
 عدن شیطان
 

  فرصت امشب دوبارهاینکه  را خم کنیم. ای خدای مهربان، از سرهای خود      
 ی مسیح در میدان جنگ بر دشمندست داد تا در نام خداوند عیس ییزیبا      

پاسگزاریم از سخداوندا، هم است.  ین دشمن بدخواه توا بتازیم، سپاسگزاریم.
آنها تا امشب یرون برانیم از جماعت تو ب او را، ت کالمبا قو  توانیم میاینکه 
تا بر کنم تا بر چشمان ما مرهم بگذاری روشنایی انجیل را ببینند. دعا میبتوانند 

شوق از م با قلبی پر کنیزمانی که اینجا را ترک میروی حقیقت باز شوند. باشد 
کلم سوخت، وقتی که در راه با ما تآیا دل ما در اندرون نمی»و شور بگوییم:

ده،  بیماران و دردمندان را شفا «کرد؟مود و کتب را به جهت ما تفسیر مینمی
که به  ان و فروافتاده را بلند کن. باشدهای ناتوافسردگان را دلگرم کن و دست

 .اریم که زمان آن بسیار نزدیک استچون ایمان دآمدن خداوند عیسی بنگریم 
 آمین. طلبیم.این را در نام عیسی می

 بنشینید. یدیبفرما

دانم بسیاری از حاضران از  کنم کوتاه موعظه کنم زیرا می. امشب سعی می2
دانم شماری از اند... میجلسه به اینجا آمده درنقاط مختلف کشور برای شرکت 

راهی  ،شتگرببرای و شاید کنند میشهر سپری  شب را دراین عزیزان 
امروز صبح شخصاً . کنممیهمگی شما تشکر  پیش داشته باشند. از درطوالنی 

های ایشان را ادر نویل بشنویم. من بارها موعظهخواستم پیغام را از زبان برمی
ده است و من از ایشان قدردانی و کالم وی همواره برای من دلنشین بو امشنیده
ا داشتم که به آن دانم که هدایت خداوند رکنم. امروز صبح موقع پیغام، میمی

جای شگفتی نیست که دوست دارید پای موعظه  ! دیگرخوب گوش کنم. بسیار
های ایشان برکت توانید همواره از پیغامیقین داریم که شما می ایشان بنشینید.

 بگیرید. 

 های بسیارجا کردم هنوز های صبح و عصر را مرورتامالق . امروز قرار3
 ...یار زیادی دارم که باید بروم. منبس
این امر به »به موسی گفته بود: د که روزیین یترون بو. اگر اشتباه نکنم ا۴
نجا برادران  بسیاری به همین خاطر ای« .نهایی برای تو سنگین و دشوار استت

 مایند هر کدام از آنها کارآزمودهتوانند به مسائل شما رسیدگی نهستند که می
ائل صالحیت رسیدگی به این امور را دارند. رسیدگی به برخی از مس و هستند
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، برادر من  م به شبان ماکناگر چنین مسائلی دارید توصیه می خواهد.ت مییظرف
توانند به درستی نید. آنها میخادمینی که هم ایمان ما هستند، مراجعه ک و دیگر

ئل فرزندانشان دست با مسا ایعدهامور مختلف شما را راهنمایی کنند.  یبارهدر
ملیتی یا مشکالت  ازدواج فرابه ربوط ائل مکنند و گروهی با مسو پنجه نرم می

را به  دیانجام ده دیبایا آنچه که  چیزهایی که اشتباه هستندآنها  درگیرند. دیگری
توانند به شما کمک حی مییجایگاه خادمان مس این برادران در .ندیگویشما م

ا دارید رهایی که به آن نیاز نها مراجعه کنید، مطمئن هستم کمککنند. اگر به آ
ائل برسم زیرا همه جا با این مس تمامتوانم به من نمی به شما خواهند داد.

کنید کارها بیشتر که مالحظه می طور. همانهستیمهای بسیار روبرو درخواست
شوند. هر چند دوست داریم به هر کدام از آنها رسیدگی کنیم اما و بیشتر می

پیاده  شما الهی در مسائل روش کنم تاپذیر نیست. اما من پیوسته دعا میامکان 
 شود.

کتاب خواهیم به کتاب مقدس رجوع کنیم و قسمتی از . حال امشب می۵
گذشته عنوان کرده  درکه مطالبی از البته اندکی  پیدایش باب سه را بخوانیم.

 عیسیامید که تا پایان جلسه به فیض خداوند این بودیم را مرور خواهیم کرد با 
نم تا او چنین فیضی را ک. دعا میبرسیمل ئمسا رک بهتری ازدبه  ایتا اندازه

 عطا کند. 

بود، هشیارتر بود. و حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته  یو مار از همه
 «  درختان باغ نخورید؟ یآیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه»به زن گفت:

 از میوه درختان باغ مى خوریم، »:زن به مار گفت
درختی که در وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورید و آن را  یلکن از میوه

 « لمس مکنید، مبادا بمیرید.
 هر آینه نخواهید مرد، »مار به زن گفت:

داند در روزى که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند بلکه خدا مى
 « خدا عارف نیک و بد خواهید بود.

نظر خوشنما و ه وست و بو چون زن دید که آن درخت براى خوراک نیک
اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز درختى دلپذیر دانش افزا، پس از میوه

 داد و او خورد. 
هاى انجیر آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ

 به هم دوخته، سترها براى خویشتن ساختند.
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ل       د. حاکالمش مزید کن ئته قرا... برکت خویش را ب. باشد که خداوند۶
عدن ":خواهم عبارتی را خارج از شکل آن به کار برم و آن را چنین بنامممی

به  از ذهن است. این عنوان در گفتار لفظی خام و دور ،شیطان عدن". شیطان
جلسات یکشنبه تحت  گر پیغامی است که در یکی ازای مکمل و تداعیگونه

 مقدسان بود. یسلیقهی بارهدر که کرده بودم ایراد فکرانسان مت فیلترعنوان 
د نتوانمیی اهای به ظاهر خام و ناپختهو توصیف ات. گاه چنین اصطالح7 

د ندارآن می ما را بر .دنانگیز باشند و چیزهایی برای ما به ارمغان آورتفکر بر
درست تا کالم را بخوانید. و این  کنندآنها شما را ترغیب می تا مطالعه کنیم.

ان انسان نه محض ن»هایم انجام دهند. ان چیزی است که مایلم تمام جماعتهم
   «ای كه از دهان خدا صادر گردد.بلكه به هر كلمه كندزیست می

مطالعه  کالم را چشمان خدا یاز دریچه را بخوانید و آن را مطالعه کنید.کالم 
 .وشن کندر حاضرزمان روش زندگی  نسبت بهکنید تا افکار شما 

با  ...زمانو  زمینبتوانم به اصطالح از  یشامگاه ی. شاید در این جلسه8
  .شما بگویم

با به اتفاق ه تمایل دارم امشب ک قدرکنم همان  صحبت. دوست دارم با مردم 9
داند که عین حقیقت است. دوست می ... خدا. منشوم راهی خانهشما  از یکهر 

 و فردا بعد-و صبح با شما صبحانه بخورم و-و شما به خانه برومتکاتک  دارم با
 چنینمن دوست دارم -ید. منکنفاق شما به شکار بروم. مالحظه میظهر به ات از

 بعد .به خانه بروم و با شما سخن بگویمنیست. دوست دارم  امکان پذیرباشد اما 
ت خدا و آنچه که به خیری   یاز جلسه روی ایوان بنشینم و مدتی با شما درباره

ها، خدا کار را انجام دهم. آقایان و خانمست، صحبت کنم. دوست دارم این شما
باید توانم. اهم چنین باشد ولی نمیخوقلبی من است و می خواست که این داندمی

 ید.کنمالحظه می ها رسیدگی کرد.ها و تنشبه بسیاری از درخواست
... من خود شخصاً بریممیمتشنج که در آن به سر  ین زمانهای و در-. و10

ه بکنم امروز ذهن خود را مشغول چیزی می دارم. بی قرار یای طبعتا اندازه
و فردا آن مسئله  «جام دهمان کاریام که من به این نتیجه رسیده»عنوان مثال 

 مذهن شودمیباعث  ایمسئله یا اتفاق شود. یکمی دورم ذهن ها ازفرسنگ
این اوصاف با توجه به کمبود زمان، باید حواسمان  دیگری شود. با کار درگیر
 شد تا دچار پراکندگی ذهنی نشویم.جمع با
این روزها  اینکه در اعالم انجیل در کلیساست وام . اما مهمترین وظیفه11

 تمام آنچه که باعث افتخار ،استزمین هستم و عمری باقی در مادامی که اینجا 
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کنم از اموری با آیم و سعی می. به اینجا میعیسی مسیح است را به انجام رسانم
کمک کند. بعد از اینکه به شما سودمند باشد و  شماشما سخن برانم که برای 

امشب  ،خداوندا»گفتم:امروز صبح به خانه رفتم کتاب مقدس را مطالعه کردم. 
 « توانم بگویم که به عزیزان کمک کند؟چه می

برادر نویل... به  پیغام صبح م.... به پیغام شگرف صبحگاهی گوش کرد12
دکتر علت بیماری را تشخیص »مطلب را بسیار زیبا بازگو کردند: ایشان نظرم
آید و دارو های تزریقاتی میر از انواع سوزندهد، اما فردی با ظرفی پمی

 اما به راستی جالب بود. فکر ،وتاهکنم توصیفی کگمان می« کند.تزریق می
این شیوه بسیار  «سرمتزریق  سپستشخیص بیماری  ابتدادرست است » کردم

 درستی است.

خواستم به شما مطلبی بگویم یعنی برایتان چیزی بیاورم که فکرتان . می13
ید؟ آری کنین عصر روشن سازد. مالحظه میخدا برای ا یرا بر روی وعده

و لکه... کردند بکه در زمان دیگر زندگی میمورد مردمی  مطلبی، نه در
ما به  گی... هر چند در گذشته مطالب درستی عنوان شدند که همهنگامی که

گرفته از کتاب مقدس که بر آن شدم تا با این نکات   کنیم. اما برآنها رجوع می
جایگاه  دربا چنین آگاهی شما که  م، باشدنمایروشنگری  ماهداشت کرداینجا یاد
ابید دشمن را دری یهاکه ترفندرزمگاه حاضر شوید، باشد در این ی بهتر سرباز

 .حرکات خطرناک دشمن را خنثی سازید، منظوری غیر از این ندارم و
ست که بیاموزید چگونه تا حد امکان از آماج ضربات ا مهمترین مسئله این

 .کنیدجلوگیری 

ای است دوره . چند دقیقه با تأمل به وضعیت این دوره دقیق شوید سخن از1۴
بریم. گمان یسر مه عصری بزرگ ولی پر از گناه ب مملو از گناه. ما در

ریخ خوانده باشم... روزهای تا مورد چنین روزگاری در حال دره کنم تا بنمی
طریقی  اند، هنگامی که فرزندان خدا از هرهای وحشتناکی وجود داشتهشکنجه

ه بدر آن ای که زمانه ای دشمن درهاما به فریب به سوی مرگ فرستاده شدند.
 ،ایم. این روزهاهحال روزهایی مثل آن نداشته بریم، بنگرید تا بمی رس

ها ه آن فریبگری و فریب است. و زمانی که من بحیله روزهایی پر از
گذشته  نسبت به اعصار یک مسیحی بایده وزنماید که امرنگرم این طور میمی

 با استواری بیشتری گام بردارد. 

. اگر یک مسیحی را در نظر بگیرید روم باستانلیسا در جفا بر کی . دوره1۵
خوراک شد تا به سوی میدان مسابقه فرستاده می کرد،دست از پا خطا می
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 د. اگر متوجه ایمان مسیحی کسی گردیا به شکل دیگری گرفتار  شودشیران 
آوردند. با این وجود روح او نجات یافته بود زیرا شدند، بالیی بر سر او میمی

با ، او در واقع با پذیرش چنین مرگی اندار پاک و خالص در خدا بود.او یک ایم
هایش رگدر حالی که آری، کرد. هر میبا خونش م  را شادمانی شهادت ایمانش 

انی ایم و با صدایی بلند ،شدخون جاری میهای بدنش شدند یا از سوراخشل می
  «!ابرا درین وح مرخداوند عیسی، »:فتگد و میزصادق فریاد می

شود تا مردم گمان کنند که آنها های شریر باعث میگری. اما اکنون حیله1۶
کند که مردم واقع شریر کاری می در حالی که چنین نیست. مسیحی هستند در

تر امروزه با مکری خطرناک هر شهادت نیست...دیگر سخن از م   مشتبه شوند.
 ،شهادت ردم تنها باموقعی که م از ترناکگذشته روبرو هستیم، خطر از

 را گذارده استتواند بنهد کردند. شریر هر دام فریب که میهر میایمانشان را م  
آن  به ما گفت، روزهایی که در 2۴است. و عیسی در متی  کار... او یک فریب

حتی »گذشته.  یدورهر ه از ترفریبنده ،بریم چگونه خواهد بودبه سر می
ود برگزیدگان طوری که اگر ممکن به ند کرد، بانگیز نیز خواهمعجزات حیرت

 «  کردند.خدا را هم گمراه می

های انبیا های کتاب مقدس و صحبتاینک، اجازه دهید برخی از نوشته .17
کنیم در آن زندگی میدر کتاب مقدس برای امروز را برگیریم و با زمانی که 

 .مقایسه کنیم

در این »آموزیم:ی گفت را مینچه که نبآ 3دوم تیموتائوس باب  . در18
ه، عشرت را بیشتر از روزها چنین خواهد بود که مردمان خودسر و متکب ر بود

 بررسیوضعیت کنونی  درآیه را  اینای فقط برای لحظه« دارند.خدا دوست می
ای از آن خواهیم پرداخت زیرا فرصت ... ما فقط به خالصهما نخواهیم کنید.

رگیرم. کفایت از آن ب دی شبیه به آن شویم، باید به قدرارکافی نداریم تا وارد مو
توانید هنگامی که به خانه رسیدید آن شما می کنیم وتر میاما فقط آن را روشن

ر، عشرت را بیشتر از خدا دوست خودسر و متکب  »را مطالعه کنید و ببینید. 
با  «بود. اهندیکویی متنفر خوزن، ناپرهیزکار و از نفشکن، الپیمان دارند،می

ما  .دهد، سخن گفتمیرخ این توصیفات روح از اموری که در روزهای آخر 
 ت هستیم.بریم و اینک شاهد تحقق نبو  در چنین روزهایی به سر می

منظورم ، 1۴ن از کتاب مکاشفه بخوانیم...خواهیم همچنیاین لحظه می . در19
آخر چگونه  روز لیسا دراینکه ک کلیسای الئودکیه، عصر .باشدمی1۴:3مکاشفه 
کند که نشسته است. یاد می نیازای بید بود. کتاب مقدس از او چون بیوهخواه
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چند او  پندارد هرخود را ثروتمند و مال اندوخته میکلیسایی است که  سخن از
داند... حاال به یاد د و کور و عریان است و آن را نمیفقیر، مسکین، مستمن

، کور، عریان و مستمند»است.  و با کلیسای این عصرداشته باشید روی سخن ا
کنند تمام و سیار قابل توجه است. آنها فکر میآخرین عبارت ب «دانند.آن را نمی

کلیسای  ئودکیه، عصرکلیسای ال اند و آماده هستند. عصرکمال از روح پر شده
های امکدام پیغ ی هرکلیساست. لوتر و وسل یآخرین دورهزیرا  پنطیکاستی است

 های خود را داشت.ن را داشتند، پنطیکاست نیز پیغامخودشا
 «زیرا فاتر هستی، نه گرم نه سرد»:کتاب مکاشفه آمده است . همچنین در20

از دهان های دیگری هستی و من تو را زیرا تو در طریق» ، «زیرا»او فرمود 
کنند می لخوششان تنها به هیجانات ظاهری دهایطریق آنها در« کنم.خود قی می
ند. به عبارت دیگر دیدن کلیسا کنبرداشت جسمانی از انجیل بسنده میو به یک 

 د.   شآن وضعیت باعث ناخشنودی او  در
  . به یاد داشته باشید آنها او را بیرون راندند و او خارج از کلیسا بود و 21
 دارد. کیه چنین شرایط وحشتناکی کلیسای الئود وشید دوباره وارد شود.کمی

شود شیطان عنی همان کسی که امروزه پرستش می. رئیس دنیای کنونی ی22
ت است. مردم نسبت به پرستیدن شیطان ناآگاه هستند در حالی که شیطان هوی  

 ،کلیسا عنوانه ب، آری کنیدا جعل کرده است. مالحظه میخود را در قالب کلیس
پرستند اما این طریقی را میکنند که خدا می گمانپرستند و شیطان را میآنها 

 ه است. ردکار به است که شیطان ب
 «کنیم.ما کالم را موعظه می ،ه صبر کنیدیک دقیق»شاید بگویید:

ام. شیطان جا معطوف کنید، به متنی که نوشته. امشب نگاه خود را به این23
 «حقیقتأ گفته است خدا» ا وعظ کرد.کالم خدا را برای حو   کسی بود که اول

 .  جه کنیدتو
ه ی از کتاب مقدس است که امروزه بیهاغلط از بخش . این همان تفسیر2۴

تمام و کمال و ، عیسی تمامی اعمالگذارد تا بدانید رود. شیطان میکار می
گذارد تا بدانید تمام آنچه که موسی انجام داد کامل بود. اما عیب بودند. او میبی

آنگاه شیطان سعی ، باشده این عصر میهای مربوط بدهسخن از وعکه هنگامی 
کوشد او تنها می ها را تنها برای عصر عیسی و موسی جلوه دهد.دارد آن وعده

توانید شما نمی» بینید.است. می کافیچنین باوری را تلقین کند و این برای او 
همان کاری است که اما این « آن بیفزائید. ای برز آن بکاهید یا کلمهای اکلمه
 دهد.طان انجام میشی
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     پرستند و به گمان خود، خدا را روی نادانی شیطان را می . مردم از2۵
چنین وضعیتی به ما هشدار  یبارهدوم تسالونیکیان در یرسالهت پرستند. نبو  می
دوم تسالونیکیان باب دوم. بیایید  یدهد. اجازه دهید آن را بخوانیم، رسالهمی

یابیم، اگر بتوانم فوراً آن را پیدا کنم. دوست دارم آن برای یک لحظه آن را در
 ...د. اینجا کتاب مقدس دارم. در دومرا بخوانم، به گمانم دوم تسالونیکیان باش

آمدن خداوند ما عیسی مسیح  یکنیم دربارهشما استدعا می اما ای برادران، از
 و جمع شدن ما به نزد او.

که  طورهمان «وجمع شدن ما به نزد ا دن خداوند وآم» توجه کنید. حال، 2۶
جمع شدن »در روزهای آخر جمع خواهد کرد.  را با او جماعت خود خدا

جمع شدن با یکدیگر  ،داوندنزد خ»، نه نزد کلیسا بلکه «زد خداوندمردمان به ن
 «.نزد او

 زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه ازه که شما از هوش خود ب
بدین مضمون که  ...ای که گویا از ما باشدم و نه از رسالهاز کال ...روح و نه

 روز مسیح رسیده است.
، اول واقع نشود زیرا که تا آن ارتداد ار کسی به هیچ وجه شما را نفریبدزنه 

یعنی فرزند ( بنگرید که اکنون او کیست «آن مرد شریر») و آن مرد شریر
 ،روز نخواهد آمد بینید( آنهالکت ظاهر نگردد )آن یهودا بود، می

 سازد از هر چه به خدا یا به معبودکند و خود را بلندتر میکه او مخالفت می
نماید که هیکل خدا نشسته، خود را می حد ی که مثل خدا دره مسم ی شود، ب

 خداست.  
ت! کاری تن داده اسچنین به فریبحاضر، این  . افسوس که کلیسای عصر27

زه شریر. پس امرو «فرزند هالکت» ،شریر «فرزند هالکت» ،کنیدمالحظه 
کنند. عبادت میگمان خود خدا را  ههر چند ب کنندمردم شیطان را عبادت می

 ،دست انسانه های ساخته شده بفرقه یا قالب یک عقیده آنها شیطان را در
اند تا افراد به سمت بزرگترین فریبی که دنیا موجب شده پرستند و این عقایدمی
به خود دیده است، سوق داده شوند. برای آنها مهم نیست تا چه اندازه  حاله تا ب

شود. هر چند این کالم ه برای این عصر موعظه و اثبات میشدداده کالم وعده 
 آنها به کالم ایمان نخواهند آورد.بله، شود، آنها ایمان نخواهند آورد. میاثبات 
. چرا آنها کالم را به جا است. پس چرا؟ ما در تعجب هستیم که چرا چنین 28
ً به به آن ایمان ندارند؟ وقتی خدا میچرا  .آورندنمی گوید که چیزی را قطعا
کنند و راه خود دهد. باز هم آنها پشت میام خواهد رسانید، آن را انجام میانج
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 دانست که خدا، آنچها میطوری که حو  گردانند. درست هماناز کالم برمیرا 
اما او روی خود را از کالم برگردانید و به  .انجام خواهد دادکه گفته بود را 

 آنچه که شیطان به او گفت، گوش جان سپرد.
ه این چنین بوده است. عصرهای دیگر نیز همیش داشته باشید در . به یاد29

کرد کالم را که شیطان سعی می به همین منوال بوده شهیهمای در هر دوره
معطوف ف سازد و نگاه آنان را به اعصار دیگر برای افراد  آن دوران منحر

 .  کند
که چگونه شیطان سعی  کنیدظه آید مالح. بنگرید، هنگامی که عیسی می30
کرد به آن گروه از معلمان و عالمان و روحانیون یهودی بگوید تا شریعت می

جاهای کالم گفته شده در آن روز  بسیاری از موسی را نگه دارند. وقتی در
خواهد ساخت.  که خویشتن را آشکار کنیدخواهد شد مالحظه  سان آشکارپسر ان

آن عالمان یهودی برای مدتی مدید مذهب خویش و شریعت موسی را نگه داشته 
آن قسمت از »؟ او سعی داشت به آنها بگوید:بودند. ببینید که شیطان چه کرد

کنید  نگاه« آن شخص نیست. [عیسی] الم دقیقاً درست است اما این مردک
 است؟ آری، آن روز، روز واقعی حیله و مکر است.کارشیطان چقدر فریب

چنین است. ابلیس ملکوت خود را بر  بوده و اکنون نیز چنین . آری این31
ً به همین دلیل او این کارها را دهد انجام می روی زمین بنا نهاده است. دقیقا

 باشد. خواهد ملکوتش برقرارچون می
اند. هر ست که از اخالق مسیحی بویی نبردهگرانی اه معاملهآن دست و از. ا32

کار خواهد بست تا گمراه شوید. اگر او هدف و منفعت ه ای را ببرنامه و توطئه
شود جام کاری را داشته باشد، باعث میشخصی در وارد کردن شما برای ان

ن خواهد تواند به شما نشامعطوف گردد. او هر چیزی را که مینگاه شما به آن 
شد. مهم اندیدارد زیرا او تنها به خود میشما را به دور از حقیقت نگاه می داد و

چه منفعت  برد، هرکار میه خدعه بچقدر گوید و نیست که او چقدر دروغ می
 دهد.شته باشد کارهای بیشتری انجام میشخصی بیشتری دا

خود  یبرد برنامهشچنین عمل کرده است. او برای پی شیطان لین دلی. به ا33
دانیم خدا نسبت به وجود چنین می .گیردماری از خادمان را نیز به کار میش

فضایی برای خود  ،عدن خادمانی هشدار داده است. او با یک فریب مذهبی در
 بندد.د و همچنان این روش را به کار میباز کر
برد. نمی خود را به پیش یهای کمونیستی نقشهشیطان با برپایی گروه .3۴

رند. به جای اینکه نگران شیطان ندا یاین برنامه ها هیچ نقشی درکمونیست
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ها بگیرید. دقت داشته باشید کمونیستزیر نظر را ها باشید باید کلیسا کمونیست
 اهددهند بلکه این کلیساست که باعث گمراهی آنها خوبرگزیدگان را فریب نمی

. در مسیح هستند ضد  بر ا را انکار کردند و ها خددانیم که کمونیستشد. بله می
 است.هب مذهمان  مسیح نیستند. ضد   مسیح ضد  این اصل شکی نیست اما آنان 
تواند از شود، او بسیار مذهبی است. او میمی دجال با کسوت مذهب ظاهر

 کتاب مقدس نقل قول کند و آن را به زیبایی تفسیر نماید. 
وارد عمل شد، او  یآغاز با چنین ترفند شیطان درنکنید که  . فراموش3۵

ً گفته است که از همه » مه چیز را به درستی نقل قول کرد.ه آیا خدا حقیقتا
 کند.  باشید که او به درستی نقل قول میدقت داشته « درختان باغ نخورید؟

درختی که  یخوریم، لکن از میوهان باغ مىدرخت یاز میوه»:تگفا . حو  3۶
 « ست، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید.در وسط باغ ا

رد، اجازه بده تا دلیلش را بگویم که چرا هر آینه نخواهید م  »:گفت . مار37
    :قل قول کردببینید، او چه گفت؟ او این حقیقت را ن« خدا این را گفت. زیرا... 

واهید بود. آری، اگر شود و مانند خدا عارف نیک و بد خچشمان شما باز می»
 «از آن بخورید مانند خدا خواهید شد.

از او . کنداو همین هدف را دنبال می هو امروز ی داشتهدفچنین . شیطان 38
برای فریب و گمراهی استفاده ای به عنوان وسیلهاز مذهب ، باغ عدن آغاز در

 یوهزمان نوح همین شی شد. در کارگر این شیوه گمراهی آدمدر زمان  .دکر
بود و اکنون نیز به فریب را به کار بست. در زمان عیسی نیز به همان صورت 

فریب و  ابزاری استفاده از مذهب به عنوان همان راه یعن .همان شکل است
 گمراهی! 

ظارت خود ما زمین را در نظر بگیریم. زمانی خدا آن را تحت ن . حال39
خود دست ه زمام امور را بکنار نهادن کالم خدا،  داشت... سپس شیطان با

زمین را در مدار  یکره زمین را تحت کنترل خود داشت. اوگرفت. زمانی خدا 
سازنده قرار گرفت. او  یروند اد. او این کار را کرد و زمین درخود قرار د
در دست داشت. اینک ما آن را با زمانی را امور  ماخت چون زمادزمین را پر

 خود گرفت مقایسه خواهیم کرد. که شیطان زمین را تحت کنترل
سال را به این روند اختصاص داد. او ناگزیر نبود چنین  . خدا شش هزار۴0

زمانی را اختصاص دهد بلکه خود این زمان طوالنی را در نظر گرفت... شش 
سال بر روی  یک روز در آسمان برابر هزار»هزار سال، زیرا آموخیتم که 

سال یا به عبارتی دیگر برای مدت  زارو خدا برای مدت شش ه «زمین است
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کرد،  سال برقرار در شش هزار شش روز زمین را بنا نهاد. حال، خدا آن را
دهند. می های نیکو که موافق جنس خود ثمربذر ای پدید آمد برخوردار ازسیاره

براین باید از هر چیزی باید از نوع خود ثمر دهد. تمام بذرهای او نیکو بودند بنا
 آوردند. خدا شش هزار سال را به این کار اختصاص داد.  د به بار میجنس خو

خود فارغ شد... خدا سرانجام  یکارها متما. سرانجام هنگامی که او از ۴1
معروف به باغ عدن که وارد ستاد فرماندهی خود در زمین شد. این مکان زیبا 

ان را در باغ خدا ستاد فرماندهی جه .در شرق سرزمین عدن واقع شده بوداست 
ترین نقطه . آن ستاد فرماندهی درست در شرقیقرار داد عدن یعنی در مصر

 انتهایی باغ بود. 
او سپرد. این کاری است  امور را به پسرش و همسر تمام. خدا نظارت ۴2

 توانستند بادهاه آنها داده بود. آنها میامور را ب تمامکه خدا کرد. قدرت کنترل 
ردند و درخت از جای کن بگیرند. آنها با درختی صحبت میدامر کنند تا وزی را

 شد. خود منتقل می
خوابید. هیچ میان آنان می ه درخوردند و بر  . شیر و گرگ با هم غذا می۴3

 هماهنگی کامل حکمفرما بود، همه چیز در شریری وجود نداشت. صلح و
ین شکل بود. اه بکاملیت بود. هنگامی که زمین تحت کنترل خدا بود، وضعیت 

کرد. او دا بود و او همه چیز را اداره می... دنیا از آن خاو داشت .دقت کنید
بودند و از مرگ خبری نبود.  خوارکرد. همه گیاهرا مدیریت میهمه چیز 

 . هیچ ... آنجا کامل بود.فنا، تاراج و فساد وجود نداشت ،تباهی
همه چیز  ررو  را س   یعنی پسرش و دخترشخود . و خدا فرزندان محبوب ۴۴

 کردند.این جهان نظارت می بر امور شوهر ساخت. این زن و
رسند بسیار . خدا۴۵ کارهای خود، آرامى  تمامیدر روز هفتم از » بود! خ 
 تقدیس کرد. دت را برای خوو روز هفتم یعنی سب  « گرفت.
دید . از آنجایی که خدا بر روند نظارت کرده بود، مکانی زیبا و خوشایند پ۴۶

کرده بود. در این  استوار ر مدت شش هزار سال آن را پردازش وآمد. او د
ها کوه بربا قدرت ها فشانآتش آورد،ها را برهستی داد. کوه چیز همهاو به زمان 

و  دیها را خشکانفراز کوهها نقش داشتند. او گیری پدیدهدر روند شکل و آمدندبر
 . ساخت استوار خواست،آن را به شکلی که می

 نظیر بود و چیزی مانند آن نبود! دایناسورهای بسیار. بهشت عظیم خدا بی۴7
آنها  با این وجود دیگر. رخزندگان بسیا طورهمین و وجود داشتند یبزرگ
بیماری از  نه کار نبود. یک بچه گربه آرام. هیچ گزندی در بودند مانند خطربی



 عدن شیطان    11

زا در کار ب یا عامل بیماریو غم. هیچ میکروسوگواری از بود، نه  یخبر
 !چه مکانی بودبه راستی بود. ن

      کردند و آدم درختی به درختی دیگر پرواز می . پرندگان بزرگ از۴8
پریدند و برایش هایش میبه نام بخواند. آنها بر روی شانهتوانست آنها را می

  !داشت نظیریبیدند. به راستی خدا چه مکان خوانآواز می
ی ساخت. خدا صفاتی در بدن را متجل   ودس خدا یکی از صفات بدن خ. سپ۴9
         .دارد دخو

 دقت کنید اگر پدر خود هستید. که شما صفتی از یطور. درست همان۵0
انیم توخوب می بودید. خود در پدربزرگ  پدربزرگ  پدربزرگ بینید که شمامی

خود  گامی که در وجود پدرنده کنیم. هناین باره بس در خودبزرگ به پدر و پدر
جان از مرد است. مرد دارای سلول  ءبودید از چیزی آگاهی نداشتید. منشا

خود  دارد و این سلول خونی در ی زنانهیاختهزن خونی حاوی جان است و 
این باره  بودید چیزی در خود وجود پدر که در وقتیزندگی دارد. پس 

و کند که شما در وجود پدر خود بودید تید. اما علم و کالم خدا ثابت میدانسمین
 اطالع بودید.از این امر بی

ای واحد با شما را بشناسد و با داشتن رابطهکه اشتیاق داشت  . پس پدر۵1
ز پدر خود هستید. شما شبیه مادرتان، برای او شناخته شدید. اینک شما صفتی ا

 است.شم هایی هست که شبیه پدرقسمت شما، در بدن هستیداو 
کند. از همان آغاز هر پسر و خدا در آغاز صدق می یبارهاین مطلب در .۵2

 آورید اما شما آنجا بودید.ا بودند اکنون آن را به خاطر نمیخد در ،دختر خدا
باشید که او بتواند با شما  گونهنای خواست تا شمادانست و او میخدا این را می

 رد محبت خود قرار دهد و دستانموداشته باشد و سخن گوید، شما را  مشارکت
 را بگیرد. شما

فرزندتان ندارید... آیا روز بزرگی  یبارهمگر خود چنین آرزویی در .۵3
ر کنید نشیند؟ تصو  آید و سر میز میست هنگامی که پسر شما به خانه مینی

گردد چنانچه زخمی باشد ا جایی مانند آن برمیهنگامی که او از میدان نبرد ی
یا حتی بیشتر  ک شیدی پرواری میکنید. شما گوسالهی او شام آماده میچطور برا

است و دهید تا برای او خوراکی آماده کنید! او بدن و خون شماز آن انجام می
 دانستید که او آنجا بود.شناختید ولی میدر شما بود. شما او را نمی

او به ما جسم بخشید تا . بنابراین خدا آگاه بود که ما اینجا خواهیم بود لیکن ۵۴
ی دا و تجل  عیسی مسیح یکی از ما شد. او پسر خ ارتباط باشیم. خدا در با وی در
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ر شد. بنابراین چنین قالبی امکان تماس و پیوند میس   کامل ذات الهی بود. در
 ی سازد.صفات خویش را متجل   ،هدف خدا این بود که در قالب مشارکت

راجع به وی اطالعی نداشتم اما هنگامی  مد. هنگامی که در وجود پدرم بو۵۵
بخشی از وجود پدرم  عنوان صفت وه که پسرش شدم و از وی تولد یافتم ب

 بودم. شما قستی از پدرتان هستید.  
ی بخشی از صفات الهی هستیم. این صفت جایگاه فرزندان خدا، تجل   . در۵۶

 یعنوان خانوادهه ب توانیممی ن گرفت و به برکت این کارکه در او پیدا بود، ت
خدا بر روی زمین با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. در آغاز هدف خدا همین 

 آری، از آغاز خواست خدا همین بود. بود. بله، آقا.
عنوان ه برا را تحت کنترل خود داشت. او انسان  امور تمام. خدا ۵7

ین گفت: چن. باغ عدن گماشت با حق گزینش بر ،موجودی برخوردار از اختیار
 «تو است. یعهده این بر ،پسرم»

. چه مکان زیبایی! خدا چنان از کار خویش خشنود بود که آرامی یافت. ۵8
ز یک درخت خاردار ا هیچ درختی هرگز تیغ و خار نداشت. هیچ توتی هرگز

ام امور در به وجود نیامد. همه چیز کامل بود، تمام بذرها کامل بودند و تم
 بردند.میشرایط کاملی به سر 

کاری وارد میدان ت تا کمی بیارامد، دشمنش با فریب. هنگامی که او رف۵9
خدا برای فرزندان، زمام  یبرنامه ای ازکننده تفسیر گمراه ی. او با ارائهشد

طور که وقتی دست گرفت. خدا به فرزند خود اعتماد کرد همانه ب را امور
و شما به او اعتماد دارید یا زمانی رود در غروبی با آقایی بیرون می دخترتان

 شود و شما به اوالکلی یا یک پسر سیگاری همراه میکه پسرتان با یک جوان 
ا قرار ، خدا به پسرش اعتماد داشت. از نظر خدکنیداطمینان دارید. مالحظه می

خدا اعتماد داشت که آدمی کالم الهی را نگه  شود.نبود او هیچ خطایی مرتکب 
 ولی شریر با ظرافت وارد شد. درست مثل آن شخص حقه باز   خواهد داشت.

کند یا مانند برخی برد و با او بدرفتاری میچاپلوس که دخترتان را بیرون می
کنید. او گمراه کرد. کشانند. مشاهده میان بدی که پسرتان را به بیرون میاز زن

به شکلی  رادشمن خدا با ظرافت وارد شد و تفسیری نادرست از کالم خدا 
 کرد. ا بیانبرای حو  گمراه کننده 

رفت و آن را به باغ عدن را برگ ،هبوط یواسطه ه. آری، شیطان ب۶0
سال  اینک شش هزار دست گرفت.ه امور را بزمام  و تصرف خود درآورد

شود. او همچون گذشته است که او همچنان در نقش یک فریبکار ظاهر می
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ردارند، کشاند. آنها از حق گزینش برخوهه میو فرزندان خدا را به بیرا مردم
این توقع وجود داشت  زندگی خود را انتخاب کنند. به عبارتی حق دارند مسیر

 رفت کار درست را انجامبله، انتظار می. پیش گیرند درستی در راه و روشکه 
عشق به دنیا حق  به خاطر، عیسوو همانند  دهند ولی دریغا که به خطا رفتند

شد و دنیا را  شیطان پیروزکه . چنین بود ندبه هیچ فروخت زادگی خود رانخست
ه است تا عدن خویش را بسازد سال زمان داشت صاحب شد. او شش هزار

وجود آورد. ه برا یش سال زمان داشت تا عدن خو گونه که خدا شش هزارهمان
را  ددن خوع ،مردم فریب   کالم و زحاال شیطان با ارائه تفسیری گمراه کننده ا

 . ه استساخت برقرار گناه یپایه این زمین بر در
زیرا  گناه یعدالت بنا شده بود اما عدن شیطان بر پایه ی. عدن خدا بر پایه۶1

ت و فیض و شیطان خود، گناه است. خدا عدالت است و ملکوتش بر اساس عدال
اهان مذهبی و اساس گناه و گن یپایه بنای شیطان بر وشده بود.  حیات استوار

 است.
او گفته بود که چنین  . کمی به فریب و روش گمراهی او دقیق شوید.۶2

؟ دانسترا انجام دهد. آیا کسی این را میکار این خواهد کرد. او قول داده بود 
خواهید بیایید به اشعیا رجوع کتاب مقدس تأیید این مطلب را می اگر شما از

شتر از آنها نقل قول کنم. اجازه دهید کتاب اشعیا کنیم. اگر شما... به گمانم باید بی
خواهید دید که شیطان اینجا چه گفت. یک  ، ورا بخوانیم، فقط یک لحظه1۴ باب

چه  [ابلیس]بینید که این شخص را خواهیم خواند و می 1۴باب لحظه، اشعیا 
 کنیم.شروع می 12ی بتدای آیهااز  1۴کرد. اشعیا باب 

   ها را ذلیل ای؟ ای که امتنه از آسمان افتادهدختر صبح چگو ای زهره
 ای؟ ساختی چگونه به زمین افکنده شدهمی

به آسمان صعود نموده، کرسی خود را باالی  گفتیدل خود می و تو در
( خواهم افراشت، و بر کوه اجتماع در ن خدا )منظور پسران ]خدا[ هستندستارگا

 اطراف شمال جلوس خواهم نمود. 
 های ابرها صعود کرده، مثل حضرت اعلی خواهم شد.ندیباالی بل

را  دقایقی قبل در تسالونیکیان خواندیمبا آنچه اینجا آمده است . حال آنچه ۶3
دا در هیکل خدا نشسته، خود را حد ی که مثل خه ب»مقایسه کنید که او چه گفت. 

 «  ه شود.بنابراین هدف او این است که چون خدا پرستید اید که خداستنممی
یکشنبه گذشته مسئله را برای شما  ی. او خدای این جهان است. در موعظه۶۴

 . اینکهای این دوره استوفایی از ویژگی زه خیانت و بیامرو .بازگو کردم
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شود. هر چند اهر میدر چنین زمان مخوفی شیطان با ابزار گمراهی و فریب ظ
ی آستانه بریم چون درسر می هخ هم بتاری عصرترین جالل رپ   در اید گفتب

همین  عدن. اما درست در یی ظهور دوبارهآستانه هزاره هستیم. آری، در
بسته را  تاریخ به کار طول کنون در هایی که تاها و ترفندنگنیر تماماو  دوره

ارساز ای که تا کنون کنیرنگ و ترفند گمراه کننده هرو  کندمی استفادهدوباره 
وه موقعیت خود را تحکیم شیاین . شیطان با ردببه کار می بوده را هم زمان

را د مذهبی استفاده کرده خواو از قالبی  آید. آریو مانند خدا پایین می بخشدمی
و آن را برای شما تواند از کتاب مقدس نقل قول او می .نمایاندجایگاه خدا می در

ا حو  در مورد اغ عدن که در بشود یمتوسل مای همان شیوهبه  بازگو کند. او
این شیوه . اندازدمی گوید اما بخشی از آن را جااو از کالم می .شد کارساز

کردن فضایی برای باز  یبه منزلهکالم  شود چون حذف بخشی ازساز میکار
ای تحت شامگاهی در موعظه یجلسه ی است. من در یکسم  های یق آموزهرتز

   ضوع پرداخته بودم.    به این مو «مرد متفکر فیلتر»عنوان 

بر او  .افرازدمیها برشتن را باالتر از بلندترین مرتبهاو گفت که خوی .۶۵
نشیند و در باالترین رتبه شود و مانند خدا آنجا میفراز ابرها و ستارگان بلند می

پیداست که  ها را محقق ساخت.این تهدید یخواهد بود. او به شکل موفقیت آمیز
دوری  ی خوددورهکالم وعده داده شده  ازشیطان،  ییر گمراه کنندهبا تفاسمردم 
ن متوسل شده است. او در هر ه آای است که شریر باین همان شیوه جستند.

 کند. را به شکل گمراه کننده تفسیر می دوره کالم

شود از آسمان باران نمیبه مردم توضیح داد که  عصر نوح، او . در۶۶
او در باغ عدن با فصاحت تمام انجیلی  «باردمان چیزی نمیاین آس از» .ببارد

توانست وسایلی به ه علم متوسل شد! او میبموعظه کرد، او به زیبایی  لمیع
ماه پرتاب کند و ثابت کند آنجا هیچ اثری از رطوبت نیست. اما  یسمت کره

ت علمی را با تحقیقاشیطان موفق شد ذهن مردم  هد آمد.خدا گفته بود باران خوا
ولی  «محال است بارانی ببارد»:حاکی از این بودتحقیقاتی که  .مسموم کند
خود را محقق  یشود، شد. خدا گفتهخدا گفت انجام میکه آنچه  باران آمد.

 ساخت.

همان ترفند متوسل شد. دوباره دشمن به  در زمان عیسیکه بینیم . می۶7
. او به تفسیری دروغین از دکنیرا با فریب خود مسموم کرد. مالحظه ها ذهن

ده که من ببینم و نشان باگر تو پسر خدا هستی، کاری انجام »:کالم متوسل شد
 «   .دهد که تو پسر خدایی
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پیش نگرفت. خدا . عیسی نمایش اجرا نکرد، او هرگز چنین روشی را در ۶8
های ود عیسی درخواستبازی نیست. قرار نببند و گریاهل نمایش و دلقک

انسان نه محض  مكتوب است»... عیسی گفت:او تنها .آورده سازدا برشیطان ر
 نگاه کنید.« گردد.ای كه از دهان خدا صادر بلكه به هر كلمه كندنان زیست می

توانست آن کار را می او نان نساخت. او یسی برای شیطان نمایش اجرا نکرد.ع
شد، در حالی که آورده میشریر بر خواستکرد اگر چنین می اماانجام دهد 

      .کندقرار نبود از شریر پیروی 

متوسل ای گمراه کنندهی به همان شیوه او .سخن از گناه مذهبی است باز .۶9
زمانی که سخن از به این مسئله دقت کنید.  .به کار برده بودآن را ابتدا که شد 

ولی  شودن زنا، مستی و قسم دروغ تداعی میآید کارهایی چوگناه به میان می
       تعریف معمولی گناه است. از این است. اینجا منظور فراتر از مراد چیزی غیر

افراد آورید. های پیش را به خاطر میشما که اینجا هستید سال . بسیاری از70
 دررا به یاد دارند.  های زمان داوریسرخوردگیای تحت عنوان موعظه قدیمی

داند به کجا خواهد رفت. ، او میدشونمیخورده زمان داوری فاحشه سر
و  سارقمیگساران نیز سرخورده نخواهند شد. قاچاقچیان، قماربازان، افراد 

کند در راستی به خواهند شد اما آن مردی که فکر مینیز سرخورده ن گودروغ
 شود. می هبرد، سرخوردسر می
م تو خداوندا مگر به نا»گوید:د و میآی. این همان شخصی است که می71

 «به نام تو دیوها را اخراج نکردم؟ موعظه نکردم، مگر
 در« ای بدكاران از من دور شوید. هرگز شما را نشناختم.»:. عیسی گفت72

مالحظه  اند.دهرکه فریب خو یابنددرمیو  شوندآنجاست که مردم سرخورده می
 .کنیدمی

ت که باعث عنوان همین مسئله اس... همان مطلبی که من پی در پی. این 73
شود مردم برداشت نادرستی از گفتار من داشته باشند. هر چند در پی آن می

امل یا فرق داشته باشم اما باید صادق باشم. من ح نیستم که با دیگران تفاوت
غیر قابل  میان مردم بسیار برسد، هر چند در قومپیغامی هستم که باید به گوش 

ناسازگاری دارم. ای کاش آنها  ا همه سربرند که من بها گمان میدرک باشد. آن
کنم می دارم و به بهترین شکل سعیت همگان گام میشدند برای خیری  متوجه می
قلبم گذاشته شده و  گو کنم. درست به همان شکلی که دربرای آنها باز حقیقت را

یید و ثابت کرد پس أدر کتاب مقدس عنوان شده است. خدا حقانیت این پیغام را ت
 با حقیقت روبرو شوند یا آن را نادیده بگیرند.   اینکه نیست جزای چاره
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زادگی حق نخست قبل خواهند آن را ببینند زیرا ازنمی. مالحظه کنید، آنها 7۴
اند. آنها سعی فروخته هاهای کلیسایی یا فرقهلشان را به بعضی از تشک  خود

 بر ز اینکه شیطان کامالً ل دینی به آسمان برسند غافل اتشک  یک قالب  دارند در
هنگامی  .ل دینی نداشت، هرگزتشک   هرگزخدا  التی مسلط شده است.چنین تشک  
ه معنی یا ب به اینگویند این کنند و میها کالم را تفسیر میانسان ای ازکه دسته

 ورزند.معناست. آنها با چنین گفتارهایی در واقع به آن خیانت می آن
استاد یک دارد نر خویش است. او نیاز ندارد. خدا مفس  ر نیاز . خدا به مفس  7۵

همه چیز  او برتر از همگان است و بر روش تفسیر کالم را به او بیاموزد.
      خود را حفظ ین ترتیب کالم به اکند و ه عمل میتسلط دارد. خدا گفت که چگون

منظور او  «ایمانداران خواهد بود. هاین آیات همرا»:کند. هنگامی که او گفتمی
روزهای آخر  یبارهدهد. خدا درزی که او گفت، رخ میدقیقاً همین بود. هر چی

خواهد کرد و پیداست که او کالم خود را محقق  ییخبار نمود و گفت چه کارهاا  
داند که می. او به خوبی زمانش است یا نه ساخت. او نباید از کسی بپرسد که آیا

 پیاده شود.  ای بایدزمانی است و چه نقشه چه
آمده است او  2۴:2۴متی  طوری که درنهما .کند. شیطان گمراه می7۶

 یهایبرنامه اوبرد. پیداست که کار میه ی بسیاری برای فریب مردم بترفندها
به را تحصیالت بهتر، دروس اخالق برتر و تمدن سازی انجیلی  چون عرفان،

هستند خواهان خدمت خدا که می دهد. او با این شیوه مردخود ارائه می یسلیقه
 باور دروغش سوق داده است. سمت آنها را به و را افسون کرده 

خواست آن کار را انجام دهد ولی شریر به او نشان داد که با ا نمی. حو  77
ا شناخت نداشت ولی در پی رسد. حو  نجام آن کار، به معرفت و دانش میا

خواست. خدا به او امر توضیح می ی برای او واضح نبود وعرفان بود. مسائل
 بود که در پی توضیح نباشد.کرده 
 ؟مییکی از این مسائل داشته باش برایتوانیم می ی. به راستی چه توضیح78

نیست همه چیز برای من  قرار آنها را باور دارم. بلکه من توضیحی ندارم
حق ایمان  یتهالمسائل. ما تنها به گفباشد. خدا ایمان است نه یک توضیحواضح 
 داریم.

. شش هزار سال است که شیطان کالم وعده داده شده خدا برای عصر را 79
حال بیایید در چنین شرایطی  .کشانده و به غلط تفسیر کرده است به انحراف

عدن خدا را با عدن شیطان مقایسه کنید. اجازه دهید اکنون آنها را مقایسه کنیم و 
را  یدر زمان مسیح عیسی در کلیسا چنین ترفندطان ایم. شیه کجا رسیدهببینیم ب
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را از شناخت حق برگرداند. آنها از آن  برد. او کوشید پسران امین خدا به کار
داده است تا از طریق  خدا هستند. خدا اینجا پسرانش یعنی صفاتش را قرار

 شنیدن کالمش با او مشارکت داشته باشند.   
شما چیزی  چنانچه پدرتان به .خود هستید . شما یک پسر وفادار برای پدر80

ً بگوید:  اگر« پسرم داخل آن آب نرو زیرا در آب تمساح هست.»بگوید فرضا
ً آب خوبی است و در آن هیچ تمسا»گوید:بیاید و بدوستی  حی این آب مطمئنا
دهید؟ اگر پسر واقعی باشید به حرف پدرتان شما به کدام یک گوش می« نیست.

 گوش خواهید کرد. 
از دید  کالم خدا ارجح خواهد بود. ،ادید یک پسر یا دختر حقیقی خد . از81

اگر  گویند، کالم خدا برای فرزندانش ارجح است.من مهم نیست دیگران چه می
 آنها به این گفته ایمان خواهند داشت. «در فنجان سم است» بگوید
س، محبت و مقدعدن  .. ایمان به تمام کالم خدا که همانا بذر الهی است82
عدنی سرشار از  ایمانعدن خداست.  یآورد. تقدس، ثمرهرا به بار می حیات

آورد. خدا، کالم و حیات ابدی را به ارمغان می ملیت ود، کار  تقدس، محبت، خ  
 انتها همانند ابتدا خواهد بود.  کلیسا درآری، کارد. میرا بذرش 
البته در زمان یا  نکنید کند. آن را فراموشمن خطور میفکری به ذهن  .83

هر بذری »:فرموددانید که خدا ن خواهیم پرداخت. شما میه آپیغام دیگری ب
کس  اعظی یا هر؟ پس اگر وآیا این حکم خداست« .موافق جنس خود بیاورد

ی هر کلمه شود؟ مالحظه نمایید.عنوان کند چه میدیگری چیزی غیر از کالم 
« .کاردکه برزگری می بذری»:گفت است. عیسی حکم یک بذر خدا در

 خود یا تخم موافق جنس رکالم خداست پس از بذ 1۶مرقس باب  بنابراین اگر
جنس خود به بار  ای ازکالم خداست ثمره ۴باب مالکی  اگر آورد.میبه بار 

 آورد. می نیز بر اساس ماهیت و جنس خود میوه دیگر یخواهد آورد. هر وعده
طور این»کند:چنین تلقین می بینید؟ اوس مبدل نمیلبا ان را درشیطمگر . 8۴

-«.آمین»گویند:؟ ]جماعت میکنیددرک میآیا این را « گونه نیست.نیست، این
... بلکه مربوط برای امروز نیست [پیغام] این»گوید:یف[ بله شیطان میگروه تأل

 «به زمان دیگر. فالن مطلب معنی دیگری دارد.
ق جنس خود هر بذری مواف»که  را بنا کرد شیعدن خو نیچن نیخدا ا. 8۵

ن مطلب در گروه تألیف[ ای-«.آمین»گویند:درست است ؟ ]جماعت می« بیاورد.
ای و بر چه پایه چگونهشود خدا کند. مشخص میمورد کلیسا نیز صدق می

انسان »دهد! جنس خود ثمر میهر کالم موافق  ،آری .کلیسای خود را بنا کرد
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شود زیست کالمی که از دهان خداوند صادر میبه هر  نه محض نان بلکه
هر »:یزی دیگر برگرفت اما خدا فرمود؟ شیطان چدکنیمشاهده می« کند.می

 « .بیاوردبذری موافق جنس خود 

 «این آیات همراه ایمانداران خواهد بود.»طبق وعده: . بر8۶

 بخوانیدرا  اعتقادنامه ق شوید،حلبه کلیسا م»گوید:. حال کلیسا چنین می87
 کل کتاب مقدس وجود ندارد. مواردی از این دست در« بیاموزید.نامه را آموزه

که به نام من  آیات همراه ایمانداران خواهد بودو این ». اما عیسی گفت:88
ند و مارها را بردارند و اگر های تازه حرف زندیوها را بیرون کنند و به زبان

مریضان  ها بررساند و هرگاه دستبدیشان نقاتلی بخورند، ضرری  زهر
 ؟دارید توجه؟ آن را انکار کند تواندکدام انسان می« شفا خواهند یافت.گذارند، 

ی از خدا صفت ی یااگر شما بذر« آورد.میبذری موافق جنس خود  هر. »89
ه شده است. باشید پس کالم او در درون شما کاشتاگر شما فرزند خدا می هستید،

به آن گوش  و شنویدچنین شرایطی شما کالم خدا را می ؟ دردکنیمالحظه می
نها از صدای بیگانگان شنوند، آگوسفندان من آواز مرا می» سپارید.جان می

 «   .آوردمیهر بذری موافق جنس خود » ؟شویدمتوجه می« کنند.متابعت نمی

گی در آورد. هیچ مرکه هر بذری از نوع خود به بار مییافتیم . اکنون در90
از مرگ اثری زه نیز عدن تا ن ترتیب درمیبه ه آن عدن وجود نداشت...

آن چیزی جز تقدس، پاکی و حیات ابدی  نخواهد بود. به یاد داشته باشید که در
 نبود.   

عدن شیطان به  . اینک ایمان نداشتن به تمام کالم خدا، بذر ناپاکی را در91
عدن زمینی که عدن گناه و  که دررسیم بار آورده است. داریم به جایی می

نشیند. در ابتدا او مسیح بر تخت می عنوان ضد  ه مذهب منحرف است، شیطان ب
، نه «.بزرگ هستم یمن شیطان هستم، من فرشته»گونه سخن سر نداد که:این
ین شکل بلکه به تحریف کالم خدا متوسل شد. او در هر عصری با چنین ه انه ب

اکنون در این عصر فریب  کند.قرار میرا برش ینظام خوو روشی ملکوت 
با توسل به آری، او  تخت بنشیند! ربه یاری پیروانش ب آماده است تا ،بزرگ
از واعظان  برای خود پدید آورد. سخن یعلم و فرهیختگی عدن فکری،روشن

همین پایه  بر یاتیاله وآمده  کلیسایی علمی یا عرفانی پدید .عارف دانشمند است
محوری پیدا علم جایگاه  ند.اهقرار داد همه چیز اساسند. آنها دانش را اهبنا کرد

 اساس ایمان. اند نه برشناخت ساخته شده یپایه ها برکرده است. تمام کلیسا
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نفرانس . روزی برای برگزاری جلسه به کلیسای شخصی رفتم. تاالر ک92
یی که لی چیزهاداشت. آن شخص مرد خوبی بود و غرب کشور بزرگی در

کنیم را رد کرد. من او را دوست داشتم... مردی آن صحبت می یدرباره
فر را داشت. سالخورده و خوب بود. سالن ظرفیت پذیرش حدود شش هزار ن

کردند و هنگامی که جماعت سالن را ترک می ،عصر یروزی پس از جلسه
ً حدود هزار تماشا  رامن آنجا نشستم و آنها ، پانصد نفر بیرون رفتند و تقریبا

 بودند.  کردم. آنها شیک پوش و روشنفکر
ظه از ی بسیار خوبی ایراد کرد و پس از اتمام موعموعظه آقا. آن 93

خواهد عیسی را بپذیرد فقط دستان خود را بلند جماعت خواست چنانچه کسی می
انش را بلند کرد. آن کند، هیچ کس دستانش را باال نبرد. در نهایت یک خانم دست

. کردو او را برای تعمید آماده « بسیار خوب حال شما مسیحی هستید.»:گفت آقا
بیرون رفت... او یک کودک را تقدیم کرد و او را بوسید  آقاپس هنگامی که آن 

 و برایش دعا کرد و حضار را مرخص کرد. 
 آموختهدانشن مردم فاخر، فاضل و . هنگامی که جماعتش یعنی تمام آ9۴

اری ایستاده بودم تا در زمان خروج با او دست دهم و رفتند من کنبیرون می
 برایش طلب برکت الهی کنم. 

کردند وارد من شرکت می یردمی که باید در جلسه. سپس آن دسته از م9۵
د آنها حق ورود نداشتند. سالن بودن ا تا زمانی که آن جماعت درسالن شدند زیر

های ویژه یا با پوشش روی برانکار فراد با ویلچر یا برمن ا یجلسه آری، در
متفاوتی برقرار شد،  جو   تیمارستانی و معلوالن ذهنی وارد شدند. پیداست که

 کنم. مالحظهآن صحبت میی ن دربارهنه؟ این همان چیزی است که م مگر
 خورد. شم میبه چ یاینجاست که تفاوتکنید، می

گمان انجیلی ارائه بی شوید،های علمی متوسل می. زمانی که به آموخته9۶
شود های علمی میتلقی ذهنی شماست. با همین آموختهآن  یخواهد شد که پایه

 « که به عیسی ایمان بیاورد محکوم نخواهد بود. هر»:گفت
جایی  .شد از چنین پیغامی محو خواهد نجات ی. لیکن بخش مکمل وعده97

توان ولی زمانی می« بود. واهداین آیات همراه ایمانداران خ»:گویدکه کالم می
زندگی چنین خواهری صحبت کرد که آیاتی که باید همراه  نجات در از

 شود. رادیدن باشد، در زندگی او پاایماندار
نه کسی که فقط در پی یافتن معنی آن « آنکه کالم مرا بشنود هر و. »98
 «.آن را درک کند»هایش بشنود بلکه کسی که ، نه کسی که فقط با گوشباشد
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تواند آن را بشنود و باز هم یک یک فاحشه می .واند کالم را بشنودتکسی می هر
هم الکلی باقی  تواند کالم را بشنود و بازیک فرد الکلی می .حشه باقی بماندفا

به دروغ  د ولی بازشنوبتواند ظاهراً کالم را می یک فرد دروغگو نیز .بماند
به آن کسی که مرا فرستاد  کند ورک میآنکه کالم مرا د» اما گفتن ادامه دهد

 این قرار است.  بله، موضوع از« دارد. ییات جاودانآورد، حایمان 

مقرر اینکه خدا او را از پیش  نیست چنین کند جز . آری، هیچ انسانی قادر99
تواند آمد مگر آنکه پدر  من، آن را کسی نزد من نمی»کرده باشد. عیسی فرمود:

« ام کسانی که پدر به من بخشیده است نزد من خواهند آمد.بدو عطا کند و تم
 ءشود. او منشااینجاست که قدرت و علم پیشدانی خدا مطرح می، آمین. آری

هستی خود است و هیچ کس یارای این را ندارد که به او بگوید چه کاری انجام 
 دهد. 

هکاری و ناپاکی، گنا ایمانی و عدم پذیرش تمام کالم خدابیبذر . حال 100
آورده است. وضعیت این عصر  کلیسای  مرگ ابدی را به بار و ورزیکینه

ام که تمام این ای   یابید؟ درمیاست. آیا آن را در این چنینگناهکار و روشنفکر 
دنیا مذهبی است. در این عصر  کلدنیا مذهبی است! آیا از آن آگاه بودید؟ 

 تمام د ولی حاصلنشوپیدا می ای از شهرگوشه هر مذهبی، کلیساهای بزرگ در
ده است. این مسائل در همین کتاب مقدس آم تمامشیطان است. پرستش این روند 

اشخاص ، سمینارهای روشنفکرگرایانه و الهیاتیورد ااین عین حقیقت است. دست
را شکل دهند.  اتهیجان تا آموزندها راهکارهای خاصی میاست. آن خوش بیان

در این سه یا چهار  گیرند.چون روانشناسی یاد می یسدروهمین راستا  آنها در
 ...، اینکنیدگیرند. مالحظه میغ را یاد میلیسال روش تب

. روح خدا، چیزی نیست که از طریق تحصیالت به دست آید بلکه خدای 101
است. سخن از یک ترتیب نیکوی الهی  کردهقادر مطلق آن را برای شما مقدر 

شناخت خدا را ای آید، هیچ دورهدست نمیه تحصیل  باست. شناخت خدا از راه 
اساس  این شناخت بر اینجا صحبت از یک ترتیب الهی است. .دهدشکل نمی

 ر شده است. حقیقت این است. قربرای شما مپیشدانی خدا 

گیری عدن فعلی را باید در چنین عواملی جستجو کرد. . چرایی شکل102
آنان در یک دنیوی به وجود آورده است.  عدنی است که کلیسای البته منظور

روند که اند و به سمتی پیش میمتحد شده شورای جهانی بزرگ با یکدیگر
 ،بگیرد. در چهارچوب این روند تحت ریاست واحدی قرارکلیسای دنیوی 

 ً  چنین است.        شیطان به تخت خواهد نشست. دقیقا
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 ن فراخوانی مانع خواهد شدرسد. ایاینک واپسین فراخوانی به گوش می .103
د عالمت عروس وارد چنین جریانی شو عروس وارد چنین جریانی شود. اگر

باشد محکوم خواهد  ی وجود داشتهآنکه راه برگشتوحش را دریافت کرده و بی
« .ای قوم من از میان آنها خارج شوید»گوید:ین خاطر این ندا میمشد. به ه

این هشدار از ورود عروس به این جریان،  قبل کنیدگونه که مالحظه میهمان
  « از میان آنان خارج شوید، از آنها جدا شوید.»شود. آری میداده 

 و شهوت، پلیدی خدا، همیشگی از مرگ، جدایی عدن کینه و این . در10۴
است که کاشته شده  یانحراف اخالقی حاکم است در واقع این نتیجه بذر دروغین

 است. 
دیده  یایی، رؤها را مالقات کنماینکه پنطیکاستی قبل ازی یعنگذشته  . در10۵
مردی سفید پوش دنیا را  که بودچنین یا ؤر. افتادمآن  به یاد. اکنون بودم
شما  کاشت.نفاق و اختالف را میبذر او پیمود و یک نفر دیگر پشت سر می

 اید.یا را از من شنیدهؤبارها این ر
 بازی را برد. ،ابه گناه و شهوت در حو   . پبداست که او با پرورش میل10۶

و این گناه داشت ا به شناخت و عرفان میل ا غالب شد... حو  حو   شهوت بر
 شد.محسوب می

مدرک . پس هنگامی که ما نیز برای کسب شناخت شهوت داریم یعنی 107
در روند را ما  این شهوت همانند انجام آن، .خواهیممی ا ل.ا ل.دییا پی.ا چ.دی 

چند  . شاید این سخن بسیار تند باشد ولی عین حقیقت است. هردهدمی ه قرارگنا
ید. شهوت کنر حقانیت آن شکی نیست، مالحظه میاین گفتار تند باشد ولی د

 برای کسب شناخت و درک مسائل!
های مردم جا دهیم در قلبرا ما امروزه در پی آن نیستیم که کالم خدا  .108

ا تنها در فکر آن هستند یم و مشکل در اینجاست. کلیساههست یگاهبلکه در پی جا
 های خود را در قلب مردم جای دهند.که آموزه
کالم و »الم خدا را برپا داریم. پولس گفت:. به ما فرمان داده شده تا ک109

توعظ من به س تا ایمان شما  خنان مقنع حکمت نبود بلکه به برهان روح و قو 
ت خدا. در حکمت انسان نباشد بلکه    آری موضوع از این قرار است. « در قو 

... بینیم دره جایگاه خود بیندیشند. آن را می. درست نیست مردم تنها ب110
زودی همه ، به کرد که ببینند خدا یکی را برای کاری بلند قدر کافی استهمین 

انجام  من این کار را»:پی تحکیم جایگاه خود است کس در کنند. هرتقلید می
دست ه آری هدف از بیان این سخنان ب« من، خود  من. یادم، خودم، فرقهد
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خودمان یا ملکوت  کنیم،چه چیزی موعظه میی آوردن جایگاه است. ما درباره
 ؟ خدا

را  رکنید. ملکوت خداایمانی را از ریشه ب  . کالم خدا را برپا دارید. بی111
شود لب انسانی برقرار نمیق سازید. ملکوت خدا در ا برقرارهقلب انسان در

 در آفرینش خدا برای چنین فیضی مقدر شده باشد... او مگر اینکه 
د که این باز ی. مردم به گمان خود در راستی هستند ولی به یاد داشته باش112

راهی هست که به نظر آدمی مستقیم ». کنیدیست. مالحظه میبیش ن یفریب
 در راستی هستند. فکران به نظر خودبله، روشن «نماید.می

 .ه را برای شما بازگو کردمئلهای یکشنبه این مسیکی از جلسه . در113
نیز آنجا  زمانی که نزدیک فرزندم که در حال مرگ بود ایستاده بودم، شیطان

آغوش و بازوانت جان  ها پدرت دردر یکی از این شب»گفت: به من بود و رو
و تو از  مرگ استدت در حال داد. همسرت در سردخانه است و اینجا فرزن

... و او تو را وارد تاریکی کرد. حال آیا استی که به تو پاسخ دهد و اوخدا خو
هنوز او خدای خوبی است؟ تو از او به عنوان شفا دهنده یاد کردی و تو 

آری، « .به راه خطا رفتی .پایبندی است همچنان به آنچه به گمان خودت راست
چنین منطقی تا جایی  یبر پایه .اشدحق با او بکه کرد منطق و عقلم حکم می

 حق با او بود. 
و نیک را چشمان شما باز خواهد شد »ا گفت:. هنگامی که شریر به حو  11۴

تا « و مانند خدایان عارف نیک و بد خواهید بود. از بد تشخیص خواهید داد
ن را عریان زیرا خدا به آنها اجازه نداده بود که خویشتبود جایی حق با شریر 

پس شیطان  ،هند بود خوب را از بد تشخیص دهندقادر خواآنها ببینند. او گفت 
 درست گفته بود. اما پیداست که این سخن با کالم خدا سازگاری نداشت.

دهند سمینارها انجام می به همین ترتیب شاید کارهایی که خادمین در. 11۵
بشر درست بنماید. شاید ی هپرداختساخته یات بنماید. شاید آموزش الهدرست 

 آنها قدرت تشخیص را باال ببرند ولی پیروی از آنها خطاست.
به کالم ایمان داریم زیرا خدا آن را فرموده  نیست توجیه شویم. ما . قرار11۶

 . این نیست ن داشته باشیم، راهی جزکل کالم ایماست. باید به ا و تا ابد باقی
او دیدید چگونه  یات داشت؟دکترای الهاشتن ا چه میلی برای د. دیدید حو  117

  !در آرزوی کسب معرفت باالتری سوخت
. دقت داشته باشید که مرد و همسرش یکسان بودند... مرد و همسرش 118

 .ان بودند. این کیفیت باغ خدا بودهر دو در باغ عدن عری
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    ا خواهم این بحث را به پایان برسانم. تنها چند دقیقه وقت شما ر. می119
 .گیرم. پس در این دقایق پایانی با دقت گوش کنیدمی

همسرش یکسان بودند.  آن مرد و .باب قیاس چیزی بگویم درخواهم می. 120
بدن خود داشته باشند  حتی کوچکترین تکه از لباسی براینکه هر دوی آنها بدون 

زن از  دانستند. به راستی چرا مرد وله را نمیئدر باغ عدن بودند و این مس
القدس با حجاب مقدسی از روح آنهابرهنگی عریانی خود آگاه نبودند؟ زیرا 

 آنکه از عریانی خود آگاهکردند بییکدیگر نگاه میبه یده شده بود. آنها انپوش
القدس از پاکی و تقدس مستور شده بودند. آری واقعیت امر شوند. آنان با روح

 بودند. سملب   یاین است که آدم و همسرش به نوع
. امروزه نیز حضور حجاب خدا به معنی نگاهی عاری از شهوت است. 121

گرداند. میبرها از سوی برهنگیخود را  نگاهکس حجاب خدا بر او است،  هر
مقدس است.  کنید سخن از یک حجابمقدس است، مالحظه می این یک پوشش

 ازمرد و هم زن، ی آنها یعنی هم اختیار داشت... هر دو خدا چشمان آنها را در
نگه داشته بود.  زیرا تقدس خدا چشمان آنها را مستور بودندن ی خود آگاهعریان
 حفظ کره بود. خدا با آن پوشش مقدس ضمیر و باطن آنان را از گناه آری 

. باز کنیمای کاش فرصت داشتیم تا برای چند دقیقه این موضوع را . 122
 :آمده استعبرانیان  در« شدند پاک ن یک بارعبادت کنندگا»مالحظه کنید 

 بعد از آنکه یک بار پاک شدند دیگر حس  گناهان را در ضمیر انعبادت کنندگ»
 شده است.  گناه از وی دور« داشتند.نمی

 پرسید از او کسی نشسته بودم. برادر نویل یامروز صبح پای موعظه. 123
نکردم. گفتنی  چنینمن القدس موعظه نکردم، چرا روح یچرا من درباره که

زندگی است نه یک القدس شماست. روح القدس یک عمل دراست که روح
نهاد تا هر جسمانی. عیسی مسیح کالم خدا را در قلب شما  ینشانهو  هیجان
کامالً درست است. عزیزان به  ی مربوط به این دوره را زنده سازد.کلمه
عمل  القدس را درروح ،یهای بسیار. آربنگرید نه به نمایشفعل  القدس درروح

 دهد.   آنچه که او بر طبق کالم انجام میببینید به هر 
اری کرد که یک مرد و زن عریان القدس کخور توجه است که روح. در12۴

رین است! کالم یکالم چه شدر زندگی  که راستیبه عریانی خود آگاه نباشند.  از
 است. همان بذر
 .میانه باغ است این درخت درهست.  درختی در وسط باغ». خدا فرمود:12۵
آنها با  «ردآینه که از آن بخورید خواهید م   تی لمس هم نکنید. هرح آن را
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جرأت  دانستند.و چیزی در مورد آن نمی حجابی مقدس پوشانیده شده بودند
 لمس کند.نداشتند آن را 

 آنها عمارت خدا محفوظ بودند. نها پوشش مقدس بر تن داشتند و در. آ12۶
دیگر هللویا! آنان نسبت به یک مرگ نبود. اطراف آنها اثری از در زنده بودند.

مند بودند. آنان محبت کامل هزندگی کامل پایدار بهر از محبت کامل داشتند و
آنان از کالم خدا  ر درک کاملی از محبت خدا داشتند.داشتند به عبارت دیگ

مند عدن خدا از زندگی بهره آنان در به آن پایبند بودند. آریبرخوردار شده 
 گرداگردشان.  بودند و امنیت داشتند، ابداً مرگی نبود حتی در

فراخواند. او  خودیاتی ا را به شنیدن انجیل الهحو   . در آن هنگام شیطان127
را به گوش سپردن به انجیل معرفت، عرفان، کسب تحصیالت و مکاتب باالتر، 

از این دست دعوت کرد. او کاری کرد  تمدن بیشتر، آموزش باالتر و مواردی
از ما خواسته شده از آنها دوری ) ای چند به او و دالیلش گوش کند.ا لحظهحو  

 پای صحبت او بنشیند.که ا را متقاعد کرد کنیم( بله او حو  
ای دارد. این کلیسا برای خود سابقه ت دارد.ه این کلیسا نگاه کن، هوی  ب».128

های کشور هستیم. حتی شهردار در جلسه ها درماعتترین جا یکی از قدیمیم
 واقعیت این است که چنین ادعاهایی بی ارزش« کند.کلیسایی ما شرکت می

شماست که با آن مخالفت کنید. آن  ، برستر کالمی برخالف کالم خدااگ ند.هست
 چه مخالف کالم است دشمن و بدخواه شماست.  دشمن شماست. هر

قسمتی از  شماست. او برادر شود،دا همسو میبا کالم خ کس . هر129
 شماست.
      او  ،س را ک ند تا آمیزش را تجربه کندپوشش مقدا حو  . توجه نمایید 130

خواست کامیابی شهوانی را بچشد. او پوشش را از چشمان خود کنار زد، می
 گذاشته بود. او خواهان شناخت بودحجاب مقدسی که خدا در مقابل چشمان او 

پس برای نیل به این هدف پوشش را کنار زد  عارف شدن در سر داشت یزوآر
ا اقبت این کار برای حو  چه که بود را ببیند. او به شریر گوش کرد. به ع تا هر

 .توجه کنید
عقل خود متوسل شدند و  برمردم در تمام اعصار همیشه  . پس از آن131

شناخت یا همان  ،کاشتقرار شد. بذری که او برچنین بود که ملکوت شیطان 
 معرفت است که دنیا را فراگرفته و عدن مرگ را پدید آورده است.

نگاه کنید، عصر کلیسای  3. اینک به مکاشفه باب کنید. حال دقت 132
 ندیشید.در ذهن خود به آن بی .الئودکیه
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همان  ببینید، شیطان یابانوی شیطان شد. ا . شایان توجه است که حو  133
؟ این کنیدم وی را بشناسد. مالحظه میاینکه آد ا شناخت قبل ازا رابلیس حو  

اینکه آدم در  پیش از ین شکله اب د.ا را اغفال کرحو   نحقیقت است. شیطا
ا وارد حو   جایگاه شوهر ، شیطان یعنی همان مار درشود وارد جایگاه شوهر

 س استاب مقدکت یرد. این گفتهکدر ه ا را از راه بشد. مالحظه کنید، او حو  
 دارید؟ توجها دید که عریان است. حو  پس س

جایگاه  ا درودکیه دقیق شوید. حو  . حاال به وضعیت عصر کلیسای الئ13۴
دوباره عریان است  و رنیاز از همه چیز، کواو بی»بانوی شیطان نشسته است. 

دا بود. اما حال به عدن خ درست به همان شکل که در« داند.و آن را نمی
زیرا پوشش مقدس بر روی صورت وی نیست بلکه پوشش  گرای دیگونه

معرفت  جهت شهوت، پوششی ازه شهوت. او حجاب مقدس خدا را کنار زد و ب
روی نهاد. حال او پوششی از شهوت دارد و به این دلیل  و شناخت را بر

آن را »است و  «عریان»یابان خ گناه بماند. او در است تا در «کور»
ه از شود. آن دستعمومی ظاهر می انظار ای درسوت فاحشهاو در ک «داند.نمی

آن را »ها هستند و حشهشوند از دید خدا مانند فانمایان می لوارکزنانی که با ش
 «.دانندنمی

چه شرایطی  خواهید بدانید کلیسا دراگر می بگیرید. نظر . خانم ها را در13۵
ت کلیسا هستند. در وضعی یدهنشان دهن هابنگرید. آنرا های آن است رفتار خانم

شاهد ملکوت منحرف  یک انحراف مذهبی در و شیطان ایمانی  گناه و بی عدن  
شده هستیم. آنها به جای ستادن کالم خدا، تعالیم عقالنی انسانی و به جای 

آوردن آن تحت یک رأس  حال گرد اند و دررا برگرفته لگرفتن کلیسا، تشک  بر
 باشند. می

گناهی منحرف شدند، این مطلب را که آنها از بی کنیدظه . حال مالح13۶
برایش به انجام  فراموش نکنید. کلیسا با این شهوت پوشانیده شده است. به آنچه

    گناهی به سمت شناخت و معرفت منحرف شد. ز بیاو ا رسید توجه کنید.
دارد. با پوشش شهوت، شناخت و  گناه بودبی ،بینید؟ آری او با پوشش مقدسمی

ست، یک درخت که فرد را است. این یک میوه ا داند که آن دلپذیراو می
از تقدس و  ت شناختبه سم ،گناهیید؟ او از بیکنسازد. مالحظه میخردمند می

 به مرگ منحرف شد.  ،به سمت آلودگی و شهوت و از حیات ،و پاکی

ا از آسمان آن رد! خد. این ملکوت باید از بین برود. این ملکوت خواهد م  137
 را از روی زمین نابود خواهد کرد. 
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شود و یک زن، مرد، زن می هستیم که یک آناین گمراهی شاهد  . در138
ها نگاه اگر شما امروز به خیابان «.داندآن را نمی»حالی که  شود درمرد می
عالی عدن شیطان را ، دستاوردهای بسیارتوانید در میان مردم متمدن ماکنید می

  .ه چشم ببینیدب

ا استفاده کرد تا با قدرت شهوت او، آدم را وارد گناه . شیطان از حو  139
شود. به مدل امروز همان کارها انجام می است سازد. حال نیز به همان شکل

نگاه کنید. او  های سکسی و بدن نماهای رنگ شده، لباسموها، صورت عجیب  
زن با بریدن موهای لف کالم خداست. کند غافل از اینکه مخامی ییچنین کارها

های کوتاه او را سازد. پوشیدن شلوارکای خود را رسوا میخود چون فاحشه
ا مانند یک فاحشه های سکسی و اندام نما او رسازد. بر تن کردن لباسرسوا می

نیست بلکه به و این ندانستن به دلیل تقدس خدا  «دانداو آن را نمی»نمایاند و می
شود تا آدمش به جهت ... او موجب می. او باعث شدهاست هوت شیطانخاطر ش

 او شهوت داشته باشد. 

 وی هایی بر تنیعنی پیش از گذر از بیابان، پوشش . خدا در باغ عدن1۴0
ها را از ست. او پوششآورده اآنها را از تن خود در تمامکرده بود. او هم اکنون 

اسر بدنش را سازد. خدا سرش نمایان میه است. خود را بی پوشآورددر دتن خو
ها را از تن خود ت پوشانیده بود. او یکی یکی پوششدر پوششی از جنس پوس

 ان است.نمایدرآورده است و هم اکنون دوباره در وضعیت بدوی خود 

ا بر تن پوشاک زیر زنانه ر [مردش] آدمشکه  . هم اکنون کاری کرده1۴1
گردند. اثر چندانی از یر به سبک زنانه میهای زکند. مردان با این پوشاک

ا ]امروزی[ شود. چنین مردانی صفات زنانه دارند. حو  آنها دید نمی مردانگی در
کاری کرده که مردش به پوشاک زیر به سبک بانوان دل خوش کند. او زمانی 

کرده بود. هم اکنون مردم با روند را پیش بینی  کلکه در این حالت ظاهر شد، 
چند  شوند. هرعمومی ظاهر می ای بسیار کوتاه و زننده در انظارهپوشش
ا پوشید و سپس غیر از این نیست. اول حو  لی هستند و آنها پوشاک زیر بگویند

متاع »گوید:. کالم خدا به صراحت میآوردمردش به این پوشش ننگین روی 
ند مکروه زیرا هر که این کار را ک و مرد لباس زن را نپوشد نباشدمرد بر زن 

 آری، مکروه است! « یهوه خداى توست.

هستند، ظاهر  خار مثلباریک که  مدل چتری ل مرد نیز با موهای. حا1۴2
کند یا آنها را بیگودی ای خاص شانه می. او موهایش را به پایین به گونهشودمی
ر طول زندگی خود مثل آن را حال ده پیچد. مناظر بسیار ناخوشایندی که تا بمی
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د را آنگونه که ها موهای خوبیرون از اینجا برخی از این بچه ام، امروزهدیدهن
کنند و موهایشان را های باریک همانند خار درست میگفتم به شکل چتری

سفید ، کنند یعنی با مواد شیمیاییید میکنند یا با چیزی شبیه اکسیدان سفرنگ می
صفات زنانه!  کنند. مردهایی بامیآنها را فر های فر کنند و با دستگاهرنگ می

 یم اما داوری از خانهگویاری هستند که از پشت این منبر میاینها چیزهای ناگو
است  هستید یا زن. گویی قرار دانید که مردشود. شما حتی نمیخدا آغاز می

این حقیقت است. ببینید چه تن کنند.  بر مان شورتدهارتش ایاالت متح سربازان
 کنند. های خود را به سبک زنانه درست مییی وجود دارد؟ موهاگمراهی

که  ایشعبهنه آن  .یکی از مراکز هووارد جانسون بودم. روزی در 1۴3
ر حیرت زده شدم. خارجی است. من بسیا یجاده اینجاست بلکه دیگری که در

 اندازهآمد که دهانش باز بود. او موهایی مشکی به این جلوی من پسری می
موهایش را تا باالی چشمانش فر  .شانه کرده بود این شکلو آنها را به داشت 

قسمت باالی چشمانش  کرده بود. موها در ده بود و کناره موهایش را نیز فرکر
ندیده  حال چنین انحرافیه تا پایین به این شکل بود. تا ب و کناره موهایش نیز

کند که مرد است ولی  ثابت نیست. شاید بتواندش خود متوجه وضعیتاو بودم! 
است. تکلیفش مشخص نیست که پسر است یا دختر. عین  در درون خود دختر

 حقیقت است. چه فسادی!     

های جهان را از دهد. او ملتهمان چیزی است که شیطان انجام می. این 1۴۴
کند. او کشاند. او مردم را فاسد میبه بیراهه میاو کلیسا را  کند.در میه راه ب
 کند.  فریبکار است و حقیقت را تحریف می یک

آفرینش خدا مرد، مرد است و زن، زن. و آنها را به شکل مختلف  . در1۴۵
رفتاری تا آنها قصد دارد او الهی آنها باید چنین بمانند  یس کرد. در نقشهملب  

یکی زن است و دیگری مرد. خدا  .جنسیت خویش از خود نشان دهند درخور
 ریده است و زن را زن. مرد را مرد آف

کند مانند کند و مرد سعی میزن موهایش را مانند مرد کوتاه می. اینک 1۴۶
رسیده که زن با ؟ کار به جایی کنیدمیدرست کند. مالحظه را زن خویشتن 

آمیز به د سخن من توهینشود و مرد با لباس زیر زنانه. شایلباس مرد ظاهر می
 حقیقت انجیل است. اگر از این امرم. این کامالً ولی قصد توهین ندار نظر برسد

 .ایدها نشدهوارد خیابان هستید یا هرگز کور .مشکل داریدآگاه نیستید، جایی 
 کنندستی است و آقایان هم چنین فکر میکنند این وضعیت درمی ها فکرخانم

 .سازش دارندپس همه با هم 
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       «؟کار کنیم چه یچنین هوای گرم ب، درخو»گویند:ها میخانم
. هر چه هوا دیکه در آنجا هستند، خجالت بکش ریپ یهایاز آپاچ دیبا. 1۴7
 نیامان باشند. ا گزند آفتاب در پوشند تا ازیملباس  شتریب ،شودیگرم م بیشتر

خنک کننده استفاده  ستمیس ، اززمان راه رفتن ییشود که عرق کنند گویباعث م
 آورند.ینم کم یآفتاب یهوا روش در نیآنها با ا د؟یکنیکنند. مالحظه میم

. سوزیدزنید و میتاول می ،چنین چیزی را تحمل کنیدتوانید نمی . شما1۴8
مدرن است. خدا به  آیند دانشاین فر .انه سواد باالی مردم استخوب، این نش

  «.داندآن را نمی»بود و  «عریان»الئودکیه او  داد ما برسد! در
جایی  دراغ عدن عریان بود. مالحظه کنید مگر این دو ملکوت ب . او در1۴9
عدالت. آنجا  هم نیستند؟ یکی از آنها گناه و مرگ است و آن یکی حیات وشبیه 

او با پوشش مقدس پوشیده شده بود. هر دوی آنها برهنه بودند و  [عدن خدا در]
 زیرا آنها با روح خدا پوشیده شده بودند.  از آن اطالع نداشتند

اند و به یکدیگر آنها با شهوت پوشیده شده [عدن شیطان در]. و اینجا 1۵0
کرد او را ا نگاه میباشید که زمانی که آدم به حو   هدقت داشتد... کنننگاه می

دهد که عریان است با این حجاب شهوت، او تشخیص نمی دید. حالعریان نمی
هدف از  ه او نگاه کند.شود تا مرد باو زیر این پوشش شهوت موجب می بلکه

ین مسئله شما خود از اشاید چنین پوششی تنها جلب توجه جنس مخالف است. 
مردان  کنید که نگاه ناسالم مردان متوجه شما شود.آگاه نباشد ولی کاری می

 اند. ردههایتان را بر تن کلباس شانشدند که خود شما چنان شیفته ظاهر
بریم... سر میه ای بدر چه زمانه ! ما! چه عصریای. چه گمراهی1۵1
انسان روح  در «.دانندآن را نمی»با وجود چنین مسائلی  مشکل است!چقدر 

 اند ومردان از شهوت شیطان پوشیده شده حکمفرما شده است. گمراهی و فساد
ی روح شیطانی است که در ن تجل  زنان هم صدق می کند. ای یبارهاین مطلب در

دانند. هستند ولی نمی لها عضو یک تشک  . ببینید آنجامعه حکمفرماست صدر
وابسته هستند. مردانی که آن  لتن دارند به یک تشک   کوتاه بر زنانی که شلوارک

من اسم اختصاری آن را به  هستند. لبر تن دارند نیز متعلق به تشک  گونه لباس 
 Big Sister] خواهران انجمن بزرگ آنها به سازمانبی.اِس.اِس گویم شما می

Society] آنها شلوارهای  ،بیرون آیید خواهرانانجمن بزرگ  وابسته هستند. از
 ...من-من هم ریخته و ظاهری آشفته دارند. قدیمی و موهای به

این باره موافق نباشید، ولی عین حقیقت است.  در . آقایان، شاید با سخنم1۵2
د، مردانگی در مرد نیستیدانید. دیگر چند خود نمی اید هرفاسد شدهشما گمراه و 
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اید که هیچ احساسی نسبت به غیرت شدهشود. چنان بیرفتارتان دیده نمی
ند. آنها برای خود اهدچار شد پسرانتان ندارید. هم آقایان و هم خانمان به این درد

خوب، همسایه ما »شود؟ ل دارند. چرا چنین میتشک  و  اندای تشکیل دادهجامعه
شود. مگر من چه کم می عمومی ظاهر انظار ک کوتاه درم ری جان با شلوار

رک بپوشم. لی لی جان دارم؟ ا لی جان از من خواسته که مانند م ری جان، شلوا
    «پوشد؟میها را پوشد، چه عیبی دارد که سالی جان یا سوزی جان آناینها را می

د دای برای خود تشکیل میا جامعهیا هر نامی که داشته باشند. آنه هند، پیرو م 
 دانید.های تعلق دارید و خود نمید. از نظر روحانی، به چنین پدیدهروز هستن

 ،اندکردهکور  شما راها اید. فرقهپیداست که کور شدهی . با چنین اوصاف1۵3 
کرده است. این تحریف از کالم اصلی  چنین ترفندی گرفتار را باشیطان شما 

باشد. شیطان با این ترفندها  زندانش میوی برای فر یکوتش و نقشهخدا، مل
آنها در  دانند.ه درست منحرف کرده است، آنها نمیمردان و زنان را از را

 ند. آری، سخن از گمراهی است!  غفلت
، دیگر فرزند خدا نیست! . شخصی که با چنین فسادی سازش کرده1۵۴

لی که حا شود یک فرزند خدا، یک شماس کلیسا یا یک کشیش درچگونه می
بر تن دارد در خیابان  ورتچتری موهایش بر روی صورتش آویزان است و ش

فکری الهی بی بهره  پرسه زند؟ نه چنین شخصی پسر خدا نیست و از فیلتر
های نین دختر خدا لباسمطمئناً ندارد همچ ،های زنانه بر تن ندارداست. او لباس

و  ک فرزند خدا نیست. پسری شأن این در کنیدکند. مالحظه تن نمی مردانه بر
 بسیار دردناک است! یلبا. بیان چنین مطهستنددختر شیطان به این شکل 

برگرفتن این دنیا موفق شده است و آن را  گمراه کردن و . شیطان در1۵۵
تواند روش زندگی او می آدمی حق گزینش دارد. .ساخته است دملکوت خو

دهد که چه چیزی در قلب شما نشان می برگزیند. گزینش یک راهرا دلخواه 
صدای  ؟ صدای شما...دانید چه چیزی؟ شما میکنیدنهفته است. مالحظه می

 اعمال شما بلند تر از ادعای شما است. بله!

من... ما همگی مسیحی هستیم. »روم و بگویم:بگذارید پیش شخصی . ب1۵۶
نید؟ آری! کتزئینی در دفتر کار او آویزان مینوارهای « عضو کلیسا هستیم.

پس شما  دانمیچ تغییری نشد، من از او بهتر میچیزی که او به من گفت باعث ه
 دانید.    می

مسیحی بداند؟ . چگونه ممکن است خانمی با موهای کوتاه شده خود را 1۵7
او  کنید. بله، آقا.چنین ادعایی بحث شود، مالحظه می یبارهبله! نیازی نیست در
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با آرایش غلیظ و شلوارک ظاهر  مسیحی هستم گوید مندر حالی که می
م دانید که چنین ادعایی بی اساس است. کالشود، این چگونه ممکن است؟ میمی

تواند نم نمیآموزد. از کالم خدا پیداست آن خاخدا راه و روش بهتری به شما می
مسیحی باشد. ناشایست است. مگر عین حال  آن کارها را انجام دهد و در

دا چیزهای ناشایست را به ملکوت خود راه دهد؟ خیر آقا، ابداً. آنها با شود خمی
 دهند.تمایالت خویش را نشان می ییچنین کارهاانجام 
صفرا ندارد شود. کبوتر نید، کبوتر با الشخور هم غذا نمیکاری ک . هر1۵8
ث مرگش تواند یک الشه مانده را بخورد. اگر اندکی از آن را بخورد باعو نمی

خواهد را ند. اما یک الشخور هر چیزی که میداشود و کبوتر این را مییم
 بینید؟ او به مقدار فراوان صفرا دارد.  تواند بخورد. میمی

 آنها عریان و کور»روزی هم وضعیت از این قرار است . در دنیا ام1۵9
 «دانند.هستند و آن را نمی

آمیزش جنسی،  یربهبه شناخت و تج . شیطان از طریق میل یک زن1۶0
خود را پیاده کرد. زن حق گزینش خود را در راستای اهداف شیطان  یبرنامه

راه  اینا بود که آدم را به سوی به کار برد. به یاد داشته باشید که این حو  
همواره روند از زن  بینید؟که قبل از آدم جامه برکند. میکشانید. این زن بود 

 رود.کار میه ان روش بشروع شده است. هنوز نیز هم
ه جایگا ری کلیسا مردمی که دردر کرد. آه ه با. کلیسا مردم را از ر1۶1

نیست، خدا زن همان کلیساست. زن کالم  د.فرزند بودند را به بیراهه کشان
کالم تن گرفت، کلمه جسم » .است است. آری چنین [داماد]آن  کالم مرد .نیست
 مرد است و کلیسا[ حکم]در دارید؟ کالم  توجه او در قالب یک مرد آمد. «شد.

 خدا نیست که پوشش مردم را درآورداین کالم  شوید؟زن. متوجه می []در حکم
انسان با تن دادن به  خواهد کرد.بلکه کلیسا چنین کرد. کالم خدا چنین کاری ن

های کلیسایی عریان شد نه بر اثر هماهنگی با کتاب مقدس. دقت دارید؟ به آموزه
   .بله، آقاگوید که عریان است. کالم خدا به انسان می ی که چنین است.راست

خواست به  داشت آمیزش را تجربه کند. او می . حال دقت کنید که او میل1۶2
از نیکویی یا بدی این میوه شناخت و معرفت نائل شود. او اشتیاق تمام داشت  آن

 آورد.  سر در
دست یک ه گرداند. چیزی که بدست یک مرد آن را برمیه . روزی ب1۶3

آن مرد عیسی مسیح است که  .شده بود توسط یک مرد بازخرید شد زن واگذار
 همان کالم خداست.
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یش این مطالب را بحث دقت فرمایید. چندی پچیست؟ به انتهای  . منظور1۶۴
حه از کتاب مقدس و چیزهایی که این خصوص چهار یا پنج صف نوشتم. در

. من... اما گوش کنید. اجازه دهید جاع دهم را آماده کردمم به آن ارخواستمی
 سخنانم را به پایان برسانم. 

 ا تعلیم . به یاد آورید اینجا همین اواخر داشتم به شما در مورد هفت کرن  1۶۵
هفتم  روز« هشتم وجود دارد. جشن روز»:گفتماها و غیره. دادم، جشن کرن  می

هشتم هم وجود  لیکن جشن روز ،باشدمیباشد که همان هزاره آخرین روز می
است ن معنی ه آا هفت روز وجود دارد، روز هشتم بدارد. با توجه به اینکه تنه

گردد. پس شود درست به روز اول برمیاول برقرار می که دوباره روز
. ملکوت شدخواهد  ربرقرا اره به پایان برسد دوباره یک عدنهنگامی که هز

باغ جتسیمانی بر سر آن با  شود. چون عیسی درمی روباره برقراعظیم خدا د
 اینکه او رفته است تا در .و پیروزمندانه عدن را اعاده کرد کار کردیشیطان پ

 «دل شما مضطرب نشود.»گردد. او گفت:میکند. او بر آسمان آن را آماده

دیان شما یهو»داد:خاکی بود چنین پیغامی  یاین کره هنگامی که او در .1۶۶
و او  «.من هست ینم که نگرش منفی دربارهداخدا ایمان آوردید. من می به

من حرف و حدیث بسیار است. شما به خدا ایمان آوردید به من  یدرباره»:گفت
همچنین به من ایمان »؟ کنیدی خدا بود. مالحظه میاو تجل  « نیز ایمان بیاورید.

 «داشته باشید...

ریزی پدر من،  در برنامه»یا « است... من مکان بسیار منزل پدر در». 1۶7
روم تا مکانی آماده های بسیاری وجود دارد. من میمن مکان های پدرنقشه در

تیر پرتاب! پرسیدنی است  اندازه آن چقدر است، پانزده هزارببینید که « نمایم.
ا سازد. او خالق که روند کار تا چه اندازه پیش رفته است؟ او رفت تا آن را مهی  

ها شفاف هستند. او آفریننده سازد. خیاباناسر آن را از طال میاست. او سر
و »:گفت 21ه باب مکاشف دراو سازد. ون آن مکان را آماده میاو هم اکن است.

که از جانب خدا از آسمان نازل من یوحنا شهر مقد س اورشلیم جدید را دیدم 
 «شود.می

« باشد.نمیت و دریا دیگر چونکه آسمان اول و زمین اول درگذش. »1۶8
بود. بازسازی ما چه بود؟ همین ؟ هزاره بود. زمین اول آسمان اول ما چه بود

و توسط  های نوح تعمید یافتکه با موعظه طوریخواهد شد. درست همان
و در بازسازی نهایی  دمسیح تقدیس شد هنگامی که خونش بر روی آن پاشیده ش

آن زدوده خواهد شد و تمام های مضر از کروبتعمید آتش تمامی می یبه وسیله
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ها و امراض و هر نوع آلودگی که تا آن زمان بر روی ها، بیماریمیکروب
 زمین بود، نابود خواهد شد.

د و زمینی نو پدیدار خواهد شد. رساینک زمان شکوفایی فرا می . آری،1۶9
اول درگذشت  و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چونکه آسمان اول و زمین»
که از س اورشلیم جدید را دیدم باشد. و من یوحنا شهر مقددریا دیگر نمیو 

آنجا خدا با صفات راستین خود خواهد بود « شود.جانب خدا از آسمان نازل می
تواند در تقدس با آنها مشارکت جایی که خدا می شیعنی با پسران و دختران

ناهی بسته شده است. از آن پس روی هر گ داشته باشد چون چشمان آنها بر
 دیگر گناه در کار نخواهد بود.

ه و جهد تالش نماییم مبادا در چنین روزگاری فریب خورد . بیایید به جد  170
 « .دبکوشید تا از در وارد شوید، به آن دروازه وارد شوی»گمراه شویم  و

س به هر ک« »ا به آنجا راه نخواهند یافت.هرانها و شهوتفاحشه. »171
... تمام« ل خود با او زنا کرده است.همان دم در د شهوت اندازدزنی نظر 

 نخواهند یافت.  هزنان و مردان بدکردار و بدنام وغیره به چنین مکانی را

ه مکتوب اند و نامشان در دفتر حیات بر  . تنها کسانی که بازخرید شده172
 شوند. ای دوستان جد  د میاز در وار . آنهاست، به آن دروازه وارد خواهند شدا
 جهد نمایید و در این روز آخر فریفته مشوید. و

بهمان کار  تواند فالن کار یاان مهمی است. هر کسی پول دارد می. زم173
های شیک یزی را به سرانجام برساند، ماشینتواند هر چپول می .را انجام دهد

چ ماشین و آنجا هی .بوداینها نخواهد  هیچ کدام از آن شهر و تمام اینها. در
این تمدن  یشود. پایهمی تمدنی بسیار متفاوت پدیدار نه. هواپیمایی نخواهد بود،

 عرفان و دانش نخواهد بود بلکه پاکی و ایمان به خدای زنده.    

آن است و جهد کنیم تا وارد چنین مکانی شویم. تمام هدف من  . بیایید جد  17۴
یک از شما را  نگامی که به اطراف بنگرم هرو ه وارد آن شهر شوم که روزی

زنیم می خوانیم با یکدیگر قدمراهم هستید و در حالی که سرود میببینم که هم
خواهم در آن خواهم در شمار آنها باشم. میمی «.زنندمقدسان نیز قدم می»

 مکان با مقدسین همگام شوم. 
 کنیم.دعا می

رسد و زمان تحقق وعده یان خود میی عزیز، این عصر به پا. پدر آسمان17۵
تا  بگذاریهای ما کنیم که تو در قلبدیک شده است. خداوند عزیز دعا مینز
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ها و ما را پاک نگه دار. خداوندا، قلب خطا نورزیم. خداوند عزیز ضمیر
 مان را از امور دنیوی و چیزهای پوچ دنیا و جاه طلبی پوشیده بدار.   انچشم

در و قدرتمندان دنیا  نروایان مطلقمام پادشاهان، فرما. مهم نیست که ت17۶
خوشحال و »ود خواهند شد زیرا مکتوب است:چه جایگاهی باشند تمام اینها ناب

مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد. بر اینها موت ثانی تسل ط 
 اند!    آنها بازخرید شده« تسلطی ندارد»مرگ روحانی خدای من! « ندارد.
رود تا یکی می اتدر یکی از همین ساع رش را بکنید.. خداوندا! تصو  177

از دو نفر که بر یک تخت »ات کند ناگهان ربوده خواهد شد. دیگری را مالق
از دو نفر که در اند یکی از آنها برگرفته و دیگری واگذارده خواهد شد. خوابیده

 « واهد شد.کنند یکی برگرفته و دیگری واگذارده خیک مزرعه کار می
خداوندا مهم نیست  .ا کمک کن تا در نظر تو پاک باشیم. خداوندا، به م178

گویند. خداوندا اجازه بده... گفتار کنند و چه میما چه فکر میی که مردم درباره
خداوندا مبادا  باشد. همیشه اصالح شده به نمک کالم خدا و ما مقدس باشد

کنیم خون دعا میه برای خطاهایمان استما یافت شود. باشد زمانی ک مکری در
اساس عدالت،  برنه  ،عطا کن این را یاقرار گیرد. خدا عیسی میان ما و خدا

 جایگاه و یا نیکوکاری ما بلکه تنها به خاطر شایستگی عیسی مسیح! 
و  هاهی شرکت کردشامگ یجلسهاین  درکه عزیزانی  هیچ یک از باشد. 179

باشد که دل آنها  .سالخوردگانخردساالن تا  از ،دننشواند هالک پیغام را شنیده
او چه ساعتی ظاهر دانیم نمیما کالمش اشتیاق داشته باشد. تنها برای خدا و 
د تا در داوری پاسخگو کنمی دانیم چه ساعتی ما را آنجا احضارخواهد شد. نمی

دارد و یماز روی قفسه بررا صطالح کارت ما دانیم چه ساعتی به اباشیم. نمی
به خدایا « .ایدبرای رهسپاری به آنجا آمادهزمان ورود به خانه است، »گوید:می
 خداوندا عطا کن.ا خود را پاک و خالص نگه داریم. کن ت ککمما 

. باشد که تا آمدن خداوند زنده بمانیم. باشد هر کاری که در توانمان است 180
گردد جهان می ه خدا امروز دردانیم کری میرا با محبت و درک انجام دهیم. آ
کالمی اصالح  اش را بیاید. خداوندا باشد که باتا هر یک از گوسفندان گمشده

م آخرین آنان توانیما می .به دعا، با محبت و کالم خدا با آنها سخن بگوییمشده 
آسمانی برویم و این عدن قدیمی را از دستان  یتوانیم به خانهرا بیابیم آنگاه می

 خارج کنیم. شیطان
 است. زنان جذاب بنا شده شهوت و به اصطالح بر یپایه عدن بر . این181
بلیغات تاند. این تعریف در آنها چنین تعریف شده ،شناسی این دنیایی در زیبا
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ما یک شرکت تبلیغاتی هستیم »:گویندمی .کندپیدا می و تلویزیونی نمود ییرادیو
 «.هستیم پوش لوارکش تران خوش اندامدخ و پسران آرایش کرده دنبالبه  و

 پوشش، کثیف و انگیزهالیوود با تمام چیزهای شهوت ،هاآلودگی، هاتمام پلیدی
اند و و مردان فاسد شده-شده و بناشهوت  یپایه تمام اینها بر ،گونه زنانهرزه

ن زنا ،دنکنینهند و موهایشان را مدل زنانه کوتاه مخود می متاع زنانه را بر
و تلویزیون به خورد مردم داده از طریق رادیو اینها تمام . مانند مردان هستند

 شود.می
عیسی، بیا!  کنیم! بیا خداوندچه ساعت هولناکی زندگی می ا دری. خدا182

خداوندا بیا! ما را با خون خود پاک ساز. هر پلیدی و تزویر را از ما بزدای. 
 یپناه خون زندگی کنیم. این آرزوی قلب خداوندا روا دار که در حضور تو و در

 ماست. ی ما و خواست صادقانه
دارد. خداوندا  قرار انجیل ،. ای خدای مهربان، امشب بر روی این میز183

شود. یهایی هست که به نزد بیماران و مبتالیان برده مها و بستهاینجا دستمال
جاری شود. خداوندا  حضور تو دعای ایمان از قلب ما اینک در خداوندا بگذار

و ما  ده چنانچه چیز ناپاکی در وجود ماست همین حاال... ما را در داوری قرار
رای ما آشکار دهیم را بریم. آنچه که به اشتباه انجام میاز تو استدعای رحمت دا

توانیم بطلبیم که خون را برگیری و ما را پاک سازی. ای کن، خداوندا. ما می
شوند ها فرستاده میده. باشد هر جایی که این دستمال پدر، بیماران را شفا

 دردمندان تندرست گردند. ای پدر، بگذار چنین شود.
 . به ما عزم راسخ عطا کن تا تو و تنها تو را خدمت کنیم. 18۴
 . از این مردمان عزیزان در راه بازگشت به خانه محافظت کن.  18۵
سپاسگزاریم. برای پسر ی، ادهاینکه مردم را شفا دا . از تو به خاطر18۶

ف رد کوچک خواهر ف رد و برادر ش  کنم تا که با دوچرخه تصادف کرده دعا می ش 
کنم تا کوچک را به حضورت بلند می سوارخهاین دوچر .مشکلی پیش نیاید

مشکلی برای او پیش نیاید. از تو سپاسگزاریم به خاطر اینکه برای کسانی که 
دانیم آنچه را که ما می»شفا عطا کردی.  و یمتو درخواست کرد از حضور

 «  .میاعتماد دار ،کنیم زیرا به کسی که وعده دادخواهیم دریافت میمی
ما را ببخش. در نام عیسی . خداوندا، فیضت را بر ما عطا کن و گناهان 187

 طلبیم. آمین.    مسیح می
گروه تألیف[ -«.آمین»گویند:]جماعت می د؟یداررا دوست می . آیا خدا188

آیا ملکوت شیطان برای شما ناخوشایند است و [ «.آمین»]آیا به او ایمان دارید؟ 
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شود؟ هزاره ایمان دارید که هزاره برقرار می آیا[ «.آمین»]از آن بیزار هستید؟ 
 [«.آمین»] او، عدن او.

؟ بنگرید، همه چیز بر ارید که امروزه وضع چنین شده استد . آیا باور189
اساس علم ثابت شود تا  نظریات روشنفکران بنا شده است. همه چیز باید برپایه 

 ن ایمان بیاورند. آآنها به 

را از  او توانید خدا را از طریق علم اثبات کنید. شما باید. شما نمی190
د الزم است که ایمان آورد ب به خدا جویزیرا هر که تقر  »طریق ایمان بپذیرید. 

 « دهد.یندگان خود را جزا میاو هست و جوکه بر این

م خواهنمی .مسیح مرا از گناهان پاک کرددانم خون عیسی می یا. خدا191
مسیح از همه چیز آگاه است.  دانم اما عیسیچیزی دیگری بدانم. من چیزی نمی

زیرا عزیمت نکردم که »س در گذشته گفت و من امشب گفتم:طور که پولهمان
 «.را مصلوب شم جز عیسی مسیحانسته باچیزی در میان شما د

با تمام گویم. این کتاب مقدس که من دانم را به شما می. هر آنچه که می192
( کالم کامل خالص و ناب قلبم به آن ایمان دارم )از قلب خود آگاهی دارم

ام. اگر ده هزار بار کنم و ایستادهت. من از طریق این کالم زندگی میخداس
برای کالم  ه آن را برای این کالم بدهمست داشتم هر ذر  دو ،امکان زندگی داشتم

دهم چقدر آنها سعی دارند آن را رد کنند یا اینکه چقدر عیسی مسیح. اهمیت نمی
علم سعی دارد بگوید که این کالم قابل اطمینان نیست و غیره. تنها چیزی که در 

دوستش دارم.  ن است وقابل اعتماد است، این کالم است. آری مال مبرایم دنیا 
 گروه تألیف[            -«.آمین»ویند:گشما چطور؟ ]جماعت می

کند، چنانچه تقصیر و خطایی در قلب . اگر گناهی بر قلبتان سنگینی می193
دارید و هر چیز دیگری که دارید اینک دعا کنید و از خدا درخواست کنید تا 

کنم. دعای من این عا میمن نیز برای شما د ،عا کنیدشما را ببخشد. برای من د
 است که خدا به شما برکت دهد.

 تا هنگامی که یکدیگر را مالقات کنیم! تا هنگامی که یکدیگر را مالقات کنیم!

 خدا با شما باشد تا هنگامی که دوباره یکدیگر را مالقات کنیم!
 :گویندجماعت میکنید؟ ]همدیگر را دوست دارید و محبت می . آیا19۴

    « ای فرزندان، یکدیگر را محبت نمایید.»:وه تألیف[ یوحنا گفتگر-«.آمین»
حاال بیایید « پوشاند.ید زیرا محبت گناهان بسیار را مییکدیگر را محبت نمای»

 گر دست دهیم.یبه یکد
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 خدا با شما باشد تا هنگامی که دوباره یکدیگر را مالقات کنیم!
 می که یکدیگر را مالقات کنیم!تا هنگامی که یکدیگر را مالقات کنیم! تا هنگا

. با یکدیگر مهربان باشید. با همه مهربان باشید. با همسایگان خود به 19۵
ای یاید خودتان را به دور از هر لکهدرستی رفتار کنید. تا هنگامی که عیسی ب

 نگه دارید.
 تا هنگامی که یکدیگر را مالقات کنیم! تا هنگامی که یکدیگر را مالقات کنیم!

 با شما باشد تا هنگامی که دوباره یکدیگر را مالقات کنیم! خدا
گروه تألیف[ -«.آمین»گویند:. آیا خدا را دوست دارید؟ ]جماعت می19۶

    برای شما دعا خواهم کرد. حاال نیز من  ،دعای من این است. برای من دعا کنید
کت دهد. شما بر گیکنم خدا به همن دعا میم-ن بازگردم. مناخواهم به توسمی
، در ادو برگردم. به این سو، به آن سوخواهم از آنجا به کانادا بروم و به ک ل رمی

  ...؟د. تا هنگامی که...کنیهر سو. مالحظه 
. برادر تونی آنجاست و اتفاق بزرگی رخ داده است. در قلمرو واتیکان، 197

تدارک  مرایها جلساتی بمالقات هستند. بچه م مردم خواهان بیداری ودر شهر ر  
سازی کنم. م زمینهبینند. از قرار معلوم باید بروم و برای بیداری در شهر ر  می

او به تازگی برگشته است. مردم آنجا جمع شدند. آنها یک استادیوم بزرگ 
خواهند میگرفتند و از من دعوت کردند برای ایجاد بیداری پیش آنها بروم. آنها 

 هنوز برای من باز نیست. باید در نند. قضیهاین خدمت جالل خداوند را ببی در
باشید و  این باره دعا کنم و از خداوند هدایت بگیرم. خدایا! به یاد این موضوع

 کنیم... با هم دعا کنیم. کار می
 ،کنیمآمدن ناجی متبارکمان را نظاره میما 

 ،شوندهای انجیر سبز میبنگر که حال برگ
 ،اعالم شده استها انجیل ملکوتش به تمام امت

 تواند دیده شود.و ما نزدیک انتها هستیم، می
 گروه تألیف[-«.آمین»گویند:. درست است؟ ]جماعت می198

 آنگاه با خوشحالی ظهور پیغام مبارک او را اعالم خواهیم کرد،
 ،آید، تا به تکاتک شما بگویدل میزودی او در جاله ب

 انتها نزدیک است، وقتیاید زدهی مقدسان خداوند چرا پینکی ا باشید بیدار
 بیایید برای فراخوانی نهایی آماده باشیم.
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داشته باشید.  این را به یاد گردد.نگرد و روزی برمی. او به غرب می199
 و تا آن زمان:  این باره شک روا نیست گردد. درآری، او برمی

 نام عیسی را با خود بردار،
 ای فرزند غم و پریشانی،

 بخشم،ادی و راحتی میمن به شما ش
 روی، آن را با خود بردار. جا که هر

 !نام گرانبهاآن  )نام گرانبها(، چه دلنشین است
 ،هاامید زمین و شادی آسمان

 است!( دلنشینچه )نام گرانبها! چه دلنشین است آن 
 .هاامید زمین و شادی آسمان

  خم شده در مقابل نامش
  سر به خاک نهاده در مقابل پایش

 شاه شاهان تاج خواهیم نهاد،بر سر ر آسمان د
 .سفرمان به انتها رسیدن هنگام

 !نام گرانبهاچه دلنشین است آن 
 ،هاامید زمین و شادی آسمان

 ! نام گرانبهاچه دلنشین است آن 
 .هاامید زمین و شادی آسمان

 حال، بیایید این سرود آخر را با قلبی فروتن بخوانیم.. 200
 ا با خود بردارنام عیسی مسیح ر

  دام هر از بهرسپری  چون
 (، توجه کنیدبینیدیملکوت شیطان، مابزار )ها زمان هجوم وسوسه

 ا نام مقدس او را بر زبان جاری کن.در دعا تنه
 است. من آن را این روش کارساز ن بس است و سپس دوری کنید.یمه .201
در کند. مین دلیل عمل مین داشته باش به هام. فقط حاال به آن ایماکرده تجربه

 ا نام مقدس او را بر زبان جاری کن.دعا تنه
 عیسی مسیح را با خود بردار نام

  دام هر از بهرسپری  چون
 (؟)آنگاه چه می کنیها زمان هجوم وسوسه
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 دوباره پوشش مقدس بر) در دعا تنها نام مقدس او را بر زبان جاری کن.
 روی صورت تو خواهد آمد(

 !نام گرانبهاست آن چه دلنشین ا
 ،هاامید زمین و شادی آسمان

 نام گرانبها!چه دلنشین است آن 
 .هاامید زمین و شادی آسمان

که از برادر بیل ر  . اکنون بیایید سرهای خود را خم کنیم تا زمانی202
نام عیسی را برادر برانهام سرود زگردند. ]درخواست کنم تا اینجا باالی سکو با

 گروه تألیف[  -کندا زمزمه میر با خود بردار
 نام مقدس او را بر زبان جاری کن. ادر دعا تنه

 . برادر بیل ر ما را فراموش نکنید. ما را در دعا فراموش نکنید.203
 نام گرانبها،

 ؛هاامید زمین و شادی آسمان
 !نام گرانبهاآن  )نام گرانبها(، چه دلنشین است

 .هاامید زمین و شادی آسمان
. برادر بیل ر، خود را خم کنیم یسرها ،های کرنش کردهبا قلبل . حا20۴

خواهم که امشب در دعا حی و یک مرد با وفا. من از او میبرادر خوب مسی
 شنوندگان را نیز فراموش نکند. برادر بیل ر خدا به شما برکت دهد.

 
 

           





   FRS65-0829 شیطان نعد

(Satan’s Eden) 
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