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“و به فرشته ی کلیسای در الئودکیه بنویس که،
این را می گویدآمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست.

اعمال تو را می دانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش کهسرد بودی یا گرم.
لهذا چون فاتر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را ازدهان خود قی خواهم کرد.

زیرا می گوی دولتمند هستم و دولت اندوخته ام و بههیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند و مسکین 
هستی و فقیر و کور و عریان.

تو را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری،تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا پوشانیده شوی 
.یاب و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمهرا تا به چشمان خود کشیده، بینای
هرکه را من دوست می دارم، توبیخ و تأدیب می نمایم. پسغیور شو و توبه نما.

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

که من غلبه یافتم و با پدر خود بر  آنکه  غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت منبا من بنشیند، چنان 
تخت او نشستم.

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

شهر الئودیکیه

باشد، بسیار متداول بود و به افتخار بانوان سلطنتی که این اسم را داشتند،بر  نام الئودیکیه، که به معنای «حقوق مردم» می 
چندین شهر گذاشته شده بود. این شهر از نظر سیاسی یکی از مهم ترین و از نظراقتصادی یکی از شکوفاترین شهرهای آسیای 
صغیر بود. مقدار بسیار زیادی از امالک و اراضی از طرف شهروندان برجسته به شهر اهدا شده بود. این شهر مرکز یک دانشگاه 
پزشکی بزرگ بود. مردمان این شهر در هنر و علم برجسته بودند. از این شهر غالباً بعنوان«کالن شهر» یا «متروپلیس» یاد می شود، 
پنج شهر دیگر بود. خدای مورد پرستش آنها زئوس بود. زمانی این شهر به احترام خدای آنها، دیوپولیس (شهر  چون مرکز بیست  و  
زئوس) خوانده می شد. در قرن چهارم، این شهر محل برگزاری یک شورای مهم کلیسای بود. درنهایت، زلزله های پیاپ، منجر به 

متروک شدن کامل این شهر گردید.

چقدر مشخصات این دوره ی آخر برای تعریف کردن عصری که ما در آن زندگی می کنیم، مناسب است.به طور مثال، آنها یک 
خدا را می پرستیدند، یعنی زئوس که رئیس و پدر خدایان بود.این پیش بینی، فرض مذهب «یک خدا، پدر همه ی ما» در قرن بیستم 
است که برادری انسان هارا مطرح می کند و اکنون دارد پروتستان ها، کاتولیک ها، یهودیان، هندوها و سایرین را گرد هم جمع 
می کند؛ با این نیت که یک شکل و حالت پرستش مشترک، می تواند منجر به افزایش محبت، درک و ارزش  نهادن ما نسبت به 
یکدیگر بشود. کاتولیک ها و پروتستان ها هم اکنون در تالش هستند و حقیقتاً دارند به زمینه های در این اتحاد می رسند، بااین 
که رهبران جهان از  نیت آشکار که بقیه از آنها متابعت خواهند کرد. همین رفتار قبالً در سازمان ملل متحد دیده شده بود، زمانی 
به رسمیت  شناختن مفهوم فردی پرستش روحانی سر باز زدند و پیشنهاد کنار گذاشتن آن مفاهیم جداگانه را دادند، با این امید که 

تمام مذاهب در یک مذهب برابر شوند، چون همه یک هدف دارند، همه یک نیت دارند و اساساً همه درست می گویند.

به نام توجه کنید، الئودیکیه، «حقوق مردم» یا «عدالت اجتماعی»، آیا تابحال هیچ دوره ای مانند دوره ی کلیسای قرن بیستم 
بوده است که تمام امت ها در آن به پا  خاسته و خواستار برابری اجتماعی و مالی شده باشند؟ این عصر، دوره ی کمونیسم است که 
در آن ظاهراً همه با هم برابر هستند، هرچند فقط در تئوری این گونه است. این دوره، دوره ی احزاب سیاسی است که خود را 
مسیحیان دموکرات، سوسیالیست های مسیحی، بنیاد منافع مشترک مسیحی و سایر چیزها می خوانند. طبق نظر الهیدانان لیبرال 
ما، عیسی خود یک سوسیالیست بوده و کلیسای اولیه تحت راهنمای روح القدس به سوسیالیسم عمل می کرده و از این جهت ما 

نیز امروزه باید همان کار راانجام دهیم.

زمانی که باستانیان، الئودیکیه را متروپولیس یا کالن شهر می خواندند، درحقیقت انتظار یک حکومت جهانی را می کشید 
کنیم که یک شورای کلیسای بزرگ در  که اکنون ما درحال شکل   دهی آن هستیم. همان طور که به این شهر بعنوان جای فکر می 
آن برگزار شد، می بینیم که این یک پیش بینی از حرکت جهانی که امروز در جریان است، بود. و به زودی خواهیم دید که تمام «به 
اصطالح» مسیحیان، دور هم جمع خواهند شد. به راستی که کلیسا، دولت،مذهب و سیاست دارند با هم جمع می شوند. کرکاس ها 

درحال جمع آوری هستند. گندم به زودی برای انبارکردن آماده خواهد شد.
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الئودیکیه شهر زلزله ها بود، چنان زلزله های که سرانجام آن را تخریب نمود. این عصر به پایان خواهد رسید، با زلزله ی خدا، 
که تمام جهان را که برای معاشقه با فاحشه ی قدیمی بیرون رفته است، تکان خواهد داد. نه تنها سیستم جهانی فروخواهد ریخت، 

بلکه خود زمین هم زده خواهد شد و سپس برای سلطنت هزار ساله ی مسیح تازه می شود.

شهر ثروتمند بود و توسط ثروتمندان اهدا شده بود. پر از فرهنگ بود. علم فراوان داشت.چقدر شبیه امروز است. کلیساها 
توانگر هستند. پرستش زیبا و رسمی است، اما سرد و مرده. تحصیالت جای کالم داده شده توسط روح را گرفته. تا جای که 

انسان قربانی ماده گرای شده است.

الئودیکیه ی باستان در هر صفت و مشخصه ای در الئودیکه ی قرن بیستم تولد یافته است. به لطف خدا، باشد تا کسانی  که 
گوش دارند، بشنوند تا در گناهان او سهیم نشده و از بالهایش بهره مند نگردند.

عصر الئودیکیه

آغاز شد. چقدر طول خواهد کشید؟ بعنوان خادم خدا که  عصر الئودیکیه در ابتدای قرن بیستم و شاید در سال 1906 
رویاهای بسیاری داشته و هیچ کدام آنها اشتباه نبوده،بگذارید پیش بینی کنم، (نگفتم نبوت، بلکه پیش بینی) که این عصر حدود 
سال 1977 به اتمام خواهد رسید. اگر بتوانم یک نکته ی شخصی را مطرح کنم، این پیش بینی را براساس هفت رویای متداوم و 
عظیمی که در صبح یک روز یکشنبه در ژوئن 1933، بر من آمد، انجام می دهم. خداوند عیسی با من تکلم کرده و گفت که آمدن 
ی آنها را یادداشت کردم و آن روز  خداوند نزدیک است، اما قبل از اینکه بیاید، هفت واقعه ی بزرگ روی خواهد داد. من همه 
صبح، مکاشفه ی خداوند را اعالم کردم. رویای اول این بود که موسولینی به اتیوپ حمله خواهد کرد و کشور «زیر قدم های او» 
سقوط خواهد نمود. این رویا به طور حتم باعث واکنش های بسیاری شد و وقتی رویا را گفتم، برخی بسیار عصبانی شدند و آن را 
باور نمی کردند. اما این به همان صورت اتفاق افتاد. او با ارتش مدرن خود به آنجا قدم گذاشت و آنجا را تصرف نمود. بومیان 
هیچ شانسی نداشتند، اما رویا این را هم گفت که موسولینی پایانی بسیار وحشتناک خواهد داشت و مردم خودش، به او پشت 

خواهند کرد. این هم دقیقاً به همان صورتی که گفته شد، اتفاق افتاد.

رویای بعدی پیشگوی کرد که یک اتریشی به نام آدولف هیتلر بعنوان یک دیکتاتور در آلمان خواهد برخاست و اینکه او 
داد و اینکه چطور سربازان ما برای فتح آن دچار  جهان را به یک جنگ خواهد کشاند. این رویا خطوط زیگفرید را نشان می 

تلفات سنگینی می شوند. سپس نشان داد که هیتلر سرانجامی اسرارآمیز خواهد داشت.

رویای سوم، در حیطه ی سیاست جهانی بود، چون نشان داد که سه ایسم، یعنی فاشیسم، نازیسم و کمونیسم وجود خواهند 
باش، مراقب روسیه  “مراقب روسیه  داشت، ولی دوتای اول در سومی یعنی کمونیسم بلعیده خواهند شد. صدا تذکر داد: 

باش.” نگاهت به پادشاه شمال باشد.

رویای چهارم، پیشرفت عظیم علم را نشان می داد که بعد از جنگ جهانی دوم رخ می دهد. رویا یک ماشین پوشیده از حباب 
پالستیکی را نشان می داد که در بزرگراه های زیبا با یک کنترل از راه دور در حرکت بود و افرادی که در داخل ماشین بودند، فرمان 

نداشتند و مشغول انجام نوعی بازی بودند تا خودشان را سرگرم کنند.

رویای پنجم، مربوط به مشکالت اخالقی عصر ما بود و تمرکز آن بیشتر روی زنان بود. خدا به من نشان داد که زنان با گرفتن 
حق رأی شروع می کنند به خارج شدن از جایگاه خود. آنها موهایشان را کوتاه می کنند، که نشانگر این است که دیگر تحت 
اختیار و اقتدار یک مرد نیستند، بلکه در عوض حقوق برابر با آنها دارند. او لباس مردانه را برگزید وبه حالت عریانی رسید تا 
جای که آخرین تصویری که دیدم، یک زن کامالً عریان بود و فقط برگ انجیر دور خود پیچیده بود. با این رویا من انحراف 

وحشتناک اخالقی و بدبختی تمام جهان را دیدم.

سپس رویای ششم، زیباترین و درعین حال ظالم ترین زن در آمریکا برخاست. او مردم را درقدرت کامل خویش نگه داشت. 
ایمان داشتم که این می تواند قدرت  گرفتن کلیسای کاتولیک رومی باشد. هرچند می دانستم که این رویا می تواند درباره ی یک زن 

باشد که بخاطر رأی مردمی زنان، در آمریکا به قدرتی عظیم برسد.

رویای هفتم و آخر، رویای بود که در آن صدای مهیب ترین انفجار را شنیدم. وقتی برگشتم که نگاه کنم، چیزی جز خرابه و 
دهانه ی آتشفشان و دود در سرتاسر آمریکا ندیدم.

م، (نبوت  ینی می کن سال گذشته، جهان را دربر گرفته، پیش ب براساساین هفت رویا، به همراه تغییر سریعی که طی 50 
نمی کنم) که این رویاها تا سال 1977 تحقق خواهند یافت. هرچند شاید بسیاری این احساس را داشته باشند که این یک حرف 
غیرمسئوالنه است. با توجه به این اصل که عیسی گفت: “از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد.” همچنان بعد از سی سال، این 
را فقط پیش بینی می کنم، چون عیسی نگفت هیچ کس نمی تواند، سال،ماه یا هفته ای که آمدن او باید در آن کامل شود را بداند. 
پس تکرار می کنم، من صادقانه بعنوان یک دانش آموز کالم و به همراه الهام الهی پیش بینی می کنم که 1977 باید سیستم های 

جهانی پایان یافته و به سلطنت هزار ساله منتج شود.

از آن رویاها را اثبات کند؟ آیا همه ی آنها تحقق نیافت؟  حال بگذارید این را بگویم. کسی می تواند غلط  بودن هیچ یک 
بله،
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تک تک آنها تحقق یافته یا هم اکنون در حال تحقق  یافتن است. موسولینی با موفقیت به اتیوپ حمله کرد، سپس سقوط کرد و 
همه  چیز را از دست داد. هیتلر جنگی را شروع کرد که نمی توانستبه اتمام برساند و به طرز مرموزی مرد. کمونیسم، بر دو ایسم 
دیگر غلبه کرد. خودروهای به شکل حباب پالستیکی ساخته شده و فقط منتظر شبکه ی راه های بهتر است. زنان عریان هستند و 
،همان لباسی را دیدم که در رویا دیده بودم. (اگر  حتی هم اکنون لباس های شنای بدون باالتنه برتن می کنند. یک روز در مجله 
بتوانید آن را لباس بنامید.) یکنوع لباس شفاف پالستیکی، با سه نقطه ی تیره بر روی آن که سینه ها را در یک محدوده ی کوچک 
می پوشاند و بعد یک جای تیره، مانند یک پیشبند هم در قسمت پایین داشت. کلیسای کاتولیک درحال قدرت  یافتن است. اآلن 

یک رئیس جمهور کاتولیک داریم و تردیدی نیست که یکی دیگر، خواهیم داشت.

چه چیزی باقی مانده؟ هیچ  چیز به جزعبرانیان 26:12: “که آواز او در آن وقت، زمین را جنبانید. لکن اآلن وعده داده است 
که «یک مرتبه دیگر نه فقط زمین بلکه آسمان را نیز خواهم جنبانید.” یک  باردیگر خدا زمین را و هر چه را که بتواند بجنبد، به 
ی آالسکا درروز  همراه آن خواهد جنباند. سپس آنرا از نو خواهد ساخت. درست مانند سال گذشته، آخر زمستان 1964، زلزله 
الصلیب، تمام جهان را لرزاند. هرچند که آن را از تعادل خارج نکرد، اما خدا داشت از طریق یک لرزش جهانی هشدار  جمعه 
می داد که به زودی در مقیاسی عظیم تر اینکار را خواهد کرد. او این زمین را که زیر لعنت و گناه است، منفجر خواهد کرد. 
ی خداوند عیسی است. از  برادرمن! خواهر من! فقط یک مکان وجود دارد که می تواند در آن ضربات دوام بیاورد، آن هم در گلّه 
شما تمنا می کنم، مادامی که رحمت خدا هنوز در دسترس شماست، تمام زندگی خودتان را بدون هیچ کم   و  کاست به عیسی  مسیح 
بدهید. او که بعنوان شبان امین، شما را نجات داده، از شما مراقبت می کند و شما را ب عیب، با شادی بسیار عظیم در جالل 

تقدیم می کند.

ر و آ پیغام 

غیر از کلیسای  خیلی تردید دارم که هر دوره ای به راستی پیغام آوری را که خدا به جانب آنها فرستاده، شناخته باشد، به 
نخست که پولس پیغام آور آن بود. حتی در آن دوره،خیلی ها او را بخاطر چیزی که بود، به رسمیت نمی شناختند.

حال،دوره ای که در آن زندگی می کنیم، قرار است یک دوره ی خیلی کوتاه باشد و وقایع به سرعت روی خواهند داد. پس 
پیغام آور این عصر الئودیکیه باید اآلن اینجا باشد، هرچند شاید هنوز او را نشناسیم، ولی مسلماً زمانی باید شناخته شود. می توانم 

این را اثبات کنم. چون آیاتی داریم که خدمت او را توصیف می کند.

قبل از هر چیز، این پیغام آور باید یک نب باشد. او جایگاه یک نب را خواهد داشت. او یک خدمت نبوتی خواهد داشت. 
این خدمت به طور جامع بر کالم خواهد بود، چون وقتی نبوت می کند یا رویای دارد، همیشه «بر پایه ی کالم» خواهد بود و 

همیشه تحقق خواهد یافت. او بخاطر صحت و درست  بودنش بعنوان یک نب اثبات خواهد شد.

گواه نب بودن او، در مکاشفه 7:10 یافت می شود.

“بلکه در ایام صدای فرشته ی هفتم، چون کرنا را می بایدبنوازد، سرّ خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که 
بندگان خود انبیاء را بشارت داد.”

حال این فرد که در این آیه، یک «فرشته» خطاب شده، یک فرشته ی آسمانی نیست، فرشته ی کرنای ششم که یک فرشته ی 
آسمانی است، در مکاشفه 13:9 است و فرشته ی هفتم از همانرده، در مکاشفه 15:11 است. اما این فرشته در مکاشفه 7:10 
فرشته ی پیغام آور هفتمین دوره بوده و یک انسان است که پیغامی را از جانب خدا می آورد. قرار است که خدمت او، سرّ خدا را 
چنان که به بندگان خود انبیاء بشارت داد، به اتمام برساند. خدا با این پیغام آور آخر، مانند یک نب رفتار می کند، چون او یک 

. این چیزی است که پولس در نخستین دوره بود و دوره ی آخر هم یکی دارد. نب است

عاموس 3 : 6 − 7

“آیا بال بر شهر وارد بیاید و خداوند آن را نفرموده باشد؟

زیرا خداوند یهوه کاری نمی کند، جز اینکه سرّ خویشرا به بندگان خود انبیاء مکشوف می سازد.“

در مقطع زمان آخر بود که هفت رعد عیسی پیش آمدند.

مکاشفه 10 : 3 − 4

“و به آواز بلند، چون غرش شیر صدا کرد؛ و چون صداکرد، هفت رعد به صداهای خود سخن گفتند.”

و چون هفت رعد سخن گفتند، حاضر شدم که بنویسم. آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که می گوید: “آنچه 
هفت رعد گفتند، مهر کن و آنها را منویس.”

در آن هفت رعد بود. اما باید بدانیم و این یک نب را می طلبد که مکاشفه را دریافت کند. کسی نمی داند که چه  چیزی 
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چون خدا راه دیگری برای آوردن مکاشفات کتاب مقدسی خودندارد، مگر توسط یک نب. کالم همیشه توسط نب می آید و 
همیشه هم این گونه خواهد بود. این را که این قانون خداست، می توانیم حتی با یک جستجوی ساده در کالم ببینیم. خدای 
تغییرناپذیر با طرق تغییرناپذیر همیشه در هر دوره ای که قوم از نظم الهی منحرف شدند،نب خود را فرستاده است. زمانی که هم قوم 
و هم الهیدانان از کالم جدا شدند، خدا همیشه خادم خود را به سمت این قوم فرستاده، (ولی جدا از الهیدانان) تا تعالیم کذبه را 

اصالح کند و قوم را به سمت خدا هدایت کند.

پس آمدن پیغام آور عصر هفتم را می بینیم و اینکه او یک نب است.

می بینیم، بلکه دیده  می شود کالم، از آمدن ایلیا قبل از بازگشت  نه تنها آمدن این پیغام آور را اینجا در مکاشفه 7:10 
عیسی صحبت می کند.

متّی 17 : 10 − 11

شاگردانش از او پرسیده، گفتند: “پس کاتبان چرامی گویند می باید الیاس اول آید؟”

و او در جواب گفت: “البته الیاس می آید وتمام چیزها را اصالح خواهد نمود.”

قبل ازآمدن خداوندمان، ایلیا باید برای کار احیاء در کلیسا بیاید.

این چیزی است که مالکی 4 : 5 − 6 می گوید:

“اینک من ایلیای نب را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند، نزد شما خواهم فرستاد.

و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به 
لعنت بزنم.“

مطلقاً تردیدی وجود ندارد که قبل از آمدن عیسی، ایلیا باید بازگردد، او یک کار خاص دارد که باید انجام دهد. این کار 
جزئی از مالکی 6:4 است که می گوید: “او دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید.” دلیل اینکه می دانیم این کار خاصی 
است که باید در آن زمان انجام دهد، این است که او الحال قسمتی را که می گوید: “دل پدران را به سوی پسران برخواهد 

گردانید.” زمانی که خدمت ایلیا در یحی تعمید دهنده بود، به انجام رسانده است.

لوقا 1 : 17

“و او به روح قوّت الیاس پیش روی وی خواهد خرامید،تا دل های پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به 
حکمت عادالن بگرداند، تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد.”

در خدمت یحی «دل پدران به سمت پسران برگردانیده شد». این را می دانیم، چون عیسی چنین گفت.اما نمی گوید که دل 
پسران به سمت پدران برگردانیده شد. این همچنان باید تحقق یابد. ولی پسران ایام آخر به سمت پدران پنطیکاستی برگردانده 
خواهد شد. یحی پدران رابرای عیسی آماده کرد تا از فرزندان، در آغل استقبال کند. اکنون این نب که روح ایلیا بر او قرار 

می گیرد، فرزندان را مهیا می کند تا از عیسی استقبال کنند.

عیسی،یحی تعمید دهنده را ایلیا خطاب کرد.

متی 17 : 12

“لیکن به شما می گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند، بلکه آنچه خواستند با وی کردند.”

دلیل اینکه او یحی را الیاس خواند، این بود که همان روح که بر ایلیا بود، برگشت و بر یحی قرار گرفت، همان طور که روح 
برگشت و بعد از سلطنت اخاب پادشاه بر الیشع قرارگرفت. حال یک  بار دیگر درست قبل از اینکه عیسی بیاید، آن روح 
بازخواهد گشت و بریک انسان قرار خواهد گرفت. او یک نب خواهد بود. او به این صورت از طرف خدا اثبات خواهد شد. از 
آنجا که خود عیسی در جسم، اینجا نخواهد بود تا او را اثبات نماید (همان طور که درمورد یحی انجام داد.) این امر توسط 
 ،با آشکار سازی بزرگ و عظیمی همراه خواهد بود. بعنوان یک نب روح القدس انجام خواهد شد و خدمت این نب
هرمکاشفه ای اثبات خواهد شد؛ چون هر مکاشفه ای واقع خواهد شد. اعمال ب نظیر قوّت به فرمان او در ایمان انجام خواهد 
شد. سپس پیغامی که خدا در کالم به او داده، پیش آورده خواهد شد، تا دل قوم را به سمت حقیقت و قوّت راستین خدا برگرداند. 

برخی گوش خواهند کرد؛ اما اکثریت، حقیقت را رد خواهند کرد.

از آنجاکه پیغام آورنب مکاشفه 10:7، همان نب مالکی 5:4−6 خواهد بود، طبیعتاً مانند ایلیا و یحی خواهی بود. هر دو 
آنها کسانی بودند که از جانب مدارس مذهب پذیرفته شده ی خودشان طرد شدند. هر دو مردان صحرا بودند، هر دو تنها زمانی 
بر ضد روال مذهب و هر دو آنها  از جانب خدا داشتند.  عمل می کردند که «خداوند چنین می گوید» را مستقیماً و توسط مکاشفه 
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رهبران دوران خودشان حرکت کردند. اما نه تنها این گونه بود، بلکه آنها بر خالف و بر ضد تمام کسانی  که فاسد بودند و دیگران را 
های آنان نبوت نمودند. ایلیا بر  فاسد می کردند، حمله می کردند و توجه داشته باشید که هر دو بسیار بر ضد زنان فاسد و طریق 

ضد ایزابل فریاد برآورد و یحی،هیرودیا، همسر فلیپ را توبیخ نمود.

هرچند که او محبوب نخواهد بود، اما از جانب خدا اثبات خواهد شد. همان گونه که عیسی، یحی راتصدیق کرد و 
توانیم این انتظار را داشته باشیم که این مرد قبل از هر چیز توسط روح که در زندگی او در  روح القدس، عیسی را تصدیق نمود، می 
اعمال قوّت که ب چون و چراست و هیچ جای دیگری یافت نشده، تصدیق شود و خود عیسی، در بازگشت خود او راتصدیق 
خواهد نمود، همان گونه که یحی را تصدیق نمود. یحی به آمدن عیسی شهادت داد. این مرد هم مانند یحی، شهادت خواهد داد 
 که عیسی می آید و خود بازگشت مسیح اثبات خواهد کرد که این مرد، حقیقتاً پیشرو آمدن ثانویه ی او بود. این گواه نهای
خواهد بود که او حقیقتاً نب مالکی 4 است، چون انتهای مقطع امت ها، ظهور خود عیسی خواهدبود. آن وقت برای کسانی  که او 

را رد کردند، بسیار دیر خواهد بود.

 انجیل متی 12:11، یعنی یحی ایام آخر، به طور خاص توجه داشته باشیم که نب برای توضیح بیشتر درمورد معرفی این نب
تعمید دهنده همان پیشروی بود که در مالکی 3 : 1 از آن صحبت شده بود.

“اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیشروی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما 
طالب او می باشید، ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید. هان 

او می آید! قول یهوه صبایوت این است.”

متّی 11 : 1 − 11

“و چون عیسی این وصیت را با دوازده شاگرد خود به اتمام رسانید، از آنجا روانه شد تا در شهرهای ایشان 
تعلیم دهد و موعظه نماید.

و چون یحی در زندان، اعمال مسیح را شنید، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،

بدو گفت: “آیا آن آینده توی، یا منتظر دیگری باشیم؟”

عیسی در جواب ایشان گفت: “بروید و یحی را از آنچه شنیده و دیده اید،اطّالع دهید،

شوند و  که کوران بینا می گردند و لنگان به رفتار می آیند و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می 
فقیران بشارت می شنوند؛

و خوشابحال کسی که در من نلغزد.“

و چون ایشان می رفتند، عیسی با آن جماعت، درباره ی یحی آغاز سخن کرد که: “به جهت دیدن چه چیز به 
بیابان رفته بودید؟ آیا نی ای را که از باد در جنبش است؟

بلکه به  جهت دیدن چه چیز بیرون شدید؟ آیا مردی را که لباس فاخر دربر دارد؟ اینک آنانی که رخت فاخر 
می پوشند، در خانه   های پادشاهان می باشند.

لیکن به جهت دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ آیا نب ای را؟ بلی به شما می گویم از نب افضلی را!

فرستم تا راه تو  زیرا همان است آنکه درباره او مکتوب است: «اینک من رسول خود را پیش روی تو می 
راپیش روی تو مهیا سازد.»

تر  هرآینه به شمامی گویم که از اوالد زنان، بزرگ تری از یحی تعمید دهنده برنخاست، لیکن کوچک 
درملکوت آسمان، از وی بزرگ تر است.

این الحال واقع شده بود، این اتفاق افتاده بود. اما اکنون به مالکی 4 : 1 − 6 توجه کنید.

“زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل می باشد، خواهد آمد و جمیع متکبّران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود. و یهوه 
صبایوت می گوید: ”آن روز که می آید، ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه شاخه ای برای ایشان باقی خواهد 

گذاشت.

اما برای شما که از اسم من می ترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بال های وی شفا خواهد بود و شما بیرون آمده، 
مانند گوساله های پرواری جست و خیز خواهید کرد.“

زیر کف پای های در آن روزی که من تعیین نموده ام، ایشان  و یهوه صبایوت می گوید: “شریران را پایمال خواهید نمود، زیرا 
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شما خاکسترخواهند بود.

تورات بنده ی من موسی را که آن را با فرایض و احکام به جهت تمامی اسرائیل در حُوریب امر فرمودم، به یاد آورید.

اینک من ایلیای نب را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد.

و او دل پدران را بسوی پسران و دل پسران را بسوی پدران خواهد برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم.“

شوند. مسلم است که این در  می بینید؟ بالفاصله بعد از آمدن این ایلیا، زمین به آتش تطهیر می شود و شریران خاکستر می 
را نبوت نمود، داشت اعالم نبوتی خود در  زمان یحی اتفاق نیفتاد (ایلیای زمان خود).روح خدا که آمدن رسول مالکی 1:3 

اشعیا 3:40 را که سه قرن قبل از آن انجام شده بود، دوباره تکرار می کرد.

“صدای ندا کننده ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازیدو طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید.”

حال یحی، توسط روح القدس، هم اشیعاء وهم مالکی را در انجیل متی 3:3 اعالم نمود.

“زیرا همین است که اشعیای نب از او خبر داده، می گوید: ”صدای ندا کننده ای در بیابان که راه خداوند را 
مهیا سازید و طرق او را راست نمایید.“

بود، هرچند که حقیقتاً هر دو،هم  پس، از این آیه می توانیم به خوب ببینیم که نب مالکی 3، که یحی بود، نب مالکی 4 ن
یحی و هم این نب زمان آخر، روحی را که بر ایلیا بود، بر خود دارند.

حال، این پیغام آور مالکی 4 و مکاشفه 7:10 قرار است دو کار انجام دهد. یک، طبق مالکی 4 او دل پسران را به سمت 
پدران برمی گرداند. دو، او اسرار هفت رعد مکاشفه 10 را که مکاشفه ای است که در هفت مهرقرار دارند، مکشوف خواهد 

نمود. این «سرّحقیقت» مکشافه ی الهی است که عمالً دل پسران را به سمت پدران پنطیکاستی برمی گرداند.

اما این را هم در نظر داشته باشید که این رسولنب در ذات و رفتار، مانند ایلیا و یحی خواهد بود. مردم دوران این 
رسولنب هم مانند مردم دوران اخاب و یحی خواهند بود. و از آنجا که فقط فرزندان هستند که دلشان برگردانیده خواهد شد، 
 پس فقط فرزندان هستند که گوش خواهند کرد. درایام اخاب فقط هفت هزار ذریت راستین اسرائیلی یافت می شد. در ایام یحی

نیز تعداد اندکی بودند. توده ی مردم در هر دو دوره، در زنای بت پرستی بودند.

می خواهم یک مقایسه ی دیگر میان رسول  نبِ الئودیکیه و یحی انجام بدهم،یعنی رسولنب  ای که پیش از آمدن 
نخستین عیسی بود. مردم زمان یحی، او را با ماشیح اشتباه گرفتند.

یوحنّا 1 : 19 − 20

“و این است شهادت یحی در وقتی  که یهودیان از اورشلیم کاهنان و الویان را فرستادند تا از او سؤال کنند که 
تو کیستی،

که معترف شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم.“

این رسولنب زمان آخر در حضور خدا چنان قوّتی خواهد داشت که کسانی او را با خداوند عیسی اشتباه خواهند گرفت.

(در زمان آخر، روحی در جهان وجود خواهد داشت که برخی را فریب می دهد تا به این ایمان داشته باشند.)

متّی 24 : 23 − 26

“زیرا که مسیحان کاذب و انبیای کذبه ظاهر شده، عالماتو معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن 
بودی، برگزیدگان را نیز گمراه کردندی.

اینک شما را پیش خبر دادم.

پس اگر شما را گویند: “اینک در صحراست.”بیرون مروید، یا آنکه در خلوت است، باور مکنید.“

یک   ،ب ن یک  است،  ن  ا ر د ا ر ب ز  ا یکی  و  اما این را باور نکنید. او عیسی مسیح نیست. او پسر خدا نیست. ا
پیغام آور، یک خادم خدا. او نیاز به تکریم و حرمتی بیش از یحی نداشت که فریاد زد: “من او نیستم، لیکن او بعد از من 

د.” ی ی آ م

قبل از اینکه این بخش را درمورد پیغام آور عصر الئودیکیه به پایان برسانیم، باید دو مطلب را به طور جدی در نظر بگیریم. 
نخست، این عصر یک رسولنب خواهد داشت. مکاشفه 7:10 می گوید:“وقتی او (مفرد) کرنای خویش را بنوازد.” هرگز هیچ 
دوره ای نبوده که خدا دو نب بزرگ را به قوم خود داده باشد. او خنوخ را داد (تنها)، او نوح را داد (تنها)، او موسی را داد (تنها او
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کالم را داشت، هرچند سایرین نبوت می کردند.) وکالم زایل   نشدنی می گوید که او (نب) اسرار را بر مردم زمان آخر مکشوف 
خواهد نمود و دل پسران را به سمت پدران برخواهد گرداند.

برخی هستند که می گویند، قرار است قوم خدا به واسطه ی یک مکاشفه ی جمعی، گرد هم جمع شوند. من این مطلب را به 
چالش می کشم. این یک گمان غیرمعتبر و نادرست از مکاشفه 7:10 است. رد نمی کنم که در این ایام آخر قوم نبوت خواهد نمود 
و خدمت آنها می تواند درست باشد و درست خواهد بود. رد نمی کنم که انبیای خواهند بود، چنان که در دوران پولس، “یک، 
اغابوس نام بود که درمورد قحطی نبوت نمود.” موافقم که این گونه خواهد بود. اما طبق کالم زایل  نشدنی و گواه آن، رد 
ی کنم که بیش از یک رسولنب بزرگ که کشف  کننده ی اسرار کالم باشد و خدمت او دل پسران را به سمت  م
پدران برگرداند، وجود داشته باشد. «خداوند چنین می گوید»، توسط کالم زایل  نشدنی او می ماند و باید بماند و اثبات شود. 

دراین دوره یک رسولنب وجود دارد.

تنها براساس رفتار انسانی، همه می دانند جای که چندین نفر وجود داشته باشند، حتی روی نکاتی کم  اهمیت تر از تعالیم 
اصلی که همه به آن معتقدند، اختالف نظر وجود خواهد داشت. آن وقت چه کسی قوّت خطاناپذیری را که در این دوره باید احیاء 
شود، خواهد داشت؟ چون این دوره ی آخر است که باید به آشکار ساختن کالم ناب عروس بازگردد. این یعنی که  بار دیگر کالم را 
در همان کاملیتی که یک  بار در دوران پولس سپرده و درک شده بود، خواهیم داشت به شما می گویم که چه  کسی این را خواهد 
داشت. این یک نب خواهد بود که کامال اثبات شده، یعنی به طور کامل، بیش از هر نب دیگری که از زمان خنوخ تا به امروز بوده، 
اثبات خواهد شد، چون این مرد بر حسب لزوم خدمت نبوتیِ سنگ نهای را دارد و خدا او را نشان خواهد داد. او نیازی ندارد که 

از خود سخن بگوید، خداوند با صدای آیات و معجزات، بجای او صحبت خواهد کرد. آمین!

نکته ی دومی که باید در دل هایمان قرار گیرد، این است که هفت  دوره ی کلیسا با روح ضدمسیح، به همراه روح القدس که تا 
ابداآلباد متبارک باد، آغاز گشتند.

اوّل یوحنّا 4 : 1

“ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روح ها رابیازمایید که از خدا هستند، یا نه. زیرا که انبیای کذبه ی 
بسار به جهان بیرون رفته اند.”

متوجه آن شدید؟ روح ضد مسیح توسط انبیای کذبه شناسانده شده است. ادوار با انبیای کذبه شروع شدند و با انبیای 
کذبه به انتها خواهند رسید. مسلماً قرار است که یک نب کاذب واقعی براساس آنچه که از آن مرد در مکاشفه یاد شده، باشد. اما 

درحال حاضر، قبل از مکاشفه ی او، انبیای کذبه ی بسیاری باید ظاهر شوند.

متّی 24 : 23 − 26

“آنگاه اگر کسی به شما گوید: ”اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است.“ باور مکنید،

زیرا که مسیحان کاذب و انبیا کذبه ظاهر شده، عالمات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن 
بودی، برگزیدگان را نیز گمراه کردندی.

اینک شما را پیش خبر دادم.

پس اگر شما را گویند، اینک در صحراست، بیرون مروید، یا آنکه در خلوت است، باور مکنید.“

این انبیای کذبه توسط آیات متعددی برای ما مشخص شده اند. آیاتی مانند:

دوّم پطرس 2 : 1 − 2

“لکن در میان قوم، انبیای کذبه نیز بودند، چنان که در میان شما هم معلمان کذبه خواهند بود که بدعت های مهلک را خفیه 
خواهند آورد و آن آقای را که ایشان را خرید، انکار خواهند نمود و هالکت سریع را بر خود خواهند کشید؛

و بسیاری فجور ایشان را متابعت خواهند نمود که به سبب ایشان طریق حق، مورد مالمت خواهد شد.“

دوّم تیموتائوس 4 : 3 − 4

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

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

اوّل تیموتائوس 4 : 1
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“و لیکن روح صریحاً می گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا 
خواهند نمود.”

در تمام موارد متوجه می شوید که نب کاذب، کسی است که خارج از کالم است. درست همان گونه که به شما نشان دادیم 
ضد مسیح یعنی «ضد کالم». به همین صورت این انبیای کذبه با انحراف کالم می آیند و به آن معنای می دهند که مناسب با 
نیازهای شرورانه ی خود باشد. آیا تابحال متوجه شده اید، کسانی  که دیگران را به گمراهی از کالم منحرف می کنند، با توسل به 
ترس، آنها را به خود نزدیک نگه می دارند؟ آنها می گویند، اگر مردم کاری را که آنها می گویند، انجام ندهند، یا آنها را ترک کنند؛ 
نابودی را به دنبال خواهد داشت. آنها انبیای کذبه هستند، چون یک نب راستین همیشه افراد را به کالم هدایت می کند و قوم را 
به عیسی مسیح پیوند می دهد. او هرگز به قوم نمی گوید که از او و یا چیزی که او می گوید،بترسند؛ بلکه از چیزی ترس داشته 
کنند هر چه  باشند که کالم می گوید. توجه داشته باشید که این افراد، چقدر مانند یهودا به دنبال پول هستند. شما را وادار می 
دارید بفروشید و به آنها و برنامه های آنها بدهید. آنها بیشتر از کالم، برای هدایا وقت صرف می کنند. کسانی که اقدم به کاربرد 
عطایا می کنند، از یک عطا که در کنار آن خطا وجود دارد، استفاده می کنند، سپس طلب پول می نمایند، کالم را نادیده می گیرند 
و آن را از خدا می خوانند. مردم به سمت آنها خواهند رفت و متحمل آنها خواهند شد، از آنها حمایت خواهند کرد و به آنها 

ایمان خواهند آورد، بدون اینکه بدانند این طریق موت است.

بله، زمین پر از مقلدین جسمانی است. آنها تالش خواهند کرد که در زمان آخر رسولنب را تقلید کنند. هفت پسران 
اسکیوا سعی کردند از پولس تقلید کنند. شمعون جادوگر سعی کرد از پطرس تقلید کند. تقلید آنها جسمانی خواهد بود. آنها قادر 
نخواهند بود چیزی را ثمر آورند که نب راستین ثمر می آورد. وقتی او می گوید که بیداری به اتمام رسیده، آنها می روند و مدعی 
این مکاشفه ی عظیم می شوند که چیزی که قوم دارد کامالً درست است و خدا قرار است کارهای عظیم تر وعالی تری در میان قوم 
انجام دهد و مردم باور خواهند کرد. همین انبیای کذبه اعالم خواهند نمود که رسولنب زمان آخر الهیدان نیست، پس نباید به 
او گوش کرد. آنها قادر نخواهند بود چیزی را به ثمر آورند که پیغام آور می تواند؛ آنها از جانب خدا اثبات نخواهند شد، چنان که 
نب زمان آخر شده است، اما با کلمات بزرگ و دهان پرکن خود به مردم هشدار می دهند که به او (پیغام آور) گوش نکنند و 
می گویند که او به اشتباه تعلیم می دهد. آنها دقیقاً مانند پدرشان، یعنی فریسیان هستند که از شریر بودند، چون ادعا می کردند که 

هم یحی و هم عیسی به غلط تعلیم می دهند.

چرا این انبیای کذبه با نب راستین مخالفت می کنند و تعلیم او را ب اعتبار می سازند؟ چون آنها دارند دقیقاً همان کاری را 
انجام می دهند که پدران آنها وقتی در زمان اخاب با میکایا مخالفت ورزیدند، انجام دادند. آنها چهارصد نفر بودند و همه ی آنها 
ک نب، فقط یک نب درست بود و مابقی غلط بودند،  هم رأی بودند و چون همه یک  چیز می گفتند، قوم را فریب دادند. اما ی

چون خدا مکاشفه را تنها به یک نفر سپرده بود.

ازانبیای کذبه برحذر باشید، چون آنها گرگان درنده هستند.

اگر هنوز در این مورد تردید دارید، از خدا بخواهید که به روح خود، شما را پر سازد و هدایت نماید. چون برگزیدگان 
نند گمراه شوند. متوجه این شدید؟ هیچ کس نیست که بتواند شما را گمراه کند. اگر پولس در اشتباه بود، نمی توانست  می توا ن
هیچ برگزیده ای را گمراه سازد و در عصر کلیسای افسس، یعنی نخستین دوره، برگزیدگان نمی توانستند گمراه شوند، چون 
رسوالن کذبه را آزمودند و ایشان را دروغگو یافتند و بیرونشان کردند. هللویاه! گوسفندان او آواز او را می شنوند و از او متابعت 

می کنند. آمین! من به این ایمان دارم.

تحیّت

مکاشفه 3 : 14

“این را می گوید آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست.”

آیا این بهترین توصیف از صفات دوست  داشتنی خداوند و نجات  دهنده، عیسی  مسیح نیست؟ این عبارت ها، مرا تا حد 
فریاد کشیدن به وجد می آورند. روح حقیقت را در قلب من جاری می سازند. فقط خواندن آنها بدون انتظار برای یک مکاشفه ی 

کامل روح بر آنها، من را به هیجان می آورد.

عیسی دارد توصیف خودش را در رابطه با آخرین دوره به ما می دهد. ایام فیض دارد به انتها می رسد. او از قرن نخست تا قرن 
بیستم نظر کرده و همه  چیز را در رابطه با این ادوار به ما گفته است. قبل از اینکه مشخصات آخرین دوره را بر ما مکشوف 

سازد، آخرین دید را از الوهیت تعالی و بخشنده ی خویش به ما می دهد. این سنگ نهای مکاشفه  ی خود اوست.

این را می گوید «آمین». عیسی آمینِ خداست. عیسی «چنین بشود» خداست. آمین یعنی نهایت و قطعیت، به مفهوم تأیید، 
به مفهوم وعده ی حتمی آمدن، یعنی وعده ی تغییر ناپذیر،یعنی مهر خدا.

می خواهم اکنون با دقت نگاه کنید و چیزی واقعاً زیبا را ببینید. گفتم که این مکاشفه ی زمان آخر خود اوست. وقتی دوران 
فیض به انتها برسد، در مدتی خیلی کوتاه بعد از آن سلطنت هزار ساله می آید، نمی آید؟
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خوب، اشیعاء 65 : 16 − 19 را با من بخوانید.

“پس هرکه خویشتن را  روی زمین برکت دهد، خویشتن را به خدای حق برکت خواهد داد و هرکه  روی زمین 
قسم خورد، به خدای حق قسم خواهد خورد. زیرا که تنگی های اولین فراموش شده و از نظر من پنهان گردیده 

است.

زیرا اینک من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین به یاد نخواهد آمد و بخاطر 
نخواهد گذشت.

بلکه از آنچه من خواهم آفرید، شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید، زیرا اینک اورشلیم را محلّ وجد و قوم او 
را محّل شادمانی خواهم آفرید.

و از اورشلیم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادی خواهم کرد و آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او شنیده 
نخواهد شد.“

طور که داریم به سلطنت هزار  این مورد در اورشلیم آسمانی است. این سلطنت هزار ساله است، اما همین 
ساله وارد می شویم، بشنوید که آیه ی 16 درمورد یک نوع خدای خاص چه می گوید:

“هرکه خویشتن را بر روی زمین برکت دهد، خویشتن را به خدای حق برکت خواهد داد.”

است. پس می خوانیم: “خویشتن را به  بله، این درست است، اماترجمه ی حقیقی، خدای «حق» نیست، خدای «آمین» 
قسم خواهد خورد. زیرا که تنگی های اولین  خدای آمین برکت خواهد داد و هرکه بر روی زمین قسم خورد، به خدای آمین 
فراموش شده و از نظر من پنهان گردیده است.زیرا اینک من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین به یاد 
نخواهد آمد و بخاطر نخواهد گذشت. بلکه از آنچه من خواهم آفرید، شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید، زیرا اینک اورشلیم را 
محلّ وجد و قوم او را محّل شادمانی خواهم آفرید. و از اورشلیم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادی خواهم کرد و آواز گریه و 
آواز ناله بار دیگر در او شنیده نخواهد شد.” هللویاه! او یهوه ی عهد عتیق است،«خدای آمین». اینجا عیسی عهد جدید است، 
است.” دوباره اینجا، یهوه ی عهد عتیق، عیسای عهدجدید  حد  ا و «خدای آمین». “ای اسرائیل! بشنو، یهوه خدای تو، یهوه  
دیگر را آشکار نمی سازد، این مکاشفه ای  است. “ای اسرائیل! بشنو، یهوه خدای تو، یهوه  واحد است.” عهد جدید یک خدای 
بیش از همان خدای واحد است. مسیح نازل شد تا خودش را بشناساند. او نیامد تا پسر را مکشوف سازد. او آمد تا پدر را 
یک خدا صحبت کرد. اکنون دراین آخرین دوره، ما به  مکشوف کند و بشناساند. او هرگز از دو خدا صحبت نکرد، او از 
او و  مکاشفه ی کامل یعنی سنگ نهای رسیده ایم، مهمترین مکاشفه ی الوهیت در سرتاسر کتاب مقدس که عیسی خداست، 

پدر یک هستند، یک خدا وجوددارد، و نام او خداوند عیسی  مسیح است.

او خدای آمین است، او هرگز تغییر نمی کند، آنچه انجام می دهد، هرگز تغییر نمی کند. او می گوید و استوار می شود، او 
انجام می دهد و این برای همیشه انجام شده است. هیچ کس نمی تواند از چیزی که او می گوید، بکاهد،یا بر آن بیفزاید. پس 
چنین بشود، آمین! آیا از اینکه چنین خدای را می پرستید،خوشحال نیستید؟ می توانید همیشه و در هر زمانی، بدانید که در چه 

وضعیتی با او هستید. او خدای آمین است و هرگز تغییر نمی کند.

“این را می گوید آمین.”

ها، در  چه بگوید، قطعی است. این یعنی هر چه که به دوره ی اول و دوره ی دوم و تمام دوره  این را دوست دارم. این یعنی هر 
مورد کلیسای راستین خویش و درمورد تاک دروغین گفته،کامالً درست است و تغییر نخواهد کرد. این یعنی با آنچه که در 
پیدایش شروع کرد، در مکاشفه به اتمام می رساند. باید این کار را بکند، چون او آمین است، پس چنین بشود. اکنون دوباره 
می توانیم ببینیم که چرا شریر این قدر از کتاب پیدایش و مکاشفه متنفر است.او از حقیقت متنفر است، او می داند که حق غالب 
خواهد شد. او می داند که سرانجامش چه خواهد بود. چقدر با آن می جنگد. اما ما در سمت پیروز هستیم، ما (منظورم فقط 

ایمانداران کالم اوست.) در سمت آمین هستیم.

حال می خواهم چیزی را که درمورد «امین» می یابم، به شما نشان بدهم.  “این چیزها را می گوید شاهد امین و صدیق.” 
می دانید که ما غالباً درمورد خدای بزرگ و تغییرناپذیر، که کالمش تغییر نمی کند، صحبت می کنیم. و زمانی که با این شیوه از او 
صحبت می کنیم، دیدگاهی که اغلب از او بدست می آوریم، به نظر می رسد او را ب تفاوت می سازد؛به گونه ای که گوی او تمام 
جهان و تمام قوانین مربوط به آن را ساخت و بعد کنار ایستاد و یک خدای بزرگ ب تفاوت شد. گوی هرچند که خدا برای 
نجات بشر سقوط کرده، راهی مهیا کرد که آن راه صلیب است، و هنگامی که موت مسیح گناهان ما را از گناهان کفاره کرد و 
رستاخیز او دری گشوده به سوی او به ما داد، خدا دست به سینه در گوشه ای ایستاد. این مانند این است که ما به یک خالق 
عظیم که همه  چیز را خلق کرده، ولی عالقه ی خود به خلقت خویش از دست داده، باور داریم. این چیزی است که خیلی از مردم 
می خواهند به آن فکر کنند، ولی به شما می گویم که این تفکر غلطی است. چون خدا هم اکنون تمام امور انسان را کنترل 

رنده ی آن است. ی کند، او هم خالق و هم نگه دا م
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کولسیان 1 : 16 − 17

چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و  “زیرا که در او همه  
تخت ها و سلطنت ها و ریاسات و قوات. همه به وسیله ی او و برای او آفریده شد،

و او قبل از همه است. و در وی همه  چیز قیام دارد.“

او یک خدای حاکم است. او به رأی خویش نقشه ی نجات برگزیدگان خویش را که از قبل ایشان را شناخت، معین فرمود. 
پسر بر روی صلیب مرد تا وسیله ی نجات را مهیا سازد و روح القدس اراده ی پدر را به دقت اجرا می کند. او در این لحظه دارد 
همه  چیز را طبق اراده ی خویش، به انجام می رساند. او در میان تمام اینهاست. او در میان کلیساست. این خالق اعظم، منجی
خدا، اکنون دارد در میان خاصان خویش بعنوان شبان اعظم گوسفندان عمل می کند. وجود خود او بخاطر خاصان اوست. او آنها 
را محبت می کند و از ایشان مراقبت می کند. دیدگان او همیشه بر آنهاست. وقتی کالم می گوید: “زندگی شما با مسیح در خدا 
مخفی است.” دقیقاً معنایش همان چیزی است که می گوید. آه، خیلی خوشحالم از اینکه خدای من امین است. او با خویش 
یک از ما را از دست نخواهد داد، بلکه در ایام آخر  صادق است، او دروغ نخواهد گفت. او نسبت به ما صادق است. هیچ 

برمی خیزاند. خوشحالم که در امین و صادق  بودن او آرامی دارم.

فبلیپیان 1 : 6

“چون که به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی  مسیح به کمال 
خواهد رسانید.”

“او که شاهد صدیق است.”

حال این عبارت، «صدیق» همان کلمه ای است که در مکاشفه 7:3 دیدیم. یادتان هست که به مفهوم درست و در تضاد با 
کلمه ی غلط نیست. بلکه یک معنی بسیار عمیق تر و بیشتر دارد. این کلمه بیانگر درک و فهم کامل در مقایسه بادرک و فهم 

جزئی است. در عصر کلیسای فیالدلفیه، آمدن خداوند نزدیک بود. آن دوره چه محبت عظیمی را برای او ظاهر ساخت.

این مرا به یاد آن کلمات زیبا در اول پطرس 1 : 8 می اندازد.

“که او را اگرچه ندیده اید، محبت می نمایید و اآلن اگرچه او را نمی بینید، لکن بر او ایمان آورده، وجد 
نمایید با خرمی ای که نمی توان بیان کرد و پر از جالل است.”

ما هم با آنها وجد می کنیم. ما او را ندیده ایم، ولی در محبت او هستیم. اکنون او را تا اندازه ای که احساسات محدودمان 
مقدور می سازد، می شناسیم. اما یک روز این شناخت، رو در رو خواهد بود. این مربوط به این دوره است، او در انتهای این دوره 
درک و فهم کامل و تمام تبدیل خواهد شد. هللویاه!تاکنون از طریق آینه می دیدیم، ولی به زودی  می آید. درک و فهم جزئی به 
رو در رو خواهد بود. تابحال از جالل به جالل می رفتیم، ولی به زودی درست در جالل خواهد بود. و جالل او خواهد تابید، ما 
. آیا این عالی نیست؟ ما در او کامل  شبیه او خواهیم بود، به طرزی شگفت آور شبیه او، شبیه عیسی منجی الهی ما
شویم، نامیرای را دربر  هستیم. این حقیقت است، او در این مورد به ما دروغ نمی گوید، اما یک روز ما به اتم ها تبدیل می 

می گیریم و از حیات مملو می شویم. سپس درک را درک خواهیم کرد.

“او شاهد امین و صدیق است.”

مقدس از  حال به کلمه ی «شاهد» فکر کنیم. خوب، این کلمه، همانی است که از آن کلمه ی «شهید» گرفته می شود. کتاب 
استیفان و انطیپاس و سایرین بعنوان شهید یاد می کند.آنها شهید بودند، آنها شاهد نیز بودند. عیسی، شهید امین بود. روح القدس 
شاهد آن است، روح بر آن شهادت می دهد. جهان از عیسی نفرت داشت، جهان او را کشت. اما خدا او را محبت کرد و او نزد 

پدر رفت. گواه اینکه او نزد پدر رفت، این است که روح القدس آمد. اگر عیسی توسط پدر پذیرفته نشده بود، روح نمی آمد.

این را در یوحنّا 16 : 7 − 11 می خوانید

“و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم، تسلّی  دهنده، نزد شما 
نخواهد آمد. اما اگر بروم، او را نزد شما می فرستم.

و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری، ملزم خواهد نمود.

اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند.

و اما بر عدالت، از آن سبب که من نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید.

و اما بر داوری از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است.“
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حضور روح القدس در این جهان بجای اینکه عیسی اینجا باشد، ثابت می کند که عیسی عادل بود و به نزد پدر رفت، اما این 
را هم در انجیل یوحنا 18:14 می گوید که:

“شما را یتیم نمی گذارم و نزد شما می آیم.”

ی  دهنده بود، او در روح برکلیسای راستین بازگشت. او شاهد امین و صدیق در میان  ّ او تسلّی  دهنده را فرستاد. او تسل
کلیسا است. اما یک روز او دوباره در جسم بازخواهد گشت. آن وقت اثبات خواهد نمود که قادر وحید کیست، او عیسی  مسیح، 

خداوند جالل است.

شاهد امین و صدیق، خالق و نگه دارنده، درک کامل،آمینِ خدا.

آه، چقدر دوستش دارم! چقدر او را می ستایم! عیسی پسر خدا را.

می خواهم مطلب خود را در این بخش تحیّت، با آیاتی از دوم قرنتیان به اتمام برسانم.

دوّم قرنتیان 1 : 18 − 22

“لیکن خدا امین است که سخن ما با شما بلی و نی نیست.

زیرا که پسر خدا عیسی مسیح که ما یعنی من و سلوانس و تیموتاؤس در میان شما به وی موعظه کردیم، بلی 
و نی نشد، بلکه در او بلی شده است.

زیرا چندان که وعده   های خدا است، همه در او بلی و از این جهت در او امین است، تا خدا از ما تمجید 
یابد.

اما او که ما را با شما در مسیح استوار می گرداند و ما را مسح نموده است، خداست.

که او نیز ما را مهر نموده و بیعانه روح را در دل های ما عطا کرده است.“

“ابتدای خلقت خدا”

این کسی است که خداوند ما عیسی، می گوید اوست. اما آن کلمات معنایشان دقیقاً همان چیزی نیست که به نظر ما 
می رسد. در نظر گرفتن آنها آن گونه که به نظر می رسند، باعث شده که بعضی ها (دراصل تعداد زیادی از مردم) به این ایده برسند 
آنچه را که در  تر از الوهیت قرار دهند. سپس این ابتدای خلقت، مابقی جهان و هر  که عیسی اولین خلقت خد ابود و او را پایین 
آن است، خلق کرد. اما این درست نیست. می دانید که این در هماهنگی با مابقی کتاب مقدس نیست. عبارت ها دراصل اینها 
او شروع کننده یا سازنده خلقت خداست.” با اطمینان این را می دانیم که عیسی خداست، خود خدا.او خالق است. هستند. “

یوحنّا 1 : 3

“همه  چیز به واسطه ی او آفریده شد و به غیر از اوچیزی از موجودات یافت نیافت.”

او کسی است که پیدایش 1:1 درباره او گفت:

“در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید.”

و نیز در خروج 20 : 11 می گوید:

“زیرا که در شش روز، خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست، بساخت؛ و در روز هفتم آرام 
فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقدیس نمود.”

می  بینید، هیچ تردیدی نیست که او خالق است. او خالق یک خلقت فیزیکی تمام شده بود.

مسلماً اکنون می توانیم ببینیم که این عبارت ها به چه معناست. داشتن هر تفسیر دیگری به این معنی است که خدا، خدا را 
خلق کرده.چطور می تواند خلق شده باشد، درحالی که خود او، خالق است؟

اما او در میان کلیسا ایستاده است، همان طورکه آنجا ایستاده، آشکار می سازد که او در این آخرین دوره کیست. او خود را 
«سازنده ی خلقت خدا» می خواند. این یک خلقت دیگر است. این باید مربوط به کلیسا باشد. این یک نقش ویژه از خود 
آن کلیساست. داماد آسمانی، عروس خویش را خلق کرد.بعنوان روح خدا، او نازل شد و در رحم مریم باکره  اوست. او خالق 
سلولی را خلق کرد که بدن او از آن متولد شد. می خواهم این را تکرار کنم. او خود آن سلول را برای آن بدن در رحم مریم خلق کرد. 
برای روح القدس کافی نبود که به یک تخمک انسانی مهیا شده از جانب مریم حیات ببخشد. این گونه انسانِ گناهکار بود که 
ثمر نمی آورد که درباره ی او گفته شده است: “جسدی برای من مهیا ساختی ثمر می آورد. این «آدم ثانی» را  داشت یک بدن را 
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(پدر).” (عبرانیان 5:10) خدا آن بدن را مهیا ساخت (نه مریم). مریم پرورش  دهنده ی انسانی و حامل آن فرزند مقدس بود و او را 
بود. انسان و خدا مالقات کردند و به هم پیوستند. او نخستین، از نژاد خود بود. او سر این نژاد  به دنیا آورد. او خلقت جدید 

جدید است.

کولسیان 1 : 18

“و او بدن، یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه  چیز او مقدم 
شود.”

دوّم قرنتیان 5 : 17

“پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه ای است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه  چیز تازه شده 
است.”

ا مسیح او یک خلقت  ب د  یون م یا خلقت قدیم بود، حال در پ قدی ل  در اینجا می توانید ببینید که هرچند انسان از روا
جدید خدا شده است.

افسسیان 2 : 10

فریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو.” “زیرا که صنعت او هستیم، آ

افسسیان 4 : 24

“و انسانیت تازه را که بصورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است، بپوشید.”

این خلقت تازه، بازسازی همان خلقت کهنه نیست، وگرنه نمی توان آن را خلقت تازه نامید. این دقیقاً همان چیزی است که 
می گوید یعنی «خلقت تازه». این یک خلقت دیگر است، متمایز از آن کهنه. او دیگر با طرق جسم سروکار ندارد. این شیوه ای 
است که او با اسرائیل سروکار داشت. او ابراهیم را برگزید و از ابراهیم نسل دیندار اسحاق را پیش آورد. ولی اکنون از هر قوم، 
قبیله و امتی یک خلقت جدید را معین کرده است. او نخستینِ آن خلقت است. او خدا بود که در حالت انسان خلق شده بود. 
اکنون دارد به روح خود، فرزندان بسیار برای خویش خلق می کند. خدای خالق، خود را بعنوان بخشی از خلقت خود خلق 

می کند.

تواند از  این مکاشفه ی راستین خداست. این هدف او بود، این هدف، او را به برگزیدگی برد. به این دلیل است که او می 
دوره ی آخر نگاه کند، زمانی که همه ی ادوار به انتها رسیده و بعنوان سازنده  ی خلقت تازه ی خدا، خود را در وسط کلیسا ببیند. 
قدرت حکمیت او، این را به تحقق رساند. او به حکم خویش اعضای این خلقت تازه را برگزید. او آنها را برای فرزند خواندگی بر 
بودن خویش، به آن تحقق بخشید.اگر از  طبق اراده  و رضامندی خویش از پیش برگزید. او به واسطه ی دانای کل  بودن و قادر مطلق  
آن اطمینان نداشت، چطور می توانست بداند که او در میان کلیسا ایستاده و جالل را از برادرانش دریافت می کند؟ همه  چیز را 

می دانست و همه را طبق دانسته ی خود به انجام رسانید؛ برای اینکه هدف و رضامندی خویش را تحقق ببخشد.

افسسیان 2 : 11

“که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق 
رأی اراده ی خود می کند.”

هللویا!آیا از اینکه به او تعلق دارید، خوشحال نیستید؟

پیغام به عصر الئودیکیه

مکاشفه 3 : 15 − 19

“اعمال تو را می دانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم.

لهذا چون فاتر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد.

دانی که تو مستمند و  ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی  زیرا می گوی دولتمند هستم و دولت اندوخته 
مسکین هستی و فقیر و کور و عریان.

تو را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری،تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا پوشانیده 
.یاب شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده، بینای
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هرکه را من دوست می دارم، توبیخ و تأدیب می نمایم. پس غیور شو و توبه نما.“

همان طور که این آیات را با هم خواندیم،مطمئنم متوجه شدید که حتی یک کلمه ی خوب از جانب روح به این دوره گفته 
نشد. او درمورد دو چیز اعالم جرم می کند و حکم خود را بر آنها اعالم می نماید.

1 6 ،1 (1) مکاشفه 3 : 5

“اعمال تو را می دانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم.

لهذا چون فاتر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد.“

می خواهیم به دقت به این بپردازیم. می گوید که گروه کلیسای الئودیکیه، فاتر هستند. این فاتر یا ولرم  بودن مجازاتی را از 
طرف خدا دربر دارد. مجازات این است که آنها از دهان او قی خواهند شد. اینجا جای است که نمی خواهیم منحرف شویم، 
چنان که خیلی از افراد می شوند. آنها با نا امیدای می گویند که خدا می تواند شما را از دهان خود قی کند و این ثابت می کند که 
هیچ حقیقتی درتعلیم نگه  داشتن و حفظ مقدسین وجود ندارد. می خواهم همین اآلن تفکر شما را اصالح کنم، این آیه به یک فرد 
داده نشده، بلکه به کلیسا داده شده است. عالوه بر این، اگر کالم را در نظر داشته باشید، به یاد می آورید که هیچ جا نمی گوید 
ها قبل،در زمانی نامعلوم قبل از  که ما در دهان خدا هستیم. ما در دستان او نقش بسته ایم. ما در آغوش او حمل می شویم. مدت 
شروع زمان، ما در افکار او بودیم، ما در آغل گوسفندان او بودیم و در مراتع او، هرگز در دهان او نبودیم. اما چه  چیزی در دهان 

خداوند است، کالم در دهان خداوند است.

متی 4:4

“در جواب گفت: ”مکتوب است انسان نه محض نان زیستمی کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا 
صادر گردد.“

ا

قرار است که کالم در دهان ما هم باشد. می دانیم که کلیسا بدن اوست. اینجا دارد جای او را می گیرد. در دهان کلیسا 
چه چیزی خواهد بود؟ کالم.

اول پطرس 4 : 11

اگر کسی سخن گوید، مانند اقوال (کالم) خدابگوید.

دوم پطرس 1 : 21

زیرا که نبوت به اراده ی انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده، ازجانب خدا 
سخن می گفتند.

پس مشکل مردم زمان آخر چیست؟ آنها ازکالم فاصله گرفته اند. آنها دیگر اشتیاقی نسبت به آن ندارند. نسبت 
می خواهم اآلن این را اثبات کنم. ند.  به آن ولرم شده ا

باپتیست ها، اعتقادنامه و دگم های خودشان را براساس کالم دارند و نمی توانید آنها را تکان دهید، آنها می گویند که ایام 
معجزات رسوالن به سر آمده و هیچ تعمید روح القدسی پس از ایمان   آوردن وجود ندارد. متدیست ها می گویند که (براساس 
کالم) هیچ تعمید آب وجود ندارد (آب پاش تعمید نیست.) و اینکه تقدس، تعمید یافتن به روح القدس است. کلیسای مسیح 
تمرکزش برتعمید احیاء کننده است و در موارد بسیاری یک گناهکارِ خشک به آب وارد می شوند و یک گناهکارِ خیس بیرون 
می آیند. درعین حال ادعا می کنند که تعلیم آنها براساس کالم است. همین طور پیش بروید تا به پنطیکاستی ها برسید. آیا آنها کالم 
را دارند؟ آزمون کالم را به کار ببرید و ببینید. تقریباً همیشه کالم را به احساسات می فروشند. اگر بتوانید یک آشکار سازی مانند 
روغن و خون و زبان ها و سایر چیزها را انجام دهید، چه در کالم باشد، یا نباشد؛ به درستی از کالم تفسیر شده باشد، یا نه؛ تقریباً 
اکثریت آنها آن را دنبال خواهند کرد. اما چه اتفاقی برای کالم افتاده است؟ کالم کنار گذاشته شده است. پس خدا می گوید: 
“من بر ضد همه ی شما هستم. شما را از دهان خود قی می کنم. این پایان است. در هفت دوره از هفت دوره ی کلیسا چیزی 
ندیدم، جز اینکه انسان ها کالم خویش را باالتر از کالم من تکریم نمودند. پس در انتهای این دوره، شما را از دهان خود قی 
می کنم. همه  چیز تمام شده است. به درستی سخن می گویم. بله، من اینجا در میان کلیسا هستم. آمین خداوند، امین و صدیق 

خود را آشکار خواهد ساخت و این توسط نب من خواهد بود.” اوه بله، این گونه است.

مکاشفه 10 : 7

“بلکه در ایام صدای فرشته ی هفتم، چون کرنا را می یابد بنوازد. سرّ خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که 
بندگان خود انبیاء را بشارت داد.”
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ایناهاش. او دارد یک نب اثبات  شده را می فرستد. او دارد بعد از تقریباً دو  هزار سال یک نب می فرستد. او دارد کسی را 
می فرستد که مانند یحی و ایلیا از تشکیالت، تحصیالت و دنیای مذهب بسیار فاصله دارد. او تنها از خدا خواهد شنید و 
«خداوند چنین می گوید» را خواهد داشت و بجای خدا صحبت خواهد کرد و همان گونه که در مالکی 6:4 اعالم شده، دل 
پسران را به سمت پدران خواهد برگرداند. او برگزیدگان زمان آخر را برمی گرداند و آنها یک نب اثبات  شده را که حقیقت 
کند و آن برگزیدگان همراه او در  کامل را می گوید، چنان که پولس بود، می شنوند.او حقیقت را همان گونه که آنها داشتند، احیاء می 
زمان آخر، کسانی خواهند بود که به درستی خداوند را ظاهر می سازند، بدن او و صدای او خواهند بود و اعمال او را انجام 

می دهند. هللویاه! آیا این را متوجه می شوید؟

یک بررسی کوتاه در تاریخ کلیسا اثبات خواهد کرد که این چقدر دقیق است. در دوران تاریکی، کالم تقریباً به طور کامل 
برای قوم از میان رفته بود. اما خدا لوتر را با کالم فرستاد. لوتری ها در آن زمان برای خدا صحبت می کردند. اما تشکیالت شدند 
و کالم دوباره بخاطر تمایالت تشکیالت به دگم و اعتقاد نامه برای قوم از میان رفت. آنها دیگر نمی توانستند برای خدا سخن 
بگویند. سپس خدا وسلی را فرستاد و او صدای کالم در دوران خود بود. مردمی که مکاشفه ی او از خدا را پذیرفتند، رساله های 
ها بازماندند،خدا سایرین را بلند کرد و این در  زنده و خوانده شده  توسط تمام انسان ها در نسل خودشان شدند. وقتی متدیست 

طول سال ها پیش رفته و دوباره قومی دیگر در زمین، تحت پیغام آور خود، ندای آخر برای دوره ی آخر خواهند بود.

بله قربان! کلیسا دیگر «دهان» خدا نیست. بلکه دهان خودش است. پس خدا از او روی برمی گرداند. او را توسط عروس و 
نب حیران خواهد کرد، چون صدای خدا در او خواهد بود.

بله این طور است، چون آخرین باب مکاشفه،آیه ی 17 می گوید:

“روح و عروس می گویند، بیا.”

یک  بار دیگر مانند پنطیکاست، جهان مستقیماً از خدا خواهد شنید، اما مسلماً عروسِ کالم، مانند دوره ی اول رد خواهد 
شد.

اکنون او در این زمان آخر، آواز خود رابلند کرده است. “شما کالم را دارید، بیش از هر زمان دیگری کتاب مقدس دارید،اما 
دهید، جز اینکه آن را منقسم و خرد کنید. هر چه را می خواهید، می پذیرید و چیزی را که  هیچ کاری درمورد کالم انجام نمی 
کاش سرد یا گرم بودی. اگر  نمی خواهید، کنار می گذارید. تمایلی به زندگی کردنِ کالم ندارید، بلکه با آن مشاجره می کنید. ای 
سرد بودی و این را رد می کردی، می توانستم متحمل آن بشوم. اگر گرم می شدی تا حقیقت را بدانی و زندگی کنی، بخاطر آن تو را 
کنی، درعوض من هم باید از تکریم تو سرباز زنم، تو  تمجید می کردم. اما وقتی به سادگی کالم من را می گیری و آن را تکریم نمی 

را قی خواهم کرد.حالم را بر هم می زنی.”

همه  می دانند که این آب ولرم است که معده تان را به می ریزد. اگر بخواهید استفراغ کنید، آب ولرم بهترین چیزی است که 
اندازد که قبل از  می توانید بنوشید. یک کلیسای ولرم، خدا را منزجر کرده و او اعالم کرده که آن را قی خواهم کرد. این به یادمان می 

طوفان نوح او چه حسی داشته. این طور نیست؟

اوه، کلیسا باید برای خدا یا سرد یا گرم می بود. بهترین حالت، او باید مشتاق و گرم می بود، اما نیست. حکم صادر شده 
است. او دیگر صدای خدا برای دنیا نیست. او به اینکه صدای خداست، اذعان خواهد داشت؛ اما خدامی گوید که نیست.

طورکه قبال گفتیم و در  اوه، خدا همچنان صدای برای مردم جهان دارد، همان طور که صدای به عروس داده است. همان 
ادامه بیشتر از آن صحبت خواهیم کرد، این صدا در درون عروس است.

1 8 − 1 (2) مکاشفه 3 : 7

دانی که تو مستمند و  “زیرا می گوی دولتمند هستم و دولت اندوخته ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی 
مسکین هستی و فقیر و کور و عریان.

تو را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری،تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا پوشانیده 
“.یاب شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده، بینای

حال به نخستین عبارت این آیه نگاه کنید: “زیرا می گوی” می بینید؟ آنها داشتند سخن می گفتند. آنها داشتند بعنوان دهان 
خدا تکلم می کردند. این دقیقاً چیزی را که گفتم مفهوم آیات 16 و 17 است،اثبات می کند. اما هرچند که این را می گویند، این 
باعث درست بودنش نمی شود. کلیسای کاتولیک می گوید که بجای خدا سخن می گوید و می گوید که او آواز مطمئن خداوند 
ای که در  است. اینکه چند  نفر می توانند از نظر روحانی این قدر شرور باشند، بیش از شناخت من است، اما آنها طبق بذر و دانه 

آنهاست، ثمر می آورند و ما می دانیم که آن بذر از کجا آمده، نمی دانیم؟

چیز محتاج نیستم.” این برآورد شخصی خود او بود. کلیسای الئودیکیه می گوید:“دولتمند هستم، دولت اندوخته ام و به هیچ  
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او به خودش نگاه کرد و این چیزی بود که دید. گفت:“دولتمند هستم.” به این معنا که در امور جهان ثروتمند است. او دارد در برابر 
یعقوب 2 : 5 − 7 فخر فروشی می کند.

ای برادران عزیز! گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا دولتمندان در ایمان و وارث آن 
ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است، بشوند؟

لکن شما فقیر را حقیر شمرده اید. آیا دولتمندان برشما ستم نمی کنند و شما را در محکمه ها نمی کشند؟

آیا ایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاده شده است،کفر نمی گویند؟

من این را نمی گویم که یک فرد ثروتمند نمی تواند روحانی باشد، ولی همه ی ما می دانیم که کالم می گوید، فقط تعداد اندکی 
چیز  هستند. این فقرا هستند که اکنون در کلیسای راستین خدا غالب هستند. پس اکنون،اگر کلیسا از ثروت پر شود، فقط یک  

را می دانیم. بر دروازه هایش نوشته شده «ایخابود». نمی توانید منکر این باشید، چون این کالم است.

صحبت از ثروت در کلیساست، چون هرگز چنین نمایش ثروتی وجود نداشته است. مذبح های زیبا بدون شباهت به هیچ  
می تواندبزرگ ترین و  دوره ی دیگری افزایش یافته اند. گروه های مختلف با یکدیگر رقابت می کنند تا ببینند کدام  یک 
دوست داشتنی ترین را بسازد. آنها مراکز تحصیلی به ارزش میلیون ها دالر می سازند و آن ساختمان ها تنها هفته ای یک ساعت 
مورد استفاده قرار می گیرند. این چیز وحشتناکی نمی تواند باشد، اما آنها توقع دارند زمان اندکی که بچه ها درمراکز آموزشی آنها 

می گذرانند، جای ساعت ها آموزشی را که باید در خانه انجام می شده،بگیرد.

پول آن قدر در کلیسا ریخته شده که فرقه های مختلف صاحب سهام، اوراق قرضه، کارخانجات، چاه نفت و شرکت های بیمه 
هستند. آنها پول را در هزینه ی بازنشستگی و کمک  هزینه های اجتماعی سرازیر کرده اند. این به نظر خوب می رسد، اما به دامی 
برای خادمین تبدیل شده است، چون اگر تصمیم بگیرند که گروه خودشان را برای محبت خدا یا نور بیشتر ترک کنند، حقوق 

بازنشستگی آنها از بین  رفته است. خیلی ها نمی توانند این را تحمل کنند و با فشار گروه های خود می مانند.

دانیم که این آخرین دوره است، چون اسرائیل به فلسطین بازگشته است. اگر  فراموش نکنید که این آخرین دوره است. می 
ایمان داریم که حقیقتاً دارد می آید. پس باید کسانی  که به شدت درحال ساختن هستند، یک مشکلی داشته باشند. این باعث 

می شود فکر کنید این افراد قصد دارند تا ابد اینجا بمانند، یا اینکه آمدن عیسی صدها سال عقب افتاده است.

شود؟ این یک اصل قطعی است. مدیرانی را در  آیا می دانید که امروزه، مذهب بعنوان یک تجارت بزرگ شناخته می 
کلیساها استخدام می کنند تا به مسائل مالی رسیدگی کنند. آیا این چیزی است که خدا به آن مایل است؟ آیا کالم او در کتاب 
اعمال به ما تعلیم نمی دهد که هفت مرد پر از روح و ایمان در مسائل تجاری، خداوند را خدمت می کردند؟ مطمئناً می توانید 

ی گوی دولتمند هستم. من هرگز اینرا نگفتم.” ببینید که چرا خدا گفت: “م

برنامه های رادیوی، برنامه های تلویزیونی و تالش های کلیسای ب شماری هستند که میلیون ها و میلیون ها دالر هزینه 
دارند. ثروت در کلیسا ریخته و ریخته می شود و همراه پول عضویت در کلیسا هم افزایش پیدا می کند، درعین حال کاری انجام 

نمی شود، مانند زمانی که پولی نبود و مردان صرفاً در توانای که توسط روح القدس به آنها داده شده بود،آرامی داشتند.

کلیساهای خریداری شده، دستیاران استخدام شده، خادمین استخدام شده با تحصیالت موسیقی، گروه کر استخدام شده، 
متولیان استخدام شده، برنامه ها و سرگرمی ها، همه هزینه های گزاف دارد، اما با تمام آنها قوّت رو به کاهش است. بله، کلیسا 

دولتمند است، اما قوّت آنجا نیست. خدا به روح خویش حرکت می کند، نه با میزان پول و استعداد در کلیسا.

خواهم به شما نشان بدهم که این عطش پول چقدر شیطانی شده است. کلیساها همه در تالش برای جذب عضو  اکنون می 
هستند، خصوصاً از میان ثروتمندان. همه  جا تالش می کنند تا مذهب را جذاب و جالب نشان دهند تا ثروتمندان و 
تحصیلکرده ها و تمام کسانی  که دارای اعتبار و موقعیت دنیوی هستند به کلیسا وارد شوند و در آن فعال باشند. آیا آنها 
نمی توانند متوجه شوند که اگر معیار روحانی  بودن، ثروت باشد، پس جهان باید هم اکنون خدا را داشته باشد و کلیسا هیچ ندارد ؟

“می گوی دولت اندوخته ام.”

های از طال و حضور  این دراصل به این معناست که “من ثروت روحانی دارم.” این شبیه سلطنت هزار ساله با خیابان 
خداست. اما نمی دانم که آیا واقعاً این گونه است؟ آیا کلیسا واقعاً در امور روحانی خدا ثروتمند است؟ بیایید این فخر فروشی 

کلیسای الئودیکیه قرن بیستم را در نور کالم بررسی نماییم.

اگر به راستی کلیسا از نظر روحانی غنی بود، تأثیر آن بر زندگی اجتماعی احساس می شد. اما این مردان به اصطالح روحانی 
و تأثیر گذار جامعه دقیقاً چه نوع زندگی را دارند؟ درحومه ی شهر، در مناطق باالتر، پر از فحشاست، تبادل همسران، دسته های 
جوانانی که به مهمانی ها یورش می برند و صدمات وحشتناکی به امالک وارد می کنند. ب بندوباری، ب پروای و ارتباطت جنسی 
قرار دارد، اعتیاد به مواد مخدر، قمار، سرقت،انواع و اقسام شرارت. و کلیسا مدعی این می شود که این نسل در باالترین حد خود 
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چقدر خوب است و اینکه کلیساها چقدر پر از جمعیت هستند و حتی بومیان آمریکا چقدر به کارهای میسیونری پاسخ مثبت 
می دهند. کلیسا مردم را به پزشکان، خصوصاً روانشناسان تحویل داده است. اینکه چطور می تواند درمورد ثروت روحانی 

یاوه گوی کند، اصال درک نمی کنم. این درست نیست.آنها فقیر و مستمند هستند و نمی دانند.

خوب به اطرافتان نگاه کنید. مردم را همین طور که از کنارتان رد می شوند، بررسی کنید. در بین تمام مردمی که می بینید، 
می توانید کسانی را بیابید که ظاهر یک مسیحی را داشته باشند؟ ببینید که چطور لباس می پوشند. ببینید چطور رفتار می کنند. 
صحبت  کردنشان را بشنوید. ببینید کجا می روند. مسلماً باید گواه واقعی تولد تازه در میان کسانی  که رفت  و  آمدشان را 
می بینیم، وجود داشته باشد. حتی اگر تعداد اندکی باشد، ولی امروزه کلیساهای بنیادگرا دارند به ما می گویند باعث نجات 
میلیون ها نفر و حتی از روح پر شده اند. پر از روح؟ می توانید زنی را که با موهای کوتاه شده به خیابان می آید،لباس های کوتاه 
می پوشد و همه مانند ایزابل پر از آرایش هستند، پر از روح بخوانید؟ آیا اینها دارند خود را در لباس شایسته می پوشانند، چنان که 

زنان مسیحی باید باشند؟ از تصور اینکه قرار است شاهد نمایش ناشایستگی باشم، بیزارم.

می دانم که زنان سبک ها را تعیین نمی کنند. هالیوود این کار را انجام می دهد. ولی گوش کنید،خانم ها! هنوز هم پارچه و چرخ 
رسد. نیازی ندارید هر چه در فروشگاه است، بخرید و از آن بعنوان توجیه استفاده کنید. این یک مسئله ی  خیاطی به فروش می 
کامالً جدی است که دارم به آن می پردازم. آیا در کالم نخوانده اید که وقتی مردی به زنی نگاه شهوت دارد، در همان دم در دل خود 
با او مرتکب زنا شده است؟ و شما طوری لباس می پوشیدکه مسبب آن شوید؟ این شما را شریک گناه او می سازد. هر چند که 
شما واقعاً یک باکره  و بدون اشتیاق هستید و مطلقاً از آن آگاه نیستید. درعین حال خدا شما را مسئول می داند و داوری خواهید 

شد.

می دانم که خانم ها از چنین موعظه های خوششان نمی آید، ولی خواهر! شما شدیداً در کاری  که دارید می کنید، در اشتباه 
هستید. کتاب مقدس شما را از کوتاه  کردن موهایتان منع می کند. خدا آن را برای پوشش، به شما داده است. به شما فرمان داده تا 
آن را بلند نگه دارید. این جالل شماست. وقتی شما موی خود را کوتاه می کنید، نشانگر این است که از تحت سر بودن شوهرتان 
اید. مانند حوا بیرون رفته و تنها خودتان هستید. شما حق رأی بدست آوردید، شغل مردان را در اختیارگرفتید. از  خارج شده 
ی کافی بد نبود، بسیاری از شما به این تصور  مؤنث  بودن خارج شدید. باید توبه کنید و نزد خدا بازگردید. اگر این هم به اندازه 
رسیدید که می توانید به منبرها و جایگاه های کلیسای که خدا برای مردان و فقط مردان مقرر کرده، یورش ببرید. اوه، دست روی 
مقدس را به من نشان دهید که تابحال خدا یک زن را مقدر  نقطه ی حساسی گذاشتم، این طور نیست؟ خوب، یک جای کتاب 
کرده باشد تا موعظه کند و یا بر مرد تسلط یابد و من بخاطر چیزی که گفتم، عذرخواهی خواهم کرد. نمی توانید نادرست بودن 
گفته های من را در کالم بیابید. من درست می گویم، چون با کالم و در کالم ایستاده ام. اگر ازنظر روحانی توانگر بودید، 

می دانستید که این حقیقت است. هیچ  چیز حقیقت نیست، مگرکالم. پولس گفت:

قرار  “زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد، یا بر شوهر مسلط شود.” امکان ندارد شما در بین پنج خدمت افسسیان باب 4 
بگیرید و بر مرد تسلط نیابید.خواهر! بهتر است به آن کالم گوش کنید. این روح خدا نبود که در یک حیات پر از روح آشکار شده 
باشد و به شما بگوید که موعظه کنید، چون روح و کالم یک هستند. آنها یک چیز می گویند. یک نفر مرتکب اشتباه شده است. 
یک نفر فریب خورده است. قبل از اینکه خیلی دیر بشود، بیدار شوید. شیطان حوا را فریب داد، یعنی مادر شما را،اکنون دارد 

دختران را فریب می دهد. خدا کمکتان کند.

“محتاج به هیچ  چیز نیستم.”

چیز  وقتی کسی می گوید که: “محتاج به هیچ  چیز نیستم.” می تواند بگوید: “همه  چیز دارم.” یا می تواند بگوید: “هیچ  
دیگری نمی خواهم، چون اآلن تکمیل هستم.” می توانید هرطور که می خواهید این رابیان کنید و تمام این  اصل اشاره می کند که 
کلیسا از خودش راضی است. او از چیزی که دارد، خشنود است؛ یا مجسم می کند که همه  چیز دارد، یا اینکه به اندازه ی کافی 
دراختیار دارد. این دقیقاً چیزی است که امروز می بینیم. کدام فرقه است که ادعا نکند آنها مکاشفه و قوّت و حقیقت را دارند؟ به 
باپتیست ها گوش کنید، همه چیز را دارند. به متدیست هاگوش کنید، آنها هستند که همه چیز را دارند. به کلیسای مسیح گوش 
کنید، همه در اشتباهند، به جز آنها. گوش کنید که پنطیکاستی ها چه می گویند، آنها نهایت کمال رادارند. می دانیدکه دارم حقیقت 
را درباره ی آنها می گویم، چون هیچ یک از اساسنامه هایشان چیزی غیراز این نمی گوید. آنها خیلی زیبا این را نوشته اند و نامشان 
را بر آن گذارده و همه چیز را تمام کرده اند. خدا دیگر چیزی ندارد و کسانی هم هستند که چیز دیگری نمی خواهند. آنها به شفا 
ایمان ندارند و آن را نمی خواهند، هرچند این در کالم است. کسانی هستند که حتی اگر خدا آسمان را گشوده و آیتی به آنها 

نشان دهد، روح القدس را نمی پذیرند.

همه دارند این را می گویند و سعی می کنند ثابت کنند که همه  چیز دارند، یا حداقل به اندازه ی کافی دارند. اما آیا این 
درست است؟ کلیسای قرن بیستم را با کلیسای قرن نخست مقایسه کنید. این کار را بکنید. قوّت کجاست؟ محبت کجاست؟ 
کلیسای تطهیر شده ای که در برابرگناه می ایستاد و با ایمان به سمت عیسی حرکت می کرد، کجاست؟ اتحاد کجاست؟ نمی توانید 
باشد، پس چرا در کتاب اعمال رسوالن، برای دریافت چیزی بیشتر از  این را بیابید. اگر این کلیسا هر چه را نیاز دارد، دارا می 

چیز ندارند؟ در حالی که بسیار بیشتر از امروز داشتند. جانب خدا، فریاد برمی آورند، گوی هیچ  
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تشخیص خدا

اند و از نظر  چیزی که خدا می دید، کامالً متفاوت از چیزی بود که آنها می گفتند. می بینند؟ آنها می گفتند که دولت اندوخته 
روحانی دولتمند هستند. آنها به مقصد رسیده بودند، به هیچ  چیزی نیاز نداشتند. اما خدا طور دیگری می دید. او گفت: “این را 
ا  ر ن  ی نمی دانی،ولی مستمند، مسکین، فقیر، کور و عریانی.” حال، وقتی کسی در این شرایط است، خصوصاً عریان است و ا
ند، باید یک جای کار شدیداً ایراد داشته باشد. مسلماً یک اتفاقی باید رخ داده باشد. آیا این خدا نیست که چشمانشان  می دا ن
را کور کرده، همان طور که با یهودیان انجام داد؟ آیا انجیل دارد به سمت یهودیان بازمی گردد؟ آیا تاریخ درحال تکرار خود است؟ 

می گویم که این گونه است.

خدا می گوید که این کلیسای الئودیکیه «مستمند» است. این عبارت از ریشه ی یونانی دو کلمه به معنای «تاب آوردن، 
متحمل شدن» و «محنت» است و هیچ ارتباطی با مشقّت ها و سختی های که بر یک مسیحی راستین می آید، ندارد؛ چون خدا 
یک مسیحی در آزمایش را «خوشابحال» می خواند و رفتار او را در شادی، درحالی که «مستمند و مسکین» توصیف شده است. 
چقدرعجیب! در این دوره ی فراوانی، در این دوره ی پیشرفت، در این دوره ی وفور، چطور می تواند مشقّت ها و سختی ها باشد؟ 
خوب، این عجیب است؛ اما در این عصر فرصت و فراوانی، وقتی همه بسیار دارند و بسیار هم می توان داشت، با تمام اختراعاتی 
که مربوط به کار ماست و خیلی چیزهای که به ما لذت و شعف می بخشد، ناگهان می بینیم که بیماری روانی چنان شیوع پیدا 
می کند که کل کشور را در هشدار قرار می دهد. وقتی همه باید خوشحال باشند درحالی که حقیقتا چیزی برای خوشحال نبودن 
وجود ندارد، میلیون ها نفر دارند شب ها از آرام بخش استفاده می کنند، صبح ها چندین قرص مصرف می کنند، به دکترمی روند، 

وارد مؤسسات و انجمن ها می شوند و تالش می کنند که ترس ناشناخته ی خود رابا الکل از بین ببرند.

بله، این عصر به فروشگاه های عظیم خود که مملو از چیزهای دنیوی است، افتخار می کند، اما مردم از همیشه کمتر شادند. 
این دوره به داشتن ارزش های اخالقی بهتر به خود می بالد، درحالی که فاسدتر از هر دوره ی دیگری پس از طوفان نوح بوده است. 
درمورد علم و دانش خود صحبت می کند، اما درحال جنگ و شکست در همه ی زمینه هاست، چون ذهن و جان و روح انسانی 
نمی تواند تمام تغییراتی را که در زمین ایجاد شده، درک و با آن مقابله کند. در طول یک نسل، ما از اسب و درشکه رسیده ایم به 
عصر فضا و به آن افتخار می کنیم و فخر می فروشیم، اما از درون، یک حفره ی تاریک و خالی است که دارد در عذاب فریاد 
ی، قلب انسان دارد از ترس می ایستد. وجهان آن قدر در تاریکی فرو رفته که می توان این  برمی آورد و بدون دلیل شناخته  شده ا
عصر را عصر روانپزشکان نامید. این دوره فخر می فروشد، ولی نمی تواند از آن پشتیبانی کند. فریاد صلح دارد، اما صلح وآرامش 
در آن نیست. فریاد می زند که فراوانی عظیمی در همه  چیز دارد، اما مدام دراشتیاق و آتش نارضایتی می سوزد. “و خداوند 

می گوید که برای شریران سالمتی نخواهد بود.”

“آنها مسکین هستند.” این یعنی آنها قابل ترحم هستند. آنها ترحم را مذمت می کنند. پر از غرور هستند. در داشته هایشان 
خودنمای می کنند. اما آنچه دارند، در آزمون زمان باقی نخواهد ماند. آنها بجای بنا کردن بر روی صخره ی مکاشفه ی کالم خدا، 
بر روی شن و ماسه بنا شده اند. به زودی زلزله می آید. به زودی طوفان غضب خدا در داوری خواهد آمد. سپس تخریب ناگهانی 
می آید و صرف نظر از تمام تدارکات جسمانی ایشان، همچنان برای هر چیزی که بر زمین می آید، آماده نخواهند بود. آنها کسانی 
خواهند بود که علیرغم تمام تالش های دنیوی شان، درحقیقت دارند برضد خویش عمل می کنند و این را نمی دانند. به راستی که 
آنها مورد ترحم هستند. ترحم بر مردم بیچاره ای که در این حرکت جهانی زمان آخر هستند. چون آن را حرکت خدا می خوانند، 
درحالی که از شیطان است. متأسف باشید برای کسانی  که کلیساهای زیبای بسیاری دارند، اقامتگاه های دوست  داشتنی برای 
دیده آنچنانی، نمایش ثروت و آرامش و حالت پرستش. به آنها ترحم کنید، بر آنها رشک نورزید. بر  کشیشان، گروه کرهای تعلیم  
کسانی  که ادعاهای بزرگ مطرح می کنند و ازعطای ایشان سخن می گویند. بعنوان کسی که مورد ترحم است، احساسشان کنید، 

چون به زودی مورد غضب خواهند بود.

تر  “فقیر هستند.” مسلماً این به معنای فقر روحانی است. نشانه ی این دوره همین طورکه به انتها می رسد، کلیساهای بزرگ 
و بهتر است، با تعداد مردم بیشتر و بیشتر،با تعداد زیادی از چیزهای که می بایست ظهور و آشکار سازی روح القدس باشد. اما 
مذبح های پرشده، عطایای روح در عمل و این حضور قابل توجه، پاسخی از جانب خدا نیست، چون کسانی  که به مذبح می آیند، 
به ندرت باقی می مانند تا با خدا پیش بروند. بعداز اتمام این جلسات بزرگ، تمام آن کسانی  که پیش آمدند، کجا هستند؟ آنها 
سخنان یک انسان را شنیدند، به یک جاذبه گوش کردند، به تور وارد شدند، اما ماهی نبودند و مانند الک  پشت به آب های 

خودشان خزیدند.

کنند که ما در  بعد همه  جا سخن از صحبت به زبان هاست. بر فرض که گواه تعمید به روح القدس باشد، مردم به این فکر می 
داشت. صحبت به  بین بیداری روحانی بزرگ هستیم. بیداری به انتها رسیده،آمریکا آخرین شانس خود را در سال 1957 
زبان ها، آیت خدا از یک فاجعه ی قریب الوقوع است، درست مانند زمانی که در بزم روی دیوار قصر بلشصر پدیدار گشت. آیا 
نمی دانیدبسیاری در آن روز آمده و خواهند گفت: “خداوندا، خداوندا! آیا به نام توکارهای عالی انجام ندادم و دیوها را اخراج 

نکردم؟”

و او خواهد گفت:
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“دورشوید از من، ای بدکاران! که هرگز شما را نشناختم.”

(انجیل متی 23−22:7)

عیسی گفت که اینها بدکاران بودند. درعین حال، شما کسی را می بینید که می تواند بیاید و برای بیماران دعا کند، خون و 
روغن را در جماعت ظاهر کنند، نبوت ها و تمام چیزهای ماوراءالطبیعه انجام شود. مرد نیز دور او جمع خواهند شد و سوگند 
خواهند خورد که اواز جانب خداست، هرچند که درحقیقت او دارد از این راه پول در می آورد و در گناه زندگی می کند. تنها 
در صد غیرکتاب مقدسی است، این است که: “خوب، او ثمره دارد؛ پس باید از خدا باشد.”  پاسخی که آنها دارند، که پاسخی صد  

چقدر وحشتناک!به راستی که این دوره چقدر در روح خدا فقیر است و فقرای بیچاره حتی این را نمی دانند.

“کورو عریان هستی.” این واقعاً ناامید کننده است. چطور ممکن است کسی کور و عریان باشد و این را نداند؟ و همچنان 
توانند این را ببینند. پاسخ این است که آنها از نظر روحانی کور هستند و از نظر  می گوید که آنها کور و عریان هستند و نمی 
روحانی عریانند. یادتان هست زمانی که الیشع و جیحزی توسط سپاه ارامی محاصره شده بودند؟ یادتان هست که الیشع به قوّت 
روند. کوری آنها از این نظر  خدا آنها را زد و کور شدند. درعین حال چشمان آنها بازبود و می توانستند ببینند که دارند به کجا می 
خاص بود که می توانستند چیزهای مشخصی را ببینند. اما چیزهای خاص دیگری مانند الیشع و خادمش و اردوگاه اسرائیل را 
نمی توانستند ببینند. چیزی که این لشکر می دید، برایش فایده ای نداشت. چیزی که نمی دید، آنها را به اسارات آورد. این برای ما 
چه مفهومی دارد؟ این دقیقاً همان مفهومی را دارد که خداوند ما عیسی، در زمان خدمت زمینی داشت. او سعی می کرد که 

حقیقت را به آنها تعلیم دهد، اما آنها گوش نمی دادند.

یوحنّا 9 : 40 − 41

“بعضی از فریسیان که با او بودند، چون این کالم را شنیدند، گفتند: ”آیا ما نیز کور هستیم؟“

عیسی بدیشان گفت: “اگر کور می بودید، گناهی نمی داشتید و لکن اآلن می گویید بینا هستیم. پس گناه شما 
می ماند.”

رفتار این دوره دقیقاً همانی است که در آنزمان بود. مردم همه  چیز دارند، همه  چیز را می دانند، ولی نمی توانند تعلیم گیرند. 
اگر نکته ای از حقیقت کالم مطرح شود و کسی سعی کند دیدگاهش را به شخصی دیگر بادیدگاه مخالف توضیح دهد، شنونده به 
خواهم سؤالی از  هیچ  عنوان گوش نمی کند تا یاد بگیرد، بلکه فقط گوش می کند تا چیزی را که گفته شده، رد نماید. اکنون می 
تواند دو تعلیم از  شما بپرسم. آیا کالم می تواند در منازعه با کالم باشد؟ آیا کتاب مقدس، ناقض کتاب مقدس است؟ آیا می 
چند نفر از  ین گونه باشد.  ا د  ن ا و حقیقت در کالم باشد که در تضاد با همدیگر باشد، یا چیزی متفاوت بگوید؟ خیر، نمی ت
قوم خدا چشمانشان نسبت به آن حقیقت باز است؟ تا جای که من می دانم، حتی یک  درصد هم نیاموخته اند که تمامی کتب 
آن برای تعلیم، تنبیه، اصالح و غیره مفید است. اگر تمامی کتب به راستی الهامی است، پس اگر  الهام خداست و تمامی 
فرصت به آنها داده شود، تمامی آیات با هم جور هستند. اما چند نفر به پیش  برگزیدگی برای برگزیدگی و مردودیت برای نابودی 
چیز  ایمان دارند؟ آیا آنها که ایمان ندارند، گوش خواهند داد؟ خیر، گوش نخواهند داد و درعین حال هر دو در کالم هستند و هیچ  
این را تغییر نخواهد داد. اما یادگیری آن و تطبیق  این تعالیم با سایر حقایق ضدیت به نظر می رسد و آنها وقتی برای آن نخواهند 
 گذاشت؛ بلکه گوش هایشان را می بندند، دندان هایشان را به هم می فشارند و آن را از دست می دهند. در پایان این عصر یک نب
خواهد آمد،اما آنها نسبت به تمام آنچه که او می گوید و انجام می دهد، کور خواهند بود. آنها بسیار مطمئن هستند که درست 

می گویند و در کوری خویش همه  چیز را از دست می دهند.

حال خدا می گوید که آنها عالوه بر کوری، عریان هم هستند. نمی توانم چیزی را غم انگیزتر از این تصور کنم که کسی کور و 
عریان باشد و این را نداند. تنها یک پاسخ وجود دارد، او عقل خود را از دست داده است. اواکنون عمیقاً در نسیان است. افکار 
و قوّت های او از بین رفته و نسیان روحانی وارد شده است. چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ آیا می تواند به این معنا باشد 
که روح القدس کلیسای این دوره را ترک کرده باشد؟ آیا می تواند به این معنا باشد که انسان ها خدا را چنان از اذهان خویش 

بیرون گذاشته اند که آنچه در رومیان 28:1 عنوانشده بود، درحال وقوع است؟

“و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای 
ناشایسته بجا آورند.”

مطمئناً این گونه به نظر می رسد که چیزی شبیه به این رخ داده است. در اینجا قومی را داریم که می گویند از خدا هستند و 
لحال فریب خورده اند، آنها  القدس او را دارند، و در عین حال کور و عریانند و از آن خبر ندارند. آنها ا خدا را می شناسند و روح 
د. اینها  ن یرین فریب خورده ا ما واضح است که سا ا ند فریب بخورند،  ن وا روح نادرست را دارند. برگزیدگان نمی ت
کسانی هستند که کور شده اند، چون کالم خدا را رد کردند، اینها آنانی هستند که خود را با خروج از مراقبت و محافظت خدا 

عریان ساختند و خواستند تا طریق نجات خویش، برج بابل خود را از طریق تشکیالت بسازند.

چقدر زیبا و دوست داشتنی پوشانده شده اند، چون شوراها و مجامع عمومی خودشان را شکل دادند. اوه، به دید خودشان 
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اما اکنون خدا دارد تمام اینها را کنار می زند و آنها عریانند، چون این تشکیالت کاری نکرده اند، جز اینکه آنها را به اردوگاه ضد 
مسیح هدایت کنند، به زمین کرکاس ها، تازمان جمع آوری و سوزاندن آنها. آنها حقیقتاً مورد ترحم و دلسوزی هستند.بله، برایشان 
دارند و خشمگینانه هر  دلسوزی کنید، به آنها هشدار بدهید، التماسشان کنید و همچنان ب محابا در مسیر نابودی گام برمی 
اقدامی را برای نجات خود رد می کنند. حقیقتاً مسکین هستند، ولی این را نمی دانند. مسرور و عاری از امید، در جاللی هستند 
که درحقیقت عار آنهاست. مخالف در برابر کالم، در صورتی که یک روز باید توسط آن داوری شوند و بهای اعالم جرم مهیب آن 

را بپردازند.

نصیحت نهای ادوار

مکاشفه 3 : 18 − 19

“تو را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری، تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا 
.یاب پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده، بینای

هرکه را من دوست می دارم، توبیخ و تأدیب می نمایم. پس غیور شو و توبه نما.“

نصیحت خدا مختصر است. او این کلیسای زمان آخر را به یک امید رهنمون می سازد. آن امید، خود اوست. او می گوید: 
“نزد من بیا و بخر.” از عبارت «از من بخر» مشخص است که کلیسای الئودیکیه به هیچ عنوان برای محصوالت روحانی ملکوت 
تواند روحانی باشد. ممکن است فکر کنید که روحانی هستند. اما چطور  خدا، رابطه ای با عیسی ندارد. پس معامله ی آنها نمی 
می توانند روحانی باشند؟ اعمالی که در میان آنها انجام می شود، قطعاً آن گونه نیست که پولس می گفت: “زیرا خداست که در شما 
ی کند.” پس این کلیساها و دانشکده ها،  م د  ا ج ی ا ل  م ع ه  ب ا  ر ل  ع ف م  ه و  ه  د ا ر ا مندی خود، هم   ر حسب رضا ب
ای هستند، نه روح و بذر  بیمارستان ها،سرمایه گذاری های میسیونری و سایر چیزها چه می شود؟ مادامی که آنها بذر و روح فرقه 

خدا، خدا در میان ایشان نیست.

زر مصفای آتش را از من بخری، تا دولتمند شوی.“

این قوم طالی زیادی داشتند، ولی از نوع نادرست آن. این همان طالی بود که حیات انسان ها را خرید و آنها را از بین برد. 
این طال بود که شخصیت انسان را احاطه و آن را منحرف ساخته بود، چون محبت آن ریشه ی تمام بدی ها بود.

مکاشفه 18 : 1 − 14

“بعد از آن دیدم فرشته ای دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمین به جالل او منور شد.

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

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

و صدای دیگر از آسمان شنیدم که می گفت: “ای قوم من! از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانش شریک 
شده، از بالهایش بهره مند شوید.

زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا ظلم هایش را به یادآورده است.

بدو رد کنید آنچه را که او داده است و بحسب کارهایش دو چندان بدو جزا دهید و در پیاله ای که او آمیخته 
است، او را دو چندان بیامیزید.

به اندازه ای که خویشتن را تمجید کرد و عیاشی نمود،به آن قدر عذاب و ماتم بدو دهید، زیرا که در دل خود 
می گوید: “به مقام ملکه نشسته ام و بیوه نیستم و ماتم هرگزنخواهم دید.”

لهذا بالیای او از مرگ و ماتم و قحط در یک روز خواهد آمد و به آتش سوخته خواهد شد، زیرا که زورآور 
است، خداوند خدای که بر او داوری می کند.

آنگاه پادشاهان دنیا که با او زنا و عیاشی نمودند، چون دود سوختن او را بینند، گریه و ماتم خواهند کرد،

و از خوف عذابش دور ایستاده، خواهند گفت: “وای وای، ای شهر عظیم، ای بابل، بلده زورآور! زیرا که در 
یک ساعت عقوبت تو آمد.”

و تجار جهان برای او گریه و ماتم خواهند نمود، زیراکه از این پس بضاعت ایشان را کسی نمی خرد.
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بضاعت طال و نقره و جواهر و مروارید و کتان نازک وارغوانی و ابریشم قرمز و عود قماری و هر ظرف عاج و 
ظروف چوب گران بها و مس و آهن ومرمر،

ها و اسبان و  و دارچینی و حماما و خوشبوی   ها و مر و کندر و شراب و روغن و آرد میده و گندم و رمه   ها و گلّه   
ارابه   ها و اجساد و نفوس مردم.

و حاصل شهوت نفس تو از تو گم شد و هر چیز فربه و روشن از تو نابود گردید و دیگر آنها را نخواهی یافت“

این دقیقاً کلیساهای سازمان  یافته و تشکیالتی زمان آخر است. چون در آیه ی 4 می گوید: “ای قوم من! از میان او بیرون 
آیید.” ربوده شدن هنوز اتفاق نیفتاده است. وقتی این شرایط وحشتناک در این کلیسای دروغین و دولتمند وجود دارد، عروس 

هنوز نرفته است.

اما طالی هست که از خداست. اوّل پطرس 1 : 7

بهاتر است، برای تسبیح و جالل و  “تا آزمایش ایمان شما که از طالی فانی با آزموده شدن در آتش، گران 
اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح.”

طالی خدا یک شخصیت مانند مسیح حاصل شده درکوره ی آزمون ها و دشواری هاست. این طالی راستین است.

اما امروز کلیسا چه نوع طالی دارد؟ طالی دنیوی را دارد که از بین خواهد رفت. دولتمند است، خوشنود است، ثروت را 
معیار اعظم روحانیت نموده است. گواه برکت خدا و درستی تعلیم، اکنون براساس این است که چند نفر از افراد ثروتمند در آن 

دخیل هستند.

خداوند گفت: “بهتر است قبل از اینکه خیلی دیر بشود، بیای و طالی آزموده به آتش را از من بخری، آن وقت به راستی 
دولتمند خواهی بود.” آیا متوجه این می شویم؟ به من گوش کنید. “عریان (فیزیکی) به این جهان پا گذاشتیم ولی عریان (روحانی) 
م چیزی است که می توانیم با خود ببریم،  کرد.”اوه نه، یک چیزی با خود خواهیم برد و هر چه هست، آن تما آن را ترک نخواهیم 
نه کمتر و نه بیشتر. پس بهتر است بسیار مراقب باشیم تا چیزی را ببریم که ما را در برابر خدا درست سازد. پس آن وقت، چه چیزی 
با خود خواهیم برد؟ ما شخصیت خود را خواهیم برد. برادر! این چیزی است که با خود خواهیم برد. حال، چه نوع شخصیتی با 
و خواهد بود که شخصیتش در کوره ی رنج ها و آزمون ها شکل گرفت، یا شبیه ساده لوحی این قوم فاقد  خود خواهید برد؟ آیا شبیه ا

شخصیت الئودیکیه خواهد بود؟ این مربوط به تک تک ماست،چون در آن روز هرکس متحمل بار خویش خواهد شد.

های طال نمایانگر  گفتم که شهر الئودیکیه شهر ثروتمندی بود. سکه های طال داشت که هر دو طرف آن ضرب شده بود. سکه 
شخصیت و مشخصات این دروه است، بخاطر آنها شکوفای و رونق تجاری داشت. ما نیز امروزه سکه ی طالی دو رو داریم. ما 
خروج و ورودمان را می خریم. در کلیسا هم سعی بر انجام همین کار داریم. ما مسیر خروجمان از گناه و ورودمان به آسمان را 

می خریم، یا این گونه می گوییم. اما خدا این را نمی گوید.

کلیسا چنان ثروت هنگفتی در اختیار دارد که در هر زمانی می تواند سیستم تجارت جهانی را در اختیار بگیرد و درحقیقت 
یکی از رهبران شورای جهانی کلیساها علناً نبوت کرده که کلیسا در آینده ای پیش بینی شده، می تواند و باید این کار را بکند و این 

کار را خواهد کرد. اما برج بابل طالی آنها فرو خواهد ریخت. فقط طالی آزموده شده به آتش، باقی خواهد ماند.

و این کاری است که کلیسا مدام در طول ادوار مختلف انجام داده است. او کالم خدا را ترک کرده و اعتقادنامه ها و دگم های 
خود را برگرفته است. او تشکیالت شده و خود را به جهان متصل کرده است. به این جهت او عریان است و خدا دارد فحشای او 
را داوری می نماید. تنها راهی که می تواند ازاین شرایط مهیب خارج شود، از طریق اطاعت خداوند برای بازگشت به کالم اوست. 

کالم می گوید:

مکاشفه 18 : 4

ای قوم من! از میان او بیرون آیید.

دوّم قرنتیان 6 : 14 − 18

“زیر یوغ ناموافق با ب ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟

و مسیح را با بلیعال چه مناسبّت و مومن را با کافر چه نصیب است؟

و هیکل خدا را با بت ها چه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان 
ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود.

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

و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود.“ خداوند قادر مطلق می گوید.

برای آن رداها باید بهای پرداخت و آنبها، بهای جدای است.

”.یاب و سرمه را به چشمان خود کشیده،بینای“

او نمی گوید که باید این سرمه را خریداری کنی. اوه نه، هیچ برچسب قیمتی روی روح القدس نیست.

روح را از اعمال شریعت یافته اید، یا از خبر ایمان؟

غالطیان2:3

بدون تعمید روح القدس، هرگز نمی توانید چشمانتان را به مکاشفه ی راستین کالم باز کنید. یک انسان بدون روح نسبت به 
خدا و راستی او کور است.

که یک پسر بچه و در کنتاکی بودم. من  وقتی به این سرمه که چشمان افراد را بازمی کند، فکر می کنم؛ یاد زمانی می افتم  
وبرادرم در اتاق زیرشیروانی و روی کاه می خوابیدیم. شکاف های دیوار خانه باعث می شد که سوز سرما به داخل بوزد. در زمستان 
آن قدر سرد می شد که وقتی صبح ها از خواب برمی خاستیم، چشمانمان در اثر تورم باز نمی شد. مادرمان را با گریه صدا می کردیم. 
او می آمد چشمانمان را با روغن راکون مالش می داد، تا آن سختی و ناراحتی از چشم ما کنار می رفت و ما می توانستیم دوباره 

ببینیم.

دانید که امروزه سوز سرمای وحشتناکی در این نسل، در کلیسا درحال وزیدن است و متأسفم که چشمان کلیسا در اثر  می 
القدس دارد تا چشمانش را بگشاید. او  یخ  زدگی نسبت به چیزی که خدا برای او دارد، بسته شده است. او نیاز به روغن داغ روح 
می رود و برنامه ها را جایگزین قوّت، و اعتقادنامه ها را جایگزین کالم می کند. مگر اینکه روح را دریافت کند. او تعداد اعضا را 
موفقیت محسوب می کند، بجای اینکه به دنبال ثمره باشد. دکترهای الهیات درِ ایمان را بسته اند و همه را از ورود منع کرده اند. 
نه خودشان وارد می شوند و نه اجازه ی ورود به کس دیگری می دهند. الهیات آنها برگرفته از کتاب های روانشناسی است که توسط 
ب ایمانان نوشته شده است. یک کتاب درسی روانشناسی هست که همه ی ما به آن نیاز داریم و آن هم کتاب مقدس است. توسط 
خدا نوشته شده و دربر گیرنده ی روانشناسی خداست. نیاز به هیچ دکتری ندارید که این را برایتان توضیح دهد. روح القدس را 
دریافت کنید و اجازه بدهید او برایتان توضیح دهد. او کتاب را مکتوب کرده و می تواند به شما بگوید که درون آن چیست و چه 

مفهومی دارد.

اول قرنتیان 2 : 9 − 16

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

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

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

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

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

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

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

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

حال اگر تمام این چیزهای که روح برعلیه آنها سخن می گوید، درمورد این دوره درست هستند، پس نیاز داریم تا مانند 
شباهت به هر زمان دیگری به چالش بکشد. و این دقیقاً چیزی است که در   تعمیددهنده به روی صحنه بیاید و کلیسا را ب یحی
خود را بلند  آواز  پیشرو نخستین،  مانند  دقیقاً  و  می آید  دارد  دیگر  دهنده ی  تعمید   یحی یک  می افتد.  اتفاق  دارد  دوره ی ما 

خواهد
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کرد. می دانیم که این کار را خواهد کرد، چون آیه ی بعدی می گوید.

“هرکه را من دوست می دارم، توبیخ وتأدیب می نمایم. پس غیور شو و توبه نما.”

مکاشفه 19:3

این دقیقاً همان پیغامی است که یحی تعمید  دهنده وقتی آواز خود را در آن صحرای مذهب فریسیان و صدوقیان و مشرکین 
توبه کنید.” هیچ راه دیگری در آن زمان نبود، امروز هم هیچ راه دیگری نیست. در آن زمان هیچ راه دیگری  بلند کرد، داشت:“
ه کنید. برای چه  ب و . ذهنتان را تبدیل کنید. بازگردید. ت برای بازگشت نزد خدا نبود، امروز هم هیچ راهی نیست. فقط «توبه»

بمیرید؟

دارم،” در یونانی تأکید بر ضمیر شخصی «من» است. برخالف نظر  بیایید عبارت نخست را بررسی کنیم:“هرکه را دوست می 
ا دوست بدارد.” خیر قربان! ما هرگز نباید عیسی را موضوع محبت انسانی در این آیه قرار دهیم.  ر خیلی ها، او نمی گوید: “هرکه م

ه محبت ما. خدا هستند. این محبت اوست که مورد بحث است، ن ان  وب خیر. بلکه این تعدادی است که محب

پس یک  بار دیگر خودمان را در نجات، هدف و نقشه ی او در جالل می بینیم و حتی بیشتر و با قدرت تر، درحقیقت با تعلیم 
حاکمیت خدا تأیید شده ایم. همان گونه که در رومیان 13:9 گفت: “یعقوب را دوست داشتم.” آیا این به آن معناست که از آنجا 
که او فقط تعدادی را محبت نموده، پس بنابراین در حالت رضامندی و منتظر محبت از جانب کسانی است که به او تقرب 
روح به  می گوید: “عیسو را دشمن داشتم.” و در آیه ی 11  نجسته اند؟ به هیچ  عنوان این گونه نیست، چون در رومیان 13:9 
راده ی خدا بر حسب اختیار ثابت  ا ا  صراحت می گوید: “زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده، ت
شود. نه از اعمال، بلکه از دعوت کننده.” این محبت (محبت خدا)،اختیاری (انتخاب) است. این محبت برای برگزیدگان 
انسانی است، چون می گوید که اراده ی خدا بر حسب اختیار (برگزیدگی)  اوست. و محبت او برای ایشان جدا از استحقاق 
ثابت می شود، که دقیقا برخالف اعمال یا هر چیزی است که انسان در خود دارد. چون او گفته بود: “هنگامی که هنوز تولد 

نیافته بودند، یعقوب را دوست داشتم، اما عیسو رادشمن.”

و اکنون به خاصان خویش می گوید:“هرکه را دوست می دارم، توبیخ و تأدیب می نمایم.” توبیخ  کردن یعنی سرزنش  کردن و 
سرزنش کردن یعنی «نکوهش به جهت اصالح». توبیخ به معنای مجازات نیست، بلکه به معنی «تأدیب»، چون اصالح فرد، مد 

نظر است.

این دقیقاً چیزی است که در عبرانیان 12 : 5 − 11 می بینیم.

“و نصیحتی را فراموش نموده اید که با شما چون با پسران مکالمه می کند که: ”ای پسر من! تأدیب خداوند 
را خوار مشمار و وقتی که از او سرزنش یاب، خسته خاطر مشو.

زیرا هرکه را خداوند دوست می دارد، توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود رابه تازیانه می زند.“

اگر متحمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را 
تأدیب نکند؟

لکن اگر ب تأدیب می باشید، که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرام زادگانید،نه پسران.

و دیگر پدران جسم خود را وقتی داشتیم که ما را تأدیب می نمودند و ایشان را احترام می نمودیم، آیا از طریق 
اولی، پدر روح ها را اطاعت نکنیم تا زنده شویم؟

زیرا که ایشان اندک زمانی، موافق صواب دید خود ما را تأدیب کردند، لکن او به جهت فایده، تا شریک 
قدوسیت او گردیم.

لکن هر تأدیب در حال، نه از خوشی ها بلکه از دردها می نماید، اما در آخر میوه ی عدالت سالمتی را برای 
آنانی که از آن ریاضت یافته اند، بار می آورد.

اکنون در اینجا محبت خدا نشان داده شده است. خدا در محبت طالب خانواده ای از خود است، خانواده ای از فرزندان، 
فرزندانی شبیه خود او، تمام بشریت در برابر او قرار دارد، مانند توده ای از گِل. حال از همان یک تود ه ی گِل، ظروفی برای عزت و 
نتخاب، انتخاب خود او خواهد بود. بعد، آن برگزیدگان مولود شده از روح او، در طی طریقشان تعلیم  ظروفی برای ذلت می سازد. ا
بات می کند. او با دستان میخکوب شده، توبیخ  ث ا می بینند که همانند او شوند. او این بار را با زحمت، مالطفت و بردباری 
ا  م می نماید. گاهی اوقات این کوزه گر باید ظرف را کامالً خرد کند تا بتواند آن را دقیقاً همان طور که می خواهد، دوباره بسازد. ا

ندباشد. این محبت است، این محبت اوست. راه دیگری برای محبت او نیست، نمی توا

در همین حال، علف ها با هم جمع خواهند شد و  عصر به سرعت روبه انتهاست.  اوه، ترسان مباش، ای گلّه ی کوچک! این 
از
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آنجا که ریسمان سه الیه به راحتی قابل  گسستن نیست، آنها یک قدرت عظیم سه الیه ی سیاسی، فیزیکی و روحانی (شیطانی) 
بردن عروس مسیح خواهند بود. او رنج خواهد کشید، ولی متحمل خواهدشد، ترسان مباشید از  خواهند داشت و به دنبال از بین  
چیزهای که بر زمین واقع می شوند، “چون او که خاصان خود را در این جهان محبت می نمود، ایشان را تا به آخرت 

محبت نمود.” انجیل یوحنا 1:13

“غیور شو و توبه نما.” حال این کلیسای کاذب غیرت دارد. در این مورد اشتباه نکنید. غیرت او عمالً مانند یهودیان بوده.

انجیل یوحنا 17:2 می گوید:

“غیرت خانه ی تو، مرا خورده است.”

اما این یک غیرت نادرست است. چون این غیرت برای خانه ی ساخت خودشان است. برای اعتقادنامه ها، دگم ها، 
تشکیالت و عدالت خودشان است. آنها کالم را بخاطر تفکرات خودشان بیرون گذاشته اند. آنها روح القدس را خلع کرده و 
انسان ها را در جایگاه رهبری گذاشته اند. آنها حیات ابدی را بعنوان یک شخص کنار گذاشته و آن را کارهای خوب ساخته اند، یا 

حتی بجای اعمال نیکو، پیروی کلیسای نموده اند.

لکن خدا یک غیرت دیگر را ندا می کند. این غیرت این است که فریاد بزند: “من اشتباه می کنم.” چه کسی می خواهد 
بگوید که اشتباه می کند؟ چه  چیزی است که تمام این فرقه ها بر پایه ی آن هستند؟ ادعای اصل  بودن و از خدا بودن، ادعای 
آنها نمی توانند درست باشند. درحقیقت حتی یکی از آنها درست نیست. آنها  همه ی  اینکه آنها درست هستند. حال آنکه 
خرقه های سفید پر از استخوان های مردگان هستند. هیچ  حیاتی ندارند. هیچ اثبات و آشکار سازی ندارند. خدا هرگز خود را در 
هیچ تشکیالتی نشناسانده است، آنها می گویند که درست هستند. آنها این را می گویند، اما گفتنش آن را عملی نمی سازد. آنها 

باید اثبات  شده باشند. آنها «خداوند چنین می گوید» اثبات شده را نیاز دارند و آن  را ندارند.

اجازه دهید این را اینجا بگویم. باورندارم که خداوند فقط کلیساهای کاذب را به توبه فرا می خواند. در این آیه او دارد با 
برگزیدگان خودش سخن می گوید. آنها هم توبه های دارند. خیلی از فرزندان او هنوز درآن کلیساهای کاذب هستند. آنها کسانی 
ای! بیدار شده، از مردگان برخیز تا مسیح بر تو  هستند که در افسسیان 5 : 14 از ایشان صحبت شده:“ای تو که خوابیده 
خوابیدن به معنای مردن نیست. اینها خوابیدگان در میان مردگان هستند، آنها در میان فرقه های مرده هستند. آنها  بدرخشد.” 
ر شو و بخاطر حماقتت توبه کن.” اینجا، اینها دارند نفوذ خود، زمان، پول و  یدا همراه آنها شناور هستند. خدا فریاد می زند: “ب
درحقیقت خود حیات خویش را به این تشکیالت ضد  مسیح قرض می دهند و تمام مدت فکر می کنند که اشکالی ندارد. آنها 

نیاز به توبه دارند. باید توبه کنند. آنها باید تبدیل ذهن و حرکت خود را به سمت راستی داشته باشند.

بله، این دوره ای است که بیشترین نیاز را به توبه دارد. اما آیا انجام می دهد؟ آیا کالم را باز خواهد گرداند؟ آیا دوباره 
ها منجی، تکریم خواهد نمود؟ من  ن روح القدس را در زندگی افراد، بر تخت سلطنت خواهد نشاند؟ آیا دوباره عیسی را بعنوان ت

می گویم نه، چون آیه ی بعدی حقیقت برجسته و تعجب آور انتهای این عصر را آشکار می سازد.

مسیح بیرون از کلیسا

مکاشفه 3 : 20 − 22

“اینک بر در ایستاده، می کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او درخواهم آمد و با وی شام 
خواهم خورد و او نیز با من.

آنکه  غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود 
بر تخت او نشستم.

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

حال یک سردرگمی بسیار بزرگ بر سر این آیه وجود دارد. چون برخی از اشخاص این را در بشارت های شخصی طوری به 
کار می برند که گوی عیسی پشت قلب تک تک گناهکاران منتظر ورود است. بعد گفته می شود که اگر گناهکار در را بگشاید، 

خداوند وارد خواهد شد. اما این آیه درمورد افراد گناهکار صحبت نمی کند.

می گوید: “هرکه گوش  کل این پیغام یک جمع  بندی دارد، چنان که هر پیغام در هر دوره ی دیگری داشت. در آیه ی 22 
دارد،بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.” پس این پیغامی است برای کلیسای دوره ی آخر. این شرایط کلیسای الئودیکیه 
است، درحالی که پایان آن نزدیک می شود.این یک پیغام شخصی برای یک نفر نیست. این روح است که به ما می گوید، عیسی 

مسیح کلیسا را ترک کرده است. کجاست. 

اگر کالم بخاطر اعتقادنامه کنار گذاشته شده، روح القدس بخاطر پاپ ها، اسقف ها، رئیس ها، اعضای شورا و غیره خلع شده 
کنار گذاشته شده   سیستم کلیسای یک  از کلیسا یا  متابعت  نوعی  در کلیسا یا  عضویت  برنامه های کاری،  بخاطر  مسیح  و 

است،
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آیا این نتیجه ی منطقی و یا انتها نیست؟ چه کار بیشتری می توان بر ضد او انجام داد؟ این ارتداد است. این سقوط کالم است. 
این در گشاده برای ضد مسیح است،چون اگر یکی (عیسی) به نام پدر آمد و پذیرفته نشده، بلکه رد شد، بعد یکی دیگر به اسم 
خویش خواهد آمد (دروغگو، تظاهرکننده) و او را خواهند پذیرفت. (انجیل یوحنا43:5) مرد شریر، فرزند هالکت، تسلط خواهد 

یافت.

انجیل متی باب 24 به آیاتی از آسمان، قبل از اینکه عیسی بیاید اشاره می کند. نمی دانم که آیا متوجه شدید، چنین آیتی 
کردیم، تحقق پیدا کرد. آن حقیقت این است که عیسی مدام کنار  اخیراً برای نشان  دادن همان حقیقتی که درمورد آن صحبت می 
رانده شده، تا جای که در دروه ی آخر، کامالً بیرون گذارده شده است. یادتان هست که نخستین دوره ، کلیسای بود که تا حد 
زیادی کامالً حقیقت  محور بود. درعین حال یک خطای کوچک وجود داشت که اعمال نقوالوی خوانده می شد و مانع تحقق کامل 
آن چرخه می گشت. سپس در دوره ی بعدی تاریکی بیشتری به درون کلیسا خزید و آن گلوله ی نور، درخشش کمتری داشت و 
ی چهارم که عصر  تاریکی ،بخش بیشتری از آن چرخه را دربر گرفت. دوره ی سوم همچنان بیشتر در تاریکی فرو رفت و دوره 

تاریکی است، آن نور تقریباً، کامالً از بین رفته بود.

ه است. به این  تریب این  حال به این فکر کنید، کلیسا در نور تابیده شده  از مسیح، می درخشد. او خورشید است. کلیسا ما
گوی نور، ماه است. و تقریباً از قرص کامل ماه در دوره ی اول، شبیه ماه در عصرچهارم شده است؛ اما در دوره ی پنجم شروع به 
رشد کرد. در دوره ی ششم برای رشد، یکقدم بزرگ رو به جلو برداشت. در قسمتی از دوره ی هفتم هنوز داشت رشد می کرد، تا 
زمانی که ناگهان متوقف شد و تقریباً به سمت نابودی تقلیل یافت تا بجای نور، تاریکی ارتداد باشد و در انتهای دوره از تابیدن 

بازماند. چون تاریکی همه  چیز را دربر گرفته و تسلط یافته بود. مسیح اکنون خارج از کلیسا بود.

این آیت در آسمان است.آخرین ماه گرفتگی، یک ماه گرفتگی کامل بود.در هفت مرحله به تاریکی مطلق رسید. در دوره ی 
هفتم، زمانی که پاپ روم (پولس ششم) برای یک تور مقدس از اورشلیم بازدید کرد، یک تاریکی اتفاق افتاد. او اولین پاپ بود که 
تابحال به اوشلیم رفته است. نام پاپ، پولس ششم است. پولس، اولین پیغام آور کلیسا بود و این پاپ این نام را برخود دارد. توجه 
کنید که او ششم است، یا عدد انسان. این چیزی بیش از یک اتفاق است و وقتی او به اورشلیم رفت، ماه کلیسا به تاریکی کامل 
وارد شد. همین است، این پایان است. این نسل کامالً در نخواهد گذشت، تازمانی که همه ی اینها تحقق یابند. یعنی اینکه، 

خداوند عیسی به زودی بیاید!

اکنون می توانیم ببینیم که چرا دو تاک وجود دارد. یکی راستین و یکی کذبه. اکنون می توانیم متوجه شویم که چرا ابراهیم دو 
توانیم متوجه شویم که چطور از  پسر داشت، یکی برحسب جسم (که بر اسحاق جفا می رساند) و دیگری طبق وعده. اکنون می 
والدینی مشترک دو پسر دوقلو به دنیا می آیند، یکی امور خدا را شناخته و دوست داشته باشد، دیگری همان حقیقت را بداند، 
اما از همان روح نباشد و از این رو، به فرزند برگزیده جفا برساند. خدا فقط صرف مردودیت، رد نکرده است. او بخاطر برگزیدگان 
ند به برگزیدگان آسیب برسانند. آه،  ن ا و بر برگزیدگان جفا برسانند. برگزیدگان نمی ت ند  ن ا و مردود کرده است. برگزیدگان نمی ت
آنها ردشدگان مذهب هستند. باهوش هستند. آنها از نسب قائن، یعنی ذریت مار هستند. آنها بابل های خودشان را می سازند، 
شهرهای خود را می سازند، امپراطوری های خودشان را می سازند و همه در حالی است که خداوند را می خوانند. آنها از نسل 
دهند (حتی به نام خداوند) تا برگزیدگان خدا را از بین ببرند.اما آنها مورد نیاز  راستین متنفرند و هرکاری که بتوانند انجام می 
هستند. کرکاس در مقایسه با گندم چیست؟ اگر کرکاس نباشد، گندم هم نیست. اما چه اتفاقی برای کرکاس می افتد؟ در آتشی 
سیری  ناپذیر سوزانده خواهد شد. و گندم؟ او کجاست؟ برای ذخیره در انبار جمع آوری می شود. اینجا جای است که گندم 

هست.

اوه،برگزیدگان خدا! مراقب باشید، با دقت مطالعه کنید، مراقب باشید. نجات خویش را باترس و لرز به عمل آورید. به خدا 
تکیه کنید و در قوّت او استوار باشید. دشمن شما،شریر، هم اکنون مانند شیر غران در گردش و به دنبال کسانی است که بتواند 
رسند. قبل از  ببلعد. دردعا مراقب و استوار باشید. اکنون زمان آخر است. هم تاک راستین و هم تاک دروغین،دارند به بلوغ می 
اینکه گندم به بلوغ برسد، آن کرکاس های بالغ باید برای سوزانده شدن جمع شوند. می بینید، آنها همه دارند به شورای جهانی 
اکنون دو روح دارند در  کلیساها ملحق می شوند. این، جمع آوری آنهاست. به زودی زمان انبار کردن گندم ها خواهد رسید. اما هم 
دو تاک عمل می کنند. از میان کرکاس ها خارج شوید. شروع کنید به غلبه  یافتن، شایسته ی تمجید نزد خداوند و برای سلطنت و 

حکمرانی با او مناسب باشید.

تخت غالب  شدگان

مکاشفه 3 : 21

که من غلبه یافتم و با پدرخود بر  “آنکه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت منبا من بنشیند، چنان 
تخت او نشستم.”

ماباید بر چه  چیزی غالب آییم؟ این یک سؤال معمولی است که می توانیم بپرسیم. اما منظور حقیقی این آیه، این نیست؛ 
چطور باید غالب شویم. این منطقی است. چون مادامی که بدانیم چون به چیزی که باید غالب شویم، خیلی مربوط نیست؛ بلکه 
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ه  چیزی باید غالب شویم؟ چطور بر آن غالب شویم، آیا مهم است که بر چ

یک نگاه سریع به این آیات که مربوط به غالب شدن خداوند عیسی دارد، حقیقت این امر را مشخص می کند. در انجیل 
متی باب 4، جای که عیسی از جانب شریر وسوسه می شود، او توسط کالم و فقط کالم بر وسوسه های شخصی شیطان غالب 
می شود. در هر یک از سه آزمون عمده که دقیقاً با وسوسه های باغ عدن مطابقت داشت، یعنی خواهش جسم، خواهش چشم و 
غرور زندگی، عیسی توسط کالم غالب شد. حوا در وسوسه ی شخصی شیطان سقوط کرد، چون از به کاربردن کالم قاصر شد. اما 
عیسی توسط کالم غالب آمد. و هم اکنون، اجازه بدهید بگویم که این تنها راه ظفرمندی است. و نیز این تنها طریقی است که 

ند دزایل شود. ا و می ت می توانید بدانید درحال غالب شدن هستید، چون کالم ن

اکنون دوباره به این توجه کنید که عیسی چطور توانست بر سیستم مذهب جهان غالب شود. وقتی دائم توسط الهیدانان ایام 
خود مورد آزار قرار می گرفت، مدام کالم را به کار می برد. او فقط چیزی را می گفت که پدر برای گفتن به او داده بود. زمانی نبود 

که جهان کامالً از حکمت او در حیرت نیفتاده باشد، چون این حکمت خدا بود.

در زندگی شخصی خود و در مجاهده  با خویش، او با اطاعت کالم خدا غالب شد.

در عبرانیان 5 : 7 می گوید،

ها نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود، تضرع و  “و او در ایام بشریت خود، چون که با فریاد شدید و اشک 
دعای بسیار کرد و به سبب تقوای خویش مستجاب گردید،

هر چند پسر بود، به مصیبت های که کشید، اطاعت را آموخت.

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

او مطیع چه بود؟ کالم خدا.

پس اکنون، کسی بر تخت خداوند عیسی مسیح نخواهد نشست، مگر اینکه آن کالم را زندگی کرده باشد. دعاهای شما، 
روزه های شما، توبه های شما، مهم نیست چه  چیزی به خدا عرضه کنید، هیچ یک از آنها افتخار نشستن بر آن تخت را برای شما 
بدست نمی آورد. این فقط به عروس کالم عطا خواهد شد. چنان که تخت پادشاه با ملکه تقسیم می شود، چون با او یکی است. 

پس تنها کسانی  که از کالم هستند، چنان که او از کالم است، بر آن تخت سهیم خواهند بود.

به یاد داشته باشید که به وضوح نشان دادیم، همان طور که آدم و حوا درنتیجه ی ترک کالم سقوط کردند، عصر افسس هم 
 که هر دوره ای به رویگرداندن ادامه داد و ما اکنون یک انکار کامل و نهای بخاطر اندکی رویگردانی از کالم، سقوط کرد؛ تا جای
کالم توسط سیستم کلیسای جهان را داریم. عصر الئودیکیه در یک خاموشی کامل نسبت به کالم، به انتها می رسد. درنتیجه باعث 
جدای خداوند از میان خود می شود. او بیرون ایستاده و خاصان خویش را می خواند که توسط اطاعت کالم او را دنبال کنند. بعد 

از یک نمایش کوتاه و پرقدرت از روح، این گروه جفا دیده و آزاردیده، خواهد رفت تا با عیسی باشد.

ا سرانجام ادوار امت ه

ی کلیساهاست. آنچه که در نخستین دوره، یعنی عصر افسس آغاز گشت، باید در  این دوره، آخرین دوره از هفت دوره 
عصرالئودیکیه به باروری و دروی کامل برسد و خواهد رسید. دو تاک ثمره ی نهای خود راخواهند داد. دو روح، آشکار سازی 
نهای خویش را در مقصد نهای خویش پایان خواهندداد. کاشتن، آبیاری  کردن و رشد کردن، کامالً به اتمام رسیده است، 

تابستان تمام شده. داس اکنون برای درو آماده شده.

که با هم بررسی کردیم، تصویر حقیقی رسیده شدن تاک دروغین، روح کاذب و قوم کلیسای کاذب قرار  در آیات 15 تا 18 
دارد. “اعمال تو را می دانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم. لهذا چون فاتر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را 
ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند  ازدهان خود قی خواهم کرد. زیرا می گوی دولتمند هستم و دولت اندوخته 
و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. تو را نصیحت می کنم که زر مصفای به آتش را از من بخری،تا دولتمند شوی، و رخت 
سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده، بینای یاب.” هیچ  کالم توبیخ و 

محکومیتی تلخ تر از این تابحال گفته نشده و هیچ قوم مغرور و متکبر و مذهب مانند اینها، تابحال شایسته ی آن نبوده است.

درعین حال در آیه ی 21 می گوید:

که من غلبه یافتم و با پدر  “آنکه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من، با من بنشیند، چنان 
خود برتخت او نشستم.”

و متوجه می شویم که این تاک راستین، روح راستین، قوم کلیسای راستین، با باالترین تمجیدهای ممکن که نسبت به یک 
گروه فروتن، استوار و روحانی نسبت داده شده باشد، تا تخت خدا باال برده شدند.
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سخنان یحی تعمید دهنده که به درستی رابطه ی مسیح با کلیسای راستین و دروغین را نشان می داد، در اینجا تحقق 
می یابد.

من شما را به آب به  جهت توبه تعمید می دهم. لکن او که بعد از من می آید، از من تواناتر است که الیق برداشتن نعلین او 
نیستم؛ او شما رابه روح القدس و آتش تعمید خواهد داد.

متی 3 : 11 − 12

“او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده، گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، 
ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمی پذیرد،خواهد سوزانید.”

مسیح، درو کننده ی اعظم، اکنون دارد میوه ی زمین را درو می کند. او برای ذخیره ی در انبار، توسط آمدن به دنبال خاصان 
خویش و بردن آنها نزد خود برای ابداآلباد، گندم را جمع می کند. سپس بازمی گردد تا شریران را به آتشی خاموشی  ناپذیر بسوزاند.

سرّ گندم و کرکاس های انجیل متی ب13 : 24 − 30 اکنون تحقق یافته است.

“و مثلی دیگر به جهت ایشان آورده، گفت: ”ملکوت آسمان مردی را ماند که تخم نیکو در زمین خود کاشت،

و چون مردم در خواب بودند، دشمنش آمده، در میان گندم،کرکاس ریخته، برفت.

و وقتی که گندم رویید و خوشه برآورد، کرکاس نیز ظاهر شد.

پس نوکران صاحب خانه آمده، به وی عرض کردند: “ای آقا! مگر تخم نیکو در زمین خویش نکاشته ای؟ پس 
از کجا کرکاس بهم رسانید؟”

ایشان را فرمود: “این کار دشمن است.” عرض کردند: “آیا می خواهی برویم آنها را جمع کنیم؟”

فرمود: “نی، مبادا وقت جمع کردن کرکاس، گندم را با آنها برکنید.

بگذارید که هر دو تا وقت حصاد با هم نمو کنند و درموسم حصاد، دروگران را خواهم گفت که اوّل کرکاس ها 
را جمع کرده، آنها را برای سوختن بافه   ها ببندید، اما گندم را در انبار من ذخیره کنید.“”

گندم و کرکاس که از نخستین دوره تاکنون درکنار هم رشد کرده بودند، درو شده اند. آنچه که نیقیه می خواست بدست 
بیاورد،سرانجام واقع شده است، با تمام قوّت تشکیالت، کلیسای دروغین از هر ردی از حقیقت رویگردان می شود و با قوّت 
سیاسی و حمایت حکومت، خود را تقویت کرده و آماده می شود تا ایماندار راستین را برای همیشه ریشه  کن کند. اما درست 
شود.دیگر  زمانی که درحال دست  یافتن و به انجام رساندن طرح ترسناک خود است، گندم برای ذخیره ی در انبار جمع آوری می 
گندم و کرکاس کنار هم رشد نمی کنند، دیگر کرکاس بخاطر حضور گندم برکات خدا را دریافت نمی کند، چون گندم رفته و خشم و 

غضب خدا که نابودی کامل شریران را به اتمام می رساند، در مهر ششم ریخته خواهد شد.

حال، چند لحظه قبل گفتم که تاک دروغین در این دوره به باروری کامل می رسد. ثمره ی او بالغ و رسیده خواهد شد. این 
درست است. این کلیسا از روح شریر، پر از شرارت مانند دانه ی خردل که مانند درختی رشد کرده تا مالذ مرغان هوا باشد، 
آشکار خواهد شد. سرِ او ضد مسیح خواهد بود، سرّ شرارت. تمام اینها درست است و اگر این درست است، باید این هم درست 
باشد که کلیسای عروس به بلوغ خواهد رسید و رسیده شدن آن باید هویت یافتن با خداوند خویش، از طریق کالم باشد و سرِ او 
که نزد او خواهد آمد، سرّ دینداری است که درحقیقت مسیح است. درحالی که کلیسای دروغین با تمام نیرنگ و قدرت شیطانی 
تشکیل شده از قدرت سیاسی، نیروی فیزیکی و دیوهای تاریکی، بر ضد تاک راستین حرکت خواهد کرد؛ تاک راستین با 
کاملیت کالم و روح، همان اعمال قوّت را انجام خواهد داد که عیسی انجام داد و همین طور که به سنگ بنیاد نزدیک می شود، 

توسط کالم شبیه او می شود، عیسی خواهد آمد تا عروس و داماد یک تن شده و همیشه با هم باشند.

درحال حاضر ظهور دیدنی چیزهای که از آنها به شما گفتم، در اطراف ما دیده شده اند. حرکت جهانی کرکاس ها حقیقی 
است. اما اینهم یک اصل است که نب دوره ی آخر، باید پیغامی از جانب خدا بیاورد که پیشرو آمدن ثانویه ی او باشد؛ چون 

توسط پیغام اوست که دل پسران به سمت پدران پنطیکاستی بازخواهد گشت و احیای قوّت، با احیای کالم همراه خواهد بود.

ساعاتی که در آن زندگی می کنیم، چقدرحیاتی است. چقدر باید مراقب باشیم که نسبت به کالم درست باشیم تا چیزی به آن 
نیفزاییم و چیزی از آن کم نکنیم، چون هرکه در جای که خدا سخن نگفته، سخن بگوید، او را دروغگو می سازد.

چیزی که به طور خاص در ذهن دارم این است، حدوداً در سال های آغاز قرن، عطش خداوند که در عصر فیالدلفیه تولید شده 
بود، فریاد برای روح خدا را ثمر آورده و زمانی که این فریاد و زاری با فرستادن و ظهور زبان ها،ترجمه ی زبان ها و نبوت از جانب 
خدا پاسخ داده شد، بالفاصله یک گروه، در تضاد باکالم، تعلیمی را شکل دادند که صحبت به زبان ها، گواه تعمید یافتن به 
دروغ  بودن این تعلیم فقط با  نه گواه.  سازی بودند،  آشکار  فاصله داشت. اینها  بودن  گواه   از  خیلی  زبان ها  روح القدس است. 

کمبود



27 عصر کلیسای الئودیکیه

آیه برای اثبات آن دیده نمی شود، بلکه کسانی که بر این تعلیم صحه گذاردند، بالفاصله براساس این تعلیم تشکیالت درست 
کردند و ثابت کردند چنان که مردم را به این باور وا می دارند، هرگز در راستی نبودند. اوه، این خیلی خوب به نظر می رسید. شبیه 
قدر  بازگشت پنطیکاست بود. اما اثبات کرد که نبود. نمی توانست باشد، چون تشکیالت شد. این موت است، نه حیات. این آن 

به آن چیز راستین شبیه بود که بسیاری فریب خوردند.

رسید که آن چیز  خوب، اگر این اصلی و واقعی نبود، چه بود؟ پوسته بود. در حالت نرم  و  سبز نرسیده ی خود، به نظر می 
اصلی باشد. اما می توانید به مزرعه بروید و چیزی را ببینید که دقیقاً شبیه گندم است و درعین حال همچنان پوسته است، (چون 
دانه ی گندم هنوز شکل نگرفته.) این هم چیزی نبود به جزپوسته ی نرم که شبیه دانه ی گندم واقعی بود که باید ثمر می آمد. دانه ی 
اصلی پنطیکاست باید در زمان آخر بازمی گشت. چون در نیقیه دفن شده، در ساردس جوانه زد،در فیالدلفیه خوشه داد و باید در 
الئودیکیه به بلوغ می رسید. تا زمانی که کالم احیاءنشده بود، نمی توانست بازگشت به ابتدا باشد. نب هنوز  روی صحنه نیامده 
بار دیگر  بود. اما اکنون طبق ساعتی که ما در الئودیکیه هستیم، رسولنب مکاشفه 7:10 باید هم اکنون در روی زمین باشد. یک  
«خداوند چنین می گوید» باید اینجا باشد، آماده ی آشکار شدن با اثباتی غیرقابل تردید. این گونه است. دانه ی حقیقی هم اکنون 

درحال بالغ شدن و بعد وقت حصاد است.

وقت حصاد، بله، وقت حصاد. دو تاک که با هم رشد کردند و شاخه هایشان در هم تنیده بود،اکنون باید جدا شوند. 
بدین ترتیب ثمره ی آن تاک های که چنین اختالفی دارند، درانبارهای مجزا گذاشته می شوند. دو روح به دو مقصد و سرنوشت 
جدا می روند. اکنون زمان توجه  به آن ندای آخر است که فقط برای عروس گندم می آید. “ای قوم من! (گندم) از میان او بیرون 

آیید، مبادا در گناهانش شریک  شده (کرکاس) و از بالهایش بهره مند شوید. (مصیبت عظیم مهر ششم و انجیل متی 24)”

آخرین هشدار روح

مکاشفه 3 : 22

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

این آخرین هشدار است. هشدار دیگری نخواهد بود. تخت برقرار شده است. دوازده ستون گذاشته شده اند. خیابان های 
طال مهیا شده است. دروازه های مروارید عظیم برافراشته و استوار گشته است. مانند یک هرم زیبا و باشکوه ایستاده است. 
موجودات آسمانی که او را مهیا ساخته اند، نفس نفس  زنان او را تماشا می کنند، چون با جالل و شکوهی که زمینی نیست، 
می درخشد و برق می زند. هرذره از زیبای او داستانی از فیض عظیم و محبت  عیسی را بازگو می کند. او شهری است که برای 
قومی مهیا شده، آماده شده است. او منتظر ساکنان خویش است و به زودی باشادی در خیابان هایش جمع خواهند شد. بله، این 

آخرین نداست و روح در دوره ی دیگری سخن نخواهد گفت، دوره ها به انتها رسیده اند.

اما خدارا شکر که در این لحظه، این عصر به پایان نرسیده است. او هنوز دارد ندا می کند وندای او فقط در گوش های 
روحانی آنها و به روح او نیست، بلکه یک  بار دیگر نب در سرزمین است. یک  بار دیگر خدا حقیقت را همان طور که با پولس 
انجام داد، مکشوف ساخته است. در ایام پیغام آور هفتم، آن پیغام آور، اسرار خدا را چنان که بر پولس آشکار شده بود، مکشوف 
می  سازد. او سخن خواهد گفت و کسانی  که نب را بپذیرند، اجرت و تأثیرخدمت آن نب را دریافت خواهند کرد و آنها که به او 

گوش کنند، برکت خواهند یافت وجزئی از عروس ایام آخر می شوند که در مکاشفه 17:22 به آن اشاره شده است.

“روح و عروس می گویند بیا.”

دانه ی گندم (عروس گندم) که در نیقیه بر زمین افکنده شده، دوباره به دانه ی اصلی کالم بازگشته است. جالل بر خدا تا 
شود، گوش کنید. هر چه او از جانب خدا بگوید، عروس  ابداآلباد! بله، به نب تصدیق شده ی خدا که در این زمان آخر طاهر می 
خواهد گفت.روح، نب و عروس یک چیز را خواهند گفت و هرچه آنها بگویند، الحال در کالم گفته شده است. اکنون دارند این 
“ای قوم من! از میان او بیرون آیید.” این ندا آغاز شده است. این دعوت درحال اعالم است. این صدا چه مدت ندا  را می گویند: 

خواهد کرد؟ نمی دانیم. اما یک چیز را می دانیم، مدت طوالنی نخواهد بود، چون این آخرین دوره است.

ی محو شدن در  “هرکه گوش دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.” روح تکلم کرده است.آفتاب رو به غروب، آماده 
ابدیت برای ادوار کلیساست. سپس همه  چیز تمام خواهد شد. آن وقت برای آمدن خیلی دیر خواهد بود. اما اگر جای در این 
مطالب،خدا به روح خویش با شما عمل کرده، اکنون به سمت او بازگردید، توبه کنید و زندگی خود را به او بدهید تا او به روح 

خویش حیات ابدی را به شما عطا کند.
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