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منزل در يک دنيای پر از مھاجر کجا است ؟
آيا تا به حال خواسته ايد به کشوری برويد که ھرگز در آن نبوده
ايد؟ آيا تا به حال احساس دل تنگی شديد به شما دست داده طوری
که قلبتان را بدرد آورد ؟و يا زمزمه ای درگوشتان شنيده ايد؟ آيا
تا به حال خواسته ايد که در مکان و يا در جمع افرادی باشيد که به
شما محبت کنند و يا با شما آشنا ميباشند و يا احترام قاعلند؟
بسياری به خصوص کسانی که از مذھب اسالم ميباشند در رويا
مردی را که لباس سفيد بر تن دارد ديده اند که گويد  :من راه
حقيقت و زندگی ھستم  .کسی نزد پدر نمی رود مگر از طريق
من.
بسياری موافقاند که خانه مکانی است که پدران و يا نياکان ما در
انجا زندگی ميکردند .وطن جايی است که پدر حقيقی که شما را
آفريده است در آن ساکن ميباشد.
اين وطن در حقيقت وجود دارد و اين دفترچه جھت رسيدن به
اين مکان و راھنمايی به آنجا می باشد تا مشخص گردد آن مرد
در لباس سفيد چه شخصی ميباشد.
حقيقت غم انگيز اين ميباشد که بسياری از مردم از محل زندگی و
يا کار روزانه خود ناراضی ميباشند .بسياری نيز نمی دانند چرا
در اين دنيا بسر ميبر ند و يا به چه دليل زنده ھستند .بسياری لبخند
مصنوعی بر لب داشته بدين دليل که گفتگو در مورد مشکالتشان
دردناک ميباشد و ايشان درپنھان کردن غمشان ميکنند.حقيقت اين
است که بسياری از ما نقاب پوشيده و تا زمان آشکار گشتن حقيقت
آن را از صورتمان بر نميداريم.
ولی وقتی بعد از اينکه نقاب برداشته شود مشاھده خواھيم کرد که
ھمه انسانھا در يک چيزمشترک ميباشند .آن که ھمگی مھاجر
ميباشند!
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بسياری که از خانه و وطنشان را ترک کرده و در جستجوی
مکان مطمئن و امنی ميباشند انھم به دليل آنکه منزلشان از بين
رفته است.برخی نيز از ناميدی و شکست در حال فرار ميباشند.
آنان چنان از وعده ھای سياستمداران و رھبران مذھبی ناميد گشته
اند که ديگر به سختی بخواھند به انسان ديگر اطمينان حاصل
کنند.
برخی نيز از ترس و آسيبی که از ديگران به آنان رسيده در حال
گريز ميباشند .بعضی نيز از پوچ بودن زندگی ونا ميديھا متواری
ميباشند.
کار :در آمد /ماليات /وبه آتش کشيدن .آيا معنی زندگی اين ميباشد؟
چگونه برخی سعی ميکنند تا ازاين وضع بگريزند؟ بسياری سعی
ميکنند که از مرزھا درياھا و صحراھا عبور کرده و به سرزمين
موعود و زندگی بھتر برسند .آيا آن سرزمين آمريکا آلمان و يا
سوئد موعود ميباشد؟ برخی نيزھمه چيزرا مانند مذ ھب فرھنگ
واجتما ع خود ترک کرده وبه سرزمين نامشخصی سفرميکنند.
بگذاريد اين سرزمين را ج-زيره منحصر به يک نفر و ان ھم
يعنی شما ! نامگذاری کنيم .در اين جزيره شما تنھا ميباشيد يعنی"
شما بر عليه ھمه" .واقعا تنھايی در آنجا ترسناک است.چه کسی
برای شما اھميت قا ئل است ويا دلش برای شما ميسوزد ويا شما
را دوست دارد ويا به شما احتياج دارد و يا با شما شاد ميباشد؟
اين ج-زيره يک مخفيگاه پنھانی در قلب خود انسان ميباشد .جايی
است که ما درانجا پناه ميبريم تا از زندگی روزمره بگريزيم .اين
به نظر آسان است که وارد اين غارشده و شروع به استفاده از
مواد مخدر و الکل کنيم ويا و برويم سر کار و از طريق موبايل
ارتباط برقرار کنيم وزندگی را از دريچه صفحه کوچک موبايل
جستجو کنيم .اگر بخواھيم اين گونه به اين قضيه بنگريم ھمين
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مخفيگاه خود يکی از بزرگترين مخفيگاه ھا ميباشد که ميليون ھا
انسان در آن به اين وضع زندگی ميکنند.
علت بزرگتری دررابطه با گريز مردم نيز وجود دارد .اگر اين
را درک کنيد متوجه علت آن ميشويد.

مردم از خدا می گريزند.
طبق کالم خدا انجيل که يکی از قديميترين کتاب ھا ميباشد .اولين
بحران پناھندگی در" بابل" آغاز گرديد .مردم عصر قديم پشت به
خالق خود کرده وتصميم گرفتند تا قلعه ای ويا ساختمانی در دشت
مسوپوتومی "شينار" به نام خود بسازند تا به خدا نشان دھند که
چگونه کار عظيمی بدون کمک خدا انجام داده اند .ولی خداوند از
غرور و سرسختی انسان خوشنود نميباشد .او به زمين آمد و به
آسانی زحمت گستاخانه آنان را با ايجاد زبانھای مختلف
وسردرگمی به ھم ريخت چنانچه تا به امروز مردم زبان يکديگر
را متوجه نبوده وھمديگر را درک نمی کنند .آنان در ساختن قلعھا
و شھرھای پر غرور خود بعد از پراکنده شدنشان از جانب
خداوند ھمچنان ادامه دادند بدون توجه به اين امر که خداوند آنھا
را دوست داشته و ميخواھد آنھا را ببخشد .ما در قلب خود و
وجدانمان ميدانيم که به علت غرور و از خود راضی بودنمان از
خداوند دورگشته ايم .وجدان ما به ما ميگوييد که انسانھای نااليق و
گناھکار در مقابل خدای قدوس نميتوانند بايستند .به جای اينکه از
خدا بخواھيم که ما را ببخشد وعوض کند ما از خدا ميگريزيم واين
کار به نظر آسان و ارزان ميباشد.
گريختن از خدا خال پدر را برای نوع انسان ايجاد کرده است .اين
خال با مذھب پر ميشود .مذھب به جز يک سيستم از تخيالت
دگماھا و اعتقادات و "فستيوالھای مذھبی جشن و خوراک که
توسط انسانھا جھت گريز از خداوند بوجود آمده بيشتر نميباشد.
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فريب زيرکانه مذھب اين است که بسياری از انسانھای مذھبی
تصور ميکنند که در حال خدمت به خدا خدمت ميباشند در
صورتيکه در حقيقت ايشان از اعتقادات انسانھا پيروی ميکنند .سر
انجام کدام فرھنگ درست است آمريکايی آفريقايی آسيايی و يا
اورپايی ؟ به ھمين دليل مذھب ايجاد شده به دست انسان مشکل
گشا نبوده برعکس علت بووجود آمدن مشکل است .در يک
مجموع خودپسندانه ھمه مذاھب ادعای اين را دارند که تنھا
مذھب ايشان مذھب راستين ميباشد .به عنوان مثال اروپايھا
ھيچگاه نميتوانند عرب ويا آفريقاييی ويا آسييايی شوند و در نتيجه
تمامی مذاھب در جنگ با يکديگر خواھند بود .چنانچه مشاھده می
کنيد که افراد مذھبی بايکديگر در حال جنگ بحث ويا دعوا
ميباشند و ھمه انان دراشتباه ميباشند.

يک آزمايش آسان انجام دھيد

اگر شما کامال مطمئن ميباشيد که حقيقت را جسته ايد آنزمان ديگر
لزومی ندارد از خود دفاع کنيد .اگر حقيقت را ميدانيد پس چرا
فرياد کشيده و صدايتان را باال ميبريد؟ ھمه ميدانند کسانی که
صدايشان از ھمه باال تر است کمتر چيزی برای گفتن دارند .دليل
آن غرور ميباشد.اگر ھنوز حقيقت را نيافته ايد به آن کسانی که
آن را يافته اند حسادت خواھيد ورزيد .وحتی خواھان ملحق شدن
به جمع آنانی که جھت رسيدن به اھداف خود توسل به خشونت
ھستند ميشويد.
فرض کنيد يک گنج گرانباه از طال را دريک دشت پيدا کرده و
به دوستان خود گفته ايد .ايشان فکر خواھند کرد که شما عقلتان
را از دست داده ايد و در نتيجه شروع به جستجوی آن گنج
خواھند پرداخت و يا رويای آن را خواھند ديد و شروع به حفر
زمين خواھند کرد در صورتی که شما قبال آن را يافته ايد.
6

به ھمين دليل انسانھا به دوگروه اصلی تقسيم می شوند .کسانی که
حقيقت را يافته اند و انانی که در حال جستجو ميباشند .آنانی که
ھنوز آن را نيافته اند ھنوز ھم در حال گريز از خداوند ميباشند.
ايشان بيقرار در جستجو بوده ويا پنھان ميشوند .درصورتی اگر
گنج را پيدا کرده بودند ديگر به جستجو آن نمی رفتند.

فرار از بابل
دومين چيزی که مردم از آن گريزانند بابل است .بابل جايی ميباشد
که مردم بريکديگر فرمانروايی ميکنند .زمانی که انسان از قانون
خدا اطاعت نکرد آن زمان قانون آدم ھا گريبان گير وی ميشود در
صورتيکه انسان آفريده شده که از خداوند اطاعت کند نه از انسان.
نيمرود اولين حاکم ظالم و تاسيس کننده اولين پادشاھی با توسل به
زور و اسلحه در بابل بود .و از آنجا قدرت يک ملت جھت تسلط
بر ملت ويا قوم ديگر آغاز گرديد .و تاريخ حکومت سياسی
مذھبی واقتصادی تابه اکنون نيز ادامه دارد.
اين وضعيت ھمچنان روبه وخامت خواھد گذاشت .انجيل در
مورد جنگھا و برخاستن يک قوم عليه قوم ديگر و خبر جنگ
صحبت ميکند .اکنون در زمانی به سر ميبريم که روح بابل تمامی
قومھا را دعوت به تاسيس دولت وحکومت مستعد و ستمگر در
جھان ميکند .اين يک نظام جديد جھانی خود مختار ميباشد که از
طرف يک عده خاندان مذھبی و اقتصادی که بازار جھانی مالی
آموزشی ورسانه ھای عمومی را تحت کنترل دارد تايين گرديده
است .آين دسته به ھر طريقی که باشد تمامی انسانھا را وادار به
اطاعت از يک دولت و نظام جھانی خواھند نمود  .يک کشور
جھانی مانند پليس جھت کنترل زندگی انسانھا به قيمت جان
فقيران تشکيل شده است.
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اپيدمی بابل
زمانيکه خداوند جھان وزندگی را با زيبايھايش آفريد يک ويروس
شيطانی و تخريب کننده به آفرينش او نفوذ کرده و باعث بيماری
ھمه گرديد .تمامی قسمتھا از جمله زندگی سکس پول قدرت
سياست و سالمتی مورد حمله اين ويروس قرار گرفت .به جای
عشق زنا به جای شادی اذيت جايگزين شد .اين فساد توسط
ويروس طمع غرور و ترس )ط غ ت( بوجود آمده است .طمع
ھمواره از ما می خواھد که بيشتر از آنچه که داريم داشته باشيم تا
بيشتر از آن طمع کارشده و ديگران را کنترل کنيم.ترس
اضطرابی است از آن که ما مورد محبت ديگران واقع نگرديم و
يا به ما بی اعتنايی شود .ھمه اين ھا به علت غرور شخصی
ميباشد.
ويروس طمع غرور و ترس )ط غ ت( ويروس بابل اکنون به کل
جھان و بشريت سرايت نموده و عشق ومحبت را از فلبھا خارج
کرده است .زندگی به نظر فقط بيشتر درحول پول و افرادی که
آن را کنترل می کنند ميباشد .در امان بودن از اين ويروس يک
معجزه محسوب بشود.عالج آن چه چيزی ميباشد؟ آيا آنتی بيوتيک
ويا پادزھری برای آن وجود دارد ؟ اين ويروس ھمه را به بيماری
طمع و کنترل از طريق مذھب و يا قدرت اقتصادی ويا نظامی
دچار ساخته است.
اسم اين ويروس مسری بابل است زيرا در انجيل به بابل عنوان
"رسپی " داده شد که با رسپی گری فراوان با عث فساد جھان
شده است ) ملتھا قومھا گروھا ( با ثروت وقدرتشان با وی
ھمبستر شده اند .پادشاھان جھان وقومھا از شراب مست کننده وی
نوشيده و مست گشته اند .قوم من از او خارج شويد مبادا آميخته به
گناھان وی گشته و اين بيماری درگير شما نيز گردد .او در آتش
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خشم خداوند خواھد سوخت زيرا خداوند قوی وعظيم اورا محکوم
خواھد کرد.
عدالت خداوند
خداوند ار ما دور نيست .او ھر گنجشکی را که بر زمين می افتد
در نظر دارد .او کسانی را که از او اطاعت می کنند برکت ميدھد
و انانی که با وی مخالفت ميورزند مورد قضاوت قرار ميدھد.
يکی از بزرگترين روش قضاوت خداوند اين است که انسانھا را
به دست دولتھای خويش و نقشه ھای اقتصا ديشان واگزار ميکند.
او آنھا را به حال خودشان مانند فرزند حرف نشنو ونا مطيعی که
با مار سمی بازی ميکند ميگزارد.بسياری از کشور ھا تبديل به
کشورھای "شکست خورده" با دولت نا اليق و جاده ھای خراب
ميباشند .سياستھای کنونی اين گونه کشورھا روزانه به دليل جنگ
بين احذاب تغيير ميکند.در اين درام شخصيتھای درخشان با
عقيده ھا رشوه ھاو فسادھا جلوه ميکنند  .بازيگرانی که در مقابل
دوريبن لبخند زده و دستھايشان را در جيب فروبرده اند.
بسياری از ناظران "بھار اعراب" و تحوالت اخير در خاورميانه
و آفريقای شمالی را شکست سياسی می ناميند  .تحوالت چنانی در
انجا به وقوع نپيوست.
در بسياری موارد زندگی از بد به بدتر تبديل شد .حتی رھبران
برخی از کشورھای دموکراسی آشکارانه ازعملکرده دموکراسی
در آين مناطق انتقاد کرده اند .تونی بلر نخست وزير پيشين بريتانا
اظھار داشت که اينگونه د موکراسی آھسته با بوروکراسی ضعيف
باعث نا ميدی مردم شده است :روزنامه نيوزويک اظھارات وی
را عقيده يک رھبر دلسوز توصيف کرده است .آيا اين درست
نيست که اشخاص معقول به اين نتيجه رسيده اند که بشر احتياج به
9

ھدايت توسط پادشاه دلسوزدارد و اگر چنين است اين پادشاه کيست
؟ و اين سرزمين پادشاھی کجا است؟
خداوند ميگويد ديگر زمان آن رسيده که ديوانگی بشربه پايان
برسد .بابل کل جھان را به مستی کشيد .ملتھا مست گشته و
سرکش شده اند و به اين دليل خداوند بابل را از بين ميبرد.خدا
مانند يک پدر مھربان آمده تا فرزندانش را که در حال جنگ
وآتش کشيدن خانه ھستند و به بابل روی آورده اند مورد قضاوت
قراربدھد .عالئم اين قضاوت خشکسالی زلزله قحطی غرش
درياھا عالئم در آسمان ستارگان خورشيد و ماه و ضعيف شدن
بشر به علت تروريزم و تشديد درگيريھا ميباشد.

قضاوت خداوند بر مذھب
خداوندبر مذاھبی که خود آن را تاسيس نکرده است قضاوت
خواھد کرد .مذھب چيزی به غيراز جايگزينی بی
ارزش به جای پادشاھی نميباشد .شايد تعجب انگيز است که بودا
ھيچگاه بوديزم را رايج نداد و عيسی مسيح نيز مسيحيت را!
عيسی مسيح ھرگز به مردم نگفت که کليسا بسازند روزھای
يکشنبه زنگھا را به صدا در بياورند پاپ تائين کنند ويا جنگھای
صليبی آغاز کنند.چنين چيزھا توسط کسانی آغاز شد که تشنه
قدرت وکنترل بودند.
بسيار جالب ميباشد که اکثر مذاھب مردم را به عيسی مسيح ھدايت
ميکنند .در قران محمد ميگويد که عيسی مسيح کسی است که راه
بھشت را ميداند .در حاليکه محمد درگذشته و در مدينه دفن شده
است ليکن مسيح از مردگان برخاسته است.در حاليکه
محمد مطمئن نبود که آيا نجات يافته است يا نه ليکن عيسی مسيح
راه را برای بھشت آماده کرده و وی اکنون منجی جھان است.
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در سانسکريت وداس کتاب ھندو اشاره به شخصی به نام
پراجاپاتی ميکند که برای گناھان مردم به جای حيوان قربانی شده
و "خداوند مردم" ناميده ميشود .وی دارای  10خصوصيات
مختلف ميباشد :بی گناه بوده واز خانوادھاش جدا خواھد شد قوم
وی اورا طرد خواھد کرد تاجی از خار بر سرش گذاشته خواھد
شد وی به درخت آويخته شده و از بدنش خون جاری خواھد شد او
خواھد مرد ولی استخوانھايش شکسته نخواھد شد او زنده خواھد
شد او بدنش را تقديم مردم خواھد کرد ھمه مردم از بدن وی
تشکيل خواھند شد .کسانی که عھد جديد را خوانده اند ميدانند که
عيسی مسيح اين ده مورد رابه کمال رسانده است.
بعدھا سياست با مذھب آميخته شد چنانچه در جنگھای صليبی در
قرون وسطی مسيحيان گمراه دست به کشتار زدند .نه تنھا ھندوھا
عليه مسلما نان بلکه کاتوليکھا عليه پروتستانھا شيعه ھا عليه
سنيھا آنھم به نام خدا جنگيده اند ..اينھا از بابل ريشه گرفته است
نه اينکه خواسته يک خداوند مھربان باشد .حقيقت اين است که
خدايی که زمين وھمه چيزو حتی شما را آفريده است صا حب و
خداوند آسمان و زمين است .او بزرگتر از آن است که در معبد ھا
و ساختمانھا ساکن باشد .برای او فستيوالھا جشنھا روزه ھای ما
جالب نميباشد .برای او اين مھم است که آيا ميتواند بر قلبھای ما
صاحب گردد؟
او تمامی قومھا و ملتھا را فقط به يک دليل آفريد وآنھم اينکه او
را جستجو کرده و او را خدمت کنند و قلب ناپاک ايشان را پاک
کرده به حضور قدوس خود برگرداند .خداوند برای ما نقشه داشت
و با فرستادن فرزند خود عشق ومحبت خود را به ما نشان
داد.عيسی مسيح به ثروتمندان گفت داريشان را با فقيران در ميان
بگذارند .او بيماران را شفا داد مردگان را زنده کرد روحھای پليد
را بيرون راند وگفت که آمده تا پادشاھی را برقرار کند .ولی
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مردم از او متنفر بودند و اورا طرد ميکردند چون حاضر نبودند
خداوند حاکم زندگی شان شود.
عيسی مسيح از روی عشق بر روی صليب رفت و کشته شدن
از طرف انسانھای گناھکار را متحمل شد زيرا اين تنھا راه نجات
برای گناھھای بشر بود که وی به بھای خون پاک خود آن را
پرداخت  .مسيح بره قربانی بھای گناھان بشر را پرداخت  .خداوند
اين ھديه را پذيرفت و کسانی را که به نام مسيح طلب بخشش
ميکنند در ھمان جا بخشيده و به خانواده االھی ملحق می شوند.در
اين جا کاربه اتمام نميرسد زيرا که عيسی مسيح در روز سوم قيام
ميکند.او قدرت مرگ را در ھم شکته است واکنون پادشاه آسمان
است.پادشاھی حيطه ای است که مسيح در آن فقط پادشاه ميباشد.
پادشاھی اودر ھمه جا مکانی است که در آن مردم او را به عنوان
يگانه پادشاه حاکم قبول داشته و احکام او و قوانين انقالبی
اقتصادی آسمانی را می پذيرند .عيسی مسيح آن مرد سفيدپوشی
است که به بسياری خود را ظاھر نموده وميگويد که وی راه
حقيقت و زندگی ميباشد و گويد من راه وحقيقت و زندگی ميباشم
وکسی به پدر نميرسد به جز از طريق من..
عيسی مسيح چه چيزی را از ما ميخواھد؟ او آن چيزی را
ميخواھد که ھمواره خواسته آست .او ميخواھد شما ھر چيز را
رھا کرده ازاوپيروی نماييد.
اوشما را شخصا مالقات کرده است تا شما نيز پيرو او شويد.

پادشاھی منزل حقيقی شما ميباشد
پادشاھی خداوند مانند پادشاھی که شما از آن اطالع داريد نمی
باشد.پادشاه دوست داشتنی ترين و بھترين کسی است که شما تا
بحال آن را ديده ايد شما ميتوانيد به او دسترسی داشته و با وی
گفتگو نماييد .او با شما از طريق انجيل خواب و حتی فرشتگان
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صحبت خواھد کرد .در اين پادشاھی اشخاص فاسد نيستند و اين
پادشاھی بھترين قوانين و نظام جھان وسيستم انقالبی اقتصادی و
اشتراکی را دارد .اين پادشاھی برپايه عدالت و عشق بنا شده است
و ويروس بابل در آن قدرتی ندارد.
زمانی اين ويروس ما را رھا خواھد کرد که از عيسی مسيح
بخواھيم ما را ازدرون عوض کند و ما را از شخص خودخواه به
کسی که عاشق خدا است تبديل نمايد .او ما را از روح ترس و
طمع آزاد کرده و به ما روح دوست داشتن و مشارکت را خواھد
داد .شما از نو متولد ميشود مثل اينکه ازنوتبديل شده باشيد.
خداوند ميتواند و ميخواھد که ما را از دردھا وسختيھايی گذشته
آزاد سازد .اونه تنھا ما رھا بخشده بلکه ميتواند به ما قدرت
ماورائ طبيعی برای بخشش دگران و حتی بدترين دشمنانمان را
نيز بدھد .بدين گونه آرامش توصيف ناپذيری به قلبمان راه پيدا
کرده و عصبانيت تنفروخشم از ما دور ميگردد.
عالوه براين ما موريت ووظيفه ای برای شما در اين پادشاھی در
انتظار است وشما برای آن خلق شده ايد پس آن را درياببد زيرا
به شما ارزش داده شده وبرای آن ھدف زندگی ميکنيد! عالوه
برآن خداوند شما را به فرزند خاندگی قبول کرده و در تصميمھای
بزرگ و کوچک مانند پدر درکنارتان ميباشد واز اين به بعد شما
يک جھت ياب آسمانی در درون خود خواھيد داشت مانند يک جی
پی اسکه شما را در مسير زندگی با روح به چپ ويا راست
ھدايت ميکند تا زمانی که مسابقه را با پيروزی به اتمام برسانيد.
نبايد فراموش کنيم که خداوند قاضی عادل است و کارھای نھان را
در تاريکی آشکارمی کند .او نظام ھای ظالم را مورد قضاوت
قرارخواھد داد .اين بدين معنی نيست که اوبرای ھميشه منتظر
خواھد نشست تا مردم دعوت پراز محبت او را پذيرفته و بخشيده
شده و وارد پادشاھی او شوند.زمانی خواھد رسيد که ديگر دير
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ميباشد .در گذشته خداوند از جھل مذھبی و انسانی ما چشم پوشی
ميکرد ولی اکنون به ھمه حکم ميکند که ازگريختن دست کشيده
وخود را از حضورش پنھان نسازند بلکه جزو شھروندان پادشاھی
شوند .پادشاھی وی از روی اجبار و زور نميباشد و برای آنانی که
ميخواھند عيسی مسيح پادشاه و ايشان شھروندان اين پادشاھی
باشند داوطلبانه است .پادشاھی او مانند کشورسوئيس ويا نيوزيلند
قابل روئيت نميباشد .پايتخت اين پادشاھی ناديدنی ودر بھشت
ميباشد.گرچه عيسی مسيح به رويای خيلی ھا آمده است ولی برای
بسياری او غير قابل ديدنی است.ولی حتی يک پادشاه ناديدنی
ميتواند پادشاه کسانی است که حاکميت او را ميخواھند .
او قول داد اگر درجايی دو ويا سه نفر در دعا و مشارکت
بايکديگر جمع شده باشند او در آنجا بين آنان خواھد بود .ھمواره
بدين گونه نميباشد.
خداوند روزی را جھت داوری آن ھم توسط عيسی مسيح تائين
نموده است .او بزودی برگشته و دنيا راداوری خواھد کرد ھمه
قادر به ديدن او خواھند بود و دراين ھنگام پادشاھی وی قابل
روئيت و نظام واقعی جھانی خواھد بود.ھمه بايد در آن زمان از
وی اطاعت کنند ويا نتيجه بی اطاعتی خود را بچشند.پادشاھی
دموکراسی نميباشد! چه ما درک کنيم و چه نکنيم با او حکومت و
يا وی بر ما حکومت خواھد کرد.پس اکنون تصميم بگيريد که آيا
پادشاھی بخشش و شھروندی او را ميخواھيد ويا ترجيح ميدھيد
ھمچنان ازخداوند گريخته وبه ويروس بابل مبتال شويد و يک
زندگی بی معنا ی داشته باشيد؟
از غضب و عدالت او به کجا فرار خواھيد کرد ويا پنھان خواھيد
شد؟ چگونه از اين ويروس در امن خواھيد بود؟و آن محل امن
برای خود قوم و قبيله تان و کسانی را که دوست داريد کجا است؟
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اگرشما مھاجر ويا پناھنده می باشيد زمانی که به اروپا رسيده
بزودی متوجه خواھيد شد که اين کشورھا سرزمين موعود نيستند
 .مردم در ايستگاه راه آھن به شما خوش آمد خواھند گفت و ھدايا
خواھند داد واين خوشامد گويی ادامه نخواھد يافت مگر اينکه شما
به شھروندان اين پادشاھی که خدمتگذاران عيسی مسيح ھستند
برخورد کنيد .بايد اينرا بدانيد که جامعه ھايی که از حاکميت اين
پادشاھی خارج اند عميقا مبتال به ويروس می باشند .متوجه باشيد
که ھمه شھروندان کشورھای غربی به دليل رفتن به کليسا ويا
صليب بر گردن داشتن جزو شھروندان اين پادشاھی نميباشند.
مسيحيت دين مليت و فرھنگ آنان ميباشد .بسياری از مسيحيان
ميگويند خداوندا خداوندا وليکن اعمالشان طبق احکام نميباشد.
مسيحيت مذھبی است که توسط انسان بوجود آمده.شما برای
چيزھای بھتر آفريده شده ايد .پادشاھی که خداوند آفريده است ثابت
ميباشد .پادشاھی و ھمه آن چيزھايی که به آن تعلق دارد امن و
مستقر ميباشند.

کشتی ھای خداوند
اگر بدانيد که بزودی سونامی و يا سل خواھد آمد چه خواھيد کرد؟
آيا کشتی خود را خواھيد ساخت و به کشتی ديگران که آنرا
ساخته اند ملحق خواھيد شد؟
ھمچنان که اين دنيا دارد در دريای سردرگمی نا اميدی و بی
عالجی به سرميبرد فقط يک مکان امن وجوددارد آنھم کشتيھای
خداوند .خداوند در حال آماده کردن کشتيھای زياد پادشاھی ميباشد.
سعی کن تو نيز سواريکی از آنان شوی! نوح کشتی آماده کرد که
خود و افراد خانواده اش و حيوانات بسياررا ازغضب الھی و
سيلی که برزمين و ساکنانش بايد می باريد حفظ کرد به ھمين
روش خداوند امروز نيز کشتيھا يی در جا ھای مختلف می سازد
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تا به ما امنيت وآينده بدھد .کشتيھا مکانھا و يا )جامعه ھا يی (
ھستند که از حفاظت و مراقبت خداوند برخوردار ميباشند .کشتيھا
مکانھايی ميباشند که ميتوانند روی آب بمانند در صورتيکه ھمه
چيزدر اطراف در حال غرق شدن ميباشد  .اين مکانھا را خداوند
برکت ميدھد و کشتی خدا ناشناسان دچار سيل ميگردد .کشتيھای
خداوند قايقھای خانگی از ساکنين اين پادشاھی ميباشد که درحال
حرکت بوده و درھمه جا ساخته ميشوند .اين قايقھا در سه اندازه
ميباشند کوچک متوسط و بزرگ  .تنه درخت نشانگر قايق است .
اگر شما تنھا شھروند اين پادشاھی باشيد آنموقع تنه درخت شما را
به تنھايی از غرق شدن نجات خواھد داد .اگر چندين شھروند اين
پادشاھی يکديگر بييابند و با خداوند در اشتراک با شند آنگاه آنان
از تنه درخت تبديل به قايق شده و ايشان قادر به حمل ديگران نيز
خواھند شد .اگر صدھا نفر از شھروندان پادشاھی در يک شھر
کمپ و يا ناحيه جمع شوند آنھا تبديل به يک کشتی عظيم خواھند
شد واين شھرھای بزرگ ھمان کشتی ھای خداوند ميباشند.
خواست خداوند برای شما اين است که شما به اين قايقھا ملحق
شده ويا خود شروع به ساختن آن نماييد.خداوند به شما خواھد
آموخت که چه چيزھايی به ديگران بياموزيد .اين دفترچه را به
ديگران نشان دھيدو از آنان بخواھيد که به اين پادشاھی ملحق
شوند .اگر شروع به پيروی از پادشاھمان عيسی مسيح کنيد او به
شما کسا نی را نشان خواھد داد که احتياج به نجات ا

بھشت بر روی زمين
کشوری که چنين ساکنين داشته باشد پادشاھی خداوند ناميده
ميشود .عيسی مسيح به ما آموخت که به پدرمان در آسمان دعا
کنيم " بگذار خواست تو چنانچه در آسمان است بر زمين نيز انجام
شود" ھرجا که خواست خدا باشد آنجا پادشاھی است .پادشاه در
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جستجوی کسانی است که خواست او را انجام دھند .آنھا شھروندان
جديد پاشاھی ھستند و زمانی که آنان در يک جا گرد ھم می آيند
سفارت پادشاھی را معرفی ميکنند وھر کدام نماينده کشور
جديدشان محسوب ميشوند.
شھروندان اين پادشاھی در سه چيز مشترک ميباشند:
1پايه سيا سی مشترک  -عيسی مسيح اکنون پادشاه آنان است که
مھمتر از ھر شخصيت سياسی ديگر ميباشد.
 -2پايه مشترک قانونی -قوانين عيسی مسيح قانون اساسی
پادشاھی ميباشد که در آخر اين دفترچه ذکر شده است.
 -3آ پايه اقتصادی مشترک ) يعنی دارای قوانين خانگی مشترک(
آنان ھرچه را که دارند در اشتراک يکديگر گذاشته ويک وطن
بھشتی را تشکيل ميدھند .
چگونه به اين پادشاھی برسيم؟
به منظور اخذ شھروندی اين پادشاھی بايد از خداوند برای زندگی
پيشين واز کارھايی که موجب اذيت خود و بی توجھی به
ديگران بوده طلب بخشش کرد .بدون توجه به اين که چه کاری
کاری را در حال انجام دادنش ميباشد خداوند آن را ديده و شنيده
است .ھرچه گناه بزرگ و زشت باشد او قادر به بخشش آن است!
از اين به بعد خداوند شما را عفو و يا به شما حق قانونی ورود
به پادشاھی اش را خواھد داد و شما فرزند خدا و شھروند
پادشاھی او خواھيد بود .تنھا کاری که بايد انجام دھيد اين است که
از او بخواھيد  .او گوش ميدھد وتا کنون منتظراين فرصت است با
او صحبت کنيد.

پدر آسمانی که مرا آفريده ای من از فرار از تو دست برميدارم و
وبه سوی تو برمی گردم
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از تو خواھش ميکنم گناھان مرا ببخش و به من قلب و روح جديد
بدھی روح و زخم و ترسھای مرا
شفا بده .من تمامی مذاھب و ادعاھای دروغين را رد ميکنم .مرا
به پادشاھی و خانواده ات قبول کن به نام عيسی مسيح که جانش
را برای من بر روی صليب فدا کرد  .به من نشان بده از اين به
بعد چگونه در خدمت توباشم .پادشاه من باش و زندگی مرا به
دست ھای خودت بگير .تشکر ميکنم!
آيا اين را قلبا گفتيد؟ پس ميتوانم بگوييم که به خانه خوش آمديد!
اکنون که شما به عنوان شھروند اين پادشاھی پذيرفته شده ايد از
شما خواسته ميشود که خود را با قوانين آن با شکرگزاری و
اطاعت تطيبق دھيد .مانند ھرکشور ديگی که اگر کسی قوانين آن
را زير پا بگذارد اخراج و يا تصحيح ميگردد .چھار شرط ساده
نيز برای اقامت در اين پادشاھی به عنوان شھروند خوب وجود
دارد ) .احکام مسيح 1و2و4و(9
 1غسل تامييد در آب
اين عمل سمبلی است از آنکه زندگی شما خارج از محدوده
پادشاھی به اتمام رسيده وبه يک زندگی جديد مبدل شده است.
غسل را متوانيد در رودخانه وان حمام و يا در درياچه ويا دريا
بگيريد .از خداوند بپرسيد که چه کسی ميتواند شما را غسل بدھد.
ھر پيرو مسيح ميتواند و بايد اين کار را انجام دھد .احتياج به
کليسا و يا پاستور نميباشد.
 -2از عيسی مسيح بخواھد که شما را در روح القدس غسل بدھد
بپرسيد و با ھمان روح خدا که در مسيح بود پرشويد .فقط عيسی
مسيح ميتواند شما را با ھديه روح القدس از باال پر کند قدرت پر
ولتاز از آسمان .از اين به بعد ھر چيز غير ممکن امکان پذير
خواھد شد .ھمه کاری که عيسی مسيح انجام ميداد شما نيز قادر به
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انجام آن خواھيد بود برای انکه شما صاحب ھمان قدرتی ميشويد
که او دارد .دشمنان خود را محبت کنيد وآن چيزی را که داريد
در اشتراک بگذاريد بيمارھا را شفا داده و روحھای پليد را بيرون
برانيد و بر اين ويروس بابل غلبه شويد.با زبان کامپيوتری بايد
بگويم که در شما يک سيستم جديد نصب شده است .سيستمی که از
طرف بھشت مھيا شده است.
 -3از قوانين اين کشور جديد پيروی کنيد
عيسی مسيح گفت اگر مرا دوست داريد از قوانين من اطاعت
خواھيد کرد .او  75حکم به ما داده است که نظام پادشاھی را
تشکيل ميدھند .در انتھای اين دفترچه آنھا را مشاھده خواھيد کرد.
ھر کسی که ميخواھد به اين دولت وفادار بماند بايد سوگند ياد کند.
اگرشما اين کار را انجام بدھيد شاه بزودی به شما وظايف و
مسئوليتھايتی را که برايتان در نظر دار ياد آوری خواھد کرد.
عالوه بر آن انجيل تھيه نموده وھر روز آن را مطالعه کنيد .از
خداوند بخواھيد به شما نشان دھد که چه کاری انجام بدھيد و آن را
با ديگران در ميان بگذاريد.
 -4از قوانين خداوند در اين خانه پيروی کنيد
خداوند صاحب اين خانه و يا پادشاھی است پس لطفا ازآن دزدی
نکنيد وخودداری از رشوه و وفساد نماييد .ھمه چيز را در اختيار
يکديگر بگذاريد چنانچه فقيرکم و کاستی نداشته باشند .متوجه
خواھيد شد که خداوند قيمت آن را پرداخت تا ھرچه داريد به
خداوند و نقشه او تعلق بگيرد .مراجعه به احکام  53-50و . 55
چه کاربايد کنيد؟
پاکسازی کامل انجام بدھيد.
زمانی که مسيح وارد زندگی تان شود شما چه بايد کنيد؟ چه چيزی
بايد خارج شود؟ ھمه زباله ھا را بيرون بريزيد).حسادت غرور
دزدی اعمال زشت( کسانی را که به شما صدمه زده اند ببخشيد
19

.از انانی که به شما بدی کرده اند طلب آمرزش کنيد از دوستان
و کسانی که تاثير بد بر شما ميگذارند پرھيز نموده و با افراد
خوب رفت وآمد کنيد .اگر شک داريد از دوست جديدتان مسيح
بپرسيد.
از زندگی در گناه خودداری و يک زندگی جديد با راھنمايی
خداوند آغاز کنيد.
از خداوند در مورد نقشه اش برايتان سوال کنيد.
چکار کنيد و يا کجا برويد ماموريت خداوند برای شما چه ميباشد؟
با چه کسی ازدواج کنيد .سپس ھر کاری را که او ميگويد انجام
دھيد
اين دفترچه را به کسان ديگر نيز بدھيد
آن را با کسان ديگر بخوانيد وايشان را در اين مسير ھدايت کنيد
سپس آنھا را غسل تا ميد داده و سفارتھای پادشاھی را چنانچه
ميرويد آغاز کنيد)قايقھا با اندازه ھای مختلف(.
به ياد داشته باشيد که ديگر از امروز شما مھاجر و يا پناھنده
نيستيد بلکه به منزل رسيده ايد زيرا خداوند به شما شھروندی
پادشاھی را ھديه داده است تا به عنوان شھروند آنچه ميخواھيد
باشيد .نقشه الھی در انتظارتان و بھشت مرز آن ميباشد!
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ضميمه:
انتخاب قسمتی از احکام عيسی
مسيح

 -1توبه کنيد وبه انجيل ايمان
بياوريد پادشاھی خداوند در دست است! مرقس 14-15 :1متی
4:17
 -2بايد از نو بدنيا آييد يوحنا 7-3:3
 -4بپرسيد به شما داده خواھد شد بجوييد خواھيد يافت در بزنيد
در برويتان باز خواھد شد .لوقا 13-11:9
 -5برای خوراکی که از بين رفتنی است کار نکنيد بلکه برای
غذايی که تا ابد جاودانه ميباشد .يوحنا 59-1 :6
 -6از دروازه تنگ وارد شويد متی7:13
 -7بيايد نزد من ای گرانباران و خسته گان من به شما آرامش می
بخشم! بار مرا به دوش گيريد و از من ياد بگيريد
 -8کسی که ميخواھد از من پيروی کند بايد از خود گذشته صليب
خود را به دوش گيرد و دنبال من بيايد.
متی 26-16:24
مرقس 8:34
لوقا 14:33
متی 39-38 :10
 -9روح القدس را دريافت کنيد يوحنا 23-20:22
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 -10در ھر چيز آنکاری را انجام دھيد که میخواھيد ديگران بر
شما کنند متی  7:12لوقا 6:31
 – 11بگذار نور تو در برابر مردم بتابد تا ھمه اعمال خوب تو
را ديده و پدر تو را در آسمان تمجيد کنند .متی 5:16
 -12با شخص بد مقابله نکن متی 41-38 :5
 -13ناسزا نگو متی 34-33 :5
 -14به دشمنان خود محبت نما متی 48-43 :5
 -15ھمسايه خود را مثل خود دوست داشته باش.لوقا 10:27
متی  22:39لوقا 29-10:25
 -16رحيم باش مانند پدرت که رحيم است لوقا 6:36
 -17مواظب باش اعمالت برای خداوند در برابر مردم آشکار
نگردد متی 1-18 :6
 -18قضاوت مکن تا قضاوت درباره ات نشود .لوقا 6:37
 -19ببخشيد تا بخشيده شويد لوقا 6:37
 -20بدھيد تا به شما داده شود لوقا  38 :6مرقس 4:24
 -27از قربانی که به بتھا داده ميشود خود داری کن اعمال :15
25 -21 29-20
مکاشفه 20-14 :2
 -28قتل نکن متی19و 18
 -29با برادر خود عصبانی نباش متی 22-21 :5
 -30زنا نکن متی 19:18
 -31زنا با نگاھھای گناه آلود آغاز ميشود  .خودت را کامال از آن

مبرا کن

متی 30-27 :5
 -33دزدی نکن متی 19:18
 -34شھادت دروغ مده متی 19و18
 -35به پدر و مادرت احترام بگذار متی 19:19
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 -36به شما حکم جديدی ميدھم ھمديگر را محبت کنيد يوحنا
15:12 13:34
 -37قبل از دعا با يکديگر آشتی کنيد متی  25-5:23لوقا -12
58:
 -38کسی را با زور وادار به ملحق شدن به گروھتان نکنيد
مرقس 40 -38 :9
لوقا 50-9:49
 77 -40بار در  7ببخشيد متی 35-15 :18
 -42خداوند را با تمامی قلب جان و قدرت وفکر بپرستيد لوقا
 10:27متی 40-37 :22
 -43در من بمانيد! در محبت من بمانيد تا بتوانيد احکام مرا بجا
آوريد .يوحنا 14:15 4:9- 15
 -44برو و گناه نکن! يوحنا 11و18
 -45مانند اين دعا کن :لوقا  4-11:2متی 19-13 :6
ای پدر ما که در آسمانی نام تو قدوس باد پادشاھی تو بيايد خواست
توچنانچه در آسمان است در زمين نيز انجام گردد  .نان امروز ما
را عطا نما قرضھای ما را ببخش چناچه ما قرضھای دگران را
بخشيده ايم .مارا در وسوسه نگذار ليکن ازشرير رھايی ده.
 -46ھر انچه را در دعا درخواستيد باور کنيد که آنرا دريافت
کرده ايد متی 11:24
 -47به نام من دعا کنيد يوحنا 24-16:23 15:7 13-14:14
 -48به من گوش بدھيد مرقوس  7:14مرقوس 4و 3.9.24
متی 13:9 15:10
 -49برداريد بخوريد و بنوشيد به ياد من متی 28-26:26
يوحنا 58-53 :6
 -50بدھيد به کسی که از شما ميخواھد .تقاضای او را رد نکنيد.
اگر کسی از شما بگيرد آن را از او پس نگيريد.
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متی 5:42
لوقا 6:30
 -51ثروت در آسمان نه در زمين انباشته کنيد ھرچه اضافه
داريد فروخته وبه محتاجان دھيد
متی  21-19 :6و 24لوقا 34-33 :12
 -52نگران در مورد اين که چه بخوريد يا بنوشيد ويا بپوشيد
نباشيد .متی 24-25 :6
 -53به پادشاھی خداوند الوييت بدھيد و ھمه اينھا به شما داده
خواھد شد .متی 6:33
 -55از ھر گونه طمع بپرھيزيد
لوقا 15 :12
 61ازفريب مسيح دروغين مواظب باشيد متی 14-4 :24 -62مترسيد ! به خداوند اعتماد داشته باشيد! و به من اعتماد
داشته باشيد! يوحنا 14:1
 -63آماده و در انتظار برگشت من باشيد لوقا 40-12:35
 -66چنانچه ميرويد اين پيغام را بشارت دھيد پادشاھی آسمان در
دست است .متی 10:7
 -67مريضان را شفا دھيد متی 10:8
 -68جذامی ھا را تميز کنيد! متی 10:8
 -69مردگلن را زنده کنيد! متی 10:8
 -70ارواح پليد را خارج کنيد! متی 10:8مرقس13-7 :6
 -71آزاد دريافت کرده ايد آزادانه بدھيد متی 10:8
 74اگر کسی به شما خوش آمد نگويد ويا گوش ندھد گرد و

غبار را از پاھايتتا ن بتکانيد
متی 15-14 :10

مرقس 6:11لوقا 12-10 9:5
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 -75برويد و ھمه قومھا را شاگردان بسازيد غسل تامييد دھيد و
به آنان ياد دھيد تا به آنچه من به شما حکم کرده ام اطاعت کنند.
متی 20-18 :28
انجيل متی
انجيل مرقس
انجيل لوقا
انجيل يوحنا
اعما ل رسوالن
مکاشفه
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مدارک مھاجرت
بسياری از مردم در مورداز وجود کشوری که تقاضای پناھندگی
و درخواست اقامت را رد نمی کند اطالع ندارند .فقط کسانی می
توانند آنرا بيابند که جستجوی آن باشند .اين پادشاھی يکی از
بھترين جاھای مخفی است در عين حال آن يکی از آزادترين
زيباترين آرامترين و تميز ترين مکانھا ميباشد .پادشاه شما را می
شناسد! ويک جمع بزرگ از دوستان به شما خوش آمد خواھند
گفت!
اميد و آينده در انتظارتان است .اين دفترچه شما را به اين پادشاھی
ھدايت خواھد کرد و به شما ياد خواھد داد که چگونه ملحق به آن
شويد.
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