
سوم ُمهر

خود سرهاي بایستیم. پا سر دعا براي دقایقی بیایید خیر. به عصر دوستان، 
کنیم. خم را

که می اندیشیم این به می شنویم را زیبا سرود آن که حالی در آسمانی، پدر اي ٢
مقام در را ما امشب که است این ما دعاي خداوندا، هستی. نزدیک خداوند، اي تو
بیفزایی ما بر خود الهی  برکات از و ببخشی را ما گناهان تمامی و بپذیري فرزندانت

هستیم. نیازمند قومی زیرا
زمان گذر با که شاهدیم می بریم سر به آن در که باشکوهی عصر این در و ٣
تجلّی و کالم مسیح… مکاشفه ي با که حالی در می رود. فرو تاریکی در بیشتر دنیا
مشارکت این در باز امشب خداوندا، می شود. روشن تر خداوند بازگشت امر حضورش،
سوم ُمهر خداوندا که کنیم دعا کرده تفحص تا آمده ایم جلسه این به شده ایم. حاضر
زندگی چگونه و کنیم چه که دریابیم یافته بصیرت که باشد بگشایی. ما بر را کتاب این

باشم. بهتري ایمانداران چگونه و کنیم
امشب جمع این در حاضر مسیحی غیر شخص هر کنی عنایت اینکه تمّنا خدایا، ٤
هر تا می کنم دعا آسمانی، پدر اي فرما. عنایت را این ببرد. پی تو حضور به خود نیاز به
این شود. نزدیکتر تو] [به گذشته از بیش باید که کند درك شده متولد دوباره مسیحی

برد. خواهیم سر به مسیحایی محبت و ایمان وحدت در ما همگی چنین
نیاز به آنها یابد. شفا دارد حضور ما میان که بیماري هر امشب کن عطا خداوندا، ٥
می شود، بیان و انجام آنچه هر به تو که می کنم دعا پدر اي همچنان واقفند. تو به خود

آمین. طلبیدیم. عیسی نام در را این دهی. برکت شکوهت و جالل خاطر به
یقین عصرگاه این در آمده ایم. هم گرد شب چهارشنبه این در باز امشب آري ٦
طبق امروز افزود. خواهد خود کالم بر را آسمانی برکات دولتمندي به خداوند که داریم
می کردم. فکر آنها بیان طرز و ضروري  مطالب بیان به و بودم مطالعه مشغول معمول
از و کند. عطا من به را مکتوب کالم این معانی و تعبیر تا کردم توکل خداوند به
منظور ساخت… روشن ما براي هفته این طول در که اموري خاطر به سپاسگزارم خدا

ُمهرهاست. این گشایش
سوء نمی  خواهم بارها… می دانید چنانچه صبح… یکشنبه اگر می شود عالی چه و ٧
اگر بنابراین است. شده متفاوتی برداشت که… هستید جریان در اما آید پیش تفاهمی
کند یادداشت را آن می تواند کرده، مشغول خود به را ذهنش که دارد سؤالی عزیزي
خدا امید به و کرد. خواهم بررسی را آنها و بگذارد منبر میز روي را آن شب شنبه و
است بهتر چنین این می کنم گمان بدهم. پاسخ شما به صبح یکشنبه می کنم سعی
که را منظورم می شود، برداشت سوء اوقات گاهی زیرا بودیم گرفته که تصمیمی آن از
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را موضوع خود است بهتر شما حضور به عرضم می پردازم… شکل آن به و می دانید.
اکنون… اوقات، گاهی زیرا شود. پرداخته مطلب به شاید و باید چنانکه تا کنم. روشن

و زدند زنگ ایشان کردند. بیان را مطلبی و گرفتند تماس عزیزي امروز ٨
از نفر یک تنها شدن ربوده زمان «در که دارد حقیقت آیا که بدانند می خواستند
دریاها سوي آن از دیگران و می شوند] [ربوده نیویورك از نفر یک و ویل جفرسون
گفته دیگري عزیز بودند. شده برداشت سوء دچار ایشان که پیداست بود.» خواهند
خواهد اینجا عیسی صبح یکشنبه بگشاید، ما براي را آخر ُمهر خدا شب شنبه بود:«اگر
شما… و نیست. درست این شما… می دانید، یک-یک… این می کنید؟ مالحظه بود.»

نیست. چنین
بدانید شوند، خداوند آمدن زمان از آگاهی مدعی شما نزد دسته ا  ي اگر نمی دانیم. ٩
است درست ولی نیست. آگاه زمان آن از کس هیچ زیرا می کنند اشتباه آن مورد در که

آمد. خواهد بی درنگ او گویی که کنیم زندگی گونه اي به امروزه
بگویم] [اگر باشید. آماده پس کنم، شگفت زده را شما دقیقه یک عر در دارم قصد ١٠
چقدر زمان این می دانید آمد. خواهد موعودش زمان از زودتر دقیقه سه عیسی نظرم به
هزار با برابر روز یک خدا نزد است گفتنی زیرا سال. پنج و سی حدود بود؟ خواهد

است. سال
رسول مکاشفه در جایی است.» نزدیک می گوید:«زمان رسول می شنوید ١١
آن از می دانید هیچ است. مکاشفه در رسول گفته ي این است.» نزدیک می گوید:«زمان

است. نشده هم روز دو عبارتی به و بود دیروز خدا منظر در گذشت؟… چقدر زمان
پنج و سی حدود ما براي باشد، مانده باقی آمدنش زمان تا دقیقه سه تنها اگر و ١٢
دارد. تأمل جاي الهی منظر در دقیقه سه معناي پس بود. خواهد چیزي چنین یا سال
باید می خوانید را قسمت این وقتی گاهی شما… ما، پس بیاید. تا برخاسته اکنون او
از نه می کند صحبت مقدسی کتاب زمانی مقیاس از خدا که شود روشن شما براي

ما. زمانی مقیاس
خدا از و می کردم مطالعه فردا باز می آید شب فردا همین او می دانستم اگر ١٣
اینجا آن مورد در موعظه  براي باز کند. عنایت من به را چهارم ُمهر پیغام می خواستم
که دهم انجام را کاري همان روزه هر می خواهم می کنید؟ مالحظه می شدم. حاضر
عمل خود مسئولیت به اینجا که باشید داشته عنایت می دادم. انجام باید بیاید او اگر
ندارم. سراغ این از بهتر جایگاهی چون باشم جایگاه همین در است بهتر پس می کنم،

کنیم. عمل خود وظایف به باید همچنان او بازگشت تا پس
دهید. گوش تمام دقت با اکنون ولی می کنیم بسنده ساده مطالعه اي به گاهی ١٤
دهید. گوش آنها به تمام دقت با می کنید، دریافت را نوارها یا می خوانید که هنگامی
برگردانید عقب به را نوار می توانید و می دهید گوش نوار روي بر شده ضبط پیغام به شما
موضوع از روشن تري دریافت پس می شوند. واضح تر و گویا ما براي پیغام ها چنین این و

داشت. خواهید
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همگی و باشد نشسته همگان دل بر مسیح ِمهر امشب امیدوارم حال، ١٥
باشند. او مشتاق

آشفتگی مایه ي آنچه اوقات گاهی می دانید چیست. منظورم می گویم شما به ١٦
از بخشی چنین این و می شود وارد جلسه وسط شخصی است این می شود اذهان
و اشاره ها می شوند، وارد افرادي چنین که زمانی است. داده دست از را جلسه [پیغام]
قسمت اینکه از غافل می کنند منظور و می شنوند را می شود موضوع بر که مرورهایی
متوجه می شود، گیج کننده برایشان پیغام کل ترتیب این به و نشنیده اند. را سخنان اول
چنین که حالی در بود شده عنوان دیگري مطلب که می کنند گمان آنها و هستید.

است. نبوده
یادداشت کاغذ یک روي بر را آن است مبهم برایتان جایی و دارید سؤالی اگر پس ١٧
صبح… یکشنبه می کنم سعی و بگذارید. منبر میز روي را آن شب شنبه تا اکنون از کنید.
منظور نمی    دانم من خوب، بگویید:«بسیار شما و باشد مختصر می تواند شده مطرح مورد
می کنم سعی خدا امید به پس هستید. متوجه نمی کنم.» درك را آن چیست. این از

دهم. پاسخ شما به صبح یکشنبه
امشب بله، . ٦ باب بخوانیم، فرخنده دیرینه ي کالم این از باز می خواهیم امشب پس ١٨

. ٦ و ٥ آیات ،٥ آیه ي می پردازیم. سوم ُمهر به
سفید، اسب سوارکار رساند؛ خواهیم پایان به را سوارکار چهار بحث شب فردا و ١٩

زرد. اسب سوارکار سیاه، اسب سوارکار آتشگون، اسب سوارکار
قولی به صبح… امروز همین تا حتی بار هر که بپردازم نکته این به می خواهم ٢٠
دعا به روز طول در و می شوم دعا مشغول شوند بیدار همه آنکه از پیش دم سپیده
بسیار و آمد. بودم، که مکانی به روح القدس پگاه هنگام صبح، امروز اما می دهم. ادامه
خدا که می دانم حال-اینک-اکنون دقیق. بسیار بودم، ُمهر شدن گشوده شاهد واضح

سپاسگزارم. بسیار و می شنود. مرا
شما براي امیدوارم است. وقوع حال در امري که باشید داشته یاد به اکنون ٢١
بار یک می خواهم است. وقوع شرف در امري باشد روشن و چشمگیر و دریافتنی
وقوع از پیش است قادر جماعت این راستی به آیا که ببینم و کنم امتحان را کلیسا این
بسپارید. ذهن به مرا گفته هاي باشید، داشته یاد به اینک خیر؟ یا دریابد را آن امري

کند. امداد را ما خداوند اکنون
است: آمده چنین ٥ آیه ي در اما ٢٢

ببین. بیا… می گوید، که شنیدم را سوم حیوان گشود، را سوم مُهر چون و
دارد. خود دست به ترازویی سوارش که سیاه اسبی اینک، دیدم و

گندم یک هشت یک می گوید که شنیدم را آوازي حیوان چهار میان از و
ضرر شراب… و روغن به و دینار یک به جو یک هشت سه و دینار یک به

مرسان.
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داشته پیش زمینه اي تا می کنیم مرور را گذراندیم نظر از که ُمهرهایی اکنون ٢٣
همپوشانی ارائه ي با کردیم سعی کلیسا ادوار بررسی زمان در راستا همین در باشیم.
را دیگري یک هر که هستند ترتیب این به اعصار مقدس کتاب در کنیم…  زمینه سازي 
پلکان یا نردبان از رفتن باال تداعی گر حالت این است. شکل همین به دقیقًا می پوشاند،

دارد. وجود پله اي دیگري از پس یکی ترتیب به پلکان] [از رفتن باال زمان است.
منظور متوجه همه است. شده ُمهر مکاشفه کتاب می رسیم… ُمهرها این به پس ٢٤
ُمهر هفت به مختوم کتاب این و تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می شوند؟

می کنید؟ مالحظه است. ُمهر هفت به ممهور کتاب یک است.
شما براي را آن غیره و ارمیا کتاب از بهره گیري با که باشید داشته یاد به اکنون ٢٥
پوست تکه اي روي بر شکل این به را آنها آنها… که هنگامی پس کشیدیم. تصویر به
تعدادي از استفاده با برانهام [برادر کاغذ. نه بود پوست منظورم می نوشتند، کاغذ یا
به را آن مردم تألیف] می دهد-گروه نشان را تومار کردن ُمهر و پیچیدن شکل کاغذ
ترتیب این به می شد، رها شکل این به آن انتهاي که… پیداست می پیچیدند. شکل این
شکل همین به می شد، جاسازي ترتیب همین به بعدي مورد می شد. مشخص محتوا
و می شد جدا شکل این به انتها در اینجا و می شد. پیچیده چنین این می شد، پیچیده

می شد. رها دیگري
است. تازه پدیده اي امروزي شکل به کتاب بود. ُمهر هفت به مختوم کتاب آن پس ٢٦
که هنگامی می پیچیدند. هم به را آنها می شد. نوشته تومار در کتاب ها کهن روزگار در
شما و باشد شده پیچیده هم به مقدس کتاب  اگر بود… مطلبی جستجوي در کسی
شکل این به را آن سپس می روید اشعیا کتاب سراغ به بخوانید، را اشعیا کتاب بخواهید
ُمهر هفت به فدیه کتاب ترتیب این به می خوانید. را نظر مورد نگاشته ي و می گشایید

است. مختوم
ُمهرها و می گیرد تخت نشین دست از را کتاب و می آید بّره می بینیم چنانکه حال ٢٧

می گشاید. قوم براي و می کند باز را امر آن می گشاید… و برمی دارد را
زنده وجود چهار آن به کلیسا ادوار بررسی در دارند. حضور آنجا زنده وجود چهار ٢٨
زنده وجودهاي همان و می خورند چشم به مقدس نگاشته هاي در همواره آنها پرداختیم.

است. فدیه نامه یک از سخن که پیداست پس می کنند. اعالم را ُمهرها گشایش
درباره ي و پرداختیم ولّی قولی به یا فدیه دهنده خویشاوند به مروري در سپس ٢٩
این تمام طول در پس شود. روشن ما بر او نقش و کار تا کردیم کنکاش شخصیت این
عزیزانی همگی از خوب است. آورده جا به را فدیه دهنده خویشاوند عمل مسیح سال ها
می گویند:«آمین.»- [جماعت بگویند. «آمین» می خواهم کرده اند درك را مطلب که

است. داشته را فدیه دهنده خویشاوند نقش مسیح تألیف] گروه
خدا، تخت از او فدیه عمل پایان با رسید. خواهد پایان به فدیه عمل زمانی اما ٣٠
غالب «آنکه نیست. او تخت این که است گفتنی اما برمی خیزد. خود کنونی جایگاه از
با و یافتم غلبه من چنانکه بنشیند، من با من تخت بر که داد خواهم وي به را این آید،
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از است، روح آِن از تخت این نیست. وي تخت این پس نشستم.» او تخت بر خود پدر
او است، تن گرفته خداي او نیست. او آِن از تخت این و است بّره همان مسیح خدا. آِن

برمی خیزد… کرسی از پس گرفت. تن او که کنید توجه و خداست همان
را فدیه کتاب و… بیاید اینکه مستحِق بود:«کیست قرار این از نخستین اعالم ٣١
آدم زمان به که است آزادسازي و فدیه نقشه ي  از سخن کنید، مالحظه بگشاید؟»

داد. دست از آدم که است چیزهایی آن تمام از سخن عبارتی به برمی گردد،
زمین روي بر چیز همه آدم از پس ولی بود نرفته دست از چیزي آدم از قبل تا ٣٢
هبوط آدم با چیز همه رفت. دست از زمین روي بر خلقت تمامی رفت. دست از
وجود راهی هیچ کند، عبور آن از نبود قادر کسی و شد ایجاد عظیمی شکاف کرد،
بازگشت براي راهی هیچ و کرد گم را راهش ورزید گناه انسان که هنگامی نداشت.

سپس… و نیافت. خود
در نبی یوحناي است… رؤیا روایتگر که یوحنا شد، پرسیده سؤالی چنین وقتی ٣٣
شایسته زمین زیر در چه زمین در چه آسمان در چه انسانی هیچ دید. را آن رؤیا عالم
آنگاه دارد! تأمل جاي خود این می کنید؟ مالحظه کند. نگاه اعظم کتاب آن به نبود
گریان دیگر شد خواسته یوحنا از پس برمی گیرد. را کتاب و می آید پیش به بّره آن
کتاب است قادر آمده، غالب و یهوداست سبط از که شیري آن گفت:«آمین، او نباشد.
آن دید. را بّره اي ولی کند نگاه شیر به تا برگشت یوحنا پس بگشاید.» و برگرفته را
رفت، تماشا به یوحنا که زمانی اما است.» آمده غالب که شیري فرمود:«آن چنین پیر

می آید. تخت از که دید را بّره اي
مقام آن در او زیرا چرا؟ ولی بود. نیامده او چشم به پیش تر که پیداست اکنون ٣٤
براي نثار کرد. مردم راه در را خود خون بله، می کرد، ایفا را [میانجی] متوسط نقش
بّره حیات دفتر در عالم بنیاد از پیش نامش که جانی آخرین تا می کرد شفاعت مردم
همین بس. و یافت خواهند حضور آنجا در افراد شمار این تنها شود. وارد بود، شده ثبت
به ندارند. شدن وارد براي اشتیاقی هیچ آنها ندارند، شدن درون به میل دیگران بس. و

می رسد. سر به فدیه زمان شود وارد [جان] فرد آخرین که همین ترتیب این
سراسر بر یعنی کرده فدیه او که آنچه بر خود حقوق مطالبه ي براي بّره آنگاه ٣٥
خون با او می کنید؟ مالحظه دارد. تعلق او به چیز همه و زمین می آید. آفرینش جهان
می آید، کتاب این گشودن و گرفتن براي که هنگامی و کرد. فدیه را آن خویش الهی
باز ذبیح او دید. شده ذبح بّره اي و کرد نگاه یوحنا نمی گریست. دیگر یوحنا که… شگفتا
خونین بّره اي یعنی شده ذبح بّره ي یک از سخن که است روشن ما بر است. شده زنده
باز شدن ذبح از پس بود. شده ذبح او است. جاري خون وجودش سراسر از که است
نشسته شکل این به تخت پشت در جایی بگوییم بود، نشسته تخت بر او بود. شد زنده
فرجام و جان آخرین ورود با سپس می کند. شفاعت می آیند، که جان هایی تمام براي و
حال در او اکنون می کنید؟ مالحظه داشت. دست در را فدیه کتاب همچنان خدا کار…

است. ولّی یا [فدیه دهنده] خویشاوند عمل انجام
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بوعز… تا بود نشسته انتظار به آنجا در روت آمد او که زمانی بوعز؛ مانند درست ٣٦
دارید یاد به هیچ آورد. جا به را فدیه دهنده خویشاوند عمل بوعز… که است این منظورم
دیگري عمل هر یا خوشه چینی مشغول روت کردم؟ موعظه باره همین در پیش چندي
کردم؟ معرفی کلیسا از نمونه اي را آن چگونه دارید یاد به هیچ نشست. انتظار به او و بود
و کرد را کار این او آورد. جا به را فدیه دهنده خویشاوند عمل تا رفت بوعز حال آن در
کرد. فدیه نیز را روت نعومی فدیه با و داد شهادتی عنوان به و درآورده را خود کفش
به سپس و داده انجام را کارها تمام او نشست. انتظار به خود کار اتمام از پس روت
(بسیاري می گیرد. آرام و می کشد انتظار کلیسا که… هنگامی آنگاه و نشست. انتظار
را فدیه دهنده خویشاوند عمل حال آن در او شده اند) سپرده خاك به زمین در آنها از

می کند. انفکاك عبارتی به می دهد، انجام

بیماري، جا همه شده، فراگیر گناه و می شود. وخیم تر دنیا شرایط پیداست ٣٧
می گیرد. را بی خدا زنان و مردان دامن مرگ دارد. وجود اندوه و غم و مرگ مشکالت،
برخوردار کافی ایمان از نیستند قادر چون می خورد را آنها وجود دیگر بالي هر و سرطان

کنند. خود آِن از را آن و یابند دست آن به تا شوند

پایان از پس او میانجی… از پس چیز، همه اتمام از پس کنید. توجه اکنون ٣٨
یوحنا سپس می گیرد. [تخت نشین] دست از را کتاب و می آید پیش خود میانجیگري
باز ما آمدند. وجد به مذبح زیر جان هاي به… کردند شروع آسمان سراسر همین طور و
سجده به پیران پرداختند! شادمانی به آنها می پردازیم. مسئله این به ششم ُمهر در
فریاد مذبح زیر جان هاي حال آن در بخورافشانی کردند. را مقدسین دعاهاي و افتادند
و رفت خواهیم زمین به ما بازخریدي! خدا براي را ما زیرا هستی برمی آوردند:«شایسته

باشکوه… امر این کرد.» خواهیم زندگی کاهنان و پادشاهان مقام در

حمد چیز» همه و زمین زیر در چیز هر آسمان، در کس گفت:«هر یوحنا و ٣٩
باشد. دیده آنجا را خود نام باید یوحنا می دانید، شنیدند. را خدا بر او ستایش و

زمان! آن سراسر

تعلق داور به دیگر اکنون بردارد.» را فدیه کتاب تا است شایسته گفت:«او او سپس ٤٠
است. آورده جا به را فدیه عمل که فدیه دهنده به بلکه ندارد

سپس می کنید؟ مالحظه آمین. دهد. نشان کلیسا به را خود کار است قرار حال و ٤١
می دانستند همه نبود. آگاه ابداً کس هیچ است. شده بسته کتاب آن اما برمی گیرد… او
واپسین روزهاي در باید اما دارد بر در را مقدس نگاشته هاي و است فدیه کتاب یک آن
زیرا کرد. خواهد دریافت را آن پیغام هفتم فرشته ي ١٠ مکاشفه اساس بر شود. مکشوف
بنوازد، می باید را کرنّا چون هفتم، فرشته صداي ایّام در می گوید:«بلکه مقدس کتاب
خود یعنی اعظم فرشته ي امر آن مکاشفه ي از پس رسید.» خواهد اتمام به خدا سّر
به فرشته [هفتمین] همین باشید داشته یاد به پس شد. خواهد فرود آسمان از مسیح

است. زمین بر پیغام آور یک عنوان



سوم ٧ُمهر

را خود پاهاي از یکی می شود مشاهده ١٠ باب در چنانکه و می آید فرود مسیح ٤٢
و چون… چشمانش دارد، سر بر رنگین کمانی می گذارد. دریا بر را دیگري و زمین بر
به و کرد بلند را خود دست او توصیف ها. دیگر و است آتشین ستون هاي چون پا هایش
و بود.» نخواهد زمانی «دیگر که خورد سوگند است زنده ابداالباد تا که تخت نشین آن

کردند. بلند را خود صداهاي رعد هفت می خورد سوگند چنین که همین
مشغول او پس شد. برگرفته خود رؤیاهاي نگارش براي یوحنا عبارتی به نویسنده ٤٣
گفت:«آن خدا یک… این منویس.» را «آن زیرا… منویس.» را گفت:«آن خدا شد. نگارش
باید کنید، مالحظه نگو.» را آن کن. ُمهر را «آن بود؟ آن در چیزي چه کن.» ُمهر را

است. نشده هم نوشته کالم در اما شود مکشوف
سر معمایی با که شد روشن ما بر کرد ُمهرها گشایش به شروع خدا که هنگامی و ٤٤
افکاري چنین بگشاید، را اول ُمهر خدا آنکه از پیش می کنید؟ مالحظه داشتیم. کار و
به و شد خواهد چنان و چنین که است این منظور اینجا بود:«حال [یوحنا] ذهن در
چنان و چنین و بود خواهد شکل این به ً قطعا و گرفت خواهد را تخت شکل این

شد.» خواهد
و داشت دست در کمانی «او بله، بود. سوارکاري آن بر و شد پیدا سفید اسبی ولی ٤٥

است. همین داد. گزارش شکل این به را آن شد.» داده او به تاجی زمانی از پس
منظورم سیاه… اسبی و گشود را دیگري ُمهر و برگشت باز بّره ترتیب همین به و ٤٦
شده داده شمشیري او به او… «و شد پیدا آتشگون اسبی بر سوار شخصی که است این
و بردارد زمین از را صلح تا بود شده داده بسیار توانایی او به و آمد جنگ براي بود.
خدا دست به گشایش از پیش اینجا در باز نوعی… این بیفتند.» یکدیگر جان به مردم

نبود؟) چنین (مگر بود. رازناك امر این
صداي شدن شنیده از قبل روز گفتیم:«در سپس می یابد. ادامه ترتیب این به و ٤٧

می شوند.» مکاشفه اینجا در همه رازها رعد هفت
اعصار طول در که شد روشن ما بر مبحث این خالل در کنید. توجه پس ٤٨
مختص مقتضیاتی رسالت هر اصالحگران! انبیا. نه شدند، میدان وارد اصالحگران

دارد. خود به
سررشته  برقکاري از شاید نیست. برقکار تلفن، اپراتور یک اینکه مانند درست ٤٩
گودال حفار که کسی مانند او… قطعًا باشد سیم کش کسی اگر اینکه یا باشد. داشته
تعمیرات پس از شاید است. نداده انجام سیم کشی کار هرگز و است برق تیر نصب

نکند. سیم کشی است بهتر ولی بیاید بر آن نظیر و کوچک
عبارتی به حقیقی امر آن شدن مکشوف زمان شد، روشن مطلب بر تعمق از چنانکه ٥٠
عطا رسالتی خود قول برحسب خدا کلیسایی، مرحله ي آخرین در و واپسین روزگار در
گمان اکنون، گشت. بازخواهد شخصی در ایلیا روح که کرده اِخبار خدا کرد. خواهد
شخصی جایی هستیم، امر این وقوع منتظر ما… و باشد. شده واضح مطلب این می کنم
از برخاسته ادعاهایی با شما اکنون می شود. مبعوث واپسین روزهاي در شده مسح
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شخص، این آمدن زمان در است… این بر سعی و می شوید مواجه دیگر موارد و تعّصب
اما کند. منحرف راستی از را مردم تا شد خواهد آن بر ادعاهایی چنین طرح با شیطان
لحاظ را آن پس داشت شخصیتی چه ایلیا می دانید شما می شود. بازشناخته راستی به
آگاه برگزیدگان که پیداست او… که هنگامی سپس و شد. خواهد روشن شما بر و کنید

شد. خواهند
خواهند عبور الهی امر آن کنار از آنها کرد. نخواهند درك آنها یقینًا نه، دیگران اما ٥١
و پرداختیم اعصار همه ي به ما مانند… شد. خواهند دور فرسنگ هزار هزاران کرد،
شدند، غافل ایلیا از چطور رفتند، خطا به یحیی مورد در مردم چطور که دادیم نشان
رویکرد همان مردم بودند. غفلت سراپا مسیر سراسر در کردند، غفلت عیسی از چگونه
خواهد همان مردم رویه ي مقدس کتاب گفته ي به زیرا داد خواهند نشان خود از را
محض سادگی در داشت. خواهد فقیرانه بسیار ظاهري امر آن می کنید؟ مالحظه بود.
ساده بسیار آنها نظر از زیرا ماند. خواهد پنهان مردم دید از چنین این… می شود. ظاهر
را چیز همه گویی می شوند عالِم و زیرك مردم وقتی همواره که می دانیم می نماید.
درك را امر این بیان از منظورم می شوند. غافل افرادي چنین آنها… آنگاه می دانند

می کنید؟ مالحظه می کنید.
افراد او برنگزید. خود شاگردي به را دست این از افرادي عنوان هیچ به عیسی ٥٢
نداشتند. پیوندي دیگر امور و خود کلیساهاي با که کسانی برگزید. را ماهیگیران و عامی
عمل تا کرد انتخاب را سنخ این از و ماهیگیران کشاورزان، باجگیران، عادي، اشخاص او
ناچیز به که افرادي میان از است قادر خدا می کنید؟ مالحظه آورند. جا به را وي الهی
واقفند، خود ناچیزي به که زمانی تا کنید. دقت بسازد، قابلی چیز واقفند خود بودن

کند. کار می تواند خدا
مصداق آنها درباره ي مقدس کتاب  سخن این می شوند، دانش مدعی که زمانی اما ٥٣
اصل این مصداق نمی دانید.» چیزي بدانید، باید که آنچه از که:«شما می کند پیدا

می بینیم. را
شوند. مکشوف رازها این است مقدر که درمی یابیم پس ٥٤

مقوالتی و می آیند شمار به بزرگ اصالحگران از که لوتر و وسلی مانند افرادي چرا ٥٥
روح القدس تعمید همراه به پنطیکاست کلیساي عصر و عادل شمردگی و تقدیس چون
نشدند؟ نائل پیغام ها این به آنها چرا نیافتند؟ دست پیغام ها این به آوردند، ارمغان به را

می  کنید؟ مالحظه بودند. اصالحگر آنها زیرا
جایگاه اختیارات «از که شدند مطرح افرادي دیگر سوي از که باشید داشته نظر در ٥٦
دارید؟ توجه می کنید؟ مالحظه نبودند.» پادشاه خود هرچند شدند برخوردار پادشاهی
این کنید. توجه اینک می کنید؟ دقت داشت. توجه کتاب مقدس بیانی شیوه ي به باید
تقدیس سّري بخش و عادل شمردگی رازناك جنبه ي و ابهامات همه این چرایی از هم
میوه ي یا انار یا سیب حّوا آیا نوع… چه و روح القدس. تعمید رازناك بُعد همین طور و
«پدر، نام به تعمید بود؟ چه مار ذّریت ماهّیت آیا… می کنید؟ مالحظه خورد؟ دیگري
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دست این از نمونه صدها عیسی»؟ «خداوند نام به یا است درست روح القدس» پسر،
می کنید؟ مالحظه ماندند. سربسته

استناد با و می آید شخصی آخر ساعت این در شود، عرض شما خدمت اکنون هم و ٥٧
خواهد بازشناخته وي ماهّیت راستی به می سازد. مکشوف را امور مقدس نگاشته هاي به
کتاب اساس بر رسید نخواهد نظر به شگرف و بزرگ امر این اما آقا. بله، کنید. دقت شد.

باشیم. بزرگ امري راه چشم باید مقدس
باره این در که بس همین بود! بزرگ بس امري آنجا در تعمید براي یحیی ظهور ٥٨
بودند. کرده اِخبار او ظهور از اتفاق، به بقیه و مالکی اشعیا، مانند انبیا تمام کنید. تأمل
صورتی داراي و تحصیالت از بی بهره منزوي، فردي شد، صحنه وارد او که هنگامی
خود دور به گوسفند پوست و می ماند ُکرك دار کرم به موهایش بود. ریش از پوشیده
کسی که پیداست بود. نرفته مکتب به هم روز یک و نداشت تحصیالتی او بود. پیچیده
توبه به را مردم و ایستاد اُردن رود کنار حال این با نمی کرد. دعوت خود منبر به را او

کنید. تصّور می توانید کرد. دعوت
و پست تلّی و کوه هر بود. خواهد باشکوه چیز همه روز آن گفت:«در مقدس کتاب ٥٩

شد.» خواهد صاف ناهموار راه هر «و آقا. بله، شد.» خواهد انباشته وادي هر
پیشرو همان یا یحیی آنها تصّور در کنم. تصّور را فضا آن مردم می توانم آري، ٦٠
مالحظه شود. سبزه زار باز تا می کرد هموار را بیابان ها خود ظهور زمان در باید مسیح
چنانکه داشتند، را کارها این تمام انجام انتظار مردم که کنم تصّور می توانم می کنید؟

دارند. هم امروز که
چرا گفتند:«خوب، نشناختند. را او هم رسوالن که بود حقیر ظاهر در چنان اما ٦١
مگر شود؟ داده نشان ما به چیزي تا می روي آنجا به تو که… می گویند مقدسه کتب

بیاید؟» الیاس باید اول که نمی گویند مقدس کتب
انسان پسر مورد در و نشناختید. را او شما ولی گفت:«آمد چنین پاسخ در عیسی ٦٢
انجام به سراسر را خود رسالت فرمود:«یحیی هم ادامه در کرد.» خواهند چنین نیز
باید نیز انسان پسر «همچنین و کردند.» رفتار او با بود مقدر چنانکه مردم رساند.

ببیند.» زحمت
نبودند. آگاه زمین روي بر مسیح عیسی حضور از هم یهود قوم سوم یک گمانم به ٦٣
توجهی هیچ ولی است شده پیدا متعّصب فردي جایی در که باشند شنیده شاید آیا…
شد. نازل خویش خاصان بر «او دادند. ادامه خود روش به و نداشته مسئله این به
نشده گفته هیچ که است گفتنی معتقدم… خاطر همین به نپذیرفتند.» را او خاصانش

می آ  ید. سّري طور به او که
چقدر بود سّري وي آمدن اینکه به توجه با بود. خواهد سّري امري شدن ربوده اما ٦٤
مردم می کنید؟ مالحظه شد. خواهد محقق سّري شکل به شدن ربوده واقعه ي بیشتر
اتفاق شدن ربوده امر باید می کردیم گفت:«گمان خواهند آنها شد. نخواهند متوجه

است!» شده مبتال داوري ها این به چنین زمین که است تعجب جاي ولی بیفتد.
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مانند درست می کنید؟ مالحظه نشدید.» متوجه ولی افتاد اتفاق گفت:«این خواهد ٦٥
شب. دل در دزدي آمدن

ژولیت، و رومئو بود؟ چه عنوانش می کند. تداعی را که خواندم کتابی مسئله این ٦٦
را آن پیش مدت ها من… گذاشت. نردبانی خانه کنار جایی او دیگر؟ چیز یا بود همین

برد. خود با را ژولیت شب دل در و… آمد خواندم.
که بود نخواهد چنین داد. خواهد رخ شکل همین به شدن ربوده امر-امر اکنون، ٦٧
از می گوید:«قبل مقدس کتاب بگشایند. را قبرها بیل با و بیایند فرشتگان از گروهی
کار زدن هم بر چشم یک در شد.» خواهیم متبدل بزنیم، هم بر را خود چشمان اینکه

سریع. بسیار عبارتی به رسید خواهد انجام به
است.» شده ناپدید گفت:«کسی خواهند مردم تنها

هر که درمی یابیم کنیم جستجو دنیا سراسر در امروز اگر که کنم تصّور می توانم ٦٨
اطالعی آنها سرنوشت از کنید، مالحظه می شوند، ناپدید زمین روي بر نفر پانصد روزه

می شود. اضافه گمشدگان آمار به تنها نیست. دست در
چشمگیر اصًال می شوند راهی شدن ربوده در که افرادي شمار خوب، بسیار

بود. نخواهد
باشد چنین نمی کنم گمان من-من-من-من و بترسانم را شما نمی خواهم خوب، ٦٩
است. روشن هم شما بر مسئله این کنم. بازگو شما براي را خدا گفته ي می خواهم
آب به دنیا کل از نفر هشت یافتند. نجات آب به نفر هشت نوح ایّام در که «همان طور

یافتند.» نجات
بی فایده کوششی هر توصیف، این با پس وحشتناك! بگویید:«چه بسا چه بله ٧٠

نیافته اید. دست الزم، ایمان به که است واقعیت این گویاي تنها سخن این است.»
مالحظه دارم. ایمان زیرا آمین بود، خواهم من شود، ربوده شخص یک تنها اگر ٧١
بود.» خواهم «من کنید، توجه باشید، داشته ایمان آن به شکل این به باید می کنید؟
زمان در یقین به که باشم نزدیک [خداوند] به خود زندگی در چنان می خواهم مطمئنًا.
کس هر اگر آنجا… اگر پس است. درست دارم. ایمان امر این به بردارد. مرا آمدنش
داد وعده من به او زیرا بود. خواهم آنجا او فیض به من دهد، دست از را آن دیگري
زندگی سبک هم و جان هم نمی گوید. دروغ خدا زیرا بود خواهم آنجا که می دانم و
گویی که کنم زندگی سبکی به روزه هر می کنم سعی و می دهد گواهی امر این به من
حس چنین این می شود. ربوده که بود خواهم کسی همان چنین این بازمی گردد، او
قرار اگر بود. خواهم آنها از یکی من شوند، ربوده نفر هشت است قرار کرد:«اگر خواهید
کسانی چه مابقی نمی دانم بود. خواهم آنها از یکی من شوند، ربوده نفر پانصد باشد
شکل این به باید می کنید؟ مالحظه بود.» خواهم تن پانصد آن از یکی من اما هستند

می کنید؟ مالحظه باشید. داشته یاد به



سوم ١١ُمهر

مالحظه است. معیوب ایمانتان بی گمان نکنید، یادآوري شکل این به را آن اگر ٧٢
و حدس حد در را آن فقط ندارید. یقین خود نجات به نسبت عبارتی به می کنید؟

خوب. بسیار نکنید. چنین دارید. قبول گمان
هر دارم قصد خوب؟ بسیار نه؟ مگر نمی رسیم، ُمهر موضوع خود به اوصاف این با ٧٣
جلسه زودتر کمی می توانیم می کنم، تلف را شما وقت که نکنید فکر امیدوارم شب…

نیست… چندان کنیم. تمام را
آیه ي در دارد. وجود آیه ا ي تک که است گفتنی ُمهرها این شدن باز باب در ٧٤
تمام کمابیش به توجه با است. دوم آیه ي منظور پس می شود، انجام اعالمی نخست
که بودم عقیده هم آنها با هم من-من مطرح، نظرهاي یا غیره و خواندنی تفسیرهاي
مکشوف را آن روح القدس که هنگامی اما بود. نخستین کلیساي همان نخست سوارکار

من… سعی پس بود. دیدگاه آن برعکس کامًال ساخت
پس دهم. پاسخ پرسش ها به می دهم ترجیح و است. مقدس بسیار برایم اکنون ٧٥
شود. داده ترتیبی حاضر عزیزان تکاتک براي موضوع تمام تر هرچه روشنگري براي باید
سعی می کنید؟ مالحظه کنند. درك را آن فضا همان در باید هم نوارها شنوندگان
آن جماعت تا کنم صحبت پیش زمینه مورد در کمی شامگاهی جلسات این در می کنم

کنند… درك را
پیش ولی می کنید؟ مالحظه نیست. درست بدون مقدمه چینی امر بیان در شتاب ٧٦

باشیم. بی قرار که است طبیعی سالن گرم هواي به توجه با دیگر. است آدمی می آید،
در را جماعت یک برخورد بهترین کرده اید. لطف بسیار و بسیار تاکنون شما اما ٧٧
مادران می کنند گریه کودکان وقتی و نشسته اید آرام دیده ام، جلسه این در خیمه این

است. بوده عالی چیز همه می برند. نگهداري مخصوص اتاق به را آنها
شده مکشوف برایم که اموري کردن بازگو و سخنان این بیان مسح که زمانی تا ولی ٧٨
اشتباهی جایی حالتی چنین در اگر می کنم. زمینه سازي مطالبی مرور با بگیرد قرار
هم خواسته ام کرد. خواهد تصحیح مرا جماعت تمام برابر در اینجا خدا یقینًا باشم کرده
رجوع خود تصّورات به نیست نیازي می خواهم. را همین دقیقًا آن-آن… است. همین
خدا که است این ما خواسته ي هستیم. آن خواهان ما و دارد وجود حقیقتی کنیم.

کند. عطا ما به را است درست آنچه
اول اسب مورد در پرداختیم. مبحث این به سوارکاران ظهور ترتیب رعایت با ما ٧٩
شخصیت آن دریافتیم گذشته شب می تاخت. پیش که بود ضّدمسیح آن که دریافتیم
است شخصیت همان این که شد روشن دیشب می تاخت. پیش سفید اسب قالب در

می ُکشت. را مردم و می تاخت دست به شمشیر که
هستیم. روحانی و جسمانی امور شاهد همواره که کنید توجه باشید، داشته دقت ٨٠

دهم. ارائه نمونه اي کلیسا براي است مصلحت ُمهر گشایش به پرداختن از پیش
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نگاشته ي چندین اینجا کرده ام. یادداشت اینجا را داد من به خدا که نمونه اي ٨١
استناد و مراجعه آن به مبحث طول در که صفحه هشت یا هفت دارم، مقدس

کرد. خواهم
سازم روشن حدي به را آن و دهم ارائه  کلیسا از نمونه اي می خواهم کنید، توجه ٨٢

می کنید؟ مالحظه باشید. آن رؤیت و درك به قادر که
دارید؟ یاد به را دیشب مبحث آیا داشت. حضور جسمانی عروسی عدن باغ در ٨٣
زن عنوان به را او چون بود نشده او زن هنوز ولی بود آدم دلدار همان جسمانی عروس

بود. نشناخته خود
«مریم بود، نشناخته را او یوسف هنوز هرچند بود یوسف همسر مریم که همان طور ٨٤

می کنید. مالحظه شد.» باردار
بسیار بود. وي عروس حّوا بشناسد، را خود همسر آدم اینکه از پیش توصیف این با ٨٥
عدن باغ در خدا کالم نداشتن نگه دلیل به حّوا یعنی او خدا… که درمی یابیم و خوب.

خورد. لغزش
کرد، معین فضایی کرد خواهد رسوخ آنها میان در شیطان اینکه از آگاهی با خدا ٨٦
کسی چه است، خود فرزندان از حفاظت خواهان خدا بگیرند. پناه آن حریم در که جایی

می شناسد؟ را پناهگاه آن که دارید سراغ او از بهتر
می دانستم و کنم… مراقبت خود کوچک جوزف از می خواستم من اگر برادر، بله ٨٧
می دادم. انجام را می آمد بر دستم از که کاري آنگاه است… وابسته آن به زندگی اش که
اطمینان براي بود… الزم بتون ریزي متر] ١٢ [حدود فوت چهل بنا استحکام براي اگر

می کردم. بتون ریزي متر] ٢٧ [حدود فوت نود بیشتر
کودکی فانی زندگی اگر (معتقدم کنم فکر خود کوچک فرزند به بتوانم چنانچه ٨٨
که می کند فکر خود فرزند به خدا بیشتر چقدر یافت.) خواهد نجات او برود، دست از
حریم چه در را خود فرزند خدا که اینجاست پرسش شود! هالك ابد تا است ممکن
قرار کالم حفاظت حریم در یعنی کالم پشت را خود فرزند او می دهد؟ قرار محافظتی
و بمانید من کالم در «اگر ساکنید. امنیت در هستید کالم حریم در که زمانی تا داد.

کالم. در بله، بطلبید.» را خواهید آنچه هر بماند شما در من کالم
مار و او… و بود. خوش مشرب غایت به مار برخورد. مار به می زد قدم باغ در که حّوا ٨٩
و می شود ساکن می کند، زندگی فروتنی در خدا بود. سو آن از مار حال، به… کرد شروع
متواضع خانم آن پس می کنید؟ مالحظه نیست. این از غیر عنوان هیچ به می کند، کار
خوش مشرب جذاب، دانا، شخصی قالب در شیطان و می کرد گردش فضا آن در بی ادعا

که… زمانی تا بفروشد. را خود برنامه ي داشت قصد او گذاشت. پیش به پا
که زمانی تا بود، شده نزدیک حّوا به اندازه چه تا شیطان که نداشت اهمیتی ٩٠
مقدس کتاب به دستی برانهام [برادر می ماند. محفوظ بود، کالم از متابعت در [حّوا]
می خواهد که کاري هر شیطان بگذارید می کنید؟ مالحظه تألیف] می کشد-گروه خود

نمی شود. ایجاد خللی کوچکترین بمانید. کالم با فقط شما دهد، انجام
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هستی.» بیمار تو بگوید:«اما او اگر
یافته ام.» شفا زخم هایش «از

ُمرد.» خواهی تو «اما
اوست.» وعده ي این کرد. خواهد زنده مرا «باز

کالم فضاي به هم مسیح می کند. بسنده همین بمانید. کالم در تنها کنید، توجه ٩١
بمانید. کالم در پس می کنید؟ مالحظه است.» «مکتوب می برد. پناه

آن از عنوان  هیچ  به او که است گفتنی گرفت، کناره آن از نوعی به حّوا اما ٩٢
شیطان که بود کاري همان این و گرفت. فاصله جمله یک از تنها نگرفت. فاصله کامًال
ساخت. خارج خدا وعده ي امن فضاي از را حّوا منطق یک ارائه ي با شیطان می خواست.

داشته ایمان آن به تنها دهید. قرار منطقی قالب در را خدا کالم نکوشید هرگز
می کنید؟ مالحظه باشید!

پیوند وارد آدم اینکه از پیش و شد. خارج امن فضاي آن از حّوا ترتیب این به ٩٣
او… و شد. بی عفت شیطان دست به حّوا شود، زناشویی

خدا که است گفتنی کرد. را کار همان دقیقًا نیز مسیح کرده اید؟ توجه امر این به ٩٤
آنکه از پیش کردید؟ دقت می شد. پیشقدم خود باید بازخرید، و فدیه عمل انجام براي
همان از باید فدیه دهنده آمین. بود. آمده فرود او بر روح القدس بپیوندد، یوسف به مریم

می آمد.  جا
براي راهی خدا ولی خورد لغزش و افتاد جسمانی زن کنید، توجه پس ٩٥

ساخت. مهّیا راهی خدا ولی او لغزش وجود با ساخت. فراهم رستگاري اش
او کرد. هبوط داماد با زناشویی پیوند به ورود از پیش زمین روي عروس اولین پس ٩٦
جدایی و مرگ ورطه ي به او فروافتاد. استدالل یک خاطر به کالم، در پایداري جاي به
کشاند. را بود زمین روي بر که چیزهایی مابقی و همسر خود همراه و کرد. سقوط ابدي

کرد! هبوط او
به خدا ساخت. مهّیا زن آن رستگاري براي راهی خود، بی کران ِمهر سر از خدا اما ٩٧
راستین کالم گرفت. خواهد قرار او بر راستین کالم آینده در باز که داد قول و وعده زن
مسیح الهی، وعده ي طبق باشید. داشته یاد به را این کرد. خواهد معرفی او به را خود

می کرد. ظهور زن از باید
خدا با کلمه و بود کلمه ابتدا است:«در آمده یوحنا انجیل در است. کالم مسیح و ٩٨
شد.» ساکن ما میان «و می کنید، مالحظه شد،» جسم کلمه و بود. خدا کلمه و بود

بود. کالم او شد. ساکن ما میان در تن قالب در خدا
ترتیب این به خوب. بسیار می شد. آفریده باید فکر یک و است. کالم بر مقدم فکر ٩٩
قالب در را آن خدا که زمانی  پس یافتند. آفرینش کالمی تکلم واسطه ي به الهی افکار
را آن که زمانی تا ولی می شود مکشوف شما بر-براي الهی افکار می دهد، ارائه فکري

دلیل… همین به می ماند. باقی فکر یک تنها اصطالح به فکر یک نکنید، بیان
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عصاي فرمود:«برو، خدا و بود او گرداگرد آتش ستون آن رفت. دعا براي موسی ١٠٠
بخوان.» را مگس ها و بگو و کن دراز مشرق به را خود

هنوز شوند.» پیدا گفت:«مگس ها و بلند را عصا و رفت موسی نبود. مگسی هیچ ١٠١
بیان قبل از الهی افکار همان یعنی کلمات آن اما برگشت. بود. نشده پیدا مگسی هیچ

اتفاقی. پدیده  ي یک نه است کلمه یک این بودند. شده
من باشد:«اگر گفته عیسی که نمی بینید جایی حال بگویید،» کوه این به «اگر ١٠٢

شود.» جا به جا که بگویید کوه این به شما «اگر بلکه بگویم.»
اندکی کرد. وزوز به شروع بزرگ سبز مگس یک اول موسی زمان در گمانم به ١٠٣
مالحظه شد. یافت کیلو] ٢ [حدود پوند پنج سانتیمتر] ٩٠ [حدود یارد هر در بعد

چطور… نمی بینید آفرید. را آنها خدا او… بودند؟ آمده کجا از آنها می کنید؟
سازد. نابود پشه طریق از را دنیا سراسر امشب همین است قادر بخواهد خدا اگر ١٠٤
است کافی کار این براي بفرستد. ماه به را پشه ها از دسته اي می تواند او خوب، بسیار
ماده ي هیچ شد. خواهد پشه از پُر آنجا سراسر باشند.» ماه روي بر بگوید:«پشه ها تنها
فزونی و بسیار تکثیر، شرایط این در آنها بگیرد. را آنها تکثیر جلوي نمی تواند شیمیایی

می کنید؟ مالحظه یافت. خواهند
کافی آفریدگار. یگانه آن خداست، او می رساند. انجام به را بخواهد آنچه هر او ١٠٥
او است. درست تألیف] می زند-گروه بشکن یک برانهام [برادر بگوید. سخنی است
خود خواسته ي او می کنید؟ مالحظه ببریم! پی او بزرگی به کاش اي است. آفریننده

می سازد. محقق را
که زیرك و دانش آموخته افراد این به می کند، نگاه مردم به فراز آن از ١٠٦
هستند. بابل در باز گویی بد! چه دیگر. ادعاهاي و ندارد.» وجود می گویند:«خدایی

بابل. آري،
کالم زمانی گذشت از بود:«پس گفته حّوا به خدا که باشیم داشته دقت اکنون ١٠٧
پاسخ جماعت دارم دوست فروافتاد؟ چطور حّوا شد.» خواهد برگردانده تو به راستین
درست کالم. لغزید؟ چیزي چه به نسبت حّوا خورد؟ لغزش وضعیتی چه در او دهند.
خواهد مهّیا راهی گفت خدا و کالم. تألیف] می گویند:«کالم.»-گروه [جماعت است؟
زمانی گذشت از پس خوب. بسیار بازگرداند. کالم به و رهانیده را او دوباره تا ساخت
به می شود. نازل هدفی براي کالم خوب. بسیار شد. خواهد بازشناسانیده او به کالم
آن و می شود نازل او به هدف یک براي کالم دهید. گوش تمام دقت با می گویم آنچه

خوب. بسیار نیست. رهایی جز چیزي
کارساز جایگزینی حّوا به خدا فرا برسد اصیل کالم [نزول] موعد که هنگامی تا اما ١٠٨
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ واضح شما براي منظور آیا خوب بخشید.
آن تا اما گشت بازخواهد حّوا به دوباره کالم فرمود خدا می کنید؟ مالحظه تألیف]
عنوان به تا کند تقدیم قربانی خواست او از خدا کرد. عنایت جایگزینی او به خدا زمان

باشد. خون آن براي جایگزینی
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برنمی داشت. را آدمی گناه که بود چیزها دیگر و بزها و گوسفندان گاوها، خوِن آن و ١٠٩
آن برنمی داشت. را گناه وجه هیچ به می پوشاند. را انسان گناه تنها می کنید؟ مالحظه
است. حیوان حیات دارنده ي بر در تنها حیوان خون و بود حیوان خون می پوشاند. را

کنید. توجه تمام چه هر دقت با اکنون که… زمانی تا بود جایگزین یک آن
خدا خود (این گرفت تن داشت، همانندي انسانی خون با که اصیل خون سپس ١١٠
یافت. نمود باکره  یک از تولد برکت به و باشد جنسی رابطه ي به نیاز بی آنکه بود).
مسیح عیسی در و شد خون جنس از وعده همان یعنی الهی کالم آن عبارتی به

غیره…» و بزها گاوها، «خون گرفت. تن نجات دهنده
بخش این به و خداست گفته ي و وعده طبق مطلب این کنید. تأمل اکنون ١١١
زن ذّریت از منظور اگر کوبید.» خواهد را مار ذّریت سر زن «ذّریت که برمی گردد
چنین با ذّریتی که پیداست غیره، یا بود مار از که همانی یا بود آدم از که باشد همانی

بود. خواهد گناه به آلوده باز توصیفی
سوي آن همه کس… هیچ زیرا نشد پیدا آدمی هیچ گریست. یوحنا دلیل همین به ١١٢
آن و می شود گذاشته کنار حیوانی جایگزین خون این زمانی اما بودند. گودال و پرتگاه
گفته ي به شد. خون و جسم خدا آمد، شده مجسم حقیقی خون آن که است هنگامی
است عظیم دینداري سّر باالجماع ١٦:٣«و تیموتائوس اول شد. چنین او مقدس کتاب

داد. نشان را اصل همین باکره از تولد است. درست شد.» ظاهر جسم در خدا که
خون زیرا نمی کرد پاك اما می پوشاند را گناه بزها و گوسفندان خون است گفتنی ١١٣

بود. پذیرفتنی جایگزین عنوان به البته بود. حیوانی
داد. ادامه سّنت این به پس گرفت خو جایگزین آن با آدمی ١١٤

پسر همان او که شد ثابت مسیح، عیسی در راستین موعود کالم تجلّی با ولی ١١٥
تأیید خدا زنده ي کالم جایگاه در باید چنانکه او است. پروردگار و بزرگ آفریدگار
خود سخن با بود قادر او رساند. اثبات به را خود کیستی او زیبا! چه عالی! چه شد.

کند. آفرینشگري
کاري چنین انجام به قادر که نیست دنیا در دیگري موجود یا بشر بنی هیچ ١١٦
شیطان خداست. خالق یگانه نیست، آفرینشگري به قادر زمینی وجود هیچ باشد.
آفرینشگري نیروي از خود اما است خلقت تحریف کننده ي او ندارد. آفرینشگري قدرت
دروغ می شوید؟ منظورم متوجه است. عدالت از تحریفی تنها واقع در گناه است. بی بهره
منحرف درسِت عمل چیست؟ زنا می کنید؟ مالحظه شده. تحریف حقیقتی چیست؟
شیطان پس است. راستی از تحریفی تنها تعریف در گناه است، شده فراگیر گناه شده.

بیافریند. نمی تواند
خوِن همان است. خالق یگانه آن که کرد ثابت خود ظهور زمان در عیسی اما ١١٧
یک براي بیایید شما… دارید، آن خواندن به تمایل اگر پس بود. شده، داده وعده
اختصاص مسئله این به را زمانی امشب روي بهر برویم. قسمت آن سراغ به دقیقه

من… داد. خواهیم
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می خواهند همه می کنم فکر می دانید می شود. من نگرانی باعث که است موضوعی ١١٨
تألیف] می گویند:«خیر.»-گروه [جماعت یک… ترتیب این به پس بازگردند. خانه به

تنها… ما و می کنیم. بررسی را ٢ باب اعمال خوب سپاسگزارم.
مسیح عیسی الوهیت اثبات ادعاي نادرستی یا درستی طریق این از ،٢ باب اعمال ١١٩
نظر در را ٢٢ آیه ي . ٢ باب اعمال خوب. بسیار خوب. بسیار می کنیم. راستی آزمایی را

می کند. صحبت پنطیکاست روز در پطرس که جایی می گیریم،
نزد که مردي ناصري عیسی بشنوید. را سخنان این اسرائیلی مردان اي
میان در خدا که آیاتی و عجایب و قوّات به گشت مبرهن خدا جانب از شما

می دانید. خود چنانکه گردانید… صادر او از شما
ظهور به که بسیاري کارهاي با او گشت.» مبرهن خدا جانب از شما نزد که «مردي ١٢٠

می کند. بیان سنهدرین در را سخنان این پطرس خداست. کرد ثابت رساند
که هستی معلمی تو می دانیم گفت:«ربّی، بود. آگاه موضوع این از هم نیقودیموس ١٢١
اینکه مگر آورد جا به را اعمالی چنین نیست قادر انسانی هیچ زیرا آمده اي خدا جانب از

چرا؟ اما می دانستند. آنها می کنید؟ مالحظه باشد.» آمده خدا جانب از
که… زمانی بود. شده داده حّوا به وعده اي چنین که پیداست کنید. توجه اینک ١٢٢
آن زن، آن پس کرد. رد را آن آمد نزدش به راستین کالم وقتی و فروافتاد عروس آن
جدا خود از را او خدا بود. خدا عروس او زد. باز سر الهی امر پذیرش از عبرانی عروس

بود. خدا عروس او نیست؟ درست مگر داد. طالقش و کرد
اما است. درست بودند.» نکرده ازدواج هنوز آنها اما خوب، بگویید:«بسیار بسا چه ١٢٣
نکرده ازدواج هنوز هم آنها کند. رها را مریم می خواست او گذاشت… را مریم یوسف

بود. یوسف عقد در مریم می کنید؟ مالحظه بودند.
شد، ظاهر نکاح بزم برگزاري براي که زمانی آمد، خود موعود کالم با خدا که زمانی ١٢٤
از عروس که رسید جایی به کار دید. خود جایگزین هاي دربند بسیار را خود عروس
کرد. خودداري باشد، مسیح همان که کالم یعنی راستین، شده ي اعالم وعده ي پذیرش

بازگو را آن دوباره دهید اجازه پس باشد. دشوار شما براي امر این دریافت شاید ١٢٥
شوید. نائل آن از درستی درك به می خواهم کنم.

همان او رهاننده ي بود. شده داده فدیه دهنده ظهور وعده ي حّوا) (عروس، او به ١٢٦
داده جایگزینی او به کرد. رد را آن او شد، جسم و نازل کالم که هنگامی و بود. کالم
پیش شکل آن به تا بود شده داده جایگزین بود. کرده حفظ را «جایگزین» او بود. شده
[قوم] او آمد، فدیه دهنده خود که هنگامی و برسد. راه از فدیه دهنده که زمانی تا رود
رد را حقیقی کالم چنین و دهد ادامه را خود راه داشت که جایگزینی با تا خواست
همان منظور تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ روشن شما براي آیا کرد.

است. عبرانی عروس
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روحانی. زندگی هر مادر عبارتی به یا عروس آن به داد] [وعده دوم حّوا به خدا پس ١٢٧
حوّا زندگان.» «همه ي روحـ… آن زندگان». تمامی «مادر یعنی حوّا می کنید؟ مالحظه

زندگان.» تمامی «مادر یعنی
بود زندگان تمامی مادر که آمد عبرانی عروس آن نزد به عیسی توصیف، این با ١٢٨

کرد. رد را کالم او اما
بود، خدا کالم ضّد به که شیطان استنادات به دادن گوش با عدن در طبیعی حّوا ١٢٩
به دادن گوش خاطر به او آقا. خوب، بسیار کرد. هبوط شکل این به او کرد. هبوط

فروافتاد. شیطان
در نه ولی فروافتاد نیز او است. مسیح عروس که کلیساست همان روحانی حّوا ١٣٠
کلیساي که هنگامی می کنید، مالحظه نیقیه، شوراي در یعنی روم، در بلکه عدن
روم استنادات به و کرد پیدا گرایش نیقیه سمت به کالم حفظ جاي به پنطیکاستی
براي را مرگ همانا او از پیروي و همراهی فرجام کرد. هبوط نیز او سپرد، جان گوش
فروافتاد. نیز روحانی حّوا کرد، هبوط طبیعی حّوا که همان طور حال، داشت. پی در همه

می کنید؟ مالحظه روم. در مسیح عروس و کرد هبوط باغ در خدا عروس
عفیفه حق خدا، کالم با مغایر استنادات بر تکیه با حّوا که باشید داشته توجه ١٣١
ُمهرها گشایش در کرد. واگذار شیطان به را آن و داد دست از را خود پاکدامنی و بودن
مقدس کتاب  گفته ي به است. جایگاه آن در شیطان و بود شیطان وجود آن که دریافتیم
آن و داد دست از را خود پاکدامنی حق عدن باغ در حّوا و است. شیطان جایگاه این
خاطر به روم در که هنگامی نیز مسیح عروس یعنی کلیسا کرد. تقدیم شیطان به را
داد. انجام را کار همان واقع در گذاشت کنار را مقدس کتاب خود استدالل هاي و دگم ها
می گویند:«آمین.»- [جماعت است؟ شده بیان نمونه اي چه قالب در می کنید مالحظه

تألیف] گروه
دست اگر رفت. نخواهیم بیراهه به مطمئنًا کنیم، مرور ترتیب به را نمونه ها این اگر ١٣٢
ببینم، را خود سایه ي ولی باشم ندیده را خود کنون تا اگر باشد… شکل این به من
شرط است. ترتیب همین به آري می کنید؟ مالحظه هستم. شکلی چه که درمی یابم
تمام کتاب مقدس:«زیرا… گفته ي به است. گذشته به نگاه آینده، مورد در بصیرت کسب

خوب. بسیار هستند.» آینده امور از سایه اي کهن امور
از را خدا کالم هم و خود الهی کالم عفت هم کتاب مقدس فروختن با کلیسا ١٣٣
مردم مصلحت به بنا کلیسا است مدعی که گماشت را انسانی آن جاي به داد. دست
عروس یعنی مسیح عروس و کردند. را کار این آنها و دارد. را چیز همه تغییر حق
پاکدامنی حّوا که همان طور فروخت نیقیه در را خود پاکدامنی پنطیکاست، از برخاسته

خوب. بسیار دقیقًا. فروخت. شیطان به عدن باغ در را خود
پنطیکاستی کلیساي یعنی کلیسا این که می دانست خدا هست، الهی وعده اي ١٣٤

داریم. الهی وعده اي باز داد، حّوا به خدا که وعده اي راستاي در کرد. خواهد چنین
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نخست زادگی…. حق پیش تر پنطیکاستی کلیساي که دارید باور قضیه این به آیا ١٣٥
[جماعت هستید؟ معتقد امر این به آیا کرد؟ واگذار جایگاه آن در را خود پاکدامنی حق
بر که اعتقادنامه اي کرد. کاري چنین واقع به بله، تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه
تک حتی اشاره اي، می خواهم همه از می آید؟ کار چه به نباشد، مقدس کتاب اساس
یکی این بیابند. کتاب مقدس در می شود نامیده رسوالن اعتقادنامه ي آنچه به اشاره اي

رسوالن. اعتقادنامه ها ي از یکی نه است کاتولیکی اعتقادنامه هاي از
با تا بخوانید را ٣٨:٢ اعمال است کافی باشد، الهی اعتقادنامه اي بحث اگر ١٣٦
چیزي همان این صورت هر به می کنید؟ مالحظه بله. شوید. آشنا رسوالن اعتقادنامه ي

می کنید؟ مالحظه شما… اگر بنابراین می بردند. کار به که بود
متدیست ها، این، تنها نه فروختند. را خود نخست زادگی حق آنها ترتیب این به ١٣٧
[کلیسا] کردند. را کار همین هم دیگران بلکه و پنطیکاستی ها مشایخی ها، باپتیست ها،
آن رأس در را انسان یک و آورد روي روش این به روم تحریک با کرد. فرقه سازي
انجام را کار همان آنها از یک هر و پنطیکاستی ها باپتیست ها، متدیست ها، داد. قرار
بی اعتنا خدا گفته ي به دادند. قرار آن رأس در را انسان هایی ترتیب همین به و دادند

می شوید. افراد این نظر مّد روش تابع ناگزیر باشید… که
فحشاي و زنا یک جز نیست چیزي دنیا در این دارد؟ ماهّیتی چه کار این خوب، ١٣٨
اعتقادنامه منظور آقا بله، می کند. خودفروشی که است زنی از سخن عبارتی به روحانی،
به… تبدیل کار این انجام با کلیسا است. بشر پرداخته ي و ساخته دروغین باورنامه هاي و
کتاب که دارید ایمان آیا شد. فاحشه خدا نگاه از او می کنیم. ثابت را ادعا این اکنون

آوردند. روي روش همان به او دختران آقا. بله، می گوید؟ را این  مقدس
زنی «و شد، برده روح در یوحنا کنید. یادداشت را ١٧ باب مکاشفه لطفًا اکنون ١٣٩
تپه هفت از سخن هم بود. دیشب قرائت این است.» نشسته بر… سوار که دیدم را
است؟ درست کرد. منتقل دنیا به را خود زناي نجاسات او زن. این کارهاي از هم شد
روزه نُه آیین توبه، براي پول پرداخت دروغ، فریب، کردند.» زنا او با جهان «پادشاهان

دیگر. پدیده هاي و
کلیسا بله، شد. دخترانی صاحب او که باشید داشته یاد به دارد جا خوب، بسیار ١٤٠
نظام این که پیداست داشت، قرار تشّکلی نظامی فرمان تحت که شد بدن یک به تبدیل
سوي به را داشت اختیار در آنچه تمام خدا از نافرمانی با حّوا اگر است. عیب سراسر
همه می پذیرد تشّکل نظام یک قالب در که کلیسا هر ترتیب همین به داد، سوق مرگ
است چیزي همان این است. محکوم سراسر دقیقًا. می دهد. سوق مرگ سوي به را چیز
[زن] «آن خدا کتاب مقدس گفته ي به بخوانید. را ١٧ مکاشفه می گوید. دقیقًا کالم که
تمام دیگر عبارت به است. درست سوزانید.» خواهد آتش با فرزندانش تمام همراه به را

سوخت. خواهند فاحشه آن همراه به فرقه اي نظام هاي
است روشن من حقیر-بر این بر و می کنیم عنوان را مسئله بی پرده که پیداست ١٤١
بازخوردهاي مایلم هم من-من و رسید خواهد گوشتان به حرف این بازخوردهاي که
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گفت چنین مقدس کتاب چون است. درست صورت هر در من-من… و بشنوم. را آن
است. درست پس

چه او بخوانید. را آن می توانید ١٧ باب مکاشفه در شما شد. «فاحشه» یک او ١٤٢
مقدس کتاب این بگویید:«خیر، بسا چه کرد. زنا خود آسمانی همسر به نسبت او کرد؟

کنید… کم آن از چیزي اگر خداست. خود کالم است.»
بگیرد؟ آغوش در را دیگري مرد همسرتان که برنمی خورد شما غیرت به مگر ١٤٣
پسند مورد کاري چنین عنوان هیچ به که پیداست کند، بسنده همین به اگر حتی

می دهد. نشان را خود بی وفایی کار این با زیرا بود نخواهد شما
که است این مسیح خواسته ي هللویا! کند.» اضافه یا کم آن از کلمه یک کس «هر ١٤٤
میکروفن به بار چهار برانهام [برادر شود. همراه او کالم با آالیشی هر از دور به زوجه اش

باشد. چنین او است شایسته تألیف] می زند-گروه ضربه
یا تورات از موضوعی یا چیز کوچکترین یا ویرگول یا همزه یک حتی چیز هیچ ١٤٥
زمین و گفت:«آسمان عیسی شد. خواهد تمام و محقق بلکه نمی شود زایل کتاب همین

شد.» نخواهد زایل هرگز من کالم اما می شود زایل
خالص و پاك [کلیسایی] خواهان خدا نیفزایید، آن به را شخصی برداشت هیچ ١٤٦
حرکت دیگري مرد با همسرم نمی خواهم ناشایست. حرکت یک حتی فاقد است
جان گوش مختلف استدالل هاي و دالیل به شما وقتی باشد. داشته ناشایستی
دست شما به معنوي حسی آیا آمین! می شوید. شیطان همنشین و شنونده می سپارید،
که است این خدا خواسته ي تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ نداده
کنید. پایداري آن در کنید. بسنده خدا کالم به پس بمانید. آالیش از دور به و پاك

خوب. بسیار
عدن باغ در حّوا به که همان طور است داده وعده واپسین حّوا این به اینجا خدا ١٤٧
کلیساي می میرند. او با می پذیرند را گناهانش که وقتی است واضح شما بر اما داد.
تا البته است زنده مردم همه ي مادر کلیسا خود عبارتی به کلیسا آغاز پنطیکاست؛
می پذیرند، را آن گناه آلود روش هاي که همین دارند… عضویت آن در مردم که زمانی

می میرند. آن همراه
کنم.» خدمت را خدا می خواهم می گوید:«من و می شود پیدا شخصی میان این در ١٤٨

برو.» پایین توبه براي کنید. چنین باید شما خوب، می گویند:«بسیار آنها ١٤٩

کند. توبه فضا آن در تا می رود خدا!» بر جالل می کنم. چنین من خوب، «بسیار
دام به می کنید؟ مالحظه است. قرار این از موضوع شو.» عضو و بیا شد، «خوب ١٥٠
مالحظه می کنید؟ مالحظه می شود. شریک آن مرگ در است، درست آري! افتاد.
بنده ادعاي کنید، مالحظه است، آسمانی کتاب همین تعلیم این تنها… این می کنید؟

خوب. بسیار می گوید. چنین اینجا زیرا نیست.
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بود گفته حّوا به خدا شد. الهی وعده اي صاحب حّوا همانند او باشید، داشته توجه ١٥١
می آورید؟ یاد به را آن آیا گشت. بازخواهد او به دوباره الهی کالم که آمد خواهد زمانی
و کند اعاده می تواند کالم تنها زیرا شد. خواهد بازگردانده داده، دست از که آنچه

دقیقًا. برگرداند.
اصابت هدف به و کنید شلیک تفنگی با اگر بودم کرده عنوان پیش تر چنانکه ١٥٢
شروع دوباره و بازگردید جا همان به باید شده اید. انحراف دچار کجا ببینید باید نکرد،

می کنید؟ مالحظه کنید.
دوباره حرکت جا همان  از باید بروید. نیقیه به باید دارید بازگشت قصد اگر و ١٥٣
آنها تشّکل هاي از برمی گردید، عقب تر اینکه ضمن می کنید. مالحظه کنید، شروع را
این خالل در چنانکه درست گزینید. دوري کلیساها [ظاهر] به آن از بگیرید، فاصله

است. شده برجسته ما براي ُمهرها مبحث
شگفت در می کردم، مخالفت تشکیالتی نظام هاي با عمرم تمام در اینکه از همواره ١٥٤
هستند. دیگر کس هر یا شما و من همانند مردم خیر. نیستم، مخالف مردم با بوده ام.
عنوان هیچ به آن چرایی تاکنون است. من نظر مّد فرقه اي نظام عبارتی به یا نظام  بلکه

است. درست این و نبود. روشن من براي
که داد وعده نیز روحانی حّوا به داد وعده طبیعی حّوا به خدا که همان طور ١٥٥
کلیسا به را راستین کالم باز واپسین روزهاي در خدا شد. خواهد اعاده او به باز کالم

برمی گرداند.
خدا کنید. حاصل اطمینان می خواهم کنید. دنبال را بحث بیشتري دقت با اکنون ١٥٦
خواهد اعاده او ذّریت واسطه ي به الهی کالم که فرامی رسد زمانی داد وعده حّوا به
شد داده جایگزینی او به وقتی شد. خواهد الهی ذّریت به تبدیل خود کالم این شد.
آن «من داد؟ نشان خود از رویکردي چه آمد او بر کالم که زمانی ولی چسبید آن به
اندازه ي به نمی آمد. درست نظرش به آمد. محقر بسیار کسوتی در آن نمی خواهم.» را
به هم روز یک حتی که کسی من! خداي طویله؟ «یک نداشت. برق و زرق کافی
«مسیح مگر نیست. موعود مسیح او نمی پذیرم. را آن من بله، بود؟ نرفته آموزشگاه
لباسی می دهد اجازه مگر کنند؟ لگدمال چنین را او دیگران که می دهد اجازه موعود»
همان که بود نشده مدعی مگر زنند؟ ضربه سرش به و بگذارند صورتش روي بر مندرس

می خاست؟» پا به باید که راستین نبی همان عبارتی به است، نبی
شما فرمود:«اگر است. عیسی گفته ي این نمی شناختند. را انبیا مردم راستی، به ١٥٧

است. درست می شناختید.» نیز مرا می شناختید، را انبیا
خدا که کیفیتی همان در کالم وقتی موقعیت آن در باشید. داشته توجه اکنون ١٥٨
می کنم، صحبت عروس آن مورد در کرد. کالم از دیگري برداشت او آمد زن بر بود گفته
کالم همان سپس کرد. چنین حّوا آن آغاز در عبرانی. عروس همان یهودي عروس آن

دهد. ادامه خود راه به جایگزینش آن با داد ترجیح او نشد. پذیرا او ولی آمد
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هبوط از پیش از حتی داد، روحانی حّوا به وعده ا ي خدا پنطیکاست فضاي در ١٥٩
است این الهی وعده ي ولی بود کرده اِخبار دادند، انجام چنانکه آنها کارهاي و کلیسا

فرستاد. خواهد را خود کالم باز واپسین روزهاي در که
[کالم] باز خدا که گفت سخن امور همین از بود زمین روي بر عیسی که هنگامی ١٦٠
موضع همان با شد؟ خواهد مواجه چه با [کالم] ولی هست… چه و می فرستد. را
به آنها آنها… است. درست شد. دیده نخستین ظهور در که شد خواهد مواجه مردم
قید در افراد هستند. خود فرقه ي طالب مردم می کنند. خوش دل خود جایگزین هاي
چنین آنها کنند. زندگی خود دلخواه سبک به می خواهند هستند. خود اعتقادنامه هاي
هستم.» متعلق آن یا این به من هستم. چنان و چنین من خوب، می خواهند:«بسیار
زنده را مردگان اگر حتی می انگارند، هیچ را او ظهورهاي تعداد خدا، کنونی کارهاي
خدا توسط انجامشان از مقدس کتاب که اعمالی تمام و سازد آشکار را دل رازهاي کند،
نداشته ارتباطی من تشّکل با «اگر ندارد. توفیري هیچ برساند، ظهور به را داده خبر

می کنید؟ مالحظه ندارم.» الهی امر آن با کاري باشد،
جایگزین به آنها کنید، مالحظه آري، داد، انجام عبرانی عروس که کاري همان ١٦١
اِخبار قضیه اصل ظهور از خود وعده ي در خدا که حالی در بودند. کرده دلخوش خود
به محقر بسیار نپذیرفتند. را آن آمد اصلی و حقیقی امر آن که هنگامی و بود. کرده

می رسید. نظر
که است توجه شایان می شود. روبرو رویکرد همان با الهی امر ظهور هم امروزه ١٦٢
رجعت دهنده و بازگرداننده پیغامی واپسین روزگار در که گفت ٤ مالکی در خدا
گردانید.» بازخواهم را سال ها تمام گفت:«من راستا همان در یوئیل فرستاد. خواهد
از باپتیست ها یا متدیست ها اینکه یا خورده روم آنچه هر مورد در خدا فرموده ي بله
اعاده واپسین روزهاي در است:«من چنین کاسته اند، پنطیکاستی اصیل شاخه ي آن

است. درست کرد.» خواهم
یک نزد را خود کالم تنها خدا جایگاه… در که بفرستند را شخصی می تواند خدا و ١٦٣
اکنون بود. فرانرسیده آن ساعت هنوز انبیا. نزد بلکه اصالحگران نزد نه فرستاده نبی
مهربان بسیار و فقیر کسوتی در هستیم. منتظرش دلیل همین به و فرارسیده زمانش

زیباست! چه پس… کرد! خواهد ظهور
پنطیکاستی ها و مشایخی ها و باپتیست ها متدیست ها، آن که می کنید تصّور آیا ١٦٤

شد؟ خواهند آن پذیراي خود، اشرافیت کسوت در
بله.» پنطیکاستی ها، بگویید:«خوب بسا چه

هیچ به محتاج و است «دولتمند هستند. الئودکیه اهالی همان پنطیکاستی ها  ١٦٥
نیست.» چیز

است ممکن هستید.» مسکین که نمی دانید است:«شما شده گفته چنین ١٦٦
روحانی نظر از هستید، مسکین باز ولی بسازید دالر میلیون ها ارزش به ساختمان هایی

هستید. فقیر
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دارم.» امر این نسبت کاملی دید می گویید:«من
هستید!» کور «شما

هستم.» شده پوشیده باد، متبارك خدا می گویید:«بله.
هستید.» «عریان 

ما…» می کنیم. برگزار سمینار داریم. اطمینان خود [خادمان] به «خوب،
کلیساي مقدس کتاب گفته ي به است. برعکس قضیه کل پس نمی دانی.» «تو ١٦٧

داشت… خواهد شرایطی چنین الئودکیه
الئودکیه کلیساي عصر که کند انکار بتواند که نیست زمین روي بر انسانی هیچ ١٦٨
به دوم هزاره ي ترتیب این به است. کلیسایی دوره ي هفتمین عبارتی به یا عصر آخرین
ِرین التر برادران شما دلیل این به است. نمانده باقی کلیسایی عصر دیگر می رسد. سر
دیگري عصر بیندازید. راه به دیگر فرقه اي نتوانستید تألیف] آخر-گروه باران [جنبش
همه بود. نخواهد دیگري عصر آمین. است. فرارسیده انتها است. درست بود. نخواهد

شد. تمام چیز
روح القدس؛ تعمید تقدیس، عادل شمردگی، بود… پیغام آخرین پنطیکاست پیغام ١٦٩

می شود. تمام زایمان روند چنین کلیسا، آخر دوره ي سه و آخر پیغام سه
پدیده ي اول آورد. دنیا به را فرزندش می خواهد زن یک که زمانی مانند درست ١٧٠

است. زندگی بعدي اتفاق و خون بعد می آید، آب
تا شد جاري او بدن از ماده آن کشتند صلیب روي بر را عیسی که وقتی ١٧١
و خون شکافتند، را او پهلوي شود. حاصل تولدي آن برکت به تا پدیده آورنده ي…
او مبارك بدن از آنچه می کنم.» تسلیم تو دستان به را خود «روح و شد جاري آب

بود. روح و خون آب، شد خارج
آسمان در که هستند سه می گوید:«زیرا آن مورد در شما به ٧:٥ یوحنا اول حال ١٧٢
چیز یک به سه این روح القدس.» و است) مسیح (همان کالم پدر، می دهند شهادت
هستند سه و می دهند. گواهی چیز یک به بلکه نیستند واحد آنها می دهند، شهادت
گفتم. اشتباهی آنجا هستند.» یک «آنها که است این منظورم یا… می دهند شهادت که
سه این و خون و آب و روح یعنی می دهند شهادت زمین روي بر که هستند سه «زیرا

هستند.» یک
شد. شمرده عادل می شود تقدیس بدون شد. تقدیس می شود عادل شمردگی بدون ١٧٣

است. شکل این به دقیقًا شد. تقدیس می شود روح القدس دریافت بدون
داده ارواح اخراج قدرت آنها به و بودند شده تقدیس شاگردان ١٧:١٧ یوحنا در ١٧٤
وارد باید یقینًا. می کنید؟ مالحظه بودند. نکرده دریافت را روح القدس اما بود شده

شود. نازل روح القدس تا می کردند صبر و می شدند پنطیکاست



سوم ٢٣ُمهر

کرد عمل روح آن چطور که می بینید داد. نشان را خود ماهّیت یهودا که بود اینجا ١٧٥
مالحظه داد. نشان را خود ماهّیت کار پایان در اما تقدیس؟ عادل شمردگی، طریق از

است. درست می کنید؟
به تنها روحانی حّوا و می بریم. سر به آخر زمان در که باشید داشته توجه اکنون ١٧٦
اعاده کالم که بود شده داده وعده عبرانی حّوا به داشت، وعده اي عبرانی حّوا عنوان…
در که شده داده وعده او به ولی افتاد نیقیه در پنطیکاست از روحانی عروس می شود.

شما… ادعاي اساس بر ولی گشت. بازخواهد دوباره کالم آخر روزهاي
کنید. رجوع ١٠ مکاشفه به بخواهید، را کالم از دیگري بخش امر تأیید در اگر ١٧٧
می باید را کرنّا چون پیغام آور) (هفتمین هفتم فرشته ي صداي ایّام در گفت:«بلکه و
خواهد بازگردانده کالم به می کنید؟ مالحظه رسید.» خواهد اتمام به خدا سّر بنوازد،
اصیل ایمان به را «آنها واپسین روزهاي پیغام آور این مقدس کتاب گفته ي به شد!
می شوند؟ امر این پذیراي مردم شما نظر به اما پدران.» ایمان به گردانید، بازخواهد
همان طور کرد.» خواهد اعاده را خود راستین کالم باز آخر روزهاي در «خدا آقا. خیر،

گفت. ٤ باب مالکی در که
عدن در را آن حّوا داد. دست از نیقیه در را کالم او حال، داد. دست از را آن او اما ١٧٨
آخر روزهاي در نیز نیقیه گروه کرد. رد جلجتا در را خود دارایی حّوا بود، داده دست از

بد! چه را. چیز همان درست می کند، رد را آن
مادر یعنی عبرانی کلیساي همان حّوا آمد، انسانی قالب در کالم که هنگامی اما ١٧٩
دگم هاي و سّنت ها در قدري به او کرد. رد را امر آن پیشین، روزگار روحانی زندگان تمام

خوب. بسیار می بینیم. را رویکرد همان دقیقًا ماند. غافل که بود ُمرده خود
کالم واسطه ي به است. زنده  کالم همان خود او هرچند هستند، غافل او از مردم ١٨٠
در وعده، طبق دهد. انجام را کارها این داد وعده کالم یافت. تجلّی تن در موعود
روزگار در شد، سدوم روزگار در که «همان طور شد. خواهد چنین واپسین روزهاي
توجه داد رخ سدوم در آنچه به دارد جا شد.» خواهد همچنان هم انسان پسر ظهور
شد.» خواهد همچنان هم انسان پسر ظهور زمان شد، نوح ایّام در که «همان طور کنید.
گفت خدا می کنید؟ مالحظه باشید. داشته نظر مّد را گذشته پس می کنید؟ مالحظه
گمانم به خوب، بسیار می بریم. سر به روزگار همان در ما و بود خواهد ترتیب همان به
استناد آنها به و دهم ارائه مقدس نگاشته هاي از زمینه این در وعده ششصد می توانم

کردند. رد را الهی امر آن آنها خوب، می کنید؟ مالحظه کنم.
خون آن جاي به اینکه… جاي به کرد بسنده خود جایگزین و سّنت ها به زن آن ١٨١
تجلّی زمان در باشد، کالم خود که عیسی کرد. دلخوش جایگزین خون به حقیقی،
همان عیسی است…» پایبند خود سّنت هاي به او گفت:«زیرا چنین زن آن بر کالم
جا به را خود سّنت هاي که جایی آن گفت:«از عبرانی عروس آن بر شده متجلّی کالم

شود.» واقع مؤثر نمی تواند کالم می کنی. بی اثر خود براي را خدا کالم می آوري
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منتظرش که بیداري آن جاي به دلیل همین به هم امروزه ترتیب همین به ١٨٢
واقعی معناي به بیداري جنبش هیچ ما هستیم. فرقه اي بیداري هاي شاهد هستیم
ما کرده ایم. تجربه را بیداري کنید فکر مبادا آقا. خیر، خیر. نه، خیر، نداشتیم. کلمه
کلیساها به میلیون ها و میلیون ها میلیون ها، پیوستن وجود با نداشته ایم. چیزي چنین

خیر. خیر. نیفتاد. اتفاق بیداري جا هیچ

نبوده، بیداري هیچ می کنید؟ مالحظه است. نکرده تجربه را بیداري هنوز عروس ١٨٣
در ما اکنون می کنید؟ مالحظه نبوده ایم. مواجه عروس جنبش در خدا تجلّی با هنوز
می کند. بیدار را عروس که می رسیم نامعلوم صداي با کرنّاي هفت آن به هستیم. آن پی
و چشم خوب پس داد. وعده را آن خدا فرستاد. خواهد را آن خدا بله. کنید. مالحظه

کنید. باز را خود گوش

را خود اعتقادنامه هاي شوند حاضر کلیساها که بس همین ولی بود. ُمرده او پس ١٨٤
مقدس کتاب تنها چیزها این جاي به و بگذارند کنار را خود دگم هاي و کنند فراموش
دقت اما شوند. مستفیض کالم تأثیر برکت از تا کنند تمّنا را وعده آن و برگزینند را
خود براي را خدا کالم خود سّنت هاي با گفت:«شما چنین عیسی که باشید داشته
پیدا مصداق روحانی حّوا براي گفته این هم امروزه خوب، بسیار می سازید.» بی اثر
معروف کلیسا به که است کنونی روزگار روحانی عروس همان منظور آري، می کند.
به او نیست. آن پذیرش به حاضر عمل در ولی می کند مطرح را خدا کالم هرچند است.
ندارد اثري برایش کالم خاطر همین به می داند. مقبول را جزمی عقاید خود کالم جاي
جایی به راه روش این و کند تزریق کالم بر را خود اعتقادنامه ي که است آن پی در زیرا

است… این کنونی روزگار در ما نیاز پس برد. نخواهد

بود:«بازگشت نوشته بزرگ تیتر با می کردم. مطالعه را او ظهور منادي نشریه ي ١٨٥
از آنها کند، ظهور نبی که همان معتقدم و ماست!» نیاز نبی بازگشت ماست! نیاز نبی
«به هستید. متوجه است، بوده چنین همواره است. درست تنها… ماند. خواهند غافل او
بی پروا که کسی است. نبی بازگشت ما می کنند:«نیاز تکرار زبان به تنها داریم.» نیاز آن

است.» مقدس کتاب وعده ي این که داریم ایمان کند. مطرح را خدا کالم

ایشان می خوریم. غذا ایشان منزل در می شناسم، را عزیزان دیگر و مور برادر-برادر ١٨٦
برمی دارد، قدم زمینه این در که است کسی بهترین ایشان نظرم به هستند. سردبیر
آگاهند. داریم که نیازي این از ایشان شما، حضور به عرضم هستند. شریفی بسیار انسان
عزیزان این بی ادعا، و حلیم شخصی بی  ادعا… هستند، بانوان بهترین از یکی مور خواهر و

می گذارند. مایه بسیار خود از

چنانکه است. میسیونري نشریه هاي بهترین از یکی او ظهور منادي نظرم به و ١٨٧
نیاز نبی یک به ما داریم! نیاز نبی یک به «ما که می کنند اعالم پیوسته آنها پیداست

است. صحبتشان محور این شگفتا! می کنید؟ مالحظه داریم!»
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رادیو در امروز و دیروز مانند پیداست چنانکه است. چنین این کنونی وضعیت ١٨٨
کاتولیک ها به نیست می گویند:«شایسته غیره و باپتیست کلیساهاي می کنند… اعالم

می کنند؟ مالحظه باشیم.» داشته مشارکت آنها با باید  اندازه اي تا ولی بپیوندیم
مالحظه کنید!» دوري سّم این می شود:«از اعالم پیغام همین  جا درست و ١٨٩
همراه باشند، کرده توافق هم با آنکه بدون نفر دو «آیا می کنید؟ مالحظه می کنید؟
ظلمت می شود، وارد نور که هنگامی ندارند. شراکتی هم با ظلمت و نور می شوند؟»
روشنایی نمی تواند تاریکی است! برتر نیرو در نمی شود… می کنید؟ مالحظه می گریزد.
است. نور خدا و است. درست راند. بیرون را تاریکی نور با می توان اما براند. بیرون را
اشتباهی یا دهید نسبت کالم به دروغی نمی توانید می کنید؟ مالحظه است. کالم خدا

آقا. بله، بازمی گردد. نقطه همان به درست باز سازید. وارد آن به
به باید صورت این در می شود. وارد شما با جدل قصد به که شخصی مانند درست ١٩٠

باشید. واقف شخص آن باورهاي و خود جایگاه
راه هاي تمام و بیندازید بزرگ قفسی در را خرگوشی که است این مانند درست ١٩١
به ناگزیر او بایستید در مقابل اگر بیندازید. گیر را او و ببندید او روي بر را خروجی 
سوي به باز ولی می کنید؟ مالحظه است. سادگی همین به برمی گردد. دیگر سمت
خود گردن و می کوبد اینجا به را خود سر است. خروج راه تنها زیرا بازمی گردد در
در] سوي [به او کنید، نگاه او به و بایستید می رود. سو آن و سو این و می شکند را

است. چنین این می کنید؟ مالحظه برمی گردد.
اعتقادنامه هاي با می توانید بمانید. کالم با می کند. بسنده تنهایی به کار همین ١٩٢
برگردید. کالم این سوي به ناگزیر اما بشکنید را خود گردن و بکوبید اطراف به خود

است. همین آقا. بله، دارید؟ توجه
مردم نمی خواهند. را الهی امر آن آنها-آنها-آنها-آنها که شود گفته باید اکنون ١٩٣
از موضعی چنین در و بود خود سّنت هاي قید در زن آن زیرا نمی خواهند. را خدا کالم

شد. محروم خدا کالم تأثیر برکت
خواهان او نمی خواهد… او می کند. صدق روحانی حّوا درباره ي امر همین امروزه ١٩٤
به تمکین جاي به او می گیرد. فاصله خدا کالم از کار این با و است خود سّنت هاي حفظ

است. پایبند خود مشایخ سّنت هاي و اعتقادنامه ها فرقه ها، به همچنان خدا کالم
تن می شود ارائه او به که وعده کالم به سّنت ها خاطر به واپسین روزگار در زن آن ١٩٥
تجلّی، وجود با می دهد. نشان خود از را عبرانی عروس رویکرد همان واقع به نمی دهد،
اوست. نمونه ي این زیرا نیست؟ پذیرا چرا نیست. پذیرا ولی راستین کالم تأیید و اثبات
پیدا برتري خود نمونه ي به نسبت نمی تواند است. درست باشد. پذیرا نمی تواند پس
می شود چگونه توصیف این با است، شده اِخبار رویکرد این و می کنید؟ مالحظه کند.

کرد؟ متوقف را روند این
است. همین باشید. شادمان فضا این در بودن از می توانید تنها شرایطی چنین در ١٩٦

خوب. بسیار باشید. منتظرش
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ولی داد را خود کالم تأیید و تجلّی وعده ي واپسین روزهاي براي خدا هرچند ١٩٧
طریق از خدا داد. وعده او به چنین انبیا خود خادمان طریق از خدا نیست. پذیرا باز
داد. وعده پولس طریق از خدا داد. وعده یوئیل طریق از خدا داد. وعده مسیح عیسی
همه انبیا داد. وعده رائی یوحنا طریق از خدا یوحنا… داد. وعده مالکی طریق از خدا
صورت در بودند. داده خبر می رسید زن آن به که پیغامی آخرین چیستی از دقیقًا
در یوئیل و ١٢:١٤ یوحنا در عیسی کنید؛ یادداشت را مربوطه آیه هاي می توانید تمایل
در رائی یوحنا و ٤ باب مالکی در مالکی و ٣ تیموتائوس دوم در پولس ،٣٨:٢ یوئیل
کرده اند. اعالم را موضوع همان همه هفده، تا یک آیات منظور هفده ،١٠ باب مکاشفه
حکمی چه کلیسا براي و است! کنونی روند کاست و  بی کم  این می کنید مالحظه چنانکه
آن به مردم ولی می کنید؟ مالحظه می گیرد! تن خود قوم میان باز مجسم کالم دارد؟

ندارند. ایمان
را خود الوهیت مردم منظر در معجزات انجام با … مالحظه ي با عیسی می دانید ١٩٨
هر اثبات کننده ي کارها این انجام گفت؟ چه خصوص همین در خود ولی کرد ثابت
که کفرناحوم اي تو فرمود:«و چنین مردم به-به کرد. را کار این دقیقًا او بود. او ادعاي
در شد انجام تو در که عظیمی اعمال اگر که… کارهایی اگر افراشته اي، آسمان به سر
چند تنها کفرناحوم در او است. درست بود.» برقرار امروز بود، رسیده انجام به سدوم
خالصه اش شد. راهی بعد و ساخته برمال آنها براي را قلب ها اسرار و داد شفا را نفر

می کنید؟ مالحظه است. همین
برنامه ي می بایست آنها زعم به بودند. نبرده پی کارها این بزرگی به مردم ولی ١٩٩
پرچم برافراشتن ارکستر، اجراي قاضی، سخنرانی شامل که می داد ترتیب را بزرگی
آمدن راه به چشم مردم باشد. و… خوش پوش زنانی حضور امکان و باد وزش میان در
و بلند کاله هاي با حقوق دکترهاي و فلسفه دکترهاي چون افرادي هستند؛ حضرات
کنند. مزیّن را مجلس خود حضور با همه باید دیگر، چیزهاي تمام و برگشته یقه هاي

است.» باشکوه اتفاق یک «این
است.» جهالت می گوید:«این خدا

و پ، ب، بین فرق سختی به شاید که می کند بلند را ناچیز ظاهر به اقلیت او ولی ٢٠٠
بگویند:«دسته اي دیگران هرچند سازند. آتشین را راستین کلیساي آنها باشد بداند را ت
می خواند. «جهالت» دنیا می خواند «بزرگ» را آن خدا که امري مقدس.» غلتندگان از
کنید، مالحظه می خواند. «جهالت» را همان خدا می خواند «بزرگ» دنیا که آنچه
توجه رسانید. خواهد انجام به را خود وعده ي خدا می کنید؟ مالحظه است. برعکس

است. قرار این از موضوع می کنید؟
زنده را مردگان بسا چه نشد. پذیرا عنوان هیچ به زد. جا در باز عبرانی حّوا پس ٢٠١
کرد. هویّت احراز خدا پسر عنوان به و آمد عیسی باشید. خدا روح حضور شاهد و کنید
او مگر نیست. بیش دیوانه اي او کردند:«بله، گمان چنین مردم پرداخت. موعظه به اول

گفتند… مردم زودي به آري، کیست؟»
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بودند پرسیده مردم و آمده تعمیددهنده یحیی یعنی پیشرو قبًال که است درست ٢٠٢
هستی؟» موعود مسیح همان تو که:«آیا

چرا؟ می کنید؟ مالحظه است.» ایستاده شما بین جایی او اما داد:«خیر. پاسخ او ٢٠٣
بود. آگاه پیغامش ظهور زمان در خود تکلیف از زیرا

گفت:«بهتر نوح خنوخ رفتن با می داد. قرار نظر مّد را خنوخ که نوح مانند درست ٢٠٤
می داد. قرار نظر مّد را خنوخ نوح است.» در بر زمان شویم. نزدیک کشتی به است

می کنید؟ مالحظه
نشانه هایی به اینکه یا می نگریست بود گفته او به عیسی که نشانه هایی به یحیی و ٢٠٥
نمی شناسم را او است. ایستاده شما میان جایی اکنون گفت:«او او بود. گفته خدا که

شناخت.» خواهم را او اما
نیستی؟» موعود مسیح آن تو پرسیدند:«مگر بودند، ایستاده آنجا که افرادي ٢٠٦
به دیگران و مشایخ سوي گفتند:«از شده ایم.» فرستاده کل مقّر جانب از گفتند:«ما
معرفی را خود تا نمی آیی آنجا به چرا هستی موعود مسیح تو اگر شده ایم. مأمور  اینجا

کن.» معرفی را خود ما پیش بفرما نمان! پایین سطح افراد این با اینجا کنی.
در نداکننده صداي گفت:«من باز نیستم.» موعود مسیح داد:«من پاسخ ٢٠٧

هستم.» بیابان
افراد این هرچند شود، عرض خدمتتان کشید. سوت آنها مغز پاسخ این شنیدن با ٢٠٨
ندارد «امکان نبودند. آگاه آن چگونگی از که شگفتا ولی بودند ظهورش راه به چشم

است!» فاجعه دیگر این باشد. شخصی چنین
هستی؟» مکتب کدام «پیرو

مکتبی.» «هیچ
داري؟» عضویت کارت «آیا

می کنید؟ مالحظه چیست؟» دیگر عضویت «کارت
بر تیشه است قرار این از دارم که داد:«چیزي پاسخ بود. شده مسح خدا سوي از ٢٠٩
بیان عبارت همین با که چیزي بس، و همین است.» شده گذاشته درختان ریشه ي
می کرد؛ استفاده هیزم شکنان بیان سبک از خطیبان گفتار شیوه ي جاي به می شد.

نمی کرد. صحبت کلیسایی او قولی به غیره. و درختان تیشه ها، افعی زادگان،
انسانی امروز، «تا بود. نشده پیدا مقامی چنین با نبی اي هرگز عیسی گفته ي به اما ٢١٠
پیغام آور او بود.» نبی یک از برتر «او است. درست باشد.» او مانند که نشده متولد زنی از
می کنید؟ مالحظه آمد. و گرفت قرار نجات] [تاریخ فصل دو میان که بود عهدي آن

نبی.» یک از «برتر
مردم پس داشت ژولیده ظاهري او فروماندند. او شناخت از نشناختند. را او مردم ٢١١

کنید. دقت شدند. غافل او از
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وي پذیرش به حاضر عنوان هیچ به مردم آمد، عیسی زمانی فضاي آن در سپس ٢١٢
«فرزند را او این از جدا نبودند، کسی چنین خواهان آنها و بود نّجار پسر نبودند.
چنین با شخصی نمی توانستند آنها بود. ننگینی شهرت که می خواندند نامشروع»

بپذیرند. را خصوصیاتی
فاحشه ها و کشاورز هیزم شکن، ماهیگیر، فقیر، اُّمی، افراد خدا ببینید. را خدا کار اما ٢١٣
چنین او چرا کرد؟ چنین چرا رو؟ چه از چرا؟ زد. کنار را برجسته افراد و برگزید را
خود باید او که دادند تشخیص افراد همان زیرا کنید؟ تصّور می توانید آیا کرد؟ کاري

شویم. دقیق آنها به دقایقی براي بیایید پس باشد. کالم
به بنویسد. را خود نام نیست قادر حتی که داریم را عامی ماهیگیر یک اینجا ٢١٤
روي بر و آورد را خود ماهی هاي او بود.» بی سواد و عامی مقدس:«او کتاب گفته ي
در شخص این اما بفهمد. را صدا و سر همه این علت تا شد نزدیک گذاشت. زمین
عبرانیان موعود… مسیح مقدس کتاب گفته ي به که می دانست خود وجود ژرفناي
مقدسی کتاب امري باید مسیح ظهور زمان در زیرا بودند موعود مسیح منتظر همه

می شد. حادث
صدها آنها هستم.» همان بودند:«من گفته برخاسته مسیح دعوي با بسیاري افراد ٢١٥
باشد بودند شده ظاهر آنها بودند. شده هالك همه ولی بودند ساخته خود پیرو را نفر

شوند. رویگردان او از راستین مسیح ظهور زمان در مردم که
باشد- کردند شایعه سازي الیشع آن رداي و ایلیا خرقه ي شدن پیدا درباره ي ٢١٦
مالحظه شوند. رویگردان او از حق ظهور موعد در مردم مسائل این وجود با که باشد
در را آنها که خواستند و آمدند تن پوش و ردا با مختلفی افراد است. درست می کنید؟
را گواه حکم نوعی به اینها آنها… دست. این از کارهایی و کنند دفن و بپیچند عبایی
را آن باید که است اصل اسکناس وجود مؤید تقلبی دالر اسکناس وجود بله، دارند.

می کنید؟ مالحظه جست.
دلداده ي که افسوس ولی شدند حاضر آنجا بزرگان این و است. آمدنی او پس ٢١٧
آمد. خواهد قیافا پیش قطعًا بیاید موعود مسیح گفتند:«اگر بودند! خود جایگزین هاي
او توهمی! گفتند:«چه هم صدوقیان آمد.» خواهد فریسی ها نزد می آید. ما فرقه ي نزد

می دهند. انجام روز امروزه که کارهایی همان آمد.» خواهد صدوقیان پیش
آقایان باورهاي با ناسازگار ظهورش کیفیت هرچند بود. غریبی اوضاع آمد، وقتی اما ٢١٨

بودند. بیگانه کالم با آنها بود. کالم مطابق راستی به ولی بود
می خواهم شود. درونی تر شما در کالم راستی… به تا کنم عرض را این اجازه با ٢١٩
از شناختی هستید، بیگانه کالم با که است این شما مشکل امروزه کنید. درك را این

می کنید؟ مالحظه ندارید! آن
اما می دهید تشخیص را آسمان ها وضعیت گفت:«شما راستا همین در عیسی ٢٢٠

نمی دهید.» تشخیص را خود زمان عالمات
داریم.» را موسی گفتند:«ما
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را موسی می شناختید.» نیز مرا می شناختید، را موسی داد:«اگر پاسخ ٢٢١
خود که می شناختند را اعتقادنامه اي تنها ندارند. شناختی پس نمی شناختند

بودند. آن پدید آورنده ي
بر دستی می گذارد. پایین را خود سبد او برویم. کهنه کار ماهیگیر این سراغ به باز ٢٢٢

کیست.» او ببینم می افتد،«بروم راه به و می کشد خود خاکستري ریش
همان این است. شخص همان می گفت:«این برویم.» آنجا به بیا برادر گفت:«بیا. ٢٢٣
را یحیی بودم. او کنار را شب تمام دیشب گفتند… موردش در روزي که است شخص

می کردم.» صحبت وي با او مورد در داشتم می شناسی،
شمعون شود، عرض خدمتتان شنیده ام.» او مورد در بله بیابانی! مرد همان «آري، ٢٢٤

آري.» است. بوده آنجا پیش ماه سه یا دو بله، شنیده ام. موردش در گفت:«بله، کهنه کار
هم اکنون درست مسیح گفت:«می دانید گفت. عجیبی چیز او روزي گفت… «بله، ٢٢٥
دید عادي شخص یک و کرد نگاه اطراف به می دانی؟» کجا گفتند:«از می کند!» ظهور
آوازي می شود. نازل کبوتري چون که می بینم را خدا گفت:«روح است. ایستاده آنجا که
خشنودم.» او از که من حبیب پسر است این است. همان این می گوید، که شنیدم را
گفت او خوب، بسیار دیگر. امور و داد تعمید را او و رفت آب داخل مستقیم او سپس

بود.» داده تشخیص را مسیحا که
راه به پس شنیده ام.» موردش در بارها و بارها ولی نیستم گفت:«مطمئن شمعون ٢٢٦
این می کنید؟ مالحظه داشت. قرار شده  تعیین پیش از بذري قلبش اعماق در افتاد.
می روم جلسه گفت:«به و رفت جلو رفت. مسیح سوي به پس بله. است. عیسی گفته ي

رفت. آنجا به می شود.» روشن برایم موضوع و
عیسی شد. روانه شمعون داشت. حضور آنجا بی ادعا و عادي فردي مانند عیسی ٢٢٧
چرا؟ کرد. اثر او در سخن این برکت بود.» یونا پدرت نام و است. شمعون تو گفت:«نام

آقا. بله، داشت. قرار آنجا در ابدي حیات کوچک بذر آن زیرا
پدر حتی بودي. ندیده مرا کنون تا تو می شود؟ چگونه کن! صبر لحظه گفت:«یک ٢٢٨
سخن او مورد در اینجا اینک اما است. کرده فوت پیش سال ها زیرا نمی شناختی نیز مرا
قرار مرجع را مشایخ حرف پس می گوید…» مقدس کتاب که می دانم هم من می گویی؟
همین جاست. او بود. خواهد نبی یک موعود مسیح مقدس کتاب گفته ي به «اما نداد.

است.» خودش
راه به می کردند. همراهی را او یهودیان از گروهی افتاد، سامره به گذرش روزي ٢٢٩
کودکی او باشد. بوده زیبایی زن شاید می دانید رسید. راه از بدنام زن آن و رفت. دیگري
دلو رسید که آنجا به می اندیشید. چیزي به شاید افتاد. آنجا به گذرش بود. خیابانی
صداي و انداخت. پایین را خود سطل کشیدن آب براي آري، گذاشت. پایین را خود
مرد کرد نگاه که اطراف به بنوشان.» آب من می گفت:«به که خورد گوشش به آقایی

بود. نشسته آنجا یهودي میانسال
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من با نیست درست بکنی. را کار این نباید نیستی؟ یهودي مگر پرسید:«بگو، او از ٢٣٠
هستم.» سامري من کنی. صحبت

خود می گوید… سخن تو با کسی چه می دانستی اگر فرمود:«اما پاسخ در مرد آن ٢٣١
بدهم.» نوشیدنی تو به که می خواستی من از

کجاست؟» «طنابت می کنید؟ مالحظه کجاست؟» گفت:«دلوت ٢٣٢

است.» الهی حیات آن می  دهم من که آبی داد:«بله، ادامه او
اورشلیم در می خواهید پرسید:«شما زن آن می کنید؟ مالحظه چیزي؟» «چه ٢٣٣

کردند…» پرستش ما پدران ولی کنید. پرستش
را چه می دانیم یهودیان داد:«ما ادامه چنین دارد.» فرق اما است داد:«درست پاسخ ٢٣٤
اورشلیم نه مردم پرستشگاه که-که می آید ساعتی که باش افزود:«آگاه ولی» می پرستیم
خواهند پرستش روح در را خدا فرمود:«آنها چنین ادامه در و کوه.» این نه بود خواهد
آن حضورتان به عرضم خوب، بسیار است.» راستی و روح او است، روح خدا زیرا کرد

رفت. فرو فکر به حرف این شنیدن با زن
بیاور.» اینجا به را شوهرت و گفت:«برو مسیح و

ندارم.» شوهري من داد:«شوهرم؟ پاسخ او
با اکنون و بوده اي نفر پنج گفت:«با ادامه در است.» حقیقت گفتی گفت:«اینکه ٢٣٥
می دانی. خودت تو و بوده اي. نفر پنج با گفت:«تو و هستی.» ارتباط در شخص ششمین

گفتی.» را حقیقت تو
قرار آنجا که بذري با خدا تابید. بذر آن بر روشنایی آن بود؟ چه آن کنید! نگاه ٢٣٦

آقا. بله، بود. گفته سخن داشت
آنگاه تابید آن بر خورشید و ساخت جا به جا را آب خدا بود. زمین روي بذر ٢٣٧
روشنایی داشت. نیاز آفتاب تابش به تنها می کنید؟ مالحظه است. درست برآورد. سر

آقا. بله، بس. و می خواست
نشان او به و برداشت زن آن گذشته ي از پرده مسیح در روح القدس همین که پس ٢٣٨
و هستید.» نبی شما که می بینم گفت:«آقا، کرد. اثر [بذر] آن بر روشنایی برکت داد،
خواهد چطور بیاید موعود مسیح وقتی که می دانم است، روشن ما داد:«بر ادامه چنین
که است سال صدها نداشته ایم. نبی اي هیچ که می شود سال چهارصد کمابیش بود.
و شوهرم از می توانی که است گفت:«چگونه و نشده.» پیدا ما میان در راستین نبی هیچ
را گفت:«این باز کنی.» صحبت چنین دیگر موارد و داشته ام شوهر چند کنون تا اینکه
خواهد کارهایی چنین بیاید موعود مسیح داد:«هرگاه ادامه چنین و نمی شوم.» متوجه

کیستی؟» تو راستی به اما کرد.
همانم.» فرمود:«من چنین پاسخ در

بود! فاحشه یک او می کنید؟ مالحظه کرد. اثر صحبت این
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خود جماعت به باید آنها خوب، بسیار گفتند… و کردند نگاه پیرامون به کاهنان و ٢٣٩
دیوزده شخص او-این بخورید. را شخص این فریب گفتند:«مبادا پس دهند. پاسخ
مالحظه است. نکرده فرقی هم امروز می شود. مالحظه همین در تفاوت همین.» است.

آقا. بله، بله. هستیم. مواجه پدیده همان با دقیقًا امروزه می کنید؟
افراد آن آنها… بود. رسیده آگاهی به زن آن الهی امر بر روشنایی تابش برکت به ٢٤٠
افرادي چنین وجود این با ولی بودند فاحشه  و باجگیر کشاورز، هیزم شکن، ماهیگیر،
انجام به باید مقدس نگاشته هاي ساده ي اِخبارهاي طبق که دیدند چیزهایی او در
برانهام [برادر بودند. ناتوان دیدن از خود سّنت هاي خاطر به فریسیان و می رساند.
می دهند-گروه نشان مثبت واکنش جماعت می کند. اشاره جایی به و می کند مکث
فاحشه ، آن که شگفتا ولی نبودند. دیدن به قادر خود سّنت هاي خاطر به آنها تألیف]
بس همین دیدند. را الهی امر آن مقدرشدگان تمام سخنی به دیگران، و کشاورزها آن

است. چنین این کند. آغاز را خود رشد روند بذر تا روند کنار تردیدها و شک که
برادر، خیر خرسندم»؟ موعود مسیح دیدن از گفت:«بله، آیا کرد؟ چه زن آن ٢٤١
که ببینید را مردي و گفت:«بیایید کرد. فراموش را آب رفت. شهر به راست سر او
که نیست کاري همان این آیا کرد. بازگو برایم را بودم داده انجام که کارهایی تمام
همان درست آیا کرده اند؟ اِخبار موعود مسیح توسط انجامش از مقدس نگاشته هاي

شدند. شریک او شهادت در هم مردم و نیست؟»
همچنین او می شود. تکرار امر این ١٢:١٤ یوحنا در مسیح عیسی گفته ي به و ٢٤٢
نوح ایّام در که گفت:«همان طور چنین راستا این در و کرد اشاره امر این به لوقا در
که کسی هویّت از و ساخت متجلّی انسانی قالب در را خویشتن زیبا چه خدا بود.»
از اتفاق به نگاشته ها این و گفت. سارا خنده ي و کار از همچنین و بود سرش پشت
«کالم» بازگشت زمان از ٤ عبرانیان کردند. اِخبار آخر روزهاي از غیره، و گرفته مالکی
در می شود. برگردانیده آدمیان از یکی طریق از آن که است آمده ٤ مالکی در می گوید.

است.» قلب افکار ممّیز خدا است:«کالم آمده چنین ٤ عبرانیان
سّنت هایشان شوند. رویگردان کامًال امور مشاهده ي از پس حتی مردم بسا چه ٢٤٣
این از موضوع رسیده ایم. نقطه این به ما خوب، بسیار می کند. بی اثر و مخفی را آن

بله. است. قرار
میدان وارد خدا بسا چه دهد. انجام را کارها همان امروز است قادر خدا می دانید ٢٤٤
انجام از که کارهایی همان برساند، ظهور به را خود گذشته ي کارهاي همان و شود
آن انجام است. داده را کار این انجام وعده ي خدا می کنید؟ مالحظه بود. داده خبر آنها
نیز الئودکیه کلیساي پیغام آور پس می داد انجام را کار همان او اگر و اوست. وعده ي

دهد. انجام را کارها همان باید
آغازین رویکرد همان باشد، اعمال این دیدن شاهد الئودکیه کلیساي چنانچه و ٢٤٥
ولی شود تأیید باال کیفیتی در کالم هرچند داد. خواهد نشان خود از را عبرانی کلیساي

برسد! دادمان به خدا داد. خواهند نشان خود از را رویکرد همان آنها
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چهارچوب در و گشت برخواهیم اصیل کالم به ما می شود. چنین کالم گفته ي به ٢٤٦
ایمان همان باز منظور که پیداست یافت. خواهیم ظهور ایمان اعاده ي راستاي در وعده
آنها میان در راستی به که دهد نشان قوم به تا یافت تجلّی [خدا] چنانچه است. اصیل
علمی نظر از که باشد بگیرند عکس او از حتی که دهد اجازه می تواند باز است، ساکن
دوربین مکانیکی چشم داد اجازه او نمی آورند. ایمان باز مردم که شگفتا شود. حّجت
طبق که آتشین ستون همان از یعنی بگیرد عکس او از بود ایستاده اینجا که حالی در
دیگر راه هاي از هم و علم راه از هم تا است همان ابد تا و امروز دیروز، ٨:١٣ عبرانیان
اثبات، قابل روش هر به شد. پرتوافکن معنا اقلیم بر علم شهادت قولی به باشد، حّجت

شد. تأیید و ثابت
بی گمان می گیرند. پیش در را رویه همان آنها شرایط همان در احتماًال می دانید و ٢٤٧

می گیرند. پیش در را پیشینیان رویکرد همان و می شوند رویگردان سراسر
است این دعایم اما می کنیم. مکث همین جا من! خداي کند! یاري را ما خدا ٢٤٨
کند. عنایت درست دیدي ما به ادامه براي خدا است، شده لحظه این تا چنانکه
دارم ایمان کند. عنایت بصیرت ما به خدا دارم. نگه را شما زیادي زمان نمی خواهم
را ما ُمهر این گشایش و کردن بازگو براي اکنون دقیقًا و گرفته قرار ما بر روح که

می کند. یاري
مردم رویکرد گذشته ، بر مروري و کلیسا کنونی وضعیت دیدن با بخوانیم. پس ٢٤٩
می کنیم مالحظه کشید، اینجا به کار که پیداست و شد روشن ما بر راه فرجام و پیشین
خود از را رویکرد همان دقیقًا می گیرند. پیش در را رویه همان آنها بود، قرار چنانکه
عهده ي بر قضاوت می شود؟ روشن شما براي کنونی وضعیت توصیف این با دادند. نشان
اندازه اي همان به بس. و است کالم ارائه ي رسالتم کنم. قضاوت نمی توانم من شماست.
بدیهی نشود عطا من به چیزي که زمانی تا دهم. ارائه می توانم می شود عطا من که
را کار این نمی تواند نیز دیگري کس هیچ کنم. بازگو را امر آن نمی توانم که است

دهد. انجام
[و بیا می گوید، که شنیدم را سوم حیوان گشود، را سوم مُهر چون و

دارد. خود دست به ترازویی سوارش که سیاه اسبی اینک دیدم و ببین]!
گندم یک هشت یک می گوید که شنیدم را آوازي حیوان چهار میان از و
ضرر شراب و روغن به و دینار یک به جو یک هشت سه و دینار یک به

مرسان.
پس ترتیب به می کند. ُمهربرداري گرفته دست به را کتاب آن بّره ترتیب این به ٢٥٠
بّره برمی دارد. را آن او و می گشاید. را سوم ُمهر آنگاه دوم ُمهر و اول ُمهر برداشتن از

سوم… زنده ي وجود برمی دارد، را سوم ُمهر
وجود آدمی. به می ماند؟ چه به سوم زنده ي وجود که می دانند نفر چند خوب ٢٥١
شبیه آدمی، به سومی و نر گاو یا گوساله  به دیگري است، شیر به شبیه اول زنده ي
آن یوحنا گفته ي به شنید. را زنده وجود این یا حیوان این صداي] [یوحنا بود. آدمی
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است رازي همان این چیست. این ببین و گفت:«بیا داشت. شباهت آدمی به زنده وجود
از بوده فدیه سالیان خالل در آنچه هر سخنی به است.» شده داشته نگه پنهان که
ببین و «بیا اکنون بود. مانده مستور ُمهر این قالب تحت آینده، تا گرفته عالم بنیاد

چیست.» که
گشود. را ُمهرها بّره و شد طنین انداز رعدي کرد. باز را آن خدا سرانجام و ٢٥٢

سیاه اسبی دید؟ چه ولی شد. نزدیک می شد واقع باید آنچه دیدن براي یوحنا ٢٥٣
که بود چیزي اولین این داشت. خود دست در میزانی یا ترازو یک سوارکارش و دید.
دیگري… زنده ي وجود برداشت را ُمهر و کرد اعالم را آن بّره وقتی آمد. چشمش به
در یوحنا و ببین.» و می دهند:«بیا خبر ترتیب به زنده وجودهاي کنید، دقت چنانکه
این به گشود را [ُمهر] بّره همین که ولی حالتی چنین در شاید بود، ایستاده خود مقام

معموًال… شد. نزدیک و خرامید سو
اتفاق دیدن براي یوحنا شد. طنین انداز رعدي بودیم شاهد اول ُمهر در چنانکه ٢٥٤
را سوارکار دید. پیشروي حال در سفید اسبی بر سوار را مردي اول شد. دقیق پیش رو
او که می بیند می کند. دنبال را او خود چشمان با آخر تا یوحنا می بیند. تاختن حال در
دست در تیري سوارکار آن شگفتا ولی می آید دست در کمان خود سفید اسب بر سوار

می دهد. ادامه تاختن به چنین و می شود تاجی صاحب که می بیند همچنین و ندارد.
را دیگري [ُمهر] او می شود. شروع باز می شویم، آنجا در بّره متوجه سپس ٢٥٥
مرد این اینجا می آید. آتشگون اسبی بار این و می کند. نگاه [یوحنا] و می گشاید.
با کنید، دقت می تازد، مقدس نگاشته هاي سراسر در او می شود. ظاهر دست به شمشیر

است. زمین از صلح برداشتن و کشتار فکر به دارد دست در که شمشیري
چنین آدمی شباهت به زنده  وجودي می کند. باز را دیگري ُمهر بّره اکنون ٢٥٦
که است زمان همان در می رود. آن چیستی دیدن براي او ببین.» و می گوید:«بیا

می رسد. راه از سیاه اسب بر سوار سوارکاري
اسب که بود همانی می راند را سفید اسب که سوارکاري آموختیم چنانکه دیشب ٢٥٧

می راند. را آتشگون
یوحنا داد. سر سخن زنده وجودهاي آن میان در صدا آن می دانید که همان طور و ٢٥٨

دید. را سیاه اسب یوحنا بود. زنده وجودهاي این در او آمد. آن ماهّیت دیدن براي
هشت یک می گوید که شنیدم را آوازي حیوان چهار میان از هنگام… آن و
شراب و روغن به و دینار یک به جو یک هشت سه و دینار یک به گندم یک

می کنید؟) (مالحظه مرسان. ضرر
اول سوارکار ماهّیت باشید کرده دقت اگر کنیم. صحبت سوارکار مورد در بیایید ٢٥٩
سوارکار که دریافتیم مقدس نگاشته هاي طریق از گذشته شب و شد. مشخص ما بر
تغییر را خود مأموریت چگونه؟ بود. سوار دیگر اسبی بر که بود شخص همان دقیقًا دوم
یک در ولی بود ضّدمسیح همان او که شدیم متوجه ما بله. می کنید؟ مالحظه داد.

دیگر. موقعیت
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یک با تنها بود، سفید اسب سوارکار که زمانی تا شد روشن ما بر چنانکه ٢٦٠
داده ایم. نشان مقدس نگاشته هاي در تک تک را آنها خوب بودیم. مواجه آموزه 

می کنید؟ مالحظه
دوره ي از سخن اینک رسیده ایم، مرحله اي چه به امشب که کنید دقت پس ٢٦١
رسیده ایم. کلیسا سوم دوره ي به ترتیب این به می کنید؟ مالحظه است. دیگر کلیسایی
مصادف اسب سومین [تاختن] با درست کلیسا سوم دوره ي می کنید؟ دقت هیچ

دارید؟ دقت می شود.
را آموزه اي نقوالویان که است دقت شایان بود؟ چه کلیسا اول دوره ي ماهّیت ٢٦٢
آموزه ي که نپایید دیري خوب. بسیار کلیسا. نخست دوره ي از این کردند، مطرح
سر بر سپس و شد. عمل وارد چنین و یافت مقبولیت شدن رسمی ضمن نقوالوي
مجسم انسان یک در ضّدمسیح یعنی روح این آنگاه کردند. تاجگذاري سوارکار آن
به می شود، تبدیل ابلیس از تجسمی به بعداً دیده ایم چنانکه و می کنید؟ مالحظه شد.

می شود. وارد شیطان خود و می رود دیو آن عبارتی
جلو هم ضّدمسیح کلیساي می شود نائل وضعیت این به کلیسا چنانکه دقیقًا ٢٦٣
تعمید تقدیس، عادل شمردگی، مانند گوناگونی فرآیندهاي از هم عروس می رود،
ادامه خود پیشرونده ي حرکت به شکل همین به دقیقًا و است کرده عبور روح القدس
کلیسا که حالی در کردند تجربه را بیداري زودتر آنها که است گفتنی ولی می دهد.
تاریکی عصر آنها… نخست سال سه در کرد. خواهد تجربه را خود بیداري کار پایان در
مرحله ي از پس عبارتی به آن از پس است، آنها نخست مرحله ي سه فرجام همان
فرجام در می شود، ظاهر روح القدس تعمید و تقدیس عادل شمردگی، باز کلیسا سوم
نبی عنوان به ضدّ مسیح آن اینجا می شود. متجلّی ما میان در و تن گرفته خدا روند این
می رسد. راه از تاریکی دوره ي آن پی در که وحش عنوان به سپس و می شود وارد کاذب
روح القدس، تعمید تقدیس، عادل شمردگی، آورد؛ بر سر تاریکی دوره ي آن از کلیسا و
امر آن می آید. فرود او و است. حرکت این کنونی برکات از ترتیب به کالم شدن جسم
می کنید؟ مالحظه می گیرد. اوج کلیسا می آید فرود که حینی در می کنید؟ مشاهده را

است. دلپسند برایم است. شگفت  انگیز نمی شود. این از کاملتر
خود. مأموریت از دیگري مرحله ي در اما است [شخصیت] همان سوارکار ٢٦٤

معلم یک بود، معلم یک تنها او شد، پیدا سفید اسب یک نخست مرحله ي در ٢٦٥
بود. خدا کالم مخالف او ضّدمسیح.

بخش حقانیت منکر کس هر دارد؟ خصوصیتی چه ضّدمسیح است پرسیدنی و ٢٦٦
کالم منکر آنها چون است ضّدمسیح ها از یکی می شود آن دقیق تعلیم و کالم از بخش

است. کالم خود او هستند.
روح بود. معلم حد در او می شود، مطرح سفید اسب نخست عصر در ترتیب این به ٢٦٧
این بود. بی ضرري راه ظاهر در می نمود. معصوم او بود. او وجود و آموزه در ضّدمسیح

معناست. تمام به روباهی او است. شیطان ورود و مقدمه چینی شیوه ي همان
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هستی حکمت جستجوي در تو می دانی گفت:«خوب، و ساخت مخاطب را حّوا او ٢٦٨
شده باز تو چشمان گفت:«اگر نمی دهی.» تشخیص نادرست از را درست که دریغا ولی
نیکو است. دلپذیر بسیار میوه داد:«آن ادامه چنین و می شدي.» آگاه چیز همه از بودند،
درستی به حتی شوي. برخوردار آن از جا همین  می شود خوب است. چشم نواز است.

نه؟» مگر نیستی. عارف آن نادرستی یا
بکنید.» را کار این مبادا گفت خدا اما نیستم. عارف «نه،

ولی…» دارم اطالع خوب، بسیار «اما،
ُمرد.» خواهیم ما که گفت… خود «خدا

بسیار بیان پیداست کرد.» نخواهد را کار این عنوان هیچ به گفت:«خدا شیطان ٢٦٩
است. مشخص دیگر فرجامش ولی داشت دلنشینی

درخور نخستین کلیساي قلب در نقوالوي آموزه قالب در ضّدمسیح روح این ظهور ٢٧٠
اصطالح به فردي عبارتی به می کند تداعی را عوام بر آمدن» «غالب نیقائو است. توجه
شما هستیم. مشارکت خواهان تنها ما خوب، «بسیار یک… این شد. برجسته مقدس
باید ما همگی می کنم فکر نیست. آگاه دیگران موضع از کس هیچ شده اید، پراکنده
قرار یکدیگر کنار ما کنید، مالحظه شود. روشن ما موضع تا درآییم تشّکل قالب در
کلیساي عنوان به چیزي بود. شکل این به و دهیم.» تشکیل انجمنی باید می گیریم.
واقع به باپتیست کلیسا است. انجمن بلکه نیست کلیسا ندارد. وجود متدیست مسیحی

است. انجمن بلکه نیست کلیسا
تقدیر راه از شما و است. مسیح عیسی سّري بدن آن و دارد وجود کلیسا یک تنها ٢٧١
داده من به پدر که کسانی «تمام است. درست است. درست شده اید، متولد آن در الهی
و باشد. فراخوانده را او پدر اینکه مگر بیاید نمی تواند انسانی هیچ آمد. خواهند است،

تنها… کالم. ختم آري، آمد.» خواهند من نزد داده من به او که آنانی تمام
است. شفاعت مشغول فرد آخرین ورود زمان تا و فرموده جلوس مقام آن در بّره ٢٧٢
توجه می شود، برون خود دارایی گرفتن براي درمی آید صدا به کوچک زنگ که همین 
به را خود دشمن و می برد. آسمانی منزل به را خود خاصان و کلیسا است؛ همین کنید،
می شوند، گرفتار همراهش به فرمانش تحت افراد تمام و می اندازد آتش دریاچه ي داخل

شد. خواهیم باشکوه هزاره ي آن وارد ما آنگاه است. قرار این از داستان
و است. «معصوم» اصطالح به او اول مرحله ي در است. سوارکار همان این پس ٢٧٣
می دهد اختصاص خود به بیشتري فضاي او برویم، که جلوتر قولی به دوم مرحله ي در
تاجگذاري را شخص یک مردم و شد.» داده تاج «یک او به مقدس کتاب  گفته ي به و
از مقدس کتاب  و کردند! تاجگذاریش مردم کنید دقت است. اَبَرمرد یک او کردند،
است. کاذب» «نبی او کتاب مقدسی توصیف در بلکه نمی کند یاد پاپ عنوان به او
مسیحایی ضّد آموزه اي دّجال، و ضّدمسیح روح واسطه ي به اینکه به توجه با بله. چرا؟
آموزه ي در بله، است. کاذب نبی او که بود روشن می داد، ارائه را اصیل کالم برخالف
هم این بود، ضّدمسیح او پس است، اصیل کالم مخالف که کرد مطرح چیزهایی خود
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و خوب. بسیار مسیح. همان قولی به خداست خود کالم که کنید توجه و او. ماهّیت از
همچنان او تاجگذاري فضاي آن در می بینیم. تاجدار را او مرحله  این در ترتیب این به

است. بی ادعا فردي ظاهر در است. بی آزار و معصوم اصطالح به
مالی امکانات کلیه ي کنستانتین و می شود جایگاه صاحب نیقیه شوراي در اما ٢٧٤
شیطان فضا آن در داشت؟ عملکردي چه فضا آن در می دهد. قرار اختیارش در را
کتاب گفته ي این دیده ایم که همان طور سپرد. او دست به را خود اقتدار و تخت

است.  مقدس
شیطان از همه آینده و حال گذشته، سیاسی قدرت هاي که شد روشن ما بر سپس ٢٧٥
که شده ایم متوجه اکنون و درمی یابیم. را مطلب این ١١:٤ متی در ما می کنند. تبعیت

داشت. دست در را سیاسی امور زمام پیش تر شیطان
این به می کوشد. کلیسا اغواي در پس آورد چنگ به را کلیسا دارد سعی او اما ٢٧٦
تاج مسیح عنوان به و می کند فرقه وارد را او و می کند منظور خود براي اَبَرمردي ترتیب
نماینده ي می کرد، عمل خدا جاي به مسیح می بینید. می گذارد، سرش بر «خالفت»
می کنید؟ مالحظه خدا». «جاي به است خلیفه اي مرد این پس کنید، مالحظه بود. خدا

است. مسیح خلیفه ي او که فرض این با خدا»؛ جاي «به اصل همان قالب در درست
سیاسی قدرت صاحب شیطان مرحله این در چیست؟ او بعدي اقدام خوب خوب، ٢٧٧
قبل از که کرده تصاحب نیز را مذهبی قدرت او و آورده دست به را آن قبل از که است

گذاشت. هم کنار را آنها او بود. شده گذاشته تاج سرش بر
همین که است. مردگان دنیاي بر تسلط از نشان که گذاشت سر بر دیگري تاج پس ٢٧٨
می یابند. رهایی برزخ از مردگان او دستور به شود پرداخت کفاره عنوان به کافی مبلغ
خود او است، اختیار صاحب هم آسمان در خلیفه  جایگاه در پس می کنید؟ مالحظه
وجود مقدس کتاب در چیزي چنین است ذکر قابل برزخ. یعنی کرده ابداع را نام این
همان او خاستگاه مقدس کتاب  گفته ي به است. کرده ابداع را آن او اما ندارد خارجی
زمین در هرچند حاال گشت. برخواهد آمده] [که راهی همان از پس است، بی انتها چاه

باشد! داشته رهبري جایگاه
صاحب راه اول در که باشید داشته دقت می شود؟ محول او به اختیاري چه سپس ٢٧٩
دست در قدرتمند شمشیري او پس این از اما نداشت. تیري هیچ هرچند شد کمانی
خود سفید اسب از پرش یک با سپس است. شده اختیار صاحب دیگر او دارد. خود
مرحله این در می شود. ناپدید اینکه تا می دهد ادامه تاختن به اسب می شود، پیاده
به اسب خونین رنگ، آتشگون، سرخ اسب یک چیز؟ چه می شود؟ سوار چیزي چه بر
این و قدرت این پشتگرمی به مرحله این در او یقینًا. می تازد. سخت او خون. سرخی
خونین رنگ آتشگون اسب بر سوار گرفته، قرار اختیارش در که ُکشنده بزرگ شمشیر

می شود. خود
زمین از را صلح او که می کنیم درك شد گشوده گذشته شب که دوم ُمهر از ما ٢٨٠
روم کاتولیک کلیساي الشهداي قصص و می کشتند. را یکدیگر [مردم] و بود گرفته
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هزار سال تا قدیس هیپو آگوستین از بعد قدیس… هیپو زمان در آنها که می دهد نشان
«شصت فرستادند. مرگ گام به را پروتستان میلیون هشت و شصت هشتاد، و پانصد و
را اشموکر قلم به عظیم اصالح [کتاب] می توانید تمایل صورت در میلیون.» هشت و
ثبت مورد میلیون هشت و شصت الشهدا قصص در پُرجالل. اصالح [کتاب] بله بخوانید،
اینکه بر مبنی می کند دریافت مکاشفه اي مقدسان آنها قول به آن از یکی است! شده
امر این در هم آنها بمیرد. باید مرتد یک عنوان به باشد مخالف روم کلیساي با که هر
پرید… خود سفید اسب بر او کرد! خونریزي راستی به او وحشتناك، چه شدند. راسخ

است! هولناك پرداخت. تاز و تاخت به خود آتشگون سرخ اسب بر سوار
آسمان خلیفه ي جایگاه در شد. محول او به بسیاري قدرت که است فضا آن در ٢٨١
کلیسا اتحاد پی در شد، زمین فرمانرواي او می شد. پرستیده خدا مانند و گرفت قرار
دعاها قّوت به شد. داده تاجی او به و نشست زمین فرمانروایی کرسی به حکومت و
خدا همچون او می توانست… همچنین کند. آزاد را برزخ در گرفتار جان هاي می تواند
کس هر می توانست زیادي قدرت چنین وجود با می کرد. خدایی زمین روي بر و بود
ضّد به که کرد خواهد پیدا جرأت کسی چه پس بکشد. را نمی داد تن او امر به که
است حاکم او بزند. مخالف ساز نمی تواند کلیسا و کلیساست سر او بگوید؟ چیزي او
برادر، شدند. کشته نفر میلیون ها ترتیب این به بزند. مخالف ساز نمی تواند حکومت و
خوراك رساندند، قتل به و کشتند را آنها شدند، شکسته هم در بی  ادعا کلیساهاي تمام
یعنی «اژدها» می کنید؟ مالحظه داشتند. روا آنها بر را ستم هر چنین و شدند شیران
می کنید؟ مالحظه است. مقدس کتاب گفته ي این داد.» او به را خود قدرت و «تخت روم
میدانی بر چنان زیرا است نهفته نمادي آن در شد. آتشگون سرخ اسب بر سوار پس

گرایید. سرخی به اسب رنگ که تاخت آدمیان خون از پوشیده
شد. تبدیل دیگري چیز به او دید. سیاه اسب یک بر سوار را او یوحنا سپس ٢٨٢

کنم. بازگو شد، نازل من بر که کیفیت همان در را مطلب باید که است گفتنی ٢٨٣
ناسازگار مقدس نگاشته هاي دیگر با شده نازل من بر که مطلبی که باشد چنین اگر
تابع باید نگاشته هر است. نبخشیده من به را آن خدا که بود خواهد معنا آن به باشد،
جا وسعتی و گستردگی چنین با هرچند هماهنگ مجموعه اي در زیرا باشد اصل این
ناهماهنگ امر هر باشند. هماهنگ و همسو یکدیگر با باید مقدس نگاشته هاي می گیرد.
به می گفت، من به کتاب مقدسی غیر چیز خداوند فرشته ي اگر مقدس… نگاشته ي با

می کنید؟ مالحظه نمی کردم. باورش عنوان هیچ
بوده؟ آنجا حاضر عزیزان از کسی آیا گفتم… خادم صدها مقابل شیکاگو در روزي ٢٨٤
به بگویید… اتفاق به تا شده اید حاضر گفتم:«شما شیکاگو در جلسه آن در من قطعًا.
افراد تعداد همین به بیندازید.» گیر مرا باالخره تا آورده ا ید اینجا به مرا خود خیال
من مخالفان از کجاست؟ کار گفتم:«اِشکال بودند. شده جمع مردم سالن، در حاضر
از یک هر که داد نشان من به روح القدس پیش شب سه گفتم:«همین باز شده اید.»
از می توانید امر این صحت عدم یا صحت مورد در نباید… ما و می گیرد. قرار کجا شما

بپرسید.» کارل
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و بودید آنجا همه شما است.» «درست داشتند. حضور آنجا آنها همگی و هانک ٢٨٥
شنیدید. خود گوش به

از مسئله هستید. مخالف من با می کنم مطرح که آموزه اي خاطر کردم:«به عرض ٢٨٦
در بیاورد، تشریف اینجا دست در مقدس کتاب  شما از یکی می خواهم است. قرار این
باز شد. حکفرما جمع آن در مرگبار سکوتی کند.» تکذیب را امر آن و بایستد من کنار
برابر در ایستادگی یاراي می دانید خود کردم:«پس عرض چیست؟» گفتم:«مشکلتان
بفرمایید دیگر، چیز هر و الهیدانان و علما شما بشوید. من بی خیال پس ندارید را کالم
یک… حد در تنها من و کنید. معرفی «استاد» و «عالمه» و «دکتر» عنوان به را خود و
از هرگز ندارم، تحصیالتی من خام») «آدم یا «چیچاکو» می گوییم من و وود (برادر
بیاورید تشریف خود مقدس کتاب با پس نشدم. بهره مند آموزشگاه ها یا سمینارها فضل
می کنم مطرح که آموزه اي هر یا عیسی نام به تعمید و مار ذّریت و بایستید من کنار و
محض سکوتی می دانید. را آن شما همگی نگفت. چیزي کس هیچ کنید.» تکذیب را

بود. حاکم جمع آن بر
من است. قرار این از موضوع ولی می کنند. صدا و سر همیشه آنها کنید، مالحظه ٢٨٧
را شما که می رسد جایی به کار گاهی اما ندارم اعتقاد مردم با کردن بحث و جر به
با من برو. آنجا گفت:«به من به روح القدس ولی بروم نمی خواستم می کنند. بحث وارد

بود.» خواهم تو
آقاي سخنان و بودید آنجا همه شما بودم. گفته آنها به آن، از قبل روز چهار یا سه ٢٨٨
سه و بودند. نشسته آنجا همه آنها شنیدید. را هیکس تامی جمله از دیگران و کارلسون

کرد.» خواهید لغو را مکان آن اجاره ي ناچار بودم:«به گفته آن از قبل روز
آنجا بایست، پنجره کنار و گفت:«برو خدا داشتم. جلسه اي بود. طوفانی شبی ٢٨٩
بیرون به ایستادم.» آنجا درست و رفتم سمت آن به من و کوچک. دِر سومین کنار

کردم. نگاه
خادمان انجمن در که می خواهند تو از آنها کرده اند. پهن تو براي دامی فرمود:«آنها ٢٩٠
کالم از که آموزه اي درباره ي گذاشتند قرار گفت:«آنها کنی.» صحبت بزرگ شیکاگو

بیندازند.» گیرت می دهی ارائه من
گرفت. نخواهند را آن کرد. خواهند لغو را مکان آن اجاره ي آنها فرمود:«پس باز ٢٩١
خواهد چنین آن گفت:«شکل داد.» خواهند تشکیل را جلسه رنگ قهوه اي تاالري در
را آنها همگی دیدم. و کردم نگاه باز و دیدم گوشه اي در را خود و ایستادم من بود.»
به بودم. دیده بودند، نشسته  آنجا که ترتیبی همان به را خادمان تمام دیدم. آنجا در

فرمود… او و شدم. دقیق آنها همه ي
قصد نروم. آنجا به است بهتر دارند، قصدي چنین اگر می گفتم:«خداوندا، خود با ٢٩٢

دهم.» انجام نادرستی کار یا کنم جریحه دار را احساساتشان ندارم
است. درست کرد. چنین خدا و بود.» خواهم تو با من و فرمود:«برو
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نشسته اند که دارند حضور شاهدانی همین جا درست که عزیزان شما توجه قابل ٢٩٣
را نوارها می توانید صورت هر به است. درست دارد. صحت مسئله این که می دانند و

است. قرار این از موضوع ببینید کنید. تهیه
سپیده دم از پیش زود صبح امروز بپردازیم. مبحث این به مربوط راز به اکنون ٢٩٤
و بازجست به و رفتم مقدس نگاشته هاي سراغ به بی درنگ شد. داده من به مکاشفه اي
شده اند. مکشوف مافوق الطبیعه شکل به کامًال ُمهر سه بود. چنین شدم. مشغول تفحص

است. شرح این به شد، مکشوف من بر چنانکه سیاه اسب سّر اکنون بله.
عصر تداعی گر تیره رنگ اسب دلیل همین به می شود. آن سوار تاریکی عصر از ٢٩٥
تیره شبی بودند مانده باقی که راستین ایمانداران براي براي زیرا است تیرگی و تاریکی
سخن دیگر به یا کلیسا میانی دروه ي آن کلیسا، عصر آن درون به باید بود. ظلمانی و
داري.» قّوتی اندك تنها دارد:«تو دقت جاي او گفته ي شد. دقیق کلیسا تیره ي عصر آن
عمًال کنید. دقت خوب بود. تیره شبی چون واقع به روزگار آن راستین، ایمانداران براي
انقیاد در حکومت هم و کلیسا هم زیرا بود شده گرفته راستین کلیساي از امید هر
کلیسا بر کاتولیک آیین کنید، مالحظه می شد؟ چه آنها تکلیف پس بود. شخص آن
کشته نبود، موافق کاتولیک  آیین با کس هر بود. کرده پیدا سیطره حکومتی امور و
بود، تیره کار چه که کنید مالحظه و شد. رنگ تیره اسبی سوار او دلیل همین به می شد.
شوید دقیق آن در و بدانید را تاریخ اگر تنها… شما و می یابید. بصیرت بشوید که دقیق
نیست. ضروري امر آن شناخت براي تاریخ دانش از برخورداري است گفتنی خواهید…

وي. سیاه اسب از هم این بود. نمانده امیدي دیگر کنید. توجه اکنون
نبود. بیش حیله اي این شد؛ رهسپار سفید اسبی بر سوار پس

میلیون ها ترتیب این به و گرفت را سالمتی و صلح او و شد داده او به قدرتی سپس ٢٩٦
همچنان او و داد. ادامه خود تاز و تاخت به نّیت این با او فرستاد. مرگ کام به را تن

می کنید؟ مالحظه است. کار همین مشغول
اطالق روزگار آن به تاریک عصر می تازد. جلو به خود سیاه اسب بر سوار فضا این در ٢٩٧
دگراندیشی رسید قدرت به و شد مشغول تشّکل پردازي به کلیسا که همین می شود.
اوضاع از تحقیق اهل شد. سپري چنین این سال صدها و صدها و صدها و شد. سرکوب
تألیف] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت آگاهند؟ آن از نفر چند آگاهند. تاریکی عصر
تاریکی عصر آن از نمادي نظر مّد تیره رنگ اسب بود. چنین تاریکی عصر اوضاع بله،
چیز همه کم شمار ایمانداران آن براي امید. ذّره اي حتی بود، نمانده امید ي هیچ است.
شده معروف اصطالح این به دلیل همین به توصیف این با می رسد. نظر به تار و تیره

است. تیره رنگ اسبی آن نماد و است
هشت «یک که برمی آید بانگ می بینید. دارد.» دست در را خود میزان یا ترازو «او ٢٩٨
سخن که باشید داشته دقت دینار.» یک به جو یک هشت سه و دینار یک به گندم یک
فرآورده آنها از غیره و نان هستند. جسمانی زندگی ملزومات از آنها است، جو و گندم از
سیطره ي زیر افراد از او عبارتی به می فروخت. را آنها او که کنید مالحظه اما می شوند.
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وادار را آنها می گرفت، پول می کرد عرضه آنها براي که زندگی امید انواع بابت خود
دعایی بابت خواست مردم از کرد، باب را دعا بابت پول پرداخت روزگار آن در می کرد…
به و دارد رواج آنها میان در همچنان سّنت این کنند. پرداخت مبلغی می کند بلند که

است. معروف روزه نُه آیین
می اندوخت. خود براي را دنیا مال او بود؟ کاري چه مشغول او که پرسید باید ٢٩٩
دینار.» یک به جو یک هشت سه و دینار یک به گندم یک هشت «یک او ترازوي در
زیر افراد اموال غارت سرگرم او سرگرم… سیاه اسب سوارکار که ببینید می شد. عرضه
را دنیا دارایی تمام کمابیش است کرده اِخبار کتاب مقدس چنانکه بود. خود سیطره ي
اشاره امر همین به غیره، و روسیه درباره ي صحبت زمان در دیشب می شود. صاحب
چیز همه می کنند، غارت را مردم اموال تمام و می کنند تصاحب را پول آنها که کردیم

است. قرار این از موضوع بله، را.
روشن شما براي کلیسا در ما ل  اندوزي دیرینه ي سّنت منشاء آیا کنید. توجه اکنون ٣٠٠
[هزینه هاي] میلیون بزرگ، برنامه ي تشّکل، برپایی از کنید؛ دوري چیزها این از شد؟

کیست؟ مادرش که می بینید هیچ و دالري.
فیض از این خوب. بسیار آقا. بله، شادمانم. بسیار من! خداي سپاسگزارم. خداوندا، ٣٠١

خوب. بسیار خوب. بسیار است. همین است. بوده او
دریافتنی شما براي مطلب اکنون آیا است. روزگار آن مناسب دیجور شب واژه ي ٣٠٢
جو یعنی زندگی آن نظر، مّد فضاي در تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت شد؟
جو این روحانی. نه است جسمانی رویکرد این که می فروشد مبلغی به را مایحتاج هر و
را زندگی چنین به دسترسی او است. گندم نان و جو نان منظور کنید، دقت پس بود
قبال در پول دریافت می کرد. مشروط خود سیطره ي زیر افراد براي مبلغی پرداخت به
این می کرد! دریافت وجه آنها بابت برزخ. در گرفتار افراد آزادي براي کشیشان دعاي
سّنت این به گمانم به می گرفت، پول مردم از می کنم. عنوان تاریخ اساس بر را مطلب
نُه آیین در می کنم فکر باشد. آشنا همگان براي می کنم فکر روزه. نُه آیین می گویند،
سوي به را دنیا دارایی راهکار این با کفاره. آیین نوعی می شود، تکلیف چیزهایی روزه
شکی می تازد. همچنان او کلیسا. سوي به عبارتی به خود سوي به می کند، جذب خود

است! تاختن حال در همچنان آقا. بله، می دهد. ادامه راه همان به که نیست
کنید. دقت ماجراست. خوب قسمت اینجا کنید. دقت ٣٠٣

مرسان. ضرر شراب و روغن به تو که کنید مالحظه …
بزنی!» دست آن به مبادا است مانده امر آن از اندکی «هرچند ٣٠٤

باشید داشته تمایل اگر است. روح القدس عبارتی به یا روح از نمادي روغن… پس ٣٠٥
است. نظر مّد [کالم] نگاشته ي دو می دهم. ارائه خدمتتان آیه چند راستا همین در
به باید ورود از پیش هارون که می شود اشاره می دانید چنانکه آنجا در ،١٢:٨ الویان
و می شود روان و ریخته لوله ها طریق از روغن ،١٢:٤ زکّریا در و می شد. تدهین روغن
کنید، لحاظ را دیگر موارد می خواهید اگر روغن.» است، من روح می شود:«این گفته
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باکره ي ،٣:٢٥ یا می شود نادان باکره اي از صحبت آنجا کنید. مراجعه ٢٥ …١٤ متی به
دانا باکره ي که است آمده ٤:٢٥ متی در و نداشت. روح عبارتی به بود، بی روغن نادان
روغن روح! بله بود. برخوردار روح پُري از او سخنی به داشت، روغن خود چراغدان در
تألیف] می زند-گروه هم به را خود دستان بار یک برانهام [برادر سپاس! است. روح نماد
خوب. بسیار تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت هستید؟ متوجه آیا خوب. بسیار

است. روح نماد روغن پس
خود پوست در دیگر می کند. تداعی را مکاشفه از برخاسته اشتیاق و شوق شراب و ٣٠٦
بیدار را همسایگان چرا داد نشان من به را آن خداوند که وقتی عجبم در نمی گنجم.

می کنید؟ مالحظه مکاشفه.» «تداعی گر نکردم.
برداشتم آیه یاب یک من هستند. هم همراه همیشه شراب و روغن مقدس کتاب در ٣٠٧
هم با شراب و روغن جا همه دارد وجود پیوستگی چنین این آنها بین کردم. نگاه و

می کنید؟ مالحظه همواره. هستند، همراه
روغن آن از سرشار که او مقدسان بر راستی به خدا موعود کالم حقانیت همین که ٣٠٨
خدا! بر جالل است. شورانگیز شراب می شوند. تشویق آنها می شود، مکشوف هستند،
بلند شادي فریاد می شویم، شادمان شوق از است. داده دست من به شوق همین اکنون
آنها بر را بازتاب همان می کند، چنین این که هنگامی و می کنید؟ مالحظه می کنیم!
الهی، حقیقت شدن مکشوف برکت به جسمانی. انسان یک بر شراب که داشت خواهد
می آید پدید شوقی چنان مکاشفه شدن آشکار و روغن آن از راستین ایمانداران شدن پُر
می کنند- شادي [جماعت شکر! را خدا بله. می آید. پدید سرمستی الهی فیض از که
چون است، درست است. داده دست آنها به حالت همین کنید، مالحظه تألیف] گروه

می شوند. مستان
کنید. مراجعه ٢ باب اعمال به هستید، نگاشته اي پی در مورد این در اگر اکنون، ٣٠٩
بود. شده داده آنها به که بودند برخوردار وعده اي از آنها داد؟ دست آنها به حالتی چه
مقدس نگاشته هاي آن و بود… و شد. ریخته آنها بر روح القدس وعده ي  زمان آن در

که… می شود معلوم پس شدند. آن مؤید
خود خدمت براي فرمود ما به خداوند کنید، صبر «خوب، بودند… گفته آنها اگر ٣١٠
شاید دارم.» عرضی باشند:«عزیزان، گفته روز هشت از پس آنها و باشیم.» منتظر اینجا
مگر کرده ایم. دریافت را وعده آن دیگر که معتقدم باشد:«رفیق، گفته متی به مرقس
را خود خدمت تا منتظریم اکنون کرده ایم. دریافت را آن ببینید نمی کنید؟ فکر چنین
منتظر همین جا و بیاییم اینجا که فرمود ما به کنیم. موعظه و برویم باید کنیم، شروع

کردیم.» سپري مکان این در را روز هشت و باشیم
می کنیم.» صبر هم دیگر روز یک «خوب،

جلو یوحنا مثًال آنها، از دیگر یکی شاید یا-یا-یا مرقس سپس فرارسید. نهم روز ٣١١
وعده آن معتقدم کنیم. صبر این از بیش نباید معتقدم باشد:«من-من-من گفته و آمده

نیستید؟» هم عقیده من با آیا کرده ایم. دریافت را
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کلیددار او می دانید که همان طور کنم تصّور وضعیت این در را شمعون می توانم ٣١٢
باشد. گفته چیزي زمینه این در باید مقدس کتاب  کنید! صبر دقیقه یک «عزیزان، بود.
آنجا کنید! صبر زمان آن گفت:«تا او کنیم.» صبر باید روز چند نگفت ما به وقت هیچ او

شود.» تأیید اشعیا نبّوت که زمانی تا شود، محقق یوئیل نبّوت که زمانی تا بمانید
این و گفت. خواهم سخن قوم این به غیر لب هاي و بیگانه زبان هاي «به ٣١٣
شراب مقدس کتاب در است. شده ریخته که است شرابی این است.» راحت همان
خداوند حضور از که است استراحت «این استراحت. و تازه سازي چیست؟ نماد
باشد. داشته مقدسی کتاب مبناي است شایسته می کنید؟ مالحظه می شود.» نازل

می کنید؟ مالحظه
روح القدس با افاضه ي است. مکاشفه تداعی گر شراب می شوید متوجه چنانکه پس ٣١٤
به من. خداي گرفت، بر در را آنها شوقی وجودشان بر الهی آتش نزول مشاهده ي و
شوق این ولی می ماندند مست افراد به مردم دید از که شدند شوق سراپا چنان زودي
شد تأیید خدا مکاشفه ي وقتی است! چنین این الهی… فیض از بود. مکاشفه فیض از
امر آن داد. دست آنها به شادمانی حس امر این برکت از یافتند، بصیرت آن در و
مردي که بود اینجا آمین! بود. شده تأیید و مکاشفه آنها براي آنجا بود. الهی وعده اي
همان با یافت، حضور آنجا در و است!» همان این است! همان گفت:«این و برخاست
مالحظه می دهد. دست شوقی مکاشفه فیض از داریم. هم ما امروز که نشانه اي و تأیید

بودند. برخوردار الهی امر آن از راستی به آنها پس می کنید؟
یهود مردان اي بگوید:«شما و شود ظاهر انظار در می توانست پطرس رو همین از ٣١٥
به می خواهم که آنچه به علما اي دهید. گوش من به ساکنید، اورشلیم در که شما و

کنید.» توجه دهید، فرا گوش بگویم، شما
و تشویق مایه ي امر آن تأیید دیدن شد! مکشوف شد! مکشوف زیباست. چه ٣١٦

می دهد. دست حالت همین همواره کردند. پیدا انگیزه شد، آنها دلگرمی
در را ُمهرها این که داد وعده او داد، را کاري انجام وعده ي دقیقًا خدا که می بینم ٣١٧
وقتی نمی گنجد. تصّورتان در هیچ جالل و ُسرور حالت آن و بردارد! واپسین روزهاي
می کردم. نظاره را آن ظهور و ایستادم گوشه اي می سازد، مکشوف را این که دیدم را او
چنین هرگز است، دلگرمی مایه ي بکشانم چالش به را همه می توانم می دانم اینکه
که زمانی باشد. نشده محقق شکل همان به دقیقًا و باشد گفته را امري خدا که نبوده
درونم می شوم، آخر روزهاي این براي خدا وعده ي تحقق شاهد الهی قول راستاي در
برایم چنان آري، می بینم. را امر این کامل اثبات و تأیید می شود. شادي از سرشار
مکاشفه فیض از شوق این برود! کفم از اختیار است نزدیک که-که-که است شورانگیز

خوب. بسیار است.
وعده  دلیل و مؤید خود قولی به که شدند تشویق مکاشفه فیض از چنان آنها ٣١٨
از آنها ساخت، مکشوف آنها بر را خود وعده ي خدا وقتی زیبا! چه خوب. بسیار شدند.
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خدا ولی نوشیده اند.» تازه شراب گفتند:«آنها مردم که حدي به شدند سرمست شادي
کرد. ثابت را آن بلکه ساخت مکشوف تنها نه

مطرح را ادعایی هر می تواند آدمی گفته ام. همواره که است چیزي همان این ٣١٩
آن و شده صحنه وارد خدا که بس همین ولی باشد ادعا سراپا می تواند آري، کند،

کند! تأیید را
مدعی کسی شما میان است:«اگر آمده مقدس کتاب در که باشید داشته دقت ٣٢٠
به نکنید. توجه آن به نشود واقع که بگوید چیزي اگر است، نبی یا روحانی که است
هستم، من  این شود واقع او گفته ي اگر اما نهراسید. انسان از نترسید. او از عنوان هیچ

است.» من جانب از که می کند ثابت این دارم. حضور آن در من هستید. متوجه
که کارهایی از مقدس نگاشته هاي برویم. بی ادعا سامري زن آن سراغ به باز خوب ٣٢١
نگاشته هاي آنچه تا شد حاضر آنجا او و بود کرده اِخبار می داد، انجام باید [موعود] مسیح
اینجاست. گفت:«او زن آن برساند. انجام به بی کم و کاست را بودند کرده اعالم مقدس
از کتاب مقدس که نیست چیزي همان دقیقًا این آیا ببینید! را شخص آن و بیایید
بود. شده برانگیخته مکاشفه فیض از که باشید داشته توجه بود؟» داده خبر آن وقوع
شوقی مکاشفه تأیید برکت به تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست

شد… روشن او بر است. درست می کنید؟ مالحظه شد. ایجاد او در
او که وقتی و می شود. نامیده مسیح که همان می آید موعود ماشیح که «می دانیم ٣٢٢

شد. بصیرت صاحب زن آن پس داد.» خواهد انجام را کارها این بیاید
هستم.» همان فرمود:«من چنین پاسخ در او و

شهر وارد تا رفت فریادزنان سراپا و شد. پیدا او وجود در اشتیاقی آنگاه ٣٢٣
چنین مردم به و شد راهی کرد، رها را خود آب کهنه ي کوزه ي همان جا شد.

ببینید!»  گفت:«بیایید،
چنین انجام که می  دانید باشید، داشته آگاهی شرقی ها رسوم و رسم از اگر حال، ٣٢٤
خصوصیات آن با زنی به نمی شد حاضر کس هیچ تازه آقا. بله، بود. قبیح برایش کاري
چنین با اگر او… که هنگامی و داشت عالمتی او کنید، مالحظه آقا. خیر، کند. توجه
هم اعتنا او به بازار و کوچه مردم که پیداست می آمد، عمومی انظار در رفتاري و حالت

نمی کردند.
شما بود. شوق سراپا بود. شده زندگی بخش کالمی صاحب دیگر او برادر، اما ٣٢٥
خانه از خارج در بخواهید بادي روز یک در که می ماند این به درست می توانستید…
مردم بله. داشت. راسخ عزمی او وا می داشت. حرکت به را او امري کنید. روشن آتش
چنین گفت:«اگر او آقا. بله، بود. شده شعله ور خدا آتش بنشانند. فرو را آن نمی توانستند
شما به را آنجا من بیاورید. تشریف جلسه برگزاري مکان به فقط ندارید باور را چیزي

آقا. بله، بلی. است. همین بله. می دهم.» نشان
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روشن مردم براي اما نکرد. تکرار را کار آن دیگر مسیح و رفتند. آنجا به مردم و ٣٢٦
ایمان مسیح به آنها پس بود شده تبدیل او است. افتاده اتفاقی زن آن براي بود شده

آوردند. ایمان [خداوند] به آنها آقا. بله، آوردند.
مشاهده ي برکت از نیز و خدا کالم و وعده  شنیدن از است، شنیدن از «ایمان ٣٢٧
گفته ي می آورد. بار به زندگی شود، کاشته همین که است. بذر یک آن آن.» تحقق
کارنده اینکه یا ندارد. الهی منشاء بذر آن نباشد، چنین اگر می رساند. ظهور به را خود
چه نداشت. مأموریت بذر کاشت براي خدا جانب از زیرا نبود آگاه آن کاشت روش از
گفتنی می کنید؟ مالحظه باشد. کاشته چیزي چنین یا صخره روي بر را بذرها که بسا
می کند، مراقبت آن از خدا می کارد، را آسمانی بذر آن کارنده می بینید چنانکه است

زیباست! چه می افتد. نیکو زمین در
مرسان! ضرر من روغن و شراب «به شد؟ امر چیزي چه به سیاه اسب سوارکار پس ٣٢٨
مقدار این باز ولی دارم زمین در را آن از اندکی تنها بزنی! دست روغن و شراب به مبادا
باشی، زندگی نوع این پخش کننده ي و کنی پیمانه را همه داري اجازه بله. هست. اندك
می رسی روغن و شراب به که همین اما شد. خواهی جزا راه آخر در دارد. ربط خودت به

چنانچه… بتوانی، اگر زیباست! چه باشی!» داشته  کاري آنها به مبادا
افرادي کنی، گرفتار را من کوچک گله ي از افرادي می خواهی «تو دیگر عبارت به ٣٢٩
کمر داري قصد ببینی را ناب کالم روغن و شراب وقتی من. شراب و روغن از سرشار
مجبور را آنها مبادا توست. مشغولیت این است. کشتن تو کار چون ببندي. آنها قتل به
بیان را تو اعتقادنامه ي یا دهند انجام دست آن از کاري یا مریم» بر بگویند:«درود کنی
آگاهند. خود راه سرانجام از من روغن مسح برکت به آنها کنی. لمس را آنها مبادا کنند.
من وعده ي کالم از که شادمانند این به و یافتند بهره من روغن مسح فیض به آنها و
آنها نکن سعی برسانی! آسیب آنها به مبادا برخیزانید. خواهم را آنها من دارند. آگاهی

همه… خیر.» کن. دوري امر آن از کنی. آشفته را
آگاه بودند. یافته بهره معرفت آن از آنها می سازد. محقق و تصدیق را خود کالم او ٣٣٠
را آنها باشکوه! چه است! دلپسند برایم امر این چقدر کرد. خواهند قیام باز که بودند

همان. تاریکی عصر [آغاز] و همان سیاه اسب ورود کرد. خواهد زنده
عملکرد رسید، آتشگون اسب به نوبت دیدیم. دقیقًا را عملکردش رفت سفید اسب ٣٣١
سوارکار همان همواره می بینید چنانکه رسید. سیاه اسب به نوبت دیدیم. دقیقًا هم را او

است. تکاپو در پیاپی اعصار خالل در و می شود پیدا که است
نظر مّد مبلغ کاست بی کم و  و می پیمود پیمانه با که شد دریافتنی ما براي پس ٣٣٢
خوراکی چنین از هم مردم غیرآسمانی. زندگی غیرآسمانی، گندم می کرد. دریافت را

می خوردند.
به «مبادا می شود. شراب شادي و روغن روح، از سخن داریم؛ نمادین امري ولی ٣٣٣
لمس را آن روم، «اي دیگر عبارت به کن!» رها را آن برسانی. آسیب روحانی زندگی

است!» من آِن از است! من ماِل نکن!
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داشته توجه باشید. داشته آگاهی آن از مایلم که هست دیگري مسئله ي اینجا، در ٣٣٤
مرسان.» ضرر شراب و روغن گفت:«به که نبود زنده وجود چهار آن از یکی که باشید
سخن زنده وجود چهار آن هرچند است؟ کرده جلب خود به را شما توجه مسئله این
را متن آن از بخشی تنها اینجا در شما اجازه ي با باشید، داشته توجه اما… بودند گفته

کنید. توجه پس می خوانم،
هشت سه و دینار یک به گندم… یک هشت یک دینار… یک کن، وزن …

مرسان. ضرر شراب و روغن… به کنید مالحظه و دینار یک به جو یک
باشید. گوش به سراپا اینجا ٣٣٥

می گوید… که شنیدم را آوازي حیوان چهار میان از و
بود. بّره امر بلکه نبود زنده وجود چهار آن صداي آمین! بّره! آواز بود؟ چه آواز آن ٣٣٦
فدیه اش او هستند. او آِن از که افرادي است. خود خاصان گرفتن بر در او قصد چرا؟
زنده وجود چهار آن آقا. خیر، مکن!» لمس را روغن «آن آمین! کنید؟ مالحظه کرد.
را آن زنده وجود چهار آن نه… بّره! خود جالب! چه کرد. اعالم را آن بّره بلکه نبودند

کرد. اعالم را آن بّره خود نکردند. اعالم
دیدند. را آن و رفتند آنها آنگاه ببین.» و گفتند:«بیا زنده وجود چهار آن ٣٣٧

میزان.» این به جو مقدار این و دینار… یک به گندم یک هشت گفت:«یک او و ٣٣٨
مرسان!» ضرر شراب و روغن به گفت:«اما و برآورده بانگ آنان میان از درست بّره آنگاه
روزي پسر، مرسان، ضرر آن کنید:«به گوش امر این به زیباست! چه است. درست

من! خداي داد.» خواهی را تاوانش
شد. نیم و نُه ساعت

معناي که معتقدم وجود تمامی با کردم پیدا موضوع از که آگاهی و دریافت پرتو در ٣٣٩
اعتراف و کنم. شکر آن خاطر به را خدا می خواهم است. قرار این از ُمهر سه واقعی
مکاشفه ي یعنی امر آن خدا کرد. عنایت من به خدا که است مکاشفه اي این که می کنم

می بریم. سر به روزگار واپسین در که دارم ایمان و فرمود. عنایت من به را امر آن
نیستم. آگاه آن از نمی دانم. چیزي پرداخت. خواهیم زرد اسب سوارکار به شب فردا ٣٤٠

خیر. نمی  دانم. آن مورد در چیزي است. حقیقت عین که می داند خدا
گراهام برادر پیش چندي کردم. مرور را پیش سال هاي به مربوط یادداشت هاي ٣٤١
مطلب آن که می آورم یاد به اما باشد رفته ما میان از اکنون شاید دیدم. را اسِنلینگ
که روزها از یکی کردم. بازبینی را خود پیش سال چند گفته هاي پس کردم. موعظه را

پرداختم. سوارکار چهار به جایی می کردم، بررسی را مکاشفه کتاب
یکی در را آن است.» اولیه کلیساي سفید اسب که نیست شکی بودم:«جاي گفته ٣٤٢
گفتم:«آن بودم. کرده مطالعه باره این در مطلبی بودم. خوانده ادونتیست کتاب هاي از
پرداختم، سیاه اسب به سپس و شد.» ظفر عازم پیروزمندانه که بود نخستین کلیساي

گفتم… بودم. داده عنوانی چه سیاه اسب به کرده ام فراموش االن گفتم…
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مشکالت معنی به اسب آن گفتم:«احتماًال موردش در که آتشگون» «اسب یا ٣٤٣
دست این از چیزي یا بی شماري جنگ هاي که است معنی آن به و می باشد رو پیش

زرد…» گفتم:«اسب بعد و باشد.» شکل این به باید گفتم:«که است.» راه در
بر تاري و تیره دوران که باشد معنی این به گفتم:«شاید سیاه» «اسب مورد در یا ٣٤٤
به رو آفتاب داد، خواهند دست از را خود نور ستارگان تمام و می شود حکمفرما زمین

باشد.» معنا این به گفتم:«شاید داد.» نخواهد را خود نور ماه و می گراید خاموشی
از خوب است.» راه در بسیاري بیماري هاي که معناست این به زرد گفتم:«اسب ٣٤٥
منبر پشت بود. آن از من شخصی تفسیر این زمان آن در اما نیستم. آگاه آن معناي

کوشیدم. راستا این در خود توان حد در و بودم ایستاده
تنها بله، دید. خواهید شما آري! شگفتا! خوب. بسیار کردم! عنوان را موضوعی ٣٤٦

می خواهد. دقت
می گویند:«آمین.»- [جماعت می کنیم! زندگی روزگاري چنین در که خوب چه ٣٤٧
ذهنم به سرود این بی اختیار می بینم را روند فرجام که زمانی تألیف] گروه

می کند: خطور
برمی خیزد، بنی اسرائیل می پاشند، فرو امت ها

کرده؛ اِخبار پیش از مقدس کتاب  که نشانه هایی
است؛ شده تنگ جهنم در جا و اندك امت ها زمان

بازآیید.» خویش موطن به پراکنده شدگان، «اي
است، نزدیک رهایی روز

می رود؛ نقصان به رو وحشت فرط از انسان ها قلب
باشد، پاك و آماده مشعل ها یتان و شوید پُر روح القدس از

من!) (خداي است! نزدیک رهایی روز زیرا بنگرید
می شوند، منکر را الهی حقیقت و می گویند دروغ کذبه انبیا

ماست؛ خداي مسیح همان عیسی که
تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان امر این به آیا

برداشته اند. قدم آن در رسوالن که نهاد خواهیم گام جایی ما
است، نزدیک رهایی روز

می رود؛ نقصان به رو وحشت فرط از انسان ها قلب
باشد، پاك و آماده مشعل ها یتان و شوید پُر روح القدس از

است! نزدیک رهایی روز زیرا بنگرید
دوست را آن تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت نیست؟ شگفت انگیز مگر ٣٤٨

است. نزدیک رهایی دارم.
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بود، خواهد روشنایی شام وقت در
یافت؛ خواهید را جالل به منتهی راه یقین به

هست؛ امروز روشنایی تعمید آب هاي در
عیسی. جالل پُر اسم در رفته فرو

کنید، توبه گناه از پیران، اي جوانان، اي
شد؛ خواهد وارد روح القدس آنگاه و
شده ، نمایان شامگاه وقت روشنایی 
هستند. یکی مسیح و خدا یقین به

است! شگفت انگیز من! خداي است! کلمه او
باشد، کنارش تا برمی دارد را خود عروس بّره

آسمانی؛ لشکر بَُود آنجا
سفیدپوش؛ پاکان چون بَُود جاللی پُر روز چه

کنند. سلطنت ابد تا عیسی همراه
و می خواند َسرَور آن که ما.» شام مجلس در شوي انباز تا «بیا

ما.» شام مجلس در شوي انباز تا می گوید:«بیا
تو؛ بهر از است جاوید جشنی عیسی سفره ي بر که

ساخت، شراب را آب بی شمار، آدمیان کرد سیر که او
در شوي انباز تا فرامی خواند:«بیا چنین را گرسنگان اکنون

ما.» شام مجلس
و می خواند َسرَور آن که ما.» شام مجلس در شوي انباز تا «بیا
سیر کالم (از ما.» شام مجلس در شوي انباز تا می گوید:«بیا

شو!)
تو؛ بهر از است جاوید جشنی عیسی سفره ي بر که

ساخت، شراب را آب بی شمار، آدمیان کرد سیر که او
در شوي انباز تا فرامی خواند:«بیا چنین را گرسنگان اکنون

ما.» شام مجلس
حال به «خوشا تألیف] می کنند-گروه شادي [جماعت گرسنه اید؟ آیا من! خداي ٣٤٩

عدالت.» تشنگان و گرسنگان
دوست را او آیا تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ دوست را او آیا ٣٥٠
برافراشته دستان با و بایستیم پا سر هستید. بلد را می دارم دوستش سرود دارید؟
که اوست زیرا می دارم دوستش می دارم، «دوستش کنیم. ابراز او به را خود احساس

هم. با همه حال خوب، بسیار داشته.» دوستم ابتدا
می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا



شده٤٨ گفته کالم

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

باید تألیف] می کند-گروه مکث برانهام برادر می کند. تکلم دیگري زبان به [برادري ٣٥١
ایشان که نمی دانم هیگینبوتام. برادر یعنی داریم مترجمی اینجا باشیم. احترام سراپا
دقیقه یک گفت. چه ما به خدا که بدانیم می خواهیم خیر. یا دارند حضور اینجا امشب

می کند.] ترجمه [خواهري اینجا… اینجا، کنید. صبر
تمام با را او امشب آیا است. شده قویتر خدا در ایمانم خداوند! بر جالل یقینًا، ٣٥٢
و دهید جالل را او تألیف] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ دوست خود وجود

می کنند.] تمجید را خدا [جماعت شکرت!» عیسی، بگویید:«خداوند
خدا! بر جالل می کنیم! تمجید خود قلب تمام با را تو خداوندا، ٣٥٣

به [جماعت باشد! شما همراه خدا کنید. تمجیدش اتفاق به همه که بس همین ٣٥٤

 تألیف] می دهند-گروه ادامه خدا پرستش و شادي
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