوند نیست، بلکه شیطان؛ و 
درنهایت کامالً با وحش شناسانده شده و هویت می یابد. فاحشه سوار بر وحش به طور مجزا قوّت او را درخدای زور (شیطان) 

نشان می دهد، نه خدای ما، خداوند عیسی  مسیح.

درآیه ی 17، به وضوح نشان می دهد که او قدرت مطلق تجارت جهان را بدست خواهد آورد، چون هیچ کس غیر از او 
توانای خرید و فروش را ندارد. این در مکاشفه 9:18−17تأیید شده، دست  داشتن او با پادشاهان، سروران و تجار را نشان 

می دهد که همه ی آنها مرتبط با روم و تجارت است.

متوجه می شویم که وحش نفوذ خود را به واسطه ی صورتی که برای او ساخته شده است، گسترش  در مکاشفه 14:13 
می دهد. صورتی که ساخته شده، شورای همه جانبه ی جهانی است، که درآن تمام کلیساهای سازمان  یافته و تشکیالت شده با 
کلیسای کاتولیک روم دور هم جمع می شوند. (اآلن هم درحال انجام آن هستند.) به احتمال زیاد این اتحاد برای اینکه قدرت 
کمونیسم را متوقف کند، خواهد آمد. اما از آنجا که کمونیسم مانند نبوکدنصر برخیزانیده شده تا جسم فاحشه را بسوزاند، روم 
مغلوب شده و از بین خواهد رفت. توجه داشته باشید، هر جای که کلیسای رومی رفت، کمونیسم آن را دنبال کرد. باید آن گونه 
باشد. بگذارید اآلن به شما هشدار بدهم، شاید به این فکر کنید که کمونیسم تنها دشمن شماست. نه قربان! کلیسای کاتولیک هم 

هست، حتی به مراتب بیشتر.

حال مکاشفه 1:13−4 را بخوانیم و این را با مکاشفه 1:12−5 مقایسه کنیم.

مکاشفه4−1:13

“و او بر ریگ دریا ایستاده بود. و دیدم وحشیاز دریا باال می آید که ده شاخ و هفت سر دارد و بر شاخ هایش 
ده افسر، و بر سرهایشنام های کفر است.

و آن وحش را که دیدم، مانند پلنگ بود و پای هایشمثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر. و اژدها قوت 
خویش و تخت خود و قوت عظیمی به ویداد.

و یکی از سرهایش را دیدم که تا به موتکشته شد و از آن زخم مهلک شفا یافت و تمامی جهان در پ این 
وحش در حیرت افتادند.

و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود،پرستش کردند و وحش را سجده کرده، گفتند که: “کیست مثل 
وحش و کیست که با وی می تواندجنگ کند؟”

مکاشفه5−1:12

هایش و بر سرش تاجی از  “و عالمتی عظیم در آسمان ظاهر شد: زنی کهآفتاب را دربر دارد و ماه زیر پای 
دوازده ستاره است،

و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاییدنفریاد بر می آورد.

و عالمتی دیگر در آسمان پدید آمد، که اینکاژدهای بزرگ آتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر 
سرهایش هفت افسر؛

و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده، آنهارا بر زمین ریخت. و اژدها پیش آن زن که می زایید، بایستاد تا 
چون بزاید، فرزند اورا ببلعد.
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پس پسر نرینه ای را زایید که همه ی امت هایزمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد 
خدا و تخت او ربوده شد.“

شیطان و مذهب شیطانی او در هر دو این وحش ها هستند. در مکاشفه باب 13، وحشی که زخمی مهلک یافته بود و رو به 
موت بود، ولی دوباره زنده ماند، امپراطوری مشرک روم است که در برابر یورش بربرها سقوط کرد و به این ترتیب، قدرت موقتی 
خود را از دست داد. اما آن را دوباره در روم پاپ بدست آورد. متوجه این می شوید؟ امتی که با خردکردن همه حکمرانی می کرد و 
به قوی ترین امپراطوری که تابحال شناخته شده است، تبدیل شد، درنهایت زخمی مهلک دریافت نمود. قدرت او به طور فیزیکی، 
به طور مثال قدرت کنترل ارتش ها و غیره از میان رفته بود. اما در زمان کنستانتین دوباره حیات یافت، چون روم پاپ در تمام جهان 
نفوذ کرده و قدرت او مطلق است. او از پادشاهان و تجار جهان استفاده می کند و در مذهب کشنده  و قوّت مالی اش، بعنوان الهه ی 
عصر حاضر حکومت می کند. او همچنین اژدهای است که در انتظار ایستاده بود تا فرزند نرینه را ببلعد. هیرودیس تالش کرد تا 

خداوند عیسی را بکشد و نتوانست. بعداً عیسی توسط سربازان رومی مصلوب شد، ولی اکنون به نزد تخت باال برده شده است.

حال، در کنار چیزی که اآلن گفتم، رویای دانیال رابخاطر بیاورید. آخرین بخش آن تصویر، آخرین قدرت جهان در پاها بود. 
آن قدرت از گِل و آهن بود. می دانیم که آهن امپراطوری روم است، ولی اکنون دیگر، آهن سخت نیست. گِل با آن مخلوط شده 
است. اما درعین حال آنجاست و دارد روابط جهانی را، هم در کشورهای دمکراتیک و هم در آنهای که استبداد بیشتری دارند، 

اداره می کند. کلیسای رومی درهر کشوری هست، در همه ادغام شده است.

بگذارید نکته ی کوچکی درمورد آهن و گِل به شما بگویم. زمانی را یادتان هست که خروشچف درسازمان ملل کفش خود را 
به روی میز کوبید؟ آنجا پنج کشور شرقی و پنج کشور غرب بودند. خروشچف به نمایندگی از کشورهای شرقی صحبت می کرد و 
رئیس جمهور آیزنهاور به نمایندگی از غرب. به زبان روسی، خروشچف یعنی «گِل» وآیزنهاور یعنی «آهن»، دو رهبر اصلی جهان، دو 

انگشت بزرگ پا از آهن و گِل، در کنارهم بودند. ما در انتهای همه  چیز هستیم.

درآیه ی 4 می پرسد:

“کیست که می تواند با وی جنگ کند؟”

اکنون در این زمان نام های بزرگی در جهان هستند. کشورهای قدرتمندی وجود دارند، ولی روم است که لحن وتوازن را 
مشخص می کند. پاپ در جایگاه راننده است و قدرت او افزوده خواهد شد. هیچ کس نمی تواند با او جنگ کند.

آیه ی6:

“پس دهان خود را به کفرهای بر خدا گشود.”

(تعلیم فرایض انسان بجای احکام،دوستدار عشرت، سرسخت، داشتن صورت دینداری و انکار قوّت آن) او نام خدا را 
خدشه دارکرد تا با تغییر نام به عناوین و سر باز زدن از انجام هر چیزی به غیر از آن، به خیمه ی او و سکنه ی آسمان کفر گوید.

آیه ی7:

“و به وی داده شد که با مقدسین جنگ کند.”

جفا و آزار، مرگ برای ایماندار راستین و همه  چیز به نام خداوند، برای اینکه به نام خداوند کفر گفته شود، حتی درروسیه، 
بخاطر کاری که مذهب کاتولیک آنجا انجام داده است.

آیه ی8:

“و جمیع ساکنان جهان، (جز آنانی که نام های ایشان در دفتر حیات برّه ای کهاز بنای عالم ذبح شده بود، 
مکتوب است.) او را خواهند پرستید.”

خدارا شکر که گوسفندان او را نخواهند پرستید، همه به جز برگزیدگان فریب خواهند خورد. اما آنها فریب نخواهند خورد، 
چون آنها آواز شبان را می شنوند و او را دنبال می کنند.

پس اکنون این را ببینید، چیزی که داشتیم تالش می کردیم تا به شما نشان دهیم. این بذر موت که در اولین دوره شروع شد، 
بذر تشکیالت، سرانجام رشده کرده و درختی شده که هر پرنده ی ناپاک در آن سکنی گزیده است. علی رغم اینکه ادعا می کند 
ت است. آنها از موت او سهیم می شوند. این سیستم جهانی عظیم  و دهنده ی حیات است، او دهنده ی موت است. ثمره ی او م
کلیسا، جهان را فریب می دهد که نجات روحانی و جسمانی در او قراردارد، امت های ب شمار را فریب داده، هالک می سازد. اما 
او فقط نمایانگر موت است و این الشه ی مرده ، با موت خود در دریاچه ی آتش، به موت خواهد رسید. اوه، آن انسان هامی بینند 

که عاقبت آنها با ماندن در او چه خواهد بود. “ از او خارج شوید، چرا بمیرید؟”
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هشدار نهای

مکاشفه 23:2

ی جگرها و  “و اوالدش را به قتل خواهم رسانید.آنگاه همه ی کلیساها خواهند دانست که منم امتحان  کننده 
قلوب و هر یکی از شما را بر حسب اعمالش خواهم داد.”

خدا به قلب ها می نگرد. این هرگز تغییری نکرده است و تغییر هم نخواهد نمود. اینجا، همان گونه که در سرتاسر ادوار دو گروه 
وجود دارند، هر دو مدعی هستند که مکاشفه شان از خداست و مدعی رابطه با خدا هستند.

“و لیکن بنیاد ثابت خداقائم است و این مهر را دارد که «خداوند کسان خود را می شناسد» و «هرکه نام 
مسیح راخواند، از ناراستی کناره جوید.»

دوم تیموتائوس 19:2

“خداوند امتحان  کننده ی جگرها...”

عبارت«امتحان  کننده» (تفتیش  کننده) یعنی «دنبال  کردن» یا «پیگیری  کردن»، خدا افکار ما را تفتیش و دنبال می کند. او 
می داند که در دل ما چیست. او اعمال ما را می بیند که ظهور قطعی و روشن چیزی است که در درون ما قرار دارد. از دل است که 
یا عدالت یاشرارت صادر و نشأت می گیرد، نیّات ما، اهداف ما، همه  چیز. او اعمال ما را می بیند و بر او آشکار است؛ هر عملی، 
هر کالمی در داوری خواهد آمد، زمانی که حساب حیات داده می شود. تاک دروغین هیچ ترسی از خدا نداشت و باید بهای آن را 
بپردازند. هرکس که به نام او مسمی است، زندگی ای مانند یکی از مقدسین داشته باشد. شاید بتوانیم مردم را فریب دهیم، ولی 

هرگز نمی توانیم خداوند را فریب دهیم.

وعده در آن ادوار تاریکی

مکاشفه 25−24:2

“لکن باقی ماندگانشما را که در طیاتیرا هستید و این تعلیم را نپذیرفته اید و عمق های شیطان را 
چنان کهمی گویند نفهمیده اید، بار دیگری بر شما نمی گذارم،

جز آنکه به آنچه دارید تا هنگام آمدن من تمسک جویید.“

حال قبل از اینکه بخواهیم به وعده بپردازیم، بگذارید دوباره نشان بدهم کلیسای که دراین کتاب توسط روح از آن صحبت 
شده، دو تاک دارد که شاخه های آن در هم تنیده اند.

“لکن باقی ماندگان شما را که در طیاتیرا هستید و این تعلیم را نپذیرفته اید.”

ایناهاش! او دارد از دو گروه صحبت می کند. یکی تعلیم را دارد و دیگری ندارد. آنها آنجا هستند، در سرتاسر امت ها 
پراکنده شده اند و تعلیم آنها در تضاد با یکدیگراست، یکی از خداست، اعماق او را می شناسد، و دیگری از شیطان است و 

اعماق شیطان رامی شناسد.

“باردیگری بر شما نمی گذارم.”

عبارت بار یعنی فشار یا وزن. فشار ادوار تاریکی این بود، یا باید خم می شد، یا شکسته می شد. سجده کن، یا بمیر. این 
تفتیش عقاید بود، قدرت امپراطوری که از پرستش شیطانی حمایت می کرد. یا وارد تشکیالت شوید، یا بهای آن را با جانتان 
بپردازید. هر دوره ای فشار خودش را داشت. به طور مثال فشار عظیم دوره ی آخر، فشار ثروت است، یک زندگی راحت و تنش های 
عصب در یک عصر بغرنج و پیچیده که به نظر می رسد ما مناسب زندگی در آن نیستیم. حال این عصر چهارم به نظرمی رسد که 

باری مشخص و واضح داشته است و آن هم این بود که با روم مقابله کند و تابه موت برای کالم بایستد.

“عمق های شیطان را نشناخته اند.”

به نظر می رسد که این آیه توسط مفسرین نادیده گرفته شده است، چون نمی توانستند سر در بیاورند که چه تعلیم و یا چه 
تجربه ای موردنظر این آیه هست. درحقیقت درک مفهوم این آیه، خیلی ساده است. بیایید اول بدانیم که اعماق خدا چیست و 

نقطه ی مقابل آن برای اعماق شیطان صادق خواهد بود.

افسسیان19−16:3

“که بحسب دولت جالل خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوّت زورآور شوید،
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تا مسیح به وساطت ایمان در دل های شماساکن شود؛

و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده،استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و 
عمق و بلندی چیست؛

و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفتاست تا پر شوید، تا تمامی پری خدا.“

حال طبق این آیات، وقتی کسی اعماق خدا را در زندگی خود تجربه می کند، این یک تجربه ی واقعی شخصی از روح 
خداست که در وی ساکن است و ذهن او به حکمت و معرفت خدا به  واسطه ی کالم منور گشته است. ولی عمق شیطان در آن 
خواهد بود که او تالش می کند تا این را از بین ببرد. او همیشه تالش می کند که یک جایگزین برای این حقیقت خدا بسازد. 
چگونه این کار را می کند؟ معرفت راستی خدا را دور می کند و کالم را با پیش  بردن کالم خود، از بین می برد. “آیا خدا واقعاً این 
را گفته است؟” سپس او مسیح شخصی در روح های ما را جایگزین می کند. تجربه ی تولد تازه، بخاطر پیوستن به یک کلیسا رد 
خواهد شد. اعماق شیطان به آن دوره وارد شده و میوه ی اعماق شیطان که دروغ ها،کشتار و جرائم هولناک است، از آن ثمر آمده 

است.

ا اداش ه پ

مکاشفه29−26:2

“و هرکه غالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امت ها قدرت خواهم بخشید،

تا ایشان را به عصای آهنین حکمرانی کند و مثل کوزه   های کوزه گر خرد خواهند شد، چنان که من نیز از پدر خود یافته ام.

و به او ستاره ی صبح را خواهم بخشید.

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

“هرکه غالب آید و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد.”

از سخنان روح درمورد اعمال، مشخص است که روح دارد تالش می کند، تا خاصان خود را بر آن دارد که نظر او درمورد 
اعمال عدالت را بدانند. او چهار بار به اعمال اشاره می کند و اکنون می گوید آنکه اعمال او را صادقانه تا انجام نگاه دارد، قدرت 
بر امت ها به او داده شده، قدرتمند، تواناو حاکمی که بدون تردید می تواند بسیار قدرتمند با هر شرایطی مقابله کرده و از عهده ی 
آن برآید، که حتی سخت ترین دشمن هم در صورت لزوم خرد خواهد شد. نمایش حکومت و قوّت او دقیقاً مانند خود پسر خواهد 

بود. این بسیار ب نظیر است.

گذاران را اجیر  ولی بیایید این وعده را در پرتو این دوره ببینیم. روم قدرتمند با حمایت حکومت، پادشاهان، ارتش ها و قانون 
می کند، می شکند و درعوض همه را ازآن خود می کند. او میلیون ها نفر را کشته و میلیون ها نفر دیگر را که در برابر او سجده 
نکردند، تا حد مرگ، گرسنگی داده است. او به طرزی غیرقابل تحمل شاهان را برقرار می کند و یا هروقت که بتواند به پایین 
می کشد. بله، دخالت او به راستی باعث سقوط امت ها شده، زیرا او مصمم است تا برگزیدگان خدا را از بین ببرد. اعمال او 
اعمال شریر است، زیرا او هم مانند وی دروغ می گوید و قتل می کند. اما روزی می رسد که خداوند می گوید: “این دشمنان من را 
بیاورید و آنها را ذبحکنید.” سپس عادالن با خداوند خود خواهند بود، وقتی که غضب عدالت او بر کفرگویان ریخته شده باشد. 
عادالن در جالل با او خواهند ماند و آنانی را که زمین را از بین بردند، از بین خواهند برد. این دروه، دوره ی برگرداندن صورت و 
گونه بود،دوره ی پریشانی مهیب، ولی روزی خواهد آمد، زمانی که حقیقت، استیال خواهد یافت و کیست که در آتش آن بایستد و 

امن باشد؟ فقط نجات یافتگان خداوند.

“و به او ستاره ی صبح را خواهم بخشید.”

طبق این آیات، عیسی ستاره ی صبح است.بنابراین روح، دارد به برگزیدگان دوران تاریکی و سپس ادوار آینده که در راه 
است،یک وعده می دهد.

ی خود را فرستادم تا شمارا در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داوود و  “من عیسی، فرشته 
ستاره ی درخشنده ی صبح هستم.”

مکاشفه16:22

و کالم انبیا را نیز محکم تر داریم، که نیکو می کنید اگر در آن اهتمام کنید، مثل چراغی درخشنده در مکان 
تاریک تا روز بشکافد و ستاره ی صبح در دل های شماطلوع کند.

دوم پطرس 19:1
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هم اکنون این را اعالم کرده ایم که عیسی خود را با پیغام آور هر عصر می شناساند. آنها مکاشفه ی کالم برای هر مقطع را از او 
دریافت می کنند. این کالمِ مکاشفه  برگزیدگان خدا را از جهان بیرون آورده و در اتحاد کامل با عیسی قرار می دهد. این پیغام آوران، 
ستاره خوانده شده اند، زیرا با نورِ به عاریت گرفته شده یا انعکاس نور از پسر،یعنی عیسی  مسیح می تابند. آنها همچنین ستاره 

خوانده شدند، زیرا در شب، «دارنده ی نور» هستند. به این ترتیب در تاریکی گناه، آنها نور خدا را برای قوم می آورند.

این ادوار تاریکی است. این دوره به طور خاص تاریک است، چون تقریباً کالم خداوند،کامالً از قوم مخفی است. تقریباً 
ی آنها از  معرفت اعلی علیین، به طور کامل از بین رفته است. موت به تعداد ب شماری از ایمانداران غالب شده، تا جای که رتبه 
طور قطع شیطان بر قوم خدا ظفر  میان رفته است. امور خدا تا این تاریخ در پایین ترین سطح قرار دارد و به نظر می رسید که به 

خواهد یافت.

اگرهرگز قومی بوده که نیاز به وعده ی پذیرش سرزمینی را که نوری در آن نیست، داشته باشد، قوم دوران تاریکی است. و 
بخاطر همین است که روح دارد وعده ی ستاره ی صبح را به آنها می دهد. او دارد به ایشان می گوید که ستاره ی اصلی، یعنی 
عیسی که در نورساکن است و احدی از انسان نزدیک آن نتواند شد، در پادشاهی آینده، ایشان را به حضور شخصی خود منور 
می سازد. او دیگر از ستارگان (پیغام آوران) استفاده نخواهد نمود تادر تاریکی بدرخشند، بلکه این خود عیسی خواهد بود که رو  

در  رو با ایشان سخن خواهدگفت. او ملکوت خویش را با ایشان تقسیم خواهد نمود.

ی صبح است که آشکار است. وقتی خورشیدما (عیسی) بیاید، دیگر  وقتی نور خورشید شروع به تابیدن می کند، این ستاره 
نیازی به پیغام آوران نخواهد بود. او خودش پیغام خوشی رابرای ما خواهد آورد و چنان که او در ملکوت خویش حکمرانی می کند 

و ما در حضور او زیست می کنیم، نور کالم در روز کامل و عالی ما، روشن تر و روشن تر خواهد شد.

اشتیاق چه  چیزی به جز خود عیسی را می توانیم داشته باشیم؟ آیا او همه  چیز، یعنی عالیِ همه  چیز نیست؟

“آنکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.” آمین! و خداوند خدا! چنین باد که به روح تو، حقیقت تو را 
بشنویم.


