نامه ای به کلیسای عیسی مسیح
» ای کسانیکه گوش دارید  ،آنچه را که روح به کلیسا ها می گوید  ،بشنوید«.

گیرنده  ،نویسنده  ،سالم

فـرنـر وایـواد ،یـکی از خـدمـتگاران خـداونـد و عـیسی مـسیح خـداونـد ،بـه آنـانـی کـه از راه عـدالـت خـدا و نـجات دهـنده مـا عـیسی
مـسیح  ،ایـمانـی مـانـند ایـمان مـا یـافـته انـد  .در حـالـی کـه شـناخـت شـما از خـدا و عـیسی مـسیح خـداونـد زیـادتـر مـی شـود ،
فیض و سالمتی شما نیز افزون گردد ۲ ) .پیتروس ۱آیت ( ۱-۲
آن ــچه ک ــه هس ــتم ف ــقط ه ــمه اش از ف ــیض خ ــداون ــد اس ــت ،او خ ــودش ب ــه ح ــیث پ ــدرم  ۳۴،س ــال ق ــبل خ ــودش را ب ــرای ــم اش ــکار
ساخت.
بـعد از مـالقـات بـا عـیسی خـداونـد رسـتاخـیز ،زنـدگـی مـن کـامـالً شـکل جـدیـد ی را بـخود گـرفـت  ،از هـمان لحـظه ای شکسـت
درونی عمیق  ،از قید مواد مخدر و الکهول که  ۱۵سال مرا اسیر ساخته بود  ،رهایی یافتم .
تولد جدید یافتم !
آی ــن ن ــام ــه درم ــورد پ ــیام اس ــت ک ــه از ط ــرف ع ــیسی م ــسیح ب ــه ک ــلیسااش ف ــرس ــتاده ش ــده  ،ک ــسان ــی ک ــه واق ــعاًم ــرب ــوط ب ــه وی
میشوند و همچنان برای اشخاصیکه معتقد اند که مربوط کلیسا خداوند اند ولی در واقع عقب درب کلیسا قرار دارند .
اینک پیامی را که من از خداوند شنیدم:
» کلیسای من در حالت اضطراب قرار دارد «
اعـضای بـدن مـن بـطور جـدی و کـشنده بـیمار انـد ،شـما یـقین نـمی کـنید ،شـما آیـنرا تـشخیص نـمی دهـید ،نـه بـه عـلت آن کـه
هـمه تـان خـفته ایـد و یـا بـسیار مـصروف هسـتید ،ایـن آن نـوع خـوابـی اسـت کـه خـود را از جـملعه عـادالن مـیشاریـد و از خـود
راضــی هســتید ،آیــن نــمونــه خــودخــواهــی و ولــرم بــودن شــما را نــشان مــی دهــد ،و دیــگر نــمی شــنونــد چــونــکه در دام فــعالــیت
های مذهبی احساساتی و طبیعت نفسانی قرار دارید.

هـمه شـما را دوبـاره بـسمت خـود بـرمـی گـردانـم  ،چـونـکه شـما را دوسـت دارم ،مـیخواهـم کـه هـمه شـما بـا مـن
بــاشــید ،هــمه شــما را در خــدمــت کــه گــماشــته ام و ســرنــوشــتی کــه بــرایــتان انــتخاب کــرده ام بــایــد در آن قــدم
بگذارید!
شـما را جـدیـدا ً آمـاده و مجهـز مـی سـازم،زیـرا اگـر بـه هـمین حـالـت بـمانـید بـسیاری از شـما تـلف مـی گـردیـد
بآنکه فکر می کنید که نجات یافته اید ولی زندگی ابدی را بدست نخواهید آورد.

در سه نکته باید هوشدار باشید  ،زندگی حقیقی که برایتان آرزو دارم  ،دوباره آنرا بخاطر بیآورید
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نکته اول :
تو عشق اول خود را از دست داده یی  ،دوباره به عشق اولت برگرد !
زیـرا مـرا فـرامـوش کـردیـد ،مـن مـنبع تـازه آب حـیات هسـتم ولـی شـما مـخازن بـو گـرفـته و تـرک شـده را حـفر مـی کـنید ،ای
تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیاید من شما را تازه خواهم کرد و در شما ساکن خواهم شد .
» درمن بمانید و من در شما « )یوحنا (۱۵،۴
شـما را بـه عـمیقتریـن مـناسـبات مـحبتانـه دعـوت مـی کـنم ،پـدرم و مـن بـوسـیله روابـط صـمیمی مـی خـواهـیم خـود را بـرایـتان
اشکار سازیم.
» ایــن اســت زنــدگــی ابــدی کــه آن هــا تــو را خــدای یــگانــه حــقیقی و عــیسی مــسیح را کــه فــرســتاده تــو اســت
بشناسند« )یوحنا (۱۷،۳
به هر اندازه که صمیمیت و روابط نزدیک با من داشته باشید ،محبت شما عمیقتر و پرشورتر می شود .
اکثر اوقات اطالعات بیشماری در مورد من و پدرم بدست میآورید ولی ما را بکلی نمی شناسید.
شـناخـنت و دوسـت داشـنت یـک شـخص فـقط بـه یـک صـورت امـکان دارد  :بـایـد وقـت را بـا هـم سـپری کـنیم،مـا انـتظار داریـم کـه
با هم وقت را سپری کنیم تا بتوانید ما را خوبتر بشناسید .
چیزی که مربوط شناخت و محبت پدرم و من میشود ،هیچگاه شما را در تردید قرار نداده ام.
» هـرکـس کـه احـکام مـرا قـبول کـند و مـطابق آن هـا عـمل نـمایـد او کـسی اسـت کـه مـرا دوسـت دارد و هـرکـی
مــرا دوســت دارد پــدر مــن او را دوســت خــواهــد داشــت و مــن نــیز او را دوســت داشــته خــود را بــه او ظــاهــر
خواهم کرد  ) «.یوحنا (۱۴،۲۱
» اگر مطابق احکام من عمل کنید در محبت من خواهید ماند« )یوحنا (۱۵،۱۰
برعکس آن روشن و بی نظیر است.
هر که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند .یوحنا ) (۱۴،۲۴
انـدازه مـحبت شـما بـرای پـدر و مـن مـبتنی بـه مـعیار عـشق نیسـت کـه بـه مـا ابـراز مـی کـنید یـا بـا سـرایـدن سـرود پـرسـتشی
فـوقـالده دل نـواز  ،عـمق مـحبت خـود را بـه مـا ظـاهـر سـازیـد  .یـا ایـنکه در فـعالـیت هـای مـختلف سـهیم شـویـد ،امـا چـیزی کـه
ن ــشان ــده ــنده م ــحبت ش ــما اس ــت ای ــنکه ب ــا ش ــادی از اح ــکام م ــن اط ــاع ــت ن ــماي ــد  ،چ ــیزی ک ــه ع ــقب آی ــن چس ــب » م ــسیحیت «
پ ــنهان اس ــت  ،ع ــمیقا ً ش ــرم آور اس ــت.در ظ ــاه ــر آن چ ــیزی ک ــه ن ــوش ــته ش ــده و ج ــلوه داده م ــیش ــود آن ن ــشان ده ــنده چ ــیزی
نیست که در باطن قرار دارد .
هیچ چیزی قابل دید و یا شناخت در اعمال شما نیست و یا هم خیلی کم که با من شباهت داشته باشد.
یکبار دیگر درب قلب تان را می کوبم و از شما اجازه داخل شدن را می طلبم) مکاشفه .(۳،۲۰
ت ــعداد ب ــیشماری از ش ــما م ــرا ع ــقب درب م ــی گ ــذاری ــد  ،ب ــعضی ه ــا ،گ ــاه گ ــاه ــی اج ــازه ب ــاز دی ــد را م ــی ده ــید.م ــگر م ــن ن ــمی
خــواهــم بــعضی اوقــات بــه صــفت مــهمان داخــل زنــدگــی تــان شــوم  ،مــن مــالــک هســتم » کــلیسا« بــه مــن تــعلق دارد ،اگــر وجــود
شـما بـاشـد یـا ایـنکه کـلیساهـا  .وجـود مـن  ،کـلیسای مـن  ،شـما اعـضای زنـده وجـود مـن شـمرده مـیشـویـد.درنـتیجه مـیتوانـید
کـامـالً و صـددرصـد مـرا بـاخـود داشـته بـاشـید ،در غـیر آن مـرا قـبول نـکنید .بـه هـمین تـرتـیب کـامـالً در خـدمـت مـن بـاشـید در
غـیر آن عـضو مـن شـمرده نـمی شـویـد .در زمـان آخـیر  ،کـسانـی کـه ادعـا مـیکـنند کـه بـه مـن ایـمان دارنـد و آمـاده نیسـتند کـه
تـمام زنـدگـی خـود را بـه مـن بسـپارنـد ،در حـقیقت آنـها دشـمن خـدمـتگزاران واقـعی مـن انـد  ،آیـن حـقیقت را بـرایـتان واضـع و
آشکارا می گویم .
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زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست می دهد) .متی (۱۶،۲۵
» لحاظا ً ،عزیزان ،بشنوید ،آماده گی رفنت را داشته باشید ،برخیزید و بطرف من برگردید« !.
نکته دوم :
شکایت که از شما دارم این است از کالم من دور شده اید  ،دوباره به کالم من رو آورید.

«در ازل کـالم بـود .کـالم بـا خـدا بـود و کـالم خـود خـدا بـود  ،از اول کـالم بـا خـدا بـود ،هـمه چـیز بـه وسـیله او
هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد) .یوحنا  ۱آیت (۱-۳
ایـن آیـت اشـکار مـی سـازد کـه کـالم از مـن جـدا نـا پـذیـر اسـت ،کـسی کـه از کـالم جـدا مـی شـود از مـن واز پـدر دور مـیگردد.
اگـر اشـتیاق شـناخـت بهـتر و عـمیقتر مـا را داریـد ،از البـالی کـالم مـقدس مـیتوانـید مـا را خـوبتـر بـشناسـید کـه مـن کـی هسـتم
 ،خـاصـیت مـن چـه اسـت ،چـیزی هـای کـه انـجام مـیدهـم  ،بـه قـلبم  ،بـه فـکرم ،بـه احـساسـاتـم بـه خـواصـم و مـوجـودیـتم یـک
نــمای بــاز و روشــن داشــته بــاشــید  .چــطور مــیتوانــید مــرا بــشناســید و مــرا دوســت داشــته بــاشــید بــدون شــناخــت و عــشق بــه
کالم من؟
شـب و روز انـواع و اقـسام مـختلف حـرف هـا شـما را مـشغول مـی سـازد ،تـلویـزیـون ،روزنـامـه هـا ،وتـس اپ ،نـامـه هـا ،اخـبار
وغـیره  .هـمه ایـنها تـوجـه شـما را بـخود جـلب مـی کـند .افـکار شـما را پـر سـاخـته شـما را بـرده و زنـدانـی خـود نـموده اسـت.ایـن
حالت سرگردانی  ،گیچی شما را محتاط گردانیده  ،هر روز در درگیری تان افزوده میشود .
شـما را دوبـاره بـه کـالم خـود دعـوت مـی کـنم ،در آرامـش کـالم ابـدی مـن بـرگـردیـد .در کـالم مـن قـدرت آفـریـنش مـوجـود اسـت
ی ــکجا ب ــا روح ال ــقدس .م ــن س ــخن م ــی گ ــوی ــم و ه ــمه چ ــیز ب ــوج ــود م ــی آی ــد! ب ــه م ــوج ــودی ــت م ــن در زن ــدگ ــی ت ــان ض ــرورت ع ــاج ــل
داریـد ،هـمه تـان بـه کـالم مـن احـتیاج داریـد ،بـسیاری از شـما کـالم را نـزد خـود مـوجـود داریـد ولـی آنـرا مـطالـعه نـمی کـنید ،و
نـمی شـنویـد بـعضی از شـما کـالم را مـطالـعه مـی کـنید ولـی در عـمل پـیاده نـمی کـنید .مـوجـودیـت کـالم بـرای انـها کـامـالً بـی
فایده وغیر قابل استفاده است.
» زندگی انسان فقط بسته به نان نیست ،بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید«

)متی (۴،۴

آسمان و زمین از بین خواهند رفت  ،اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت ).متی (۲۴،۳۵
چطور میتوانید در آموزش و شناخت پیشرفت کنید بدون دانسنت کالم من ؟
» تـمام کـتاب مـقدس از الـهام خـداسـت و بـرای تـعلیم حـقیقت  ،سـرزنـش خـطا  ،اصـالح عـیب هـا و پـرورش
مــا در عــدالــت مــفید اســت تــا مــرد خــدا بــرای هــر کــار نــیکو کــام ـالً آمــاده و مجهــز بــاشــد« ).دوم تــیموتــاوس۳
آیت(۱۶-۱۷،
در ت ــاری ــکی روز اف ــزون ،چ ــگون ــه م ــیتوان ــید م ــتعیقن ب ــاش ــید ک ــه در راه درس ــت ق ــدم م ــی گ ــزارد .و در راه درس ــت م ــان ــدگ ــار
هستید؟
کالم تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است ) .مزامیر (۱۱۹.۱۰۵
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م ــتوج ــه ب ــاش ــید  ،اگ ــر از ک ــالم م ــن دور ب ــاش ــید  ،ه ــرگ ــز دخ ــتران و پس ــران ب ــال ــغ پ ــدرت ــان ش ــمرده ن ــمی ش ــوی ــد  .ش ــای ــد گ ــم راه
شـویـد  ،مـمکن بـرای ابـد از مـن دور شـویـد .کـدام یـک از شـما آیـنرا آرزو داریـد؟ تـا زمـانـیکه بـه ایـن حـد نـرسـید  ،بـایـد دوبـاره
به کالم من رجوع کنید.
دوباره برگشت کنید ،برخیزید ،به کالم من برگردید.
نکته سوم:
از شـما شـکایـت دارم چـونـکه از ریـشه خـود جـدا شـده ایـد ،بـه ریـشه خـود کـه یـهودیـان اسـرائـیل انـد ،بـرگشـت
کنید.
رستگاری بوسیله قوم یهود می آید )یوحنا (۴،۲۲
اوالد های دوست داشتنی ،برادر شما پولس در نامه خود که برای رومیان نوشته ،در مورد مفهوم نسل خدا و
قوم برگزیده ذکر کرده ،قبل از همه واضح ساخته که من اسرائیلی و از نسل ابراهیم هستم و قوم برگزیده
خود ردنکرده ام.
» پس می پرسم  :آیا خدا قوم برگزیده خود را رد کرده است ؟هرگز نه !بلکه در اثر خطای آن ها
نجات به غیر یهودی برسد و این باعث رشک و حسادت آنها شود«  ).رومیان ۱۱،۱و (۱۱،۱۱
بعدا ً برای انها روشن میسازد که آنها قوم برگزیده من اند ،یعنی اسرائیل ،وبقیه ایمان داران تمام ملت ها.
پولس آنرا به درخت زیتون شباهت میدهد ،اسرائیل درخت زیتون است به علت نا فرمانی  ،بعضی شاخه
هایش از آن بریده شده ،به فیض من ،شما ایمانداران تمام ملت هاکه نهال زیتون وحشی بودید به جای انها
پیوند شدید و با هم یک ریشه مشترک دارید ،برایتان هوشدار می دهم  ،خود را از آنها بلندتر نشمارید.

» بخاطر داشته باش که تو حامل ریشه نیستی  ،بلکه ریشه حامل توست «)رومیان (۱۱،۱۸

پسران و دختران عزیز :این باید برای شما واضع باشد که به حیث شاخه پیوند شده محال است که به ریشه
خود بپیوندید تا زنده بمانید .پدران کلیسا عمدا ً از ریشه یهودیت دور شده اند ،کلیسا جوان در شروع همه از
قوم یهودی بودند ولی زمانیکه غیر یهودی با انها پیوستند ،کلیسا قدرت و توانایی خود را از دست داد همه به
یک کلیسای مرده مبدل گردید.

» اگرچه همه می گویند تو زنده هستی  ،ولی مرده ای«) .مکاشفه (۳،۱
جایگزینی الهیات در کلیساهای اروپا آغاز گردید و چنین در تمام دنیا پراگنده شد ،آین علم دینی می گویدکه
من اسرائیل ها را رد و محکوم کرده ام و موقعیت آنها را به شما کلیسا های مسیحی داده ام .آین یک دروغ
محض وحشتناک است .من خداوند ،قبالً به ابراهیم پدر ایمان و به اوالده وی وعده برکت دادم.
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» به کسانی که تو را برکت دهند برکت می دهم  ،اما کسانی که تو را لعنت کنند من آن ها را
لعنت می کنم« ) .پیدایش ( ۱۲،۳
این فاجعه وحشتناک است نتنها شما از ریشه خود جدا شده اید بلکه باعث بدبختی آنها شده اید  ،حاالنکه
برنامه که برای انها داشتم و چیزی را که برای شما در نظر داشتم از شما پنهان نکرده ام.
»امااکنون شما که دور بودید به وسیله مسیح و ریخنت خون او نزدیک شده اید .زیرا مسیح
صلح و سالمتی ما است و آین دو یعنی یهود و غیر یهود را با هم یکی ساخته است .او با بدن
جسمانی خود دیواری که انها را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت درهم
شکست.زیرا شریعت را با مقررات و احکامش  ،در بدن خود باطل کرد  ،تا ازین دو دسته در خود
یک انسان نو را بوجود آورد و صلح و سالمتی را میسر بسازد ،مسیح با مرگ خود بر روی
صلیب  ،آین دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید ،تا دشمنی دوجانبه یهود و غیر یهود
را نیز از میان بردارد ،به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و
آنانی که نزدیک بودند اعالم کرد .اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح
یعنی روح القدس به حضور خدای پدربیایم «) .افسسیان (۱۳-۱۸ ،۲
هر دوی شما انسان جدید هستید ،کلیسای من متشکل از یهودی و غیر یهودی که به من عیسی مسیح ایمان
آورده اید .شما به هم دیگر بوجود آمده اید .یک خانواده که پدر مشترک شما خداوند اسرائیل است .بعد از
آینکه بر صلیب کشته شدم  ،امکانات صلح را دربین شما مهیا ساختم .مگر بصفت کلیسا شما چه کاری را
انجام دادید؟ به عوض اینکه احترام بگزارید ،دوست داشته باشید ،همدیگر را در آغوش محبت بگیرید ،به آنها
خیانت کرید ،لعنت کردید ،تهمت زدید ،اذیت و آزار و شکنجه دادید  ،ترور کردید و کامالً قتل عام کردید  .آین
همه بنام من  ،پادشاه یهود  ،نجات دهنده آنها که میاید ،شما چه کار کردید؟ عجب بی عدالتی مهیب که در
مقابل آنها انجام دادید! نفرت  ،وهمچنان بی تفاوتی شما در مقابل قوم برگزیده من .قوم من تا حال پایدار و
استوار اند  .شما باید آین بیماری را در کلیسا ها تحمل نکنید ،باید نقاب آنرابردارید و کامالً نابود بسازید!
اسرائیل اوالد اول من است  ،مردمک و نور چشم من است ،شاید نتوانید عمق نارضایتی من و پدر را اندازه
کنید وقیتکه در مقابل برادر بزرگ تان ایستاده گی می کنید .بدون شک چه عاقبت را انتظار خواهید داشت؟ .
از همین سبب اوالد های عزیزم شما را تشویق می کنم:
» برخیزید ،بیاید ،با درک و فهم ریشه خود دوباره برگشت کنید «.
اینجا پیام که خداوند برایم داده بود ختم می گردد
فرنز .وایواد سویس ماه جوالی ۲۰۱۹

» پیشگویی های آین کتاب را پنهان مکن  ،زیرا زمان وقوع آن نزدیک است  ،پس بگزار شریر  ،به
شرارت خود ادامه دهد و مفسد ،همچنان به فساد بپردازد ،شخص عادل  ،عدالت خود را ادامه
دهد و هر که مقدس است ،زندگی مقدس را ،من به زودی میایم و برای هرکس مطابق اعمالش
اجری با خود خواهم آورد) ».مکاشفه (۱۲-۲۲،۱۰
برکات و احترامات
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» خدایی که سرچشمه سالمتی است  ،شما را کامالً پاک گرداند و عطا فرماید که روح  ،جان و
بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح ،از هر نوع عیب و نقصی به دور
باشید ،او که شما را بسوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را می کند.
خواهران و برادران شما را به نام خداوند وظیفه می دهم که آین رساله را برای تمام برادران و
خواهران بخوانید ،فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد ۲ !.تیسلونیسیان « ۲۳-۲۸ ،۵
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