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عصر کلیسای افسس
جفرسون ویل ایالت ایندیانا

آیا کسی اینجا هست که یک ماشین داج به شماره پالک wx-2129 داشته باشد که آن سمت خیابان پارک کرده1
باشد؟ تمام چراغ های ماشین روشن مانده است. اگر مالک آن ماشین اینجاست بهتر است برود و چراغ های ماشین را خاموش
کند؛ ماشین سمت چپ خیابان انتهای خیابان هشتم پارک شده است. فکر میکنم پالک مربوط به نیو آلبانی باشد یک داج

قرمز مدل جدید به شماره wx-2129 حدود 59 یا 60 یا چیزی در همین حدود است. نمیدانستم اینجا کسی هست که... بسیار
خوب، اینجا بود. نمیخواهم بگویم که فقط خانم ها این را فراموش میکنند چون من هم فراموش میکنم.

خوب قطعاً خیلی خوب است که دوباره امشب به اینجا برای جلسه بازگشتیم و این زمان مشارکت خوب را با یکدیگر2
در مورد کالم داریم.آیا از این

شادمان هستید؟ [جمعیّت میگویند: آمین!] درست است، ما اوقاتی بسیار بسیار عالی داریم و مطمئن هستیم خدا به ما
کمک میکند که ادامه دهیم.

برادرمان زحمت کشیدند و یک تخته سیاه برای اینجا تهیه کردند ولی خیلی پایین است به اندازهی الزم باال نیست خوب،
فردا تالش میکنیم آن را در ارتفاع بلندتری نصب کنیم... میخواهم چیزهای مختلفی بکشم که قصد توضیح دادنشان را دارم تا

مطمئن شوید که به خوبی آن را درک کرده اید.

فکر میکنم دیشب یا دیروز بود که من و همسرم داشتیم به کاغذهای دختر کوچکم سارا نگاه میکردیم، او داشت3
یادداشتهای من را برمیداشت، همهی آنها را مینوشت. اشعیا، متّی و همهی آنها را مینوشت. روی کاغذ در انتهای همهی آنها
نوشته بود “و موت... گور دیگر هیچ ظفری ندارد و نیش موت کشیده شده است.” او تقریباً هفت ساله است. بعد به جای این
که بنویسد “مکاشفه” نوشته بود “کتاب انقالبها” خوب، این نشان میدهد که به هر صورت آنها دوست دارند چیزی را درک

کنند، اینطور نیست؟ فکر کنم دختر برادر کالینز هم آن انتها نشسته است. آنها نوشته بودند “انقالب” برادر نویل میگوید: “روز
انقالب”. برادر نویل با دختر من موافق است. به نظرم همهی ما باید این کار را بکنیم.

خوب ما واقعاً اوقات بسیار خوبی داریم. خداوند برکات زیادی به ما میدهد. امروز صبح بعد از این که بچّه ها را به مدرسه4
رساندم، به اتاق خودم رفتم و مشغول مطالعه شدم و اندکی پیش از آنجا خارج شدم، اوقاتی بسیار عالی داشتم. دیشب نیز تا دیر

وقت مطالعه میکردم.

ساعت حدود دو و نیم صبح بود که یک نفر از شمال آمد. او مرا بیدار کرد تا برای دختری که در حال مرگ بود دعا کنم.
اطمینان دارم که خدا به آن دختر اجازه خواهد داد تا بهبود بیابد. آنها راه درازی را از بِدفورد در ایندیانا آمده بودند تا بخواهند
برای آن دختر دعا شود. دیشب دو مرد در جلسه بودند که تا آنجا رانندگی کرده بودند، آنها رفتند و برگشتند و بعد دوباره تا آنجا

رانندگی کردند. احتماالً تمام شب را رانندگی میکردند و این خوب است که بدانید افراد چنین ایمان و اعتقادی به خدا دارند.

در ایّام بزرگی زندگی میکنیم. ما اکنون انتظار داریم دراین زمان اعصار کلیساها را بیشتر و بیشتر درک کنیم.5

حال قصد داریم که هرشب کمیزودتر جلسه را آغاز کنیم تا بتوانیم درانتها نیز زودتر جلسه را تمام کنیم. آیا اینطور
بهتراست؟ دراین صورت افرادی که باید سر کار بروند میتوانند به منزل بروند و استراحت کنند. دیشب حدود پنج یا ده دقیقه از
نُه گذشته بود که از اینجا خارج شدیم یا حداقل من در آن زمان موعظه را به اتمام رساندم و بسیار خوشحال هستم که امشب
تمام این خادمین که مهمان ما هستند را در کنار خود میبینم. برادر جونیور جکسون ، برادر کارپِنتر ، و برادرمان از آن کلیسا و

تمام برادرانی که اینجا روی جایگاه یا آنجا در بین حضار نشسته اند.

امروز به من گفته اند که یکی از دوستان عزیز من که در سفرهای بشارتی با هم بودیم برادر و خواهر اندرو از چین، دیشب6
به جلسه آمده بودند. چه اوقات بزرگی را در طول سال گذشته با هم و در جامائیکا سپری کردیم. من در خانهی آنها اقامت
داشتم. من میخواهم بدانم آیا برادر و خواهر اندرو امشب در جلسه حاضر هستند؟ این ساختمان طوری ساخته نشده که... بله،
آنها انتها نشسته اند. میخواهم اگر امکان دارد چند لحظه سرپا بایستند؛ برادر اندرو خدا به شما برکت بدهد. برادر و خواهر اندرو

از دیدن شما بسیار خشنودیم. سال گذشته وقتی آنجا بودم از آنها دعوت کردم که به اینجا بیایند.

نه این که در حضورشان بگویم (چون چیزهای بیشتری میخواستم بگویم ولی دیگر نخواهم گفت) امّا آنها حقیقتاً افرادی7
هستند که من به آن مبشر واقعی میگویم. اگر فردا به اینجا آمدند قبل از آمدن من آنها صحبت خواهند نمود. میخواهم بشنوید
که یک مبشر واقعی به چه کسی میگویند، از زمانی که آنها وارد مرزهای آن سرزمین شده بودند و حتّی هیچ چیز نداشتند. خوب
فکر کنم سال ها قبل بود که آنها برای مدت زیادی قطار و اتومبیل نمیدیدند، سال ها وضع این گونه بود. این که چگونه نان
خود را تهیّه میکردند و... او یک مبشر حقیقی است. برادر اندرو یک پزشک بود وقتی دچار جراحت میشدند با نخ و سوزنی که
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داشت آن را بخیه میکرد. فکر میکنم موقع متولد شدن بچّه ها خواهر اندرو مانند یک ماما بود و برادر اندرو یک پزشک بود؛
آنها به خودشان متکّی بودند.

و زمانی که مبشرهایی از انگلستان (مبشرهای پنطیکاستی) گفتند؛ آنها برای فعالیّت بشارتی بسیار مسن هستند. این را8
میگویم بدانید آنها راحت روی یک صندلی نمینشستند بلکه بالفاصله خودشان به آنجا بازگشتند، به جامائیکا رفتند و تا کنون
فعالیّت بشارتی انجام میدهند. من و برادر فِرِد سوتمن این افتخار را داشتیم که به خانهی آنها برویم و ایشان را مالقات کنیم، چه
دوران عالی و زیبایی را در آنجا سپری کردیم به همان زیبایی که مسیحیان باید باشند. به شما میگویم. این را نمیگویم که ترجیح
میدهم اکنون یک دسته گل رز به آنها تقدیم کنم تا این که بعد از فوت آنها ثروت را برایشان تهیه کنم. به شما میگویم، آنها
مسیحیان واقعی هستند. به همسرم گفتم: “خواهر اندرو یکی از بهترین و عالیترین زنان مسیحی است که یک نفر میتواند
بشناسد. شخصیّت او مانند مسیح است، برادر اندرو هم همین طور.” مطمئنم شما آنها را که سرپا ایستادند دیدید، دوست داشتم

که تمام کلیسا با آنها آشنا شوند و قبل از این که از اینجا بروند به صحبت آنها گوش کنند.

حال اگر خدا بخواهد فردا دوّمین دورهی کلیسا را آغاز خواهیم نمود. امشب میخواهم به اوّلین دورهی کلیسا بپردازیم.9
مطمئنم که خدا برکت عظیمیرا برای ما در نظر گرفته است.

یادتان باشد همان طور که قبالً گفتم، گاهی اوقات ممکن است در این چیزها با یکدیگر موافق نباشیم، البتّه تا جایی که
الهیات در نظر گرفته میشود. من اغلب به تاریخ های منابع قابل اعتماد تاریخ دانان یونانی استناد میکنم که عالقه ای به هیچ
طرف ندارند و تنها حقیقت را نوشته اند هر چه که بوده و هر آنچه که کلیسا ها انجام داده اند و البتّه تالش میکنم خودم بخش
الهی آن تفسیر ترجمه را، از بهترین راهی که میتوانم پیگیری کنم. گاهی اوقات شاید لحن صحبت من اندکی سخت و تند باشد
ولی اصالً چنین قصدی ندارم. ولی برای این که یک مطلب را مشخص کنی، درست مثل میخ زدن به یک تخته است، اگر آن را
با پونز بچسبانی آن را نگاه نخواهد داشت و باید آن را پایین بیاورید و محکم کنید تا مقاوم شود. این کاری است که تالش میکنم
تا انجام دهم، این بدان معنی نیست که من قصد مخالفت با کسی را داشته باشم چون من با تمام فرقه ها صحبت میکنم و پیش

میروم. پس این بدان معنی نیست.

من همیشه گفته ام مانند داغ گذاشتن گلّهی گاو است. یادم میآید که سال ها پیش یک روز هنگامیکه داشتند گلّه را10
داغ میزدند آنجا نشسته بودم. آن زمان هنگام جمع آوری بهاره، باید گلّه را به جایی که حصار جمعی میگفتند هدایت میکردیم
جایی که گلهی هِرِفورد هم برای چرا به آنجا آورده میشد. کنار ریوِر والی در حالی که پاهایم داخل رکاب زین بود، داشتم با

سایرین به این گلّه که به سمت حصار جمعی آورده میشد نگاه میکردم.

این مربوط به زمانی است که شما به محدودهی دولتی وارد میشوید و باید قبل از این که یک گاو را وارد چراگاه کنید قادر
باشید یک تُن یونجهی خشک فراهم کنید و هر مزرعه ای مقدار زیادی یونجه تهیه میکند سپس آنها میتوانند گلّه ای پر شمار

داشته باشند.

آنها داشتند با انواع و اقسام عالمت های روی گلّه به آنجا میرفتند. بعضی از آنها عالمت “بار-ایکس” داشتند، گلّهی11
آقای گریمز که درست کنار ما بود عالمت “دیاموند-تی ” «Diamond T» داشت، یک حرف “تی ” T و در انتها یک نشان

الماس و درست باالی تِرابِلسام ریوِر ، “لِیزی-کِی ” “Lazy K” بود. مال ما عالمت “ترکی ترک ” «turkey track» داشت و
درست قبل از ما هم گله ای بود که عالمت “تری پاد ” «tripod» روی خود داشت. گله ها با انواع و اقسام نشان ها از دروازه

ها عبور میکردند.

متوجّه شدم که مرتع دار اصالً به آن نشان ها توجّهی نشان نمیدهد، او اصالً به آنها نگاه نمیکرد. گاهی اوقات آن
عالمتها سمت چپ گاوها بودند بنابراین او نمیتوانست آنها را ببیند ولی او اصالً به آن توجّه نمیکرد. این چیزی نبود که او بدان
توجّه کند ولی بابد از بابت یک چیز اطمینان حاصل میکرد؛ هیچ گاو و یا گوساله ای به آنجا وارد نمیشد مگر این که برچسب
خون روی گوش خود داشت. باید یک گوسالهی اصیل هِرِفورد میبود در غیراین صورت نمیتوانست به آن مرتع وارد شود.

عالمت و داغی که روی حیوان بود مهم نبود بلکه این نشان خون بود که مهم بود.

ومن فکر میکنم که در روز داوری نیز همچنان خواهد بود “چون خون را ببینم، از شما عبور خواهم نمود.” [برادر برانهام با
برادر جِن در مورد سیستم میکروفون صحبت میکند.] اشتباه میکنم برادر جِن آری؟ به حالت اول برگردانید. بسیار خوب. این

عدم تطابق دو میکروفون. درست شد؟ بسیار خوب برادر متشکرم.

حال، میخواهیم تالش کنیم که امشب زود از اینجا بیرون برویم تا بتوانیم فردا شب بیابیم و این دوره ها را ادامه دهیم. این12
را بگویم، برای من خیلی سخت است که از بعضی از این مطالب دست بکشم و برای شب های بعد بگذارم؛ تالش میکنم که

هر کدام را در یک شب انجام دهم. میدانید، این عادت من است ولی مجبوریم هر شب بخشی را برای شب بعد نگه داریم.

19.حال قبل از این که کالم را باز کنیم اگر ممکن است برای چند لحظه سرپا بایستیم. اگر میخواهید جای خود را تغییر
دهید هنگامیکه سرپا هستید این کار را بکنید. حال با احترام سر خود را برای دعا به حضور خدا خم میکنیم.
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پدر آسمانی ما، یک بار دیگر به تخت فیض تو نزدیک میشویم، بدون لغزش در ایمان نزدیک میشویم، نه به نام این کلیسا و13
یا نام خودمان چون نمیتوانیم اعتمادی بر آن داشته باشیم که بتوانیم این جماعت را به خدا برسانیم یا خیر. ولی وقتی عیسی به ما
گفت: “هر آنچه به نام من از پدر طلب کنید، برای شما بجا خواهم آورد.” پس پدرمیدانیم وقتی به نام عیسی میآییم، تو ما را

میشنوی.

21.خداوندا! بسیار شادیم وقتی شهادت شهدای ایمان را میخوانیم که چگونه شهادت خویش را به خون خود مهر نمودند.
پدر، این باعث میشود احساس کنیم که در این روزها کار بسیار کوچکی انجام داده ایم. خداوندا! به حضور تو دعا میکنیم که
سهلانگاری ما نسبت به خود را عفو کنی و دعا میکنیم همان طور که کالم تو را میخوانیم یک بار دیگر ما را مسح کنی و بینیم

که در ایّام گذشته چگونه جفاها پیش آمد تا کلیسای خدای زنده را جمع کند.

دعا میکنم پدر آسمانی، تا امشب از طریق ما سخن بگویی زیرا ما نمیدانیم که چه بگوییم، ما منتظر هستیم و در این دعا14
در خواست میکنیم زیرا در این کلیسا و درحضور خدای زنده هستیم و میخواهیم روحالقدس، که بر این افراد قراردارد امشب
همه را در قوّت یکی کند و انجیل را درقلب ها به حرکت درآورد، این برای دوره ای که میآید به ما امید تازه میبخشد زیرا
میبینم که برگ های درخت انجیر در حال رشد است و ایّام امّت ها رو به اتمام است و ما در انتظار آمدن منجی عظیم یعنی

خداوندمان عیسای مسیح هستیم.

بین ما بخرام خداوندا، همان طور که گفتی؛ تو دربین شعمدان ها میخرامیبه همان صورت امشب بین ما بخرام خداوندا!
امشب قلب های ما را گرم کن، ذهن ما را لمس کن تا کالمت را درک کنیم، چون در نام عیسی میطلبیم، آمین. میتوانید

بنشینید.

حال، همانطور که هر روزگفته ام، سعی میکنم هر روزتا جایی که ممکن است مطالب روزنامه ها را درمورد زمان ها،15
مکانها و غیره دنبال کنم، زیرا ما در آستانهی یک واقعهی تاریخی هستیم. این یک تاریخ است، و ما در حال عبور از آن هستیم.

حال، یکشنبه صبح و بعد از ظهر و همین طور غروب، اوقات پرشکوهی را پشت سرگذاشتیم. مطمئنم که اینگونه بود.
برای من که این طور بود.

و در مورد مکاشفه... اکنون چه چیزی را میخوانیم؟ مکاشفهی عیسای مسیح. ما از آنچه خدا در مکاشفه نشان داد چه16
یافتیم و او که بود؟ اوّلین چیزی که از تمام مکاشفات متوجّه میشویم این است که خدا خود را شناسانده است که کیست و آن
این است که عیسی، شخصیت دوّم تثلیث نیست، بلکه کل تثلیث را در او میبینیم. او هم پدر بود، هم پسر و هم روحالقدس و

این مکاشفه بود. در همین باب چهار بار گفت که او خدای قادر مطلق بود، او که بود، هست و خواهد آمد، ریشه و نسل داود.

حال، متوجّه میشویم، با این چیزها میخواهیم تمام مسئله را مشخص کنیم، چون نمیدانم دوباره چه زمانی این را خواهیم17
شنید، شاید هرگز، شاید تا زمانی که دیگر وقتی باقی نمانده باشد و در ابدیّت محو شده باشد. اکنون همین طور که همیشه میگویم،
شاید اکنون برادران بسیاری باشند یا معلّمینی که مهارت بهتری نسبت به من داشته باشند که بخواهند در این مورد صحبت
کنند، و شاید بتوانند توضیح بهتری در این مورد بدهند؛ ولی خدا در قلب من گذاشته است که این را انجام دهم. بنابراین اگر
دقیقاً آن چه که فکر میکنم درست است را بگویم یک ریاکار خواهم بود، میبینید؟ همیشه میخواهم در حضور خدا پاک باشم.
در تمام مدّت “دوری نگزیدهام.” چنان که پولس گفت: “از هشدار دادن به شما روز و شب، به اشک ها باز نایستادم.” اگر کسی
گمگشته است خون او بر دستان من نباشد چون میخواهم همیشه از خون تمام انسان ها مبری باشم ولی اگر متمایز و متفاوت
فکرمیکنید، باید در یک مسیر و به طریق دوستانه انجام شود ولی ممکن است خدا چیزی را مکشوف کند که به همهی ما کمک

کند.

حال مطلب اوّل، ما میدانیم که او خود را مکشوف نمود. حال ما میفهمیم او که بود.18

درادامه، همان طور که آن نقل قول را در مورد آب پاش گفتم و این که تعمید به نام پدر، پسر و روحالقدس یک تعمید
کاتولیکی است و تعمید پروتستانی یا یک تعمید عهد جدیدی نیست، امیدوارم که مطلب را روشن کرده باشم. ازهمه خواستم
درصورتی که کسی تا قبل از شورای الئودکیه (جایی که کلیسای کاتولیک را شکل دادند.) به نام پدر، پسر و روحالقدس تعمید
گرفته است به من نشان دهند، لطفا ًبه من نشان دهید. من به عنوان “یک نبی کاذب” از اینجا به خیابان ها برمیگردم. این را

گفتم نه که بخواهم سخت باشم بلکه نشان دهم که این حقیقت است. میبینید؟

حال، اینجا کتاب مقدّس او را مکشوف میکند که او خدای قادر است در میان ما تن گرفت. میبینید؟ نه پدر، پسرو19
روحالقدس، سه خدا نیست یا خدایی که در سه جایگاه خرد شده باشد. او یک خدا است که در سه شکل عمل نمود یعنی در
جایگاه پدر، جایگاه پسر و جایگاه روحالقدس. خدا از باغ عدن خود را فروتن ساخت و تالش کرد تا راه خود را به سمت قلب
های بشر مهیّا سازد تا آنها زنده بمانند و دوباره در کنار او پسران و دختران خدا باشند. این خدا فوق از ما، با ما و در ماست. این

تفاوت وجود دارد. میبینید؟

31.کتاب مقدّس آن را مکشوف میکند و در باب اوّل کتاب مکاشفه که تنها کتاب در کتاب مقدّس و عهد جدید
است؛ در آن مورد صحبت میکند. آن تمام محوریت عهد جدید است تنها کتابی است که عیسی مهر خود را در آن گذارده است.
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و او درابتدای آن گفت:“خوشابحال آن که میخواند و میشنود.” و در انتها گفت: “اگر کسی بخشی از آن را کم یا زیاد کند، به
همان صورت سهم او از کتاب حیات قطع خواهد شد.” پس برای کسی که چیزی از آن کم کند این یک لعنت است. این
مکاشفهی کامل عیسی مسیح است. پس اگر ما از او سه نفر بسازیم، میدانید که چه اتّفاقی میافتد. میبینید؟ نام شما از کتاب

حیات حذف میشود.

32.هیچ کس، نه هیچ پروتستانی و نه هیچ کلیسای اوّلیه ای به سه خدا ایمان نداشت. این یک موضوع مهم مورد بحث در20
شورای نیقیه بود و هر دوی آنها از راه خارج شدند وبه راه فرعی رفتند چنان که میگویند. نهایتاً تثلیثیون (افرادی که به تثلیث
اعتقاد داشتند) در شورای نیقیه کلیسای کاتولیک را شکل دادند، آنها رفتند تا تثلیث را کامل کنند و از خدا سه شخص
بسازند. و آنجا یک نفر بود که ایمان داشت خدا یکی بود وبقیهی آنها به راه مخالف رفتند تا تثلیثی باشند. هر دو آنها دراشتباه

بودند.

عیسی نمیتواند پدر خود باشد. نمیشود عیسی هم پدر داشته باشد هم.... این عملی نیست. اگر چنین شود ما با سه خدا
سرو کار داریم باز این دیدگاه منطقی نیست اگر پدر شخصیتی جدا از او باشد در حالی که روحالقدس در جایگاه پدر مطرح
میشود آن وقت او فرزندی نامشروع خواهد بود. کتاب مقدّس میگوید که روحالقدس پدر او بود و اگر ما روحالقدس را داریم،
آن وقت این روحالقدس نیست، این پدر است که به نام روحالقدس در ما است، زیرا یک بار در یک انسان بود که روح خوانده

شد و اکنون بازگشته و در ما است، که همان یهوه خدا میباشد. میبینید؟

سه خدا وجود ندارد؛ سه خدایی شرک و بت پرستی است و تحمیل شده است. اگر شما یک هفته تأمّل کنید و متعصّب21
نباشید بلکه به تاریخ نگاه کنید، همان تاریخی که من یا هر کس دیگری به آن مراجعه میکند، تاریخ به شما خواهد گفت که تمام
تاریخ دانان با این امر موافق هستند. آن تاریخ دانان هیچ سروکاری با این مسایل نداشته و متمایل به هیچ طریقی نبوده اند، آنها
تنها تمایل به حقایق داشته اند، به آنچه که رخ داده است. فقط ببینید که چگونه تعمید به نام “پدر، پسر و روحالقدس” در زمان
لوتر و وسلی وجود داشت و باید درعصر الئودکیه پرده از حقیقت برداشته میشد. درست است. این ها همه تاریخ است، و نه فقط

تاریخ، بلکه کتاب مقدّس است.

اکنون امشب به هفت دورهی کلیسا میرسیم به هفت کلیسایی که در زمان نگارش کتاب در آسیای صغیر قرار داشتند.22
پیداست که این کلیساها ویژگی هایی داشتند که در هفت دورهی کلیسا نیز وجود خواهند داشت زیرا... کلیساهای بیشتری در

آن زمان بودند، کلیسای کولسیان و بسیاری از کلیساهای دیگر، ولی خدا این کلیساها را به خاطر خصوصیاتشان برگزید.

حال، میبینیم که او درمیان هفت شعمدان طالیی ایستاده و هفت ستاره در دست دارد. درباب 1 آیهی20 میگوید که
آن ستاره ها، هفت فرشته برای هفت کلیسا هستند.

حال، آنها این مکاشفه را در کتاب مقدّس درک نمیکردند زیرا برای آنها چه سودی داشت که منتظر باشند درحالی که23
میدانستند تا آمدن مسیح هزاران سال باقی است؟ این به آنها داده نشده بود.

این را به شما که اینجا هستید میگویم؛ شما کاتولیک ها، لوتری ها، متدیست ها و غیره، نوری که امروز بر کالم است به
مارتین لوتر داده نشده بود به جان وسلی هم داده نشده بود. وسلی تقدّسی را موعظه میکردکه مارتین لوتر از آن عبور کرده بود.
نور به اندازه ای که به آن نیاز داریم میآید. خدا این را میگوید و این برای ما باز نشده بود چون تا روزی که خدا بخواهد آن را
مکشوف سازد از دیدگان ما مخفی مانده است. میدانید بعد از این که دیگر ما نباشیم چه خواهد بود؟ بله، میدانم چیزهای
بسیار زیادی خواهد بود که ما کمترین چیز از آن نمیدانیم، درست است اگر کتاب مکاشفه را در نظر بگیریم هفت مُهر هستند
که در پشت این کتاب مهر شده اند. این حتّی... در کالم مکتوب نشده است. این مُهرها باید در خالل این دورهی کلیسا باز

شوند و هفت سرّآخر خدا باید شناخته شود. دوست دارم تمام زمستان را به هفت دورهی کلیسا بپردازم. بله، آقا!

یوحنا صدای هفت رعد را شنید این کتاب مهر گشته بود. کتاب به هفت مهر در پشت آن مهر گشته بود ولی در روزی24
که این هفت مهر بازگشایی شوند سر ّخدا به اتمام میرسد به عبارتی دیگر خدا بر کلیسای خویش شناسانده میشود، نه در سه
شخصیت بلکه به عنوان یک شخصیت و سر ّخدا مکشوف خواهد شد. زمانی که کامال ً مکشوف شود، هفت راز نیز برای
کلیسا باز خواهد شد. زیرا در آنجا کلیسا تحت الهام روحالقدس زندگی خواهد کرد، و او حرکت میکند و با نشان دادن آیات و

نشانه ها زنده بودن و حضور در میان ما را نشان میدهد، در بین ما زیست میکند و در آن زمان ما عیسی مسیح زنده که در بین
ماست را عبادت میکنیم.

اصال ًبه دنبال کلیساها و چیزهای بزرگ نباشید. وقتی به این دورهی پنطیکاستی نزدیک شویم قطعا ًمیبینید که آنها25
قصور کرده و ضرر دیدند. همان کلیسای الئودکیه به معنی “توانگر و بی نیاز به هرچیز” است اما برهنه، کور، فقیر و... است و این

را نمیداند. میبینید؟ آنها به دنبال پول زیاد و ساختمان ها و چیزهای دیگر رفتند.

از دید مردم دنیا کلیسا تفاله و زباله ای بیش نبود. آنها منفور مردم بودند، اخراج میشوند در کوچه ها و هرجایی که
میتوانستند زندگی میکردند عبرانیان باب 11 را بخوانید، و شش یا هشت آیه آخر آن را ببینید که چگونه مردم آن زمان در
بیابان آواره شدند در پوست گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره گشتند. در روز داوری چگونه شهادت ما میخواهد
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بر خالف شهادت آنها باشد؟ میبینید؟ آن قوم در آن روز؟

حال، در این دورهی کلیسا؛ ما هفت دورهی کلیسا داریم اکنون میخواهم این را اینجا نشان دهم. فکر نمیکنم بتوانید از26
آنجا خوب این را ببینید، شاید بعضی از شما بتوانید ولی خیلی مطمئن نیستم ولی سعی خودم را میکنم (میدانم که سخت است،
فاصلهی شما زیاد است.) تا این هفت دورهی کلیسا را نشان دهم. این را روی دست خود نگاه میدارم تا شما بتوانید آن را درک

کنید.

روز در  را  کار خود  کلیسا  قربان!  انکار کند؟ خیر  را  آن  میتواند  آغاز میشود. کسی  پنطیکاست  روز  در  کلیسا 
پنطیکاست با یک برکت پنطیکاستی آغاز نمود و توسط عیسای مسیح مقدّر گشته بود که تا روز آخر با همان پیغام و همان
برکت در ما کار کند. آخرین مأموریتی که او به کلیسای خویش داد در مرقس 16 است؛ “درتمام عالم بروید و جمیع خالیق را به
انجیل موعظه کنید، و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود.” یعنی کجا؟ به چه کسانی؟ “جمیع خالیق” سیاه، قهوه ای، زرد،
سفید هر مخلوقی که بود، تمام خالیق را به انجیل موعظه کنید. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. حال، میخواهیم به آن
بپردازیم، امشب شروع به برش کردهایم میخواهیم هر شب سهم بیشتری برداریم تا به دورهی کلیسای خودمان برسیم. حال، متوجّه

میشویم که این مأموریت او بود.

اوّلین دورهی کلیسا، کلیسای افسس بود. دوّمین دوره، کلیسای اسمیرنا بود. دورهی سوّم کلیسا، پرغامُس بود. چهارمین27
دورهی کلیسا، طیاتیرا بود. پنجمین دوره، ساردِس، ششمین دوره فیالدلفیا و دورهی هفتم، دورهی الئودکیه بود.

45.حال، اوّلین دورهی کلیسا حدود سال53 بعد از میالد مسیح یعنی زمانی که پولس کلیسا را در افسس تاسیس کرد،
شروع شد. او در سفر بشارتی خویش در افسس، کلیسای افسس را بنیان نهاد و تا سال66 که سر او را از تنش جدا کردند شبانی
آن را به عهده داشت و تقریباً بیست و دو سال کلیسای افسس را شبانی نمود. بعد از مرگ او گفته میشود که یوحّنای رسول

شبان آن کلیسا شد و تا پایان آن دوره شبانی آنجا را عهده دار بود و دورهی کلیسا تا سال 170 ادامه یافت.

سپس بعد از کلیسای افسس که از53 تا 170 بعد از میالد بود، عصر کلیسای اسمیرنا آغاز گشت، که از سال170 تا28
سال312 بهطول انجامید. سپس عصر کلیسای پرغامس آغاز گشت که از سال 312 تا سال606 به طول انجامید، سپس به
دورهی طیاتیرا میرسیم؛ عصر کلیسای طیاتیرا از سال606 تا سال1520 ادامه داشت، یعنی عصر تاریکی و بعد عصر کلیسای
ساردس در سال 1520آغاز و تا سال1750 ادامه یافت که همان عصر لوتربود. سپس از سال 1750 دورهی بعدی که آغاز شد
فیالدلفیه بود یعنی عصر جان وسلی که از سال1750 آغاز شد و تا سال 1906 ادامه یافت. در سال 1906عصر الئودکیه آغاز
گشت و نمیدانم که چه زمانی به پایان خواهد رسید ولی حدس میزنم که پایان آن در سال 1977 باشد. حدس میزنم نه این که
خداوند به من گفته باشد، بلکه بر اساس رویاهایی که سال ها پیش دیدم که تا به حال پنج مورد از هفت مورد آن واقع شده

است، حدس میزنم.

چند نفر اینجا در کلیسا آن رویا را به خاطرمیآورند؟ گفت که، حتی کِنِدی در آخرین انتخابات چگونه انتخاب خواهد29
شد. چگونه زنان حق رأی خواهند یافت. چگونه رُزوِلت وارد جنگ جهانی خواهد شد. این که چگونه موسولینی در اوّلین تهاجم
خود به اتیوپی آن را فتح خواهد نمود و بعد از آن خواهد مُرد. این ایسم های بزرگ چگونه ظهور خواهند کرد و همهی آنها در

کمونیسم محو خواهند شد؛ هیتلریسم، موسولینی ونازیسم و همهی اینها در کمونیسم محو خواهند گشت و یازده سال قبل از وقوع
آن گفته شد که ما با آلمان جنگ خواهیم داشت و آلمان پشت خطوط مَگینوت سنگر خواهد گرفت و دقیقاً به همان صورت
واقع شد. سپس گفته شد، بالفاصله بعد از آن علم چنان پیشرفتی خواهد نمود که آنها یک ماشین خواهند ساخت، ماشین ها
هر روز بیشتر و بیشتربه شکل “تخم مرغ” خواهند بود. رویا همین جا گفته شد، جایی که اکنون کلیسای خدا ایستاده است

(دریتیم خانه ای قدیمی) شاید امشب چارلی کورن در ساختمان باشد، در آن زمان او در آنجا حضور داشت.

یک روز یکشنبه حدود ساعت هفت صبح این واقع شد. من گفتم: “یک ماشین ساخته خواهد شد که نیازی به وجود
فرمان در آن نیست، و توسط یک نیرویی کنترل میشود.” و اکنون به آن رسیده اند اکنون به نیروی مغناطیستی و کنترل از طریق
رادار رسیده اند. فقط رادار خود را برای جایی که میخواهید بروید تنظیم کنید و آن شما را خواهد برد، دیگر نیازی به فرمان

نخواهید داشت.

در آنجا گفته شد: “در آن زمان یک زن در ایاالت متّحده خواهد برخاست او لباسی بر تن داشت و زیبا بود ولی در قلب30
خویش ستمکار بود و یک پرانتز باز میکنم، در رویا فکر کردم که این کلیسای کاتولیک باشد و به زن اجازه داده شد تا رأی
بدهد و این کمک میکند که یک انتخاب اشتباه برای این کشور انجام شود.” و این کاری است که آنها انجام داده اند. دقیقاً

گفت: “این آغاز است.”

حال، یک چیز دیگر که گفت؛ سپس بالفاصله پس از آن، این کشور را دیدم که جز خاک و خاکسترچیزی از آن باقی
نمانده است. حال، اگر این چیزها واقع شده است بقیّه هم به وقوع خواهند پیوست. به همین دلیل است که امشب اینجا هستم و
تالش میکنم این چیزها را برای قوم در جفرسون ویل بازگو کنم. زیرا قرار است خیلی زود به سفرهای بشارتی بروم ومعلوم نیست
چه زمانی برگردم و یا فراخوانده شوم. ما این را نمیدانیم. میخواهم مطمئن باشم که کلیسا میداند در چه زمانی زندگی میکنیم
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زیرا خداوند قادر این مسئولیت را از من طلب میکند.

برطبق کالم هر یک از این کلیساها یک فرشته داشتند. چند نفر میدانند “فرشته” به چه معناست؟ این یک پیغام31
آوراست، پیغام آور و هفت فرشته برای هفت کلیسا به معنی هفت پیغام آور است و ستارگانی در دستان او بودند. در دستان او
هفت ستاره بودند که باید انعکاس دهندهی نور حضور او در دورانی که ما در آن زندگی میکنیم، باشند. همان طور که ستارگان

در زمین نور خورشید را بازتابی میدهند و باعث میشوند که ما بتوانیم در تاریکی قدم برداریم و حرکت کنیم.

متوجّه میشویم که درخالل این زمان هر یک از آن فرشتگان جایگاه و مکان خود را داشتند. برادران امشب به آن
نمیپردازیم، زیرا فرشتهی اوّلین کلیسا را میشناسیم ولی قرار است این چیزی باشکوه، پر جالل و اسرار آمیز باشد که در برابر شما
فرشته های سایر کلیساها را از درون تاریخ دریابیم. فرشتهی کلیسای اوّل، پولس رسول بود. او آن را بنیاد نهاد. پولس، رسول و

پیغام آور خدا فرشتهی کلیسای افسس بود.

52.دریابیم. فرشتهی کلیسای اوّل، پولس رسول بود. او آن را بنیاد نهاد. پولس، رسول و پیغام آور خدا فرشتهی کلیسای32
افسس بود.دلیل است که میدانم. اگر شما تاریخ دان هستید به مردانی که انتخاب شده اند نگاه کنید. همان مردانی که من در
اینجا دارم و از طریق مکاشفه میدانم که آنها فرشتگان کلیسا بودند، آنها همان خدمتی را داشتند که اینها در ابتدا داشتند و آن

خدمت نمیتواند تغییر کند، باید همیشه و در همان حال پنطیکاست باقی بماند.

حال، تاریخ شناسانی که اکنون اینجا هستند درمورد این مرد با من مخالفت خواهند نمود؛ ولی میدانم ایرنیوس کسی است33
که در کلیسای اسمیرنا فرشتهی آن روز بود. خیلی از شما میگویید که آن فرشته پولیکارپ بود ولی پولیکارپ تمایل بیشتری به
تشکیالت و کاتولیک و آن مذهب داشت ولی ایرنیوس مردی بود که به زبان ها صحبت میکرد و قوّت خدا را داشت و آیات
همراه او بود. او فرشته نورخدا بود و بعد از پولیکارپ نور را پیش آورد. زمانی که پولیکارپ مصلوب وکشته شد، سپس ایرنیوس
که از شاگردان او بود مسئولیت کلیسا را به عهده گرفت. پولیکارپ شاگرد پولس یا یوحنّا بود سپس ایرنیوس، این ماموریت را

بر عهده گرفت و نور را آورد.

سَنت مارتین بزرگ فرشتهی نور کلیسای پرغامُس بود. فکر نمیکنم تا به حال بر روی زمین غیر از عیسی مسیح کسی34
بزرگتر از سَنت مارتین باشد؟ قاتلین آمدند تا سر از تن او جدا کنند (او به آیات، معجزات و برکت پنطیکاستی ایمان داشت.) و

هنگامیکه قاتلین به سراغ او رفتند تا او را به قتل برسانند او ردای خود را کنار زد و گردن خود را در برابر آنها قرار داد. زمانی که
قاتل شمشیر خود را کشید تا سر او را از بدن جدا کند، قدرت خدا شمشیر را از او برگرداند، قاتل زانو زد و از او خواست تا...

آمین! او فرشتهی کلیسا بود.

و چیزهای دیگر ببینید که چه رخ داد زمانی که یکی از برادران او به دار آویخته شده بود و او داشت برای یافتن برادرش
تالش میکرد. هنگامیکه او به آنجا رسید آنها او را به دار آویخته بودند. جنازهی او را روی زمین گذارده بودند درحالی که
چشمانش از حدقه در آمده بود. او به سمت آن جنازه رفت، زانو زد و خود را روی آن جنازه انداخت و برای یک ساعت به
حضور خدا دعا کرد. قدرت خدا بر آن مرد آمد و او برخاست و دست در دست برادر خویش از آنجا خارج شد. این تاریخ است،

درست مانند جرج واشنگتن ، آبراهام لینکلن و همهی افراد دیگر، این تاریخ است.

بله آقا! سَنت مارتین فرشتهی کلیسای پرغامس بود که بعد از آن، کلیسا به سمت کاتولیک ایسم حرکت نمود.

فرشتهی کلیسای طیاتیرا، کلومبا بود.35

فرشتهی کلیسای ساردس، کلیسای مُرده... کلمهی “ساردس” یعنی “مُرده”. کلیسایی که با یک بیرون میآید نه با نام
خودش. بلکه “نام داری که زنده ای، ولی مرده هستی” ببینید که آنها در آن دوران تعمید را به چه شکلی در آوردند؟ میبینید؟

فرشتهی کلیسای ساردس، مارتین لوتر بود. او اوّلین اصالحگر بود.

فرشتهی کلیسای فیالدلفیه، جان وسلی بود. او یک پیغام آور بود.

اوّلین اصالحگر بود.دارد“... [فضای خالی نوار]... این دورانی است که ما در آن زندگی میکنیم. خدا آن را داوری خواهد
نمود.

حال، توجّه کنید. اکنون به کالم میپردازیم تا به اوّلین دورهی کلیسا برگردیم. اکنون تمایل دارم... چیزهایی اینجا نوشته ام36
که میخواهم خیلی خوب به آن گوش کنید.

62.اوّلین کلیسا، کلیسای افسس بود. اعمال کلیسا! آنچه خدا آنها را به خاطرش محکوم نمود، انجام عمل بدون محبّت بود.
پاداش آنها درخت حیات بود.

63.کلیسای اسمیرنا کلیسایی جفا دیده بود، او در جفاها و سختی بود. پاداش آنها تاج حیات بود.

64.کلیسای سوّم، پرغامس بود، دورهی تعالیم و آموزه های کذبه، دروغ شیطان، و بنیان نهادن قوانین پاپی، ازدواج با
کلیسا وحکومت. پاداش، منّ مخفی و سنگ سفید بود.
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کلیسای طیاتیرا به دوره ای مربوط میشود که در آن مردم فریب پاپ را خوردند، دوران تاریکی بود. پاداش، سلطنت بر
امّتها و ستارهی صبح بود. این پاداش از آن اقلیّتی بود که از آزمایش این دوره سربلند بیرون آمدند.

کلیسای ساردس عصر اصالحات بود، زمان بشارت عظیم... یا نه بشارت بلکه زمان اسامیمخفی، آنها اسامیخود را37
داشتند و پاداش آنها لباس سفید و بودن نامشان در دفتر حیات بود. شما بر اساس دفتر حیات داوری خواهید شد. مقدّسین تبدیل

شده و بدون آن منتقل و برگرفته خواهد شد آنها در داوری نخواهند ایستاد.

عصر کلیسای فیالدلفیه دورهی محبّت برادران عصربشارت و مبشری عظیم بود و پاداش آنها ستون آتش بود. مکاشفه
اسامیخدا در خالل این دوره بود. وقتی حدودا ًبه سال 1906 رسیدیم. بسیار خوب.

عصر کلیسای الئودکیه که کلیسایی فاتر بود، توانگر، بی نیاز ازهر چیز، ولی مسکین و کور و عریان بود. پاداشش این بود
که با خداوند درتخت بنشینند. پاداش کسانی که در آن عصر غالب آیند.

امشب به کتاب مکاشفه باب 2 و عصر کلیسای اوّل خواهیم پرداخت. اکنون او مکشوف گشته و ما میدانیم که او38
کیست، او خداست!

همان طور که گفتم این دورهی کلیسا حدوداً در طول سال های 53 تا 170 بود. الف) شهر افسس؛ یکی از سه شهر
بزرگ آسیایی است که غالبا ًبه عنوان سومین شهر ایمان مسیحی شناخته میشود (اوّلین اورشلیم بود، دوّمین انطاکیه و سوّمین،

افسس) ب) شهر تجّار و بازرگانی، ج)حکومت رومیداشت، د) زبان یونانی داشت.

تاریخ دانان معتقدند که یوحنّا، مریم، پطرس، آندریاس و فیلیپس در آنجا دفن شدند و افسس به خاطر زیباییش شهری
شناخته شده است.

افسس جایی بود که یهودیان آنجا زندگی میکردند، مسیحیت در افسس در حدود سال 53 یا 55 پایه گذاری شد. بذر39
مسیحیّت توسط پولس درآنجا کاشته شد. سپس پولس سه سال را در افسس گذراند. تعلیم پولس بر ایمانداران افسس تأثیر
عظیمیگذاشت. بعد، تیموتائوس اوّلین اسقف کلیسا در افسس بود. پولس این را به کلیسای افسس نوشت. در زمان پولس

کلیسایی بزرگ بود.

اسم “افسس” به معنی “اجازهی رفتن دادن،استراحت و رو به زوال” است که خدا از آن به عنوان کلیسای رو به زوال یاد
کرده است، خدا اعمال اوّلیهی آنها، صبوری و تالششان را میدانست، خدا زندگی آنها را مالمت نمود، زیرا به دلیل رو به زوال

بودن محبّت اوّلیه خویش را ترک کرده بودند و دیگر نوری ازخود نشان نمیدادند.

افسس کلیسایی فریب خورده نبود بلکه به خاطرعدم ادامهی محبّت کامل، درحال افتادن بود.

خالصه ای از افسس: میوه ها عاری از محبّت، حرکت به سوی ترک عقیده. وعده ها: به غالب شوندگان بهشت وعده40
داده شده و به مقدّسین کلیسای دورهی افسس، درخت حیات داده شده است.

75.اینجا یک چیز زیبا وجود دارد. درکتاب پیدایش سه بار به درخت حیات اشاره شده است همین طور سه بار در کتاب
مکاشفه. اوّلین بار در کتاب پیدایش در باغ عدن به آن اشاره شد، مسیح درخت حیات بود. سه بار در مکاشفه به آن اشاره شد،

مسیح در فردوس بود. این با شکوه است. آری خداوند برکت میدهد.

حال، ما از اوّلین باب افسس یا آیه اول از باب دوّم، کلیسای افسس شروع میکنیم؛ “به فرشتهی کلیسای در افسس41
بنویس که این را میگوید او که هفت ستاره بدست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طال میخرامد.”

یوحنّا در آن زمان پیغام آور است. آنکه در میان هفت چراغدان طال میخرامید عیسی مسیح، خدای قادر بود. او در
حال انجام چه کاری است؟ او نگفت که بر چراغدان ها میخرامید، او داشت در بین تمام آنها میخرامید. این عالمت چیست؟
که او همان خدا است، دیروز، امروز و تا ابداالباد و در هر دوره ای از کلیسا و برای هر ایمانداری همان است. او درهر دوره ای و

برای هر فردی با روحالقدس آمد. او دیروز، امروز و تا ابداالباد همان است.

“بدست راست خود...” دست راست به معنای قوّت و اقتدار اوست، درسمت راست خویش (تحت کنترل) هفت فرشتهی42
هفت کلیسا را دارد، این را دوست دارم. او را میبینم که در خالل تمام این اعصار کلیسایی میخرامد. مسیح در طول دورهی
تاریکی و تمام ادوار خود را به قوم خویش میشناساند. هنگامیکه کلیسا سرد و رسمیشد و بعضی به یک طرف و بعضی به طرفی
دیگر رفتند، ولی یک اقلیّت کوچک در کلیسا هم چنان باقی ماند، مسیح با آنها کار کرد و کالم خویش را تأیید نمود و آن را به

جلو هدایت نمود.

وقتی این را مطالعه میکنید، دانستن این که چطور به چیزی که امروزهستیم رسیده ایم بسیار ساده است. حال درابتدا43
فکرکنم همهی شما بتوانید اینجا را ببینید [برادر برانهام یک شکل روی تخته سیاه میکشد.] اینجا دورهی اوّل کلیسا است و آن
پنطیکاست است. دوّمین دورهی کلیسا، سوّمین، چهارمین، پنجمین، ششمین، هفتمین دورهی کلیسا. حال، اگر با دقّت نگاه
کنید، کلیسا در پنطیکاست آغاز گشت. چند نفر به این ایمان دارند؟ میدانید درپنطیکاست چه اتّفاقی افتاد؟ بعد وقتی به
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کلیسا نگاه میکنیم چنانکه پیش میرود شروع به محو شدن میکند. کمیجلوتر،کمیجلوتر، اندک اندک این گونه پیش میآید
تا کلیسای حقیقی و راستین خارج میشود.

حال، مسیح... مهم نیست که کلیسا چقدر کوچک است.“هر جا که دو یا سه نفر در نام من جمع شده باشند، در میان
آنها خواهم بود.” وقتی درچه جمع شده باشند؟ در نام متدیست؟ نام باپتیست؟ درنام پنطیکاستی؟ نام عیسی! هرجا که دو یا سه
نفر جمع شده باشند مهم نیست که چقدر کوچک است و قرار است در ایّام آخر بسیار اندک باشند تا جایی که گفت باید بیاید
و سریع کار را تمام کند وگرنه هیچ جانی برای ربوده شدن نجات نخواهد یافت. “هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شده

باشند.”

حال، دورهی اوّل یعنی دورهی رسوالن. اکنون میدانیم که پنطیکاست، زمان آغاز است. او در حال خرامیدن است، همان44
خدا، همان آیات عظیم باید در طول این ادوار واقع شوند زیرا او در میان هر دوره خرامیده است. چه چیزی را برکت میدهد؟ قوم

خویش که در نام او جمع شده اند.

میخواهم همین طورکه در این دوره پیش میرویم، این را خوب بنگرید. این کلیسا نام عیسی را داشت و آن را از دست
داد. کلیسای عصر لوتر از آن پدیدارشد. “نامداری که زنده ای، ولی مرده هستی” و این روند تا پایان این دوره ادامه دارد و بین
این دوره و آن دوره دری باز وجود دارد که به برکت این درِ بازمکاشفه نام او دوباره وارد کلیسا شد. حال بعد از این که به متن

پرداختیم نگاه کنید و ببینید که حقیقت است. آنجا بین دوره ها...

حال، فرداشب سعی میکنم این را اینجا بگذارم تا همهی ما بتوانیم آن را ببینم. شاید فردا بعد از ظهر به اینجا بیایم و45
بعضی چیزها که میخواهم در موردش با شما صحبت کنم را رسم کنم. اگر هر یک از شما تاریخ مربوط به آن را در دسترس دارید

آن را با خود بیاورید یا این که یادداشت بردارید، به کتابخانه بروید و آن را در تاریخ بیابید، بخوانید و ببینید که این درست است.

حال آیه اوّل؛ او درحال انجام چه کاری است؟ در حال درود و سالم گفتن به آنهاست.46

“ به فرشتهی کلیسا درافسس (خطاب به یوحنّا) بنویس که این را میگوید او که هفت ستاره را بدست راست خود دارد
و در میان هفت چراغدان طال میخرامد” (این سالم گفتن است).

حال در آیه دوّم و سوّم، او آنها را تشویق میکند:

“میدانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و این که متحمّل اشرار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسوالن میخوانند و
نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی.”

میدانید دراین اوّلین دوره آن ارتداد داشت شکل میگرفت، در همان جا شروع شده بود. زیرا کلیسای راستین و برگزیده
که میخواست فرامین کتاب مقدّس را حفظ کند و کالمیکه عیسی در شهادت خویش گفته بود را نگاه دارد، از همان زمان
شروع به کناره رفتن کرده بود. جریانی داشت شروع میشد، معلّمینی که برخاسته بودند افرادی بودند که بر خالف کتاب مقدّس

رفتار میکردند و تعلیم غلط میدادند و میخواستند چیزی بیاورند و یا چیزی اضافه کنند.

به همین دلیل بود که او مکاشفهی خویش را به کلیسا داد و گفت: “هر که چیزی بر آن بیفزاید و یا کم کند سهم او از
درخت حیات منقطع خواهد شد.” این یعنی در کالم خدا مداخله نکنید. مهم نیست چه کسی را میرنجانید یا چه چیزی شما را
میرنجاند، فقط کالم را بگویید. درست به همان صورتی که اینجا مکتوب است به همان طریق ما نیاز به هیچ چیز عظیم دیگری
نداریم، ما به کشیش یا چیز دیگری که آن را برای ما تفسیر کند نیازی نداریم، خدا خود مفسّر آن است. اوست که تفسیر را

میدهد.

چنان که توجه کردید آنان ازشریران دوری جسته و انبیای دروغین را شناسایی کردند چون آنها تنها درظاهر دین دار بودند47
ولی در اصل دروغگو بودند. میبینید که در آن زمان کلیسا چگونه به سمت رسمیو سرد شدن حرکت نمود؟ آنها تالش میکردند

که به نحوی قوم خود را از الهام روحالقدس خارج کنند و آنها را وادار به تمسخر نمودن آن بنمایند.

خوب، آیا عیسی نگفت: “خوشابحال شما وقتی به خاطرعدالت جفا ببینید.” اوهرگز نگفت که شروع به رسمیّت دادن به
خود و سرد شدن کنید. او گفت: “شاد باشید و خوشی شما عظیم باشند زیرا آنها با انبیا قبل از شما چنین کردند.” این را در متّی
باب 5 در خوشابحال ها گفت. خوشابحال شما وقتی مردم شما را به خاطر محبّت مسیح تمسخر میکنند، خوشابحال شما وقتی این را
میشنوید. وقتی شما را دشنام میدهند، برکت خداوند را بر شما میآورند. این نتیجهی معکوس برآنها خواهد داشت و خدا برکت

را بر شما خواهد آورد زیرا “خوشابحال شما، وقتی بخاطر نام من شما را آزار رسانند.” به خاطر نام او “خوشابحال شما”.

حال، متوجّه میشویم که آنها درصدد این بودند که صورت دینداری داشته باشند.48

حال میخواهم چند لحظه اینجا صبر کنم و چیزی بگویم. توجه کرده اید که حاصل هر بیداری یک دوقلو خواهد بود شما
خادمین این را چک کنید؛ درست مانند اسحاق و رفقه که یک دوقلو داشتند؛ عیسو و یعقوب. پدر مقدّس بود، مادر مقدّس بود

و دو پسر از آنها متولّد شد؛ عیسو و یعقوب.
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هر دو آنها مذهبی بودند ولی وقتی به اعمال و کردار میرسیم شاید عیسو پسر بهتری بود، او کامال ً از یعقوب بهتر بود این
را میدانستید؟ یعقوب فقط یک پسر بچّه ای بود که به مادر خود چسبیده بود ولی عیسو بیرون میرفت و کار میکرد، به شکار
گوزن میرقت تا آن را به پدر پیر و نابینای خود که یک نبی بود بدهد، او سعی میکرد از او مراقبت کند ولی یعقوب فقط یک
چیز در ذهن خود داشت. او حق نخست زادگی را میخواست؛ او اهمّیت نمیداد چقدر باید آنجا بماند یا چه کاری انجام دهد

اصلیترین چیز زندگی او آن حق نخست زادگی بود و عیسو آن را خوار میشمارد.

حال افراد را نمیبینید؟ وقتی یک بیداری میآید دو گروه هستند که از هر بیداری خارج میشوند، یک سری افراد عادی49
که مثالً به مذبح میآیند و میگویند: “بله آقا، من مسیح را به عنوان منجی خود میپذیرم.” و بعد خارج میشوند، میدانید چه
اتّفاقی میافتد؟ اوّلین چیزس که میدانید او به سمت یکی از این کلیساهای سرد و رسمیگرایش خواهد یافت، چون فکر میکند:
“خوب اگر به کلیسا بپیوندم، به خوبی نفر کناری خواهم بود.من به خوبی فالن و فالن نیستم؟ تا زمانی که اعتراف خود را دارم
چه فرقی میکند که عضو کدام کلیسا باشم؟” چرا، تفاوت های بسیاری وجود دارد باید تولّد دوباره داشته باشید باید آن حق

فرزندی را بیابید.

یعقوب اهمیت نمیداد که چقدر به او میخندند، او آن حق نخست زادگی را میخواست و اهمیّتی نمیداد که چگونه آن را
به دست بیاورد.

خیلی از افراد نمیخواهند آن حق نخست زادگی را بدست بیاورند چون فکر میکنند آن منفور و نامحبوب است. آنها50
نمیخواهند زانو بزنند و اندکی در حضور خدا فروتن باشند و یا چند وعده غذا را از دست بدهند. آنها نمیخواهند این کار را انجام
دهند. خیلی از زنان که آرایش میکنند فکر میکنند اگر بگریند آرایششان پاک میشود و باید دوباره آرایش کنند. من
نمیخواهم به کسی اهانت کنم، امیدوارم که این گونه به نظر نرسد ولی این حقیقت است. آنها این را نمیخواهند. آنها تولّد تازه
را نمیخواهند. زیرا تولّد تازه برای آنها نوعی آشفتگی است، مانند هر تولّد دیگری است. هر تولّدی یک آشفتگی است. اهمیّتی

نمیدهم که کجا باشد در یک خوکدانی، دریک آغل یا دریک بیمارستان لوکس و مدرن در هر صورت یک آشفتگی است.

بنابراین تولّد تازه هم یک آشفتگی است. آمین! باعث میشود شما اعمالی انجام دهید که هرگز تصوّر انجامش را نداشتید.
باعث میشود ساز خود را بردارید و یک گوشه بایستید و بخوانید: “جالل بر خدا، هللویاه، جالل بر خدا” شما مثل یک دیوانه
رفتار خواهید کرد. این کاری است که او با شاگردان انجام داد، کاری است که با مریم انجام داد، او مانند افراد مست رفتار

میکرد. برای آن اجتماع مثل یک آشفتگی بود ولی او آن آشفتگی را به خاطر حیاتی که از آن میآمد پذیرفت. آمین!

اگر دانه ای نپوسد و نمیرد حیات نمیتواند از آن خارج شود. اگر انسان نتواند نسبت به افکار خود بمیرد، مسیح نمیتواند51
وارد قلب او بشود. بله وقتی سعی میکنید یا خود فکر کنی؛ حال، به مذبح بروم و بگویم، بله خداوند، من عضو خوبی هستم، من
دَهیک خود را پرداخت میکنم، تو را میپذیرم و چنین و چنان خواهم کرد. باید همانجا نسبت به افکار خودتان بمیرید و بپوسید.
بگذارید روحالقدس شما را فراگیرد و هر آنچه میخواهد با شما انجام دهد. این سخت و اهانت آمیز به نظر میرسد ولی حقیقت

است تنها راهی است که میدانم چگونه موضوع را مطرح کنم تا آن را درک کنید.

برای آن گروه موقّر یهودی چه چیزی بیش از این آشفتگی به نظر میرسید یعنی دیدن افرادی که با زبان های الکن به
خیابانها آمده اند؟ میدانید لکنت چیست؟ [برادر برانهام آن را نشان میدهد] زبانهای غیر و رفتار مانند مستان [برادر برانهام

نشان میدهند که یک مست چگونه رفتارمیکند.] این دقیقا ً کاری است که آنها داشتند انجام میدادند.

آنها آشفته به نظر رسیدند.

و آنها گفتند: “آیا این مردان از شراب تازه سر مست هستند؟”

ولی وقتی به خود آمدند، گفت: “بر شما معلوم باد و سخن من را بشنوید، زیرا اینها مست نیستند چنانکه شما گمان52
میبرید.” بلکه او به کتاب مقدّس برگشت: “این همان است که به زبان یوئیل نبی گفته شد که در ایّام آخر از روح خود بر

تمامیبشر خواهم ریخت.”

این طریقی است که کلیسا در ابتدا متولّد شد. اگر این فکری است که او درابتدا برای کلیسا داشت، او در آخر همان
کلیسا را خواهد داشت. او تغییر نمیکند. خوب، پس چطور میخواهید یک آب پاش یا چیزهایی شبیه این را جایگزین کنید در

حالی که قبالً چنین چیزی نبوده است؟ رسوالن همواره اصل را مرجع قرار دادند.

بعد از اینکه همهی این کارها را انجام دادند، روحالقدس برایشان فروریخت. پطرس گفت: “آیا آب را مانع است برای53
ایشان که روحالقدس را یافتند چنانکه ما در ابتدا یافتیم؟ ” و فرمود ایشان را در نام خداوند عیسی تعمید دهند. درست است.

پولس رفت و گروهی را یافت که فریاد برآورند، اوقاتی عظیم داشتند، گروهی باپتیست که خدا را جالل میدادند، او در
اعمال باب 19 چنین گفت: “آیا هنگامیکه ایمان آوردید روحالقدس را یافتید؟”

گفتند: “بلکه نشنیده ایم که روحالقدس را یافتید؟”

گفت: “پس به چه چیزی تعمید یافتید؟”
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گفتند: “توسط کسی که عیسی را تعمید داد، یوحنّای تعمید دهنده.”

او گفت: “بله، این دیگر فایده ای ندارد.” میبینید؟ پطرس در روز پنطیکاست مهر شده بود، او کلید را داشت. میبینید؟

گفت: “این دیگر فایده ای ندارد، باید دوباره در نام خداوند عیسی مسیح تعمید یابید.” برایشان دست گذارد و همان
نتایجی را داشت که در ابتدا داشت. روحالقدس برایشان نازل شد، آنها به زبان ها صحبت کردند ونبوّت کردند.

در دورهی کلیسای افسس همواره چنین شد. آری از آغاز چنین بود.54

“صبوری تو را میدانم، مشقت و رنج تو را میدانم. حال یادت باشد، من آن هستم که میان چراغدان های طال میخرامد،
صبوری تو را میدانم و اعمال تو را و مشقت تو را و محبّت تو را و من تمام آنچه انجام داده ای میدانم و میدانم آن افرادی که خود
را نبی میخوانند آزمودی و دریافتی که دروغگو هستند.” این بسیار واضح است، این طور نیست؟ من مسئول آن نیستم، او

است. او گفت که آنها دروغگو بودند.

ولی کتاب مقدّس میگوید: “او را بیازمایید. اگر در میان شما فرد روحانی یا یک نبی هست، یا خود میگوید که هست،55
من که خدا هستم خود را بر او خواهم شناساند. در رویا با او تکلّم خواهم نمود و اگر آنچه میگوید واقع شود، پس او را بشنوید.
زیرا که من با او هستم ولی اگر آنچه گفت واقع نگشت، پس او را نشنوید، او کالم من را ندارد.” میبینید؟ اگر این کالم اوست،

واقع خواهد شد.

آنها متوجّه شدند که این افراد براساس کتاب مقدّس حرکت نمیکنند، آنها تالش میکردند تا به چیزدیگری برسند. (حال
میخواهم ذهن خود را بر چیزی که ظرف چند دقیقه به آن خواهیم رسید متمرکز کنید.) سپس او گفت: “اعمال تو را میدانم که

درجفا بوده ای، بردباری و... آنها را آزموده ای و دانسته ای که رسول نیستند.”

همان طورکه در ابتدا گفتم قبل از این که مجدداً این را شروع کنیم هر بیداری یک دوقلو به ثمرخواهد آورد. یکی از آنها56
یک انسان روحانی و دیگری یک فرد عادی در روی زمین است. من به کلیسا ملحق شده ام، من به خوبی سایرین هستم. این

چیزی است که حاصل بیداری است این ثمرهی لوتر، ایرنیوس ، سنت مارتین و جان وسلی است؛ ثمری که پنطیکاست داد.

114.میبینید آنها از بذر و ذریّت به کجا رسیده اند؟ کلیساهای خویش را بنا نموده اند و در جاهای بزرگ ایستاده اند و
آیین را تکرار میکنند. من به کلیسای مقدّس رومیایمان دارم، من به مشارکت مقدّسین ایمان دارم. هرکسی که به مشارکت
مقدّسین ایمان دارد با ارواح سر و کار دارد. هر چه که با مرده و مرگ مشارکت دارد از شیطان است. کامالً درست است بین

خدا و انسان متوسطی است و آن عیسای مسیح است. درست است. این چیزی است که پطرس گفت.

شما کاتولیک های عزیز او را “نخستین پاپ” میخوانید و میگویید: “پطرس اوّلین پاپ بود که با عیسی راه میرفت.” و57
بعد او گفت: “بین خدا و انسان متوسط دیگری نیست.” امروز شما به ده ها هزار متوسط دیگر رسیده اید. اگر کلیسا لغزش
ناپذیر و غیرقابل تغییر است پس چرا این قدر تغییر یافته است؟ تمام مراسمات شما به زبان التین است و تغییر نخواهد کرد. چه
اتّفاقی افتاده است؟ از کجای کتاب مقدّس آیین رسوالن را یافته اید؟ اگر رسوالن آیینی داشتند، آن آیین این بوده است؛ “توبه
کنید و هر یک از شما بجهت آمرزش گناهان در نام عیسی مسیح تعمید بگیرید.” تا به حال نشنیده ام که آنها آیین دیگری داشته

باشند و یا تکرار کنند.

که58 است  درست  است.  رسوالن  نامهی  اعتقاد  اهمیت  از  وهمچنین  رومی”  مقدّس  از“کلیسای  اکنون سخن  هم 
دراعتقادنامهی رسوالن آمده است. “و خدای پدر قادر مطلق که آسمانها و زمین را آفرید” ولی نسبت دادن قداست به آنها بی
اساس است. میبینید؟ چنین چیزی درکتاب مقدّس نیست، این یک آیین ساختگی است که آنها ساخته اند. تمام آن دعاها و

چیزهای دیگر ساختگی است.

امروز میتوانیم ببینیم وقتی به اینجا میرسیم پروتستان های ما، از آنها خارج شدند و درست همان طور که در روز یکشنبه
بیلی گراهام گفت: “مردم آن قدرغرق در اشتباه شده اند که فکرمیکنند حق با آنهاست درحالی که دراشتباه هستند.” درست
است این حقیقت است. خوشحالم مطمئناً میدانم که بیلی گراهام روحالقدس را آنجا در جلسات جورج جفریز دریافت نمود، ولی
یکی از این روزها از آن خارج خواهد شد. خدا فعالً از او درهمان جا استفاده میکند زیرا او آن پادشاهی را به حرکت درمیآورد
از واعظین ببینید که به خاطر بعضی  او را  که شخص دیگری به سختی میتوانست وارد آن شود ولی میتوانید موعظهی 

باپتیست، چیزی در ورای آن نهفته است. بله آقا!

حال،59

الحال تو را میدانم... و بردباری تو را...

حال ببینیم “میدانم اعمال تورا ومشقت وصبر تو را و این که متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی که خود را رسول
میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی.”

او آنها را دروغگو یافت. چطور آنها این را میدانستند؟ آنها با کالم منطبق نبودند.
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حال، اگر کسی میگوید که کتاب مقدس در عبرانیان8:13 میگوید: “عیسی مسیح دیروز، امروزو تا ابداالباد همان
است.” و بگوید:“ دوران معجزات به سر آمده است.” آن وقت آن مرد دروغگو است.

122.اگر کتاب مقدّس گفته است: “توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید
گیرید.” همه جای کتاب مقدس همین را میگوید. هر که در کتاب مقدّس تعمید یافته به نام عیسی مسیح تعمید گرفته است پس

اگرکسی میگوید که با آب پاش و این قبیل چیزها تعمید یابید، مردی دروغگو است ، بدانید که یک نبی کاذب را یافته اید.

امیدوارم باعث رنجش کسی نشوم ولی برادر، نمیتوانید این را بازی بگیرید. وقت آن است که دست کش ها را دربیاورید و
حامل انجیل باشید. میبینید؟ این حقیقت است.

حال یک چیز دیگر به من نشان بدهید. جایی را به من نشان بدهید که به غیر از کلیسای کاتولیک کسی به طریقی به جز60
نام عیسی مسیح تعمید گرفته باشد. اگر شما به آن طریق تعمید یافته باشید، در کلیسای مسیح نیستید، به خاطر تعمیدتان
درکلیسای کاتولیک هستید. در “زائرین یکشنبهی” خودشان، کاتشیزم میگوید: “آیا هیچ پروتستانی نجات مییابد؟” میگویند:
“بسیاری از آنان تعمید ما و چیزهای بسیاری مانند آن را دارند.” میگویند: “آنها مدعی کتاب مقدّس هستند، و کتاب مقدّس
میگوید، به نام عیسی مسیح تعمید یابید و ما آن را از آنجا گرفته و پدر، پسر و روحالقدس را جایگزین آن نموده ایم و آنها از آن

خارج شدند.” میبینید؟ این یک تعمید مسیحی نیست، تعمید کاتولیک است.

125.آیا شبی که در مورد تعمید صحبت میکردم آن را شنیدید، آیا اصالً تعمید مسیحی یافته اید؟ تعمید مسیحی، مسیح،
عیسی مسیح، نه این که درچند عنوان.

حال، آیه سوّم. آیه دوّم و حاال آیه سوّم:61

“... و صبر داری و بخاطر اسم من حمل کردی و خسته نگشتی.”

“به خاطر اسم من” توجّه کردید که آنها صبر داشتند؟ برای چه تحمّل کردند؟ به خاطر نام او. میبینید که آن نام در آن
کلیسا حفظ شد؟ حال این را ببینید؛ در طول هفته متوجّه خواهید شد که چگونه خارج میشود و به یک نام دیگر میرسد.

میبینید؟ “صبر داری و بخاطر اسم من تحمّل کردی و خسته نگشتی... آنها بخاطر نام او تحمّل کردند.”

برای حفظ نام عیسی مسیح فوق از هرکلیسا وهرچیز دیگری، باید اوّل بگذارید که او وارد شود. کتاب مقدّس میگوید:
“هر آنچه میکنید در قول و فعل به نام عیسی مسیح انجام دهید.” درست است؟ “هر آنچه میکنید در قول و فعل.” اگر ازدواج
میکنی، یک نفر را عقد میکنی، اگر نمیتوانی، اگر در ازدواج خویش تردید دارند، اصالً آنها را عقد نکن. میبینی؟ اگر آزادانه
نمیتوانی بگویی: “به نام عیسی مسیح شما را زن و شوهر میخوانم.” بگذار بروند. بسیار خوب ، اگر میخواهی آنها را تعمید بدهی،

آنها را در نام عیسی تعمید بده.

اگر باید کاری کنید که نمیتوانید در نام عیسی انجام دهید، رهایش کنید. کمینوشیدنی؛ نمیتوانید در نام عیسی این کار62
را بکنید پس رهایش کنید. کمیورق بازی؛ نمیتوانید در نام عیسی این کار را انجام دهید، پس رهایش کنید. چند جوک کثیف
و خارج از ادب در مهمانی؛ اگرنمیتوانید در نام عیسی این کار را بکنید پس رهایش کنید. میبینید؟ نمیتوانید در نام عیسی
لباس کوتاه بپوشید پس رهایش کنید. میتوانم همین طور ادامه دهم ولی ما... میدانید که چه میگویم. بسیار خوب، نمیتوانید این
کار را انجام دهید. آنچه که در نام او نمیتوانید انجام دهید را رهایش کنید. او گفت: “هر آنچه میکنید در قول و فعل در نام

عیسی مسیح انجام دهید.” بسیار خوب.

130.حال، او آن را بدان امر فرمود. حال میخواهم در مورد مالمت صحبت کنم، در آیهی 4 داریم:63

“لکن بحثی بر تو دارم، که محبّت نخستین خود را ترک کرده ای.”

بحثی بر تو دارم، تو صبر داشته ای، نام من را حفظ کرده ای. آیا این برای خیمهی امروز خوب نیست؟ بله آقا! “ بسیار
خوب بوده ای و بسیار صبور بوده ای و مدّت زیادی تحمّل کرده ای. متحمّل نام من گشته ای، این بسیار خوب است و میدانم
آنها که خود را رسول میخوانند آزمودی و آنها را دروغگو یافتی، به خاطر همهی اینها قدردانی میکنم ولی بحثی بر تو دارم و آن این

است که محبّت نخستین خود را ترک کرده ای.” تو محبّتی را که زمانی نسبت به آن جلسات روحالقدس و.... داشتی ترک کرده
ای و به سمت سردی و رسمیشدن گرایش یافتی! میبینید؟

درتمام اجتماعات اینجا، یک نفر باید با ردای بلند بر تن بیاید (میدانید تا در گروه کر بخواند) ناخن های مانیکور شده،64
موهای کوتاه شده و صورت های آرایش شده و... چنان میخوانند که نمیدانم شبیه چیست.

همین چند وقت پیش، اگر در جلسه اورال رابرت نبودم چند نفر را از جلسه اخراج میکردم. من در همایش تاجران انجیل
تام بودم و قراربود آن شب صحبت کنم چون هتل فضای کافی نداشت جلسه را به ساختمان اورال رابرتز منتقل نمودند. وقتی در
اتاق مطالعه اورال نشسته بودم، گروهی از بچه های پنطیکاستی آن بیرون بودند (پسران و دختران جوان بین 16 تا 18 سال) همه
آن بیرون ایستاده بودند، حدود سی یا چهل نفربودند. یکی از قطعات به گمانم مربوط به چایکوفسکی یا کسی دیگر را با هم
میخواندند، نمیدانم، یکی از همین آوازهای کالسیک بود. برادران میخواستند که هدایا را جمع کنند هر یک از این بچه ها یک
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فنجان دردست داشت و طوری رفتار میکرد که گویی نابینا است. انواع و اقسام جوک ها و حرف ها بین آنها ردو بدل میشد.
دختران آنقدر آرایش داشتند که میتوانستند با آن تقریباً تمام ساختمان را نقاشی کنند، آن گونه بودند و خود را “پنطیکاستی”

میخواندند. آنها محبّت اولیّهی خود را از دست داده بودند!

من قطعاً با دیوید داپلِسیس موافق هستم. “خدا هیچ نوه ای ندارد.” ما به نوه های متدیست، باپتیست رسیده ایم و نوه65
های پنطیکاستی داریم ولی خدا این گونه نیست! شما پسران و دختران هستید. شما نمیتوانید پیش مادر و پدر بیایید چون آنها
افراد خوبی بودند، شما باید همان بهایی را بپردازید که آنها پرداختند. باید درست مثل آنها تولّد تازه داشته باشید. خدا هیچ نوه ای

ندارد، شما پسران و دختران هستید. شما نوه نیستید. این حتمیاست.

آنجا به جلسه ای از یک جماعت کلیسای پنطیکاستی شناخته شده رفتم. پسر، باید میدیدی زنانشان وقتی دیدند که من66
وارد میشوم چگونه پراکنده میشدند، با لباس های کوتاه، موهای کوتاه شده و لباس های نیمه برهنه بودند. میدانید، آن زنان

پنطیکاستی پوششی اندام نما داشتند.

در روز داوری باید برای آن جواب بدهید. شما گناهکارعمل زنا خواهید بود. عیسی گفت: “هر کس به دیدهی شهوت به
زنی نگاه کند، همان دم در دل خویش با او زنا کرده است.” و اگر شما خودتان را این گونه ظاهر کنید، چه کسی گناهکار است؟

شما یا آن مرد؟ اصالح شوید و از آن سیمای شیطان اجتناب کنید! میبینید؟

چه کاری کردند؟ محبّت نخستین خود را ترک کردند. نمیتوانی آنها را با سازهایشان در گوشه و کنار ببینی که دست67
میزنند و خدا را جالل میدهند. نه آنها چند قطعهی کالسیک را با ردایی بر تن میخوانند. میبینید، محبّت نخستین خود را ترک

گفته اند.این چیزی است که در کلیسای اولیّه رخ داد. میبینید؟

آنها باید مثل دنیا عمل کنند. آنها باید مثل دنیا لباس بپوشند، مثل دنیا نگاه کنند و مثل دنیا رفتار کنند.آنها ستاره های
تلویزیونی خود را دارند، آنها نمیتوانند از تماشای“ما عاشق سوزی هستیم.” یا چیزی شبیه آن دست بردارند. باید آن را تماشا
کنند. به خاطر تماشای آن در خانه میمانند و به جلسات دعا و هیچ جای دیگر نمیروند. اگر نتوانند، بر سر شبان خود فریاد

میزنند تا به موقع آنها را مرخص کند تا وقتی برنامه شروع میشود بتوانند آن را تماشا کنند. محبّت دنیا ، بیش از محبّت خدا!

آنها دیگر نمیتوانند بگویند آمین. خدای من، این باعث میشود آرایش آنها به هم بریزد. این پنطیکاست است، باپتیست
نیست. آنها از ابتدا این را نداشتند. من در مورد پنطیکاست صحبت میکنم. میدانم برادر که این آزار دهنده است ولی ما یک
تولّد از درون آن میخواهیم، باید قبل از تولّد، موت را بیاوریم. میبینید؟ میبینید؟ این حقیقت است ولی بفرمایید! محبّت نخستین

خود را ترک کرده ای.

اگر خدا این را بر ضدّ این کلیسا داشت، بر ضدّ آن یکی هم دارد. “چون محبّت نخستین خود را ترک کردی، بحثی بر تو68
دارم، بحثی بر تو دارم، زمانی اوقات عظیمیداشتی ولی اجازه دادی که دنیا به تو وارد شود و مانند دنیا عمل کردی. هنوز نام من را
داری، هنوز کارهای درست را انجام میدهی بسیار صبر داری و... متحمّل هستی، تو مثل قاطر هستی، فقط کار میکنی و تحمّل

میکنی.”

خدای من، خدای من، خدای من! تو فیض و ایمان و قوّت را ترک کردی تا آن را با کار و مشقّت معاوضه کنی؟ “خوب
برادر برانهام، من به هر زن بیوه ای که بتوانم کمک میکنم.” خوب ، این چیز خوبی است، ترا به خاطر این تحسین میکنم ولی آن
محبّت نخستین که زمانی داشتی کجاست؟ آن شادی که باید داشته باشی کجاست؟ همان طور که داود یکبار فریاد زد: “شادی
نجات را به من بازگردان.” آن جلسات دعاهای شبانه و آن اشک ها که روی گونه ها جاری میشد کجاست؟ خدای من، حتی
کتاب مقدّس شما گرد و خاک گرفته و تارعنکبوت روی آن شکل گرفته است. شما داستانهای عاشقانه و اخبار و این قبیل
چیزها که حتّی نباید برای سطل آشغال هم اجازهی انتشار داشته باشند را میخوانید، ما پنطیکاستی ها مانند مگس هایی که
دور و بر سطل آشغال پرواز میکنند آن را انتخاب میکنیم. درست است؟ خدای من؛ چیزی که نیاز داریم این است که به محبّت

نخستین برگردیم، به پنطیکاست برگزیدم. بهتر است از آن فاصله بگیریم. بسیار خوب ولی متوجّهی “ترک محبّت نخستین” باشید.

حال آیه چهارم و پنجم. درآیهی پنجم یک هشدار هست. “یادت باشد و توبه کن.” میبینید؟69

“پس بخاطر آر که از کجا افتاده ای... (از کجا آمده ای؟ از پنطیکاست به جایی افتاده ای که اکنون هستی)... و توبه کن
و اعمال نخست را بعمل آور (دوباره به پنطیکاست برگرد) واالّ به زودی میآیم و چراغدانت را از مکانش نقل میکنم... (میدانید

که این کیست، نمیدانید؟)... اگر توبه نکنی...”

به عبارتی دیگر، اگر شبانی پر از خدا، پر از روحالقدس دارید، و تالش میکنید او را نشانه روید و بگویید: “اگر او چیزی
در مورد ما اعضای گروه کر بگوید، اگر چیزی در مورد ما که آرایش کرده ایم بگوید، از او جدا خواهیم شد.” نگران نباشید، قبل
از این که شانس آن را بیابید خدا این کار را خواهد کرد. او قبل از این که بخواهد با این چیزها مصالحه کند به خیابان ها رفته و
برای سنگ ها موعظه خواهد کرد. شما شبانی یافته اید که واقعاً حقیقت را به شما میگویند، خدا را شکر کنید و در روح بمانید و

خدا را ستایش کنید، بدانید که اگر این کار را نکنید، فنا خواهید شد. میدانید؟
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اما مردم امروز طوری زندگی میکنند که گویی زندگی در اینجا یعنی روی زمین تنها چیزی است که وجود دارد؛ همین و70
بس. “متوجّه نشده اید که جانی دارید که شما را ترک کرده و به جایی میرود.” همین جا است که مقصد خود را مهر میکنید،
طوری زندگی میکنید و طوری رفتار میکنید، لجاجت و حسرت و این قبیل چیزها را حفظ میکنید و آن وقت به سمت کلیسا

میدوید. شرم بر شما.

ما باعث میشویم که مسیح ما را مالمت و سرزنش کند. این طورنیست؟ آیا این کار را نمیکنیم؟ این الکلی ها و فاحشه
ها نیستند که کلیسا را آزار میدهند. این گونه نیست بلکه افرادی که ادعا میکنند مسیحی هستند. ما میدانیم که یک معتاد
الکلی و یا یک فاحشه کیست ولی وقتی خواهرانمان مانند یک فاحشه لباس میپوشند، مساله فرق میکند این چیزی است که
کلیسا را آزار میدهد.وقتی یک برادر مانند الکلی ها مشروب مینوشد، این چیزی است که کلیسا را آزار میدهد. آنها ادعا
میکنند که مسیحی هستند و این کار را میکنند. مردم بررسی میکنند که شما نام... “هر که حتّی به نام عیسی مسیح خوانده

میشود از گناه کناره جوید.” میبینید؟ از آن جدا شوید.

برادران، ما دراین زمینه بسیارکم کار بوده ایم. من، شما و همه ی ما نسبت به آن چیزی که مسیح از ما میخواهد باشیم
بسیار غفلت کرده ایم، امروز و همینجا زمان آن است تا هر گناهی که به سادگی ما را احاطه کرده است کنار بگذاریم و با

صبوری در میدانی که پیش روی ما است گام برداریم. واعظین، برادران این درست است. کامالً درست است.

به یاد آر و توبه کن، واالّ چراغدانت را از جایش منتقل میکنم. جای آن کجاست؟ در کلیسا “اگر توبه نکنی و به جایی71
که ابتدا بودی باز نگردی، شبانتان را گرفته و از آنجا منتقلش میکنم، او را در جایی دیگر میگذارم... جایی که نور خود را

خواهم تابانید.” این جدّی نبود؟

اکنون برای کلیسا ها زمان توبه است. برای پنطیکاست زمان آن رسیده است که آن واعظین دانشکده ای و مطابق مد
روز را از منبرها کنار گذاشته وآنجا چندین واعظ از مد افتاده بگذارند که حقیقت را بگویند، نه این که از کلیسا برای یک سهم
غذا یا دستمزد خوب، مسابقات اسب دوانی، روانشناسی و این قبیل چیزها استفاده کند. اکنون زمان بازگشت به انجیل است.

اهمیتی نمیدهم که چقدر کوچک هستید. “هر جا که دو یا سه نفر جمع باشند، من در میان ایشان خواهم بود.”

“توبه کن واال چراغدانت رااز جایش منتقل کرده به جایی دیگر میفرستم، به جای دیگر تا نورش را بتاباند.”

حال آیهی ششم. اینجا جایی است که ما مشکل داریم. درصورتی که شما توبه نکنید میآید و شبان را منتقل خواهد72
ساخت.

لکن این را داری...

یادتان باشد. این را از دست ندهید. این شامل حال دورهی ما نیز میشود. آیا همه احساس راحتی میکنند؟ [جماعت
میگویند: آمین!] آیا عجله دارید؟ [جماعت میگویند: خیر.] بسیار خوب، حاال کمیصبر کنید. [یک برادر از بین جماعت

میگوید: تمام شب اینجا میمانیم.] متشکرم.

152.“لکن این را داری... (آنها یک چیزی داشتند، نداشتند؟چه چیزی داشتند، آیا نداشتند؟ چه چیزی داشتند؟) که
اعمال نقوالویان را دشمن داری، چنانکه من نیز از آنها نفرت دارم.”

از آن اعمال نقوالویان نفرت داری. امروز برای مطالعه نشسته بودم و چیزی در این مورد مینوشتم، میخواهم خیلی خوب
به آن گوش کنید، حدوداً دو صفحه میشود. آیهی ششم تحسین میکند و موافق است. یک چیز هست که کلیسا و خدا در آن
توافق دارند، آن هم این است که آنها از “اعمال نقوالویان تنفّر داشتند.” تاک حقیقی، کلیسای راستین که در این کلیسای

افسسیان بود.

حال، یادتان باشد که هر کلیسایی افراد روحانی و عادی خود را دارد. اینها دوقلوهایی هستند که در هر بیداری متولّد73
میشوند و در کلیسا زندگی میکنند. آنها درست در این دوره شروع کرده اند و در این دوره تمام خواهند کرد و نهایتاً این افراد
ظاهری و رسمیدر دورهی طیاتیرا مسلّط شدند و مارتین لوتر دوباره آن را بیرون کشید. اکنون دوباره در حال حرکت به همان سمت
است. میتوانید آن مذهب ظاهری را ببینید؟ هیچ تفاوتی بین آن و کاتولیسم نیست، همه ی آن همان چیز است. هر تشکیالتی
مستقیماً در آن گام برداشته است. خدا هرگز کلیسای خود را سازماندهی نکرد. این دقیقاً کاری است که آنها میخواهد اینجا
انجام دهند. شما اکنون نگاه کنید و ببینید که آیا این درست نیست؟ به شما نشان میدهد که تشکیالت چقدر ملعون است. این
برای کلیسای جدید، کلیسای عهد جدید بیگانه بود. میبینید؟ 154. “لکن این را داری... لکن این را داری که اعمال

نقوالویان را دشمن

داری، چنانکه من نیز از آنها نفرت دارم.“74

تاک حقیقی از اعمال ظاهری نقوالویان تنفر داشت، خدا هم همین طور. آنچه که در کلیسای افسس، اَعمال بود، در
کلیسای پرغامس تبدیل به یک آموزه شد در افسس، در کلیسای اولیّه این یک عمل بود و در دوره ی بعد تبدیل به آموزه شد
و اکنون، این را میشنوید؟ حال میتوانید درک کنید؟ این در افسس یک عمل بود. ببینید در پرغامس به آموزه تبدیل شد.
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دراینجا به شکل یک کودک آغاز شد، تا یک دقیقه ی دیگر میخواهیم دریابیم که چه بود. منطور پولس از گرگ های درنده
“اعمال نقوالویان” بود.

قبل از این که جلوتر برویم؛ بیایید این کلمه را باز کنیم تا دریابیم که به چه میرسیم. عبارت نقوالویان برای من غریبه75
است. من هر لغت نامه ی یونانی که میتوانستم تهیّه کردم. نقوالویان از ریشه ی کلمه ی نِقو میآید. صبر کنید به گمانم باید
اینجا نوشته باشم به معنی “فتح کردن” میباشد. نقوالویان یعنی “تسخیر یا بر انداختن عوام”واژه ی الویان“به معنی عوام و افراد
غیر روحانی میباشد.” کاری که آنان قصد داشتند انجام دهند این بود که کلیسا یعنی جایی که خدا شبان است وجایی که روح
خدا با عطایا در کلیسای خدای زنده مشغول به کاراست را به سمت خود و آموزه ای که آغاز کرده بودند ببرند تا چند کشیش و
اسقف و پاپ و... داشته باشند. خدا گفت که از آن اعمال متنفّر است. او تا امروز از آن، متنفّر است. “نقوالویان” یعنی “غلبه

بر عوام” منظور از عوام “کلیسا” است. چند نفر میدانند که این عوام غیر روحانی کلیسا است؟

بسیار خوب غلبه یا بر انداختن عوام. به عبارتی دیگر، گرفتن تمام تقدّس و تمام قوّت از کلیسا و قرار دادن آن در این مقوله76
که کشیش بگذار جماعت هر طور که میخواهد زندگی کند، ولی کشیش مقدّس است. گرفتن روحالقدس از افرادی که آیات و
معجزات همراه آنان است و به جای آن دادن یک مقام کشیشی مقدّس به آنها. گرفتن روحالقدس و معاوضهی آن با مقام
کشیشی، میدانید که این چه بود؟ در این کلیسا سخن ار اعمال نقوالویان میشود سپس این پدیده در چهارچوب یک آموزه
تعریف شد، درطیاتیرا پیروان این دیدگاه صاحب قدرت میشوند. در زمان لوتر چنین نگرشی با اصالحات سازش پذیر نبود ولی

دیری نپایید که وضعیت اولیه حکمفرما شد اسقف ها، کاردینال ها وسر اسقف ها و... دوباره وارد صحنه شدند. در دنیا چه
کسی سر کلیسای خداست به جز خود او؟ آمین روحالقدس فرستاده شد تا کلیسا را هدایت کند نه این که فقط واعظ را بلکه

تمام جماعت را هدایت کند. تنها واعظ مقدّس باشد؟ تمام کلیسا روحالقدس دارد.

آنها به دنبال جایگزین ها رفتند به جای بهره مند شدن از روحالقدس مقداری نان فطیر و شیرینی و کمیشراب را گرفتند و
از آن به عنوان “آیین شکرگزاری مقدس” یاد میکنند که گویی با چنین روشی از روحالقدس بهره مند میشوند. چطور یک تکه
نان و شراب در دنیا میتواند روح باشد؟ حال، اگر این گونه است، پس اعمال باب 2 را این گونه بخوانید: “چون روز پنطیکاست
رسید، یک کشیش رومیوارد شد و گفت: زبان خود را بیرون بیاورید و یک تکه نان فطیر در آن گذاشت و شراب را نوشید و

گفت، حال روحالقدس را یافتی.” حال شما فکر میکنید این وحشتناک است. این گونه است؟

حال، پیش برویم. من در یک کلیسای باپتیست مقدّر شده بودم، حال ما را باپتیست در نظر بگیرید. باپتیست، ما چه77
کار کنیم؟ “اگر اعتراف کنی که عیسی مسیح پسر خدا است نجات یافته ای.” شیطان ایمان دارد که او پسر خداست و بر خود
میلرزد، شاید حتی بیشتر از بسیاری از اعضا کلیسا به آن ایمان دارد و آن را میداند. شیطان به همین چیز ایمان دارد و بر خود

میلرزد زیرا میداند که بر او حکم شده است.

حال، شکل متدیست ها میشویم، آنها میگویند که: “یوحنّا در حقیقت تعمید نمیداد او آب میپاشید. میگویند که در آن
زمان الک پشت های نقب زن درکشور زیاد بودند و آب از النه ی آنها خارج میشد. او پوست صدف داشت و از آن سوراخ ها
از آن سوراخ ها آب یا پوست صدف،  این را موعظه میکنند: “با آن پوست الک پشت  آب برمیداشت.” و درحقیقت 

برمیداشت و بر روی مردم میپاشید.” برادر مزخرف است!

حال، ما اینجا آن را بر میگیریم: “چون روز پنطیکاست رسید به یک دل در یک جا بودند، و کشیش آمد و یک78
موعظهی خوب انجام داد و گفت: دست راست خود را به عنوان مشارکت به من بدهید و یا نام شما را در دفتر ثبت خواهیم
کرد.” این درست به نظر نمیرسد؟ این طور نیست؟ نمیتوانستید این را درسالنامه بگنجانید آنها بهتر میدانستند سالنامه زاد روز

بانوان قدیمیصحیح تر از آن است.

خوب پس چه چیز باعث آن شد؟ نقوالوی مشتی از افراد را آورد که کتاب مقدّس را پیچ و تاب دهند و یک فرقه بسازند
که خدا نمیتواند در آن حرکت کند. پس در همان جا میمیرد. پس او گفت: “مرده ای، نام داری که زنده ای ولی مرده هستی.”

خیلی از آنها مرده هستند و این را نمیدانند.

به همراه برادر کوچکم مشغول ماهیگیری بودیم، آن زمان پسر بچه بودیم. یکی از این الک پشت های بزرگ گرفتم و سرش79
را از تنش جدا کردم و آن را آنجا داخل یک سطل انداختم. برادر کوچکم آمد و از من پرسید: “االن چه چیزی صید کردی؟”

گفتم: “یک الک پشت.”

گفت: “چه کارش کردی؟”

گفتم: “آنجا انداختمش و سرش هم آنجا است.”

و او به آنجا رفت و پرسید: “آیا مرده است؟”

گفتم : “حتماً سرش را از تنش جدا کردم، باید مرده باشد.”

بعد او یک تکّه چوب برداشت تا آن الک پشت را به رودخانه بیندازد. وقتی این کار را کرد، الک پشت چوب را گاز
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گرفت میدانید، آنها تا یکی دو ساعت گاز میگیرند. او پرید عقب و گفت: “فکر کردم گفتی که مرده است.”

گفتم: “بله مرده است.”

او گفت: “خوب خودش این را نمیداند.”

خوب، امروز هم خیلی از افراد همین گونه هستند؛ مرده اند و این را نمیدانند؛ نقوالویان! خدای من، او گفت: “از آن تنفّر
داری.” آن کشیشان مقدّس ، کاردینال مقدس، اسقف مقدّس.

بعضی از شما پنطیکاستی ها منتظر ناظر خود هستید. ناظر شما باید بگوید: “که میتوانید جلسه ی شفا داشته باشید یا80
خیر.” هللویاه! تنها روحالقدس است که میتواند این را بگوید یا نگوید. این کالم ابدی خداست.

“خوب برادر برانهام ما ایمان داریم که کتاب مقدّس تعمید به نام عیسی مسیح را تعلیم میدهد، ولی ناظر ما گفته است اگر
این کار را در کلیسایمان انجام دهیم، ما را بیرون میاندازند.” درست است. بهتر است از اینجا بیرون انداخته شوم تا از ملکوت.
پس اگر چیزی را از اینجا کسر کنید، از آنجا بیرون انداخته خواهید شد. اگر شما را از آنجا بیرون بیندازند، به اینجا وارد

میشوید. همین طور هم بالعکس آن صدق میکند.

میخواهیم درست باشیم. خدای من، برادر این مسئله ای جدی است. ما باید این را درست درک کنیم. ما هرگز
نمیتوانیم کلیسایی داشته باشیم، مگر این که خدا بنیانی برای بنا در آن بیابد. او هرگز کلیسای خود را بر اساس مشتی مزخرفات

بنا نمیکند. او باید دقیقاً بر اساس کالم خویش وارد شود درغیر این صورت اصالً وارد نمیشود.

چند وقت پیش شخصی به من گفت: “برادر برانهام لطفاً به چاتاکوآ بیایید چند نفر در چاتاکوآ بودند؟ اینجا را ببین،81
بیش از یک سوّم کلیسا در آنجا بودند. آن مرد آن روز بعد از ظهرآنجا رفته بود نمیدانست که ممکن است من بدانم، این کار را
کرده بود. آمده بود و گفته بود: ”برادر برانهام، او خادم خداوند است. او نبی مسح شده است و وقتی روح بر او قرار میگیرد، خدا

آنچه هست و قرار است بشود را به او میگوید، ولی به الهیات او گوش نکنید.“

چه طرز فکر مشکوکی! چطور یک نفرمیتواند چنین چیزی را بگوید؟ چرا که نه. اگر شما قهوه را از لوبیا تشخیص
نمیدهید چطور ممکن است به چنین چیزی فکر کنید؟ چرا؟ چون خود کلمه “نبی” به معنی “مکشوف کننده کالم” است. کالم

خدا بر انبیا نازل میشود من هر گز نگفتم که آن هستم، آنها این را گفتند ولی بفرمایید، میبینید؟

چطور یک انسان برای این که چند آموزه ی کلیسا را رعایت کند و چون تشکیالت آنها با این موافق نیست حق82
فرزندی خود را به یک کاسه آش میفروشد؟ عیسو، ای ریاکار بدبخت! درست است. فروش حق فرزندی خود به خاطر یک
باشد، میگویید یادتان  این کار متنفّر است. فقط  از  نیازهای یک فرقه که خدا  به خاطر  فرقه،  به خاطر یک  کاسه آش، 
تشکیالت. خدا از این متنفّر است. این چیزی است که برادران را جدا کرده است. امشب متدیست ها، باپتیست ها و
پرزپیتری های زیادی هستند که میخواهند دور سفره ی خدا با هم مشارکت داشته باشند ولی اگر این کار را بکنند، همان اوّلین

باری که این کار را شروع کنند، بیرون انداخته خواهند شد. دقیقاٌ درست است.

“مامان عضو این بود.” آنها از همان ابتدا نوه ها بودند، خدای من. اهمیّتی نمیدهم که مامان شما عضو چه چیزی بوده است،
مامان در نوری که در دوران خود داشت زندگی میکرد. تو در یک روز دیگر زندگی میکنی.

حدود سیصد سال پیش، علم یک بار از طریق چرخاندن یک توپ دور کره چیزی را اثبات کرد. گفتند: “اگر وسیلهی83
نقلیهای بتواند به حداکثر سرعت سی مایل در ساعت برسد، نیروی جاذبه ی ثقلی آن را از زمین بلند کرده وبه سمت فضا میبرد.”
فکر میکنید امروز علم آن را باور دارد؟ امروزه ماشین ها هزارو نهصد مایل درساعت سرعت دارند. آنها به عقب بر نمیگردند که

ببینند چه گفته بودند، آنها به عقب نگاه نمیکنند، میبینید که از آن چه میتوانید برای آینده ببینند؟

ولی کلیسا همیشه میخواهد به عقب نگاه کند تا ببیند وِسلِی چه گفته بود، مودی چه گفته بود.“مومن را همه چیز ممکن
است.” نگاه به آینده! تنها چیزی که در کتاب مقدّس به عقب نگاه میکند... میدانید کدام حیوان همیشه به عقب نگاه
میکند؟ پایینترین حیاتی که وجود دارد. چند نفر پست ترین حیاتی که وجود دارد را میشناسند؟ قورباغه، قورباغه پست ترین
حیات موجود است و انسان باالترین حیات، قورباغه همیشه به عقب نگاه میکند. من آن حیات پست قدیمیرا نمیخواهم،
میخواهم به جلو نگاه کنم، ایمان داشتن، اعتقاد و توکّل داشتن، حرکت در نور چنان که او نور است، آمین، همان طور که او در

نور میدرخشد.

یک بار درکنتاکی جلسه ای داشتم و یک فرد مسنی نزد من آمد، او میگفت: “من به شفا ایمان ندارم.”84

گفتم:“خوب، اشکالی ندارد شما آمریکایی هستید.”

او گفت: “من هیچ دلیلی برای مخالفت با شما ندارم، ولی به چیزی که میگویید ایمان ندارم.”

گفتم: “این مزیّت آمریکایی بودن شماست، مجبور نیستید باور کنید.”

او گفت: “من هیچ چیزی را نمیپذیرم مگر آنکه خودم به وضوح آن را ببینم.”
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گفتم: “خوب حاال من... خوب است، شما باید اهل میسوری باشید؟”

گفت: “خیر اهل کنتاکی هستم.”

گفتم: “خیلی برای کنتاکی جالب به نظر نمیرسد.” گفتم: “به هر حال، اگر این طرز فکر شماست. خوب ادامه بدهید.” و
او گفت و من گفتم... گفتم: “چطور به منزل میروید؟”

گفت: “از تپه عبور میکنم، من آن سمت...” خوب با من بیایید.

شخص مهربانی بود، گفت: “برادر برانهام با من به منزل بیایید و شب را آنجا بمانید.”

گفتم: “ای کاش میتوانستم، برادر” ولی گفتم: “من با عموی خود به اینجا میروم. میخواهید شما را برسانیم؟”

گفت: “خیر من باید از تپه باال بروم و از یک گودال عبور کنم و بعد دوباره باال بروم. میدانید که آنجا چگونه است؟”

گفتم: “خوب چطور میخواهید به آنجا برسید؟”

گفت: “از آن مسیر باال میروم.”

گفتم: “شما حتی جلوی نمیتوانید خودتان را ببینید!” بعد گفتم: “چگونه میخواهید آن باال بروید؟”

گفت: “من یک فانوس دارم.”

گفتم: “وقتی فانوس را روشن کردید میتوانید آن را این گونه باال بگیرید؟ دوست دارم خانه تان را ببینم.”

گفت: “نمیتوانید ببینید.”

گفتم: “پس چگونه به آن باال میرسید؟”

او گفت: “من فقط فانوس را روشن میکنم و راه میافتم... من در مسیر نور راه میروم.”

گفتم: “همین است. آمین، فقط در نور گام بردارید.”

فقط به حرکت ادامه دهید اگر بی حرکت بایستید، هرگز به جایی نخواهید رسید. اگر نجات یافته اید، به سمت تقدّس85
حرکت کنید. میگویید: “چگونه به آنجا میرسید؟” فقط به حرکت ادامه دهید. “آیا تعمید روحالقدس بعد از تقدّس است؟
چگونه آن را دریابیم؟” فقط به حرکت در نور ادامه دهید. آیا آیات و معجزات و...؟ فقط به حرکت در نور ادامه دهید،
میبینید؟ ادامه دهید. هر بار که یک قدم برمیدارید، نور اندکی از شما جلوتر میرود، چون او همیشه جلوتر از شما است. او فشار

نمیآورد، هدایت میکند. او نور است از این بابت بسیار مسرورم. شما نیستید؟ او نور است، در اوهیچ تاریکی نیست.

این را داری که اعمال نقوالویان را دشمن داری. اعمالی که یک آموزه شد. حال ببینم کلیسای افسس را چه کسی بنیان86
نهاده بود؟ پولس.

یک دقیقه به اعمال باب 20 برگردیم و ببینیم که... ایمان دارید که پولس یک نبی بود؟ مسلماً بود؟ حال اعمال باب 20
از آیه ی 27 شروع میکنیم. میخواهم که هنگام قرائت با دقّت گوش کنید. حال، این پولس است، یک نبی چیزی را از پیش

میگوید که واقع خواهد شد.

“زیرا که از اعالم نمودن شما به تمامیاراده خدا کوتاهی نکردم.”

آن مرد برکت یافته! دوست دارم آن روز آنجا بایستم و تاج شهادت را بر سر او ببینم. اگر چنین چیزی باشد که بتوانم
اشک بریزم، آنگاه اشک خواهم ریخت. فریاد میزنم تا پولس را ببینم.

پولس را میبینم، آن رسول بزرگ

با ردایی که درخشان و زیبا گشته

اطمینان دارم که فریاد خواهم زد

وقتی همه به آنجا برسیم. “شما چطور؟”

حال، زیرا که از اعالم نمودن شما به تمامیاراده ی خدا کوتاهی نکردم.87

درست است؟ اکنون مسیحیان، اینجا را ببینید،میخواهم از شما چیزی بپرسم. چه کسی به کسانی که جز در نام عیسی
مسیح تعمید گرفته بودند امر کرد تا دوباره تعمید گیرند؟ [جماعت میگویند:پولس] همه چیز را موعظه کرد درست است؟ خوب؟ و
پولس چه گفت به گمانم ، مطمئن نیستم که در تسالونیکیان باب اوّل هست یا خیر “بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان
انجیلی غیر از این...” (دقت کنید) اگر فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از این... بعد از فرمان پولس برای تعمید دوباره در نام عیسی
مسیح، و انجیلی که پولس موعظه نمود... اگر فرشته ای از آسمان؛ نه یک... اسقف یا کاردینال یا ی ناظر یا یک شبان را رها
کن. “و اگر فرشته ای از آسمان، انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد.” درست است؟ درست
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است؟ چه گفت؟ غالطیان8:1 بسیار خوب، اگر میخواهید یادداشت کنید تا ببینید پولس درغالطیان 8:1 چه گفت.

او اینجا میگوید... حال در آیه بیست و هفتم، به گمانم آیه بیست و هفتم “زیرا که از اعالم نمودن شما به88 حال 
تمامیارادهی خدا کوتاهی نکردم.”

حال گوش کنید... این یک نبوّت است “پس نگاه دارید خویشتن و تمامیآن گلّه را که روحالقدس شما را بر آن اسقف
مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.”

چه کسی خریده است؟ این خون چه کسی بود؟ کتاب مقدّس میگوید که این خون خدا بود. خدا به خون خویش...
درست است؟ تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.

کتاب مقدّس میگوید ما به خون خدا نجات یافته ایم. این را میدانستید؟ قطعاً چنین است و بسیار خوب آن را به خون
خود خریده است.زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما درخواهند آمد که بر گلّه ترحم نخواهند نمود و از
میان خود شما... (ببینید آن مرد میتوانست نگاه کند و آنچه که در راه بود ببیند).... مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج

خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند.

[فضای خالی روی نوار] سال ها بعد که او یا گروهی از مردمان که میخواستند یک تشکیالت بسازند و تقدّس و89
روحالقدس را از کلیسا بگیرند و آن را بر اسقفان و پاپ ها و کشیشان قرار دهند... تنها بایدآنها مقدّس باشند و جماعت هر طور
که میخواهند زندگی کنند و آنها به کشیشان پول بدهند و آنها برایشان دعا کنند تا از جهنم نجات پیدا کنند. این چیزهایی که

شنیدید یعنی نقوالوی. و خدا گفت: “از این تنفّر دارم.” حال گوش کنید.

بگذارید ببینم، شما میگویید، خدا از آن نفرت داشت؟

حال ببینیم که او گفته است: “لکن این را داری که اعمال نقوالویان را دشمن داری، چنانکه من نیز از آنها نفرت دارم.”

خدا از تشکیالت تنفّر دارد، درست است؟ حال شما دقیقاً میدانید و میبینید که میخواستند چه کاری بکنند، و
میدانید که چه کردند. حال، به کل کلیسا نگاه کنید، آیا این کار را نکردند. او از تشکیالت نفرت دارد. “آنکه گوش دارد

بشنود که روح به کلیساها چه میگوید..”

حال گرگ های پولس نقوالوی ها شدند. آنها تالش میکردند تا کهانتی مانند کهانت الویان بر پا کنند که با آموزه عهد90
جدید بیگانه بود. آمین! کلمهی یونانی “نقو” به معنی “غلبه یافتن، تسلّط یافتن” است. تسلط بر چه؟ برعوام و روحالقدس.
خداوند قیام کرده را با وجود آیات و معجزات از بین قوم خارج کنند و رأی قوم را بر پاپ و کاردینال و اسقف و... بگذارند. آنها
تالش میکنند تا روحالقدس را از عوام گرفته و آن را در نظمیکه خود نظم مقدّس انسان میخوانند قرار دهند، ونه این که عوام
آنها را “شبان” به معنی “چوپان” بخوانند بلکه آنها را “پدر” بخوانند. در حالی که عیسی گفت: “هیچ کس را بر زمین پدر نخوانید”

این کار شیطان را میبینید؟ ما چه کرده ایم؟

اگر میتوانستیم دست برداریم؟ ای کاش همه ی این شب ها را این گونه دسته بندی نمیکردیم، دوست دارم فردا شب به91
مکاشفه باب دوازدهم بپردازم و آن زن فاحشه ی قدیمیرا به شما نشان دهم زیرا اونسبت به خدا زنا کرد و خود را بیوه نامید و
مادر فواحش نیز بود. درست است؟ حال ما میدانیم که آن رم است، زیرا او بر هفت تپّه نشسته بود. همه چیز دقیقاً به همان
شکل؛ یک مرد در آن است وعددش عدد وحش است و غیره. ما همه از تعالیم پیشین میدانیم که او کیست. اما چیز ناراحت

کننده، او مادر فواحش است. این آغاز اوست، درست همین جا در رم، با یک عدّه مسیحی که مثالً مسیحی بودند آغاز گردید.

گوش کنید. خدا به من کمک کند تا این را مشخص کنم. دسته ای مسیحی در کلیسایی از این دست، به بی تفاوتی92
رسیدند و کنار کشیدند و خود را درتشکیالت جای دادند. بعد از آن درعصر تاریکی کلیسا را با سیاست متحّد ساختند و
سیاست و کلیسا یک شدند. چه؟ کلیسای مسیحی “کلیسای مقدس کاتولیک” نامیده شد. (کلمهی کاتولیک به معنی
“جامع، جهانی” است.) کلیسای بزرگ جامع مسیحی؛ افرادی که به زبان ها صحبت میکردند، بیماران را شفا میدادند و... را
مرتد خواندند و این را اجباری نمودند تا جایی که اگر کسی در حال این گونه پرستش دستگیر میشد و کاتولیک ایسم را
نمیپذیرفت، به چاه شیران میافتاد. در تمام آن چند صد سال جفاها این گونه به پیش رفت. ولی کلیسا هرگز نمرد. نمیتوانید
کلیسا را بکشید. خدا گفته است که کلیسا تا به آخر زندگی خواهد کرد و سپس او تاج حیات ابدی را به او خواهد داد. از آن

دوران جفاها به جلو بیایید.

سپس مارتین لوتر آمد تا آن دوره را ادامه دهد و کلیسا را به سمت عادل شمردگی ببرد. وقتی لوتر مرد چه اتفاقی افتاد ؟ آنها93
آن را سازماندهی کردند، آن را به کلیسای لوتری تبدیل کردند و به یک آموزه رسیدند. وقتی آن را سازماندهی کردند، چه کاری

انجام دادند؟ مولود آن دوباره به سمت رمانیسم (اصول عقاید کلیسای کاتولیک) حرکت کرد. دقیقاً همین طور است.

سپس روحالقدس از آنجا حرکت کرد و جان وِسلِی آن را دید. جان وِسلِی و جورج وایتفیلد و آسبوری و خیلی از آنها
احیاگران بزرگی بودند. آنها دنیا را در آن دوران نجات دادند. آنها در عصر فیالدلفیه بیداریای داشتند که انگلستان و همچنین
ایاالت متّحده را نجات داد. آنها درجاهایی که بیرون انداخته شدند و “دین خروش” نامیده شدند؛ جلساتی داشتند. شما متدیست
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ها این کار را کردید، آنها تحت قوّت خدا بر زمین میافتادند و باید بر صورتشان آب میزدید و... درست است. آنها خیلی سخت
تحت قدرت خدا تکان میخورند. آنها قومیبودند که تحت قدرت روحالقدس حرکات عجیبی داشتند. این تاریخ متدیست است،

از آنها کویکرها خارج شدند.

آنها آن را سازماندهی کردند.آنها متدیست را ساختند. متدیست قدیمی، این نوع متدیست و آن نوع متدیست و... تا94
جایی که متدیست ها به جایی رسیده اند که میخواهند “خون” را از سرودنامه هایشان حذف کنند.

آن شب در اینجا و در یک برنامه تلویزیونی (مادرم به من خبر داد) یک شبان متدیست را همین جا در ایندیانا آورده بودند
که در کلیسا آموزش راک اند رول میداد. گفت: “این باعث خجالت است که ما از درک زیبایی این هنر در کلیسا قاصر بوده

ایم.”

حال، این شریر در یک نبی کاذب است. درست است؟ نمیخواهم احساس شما را خدشه دار کنم، ولی برادر، این حقیقت
خدا است. ترجیح میدهم اندکی اینگونه خشمگین شوید و کالم خدا را بخوانید و با خدا رو راست باشید تا این که در نهایت
سرافکنده باشید. شاید اکنون از من خوشتان نیاید ولی یک روز مرا در آغوش میگیرید و میگویید: “برادر برانهام، این حقیقت

است.” اکنون همین جاست. کتاب مقدّس گفت که آنها این کار را میکنند.

پس از وِسلِی، بعد از این که این کار را کردند، سپس پنطیکاستی ها پیش آمدند. آنها به احیا عطایا رسیدند، شروع به95
تکلّم به زبان ها نمودند، تعمید روحالقدس.

درست مانند زمانی که دانه ی ذرّت سر از زمین بلند میکند. اوّلین چیز ریشه است، سپس برگ ها رشد میکنند. شما یک
مزرعه ذرّت دارید. فکر کنید آن برگ ها رشد میکنند و ذرّت کامل را تولید میکنند. اوّلین، لوتری ها بودند؛ کاکل ذرّت، آن

چه بود؟ متدیست، گَردِه محبّت برادرانه، بشارت، این گرده به سمت دیگران میرفت.

حتّی طبیعت، این ادوار کلیسا را نشان میدهد، متدیست از یک آشفتگی خارج شد. منظورم این است لوتری ها از
آشفتگی خارج شدند. متدیست محبّت برادرانه ی خویش را به حرکت در آورد، دوران بشارت و مبشری بود. بزرگترین مبشرهایی

که تا بحال در دنیا شناخته شده اند در زمان متدیست ها بوده اند. درست است مانند حرکت گرده.

خارج از آن چه اتّفاقی افتاد؟ از آن گرده، خوشه ی ذرّت خارج شد، پنطیکاستی ها دانه بودند شبیه همانی که در خاک96
بود نه برگ، نه یک کاکل، بلکه یک دانه. حال پنطیکاستی ها دور تا دور آن دانه، قارچ درآورده اند، تا جایی که آن دانه را به

سختی میتوانی ببینی. اکنون وقت تمیز کردن آن است. آمین! آنها چه کار میکردند؟ همان کاری که متدیست ها انجام داده اند.
یکی از آنها را در گرده سازماندهی کرد و گفت: “ما جماعت ربانی هستیم.” بیشماری از آنها اکنون هستند. خدای من، مثل سوار

شدن بر شتری با یک کوهان، دو کوهان. حدود شصت یا سی یا چهل تشکیالت مختلف از آنها وجود دارد.

از همه ی97 دادند.  به روش کلیسای کاتولیک رمیتعمید  انداختند،  رمانیسم  در  را  آن  دوباره  آنها چه کار کردند؟ 
پنطیکاستیها میخواهم به من نشان بدهند که کجا خارج از کلیسای کاتولیک رومیکسی به نام “پدر، پسر، و روحالقدس”
تعمید یافته است. لوتر آن را با خود آورد. او کاتشیزم و هر چیز دیگری را با خود از آن خارج کرد و متدیست با آن ادامه داد.
پنطیکاستی ها، شما باید خجالت بکشید، به کالم بازگردید. توبه کنید وگرنه خدا چراغدان های شما را منتقل خواهد کرد،

نوری که بدان رسیده اید. آمین؟ بسیار خوب.

آنها به جای هدایت روحالقدس، پیروی از گروهی از وحانیون را باب کردند. بدین شکل حکومت روحانیون برمردم شکل98
گرفت. به جای شبان عناوینی چون “پدر، کاردینال، سراسقف و ناظرکل” باب شد. پارسایان از این رویکرد بیزار بودند و خدا نیز
با آنها هم صدا شد و گفت: “من هم از آن نفرت دارم.” زیرا اوست که باید اسقف و کاردینال و... باشد. او با تک تک افراد کار

دارد نه با یک تشکیالت، بلکه یک فرد.

حال، عجیب است... به انتها نزدیک میشویم، خوب گوش کنید. فقط یک آیه ی دیگر داریم.

اینجا ما یک دگم کاتولیکی داریم که آغاز میشود یعنی “آموزه ی خلیفه گری رسوالن.” چند نفر این را میدانند؟99
کاتولیک میگوید: “امروز پاپ جانشین و در توالی پطرس آمده است، همان، توالی و توارث مربوط به رسوالن.” چنین چیزی وجود
ندارد. چطور خواست جسمانی شما... چطور شد که عیسو و یعقوب هر دو از یک مادر مقدّس بودند و یکی از آنها مسیحی و
دیگر شرور بود؟ چطور میشود؟ فرآیند گناه و آمیزش جنسی از این بهتر نمیشود ولی در تولد از خداست که ماهیت انسان تغییر

میکند.

خدا از بنیان عالم ما را برگزید. این را میدانستید؟ صبر کنید تا تاریخ را باهم بخوانیم و ببینید که چطور ایرنیوس به خاطر
برگزیدگی اش از بنیان عالم، خدا را ستایش میکرد، چطور سنت مارتین و همه ی آنها به همان خاطر خدا را ستایش میکردند.
مردم از او صحبت میکنند و میگویند: “او پیش از بنیان عالم برگزیده شده بود.” این کالم خداست. آن برادران در صف خدا
قرار داشتند، ولی این کلیسا که در تاریکی بود پس از هزار و پانصد سال از این فضای تاریک درآمد. در آن زمان مانند چراغی

بود که با دود خود نور را مخفی میکند. آن همه چیز را خفه کرد ولی خداوند گفت: “در شامگاه روشنی خواهد بود.”
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“آموزهی خلیفهگری رسوالن” یک پاپ پس از دیگری و قبل ازاین که پاپ بشوی باید از تبار پاپ باشی. خدای من، این100
مزخرف است. کشیشان برای عوام نه مقدّسین و عادلین دعا میکنند و آنها را از گناهانشان خارج میسازند، گناهان آنها را

میآمرزند و برای اعتراف پول دریافت میکنند.

پروتستان ها همین کار را میکنند. آنها تالش میکنند. بر سر شبان خویش دست میکشند و مانند تمام دنیا زندگی
میکنند. او دیگر چیزی از خدا نمیداند میگذارد که در کلیسا بمانند و آنها را اعضای کلیسا میخواند و میگوید که آنها نجات
یافتهاند. اگر تولّد تازه نداشته باشند چقدر در آن روز نا امید و مأیوس خواهند شد. بدون روحالقدس شما فنا شده اید. هیچ کسی

نمیتواند بگوید: “عیسی، مسیح است مگر به روحالقدس.”

کلیسای راستین افسس فریب این واعظین مرتّب و منظّم و هوشمند را نخورد. آنها از آن متنفّر بودند،کلیسای راستین101
فریب نخورد.

مکاشفهی کاذبی که این دوستان داشتند، نقوالویان خوانده شد، چون با کالم خدا مطابق نبود. به من بگویید کجای
کتاب مقدّس تعلیم اعتراف نزد کشیش را میبینید؟ کجا میتوانید ببینید که کسی به جهت آمرزش گناهان به نام پدر، پسر و
روحالقدس تعمید یافته باشد؟ کجای کتاب مقدّس میبینید که تعلیم داده شده باشد با دست دادن برای مشارکت، نام شما در
دفتر حیات ثبت میشود؟ تمام این چیزها را کجا میبینید؟ این چیست؟ این کهانت و کشیشی است؟ یک روحانی که با کالم
خدا صادق نیست، نقوالوی است. خدا گفت: “از آنها تنفّر دارم.” به کالم بازگردید. برادران میدانم که سنگین است ولی من

مسئول نیستم، عیسای مسیح مسئول است بر او فریاد بزنید.

مکاشفهی غلط، نه با کالم، بلکه کالم آنها را “دروغگو و انبیا و رسوالن کذبه خواند.” ولی کلیسا به تعالیم اصیل پولس102
و تعمید روحالقدس با همراهی آیات و معجزات که تعلیم پولس را تأیید میکرد ماند. آمین! به من نشان دهید که کجا خدا تعلیم
آبپاش را تأیید میکند؟ به من نشان دهید که خدا کجا تا به حال عطای صحبت به زبانها و چیزهای عظیم را تنها با دست
دادن با کشیش و ثبت نام افراد در دفتر کلیسا تأیید کرده است؟ آن هم در حالی که همچنان افراد سیگارمیکشند، مشروب

مینوشند، دروغ میگویند، و... دوستان این خواهش جسم است، نبی کاذب.

طریق خدا قدّوسیت است. بگذارید امشب این بر تکاتک اعضای بدن مسیح معلوم باشد. تا زندگی مقدّسی نداشته103
باشید، خدا قربانی شما را نمیپذیرد. قربانی باید با دست های مقدّس تقدیم شده باشد.کاهن اعظم قبل از این که بتواند وارد شود و
قربانی بگذراند، میبایست تقدیس و تقدیم و مسح میشد و... حتّی قبل از این که بتواند به حضور خدا وارد شود و قربانی
بگذراند. درست است؟ آن وقت چطور میتوانید بیرون خیانت، تقلّب و دزدی بکنید، با همسایه ی خویش بدی بکنید بعد

بیایید کلیسا و بگویید: “هللویاه! جالل بر خدا!”؟

مردی میگوید: “دیدم که آنها به زبان ها صحبت میکنند.” این هنور بدان معنی نیست که آنها روحالقدس را دارند..
“دیدم که فریاد زدند.” این هنوز آن معنی را ندارد، روحالقدس یعنی حیات.

کتاب مقدس میگوید: “باران بارها بر زمین میبارد تا آن را مهیّا سازد (عبرانیان6) ولی خار و خسک در انتها در آتش104
افکنده خواهند شد.”

“آفتاب بر عادل و ظالم میتابد، باران بر عادل و ظالم میبارد.” باران میبارد تا گندم را سیراب سازد، کرکاس هم در مزرعه
است هر بار که گندم تشنه باشد، آن وقت کرکاس تشنه است و همان بارانی که گندم را سیراب میکند، کرکاس را نیز سیراب

میکند. خوشه ی گندم سر خود را بلند میکند و میگوید: “جالل بر خدا! هللویاه! هللویاه از دریافت این باران بسیار خشنودم.”
خوشهی کرکاس هم میگوید: “جالل بر خدا! هللویاه! از دریافت این خشنودم.”

ولی آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. درست است؟ آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت.

هفتمین آیه و بعد به انتها میرسیم. این پایان این دوره ی کلیسا است. ما حدود پنج تا ده دقیقه دیر کرده ایم.105

“آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید: ”هر که غالب آید، به او این را خواهیم بخشید که از درخت
حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.“

حال دوستان نگاه کنید؛ این طریقی است که غالب میشوید. ابتدا باید غالب آیید، سپس به میوه میرسید. این غالب
شونده است. تعلیم دیشب مان را یادتان هست؟ یوحنّا قبل از این که بتواند چیزی را ببیند باید در روح میشد. حال شما چگونه
میخواهید بگویید: “اگر او باپتیست نیست، نمیخواهیم به او گوش کنیم، اگر پرزبیتری نیست نمیخواهیم به او گوش کنیم. اگر
او دقیقاً آنچه که کلیسای ما تعلیم میدهد را تعلیم نمیدهد، من...” شما نمیخواهید غالب آیید، شما هنوز روح را نیافته اید. همه

ی شما خارج ازنظم هستید.

در روح شوید و بگویید: “خداوند عیسی دوستت دارم، اکنون هرچه که میدانی نیاز است را بر من مکشوف کن. آن را بر
من وارد ساز.” آن وقت، آن وقت، درست خواهید شد. درست است؟

توجّه کنید، کتاب مقدّس سه بار درکتاب پیدایش و سه بار درکتاب مکاشفه از درخت حیات صحبت میکند. آن روز106
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به آن پرداختیم. یادتان هست؟ دیروز، یکشنبه. تنها شیطان از هر ذرّهی کالم خدا متنفّر است ولی تنفّر او از پیدایش و مکاشفه
بیشتر است. او به پیدایش به خاطر سندیّت آن حمله میکند زیرا میخواهد مردم را وادار کند باور کنند که این گونه نبوده است.
شیطان به اصالت کتاب پیدایش حمله میکند او در پی آن است که مردم روایت کتاب پیدایش را دروغ پندارند. سپس اینگونه
به آن حمله میکند. او قوم را از مکاشفه دور میکند چون کتاب مکاشفه مسیح را به عنوان خدا میشناساند دراین کتاب
ماهیت شریرانهی شیطان و حکم نابودی او آشکار میشود کتاب مکاشفه جاللی که در انتظار کلیسای تقدیس شدهی راهیان
سرمنزل است را به تصویر میکشد. محکومیت نبی دروغین را بازگو میکند. ما در مکاشفه میبینیم که چگونه دروغگویان و
زشت کاران به دریاچه ی آتشین افکنده میشوند. تعجبی نیست که ایشان را از آن دور میکند ولی یادتان باشد درهر دو جا از

درخت حیات در فردوس صحبت میشود.

حال، چند لحظه به آن بپردازیم و “درخت” را بشناسیم. اگر میخواهید عالمت بزنید، انجیل یوحنّا باب 6، عیسی گفت:107
“من نان حیات هستم.” حال یادتان باشد.

حال میخواهیم اینجا از این دو مطلب به عنوان نماد استفاده کنیم. حال، قبل از اتمام مطلب، در دست راست من درختی
است که در باغ عدن درخت حیات خوانده شد و در دست چپم درختی است. در باغ عدن یک درخت حیات و یک درخت
معرفت نیک و بد وجود داشت؟ حال، انسان میبایست به درخت حیات زندگی میکرد نه با لمس درخت معرفت نیک و بد.
درست است؟ و اوّلین مرتبه ای که آن را لمس کرد خود را از خالق خویش جدا ساخت. وقتی اوّلین بار درخت معرفت نیک و بد
را چشید ارتباط خود را با خدا از دست داد. حال خوب فکر کنید. به شما که یادداشت میکنید فرصت میدهم تا آن را درک

کنید چون نمیخواهیم این را از دست بدهید.

عیسی در یوحنّا باب 6... آنها از یک سر چشمه آب مینوشیدند و دست خود را بیهوده بر میافراشتند که پدران آنها از108
حفره ی روحانی آب نوشیدند، او گفت: “من آن صخره هستم که در صحرا بود.”

آنها گفتند: “میگویی که تو پیش از ابراهیم بودی در حالی که بیش از پنجاه سال نداری و میگویی ابراهیم را دیده ای؟
حال میدانیم که تو مجنون هستی، تو شریر هستی.” میبینید؟

او گفت: “پیش از آنکه ابراهیم باشد من هستم.” هستم در بوتهی آتش با موسی بود، بوتهی آتش هستم. پیش از آنکه
ابراهیم باشد من هستم، نه این که بودم.

حال شما کسانی که میگویید دوران معجزات به سر آمده ، باید این متن را تغییر دهید و بگویید: “من بودم عظیم بودم.”
میبینید؟

نه این که “بودم” یا “ خواهم بود” بلکه “هستم.” این در تمام زمان است، او ابدی است. کلمهی “هستم” ابدی است. تمام
ادوار، تمام زمان ها، در تمام چراغدان های طالیی، تمام کلیسا، همه جا، درهر قلب “هستم” (نه این که بودم یا خواهم بود) اکنون

همان طوری هستم که همیشه بودم. میبینید؟ همیشه “هستم”.

آنها میگفتند: “پدران ما... ما تو را نمیشناسیم میدانیم که از شریر هستی.” گفتند: “ پدران ما چهل سال دربیابان مّن109
خوردند.”

وعیسی گفت: “همه ی آنها مردند.” درست است؟ “ آنها مردند لیکن من... من نان حیات هستم که از آسمان از جانب
خدا آمدم. اگر هر که از نان حیات بخورد، هرگز نمیمیرد.”

آنها گفتند: “آیا این مرد بدن خود را برای خوردن میدهد؟ حتماً این مرد دیوانه شده است.”

نان حیات از درخت حیات بود، جاییکه آنها از باغ عدن در حال خوردن آن بودند. او درخت حیات بود. حال، اگر
درخت حیات بود، جاییکه آنها از باغ عدن در حال خوردن بودند او درخت حیات بود. حال، اگر درخت حیات یک شخص
بود، پس درخت معرفت نیک و بد هم یک شخص بود. حال بگویید که مار ذریّت نداشت. اگر حیات از مرد میآید، مرگ از

طریق زن آمد، بسیار خوب، پس او درخت موت بود.

به محض این که این او را آلوده کرد او گفت: “مار مرا اغوا نمود.” درست است. نه این مار، او از بین تمام جانداران110
هوشیارتر بود. او بین شامپانزه و انسان بود ذریت یک جانور معمولی در زن بارور نمیشود ولی این موجود بسیار به انسان نزدیک بود.

و خدا او را ملعون ساخت و تمام استخوانهای او را گرفت، بدون پا، به شکم خود خزید و او را از شباهتی که به انسان
داشت، تبدیل نمود. علم تالش میکند که این را کشف کند. این در اسرار خدا در وسط فردوس خدا مخفی بود. این مکاشفهی

شماست.

او اوّلین پسر خود که قائن بود را به دنیا آورد. درست است؟ پسر شیطان، پسر شیطان. اگر اینگونه نبود آن شریر از کجا111
آمد؟ از آدم که پسر خدا بود؟ او از شریر که پدرش بود به وجود آمد و قتل کرد، اوّلین قاتل شیطان بود، فرزند شیطان.

ببینید که بعد از آن چه اتّفاقی افتاد، نسل قائن را ببینید! بعد از قائن در تمام آن نسل در ادامه، همه دانشمندان و مردان
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بزرگی بودند. کتاب مقدس را بخوانید. آنها خانهها بنا کردند، با فلز کار کردند و دانشمند بودند ولی تمام کسانی که از نسل شیث
بودند (چون هابیل مرده بود، نمادی از عیسی ، او مرد و شیث جای او را گرفت، مرگ، تدفین و رستاخیز) کشاورزان ساده،

دامپرور و... بودند.

حال عیسی گفت: “پدران شما در بیابان از منّ خوردند و همه مردند لکن من نان حیات هستم.” (چه نان حیاتی؟ از باغ112
عدن) “هرکس از آن نان بخورد هرگز نخواهد مرد.” حال، خدا یک فرشته کنار درخت حیات قرار داد که از آن محافظت کند تا

کسی آن را لمس نکند، مبادا از آن درخت بخورند و تا ابد زنده بمانند. درست است؟ زیرا آنها باید از این درخت ادامه مییافتند و
میمردند. درست است؟ زیرا مادامیکه از آن میخوردند، میمردند. قطعاً شما میمیرید، زیرا از آن درخت معرفت نیک و بد

خورده اید.

حال، بیایید نگاهی به درخت معرفت نیک و بد داشته باشی. ببینید که این چه کاری انجام داده است. نکتهی اوّل،
ببینیم... انسان ها از درخت معرفت نیک و بد باروت را اختراع کردند. نکتهی بعدی که ما انجام دادیم، ما از درخت معرفت
نیک و بد اتومبیل را اختراع کردیم که کشنده تر از باروت است. ما به بمب هیدروژنی دست یافتیم. خدا چیزی را نابود نمیکند،

انسان است که با دانش خویش خود را نابود میکند.

ولی هر چه از آن خداست، خدا آن را دوباره بر میخیزاند؛ خدا چیزی را از دست نمیدهد. عیسی چنین گفت، درست113
است.“ هر که از این نان بخورد حیات ابدی دارد و من در آن روز آخر او را بر میخیزانم.” این وعده ی اوست.

آنها از درخت معرفت نیک و بد خوردند و بدین طریق میمیرند ولی به محض این که بتوانند به این درخت برسند، حیات
ابدی خواهند یافت.

هم اکنون به جای فرشتهای که گماشته شده بود تا انسان ها را از درخت برانند فرشتگانی گماشته شدند که آنها را به
سوی درخت هدایت میکنند. آنها فرشتگان کلیساها هستند. پیغام آنها از این قرار است؛ هر انسان میتواند به درخت دسترسی
داشته باشد. فرشتگان کلیسا انسان را به سمت نام مسیح هدایت میکنند. عیسی مسیح همان درخت حیات است که در میان
فردوس خداست. آنجا از آن درخت محافظت کرده و آنها را از آن دور میکرد، اکنون آن بیرون است و آنها را به سمت آن درخت
هدایت میکند. امیدوارم درک کرده باشید. درخت حیات در وسط فردوس خداست که شما میتوانید بخشی از آن بشوید و
پسران و دختران خدا شده و تا ابد زندگی کنید.“هر کدام که کالم مرا بشنود و به فرستنده ی من ایمان آورد حیات ابدی دارد و

هرگز در داوری نایستد بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است.”

برادر، خواهر مطمئنم... میدانم که اکنون شما را رنجانده ام. چنین منظوری نداشتم. میدانید؟ خدا این را میداند ولی باید114
اینگونه آن را انجام دهم تا به شما نشان دهم که ما در کجا هستیم. گمان نمیکنم که فرصت زیادی داشته باشیم. نمیخواهم چون
عضو یک تشکیالت هستید شما را غیر مسیحی بخوانم، مردم قربانی شرایط هستند. آنها نمیدانند که چه کار میکنند، تمام کاری

که والدین آنها کرده اند، رفتن و ملحق شدن به یک کلیسا است.

ولی برادر بگذارید قبل از رفتن مان چیز دیگری برای شما بازگو کنم. نبی گفت... به انبیا ایمان دارید؟ کتاب مقدّس
میگوید آنها را بشنویم. نبی گفته است: “زمانی میرسد که دیگر روز و شبی باقی نیست بلکه پریشانی ولی در شامگاه، درست قبل

ازغروب خورشید، روشنایی خواهد بود.” درست است؟

حال ببینید که چه داشته ایم با هم نگاه کنیم. از نظر جغرافیایی، خورشید در کجا طلوع میکند؟ درشرق، درست است؟115
درغرب غروب میکند. فردا نقشه میآورم و به شما نشان میدهم وقتی روحالقدس در اورشلیم فروریخت یک تصویر کامل ساخت،
این تسلسل است. این درست به سمت ایرلند میرود، در آن حوالی، از آنجا به سمت کرانه ی غربی میآید دوباره در آنجا میریزد،
یک تصویر کامل، جایی که انجیل رفت. حال، تمدّن با خورشید به حرکت درآمده است. چند نفر این را میدانند؟ شما این را

تعلیم دیده اید و میدانید قدیمیترین تمدّنی که داریم چنین است، و بعد از آنجا به سمت شرق میآید و زمانی که روحالقدس...

زمانی که خورشید از این مه و ابر شروع به تابش میکند، مهم نیست که بذر کجاست، آن بذر حیات میباید، زیرا حیات116
گیاه به خورشید است. این را میدانیم. میتوانید روی یک تکّه چمن را بتون بریزید ولی بهار بعدی بیشترین چمن درکجاست؟
درست در انتهای آن بتون. چرا؟ این حیاتی است که زیر آن است، نمیتوانید حیات حقیقی را مخفی کنید. آن حیات کوچک، به
محض این که بداند آفتاب در حال تابیدن است مانند کرم راه خود را از زیر آن بتون باز میکند تا بتواند سرش را از زیر آن رو به

هوا بلند کند و خدا را ستایش کند.

نمیتوانید “حیات” را مخفی کنید، وقتی تولّد تازه دارید نمیتوانید “حیات” را مخفی کنید. وقتی حیات را یافته باشید،
چیزی فریاد خواهد زد.

حال، همهی چیزهایی که اکنون مرده است و بذرهای کوچکی باز شده اند، ساقهها بیرون آمده اند، و این مرده است، ولی117
حیات هنوز آن جاست. حال، زمانی که آفتاب در بهار شروع به تابش میکند، گل های کوچک پدیدار خواهند شد. دوباره همه
چیز سر خود را بلند خواهد کرد. (از زیر سنگ ها) دوباره بلند خواهد شد و خواهند زیست. درست است؟ زیرا آفتاب در حال

تابیدن است.



22عصر کلیسای افسس

حال، یک روز پسر خواهد تابید او که خالق حیات ابدی است و هرچه که برای حیات ابدی در او پیوند خورده باشد. او
گفت: “در روز آخر آن را بر میخیزانم.” میدانید منظورم چیست؟ حیات ابدی در روز آخر بلند کرده خواهد شد، اگر شماها را
در دریا دفن کنند، اگر بدنتان را بسوزانند و آن را در چهارگوشه ی جهان پخش کنند، خدا در روز آخر آن را برمیخیزاند. اگر

باید شکم شیرهای گرسنه را پر کنید، یا این که فسیل شوید و تمام حیات تان از شما گرفته شود، خدا آن را بر میخیزاند.
“موهای شما نیز شمرده شده است.” آمین! خدا آن را بر میخیزاند.

حال اینجا را ببینید. اگر انسان از طریق زن میمیرد، از طریق مرد حیات مییابد. سهیم بودن در زن درآن نوع حیات،
میدانید که خواهید مرد. هیچ راهی جز آن نیست، شما خواهید مرد ولی وقتی از آن دریافت میکنید زنده خواهید ماند. هیچ چیز
دیگری نیست، شما زنده میمانید. آمین! اگر آن یقیناً موت را به بار میآورد، یقیناً این حیات را ثمر میآورد. تنها راهی که

میتوانید آن را دریافت کنید، این است که حیات داشته باشید.

حال، نبی گفت: “که در شامگاه روشنی خواهد بود.” حال نگاه کنید. او گفت روزی خواهید بود که آشفتگی است،118
نمیتوانم بگویم روز است یا شب. مثل هوای ابری، مه آلود و روز سرد، ولی خورشید همچنان نور میبخشد.آنجا باالتر از آن ابر و مه،
خورشید روشنی میبخشد به اندازه ی کافی نور میبخشد که بتوانید راه بروید و ببینید که چطور جلو بروید ولی هنوز یک روز

آفتابی زیبا نیست. میبینید؟ همه چیز در آن روز به سختی میتواند زیست کند.

اگر چیزی زیر زمین کاشته باشی، جایی که آفتاب به آن نرسد، آن گیاه خوب رشد نمیکند. این طور نیست؟ شما
کشاورزان این را میدانید. ذرّت را در سایه یا یک جایی مثل آن بکارید، رشد نخواهد کرد. تو باید این را بدانی که گندم هایت را

کجا میکاری، اگر تابستانی سرد و بارانی داشته باشی آنها رشد نخواهد کرد.

این اتّفاقی است که در خالل این ادوار برای کلیسا رخ داده است یعنی خوب رشد نکرده است. به خاطر فرقه ها کوتاه و119
کم رشد مانده است. “نام خود را در این کتاب بگذارید، ما آن قدر نور داریم که بدانیم خدایی هست.” خوشحالم “ما آن قدر نور
داریم که بدانیم یک مسیح هست که در روز داوری خواهد آمد، ما نور داشته ایم. سپس نام خود را در دفتر ثبت نموده ایم، با

شبان دست داده ایم و این کارها را انجام داده ایم.” بسیار خوب، ولی اکنون زمان شامگاه است.

حال، تمدّن از شرق به غرب میآید و ما اکنون در کرانه ی غربی هستیم. نمیتوانیم جلوتر برویم، اگر جلو برویم دوباره در
شرق هستیم، نمیتوانیم جلوتر برویم، ما در کرانه ی غربی هستیم.

حال کتاب مقدّس میگوید که: “در شامگاه روشنایی خواهد آمد.” چه آفتابی است که در شامگاه میتابد؟ این با آن120
خورشیدی که در صبحگاه طلوع میکند، متفاوت است؟ خوب، پس خدا چه چیزی را وعده داده است؟ حال میخواهیم به آن
بپردازیم، تأمل کنید، درست اینجا و در این دوره. کتاب مقدّس نیزمیگوید، چنانکه جلو میرویم و من این ادوار کلیسا این را
اثبات خواهم نمود “شامگاه نوری در غرب پدیدار میشود که فرزندان عدالت را با شفای بال هایش باز میآورد و همان آیات و

معجزاتی که آنجا در شرق انجام شد، با ریزش دوباره ی روحالقدس درغرب انجام خواهد شد.”

در شامگاه روشنی خواهد بود

راه جالل را حتماً خواهید یافت

در آن آب راه، امروز نور است

در نام عزیز عیسی دفن شده

پیر و جوان از گناهانتان توبه کنید

روحالقدس حتماً وارد خواهد شد

روشنی شامگاه آمده است

حقیقت است که خدا و مسیح یک هستند

در شامگاه روشنی خواهد بود

همان چیزی که پطرس گفت: “بر شما معلوم باد، که خدا همان عیسی است که شما او را مصلوب نمودید. خداوند او را
مسیح قرار داده است همهی شما توبه کنید و به جهت آمرزش گناهان درنام عیسی مسیح تعمید گیرید.”

همان طور که آن شب درمورد نسخهی پزشک صحبت میکردم، مردم دوست ندارند نسخهی پزشک بگیرند. اگر او121
درمان درد شما را دارد و بیماری شما را شفا میدهد در صورتی که شما از گرفتن آن سرباز بزنید، پزشک مقصّر مرگ شما نیست.

خیر قربان، این تقصیر شماست، چون از گرفتن آن ابا کردید.

اکنون، اگر دکتر برای شما نسخه ای بنویسد و شما آن را نزد داروخانهی قالبی ببرید و چیزی در آن بگذارد که نباید باشد،
این هم شما را خواهد کشت. درست است؟ دکتر آن قدر مطالعه کرده است که بداند در آن نسخه چقدر دارو باید بنویسد تا
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میکروبی که در بدن شماست از بین برود و در آنجا چقدر پادزهر وجود دارد که با آن زهر مقابله کند و شما را نکشد. باید هم سطح
باشند، اگر پادزهر زیاد تجویز کنی به بیمار کمکی نخواهد کرد، اگر سم زیادی هم بنویسی بیمار را خواهد کشت. بیایید متعادل

باشیم.

سوال این بود، نبی گفت: “آیا بلسان در جلعاد نیست و طبیبی در آن نی؟ پس دختر قوم من چرا شفا نیافته است؟” چه122
اتّفاقی برای کلیسا افتاده است؟ چه شده است که ما این همه کلیساهای بیمار داریم؟ زیرا ما یک داروخانه ی تقلبی داشته ایم که

نسخهی اشتباهی به ما داده است. درست است. او هرگز نگفت: “پدر، پسر و روحالقدس”

نسخه چه میگفت؟ پطرس اینجاست. چند نفر میدانند که او کلید ملکوت را داشت؟ عیسی چنین گفت، او چه
گفت؟

وقتی آنها این صدا را شنیدند (آنها داشتند فریاد میزدند به زبان ها صحبت میکردند و چنین اوقاتی داشتند) آنها گفتند:
“این مردان مست شراب هستند.”

پطرس گفت: “این مردان مست شراب نیستند چنانکه شما تصوّر میکنید، میدانید که ساعت سوم از روز است بلکه این
همان است که یوئیل نبی از آن سخن گفت، خداوند میگوید: در ایّام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم
ریخت، پسران و دختران شما نبوّت کنند و بر غالمان و کنیزان نیز از روح خود خواهم ریخت، آنها نبوّت خواهند نمود و آیات از

آسمان و بر زمین، از دود و آتش به عمل خواهم آورد و چنین خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.”

به عالوه داود پاطریارخ هم گفت: “از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد123
بود، زیرا که نفس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند...” ای برادران میتوانم
درباره ی داود پاطریارخ با شما بی محابا سخن بگویم که او وفات نموده، دفن شده و مقبره ی او تا امروز درمیان ماست. پس چون
نبی بود رستاخیز مسیح را دید. “بر شما معلوم باد که این عیسی که شما او را مصلوب نمودید، خدا او را خداوند و مسیح قرار داده

است.”

پس چون این را شنیدند دلریش گشته گفتند: “ای برادران” یا “دکتر شمعون پطرس برای ما نسخه بنویس. چگونه این را
دریابیم؟ ما درمان گناه را میخواهیم.”

حال به او و آن چه گفت، نگاه کنید. متوجّه میشوید که این کلیساها کجا از مسیر خارج شدند. او گفت: “یک لحظه124
صبر کنید! میخواهیم یک نسخه بنویسیم و این یک نسخهی ابدی است. این از آن شما، فرزندان شما و آنان که دورند و هر که

خداوند خدای ما او را بخواند خواهد بود.”

او چه گفت؟ چگونه آن را بیان کرد؟ همان طور که کلیسای کاتولیک انجام داد؟ همان گونه که بابتیست انجام داد؟ مثل
متدیست ها؟ هر یک از آنها یا چیزی کسر کرده یا چیزی افزوده اند. مثل پنطیکاستی ها؟ هر کدام از آنها کم و زیاد کرده اند
ولی او چه گفت؟ “توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روحالقدس را
خواهید یافت.” یک نسخهی ابدی “زیرا که این است وعده برای شما و فرزندان شما و همهی آنانی که دورند یعنی هر که خداوند

خدای ما او را بخواند.” این در تمام ادوار کلیسا دوام داشته و به تک تک آنها داده خواهد شد.

خداوند، دستان مرا تطهیر کن، قلب مرا تطهیر کن خداوند. اگر باعث شود تمام دوستانم را از دست بدهم. بگذارآن گونه125
که پزشک نسخه را تجویز کرده انجام دهم.

به همین دلیل است که شما به کلیساهای مردهی زیادی رسیده اید، به اعضای مرده دست یافتید. شما پادزهر زیادی اضافه
کرده اید و آن قدر آن را دور کرده اید که دیگر اصالً خود نسخه نیست، این مرگ است. اگر حیات را میخواهید، اگر

روحالقدس را میخواهید، آن چه را که خدا گفته است دنبال کنید.“چیزی بر آن نیفزایید و کم نکنید.” سپس اینجا به مکاشفه
میرسیم که میگوید: “هر کس کالمیبر آن بیفزاید یا از آن کم کند، سهم او از درخت حیات منقطع خواهد شد.” خدای من،

این دکتر اصلی است. او را دوست دارم. شما دوست ندارید؟

در آن دورهی عظیمِ عصر افسس، آن ارتداد در حال شکل گیری بود تا تشکیالت را بسازد و شبانان و شماسان... یا126
شماسان خیر، بلکه شبانان... شبانان خِیر، بلکه کاردینال ها و اسقف ها و پاپ های کلیسا، به کلیسا و به روحالقدس میگویند:

“نمیتوانی این را اینجا داشته باشی.” حال اینجا ارباب کیست؟

یک بار این از پطرس خواسته شد. گفتند: “دیگر نمیتوانی به نام عیسی موعظه کنی. اگر بخواهی میتوانی موعظه کنی ولی
نه به نام عیسی.” شیطان از این اسم تنفّر دارد.

پطرس گفت: “برای من بهتر است.” کتاب مقدّس گفت: “پطرس (پر از فرقه؟ یا) پر از روحالقدس گفت: ”صبر کنید،
بروم از ناظر خودمان بپرسم نظرش در این مورد چیست؟“

بگذارید بگویم؛ آیا میدانستید که جماعت ربانی ها یک روانپزشک برای قضاوت دارند و مبشرین خود را قبل از این که127
وارد خدمت شوند نزد روانپزشک میبرند تا ببینند از نظر ذهنی آمادگی مبشری دارند؟ کلیسای جماعت ربانی که پنطیکاستی
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هستند چند نفر تا به حال این را شنیده اند؟ حتماً این را همه میدانند، حتماً کیست که باید در این مورد قضاوت کند،
روحالقدس یا روانپزشک؟ میبینید؟ انسان به تئوری ها و آموزه های انسانی رسیده است. میبینید. صبر کنید تا به آن دورهی

پنطیکاستی برسیم. خدا آن چیز را درست مانند دنیا خواهد سوزاند بله، آقا! قطعاً.

ولی روزهایی پر شکوه خواهد آمد. یادتان باشد گوش کنید، هفت دورهی کلیسا وجود دارد. درست است؟ هفت دورهی128
کلیسا هست و یادتان هست وقتی آنها خارج شدند تا داماد را مالقات کنند با برخی در همان ساعت نخست به خواب رفتند
(درست است) ساعت دوّم (مسلماً نمردند، به خواب رفتند) ساعت سوّم، ساعت چهارم، ساعت پنجم، ساعت ششم و در
ساعت هفتم صدایی رسید، “اینک داماد میآید، به استقبال او بشتابید.” چه اتّفاقی افتاده؟ تمام آن باکره هایی که در خواب

بودند، بیدار شدند.

در آن صبح آفتابی و بدون ابر، وقتی مردگان در مسیح برخیزند

(بدون ابر نور شامگاهی خواهد تابید)

و آن صبح جاویدان خواهد شد، روشن و آفتابی

وقتی نجات یافتگان دنیا در خانه ی خویش جمع شوند، در آن سوی آسمان

وقتی همه در آن سو خوانده شوند، من آنجا خواهم بود

وقتی همه در آن سو خوانده شوند

وقتی همه در آن سو خوانده شوند

وقتی همه در آن سو خوانده شوند، آنجا خواهم بود

از طلوع تا غروب خورشید برای آقای خویش کار کنیم

از محبّت و عشق شگرف او صحبت کنیم

سپس وقتی تمام حیات تمام است، و کار شما در دنیا انجام شده باشد

وقتی همه در آن سو خوانده شوند...

(همهی فرزندان اکنون دست های خود را بلند کنید)

وقتی همه در آن سو خوانده شوند

وقتی همه در آن سو خوانده شوند

وقتی همه در آن سو خوانده شوند

وقتی همه در آن سو خوانده شوند، آنجا خواهم بود (ما از شما قدردانی میکنیم)

در یک جای زیبا کنار هم129

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

در یک جای زیبا کنار هم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

سرودهای قدیمیکلیسا را دوست دارید؟

برای پدر عزیزمان در آسمان

ستایش و تکریم خویش را تقدیم میکنیم

برای عطای باشکوه محبّت او

و برکتی که روزها را تقدیس کرده است

در یک جای زیبا کنار هم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

در یک جای زیبا کنارهم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

حال با کسی که کنار شماست دست بدهید، خوب است.
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در یک جای زیبا کنارهم (بگویید من شما را مالقات میکنم برادر)

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

در یک جای زیبا کنارهم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

این سرود زیبا... (همه با هم بخوانید)

دیگر روح ما رنج نخواهد کشید

و نه حسرتی برای آرامییافتن

همه با دستان بلند شده

در یک جای زیبا کنارهم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

در یک جای زیبا کنارهم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

اکنون با سری خم شده در حضور خدا، این را بگوییم [جماعت بعد از برادر برانهام تکرار میکنند:] “خداوند عیسی130
دوستت دارم. ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست. خدا که در جسم آشکار شد تا گناهان من را بردارد. به شایستگی خود
توکل ندارم زیرا چیزی ندارم ولی در توکل جدّی هستم به شایستگی عیسی مسیح که منجی من است. خدای من، پادشاه من.

او را دوست دارم آمین.”

اگر خدا بخواهد فرداشب ساعت 7 به کلیسای اسمیرنا میپردازیم.131

در یک ساحل زیبا (با سرهایی باال)... (همه با هم)

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم (همه با هم)

در یک ساحل زیبا

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

حاال آرام، همه با خوشی

برای پدر عزیزمان در آسمان

دیگر روح ما رنج نخواهد کشید

و نه حسرتی برای آرامییافتن

برای عطای باشکوه محبّت او

و برکتی که روزها را تقدیس کرده است

در یک جای زیبا کنار هم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم

در یک جای زیبا کنار هم

در یک ساحل زیبا مالقات میکنیم
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