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عصر کلیسای افسس
مه ای بر دوره های کلیسا مقدّ

برای اینکه پیغام دوره های کلیسا را به طور کامل درک کنید، می خواهم چهارچوب های مختلفی را برای شما توضیح دهم که 
باعث شد من به اسامی پیغام آوران هر دوره، طول زمانی هردوره و سایر مسائلی که در آن دخیل بوده است، بپردازم.

القدس را از  از آنجا  که این یکی از سنگین ترین موضوعاتی است که تابحال عهده دار آن شده ام، روزهای متمادی الهام روح 
خداوند طلبیدم، سپس فقط آیات مربوط به دوره های کلیسا را خواندم و تاریخ کلیسا را که توسط ب غرض ترین مورخینی که 
می شناختم، نوشته شده است را کنکاش کردم. خدا از پاسخ به دعای من غافل نبود، چون همین طور که کالم و تاریخ را مطالعه 
القدس قادر بودم تا یک الگو و مالک آشکار شده را در سرتاسر دوران تا عصر حاضر، یعنی ایام آخر  می کردم، بواسطه ی روح 

ببینم.

کلیدی که خدا به من داد و بواسطه ی آن توانستم مشخص کنم که پیغام آور هر دوره چه کسی است، کتاب مقدسی ترین نکته 
است. در حقیقت می توان از آن بعنوان سنگ  بنای کتاب مقدس یاد کرد و کلید، این مکاشفه است که خدا هرگز تغییر نمی کند و 

طریق های او مانند خود او تغییر ناپذیر است. در عبرانیان 13 : 8 می گوید:

“عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابداآلباد همان است.”

جامعه 3 : 14 − 15

“و فهمیدم که هرآنچه خدا می کند تا ابداآلباد خواهد ماند زیرا آن چیزی نتوان افزود و از آن چیزی نتوان 
کاست و خدا آن را به عمل می آورد تا از او بترسند.

آنچه هست از قدیم بوده است و آنچه خواهد شد قدیم است و آنچه را که گذشته است، خدا می طلبد.“

همین است، خدای التغیّر با طرق تغییر نیافتنی. نخست آنچه را که در ابتدا انجام داد به همان صورت به انجام آن ادامه 
می دهد تا زمانی که برای زمان آخر انجام شده باشد. هرگز تغییر نخواهد بود. همین را برای ادوار کلیسا در نظر بگیرید. نوع 
شخصی که خدا برای اولین دوره برگزید و اینکه خدا چگونه در خدمت آن شخص آشکار گردید، نمونه ای برای سایر ادوار خواهد 

بود.

حال بواسطه ی کالمی که توسط روح القدس ثبت شده است، دقیقاً می دانیم که کلیسای نخستین و اولیه چگونه تأسیس شد 
و خدا چگونه خود را در او آشکار ساخت. کالم نمی تواند تغییر کند و یا تغییر داده شود، چون کالم خداست. یوحنا 1 : 1

در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.

تغییر یک کالم از آن، چنان که حوّا انجام داد، گناه و موت را به ثمر می آورد. و در مکاشفه 22 : 18 − 19 نیز می گوید:

... اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بالیای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود.

و هرگاه کسی از کالم این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از 
چیزهای که در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد.

به این ترتیب کلیسا در پنطیکاست هرچه بود، استاندارد است. همان الگوست، الگوی دیگری وجود ندارد. مهم نیست که 
دانشمندان و محققین چه بگویند، خدا الگو و روش خود را تغییر نداده است. آنچه که خدا در پنطیکاست انجام داد، باید آن را 

ادامه دهد تا ادوار کلیسا به انتها برسد.

5هرچند ممکن است دانشمندان و محققین به شما بگویند که دوره ی رسوالن به سرآمده است، این را باور نکنید. به دو 
دلیل چنین اظهار نظری غلط است. نخست اینکه اگر فرض کنیم دوازده رسول اصلی و اولیه مرده اند و رسول دیگری وجود ندارد، 
غلط است. رسول به معنای «فرستاده» است و امروز فرستادگان ب شماری وجود دارند، اما به آنها میسیونر می گویند. مادامی که 

مردانی خوانده شده و با کالم حیات فرستاده می شوند یک دوره ی رسولی در جریان است.

آمده اشاره می کنند، چون کتاب مقدس  سر  به  عصر  یک  بعنوان  روح القدس»  شده ی  آشکار  «قدرت  دوره ی  به  دوماً، آنها 
کامل
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شده. این نادرست است. حتی یک آیه که به این اشاره کند، وجود ندارد. اما آیات بسیاری دقیقاً بر خالف آن صحبت می کنند. 
این گواه ماست بر اینکه هر دو این نظرات کذب هستند. اعمال 2 : 38 − 39

پطرس بدیشان گفت: “توبه کنید و هریک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید 
و عطای روح القدس را خواهید یافت.

زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه ی آنانی که دورند، یعنی هر که خداوندخدای ما او را 
بخواند.“

وعده ی قوّتی که رسوالن در پنطیکاست به آن آراسته شده بودند، ازآن “شما (یهودیان) و فرزندان شما (یهودیان) و همه ی 
آنانی که دورند (امت ها) یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند (هم یهود و هم امت ها)” تا زمانی که خدا دست از خواندن 

بکشد، پیغام پنطیکاستی و قوّت متوقف نمی شود.

آنچه که کلیسا در پنطیکاست داشت، حق جدا نشدنی اوست. در اصل، او کالم ناب خدا را داشت. او قوّت روح را داشت 
که در آیات و معجزات و عطایای متعدد روح القدس آشکار شده بود. عبرانیان 2 : 1 − 4

لهذا الزم است که به دقت بلیغ تر آنچه را که شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن ربوده شویم.

زیرا هرگاه کالمی که بوساطت فرشتگان گفته شد، برقرار گردید. به قسمی که هر تجاوز و تغافلی را جزای 
عادل می رسید.

پس ما چگونه رستگار گردیم، اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و 
بعد کسانی که شنیدند، بر ما ثابت گردانید.

درحالی که خدا نیز به ایشان شهادت می داد به آیات و معجزات و انواع قوّات و عطایای روح القدس بر حسب 
اراده ی خود.

کلیسای اولیه توسط انسان ها سازماندهی نشد، توسط روح القدس هدایت می شد و خیلی بزرگ نبود. منفور و خوار شمرده 
می شد تا به موت در جفا بود. ولی نسبت به خدا در راستی بود. با الگوی کالم اصلی باقی ماند.

حال در اینجا گیج نشوید. وقتی گفتم خدا و طریق هایش تغییر نیافتنی است، نگفتم که کلیسا و پیغام آورانش نمی توانند 
تواند تغییر کند. ولی آنچه که من گفتم، این بود که بخاطر خدای التغیّر با طرق التغیّر  تغییر کنند. کلیسا خدا نیست. پس او می 
می توانیم به ابتدا برگردیم و عمل کامل و نخستین خدا را ببینیم و بعد با آن استاندارد قضاوت کنیم. این طریقی است که انجام 

می شود.

کلیسای راستین همیشه تالش می کند که مانند کلیسای اصلی در پنطیکاست باشد. کلیسای امروز تالش خواهد کرد تا 
به آن نخستین نزدیک شود و پیغام آوران کلیسا، با داشتن همان روح خدا، تالش خواهند کرد تا مانند پولس رسول باشند، دقیقاً 
مانند او نخواهند بود، ولی پیغام آوران راستین کسانی خواهند بود که به بیشترین شباهت به پولس برسند، که رها از تمام انسان ها 
کرد. باید از  بود. در اختیار خدا بود، فقط کالم خدا را انتشار می داد و روح القدس را در قوّت آشکار می کرد. هیچ کار دیگری نمی 
نمونه یاصلی و ابتدای کار کنید. درست مانند ابتدا، کلیسای راستین همیشه آنی خواهد بود که سعی می کند دنباله رو قدم های 
بنیانگذاران در پنطیکاست باشد و رسوالنش پولس رسول یعنی نخستین پیغام آور برای نخستین دوره ی کلیسا را متابعت خواهند 

نمود. به همین سادگی است، ولی عالی است.

القدس کتاب مکاشفه و تاریخ را بخوانم و در آن هر  با این کلید بسیار ساده و در عین حال ب نظیر، قادر بودم تا به کمک روح 
دوره، هر پیغام آور، مدت هر دوره و نقشی را که هر کدام در برنامه ی خدا از دوره ی پنطیکاست تا اتمام و کمال دوره ها ایفا 

کردند، بیابم.

از آنجا  که اکنون متوجه می شوید چطور قضاوت می کنیم که کلیسای راستین چگونه بوده (در پنطیکاست و در دوره ی 
رسوالن چه بود، چنان که در کتاب اعمال آمده است.)، اکنون می توانیم همین قانون را به کار ببریم تا به ما نشان بدهد که کلیسا 
چگونه قاصر بوده است. یک خطای ساده، یا خطایا بوده که در کلیسای اولیه رخنه کرده و در کتاب مکاشفه و رساله ها مکشوف 
و آشکار شدند و بعد بیشتر و بیشتر در ادوار بعدی آشکار می شوند تا جای که می رسیم به یک خاموشی مطلق نسبت به حقیقت 

در آخرین دوره، یا عصر الئودیکیه.

حال، از این کلید نخستین که از خداوند دریافت کردیم، یک حقیقت عالی دیگر، می آید. گفتم که کلیسای راستین همیشه 
تالش می کند تا شبیه چیزی باشد که در کتاب اعمال بود. این کامالً درست است. اما متوجه شدیم که کالم، تهاجم و تعرض خطا 
را نیز تعلیم می دهد، تا جای که در زمان آخر هنگامی که خداوند در شُرف ظاهرشدن است، یک تاریکی مطلق وجود دارد. حال 
در یک حالت فریب کامل سقوط کنند؟ به هیچ وجه،  در ذهن ایجاد می شود، آیا خدا خاصان خود را رها می کند تا  این سؤال 

زیرا
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کتاب مقدس در متی 24:24 به وضوح در می گوید که برگزیدگان ممکن نیست فریب بخورند.

زیرا که مسحیان کاذب و انبیاء که به ظاهر شده، عالمات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر 
ممکن بودی برگزیدگان نیز گمراه کردندی.

پس چه؟ جواب واضحی در برابر ماست. یک کلیسای راستین هست و یک کلیسای کذبه، یک تاک راستین و یک تاک 
کذبه. ولی البته کلیسای کذبه، (تاک دروغین) همیشه تالش می کند تا جایگاه کلیسای راستین را غصب نموده و مدّعی شود 
اوست که حقیقی و معتبر است، نه برگزیدگان. کاذب سعی در کشتن راستین خواهد نمود. این طریقی است که در کتاب اعمال 
آمده است و طریقی که در طول هفت دوره پیش رفته، طریقی که به چگونگی آن در رساله های مختلف اشاره شده است. طریقی 

که بوده، چیزی که اکنون هست و این گونه خواهد بود، نمی تواند تغییر کند.

خیلی مواظب باشیم که در این نکته گیج نشویم. به این ترتیب کالم را طلب می کنیم تا این ادعا را تأیید کند. برگردیم به 
اولین کتاب، یعنی پیدایش. به باغ عدن، جای که دو درخت وجود داشت. یکی خوب بود و دیگری بد. یکی حیات ثمر می داد، 
دیگری مرگ. دو فرزند بودند که ابتدائاً به خدا قربانی تقدیم نمودند. اجازه دهید تکرار کنم، هردو آنها نزد خدا قربانی گذراندند. 

پیدایش 4 : 3 − 5

و بعد از مرور ایام، واقع شد که قائن هدیه ای از محصول زمین برای خداوند آورد.

ی او را منظور  و هابیل نیز از نخست زادگان گله ی خویش و پیه آنها هدیه ای آورد. و خداوند هابیل و هدیه 
داشت،

اما قائن و هدیه ی او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شده، سر خود را بزیر افکند.

امّا یکی شرور (قائن) و از پدر خود (آن شریر) بود. درحالیکه هابیل در حضور خدا عادل بود.

و باز می بینیم که دو فرزند از جسمِ والدینی یکسان بودند. آنها دوقلوهای اسحاق و ربکا (رفقه) بودند. یکی برگزیده ی خدا 
بود و دیگری مردود. هردو خدا را پرستش کردند. در تک تک موارد، پرستش خدا دخیل بود. و هربار شرور از عادل نفرت داشت و 
او را در جفا قرار می داد. دربرخی موارد شرور عادل را از بین برد. ولی توجّه کنید، آنها در یک زمان شکر گرفتند، باهم زندگی 

کردند، طالب خدا بودند و او را پرستش کردند.

این تصاویر به درستی مَثَل خداوند عیسی را به تصویر می کشد که گفت ملکوت خدا مانند مردی است که بذر نیکو کاشت، 
امّا دشمن آمد و کرکاس را در بین بذرهای نیکو کاشت. خدا کرکاس را نکاشت بلکه این شیطان بود که آمد و آن کرکاس را در 
بین بذر نیکوی خدا کاشت. آنها از خوراک یک زمین تغذیه کردند، زیر یک آفتاب بودند، همان باران و تمام چیزهای دیگر و هر 
دو در زمان خودشان درو شدند. این را می بینید؟هرگز این حقیقت را وقتی که به ادوار کلیسا و بعداً به مهرها می پردازیم از یاد 
نبرید. و فراتر از همه، از یاد نبرید که در این دوره ی آخر است که کرکاس برای سوزانده شدن جمع می شود، توسط خدا جمع آوری 

و از گندم جدا می شود.

می خواهم که این فکر را در تمام مدّت با خود داشته باشید، حال یک گام جلوتر برویم. آیا تابحال تاریخ بیداریها را مطالعه و 
بررسی کرده اید؟ یک بیداری، نشانگر حرکت خدا در قوم است. هربار که خدا حرکت می کند، شیطان هم آنجاست تا حرکت کند. 
این هرگز زایل نمی شود.در ایام بیداری عظیم در کشور ولز ( خیلیها از این خبر ندارند) دارالمجانین به سرعت پر شد و یک 
نمایش قدرت عظیم از شریر بود تا توجه ها را از خدا منحرف کند. این هم مکتوب است که در دوران وسلی مردم عجیب ترین 

کارها را انجام می دادند که قصعا از شیطان بود و تالش می کردند تا نیکوی و قوّت خدا را مورد تمسخر و استهزاء قرار دهند.

در ایّام لوتر گفته شده است که معجزه ی خدمت او در این اصل قرار نداشت که توانست با موفقیت به کلیسای کاتولیک 
رومی اعتراض کند، بلکه معجزه ی خدمت او در این قرار داشت که می توانست و توانست در بین افراد متعصب که غالبا توسط 
روح های نادرست پر و هدایت می شدند در صحت عقل باقی بماند (اینها هم ترجمه و هم اسکن شده بود ولی توی تایپ جا 
افتاده) و اگر از این خدمت ایام آخر آگاه باشید، متوجه هجوم روح های ناپاک شده اید. باید این گونه باشد. اکنون امیدوارم و 

اطمینان دارم که شما آن قدر روحانی هستید که متوجه آن شوید.

برای اینکه مطلب را مختومه کنیم که تاک راستین و کاذب در هم آمیخته هستند و نمایانگر دو روحی هستند که درحال کار 
هستند، به این آیات در اول یوحنا 4 : 1 − 4 نگاه کنیم.

ای حبیبان! هر روح را قبول مکنید، بلکه روح ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کذبه بسیار و به جهان 
بیرون رفته اند.

به این، روح خدا را می شناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست

از خدا نیست و این است روح دجّال که شنیده اید که انکار کند  هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را  و 
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او می آید و اآلن هم در جهان است.

ای فرزندان! شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافتید، (روح ضد مسیح) زیرا او که در شماست (روح 
خدا) بزرگ تر است از آنکه در جهان است.

یهودا 3، 4 و 12

ای حبیبان! چون شوق تمام داشتم که درباره ی نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که اآلن به شما بنویسم 
و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید، برای آن ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شد.

زیرا که بعضی اشخاص (نه مقدسین) در خفا درآمده اند (آنها بوسیله ی در وارد آغل نشده اند و بنابراین 
که فیض خدای ما را به بخور تبدیل   دین  دزدان هستند) که از قدیم برای قصاص مقرّر شده بودند. مرمان ب

نموده و عیسی مسیح، آقای واحد و خداوند ما را انکار کرده اند.

اینها در ضیافت های محبتانه ی شما صخره ها هستند و چون شما شادی می کنند و شبانانی که خویشتن را 
ب خوف می پرورند...

اند، ولی از  با وجود این آیات نمی توان انکار کرد که کلیسای راستین و کلیسای کذبه در هم تنیده هستند، با هم کاشته شده 
بذرهای متفاوت هستند.

و حاال، فکر می کنم یک چیز دیگر هست که باید بدانید. هفت کلیسای که یوحنّا به آنها اشاره کرده در آسیای صغیر هستند 
و همه ی آنها کلیساهای امت ها هستند. او با کلیسای اورشلیم که احتماالً اکثریت آن یهودیان بودند و شاید چند نفر غیر یهودی 
در آن بودند، صحبت نمی کند.به دلیل اینکه خدا از یهودیان به سمت امّت ها رویگردانیده است. به این ترتیب در تمام دوره های 
کلیسا خدا با امت ها سروکار دارد و عروس امت ها را نزد خود می خواند و این امر «ادوار کلیسا» و «پری امت ها» را یکی و یک 

امر می سازد.

اما در سبّت دیگر قریب به تمامی شهر فراهم شدند تا کالم خدا را بشنوند. اعمال 13 : 44 − 48

ولی چون یهود ازدحام خلق را دیدند، از حسد پر گشتند و کفر گفته، با سخنان پولس مخالفت کردند.

آنگاه پولس و برنابا دلیر شده، گفتند: “واجب بود کالم خدا نخست به شما القا شود. لیکن چون آن را رد 
کردید و خود را ناشایسته ی حیات جاودانی شمردید، همانا به سوی امّت ها توجه نماییم.

زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که: «تو را نور امّت ها ساختم تا الی اقصای زمین منشاء نجات باشی.»“

چون امّت ها این را شنیدند، شاد خاطر شده، کالم خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی 
مقرر بودند، ایمان آوردند.

رومیان 11 : 1 − 8

پس می گویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ حاشا! زیرا که من نیز اسرائیلی از اوالد ابراهیم از سبط بنیامین 
هستم.

خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود، رد نفرموده است. آیا نمی دانید که کتاب در الیاس چه می گوید، 
چگونه بر اسرائیل از خدا استغاثه می کند

ام و در قصد جان من نیز  که: “خداوندا! انبیای تو را کشته و مذبح های تو را کنده اند و من به تنهای مانده 
می باشند.”؟

لکن وحی بدو چه می گوید؟ اینکه: “هفت هزار مرد به جهت خود نگاه داشتم که به نزد بعل زانو نزده اند.”

پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است.

و اگر از راه فیض است، دیگر از اعمال نیست، وگرنه فیض دیگر فیض نیست. اما اگر از اعمال است، دیگر 
از فیض نیست، واالّ عمل دیگر عمل نیست.

پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که می طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان 
سختدل گردیدند؛

چنان که مکتوب است که: “خدا بدیشان روح خواب آلود داد، چشمانی که نبیند و گوش های که نشنود، تا
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امروز.”

رومیان 11 : 25 − 29

زیرا ای برادران! نمی خواهم شما از این سرّ ب خبر باشید که مبادا خود را دانا انگارید که مادامی که پری 
امّت ها در نیاید، سختدلی بر بعضی از اسرائیل طاری گشته است.

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنان که مکتوب است که: “از صهیون نجات دهنده ای 
ظاهر خواهد شد و ب دینی را از یعقوب خواهد برداشت؛

و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بردارم.“

نظر به انجیل به جهت شما دشمنان اند، لکن نظر به اختیار به خاطر اجداد محبوبند.

زیرا که در نعمت ها و دعوت خدا بازگشتن نیست.

این هفت کلیسا که در آسیای صغیر واقع بودند، حامل یک سری مشخصاتی در ایام قدیم بودند که میوه ی رسیده ی 
دوره های بعدی شد. آنچه که در آن مقطع کاشتِ بذر بود، بعداً در یک دروی کامل پیش آمد، درست همان طور که عیسی گفت:

“زیرا اگر این کارها را به چوب تر کردند، به چوب خشک چه خواهد شد؟” لوقا 31:23

پیغام به عصر کلیسای افسس

مکاشفه 2 : 1 − 7

گوید او که هفت ستاره به دست راست خود دارد و در  به فرشته ی کلیسای در افسس بنویس که این را می 
میان هفت چراغدان طال می خرامد.

می دانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمی توانی شد و آنانی را که خود را رسوالن 
می خوانند و نیستند، آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی؛ و صبر داری و بخاطر اسم من تحمل کردی و خسته 

نگشتی. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای.

آیم و  پس بخاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را بعمل آر واالّ بزودی نزد تو می 
چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی.

لکن این را داری که اعمال نقوالویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم.

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

ر و آ پیغام 

پولس رسول پیغام آور (فرشته) کلیسای افسس بود. اینکه او پیغام آور اولین دوره ی کلیسای امت ها بود، غیرقابل انکار است. 
هرچند که این اختیار به پطرس داده شده بود که درها را به روی امت ها بگشاید. به پولس داده شده بود که نب و رسول آنها باشد. 
او برای امت ها نبرسول بود. جایگاه و خدمت نبوتی او که بواسطه ی آن مکاشفه ی کامل کالم را برای امت ها دریافت کرد، او 

را بعنوان رسول پیغام آور ایشان تصدیق کرد. سایر رسوالن هم بر این امر در اورشلیم صحه گذاردند. غالطیان 1 : 12 − 19

زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم، مگر به کشف عیسی مسیح.

زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده اید که بر کلیسای خدا ب نهایت جفا می نمودم و آن را ویران 
می ساختم،

و در دین یهود از اکثر همساالن قوم خود سبقت می جستم و در تقالید اجداد خود بغایت غیور می بودم.

اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد

که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امّت ها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت 
نکردم،

و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند، نرفتم؛ بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم.

پس بعد از سه سال، برای مالقات پطرس به اورشلیم رفتم و پانزده روز با وی بسر بردم.
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اما از سایر رسوالن جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم.

غالطیان 2:2

ولی به الهام رفتم و انجیلی را که در میان امت ها بدان موعظه می کنم، به ایشان عرضه داشتم؛ اما در خلوت 
به معتبرین، مبادا عبث بدوم یا دویده باشم.

غالطیان 2 : 6 − 9

اما از آنانی که معتبرند که چیزی می باشند  هر چه بودند مرا تفاوتی نیست، خدا بر صورت انسان نگاه 
نمی کند  زیرا آنانی که معتبرند، به من هیچ نفع نرسانیدند.

بلکه به خالف آن، چون دیدند که بشارت نامختونان به من سپرده شد، چنان که بشارت مختونان به پطرس

زیرا او که برای رسالت مختونان در پطرس عمل کرد، در من هم برای امّت ها عمل کرد.

پس چون یعقوب و کیفا و یوحنا که معتبر به ارکان بودند، آن فیضی را که به من عطا شده بود، دیدند؛ دست 
رفاقت به من و برنابا دادند تا ما به سوی امت ها برویم، چنان که ایشان به سوی مختونان؛

رومیان 11 : 3

زیرا به شما ای امت ها! سخن می گویم. پس از این روی که رسول امت ها می باشم، خدمت خود را تمجید 
می نمایم.

پولس کلیسا را در میانه ی قرن اول، در افسس تأسیس نمود. این ما را قادر می سازد تا آغاز دوره ی افسس را حدود سال 53 
بعد از میالد در نظر بگیریم.

نحوه ی خدمت او الگوی را برای پیغام آوران آینده برجای گذاشت که باید در نظر گرفت. در حقیقت الگوی را برای تمام 
خادمین راستین خدا برقرار می کند، هرچند که به آن محدوده ی نبوتی که پولس رسیده بود، نرسد. خدمت پولس یک جنبه ی 

سه گانه داشت که به ترتیب در ذیل است:

نخست، پولس کامالً نسبت به کالم در راستی قرار داشت. او هرگز از کالم انحراف نورزید، مهم نبود که بهای آن چه باشد. 
غالطیان 1 : 8 − 9

بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان، انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد.

چنان که پیش گفتیم، اآلن هم باز می گویم: “اگر کسی انجیلی غیر از آنکه پذیرفتید، بیاورد؛ اناتیما باد.”

غالطیان 2 : 11 و 14

اما چون پطرس به انطاکیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم، زیرا که مستوجب مالمت بود،

ولی چون دیدم که به راستی انجیل به استقامت رفتار نمی کنند، پیش روی همه پطرس را گفتم: “اگر تو که 
ها و نه به طریق یهود زیست می کنی، چون است که امت ها را مجبور می سازی که به  یهود هستی، به طریق امت 

طریق یهود رفتار کنند؟”

اول قرنتیان 14 : 36 − 37

“آیا کالم خدا از شما صادر شد یا به شما به تنهای رسید؟

اگر کسی خود را نب یا روحانی پندارد، اقرار بکند که آنچه به شما می نویسم، احکام خداوند است.“

دقت کنید که پولس هرگز سازمان یافته نبود، بلکه هدایت روح را داشت، مانند زمانی که خدا در موسی حرکت نمود تا 
اسرائیل را به خارج از مصر هدایت نماید. این هرگز شورای اورشلیم نبود که پولس را فرستاد و به همین صورت اختیار و قدرتی بر 
او نداشت. خدا و تنها خدا بود که هم کار فرستادن و هم هدایت کردن را انجام می داد. پولس از انسان نبود، بلکه از خدا بود. 

غالطیان 1:1

“پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله ی انسان بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان 
برخیزانید.”

غالطیان 2 : 3 − 5
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“لیکن تیطس نیز که همراه من و یونانی بود، مجبور نشد که مختون شود.

و این به سبب برادران کذبه بود که ایشان را خفیه درآوردند و خفیه درآمدند تا آزادی ما را که در مسیح 
عیسی داریم، جاسوسی کنند و تا ما را به بندگی درآورند.

که ایشان را یک ساعت هم به اطاعت در این امر تابع نشدیم، تا راستی انجیل در شما ثابت ماند.“

دوماً، خدمت او در قوّت روح بود، در نتیجه کالم گفته  شده و مکتوب  شده را اثبات می نمود.

و مـن ای برادران! چـون به نزد شما آمدم، با فضیلت کالم یا حکمت نیامدم، چون شما را به سرّ خدا اعالم می نمودم. اول 
قرننیان 2 : 1 − 5

“زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم، جز عیسی مسیح و او را مصلوب.

و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما شدم،

و کالم و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت،

تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد، بلکه در قوت خدا.“

اعمال 14 : 8 − 10

“و در لستره مردی نشسته بود که پای هایش ب حرکت بود و از شکم مادر، لنگ متولد شده، هرگز راه نرفته 
بود.

چون او سخن پولس را می شنید، او بر وی نیک نگریسته، دید که ایمان شفا یافتن را دارد.

پس به آواز بلند بدو گفت: “بر پای های خود راست بایست.” که در ساعت برجسته، خرامان گردید.“

اعمال 20: 9 − 12

“ناگاه جوانی که افتیخس نام داشت، نزد دریچه نشسته بود که خواب سنگین او را در ربود و چون پولس کالم 
را طول می داد، خواب بر او مستولی گشته، از طبقه سوم به زیر افتاد و او را مرده برداشتند.

آنگاه پولس به زیر آمده، بر او افتاد و وی را در آغوش کشیده، گفت: “مضطرب مباشید، زیرا که جان او در 
اوست.”

پس باال رفته و نان را شکسته، خورد و تا طلوع فجر گفتگوی بسیار کرده، همچنین روانه شد.

و آن جوان را زنده بردند و تسلی عظیم پذیرفتند“.

اعمال 28 : 7 − 9

“و در آن نواحی، امالک رئیس جزیره که پوبلیوس نام داشت بود که او ما را به خانه خود طلبیده، سه روز به 
مهربانی مهمانی نمود.

از قضا پدر پوبلیوس را رنج تب و اسهال عارض شده، خفته بود. پس پولس نزد وی آمده و دعا کرده و دست 
بر او گذارده، او را شفا داد.

و چون این امر واقع شد، سایر مریضانی که در جزیره بودند، آمده؛ شفا یافتند.“

دوم قرنتیان 2 : 12

“به درستی که عالمات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت.”

سوماً، او ثمره ی آشکار خدمت خدادادی خود را داشت. دوم قرنتیان 12 : 11

رو که من از  “ب فهم شده ام. شما مرا مجبور ساختید. زیرا می بایست شما مرا مدح کرده باشید، از آن 
بزرگ ترین رسوالن به هیچ وجه کمتر نیستم، هرچند هیچ هستم.”

اول قرنتیان 9 : 2

“هرگاه دیگران را رسول نباشم، البته شما را هستم، زیرا که مهر رسالت من در خداوند، شما هستید.”
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دوم قرنتیان 11 : 2

“زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی؛ زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره ای عفیفه به 
مسیح سپارم.”

پولس وسیله ی وارد نمودن گوسفندان ب شمار امت ها بود، او آنها را خوراک داد و به آنها رسیدگی کرد تا 
زمانی که میوه ی عدالت را ثمر آورده و بعنوان جزئی از عروس امت ها آماده ی مالقات با خداوند شوند.

در زمان داده  شدن مکاشفه، مطابق سنّت، پولس به شهادت رسیده بود، اما یوحنّا داشت بجای او دقیقاً به همان صورتی که 
پولس در ایام خدمتش انجام داده بود، ادامه می داد. مرگ پولس قبل از داده شدن مکاشفه به هیچ عنوان در تضاد با این اصل 
نیست که او پیغام آور دوره ی کلیسای افسس بود، چون پیغام آور هر دوره، صرف نظر از اینکه چه موقع آشکار می شود و می رود، 

ی یک خدمت آشکار شده توسط کالم بر آن دوره تأثیر می گذارد. پولس همان فرد بود. کسی است که برای خدا به وسیله 

شهر افسس

شهر افسس یکی از سه شهر بزرگ آسیا بود، غالباً در کنار اورشلیم بعنوان اولین و انطاکیه بعنوان دومین شهر، از افسس 
غالباً بعنوان سومین شهر ایمان مسیحی یاد می شود. حکومت آن رومی ولی زبان آن یونانی بود. مورّخین بر این باور هستند که 
یوحنّا، مریم، پطرس، اندریاس و فیلیپس همگی در این شهر زیبا دفن شده اند. پولس، کسی که ایمان راستین را در این شهر بنا 
نهاد، فقط مدت سه سال در آنجا شبانی نمود، ولی زمانی که در کنار گلّه نبود، مدام در دعا و مراقب ایشان بود. تیموتائوس 

نخستین اسقف آنها بود. اول تیموتائوس 3−1:1

“پولس، رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده ی ما، خدا و مسیح عیسی خداوند که امید ما است،

به فرزند حقیقی خود در ایمان، تیموتاؤس. فیض و رحم و سالمتی از جانب خدای پدر و خداوند ما مسیح 
عیسی بر تو باد.

چنان که هنگامی که عازم مکادونیه بودم، به شما التماس نمودم که در افسس بمانی تا بعضی را امر کنی که 
تعلیمی دیگر ندهند،“

خود نام افسس دارای مفهومی غریب و مرکب به معنی «نشانه رفته» و «سست شده» است. شوق عظیم این عصر که با پری 
روح شروع شده بود، «عمق خدا» که بواسطه ی آن، دعوت عالی خویش را نشانه رفته بودند، آرام آرام جای خود را به حالتی 
سست تر داد. پیروی از عیسی مسیح با شدت کمتر خود را بصورت یک نشانه و پیشگوی آشکار ساخت که در دوره های آینده 
بصورت یک حاصل فیزیکی که کلیسا نام دارد، در «اعماق شیطان» غرق خواهد شد. افسس سست  شده و درحال فاصله گرفتن 
بود. حال این دوره درحال پسرفت بود. چرا که محبت نخستین خویش را ترک گفته بود. بذر کوچکی که در دوره ی افسس کاشته 
قدر در برابر  شده بود، یک روز در روح ناراستی کار می کند تا جای که تمام مرغان ناپاک در شاخه های آن آشیان خواهند نمود. آن 
استدالل های انسانی ب آزار نشان داده می شود که این نهال کوچک بعنوان حوّای جدید (کلیسای جدید) ظاهر می شود و او دوباره 
فریب شیطان را می خورد. فرصت برخورداری از بهترین های خداوند به دوره ی افسس پیشکش شده بود و او برای مدتی هم استیال 

یافت، اما بعد سست شد و در آن لحظه ی ب دفاع، شیطان بذر تباهی کامل را کاشت.

خود مذهب افسس نمادی بسیار عالی برای اولین دوره ی کلیساست و رویه ی ادوار بعدی را مشخص می سازد. بعنوان اولین 
مکان، معبد باشکوه دیانا که ساخت آن سال های زیادی طول کشید، در مقدس ترین و کم فروغ ترین و محجوب ترین حالت و 
های که از او در معابد دیگر قرار  تصویری که کسی می توانست از دیانا تصور کند. او مسلّماً کمترین شباهتی به سایر مجسمه 
داشت، نداشت. او ب شکل ترین نماد بود که درنهایت در قطعات چوب که از آن تراشیده شده بود، فرو رفت. دو بازوی او از دو 
کشد. او در  قطعه آهن معمولی ساخته شده بود.این چقدر زیبا روح ضد مسیح را که در اولین دوره رها شده است، به تصویر می 
بین قوم رها شده، ولی هنوز هیچ شکل و حالتی ندارد تا باعث هوشیاری جماعت بشود. در عین حال دو بازوی آهنین او نشان 
می دهد که او در زمان تاخت و تاز خود قصد تخریب و نابودی کار خدا را دارد و به نظر می رسید هیچ کس متوجه او و کاری که 
داشت انجام می داد، نشده است. ولی روزی متوجه خواهند شد، زمانی که دو بازوی او «اعمال» شده و «تعلیم» او قانون یک 

امپراطوری شود.

ی خدمت در آن معبد هم خیلی آشکار کننده است. نخست کاهنین که همه خصی بودند. این کهانت عقیم نشانگر  نحوه 
عقیم  بودن قومی است که از خدا دور می شوند. زیرا قومی که جدا از کالم، ادعای شناخت خدا را دارد، مانند یک خصی عقیم 
است.دوماً، معبد در درون خود کاهنه های باکره ای را داشت که اعمال مذهب معبد را انجام می دادند. این نشانگر روزی است که 
مراسم و شکل برگزاری آنها، اعمال و آداب، جای روح القدس را خواهد گرفت. دیگر تجلی و قدرت الهام بخش روح القدس 
ی آنها کاهن اعظم قرار داشت، مردی با قدرت و نفوذ اجتماعی، تصویرگر  نیست که معبد خدا را پر خواهد ساخت.و فوق همه 
چیزی که هم اینک درحال پیشرفت بود، هرچند که خیلی آشکار نشده بود. که این یعنی کلیسا به زودی تسلیم رهبری و هدایت 
تر دیگر «روح القدس چنین می گوید» یک حقیقت زنده نخواهد بود. و پایین  یک انسان با نقشه ها و آرزوهای انسان خواهد شد و 
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از همه، بردگان و غالمان معبد بودند که چاره ی دیگری جز اطاعت از سلسله مراتب مذهب نداشتند. این چه مفهومی می تواند 
داشته باشد جز اینکه روزی خواهد آمد که روحانیون مقرر شده، توسط مانورهای سیاسی، کمک حکومت و جایگزینی کالم و 
روح با آیین ها و اعتقادنامه ها، دگم ها و رهبری انسانی جماعت را به بندگی می گیرد. درحالی که رهبران در شرورت غیرمشروع 
خود در تجمل زیست می کنند و از عیاشی های قبیح خود لذت می بردند و قوم مستمندی که بر طبق کالم خدا باید خدمت 

می شد، اکنون به خدمتگزار تبدیل شده است.

عیسی، پیغام آور او و کلیساها

مکاشفه 1 : 20

“این را می گوید او که هفت ستاره را به دست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طال می خرامد.”

این همانی است که درباره اش گفته شد: “همان عیسی خداوند و مسیح (هردو) است.” خدا اینجاست، تنها خداوند خدای 
) درحال گام برداشتن در  قادر مطلق و غیر از او کسی نیست. حال او اینجاست، منجی، (“نجات ازآن خداوند است.” یونس 2 :9 
میان تمام هفت دوره ی کلیسا. هر آنچه که او در اولین دوره بود، در تمام ادوار همان است. برای هر ایمانداری، او عیسی مسیح 

است. همان، دیروز، امروز و تا ابداآلباد. کاری که یک بار انجام داد، هنوز هم انجام می دهد و به انجام آن ادامه خواهد داد.

حال متوجه می شوید که او به تنهای درحال گام برداشتن در میان کلیسا هایش است. کس دیگری با او نیست. در واقع 
نمی تواند هم باشد، زیرا او به تنهای نجات کلیسا را انجام داد و با خرید آن به خون خویش، اکنون مالک آن است. او خداوند و 
ارباب کلیساست. او (کلیسا) تمامی جالل را به وی می دهد و او این جالل را با هیچ کس تقسیم نخواهد نمود.هیچ پاپ در کنار 
گوید و نزد یک پدر  او نیست. هیچ اسقف اعظمی در کنار او نیست. مریم، مادر بدن زمینی او در کنار او نیست. او سخن نمی 
برنمی گردد زیرا او خود، پدر است. او برنمی گردد تا به یک روح القدس فرمان دهد، زیرا او خداست، روح ابدی. این حیات اوست 

که جاری است، در کلیسا می تپد و به آن حیات می بخشد، بدون او حیاتی وجود ندارد. نجات ازآن خداوند است.

34هنگامی که در معرض غضب تون آتش گام برداشت، کسی با او نبود. کس دیگری با او نبود، بلکه او به تنهای بر صلیب 
آویخته شد و خون خود را داد. او پیشوا و کامل کننده ی ایمان ماست. او الف و یاء نجات ماست. ما به او نامزد شده ایم، نه کس 
دیگری. ما متعلق به کلیسا نیستیم، متعلق به او هستیم. کالم او قانون است. اعتقادنامه ها، دگم ها، آئین نامه ها و اساس نامه ها 
تأثیری بر ما ندارند. بله، تنها عیسی است که در میان کلیساها گام برمی دارد. این خداوند است که هم اراده و هم فعل را بر حسب 
رضامندی خود، در او (کلیسا) انجام می دهد. این را هرگز از یاد مبرید. شما فقط یک رابطه با خدا دارید و خدا فقط یک رابطه 

با شما دارد و آن عیسی است و تنها عیسی.

او اینجاست با هفت ستاره در دستانش. دست و یا بازوی راست نشانگر قوّت و اقتدار خداست. مزامیر 44 : 3

“زیرا که به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان، ایشان را نجات نداد، بلکه دست راست تو 
و بازو و نور روی تو. زیرا از ایشان خرسند بودی.”

در آن دست راست قوّت، هفت ستاره قرار دارند که بر طبق مکاشفه 20:1 هفت پیغام آور کلیسا هستند. این حاکی از این 
است که قوّت اقتدار خدا پشت پیغام آور هر دوره است. آنها با کالم و در آتش و قوّت روح القدس پیش می روند. آنها ستاره اند، 
چون نور را منعکس می سازند. نوری که منعکس می کنند، نور اوست. آنها از خود نوری ندارند، آنها آتش خویش را برنمی افروزند 
تا انسان ها بتوانند در نور بارقه ی ایشان گام بردارند. (اشعیاء 11:50) شب است، چون این زمانی است که ستاره ها بیرون 

می آیند. این شب سیاهی گناه است چون همه (تمام جهان) گناه کرده اند و از جالل خداوند قاصرند (رومیان 23:3).

این هفت پیغام آور دارند خدا را برای قوم، آشکار می کنند. هرکه ایشان را قبول کند، فرستنده ی ایشان را قبول کرده. (یوحنّا 
20:13) آنها به اقتدار او صحبت و عمل می کنند. او با تمام قوّت الوهیت پشت سر ایشان می ایستد. متی 28 : 18 − 20

“پس عیسـی پیـش آمـده، بدیشـان خطاب کرده، گفت: ”تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده 
است.

پس رفته، همه امت ها را شاگـرد سازیـد و ایشـان را بـه اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید.

و ایشان را تعلیـم دهیـد که همه امـوری را که به شما حکم کرده ام، حفظ کنند. و اینک مـن هـر روزه تا 
انقضای عالم (تا انتهای تمام ادوار) همراه شما می باشـم.“ آمین!

پس آنها پر از روح القدس و ایمان مشتعل به آتش خدا، کالم حقیقت را نگه داشتند و او آنجا ایستاده تا از ایشان پشتیبانی 
کند. فکرش را بکنید، هیچ ایمانداری نیاز ندارد تا در دل خویش بگوید: “اوه، ای کاش در آن اولین دوره وقتی رسوالن نخست 
فرستاده شدند، آنجا بودم.” هیچ نیازی به نگاه کردن به عقب نیست. به باال بنگرید، ببینید او را که اکنون در تمام ادوار در بین 

در در ذات و نه  تغییر نمی کند، نه  هرگز  امروز و تا ابداآلباد همان است. به او که  کلیسا گام برمی دارد. به او بنگرید که او دیروز، 
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راه های خویش. هرگاه دو یا سه نفر در نام او جمع شوند، او در میان ایشان است. او صرفاً بعنوان یک ناظر خودپسند یا یک 
فرشته ی ناظر آنجا نیست، بلکه ایستاده و دقیقاً آشکار می کند که کیست، حیات و نگهدارنده و بخشنده ی تمام عطایای نیکو به 

کلیسا. هللویاه!

“او در میان هفت چراغدان طال می خرامد.” این کلمات وقتی در نور کالم دیده می شوند چقدر با مفهوم هستند، که او را 
بعنوان «مسیح که حیات ماست.» توصیف می کنند، زیرا مسیح، حقیقتاً حیات کلیساست. او (کلیسا) حیات دیگری ندارد. 
بدون او کلیسا فقط یک اجتماع مذهب، یک باشگاه، یک اجتماع ب مفهوم از افراد است. همان طور که یک جسد هرچند که 
آراسته و تزئین شود، باز هم یک جسد است. کلیسا هم به همین صورت است. مهم نیست که برنامه ها و تالش های او چه ثمراتی 
را به بارخواهد آورد، بدون مسیح او هم یک الشه ی ب جان است، ولی با بودن او در کلیسا و داشتن اوست که به کلیسا انگیزه 
سازد.” و در این زمان آخر او دارد در  می دهد. او باعث حیرت همه می شود. “بدون او (مسیح)، پری او که همه را در همه پر می 
میان چراغدان طالی آخرین دوره می خرامد. چیزی که او بود وقتی در دوره ی اول می خرامید، در دوره ی آخر هم هنوز همان است. 

عیسی مسیح، دیروز، امروز و تا ابداآلباد همان است.

“هفت چراغدان طال” در خروج 25 : 31 می گوید،

هایش و  “و چراغدانی از طالی خالص بساز و از چرخکاری چراغدان ساخته شود؛ قاعده اش و پایه اش و پیاله 
سیب هایش و گل هایش از همان باشد.”

“هفت چراغدان طال” کلیسای راستین عیسی مسیح، عروس، شبیه طالی خالص است، عدالت او، عدالت مسیح است. 
صفات او همان صفات باشکوه مسیح است. هویت او در وی یافت می شود. او هرچه باشد کلیسا آن را منعکس می سازد. هرچه 
او دارد، کلیسا باید آن را آشکار سازد. در او (کلیسا) خطای نیست. از درون و برون باشکوه است. او از ابتدا تا انتها، عمل 
خداوند خویش است و تمام اعمال وی (خداوند) کاملند. در حقیقت هدف و حکمت ابدی خدا در او (کلیسا) خالصه و آشکار 
شده است. چطور کسی می تواند این را درک کند؟ چطور می تواند این را بفهمد؟ هرچند نتوانیم این کار را بکنیم، می توانیم به 

ایمان این را بپذیریم، زیرا خدا این را گفته است.

نه فقط چراغدانی از طال، بلکه از طالی چکش کاری شده. صنعت دست از طالی چکش کاری شده، مطابق نقشه هایش 
(کلیسا) که توسط روح داده شده بود. خارج از سروَر و خداوند او، عیسی مسیح، آیا تابحال قومی بوده اند که بعنوان عروس عیسی 
مسیح مضروب و تطهیر گردند؟ او مسلماً از تمام رنج های که مسیح پشت سرگذاشت درحال پرشدن است. اموالش غارت شده. 
جانش به مخاطره افتاده و مانند گوسفندی که برای ذبح محسوب گشته، در تمام ایام کشته شده است. مصیبت عظیم می بیند، 
ولی او هیچ یک از اینها را تالفی نمی کند و باعث رنج  دیدن کسی نمی شود. این عروس دوست  داشتنی مسیح، شایسته ی انجیل 
است. به همان صورت که طال در برابر ضربات چکش مقاوم  است، برنج در برابر ضربات چکش می شکند، این طالی خدا 
زحمات و رنج هایش را برای خداوند متحمل می شود، نه خم می شود و نه می شکند، نه نابود می شود، بلکه بواسطه ی سختی ها و 

مشقّات این زندگی به شکل ظرف خوشی، زیبای و شادی شکل می گیرد.

د ن مسیح خاصان خود را تمجید می ک

مکاشفه 2 : 2 − 3

“می دانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمی توانی شد و آنانی را که خود را رسوالن 
می خوانند و نیستند، آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی؛

و صبر داری و بخاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی.“

نجات  دهنده چقدر زیبا فرزندانش را مورد ستایش و تمجید قرار می دهد. او تمام رفتار و منش درست روحانی آنها را 
برمی شمارد. او می داند که ضعف در ایشان وجود دارد، با اینحال ضد آن فریاد برنمی آورد. آیا این درست شبیه خداوند نیست؟ او 
می داند که چطور در جای مناسب ما را تشویق کند و در موارد نادرست دلسردمان سازد. همه ی ما می توانیم همین جا در رابطه با 
اداره ی خانواده ها و کلیسا یک درس خوب یاد بگیریم. و بهتر از آن، همه ی ما می توانیم یک درس خوب یاد بگیریم که خدا با 
هریک از ما برخوردی یکسان و به همان صورت خواهد داشت. مقدس خدا! هرگز دلسرد نشو، چون خدا نامهربان نیست که 
زحمات محبت تو را فراموش کند. هرکاری که بکنیم، حتّی دادن یک لیوان آب سرد به یک نفر، دارای یک اجر و برکت از جانب 

خداوند است.

“می دانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را”، همان طور که در میان کلیسای خویش می خرامد، از مشقّات قوم خود آگاه 
است و به آن اهمیت می دهد. درست مانند ایام اسارت در مصر، زمانی که فریاد را شنید. او که هرگز تغییر نمی کند، هنوز فریاد 
مظلومین را وقتی در بین ایشان می خرامد، می شنود. خود عبارت مشقّت، نشانگر خستگی بواسطه ی ظلم و ستم است. قوم خدا 
نه تنها بخاطر او در زحمت از محبت عمل می کنند، بلکه بخاطر او با شادی رنج می بینند. آنها در تحمل یوغ صبور هستند. این 
از یک جفای عظیم رنج برد. او باید به سختی تالش می کرد تا انجیل را موعظه کند و حقیقت را جاری سازد. دوره ی نخستین 
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دعوت عالی آنها در زندگی این بود که خدا را خدمت کنند در زمانی که امید آنها در زندگی سوخته شد، آنها صبور بودند و همه  
چیز را به او سپردند که یک پاداش ماندگار در آسمان را بخاطر آنچه که بخاطر او بر روی زمین رها کردند، وعده داده بود.

اند و مورد جفا قرار  فکر کنم باید یک لحظه اینجا توقف کنیم و به این تفکّر بپردازیم که قوم خدا همیشه در جفا بوده 
خواهند گرفت. می دانید که کتاب پیدایش، کتاب ابتداست. و آنچه که می بینید از آنجا شروع شد، تا خود مکاشفه ادامه خواهد 
یافت و هرگز تغییر نخواهد کرد. در آنجا می بینیم که قائن، هابیل را مورد جفا قرار داد، زیرا هابیل خدا را خشنود ساخته بود. بعد 
بینیم که فرزند وعده یعنی اسحاق را آزار رساند و با او جنگید و بعد عیسو  یک تصویر عالی در فرزند جسم ابراهیم، اسماعیل می 
را داریم که از یعقوب متنفر بود و اگر مداخله ی خدا نبود او را کشته بود. در عهد جدید یهودا را داریم که به عیسی خیانت ورزید، 
درحالی که مقامات مذهب قرن اول تالش به تخریب ایمانداران اولیه داشتند. فرزندان این جهان که توسط شریر کنترل می شوند ، 

از فرزندان خدا که توسط روح کنترل می شوند، متنفرند.

مهم نیست که در نظر عموم چه مسیحی نیکوکاری و چقدر نسبت به همنوعان خود بخشنده باشد، عیسی مسیح را بعنوان 
ها و شفاها و معجزات تشخیص دهد و هیچ کاری جز  نجات دهند اعتراف بکند و عمل عطایای روح القدس را در زبان ها و نبوت 
نیکوی نکند، باز محکوم خواهد شد. روح این جهان از روح خدا متنفر است و چون نمی تواند بر روح خدا غالب شود، تالش 

می کند ظرفی را که روح خدا در آن ساکن است، تخریب کند.

جفاها و سختی ها یک بخش عادی و و طبیعی در زندگی مسیحی است. فقط یک کار می توانید در رابطه با آنها انجام 
دهید. آنها را به خدا بسپارید، قضاوت نکنید و درنهایت داوری آنها را به خدا بسپارید.

خوانند و نیستند، آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی.” افسسیان بر  “متحمل اشرار نمی توانی شد و آنانی که خود را رسول می 
این باور بودند که قوم خدا باید مقدس باشند. بر طبق این آیه آنها این گام را برداشتند تا بدن را از خمیر مایه ی گناه دور نگه دارند. 
که به ایشان گفت شرور  مسلماً ارتداد در آن زمان در آنجا پر شده بود. گناه به کلیسا وارد شده بود. ولی آنها به کالم پولس، زمانی 
را از میان خود دور سازند، مطیع بودند. آنها قومی جدا  شده بودند. آنها از جهان خارج شده بودند و اکنون نمی خواستند اجازه 
بدهند که جهان به ایشان وارد گردد. آنها با گناه در کلیسا کنار نمی آمدند. تقدس برای آنها فقط یک حرف و یا یک ادعا نبود، 

بلکه طریق حیات بود.

“آنانی را که خود را رسول می خوانند و نیستند، آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی.” این یک اعالم ب پرده و صریح است. 
“آنانی را که خود را رسول می خوانند، آزمودی” آیا این گستاخی نیست؟ قوم چه حقی داشتند کسانی را که خود را رسول 

می خوانند، بیازمایند؟ این آزمون را چطور انجام دادند؟ اوه، این را دوست دارم، این در غالطیان 1 : 8 است

“بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان، انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم، (الحال انجام شده) به 
شما رساند، اناتیما باد.”

این رسوالن بودند که کالم اصلی و نخستین را برای قوم آوردند. آن کالم نخستین نمی توانست تغییر کند، نه حتّی یک همزه 
یا یک نقطه ی آن. پولس می دانست این خدا بود که با او سخن گفته بود. پس گفت: “حتّی اگر من آمدم و سعی کردم مکاشفه 
ثانویه ای بدهم و سعی کردم تغییر اندکی در آنچه ابتدا گفته بودم، ایجاد کنم؛ اناتیما باشم.” می بینید؟ پولس می دانست که 
نخستین مکاشفه، درست بود. خدا نمی تواند یک مکاشفه ی اول و یک مکاشفه ی دوم بدهد. اگر این کار را می کرد، فکر خود را 
تغییر داده بود.او می تواند یک مکاشفه بدهد و بعد به آن بیفزاید، همان گونه که در باغ عدن این کار را کرد، وقتی به زن وعده ی 
یک ذریت را داد و سپس تعیین کرد که باید بواسطه ی ابراهیم بیاید، و بعد در ادامه گفت که از نسل داود خواهد بود. اما همچنان 
همان مکاشفه بود. فقط اطالعات بیشتری به قوم داد تا به دریافت و درک آنها کمک کند. اما کالم خدا نمی تواند تغییر کند. 
ذریت دقیقاً به همان صورتی که مکشوف گشته بود، آمد. هللویاه!و ببینید که آن رسوالن کذبه داشتند چه می کردند. آنها با کالم 
شناختند. آنها توسط دستگذاری پولس پر از  خویش آمدند. آن افسسیان کالم را چنان که پولس به ایشان تعلیم داده بود می 
روح القدس بودند، آنها در چشم آن رسوالن کاذب نگاه کردند و گفتند: “شما چیزی را نمی گویید که پولس گفت، بنابراین دروغین 
هستید.” اوه، این قلب من را مشتعل می سازد. برگردید به کالم. در حقیقت این شما نیستید که رسوالن را می آزمایید، یا نب یا 
یکی از همین روزها یک نب به عصر کلیسای الئودیکیه خواهد آمد و  ید.  ین، کالم است که ایشان را می آزما معلّم را. ا
شما خواهید دانست که آیا او یک نب راستین فرستاده  شده از جانب خداوند است یا خیر. بله، خواهید دانست، زیرا اگر از خدا 
ز  ا ی برای یک لحظه  ّ که خدا آن را به پولس سپرد، حت ً به همان صورتی  باشد، او در آن کالم خواهد ماند، دقیقا
ه. در آن دوره ی آخر، جای که انبیای کذبه ی بسیار ظاهر خواهند شد، نگاه کنید و  ی یک ذرّ آن کالم جدا نخواهد شد، حتّ
آن نب ایام آخر به  ببیند که چطور می  گویند اگر به آنها ایمان نیاورید و آنچه که آنها می گویند، فنا خواهید شد. اما زمانی که 
روی صحنه بیاید، اگر حقیقتاً او یک نب باشد، فریاد برخواهد آورد: “برگردید به کالم، وگرنه فنا خواهید شد.” او چیزی را بر 

یک مکاشفه یا تفسیر شخصی بنا نخواهد نمود، بلکه بر کالم. آمین و آمین!

دانم که بعد از  این انبیای کذبه همان گرگ های درنده ای هستند که پولس از آنها صحبت می کرد. او گفت: “زیرا من می 
رحلت من، گرگان درنده به میان شما درخواهند آمد که بر گلّه ترحم نخواهند نمود.” اعمال 32−27:20
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“زیرا که از اعالم نمودن شما به تمامی اراده ی خدا کوتاهی نکردم.

پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گلّه را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا 
را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.

زیرا من می دانم که بعد از رحلت من، گرگان درنده به میان شما درخواهند آمد که بر گلّه ترحم نخواهند 
نمود،

و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت (تفکرات و کالم خودشان را، نه 
خدا) تا شاگردان را در عقب خود بکشند.

ها باز  لهذا بیدار باشید و به یاد آورید که مدت سه سال شبانه روز از تنبیه نمودن هر یکی از شما با اشک 
نایستادم.

و الحال ای برادران! شما را به خدا و به کالم فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع 
مقدسین شما را میراث بخشد.“

یوحنّا هم از وجود آنها آگاه بود، زیرا اول یوحنّا 1:4 می گوید:

“زیرا که انبیای کذبه ی بسیار به جهان بیرون رفته اند. (در حال حاضر انجام شده است.)”

روح ضد مسیح داشت در کلیسا نفوذ می کرد و این کار را از طریق مخالفت با کالم انجام می داد. اینجا جای است که 
همه چیز شروع شد. درست اینجا در اولین دوره ی کلیسا. آنها داشتند کالم را انکار کرده و اعتقاد نامه ها و فلسفه های خودشان را 
به جای کالم برقرار می ساختند. این ضد مسیح است زیرا عیسی، کالم است. ضد کالم بودن یعنی ضد مسیح بودن. ضد کالم 
اگر  بودن یعنی ضد مسیح بودن، چون روح و کالم یک هستند. اگر بر ضد و بر خالف کالم هستید، باید ضد مسیح باشید. و 
نتها یعنی زمانی که تسلط پیدا کند، رشد نماید و زمانی که ما به  ا ا  ت اید  ب اولین دوره ی کلیسا شروع شد،  این در 
این دوره ها بپردازیم، این دقیقاً چیزی است که شما خواهید دید. این امر ابتدا بسیار ظریف و کوچک در دوره ی افسس شکل 
گرفت و در هر دوره ای رشد می کند، تا جای که سیستم ضد کالم، ضد مسیح کامالً تسلط می یابد و خطا ناپذیر بودن کالم توسط 

رسوالن کذبه ی کلیسای کذبه منسوخ می گردد.

حال، ممکن است خیلی راحت از چیزهای که در موردش داریم صحبت می کنیم، برداشت غلط شود. چون آن را خیلی 
سخت نشان می دهم. ممکن است این روح ضد کالم، ضد مسیح برای شما یک انکار کامل کالم و رد  کردن کتاب مقدس و 

تمامیت آن باشد. خیر قربان! این گونه نیست. چیزی است که اتفاق می افتد. مکاشفه 19−18:22

“زیرا هرکس را که کالم نبوت این کتاب را بشنود، شهادت می دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بالیای 
مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود.

و هرگاه کسی از کالم این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از 
چیزهای که در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد.“

حتی یک کلمه بر آن است. این حیله ی اصلی شیطان در باغ عدن بود. او فقط  پس این تغییر بواسطه ی کم یا زیاد کردن 
یک کلمه ی کوچک به آنچه که خدا گفته بود، افزود. همین کافی بود. این سبب مرگ و نابودی شد، در افسس نیز به همین صورت 

بود. تنها یک کلمه افزوده شد، یک کلمه حذف گردید و روح ضد کالم، ضد مسیح شروع کرد به شکوفا شدن.

کنند. از  حاال متوجه شدید؟ دوباره دوقلو هستند. دوباره دو درخت وجود دارند. در همان خاک و در کنار یکدیگر رشد می 
یک خوراک سهیم می شوند، از همان باران سیراب می شوند و از همان خورشید بهره مند می گردند. ولی آنها از بذر و تخم 
متفاوتی می آیند. یک درخت با کالم خداست، دقیقاً آن گونه که خدا آن را داده است و آن را دوست دارد و اطاعت می نماید و 
درخت دیگر از بذری است که برخالف کالم خداست و آن را هر جا  که بخواهد، تغییر می دهد. او اعتقادنامه  ها و دگم های خویش 
را جایگزین کالم زنده ی راستین می نماید، درست همان کاری که قائن کرد و در نهایت هابیل را کشت. ولی ترسان مباش ای گلّه ی 
کوچک، با کالم باقی بمان. کالم را بین خودت و شریر حفظ کن. حوّا این کار را نکرد و سقوط نمود. و زمانی که کلیسا از کالم 

فاصله می گیرد، وارد اعماق تاریکی شیطان می شود.

ی دو گفته شد. اما در  “و صبرداری و بخاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی.” این درست همان چیزی است که در آیه 
آیه ی دو اعمال، به زحمت و صبر بخاطر محافظت از بذر و ذریت خدا بود که به ایشان سپرده شده بود، چگونه از مدعیان و 
دشمنان فاصله گرفتند. چه اعتباری برای پولس بودند، ولی در این آیه آنها بخاطر نام مبارک عیسی جفا دیده و متحمل رنج و 

مصیبت شده اند.

سرازیر می سازد. کالم  بر ما  دشمنان را مانند سیل  که  است  نام  و  کالم  این  چون  عجیب نیست،  اصالً  این  که  می دانید 
مقتدر
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که در شفاها، آیات، معجزات و اثبات های دیگر آشکار شد، باعث شد تا فریسیان فریاد مرگ ایمانداران راستین را سر دهند و 
قدر  اکنون آن نام منفور و رد  شده توسط یهودیان، توسط تحصیلکرده ها تمسخر شده و آنان به اینکه فکر کنند کسی می تواند آن 
احمق باشد که به مردی ایمان داشته باشد که مُرد و دوباره برخاست و اکنون در آسمان است، می خندند. پس اینجا مذهبیون 
بودند که جفا کننده بودند، یهودیان عیسی را لعنت می کنند که از نظر آنها یک ماشیح کذبه بود؛ و در اینجا سایرین بودند که با 

استهزاء، لذت و با طعنه به نام یک خدای جدید می خندیدند، که از نظر ایشان اصالً خدا نبود.

حال اینجا، یک چیز دیگر که در آن دوره شروع شده و در سرتاسر دوره ها ادامه خواهد یافت، عمیق تر و تاریک تر می گردد، 
آن هم این است که قوم داشتند آن نام را رد می کردند. این کلیسای افسسیان راستین نبود که این کار را می کرد. خیر قربان! رسوالن 
کذبه بودند، این بیگانگان بودند که قصد ورود و آلوده  ساختن ایمانداران را داشتند. افسسیان آن نام را می شناختند و دوست 
داشتند. ابتدا و مبداء کلیسای افسس را به خاطر داشته باشید. جماعت کوچکی که در جستجوی ماشیح بودند، شنیدند یک 
نب که خود را پیشرو ماشیح می خواند در صحرای فلسطین ظاهر شده و قوم را تعمید توبه از گناهان می دهد. سپس اینها تعمید 
یوحنّا را پذیرفتند. اما زمانی که پولس نزد آنها آمد، به آنها نشان داد که آن نب مرده است و اینکه عیسی آمده و حیات خویش را 
بعنوان قربانی گناهان تحقق بخشیده است و اینکه اکنون روح القدس آمده و به تمام ایمانداران راستین در عیسی، یعنی ماشیح، 
که پولس بر  فتند و زمانی  ا ی وند عیسی تعمید  ام خدا ن وارد شده و ایشان را پر می سازد. زمانی که این را شنیدند، همه در 
ایشان دست گذارد، همه از روح القدس پرگشتند. آنها می دانستند که تعمید در نام او (خداوند عیسی مسیح) اطاعت از کالم بود 
و این گونه می دانستند که از روح القدس پرخواهند گشت. نمی توانستید آنها را وادار به تغییر بکنید. آنها حقیقت را می دانستند. 

اعمال 7−1:19.

ها از بدن پولس گرفته شده، در  آنها قوّت آن نام را می شناختند، آنها دیده بودند آن نام آن قدر پرقدرت است که حتّی دستمال 
قدر  نام عیسی برای بیماران فرستاده شده و باعث شفای بیماران از تمام بیماری ها و اخراج ارواح ناپاک می گشت. این نام آن 
آشکار و عالی عمل می کرد که حتّی یهودیان سیاح در افسس می خواستند آن را برای اخراج ارواح به کاربرند. اعمال 19 : 11 − 
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“و خداوند از دست پولس معجزات غیرمعتاد به ظهور می رسانید،

ها برده، بر مریضان می گذاردند و امراض از ایشان زایل می شد و ارواح  بطوری که از بدن او دستمال ها و فوطه   
پلید از ایشان اخراج می شدند.

لیکن تنی چند از یهودیان سیاح عزیمه خوان بر آنانی که ارواح پلید داشتند، نام خداوند عیسی را خواندن 
گرفتند و می گفتند: “شما را به آن عیسی که پولس به او موعظه می کند، قسم می دهیم.”

و هفت نفر پسران اسکیوا رئیس کهنه این کار را می کردند.

اما روح خبیث در جواب ایشان گفت: “عیسی را می شناسم و پولس را می دانم، لیکن شما کیستید؟”

و آن مرد که روح پلید داشت، بر ایشان جست و برایشان زورآور شده، غلبه یافت، به حدی که از آن خانه 
عریان و مخروج فرار کردند.

چون این واقعه بر جمیع یهودیان و یونانیان ساکن افسس مشهور گردید خوف بر همه ی ایشان جاری طاری 
گشته، نام خداوند عیسی را مکرم می داشتند.“

آنها زندگی و حیات عادلی را که حمل آن نام در بر داشت، می شناختند. “زیرا هرکه به نام خداوند خوانده می شود از گناه 
دوری می گزیند.” (دوم تیموتائوس 2 : 19) “مقدس باشید شما که ظروف خداوند را برمی دارید!” (اشعیا 52 : 11) “نام خداوند 
خدای خود را به عبث مبرید.” (خروج 20 : 7) این افسسیان مسیحی بودند. آنها حامل یک نام بودند و آن نام، مسیح بود، روح 

خدا که در ایشان بود، یکی از اسامی سه گانه ی خداوندشان.

“...بخاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی.”

این ایمانداران بخاطر پولس یا یک فرقه نبود که متحمل می گشتند. آنها متعهد به یک برنامه و یا یک موسسه نبودند که 
بواسطه ی آن ارزش های را حفظ کنند و یا برقرار سازند. آنها برای خداوند زحمت می کشیدند. آنها خادمان او بودند نه در گرو 
یک تشکیالت. آنها یکشنبه به کلیسا نمی رفتند تا از آن نام صحبت کنند و مابقی هفته آن را فراموش نمایند. آنها برای آن نام 

تملق نمی کردند. حیات و زندگی آنها داده شده بود.

توانستند در آن نام عمل کنند، از  هرکاری که می کردند، در آن نام انجام می دادند، در آن نام عمل می کردند، ولی اگر نمی 
انجام آن خودداری می کردند. اینها مسیحیانی در جایگاه های آسمانی بودند که رفتارشان در خداوند بود.

چیز  منتظر بود تا وارد شده و همه  در تاریکی  ولی آن گروه تاک کذبه که می خواست آن نام را ب حرمت سازد، مانند گرگان 
را
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بدرد. ولی مقدسین متحمل آزمون شدند و کالم و نام را حفظ نمودند.

شِکوه ی خدا

مکاشفه 4:2

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

برای درک این موضوع باید متوجه باشید که مخاطبان روح فقط مقدسین اولیه ی افسس نیستند. این پیغام آور برای تمام 
آن دوره است که حدوداً 120 سال طول کشید. بنابراین، پیغام آن در بر گیرنده ی تمام نسل ها در آن مقطع است. تاریخ مدام 
درحال تکرار خویش است. در نسل های اسرائیل ما در یک نسل بیداری را می بینیم و در نسل بعدی فروکش کردن شعله های آن را 
ببینیم. در نسل سوم ممکن است کورسوی به آرامی بدرخشد، ولی در نسل چهارم به هیچ  عنوان ذره ای از آن شعله ی اولیه وجود 
ندارد. سپس خدا دوباره آتش را مشتعل می کند و همان مراحل تکرار می شود. این به سادگی تجلی این حقیقت است که خدا نوه 
ندارد، نجات از طریق تولد طبیعی انتقال نمی یابد، به همین صورت جانشینی رسولی هم حقیقت ندارد. این هیچ جای در کالم 
ندارد. شما با ایماندارانی که به راستی تولد تازه یافته اند، شروع می کنید و بعد وقتی نسل بعدی از راه می رسد، آنها دیگر فقط 
یک مسیحی ساده نیستند، بلکه یک نام فرقه ای گرفته اند و اکنون باپتیست ، متدیست و چیزهای دیگر هستند. این دقیقاً، چیزی 
است که آنها نیز هستند. آنها مسیحی نیستند، شما باید برای نجات از اراده ی خدا تولد تازه  یافته باشید نه اراده ی انسان. ولی 
اآلن این عزیزان دارند همه به اراده ی انسان جمع می شوند. نمی گویم که برخی از آنها صادق نیستند، حتّی یک لحظه هم این را 

نمی گویم، اما شعله ی نخستین فروکش کرده است. آنها دیگر همان طور که بودند، نیستند.

اشتیاق خشنود ساختن خدا، اشتیاق شناخت کالم او، تضرع  بودن در روح، همه شروع به محو شدن کرده و کلیسا به عوض 
اینکه به آتش خدا مشتعل باشد، به سردی گراییده و کمی رسمی شده است. این چیزی است که داشت در افسسیان اتفاق 
می افتاد. آنها داشتند سرد و رسمی می شدند. اطاعت خدا رو به مرگ بود و آنها دیگر مراقب این نبودند که افکار خدا درباره ی 
ایشان چیست، بلکه بیشتر نگران این بودند که جهان درباره ی آنها چه فکر می کند. دومین نسلی که از آنها پدید آمد، درست 
ها شوند. آنها با انجام این کار خدا را رد کردند، اما در هر  مانند اسرائیل بود. آنها خواستار یک پادشاه شدند تا مانند سایر امت 
صورت این کار را انجام دادند.این تاریخ کلیساست، وقتی شروع می کند به تطبیق با دنیا، به جای تطبیق با خدا، خیلی طول 
نمی کشد که می بینید دست از انجام کارهای که می کردند، می کشند و شروع به انجام کارهای می کنند که از ابتدا انجام 
نمی دادند. طرز لباس پوشیدنشان را تغییر می دهند، رفتار و منش آنها تغییر می کند. سست می شوند. این همان معنی «افسس» 

است، «سست شده ب اراده».

62چرخه ی بیداری و موت هرگز زایل نشده. تنها کاری که باید بکنید، این است که این آخرین حرکت خدا در روح را به 
یادآورید زمانی که مردان و زنان مانند مسیحیان لباس می پوشیدند، به کلیسا می رفتند، تمام شب دعا می کردند، به گوشه های 
خیابان رانده می شدند و از تجلیات روح شرمسار نبودند. آنها کلیساهای مرده ی قدیمی خود را ترک کرده و در انبارها و خانه های 
خود پرستش می کردند. آنها حقیقت را داشتند. اما خیلی طول نکشید که به اندازه ی کافی پول دریافت کردند تا بتوانند 
کلیساهای خوب برای خودشان بسازند. بجای اینکه خودشان برای خداوند بخوانند، یک گروه کر را آوردند، و یک یونیفرم به تن 
گروه کر کردند. یک جنبش را سازماندهی کرده و آن را توسط انسان اداره نمودند و خیلی زود شروع به خواندن کتاب های کردند 
که مناسب خواندن نبود. حصارها را پایین آوردند و بزها وارد شده و تسلط یافتند. غریو شادی آنها از بین رفته بود، آزادی روح از 
بین رفته بود. اوه، آنها با یک شکل و حالت باقی می ماندند، ولی آتش خاموش شده بود و سیاهی خاکستر تنها چیزی است که باقی 

مانده بود.

چند لحظه قبل این را ذکر کردم که یوحنّا متوجه شده بود و می دانست که محبت به خدا به چه معنای است. آن رسول 
عظیم محبت قطعاً زمانی که کلیسای نخستین محبت خود را ترک کرد، این را دید. در اول یوحنا 5 : 3 می گوید:

“زیرا همین است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم (کالم او).”

یک انحراف کوچک از آن کالم به منزله ی یک قدم دوری از مسیح بود. مردم می گویند که خدا را دوست دارند، به کلیسا 
می روند، حتّی فریاد می زنند و شادمانی می کنند و سرود می خوانند و اوقات احساسی خوب دارند. اما وقتی همه ی اینها تمام شد، 
نگاه کنید و ببینید که آیا هنوز در آن کالم هستند، در آن گام برمی دارند، آن را زندگی می کنند؟ اگر در هر چیزی جز کالم گام 
دانم که آیا یوحنّا قبل از  بردارند، می توانند بگویند که خدارا دوست دارند، ولی زندگی آنها داستان متفاوتی را روایت می کند.نمی 
مرگش بسیاری از این چیزها را ندید اینکه مردم بگویند خدا را دوست دارند، ولی از کالم او اطاعت نکنند. اوه، کلیسای 
افسس! یک اتفاقی دارد برایت می افتد. یک نفر دارد تالش می کند تا کالمی به آن کالم افزوده یا از آن کسر کند. آنها یک حرکت 
خیلی بزرگ انجام نداده اند تا بتوانی به راحتی آن را ببینی. آن قدر ماهرانه این کار را می کنند که نتوانی آن را ببینی. این کار تحت 
پوشش است، این را از طریق استدالل و درک انسانی انجام می دهند و اگر آن را رد کنی، تسلط خواهند یافت. قبل از اینکه 

خیلی دیر شود، به پنطیکاست برگرد.

ظهور روح بسیار عالی است و  بر کالم مقدس  هشدار خدا توجه نمی کنند. آن آتش بیداری بنا شده  اما طبق معمول قوم به 
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بسیار مبارک است که کمی ترس وارد دل شده و زمزمه می کند: “چطور می توانیم از این حقیقتی که داریم، محافظت کنیم؟ چه 
کاری می توانیم بکنیم تا شاهد ادامه ی این بیداری باشیم؟”این زمانی است که «روح ضد  مسیح» وارد شده، نجوا می کند: “ببین 
اآلن یک حقیقت دارید. مراقب باشید که آن را از دست ندهید. منسجم شوید و اعتقاد نامه ی آنچه را که به آن ایمان دارید، 
تنظیم کنید. همه ی اینها را در نظام نامه ی کلیسا قرار دهید.” و آنها این کار را می کنند، منسجم می شوند، به کالم می افزایند و 
درست مانند حوّا که یک کالم نادرست را پذیرفت، می میرند. این کالم خداست که حیات را می آورد و چیزی که ما درباره ی کالم 

می گوییم، محسوب نمی گردد، بلکه آنچه که خدا گفته است.

«هشدار خدا»

مکاشفه 5:2

آیم و  ای و توبه کن و اعمال نخست را بعمل آور، واالّ بزودی نزد تو می   “پس به خاطر آر که از کجا افتاده 
چراغدانت را از مکانش نقل می کنم، اگر توبه نکنی.”

یاد آورند. از قرار معلوم چیزی از ذهن آنها خارج شده است. چیزی را فراموش کرده اند. او به  خدا به آنها می گوید که به 
ایشان گفت که در ذهن خویش به نقطه ی آغازین خود برگردند. آغاز دوره ی نخست، پنطیکاست بود. آنها از آن افتاده بودند. آنها 
شکوه و جالل آن را فراموش کرده بودند. زمان آن بود که در ذهن و بعد در واقعیت به عقب برگردند. برگردند به زمانی که می توانستند 
بگویند: “مرا زیستن مسیح است.” برگردند به خلوص، مانند زمانی که با حنانیا و سفیره برخورد شد. برگردند به دروازه ی جمیل. 
اوه، چه ننگی است دور شدن از خدا و تشویق و پشتیبانی از اعمالی که نام او را ب حرمت می سازد. هر آنکس که به نام او مسمی 
است از ایشان دوری جسته و ظرف های خویش را برای خدا پاک نگاه دارد. در دل خود به آنچه که یک زمانی بودید، بنگرید و 

سپس در ذهنتان و در زندگی تان به آن برگردید.

راه بازگشت چیست؟ طریق، طریق توبه است. اگر یک گناهکار برای آمدن به حضور خدا باید توبه کند، یک فاطر و یک 
لغزش  خورده چقدر بیشتر باید توبه کند. توبه کن، ثمره ی شایسته ی توبه بیاور. این را از طریق زندگیت فراهم کن. “اگر توبه 
تواند به جهان نور  نکنی، خدا گفت چراغدانت را منتقل خواهم ساخت.” مسلّم است که هیچ کلیسای در این شرایط نمی 
ببخشد. نور آن به تاریکی مبدل شده است. بنابراین خدا پیغام آور امین آن و شبانان امین آن را گرفته و آنها را به حال خویش رها 

خواهد نمود. و آنها می روند و درباره ی مسیحیت صحبت می کنند، ولی از آن ب بهره خواهند بود.

فوراً توبه کن! تردید نکن! ظاهراً افسس تردید کرد، چرا که طول عمرش زیاد نبود. جالل خدا به سرعت آنها را ترک کرد. 
خیلی طولی نکشید که شهر تخریب شد. معبد باشکوهش تبدیل به توده ای ب شکل شد و آن سرزمین تبدیل شد به مرداب که 
مسکن مرغان آب بود. تمام جمعیت آن از بین رفته بودند، به جز تعدادی ب ایمان در یک روستای متروکه و بد ظاهر. حتّی یک 

مسیحی باقی نمانده بود، چراغدان از جایش منتقل شده بود.

این به آن معنی نیست که او توبه نکرده بود، به این معنی نیست که ما نمی توانیم توبه کنیم، ولی این توبه باید خیلی سریع 
باشد. باید یک تضرع راستین دل در حضور خدا باشد. آن وقت خدا احیاء خواهد نمود. جالل دوباره خواهد آمد.

بذر نقوالوی گری

مکاشفه 6:2

“لکن این را داری که اعمل نقوالویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم.”

حال دو تفکر درباره ی اینکه نقوالویان چه بودند، وجود دارد. برخی ها می گویند که آنها گروهی از مرتدین بودند که 
بنیانگذار آنها نیکالس اهل انطاکیه بود، یک نوکیش،که یکی از هفت شمّاس اورشلیم شد. آنها مراسم بت پرستی داشتند و 
اخالق و رفتارشان به ب عفت ترین شکل بود. آنها می گفتند که برای کنترل هوای  نفس ابتدا باید تمام وسعت و محدوده ی آن را 
از طریق تجربه کردن شناخت. طبیعتاً چنان غرق و رها در این ب بندوباری بودند که پستی و خفت آنها کامل بود. از این  رو دو نام 
در عهد عتیق که حاکی ازاین افراط بود، به آنها اطالق گشت؛ یعنی بلعام و ایزابل. از آنجا که بلعام قوم را به فساد کشاند و 
این گونه بر آنها استیال یافت، گفته شده است که نیکالس هم چنین کرد. ظاهراً این گروه از افسس بیرون رانده شدند و در پرغامس 

استقرار یافتند.

ولی مشکل این اعتقاد و باور این است که حقیقت ندارد. به هیچ  عنوان، هیچ استناد تاریخی برای آن وجود ندارد. در 
بهترین حالت، پذیرش چنین دیدگاهی، کلیسای افسس را یک کلیسای مطلقاً تاریخی بدون هیچ ثمره ای تا امروز می سازد. این 
درست نیست. چون هر چیزی که در کلیسای اولیه شروع شود، باید در هر دوره ای ادامه یابد، تا درنهایت یا از جانب خدا برکت 
یافته و سرافراز گردد، یا بعنوان یک چیز ناپاک در دریاچه ی آتش افکنده شود. و از طرف دیگر، این دیدگاه برخالف کتاب مقدس 
می توانست متحمل اشرار بشود. بنابراین، باید آنها را بیرون انداخته  است. به مکاشفه 2:2 توجه کنید. کلیسای افسسیان ن
باشند، وگرنه منطقی نبود که بگوید آنها متحمل اشرار نشدند. اگر آنها را بیرون نینداختند، پس متحمل آنها شدند. حال در 
از دوره ی نخست، باقی ماند و اعمالشان را از اعمال آنها نفرت داشتند، پس این گروه نقوالوی جزئی  آیه ی شش، می گوید که 
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انجام داد. اعمالشان منفور بود ولی قوم ضعف نشان ندادند. بنابراین در افسس بذری را می بینیم که تداوم یافته، تبدیل به تعلیم 
می شود و تا دریاچه ی آتش پیش می رود.

این نقوالوی ها چه هستند؟ این عبارت از دو کلمه ی یونانی تشکیل می شود. «نقو» یا «نیکو» که به معنی غالب آمدن و 
«الوی» یا «الئوس» که به معنی عوام و جماعت می باشد. به عبارت ساده، در کلیسای اولیه برخی درحال انجام کاری بودند که 
داشت بر عوام و جماعت تسلط پیدا می کرد. پس اگر بر جماعت، تسلط ایجاد  شده، بنابراین باید یک «مقام قدرتی» باشد که 

این کار را بکند.

افتاد؟ آنچه که در آن زمان جریان داشت و اکنون نیز  چه چیزی بود که خدا از آن نفرت داشت و داشت در کلیسا اتفاق می 
در جریان است، دقیقاً چیزی است که مفهوم کلمه ی نقوالویان است. به نحوی قوم مطیع طریقی بود که کامالً در تضاد با کالم 

خدا بود.

برای درک مفهوم حقیقی آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم، باید این تذکر را به شما بدهم که همیشه یادتان باشد، مذهب 
(مسائل روحانی) از دو بخش در هم  تنیده تشکیل شده که مانند رنگ سیاه و سفید با هم در تضاد هستند. مذهب و عالم روحانی 
از دو درخت تشکیل شده که در عدن ریشه دارند. هم درخت حیات و هم درخت شناخت نیک و بد در وسط باغ عدن قرار داشتند 

و بدون شک شاخه های آنها در هم  تنیده بود.

به این ترتیب همین پارادوکس در دوره ی افسس هم برقرار است. آنها مانند گندم و کرکاس در کنار هم رشد می کنند. ولی 
یکی راستین و دیگری کاذب است. خدا با هر دو و از هر دو سخن می گوید. آنها را کلیسا می خواند و تنها برگزیدگان هستند که 

حقیقتاً خواهند دانست کدام روح، راستین است. تنها برگزیدگان هستند که فریب نخواهند خورد. متّی 24:24

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

پس در کلیسای اولیه (اندکی بعد از پنطیکاست) تاک کاذب نتواانست خود را به دور تاک راستین بتند و ما شاهد اعمال 
نقوالویان هستیم و این روح درحال ستیز با تاک حقیقی خواهد بود، تا زمانی که توسط خدا از بین برود. حال متوجه شدید؟

بسیار خوب.شرایط روحانی آن کلیسا چطور بود؟ محبت نخست خود را ترک کرده بود. ترک  کردن محبت نخستین کالم خدا 
که کلیسا در خطر  برای ما مانند سقوط و افتادن از آن نخستین که پنطیکاست بود، آشکار شده است. به زبان ساده، یعنی این 
القدس و کنترل روح قرار داشت.این دقیقاً همان چیزی است که بعد از هدایت اسرائیل به خارج از مصر  جدا شدن از هدایت روح 
های الهی بود. این امر  توسط موسی اتفاق افتاد. طریق خدا هدایت قوم توسط ستون آتش، کالم نبوتی و آیات و معجزات و نشانه 
باید توسط مردان «منتخب خدا»، «مقدر  شده ی خدا»، «تجهیز شده توسط خدا» و «فرستاده از جانب خدا» و تمام اردوگاهی که 
تحت تسلط روح بود، انجام می شد. آنها سرکشی کردند و خواستار مجموعه ای از قوانین و اعتقادنامه ها شدند که توسط آن 
حرکت کنند. بعد خواستار یک پادشاه شدند، سپس خواستند که دقیقاً همشکل جهان بشوند و وارد ارتداد و نسیان کامل 
گردیدند. این دقیقاً همان طریقی است که در کلیسای نخستین شروع شد و بدتر و بدتر خواهد شد، تا جای که روح القدس کامالً 

رد شده و خدا باید قوم را نابود کند.

ببینید که این چطور در کلیسای اولیه شروع شد؟ ابتدا اعمال خوانده شد، سپس شد یک تعلیم، شد یک استاندارد، شد 
یک طریق اصلی و درنهایت غالب شد و خدا کنار گذاشته شد. اوه، در ابتدا بسیار ریز و ناچیز، خیلی ب سروصدا و ب آزار بود. 
بسیار خوب، خیلی درست و سالم به نظر می رسید. سپس مانند یک افعی نفَس و حیات را فشرد و تمام روحانیتی را که در کلیسا 
ی نور  وجود داشت، کشت. اوه، آن تاک کاذب بسیار زیرک است. تا زمانی که بتواند به شما دسترسی داشته باشد، مانند فرشته 

است.

می خواهم در اینجا به نکته ای اشاره کنم. من به رهبری باور دارم ولی این رهبری انسان نیست که به آن باور دارم. من به 
رهبری روح القدس که بواسطه ی کالم می آید ایمان دارم. همچنین ایمان دارم که خدا مردانی را به کلیسا می بخشد، مردانی که 
توسط روح القدس صاحب عطایا هستند و کلیسا را در نظم حفظ می کنند. به این ایمان دارم. به این هم ایمان دارم که کلیسا 
ی کالم است، پس در  توسط افرادی که خدا برای قبول مسئولیت آن فرستاده است، اداره می شود. ولی این اداره کردن بواسطه 
حقیقت این انسان ها نیستند که اداره و کنترل می کنند، بلکه روح خداست، چرا که روح و کالم یک هستند. عبرانیان 7:13 

(هزاره ی نو)

“رهبران خود را که کالم خدا را برای شما بیان کردند، به یاد داشته باشید. به ثمره ی شیوه ی زندگی آنها توجه 
کنید و از ایمانشان سرمشق بگیرید.”

آیا همین ترجمه گذاشته شود یا ترجمه ی قدیم؟ از هر دو می تونیم استفاده کنیم چون در محتوی فرقی ندارند و هردو رسا و 
گویا هستند. ولی چون در سرتاسر کتاب از ترجمه قدیم استفاده کردیم، شخصا ترجمه قدیم رو برای هماهنگی با تمام متن ترجیح 

میدم.
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ولی ببینید که اینجا چه اتفاقی می افتد، تاک کاذب داشت دسترسی پیدا می کرد و تعلیم می داد که رهبری انسان درست 
است. تعلیم می داد که کلیسا باید کنترل می شد، یک کنترل بر قوم را تعلیم می داد، ولی به عوض اینکه این را به طریق خدا تعلیم 
دهد، اختیار را در دست گرفته و تمام قدرت روحانی را تحت اختیار خویش گرفتند و یک کشیشی و کهانت مقدس بین خدا و قوم 
ایستادند. آنها دوباره به سیستم کهانت هارونی برگشتند. آنها ضد مسیح شدند، چون آنها شافی  بودن او را رد نموده و سیستم 
خودشان را درست کردند. خدا از آن تنفر داشت. افسسیان از آن تنفر داشتند و هر ایماندار راستین دیگری هم از آن تنفرخواهد 
داشت. باید کامالً کور باشیم که همین را در عمل، در تمام ادوار نبینیم و اینکه اکنون در آخرین دوره و بدترین وضعیت خود قرار 
آنها به یک روح در یک بدن تعمید  دارد. آنچه که بود، تشکیالت بود. این قوم را جدا کرد. قوم خدا باید یک باشند. همه ی 
باید بواسطه ی روح القدس حرکت کنند و همه باید در پرستش سهیم باشند. ولی اینها خواستار برتری بودند،  همه  یافته اند و 
بنابراین کنترل را در اختیار گرفتند و اسقفان شدند اسقفان اعظم، و با تمایل به این عناوین، کالم خدا را کنار گذاشته و تعالیم 
خویش را دادند. آنها قوم را وادار به اطاعت از خویش نمودند، تا جای که زمانی رسید که طریق پرستش آنها به هیچ عنوان 
شباهتی به ایام اولیه ی بعد از پنطیکاست نداشت. این اعمال، آغاز جانشینی رسوالن بود. بعد از جانشینی و وراثت رسوالنی این 
یک گام خیلی راحت و سریع به سمت “عضویت کلیسای” بعنوان ابزاری برای فیض نجات بود. کالم به یک اعتقادنامه تنزل 

یافته بود. ضد مسیح داشت با روح خود بر کلیسا مستولی می شد.

گونه خواهد بود: “و چون روز  را آن گونه که بعضی، می خوانند، بخوانید؛ این  امروز به این نگاه کنید. اگر اعمال 4:2 
پنطیکاست رسید، یک کشیش با یک نان فطیر آمد و گفت: «زبانت را بیرون بیاور.» و نان فطیر را روی آن گذاشت و خودش 
کمی شراب نوشید و گفت: «اکنون روح القدس را یافتی.»”باور نکردنی است؟ این دقیقاً همان چیزی است که نقوالوی گری به آن 
رسیده است. می گویند: “بیخیال شو که کالم خدا چه می گوید. تو قادر به درک آن نیستی، ما باید آن را برایت تفسیر کنیم. 
عالوه برآن، کتاب مقدس هنوز به اتمام نرسیده و باید مطابق با زمان تغییر کند و ما به تو می گوییم که تغییرات چه هستند.” این 
کامالً برخالف این کالم است که به تأکید می گوید: “بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان، دروغگو.” (رومیان 5:3) هر بار که یک 
تضادی با حقیقت وجود دارد، آسمان و زمین زایل خواهد شد ولی کالمی از کالم خدا زایل نخواهد شد. پس قوم توسط کسانی 

هدایت می شود که وانمود به چیزی می کنند که نیستند. می گویند که خلفای مسیحند، ولی در واقع ضد مسیح هستند.

ور  یک داستان غم انگیز دیگر، آن هم حکایت تعمید آب است. در ایام عیسی و بعد از پنطیکاست آنها در آب غوطه 
می شدند. هیچ کس نمی تواند این را انکار نماید. افراد تحصیلکرده می گویند تنها کاری که می کردند این بوده که آب بر آنها 
می پاشیدند. چون یافتن چاله  ی آب در بسیاری از نقاط کار ساده ای بود. و زمانی که این کار را می کنند، آب را به نام پدر، پسر و 
روح القدس می پاشند. گوی که این عناوین اسامی واقعی بودند و گوی بجای یک خدا سه خدا وجود داشت. اما اگر در آن 
تشکیالت بمانید و تالش کنید که حقیقت غوطه ور شدن در آب، در نام خداوند عیسی مسیح را موعظه کنید، شما را بیرون 

می کنند. نمی توانید از روح خدا هدایت شوید و آنجا بمانید، غیر ممکن است.

حال پولس یک نب بود که توسط روح القدس تعلیم یافته بود. اگر پولس به نام خداوند عیسی مسیح تعمید می داد و گفت 
هرکس غیر از چیزی که او موعظه کرد، بگوید، اناتیما باد؛ پس وقت آن است که بیدار شویم و ببینیم که کلیسا دیگر در کنترل 

روح القدس نیست، بلکه توسط نقوالویان کنترل می شود. اعمال 30−27:20

“زیرا که از اعالم نمودن شما به تمامی اراده ی خدا کوتاهی نکردم.

پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گلّه را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا 
را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.

زیرا من می دانم که بعد از رحلت من، گرگان درنده به میان شما درخواهند آمد که بر گلّه ترحم نخواهند 
نمود،

و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود 
بکشند.“

پولس این امر را پیش بینی کرده بود. اما او به ایشان درباره ی این کهانت و کشیشی که با زیرکی می آید و با تعلیم غلط خویش 
کنند که قوم را از هر سهمی از  تسلط پیدا می کند، هشدار داده بود. او می دانست که ایشان طریقی از پرستش را پیاده  سازی می 
خدمت روح القدس محروم خواهد نمود. حتّی همین امروز در بین کسانی که ادعا می کنند آزاد و پر از روح القدس هستند، در بین 
جماعت آزادی چندانی نیست. در بهترین حالت چند واعظ را با موعظات الهامی می بینیم، درحالی که گلّه فقط آنجا نشسته و 
تالش می کند که آن را جذب کند. این با آنچه که پولس گفت وقتی جمع می شدند، همه از هدایت روح القدس برخوردار بودند و 

همه در پرستش روحانی سهیم بودند، بسیار فاصله دارد.

و کلیسا هرگز این درس را نه از کالم و نه از تاریخ فرا نگرفته است. هر بار که خدا دیدار روح القدس را می بخشد و قوم رها 
می شوند، بعد از مدتی خودشان را کور نموده و به همان چیزی که از آن خارج شده بودند، برمی گردند. وقتی لوتر از کاتولیکیسم 
فکر می کردند او به ایشان سپرده، منسجم ساختند و خارج شد، قوم برای مدتی آزاد ماندند. اما وقتی او مرد، قوم آنچه را که 
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تفکرات و اعتقادنامه های خودشان را برقرار کردند و هرکس را که برخالف گفته های آنها سخن می گفت، رد می کردند. آنها 
برگشتند به کاتولیکیسم، ولی با یک شکل متفاوت و امروز خیلی از لوتری ها آماده ی بازگشت کامل هستند.

ی قدیمی، صاحب دختران بود. این دختران درست مانند مادرشان هستند. آنها کالم را کنار  اوه بله! مکاشفه 12، آن فاحشه 
می گذارند، عمل روح خدا را انکار می کنند، جماعت را تحت اختیار در می آورند و پرستش خدا را برای جماعت غیرممکن 

می کنند مگر اینکه توسط آنها و یا مطابق با الگوی آنها باشند، که چیزی جز طرح ب ایمانی از جانب خود شیطان نیست.

کجا، اوه ما از نظر روحانی کجا هستیم؟ ما در بیابانی تاریک هستیم. چقدر از کلیسای نخستین منحرف شده ایم! 
پنطیکاست هیچ  جا دیده نمی شود و کالم نایاب است. جانشینی رسوالنی، که امروز خیلی شایع است در کالم یافت نمی شود. این 
یک ابزار ساخت انسان است. این بصورت غیرقانونی جایگزین حقیقتی شده است که خدا، نه انسان رهبران خود را در کلیسا 
مقرر کرده است. پطرس در روم نبود، ولی باز دروغ می گویند و می گویند که بود. تاریخ ثابت می کند که نبوده است. افرادی 
هستند که تاریخ را می خوانند، بعد شانه شان را باال می اندازند و برمی گردند به ایمان به یک دروغ. کجای کالم می توانید 
«خلیفه ی مسیح» را پیدا کنید؟ هیچ کس جای او را نمی گیرد، در عین حال انجام شده و قوم آن را پذیرفته اند. کجای کالم 
می توانید «برزخ» را بیابید؟ کجا می توانید «پرداخت پول برای خروج از جهنم» را بیابید؟ این در کالم نیست، ولی انسان ها این را 
در کتب خویش گذاشتند، از طریق آن بر قوم تسلط یافته و بواسطه ی ترس بر ایشان حکمرانی نمودند. کجای کالم می توانید این را 
بیابید که «انسان قدرت آمرزش ما را دارد، گوی او خداست.»؟ حتّی «گرگ های درنده» نیز برای توصیف ایشان کافی نیست. 

نقوالوی گری، تشکل، انسانِ باالتر از انسان.

قبل از اینکه خیلی دیر شود، نزد خدا بازگردید. توبه کنید، دستخط را بر روی دیوار ببینید، دارد داوری را درج می کند. 
همان گونه که به ظروف مقدس ب حرمتی می شد و غضب خدا را سبب شد، اکنون کالم مقدس ب حرمت شده و روح محزون 
گشته است، داوری اینجا و بر در است. توبه کنید! توبه کنید! برگردید به پنطیکاست، برگردید به رهبری روح القدس، برگردید به 

کالم خدا. برای چه بمیرید؟

ز روح آوا

مکاشفه 7:2

گوید. هرکه غالب آید به او این را خواهم بخشید که از  “آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می 
درخت حیاتی که در وسط باغ فردوس خداست، بخورد.”

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

ممکن است میلیون ها نفر باشند که این کالم را می خوانند و یا می شنوند. اما چند نفر به آن توجه خواهند کرد؟ این را ما 
سازد. اگر  نمی دانیم. ولی آنکه گوش فرا می دارد و می خواهد که کلمات حقیقت را بداند، متوجه می شود که روح خدا او را منوّر می 
گوش شما برای کالم خدا باز باشد، روح خدا کالم را بر شما واقعی می سازد. این عمل روح است. می توانم حقیقت را به شما 

تعلیم دهم، اما اگر گوشتان را برای شنیدن و قلبتان را برای پذیرفتن باز نکنید، مکاشفه را دریافت نخواهید کرد.

دقت کنید، می گوید که روح با کلیساها سخن می گوید. بصورت جمع آمده، نه مفرد. روح، یوحنّا را بر این نداشت که این 
را فقط برای کلیسای محلی افسس یا فقط برای اولین دروه ی کلیسا بنویسد. این مربوط به تمام دوره هاست. اما این کلیسای 
ماند و در  ابتداهاست. و از این رو مانند کتاب پیدایش است. آنچه که در پیدایش شروع شد، در سرتاسر کالم حقیقت باقی می 
نهایت در مکاشفه به اتمام می رسد. بنابراین، این کلیسا که در اعمال شروع می شود، نقشه ی خدا برای تمام دوره هاست تا 
زمانی که در عصر الئودیکیه به اتمام برسد. با دقت نگاه کنید. هر دوره ای توجه کند، چون آنچه که اینجا در شُرف وقوع است، 
فقط آغاز آن است. قرار است که در طول دوره ها رشد کند. بنابراین، این پیغامی است برای هر مسیحی در هر دوره ای تا 

هنگامی که عیسی بیاید. بله، این گونه است، چون این روح است که سخن می گوید. آمین!

پاداش وعده داده شده

مکاشفه 2 : 7

“هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط باغ فردوس خداست بخورد.”

این یک پاداش آتی برای تمام غالب  شوندگان در تمام ادوار است. وقتی آخرین ندای نبرد به صدا درآید، وقتی جوشن خود 
را زمین می گذاریم، آن وقت در فردوس خدا آرامی خواهیم یافت و سهم ما تا ابد، درخت حیات خواهد بود.

بار در کتاب مکاشفه بکار رفته است. در  «درخت حیات»، آیا این نمادی زیبا نیست؟ این سه  بار در کتاب پیدایش و سه  
هر شش بار همان درخت و دقیقاً سمبل همان چیز است.

در اعداد 6:24 بلعام اسرائیل را نشانگر چیست.  ولی درخت حیات چیست؟ خوب، ابتدا باید بدانیم که خود درخت 
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توصیف نمود و گفت که آنها “مثل درختان عود که خداوند غرس نموده باشد،” هستند. در سرتاسر کتاب مقدس درخت اشاره به 
فرد دارد، مانند مزامیر باب 1. بنابراین درخت حیات باید شخص حیات باشد و آن عیسی است.

در باغ عدن دو درخت در وسط باغ بودند. یکی درخت حیات بود و دیگری درخت معرفت نیک و بد. انسان باید به درخت 
حیات زیست می کرد، اما نباید درخت دیگر را لمس می کرد وگرنه می مرد. ولی انسان از درخت دیگر سهیم شد و وقتی این کار را 

کرد، موت بواسطه ی گناهش به او وارد شد و او از خدا جدا شد.

حال آن درخت در باغ عدن، درختی که منبع حیات بود، عیسی بود. در انجیل یوحنّا باب 6 تا 8، عیسی خود را بعنوان منبع 
دهد. او خود را منّ آسمانی خواند. او از این سخن گفت که خودش را خواهد داد و هرکه از او بخورد، هرگز  حیات جاوید نشان می 
نمی میرد. او اعالم کرد که ابراهیم را می شناخت و پیش از ابراهیم بوده است. او نبوت نمود که خودش آب زنده به ایشان خواهد 
داد و هرکه از آن بنوشد، دیگر تشنه نخواهد شد، بلکه حیات جاودان خواهد یافت. او خود را بعنوان هستمِ عظیم نشان داد. او 

نان حیات، چاه حیات زنده، آن ابدی، درخت حیات است. او در وسط باغ عدن بود و در وسط فردوس خدا خواهد بود.

برخی بر این عقیده هستند که این دو درخت نیز در باغ عدن مانند سایر درختانی بودند که خدا در باغ قرار داده بود. ولی 
محققین و شاگردان ساعی می دانند که این گونه نیست. وقتی یوحنّای تعمید دهنده می گفت که اینک تیشه بر ریشه  ی همه ی 
درختان نهاده شده، درباره ی درختان طبیعی صحبت نمی کرد، بلکه درباره ی چهارچوب روحانی صحبت می کرد. در اوّل یوحنّا 5 : 

11 می گوید:

“و آن شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات، در پسر اوست.”

عیسی در یوحنا 5 : 40 می گوید:

“و نمی خواهید نزد من آیید تا حیات یابید.”

بنابراین، شهادت کالم خدا، به وضوح و آشکار اعالم می کند که حیات و حیات جاودان در پسر است. در هیچ جای دیگری 
نیست.

آنکه پسر را دارد، حیات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد، حیات را نیافته است.

حیات در پسر  از آنجا  که این شهادت نمی تواند تغییر کند، بر آن افزوده یا از آن کسر گردد، پس این شهادت باقی است که 
است. پس درخت در باغ عدن باید عیسی باشد.

تواند غیر از  بسیار خوب، اگر درخت حیات یک شخص است، پس درخت معرفت نیک و بد هم یک شخص است. نمی 
این باشد. پس عادل و شریر در باغ عدن در کنار هم بودند. حزقیال 13:28 بخش اول آیه:

“تو (شیطان) در عدن در باغ خدا بودی.”

اینجاست که ما مکاشفه ی راستین «ذریت مار» را دریافت می کنیم. این چیزی است که به راستی در باغ عدن رخ دارد. کالم 
می گوید که حوّا توسط مار فریفته شد. در حقیقت او توسط مار اغوا شد. در پیدایش 3 : 1 می گوید:

“و مار از همه ی حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود، هشیارتر بود.”

1این جانور بسیار به انسان شبیه بود (و درعین حال یک حیوان خاص بود.) که می توانست استدالل و تکلم کند. او یک 
حیوان دو پا بود و به نوعی چیزی مابین شامپانزه و انسان، ولی به انسان شبیه تر بود. او آن قدر شبیه انسان بود که بذر او 
می توانست و در حقیقت توانست با حوّا ادغام شده، باعث آبستن شدن او بشود. وقتی این اتفاق افتاد، خدا مار را لعنت نمود. او 
خواهد تالش کند، ولی هرگز  تمام استخوان های بدن او را تغییر داد تا او مجبور شود روی شکم بخزد. علم می تواند هرچقدر می 
حلقه ی گمشده را نخواهد یافت. خدا این را انجام داده. انسان باهوش است و می تواند ارتباط بین انسان و حیوان را ببیند و 
ای وجود ندارد. اما انسان و حیوان آمیخته شدند. این یکی از  تالش می کند آن را با قانون تکامل توضیح دهد. هیچ سیر تکاملی 
اسرار خداست که مخفی مانده بود، ولی آن را مکشوف نموده است. این همان ابتدا در میان باغ عدن، زمانی که حوّا به حیات 

پشت کرد و موت را پذیرفت اتفاق افتاد.

دقت کنید که خدا در باغ به آنها چه گفت، پیدایش 15:3

“عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه ی 
وی را خواهی کوبید.”

اگر به این کالم استناد کنیم که زن یک ذریت داشته، پس مار هم قطعاً می بایست یک ذریت داشته باشد. اگر ذریت زن 
بتواند کودکی بدون ذریت مرد باشد، ذریت مار هم می بایست همین الگو را داشته باشد، یعنی باید یک مذکر دیگر بدون دخالت 
مذکر متولد شود. هیچ دانش آموزی نیست که نداند ذریت زن مسیح بود که با دخالت خدا و بدون آمیزش انسانی آمد.  انسانِ 

این
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هم به خوب مشخص است که پیش بینی کوبیدن سر مار در حقیقت نبوتی بود از آنچه مسیح در برابر شیطان بر روی صلیب 
محقق خواهد کرد. آنجا بر روی صلیب خداوند سر شیطان را می کوید درحالیکه شیطان پاشنه ی خداوند را می کوبد.

این قسمت کالم مکاشفه ی این است که چگونه بذر و ذریت مار بر روی زمین کاشته شد، ما روایت لوقا 1 : 26 − 35 را 
داریم که دقیقاً به ما نشان می دهد چگونه ذریت زن بدون دخالت یک انسان مذکر بصورت فیزیکی آشکار شد.

“و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت، فرستاده شد.

نزد باکره ای نامزد مردی مسمی به یوسف از خاندان داود و نام آن باکره مریم بود.

پس فرشته نزد او داخل شده، گفت: “سالم بر تو ای نعمت رسیده! خداوند با توست و تو در میان زنان 
مبارک هستی.”

چون او را دید، از سخن او مضطرب شده، متفکر شد که این چه نوع تحیت است.

فرشته بدو گفت: “ای مریم! ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای.

و اینک حامله شده، پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید.

او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی، مسمی شود و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد 
فرمود.

و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود.“

مریم به فرشته گفت: “این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناخته ام؟”

القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از  فرشته در جواب وی گفت: “روح 
آن جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد.”

همان گونه که ذریت زن دقیقاً خدا بود که خود را در جسم انسانی تکثیر می نمود، بنابراین ذریت مار هم عیناً طریقی است که 
شیطان یافت و قادر است از آن طریق در را برای خود در نسل بشر باز کند. برای شیطان غیرممکن بود (چون او یک روح 
خلق شده بود.) تا مانند خدا خود را تکثیر سازد، پس روایت پبدایش به ما نشان می دهد که چطور او ذریت خود را وارد کرد یا به 
عبارتی خود را در نسل بشر وارد نمود. همچنین یادتان باشد که شیطان «مار» خوانده شده است. این ذریت یا تزریق او به نسل 

بشر است که درباره ی آن صحبت می کنیم.

قبل از اینکه آم یک شناخت جسمی از حوّا داشته باشد، مار این شناخت را از او داشت و مولود آن قائن بود. قائن (مولود یا 
توانست در جای آدم را «آن شریر» بنامد. (چون اگر  ولد) «از آن شریر» بود. (اول یوحنا 12:3) روح مقدسی که در یوحنّا بود نمی 
پدر قائن بود، باید مانند او می بود.) و در جای که دیگر آدم را «پسر خدا» بخواند، که از طریق آفرینش بود (لوقا 38:3). قائن از 
نظر شخصیتی به شباهت پدرش بود، آورنده ی موت و قاتل. اعتراض کامل او در مواجهه با قادر مطلق، در پیدایش 5:4، 9، 13 و 
14 نشان می داد که او از نظر شخصیتی ب شباهت به انسان است و این فراتر از تمام مواردی است که در رابطه با مواجهه بین 

شیطان با خدا در کتاب مقدس می بینیم.

“اما قائن و هدیه او را منظور نداشت، پس خشم قائن به شدت افروخته شده، سر خود را به زیر انداخت.

پس خداوند به قائن گفت: “برادرت هابیل کجاست؟” گفت: “نمی دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟”

قائن به خداوند گفت: “عقوبتم از تحملم زیاده است،

اینک مرا امروز بر روی زمین مطرود ساختی، و از روی تو پنهان خواهم بود و پریشان و آواره در جهان خواهم 
بود و واقع می شود هرکه مرا یابد، مرا خواهد کشت.“

به شهادتی که خدا درباره ی والدت قائن، هابیل و شیث می دهد، خوب دقت کنید.پیدایش 2−1:4

“و آدم، زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زایید و گفت: ”مردی از یهوه حاصل نمودم.“

و بار دیگر برادر او هابیل را زایید. و هابیل گله بان بود، و قائن کارکن زمین بود.“

پیدایش 25:4

“پس آدم بار دیگر زن خود را شناخت، و او پسری بزاد و او را شیث نام نهاد،”
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ر عمل شناختن جسمانی آدم متولد می شوند. از آنجائیکه کتاب مقدّس کالم کامل و دقدق  ا فرزند پسر در نتیجه ی دوب ه  س
خداست، پس در اینجا اشتباهی رخ نداده است بلکه این شهادتی برای درک بهتر ماست. از آنجائیکه در نتیجه ی دو عمل 
بود. خدا این را با این دقت ثبت کرده تا  ه، فرزند آدم ن از این س می دانید یکی   ً ا ن فرزند بدنیا آمدند، مطمئ ه  شناخت آدم س
دو پسر (دو قلو) از دو لقاح جداگانه داشت. او حامل یک  چیزی را به ما نشان بدهد. حقیقت این است که حوّا در رحم خود 
، یک نماد عالی مثل همیشه. کسانی که تصور  قلوها دو قلو بود، لقاح قائن اندکی قبل از هابیل بود. می بینید؟ دوباره آن دو 
کنند این غیر ممکن است باید بدانند که سوابق پزشکی مملو و انباشته است از مواردی است که زنان حامل دو قلوهای از  می 
دو تخم متفاوت و لقاحی جداگانه بوده اند که لقاح دوم در تخمک با چند روز اختالف بوجود آمده. نه تنها این، بلکه بعضی در 
بعضی موارد نشان داده شده که دوقلوها دارای پدرهای متمایز بوده اند. اخیراً اخبار بین المللی درمورد زنی نروژی پوشش داده شد 
که برای حمایت و پرداخت هزینه های خود و دو قلوهایش که یکی سفید و دیگری سیاه بود از شوهرش شکایت کرده بود. او 
اعتراف کرده بود که یک معشوقه ی سیاهپوست داشته. دو لقاح تقریباً در فاصله ی سه هفته از یکدیگر انجام گرفته بوده. دوباره 
در سال 1963 در بومانت، تکزاس سوابق نشان از یک حاملگی چند قلو داشت، که هر لقاح با چند روز فاصله نسبت به دیگری 

اتفاق افتاده بود، تا جای که زن تقریباً در زمان والدت یکی از کودکان در حال موت بود.

حال چرا باید این گونه می بود؟ چرا باید ذریت مار این گونه بیاید؟ انسان برای خدا خلق شده بود. انسان باید هیکل خدا 
می بود. مکان آرامی خداوند (روح القدس) انسان بود، یعنی هیکل. اعمال 51−46:7

“که او در حضور خدا مستفیض گشت و درخواست نمود که خود مسکنی برای خدای یعقوب پیدا نماید.

اما سلیمان برای او خانه ای بساخت.

و لیکن حضرت اعلی در خانه   های مصنوع دست ها ساکن نمی شود چنان که نب گفته است

که: “خداوند می گوید آسمان کرسی من است و زمین پای انداز من. چه خانه ای برای من بنا می کنید و محل 
آرامیدن من کجاست؟

مگر دست من جمیع این چیزها را نیافرید.“

ای گردن کشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روح القدس مقاومت می کنید، چنان که پدران 
شما، همچنین شما.“

شیطان همواره از این آگاه بوده است. او می خواهد در انسان ساکن شود، درست همان گونه که خدا ساکن می شود. ولی خدا 
این حق را برای خود محفوظ داشته است. شیطان نمی تواند این کار را بکند. تنها خدا بود که در جسم ظاهر شد. شیطان 
نمی توانست و نمی تواند این کار را بکند. او قدرت آفرینش ندارد. تنها طریقی که شیطان می توانست آنچه که می خواهد را تحقق 
بخشد، این بود که در باغ عدن در مار داخل شود. درست همان گونه که در جدره بواسطه ی روح های ناپاک به گرازها وارد شد. 
خدا به حیوانات وارد نمی شود، ولی شیطان برای اینکه هدف خود را محقق سازد می تواند و این کار را می کند. او نمی توانست 
مستقیماً توسط حوّا دارای فرزند شود، چنان که خدا توسط مریم انجام داد، پس به مار وارد شد و حوّا را فریفت. او حوّا را اغوا 
نمود و توسط او شیطان نیابتاً صاحب یک فرزند شد. قائن حامل تمام خصایص روحانی شیطان و تمام خصایص حیوانی (نفسانی 

و جسمانی) مار بود. تعجب نیست که روح القدس گفت که قائن از آن شریر بود.

اکنون می خواهم به یک سری دالیل مسلّم بپردازم که نشان می دهد یک پیوستگی بارز بین انسان و حیوان وجود دارد. این 
یک چیز جسمانی است. آیا می دانید که می توانید سلول های بنیادی یک جنین متولد  نشده را بگیرید و به یک انسان تزریق 
کنید؟ آن وقت سلول های تیروئید درست به سلول های تیروئید و سلول های کلیه درست به کلیه ی انسان می رود. آیا متوجه هستید 
که این چقدر شگفت انگیز است؟ یک منطق و هوش خاص، آن سلول های حیوانی را دقیقاً به مکان درست هدایت می کند. آن 
منطق، آن سلول ها را پذیرفته و آنها را دقیقاً در جای درست قرار می دهد. بین انسان و حیوان یک رابطه پیوستگی وجود دارد. آنها 
نمی توانند ادغام شوند و با هم تولید مثل کنند. این آزمایش  شده است.اما در باغ عدن این در هم  آمیختگی اتفاق افتاد و 
پیوستگی شیمیای که هنوز وجود دارد، این را اثبات می کند. چون در باغ عدن مار موجودی راست  قامت و سرپا بود. او به انسان 
های فیزیکی مار بهر ه  برداری کرد تا حوّا را بفریبد. سپس خدا صفات  شبیه و نزدیک بود. او تقریباً انسان بود. شیطان از مشخصّه 

و خصوصیات ما را از بین برد. هیچ جاندار دیگری قادر به هم آمیزی با انسان نیست. ولی پیوستگی وجود دارد.

حال که تا اینجا پیش آمدیم، بگذارید فکر شما را در مورد این موضوع روشن و شفاف کنم تا بتوانید لزوم پرداختن ما به 
تعلیم «ذریت مار» را چنان که من به آن می پردازم، متوجه شوید.

با این اصل شروع می کنیم که دو درخت در وسط باغ عدن بود. درخت حیات، عیسی بود. دیگری بخاطر میوه ای که از آن 
حاصل شد، قطعاً شیطان بود. و بعد، می دانیم هر دو آنها مرتبط با انسان بودند وگرنه هرگز آنجا قرار داده نمی شدند. آنها باید یک 
نقش ویژه در نقشه و هدف متعادل خدا در رابطه شان با انسان و خودش داشته باشند. وگرنه ما هرگز نمی توانستیم الیتناهی  بودن 
از بنیان طور نیست؟ حال کالم مشخصاً نشان می دهد که پیش  را به خدا نسبت دهیم. همه ی اینها تا اینجا حقیقت است، این 
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عالم هدف و نقشه ی خدا این بود که حیات ابدی خویش را با انسان تقسیم کند. افسسیان 11−4:1

“چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و ب عیب باشیم.

که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خشنودی اراده ی 
خود،

برای ستایش جالل فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب.

که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه ی دولت فیض او یافته ایم.

که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت.

چون که سر اراده ی خود را به ما شناسانید، بر حسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود،

برای انتظام کمال زمان ها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در مسیح جمع 
کند، یعنی در او.

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

مکاشفه 8:13

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

طریق دیگری تقسیم نخواهد شد، مگر از طریق «ظهور خدا در جسم». این جزئی از  ولی آن حیات نمی توانست و به هیچ 
هدف ابدی و از پیش  برگزیده ی او بود. این نقشه برای ستایش جالل و فیض او بود. این نقشه ی نجات و رهای بود. حال خوب 
گوش کنید. “ الزم بود که خدا بعنوان منجی، انسانی را از پیش  برگزیند که نیازمند نجات باشد، برای اینکه به خودش هدف و 

دلیل بودن بدهد.” این صد در صد درست بود و آیات متعدد کالم مانند این، بر آن صحّه می گذارد. رومیان 11 :36

“زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است؛ و او را تا ابداآلباد جالل باد، آمین!”

انسان نمی توانست مستقیماً بیاید و از آن درخت حیات در وسط باغ سهیم شود. حیات ابدی درخت می بایست ابتدا جسم 
می شد، ولی قبل از اینکه خدا بخواهد یک گناهکار را بلند کند و نجات دهد، باید یک گناهکار داشته باشد که او را بلند کرده 
و نجات دهد. انسان باید سقوط می کرد. سقوط که شیطان دلیل آن بود، باید جسم می داشت تا سقوط کند. شیطان هم باید 
بواسطه ی جسم می آمد.اما شیطان نمی توانست بواسطه ی جسم انسانی بیاید و باعث سقوط شود، چنان که مسیح در جسم انسانی 
آمد تا انسان سقوط کرده را احیاء نماید. ولی یک حیوان وجود داشت، یعنی مار، بسیار شبیه و نزدیک به انسان که شیطان 
توانست به آن جانور وارد شده و بواسطه ی او به جسم انسان وارد و باعث سقوط او شود و از این طریق خود را به نسل بشر تزریق 
کند. درست همان طوری که یک روز عیسی آمد و خود را وارد نسل بشر کرد، در جسم های انسانی، حتّی تا به رستاخیز که در آن 
با هم بتوانیم بدن های مانند جسم جالل یافته ی او داشته باشیم. آنچه که خدا اینجا در باغ عدن انجام داد، نقشه ی از پیش 
 برگزیده ی او بود و زمانی که شیطان مسبب چیزی شد که برای هدف خدا الزم بود، آن وقت انسان دیگر نمی توانست در باغ به 
درخت حیات برسد. مسلماً نه، هنوز زمان آن نبود. یک حیوان (مگر یک حیوان که باعث سقوط شد، این طور نبود؟ حیات حیوان 
ریخته شود) گرفته شد و خون آن ریخته شد، سپس خدا دوباره با انسان ارتباط پیدا کرد. سپس روزی می بایست می آمد که خدا 
در جسم ظاهر شود و بواسطه ی تحقیر بتواند انسان سقوط کرده را دوباره در درخت حیات سهیم کند. وقتی این را متوجه شوید، 
می توانید ذریت مار را درک کنید و بدانید که چیزی که حوّا خورد، سیب نبود. خیر، این سقوط بشریت بواسطه ی هم آمیزی 

تخم ها بود.

حال می دانم که با پاسخ به یک پرسش، پرسشی دیگر مطرح می شود و مردم معموالً از من می پرسند: “اگر حوّا آن گونه سقوط 
کرد، آدم چه کرد؟ و چرا خدا تقصیر را متوجه آدم می کند؟” این خیلی ساده است. کالم خدا تا ابداآلباد در آسمان برقرار است. 
ما مکتوب  ً همان گونه که در کتاب مقدس  قبل از اینکه یک دانه ی شن ساخته شود، آن کالم (حکم خدا) آنجا بود. دقیقا
است. حال کالم به ما یاد می دهد که اگر زنی شوهر خود را ترک کند و با مردی دیگر برود، آن زن زانی بوده و دیگر متأهل نیست 
و شوهر نباید او را دوباره بپذیرد. این کالم در باغ عدن به همان اندازه ای صادق بود که موسی آن را در شریعت مکتوب نمود. کالم 
قابل تغییر نیست. آدم او را دوباره پذیرفت، او دقیقاً می دانست که دارد چه کار می کند، ولی در هر صورت آن را انجام داد. او 
جزئی از آدم بود و آدم آماده بود تا مسئولیت او را برعهده بگیرد. آدم او را رها نکرد، پس حوّا توسط مار آبستن شد. آدم می دانست 
که این گونه می شود. آدم دقیقاً می دانست که این اتفاق برای نسل بشر خواهد افتاد. و او نسل بشر را وارد گناه کرد تا حوّا را داشته 

باشد. چون او را دوست داشت.
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بعد آن، دو پسر متولد شدند. پسرانی که پدران نسل بشر می شدند که تا به اآلن آلوده است. شهادت درباره ی آنها چیست؟ 
شهادت کالم در یهودا 14 را بخوانید:

“لکن خنوخ که هفتم از آدم بود، درباره ی همین اشخاص خبر داده... (نبوت نمود)”

پیدایش باب 5 جای است که نسب نامه ی خنوخ را نشان می دهد. این نسب نامه این گونه نشان داده می شود.

1 آدم 2 شیث 3 انوش 4 قینان 5 مهللئیل 6 یارد 7 خنوخ.

توجه داشته باشید که اشاره ای به قائن نمی شود. نسل آدم از طریق شیث پیش می رود، اگر قائن فرزند آدم بود، قانون 
نخست زادگی این حق ر در نسب نامه به او می داد. همچنین، باید به این آیه در پیدایش 3:5 به دقت توجه کنیم که می گوید:“آدم 
صد و سی سال بزیست، پس پسری به شبیه و بصورت خود آورد و او را شیث نامید.” هیچ جا نمی گوید قائن به شباهت آدم بود، 
مثل بر این تأکید دارد که هر چیزی شبیه خودش را ثمر  درحالی که اگر فرزند او بود، باید به شباهت او می بود، چون قانون تولید  
بیاورد. باید این را هم در نظر داشته باشیم که در هر دو نسب نامه، در لوقا و در پیدایش، اثری از قائن نیست. اگر قائن پسر آدم 

ند بگوید. وا می ت بود، در جای مثالً به او اشاره می شد که: “قائن، که پسر آدم بود، که پسر خدا بود.” این را نمی گوید چون ن

محققین همواره از دو نسل انسان یاد کرده اند. یکی از آنها با خدا است که توسط شیث شروع می شود و دیگری نسل ب خدا 
است که توسط قائن شروع می شود و این عجیب، ولی حقیقت است، همین محققین هرگز به ما نگفتند که چگونه قائن چنین 
شخصی است، درحالی که هابیل و شیث از نسل روحانی با خدا بودند. در حقیقت قائن باید روحانی می بود و هابیل کمتر و شیث 
حتّی کمتر از او و همین طور تا به آخر چون نسل های بعدی همواره بیشتر از خدا دور شدند. اما نه، قائن با چنان شرارتی پیش 

می آید که هیچ انسانی هرگز چنین توصیف نشده است که با خشونت در برابر خدا و کالم مقاومت کند.

حال، این مشخص است که کالم با کلمات بازی نمی کند. هر چیزی که ثبت شده، برای چشمان مسح  شده آنجاست تا آن 
را ببیند و برای یک هدفی آنجاست. کالم می گوید:

“و آدم زن خود را حوّا نام نهاد، زیر اکه او مادر جمیع زندگان است.”

ولی هیچ آیه ای هرگز نمی گوید که آدم پدر جمیع زندگان است. اگر نباید این برداشت از آیه ی پیدایش 20:3 شود، چرا 
باید عنوان شود که حوّا مادر جمیع زندگان بود، درحالیکه حتّی یک کلمه درمورد آدم گفته نمی شود؟ حقیقت این است که هرچند 

حوّا مادر جمیع زندگان بود، آدم پدر جمیع زندگان نبود.

در پیدایش 1:4 حوّا گفت: “مردی از یهوه حاصل نمودم.” او آدم را در نقش پدری قائن محسوب نمی دارد. ولیدر پیدایش 
4 : 25 می گوید:

“... زیرا گفت: ”خدا نسلی دیگر به من قرار داد، به عوض هابیل که قائن او را کشت.“

، که «مسیح» خواهد شد، زیرا که او به وی بخشیده شده. این پسر،  حوّا نمی گوید که خدا نسلی دیگر به او بخشید
شناسد، زیرا او از  شیث، به جای هابیل قرار داده شده. او پسرش را که از آدم است، تصدیق می کند و قائن را به رسمیّت نمی 
نسلی دیگر به عوض هابیل، دارد می گوید که قائن نسبت به هابیل متفاوت است، زیرا اگر هر دو  مار است. وقتی او می گوید 

آنها از یک پدر بودند، باید می گفت: “نسلی دیگر به من بخشیده شد.”

من هر چیزی را که می خوانم باور نمی کنم، ولی این واقعاً مورد نادری است که مجله ی الیف در نسخه ی منتشر شده در 1 
مارس 1963، گزارش می دهد که روانپزشکان دقیقاً چیزی را می گویند که ما درحال صحبت از آن هستیم. حال می دانم که تمام 
روانپزشکان با یکدیگر هم  عقیده نیستند. ولی ایناهاش، ترس از مار یک نفرت خودآگاه نیست، بلکه ناخودآگاه است. اگر این 
یک ترس آگاهانه بود، مردم همان شعف و جذبه ای را که در برابر قفس شیر ها و گوریل ها حس می کنند، درمورد مار هم داشتند. 
افکار ناخودآگاه آنها باعث می شود که به مارها خیره شوند. این اغوای مار، ناخودآگاه جنسی است. این در طول تمام ادوار بوده 
ای جذاب بوده و هست. مار  است و توسط افراد دیده شده است که نسل بعد از نسل، به همین می رسد. مار همواره بطور زننده 
همواره نماد چیزی بوده که هم خوب و هم بد است. این در طول اعصار یک سمبل عمومی بوده است. دقیقاً مطابق توصیف باغ 

عدن، متوجه می شویم که مار تجسم شهوانی شریر است.

این همیشه در بین اقوام بدوی یک امر جهانی بوده که مار همراه و مرتبط با سکس است و غالب اوقات در همین رابطه 
پرستش می شده است. مطالعات جنسی این را در نمونه های مختلف نشان می دهد. دوست دارم بدانم این افراد با توجه به اینکه 
گونه که داستان طوفان نوح در سرتاسر  تحصیلکرده نیستند و هرگز کتاب مقدس را نخوانده اند این را از کجا دریافته اند. اما همان 

جهان شناخته شده است، حقیقت سقوط انسان هم شناخته شده است. آنها می دانستند که در باغ عدن چه اتفاقی رخ داد.

همین جا ممکن است یک نفر این سؤال را از من بپرسد که: “آیا خدا به حوّا گفت مراقب مار باشد وگرنه مار او را اغوا 
خواهد نمود؟” حال گوش کنید، خدا نیازی نداشت چیزی درباره ی اتفاقی که می افتد، بگوید. نکته ی داستان را متوجه شوید. 

او
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حیات بهره مند شوند. حیات، کالم  (شناخت) سهیم نشوند. بلکه از  خیلی ساده کالم را داد. او گفت که از درخت معرفت 
حوّا اجازه داد که یک کالم تغییر کند و شیطان همان جا او را   . ود ب ن ود که کالم خدا  ب هر چیزی  و موت،  ود  ب خدا 
فریفت.خدا می توانست بگوید: “بیشتر از آنچه می توانید بخورید، اما از درختان میوه نچینید.” و شیطان می توانست بگوید: “این 
کامالً درست است، می دانی؟ اگر زیاد بچینی فاسد می شود. ولی یک روشی هست که می توانی میوه را نگهداری کنی و در عین 
حال هر چقدر که دلت می خواهد میوه بچینی. پس ببین، می توانی روش خودت و خدا را همزمان داشته باشی.” شیطان آن وقت 
همانجا او را می فریفت. هرکس در یک بخش شریعت محکوم باشد، تمام شریعت را زیر پا گذاشته. با این کالم بازی نکنید، این 

دقیقاً چیزی است که در دوره ی کلیسای افسس قبل از اینکه در سال 170 بعد از میال به اتمام برسد، اتفاق افتاد.

آن درخت چه ثمره ای آورد؟ درخت معرفت، موت را ثمر داد. قائن، برادرش هابیل را کشت. ظالم عادل را کشت. این یک 
الگو و ساختار را نشان می دهد. این ساختار تا زمان تحقق تمام چیزهای که توسط انبیاء گفته شده است، حفظ خواهد داشت.

درخت معرفت، مردان باهوش را ثمر داد، افراد نام آور، ولی طریق ایشان طریق موت است. قوم خدا ساده هستند، ولی با 
تفکری روحانی، متمایل به خدا و طبیعت، در آرامش زمین را شخم می زنند و بجای ثروت به حقیقت اهمیت می دهند. ذریت 
مار تجارت عظیم و اختراعات ب نظیر را ثمر آورده، ولی با همه ی آنها موت می آید. باروت ها و بمب های اتمی آنها در جنگ ها 
باعث کشتار می شود. و در زمان صلح، اختراعات مکانیکی آنها مانند ماشین حتّی بیشتر از اختراعات آنها در جنگ و دوران 

سختی باعث کشت و کشتار می شود. موت و نابودی ثمره ی کار اوست.

اما آنها مذهب هستند. آنها به خدا ایمان دارند، آنها مانند پدر خودشان هستند، یعنی شریر و جدّ خودشان، یعنی قائن. هر 
دو آنها به خدا ایمان داشتند، آنها به کلیسا می روند و با عادالن ادغام می شوند، درست همان گونه که کرکاس با گندم آمیخته 
می شود. با انجام این کار، آنها فاسد می شوند و مذهب نقوالوی را ثمر می آورند. آنها زهر خود را با هر زحمتی منتشر می سازند تا 

ذریت خدا را نابود سازند، همان گونه که قائن، هابیل را کشت. در برابر آنها هیچ ترسی از خداوند وجود ندارد.

ولی خدا هیچ کدام از خاصان خود را از دست نخواهد دارد. او آنها را حتّی در موت حفظ می کند و وعده داده که در ایام 
واپسین آنها را بلند خواهد نمود.

نتیجه گیری

مکاشفه 7:2

“هرکه غالب آید، به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.”

این چه تصور باشکوه و هیجان انگیزی است. درخت حیاتی که در باغ عدن است و به خاطر سقوط آدم نمی توان به آن نزدیک 
شد، اکنون به غالبین داده شده است. شمشیر آتشین کروبیان با غالف محافظت شده است. چند لحظه روی این حقیقت تأمل 

کنیم، درحالی که به این می پردازیم که چرا این درخت بر آدم و نسل او نفی شده بود، ولی اکنون دوباره مجاز شده است.

هدف خدا برای خلقتش، یعنی انسان، این است که کالم او را آشکار سازد. در پیدایش، کالم به آدم سپرده شده بود، تا به آن 
زیست کند. حیاتی که به کالم زیست شود، کالم آشکار  شده خواهد بود. این درست است. این طور نیست؟ ولی آیا آدم با آن کالم 
زیست؟ نه، چون او باید به هر کالم زیست می کرد. ولی او از توجه به تمامی کالم قاصر شد. بعد موسی برخاست. او چه مرد 
عظیم و مقتدری بود. ولی او هم از زیستن به تمامی کالم قاصر ماند و آن نب، نمادی از نب ای که باید بیاید، در خشم از اطاعت 
کالم بازماند. و بعد داود هم بود. پادشاه بزرگ اسرائیل، مردی مطابق دل خداوند. او وقتی وسوسه شد، توسط زنا بازماند.ولی 
که از دهان خدا صادر  درنهایت، در کاملیّت زمان، یکی آمد، سَر یعنی عیسی، که او هم باید آزموده می شد که آیا به هر کالمی 
کرد و آن شاهکار  می شود زیست می کند؟ سپس شیطان ب اثر شد. چون اکنون اینجا کسی بود که با «مکتوب است» زیست می 
خدا، با بازتاب کالم خدا غالب شد. سپس این آشکار شده ی کامل به صلیب داده شد، بعنوان برّه ی ب عیب خدا برای قربانی 
کامل و بر دار (درخت) او زخم موت را دریافت نمود، تا ما بواسطه ی او و بخاطر او بتوانیم از درخت حیات بخوریم و آن حیات 

رایگان داده  شده، ما را قادر می سازد تا غالب شویم و کالم خدا را آشکار سازیم.

و اکنون این پسران خدا که بواسطه ی او غالب آمده اند، حق فردوس خدا و مشارکت مدام با عیسی مسیح به ایشان داده 
شده. دیگر هیچ وقت جدای از او در کار نخواهد بود. هرجا که او برود، عروس او خواهد رفت. هرآنچه ازآن اوست، او با عزیزان 
خود در یک رابطه ی هم ارثی تقسیم می کند. چیزهای مخفی آشکار خواهد شد. چیزهای تاریک روشن خواهند شد. ما 
همان گونه که شناخته شدیم، خواهیم شناخت و مانند او خواهیم بود. این میراث کسی است که به خون برّه و شهادت کالم عیسی 

مسیح غالب آید.

شوند و ما با او خواهیم بود، زمانی بدون انتها. باشد که روز  چقدر مشتاق آن روز هستیم که تمام راه های کج، راست می 
ظهورش زودتر برسد و ما در اطاعت کالم او تعجیل نماییم و به این وسیله شایستگی خود را برای سهیم  شدن در جالل او اثبات 

کنیم.

در انگیز است که اولین دوره به روح گوش نکرد.  چقدر غم  “هرکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید.” این 
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ویلیام ماریون برانهام
بلکه در ایّام صدای ..." مکاشفه 10 : 7 ..."
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عوض به انسان گوش کرد. ولی خدا را شکر، در دوره ی آخر گروهی برخواهد خواست. عروس راستین یوم آخر، و او به روح گوش 
خواهد نمود. در آن ایام تاریکی غلیظ نور با بازگشت کالم خالص بازخواهد گشت و ما به قوّت پنطیکاست بازگشته، خداوند 

عیسی مسیح را خوشامد می گوییم.


