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مـاق وجودمـان جـاري مـي        خداوندا عطا كن كه اين فقط يك سرود نباشد، بلكه اشتياق واقعي ما، كه از اع               :   دعا    ١

، "هم اكنون ايمان داريـم      :"يك روز  پس از آنكه عيسي اعمال خارق العاده اي به ظهور رساند، شاگردان گفتند               .شود
پس بدينگونه درمي يابيم اي پدر، كه اين تو نيستي كه به تعلـيم مـا     " االن ايمان داريد؟  :"عيسي درجواب ايشان گفت     

پس از تو مي خواهيم كه دعا كـردن ، طـرز دعـا و روش    . يم كه به تعليم تو نيازمنديم      احتياج داري ،بلكه اين ما هست     
خداونـدا اينهـا را بـراي جلسـه         . زندگي را به مابياموزي ، همچنين به ما ياد بده كه چگونه ايماني بايد داشته باشـيم                  

چون به نام عيسي مسـيح      . ه ما عطاء كن     اگر به چيزي احتياج داريم ، به نام خداوند آن را ب           . شامگاهي به ما عطاءفرما   
 .مي طلبيم ، آمين 

بـا دسـته    .   مي دانيم كه امشب عده زيادي از شما مجبوريد كه سرپا بايستيد، و حتي عده اي نيز بايد بيـرون باشـند                       ٢
خـود از  هاي مختلفي ار افراد برخورد كرده ام ، كه چون نمي توانستند داخل كليسا بيايند لذا جلسه را توي ماشـين         

 .طريق راديودنبال مي كردند
  جلسه امشب به دعا براي بيماران اختصاص خواهد داشت ، و اشتياق من اين است كه الحـال گفتـه هـاي مقـدس               ٣

خداوند، شما را در ايمان ، ايمان اين زمان بنا نمايد، چـرا كـه در ايـن عصـر بيشـتر از هـر دوره ديگـري بـه ايمـان                      
لذا اشتياق ما اين است كه به آن چيـزي كـه   . مان ربوده شدن ما را فرو گرفته و بلند نمايد   ايماني كه در ز   .نيازمنديم  

كاشكه ايمان را به    . ديده ، سخناني كه شنيده و به آيات و معجزاتي كه در برابر شما به ظهور رسيده اند ايمان بياوريد                   
ـ    . دل سپرده ، تعمق كنيدتا دريابيد كه از خداست يا نه             اگـر يهـوه خداسـت از او        :"ديم ايليـا گفـت      حتي در عهد ق

اگر عيسي براي فرد مسيحي همه چيز است ، بايد همه چيز را رهـا كـرده بـه او                    .)٢١:١٨اول پادشاهان   ("پيروي كنيد 
اگر عيسـي سـتاره قطبـي    . به خاطر داشته باشيد كه وي مركز، مقصد عالي و مطلق و ستاره قطبي است    . متمسك شود 

قطب نمـا هميشـه بـه       . كشيده مي شود واين چيز قطب نماست كه وسيله جهت يابي شماست             باشد، چيزي بسوي وي     
 .ستاره قطبي اشاره مي كند و اين قطب نماكالم خداست ، كالم خدا ما را بسوي مسيح هدايت مي كند

اتفاقـات  . قومها  زماني كه فرا روي ماست ، زماني است پر از ياس ، فشار، امتحان و راههاي دروغين در ميان ملل و                        ٤
گاه پيش مي آيد كه خويشتن را كامال در محاصره حس مي كنم ، به هر طرفي كه نگاه                   . زيادي در حال وقوع است      

گويي سوار يك كشتي در وسط دريا هستم ، كه مسئوليت آن را به اين حقير محـول كـرده                    ... مي كنم اميدي نيست     
چرا كه موجهايي صد برابـر بلنـدتر از كشـتي بـه مـا               " هم رهيد؟ چطور از گرفتاري خوا   :"از خودسوال مي كنم     . اند

كشتي بان  ! ولي ما برفراز اين موجها راه خواهيم رفت ، با قوت او بزرگترين پيروزي ار آن ماست                  . هجوم مي آورند  
ان ايـن  خداوند ما را از مي. اوست آن سرداري كه با اقتدار طناب وصل شده به انتهاي كشتي را نگه مي دارد          . اوست  

 .جريانها عبور خواهدداد



  فاصله هاي طوالني اي را كه براي شركت در اين جلسه طي كرده و سختيهايي را كه بر خود همـوار سـاخته ايـد           ٥
اين تصور مرا متاثر مـي كنـد، بـه همـين دليـل              . را كه گذرانده ايد در نظر داريم        ) دعاهايي  (وهمينطور قربانيهايي   

البته اگـر حجـم     . ه موعظه كنم و در لحظاتي كه با هم به سر مي بريم در خدمت شما باشم                  ايستاده سعي دارم بي وقف    
لذا بهترين شيوه آنسـت كـه مطـالبي را در نظـر             . زيادي از مواردعنوان شود مردم نمي توانند همه را بخاطر بسپارند          

ر قلب آنها حك شد مي توان تعلـيم  و وقتي كه تعليم د. گرفته با صبر و حوصله بشكافيم تا زماني كه مردم درك كنند       
ديگري را اختيار نمود وحقيقت را در اين مورد براي مردم بازگو كرد، بدين شكل است كه مردم قدم به قـدم و بـه                         

 .صورت پيوسته و مستمرپيشرفت مي كنند
ـ     .   حال ياس و نااميدي را از خود دور كرده ، شجاع باشيد و دعا كنيد                ٦ ب شـفا پيـدا مـي       ايمان داشته باشيد كه امش

فكـر نمـي   . فكر نمي كنم درباره عصري كه در آن بسر مي بريم كوچكترين ترديدي در شما وجود داشته باشـد                 !كنيد
مطمئـنم كـه   . كنم كه بااين تفكر منفي آمده باشيد كه حضور خدا را در ميان قومش امتحان كنيد، كه هسـت يـا نـه                     

چـرا  . در اين مورد كوچكترين شكي ندارم       . ر ميان ما حضور دارد    همگي شما ايمان داريد كه خدا در اينجا، يعني د         
كه اعضاي كليساي خودرا مي شناسم ، همينطور دوستان من و دوستان مسيح را، فرزندان خدا بـه ايـن مسـاله ايمـان       

 .دارند
 كار بـراي شـما     وقتي مي دانيد كه پيغام خدا را بايد به جماعتي برسانيد كه فور  بدان جواب مثبت مي دهند، اين  ٧

چقـدر لـذت آور     ...ا ه   " شكر اي پـدر   :"واقع لذت بخش مي شود و مي توانيد در روح متوجه خداوند شده و بگوييد              
 .است وقتي مالحظه مي شود كه فرزندان خدا همان ناني را مي خورند كه خدا براي آنها مهيا كرده است 

نشان داده بود؟ درسته برادر نويـل ،        " نان حيات   "خيمه درباره     بياد داريد آن رويايي را كه خدا سالها پيش در اين              ٨
 .به خاطر داريد، نه ؟ چه زمان پرجاللي بود

  فكر نمي كنم كه تشكيل جلسات بدون مطالعه جميع كالم خدا يا تفسير آن كار درستي باشد، حتي اگر هدف جلسه                  ٩
مـي  " شـفا "ين جمع باشـد، لـذا همـه منظـور مـا را از      تصور نمي كنم غريبه اي در ا   . شفاي افراد يا چيز ديگري باشد     

 .اين كار، كاري انساني نيست بلكه كاري است كه خداوند براي شما انجام داده است .فهمند
آنچه كه حائز اهميت است ارتقاء دادن مردم به يقين است ، به ايمان              .   نجات بر همين پايه و اصول استوار است           ١٠

خدا اين حقيقت را در كالم خود تعليم داده و سپس به كسانيكه براي ايمان اشـتياق                 . قت  آوردن به آن به عنوان حقي     
 .)٢٣:٩مرقس ("براي كسي كه ايمان دارد همه چيز ممكن است :"خداوند مي گويد. دارند ثابت مي كند

 از سـاكنان    و ايليـاي تشـبي كـه      :"  اينك مي خواهم هفت آيه نخست از باب هفده اول پادشاهان را قرائت كـنم                  ١١
به حيات يهوه خداي اسرائيل كه به حضور وي ايستاده ام قسم كه در ايـن سـالها شـبنم و                     : جلعاد بود،به اخاب گفت     

از اينجا برو و به طرف شرق توجـه نمـا و            : و كالم خداوند بر وي نازل شده گفت         . باران جز به كالم من نخواهد بود      
و از نهر خواهي نوشيد و غرابها را امـر فرمـوده   .  اردن است پنهان كن    خويشتن را از نزديك نهر كريت كه در مقابل        

پس روانه شده موافق كالم خداوند عمل نمود و رفته نزد نهر كريت كه در مقابل اردن                 . ام كه تو را در آنجا بپرورند      
و .  مـي نوشـيد    است ساكن شد و غرابها در صبح نان و گوشت براي وي و در شام نان و گوشت مي آوردند و از نهـر                       

 ."بعد از انقضاي روزهاي چند، واقع شد كه نهر خشكيد زيرا كه باران درزمين نبود

از آياتي كه هم اكنون خوانديم مي خـواهم بخشـي را بـراي              .   خداوند بركات خود را بر قرائت كالمش بيفزايد         ١٢
انجـام  "وز صـبح درسـي بـاعنوان        امر. استخراج كنم   " خوراك روحاني در زمان مناسب      "عنوان موعظه امشب يعني     

در حاليكه براي زمان ، موقعيت و كسي كه بايد اين خدمت را انجـام دهـد هـيچ                   . داشتيم  " دادن خدمتي براي خدا   
فقط مي دانيم كه وي خـادم خداونـد بـراي          . ما اطالعات زيادي درباره ايلياي نبي نداريم        . تداركي ديده نشده بود   
بار از طريق روح ايليا عمل كرد و هم اكنون وعده داده است كه دو بار ديگـر نيـز                    خدا سه   . همان عصر و ساعت بود    



ايـن روح   . پنج عدد فـيض اسـت       . و بدين ترتيب روح ايليا در طول تاريخ پنج بار بكار مي رود            . از آن استفاده كند   
 و  )٩:٢دوم پادشـاهان    (رد  ، سپس بصورت دو چندان بر اليشع نرول ك        )١:١٧اول پادشاهان   (اول ، بر ايليا قرار گرفت       

گفته شده است كه بايـد برگـردد تـا عـروس را             . )٣:٣ و متي    ١:٣مالكي  (در آخر يحيي تعميد دهنده را در برگرفت         
سپس بايد با موسي بيايد و يهوديان را بطـرف خـدا جـذب              ). قبل از ربوده شدن عروس       ()٦ و   ٥:٤مالكي  (جمع كند 

. دانيم كه اين پيغمبر بزرگ يعني ايليا از كجا آمده بود، و به چه شـكلي آمـد             در واقع حتي نمي     . )٣:١١مكاشفه  (كند  
 .ولي مي دانيم كه تشبي بود

.   تا جاييكه من مي دانم تا كنون حتي يك نبي هم نبوده است كه از آغوش يك فرقه كليسايي بيرون آمده باشـد                        ١٣
به جز چند نفر از آنهـا مثـل         . االيي برخوردار نبودند  اغلب آنها از سواد ب    . همه آنها افرادي معمولي و خداترس بودند      

. خيلـي از انبيـاء چيـزي ننوشـتند        . ايليا اين مرد فوق العاده ، هرگز ننوشت         . ارميا واشعيا اغلب آنها سواد هم نداشتند      
 . آنها مرداني با تجربيات روحاني بودند! شايد علتش آنست كه نوشتن بلد نبودند

 كالم ذكر شده اند، برجسته ترين آنها انبياء عهد عتيق بودند كه ممالك ، پادشاها، مردمان                   در ميان افرادي كه در      ١٤
آنهـا مردانـي    . وجماعتها را به مبارزه مي طلبيدند و محكم روي كالم ايستاده و فقط رضايت خدا را مد نظـر داشـتند                    

مـردي مـوي    :"اره اين مرد بيابان مي گويـد      كتاب مقدس درب  . خشن و تنها بودند، كه بارزترين اينگونه افراد ايليا بود         
، ريش كامال صورت وي را پوشانده بود و تصور مـي            )٨:١دوم پادشاهان   ("دار بود و كمربندچرمي به كمرش بسته بود       

اين كسوت ، اين ظاهر، هنوز از بين نرفته است ، همگي آنها نمـرده               . كنم كه ظاهرش نيز تاحدي بي تمدن مي نمود        
عات خوبي درباره شوراي نيقيه داريد بايد بدانيد كه بدنبال آن كليسايي سـازمان يافـت كـه بقيـه                    اگر شما اطال  ! اند

در همين دوره مرداني با ظـاهر خشـن ، چـون     . كليساها را از بين برد تا همه  زير يك پرچم و يك كليسا متحد شوند               
ولي در زمان كنستانتين رهبـران      .  مي كردند  ايليا ظاهر شدند كه مثل او از بيابان آمده بودند و به غذاي ساده بسنده              

اين انبياء مي دانستند كه الزم است كه كليساي عروس ، مانند            . بلند پايه و پيروانشان صداي اين مردان را خفه كردند         
 آنها بخوبي مي دانستند كه چنـين      . آن دانه بر زمين بيافتد، درست همانطوريكه داماد بعنوان اولين دانه بر زمين افتاد             

به همين دليـل در بعضـي از كتابهـاي بـي ايمانـان              . مقدر شده است كه دانه بيش از هزار سال درزمين مدفون باشد           
كجاست آن خداي الل كه مي توانست شاهد كشته شدن بچه ها و تكه تكه شـدن        :"عباراتي اين چنين ديده مي شود     

الزم بود كه دانه بر زمـين       ! از كالم نمي دانند   آنها چيزي   " زنها به دست شيرها باشد و ساكت در آسمان جلوس كند؟          
چطور ممكن است كه خداي عادل شاهد آن بوده باشد كه به پسرش تف بياندازند و سرانجام كشته شود؟ اين                    . بيافتد

بايد اينطوري مي شد، و به همين صورت همه چيزهايي كـه در كـالم آمـده اسـت مـي                     . مساله طبق كالم انجام شد    
 . به مو تا آخرين ساعت انجام شوندبايست دقيق  و مو

آنموقع اخاب پادشاه بـود و      . او بايد با نسلي كه بسيار به گناه آلوده شده بود مقابله مي كرد             .   ايليا مرد بزرگي بود     ١٥
از اين گذشته از ايام سليمان به بعد هر پادشاهي كه بر سر كار مي آمد به اندازه             . قبل ازوي ، پدرش پادشاه بدي بود      

او نيز در زمان خود بايـد       .  سال در سامره حكومت كرد از همه بدتر بود         ٢٢ولي اخاب كه به مدت      . ري شرير بود  ديگ
ولي سعي مي كرد خود را با زمان خود وقـف  . اخاب حتم  يك شخص مذهبي بود. شخصي مدرن به حساب مي آمد   

ده و اطالعات خـوبي بدسـت آورده   هر كدامشان در مدرسه اي درس خوان. بدهد، وي چهارصد نبي عبراني داشت      
 . ولي خداكسي را فرستاد كه اخاب به وي ايمان نداشت ، اين شخص ايلياي تشبي بود، مردي از بيابان . بودند

پس يك روز در بيابان ايليا را مخاطـب سـاخت و            .   اخاب بقدري گناه كرده بود كه صبر خدا به پايان رسيده بود             ١٦
هميشه دوست دارم كه ايليا را با ريشي بلند و سفيد كـه تمـام صـورتش را پوشـانده                    . ت  او راه سامره را در پيش گرف      

است و سري طاس و آفتاب خورده ، با چشماني تيز و نافذ و تبسم بر لب و چوب در دست تصور كنم كـه بـه پادشـاه                        



 چنين افرادي را كـه مـي        اي كاشكه خداوند  ". شبنم و باران جز به كالم من نخواهد آمد        :"...اسرائيل رو كرد وگفت     
 .مجهز هستند به ما عطا كند"قول خداوند"دانند به 

بـه  .   نكته جالب اينست كه قبل از آنكه ايليا عمل كند، خدا، وي را مخاطب ساخته و به كـار دعـوت كـرده بـود                          ١٧
تحقـق نپيونـد،    او از اين وحشت نداشت كه نبوتي كه مـي داد بـه              . همين دليل براي او جاي ترسي باقي نمانده بود        

چون مي دانست كه با كالم خداوند هماهنگ است و خود ايليا پيام آور خدا بـراي     . چون بايد به تحقق مي پيوست       
برايش فرقي نمي كرد كه پادشاه سر او را از تن جدا كند، يا او را به زندان بيندازد يا بالي ديگـري بـر                         .آن عصر بود  
 .را ابالغ كند" قول خداوند"يعني اوماموريت داشت كه حكم ، . سرش بياورد

  اين مرد بيابان وقوع يك قحطي بزرگ را نبوت كرد، چون ممكن نيست خدا گناه را بي سزا بگذارد و مجازاتي                       ١٨
گفتن اينكه عبور از چراغ قرمز ممنـوع اسـت ، چـه             . قانوني كه ضمانت اجرايي نداشته باشد بالاثر مي ماند        . الزم بود 

تهديدها، جريمه ها و يا مجازات ديگري در پي نباشد تا به قانون قدرت بدهد؟ در ايـن صـورت        ارزشي دارد، وقتيكه    
وقتيكه خدا قانوني مي دهـد و از ايـن قـانون تخطـي مـي      . گناه بايد مجازات شود! چنين قانوني بي اثر خواهد بود  

 و. شود، الزم است كه به دنبال تخطي مجازاتي به ميان بيايد
 .كل شريعت خدا را زير پا گذاشته بود) امت (يد اين ملت همانطوريكه مي دان

مردم در آن زمان معبدي داشتند، و افراد فرهيخته و انبياي زيـادي             .   در زمان ايليا جماعت بزرگي وجود داشت          ١٩
آنها در مدارس ويژه اي تحصيل مي كردند و وقتيكه از مدارس بيـرون مـي آمدنـد از آنهـا                     . درسرتاسر كشور بودند  

آنها كاهنان و كاتبان زيادي داشتند كه خيلي هم مذهبي بودند، ولي در عين حال ايـن                 . ضل ودانش فرو مي باريد    ف
" قـول خداونـد   "بدين خاطر، خدا مردي را خارج از تشكيالتشان فرا خواند و با             . مردان از كالم بهره اي نبرده بودند      

 .فرستاد
ايليا همه ايـن مطالـب را بـه گـوش اخـاب             :"خدا گفت   . ي رسد   مالحظه كنيد كه خدا چگونه به خاصان خود م          ٢٠

من بـه تـو     . و پس فور  از او دور شو چون مكاني براي تو آماده كرده ام ، در زمان قحطي آنجا باش                      . پادشاه برسان   
 ".خواهم رسيد،ولي تو اي ايليا فقط به كالم من موعظه كن و فقط آن كاري را بكن كه به تو امر كرده ام 

فكر مي كنم كه آن     .  مي خواهم خدمت بزرگ ايليا و دوره او را با ساعاتي كه در آن به سر مي بريم مقايسه كنم                       ٢١
 .دوره نمونه دقيقي از دوره ما است 

با اندكي تامل روي تاريخ درمي يابيم كـه اسـرائيل درسـت             .  اول به شباهتهاي موجود بين دو ملت مي پردازيم           ٢٢
آمده ساكنان اين سرزمين را كه سرخپوستان       ) اياالت متحده   (ما به اين كشور     . ا فتح كرده اند   مانند ماسرزمين خود ر   

به همين صورت اسـرائيل بـه رهبـري يوشـع ، كـه مطيـع                . بوده انداخراج كرده ايم و آن را از آن خود ساخته ايم             
سرزمين را رانده آنـرا از آن خـود         بني اسرائيل ساكنان اين     . خداوند بود به فلسطين آمده آن را از آن خود كردند          

اولين روساي جمهور ما، واشـنگتن      . نخستين پادشاهان آنها مثل داود و سليمان ، افرادي بزرگ و توانا بودند            . ساختند
ولي افرادي كه بعد از آنها روي كار آمدند، هر كدام از ديگـري فاسـدتر بودنـد، تـا                    . و لينكلن مردان بزرگي بودند    

مردم به قدري مدرن اند كه ديگر نمي خواهند به كالم واقعي خداوند          . ست مانند عصر كنوني ما    در. نوبت اخاب شد  
 .گوش كنند

  مي توانيد تاثير پيغام يك خادم خداوند را روي مردمي اينچنين مدرن حدس برنيد؟ چـرا اينطـور شـد؟ چـون                        ٢٣
آنچه كه مـي گفـت بـراي آنهـا قابـل            . ست  مردم فكر مي كردند كه ايليا ديوانه شده و عقل خود را از دست داده ا               

درك نبود، چون مردم آن زمان بسيار مذهبي بودند، آنها رهبران صـادقي داشـتند و خودشـان نيـز مـردم صـادقي                        
او مي دانسـت كـه     . ايليا مي دانست كه به چيزي بيش از يك دوره الهياتي ، يا يك پيغام معمولي احتياج دارد                 . بودند

الزم است تا مجازات الهـي      " قول خداوند "او مي دانست كه     . ي تنها موعظه كالم كافي نبود     براي شكستن قلبهاي سنگ   



ايليا به خوبي به اين مساله واقف بود كه هر چند با قول خداوند مي آيد اما پيغامي را كـه                     .را بر اين قوم جاري سازد     
امـروزه نيـز همانطوريكـه شـاهد        . مي خواست بياورد با تحقيرتوسط مردم رد مي شود، و داوري خدا خواهد رسـيد              

شما در هر زمان مي توانيد ايـن را مشـاهده كنيـد، زيـرا كـه بعـد از رد شـدن از                        .هستيم همين اتفاق دارد مي افتد     
كمي بعد  . با اجازه شما مي خواهم ايليا را با كليساي امروز مقايسه كنم             .مرزهاي فيض ، فقط و فقط، داوري قرار دارد        

در اين پيغام خدا به ايليا اطمينان داد كه تمام نيازهـايش حتـي نيازهـاي                . يليا، داوري نازل شد   از پيغام خدا توسط ا    
حتي اطمينان داد در اين سه سال و شش ماه كه نبايد باران مي آمد تا زمانيكه خود ايليـا                    . مادي را برآورده مي كند    

هر زماني كه تـو  :"خدا به وي گفته بود. وددرخواست كند و اين طبق كالم خداوند بود، غذاي زميني اوتامين مي ش 
شبنم و باران جز به كـالم مـن         :"...لذا ايليا رو به پادشاه كرده و گفت         " درخواست كني آن موقع مناسب خواهد بود      

آنرا با قحطي روحاني اي كه در حال حاضر حكمفرماست          . رسانيدن چنين پيغامي بار بسيار سنگيني بود      ." نخواهد بود 
  .مقايسه كنيم

هـيچ مـي دانيـد كـه     .   ما همگي اين خشكسالي روحاني را كه بر سرتاسر كشـور سـايه افكنـده حـس مـي كنـيم              ٢٤
انبياء،وقوع اين وضعيت را قبل از بازگشت مسيح نبوت كرده بودند؟ آنها وقوع يـك قحطـي در كشـور را پيشـگويي                  

تشـنگي و  . هم اكنون اين روز فرا رسيده اسـت       . كرده بودند،نه فقط قحطي نان ، بلكه نيازمندي به شنيدن كالم خدا           
بـدين ترتيـب موضـوع قحطـي و تشـنگي        . )١١:٨عاموس  (گرسنگي براي شنيدن پيغام واقعي خداوند حس مي شود          

گناه و بي ايماني معلمان كاذب و نوآوران كليسا باعث شد كه كليسا به وضعيتي               . روحاني را به موازات هم مي گذارد      
آنها از كالم خدا و از انبياء رو برگردانيـده انـد تـا بـه الهيـات        . ديك داوري را طلب مي كند     دچار شود كه وقوع نز    

ولـي كـاري نمـي    . خدا در چنين زمانهايي وارد ميدان مي شود. مدرن كه براي تفسير كالم بكار مي رودگوش كنند  
 .كند مگر آنكه از قبل آن را به واسطه خادمش به قوم خود اطالع دهد

ر روي كالم خدا و وعده باز بود، و همان چيزي كه مظهري از جهل مي پنداشتند، همـان وسـيله نجـات                       چشمان او ب  
چيزهايي را كه مردم جهالت مي نامند در نزد خدا بسيار بزرگ است ، و آنچه را كه جهل مي نامنـد،      . خانواده او شد  

ايـن تفـاوت بـين    . حمقانه مي داند و بـرعكس     آنچه كه دنيا عظمت مي نامد، خدا آن را ا         . ما آنهارا بزرگ مي دانيم      
 .عيسي مسيح ديروز، امروز و تا ابد همان است . راستي و دروغ است 

بـه  .   به ياد داشته باشيد كه ايليا طبق نقشه خدا به آن مكان مخفي رسيد، بواسطه دعوت خود موافق با كالم خـدا                       ٥٤
كالم خويش آن دعوت سرنوشـت سـاز را بـراي او بـازگو              اين خاطر بود كه خدا بواسطه علم غيب خود و موافق با             

به اين مساله توجه ! اگرخدا چنين راهي را براي ما در نظر نگرفته است ، به نظرم بعيد مي نمايد كه موفق باشيم             . كرد
كنيد، پيش از آغاز خشكسالي ايليا وارد اين مكان مخفي شد تا زنـدگي خـود را نجـات دهـد، ايـن يـك تصـوير از                            

از االن عـروس برگزيـده شـده اسـت ولـي در      . ست كه خداقبل از نزول داوري بر زمين آن را جدا مي كنـد   كليسا
عروس هم اكنون در حالت انتظار اسـت ، غـذا را مـي         . حالت انتظار است تا زمانيكه داوري الهي بر زمين نزول كند          

بـه پيشـواز رخـدادي    ) انسانها( است كه هر انسان آگاهي فهميده . خورد و از بركات سماوي با شادي بهرمند مي شود         
 !ما هم اكنون در زمان داوري هستيم . مي روند

اگر خواست خـدا باشـد، يكشـنبه بعـد بيشـتر          .   آنروز صبح برادر بانكس وود و خيلي هاي ديگر در آن كوه بودند              ٥٥
 امشب جلوي خود را     مكاشفه عظيمي به من عطا شده و به زحمت مي توانم          . درباره اين موضوع صحبت خواهم كرد     

قـول  "خداوند، مدام و پشت سرهم چيزهايي به من نشان مي دهد و همه در اقتدار    . بگيرم تادرباره آن چيزي نگويم      
 .مي آيند"خداوند

خداوند چنين :"  شما بارها و شايد هزاران بار به هنگام گوش كردن به نوارهاي مغناطيسي شنيده ايد كه مي گفتم                 ٥٦
البتـه  . و حتي روزنامه ها و مجالت باالجبار مطالب عنوان شده را تاييد كرده اند             " تفاق خواهد افتاد  مي گويد، فالن ا   



آنهانمي دانند كه مساله از چه قرار است ، ولي شاهد وقوع آن بودند، البته اين را هم نمي دانند كه چه چيزي اسـت            
 .ه بيان دقيق حقيقت بودمعني اش اين است كه كالم اعالم شد. ، ولي شاهد تحقق آن بودند

ايليـا  . قبل از دعا براي بيمـاران       .   در تمام آن مدت ايليا يك جاي مخفي داشت كه خدا براي او مقرر كرده بود                 ٢٥
اين كار را يك جماعت مذهبي ، پادشاه يا خود او انجام نداده             . يك جاي مخفي داشت كه خود خدا مهيا كرده بود         

ايـن  . ا در اين مكان مخفي ، در تمام مدت خشكسالي ، غذاي ايليا را تامين مي كـرد        خد. بود، بلكه كار خود خدا بود     
" نكند غذا ديگر تـامين نشـود      "و يا   " فردا چه اتفاقي مي افتد؟    :"الزم نبود ايليا از خود بپرسد     . غذا هر روزتامين مي شد    

 . پرجاللي بودچه چيز" كه به كالغها دستور داده ام كه به تو غذا بدهند:"خود خدا گفته بود
  اين تصوير نمونه اي از محل پنهاني است كه در مسيح داريم و اين در زماني است كه شوراي كليساها اعالم مـي              ٢٦
ما خود شاهد آن هستيم كه قدرت بزرگ خدا از كليساها گرفته شده است ، بطوريكـه  ." زمان معجزات گذشت  :"كند

آنها صـورتي  . مي دانيم كه اين مطلب حقيقت محض است . شده اندبه نحاس صدا دهنده و سنج فغان كننده تبديل       
آنها همان كاري را مي كنند كه داود با آن گاري اي كه بـه گـاو                 . ازدينداري دارند ولي قوت آن را انكار مي كنند        

رد آن موقع داود داشت از كالم دور مي شد، وقتيكه كـالم جلـوي آنهـا مطـرح شـد، آن را                       . بسته بودانجام مي داد   
 .كردند، چون از آن فاصله گرفته بودند

بـه خيـال خودشـان كـالم را در          . آنها از كالم منحرف شده بودند     .   قوم در زمان ايليا نيز همين كار را كرده بود           ٢٧
خدا در آن موقع خود را آماده كرده بود تا بـي ايمانـان را مجـازات                 . اختيارداشتند، ولي در حقيقت آن را نداشتند      

وقتيكـه خـدا در     . اين روش هميشـگي خداسـت       . رعين حال راه فراري را براي ايمانداران گذاشته بود        كند، ولي د  
وقتيكه مصر را تهديد كـرد و آن را  . زمان نوح تصميم گرفت كه زمين را از بين ببرد در نجاتي را براي نوح مهيا كرد                

ور ممكن است خدا در جايي كـه راه نيسـت   چط. مجازات نمود، راه نجات را نيز از طريق دريا براي قوم خود گشود     
 . راهي را بوجود آورد؟خدا قادر است اين كار را انجام دهد، چون خود او آن راه است 

  الزم است به اين واقعيت پي ببريم كه ما هم اكنون در حساسترين و مهمترين برهه از تاريخ بشريت بسر مي بـريم       ٢٨
. بلكه اين كليساها هستند كه ما را به وحشت مي اندازنـد           . گر دارند بترسيم    مانبايد از موشكهايي كه كالهك جستجو     . 

خدا راه فراري براي ايليا آماده كرده بـود و همـين            ! حساس بايد بطور خاصي هوشيار باشيم       ) ساعت  (در اين دوره    
م و عمـوره و     خدا بخاطر عـدالت خـود، مـردم سـدو         . خدا راهي مهيا ساخت تا فرزندان وفادارش از آن فرار كنند          

كفرناحوم رامجازات كرد، و اين شهرهاي شرير را در آتش و دريا فرو برد و بدين ترتيب اين نسلها را محكوم ساخت                      
ما بـراي فـرار از داوري       . لذا ممكن نيست بعد از انجام همه اين كارها به ما اجازه دهد كه از عدالت وي دربرويم                   . 

 . فرصتي بيشتر از آنهانداريم 

ا براي مقابله با گرايشات مهلك دوره شان ، مردي را برانگيخت كه با اين نيروهـا مقابلـه كنـد، ولـي آنهـا بـه                    خد  ٢٩
به نظر آنها وي مردي وحشي بود كـه  . ايليا به نظر مردم آن زمان متعصب پيري بيش نبود. حرفهاي وي گوش ندادند   

 ! اوند را داشت ولي در عين حال او بود كه كالم خد. از بيابان فراركرده بود

، "كتاب مقدس يك كتاب تـاريخ اسـت         . نبايد كتاب مقدس را لفظ به لفظ تفسير كرد        :"  امروزه معلمان مي گويند     ٣٠
آنها مدعي هستند كه موسـي قـوم        ! حوا يك سيب نخورد بلكه يك زردآلو      : فكرمي كنم كه شنيده ايد چه مي گويند       

ز ميان يك نيزار عظيم كه در كنار دريا رشد مي كرد، لذا از درياي               را از ميان درياي سرخ هدايت نكرده است بلكه ا         
و نبـي اسـرائيل در ميـان دريـا بـر            :"اگر اينطور است پس عبارت كتاب مقدس را كه مي گويـد           . نيزار عبوركرده اند  

 كـرد؟   ، چگونه مي توان توجيه و تفسير      )٢٢:١٤خروج  ("خشكي مي رفتند و آبهابراي ايشان بر راست و چپ ديوار بود           
الزم بود چنين روزي فرا برسد تا خداوند داوري خود را بر بشـريت نـازل                . واقع  اين تفاسير ناشي ازبي عقلي است         

حاضرم هزار دالر به شما بدهم كه يك معجـزه بـه   :"حتي افرادي از كليسا به معجزات ايمان ندارند و مي گويند       ! كند



نها ممكن نيست حتي يك معجزه هم ببينند، اگر چه هـزار معجـزه              آ!" من نشان بدهيد، يك معجزه به من نشان بدهيد        
 .جلوي آنها اتفاق بيفتد

روزي كه اليشع به شهر دوتان رفت ، ارتـش سـوريه شـهر              ! ، اصال اينطور نيست     "اين غير ممكن است     :"  مي گوييد   ٣١
. كه قدرت اسرائيل يك رايي است رامحاصره كرد تا او را اسير كند، چرا كه اهالي سوريه به اين نتيجه رسيده بودند        

مگر نمي دانيد كه اليشع نبي آنچه را كه در خلوتگاهـت مـي گـويي بـه اطـالع                    :"يك مرد به پادشاه سوريه گفته بود      
او را دستگير كنيد چون اين همان مـردي اسـت كـه             : و پادشاه اسرائيل به وي جواب داد      ; پادشاه اسرائيل مي رساند   

وقتيكه جيحزي خـادم اليشـع بيـدار        . بدين ترتيب ارتش سوريه دوتان را محاصره كرد       " .هميشه با مامخالفت مي كند    
اي مولي ، دشمان ما را احاطه كرده اند، ما در محاصره هسـتيم ، امـا مـرد خـدا جـواب                       :"شد، آنرا ديده وفرياد كرد    

اي خداوند چشمان او را بگشـا     :" گفت   اليشع دعا كرده  " مترس زيرا آناني كه با مايند از آنانيكه با ايشانند، بيشترند          :"داد
، پس خداوندچشمان خادم را گشود و او ديد كه اينك كوههاي اطراف اليشع از سواران و ارابه هاي آتشين                    "تا ببيند 

تمنا اينكه اين گروه را بـه       :"نزد اليشع فرود شدند، اليشع نزد خداوند دعا كرده گفت           ) آراميها(چون ايشان   . پر است   
راه :"اليشع ايشان را گفـت      ; ايشان را به موجب كالم ايشان به كوري مبتال ساخت           ) خداوند(پس  " سازي  كوري مبتال   

. )١٩-١٦:٦دوم پادشاهان   ("ازعقب من بياييد و شما را به كسيكه مي طلبيد، خواهم رسانيد           .اين نيست و شهر اين نيست     
 .ظار آنها را مي كشيدسپس آنها را تا وسط شهرهدايت كرد و در آنجا سپاه اسرائيل انت

امـروزه مـردم بقـدري از نظـر روحـاني      .   در كالم آمده است كه خداوند بالفاصله آنها را به كوري مبتال ساخت    ٣٢
. كورشده اند كه قادر نيستند نقشه روحاني خدا را كه در جمع قوم انجام مي دهد و تحقق وعده هاي الهي را ببينـد                       

معجزه ديگـر   :"د، خدا آنها را به كوري مبتال ساخت ، چرا كه هم اكنون مي گويند              امروزه مردم اينطور رفتار مي كنن     
وقتـي كـه ايليـا ربـوده شـد،      ." آنها همين حرفها را در مورد ايليا نيز زده بودند     "اينهااحساسات مذهبي هستند    " نيست  

حركت مي كردند و فرياد     اليشع جاي وي راگرفت و با وجود اينكه جوان بود، زود كم مو شد، بچه ها پشت سر وي                    
از اين حكايت معلوم مي شود كه از اول هم به اين واقعه ايمـان  " كچل پير چرابا ايليا به آسمان نرفته اي ؟    :"مي زدند 

اين افراد باوجود اينكه در زمان ربوده شدن ايليا در ارابه آتش شاهد كارهاي عجيبي در خدمت اين                  . نياورده بودند 
و اينك بچه هاي كوچك آنها پشت سـر ايـن مـرد مـي               . رناباوري و بي ايماني خود ماندند     مرد بزرگ خدا بودند، د    

و مرد خدا بچـه هـا را لعنـت كـرد و دو              " كچل پير چرا به آسمان نرفته اي ؟       :"دويدند و مسخره كنان به اومي گفتند      
 . نفر از آنها را كشتند٤٢خرس 

 
بلكه سعي دارند ما    . آنها به اين بسنده نمي كنند     .  تفسير مي كنند     امروزه نيز آنها مثل گذشته كالم را به روش خود           ٣٣

ولي كتاب مقدس به ما مي گويد كه كالم خدا را نمي توان به دلخـواه                . رامتقاعد سازند كه روش آنها را تقليد كنيم         
ايـن روش  . خدا، كالم خود را تاييد مي كنـد . زيرا كه خود خدا مفسر خود است        . )٢١و٢٠:١دوم پطرس   (تفسير كرد 

 .تفسيرخداست 
هيچگونـه  . و روشنايي شد  " روشنايي بشود :"  همانطوريكه بارها اين موضوع را تكرار كرده ام ، در ابتدا خدا گفت                ٣٤

سـپس  . و اينطـور شـد    " بـاكره آبسـتن خواهدشـد     :"خدا باز گفـت     . تفسيري الزم نبود چونكه كالم به تحقق پيوست         
 اين كار را كرد، او درباره كارهايي كه قرار بود در زمانهاي آخر انجام بدهد                و" روح خود را خواهم ريخت      :"فرمود

وجود دارد؟ خدا مفسر خـودش  لذا چه نيازي به مفسر . صحبت كرد و هم اكنون همين كارها را دارد انجام مي دهد     
زمـاني كـه    . انسانهامي توانند بزرگترين چرنديات را بگويند، اين گفته ها خدا را از كار بـاز نخواهـد داشـت                    . است  

عيسي روي زمين بودبه اندازه ايام ما با بي ايماني مواجه شد، شايد آن زمان بدتر هم بود ولي هيچ چيز نتوانست سد                       
 .ت كرده و كار خود را به انجام رسانيد و خدا هم عمل وي را تاييد كرداو استقام. راه او شود



اين من نيستم كه اين كارها را انجام مي دهـم           " او در من ساكن است      ...تنها نيستم ، بلكه من و پدر      :"  عيسي گفت     ٣٥
گر كارهاي وي را انجام ولي ا. اگر كارهاي او را انجام ندهم ، پس به من ايمان نياوريد      . بلكه پدري كه در من است       

كتـب را   :"در جاي ديگر گفته     ". به كارهايي كه انجام مي دهم ايمان بياوريد       "دهم ، و شمابه من ايمان نياوريد، الاقل         
يوحنـا  ("تفتيش كنيد زيرا شماگمان مي بريد كه در آنها حيات جاوداني داريد و آنهاست كه به من شهادت مي دهـد                    

اين كتـب هسـتند     . چه كسي هستم    " عيسي  "رمايد اين كتب هستند كه مي گويند من         عيسي مي ف  ! چه سخني   . )٣٨:٥
خدا . كه مشخص مي كنند در چه ساعتي بسر مي بريم و چيزهايي كه جلو چشمان ما انجام مي شوند چه معني دارند                      

 قادر نيست   هيچ كس بجز خدا نمي تواند مردگان را زنده كند، هيچ كس بجز خدا             . خود در ميان قوم خويش است       
عيسـي مسـيح ديـروز،      :"در تاييد اين حرف كتاب مقدس مي فرمايـد        . اين كارهايي را كه اكنون انجام مي شود بكند        

 ).٨:١٣عبرانيان ("امروز و تا ابد همان است 

معجزات مربـوط بـه زمـان گذشـته         :"  ما به خوبي مي توانيم گرايشات مدرن مردم را مالحظه كنيم كه مي گويند               ٣٦
ولي ايليا با خشونت آنها را مخاطب ساخته و         !" ردم فقط تحريك شده اند و تحت تاثير احساسات خود هستند          هستند،م

حتـي شـبنم و بـاران       :"مالحظه كنيد، طوري صحبت مي كند كه گويي خـودش خداسـت             . الهيات آنها را مي كوبد    
پيغمبران عهـد عتيـق و هـر دوره          ...بله نبي آنقدر در حضور خدا مانده بود كه        ." نزول نخواهد كردجز به سخن من       

به ياد داريد . بود) كلمه (پيغام آنها خود كالم . ديگر تا زماني كه خود به كلمه تبديل شوند در حضور خدا مي ماندند             
 ". خداوند چنين مي گويد:"كه مي گويند

د كامال خالف جهت افكـار  ممكن بود حرفهايي كه مي زدن.   اين مردان پيغام خود را از خدا دريافت كرده بودند ٣٧
آنهابوده باشد و يا شايد به زحمت آنرا درك مي كردند، ولي با اين وجود دقيق  كالم خدا را از زبان خـود جـاري                          

از آنجـايي  ! چـه ادعـايي   ! ا ه  " نه باران ، نه شبنم خواهد آمد مگر به كالم من            : خداوند چنين مي گويد   :"مي كردند 
زيرا خداونـد يهـوه     :"آمده است    ٧:٣عاموس نبي   در كتاب   . بود كالمش كامال تاييد شد    كه ايليا درحضور خدا مانده      

 ."كاري نمي كند جزاينكه سر خويش را به بندگان خود انبيا مكشوف مي سازد

مجهـز بـود و     " قول خداوند "ولي او به    " او يك ديوانه متعصب است      :"آنها با خود مي گفتند    .   مردم اول خنديدند    ٣٨
نظـر بـه اينكـه خـدا بدينگونـه      . ليل قرار بود باران نبارد، خدا آن را بر خادم خود ايليا مكشوف ساخته بود      به همين د  

اما بر عكس مـردم او را بـه بـاد       . خدمت ايليا را تاييد كرده بود، قاعدت  مردم بايستي به او ايمان بياورند و توبه كنند                
آب انبارها پر هستند، در رودخانه آب فراواني جـاري          ." ان داريم   به اندازه كافي آب بار    ! اه  :" مسخره گرفته و گفتند   

ولي كتاب مقدس به ما مي گويد كه در مدت سه سال و نيم حتي از شبنم خبري نبود، اين يـك انسـان نبـود                          . است  
يده بدين ترتيب ، وقتي انساني از جانب خدا مي آيد، و وقتي مردي برگز             . بلكه خدا بواسطه انسان صحبت كرده بود      

قـول  "او فرستاده شد تـا كلمـه بـه كلمـه            . باشد، پيغام و پيغام آور يكي مي شوند       " خداوند] |واقعي  [قول  "و مجهز به    
 .به همين دليل نبي و پيغام وي يكي مي شوند. را بنماياند" خداوند

الهيداني كـه  . وند  اگر كسي عضو يك فرقه مسيحي است و به شدت بدان وابسته مي باشد، او و فرقه او يكي مي ش           ٣٩
آمـد، او   " قـول خداونـد   "وقتـي كـه ايليـا بـا         . الهياتش به شدت به يك فرقه وابسته است ، او و پيغامش يكي مي شود              

بـه همـين ترتيـب كـالم خـدا و پيغـام آور              . )١٤و١:١يوحنـا   ( وقتي عيسي آمد، وي كلمه بـود      . وپيغامش يكي شدند  
وي همان شخصي بود كه انبياء درباره       . ي كالم موعظه شده بود    عيس. اين درست است    . هرعصري هميشه يكي بودند   

، در آغاز خدا در سفر پيدايش درباره ذريت زن          "اينك باكره آبستن شده و پسري خواهد زاييد       :"اواخبار كرده بودند  
 و جميـع    داود. )١٥:٣پيـدايش   (فرموده بود كه او سر مار را با پاشنه خود خواهد كوبيد و مار پاشنه او را خواهـد زد                   

 . او كالم متجلي بود. انبياء از او سخن گفته و در همه اعصار درباره او اعالم كردند



آيـا  .   آيا متوجه شده ايد هدف من از بيان اين مسائل چه بود؟ امروز صبح بصورت واضح با شـما صـحبت كـردم             ٤٠
يابند، مردگان زنده مي شوند و لنگان       اقتدارخدا را در كليساي زنده يعني عروس مالحظه مي كنيد؟ بيماران شفا مي              

انجيل در قوت خود پيشرفت مي كند، و دليل آن اينسـت كـه پيغـام و                 . خرامان وكوران بينايي خود را باز مي يابند       
بـاران  :"آمد و گفت " قول خداوند"وقتي كه ايليا، پيش پادشاه با . كالم در كليساست ، در يكنفر . پيغام آور يك هستند   

 .اين ايليا نبود، بلكه خدا در ايليا. كالم خدا با ايليا بود" مدديگر نخواهدآ
  به دفعات داستان آن خانمي را كه عضو فرقه علم مسيحي بوده و پيش من آمده بود برايتـان تعريـف كـرده ام ،                           ٤١

 آقاي برانهام شما هميشه به عيسي الوهيت :"وي به من گفت 

او الهـي   :"جـواب دادم    !" او را خدا مي كنيد    :"جواب داد ." ال شما اين باشد   اميدوارم تنها سو  :"به او گفتم    ." مي دهيد 
يـك بخـش    :"به او گفتم    " او فقط يك پيغمبر بود، يك مرد خوب ، ولي شخصيت الهي نداشت              ! آه  :"آنگاه گفت   "بود

كـه جلـوي    در انجيل يوحنا آمـده      :"جواب داد " كتاب مقدس را كه ثابت مي كند عيسي خدا نبود به من نشان دهيد             
انسان بود كـه در جلـوي قبـر    . البته كه گريست چون هم انسان بود و هم خدا:"آنگاه به او گفتم   " قبر ايلعاذرگريست   

بعنوان انسان از گرسنگي رنج كشيد، ولي وقتي كـه پـنج هـزار           . اما الزم بود خدا باشد تا مرده را زنده كند         . گريست  
اين انسان بود كـه در قـايق خوابيـده بـود،     ." ن خدا بود كه اينكار را مي كردنفر را با پنج نان و دوماهي غذا داد، اي       

من و پدر يكـي هسـتيم ،        :"چرا؟ چون او و پيغامش يكي بودند، عيسي گفت          . ولي خداست كه طوفان راآرام ساخت       
 ."پدر در من زندگي مي كند،چون در او پري الوهيت مكشوف شده بود

ت دوره كليسا را مي دادم متوجه چيز عجيبي شدم ، براي من قابل درك نبود كـه          مدتي پيش وقتي كه پيغام هف       ٤٢
براي من قابل تصور نبود كـه مـردي سـي و سـه سـاله      ". مويهايش چون برف سفيد بود:"درباره عيسي گفته شده باشد    

 از دوسـتاني    به دانشمند الهيات پنطيكاستي رجوع كردم كه شخصي بسـيار بـاهوش و            . مويهايي چون برف داشته باشد    
برادر برانهام اين چهره مسيح جالل يافته است ، ظاهرش پس از جالل يـافتن بايـد                 :"او به من گفت     . بسيار عزيزاست   

در رفرنس كتاب مقدسم    . بنده هنوز متقاعد نشده بودم ، وارد اتاق خود شدم تا با خدا صحبت كنم                ..." اينطوري باشد 
جامه اش چون برف سفيد بود و موهـاي  . و قديم االيام جلوس فرمود:"...  شدتوجه ام به آياتي از كتاب دانيال جلب     

خداوندا نمي دانم چه بگويم ولي مسئوليتي دارم ، اين مساله به            : پس گفتم   . )٩:٧دانيال  ("سرش مانند پشم خالص بود    
" اونـدا ايـن چيسـت ؟   خد:"گفتم . يكسال پيش ياحتي بيشتر برمي گردد، يعني قبل از آنكه راز هفت مهر مكشوف شود              

او يك قاضي بود و يك كاله گيس سفيد بر سر داشت ، همانطوريكه              . اينك مردي جلوي من ايستاده بود     . نگاه كردم   
بدين ترتيب ، روياي عيسي     . مي دانيد، قضات درگذشته كاله گيس سفيد بر سر مي كردند، كه نشانه اقتدار مطلق بود               

خـدا همـين    . يعني او مرجع نهايي است      . گان معلوم است براي من تاييد كرد      با موي سفيد، اين حقيقت را كه بر هم        
 .او مرجع نهايي است " اينست پسر حبيبم ، او را بشنويد:"مساله را در كوه تبديل هيات تاييد نمود

 آن هفـت  وقتيكه ابـر بـا  .   حال اندكي به گذشته برگرديم ، به زمانيكه پيغام درباره هفت مهر هنوز داده نشده بود               ٤٣
فرشته كه شكلي هرم مانند تشكيل داده بود پديدار گشت ، به من گفته شد كه به جفرسـون ويـل برگـردم و دربـاره                          

به من اطمينان داد كه مرا در اين امر همراهي خواهد كرد و معنـي تمـام چيزهـاي                  ) خدا(او  . هفت مهرموعظه كنم    
 . گم شده را به من نشان خواهد داد

ولـي وقتـي كـه      . آنچه كه بر پشت كتاب مهر شده است ، در كتاب نوشته نشده است               :  مي كردم      من هميشه فكر    ٤٤
اين مساله براي من مكشوف شد، خدا به من فهماند كه ممكن نبود اينطوري باشد، اين نوشته چيزي نبود كه در كتاب                      

ه كـالم نبـوت ايـن كتـاب را بشـنود،            زيرا هر كس را ك    :"نوشته نشده باشد، بلكه چيزي بود كه در آن نهان مانده بود           
و هـر گـاه   . شهادت مي دهم كه اگر كسي بر آنها بيفزايد، خدا بالياي مكتوب در اين كتاب را بر وي خواهـد افـزود        

كسي از كالم اين نبوت چيزي كم كند، خدا نصيب او را از درخت حيات و از شهر مقدس و از چيزهايي كه در اين                         



پس مي شود نتيجه گرفت كه اين راز در مدت هفـت            . )١٩ و   ١٨:٢٢مكاشفه  (."اهدكردكتاب نوشته است ، منقطع خو     
اين مساله درباره تعميد آب . هر مهري رازي را باز مي كند   . دوره اي كه كليسا پشت سر گذاشت در داخل كتاب بود          

 .ندو چيزهاي زيادي كه كليسا بدون مالحظات الزم سعي كرده است آنها را توضيح دهد، صدق مي ك
  وقتي كه ابر ارتفاع گرفت ، همه تماشاچيان در كاليفرنيا، مكزيكو، تيكسون و جاهاي ديگر عكسهايي از اين پديده                     ٤٥

 و خود من ، وقتي      GENE|NORMANN و برادر جين نورمن      FRED|SOTHMANNبرادر فرد سوتمن    . مرموز گرفتند 
هر . ته شد، ولي كسي نمي دانست چه اتفاقي افتاده است           بدين ترتيب عكسها گرف   . كه ابر ارتفاع گرفت ، آنجا بوديم        
 .به نظر عده اي به بالهاي فرشته اي شباهت داشت كه عقب برده شده بود و غيره . كسي شباهتي در اين ابر پيدا كرد

عكـس بـه چهـره    .   ولي روزي كه عكس را به ميزان يك چهارم چرخش كامل ، به سمت راسـت متمايـل كـردم               ٤٦
كاله گيس سفيد بر سر داشت ، و به سمت پايين يعني بـر       . هوفمان كشيده بود شباهت تمام پيدا كرده بود       خداوندكه  

آسمان ، كتابمقدس و پيغام ، همه       . زمين نگاه مي كرد، و در اين حالت نشان مي داد كه مرجع نهايي قدرت مي باشد                
اين نكته با كاله گيس و ريش       ). مرجع نهايي   (شد  به اتفاق و به يك شكل مي گويند كه او صاحب باالترين مقام مي با              

براي اولين بـار    . تصوير كاملي است    . بسياري از شما تابلوي مذكور را ديده ايد       . تيره رنگ موردتاكيد قرار مي گيرد     
راديدم چهره او به نقاشي هوفمان شباهت داشت ، واقعيت اينست كه تا آنموقـع اثـر ايـن هنرمنـد                     ) خداوند(كه او   

از آن به بعد يكـي  .  ديدم BILLY|SUNDAYسالها بعد اين تابلو را در دعا خانه بيلي ساندي       .را نديده بودم    بزرگ  
 .از كپي هاي آن تابلو راهميشه در خانه نگهداري مي كنم 

. ديده بودم در آسمان ظـاهر گشـت         ) وقتي هنوز پسر بچه اي بودم       ( و اينك همان خدايي كه در زمان كودكي          ٤٧
 سـال بعـد     ٣٣و  .  راوقتي كه بيرون بودم در مزرعه اي كه اكنون ساختمان مدرسه را ساخته اند ديده بودم                  اين رويا 

خدا در آسمان تاييد كرد كه حقيقت را ديده بودم ، ظاهر او شباهتي به نقاشي هاي عرفاني كه از تصور انسان ناشـي                        
ابلويي دارند كه ظاهر  مسيح را نمايش مي دهـد، آنجـا             آنها در آنجا ت   . مي شود، مثل نقاشي مسيح در واتيكان ، ندارد        

مسيح با يك ريش به طول يك سانتيمتر كه چانه و گوشه هاي دهانش را مي پوشاند نمايش داده شـده اسـت ، و بـه                           
 !اين نقاشي تصوير مسيح مي گويند

زد، يك نقاش يونـاني آدم و         اين مساله مرا به ياد آنچه كه روزي در يك كارنوال قديمي ديده بودم مي اندا                 ٤٨،٤٩
من معتقدم آدم زيبـاترين     . اين يك درك جسماني از يك مساله روحاني است          . حوا را باظاهري حيواني كشيده بود     

ولي يك تفكـر جسـماني همـه        . مردي بود كه تابحال زندگي كرده و حوا زني بود برخوردار از هر كمال و جمالي                 
كند، اما خدا حقيقت را مي فرستد و آن را با قدرت خويش به نمايش مي          چيز را در چهارچوب فكري خود تلقي مي         

 .در زمان اخاب نيز همين مساله به عينه روي داد. گذارد
كـالم  (  پس هم اكنون دريافتيم كه چرا و چطور ايليا قادر بود اتفاقي را پيشگويي كنـد، پيغـام در زمـان مناسـب                      ٥٠
اگر نوشته هـا را كـه       :"عيسي گفت   . ام آور، پيغام و كالم دقيق  يكي شده بودند         وپيغام آور، يا به عبارت بهتر پيغ      ) خدا

 ).هستند(دقيق  اينطور است ، انسان و پيغام يكي مي شوند " درباره من آمده اند به انجام نرسانم به من ايمان نياوريد

بـه پيغـام    . خـدا را نمـي پذيرنـد        اگر امروزه مردم به تحقق اعمال خدا ايمان ندارند، دليلش آن است كه پيغام                 ٥١
 . است "غذاي مخفي "ولي براي كسانيكه پيغام خدا براي اين ايام ايمان دارند، اين چيزها همان . ايمان ندارند

همانطوريكـه ارتـش    .   مالحظه مي كنيد كه چطور خدا آن را پنهان داشت ، بطوريكه مي بينند ولي نمـي فهمنـد                    ٥٢
تا متوجـه غـذاي حقيقـي و        . ال ساخت ، به همين شكل خدا بي ايمانان را كور مي كند            را به كوري مبت   ) ارام  (سوريه  

 .راستين ايماندارنشوند
ولي چشمان او بـر روي كـالم        .   وقتي كه نوح مشغول درست كردن يك كشتي بود، او را جاهل تلقي مي كردند                ٥٣

چيزهايي را  .  وسيله نجات خانواده او شد     خدا ووعده باز بود، و همان چيزي كه مظهري از جهل مي پنداشتند، همان             



. كه مردم جهالت مي نامند در نزد خدا بسيار بزرگ است ، و آنچه را كه جهل مي نامند، ما آنها را بزرگ مي دانـيم                           
عيسـي  . اين تفاوت بين راستي و دروغ اسـت         . آنچه كه دنياعظمت مي نامد، خدا آن را احمقانه مي داند و برعكس              

 .روز و تا ابد همان است مسيح ديروز،ام
بـه  .   به ياد داشته باشيد كه ايليا طبق نقشه خدا به آن مكان مخفي رسيد، بواسطه دعوت خود موافق با كالم خـدا                       ٥٤

اين خاطر بود كه خدا بواسطه علم غيب خود و موافق با كالم خويش آن دعوت سرنوشـت سـاز را بـراي او بـازگو                          
به اين مساله توجه ! ا در نظر نگرفته است ، به نظرم بعيد مي نمايد كه موفق باشيم        اگرخدا چنين راهي را براي م     . كرد

كنيد، پيش از آغاز خشكسالي ايليا وارد اين مكان مخفي شد تا زنـدگي خـود را نجـات دهـد، ايـن يـك تصـوير از                            
 اسـت ولـي در   از االن عـروس برگزيـده شـده   . كليساست كه خداقبل از نزول داوري بر زمين آن را جدا مي كنـد   

عروس هم اكنون در حالت انتظار اسـت ، غـذا را مـي         . حالت انتظار است تا زمانيكه داوري الهي بر زمين نزول كند          
بـه پيشـواز رخـدادي    ) انسانها(هر انسان آگاهي فهميده است كه  . خورد و از بركات سماوي با شادي بهرمند مي شود         

 !ما هم اكنون در زمان داوري هستيم . مي روند
اگر خواست خـدا باشـد، يكشـنبه بعـد بيشـتر          .   آنروز صبح برادر بانكس وود و خيلي هاي ديگر در آن كوه بودند              ٥٥

مكاشفه عظيمي به من عطا شده و به زحمت مي توانم امشب جلوي خود را               . درباره اين موضوع صحبت خواهم كرد     
قـول  "ايي به من نشان مي دهد و همه در اقتدار خداوند، مدام و پشت سرهم چيزه   . بگيرم تادرباره آن چيزي نگويم      

 .مي آيند"خداوند
خداوند چنين :"  شما بارها و شايد هزاران بار به هنگام گوش كردن به نوارهاي مغناطيسي شنيده ايد كه مي گفتم                 ٥٦

البتـه  . كرده اند و حتي روزنامه ها و مجالت باالجبار مطالب عنوان شده را تاييد             " مي گويد، فالن اتفاق خواهد افتاد     
آنهانمي دانند كه مساله از چه قرار است ، ولي شاهد وقوع آن بودند، البته اين را هم نمي دانند كه چه چيزي اسـت            

 .معني اش اين است كه كالم اعالم شده بيان دقيق حقيقت بود. ، ولي شاهد تحقق آن بودند
فرشته خداوند آمد و وقـايعي را كـه قـرار           . دخانه بوديم   ، در حاليكه ما اينجا كنار رو      ١٩٣٣  يكي از روزهاي سال       ٥٧

" بيلي معنـي ايـن چيسـت    :"خيلي از كساني كه در ساحل ايستاده بودند پرسيدند       . بود به وقوع بپيوندد از پيش گفت        
مصمم بودم بـه هـر قيمتـي    " من ايمان دارم ، شما ايمان نداريد . به خاطر من نيست ، به خاطر شماست         :"جواب دادم   

آيا تو فكر مي كني با اين هفت سال مدرسه اي كه رفته اي ، بتـواني                 :"آنگاه كشيشي به من گفت      . ه شده جلوبروم    ك
ولـي نمـي    ". همه جاي دنيا رفته وبراي سالطين ، قدرتمندان و پادشاهان دعـا كنـي ، ايـن را از كلـه ات دور كـن                          

 سال از آن موقع مي گذرد، همه چيـز          ٣٣ و هم اكنون كه      .درقلبم نقش بسته بود   " كله ام دور كنم     "توانستم آن را از     
او بـه كـالم خـدا       . اوخداست و ممكن نيست اشتباه كند يا از كاري قاصر باشـد           . طبق كالم او به تحقق پيوسته است        

 .وفادار است ، هيچ وقت به اين شك نكنيد
ش درباره آن روزي صـحبت كـردم   چند لحظه پي.   هم اكنون ميدانيم كه زمان تحقق داوري نزديك شده است          ٥٨

در . وقتي كه برادر وود خانه را ترك مي كرد خانمش بيمار بـود            . كه به اتفاق برادر بانكس وود از كوه باال مي رفتيم            
حاليكه پشت سرم حركت ميكرد، متوجه شدم كه صورتش سرخ شده است ، فكر كردم كه باال رفتن از اين كوه براي                      

همان تپه هاي عريان كه در آنها فرشتگان خداوند بـر مـن ظـاهر               . ه قدمها را آهسته كردم      آنگا. او كار مشكلي است     
وقتي به قله تپه رسـيديم ،       . شده بودند، جلوي چشمانم نمايان شدند و دانستم كه داريم بدان سمت حركت مي كنيم                

خداوند چنين مـي    : راه خود بگو  اين سنگ را بگير و به هم      :"به اطراف خود نگاه كردم ، آنگاه روح خدا به من گفت             
و ! سنگ را برداشتم و گفتم برادر بانكس نمي دانـم چـرا           " گويد، در همين ساعتهاي آينده جالل خدا را خواهي ديد         

از مـن   " خداوند چنين مي گويد، جالل خدا را خـواهي ديـد          :"چون سنگ را به هوا پرتاپ كردم ادامه داده گفتم           



فكر نمي كنم كه به طـور مخصـوص بـه تـو و يـا بـه                  :"به او جواب دادم     "  ربطدارد؟ آيا مساله به همسرم رابي    :"پرسيد
 .همسرت ربط داشته باشد، فقط مي دانم كه ازقول خداوند گفته شده است 

، يكـي از آنهـا كـه كشيشـي          )عده زيادي از آنها امشب در ميان ما هسـتند         . (  فردا صبح خيلي ها به ما ملحق شدند         ٥٩
در كاليفرنيـا يكـي از      . برادر برانهام اسـم مـن داگـالس مـك هـاگ اسـت               :"نزديك شد و گفت     بودبلند شد، به من     

مي خواهم سوالي از شما بكنم ، آيا خداوند اينجا هم به شما رويـا               :"دست او را فشردم و به من گفت         "معاونانت بودم   
اما وقتي كـه روي خـود را برگردانـدم    ." بله برادر، ولي اينجا آمده ام تا كمي استراحت كنم  :"به اوگفتم   " مي دهد؟ 

جناب كشيش مـك هـاگ آن حساسـيتي كـه در            :"در رويا ديدم كه پزشكي نشسته ، او را معاينه مي كرد و مي گفت                
چشم شما مشاهده شده باعث خواهد شد كه چشمان خود را از دست بدهيد، دو سال تالش كردم ولي ديگـر كـاري            

 ".از دستم برنمي آيد

آنچه كه مي خواستي از من بپرسي ، به چيزي كـه پزشـك چنـد روز پـيش دربـاره                     :"برگشتم و گفتم      به سوي او      ٦٠
بخـاطر  :"بـه او گفـتم    .  بود و او عينك دودي به چشم زده بود         ١١نزديك ساعت   ". چشمت گفته است مربوط مي شود     

ـ                     ه اسـت كـه آنـرا از        آفتاب نيست كه عينك دودي به چشم زده اي ، بلكه به خاطر چشمت است ، چون پزشـك گفت
در حاليكه رو برمي گرداندم تـا دور شـوم ،           . و شروع به گريستن كرد    ". همينطور است   :"جواب داد ".دست مي دهي    

خداونـد  :"آنگـاه گفـتم     . دوباره او را در رويا ديدم كه جلوي من ايستاده بود و با چشمان روشن به من نگاه مي كرد                   
همين پاييز گذشته با او به شكار رفتم و از من و ديگران بهتر مي               ". ي داد چنين مي گويد، اين چشم را ازدست نخواه       

 .ديد
  آنگاه روياي ديگري جلو چشمم آمد و پيرزني را ديدم كه در حين بيرون آوردن جوراب خود، پـايش را نشـان                        ٦١

و چون به ايـن پايهـا نگـاه         ." پسرم اگر برادر برانهام را ديدي به او بگو كه براي پايهايم دعا كند             :"مي دادو مي گفت     
مـادرت بـانويي اسـت بـا        :"كردم متوجه شدم كه تومورهاي كوچكي در پايهايش رشد كرده بودند، پس به او گفتم                

موهاي خاكستري ،قبل از اينكه حركت كني به تو گفت كه در صورتي كه مـرا ببينـي ، از مـن بخـواهي كـه بـراي                            
مـن  " عين حقيقت است :"يدن اين حرف نزديك بود از حال برود و گفت           با شن ". پايهاي پوشيده از تومور او دعاكنم       

 ."بگو ناراحت نباشد او رامطمئن كن كه خوب مي شود:"به او گفتم 

روي رابرتسون آنجـا بـود و مـن         " زود از جاده بيرون بيا    :"  مي خواستم دوباره راه بروم كه صداي خدا را شنيدم             ٦٢
برادر روي هر چه زودتر     :"دست روي شانه اش گذاشتم و به او گفتم          .  بود مي دانستم كه وي در جنگ شركت كرده       

در " زود از جـاده خـارج شـو و مخفـي شـو            :"به او گفـتم     " چه شده است ؟   :"گفت  !" ازجاده خارج شده و مخفي شو     
) خـدا (او  حاليكه فرارمي كرد كلنگي را كه در دستم بود بر زمين گذاشتم و برگشتم تا كاله خود را بردارم و اينـك                       

جالل خداونددر گردبادي نازل شده و صخره بزرگي را از كناره كوه جدا كرد و بادي كـه گـويي حاصـل                      ! آمده  
تكه سنگهايي كه سقوط مي كردند، بوته       . يك انفجار بود وزيدن گرفت وجايي كه در آن بودم به سختي تكان خورد             

ي سرم مي چرخيدند، سپس گردباد به شكل يك قيف ارتفاع           ها را از جا كنده و در ارتفاع چند پا ازمن در هوا و باال              
پس از بار سوم ، وقتي كه ارتعاش تمام شد، برادر بانكس نزد من آمـده                . گرفت و اين صداي مهيب سه بار شنيده شد        

نمي " خدا در گردباد ظاهر مي شود     "به او جواب دادم     ". چه بود؟ :" اوگفت  " بله  :"گفتم  " منظور تو اين بود؟   :"و گفت   
دانستم كه آيا خدا اجازه مي دهد كه اين موضوع را با ديگران در ميان بگذارم يا نه ، لحظه اي چند در ايـن مـورد                           

اين محكوميـت الهـي اسـت كـه سـاحل غـرب را       "اضافه كردم .دعا كردم و خدا به من اجازه داد كه اينكار را بكنم     
يد كه چندساعت بعد چه شد، چنـد سـاعت بعـد زمـين لـرزه اي                 امروزه به اين مساله نگاه كنيد و ببين       ." دربرمي گيرد 

فـيض رد   . ما بسوي داوري پيش مي رويـم        . قرار است كل ساحل غربي در آبها فرورود       . آالسكا را به شدت تكان داد     



حيـات مـا    . را در دسترس داريـم      ) روحاني  (يعني خوراك آسماني    . شد، ولي جالل بر خدا، خوراك مخفي داريم         
 .آمين . او در اين ايام ، خودرا در ميان قومش ظاهر مي سازد. يكويي ، رحمت و مكاشفه عيسي مسيح است ناشي از ن

هم اكنـون   . جالل بر خدا، ما قبل از نزول داوري ربوده خواهيم شد          .   ايليا قبل از اينكه خشكي حس شود، رفت           ٦٣
ـ . زمان خروج از تشكلهاي مذهبي و داخل شدن در عيسي مسيح است              ان خـارج شـدن و وارد شـدن بـراي هـر             زم

 .ايماندارواقعي 
  بياد داشته باشيد، قبل از اينكه خدا ايليا را فرا خواند، ايليا وادي خود را ترك نكرد، يعني زمـاني كـه خشكسـالي                          ٦٤

 گرفتـه   روبه اتمام بود، از آنجا به خانه بيوه زني هدايت شد، او با بي ايماناني كه عالمت وحش را در زمان خشكسالي                     
بيوه زن فقط مشتي آرد در تاپو و قـدري          . بدين خاطر خدا ايليا را به نجات آن بيوه زن فرستاد          . بودندكاري نداشت   

وي مي خواست ناني درست كرده و چند ساعتي نيز به حيات خود ادامـه دهـد، ايليـا بـه او                     . روغن دركوزه داشت    
آرد در تاپو كم نخواهد شـد و        : چون قول خداوند اين است      آنچه راكه قصد داري بپزي ، اول به من بده ،            :"گفت  

بـدين  . )١٤-١٣:١٧اول پادشـاهان  ("از كوزه روغن كم نخواهد آمدتا زماني كه خداوند باران را بر زمين نازل كنـد  
 .ترتيب خدا و كالمش در جاي اول قرارگرفتند

چـرا؟ آرد نمـاد مسـيح       .  و روغن در آنها بود       خوب توجه كنيد، هر باري كه به سراغ كوزه و تاپو مي رفت ، آرد                ٦٥
به همين شكلي كه همه دانه ها بـه يـك شـكل كوبيـده مـي            . است كه خويشتن را تقديم كرد تا به ما خوراك بدهد          

شوند تا به آردتبديل شوند، به همين ترتيب عيسي مسيح در هر عصر به عنوان آنكه ديروز، امروز و تا ابدالآباد همـان                       
دوسـتان ،  . اين كالم و حيات بود كه بعد از پيغام ظاهر شدند تـا كـالم را تاييـد كننـد       . شكار مي كند  است ، خود راآ   

امروز هم همينطوراست ، ناني كه فرزندان مي خورند بدنبال پيغام خدا مي آيد، تا آنها را در زمان خشكسالي تقويت              
 .كند
ا مي ايستاد، چه كار مي كرد؟ همان كارهايي را مي             اگر عيسي امروزه جسم  در ميان ما حضور داشت يا جلوي م              ٦٦

اين مساله  . عروس جزئي از داماد است      . كردكه زماني كه جسم و گوشت و استخوان داشت و بر زمين بود انجام داد              
" حتي كارهايي را كه من مي كنم شما نيز خواهيد كرد          :"او به ما وعده داد كه       . در موردكليسا و مسيح صدق مي كند      

باز هم الزم به اشاره است كه اگر كلمه در ما ساكن باشد و درسـت ماننـد                  . لمه است كه اينها را انجام مي دهد       اين ك 
از ) ايمانـداران   (آنهـا   . عصر ايليا نازل شودهمان كاري را كه آنموقع كرده بود در زمان ما نيز به انجـام مـي رسـاند                    

باز هم مالحظه مي شود كـه پيغـام و پيغـام آور             . د خورد همان خوراكي كه از چشم اهل اين دنيا پنهان است خواهن          
اينك خوراك روحاني آماده است ، و االن زمان مناسب است ، هر كدام از مـا مـي توانـد در صـورت                        . يكي هستند 

البته اگرالاقل بتوانيد در اين ساعت خود را از قيد و بند بي ايماني رهـا كنيـد و   . تمايل اين خوراك را بدست آورد     
 درمـي يـابيم     ٢٨:٢يوئيل   و   ١٢:١٤يوحنا   ،   ٣٠:١٧لوقا  ،   ٦-٥:٤مالكيبا مالحظه   . سيح و به وعده اش ايمان بياوريد      به م 

 .كه خدا چه كارهايي را در ايام آخر خواهد كرد
در اينجا نبي از اتفاقي كه روي خواهـد داد  " و در وقت شام روشنايي خواهد بود    :"...  آمده است    ٧:١٤ زكريا     در  ٦٧
تمام آيات كتاب مقدس ما را بسوي زمانهاي آخر يعني عيسي مسيح هـدايت مـي                . ونگي وقوع آن خبر مي دهد     وچگ
اي كاش به آن مكان مخفي برويد، اگر بتوانيد به آن مكان  مخفي برويد از آن خوراك برخوردار خواهيد شد             . كند

به ياد داشته باشيد، پـس از آنكـه ايليـا    .  هست  و اگر مريض باشيد در او شفا نيز       . ونيكويي و فيض خدا را خواهيد ديد      
اين هديه را كه نمادي از مسيح بود دريافت كرد و بدين وسيله خانواده بيوه زن را خوراك داد، از خدا خواست تا                       

و خداوند ضمن استجاب خواسته نبي خود، ثابت كرد كه روح او بـر ايليـا قـرار گرفتـه                    . آتش را ازآسمان نازل كند    
زماني كه ايليا زير يك درخت اردج در بيابان خوابيده بود، يك فرشته ، خوراك يعني نان و آب بـراي او            در  . است  
 .)٥-٤:١٩اول پادشاهان (آورد 



  ناني درست كرد و به او غذا داد، سپس ايليا دوباره خوابيد، پس از آن فرشته دوباره او را بيدار كرد و اصرار كرد          ٦٨
در كالم مكتوب است ، كـه ايـن غـذا بـراي             . همان ناني كه خود فرشته براي او پخته بود        يعني  . كه ازآن نان بخورد   

چقـدر دوسـتش داريـم    ! ا ه . جالل بر خدا، هللويا، او ديروز، امروز و تا ابد همـان اسـت         . چهل روز به اوقدرت داد    
 !خوراك مناسب درزمان مناسب ...
مگر عيسي ايـن حرفهـا را       . )٢٦:١٥متي  ("و جلوي سگها بيندازم     درست نيست كه نان را از دست فرزندان بگيرم            "٦٩

ولـي امـروز امتهـا را در        . به زن كنعاني نزده است ؟ او به نزد خويشان خود فرستاده شده بود، براي امتها نيامده بـود                  
ر ميـان   چرا اين پيغام در جلسات بزرگ و در بشارتهاي بزرگ يا د           :"ممكن است بپرسيد  . زمان خودشان تفقد مي كند    

اين خوراك براي كليساي خـود خوانـده نيسـت ،           . علتش آن است كه خوراك آنها نيست        " فرقه هاداده نمي شود؟   
در صـورتيكه كليسـا، آن را بخـورد         . خوراكي روحاني است براي زماني مناسـب        . بلكه خوراكي است براي عروس      

عيسي مسيح  . فرزندان نان است ، حيات است       ولي براي   . دچار سوء هاضمه مي شود، چون براي او خيلي غني است            
حال دعا براي بيماران را شروع مي كنيم ، مبـادا جلسـه ديـر وقـت                 . است كه ديروز،امروز و تا ابدالآباد همان است         

 .چند لحظه سرهاي خود را خم كنيم . تمام شود
آنجـا در   ! اطالعاتي از آن ندارند   خدايا خوراك زمان مناسب ، خوراك روحاني ، چيزهايي كه اهالي دنيا             :   دعا    ٧٠

عيسـي ايسـتاده شـاگردانش از او        " مگر به كالمم شبنم و باران نخواهد بـود        :"سامره ،در همان جايي كه ايليا گفته بود       
در حقيقـت اي  ". من خـوراكي دارم كـه از آن خبـر نداريـد           :"اي استاد چرا نمي خوري ؟ جواب داد       :سوال كردند 

 خواست خدا را به جا بياوري ، و مراقب باشي كه اعمال خدا به موقع و در زمانشـان  خداوند خوراك تو اين بود كه 
كـاري نمـي كـنم مگـر        :"وي گفت   . او آنجابود تا مراقب باشد، تا اين مساله جامه عمل به خود بگيرد            . به ظهور برسند  

. اي پدر امروز همـين اسـت        ". آنكه پدر به من نشان داده باشد و آنچه را كه پدر به من نشان دهد به عمل مي آورم                     
 كليسا، 

ايـن يـك    . ايمانداران واقعي ، جماعت ايمانداران به خوراكي دسترسي دارند، كه مسيحيان اسمي از آن بي خبرنـد                
ما . ولي كليساي تو، عروس پسرت آنرا دوست دارد       . خوراك روحاني است ، اي پدر، دنيا از اين خوراك خبر ندارد           

سي داريم و ايـن در حاليسـت كـه كـاري از دسـت پزشـكان برنمـي آيـد و ايـن يكـي از                           به شفاي بدنهايمان دستر   
. او دوباره در زمان آخر به فرزندان وفادار خود وعـده داد      . خوراكهاي الهي است كه او به كليساي خود داده است           

. مه چيـز ممكـن اسـت       اي پدر به ما كمك كن كه فرزندان اميني براي تو باشيم ، زيرا براي كسي كه ايمان دارد، ه                   
 .آمين . به نام عيسي درخواست كرده ايم . آن را اي خداوند به ما عطافرما

 
 
 
 
 
 
 
 


