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عصر کلیسای ساردس
جفرسون ویل ایالت ایندیانا

... پادشاه، برادرم اآلن داشت به من می گفت که این دستمالها برای کسی است که بخاطر سرطان در حال مرگ است.1
پس چند لحظه برای آنها دعا می کنم. [برادر نویل می گوید که دو درخواست دیگر هم آن طرف است] دو درخواست؟ بسیار

خوب... [«آن یکی، یک درخواست است»] بسیار خوب. آقا. من آنها را اینجا می گذارم تا برای آنها دعا شود.

یک نفر یک یادداشت را آورد، آمد و یک یادداشت را اینجا گذاشت... در مورد جلسات فردا. تمام شما که به دیدن ما به2
اینجا آمده اید، خوشحال می شویم که فردا بعد از ظهر ساعت 2 در جلسه شرکت کنید، چون جلسات بر روی نوار ضبط
خواهند شد. و اگر فردا کاری ندارید، یکی از پیغامهایی که تابحال نشنیده اید را خواهیم داشت و بعد جلسه ی دعا داریم و
انتظار اوقاتی خوب را در خداوند داریم. فردا ساعت 2 بعد از ظهر. من بسیار مشغول خواهم بود، چون یکشنبه صبح و همچنین

یکشنبه شب و فردا شب نیز اختصاص داده ام به تاریخ کلیسا و آن ادوار کلیسایی.

و حال، یکشنبه صبح، به خواست خدا، منتظر اوقاتی عظیم هستیم، چون یکشنبه صبح تعطیالت آخر هفته است، یعنی3
از شنبه شب... به کلیساس الئودیکیه می پردازیم. ولی یکشنبه صبح می خواهم به باکره های نادان بپردازم و به یکصد و چهل و
چهار هزار یهودی و آن باقیمانده هایی که این پیغامها را به هم وصل می کنند، یکشنبه صبح. جلسات ساعت نه صبح شروع
خواهد شد. درست است، جناب شبان؟ ساعت نه صبح، یکشنبه صبح که می خواهیم به این امور بپردازیم، مثل«باکره های
نادان چه می شوند؟ باکره های دانا چه می شوند؟ چه زمانی باز می گردند؟ یا آن یکصد و چهل و چهار هزار نفر کجا ظاهر می
شوند؟» و خیلی چیزهای دیگر که سعی می کنیم یکشنبه صبح آنها را کنار هم قرار دهیم که همه ی آنها از این پیغام سرچشمه

می گیرند. و بعد یکشنبه شب، اگر خدا بخواهد به آخرین فرشته ی کلیسا، و پیغام داده شده به عصر الئودیکیه می پردازیم.

و حال، فردا اینجا جلسه ای خواهد بود که آن را ضبط می کنند. برادر جین به من گفت که... فردا بعد از ظهر ساعت دو4
جلسه را شروع می کنیم. و شما که می خواهید برای گوش کردن به پیغام بیایید. یا در مذبح دعا باشید، یا شما که به دنبال
دریافت روحالقدس هستید، اوقاتی عالی خواهیم داشت. کلیسا همیشه برای کسانیکه می خواهند بیایند دعا کنند و خداوند را

بیابند باز و گرم است و در انتظار آنها هستیم، و ما... و از شما انتظار داریم که اینگونه باشید، فردا بعد از ظهر منتظر شما هستیم.

یا هر زمان که بخواهید برای دعا به کلیسا بیاییدهمیشه فضا برای شما مهیّا است. و اگر احیاناً درها بسته و یا قفل بودند،5
آن طرف خیابان منزل برادر من است که مسئول این کار است. فکر کنم شماره ی 411 باشد که... یا 811، درست است...؟
811، درست است آن گوشه روبروی کلیسا، شماره 811. یا... اگر بسته بود همسر او کلید دارد ولی معموالً از صبح زود درها را
باز می کنند. شبها بعد از جلسات برای اینکه بچه ها وارد آن نشوند درها را می بندند، می دانید، برای اینکه از شکستن پنجره
ها و این چیزها جلوگیری شود، خودتان بچه ها را می شناسید، خصوصاً بچه های این زمانه را. پس به همین دلیل درها بسته می
شود، ما از اینکه درهای کلیسا بسته باشد خیلی بدمان می آید، شاید اگر آن یکی در تعمیر شد آن را نصب کنیم تا شرایط

متفاوت باشد و ما... و یک نفر دایماً آنجا باشد تا افراد بتوانند برای دعا بیایند و بدنبال شفا و روحالقدس باشند.

شما که روحالقدس را در زندگی خود ندارید، بیایید و در اینجا بمانید، اگر می خواهید تمام شب را بمانید، آنقدر بمانید تا
آن را دریافت کنید.

چه کسی بود که چند وقت پیش سرود «خدا در من و خدا در همه جا» را می خواند؟ گمان کردم ربوده شدن اتّفاق افتاده6
است، به اطراف نگاه کردم و دیدم همه سر جای خودشان هستند. واقعاً اوقاتی عالی بود و سپاسگذار آن هستم. می توانیم همیشه

به این صورت باشیم و برای آن بایستیم. بله، آقا. این است... تازه وارد شده بودم که آن را شنیدم.

و بسیار در این جلسات دلتنگ آن سرودها شده ام چون گمان می کردم شاید... اوه، بسیار سرم شلوغ بود و شما می دانید
که این چگونه است. مردم با هواپیما و قطار و... می آیند، شما هرگز این را نمی دانید، چون خیلی وقتها تلفنی است و باید
بروید و آنها را مالقات کنید و برایشان دعا کنید، همه جا، در جاهای مختلف. این مشکل است. ولی ما همیشه از اینکه بتوانیم
افراد را مالقات کنیم و هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم بسیار خوشحالیم چون ما خادمین خداوند عیسای مسیح برای

قوم و در این دوران هستیم. دوست داریم کاری پیش از آنچه اکنون انجام می دهیم را انجام دهیم، ولی نمی توانیم.

9.امروز صبح یک خادم از حال رفت، بخاطر ضعف عصبی، یک دوست خوب. چون او... او بیش از اندازه کار کرده7
بود... میخواست بلند شود، دختر کوچکش در اتاق ایستاده بود و شروع به چرخیدن در اتاق کرد. دختر یک پیژامه ی قرمز بر تن
داشت، آن خادم می گفت آخرین چیزی که به خاطر می آورد یک نقطه ی قرمز بود که داشت می چرخید و می چرخید و می
چرخید. و سپس بیرون رفت. آنها به سرعت او را بلند کردند. این بدلیل کار زیاد است. می بینید. شما - شما- شما می دانید که
هنوز در جسم و فیزیکی هستید و ما... فکر می کنیم که تمام بار بر ما قرار داده شده است. ولی می دانید، خدا در هر جایی
خادمینی دارد که به آن بپردازند و بخشی از آن را انجام دهند، ما بهترین کاری را که از دستمان بر می آید انجام می دهیم. ولی یک
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خادم نیکو تالش می کند تا در ایّام آخر هر کاری که می تواند برای خداوند خویش انجام دهد. مطمئنم... خدا همانجا او را امداد
نمود و شفا داد، اکنون او حالش خوب است و به شادی به راه خویش ادامه می دهد.

اوه، امروز یک چیز عظیمی اتّفاق افتاد. نمی خواهم با این چیزها شروع کنم، ولی... می دانید، به همسرم گفتم، گفتم:8
«یک مرد کوتاه قد، چهارشانه با چشمانی تیره به اینجا خواهد آمد، او آن نشان را خوانده و شروع می کند به... امّا تو او را صدا
کن.» گفتم: «چون خدا برای او یک پیغام دارد.» و بلند شدم کتاب مقدّس را باز کردم، و گفتم: «اینها را اینجا می گذارم تا

ببینی این دقیقاً چیزی است که خدا از او می خواهد انجام دهد.»

هشت سال پیش، یک مرد لهستانی، از لهستان، در لهستان بلند شد. در یک جلسه، به جایگاه آمد و گفتند... روحالقدس9
به او نظر کرد، به او گفت: «گیج شده ای.» این چیزی است که... او فکر می کرد من این را گفته ام، ولی روحالقدس بود که
گفت. و با او ماند و سر انجام دیشب او را از کانزاس سیتی به این ساختمان آورد، او زمانیکه در مورد تعمید آب شنید واقعاً گیج
شده بود، به هتل خود برگشت، و روحالقدس به او گفت: «بلند شو و به آنجا برو.» یک نفر می خواست با او بیاید ولی او
نپذیرفت، چون در خواب دیده بود که تنها می آید. می بینید؟ و بعد... آن آقای محترم داشت نشانه ها را مطالعه می کرد، داشت

برمیگشت که همسرم صدایش کرد و من به سمت در رفتم، گفتم: «خودش است بگذار بیاید تو.»

گفت: «باید چکار کنم؟» بعد از اینکه دید گفت: «حال این را می بینم.»

گفتم: «می خواهم این را به شما نشان بدهم تا آن را بدانید.» گفتم: «خداوند به من گفت که شما در راه آمدن هستید.»
می توانید از او بپرسید. گفتم: «حال، کالم اینجاست، قبل از اینکه جلو بروید، آن را بخوانید.»

خوب، او االن اینجاست تا به نام عیسای مسیح تعمید یابد. پس...؟ تا آنجا که من میدانم، شاید اآلن اینجا حاضر باشد.10
اینجا هستید برادر؟ یک برادر، یک برادر لهستانی. هاه؟ بله، آن پشت،آن گوشه، بله. بلند شوید... دستتان را بلند کنید تا
دیگران بتوانند شما را ببینند. بسیار خوب. دیدن روحالقدس... این چیزی است که هر بار اتّفاق می افتد. خیلی از افراد فکر می
کنند که دیدن رویا فقط روی این جایگاه اتّفاق می افتد. اوه، اینگونه نیست، چگونه است برادر لئو؟ همه جا، می بینید، این
حداقل مکان آن است. این فقط جایی است که اندکی از آن رخ می دهد خارج از آنجا، جاییکه تمام روز و شب رخ می دهد. می
بینید. بله، از همسرم بپرسید، و او... یا همسایگانم، برادر وود یا تمام کسانیکه آنجا هستند. اوه، خدای من! اینها چیزهای کوچکی
هستند؛ چیزهایی بزرگتر خارج این جایگاه رخ می دهد. و حتّی نیمی از آنها هرگز گفته نشده است. اوه! بسیار برای آن

خشنودم، اینکه می دانم خداوند ما بزودی می آید و ما میخواهیم همیشه با او باشیم، نه همیشه بلکه برای ابدیّت، برای ابدیّت.

حال، به خواست خدا، به گمانم این هجدهمین یکشنبه باشد، یک هفته، هجدهمین هفته، هجدهمین هفته و هجدهمین11
یکشنبه. نبرد سختی داشتیم، شیطان سعی می کرد من را به آنفلونزا مبتال کند و من آن را به خود او بر می گردانم، و او به من و
من به او. بعد... یک نبرد کامل و سخت داشتم. شاید هفته ی آینده با آن به نبرد بپردازیم... به خواست خدا، می خواهم هفته ی
آینده یک جلسهی دعا برای بیماران داشته باشیم، یکشنبه ی آینده. چون این امور مدام عقب افتاده و موارد اورژانسی وجود
دارد که باید به سرعت به آنها بپردازیم، چون در تمام ساعات شبانه روز آنها در آمد و رفت هستند. پس در هجدهمین یکشنبه،
یک مراسم دعا برای شفا و بهبودی را خواهیم داشت. اگر کسی از عزیزانتان هست که نیاز به دعا دارد، خوب آنها را بیاورید، یا

آنها را در آن زمان برای دعا بیاورید.

حال، خیلی از اهالی جفرسون ویل به من می گفتند وقتی در آن زمان به اینجا می رسند، (ساعت پنج، یا شش) می12
گفتند که دیگر جای کافی برای ماشینهایشان پیدا نمی کنند. پس آنها... به آنها گفتم: «اینها برادرانی هستند که میهمان ما

هستند و از همه جا میآیند، خیلی از خادمین.» گفتم: «آنها تعلیم خویش را بر این قرار می دهند.»

و ما تالش می کنیم که به سرخطها بپردازیم. و بعد، مدّتی بعد، تمام آن را در یک کتاب خواهم گنجاند و اندکی اضافه تر
از اآلن خواهد بود، چون... توجّه کنید، در دو شب گذشته، تالش نمودم، تالش کردم که خالصه وار جلو برم، چون آن قلّه ی
بزرگ، این چیزی است که می خواهم دیده شود، آنجا که مکاشفه ی مسیح در این عصر است، اینکه آن چیست، این چیزی

است که میخواهم دیده شود.

و اکنون قبل از اینکه شروع به خواندن کالم بکنیم... می دانم که فردا روز خرید است و همه ی ما باید برویم و مایحتاج خود13
را برای شنبه شب خریداری کنیم و باید آنها را شنبه غروب یا شنبه صبح بگیریم، پس شنبه شب ما برای اینکه به کلیسا بیاییم
آزاد است. پس امشب جلسه را زودتر به اتمام می رسانیم که فردا برای انجام کار خسته نباشید. و بعد از ظهر و همچنین برای شب

بتوانید برای جلسه با برادران به کلیسا بیایید.

حال، اگر بخواهید، می توانیم چند لحظه برای دعا سرپا بایستیم.

حال، قبل از اینکه دعا کنیم می خواهم بدانم آیا کسی هست که درخواست دعای خاصی داشته باشد، اگر این طور
است با بلند کردن دست خود این را به ما اطالع دهید. خدا می بیند. حال می بینید که ما در یک دنیای نیازمند هستیم یا نه
برادران. فکر کنم نود و پنج یا نود و هشت درصد حضّار دستشان را بلند کردند... حال، یادتان باشد، شما بدون اینکه خدا

بداند، نمی توانید حتّی تکان بخورید. می بینید؟ او نیّات شما را می داند. او می داند که شما چه درخواستی دارید.
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سرهایمان را خم کنیم.

پدر آسمانی و عزیز ما، امشب به قدوسیّت تو نزدیک می شویم، به تخت تو، توسط وعده ی تو که فرمودی ما را می شنوی.14
و اگر ایمان داشته باشیم، آنچه طلبیدیم به ما عطا خواهی کرد. ما تمام خطایای خود را اعتراف می کنیم. ما دریافته ایم که
خداوندا، شایسته ی هیچ یک از برکات تو نیستیم. همه ی ما ناشایست هستیم،و اگر شایسته بودیم و کار بزرگی انجام داده

بودیم، به اینجا نمی آمدیم. اوه، پدر، وقتی به جلجتا می نگریم که بزرگی را از ما برداشت، دیگر هیچ چیز را به جز عیسای مسیح
مصلوب نمی شناسیم. سپس وقتی می بینیم که بعد از سه روز به جهت عدالت ما بر طبق کتب برخاست، و بعد از چهل روز به
شکل روحالقدس بازگشت تا در ما ساکن شود تا زمان ظهورش در آسمان در زمان آخر، و می بینیم که زمان آخر به سرعت در

حال نزدیک شدن است. و ما شادترین افراد هستیم، خداوندا، چون تو این افتخار عظیم را نصیب ما کرده ای.

پدر، امشب شکرگزار این جماعتی هستم که با قلبی فروتن، گوش میکنند...؟ و بعد، خداوندا، دعا می کنم که امشب15
لبهای من را تقدیس کنی، هر شب و هر بار که پشت منبر تو می آیم تا با قوم تو سخن بگویم، خداوندا، هرگز نگذار تا چیزی
غلط را بگویم. هنوز قدرت داری تا دهانها را ببندی، چنانکه در چاه شیران با دانیال انجام دادی. و اگر من چیزی می گویم که
خالف ارادهی توست، دهان من را ببند، خداوندا، تا سخن نگویم. افکار من را تفتیش کن، من را به راستی هدایت کن،
خداوندا، به جاییکه چیزی جز حقیقت نگویم. زیرا می دانم که خداوندا، در آن روز عظیم این قوم در آنسو منتظرند... بر اساس
خدمتی که من کردم و به ایشان موعظه نمودم در انتظار خواهد بود. اگر بیایی تا هر یک از ستارگانت را، و فرشتگانت، خادمینت

را برگیری، باید ابتدا بر اساس آنچه که اینجا موعظه می شود سنجیده شوند. خداوندا، تو خادمینت را مسئول می دانی.

حال، پدر، دعا می کنم که روحالقدس سخن بگوید و نه انسان. قلب ما را مختون ساز تا بتوانم او را بشنویم. گوش خواهم
داد پدر. دعا می کنم که بیماران و مبتالیان را شفا بخشی. تمام آن افرادی که در دنیا هستند، در هر جایی، فیض و رحمت تو با
ایشان باد، هر نیازی که امشب با این دستان برافراشته از تو طلب شده را عطا کن. خارج از اینجا در سرتاسر کشور، در حالیکه
خیلیهای دیگر در حال رنج کشیدن هستند، حتی آنانیکه این دستمالها نمایانگر آنهاست. و درخواستهایی که زیر دست من
قرار دارند، روحالقدس بدیشان جواب دهد و بیماران را شفا بخشد. از طریق کالم مکتوب شده، از طریق روح القدوس، با ما

سخن بگو، این را در نام عیسی میطلبیم. آمین. بفرمایید بنشینید.

حال امشب، هوای داخل کلیسا کمی گرم است. عصر کلیسای الئودیکیه در راه است. امشب به یک عصر کلیسایی16
بزرگ دیگر، که پنجمین عصر کلیساست می پردازیم. به اوّلین دوره پرداختیم،که افسس بود. می خواهم اینها را دوباره بخوانم،

تمام اینها نوشته شده ولی برای شما که یادداشت برمی دارید، دوباره آنها را می خوانم.

اوّلین دوره ی کلیسا، عصر افسس بود که از سال 55 بعد از میالد تا 170 بعد از میالد به طول انجامید، پولس ستاره ی17
آن عصر بود و این اوّلین دوره ی کلیسا بود.«اعمال بدون محبّت» توصیف خدا بود. پاداش آن «درخت حیات» بود.

دوّمین دوره ی کلیسا، از سال 170 تا سال 312 بود، و پیغام آور آن دوره، ایرنیوس بود. توصیف آن... جفاها و کلیسای
جفا دیده بود. پاداش آن «تاج حیات» بود.

سوّمین دوره ی کلیسا، پرغامس بود، و سَنت مارتین پیغام آور آن دوره بود. این دوره از سال 312 تا 606 بود. توصیف
آن «داکترین غلط، بنیان سیستم پاپی و مزدوج شدن کلیسا و حکومت» پاداش آن دوره «منِّ مخفی و سنگ سفید» بود.

چهارمین دوره ی کلیسا، طیاطیرا بود و کُلومبا فرشته ی آن عصر بود که از سال 606 تا سال 1520 به دارازا کشید. و
این عصر کلیسا، عصر فریب پاپی بود. عصر تاریکی که دیشب بدان پرداختیم، می دانید، عصر تاریکی. و پاداش آن «قوّت

سلطنت بر امّتها و ستاره ی صبح» بود، برای فرشته.

حال امشب، ما در ابتدای پنجمین عصر کلیسا هستیم که کلیسای ساردس است. س. ا. ر. د. س. ساردس. و پیغام آور18
آن دوره، مارتین لوتر بود که نسبت به سایرین برای محققین کتاب مقدّس و معلّمین آشناتر است. این عصر از سال 1520 شروع
شده و در سال 1750 به پایان می رسد. 1520 تا 1750 و این عصر، « عصر اصالحات » خوانده می شود. و توصیف آن «
استفاده از نام خویش » بود و پاداش آن اقلیّت بازمانده این بود که «با جامه ی سفید در حضور او گام بردارند و نامشان در دفتر

حیات برّه مکتوب است». اکنون که به این می پردازیم باشد تا خدا ما را مبارک سازد.

حال می پردازیم به اوّلین آیه از باب سوّم، از این عصر کلیسا. پیغام داده شده به ساردس، در دوره ی اصالحات. یک
اقلیّت ایماندار کوچک باقی مانده، تقریباً همه خارج از آن هستند.

حال، برای بعضی از تازه واردین، این را اینجا می گویم که خیلی عقب نمانید. ممکن است برای شما غریب باشد، گاهی19
اوقات ما به جایی می پردازیم که بتوانیم پیغام را بر آن بگذاریم و... و بعد از ظهر می آییم و آن را تکمیل می کنیم، ممکن است
یکشنبه این کار را بکنیم. حال، هر کدام از اینها نمایانگر یک... عصر کلیسا است. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت.

این شروعش با فیالدلفیا...

و اینکه این باالست نمایانگر قوّت پنطیکاستی، یاکلیسایی است که در پنطیکاست بود. این در ابتدا یک کلیسای کامًال
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بزرگ بود، ولی یک روح فرقه ای شروع به نفوذ در آنان نمود، و تالش می کرد تا کلیسا را سازماندهی نماید. که « اعمال
نقوالویان » خوانده می شد. آن عقب صدای من را می شنوید؟ بله؟ بسیار خوب. «اعمال نقوالویان». هنوز یک “فرقه” نبود. ما
کلمه را به اجزای کوچکتری شکاندیم، “اعمال” به چه معنی بود. “نقوالویان” به چه معنه بود. برای ما این یک اسم نامأنوس
است، نقوالویان، پس من این را در یونانی جستجو کردم. نقو به معنی «غلبه یافتن، مسلط شدن» است. نقوالویان. الوی، همان
کلیساست. «جماعت» نقوالوی، اعمالی است که تالش می کرد جماعت را تحت تسلّط بگیرد و تمام برکات را... و تنها کسی که

قادر به خواندن کتاب مقدّس باشد و بتواند آن را تفسیر کند؛ یک اسقف با یک مقام کلیسایی باشد.

سپس در دوّمین دوره ی کلیسا متوجه شدیم، این در حال براندازی است. این هنوز پنطیکاست واین یک فرقه است.20

حال در سوّمین دوره ی کلیسا، یعنی پرغامس، پنطیکاست تقریباً به بیرون رانده شده بود. ولی تعلیم فرقه، از «اعمال»
بودن در اینجا به «تعلیم» بودن در اینجا رسید. و بعد از آن واقعاً مزدوج شده بودند، کلیسا و حکومت... گروهی که اینجا بر

گروه پنطیکاستی تسلّط یافته بود.

حال طریقی که این را می گویم برادران، حقیقتی صادقانه است. این براساس کتب مقدّس و تاریخ است. کتب شورای
نیقیه، کتاب شهدای فاکس و تمام کتب باستانی و قدیمی. من برخی از قدیمی ترین دست نویسهای موجود را بررسی کرده ام. و
هر یک... این را نمی گویم که... نمی گویم که پنطیکاستی هستم. این بدان معنی نیست... وقتی می گویم «پنطیکاست» منظورم
آن فرقه ای که اکنون می بینیم نیست. این هم به اندازه ی بقیّه گناهکار است. بلکه منظورم پنطیکاستی حقیقی، روح راستین
خدا با تعالیم راستین، برکت اوّلیه، اسامی اوّلیه و اصلی و هر آن چیزی است که کامالً منطبق با آن ابتدا است. همانطورکه در

کتاب مقدّس می بینیم.

34.حال، سپس می آییم به این عصر می پردازیم، می بینید که پنطیکاست چقدر دور شده است. آیا کسانیکه آن انتها21
نشسته اند می توانند تخته را خوب ببینند؟ می توانید از آنجا خوب ببینید؟ بسیار خوب. حال، رسیدیم به، ... دیشب، به عصر
بزرگی که اینجا در آن بودیم، کنستانتین. او بعنوان یک بت پرست و مشرک ... از این مسیحیان در اینجا خواست (آنانیکه

تعلیم نقوالوی را داشتند) که اگر آنها دعا کنند که او در یک نبرد مشخص پیروز شود، خوب، آنوقت او مسیحی می شود. در
خالل آن زمان، هنگامیکه او در جنگ بود، او یک خواب دید که باید،.... با یک صلیب سفید پیش روی او، گفته شد: «با
این پیروز می شوی» درست است. سپس او تمام ارتش خود را بیدار کرد و یک صلیب سفید روی سپرهای آنها کشید و آن محل

تولّد یا آغاز شکل گیری کلیسای کاتولیک امروزی است، که به آنها شوالیه های کلمبوس میگویند.

حال، حال کنستانتین،.... نمی توانید حتّی یک جای تاریخ را بیابید که بگوید، او ایمان آورده بود. او چیزی به جز یک22
سیاستمدار ناراست نبود. او در ذهن خود این تفکّر را داشت که قلمرو خود را متحّد و قدرتمند سازد. پس او، در خود به عنوان
یک مشرک و بت پرست، بت ها را عبادت می کرد، بعد دید که آن تعلیم نقوالوی خود را به جایی رسانده است. پس او هم

چنانکه دیشب دیدیم از همان استراتژی استفاده نمود.

و عیسی سیصدوچهار سال قبل از اینکه این واقع شود، پیشگویی کرده بود که او تعلیم بلعام را تعلیم خواهد داد. چگونه
بلعام فرزندان اسرائیل را فریب داد، باعث شد آنها زنا کنند و آنها را ترغیب نمود که قربانی تقدیمی به بتها را بخورند. حال می
دانیم که «خوردن قربانی بتها» در واقع به چه معنی بود، به معنای پرستش بود. آنها در برابر بتها سر خم می کردند، بتها را در
کلیساهای مسیحی قرار می دادند، درست همانگونه که بلعام در آن زمان انجام داد، اسرائیل را به زنا واداشت، تا به این بزم

بزرگ بتها بروند.

خوب، کنستانتین هم همان استراتژی را به کار برد و یک کلیسا ساخت. او در شورای نیقیه هدایای بسیار آورد، و آنها...23
او ساختمانهای زیادی را هدیه کرد و آنها را تبدیل به کلیسا کرد. و بعد یک مذبح بزرگ مرمرین ساخت و آنرا با طال و جواهر
تزیین نمود. آن باال چیزی شبیه یک تخت قرار داد و یک مرد را رأس همه چیز... و او «اسقف» خوانده می شد، و او را بر این تخت
نشاندند. بونیفاس سوّم بود که بر تخت نشست. نه اینکه او با لباسی مانند رعایا گام بردارد. بلکه ردایی مجلل بر او پوشاندند و
مانند یک خدا بر تخت نشاندند و او را «جانشین یا خلیفه» خواندند، که عبارت Vicarius Fillidei به معنی «جانشین پسر

خدا» می باشد.

حال هر که حکمت دارد، بنویسد Vicarius Fillidei و بعد وقتی یک خط زیر این می کشید و اعداد را در آن جای24
میدهید، دقیقاً به آن چیزی می رسید که خدا گفت عالمت وحش است. ششصد و شصت و شش... حال، من در روم و در
واتیکان بودهام. و تاج سهگانه حکومت، جهنم، آسمان و برزخ. می بینید؟ تاج را دیده ام، آن لباس را دیده ام، همه را دیده ام،

همانجا.

در حقیقت، در یک پنجشنبه بعد از ظهر ساعت سه قرار بود با آخرین پاپ آن زمان مالقات داشته باشم. و بارون فون
بلومبرگ... او گفت: «برادر برانهام، وقتی به داخل می روید، اوّلین کاری که باید انجام دهید این است که روی پای راستتان زانو

بزنید و انگشتر او را ببوسید.»

گفتم: «امکان ندارد، امکان ندارد، فراموش کن.» گفتم: «من... من هیچ دشمنی با آن مرد ندارم، او...؟» ولی گفتم: «یک
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چیزی هست، من او را با لقبش مي خوانم، اگر او یک کشیش است، اشکالی ندارد، یک اسقف، یک شیخ، دکتر یا هر چیز
دیگری. با خوشحالی به او سالم خواهم گفت. ولی ستایش یک انسان؟ بیعت من از آن یک نفر است، عیسای مسیح. او تنها

کسی است که در برابرش زانو می زنم.» گفتم: «فراموشش کن، برنامه را کنسل کنید.» نمی توانستم آن را بپذیرم. و بعد من...

بعد از اینکه به خانه برگشتم متوجّه شدم که یک آمریکایی بزرگ دیگر هم این کار را کرده است، تدی روزولت، او از
انجام این کار سر باز زده بود... این را در تاریخ به یاد دارید؟ که او چون باید انگشتر پاپ را می بوسید، از دیدن او امتناع کرد...

میدانید، آنها روی انگشت پای او هم آن را داشتند. پس... اوه، نه، امکان ندارد. پس بعد...

هر چند که در... حال، بلعام... بعد ما دیشب متوجّه شدیم، حال... ابتدا اینجا، قبل از اینکه پیش رویم، آنها کلیسا را25
یکی کرده و مزدوج شدند، تفکرات مشرکانه، بتهای مشرکان که در کلیسا بود را پذیرفتند. خدای مشتری، خدای خورشید،
خدای مریخ، خدای زهره، و تمام آن بتها و خدایان آنها را پایین آورده و در کلیسای مشرک، پولس و پطرس و مریم باکره و تمام

آنها را جایگزین نمودند و گفتند: «این خلیفهی شماست، چون عیسی به پطرس گفت: «کلید ملکوت را به تو می دهم، و این
یک جانشینی رسوالنی است.» این همچنان، تا به امروز، تعلیم کلیسای کاتولیک است. و بتها را برپا داشتند. و چه کار
کردند؟ پرستش بتها را وارد مسیحیّت نمودند، و آن را به اصطالح مسیحیّت خواندند، نه مسیحیّت راستین، چون آن

پنطیکاستیها...

حال یادتان باشد... نگفتم: «متدیست، باپتیست، پرزبیتری» آنها در تمام آنها هستند. ولی خصلت راستین و ناب خدا26
پنطیکاست بود، بود، هست و همیشه خواهد بود. آنجا جایی است که کلیسا شکل گرفت، در ابتدا، در آنجا با قوّت پنطیکاستی.

حال می گویید: «درست است برادر برانهام.» از شما می خواهم تاریخ را نگاه کنید، و در خالل زمان تا به اینجا پیش روید،
و ببینید که آیا تمام آن فرزندان راستین خدا برکات پنطیکاستی را با خود نداشتند، صحبت به زبانها، ترجمه ی زبانها، آیات و
معجزات، تعمید در نام عیسای مسیح، هر کاری که رسوالن کرده بودند، آنها نیز انجام می دادند، درست در طول تمام زمان. بخاطر
همین است که با مطالعهی تاریخ، من پولس و ایرنیوس و... سنت مارتین، کلومبا را برگزیدم. تمام آن مردان آیات و معجزات را (تا

به این عصر) به همراه داشتند.

بسیار خوب. او گفت که آنها ... میکروفن اندکی... اآلن بهتر است؟ بسیار خوب، نه آنها سر تکان می دهند، گويا اصال27ً
نمیتوانند بشنوند بیلی. بسیار خوب، می توانید...؟ اآلن...؟ اآلن صدای من را می شنوید؟ اآلن چطور است؟ بهتر است؟ بله؟ همه

میگویند «بله» پل، این یک نمونه بر علیه توست، [صدای خندهی حضّار] بسیار خوب.

حال، در این عصر اینجا، هنگامیکه او این اعمال را انجام داد و این انسان را بعنوان یک اسقف بر تمام کلیساها قرار28
داد، پول فراوان به آنها داد، و وعده های بیشمار، و کلیساها را با هم متّحد ساخت و اجازه داد تا کلیسا کنترل کشور را در دست
بگیرد. از او یک انسان بزرگ ساخت. بعد این دقیقاً... چيزي است كه کنستانتین انجام داد، همان چیزی است که دقیقاً در این

عصر دیگر با آن مواجه می شویم، که خدا گفت، در ایّام ایلیّا. که آنجا از زنی ایزابل نام در رنج بودند که فرزندان او را مطیع
سازد، این در عصر تاریکی رخ داد. و اکنون به اینجا نگاه کنید جاییکه پنطیکاست هست. خدای من! خدای من! رو به
خاموشی. و برای تقریباً هزار سال... از حدود 500 تا 1500، خوب 606 تا 560، ....520 عدد دقیق است. ولی در طول هزار

سال. آن جفای خونین. تاریخ را بخوانید.

حال، یک کاتولیک به شما خواهد گفت که کلیسای مسیحی، آنها کلیسای مسیحی بودند. آنها کلیسای مسیحی29
فرقهای هستند. امّا پنطیکاستیهای راستین بیرون انداخته شدند، کشته شدند، به قتل رسیدند و توسط پاپها و اسقفها به

خونین ترین شکل ممکن قتل عام شدند.

حال، یک روز، گفتن این به قیمت جان من تمام خواهد شد. ولی یک چیزی هست که مطمئناً من می دانم به کدام طرف
حرکت می کنم، اکنون می دانم. خون از آن می ریزد، ولی اکنون آن ساعت نزدیک می شود، که شما بر اساس آنچه بر این کشور
واقع می شود می بینید که خیلی طول نخواهد کشید. هرگز به آن پشت نکنید! این حقیقت است. با آن بمانید. مثل آنها در آن

روز، خون خود را تقدیم کنید.

حال، در اینجا می بینید که چه چیزی رخ داد. سپس تعلیم ایزابل در اینجا وارد می شود. ایزابل یک زن بود، یک بت30
پرست که... اخاب همان کاری را کرد که کنستانتین انجام داد، برای استحکام قلمرو خویش با این زن ازدواج کرد و بت پرستی

را درست مانند کنستانتین به قوم اسرائیل وارد نمود. و پنطیکاست تقریباً به صورت کامل از بین رفته بود.

حال، خدا مارتین لوتر را بلند کرد. می خواهم خوب توجّه کنید که چگونه از اینجا می رود، و کامالً محو می شود، سپس
در اینجا به سختی شروع می کند و دوباره به اینجا می آید. دور آن را عالمت زدم چون اگر خدا بخواهد برای یکشنبه شب درس

بزرگی در آن هست.

حال، حال فکر می کنم تا حدودی به آنجاییکه هستیم رسیده ایم. حال، درست در اینجا عصر تاریکی است، درست31
اینجا. این عالمت را اینجا می گذارم تا... 606 تا 1520. این عصر تاریکی است، این کلیسا در اینجا عصر تاریکی. حال این

کلیسایی که اکنون از آن خارج می شویم کلیسای لوتری است.



6عصر کلیسای ساردس

حال، تقریباً همه در آنجا، آن افراد مردند در... این مردان مانند ایرنیوس، مارتین و کلومبا، و محو شدند. حال هر کس را که
می خواهید بگویید تاریخ را جستجو کند، هر تاریخی که می خواهید و تاریخ معتبری باشد. وقتی به شما می گویند که «سنت
پاتریک یک کاتولیک بود.» نمی دانند که در مورد چه صحبت می کنند. سنت پاتریک معترض به کلیسای کاتولیک بود، و
هرگز به روم نرفت و تعلیم آنها را اکیداً رد می نمود. این کامالً درست است. بروید به شمال انگلیس... یا ایرلند امروزی و همین

چیز را خواهید دید. سنت پاتریک یک مرد خدا بود! ولی وقتی گفته می شود که او تمام مارهای ایرلند را شکار کرد، این یک
افسانه است.

تا بحال چند نفر از شما داستان تیر اندازی ویلیام تل به سیبی روی سر پسرش را شنیده یا خوانده اید؟ این یک افسانهی32
کاتولیک است، هرگز حرفی یا کالمی از نبوده است. من آنجاییکه این باید اتّفاق افتاه باشد بودم. آنجا نوشته شده است «یک
افسانه» ، در سوییس. من و بیلی همانجا کنار رودخانهی لوسرن نشسته بودیم. جاییکه این اتّفاق افتاده است. او به یک مرد
تیراندازی کرد. این درست است، ولی نه به سیب روی سر پسرش. این فقط یک افسانه است، خرافات و این چیزها، هرگز چنین
نبوده است. هیچ سابقه و مدرکی از آن ندارد، کجا اتّفاق افتاد و هیچ چیز دیگر. و این واقعاً او کلیسای کاتولیک را... و می

گوید که او کیست. ولی در این مورد حقیقتاً هیچ تاریخی که بگوید او این کار را کرده است وجود ندارد. می بینید.

حال اکنون در اینجا، در عصر کلیسا، جایی است که اين تقریباً محو شده بود، کامالً از بین رفته بود. حال، در این عصر33
دیگر کلیسا، عصر اصالحات می رسد. بعد از تقریباً هزار سال سیاهی و تاریکی و محو شدن و چیزهایی مانند آن، کلیسا تقریباً
دیدگاه ایرنیوس را از دست داده بود. او مرد بزرگی بود، یک مرد خدایی. همینطور صدها تن از دیگر مقدّسینی که آزادانه خون

وجان خود را عطا کردند، بخاطر مسیح، بخاطر تعمید در نام عیسای مسیح، صحبت به زبانها، رستاخیز عیسای زنده در حیات و
حضور الهی او، تا آنجا که مردمی که خود را مسیحی می خواندند به آنها جفا می رساندند. درست است. کامالً درست است.

اوه، این یک لژیون دیوزدهی شایستهی جهنم است. می آیند خودشان را شکل می دهند و «خود را نبیه می خوانند،34
مفسّر الهی کالم، هیچ کس به جز آنها نمی داند.» خود را اینگونه می خواند، ولی دروغگو است. می بینید؟ ولی در همین زمان،

خدا، فرشته اش آنجاست با حقیقت ، حقیقت همیشه به این باز می گردد.

اکنون، این را نیز متوجّه شدیم، دیشب، قبل از اینکه این را ترک کنیم، در قلب شما جای میگیرد. نه تنها در نماد...
ایزابل، او یک دختر داشت. این را یادتان هست؟ مکاشفه 13 گفت که کلیسای مرتد، روم، دختران داشت. او «مادر فواحش»
بود. درست است؟ ایزابل دختر داشت، و ایزابل با دخترش چکار کرد؟ می بینید که تمام این امور چگونه سایه و نماد اینهاست.

ایزابل دید که دخترش با یهورام ازدواج کرد که پسر یهوشافاط پادشاه یهودا بود.

اسرائیل در آن زمان اینگونه تقسیم شده بود این اورشلیم است در اینجا و این هم یهودا است در اینجا. خوب، اخاب35
اینجا بود و یهورام آنجا بسیار خوب، ایزابل پيروزي يافته بود، تمام اسرائیل بتها را پذیرفته بودند، حال، در این قسمت یهورام
قرار داشت، در یهودا، زمانیکه از اخاب بچّه دار شد، این دختر را گرفت و به عقد پسر یهورام درآورد و بت پرستی را وارد یهودا

نمود و مذبح های بت پرستی را در اورشلیم بر پا کرد.

این دقیقاً کاری است که کلیسای کاتولیک انجام داده است! او تعلیم خود را از فرقه و این چیزها برجسته نمود و در اینجا
خوب، با دخترانش (لوتری، متدیست، پنطیکاستی و الی آخر) روحالقدس را از کلیسا گرفت. این دقیقاً کاری است که او انجام

داده است. کتاب مقدّس می گوید که او «مادر فواحش است».

حال، از طریق کالم نگاه کنید. می بینید که همه چیز، از تاریخ و متون کالم دقیقاً به همین نشان اشاره می کند، مثل یک
فرد محترم نزد من بیایید. می بینید؟ درست است. آنجا نیست.

این فرقه ها چیز های مسمومی هستند که ما تا بحال در پروتستانیسم داشته ایم، و سعی کرده ایم که انسانها بر کلیسا36
حکومت کنند، یک صورت دیگر از آنکه بر آن تخت نشسته است. اسقف اعظم، ناظر عمومی پنطیکاست، حال، بگذار ببینم،
تعلیم او چیست؟ اوه، او در نام عیسی تعمید گرفته است؟ نمی تواند بیاید، خیر، برادر. او را رد کنید «باید این را رد کنند.» می
گویند: «به شما می گویم، هیچ یک از شما به آن جلسات نروید. مهم نیست که چقدر بیمارید، از آن فاصله بگیرید، مهم نیست
که خدا در حال انجام چه کاری است. اگر از عینک دید ما عبور داده نشد، شما اصالً آن را نمی بینید.» یک صورت وحش می
سازند! و این صورت، حیات داشت تا سخن بگوید. کامالً درست است. فکر نمی کنید که او بتواند صحبت کند. يك مرتبه او

را كنار بزنيد. اوه، قطعاً به دردسر مي افتيد.

یادم می آید در تولسا، اوکالهما ، من... در یک وضیعت کامالً آشفته قرار گرفته بودم، آن فرقه ها در حال چرخیدن در37
آنجا بودند. یک روز در ساختمان نشسته بودم که یک رویا دیدم. دیدم که یک... یک بچه گربه ی کوچک را دیدم که روی یک
متکای ابریشمي خوابيده بود. بانمك ترين گربه اي بود که دیده بودم. من به آنجا رفتم (من از گربه می ترسم.) رفتم آنجا و شروع
کردم به نوازش کردن او، و داشت از خودش صدا در می آورد «پور.... پور...» می دانید که چگونه این صداهای جالب را در می

آورند. داشتم او را نوازش می کردم و می گفتم: «بچه گربه ی زیبا» و او می گفت: «پور... پور...»

به پشت آن متکا نگاه کردم. نوشته بود «بچّه گربه ی پنطیکاستی» با خود فکر کردم، «خوب، اینقدر ها هم عجیب
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نیست.» گفتم:« این باید یک رویا باشد.»

یک چیزی به من گفت: «تا زمانیکه اینگونه پوستش را نوازش کنی خوب است، ولی اگر می خواهی بدانی از چه ساخته
شده است. برعکس نوازشش کن.» می بینید؟ به محض اینکه این کار را کردم، چشمانش درشت شد، و مثل یک هیوال در
برابرم ایستاد و با تمام قوا من را چنگ می انداخت. می بینید، فقط اندکی برعکس نوازشش کنید. به او بگویید که تعمیدش در
نام «پدر، پسر، روحالقدس» از شیطان و از کلیسای کاتولیک است، بعد ببینید که برای او چه اتّفاقی می افتد. می بینید؟ پشم

هایش سیخ می شود.

آمدم و به برادر جین و سایرین... اوه، برادر لئو و سایرین گفتم: «مطمئناً من در مورد فرقه های پنطیکاستی یک رویا
دیدم.»

اکنون باب سوّم، بیایید ابتدا... ساردس یک کلیسای مرده است. مرده است چون در طول این مدّت کشته شد. فقط38
مقدار اندکی از حیات در اوست، در چند دقیقه ی بعدی متوجّه می شویم که این چه بود. فقط مقداری اندک. از سال 1520

تا 1750 مربوط به عصر ساردس می شود. و ستاره یا فرشتهی... ستارهای که در دستان او بود، که فرشتهی پیغام آور این دوره
ی کلیسا بود. این را کامالً متوجّه می شوید؟ که ستاره در حقیقت یک فرشته است و فرشته هم پیغام آور آن دوره است. بسیار

خوب.

حال ما شورای نیقیه را به اتمام رسانده ایم. آن زن در آن زمان مرد، تمام آنها به قدرت و شکوه رسیدند و کلیسا و حکومت39
متّحد شدند. کسی یادش می آید که در درس دیشب چه گفته شد، که افراد آن زمان چه فکر و عقیده ای داشتند؟ «سلطنت
هزار ساله بر پا شده است.» و تمام... «آغاز سلطنت هزار ساله بدون آمدن مسیح» می بینید؟ آمدن مسیح الزمه ی سلطنت هزار
ساله است، اوّلین چیز. و در آن ایّام آنها... اگر تاریخ را مطالعه کنید می بینید که آنها عیساهای دروغین داشتند که برخاستند و
خیلی چیزهای دیگر. و آنها حتّی فکر می کردند که پاپ همان عیسی است و او را خلیفه، جانشین «جانشین پسر خدا» می

خواندند. بله، یک خدای قدّوس که اینجا نشسته است.

بگذارید چیزی به شما بگویم. کتاب مقدّس می گوید، وقتی عیسی بیاید... قبل از آمدن او «انبیای کذبه و عیساهای40
دروغین خواهند برخاست.» درست است. «هان...» ولی بگذارید این را در قلب شما بگذارم؛ هرگز هیچ عیسایی قدم بر زمین

نخواهد گذارد تا زمانیکه کلیسا ربوده شده و رفته باشد. این را در ذهن خود داشته باشید، چون مسیحان کذبه خواهند
برخاست. ولی عیسی اینجا بر روی زمین نخواهد بود، چون صور نواخته می شود و او نمی آید، بلکه ما او را در هوا مالقات
خواهیم کرد. کلیسا اینک رفته است. و بعد زمانیکه عیسی ظاهر می شود، در بازگشت، امّت ها او را در آسمان خواهند دید.
این کتاب مقدس است؟ می بینید؟ می روند تا در هوا او را مالقات کنند، و بعد به باال می رویم. و عیسی... تا زمانیکه کلیسا
ربوده شده و بزم نکاح برّه در آسمان پایان یافته باشد قدم بر زمین نخواهند گذاشت، سپس باز می گردد بدنبال باقیمانده ی

یهودیان.

پس، اکنون این به پایان رسیده بود، شورای نیقیه، و کلیسا برای تقریباً هزار سال تحت سلطنت پاپی بود. آنها تمام41
کسانیکه با آنها مخالف بودند را کشتند. درست است. یا تحت قیود آنها بودید و یا شما را ـ شما را می کشتند. درست است مثل

همان کاری که ایزابل با اسرائیل کرد.

روحالقدس تمام آنها را ترک گفت، به جز تعدادی اندک در آن دوره همانند ایلیا و بقیّتی که در برابر بعل زانو نزده و آن را
پرستش نکرده بودند. اگر دوست دارید آن را بخوانید، اول پادشاهان باب 19 آیه 18 است، هنگامیکه ایلیّا آنجا در دهانه ی
غار ایستاده بود و میگفت: «خداوندا، آنها تمام انبیای تو را کشته اند. آنها همه کار کرده اند، و من تنها هستم. من تنها کسی

هستم که جان سالم بدر برده ام.» ولی خدا به او گفت که هنوز چند صد نفر را بین جماعت دارد که در برابر بعل زانو نزده اند.

و همچنین ساردس، حال به آن می پردازیم. عبارت ساردس، آخرین آیه. عبارت ساردس در اصطالح انگلیسی، اگر42
میخواهید آن را جستجو کنید، به معنی «خالصی یافته» است. ساردس راستین «خالصی یافته» بود. این معنای ساردس است.

بسیار خوب. حال، می بینید، «خالصی یافته».

حال می خواهیم از نخستین آیه شروع کنیم. می خواهیم آن را دوره ی اصالحات بنامیم و این برای این اصالحات بسیار
مناسب است، زیرا... اصالحات ، «خالصی یافتگان» بودند که از آن فاصله گرفتنه و رهایی یافتند.

حال بپردازیم به نخستین آیه:43

... به فرشتهی کلیسای ساردس بنویس این را می گوید او که هفت روح خدا و هفت ستاره را دارد. اعمال تو را می دانم
که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی.

حال تحیّات، هفت روح... «هفت روح و هفت ستاره» روح ها همان فرشتگان هستند، که به سمت ستاره ها که همان پیغام
آوران باشند، می رفتند. «هفت روح» ، هفت مرتبه روحالقدس یک پیغام آور را مسح می سازد، که آن ستاره ی آن روز است.
روح، روح ابدی است و ستاره، برای این هدف ساخته شده بود که نور را در تاریکی این دوره ها منعکس کند جاییکه ستاره ها
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و شمعها حضور دارند... فرشته یا روح کسی بود که به ستاره ها ی آن عصر کلیسا رفته و نور روحالقدس را از طریق این ستاره بر
آن عصر میتابانید. شاید بدانید... که هفت روح که هستند. آنها هفت پیغام آور هفت دوره ی کلیسا هستند. می بینید؟
اکنون، و هر بار که ستاره به روی صحنه می آمد، روحالقدس پایین می آمد و آن ستاره را مسح می کرد و آن را درست به

صورتی که اوّلین بود آن را حفظ میکرد.

حال، بگذارید، بگذارید این را برای شما تأیید کنم. پولس گفت، اگر می خواهید بدانید که چه نوع ستارهای بود. چون،44
یادتان باشد، شیطان هم یک ستاره است، ستاره ی صبح. حال توجّه کنید، پولس گفت: “... ایمان دارید که او ستاره ی
کلیسای افسس بود؟ حال اگر می خواهید بدانید که این درست است یا خیر.” او در غالطیان 1: 8 گفت، در آنجا صحبت می
کند، که بعد از زمانی این واقع می شود، گرگان درنده و غیره می آیند، او گفت: «اگر فرشته ای از آسمان آمد و انجیلی دیگر را
موعظه نمود...» (حال او میدانست که این انسان دارد می آید که مانند یک ستاره، یک خلیفه ی بزرگ به نظر می رسد.) او
گفت: «مهم نیست که او کیست، اگر فرشته ای از آسمان پایین آمد و یا هر کس دیگری، و انجیلی غیر از آنچه ما به شما تعلیم

دادیم را موعظه کرد، اناتیما باد.» درست است؟

پولس کسی بود که آنها را واداشت تا اگر تعمیدی به جز تعمید در نام عیسای مسیح دارند دوباره تعمید یابند. «دوباره تعمید45
گیرید تا روحالقدس را بیابید.» در ضمن او کسی بود که برقوم دست می گذارد، و کلیسا را در عمل عطایا و معجزات در نظم
قرار داد، شفای الهی، عطایای زبانها، ترجمه ی زبانها. درست است؟ اوّل قرنتیان12، ببینید که پولس چه گفت، اوّل قرنتیان 12،
و این را خواهید یافت. او در کلیسا... خدا این عطایا را در کلیسا قرار داد و پولس آنها را در نظم آورد و آنها را در نظم قرار داد
تا برای جالل خدا عمل کند. پولس آن را گفته است. بعد اگر هر انسانی، مهم نیست که متعلّق به کدام فرقه است، تالش کند
بگوید که ایّام صحبت به زبانها، ترجمهی زبانها، شفای الهی و معجزات و شهادت روحالقدس بعنوان تعمید... اناتیما باد. چون همان
روح که بر پولس بود، همان روحی است که در دورهی بعدی کلیسا و در دورهی بعدی و تا پایان ادوار کلیسا عمل خواهد نمود.

همان روح، روحالقدس. به این ایمان دارید؟

اگر به این توجّه کنید، اینجا نوشته شده است. نگارنده می دانست. نگاه کنید، «هفت روح» نگاه کنید، روح ، با46
حروف بزرگ نوشته شده است، روحالقدس همان روحالقدس هفت بار به سمت تمام هفت ادوار کلیسا آمده و همان نور را می

آورد. اکنون متوجّه می شوید؟ هفت دوره ی کلیسا، هفت بار این روحالقدس حامل این پیغام یکسان خواهد بود! که هر که
بخواهد آنرا تغییر دهد، برایش یک لعنت اعالم گشته است.

حال می بینید که این با مکاشفهی همه چیز تطابق دارد. او گفت: «هرکه کالمی بر آن بیفزاید و یا از آن کسر کند،
سهمش از درخت حیات منقطع گردد.» اینجا همه چیز دربر گرفته می شود. پس هیچ جای اینکه از آن عبور کنید و آن را نادیده
بگیرید نیست، چون همین است. این چیزی است که خدا گفته است، چیزی است که روح گفته است و این چیزی است که
کلیساها گفته اند. حال، اگر تالش کنید هر تعلیمی غیر از آنچه پولس تعلیم داد را وارد کنید، این غلط است! کتاب مقدّس

درست است. حیات او... عیسی گفت: «سهمش را از درخت حیات منقطع می گردانم.»

حال شما می گویید: «چه سهمی از درخت حیات؟»

افراد زیادی هستند که نامشان در دفتر حیات است و باز خواهند ماند. این را می دانید، نمی دانید؟ آن تعلیم را در آن47
شب بخاطر دارید؟ آن را متوجّه شدید؟ ممکن است از آن فراتر بروید، هنوز خوب به نظر نمی آید.

یهودای اسخریوطی فرزند شیطان بود، او شیطان آشکار شده در جسم بود، کتاب مقّدس میگویدکه اینگونه بود. کتاب
مقدّس می گوید «او فرزند هالکت» بدنیا آمد.

چند دقیقه به این توجّه کنید. حال، این عیسی بود، اینجا یک دزد در سمت راست او و یکی هم اینجا در دست چپ او.
حال... زمانیکه عیسی پسر خدا بود، درست است؟ حال، برخی افراد تنها سه صلیب را می بینند، در حالیکه چهار صلیب
است. چهار صلیب، برای اینکه صلیب چیست؟ یک درخت است. درست است؟ کتاب مقدّس می گوید: «ملعون باد هرکه بر
دار آویخته شود.» و او بخاطر ما ملعون شد، او به دار آویخته شد. آن درخت را قطع کرده بودند، ولی یک درخت بود، درست

است؟ بسیار خوب. اینجا پایین آن تپه، یکی دیگر ایستاده بود. یهودا خود را از یک درخت حلق آویز نمود. درست است؟

ببینید! اینجا پسر خداست که از آسمان آمد، به آسمان باز می گردد، گناهکار توبه کرده را با خود می برد. اینجا فرزند
هالکت است، از جهنم آمده است، به جهنم باز می گردد، گناهکار توبه نکرده را با خود می برد. می بینید، گناهکار توبه نکرده

«اگر پسر خدا هستی، خودت و ما را نیز نجات بده.»

این یکی می گفت: «ما داریم ...» (موعظه می کند، وعظ انجیل). “ما شایسته ی آنچه می بینیم هستیم، ولی این مرد
کاری نکرده است. خداوندا، چون به ملکوتت آیی مرا به یا آور.” او که بود؟

چه کسی...؟ یک مقدار از دیشب یا شب قبل. این هابیل خداست؛ و اینجا قائِن شریر است. همانطور که قائِن، هابیل را48
بر مذبح کشت، یهودا نیز عیسی را بر مذبح کشت. درست است. دود از آنجا در عدن بلند می شود و دوباره اینجا می نشیند دقیقًا

همینطور است.
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اوه، این با شکوه است، آن راه قدیمی، آن راه مبارک قدیمی، پر از جالل و شکوه.

حال اینجا متوجّه می شویم... (عذر می خواهم) که این کلیسای ساردس، خطاب به فرشته، گفت: «هفت روح، او که
هفت روح دارد.»

... به فرشته ی کلیسای ساردس بنویس این را می گوید او که هفت روح خدا را... دارد.49

و حال، چند نفر می دانند که خدا یک روح است؟ قطعاً. خدا، روحالقدس؛ خدا، پدر؛ خدا، روحالقدس؛ همه یک
هستند، زیرا مریم از روحالقدس باردار شد. اکنون خدا از این روحالقدس در هفت نور مختلف بشارتی برای کلیسا استفاده نمود،

هفت دورهی کلیسا. متوجّه می شوید؟ هفت دوره ی کلیسا.

حال می گویید: «خدا این کار را نمی کند.» او بله، می کند برادر.

ببینید او از روح ایلیا استفاده کرد، و هنگامیکه الیشع... ایلیا رفت، الیشع دو برابر آن را در یافت نمود. و هنگامیکه
الیشع بیمار شد و مرد، سپس دوباره این روح در یوحنّای تعمید دهنده بازگشت. همان چیز، او را واداشت تا مانند ایلیا عمل کند،
زندگی در بیابان و این چیزها. درست است؟ و پیش گویی شده است که دوباره در ایّام آخر می آید. می بینید، خدا بارها از آن

روح استفاده می کند.

و عیسی به روحالقدس مسح شده بود، رفت تا نیکویی کند. درست است؟ و همان روحالقدس که بر عیسی بود، در روز50
پنطیکاست به کلیسا بازگشت، به دوره ی بعدی، دوره ی بعدی و دوره ی بعدی. و این چیست؟ نمی بینید؟ خدای باالی
ماست، در پدر؛ همراه ماست، در پسر؛ درون ماست، در روح القدوس. همان و خود همان یک روحالقدس. این سه حالت است و نه

سه خدا. و آن سه عناوین (پدر، پسر، روحالقدس) به یک نام تعلّق دارند، عیسای مسیح. بسیار خوب.

حال همینطور که پیش می رویم دقّت کنید. «هفت روح» می گوید آنکه... به عبارتی دیگر «پیغام آورانش را در دست51
دارد.» پیغام آورانی که با روحالقدس تدهین خواهند شد، با همان روحالقدس که پولس (اوّلین) مسح شده بود، دوّمین، سوّمین،
چهارمین، پنجمین، ششمین، هفتمین، نیز مسح میشود، تمام آنها در دست او هستند. اوه، نور و قوّت آنها از دست راست او

نشأت می گیرد.

حال او به باال صعود نمود. و فیلیپس گفت، وقتی داشت می مرد... ببخشید، استیفان گفت: «آسمان را گشوده و...
عیسی را بر دست راست خدا می بینم.» این بدان معنا نیست که خدا یک دست راست بزرگ دارد و عیسی بر آن نشسته

است، بلکه دست راست به معنای دست راست « قوّت و اقتدار» است.

آن بدنی که خدا خلق نمود... «از قدوس من، فساد را نخواهد دید، و جانش را در عالم اموات رها نکنم... بلکه او را بر52
میخیزانم...» می بینید! وقتی او را بر مذبح می بینید، و کتابی در دستش، و هیچ انسانی نه بر زمین و نه در زیر زمین یا هیچ جای
دیگری قادر و شایسته یافت نشد که حتّی به کتاب نظر کند، ولی یک برّه که از ابتدای عالم ذبح شده بود، در ابتدا زمانیکه او به
بدن رستگار شدهی خویش فکر کرد، جلو آمد و کتاب را از دست راست او که بر تخت نشسته بود گرفت. آمین! بفرمایید. این

کتاب مقدّس است. این زیباست. می بینید.

حال، «هر که غالب آید با من بر تخت خواهد نشست، چنانکه من غالب آمدم و بر تخت پدر خود نشستم» به عبارتی53
دیگر «من روحالقدس را در بدن خودم گرفتم، من به تمام چیزهای دنیا (تمام وسوسه ها) توسط روحالقدس غالب آمدم و مسلط
شدم!» (و در او به لحاظ جسم تمامی پری الوهیّت ساکن است.) «تمامی قدرتها در آسمان و بر زمین در دستان من است» او این را
گفت. همهی قدرت! بنابراین خدا بی قدرت است اگر چنانچه او شخص دیگری باشد. چون کتاب مقدّس می گوید، عیسی

گفت، بعد از رستاخیزش، که «تمامی قدرتها در آسمان و بر زمین به من داده شده است.»

و عیسی با ده ها هزار و ده ها هزار مقدّسین خود از آسمان می آید، و کتاب مقدّس می گوید که «در آسمان به مدّت نیم
ساعت سکوت شد.» پس خدا کجاست؟ او در مسیح است.

و چنانکه ما غالب آییم، چنانکه او غالب شد، ما نیز با او بر تخت خواهیم نشست چنانکه او تخت زمینی داود را گرفت،54
تا بنشیند و با او سلطنت نماید چنانکه او در آنجا انجام داد. آمین. با قوّت و اقتدار بر تمام زمین. «و ایشان... و زمین آه می کشد و

در انتظار ظهور پسران خداست تا آشکار شوند، پسر خدا!»

چون، در نهایت، این دنیا داده نشده تا خدا آن را کنترل کند. دقّت داشته باشیم، خدای این جهان کیست؟ آدم. این
محدودهی اوست. و همه چیز در جهان مطیع انسان است. بواسطه ی گناه او سقوط کرد، بواسطه ی قوت رستگاری مسیح دوباره
باز میگردد. درست است، چون زمین متعلّق به انسان است، این به او داده شده بود و او حکمران همه چیز بود. و تمام خلقت آه
می کشد و در انتظار آن زمانی است که پسر خدا دوباره آشکار گردد. اوه، خدای من، آشکار شدن پسران خدا. بهتر است اآلن

از آن عبور کنیم چون موضوع امشب ما نیست.

ولی پیغام آوران در دست راست او هستند، در انتظار. هر جایی که آنها را بفرستد، آنها همان را خواهند گفت. چون55
روحالقدسی که در مسیح بود... اوه! روحی که در مسیح بود! زمانیکه او می رفت، گفت: «پس از اندک زمانی جهان.... (کاس
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موس عبارت یونانی که به معنای «نظام جهان» و نه زمین بلکه جهان می باشد)... دیگر مرا نخواهد دید... (فرقه ها و هر چیز
دیگر).... مرا نخواهد دید. امّا شما مرا خواهید دید...» (کلیسا، ایماندار)... « زیرا من...» («من» ضمیر شخصی)... «با شما و در

شما خواهم بود، تا انقضای عالم.»، «عسیی مسیح دیروز، امروزو تا ابداآلباد همان است.» می بینید؟

پس اگر این روحالقدس مسیح بود که در روز پنطیکاست آمد و آن کارها را انجام داد، این روحالقدس مسیح است که56
اینجا پیش رفته، روحالقدس مسیح که هنوز در اینجا قرار دارد، هنوز در اینجا تا به اینجا و تا انقضای عالم. همان روحالقدس که
پولس را از روح پر کرد و آن امور را انجام داد، این یکی را (ایرنیوس) از روح القدوس پر خواهد کرد، مارتین لوتر را از روح پر کرد
و مابقی آنها را نیز از روحالقدس پر می سازد و شما و من را از روحالقدس پر ساخته و این یک برکت پنطیکاستی از دورهای به
ابتدا، ریشه و نسل داود، ستاره ی صبح، رزشارون، سوسن وادیها، پدر، پسر، انتها و  درورهی دیگر می باشد، الف و یا، 
روحالقدس، او که بود، او که هست، او که خواهد آمد. الف و یا. کل در کل. اوه خدای من! این مرا وادار به خواندن یک سرود

می کند.

اوه، مرا که می دانید (عیسی می گفت) از کجا گفتید که آمدم

پدرم را می شناسید و نامش را می دانید؟

او گفت: من الف و یا هستم، ابتدا و انتها

من تمام خلقت هستم و نامم عیسی است

من آن هستم که در بوته ی آتش با موسی سخن گفت

من خدای ابراهیم هستم، روشنی و ستاره ی صبح (درست است)

من رز شارون هستم، از کجا گفتید که آمدم؟

من تمام خلقت هستم، ولی عیسی نام من است.

هر خانواده ای در زمین و آسمان (برکت جهانی، پر از روحالقدس، به نام روحالقدس، متکلّم به روحالقدس، مولود57
روحالقدس) آن نام مسمّی است. درست است خدا این را به تمام خانواده ها در آسمان و زمین داده است. و هر چیزی در این، هر
زانویی، در برابر آن نام خم خواهد شد. «و نامی دیگر در زیر آسمان به ما بخشیده نشده تا بدان باید نجات یابیم.» نه اینکه شاید و

ممکن است نجات یابیم بلکه باید نجات یابیم. اوه، این را دوست دارم. بسیار خوب.

«در دست راست او» حال متوجّه می شوید؟ این یک کلیسای پنطیکاستی است، آیات و معجزات در تمام مدّت ظاهر58
شده است. اکنون ما... از عصر تاریکی عبور کردیم جاییکه این تقریباً رو به خاموشی گذارده بود. حال بپردازیم به دوّمین آیه. اوه،

گمان می کنم که به اندازه ی کافی به نخستین آیه پرداختیم. اعمال تو را می دانم که نام داری که زنده ای، ولی مرده هستی.

یک لحظه به دورهی بعدی کلیسا نگاه کنید، متوجّه می شوید. «نام مرا انکار ننمودی» کلیسای بعدی «نام مرا انکار
ننمودی» ولی در این کلیسا «تو یک نام داری». اینجا را ببینید! این کلیسا نام او را حفظ کرد، این کلیسا نام او را حفظ کرد؛ و
این کلیسا از عصر تاریکی عبور کرد و چیزی در مورد آن گفته نشده بود، وقتی به سمت حیات خارج می شوند، در این طرف،
اوّلین رهایی یافتگان، زمانیکه لوتر آنها را بیرون کشید، «نام داری که زنده ای، ولی مرده هستی.» حال، آنها بعد از اینکه عیسی

را کنار گذاردند، چه نامی داشتند؟ پدر، پسر، روحالقدس و چنین چیزی وجود ندارد، این مرده است، یک الهیاتِ مرده.

به من بگویید آیا پدر یک نام است؟ چند پدر اینجا هستند؟ دستتان را بلند کنید. کدامتان اسمش پدر است؟ پسران؟59
بشر و هر چه که هست. این... اسمش روحالقدس نیست، این چیزی است که هست، این روحالقدس است، نام، روحالقدس

یک نام نیست، روحالقدس یک عنوان است، پدر، پسر، روحالقدس.

پس می بینید، این هم مثل پسر ازلی بی اساس است. چیزی به نام پسر ازلی وجود ندارد. هرگز وجود نداشته، پسری که در
ازل مولود شده باشد.

چنین چیزی وجود ندارد، همانطور که آنشب در مورد جهنم ابدی هم گفتم. چطور به جهنم ابدی رسیدید؟ پس همیشه60
یک جهنم وجود دارد. کتاب مقدّس گفت: «جهنم برای شیطان و فرشتگان ساخته شده بود.» همیشه باید جهنم وجود داشته
باشد، اگر همیشه یکی هست، پس باید در ابتدا هم یکی می بود. و چه... چه کسی در آن زمان از آن استفاده می کرد.
هنگامیکه او اِل، الهه، الوهیم بود «او که قائم به ذات است.» در حالیکه هیچ چیز دیگر وجود نداشت؟ پس جهنم باید آنجا با او
می بود؟ «جهنم برای شیطان و فرشتگانش مهیّا گشت و تمام شریران بدان افکنده خواهند شد.» این کامالً درست است. آنها
شاید برای صدها میلیون سال بخاطر آنچه انجام دادند مجازات شوند. ولی زمانی می رسد که آنها موت ثانویه را خواهند داشت. هیچ
چیز از آنها باقی نخواهد ماند. هر آنچه آغاز داشته باشد، یک پایان هم دارد. پس زمانی که ما حیات ابدی را دریافت می کنیم،
بخشی از آن نور را دریافت می کنیم که در ابتدا، قبل از اینکه حتّی یک ملکول وجود داشته باشد بود. آها. آن نور خدا وارد

قلب ما شده که ما را منوّر می سازد تا عیسی را ببینیم. کتاب مقدّس گفت: «هیچ چیز را نمی بینیم، بلکه عیسی را می بینیم.»
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حال، او گفت: «می دانم که... من هستم آنکه هفت روح را که به هفت کلیسا فرستاده می شوند دارم. اعمال تو را می61
دانم، نام داری که زنده ای ولی مرده هستی.» حال، یادتان هست که این دوره مربوط به چه کسی بود؟ مارتین لوتر، عصر لوتری.
حال، آنها در ابتدا محکوم شده بودند. آنها حتّی الزم نبود شروع کنند، چون از ابتدا مرده بودند. نیاز نبود بمیرند، از ابتدا مرده

بودند. می بینید، میبینید، آنها...

حال به این توجّه کنید. آیه ی بعدی را بخوانیم.62

“بیدار شو و مابقی را که نزدیک به فنا است، استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتیم.”

حال، او از لوتر صحبت می کند. همه ی ما موافق هستیم که این عصر لوتری است، این مربوط به اصالحات است. حال،
او چه گفت؟ «نام دروغین داری که زنده ای، ولی مرده هستی.» آنها چه کار کردند؟ آنها دوباره این را در فرقه قرار دادند. سپس،
دیگ نمی تواند به کتری بگوید سیاه. «کاتولیک» را غربال نکنید، چون شما دقیقاً به همان بازگشته اید، از همان اسامی و آیین
استفاده میکنید. و لوتر بسیاری از کاتشیزم و چیزهای دیگری که کلیسای کاتولیک داشت با خود بیرون آورد و برای خودشان
یک نام اختیار کردند. می بینید. «نام داری که زنده ای، که از این هزاران سال مرگ می آیی، و هنوز همان نام را حفظ کرده

ای.» «نام داری.» یادتان هست؟

برای اینکه مطمئن شوید درست است. به کلیساهای دیگر گفت: «نام مرا حفط نمودی» نام من را حفظ نمودی. در این
دوره آن را «از دست دادند.» و به اینجا رسیدند و گفت: «نام داری که زنده ای، ولی مرده هستی.»

اوه، شما متدیست ها، باپتیست ها، پرزبیتریها، لوتریها، پنطیکاستی ها، توبه کنید و در نام عیسای مسیح به جهت آمرزش63
گناهانتان تعمید بگیرید. می بینید؟ از تمام آن آیین ها و سننی که متعلق به کلیسای کاتولیک است که به همراه دخترانش نابود

خواهد شد، خارج شوید.

هیچ کس نیست که بتواند بگوید «پدر، پسر و روحالقدس» آن گونه از... و آن چیز، و می گویند «تثلیث اقدس» تثلیث؟
میخواهم حتّی عبارت تثلیث را یک نفر در کتاب مقدّس به من نشان دهد و به من بگوید، فقط عبارت تثلیث را بیابید. حتّی

وجود ندارد. چنین چیزی وجود ندارد.

حال، اکنون64

نزدیک به فنا...

به آن چیزی که رسیده اید بچسبید، لوتر شما را خارج ساخت، به آن بچسبید، چون نزدیک به فنا است، شما... شما را
دوباره به آن باز می گردانند. به آن بچسبید، این نزدیک به فنا است.

... زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم.

این زیبا نیست؟ اوه خدای من! این را دوست دارم. «کامل نیست.» چرا؟ آنها عادل شمرده شده بودند، لوتر عادلشمردگی
را موعظه می کرد؛ باید تقدیس شده و بعد از آن، از روحالقدس پر می شدید، آنوقت آنها دیگر خودشان نبودند، آنها با
روحالقدس درونشان کامل شده بودند. این فردِ مسیحی نیست که کامل است، این روحالقدس کامل در اوست. می بینید؟ این
چه... همانگونه که گفته ام، «این کوه مقدّس نیست، بلکه خدای قدوس بر کوه. نه کلیسای مقدّس، بلکه روحالقدس در کلیسا

و در قوم.» این مقدّس است می بینید.

«اعمالت را کامل نیافتم، به تکامل نرسیدی.» چون اکنون می بینم که آنها در اینجا عادل شمردگی را داشتند. و این... نه65
عذر می خواهم . عادل شمردگی در اینجاست با لوتر، و تقدّس در اینجا، و روحالقدس در اینجا است، می بینید؟ حال، آن سه
عنصر که در آن سه کلیسا عمل نمود، این چیزی است که برای تولّد کامل نیاز است. آنها فقط اندکی از آن ژن را در رحم مادر

دریافت کردند. درست است، روحالقدس...

حال، از شما سوالی دارم. وقتی یک تولّد طبیعی اتّفاق می افتد اوّلین اتّفاقی که می افتد چیست؟ آب. بعدی؟ خون.
درست است؟ بعدی؟ روح. درست است.

وقتی عیسی مرد از بدن او چه چیزی بیرون آمد؟ آنها پهلویش را نیزه زدند، و آب و خون از آن خارج شد. «روح خود را به66
دستان تو می سپارم.» آب، خون، روح.

«پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم...» رومیان 5 : 1 «نزد خدا سالمتی داریم بوساطت خداوند ما عیسای مسیح.»
عادل شمردگی. تقدّس، عبرانیان 13 : 12 و 13 «بنا براین عیسی نیز تا قوم را به خون تقدیس نماید، بیرون دروازه عذاب کشید.»
لوقا 2 : 49 «پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوّت از اعلی آراسته شوید. آنوقت شاهدان من خواهید بود در

اورشلیم، یهودیه، سامره...»

نه هنگامیکه یک اسقف شوید. نه هنگامیکه شمّاس بشوید، نه هنگامیکه پاپ شوید. «بلکه بعد از اینکه روحالقدس
بر شما آمد، آنوقت شاهدان هستید.» شما فقط می توانید شاهد کلیساهایتان و عقایدتان باشید... اگر فقط یک شمّاس با شبان یا
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پاپ یا... هستید تنها می توانید شاهد کلیسا و آیین خویش باشید. ولی زمانیکه روحالقدس بر شما می آید، شاهدان او هستید! و
اعمالی که او انجام می داد، شما نیز به جا می آورید، زیرا حیات او در شما است. اوه، خدای من! این را دوست دارم. بله، آقا. این

را به گمانم نسبت به شما که آنجا هستید بیشتر متوجّه می شوم. از این احساس خوبی دارم.

«نزدیک به فنا هستند، استوارشان کن.» حال اینجا در آیه ی سوّم می گوید:67

“پس به یاد آور چگونه یافته ای و شنیده ای... (این را دوست دارم)... و حفظ کن و توبه نما زیرا هر گاه بیدار نباشی،
مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد.”

«به عادل شمردگیتان بچسبید، بچسبید به آن.» نگذارید نسبت به آن در شما تردید ایجاد کنند. «که چگونه یافته ای و
شنیدهای» آنها همان کتاب مقدّسی را می خوانند که ما می خوانیم، می بینید. ولی آنها تمام آن را نمی گیرند، چون بر آنها
مکشوف نشده بود. این مربوط به دورهی آنها نبود. به این دلیل است که آنها در رستاخیز خواهند آمد. آنها در نوری می بایست

گام بر میداشتند، راه رفتند، پس پیش خواهند آمد.

حال، شنیده ام که خیلی از افراد پنطیکاستی که تعمید را موعظه می کنند، می گویند، «آن لوتریها و... پیش نخواهد آمد.»68
اوه، بله. شما ماجرای دکتر هِگری را می دانید. وقتی به او گفتم... او گفت: «ما چه هستیم؟» گفتم:... می دانید، آن ها آن

سمینار لوتری را آنجا برپا کرده بودند، در مینیاپولیس. او می گفت: «ما لوتریها به چه رسیده ایم؟»

گفتم: « به تو خواهم گفت، به اعتقاد من شما به مسیح رسیدید.»

و او گفت: «خوب، ما، ما روحالقدس را می خواهیم.» او گفت: «فکر می کنید به آن رسیده ایم؟»

گفتم: «بالقوه، بله» و گفتم: «شما به آن ایمان دارید.»

گفت: «خوب، منظورت چیست؟»

حال، آنها هزاران هکتار زمینهای زراعی دارند که برای دانشجویانشان، اگر نتوانند هزینه هایشان را پرداخت کنند، آنها69
میتوانند که در آن زمینها کارکنند و ذرّت پرورش می دهند. گفتم: «خوب...» میزهای بزرگی آنجا هست. آنها در آن سمینار
یکی از این شامهای مخصوص را به من دادند. و اکنون، مرد خوب و سرشناس آنها، دکتر ـ هِگری اینجا نشسته بود و برادر جک
مور آنطرف، او را نزدیک خودم نشاندم که اگر دکتر کلمات قلمبه سلمبه استفاده کرد، با پایم به او بزنم و جک به من بگوید که

او چه میگوید. می بینید، بعد گفتم...

او کنار من نشست و گفت: «خوب، کاری که می خواهیم بکنیم این است که اینجا به یک چیزی برسیم.» گفت: «ما
گرسنهی خداوند هستیم.» و گفت: «یک کتاب از پنطیکاستیها خوانده ایم به نام عطایا.» و گفت: «یک گروه از برادران به
کالیفورنیا پروازکردند و با کسی که نویسنده ی کتاب بود مالقات نمودند.» (من او را می شناسم) او گفت: «ما می خواهیم
برخی از این چیزها را در عمل ببینیم، آن مرد گفت، من هیچ یک از آنها را ندارم، بعد گفت، من فقط در مورد آنها نوشتم.»

بعد او گفت... و گفت: «بعد ما آمده ایم و این را دیده ایم و گرسنه ی این هستیم، ما گرسنه ایم، ما خدا را می خواهیم.»

و من گفتم: «خوب، یکبار مردی بود که رفت...» می دانید، در زمینهای خود او، آنجا، می بینید. «یک مرد رفت و70
زمین وسیعی را شخم زد. او تمام علفها را از آن بیرون کشید و بعد ذرّت کاشت. هر روز صبح می رفت و تماشا می کرد که آیا
ذرّت به عمل آمده یا خیر. اوّلین چیز، می دانید، یک روز صبح، دو برگ کوچک از خاک بیرون آمده بود.» (هر کسی تا بحال
ذرّت کاشته باشد... برادر جرج رایت کجاست، برادر روی اسالوتر و سایرین کجا هستند؟ می دانید، آن دو برگ بیرون آمده

بودند) او گفت: «اوه، جالل بر خدا، برای ذرّت در زمین من»

گفتم: «آیا او در زمینش محصول ذرّت داشت؟»

گفت: « خوب، به نوعی بله.»

گفتم: «بالقوه بله» گفتم: «این لوتریهای شما در اصالحات اوّلیه هستند، آن برگهای کوچک که رشد کرده بود، می
بینید گفتم: «خوب، رفته رفته آن ذرّت رشد کرد.» من در مورد خرابی محصول به او نگفتم... فقط در مورد رشد ذرّت صحبت

کردم.

بعد گفتم: «ذرّت رشد کرد، و بعد از مدتی کاکل ذرّت در آن رشد کرد و نمودار شد.» آن کاکل به عقب برگشت و71
گفت، ها، ها، ها، ها شما چیزی ندارید، شما لوتریهای قدیمی، می بینید؟ گفت: من... من پرورنده هستم، من میسیونر بزرگ
باد وزید و آن کاکل ذرّت از آن کنده و جدا شد. این وسلِی است، تقدّس. می بینید؟ این بزرگترین دوران زمان هستم، 
میسیونری است که ما داشتهایم، کلیسای وسِلی، در خالل زمان وسلِی، که حتّی از این عصر فراتر رفت. عصر کلیسای وسلی،

این چه کار کرد، آن را پراکنده ساخت.

می بینید، حتّی طبیعت این سه را تأیید می کند، خود طبیعت. خدا در ابتدا آن را ساخت تا اینگونه باشد. حتّی نیازی
نیست که کتاب مقدّس را در این مورد داشته باشید، می توانید به طبیعت نگاه کنید و ببینید که کجا هستید. می بینید؟
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و بعد... بعد از مدّتی آن کاکل ذرّت، از آنجا افتاد. و چه چیزی بیرون آمد؟ خوشه ی ذرّت بیرون آمد که دانه را در خود72
داشت، این گروه پنطیکاستیها بود. حال، پنطیکاستیها مثل همان گروهی بودند که در اینجا بود. از اینجا او دو برگه ی ذرّت
داشت، یعنی لوتر، اینجا او کاکل ذرّت را داشت، یعنی وسلِی؛ و در اینجا او دانه ی ذرّت (چه؟) دقیقاً به همان صورتی که آنجا

بود همان چیز!

خوب حاال این در اینجا چه بود؟ می گویید: «خوب...» پنطیکاستیها می گفتند: «ما هیچ ارتباطی به شما لوتریها یا
متدیستها نداریم.» ولی نهایتاً، همان حیاتی که در آن دو برگ نخستین بود به ساخت آن کاکل کمک کرد. و حیاتی که در کاکل

بود، دانه را ساخت. پس می بینید، این تماماً برنامه ی خداست. آنها روحالقدس را داشتند، بالقوه، وسلی هم داشت، با تقدّس،
ولی امروز این صحبت به زبانها و احیای آنچه که اینجا در ابتدا بود را باز گردانده است. همان روحالقدس، می بینید، آن راستین و

حقیقی. آمین!

بسیار خوب «پس به یاد آور که چگونه یاففته ای و شنیده ای و حفظ کن» حال، چهارمین آیه، به گمانم همین باشد:73

“لکن در ساردس اسمها چند داری که لباس خود را نجس نساخته اند و در لباس سفید با من خواهند خرامید، زیرا
مستحق هستند.”

«حال، از آن فرقه نسازید. نمی خواهیم که این کار را بکنیم.» خیر، من... آیه را اشتباه خواندم، اینطور نیست؟ یا درست
خواندم؟ بله، بله، درست است. بله، بسیار خوب. بله، «در ساردس، لباس خود را نجس نساخته اند.» تعداد اندکی از آنها
ابتدا تا برابر آن سر فرود نیاورده و خودشان را پاک و خالص حفظ کرده اند، همان روحی که از آن  هستند که هنوز در 
پنطیکاست پیش آمده است، پر از روح. پس برخی از آنها، زمانیکه عصر لوتر شروع کرد به سازماندهی، آنها چه کردند؟ درست
شروع به همان رفتاری کردند که کتاب مقدّس گفته بود. «رفتار مانند مادرشان» برگشتند و یک فرقه را شروع کردند. ولی تنها
اندکی از آنها با آن صادق ماندند، آنها با خدا صادق ماندند. آنها گفتند... او گفت: «خوب، بسیار خوب، اسمهایی چند داری

که شایسته هستند در لباس سفید در حضور من بخرامند تشکیل فرقه نده، تعلیم نقوالوی را برنگیر. دوباره به سمت فرقه نرو،
بلکه در آزادی خدا بمان. بگذار تا روحالقدس تو را هدایت کند. هنوز تعدادی از آنها باقی هستند.»

اکنون پنجمین آیه:74

“آنکه گوش دارد...”

نه عذر می خواهم.

“هر که غالب آید به جامد سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت بلکه به نام وی در حضور
پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم نمود.”

حال«اسمهای چند» بسیار اندک، بقیّتی کوچک، باقیمانده که... بر تعلیم کاتولیک غالب آمدند. بسیار خوب.

حال ما میآییم، در مورد اصالحات صحبت کنیم. قصد دارم که... پس زمینهی لوتری را رها کردیم تا بتوانیم به این75
بپردازیم. حال، آیه ی بعدی می گوید:

“آنگونه گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه می گوید.”

خدا اینجا تالش می کند که به آنها بگوید از نقوالویانیسم فاصله بگیرند ، «از آنجا فاصله بگیرید! لباس خودتان را نسبت
به آن امور دنیا بلکه حفظ کنید.» تنها در او آزاد باشید، و او آنها را هدایت خواهد نمود، این ابتدای همه چیز است.

حال، منظور ما از اصالحات «رهایی یافتگان» هستند، آنانیکه حتّی در عصر ساردس رهایی یافتند. متوجّه منظور من76
میشوید؟ آنانیکه هنوز از همان چیز مهیب رهایی یافتند. حال این... فردا شب دوباره به این می پردازیم و تا به... از اینجا تا به
عصر پنطیکاست خواهیم پرداخت و به شما نشان می دهیم که این دقیقاً همان است. حال، بعضی از این امور هستند که ما در
مورد آن صحبت می کنیم که: «چگونه از آن رهایی یافتند؟» اکنون، به آن خواهیم پرداخت، در دوره ی بعدی. می دانید، باید به
آن بپردازیم تا بتوانیم آنها را کنار یکدیگر قرار دهیم. اگر این کار را نکنیم، شما نیز نمی توانید آن را به دیگران منتقل کنید... باید

این را آنگونه که در کتاب مقدّس هست به قوم بدهیم. بسیار خوب.

حال، اینجا صحبت او از رهایی یافتگان است، یعنی کسانیکه اینجا هستند، این گروه کوچک و پراکنده که در عادل77
شمردگی زندگی می کردند. حال نگاه کنید! آنها بیرون آمدند، نور را دیدند، لوتر... پس از مرگ لوتر، نه خود لوتر، لوتر هرگز

تشکیالتی را ایجاد نکرد، بلکه گروهی پس از او. وسلی هرگز یک تشکیالت را ایجاد نکرد، این مربوط به گروهی پس از او بود.
آن بنیانگذاران قدیمی پنطیکاست هرگز ایجاد تشکیالت نکردند، بلکه گروهی بعد از آن بودند. آنها کسانی هستند که این کار
را کرده اند، می بینید، دور دوّم است که این کار را می کند. فرشته ی راستین نور هرگز یک تشکیالت نساختند! و درعصر

پنطیکاستی خواهید دید که در آخر آن تشکیالت چه چیزی بیرون خواهد آمد، وقتی روحالقدس این را بر ما مکشوف سازد.

حال، او گفت: «اندکی نور در تو باقی است، فقط اندکی، رو به فناست، رفته رفته در حال محو شدن است، این78
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عادلشمردگی است، آنها می توانند شما را به دار بیاویزند، هنوز هیچ حیاتی را نیافته اید، چون نام غلط را بر گرفته اید. ولی شما،
شما... می دانید، حداقل شما، شما از کلیسای رومی خالصی یافتید. شما از تمام آن دُگمها خالصی یافتید و حداقل تا به آنجا
آمدید.» حال، شما همین کتاب مقدّس را می خوانید. حال، ولی همین کتاب مقدّس که تعلیم می دهند روحالقدس... او هرگز آنها

را بخاطر آنچه داشتند محکوم نکرد. گفت: «اکنون... آن را تا آمدن من حفظ کن، می بینید، آنها را حفظ کن.»

حال، این دوره ی کلیسا حدود 1520 آغاز می شود، زمانیکه کلیسای جهانی و جامع کاتولیک به لرزه در آمد. این تا79
تاریخ سی و یکم اکتبر(اگر می خواهید یادداشت کنید.) سی و یکم اکتبر سال 1570 بعد از میالد طول کشید، یعنی زمانیکه
مارتین لوتر نود و پنجمین رسالهی خود را به روی در کلیسای ویتنبرگ آلمان میخکوب کرد، از آن زمان به بعد اصالحات آغاز

شد. این تاریخها را یادداشت کردید؟ بگذارید دوباره بگویم که مطمئن شوید. سی و یکم اکتبر سال 1570 بعد از میالد، زمانیکه
مارتین لوتر نود و پنجمین رساله ی خود را بر روی در کلیسای ویتنبرگ آلمان میخکوب نمود. و ـ ی ـ ت ـ ن ـ ب ـ ر ـ گ،
ویتنبرگ آلمان. از آن پس تاریخ اصالحات شکل گرفت، آتش شروع به شعله کشیدن نمود. او به آن کلیسا ی کاتولیک اعتراض
نمود، با آنچه در دستانش بود، او گفت: «.این بدن مقدس مسیح است؟ این فقط نان و شراب است.» و آن را روی زمین

انداخت. درست است.

بر سر80 مبارزه  ولی  بسیار خوب،  آغاز شد... سپس خروج شروع شد.  و...  نمود،  اعتراض  به کلیسای کاتولیک  او 
استانداردهای مسیحی بیشتر جنبهی سیاسی داشت تا اینکه مبارزه ی کلیسای راستین باشد، برای استانداردهای مسیحی.
تا از یک کلیسا خارج شوند و یک کلیسای دیگر بسازند. آنها هرگز آنها تنها برای یک حق سیاسی مبارزه می کردند 
اصالحات نداشتند، تا ازکلیسای کاتولیک خارج شوند و قوّت و روحالقدس را به کلیسا باز گردانند، چون آنرا انکار کردند.
هاه؟ این یک صف آرایی سیاسی بود. اینجا جایی است که کامالً با آن تطابق دارد «نام داری که زنده ای؟ ولی مرده هستی.» به
عبارتی دیگر، او تنها فرقه ی پروتستان را بیرون آورد، همین و بس.یک دختر را از آن کلیسا خارج کرد. خارج از... او یک فاحشه

را از آن فاحشه خارج نمود. این دقیقاً چیزی است که اتّفاق افتاده است بود. و عتلّیا را از ایزابل خارج کرد.

حال، هر کس اصالحات را خوانده باشد می داند که اینگونه است. چون او به سادگی آن اسم را... او به سادگی آنها را81
ویران کرد، ولی تا جاییکه مربوط به بازگرداندن روحالقدس به کلیسا می شود، مثل چیزی که در اینجا بود، او این کار را نکرد،
خیر، آقا. این بیشتر یک مبارزه ی سیاسی بود تا یک عطای روحانی، این سیاست به جای روحالقدس بود. او هنوز به کلیسا

وارد نشده بود. اوه، برادر، او باز نگشته بود، او در اینجا باز می گردد، نه در آنجا.

این یک صف آرایی سیاسی بود، امّا بخاطر کتب مقدّسه و یا روحالقدس نبود. این یک صف آرایی سیاسی بود که او از آن82
آثار و بقایا خالص شود، آن «سالم بر مریم» و آن چیزها. ولی او هنوز کاتشیزم را با خود داشت. همچنان آن را با خود داشت... به
این چه می گویید؟ جلسات تخصیصی یا هر چه که بود، زمانیکه آنها در صبح قیام به آنجا می روند و برای ایشان دعای
کریسمس مبارک می خواند. می دانید، “دیگر تا زمان کریسمس آنها را نمی بیند.” آن ... اوه، جلسه ی تأیید، چيزي كه من
سعي مي كنم بگويم. آنها را تأييد كن، با آنها همدلي كن و آنها را تأييد كن. چنین چیزی به نام تأیید وجود ندارد. تنها تأییدی که
در کتاب مقدّس ذکر شده است، نه تأیید عضویت به یک کلیسای لوتری. بلکه کالم او در شما. «و خدا... با ایشان عمل می
کرد»، مرقس 16، «تأييد كالم با نشانه ها همراه است.» این تأیید کلیسای پنطیکاستی است. این تأیید... خدا خود را تأیید می
کند، بعنوان خدای معجزه گر در کلیسا، صحبت به زبانها، ترجمه ی زبانها، و همان کاری را میکنند که آنها در ابتدا انجام می

دادند.

آیا خسته شده اید؟ [جماعت پاسخ می دهند، «خیر»] بسیار خوب. حال توجّه کنید، آنها بیداری روحالقدس را باز83
نگرداندند، آنها یک دوره ی جدید کلیسا را باز گرداندند. آنها رهایافتگان و خارج شدگان از سلسله مراتب رومی را آوردند تا
یک سلسله مراتب پروتستان را ایجاد کنند. این تنها کاری است که آنها انجام دادند. از آن کتری به داخل آتش پریدند، بله.

درست است. کامالً.

ایزابل یک دختر به دنیا آورد. حال فکر نکنید که اینها را می گویم تا باهوش جلوه کنم، این را می گویم چون کتاب
مقدّس می گوید! کتاب مقدّس در مکاشفه باب 17 می گوید: «او مادر فواحش بود.» عیسی در اینجا گفت: «او نیز مانند ایزابل
خواهد بود.» و او دخترانی را بدنیا آورد که کشوری را که آلوده نبود، آلوده ساختند. حال، این دقیقاً چیزی است که پروتستانیزم
با روح راستین خدا انجام داد، آن را آلوده ساخت و آن را در یک تشکیالت دیگر قرار داد. که اگر خدا بخواهد، یکشنبه صبح
می خواهم به شما نشان دهم که آنها صورت وحش را ساختند و آن وحش، روم بود. و آنها صورت آن را ساختند. آن چه بود؟

یک تشکیالت! اوه، امیدوارم که این در قلب قوم جای بگیرد.

می خواهید بدانید که چرا من در تمام عمرم به سختی با تشکیالت مبارزه کرده ام، خودم هم این را نمی دانستم. ولی چیزی84
در درون من فریاد می زد، نمی توانستم کاری انجام دهم. همیشه در تعجّب بودم، همیشه که چرا من اینقدر نسبت به زنان اینگونه
بودم؟ تمام عمرم. نه اینکه... منظورم زنان واقعی نیست، منظورم چیزهایی است که خود تصور می کنند باید باشند، می دانید،

رشته های اخالقی که گسسته شده اند. می دانید، این به نوعی... چیزی در درون من است.
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وقتی یک پسر بچّه ی کوچک بودم، آن زنان را می دیدم که از آن جاده ها می آیند... شوهرانشان برای کار رفته بودند، و
آنها با یک مرد دیگر آنجا بودند، مست، کنار راهها و در طول مسیر باال و پایین می رفتند، آنقدر هشیار بودند که بتوانند به خانه
برگردند و غذای شوهرانشان را آماده سازند. می گفتم آنها شایسته ی این که یک گلوله به آنها زده شود هم نیستند. درست
است. گفتم، آنها پستتر از حیوانات هستند، که چنین کاری را انجام می دهند. وقتی... وقتی هفده ساله یا هجده ساله بودم
یک دختری را دیدم که از خیابان عبور می کرد، من به سمت دیگر رفتم، گفتم: «افعی متعفّن» می بینید؟ واقعاً متنفّر بودم، ولی
وقتی خدا را در قلب خود پذیرفتم، او به من نشان داد که در بین آنها جواهراتی مقدّر کرده است، خانمهای واقعی. آنها خودشان را

آنگونه آلوده نساختهاند، خدا را شکر برای آن.

وقتی در آفریقا بودم، وقتی در سوییس بودم، وقتی در روم بودم، بارها با این سوال مواجه شدم، «هی برادر برانهام، شما اصال85ً
هیچ زن نجیبی در آمریکا ندارید؟ هر ترانه ای که در اینجا پخش می شود، یک مشکل اساسی در مورد زنان شما دارد.»

گفتم: «این مربوط به آمریکاییها است. ولی ما یک ملکوت و پادشاهی دیگر هم در آنجا داریم و آن ملکوت خداست،
آنها خانمهای راستین هستند»

کتاب مقدّس گفت، از طریق نبی، به گمانم در باب پنجم کتاب اشعیا بود، مطمئن نیستم که باب پنجم بود یا باب شش،86
که می گوید: «خوشابحال آن دختر صیهون، در آن روز از آن چیزها رهایی خواهد یافت.» او چگونه به خیابانها می آید؛ با
جورابهای پایین آورده؛ آنگونه تاب می خورند و این کارها می کند. دقیقاً به همان صورتی که اآلن انجام می دهند. لباسهایی

مانند مردان میپوشند، که در نظر خداوند کراهت است.

مدّتی پیش یک انجمن مذهبی را دیدم، هر شب تعداد آنها رو به انفجار بود، با زنانیکه از این لباسهای نیویورکی یا... به87
این لباسها چه می گویید؟ نه لباسهای کوتاه نه، آن یکی. بله آن شلوارهای کوتاه زنانه. آنها تماماً... آن شلوار کوتاه را می

خواهد. برادر، این... ابتذال است و این دقیقاً آن چیزی است که آنها می خواهند، درست است.

ولی، اوه، شما می گویید: «خوب حاال، فکر می کنم برای زن این بسیار موقرانه تر باشد که آن را به جای دامن بپوشند.»

خدا گفت: «در نظر او این کراهت است که زن ردای مرد را بپوشد...» و هنگامیکه یک زن موهایش را مانند مرد کوتاه
میکند... خدا از زن می خواهد که مثل یک زن باشد، مانند یک زن لباس بپوشد و مانند یک زن رفتار کند.

و نمی خواهد که مرد اینگونه موهایش را بلند کند، مثل اینکه یک اردک پشت آن موها نشسته است. او از مرد88
میخواهد تا شبیه مرد باشد. بله، آقا. خدای من، آنها آنقدر زنانه لباس می پوشند که به سختی می توان تشخیص داد جنسیّت
آنها چیست. این رقّتانگیز است، این ژولیده ها و این چیزها که امروز بدان رسیده ایم. تعجّبی نیست که در زمانهای آخر
زندگی می کنیم، هیچ چیز باقی نمانده جز اینکه خدا خمر غضب و خشم خویش را بر این جهان فرو بریزد. همین و بس. یک خدای

عادل و قدّوس کار دیگری نمی تواند بکند.

آنها به خون عیسای مسیح پشت کردند! خودشان را دگماتیک کرده اند! به یک تشکیالت دست یافته اند! و ... برخی
از آن.... پدر پیر با مدرک رتبه ی خود و با آن یقه ، باز گشته و به آنها می گوید:« فرزندان متبارک من» این هیچ فرقی با اینکه

یک ماده خوک این را بگوید ندارد.

به شما می گویم، امشب آنچه نیاز داریم، یک بازگشت به کتاب مقدّس و روحالقدس است برادر، و آمدن قوّت و رستاخیز
مسیح با آیات و معجزات به داخل کلیسا. آمین! این انجیل است. بله.

ثمره ی آن... پس... بله درست است. آن احیا و بیداری کارهای خوبی را در آنجا انجام داد. درست است. ولی روحالقدس89
را پیش نیاورد. آنها تا این عصر الئودیکیه آن را پیش نیاوردند، در عصر پنطیکاستی. ولی این یک کار انجام داد. این بیداری یک

کارهایی انجام داد که او گفت: «.آن را حفظ کن و بر آن بیفزا، آن را استوار کن.» می بینید؟

این دوباره یک کتاب مقدّس آزاد را برای قوم آورد. عصری لوتری یک کتاب مقدس آزاد را آورد. آنها انتشارات خود را
ساختند و شروع کردند به دادن کتاب مقدّس به دنیا. خدا برای انجام آن به لوتریها برکت بدهد! بله آقا. آنها دوباره کتاب مقدّس
را به دست جماعت رساندند، قبالً فقط در دست کشیش بود. حتّی نیاز نبود به آن نگاه کنند، چون همه چیز مربوط به چیزی بود

که پاپ میگفت، و او خدا بود، پس هرآنچه او می گفت، همان بود.

پس اکنون ، بیداری لوتری، آنچه که آنها «برای تقویت» می خواستند. اکنون شما کتاب مقدّس را در دست خود دارید،90
آن را بخوانید، به آن ایمان داشته باشید. آن را نگذارید روی طاقچه و بگویید! «خوب، ما یک کتاب مقدّس داریم.» این برای شما
هیچ ثمر و فایده ای ندارد. امروز لوتری های زیادی در پنطیکاست هستند که کتاب مقدّس را کنار می گذارند و در مورد آنچه

که کسی دیگر در مورد آن گفته است صحبت می کنند. اوه برادر کالم را بخوانید! «کتب را تفتیش کنید، زیرا آنهاست که بر
من شهادت می دهند.» عیسی این را گفت. «شما فکر می کنید که در آن حیات جاودان دارید.» این کاری است که باید انجام

داد، خواندن کالم!

حال، او به عادالن گفت: «آن را حفظ کنید... نگذاریدکه از دست برود...» و یک چیز دیگر که می خواهد آن را حفظ
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کنند، قوّت اندکی در آنها باقی مانده بود... بیداری لوتری. دوّمین کاری که انجام داد، تعلیم عادل شمردگی را در نور نمایان
ساخت. کاتولیک عادل شمردگی را نمی پذیرد، این کلیسای کاتولیک است.

مثل آن کشیش، باید او را چند وقت پیش اینجا متوقّف می کردند. او می گفت: «در هیچ جای دیگر به جز کلیساتی91
کاتولیک نجات نیست.» نجات در مسیح است نه در کلیسای کاتولیک ونه در کلیسای پروتستان، نجات در مسیح است. ولی
کاتولیک معتقد است.... آنها اهمیّتی نمی دهند که کتاب مقدّس چه می گوید. آنچه کلیسا می گوید مهم است. می بینید؟ نمی
توانید با آنها حرف بزنید، چون به هیچ طریقی نمی توان حرف زد. آنها اهمیّت نمی دهند. آنها... آنها بر اساس کاتّشیزم و این
چیزها با شما حرف میزنند و شما با کتاب مقدس می آیید. آنها از آن صرف نظر می کنند. «این چیزی است که کلیسا می

گوید.» درست است.

عیسی گفت، در همین مورد، عیسی خودش گفت: «هر کس کالمی از آن کسر کند و یا به آن بیفزاید، سهم او از دخت92
حیات منقطع می گردد.» عیسی گفت: «هر کالم انسان دروغ و کالم من راست است، آسمان و زمین زایل می شوند، ولی کالم

من تا ابد باقی است.» درست است؟ اوه، ایناهاش برادر.

من یک ایماندار به کالم خدا هستم. درست است. و نه تنها به کالمی که خدا در اینجا سخن می گوید، بلکه از پدر
آسمانی خواسته ام تا روحالقدس را بر من عطا کند تا آن را تأیید سازد تا مسیح را در من زنده کند و او در من ساکن باشد. که
من بدانم حیات ابدی را یافته ام، نه به دلیل اینکه الیق آن هستم، چون فیض او این را به من عطا کرده است. این است آن

صخره. «بر روي این صخره کلیسای خود را بنا می کنم.»

بسیار خوب، عادل شمردگی. بسیار خوب. چیزی که بود، بعد از اینکه آنها چیزی را ثمر آورند که نباید می گذاشتند فنا93
شود، که این کتاب مقدّس بود که دوباره در دستان ایشان بود. لوتریها این کار را کردند. و یک چیز دیگر، آنها به تعلیم
«عدالت محض ایمان» رسیدند. این چیزی است که لوتریها تعلیم می دادند. همه می دانند که این تعلیم او بود. عدالت... نمی توانید
ببینید که این چقدر کامل است؟ سپس وسلِی با تقدّس از راه رسید، سپس پنطیکاستیها و تعمید روحالقدس می آیند. چقدر

کامل. اکنون من....

«آنچه یافتی حفظ کن و نگذار تا فنا شود، اگر آن را حفظ نکنی مانند دزد بر تو می آیم و تو دوباره به فرقه باز خواهی94
گشت.» و این کاری است که آنها انجام دادند، دقیقاً به آن برگشتند. «شما دوباره به نقوالوی بر می گردید، چون دوباره به یک
فرقه میرسید. صبر کنید! آن کتاب مقدّس را بخوانید، عادل شمردگی را حفظ کنید، و به حرکت رو به جلو ادامه دهید.» ولی

بقیّتی کوچک از آن خارج می شوند. بقیّتی اندک.

بعد از آمدن اوّلین، لوتر، سپس زوینگلی آمد و تا آخر، کالوین و سایرین تا به وسلی. ولی بقیّتی اندک در آنجا بودند که
تقدّس را تعلیم می دادند. و از تقدّس، بقیّتی اندک خارج شدند که به سمت روحالقدس رفتند. می بینید، آن تعداد اندک، در

تمام طول ادوار، آن را حفظ نمودند. بسیار خوب.

ولی سومین، آنها بسیاری از اشکال شرک را با خود بیرون آوردند، مانند فرقه ها، تعمید غلط. خوب، آنها با تعمید آب پاش95
و این چیزها و تعمید به نام : پدر، پسر و روحالقدس آمدند. آنها کاتشیزم را آوردند. به راستی... آنها به راستی با آن نام هماهنگ

هستند... که عیسی گفت: «نام داری که زنده

چهارمین، این درست است که اصالحات بسیاری از تشریفات و رسوم و آیین آنها را کنار زد، ولی در کلیسا و ثمر آوردن96
اصالح باز ماند، در احیای تعلیم انجیل تام با آیات و نشانهها بدنبال آن باز ماند. کلیسای لوتری هرگز آن را نداشت. هر گز

نداشتند، و در عصر وسلی هم هرگز نداشتند. آنها تنها در انتهای این عصر الئودیکیه این را داشتند.

حال، وقتی به آن بپردازیم، بر می گردیم به کتاب مقدّس و نشان می دهیم که دقیقاً چگونه وعده داده شده اند. آنها
نداشتند... بیداری روحالقدس را احیا نکردند.

آنها از بت ها رو برگردانیدند، به بت ها پشت کردند، این درست است. آنها بت ها را از کلیسا بیرون آوردند. مریم و97
یوسف و پطرس و پولس و تمام آنها. آنها از بت ها رو برگردانیدند، ولی به سمت مسیح برنگشتند. لوتر آنها را از بت ها برگرداند،

ولی بیشتر به سمت سیاست یا یک فرقه یا تشکیالت متمایل کرد تا برای خودشان یک تشکیالت بسازند. (صورتی مانند اوّلین)
و سعی کردند که با فرقه بزرگ شوند.

و هنوز آنها در حال مبارزه هستند. متدیست هنوز می خواهد... همه از باپتیستها تا متدیستها و تمام لوتریها می
خواهند که همه ی متدیست ها و باپتیست ها، لوتری باشند. پنطیکاستیها می خواهند تا تمام لوتریها و متدیست ها و همه ی
آنها پنطیکاستی باشند. می بینید، شما فقط تالش می کنید تا فرقه خودتان را جایگزین کنید. ولی این در ابتدا نقشه ی خدا نبود.

برنامه ی خدا برای احیا این بود که آنچه از ابتدا بود را باز گرداند.

نگاه کنید. اگر این کتاب روی زمین بیفتد، حال برداشتن یک کتاب دیگر و جایگزین کردن آن را احیا، رستاخیز98
نمیگویند. باید همان را بیاوری باال. آمین. پس اگر کلیسا در طول عصر تاریکی مرد و در آنجا کامالً مشرک شد. پس اصالح...
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این اصالحات است، اصالح شدن. ولی اصالح شده و دوباره متولّد شده، دو چیز متفاوت هستند. می بینید؟ آنها اصالحات را
آوردند، اصالح کردند و از بسیاری از بتهایشان دور شدند ولی هرگز روحالقدس را به کلیسا باز نگرداندند. اوه، جالل بر نام
خدا! برادر، خواهر، می توانید این را ببینید؟ آنها هرگز روحالقدس را باز نگرداندند، چون آنکه حقیقتاً نور راستین انجیل را می

آورد... آنکه نور راستین انجیل را می آورد، فرشته ی کلیسا در اینجا است. حال، ما می خواهیم یکشنبه به آن بپردازیم.

خوب، آنها نور بر روی نور خواهند داشت، نورهای مسیحی، ولی همه ی آنها به آن تشکیالت باز خواهند گشت. ولی یکی99
خواهد آمد که در برابر او «تشکیالت» خواهد ایستاد. بله آقا. به همان اطمینان که اکنون من پشت این منبر ایستاده ام، او آن
بقیّت را از آنجا بیرون خواهد کشید. و او مستقیماً به سمت ابتدا خواهد رفت. و من از عهد عتیق و عهد جدید به شما ثابت می
کنم که او این کار را خواهد کرد، فرشته ی کلیسای الئودیکیه، درست است. درست به ابتدا باز می گردد و دوباره همان امور را

احیا می کند. ودر ایّام این در اینجا این احیا انجام می شود. درست است.

ولی لوتر کلیسا را به بیرون برد، آن رهاشدگان را یک قدم... عادل شمردگی. رها شدگان، او یک گام از شرک فاصله100
گرفت. این خوب است. در مرتبه ی بعدی، دو قدم از آن خارج شد. فقط همین.

درست مثل... توجّه کرده اید که در کتاب مقدّس از عقب هیکل آب می آمد؟ و او گفت که آب را دید تا زانوی باال
آمد، سپس بعدی، آب تا سینه ی او رسید. و مرتبه ی بعد، تا سر او رفت. ولی تا زمانیکه تا سر او رفت، باید به جایی می رسید

که بتواند شنا کند. می بینید، الزم بود که شنا کند.

پس ما اکنون در حال رسیدن به جایی هستیم که وقت شنا کردن است و یا غرق شدن. فقط همین. این یا شما را غرق کرده
و کامالً می برد، و یا شما را وارد می کند. پس یا شنا ویا غرق شدن.

هللویاه! اوه، برای روحالقدس بسیار شادم! شما نیستید؟

بسیار شادم که می توانم بگویم یکی از ایشان هستم

یکی از ایشان هستم (کدام ایشان؟ نه این، آن یا آن)

... که بگویم یکی از ایشان هستم. هللویاه؛

شادم از اینکه بگویم یکی از ایشان هستم

این خوب به نظر نمی رسد؟ گوش کنید:101

آنها در باال خانه جمع بودند

همه در نام او دعا می کردند

به روحالقدس تعمید یافتید

و قوّت خدمت آمد

حال، آنچه آن روز برای ایشان کرد

همان را برای شما خواهد نمود

بسیار شادم که می توانم بگویم یکی از ایشان هستم

اوه، یکی از ایشان. من یکی از ایشان هستم. هللویاه!

یکی از ایشان، یکی از ایشان

بسیار شادم که می توانم بگویم یکی از ایشان هستم.

آنها به مدرسهی کتاب مقدّس می روند؟ خیر. بعضی از آنها حتّی نمی توانند اسم خودشان را بنویسند. درست است.
پطرس نمی توانست. کتاب مقدّس می گوید که او یک امّی و جاهل بود، او و یوحنّا. ولی باید به آنها توجّه می کردند. چون می

دانستند که آنها با عیسی بوده اند.

هر چند این قوم تعلیم نیافته باشد (سواد)

یا شهرت دنیا را نداشته باشند (اوه، خدا را شکر، من فالن و فالن را دارم)

همه ی آنها پنطیکاستشان را یافته اند

در نام عیسی تعمید یافته اند

و اکنون می گویند، همه جا
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قوّت او هنوز همان است

بسیار شادم که می توانم بگویم یکی از ایشان هستم

اوه یکی از ایشان، یکی از ایشان

بسیار شادم که می توانم بگویم یکی از ایشان هستم

اوه یکی از ایشان، یکی از ایشان

شما از این خوشحال نیستید؟ بسیار خوشحالم که یکی از آنها باشم. ترجیح می دهم یکی از آنها باشم. ترجیح می دهم102
یکی از آنها باشم تا هر چیز دیگری که می شناسم. ترجیح می دهم یکی از ایشان باشم، تا اینکه رییس جمهور آمریکا باشم. یا
پادشاه جهان... اگر خداوند عیسی بیاید و بگوید: «من تو را به بیست سالگی بر می گردانم، و تو را یک ناظر می سازم، پادشاه
تمام دنیا، و به تو ده ها هزار سال عمر در این جهان می بخشم، ده ها هزار سال بدون بیماری و رنج و پر از شادی و همه چیز، پادشاه
تمام عالم، ترجیح می دهی که ده هزار سال زندگی کنی، یا ترجیح می دهی یکی از آنها باشی و در تمام ایّام عمرت مثل اآلن در

نبرد باشی؟»

خواهم گفت: «خوشحالم که بگویم من یکی از ایشان هستم.» ده هزار سال، بعدش چه؟ ولی این ابدی است. از کجا آمد
برادر؟ اوه، از طریق خون آمد. درست است. از... از خدا که جسم پوشید و در میان ما ساکن شد.

در یک آخور، بسیار دور، می دانم که این حقیقت است103

یک کودک بدنیا آمد تا جهان را از گناهانش نجات بخشد

یوحنّا او را در کنار دریا دید، برّه ای برای همیشه

اوه، مسیح، مصلوب جلجتا

اوه، آن مرد اهل جلیل را دوست دارم، اهل جلیل

چون او برای من کار زیادی کرده است

او تمام گناهانم را بخشیده، بجایش روحالقدس را گذاشته

اوه، آن مرد، آن مرد اهل جلیل را دوست دارم.

به آن زن، سر چاه، او تمام گناهانش را گفت

(او دیروز، امروز، و تا ابداآلباد همان است)

و اینکه چطور او در آن زمان پنج شوهر داشت

تمام گناهانش بخشیده شد و آرامشی عمیق در او قرار گرفت

او فریاد زد: «بیایید این مرد اهل جلیل را ببنید.»

اوه، آن مرد اهل جلیل را دوست دارم

چون او کار زیادی برایم کرده است

او تمام گناهانم را بخشیده، و روحالقدس را بجایش گذاشته.

اوه، آن مرد اهل جلیل را دوست دارم.

یک باجگیر نزد او رفت و فریاد زد

« خداوندا، بر من ترحّم کن»

او از تمام گناهانش بخشوده شد، و آرامشی عمیق در او قرار گرفت.

او گفت: «بیاییداین مرد اهل جلیل را ببینید.»

این را دوست دارم، شما ندارید؟

لنگ خرامان شد، الل سخن گفت

آن قوّت با محبّت بر دریا سخن گفت

و کور بینا گشت، می دانم که فقط این می توانست باشد

با من بخوانید!
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اوه، آن مرد اهل جلیل را دوست دارم.

چون او کار زیادی برایم کرده است

او تمام گناهانم را بخشیده و روحالقدس را بجایش گذارده

اوه، آن مرد، آن مرد اهل جلیل را دوست دارم.

شما این را دوست دارید؟ اوه، خدای من! این... انجیل روحالقدس، چقدر آن را دوست دارم. با تمام قلبم آنرا دوست دارم.104
امشب بسیار خشنودم که از ایشان محسوب شدم. و ما باهم برادران و خواهران هستیم. باپتیستها، متدیستها، پرز...
کاتولیک، پرزبیتری، هر چه که باشید، خدا ما را از هر طرق و حیاتی آورده است تا حول این روحالقدس با هم مشارکت داشته
باشیم. نه تعلّق به هیچ فرقه ای، این مربوط به آنهاست که چه می کنند، ولی ما در یک پادشاهی هستیم. ما توسط روحالقدس

در آن بدن اسرار آمیز عیسای مسیح تعمید یافته ایم. چه کسی؟ متدیست، باپتیست، پرزبیتری، هر که باشد، بگذارید او بیاید.

عیسی گفت: «تمام آنانکه پدر به من بخشیده، نزد من خواهند آمد، و هیچیک از ایشان گم نخواهد شد، و من ایشان را
در این آخر بر می خیزانم.» اوه خدای من! قبالً این سرود را با هم می خواندیم، نمی دانم می توانیم اکنون بخوانیم یا نه. «منزل،
منزل، بله یک منزل هست، در آن منشاء برای من یک منزل هست.» از آن سرودهای قدیمی خوشتان می آید؟ یک نفر که می
داند چگونه شروع کند ما را هدایت کند؟ پیانیست ما کجاست؟اینجاست؟ برادر تدی یا هیچ یک از آنها؟ اوه خدای من . او

را نمی بینم.

منزل، منزل، بله منزل هست

در آن منشاء برای شما منزل هست

منزل، منزل، بله منزل هست

در آن منشاء برای من منزل هست

آن سرودهای قدیمی را دوست دارید؟ من این را نیز دوست دارم.105

آنجا پای صلیب جاییکه منجی من مرد

آنجا برای پاک شدن از گناه فریاد زدم

آنجا، آن خون بر قلب من اعمال شد

جالل بر نامش!

جالل بر نامش، نام پر بهایش!

اوه، جالل... (چشمانمان را ببندیم و این را بخوانیم)

آنجا آن خون بر قلب من اعمال شد

جالل بر نامش!

بطرزی شگفت انگیز از گناه نجات یافتم

عیسی بسیار زیبا در من ساکن شد

آنجا، جای صلیب، جایی که مرا داخل کرد

جالل بر نامش

جالل بر نامش، نام پر بهایش

آنجا آن خون بر قلب من اعمال شد

جالل بر نامش

حال، در حالیکه بند بعدی را با هم می خوانیم، با کسی که در کنار شما، جلوی شما، یا پشت شماست دست بدهید.

به این سرچشمه بیا، بسیار زیبا و غنی

جان نیازمندت را به پای منجی بینداز

اوه، امروز غوطه ور و کامل شو

جالل بر نامش!
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جالل بر نامش! آن نام پر بها

آنجا، آن خون بر قلب من اعمال شد

جالل بر نامش!

اوه این را دوست دارم شما چطور؟

جالل بر نامش، نام پر بهایش

جالل بر نامش!

آنجا آن خون، بر قلب من اعمال گشت.

جالل بر نامش!

اوه خدای من. بسیار برای آن شادم. شما نیستید؟ بسیار خشنودم که می توانم به این سرچشمه بیایم، و جان نیازمند
خویش را به پای منجی بیندازم.

زمانی را به خاطر می آورم که یک پسر بچه، حدود هجده ساله از خدا فرار می کرد. به غرب رفتم، می خواستم .... پدرم106
سوار کار بود و من می خواستم بروم و اسب ها را رام کنم. چیزی در قلبم مشتاق بود. اوه، به شما می گویم.

من نزد یک واعظ باپتیست رفتم ، او گفت: «بلند شو و فقط بگو، عیسی پسر خداست، ما نام تو را در دفتر ثبت می
کنیم.» امّا این مرا راضی نمی کرد.

هر جاییکه می رفتم، یک نفر ادونتیست روز هفتم ، رفتم به مالقات او. برادر بارکر، یک برادر دوست داشتنی. او گفت:
«بیلی؛ بیا و سبّت خداوند را بپذیر» (اکنون دارم) ولی گفت: «روز سبّت». با خود گفتم: «خدای من، این هم مرا راضی نمی

کند.» میبینید.

رفتم به غرب، و فکر می کردم... در شب خیلی از آنجا دور شدم، ما در یک چراگاه بودیم. می دانید، زین را در می آورید،107
و آن را بعنوان بالش استفاده می کردید. آنجا، زیر آن درختهای کاج دراز کشیده بودم. من نگهبان روز بودم و نگهبان شب رفته

بود تا گلّه را بیاورد. یک فردی بود از تگزاس که به او «اِسلیم» می گفتند. او یک گیتار داشت و با گیتارش می خواند:

جالل بر نامش..

یک نفر دیگر یک شانه و یک تکه کاغذ داشت که با آن ساز می زد. [برادر برانهام شکل او را اجرا می کند و می خواند
جالل بر نامش] آنها سرودهای دیگر هم می خواندند، آهنگهای گاوچرانی، و رسیده بودند به آهنگ پای صلیب.

خدای من! روی خودم را برگرداندم، پتویم را اینگونه روی سرم کشیدم. به عقب نگاه کردم، می دانید، به نظر می رسید
که آن ستاره ها نزدیک آن درختان و کوهستان آویزان شده بودند. آن آواز قدیمی را می توانستم از الی درختان بشنوم که می

گفت: «آدم، کجا هستی؟»

سه هفته پس از آن، رفتم به شهر و همه ی آن افراد مست شده بودند، و من مشروب ننوشیدم. باید آنها را برمی گرداندم.108
هر طور بود آنها را داخل ماشين انداختم. آنها آمدند بیرون و شروع کردند به تیر اندازی به انگشتان پای یکدیگر، بودن در آنجا
خیلی خطرناک بود. آنها یک خط مستقیم کشیدند و با یکدیگر پنج دالر شرط بستند که آن یکی نمی تواند از روی آن راه

برود، و این وضعیت تا زمانیکه از مستی خارج شوند ادامه داشت، تا زمانيكه پولهايشان را از يكديگر بگيرند.

من آنجا بودم و همه ی آنها مست بودند، من رفتم یک گوشه و نشستم. فکر کردم «خدای من، خدای من!» حدود سي و
پنج یا، بله سی و پنج سال پیش به گمانم. من جدای از آنها نشستم. فونیکس در آن زمان جای کوچکی بود، ما از ويکنبورگ به
آنجا آمده بوديم. آنجا نشسته بودم، و یک دخترک اسپانیایی از آنجا عبور کرد؛ و من آنجا نشسته بودم و یک کاله بزرگ گاو

چرانی پشت گردنم بود، او رد شد و دستمالش را بر روی زمین انداخت، می دانید. گفتم: «هی تو، دستمالت را انداختی.» عالقه
مند نبودم.

یک صدایی از پایین خیابان شنیدم و به آنجا رفتم. یک پسر نو ایمان از داخل یک اصطبل، با صورتی آبله رو، درحالیکه109
اشک از روی گونه هایش جاری می شد، گیتار می زد و می خواند:

جالل بر نامش!

اوه خدای من! اشک از چشمانش جاری بود، ايستاد و به من گفت: «برادر تا وقتی این عیسای بی نظیر را نپذیری نمی
دانی که این چیست.»

جالل بر نامش!

آن کاله بزرگ را پایین کشیدم و رفتم، اوه خدای من! نمی توانید از او مخفی شوید. شما هم میآیید و او را اعتراف
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میکنید. او بی نظیر است. بله، اینگونه است.

بطرزی شگفت انگیز از گناه نجات یافتم

عیسی بسیار زیبا در من ساکن شد

آنجا، پای صلیب جاییکه....

جالل بر نامش!

جالل بر نامش! بر نامش!

آنجا آن خون بر قلب من اعمال شد

جالل بر نامش!

به این سرچشمه بیا، بسیار زیبا و غنی

جان نیازمندت را به پای منجی بینداز

اوه، امروز غوطه ور و کامل شو

جالل بر ....

حال سرهایمان را خم کنیم و دستمان را برافرازیم:

جالل بر نامش( جالل، جالل )

( اوه، خداوند ) ... نام پر بهایش

آنجا آن خون بر قلب من اعمال شد

جالل بر نامش

جالل بر نام خدا! سر پا بایستیم، اوه، چند دقیقه، صبر کنیم تا... [یک خواهر به زبانها صحبت می کند. یک برادر ترجمه110
میکند.] بله، خداوند.

اگر کسی هست که نمی داند این چه بود، این پنطیکاست است، صحبت به زبانها، روحالقدس که سخن می گوید.
عیسی گفت: «در اقصی عالم رفته، انجیل را موعظه کنید. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به زبانها صحبت کنند، دست

ها بر بیماران بگذارند و شفا خواهند یافت. تمام این چیزها که از آن سخن می گوید، واقع می شود.»

اوه، بسیار خوشحالم. می بینید که روحالقدس آمده و آن کالم را تأیید می کند؟ یک نور، آن را برگیرید، شک نکنید.
فقط آن را بگیرید، او با شما مثل یک کودک رفتار کرده و شما را باال می کشد. این زیبا نیست که روحالقدس این کار را می

کند؟ روحالقدس بر ما.

یادم می آید در کتاب مقدّس، آنها نمی دانستند که کدام طریق را باید بروند، دشمن داشت می آمد، روحالقدس بر یک
نفر ریخت و دقیقاً به آنها گفت کجا بروند. و آنها به آنجا رفتند. و خدا آن سپاه را مشوش و نابود ساخت. درست است.

ما هنوز در ایّام کتاب مقدّس زندگی می کنیم! نمیکنیم؟ آمين. همیشه، مادامیکه روحالقدس هست.

اوه سر پا بایستیم و این سرود را بخوانیم111

نام عیسی را با خود برگیر (پیغام را یادتان هست)

فرزند غم و ماتم!

که شما را تسلّی می بخشد

هر جا روی آن را با خود برگیر

نام پربها! نام پر بها!

اوه چه زیبا!

امید زمین و شادی آسمان

نام پر بها! نام پر بها! اوه چه زیبا

امید زمین و شادی آسمان

نام عیسی را با خود برگیر
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بعنوان سپری در برابر هر دام

وقتی وسوسه ها تو را احاطه کند

آن نام مقدّس را در دعا بخوان و جالل بر نام خدا

نام پر بها! اوه چه زیبا

امید زمین و شادی آسمان112

نام پر بها! نام پربها! اوه چه زیبا!

امید زمین و شادی آسمان

به این بند گوش کنید:

نام عیسی را بر خود برگیر

بعنوان سپری در برابر هر دام

وقتی وسوسه ها تو را احاطه کند

آن نام مقدّس را در دعا بخوان

اوه دوباره این را بخوانیم:

نام عیسی را بر خود برگیر

بعنوان سپری در برابر هر دام

وقتی وسوسه ها تو را احاطه کند

آن نام مقدّس را در دعا بخوان

اکنون سرهایمان را خم کنیم

نام پر بها، نام پر بها، اوه چه زیبا!

امید زمین و شادی آسمان

نام پر بها، نام پر بها، اوه چه زیبا

امید زمین و شادی آسمان.
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