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“و به فرشته ی کلیسای در فیالدلفیه بنویس که، این رامی گوید آن قدوس و حق که کلید داوود را دارد که 
می گشاید و هیچ کس نخواهد بست و می بندد و هیچ کس نخواهد گشود.

اعمال تو را می دانم.اینک دری گشاده پیش روی تو گذارده ام که کسی آن را نتواند بست، زیرا اندک قوّتی 
داری و کالم مرا حفظ کرده، اسم مرا انکار ننمودی.

اینک می دهم آنانی را از کنیسه شیطان که خود را یهود می نامند و نیستند بلکه دروغ می گویند. اینک ایشان 
را مجبور خواهم نمود که بیایند و پیش پای های تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبت نموده ام،

چون که کالم صبر مرا حفظ نمودی، من نیز تو را محفوظ خواهم داشت، از ساعت امتحان که بر تمام ربع 
مسکون خواهد آمد تا تمامی ساکنان زمین را بیازماید.

به زودی می آیم، پس آنچه داری حفظ کن، مبادا کسی تاج تو را بگیرد.

هرکه  غالب آید، او را در هیکل خدای خود ستونی خواهم ساخت و دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام 
خدای خود را و نام شهر خدای خود یعنی اورشلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای من نازل می شود و نام 

جدید خود را بر وی خواهم نوشت.

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

فیالدلفیه

فیالدلفیه در 120 کیلومتری جنوب شرقی ساردس قرار داشت و دومین شهر بزرگ لیدیه بود. این شهر بر چندین تپه در یک 
ناحیه مشهور کشت انگور بنا شده بود. بر روی سکه های آن تصویری از باکوس و پیکر باکانت (کاهن باکوس) نقش بسته بود. 
جمعیت شهر شامل یهودیان، مسیحیان با اصلیت یهودی و کسانی  که از بت پرستی ایمان آورده بودند، بود. شهر چندین بار زلزله را 
تجربه کرد، ولی در بین تمام هفت شهر مکاشفه دارای بیشترین دوام بود. درحقیقت این شهر تحت نام آالشهیر، یا شهر خدا هنوز 

در ترکیه وجود دارد.

نقش ضرب شده روی سکه ها نشانگر این است که باکوس خدای مورد پرستش شهر می باشد. باکوس همان نینوس یا نمرود 
است. هرچند که اغلب ما تصوری عیاش و مست از او داریم، اما او «سوگوار» است.

این چه چیزی را به یاد ما می آورد. سکه ای داریم که در یک  طرف آن تصویر یک خدا و طرف دیگر، تصویری از یک کاهن 
یا یک نبیه را دارد. سکه را باال بیندازید، فرقی می کند که بر کدام طرف پایین بیاید؟ خیر قربان! هنوز همان سکه است. این 

مذهب رومی عیسی ومریم است.

ی زنای خویش مادر  ما فقط به روم فکر نمی کنیم. خیر، فقط یک فاحشه ی بزرگ وجود ندارد. مسلماً نه، چون او، به واسطه 
شد. دختران او اکنون ضرب همان سکه هستند. تنها در یک طرف سکه پرستش عیسی را کشیده اند و در طرف دیگر نبیه، کاهن 
زن را هم دارند که اعتقادنامه ها ودگم ها و فرضیه های خود را می نویسد و به جهت نجات، به مردم می فروشد و اصرار می کند که 

تنها او نور حقیقی را دارد.

این اصل که این دوره توسط سکه مشخص شده است، بسیار قابل توجه است. چون مادر و دختران دارند راه وردشان را به 
ملکوت می خرند. بهای پرداخت شده پول است، نه خون. پول،قوّتی است که آنها را پیش می برد، نه روح. خدای این جهان 

(مأمون) چشمان ایشان راکور کرده است.

اماسروکار داشتن آنها در موت، به زودی به انتها خواهد رسید. زیرا این عصری است که روح ندا می کند: “اینک به زودی 
می آیم.” آمین! بیا ای خداوند عیسی.
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دوره

تا 1906 بعد از میالد بود. این دوره بخاطرنام شهر فیالدلفیه، عصر محبت  عصرکلیسای فیالدلفیه مابین سال های 1750 
برادرانه خوانده شده است، چون فیالدلفیه یعنی «محبت برادرانه».

ر و آ پیغام 

جون 1973، در اپوورث متولد شد و یکی از نوزده  پیغام آور این دوره بدون تردید وسلی است. جان وسلی در 17 
فرزندسموئیل و سوزانا وسلی بود. پدر او سرپرست یک کلیسا در انگلستان بود. ولی به احتمال زیاد تبدیل مذهب جان بیشتر 
که در اورفورد بود، او و چارلز  بخاطر زندگی مثال  زدنی مادرش بود، تا الهیات پدرش. جان یک محقق بسیار بااستعداد بود. زمانی 
جزئی از گروهی شدند که پرستش روحانی آنها این بود که بجای اینکه تعلیم را استاندارد خود بسازند، بصورت تجرب و براساس 
حقیقت زندگی کنند. آنها یک راهنمای عملی تنظیم کردند، مثل بخشش به فقرا، عیادت از بیماران و زندانیان،بخاطر همین 
متدیست و عناوین استهزا  کننده ی دیگر به آنها خطاب می شد. رویای نیاز مردم دنیا به مذهب آن قدر در جان نفوذ کرده بود که 
بعنوان میسیونر به آمریکا (جورجیا) و میان سرخ پوستان رفت. در طول سفر متوجه شد که خیلی ازمسافران کشتی از مرداویان 
بودند. او عمیقاً تحت  تأثیر صبوری، بردباری، آرامی وشجاعت آنها در هر شرایطی بود. صرف نظر از خودانکاری و سخت  کوشی، 
زحمات او درجورجیا ب نتیجه بود و به شکست انجامید. او به انگلستان بازگشت، با این فریاد که:“من به آمریکا رفتم تا 

سرخ پوستان را به ایمان درآورم. حال چه کسی من را به ایمان درخواهد آورد؟”

او درلندن باز با چند نفر از مرداویان آشنا شد. این پیتر بوهلر بود که راه نجات را به او نشان داد. او در خشم و ناامیدی 
چارلز، که درک نمی کرد چطور ممکن است چنین فرد روحانی مانند جان بگوید که قبالً در راستی خدا نبوده، تولد تازه یافت. 

هرچند مدت زیادی بعد از آن طول نکشید که چارلز هم به فیض، نجات یافت.

اکنون وسلی شروع به موعظه ی انجیل از پشت منبرهای که سابقاً به آنها دسترسی داشت، نمود؛اما زیاد طول نکشید که او 
را رد کردند. در این زمان بود که دوست قدیمی او جورج وایت فیلد کمک شایانی به او کرد، چون از جان دعوت کرد که بیاید و به 
او در موعظه ی انجیل در جاهای که هزاران نفر به کالم گوش می دادند، کمک کند. وسلی در ابتدا اعتقادی به این نداشت که 
بجای ساختمان در فضای باز موعظه کند، اما وقتی ازدحام جمعیت و عمل انجیل در قوّت روح را دید، با تمام دل به چنین 

موعظه ای روی آورد.

نظر  کار به چنان درجه و رتبه ای رسیده بود که او شروع کرد به فرستادن تعداد ب شماری از افراد عامی برای موعظه ی کالم. به 
می رسید که این شبیه به پنطیکاست باشد، یعنی زمانی که روح، مردانی را در یک شب با قوت بلند کرد تا انجیل را موعظه کنند 

و تعلیم بدهند.

مخالفت خشونت آمیزی با کار او وجود داشت، ولی خدا با او بود. اعمال روح به طور عظیم آشکارمی شدند و غالب اوقات 
چنان روح الزامی بر افراد قرار می گرفت که قوّت را از آنهامی گرفت، بر زمین می افتادند و در حزن و اندوه بر گناهانشان زاری 

می کردند.

وسلی به طرز قابل توجهی پر قدرت بود. او درمورد خودش می گوید، به یاد ندارد که هرگز حتی از بدو تولدش یک ربع ساعت 
در روح ضعیف بوده باشد. او بیش از شش ساعت در روز نمی خوابید، عمال هر روز زمانی از خواب بیدار می شدکه بتواند ساعت 

پنج صبح شروع به موعظه کند، روزانه تا چهار موعظه انجام می داد، که در طول یک سال بصورت میانگین 800 موعظه می شود.

او چندین هزار کیلومتر به همراه سوارانی که انجیل را به جاهای دور و نزدیک می بردند، سفر کرد. درحقیقت وسلی هر سالبا 
اسب حدود 7.000 کیلومتر سفر می کرد.

او معتقد و ایماندار به قوّت خدا بود و با ایمانی عظیم برای بیماران دعا می کرد و ثمرات ب نظیری داشت.

خیلی از جلسات او شاهد ظهور عطایای روحانی بودند.

وسلی طرفدار و متمایل به تشکیالت نبود. همراهان او یک «انجمن متحد» داشتند، «گروهی از مردان که دیندار بوده و به 
دنبال قوّت آن بودند، برای دعا با یکدیگر متحد بودند که کالم اندرز را بپذیرند و دریافت کنند، تا در محبت مراقب یکدیگر 
شدند، این بود که «مایل به فرار از  باشند و در عمل نجات خویش به یکدیگر کمک کنند». تنها شرط برای کسانی  که وارد می 
غضب آینده باشند و از گناهانشان نجات یابند». در طول زمان، آنها یک سری قوانین سخت گیرانه تعبیه کردند که جهت تأدیب 
خود برای منفعت جانشان مورداستفاده قرار می گرفت. وسلی تشخیص داد که بعد از مرگ او، جنبش تشکیالت می تواند سازمان 
 یافته و تشکیالتی شود و روح خدا آنها را در یک شکل مرده ترک کند. او یک  بارگفت از این نمی ترسد که نام متدیست از روی 

زمین برداشته شود، بلکه از اینکه روح خدا آنها را ترک کند.

او در طول حیات خویش می توانست ثروت فراوانی بدست بیاورد؛ ولی این کار را نکرد. مثل مورد عالقه ی او درمورد پول، 
چقدر عجیب انداز کن، تا می توانی ببخش». برای وسلی  هرچقدر می توانی پس  «هرچقدر می توانی بدست بیاور،  این بود که 
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خواهد بود که برگردد و فرقه ای را ببیند که امروز نام متدیست را بر خود گذارده است. آنها ثروتمند هستند، خیلی ثروتمند، ولی 
فاقد حیات و قوّت جان وسلی هستند.

گرای نداشت. هرچند که در  باید این را هم ذکر کرد که جان وسلی هرگز اشتیاقی برای بنای یک کار بر پایه ی فرقه ای یا فرقه 
عقاید خود یک آرمینی بود، نمی خواست خود را براساس داکترین از برادران جدا سازد. او یک نمونه و کاندید خوب برای 
رساله ی یعقوب بود،او حیات ابدی خود را بر ایمان و عمل یا زیستن یک حیات بجای پذیرفتن فقط یک اعتقادنامه یا یک 
اعالمیه ی تعلیمی قرار داده بود. جان وسلی در سن 88 سالگی مرد. اوچنان خدا را خدمت کرد که شاید فقط تعداد اندکی جرأت 

داشته باشند چنین خدمتی را درخود متصور شوند.

تحیت

مکاشفه 3 : 7

“و به فرشته ی کلیسای در فالدلفیه بنویس، این را می گویدآن قدوس و حق که کلید داوود را دارد که 
می گشاید و هیچ کس نخواهد بست و می بندد وهیچ کس نخواهد گشود.”

تواند به یک نفر  اوه، این عبارت ها چقدر زیبا هستند. حتی تصور آن چقدر باشکوه است. فکر اینکه تمام این صفات می 
اطالق شود، چقدر هیجان انگیز است. به جز عیسی  مسیح، خداوند جالل، چه کسی می تواند جرأت گفتن چنین چیزی را درمورد 
خود داشته باشد؟ معتقدم که کلید تفسیر دقیق از آنچه که مفهوم هرکدام از این عبارت های توصیفی است، در آیه ی 9 دیده 

می شود.

ی شیطان که خود را یهود می نامند و نیستند، بلکه دروغ می گویند. اینک  “اینک می دهم آنانی را از کنیسه 
ایشان را مجبور خواهم نمود که بیایند و پیش پای های تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبت نموده ام.”

برای این می گویم این آیه کلید است، چون به یهودیانی می پردازد که در مقایسه با دیگران، خودرا فرزند خدا می دانند. آنها 
خداوند عیسی را مصلوب کرده، کشتند. عمل مهیب آنهابرای قرن ها خون خودشان را بر گردنشان قرار داد. همه ی اینها بخاطر رد 
کردن عیسی بعنوان ماشیح، که درحقیقت چنین بود، انجام شد. برای آنها او آن موعود یا پسر داوود نبود، از نظر آنها او بعلزبول 
بردن است. اما چنین نبود. او درحقیقت، عمانوئیل بود، خدای آشکار شده در  بود، یک ناعادل دیگر که فقط شایسته ی از بین  
جسم. به راستی او ماشیح است. یقیناً، او همان چیزی بود که اکنون اینجا خود را نشان می دهد. او اینجاست همان عیسی، 
ها ایستاده است، همان عیسای است که در  عیسی  مسیح دیروز، امروز و تا ابدآلباد همان است. آن قدوس که در میان چراغدان 
کرانه ی جلیل راه رفت،بیماران را شفا داد، مردگان را زنده کرد و علی رغم گواه غیرقابل انکار، مصلوب و کشته شد. اما دوباره 

برخاسته و به دست راست حضرت اعلی نشسته است.

یهودیان او را درآن زمان قدوس نمی خواندند. امروز هم او را قدوس نمی خوانند. اما او آن قدوس است.

مزامیر 16 : 10

“زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند.”

آنها توسط شریعت به دنبال عدالت خود بودند و متأسفانه قاصر بودند، چون هیچ کس از طریق شریعت عادل نمی گردد. 
تقدس ازآن خداوند است.

اول قرنتیان 30:1

“لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که ازجانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدوسیت و 
فدا.”

دوم قرنتیان 21:5 ب

“... تا ما در وی عدالت خدا شویم.”

این یعنی یا مسیح یا هالکت. و آنها هالک شدند، چون او را رد کردند. مردمان آن دوره، مانند امروز، داشتند مرتکب همان 
اشتباه می شدند. همان طور که یهودیان در شکل پرستش کنیسه پناه می گرفتند، در دوره ی فیالدلفیه هم آنها دارند در کلیسا پناه 
می گیرند. ملحق شدن به کلیسا نیست که محسوب می گردد. حیات در کلیسا نیست. حیات در مسیح است. “و آن شهادت این 
است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات، در پسر اوست. آنکه پسر را دارد، حیات را دارد و آنکه پسر خدا را 
ندارد، حیات را نیافته است.” انسانتوسط روح تقدیس شده است. این روح تقدس است که عیسی را از مردگان برخیزانید که 

درما ساکن است و ما را به قدوسیت خویش مقدس ساخته است.

او، آن قدوس، آنجا ایستاده و ما پوشانیده در عدالت او و مقدس در قدوسیت او، با وی خواهیم ایستاد.
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طور  این دوره، ششمین دوره است. در نظر خدا، زمان به انتها نزدیک می شود. او به زودی بازخواهد گشت. به زودی و همان 
که می آید، نداپیش خواهد رفت:

مکاشفه 22 : 11ب

“هرکه ظالم است، باز ظلم کند و هرکه خبیث است، بازخبیث بماند و هرکه عادل است، باز عدالت کند و 
هرکه مقدس است، باز مقدس بشود.”

اوه،خیلی شادم از اینکه تقدس من از آن من نیست. شادم از اینکه در مسیح هستم، منسوب شده به تمام صفات عالی 
عدالتش که به من داده شده، متبارک باد خدا، تا ابداآلباد!

“این را می گوید آن قدوس و حق.” این کلمه ی «حق» بسیار کلمه ی عالی است. معنی آن حق نیست، از این منظر که با 
طور  کذب در تضاد است. این یک فهم و ادراک کامل از یک تفکر را بیان می کند که در تضاد با درک و فهم جزئی آن است. به 

مثال یادمان هستکه عیسی در انجیل یوحنا 6 :32 گفت:

“موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نانحقیقی را از آسمان به شما می دهد.”

انحیل یوحنا 15 : 1

“من تاک حقیقی هستم”

عبرانیان 9 : 24

“زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثلمکان حقیقی است، بلکه به خون خود، تا آنکه 
اآلن در حضور خدا به جهت ما ظاهر شود.”

اول یوحنا 2 : 8

“زیرا که تاریکی در گذر است و نور حقیقی اآلن می درخشد.”

از آنجاکه این عبارت، چنان که در این آیات به آن اشاره شد، به راستی درک و فهم کاملی رابر خالف تصور و ایده ی درک 
جزئی، برای ما ترسیم می سازد، اکنون می توانیم آن را به مراتب بهتر از قبل متوجه شویم که ضد نماد با نماد و ذات با سایه متضاد 
شده است. به طور مثال منّ از آسمان را در نظر بگیرید، خدا نان فرشته را از آسمان برای اسرائیل فرستاد، اما آن نان اقناع  کننده 
نبود. این فقط برای یک روز، خوب بود. کسانی  که آنرا می خوردند، روز بعد دوباره گرسنه بودند. اگر می خواستند آن را ذخیره 
که منّ فقط یک نماد بود و اگر کسی از آن نان  کنند، فاسد می شد. اما عیسی نان راستین و حقیقی از آسمان است، درحالی 
آسمانی بخورد؛ دیگر هرگز گرسنه نخواهد شد. دیگر نیاز ندارد که برای خوردن بیاید. لحظه ای که از آن سهیم شود، حیات ابدی 
قعیت است. دیگر به سایه نیازی نیست. نیازی به نجات جزئی نیست. او تمام و کل آن  وا ین  را خواهد داشت. دراصل، ا

است. درست همان طور که عیسی جزئی از خدا نیست،او خداست.

هیچ کس نمی توانست انکار کند که اسرائیل نور داشت. آنها تنها قومی بودند که بعنوان یکقوم، نور داشتند. حتی در زمانی 
که مصر چنان در تاریکی بود که می شد آن رااحساس کرد، در خانه های اسرائیلیان، نور وجود داشت. اما اکنون نور حقیقی آمده. 
گونه اسرائیل نور  عیسی، نور جهان است. موسی و انبیای دیگر، نور را به وسیله ی آیات و بخش های مرتبط به ماشیح آوردند. این 
داشت، اما اکنون تحقق نور آمده است. چه چیزی بود به جز کالم درخشان که اکنون در روشنای خدا در میان قوم خود شکفته 
داد و این عالی بود، اکنون نور و حیات درپری الوهیت از لحاظ جسم آشکار  شده بود. همان طور که ستون آتش در شب نور می 

شده بود.

اسرائیل در عهد عتیق گوساله ی ماده را قربانی کرده و برای آمرزش گناهان بر مذبح قرار می داد. گناهان فرد گناهکار برای یک 
سال پوشانده می شد. اما پوشش گناه نمی توانست میل به گناه را از میان ببرد. این قربانی،کامل نبود. این سایه ای بود برای آن 
«حقیقی» که باید می آمد. هر سال فرد قربانی می گذراند و هر سال باید برمی گشت، چون میل به همان گناه را هنوز داشت. حیات 
حیوان برای گناه او کفاره می شد، اما چون حیوان بود، حیاتی که داده شده بود و خونی که ریخته شده بود، نمی توانست بر انسان 
قرار بگیرد؛ اگر هم قرار می گرفت، همچنان دارای ارزش نبود. اما وقتی که مسیح، بعنوان جایگزین عالی و کامل داده شد و خون 
او ریخته شد،پس حیاتی که در مسیح بود برگشت و برگناهکار توبه کار قرار گرفت و آن حیات، حیات عالی مسیح، عاری از گناه 

و عادل بود. بعد گناهکار می توانست رها شود چون اشتیاقی به گناه نداشت، حیات عیسی بر او قرار گرفته بود.

این مفهوم رومیان 8 :2 است.

“زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی، مرا از شریعتگناه و موت آزاد گردانید.”

چیز را کامل نمی کرد. این روشی بود که اما یهودیان دوران عیسی نمی خواستند که قربانی را بپذیرند. خون گاوها و بزها هیچ  
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خدا زمانی مقدر ساخته بود، اما اکنون مسیح درجسم ظاهر شده و به  واسطه ی ریخته شدن خون خود، گناه را برداشته و 
به واسطه ی تقدیم نمودن خویش، ما را کامل نموده است. یهودیان این را نمی پذیرفتند. اما عصر فیالدلفیه و سایر دوره ها چطور؟ آیا 
آنها به راستی حقیقت در مسیح را پذیرفتند؟ خیرقربان! هرچند که لوتر حقیقت عادل  شمردگی را آورد، کلیسای رومی و همتایان 

شرقی آن،کلیسای اورتدکس، همچنان به اعمال چسبیده اند.

اعمال خوبند، اما باعث نجات شما نمی شوند. آنها شما را کامل نمی سازند. یا مسیح و یا هالکت. این حتی مسیح و اعمال 
نیست، بلکه فقط مسیح است. این عصردر سال های آرمینیانیسم شروع شد که به مسیح، بعنوان حقیقت ایمان ندارد. از«هیچ 
 چیز، جز خون» نمی خواند، چون می گوید: “هیچ  چیز، جز خون و اعمال خودم.”من به رفتار خوب ایمان دارم. اگر نجات یافته 
ی یک چیزدیگر  باشید، عدالت را بجا می آورید. هم اکنون به آن پرداختیم. اما بگذارید به شما بگویم که نجات، عیسی بعالوه 
نجات ازآن خداوند است. ازابتدا تا انتها، همه اش خداست. باید حیات او در من باشد،  عیسی است.  نیست، بلکه فقط 
خون او باشد که من را پاک می سازد، روح او باشد که من را پر می سازد، کالم او در دل و دهان من باشد، زخم های او باشد که 
من را شفا می دهد، عیسی باشد و تنها عیسی. نه توسط اعمال عدالتی که من بجا آورده باشم. خیر قربان! مسیح حیات من است. 

آمین!

احساس می کنم که می توانم همین طور درمورد این حقایق ادامه بدهم، ولی فقط یک ایده ی دیگر به شمامی دهم. این درمورد 
آن سرود عالی است که ای. ب. سیمپسون نوشته است.

زمانی برکت بود،
اکنون خداوند است

زمانی احساسات بود،
اکنون کالم است

زمانی عطایش را می خواستم،
اکنون خود عطا کننده را
زمانی خواستار شفا بودم،

اکنون فقط او را
کل در کل جاودان،
عیسی را می سرایم

همه  چیز در عیسی،
و عیسی همه  چیز

این حیات هر چقدر هم که رضایت بخش  و خوب باشد، هیچ چیز در آن نیست، اما تمامیت و کمال را در مسیح خواهید 
یافت. همه  چیز در کنار او جلوه و اهمیت خود را از دست می دهد.

“آنکه کلید داوود را دارد.” این عبارت زیبا از درون و به دنبال عبارت قبلی می آید،“او که حق است.” مسیح، درک و فهم 
کامل در مقایسه با درک و فهم جزئی.موسی نب خدا بود، ولی عیسی (مانند موسی) خودِ نبِخدا بود. داوود (مرد محبوب دل 
خدا) پادشاه اسرائیل بود، اما عیسی داوودِ بزرگ تر است، شاه  شاهان،خدای خدایان، خدا، خودِ خداست. داوود در سبط یهودا 
حال او از نان تقدمه که برای کاهنان نگاه داشته بود، خورد. او  متولد شده بود، که از آن سبط هیچ کاهنی بیرون نیامده بود، درعین 
جنگجوی بزرگی بود که بر دشمن غلبه یافت، قوم را سامان داد و بعنوان پادشاه بر تخت نشست. او یک نب بود. یک نماد عالی 

و کامل از مسیح.

در اشعیا 22 : 22 می گوید:

“و کلید خانه ی داوود را بر دوش وی خواهم نهاد و چونبگشاید احدی نخواهد بست؛ و چون ببندد، احدی 
نخواهد گشاد.”

روح، عطف به این کالم عهد عتیق درمورد خداوند عیسی  مسیح و خدمت او در کلیسا استفاده می کند. هر چیزی که کلید 
داوود نشان  دهنده ی آن باشد، صرفاً سایه ای است که اکنون در ایستادن عیسی در میان چراغدان ها تحقق یافته است. این باید 
ز رستاخیزش باشد، نه سفر زمینی او. اما کلید نشانگر چیست؟ جواب در موقعیت کلید نهفته است.  بعدا مربوط به خداوند ما 
ه  ب و  ، دور گردن او انداخته نشده و در دستان یک انسان دیگر قرار نگرفته، وگرنه آیه نمی گفت که ا کلید در دست او نیست
می بندد و هیچ کس دیگری، به جز خود عیسی اینحق را  و  د  باز می کن او  تنهای کلید را در اختیاردارد، یعنی فقط 

ندارد. آیا این طور نیست؟ اما کلید کجاست؟ بر دوش اوست. اما دوش چه ربطی به آن دارد؟

اشعیا 9 : 6

“و سلطنت بر دوش او خواهد بود.”

در شرق می آید. از مراسم عروسی  بر دوش او خواهد بود”،  اما این به چه معنی است؟ جواب این است. عبارت “سلطنت 
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وقتی عروس به داماد سپرده می شود، حجاب یا پرده را از روی صورت خود برمی دارد و بر دوش داماد می گذارد و نشانگر این است 
که او نه تنها تحت تسلط داماد است، بلکه حقوق خود را به او منتقل کرده است، بلکه سر اوست و همچنین دارای مسئولیت و 
رای هیچ حق  دا هیچ کس دیگری، هیچ مرد دیگری، هیچ قدرت دیگری،  ه  ن و   ، و ا ا  ه ن ت و  و  وظیفه ای است که ا
و عزیزان! این کلید داوود است.خدا درحاکمیت خویش، به حکم الهی از پیش می دانست که دقیقاً چه  ومسئولیتی نیستند. 
کسانی در عروس او خواهند بود. عروس او را برنگزید، او عروس را برگزید و عروس را خواند. عروس او خودش نیامد.او برای 
عروس مرد. او را به خون خود شست، بها را برای او پرداخت. عروس متعلق به اوست، فقط او. عروس کامالً به او سپرده شده و او 
این تعهد را می پذیرد. او سر عروس است، چون مسیح، سر کلیساست. همان طور که سارا، ابراهیم را خداوند خطاب می کرد، 

عروس هم خشنود است از که او خداوند وی است. او می گوید و عروس اطاعت می کند، چون این خوشی اوست.

اما آیا انسان ها به این حقیقت توجه کردند؟ آیا شخص او را که به تنهای تمامی اقتدار و حاکمیت را بر کلیسای خویش 
دارد، تکریم نمودند؟ به نظر من نه. چون در هر دوره ای،کلیسا توسط یک سلسله مراتب اداره شده، یک کشیش، کهانت، یک 
جانشینی رسولی، در فیض ورحمت را بر هرکس که بخواهد می بندد و بجای در نظر گرفتن محبت و مسئولیت در برابرکلیسا، با 
شهوت مزدورانه ی خویش کلیسا را طعمه قرار داده و آن را تخریب نموده است. روحانیون در عیش و نعمت زندگی می کردند، 
درحالی که کلیساهای ضعیف از پوسته های ب ارزش تغذیه می کردند. هیچ دوره ای هم کار متفاوتی انجام نداد. هرکدام خود را به 
تشکیالت منتسب ساخت و سلطنت را بر انسان ها قرار دادند و کلیسا را به آن سپردند. اگر مردم جرأت به پا خاستن را داشته 
باشند، به طرز وحشیانه ای سرکوب و یا بیرون انداخته می شوند. همه ی فرقه ها یک روح دارند. هر فرقه ای سوگند یاد می کند که 
فقط او کلید سلطنت کلیسا را دارد. هر فرقه ای ادعا می کند، اوست که در را می گشاید. اما این درست نیست. این عیسی و تنها 
عیسی است. او اعضا را در بدن قرار می دهد. او آنها را درخدمت هایشان می گمارد. او عطایا را در دسترس ایشان قرار می دهد. 

عروس تنها دارای اوست و چیزی جز او ندارد.

عصرکلیسای که ما در آن زندگی می کنیم، چقدر از حقیقت دور است و یک روز به زودی، کسانی که اکنون از جانب کلیسا 
سخن می گویند، در جنبش  جهانی به پا خواهند خاست تا یک ضدمسیح زنده را در رأس تشکیالت خود قرار دهند که خداوند را 

خلع می کند و ما او را (مسیح) بیرون از کلیسا خواهیم دید که می گوید:

اینک بر در ایستاده، می گویم؛ اگر کسی آواز من رابشنود و در را باز کند به نزد او درخواهم آمد و با وی شام 
خواهم خورد و او نیز بامن.

مکاشفه 20:3

ولی اجازه بدهید این را بگویم، خداوند ما مغلوب نشده است. انسان ها مدعی این هستند که در را بر روی خدا می گشایند 
و آن را می بندند، اما دروغ می گویند. هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هرکه به جانب من آید، او را بیرون نخواهم 
نمود. زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده ی خود عمل کنم، بلکه به اراده ی فرستنده ی خود. و اراده ی پدری که مرا فرستاد، این 
است که از آنچه به من عطا کرد، چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. انجیل یوحنا 37:6−39 44 و زمانی که 

آخرین عضو بدن مسیح وارد شود، آن  وقت خداوند ما ظاهر خواهد شد.

کلید داوود. آیا داوود پادشاه اسرائیل نبود، تمام اسرائیل؟ و آیا طبق این اصل که درهزاره بر کرسی داوود خواهد نشست و بر 
میراث خویش سلطنت و حکومت خواهد نمود، عیسی پسر داوود نیست؟ مسلم است. پس کلید داوود نشانگر این است که 
عیسی سلطنت هزار ساله را می آورد. او که کلید موت و عالم اموات را دارد، خاصان خویش را برمی خیزاند تادر سلطنت عدالت 

او بر روی زمین سهیم شوند.

های خدا در او تحقق یافته است. به راستی با بودن در  چقدر عالی که خداوند ما تمام پاسخ ها را دارد، به راستی تمام وعده 
اوست که ما وارثان هر آنچه او برای ماخریده است، هستیم.

بله، او ایستاده است، خداوند جالل، زمانی بعنوان پدر، با فرشتگان اعظم، کروبیان و سرافیم احاطه شده بود و تمام لشگر 
آسمان فریاد می زد: “قدوس، قدوس، قدوس، خداوند لشگرها!” قدوسیت او چنان بود که هیچ کس نمی توانست به او نزدیک شود. 
که در او شده باشیم، خودِ عدالتِ خدا. بله، و  اما اکنون او را در کلیسا می بینیم که تقدس خویش را با ما تقسیم می کند، تا زمانی 
او آنجا ایستاده است. عیسی، کاملِ همه  چیز، سوسن وادی ها، ستاره ی درخشنده ی صبح، الف و یا، ریشه و نسل داوود، پدر، 

پسر، روح القدس،کُل در کُل.

اشعیا 9 : 6

“زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیدهشد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و 
مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی وسرور سالمتی، خوانده خواهد شد.”

تحقق کامل در اوست. هرچند زمانی او را تکریم نمی کردیم، اما اکنون او را با شادی غیرقابل وصف و پر از جالل محبت 
سر کلیساست که عروس اوست. او عروس  او را می خوانیم، زیرا او فاتح عظیم و  در میان کلیسا ایستاده و ما ستایش  او  می کنیم. 

را
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خریده، مالک اوست، عروس فقط و فقط ازآن اوست و او از وی مراقبت می کند. او پادشاه ماست و ما در ملکوت او هستیم. 
ملک ابدی او.

به یاد داریم که در ابتدای آیه ی 7 گفتم که آیه ی 9 به ما کمک می کند تا آن را درک کنیم. امیدوارم متوجه شده باشید که 
منظورم چه بود. عیسی خود را بعنوان او که قدوس است، نشان می دهد؛ حق (یا تنها حقیقت)، دارای کلید داوود، کسی که 
می بندد و باز می کند و این کامالً درست است. این عبارت ها به طور کامل او را توصیف می کند. اما یهودیان دوران او، او را و 
هرچه که بود، رد کردند. آنها منجی خویش و تمام اهمیتی را که برای آنها داشت، رد کردند. مسیحیت ظاهری نیز اکنون همان کار 
را کرده است. آنها دقیقاً همان کاری را کردند که یهودیان انجام دادند. یهودیان او را مصلوب کردند و به سراغ ایمانداران راستین 
رفتند. مسیحیت ظاهری هم دوباره اورا مصلوب کرده و به سراغ کلیسا رفته تا آن را نابود کند. اما خدا حقیقت است و اوکه فوق 
از همه است، بازخواهد گشت و زمانی که بازگردد، نشان خواهد داد که چه کسی تنها توانمند و قادر است. و همان طور که خود را 
به جهان اثبات می کند و تمام جهان در برابر پاهای او خم می شوند، در آن زمان تمام جهان در برابر پای های مقدسین خم می شوند 

و ثابت می کند که آنها در ایستادنشان و ماندنشان با او، حق بوده اند. متبارک باد خدا تا ابداآلباد!

عصر در گشوده

مکاشفه 3 : 8

“اعمال تو را می دانم. اینک دری گشاده پیش روی توگذارده ام که کسی آن را نتواند بست، زیرا اندک قوّتی 
داری، کالم مرا حفظ کرده، اسم مرا انکار ننمودی.”

اولین عبارت این آیه، یعنی “اعمال تو را می دانم.” در مابقی آیه تشریح شده، چون اعمال تو با «در گشاده»، «قوّت اندک»، 
«کالم» و «اسم من» مرتبط بود.

برای آنکه عمق مفهوم “اینک دری گشاده پیش روی تو گذارده ام که کسی آن را نتواند بست.” را درک کنیم، باید اکنون 
آنچه را که به هر دوره ای که رو به اتمام و درحال حرکت به سمت دوره ای جدید بود، گفته شد، به یاد آوریم. چون یک تداخل 
میان دوره ها وجود دارد، یک محو شدن از یک دوره به دوره ی دیگر، بجای یک پایان ناگهانی و بعد از آن شروع یک دوره ی 
دیگر. این دوره به طور خاص در دوره ی بعدی جریان دارد.نه تنها این دوره در دروه ی آخر جریان پیدا می کند، بلکه از خیلی لحاظ 
های هر  آخرین دوره ی حامل عصر ششم است. دوره ی هفتم (یک دوره ی خیلی کوتاه) برای انجام یک عمل و کارسریع، تمام بدی 
دوره و درعین حال تمام حقیقت پنطیکاست را در خود جمع می کند.به محض اینکه عصر فیالدلفیه به انتهای خود نزدیک 

می شود، عصر الئودکیه به سرعت وارد می شود و هم گندم و هم کرکاس را آماده ی برداشت می کند.

“اول کرکاس ها را جمع کرده، آنها را برای سوختن بافه   هاببندید، اما گندم را در انبار من ذخیره کنید.”

انجیل متی 30:13

ی گندمی که در  لطفاً به خاطر داشته باشید که ساردس اصالحاتی را آغاز نمود که باید همچنان ادامه یابد، تازمانی که دانه 
پنطیکاست کاشته شد، تمام چرخه ی کاشت، آبیاری، تغذیه و غیره را تا زمانی که دوباره به دانه ی اصلی بازگردد، طی کند. 
درحالی که این چرخه درحال انجام است، کرکاسی هم که کاشته شد، باید چرخه ی خود را طی کند و برای برداشت آماده شود. این 
دقیقاً چیزی است که شاهد وقوع آن هستیم. اگر بتوانید به فصل ها فکرکنید، می توانید تصویر خوب از این روند داشته باشید. 
گیاهی که می بینید با تمام نیرو در تابستان درحال رشد است، ناگهان به نظر می رسد که قرار است دانه بدهد. دقیقاً نمی توانید 
بگویید که چه زمانی تابستان به پاییز تبدیل می شود، این دو درهم تنیده هستند و تداخل دارند. ادوار کلیسا هم، به همین شکل 

هستند، خصوصاً این دو دوره ی آخر.

عیسی به این دوره است که می گوید: “به زودی می آیم.” (آیه ی 11) این،آخرین دوره را یک دوره ی خیلی کوتاه می سازد. 
الئودیکیه دوره ای سریع است. این دوره کوتاه شده است.

اکنون ما به طور خاص به «در گشاده» خواهیم پرداخت. قبل از هر چیز می خواهم به در گشاده بعنوان نشانگر تالش 
فوق العاده ی میسیونری آن دوره بپردازم. پولس مجاهدت و تالش میسیونری برای خداوند را یک در باز می خواند.

دوم قرنتیان 2 : 12

“اما چون به تروآس به جهت بشارت مسیح آمدم و دروازه ایبرای من در خداوند باز شد.”

پس بامقایسه ی آیات متوجه می شویم که این در گشاده نشان دهنده ی بزرگ ترین توسعه وانتشار انجیل است که جهان 
تابحال به خود دیده است.

می خواهم در اینجا متوجه چیزی شوید. خدا در «سه» کار می کند، این طور نیست؟ در دوره ی سوم کلیسا یا عصر پرغامس 
تاک  برای  گشاده  ر  د دوره یک  آن  نقوالوی شد.  تعالیم  به  تبدیل  نقوالوی  اعمال  نکاح حکومت درآمد.  به  کلیسا  که  بود 

دروغین
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بود. به محض اینکه توسط قدرت حکومت پشتیبانی شد، هرچند که حامل نام مسیحی بود، درواقع به سیستم جهانی تبدیل شد. 
یک در  به این ترتیب مانند آتش سوزی گسترش یافت. اما اکنون، سه دروه ی بعد، بعد از یک کشمکش سخت و طوالنی ایمان، 
گشاده برای تاک راستین را می بینیم. اکنون کالم خداوند، دوران خود را دارد. مسلم است که دوره ی پنجم شرایط را برای این 

حرکت عظیم مهیّا کرده، چون آن دوره، اکتشاف، مهاجرت، چاپ کتاب ها و سایر چیزها رابه ما داد.

اگر این «در گشاده» الگوی الهی پنطیکاست را که در عبرانیان باب 2 : 1 − 4 نشان داده شده، دنبال می کرد، عالی بود. 
“لهذا الزم است که به دقت بلیغ تر آنچه را شنیدیمگوش دهیم، مبادا که از آن ربوده شویم. زیرا هر گاه کالمی که به  وساطت 
رسید،پس ما چگونه رستگار گردیم، اگر از  فرشتگان گفته شد، برقرار گردید؛ به قسمی که هر تجاوز و تغافلی را جزای عادل می 
چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند، بر ماثابت گردانیدند؛ در حالتی که 
خدا نیز با ایشان شهادت می داد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روح القدس بر حسب اراده ی خود.” می دانید که این 

الگوست، چون عیسی، خود چنین گفت.

مرقس 16 : 15 − 20

“پس بدیشان گفت: ”در تمام عالم بروید و جمیع خالیق را به انجیل موعظه کنید.

هرکه ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و اما هرکه ایمان نیاورد، بر او حکم خواهد شد.

و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به ناممن دیوها را بیرون کنند و به زبان های تازه حرف زنند.

و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دست ها بر مریضان گذارند، شفا 
خواهند یافت.“

و خداوند بعد از آنکه به ایشان سخن گفته بود، به سوی آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشست.

و ایشان بیرون رفته، در هر جا موعظه می کردند و خداوند با ایشان کار می کرد و به آیاتی که همراه ایشان 
می بود، کالم را ثابت می گردانید.“

او هرگز به ایشان نگفت که در تمام عالم بروید و دانشکده های کتاب مقدس تأسیس کنید و نیز به ایشان نگفت که کتب 
را  چاپ  شده را توزیع کنید. اینها چیزهای خوب هستند، اما کاری که عیسی به ایشان گفت تا انجام دهند، این بود که انجیل 
موعظه کنند، به کالم بچسبند و بعد آیات به دنبال ایشان خواهد بود. زمانی که او دوازده شاگرد را فرستاد، این فرمان و 
چارچوب را درمورد اینکه ملکوت خداوند چگونه باید موعظه شود، داد. در انجیل متی 1:10−8 او در این مورد به آنها فرمان 

داد.

“و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی 
را شفا دهند.

های دوازده رسول این است: اوّل شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس؛ یعقوب بن زبدی و  و نام 
برادرش یوحنا؛

فیلپس و برتولما؛ توما و متای باجگیر؛ یعقوب بن حلفی و لب معروف به تدی؛

شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم نمود.

این دوازده را عیسی فرستاده، بدیشان وصیت کرده،گفت: “از راه امت ها مروید و در بلدی از سامریان داخل 
مشوید،

بلکه نزد گوسفندان گم شده ی اسرائیل بروید.

و چون می روید، موعظه کرده، گویید که ملکوت آسمان نزدیک است.

بیماران را شفا دهید، ابرصان را طاهر سازید، مردگان را زنده کنید، دیوها را بیرون نمایید. مفت یافته اید، 
مفت بدهید.“

این خدمتی که او به ایشان سپرد. درحقیقت تقسیم  کردن خدمت خود با ایشان بود، چون در انجیل متی 9 : 35 − 38 
می گوید:

نمود و  “و عیسی در همه ی شهرها و دهات گشته، در کنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه می 
هر مرض و رنج مردم را شفا می داد.
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و چون جمعی کثیر دید، دلش بر ایشان بسوخت، زیرا که مانند گوسفندان ب شبان، پریشان حال و پراکنده 
بودند.

آنگاه به شاگردان خود گفت: “حصاد فراوان است، لیکن عمله کم. پس از صاحب حصاد استدعا نمایید تا 
عمله در حصاد خود بفرستد.”

افراد زیادی بر این باورند که این خدمت از جانب خدا فقط به رسوالن داده شده بود و زمانی که آنها مردند، خدمت به 
انتهارسید. این طور نیست.

در انجیل لوقا 1:10−9 می بینیم که در دوران حضورش بر روی زمین، او شروع کرده بود به دادن خدمت قوّت به خاصان 
خویش.

“و بعد از این امور، خداوند هفتاد نفر دیگر را نیز تعیین فرموده، ایشان را جفت جفت پیش روی خود به هر 
شهری و موضعی که خود عزیمت آن داشت،فرستاد.

پس بدیشان گفت: “حصاد بسیار است و عمله کم. پس از صاحب حصاد درخواست کنید تا عمله   ها برای 
حصاد خود بیرون نماید.

بروید، اینک من شما را چون برّه   ها در میان گرگان می فرستم.

و کیسه و توشه دان و کفش ها با خود برمدارید و هیچ کس را در راه سالم منمایید،

و در هر خانه ای که داخل شوید، اول گویید سالم بر این خانه باد.

پس هرگاه ابن السالم در آن خانه باشد، سالم شما بر آن قرار گیرد واالّ به سوی شما راجع شود.

و در آن خانه توقف نمایید و از آنچه دارند، بخورید و بیاشامید، زیرا که مزدور مستحق اجرت خود است و از 
خانه به خانه نقل مکنید.

و در هر شهری که رفتید و شما را پذیرفتند، از آنچه پیش شما گذارند، بخورید.

و مریضان آنجا را شفا دهید و بدیشان گویید ملکوت خدابه شما نزدیک شده است.“

چه کسی شهامت انکار خدمت عظیم فیلیپس راداشت؟ چه کسی شهامت داشت که خدمت عظیم ایرنیوس، مارتین، کلومبا، 
پاتریک و تعداد بسیار از کسانی  که مسیح خدا را بر خود داشتند، انکار نماید؟

بلی، طریق کتاب مقدس،طریق حقیقی در گشاده است. و می خواهم شهادت خود را بر آن بیفزایم. دلیل اینکه باید این کار را 
بکنم، این است که فقط می توانم درمورد کاری که خدا در زندگی خودم انجام داده است، با اطمینان صحبت کنم. پس اگر کسی 
از این مطلب خرده نمی گیرید، به شما خواهم گفت که چطور با اطمینان می دانم که عیسی مسیح دیروز، امروز و تاابداآلباد همان 

است و اینکه قوّت خدا هنوز برای کسانی  که ایمان بیاورند و بپذیرند، در دسترس است.

در طول سفر میسیونری خود به آفریقا، خدا چنان ما را برکت داد که وقتی به شهر دوربان آمدم، تنها جای که می توانست 
ی ورزشی بزرگ دنیاست. جمعیت چیزی بیش از  پذیرای جمعیت باشد، یک استادیوم بزرگ دو میدانی بود که دومین مجموعه 
نفر بود. برای برقراری نظم، مجبور بودند قبایل مختلف را با نرده از یکدیگر جدا سازند. صدها افسر پلیس، مأمور   100.000
اتوبوس پر از  آرام کردن جمعیت بودند. آن جان های گرسنه، چندین کیلومتر را تا آنجا طی کرده بودند. ملکه ای از رودِزیا با 27 
ها کیلومتر ها و کیلومتر ها مسافت را طی کرده بودند، درحالی که  بومیان آفریقا به آنجا آمده بود. خیلی ها از میان مزارع و کوه 
عزیزانشان را پشت خود حمل می کردند، یا هرکس دیگری را که نیاز به کمک داشت. تمام کشور به جهت اعمال عظیمی که 

توسط روح القدس آشکار می گشت، به جنبش افتاده بود.

یک روزبعد از ظهر هنگامی که شروع به موعظه کردم، یکی از آن هزاران پیروان محمد (مسلمانان) روی جایگاه آمد. وقتی 
در برابر من ایستاد، یک میسیونر که میان مسلمانان خدمت می کند به آرامی شروع به گفتن ذکر خداوند برای مسلمانان کرد: 
“اوه، آن جان عزیز و پربها. اوه، آن جان عزیز و پربها.” طبق شهادت خودش او سال های سال  آنجا بود. در طول این سال ها فقط 
یکی از پیروان محمد را دیده که آمده و عیسی  مسیح را بعنوان نجات دهنده پذیرفته. آنها اصالتاً ماد و پارس بودند که قوانینشان 
تغییر نمی کند. صیدآنها بسیار سخت است. گوی عبارت «به محضی که مسلمان شدی، همیشه مسلمانی»، در میان آنها یک 
طور  قانون است. وقتی این خانم در برابر من ایستاد، از طریق مترجم، شروع به صحبت با او و هزاران نفر دیگر کردم. گفتم: “آیا این 
نیست که میسیونرها از یک عیسی که برای نجات شما آمد، به شما گفتند؟” باید می دیدید وقتی این را گفتم، مردم چطور به هم 
نگاه می کردند. بعد وقتی جواب دادند: “درست است.”، ادامه دادم:“اما آیا میسیونرها از این کتاب (کتاب مقدس را باال گرفتم تا 
در قوم خویش ساکن خواهد شد، تا ادوار  در طول  ببینند.) برایتان خواندند که عیسی یک شفا دهنده ی بزرگ بود و اینکه او 
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روزی که دوباره بیاید و آنها را نزد خویش ببرد؟ آیا به شماگفتند که چون همان روحی که در عیسی قرار داشت، در آنهاست؛ 
قادرند همان اعمال عظیم را مانند عیسی بجا آورند؟ آیا به شما گفتند که می توانید شفا یابید، همان طور که می توانید نجات 
یابید؟ چند نفر از شما دوست دارد همین عیسی را ببیند که در بین مانازل شود و همان اعمالی را انجام دهد که وقتی مدت ها 

قبل بر روی زمین بود، انجام می داد؟” همه ی آنها این را می خواستند. این چیزی است که همه مطمئناً در آن توافق داشتند.

سپس ادامه دادم: “اگر عیسی به روح خود همان کاری را انجام دهد که وقتی بر روی زمین بود، انجام می داد؛ آیا به کالمش 
ایمان خواهید آورد؟” این زن مسلمان مقابل من بود و روح شروع به حرکت به واسطه ی من نمود.

به اوگفتم: “می دانید که شما را نمی شناسم. حتی نمی توانم به زبان با شما صحبت کنم.” او این را تأیید کرد. گفتم: “در مورد 
شفا دادنتان، می دانید که نمی توانم، اما امروز عصر پیغام را شنیدید و متوجه صحبت من شدید.” مترجم هندی، از طرف او پاسخ 

داد که متوجه شده است، چون عهد جدید را خوانده است.

حال،پیروان محمد از نسل ابراهیم هستند. آنها به یک خدا ایمان دارند، اما عیسی را بعنوان پسر خدا رد می کنند و 
درعوض محمد را نب او می سازند. آنها می گویند عیسی هرگز نمرد و از مردگان قیام نکرد. آنها توسط روحانیانشان این را تعلیم 

گرفته اند وبه آن ایمان دارند.

به اوگفتم: “ولی عیسی مرد و دوباره قیام کرد. او روح خود را بر کلیسا فرستاد. روحی که در او بود،همان روحی است که اکنون 
در کلیساست و می تواند همان چیزی را که عیسی ثمر آورد، ثمر بیاورد و این کار را خواهد کرد.

او در انجیل یوحنا 19:5 گفت:

کند، همچنین پسر نیز  “پسر از خود هیچ نمی تواند کرد، مگر آنچه که پدر به عمل آورد، زیرا آنچه او می 
می کند.”

پس حاال اگر عیسی بیاید و بر من مکشوف سازد که مشکل شما چیست، یا برای چه اینجا هستید. اگر بتواند به من 
بگوید که گذشته ی شما چیست،مطمئناً می توانید برای آینده ایمان بیاورید؟“

او از طریق مترجم خود گفت: “بله، می توانم.”

گفتم:“بسیار خوب، باشد که انجام پذیرد.”

همه یپیروان محمد داشتند به دقت گوش می کردند. همه به جلو متمایل شده بودند، تا ببینند چه اتفاقی می افتد.

سپس روح القدس سخن گفت: “شوهر تو یک مرد کوتاه قامت و قوی هیکل است، با یک سبیل سیاه. تو دوفرزند داری، 
حدود سه روز قبل پیش دکتر رفتی و تو را معاینه کرد، تو یک کیست در رحم خود داری.”

او سر خودرا خم کرد و گفت: “بله درست است.”

از اوپ رسیدم: “چطور است که نزد من، یعنی یک مسیحی، آمدی؟ چرا به سراغ پیامبر پیروان محمد نرفتی؟”

گفت:“فکر می کنم می توانید به من کمک کنید.”

گفتم:“من نمی توانم کمکتان کنم. اما اگر عیسی مسیح را بعنوان منجی خود بپذیرید، او که اکنون اینجاست و همه  چیز را 
درمورد شما می داند، به شما کمک خواهد کرد.”

او گفت:“عیسی را بعنوان منجی خود می پذیرم.”این کافی بود. او شفا یافت و حدود 10.000 نفر از پیروان محمد، آن روز به 
مسیح ایمان آوردند، چون انجیل هم در کالم و هم در قوّت موعظه شده بود. خدا هرگز به کسی نگفت که 30  سال زحمت بکشد 
و هیچ محصولی برداشت نکند. این چیزی است که آن خدمت مؤثر را به پولس داد.اول قرنتیان 2 : 4 “و کالم و وعظ من به 

سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه بهبرهان روح و قوّت.”

حال به من گوش کنید. در طول همین سفر بود که وقتی در نیوسالزبِری در رودزیا، داشتم سوار هواپیما می شدم، یک گروه 
 دارید. دارید به جای دیدم. به سمت آنها رفتم و گفتم: “سالم، می بینم که پاسپورت آمریکای چهار نفره را با پاسپورت آمریکای

سفر می کنید؟”

مرد جوان پاسخ داد: “خیر، ما همه در اینجا میسیونر هستیم.”

پاسخ دادم: “چقدر خوب! آیا خودتان تنها هستید، یا با یک سازمان همکاری می کنید؟”

او گفت:“ما متدیست هستیم و از ویلمور، کنتاکی می آییم.”
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گفتم:“خوب، آنجا تقریباً حیاط خلوت من است.”

“شما آن برادر برانهام که اهل آنجاست، نیستید. هستید؟”

گفتم:“بله، درست است.” این او را ساکت کرد. هیچ  حرف دیگری نمی  زد. او و آن دخترها به یکدیگر نگاه می کردند. 
گفتم:“پسرم! یک دقیقه صبرکن، می خواهم درموردچند چارچوب با همه ی شما صحبت کنم، چون می دانیم که همه ی ما مسیحی و 
برای یک هدف عالی اینجا هستیم. شما می گویید که هر چهار نفر شما دو سال اینجا بوده اید. آیا می توانید به نام عیسی  به یک 

جان اشاره کنید که برای خداوند صید کرده باشید؟” قادر به انجام این کار نبودند.

گفتم:“دخترها! نمی خواهم احساسات شما را جریحه دار کنم، ولی شما باید در منزل باشید و در شستن ظرف ها به مادرتان 
کمک کنید.شما اصالً نباید اینجا درحال موعظه ی انجیل باشید. مگر اینکه از روح القدس پر شده و انجیل راستین را به برهان و 
قوّت روح القدس موعظه کنید. اگر ثمره ای را که عیسی گفت خواهید دید، نمی بینید؛ به دلیل آن است که شما انجیل راستین را 

موعظه نمی کنید.”

بگذارید یک قدم فراتر بروم و به شما نشان بدهم که مسائل در جاهای میسیونری چگونه ممکن است،باشد. نمی گویم که 
که درحال گردش در شهر دوربان با شهردار  کامالً این گونه است، ولی متأسفانه اکثراً به این شکل است. درخالل همین سفر، زمانی 
آنجا بودم، یک  نفر را دیدم که عالمتی دور گردن خود انداخته و یک بت را با خود حمل می کرد. از دوستم پرسیدم آن عالمت 
چیست. و او گفت وقتی یک بومی مسیحیت را می پذیرد، یک نشان بر او می گذارند. این حقیقتاً من را متعجب کرد، چون 

اینجا یک مرد بود که خود را مسیحی می خواند و یک بت را با خود حمل می کرد. پس پرسیدم این چطور ممکن است.

او گفت:“من زبان او را بلدم، برویم و با اوصحبت کنیم.”

پس به آنجا رفتیم و شهردار بعنوان مترجم من عمل کرد. از بومی پرسیدم که آیا او مسیحی است. او تأیید کرد که مطمئناً 
مسیحی است. سپس از او پرسیدم که اگر مسیحی است، چرا یک بت با خود حمل می کند. پاسخ داد این بتی است که پدرش آن 
را حمل می کرده و بعد از مرگ،این را برای او بجا گذاشته است. وقتی به او گفتم که هیچ مسیحی  نباید حامل بت هاباشد، او 
جواب داد که این بت خیلی برای پدر او مفید بوده است. کنجکاو بودم که بدانم چطور. او گفت که یک روز پدرش توسط یک 
شیر به دام افتاده بوده، سپس آتش درست کرده و آن طور که جادوگر به او گفته بوده، با بت صحبت کرده. سپس شیر او را ترک کرده. 
به او گفتم که این آتش بوده که شیر را به عقب رانده، چون آتش همه ی حیوانات وحشی را می ترساند. هرگز جواب او را فراموش 

نمی کنم. گفت: “خوب، این طور است.اگر آمویا (روح) قاصر شود، این بت قاصر نخواهد شد.”

(شرح کامل سفر آفریقا را می توانید در کتاب «ویلیام برانهام، یک نب  که از آفریقادیدار می کند.» بخوانید.)

این تقریباً تمام قوّتی است که بسیاری از مسیحیان دارند، چون کالم با در گشاده ی پنطیکاست برای آنها آورده نشده است.

حال برمی گردیم به در گشاده ی میسیونری در عصر فیالدلفیه. این عصر آن در گشاده ی قوّتی را که باید می داشت، نداشت. 
توجه داشته باشید، در همان آیه ای که به در گشاده اشاره می کند، می گوید: “اندک قوّتی داری.” درست است، قوّت روح در این 
دوره دیده نمی شود. کالم به خوب موعظه شده بود، به خوب قادر بود که جان ها را از نجات آگاه سازد، اما قوّت عظیم خدا را که 
اعمال عظیم او را نشان می داد و باعث می شد بازوی خود را به نمایندگی از خاصان خود باال ببرند، جز در میان جماعتی پراکنده، 

دیده نمی شد. اما،جالل بر خدا! قوّت داشت بلند می شد و بر آنچه که در اصالحات داشتند، فزونی می یافت.

در این عصر کسی که از او بعنوان پدر میسیونری یاد می کنیم، بیرون رفت. ویلیام کری یک کفاش روستای که شبان تک 
کلیسای باپتیست در مولتون انگلستان بود. او با موعظه ی اینکه: “اگرچه فرمان داده شده به رسوالن که جمیع خالیق را به انجیل 
موعظه کنید، بر تمام خادمان و بعداز آنها تا اقصی واجب نیست، می بینیم وعده ای که همراه آن داده شده به همان اندازه است.” 
مردم را برانگیخت. او با مخالفت شدید کالوینیست ها مواجه شد، چراکه آنها به این افراط در تعلیم برگزیدگی رسیده بودند که 
همه ی کسانی  که بایدنجات یابند، نجات خواهند یافت و کار میسیونری ضد عمل روح خواهد بود. اما اندرو فولر توسط 
موعظه اش و جمع آوری پول به آقای کری کمک کرد. تأثیرآنها چنان بود که در سال 1792، انجمنی برای گسترش انجیل به تمام 
جهان، شکل گرفت. این انجمن آقای کری را که از جانب خدا برای صید جان ها در هندوستان برکتی برجسته یافته بود، اعزام کرد. 
در سال 1975، مسیحیت برانگیخته شده، انجمن میسیونری لندن را شکل داد و به خوب می دانیم که میلیون ها پوند جمع آوری 
کرده و در طول سالیان، هزاران میسیونر را برای تحقق  بخشیدن به اشتیاق خداوند در سراسر جهان اعزام نمود. روح خداداشت 

حرکت می کرد و «گوسفندان دیگر» شاید ندای دل آن ایمانداران مشتاق بود.

“دری گشاده پیش روی تو گذارده ام.” می خواهم دوباره نگاهی به این عبارت داشته باشم. هرچند که این بار نمی خواهم آنها 
را بدون ارتباط با میسیونری ببینم، می خواهم تفکری را با شما مطرح کنم که تا اعماق دوره ی آخر پیش می رود. همان طور که قبالً 
اظهار کردم، این دوره در دوره ی آخر محو می شود. در این دوره بود که عیسی گفت:“به زودی می آیم.” (آیه ی 11) و درآخرین دوره 
توجه داشته باشید که این آیه  است که می خواهد: “کالم خودرا تمام و منقطع ساخته و بر زمین به عمل آورد.” رومیان 28:9 
در هر سه مرتبط باشد. حال، این  در گشاده باید با  «در گشاده، قوّت اندک، کالم،نام»، آن  چطور پیش می رود.  مکاشفه 3: 8 
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گشاده نمایانگر چیست؟

یوحنّا 10 : 7 می گوید:

“آنگاه عیسی بدیشان بازگفت: آمین، آمین به شما می گویم که من در گوسفندان هستم.”

درست است، «هستم»، درِ گوسفندان است. این فقط یک اصطالح عجیب نیست. واقعاً این گونه است. به انجیل یوحنا 
باب 10، وقتی عیسی این مثل را می آورد، دقت کنید؛ او خود را شبان می خواند. سپس خود را در می خواند و این چیزی است که 

شبان برای گوسفندان است. او واقعاً درِ آنهاست.

زمانی که در شرق بودم، این را دیدم که شبان هنگام شب تمام گوسفندان را جمع می کند، آنها رادر یک آغل قرار می دهد، 
سپس آنها را می شمارد. وقتی مطمئن می شود که همه وارد شده اند،جلوی در باز آغل می خوابد و عمالً درِ آغل می شود. هیچ کس 
مگر از طریق او نمی توانست وارد و یا خارج شود. او در بود. روزی با دوستم برای سواری با یک جیپ بیرون رفتیم. متوجه شدم 
که یک شبان دارد گلّه ی خود را به سمت شهر هدایت می کند. بالفاصله تمام ترافیک متوقف شد تا گوسفندان بتوانند رد شوند. 
شهرها درشرق مانند اینجا نیستند. ما تمام کاالی خودمان را در داخل فروشگاه نگه می داریم،اما آنجا، مانند یک بازار روز بزرگ 
است و تمام محصوالت، کف خیابان یا در پیاده رو است تا عابران بتوانند ببینند و خرید کنند. با خودم گفتم: “اوه خداوند! اآلن 
است که غوغا برپا شود. صبر کن تا آن گوسفندان آن غذاها را آنجا ببینند.” اماهمین طور که شبان پیش می رفت، گوسفندان دقیقاً 
دنبال قدم های او می رفتند. آنها به تمام آن چیزها نگاه می کردند، ولی حتی یک گوسفند چیزی را لمس نمی کرد. اوه، اگر زبان آنها 

را می دانستم، خودم ترافیک را متوقف می کردم و درمورد چیزی که دیدم،برایشان موعظه می کردم.

وقتی که شما گوسفندی هستید که به شبان اعظم تعلق دارد، به دنبال او حرکت می کنید و هر قدمش را دنبال می کنید. 
درست مانند کاری که آن گوسفندان انجام دادند. وسوسه نمی شوید که به سمت گل های بزرگ یک کلیسا برگردید، یا به صدای 
یک دکترای الهیات، دکترای فلسفه یا چیزهای دیگر گوش کنید، بلکه با شبان خواهید ماند. کتاب مقدس می گوید که 
گوسفندان آواز او را می شناسند و او را دنبال خواهند نمود، اما آواز غریبه فقط باعث فرار و برگشت به سوی شبان حقیقی  شان 

می شود. جالل بر خدا!

ولی این تمام چیزی که آنجا دیدم و آموختم، نبود. یک روز به مردانی فکر می کردم که در مزارع دیده بودم، آنها انواع مختلف 
حیوانات را جمع می کردند. یک نفر مراقب خوک ها بود،یکی دیگر بزها، دیگری شترها، یکی دیگر قاطرها و غیره. از دوستی که 

آنجا زندگی می کرد،پرسیدم که به این افراد چه می گویند.

او پاسخ داد: “اوه، آنها شبان هستند.”

نمی توانستم این را بپذیرم. گفتم: “منظورت این نیست که همه ی آنها شبان هستند. شبانان فقط از گوسفندان مراقبت 
می کنند، نمی کنند؟”

او گفت:“نه. شبان، جمع کننده یا چراننده است، پس هرکسی که حیوانات را بچراند، شبان است.”

خوب، این من را متعجب کرد، ولی متوجه یک تفاوت میان آن چوپان ها و کسانی  که از گوسفندان مراقبت می کردند، 
شدم. شب که شد همه به غیر از شبانان گوسفندان، حیوانات خود را درمزرعه رها کردند و به خانه هایشان رفتند. اما شبانان، 
گوسفندان را با خود بردند و به داخل آغل هدایت کردند، سپس خودشان جلوی آن خوابیدند و درِ گوسفندان شدند. اوه،جالل بر 

خدا! شبان ما هرگز ما را ترک و رها نمی کند. وقتی شب بشود، می خواهم درآغل او باشم. می خواهم تحت مراقبت او باشم.

پس اکنون می توانیم ببینیم که عیسی در است. او درِ گوسفندان است و توجه داشته باشید که اآلن صحبت از گشودنِ در  
است. این چیست به جز مکاشفه ی او؟ و این مکاشفه دارد باز می شود، تا به ما قوّت ببخشد، کالم را منور سازد و نام او را جالل 
دانستیم که او خداست. چطور  دهد. در میان دو دوره ی آخر بود که مکاشفه ی الوهیت عیسی  مسیح در برابر ما شکوفا شد. بله، می 
نهای خدا بود، اینکه او الف و یا بود،که این  ت ه  ب ا  ی و  نها خدا  دیگری می توانست منجی ما باشد؟ اما دانستن اینکه او ت
دریک شخص  همه  قدس،  ل وح ا ر و  پسر  ، در پ مسیح،  عیسی   د  ن و ا خد ا  ر و  ا بود»، که  مسیح  و  د  ن و «عیسی خدا
او که بود،  ، که از زمان اولین دوره ی کلیسا گم گشته بود، اما اکنون داریم دوباره آن را می بینیم. مکاشفه ی اینکه  ی سازد م
ک  بازگشته است. به راستی خدا یک خدای سه شخصیتی در یک شخص نیست، چون برای داشتن یک شخصیت باید ی
شخص را داشته باشیم. اگر یک شخصیت وجود دارد، چیزی به جز یک شخص نیست. اما کسانی  که به سه شخصیت 

معتقدند، یک الوهیت سه خدای دارند و گناهکار شکستن فرمان اول هستند.

اما مکاشفه ی الوهیت بازگشته است، اکنون دوباره کلیسای راستین می تواند در قوّت بنا شود. بعد از تمام این مدت او 
طور که در  نام خداوند عیسی  مسیح تعمید می دهیم، همان  سرانجام می داند که خداوند او کیست. یک  بار دیگر داریم به 

روز پنطیکاست انجام دادند.

بگذارید درمورد یک خواب خدادادی درمورد تعمید تثلیثی به شما بگویم. این یک رویا نیست، بلکه یک خواب است.
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می دانید، مطمئنم یکی از برکات ادوار کلیسا دریافت خوا ب ها توسط روح القدس بوده است، درست همان طور که ممکن است 
صبح یکروز شنبه بود. تازه بیدار شده بودم تا برای ژوزف آب ببرم. وقتی دراز  کسی یک رویا دریافت کند. حدود ساعت 3 
کشیدم، بالفاصله به خواب رفتم و این خواب را دیدم. مردی رادیدم که گمان کردم پدرم است. مردی درشت و خشن بود. 
همچنین زنی را دیدم که بایدمادرم می بود، ولی شباهتی به مادرم نداشت، همان طور که آن مرد هم شبیه پدرم نبود. این مرد خیلی 
نسبت به همسر خود بدرفتار بود. او یک چماق بزرگ سه گوش داشت. می دانید وقتی یک کنده برمی دارید و با تبر روی آن 
می زنید، یک تکه هیزم مثلثی  مانند شکل می گیرد. این چماق شبیه آن بود. او این چماق را برمی داشت و زن را با آن می زد و 
اش بود و نگاهی پر از  کرد و چنان غروری در چهر ه  می انداخت. همین طور که زن آنجا بود و می گریست، او سینه اش را سپر می 
افتخار داشت که ظاهراً لذت و غرور زیادی از زدن آن زن بدست می آورد. هربار که زن تالش می کرد بلند شود، او را می زد. کاری 
راکه می کرد، دوست نداشتم، ولی وقتی تصمیم گرفتم جلویش را بگیرم، فکر کردم:“حریف آن مرد نمی شوم. او خیلی بزرگ است. 
بعد، او باید پدر من باشد.” اما در اعماق وجودم می دانستم که او پدرم نیست. و می دانستم هیچ  مردی حق ندارد با یک زن چنین 
رفتاری داشته باشد. رفتم و او را از یقه اش گرفتم. او را برگرداندم وگفتم: “حق نداری به او حمله کنی.” وقتی این را گفتم، عضالتم 
بزرگ شد وخیلی قوی  هیکل به نظر رسیدم. مرد عضالت من را دید و از من ترسید. گفتم: “اگردوباره به او حمله کنی، سروکارت 

با من است.” او تردید داشت که دوباره به زن حمله کند و بعد خواب من تمام شد.

بالفاصله بعد از دیدن آن خواب، بیدار شدم. با خودم فکر کردم، چقدر عجیب بود. در تعجب بودم که چرا خواب آن زن را 
دیدم، که ناگهان او آمد و حضور خدا بر من آشکار شد. تفسیر خواب از جانب او آمد. (شما می دانید که نه تنها دقیقاً خواب های 
اید.) زن نمایانگر  شما را تفسیر کرده ام،بلکه خیلی وقت ها بدون اینکه الزم باشد به من بگویید، به شما گفته ام چه خوابیدیده 
کلیسای امروز جهان است. من در این آشفتگی به دنیا آمده ام.(آشفتگی ای که زن در آن است.) او قرار بوده به نوعی مادر باشد، 
(او مادر فواحش است.) شوهر او فرقه های هستند که بر او حکمرانی می کنند. چماق سه گوش، تعمید دروغین سه گانه در یک 
تثلیث است. هربار که زن شروع به بلندشدن کرد، (یعنی جماعت شروع به پذیرش حقیقت نمودند.) مرد دوباره او را با آن تعلیم 
دروغین پایین کشید. او آن قدر بزرگ بود که من ابتدا از آن هراس داشتم، اما وقتی با او روبرو شدم، متوجه شدم که قدرتی عظیم و 
بود. نتیجه ی خواب، این بود که: “از آنجا که خدا با من است و می تواند  ایمان  عضالتی بزرگ دارم. آن عضالت، عضالت 

چنین قدرتی به من بدهد، پس بر ضد قدرت فرقه ای جهان برخیزم و مجبورش کنم که دست از حمله به زن بردارد.”

سعی نمی کنم که بر پایه ی یک خواب، یک تعلیم را شکل بدهم. تالش هم نمی کنم هر تعلیمی را که به آن اعتقاد دارم و 
برایش ایستاده ام، با یک خواب اثبات نمایم. یگانگی الوهیت درسرتاسر کالم از پیدایش 1:1 تا مکاشفه 21:22 وجود دارد. اما 
مردم با یک دگم غیرکتاب مقدسی به نام تثلیث گور شده اند و این دگم چنان از نظر جهانی مقبول واقع شده که دیدن و درک خدای 
یک شخصیتی، غیرممکن به نظر می رسد. اگر مردم نتوانند حقیقت الوهیت را ببینند، بلکه با آن بجنگند، هرگز قادر نخواهند 
بود مابقی حقیقت را ببینند. چون مکاشفه یعنی عیسی  مسیح در کلیسای خویش و عمل او در میان کلیساها برای 

.متوجه شدید؟ مطمئن هستم که درک می کنید. هفت  دوره

“اندک قوّتی داری و کالم مرا حفظ کرده، اسم مرا انکار ننمودی.” قبالً اشاره کردم که این قوّت چگونه درحال بازگشت بود. 
بله، درحال بازگشت بود. قدرت تفتیش عقاید درحال کاهش  بود. مردم میهن خود را ترک کرده و خواستار آزادی در پرستش 
ها به این نتیجه رسیده بودند که صالح نیست یک بخش را بر  بودند.یوغ سلسله مراتب روحانی شکسته شده بود. دولت 
بخش های دیگر برتری دهند. درحقیقت، مردمی که هدف خوب داشتند، ولی فاقد رهبری مناسب بودند، آماده ی جنگ برای 
دفاع از حقوق مذهب خود بودند. شاید بزرگ ترین نمونه ی قدرت مذهب در این عصر این اصل بود که، هرچند فرانسه در انقالب 
سقوط کرد، اما بیداری روحانی عظیم وسلی انقالب را از بریتانیای کبیر دور نگه داشت و این آنجا را نجات داد تا برای سال های 

باشکوه زیادی، مانند ابزاری در دست خداوند باشد.

موعظه ی کالم در هیچ  زمانی عظیم تر از این دوره نبوده است. همان طور که شیطان گروه های ب شمار متفکران آزاد خویش را 
برخیزانید. همان طور که متفکران کمونیسم برخاستند، همان طورکه الهیدانان آزادی خواه تفکرات کثیف خود را منتشر می ساختند، 
خدا جنگجویان بزرگ ایمان را برخیزانید و عظیم ترین کار انتشارات مسیحی و تعلیم و موعظه از این دوره نشأت گرفت. واعظین 
و معلمین این دوره هرگز با هیچ دوره ی دیگری برابر نبودند وهرگز هم نخواهند بود. اسپورجن، مک کالرنز، ادواردز، بونیان، 
پارکرز، مولرز، برینادز،بارنز و بیشاپز، همه ی اینها در این مقطع بودند. آنها کالم را موعظه می کردند، تعلیم می دادند و می نوشتند. 

آنها نام او را جالل دادند.

داوری یهودیان دروغین

مکاشفه 3 : 9

“اینک می دهم آنانی را از کنیسه ی شیطان که خود رایهود می نامند و نیستند، بلکه دروغ می گویند. اینک 
ایشان را مجبور خواهم نمود که بیایند و پیش پای های تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبت نموده ام.”

می توانیم بالفاصله متوجه این نکته شویم که مشکل یهودیان دروغین یا ایمانداران کذبه قبالً هم در دوره ی دوم وجود 
ظاهر شدند و اکنون سرازیر شدن اولین دوره  از  داشت.اینهای که خود را به دروغ، یهودی می خواندند، درست بالفاصله بعد 
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دوباره در دومین دوره ی پس از اصالحات ظاهر می شوند. این به سختی می تواند یک تصادف باشد. درحقیقت این اصالً تصادفی 
نیست، این چارچوب شیطان است. و آن چارچوب این است که سازماندهی و ادعای اصل  بودن بنماید و از این رو محق حقوق و 
مزایای ویژه باشد. اجازه بدهید به شما نشان بدهم. آنموقع در زمان عصر اسمیرنا این افراد دروغ گفتند و اظهار کردند که حقیقتاً 
یهودی (یا ایماندار) هستند، درحالی که قطعاً نبودند. آنها از کنیسه ی شیطان بودند. آنهاجماعت سازمان  یافته ی شیطان بودند. 
یابند. (اسقفان باالتر از  چون در این دوره شاهد آغاز این هستیم که خادمین یک رهبری ب جا و غیرقابل توجیه بر برادران خود می 
مشایخ در هر منطقه منسوب می گردند.) مورد بعدی که می بینیم، این است که در عصر سوم جای وجود دارد که درست «تخت 
شود. آن عصر، عقد کلیسا و حکومت را به ما داد. با داشتن قدرت حکومت در پشتیبانی از او، کلیسا از نظر  شیطان» خوانده می 

جسمانی عمالً شکست  ناپذیر شد.

اما خداوند علی رغم قدرت حکومت، آن اقتدار را شکست و اصالحات، نوری عظیم را به همراه آورد. اما چه اتفاقی افتاد؟ 
لوتری ها تشکیالت شدند و به حکومت پیوستند. و ما دوباره در این ششمین دوره، شاهد آشکار شدن کنیسه ی شیطان هستیم. 
مسلماً این گروه متعلق به کنیسه، هرگز نخواهند گفت که از شیطان هستند. خیر قربان! آنها می گویند که از خدا هستند. اما دروغ 
می گویند، چون کسی که یهودی راستین باشد، (این چیزی است که مدعی بودنش هستند.) کسی است که از درون یعنی در روح 
یهودی است. پس اگر آنها یهودیان کذبه باشند، به این معنی است که چنان که یهودا 19 می گوید: “روح را ندارند.” فرزندان خدا 
مولود روح هستند. اینها روح را ندارند، بنابراین فرزندان خدا نیستند. مهم نیست که چقدر با جوش  و  خروش اعتراض می کنند و 
تا چه حد پیش می روند تا اثبات کنند که هستند. آنها مرده اند. آنها فرزندان تشکیالت هستند و ثمره و میوه ی راستین در آنها 
دیده نمی شود. آنها بر اعتقادنامه ها، دگم ها و تعالیم خویش بنا شده اند و راستی در ایشان نیست، چون ایشان مشورت و رأی 

خویش را باالتر از کالم خداقرار داده اند.

اجازه دهید چیزی را که در تمام مدت تالشمی کردم درمورد دو تاکی که از دو روح مختلف می آیند، بگویم، به شما نشان 
بدهم. این بار مثال عیسی و یهودا را در نظر بگیریم. عیسی پسر خدا و یهودا فرزند هالکت بود. خدا به عیسی وارد شد. شیطان به 

یهودا وارد شد. عیسی یک خدمت کامل روح القدس داشت،چون:

“خدا او را چگونه به روح القدس و قوّت مسح نمود که او سیر کرده و اعمال نیکو بجا می آورد و همه 
مقهوررین ابلیس را شفا می بخشید، زیرا خدا با وی می بود.”

اعمال رسوالن 10:38

“که او (یهودا) با ما محسوب شده، نصیب در این خدمت یافت.”

اعمال رسوالن 17:1

“و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواحپ لید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و 
رنجی را شفا دهند.”

انجیل متی 1:10

روحی که در یهودا بود، در تمام خدمت عیسی  درست درکنار او بود. سپس هر دو به صلیب رسیدند. عیسی از صلیب آویزان 
شد، به خوشی حیات خویش را برای گناهکاران داد و روح خود را به خدا تسلیم نمود. روح او به سوی خدا رفت و سپس در 
پنطیکاست بر کلیسا ریخته شد. اما یهودا خود را آویزان کرد و روح او به سمت شیطان بازگشت. بعد از پنطیکاست همان روح 
که در یهودا بود، بر تاک دروغین که درست در کنار تاک راستین رشد می کند، قرار گرفت. اما توجه کنید، روح یهودا هرگز به 
پنطیکاست نرسید. هرگز نرفت تا روح القدس را بیابد. نمی توانست این کار را بکند. پس روح یهودا دنبال چه رفت؟ او به سراغ 
کنیسه ی طال و نقره رفت. چقدر پول را دوست داشت! هنوز هم پول را دوست دارد. اگر راه بیفتد و برود به نام عیسی کارهای 
عظیمه بنماید و جلسات بزرگ برپا کند، باز هم پول بیشتر، ساختمان های بیشتر، تحصیالت و مادیات بیشتری بدست می آورد. 
فقط روحی را که در آنها ساکن است، ببینید و فریب نخورید. یهودا بعنوان یکی از دوازده شاگرد بیرون رفت و معجزات انجام 
داد. اما روح خدا را بعنوان روح خویش نداشت. او دارای یک خدمت بود. اما هرگز به پنطیکاست نرسید، چون ذریت راستین 
نبود. او یک فرزند راستین خدا نبود. خیر قربان! هنوز هم در کنیسه ی شیطان به همین شکل است. فریب نخورید. اگر برگزیده 

باشید، فریب نخواهید خورد. عیسی گفت که فریب نخواهید خورد.

بله، این دوستان می گویند که مسیحی هستند، ولی نیستند.

“اینک ایشان را مجبور خواهم نمود که بیایند و پیش پای های تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبت 
نموده ام.”

اول قرنتیان 2:6 می گوید:

بر دوازده سبط اسرائیل بر دوازده کرسی نشسته و  “نمی دانید که مقدسان، دنیا را داوری خواهند کرد؟” نه تنها دوازده رسول 
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داوری خواهند نمود، بلکه مقدسین هم، جهان را داوری خواهند نمود. در آن زمان کسانی  که ادعا می کنند از آن خداوند هستند 
و مدعی هستند که خدا ایشان را محبت می نماید، متوجه خواهند شد که دقیقاً چه کسی فرزند خداست و چه کسی از جانب 
پسر، محبت شده است. بله، روزی که این آشکار شود، در راه است. اینهای که اکنون در یک مقیاس بر جهان حکمرانی می کنند 
و کسانی  که در طول دوره ی آخر صورتی برای وحش می سازند و با این وسیله حقیقتاً بر جهان حکمرانی می کنند، روزی که عیسی 
به همراه مقدسینش برای داوری جهان در عدالت بیاید، فروتن خواهند شد.این دقیقاً آن چیزی است که در انجیل متی 25 

می بینیم، زمانی که «همه ی» کسانی که رستاخیز اولیه را از دست دادند، در برابر داور و عروس او خواهند ایستاد.

ستایش و وعده

مکاشفه 3 : 10

“چون که کالم صبر مرا حفظ نمودی، من نیز تو را محفوظ خواهم داشت، از ساعت امتحان که بر تمام ربع 
مسکون خواهدآمد، تا تمامی ساکنان زمین را بیازماید.”

تراز  منظور او از «کالم صبر من» چیست؟ عبرانیان 6 : 13 − 15 “زیرا وقتی که خدا به ابراهیم وعده داد، چون به بزرگ 
خود قسم نتوانست خورد، به خود قسم خورده گفت: ”هر آینه من تو را برکت عظیمی خواهم داد و تو را ب نهایت کثیر خواهم 
کند. انتظار  گردانید، و همچنین چون صبر کرد، آن وعده را یافت.“ می بینید که روح از کالم خدا که به ما داده شده، صحبت می 
برای تحقق آن کالم نیاز به صبوری دارد، چنان که درمورد ابراهیم هم این گونه بود. او برای دیدن آن نادیده صبور بود. او صبور بود 
و سرانجام، کالم تحقق یافت. این طریقی است که خدا صبوری را به قوم خود می آموزد. چراکه اگر او کالم خود را در تجلی 
فیزیکی خود،بالفاصله بعد از اینکه دعا کردید، تحقق می بخشید، هرگز صبوری را نمی آموختید، بلکه در زندگی خود ب طاقتی 

می کردید. اجازه بدهید این حقیقت را بیشتر به شما نشان بدهم.

عبرانیان 11 : 17

ها را پذیرفته بود، (یعنی کالم خدا) پسر  “به ایمان ابراهیم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانید و آنکه وعده 
یگانه ی خود را قربانی می کرد.”

ز اینکه کالم وعده را پذیرفت، آزموده شد. خیلی ها بر این باورند که به محض اینکه بر وعده های  ا عد  ب ایناهاش؛ ابراهیم 
نیکوی خدا به نام عیسی دعا می کنیم، نمی تواند آزمونی وجود داشته باشد. اما اینجا می گوید که ابراهیم بعد از اینکه وعده 

راپذیرفت، آزموده شد.

این طبق اشاره ی سراینده ی مزامیر برای یوسف کامالً درست است.، مزامیر 105 : 19

“تا وقتی که سخن او واقع شد و کالم خداوند، او را امتحان نمود.”

خدا وعده های زیاد عظیم و پربها را به ما می دهد. او وعده ی تحقق آنها را داده و این کار راخواهد کرد. اما هنگامی که دعا 
می کنیم، تا زمانی که پاسخ آن را دریافت نماییم،باید یاد بگیریم که صبوری را در جان خود بیاموزیم، چون تنها در صبوری است 
که حیات را در اختیار داریم. خدا کمکمان کند که این درس را بیاموزیم، همان طور که می دانیم، مردم این ششمین دوره صبوری را 
آموختند. وقتی در تاریخ در مورد زندگی این مسیحیان بزرگ می خوانیم، تضاد زیادی بین زندگی آنها و خودمان می بینیم، چون آنها 

بسیارآرام و صبور بودند و امروز ما بر هر چیزی غالب هستیم، جز ب قراری و تعجیل.

“چون کالم من را حفظ کردی و آن را زندگی کردی واز طریق آن صبور شدی، تو را از  او ادامه می دهد و به ایشان می گوید: 
ساعت امتحان حفظ می کنم که بر تمام جهان خواهد آمد تا ساکنان زمین را بیازماید.” یک  بار دیگر تداخل دو دوره را در اینجا 

می بینیم؛ چون این وعده ها مربوط به انتهای دوران امت هاست که در مصیبت عظیم به اوج می رسد.

“من نیز تو را محفوظ خواهم داشت، از ساعت امتحان که بر تمام ربع مسکون خواهد آمد، تا تمامی ساکن زمین را 
این آیه اعالم نمی کند که کلیسای راستین وارد مصیبت عظیم شده و از آن عبور می کند. اگر چنین منظوری داشت  بیازماید.” 
این را می گفت.اما می گوید: “تو را از ساعت امتحان حفظ می کنم.” این وسوسه و امتحان دقیقاً مانند امتحان در عدن است. 
این یک قیاس منطقی خواهد بود که در مخالفت مستقیم با کالم خدا خواهد بود و درعین حال، از نقطه  نظر انسانی و استدالل 

انسانی، بسیاردرست به نظر می رسد، چنان روشنگرانه و حیات بخش که جهان را گمراه می کند.

فقط برگزیدگان گمراه نخواهند شد. ساعت امتحان این گونه خواهد آمد. جنبش جهانی که به چیزی که بسیار زیبا و 
یابد که بر حکومت فشار  چارچوب مبارک (تحقق دعای مسیح که همه یک باشند.) آغاز گشته، چنان از نظر سیاسی قوّت می 
می آورد تا باعث شود همه یا مستقیماً به او ملحق شوند، یا به واسطه ی تبعیت از قواعد تصویب شده در قانون، هیچ کس بعنوان 
یک کلیسای حقیقی به رسمیت شناخته نخواهد شد، مگر تحت تسلط مستقیم یا غیر مستقیم این شورا. گروه های کوچک، 

مجوز و امتیاز خود را از دست خواهند داد، تا جای که تمام دارای و حقوق روحانی خود را در میان مردم از دست بدهند.
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به طور مثال، همین اآلن، اگر یک انجمن خدمتی محلی نه در اکثر شهرها، بلکه در چندین شهر تأیید نشوند، کسی نمی تواند 
یک ساختمان برای جلسات مذهب اجاره کند. برای روحانی شدن در جاهای مانند بیمارستان ها و خدمات نظامی و مانند آن، 
اکنون تقریباً الزامی است که توسط گروه های شورای تثلیثی به رسمیت شناخته شوید. وقتی این فشار افزایش یابد، که خواهد 
یافت، مقاومت سخت تر خواهد شد، چون مقاومت به معنای ازدست  دادن امتیاز محسوب می شود. و خیلی ها وسوسه خواهند 
شد که با آن کنار بیایند، چون احساس خواهند کرد که بهتر است خدا را علناً در چارچوب این تشکیالت خدمت کنند، تا اینکه 
اصالً او را علناً خدمت نکنند. اما اشتباه می کنند. باور دروغ شریر یعنی خدمت به شیطان، هرچند که بخواهید او را یهوه 

بخوانید. اما برگزیدگان فریب نخواهند خورد.

عالوه براین، برگزیدگان نه تنها حفظ خواهند شد، بلکه وقتی چنین حرکتی می شود، «صورتی برپا شده برای وحش»، 
مقدسین در ربوده شدن رفته اند. و این جنبش خوشایند و دلپذیر که در مشارکت در افسس شروع شد، به هیوالی شیطان که تمام 
جهان را فریب داده و آلوده می سازد، تبدیل خواهد شد. چون سیستم کلیسای کاتولیک رومی و پروتستان دریکی شدنشان، تمام 
ثروت سیستم دنیا را کنترل خواهند نمود و تمام زمین را مجبور خواهند کرد که به این دام مذهب وارد شوند و یا از طریق 
ممانعت آنها از حق خرید وفروش، که به واسطه ی آن درآمد ایجاد می کنند، آنها را خواهند کشت. این به سادگی انجام خواهد 
شد، چون همه ی دختران فاحشه نزد مادر خود بازگشته اند. هچنین، روم تقریباً تمام موجودی طال را بدست آورده است. یهودیان 
تمام اوراق قرضه و اسکناس را دارند.در زمان مناسب، فاحشه از طریق فراخوانی تمام اسکناس ها و مطالبه ی طال، سیستم مالی 
زمان حاضر را از بین خواهد برد. بدون طال، سیستم فرو می پاشد، یهودیان به دام خواهند افتاد، وارد معاهده خواهند شد و 

کلیسای فاحشه تمام جهان را در اختیار خواهد گرفت.

وعده به خاصان خویش

مکاشفه 3 : 11 − 12

“به زودی می آیم، پس آنچه داری، حفظ کن؛ مبادا کسی تاج تو را بگیرد.

هرکه  غالب آید، او را در هیکل خدای خود ستونی خواهم ساخت و دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام 
خدای خود را و نام شهر خدای خود، یعنی اورشلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای من نازل می شود و نام 

جدید خود را بر وی خواهم نوشت.“

نیازی به توضیح درمورد “به زودی می آیم”،نداریم. می دانیم که این گونه است، چون در انتهای ایام آخر قرار داریم، نداریم؟ 
اما ادامه می دهد و می گوید: “آنچه داری، حفظ کن؛ مبادا کسی تاج تو را بگیرد.”

در میانه ی زمان مصائب عظیم است که عیسی  می آید و همراه با آمدن او، یک رستاخیز وجود دارد. خیلی ها باید از خاک 
بیرون بیایند و باکسانی  که زنده ولی منتظر بازگشت او هستند، برخیزند و تاج به اینها داده خواهد شد.چرا؟ چون فرزندان خدا 
هستند. آنها همراه او، پادشاهان هستند. آنها دارند با او سلطنت می کنند. تاج نشانگر همین است. پادشاهی و سلطنت با خود 
پادشاه اعظم. این وعده ای برای تمام کسانی است  که با او بر روی زمین زحمت می بینند. کسانی  که صبوری می کنند، می دانند 
که خدا، داور عادل، آنها را پاداش خواهد داد. آنها که همه  چیز را بخاطر او دادند و همه  چیز را تقدیم او نمودند، با او بر تخت 

نشسته و در سلطنت باشکوهش سهیم خواهند شد.

اوه، در این زمان، کالمی داریم که به همه ی ما مربوط است؛ آن هم این است که «حفظ کن»، نگه دار. تسلیم نشوید، اسلحه 
تمام خدارا بپوشید، باید از هر سالحی که به ما داده، استفاده کنیم، از هر عطای که دراختیار ماست، استفاده کنیم و با شادی به 

جلو نگاه کنیم، چون قرار است با او که شاه شاهان و خدای خدایان است، تاج بر سر بگذاریم.

او فقط تاج نمی بخشد، بلکه می گوید کسانی  که در عروس هستند، در هیکل خدا ستون خواهند بود. اما هیکل خدا 
چیست؟ عیسی از بدن خویش بعنوان هیکل صحبت کرد و این گونه هم بود. این هیکل خدا بود، ولی حاال که ما بدن اوهستیم، 
کلیسای راستین به واسطه ی روح القدسی که در ماست، هیکل خداست. او می خواهد غالب  شدگان را در آن هیکل ستون بسازد. 
ولی ستون چیست؟ ستون درحقیقت بخشی از بنیان است که بنای فوقانی را حفظ می کند. جالل بر خدا! این غالب  شوندگان را 

همراه بارسوالن و انبیاء قرار می دهد، چون در افسسیان 2 : 19 − 22 می گوید:

“پس، از این به بعد غریب و اجنب نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه ی خدا.

و بر بنیاد رسوالن و انبیاء بنا شده اید، که خود عیسی مسیح، سنگ زاویه است.

که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده، به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند.

و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید، تا در روح مسکن خدا شوید.“

از آن بدن با هیکل  ر (عیسی) وارد شده و بخشی  د از  چیز  و آنها با هم بنا می شویم. همه   که ما  می گوید  آیه ی 22  بله، 
است.



17 عصر کلیسای فیالدلفیه

وقتی خدا یک انسان را در هیکل بعنوان ستون قرار می دهد و او را جزئی از آن گروه بنیادین می کند، دارد چه کاری انجام می دهد؟ 
دارد مکاشفه ی کالم و خودش را به او می دهد، چون این دقیقاً چیزی است که انبیاء و رسوالن داشتند. انجیل متی 17:16. او 

آنجا در آن کالم است، آنجا ایستاده است، هیچ کس نمی تواند او را بیرون بیاورد.

به عبارت «غالب شدن» فکر کنید. یوحنا می پرسد:“کیست که غالب آید؟” و پاسخ می آید: “هرکه ایمان آورد که 
عیسی،مسیح است.” او نمی گوید هرکس که به «یک» عیسی و به «یک» مسیح ایمان آورد، بلکه ایمان داشته باشد که عیسی، 

مسیح است؛ یک شخص، نه دو. اوکسی است که به نام خداوند عیسی  مسیح تعمید یافته است.

خدا در اینجا درمورد عروس صحبت می کند. می خواهید یک تصویر دیگر از او ببینید؟

این در مکاشفه 7 : 4 − 17 است،

“و عدد مهرشدگان را شنیدم که از جمیع اسباط بنی اسرائیل، صد و چهل و چهار هزار مهر شدند.

و از سبط یهودا دوازده هزار مهر شدند؛ و از سبط روبین دوازده هزار؛ و از سبط جاد دوازده هزار؛

و از سبط اشیر دوازده هزار؛ و از سبط نفتالیم دوازده هزار؛ و از سبط منسی دوازده هزار؛

و از سبط شمعون دوازده هزار؛ و از سبط الوی دوازده هزار؛ و از سبط یساکار دوازده هزار؛

از سبط زبولون دوازده هزار؛ و از سبط یوسف دوازده هزار؛ و از سبط بنیامین دوازده هزار مهر شدند.

و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبیله و قوم و زبان 
در پیش تخت و در حضور برّه به جامه   های سفید آراسته و شاخه   های نخل به دست گرفته، ایستاده اند.

و به آواز بلند ندا کرده، می گویند: “نجات، خدای ما را که بر تخت نشسته است و برّه را است.”

و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند. و در پیش تخت به روی درافتاده، خدا 
را سجده کردند

و گفتند: “آمین! برکت و جالل و حکمت و سپاس واکرام و قوت و توانای، خدای ما را باد تا ابداآلباد. 
آمین!”

و یکی از پیران متوجه شده، به من گفت: “این سفیدپوشان کیانند و از کجا آمده اند؟”

من او را گفتم: “خداوندا! تو می دانی.” مرا گفت: “ایشان کسانی می باشند که از عذاب سخت بیرون می آیند 
و لباس خود را به خون برّه شستشو کرده، سفید نموده اند.

از این جهت پیش روی تخت خدایند و شبانه روز در هیکل او وی را خدمت می کنند و آن تخت نشین، 
خیمه خود را بر ایشان بر پا خواهد داشت.

و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید.

 زیرا برّه ای که در میان تخت است، شبان ایشان خواهد بود و به چشمه   های آب حیات، ایشان را راهنمای
خواهد نمود؛ و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.“

عیسی آمده است. او صد و چهل و چهار هزار نفر را مهر کرده، از هر سبط دوازده هزار نفر را گرفته است. اما یک گروه دیگر 
دیده می شود. آنها چه کسانی هستند؟ اینها عروسی  هم هست که جزء این صد وچهل و چهار هزار نفر نیست و در آیات 9−8 
هستند که از میان امت ها گرفته شده اند. آنها روز و شب در برابر تخت او هستند، آنها او را در هیکل خدمت می کنند. آنها 

خاصان خداوند هستند، آنها عروس او هستند.

هر جا که داماد باشد، عروس می رود. او هرگز توسط داماد ترک نمی شود. هرگز کنار داماد را ترک نخواهد نمود. او در تخت 
سلطنت با وی سهیم خواهد بود، عروس با جالل و عزت او تاج گذاری خواهد شد.

“نام خدای خود را و شهر خدای خود را بر وی خواهم نوشت.” نام خدا چیست؟ خوب، او «خدا با ما» بود، یعنی عمانوئیل، 
اما این نام او نبود. “نام او را عیسی خواهی نهاد.” عیسی گفت:“من به اسم پدر خود آمده ام و مرا قبول نمی کنید.” بنابراین خدا 
است، چون این نامی است که او به آن آمد. او خداوند عیسی  مسیح است. زمانی که یک زن ازدواج کند، چه نامی  عیسی 

می گیرد؟ نام شوهر خود را می گیرد. این نام او خواهد بود که وقتی عروس را نزد خویش ببرد به عروس داده خواهد شد.
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“و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد.

و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود، حاضر شده چون عروسی که 
برای شوهر خود آراسته است.

و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت: “اینک خیمه ی خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود 
و ایشان قوم   های او خواهندبود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود.

و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد 
دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت.“

چقدر ب نظیر! تمام وعده های ب نظیر خدا تحقق یافته، همه  چیز تمام خواهد شد. تغییر، کامل خواهد بود. برّه و عروس او 
برای همیشه در تمام کاملیت خدا مقرر شده اند. توصیفش کنیم؟ چه کسی قادر به انجام آن است؟ هیچ کس. به آن فکر کنیم؟ 
رویایش را ببینیم؟ آنچه کالم درمورد آن می گوید،بخوانیم؟ بله، می توانیم همه ی این کارها را انجام دهیم. درعین حال فقط 

می توانیم بخشی بسیار اندکی از آن را بدانیم، تا زمانی که در رستاخیز اول واقعیت یابد.

“و نام جدید خود را بر وی خواهم نوشت.”

نام جدید من. وقتی همه  چیز تازه شود، آن وقت او نام جدیدی بر خود خواهد گرفت و این، نام عروس هم خواهد بود. این چه 
نامی است، هیچ کس جرأت حدس  زدن ندارد. این باید مکاشفه ی روح باشد که به طور قطع داده شد تا هیچ کس نتواند آن را 
انکار کند. اما تردیدی نیست که او آن مکاشفه را می گذارد تا روزی که خودش بخواهد، آن نام را بدهد. همین کافی است که 

بدانیم این بسیار عالی تر از آنچیزی خواهد بود که بتوانیم تصور کنیم.

نصیحت آخر به دوره

مکاشفه 13:3

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

هر دوره ای با همان هشدار به اتمام می رسد. این خواسته ی دائمی است که کلیسا به آواز خداوند گوش کند. در این دوره این 
خواسته حتی مصرانه تر از دوره های قبلی است، چون به راستی در این دوره، آمدن خداوند نزدیک می شود. ممکن است این سؤال 
مطرح شود که:“اگر یک دوره ی دیگر پس از این هست، ضرورت و فوریت برای چیست؟” پاسخ دراینجاست، دوره ی آخر یک 
طوراست، بلکه همیشه باید دانست که در نظر خداوند این بسیار  دوره ی کوتاه خواهد بود، یک نتیجه گیری سریع. نه تنها این 
زودگذر است، بله، هزار سال چیزی بیش از یک روز نیست. اگر او ظرف چند ساعت، آن گونه که او زمان را می بیند، می آید؛پس 
مسلماً باید تمام ضرورت و فوریت را به ما هشدار دهد و آواز او باید مدام در دل هایما به صدا درآید؛ تا برای آن آمدن، آماده 

باشیم.

اوه، صداهای ب شماری در جهان وجود دارند، نیازهای ب شمار و تضرع برای توجه، ولی برای توجه هرگز صدای مهمتر و 
باارزش تر از صدای روح وجود ندارد. پس “هرکه گوشدارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.”


