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بایستیم. دعا براي لحظاتی بیایید خیر. به عصر دوستان، 
خدمت جهت به شامگاهی آیینی مجلس این مناسبت به باز اینک آسمانی، پدر اي ٢
هم با ما از نفر سه یا دو هرگاه که داده اي وعده چنین تو و آمده ایم. گرد هم  خداوند
که باشیم داشته اطمینان می توانیم پس داشت. خواهی حضور ما میان در شویم، جمع

شده ایم. جمع تو نام در زیرا حاضري اینجا تو
بگشایی. ما براي را دوم ُمهر آمده فرادست امشب که است این ما دعاي پدر، اي ٣
خداوندا است. گفته شده سپري زماِن پرده ي سوي آن دیدن براي خود شوق از شاعر
تا می کنیم دعا هستیم. شوق سراپا آینده  امور و سپري شده زمان دیدن براي هم ما
یعنی مقدس امر آن و بردارد را ُمهر ما جمع در خود حضور با شده بّره ي ذبح اکنون هم

سازد. مکشوف ما بر را است ضروري برایمان دیدنش هرآنچه
با شکوهمند مشارکت آن برکت از همچنان که هستند اینجا عزیزانی خداوندا، ٤
روح  از و بگیرند را خود ابدي تصمیم آنها امشب که می کنیم دعا بی بهره اند. مسیح

شوند. پُر خدا
دهی. شفا را آنها که می کنیم دعا دارند حضور بیمارانی اینجا چنانچه پدر ٥
در رسول پولس عمل از یادگاري به که شده داده قرار اینجا بسیاري دستمال هاي
یا بدن روي بر را دستمال ها مردم می گذارم، آنها روي بر را خود دستان مقدس، کتاب

می یافتند. شفا آنها و شده خارج آنان از ناپاك روح هاي و می گذاشتند ردایش دامن
فرارسیده شب تاریکی که می دانیم است. نزدیک خداوند بازگشت می بینیم چنانکه ٦

است. شده برگردانده کلیسا به باز امور این سال پانصد و هزار گذر از پس است.
خود خادم خداوندا، کنی. عطا را می طلبیم که چیزهایی اینکه تمّنا اکنون پدر، اي ٧
جمع اینجا امشب که را ما ویژه به کن، یاري جا هر در را خادمانت و کن تقویت را

آمین. می طلبیم. عیسی نام در را این باشیم. کالم پذیراي که باشد شده ایم،
که می دانیم است. فرخندگی مایه ي بسیار خداوند خانه ي در امشب دوباره حضور ٨
بتوانیم که است مشکل بسیار اما متأسفم بابت این از ایستاده اید، سرپا شما از بسیاري
که… دادیم گسترش حدي به را کلیسا ساختمان ما دهیم. انجام کاري زمینه این در
چنینی این جلساتی براي اما باشد. نفر چهارصد یا سیصد شدن جمع براي گنجایش

می شوند. جمع بیشتري جمعیت
امیدوارم گذرانیده ام. ُمهرها این مطالعه ي و دعا در فوق العاده اي اوقات که راستی به ٩
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت باشد. بوده چنین نیز عزیزان شما همه ي براي
اندازه ي به نیز شما چنانچه است. بوده همین طور نیز شما براي که دارم اطمینان تألیف.]

داشتم… من و کرده اید. سپري فوق العاده اي اوقات یقینًا باشید شده مستفیض من
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خانمی است. تولدش امروز بزنم. زنگ عزیزم دوست به جلسه از بعد می خواستم ١٠
بزنم زنگ باز باید نیز بعد روز و است. سارا دخترم منظورم شده، ساله دوازده امروز که

است. بِکی تولد زیرا
سوارکار چهار آن به نخست، ُمهر چهار کرد. خواهیم بررسی را دوم ُمهر امشب اما و ١١
من… که چیزي و داد. رخ چیزي باز امروز که بگویم می خواهم و است. یافته اختصاص
و رفتم بودم برده کار به پیشین موعظه هاي در که خود قدیمی یادداشت هاي سراغ به
نوشته هاي مرور حین دادم.» انجام را بود توانم در گفتم:«هرآنچه خود به و نشستم. آنجا
مرور را آن و می پردازم مطالعه به کمی گفتم:«بله، چنین خود به بسیار مطالب و دیگران
متفاوت کامًال چیزي ناگهان ولی می کنم.» بررسی را مطلب آن و مطلب این می کنم،
تا و برمی دارم را خود قلم بی درنگ شرایط چنین در است. متفاوت سراسر می دهد. رخ

می شوم. نگارش مشغول تمام تر هرچه سرعت با هست الهی حضور آن که زمانی
راه در که پیش دقیقه  چند همین افتاد. اتفاق پیش نیم و ساعت یک کمابیش ١٢
رخ بسیاري اتفاقات می دانید بود. مختصر البته گفتم. وود برادر به را موضوع بودیم،
چیزي اواخر همین در اما می کنید. درك مرا منظور کرد بازگو نمی توان که می دهد

کرد. کمکم بسیار که داد رخ
شما همگی که البته صد هستند. ساختمان این در جایی که دارم عزیزي دوست ١٣
برادري هم ایشان هستند. وایل لی برادر برادر، این اما هستید. من دوستان عزیزان
برخوردار باپتیست هاي از وایل دکتر مقدس. کتاب واقعی پژوهشگر هم هستند عزیز
قلب صمیم از بلکه تمجید و تعریف باب از نه را این ایشان… و هستند. روح القدس از
چهارچوب در که هستند پژوهشگرانی زبده ترین از یکی ایشان اعتقادم به می گویم.
که دادند و نوشتند برایم کوتاهی یادداشت اینجا ایشان دارم. سراغ خود جمع هاي
آن گمانم… به بخواند. من براي را آن توانست دشواري به بیلی و بیاورد. اینجا به بیلی
اینجا اگر وایل، برادر کنم. اشاره ایشان گفته ي به اینجا اما خواستم نخواندم دوباره را

خواندم. را آن پیش ماه شش کمابیش تازگی، به خواندم. را آن [بدانید] دارید حضور
اگر ولی نیستم مطمئن بیل، «برادر نیستم.» مطمئن باره این گفتند:«در ایشان ١٤
«فکر بود. چنین او است. درست این بود.» مقدس یوحنا شاگرد پلیکارپ نکنم اشتباه
از پس گفت: «ایرنیوس است. درست دقیقًا این بود.» پلیکارپ شاگرد ایرنیوس کنم

بازمی گردد.» عیسی مسیح، بدن برگزیده ي عضو واپسین ورود
راستا همین در او می زیست. مسیح مرگ از پس سال… چهارصد حدود ایرنیوس ١٥
است. شده درج پیشانیقیه اي شوراي در مطلب این عصر…» واپسین فرارسیدن گفت:«با
می کنید… کنکاش و واکاوي را مقدس کتاب که… مطالعه اهل حاضر عزیزان خدمت
نقل آن می کنید، پژوهش مقدس کتاب تاریخ در که عزیزانی شما است این منظورم
کتاب یا اول کتاب در مطلب آن گمانم به می شود. یافت پیشانیقیه اي شوراي در… قول
از گفت:«سخن و دیده را مسئله این پیش سال ها ایرنیوس پس است. شده ذکر دوم

است.» برگزیده همان منظور است، برگزیده واپسین و بازپسین آخرین،
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بحث شگفتا! است. شده مطرح تازگی به برگزیدگی مبحث می کنند فکر مردم ١٦
ایرنیوس پس داریم. که است آموزه هایی کهن ترین از یکی فراخوانده شدگی و برگزیدگی

داشت. اعتقاد برگزیدگی به همواره مقدس کتاب پژوهشگران همه ي کنار در
فرشتگان از یکی ایرنیوس شد برجسته ما بررسی هاي در و کردیم مالحظه چنانکه ١٧
پیداست بودند. سّري مسائل این همه ي البته ماست. اعتقاد این بود. کلیسایی عصر
واپسین روزهاي این در باید امور این و نهفته اند. ُمهرها پس در همین جا آنها تمام که
دیگران و مارتین سپس ایرنیوس با و شد آغاز پولس با روند و امر این شوند. مکشوف

برمی گیرد. در نیز را واپسین دوره ي ترتیب همین به و یافت ادامه
خواهد برکت جهدمان و جّد در را ما خداوند امشب که داریم اعتماد اکنون و ١٨
بسیار برایم اول ُمهر شده اید. مستفیض اول ُمهر از که هستم مطمئن  ما… و داد.

بود! پُربرکت
پایان با که باشید داشته دقت ولی دارم. نگه طوالنی زمان براي را شما ندارم قصد ١٩
به کوتاهی مدت براي دارد جا پس می شوم. رهسپار باز دیگر شب چند تا مبحث این

اینکه… از قدردانم دهیم. سختی کمی خودمان
دقیقه  چند همین گمانم به من… ایستاده اند. آنجا جکسون جونیر برادر که می بینم ٢٠
نمایندگان عزیزان دیگر و برادران این دیدم. را رادل برادر اطراف همین جایی پیش
عادي برنامه هاي جلسات] این برگزاري مناسبت [به که هستند ما خواهر کلیساهاي
می بینیم نکنم، اشتباه اگر سپاسگزارم. بابت این از قلب صمیم از کرده اند. لغو را خود
این بابت قلب صمیم از و ایستاده اند. دیوار کنار آنجا اوتیکا، در کلیسایی از هوپر برادر

سپاسگزاریم. عزیزان شما از خالصانه همکاري
همان ُمهر به مربوط تعلیم ارائه  ي در بوده، ما نظر مّد همیشه چنانکه دیشب اما و ٢١
کردیم. دنبال را بودیم کرده پیاده کلیسایی اعصار به پرداختن زمان در که شیوه   اي
روي بر و منبر پاي اینجا را آنها که بار آخرین کردیم، تمام را کلیسا ادوار بررسی وقتی
و شد نازل فضا همان در او داد؟ رخ چه دارند خاطر به نفر چند کردم، ترسیم تخته
چشمان برابر در دیوار روي بر درست و گرفت قرار دیوار روي نور از هاله اي در درست
اینجا نفر صدها دیدگان برابر در خداوند فرشته ي کرد. رسم را تصویر آن ما همه ي

شد. حاضر
شگرفی امور منتظر باز ما پس می زند خارق العاده اي کار به دست هم اکنون او ٢٢
در پس است دلپسند انتظار بزرگی، امید چنین وجود با نمی  دانیم… هرچند هستیم.
خدا آري، می کشد. انتظار باز داد خواهد رخ چه نداند آدمی هرچند شرایطی چنین

سپاسگزاریم! بسیار او از زیباست! چه است، کرده لطف ما به چنین
٤ و ٣ آیات به سپس می خوانم. پیش زمینه عنوان به را آنها .٢ و ١ آیات اینک ٢٣
و دارند. اختصاص سوم ُمهر به ٦ و ٥ آیات می رسیم. هستند، دوم ُمهر به مربوط که
که می خواهم شما از است. یافته اختصاص آیه دو سوارکار هر به پس … ٨ و ٧ آیات
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می تازد پیش شاید… رنگ پریده، زرد اسب سوارکار کنید…. دقت شخصیت ها مورد در
می کند. تغییر تاختن حین در و

از پس می شود! گشوده بزرگ ُمهر واپسین خدا امید به آینده، شب یکشنبه سپس ٢٤
کند. یاري را ما خدا شد» برقرار سکوت آسمان در ساعت «نیم رخداد این

می خوانم. را ٣ آیه ي اکنون ٢٥

ببین. و بیا می گوید، که شنیدم را دوم حیوان گشود، را دوم مُهر چون و
که بود شده داده توانایی را سوارش و آمد بیرون آتشگون دیگر، اسبی و
بزرگ شمشیري وي به و بکُشند را یکدیگر تا و بردارد زمین از را سالمتی

شد. داده
و گفت:«بیا یوحنا به زنده وجود که هنگامی شد، برقرار اسرارآمیز فضاي آنجا در و ٢٦
بود نمادین آن و بس. و بود نماد حد در دید که آنچه ندید. را آن ماهّیت یوحنا ببین.»
نمادین، صورت به را آن و دید نماد یک او ولی ببین.» گفت:«بیا، زنده وجود آن زیرا…
باشند، هوشیار آن به نسبت تا کرد نقل کلیسا براي بود دیده خود که کیفیتی همان به

شود. برداشته ُمهر آن دوره واپسین فرارسیدن با که باشد
اینکه از می شود. برداشته ُمهرها این که است واضح و درك قابل همه براي پس ٢٧
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت نیستید؟ خردسند می کنید زندگی عصري چنین در
به را گذشته یکشنبه ي بامدادي جلسه ي همیشه دارد جا این از جدا دوستان، تألیف.]
است! استوار سادگی اصل بر سراسر مقدس امر این شد روشن ما بر باشید، داشته یاد
از مردم که می یابد نمود شکلی به فقر، و سادگی کسوت در چنان می کنید؟ مالحظه

می کنند. غفلت آن نمود به نسبت و می شوند رد کنارش
هنگامی و باشیم. خداوند بازگشت منتظر باید آن هر که است یادآوري شایان پس ٢٨
داد. خواهد رخ شکل همان به شدن ربوده بنده زعم به که است ذکر به الزم ما… که
مالحظه بود. خواهد شکل آن به برد. نخواهد بویی کسی هم آن اتمام و وقوع از پس
چنین که شود روشن شما بر تا است بس مقدس کتاب بر مروري معموًال… و می کنید؟

می کنید؟ مالحظه شد. خواهد
مردم ماند. پنهان افراد بر بود بزرگی رخداد واقع به که عیسی خداوند آمدن ٢٩
که او ما… است. خشک اندیش می گفتند:«یک کلیساها شد.» پیدا ادعا می گفتند:«آقاي
مجنون تو که «می دانیم است.» دیوانه ها این از یکی هم گفت:«او است.» دیوانه دیگر
کرده دیوانه را تو که داري دیوي که شد روشن ما «بر «دیوانه». یعنی مجنون هستی.»
تو ما… آمدي. دنیا به غیرمشروع راه از تو دهی؟ تعلیم ما به می خواهی تو و است.
معبد در و کاهن که ما مانند افرادي به می خواهی اوصاف این با و هستی. نامشروع

می شد. تلّقی توهین آنها براي دیگر این آري، دهی؟» تعلیم هستیم،
مالکی صحیفه ي تا گرفته اشعیا صحیفه ي از اعصار درازاي در و کرد ظهور یحیی ٣٠
دوازده و هفتصد اشعیا سال… دویست و هزار از سخن عبارتی به بود. شده اشاره او به
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را انتظارش همواره بودند. آمدنش منتظر همه بود. دیده را نبی آمدن قبل تر، سال
شد. برده جالل به و کرد خدمت آمد، طریقی به او می کشیدند.

این درباره ي پیداست چنانکه زیرا نشدند متوجه را امر آن هیچ هم شاگردان ٣١
جان تقدیم براي انسان پسر باشد قرار گفتند:«اگر آنها پرسیدند. [خداوند] از مسئله
الیاس که می گویند مقدس نگاشته هاي چرا برود… اورشلیم به قربانی عنوان به خود

بود. قرار این از آنها پرسش بیاید؟» باید اول
نگاشته ها هرآنچه کاست بی کم و او نشناختید. را او شما ولی گفت:«آمد عیسی ٣٢
گفته که آوردند جا به را آنچه وي حق در نیز دیگران و آورد. جا به را بودند کرده اِخبار
همان فرمود:«او پس ماندند. عاجز آن درك از آنها و می کنید؟ مالحظه بود.» شده

بود.» یحیی
آنها… شدند. بیدار غفلت خواب از سخن این با آنها عجب»، «چه

چشمان برابر در آیات ظهور و کارها آن تمام انجام از پس عیسی خود پایان در و ٣٣
بی ایمانی یا گناه به مرا می تواند شما از یک گفت:«کدام چنین فراخواند. را آنها رسوالن،
رسالت مورد در مقدس کتاب که نرساندم ظهور به را کارهایی همان اگر سازد؟ ملزم
بفرمایید پس برسانم، انجام به باید زمین روي بر بودنم هنگام که کرده اشاره آن به من
که می دهم نشان شما به می کنید؟ مالحظه ورزیده ام. گناه کجا دهید نشان من به
خیر.» یا کرد خواهید باور را آن که ببینیم بیایید و باشد باید چگونه شما زعم به
در که است این بر گفت:«فرض و کرده اشاره قسمت این به او می کنید؟ مالحظه
خود آنها کنید، مالحظه نیاوردند، ایمان آنها اما بیاورید.» ایمان من به ظهورم زمان
پرسید:«کدام او و می دهند. نسبت او به را چیزها این دارند که می دانستند خوبی به
را بود آنچه مگر می کنید؟ مالحظه سازد؟ متهم بی ایمانی به مرا می تواند شما از یک

نرساندم؟» انجام به
خبر گفتند، باره این در نگاشته ها آنچه از می لنگیدند. مقطعی در هم رسوالن خود ٣٤
که شد روشن ما بر آوردیم. ایمان گفتند:«دیگر راه پایان در سرانجام، آنها ولی داریم.

آگاهی.» چیز همه بر تو زیرا بگوید چیزي تو به انسان نیست نیازي هیچ
و کرد نگاه آنها به بی گمان می دیدم. را فرخنده اش سیماي داشتم دوست ٣٥
به عرضم خوب، می شود.» روشن شما بر مطالب پس این از آوردید؟ ایمان فرمود:«تازه
درست خدا ترتیب که پیداست شود. چنین نبود مقدر آن از پیش بسا چه شما خدمت

دارم. دوست را او رو این از است.
فرصتی دیگر بشکافیم را موضوع این چنانچه می کنیم. فکر خود عصر به اکنون اما ٣٦

داشت. نخواهیم ُمهرها مبحث پرداختن براي
بیماران براي دعا بر مبنی بسیاري درخواست هاي که باشید داشته یاد به اما و ٣٧
دستمال ها براي می کنم، دریافت که درخواستی هر براي… همیشه و می کنم. دریافت
ُمهر آخرین تا را ُمهرها این مبحث یکشنبه بامداد تا بتوانیم اگر و می کنم. دعا غیره و
سبک به عالی شفاي جلسه  یک اینجا داریم قصد خدا، امید به برسانیم… اتمام به
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بیماران براي دعا به صبح سراسر که است جلسات آن از منظورم باشیم. داشته قدیم
عجیب قولی به و ویژه  شفاي جلسه ي یک که دارم کامل یقین و می کند. پیدا اختصاص
بود این منظورم البته دارم. حسی چنین می دانید می کنید؟ مالحظه داشت. خواهیم

بنماید. عجیب عزیزان از شماري براي جلسه این بسا چه که
مکشوف ما براي را خویش رازهاي روزگار این در او است، بی کران چه خدا فیض ٣٨
و ماست. اعتقاد این می بریم. سر به واپسین روز در که داریم باور ما همه ي می سازد!
چگونه ولی شود. برداشته رازها از پرده باید روزگار واپسین در که باشید داشته یاد به
اشاره هم مسئله همین به مقدس کتاب می سازد؟ مکشوف را خود رازهاي و کالم خدا
قسمت آن پس بخوانید؟ را می کند اشاره آن به خدا که جایی می خواهید آیا می کند.

می سازد. آشکار را خود رازهاي چگونه خدا که ببینیم و کنیم باز را
شما از و برویم عاموس کتاب سراغ به بخوانید. عاموس کتاب از بفرمایید پس ٣٩
می خوانم. نیز را ٦ آیه ي خوب. بسیار بخوانید. را ٧ آیه ي عاموس کتاب ٣ باب می خواهم

باشد؟ نفرموده  را آن  خداوند و بیاید وارد شهر بر بال… آیا
خود بندگان  به  را خویش  سرّ اینکه  جز نمی کند کاري  یهوه…  خداوند زیرا

می سازد. مکشوف  انبیا
خواست. خواهد پا به نبی اي که شده اِخبار ما براي واپسین… روزگار این در ما پس ٤٠

می کنم صحبت که حالی در امشب بوده ایم. روبرو پدیده اي هر با که می دانیم و ٤١
منظور عزیزان شما که دارم دوست دارند، حضور عزیزي پژوهشگران اینجا که می بینم
این سراسر به بله دنیا، سراسر به نوارها این که واقفم هم امر این به و شوید. متوجه مرا
رداي یا جامه آیین دارم قصد که نکنید فکر چنین لطفًا می شود. ارسال خاکی کره ي
که باشید آگاه اما دیده ایم. وفور به را چیزهایی چنین ما کنم. تزریق و ترویج را ایلیا
براي آنها می دهند، اصلی مقدس امر آن ظهور از خبر خود دست این از پدیده هایی

می کنند. پیدا نمود مردم کردن گمراه
دروغین مسیحان و کذبه پیشوایان مسیح، آمدن از پیش که می دانستید هیچ ٤٢
افراد آن زدن شالق بحث که زمانی که… نمی  دانستید نمی دانستید، خواستند؟ پا به
گفت:«آنها چنین بود روزگار آن تواناي عالمه ي و مدّرس که غماالئیل خود شد، مطرح
نباشد…» خدا از اگر ولی می کنید. مخامصمه خدا با چرا خداست، از اگر کنید. رها را
بیابان به خود همراه را نفر چهارصد که برنخواست مردي پیش چندي گفت:«مگر او
گونه اي به بگوییم؟ چه پدیده این ماهّیت از داشتیم.» را اموري چنین ما غیره؟ و برد

می رسید. ظهور منصه ي به باید که بود اصیل امر آن اِخبارکننده ي
اینجاست می کند. َعلَم را دست این از پدیده هایی شیطان که کنید توجه اما و ٤٣
می کنیم، توصیفش اکنون هم که شخصیتی یعنی شیطان نیرنگ به نسبت باید که
و برگشاده چهره اش از حجاب مقدس نگاشته هاي سالح به اینک هم و بود هوشیار
است چیزي که… است چیزي این روشن شود. شما بر ماهّیتش باشد می کنیم عریانش

شود. محقق باید که
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یک کسوت و حجاب در تا نکوشیده هیچ شیطان که است یادآوري شایان اما ٤٤
که [واژه ا   ي است ضّدمسیح یک او است. نکرده کاري چنین او شود، وارد کمونیست
تألیف.] است-گروه مسیح خلیفه ي و ضّدمسیح معنی به می شود ترجمه هم دّجال
بود ممکن اگر که بود خواهد شبیه آن به حدي گفت:«به راستا همین در عیسی
هستند، مخفی ُمهرها این در که است کسانی منظور می ساخت…» گمراه را برگزیدگان

است. شده نوشته بّره حیات دفتر در نامشان عالم بنیاد از پیش که کسانی
به می بیند را مقدس امر آن قریب الوقوع ظهور همین که پس است. مکار او ٤٥
هیچ سازد. آشفته را فضا مقدس امر شدن پیدا از پیش تا می زند چنگ چیزي هر
در بالفاصله بله، شد؟ خواهند پیدا واپسین روزگار در دروغین مسیحان که می دانستید
به که برادري دهان از مقدس پیغام این شدن جاري از پس سخنی به آن، ظهور پی

بود. نخواهد هم درنگی شود، پیدا باید می آید، ایلیا روح مسح با واقع
که برد خواهند گمان برخی شد. خواهند سوءتفاهم دچار آن درباره ي گروهی ٤٦
همانند باید زیرا گفت:«نیستم.» خواهد تمام قاطعیت با برادر آن اما است. مسیحا

کند. ظهور یحیی
موعود مسیح گفتند:«تو او به شد، حاضر موعظه براي تعمید دهنده یحیی وقتی ٤٧

هستی؟» خودش نکند نیستی؟
تعمید آب به را شما من نیستم. هم او نعلین برداشتن الیق داد:«نیستم. پاسخ او ٤٨
در مسیحا که داشت یقین یحیی می دهد.» تعمید روح القدس به را شما او ولی می دهم

شماست.» میان جایی گفت:«او پس دارد، حضور خاکی کره ي این
همین که نمی شناخت. را او مسیحا، بر نشانه آن نزول رؤیت از پیش یحیی اما ٤٩
همان او اینجاست. گفت:«او می شود، نازل وي بر کبوتر چون روح که دید یحیی
که بود کسی تنها یحیی دید. را الهی امر آن که بود کسی تنها یحیی می دانید، است.»

نشنیدند. را آسمانی آواز آن دیگر حاضر افراد شنید. را الهی صداي آن
را مردم اذهان بدلی پدیده هاي راستین، و حقیقی خادم آن آمدن زمانی فضاي در ٥٠
بی بهره افرادي جّوي، چنین در است. شیطان کار روش این کرد. خواهد آشفتگی دچار
برگزیدگان اما می شوند. لغزش دچار نادرست، از درست کردن جدا براي الزم بصیرت از
اغوا را برگزیدگان نیست قادر شیطان مقدس، کتاب گواهی اساس بر نمی شوند، گمراه
خواهند کذبه  مسیح:«مسیحان بازگشت از پیش درست مقدس کتاب گفته ي به کند.
است. بیابان در او که می گویند گروهی و هستند مسیح که می کنند ادعا و برخاست

نکنید.» باور را حرفی چنین است، مخفی گاه یک در او نکنید. باور را ادعایی چنین
پسر ظهور می شود، ظاهر مغرب به تا شده ساطع مشرق از آفتاب همچنانکه «زیرا ٥١
جهان شمول پدیده اي وي ظهور آري، می کنید؟ مالحظه بود.» خواهد چنین نیز انسان
ولی مردم… بر بله ، شد، خواهند آگاه رخدادي چنین از مردم که پیداست بود. خواهد
به آسمانی، سراي آن به کلیسا بازگشت از پس درست امر این که باشید داشته یاد به

داد. خواهد رخ شدن ربوده از پس عبارتی
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به که پیداست و است اجتناب ناپذیر زمان هر در بدلی و جعلی پدیده هاي ظهور ٥٢
آقا. عنوان، هیچ به باشیم. داشته ارتباطی اموري چنین با نمی خواهم  هیچ روي

طریق از را این باشد. نبی یک باید شده، اِخبار درباره اش که شخصی آن دارم باور و ٥٣
زیرا خدا، مکاشفه ي و بود. خواهد انبیا از قطعًا داد. خواهم نشان مقدس نگاشته هاي
می دانید و آن… است. حقیقت عین این می شود. نازل وي انبیا بر خداوند کالم خدا…
کار به را آن بی گمان داشت سراغ بهتري روش خدا اگر است. تغییرناپذیر خدا ذات که

بست. کار به را روش بهترین آغاز از خدا خدا-او داشت… اما بود. برده
همین در او بََرد. کار به انجیل اعالم براي را آفتاب می توانست خدا مثال عنوان به ٥٤
آدمی کار این براي او اما گیرد. کار به را باد بگیرد. خدمت به را ماه می توانست راستا
نظر مّد فرد بلکه نمی کند. منظور را مجمع  یک به هیچ روي خدا ولی کرد. منظور را

می کنید؟ مالحظه اوست!
دقت نبوده اند. زمین روي بر هم با زمانی برهه ي یک در بزرگ نبی دو هرگز و ٥٥
بس همین دارد. فردي به منحصر جوهره ي کس هر است، متفاوت انسانی هر که کنید
را خود خواست تا باشد داشته اختیار در سراپا را انسان ها از یکی تنها خدا که است
در نوح، ایّام در اصل این مصداق است. کافی خدا براي فرد یک همین سازد. جاري

می شود]. [دیده موسی روزگار و ایلیا عصر
آگاهی آنها ادعاي و کارها از کردند. مطرح را خود بسیاري افراد موسی روزگار در ٥٦
و داتان قولی به و-و نیستی.» گروه این در مقدس فرد تنها تو می گفتند:«بله، دارید.

هستند. قورح
ببلعد.» را آنها تا کرد خواهم باز را زمین کنید. جدا آنها از را گفت:«خود خدا ٥٧

اما… و-و می بینید؟
بین از را چیز همه گفت:«من-من خدا کردند. شکایت و ناله به شروع مردم سپس ٥٨

برد.» خواهم
را کار این گفت:«خداوندا، و ایستاد شکاف در مسیح، جایگاه در موسی آنجا و ٥٩
کار این براي را موسی خدا خود اینکه به توجه با او… البته و می کنید؟ دقت نکن.»
تداعی را مسیح عمل فضا آن در موسی نقش چون نکرد مخالفت او با بود، کرده منظور

قطعًا. کرد. عمل موسی در که بود مسیح این واقع به می کرد.
ایمان و شادمانیم. بسیار می سازد متجلّی ما بر را خویشتن خدا اینکه از امروز و ٦٠
می گیرد. تابیدن اینک روشنایی آن است. شده آغاز و زده سپیده پُرجالل روز آن که دارم
زمان تنها که پیداست مقدسان بر می دهند. سر نغمه مقدسان قلب  در فردوس پرندگان
«خدا پس است. دادن رخ آستانه ي در و وقوع شرف در چیزي است. مانده باقی اندکی

مگر…» نمی کند کاري
محض حقیقت مقدس نگاشته هاي است. شده الهام مقدس نگاشته  ي هر آري، ٦١
هم نظر هیچ کاتولیک دوستان با که اینجاست در نیست. روا تردیدي باره این در هستند.
با آنها نگارش که دارم ایمان نیست. بشر کار تنها آنها نگارش من اعتقاد به نیستم.
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افزود ه اند آن به هرآنچه که کرده اید توجه هیچ است. گرفته صورت روح القدس هدایت
نشد. پذیرفته راه فرجام در بیفزایند، آن به کوشیدند یا

وجود هماهنگی چنان اصالت از برخوردار و راستین نگاشته هاي این میان در و ٦٢
یک در که دهید نشان من به ادبی اثر نیست. آنها میان تضادي هیچ گونه که دارد
نقدهاي باشد. نداشته وجود بافت کل در تناقضی دیگر، بند به نسبت بند یک یا بند
از یکی به پیش مدت ها ولی داشته اند ادعایی چنین که خوانده ام را بسیاري منتقدان
ندارد. وجود تضادي دهد. نشان من به را تضاد آن جاي که کردم پیشنهاد عزیزان این
کاري از او نیست. آشفتگی هیچ خدا درون در بس. و است بشر آشفته ي ذهن مشکل

می داند. او است. آگاه می دهد، انجام که
را دنیا بخواهد خدا می کند، ادعا کاتولیک کلیساي چنانکه اگر که کنید دقت ٦٣
است؟ کدام کلیسا این که شود پرسیده دارد جا کند، داوري کلیسا یک طریق از
به کلیسا، اندي و نهصد حدود چیزي بگیرد. نظر در را ما میان در مطرح کلیساهاي
صورت این به یکی چطور… اکنون دارد. وجود گوناگونی تشّکل یافته کلیساهاي عبارتی
می تواند هرکس شرایط این در بازاري، آشفته چه صورت. آن به دیگري می دهد، تعلیم
خدا بی گمان داد. خواهید ادامه خود روش به ناخواه خواه کند، اعمال را خود سلیقه ي

اوست. کالم همان خدا معیار و دارد معیاري هم
کلیساي زیرا نمی شود کاتولیک کلیساي حال شامل فقط مسئله این گفتگویی… در ٦٤
و می کردم گفتگو سّنتی کشیشان از یکی با خطاست. در اندازه همان به نیز پروتستان

است.» خود کلیساي در دادند:«خدا ادامه چنین و برانهام» گفتند:«جناب ایشان
آقا. بله، است.» کالم خود او و است. کالمش در خدا جناب، دادم:«عالی پاسخ ٦٥

خطاست.» از مصون کلیسا در… خدا باشید، داشته گفتند:«توجه
است.» خطاناپذیر کالم گفت خدا نیست. خدا سخن این روي هیچ  گفتم:«به  ٦٦

بود.» چنین ما آموزه ي و تعمید روش روزگاري گفت:«بله، او ٦٧

زمانی؟» پرسیدم:«چه
نخست.» روزهاي در گذشته، دادند:«در پاسخ

می کنید؟» مرتبط کاتولیک کلیساي به را آن گفتم:«آیا
دادند:«بله.» پاسخ

همان پیرو من کهن. روزگار سبک به کاتولیکی هستم، کاتولیک من گفتم:«پس ٦٨
که کرده اید آلوده و آمیخته را الهی امر آن چنان امروزه ولی هستم. کهن روزگار ایمان
می دهید. تعلیم را باشد داشته مطابقت مقدس نگاشته هاي با که چیزي ندرت به دیگر
از اموري یا گوشت نوع هر از پرهیز یا مردگان یا زن یک شفاعتگري قبیل از مسائلی
در را مطالب این گفتم:«بفرمایید ادامه در نیستم.» آگاه آن تمام از من که دست این

دهید.» نشان من به مقدس نگاشته هاي متن
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کلیسایی حکم یک شود. یافت کالم در مسائل این تمام که ندارد گفتند:«الزامی ٦٩
می بخشد.» اعتبار که است کلیسا باشد، چه مسئله نمی کند فرقی می کند. بسنده

کم آن از یا بیفزاید آن به کالمی هرکه مقدس کتاب گفته ي گفتم:«به پس ٧٠
کالم به هم من است! کالم گفته ي این شد. خواهد قطع حیات دفتر از نصیبش کند

دارم.» ایمان
آن با مقدس نگاشته هاي دیگر باشد، عاموس در راستا این در سخنی چنانچه و ٧١

دارد… جا آنگاه می شود همصدا
چند به اشاره به کنونی مبحث چهارچوب در که کنیم یادآوري دارد جا ولی ٧٢
آن در که زمانی اگر… فقط کاش، اي می کنیم. بسنده باره این در برجسته نکته ي
که آنچه نگارش امکان کاش اي می آید، فرود من بر مسح آن و می کنم خلوت اتاق
از یکی مورد در موعظه صرف را ماه سه اینجا باید گذشت که آنچه بازگویی براي او…
بیانش که می کنم بسنده مطالبی به و می گذارم دست جاهایی بر تنها پس بکنم. ُمهرها
ولی نشود جریحه دار مردم احساسات که اندازه اي به نشود. مردم خاطر آزردگی باعث

می کنید. درك مرا منظور باشد. شورآفرین و برانگیزاننده ایمان، حصول صورت در
نمی دهد انجام کاري گفت:«خدا چنین شرط تبیین در عاموس کنید، دقت اکنون ٧٣
کنونی کار ماهّیت پس و سازد.» مکشوف انبیا خویش خادمان بر را آن ابتدا اینکه جز
ماهّیت همان این و می کند مقدمه چینی کاري براي خدا پس می شود. روشن خدا
فضاسازي داور جایگاه در صحنه به خود ورود براي خدا من اعتقاد به اوست. مکاشفه ي
واقعیت این بر دوباره تأیید حکم در نکته این است. کاري انجام حال در او می کند.
همانا که کنونی عصر پایان در ما می بریم. سر به واپسین روزگار در اینک که است
فضاي در تنها دست این از اموري زیرا می بریم سر به باشد الئودکیه کلیساي دوره ي

می شوند. بازگو واپسین روزگار
ما باور به آنچه از عمیق دریافتی براي بیایید پس دارد. تأمل جاي خود نکته این ٧٤

کنیم. جهد و جّد کند، منتقل ما به است مایل روح القدس
جز نمی کند کاري خدا نمی شود، عیان و مکشوف باشید:«چیزي داشته خاطر به ٧٥
را آن کار، هر از پیش خدا پس سازد.» مکشوف انبیا خود خادمان بر را آن ابتدا اینکه
در چیزي که باشید داشته یاد به سازد، مکشوف را امري خدا هرگاه و می سازد. مکشوف

می شود. مکشوف اینک امر این باشید، داشته دقت چنانچه است. تحقق مسیر
درست واپسین، روزگار در باید می کنیم صحبت موردشان در که اموري این و ٧٦
می شد. مکشوف کلیسا عصر آخرین پیغام انتهاي در کرنّا، آخرین شدن نواخته از پیش
به… کنید رجوع می توانید بخوانید، را مطلب این دارید تمایل چنانچه است. درست
ایّام در «بلکه کردم. اشاره ١:١٠-٧ مکاشفه به بار سه باشید کرده  توجه چنانکه دیشب
پس رسید.» خواهد اتمام به خدا سّر بنوازد، می باید را کّرنا چون هفتم، فرشته صداي
تمام آنگاه شود گشوده ُمهر هفت به مختوم کتاب هرگاه می ماند. باقی چیز یک تنها

خدا… اسرار
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مقدس… نگاشته هاي پایه ي بر و کرده ایم. تفحص کالم در سالیان این خالل در ما ٧٧
ما بود. شده داشته پنهان و مخفی زیرا نداشته وجود کالم درك براي راهی امروز تا
روز تا هرچند دیده ایم، را گرفت خود به الهی امر آن که نمادینی قالب یعنی نماد
پس می کنید؟ مالحظه نبود. میّسر مقدس امر آن از کامل پرده برداري امکان واپسین
زمانی نظر از راه فرجام و خط همان به باید که پیداست مسئله این مالحظه ي از

باشیم. رسیده

که کنید فراموش را اصل این مبادا که… کنید خود گوش آویزه ي را این پس ٧٨
باشید داشته یاد به همچنین و سازد.» مکشوف را آن اینکه جز نمی کند کاري «خدا
از زرنگ و فرزانه «افراد که می کند عمل فقر لباس در و سادگی کسوت در چنان که
به و کنید. یادداشت را ٢٥:١١-٢٦ متی دارید تمایل چنانچه می کنند.» گذر آن کنار
به خدا و سازد.» مکشوف را آن خود اینکه جز نمی کند کاري که:«خدا باشید داشته یاد
دریافت از دانش آموخته و زیرك اصطالح به افراد که می رساند انجام به را امور ترتیبی
را شناخت و معرفت تمّناي خدا کالم جاي به دنیا که نکنید فراموش فرومی مانند. آن
سپاسگزار باید چقدر نکنید. فراموش را این پس بود. همین اولیه گناه برآیند و داشت

کنید! فکر این به باشیم،

نگاه کرده بازگو ما براي خدا که مسائلی به کنید! توجه کنونی رویدادهاي به پس ٧٩
یافته اند پرورش ما جمع در که عزیزانی از دسته آن کنید، نگاه خیمه این به کنید!
مطلب آن و دهید ادامه خوب، نوارها… که کنم تقاضا می خواهم می کنم. مخاطب را
خداوند نام در است. خیمه در حاضر عزیزان شما با سخنم روي اکنون کنید. ضبط را
شما به قبل از که موردي صدها از چیز یک به تنها تا می خواهم شما از یک هر از عیسی
به باشد. نشده محقق که بوده موردي بگویید و کنید اشاره می هد، رخ که شد اعالم
همان به دقیقًا که گفته سخنی خدا آیا جایی هر در یا منبر این پاي بار یک بگویید من

خیر. یقینًا باشد؟ چنین می تواند بشري ذهن آیا باشد؟ نشده محقق شکل

باالي بر نور شکل در او که روزي آن از سال سه و سی برسد که ژوئن ماه ٨٠
آن که دارید خاطر به بی گمان قدیمی تر اعضاي شما می گذرد! شد، ظاهر رودخانه
اگر می پنداشتند. دیوانه کمی مرا مردم است. بوده کودکی ام زمان از روشنایی و صدا
اما می کرد. خطور ذهنم به فکر همین می کرد مطرح را دست این از ادعاهایی کسی
بعد، به ١٩٣٣ سال از و نیست. شگفتی مایه ي شما براي دیگر مسئله این اکنون
کلیسا براي مسئله این دیگر دادم، تعمید را نفر صدها رودخانه در که روزي آن از

نیست. پرسش برانگیز

ماررا جیم می کنی؟» غرق را مردم تو گفت:«بیلی، من به ماررا که دارم یاد به ٨١
من از او کرد. شلیک او به خانمی شد، کشته گمانم به است. رفته دنیا از اکنون عزیز

می بري؟» فرو آب داخل را مردم تو بود:«آیا پرسیده

می دهم.» تعمید عیسی خداوند نام در را آنها آقا. دادم:«خیر، پاسخ ٨٢
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اشاره مسئله به گفت… دیگري خانم به بود. شده حاضر جمع آن در خانمی ٨٣
برایم نمی آید. گفت:«بدم کنند.» غرق چنین مرا که ندارم مشکلی گفت:«هیچ کرد.

نیست.» مهم
مسیح عیسی نام در گرفتن تعمید براي شما کنید. توبه و گفتم:«برگردید ٨٤

ندارید.» شایستگی
حکمی در که است مسیح خوش پیغام این نیست. روا هیچ باره این در شوخی ٨٥
احمقانه و که:«یاوه آمدید جمله این گفتن محض اگر پس می کند. پیدا نمود چنین
باشید داشته یاد به اما بزنید. را حرف همین هم مسائل دیگر درباره ي بسا چه است.»
ما و بود. شده داده وعده کالم در دقیق شکل به آن کیفیت توصیف و پدیده اي چنین

رسیده ایم. مقطع این به
خداوند فرشته ي گفتم، شما به چنانکه و بودند! ایستاده رودخانه کنار مردم روز آن ٨٦
ترتیب همین به و شد نزدیک دست این از پدیده اي یا دست دور در ستاره اي همانند
دادن تعمید سرگرم که زمانی پس کردم. توصیف شما براي را زمردین روشنایی آن

شد. نمایان رودخانه فراز بر بودم
چیست؟» پرسید:«معنی اش شهر در بازرگانی آنجا ٨٧

می کنید؟ مالحظه دارم. ایمان من شما. براي بلکه نبود من براي گفتم:«این ٨٨
می کنم اعالم آنچه حقانیت تا کرد چنین خدا بود، شما براي حجتی و دلیل این
سال سه و بیست کمابیش و بودم جوان مردي زمان آن در شود.» آشکار شما بر
داشتم و بودم. جوانکی تنها نظرشان در زیرا نمی کردند باور مردم که پیداست و داشتم

می کردم… فکر
روز چند دیدم. را ایشان پیش دقایقی و ماست معتدمین از یکی روبرسون برادر ٨٩
حضور آنجا ایشان شد، گرفته هوستون در عکس که زمانی کردند تعریف برایم پیش
از یکی در مناظره… آن در بودم… من و دارید. آگاهی مسئله این از همه شما داشتند،
که… بود کسی تنها ُري برادر کردم. تعریف را رخداد آن اندازه اي تا گذشته شب هاي
از یکی داشتند. صوت ضبط دستگاه گروه آن در که بودند عزیزانی تنها دیگر آقایی و
را همسرشان و روبرسون برادر اکنون صوت. ضبط مخصوص قدیمی دستگاه هاي آن

بودند. بیمار روبرسون خانم و-و می بینم.
او که بود دیده آسیب چنان ایشان پاي انفجاري پی در بودند. سرباز ُري برادر ٩٠
به آلمانی ٨٨ فالك یک شلیک با بودند. زمینی نیروي افسر ایشان پنداشتند. مرده را
برداشتند. سنگینی جراحت و رفتند پیش مرگ آستانه ي تا بودند سوارش که تانکی
قطع خاطر به که بودند داده تشخیص می پنداشتند. مرده را ایشان طوالنی مدتی حتی
را خدا ولی بود. نخواهد رفتن راه به قادر دیگر وارده، آسیب  هاي و پا دو هر اعصاب

می روند. راه من از بهتر حتی ایشان اکنون که شکر
خود همسر درباره ي و شدند. هوستون رهسپار چیزي دیدن با ایشان شد؟ چه ولی ٩١
از پس امیدوارم داشتند. صوت ضبط قدیمی دستگاه یک ایشان کردند. صحبت من با
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دستگاه آن با ایشان کنند. پخش عزیزان شما همگی براي را نوار بتوانند جلسات پایان
به را دستگاه آن همسرشان که گفتند و کردند. ضبط هوستون در مرا جلسه ي قدیمی

بودند. نکرده دقت مسئله این به قبل روز چند تا ولی آورده اند اینجا
و دست آن با که بیماري خاطر به بودند. بدحال بسیار ایشان همسر زمان آن در ٩٢
و نمی شناختند مرا اصًال آنها بودند. دعا صف به پیوستن خواستار می کردند نرم پنجه
حالتی با بانو آن روز آن بودم. ندیده خود زندگی در را عزیزان این هرگز پیش تر هم من
داشتند آرزو و می نگریستند بیرون به و بودند نشسته پنجره کنار در غمگین و افسرده

شوند. صف وارد دعا کارت یک تهیه با
دعا صف وارد ایشان چیزي، چنین یا بعد شب یا شب همان و شد هم همین طور و ٩٣
ایشان وقتی یافتند. راه دعا صف به ایشان بود. شب همان دارم یاد به که جایی تا شدند.
اهل نیستی. اینجا اهل گفت:«تو ایشان به خطاب روح القدس رسیدند سکو باالي به
بیرون به و بودي نشسته پنجره کنار گفت:«امروز و هستی.» نیوآلبانی نام به شهري
سال ها گفتگو این خیر.» یا کنی دریافت دعا کارت که بودي این نگران و می نگریستی

است. شده ضبط نوار روي بر پیش
بود. جلسات نخستین از یکی شد… حاضر آنجا روح القدس وقتی جلسه آغاز در و ٩٤
سپس و نفر هزار هشت به جمعیت این بعداً که بودند شده جمع نفر هزار سه کمابیش
صحبت جلسات… اولین از یکی در که هنگامی آنگاه… رسید. هم نفر هزار سی به
ضبط هم نوار روي بر آوردم.» زبان بر را سخنان این چرا گفتم:«نمی دانم می کردم،
بود. خواهد من زندگی اوقات یادماندنی ترین به از یکی این ماست… بر «ولی است. شده
دیده چشم به کسی تاکنون آنچه از باشکوه تر رخدادي شاهد جلسه ها این خالل در

بود.» خواهیم
هزار سی دیدگان مقابل در خداوند فرشته ي بعد شب ده یا نُه هشت، کمابیش و ٩٥
واشنگتن در اکنون و است الهی حضور این شد. گرفته عکس آن و شد نازل و ظاهر نفر
عکس آن از دنیا سراسر در کنون تا که مافوق طبیعی پدیده ي تنها عنوان به دي.سی

است. شده شناخته شده، گرفته
بسا چه می کنم، عنوان را چیزي تمییز عطاي تحت وقتی گفتم، چنانکه ٩٦
باالي بر سایه چون سیاهی یک است. افکنده سایه کسی سر بر مرگ بگویم:«سایه ي

است.» مرگ آستانه ي در شخص فالن دارد. وجود سرش
پاینز یا شرقی پاینز در جایی منطقه این در من جلسه ي آخرین می کنم فکر ٩٧
چنین او به ندایی بود نشسته آنجا ارجمندي خانم که حالی در شد. برگزار جنوبی
با صحبت سرگرم من که بود حالی در این بگیر.» عکس االن همین گفت:«بی درنگ
نصب اعالنات تابلوي روي بر عکس مدت هاست گمانم به شد. چنین این بودم. بانویی

است. مشاهده قابل خانم آن سر باالي بر سیاه سایه  یک عکس] آن [در است. شده
سایه ي آن گرفتند. عکس باز خانم آن کرد، اعالم را مسئله روح القدس آنکه از پس ٩٨
خداوند می کنید. پیدا شفا بود:«شما گفته چنین روح القدس بود. شده ناپدید دیگر سیاه
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هم خانم آن بود. قرار این از موضوع است.» رفته بین از سرطان است. داده شفا را شما
می کنید؟ توجه است. چنین می کنید؟ مالحظه یافت. شفا

ما می بریم. سر به زمانی مقطعی چه در می داند خدا که می دهد نشان مسئله این ٩٩
کنیم. اطاعت خدا از دارد جا پس نمی دانیم.

شما اجازه ي با ولی داد ادامه می شود باز و است بسیار باره این در گفتنی پس ١٠٠
پیشین ُمهر سراغ به باز کوتاه مدتی براي ترتیب این به بپردازیم. مطلب اصل به باید
خواهد پرداخته آن به جلسه این در که ُمهري با آن ارتباط کیفیت که باشد می رویم
نخست ُمهر یعنی دیگر ُمهر به دقایقی براي… یادآوري محض حال شود. روشن شد،

می پردازیم.
مذهبی  اَبَرانسان یک شیطان شد، آشکار ما بر نخست ُمهر شدن برداشته با چنانکه ١٠١
که شد آن بر فرض کردید؟ دقت سفید اسب سوارکار به هیچ دارد. اختیار در مسلک
چنین سال ها براي بود. پیشروي حال در که است نخستین کلیساي همان منظور…
مابقی بررسی با که باشید داشته دقت نیست. درست دیدگاه این اما بود مطرح آموزه اي
دم همین تا شد. خواهد روشن امر ماهّیت آن، با کردنشان مرتبط و [ُمهرها] مسائل
باشد هماهنگ سراسر باید دارم اطمینان اما نیستم. آگاه هیچ ُمهرها دیگر چیستی از
است، روم کلیساي منظور بله، است. محض حقیقت کالم این است. حق کالم چون

است. روحانی مراتب سلسله تابع که کلیسایی
دور حقیقت از فرسنگ ها هستند، ضّدمسیح یهودیان می کنند گمان که افرادي ١٠٢
هدفمند شکلی به هستند. ضّدمسیح همان یهودیان که کنید فکر مبادا هستند.
موضوع این به البته شود. داده ما به توبه فرصت که باشد بود شده کور آنها چشمان

پرداخت. خواهیم
به آنتی می کند، جلوه حق به را خود او یقینًا. است. غیریهودي یک ضّدمسیح ١٠٣
فرین جایگاهی کسب از پس شخصیت این ترتیب این به است. ضد» و «مخالف معنی
در هم بعد مرحله ي در و می کند. تاجگذاري تخت نشینی، از بعد و می نشیند. تخت بر

می شود. پرستش خدا جایگاه
عزیزان شما از مایلم کنید. دقت خوب برسیم، دیگر مسائل به اینکه از پیش حال و ١٠٤
می گوید ٣:٢ تسالونیکیان دوم در آسمانی امر چه تحت پولس بود؟ که او بپرسم. چیزي
متوجه اعصار خالل در دوردست ها به نگاهی با مرد آن چرا کند؟ ظهور باید مرد آن که

چرا… یقینًا. بود. خدا نبی او زیرا شد؟ پدیده اي چنین
از بعضی آخر زمان در که می گوید صریحًا روح گفت:« و راستا همین در پولس ١٠٥
روح یک از سخن می دانید. را کردن اغوا معنی نمود…» خواهند اغوا و برگشته ایمان
روح «اغواگري، است. کلیسایی روحانیت دستگاه همان منظور و کلیساست در اغواگر
کلیسا.» در دورویی و ریاکاري دیوها، عملکرد هاي کلیسایی، روحانیت دستگاه بر حاکم

در خردورزي از نمودي از سخن اینجا در پیداست چنانکه خودسر» و «مغرور ١٠٦
این (به دارد.» دینداري «صورت قولی به هرچند است باذکاوت و مدبّر افراد کسوت
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شرکت کلیسایی جلسه ي در باید هستیم. مسیحی ما که:«بله، می کند بسنده سخن
از هستند. روح القدس کنش و نیرو مکاشفه ها، منکر اما دارند دینداري «صورت کنیم.»)
که می گوید:«زیرا چنین باشید داشته دقت اگر می کنید؟ مالحظه کنید.» اجتناب آنها
می کنند…» اسیر را کم عقل زنان گشته خانه ها داخل حیله به که آنانی هستند اینها از
شهوات انواع به که کم عقلی «زنان بلکه نیست روح القدس از پُر بانوان اینجا در منظور

می شوند.» ربوده
دوست آنها نفسانی! خواهش هر از پیروي عبارتی به و شهوات انواع به شدن ربوده ١٠٧
سبک به می شوند، وارد بتوانند که جا هر و بزنند سرکی جماعتی و محفل هر در دارند
اندازه ي به هستیم. کلیسا اهل می کنند:«ما ادعا حال این با و کنند زندگی خود دلخواه
مو، کردن کوتاه شب نشینی، و پارتی پایکوبی، و رقص اهل هستیم.» شایسته دیگران
می کنند:«ما- ادعا اوصاف این با که شگفتا ولی هستند دلخواه شکل به پوشش آرایش،
شما، منش هولناك! چه هستیم.» شایسته دیگران اندازه ي به هستیم. پنطیکاستی ما

کنید. توجه است. واقعیت برمی دارد. درونی تان ماهّیت از پرده
کالم چیست؟ حق از منظور حق…» از مردود و فاسدالعقل گفت:«مردم پولس اما ١٠٨

حق.» از «مردود است. مسیح همان که
می دهی. نشان خودت از زن ستیزانه  رفتاري می کنی. سرکوب را زنان «رفتارت… ١٠٩

می کنی.» چنان و چنین تو
خیر، نیستم. زن ستیز است. محض کذب است. دور به حق از ادعا این آقا. خیر، ١١٠

من… آنچه اما هستند. خواهرانم باشند، [کلیسایی] خواهران اگر آقا.
صورت این غیر در نیست. محبت دیگر نباشد اصالحگر اگر است. اصالحگر محبت ١١١
نوع از محبت حد در محبت این کرد، صحبت محبت از شکلی از می شود باز هرچند
داشته دوست را نیکومنظر خانمی بسا چه «آگاپه». نوع از محبتی نه است «فیلئو»
دیدن آن فیض به و اصالحگر است محبتی است، متفاوت آگاپه نوع از محبت اما باشید.
مالحظه می گیریم. قرار جاوید زندگی فضاي در آن برکت به و می شود ممکن خدا
من- که می دانید من… اما باشد محدود شکلی به شاید نبود، آن منظورم می کنید؟

خوب. بسیار باشید. شده متوجه امیدوارم من…
یَّنیس که:«همچنانکه کنید خود گوش آویزه ي را پولس سخن این دارد جا ولی ١١٢
مردم که می کنند مقاومت راستی با نیز ایشان کردند، مقاومت موسی با یَمبریس و

ایمانند.» از مردود و فاسدالعقل
یافت رسالت زیاده خواهانه و بنیادگرایانه ظاهر در کاري انجام براي موسی چرا؟ ١١٣
به خدا شد. رهسپار خویش مأموریت انجام براي تمام صداقت با او وجود این با ولی
خدا شود. تبدیل ماري به تا بردارد خود همراه را عصا یعنی داشت آنچه کرد، امر موسی
درست و ایستاد فرعون حضور در موسی و کرد. مجسم موسی براي را آینده کار این با

شد. مار یک به تبدیل و کرد پرتاب زمین به را خود عصاي بود، شد مأمور چنانکه
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نیز او پس جادوگري!» ساده ي حقه ي باشد:«یک گفته باید فرعون بی تردید و ١١٤
انجام را کارها همین می توانیم نیز گفتند:«ما آنها فراخواند. را خود یمبریس و یَّنیس

شد. تبدیل مارها به و انداختند زمین به را عصا نیز آنان و دهیم.»
کرد؟ کار چه مقابل در موسی اما و

نسخه ي یک الهی اصیل امر هر براي شیطان که بود پیدا بود؟ قرار چه از اوضاع ١١٥
و جعل به دست مردم کردن گمراه براي افراد این می آورد. وجود به بدلی و جعلی

می زنند. تقلید
بهتر شدم. اشتباهی مرتکب گمانم گفت:«به او آیا بود، چه موسی واکنش اما و ١١٦
مأموریت زیرا کرد پایداري مسائل این تمام وجود با او بیایم»؟ کوتاه خود موضع از است

بود. داده انجام مو به مو را خود
این حال به تا هیچ می کنید؟ مالحظه بلعید. را دیگر مار موسی مار ناگهان ولی ١١٧
را آن و برداشت را عصا موسی رفت؟ کجا او آمد؟ چه دیگر مار سر بر که کرده اید فکر
بود. عصا همان دل در مار آن پس آورد. عمل به معجزات عصا آن با موسی برد. خود با

آقا. بله، نیست؟ مگر است. شگفت انگیز می کنید؟ مالحظه
به که می خواهم شما از می دهد. نشان را خود تدریجی شکل به ضّدمسیح اما و ١١٨

که… بشنوید هرگاه پس باشید. داشته دقت موضوع این
دید خواهیم ادامه در و بنشینید سخنانم پاي دقایقی براي کاتولیکم عزیز دوستان ١١٩

رسیده ایم. کجا به ما همگی که پیداست واقع در رسیده اند. کجا به پروتستان ها که
سخنی به یا کلیسا نخستین اینکه بر مبنی کاتولیک کلیساي ادعاي کنید، توجه ١٢٠
پیدایش بودند. نخستین کلیساي آنها است. درست سراسر است، آغازین کلیساي همان
براي برمی گردد. آنجا به کاتولیک کلیساي پیدایش برمی گردد. پنطیکاست روز به آنها
پی ادعا این درستی به تاریخ مطالعه ي با اینکه تا نبود هضم قابل مسئله این من خود
خارج اصلی خط از کم کم سپس ولی برمی گردد. پنطیکاست روز به آنها پیدایش بردم.

رسیده اند. کجا به می کنید مشاهده اکنون و شدند
همچنان می کنیم، مشاهده اکنون هم که شتابی همین با پنطیکاست جنبش اگر و ١٢١
مدت در نیست. متصّور آنها براي ماندگاري سال هزار دو دیگر شود دور اصلی خط از

است. چنین شد. خواهند دورتر هم کنونی موقعیت از کاتولیک کلیساي سال صد
مرور را آن کمی می کنم. جلب سفید اسب سوارکار پدیده ي به را شما توجه پس ١٢٢
سوارکار وقتی پیداست چنانکه بپردازیم. امروزي مبحث به مربوط ُمهر به تا می کنیم
شب آن که همان طور داد. انجام را خود مأموریت مرحله سه در برآمد سفید اسب
سه آن در ولی خدا. مانند درست است، سه گانگی در شیطان کردم، ثابت شما براي
کرد. دقت او کاري مرحله هاي به باید پس می کند. کار که است شیطان همان مرحله

وارد… او نخست مرحله ي در
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بر خدا روح و داشتند. مشارکت چیز همه در مردم و شد ریخته روح القدس ١٢٣
نان ها شکستن به مردم کنار در و می رفتند خانه به خانه رسوالن داشت. قرار آنان

می شدند. واقع چشمگیري معجزات و آیات و می پرداختند.
شد. بلند همهمه اي شیطان تحریک با ناگهان که می بینیم سپس اما و ١٢٤

روح القدس که کشور تنگدست افراد و غالمان آن کوتاه زمانی گذر از پس و ١٢٥
خود آقایان به آنها رفتند. سو آن و سو این به شهادت براي بودند کرده دریافت را

دادند. شهادت
هم نامدار افراد کم کم رسیدند. راه از دیگر افراد و ارتش افسران که نپایید دیري و ١٢٦
مسیحیت و شدند اشخاص آن اعمال و معجزات و آیات همین طور و نیک منش متوجه 

پذیرفتند. را
جلسه ي محل به باید مسیحیت پذیرش با شخصی چنین پیداست ترتیب این به و ١٢٧
زبان ها به فریاد زنان و دست زنان مردم محقر، تاریک کوچک فضاي آن در می رفت. آنها
پدیده اي چنین نمی توانست روي هیچ  به  او می کردند. دریافت را پیغام ها و کرده تکلم
آن به روي به هیچ  او اوصاف، این «با بقبوالند. خود صحبت طرف هاي و رقیبان به را
می آراست. را الهی امر آن شکلی به خود باید خیر. قطعًا آورد.» نخواهد ایمان الهی امر
چیز یک خود باید شدند:«پس جمع چاره جویی براي نّیت این با دست این از افرادي

بیاوریم.» وجود به متفاوت کمی
٢ باب در کرد. گوشزد نخست عصر کلیساي به را مسئله بالفاصله شخصًا عیسی ١٢٨

دارم.» تو بر بحثی نقوالویان اعمال خاطر به است:«لیکن آمده چنین مکاشفه
دیگر سخنی به می کند. تداعی را عادي مردم بر تسلط» و «چیرگی [نیکائو] نیقائو ١٢٩
آنها شدند. مقدس انسان یک آمدن کار روي خواستار باشند یک هم با اینکه جاي به
که فضایی از عبارتی به بت پرستی، از خواستند آنها آورند. وجود به نوعی… می خواستند

کردند. عمل راستا همین در سرانجام و کنند الگوبرداري بودند، برآمده آن از
مواجه «نقوالویان» پدیده ي با نخست وهله ي در کنید. توجه روند ادامه ي به ١٣٠
با چون می شود یاد «ضّدمسیح» عنوان به نقوالوي گري از مقدس کتاب در می شویم.

دارد. ضّدیت رسوالن و مسیح اصیل آموزه ي
جلسه اش در پیش سال ها است. برجسته اي فرد ببرم. نام آقا آن از نمی  خواهم ١٣١
چنین او بودم. داده دست او با زیرا بود آگاه آنجا در من حضور از او و کردم. شرکت
داد:«آنها ادامه چنین و داریم.» پنطیکاست نام به پدیده اي امروزه گفت:«می دانید،
در تنها اعمال کتاب گفت:«می دانید، باز می دهند.» قرار مبنا را رسوالن اعمال کتاب

بود.» کلیسا کار چهارچوب حد
می شنویم ادعایی چنین ارجمند و کهنسال فردي از که نیست شگفتی مایه ي هیچ ١٣٢
برخاسته صدایی چنین پیداست… چنانچه است؟ بوده مقدس کتاب  پژوهشگر خود که

بود. نخواهد چنین وجه هیچ به نیست. روح القدس از
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اعمال رسوالن، اعمال که است روشن عادي درك از برخوردار شخص هر بر زیرا ١٣٣
چنانکه آنها ترتیب از آیا بود. رسوالن در روح القدس اعمال بلکه نبود رسوالن [شخصی]
پاسداشت براي زنده وجودهاي آن دارید؟ آگاهی شد، داده شرح کلیسا ادوار مبحث در
الهی امر آن از جایگاه آن در یوحنا و لوقا مرقس، متی، بودند. مقام آن در عهد از
متی، نگاشته هاي از پس ترتیب در است، آن درون در آنچه و می کردند. پاسداري

می گیرد. جا یوحنا و لوقا مرقس،
درخت آن اگر و است. قرار این از شده پیموده روند و آن اولی شاخه ي درخت، بار ١٣٤
می کنید، توجه می شد. نوشته اعمال از دیگري کتاب بود آورده دیگري شاخه هاي نیز

باشد. داشته وجود شاخه آن در باید حیات همان
یعنی ما میان در مطرح کلیسایی فرقه هاي مرورگرایانه ي نگاه امروزه پس ١٣٥
دارد) نامی (چنین مسیح کلیساي لوتري، مشایخی، باپتیست، متدیست، [کلیساهاي]
مشاهده را پدیده همان کجا که برمی انگیزاند را پرسش این دیگران، و پنطیکاستی و

جا. هیچ که پیداست می کنیم؟
امر آن به تقریبی نزدیکی می شود گاه پنطیکاستی ها جمع در که می پذیرم البته ١٣٦
آنها گرفته اند. قرار الئودکیه کلیساي دوره ي در آنها که است این دلیلش دید، را الهی
خدا و بودند ولرم آن به نسبت آنها کردند. رد را آن ولی بودند برخوردار الهی حقیقت از

است. مقدس نگاشته هاي از برخاسته سراسر حرف این کرد. قی خود دهان از را آنان
می کنید؟ توجه مسئله این به آیا داد. نسبت دروغ مقدس نگاشته هاي به نمی شود ١٣٧
سعی فقط که… باشید آن پی در مبادا پس هستند. حقیقت بردارنده ي در همواره آنها
دهید. سو و سمت خود افکار با را مقدس نگاشته هاي عبارتی به یا را… خود افکار نکنید
خدا با که است مقام آن در کنید. همسو مقدس نگاشته هاي با را خود دارد جا بلکه…
خود از را آنها و بکشید دست چیزهایی از باید اندازه چه تا اینکه می شوید. همگام
هماهنگ و همسو الهی امر آن با که است آن مهم شود، نگرانی مایه ي نباید کنید دور

هستید؟ متوجه آیا شوید.
ترتیب همان خدا کنید. توجه الهی امر آن افاضه ي نخستین ثمره ي به دارد جا ١٣٨
کار کیفیت همان در همواره او گرفت. خواهد پیش در دوم بار براي باز را نخستین

کرد. اشتباه اول بار خدا پس گفت باید صورت این غیر در می کند
به خدا ولی خطاپذیریم میرا موجوداتی عنوان به ما که باشید داشته توجه

عنوان. هیچ
الهی ترتیب از کامل تر و بهتر راهی و است. کامل خدا نخستین رأي و تصمیم ١٣٩
تصّور قابل الهی ترتیب و روش در بهبودي و اصالح اصًال نیست. متصّور روي هیچ به
محدودیت خدا براي این از جدا پندار هر هست. و بوده کامل الهی ترتیب زیرا نیست
همه بر آگاه پس نمی شناسد کرانمندي و محدودیت خدا می شود. قائل کرانمندي و
آمین! بود. خواهد توانا چیز هر بر دارد، احاطه و آگاهی چیز همه بر که او است. چیز
سخن این گفتن شرایط این در می کنید؟ مالحظه باشد. چنین باید پس خداست او
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فرزانگی هر بلکه نشد بیشتر خدا دانش نیست. روا کسی بر شد.» بیشتر او که:«دانش
می کنید؟ توجه می گیرد. سرچشمه الهی ذات از خدا از

از را این است. گرفته سرچشمه شیطان از ما بشري فرزانگی است گفتنی ولی ١٤٠
باد به را خود ایمان عرفان، و شناخت کسب خاطر به که جایی بردیم ارث به عدن باغ

کرد. چنین حّوا دادیم.
مرحله ي در می شود. یاد دّجال و ضّدمسیح عنوان به او از نخست وهله ي در پس ١٤١
حضور مردم میان در که روحی آن زیرا می شود شناخته دروغین نبی عنوان به دوم

گردید. مجسم داشت،
تاجی سپس… اما بود تاج بی  راه اول در سفید سوارکار که باشید داشته خاطر به ١٤٢
ادامه ي در که بود نقوالوي گري روح همان اصل در او چون چرا؟ شد. داده او به
شده، تخت و تاج صاحب شرایط این در و یافت تجسم انسان یک قالب در خود مسیر
همان در دراز سالیان او می بینیم… ُمهرها گشایش روند در چنانکه می کند. تاجگذاري

کرد. عمل مقام
آسمان از شیطان مدید زمان آن گذر از پس شد، روشن ما بر چنانکه سپس و ١٤٣
مرحله این در است، کرده مشخص ما براي مقدس نگاشته هاي که همان گونه  رانده شد.
تخت بر را خود انسان قالب در کنید، فکر می کند. تخت نشین را خود شخصًا شیطان
نیروي بر تکیه با و بود نیرومند او می شود. تبدیل وحش به ترتیب این به و می نشاند
خونین جنگ هاي و کشتار به دست بعد و-و می کند معجزه گري شکل هر به خود برتر
روش به توسل با بله. برمی آید. روم از تنها که دیگري کارهاي همان واقع در می زند،
از گزاره هایی به می شود باز باره این در می کند. کشتار رومی مجازات بی رحمانه ي

کرد! استناد مقدس نگاشته هاي
همان که شد کشته رومی مجازات روش با مسیح عیسی که باشید داشته یاد به ١٤٤

است. اعدام
منظورم کنم، اعالم بعدي جلسه هاي از یکی مناسبت به پیغامی است دلم در ١٤٥
موضوع چهار یا سه به پیغام این اتفاقًا و است جمعه الصلیب ظهر از بعد جلسه ي
آن از منظور و همان جا» «آنجا، کردند.» مصلوب را او مردم «آنجا می پردازد.
حد در مردم» «آنها، از منظور اورشلیم. یعنی بود دنیا مکان مذهبی ترین و مقدس ترین
کسی چه اینجا در منظور را» «او است. یهود ملت یعنی دنیا ملت مقدس ترین فرض
عبارتی به کردند» «مصلوب است. دیده خود به دنیا که شخصیتی بزرگترین است؟
کردند.» مصلوب را او آنها «آنجا رومی. مجازات شیوه ي بی رحمانه ترین به توسل با

من! خداي
باشد کند، یاري بازرگانان گروه به تمام قاطعیت با الهی امر آن اعالم در مرا خدا ١٤٦
ایجاد یا آنها با مخالفت ابراز دنبال به که پیداست شوند. آگاه خود موقعیت از چنین که
تا کنم جلب آسمانی امر آن به را عزیزان آن توجه  مایلم بلکه نیستم ناخوشایند جّو
مسائلی و خود میان در پدرها قولی به و مطرح شخصیت هاي کردن َعلَم که کنند درك
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یک که پیداست است. بیهوده اي کار شده، عنوان آنها مجله ي در چنانکه دست این از
کوشیده ام. آنها یاري براي خود توان حد تا کند. خطاب «پدر» را کسی نباید مسیحی
اتمام من پس می رود. کجا به نوار این می بینید می کنم. کمک بتوانم که شکل هر به
جا پس خوب. بسیار نیستم. شریک روندي چنین با به هیچ روي یقینًا کردم. حجت

باشید. داشته یاد به را مسیح دارد
می خواستند بود؟ چه نقوالوي عصر مطرح خواست نقوالوي گري؛ عنوان… به ابتدا، ١٤٧
افراد مانند آنها گزینند. دوري داشتند نامرتب ظاهر و می زنند دست که افراد این از
این پنطیکاست. روز مثل درست غیره، و می رفتند راه مستانه می کردند، رفتار مست
وقتی و بودند. مست آنها که می گفتند نبود. آقایان پسند مورد عنوان هیچ به وضعیت
عجیب شما نظر در شاید ندهید. دست از را موضوع این کنید! گوش سرشناس… افراد

داشت. شأن کسر بودند شده وارد که آقایان این دید از است. حقیقت عین اما باشد
است برتر فرهمندي و بزرگی در چنان او پروردگار؛ فرهمندي و بزرگی دلیل اما و ١٤٨
است. همین پروردگار فرهمندي و بزرگی دلیل می آید. فرود فروتنی جامه ي در که
جایگاهی هر از فروتر آمد، پنداشتنی جایگاه فروترین به خدا ندارد. وجود او از برتر
پست ترین یعنی اریحا به بود آسمان ها پادشاه که او می دارد. روا خود به آدمی که
براي هم شهر مرد کوتاه ترین قد که ساخت پست را خود چنان گذاشت. پا زمین شهر
است. زّکی منظور نیست؟ درست توصیف این مگر می کرد. نگاه پایین به باال از دیدنش
کردند خطاب کرد، خطاب را بشر یک می شد که لقبی بدترین با را او است. درست
او به نسبت دنیا که است دیدي بازگوکننده ي اینها بعلزبول». دیو، «جادوگر، یعنی
او فرقه ها تمام نداشت. گذاشتن سر براي جایی شد. دچار مرگ سخت ترین به داشت.

راندند. خود از را
هم را آسما ن ها آنجا از که رساند فرین جایگاه به و ساخت سرافراز را او خدا اما ١٤٩
به خدا و می کنید؟ مالحظه سادگی. کسوت در خداست روش همان این فرومی نگرد.
زمین بر خانواده اي هر زمین. بر و آسمان در خانواده ي هر نام از برتر بخشید نامی او
هر و است. مسّمی «عیسی» به آسمان در خانواده اي هر و است مسّمی «عیسی» به
خداوند او که کرد خواهد اعتراف زبانی هر و شد خواهد خم نام این برابر در زانویی
چیز هر کرد. خواهد کرنش او برابر در جهنم حتی جهنم. در چه و اینجا در چه است،
سرافرازي راه در نخست گام فروتنی می کنید؟ مالحظه افتاد. خواهد سجده به هم دیگر
فروتن را خود که «کسی بخشد. سرافرازي پروردگار که باشد می کنید؟ توجه است.

می کنید؟ دقت برمی افرازد.» را او خدا سازد،
کردن، رام یافتن، «برتري معنی به [نیکائو نیکائو روح می کنید توجه چنانکه اکنون ١٥٠
بود. برتر هوش و فرزانگی پی در تألیف.] است-گروه کردن» پیدا سیادت و یافتن ظفر
استداللی داد. رخ عدن باغ در آنچه مانند درست می شد ارائه استداللی و دلیل باید
آن اما و شد. کلیسا سقوط دلیل و بود خدا کالم مخالف که دنیوي حکمت از برخاسته

بود؟ چه استدالل
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جمع فرض عالم در باز همچنین بگیریم نظر در را کلیسایی چنین فرض عالم در ١٥١
با باشید. بی بهره روح راستین پري از آن اعضاي عنوان به گویی بگیریم نظر در را خود
ایشان نمی کنم گمان نیستم. شهرمان شهردار ضّد به عنوان هیچ به گرفتن… نظر در
من… کنید، مالحظه هستند؟ شهردار هنوز بوتورف آقاي آیا بوتورف. آقاي بشناسم، را
کالنتر و انتظامی نیروي شهردار، پس شده اند. من خوب دوستان از بوتورف آقاي خوب
می کنند. شرکت ما کلیساي جلسات در آنها همه ي کنیم فرض و بگیریم نظر در را
چنین را اعضا هم شورا هم که می شوند نظر صاحب چنان افراد این که نمی پاید دیري
دگرگونی یک که است این واقعیت است؟ قرار چه از مسئله می سازند:«می دانید مخاطب
اصیل تجربه ي از هم واعظ و نباشید پُر روح القدس از شما اگر است.» ضروري روند در
خواهید تن افراد آن خواسته هاي به کوتاهی بسیار زمان در باشد، بی بهره روح پُري

چرا. بعدي نسل ولی نه نسل این شاید داد.

کنید. توجه اینجا می گفتند:«به آنها می کنید؟ مالحظه شد. آغاز شکل این به و ١٥٢
حرف هاي پذیراي فرضی فضاي همان در که پیداست است.» معقول دیگر این

می شدید. آنها

براي باید دیگر است. محقر خیلی کلیسا بگوید:«این تازه وارد آقایی کنید، فرض ١٥٣
این… می سازم. ساختمان یک شما براي من شد. کار به دست بزرگتر کلیسایی ساخت
هزینه ي برآورد این دالر. میلیون نیم معادل چیزي دارد بسیاري هزینه ي کار این
موارد، بیشتر در می دانید چنانکه می کنم.» خبررسانی را موضوع این است. ساخت
کار اگر می شوند. کار به دست عمًال می بینند که منافعی خاطر به دست این از افرادي
اعتراض می گیرد:«دیگر دست در را امور زمام زودي به فردي چنین باشد، خوش فرجام
می باشد.» کلیسا مالی حامی که است برنامه این پشت دوئه جان برادر چون نیست روا
به را کرده پیدا پرورش سمینار در که ریکی ها این از یکی ناگزیر آنگاه می کنید؟ توجه
او است. روشنایی از کور موش یک شناخت از کمتر خدا از شناختش که می گیرید کار
گردش براي جدید خودروهاي برایش چون شد خواهد آقا آن فرمان به گوش و آمده

می سازد. فراهم را آسایشش اسباب وسیله آن و وسیله این خرید با و می خرد

تدبیري و حکمت نتیجه ي هم این دقیقًا. است. شده آغاز شکل همین به دقیقًا بله، ١٥٤
فرقی چه حال… نیست؟ معقول آیا بینداز، نگاهی اینجا می گویند:«به دست! این از
فرقی که می گوید مقدس کتاب ولی چه می کنند؟» خود موهاي با ما زنان که می کند
می کنید؟ مالحظه کنیم. بسنده مورد همین به اشاره به تنها مورد صدها میان از هست.

دارد. فرق پس دارد فرق که گفت خدا دارد. تفاوت

همه و شماسان و معتمدین تمام باشد داشته شروعی چنین اگر که می دانید و ١٥٥
شکل همین به کرد. خواهد کناره گیري یا داد خواهد تن شکلی به یا شبان حتی یا و
می دهند. رأي افراد این به که هستند کلیسا اعضاي این که باشید داشته نظر در است.

خوب. بسیار
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حضور با روزگار آن کلیساي و شد کار به دست روح آن کنید، دقت چنانکه پس ١٥٦
زمانی پس شد، چشمگیر مالی امکانات و بزرگ امتیازات صاحب بسیار، سرشناس افراد

افتادند. دام به شیطان کثیف حیله ي با چنین این و کرد پیدا خریدار سخن آن کوتاه
اکنون پس بست. کار به حّوا با را حیله و ترفند همان دقیقًا عدن باغ فضاي در او و ١٥٧
دقت درخور آدم، عروس منظور جسمانی زن آن حّوا، سرگذشت است درست بشنوید.
برنامه ي با شود، نزدیک او به همسر عنوان به آدم آنکه از پیش زن آن که پیداست است.
کرد. دستاویز را کالم به عقل پسند نگاهی شیطان شد. همراه خدا کالم ضّد بر شیطان
کرد. پیشدستی شیطان کند، زندگی خود همسر عنوان به حّوا با آدم آنکه از پیش
باشید داشته توجه شنیده اید. را عروس درخت عنوان تحت موعظه ام است. درست
استداللی خاطر به حّوا که کنید توجه بله. پرداختم. موضوع این به موعظه آن در که
کوشید. کالم مورد در عقل پسندانه نگاهی ارائه ي در شیطان شد. لغزش دچار عقل پسند

است…» خداوند گفته ي این گفت:«اما حّوا
ندارد. منظوري چنین خداوند که است مشخص گفت:«دیگر پاسخ در شیطان ١٥٨
همچون شرایط این در داري. آگاهی به نیاز داري. نیاز حکمت به تو می شوي؟ متوجه
مگر کنی.» طی را معرفت درجات باید هستی؟ متوجه نیستی. بیش گنگی بچه ي

هولناك! چه نیست! شیطان
از گروهی نمی گویند:«آنها چنین مدرن اصطالح به افراد این از عده اي مگر ١٥٩

می کنید؟» مالحظه نروید… نکنید. توجه آنها به می دانید، هستند. مقدس غلتندگان
وصال از پیش بشر نژاد خاکِی و طبیعی عروس نخستین که شد چنین پس ١٦٠
از پیش او شد. بی نصیب فیض از شیطان دروغ شنیدن واسطه ي به خود شوهر با
هرگز می ایستاد، کالم پشت او اگر می شد. محافظت الهی کالم حریم فضاي در این
باشید داشته دقت است، محسوسات و طبیعت عالم به مربوط این خوب، فرونمی افتاد.

است. طبیعی زن آن توصیف این که
حریم از شدن برون همان کلمه واقعی معنی به نفرین شدگی و لعنت مگر ١٦١

نیست؟ کالم
غفلت تنها ولی داشت. باور را کالم درصد هشت و نود حّوا که باشید داشته یاد به ١٦٢
آن بیشتر به او می کنید؟ مالحظه می شود. دردسرآفرین آسمانی، امر آن مورِد یک از
درست پذیرفت. را آن هم شیطان و کرد بلند را اعترافی چنین حّوا یقینًا. داشت. ایمان
برایش کند، پیدا شما در که را حاشیه اي مورد همان آن، پی در شیطان بود. چنین
تغییر سمت این به را گلوله مسیر که بس همین می کنید؟ مالحظه کرد. خواهد بسنده
شکل به حّوا بس. و همین می کنید؟ مالحظه نمی کند. اصابت هدف به دیگر آنگاه دهید

ماند. باز هدف به رسیدن از حال این با اما داشت ایمان کالم به کلی
کرد. ترك را الهی کالم استداللی اندك خاطر به چون شد چنین نتیجه و ١٦٣
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چنین مورد در «چرا یا چه؟» زنان مورد می شود:«در پرسیده اکنون خوب، بسیار ١٦٤
مگر دارد، فرقی چون:«چه فرعی ظاهر به مسائل تمام اما می کنید؟» صحبت مسائلی

بود… شما بر دارند! اهمیت خود جاي به دارد؟» وجود اولیه شواهد
امر آن درباره ي فرض هایی کلیسا دوره ي هفت خالل در شود. تصحیح باید پس ١٦٥
فرارسیده الهی امر آن مورد در خدا خود گفتن سخن ساعت اما شد. مطرح مقدس
گواهی آن بر و داده نشان را آن بلکه می کند صحبت موردش در تنها نه خدا و است.
ختم نیست، خدا پس نکند چنین خدا اگر است. درست می کند. ثابت را آن و می دهد

می کند. پشتیبانی خود کالم از خدا است. همین امر
پیدایش سبب استدالل یک شنیدن خاطر به طبیعی زن آن کنید. توجه پس ١٦٦
که ترتیب این به بود. شدن دانا و دانایی از برخورداري خواهان او شد، طبیعی مرگ
پی در او شد. دانایی خواهان خدا، امر از پیروي و کالم حریم در ماندن جاي به زن آن
را بشري نژاد همه ي خود کار با و نشست استداللی پاي پس بود. شدن دانا و دانایی

می کنید؟ مالحظه داد. باد بر
و پنطیکاست روز به او آغاز که مسیح عروس سخنی به روحانی زن بار، این ولی ١٦٧
تو لی، داد. دست از را امتیاز همان نیقیه شوراي در برمی گردد، رسوالن به پیدایشش
با را خود نخست زادگی حق نیقیه شوراي در او و است. درست حرف این که می دانی
کرد، معاوضه بود کرده پیشکش او که چیزهایی دیگر و کنستانتین بزرگ کلیساهاي
این فروخت. رومی دگم  تعدادي به را خود مقدسی کتاب  نخست زادگی حق او بیانی به
را کار همان هم پروتستان ها که است گفتنی اما است. سنگین کاتولیک ها براي حرف
بدکاره» و فاحشه یک «دختر عنوان به آنها از مقدس کتاب در اینجا و دادند انجام
و عذر هیچ کرد! پیدا مصداق آنها تکاتک درباره ي و است درست کامًال می شود. یاد

نیست. پذیرفتنی بهانه اي
کلیسا خالل آن در آنها و می ماند باقی کم شماري گروه همیشه وجود این با ولی ١٦٨

می دهند. تشکیل را
نخست زادگی حق خویش، همسر شدن نزدیک از پیش حّوا که باشید داشته توجه ١٦٩

شد. بی عفت نکاح از پیش عبارتی به می کنید؟ مالحظه کرد. واگذار را خود
او از ادعایی چنین الئودکیه دوره ي فضاي همین در که است توجه درخور ولی ١٧٠
هستم، «دارا ندارم.» نیاز چیزي به می نشینم. ملکه یک مقام در می شود:«من شنیده
بزرگ و مقدس کلیسایی می کنند. تحسین مرا همه پس رسیده ام. ثروت به دیگر
از حاضر دوره ي سراسر در که است رویکردي این هستیم.» چنین ما غیره. و هستم

می دهد. نشان خود
مستمند، کور، است:«عریان، شنیدنی حق سخن این شرایطی چنین در ولی ١٧١
روح القدس اگر است. حاکم شرایط این نمی دانی.» را این ولی هستی فقیر و مسکین
صورت همین به پس شد خواهد حاکم شرایطی چنین واپسین روزهاي در که گفت

است. صورت همین به است. گریزناپذیر مسئله این بود! خواهد



شده٢٤ گفته کالم

عبارتی به خود، نخست زادگی حق آنجا در او پس باشید. داشته توجه اکنون ١٧٢
اینجاست پرسش فروخت. را است کالم به انتساب و پاکدامنی از برخاسته که حقی
با خلقت تمام بود، آفرینش شدن تباه حکم در حّوا کار بود؟ چه او کار ماهّیت که

فروافتاد. حّوا
روح جاي به داد، انجام را کار همین نیز کلیسا که باشید داشته توجه اینک و ١٧٣
گرفت. قرار لعنت زیر سراسر مجموعه ترتیب این به و پذیرفت را دگم ها کالم، و الهی
افتاد خواهد فرو و شده لعنت دچار بشود تشکیل یا شده تشکیل که فرقه اي نظام هر

باشد. نمی تواند این از غیر زیرا
را روش این یکی پیداست می کنند شور هم با چاره چویی براي افراد که زمانی ١٧٤
کار چاره ي را روش فالن که می شود پیدا یکی باز را، روش آن دیگري و می پسندد
همان این و می کنند ترکیب هم با و گذاشته هم کنار را خود روش هاي آنها بداند.

است. کار فرآیند
مشایخی ها، متدیست ها، گرفتند. پیش در را روش همین نیقیه شوراي در آنها ١٧٥
از جدا آموزه اي ارائه ي می کنند. عمل شکل همین به آنها همه ي و مسیح کلیساي
کسی اگر حتی نیست، روا کس هیچ  بر مجموعه اعتقادنامه ي اظهارات و باورنامه
براي نیست نیازي می شود. مطرود نسازد قاعده این با و باشد داشته الهی مکاشفه اي

دارم. کافی آگاهی شخصًا و بوده ام جمع هایی چنین در من آورید. توجیه من
است. شده نفرین سراسر آن، از برآمده پدیده هاي تمام پس شد چنین دقیقًا و ١٧٦
از مبادا آیید بیرون او میان از من قوم می گوید:«اي فرشته که نیست تعجبی جاي
خاطر به و شده نفرین زن آن که… است آن پی در او زیرا شوید.» بهره مند بالهایش
می کنید؟ مالحظه سوخت. خواهد خدا خشم نفرین آتش در خود حقوق و عفت فروش

هولناك! چه اما…
وعده این ٢٥:٢ یوئیل در باز فراگیر، وضعیت این با اما ببرید. یاد از را آن مبادا پس ١٧٧

کنید. یادداشت می توانید تمایل صورت در آخر…» روزهاي که:«در داریم خدا از را
مانَد، باقی  ملخ  از آنچه  و می خورد ملخ  مانَد، باقی  ِسن از گفت:«آنچه  خدا وقتی ١٧٨
از بعد حشره شکل همین به می خورد…» سوس  ماند، باقی  لَنَبه  از آنچه  و می خورد لَنَبه 
بنگرید! نمی ماند. باقی کنده جز چیزي سرانجام تا می خورد کلیسا آن از و می آید حشره
باقی متدیست ها، را لوتریان مانده ي باقی خوردند، لوتریان را رومیان مانده ي باقی پس
باقی بیش کنده اي آن از کنید، دقت چنانچه پنطیکاستی ها، را متدیست ها مانده ي 

است. نمانده
حشرات انواع و ملخ و آفت همه این فضا آن در معناست؟ چه به این می دانید و ١٧٩
این از درکی به کتاب خالل در آنها کردن دنبال با می توانید بگیرید، نظر در که را دیگر

است. آفت همان مختلف دگردیسی هاي منظور واقع در شوید. نائل مسئله
ُمهرها این درباره ي مطلب همین باشید. داشته نظر مّد همواره را نکته این دارد جا ١٨٠
درمی یابید را آن می شکافیم را موضوع وقتی است. آفت همان می کند! پیدا مصداق هم
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از صحبت اینجا می کند. عمل آفت همان روند همه ي در می گویم. شما به حاال از پس
همان برخوردارند. ماهّیت یک از آنها همگی هستند، خودشان آنجا می شود. آفت چهار
گذاشت، باقی یکی این آنچه خورد. دیگري گذاشت، باقی یکی آنچه می کند. عمل روح

رساندند. کنده به را آن تا شکل همین به و خورد دیگري
به بود خورده ملخ که را سال هایی است، پروردگار گفته ي گفت:«این یوئیل اما ١٨١

نمود.» خواهم رد شما
مسیح آموزه  ي با مخالفت با را خود راه ضّدمسیح اینکه به توجه با چه؟ یعنی این ١٨٢
شد؟ خواهد میّسر چگونه امر این کرد، شروع کالم جاي به جزمی اصول پذیرش و

کرده اند. کنکاش مقدس کتاب سخن راستاي در متمادي سال هاي اصالحگران
گفت:«در چنین مکاشفه١:١٠-٧ در خدا صداي…» برخاستن با آخر ایّام در «بلکه ١٨٣
[پروردگار] هفتم.» فرشته ي صداي ایّام در رسید، خواهد اتمام به خدا سّر آخر ایّام
طعمه ي را زمین آن در که زمین بر بال روز فرارسیدن  از ٤:«پیش مالکی گفته ي به
اعاده سازي، و اصالح با او می فرستد. را نبی ایلیاي ساخت، خواهد مانند تنور آتش
ایمان که شده داده وعده ساخت.» خواهد مرجع فرزندان براي را پدران ایمان همان
این در مقدس نگاشته هاي می کند. پیدا مرجعیت باز پنطیکاست عهد در رسوالن ناب
سر به واپسین روزهاي در اگر پس است. شده داده وعده چنین دارند. صراحت باره
در اکنون هستیم شاهد چنانکه و می کنید؟ مالحظه داد. خواهد رخ چیزي می بریم

است. وقوع شرف
در قولی به هرچند می شود وارد شخص همان کنید. توجه شیطان سه گانگی به ١٨٤
دستخوش هرچند کردند را کار همین نیز آفت ها و حشرات آن مختلف. افراد جلد
دروغین»، «نبی پاپ، روحانی» «ضّدمسیح نقوالوي گري، دقیقًا. شدند، دگردیسی

نیست… قادر او هستند. شیطان تجسم هاي قولی به یا تن یابی ها همان «وحش»
خواهد روشن شما بر چنا نکه کنید. دنبال را مبحث مسئله این دادن قرار نظر مّد با ١٨٥
را پدیده همان اینجا واقع در می کنند. عمل راستا همان در درست سوارکاران این شد
می شدید. متوجه بهتر می گذاشتم تخته روي بر را آن اگر می کشم. تصویر به شما براي

می کنم. تماشا من کنید، توجه
ضّدمسیح» «روح یک ماهّیت در او روند آغاز در بگیرید. نظر در را روند آغاز پس ١٨٦
فرزندان در اکنون هم از ضّدمسیح روح محبوب، فرزندان گفت:«اي چنین یوحنا بود.
پسین عصر در و بود. روند آغاز این می کنید مالحظه چنانکه می کند.» عمل معصیت
«گفتار» کلیسا بعدي عصر در ترتیب همین به گرفت. خود به گفتار» «یک قالب کلیسا
بود. کرده «تاجگذاري» آن از پس کلیسایی عصر در و گرفت خود به آموزه» «یک قالب

شد. وارد چنین این او کنید توجه می کنید؟ مالحظه نیست؟ روشن مطلب این مگر
مخالفت گویاي عنوان این ضّدمسیح» می شد:«روح نامیده (چه؟) او ابتدا در اما و ١٨٧
آغاز دقیقًا خدا کالم از رویگردانی بود. روند یک آغاز حکم در این ولی است. کالم با او
مشکل و کرد بدنی تنبیه را قائن حّوا روزي که کرد فکر نباید داشت. پی در را روند این
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روند واقع، در نشد. آغاز چنین روي هیچ  به  می کنید؟ مالحظه شد. شروع همان جا از
شدن رویگردان برگردانید. روي خدا کالم از او شد. آغاز الهی کالم از حّوا رویگردانی با
آغازکننده ي  و انگیزه همان خدا، کالم جاي به جزمی اصول پذیرش و خدا کالم از
تمام سر به چه مگر است. مسیح عروس بیانی به و زنده خداي کلیساي در فاحشه گري

بودند. گرفته پیش در آنها که بود راهی همان این آمد؟ تشّکالت این
فراهم را رجعت و بازسازي امکان واپسین روزهاي در خدا وعده، برحسب اما ١٨٨
خواهد نازل زمین بر آغازین زمان الهی کیفیت همان در باز خداوند کالم کرد. خواهد
با «ستیزه گري از سخن برمی گرداند. را بود روند این آغازگر آنچه [خداوند] (چه؟) و شد
«ایمان او کرد؟ خواهد کار چه خدا، روح به شده مسح و تدهین شخص آن است. کالم»
را کالم همین شما و است. الهی بازسازي همان این برمی گرداند.» پدران به را پسران

می آورد. بار به را فرآورده همان کالم و اینجاست که ترتیبی همان به درمی یابید
کارهایی همان باشد داشته ایمان من به و باشد! من آِن از کسی گفت:«اگر عیسی ١٨٩
انجام را کارهایی تا خواستند او از که زمانی و آورد.» خواهد جا به را می کنم من که
را چیزي ابتدا تا می آورم. جا به را داده نشانم پدر که آنچه تنها داد:«من پاسخ دهد،
انجام را همان نیز من می آورد جا به خدا می بینم که را آنچه داد. نخواهم انجام نبینم
را این آیا می کنید؟ مالحظه می کنم.» عمل من بعد می کند عمل پدر ابتدا می دهم.

می کنید؟ مالحظه است. روزنامه خواندن مانند درست می بینید؟
به تبدیل روند ادامه ي در آغازي چنین وجود با شخصیت آن اما و

شد. «ضّدمسیح»
به دّجال، یک به تبدیل پس باشد ضّدمسیح روح در تنها نمی توانست او اما و ١٩٠
است شخصی از صحبت برگرفت. در را انسانی روح آن و شد ضّدمسیح یک سخنی
ضّدمسیح روح از او سپس و می ساخت متجلّی را ضّدمسیح روح آموزه هاي همان که
چه است تشّکل یک در که کسی مورد در پس شد. تبدیل دروغین» «نبی یک به
دارید. نظري چه باره این در شما نمی دانم کنید. قاضی را خود کاله گفت؟ می شود

خوب. بسیار
کمی باشید داشته صبر اما شد. تبدیل وحش» «یک به او روند، این فرجام در و ١٩١

بله. کنید. دقت پس پرداخت، خواهیم مسئله این به بعد
است. شیطان همان این همواره ولی است کرده پیدا نمود شیطان سه گانگی اکنون ١٩٢
دروغین» «نبی قالب در ضّدمسیح روح است. ضّدمسیح» «روح همان واقع به شیطان
مالحظه می شود. تبدیل «وحش» به سپس می شود. مجسم قولی به یا می یابد تن
بلکه نیست ضّدمسیح در حاضر دیو همان از سخن دیگر پس که… هنگامی می کنید؟
را می کرد اشغال دیو آن که فضایی و فرومی افتد و شده رانده [آسمان] از شیطان خود
زمان عبارتی به است، زمانی فضاي در شیطان از سخن پس می دهد. اختصاص خود به

می شود. تکرار باز تاریخ انسانی. قالبی در شیطان تن یابی
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داشت؟ عملکردي چه یهودا خوب، داشت. ماهّیتی چنین نیز اسخریوطی یهوداي ١٩٣
در مسیح. همراهان از یکی هم بود خزانه دار هم او بود؟ مسیح مخالفان شمار در مگر
دیوها و می رفت داشت. حضور مسیح همراهان محفل در او نیست. شکی جاي باره این

می داد. انجام را می کردند دیگران که کاري همان دقیقًا و می کرد اخراج را
عمانوئیل. عبارتی به آدمی، جنس از قالبی در خدا، بود. مجسم شده خداي مسیح و ١٩٤
[دیگري] و بود شده مجسم خداي [یکی] خدا. پسر عیسی و بود هالکت پسر یهودا

ابلیس. از تجسمی
در هم چهارمی صلیب واقع در اما می دیدند. را صلیب سه تنها زمان آن در مردم ١٩٥
دست در دزدي و بود وسط عیسی است. مشهود ما براي که جلجتا در تا سه بود. کار

چپش. دست در دیگري دزد و راستش
که می دانید و گفت:«اگر…» عیسی به یعنی دیگري به دزدان از یکی کنید. دقت ١٩٦
رابطه این در چرا نمی دهی؟ نجات را خودت چرا هستی کالم «اگر اما خداست. کالم او

نمی کنی؟» کاري
آمده کهنه کار دیوهاي این که نشنیده اید هیچ است. چنین این نیز امروزه ١٩٧
چشمان دارد، مشکل کسی چشمان اینجا داري، ایمان الهی شفاي به می گویند:«اگر
کهنه کار دیو همان کن!» کور مرا چشمان کن! کور مرا «چشمان می کنی؟» باز را آنها
«اگر آورد.» خواهیم ایمان تو به بیایی پایین صلیب از «اگر می کنید؟ مالحظه است.

است. دیو همان کن.» نان را سنگ ها این هستی خدا پسر
کسی خاطر به او کرد. را کار همین نیز عیسی می کنید. توجه شوید، دور آنها از ١٩٨

نشد. دلقک 
سپس گذاشتند. شکل آن به مبارکش چشمان روي بر عیسی… دست بر پارچه اي ١٩٩
کسی چه بگو ما به هستی نبی اگر بگو! گفتند:«چیزي زده، سرش بر و برداشته چوبی
زد را تو کسی چه اکنون بگو ما «به می کردند. دست به دست را چوب آنها زد.» را تو
نگشود. را خود دهان هیچ عیسی ولی کرد.» خواهیم قبول نبی یک عنوان به را تو آنگاه
انجام کاري پدر گفته ي به تنها او نشد. دلقک او می کنید؟ مالحظه بود. نشسته آنجا او
این زمان کنند. رفتار او] [با خود دلخواه به آنها داد اجازه او می کنید؟ توجه می داد.
لمس را او رداي هرچند افراد این که شگفتا آقا. بله، نباشید. نگران می رسد. سر به افراد

نیافتند. فیض آن قّوت از ولی کردند
این به عیسی کند. لمس را وي رداي تنها داشت نیاز که بود هم بینوایی زن اما ٢٠٠
تا داریم لمس بود؟ چه این کرد؟» لمس مرا کسی گفت:«چه و نگریست سو آن و سو
شما ایمان ماهّیت تا می کنید، دقت هستید، متوجه کنید، لمس را او چگونه تا لمس.

می کنید؟ مالحظه حال، باشد. چه
بود ضّدمسیح که همان عبارتی به می کند، تن یابی شیطان… که حالی در اکنون ٢٠١
«ضّدمسیح» نقش در آغازین کلیساي در یهودیان روزگار در و می شود. دروغین نبی
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با را زن آن اینجا مگر شد. کاذب» «نبی یک دنیا براي تاریکی عصر در ولی شد. وارد
می شود. مربوط کنونی کلیساي به امر این پس نمی بینید؟ دست در عصیانگري» «جام

می شود تبدیل وحش به شیطان خود، آسمانی خانه ي به کلیسا رفتن دوره ي در اما ٢٠٢
بود! خواهد هولناك چه یافته. تن شیطان آن سرخگون، اژدهاي همان به سخنی به
سالح به شیطان می یابد. تن خویش قوم در او سپس کنید؟ درك را منظورم می توانید
آنجا به را آنها خویش پیغام با دروغین نبی می کند. اسیر را خود قوم خویش نیروي
محکوم دروغ پذیرش با که باشد واگذاشت گمراه کننده نیرویی به را «آنها است. کشانده

می کنند.» انکار را کالم ولی دارند دینداري از «صورتی شوند.»
تقدیس، عادل شمردگی، می کند. مستقر را خود موضع بُعدي سه  عملی در خدا ٢٠٣

روح القدس. تعمید راه از خود قوم میان در حضورش تجلّی
می کند… تن یابی شیطان می سازد. پیاده را الگو همان مسیح از تقلید به ابلیس ٢٠٤

شیطان… دارد. دقت جاي پس
افراد در بود پیدا مسیح در که زندگی همان خود، قوم در عیسی تجسم زمان در ٢٠٥

می یابد. تجلّی
کدو می آید؟ پیش چه کنید، تزریق حلوایی کدو بوته ي به را مو درخت حیات اگر ٢٠٦
درخت یک به را هلو حیات اگر بود. خواهد انگور حاصل بلکه آمد نخواهد بار به حلوایی
بود. خواهد هلو ثمرش خیر. می آید؟ بار به گالبی آیا می شود؟ چه کنید، تزریق گالبی

می کنید؟ مالحظه است. حیات همان می شود ثمره آمدن وجود به باعث که چیزي
همین یا می شوید، روح القدس از برخورداري مدعی کالم، این انکار ضمن که زمانی ٢٠٧
است روح القدس این دارد. اشکال کار جاي یک که پیداست می شنوید مردم از را ادعا

درآورد. نگارش به را کالم که
خواهد انجام مرا کارهاي همان او باشد، کسی در من روح که:«اگر گفت عیسی و ٢٠٨
انجیل کنید؟ یادداشت را آن می خواهید آیا بخوانیم؟ را قسمت این می خواهید آیا داد.»
می کنم من که را کارهایی آرد، ایمان من به «هرکه خوب. بسیار بله. .١٢:١٤ یوحنا
دقت می روم.» پدر نزد من که زیرا کرد خواهد نیز اینها از بزرگتر و کرد خواهد نیز او
خدا نزد می تواند او پس می سازد پاك و کرده تقدیس را شخص آن خدا می کنید؟
کند. عبور پرتگاه از می تواند او آنجا، در جوهر قطره ي آن فروافتادن با شود. حاضر

می کنید؟ مالحظه
همان او واقع در خود رعایاي از یکی در شیطان تجسم زمان در کنید. دقت اکنون، ٢٠٩
او نیست؟ چشمگیر مسئله این مگر است. انجامش به قادر شیطان که می کند را کاري
عملکرد دقیقًا این و شد. نزدیک زن آن به اغواگري و فریب نّیت با درست کرد؟ چه
می کنند نفوذ محافل در آنها می کند، تداعی را دیو صفت افراد یعنی دیوها از دسته اي
می گویند:«اگر آمده آنها می کند، کار به شروع جایی بی ادعایی کشیش می گویند… و
است! حقیقت عین این است. شیطانی کار این بد! چه شرم آور! چه بپیوندي!» ما به فقط
مجسم دیوصفت فردي یعنی دیو یک قالب در خود کلیساي میان در شیطان وقتی و
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این از کارهایی و همگانی کشتار به دست که می شوند آدم کش هایی همان آنها می شود
می کنید؟ مالحظه … هم دروغگو هم او است. قاتل اصل در ابلیس زیرا می زنند. دست

خوب. بسیار
کارهایی چه به دست می باید تجسم مردم میان در شیطان هرگاه اوصاف این با پس ٢١٠
کتاب در است. مکار او می شود. متوسل نیرنگ به ذاتش تقاضاي حسب بر او زد؟ خواهد
را رندان و دانش به متکی افراد خدا که دهید نشانم را جایی و کنید تفحص مقدس
همواره که نیست چنین مگر ببینید و کنید بررسی موردش در باشد. گرفته کار به
اما است سنگینی حرف می شوند. گرفتار شیطان قید به دانش، و هوش به متکی افراد
نسل چهارده تا را قائن و هابیل تیره ي تا فرامی خوانم چالش به را شما دارد. حقیقت
بودند استعداد با افراد زمره ي در کدام ببینید و کنید مقایسه را آنها بگیرید. نظر در بعد

بله. ساده دل. و فروتن افراد زمره ي در یک کدام و
برگزید را افرادي و ماهیگران او نکرد؟ انتخاب را افرادي چنین عیسی چرا ولی ٢١١
گماشت. خود کلیساي رأس در را آنها ولی بنویسند را خود نام نمی توانستند حتی که
و دانایی از برخورداري است. مسیح مخالف زیرا ندارد ارزشی دانایی است. درست
دستور ما به هرگز عیسی است. بوده مسیح با ضّدیت حکم در همواره دنیوي خرد
نکرد. برپا مقدسی کتاب آموزشگاه هیچ و نکرد چنین هرگز خود نداد، سمینار برپایی
همراه آیات گفت:«این ادامه در و کنید!» اعالم را انجیل کنید! اعالم را گفت:«کالم
چنین او دیگر سخن به باشید. برخوردار از… باید شما کنید، توجه بود» خواهد ایمانداران

دهید.» نشان ملت ها همه ي به را خدایی نیروي و فرمود:«بروید
از برخاسته استدالل هاي با خدا کالم تحریف شیطان اصلی کار کنید. دقت اکنون ٢١٢
می کنند رد را کالم که افرادي سپس است! هولناك چه است! ترسناك چه است. دانایی

شما… اجازه ي با حاال می کند. عالمت گذاري خود قلمرو اهالی عنوان به را
کنید؟ تحمل مرا بیشتر کمی موضوع، دریافت براي حاضرید شما-شما آیا ٢١٣
همین در دهید اجازه اگر فروبمانید. مسئله این دریافت از عزیزان شما نمی خواهم
کالم، از برگرفته و فراگیر نمونه اي قالب در تا می دهم ارائه شما به نمونه اي راستا
اینجا از آشفته ذهنی با نباید شما نمی توانید… شما-شما شود. روشن شما براي موضوع

شوید. راهی
سال یکبار سال پنجاه هر شود. فروخته غالمی به فردي بود ممکن عهد عتیق در ٢١٤
برده اي اگر فرامی رسید. یوبیل سال سال، نُه و چهل شدن سپري از بعد می شد. یوبیل
نمی توانست هیچ چیز بود بردگی قید از آزادي خواهان یوبیل، فرارسیدن شنیدن با
است.» بس بگوید:«دیگر و کرده پرت را خود بیل می توانست او بشود. شدنش آزاد مانع

است. درست دادند. صدا کرنّاها برگردد. خانه به چنین و
بر و می بردند معبد به را او بود راضی خود صاحب از و برود نمی خواست اگر اما ٢١٥
و می کردند سوراخ را وي گوش چیست. درفش که می دانید می زدند… درفش یک او
درست برگردد. نمی تواند هرگز او که بود نشانه یک این می انداختند. آن در حلقه یک
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چندین بود ممکن باز هرچند می کرد. خدمت را خود آقاي همیشه براي باید غالم است؟
حق کار آن با برده واقع در دهد. روي دست این از مناسبتی یا شود اعالم یوبیل بار

می کرد. واگذار را خود آزادي حق یعنی نخست زادگی
می گذارد نشانه او بر شیطان می شود رویگردان انجیل حقیقت از کسی وقتی ٢١٦
دیگر عبارتی و نشنود را حق صداي دیگر تا می کند َکر را او ابلیس گوشش. در (کجا؟)
هست که جماعتی همان در او نمی ماند. باقی امیدي روزنه ي هیچ فردي چنین براي

خیر. نیست. حق صداي شنیدن خواهان دیگر و می ماند
حق کنید، مالحظه کرد.» خواهد آزاد را شما حق و شناخت خواهید را «حق ٢١٧

می سازد. آزاد بند هر از را آدمی
وعده کالم گواهی راه از خدا می کند. نشانه گذاري ورود زمان در را خود خاصان خدا ٢١٨
.١٢:١٤ یوحنا انجیل است، چنین دقیقًا می گذارد. نشانه  خود خاصان بر شده اش، داده
راستا همین در عیسی بگذارید. عالمت را ١٦ مرقس دارید تمایل چنانچه دیگر، جاي و

بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات گفت:«این
عیسی آیا می دهیم. اختصاص موضوع این به را دقایقی باز دهید اجازه اگر اکنون ٢١٩
که… بوده این عیسی منظور آیا تألیف.] می گویند:«خیر.»-گروه [جماعت کرد؟ شوخی

[«خیر.»] بودند؟ عیسی مخاطب رسوالن تنها می کنند ادعا دسته اي چنانکه آیا
«بروید خواند. آن زمینه ي پیش  کردن لحاظ با را سخن این باید پس کنید. دقت ٢٢٠
را «انجیل دنیا.» «سراسر تألیف.] دنیا.»-گروه می گویند:«سراسر [جماعت کجا؟ به…»
راه سوم یک هنوز خالئق.» «تمام خالئق.»] [«تمام کسانی؟ چه به…» کنید موعظه
انجیل که جایی هر و مخلوقی هر به دنیا سراسر آیات «این است. نشده پیموده هم
به پس بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات این شد. خواهد نمایانده می شود، موعظه

نمی شود. محدود انگشت شماري افراد
چه و…» داد. شفا عطاي رسول دوازده به تنها گفت:«خدا من به دوستی روزي ٢٢١
ادعایی چنین و شد بلند همین جا برادران از بسیاري حضور در او است گفتنی عجب!

نکرد. تحمل بیشتر دقیقه چند کرد. مطرح را
بود.» خواهد مخلوق هر همراه آیات این دنیا سراسر کنید:«در دقت اکنون پس ٢٢٢

امشب همین کند، فرصت اگر شوید. شیطانی بی ایمانی عالمت پذیراي مبادا پس ٢٢٣
زمان در شما و داد خواهد هل دیوار سمت به را شما گذاشت. خواهد عالمت شما بر

دارد.» ابهام جاي من گفت:«براي خواهید خروج
کنید. دعا صداقت با آسمانی امر آن در تفحص از پس و برگردید خود خانه هاي به ٢٢٤
مقدس کتاب با سراسر چیز همه کنونی مقدس زمانی برهه ي و ساعت این در زیرا
اکنون و بود. همین متمادي سال هاي خالل در امر این اثبات از هدف دارد. همخوانی

است. زمانش اکنون است. فرارسیده موعود ساعت
مالحظه بََرد. فرو شما گوش در را خود بی ایمانی عالمت شیطان دهید اجازه مبادا ٢٢٥
اجازه نگذارید… حتی خوب. بسیار بود. دودل او بود. بی ایمان آغاز از او زیرا می کنید؟
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مبادا می کند، تحریف خویش حکمت سالح به را آن کتاب، گرفتن دست در با او ندهید
بس همین کند. تبدیل و تحریف خود، بحث علم و حکمت سالح به را آن دهید اجازه

بیایید… اینک، بس.» و همین خداست، گفته ي بگویید:«این تمام فروتنی با که
مبحث و دهیم خاتمه اینجا را مبحث این است بهتر پس می شود دیر دارد دیگر ٢٢٦

کنیم. شروع را اصلی
این کرده، قیام شده ي ذبح بّره ي که هنگامی می کنیم. آغاز را دوم ُمهر بررسی پس ٢٢٧
دیدن داد:«براي ندا چنین بود مانند گوساله که دوم زنده ي وجود برداشت، را [ُمهر]
داشته نظر در می پردازیم. آن به اکنون می کنید؟ مالحظه بیا.» دوم ُمهر راز ماهّیت

دوم… زنده ي وجود و بردارد. را ُمهر هر باید خود بّره که باشید
نیز اینجا کردیم بررسی را کلیسایی ادوار که ترتیبی همان به باشید داشته توجه ٢٢٨
یک- بعدي بود؛ شیر زنده] [وجود نخستین دومین… می گیریم. پیش در را روال همین

می ماند. دست همین از چیزي به یا گاو یا گوساله به می دانید چنانکه یک…
هنگام آن در برداشت. را ُمهر بّره آنگاه ببین.» و گفت:«بیا چنین زنده وجود این و ٢٢٩
به او ببینیم بیایید شد؟ چه او حرکت زمان در ولی رفت. یافتن بصیرت و دیدن براي
سال هزار دو کمابیش دارد، وجود سربسته اي راز اینجا ببین.» «بیا، برد. پی چیزي چه

بپردازیم. آن چیستی به بیایید است. بوده چنین این
سرخ اسب یک او چیز؟) (چه داشت، مشاهده اي که درمی یابیم اینجا اکنون ٢٣٠
شمشیر که است این رؤیا این از من درك و برداشت دید. تاختن حال در را آتشگون
نکته سه بررسی به باید را باقی مانده دقیقه ي بیست یا پانزده بله، او… دست در بزرگ

.٤ آیه ي آمد…» بیرون «و کنیم. توجه خدا گفته ي به و بخوانیم پس دهیم. اختصاص
توانایی را سوارش و آمد بیرون بود) سفید (اولی آتشگون دیگر اسبی و
به و بکُشند را یکدیگر تا و بردارد… زمین از را سالمتی که بود شده داده

شد. داده بزرگ شمشیري وي
شود. پرداخته آنها به موشکافانه تر نگاهی با باید که هست نمادهایی اینجا در اما و ٢٣١
متی در را چیز همان عیسی پیداست چنانکه می دانم، که جایی تا و من برداشت طبق
شنید.» خواهید را جنگ ها اخبار و جنگ ها گفت:«و او می کنید؟ توجه کرد. اِخبار ٢٤
باشید کرده دقت اگر نیست.» هنوز انتها لیکن است الزم همه این داد:«وقوع ادامه
پرسش سه به هم عیسی می کنید؟ مالحظه پرسیدند. سؤال سه عیسی از شاگردان

داد. پاسخ نظر مورد
منظورم دادن… قرار براي کوشش با و می شوند آشفته ما برادران که همین جاست ٢٣٢
فضا… این در دست همین از موضوعاتی و هفتم روز پیرامون است ادونتیست برادران
و شد.» خواهند بسته دروازه ها سّبت در ایّام. آن در شیردهندگان و آبستنان بر «واي
ندارد. نظر مورد پرسش به ربطی گفتار این که پیداست شگفتا! دست. این از اموري

می کنید؟ مالحظه
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واپسین روزگار به صرفًا خود پاسخ در ولی داد جواب آنها پرسش هاي به عیسی ٢٣٣
در می شویم. متمرکز موضوع این روي بر اینجا شنید…» گفت:«خواهید او نپرداخت.
و گفت:«جنگ ها او باشید. داشته توجه پرداخت. خواهیم آن به بیشتر شب چند این
کنید، توجه است… الزم همه این وقوع شنید. خواهید را دیگر چیزهاي و جنگ ها اخبار
این از کارهایی و داد خواهند لو را شما برمی گردند [ایمان] از که دسته اي هنگام آن در

نیست.» کار پایان حکم در این ولی داد خواهند انجام دست
آنها پرسش به [شاگردان] با خود صحبت از مرحله اي در عیسی ترتیب همین به ٢٣٤

پرداخت. جهان» «انقضاي پیرامون
نمی ماند؟ برقرار سنگی روي بر سنگی موقع چه می شود، واقع زمانی چه امور «این ٢٣٥
کنید توجه چیست؟» عالم انقضاي و تو آمدن نشان و بود؟ خواهد نشانه هایی چه

پرسیدند. سؤال سه او از شاگردان
کرد؟ اشاره عالم» «انقضاي مسئله ي به او زمانی چه ادامه در

خواهد روشن شما بر می زند جوانه انجیر درخت که ببینید گفت:«هرگاه عیسی ٢٣٦
نشود، واقع همه این تا می گویم شما به هرآینه است. در بر بلکه نزدیک زمان که شد
آیه این دارند دوست بسیار تفسیر، از بی بهره بی ایماِن افراد گذشت.» نخواهد طایفه این
منظور خود، مخاطبان نسل نه طایفه» گفت:«این او می کنید؟ مالحظه کنند! مطرح را

باشد.» درخت زدن جوانه شاهد باید که است «طایفه اي
کنید. نگاه است، مقابل در درست اینجا که چیزي به دارم. سؤالی شما از اکنون ٢٣٧
کهن ترین شد. ملت یک باز اسرائیل هزاره، دو کمابیش گذر از پس بار نخستین براي
پدري سرزمین در باز بنی اسرائیل است. برافراشته اورشلیم در باز امشب جهان در پرچم

شده اند. ساکن خود
در داشتند دوست ایشان باشند، میسیونر می خواستند که بودند اینجا برادري ٢٣٨
آنها از یکی بتوانی یکبار وقت هرچند گفتم:«شاید کنند. مژده رسانی یهودیان میان
خواهد بر در را ملت همه ي امر این مردم، زعم به کنی.» هدایت توبه سوي به را

آقا. خیر، گرفت!
کرد، خواهد بازگشت اصطالح به و توبه ملت، یک و قوم یک عنوان به بنی اسرائیل ٢٣٩
منظور آمد.» خواهد پدید روز یک در ملت «یک نیست. افراد از صحبت روي هیچ  به  
داشته یاد به را این دارد جا شد.» خواهد رستگار سراسر «بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل
کنید، دقت شد.» خواهد رستگار سراسر گفت:«بنی اسرائیل صراحت به پولس باشید.

است. درست کامًال این بنی اسرائیل.» «همه  ي
دیگر و انجیر درخت زدن جوانه شاهد که گفت:«زمانی او کنید. توجه نکته این به ٢٤٠
وقت هیچ سال پانصد و هزار دو این طول در کنید. دقت اکنون می شوید.» درختان
راستا همین در که می دانید باشد. برگشته خود سرزمین به بنی اسرائیل که نبوده چنین
یک باز بنی اسرائیل کرده ایم. تماشا را شب نیمه تا دقیقه سه عنوان با کوتاه فیلمی
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از دیگري مسائل و درآمده اهتزاز به داود پَر شش ستاره ي ترتیب همین به و شد ملت
دارد. وجود دست این

اخیر سال هاي این در که شکلی به را بیداري فرقه ها که بوده چنین حال به تا آیا ٢٤١
است. خودمانی محفل کنید. مطالعه را آن دارد جا اکنون هم باشند؟ کرده تجربه بوده،

بیلی که شکلی به بودند داده ثمر انسان یک خدمت تحت فرقه ها تاکنون آیا ٢٤٢
کنید بررسی را تاریخ کرد؟ عمل دیگران و باپتیست ها و متدیست ها میان در گراهام
ختم ه-ا-م به نامش که رفته رسمی کلیساي سراغ به شخصی حال به تا که ببینید و

ا-ب-ي… بپرسید. باشد؟ شده
ا-ب-ر-ا-ه-ا-م. دارد، حرف هفت [ابراهیم] ابراهام نام کنید دقت ا-ب-ر-ا-ه-ا-م. ٢٤٣

خدمت گ-ر-ا-ه-ا-م. حرف، هفت نه دارد حرف شش گراهام بیلی ما برادر اسم اما ٢٤٤
است. جسمانی قولی به و طبیعی کلیساي و دنیا به مربوط او

آن است. سدوم ساکن لوط همان جسمانی قولی به یا طبیعی کلیساي از منظور ٢٤٥
ساخت. کوري دچار را مردم انجیل اعالم با و شد حاضر آنجا مرد

را او ابراهیم که است همان منظور ماند، ابراهیم کنار در که بود یکی تنها اما ٢٤٦
او ولی می آمدند فرادست شخص سه ابراهیم نگاه در اینکه با خواند. خداوند» «الوهیم،

من.» گفت:«خداوند
در شما تفاوت من.» گفت:«آقایان رسیدند راه از شخص دو که دید لوط وقتی ٢٤٧

می کنید؟ مالحظه می بینید؟ را سه گانه باوري تأثیر هیچ اینجاست.
کنید. دقت می کنید؟ مشاهده را آن شد.» لوط روزگار در گفت:«چنانکه عیسی ٢٤٨

دهید. قرار نظر مّد را آن
که ابراهیم نزد او سخنی به یافت، حضور عروس و روحانی کلیساي نزد یکی پس ٢٤٩
موعظه آنها سبک به است. توجه درخور او کار آمد. نبود، سدوم ساکن هیچ روي به 
ساختند. متجلّی را نشانه اي دیدگانشان برابر در سپس پرداخت، آنها تعلیم به نکرد.
گفت:«اي بود، کرده پشت خیمه به که حالی در کرد. آشکار مسیحایی نشانه اي او
گفت:«اي خدا اما بود. ابرام نامش پیش تر، روز چند تا که باشید داشته یاد به ابراهیم.»

داشت. نام س-ا-ر-ا-ي او آن، از قبل روز چند کجاست؟» س-ا-ر-ه همسرت ابراهیم،
است.» تو پشت خیمه، داخل گفت:«او ابراهیم

حسب «بر خداست. خود دخالت بر تأکید باز خود…» من گفت:«ابراهیم، او و ٢٥٠
است. روشن شما بر امر این ماهّیت کرد» خواهم تفقد تو از دادم تو به که وعده  اي
گوساله گوشت از بود، نشسته لباسش بر غبار و گرد که مردي می کنید؟ مالحظه
سخنی به خدا، تجلّی آقا. بله، می کند. میل ذرت نان از و می نوشد گاو شیر از می خورد،

بود! تن در الوهیم همان
سازد! متجلّی جسم در را خویشتن دوباره واپسین روزهاي این در که داده وعده او ٢٥١

باشید. داشته دقت
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کجاست؟» ساره همسرت «ابراهیم،
است.» تو سر پشت خیمه، درون «او

کرد.» خواهم تفقد تو گفت:«از
پشت خیمه، در پشت آن خندید؛ دل در خود ساله ي صد عمر مالحظه ي با بانو آن ٢٥٢
رابطه ي من.» چون گذاشته اي سن به پا گفت:«زن خود دل در او خیمه. داخل و پرده  
دیگر ابراهیم می دانید چنانکه بله بود، شده متوقف متمادي سالیان براي آنها زناشویی
است.» بی سابقه چیزي گفت:«چنین پس داشت. سال نود هم ساره و بود شده ساله صد

خندید او «چرا بود. خیمه به پشت او شگفتا! خندید؟» ساره فرمود:«چرا او ولی ٢٥٣
ابراهیم به خدا کنید، مالحظه می شوند؟» واقع چگونه امور این که گفت خود با و

داد. نشانه اي
می شود. تکرار دوباره آخر زمان در باز امر این الهی وعده ي برحسب ٢٥٤

شدن برون به را مردم کالم، از خود موعظه ي در و شدند راهی مرد دو آن و ٢٥٥
می شد. دست این از پدیده هایی و آتش طعمه ي باید مکان آن فراخواندند، سدوم از
مسائل به مقید کلیساي حکم در او شد؛ برون تلوتلوکنان قولی به لوط و شد. هم چنین
در پیشروي براي باز وجود این با ولی فروافتاده منجالب و گناه در که است جسمانی

عروس… اما می کند. تقال سخت خود تشکیالت به مربوط برنامه هاي چهارچوب
عروس نمونه ي نزد تنها او نرفت. آنها محفل به خود روي هیچ  به  عظیم آن ولی ٢٥٦

کنید. توجه اکنون می کنید؟ مالحظه می بریم. سر به آخر روزهاي در پس رفت.
است»؟ تن در خدا خود تجلّی از سخن شما ادعاي اساس بر «آیا

کتاب در گفت:«مگر می کنید؟» محکوم مرا گفت:«چطور راستا همین در عیسی ٢٥٧
به می شود…» نازل آنان بر خدا کالم که انبیایی که نیامده شما تورات در مقدس،
را کالم فرصت هر در و مورد هر در او می شود.» نازل انبیا بر عیسی:«کالم گفته ي
نازل انبیا بر کالم خدا کالم گفته ي فرمود:«به چنین ادامه در عیسی پس می کرد. مطرح
می شود.» نازل آنها بر خدا کالم زیرا می خوانید «خدایان» را افراد آن شما و می شود
او هستم؟» خدا پسر که می گویم وقتی می کنید محکوم مرا چگونه فرمود:«پس او
است. قرار این از موضوع بست. را آنها دهان مدعیان، مقبوِل تورات همان سالح به

می کنید؟ مالحظه
دهید. گوش بیشتري دقت با رسیده ایم. آخر زمان به رسیده ایم؟ کجا به ٢٥٨

اکنون پس بود. خواهد جنگ ها اخبار و جنگ ها شد روشن ما بر چنانکه اما و ٢٥٩
زدند. شکوفه هم دیگر درخت هاي است. زده شکوفه انجیر درخت می کنیم مشاهده

است. راه در بزرگی بیداري پس زدند شکوفه همه و مشایخی ها متدیست ها،
برگزیدن سخنی به یا عروس آوردن گرد هم  سرگرم خدا معتقدم توصیف این با ٢٦٠

کنید. توجه اکنون باشکوه! چه است. واپسین ساعت آن براي
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«اسب کنیم. توجه دید که چیزهایی به و فضا آن در یوحنا رؤیاي به بیایید پس ٢٦١
شمشیر با تا شد داده قدرتی او به تاختن، پیش حال در سوارکارش و آتشگون سرخ
باز این است. قرار این از باره این در من مکاشفه ي اما و بزند.» کشتار به دست خود بزرگ
شب همچنانکه پس دیگر. قالبی در است ابلیس خوِد هم باز این است. شیطان خوِد هم
در داخلی جنگ هاي بروز به… است اشاره اي کرنّا ها شدن نواختن کردم، اشاره گذشته
دست به شمشیر مرد این فضا این در ولی گوناگون. ملیت هاي میان همچنین و ملتی
چه دارد. سیاسی جنبه ي که کلیساست با مرتبط جنگی مراد اینجا می شود، دیده
تنها کنید، نگاه مسئله این به نزدیک از دقیقه چند دارد جا ولی نباشید موافق بسا

چند. دقایقی
رنگ تغییر شاهد سوارکار، همان وجود با کنید. دقت اسب ها این رنگ تغییر به ٢٦٢
نشانگر حیوان نمادها، عالم در مقدس کتاب در و است. حیوان یک اسب هستیم. اسب ها
داد، رنگ تغییر خونین سرخ رنگ تا است پاکی مظهر که سفید رنگ از او است. قدرت
و او به اکنون می کنید؟ مالحظه می شود. دیگر رنگ سوار رنگی از نظام و قدرت همان

کنید. توجه ظهورش کیفیت
البته کرد. پیدا رواج نقوالوي گري عنوان با ناچیز آموزه ا ي تنها نخست گام در ٢٦٣
آن می توانید تمایل صورت در و شده اشاره آن به ٦:٢ مکاشفه در نبود. کشنده که
عمل مردم میان که است روحی واقع در ولی بود آموزه حد در کنید. یادداشت را
و می نمود معصوم و بی گناه بسیار او نزد. کشتار به دست او حالت این در می کند.
باشیم. داشته جهانی کلیساي یک می توانیم می دانید «بله، بود. سوار سفید اسبی بر
خوب. بسیار می کنند. چنین هنوز آنها بنامیم.» جهان شمول کلیسایی را آن می توانیم
بسیار و است. محض معصومیت این داشتن…» به قادر ما «اکنون، می کنید؟ مالحظه
جمع مشارکت براي ما همه ي است. انسانی انجمن یک تنها «این است. بی گزند و پاك
اسب آن ویژگی از این است؛ رنگ سفید است؛ معصوم بسیار کنید، مالحظه می شویم.»

می کنید؟ مالحظه بود. سفید
با کبوتر ضرب المثل رسیدند. راه از فرهیخته و خوش پوش و مهم افراد سپس ٢٦٤
افراد اگر داد. سامان و سر امور به «باید کرد. پیدا مصداق اینجا در باز، با باز کبوتر
قرار ولی می دانند خود بمانند، آشفته بازار این در بخواهند تنگدست قشر به وابسته
تشکیل امکان که پیداست شوند جذب باال طبقه ي از افرادي ما جماعت در است
است. کنونی فضاي از جدایی و گسست گرو در محافل و فراماسون ها نظیر گروهی
محافل به [آدفلوز آدفلوز وجه] از [برخورداري عبارتی به یا مسائل بهتر ساماندهی
شباهت فراماسون لژهاي به اندازه اي تا که می شود اطالق آمریکا و انگلیس خیریه ي
آدفلوز انجمن آن منظورم البته بنابراین… هستند. که همان طور تألیف.]» دارد-گروه
غریب و عجیب حقیقی ایماندار براي می کنید. درك را من اشاره ي معنی ولی نیست
عبارتی به یا دیگر سویی از اما تألیف.] است-گروه عجیب معنی به [«آد» می نماید
آموزه یک تنها این باشد.» داشته خودمانی جنبه ي که کوچکی انجمن یا حلقه «یک
افراد شما ابداً. و اصًال نداریم، مشکلی شما با «برادران، است. بی خطر بسیار است،
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و است مطرح ما براي که بازرگانی دغدغه هاي به توجه با می دانید اما هستید نازنینی
مالحظه کنیم.» برگزار خودمانی فضاي در جلسه هایی که… است بهتر ما دید از غیره،
نظر مّد آنچه هم آمدن ها با این با آقایان، بله سرانجام، و یافت ادامه روند این می کنید؟

شد. حاصل بود،

صاحب دیگر روح این (انسان!)، خوفناك اغواگر روح تجسم با که است گفتنی ولی ٢٦٥
شد آن بر انسان، جنس از قالبی در خود تجسم با آموزه، این پشِت روِح پس شد، تن
همانند تا کند پیدا را معبود جایگاه باید او راستا این در بگیرد. را مسیح جاي تا
آنجا دقیقًا من است… واتیکان رأس از سخن دیگر سخنی به شود. پرستیده مسیح
خدا پسر جانشین و خلیفه معنی [به «VICARIVS FILII DEI»:شده نوشته بودم.
می کردند-گروه استفاده خود جایگاه دادن نشان براي عنوان این از بسیار پاپ ها است.
می بینید بکشید خط رومی اعداد این زیر اگر و است. شده درج التین ابجد با و تألیف.]
است. جانشین و خلیفه یک او دیگر عبارت به خدا» پسر معناست:«جانشین این به
«جانشین است، جانشین یک او گرفتن. را چیزي جاي چه؛ یعنی جانشین که می دانید

خدا». پسر

انسان عدد که زیرا بشمارد را وحش عدد دارد، فهم هرکه گفت:«پس مقدس کتاب ٢٦٦
را «VICARIVS FILII DEI» عبارت است.» شش و شصت و ششصد عددش و است
حرف و است پنج عدد معادل «V» حرف بکشید؛ خط رومی اعداد زیر و بگیرید نظر در
جمع هم با را آنها و بگذارید نظر مورد حروف باالي را اعداد این یک… عدد معادل «I»

نمی آید. دست به شش و شصت و ششصد عدد مگر ببینید کنید

پرستیده خدا مانند و نشسته خدا هیکل در است:«او آمده مقدس کتاب در ٢٦٧
«جانشین یعنی شد خلیفه یک به تبدیل و مجسم ساده ظاهر به آموزه  ي آن می شود.»
اغواگر روح یک اینجا که پیداست وحشتناك! چه می کنید؟ مالحظه خدا». پسر
٣:٢ تسالونیکیان دوم خواندن با می توانید تمایل صورت در می شود! مطرح خوفناك

دهید. تشخیص را وضعیت

سیاسی نظام رأس در شیطان که داشت خواهید نظر مّد را مسئله این البته و ٢٦٨
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می دانند؟ را این نفر چند است. ملت هر بر حاکم
بلند بسیار کوهی به را او ابلیس «پس ٨:٤ متی کنید؟ یادداشت می خواهید آیا تألیف.]
می رساند! را او شخصیت این داد.» نشان بدو را آنها جالل و جهان ممالک همه  ي و برد
می دانست عیسی و بخشم.» تو به را همه این همانا کنی سجده مرا افتاده گفت:«اگر او

برد. خواهد ارث به را آنها همه ي که

بدبخت!» مقدس غلتندگان دسته ي و دار همان بگویند:«از هرچند ٢٦٩

گفته ي عین این شد.» خواهند زمین وارث «حلیمان شد! خواهد ما آِن از جهان ٢٧٠
دارید؟ توجه می کنید؟ مالحظه است. عیسی
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از گفت:«شیطان، چنین می شود، زمین وارث آنکه از آگاهی با عیسی کنید توجه ٢٧١
قرار خود مرجع را کتاب بی درنگ عیسی پیداست چنانکه است.» مکتوب شو. دور من

می کنید؟ مالحظه کن.» عبادت را خود خداي خداوند «تنها داد.
رئیس منظورم او کتاب مقدس، اِخبار اساس بر ترتیب همین به ترتیب، این به ٢٧٢
است، مذهب و دین از برتري تجسم خود که مردي در خویش تجسم از پس دیوهاست،
یکدست و متحد هم با را خود قدرت دو هر می کند. یکدست را خود حکومت و کلیسا

می کنید؟ مالحظه می سازد.
چه به بعد بود. روحیه یک حد در بود، روح یک شد، برون ضّدمسیح روح که زمانی ٢٧٣
شدن برون زمان در او دهید. قرار نظر مّد را ُمهر این شد… تبدیل سپس شد؟ تبدیل
خوب. بسیار داشت. ناسازگاري سر مسیح آموزه ي با عبارتی به بود، ضّدمسیح خود
«این برود. گناه جنگ به تا کرد برقرار را خود کلیساي مسیح او… کار ماهّیت سپس
است. دیگري کس براي این نیست. چنین حرف این منظور نیست. معنی این به سخن
می کنید؟ مالحظه نیست.» ما براي این دارد. سازگاري پیش صده ي فضاي با حرف این

به… شد تبدیل سپس است. ضّد» و «مخالف معناي به آنتی کنید، دقت
شد. داده تاجی او به اما بود بی تاج خود آمدن زمان در سوارکار که است گفتنی ٢٧٤
می کنید؟ مالحظه نداشت. تیري هیچ هرچند بود دست به کمان سفید اسب سوارکار

خود… خروج هنگام در پس
یک نمی شد که پیداست زیرا شد داده تاجی او به پسین مرحله ي در ترتیب این به ٢٧٥
مربوط عرفانی حرکت دوم گام در تجسم از پس روح همان ولی کرد. تاجگذاري را روح
تاجداري دروغین نبی به خود، دوم حرکت در سخنی به خود، نظر مّد احکام وضع به
را او اکنون اما و بود. ضّدمسیح روح عملکرد پیشبرد راستاي در تبدیل این شد. تبدیل
آن در می شود. دروغین] [نبی واقع به [تاج] آوردن چنگ به با پس می کنیم. مشاهده

می راند. فرمان سیاسی قدرت هاي بر شیطان و دارد را جایگاه این او فضا
ابعاد در کلیسایی قدرت تشکیل مقام در دینی، قدرت تصاحب ضمن اکنون هم ٢٧٦
در می توان را ملت این آن… در که نکردید دقت هیچ برادران، اي می گیرد. قرار جهانی
دو و می شود. بلند بّره هیبت در که است وحشی همان منظور دید، مکاشفه ١٣ باب
پیش تر وحش که کاري همان و است مدنی و کلیسایی قدرت نماد واقع در دارد شاخ

می کند. تکرار را بود داده انجام
داریم. کار و سر زنی با واقع در و است سیزده آمریکا عدد که است آن شگفت ٢٧٧
نوار سیزده ما پرچم در ابتدا می کند. ظهور مکاشفه ١٣ باب در که است شگفتی مایه ي
است سیزده» سیزده، سیزده، «سیزده، چیز همه عدد می شد. دیده ستاره سیزده با

می شود. ختم زن» زن، «زن، به چیز همه می شود. ختم این به راه ها تمام
است.) من پیش بینی (این فرامی رسد. کشور این در زنی زمامداري زمان سرانجام و ٢٧٨
ظهور که مورد هفت از بودم. گفته را موضوع این پیش سال سی که بیاورید یاد به
آن ورود براي می تواند که آقایی و شد. محقق مورد پنج بودم، کرده اِخبار را آنها
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پدیده اي چنین انتخاب به سیاست راه از است. شده مقام صاحب کند، زمینه سازي زن
خوب. بسیار دارد! افسوس جاي بله. ورزید. مبادرت

توجه نرسیم. مطلب اصل به است ممکن که هست گفتن براي سخن اندازه اي به ٢٧٩
مطلب این به باز فردا لزوم صورت در و نمی دارم نگه طوالنی زمان براي را شما کنید.

پرداخت. خواهیم
تمام او که است روشن همگان بر شیطان… وقتی باشید. داشته توجه کنید. دقت ٢٨٠
و تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می کند. هدایت را دنیا سیاسی نیروهاي
پادشاهی ها می بینید. را موضوع این ٨ آیه ي ٤ باب متی در اوست. خود ادعاي این
امر همین در باید را آنها کشتارهاي و جنگ ها کارزارها، چرایی هستند. او آِن از همه

کرد. لحاظ را نکته این باید پس کرد. جستجو
بد! چه بکشند. را همدیگر تا شد داده آنها به شمشیر نیست؟ غریب و عجیب مگر ٢٨١

کنید. توجه اکنون
خود کار او ولی بود. نشده بهره مند کلیسایی قدرت از هنوز کار آن انجام زمان در او ٢٨٢
تبدیل تعلیمی گرایش آن و کرد. آغاز غلط، تعلیم یک به مربوط دیوي کارگیري به با را

یافت. تجسم دروغین نبی یک کسوت در آموزه آن شد. [ثابت] آموزه اي به
روم، به بلکه نرفت اسرائیل به روي هیچ  به  او رفت. درست مکانی به او سپس و ٢٨٣

روم. نیقیه ي به
کلیسا ترتیب این به و کردند. انتخاب اعظم اسقف یک آنها و شد برگزار شورا ٢٨٤
سفید اسب از فروانداخت. را خود کمان سپس کردند. متحد و یکدست را حکومت و
ماهّیت بگذراند. تیغ دم از را خود مخالفان تا شد سوار آتشگون سرخ اسب بر شد. پیاده
چگونه کنید نگاه داریم! کار و سر شخص یک با روند کل در است. چنین شما ُمهر
دو هر باشید کرده دقت چنانکه می تازد، پیش جاودانگی سوي به خود اسب بر سوار

ساخت. یکدست و متحد هم با را خود قدرت
چه باشد، شگفت انگیز امري چنین هرچند می کوشند. راستا همین در هم اکنون ٢٨٥
آن لوییزویل… باپتیست جماعت اعضاي از یکی امروز اما فروبمانید. آن دریافت از بسا
بله. شنیدند؟ را آن نفر چند و… کرد مطرح را چیزي گوینده  شنیدید. رادیو در را
کلیساي به نیست قرار گفتند کلیسا به آنها است. قرار این از موضوع بله، می بینید؟
رسیدن… شود. اقدام آنها با مشارکت راستاي در است شایسته ولی بپیوندیم کاتولیک
خود قوم براي را ُمهرها این محتواي خدا لوییزویل، در مسئله این طرح زمان هم
هم با دو هر که می کنید مالحظه نکنید!» را کار «این که دهد نشان تا ساخت آشکار
دکل یک روي بر [نوح] کشتی در کبوتر و کالغ که باشید داشته یاد به می کنند؟ کار

باشید. داشته یاد به را مسئله این دارد جا یقینًا. نشستند.
ترتیب این به می کند، یکپارچه و یکدست را خود حاکمیت او که درمی یابیم پس ٢٨٦
اوصاف این با می شود. جایگاه صاحب کلیسا و حکومت واحد فضاي در روحانی مقام که
خواسته ي هر بر می تواند آنگاه می دهد. شکل را خود مذهب او کنید؟ چه می خواهید
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گذشته در کند. اعدام را ناسازگار صداي هر دارد حق حتی و بپوشاند. عمل جامه ي خود
سرکوب براي گذشته در چه… او و اوست. گذشته ي عملکرد دقیقًا این کرد. را کار همین
داشتند، ابا او جزمی اصول با شدن همسو از کالم از پاسداري ضمن که راستین مقدسان

کشت. را آنها کرد. را کار همین
درس آغازین کلیساي و نیقیه عصر درباره ي که عزیزانی شما و وایل لی برادر حال، ٢٨٧
کتاب به دارید تمایل چنانچه خیر. یا خوانده اید را مطلب این آیا نمی دانم می دهند،

بخوانید. را مطلب این و کرده مراجعه اشموکر پرُجالل اصالح
[یکی هیپو شهر قدیس آگوستین اینکه بر مبنی برمی خورید توضیحی به آنجا در ٢٨٨
کلیساي کشیشی جایگاه به رسیدن زمان در تألیف.] کنونی-گروه تونس شهرهاي از
ولی شود افاضه آگوستین بر خواست روح القدس شد. گشوده رویش بر فیضی در روم،
او دارند؟ آگاهی امر این از معلمان شما از نفر چند کرد. رد را مقدس امر این او
که است امروزي پروتستان کلیساي از نمونه اي دقیقًا این نشد. روح القدس پذیراي
را مضمونی چنین با سند ي  و برگشت هیپو شهر به او است. نشده  روح القدس پذیراي
است این در خدا رضامندي و خشنودي خداست. جانب از مکاشفه اي کرد:«این امضا

کشته شود.» نپذیرد، را کاتولیک کلیساي مکاشفه ي هرکس که
آگوستین زمان «از می کنم، قول نقل قصص الشهدا از اینجا من دهید. گوش اکنون ٢٨٩
است:«کلیساي آمده چنین روم تاریخ قصص الشهدا در «١٥٨٦ سال تا قدیس هیپو
باز توصیفی چنین با مگر رساند.» قتل به را پروتستان میلیون هشت و شصت کاتولیک
سرخ اسب بر سوار مگر شد؟ آتشین سرخ او دست در شمشیر که است شگفتی جاي
در ُمهر. محتواي از این سوارکار. همان قدرت؛ همان دارد؟ اشاره چه به نبود؟ آتشگون
کسانی همه ي اضافه ي به پذیرفتند را میلیون» هشت و «شصت رقم قصص الشهدا تاریخ
میلیون ها تاریکی، عصر در کند! رحم خدا بودند. کشته چهارچوب این از خارج در که
در نشدند حاضر زیرا رسیدند قتل به دیگر شکل هاي به و شدند شیران خوراك تن

آورند. فرود تعظیم سر کاتولیک جزمی اصول مقابل
شب.»-گروه تمام هست. بسیار می گویند:«فرصت [جماعت داریم؟ زمان چقدر ٢٩٠
نکته اي شوید همراه من با اگر می خوانم. را مطلبی شما اجازه ي با خوب. بسیار تألیف.]
مطلب این االن همین بکشیم. تصویر به را این دقایقی براي بیایید داد. خواهم نشان را
باب برویم، مکاشفه کتاب سراغ به بیایید خواند. خواهیم را آن و کرد خطور ذهنم به
هرچه دقت با می کنم، قرائت وقتی پس بله. داریم. فرصت دقیقه پانزده هنوز ١٧مکاشفه.
می خواهم کرده اید، باز را خود مقدس هاي کتاب که عزیزانی شما کنید. گوش تمام تر

کنید. پیدا را آن تا دهم فرصت کمی شما به
مطلب آن اشموکر پُرجالل اصالح کتاب در بردي؟ پی مطلب عمق به آیا لی، ٢٩١
واتیکان در که است روم قصص الشهدا از برگرفته درست و دارید، توجه دیدم، را

است. موجود
آغاز بودند، شده شاگرد قدیس پاتریک خدمت برکت به که افرادي جفاي با آن و ٢٩٢
منتسب قدیسان از را قدیس پاتریک باز که دارد شگفتی جاي توصیف این با می شود.
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می دانید شما و بود کاتولیک من اندازه ي به قدیس پاتریک بله! آوردند. شمار به خود
از او بود. بیزار کلیسایی آموزه ي از او می کنید؟ مالحظه هستم. کاتولیک چقدر من که
ایرلند به حال به تا آیا حتی… قدیس پاتریک آقا. بله، کرد. خودداري پاپ نزد به رفتن
این نفر چند نبود. پاتریک اسمش می دانید، کرد؟ تحصیل او که جایی رفته اید، شمالی
به داد. دست از را خود کوچک خواهر او است. درست بود. سوکات نامش می دانند؟ را

خوب. بسیار می کنید؟ مالحظه آنها… که باشید داشته یاد
کنند. جمع را خود حواس عزیزان همه ي مکاشفه. ١٧ باب کنید، توجه اکنون ٢٩٣

دهد. تعلیم را شما روح القدس اکنون دهید اجازه
آمد… داشتند، را پیاله هفت که فرشته اي هفت آن از یکی …

هفتگانه اشاره هاي این درباره ي هست. پیاله هفت می کنید مالحظه چنانکه پس ٢٩٤
به ترتیب همین به و بالیا از پس که است گفتنی ماست بررسی مورد اکنون هم که
و شدند ُمهر دفتر یک در سراسر چون می دهد رخ همزمان همه کلیسا اعصار دنبال
دیگري به یکی از می دهد، رخ زنجیره وار چیز همه می گیرد. بر در را موارد همه  ي این
می کنند، کار روح دو واقع در امور. مابقی و امور مابقی ترتیب همین به و می یابد ادامه

می کنید؟ مالحظه شیطان. دیگر سویی از و خدا سو یک از
بر که را بزرگ فاحشه ي آن قضاي تا بیا گفت… کرده، خطاب من به و …

دهم. نشان تو به است… نشسته بسیار آب هاي
است. [بسیار]» «آب هاي از سخن کنید توجه اینجا چنانکه حال ٢٩٥

یعنی کلیسا در زن باشد. مرد یک نمی تواند زن. یک کیست؟ «فاحشه» از منظور ٢٩٦
این از مواردي و مسیح عروس از سخن چرا؟ کلیسا. چیست؟ نماد مقدس کتاب در

کلیساست. نماد زن هستید متوجه است. دست
این ١٥ آیه ي کنید. نگاه قسمت این به چیست؟ بسیار» «آب هاي از منظور پس ٢٩٧

بخوانیم. را بخش
است، نشسته فاحشه که آنجایی دیدي، که آب هایی می گوید مرا و

می باشد. زبان ها و امت ها و جماعت ها… و قوم ها…
که:«بر است آمده کنید دقت چنانکه و می کند فرمانروایی دنیا بر کلیسا این ٢٩٨

است.» نشسته بسیار آب هاي
پذیرش (با است روحانی زناي مراد کردند، زنا او با جهان پادشاهان که
از زمین ساکنان و نقوالوي گري) به دادن تن با بیانی به زن، آن آموزه ي

شدند. مست او زناي َخمر
تو… است! مستان جمیع از سخن ٢٩٩

دیدم… را زنی و برد بیابان به روح در مرا پس
منظور که است معترف کاتولیک کلیساي خود داشتید؟ برداشتی چه این از ٣٠٠
اذعان چنین خود نوشته هاي در می دانند؟ را موضوع این نفر چند آنهاست. کلیساي
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یک دقیقًا. دارد، عنوانی چنین است. ما ایمان واقعیت هاي [کتاب] منظورم داشته اند.
خوب. بسیار بله. است. کرده تألیف را اثر این سّنتی کشیش

شده سوار قرمزي وحش بر دیدم را زنی و برد بیابان به روح در مرا پس
داشت. شاخ ده و سر هفت و بود پُر کفر نام هاي از که

«و- شده گفته اینجا که می بینید کنید. توجه سر» «هفت نماد به اینجا در اکنون ٣٠١
بنا کوه هفت بر روم است.» نشسته آنها بر زن که می باشد کوه هفت سر، هفت این و-و…
«هفت از سخن دقیقًا ندارد، وجود موردش در اشتباهی هیچ می کنید؟ دقت است. شده

غیره. و هستند پادشاه ده منظور اینجا می دانید چنانکه شاخ» هفت «و است. سر»
مروارید و جواهر و طال به و بود… ملبّس قرمز… و ارغوانی به زن آن و
خود زناي نجاسات و خبائث از پر خود دست به زرّین پیاله اي و مزیّن…

داشت.
خدا به نسبت که می دهد» «تعلیم دارید دقت می کند» «زنا ضّدمسیح روح آن ٣٠٢
مرتکب ولی باشد عروس او که می رفت انتظار می کنید؟ مالحظه شوند. زنا مرتکب
بود. داده انجام حّوا که شد کاري همان مرتکب کلیسا می کنید؟ توجه شد. زنا

می کنید؟ مالحظه
عظیم… بابل و ِسّر بود مرقوم اسم این پیشانی اش بر و

است. روم همان «بابل» که است روشن همگان بر و ٣٠٣

دنیا. خبائث و فواحش مادر و …
دهید. گوش ٦ آیه ي به و ٣٠٤

از و عیسی شهداي خون از و مقدسین خون از مست دیدم، را زن آن و
نمودم.  تعجب بی نهایت او دیدن

وجود «با است! شده جذاب اصطالح به دیگر چیزهاي و صلیب آویختن با او ٣٠٥
شگفتی مایه ي امر این باشد؟» مست مقدسین خون از او می شود چگونه توصیفی چنین

ساخت. خواهد بازگو او براي را امر این [خداوند] اما شد. [یوحنا]
که… را وحش آن و… زن ِسرّ من شدي؟ متعجب چرا گفت مرا فرشته و

کنید. دقت است، دیگر چیزي این نیست. نهفته ُمهر یک در این پس ٣٠٦

می نمایم. بیان تو به اوست حامل که دارد شاخ ده و سر هفت …
است، (بی پایه برآمد خواهد هاویه از و نیست و بود دیدي، که وحش… آن
که آنانی جز زمین ساکنان و رفت خواهد هالکت به و است) پاپ منظور
برگزیدگان (منظور است مرقوم حیات دفتر در عالم بناي از ایشان نام هاي

عالم… بناي از کنید)، توجه است،
شرکت بیداري در شما وقتی شد؟ ثبت حیات دفتر در شما نام زمانی چه و چگونه ٣٠٧

عالم.» بناي «از آقا. خیر، داشتید؟
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ظاهر و نیست و بود… که وحش آن دیدن از افتاد خواهند حیرت در …
شد. خواهد

«آن شد. خواهد او جانشین دیگري و ُمرد خواهد یکی «وحش» کنید، مالحظه ٣٠٨
سوي به سرراست چنین این و نیست.» و بود نیست. و بود آنکه نیست. و بود که وحش

بله. می کنید؟ مالحظه می رود. هالکت
دارد. حکمت که ذهنی اینجاست

است؟ حکمت آنها از یکی و دارد وجود روحانی عطاي نُه که می دانند نفر چند ٣٠٩
بله. تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت

است. نشسته آنها بر زن که می باشد کوه هفت سر، هفت این
دقت هستید. الل و کر و کور کامًال بی گمان هستید ناتوان امر این دریافت از اگر ٣١٠

آري. می کنید؟
دیگري… و هست (نرون) یکی و افتاده اند پنج که هستند پادشاه هفت و …

بماند. اندکی می باید آید چون و است نیامده هنوز
را مسیحیان و کشید آتش به را شهر او باشید. داشته یاد به را نرون کار دارد جا ٣١١
بود، شده بسته اسب یک به که گاري روي بر را خود مادر و خواند. آتش سوزي عاملین
می بلعید، فرو خود در را روم آتش که حالی در و گرداند. خیابان ها در را او و گذاشت

بله. می کرد. خوش گذرانی مرد این
است… هشتمین نیست، و بود که وحش آن و

ضّدمسیح روح تاجگذاري سپس و تجسم با شد. تبدیل پاپی روم به بت پرست روم ٣١٢
با حکومتی و کلیسایی جایگاه دو هر در شد، روم تاجدار پادشاه او افتاد. اتفاق امر این

می کنید؟ مالحظه هست. بسیار باره این در گفتنی کنید، دقت برادر! هم.
آنها می رسد؟ انتها به زمانی (چه هالکت… به و است هفت آن از و… …

می رود. نمی دهند.)… تغییر را خود نظام هرگز
نیافته اند سلطنت هنوز که هستند پادشاه ده دیدي، که شاخ ده آن و …

می یابند. قدرت پادشاهان چون وحش با ساعت یک بلکه
«اینها می شوید. متوجه که البته است، خودکامه حاکمان منظور اینجا که پیداست ٣١٣
به کنید. توجه قسمت این به اکنون دارند. هدف» «یک سخنی به دارند.» رأي یک

می کنید؟ مالحظه نیست. کمونیسم درباره ي عنوان هیچ
می دهند. وحش به را خود قدرت و قوّت و دارند رأي یک اینها

زیرا آمد خواهد غالب ایشان بر برّه و نمود خواهند جنگ برّه با ایشان
که هستند وي با که نیز آنانی و است پادشاهان پادشاه و رب االرباب او که

امین اند. و برگزیده و خوانده شده…
است، نشسته فاحشه که آنجایی دیدي، که آب هایی می گوید مرا و

می باشد. زبان ها و امت ها و جماعت ها… و قوم ها…
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داشت خواهند دشمن را فاحشه اینها وحش، و دیدي که شاخ ده اما و …
را او و کردم)… صحبت باره این در (دیشب شکست خواهند را عهد آن و
آتش به را او و خورد خواهند را گوشتش و نمود خواهند عریان و بینوا

سوزانید. خواهند
می گویند:«واي سایرین و ناخدایان مقدس کتاب گفته ي به که می دانستید هیچ ٣١٤

می کنید؟ مالحظه آمد!» تو عقوبت ساعت یک در که زیرا بزرگ! شهر اي واي،
رأي یک و آرند جا به را او اراده  ي که است نهاده ایشان دل در خدا زیرا

شود. تمام خدا کالم تا بدهند وحش به را خود سلطنت شده،
سلطنت جهان پادشاهان بر که است عظیم شهر آن دیدي، که زنی و …

می کند.
بر ما نمی کند. سلطنت جهان بر روسیه ببرید. نام من براي را آنها از یکی بفرمایید ٣١٥
مانند می کند… سلطنت جهان بر که هست پادشاه یک تنها نمی کنیم. سلطنت جهان
مطیع همه آسمان زیر ملت هاي می گرفت. بر در را انگشتان تکاتک که نبوکدنصر آهن

هستند. روم
اختیار او بجنگد؟» او با می تواند کسی گفتند:«چه که نیست شگفتی جاي ٣١٦
تألیف.] می زند-گروه بشکن یکبار برانهام [برادر کند اعالم را سالمتی» و دارد:«صلح
آنگاه- نکنید.» جنگ بگویند:«دیگر اتفاق به کاتولیک ها اگر می یابد. فیصله چنین این
کارهایی است قادر کسی «چه بس. و همین کشید، خواهند دست جنگ از مردم آنگاه
که معجزاتی «از است. درست کس. هیچ که پیداست برساند؟» انجام به را می کند او که
برخوردار جنگ توقف براي الزم توانایی از او می شوند.» شگفت زده می رساند، ظهور به
همین کنید.» کند:«تمامش امر که بس همین می زند.] بشکن یکبار برانهام [برادر است.

روي. هیچ  به  کرد؟ خواهد را کار این که می کنید فکر آیا اما بس. و
بکشند.» را یکدیگر باید آنها بکشند. را همدیگر باید که:«آنها پیداست کنید، توجه ٣١٧
دست سپس کرد. عمل واقع به بزرگ» «شمشیر اما نبود کمانش در تیري راه آغاز در
همان دقیقًا شد؛ آتشگون سرخ اسب بر] سوار و [پیاده سفید اسب از و زد کشتار به

است. گرفته دست به را خود شمشیر که شیطان یعنی است شخصیت
شمشیر به گیرد شمشیر است:«هرکه چنین عیسی گفته ي گفت؟ چه عیسی ٣١٨
که زمانی شب آن در می کنید؟ توجه آیا کنید. مثل به مقابله مبادا پس شود.» هالك
الگو عیسی از می کنید؟ مالحظه گفت. چنین عیسی کشید را خود شمشیر پطرس

کنید. پایداري راه در چنین این و بگیرید
به شمشیر او است. شمشیر صاحب دیگر [سوارکار] که باشید داشته یاد به پس ٣١٩

می خرامد. خود مخالفان خون میان در می تازد، آتشگون اسب بر می شود، ظاهر دست
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت کردید؟ درك را موضوع اکنون آیا ٣٢٠
بسیار [«آمین.»] است؟ شده دریافتی عزیزان از نفر چند براي ُمهر محتواي اکنون
بله. مگرنه؟ شود.» هالك شمشیر به گیرد شمشیر «هرکه گفت؟ چه عیسی خوب.
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به دست او پادشاهی قلمرو به متعلق افراد و سوارکار این عصر خالل در و خوب.
با مسیح عیسی آمدن زمان در پس ریختند. را مقدس شهیدان خون و زدند کشتار
شود.» هالك شمشیر به گیرد شمشیر «هرکه شد. خواهند کشته او مقدس شمشیر
میلیون ها اعصار آن سراسر در و برگرفتند را ضّدمسیح و جزمی اصول شمشیر آنها
کالم همانا که شمشیر با مسیح هرگاه پس و کشتند. را راستین و حقیقی پرستشگر
هالك دستش به و او حضور در دشمن هر برگردد، باشد، مقدسش دهان از برآمده

کشت.» خواهد را دشمن «او دارید؟ ایمان مسئله این به آیا شد. خواهد
می شود روشن چنین شویم. معطوف مکاشفه کتاب روي بر دقیقه اي چند بیایید ٣٢١
.١١:١٩ مکاشفه است. کالم از برآمده سخنی اینکه یا است من ادعاي تنها سخن این که

و امین سوارش که سفید اسبی ناگاه و (آمین) گشوده را آسمان دیدم و
می نماید. جنگ و داوري عدل به و دارد نام حق

بسیار… افسرهاي سرش… بر و آتش شعله ي چون… چشمانش و
تاج وي سر بر مقدسان باشید کرده توجه چنانکه کنید، دقت برادر! ٣٢٢

گذاشت. خواهند
نمی داند. را آن کس هیچ  خودش… جز که دارد مرقوم اسمی و …

آن مفهوم به نیستیم، آگاه آن از ما نیستیم، قادر ما که باشید داشته خاطر به ٣٢٣
بخوانیم. را آن بیایید به…» بود ملّبس او «و کنید. توجه

(نه می خوانند. خدا کلمه ي را او نام و دارد بر در خون آلود جامه اي و
«می خوانند») بلکه «هست» اینکه

او» «نام هاي نه کنید، توجه اکنون می کنید؟ مالحظه هستند. یک کلمه و او زیرا ٣٢٤
را. دیگر نام هاي نه می شناسد را نام یک تنها می خوانند.» خدا کلمه ي را او «نام خیر!
پاك و سفید کتان به و سفید اسب هاي بر آسمانند، در که لشکرهایی و
می کنید؟) مالحظه هستند. عادل مقدسان (آنها می آمدند. او عقب از ملبّس

بسیار گیرد…» شمشیر «هرکه گفت؟ چه عیسی باشید. داشته توجه اکنون ٣٢٥
شمشیر «او شد. خواهد دچار فرجامی چنین به آتشگون سرخ اسب سوارکار خوب،
قتل به اعصار خالل در را آنها از تن میلیون هشت و شصت بسا چه برمی دارد…» را
به گیرد شمشیر است:«هرکه عیسی سخن این اما بیشتر. هم شاید باشی، رسانده

کنید. دقت شود.» هالك شمشیر
می آید… بیرون تیز شمشیري دهانش از و

هر از است برنده تر و مقتدر و زنده خدا کالم است:«زیرا آمده ٤ باب عبرانیان در ٣٢٦
چه کالم این و را.» مغز و مفاصل و روح و نَفس کند جدا تا فرورونده، و َدم دو شمشیر

است. درست است.» قلب نّیت هاي و افکار «ممّیز دارد؟ ویژگی
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آن به تا می آید بیرون تیز شمشیري َدم… دو شمشیري دهانش از …
چرُخشت او و نمود خواهد حکمرانی آهنین عصاي به را آنها و بزند را امت ها

می افشرد. خود پاي زیر را قادرمطلق خداي خشم و غضب َخمر
رب االرباب. و پادشاهان پادشاه یعنی است مرقوم نامی او ران و لباس بر و

توجه با و داشتند ناسازگاري سر الهی کالم با دغل باز گمراه کنندگان عنوان به ٣٢٧
نیروهاي هم شیطان که… می شود چنین نیستند، آن با شدن همگام به حاضر اینکه
و متحد یکجا را آنها اینجا در او پس روحانی و دینی نیروهاي هم و داشت سیاسی
جایگاه صاحب ملت هر در که می آورد پدید کلیسایی ترتیب بدین و می کند یکدست
آتشگون اسب روي بر سفید اسب روي از پس بار… میلیون میلیون ها او و می شود. برتر

تاخت. پیش چنین و گرفت دست در را خود شمشیر و پرید خود
بود کرده تحریف دروغین آموزه اي ارائه ي با که امري خدا:«همان گفته ي به اما ٣٢٨
امر آن سالح به و برخاست خواهد قدرتمندانه بود کوشیده آن تحریف در دقیق تر یا
مسیح عیسی برابر در که پدیده اي هر و او مسیح، عیسی پاك لب هاي از برآمده مقدس

آمین. شد.» خواهد نابود بایستد،
[جماعت دارید؟ دوست را عیسی آیا دوم. ُمهر ماهّیت و محتوا از هم این ٣٢٩
وجد به [جماعت است. خداوند قول این زیبا! چه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
امور این تمام و رؤیاها و مکاشفه این مگر خدا! بر ستایش می کنند.] شادي و آمده
بلند را خود دستان پس می دانند؟ را این نفر چند نمی کند! اشاره نکته یک به-به یکجا
یاد به باشد! چنین باید است. درست بردند. باال را خود دستان نفر صدها اینجا کنید.

دوستان! است. چنین که باشید داشته
است، لبریز خون زان که است چشمه اي
عمانوئیل؛ رگ هاي از شده جاري خوِن ِز

غوطه خوران، سیالب در گنهکاران که آنجاست
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از

اگر دوستان، نداشتی. باورش حال به تا چنانچه باش داشته ایمان خدا به بیا، پس ٣٣٠
مبادا سپارید، اقبال و شانس دست به را آن مبادا دارد وجود مسئله اي شما زندگی در

کنید. چنین
بر بار چهار برانهام [برادر است. وقوع شرف در چیزي رسیده ایم. نقطه این به ما ٣٣١
نیستم. آگاه هم زمانش از نمی دانم. را چرایش تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر روي
رخ باید اما نیستم. آگاه آن وقوع زمان از هرچند است وقوع شرف در امري می دانم ولی
آشکار را آن اینکه جز نمی کند کاري او می سازد. مکشوف را آن اکنون خدا زیرا دهد
امور این وقوع او و می سازد. آشکار را آن اول خدا .٣ باب عاموس نماید. مکشوف و
پیغام آور ظهور هنگام کلیسایی هفتم عصر پایان در و داد. وعده را واپسین روزگار در
آنها و شده برداشته ُمهرها آن از پرده  شد، خواهد مکشوف امر آن بود. خواهد چنین
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آن به دوست، اي است. خداوند نام در این اکنون می شوند. مکشوف همین جا اینک هم
شوید! خارج بابل از آقا. بله، باش. داشته ایمان

شده نیم و نُه ساعت من… زیرا کنم. عنوان را مطلبی مایلم بحث پایان از پیش ٣٣٢
است. وقت سر و موقع به درست است.

روزنامه اي شدیم. پیاده هواپیما از هند کشور در بیلی همراه سفرم آخرین در ٣٣٣
در بود. شده چاپ انگلیسی زبان به روزنامه شدم، آن مطالعه ي سرگرم من و آوردند
در پرندگان زیرا شده تمام زمین لرزه چشم می خورد:«بی گمان به جمله این روزنامه

بود. افتاده جالبی اتفاق آنها… بود. شده جزئیات پردازي سپس هستند.» بازگشت حال
می سازند. حصار سنگ ها با آنجا اهالی ندارند. شده بافته حصارهاي ما مانند هند در ٣٣٤
هند در می دهند. قرار هم روي را سنگ ها می سازند، سنگ با را خود خانه هاي بسیاري
خیابان در مردم جا همه و کلکته در است. گرم جا همه هواي کوهستانی، مناطق از جدا

می کنند. نرم پنجه و دست آن نظیر پدیده هایی و مرگبار گرسنگی با و می خوابند
طرف آن تا قسمت این از درست و می سازند. برج هایی خود خانه هاي براي آنها ٣٣٥
را آن و می کنند درست برج خود خانه هاي براي می کنند. حصارکشی خود خانه ي
تا دور همه، و خود گاوهاي براي چاه حفر از پس آنها می کنند. برقرار چاه کنار جایی

می کنند. حصارکشی دور
و می روند سنگ ها این میان کوچک پرندگان می دانید داد. رخ چیزي یکباره به و ٣٣٦
ولی می کنند. بزرگ را خود جوجه هاي فضاها آن در و می سازند آشیانه خود براي آنجا

می دهد. رخ اتفاقی ناگهان
تا می مانند دیوارها سایه ي زیر و می آیند بیرون گاوها هوا شدن گرم با روز هر ٣٣٧

شوند. خنک
پرندگان تصادفی طور به و می کنند. زندگی آنجا در هم کوچک پرندگان این تمام و ٣٣٨
گفتیم؟ چه پرندگان درباره ي روزي که می دانید هیچ نامعلومی… دلیل به کوچک
بیرون سنگ ها الي از پرندگان تمامی نامعلومی دلیل به بنا روزي می کنید؟ مالحظه
کشتزارها و باغ  ها سوي به آنها بازنگشتند. خود النه هاي به دیگر پرواز از پس و آمدند.

نشستند. زمین روي بر حتی دیگر مکان هر و درختان روي بر و کرده پرواز
می کردند. پرهیز شدن نزدیک از هم گوسفندان نمی شدند. نزدیک دیگر گاوها ٣٣٩
آنها است. شیوه بهترین این یکدیگر چسباندند. به را خود و ماندند کشتزارها در آنها

است. وقوع شرف در چیزي می دانستند
فروریخت. یکجا همه چیز و حصارها و دیوارها و داد رخ زمین لرزه اي ناگهان سپس ٣٤٠

نبودند پیدا که بود روز چهار یا سه بازگشتند. کوچک پرندگان رخداد این از پس ٣٤١
تمام دیگر زمین لرزه گفتند:«بی گمان هم مردم برگشتند. خود محل به تدریج به ولی

هستند.» بازگشت حال در پرندگان زیرا شده
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گوسفند و گاو پرندگان، تا دهد ترتیبی است قادر که خدایی ندارید باور مگر چرا؟ ٣٤٢
امن مکانی سوي به را پرندگان می تواند که خداست همان باز شوند، نوح کشتی وارد

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست دهد؟ پرواز
تمام و است. وقوع شرف در امري می کنم. عنوان را مطلب این دهید اجازه برادر ٣٤٣
جهت به [عده اي] و هستند فروریختن حال در کلیسایی قدیمی و بزرگ دیوارهاي این
چنین است، واقعی اینجا من حضور که اندازه همان گشت. خواهند باز آنجا به سازش
وحش» از «تصویري است، واقعی اینجا من حضور که اندازه همان می دهد. رخ چیزي
چنین هرگاه کنید، گوش شده اند. پذیرا را آن ملت این خدا کالم اساس بر و هست
شوید! دور کنید. دوري دیوارها آن از که است درست داد، دست شما به غریبی احساس
این همه ي از آیید! بیرون آن میان از بکنید! را کار این مبادا شد. خواهید هالك آنجا
از کنید. پرواز امن منطقه ي سوي به تمام تر هرچه شتاب با کنید! خروج چهارچوب ها

کند. رحم شما بر بخواهید خدا
خواهم چنین هم من پس بود متدیست مادرم که:«بله، باشید دلخوش چنین مبادا ٣٤٤
روي- هیچ به کنید. چنین مبادا بود.» خواهم چنین هم من پس بود باپتیست پدرم بود.

نکنید. خطر عنوان هیچ به
هرچه شتاب با پس خداست. کالم همان فقیر و ساده کسوتی وجود با الهی امر این ٣٤٥
روح از را شما خدا که باشد گیرید پناه آنجا و کنید پرواز مسیح عیسی سوي به تمام تر
بود خواهید الهی امر آن پی در شما که فرامی رسد ساعتی زیرا سازد. پُر خویش قدوس

بکنید. را کار این حتمًا پس بود. نخواهد دسترس در دیگر ولی
کنیم. خم را خود سرهاي لحظاتی براي

ساعت آن به می لرزم. خود به و می ایستم اینجا گاه خداوندا، آسمانی، پدر اي ٣٤٦
ندارد. وجود توقفش امکان من… و می شود نزدیک که می کنم فکر وحشتناکی
مردم «چرا که می کنم فکر موضوع این به است. شده اعالم پیش از آن فرارسیدن
در اما نمی شوند؟» حاضر خدا کالم پذیرفتن براي چرا و نمی آیند؟ کردن گوش براي

نیستند. پذیرا پس زد خواهند باز سر آنها گفتی تو-تو که-که می دانم حال عین
گشوده هنگام و است. شده ثبت بّره حیات دفتر در نامشان که هستند افرادي اما ٣٤٧
سخن آنها با روح القدس و می بینند آنجا در را خود نام افرادي چنین ُمهرها این شدن
چنین احدي داشت، باز حرکت این از را آنها نمی توان می شوند. حاضر آنها می گوید.
می کنی رهبري را آنها تو زیرا می شوند وارد آنها روي بهر کس. هیچ بله، ندارد، را توانی
آن هستی! خدا تو کردي. راهنمایی را گاوها و میش ها کوچک، پرندگان آن همچنانکه
به حیوان یک غریزه ي اگر شوند! دور باید که آگاهند خود غریزه  ي اساس بر حیوانات
که کلیسایی براي روح القدس پیداست پس گیرد فاصله خطر از که می دهد هشدار او

کرد! خواهد چه است، روح القدس پُري از برخورداري مدعی
ببخش. را ما کاستی هاي و قصور تمامی خداوندا، کن. رحم ما بر پروردگارا، ٣٤٨
بایستند دیوارها کنار مردم بگذاریم و شویم حاضر منبر این پاي اینجا فقط نمی خواهیم
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خداوند بود.» شنیدنی موعظه  اي بگویند:«بله، و بروند بعد و آید درد به عضالتشان و
اشتباهی اگر خداوندا، کنی. تفتیش را ما قلب هاي اینکه تمّنا می خواهد. حرکت ما از
شده دیر دیگر که فرابرسد ساعتی نگذاري اینکه تمّنا شویم. آگاه بگذار دارد وجود

بیازما. مرا پروردگارا فرما. تفتیش مرا باشد.
در و کرده ام مشاهده را ُمهرها آن شدن برداشته و دارم حضور اینجا خدا فیض به ٣٤٩
وقوع از پیش، هفته ها تو شدم. حاضر عزیزان به کردنشان بازگو براي جایگاهی چنین

است. مهّیا عزیزان نزد اینجا الهی امر این پدر اي اکنون و کردي. اِخبار امري چنین
نمی دانیم… پروردگارا، فرما. تفتیش مرا درون و قلب بیازما. مرا خداوند، اي اکنون ٣٥٠
است آن در ناشایستی مورد اگر خداوندا و افکنی. نظر ما زندگی به می خواهیم تو از
کنیم؛ اصالح را آن درنگی هیچ بی می خواهیم فرمایی. بازگو ما براي را آن اینکه تمّنا
می تواند که سفید کننده اي وجود با پاك، خون آن از لبریز چشمه اي وجود با حاال همین
درونی بی ایمانی هرگونه هم و جان هم می خواهیم سازد، پاك را ما بی ایمانی و گناهان

ساز. پاك ما از را آن خداوندا، فرما، امداد را ما بی ایمانی خدایا بریم. فرو آن در را خود
و رازناك رعد آن غّرش زمان در هستیم. شدن ربوده براي فیض دریافت خواهان ٣٥١
خداوندا باشیم. الهی امر آن دریافت به قادر و آماده  می خواهیم کلیسا، شدن برگرفته

فرما. عطا را این
خود کوتاهی هاي به چنانچه و بنگریم. آن به بگذار بیازما. کالمت با را ما خداوندا، ٣٥٢
از ولی گرفته اند تعمید عناوین با که دارند حضور اینجا عزیزانی خداوندا ببریم… پی

باشم… امین پولس مانند که باشد نمی دانند! چیزي راستین و اصیل تعمید
می کردند فریاد که برخورد شاگردانی به افسس باالیی نواحی از گذر هنگام در او ٣٥٣
جمع آن به او می کردند. تجربه را پُرجالل و زیبا اوقاتی و می دادند سر شادي بانگ و
آنها کرده اید؟» دریافت را روح القدس آورده اید، ایمان که زمانی گفت:«از شاگردان از
گرفته اید؟» تعمید چه به پرسید:«پس باز و نمی دانستند. چیزي روح القدس درباره ي
به بود تعمیدي این ولی بودند گرفته تعمید بزرگوار و مقدس نبی آن دست به آنها
باز تا کرد امر را آنان پولس گرفتند. تعمید مسیح عیسی نام در دوباره پس توبه. جهت

بگیرند. تعمید
کالمت! روشنایی پرتو زیر خداوندا،

باقی  فرصت تا فرامی خوانم را نگرفته اند تعمید مسیح عیسی نام در که عزیزانی ٣٥٤
بشتابند. آب سوي به بی درنگ است

را شما مسیح عیسی نام در نشده اید پُر روح القدس از هنوز که عزیزانی شما ٣٥٥
تقدیس را وجودتان سراسر روح القدس که هنگامی تا و بیفتید زانوان بر تا می خوانم
چنان جانتان خدا، پیشگاه در بودن برکت از تا بمانید] زانو [بر نشوید. بلند نکرده،
زندگی سراسر در و باشید او با شدن همگام و خدمت آرزوي در تنها که گردد خشنود

کنید. کار او دست در دست خود
مسیح. عیسی نام در سازد، ملزم را شما خدا تا می کنم دعا کن. عطا را این ٣٥٦
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می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا

می دارید؟ دوست را او راستی به آیا
پرداخته را نجاتم بهاي و

جلجتا. در درختی بر
اینجا عزیزانی تألیف.] می کند-گروه زمزمه را می دارم دوستش سرود برانهام [برادر ٣٥٧
بگیرند تعمید باید که می کنند حس می کنند، حس خود در نیازي امشب که نشسته اند
شده مکشوف شما بر این واقفید خود نیاز از شما دارند. روح القدس تعمید به نیاز یا
را الهی امر آن نمی تواند کس هیچ شوید. آورده یاد به دعاها در که می خواهید و است
شما به را روح القدس نمی توانیم ولی دهیم. تعمید را شما می توانیم ما بدهد. شما به
شما قلب در خدا و شده اید آگاه خود نیاز از حال بس. و خداست کار تنها این بدهیم.
یاد به را شما خود دعاهاي در که می خواهید و می گوید سخن آسمانی امر آن به نیاز از
خدا هستید؟ کسی چه بدانیم و ببینیم را شما تا بایستید سرپا لطفًا پس باشیم. داشته

دهد. برکت شما به خداوند است؟ نیاز یک دهد. برکت شما به
تیررس در همه اگر شده اند. بلند بیشتر یا نفر پنجاه و صد کمابیش اینجا گمانم به ٣٥٨
دیگر جاهاي و بیرونی فضاي و اتاق ها در نمی دانم هستند. تعداد همین باشند، من دید

دارید. حاجتی و نیاز پیداست ولی کرده اند. بلند را خود دستان نفر چند
کنیم. دعا اکنون

شماست. با سخنم روي برخاسته اند، شما کنار عده اي می بینید که عزیزانی شما ٣٥٩
نیاز تو به من-من-من که:«خداوندا، دهند شهادت تا برخاسته اند مسیح پیشگاه در آنها
مکشوف پس در امشب که هستم افرادي شمار در دارم اطمینان دارم. نیاز تو به دارم.
خداوندا، بود. شده گذاشته آنجا عالم بنیاد از پیش نامش که درمی یابد ُمهر، این شدن
استدعا فرامی خوانی؟ مرا تو آیا است؟ خودم از آیا خاستم. پا به چنین و شد لمس قلبم
در مرا روح القدس با و ساز پُر مرا آنجاست. در نامم که سازي مکشوف برایم اینکه
بایستید. سرپا می خواهم شده  اید ُمهر که عزیزان شما از کن.» ُمهر فرخنده ات وجود
مکث برانهام [برادر کنید. دعا برایشان و بگذارید دست عزیزان بر و بگذارید پیش قدم
دعا به دست جماعت [تمام باشید. داشته تمام صداقت که است آن شرط می کند.]

تألیف.] برمی دارند-گروه
بادي چون باشکوه روح القدس بگذار مسیح عیسی خداوند نام در آسمانی، پدر اي ٣٦٠
روح القدس تعمید کند. طلب را قلبی هر خداوندا، و بگیرد وزیدن حضار این فراز بر وزان

کن. افاضه جماعت این بر را
می کشد. را شما انتظار آب و

را کالم که آنانی همه ي بر روح القدس که بود پطرس زبان بر هنوز سخنان «این ٣٦١
گشتند.» پُر روح القدس از آنها و شد نازل شنیدند،

 تألیف.] می دهند-گروه ادامه کردن دعا به جماعت [تمام
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هفتگانه ُمهرهاي مکاشفه ي باب در
ویِل جفرسون در برانهام خیمه در ١٩٦٣ مارس ١٩ سه شنبه عصر در انگلیسی زبان به را پیغام این برانهام ماریون ویلیام برادر
رسید. چاپ به انگلیسی زبان به کامل شکل به و شد ضبط مغناطیسی نوار یک در پیغام این کردند. ایراد آمریکا ایندیانا ایالت
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