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کنیم. دعا ایستاده ایم پا سر که حالی در سپاسگزارم. برادر، 
نیکو، و روحانی عطایاي تمام بخشاینده ي اي جان آفرین، قادرمطلق خداي اي ٢
این سپاسگزاریم. بسیار داریم، تو پیشگاه در که مشارکت شگرف و زیبا اوقات این بابت
خاطره ي از هیچ گاه که است زمانی خداوندا، دارد، ویژه اي جایگاه ما زندگی در لحظات
این ما دعاي پروردگارا، و باشد. باقی عمر چقدر که نمی کند فرقی شد، نخواهد پاك ما
روز آخرین در کنیم دقت مقدس نگاشته هاي در چنانکه پایانی… شب این در که است
آید!» من نزد باشد، تشنه گفت:«هرکه چنین و شد حاضر مردم میان در عیسی جشن،
بشنویم را خود خداوندگار آواز ما و شود چنین امشب باز تا می کنم دعا آسمانی پدر اي
حس می کند. دعوت نزدیک تر سلوکی در خویش خدمت به را ما فراخوانی، ضمن که
اعالم او شنیده ایم، را او صداي ُمهرها این شدن گشوده با هم پیش تر از که می کنیم
را می طلبیم که برکاتی پدر، اي است. نزدیک زمان و هستیم واپسین روز در که کرد

آمین. جاللش. براي و مسیح عیسی نام در کن، عطا
بنشینید. بفرمایید

خود زندگی در که جلساتی تمام از من زعم به که بگویم را نکته این باز دارد جا ٣
نیست مهم کرده ام. سپري هفته این جلسات در را عمرم اوقات باشکوه ترین داشته ام،
این اما دید ه ام چشم به را شفا جلسات و بزرگ معجزات پیش تر که البته دارم… چه که
و باشکوه بسیار زندگی ام در گذراندم اینجا که لحظاتی بود. آنها تمام از فراتر جلسات
این تنها نه دارد، متفاوتی نگاه کوچک خیمه ي این که کردم مشاهده و بودند. ویژه

است! شده متفاوتی دید پذیراي خود درون در بلکه
گفت آمد. دنبالم به بسیاري تأخیر با چون پرسیدم بیلی از مطلبی االن همین و ٤
در هفته همین در که افرادي تعداد ترتیب این به گرفتند. تعمید دیگري گروه که
بابت این از است. رفته فراتر هم نفر صدها از گرفتند تعمید مسیح عیسی خداوند نام

دهد! برکت شما به خدا سپاسگزاریم.
هم با تا بیاورید تشریف اینجا به می کنیم دعوت شما از ندارید محلی کلیساي اگر ٥
است. باز همگان روي بر کلیسا این دِر که باشید داشته خاطر به باشیم. داشته مشارکت
نخواهد تبدیل فرقه یک به هرگز که دارم را اطمینان این و امیدوارم نیستیم، فرقه ما
پسر چه جوانان خانمان، و آقایان مشارکت این در و هستیم مشارکتی گروهی تنها شد.
در و می کنیم گفتگو خدا کالم پیرامون ما می شوند. جمع الهی خوان سر بر دختر چه

انبازیم. هم با چیز همه
شاکرم. را خدا بابت این از من و خدا راستین مرد یک داریم، نازنینی کشیش اما و ٦
خوراك آن کردن ذخیره درباره ي رؤیایی پیش سال یک باشید داشته خاطر به چنانچه

ما… و است. درست دقیقًا داشتم.



شده٢ گفته کالم

یکشنبه مدرسه ي کالس هاي برگزاري جهت به فضا کافی اندازه ي به دیگر اکنون ٧
گفته عزیزانی روزي سپاسگزاریم. بسیار امکان این خاطر به و داریم سنین تمام براي
را خود فرزندان می توانند باشند داشته یکشنبه مدرسه ي کالس هاي چنانچه بودند
محلی کلیساي اگر پس است. شده مهّیا برایشان امکان این اکنون بفرستند. آنجا به

باشید. ما با و بیاورید تشریف ندارید،
موعظه انجیل و می روید آنجا به و دارید خوبی کلیساي چنانچه است بدیهی ٨
می شوند. جمع دیگر مکانی در فقط هستند ما همانند نیز آنها می دانید پس می شود

دارید… قصد و ندارید محلی کلیساي اگر اما
اینجا به محلی، کلیساي این به پیوستن براي عزیزان از شماري که شده ام باخبر ٩
مقدم خیر خداوند کالم شنیدن براي را شما قدم اینجا یقینًا و کرده اند. مکان نقل
گفته شما به اینجا ترك هنگام می کنم فکر باشم، داشته یاد به درست اگر و می گوییم.

یافت. خواهد ادامه خیمه این در جلسات می شود، مربوط بنده به که جایی تا که بودم
خداوند به را این دارد. نظر در را چیزهایی چه آینده ام براي خداوند نمی دانم هنوز ١٠
ندارد. دست این از چیزهایی یا خرافات به ربطی هیچ حرف این البته می کنم، حواله
و کنم. خدمتش بهتر بتوانم که کند هدایت جایی به مرا او تا می کنم صبر روز هر ولی
آن در سالمتی به مرا برساند اتمام به من با را خویش کار خداوند هرگاه دارم اطمینان

پذیرفت. خواهد آسمانی سراي
بیلی سپاسگزارم. بسیار خیمه این عزیزان صمیمانه ي همکاري بابت همچنین ١١
عزیزانی پذیراي خیمه این اطراف خانه هاي می کنم گمان گفت من به پیش هفته ي
جایی که افرادي روي به را خود خانه هاي دِر عده اي داشتند. حضور اینجا که شده اند
نمودي کار این که راستی به داده اند. مکان و جا آنها به و گشوده اند نداشتند، رفتن براي
جاي را عزیزي بود امکانش که هرجایی در خانه ها بعضی در و است. مسیحی ایمان از

باشند. داشته اقامت براي مکانی همه تا داده اند
چیزي، چنین یا بسکتبال مثل ورزشی مسابقات برگزاري دلیل به روزها این در ١٢

از… بسیاري گروه است. دشوار اقامت براي مکانی کردن رزرو
کوچک کلیساي همین در ایالت سی تا هشت و بیست از عزیزانی می کنم فکر ١٣
کوچک کلیساي این در هم دیگر کشور دو از عزیزانی عده، این بر افزون شد ه اند. حاضر
عزیزان این از پذیرایی شد. مناسبتی خود کوچک بیداري این واقع در و شده اند حاضر

اینکه… دانستن داد. اختصاص آنها به بتوان که بود مکان هایی داشتن مستلزم
کردم. صحبت عزیزانی با بود آمده پیش برایم که سؤالی مورد در امروز ١٤
ندارند.» حضور جفرسونویل از بسیاري افراد جلسه این در اینجا که شدم گفتم:«متوجه

همین، بله، شویم.» داخل نتوانستیم اصًال گفت:«ما بلند صداي با عزیزان از یکی ١٥
دیگران و پلیس ها مثل افراد از برخی که شد گفته ادامه در بود. همین دلیلش بود. همین
به رسیدنشان از پیش اینکه به توجه با ولی داشتند را جلسات این در شرکت قصد
که بسا چه شوند. داخل نتواستند بود، شده تکمیل سالن ظرفیت و پُر مکان این اینجا،
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جاهاي از دیگري عزیزان اکنون نیامدند. ولی بود شده داده فرصت آنها به گذشته در
سپاسگزاریم. بابت این از ما و آمده اند دیگر

دیگري پیغام که باشد کرنّا هفت موضوع بعدي، مبحث بسا چه نمی دانم. من اما و ١٦
دربرمی گیرد. یکسره را مباحث تمام ُمهرها همین کمابیش است گفتنی اما بود. خواهد
ترتیب بندي را آنها اول و شد پرداخته کلیسا ادوار به مرورگرایانه مبحث همین در
شدن گشوده اکنون اما… بود مهم بسیار-بسیار این زمانی برهه ي آن در چون کردیم
این معتقدم می رسد. کجا به نهایت در و می رود کجا به کلیسا که می دهد نشان ُمهرها

یافته ایم. را امور این مشاهده ي امکان ما که است آسمانی پدر لطف نشانه هاي از

دراز سالیان که هستم قدیمی یاد داشت هاي مرور سرگرم خود که است گفتنی ١٧
به آنچه و می شدم حاضر جلسات در پیداست چنانکه و می کردم موعظه آنها روي از
[غافل می  دادم. ادامه روال همین به و می کردم موعظه را می نمود درست خودم زعم
چهار هر به دقیقه اي بیست پیغامی ترتیب این به بودند. نادرست سراسر اینکه] از
این به سوارکار چهار مورد در بودم. پرداخته آنها به یکجا و بودم داده اختصاص ُمهر
اولیه عصر همان-همان شاید می تازد که سفیدي که:«اسب بودم رسیده جمع بندي
زیباست چه ولی دست. این از مواردي و می رود.» قحطی سوي به بعدي اسب و باشد.

داشت. فاصله ادعاها آن از فرسنگ ها هرچند شد باز حقیقتًا الهی کالم که

زمان اکنون هم بسا چه منتظر. هم باشیم مراقب هم که است واجب ما بر پس ١٨
از برخی مذاق به عنوان شده مطالب از بسیاري شاید باشد. امر این وقوع براي مناسبی
درستی خداوند، با ما مالقات هنگام راه، فرجام در که دارم ایمان اما نیاید. خوش افراد

است. چنین که حقا-حقا-حقا شد. خواهد روشن شما بر [مکاشفه] این

از حتی و مختلف ایالت هاي و دیگر جاهاي اطراف، از که عزیزانی خدمت اما ١٩
ستودنی عزیزان شما صداقت که بگویم می خواهم آورده اند، تشریف گوناگون کشورهاي
تعطیل را خود کار حتی و کرده هموار خود بر را طوالنی راه این سختی زیرا است
آگاه وضعیت این از ندارند! اقامت براي جایی حتی دوستان این از برخی کرده اید.
کنم. کمک اقامت براي مکانی یافتن در آنها از بعضی به توانستم خود چون هستم
رو… این از و نداشتند خود مایحتاج دیگر یا خوراك تهیه براي پولی اینکه با حتی
و شدند. راهی شود، گشوده مشکل این از گره و بیفتد اتفاقی که امید این به باز ولی
اقامت براي جایی یا بمانند بی غذا نمی کند تفاوتی برایشان که دارند بزرگی ایمان چنان
دارند. را می دهد رخ که اموري این شنیدن و آمدن اشتیاق آنها روي بهر باشند، نداشته

گذاشتند. مایه خود از بی مضایقه همه است. دلیرانه بسیار حرکت این می دانید

است. داده انجام را کلیسا بّنایی و ساز و ساخت کار او دیدم… را خود خانم برادر ٢٠
کار این در و نیستم بّنا من سپاسگزارم. او از کار این بابت چقدر که گفتم او به و
و چیده درست شکل به باید و دارد گوشه مربع که می دانم اما ندارم. سررشته اي هیچ

شود. پایه گذاري
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چنین این حال به داد:«تا ادامه چنین و بگویم.» تو به چیزي گفت:«می خواهم او ٢١
هماهنگی چنین و باشید افراد جمعی دسته کار شاهد شما که نداشته وجود لحظاتی

باشد.» برقرار آنها بین
برادري کردند. عمل خود جاي سر همه عزیزان، دیگر و روبرسون برادر وود، برادر ٢٢
کلیساست. در عمومی اطالع رسانی تجهیزات منظورم کرد… راه اندازي را صوتی سیستم
حاضر آنجا عزیزي دارند، نیاز چیزي به وقتی می کند.» کار درست چیز گفتند:«همه آنها
از دارد. حضور برنامه ها تمام در خدا این… بنابراین دهد. انجام کاري تا است آماده و

سپاسگزاریم. بسیار بابت این
و دائوچ برادر مانند کردند کمک بنا ساخت براي کلیسا در مالی حامیان از بسیاري ٢٣
و بوده اند یاري رسان زمینه این در مالی نظر از که دیگر عزیزان همچنین و دائوچ خواهر
فروگذار چیز هیچ از آنها وقت همان در درست می کنم فکر و دارند. حضور اینجا اکنون

سپاسگزاریم. بسیار بابت این از شد. پرداخت چیز همه هزینه ي و نکردند
همین به و هستید. مسیح خدمتگر زیرا شماست کلیساي این باشید داشته یاد به ٢٤
و باشد خادمان پرورش جهت به باز دري عنوان به تا شد بنا ساختمانی هم منظور
عیسی با مشارکت از هم کنار در بتوانند هستند، مسیح به خدمت حال در که خادمانی

داشت. خواهیم گرامی را همگان مقدم که بدانید می خواهیم و شوند. مستفیض مسیح
خاصی فرقه اي نظام به گاهی که می شنوید من از هستم مسح تحت که زمانی اگر و ٢٥
خواهري یا برادر با یا هستم شما شبان ضّد به که نیست معنا این به می کنم، اشاره
دارد. قومی موجود فرقه اي نظام هر در خدا مجموع در زیرا هستم. مخالف کلیسا در
به و… هست. فرقه اي نظام هاي در اشخاص پذیراي ولی نمی پذیرد را فرقه اي نظام خدا

نیست. نیازي هیچ فرقه اي نظام یک وجود
دیگر هستند خود فرقه اي نظام بند و قید در سخت افراد هرگاه است گفتنی پس ٢٦
مشارکت هرگونه از خاطر همین به و نمی بینند. چیزي خود کلیساي ادعاهاي از فراتر
خدا ناخشنودي مایه ي فرقه اي نظام چنین وجود پس می کنند خودداري دیگران با

نمی گنجد. الهی ترتیب در هیچ روي به که است دنیوي تدبیر یک این می شود،
یهودي؛ چه باشند، کاتولیک چه افراد نمی کنیم. صحبت افراد درباره ي بنابراین ٢٧
خارج چه و سازمان یک به وابسته چه مشایخی، باپتیست، متدیست، یا-یا باشند هرچه
دارد. فرزندانی آنها تمام میان در خدا که است گفتنی فرافرقه اي، یا تشّکل چهارچوب از
فضاها این در عزیزان حضور پشت موارد، از بسیاري در معتقدم و می کنید؟ مالحظه
هر یا فضاها این از مقدر شده افراد که باشد بدهند، نور باید آنها هست، نهفته هدفی
چشم به را مسیح عیسی خداوند کلیساي بزرگ روز آن در و شوند. برون دیگر موقعیتی
من- و کند. مالقات هوا در را او پُرجالل زمان آن در تا شده فراخوانده که دید خواهیم

هستم. ساعت آن منتظر من
است! بسیار مورد این در گفتنی اما و
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طبق است، اختتامی شامگاهی جلسه ي و شب آخرین امشب اینکه به توجه با و ٢٨
وقوع منتظر چنان مردم شفا جلسات در که شد مشخص برایم عزیزان… همه ي معمول
همین نیز امشب که می بینم و می شوند. عصبی و ناآرام که هستند بزرگی چیزهاي
گشوده طول در شب، هر همانند چطور… ببینند تا منتظرند همه دارد، وجود هوا و حال

است. بوده حاکم فضایی چنین ُمهرها شدن
اتاق آن در ُمهرها [مکاشفه ي] دفعه هر و بار هر کنم. شفاف سازي دارم قصد پس ٢٩
و ُمهرها درباره ي باورهایم تمام با شد نازل من بر اتاق آن در هرآنچه و شد عطا من به

داشت. مغایرت بودم، خوانده دیگران از آنچه
که بود این صبح امروز در شفا جلسه ي برگزاري دلیل ذهنم… در لحظه این در و ٣٠
تاریک زمان تا کرده ام سعی دارد. بسیاري اختالف شخصی ام تفکرات با من بشري ذهن
چنین این را روز هشت است. روشن چراغی تنها که حالی در بمانم اتاق در هوا شدن

نرفتم. جایی هم خود ماشین با مدت این در و کرده ام. سپري
براي که وام یک به مربوط مدارك و اوراق امضاي براي برادران از شماري با باید ٣١

شدم. مطالعه سرگرم رسیدم راه از همین که اما می رفتم. بود، شده گرفته کلیسا
می زنند، در عزیزان معموًال نگفت. چیزي باره این هم کس هیچ  که است جالب و ٣٢
خود مسئله این نشد. چنین عنوان هیچ  به  بار این ولی می کنند. پافشاري و می مانند

است. شگفت آور
طول در و است. ماشین از پر معموًال آنجا می خورم. غذا وود برادر خانه ي در من ٣٣
از نفر یک ولی بمانند آنها منزل در و بیایند داشتند قصد نفر ده یا هشت مدت این

نیامد. هم آنها
نجات دهنده لطف و فیض و صبح امروز هرگز بگویم، بامدادي جلسه ي از خوب، ٣٤
بی  ادعایی شخص پرسش به نمی برم. یاد از را فرومانده و خسته خادم این به نسبت
پرداخته مسئله آن به شکل بهترین به می  دانستم، که جایی تا و بودم داده پاسخ
شدم ملزم ولی بودم کرده دور بچه اي دسترس از را چیزي گویی خود زعم به بودم.
بسیار که باشد دلیل این به شاید کردم فکر خود با نمی دانستم. هم را آن چرایی و
آن از بدتر بسیار حالش کسی شاید ولی شود برگزار شفا جلسه ي که کردم وارد فشار
مسئله دقایقی ظرف پرسیدم. حضار از شود. حاضر شفا جلسه ي در بتواند که بوده
جمله اي. چنین یا نمی خوانید؟» را است کنارتان که گفت:«متنی کسی و شد. آشکار
منظورش متوجه و خواندمش دوباره و برداشتم را کوچک کاغذ تکه آن لحظه آن در و
بود. متفاوت کامًال سؤال آن پاسخ که شد مشخص مقدس کتاب به مراجعه با و شدم.

می کنید؟ مالحظه
همان مافوق الطبیعی امر آن ظهور کنم. نقل خدمتتان مطلبی می خواهم اجازه با ٣٥
شما… همین، من… می گیرید، فاصله خود ذهنیت از فضا این در است. مسیح فکر
قادر می کنید؟ مالحظه نیست. گفتنی چون بکوشم مسئله این تبیین در نباید خودم…

نیست. حسی چنین توصیف به قادر کس هیچ  نیستم. توصیفش به
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است، ایلیا منظورم بود، ایستاده خدا پیشگاه در کوه فراز بر که مردي آن چگونه ٣٦
او ترتیب همین به و را؟ باران آتش، از پس بی درنگ و فروخواند آسمان از را آتش
همان و فراخواند را باران دوباره و نبارد بارانی هیچ نیم و سال سه تا بست را آسمان ها
ولی کشت و گرفت را کاهن چهارصد مسح… آن تحت چطور و بارید! او سخن به روز
ایزابل گریخت. بیابان به جان بیم از فریادکنان زن یک تهدید خاطر به شخص همان
در دیگران و اخاب هرچند بگیرد، را ایلیا جان شده که ترتیبی هر به بود خورده سوگند
چشمان با را بزرگ معجزه ي آن همچنین و الهی حضور هیبت و بودند حاضر صحنه
او که کنید توجه بود. کرده ترك را او الهی روح دارد… دقت جاي بودند. دیده خود
خویش براي نمی توانست او برد. کار به تدبیري چه نمی دانست خود بشري افکار با

کند. چاره اندیشی
مستریح را او واقع به ایلیا خواباندن با اعظم فرشته  ي باشید داشته یاد به اگر و ٣٧
به و برگردانید خواب به را او باز و داد کلوچه اي او به و برخیزانیده را ایلیا سپس ساخت.
نمی دانیم ما داد. کلوچه اي او به و کرد بلند را ایلیا فرشته  دوباره بخشید. استراحت او
خدا و رفت غاري به یعنی مکانی به ایلیا سپس گذشت.  چه مرد آن بر روز چهل آن در

کرد. صدایش همان جا
مالحظه نمی گنجد. توصیف در نکنید. تالش مافوق الطبیعی امري توضیح براي ٣٨
توضیح در امکان حد تا خود من دهید. ادامه خود سلوك به که بس همین می کنید؟
یا نکوشم. آن تکرار در دیگر می کنم گمان پس… این از اما می کوشم مسائل تفصیل و

شد. خواهید متوجه را دلیلش بعد کمی من… و خیر. یا می پذیرید شما
است. شاهد خدا باشم. صادق کرده ام سعی پس

داده پاسخ صادقانه خواستم بود. چنین هم امروز بامداد جلسه ي پرسش مورد در ٣٩
بسنده آیه آغازین بخش خواندن به تنها می دانستم. را آن که ترتیبی همان  به باشم
خود… ذهن در من… که است شاهد روح القدس اما بود. نادرستی روش این این… و کردم
گفتن جاي به کنید، مالحظه افتاد. اتفاقاتی چه اخیر روز سه یا دو که ببینید می بینید،
مسئله این باز هم امروز بامدادي جلسه ي در هفتصد. گفتم هزار» «هفت هفتصد…
در و می رساند. را شما دقت این و شدند متوجه جماعت که پیداست ولی شد تکرار
اصالح را خود گفته ي اما بّره؛ گفتم ولی «کبوتر» بگویم خواستم جایی دیگري، مورد
بر درست روح القدس بودم، نبرده پی خود سهوي اشتباه به که موردي در ولی کردم.

کرد. اشتباهم متوجه مرا و گذاشت دست مسئله همان
درستی تا می نگرد خدا آنها… است. امور این درستی بر مضاعف تأییدي خود این ٤٠
که است این او خواست است. چنین خدا اراده ي و خواست است. درست ببیند. را آن

شود. روشن شما بر امر این درستی
شما اندازه ي به من یقین… به زیرا می فرستد را امر آن که است کسی همان او ٤١
خدا از که شناختی برکت به اینکه از سپاسگزارم بسیار ما… پس آموخته ام. باره این در
دقت اینک است، شده روشن ما بر می بریم سر به آن در که ساعتی ماهّیت می یابیم
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کلیسا. شدن راهی از پیش عبارتی به می بریم، سر به پایانی زمان در که باشیم داشته
تنها… اکنون

کالم بر را برکتش [خدا] که بخواهیم دوباره بیایید پس کرده ایم صحبت بسیار ٤٢
فرماید. مزید

امري آن در که فرارسیده شگفت ساعتی شگفت، شبی اینک ما، آسمانی پدر اي ٤٣
تمّنا پدر، اي داده اند. رخ جماعت همین مقابل در امور این است. شده واقع شگفت
دریابند تا شود روشن عزیزان ذهن و قلب تردید، و شک سایه هاي بین در امشب اینکه

دارد. دوست را خود قوم و داشته حضور خود تخت بر هنوز خدا که
است، دیدنش مشتاق دنیا که ساعتی اینک فرارسیده، موعود ساعت اکنون و ٤٤
عناصر که دید می توان می کند. فریاد خویش رهایی براي دنیا زیرا می شود نزدیک
به کلیسا بازگرداندن براي عناصر که دید می توان بازگردانند. را آن تا آماده اند
تن بر عروسی لباس و می گیرد شکل عروس که پیداست باز آماده اند. مسیح پیشگاه
به که می دانیم کنیم. مشاهده را نور زدن سوسو می توانیم می شود. آماده و می کند

رسیده ایم. انتها
دو کمابیش جالل در که بزرگی رویداد آن درباره ي باید اینک آسمانی پدر اي ٤٥
یا کنم موعظه شد داده بزرگوار، عزیز رسول آن یوحنا، به و داد روي پیش سال هزار
گذشته شب هاي در چنانکه پس می پردازیم. مقدس امر این به امشب بله، دهم. تعلیم
شود فرادست خویش، مکاشفه ي شگرِف نیروي با روح القدس همین دم در بگذار شد،
به کالم همراه را خود هم ما سازد. آشکار ما بر بدانیم، ما می خواهد که را اموري و

آمین. عیسی. نام در می سپاریم تو دست هاي
کنید. مراجعه خود مقدس هاي کتاب به راستا همین در می توانید تمایل صورت در ٤٦
آیه اي آخرین این اما پرداخت. خواهیم مقدس نگاشته هاي آیات از کوتاه، آیه  اي به تنها

است. ُمهر آخرین این بگویم است بهتر یا که… است
کردیم. صحبت ششم ُمهر مورد در دیشب بله،

منقضی زمانش وقتی که دیدیم ساخت. نمایان را ضّدمسیح ماهّیت ُمهر نخستین ٤٧
کرد. خروج چگونه شد،

خداست از نیرویی همانا که زنده وجود آن شد، مشخص هم زنده وجود هویّت ٤٨
خصوص این در نمی کنم گمان برشتافت! او جنگ به ضّدمسیح خروج با همزمان

باشد. مانده باقی عزیزان ذهن در پرسشی
آن پایان از پس یعنی آن پایان از پس بی درنگ شد، روشن ما بر که همان طور ٤٩

رفتند. [هم] زنده وجودهاي آن کلیسا، به مربوط عصر
وجود هیچ دیگر و یافت تغییر سراسر صحنه که شد مشخص ما براي ادامه در ٥٠
کلیسا، شدن ربوده از پس که شد آشکار چنین و می کنید؟ مالحظه نشد. ظاهر زنده ي

می شود. آغاز بزرگ مصیبت دوره ي
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هماهنگ کلیسایی ادوار مبحث با زیبایی به یکسره که گردید ارائه چنان مطلب ٥١
ناهمسو دیگر موارد و زمان ها و اعصار با سوزن سر اندازه ي به حتی که نمی بینم شد!
بوده کار در خدا دست حتمًا اینکه در پس دارد. تأمل جاي خود این باشد. ناسازگار و
اکنون و نیست. آن به بردن پی و درك به قادر بشري ذهن نیست. روا تردیدي هیچ

ما… که می شویم متوجه همچنین
آنچه از عیسی که جایی به داد، ارجاع مقدس نگاشته ي و کتاب به را ما خداوند ٥٢
تصّورپذیر دیگري راه از ما بر مسائل این کشف آیا می گفت. سخن می شد، واقع باید
موعظه ي کند. تبیین دقیقًا و مکشوف را امر آن تا شد حاضر اینجا در خود او پس است؟
به ظرایف، کردن برجسته ضمن موعظه این می دهد، پاسخ موضوع به سراسر عیسی
سکوت [ُمهر] هفتمین درباره ي که شگفتا حال این با ولی می کند اشاره ُمهر شش

می کنید؟ مالحظه می کند.
به مربوط نمادي هیچ خدا کنید، توجه اینجا چنانچه شدند، گشوده ُمهرها پس ٥٣
جاي خداست. نزد کامل سّر یک این می کنید؟ دقت آیا نکرد. بازگو را ُمهر هفتمین
در بخوانیم. را هفتم ُمهر به مربوط متن مقدس، کتاب از اکنون هم پس دارد. دقت

است. آمده مکاشفه ٨ باب
واقع آسمان در ساعت نیم به قریب خاموشی گشود را هفتم مُهر چون و

شد.
می پردازیم. آن به دقت با اینک پس بس. و هست اشاره تک همین ٥٤

عزیزان شما از بسیاري زیرا ندارم نگه طوالنی مدت براي را شما می کنم سعی ٥٥
شفا جلسه ي تا شدم آن بر رو این از پس بگیرید. پیش در را برگشت راه امشب باید
بیشتر نباشید مجبور و بروید صبح بتوانید ترتیب این به تا کنم برگزار صبح امروز را

ما… اکنون و بمانید. منتظر
منزلم اکنون بازگردم. آریزونا توسان در خود زندگی محل به باید هم من و ٥٦
می خواهند خانواده کمابیش… بازگردم، اینجا به دارم قصد خدا امید به سپس و آنجاست.
در اینجا را شما همه ي بتوانم آنگاه بسا چه و بیایند. اینجا به ژوئن ماه در روزي چند

کنم. مالقات جلسه اي
شود. برگزار نیومکزیکو آلبوکرك، در من بعدي جلسه ي است قرار برنامه طبق ٥٧
براي باید بود. خواهم آنجا جمعه الصلیب و پنج شنبه باشد. یازدهم و دهم نهم، کنم فکر
نمی شد داشتم که دیگري مالقات هاي قرار به توجه با ولی می بودم آنجا برنامه کل
آلبوکرك در شب جمعه و شب پنج شنبه پس شوم حاضر آنجا در موقع آن از زودتر

داشت. خواهم جلسه نیومکزیکو
مطمئن آن به نسبت است. احتمال یک حد در بعدي برنامه ي آن-سپس از بعد و-و ٥٨
جمع در باشم، خوبم دوستان با جنوبی کارولیناي در واقع پاینز ساترن در شاید نیستیم.

در… نیمه شب، فریاد به معروف گروه
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تلگرام، ترتیب همین به و ارتباطند در ما با تلفن خطوط طریق از اکنون هم آنها ٥٩
هستند، راك لیتل در و نزدیک اندازه همین به که دیگري گروه به را چیز همه و پیغام
عیسی» «نام به موسوم جنبش به وابسته است، راك لیتل در که گروهی کرده اند. ارسال
بودم. عزیزان آن خدمت در جلسه چند پالس کاو در گذشته تابستان من و است
گذشته سال از و می کنند. برگزار را خود مجمع کانزاس در واقع راك لیتل در آنها
این اینکه وجود با کند. پیدا اختصاص آنها به شب یک دست کم که کرده اند درخواست
یک به تنها شدند حاضر باز ولی هستند برنامه ها تمام در من حضور خواستار عزیزان
نیست مشخص من برنامه ي که گفتم آنها به من و کنند. بسنده شامگاهی جلسه ي
برایشان بعد کمی پس کنند. صحبت من «احتمالی» حضور از که کردم پیشنهاد پس

می شود. مشخص
[برادري می فرمایید؟ چه خوب. بسیار بله-بله. گرفته اند؟ تماس اکنون آنها آیا ٦٠
اشتباه پس است؟ درست اسپیرینگ، هات تألیف.] اسپیرینگ.»-گروه می گوید:«هات
می گوید:«بیست [کسی ِمه؟ ِمه.»] [«ماه چهارِم… و بیست چهارم.»] و [«بیست کردم.
حضور پس ژوئن. هشتم و بیست تا چهارم و بیست ژوئن.»] هشتم و بیست تا چهارم و

من… می کنید؟ مالحظه بخواهد.» چه خدا «تا بیانی به شد، اعالم من «احتمالی»
عرض خدمتتان و ببرم. پیش شیوه این به را برنامه دارم دوست دلیل همین به ٦١
می شوم جایی عازم هرگاه شد. خواهد دریافتنی شما براي مسئله این زمان گذر با شود،
آنجا فرموده:«به خود خدا که یقین این با شوم آنجا وارد محکم قدم هاي با دارم دوست
هستم. اینجا عیسی خداوند نام می گویم:«به برخیزد مخالفت به دشمنی چنانچه و برو.»
چنین در که پیداست و دارید؟ توجه می کنید؟ دقت می کنید؟ مالحظه شو!» دور
می فرستد جایی به را شما خدا هرگاه داشت. خواهید یقین خود موضع نسبت شرایطی
جایی فرض پایه ي بر اگر اما می کنید؟ مالحظه کرد. خواهد مراقبت شما از خودش
پس نباشد. ملموس شما براي آنجا در او حضور بسا چه دارد؛ عاقبتی چه نمی دانم روید
مالقات بسیاري افراد با باشم. داشته اطمینان امري به نسبت امکان حد تا می خواهم
امکان حد تا دارم دوست اما کنم مالقات آنها با تا بود نگفته من به خدا که کرده ام

دهد. برکت عزیزان شما همه ي به خداوند باشم. داشته اطمینان
مایلیم و داریم آیه تک تنها اینجا باشید، کرده دقت چنانکه ترتیب بدین خوب، ٦٢
گذشتیم. ٧ باب از که کردید توجه دهیم. انجام کوچکی کار مبحث، این شروع از قبل
می افتد. اتفاقی هفتم ُمهر و ششم ُمهر میان در اما رسید. پایان به ششم ُمهر با ٦ باب
می گیرد. جا ٧ و ٦ باب میان درست فضاي در زیبا چه اتفاق این و می کنید؟ مالحظه
میان وقفه اي هست. وقفه اي هفتم و ششم [ُمهر] بین که درمی یابیم ،٧ باب به دقت با
دارد. وجود فاصله اي و وقفه هفتم و ششم ُمهر بین یعنی مکاشفه؛ کتاب ٧ و ٦ باب
زمانی فرجه ي این به که است مهم بسیار باشیم. داشته نظر مّد را نکته این می خواهیم

باشیم. داشته دقت کوتاه
برگرفته و ربوده کلیسا مکاشفه، کتاب ٤ باب از بعد باشید داشته یاد به اکنون ٦٣
می کنید؟ مالحظه می شود. ربوده کلیسا سوارکار، چهار تاز و تاخت از پس می شود.
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تحوالت همه ي می پیوندد. وقوع به مکاشفه کتاب ٤ باب تا همه کلیسا به مربوط اتفاقات
رابطه ي در مکاشفه ُمهر چهار و می کند. پیدا ادامه ٤ باب تا ضّدمسیح حرکت به مربوط
خود شوم سرنوشت به نیروهایش همراه به ضّدمسیح و می یابد. پایان مسیح و ضّدمسیح

می شوند. عمل وارد خویش نیروهاي با مسیح ترتیب همین به و شده دچار
پرده ي فراسوي به و قدیم به آن آغاز که است دیرینه نبردي از سخن اینجا در ٦٤
روي بر و شده رانده فرشتگانش و ابلیس یعنی آنها… نبرد آن پی در و برمی گردد. زمان
یعنی بود محفوظ آن در که مرزي آن حّوا زیرا درگرفت نبردي دوباره و آمدند. زمین
در خدا کالم برابر در شیطان ساعت همان در و گذاشت. پا زیر را الهی کالم همان
بریزد. فرو موانع داد اجازه بود ضعیف تر که خدا خاصان از یکی زیرا گرفت پیشی نبرد
از یکی که زمانی یعنی می گیرد پیشی نبرد در طریق همین به بار هر دقیقًا شیطان

بریزد. فرو کالم حفاظ می گذارد خدا خاصان
شده واقع چیزي چنین فرقه اي نظام یک طریق از هم واپسین کلیسایی عصر در ٦٥
پذیرش از دروغگو، سوارکار آن قبول با زنده خداي مقدس و ناب اصیل، کلیساي است.
اصول به و شده رویگردان کالم از کلیسا شد باعث امر این و زد باز سر خدا کالم

آورد. روي جزمی
پایه گذاري جزمی اصول پایه ي بر کاتولیک کلیساي که می دانند نفر چند اکنون ٦٦
قبول را مسئله این خود آنها آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ شده
به اینهاست. از فراتر مسئله ولی می کنند. اقرار مسئله این به آنها قطعًا یقینًا. دارند؟
آنها زیرا نمی کند جریحه دار را کاتولیک ها احساسات هم اندکی حتی مسئله این یقین
افزود ه اند جزمی اصول مجموعه ي به تازه اي اصل تازگی به آنها می دانند. خوب را آن
به مسئله این باشید داشته خاطر به اگر است. کرده رستاخیز مریم گویی آنکه بر مبنی
می آورند؟ خاطر به را آن نفر چند برمی گردد. پیش سال ده حدود یعنی قبل سال چند
در می کنید؟ مالحظه بله. شد. عنوان مسئله این اینجا روزنامه، همین در [«آمین.»]
به چیز همه  که باشید داشته دقت است. شده عنوان «تازه» جزمی اصول مسئله ي کل

می کنید؟ توجه نمی آید. میان به سخنی هیچ خدا کالم از و برمی گردد جزمی اصول
داد:«خدا ادامه برانهام» گفت:«جناب چنین سّنتی کشیشان از یکی پیش چندي ٦٧

دارد.» حضور خود کلیساي در
دارد.» حضور خویش کالم در گفتم:«خدا ادعا این پاسخ در من

کنیم.» مجادله و بحث نباید گفت:«ما او
خویش کالم در خدا می کنم. عنوان را مسئله  تنها نمی کنم. مجادله گفتم:«من ٦٨
یا کند کم آن از چیزي ندارد حق کسی که آمده کالم در است. درست است.

بیفزاید.» بدان
هرآنچه فرمود: چنین کلیسا به اختیارات تنفیذ با مسیح داد… خدا گفت:«بله، او ٦٩

آنچه…» و شد. خواهد بسته آسمان در ببندند زمین روي
دارد.» حقیقت گفتم:«دقیقًا،
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از ساختن آزاد قدرت اصل این اساس بر است… آمده ما براي گفت:«چنانکه او ٧٠
داریم.» را گناه

بود شده بخشیده کلیسا به که شیوه اي همان راستاي در گفتم:«اگر چنین من و ٧١
بفرمایید دارید، آمادگی اگر پس بود. پذیرفتنی برایم ادعایتان می کردید، پیروي آنها از
تعمید خود گناهان آمرزش جهت به مسیح عیسی نام «در تا است آماده آب اینجا
است.» شده آمرزیده گناهانتان بگوید شما به کسی اینکه نه می کنید دقت گیرید.»

است. درست دارید؟ توجه می کنید؟ مالحظه
به کنید. نگاه می شود، عمل وارد کلیددار نقش در پنطیکاست روز در که پطرس به ٧٢
قرار پطرس درستان در هستند، داشتنش مدعی که کلید هایی همان باشید داشته یاد

یابیم؟» نجات تا کنیم چه برادران، و پرسیدند:«آقایان مردم ترتیب همین به دارد.
مسیح عیسی نام در و کنید توبه شما از یک است:«هر قرار این از پطرس پاسخ ٧٣
را روح القدس عطاي آنگاه گناهان آمرزش جهت «به جهت؟) چه (به گیرید.» تعمید
هرآنکه یعنی دورند که آنانی شماست فرزندان و شما آن از وعده زیرا یافت. خواهید
همیشه براي درست ترتیب پاسخ، این با است. درست بخواند.» را او ما خداي خداوند

نمی ماند. باقی ابهامی هیچ جاي پاسخ این با بس. و همین شد. مشخص
تصاویر، ارائه ي ضمن ما و می شود وارد ضّدمسیح که است مشاهده قابل اما و ٧٤
این به و بود! پُرجالل چه بود! زیبا چه بود! مکاشفه اي چه دادیم. نشان را مسئله این
در و بوده ایم. حرکت آن تدریجی شکل گیري شاهد سالیان این خالل در که بیندیشید

است. خداوند قول از سخن مستقیمًا و مطلقًا باب این
مکاشفه، ٧ باب اکنون می دهیم. قرار توجه مورد را ٧ و ٦ باب بین وقفه  ي اکنون و ٧٥
نیست. بی حکمت اینجا در بودنش می شود. برداشته رخدادي از پرده یک-یک… اینجا
قسمت این در بودنش می کنید؟ دقت آیا است. نشده داده قرار بین این در بی علت
درست چگونه کنید، توجه می شود. آشکار مکاشفه راه از هدف این و دارد هدفی
مالحظه ریاضی! علوم حیث از چه اسرار حیث از چه می گیرد جا کالم فضاي در

دقیقًا. می کنید؟
اگر تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می پذیرید؟ را الهی ریاضیات آیا ٧٦
سردرگمی دچار کالم در یقینًا شد… خواهید سردرگمی دچار بی گمان نمی پذیرید،
شش یا چهار بین آن در واژه ها ریاضی ترتیب رعایت جاي به چنانچه شد. خواهید
در آمده دست به تصویر در شد. خواهید سردرگمی دچار دهید، قرار چیزي چنین یا
خدا زیرا می خورد. علف درختی باالي بر که دید خواهید را گاوي خود، دیدگان برابر
کامل آقا. بله، حکفرماست. ریاضی وار منطقی الهی کالم سراسر در نمی کند… چنین
بی مانند نیست، همطراز آن با دیگري ادبی نوشته ي هیچ درجه! باالترین در جامع است،

است. کامل ریاضی ریاضیات، حیث از است،
است گفتنی و می سازد بازگو را هفتم ُمهر چشم انداز و صحنه تنها ٨ باب اکنون ٧٧
بازگو هفتم ُمهر در مطلبی. هیچ بله، نمی شود، بازگو فضا آن در دیگري مطلب هیچ که
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ُمهر مکاشفه ي ندارد. مکاشفه هفتم باب با ارتباطی هیچ پیداست چنانکه نمی شود…
چند کمک با تا می کوشم فرصت… داشتن صورت در است. مانده مسکوت کامًال هفتم

کنم. روشنگري شما براي خصوص این در نگاشته،
هفتم ُمهر یا هفتم… باب به می شود مشخص کنم، مراجعه که پیدایش به آغاز از ٧٨

پیدایش… ابتداي همان در ُمهر هفتمین است. شده پرداخته
همین در را امور این روند و ترتیب مگر گرفته اند. شکل تدریج به ُمهرها این ٧٩
شبانگاهی جلسه ي همین در که باشید داشته توجه و نکردیم؟ روشن بامدادي جلسه ي
رشته ي می رسیم، هفتم ُمهر به همین که مالحظه کنید و می کنیم. تبیین را آنها ترتیب

صحیح. تألیف.] می زند-گروه بشکنی برانهام [برادر می شود. گسست دچار شرح
همین که و پرداخت. زمان آخر به مربوط مسائل به خویش سخنان در مسیح عیسی ٨٠
سخن از رسید هفتمین به همین که ولی گفت. سخن ُمهر شش درباره ي او به… رسید

است. مهم مطلبی از سخن اینجا پس شد. چنین که دارید دقت بازایستاد.
کنیم، صحبت ٧ باب مورد در دقایقی براي قسمت این در می خواهیم اکنون هم ٨١
تنها ششم ُمهر زیرا است. هفتم و ششم ُمهر میان پلی حکم در گونه اي به صحبت این
هفتم و ششم ُمهر میان فضاي در بنی اسرائیل فراخوانی حرکت… براي است پایه اي

می شود. انجام
دارند، حضور اینجا و هستند یهوه شاهدان از که دارم بسیاري دوستان اکنون، ٨٢
آنها باشند. یهوه شاهدان از همچنان عزیزان از برخی شاید بوده اند. قبًال یا همگی…
نفر هزار چهار و چهل و یکصد آن او زعم به و می کنند استناد راسل آقاي کار به همواره

نیست. چنین آنها… می کنید؟ مالحظه هستند. مسیح مافوق الطبیعی عروس همان
از سخن اینجا اینکه در ندارد. کلیسا عصر با ارتباطی هیچ ابداً و اصًال امر این ٨٣
بخوانیم. مورد این در دقایقی داریم قصد اکنون نیست. روا شکی هیچ است، بنی اسرائیل
کردن ُمهر و فراخوانی به مربوط ُمهرها، این [میان] ششمین… میان وقفه این اما و
ربوده  از پس و بزرگ مصیبت دوره ي در که است یهودي هزار چهار و چهل و یکصد
با ارتباطی روي هیچ به مسئله این می کنید؟ توجه می شوند. فراخوانده کلیسا شدن
نگاشته هاي با سراسر امر این و است بنی اسرائیل فراخوانی از سخن ندارد. کلیسا عصر
«قوم» به دانیال آخر نیم و هفته سه باشید، کرده دقت اگر دارد. هماهنگی مقدس
دانیال و است دانیال «قوم» از سخن غیریهودیان. یا امت ها به نه یافته، اختصاص دانیال

بود! یهودي
خواهد باور را خود انبیا تنها بنی اسرائیل دهید، قرار نظر مّد را بنی اسرائیل پس ٨٤

آنها. شدن تأیید از پس البته و کرد
تا گرفته رسوالن عهد آغازین کلیساي زمان از کلیسایی، عصر فضاي در جا هیچ ٨٥
به را آن و بود ِکه او بگویید من به است. نشده نبی اي ظهور از سخن پروتستان، کلیساي
نبی یک که بود اغابوس نام به شخصی رسوالن، آغازین عصر در هرگز! دهید. نشان من
پولس آمدند، الهی میراث دریافت براي غیریهودیان که هنگامی در… اما بود. شده تأیید
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چنین خداوند از پطرس خواندیم دیشب که همان طور و برگشت. غیریهودیان سمت به
عنوان به و خویش نام براي قومی غیریهودیان میان از داشت «او که بود کرده دریافت
به سخنی غیریهودي نبی از تاریخ صفحه هاي در پس آن از برمی گرفت.» خود عروس
چرا؟ دریابید. را موضوع این و کرده مراجعه تاریخ به که بس همین است. نیامده میان

دقیقًا. بود. خواهد الهی کالم برخالف دقیقًا چیزي چنین زیرا
راستاي در دقیقًا این بود، شیر یک از سخن شد، برون نخست زنده ي وجود وقتی ٨٦

بود. نبّوتی کالم
بود. قربانی و زحمت همان شد برون که بعدي زنده وجود

بود. بشري تدبیر همان شد برون که بعدي وجود باز
اشتباه، اموِر اصالح جهت امر آن واپسین، روزهاي در که شده داده وعده ما به اما ٨٧
شد. خواهد برگردانده کلیسا به سپرده شده فراموشی به و نشده انجام رفته ، دست از
اتمام به خدا اسرار هفتم، فرشته ي پیغام واسطه ي به که شده اِخبار قسمت این در زیرا
نگاشته هاي با امر این که می بینیم کردیم. بررسی سراسر را امر این سپس و می رسد.

است. همین دلیلش دارد. همخوانی یکسره مقدس
داشته یاد به است؟ تصّورپذیر شما براي صحنه، به شخص این ورود زمان اکنون ٨٨
براي می شوند. غافل او از کلیساها که شد خواهد میدان وارد فروتنی چنان با که باشید
هستند، اصالحات سّنت هاي تحت که آنانی حتی کلیساها، که است تصّور قابل شما
باشد؟ نظام هایشان و آموزه ها مخالف قاطعیت با که باشند خدا جانب از نبی یک پذیراي

که روح یک از تنها و شخص یک از تنها کار این انجام می دانم که جایی تا پس ٨٩
بر می آید. خویش عصر ایلیاي از تنها کار این باشد… می تواند برمی آید. بوده، زمین روي

است. مسیح روح از برخوردار او که شده اِخبار چنین و
مالحظه انبیا. خداي هم بود. نبی هم او بود. پُري آن خود او آمد، مسیح که زمانی ٩٠

دارید؟ دقت می کنید؟
که ترتیبی همان به دقیقًا او اما شدند. بیزار بسیار او از مردم که می بینید ولی ٩١
نبی یک او که می دانستند افراد هرچند فرمود. ظهور بود، گفته آمدنش درباره ي کالم
یک او یک- گفتند:«او و خواندند ناپاك» «روحی را خدا روح وجود این با ولی بود
ورزیدند. کفر و کرده جدا خدا ملکوت از را خود چنین این و است.» دیو یا پیشگو

است. چنین
می دانستید؟ را این آیا قطعًا. است. شیطانی روحی و دیو خود فالگیر شخص یک ٩٢
و است نبی یک جعل پیشگو قولی به قطعًا. تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت

است. کفرورزي عین الهی منظر از امر این
در مقدس، نگاشته هاي با کامل هماهنگی در [یهودیان] آنها کنید. توجه اکنون ٩٣

می شوند. فراخوانده دانیال نیم و هفته سه آخرین
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خود انبیاي که بود شده امر بنی اسرائیل باورمندان تمام به که باشید داشته دقت ٩٤
من باشد، نبی یک یا روحانی که باشد شما بین کسی «اگر بپذیرند تصدیق، از پس را
تعبیر و رؤیا و خواب طریق از و ساخت خواهم مکشوف او بر را خود تو خداي خداوند…
آن است قادر نبی یک باشد، دیده خوابی کسی چنانچه گفت.» خواهم سخن او با رؤیا
طریق «از گفت. خواهد سخن موردش در باشد داشته رؤیایی او اگر و کند. تعبیر را
اگر می سازم. مکشوف او بر را خویشتن می سازم، آشکار او بر را خود خواب ها و رؤیاها
واقع سخنانش اگر هستم. او با من زیرا بشنوید را نبی آن آنگاه شود واقع بگوید آنچه
بگذارید، تنها را او و شوید دور او «از است. درست بله. نترسید.» او از اصًال پس نشد

آن… اکنون کنید.» توجه
براي مسئله این مگر بود. خواهد پذیرفتنی چنین این بنی اسرائیل براي همواره و ٩٥

چیست؟ علتش نیست؟ روشن شما
کنید. درك خوب را درس این فرصت همین در امشب می خواهم

چه نیست مهم آنهاست. براي خدا جانب از حکم یک این زیرا است؟ چنین چرا ٩٦
بار چند نیست مهم کنند. پخش و وارد آنجا در غیریهودیان تبلیغاتی اعالمیه ي تعداد
ثابت را مطلب فالن یا آن این، و شده اسرائیل سرزمین وارد دست، در مقدس کتاب
است. درست کامًال بس. و سپرد خواهند جان گوش نبی یک به تنها و تنها آنها کنید؛
و می دهد قرار خود جاي در و برگرفته را الهی کالم که است کسی تنها نبی یک زیرا
بود. خواهد امري چنین پذیراي بنی اسرائیل است. شده تأیید و نبّوتی رسالتی صاحب

است. درست
جان که زمان همان شدم صحبت مشغول یهودي شخصی با هاربر بنُتن در روزي ٩٧
نابینا خود عمر تمام روي جان که است گفتنی بود. آورده دست به را خود بینایی رون
آمد. آنجا داشت بلندي ریش که خاخام یک و بودند. برده داود خانه ي به مرا آنها بود.

برگرداندي؟» را رون جان بینایی قدرتی چه پرسید:«با
خدا.» پسر مسیح، عیسی خداوند نام دادم:«در پاسخ

ادامه در و می کنید؟ توجه هیچ باشد!» داشته پسري خدا که باد گفت:«دور او ٩٨
یهودي شخص یک به را باشید کرده تکه سه که خدایی گفت:«نمی توانید چنین

هستید!» بت پرست عده اي فقط می سازید، خدا سه او از شما بقبوالنید.
گفتم:«جناب چنین ادامه در و نکرده ام.» تقسیم قسمت سه به را او گفتم:«من ٩٩
باور را می گویند اشتباهی چیز که انبیایی که نیست عجیب شما براي مگر خاخام،

باشید؟» داشته
نگفته اند.» را اشتباهی چیز هیچ ما گفت:«انبیا
است؟» کسی چه مورد در ٦:٩ گفتم:«اشعیا باز

موعود.» مسیح مورد گفت:«در
است؟» درست بود. خواهد انسان-نبی یک موعود مسیح گفتم:«پس ١٠٠
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است.» درست آقا. داد:«بله، پاسخ
پرسیدم:«مسیح گفت… او نبود.» چنین عیسی کجا دهید نشان من گفتم:«به ١٠١

داشت؟» خواهد خدا با نسبتی چه موعود-نبی
بود.» خواهد خدا گفت:«او او

دارید.» را این کالم در شما است. گفتم:«درست
بر اشک که حالی در و بود ایستاده آنجا یهودي آقاي آن است، شاهد خود خدا ١٠٢

شنید.» خواهم تو از گفت:«بعداً بود، جاري گونه هایش روي
دارید؟» ایمان مطلب آن به آیا خاخام، پرسیدم:«جناب

سنگ ها این از است قادر داد:«خدا ادامه کن،» گفت:«نگاه چنین ادامه در و ١٠٣
نقل جدید عهد از داشت او که می دانستم برخیزاند.» ابراهیم براي فرزندانی

می کرد. قول
می فرمایید؟» چه خصوص به مورد این در پس خاخام! جناب است، گفتم:«درست

همان در «و درمی آوردم» سر پایین آن از می کردم، موعظه را آن گفت:«اگر ١٠٤
یک روي بر آنها پرستشگاه که است گفتنی می کردم.» گدایی نان براي پایینی کوچه ي

بود. شده ساخته تپه 
براي پول کنم.» گدایی را خود نان و باشم پایین آن می دهم کردم:«ترجیح عرض ١٠٥
است…» بهتر «برایم دارید؟ دقت می کنید؟ مالحظه می دانید؟ است، دغدغه یهودیان
کراکر یک و باشم پایین آن می دهم گفتم:«ترجیح بود. شده زرکوب روي… بر نامش و
اینکه تا هستم حقیقت و خدا با هماهنگی در که بدانم و بنوشم نهر آب و بخورم نمکی
هستم. دور خدا از که بدانم و باشد شده زرکوب ساختمان روي بر نامم و باشم آنجا

رفت. پس نداشت، را حرف این شنیدن طاقت دیگر او می دانم.» را همین
پسر، «پدر، عناوین تحت و تکه  سه یا دو به را خدا نمی شود است. چنین آري ١٠٦
به خدا قبوالند. یهودي یک به را آنها و ساخت خدا سه و کرد تقسیم روح القدس»
در عیسی هستم.» تو خداي خداوند من نباشد. من از غیر خدایی را کرد:«تو امر تأکید
خداي پروردگار، من اسرائیل، اي گفت:«بشنو، چنین عیسی گفت؟ چه خصوص این
یهودیان به را مسئله اي چنین نمی توان هیچ روي به  سه تا؛ نه یکتا.» خداي هستم، تو
چنین هرگز جا. هیچ  خیر. نگفت. سخن خدا سه از هرگز نبی هیچ خیر. قبوالنید.
عالم از امت هاست، باور و است کفر عین امر این آقا. خیر، شنید. نخواهید را چیزي

آقا. بله، است. شده وارد امت ها
مکاشفه در انبیا آن منظور آن… تنها نه شد. خواهند ظاهر انبیا این کنید. توجه ١٠٧
حین یا مطالعه هنگام در می خواهم شما از خوانده ایم. را آن از بخشی هستند. ١١
تصدیق انبیا از انبیا، نشانه ي داشتن با آنها بخوانید. را بخش آن نوار، به کردن گوش

شنید. خواهند را آنها بنی اسرائیل آنگاه هستند. شده
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و چهل و یکصد که کنید درك باید یهوه، شاهدان دوستان شما به خطاب اکنون ١٠٨
آن هم مقدس کتاب از جزیی بخش هیچ حتی ندارند. عروس با ارتباطی نفر هزار چهار
است. یهودیان از گروهی منظور نیستند. عروس آنها آقا. خیر، نمی کند. تأیید را مطلب
دانیال هفته ي هفتاد از آخر نیم و سال سه طول در که هستند برگزیدگانی همان آنها

آن… اکنون، می شوند. فراخوانده
دیگران براي بلکه دارید حضور اینجا که شما اغلب براي نه می کنم. تکرار را مطالب ١٠٩
نقل شما می شوید. متوجه را آن شما و هستید. متوجه می رود، جا همه به نوار این زیرا

دارد. وجود کار این از هدفی می شنوید. مرا قول هاي
متوجه بودند، شده دچارش که کوري خاطر به آنها پیداست باشید. داشته توجه ١١٠
تا است ساخته مبتال کوري به را یهودیان خدا عیسی… باید… چطور آنها که می شوید
درستی جایگاه در آنها اگر آن… که می دانستند آنها اگر بازبمانند. عیسی شناخت از
امر آنها به نبی یک مورد در خدا وقتی و بودند شریعت زیر که زمان آن مانند بودند
همان می گفتند:«او رساند، ظهور به که نشانه اي و عیسی کار دیدن با بی گمان فرمود،

شد؟ چنین چرا ولی است.» موعود مسیح
افرادي بود، شده نوشته بّره حیات دفتر در نامشان که بودند عده اي عصر آن در ١١١

بازشناختند. را آن مشاهده ضمن آنها دیگران، و رسوالن چون
شده مبتال کوري به افراد آن کنید، مالحظه ندادند؟ تشخیص دیگران چرا ولی ١١٢
را آن آنها هستند. ناتوان دریافتش از هم هنوز آنها فروماندند. دیدنش از پس بودند.

آن… شود. زاده قومی عنوان به یکباره زن آن اینکه تا دید نخواهند
چقدر نیست مهم نمی شود. زایل کالم که باشید داشته یاد به نمی شود. زایل کالم ١١٣
همان به باید و نمی شود. زایل کالم هم باز داده  رخ اتفاقاتی چه و دارید هیجان و شور
این وقوع که شد روشن ما بر پس می کنید؟ مالحظه شود. محقق گفته خدا که ترتیبی

است. حتمی امور
معرفی نبی یک عنوان به را خود کامل طور به عیسی که هنگامی دلیل همین به و ١١٤

بازنشناختند. را او مردم کرد
سامره به هرگز پیش تر عیسی بود. ایستاده چاه کنار در سامري بی ادعاي زن آن ١١٥
آن و رفت. آنجا به پس کند عبور سمت آن از باید که گفت عزیمت حین بود. نرفته
با قیاس در که است گفتنی ولی داشت که وضعیتی وجود با بود. همان جا بینوا زن
پس داشت. انجیل پذیرش براي مساعدتري زمینه ي روزگار، آن مردم بقیه ي و کاهنان

می کنید؟ مالحظه آري، ترید. و شک هیچ بدون پذیرفت.
جمع آن افراد وارسته ترین از یکی ولی می کردند حاشا را او همه هرچند پس ١١٦

خدا. جانب از بود معلمی او که می دانستند همه که پذیرفت
می کردم. صحبت مطبش در جنوبی ایالت دکترهاي بهترین از یکی با پیش چندي ١١٧
گفتم:«دکتر، او به و فرهیخته. واقع به مردي لوییزویل، متخصصان بهترین از یکی

بپرسم.» سؤالی شما از می خواهم
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گفت:«بفرمایید.» او
دور که است مار یک عالمت. آن کردم، دقت شما پزشکی آرم به گفتم:«من او به ١١٨

چیست؟» عالمت این معنی است. پیچیده تیرك یک
گفت:«نمی دانم.»

زمانی به و است الهی شفاي از نمادي آن است؛ چنین گفتم:«توضیحش من و ١١٩
این کنید، دقت چنانکه پس کرد، بلند بیابان در را برنجین مار موسی که برمی گردد

می کند.» پیدا ارتباط راستین مسیح با که نمادي است، نماد یک حد در تنها
آنها از بسیاري هرچند و است. الهی شفاي از نمادي پزشکی دانش امروزه پس ١٢٠
اما دارند. اعتقاد شفا به راستین و خوب پزشکان اما نیستند الهی شفا مسئله ي پذیراي
آن از دکترها که نمادي و نشان آن اما نیستند. مسئله این پذیراي پزشکان از برخی
چه باشند پذیرا چه است، قادرمطلق خداي توانایی بر گواهی خود می کنند استفاده
برنجینی مار پزشکی، علم نماد و نشان آن در است. درست می کنید؟ مالحظه نباشند.

است. آویزان تیرکی بر که هست
کشیده مردم این چشمان بر کوري پرده ي کنید. دقت یهودیان این به اکنون ١٢١
گذاشت. آنجا را آن خدا و بود آنجا پرده آن نبود، ساخته آنها دست از کاري بود. شده
به موقعیت همان در همچنان آینده، در انبیا آن ظهور وعده ي تحقق تا یهودیان و
ولی دهید انجام می خواهید که هرآنچه می توانید فرستاد مسیونر می توان می برند. سر
از پس امر این و آورد نخواهد ایمان هرگز بنی اسرائیل صحنه، به انبیا این ورود از پیش

بس. و شد خواهد محقق غیریهودي کلیساي شدن ربوده
شیر فراخوانی و آواز پذیراي جوان گاو یا گوساله عصر نبود ممکن ترتیب همین به ١٢٢
و برآمد. فضا آن در که بود گوساله روح این فرموده خود کالم در خدا چنانکه زیرا باشد

فقط… شما می کنید؟ مالحظه برآمد. انسانی بهسازي، و اصالحات عصر در
اکنون و آن… بود. خواهد پذیرفتنی آنها براي که شما… که است چیزي تنها این ١٢٣

کنید. توجه اکنون پس بس. و همین شده اند. مبتال کوري به آنجا آنها
درختی شد. خواهد آغاز امت ها قولی به و غیریهودیان کار پایان با عصر آن اما ١٢٤
خورده اند، پیوند آن به غیریهودیان و شده بریده ولی است یهودي آن ریشه ي که است
با و می آورد. بار به را خود میوه ي اینک که است وحشی» زیتون «درخت از سخن
به کرده ام، صحبت موردش در که عروس درخت همان امت ها، عروس شدن برگرفته
می مانند باقی سو این در که بی ایمان غیریهودیان مابقی خدا و می شود برده خدا حضور
می  شود. زده تازه پیوندي چنین این و است) نادان باکره (منظور برمی دارد میان از را

است. داده را کار این انجام وعده ي خدا
باشید، آگاه خود روش سرانجام از اگر شما موقعیت یابی… دارد جا زمان آن تا و ١٢٥

بخورید. سکندري تاریکی در چرا ندانید، اگر خوب. بسیار آري،
و کرد. خواهند توبه و بازگشت یهودیان عصر، آن خالل در و زمان آن در پس ١٢٦
وعده ي آن قّوت تحت آنها شد، کلیسا عصر در که همان طور درست ترتیب این به
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غیریهودیان که زمانی تا امر این که البته و شد خواهند مسیح پذیراي تدهین یافته،
١١ باب مکاشفه نبی دو آن که پیغامی ماهّیت چنین پس داد. نخواهد رخ دارند حضور
است قرار که کارهایی اکنون هم از و می شود. تصّورپذیر ما براي کرد، خواهند اعالم
و چهل و یکصد آن یا باقی ماندگان بله، می شود. روشن شما براي دقیقًا دهند انجام

کرد. خواهند دریافت را خدا ُمهر شده، مقدر پیش از هزار چهار
چنانچه می خواهم شما از حاال دهید. گوش بسیار دقت با اکنون بخوانیم. بیایید ١٢٧
اکنون دهم. ارجاع قسمت این به بعد کمی دارم قصد زیرا بخوانید من همراه می توانید

می گیرد. جا هفتم و ششم ُمهر میان بخش این ،٧ باب
ُمهرها)… (این آن از آن-بعد از بعد …

متوجه را آن همه آیا است. بزرگ مصیبت دوره ي همان ششم ُمهر شدن گشودن ١٢٨
عظیم مصیبت دوره ي ششم ُمهر گشایش با می گویند:«آمین.»] [جماعت می شوند؟

می افتد؟ اتفاقی چه سپس ولی می شود. آعاز
باد چهار ایستاده، زمین گوشه ي  چهار بر فرشته چهار دیدم آن از بعد …و
(چهار نوزد. درخت هیچ بر و دریا بر و زمین بر باد تا می دارند باز را زمین

فرشته!)
زنده خداي مُهر و می آید باال آفتاب مطلع از که دیدم دیگري فرشته ي و
را دریا و زمین… که شد داده بدیشان که فرشته اي چهار آن به و دارد. را

رسانند. ضرر
درختان و دریا و زمین به ضرري هیچ می گوید، کرده ندا بلند آواز به

زنیم… مُهر ایشان پیشانِی بر را خود خداي بندگان تا مرسانید
همواره بنی اسرائیل «بندگان.» فرزندان. نه «بندگان.» نیست. عروس منظور ١٢٩
تشکیل فرزندان از کلیسا باشید، داشته دقت چنانکه داشته اند. را خدا بندگان جایگاه
خادم جایگاه بنی اسرائیل کرده اند. تجربه را زاده شدن آن اعضاي بیانی به است شده
ما خداست. بنده ي ابراهیم است. بوده چنین همواره که کنید مالحظه دارد. را خدا

بله. داریم. فرزندي جایگاه دختران و پسران عنوان به ما نیستیم. بندگان
زنیم. مُهر ایشان پیشانِی بر را… خود خداي بندگان تا…

کنید. دقت اکنون ١٣٠

زنیم. مُهر ایشان پیشانی بر را خود خداي بندگان …
شنیدم… را مُهرشدگان عدد و

کنید. توجه می شود، خوانده آنچه به تمام تر هرچه دقت با می خواهم شما از اکنون ١٣١

شدند. مُهر هزار چهار و چهل و صد بنی اسرائیل، اسباط جمیع از …که
جنبش پیروان از یکی اتفاقًا جمع این در چنانچه می برد. نام آنها از درستی به خدا ١٣٢
مالحظه قابل کنید، گوش می خواهم شما از باشد، داشته حضور انگلیس-اسرائیل تمییز

می شود. روشن شما بر خصوص، این در شده مطرح استدالل پوچی که است
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و است.) شده ذکر طایفه» («نام شدند. مُهر هزار دوازده یهودا سبط از و
هزار. دوازده جاد… سبط از و هزار. دوازده رؤبین سبط از

کنید. دقت اسباط به-به اکنون ١٣٣

سبط از و هزار… دوازده نَفتالیم سبط از و هزار… دوازده اَشیر سبط از و
هزار. دوازده مَنّسی…

سبط از و هزار. دوازده الوي سبط از و هزار. دوازده شمعون… سبط از و
دوازه می کنید.)… تلفظ یَّساکار را آن شما کنم (فکر هزار. دوازده یَساکار…

هزار.
و تمام… هزار. دوازده یوسف سبط از و هزار. دوازده زبولون… سبط از …

شدند. مُهر هزار دوازده بنیامین سبط از
دوازده… در ضرب دوازده سبط. هر از تن هزار دوازده دارد، وجود سبط دوازده ١٣٤
و یکصد تألیف.] هزار.»-گروه چهار و چهل و می گویند:«یکصد [جماعت می شود؟ چند

بودند. اسرائیل اسباط از همه آنها کنید. توجه اکنون تن. هزار چهار و چهل
اما و می شود. صحبت دیگري گروه از اکنون این…» از «پس کنید. دقت پس ١٣٥
می شود، پیدا صحنه در که گروهی به اما است. رفته عروس که است روشن ما بر

کنید. دقت
نتواند را ایشان هیچ کس که عظیم گروهی اینک که دیدم این از بعد و
به برّه حضور در و تخت پیش در زبان و قوم و قبیله و امت… هر از شمرد،

ایستاده  اند. گرفته، دست به نخل شاخه هاي و آراسته سفید جامه هاي
نشسته تخت بر که را ما خداي نجات، می گویند، کرده، ندا بلند آواز به و

است. را برّه و است
در و بودند. ایستاده حیوان چهار و پیران و تخت گرد در ملت ها جمیع و

کردند، سجده را خدا درافتاده، روي به تخت پیش
قوّت… و اکرام… و سپاس… و حکمت… و جالل… و برکت… آمین! گفتند، و

آمین. ابداالباد. تا باد را ما خداي توانایی… و
پیران… از یکی و

سراسر در را او که همان طور درست است. پیران حضور در یوحنا اکنون ١٣٦
دیده ایم. ُمهرها

کیانند… سفیدپوشان این گفت، من به شده متوجه پیران از یکی و
را خود قوم به متعلق افراد یهودي شخصی عنوان به یوحنا که پیداست ولی ١٣٧
آنها است؟ چنین آیا دید. قبیله اي گروه بندي چهارچوب در را آنها می داد. تشخیص

می برد. نام اسباط از یک یک پس بودند، آشنا او براي
پرسش برانگیز یوحنا براي اندازه اي تا دیگر گروه آن دیدن پیداست چنانکه باز ١٣٨

می پرسند: چنین آن بر علم با پس می شود.
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آمده اند؟ کجا از و کیانند؟ سفیدپوشان این …
می دهد: پاسخ یوحنا و ١٣٩

می دانی. تو خداوندا گفتم، را او من
قبیله ها، همه ي از افراد این نبودند، آشنا یوحنا براي آنها باشید، کرده دقت چنانچه ١٤٠

بودند. قوم ها و زبان ها
می باشند… کسانی ایشان گفت، مرا و …

می آیند بیرون سخت عذاب از که می باشند کسانی ایشان گفت، مرا و
و شست  برّه خون به را… خود لباس و عظیم) مصیبت از دیگر عبارت (به

نموده اند. سفید کرده، شو
را وي او هیکل در شبانه روز و خدایند تخت روي پیش جهت این از
برپا ایشان بر را خود خیمه ي تخت نشین، آن و آنها… و می کنند خدمت

داشت. خواهد
ایشان بر گرما هیچ و آفتاب و شد نخواهند تشنه و گرسنه هرگز دیگر و

رسید. نخواهد ایشان بر گرما هیچ و رسید-آفتاب نخواهد
به و بود خواهد ایشان شبان است، تخت میان در که برّه اي زیرا
اشکی هر خدا و نمود خواهد راهنمایی را ایشان حیات، آب چشمه هاي

کرد… خواهد پاك ایشان چشمان از را
می پردازیم. ُمهر به کردن… باز با ما اکنون ١٤١

بنی اسرائیل به نگاهی با مرحله این در اینک آنها… باشید، کرده دقت چنانچه
می کنیم. شروع

نیست؛ عروس منظور اینجا می بینیم، را شده تطهیر کلیساي ادامه در سپس و ١٤٢
مصیبت دوره ي از عبور از پس شده تطهیر کلیساي از سخن باشید کرده دقت چنانچه
راستی به که افرادي از بسیاري تعداد اینجا است، دقت درخور مسئله این است، عظیم
از سخن بخش این در برآمده اند. بزرگ مصیبت دوره ي فضاي از داشتند بی ریا قلبی
پس است. شده برگرفته پیش تر عروس سخنی به الهی  کلیساي نیست؛ الهی کلیساي

کلیساست. منظور اینجا
همین به و شد  خواهد برپا تخت عیسی گفته ي به که می بینیم بعد کمی اکنون ١٤٣

گرفت. خواهند قرار داوري در آنان از یک هر ترتیب…
خداي ُمهر با یهودیان واقع به افراد، این که شده روشن ما براي ترتیب این به پس ١٤٤

چیست؟ زنده خداي ُمهر از منظور خوب، است؟) (درست شدند. ُمهر زنده
کنم. جریحه دار را عزیزي احساسات ندارم قصد هیچ و نمی برم نام افراد از ١٤٥
ادعاي اساس بر که می دانید آیا می کنم. بسنده مطلبی بیان به تنها که کنید دقت
شده اند، شسته خون به که گروهی از منظور نوشته هایشان، در پژوهشگران از بسیاري

است؟ عروس
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یکصد آن از منظور پژوهشگران از بسیاري ادعاي اساس بر باز که می دانستید آیا ١٤٦
ناهماهنگ و نادرست چیزي اینجا چه… است؟ عروس همان نفر هزار چهار و چهل و

دارد. وجود اشتباهی اکنون زیرا قسمت، این در است…
پاسداشت همان خدا گویی:«ُمهر ما ادونتیست برادران گفته ي به کنید، توجه ١٤٧
از کوتاهی بخش حتی می خواهم شما از اما آشناست. شما براي ادعا این است.» سّبت
منظور اینکه بر مبنی ادعایی دهید. نشان را ادعاست این مؤید که مقدس نگاشته ي
تنها این می کنید؟ مالحظه است. سّبت پاسداشت قولی به یا سّبت همان خدا ُمهر از

است. فرد یک نتیجه گیري
که را خدا قدوس روح است:«و آمده چنین بخوانید، که را ٣٠:٤ افسسیان ا اما ١٤٨
پایان در باید شما آقا، بله، مسازید.» محزون شده اید… مختوم رستگاري روز تا او به
چنین می آید. خود خاصان رهایی سازي براي مسیح چون باشید شده وارد میانجیگري
با یکبار همین که باشید. شده  ُمهر بعدي بیداري جلسه هاي تا تنها شما که نیست
و شده اید خدا مقبول شما یعنی است فرجام یافته کار دیگر شدید، ُمهر روح القدس

کند. دور را شما نمی تواند نیرویی هیچ دیگر
آن شما-شما خیر، شده ام.» دور ولی کردم تجربه را آن من بگویید:«بله، بسا چه ١٤٩

نکرده اید. تجربه را
با باز می توانید البته می یابد. ادامه رستگاري روز تا امر آن خدا گفته ي به ١٥٠
روز «تا معناست. چه به این که می بینید و کنید مجادله خدا با خود استدالل هاي

رستگاري.»
باقی ماندگان از سخن برگزیدگی، برحسب که همان طور شد… چنان  کنید. توجه ١٥١
باقی ماندگان از برگزیدگی، اساس بر نیز یهودیان گروه این ترتیب همین به می شود
خدا دستان یهودیان، براي ایلیا نخست رسالت هنگام در چنانکه عبارتی به هستند.
هنگام این در اکنون، هم ترتیب همین به داشت، محفوظ را ایمانداران از تن هزار هفت
تن هزار چهار و چهل و یکصد منظورم افراد، این زمان باشند. باید باقی ماندگان هم
و می شود پیغام از سخن عصر آن در بیانی به فرامی رسد. برگزیدگی اساس بر است،

رسید. خواهد تن هزار چهار و چهل و یکصد به آسمانی پیغام به باورمندان شمار
«برگزیدگی» مقوله ي درباره ي من برادر، نکنید، عجله بگویید:«خوب، بسا چه ١٥٢

نکرده ام.» مطالعه عنوان هیچ  به  خصوص این در خوب، هستم. مردد سراپا
متی به شما اجازه ي با کنیم. بررسی را موضوع این درستی بیایید خوب، بسیار ١٥٣
جایی می توانیم آیا که می بینیم و می آوریم بخش این در را آن و می کنیم مراجعه
یادداشتش اینجا هرچند باشد. درست می کنم فکر کنیم. پیدا آن به مختصر اشاره اي
،٣٠ آیه ي به کنیم، نگاه پایانی بخش به بیایید کرد. خطور ذهنم به بودم، نکرده
مرتبط ششم ُمهر مبحث پایان به که ٣٠ آیه ي به پرداختیم، آن به دیشب که جایی
مالحظه .٣١ آیه ي می رسیم، نتیجه اي چه به بخش آن خواندن با ببینیم بیایید می شود.
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می آید.» عظیم جالل و قّوت با آسمان ابرهاي بر که بینند را انسان پسر «و می کنید؟
می خوانیم. را ٣١ آیه ي حال

بادهاي از را او برگزیدگان فرستاده، آواز بلند صور با را خود فرشتگان و
آورد. خواهند فراهم فلک کران به تا کران از اربعه

از سخن که پیداست چیست؟ آن معنی است. «برگزیدگان» شدن برون از سخن ١٥٤
زمانی فضاي آن در و فرامی خواند را خود برگزیدگان خدا پس است. عظیم مصیبت
می کند. عنوان را مسئله این پولس است. مذکور یهودیان همان برگزیدگان، از منظور
همان اختیار، حسب به بقیت آن از منظور اختیار.» حسب به «بقیتی عنوان تحت
واقع به هرچند شد، خواهد پیغام پذیراي که هستند نفري هزار چهار و چهل و یکصد

بود. خواهند آنجا نفر میلیون چندین بر بالغ جمعیتی
می کردند زندگی فلسطین سرزمین در نفر میلیون ها ایلیا نبّوتی رسالت هنگام در ١٥٥

شدند. رستگار میلیونی، چند جمعیِت آن از تن هزار هفت تنها ولی
برگزیدگی» حسب بر «برگزیدگان بیانی به اختیار» حسب به «بقیتی از سخن پس ١٥٦
جمع خود سرزمین در یهودي میلیون ها که می شود مطرح زمانی مسئله این و است.
خواهند حاضر آنجا نفر میلیون ها هرچند پس می شوند. تبدیل ملت یک به و می شوند.
از سخن شد. خواهند برگرفته «برگزیده» نفر هزار چهار و چهل و یکصد تنها ولی بود

شد. خواهند پیغام پذیراي که است افرادي
و هست عروسی می کند. پیدا مصداق هم امت ها کلیساي درباره ي اصل همین ١٥٧
اینها که کنید توجه شد.» خواهد فراخوانده اختیار حسب به او «و است. برگزیده او تنها

است. برگزیده ایمانداران از عبارتی به و کلیسا از کامل نمونه  اي همگی
بیان را حقیقتی کسی براي اگر پیداست. مسئله این نمی آورند. ایمان دیگران ١٥٨
بگوید:«این پاسخ در شخص آن و می شود تأیید و اثبات کالم واسطه ي به که کنید

تنها… می توانید شما نیست.» پذیرفتنی من براي مسئله
او نکنیم. تلف وقت خواست ما از عیسی نکنید. تلف افرادي چنین با را خود وقت ١٥٩
گفت:«آنها باز می کنید؟ مالحظه است.» خوکان نزد مرواریدها انداختن گفت:«همانند
می کنند. مسخره را شما می کنند. لگدمال و له خود پاي زیر را شما آنها کنید. رها را

واگذارید.» خود حال به را آنها و کرده دوري آنها از تنها پس
ضّد به مرتب جا همه او بود. آمده من پیش او البته رفتم، آقایی نزد پیش چندي ١٦٠
ندارم.» اعتقادي تو الهی شفاي گفت:«به و آمد پس می کرد. مجادله و بحث الهی شفاي

هم شفایی چون خورد نخواهد شما درد به من الهی شفاي که گفتم:«پیداست ١٦١
است.» کامل خدا شفاي گفتم:«اما ادامه در ولی او… و ندارم.»

ندارد.» خارجی وجود چیزي گفت:«چنین
براي شما-شما بله، رسیده اید. دیر دست این از ادعایی بیان کردم:«براي عرض ١٦٢
هم ولی می شدید مباحثه وارد پیش سال چند باید کرده اید. صبر بسیار ادعا این طرح
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قرار گواه جایگاه در می توانند نفر میلیون ها زیرا می شود. سپري متفاوتی دوره ي اکنون
کرده اید.» دیر بسیار ادعا این بیان براي شما-شما عزیز، کردم:«دوست عرض بگیرند.»

ندارد.» اهمیتی هیچ من براي شما کارهاي ندارم. اعتقادي چیزي چنین گفت:«به ١٦٣

می کنید؟ مالحظه باشید.» داشته باور را آن نمی توانید گفتم:«قطعًا. پاسخ در
روح القدس از پولس مانند واقعًا داد:«اگر ادامه کن!» مبتال کوري به گفت:«مرا او ١٦٤

کن.» مبتال کوري به گفت:«مرا هستی،» برخوردار
هستید؟» کور که حالی در کنم مبتال کوري به را شما می توانم گفتم:«چطور ١٦٥

است.» کرده کور و بسته حقیقت روي بر را شما چشمان گفتم:«پدرتان
انجام می توانید کار چه نیست مهم برایم نیستم. معتقد مسئله این گفت:«به باز ١٦٦
باز آن. مانند دیگري چیز هر یا می کنید ثابت را آن دلیل و گواه میزان چه با و دهید

کرد.» نخواهم باور
است.» چنین است. ایمانداران براي تنها نبود. بی ایمانان براي این گفتم:«یقینًا. ١٦٧

می کنید؟ مالحظه
که است پرواضح کنید، مالحظه گفت؟ می توان چه رویکردي چنین توصیف در ١٦٨
تلف افرادي چنین با را خود وقت عنوان هیچ به پس نمی شود. آن مشمول برگزیدگی
مگر شود، دیگر کوري عصاکش کوري اگر کنید. دوري آنها فرمود:«از عیسی نکنید.

نمی افتند؟» گودال در دو هر
می زند- بشکنی برانهام [برادر بی ادعا بدنام زن با برخورد مجرد به که شگفتا ولی ١٦٩
یک پیداست چنانکه گفت؟ می توان چه باب این در شد! برافروخته آتشی تألیف.] گروه
کنید، توجه دریافت. را الهی امر آن بصیرت، با و داشت قرار آنجا مقدرشده پیش از بذر
در که مقدرشده پیش از بذر آن گرفت، قرار پطرس راه سر بر الهی امر آن همین که
به گذشته (زمان باشد» داده پدر که آنانی «تمام یافت. بصیرت آن بر داشت قرار آنجا
زیبا! چه آمد.» خواهند من نزد آنها آمد. خواهند آنها باشد، بخشیده من «به رفته) کار

دارند. ایمان الهی امر آن به ایمانداران کنید، توجه آقا. بله، دارم! دوست را آن
مورد در بخواهد تنها کسی اگر باشند. داشته ایمان آن به نمی توانند بی ایمانان ١٧٠
بی ایمان فردي براي را مسائل آن بکوشید هرچند کند، بحث اموري چنین و مار ذّریت
چنین از باید کنید. دوري پس داد، نخواهند نشان خود از شنوا گوش باز کنید، بازگو
و جر از هم خدا فرزندان و نیست بحث و جر اهل خدا کنید، توجه کرد. دوري افرادي

می کنند. پرهیز بحث
در هستند خدا برگزیدگان از که یهودي تن هزار چهار و چهل و یکصد کنید، دقت ١٧١
نمی کنند خم تعظیم سر دست این از چیزهایی و تندیس هایش و بدعت وحش، مقابل
یک وارد بنی اسرائیل هرچند باشند. شده هم پیمان او با زمان آن در آنها ملت هرچند
آنها داد. نخواهند تن پیمان آن به نفر هزار چهار و چهل و یکصد اما شد خواهد عهد

هستند. برگزیدگان
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برگزیده افراد از گروهی واقع به که امت ها کلیساي درباره ي اصل همین اکنون ١٧٢
نخواهند باور آنها کرد. جریانی هر وارد را آنها نمی توان می کند. پیدا مصداق هستند،
وقوع آنها… می شود. مشخص مسیرشان آنها، بر آسمان روشنایی تابش با آقا. خیر، کرد.
رجعت با را. امر آن اثبات و تأیید ترتیب همین به سپس و می کنند مشاهده را امري
شما-شما براي بله، می شود. روشن آنها بر کالم با امر آن هماهنگی مقدس، کتاب به
ایمان آسمانی امر آن به آنها چون نکنید تلف برگزیدگان با را خود وقت که است بهتر
به را آن که می دانند باز باشند ناتوان امر آن شرح از اگر حتی بس. و همین آورده اند.
از نیز خود که هست بسیاري چیزهاي گفته ام بارها چنانکه بنابراین آورده اند. دست

خوب. بسیار می باشند. درست حال بهر اما هستم ناتوان آنها شرح
جماعت خدا میان آن در است، هفتم و ششم ُمهر میان زمانی فاصله ي از سخن ١٧٣
دقت اگر گفت، سخن باره این در ٣١ آیه ي ، ٢٤ باب متی در مسیح فرامی خواند، را خود
ترتیب همین به هست، کرنّا اینجا در خواندید. اکنون که بخشی همین باشید کرده
که است شاهد دو کرنّاي از سخن پیداست می شود، نواخته کرنّا همین که شاهد… دو
شدن نواختن بله می شود، نواخته کرنّایی است. یهودیان براي فیض دوره ي تداعی گر
گفته سخن صور» «آواز قولی به یا کرنّا»، از«صداي مسیح است. دقت درخور کرنّا

می کنیم. توجه ٣١ آیه ي به اکنون است.
آواز بلند صور با را آنها) از دوتا کنید، توجه یکی، (نه خود فرشتگان و

فرستاده…
می شود. نواخته کرنّایی بگوید، سخن خدا اینکه از پیش درست چیست؟ منظور ١٧٤
است. نبرد یک براي فراخوانی از سخن کنید، دقت چنانچه اوست. صداي همواره این

می آیند. پیش کرنّا صداي با فرشتگان این می گوید. سخن خدا
پیغام با درآمد. صدا به کرنّا فرشته، آخرین پیغام زمان در که کردید دقت هیچ و ١٧٥
از اعالمی با همزمان فرشته، دومین پیغام با درآمد، صدا به کرنّایی فرشته، نخستین
آنها ُمهرها اعالم هنگام در اما باشید، داشته توجه درآمد. صدا به کرنّایی باز خدا سوي
فرابخوانند، خروج به را مردم از گروهی تا بودند جمع الهی شکوهمند امر یک در یکسره

شدند. برداشته ُمهر هفت کرنّایی تک طنین با
آسمان گوشه ي چهار از را خود یهودي «برگزیدگان باشید، کرده دقت چنانچه ١٧٦

می کند.» جمع
در نه او خیر. هفتم ُمهر به اما کرد اشاره ُمهر شش به عیسی دیدیم که همان طور ١٧٧

نکرد. بیان هفتم ُمهر درباره ي چیزي عنوان هیچ به دیگر، جاي در نه و قسمت این
یهودي برگزیدگان فراخوانی به مربوط، َمَثل هاي ٣٢ آیه ي در کنید، مالحظه ١٧٨

بله. کنید، توجه قسمت این به پس برمی گردد.
اربعه بادهاي از را او برگزیدگان فرستاده، آواز بلند صور با را خود فرشتگان او «و ١٧٩

می کند… شروع او اکنون آورد.» خواهند فراهم فلک کران به تا کران از
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مالحظه نمی کند. اشاره اي هیچ هفتم ُمهر به او قسمت این در کنید، دقت ١٨٠
و سومین و دومین تا گرفته نخستین از کرد، صحبت ششم ُمهر درباره ي او می کنید؟

ششمین. و پنجمین و چهارمین
کنید. توجه پس ١٨١

شده، نازك شاخه اش چون که گیرید فرا را مثلش انجیر درخت از پس
است. نزدیک تابستان که می فهمید می آورد، برگ ها

در بر بلکه نزدیک که بفهمید بینید، را همه این چون نیز شما همچنین
است.

چیست؟» جهان انقضاي بود:«نشان چنین او از پرسش واپسین ١٨٢

چه که شد خواهد روشن شما بر دیگر، امور مشاهده ي با یهودیان… این که «ببینید ١٨٣
یهودي تبار او مخاطبان یهودیان…» این مشاهده ي با پس است. وقوع شرف در چیزي
کرد؟ قلمداد امت ها از را او مخاطبان گروه می شود آیا پس است. دقت درخور بودند!

می کنید؟ مالحظه یهودیان! است! یهودي تبار افرادي از سخن
و شد.» خواهند بیزار شما از من نام خاطر به همه گفت:«ملت ها همچنین او و ١٨٤

دست. این از مطالبی همین طور
زدن شکوفه به شروع یهودیان این «می بینید که» گفت:«هنگامی او اکنون ١٨٥
سرزمین به بنی اسرائیل بازگشت بیانی به و رجعت روند آغاز زمان از سخن می کنند»
تا نیم و سال و سه تنها که حالی در و است)، شدن ربوده آماده ي (کلیسا است خود
برقراري جهت هزاره و می شود آشفته سراسر دنیا است، مانده باقی کهن دنیاي انقضاي
روي بر سال هزار اما و است!» در بر بلکه او:«نزدیک گفته ي به می رسد. راه از نو زمین
در بود؟ خواهد چقدر معادل نیم و سال سه پس است. روز یک معادل خدا نزد زمین

است.» در گفت:«بر او رو همین از است. ثانیه چند حد در تنها الهی مقیاس
نخواهد طایفه این نشود، واقع همه این تا می گویم شما به هرآینه

گذشت…
از یهودیان حذف در همواره نمی شود؟ پاك روزگار صفحه ي از چیزي چه ولی ١٨٦

نیست. کار این به قادر کس هیچ ولی است. شده کوشش روزگار صفحه ي
وقوع نسل همان است، فلسطین به یهودي تباران بازگشت از سخن کنید. توجه اما ١٨٧
پولی واحد از شدن برخوردار با اخیر سال دو همین در تنها و دید. خواهد را امور این
اینک پس شده اند. تبدیل ملت یک به کلمه واقعی معنی به دیگر چیزهاي و خود

است. کرده پیدا موجودیت
همه و ُمهرها اینک گفت؟ می توان چه کنونی موقعیت درباره ي اما دوستان، اي ١٨٨
بصیرت می دهد، رخ میانی زمانی] [فضاي این در آنچه به نسبت و می شوند گشوده چیز
مرحله اي چه در که ببینید می توانید توصیف این با آیا است. چنین می کنیم. پیدا

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت هستیم؟
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می گویم سخن چه از می دانم ندارم. تحصیالتی هیچ باشید. دریافته را آن امیدوارم ١٨٩
دریافتنی روشنی به شما براي که توصیفی ارائه ي در امر-و آن شرح در بسا چه اما
و برگیرد را شد بیان گسیخته شکل به که کالمی خدا امیدوارم اما باشم. ناتوان باشد،
بر چنین این بله می  کنید. توجه شود، روشن شما بر آن چیستی بگذارد و بشکافد را آن

باشیم. داشته توجه می بریم. سر به زمانی چنین در ما هستیم. در
زمان پایان به همچنین و یهودیان به بعدي مرحله ي در او که است توجه درخور ١٩٠
می دانیم، آن… که می دانیم حتی ما می کند. بازگو را آینده رخدادهاي پس می کند. رو
پراکنده که است سال پانصد و هزار دو شده اند. پراکنده اسباط آن که آگاهیم خوبی به
می دانستید؟ را آن آیا می شوند. پراکنده اربعه بادهاي به که شده نبّوت آنها به شده  اند.

می دانیم. را موضوع این
این در زیرا می گذریم آن از و بپردازیم مطلب این به نیست نیاز که پیداست ١٩١
خسته اینکه با شوید متوجه را آن می خواهم که رسیده ام مهمی نکته ي به قسمت

شده ام. خسته کامًال هم من و شده اید
موقعیت یا زمین شناسی یا طایفه اي تاریخچه ي نظر از که می دانیم کنید. توجه ١٩٢
نشده اند. جمع هم کنار در طایفه ها بنامید، را آن می خواهید که هرآنچه یا طایفه اي

هستند. پراکنده آنها
که… نیست چنین می شوند، جمع اورشلیم در که یهودیانی از دسته آن درباره  ي ١٩٣
دیگري چیز یا طایفه اي نشان دیگر آنها هستند. طایفه اي چه از نمی دانند حتی آنها
سراسر در شکل این به که شده نبّوت آنها به هستند. یهودي که می دانند تنها ندارند.

نمی دانند. چیزي باره این در پس است. رفته بین از مکتوبشان اسناد بود. خواهند دنیا
هستید؟» سبطی چه از بپرسید:«شما اگر

«نمی دانم.»
طایفه اي؟» «چه

«نمی دانم.»
جنگ ها در نیستند. آگاه خود دودمان از . آن از دیگري این از یکی بنیامین، از یکی ١٩٤
که می دانند فقط است. چنین پیش سال هزار دو از و رفته بین از مکتوبشان اسناد
گشت. خواهند باز خود سرزمین به که می دانند آنها پس بس. و همین هستند. یهودي

می داند. خدا ولی نیستند آگاه خود سبط از آنها هرچند کنید، توجه هنوز… آنها
شده حساب شما سر «موهاي که… گفت حتی عیسی می دانید دارم! دوست را این ١٩٥
را آن «دوباره نمی دهد. دست از را چیز هیچ خدا که باشید داشته دقت شگفتا! است.»

برخیزانید.» خواهم آخر روز در
و باشند هرکه و باشند داده دست از را خود-خود-خود طایفه اي نشان آنها اگرچه ١٩٦
یّساکار یا رؤبین سبط از یا هستند بنیامین سبط از نمی دانند باشند؛ آن یا این چنانچه

فرامی خواند. اینجا را آنها خدا حال هر در اما هستند. طایفه  کدام از یا
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از تن» هزار «دوازده خواندیم. را مطلب آن ٧ باب مکاشفه در که کنید توجه اکنون ١٩٧
نفر هزار دوازده سبطی هر از هستند. طایفه ها آن تمام از برگزیدگان گروه در طایفه، هر
چه دارند. جاي اینجا ترتیب همین به درست و هستند برگزیدگان از که می آیند بیرون
کنونی وضعیت این شده اند. ترتیب بندي سبط، به تعلق اساس بر هستند؟ چه آنها زیبا!
سبط ها ترتیب بندي اساس بر هرکس بود. خواهند چنین آینده در ولی نیست آنها
در گرفت؟ خواهد جاي اسباط ترتیب بندي این در چیزي چه است. خود جایگاه در
هستند، برگزیدگان منظور بلکه روي. هیچ  به  نیست، معمولی یهودیان از سخن اینجا
داشت. خواهند جاي طایفه اي ترتیب در نفر هزار چهار و چهل و یکصد آن بیانی به

باشکوه! چه
این اما شد. نخواهیم مبحث آن وارد ما دهم! نشان شما به داشتم دوست چقدر ١٩٨
خود جاي در ترتیب اساس بر درست بله، باشد، باید کلیسا که است چیزي همان دقیقًا

بگیرد. قرار
بخوانید. من همراه دقایقی براي و کرده دقت بیشتر هرچه می خواهم شما از اکنون ١٩٩
به حال به تا بسا چه که هست نکته اي اسباط فراخوانی به مربوط بخش این در اما و
همراه بخوانید. را ٧ باب مکاشفه خواستم شما از قبل دقایقی باشید. نکرده دقت آن
هستند، غایب افرایم و دان ٧ باب مکاشفه در کنید. دقت اسباط آن به و بخوانید من
به الوي و یوسف کرده اید؟ دقت مسئله این به هیچ نیامده اند. حساب به آنها بیانی به
نمی شود. ذکري افرایم و دان از بودید؟ کرده دقت آن به آیا شدند. داده قرار جایشان

گرفتند. قرار افرایم و دان جاي به الوي و یوسف بلکه آقا. خیر،
یک یک او می دارد، نگه خود حافظه ي در را مسائل همواره خدا آنها… چرا؟ ٢٠٠
مالحظه کنم. موعظه باره این در دارم دوست می آورد. یاد به خویش کالم وعده هاي

بنماید. چنین هرچند نمی کند فراموش را چیز هیچ  خدا می کنید؟
بودند. آنجا سال» «چهارصد بنی اسرائیل بود. گفته موسی به خدا که آنچه مانند ٢٠١
قرار ابراهیم به خدا سخن اساس بر می کردند. سپري را روزگاري همان جا باید
سپري از پس و کنند سکونت بیگانه زمین در سال چهارصد مدت به او بود:«ذّریت
در خدا پس بیاورد.» بیرون را آنها خویش زورآور دست با خود خدا زمان، آن شدن
خود قول انجام براي و آوردم یاد به را خود گفت:«وعده ي چنین موسی به راستا همین

آمدم.» فرود
نمی برد. یاد از را خود برکت هاي و لعنت ها هرگز خدا نمی کند. فراموش خدا پس ٢٠٢

است. پایبند خود وعده ي هر تحقق به نسبت او
اکنون است. همین قسمت این در آنها ذکر عدم دلیل باشید، داشته دقت اگر ٢٠٣
ببخشید ،٢٩ آیه ي بیست… باب خروج بخوانید. من همراه که می خواهم شما از بخوانید.
هر براي نیستند. آنجا اسباط این که دارد وجود دلیلی دهیم. قرار نظر مّد را ٢٩ باب
از را ١٦ آیه ي از خروج کتاب ٢٩ باب داریم قصد ما خروج، کتاب هست. دلیلی امري

می گوید. سخن که است موسی این دهید. گوش پس بگذرانیم. نظر
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از چگونه  و داشتیم  سکونت  مصر زمین  در چگونه  که  می دانید شما (زیرا
گذشتیم . نمودید، عبور که  امت هایی  میان 

در که  طال و نقره…  و سنگ  و چوب … از را ایشان  بت هاي  و رجاسات  و
دیدید.) بود، ایشان  میان 

سسیلیا از کوچکی پیکره ي بیانی به دست، این از چیزي یا کوچکی شی هرکس ٢٠٤
مبادا…» «پس بله. آن، شبیه است چیزي منظورم می دانید می کرد. حمل را قدیس

کنید. گوش
از امروز دلش  که  نباشد سبطی  یا قبیله  یا زن  یا مرد… شما میان  در تا
نماید، عبادت  را طوایف  این  خدایان  و برود گشته ، منحرف  ما خداي  یهوه 

آورد. بار افسنتین  و حنظل  که  باشد ریشه اي  شما میان  در مبادا
داده ، برکت  را خویشتن  دلش  در بشنود را لعنت  این  سخنان  چون  مبادا و

می نمایم … سلوك  خود دل  سختی  در هرچند گوید…
می دانید می دهد.» برکت را خود می گویند:«او مردم باشید، کرده دقت چنانچه ٢٠٥
انجام اکنون که کاري همانند بله، می  کشند، چیزي چنین یا کوچک صلیب عالمت یک
گونه اي عمل این که است روشن شما بر و است. چیز همان کنید مالحظه می دهند؛

است. کفرآیینی بله، است، بت پرستی از
خود ذهن  سختی  در هرچند گوید… داده  برکت  را خویشتن  دلش…  …در
خواهد سالمتی  مرا سازم ، هالك  هم  با را تشنه  و سیراب  تا می نمایم  سلوك 

بود.
کلیسا به وقتی تا نمی کند. حالشان به فرقی و می کنند باده نوشی و «میگساري ٢٠٦

است.» روبراه چیز همه می روید
بر خداوند… غیرت  و خشم  وقت  آن  در بلکه  آمرزید نخواهد را او خداوند
مکتوب  کتاب  این  در که  لعنتی  تمامی  و شد خواهد دودافشان  شخص  آن 
می کنید) مالحظه نیفزایید.» آن بر چیزي و نکاهید آن از («کلمه اي است 
خواهد محو آسمان  زیر از را… او نام  خداوند و شد خواهد نازل  کس  آن  بر

ساخت. 
است. آسمان» «زیر شخصی چنین که است هنگامی این باشید، داشته دقت ٢٠٧

ساخت  خواهد جدا بدي  براي  اسرائیل  اسباط  جمیع  از را او خداوند و
است. مکتوب  شریعت  طومار این  در که  عهدي  لعنت هاي  جمیع  موافق 

در یا باشد داشته خود براي را بتی یا کرده خدمت را بتی کسی «چنانچه پس ٢٠٨
زن، خدا:«مرد، گفته ي به کند» عبادت را بت ها و دهد برکت را خویشتن خود تصّور
این آیا توصیف، این با شد.» خواهد پاك قوم میان از کامًال نامش طایفه، یا خانواده

حقیقتی! چه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست حرف



هفتم ٢٩ُمهر

جاي بر امروزه باز را داشته گذشته سالیان در بت پرستی که تأثیري همان ٢٠٩
چند کنید. دقت ضّدمسیح مخالف حرکت ماهّیت به می کنم… توجه من و می گذارد.

می کند؟ الگو سازي و نمونه برداري خدا مقدسان از ابلیس که می دانند نفر
چیست؟ زنا حق. تحریف چیست؟ دروغ درست. امري از تحریفی چیست؟ گناه ٢١٠
است. مشروع عملی و درست کاري خود، فضاي در که مسئله اي از نادرستی شکل

می کنید؟ مالحظه
کلیسا، عصر در باشید کرده دقت چنانچه نام»؛ یک شدن «محو باب در حال ٢١١
مردم براي دست این از چیزهایی و مردگان شمایل حکم در واقع به که حیوانی همان
و پدر عناوین راستا همین در و کرد جهد مسیح عیسی خداوند نام محو براي است،
آن پشت ترتیب همین به و است پدیده همان واقع به کرد. َعلَم را روح القدس و پسر

است. نهفته لعنتی امر
اسرائیل در یربعام نام به فریبکار پادشاهی ریاکارانه ي سلطنت تحت افرایم و دان ٢١٢
١٢ باب پادشاهان اول به می توانید راستا همین در دادند. انجام را کار همین واقع به
پیش زمینه اي این-همین-چنین وجود با نظرم به ما… که است روشن من بر کنید. نگاه
٢٥ آیات ١٢ باب پادشاهان اول به می خواهم کنیم. بررسی را موضوع می توانیم معتبر

بپردازم. ٣٠ تا
از و آن ساکن شد در کرده ، بنا کوهستان افرایم  در را یربعام… شکیم  و

نمود. بنا فَنُوئیل را بیرون رفته … آنجا
حال  که خود) دل تصّور کنید، (توجه کرد فکر خود… دل  در یربعام  و

برگشت . خواهد سلطنت به خاندان داود
بروند. بیرون قوم بود ممکن زیرا داشت ترس او که می بینید ٢١٣

اورشلیم به  خداوند به خانه ي گذرانیدن قربانی ها این قوم به جهت…  اگر
خواهد پادشاه یهودا رحبعام ، دل این قوم به آقاي خویش ، همانا  بروند
خواهند یهودا پادشاه  رحبعام -رحبعام نزد قتل رسانیده  به  مرا برگشت و

برگشت .
گفت : به ایشان  ساخت و طال گوساله ي دو پس پادشاه مشورت نموده ،
که هان اي اسرائیل خدایان تو است . به اورشلیم زحمت  رفتن تا براي شما

برآوردند. زمین مصر از را…  تو
داد. دان قرار در دیگري را و بیت ئیل گذاشت  در را یکی  و

دان می رفتند. آن یک تا قوم پیش  و گناه شد باعث  این امر و
کردند. برپا را بت هایی دو هر دان قبیله ي و بیت ئیل در افرایم قبیله ي کنید، توجه ٢١٤

می رفتند. بت پرستی براي و
همچنان خدا که شگفتا ولی هستیم باشکوه هزاره ي دوره ي آستانه ي در ما اکنون و ٢١٥
برخدا! جالل باشکوه! چقدر نیامدند. حساب به شمار آن در آنها دارد. یاد به را گناه آن
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که یقینی همان به درست تألیف.] می زند-گروه هم به را دستانش یکبار برانهام [برادر
خاطر به دارد. یاد به نیز را شررات ورزي ها می آورد، یاد به را خود نیکوي وعده هاي خدا

که… هنگامی باشید داشته
تا کوشیده ام همواره خود زعم به من که است دلیل همین به درست دوستان، اي ٢١٦

کند. جلوه غیرعادي و عجیب الهی امر آن بسا چه و کنم پایداري خدا کالم در
نکرد. هم خطور آنها ذهن به مسئله این زمان آن در که پیداست کنید، مالحظه ٢١٧
براي مشکلی خوب، باشند:«بسیار گفته خود به مردم شاید نکرد. خطور آنها ذهن به

خوب. بسیار نیامد.» پیش آنها
طایفه ي و نام که است این از سخن شکوهمند هزاره ي عصر آغاز آستانه ي در ولی ٢١٨

خداست. لعنت مورد بود بت پرستی همان که عبادتشان زیرا «محو شود» آنها
کنید. دوري آن از پس است»؟ «بیزار ایزابل و نقوالویان از که نگفته خود خدا مگر ٢١٩
همانا که می رساند هالکت به «مرگ» ضرب به را ایزابل دختران که نگفت خدا مگر
بگیرید. فاصله آن از نکنید. اعتماد آن به روي هیچ به خداست؟ حضور از ابدي جدایی

کنید. توجه دارد. یاد به خدا آري،
هیچ آسمان زیر چرا؟ شوند»؟ «محو است قرار که کرده اید توجه قسمت آن به آیا ٢٢٠
امور این دیدن امکان و شده برخوردار روح القدس از آن، برکت به که نبود آنی قربانی
در را روش آن خویش خودخواهانه ي ذهن از پیروي به روي هر به او باشد. داشته را

گرفت. پیش
و نظم در شکوهمند هزاره ي فضاي در را آنها باز خویش رؤیاي در حزقیال اما ٢٢١
به فرمایید. مراجعه حزقیال کتاب به می توانید تمایل صورت در دید. کامل ترتیبی
٧ تا ١:٤٨ حزقیال بخوانید. خودتان و کرده یادداشت را آن زمان در صرف جویی منظور

خوب. بسیار دید. ترتیب به را اسباط همه ي حزقیال .٢٩ تا ٢٣ آیات همچنین و
درست دید، طایفه اي ترتیب در را آنها دوباره یوحنا ،١٤ مکاشفه در همچنین و ٢٢٢

خوب. بسیار خویش. جایگاه در طایفه هر است،
امور از نامش آسمان ها، بود:«زیر گفته چنین خدا باشید، داشته خاطر به چنانچه ٢٢٣
نخواهد جایگاهی هیچ دیگر باشد آسمان زیر که زمانی تا شد.» خواهد محو طایفه اي
هستند. خود طایفه اي قالب در همچنان تن هزار چهار و چهل و یکصد این و داشت.
مالحظه داشتند. را بزها و گاوها قربانی تنها آنها بودند. شده کور آنها می دانید، اما خوب.

ساخت.» «محو آسمان زیر از را آنها خدا که کنید توجه اکنون می کنید؟
نامتان باشید الهی امر آن ضّد به روح القدس روزگار در اگر غیریهودیان اي شما اما ٢٢٤
بخشیده آتی دنیاي در و دنیا این در هرگز «و شد خواهد پاك حیات دفتر از یکسره

می شود. مربوط ما به مسئله این است؟ درست شد.» نخواهید
روي بر که هنگامی تا بود. گرفته قرار گوسفندان و بزها خون زیر بنی اسرائیل ٢٢٥
شوند. آن شامل نمی توانستند هرگز آنها بود. رفته دست از طایفه شان بودند زمین
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نخواهند دیده فراخواند، را هزار چهار و چهل و یکصد آن خدا که وقتی تمام… اکنون،
و دان جاي به الوي و یوسف و نمی شوند. هم شمرده آنجا حتی آنها است. درست شد.
همین جاست درست که کنید دقت کنید. نگاه آن به می توانید حال گرفتند. قرار افرایم
صدها و صدها به که داریم را خداوند وعده ي قسمت این در و شما. چشمان برابر در
می زند- ضربه منبر روي بر بار چندین برانهام [برادر برمی گردد. آن از پیش سال

تألیف.] گروه
شدند. پاکسازي عظیم مصیبت هولناك دوران در آنها شد؟ چه پس ٢٢٦

می سازد پاك را است نیک سرشت خانمی واقع به که باکره  آن-آن خدا حال ٢٢٧
کار این جفا فضاي از وي دادن عبور با خدا نداشت، خود چراغ در کافی روغن هرچند
در را آنها و داد خواهد قرار فضا همان در را اسباط دلیل همین به او کرد. خواهد را
پاکسازي زمان دوران، آن که پیداست زیرا کرد. خواهد پاکسازي عظیم مصیبت روزگار
دقت قسمت این به سپس… آنها که می بینید اما است. داوري هنگام است. تطهیر و
می شوند. وارد بنی اسرائیل پاکسازي از پس تن هزار چهار و چهل و یکصد اینک کنید،
سفید جامه هاي و شده اند پاك آنان می شوند، پیدا هم غافل باکره هاي زمان این در و

زیباست! چه کامل! چقدر می کنید؟ مالحظه دارند. تن بر
می کند. تداعی را یعقوب تنگناي زمان درست مسئله این کنید توجه چنانچه ٢٢٨
دوران از اما بود. داده نشان خود از نادرستی کردار او بود. افتاده تنگنا در یعقوب آنها…
او می کنید؟ مالحظه بود. ورزیده خطا عیسو، خود، برادر به نسبت زیرا گذشت تطهیر
یعقوب از نامش اینکه از پیش اما آورد. دست به را نخست زادگی اش حق فریب راه از
از نمونه اي حکم در که بود گذاشته سر پشت را پاکسازي دوران کند، تغییر اسرائیل به

است. امروز براي نمونه اي است، الهی ترتیب
است؛ ٨ باب منظورم می پردازیم. نخست آیه ي به یا از… ٨ آیه ي به اکنون، ٢٢٩

.١:٨ مکاشفه
دعایم و دهید. گوش دقایقی براي کنید سعی اکنون اما هستید. خسته که می دانم ٢٣٠

فرماید. مدد را ما آسمان خداي که است این
چیز همه پایان و زمان فرجام حکم در هفتم ُمهر که باشیم داشته خاطر به باید ٢٣١
روزگاري که ُمهر، هفت به ممهور کتاب در درج شده مسائل تمام است. درست است.
پایان می شود. تمام یکسره پرداخته، رهایی سازي نقشه ي به عالم بنیاد از و شده ُمهر
خروشان طبیعت انتهاي است. نزدیک پرتالطم دنیاي انتهاي زمان است؛ فرارسیده
بلند را خود صداي [آخرین کرنّاها اینجا در و چیز. همه خاتمه ي است. فرارسیده

است. هم زمان پایان توصیفی به زمان… است. زمین پایان پیاله هاست. پایان می کنند].
…٧ باب متی در است. مقدس کتاب گفته ي عین این می رسد. پایان به زمان ٢٣٢
فرشته می یابد. خاتمه زمان .٧ تا ١ آیات از… است ١٠ باب …٧ باب مکاشفه منظورم
روي شگفت مسائل این که روزگاري هنگام، آن بود.» نخواهد زمانی گفت:«دیگر

داد. خواهند
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پایان واقع به پایان… از سخن اینجا در می یابد. خاتمه چیز همه روزگاري چنین در ٢٣٣
هفتمین خاتمه زمان-زمان کلیساست. عصر پایان است. توجه درخور این هفتم. ُمهر
هزاره ي مقدمه ي که است گفتنی حتی و پیاله هاست پایان کرنّاهاست. پایان است. ُمهر

می گیرد. جا هفتم ُمهر فضاي در امور این می رسد. پایان به چنین باشکوه
باز و می شود منفجر اینجا موشک آن و هواست. به موشک پرتاب عین درست این ٢٣٤
منفجر ستاره ها از یکی می سازد. ظاهر را ستاره پنج می شود. منفجر باز و می رود باال
و می شود منفجر ستاره ها از یکی باز سپس و می آید بیرون آن از ستاره پنج و می شود

می شود. محو سرانجام کنید، مالحظه می آید. بیرون آن از ستاره پنج
دنیا زمان به سادگی به می کند. صدق ُمهر هفتمین ماهّیت درباره ي مطلب این ٢٣٥
انتهاي می بخشد. پایان آن زمان به می دهد. پایان این زمان به واقع به می بخشد. خاتمه

می یابد. فرجام ُمهر هفتمین در سراسر چیز همه است. زمان خاتمه دهنده ي است. این
چنین مگر نمی دانیم. را آن چگونگی ما شد؟ خواهد عمل وارد چگونه خدا ولی ٢٣٦

نمی دانیم. ما نیست؟
دربرمی گیرد. را باشکوه هزاره ي طلیعه ي حتی همه چیز هنگام آن ٢٣٧

با واقع به بود. شگرف بسیار امري ُمهر این شدن گشوده که است توجه درخور ٢٣٨
آسمان در ساعت نیم به قریب «خاموشی فراگرفت؛ را آسمان خاموشی آن، شدن گشوده
براي فراگرفت. سکوت را آسمان چیست؟ آن ماهّیت نیست! شگرف آیا پس شد.» واقع

ایستاد. باز حرکت از چیز همه ساعت نیم
هنگامی ولی نباشد. درازي زمانی چندان ساعت نیم تفریح فضاي در بسا چه خوب ٢٣٩
چون ساعت نیم همین باشد، معلق قولی به زندگی و مرگ میان فضایی در کسی که

بود! عظمت با و باشکوه بسیار نمود. خواهد سال هزار
نکرد. آن به اشاره اي هم دیگر کس هیچ  نکرد. اشاره اي هفتم ُمهر به هرگز عیسی

بود. شده بازداشته نوشتن از اینجا او خیر، بنویسد. را آن نمی توانست حتی یوحنا ٢٤٠
مالحظه تألیف.] می کشد-گروه دست خود مقدس کتاب روي بر بار دو برانهام [برادر

شد. برقرار سکوتی و ننوشت را آن یوحنا فقط… یک… تنها می کنید،
می نواختند؛ را خود چنگ هاي و بودند خدا حضور در آنجا پیر چهار و بیست آن و ٢٤١

ایستادند. باز نواختن چنگ از نیز آنها
کردند. اختیار سکوت و کشیده دست خود نغمه هاي از آسمان در فرشتگان

شش با معبد در را آنها اشعیا که سرافین و مقدس کروبیان است! برانگیز تأمل ٢٤٢
پاي هاي  دو با و می پوشانیدند را خود روي  بال دو با سه… دید. بال جفت سه با جفت…
هستند الهی پیشگاه در شبانه روز آنها می نمودند. پرواز دو با و می پوشانیدند را خود
معبد به آنها وقتی و قادرمطلق!» خداي قدوس، قدوس، می سرایند:«قدوس، چنین و

درمی آمد. لرزه به آنها حضور از معبد آستانه  ي اساس می شدند آن داخل و رفته
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خواندن نغمه از فرشتگان کردند. اختیار سکوت هم مقدس سرافین این ولی ٢٤٣
نغمه ي پروازکنان خدا حضور در که آنانی بود! خاصی اوضاع بله-بله. بازایستادند.
نمی داد. سر آواز فرشته ي هیچ شدند. خاموش می دادند سر قدوس» قدوس، «قدوس،
هیچ خیر، نشد. برپا مذبح فضاي در ویژه اي آیین هیچ-هیچ نشد. بلند تسبیحی هیچ
سهمگین سکوتی ساعت نیم بود، برقرار خاموشی بود، فراگرفته سکوت را آنجا چیز.

آسمان. در
آسمانی سپاه شد، گشوده رهایی سازي کتاب هفتم ُمهر به مربوط راز همین که ٢٤٤
بّره است. شده گشوده آن اما کنید. فکر مهم این به ماند. خاموش ساعت نیم براي
آنها امر، آن هیبت از ارج با توأم ترسی من اعتقاد به چه؟ می دانید می گشاید. را آن
مواجه آن با اینک نبودند، آگاه امر آن چیستی از پیش تر که آنها فراگرفت. سراسر را

می ایستند. باز چیز همه از پس می شوند!
می خواهم اما نداریم. آگاهی آن از ما از یک هیچ کنون تا چیست؟ ماهّیتش چرا؟ ٢٤٥

کنم. بازگو برایتان را آن مقدس، امر آن از خود مکاشفه  ي اساس بر
باشم متعصب اگر شود، عرض خدمتتان نیستم. تعصب اهل هیچ عنوان به  اما و ٢٤٦
من بر توهمات و تخیالت دهم اجازه ندارم من…عادت نیستم. آگاه قضیه این از خود

شود. چیره
وقتی اما باشد. تعصب آمیز افراد از دسته اي زعم به که باشم گفته سخنانی بسا چه ٢٤٧
می گوید و کرده تصدیق و تأیید را ُمهر الهی، امر آن پس در و شده صحنه وارد خدا
کمی است ممکن می کنید؟ مالحظه خداست. کالم همان پس است حقیقت آن که

می کنید؟ دقت بنماید. غیرعادي و عجیب
همین به ایستاده ام، سکو روي بر اینجا امشب که روشنی همین به اکنون اما و ٢٤٨
در خدا یاري به و دارد. گانه اي سه ابعاد آن شد. مکشوف که داشتم مکاشفه اي شکل
بیایید شما… آنگاه و کرد. خواهم صحبت شما با آسمانی، امر آن ابعاد از بُعد یک مورد
براي آن چیستی از می خواهم نخست گام در است، قرار این از مکاشفه بپردازیم. آن به
از و شنید یوحنا که رعدي هفت آن می دهد… روي آنچه ماهّیت درباره ي بگویم. شما
رعد هفت آن پس در سّر آن دارند، نهفته رازي خود درون در شد بازداشته آنها نوشتن
می زند- ضربه منبر روي بر بار چندین برانهام [برادر می کند. غرش هم پشت سر که

تألیف.] گروه
آن از احدي که است رازي از سخن کنیم. ثابت را ادعا این بیایید چرا؟ اکنون، ٢٤٩
از هم نمادي تک حتی-حتی شد، بازداشته آن درباره ي نوشتن از یوحنا ندارد. آگاهی
که نگرفت صورت آسمان در کاري هیچ دلیل این به چیست؟ دلیلش نشد. نوشته آن
می گویند:«آمین.»- [جماعت می شوید؟ موضوع متوجه آیا بماند. محفوظ همچنان راز

تألیف.] گروه
وقوع به باید چون بگیرد، جاي فضایی در باید آن فوق العاده ي اهمیت به توجه با ٢٥٠

رعد… هفت که هنگامی اما بپیوندد.
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آمدند، پیش شیپورها نواختن براي فرشته هفت که هنگامی کنید. توجه اکنون ٢٥١
هنگام تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر روي بر برانهام [برادر انداخت. طنین رعدي
واپسین بود.» نخواهد زمانی «دیگر می شد. نواخته کرنّایی بنی اسرائیل آمدن هم گرد

رعد. [طنین] تک و کرنّا
پنج، چهار، سه، دو، یک، می آیند: پی در پی که است تندرهایی از صحبت اینجا اما ٢٥٢
درآمدن صدا به نه… دادند، آواز هم پشت سر تندر هفت کامل. عدد آن هفت، شش،
منبر روي بر بار هفت برانهام [برادر متناوب. هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک،
آسمان  نه کند. ثبت را الهی امر آن نتوانستند آسمان ها و تألیف.] می زند-گروه ضربه
نشانه اي و سرنخ هیچ چون یابد، آگاهی آن چیستی از نمی تواند دیگر پدیده ي هر نه
بر رازش که بود مهم چنان امر این بود. آرامی و استراحت زمان نیست. راستا این در

نشد. آشکار هم فرشتگان
آسیب می توانست می یافت دسترسی [خدایی] راز آن به شیطان اگر زیرا چرا؟ اما و ٢٥٣
دلخواه به بسا چه پس نیست. آگاه آن از شیطان که است چیزي سازد. وارد بزرگی
پوشیده او بر امر این ولی کنید) درك (امیدوارم کند جعل را عطایی هر و کند تفسیر

است. راز سراسر است. نشده نوشته هم خدا کالم در است.
حرکت کوچکترین با بسا چه می شوند. خاموش همه دیگر وجود هر و فرشتگان ٢٥٤
به می ایستند. باز چنگ نواختن از و می مانند خاموش پس کند درز بیرون به چیزي

بازمی ایستد. چیز همه واقع
ضربه منبر روي بر بار هفت برانهام [برادر [بار]، هفت خداست. کامل عدد هفت ٢٥٥
چیزي داشتند گویی درآمدند صدا به هم با رعدها هم. سر پشت  تألیف.] می زند-گروه
گفت:«مبادا [صدایی] بنویسد. را آن که شد آماده یوحنا کنید، توجه می کردند. هجی را

بنویسی.» را آن
از فرشتگان بنویسد. را آن نشد روا یوحنا بر نگفت. سخن باب آن در هرگز عیسی ٢٥٦
عیسی که است چیزي همان این چیست؟ هفتم ُمهر ماهّیت پس نیستند. آگاه هیچ آن
دقت می کنید؟ مالحظه ندارند. آگاهی آن از هم» آسمان گفت:«فرشتگان آن درباره ي

دارد. آگاهی آن از خدا» گفت:«تنها پس نبود. آگاه آن از هم او دارید؟
در آیا توصیف، این با نشانه ها.» این ظهور شدن دیده گفت:«با چنین ما به باز اما ٢٥٧
بسیار تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت رسیده اید؟ نتیجه اي به خصوص این

می کنید؟ مالحظه می بینیم.» را نشانه ها این «ظهور اینک ما کنید، توجه خوب.
داشت… دسترسی الهی امر آن به شیطان اگر

هرگاه بپذیرید. مرا حرف باید خصوص این در دهد… رخ چیزي می خواهید اگر ٢٥٨
می کنم. پرهیز باشد، هرکه افراد، با کردنش عنوان از می کنم، برنامه ریزي موردي در
آن شیطان که رو این از بلکه کرد خواهد افشا را مسئله شخص که خاطر این به نه
من قلب در آنجا چون ندارد دسترسی آن به شیطان می کنید؟ مالحظه می شنود. را
باقی من و خدا میان پس است، کرده ممهور روح القدس با را آن خدا و است نهفته
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بویی هم شیطان نمی کنید، عنوان را چیزي که هنگامی تا می کنید؟ مالحظه می ماند.
مردم به کرده ام… سعی من می شنود. را آن او آنگاه می کنید بیان وقتی ولی نمی برد
ابلیس که می شود مشخص زودي به و می دهم انجام را کار بهمان و فالن که می گویم
ولی بگذارد. من چرخ الي چوب می کوشد پیداست، چنانکه و می کند پیش دستی
متفاوتی روند نکنم، عنوان را چیزي خدا جانب از مکاشفه اي دریافت از پس وقتی

می شود. دیده
هرآنچه دارد سعی او کند. جعل تا می کند سعی شیطان که باشید داشته یاد به ٢٥٩
این که دیدیم کرد. خواهد تالش راستا این در او کند. جعل را می دهد انجام کلیسا که

است. ضّدمسیح ویژگی هاي از یکی
زیرا شد نخواهد پیدا آن از بدلی هیچ نیست. یکی این جعل به قادر شیطان اما ٢٦٠
ندارد. آگاهی چنین به دسترسی براي راهی هیچ او ندارد. آگاهی آن چیستی از شیطان
می کنید؟ مالحظه نمی داند. چیزي الهی امر آن از شیطان است. سوم کشش همان این

نیست. دریافتنی او براي روي هیچ به
منبر روي بر یکبار برانهام [برادر است! نهفته رازي مقدس امر آن پِس در اما ٢٦١
دیگر آن دیدن از پس باد! جالل اعلی علیین در را خدا تألیف.] می زند-گروه ضربه
چه… نمی دانم اکنون باشم. داشته را فکر طرز همان خود عمر مابقی نمی توانم هرگز
تعبیر چگونگی و آن چیستی هرچند است روشن من بر بعدي مرحله ي فضا این در
را امر آن وقوع زمان ببینید بتوانید اگر نمی پاید. دیري ولی نمی دانم. را تفسیرش و
بودن متعصب بر تمایلی هیچ نرو.» فراتر اینجا از کرد ه ام:«بایست. یادداشت همین جا

می کنم. بسنده حقیقت بیان به ندارم.
بازگو را مسئله اي شکلی به می کردم سعی همواره کوچک کفش درباره ي اما و ٢٦٢
این از مسائلی و درونی ضمیر از سخن است، آن یا این نزدیک جان چطور که کنم
کردند. تقلید بسیاري آن، از پس که بود این نتیجه اش تنها دارید؟ یاد به آیا شد، دست
حس را لرزشی که باشد می داشتند نگه و می گرفتند را مردم دست که نشد چنین مگر

می کردند. حس لرزش خود دستان در همه مردم دیگر کنند؟
است سوم کشش گفتم:«این و بردند آنجا به مرا وقتی باشید، داشته یاد به اما ٢٦٣
[جماعت می آورید؟ یاد به را آن آیا شناخت.» نخواهد را الهی امر آن کس هیچ و
هستند. حقیقت سراسر آنها هستند. ردنشدنی رؤیاها تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

[برادر دارید؟ خاطر به را منظم دسته ي آن رؤیاي باشید. داشته دقت اکنون، ٢٦٤
چارلی، تألیف.] می برد-گروه کار به خصوص این در را منظم دسته ي اصطالح برانهام

است. قرار این از موضوع من…
شماست پیرامون در شما… که گفتم شما به هفته همین است، وقوع شرف در امري ٢٦٥

کرده  اید. توجه آن به که شگفتم در اما
وقتی فرشتگان، به مربوط رؤیاي همان می آورید، خاطر به را منظم دسته ي آیا ٢٦٦
آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت کردم؟ ترك آریزونا مقصد به را اینجا
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به را آن [«آمین.»] دارید؟ یاد به را است؟» چند ساعت «آقایان، عنوان با موعظه  آن
پیدا فرشته هفت رعد، یک مهیب غرش تک از پس باشید، داشته توجه می آورید؟ یاد

شدند. پیدا فرشته هفت تندر غرش از پس [«آمین.»] مگرنه؟ شدند.
حیوان چهار آن از یکی شنیدم و گشود را نخست ُمهر بّره چون دیدم و

ببین. و بیا می گوید رعد مثل صدایی به
ممهور پیغام  هفت ترتیب همین به و است رعد تک از سخن کنید، توجه چنانچه ٢٦٧
منظورم متوجه ي آیا نیستند. گشودنی حاضر عصر بیانی به [یا] واپسین روزگار تا که

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می شوید؟
همان آن است. همان آن داشته اید؟ دقت هفته این بخش رازآلودترین به آیا اما و ٢٦٨
بوده اند. خداوند فرشتگان آنها بلکه نبود. انسان بیانی به یا بشر از سخن است. بوده

دارید. توجه
یک که خصوص این در نشسته اند همین جا و دارند حضور شاهد سه جمع این در ٢٦٩
نشسته اند اینجا که برادري دو همراه من قبل، هفته  یک از بیش کمی یا پیش هفته 
علف نوعی یا خارپنبه که حالی در بودم. مکزیکو به نزدیک کوه هاي از رفتن باال مشغول
کوه ها گویی که شد انفجاري چنان ناگاه می کردم جدا خود شلوار پایین از را خاردار
چیز اما نگفتم خود برادران به هرگز است. حقیقت عین این بله، می ریختند. فرو باید

کرد. جلب را آنها توجه متفاوتی
آن تعبیر این برو. شرق به باش. آماده گفت:«اکنون، من به خطاب [خدا] و ٢٧٠
خود نظر مورد شکار سوتمن برادر بدانید است جالب و می کنید؟ مالحظه رؤیاست.»
امشب گفت:«همین خدا اما شود. نصیبش شکاري که بود این ما تالش داد. دست از را
باید تو شد. نخواهد او نصیب شکار آن که بود خواهد تو براي نشانه اي عنوان به این
که دارید یاد به و کنی.» تقدیس فرشتگان آن با دیدار جهت به را خود هنگام آن در

بودم. شده بیخود خود از چطور
همراه می شدند نزدیک که حینی و بودند. شرق روانه ي فرشتگان بودم. غرب در من ٢٧١
می گویند:«آمین.»- [جماعت می آورید؟) یاد به را (آن شدم. برگرفته شرق سوي به آنها

تألیف.] گروه
راه در من دارند. حضور شاهد عنوان به اینجا امشب نورمن برادر و فِِرد برادر و ٢٧٢
حرف این آیا سوتمن، برادر بماند. خود شکار گرفتن براي تا کردم ترغیب را آقا این
درست خودشان بله، تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه سوتمن فِِرد [برادر است؟ درست
نخواهد نصیبش گفت:«شکاري خدا ولی کردم ترغیب را] [او من دارند. حضور همین جا

دادم. ادامه خود راه به بگویم چیزي بی آنکه من شد.»
به و دارید. یاد به را آن سوتمن، برادر که… روزي بود، نشسته چادر کنار چیزي ٢٧٣
کجا نورمن برادر کردم… متعهد را نورمن برادر و شما شد گفته چیزي اینکه محض
خودداري رخداد آن کردن بازگو از که دادم سوگند را آنها هستند. پشت آن هستند؟
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مگر تألیف.] است.»-گروه حقیقت عین می گویند:«آمین. [برادران بود؟ چنین آیا کنند.
است.»] درست [«بله، نرفتم؟ چادر اطراف به شکل این به من

جایز آن وقوع از پیش که می دانستم و بود چنین دقیقًا بود، شکل همین به بله، ٢٧٤
شود. روشن موضوع این از مردم دریافت امکان که باشد بگویند، چیزي نبود

نظر به بود.» شگفت فرشته ا ي بود آنجا که فرشته اي گفتم:«آن کردید؟ دقت آیا ٢٧٥
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می آورید؟ یاد به را آن می آمد. بقیه از برجسته تر
سویی در تا سه بودند؛ داده تشکیل را فلکی برجی همانند منظم دسته اي آنها تألیف.]
هفتم فرشته ي بشمارند، راست به چپ از اگر بود، من کنار که یکی آن و فراز. در یکی و
به آیا آمد. برجسته تر دیگران از نظرم به پس بود درخشان تر فرشتگان دیگر از او بود.
می کرد.» پرواز شرق سوي به پیش برآمده شکل این به گفتم:«سینه اش می آورید؟ یاد
آیا کرد.» بلند و برگرفت مرا گفتم:«آن شکل.» آن «به باشید.) داشته یاد به (چنانچه

[«آمین.»] می آورید؟ خاطر به را آن
براي عمري که امري همان دربرداشت، را هفتم ُمهر است، چنین امر آن ماهّیت ٢٧٦
نمی دانید ولی بودند مهم نظرم به هم ُمهرها دیگر البته آمین! بود. پرسش برانگیز من
بر بار هفت برانهام [برادر زندگی! در بار یک بله بود، مهم برایم اندازه چه تا یکی این

تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر روي
همه ي فینیکس… جلسه ي از بعد من-من-من… گریستم. خدا حضور به کردم، دعا ٢٧٧
کوهستان در را] [زمانی پس دارند. اطالع مسئله این از بودند من با آنجا در که عزیزانی

کردم. سپري
سترگ کو ه هاي با [منطقه  اي] کنیون سابینو سوي به و برخاستم بامداد روز یک ٢٧٨
پیاده  رویی گذرگاه مسیر پایان در شدم. آنجا راهی پس شدم. رهسپار بلند، و بزرگ و
کیلومتر] هشت و چهل [حدود مایل سی واقع در هست، لمون کوه باالي سوي به باریک
سپیده دم از پیش هست. برف متر] [نُه فوت سی کمابیش باال آن در و است پیاده راه
به باید کردم حس چنین می رفتم. باال کوه از پیاده رو مسیر آن از همچنان من و بود
صدها رفتم، باال سترگ تودرتو صخره هاي از و برگشتم پس دهم. مسیر تغییر سو این

بود. سخت چه داشت، ارتفاع متر
کتاب… این و گذاشتم پایین را مقدس کتاب همین زدم. زانو صخره ها آن میان و ٢٧٩
دفترچه  و مقدس کتاب برانهام [برادر گذاشتم. پایین را یادداشت دفترچه همین
رؤیا این معنی خدا، خداوند گفتم:« اي تألیف.] می دهد-گروه نشان را خود یادداشت
که است معنی این به آیا آن… گفتم:«پروردگارا، باز هستم…» چنین من-من- چیست؟

ُمرد؟» خواهم
چنان است ُمردنم معنی به می کردم که:«گمان گفتم شما به دارید، یاد به چنانچه ٢٨٠
اطالع مسئله این از نفر چند دارید. خاطر به را آن لرزیدم.» سراپا که شد انفجاري
می گویند:«آمین.»- [جماعت است؟ خورده گوششان به مورد این در چیزي و دارند

است. ُمردنم معنی به کردم فکر من و شما. همگی می بینید، یقینًا، چرا، تألیف.] گروه
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چه- آن معنی پروردگارا گفتم:«آیا… چنین بودم، اتاق در که هنگامی سپس و ٢٨١
سراغم به مرگ اینک که است معنی این به آیا دارد؟ مفهومی چه-چه بود؟ چه-چه
اگر تنها گفت. نخواهم چیزي خود خانواده ي به ولی باشد است، چنین اگر می آید؟

گفتم… و بله.» شوم، رهسپار بگذار است رسیده اتمام به کارم

واسطه  ي به خدا بودم گفته خدمتتان چنانکه اما چیست؟ آن معنی اکنون، ٢٨٢
که است کاري ادامه ي از سخن بلکه نبود. آن منظور که گفت من به فرستاد که شهادتی
می گویند:«آمین.»- [جماعت می شوید؟ متوجه را آن بله! بله، بله، می دادم. انجام باید

بودم… نشسته کنیون سابینو در باال آن در می کنید؟ مالحظه تألیف.] گروه

این می بینید، را امور این وقوع که درستی همان به است. گواه آسمانی پدر ٢٨٣
این به و کردند. تصدیق و داده گواهی پیغام ها بودن واحد بر و آمدند فرود فرشتگان
رؤیایی طریق از پیش تر خیر. یا است خدا از امر این که می شود روشن شما بر ترتیب
زیرا کنم اعالم را مسئله این نبود روا جلسات پایان از پیش بود. شده اِخبار شما براي

بودم. شده بازداشته کار این انجام از

وزش و… بودم. نشسته کنیون سابینو در باال آن در برافراشته دستان با بامداد آن ٢٨٤
برافراشته دستان با ایستاده که… هنگامی کرد. پرتاب پایین به مرا سیاه قدیمی کاله باد
پروردگارا، داشت؟ مفهومی چه رؤیا خدا، خداوند گفتم:«اي بودم. دعا حال در آنجا در
فرارسیده آسمانی سراي آن به رفتم زمان اگر می شود؟ چه تکلیفم ناتوانم. آن درك از
نمی خواهم کرد. نخواهند پیدا مرا هرگز آنها که است جایی اینجا روم، باال اینجا از بگذار
که کند فکر چنین خانواده می خواهم من-من کند. سوگواري برایم کسی رفتم زمان
رهسپار است قرار چنانچه ساز. مخفی جایی مرا نکنند. پیدا مرا و رفته ام. زدن قدم براي
کند پیدا را گذاشته ام اینجا که مقدسم کتاب روزي جوزف باشد بروم. بگذار پس شوم
سراغ به مرگ اینک اگر خداوندا، می کنید، مالحظه کند. استفاده آن از که بده اجازه و
دستم در چیزي ناگهان که بود برافراشته چنین دستانم و بروم.» بگذار می آید من

گرفت. قرار

حالت آیا نمی دانم. بود؟ شده چیره من بر خواب آیا بگویم. نمی توانم نمی دانم. ٢٨٥
شما به نمی توانم باز بود؟ رؤیا عالم در آیا نمی دانم. بود؟ داده دست من به ربودگی
همان فرشتگان [رؤیت] درباره ي که… است این بگویم می توانم که چیزي تنها بگویم.

آمد. پیش پدیده

شمشیر بود. شمشیري کردم که نگاه و گرفت. قرار دستم در چیزي ناگهان پس ٢٨٦
به تیغه اش داشت. ناب طالي از روکشی و مروارید جنس از زیبا بسیار دسته اي
و بود! بی نظیر بود، بّران و تیز بسیار بود. بّراق بسیار ولی می ماند نقره یا کروم
خود با می گرفت! جا من دستان در خوب نمی شود!» این از گفتم:«زیباتر خود به
شمشیر مانند چیزهایی از همواره من گفتم:«اما زیباست.» کردم:«فوق العاده فکر

کرد؟» خواهم چه این گفتم:«با خود به می ترسیدم.»
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پادشاه شمشیر گفت:«این داد. تکان را صخره ها که برخاست آنجا از صدایی آنگاه و ٢٨٧
آمدم. خود به آنگاه و است!» بزرگ

پادشاهان…» از یکی می گفت:«شمشیر اگر بسا چه و بزرگ.» پادشاه «شمشیر ٢٨٨
خداست. آن و هست بزرگ» «پادشاه یک تنها و بزرگ.» پادشاه گفت:«شمشیر ولی
زندگی آن با که آنچه اوست، کالم همان داریم سراغ خدا از که شمشیري تنها و
و ایستاده ام او مقدس منبر پشت اینجا می گیرم؛ گواه را خدا خود باره این در می کنم.
روزگار باشکوهی زمان چه در آمین! خداست! کالم این دارد! قرار اینجا مقدسش کالم

سومین… می بینید؟ را راز آن و سّر آن آیا شگرفی! امر چه می گذرانیم!
گفت:«نترس.» و آمد چیزي بودم، ایستاده همان جا شدم، خارج حالت آن از وقتی ٢٨٩
شما به باید بود. گفته سخن من با درون از ندایی گویی نشنیدم. صدایی هیچ اما
این گفت:«نترس. چیزي ناگهان داد. رخ که شکلی همان به درست بگویم را حقیقت

است.» سوم کشش همان
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می آورید؟ یاد به را آن سوم! کشش ٢٩٠
ولی» کردند تقلید بسیاري برآمدي دست این از پدیده اي شرح صدد در گفت:«هرگاه
خاطر به را موضوع این بکوشی.» آن] توضیح [در مبادا امر این گفت:«درباره ي ادامه در
نوار روي بر شد. عنوان جا همه [«آمین.»] دارند؟ خاطر به را رؤیا آن نفر چند دارید؟
پیش سال هفت باید بود. پیش سال هفت شش، کمابیش شد. اعالم جا همه و ضبط
را تو من و است سوم کشش گفت:«این دهی.» شرح را آن نکن گفت:«سعی باشد. بوده

نکن…» گفت:«سعی او [«آمین.»] است؟ درست کرد.» خواهم مالقات آنجا در
ایستاده آنجا و داشتم بچگانه اي کوچک کفش گفت سخن من با او که هنگامی ٢٩١
قالب سوي به ماهی کار این با آور. جا به را خود نخست کشش گفت:«اکنون بودم.
باش.» هوشیار خویش دوم کشش درباره ي داد:«سپس ادامه شد.» خواهد کشیده
آن همه ي سوم کشش فرمود:«آنگاه باز بود.» خواهند کوچکی ماهیان تنها گفت:«زیرا

گرفت.» خواهد را [ماهیان]
تو که می دانیم ما برانهام، می گفتند:«برادر شده، جمع من دور خادمان همه ي و ٢٩٢
چون می افتم، تله به خود که است چنین برانهام!» برادر هللویا! هستی! آن انجام بر قادر
آنها ولی هستم. مردم دوست من می کنید؟ مالحظه هستم. خادمان از جمعی میان در

مورد. آن مورد، این دهید، شرح برایشان را چیز همه دارند دوست همیشه
ماهیگیري گفتم:«من گفتم:«نمی دانم.» بله.» بله، بله، خوب، گفتم:«بسیار و ٢٩٣
شکل این به آن انجام چگونگی می دهید… انجام که چیزي اولین گفتم:«پس بلدم.»
بیرون را قالب سرعت به می چرخند. طعمه] [اطراف ماهی ها که می بینید است.
را گفتم:«قالب پس است. شکل همین به دقیقًا ماهیگیري شیوه ي بله، می کشید.»
آنها اما می آیند.» آن پی در ماهی ها می کشم، را قالب اول هرگاه می دانید، و می کشم.

می شد. آنها صید که ماهیانی مانند درست بودند. کوچک ماهیانی
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بیرون را [قالب] آن و دادن…» قرار با شما-شما گفتم:«آنگاه من-من بنابراین ٢٩٤
آن… بود، طعمه روي بر شده کشیده پوستی تنها گویی و داشتم ماهی یک و کشیدم

بود. کوچک بسیار
بکنی!» کار این مبادا گفتم تو فرمود:«به چیزي و ایستادم آنجا سپس و ٢٩٥

ریخته هم به شکل این به اطرافم در نخ  رشته هاي تمامی کردم. گریه به شروع ٢٩٦
بود، پایین شکل این به سرم که حالی در و ایستاده آنجا داشتم… من و بودند.
خداوندا… هستم. نادان انسانی ببخش! مرا من… گفتم:«پروردگارا!» می کردم. گریه

داشتم. را نخ این من و ببخش.» مرا
آن بود. اندازه اي چنین با بچگانه کوچک کفش یک داشتم دست در که آنچه و ٢٩٧
چنین یا سانتیمتر] ١ از بیش [کمی اینچ نیم کمابیش بود انگشتم کلفتی به ریسمان
١٥ [حدود اینچ شانزدهم یک از کوچکتر شاید یک… اندازه ي به کفش سوراخ چیزي.

است. کفش بند جاي سوراخ منظورم بود، میلیمتر]
کودکان به را مافوق الطبیعی امور نمی توانی داد:«تو ندا چنین و رسید در هاتفی ٢٩٨

کن!» رها خود حال به را آنها گفت:«پس بیاموزي.» پنطیکاستی
که جایی نشاند بلندي یک در و برده باال مرا دربرگرفت. مرا همان جا درست او ٢٩٩
بود. چیزي چنین و می ماند جامع کلیسایی یا چادري به بود. برگزاري حال در جلسه اي
و گوشه اي. در کوچکی فضاي بود، آنجا کوچکی جعبه ي مانند چیزي شدم که خیره
صحبت حال در می کنید مشاهده عکس در شما و بوده من سر فراز بر که نوري آن دیدم
را فرمود:«تو و رفت. چادر آن فراز بر کنارم از و چرخید شکل این به است. کسی با
کسی با موردش در و بود خواهد سوم کشش گفت:«این باز کرد.» خواهم مالقات آنجا

نکن.» صحبت
است.» سوم کشش همان بود:«این فرموده کنیون سابینو در او و

یا شد… آشکار امروز آنها از یکی و دارد. همراه به شگرف رخداد سه الهی امر آن ٣٠٠
از که است چیزي و شد آشکار دیگري امر امروز ترتیب همین به افتاد؛ اتفاق دیروز
و بودم همان جا اما است. شده بیان ناشناخته زبانی به زیرا ناتوانم تفسیرش و تعبیر
کشش شدن فرادست همان این و دیدم. خود دیدگان برابر در را الهی امر آن تجلّی

تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر روي بر بار سه برانهام [برادر است. سوم
فراگرفت. سکوت سراسر را آسمان رو این از

صحبت می کنم احساس کنم. توقف همین جا است بهتر که پیداست اکنون، ٣٠١
می کنید؟ مالحظه نیست. روا من بر باب این در بیشتري

بود. نشده گشوده ُمهر هفتمین که داشت وجود دلیلی باشید داشته یاد به پس ٣٠٢
دلیل کنید، دقت چنانچه تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر روي بر بار شش برانهام [برادر

شود. آگاه آن از نباید کسی که است این نشد داده آن مکاشفه ي اینکه
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سال ها بدانم آن مورد در کالمی حتی اینکه از پیش که نماند پوشیده شما بر و ٣٠٣
[جماعت دارید؟ یاد به را آن آیا بود. شده عطا من به باره همان در رؤیایی پیش
درست داشتند، نیز دیگران چنانکه و است چنین این و تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
بار دو برانهام [برادر دارد. سویی و سمت چنین دقیقًا است کالم با همسو سراسر و
این اموري به هم بار یک هرگز است آگاه قلبم از خدا و می زند.] ضربه منبر روي بر
کنیم. فکر که است آن از دیرتر بود. اینجا آن و بودم نکرده  فکر ُمهر آن مورد در چنینی

است! شگفت انگیز بله-بله.
وعده ها ي با سراسر کنید، دقت چنانچه می  رساند، را امر آن الهی منشا مسئله  این ٣٠٤
دقت باید اینک است. توجه شایان مسئله این دارد. همخوانی پیغام انتهاي در خدا
را ُمهر شش آن خداوند خود هرچند است. واپسین زمان پیغام براي ُمهر این که داشت
پیش نکرد. عنوان هفتم ُمهر درباره ي چیز هیچ  که پیداست ولی بود ساخته مکشوف
در پایانی زمان ُمهر مقدس، کتاب اساس بر است گفتنی باره، این در آگاهی هر از
باب ، ٧ الی ١ ١:١٠-٧؛ مکاشفه شد. خواهد داشته نگه پنهان سراسر آغازش هنگام
به خدا سّر هفتم فرشته صداي ایّام در آورید:«بلکه خاطر به را ٧ الی ١ آیات ١٠
به هفتم ُمهر شدن گشوده هنگام در بیانی به و پایانی زمان در ما رسید.» خواهد اتمام

می بریم. سر
پیش هفته ي یکشنبه ي پیش، روز چند همین شدم؟ متوجه را آن چطور اما و ٣٠٥
که باشید داشته یاد به باشید! فروتن باشید! می گفتم:«فروتن موعظه در داشتم وقتی
نبرده پی سخن این عمق به هیچ خود می شود.» عمل وارد کوچک چیزهاي در خدا
تصّور می شود! عمل وارد فقر کسوت در است. دریافتنی برایم اکنون هم ولی بودم.
باز شد یحیی بر چنانکه اما می شد مکاشفه یا… واتیکان براي چیزي چنین که کنید
بر جالل می کند. تداعی را اصطبل فضاي در خداوند شدن زاده این می شود. چنین
می بریم. سر به زمانی مقطع چنین در ما آمین! است! در بر زمان می دهم، گواهی خدا!

شکوهمند! چه
بر برگرداندند، غرب از مرا فرشته هفت آن در که الهی رؤیاي حقانیت اکنون پس ٣٠٦
امشب پیغام حامل و می رفتند شرق سوي به پیش و می  آمدند غرب از است؟ روشن شما

است! پُرجالل تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر روي بر بار دو برانهام [برادر بودند.
شده اند. مکاشفه هم اینک شده، سپرده که رسالتی و مهیب رعد آن صداي پس ٣٠٧
کنید. تأمل کمی خصوص این در دارد جا خداست. جانب از آن که می شود ثابت و آن…
کسی آیا شدند. مکشوف هفته همین خالل در آنها و نبودم آگاه ُمهرها این محتواي از
داشت که پیغامی یعنی است همین فرشته هفت منظور که بود کرده فکر مسئله این به

می کنید؟ مالحظه برگرداندند؟ اینجا به مرا آن براي فرشتگان آن و می شد اعالم
برایم فرشته هفتمین پیغام آور… هفتمین پیغام آور… هفتمین باشید، داشته یاد به ٣٠٨
در آنها که است گفتنی کرد. جلب خود به مرا توجه دیگران از بیش و شد برجسته
ایستاده اینجا من و کنیم. جلب نکته این به را شما توجه خواستیم بودند. حالتی چنین

می کردم… نگاه آنها مابقی به داشتم و بودم
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یاد به را آنها ریخت. نخست دسته ي کوچک پرندگان آن پرهاي تمام کنید، توجه ٣٠٩
و روشن تر پرندگانی دوم دسته ي اما می کردند. پرواز شرق سوي به همه آنها می آورید؟
می کردند. پرواز شرق سوي به آنها مانند. خالی خال بال هاي با کبوترانی بودند بزرگتر

عنوان… به و بودند. فرشتگان همان پسین دسته ي دوم، کشش نخست، کشش
آن و می کردم نگاه غرب به سو، این به داد. رخ انفجار آن و بودم همان جا من ٣١٠
فرشتگان که هنگامی و نشدم. متوجه چیزي دیگر بردند. آنجا به مرا و آمده فرشتگان
که… بود همانی می آمد، شگفت نظرم به که فرشته اي همان واقع به آنها، از یکی رسیدند
از شمارش با حساب این با پس شدم. منظم دسته ي آن وارد که بود جایی چپ دست
نظر در سو آن به سو این از اگر می شد، محسوب هفتم فرشته ي راست، به چپ سمت

بود. پیغام آور هفت از سخن که باشید داشته یاد به پس بگیریم.
برایتان که دارید یاد به را سفید صخره ي هرم مورد در جکسون جونیر رؤیاي آیا ٣١١
می کنید؟ مالحظه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت کردم؟ تفسیر و تعبیر
به دقیقًا آنها از یک هر و شد مطرح خواب شش من… و رفتم که شبی کنید، دقت اگر
تماشا مشغول جونیور و فرستاد. غرب به مرا و آمد رؤیا سپس بود. مربوط چیز همان

است! بی نقص چقدر ببینید کنید. دقت اینکه… تا بود
می کوشم واقع در که باشید متوجه عزیزان شما که دارم اطمینان و امیدوارم اکنون، ٣١٢
این به تنها و دهم. نسبت مسیح عیسی یعنی اعظم پدیدآورنده ي به را فیض این که
باشم کرده صحبت چنین این قبًال که نشنیده اید خود عمر در حال به تا که است دلیل

کنید. توجه می بینید؟ می کنید؟ مالحظه می شود. نزدیک زمان این اکنون اما
قصد باشم. داشته اطمینان موضوع از شما درست دریافت به نسبت می خواهیم ٣١٣
مژده رسانی جاهایی در باید رفت. خواهم کجا نمی دانم البته کنم. ترك را شما باز دارم

که… اکنون اما کنم.
منظور نمی دانم شنیده ام.» را متعصبانه اي ادعاهاي چنین بگویید:«پیش تر بسا چه ٣١٤

کنم. قضاوت را کسی نمی توانم چیست،
سال ها این طول در آیا اما باشم. پاسخگو خدا برابر در خود براي باید تنها ٣١٥
[جماعت باشد؟ نبوده درست و باشم گفته شما به خداوند نام در که بوده چیزي
باشد داشته ادعایی چنین نمی تواند دیگر کس هیچ تألیف.] می گویند:«خیر.»-گروه

کرده ام. بازگو را بود گفته خدا که آنچه درست همواره من زیرا
دهم. نشان خدمتتان را امر این حقانیت تأیید، باب در دهید، اجازه اکنون ٣١٦

خداوند من باشد، نبی یک یا روحانی شخص یک «اگر باشید داشته یاد به اکنون ٣١٧
مکشوف او بر را] [امور خواب ها طریق از و کرد خواهم صحبت رؤیاها طریق از او با
و خواب تعبیر توانایی یوسف است. همین خواب ها تعبیر واقع در ساخت.» خواهم
می گویند:«آمین.»- [جماعت است؟ درست آیا داشت. دیدن رؤیا و مطالب کردن بازگو

تألیف.] گروه
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کشتزاري در جونیور آن، وقوع هنگام در و باشید. داشته نظر مّد را رؤیا این پس ٣١٨
صخره ها روي بر نگاشته اي و بود. نمایان آنجا سان این به بزرگی هرم و بود ایستاده
است؟ چنین آیا جونیور می کردم. بازگو مردم براي را مقدس امر آن من و بود پیدا
سال یک به کمابیش مسئله این تألیف.] است.»-گروه می گوید:«چنین جونیور [برادر

برمی گردد. پیشامد آن از قبل
و کردم جدا را آن و برداشتم میله اي کنید. دقت بعدي مورد به دارد جا اکنون و ٣١٩
سوي به آنگاه و نبود. آن روي بر نوشته اي هیچ که بود پیدا سفیدي صخره ي داخل
بروید. غرب به گفتم:«مبادا و کردم عنوان را مسئله مردم براي و شدم. معطوف غرب
جاي به نسبت البته رفتم، غرب به کنید.» نگاه این به برگردم تا و بمانید همین جا
تفسیر را ننوشته کالم آن روح القدس هنگام] آن [در و برگشتم شرق به باز انفجار،
چیستی خود می خواهم شما از نیست، قادرمطلق کار سراسر امر این اگر پس کرد.

دریابید. را آن
خدمتتان مایلم که دلیل این به کنم؟ بازگو را امور این دارم سعی چرا دوستان ٣٢٠
آنها مابقی چنانکه پس بریم. می سر به واپسین زمان در اینک که سازم نشان خاطر
این دارد! همخوانی خدا کالم با هم یکی این دارد، همخوانی خدا کالم با یکسره
فرجام به اینک که پیداست دوستان پس می کند. حکایت ما کنونی موقعیت از امر

رسیده ایم. راه
میلیون ها است. شد» تمام «زمان از سخن آن در که می شویم نزدیک هنگامی به ٣٢١
از رسته اند خود گمان به هم اکنون که انسان میلیون ها باخت. خواهند جان انسان
به می بریم. سر به گاه واپسین در واقع در آمد. خواهند شمار به هسته اي عصر تلفات
هستند! مسیح زودهنگام ظهور دیدن منتظر قومش او، مدد به و قادرمطلق خداي فیض
صد در هم بسا چه سال، پنجاه بسا چه سال، بیست بسا چه دیگر؟» چقدر برانهام «برادر
افرادي نمی دانم. امشب. همین هم شاید باشد، بامداد همین شاید نمی دانم. آینده. سال
می کنید؟ مالحظه هستند. متوهم می کنند، مطرح را مورد این در آگاهی ادعاي که

می داند. خدا تنها نیستند. آگاه
تشخیص راه از که است راست سخن این می گیرم، گواه را خدا کنید. توجه اکنون ٣٢٢
برکت به و است. روح القدس از تشخیص این واقع به شده ام، نائل مسائل این به روحانی

است. شده دریافتنی مقدس کتاب در خویش بایسته ي جایگاه در مقدس امر هر آنها،
نیستم. آگاه است، نهفته مقدس ُمهر این پس در که شگرفی راز چیستی از اما و ٣٢٣
از که نبودم جایگاهی در نبودم. راز آن گشودن جایگاه در ندارم. آگاهی آن ماهّیت از
دقیق آگاهی واقع به است، مقدس امر آن از دقیق آگاهی منظور کنم، پیدا آگاهی آن
یک هر که بودند رعد هفت همان آنها می دانم قدر همین ولی بود شده عنوان آنچه از
آشکار من بر دیگري چیز آن واسطه ي به و شدند. طنین انداز بار هفت خود، نوبت در
رد تمام شتاب با شدم. منتظر تعبیرش براي امر، آن دیدن از پس ترتیب این به شد.
پس می کنید؟ مالحظه است. حقیقت عین این نبود. من براي فهمش امکان ولی شد

است. فرانرسیده ساعتش هنوز
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فرادست هم اینک می شود. چرخه و روند این وارد اینک پیداست چنانکه اما ٣٢٤
خداوند نام در حقیر این باشید داشته یاد به که دارد جا فضایی چنین در پس می شود.

داد. خواهد رخ زمانی چه نمی دانید زیرا باشید آماده کردم. صحبت شما با
امر این خاطر به دوستانم از نفر هزار ده ها نوارها، روي بر سخنان این ضبط از پس ٣٢٥
می کند سعی برانهام گفت:«برادر خواهند آنها و گرفت. خواهند فاصله من از مقدس
معرفی چیزي چنین یا خدا نبی یک یا خادم یک را خود و شود قائل جایگاهی خود براي

خطاست. سراسر حرفی چنین که بگویم شما به دهید اجازه برادران، کند.»
شما- حال و می کنم. بسنده شده اعالم من به و دیده آنچه کردن بازگو به تنها من ٣٢٦
پیش چه می خواهد… کسی چه نمی دانم کنید. سنگین و سبک را مسئله می توانید شما
آسمان هستند. راز آن نگهدار رعد هفت این می دانم را این تنها نمی دانم. من آمد. خواهد
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درك قابل همه براي بود. فراگرفته سکوت را
بزرگ شخص آن که باشد فرارسیده ساعتش بسا چه باشد، زمانش اکنون شاید تألیف.]

شود. میدان وارد هستیم، صحنه روي بر آمدنش منتظر که
در آورده ام، جا به مردم براي کالم مرجع ساختن راستاي در که خدمت این شاید ٣٢٧
حضور کرد. خواهم ترك همیشه براي را شما من صورت، این در باشد. پایه گذاري حکم
باشد چنین اگر می کنید؟ مالحظه نیست. امکان پذیر عرصه این در ما دوي هر همزمان

نمی دانم. کوچکتر. من و شد خواهد بزرگتر او
نصیبم را آن ماهّیت از بصیرتی کسب و رؤیت افتخار خدا پیداست چنانکه اما ٣٢٨

است. حق سخن این و شد. نمایانده من به آن از گوشه اي واقع به ساخته،
مطمئن است. گرفته قرار شما توجه مورد هفته این رخدادهاي دارم اطمینان و ٣٢٩
بود مرگ بستر در و کشیده دراز آنجا شب آن که کوچک کالینز پسربچه، آن به هستم

کردید. توجه داشت، خون سرطان که کوچک دختر آن همچنین و
تبدیل یقین به بودن غیرمحتمل از پیش، از بیش است. آمدنی خدا پادشاهی ٣٣٠
تقدیس به عادل شمردگی از شود. مردم خاطر آشفتگی مایه ي نباید این و می شود.
جایگاه. این به و اینجا به سپس و روح القدس تعمید به ترتیب همین به رسیده ایم،

می شویم. نزدیک خدا به بیشتر همواره می کنید؟ مالحظه
لوتر پیغام بر را کرده اید اعالم که تقدیس پیغام برتري مگر متدیست، خادمان اي ٣٣١

نمی بینید؟
که پیغامی بر را تعمید درباره ي پیغامتان برتري هیچ پنطیکاستی ها، شما و ٣٣٢

می شوید؟ منظورم متوجه آیا نمی بینید؟ کردند، اعالم متدیست ها
بیزارم، پلیدي از بی نهایت شخصًا است. درست شده اند! مطرح بسیاري مسائل بله، ٣٣٣

است. کننده مشمئز برایم می کنند دروغ پردازي حقیقت، بیان جاي به مردم که فضایی
آن و شکل این به می تواند چقدر اینکه از فارغ دارم، دوست را ناب حقیقت اما ٣٣٤
حقانیت نهایت در خدا باشد، حق این اگر پس کند. آشفتگی دچار را [مردم] شکل
معنی این به نکند، کار این آینده روزهاي همین در خدا اگر و داد. خواهد نشان را آن
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موقعیتی در را خود من که پیداست پس است. بوده نادرست من رؤیاي که بود خواهد
داده ام. قرار چالش برانگیز

نمی دانم. بگویم. شما به نمی توانم را این شد؟» خواهد واقع ِکی برانهام «برادر ٣٣٥

یکدیگر نکنیم، مالقات زمین روي بر را یکدیگر باز اگر روزها همین از یکی اما ٣٣٦
که شد خواهید متوجه شما و کرد. خواهیم مالقات مسیح داوري تخت پیشگاه در را
سوي از آنها مابقی مانند درست نیز مکاشفه  این واقع به داد]، [روي اتاق آن در آنچه
خاطر این به است گفتنی ُمهر، این از رازناك گوشه اي باب در آنها… آمد، فرود خدا
است. همین سراسر علتش می شود. مربوط رعد هفت طنین هاي به که نشده مکشوف
پیداست پس است. نشده هم نوشته نمی داند. چیزي باره این در هستی یافته اي هیچ 
کالمش بابت خدا از ماست. کنونی موقعیت این می بریم. سر به پایانی روزگار در ما

سپاسگزارم.

فرونشاندن بهر از را او اگر می گویم. سپاس مسیح عیسی وجود خاطر به را خدا ٣٣٧
لجنزار در امیدي هیچ بی همچنان ما همگی نمی فرستاد ما گناهان خاطر به الهی غضب
قطره اي به می سازد. پاك را گناهی هر او خون خدا، فیض به اما می ماندیم. باقی گناه
اثري هیچ دیگر پیداست می گیرد، قرار سفید کننده مایع از سطلی در که می ماند جوهر
عیسی خون در واقع به می شوند اعتراف گناهان هرگاه دید. نخواهید آن در جوهر از
گویی است؛ آمرزیده را آنها خدا آمد. نخواهند هم یاد به دیگر آنها می گیرند؛ قرار مسیح
در ما براي کّفاره جایگاه در اعظم قربانی آن که هنگامی تا و بودند. نشده انجام هرگز
دیگر پس است. چنین که کنید توجه می شود. ختم چنین مسئله برپاست، مقام آن
که باشید داشته یاد به است شایسته هستیم. مسیحی خدا فیض به نیستیم. گناهکار
فیض اما باشیم. خود گذشته ي پلید طبیعت همان درگیر همچنان می توانستیم هم ما
و خواهران چنین و کرد تبدیل هستیم، امروزه آنچه به را ما و شد عیان ما بر خدا

شده ایم. مسیحی برادران

زیرا است. شده خسته ذهنم شده ام. خسته  بود. شورانگیز سراسر برایم هفته این ٣٣٨
با هم من داد. رخ شگفت امري روز هر و کردم. تقدیم را بود توانم در هرآنچه من-من…
نگاهم امر آن دیدن با چند، دقایقی شدن سپري از پس و می رفتم اتاق به تمام حیرت

می شد. دگرگون

می شدم. یادداشت برداري مشغول و می شدم مکان آن وارد حالت، این در پس ٣٣٩
مطالعه و برمی داشتم را نویسندگان دیگر یا و اسمیث اوریا اسمیث، دکتر کتاب
ششم ُمهر به قسمت این در می گفتم:«حاال می خواندم. را آنان کتاب هاي می کردم،
چه آقا این منظور است. شده صحبت چهارم ُمهر از قسمت این در است. شده پرداخته
مراجعه دیگري منبع به بود.» چیزي چنین یا بود چنان و چنین بله، او؛ ادعاي به بود؟
ُمهر این درباره ي او نظر می دادم. قرار بررسی مورد را دیگري شخص ادعاي و می کردم

می کنید؟ مالحظه می لنگد. جایی کار که… می آمد نظرم به و است. چنان و چنین
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به اندکی و دارد؟» معنایی چه این خداوندا، خوب، گفتم:«بسیار خود به سپس ٣٤٠
را مقدس کتاب و برمی گشتم می کردم. دعا و زده زانو می زدم. قدم سو آن و سو این

می زدم. قدم سو آن و سو این می خواندم. را آن نشسته و برداشته
قلم یک بی درنگ آنگاه می شد. باز برایم می گرفتم آرام که همان ناگهان، سپس ٣٤١
امر آن چنین می دادم. انجام و می دیدم هرآنچه می شدم، آن نوشتن مشغول و برداشته

برسانم. پایان به را آن مورد در نوشتن اینکه تا می کردم رؤیت را الهی
با مطلب آن همخوانی که باشد می پرداختم، موضوع آن بررسی به روز مابقی سپس ٣٤٢
«همه که سخن این راستاي در بود کاري شود. مشخص برایم مقدس نگاشته هاي سراسر

می شد. دریافتی برایم الهی امر آن چنین این می کنید؟ مالحظه بیازمایید.» را چیز
برخوردار مکاشفه از بسیاري داشتند. رؤیا بسیاري می گفتم:«خوب، خود به و ٣٤٣
آن باید بله، کرد؛ رها را آن باید باشد، نداشته همخوانی خدا کالم با امري اگر بودند.»

کرد. رها را
چنین را آن که حالی در می کردم، تفحص شکل این به را مطلب سپس خوب، ٣٤٤
من مخاطبان اکنون کردم:«خوب فکر می کردم. یادداشت را نکته ها می کردم. واکاوي
ربط قسمت آن به را قسمت این زیرا شد خواهد خوشحال موضوع این شنیدن از
بخش این آري، بله. چیست؟ گفته این از منظور اینجا ببینیم بیایید اکنون می دهد.

می کنید؟ مالحظه است.» چنین
هفته این سراسر و می کردم مرتبط هم به را همه مقدس کتاب به مراجعه با و ٣٤٥
و است. شده ضبط نوارها روي بر مطالب این می دادم. ربط هم به را مطالب چنین این
فیضی که مسیحی، مشارکت فضاي در خود توان حد تا و می گیرد. قرار شما اختیار در
که شکلی بهترین به پرداخته ام. آن به است، همگان براي مسیح عیسی راه از الهی

دادم. انجام را کار این می دانستم
شما از بامحبت تر افرادي داده اید. تشکیل اینجا در را زیبایی بسیار محفل شما ٣٤٦
به ظهر از بعد یک ساعت از شما همگی ندارم. سراغ نشسته اید، اینجا در که عزیزان
کردید، تحمل کلیسا درهاي شدن باز هنگام تا یعنی پنج، ساعت تا و آمده اید اینجا
زیر ایستادید، سرما در شوند. وارد مردم می دادند اجازه که هنگامی می دادند… اجازه
درد پاهایتان حتی ایستادید سرپا دیوارها کنار دادید، انجام کاري هر نشستید، برف
که عزیزانی و دادند. خانم ها به را خود جاي و بودند نشسته که دیدم را آقایانی گرفت.

همگی…» گفتم:«خداوندا، خود به بودند. نشسته اطراف در یا و می ایستادند
مردم می رسید، نظر به عجیب گونه اي به چیز همه بود. رمزي و راز پر هفته ي ٣٤٧
به کنار و گوشه در جایی و درها و پنجره ها کنار و ایستاده بیرون آن افرادي و می آمدند
نیستم. سخن استاد قولی به یا سخنور یک عنوان هیچ به من می کردند. گوش موعظه
این مردم چرا پس نیستم. سخنوري شخص می دانم که برخوردارم هوش از اندازه اي به
سخنان تا نمی آیند آنها می کنند؟ چنین آنها چرا می دهند؟ گوش و می نشینند چنین
مردم که است نهفته آن در آسمانی امري زیرا می آیند آنها بشنوند. را من مثل شخصی
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همین و است نهفته آن در الهی امري می کنید؟ مالحظه می کشاند. خویش سوي به را
می کشاند. خود سوي به را مردم

خواند: را سرود این و شد حاضر سکو روي بر اینجا همسرم کردم، شروع وقتی ٣٤٨

مغرب، از و مشرق از می رسند سر
دست، دور سرزمین هاي از می رسند سر

شامند؛ میهمان که آنها از شوند، پادشاه میهمانی شریک تا
زائران! این سعادتمندند عجب و

می شوند نائل مبارکش رخ رؤیت به که
شده؛ مانند آتشی به الهی مهر از که همان

او، فیض سهیم شدگان خوشبختند
می درخشند. تاجش بر گوهروار که

هستید.» مسیح عیسی تاج بر گوهري «چون که کنید فکر چنین همواره که باشد ٣٤٩
ما هستید.» او تاج بر گرانبها جواهرات چون گفت:«شما-شما کلیسا به خطاب پولس

باشیم. مسیح عیسی تاج بر گوهري چون که هستیم این خواهان
مورد در را چیز همه شویم. قائل جایگاهی انسان یک براي که نیست این ما هدف ٣٥٠
و یافت نجات خدا فیض به که گناهکاري هستم، شما برادر من کنید. فراموش من
شخصی هیچ روي به  بی بهره ام، برازندگی هر از است. حقیقت این نبود. زندگی سزاوار

نیستم. برازنده 
را زمان پرده ي پشت امور من کم نور و ناتوان چشمان تا فرمود مدد خدا فیض اما ٣٥١

برگردم. سپس و ببیند
بودم آن پی در همواره داشتم. دوست را مردم که نبودم بیش خردسال پسربچه اي ٣٥٢
هیچ خانوادگی ام نام خاطر به کند. صحبت من با و باشد داشته دوست مرا کسی که

نشد. من با صحبت به حاضر کس هیچ نکرد. کاري چنین کس
هستیم ایرلندي تبار خانوادگی آنگاه… کردم تسلیم خدا به را خود که هنگامی اما ٣٥٣
یافت آنجا شاید پس بودند کاتولیک همه اینکه به توجه با گفتم:«شاید… خود به پس
رفتم، باپتیست کلیساي اولین به سپس بود. چنین خدا گویی ولی رفتم آنجا به شود.»

بود. چنان خدا گویی باز
باشد.» حق راه ها از یکی باید گفتم:«خداوندا،

بس.» و است کالم گفت:«این هاتفی و
که فضایی هر در رؤیا، تمامی به کرده ام. پایداري الهی کالم حریم در من

می نگرم. باشد،
به رؤیا عالم در بامداد آن در خدا آنچه و گذاشتم آنجا را زاویه سنگ آن روزي ٣٥٤
تعلیم و تحمل کمال با غیرفرصت و فرصت «در نوشتم. آنجا را بود داده نشان من
شد، نخواهند متحمل را صحیح تعلیم که می آید ایّامی زیرا نما. نصیحت و توبیخ تنبیه
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خواهند فراهم خود بر را معلمان داشته، گوش ها خارش خود شهوات برحسب بلکه
آن گرایید.» خواهند افسانه ها سوي به برگردانیده، راستی از را خود گوش هاي و آورد
است. درست دیدم. کار همان انجام حال در را بودم ایستاده کنارشان که درخت دو
شما اکنون و است. واقعیت عین این و است. کنونی وضعیت توصیف گر امر این و

نمی خواهید…
نگویید:«سپاسگزارم.» کسی به هرگز دارم. درخواستی شما از باشید. داشته یاد به ٣٥٥
شکلی به می تواند میرا انسانی یا وجود یافته اي یا خادمی که کنید فکر مبادا بگویید، مبادا
که نمی کند فرقی برایم نیست. متصّور چیزي چنین زیرا باشد. نیکویی صفت برازنده ي

است. درست نیست. نیکویی صفت برازنده ي انسانی هیچ کیست. او
یک بدهد، را خاصی موسیقی صداي آنها از یکی و باشد شیپور تعدادي اینجا اگر ٣٥٦
شیپورنوازي می تواند که انسانی ولی نمی دهند. صدا خود خودي به شیپورها انسان…
نیست. کرنّا یا شیپور خود کار برمی دارد. را شیپور است، بلد را نواختنش نحوه ي و کند
همه شیپورها است. صحیح می کند. تولید شیپور پشت هوشمند فردي را صدا این

هستند. یکسان 
ما میان بزرگمردي هیچ می مانند. هم به همه مسیحیان یکسانند. همه انسان ها ٣٥٧
برابریم هستیم، خواهر و برادر هم با همه ما نیستیم. بزرگی زنان و مردان ما ندارد. وجود
باالتر جایگاهی نمی تواند کس هیچ نیستیم. «بزرگ» ما برخورداریم. واحدي جایگاه از و
بلکه آقا. خیر، نیست. متصّور ما براي جایگاهی چنین شود، قائل خویش براي دیگران از

هستیم. انسان همه ما
در زندگی از برخورداري جهت به بکوشید تنها بکوشید. امور این تفسیر در مبادا ٣٥٨
منظور متوجه همه اکنون کنید. تقدیم مسیح عیسی به را جالل و تسبیح حریم، آن
خود وجود همه ي با را او آمین. تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می شوند؟

[«آمین.»] دارید؟ دوست آیا بدارید. دوست
می دارم دوستش داشت!) (خواهم می دارم دوستش

داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا
پرداخته را نجاتم بهاي و

جلجتا. در درختی بر
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت شده اند؟ متوجه کامًال همه آیا خدا! بر جالل ٣٥٩
کردم شروع ابتدا وقتی باشید داشته یاد به [«آمین.»] دارند؟ ایمان همه آیا تألیف.]
باشد؟» منکشف شده  او بر خداوند کیست که ساعد نمود؟ تصدیق  را ما «کیست که خبر
آمین. [«آمین.»] است؟ کرده منکشف شما بر خود نیکویی و رحمت روي از خدا آیا

بدارید. دوست خود قلب تمام با را او که باشید داشته یاد به فقط
اینجا به ژوئن ماه اوایل بخواهد خداوند اگر دوباره برمی گردم. خانه به اکنون ٣٦٠

آمد. خواهم
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ژوئیه ماه در کمابیش تابستان همین آغاز در شاید بگذارد قلبم در خداوند اگر ٣٦١
را شبانگاهی جلسه ي هفت و برگردم دارم دوست بازنگردد، خداوند اگر پاییز، آغاز یا
شود؟ چنین دارید دوست آیا هستید؟ موافق آیا دهم. اختصاص کرنّا هفت موضوع به
کند؟ یاریم خدا تا کرد خواهید دعا برایم تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت

خوب. بسیار [«آمین.»]
باشید: داشته خاطر به را زیبا و قدیمی سرود این دوباره دیدار تا پس ٣٦٢

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

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

دعا شما براي می خواهم کنید. خم را خود سرهاي می خواهم شما از اکنون هم ٣٦٣
کنم. دعا شما براي مایلم برساند، پایان به را] [جلسه شبان اینکه از قبل کنم.

عزیزانی هستم مطمئن فرما. عنایت درك عزیزان به خداوندا، ما، آسمانی پدر اي ٣٦٤
متوجه آنها-آنها که باشد پدر اي اما است. نشده روشن برایشان مطلب که هستند
لطف و فیض از نمودي امور، این گشایش که کنند درك آنها باشد پدر و شوند. منظور
کرده اي آشکار ما بر که اموري درك که شناخت، این خاطر به خداوندا آنهاست. براي تو

می گوییم. سپاست می سازد، امکان پذیر را
شرکت جلسات در که کسانی همه ي براي همین طور و حاضر عزیزان تکاتک براي و ٣٦٥
عنایت خداوندا بی بهره اند ایمان از همچنان که هستند کسانی اگر می کنم. دعا کرده اند،

بیاورند. ایمان تا فرما
می کنم. دعا کرد، خواهند گوش پیغام این به نوار طریق از که عزیزانی همه ي براي ٣٦٦
بی ایمانان که مکان هایی و خانه ها در می رود انتظار چنانکه مقدس، سخن که پیداست و
کفرورزي هرگونه از پیش هرکس تا می کنم دعا پدر اي اما شد، خواهد پخش هستند،
به سپس و کند راستی آزمایی مقدس نگاشته هاي در را شد گفته آنچه و بنشیند ابتدا
بر سخن آن نادرستی یا درستی که هستند آن خواهان تمام صداقت با که بگویند تو

می کنم. دعا آنها براي پدر اي پس شود. روشن آنها
در افرادي ایستادند، بیرون که آنانی ایستادند، سرپا دیوارها کنار که عزیزانی براي و ٣٦٧
می کنم. دعا آمدند، اینجا به که کسانی تمام براي خردساالن، نشستند، خود خودروهاي

می کنم. دعا عزیزان این همه ي براي خداوندا بله
هر از قبل خداوندا دهی. برکت را عزیزان این و شود مقبول دعاهایم اینکه تمّنا و ٣٦٨
است این دعایم فرما. عنایت جاودان زندگی از برخورداري نعمت آنها از یک هر به چیز

کس. هیچ نشود، هالك کسی که
پیدا مشاهده ي اما نیستیم. آگاه عظیم امر آن وقوع زمان از ما پدر، اي اکنون و ٣٦٩
پدر، اي پس می شود ما دلگرمی مایه ي مقدسی کتاب رخدادهاي و نشانه ها این شدن

می طلبیم. را تو یاري خود براي
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فیض از را او خداوندا می کنم. مسئلت نویل، برادر ما، گرامی شبان براي را تو یاري ٣٧٠
خدا گوسفندان به و برگرفته را شده ذخیره خوراك این بتواند تا ساز پُر فهم و نیرو و

کند. خوراك رسانی
بروز محض به عزیزان که باشد کنی. دور ما از را بیماري تا می کنم دعا خداوندا، ٣٧١
خاطر به کّفاره عنوان به را دارد قرار مذبح بر که عیسی خون کفایت و حضور بیماري،

یابند. شفا زود که می کنم دعا و باشند. داشته
به را آنها دارد سعی و کرده دلسرد را آنها که شیطان نیروي هر که می کنم دعا و ٣٧٢
را دشمن نیروي هر خداوندا سازي. دور آنها از کند ترغیب فرقه سازي و بدعت گزاري

کن. عطا را این خداوندا فرما. تقدیس خود الهی کالم در را ما کن. دور
می دانم هستم. افول به رو قولی به خداوندا، فرمایی. یاري مرا اینکه تمّنا خداوندا ٣٧٣
بگذار خداوندا رسانی، یاري مرا که می کنم دعا و نمی پاید. بیش چندي روزهایم که
دهم ارائه چنان را الهی پیغام آن باشم قادر تا باشم بی ریا و شریف راستین، شخصی
سوي آن به و فرابرسد آرمیدنم زمان که هنگامی و کنم. اعالم تا شده مقرر برایم که
شمشیر این بتوانم که باشد خداوندا دربرگیرند، مرا خروشان امواج و برسم رودخانه
و است صادق آن به نسبت که بگذارم شخص آن دستان در و برگرفته را الهی اصیل
مرا هنگام آن تا و کن. عطا را این خداوندا خداوند. اي بله کرد، خواهد حفظ را حقیقت

باشم. دلیر و تندرست و نیرومند تا کن یاري
هستیم. تو آِن از ما کن. عطا برکت را ما همگی خداوندا، کن. امداد را کلیسایم ٣٧٤
برآورده را ما دعاهاي که داریم ایمان می کنیم. حس خود جمع در را روحت حضور
خدمت جهت به کالمت همراه می کنیم تقدیم تو به را خود زیرا ساخت. خواهی
مسیح، عیسی خدا، پسر نام در خاکی، کره ي این روي بر روزهایمان مابقی براي

آمین. جاللش. براي عزیزمان نجات دهنده ي
همه ي (با می دارم، دوستش … دهد!) برکت شما به (خدا من…

خود) وجود
داشته. دوستم ابتدا که اوست زیرا

تشریف خود مسئولیت جایگاه به نویل…؟… برادر دهد، برکت شما به خدا ٣٧٥
می آورید…؟…

می یابد ادامه هفتم ُمهر

١٩٦٣ مارس ٢٤ مورخ یکشنبه روز عصر در که اصلی هفتم مُهر موعظه ي [اینک ٣٧٦
برادر رسید. شما سمع  به شد، ایراد ایندیانا ایالت جفرسونویل در برانهام خیمه در
بامداد در عبارتی به جلسه، از بعد روز نبود. موافق اصلی ضبط نوار پخش با برانهام
برادر و سوتمن فِِرد برادر ُمتل اتاق به برانهام برادر ١٩٦٣ مارس ٢٥ مورخ دوشنبه
این به برانهام برادر رفت. بودند، نوارها تهیه  ي مسئول زمان آن در که مگیر جیمز
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اینکه از بعد شود.» ارائه هست که شکلی همین به پیغام این گفت:«نمی خواهم برادران
از و کنند قطع را نوار مشخصی جاي در که گفت برادران به کرد گوش نوار به خود
(از دقیقه بیست معادل تقریبًا جدید بخش (٢٦١ پاراگراف آغاز از (یعنی بعد به آنجا
افزوده اصلی موعظه ي پایان به تازه بخش این سپس شد. ضبط (٤١٥ تا ٣٧٧ پاراگراف
«هفت از شده ضبط نسخه ي همین تنها ١٩٦٦ سال تا .(٣٧٣ تا ٢٦١ پاراگراف (از شد
ویلیام بشارتی «انجمن مدیره هیئت برانهام، برادر رحلت از پس می شد. ارائه ُمهر»
دو هر پس، این از دهد. ارائه را خیمه در شده ضبط اصلی نوار گرفت تصمیم برانهام»
روي بر را برانهام برادر شده ي اضافه پیغام این ما اکنون می باشند. دسترس در نسخه
برادر صداي شنید خواهید که بعدي صداي افزوده ایم. ُمهر» «هفت اصلی موعظه ي نوار

تألیف.] است-گروه ١٩٦٣ مارس ٢٥ دوشنبه روز در ُمتل اتاق در برانهام
خواهد جعل را آن شود آگاه اگر زیرا است. خوبی چیز باره این در شیطان ناآگاهی ٣٧٧

اوست. کاري شیوه ي و ترفند این کرد.
پنهان آسمان از حتی و جهان سراسر از زیبا چنان را هفتم ُمهر خدا رو این از ٣٧٨

سازد. آشکار را آن خود بخواهد خدا آنکه مگر نیست دریافتنی شیوه هیچ به که داشت
هدف دهید، قرار توجه مورد را ششم ُمهر محتواي می خواهم شما از اکنون ٣٧٩

می شود. مطرح ششم ُمهر در سه گانه اي
می شود. مطرح سه گانه اي هدف هم سوارکاران خصوص در

سه عدد به را ما این می شود. مطرح سه گانه هدفی موارد این از یکی هر در ٣٨٠
کنید دقت چنانچه پس می شود مطرح هفت عدد راستا همین در باز و برمی گرداند.
هفت گانگی ها و سه گانگی ها این اما و می شود. غیره و پیاله هفت ُمهر، هفت از سخن

می باشد. خویش الهی کالم مکاشفه ي هنگام در خدا ریاضی اعداد همان
گفتنی سوارکاران آن-آن-آن درباره ي مثالی باب در که کنید دقت اکنون هم ٣٨١
آتشگون سرخ دیگري بود، سفید اسب ها از یکی شدند. برون تاختن براي اسب سه است
مالحظه چنا نکه آمیختند. هم به چهارم اسب در یکجا آنها سپس سیاه. دیگري و بود

برمی دارد. پرده سه گانه جنبه هاي با هدفی از امر این می کنید،
همان واقع به خود، شیر فرستادن با او شد. عمل وارد ترتیب همین به هم خدا و ٣٨٢

داد. انجام را کار همان ضّدمسیح، با رویارویی براي خویش، الهی کالم
گوساله اي مصیبت و سختی روزگار هنگام در خدا که کردیم مالحظه سپس ٣٨٣
بود، مصیبت و سختی سراسر که روزگاري چنین در و بود. ذبحی حیوانی که فرستاد
خود همچنین و می دادند تن بردگی و بیگاري و تالش و کوشش به ناچار به باید مردم

بس. و همین می کردند، تقدیم قربانی عنوان به را
پیرایشگري و اصالحات عصر همان که پسین دوره ي در که شد روشن ما براي آنگاه ٣٨٤
انسان مانند سري با زنده وجود از سخن اینجا در فرستاد، را انسانی حکمت خدا بود،

است. اصالحگران در تجلّی یافته نیروي [نماد] او بود.
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همچنان کنونی عصر مردم که نیست شگفتی جاي پس هر… کردید؟ توجه آیا ٣٨٥
امر این علت می کنند زندگی اصالحگران عهد از مانده جا به مقدس یادگاري در
این به نسبت آنها دید دارد. سیطره آنها بر که است کلیسایی سّنت از برخاسته نگاهی
در خدا روش این می باشد. سمیناري برنامه هاي در خود آموخته هاي از برخاسته امر،

ماست. سر پشت اکنون که بود روزگاري
شود. باز سراسر باید است، مکشوف آنچه می بریم، سر به عقاب دوره ي در ما اکنون ٣٨٦
از همین جا، از و کنید. مقایسه مکاشفه ٧ تا ١ آیات ١٠ باب با را مسئله این اکنون
می شود مشخص ما براي ٧ تا ١ آیات ١٠ باب مکاشفه، کتاب همین از مکاشفه، همین

رسید.» خواهد اتمام به خدا سّر هفتم فرشته صداي ایّام که:«در
هدفی شده باز که ششم ُمهر در که درمی یابیم مطلب همین از همچنین اکنون ٣٨٧

است. زیر ترتیب به آن اهداف و بود. مطرح سه گانه
بزرگ مصیبت دوره ي از باید نادان باکره ي است گفتنی نخست، هدف درباره ي ٣٨٨
با او پاك شود. پیغام نپذیرفتن و بی ایمانی گناه از باید او شود. پاکسازي تا کند گذر
به ،٧ مکاشفه در اینجا را افراد این باز می شود. پاکسازي بزرگ مصیبت متن از گذر
خود جامه ي شده، پاك که حالی در او فضا این در می بینیم، ٧ و ٦ باب هاي میان واقع
کلیساست، صورت هر به اما نیست. عروس منظور اینجا پس است. کرده دریافت را
به یا نداشتند را پیغام دریافت امکان یا که-که-که است پاکان از جمعی از صحبت
هرچند نداشتند را امکان این آنها پس بودند. شده دچار کوري به دروغین انبیاي دست
برهه ي آن در فضایی چنین در آنها و است. آگاه آنها قلب از خدا و بودند. راست دل واقعًا

شدند. پاکسازي زمانی
که هست شدن پاك براي دیگري هنگام که باشید داشته توجه نکته این به ٣٨٩
که است دومی هدف همان این می شود. مربوط آنها تجمع زمان در بنی اسرائیل به
در می سازد. پاك بزرگ مصیبت دوره ي در را بنی اسرائیل قوم خدا می شود. مطرح
برگزیده تن هزار چهار و چهل و یکصد آن می شوند جمع آنجا که نفري میلیون ها میان

ساخت. خواهد پاك را بنی اسرائیل خدا می شوند. تطهیر هم آنها و شد خواهند
ماه، مانند چیزهایی شد. خواهد پاك سراسر خاکی کره ي پیداست چنانکه ٣٩٠
است؟ روشن شما براي کار این چرایی آیا می شوند. پاکسازي طبیعت تمام و ستارگان
سلطنت فرارسیدن از سخن می شود. پاك و نو ساله هزار سلطنت [آغاز] براي زمین
در باید شده ناپاك و آلوده آنچه هر باشید، داشته دقت چنانچه و است. ساله هزار

شود. پالوده ششم ُمهر روزگار
است. نهفته سه گانه رازي هم هفتگانه ُمهرهاي گشایش در می کنید؟ توجه اکنون ٣٩١
رعد هفت راز باب در کرد خواهم صحبت و کرده ام صحبت موردش… در که مطلبی
هنگام درست امر این برداشت. خواهند راز این از پرده آسمان در رعد هفت است.
زمان از کس هیچ  که گفت روشن بسیار مسیح زیرا داد خواهد رخ مسیح بازگشت

نیست. آگاه بازگشتش
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از می دانید… کردند؟ سؤال مسیح از مورد این در یهودیان که کردید توجه آیا ٣٩٢
کنار در ُمهر آن گذاشتن با خصوص به مورد این در و مقدس نگاشته هاي مقایسه ي
طبق زیرا است. نشده اشاره اي هیچ هفتم ُمهر به که می شود مشخص ٢٤ باب متی
نمی دانند.» چیزي آن از هم فرشتگان و خداست نزد تنها آگاهی مسیح:«این گفته ي
همان طور است. نشده هم نوشته هفتم ُمهر که نیست شگفتی جاي توصیف این با پس
فرشتگان پس نداد. روي چیزي هیچ و ماندند خاموش آنها کنید، مالحظه می توانید که

نیست. آگاه هیچ کس او بازگشت هنگام از نمی دانند. چیزي مقدس امر این از هم
طنین انداز هنگام آن در رعدها از برآمده هفتگانه ي صداهاي آوازها-آن آن اما ٣٩٣
آن از اگر من… زعم به برمی دارند پرده بزرگ مکاشفه ي آن از چنین و شد خواهند
مکشوف روز آن در اما شد. نخواهد اعالم زمان آن تا ما… اگر و نشویم آگاه مقدس امر
حضور که ماست بر پس شد. خواهد باز باید، که ساعتی در عبارتی به شد، خواهد
و دهیم انجام را برمی آید دستمان از هرآنچه و نماییم خدمت را او بنهیم، ارج را خدا
ُمهر می کنید، مالحظه همان طورکه است. مسیح پیروان شایسته که کنیم زندگی چنان
تا که می دانیم باز و کرده ایم. پیدا بصیرت آن به نسبت و است شده گشوده ما بر ششم

نشد. نخواهد گشوده همگان بر هفتم ُمهر مقرر، زمان فرارسیدن
[در صدا هفت این داد اجازه خدا که داشت وجود دلیلی بی گمان است گفتنی ولی ٣٩٤
مسیح است، آشکار ما بر چنانکه آن… زیرا بیفتد. اتفاق چیزي باید زیرا بغرند. آسمان]
اما برداشت. را هفتم ُمهر و گرفت خود دست در را کتاب است، فرخنده بّره ي همان که
آگاه آن از کس هیچ است. پنهان رازهاي از یکی این می کنید، مالحظه که همان طور
نیست» آگاه بازگشتش از کس که:«هیچ مسیح گفته ي این با مسئله آن-آن اما نیست.
پس نشدند. آگاه رعد هفت راز ماهّیت از هم مسیح مخاطبان است. هماهنگ سراسر

هستند. مرتبط هم به دو هر که هویداست
ولی شده اند گشوده مرتبط مسائل مابقی زیرا داریم را آن از شمه اي تنها ما امروز ٣٩٥
خود اتاق در که حالی در اما است. مانده باقی ناگشوده همچنان خاصی شکل به امر این
هفت با که دیدم بگویم است بهتر و نشنیدم را آن البته شنیدم… را این بودم نشسته

رفت. نمی شود این از فراتر فضا این در پس است. شده پیچیده رعد
بایسته کارهاي و کرد خواهد خدمت را خدا شما تکاتک که دارم اطمینان اکنون و ٣٩٦
خود خدا و کنید. عبادت و محبت را او خود زندگی  از دم هر در داد. خواهد انجام را

گرفت. خواهد دست به را مسائل مابقی
ممهور که ُمهر شش به مربوط رازهاي تمام به خدا فیض نیروي به هم اینک ما و ٣٩٧
یافتیم آگاهی و شده روشن ما بر اندازه این تا مرحله این در و پرداخته ایم بودند، شده

نمی شود. اعالم همگان بر هفتم ُمهر که
همین طور و مبارك رخداد آن زمان نیز و وي بازگشت خصوص در گفتاري هر پس ٣٩٨
پایان به گفت:«نشانه ي چنین آنجا در او است. شده آشکار شما بر زمین شدن ویران
ترتیب به او پرسیدند. او از را سؤال این ٢٤ متی در بود؟» خواهد کی دنیا این رسیدن
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بنی اسرائیل آمدن گرد از ٣١:٢٤ متی در یعنی ٣١ آیه ي در پرداخت. پرسمان این به
ادامه َمَثل ها با او سپس کنید، دقت چنانچه اما کرد. صحبت ملت و قوم یک عنوان به
چون که گیرید فرا را مثلش انجیر درخت از «پس آن… که می بینید شما بعد داد.
همچنین است. نزدیک تابستان که می فهمید می آورد، برگ ها شده، نازك شاخه اش
قابل چنانکه است.» در بر بلکه نزدیک که بفهمید بینید، را همه این چون نیز شما
توجه اما است. خود پدري سرزمین در بنی اسرائیل آمدن گرد از سخن است، مالحظه

نمی آورد. میان به سخنی هفتم ُمهر مکاشفه ي از که باشید داشته
باز برمی دارد، را آن او که زمانی و هفتم ُمهر شدن مطرح هنگام هم اینجا در و ٣٩٩
که می شود روشن ما بر پس نمی آورد. میان به سخنی آن از می کنید، دقت چنانچه
رازي چنین شدن هویدا هنگام و ساعت پس است، راز یک کامل معنی به امر این
عنوان نشده هرآنچه و داریم امر این از شمه اي ما توصیف این با است. فرانرسیده هنوز
خود عروس برداشتن براي که هنگامی زمین، روي بر عیسی دوباره ي ظهور زمان در
آن تا پس شد. خواهد آشکار دهد، رخ زمانی متن آن در که اتفاقی هر با آمد، خواهد
کنیم دعا هم بیایید هستیم، وي بازگشت به چشم دوخته و بی تاب که حالی در هنگام

کنیم. زندگی است، مسیحیان شایسته ي چنانکه هم و
مکتبی آن دل از نکنید سعی بیفتد، کسی دست جایی نوار این اگر اکنون و ٤٠٠
که است شگرف چنان  راز این زیرا خداست. به خدمت همان شایسته کار تنها بسازید.
این خدا… اما کردند غرش رعدها هرچند بیاورد. قلم به را آن یوحنا نداد اجازه خدا
باز هنوز کنونی زمان در اما شد. داده ما به آن شدن گشوده وعده ي که می دانیم را

است. نشده
که می شود روزي هشت اینک کرد. آشکار ما بر آنچه خاطر به را خدا سپاس ولی ٤٠١
براي کردم، کامل شما براي را آن شرح هم اینک که پیغامی و نشسته ام. خود دفتر در
بودم گفته چنانکه و بود. خواهد درك قابل دارید، حضور اینجا در که شما از بسیاري
که همان طور و دارد پیوسته روندي امر آن است. وقوع حال در امري روحانی عالم در
مؤید قطع طور به باشد هرچه آن ماهّیت و نیست. رؤیت قابل شما براي بودم مطمئن

می باشد. مقدس نگاشته هاي از ارائه شده خوانش الهی منشا
ده ساعت حدود و شدم راهی غرب به بپردازیم، آن به آنکه از قبل حتی زیرا ٤٠٢
بازگو براي باز ولی نبودم آگاه آن معنی از هرچند داد. نشان من به رؤیایی خدا بامداد،
هفت از متشکل و منظم دسته اي از صحبت بودم. شده حاضر همین جا در کردنش
است؟ چند ساعت آقایان عنوان تحت آن نوار آورد. خواهیم خاطر به را آن بود. فرشته
مشاهده قابل شما براي که است چیزي همان دقیقًا این خوب، بسیار است. تهیه قابل

بودم. غرب در من فرشته… هفت آن است.
پیغام آوران رفتند. شرق سوي به کوچک پیغام آوران آن باشید داشته یاد به چنانچه ٤٠٣
خیره سپس و رفتند. شرق سوي به بودند بزرگتر پرندگانی که کبوتران از جمعی دوم،

بودند. دوم و اول کشش همان آنها بودند. همراهم همواره آنها شدم… که
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برگرفتند. مرا رسیده راه از سرسام آور شتاب با آنها آمد. غرب از سوم دسته ي اکنون ٤٠٤
جکسون جونیور رؤیاي در که ترتیبی همان  به درست برگشتند. شرق به ُمهر هفت راز با
آن درون «در بودم کرده تعبیر برایش خدا اجازه ي با که رؤیا همان بود، شده گفته
به باید دلیل همین به بود.» نشده نوشته آن روي بر چیزي که بود سفیدي سنگ هرم
کردن بازگو براي که باشد کنم برقرار پیوندي فرشتگان آن پیغام با تا می رفتم غرب
همین در بعدي بود:«اتفاق گفته چنین که دارید یاد به برگردم. اینجا به کلیسا به آن

شد. چنین کاست و بی کم  و داد.» خواهد رخ کلیسا

به چنانچه و کنم. جلب دیگري رخداد به را شما توجه  مایلم راستا، همین در باز ٤٠٥
به فرشتگان از یکی که کرد خواهید دقت کنید، گوش است؟ چند ساعت آقایان نوار
درباره ي اما داشتند. معمولی ظاهري دیگر فرشتگان شد. برجسته برایم خاصی شکل
به که منظم دسته ي آن در او بود. برجسته تر فرشته اي که است، گفتنی فرشته آن

داشت. قرار من چپ سمت در بود، هرم شکل

و داشت قرار سفیدي صخره ي که بود جایی همان هرم آن باشید، داشته یاد به و ٤٠٦
بودند داده تشکیل خود که هرمی به مرا فرشتگان و بود. نشده نوشته چیزي آن روي
بودند پیغام آورانی آنها اکنون و می دانستند. آنها تنها که بود خدا رازهاي از سخن بردند،
نهفته هرم داخل که ُمهر هفت راز به مربوط پیغام بیانی به یا هرم آن تعبیر براي که

بودند. آمده بود، شده

یا آخرین من چپ سمت فرشته ي آن می شمردیم را فرشتگان چنانچه پس ٤٠٧
دیدم حالی در را او بود، من چپ سمت در او زیرا می شد. محسوب فرشته هفتمین
من به نسبت او توصیف این با می کرد، حرکت شرق سوي به و [می آمد] غرب از که
بسیار همچنین و فرشته، آخرین پیغام که می نماید چنین بنابراین بود. چپ سمت در
جایگاه او که کردم یاد خود توصیف در دارید یاد به چنانچه بود. خواهد توجه درخور
چنین در و داشت تیز و پهناور بال هاي و پشت به برگشته سري او داشت، ویژه  اي
آن شکوه است. هفتم ُمهر چیستی از هم این کرد. پرواز من سوي به سرراست حالت
که نشده داده اجازه زیرا نشده ایم آگاه آن چیستی از هنوز در… ما و است. خیره کننده

شود. گشوده

پشت را جلسه اي چه که کرده اید توجه جلسه در حاضر عزیزان شما از یک هر اما ٤٠٨
ساعت از شما بودند. شده میخکوب خود صندلی  روي بر همه گویی گذاشتیم! سر
ردیف در بتوانید تا شوند باز درها تا کشیدید انتظار محوطه در ظهر از بعد دو یا یک
و آمد درد به پاهایتان عضالت و ایستادید سرپا دیوارها کنار شوید. حاضر جلویی

دیگر. موارد

و فرستاده فرو را پیغام آوران این که بوده روح القدس این دارد؟ معنایی چه این ٤٠٩
به گفتار این باشید کرده دقت چنانچه و کردند. مکشوف ما براي را الهی امر آن آنها

دارد. سازگاري و همخوانی الهی کالم با سراسر زیبایی
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دو از حدوداً-کمابیش [خدا] ببرید، پی آن حقانیت به همه شما داد اجازه سپس و ٤١٠
بی آنکه پس بود. کرده اِخبار امور این از بشود، چنین اینکه از بیشتر کمی یا پیش ماه
حق جانب از چنانکه آن تعبیر و تفسیر با ولی شدم غرب راهی باشم داشته آگاهی خود
در و برگرفت باال به مرا خدا وقتی که باشید داشته خاطر به حال برگشتم. شد، عنایت
مردن از و بودم بیم و ترس سراپا نگفت. من به موردش در چیزي رؤیا آن دیدن زمان
نمی توانند آنها می بینید بودم. بیمناك شوم، کشته انفجاري در اینکه از می ترسیدم،

کنند. چنین
هم من و می شد، عنایت می کردم حس خود دفتر در که نیازي فراخور به تعبیر ٤١١

کردم. ارائه شد عنایت حق از که ترتیبی همان به را آن
کامل همواره آنها نبودند. باطل رؤیاها که است درك قابل برایتان دوستان اکنون ٤١٢

بوده اند. درست سراسر آنها بوده اند.
همگی کلیسا، ادوار اضافه ي به و تاریخ اضافه ي به الهی کالم همراه به رؤیا پس ٤١٣
در دریافتم آنچه به توجه با می توانم من پس هستند. پیوسته و هماهنگ هم با آنها
این که کنم اعالم مقدس، امر آن خوانِش و مکاشفه و رؤیاها و خدا کالم با هماهنگی

است. خداوند قول
می خوانیم را کلیسایی قدیمی سرود این و می ایستیم سرپا وقتی که باشد اکنون ٤١٤
عطا برکت شما همه ي به خدا دهد. برکت دولتمندي به را شما از یک هر خداوند

آمین. کند.
در شده ایراد پیغام ٣٧٥ تا ٣٧٤ پاراگراف از را پایینی سطر چهار برانهام [برادر ٤١٥

تألیف.] است-گروه برگرفته ١٩٦٣ مارس ٢٤ یعنی پیش شامگاهی جلسه ي
تمام (با می دارم، دوستش … دهد!) برکت شما به (خدا من…

خود)، قلب
داشته. دوستم ابتدا که اوست زیرا

تشریف خود مسئولیت جایگاه به نویل…؟… برادر دهد، برکت شما به خدا
 می آورید…؟…
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