
پنجم ُمهر

کنیم. خم دعا براي را خود سرهاي 
مرگ از را مسیح عیسی که قادرمطلق خداي اي مهربان، آسمانی پدر اي ٢
می سازي. حاضر ما براي را او روح القدس قدرت به آخر روزهاي این در و برخیزانیده
خاص عصري در پدر، اي اینک و سپاسگزاریم. نامیرا خداي باشکوه تفقد هاي خاطر به

می خورد. رقم آن در بسیاري افراد ابدي مقصد که زمانه اي می گذرانیم، روزگار
آمده مقدس نگاشته هاي در زیرا ماست توان از فراتر امر این به پرداختن پروردگارا ٣

گشود.» را ُمهرها و گرفت را کتاب است:«بّره
ارجمند فدیه دهنده ي اي خداوند، اي آیی. فرادست اینکه تمّنا خدا، بّره ي اي پس ٤
را ماند پنهان متمادي سالیان که خود رستگاري نقشه ي و بیا می خوانیم. را تو اینک
آشکار ما بر را ُمهر محتواي و بگشا ما براي را پنجم ُمهر امشب پدر، اي بنما. ما بر
را داریم دوش بر که تکلیفی و باشیم هستیم، آنچه از بهتر مسیحیانی که باشد ساز

آمین. می طلبیم. عیسی نام در را این آوریم. جا به شایسته تر
بنشینید. بفرمایید

احساس بزرگ مناسبت این و جمع این در امشب بودنم از خیر. به عصر دوستان، ٥
وجود به من در زیبا حسی بزرگ پادشاه امور در شدن مشغول می کنم. سرافرازي
که رسیده ایم دروسی به اکنون و ندارم. سراغ دیگري فضاي هیچ در که می آورد
شما براي را آن نمی توانم هم من نسازد مکشوف برایم را آن خدا اگر و بودیم منتظرش
که صورتی همان به را آن و نکنم دخیل را خود شخصی فکرهاي می کوشم کنم. بازگو
چیزي خود فکر از چنانچه دارم اطمینان و است. درست کنم. بازگو می کند عطا خدا
دچار امر آن زندگی ام سراسر در هیچ گاه شد. خواهد باز درست شکل به امر آن نگویم

رفت. نخواهد خطا به هم بار این است. نشده خطا
مهیب و غیب دست کارهاي و خود زندگی در الهی الطاف مشاهده ي شوق از آري، ٦
پادشاه پیشگاه در بودن سرافراز از باشکوه تر فضایی آیا سپاسگزاریم! سراپا زنده خداي

دارید؟ سراغ خود براي خدا خداوند پادشاهان،
صفیرها بانگ ما باشد داشته را شهر این به ورود قصد ملت این جمهور رئیس اگر ٧
در گسترانید. خواهیم فرش ها زمین روي بر و برافراشت خواهیم پرچم ها و برمی آوریم

می شود. شهرمان سرافرازي مایه ي که اتفاقی بود، خواهد زیبایی صحنه ي ما تصّور
پادشاهان پادشاه و خدا خود، حقیر خیمه ي این در امشب که کنید فکر این به اما ٨
کارهایی و کنیم پهن فرش برایش که نیست این خواهان او ما… و می کنیم. دعوت را
او براي را خود دل هاي سفره ي مردم که است این او خواست دهیم. انجام دست این از
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دوستداران براي که نیکویی هایی سفره ي و برگیرد را افتاده دل هاي که باشد بگسترانند
سازد. مکشوف آنها براي را کرده ذخیره خود

شهادتی کنم. تقسیم شما با را شهادتی دارم دوست و ما… درخواست اکنون هم ٩
قلم از چیزي و کنم ادا را مطلب حق کردنش بازگو در امیدوارم شنیده ام. را آن که

باشند. داشته حضور اینجا در خود مربوطه عزیزان نظرم به و نیفتد.
پسربچه اي خصوص در که بودم آریزونا در خود کنونی منزل در پیش شب چند ١٠
دنبال به قلبی عوارض می تواند بیماري این زدند. زنگ ما به رماتیسمی تب به مبتال
هستند. من گرانقدر و عزیز دوستان از مادرش و پدر یک… همچون او باشد. داشته
که کوچک مایکی یعنی خردسالش پسر کالینز. برادر هستند، کلیسا شماسان از ایشان
بر و فرستاده خانه به را او دکترها می برد. رنج قلبی رماتیسم از هست، نیز جو همبازي
اجازه ي او به عنوان هیچ به بودند گفته والدینش به آنها بودند. خوابانیده تختی روي
پوشال روي بر را او نکنند. بلند خوردن آب براي را او سر حتی و ندهند برخاستن
در که هستند امین افراد از مادر و پدر ولی بود. وخیم بسیار حالش و بودند خوابانیده

هستند. ایماندار آنها می کنند، شرکت خیمه جلسات
جلسه ي یکشنبه روز که کردیم اعالم نداشتیم، درنگ قصد هرچند پیش شب چند ١١
دهیم پاسخ سؤاالت به داشتیم قصد اینکه گرفتن نظر در با اما می شود. برگزار شفا

کردیم. لغو را شفا جلسه ي
بودم. داشته نگاه خود قلب و درون در کوچکی چیز اما ١٢

ترتیب این به کنند. حاضر سالن در را کودك تا خواستند اجازه مادر و پدر آن ١٣
کرد. اعالم را او شفاي روح القدس و آوردند آنجا به را پسربچه

به و برگردانده خانه به را پسربچه آن روح القدس نداي ارج به مادر و پدر پس ١٤
فرستادند. مدرسه به را او بله فرستادند. مدرسه

گوشزد مادر به نشد. خرسند به هیچ روي دکتر که پیداست خوب شد، باخبر دکتر ١٥
به گفت. پزشک به بود گذشته آنچه از مادر و باشد. تخت روي بر باید کودك که کرد
است. فرقه اي ایمانداران و مسیحیان از دکتر باشم، شده متوجه درست چنانچه گمانم
شما خوب، گفت:«بسیار آنگاه است. هفتم روز ادونتیست هاي جنبش عضو پزشک آن
الزم آزمایش دست کم گفت:«باید بدهید.» را بچه معاینه ي فرصت من به پس باید…

دهید.» انجام را
خوب.» داد:«بسیار پاسخ مادر

خون آزمایش رماتیسم تب وضعیت ارزیابی براي دکتر و بردند آنجا را کودك ١٦
کامًال پسربچه بود. حیران و مات آزمایش از پس دکتر شدم متوجه چنانکه گرفت.

نشد. یافت نشانه اي…؟… هیچ می رسید. نظر به تندرست و بود عادي
انداخته قلم از چیزي جایی شاید دارند؟ تشریف اینجا کالینز خانواده ي آیا خوب، ١٧
بله. کردم؟ بازگو کاست بی کم و  و درست را ماجرا آیا کالینز خواهر می خواهم… باشم.

است. ساله هفت یا شش که کوچک کالینز مایکی داستان از هم این خوب. بسیار
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بگویم. خدمتتان داد، رخ کارم دفتر در همین  جا پیش شب سه حدود آنچه از ١٨
این بله، نیست! روا شکی هیچ کارم دفتر در انسان از برتر شخصی حضور در آنها…
من- و است. درست می شود. حاضر خود کالم ارج به که تواناست و بزرگ یهوه همان
قدردان همه ما که می دانم می کنید؟ مالحظه سپاسگزارم. بسیار آن شنیدن از من
ما همگی یا و من مگر بود، وضعیت این در شما و من کوچک پسر چنانچه هستیم.

نمی کردیم؟ چنین
می کنم، مطرح را شهادت ها از نمونه یک تنها که باشید داشته یاد به را این و ١٩
اجازه اما می دهد رخ شفا جا همه دیگر. جاي را دیگري و می کنم بازگو اینجا را یکی
اما است. گرفته قرار الهی شفاي بر من اصلی خدمت که کنم گوشزد شما به دهید
کاري چنین باید چرا که می شوید متوجه بعد کمی هستم. اینجا ُمهرها خاطر به شما…
دوستداران از و می کنم دعا بیماران براي تنها نیستم. الهیدان یا معلم من می کردم.

این… در اگرچه اکنون هستم. خداوند
آوردم. دست به را دختربچه نام کردم… نقل دختربچه اي درباره ي شهادتی دیشب ٢٠
است. کرده یاد داشت گوشه اي در را مادرش و پدر نام هم و دختربچه نام هم بیلی
داشت وخیمی حال چنان آستانه ي… در و داشت خون پیشرفته ي سرطان دختر این
خون وي به رگ ها راه از ناچار… به نبود. دهان طریق از خوراك رسانی امکان دیگر که
به و بود ریزجثه سنش به نسبت بود. دوست داشتنی بسیار دختربچه اي می شد. تزریق
والدینش بسیار… بود اندازه این به قدش بود. اینجاست، که کوچکی دختر قد هم  گمانم
که… بود پیدا داشت تن بر دختربچه که لباس هایی کیفیت از بودند. ما بیشتر مانند
و هستند. ارجمند تنگدستی عین در آنها هستند. تنگدستی بسیار افراد مادر و پدر

کرد. اعالم را کودك شفاي روح القدس
آن می کرد. نرم پنجه و دست خون سرطان با بینوا کودك آن که کنید تصّور ٢١
او باید داد. غذا او به دهان طریق از نمی شد دیگر که بود کرده پیشرفت چنان بیماري
خوراك رسانی او به رگ طریق از یا می کرد دریافت خون و می بردند بیمارستان به را
دقیق تعریف با می کردند. تزریق او به چیزي چنین یا گلوکز می کنم گمان می کردند.
دختربچه آن بدن شیوه این به روي به هر ولی نیستم آشنا پزشکی نظر از بیماري این

خواست. همبرگر یک محل ترك از پیش همان جا دختربچه می کردند. تغذیه را
آنها آنها… کنید، مالحظه بودند، شنیده روح القدس از را خداوند قول مادر و پدر و ٢٢
و سالمند زوج ولی آنها… اما بودند. آمده اینجا به زمان آن تا نه بودند اینجا اهل نه
منظورم شد، پیدا آنها براي نشستن جاي پیش دقیقه  چند همین که مهربانی بسیار
طرز و درست راهکار مادر و پدر آن به خود راهنمایی هاي در است، کید خواهر و برادر
خانه به بازگشت راه در کودك ترتیب این به بودند. کرده گوشزد را مسائل بر دقت

کرد. جان نوش را خود خوراك
دکتر و کرد مراجعه دکتر به سپس شد. مدرسه راهی روز سه یا دو از پس او و ٢٣
نمی شود.» دیده کودك در خون سرطان از اثري گفت:«هیچ شد! شگفت زده بسیار
و بی درنگ می تواند قادرمطلق خداي نیروي تنها که پیداست بله، می کنید؟ مالحظه
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به او بطن در تازه اي زندگی و کرده پاکسازي را آدمی خون چنین این و کند کار دقیق
سلول هاي می تواند خدا تنها دارد. جریان خون در شما فناپذیر زندگی بیندازد. جریان
قطعًا…. که است چیزي این و-و بردارد! میان از را کهنه سلول هاي و بیافریند تازه 
خاطر به چنان خون زیرا بود آفرینش یک قادرمطلق خداي کار این که می گویم من
پس تنها ولی بود متوّرم و زردفام سراپا بینوا دختر این بدن که بود شده آلوده سرطان

شد. تازه تمامًا او خون دقیقه چند از
نظر در با پایه ي… بر ولی نمی کنم بیان او نام به را مطلب این هرچند معتقدم… ٢٤
رخ چیزي کنیون سابینو در روزي می گویم. خود ایمان از برخاسته مکاشفه اي گرفتن
و شده نزدیک می شوند، بازسازي رفته دست از اندام هاي آن در که ساعتی معتقدم داد.
پدید را سنجابی خدا دارم باور شد. خواهد [نمایان] آفریدگار شکوهمند نیروي چنین
جانوري آنجا آري، دارند. عضو نقص که می شود زنانی و مردان از صحبت اینجا و آورد…

دارم. دوست را او خداست. او آمد. پدید کامل
خواهد درازا به سخن بپردازم، دست این از موضوع هایی به اگر خوب، بسیار ٢٥
سراغ به سرراست پس ایستاده اند اتاق ها و راهروها در یا دیوار کنار عزیزانی کشید.

می روم. پیغام
را حاضر و حّی یگانه  ي آن دارد جا هم کنم عنوان را مطلب این می خواهم هم ٢٦
کمابیش بامداد، همین ولی نبودم آگاه هیچ پنجم ُمهر محتواي از امروز بگویم. سپاس
شکل همان به امر این بودم دعا سرگرم که حینی  سپیده دم زمان پیش، ساعت یک

شد. نازل من بر رازناك
مالقات هیچ کس با و می کنم خلوت کوچکی اتاق در روز شش یا پنج این در ٢٧
آن از اینجا اهالی از دوستان از تن چند یا یک اتفاق به غذا صرف براي تنها نمی کنم.
وود خواهر و برادر منظورم می شناسید، را دوست آن شما البته و می آیم. بیرون فضا
به نسبت عزیزان همه ي می کنند، میزبانی مرا آنها و رفتم آنجا به که می دانید و است.

سادگی… به چیز همه نیامد پیش مشکلی هیچ دارند. لطف من
معتقدم است. مهم بسیار باشم. داشته تمرکز ُمهرها این پیغام روي بر می کنم سعی ٢٨

است. فرارسیده دیگر آن گشایش و مکاشفه   زمان
و زودتر هرچه فرصت، اولین در حتمًا می خواهم عزیزان شما از اکنون هم ٢٩
اگر کنید. یادداشت را است مبهم برایتان هفتگانه ُمهرهاي پیغام از هرآنچه بی درنگ
نویل برادر شاید بگذارید. منبر میز روي را آنها لطفًا کرده اید آماده را خود یاد داشت هاي
می گوید:«جعبه [کسی دهند. قرار منظور همین به جعبه اي اینجا عزیزان از یکی یا
ترجیح است. خوب دیدم. را آن اکنون همین جا. اینجاست، بله تألیف.] اینجاست.»-گروه
را آنها بررسی فرصت صبح یکشنبه تا صورت این در برسد دستم به امشب می دهم
نشان مانند:«آیا پرسش هایی طرح از لطفًا فرصت این در بار، این اینک، داشت. خواهم
تنها مایلم می کنید؟ مالحظه کنید. پرهیز است؟» چنین روح القدس از برخورداري
کلیسا عصرهاي مبحث در (چنانکه تا شوند عنوان مبحث این به مرتبط پرسش هاي
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این که باشید داشته دقت شود. فراهم موضوعی تک درباره ي روشنگري امکان شد)
است. یافته اختصاص مبحث همین بررسی به زمان

خود به متفاوتی شکل دعا این است بهتر بسا چه کنیم دعا بیماران براي اگر اکنون ٣٠
بود. خواهید دیگري چیز طلب در دارید که مسحی آن به توجه با که پیداست بگیرد.

بود؟» خواهد آنجا کسی امشب آیا «خداوندا، که دریابید تا می طلبید را خدا روي
در نشست. خواهد زردرنگ بلند پیراهن با کسی راست دست گوشه ي در «بله، ٣١
است. داده انجام را کار بهمان و فالن بگو و بخوان. نام این با را او افراد، فراخوانی زمان
و می کنید نگاه و می شوید حاضر مکان آن در سپس است.» بوده چنان و چنین او
متفاوت است. قرار این از موضوع می کنید؟ مالحظه آنجاست. مشخصات آن با شخصی

دارید؟ توجه است.
چیست؟ ُمهر این تفسیر و تعبیر عیسی، می کنم:«خداوند دعا ترتیب این به من ٣٢

آمین. کن.» مکشوف برایم را آن
بگیریم. دست به را کالم یعنی خود شمشیر باز دارد جا اکنون ٣٣

اینجا در حضورشان هستم، نویل برادر روحانی پشتیبانی و برادرانه محبت قدردان ٣٤
اکنون و می کنم. تشکر نیز شما همگی از و است. من پشتگرمی مایه ي دعاهایشان و

ما… فقط… تا کرد خواهیم سعی است جمعه که امشب
نظر در را ُمهرها از یکی تنها بخواهیم اگر نیست مقدور موارد تمام به پرداختن ٣٥
یک از را آن می توان سادگی به چون می طلبد را بسیاري زمان آن به پرداختن بگیریم،
حتی می کنید؟ مالحظه دیگر. سر به سري از داد، نشان دیگر سر تا کتاب مقدس سر
خود زیرا ماند خواهد باقی گفتن جاي باز کنیم صرف زمان ماه ها و ماه ها ماه ها، اگر
به ُمهرها از یکی می پیوندد، هم به مکاشفه تا پیدایش از را مقدس نگاشته هاي ُمهر،

می کند. را کار این تنهایی
آنجا و اینجا چیزي منظور این به پس بگیرم فاصله مطلب اصل از کمتر می کوشم ٣٦
یادداشت ها آن به باید نشوم دور موضوع اصل از بخواهم اگر مبادا… تا می کنم یادداشت
که دارم را امید این و می گویم… سخن گونه اي به صحبت زمان در چون… کنم دقت
می کنم باز را صحبت سر آنگاه می بینم… که هنگامی و کنم. دریافت درستی هدایت
به و می پردازم! مرور به دوباره شده ام دور اصلی موضوع از می کنم حس که هنگامی و
می دانید دهم. ارائه آن با ارتباط در دیگري مقدس نگاشته ي می کنم سعی دیگر طریقی
به موضوع شدن روشن براي یکنواخت مسیري در دادن ادامه جاي به ترتیب این به

می شود. اشاره دیگري قسمت
کوتاه بپردازیم. پنجم ُمهر به داریم قصد الهی مدد به و خدا فیض به امشب و ٣٧
اختصاص آیه دو سوارکار چهار هر به است. پیشین ُمهر از طوالنی تر هرچند بود خواهد
مکاشفه در پنجم ُمهر آغاز است. داده اختصاص خود به آیه سه ُمهر این ولی یافته اند

است. ٩ آیه ي ٦ باب
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چهار درباره ي توضیح زمان در و پیوسته اید ما جلسات به تازگی به اگر اکنون و ٣٨
ضمن در و می کنیم مرور کمی گهگاه که باشید داشته توجه نداشتید… حضور سوارکار
از بعضی چنانچه می کنیم. اضافه بهتر درك براي کوتاهی توضیحات مطالب، بیان
مورد نوار می توانید باشید. شکیبا کمی می خواهم شما از نشده اید متوجه را جزئیات
شد. خواهد بسیاري برکت باعث شما براي هستم مطمئن کنید، گوش و تهیه را نظر

باشد. چنین نیز شما براي امیدوارم گرفتم. بسیاري برکات خود من
نیز را ١١ آیه ي می خوانیم، را ١١ آیه ي تا ٩ آیه ي از هستید آماده همه چنانچه ٣٩

همین طور.
براي که را آنانی نفوس دیدم مذبح زیر در گشود را پنجم مُهر چون و

بودند. شده کشته داشتند که شهادتی و خدا کالم
کی… به تا حق و قّدوس خداونِد اي می گفتند، کرده، صدا بلند آواز به که

نمی کشی؟ زمین ساکنان از را ما خون انتقام و نمی نمایی انصاف
که شد گفته ایشان به و شد داده سفید جامه اي ایشان از یکی هر به و
ایشان مثل که برادرانشان همقطاران… عدد تا نمایند آرامی دیگر اندکی

شود. تمام شد، خواهند کشته
شماري و می شود ضبط نوارها در اینکه به توجه با اکنون هم است. راز یک هم این ٤٠
دیدگاه هم شما شاید که کنم عرض مایلم دارند، حضور جمع این در علما و کشیشان از
داشتم. مطلب این از دیگري خوانش روزگاري هم من باشید، داشته باره این در متفاوتی
می دهم. ارائه داد، تغییر مرا نگرش سراسر که الهامی پرتو در را الهی امر آن اکنون اما

می کنید؟ مالحظه
میان پیوند حکم در امر آن سراسري هماهنگی ُمهرها تدریجی مکاشفه ي پرتو در ٤١
هم با را همه امر آن می شود، روشن من بر مقدس نگاشته هاي دیگر و کلیسا دوره هاي
الهی منشا مکاشفه ها این که دارم ایمان رو این از و می کنید؟ مالحظه می دهد. پیوند

است. درك قابل ما براي مطلب این اکنون دارند.
قرار مرجع را برجسته استاد یک خوانش ما گهگاه که می کنم فکر مسئله این به ٤٢
از یک هیچ تخطئه ي قصد عنوان هیچ به است. خوب این-این دارید؟ توجه می دهیم.
را بی ایمانی و گناه تنها نمی برم. سؤال زیر را هیچ کس وجه. هیچ به ندارم، را اساتید

را. افراد نه می کنم محکوم
نمی کنم. چنین من خیر، می کنید.» محکوم را تشّکل گفته اند:«شما بعضی ها ٤٣
که عزیزانی و جماعت نه می کنم محکوم را فرقه اي نظام بنده که شود عرض خدمتتان
چه می کنم، محکوم را درآورده انقیاد به را آنها که نظامی می دهند. تشکیل را فرقه اي

من… من! خداي نمی کند. فرقی پروتستان ها میان در چه کاتولیک ها میان در
چه که… می شوید متوجه تنها…؟… هستند. کاتولیک دوستانم بهترین از شماري ٤٤
عزیز یک خیمه این ساخت هنگام باشند. داشته حضور ما جمع در امشب آقا این بسا
هیچ از و کردند دوندگی بسیار من خاطر به و شده حاضر دادگاه در رومی کاتولیک
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مسئله پذیرش جز چاره اي آنها و است. درست نکردند. فروگذار راستا این در اقدامی
بله. نداشتند.

کردند.» منظور را بسیاري می گفتند:«جمعیت مخالفان
گفتند:«کلیسا باز ندارد.» را نفر هشتاد از بیشتر گفتند:«گنجایش پاسخ در ایشان و ٤٥
گفتند:«این و می شناسم.» را مجموعه و دادند:«شبان ادامه می شود.» تشکیل آنجا
بگیرد باال دست رقم همیشه می توانید گفتند:«اگر باز شده.» تأسیس پیش از کلیسا
ایشان زدند، را حرف این رومی کاتولیک یک نمی کنید؟» پیاده آنها براي را اصل این چرا

آقا. بله، می کنید؟ مالحظه هستند. من دوستان بهترین از
گفت. من به مطلبی است کاتولیک یک باز که نزدیکم دوستان از یکی روزي ٤٦
گفت:«بیلی، داشت. فروشی سخت افزار فروشگاه یک او کنم ترك را آنجا اینکه از قبل
می گویم.» چیزي تو به اکنون گفت:«اما نداري.» اعتقادي ما مذهبی نظام به می دانم
معتقدم ساخت! برآورده را کردي بلند ما براي تو که دعاهایی خدا راستی داد:«به ادامه
باید کشور این در کاتولیکی هر شوي، مشکل دچار سرزمین این از نقطه هر در چنانچه

این… که می کنید مالحظه بیاید.» تو کمک به
می دانند صلیب دار را خود آنها برد. کار به را صلیب داران» «همه ي اصطالح او البته ٤٧
ما به باره این در تاریخ می کردند. حمل خود پشت بر را صلیب نخستین مسیحیان چون
است درست ادعا این هرچند می دانند، مسیحیان نخستین را خود آنها می دهد. گواهی

است. دقت شایان نکته این کشاند، بیراهه به را آنها نظام که است این واقعیت ولی
و هم ریشه ما با همگی باشند، هرچه یا یهودي چه کاتولیک، چه مردم همه ي ٤٨
عالئقی صاحب یکسان به همگی-همه است. درست می کنید؟ مالحظه هستند. هم تبار
محکوم را افراد و اشخاص نباید هرگز ما می خوابند. و می نوشند می خورند، هستند،

نیست. روا افراد تخطئه  ي خیر. کنیم،
افراد که ماري به دارم وظیفه خادم یک جایگاه در باشید داشته توجه ولی ٤٩
کار این به مکلف دارم خدا از که رسالتی خاطر به اگر بزنم. ضربه می گزد، را
مسائل این بیان از داشتم، اختیار خود و داشت بستگی من به اگر عبارتی به نبودم

می کردم. پرهیز
غیره یا ارتدوکس یا یونانی چه مسلمان چه هرکس یا یهودي کاتولیک، یک شاید ٥٠
غیرتی همان با شود وارد دعا درخواست با کسی چنین اگر شود. وارد مکان این به
هم او چون بله، است. درست می کنم. دعا نزدیکانم براي که کرد خواهم دعا برایش
تمام از انسان هایی و مسلمانان و جائینی ها سیک ها، بودایی ها، براي من است. آدمی
می کنم. دعا برایشان تنها بلکه نمی پرسم چیزي آنها از کرده ام. دعا تصّور قابل گروه هاي
راه ادامه ي می کوشم پس کنند پیدا شفا دارند دوست انسان یک عنوان به آنها بله،

کنم. آسان آنها براي را زندگی
می کنیم لحاظ باره این در می شناسم، را عزیزان شما از بسیاري اینکه به توجه با ٥١
هستند آگاهی افراد آنها دارند. حضور جمع این در آگاه پژوهشگر سه یا دو دست کم که
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می خواهم کرده اند. بررسی و مطالعه را دیگران آموزه هاي بحث مورد موضوع مورد در و
آنچه کردن بازگو به تنها نمی کنم. محکوم را افرادي چنین من که بدانند برادران این

است. من توشه ي این می کنم. بسنده ساخته آشکار من بر خدا
برف پسربچه ي یک یا بینوا رختشوي یک که نداریم تصّوري و فکر چنین هرگز ٥٢
خویشتن خدا بله، می دانید… زیرا باشد. داشته مکاشفه خدا جانب از نمی تواند پاروکن
چگونه که دیدیم مباحث سلسله این آغاز در یکشنبه روز می سازد. متجلّی سادگی در را

اوست. عظمت از نشان خود امر این می سازد. مکشوف سادگی در را خویشتن خدا
می کنم. مرور را مطلب این دقایقی براي دهید اجازه اگر شما… اجازه ي با اکنون هم ٥٣
امر این اوست. بزرگی دلیل همین و نمایان سازد سادگی در را خویشتن می تواند خدا
متجلّی ساده کسوتی در را خود بزرگی عین در خدا می کند. گواهی او بزرگی به خود
را خدا نمی توانند آنها فرومی مانند. او دریافت از جهان این خردمندان که می سازد
سّر خود امر این و کنید. دقت اکنون می کند. ظهور سادگی کسوت در او زیرا دریابند
از بزرگی در خدا امري… خود… این می کنید؟ مالحظه است. مسیح عیسی مکاشفه ي
را می شود متجلّی آن در خدا که سادگی نیست قادر آدمی است. برتر باشنده اي هر

دارید؟ توجه خداست. بزرگی گویاي امر همین کنید، مالحظه آورد. پدید
شما به فروتنی با یا دهد جلوه بزرگتر را خود می تواند تنها برجسته فرد یک ٥٤
در صفتی چنین کند. کوچک را خود نمی تواند اما آن. شبیه چیزي یا بگوید:«سالم.»
به خواري حس که همین بله، کند. ناچیز را خود نمی تواند او است. آدمی زاده نیست. او
به عرضم می آورد. روي دست این از کارهایی و پشت سرگویی به دهد، دست آدمی زاده

می سازد. سرافراز را خود راه این از خود زعم به کار این با آدمی شما حضور
بله. است. فروتنی در سرافرازي راه خدا نزد اما

همین اینکه از غافل دریابند. را خدا خود، علم سالح به می خواهند جهان این علما ٥٥
براي خود کوشش در دنیا این دانشمندان ببینید می سازد. دورتر خدا از را آنها علم
را این خدا که باشید داشته یاد به رسیده اند. کجا به غیره و ریاضی راه از مسائل توجیه

است. کرده بیان مقدس… کتاب در ببخشید مکاشفه… در…
براي که شد خواهد بیان ساده چنان که آمده چنین ٣٥ باب اشعیا در گمانم به ٥٦
جاهل  هم  است:«اگرچه  آمده می کنید؟ مالحظه شد. خواهد دریافتنی هم جاهلی هر

گردید.» نخواهد گمراه  باشد
خدا به دستیابی براي کوشششان می گذرند، امر آن کنار از کامًال خود خرد با علما ٥٧
این که باشید داشته توجه نکنید. فراموش را این می شود. او از آنها بیشتر دوري باعث
می روند پیش چنان خود علم سالح به عالمان هستند. شدن ضبط حال در سخنان
امر این می ماند. ناکام علم همین واسطه ي به پروردگار، شناخت براي آنها کوشش که
شوند، وارد سادگی راه از که می یافتند دست باال درجه ي آن به اگر است. دقت درخور
که می رسیدید باال درجه ي آن به راستی به کاش اي می گرفت. قرار آنها دسترس در او



پنجم ٩ُمهر

سخن این که باشید آگاه می کنید؟ درك را موضوع این آیا شوید! وارد سادگی راه از
است. حقیقت عین

که باشید داشته دقت کرده ام. دیدار دفترشان در مقام باال واقع به افرادي با ٥٨
بزرگوار بیشترشان می کنم. صحبت امیران و قدرت  صاحبان پادشاهان، بزرگان، درباره ي
دست دو اصطالح به خادمی یا شخصی که رفته ام هم مکان هایی به شگفتا و بودند.
دنیا که می نمود چنین بود. بی تاب من با مجادله براي و بود ادعا سراپا و داشت لباس
یک با وقتی ولی بود. توهم سراپا شما، حضور به عرضم بود. شده آفریده ایشان خاطر به
دهد. دست شما به بودن مهم حس که می کند کاري او می شوید، همنشین بزرگوار

سازد. فروتن را خویشتن می تواند بزرگوار شخص ببینید می کنید؟ مالحظه
او سازد. فروتن را خود می تواند که است بزرگ چنان خدا باشید داشته توجه و ٥٩
دارد. تأمل جاي خود این شود، وارد سادگی کسوت در می تواند آدمی هر توان از بیشتر

در… و بس. و همین
آدمی باشید. داشته توجه اکنون هستند. تکاپو در خدا یافتن براي انسان ها ٦٠
خدا به دستیابی ادبیاتی، مدارج کسب براي مدارس به جوانان فرستادن با می کوشد
کتاب از برگرفته الهیاتی اصطالحات قالب در می کوشند انسان ها سازد. امکان پذیر را
برنامه هاي آموزشی، برنامه هاي راه از را خدا می خواهند آنها دریابند. را خدا مقدس
نمی شود. یافت جاهایی چنین در عنوان هیچ به خدا بشناسند. جذاب امور و سازمانی

می شوید. دور کالم از ترتیب این به بس. و همین است. دویدن باد پی در تنها کار این
خدا تا شوند نائل سادگی آن به باید چنانکه و شوند بزرگوار اندازه اي به کاش اي ٦١
به حرکت حین حتی صورت این غیر در است. سادگی تنها شرطش یابد، تجلّی آنها بر

می شوید. دور خدا از حکمت و معرفت سوي
هنگامی تا کنید. درك را منظورم تا می کنم باز را مطلب شما اجازه  ي با اکنون ٦٢
موسی، روزگار عدن، باغ در آنچه بشناسید، خرد و عقل راه از را خدا می خواهید که
همان باز داد، رخ رسوالن دوره ي در و یحیی عصر در مسیح، دوره ي در نوح، زمان در
علم راه از می کوشید و می کنید تصّورپردازي امر آن درباره ي که زمانی تا شد! خواهد
براي هستید الهی کالم درك طلب در اگر می شوید. دورتر او از برعکس برسید خدا به
آن به فقط می کنید؟ مالحظه ندارد. وجود کالم پذیرش جز راهی هدف، این به نیل

کنید. درك را آن خود] افکار [با نکنید سعی باشید. داشته ایمان
یا می کنم درك که چیزهایی نیستم. آگاه مسائل از بسیاري چرایی از هم من بله ، ٦٣
جوانی آقاي این چرا که نیست درك قابل برایم نیستند. بسیار هستم درکشان به قادر
دارند بسیاري موهاي می خورم من که خوراکی همان خوردن وجود با هستند اینجا که
مرتب که است جالب دارم. کلسیم کمبود گفته اند نمی فهمم. را علتش ندارم. من ولی
سر خوب، کنم. کوتاهش تا نمی آید در مویی ولی می کنم کوتاه را خود ناخن هاي

گفته اند… قدیم از که همان طور درنمی آورم.
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جاي در مبحث این نیست، جدیّت از بحث کردن خارج مسائل این طرح از هدف ٦٤
نپرداخته ام. ُمهر به هنوز ولی است جدي خود

از که کره اي و می دهد سفید شیر می خورد، سبز علف که سیاه گاو یک چرا ٦٥
دهم توضیح را مسائل این نمی توانم عنوان هیچ به است! زرد می آید دست به آن
من عهده ي از فرآیندي چنین توضیح است. دیگر پدیده اي فرآیند پدیده اي هر زیرا

است. خارج
بگیریم، نظر در را هستند گونه یک از که دیگري گل دو هر یا سوسن دو اگر ٦٦
چگونگی آبی، دیگري و می شود قهوه اي یکی زرد، دیگري و است قرمز یکی که می بینیم
می تابد. آنها بر آفتاب همان نمی کنم. درك را آن است. محال برایم امر این توضیح
من عهده ي از امر این علل شرح می کنید؟ مالحظه می شود؟ حاصل چه از آنها رنگ

می پذیرم. را آن ولی است خارج
توضیح را خود مدار بر زمین کره ي ماندن علت بزرگ الهیدانان از یکی می خواهم ٦٧
دوباره و بچرخد که کنید پرتاب هوا به را توپی علم طریق از بودید قادر کاش اي دهد.
چنین انجام به قادر دهد. ادامه خود دورانی چرخش به دوم بار براي مکان همان در
بیست آدمی که است شده زمانبدي دقیق چنان زمین] [حرکت ولی نیستید کاري
اعالم را آن دقیقه ي و ساعت تاریخ، می تواند خورشیدگرفتگی یک وقوع از پیش سال
حالتی وجود با نیست. دقیق چنین مکانیکی دستگاه و زمان سنج و ساعت هیچ کند.
چه می شد، صاف و راست اندکی تنها اگر است. برقرار خود جاي سر هنوز متمایل
خاص و عام مسخره ي کنید، تالش راستا همین در اگر کنید توجه بله. می آمد؟ پیش

شد. خواهید
که است بس همین بکنید. بصیرت این دستیابی وسیله ي را حکمت مبادا پس ٦٨
به می شود. کامیاب حق جویی در بیشتر سادگی، پذیرش با کنید. باور را خدا گفته ي
می آید. سادگی کسوت در و هست او که شکرگزارم سپاسگزارم، بسیار مسئله این خاطر

می کنم. شروع قسمت این از می پردازیم. ٩ آیه ي ٦ باب به اکنون
براي که را آنانی نفوس دیدم مذبح زیر در گشود، را پنجم مُهر چون و

بودند. شده کشته داشتند… که شهادتی و خدا کالم
وجود هیچ یا حیوان به پنجم ُمهر اعالم زمان در باشید کرده دقت که متن در ٦٩
سخن چهارم ُمهر در که باشید داشته یاد به است خوب نمی شود. اشاره دیگري زنده ي
چنین این اینجا ولی بود چنین چهارم و سوم دوم، اول، ُمهر در بود. زنده  وجودي از

می کنید؟ دقت هیچ نیست.
بخوانیم. باز را ُمهرها از یکی به مربوط پیشین آیات بیایید کنید، توجه اکنون هم ٧٠

را. ٧ آیه ي یعنی کنیم. مرور را چهارم ُمهر
و بیا… می گوید، که شنیدم را چهارم حیوان گشود، را چهارم مُهر چون و

ببین.
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و بیا می گوید، که شنیدم را سوم حیوان گشود، را سوم مُهر چون… و …
ببین.

ببین. بیا… دوم… حیوان …
ببین. و بیا می گوید، نخست حیوان …

دقت اینک نمی بینیم. را زنده اي وجود هیچ می رسیم پنجم ُمهر به همین که اما ٧١
باشید. داشته

دیدم… مذبح زیر در گشود، را پنجم مُهر چون و
ظاهر زنده اي وجود هیچ دیگر باشید کرده توجه اگر می کنیم! مرور را آنها سریع ٧٢
می دانیم. را این همه شما، حضور به عرضم است. قدرت یک نماد حیوان نمی شود.

نیست. صحنه در زنده اي وجود هیچ کنید. توجه
آن از یکی که دریافتیم کلیساها [ادوار] مکاشفه ي مطالعه ي در ما خوب، بسیار ٧٣
ادوار در بود. عقاب واپسین و انسان دیگري گوساله، دیگري بود، شیر زنده… وجودهاي
در چنانکه می کنند، تداعی را قدرت چهار که زنده وجود چهار آن دریافتیم کلیسایی
اینکه به توجه با آمده اند. هم گرد یکجا رسوالن اعمال پیرامون در بود، بیابانی خیمه ي
به اینجا را آن شکل ما نمی گذارم. آن تکرار براي زمانی است روشن شما براي مسئله
بّره که باشد می کردند نظارت امر آن بر آنها کردیم! جزئیات پردازي و کشیدیم تصویر
قدس در عهد صندوق با ارتباط در آنها نقش دقیقًا این و سازند محقق را امر کالم، و

می کند. تداعی را بیابان فضاي در
و دادیم نشان را [پرچم] رنگ هاي اساس بر قبیله ها از یک هر موقعیت دقیقًا ما ٧٤
گمانم به شنیده اید؟ را کلیسا دوره ي هفت موعظات سلسله شما از نفر چند همچنین…
اصل که باشید داشته دقت عزیزان. شما از سوم دو کمابیش یا شما از نیمی شما، بیشتر
چهار… آن ترتیب بندي یک در و رفت کار به قبیله هر نماد عنوان به زنده وجودهاي
سو. هر در قبیله سه عبارتی به یا-یا سمت چهار در گرفتند، قرار هم کنار قبیله دوازده
داشتند، قرار سو چهار در که دوازدهگانه قبیله هاي بر آنجا در زنده وجود چهار آن و

می کردند. نظارت
صندوق فضاي به ورود زمان در کردیم. واکاوي را موضوع انجیل ها بر تکیه با ما ٧٥
جدید کلیساي عهد درباره ي می شدند. دیده عهد و صندوق از نگهبانی سرگرم آنها
آن برکت به بود. روح القدس زمین روي بر آن نماینده ي شد روشن شما بر چنانکه
قبیله هاي پاسداري زنده وجود چهار آن شد. بازگردانده ما به روح القدس مقدس، خون
زنده وجود چهار آن ماهّیت مطالعه ي از و می کنند. تداعی را بنی اسرائیل دوازدهگانه ي
کامًال دارد، همخوانی انجیل چهار روح با آنها از یک هر سرشت که شد روشن ما بر
انجیل هاي به… دیگري باز و گوساله به دیگري داشت، اشاره شیر به یکی همخوانند.

آمین. است. روح القدس محافظت در چهارگانه انجیل هاي بله. چهارگانه!
فکر می زند. من به تلنگري است… بوده برانگیز تفکر من براي همواره امر این ٧٦
رسوالن «اعمال فرمودند… بزرگمردان از یکی که بود پیش سال شش حدود می کنم
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ادعایی چنین شنیدن ولی شنیده ام. را مطلب این بارها است.» چهارچوب یک حکم در
در که آقایی سوي از نیست مناسب هیچ کلیسا آموزش براي رسوالن اعمال کتاب که
پرخواننده و پرآوازه کتاب هاي مؤلف و آورده دست به باال اعتباري معلم، و واعظ جایگاه

دارد]. تعجب [جاي می باشد،
قولی به و اصلی رکن آن. چهارچوب نه است کالم اساس و پایه رسوالن اعمال ٧٧
شده بنا رسوالن آموزه ي «بر خدا اساس مقدس کتاب گفته ي به زیرا است! ستون

است.» زاویه سنگ و سر «مسیح حال همان در و آري است.»
خود با و شکست. قلبم من… کردند مطرح را ادعایی چنین و آمدند آقا این که زمانی ٧٨
بصیرت ُمهرها مبحث برکت به اکنون نیز من نیست.» شگفتی جاي کردم:«هیچ فکر

می کنید؟ مالحظه اینجاست. در نکته بود. نشده مکشوف  [قبًال] امر این کردم. پیدا
می کرد. عنوان را موضوع سادگی به امري تنها ولی داشتند حضور آنجا آنها پس ٧٩

بودند. نظارت و نگهبانی حال در آنها که است توجه درخور
می شود روشن ما بر متی انجیل بر تدقیق و ١٩:٢٨ متی گرفتن نظر در با اکنون ٨٠
عیسی نام به تعمید چرایی امر این بر تدقیق با و است. شیر حکم در انجیل این که
عیسی نام در تعمید مقدس امانت که آیه اي کنار در آنجا او و شد. روشن مسیح
ادوار مبحث همان به باز واقع در خوب. بسیار می شود. دیده می دارد، محفوظ را مسیح

می پردازم. کلیسایی
نمی شود ظاهر سوارکاري هیچ می رسیم، پنجم ُمهر به که زمانی پس کنید. توجه ٨١
گشود را آن بّره تنها… یوحنا کند. اعالم را او ظهور که نیست هم زنده اي وجود هیچ و
به کنید، دقت ببین.» و بیا کن. نگاه و بیا نگفت:«اکنون کس هیچ  دید. را آن یوحنا و

دیگر… یا است. نشده اشاره زنده وجود نیروي
زنده اي وجود هیچ همچنین نمی کند. اعالم را ششم ُمهر زنده اي وجود هیچ پس ٨٢
توجه نمی آید. میان به آن اعالم براي نیروها از یک هیچ نمی کند. اعالم را هفتم ُمهر
هیچ چهارم ُمهر از پس بر… کنید. نگاه به… نشد. پیدا آن اعالم براي وجودي هیچ کنید

عنوان. هیچ به هفتم، و ششم پنجم، ُمهر در نمی شود، بلند زنده اي وجود هیچ از ندایی
پیدا اسب چهار سوارکار که بار هر است. دلپسند برایم باشید. داشته توجه اکنون ٨٣
نداي که بود نیز زنده اي وجود است)، مفرد صورت (به اسب چهار سوارکار می شد،
ادامه داد، تاختن به و نشست دیگري اسب روي بر سوارکار بار هر می داد. سر قدرت
مالحظه است.» بزرگ راز یک «این کرد. اعالم را آن و آمد بیرون دیگري زنده ي وجود

بود. راز اعالم کننده ي او چرا؟ است.» سّر یک «این می کنید؟
نمی کند؟ ایفا را اعالم کننده نقش زنده اي وجود هیچ پنجم ُمهر درباره ي چرا ولی ٨٤
این به پاسخ داد من به زود صبح امروز یا امروز عیسی خداوند که مکاشفه اي اساس بر
نظر مورد زمان در است. یافته فرجام دیگر کلیسا ادوار سّر زمان آن در چون است. شرح
چنانکه و پرداخت تاز و تاخت به اسب روي بر ضّدمسیح است. شده باز ضّدمسیح راز
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مسیر تمام و است ترکیبی رنگ هاي حاصل که است سوار رنگ پریده اسبی بر دیدیم
می تازد. تباهی سوي به را

هرچند گفت. خواهیم سخن باب این در دیگر موارد و کرنّا ها مبحث تعلیم زمان در ٨٥
را ما کار، این انجام ولی است میّسر برایم موضوع این شکافتن امکان فرصت همین در

می تازد… همچنان او می رویم… ما-ما و کرد. خواهد دور اصلی مبحث از
است نانوشته ما براي آن چرایی هرچند نشد. پیدا آنجا هیچ کس دلیل همین به ٨٦
هیچ گفتم آغاز از چنانکه است یادآوري شایان است. نهفته آن پشت هدفی و دلیل ولی
می کنید؟ مالحظه دارید؟ یاد به را جوهر کوچک قطره ي آن آیا نیست. بی علت امري
نیازي اعالم کننده جایگاه در نیرویی یا زنده وجود حضور به کرد. علت یابی باید ولی
وضعیت این چرایی است قادر خدا تنها است. علت هایی معلول خود امر این و نشد پیدا

اوست. اختیار در چیز همه چون کند بازگو را
بازگو را امر این فدیه کتاب به مربوط راز خاطر به خدا شدم متوجه که جایی تا ٨٧
زمان این در می شود. برداشته هم ضّدمسیح هویّت از پرده ترتیب همین به و است کرده
اعصار با زمانی تقارن هیچ یادشده رویدادهاي دیگر سخن به است. رفته دیگر کلیسا
کلیسا روزگار به مربوط زمانی چهارچوب در رخدادها این است. درست ندارند. کلیسا
در کلیسا نیست. شکی جاي است، شده ربوده زمان آن در کلیسا اینکه در نمی گنجند.
برنخواهد ١٩ باب در خود پادشاه بازگشت زمان تا و می شود برگرفته مکاشفه ٤ باب
مالحظه می سازد. مکشوف را آینده و حال گذشته، امور ُمهرها قسمت این در اما گشت.
می شود. بازگو ُمهرها این وسیله ي به بود کلیسا عصر با پیوند در آنچه پس می کنید؟

کنید. دقت امر این ماهّیت دریافت براي باید اکنون
فضاي آن در شد. برداشته سوارکار آن مرحله اي چهار حرکت ماهّیت از پرده ٨٨
دیگر شرایط این در پس شد مشخص تازشگر ضّدمسیح گام چهار هر چیستی زمانی

نیست. آنها نقش آفرینی به نیازي
بود، تاز و تاخت سرگرم که سوارکار آن ظهور اعالم در الهی زنده ي وجود چهار آن ٨٩
اکنون هستند. نیرو و قدرت چهار معناي به که زنده وجود چهار کردند. نقش آفرینی
«قدرت نماد زنده وجود که می دانیم مقدسی، کتاب نمادهاي دوره ي تعبیر به توجه با
نشان دهنده ي مقدس کتاب در زنده وجود چهار شویم. دقیق تر اکنون است. نیرو» و

است. مردم میان در [فعال] نیرویی و قدرت حضور
در نمونه باب در می شود، دیده اصل این مصداق دانیال کتاب در مثال عنوان به ٩٠
داده نشان شده، بلند خود طرف یک بر که خرسی شکل به ملتی شدن بلند وي رؤیاي
در و داریم. نمادین تصویر یک اینجا می شود مصّور او براي طرف یک در بله، می شود.
نماد تصویر این می شود. مصّور برایش بز یک شکل به دیگري قدرت خیزش او رؤیاي
سر. چندین با پلنگی یعنی دید را دیگري قدرت خیزش او سپس است. پدیده  یک
دیگري پادشاهِی خیزش خود رؤیاي در باز او بود. دیگر پادشاهِی یک نمایانگر هم این
یکی می کرد. لگدمال را بود مانده هرآنچه که دندان ها با تنومند شیري یعنی را دید
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دانیال داریم. را رؤیا و خواب از نمونه اي موارد، دیگر و بود نبوکدنصر پادشاهی آنها از
بی کم و و کرد تعبیر را او خواب دانیال اما دید. خواب نبوکدنصر که حالی در دید رؤیا

داشت. همخوانی رؤیا آن با کاست
می زند-گروه هم به را دست هایش یکبار برانهام [برادر زیبا! چه زیبا! چه آمین! ٩١
شش شدید؟ متوجه آیا شد؟ چه اینجا از ما رفتن از پیش شد! بدانید کاش اي تألیف.]
در شده تعبیر خواب یک می کنید؟ مالحظه آمین. داشت. همخوانی رؤیا با که خواب
ناخودآگاه ضمیر با شخص اگر کنیم، بیان را مسئله شکل این به است. رؤیا یک حکم
فراهم برایش بیداري و هوشیاري زمان در را امور این دیدن امکان که باشد نشده متولد
وعده ي طبق ساخت. خواهد مخاطب را او شخص، آن ناخودآگاه ضمیر راه از خدا سازد،
داد. خواهد قرار تفقد مورد رؤیاها و خواب ها در را مردم واپسین روزهاي در خدا الهی،

می کنید؟ مالحظه
منکشف شما بر مسائلی ایستاده اید چنین که حالی در بیداري حالت در وقتی ٩٢
را چیزها همان مردم به و می ایستید چنین شما پس می بینید. رؤیا واقع به می شود،

می بینید. را دیگر امور و آینده گذشته، می کنید. اعالم
آنگاه ندارند کنشی شما پنجگانه ي حواس و می روید فرو خواب به وقتی اما ٩٣
در و هستید فضایی در شما است. خواب می بینید آنچه می شود، عمل وارد ناخودآگاه
زندگیتان سراسر در خواب آن می آورید. یاد به را فضا آن [هوشیاري] به برگشت زمان
دقت شماست. ناخودآگاه ضمیر این می کنید؟ مالحظه می شود. حک شما خاطره ي در

رو… این از کنید
عرض شما خدمت نیستید.» که باشید چیزي می توانید آپشاو:«شما سناتور قول به ٩٤

است. درست کمابیش ایشان سخن که شود
می بینید صورت این در باشید. آمده دنیا به دیده وري و بصیرت توان با کنید فرض ٩٥
اینها از یکی اینکه نه گیرند قرار هم کنار باید ضمیرها این اما می دهید انجام را آن که
پنجگانه  حواس که زمانی یعنی خواب حالت در دیگري و باشد فعال پنجگانه حواس در
نیازي خواب به بی آنکه می کنند عمل هم کنار شما تولد بدو از آنها می شود. فعال غیر
اندازه ي به می کنید. تردد حالت دو آن میان در بخوابید بی آنکه دیگر عبارت به باشد

نیست. اکتسابی دیده وري بخوابید. و بروید که نیست فضا کافی
هستند الهی دعوت هاي و عطایا آنها هستند.» الهی شده ي مقدر دعوت ها و «عطایا ٩٦
از پیش آنها می کنید؟ مالحظه هستند. بازگشت» «بی  آنها کتاب مقدس گفته ي به و

می کنید؟ مالحظه شده اند. داده ترتیب عالم بنیاد
در قدرتی و نیرو خیزش نماد دانیال رؤیاي می شود… روشن ما بر اکنون پس ٩٧
شدن مطرح و نیروها تداعی گر هم یوحنا رؤیاي اینجا و خوب. بسیار است. مردم میان
ظهور بّره اي صورت ١٣به باب مکاشفه در متحده ایاالت ترتیب همین به ملت هاست.

باشید… دیگري دریافت به تمایل چنانچه و می کند. پیدا
است.» ملی قدرت یک منظور اینجا خوب، بگویید:«بسیار بسا چه
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می دانستید؟ را این آیا باشد. مقدس نیرویی نماد می تواند حیوان ولی ٩٨

آن او… آمد. ربکا خواستگاري براي او ابراهیم… خادم العاذار بگیرید. نظر در را ربکا ٩٩
سوار ربکا و بود. داده آب آن به ربکا که شتري همان کرد، سوار شتري بر را ربکا خادم
کرده سیراب که شتري همان رفت. خود چشم از غایب داماد دیدار به شتر همان بر

رساند. آینده  اش همسر و خانه به را او بود
خدا کالم بذر است، آسمانی بذر آن از سخن است. ترتیب همین به هم امروزه ١٠٠
به می گیرد، جان که است کالمی این می کند. آبیاري کلیسا که چیزي همان یعنی
می کنید؟ مالحظه می شود. رهنمون آسمانی داماد آن نزد را ما و می شود زنده قولی

می کنید؟ توجه
از پس اسحاق اسحاق، با ربکا مالقات زمان در است. دقیق می بینید چنانکه و ١٠١

نبود. خانه در او بود. کشتزار در بیرون خانه ترك
عروس مسیح سپس کرد. خواهد مالقات هوا در را مسیح کلیسا ترتیب همین به ١٠٢
شده اند. آماده منزل ها که همان جا یعنی پدري خانه ي آن به می برد منزلگاه آن به را

گرفت. شکل همان به را ربکا نیز اسحاق
ربکا زیباست! چه گرفت. شکل دل در دم همان در محبت باشید، داشته دقت و ١٠٣

شتافت. او دیدار براي
بود. خواهد وي با ابد تا و می کند مالقات هوا در را مسیح کلیسا ترتیب همین به ١٠٤

قدرت تداعی گر زنده وجودهاي این کتاب مقدسی، بیان در که باشید داشته دقت ١٠٥
باشید. داشته نظر مّد را این می خواهم اکنون باشید. داشته توجه هستند.

آنها بر و داشت اختیار در خود رنگین متغیر رنگ هاي با حیوان چهار شیطان ١٠٦
دست به رنگ سه آمیزه ي از رنگ آن بیانی به دارد. دست در حیوان چهار او شد. سوار
سرخ اسب سپس سفید، اسب اول است؛ رنگ پریده اسب همان روند این فرآیند آمد،
از مرحله اي به اسب ها این از یکی هر دیده ایم، چنانکه سیاه. اسب سرانجام و آتشگون
نیقیه شوراي در که نخستین کلیساي از مرحله اي به می کند، داللت شیطان مأموریت
آن بر روح القدس که همان آغازین، پنطیکاستی کلیساي گرفت. خود به فرقه اي قالب
با پیوند از و گرفت خود به فرقه قالب و پذیرفت را ضّدمسیح روح شد، نازل و ریخته
یکجا را همه خود، نیروي دگرگون سازي بار سه از پس آمدند. دنیا به دخترانی تشّکل،
ابدیت تا اسب بر سوار چنین و گرفت را مرگ نام آنگاه و کرد. جمع پریده رنگ اسب در
او به که اسبی بر او که کنید توجه لحظه این در اکنون بود! روشنی همین به تاخت.

شد. سوار شد، داده
خود… همیشگی روش طبق هم خدا خدا،

سفید. اسب آمد؟ قالبی چه در خود آغازین ظهور در ضّدمسیح کنید. دقت اکنون ١٠٧

بود. کلیسایی آموزه ي یک حد در داشت، معصومی ظاهر تصّور حد در کنید، مالحظه
مشارکت خواهان آنها اما داشت. مشارکت مسیح با باید بودند. مشارکت خواهان آنها

افراد… این خواسته ي و بیاورند تاب نتوانستند آنها بودند.
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از شبانان شما شد. خواهند پیدا کلیساها در جناح ها که می دانید خوب، بسیار ١٠٨
باز کبوتر، با معروف:«کبوتر قول به می کنید؟ مالحظه دارید. آگاهی پدیده این وجود
نخواهیم رویکردي چنین دیگر تازه تولد وجود با است گفتنی برادران، اي ولی باز.» با

ما-ما-ما… پس خیر. داشت.
در دعا در که است آن درست خود برادران میان در عیبی مشاهده ي صورت در ١٠٩
حضور وارد را شخص آن پایدار محبتی سالح با و کنیم مسئلت پیوسته خدا پیشگاه

است. درست روش این می کنید؟ مالحظه کنیم. خدا
شد.» خواهد پیدا میان این در هم «کرکاس است. عیسی گفته ي این که می دانید ١١٠
با هم گندم مبادا برنکنید را آنها «اما می شود؛ پیدا هم کرکاس عیسی گفته ي به
دهید اجازه او… کنید.» رها خود حال به را «آنها کنید، مالحظه شود.» برکنده آنها
هم با آنها بگذارید می کنید؟ مالحظه کند. غربال را آن خود مناسب زمان در خدا

کنند. رشد
نیروي تداعی گر که حیوانی بر سوار ضّدمسیح حیوان، ظهور با همزمان کنید، توجه ١١١

برمی آمد. اوست،
ببینید، می دهد، دست من به معنوي زیباي حس اکنون است! دلنشین من براي ١١٢
که کنید توجه است. داده دست من به برانگیختگی و شعف حس همان گویی
شده [عطا اتاقی در هوا در معلق آتشین گرده ي پیشگاه در مکاشفه ها این ضّدمسیح…
من به بار هر دیده ام را آن خود بچگی زمان از اینکه وجود با برادر! که… حدي تا است].
هیچ گاه می شوم. بی هوش کمابیش آن هیبت از می شوم. هراس دچار می شود نزدیک

است. قدوس بسیار نمی شود. عادي آدمی براي خیر نمی شود، تبدیل عادي امر به
وجود خدا می شد ظاهر حیوان (چهار) بر سوار ضّدمسیح که بار هر کنید، توجه ١١٣
(آن بار هر کنید. دقت اکنون می کنید؟ مالحظه می فرستاد. او جنگ به را زنده اي
و می تاخت خود اسب بر سوار ضّدمسیح بار هر بله، می تاخت، خود اسب بر سوار وحش)
ضّدمسیح] [با الهی جنگ اعالم براي خدا می کرد، اعالم را خود رسالت حیوانش بر سوار

می فرستاد. را باشد خود مرکب همانا که زنده اي وجود
روح بیاید سرشاري  نهر چون دشمن که می گوید:«زمانی مقدس نگاشته ي حال ١١٤

برافراشت.» خواهد او بر درفشی خدا
ویژه نیرویی خدا می کند، خودنمایی ضّدمسیح کسوت در دشمن که هنگامی پس ١١٥

آنها… که هنگامی و می فرستد. جنگش به
رنگی با بله، کرد، خودنمایی آتشگون سرخ اسب سوارکار قالب در باز [دشمن] ١١٦
[وجود خود کلیساي پایدارسازي براي هم خدا دیگر، مأموریتی و دیگر نیرویی دیگر،

فرستاد. او جنگ به دیگري] زنده ي
او فرستاد، را خود زنده ي وجود سومین هم خدا فرستاد، را سومی باز [دشمن] ١١٧

کرد. اعالم را آن و آمد
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پایانی این کرد. مأمور را خود چهارم زنده ي] [وجود هم خدا فرستاد، را چهارمی او ١١٨
به باشید. داشته دقت کلیسایی. اعصار پایان زمان همان در و است ضّدمسیح کار بر

است! دلنشین که راستی
ماهّیت گویاي این و می شود سوار حیوان چهار-چهار بر شیطان می بینیم چنانکه ١١٩
می داد نشان را می گذاشتند نمایش به دنیا براي که نیرویی ماهّیت یا که… بود نیرویی

شد. جمع «مرگ» پریده رنگ اسب در یکجا آنها همه ي و
به آنها با رؤیارویی براي زنده وجود هاي در خدا که نیروهایی بر دارد جا اینک هم ١٢٠

شویم. دقیق گرفته، کار
در شد، فرستاده دّجال روح و ضّدمسیح جنگ به خدا جانب از زنده  وجود نخستین ١٢١
ضّدمسیح که شویم یاد آور دارد جا اکنون بود. تعلیم یک حد در تنها هنوز او که حالی
خدمت کسوت در ضّدمسیح بله، پرداخت. تاز و تاخت به تعلیمی خدمتی با آغاز در
توجه شتافت او مصاف به که وجودي ماهّیت به کرد. آغاز را خود تاز و تاخت تعلیمی
و همان دروغین آموزه ي ظهور کالم. سخنی به یهودا سبط شیر بله شیر، یک کنید؛

همان. الهی کالم با شدن مقابله
براي قدیس مارتین چون افرادي و-و-و پلیکارپ و ایرنیوس راستا، همین در ١٢٢

آمدند. ما
مقابل، در هم خدا می تاخت خود دروغین آموزه ي بر سوار ضّدمسیح که وقتی ١٢٣
همان که یهودا سبط شیر بله، است. کالم همانا که کرد مطرح را خود آسمانی آموزه  ي
را خویشتن تا داشت حضور آنجا روح القدس و یافت. تجلّی روح القدس در است کالم

است! کالم همان که فرماید متجلّی
زنده کالِم امر، آن دلیل بله می یافت. نمود قدرت و رؤیاها و معجزات دلیل همین به ١٢٤
اکنون آیا آمین! آمد. میدان به پدیده این با نبرد براي یهودا سبط شیر کسوت در که بود
خدا و می کند مأمور را خود ضّدمسیحایی نیروي وحش است؟ درك قابل شما براي
و ضّدمسیح همین که است. کالم همان خدا نیروي می فرستد. را خود نیروي مقابل در
می آید! میدان به حقیقی رویارویی براي حق آموزه   ي می شوند، مطرح دروغین آموزه ي
کلیساي سخنی به آغازین کلیساي  ترتیب این به پس نخست. مرحله ي از هم این

آمد. میدان به مقابله براي رسوالن
سرخ اسب همان آمد میدان به ضّدمسیح مأموریت با که دومی حیوان سپس ١٢٥
و زمین از صلح برداشتن مأموریتش از هدف و شد سوار آن بر وحش بود… آتشگون

بود. جنگ افروزي
[در می ماند. جوان نر گاو به آمد جنگ به که زنده اي وجود دومین ترتیب این به ١٢٦
تداعی را زحمت و رنج گوساله یا جوان نر گاو تألیف.] «گوساله»-گروه قدیم ترجمه ي

است. زحمت کش حیوانی و می کند
کسب جهت می کنیم. تأمل مسئله این روي دقایقی شما اجازه ي با اکنون هم ١٢٧
می کنیم. عمل ترتیب همین به شما اجازه ي با مطلب درست درك به نسبت اطمینان
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مرور را طیاتیرا فرصت این در بیایید پس باشد. سردرگم کننده هنوز شما براي بسا چه
می بینید. بود؟ شده زحمت متحمل که نبود کلیسایی همان مگر ببینید کنیم.

که خدا پسر می گوید را این بنویس طیاتیرا در کلیساي فرشته ي به و
است. صیقلی برنج چون او پاي هاي و آتش شعله ي چون او چشمان

می دانم… را تو اعمال
که است همان این کنید، توجه کارهاست، و اعمال درباره ي صحبت کنید، دقت ١٢٨

می تاخت. او با
می دانم] [را تو صبر و… ایمان و تمام…) این (ببینید، خدمت و محبت و …

است. اول از بیشتر «اعمال») دوم بار (براي تو آخر اعمال اینکه و
موقعیت تحکیم از پس می شود. روشن شما بر باشید داشته دقت چنانکه ١٢٩
تحمل قولی به یا سخت کوشی جز چاره اي فقیر کلیساي آن طیاتیرا، عصر در ضّدمسیح

نداشت. زحمت
است. ذبحی حیوان یک که است گفتنی جوان، نر گاو یا گوساله درباره ي باز ١٣٠
کاتولیک آیین چیرگی هزاره هاي در و تاریکی دوران آن در ایمانداران می کنید؟ مالحظه
خود به تردید بی آنکه خیر و آري یک با و شدند. جانفشانی به حاضر آزادانه دنیا، بر
هم اعدام حکم برابر در نمی ترسیدند. مرگ از آنها می شدند. مرگ تسلیم دهند، راه

بود. عصر آن روح این زیرا چرا؟ نمی کردند. عقب نشینی
و بزرگمردان یعنی پولس یوحنا، پلیکارپ، ایرنیوس، چون افرادي رو این از ١٣١

گذاشتند. میدان به پا پدیده این با جنگ براي دست این از شیردالنی
گفت:«می دانم راستا همین در او یافت. بصیرت پدیده آن ظهور به نسبت پولس ١٣٢
ارائه ي با و کرد خواهند نفوذ شما جمع در برادري کسوت در گرگان رفتنم از پس که
چهره ي محقر، ظاهري با رسول آن حضور کرد.» خواهند گمراه را شما مرگبار آموزه هاي
وجود این با است. تماشایی آنجا، در اشک آلود چشمان و تازیانه خورده پشتی با جّدي
رصد که تلکسوپ هایی آن از فراتر بله، از… فراتر می دید را دوردست ها وي چشمان
همه از فراتر می توانست او می سازد. میّسر انسان ها براي را نوري سال میلیون صدها
جایگاه همان در پس بود. رسیده درجه اي چنین به پولس ببیند. را جاودانگی چیز،
به و آورد خود گفته هاي در را آن پولس گفت. آینده از امور، این وقوع اِخبار ضمن

بود. آنجا او که کنید توجه کرد. رصد نیز را آینده ترتیب همین
سرگرم یوحنا داشت. طوالنی تري زندگی دیگران] به [نسبت او بود. یوحنا او از پس ١٣٣
آنها گذاشتن هم کنار با و شد روح القدس مسح از برخوردار رساله هاي همه ي گردآوري
به و دستگیر روم امپراطوري دست به که می کرد چنین او شد. تشکیل کتاب مقدس
درآورد. سر پطمس جزیره ي از خدا کالم خاطر به یوحنا شد. تبعید پطمس جزیره ي

می کرد. کمک آن برگردان و ترجمه در پلیکارپ
البته سرزنش آمیز… و خواندم. را بود نوشته پلیکارپ به مریم خود که نامه اي روزي ١٣٤
مسیح، عیسی آموزه ي او زیرا ستود را پلیکارپ دلیري مریم نکرد. سرزنش را پلیکارپ
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هم این بود. شده پذیرایش خود و می داد تعلیم را بود، آمده خدا سوي از که زاده  اش آن
نوشت. پلیکارپ به خطاب خود دست با مریم که کوتاهی یادداشت از

شد. سوزانده او می خواهم، پوزش شد. شیران خوراك پلیکارپ می دانید چنانکه ١٣٥
یک [چوب هاي] آنها کردند. عرصه وارد را شیر که بود آنها دوران از بعد مدتی

سوزاندند. و گذاشته آرنا داخل را پلیکارپ و کرده غارت را قدیمی حمام خانه ي
او به رومی یوزباشان از یکی شد. آرنا راهی بود کرده خم را خود سر که حالی در او ١٣٦

نمی کنی؟» تقبیح را امر این چرا هستی. ارجمند پیر گفت:«تو چنین
آن منشا مردم آمد. آوازي جایی از و کرد بلند آسمان به رو را خود سر پلیکارپ ١٣٧
تو با من که نترس پلیکارپ، بود:«اي مضمون این به هاتف پیغام نمی دانستند. را آواز

بود. کرده پایداري کالم در او زیرا چرا؟ هستم.»
موسیقی صداي بسوزانند، را او تا می انباشتند مرد این بر را تخته ها که زمانی و ١٣٨
مردم ریشخند وجود با او می خواندند. سرود فرشتگان از دسته اي شد. نازل آسمانی

نداد. راه خود به تردید و شک هرگز
راه خود به هراسی هیچ مردانی چنین دارند. ویژگی چنین شیردل مردان ١٣٩
را شهادت جام فراوان زحمت و رنج تحمل با بسیاري افراد اعصار خالل در نمی دهند.
خدا، روح [هدایت] تحت بودند، الهام تحت داشتند؟ ویژگی چه آنها اما کشیدند. سر

من… قّوت. و نیرو آن
از می شنوید، را نوار که برادران اي شما و ببري. یاد از را نکته این مبادا کلیسا، اي ١٤٠
که الهی نیروي آن نمود جز به می شد مگر کنید. غوررسی را مسئله این می خواهم شما
می دهم، قرار اینجا اینک که جعبه اي کمک با دهند؟ انجام کاري بودند، کرده دریافت
افراد می فرستد، جمعی در ویژه اي روح خدا که زمانی کرد. خواهم تشریح را مسئله
آن. از غیر چیزي نه و می شوند عمل وارد می کند، کار آنها در که روحی قّوت به تنها
موضوع این یافته اند، تجلّی مجال که نیروهایی و ُمهرها گشایش و کلیسا تاریخ پرتو در
خاص مسح آن با سراسر کلیسا که دید خواهید آنها بر دقت با و می کنیم اثبات را

نبود. کاري به قادر آن از جدا و شد هماهنگ
بی غش. و پاك کالم همان کرد، غّرش که بود شیري زنده  وجود اولین پس ١٤١

است… زحمت از سخن پس بود. جوان نر گاو یا گوساله یک که طیاتیرا در دومین ١٤٢
حیوان یک گوساله همچنین و می خواهم. پوزش است. زحمت کش حیوانی از سخن
روم نمی کند؟ تداعی را کوچک و فقیر کلیسایی سراسر امر این مگر بود. شدنی ذبح
التزام که کسانی همه ي تاریکی عصر هزاره  هاي خالل در بود. کرده باز جا خود براي
آنها می شد. فرستاده مرگ کام به بی درنگ نمی کردند اعالم روم کلیساي به را خود

کشیدند. آوارگی و رنج
منظورم پس می آورید؟ یاد به را صلیب عالمت هیچ کنید. توجه فراماسون ها شما ١٤٣

است. درك قابل شما براي
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نگهداشت و پاسداشت در چنین این آنها کنید، دقت اگر باشید. داشته توجه اکنون ١٤٤
خریدند. جان به را رنج دیگري از پس یکی می کنید؟ مالحظه کوشیدند. مقدس کتاب
مالحظه خواندیم. گذشته شب را آن فرارسیدن… با ولی است. گوساله تداعی گر امر این
این از کردن جانفشانی و قربانی عنوان به خود تقدیم با باید پدیده، این ظهور با کنید،

می کردند. گذر فرآیند

مرسان.» ضرر روغن و شراب فرمود:«به او

زیرا نکردند پروا هیچ رفتند. مرگ پیشواز به خوشحالی با کردند؟ چه آنها پس ١٤٥
روح مسح قّوت به آنها بود. زحمت و رنج و فداکاري و ذبح روزگار، آن در کلیسا روح
جانفشانی قهرمانانه و گذاشتند پیش پا آزادانه خود دوره ي به مربوط الهِی راستین
هشت و شصت رقم تن؛ هزار هزاران می کند. را تداعی را قربانی ذبح امر این کردند.

است. شده ضبط آنها براي نفر میلیون

می گویند:«آمین.»- [جماعت کردید؟ درك را مطلب آیا بله! قربانی! و ذبح گوساله، ١٤٦
تنها و است عصر آن ویژه ي زحمت و رنج شدن، ذبح پس بله. خوب. بسیار تألیف.] گروه

رفت. هزاره آن بزرگ سرکوب فضاي جنگ به می شد زحمت پذیرش راه از

بود. سیاه اسب شد، روان وحش سوي از که حیوانی سومین ترتیب این به ١٤٧
می کنید؟ دقت

آن دفع براي خدا شده ي مأمور نیروي او شد. میدان وارد زنده اي وجود رو، این از ١٤٨
و هوشمند و زبردست است آدمی از سخن اینجا بود. سیاه اسب نیروهاي با جنگ و
برتر جانوري هر از هوش در آدمی می دانید چنانکه خدایی. خرد از بهره مند همین طور
بر موارد بیشتر در چون است برتر هوش در او که پیداست می کنید؟ مالحظه است.

او… و می کنید؟ مالحظه است. تیز و زبردست او می شود. چیره حیوان

از گذر دنبال به بله، فرامی رسد، تاریکی دوران از پس که است عصري از صحبت ١٤٩
بابت مبالغی پرداخت و می کرد تاز و تاخت سیاه اسب پیشین عصر در تاریکی. عصر
که می دانید پول… تنها می شد. تحمیل مردم بر آیین هایشان دیگر و قربانی  ها آیین

بود. چگونه

زنده  وجود همان آمد بیرون پدیده اي چنین با جنگ براي که بعدي وجود اما ١٥٠
آن براي روح مسح از برخوردار و تیز دانا، فرهیخته، هوشمند، بود؛ آدمی سیماي با
به خدایی خرد از برخاسته مهارتی سالح به او کرده اید؟ توجه نکته این به هیچ روزگار.
دیگر. افراد و وسلی جان لوتر، مارتین اصالحات توصیف است این رفت. پدیده آن جنگ
دیگرانی همین طور و تسوینگلی است. اصالحات از سخن اینجا که باشید داشته دقت
مهارت از نمودهایی با آمدند. میدان به دیگري از پس یکی آنها کالوین. و ناکس چون
از یعنی تاریکی عصر زمان از دقیقًا کنید دقت اگر کنید، توجه اکنون می شویم. روبرو

می شود. برجسته آدمی مهارت و خبرگی اصالحات روزگار
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بله. است، شده گرمشان حاضر عزیزان کنم فکر کنید! باز را پنجره ها کمی لطفًا ١٥١
احساس می کنم موعظه اینجا در که من اگر زیرا کنید! باز را پنجره ها کمی لطفًا پس

دارید. را حس همین نیز هستید سالن در که عزیزانی شما می دانم می کنم، گرما
اکنون هم آیا می شود. برجسته آدمی خبرگی و مهارت کنید. توجه خوب، بسیار ١٥٢

می شوید؟ متوجه
از سخن که باشید داشته دقت است. زیرك هم فرستاد شیطان که سومی حیوان ١٥٣
مالحظه است. دینار» یک به جو یک هشت سه دینار. یک به گندم یک هشت «یک
پولسازي براي مدّون چهارچوبی از صحبت کردید؟ توجه وحشتناك! چه می کنید؟
این است. آن ثروت هاي جمع آوري و دنیا طالي تصاحب براي راهکاري همین طور و
دریافت به مشروط دعاها ترتیب این به پوشید. عمل جامه ي کاست و بی کم  گفته
سالح به می توانستند آنها کردند، ابداع را «برزخ» راستا همین در زیرا… و شد. پول
خود امالك و اموال تمام باید شما و کنند. آزاد مکان آن از را مردم نیاکان خود دعاي
امالك صاحب کلیسا ترتیب این به و بود حکومت همان کلیسا می کردید. واگذار را

می شد. شما
دید؟ امروزي مبشران از دسته اي میان در را مسح همان باز نمی شود مگر ١٥٤
هم و کنند واگذار آنها به را خود بازنشستگی حقوق هم می کنند وادار را سالمندان
این به ندارم قصد برادر، بگذارند. ارث به خاصی سازمان هاي براي را خود امالك و خانه
امر مقصد مروري چنین کمک با می کنم. بسنده سخن همین به پس بپردازم موضوع
آن- است. مربوط آنها به دارد. ربط آقایان خود به مسئله این می شود. روشن من براي

می شود. خالصه مقدس امر این در من مسئولیت ندارد. من به ارتباطی هیچ آن-آن
آدمی آمد، پدیده این دفع براي که زنده اي وجود اینجا در کنید توجه اگر اکنون ١٥٥
توانمندي از بهره مند آدمی آن سخنی به زنده وجود این که پیداست ما همه ي بر و بود.
زمان در لوتر مارتین که فطیري نان آن که دریافت خود تشخیص قّوه ي راه از بشري

داشت… خود دست در پله ها از رفتن باال
عیسی بدن این است. مسیح عیسی خون بود:«این چنین آنها ادعاي ١٥٦

است.» مسیح
نیست مسیح بدن این است. شراب و نان گفت:«این و انداخت زمین به را آن لوتر ١٥٧
می کند.» میانجیگري اینک و فرمود جلوس خدا راست دست بر خود صعود با او زیرا

می خورد. چشم به آدمی بله، ببینید، را خرد نمود می توانید چنین
شد. صحنه وارد کالوین و تسوینگلی از پس وسلی جان آنگاه ١٥٨

بیداري ظهور به رغبتی دیگر مردم که بودند رفته تند امنیت آموزه ي در چنان آنها ١٥٩
را خود دیگر مردم می کردند. بسنده همین به می شود.» شد، مقدر «هرآنچه نداشتند.
بودند! شده گمراه بسیار انگیکان کلیساي همین طور و لوتري کلیساي بودند. کرده رها
فسادي همان دقیقًا بود، شده اخالقی انحطاط دچار سراسر کشور وحشتناك! چقدر
زمانی کشور وضعیت بودند. رفته بیراهه به هم کلیساها می شود. مشاهده امروزه که
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همه خونخوار، مریم از پس همین طور و شد انگلستان وارد هشتم هنري پادشاهی که
بسیاري بود. تباهی و خشونت از مملو کلیسا ترتیب همین به هستند. مدعا این تأییدگر
تابع کردار در و می کردند زندگی همسر پنج یا چهار با مسیحی اعتراف وجود با مردم از

می بردند. سر به ناپاکی در چنین این و می کردند زنا و فسق بودند، خود شهوات
امر این بر موشکافانه نگاهی و مقدس نگاشته هاي مطالعه ي برکت به وسلی جان ١٦٠
خون همان ایماندار پاکسازي و تقدیس وسیله ي که شد نائل مکاشفه این به مقدس،
کرد. مطرح را دیگري اصالحات کرد؟ چه پس نباید… آدمی… پس است. مسیح عیسی
آن ماهّیت می کنید؟ مالحظه داد. نجات را خویش معاصر دنیاي لوتر مانند درست او

شد. زنده وجود نیروي تجلّی گر آدمی ترتیب این به بود؟ چه امر
عیسی خون «این شد. فراهم امور نادرستی تشخیص امکان انسان، به خرد عنایت با ١٦١
می کنید؟ مالحظه است.» بدن آن نماد این نیست. مسیح عیسی بدن این نیست. مسیح

واقع در پروتستان هاست. و کاتولیک ها میان اختالف محل همچنان موضوع این ١٦٢
در آنها است. نشده میّسر آن درباره ي توافق حصول همچنان که است مبحثی تنها این
در کنید. توجه اکنون مورد. این جز می رسند سازش به چیز همه سر بر خود شوراهاي
تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر به بار سه برانهام [برادر نرسیدند. اجماع به باره این

می کنید؟ مالحظه
به است» خون همان «این است مدعی یکی سویی از که است قرار این از موضوع  ١٦٣
به را نان راستی به که دارد را قدرت این کشیش و است کار در خون راستی «به سخنی
همین به کوچکی حرم کلیسا ساختمان در می دانید چنانکه کند.» تبدیل مسیح بدن
می دهند، هدیه می کشند، صلیب عالمت مردم خاطر همین به دارد. وجود منظور
انجام دست این از کارهایی و برمی دارند را خود کاله می کنند، خم را خود سرهاي
که فطیر نان خاطر به بلکه نمی کنند کار این کوچک بناي این حرمت به آنها می دهند.

کرد! طرح ریزي را آن زیرکی با شیطان که کنید توجه و است. شده جاسازي حرم در
در را خرد روح خدا آدمی، عصر به مربوط روزگار در که است توجه درخور اما ١٦٤
خدا، کار این از هدف شود. روشن او بر ادعایی چنین بطالت که باشد داد قرار آدمی
تاز و تاخت واسطه ي به که بود سوم حیوان با مقابله آن کاربرد از هدف کنید، توجه
خوب بود. شده حکمفرما رقت انگیزي وضعیت و بود کشانده فساد به را کلیسا خود
فضاي از را کلیسا آنها دادند؟ نشان خود از عملکردي چه اصالحات عهد اصالحگران
برگرداندند. خدا به باز را آن و کرده خارج بود، گرفتار آن در که بت پرستی  آیین هاي
[جنگ] به انسانی مهارت واسطه ي به زنده وجود آن خاطر همین به می کنید؟ مالحظه

[آمد]. سوارکار آن
را آن دلیلی به . ٢:٣ مکاشفه یا و… بخوانید را ٣ آیه ي فرصت این در پس ١٦٥
است، اصالحگران دوره ي و لوتر عصر اینجا در مطرح موضوع کرده ام. عالمت گذاري

. ٢:٣ مکاشفه
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برپایی به لوتر همین که کرد. اشاره تشّکل پردازي به می شود آنها عملکرد درباره ي ١٦٦
عملکرد همین خوب، بسیار درآوردند. تشّکل صورت به را آن آنها پرداخت، خود کلیساي
خود از را رویکرد همین کاست بی کم و پنطیکاست می کند. صدق نیز وسلی درباره ي
از که سیستمی همان می کنند؟ کار چه واقع در کردند. تشّکل پردازي یعنی داد نشان

می کنید؟ مالحظه می کنند. برپا باز را کردند خروج آن
ساردیس کلیساي از سخن اینجا کنید دقت مکاشفه [کتاب ] در چنانکه اما ١٦٧
دارید؟ دقت است. نخست آیه ي منظور که البته کلیسا.» فرشته ي به «خطاب است.

خوب. بسیار
نما استوار را… مابقی و شو بیدار

سخن باشید داشته دقت چنانکه است. آموخته اي» که کالم «آن منظور اینجا در ١٦٨
می شود. «مابقی» آن از

است… فنا به نزدیک که …
بود، کاتولیک کلیساي با شکل هم  تشّکلی برپایی آستانه ي در زودي همین به او ١٦٩

می کنید؟ مالحظه آیا بود. کرده خروج آن از هرچند
نیافتم. کامل خدا حضور در را تو عمل هیچ که زیرا …

شما براي آیا درمی آورد. سر همان جا از باز اینک… است. همین راهی چنین فرجام ١٧٠
آیا آورد؟ پدید را آن کسی چه هستند؟ نادرست فرقه اي نظام هاي چرا که شد روشن
نمی تواند تاریخ است. رومی کاتولیک کلیساي بدعت این بودند؟ رسوالن آیا بود؟ خدا
این و هستند مادر کلیساي که هستند مدعی آنها نیست. شدنی کند. نقض را حرف این
سپردند. انسان به را ریاست امر، تشّکل پردازي زمان در آنها ولی است. هم درست ادعا
و انسان چندین از متشکل شورایی به بلکه ندادیم انسان یک به را ریاست برعکس ما
صورت هر به است. درست می شود. دیده ما میان در بازار آشفته این خاطر همین به

است؟ ساخته کاري شورا از آیا
ولی دارم اعتقاد امر این به هم بنده است. جذاب پدیده اي که مردم ساالري مانند ١٧١
به افراد وجود با نیست. ممکن بود. نخواهد کارساز شرایطی هر در که است آن واقعیت
کند؟ پیدا سامان و سر دنیا می شود مگر هستند اندرکار دست که «سوسول» اصطالح
پادشاهی حضور تنها که است این واقعیت باشید. داشته توجه نمی شود. که پیداست

شد. کارساز خداترس
تمثیلی او است. سوم زنده ي وجود نمود همان آدمی ِخبرگی کنید، دقت چنانکه ١٧٢

آمدند. میدان به که است اصالحگرانی از
می زند- دست بار چهار برانهام [برادر است.» نان می گویند:«این بت آن درباره ي ١٧٣
دقت تألیف.] می زند-گروه دست بار دو برانهام [برادر است.» شراب «این تألیف.] گروه
آنها است. کرده حفظ را مسیحیت نمادهاي از بعضی همچنان ضّدمسیح باشید، داشته

باشد… مخالف امري با اگر پس است. «ضّد» او می بینید چنا نکه زیرا دارد را
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پیدا خریداري ادعا این هستم.» بودا می گفت:«من و می شد حاضر اینجا در اگر ١٧٤
ربط بت پرستی عالم به که می شد مشخص کار بدو از می کنند. کار این همه نمی کرد.

می کند. پیدا
کار به راستا همین در را مسیحیت نمادهاي همه ي او است. مکار ضّدمسیح اما ١٧٥
گمراه را مردم تا می کند مطرح را آغازین آموزه ي با ناسازگار امري ترفند یک با می گیرد.

می کنید؟ مالحظه شد. ضّدمسیح به تبدیل کار همین با که باشید داشته توجه کند.
پدیده با جنگ براي انسانی سیماي در زنده وجود آن است. اصالحگران از سخن ١٧٦

کرد! ظهور
[برادر ببرید! یاد از مبادا ببرید! یاد از را آن مبادا هستید، اینجا که عزیزانی اي ١٧٧
جان تا می کنید؟ مالحظه تألیف.] می زند-گروه ضربه میکروفن به بار چهار برانهام
ماهّیت ترتیب این به می کنید؟ مالحظه باشید! داشته یاد به را امر آن دارید بدن در

دارید؟ دقت است. خداوند قول این شد. بازگو کاست و بی کم  زنده وجود هاي
بت پرستی… فرآیند که باشید داشته دقت

ظاهر خدادادي آسمانی خرد و خدا نیروي با بود آدمی تداعی گر که زنده وجود آن ١٧٨
در… اما بازگرداند. خدا به و کرد جدا بت پرستی از را کلیسا او آمد. میدان به و شد

به آغاز در روم همانند باز کلیسا عصر همان در است مالحظه قابل چنانکه ١٧٩
[آن ادعا ولی شد. دخترانی صاحب کلیسا آن ترتیب این به آورد روي فرقه سازي

چیست؟ کلیسا]
که شدي راهی همان وارد نیافتم. کامل را تو سرگرم… است:«اینک آمده چنین ١٨٠
٣:٣ مکاشفه در دوباره  خدا که هشداري اکنون هم بودي.» شده جدا آن از پیش تر
بودم. پرداخته آن به پیش دقایقی گمانم به خوب، بسیار بیایید… است. شنیدنی می دهد

نما. توبه و کن حفظ و شنیده اي و یافته اي چگونه آور یاد به پس
کردي.» خروج فسادآلود فضاي همین از خود که باشید داشته یاد «به دیگر بیان به ١٨١

کنید. نگاه اینجا به و می کنید؟ دقت
آمدن ساعت از و آمد خواهم تو بر دزد مانند نباشی بیدار هرگاه زیرا …

شد… نخواهی مطلع شد… نخواهی مطلع تو بر من
از منظور است. همین برمی دارد. خود جاي از را شمعدان آن خدا که کنید توجه ١٨٢

کلیساست. روشنایی منظور چیست؟ آن
آن از که رفت ظلمانی بت پرستی فرقه ا ي نظام همان سراغ به سرراست باز کلیسا ١٨٣
به و صادق افرادي هرچند می برد سر به وضعیت همین در نیز امروز تا و بود آمده بیرون
به موقعیت همان در نیز کاتولیک ها که است آن واقعیت هستند. حق  پیرو خود گمان
ظاهر در تنها کالم منظر از هرچند می خندند کاتولیک ها به پروتستان ها می بردند. سر

انسانی. خرد از هم این بس. و دارند فرق هم با
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هشدار به است! دلنشین برایم موضوع این چقدر باشید. داشته توجه اکنون هم ١٨٤
موافقید؟ کامًال موضوع این با شما همه ي آیا ما… اینک، بسپارید. جان گوش آنها به خدا
هر در زنده وجود چهار آن کنید. یادداشت را خود پرسش می توانید صورت این غیر در
معرفی اعصار در تمام دقت با شدند، شناسانیده کتاب مقدس در اینجا چنانکه عصري
ما اینجا به نگاهی است. امر این بر گواه تاریخ دادند. انجام را کار همین آنها می شوند.

می کند. گذشته در عملکردشان متوجه را
نبودم. آگاه زنده وجود چهار این ماهّیت از گذشته در عنوان هیچ به من-من-من ١٨٥
برابر در را روند این می بینیم را شما اکنون که وضوحی همین به بودم. نشسته آنجا
مقدس کتاب با سراسر زیرا است هم درست و می کنید؟ مالحظه دیدم. خود چشمان
توجه داد؟ انجام می شود دیگري کار امر حقانیت تأیید از غیر مگر است. هماهنگ

باشید. داشته
فرستاده ضّدمسیح با رویارویی جهت به او می رسیم. چهارم زنده ي وجود به اکنون ١٨٦
[جماعت هستید؟ آماده آیا است. زنده وجود واپسین درباره ي مطلب این بود. شده
آخرین دیگر بیان به یا یافته ظهور زنده وجود واپسین تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
کالم با ضدیّت از جلوه اي ضّدمسیح بود. عقاب یک آمد، ضّدمسیح جنگ به که نیرویی
ادوار بررسی و مطالعه از بود. عقاب یک زنده وجود چهارمین می کنید؟ دقت خداست.
مقدس کتاب در است! عقاب یک او که پیداست راستا، همین در کالم و کلیسایی
مالحظه است. کرده تشبیه عقاب به را خود انبیاي خدا بود. عقاب عصر دوره واپسین
از حجاب باید عقاب عصر بیانی به یا دوره آخرین کنید. دقت اکنون آن… می کنید؟

دارید؟ توجه بردارد. راستین کالم
خدا وقتی است. امر همین مصداق نوح زمان فرستاد، عقابی اقدام هر از پیش خدا ١٨٧
فرستاد. عقابی خدا بودند، یورش آماده ي فرعون لشکریان و آورد بیرون را بنی اسرائیل

بفرستد. عقابی پایان در و راه فرجام در که است این خدا همیشگی روش
مگر است. هماهنگ کالم با کامًال مطلب این می فرستد. را عقابی باز خدا اینجا و ١٨٨
طول در که حقیقتی باشد (چرا؟) می فرستد عقابی او است؟ متصّور دیگري برداشت

سازد. بازگو را مانده پنهان چشمان از عصر
زنده وجودها ي از یک هر یا انسان یا گوساله ظهور ماهّیت داشت امکان چگونه ١٨٩
مقدس زنده وجودهاي آن داشتند، را خود جایگاه آنها شود؟ بازگو عقاب آمدن از پیش

وجودها. دیگر همانند درست بودند، رسالتی صاحب
شد. ظاهر تعارض نّیت با ضّدمسیح که بود فضا همان در شد. پیدا آغاز در شیر ١٩٠

آن با رویارویی براي نیرویی خدا کرد َعلَم را دیگري قدرت [دشمن] همین سپس ١٩١
فرستاد. پدیده

فرستاد. آن دفع براي نیرویی هم خدا کرد، َعلَم را دیگري قدرت باز [دشمن] ١٩٢

به را فرزندان ایمان «تا فرستاد فرو نیرو واپسین عنوان به را عقاب خدا سپس ١٩٣
دقت می بریم! سر به عقاب عصر در بازگرداند.» پدرانشان [ایمان] به یعنی اصلی ایمان
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این است. آخرین این نمی شود. ظاهر دیگري زنده ي وجود او از بعد که باشید داشته
باشید. داشته نظر مّد را ٧ و ١:١٠ مکاشفه راستا همین در اکنون است. راه فرجام
یاد به را پیغام آور واپسین عصر به مربوط رخداد کردم. اشاره قسمت آن به پیش تر
صحبت می شود.» بازگو سراسر خدا «رازهاي دهد؟ رخ چیزي چه باید باشید، داشته

آمین! است! عقاب از
تمام دقت با می شود. روشن شما براي حیوان چهار تاز و تاخت ماهّیت اکنون هم ١٩٤
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان امر این به آیا شد. پرداخته آنها به
قدرت ها یا اعصار از یک هر هم سر پشت ظهور شاهد اینجا در روي هر به و تألیف.]
برمی دارد دشمن سوارکاِر عملکرد از پرده راستا همین در مقدس نگاشته هاي و هستیم.
نیرویی و زنده وجود هر ماهّیت اکنون همچنین و می شود. افشا ُمهرها [مبحث] در و
چیز همه عقاب ظهور تا است. شده مکشوف نیز فرستاد پدیده آن جنگ به خدا که
پایانی زمان در اگر پس رفت. پیش ترتیب این طبق کاست بی کم و روند، سراسر در
جا پس باشیم. عقاب یک ظهور شاهد راستا همین در باید که پیداست می بریم سر به

باشید. داشته یاد به را نکته این دارد
که است گفتنی است، آغازین کالم ظهور همان که شیر آمدن زمان درباره ي پس ١٩٥

سپردند. جان گوش شیر به مردم از درصد یک تنها کمابیش
پیغام به مردم از ناچیزي درصد تنها گوساله یا جوان نر گاو به مربوط روزگار در ١٩٦

فرادادند. گوش گوساله
این به و کرد کار مردم میان در مهارت پشتگرمی به او انسان، آمدن روزگار در ١٩٧

آورد. بیرون را اندکی گروه ترتیب
دیدن با شیطان دادند؟ نشان خود از رویکردي چه مردم بپرسیم است جالب ولی ١٩٨
پیمان پدیده آن و مردم میان او برگردانید، گذشته پدیده ي همان به را مردم کار این

بست. زناشویی
یک از پایان در عقاب، آمدن زمان در ترتیب همین به که باشید داشته یاد به پس ١٩٩
یاد به است. عقاب عصر داد. خواهند نشان خود از شنوا گوش صدم یک تنها درصد
بازگشتش براي بود:«اگر کرده اِخبار را این هم عیسی و همه… سوارکاران باشید، داشته
نگاشته ها در مگر …؟… نمی شود.» رستگار شدن ربوده براي بشري هیچ نکند شتاب
می بینید چنانکه پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ نیامده چنین
[«آمین.»] است؟ این از غیر مگر خواهرم، برادرم، ماست. کنونی موقعیت اوصاف این

است؟ واضح شما براي کنونی موقعیت آیا
فضا این در دیگر قولی به نمی گنجم! خود پوست خود-در در شادي از دیگر خدایا، ٢٠٠
صحبت بله، کنید، مالحظه هستم. شما از یکی من هستم. کل این از بخشی بلکه نیستم
آسمان خداي دارم. دوستشان که دارم خواهرانی و برادران دارم. خانواده اي است. من از
سال سی طول در آنها حقانیت که رؤیاهایی راه از و آمد فرود خویش لطف غایت در
اینجا به اکنون ما ما… رسیده ایم. اینجا به اینک فرمود. مکشوف را امر آن شد، تأیید
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مؤید کالم گواهی هاي دادند. گواهی خود علمی پژوهش هاي بس. و همین رسیده ایم.
است! حق و می آید خدا جانب از مکاشفه این و رسیده ایم! اینجا به ما و است. آن

خود از تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دریافتید؟ را چیزي آیا ٢٠١
آقا. بله، می کنید؟ مالحظه خیر؟ یا دریافتید را آن عزیزان شما آیا که می پرسیدم
توجه دارید. دقت نیست. یکشنبه روز در آن بیان به نیازي هیچ صورت این در پس

باشید. داشته توجه اکنون پس زیباست! می کنید.
را عقابی دید، مناسب پیشاطوفانی دنیاي رستگاري براي خدا که زمانی در و ٢٠٢

کرد. مأمور
فرستاد. را عقابی باز بنی اسرائیل رستگاري براي مناسب زمان در ترتیب همین به و
قدري به پیغام این بود، پطمس جزیره ي در یوحنا که هنگامی دارید ایمان آیا ٢٠٣
از منظور که پیداست نگرفت؟ کار به را فرشته اي هیچ آن دادن براي خدا که بود کامل
به آیا بود؟ انبیا از یکی پیغام آور آن که می دانستید هیچ ولی است. پیغام آور یک فرشته
موضوع این بیایید تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان مسئله این
به یک… او کنید دقت بله. بود. عقاب آیا که ببینیم بیایید ،٢٢ مکاشفه کنیم. اثبات را
از یکی که اینجاست نکته اما بود پیغام آور همان بیانی به و بود فرشته اي او که یقین

ساخت. بازگو او براي را مکاشفه کتاب کل انبیا
باید باشد، درست آیه آدرس گمانم به . ١٩ آیه ي ٢٢ باب مکاشفه کتاب ٢٠٤
[کسی خیر. باشم. کرده اشتباه شاید ١٩:٢٢ باشم… کرده یادداشت اینجا را آن
شده خیره ٩:٢٢ به است. درست بله ،٩:٢٢ تألیف.] باشد.»-گروه می گوید:«شاید٩:٢٢

قسمت. همین بلی است. درست بودم.
یعنی انبیا با و هستم تو با خدمت هم  که زیرا نکنی زنهار گفت، مرا او

برادرانت…
دارد. تدقیق جاي بخش این در یوحنا رؤیاي ٢٠٥

شنیدم. و دیدم را امور این یوحنا، من، …
است. فصل و باب آخرین این است. اختتام حال در اینجا در ٢٠٦

این که فرشته اي آن پاي هاي پیش تا افتادم دیدم و شنیدم چون… و …
کنم. سجده داد نشان من به را امور

فرشته». «آن یعنی «او» از منظور که پیداست ٢٠٧

نکنی… زنهار گفت مرا او
پرستیده که نیست پذیرفتنی پیغام آوري یا راستین نبی هیچ براي که است روشن ٢٠٨

بس. و است پرستش سزاوار خدا تنها شود.
یعنی انبیا با و هستم تو با هم خدمت که زیرا نکنی زنهار گفت مرا او

کن. سجده را خدا دارند. نگاه را کتاب این کالم که آنانی با و برادرانت



شده٢٨ گفته کالم

توجه قسمت این به خداست. کالم زیرا بود مهم بسیار کتاب این دارید؟ توجه ٢٠٩
می شود. نازل نبی بر کالم زیرا می شود وسیله اي نبی خدا، کالم عطاي زمان در کنید.

دریافت پرسشی شده گذاشته اینجا که جعبه اي در باره همین در تا داشتم انتظار ٢١٠
احساس بپردازم. آن به مسئله طرح از پیش دارم قصد شما حضور به عرضم کنم.
به پاسخ پس است. قرار این از موضوع می کنم، دریافت دست این از پرسشی می کنم

می کنید؟ مالحظه دیدم. و-ضروري الزم را پرسشی چنین
هیچ روي به  ترتیب تغییر که پیداست است. شده عطا خدا کالم از بخش هر ٢١١
همان بر کالم قاعده این طبق پس است. همان ترتیب نیست. مقدس کتاب روش
توجه ٧ و مکاشفه١:١٠ به اکنون شد، خواهد نازل هستیم راهش به چشم که رائی

باشید. داشته
پرداختن از پیش ما… رسیدیم… ما اکنون می خوانم. را ٩ آیه ي باز شما اجازه ي با ٢١٢

بپرسم. چیزي شما از مایلم آیه این به
شده اید؟ مبحث متوجه کامًال آیا برسانیم، پایان به را ُمهرها مبحث اینکه از پیش ٢١٣
خود این نمی کند، ظهور نیرویی هیچ دیگر عقاب، آن از پس که باشید داشته دقت
جانب از پدیده هر گسیل پاسخ در پس نمی کند. ظهور قدرتی هیچ بله، دارد. دقت جاي
امري خدا فرستاد، نیرویی ضّدمسیح که همان فرستاد. میان به نیرویی خدا ضّدمسیح،
آن دفع براي چیزي خدا فرستاد، دیگري قدرت او سپس ساخت. روانه آن جنگ به را
بود او الهی کالم این واقع در رسید، عقاب به خدا سپس و می کنید؟ مالحظه فرستاد.

یافت. تجلّی باز آغازین کیفیت همان در که
مردي هستیم، منتظرش که نبی آن نیست قرار مگر کنید. تدقیق دارد جا پس ٢١٤
شخص آن بلکه بود نخواهد ایلیا خود که البته باشد؟ ایلیا سبک به روح مسح از برخوردار
قوم بازگرداندن و دادن رجعت رسالتش بود. خواهد ایلیا سبک به مردي بیاید باید که
خود مرجع را پدران آغازین ایمان دوباره قوم که باشد است، فرقه اي تشویش در گرفتار
مقدس کتاب کلیت در حاکم پیوستگی نشان دهنده ي خود مطلب این مگر سازند.
کنم بازگو بیشتر نمی توانم حقیر-من-من این ندارم. سراغ این از گویاتر دلیل نیست،
کنید، کم آن از را بخشی تنها اگر است. حقیقت عین این می شود. دلیل همین ولی
ترتیب این پس می کنید؟ مالحظه کرد. خواهید معنایی تشویش دستخوش را آن

است. شایسته
اشاره مذبح» زیر «جان هاي به ٩ آیه ي بخش این در که باشید داشته توجه ٢١٥
لحظه اي پس داشت. خواهند مخالف نظر حاضر عزیزان از بسیاري باره این در می کند.
داشتم را آنها دیدگاه هم من دارید؟ دقت آیا تنها… و کنید. دنبال را بحث تمام دقت با
منظور که می کردم گمان همواره پیش تر ما… است. نشده بازگو من براي چنین ولی
دکتر که هستم مطمئن و هستند. اولیه کلیساي شهداي همان مذبح زیر جان هاي از
نیز من می کنید؟ مالحظه هستند. مذکور دیدگاه پیرو عزیزان دیگر و اسمیث اوریا
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است این از غیر که داد نشان من به رؤیایی در روح القدس اما داشتم. را دیدگاه همان
است. نشده اشاره هیچ جان ها آن به و

دارد.» شک جاي من براي بگویید:«ولی بسا چه خوب، خوب،
کلیساي جان هاي به اینجا در شود. روشن امر حقیقت تا کنید پیشه صبر کمی پس ٢١٦
زیر جان هاي از منظور که می کردیم گمان هیچ روي. به  است، نشده اشاره عروس
می کند:«خداوندا، فریاد چنین انتظار وضعیت در که است عروس کلیساي همان مذبح
درستی به مطلب تا می کنم قرائت باز عزیزان شما اجازه ي با کی؟» به تا کی، به تا

شود. فهمیده
براي که را آنانی نفوس دیدم مذبح زیر در گشود را پنجم مُهر چون و

بودند. شده کشته داشتند که شهادتی و خدا کالم
دور نظر از را قسمت این پس داشتند.» که شهادتی و خدا «کالم کنید مالحظه ٢١٧

باشید. داشته توجه دقیقه، یک نکنید.
… دارید؟) (توجه بلند؟… آواز به می گفتند… کرده… صدا بلند آواز به که
از را ما خون انتقام و نمی نمایی… انصاف کی به تا حّق و قدوس خداوند اي

نمی کشی؟ زمین ساکنان
که شد گفته ایشان به و شد داده سفید جامه اي ایشان از یکی هر به و
خواهند کشته ایشان مثل که همقطاران… عدد تا نمایند آرامی دیگر اندکی

شود. تمام شد،
گشایش زمانی فضاي در عبارتی به زمان، این در که می شود مشخص تدقیق با ٢١٨
جان هاي به اینجا در توصیف این با پس است. شده برداشته پیش تر کلیسا پنجم، ُمهر

است. نشده اشاره اولیه کلیساي
است اختالف برانگیز و بحث برانگیز بسیار موضوع یک این زیرا باشید گوش سراپا ٢١٩
بردارید. یادداشت براي را الزم نوشت افزار هر و کاغذ باشید. داشته کافی دقت لطفًا پس

کنم. گوشزد خدمتتان خواستم
جان هاي که پیداست نیست. جان ها آن عنوان به هیچ  منظور توصیف، این با ٢٢٠
است شده برداشته پیش تر عروس یا راستین کلیساي راستین، مردمان و شهدا عادالن،
کنید. دقت پس بود. خواهند جالل در عروس همراه آنها بود. نخواهند مذبح زیر آنها پس

شده اند. برگرفته آنها شده اند. برداشته شدن، ربوده واقعه ي در مکاشفه ٤ باب در آنها
می کنم. بازگو را موضوع اینجا در هستند؟ کسانی چه جان ها این از منظور پس ٢٢١
گفت؟ می شود چه هویّتشان درباره ي پس نیستند اولیه کلیساي اعضاي افراد این اگر
کسانی تمام یعنی می باید نجات قوم یک عنوان به که است بنی اسرائیل منظور اینجا
سخن ترتیب این به بنی اسرائیل. به است اشاره اي پس شده اند. مقدر منظور این به که

است. بنی اسرائیل از
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البته نیستند.» آنها شوید:«منظور مدعی و کنید.» صبر دقیقه بگویید:«یک بسا چه ٢٢٢
شوند. رستگار باید بنی اسرائیل آنهاست، درباره ي که

همین در نگاشته پنج یا چهار می شکافیم. را موضوع االن همین کنید حوصله اگر ٢٢٣
دقیقه اي براي ادعا این درستی کردن روشن براي می کنم. نقل را آنها از یکی دارم. مورد
کردن روشن براي و می کنیم باز را رومیان به رساله می رویم. رومیان رساله ي سراغ به
فقط… شود. روشن ما براي موضوع ترتیب این به تا می رویم ١١ باب سراغ به مطلب
آیات ١١ باب رومیان شد. خواهد دریافتنی ما براي موضوع و بخوانید را آن بفرمایید

کنید. گوش اینجا در پولس گفته ي به . ٢٦ و ٢٥
(چه؟) کرد.» موعظه دیگر انجیلی از فرشته اي حتی کس هر گفت:«هرگاه پولس ٢٢٤

کنید. دقت پس باد.» «اَناتیما
خود مبادا که باشید بی خبر سرّ این از شما نمی خواهم برادران اي زیرا
درنیاید، امت ها پري که مادامی که است) این (موضوع انگارید دانا را

است. گشته طاري اسرائیل از بعضی بر سخت دلی
ادامه وضعیت این عروس تشکیل براي امت ها کلیساي عضو آخرین ورود تا پس ٢٢٥

است. شده عارض بنی اسرائیل بر سخت دلی که است خاطر همین به دارد
که است مکتوب چنانکه یافت خواهند نجات اسرائیل همگی همچنین و
خواهد یعقوب از را بی دینی و شد خواهد ظاهر نجات دهنده اي صهیون از

برداشت.
کنید. دقت هستند. بنی اسرائیل مذبح زیر جان هاي از منظور پس است! درست ٢٢٦
[جماعت دارید؟ ایمان آن به آیا شد. دچار کوري به ما رستگاري خاطر به بنی اسرائیل
کرد؟ مبتال کوري به را بنی اسرائیل کسی چه ولی تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

ساخت. مبتال کوري به را خود فرزندان خدا خدا.
فریادها با بنی اسرائیل عیسی، شدن مصلوب زمان در که نیست شگفتی جاي پس ٢٢٧
نگاشته ي خود او و بودند. وي فرزندان آنها شود! ریخته او خون که شدند آن خواهان
او پذیراي خوشی با افراد همان که بود روشن او بر و بود. کالم خود او بود. مقدس
کسوتی در عیسی نشناسند. را او که باشد ساخت کور را آنها او رو این از می شدند!
مالحظه شوند. پذیرایش مبادا ساخت کور خویش به نسبت را مردم و آمد فقیرانه بسیار
می دادند. نشان خود از رویکردي چنین باید آنها مقدس نگاشته  هاي طبق می کنید؟
بی کران دلسوزي سر از عیسی شدند! کوردل آنها ساخت. دچار کوري به را مردم او پس
مالحظه می کنند.» چه نمی دانند آنها ببخش. را آنها پدر، گفت:«اي مردم، نسبت خود

شدند. کور ما خاطر به آنها که کرد تصریح پولس شدند. کور آنها می کنید؟
«جامه هایی کنید. دنبال را مطلب بیشتري دقت با می خواهم شما از کنید. توجه ٢٢٨
نداشتند. تن بر را جامه ها این پیش تر که می شود مشخص پس شد.» داده آنها به
هم اکنون همین مقدسان سفید. جامه هایی شد، داده لباس هایی آنها از یک هر به
دست به را جامه آن صحنه این در آنها که حالی در هستند سفید جامه ي صاحب
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را خود جامگان پیش تر مقدسان شد.» داده جامه هایی آنها «به صحنه این در می آورند.
دارید؟ دقت می کنید؟ مالحظه بودند. شده رهسپار چنین این و بودند آورده دست به

نداشتند… آنها
را آنها پدرشان یعنی خدا زیرا نبود امکانی چنین بنی اسرائیل براي که کنید توجه ٢٢٩
برگزیده امت ها میان از عروس و شود کامل فیض که باشد بود، ساخته مبتال کوري به

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست شود.
روحانی مرد آن یوسف، زندگی از برگرفته زیبایی نمونه ي با را آن شما اجازه ي با ٢٣٠
درست آمد دنیا به خود برادران میان در او می کشم. تصویر به خدمتتان عقاب، آن یعنی
خواب ها تعبیر توانایی او شد. زاده کلیساها دیگر میان در که راستین کلیساي همانند

بود. پدر محبوب و دیگران منفور داشت. را رؤیاها دیدن و
سی به را او برادران پدر. نه و راندند خود از را او برادران که است توجه درخور ٢٣١

پنداشتند. ُمرده و انداخته چاه به را او فروختند. نقره پاره
حضور به عرضم نشست. فرعون راست دست به و شد کشیده باال یوسف ولی ٢٣٢
زنی عبارتی به کرد اختیار امت ها از همسري بود، شده رانده اینکه به توجه با شما،
این حاصل بودند، شده افزوده اسرائیل قوم به که َمَنسی و افرایم نگرفت. خود قوم از

بودند. پیوند
کوچکترین از یعنی داد برکت صلیب وار شکل به را فرزندان [یعقوب] اسرائیل ٢٣٣
غیریهودیان به یهودیان از عبارتی به به… یهودیان از برکت صلیب راه از بزرگترین. به
[نماد] کوچکتر پسر و گذاشت صلیب وار را خود دستان او می کنید؟ مالحظه شد. منتقل
کودك این و ایستاد آفتاب در مادر «کلیساي می شود.  وارد که است کلیسایی جوانترین
دستان [یعقوب] اسرائیل وي، آوردن دست به جهت به باشید داشته توجه و آورد.» را

یوسف… و است. نمونه حکم در این داد. قرار صلیب وار را خود
آمدند. دنیا به امت ها از مادري از فرزندان این

عروس داد، قرار صلیب وار را خود دستان روح القدس هدایت با [یعقوب] اسرائیل ٢٣٤
گفت:«خدا او شد. مسیحی ایمان وارد و کشید دست [یهودي] کهن راست آیینی از

نداشت. نقشی امر این در یعقوب داد.» قرار صلیب وار مرا دستان
عروسی او ترتیب این به و راند خود از را یوسف قوم عبارتی به برادران کنید. دقت ٢٣٥
یهودیان می کند. پیدا مصداق هم عیسی درباره ي مطلب این کرد. اختیار امت ها از
امت ها از عروسی بیانی به غیریهودي عروسی او ترتیب این به و کردند طرد را او

کرد. اختیار
باب اعمال از را آیاتی می خوانم. را بخشی فرصت این در شما اجازه ي با پس ٢٣٦
مطرح تعلیم در باید که است بخش هایی جزو این روي به هر  کرده ام. ١٥یادداشت
امیدوارم خوب. بسیار . ١٤:١٥ اعمال باشم، کرده یاد داشت درست می کنم فکر شود.
اجازه خیر، خدا…» چگونه که کرده بیان «شمعون بله. باشد. درست آیه آدرس که

کنم. قرائت ١٣ آیه ي از دهید 
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گفت… آورده رو یعقوب شدند ساکت ایشان چون پس
بودند. رفته غیریهودیان سوي به آنها است، قرار چه از داستان که می دانید ٢٣٧
آیا شد. بحث برانگیز مسئله این بودند یهود آنها اینکه به توجه با می کنید؟ مالحظه

می کنید؟ توجه
عزیز برادران اي گفت: آورده، رو یعقوب شدند ساکت ایشان چون پس

گیرید. گوش مرا
اول خدا چگونه که است کرده بیان است) پطرس شمعون (این شمعون

بگیرد. خود نام به ایشان از قومی تا نمود تفقد را امت ها
نامش کردم، ازدواج او با که زمانی ولی بود بُري من همسر خانوادگی نام صحیح! ٢٣٨

می کنید؟ مالحظه شد. برانهام
در مسئله این برمی گیرد. غیریهودیان میان از را عروسش یا خود کلیساي عیسی ٢٣٩
مصداق هاي از یوسف سرگذشت و است شده بیان تمثیلی شکل به مقدس نگاشته هاي

است. امر این
بسیار است. مذبح زیر جان هاي از سخن اینجا در که باشید داشته توجه پس ٢٤٠
همان شده روشن ما بر اکنون هم چنانکه مذبح» زیر «جان هاي این پس خوب…
می کنید؟ مالحظه شدند. شهید هایشمن چون گناهکاري دست به که هستند افرادي
یهودي آنها همه ي و هستند منتظر فضا آن در چنین این نفر میلیون ها که کنید توجه

کنید. مالحظه هستند.
کالم راه در «آنها است؟ قرار چه از جریان بسپارید. خاطر به را آن دارد جا پس ٢٤١

است؟ فهم قابل شما براي آیا مسیح. شهادت خاطر به نه ولی شدند.» کشته خدا
کالم خاطر به کلیسا شهداي پیمود، را راه همان هم کلیسا باشید داشته یاد به اما ٢٤٢
[جماعت در… اینجا که می دانند نفر چند شدند. کشته مسیح عیسی شهادت و خدا

خوب. بسیار بله. تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
نداشتند. را مسیح عیسی شهادت آنها ولی ٢٤٣

داشتند. که شهادتی و خدا کالم براي …
چون افرادي همین طور بود یهودي ستیز هیتلر است! یهودیان از سخن پس ٢٤٤
باورشان به یهودیان آن اما می کنید؟ مالحظه دنیا. مردم دیگر و استالین و هایشمن

کشتند. بودن یهودي دلیل به را آنها و ماندند. وفادار
است. واقعیت این داشت؟ را نظر همین نوعی به نیز لوتر مارتین می دانید هیچ  ٢٤٥
مالحظه هستند.» ضّدمسیح چون کرد اخراج جمعی دسته  باید را گفت:«یهودیان او
بصیرت از آن، بصیرت از خاطر این به و داشت تعلق دیگري دوره ي به لوتر می کنید؟

بود. محروم کالم
نادیده را بنی اسرائیل چنین می شود چطور می شود. ارائه حق کالم اینک اما و ٢٤٦

خیر. بگیرید. نادیده را آنها نمی توانید گرفت؟
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نر گاو یک تو اسرائیل، بگوید:«اي و بایستد روز آن می توانست نبی آن چطور ٢٤٧
ولی شود! برجسته آنها جنبه هاي زشت ترین که بود این بر کوشش هرچند هستی»؟
و یافت خواهد برکت دهد، برکت را تو داد:«هرکه ادامه چنین و روي» گفت:«به هر
کار این چطور بشر! اي پس است. درست بود.» خواهد ملعون کند، لعنت را تو هرکه

کرد؟ خواهی را
دید از که حالی در دید را شد روا یهودیان بر که بزرگی ستم آن پیش از نبی ٢٤٨
او شد. نازل وي بر خدا کالم و ایستاد آنجا مرد آن بود. کرده فراموش را آنها خدا مردم

کرد؟» خواهی ترك را خود قوم آیا گفت:«خداوندا،
داري؟» چه خود پرسید:«با خدا

اندازه گیري.» عصاي داد:«یک پاسخ او
دریا «عمق بگیر.» اندازه را آن است؟ چقدر آسمان فرمود:«بلندي خدا ٢٤٩

است؟» چقدر
نیستم.» کاري چنین به قادر داد:«من پاسخ

خیر، کنم.» فراموش را بنی اسرائیل نمی توانم هرگز همچنین هم فرمود:«من خدا ٢٥٠
کند. فراموش را او نمی تواند خدا آقا.

خود فرزند دارد. کردن فکر جاي می ساخت. مبتال کوري به را خود فرزند باید خدا ٢٥١
پذیراي هم ما که شگفتا ولی باشیم داشته را خدا به بازگشت فرصت تا کرد کور را
داشتن با حتی که نمی بینید ناچیز را خود اندازه این به آیا نیستیم. آسمانی امر این
بلوك آن به سرتان باز ولی شوید رد سیمانی بلوك یک زیر از بتوانید بزرگ کاله یک

آري. شگفتا! است. کوچک بسیار می دانید نکند؟ برخورد
را آن و داشتند را خود شریعت بودند. یهودي آنها داشتند.» نگه را خدا کالم «آنها ٢٥٢
ماندند. پایبند اصول به آنها می کنید؟ توجه دارید؟ یاد به را دیشب هیچ آوردند. جا به
ماندند. پایبند آن به و بود خدا کالم شریعت آن و شریعت. صاحب و بودند یهودي آنها
برگرفته از بعد پس بودند.» کرده ُمهر خویش خون با را خود شهادت «و است. درست

می شویم. روبرو مذبح زیر جان هاي با کلیسا شدن
رساندند شهادت به را خود مسیح کوردلی، خاطر به آنها کنید. دقت باید اینجا ٢٥٣
پی امر این به آنها کردند. درو را خود کاشته ي واقع در گرفت، را آنها دامن بال این و
خدا مذبح حضور به که زمانی سپس رسیدند. درك این به اتفاق آن از پس آنها بردند.

می گیرد. بر در را آنها خدا فیض فضا این در اما دیدند. را او شدند، حاضر
قبل از گروه آن افراد چون نیست مقدسان گروه منظور عنوان به هیچ  کنید. دقت ٢٥٤
و خدا کالم که مذبح زیر «جان هاي از منظور اینجا ولی بودند. کرده تن بر را جامه

است. یهودیان و خدا قوم داشتند» نگه را شهادت
آنها از یک هر به عیسی و می شوند. خدا فیض مشمول آنها که پیداست اینجا اما ٢٥٥
از پس امر این که می شویم متوجه ژرف  نگري با من، (خداي می دهد سفید جامه اي
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کردند. ایستادگی خود هدف براي وفادارانه آنها زیرا می دهد) رخ کلیسا شدن برگرفته
نقشی همان کاست بی کم و آنها بودند. غفلت در بودند. خود ناآگاهی و کوردلی گرفتار
یوحنا فضا این در و اینجا پس بود. گرفته نظر در آنها براي خدا که می کردند ایفا را
باشید، داشته دقت چنانچه اکنون هم می شود. مذبح زیر جان هاي متوجه ي نگاهی با

است. توجه درخور می دهد آنها به که لقبی می بیند. را جان ها آن یوحنا
کی؟» به تا می کنند:«خداوندا، فریاد آنها

می کنید؟ مالحظه آیا دیگر.» «اندکی کنید، دقت
روشن ما براي موضوع راستا، همین در مقدس نگاشته هاي بیشتر مطالعه ي با ٢٥٦
آنها و می کنید؟ مالحظه بودند. خویش مسیح قاتل خود که فهمیدند پس شد. خواهد
این سزاي به آنها می بردند. پی امر این به فضا این در ولی نمی دانستند را موضوع این
بودند شده قتل مرتکب آنها کنید، توجه کنید! دقت آنها عملکرد به شدند. کشتار کار
مالحظه باد!» ما بر او برآوردند:«خون فریاد آنها می کنید؟ مالحظه شدند. عام قتل پس

بودند. شده کوردل است. درست می کنید؟
ولی نیستند.» شایسته آنها کن. رها را می گفت:«آنها خدا نبود، کار در کوري اگر ٢٥٧
این آمین! آمد. نازل آنها بر الهی فیض بود کرده دچار کوردلی به را آنها خدا چون
همه ي زیرا شد داده جامه اي آنها از یک هر به و است! آسمانی فیض شگفتی هاي از
عیسی است. درست است. شده نوشته آنها تکاتک نام شد، خواهند رستگار بنی اسرائیل

داد. آنها به جامه هایی
اینجا که داد انجام خود برادران حق در یوسف که است کاري تداعی گر امر این ٢٥٨
و ایستاد آنجا یوسف وقتی باشید، داشته دقت چنانکه می کند. پیدا تمثیلی جنبه ي
ویژه  اش تخت بر و قصر در و خویش مذبح کنار را خود سرانجام او که… هنگامی
حضور عروس که همان جایی بود قصر در او همسر کنند.» خلوت گفت:«همه شناسانید.

داشت. خواهد
صحبت عبري زبان به که شگفتا نمی شماسید؟» مرا پرسید:«آیا آنها به خطاب او و ٢٥٩

شگفتا! هستم.» شما برادر یوسف «من می کند.
شدیم.» دردسر وارد گفتند:«دیگر آنها

شما داشت. هدفی کار این انجام از خدا کنید. صبر دقیقه یک دقیقه. گفت:«یک ٢٦٠
قرار این از موضوع دقیقًا خدا! بر جالل یابند.» نجات زندگی ها تا می راندید مرا باید
دارید؟ یاد به را یوسف سخن این آیا نباشید.» عصبانی خود دست داد:«از ادامه است.
پایان به چیز همه است. روبراه چیز همه دیگر نباشید، عصبانی خود دست گفت:«از بله،

فرستاد.» اینجا به شما از پیش مرا خدا رسید.
گفت:«ما خواهند او به مسیح ظهور دیدن با آنها مقدس کتاب گفته ي به می دانید، ٢٦١

می کنید؟ مالحظه چیست؟» زخم ها این داستان اما هستی. موعود مسیح تو می دانیم
دوستان؟ شده ام.» مجروح آنها به خویش دوستان خانه ي گفت:«در او ٢٦٢
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صحبت اینجا در شد، خواهند جدا امر این درك با مردم مقدس کتاب  گفته ي به ٢٦٣
هم گرد جداگانه فضایی در قبیله هر اعضاي است، تن هزار چهار و چهل و صد از
کرد. خواهند سپري سینه زنی و ناله شیون، در را متمادي روزهاي آنها آمد. خواهند
خود مسیح چرا کردیم؟ را کار این چطور ما کردیم؟ را کار این چطور گفت:«ما خواهند
سوگ به باشند داده دست از را خود یگانه ي فرزند که افرادي چون کردیم.» مصلوب را

کردیم؟» را کار این چطور گفت:«ما خواهند نشست، خواهند
خدا اما است. خدا برگزیدگان از سخن هستند، دنیا افراد متدیّن ترین یهودیان آن ٢٦٤
نیستیم. آسمانی امر آن پذیراي هیچ ما که شگفتا ولی برگیرد را ما تا کرد کور را آنها
امت ها کلیساي قولی به و غیریهودي کلیساي انتظار در [سنگینی] داوري چه پس
کوري به را آنها هدفمندانه خدا می کنید؟ مالحظه است. قرار این از موضوع است!
بیرون را آنها دهد. قرار مسیح براي عروسی جایگاه در را ما بتواند که باشد کرد دچار

کشید. تصویر به را آن غیره و نمونه ها قالب در قبل از و می کنید؟ مالحظه آورد…
منظور هستند؟ کسانی چه مذبح زیر جان هاي از منظور که می شوید متوجه پس ٢٦٥
آنها کنید، توجه است. درست شدند. برداشته پیش از آنها زیرا نیستند مقدس شهداي

دارید؟ توجه شدند. برگرفته
که می خواهم شما از اینجا در و شد. داده جامه اي آنها از یک هر به ترتیب این به ٢٦٦
عیسی است. شده بازداشته یهودیان از خدا فیض حاضر حال در اما باشید. داشته دقت
که است یوسف کار تداعی گر امر این که می کند، عطا سفید جامه اي آنها از یک هر به

رساند. نعمت و فیض برادران به
فیض ولی بود یوسف حذف برادران قصد اینکه وجود با کنید. تدقیق دارد جا پس ٢٦٧
نیست. مشکلی نیست. «مشکلی می کنید؟ مالحظه آمد. فرود آنها بر یوسف نعمت و
چنین اجازه ي خدا دارید؟ توجه دید. کار در را خدا دست باید ولی نداشتید. غرضی
جایگاه این در تا برسم جایگاه این به و شوم راهی آنجا از تا داد شما به را کاري
همسري امت ها میان از همین جا در که باشد باشم، امت ها از جان هایی نجات وسیله ي
نمی کردم. پیدا خود براي همسري می ماندم همان جا اگر پس کنم. اختیار خود براي
چنین ادامه در و است.» آورده فرزندانی برایم همین جا او هستم. همسرم عاشق من
بود. خواهد خیر شما براي بردارم. را شما همه ي تا می آیم اکنون هم و گفت:«من-من…
هم کنار در بزرگ خاندان یک عنوان به ما همه ي بیاورم. اینجا به را شما کرده ام اراده
گفت:«می خواهم می کنید؟ دقت دارید؟ توجه می کنید؟ مالحظه کرد.» خواهیم زندگی

زیباست! چه است؟» زنده هنوز من پیر پدر آیا بپرسم. سؤالی شما از
است، تن هزار چهار و چهل و صد از نمونه اي که بنیامین، با او رفتار همچنان و ٢٦٨
سرراست او کرد؟ چه یوسف پرداخت. خواهیم هم آن به بعداً البته که است دقت درخور
آن در وقتی کوچکش برادر کشید. آغوش در را او و افتاد زانو به و رفت بنیامین سراغ به
کلیسا، اولین وي، مادر از کنید؛ توجه بود، رفته آنجا از او که بود شده متولد خانواده
می شوند مولود غیبتش زمان در تن هزار چهار و چهل و صد ارتدوکس. کلیساي
چه می شود. راهی غیریهودي عروس برداشتن براي که زمانی با می شود مصادف که
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است. قرار این از موضوع نمی گیرد! قرار تأثیر تحت که است شگفتی جاي زیباست!
آنها. هویّت از هم این شد؟ روشن شما براي آنها هویّت پس

و فیض باز یوسف حذف براي کوشششان وجود با که باشید داشته دقت اکنون ٢٦٩
آمد. فرود آنها بر یوسف نعمت

کور (زیرا شد خواهد نزدیک باز او کنند، حذف را عیسی کوشیدند آنها اینکه با ٢٧٠
سرراست را آنها می خواهد او بخشید. خواهد سفید جامه  اي آنها از یک هر به و بودند)
گفته پیش از راستا همین در که نمی شود وارد او ِمهر به خللی هیچ بیاورد. خانه به

می کنید؟ مالحظه داد.» خواهم نجات را آنها بود:«همه ي
فریاد افراد این کنید دقت چنانکه می رسیم. ١٠ آیه ي به ترتیب این به

می کنید؟ مالحظه کردند. بلند «خونخواهی»
خود از را استیفان رویکرد بی گمان بود عروس اگر که است دقت درخور ٢٧١
است. روشن شما براي که مطلب این ببخش.» را آنها پدر «اي می داد. نشان

می کنید؟ مالحظه
فریاد «خونخواهی» براي آنها است. یهودي تازه واردهاي از صحبت اینجا ولی ٢٧٢
گفت:«آنها او نیست… این کنید، توجه گفت… او دوباره کنید، توجه دوباره کردند.
گفتند:«ما دادند. سر خونخواهی فریاد آنها صدها… یهودیان. یعنی هستند.» تو برادران

بگیري.» زمین روي بر را ما انتقام که است این ما خواسته ي می خواهیم…
آن شما اجازه ي با پس کنید، توجه بعد.» اندکی بعد، اندکی فرمود:«تنها پاسخ در ٢٧٣

خوب. بسیار است. آمده ١٠ آیه ي در می خوانم. را
کی به تا حق و قّدوس خداونِد اي می گفتند، کرده، صدا بلند آواز به که

نمی کشی؟ زمین ساکنان از را ما خون انتقام و نمی نمایی انصاف
که شد گفته ایشان به و شد داده سفید جامه اي ایشان از یکی هر به و
خواهند کشته ایشان مثل که همقطاران عدد تا نمایند آرامی دیگر اندکی

شود. تمام شد،
بنی اسرائیل براي موعظه حال در انبیا چیست؟ این معنی می کنید؟ مالحظه ٢٧٤

دارید؟ دقت آیا هستند.
شود… تمام شد، خواهند کشته ایشان… مثل که همقطاران عدد تا …

آیا شوند. آن متحمل باید شدند مقدر پیش از که افرادي کنید، توجه چنانکه ٢٧٥
می شوید؟ متوجه

شود. تمام شد، خواهند کشته ایشان مثل …که
نگاشته ي گفته ي به است. شده مقدر چنین آنها براي دیگر عبارت به کنید مالحظه ٢٧٦
جامگان صاحب اکنون هم بگیرید. آرام «کمی کنند. گذر مرحله این از باید مقدس
کمی باید ببینید، بمانید، اینجا در دمی ولی شد خواهید خانه راهی و شده اید خود

کنید.» شکیبایی
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شوند.» کشته باید «برادرانت «برادرانت.» کنید، توجه پس کرد. دقت باید اینجا ٢٧٧
مصیبت دوره ي براي که است نفري هزار چهار و چهل و صد همان منظور اینجا در

می شوند. فراخوانده که تن هزار چهل و صد شده اند. فراخوانده عظیم
ما… می پردازیم، موضوع این به شب فردا خدا امید به داشتیم. فرصت کاش اي ٢٧٨

می کنید؟ مالحظه بعدي. ُمهر به پرداختن از پیش درست
مبحث دقت با برسند. شهادت به ضّدمسیح دست به باید آنها کنید، دقت همچنین ٢٧٩
شکست. یهودیان با را خود عهد او که جایی رسیدیم سوارکار آخرین به و دادیم ادامه را

می کنید؟ مالحظه رفت. پیش چنین او و
می شوند. فراخوانده ١١ مکاشفه نبی دو توسط یهودي هزار چهار و چهل و صد این ٢٨٠

می کردند. نبّوت باید آنها که باشید داشته یاد به پس
می گویند:«آمین.»- [جماعت خوانده اند؟ را آن نفر چند خوانده اید. را آن پیش تر ٢٨١

هستیم. آشنا آن مضمون با نگاشته  این مطالعه ي واسطه ي به البته تألیف.] گروه
دانیال هفتادم هفته ي دوم نیمه ي زمان در نبی دو آن می شوند، نبّوت مشغول پس ٢٨٢

است. آخر نیم و سال سه از صحبت اینجا در می پردازند. نبّوت به
دارید؟ یاد به داشتیم که را دانیال هفته ي هفتاد بررسی به مربوط مبحث آیا ٢٨٣
داشت. خواهیم نیاز آن به برسیم که قسمت این به بودم، گفته شما خدمت چنانکه
اتفاقًا و کرد خواهیم پیدا نیاز آن به گفت من به چیزي فقط… من اما چرا نمی دانستم

می کنید؟ مالحظه آري. داریم. نیاز آن به قسمت این در
«ماشیح بود گفته دانیال باشید داشته یاد به چنانکه بگیرید. نظر در را دانیال زمان ٢٨٤
هفتاد اسرائیل کرد. خواهد نبّوت «او ماشیح» «آن ترجیحًا یا رئیس آن آمد.» خواهد
قربانی و شد خواهد منقطع مسیح هفتادم هفته ي میانه ي در و داشت. باقی هفته
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست شد.» خواهد برداشته روزانه

است.» باقی مشخص نیم و روز سه هنوز «اما
می کند. انتخاب امت ها از را عروس او قسمت این در

ظاهر بنی اسرائیل در نبی دو می شود، برگرفته او وقتی و می رود. باال عروس آنگاه ٢٨٥
دارید؟ دقت آیا می شوند.

به دوره این خالل در که است کسانی جان هاي از صحبت فضا این در ترتیب این به ٢٨٦
نوشته حیات دفتر در نامشان که بودند اصیلی و راستین یهودیان آنها رسیده اند. شهادت
نشان خود از نیک کردار ترتیب همین به و داشتند شایسته اي زندگی آنها بود. شده
هایشمن دست به افرادي چنین بودند. نکرده کوتاهی هیچ یهود شرع از پیروي در دادند.
آن در آنها از تن میلیون ها و است شریف افرادي از صحبت بودند. شده شهید دیگران و
می کشتند، می رساندند، قتل به می کردند، تیرباران را افراد این آلمانی ها و بودند! فضا
هر با و آدم سوزي کوره هاي در ترتیب همین به و می سوزاندند می آویختند، حصار به
تشنه و جانی سنگدل، افراد از صحبت کوشیدند. آنها کردن معدوم در تصّورپذیر شیوه ي

است. دیگر یهودي ستیزان تمام و موسولینی و استالین هیتلر، مانند مردم خون به
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براي که است ارجی همان شد ما ملت حفظ باعث که چیزهایی از یکی معتقدم ٢٨٧
احترام یهود قوم به شما شد. داده فضایی یهودیان به است، درست شدند، قائل یهودیان

گذاشت. خواهد احترام شما به خدا و می گذارید
میان در مسئله این ولی می شود پیدا فرومایه افراد هم یهودیان میان در که البته ٢٨٨

دارد. مصداق هم غیریهودیان
فردي کرد. وارد حیات دفتر در را راستین یهودیان نام عالم بنیاد از پیش خدا اما ٢٨٩
جاي که است جامع چنان مطلب این شد. کشته زمانی متن چنین در ویژگی این با
اینجا و شدند کشته دنیا ملت هاي دست به نیک کردار افراد این دارد. تأمل و یادآوري
که آنچه از و می گیرند قرار قربانگاه زیر همه آنها که می گوید ما به مقدس نگاشته ي

می کنند. دریافت سفید جامه اي ترتیب این به و می شوند آگاه گذشت
شویم؟» ملکوت وارد باز اکنون می توانیم آیا چرا؟ خوب، گفتند:«بسیار آنها و ٢٩٠
ملکوت یوحنا گفته ي به شد. خواهد برقرار زمین روي بر یهودیان ملکوت که می دانید

شود. برقرار باید ملکوت این می کنید، مالحظه چنانکه پس بود شده برقرار
است. انجیل ملکوت منظور که است روشن شما بر و

که باشید داشته توجه پس کرد خواهند اعالم را یهودیان ملکوت نبی دو آن اما ٢٩١
اینجاست. به مربوط عبارتی به زمینی ملکوتی منظور

منظورم البته… می شوند… وسیله یهودیان است»… شده موعظه آسمان «ملکوت ٢٩٢
بود. «غیریهودیان»

یهودیان براي ساله هزار سلطنت در بعداً باید خاکی کره ي این به مربوط ملکوت ٢٩٣
شود. برقرار

می کنید مالحظه همان طوري که کنید، توجه مطلب این به دارد، تدقیق جاي اینجا ٢٩٤
هستند. موعظه حال در آنها

کشته دیگران و هایشمن دست به صحنه ، به نبی دو این ورود از قبل باید یهودیان ٢٩٥
داده سفید جامه اي فیض) راه (از بود شده مقدر پیش از که آنها از یک هر به و می شدند

است. توجه خور در نکته این شد. داده سفید جامه اي آنها از یک هر به می شد.
آن… وقوع مجرد به داد؟ رخ چه بعد

نمی خواهم… اما می شود. دیر دارد که می دانم پس آنجاست، ساعت به حواسم ٢٩٦
شما خدا برادران، می کردم. نگاه ایستاده اند سرپا که عزیزانی به آنها… من-من… ببینید،
ایستاده اید شود. عطا سفید جامه اي شما از یک هر به روز آن در امیدوارم فرماید. یاري را
یعنی می دانم می کنید. کار را روز سراسر عزیزان شما از برخی و می کنید. پا آن پا این و
شدم متوجه ایستاده اند. پا سر هم سالخورده بانوان از برخی و کنید… نگاه را اینجا و چه.
مادري به را خود جاي عزیزي دادند، خانم ها آن به را خود جاي آقایان از شماري که
از کارهایی چنین که پیداست و می بینم را آنها همه  ي من-من-من-من و داد. بچه دار
مدت براي را شما ندارم قصد صورت هر به کنید. دقت نیست. پنهان هم خدا چشم
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تنها می کنید مالحظه کنم. تبیین خدمتتان را پیغام می خواهم تنها دارم. نگه طوالنی
کنید. پیدا بصیرت امر این مورد در می خواهم

شما تا شوم وارد ترتیب این به باید کنید. توجه یهودیان از دسته این به اکنون ٢٩٧
پرسمان ترتیب این به و کنید پیدا ُمهر این مکاشفه ي به نسبت روشنی دید عزیزان

کنید. توجه پس گردد. واضح شما براي آن موضوعیت و قربانگاه زیر جان هاي
داشته یاد به پس می شود. اشاره هفتادم هفته ي دوم بخش به دانیال زمانبندي در ٢٩٨
هفت از نیمی از منظور اما و می شد.» منقطع زمان این وسط در باید «مسیح که باشید
چه براي مسیح نیم. و سه تألیف.] نیم.»-گروه و می گویند:«سه [جماعت چیست؟
زمان مدت مردم براي هنوز «اما پس است. درست نیم.»] و [«سه کرد؟ موعظه مدتی

دیگر.» نیم و سال «سه (یعنی؟) است.» باقی مشخصی
عروس که ترتیب این به می افتد. اتفاقی کنید دقت چنانکه میان این در پس ٢٩٩
برگزیده کلیسایی دوره ي هفت خالل در که غیریهودي عروس همان یعنی امت ها

می کند. صعود شده،
این طول در کوردلی خاطر به که یهودیانی همه ي زمانی، فضاِي همین در و ٣٠٠
می آید، فرادست که حالی در خدا و می شوند دیده مذبح زیر رسیدند، شهادت به مدت
از یک هر به اکنون پس بردید؟ پی امر این ماهّیت به می گوید:«هیچ آنها به خطاب

می بخشم.» سفید جامه  اي شما
شویم؟» داخل االن می شود آیا خداوند؟ اي کی به گفتند:«تا آنها

ببینند. جفا کمی باید شما یهودي دوستان خیر. خیر، خیر، داد:«خیر، پاسخ او ٣٠١
زمان در وحش که است مقدر چنین بکشند. سر را شهادت جام شما مانند باید آنها

بُکشد.» را آنها خود پیمان شکنی
به را این همین که… باشید داشته یاد به دارد جا پس کنید. توجه بخش این به ٣٠٢
انجام را خود نبّوتی رسالت نبی دو این ١١ باب مکاشفه گفته ي به که بسپارید خاطر
کردید. بلند را خود دست هاي خوانده اید را متن که نکته این تأیید در داد. خواهند

شد. داده قدرتی و اختیار آنها به و دارید؟ توجه
پس پرداخت. خواهیم آنها هویّت موضوع به چند دقایقی ظرف خدا امید به و ٣٠٣
می کند. بیان را مسئله این مقدس کتاب اینجا در و است. دقت درخور انبیا این هویّت

می کنید؟ مالحظه یقین! به بله نیست. شکی می کند، بازگو را امر این خدا اینکه در
خاکی کره ي این در نیم و سال سه این طول در آنها که کنید دقت نکته این به ٣٠٤
نبّوت روز شصت و دویست و هزار آنها مکاشفه… کتاب گفته ي به و می کنند نبّوت

اگر… کردند.
بی کم و ماه ها تکاتک خدا گاه شمار در عبارتی به عبرانی اصیل تقویم اساس بر ٣٠٥
ماه ها منظم تقویم در است. آشفتگی مایه ي رومی تقویم پس دارند. روز سی  کاست

هستند. سی روزه همه



شده٤٠ گفته کالم

سه این محاسبه ي از بگیریم، نظر در پایه عنوان به را روزه سی  [ماه] اگر پس ٣٠٦
هزار سیصد… و هزار می آید؟ دست به عددي چه روزه، سی  [ماه] مبناي بر نیم و سال
کاست و بی کم  روز).» (شصت روز شصت و دویست و «هزار روز. شصت و دویست و

نیم. و سال سه
هم به که تکه اي دو به نیست. کار در خطایی می کنید مشاهده چنانکه پس ٣٠٧
در نیم و سال سه مدت در نبی دو این باشید داشته توجه پس می ماند. می خورد،

می کنند. مخاطب را یهودیان خود موعظه ي
متوجه آیا هستند. ایلیا و موسی همان نبی دو این که باشید داشته توجه و ٣٠٨
آنها رسالت کنید… توجه و کنید نگاه پس است؟ روشن شما براي موضوع آیا می شوید؟
که بار هر دارند قدرت «آنها کنید. دقت نبی دو این کارهاي به دهید. قرار نظر مّد را
«آنها موسی. می دهد؟ انجام را کار این کسی چه کنند.» دچار بال به را زمین بخواهند
نشود.» نازل بارانی هیچ خدمتشان دوره ي طول در که کنند امر آسمان به دارند قدرت
می گویند:«ایلیا.»-گروه [جماعت بست؟ نیم و سال سه براي را آسمان کسی چه خوب،

این… کنید مالحظه هستند. خودشان بله، هستند. آنها خود پس تألیف.]
در تغییري مرگ که باشید داشته توجه نمی کند. تغییر مرگ از پس افراد جایگاه ٣٠٩

از… قبل که باشید داشته دقت نمی کند. ایجاد فرد ماهّیت
راه راهکار-و هیچ پس نمی شد، پیدا کشور در نبی هیچ دیگر شائول لغزش از پس ٣١٠
پس بود. راه در جنگی و بود شده دردسر دچار دیگر او نبود. متصّور او براي چاره ایی

رفت. دور عین از جادوگري سراغ به
فراخواند. را سموئیل روح پس بود. کار این انجام به قادر بزها و گاوها خون با تنها ٣١١

را خود نبّوتی جایگاه همچنان او برآمد. خود نبّوتی رداي همان با سموئیل و ٣١٢
او باشید، داشته دقت می نمایی؟» مضطرب برآورده مرا گفت:«چرا چنین پس داشت.
فردا موقع همین گفت:«در ادامه در و شده اي؟» خدا دشمنان از که گفت:«پیداست
دقیقًا و بود.» خواهی من نزد موقع همین شب فردا و باخت. خواهی جان جنگ در شب

دارید؟ توجه بود. نبی یک همچنان او تنها… نه می کنید؟ مالحظه شد. چنین
به را دیگر دقیقه چند بخواهد خدا اگر هستند. نبی همچنان هم نفر دو این و ٣١٣

دارید؟ دقت پرداخت. خواهیم مختصر هرچند شکلی به موضوع واکاوي
محض «انسان که نیست شگفتی جاي است! دلنشین برایم کالم چقدر زیبا، چه ٣١٤

باشد!» شده صادر خدا دهان از که کالمی هر به بلکه نمی کند زیست نان
که پیداست می شود، تکرار اعمال قالب در اینجا در باز که کاري سبک بر دقت از ٣١٥
به پس است. بوده چنین همواره رسالتشان هستند. ایلیا و موسی همان نبی دو این
باشید داشته یاد به نشد. عوض هیچ ماهّیتشان کنید. توجه می دهند، انجام که کارهایی

می پردازیم. موضوع این به دقیقه یک براي نمردند. هرگز افراد این که
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مرحله ي مبادا پس نیست. روا سردرگمی بپردازیم، دیگري موضوع به اینکه از پیش ٣١٦
عروس گفته ام، خدمتتان چنانکه بگیرید. اشتباه چهارم مرحله ي با را ایلیا رسالت پنجم

است. درست ایلیاست. منتظر غیریهودي عروس همان امت ها
تنها نمی شود باشید داشته یاد به می شود. دیده یهودیان نزد اینجا که حالی در ٣١٧

باشد. پنج باید او عدد است. دشمن عدد چهار چون کند ظهور بار چهار
بود؟ (چه) او بعدي ظهور آمد. الیشع در دوم بار بود. ایلیا به مربوط ظهور اولین ٣١٨
ظهور هفتم فرشته ي براي بعدي نوبت در است. تعمید دهنده یحیی از صحبت اینجا
براي جایگاه همین در و می کند ظهور موسی همراه به پنجم نوبت در ولی می کند.
شما سردرگمی مایه ي نباید امر این پس آقا. بله، یقینًا. می کند. موعظه [یهودیان]

شود. عزیزان
کارگیري به عدد پنج، عدد که می دانید باشید، واقف مقدس کتاب ارقام به اگر ٣١٩
بدانید می خواهید اگر حال است. داده انجام خدا که است کاري این و است. فیض
«عیسی» واژه ي نبود؟ عمل در فیض نمود عیسی مگر کنید. توجه کجاست، آیه آدرس
است؟ درست دارند. حرف پنج انگلیسی] زبان [در عمل» و «رنج واژگان همین طور
حق پیشگاه به شرف یابی شرط از و شما. به نسبت محبت روي از مشّقت و رنج تحمل
درست مگر عملی. ا-ي-م-ا-ن راهی؟ چه از می کنید، پیدا راه آنجا به چگونه بگوییم،

خوب. بسیار است، فیض عدد همان عمل و رنج [عدد] ایمانداران براي نیست؟
بود الیشع دومی بود. ایلیا خوِد نخستین ایلیاي باشید، کرده دقت چنانکه پس ٣٢٠
، ٧:١٠ مکاشفه و ٤ مالکی گفته ي به تعمیددهنده. یحیی سومی ترتیب همین به و
مرحله ي در ولی بود. کلیسا پیغام آور واپسین او است. هفتم فرشته ي همان چهارمی
چهل و صد همان منظور اینجا که است یهودیان براي پیغام آوري از صحبت پنجم،
کلیسا رفتن از پس اتفاق این و است یهودیان براي پیغام آوري او است. هزار چهار و

می دهد. رخ
باور به اگر می کنید؟ مالحظه می دهد. دست من به ویژه کمی حسی خوب، ٣٢١
اگر دهید. قرار نظر مّد را این می خواهم عزیزان شما از اکنون پس مردم… از دسته اي
مالکی در «بازگرداندن» از منظور که هستند باور این بر همچنان عزیزان از دسته اي
اجازه می دانند، یکی را امر دو آن و برمی گردد یهودیان میان در ایلیا رسالت به ،٤ باب
سردرگم کننده کمی چون کنید دقت کنم. اصالح را دیدگاه این دقیقه یک ظرف دهید
باب مالکی در که باشید داشته نظر مّد را نکته این که است آن درست ولی است.
پدران به را فرزندان [ایمان] بیانی به یا برمی گرداند… را پدران است:«ایمان آمده ٤

است! پدران به رجعت و بازگشت از صحبت اینجا که کنید دقت برمی گرداند.»
اساس [بر اگر می کنم. بازگو خدمتتان را رسالت این تمایز وجه  شما اجازه ي با پس ٣٢٢
در باید که پیداست بازگرداند، یا بسازد مرجع فرزندان براي را پدران ایمان دیدگاه] آن
آیا داد. خواهد قرار مرجع را شریعت راستا همین در او کند. انکار را مسیح راستا همین
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آیا می آوردند. جا به را شریعت پدران می آوردند. جا به را شریعت پدران است؟ درست
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می شوید؟ مطلب متوجه

مالکی در چنانکه خود رسالت تحقق راستاي در الیشع آن آمدن زمان کیفیت به ٣٢٣
می شود. حاضر تنها ایلیا که پیداست ٤ باب مالکی از کنید. توجه است، آمده ٤ باب

می شود، یهودیان متوجه ي او رسالت ١١ باب مکاشفه اساس بر که زمانی اما ٣٢٤
می زند-گروه هم به را خود دستان برانهام [برادر کرد. خواهد همراهی را او موسی
متوجه می کنید؟ مالحظه ذّره . یک حتی نیست، سردرگمی هیچ جاي پس تألیف.]

می گویند:«آمین.»] [جماعت می شوید؟
حضور از صحبت بود. خواهد تنها خود ظهور زمان در ٤ باب مالکی الیشع آن ٣٢٥
پایه ي بر قول این کرد. خواهد ظهور «ایلیا» آن موسی. همراه به ایلیا نه و ایلیاست
را فرزندان «ایمان تا آمد خواهد تاریخ مرحله ي واپسین در ایلیا که است الهام همان
از صحبت اینجا در سازد.» مرجع آنها براي باز را پدران آغازین ایمان و کند برقرار
آن از را مردم همه ي ضّدمسیح که حالی در است شما به رسوالن ایمان بازگرداندن
نیز بخش ها دیگر که پیداست و بسازد» مرجع «تا بازگرداند» «تا است. کرده دور ایمان

می کنید؟ مالحظه آمد. خواهد تنها او که دارند اتفاق امر این تأیید در
تن هزار چهار و چهل و صد آن براي یا کلیسا جهت به او اما مقدس… کتاب ٣٢٦
صحبت آنها دو هر درباره ي متن آن در دو… هر از صراحت به مقدس کتاب می آید.
نخست رسالت پس اتفاق! به دو هر تنهایی. به آنها از یکی درباره ي نه است شده
او او… سازد. مرجع آنها براي را شریعت باز باید گویی که نبود یهودیان شامل ایلیا
است. همان «او آمین. می آید، نفر هزار چهار و چهل و صد آن به مسیح بشارت براي
باره این در مبادا پس است چنین آمین! شود.» منقطع بود قرار که مسیح همان بله،
دروغ روي هیچ به مقدس نگاشته هاي نیست. گیج کننده هیچ شوید. تشویش دچار

ابداً. نمی گویند،
این دیدن با نمی گنجیدم! خود در دیگر امر این مشاهده ي شوق از شکر! را خدا ٣٢٧
تنها او دیدم. را اول دوره ي در ایلیا آن ظهور شکرت.» گفتم:«خداوندا، بی اختیار روند
ولی کردم مشاهده را ایلیا بازگشت آن، از بعد دور ه ي در سپس کرد. ظهور تنها بود،
آمین! خداوند. بله بله، است. چنین گفتم:«پس می خوردند. چشم به نفر دو فضا آن در

بود. ترتیب این به دقیقًا هللویا!» می بینم. اکنون هم
خدا اما می شد. تفاهم سوء دچار عزیزي بسا چه نمی کردم اشاره نکته این به اگر ٣٢٨

کردم. اطاعت هم من و کنم یادآوري را آن فرمود من به
نگه زنده اولشان رسالت پایان از پس را مردان این خدا که باشید داشته توجه ٣٢٩
انجام را خود رسالت شکل زیباترین به آنها بگیرد. کار به را آنها باز آینده در تا داشت
صاحب بار پنج ایلیا روح که کنید تأمل نکته این در می کنید؟ مالحظه بودند. داده
زنده دوباره خدمِت ایفاي براي هدفی؟ چه با ولی بار. دو موسی ولی می شود رسالت

شدند. داشته نگه
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در دو هر آنها ندهید. راه خود ذهن به را تصّوري چنین نمردند، دو آن از یک هیچ ٣٣٠
باشید داشته یاد به ولی شدند. دیده زنده هیئت تبدیل کوه در عیسی با گفتگو زمان

کنند. تجربه را مرگ باید آنها که
مسیح از کامل نمونه اي جایگاه در واقع به مرگ تجربه ي وجود با موسی البته البته، ٣٣١
فرشتگان نشد. آگاه او دفن مکان از احدي می کنید؟ توجه امر این به آیا کرد. رستاخیز
چرا؟ بله. کردند. مشایعت را او فرشتگان می کنید؟ مالحظه بردند. خود با را او و آمدند
پرده ي پشت وارد او قولی به ببرد. مقصد آن به را موسی نبود قادر فانی انسان هیچ زیرا
مشایعت را او فرشتگان از شماري که شود عرض بود. قرار این از مسئله شد، نمایش

نشد. آگاه هیچ کس می بردند. خود مقصد به را او باید چون کردند
از شیطان است. درست کرد. جدال مالئک رئیس با او نشد. آگاه هم شیطان ٣٣٢
می پیمود، را سرزمین خود نگاه با دیدم. آنجا لرزان را «او نبود. آگاه هیچ موسی سرنوشت
آخرین براي را او دیدمش. بود لرز سراپا که حالی در می کرد. نگاه همه و کودکان به

دیدم.» صخره آن از رفتن باال حال در
این من خواسته ي آسمانی! صخره ي آن بله، است! آسمانی صخره ي آن از سخن ٣٣٣
آن… پس آقا! بله، بایستم! آسمانی صخره ي همان روي بر خود راه پایان در که است
بخوانند. را کوتاه سرود این می آیند اینجا به وقتی دارند عادت من پوست رنگین برادران
هم من آقا! بله، می ایستادم.» ایستاد، موسی که صخره اي روي بر یقینًا می توانستم «اگر

هستم. آنجا ایمان راه از اکنون هم بایستم. آسمانی صخره ي آن روي بر می خواهم
پیش در بسیاري کارهاي باز ولی بود شده خسته دیگر ایلیا باشید، داشته یاد به ٣٣٤
وجود خستگی تألیف.] می خندند-گروه جماعت می کند. مکث برانهام [برادر داشت. رو
اّرابه اي [خدا] شد، چنین بله، بیاورند. را او تا فرمود خدا پس بود فراگرفته را ایلیا
پس برداشت. را او [«آمین.»] است؟ درست کنند. حاضر برین سراي در را او تا فرستاد
برایش دیگري مأموریت خدا داشت. نگه زنده را او پروردگار بلکه نمرد روي هیچ  به  ایلیا
ایلیا خویش روح با پیداست چنانکه و کند مسح را فردي تا فرمود پس داشت. نظر در

کرد. هدایت بیرون به را
به نگاهی زمینه همین در و بچشند. را مرگ طعم باید نیز آنها وجود این با اما ٣٣٥
این چهارچوب در چون می کنیم منظور را مکاشفه پس می اندازیم. ١١ باب مکاشفه
کنید دقت آن به می اندازیم. نگاهی ١١ باب مکاشفه به می کنم. اشاره آن به مبحث
را مرگ طعم باید دو هر آنها آقا. بله، نه. یا می شوند کشته دو هر آنها که ببینید تا
اجازه ي با چشید. خواهند را مرگ طعم رسالتشان پایان از پس آنها آقا. بله، بچشند.

می کنیم. شروع را ٧ آیه ي از ١١ باب مکاشفه شما
برمی آید هاویه از که وحش آن رسانند اتمام به را خود شهادت چون… و

کرده… جنگ ایشان با
توجه شده اند، پیدا مقدس غلتندگان گروه آن باز ندارد، تحمل یاراي هیچ او بله، ٣٣٦

خوب. بسیار خوب. بسیار دارید.
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ایشان و یافت خواهد غلبه کرده، جنگ ایشان با برمی آید… هاویه از که …
کشت. خواهد را

هستند. نمونه حکم در کامًال آنها کنید. توجه رخدادها روند به ٣٣٧

معنِی به که عظیم… شهر عام شارع عام-در شارِع در ایشان بدن هاي و
مصلوب نیز ایشان خداوند که جایی است، مسمّی مصر و سدوم به روحانی…

کنید.) توجه (اورشلیم، ماند. خواهد گشت،
بله. (نمی چشند؟) بچشند. را مرگ طعم رسالتشان پایان در باید آنها ترتیب این به ٣٣٨

ایلیا رسالت است. فرشته هفتمین رسالت یا فرشته هفتمین خدمت از سخن چرا؟ ٣٣٩
این منظورم باشد، چنین نمی تواند چرا نه، چرا خیر… است. ارتباط در هفتم فرشته ي با
ایلیا مانند هم او چون دهد انجام را فرشته هفتمین خدمت نمی تواند موسی که است
هر در ایلیا، گفت:«اي و نفرستاد خدا چرا آنها… چرا نیست. مرگ  پذیري وضعیت در
می فرستم»؟ تنهایی به را موسی من-من پس کرده اي. کار بسیار جا همه در و شرایط…

چیست؟ دلیلش
نبی ایلیا رسالت انداخت. تفحص گرایانه نگاهی موسی رسالت به باید که اینجاست ٣٤٠
یهود قوم ویژه  ي شریعت گذار موسی که حالی در می گرفت بر در را ملت ها همه ي
ایلیا… کنار در موسی حضور دلیل بازگوکننده ي… تا می شود حاضر موسی آمین. بود.
پس می آوریم.» جا به را شریعت اینجا در همچنان ما کنید، می گویند:«صبر یهودیان
مالحظه شکوهمند! چه کرد. خواهد همراهی را او ایلیا و می شود حاضر خود موسی
فرستاده عبرانیان براي تنها موسی کنید؟ دقت آمد. یهودیان براي تنها موسی می کنید؟
نبی جایگاه در موسی می گرفت. بر در را ملت ها همه ي ایلیا رسالت که حالی در شد
شریعت همان موسی پیغام می کنید؟ مالحظه یافت. رسالت یهودیان شریعت گذار و

بود. تورات
او آقا. بله، ساخت. مخاطب را فرقه ها و مو کوتاه کرده زنان او بود؟ چه ایلیا پیغام اما ٣٤١
می گفت:«شما شده بزك چهره هاي آن به خطاب می کرد. صحبت مالحظه کاري بدون

نمی کرد. مالحظه کاري هرگز ایلیا که راستی به شد.» خواهید سگان خوراك
درآورد سر بیابان از سرراست او گرفت، قرار یحیی بر ایلیا روح که زمانی سپس و ٣٤٢
تعلق آن یا این به که مبرید می گفت:«گمان یحیی آري. داد. انجام را کار همان و

برانگیزاند. ابراهیم براي فرزندانی هم سنگ ها همین از می تواند خدا دارید.»
شوهر برادر با ازدواج قصد که بگویی من به گفت:«می خواهی و کرد رو هیرودیا به ٣٤٣
او هولناك! چه اسفناك! چه برادران! نیست!» روا تو بر کار گفت:«این داري.» را خود

بله. کرد. مخاطب چنین را زن آن
چهار و چهل و صد آن تا بکشند انتظار زمانی باید جان ها آن باشید داشته توجه اگر ٣٤٤
نگاشته هاي میان پیوند حکم در امر این مگر… مگر، خوب برسند. شهادت به هزار…

است. مقدس
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چنانچه کنم. مرخص را شما موقع به باید و است جلسه پایان زمان اینک گویی ٣٤٥
می گویند:«بفرمایید!»- [جماعت کنم. اشاره نکته چند به باز مایلم باشید داشته تحمل

هستم. کردن عرق حال در خودم است. گرم هوا که می دانم البته تألیف.] گروه
آتش سراسر دلم آن زیبایی از دارم. مهمی گفتنی باز که باشید گوش سراپا ولی ٣٤٦
خدا حضور در را مطلب این دهید اجازه  باشید. نکرده فراموش را آن امیدوارم بله، است.
آیا ببینم. سفید جامه اي با را عزیزانم تازگی به داد اجازه خدا فیض بگویم. خدمتتان
آیا دارید؟ خاطر به تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می آورید؟ یاد به را آن
غیریهودي عروس همان امت ها عروس [«آمین.»] پیش؟ چندي دارید، یاد به را ماجرا

بودند. سفیدپوش همه دارد. حضور جایگاه آن در اکنون
بیشتر کمی یا سال یک کمابیش افتاد. اتفاق جلسه اي پی در بودم. شده بیدار ٣٤٧
به خطاب و نشستم. شدم، بیدار که خواب از صبح  روز یک می گذرد. اتفاق آن از
مدرسه  به را آنها تا می شدم بلند باید بچه ها… نکرد. حرکت او گفتم:«عزیزم؟» همسرم
خدمتتان خوب، بسیار نزدیکی ها. همین در است قدیمی مدرسه ي منظور برسانم،
شرایطی چنین در می دانید که همان طور دادم. تکیه برخاستم که تخت از شود عرض
شکل این به پس داریم. سّنتی تخت خوابی می دهد. تکیه بالین به و می نشیند آدمی

دادم. تکیه را خود پشت
می خواهی اگر شده اي. ساله سه و پنجاه دیگر تو پسر، می گفتم:«اي خود به و ٣٤٨
پیرتر-مسن تر دیگر وقت چند تا که نیست روا درنگی هیچ دهی انجام خدا براي کاري

کنید. توجه بدهی.» انجام کاري که بود خواهی این از
به زمانم دیگر پسر، گفتم:«اي خود به است.» درست کردم:«می دانی، فکر باز و ٣٤٩
از بیشتر سال یک گفتم:«اکنون می شوم.» راهی روزها همین از یکی در می آید. سر
را آن شوم. راهی زودي به باید که گفتم:«دیدم می کنید؟ مالحظه کرده ام.» عمر پدرم
می خواستم گفتم:«همواره خود به نداده ام.» انجام خدا براي کاري تاکنون ولی دیدم.
دست بی درنگ باید دهم انجام کاري است قرار گفتم:«اگر دهم.» انجام کاري خدا براي
چه باید نمی دانم که اینجاست مشکل ولی کنم. کاري بخواهم اگر بله، شوم، کار به

است.» قرار این از موضوع بگیرم. پیش در را روشی
به را او بازگشت که بمانم زنده قدري به امیدوارم مرد، اندیشیدم:«اي خود با باز ٣٥٠

باشم.» روح یک یا شبح یک نمی خواهم ببینم. چشم
می کردم گمان همواره نوعی… آن می دانید شما و می ترسیدم. روح ها از همیشه ٣٥١
می کند، حرکت سفید ابر از هاله اي در که ببینم حالتی در را نویل برادر شاید که
به قادر که حالی در او و نویل.» برادر می گفتم:«سالم و چیست. منظورم می دانید
می شدم متوجه من و برانهام.» برادر می داد:«سالم، پاسخ دیگري حس با نبود صحبت
می دهم همیشه که همان طور دهم دست او به می خواهم بله. است. نویل برادر او که
آن در او اما دهم دست او به می خواهم کنید، دقت است. انسان او که می دانم زیرا
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است. شده گذاشته قبر در شخصی چنین زیرا است ذهن از دور ندارد. دستی حالت
می کنید؟ مالحظه

می خواهم من… نبینم.» چشم به را روزي چنین امیدوارم گفتم:«خدایا، خود به ٣٥٢
دست از می ترسیدم اینکه نه می ترسیدم مرگ از کنم. اعتراف خدمتتان را حقیقتی
داشتم دوست بمانم. انسان می خواستم شوم. تبدیل روح یک به نمی خواستم ولی بروم
شکل همین می خواستم دارید. توجه بکشم، انتظار شدن ربوده براي حالتی چنین در
و بودم کشیده دراز آنجا می زند. پرسه که شوم تبدیل روح یک به نمی خواستم بمانم.

بود. کرده مشغول خود به مرا ذهن افکار این
تألیف.] می زند-گروه بشکن برانهام [برادر داد. رخ چیزي ناگهان ولی ٣٥٣

آگاه رؤیا این محتواي از همه شما دارید. خبر مسئله این از شما که می دانم و ٣٥٤
نکرده تجربه را کیفیت این در رؤیا هیچ گاه که گفت باید بود، رؤیا حالت در اگر هستید.

می بینم. رؤیا کودکی از هرچند بودم.
خود به می شوم. خارج خود کالبد از کردم احساس و داد. رخ چیزي ناگهان ولی ٣٥٥

می کنید؟ مالحظه رفتم.» سو آن به بله، ُمردم، گفتم:«دیگر خود با و گفتم:«واي.»
دوستان، کنم.» نگاه خود سر پشت به گفتم:«باید خود به و شدم فضایی وارد ٣٥٦
می کنید؟ مالحظه بود. واقعی هم فضا آن است، واقعی اینجا حضورم که قدر همین
و کشیده دراز بودم. خوابیده تخت روي بر آنجا من کنم. نگاه سر پشت به تا برگشتم

بودم. همسرم کنار
می کنید؟ مالحظه است.» قلبی حمله ي یک احتماًال خوب، گفتم:«بسیار خود به ٣٥٧
خود به پس می نمود. شیرین مرگی چنین ولی ُمرده ام.» گفتم:«بله، خود به
آنجا هم گفتم:«شگفتا. خود با و کردم نگاه نکشیدم.» دردي هیچ کردم. گفتم:«سکته

ایستاده ام.» اینجا هم و کشید  ه ام دراز
و الجوردي. و بی کران پهناور، چمنزاري بود، وسیعی فضاي برگشتم. پس ٣٥٨

چیست؟» دیگر گفتم:«این
می آمدند، فرادست که دیدم سفیدپوش سراپا جوان دختر هزار هزاران ناگهان ولی ٣٥٩
خود به می آمدند. من سوي برهنه پا آنها بود. آویزان و بلند کمر به تا موهایشان

چیست؟» دیگر گفتم:«این
می آمدند. آنها و کردم نظر سو این به و بودم آنجا کنم، نگاه سو آن به تا برگشتم ٣٦٠
می توانستم نبودم.» خواب حالت در اصًال «من-من-من-من گرفتم. گاز را خود انگشت

دارد.» شگفتی وضعیت فضا این خوب، گفتم:«بسیار و کنم. حس
بودم! ندیده زیبایی آن به بانوانی تاکنون می آمدند. دوان دوان بانوان آن همه ي و ٣٦١

پیش می آمدند… دوان دوان همین که و می آمدند. من سوي به شتاب با همه
من به زن ستیزي برچسب هرچند شود، عرض نسبت… کمی همیشه می دانید ٣٦٢
اما است. جواهري چون… خوب خانم یک معتقدم نیست. درست سخن این ولی زده اند
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هیچ جلف و بدنام زنان بله، شماست.» خون در «آب ناشایست زنی سلیمان، قول به
نیستند. ارجمند برایم

گردنم دور را خود دستان و آمدند. فرادست همه بانوان آن توصیف این با پس ٣٦٣
را حرکتی چنین هیچ روي به  من که می دانید شما بود. عادي غیر این انداختند.
شکلی به باید هستم مختلط جمع در اینکه به توجه با آنها… بنابراین نمی پذیرم.
مرا آنها از یک هر ولی بودند خانم همگی بله، بودند. خانم آنها کنم. بازگو را موضوع
سپس و می کشید آغوش در مرا یکی ما!» عزیز می گفت:«برادر و می کشید آغوش در

بود. دیگري نوبت
معنی کردم:«خوب، فکر خود با می کردم. نظاره تنها بودم مبهوت که حالی در ٣٦٤
داد؟» رخ اتفاقی گفتم:«چه خود به بودم. فضا آن در می کنید؟ مالحظه چیست؟» آن
اینجا همزمان و بودم خوابیده تخت روي پایین آن آنجا کردم. نگاه خود سر پشت به

نمی شوم.» متوجه من-من است. غریب و عجیب گفتم:«چقدر خود به بودم. ایستاده
آغوش در مرا و ما!» عزیز می گفتند:«برادر بلند صداي با شادمان سراپا بانوان آن و ٣٦٥

بودند. خانم کلمه واقعی معناي به می کشیدند.
حرف به تحمل با شما که… می برم کار به را عباراتی اگر ببخشید مرا خواهران، ٣٦٦
برایم نیستیم. مسیحی پس باشیم نداشته پاکی فکر اگر و می کنید گوش خود دکتر

نیست… مهم
فرشته ي که نبودم بیش پسربچه اي است. گواه خدا کرده ام. زندگی پاکی در همواره ٣٦٧
این و کنم. پرهیز مشروبات و دخانیات از و نسازم آلوده را خود تن فرمود من به خداوند
گناهکاري که هنگامی حتی آورده ام جا به را الهی امور خدا فیض به است. بوده واقعیت

و… نبودم. هوس آلود پیوندي پی در نبودم، بیش
زنی دهد اجازه مردي هر اگر پس زنانه جنس از زن و است مردانه جنس از مرد ٣٦٨
و هستید که شما نمی کند فرقی است. برانگیز احساسات کار این بگیرد، آغوش در را او

نمی کند. صدق شما درباره ي مسئله این که نگویید من به باشید تندرست اگر
خبري متفاوت سلول هاي از آنجا در زیرا بود نخواهد چنین برین جایگاه آن در اما ٣٦٩
فرآیند آنجا نیست. تصّورپذیر گناه امکان فضا آن در توصیف این با پس بود نخواهد

بود. خانوادگی محبت بانوان این براي متصّور پیوند تنها بود. رسیده فرجام به تبدیل
یک من اعتقاد به بودند. جمال و کمال صاحب و دیدنی راستی به بانوان آن ٣٧٠
نشان خود از بانو یک درخور رفتاري و دارد درستی منش که است کسی خوب زن
ظریف چیز هر من است. زمین روي بر جواهري همچون و نمونه خانمی چنین می دهد.
رفتاري شرایطی هر در و دارد نگه را خود حدود که خانمی هر گمانم به می پسندم. را
من اعتقاد این باالست. جایگاهی صاحب راستی به دهد، نشان خود از بانوان درخور
همان است، ضّدمسیح و مسیح مانند درست نیست چنین که کسی معتقدم است.

است. چیز
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است، نجابت نمود که زیبا اسب یک مثل می کنم. تحسین را طبیعی پدیده ي هر ٣٧١
نیک منظر، مرد یک ظریف، زن یک زیبا، کوه یک دیگر، پدیده  اي هر یا زیبا. اسبی بله،
را چیزهایی چنین همیشه می کند، حفظ را خود خدادادي شکل که پدیده ا ي هر

کرده ام. تحسین
و می کشیدند آغوش به مرا اینکه وجود با بودند. کمالی هر صاحب بانوان آن و ٣٧٢
می کنید… درك را منظورم نبود، صورت پذیر فضا آن در گناهی هیچ ولی بودند خانم
دستان یکبار برانهام [برادر نداشت. معنایی بودن زن و بودن مرد یعنی جنسیت دیگر

بودند. من خواهران کامًال آنها شکر! را خداوند تألیف.] می زند-گروه هم به را خود
جوان بسیار دیدم کردم، نگاه خود دستان به کردم… شروع و کردم. نگاه من ٣٧٣

من… و بودم. شده جوان بسیار هم من کردم، نگاه خود به بعد هستند.
آرایشگر یک بودم بچه وقتی دادم. دست از را خود موهاي بودم جوان مردي وقتی ٣٧٤
همیشه مسئله این شد. موهایم ریزش باعث این و گذاشت کربولیک اسید آنها روي
سرم پوست پیداست چنانکه زیرا می خورم سرما زود بسیار و بوده معضل آفرین برایم
کربولیک اسید اینکه به توجه با اما دارند ریشه هنوز موهایم است. شده نازك بسیار

ندارند. رشد امکان دیگر است سوزانده را آنها
تکه یعنی خریدم کاله گیس نوعی خود براي من… که هنگامی همسرم رفتم. من و ٣٧٥
آن گذاشتن سر بر از همیشه اما بپوشانم. را سرم و بگذارم خود سر روي بر که مویی

نمی پسندم. را مصنوعی چیزهاي من و دارد. مصنوعی ظاهري زیرا می کشیدم خجالت
کردم. چنین مدتی براي می کنم.» استفاده بلند کاله یک از گفتم:«پس خود به و ٣٧٦
من هدف آنها ادعاي به چون می دادند من به «اسقف» لقب کردند؟ چه مردم می دانید

می گذارم.» کنار را گفتم:«آن پس می کنید؟ مالحظه کار… این از
پنجره ها شما وقتی اکنون و می سازم… بینی آب ریزش مشکل با حاضر حال در پس ٣٧٧

می شوم. بینی آب ریزش دچار می شود وارد هوا کمی اینکه محض به می کنید باز را
منافذ داد:«خوب، پاسخ او بدانم. مورد این در را نظرش تا کردم مراجعه پزشک به ٣٧٨
یک می کند. حرکت هوا می کنید. عرق موعظه زمان در هستند. باز شما مربوطه ي
صبح خاطر همین به می شود. شما گلوي وارد سپس و مخاط وارد سرمازي میکروب

است.» قرار این از موضوع می گیرد. درد شما گلوي بعد روز
آنها داشتن از چقدر باید که نمی دانید دارید مو که عزیزانی شما کنم عرض پس ٣٧٩

می کنید؟ مالحظه است. درست باشید. شاکر
دست از را خود دندان هاي اگر روزها همین از یکی دارم… که شدم متوجه آري، ٣٨٠
دهم. ادامه زندگی به آنها بدون اینکه یا کنم جایگزین مصنوعی دندان با را آنها باید دهم

بخواهد آقایی اگر نمی کنم فکر خوب، بسیار شخصی… کسی-اگر اگر پس ٣٨١
درست شکلی به را موهایش مو تِل یا ابر با خانمی اینکه یا بگذارد سر بر کاله گیسی
می کنید کاري چنین اگر اما-اما می کنید؟ مالحظه باشد. داشته اشکال باشد، کرده
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با دارد بستگی می کنید؟ مالحظه می دهید. انجام را کار این نّیتی چه با دارد بستگی
و… می دهید. انجام را کار آن قصدي چه

بود. مو از پوشیده باز زدم دست که خود سر به بودم، ایستاده آنجا حال بهر اما ٣٨٢
خوب، گفتم:«بسیار خود به بودند! جوانی از سرشار همه آنها بودم. شده جوان زیبا! چه

دوان… دوان آنها همه ي و هستند.» اینجا آنها است! شگفت انگیز
کرد… نگاه او می آید. هوپ که دیدم می آمدند، من چشم جلوي آنها که حالی در و ٣٨٣
بود. زیبا اندازه همان به رفت. دنیا از سالگی دو و بیست در او می دانید که همان طور
بود. آلمانی تبار او بودند. مشکی و بزرگ چشمانش دارید، یاد به را او شما از بسیاري
نزدیک او-او همین که گفتم:«پس خود به بود. آویزان پشتش تا وي مشکی بلند موهاي
برسد، اینجا به وقتی می دانم گفت. خواهد چنین او که می دانم بیل. گفت: خواهد شود،

بیل.» می گوید:
آغوش در مرا می آمدند فرادست که بانوان آن از یک هر بودم. تماشا حال در ٣٨٤
همه ي کردم… فکر خوشحالیم!» بسیار دیدنت از عزیز، می گفتند:«برادر و می گرفتند
عرض خدمتتان بود، متفاوت موهایشان رنگ هرچند داشتند یکسانی پوشش آنها
بودند جوانی از سرشار آنها همه ي بور. موهاي مشکی، موهاي قرمز، موهاي شود،

می آمدند. پیش و
کرد.» خواهد صدا چه مرا ببینم گفتم:«کنجکاوم خود به می آمد، نزدیک هم هوپ ٣٨٥

بانوان رفت. و گرفت آغوش در مرا عزیزم!» گفت:«برادر و انداخت من به نگاهی ٣٨٦
دیگري. بعد و کشیدند آغوش در مرا و آمدند نیز دیگر

از گروهی که برگشتم خود سوي این به و رسید. گوشم به صدایی و سر سپس ٣٨٧
و مشکی مو آنها بودند. ساله بیست کمابیش همگی جوان، مردانی شدند، پیدا مردان
آغوش در مرا و دویدند من سوي به بودند. برهنه پا و سفیدپوش همه بودند. بور مو

عزیز!» زدند:«برادر فریاد و کشیده
خود به بودم. خوابیده آنجا همچنان برگشتم که عقب به رفتم. فرو فکر به ٣٨٨

است.» شگفتی وضعیت گفتم:«بله،
بودم. ندیده صدایی چنین هرگز ساخت. مخاطب مرا و برخاست صدایی آنگاه و ٣٨٩
مرا مردان از گروهی سپس پیوسته اي.» خود خویشان به آمده اید، گرد هم گفت:«شما

گذاشتند.» این مانند مرتفعی چیز بر مرا و بردند باال و برداشتند
کردید؟» چنین پرسیدم:«چرا

داشتی.» رهبري جایگاه زمین در تو داد:«چون پاسخ
نیست.» درك قابل برایم گفتم:«ولی پس

باالي از درست بله، نبود. رؤیت قابل برایم صدا آن می کرد. گفتگو من با صدا آن و ٣٩٠
می کرد. گفتگو من با سرم
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بود… او دادم:«من… ادامه و ببینم.» را عیسی می خواهم ُمرده ام، اگر گفتم:«خوب، ٣٩١
ببینم.» را او می خواهم پس بود. من زندگی همه ي او

است.» باالتر هنوز او ببینی. را او نمی توانی تو حاضر حال فرمود:«در صدا آن
انسان ها، مقصد و ششم جایگاه است، قربانگاه زیر فضاي همان این بگویم خدمتتان ٣٩٢
جایگاه فضا آن می دهد. تشکیل را خدا به مربوط بُعد که هفتم جایگاه نه دارید؛ توجه

بود! ششم
به گفتم… و می شدند. رد دیدگانم برابر در و بودند آنجا آنها مردم-همه ي آن و ٣٩٣
هرگز را آنها پیش تر بودند. جایگاه آن در افراد این از تن میلیون ها کردم، نگاه آنجا
آغوش در مرا و می آمدند هنوز مردان و زنان آن گرفتم قرار آنجا وقتی و بودم… ندیده

بودم. آنجا من و می کردند. خطابم «برادر» و می گرفتند
قوم به یعقوب که همان طور پیوسته اي، خود قوم به فرمود:«تو صدا همان سپس ٣٩٤

پیوست.» خود
افراد این همه ي مگر هستند؟ من خویش و قوم افراد این همه ي پرسیدم:«مگر

هستند؟» برانهام
کردي.» هدایت مسیح سوي به تو که هستند افرادي اینها داد:«خیر، پاسخ

افراد دیگر به آمد. فرادست شتابان زیبایی بسیار خانم کردم. نگاه خود دور به ٣٩٥
به عزیز!» گفت:«برادر و انداخت من دور را خود دست داشت. شباهت جمع آن

کرد. نگاه من
داد. ادامه خود راه به چنین و می ماند.» فرشته یک به من! گفتم:«خداي خود به ٣٩٦

نشناختی؟» را گفت:«او صدا آن
نشناختم.» را او کردم:«خیر، عرض

پرسید:«پس کردي.» هدایت مسیح به را او که داشت سال نود از گفت:«بیشتر ٣٩٧
بود؟» خوشحال چنین این دیدنت از چرا که شدي متوجه

داشت؟» سال نود از بیش زیبا دختر پرسیدم:«این
خاطر همین گفت:«به کرد.» نخواهد تغییري هیچ گفت:«دیگر داد:«بلی.» پاسخ ٣٩٨

عزیز.» برادر می گفت
افراد این بودم؟ هراس در موضوع این از که شگفتا من! کردم:«خداي فکر خود با ٣٩٩
جایگاه آن در بودن از آنها بودند. درنیاورده سر ناکجاآباد از آنها هستند.» ملموس

نمی کردند. خستگی احساس
نمی بینم؟» را عیسی چرا پرسیدم:«پس و

خواهی داوري و آمد خواهد تو نزد اول او آمد. خواهد روزي هم او داد:«آري، پاسخ ٤٠٠
کردي.» هدایت توبه سوي به که هستند کسانی افراد گفت:«این شد.»

شد؟» خواهم داوري راهبر یک عنوان به است… این گفتم:«منظورت و ٤٠١
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داد:«آري.» پاسخ
شد؟» خواهند داوري شکل همین به رهبران همه ي پرسیدم:«آیا و ٤٠٢

داد:«آري.» پاسخ
چطور؟» پرسیدم:«پولس

شد.» خواهد داوري خود قوم با داد:«او پاسخ او
خواهند وارد نیز من جماعت پس شدند داخل او جماعت اگر خوب، گفتم:«بسیار ٤٠٣
نام به گفتم:«او است. چنین کردم.» اعالم را کالم همان کاست بی کم و من زیرا شد

من…» وعظ کردم. کار همین هم من داد، تعمید عیسی
می کنیم!» تکیه آن بر گفتند:«ما و کردند فریاد یکباره به تن میلیون ها و ٤٠٤

جایگاهی چنین در که می دانستم پیش از اگر شکوهمند! گفتم:«چه خود به من و ٤٠٥
به ورود از نیست درست می کوشیدم. سخت اینجا به مردم هدایت در می گیرم، قرار

آنگاه… و است!» تماشایی اینجا بمانند. باز جایگاه این
و نوشیدن و خوردن از مکان این در آنگاه… و آمد خواهد روزي فرمود:«او باز ٤٠٦

هستیم.» یک همه ما نیست. خبري خوابیدن
بلکه نیست عالی است. کمال درجه ي از فراتر بلکه نیست کمال درجه ي این آري، ٤٠٧
فضا آن توصیف براي نمی گنجد… تصّور در آن… بیان در صفتی هیچ است. عالی از برتر

بس. و می شوید نائل جایگاه به تنها نیست. زیبنده لغت فرهنگ در واژه اي هیچ
کاري چه بعدي مرحله ي در ولی بود. خواهد کامل این اندیشیدم:«آري، خود با ٤٠٨

کرد؟» خواهیم
داوري را شما خدمت یا شما او و هستیم… ما و می آید عیسی وقتی فرمود:«آنگاه ٤٠٩
خوب، بسیار گرفت.» خواهیم را بدن ها و بازمی گردیم زمین به ما سپس کرد خواهد
گفت:«سپس است. مقدس نگاشته هاي عین این بود. نکرده خطور ذهنم به مسئله این
این در ما خورد. خواهیم سپس و برمی گیریم را بدن ها و گشت بازخواهیم زمین به ما
زمان در اما خورد خواهیم آنجا گفت:«ما می رویم.» خواب به نه و می خوریم نه مکان

زمین.» به خود بازگشت
در آن از که شگفتا زیباست! نیست! فوق العاده مگر می کنم:«زیباست، فکر خود با ٤١٠
کمال و کمال و کمال این بترسم؟ مرگ از مقصدي چنین وجود با چرا بودم. هراس

است!» فوق العاده این است.
که همان  طور می کنید؟ توجه بودیم. مذبح زیر ما می کنید مالحظه چنانکه ٤١١
جستن براي او آمدن انتظار و مذبح زیر جایگاه به درست فضا آن می کنید مالحظه
تا جست خواهد باز را خاك در خوابیده بدن هاي بله، می شود… مربوط خوابیدگان

همان. ما قیام و همان او آمدن پس کنیم رستاخیز
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یعقوب و اسحاق و ابراهیم پیداست چنانکه و آمد فردوس از عیسی که همان طور ٤١٢
جایگاه آن از را بودند نخست قیامت راه به چشم که کسانی تمام ترتیب همین به و

شدند. ظاهر بسیاري بر و شدند شهر وارد آنها برآورد.
سراسر بود، که هرچه یا رؤیا پیغام دارد. همخوانی مقدس کتاب با سراسر امر این ٤١٣

است. کتاب مقدسی
گفتم:«مگر خود به سپس نیست!» شگرف مگر خوب، گفتم:«بسیار خود به و ٤١٤

نیست…؟» شگفت انگیز…
همیشه که شده اي زین  اسب کردم. نگاه و شنیدم. اسب شیهه ي شبیه صدایی ٤١٥
می کردم. فکر او به همواره بود، آنجا پرنس می کردم، استفاده آن از سوارکاري براي
گیرد. آغوش در مرا تا گذاشت شانه ام روي بر را سرش آنگاه بود. من کنار و آنجا او
دورش را خود دست می کرد… چنین او و می دادم قند او به که زمانی همان مثل می دانید

بود.» خواهی اینجا که می دانستم گفتم:«پرنس، انداختم.
بود. آنجا هم وفادارم سگ لیسید. را دستم چیزي کردم احساس

شانزده بکشم. را شرت آقاي که خوردم قسم داد، سم او به شرت آقاي وقتی ٤١٦
در تفنگ من بود. داده سگ به سمی گوشت تکه اي او داد. سم سگ به او بودم. ساله
داشت. نگه مرا پدر بیاورم، در پا از را او کالنتري وسط در درست داشتم قصد دست
گفتم:«فریتز، چنین او به رفتم. سگ قبر سر بر گفتم:«آري…» باز گفتم:«می کشمش.»
این رسمش کردي. همراهی مدرسه تا مرا و پوشاندي مرا بودي. برایم یار یک مانند تو
به گفتم:«فریتز، کشتند.» را تو ولی کنم مراقبت تو از پیري زمان در هم من که بود
زنده او که می دهم قول تو گفتم:«به ماند.» نخواهد زنده مرد آن که می دهم قول تو
وقتی که دید خواهی می اندازم، گیر خیابان در را او روزها همین از یکی ماند. نخواهند

می گیرم.» را گفتم:«انتقامت و رفت.» خواهم وقتش سر می رود راه
نام در را او و کردم هدایت مسیح سوي به را مرد آن شد؟ چه می دانید هیچ اما ٤١٧
دو آقا. بله، کردم. برگزار را خاکسپاري آیین من مرگش زمان در و دادم تعمید عیسی
جاي به و شد. عوض نگاهم پیداست چنانکه آوردم. ایمان که بود اتفاق آن از بعد سال

کردم. محبت را او نفرت
می کردم. نگاه هم… من و می زد. لیس مرا دست و بود آنجا فریتز به هر روي ٤١٨

در بود. شادي سراسر آنجا نبود. گریه به قادر کس هیچ کنم. گریه نمی توانستم ٤١٩
زندگی سراسر که جایی در پیداست نمی ماند. غم براي جایی خرم و شاد سراسر فضایی
نمی توان می کنید؟ دقت دارید؟ توجه نیست. فنا و مرگ امکان هیچ است، حیات و
خود به است. کمال عین که… است چیزي این و است. جوانی سراسر آنجا شد، پیر
منزل در کردم، عرض چنانکه باشکوه! چه میلیون ها… و نیست!» فوق العاده گفتم:«مگر

بودم. خود
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حال به تا هرآنچه و گفت:«همه بلند آوازي با رسید. گوشم به صدایی آنگاه و ٤٢٠
گفت:«خدا او نمی خواهم. پاداشی هیچ من بود. خدمتم پاداش این داشته اي…» دوست

بخشید.» تو به را دوستارانت همین طور و دلبندان تمام
خدا!» بر گفتم:«جالل

خوبی احساس است؟ شده گفتم:«چه خود به داد. دست من به شگفتی حس ٤٢١
روي گفتم:«به هیچ  می کرد. حرکت تخت روي بر بدنم و کردم. نگاه و برگشتم دارم.»

برگردم.» نده اجازه برگردم. نباید
یافتم. تختخواب در را خود سپس و شود. اعالم باید انجیل اما ٤٢٢

خواندید را بازرگان مردان صداي [نشریه ي] در مندرج مطلب پیش… ماه دو همین ٤٢٣
گمانم به نرمان برادر و باشید. داشته توجه شد، پخش دنیا سراسر در شنیدید. آن از و
یک صورت به و برگرداندند را مطلب همین ایشان باشند. داشته حضور اینجا امشب
نامه نگاري من با خادمان از بسیاري و شد. فرستاده جا همه به کردند. ارسال کوتاه جزوه

کردند… بیان خصوص این در مطالبی و کرده
دست این از مورد صدها می کنم. بیان خدمتتان را نامه ها این از نمونه اي اینجا در ٤٢٤
مردان صداي در شما رؤیاي برانهام، است:«برادر آمده چنین [نامه] این در دارد وجود

بازرگان…»
بازرگانان مجمع عضو دیگر ایشان هرچند هستند، احترام قابل برایم نیکسون تومی ٤٢٥
عضو دیگر که است این واقعیت ولی نمی دانم را وضعیت این علت نیستند. تاّم] [انجیل
در حتی ایشان کردند. نقل آنجا در مرا گفته هاي درستی به ایشان نیستند. مجمع
داد تعمید عیسی نام در پولس که… گفتند:«جایی چنین تثلیثی گرایش با روزنامه ا ي
توجه دادم.» انجام را کار همان هم من و بکنند چنین نیز دیگران که کرد امر و
خود به آنگاه و می کنید؟ مالحظه کردند. بیان درستی به را مطلب ایشان کنید،

عجب!» گفتم:«چه
شما…» رؤیاي برانهام فرمودند:«برادر خود نامه ي در خادمی ٤٢٦

«ربوده توصیف نیستم مایل خوب، گفتند… باشد. افتاده اتفاق رؤیا عالم در شاید ٤٢٧
پس دیدم را آن و کردم پیدا راه آسمان به من اگر پولس… اگر ببرم. کار به را شدن»
به می دانید چنانکه گفت؟ می شود چه یافت، راه سوم آسمان به که پولس مورد در
هم من نبود. توصیف قابل شد، برگرفته اینکه حتی و تجربه آن شرح پولس خود اذعان
نمی توانم بگویم. چیزي باره این در نمی توانم خیر. یا بود کار در شدن ربوده نمی دانم

بگویم. شما خدمت مورد این در چیزي
است خوب و می رسد نظر به روحانی شما رؤیاي برانهام گفتند:«برادر خادم این اما ٤٢٨
گفتند:«حضور باز کردید.» مطرح را فضا آن در اسب حضور مسئله ي که جایی تا البته
همان یعنی کلیسایی عالِم آن روحیه ي جلوه  ي اینجا آیا گفت… آسمان؟» در اسب
نه است آدمیان جاي گفت:«آسمان او می کنید؟ مالحظه می بینید؟ را انسانی خرد

اسب ها.» جاي
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در من، قدیمی دفتر در را نامه این پیش ماه چهار یا سه بیلی پسرم نشستم. پس ٤٢٩
بود. گذاشته کلیسا همین

تحسین برانگیز من براي شما مقدسی کتاب دانش و حکمت عزیزم، گفتم:«برادر ٤٣٠
مسیح زیرا بود فردوس شبیه جایی آنجا گفتم بودم. آسمان در که نگفتم من است.
همین در می توانید تمایل صورت گفتم:«در باشید.» داشته توجه باالست، آن هنوز
است، سفید اسبی بر سوار که حالی در عیسی کنید. مراجعه ١٩ باب مکاشفه به راستا
اسب ها بر او رکاب در مقدسانی ترتیب همین به و می آید آسمانی جایگاه بلندترین از

است. هم چنین نیست. شکی هیچ جاي مسئله این در است. درست هستند.» سوار
دیده گوساله مانند… عقاب مانند، وجودهاي که است بلند جایگاه همان در و ٤٣١
کجا از برگرفتند، را ایلیا و آمدند که اسب هایی آن شگفت، چه خوب، بسیار می شوند

است. درست است. بشري ذهن همیشگی بهانه جویی از مشکل ولی شدند؟ پیدا
پارسا… بسیار و ارجمند برادر آن یوحنا چنانکه گفتم خود به کنید. توجه اکنون ٤٣٢
اشاره نکته این به جلسه اتمام از پیش است خوب کردم فکر شما، حضور به عرضم
اینجا که باشید داشته دقت هستند، آنجا برادرانش که دید خود رؤیاي در یوحنا کنم.
همین به کنید مالحظه می کردند. شکیبایی کمی باید که است برادرانی آن از صحبت
را خداوند بازگشت منتظر مقدسان و خود برادران دیدار اجازه ي نیز من به خدا ترتیب
اما نبودند. آنجا من جماعت نبودند، قربانی مذبح زیر آنها که کنید توجه کرد. عنایت
شهداي مرا جماعت می کنید؟ مالحظه بودند. چشیده را شهادت آنجا در حاضر افراد

نمی دادند. تشکیل مذبح زیر
رأس یعنی دقیقه  ده ظرف باشید. گوش سراپا می خواهم عزیزان شما از اینک ٤٣٣
فردا را حاضر مبحث باشد قرار اگر حتی می رسانم اتمام به را موعظه ده، ساعت

کنم. تمام
آن جزء عروس یعنی داد نشان من به خداوند که افرادي نبودند… آنها کنید. نگاه ٤٣٤
آمرزشگر فیض پذیرش راه از اما نبودند مذبح زیر شهیدان از آنها خیر، نبودند. شهدا
بخشیده سفید جامه  اي آنها به مسیح بودند. کرده دریافت را سفید جامه ي زنده، کالم

گشودن… با نیستم معتقدم بود.
آسوده وجدانم شد. باز ما براي امور آن پنجم ُمهر گشایش با من باور و اعتقاد به ٤٣٥
را خود دیدگاه نکوشیدم پرداختم. موضوع به الهی روشن مکاشفه ي پرتو در زیرا است
یکی در عضویت به حاضر هیچ گاه و هستم فرقه اي تشّکل هاي مخالف چون کنم مطرح

شد. باز برایم اکنون اما نیستم. آنها از
پنجم، ُمهر گشایش برکت به امروز رسید. ذهنم به دیگري موضوع همین طور ٤٣٦
کنم. عنوان را موضوع این می توانم اینجا شد، اصالح جان خفتن آموزه ي همین جا
این من اعتقاد به دارند. اعتقاد جان ها خفتن به حاضر عزیزان از دسته اي که می دانم
به بدن هایشان البته هستند. زنده آنها نیستند. خواب آنها می کند. رد را موضوع آن ُمهر
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هستند، قربانگاه زیر در خدا حضور در بلکه نیستند قبر در جان ها اما است رفته خواب
کنید. توجه

می باشند. استاد که است عزیز برادر آن و من اختالف مورد موضوع هاي از یکی این ٤٣٧
به دارند. حضور اینجا ایشان شاگردان از دسته اي می بینم شده ام متوجه چنانکه و
و الهیات دکتراي دکترا، درجه ي ایشان هستند. بزرگی معلم ایشان که می دانم خوبی
ما میان از اکنون گمانم به هستند. هم شریفی انسان راستی به دارند. اِل.دي پی اچ.اِل
اسمیث اوریا برادر منظورم بودند، توانمند نویسنده اي و شریف مردي ولی باشند رفته
این پیروان از که عزیزانی شما به خطاب پس، است. دانیال مکاشفات کتاب نویسنده ي
تنها… اما بگویم غرور با را این نمی خواهم نیستم… من من… کنید، دقت هستید، آموزه

می کنید؟ مالحظه
خفتن [آموزه  ي] اثبات راستاي در بله، قضیه، اثبات جهت اسمیث برادر ولی ٤٣٨
آسمان در قربانی مذبح هیچ است گفتنی جان، خفتن گفتند:«درباره ي چنین جان ها
اعتقادشان، ایشان-طبق باور به است.» شده اشاره مذبح یک به تنها نمی شود. پیدا
این تخطئه ي پی در من عزیزان… اما می شود. یافت بخور» «مذبح تنها آسمان در
پی در هیچ من دارید. توجه کنم، مالقات سو آن در را او امیدوارم من… نیستم. برادر

نیستم. برجسته عالمه ي این تخطئه ي
را مخالف دیدگاه امر این که سازم نشان خاطر خواستم تنها شود، عرض خدمتتان ٤٣٩
در ُمهر این گشایش پرتو در می شود. اثبات دیدگاه این عکس اینجا در می کند. اثبات
هستند. زنده آنها می کنید؟ مالحظه است. منتفی جان خفتن امکان هر آخر روز این

باشید. داشته توجه می کنید؟ مالحظه نُمرده اند. آنها
پس نباشد آسمان در قربانی مذبح هیچ چنانچه است. توجه درخور نکته این ٤٤٠
کجاست؟ بّره جاي عبارتی به می شود گذاشته آن روي بر گناه براي قربانی که جایی
آن که جایی باشد شده گذاشته آنجا شده ذبح خونین بّره ي آن که باشد جایی باید

الهی… خون
که خوشبو ماده ي آن مقدس کتاب گفته ي به می شود. اشاره بخور خوش بوي به ٤٤١
قربانگاه بر که خون آن برکت به تنها است. مقدسین» «دعاهاي همان می سوزانیدند

می رسند. خدا پیشگاه به دعاها است، گرفته قرار
نیستم برادر این مخالفان از بودند. اشتباه در اسمیث برادر که است روشن پس ٤٤٢
که داشت جا معتقدم دارم، کارشان به نسبت که ارادتی و برادرانه محبت وجود با ولی

بودند. اشتباه در ایشان می کنید. مالحظه کنم، روشن را خود موضع اینجا در
اگر و است شده گشوده دیگر پنجم ُمهر که کنید توجه باشید، داشته دقت ٤٤٣
منتظر می کنید؟ مالحظه شد. بازگو هم دیگري مسائل آن همراه به باشید کرده توجه

خوب. بسیار من… اگر ببینید هستم، سؤال هایم
بّره ي آن عهد، صندوق آن که اینجاست پرسش خوشبو دعاهاي به توجه با اکنون ٤٤٤

کجاست؟ کّفاره جهت به خونین بّره ي همان یعنی خونین زخمی شده ي ذبح
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خیمه ي زمینی، خانه ي این که می گوید:«هنگامی مقدس کتاب که کنید توجه ٤٤٥
را مقدسان آن من که بود جایی همان این می کشیم.» انتظار را دیگري شود ریخته ما

می کنید؟ مالحظه دیدم.
که جمعی در چنین بی پرده اینکه از باز خواهران، کودك… آن که زمانی ببینید ٤٤٦
وقتی کنید. توجه اما می خواهم. پوزش می کنم، صحبت دارند حضور جوان خانم هاي
متوجه می کنند، جنبش و حرکت به شروع کوچک عضالتی می شود باردار مادري
بدن یک طبیعت که همان طور درست و است. طبیعی بدن یک این که می شوید

می دهد… شکل را طبیعی
دلنشین و مهربان سراپا او کرده اید؟ دقت نوزاد تولد از قبل خود خانم به آیا ٤٤٧
خواهد چنین َدم آن در است نبوده چنین این خود زندگی دوران تمام در اگر می شود.

کرده اید؟ دقت مادر یک احساسات به یا بودن فرشته وار به آیا شد.
است. مضحک می کند، مسخره را بارداري مادر گنهکار یک اینکه دیدن نظرم به ٤٤٨

می گذارد. پا دنیا به دارد زندگی یک
معنی اش است؟ دلنشین شیرین احساسات از مملو مادر آن که کرده اید توجه اما ٤٤٩
هرچه کوچک بدن این تا است منتظر روحانی زندگی است، روحانی بدن این چیست؟
دیگر زایش زمان در ولی است شده تولید او قولی به حاضر حال در شود. متولد زودتر

می شود. یکی طبیعی بدن با روحانی بدن می شود. تبدیل مولود یک به
مولود روح القدس از ما است. کرده تولید را ما خدا مقدس کتاب آموزه ي اساس بر ٤٥٠
که هنگامی می گیرد. شکل ما در خدا فرزند یک ماست، در مسیح عبارتی به شده ایم
کالبد و بدنی می آید، بر زمین دل از روحانی بدن این شود، ریخته زمینی بدن این
شود ریخته زمینی خیمه ي این «هرگاه است. آن دریافت منتظر که هست دیگري
خاکی این گرفت. خواهد بر در را نامیرا آن میرا بدن این می کشیم.» را دیگري انتظار
که داریم طبیعی بدنی می شوید؟ منظورم متوجه گرفت. خواهد بر در را آسمانی آن

شد. خواهیم دیگري بدن صاحب اما شده ساخته شکل این در و است گنهکار
آن در را عزیزان این بگویم می توانم شما برادر و شبان جایگاه در که سپاس را خدا ٤٥١

کنید. توجه بله. کردم. لمس خود دستان با را آنها که می دهم شهادت دیده ام، بدن
برگرفته و موسی مرگ از پس بگیرید. نظر در را الیشع آن و موسی کنید. دقت ٤٥٢
گویایی، حواس با و ایستاد هیئت تبدیل کوه روي بر او آسمان، به الیشع آن شدن

بود؟ چگونه او بدن کرد. صحبت شدن، مصلوب از قبل عیسی با خود ادراك و شنوایی
آن وجود این با ولی می گذشت. وفاتش زمان از سال دو کنید، نگاه سموئیل به ٤٥٣
شائول با وضعیت آن در سموئیل فراخواند. غاري در را سموئیل عین دور جادوگر شب
کرد. اِخبار آینده از حتی و داد پاسخ او به و شنید را شائول حرف هاي کرد؛ گفتگو
همچنان سموئیل بود. نشده دگرگونی دستخوش آنجا در او روح پیداست چنانکه باز

بود. نبی یک
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ایلیا مانند روح آن هدایت از پیروي به گیرد، قرار شخص آن بر ایلیا روح که زمانی ٤٥٤
از داشت. خواهد دوست را بیابان فضاي آورد. درخواهد سر بیابان از کرد. خواهد رفتار
این و داشت. نخواهد پروا کسی از بود. خواهد فرقه مخالف بود. خواهد بیزار فاسد زنان
درخور امر این کرد، عمل چنین آمد که بار هر است. روح این ویژگی هاي از این تنها…

است. دقت
بود. خواهد شخص همان موسی

می خورد. چشم به مسئله همین ٨:٢٢ مکاشفه در پس
این شدن باز حین که… افرادي جهت موضوع، اثبات و کردن روشن براي ولی ٤٥٥
مسیح مرگ بین زمان در که برخوردیم کنید) دقت (حال مذبح زیر جان هاي به ُمهر
عبرانیان آنها بودند. شده کشته دیگران و هایشمن گروه دست به کلیسا رفتن باال و
داشته دقت اگر برادرم، بود. شده نوشته آسمانی دفتر در نامشان که بودند راستینی
کردن صحبت زدن، فریاد گفتن، سخن به قادر آنها مقدس نگاشته هاي اساس بر باشید،
بی هوشی حالت در آنها بودند. برخوردار پنجگانه حواس از عبارتی به بودند شنیدن و
و شنود و گفت گفتگو، به قادر کامل هوشیاري در افراد این نبودند. خود قبرهاي در
ما خدایا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست بودند. دیگر چیز هر

فرما! یاري را
خیر، داشتم. نگه بیشتر ساعت نیم را شما که ببخشید آمین. دیگر. دقیقه ي دو ٤٥٦
می کنید؟ مالحظه دارد. مناسبت نه جاست به نه حرف این گفتن که است روشن

است. درست که پیداست
که مکاشفه اي اساس بر است. امر این از من دریافت دقیقًا این ولی کنید، دقت ٤٥٧
ُمهر شد، عنایت من به مسیح عیسی خداوند سوي از سپیده دم از پیش امروز، بامداد
به را آن خود فیض به [خداوند] دارد. همخوانی دیگر ُمهر چهار با شده گشوده پنجم
به را خداوند شماست. و من بر او فیض [تجلّی] همانا این فرمود، عنایت حقیر این
نزدیک تر پیوندي در زندگی خواهان خداوند یاري به می گویم. سپاس امر این خاطر
فرجام در که زمانی تا کنم منتقل دیگران به را امر همین دارم نفس تا باشد هستم…
براي را خداوند شوم. نائل جالل در آسمانی یار دیدار فیض به شما همراه به چیز همه

بود. دقیق کامًال مطلب می دانم که جایی تا و دارم دوست این
شده عطا ما بر راستین مکاشفه هاي اکنون که معتقدم خود وجود تمام با راستی به ٤٥٨

است. پنجم و چهارم سوم، دوم، نخست، ُمهر هاي به مربوط مکاشفه هاي منظور است
می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم که اوست ابتدا زیرا

تألیف.] می کند-گروه صحبت کسی با آرامی به برانهام [برادر
جلجتا. در درختی بر

تألیف.] می کند-گروه زمزمه را می دارم دوستش سرود برانهام [برادر
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بر ُمهر این گشایش پرتو در بایستیم! خدا حضور در احترام و سکوت در اکنون ٤٥٩
را آنها بله، کرد، برخورد خود فرزندان با [دیدیم] که شکلی به خدا که شد روشن ما
زیرا کرد مبتال را آنها جسم در و داد عبورشان مسیر این از کرد، دچار کوردلی به
و خدایی داد است. اندیشه درخور امر این می کند. حکم را گناه سزاي وي الهی عدالت
و قوانین از سخن اینجا در نیست. قانون بی سزا، قانون می طلبد. را سزا الهی قدوسیت

نیست. او الهی جایگاه زیبنده ي آن گرفتن نادیده  و است الهی شرع

یک نداشت امکان رو این از می گرفت. خود به انسانی قالب باید خدا دلیل همین به ٤٦٠
معمولی نسبت با پسري سازد… منظور امر این براي را فرزندان از یکی یعنی جایگزین
عیسی عبارتی] [به شد دو هر خدا پس نمی آمد. کار به دست این از چیزي یا خدا با
تنها امر این چون خدایی جایگاه هم داشت فرزندي جایگاه هم پذیرفت، را نقش دو هر
جان به را محکومیت جایگاه این در باید خود خدا می شد. برآورده آسمانی عدالت راه از
عیسی شخص ببیند. سزا راه این در دیگري شخص دیگري، فرد نبود انصاف می خرید.

شد. نامیده عمانوئیل و شد متجلّی جسم در که بود خدا خود واقع به

از دسته اي رستگاري و عروس انتخاب یعنی امر این تحقق جهت در خدا پس ٤٦١
در را آنها همچنین و دچار کوردلی به را فرزندان باید کافر، امت هاي میان از مردم
فیض برحسب خدا اما بودند. زده باز سر امر] [آن پذیرش از زیرا می کرد تنبیه جسم
الهی ترتیب دیده اید، چنانکه بود، زندگی حکم در این و داد. جامه اي آنها به خویش

بود. چنین

فرصتی به می توانیم چگونه شود، ما نصیب فرصتی تا می کرد چنان باید خدا اگر ٤٦٢
یا جوان عزیزي سالن این در اگر بزنیم؟ پا پشت شده داده ما به محبت روي از که
پیشکش ما به بهایی چنین پرداخت با خدا که فرصتی به نسبت تاکنون که باشد مسن
براي سفید جامه اي است، هدیه این پذیرش خواهان امشب ولی ورزیده غفلت کرده،
نیست قرار می دانم که جایی تا کنم عرض شما خدمت باید است. شده منظور شما
دِر بر خدا اکنون هم اگر پس نیست. محاالت از امر این هرچند شوید، شهید شما
می زند- ضربه منبر روي بر بار سه برانهام [برادر نباشید! پذیرا چرا می کوبد شما قلب

تألیف.] گروه

کنیم. خم را خود سرهاي دوباره اکنون

می خواهید و دارید را اشتیاق این که حاضر عزیزان شما یا عزیز تو به خطاب ٤٦٣
راه در خدا آري، بپذیرید؛ را آن شده ریخته خون بر خود ایمان دادن قرار اساس با
رگ هاي در ناشدنی وصف رنج از برد. رنج میرا هر از بیش او بله ریخت، خون تو
دلشکسته آنچنان می داد انجام باید که کاري از و شد جدا خون از آب او فرخنده ي
نپذیرد می توانست او شد. جاري تن از خون قطرات جلجتا به رفتن از پیش که شد
چنین پذیراي نمی خواهی آیا پس کرد. هموار خود بر را رنج تو و من راه در آزادانه اما

باشی؟ بی همتایی محبت
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چه خدا مقابل، در و کردید چه که شدید متوجه ُمهرها این شدن باز پرتو در و ٤٦٤
را شما خدا بسپارید. خدا به را خود زندگی که آماده اید و داد. انجام شما براي کاري
این پذیرش خواهان اگر ساخت. خارج بود شده چیره شما بر که ضّدمسیح چنگال از
با بگویید:«خدایا و کنید بلند او درگاه به دست که بس همین هستید، الهی هدیه ي

می پذیرم.» را فیض هدیه ي آن من می کنم. گواهی کار، این
بمانم.» باقی امین همواره که کنید دعا برایم برانهام «برادر ٤٦٥

خدا دهد. برکت شما به خدا کرد. خواهم دعا من و کنید بلند را خود دستان ٤٦٦
و بکنید. را کار این درك و نّیت خلوص بدون مبادا باشید. صادق دهد. برکت شما به
درون از چیزي تا باشید داشته یاد به بپذیرید. را آن نشسته اید که جایی همان درست

الغیر. و است خدا کار این و کنید. بلند را خود دست نمی توانید نکند امر شما به
گشوده شما دیدگان برابر در کاست و بی کم  مقدس نگاشته هاي اکنون هم پس ٤٦٧
سی یا بیست این در همچنین و پیشین اعصار به مربوط رخدادهاي به نسبت شد!
مالحظه هستید. کامل شکل به آن تصدیق شاهد شما کرده اید. پیدا بصیرت اخیر سال
پیش آنچه از هم و گذشت که آنچه از هم تمام دقت با مقدس نگاشته هاي که می کنید
پشتگرمی به می توانید نشسته اید اکنون که همان جایی از برمی دارد. پرده آمد خواهد
تمام بعد به لحظه این بگویید:«از چنین و کنید بلند را خود دستان مسیح، کار به ایمان
را خود عمر مابقی و می پذیرم. خود نجات دهنده ي عنوان به را مسیح حاال از است. شده
هنوز اگر و سازد.» پُر روح القدس با مرا می خواهم خدا از و کرد. خواهم زندگی او براي

شماست. منتظر آب حوض نگرفته اید، تعمید مسیح عیسی نام به
کنیم. دعا

تو دارم اطمینان کرد ه اند. بلند را خود دستان عزیزان از بسیاري خدا، خداوند اي ٤٦٨
گرفتن نظر در با و دادي. کّفاره ما براي پیش سالیان که هستی عیسی خداوند همان
افتاده اند اتفاق اخیر سال هاي این در همین جا که شگرفی کارهاي و ُمهرها شدن باز
اینک تو و است شدن بسته آستانه ي در رحمت دِر که معتقدم خود وجود همه ي با
وجود فضا که همچنان باشد می شوي. رهسپار خویش قوم رهایی سازي براي زودي به
فانی تنی خیمه ي در که گرانبها جان هاي این است، باز دري نوح زمان چون و دارد
دستان خود اعتراف و باور اساس بر و درون از اطاعت به اکنون و می کنند زندگی خود
خود نجات جهت به تو پیشنهاد پذیراي و آورده ایمان کرده اند، بلند را خویش فانی
ما براي اینک که کتابی همین است مختوم گشوده ي کتاب این از برخاسته که باشند
بله ببخش، عزیزان این به را مسیح عیسی عدالت خلعت امشب خداوندا، است. شده باز
به می شود نزدیک اینک که بزرگ روز آن در که باشد فرما ملّبس آن به را آنها جان

بایستند. کامل تو حضور در مسیح خون عمل برکت
مکاشفه اي راستاي در نگرفته اند! تعمید مسیح عیسی نام در اگر خدا خداوند اي ٤٦٩
خطاب ١٩ باب اعمال در پولس که امر این به مالحظه با و دادي من به مورد این در که
دریافت براي گفت بودند گرفته تعمید تعمیددهنده یوحناي دست به که افرادي به
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حقیقت این به نسبت را آنها اینکه تمّنا بگیرند، تعمید مسیح عیسی نام در روح القدس
شوند. تو مطیع آنها که باشد خداوندا و کنی متقاعد

از خود اعتراف از پیروي به و اطاعت راه پذیرش نشانه ي به عزیزان اینکه از پس ٤٧٠
بتوانند تا سازي پُر روح القدس از را آنها پاسخ در اینکه تمّنا کردند، عبور تعمید آب هاي
آن نام به می سپارم تو به را آنها اکنون کنند. تو خدمت صرف را خود زندگی مابقی

آمین. آمین. مسیح. عیسی خدا، شده ي قربانی بّره ي
می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم که اوست ابتدا زیرا

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

به دارد جا برافراشته اید. را خود دستان که عزیزانی شما به خطاب اکنون هم ٤٧١
کنید. اطاعت روح فرمان از توبه کرده، گناهکار درباره ي کالم پایه  اي اصول از پیروي
پایداري برایش اینکه از آسمان خداي که باشد دهید. وفق آن با را خود امري هر در

دهد. برکت شما به خداوند دهد. برکت شما به می کنید
ساعت همان در خدا امید به بیاورید. تشریف قلم و کاغذ با همیشه مانند شب فردا ٤٧٢
در مرا با… و بود. خواهیم شما خدمت در مکان همین در نیم و هفت ساعت رأس یعنی
که باشد و سازد بازگو من براي را ششم ُمهر خدا فردا که باشد کنید یاد خود دعاهاي
کنم. بازگو خدمتتان کرد، خواهد باز برایم او که کیفیتی همان با را آن بتوانم هم من
آن ستایش در دارد جا معمولی سرودهاي از فراتر بخوانیم. سرود باز امید این به پس

«من…» می دارم. دوستش بخوانیم. نمود رستگار را ما و ُمرد ما راه در که کس
آوردند. تشریف اینجا شما شبان اینک

می دارم دوستش می دارم، دوستش …
 داشته. دوستم ابتدا که اوست زیرا
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