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 دعوت    یوما در مستقر یشعبهبه اینجا یعنی  دوبارهکه  استافتخار م باعث      
ی مطلع . وقتسپری کردیمرا  ایالعادهفوق اینجا لحظاتقبل  یدفعهشدیم.       

ها و سخنان نیکوی شهادت یکه بتوانم شنوندهاین شدم که قرار است بازگردم از
 .شودمی شمات تقویسخنانی که باعث کردم.  حس خوبی پیدا ،مردم باشم

آن برادر با  ،بیلی به من گفت به محض پایان کار و خدمتمان در این محل .2
 کند.دیدار می جاست،آن درای خواهان برگزاری جلسه والس وگاس آمده  که از

، زمان برای آمدن نیکسیف یجلسه ماه ژانویه و پیش از گفت که درست در او
 جا برویم.شه دوست داشتیم به آنمیه اس مناسب است.به الس وگ

 خیلی وقت پیش ساکن آنجا بوده و چه بسا هنوز آرت ویلسون فکر کنم برادر
 قبلا . جا برومکه به آن ندمن خواسته بود ازخواهر ویلسون و د. او هم باش

 جا باشد.برای رفتن به آن یبار زمان مناسب شاید این ،فرصت نکردم

ین حوالی کنم هممی فکر. کنید ردرزهماهنگی ب  ر  برادر یلی پل یا بباید با  .3
یا یکی  لی ، برادرریئیپ برادر .حضور دارند جانی ایر   یکی گفت برادر .باشد
 کنید.مشخص را  ام باره توضیح دهند. فقط تاریخ آمدناین  توانند درها مینآ از

آشنایی با برادرانم  کلدر  ،جا دیدمنایبسیاری را  خادمان چندی پیش باری، .۴
ه بروم چون تان به خانکاش وقت داشتم همراهمن است.  یخشنودباعث  بسیار
 ب.وخ است. بسیارچیز بهترین  آشپزی کشور دانم که اینجا درمی

یشان با دو مسئله مواجه د. ادنبد آور بار واقعا   دوری ئیپ برادرامشب حال،  .۵
این بابت  شما از ریئیپ برادر فن بود.ها بابت قطع شدن میکروآن یکی ازشدند. 

. اما شما... باشیدمقصر بوده  کنم که واقعا  مقصر شناخته شدید. گرچه گمان نمی
 های خوب بود.کند. از آن میکروفنیکی دارد آن را برای صحبت تعمیر می

    : ندگفتچنین  ند وو مشغول صحبت شد ندبیرون رفتایشان ، باز پس از آن .۶
و چنین « اما شام خوبی بود»:ندها گفتیا یکی از آن نزکال  به برادر  «!بگو ببینم»

باید اسپانیایی یا مکزیکی یا چنین آشپز گویم که می شما دارم به»:ادامه دادند
آری ایشان « م.ه بودتمام عمرم خورد شد. این تندترین فلفلی بود که درچیزی با

 .کردندصحبت میخود سرآشپز داشتند در واقع با 

 «هستم. آشپزسرمن خود، »گفت:مخاطب  
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جا در آریزونا او را ینکمی که بگذرد ا دید شما این خوی تگزاسی است. از .7
 همراهمان بماند.نه؟( البته اگر )مگر کنیمدرست می

 ها هم به لطیفهنم آن حرفخوشایند است! به گما جا واقعا  این دربودن  .8
 هم خداوند ید خوددانمی طنازی است.حس شوخ طبعی و  ناشی از لیوماند نمی

اینک  ییدو به آن روباه بگو یدبرو ،هیرودیس»طبعی داشت. او گفت: حس شوخ
 بنابراین او حس شوخ« .دشفردا کامل خواهم  .کنمو امروز دیوها را بیرون می

رای کسی بچند وقت یکبار  انم نفس این موضوع هرطبعی داشت. به گم
 ندارد. یضرر
 کنم.چهار ساعت موعظه می حدود معموال  من  وقت است، یرد اکنون .9

جا و این این برادران و خواهران حاضر در بنابراین با علم به ادب و احترام
 گفتم... سپردم. ریت  که... به شکنیم. فقط ایناین قاعده را می امشب ،جمع

 «ساعته را بگذارم؟ ... یکی از آن نوارهای دواست چطور»او گفت:
فقط سی تا چهل »گفتم:« .یک ضیافت است-این یک ری.نه ت  »:تمگف .10
 همین،« .سخن گفت جماعتکه بشود راجع به موضوعی با  یحد   در ،دقیقه

 ذهنم باشد. یبار این نکته ملکه کنم هرسعی می
 ی واعظ .آمدندمی هایمکردن به موعظهکه بودم مردم برای گوش  جوان .11
برانهام فقط یک  دانید، بیلیمی»گفتند:ها می. آنآنهاجوانی از میان بودم،  جوان
تا  آمدندمیها آن« .درست و حسابی ندارد تحصیلت مدرسه نرفته و ست،بچه ا

 شدکنتاکی ادا می یلهجهبا  وام که به انگلیسی به سخنان دست و پا شکسته
  carryیا  totesو hits، hain'ts مانند ...هابیان برخی واژه گوش دهند،

 بود. عجیب امأنوس ون
چند وقت پیش در یکی از جلسات اینجا رخ داد وقتی اتفاقی که همین  نظیر

 «.خوانیمایستیم و سرود ملی را میهمه با هم می»:اعلم شد که
سرود ]« کنتاکی دستم در دیرین دور یبرای خانه»تم:بلند شدم و گف .12

نتیجه آن سرود هم  شناختم، درمیلکتی بود که این تنها مم [رسمی ایالت کنتاکی
 شد.تا جایی که به من ربط داشت یک سرود ملی محسوب می

باید ، ای دیگربا ورودمان به مرحله که باالتر رفت ن و سالمانحال س .13
زمانی که طفل ».. پولس گفت:؟.کنیدلحظه میچیزهای بیشتری داشته باشیم. م

رتان مثل طفل رفتا «کردم.ر میزدم و چون طفل فک، چون طفل حرف میبودم
دارید و تاتی تاتی هایتان را برمیشوید، نخستین گامتر میاما وقتی بزرگ است
مدتی   کنید. پس ازهم تلش می زید و بازخیافتید و برمیمی، زمین کنیدمی
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به مقام سربازان راه صلیب باید  ت و مستقیم راه بروید. ما نیز درراسقادرید 
راست و مستقیم در شاهراه منتهی  کهرسیده زمان آن آری  کنیم. عمل این شکل

 به جلل گام برداریم.
بریم. به می های اختتامیه این جهان به سراین باورم که در صحنه بر .1۴

است.  ترکنزدیهم کنیم چه فکر مینآ از راستی معتقدم بازگشت خداوند احتماال  
مقدس  کتاب ای ازرا به نوشته شما هتوجسی دقیقه مایلم حدود بنابراین اینک 

به  ،علوه بر آن کنم و از آن به عنوان متن اصلی استفاده کنم. و ضمنا   جلب
 من... دهم. تعداد بیشتری ارجاع 

مشغول کرده بود. با خود خانه نشسته بودم و فکری مرا به خود  آن روز در
مقدسی  های کتابشتهنگاآن  تمامود از دانم بشمینب، وسیار خب»،فکر کردم

های مناسبت گیرم و درها را میآن سخن گفت. بخشی از [باره این موجود در]
 این فاصله که شما کتاب مزامیر مایلم در« .نمکمیاستفاده ، امشب مثلکوتاهی 

را  27اول مزمور  یخواهم پنج آیهمی ...کنید چیزی بگویم. اولرا باز می
 بخوانیم.
 بگویم. انجیل تام بازرگانانمجمع جع به ای رامایلم نکته .1۵

. گفتمی، سخن اندهای جدیدی که فراهم کردهداشت از کتاب ریئیپبرادرم 
آن به یاد دارند؟ را  ؟آقایان ساعت چند استای تحت عنوان موعظه چند نفر
 یقطهنآری  .کردیمرا ضبط آن ها یکی از گردهمایی طی و نیکسیفدر زمان 

به حقیقت ... ، آن هنگام که این امورندستههم همان مباحث آغاز آن کتاب 
 پیوستند.
این همه برای این زمانه بسیارند. کلم مکتوب خدا  یطبیع تأییدات مافوق .1۶

... این امر بسیار فا  ما صر .استاست که چیزی در شرف وقوع  امرگویای این 
وقوع چه اتفاقی در حال  واقعا  که بدانید ی است. آن چیزهایی که شما... اینواقع

 ،بسیاری از شما غریبه باشیدشاید انگیز باشد. است چه بسا برایتان حیرت
و مسائلی از  «عصر حاضر پیغام»این آقایان برخاسته و راجع به شنوید که می

این زمانه پیش  ی وعده خدا درها به سوآن. گویندچیزهایی می این دست،
ما شاهدیم که وی و . رساندرا به انجام میه روند چون او کاری که وعده دادمی
عینیت ترتیب همان شکل کتاب مقدسی و به به  ش را دادهانجام یکه وعدهچه آن

 بخشد.می
به همین روش پیشگویی  بخواهد ،خواهد باشدهر که می، اگر یک انسان .17
که ر یک انسان به شما بگوید ده میلیون است. اگ حتمال ]تحقق[ آن یک درکند، ا
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معین را برای وقوع آن مشخص کند  زمانیمعین رخ دهد و  اتفاقیاست قرار
ن اتفاق را مشخص وقوع آمکان گاه که یک در ده میلیون است. آن ،احتمال آن

 شود.میلیون می صد یک در پیشگویی[ حدودا  کند، بخت تحقق ]
چه قرار آن چیستیوقوع و  چگونگیوقوع و ورای آن،  زمانپای سپس وقتی 

حدس این دست به میان آید دیگر فراتر از ظرفیت  ت واقع شود و مسائلی ازسا
در این سطح  ،یک از موارد هر بار و در ای هرگمان است. وقتی چنین پدیدهو 

 کند.از کمال رؤیت شد آنگاه خداست که عمل می
به آشنا و غریب به نظر برسد. اما نا شاید چنین موضوعی برای ما 

 زیرا بدانیم به کجا توجه کنیم حتیکه آنکنیم بیرجوع می های مقدسنگاشته
تصویری  ،هم گذاشتن کلیت کلمکند و با کنارمسئله را آسان می القدس فهمروح
شرف  ما در .ما بنمایاند را بر بریممی سره بآن  ای که درزمانهسازد تا می

 تغییر نظام و دوران هستیم. 
 یکسی بخواهد نقطه یم. سهل است وقتیاگرفته ما در یک پیچ قرار .18

بر بنا ان ها[ که استادها و کنجگوشهها ]نقطه پیچش همانپیچشی را ترسیم کند، 
را در ردیفی  خود آجرهای ، همگیابتداکنند. پا می ترسیم و برآجر  روی

 مشخص است، شروع یبرآمدن یک فرقه این درست عین .چینندیکسان می
اما وقتی قرار به پیچش  جا همه چیز روبراه استتا آن، یدنچکنند به ردیفی می

 !جاست که باید به سمتی دیگر بچرخیدنآ دادن باشد،
 درببینید،  سازد.نیست. او دارد یک خانه می حال ساخت یک دیوار خدا در

تواند می یاست. هر کس شدهبینی پیچش فراوانی پیش برش ونقاط کتاب مقدس 
ها را ایجاد کند اما این کار باید مطابق و مبتنی بر ن پیچشیکی از آتا سعی کند 

چه ایجاد شد باید تخریب گیرد. اگر چنین نباشد آن وقت آن اصلی صورت ینقشه
 شود.
بابت  گوییم و نیزمی سپاساش به این ترتیب ما خدا را بابت نیکویی .19

 بازرگاناناین  یای که خداوند به واسطهمشارکت با شما مردم و درهای گشوده
من به مردمی که در  ام که...همواره تأکید داشته به ما ارزانی داشته است.

یر راهنمایی خود این قدر وقت ندارم که درگ ها هستند باور دارم. اما آنفرقه
 اند.کدامشان دور خود حصاری کشیده چون هر ها شومفرقه
اش از تجربه . اواست دیدیوکوتاه برادر به گمانم درست نظیر آن نقل  و .20
ه آب رودخانه باال آمد یک بار از زمانی که .گفت پرورش اردک یزمینه در

اما به دلیل  اشدهای دیگر بهر اردکی دوست دارد با اردک، دانیدمیبود. 
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همین که آب خیلی باال آمد  اما ممکن نبوداین کار برایشان  نشان،محصور بود
 حصارها خارج کرد. از ها را به همان شکل شناوراردک

ست آب باال بیاید، ا که باید به همین شیوه عمل کرد. کافی کنممیبنابراین فکر 
توانیم از آن حصارها بیرون آمده و با یکدیگر مشارکت وقت می بینید، آنمی

 داشته باشیم. خود هایکنیم و محبت حقیقی مسیح را در قلب
. را داشته استواحه  حکم یکرای من ب انجیل تام بازرگاناناین مجمع  .21

زنم ران نازنینی که حدس میبراد ،من برادرانی دارم چون در موارد بسیار...
 ها،لوتری ها،مشایخی .ام باشندی که تا کنون با آن برخورد داشتهافرقه از هر

کلیسای خدا و  های متفاوت پنطیکاستی،آن گروه تمام ها،پنطیکاستی ها،یستباپت
 ،موارد بسیاری همه جا. اما در . برادرانی نازنین اززائران تقدسها و ریناص

، آن هم نه از سر کنیدلحظه میمخود بپذیرند،  انجمن توانند مرا درآنها نمی
شان منقطع و جدا خواهد کرد. و ها را از فرقهنآ این کار چوناعتقادی بلکه بی

 شود.می طور این بوخ وقتی چنین کنید،
. مرد آمدم نزدبرم را نمی نامشجا برادر متدیستی که اینچندی پیش  .22

 نزد من آمد .ی الهی بودای با موضوع شفانامهحال نگارش پایان نازنینی که در
 گفت:به من  .کردیمگو گفت مینشستیم و ک .کنیم صحبتاین باره  تا قدری در

ها پنطیکاستی باام مدت که تم ستا کنم اینوارد می که به شما تنها اشکالی»
 «.هستید

وقت خواهم  بگذارید کلیسای متدیست حامی کار شود آن با این حساب،»گفتم:
 «.آمد

من که -ب، البته منوخ»:او گفت-بینید؟ اوکرد. میطوری قضیه فرق می این
 «.من تنها به آن جمع تعلق دارم کلیسای متدیست نیستم.

ها درهای خود را باز ؟ فقط پنطیکاستیدبینیمی ر.همین است دیگ»گفتم: .23
ایم تا نزد هر تعداد از آمادهبروم.  نزد آنهاتوانم یمتنها کنید؟ لحظه میم کردند.

 «.برویم ،باز کنندبه روی ما ها که درهایشان را آن
کوبم اگر ایستاده می ، بر دراینک»:است آمده 3 مکاشفه باب نظیر آنچه در

و آن  «.زد او درخواهم آمد و با وی شام خواهم خوردکسی در را باز کند به ن
ت و او کلم دانیم که آن شخص مسیح اسما می گیهم شخص عیسی است.

 او کلم است.   است. این حقیقت است.
در توانیم میبوده که  ایواحهچون هم انجیل تام بازرگانانمجمع بنابراین  .2۴

 گیهم کند.ن فعالیت حمایت مالی نمیبپیوندیم. هیچ کلیسایی از ای به یکدیگرآن 
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 پیوندیم وبه یکدیگر میدر اقصی نقاط جهان از کلیساها،  و مستقل با یکدیگر
 ای مشارکت داریم.هر نقطه

مجمع  هایشاخهزیادی از  بسیار ، بسیار،ربسیا شمار من به استقرار .2۵
به من  کهاز این فرصت  ام.تام در سراسر جهان کمک کرده انجیل بازرگانان

 کنند.چنین اقدامی حمایت مالی میاز  بازرگانانجا آن سپاسگزارم. در ،شدداده 
 هستند.به آن کلیساها هم به نوعی خواهان پیوستن  تمامی

پس اگر... هیچ گاه دوست نداشته و سعی نکردم کسی را از کلیسایش جدا  اما،
لحظه ما بتابانید. آن نور الهی رید و ست در کلیسای خودتان بمانا کنم. کافی

را خواهد دانست.  رتانهم قد شما ؟ یک مسیحی راستین باشید. شبانیدکنمی
سان راستین، وفادار و مقد ازکه  شخصی که به خدا ایمان داشته باشدهر آنآری 

 بله. را عزیز خواهد شمرد. اصیل باشد

ی برای فرصت شعبهاین جا از این برادر، همسرش و مسئولین اینک، این .2۶
باشد که  رشد کند. شعبهباشد که این  سپاسگزارم. ،دادند اختیارم قرار که در

شود به جهت نجات دستان خدا  درگیرد و ابزاری  برکات الهی بر آن قرار
 گانو نمایند شعببرای سایر  .نفر از مردم پیش از آمدن خداوند صدها و صدها

 جا حاضرند نیز چنین باشد.که این آن

راستی که به  کتاب مزامیراز هم امشب راجع به موضوعی واخحال می .27
جا یادداشت آنچه در کلم آمده را این ای از. پارهسخن بگویم ،یب استغر

طور همان ولی دیگری باشد ع صحبتم چیزکردم امشب موضومی گمان ام.کرده
گذرد و چون قصد ندارم مدت زمان زیادی را بینید زمان به سرعت میکه می

با قدری ورق زدن به این مبحث از کلم ول و تفصیل بگذرانم این شد که ط به
لحظه م .صحبت کنم "ربوده شدن"موضوع  یرو آوردم. قصد دارم درباره

 ؟یدکنمی

ان مسیحی تمامصورت گیرد ایمان داریم.  وده شدنکه قرار است رببه این .28
انند ایمان دارند که خومقدس می ها که کتابآن .به این موضوع ایمان دارند

 صورت خواهد گرفت. وده شدنرب

را از نظر بگذرانیم.  2۵ مزمورزمینه  یشبه عنوان پتوانیم میاینک  .29
 : ۵تا  1است. آیات  27منظورم مزمور ... ببخشید

خداوند ملجای جان من است؛  از که بترسم؟ خداوند نور من و نجات من است،
 از که هراسان شوم؟
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یعنی خصمان و  نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند من برچون شریران 
 .ایشان لغزیدند و افتادند دشمنانم،
اگر جنگ بر من برپا شود،  دلم نخواهد ترسید. ری بر من فرود آید،کاگر لش

 .در این نیز اطمینان خواهم داشت
 یام عمرم در خانهکه تمام ای   اوند خواستم و آن را خواهم طلبیدیک چیز از خد
 نمایم. هیکل او تفکر م تا جمال خداوند را مشاهده کنم و درخداوند ساکن باش
مرا  خود یخیمه یه، در پردروز بل مرا در سایبان خود نهفتهزیرا که در 

 و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. مخفی خواهد داشت
 .مزید کندخود را به کلمش برکت خداوند باشد که 

ای از عدهممکن است گویم چه بسا ین موضوع میباری، امروز که از ا .30
حال  ام را در پیش گیرید. با اینچه من اختیار کردهت از آنوشما گذرگاهی متفا

مقدس ربوده شدن آتی کلیسا را تعلیم  جا ایمان دارند که کتاباین چند نفر در
ست، آقا. واقعیت همین ا ،بله [گروه تألیف-«.آمین»گویند:می عتاجم] ؟دهدمی

پنطیکاستی  یا مشایخی، متدیست، باپتیست . خواهشودبرداشته می کلیسا دقیقا  
 انجام خواهد شد. شدن گرفتهبرچه که هستید،  یا هر باشید
کنم اینجا بایستم و چیزی بگویم که سعی نمی و من به این حرف معتقدم، .31
نبوده  من یوجهمردم است. از این بابت هرگز قصوری متکنم خوشایند  فکر

عنوان کنم برای و چیزی که حس میجا راست بایستم است. دوست دارم این
بتواند کمکی برای شما چیزی که به نظرم  ام را بازگو کنم.ههدایت شد کردنش

در ارتباط با خدا وسعت  شما یباشد، چیزی که اگر مسیحی هستید به تجربه
ند تا مسیحی شوید. این ک خود شرمسار ازشما را یستید بخشد و اگر مسیحی ن

طور  ، هرنظم بخشمام طبق آن افکارم را همان هدفی است که همواره کوشیده
 که خدا هدایتم کند.

در روزهای آخر مورد مهم  یداده شده که این آموزه حال به ما هشدار .32
مهم را  ای این فرازدقیقه دبیایی لیدواقع خواهد شد. چنانچه مایتحقیر و تمسخر 

بیاییم لحظاتی آن  آمده است. 3مورد نظر در دوم پطرس باب  ییم. نکتهبخوان
  .خیر. ببینیم که آیا این موضوع حقیقت دارد یا ۴و 3، آیات3باب را بخوانیم.

ام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند دانید که در ای  و نخست این را می
 ،شد، که بر وفق شهرت خود رفتار نموده

ران به خواب زمانی که پد را ازآمدن او؟ زی یجاست وعدهک»:خواهند گفت
 «.باقی است ،که از ابتدای آفرینش بود یطورنمیرفتند، هر چیز به ه
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و  ها از قدیم بوده کلم خدا آسماناز این غافل هستند که ب زیرا که ایشان عمدا  
 .به آب قائم گردید ...زمین از آب و

 .هلک گشت آب غرق شده، قت بود درعالمی که آن و ...ن هر دوبه ای و
 زیراروشن است بسیار این موضوع  .اینک شاهد چنین وضعی هستیم .33

چنین چیزهایی  استهزاکنندگان ظاهر خواهند شد و نبی گفته که در روزهای آخر
همین است که مردم شده است، برای  ا خباربینید؟ این قضیه خواهند گفت. می

به  کنند. از چه رو چنین چیزیشود رفتار میده میبه این شکل که مشاه امروز
ام ای   در» ون کتاب مقدس چنین گفته است.است؟ چ طور حتم برایتان قابل انتظار

. از خدا دوستدار عشرت خواهند بود مزاج، مغرور و بیش آخر مردم تند
لیکن  صورت دینداری دارند ،ر از نیکوییگو، ناپرهیز و متنفغیبت دل،ینهک
آیا باید در این امور تقلید از « .از ایشان اعراض نما .کنندن را انکار میت آقو  

 حقیقت را ببینیم؟ بدون شک.

جا در و آن رفتمصر  به ندان اسرائیلوقتی موسی برای رهاندن فرز .3۴
ها حالی که تنها عصایی به نشان تأیید و اثبات در دست داشت و خدای آسمان

بلفاصله پشت سر او  . آنگاهی به ظهور رسانداده بود، معجزهپشت او ایستا
؟ باری، یدکنملحظه میانجام دادند. دانی از راه رسیدند که همان کار او را مقل  

د از راه رسیدند. چنین که او نخست این کار را کرجای دوم و پس از آن آنها در
بود چه اصل آنآیند چون داشتند کارش را کپی و از ها پس از او میاست که آن
 .هستیم شاهدشاست که ما  کردند. این چیزیتقلید می

 «.ب، این امور مربوط به دوران موسی استوخ»حال شاید بگویید:

های آخر ظهور خواهند مانها دیگر بار در زگوید آناما همان کلم است که می
که ینیس و یمبریس با موسی مقاومت کردند، این مردان  همچنان و» کرد.
 و ؟ به تقلیدیدکنلحظه میم «.نیز در برابر راستی چنین خواهند کرد العقلفاسد
 شوند تا مردم را گمراه کنند. و حال اگر...ل میترفندی متوس   هر

چه خدا در راستای است رخ دهد و هر آن شدن که قرار ربوده یواقعه .3۵
همواره چیزی ی نیز دارد به عبارت دیگر وجه دیگر ،کلمش در نظر گرفته

این هدف شیطان -را در صورت امکان مختل کند. اینباید پدیدار شود تا آن کار 
 است.

شیطان گفته که »گفت:الس وگاس  درای جلسه در که به قول آن برادر .3۶
 «.جا هم مرکز فرماندهی اوستان قلمرو اوست و با این حساب اینجه
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لکی در زیر آسممی ان از سوی او دانم که شیطان خدای این جهان است. هر م 
آن را در  عیسیاما  . این جهان متعلق به شیطان استشود. دقیقا  کنترل می

 نپذیرفت عیسیپیشنهاد داد. به عیسی اختیار خواهد گرفت. روزی شیطان آن را 
 .دانست که در آینده وارث آن خواهد بودزیرا می مقابل او کلم را آورد در بلکه
واژه مکث یک این روی فقط بر  ،امه دادناد پیش از ".استهزاکنندگان. "37
 استهزاکنندگان! کنیم.

ای خواندم که یک انگلیسی اظهار در روزنامه توساندر هفته پیش  حدود دو
جا گفته آن .شدن عناوین روزنامه دیده میداشته است که... این موضوع در میا

با شده که ماجرای مصلوب کردن خداوندمان عیسی تنها یک کلک بوده که 
همدستی عیسی و پیلطس سوار شده است... تا با این کار عیسی ثابت کند که 

این موضوع را به  بتوانیم خلفراهی وجود ندارد تا  برای خودش کسی است.
باید به آن  باید از راه ایمان دریافت گردند.الهی  امور تمامیزیرا  آنها ثابت کنیم

که چنین  و گفتهوضیحاتی ارائه داده تاین باره  درآن شخص  یم.ایمان داشته باش
 ممکن شده است. اتفاقی چطور

 در واقع یاندن آن م لک بزرگ یعنی ل، ای نه چندان دوردوره در .38
 جون اسپور ی مثلچارلز و واعظان بزرگ ،، جایی بوده که جان وسلیانگلستان

مردم ولی ند موعظه کرد و همه جاعلوفه  کاه و نجیل را در بازارا ،دیگران و
 .اندبه چه حال و روزی افتاده ببینید امروز. دندرا رد کر خود پیغام زمان
فاسدترین کشورهای دنیاست.  یکی ازآنجا جا هستند. امشب آن ویلیامزبرادر 
انگلستان  یشناسم که به اندازهاما جایی را نمی اماقصی نقاط جهان بوده من در

گراهام هم همین را گفته بود. او مجبور بیلی آن... از نسب و ریشه افتاده باشد. 
اعمالی میان  ها علنا  دارد، در این پارک ها دور نگهشده بود خانمش را از پارک

زی بتواند بیش از ندیدم که چی جا بودم، هرگزنگیرد. من آمرد صورت می زن و
این کشور زمانی یک  .ندانگلیس رایج است قلب کسی را بشک اتفاقاتی که در

کنندگان جهان به سوی اصلحات  رگ داشت و روزگاری از هدایتفرصت بز
 توان سقوط کرد.دهد که تا چه میزان میبود. این نکته نشان می

کوشند تا ها می، پیغامی در آن دوره اعلم شد و انگلیسیبینیداما می .39
امروز هم همان پیغام را حفظ کنند. اما این چیزی است که کارکرد امروزی 

 خواهد...چطور می د و جواب نخواهد داد.ندار
رسید و نوح از راه می عصریغام موسی همراه با پ شد اگرچه می .۴0
چنین « .سپاریمکشتی خواهیم ساخت و آن را به جریان رود نیل می»گفت:می
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ست جواب توانبرای موسی نمیهم پیغام عیسی  چنانکه داد.چیزی جواب نمی
 دهد لوتر جواب یدوره توانست درنمی وسلی هرگزکه پیغام  طور دهد. همان

 برعکس. ...یا
و تا امروز آخرین جنبش اصلحی بزرگ پنطیکاست بوده است. امروز داریم 

تواند با پیغام امروز درآمیزد، کنیم. پیغام پنطیکاست نمیاز آن نیز عبور می
چون دارند اما ه آنها در کلم خدا ریش تمام ای دیگر فرارسیده است.چون زمانه

که با هم عروسی که  هاحال ساخت است. درست مثل پاها و دستدر بنایی 
های پیشین هنباید مردمان دور؟ توجه داریدسازند. است ربوده شود را می قرار

ها با پیغام مختص به خودشان روزگار گذراندند. آن .جایشان خارج کنید را از
 عروس هستند. خشی ازآنها که ب یگآنها خواهند آمد، هم گیهم

گندم و پوسته را  ،حیات یابد.گندم جریان می یساقه درست مثل حیاتی که در
اما در هر حال آن بذر گندمی که به خاک افتاده بود به تکوین خود  کندمیترک 

 پردازد.می
کردم. مطالعه می چندی پیش کتاب نقدی که یک آلمانی نگاشته بود را .۴1

او »وی گفت:« .متعصبان عالم استتمام یلیام برانهام سرآمد و»وی نوشته بود:
، کنیدملحظه  «.، کارش همین استچ چیز جز یک... او یک جادوگر استهی

 ناآگاه است. شخصاین 
این چه » منتقد بود. او حتی به خدا هم ایمان نداشت.شخص، آن وقت این  .۴2

د و ست به کمر بایستقرون وسطی( د) است که توانست در قرون ظلمانیخدایی 
دان خودش یا از شاگر بودند که یا مادرکسانی  .ای از مسیحیان بخنددبه دسته

حال گذاشت تا  با این .های کوچک داشتندکه بچه مادرانی ،شدندمحسوب می
ملحظه  «.بدهد تکانی به انگشتانش که حتیآنبی بروند، هاکام شیر ها بهآن

 یاؤتوانند ساحت رینممسائلی از این قبیل  ت وتحصیل جسمانی، ذهنیت یدکنمی
 [گروه تألیف-«.آمین»گویند:می جماعت]د. را دریابن

 افتاد. درست مثل عیسی که برای بازگندم باید به زمین می یاین دانه .۴3
الزم بود کلیسای پنطیکاست نیز به همان سان  ،افتادبرخاستن باید به زمین می

گندم...  یدانه های ظلمانی. هرک شود، وارد دورهخابیفتد. الزم بود تا وارد 
تاریکی بگذراند تا بتواند  شود باید مدت زمانی را درخاک میهر دانه که وارد 

 برآورد. سر
 یاما این دانه در زمان مارتین لوتر شروع به جوانه زدن کرد. در دوره

است که برآورده است. اینک وقت آن  وسلی نمو کرد، در پنطیکاست هم سر
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ای که پشت سر گذاشته فرقه هایلاین سیر به دانه منتهی شود. اکنون تشک  
 ای باید سوزانده شود.فرقه هایلهمین و تمام. تشک   اند حکم ساقه را دارند.شده

های اصلحی بیرون آمده از این جنبش یک اما آن دانه حقیقی گندم که از هر
ا با یکدیگر عروس را تشکیل هآن یگخواهد بود. هم است بخشی از عروس

 خواهند داد.
 بلند آن های مواز آن بچهتعدادی انگلستان  درچند وقت پیش شنیدیم که  .۴۴

 گفتند:زنان به عیسی میمصلوب شدن را درآوردند و فریاد یواقعه ادایچنانی 
 !چه افتضاحیو این قبیل کارها. « .بابایی ...وای»

 «.انگلستان رخ داد یزی است که در لندن واین چ»ویید:شاید بگ اکنون .۴۵
نوشته چه چیزی جا در آمریکا در روزنامه  همینی پیش بنگرید و ببینید هفته

 یشده بود. یکی از آن دکترهای بزرگ الهیات که منتسب به یک موسسه
مصلوب شدن ساختگی بوده است. به  یشاخص آموزشی است گفت که واقعه

اما او یکی از آن  گونه جلوه دهدا خود را آنعیسی کوشید ت»:اوی گفته
 «د.کشیده بو های علف مهرگیاه را سرهعصار
کتاب پیدایش شاهد آنیم که از آن سخن به میان آمده است. این علف یا گیاه   در

، اگر از شودمییافت در مشرق زمین  یا از همین سنخ است. ،جوانا شبیه ماری
رده باشید کل ه روز انگار که م  به مدت دو س ...رویدبه خواب میآن بنوشید 

 افتد.تان از کار مینبد
محتمل  نوشاندند کامل   رم  وقتی به عیسی سرکه و »این شخص: یبه گفته .۴۶

علف مهرگیاه به خوردش داده باشند و وقتی چنین کردند او  یاست که چکیده
سه روز که  بماند. دو جا ها او را در قبر گذاشتند تا همانها شد. آنردهمثل م  
روبراه بود. آن شخص  دیگر بیدار شده بود و کامل   بازگشتند و او بار ،گذشت

میرد در حالی یرود و یک جایی به مرگ طبیعی معیسی به هند می»گوید:می
 «.یک دین ساختگی بیاوردکه سعی کرده بود 

ملحظه      اما مردم را چه شده است؟  ،این منتقد جای خود نخست یوهله در
 ت.بریم، روزگار تحقق نبو  استهزاکنندگان به سر می ی؟ ما در زمانهیدکنمی

است. هر کدام از ها تخصیص داده به هر یک از دورهخدا کلمش را  .۴7
 همچنین او مردانی که باید در هر ها باید آن را به ظهور برساند.این دوره

نصوب کرده است. او کلم خود معصر به این کلم عینیت بخشند را از پیش 
گاه که آن نموده است. تعیین کرده و شخصی را برای برقراری کلم معینرا 

موسی را هم برای برقراری آن معین  موسی تعیین کرد، یچیزی را برای دوره



 12 کلم گفته شده
 

رد، وی را برای به ظهور رساندن کرد. وقتی زمان تولد پسر انسان را مقرر ک
که کتاب مقدس  یین کرد. او در هر عصر چنانآن زمان تع یموریت ویژهأم

 ...هیچ چیز از پیش منصوب کرده است. مورد نظرش را تعیین و شخص ،گفته

جا حاضر و  همه صاحب توانمندی کل، مطلق، انتها، قادرخدا بی اگر .۴8
امور مطلع بوده است. بنابراین او  تمامیپس از ابتدا از  است چیزواقف به همه 
که  هستیم مااین تدارک او باشد.  خارج ازکه  وجود نداردچیزی  اطلع داشت.

. برگردید و به کلمش رودکه باید پیش میطور همه چیز آن پنداریم.چنین می
 کنیم.را درک موضوع  اینتوانیم می گاهکند آنببینید که او چه کار می و بنگرید

 ،فکر کرده بودنخست، اگر آن خادم  یحال فقط فکر کنید. در وهله .۴9
به  هان مسیح بردند او آن را پس زد ورا به د رم  یافت که وقتی سرکه و درمی
نندگان ؟ استهزاککنیدتوجه میهمان ابتدا آن را نخورد.  او از .دیگردانبربیرون 

 تمامبا ی ی ناصرعیس اینزندگی که چگونه این دیگر یحال ظهورند! نکته در
ق و همخوان است؟ چگونه چنین چیزی امکان های عهد عتیق چنین منطبتنبو  

. زندگی او با چنین چیزی نشدنی بود، داشت؟ اگر خدا او را منصوب نکرده بود
که اگر شاگردان ماجرای ایندیگر  یخواند. نکتههای عهد عتیق میتنبو   تمام

؟ شوندها شهید میآن تمامیر جعل کردند، چطور است که اش را آن طوزندگی
زیرا الیق آن نیستم که چون  وارونه کنیدسرم را »گوید:سول میحتی پطرس ر

از کنار به صلیب آویختند.  چگونه آندریاس را گرفته، چرخانده و« .او بمیرم
ها به او ایمان نهر کردند. آرا به خون خود م   خود شهادت آنهاهر کدام از 
مسیح ردند. اگر در راه او تقدیم کشان را ورزیدند و جانعشق می داشتند، به او

امور ؟ یدکنلحظه میبایست چنین کنند؟ مب بود از چه روی مییک متقل  
 ست که مردم از درک آن عاجزند.ا روحانی چیزی

 خاخامیک  .بودجا نگذرد از آن موقع که مردی بزرگ ایمدت زیادی نمی .۵0
طور  این گذشتاز دریای سرخ می هنگامی که موسی»بزرگ که نوشته بود:

مانندی پدید  نرفتند تا دیوار کنار ها هرگزشد. آبآب با جا واقعا  د که آننبو
یک نیستان بود. به این ترتیب ، ردهدیگر دریای م   سوی»او گفت:« .آورند

اما آبی به آن  بودند. هایی که بر آبنی های آبی عبور کرد،موسی از میان نی
اقیانوس نی عبور میان  ازنی آنجا بود، آنها  مقداریجا نبود. فقط معنا در آن

 این ادعاها را باور کرده و پذیرفتند. روحانیون بسیاری از «.کردند

 ترهای باالمکان بهه که نخستین فضانورد نگذشتاز آن موقع مدت زیادی  .۵1
ری این موضوع حتی بسیا .ازگشت موفق به دیدن خدا نشده بودوقتی ب رفت و
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که خدا جایی کمی باالتر از د کردنر میها فکناز خادمان را زیر و رو کرد. آ
باالتر زندگی  کیلومتر[ 2۴0]حدود  پنجاه مایل و ارتفاعی حدود صد ، دراینجا
 کند.می

]یک  یاسبرواچرا و چگونه  آموزش و حکمت این دنیا  کلیسا را بدل به  .۵2
شیطان  ظام آموزشی دنیا، دانش و تمدن ازن آموزش و... کرده است!  نوع گیاه[

 گوید.مقدس چنین می کتاب ست. این تمدن از شیطان است.ا
نسبت به تمدن ما که در راه است هیچ نسبتی با تمدن کنونی نخواهد داشت. 

چه بیشتر  . هرمتفاوت خواهد بود جهان علمی که امروز داریم تمدن کنونی و
یی اهشویم و به دامبار میشویم وارد امور مرگتر میو علمیاندوزیم علم می

آن تمدن نوین خبری از مرگ، بیماری، اندوه و  افتیم. اما دربرای کشتار می
 ها نخواهد بود. بنابراینکدام این هیچ ؟ آنجا اثری ازدارید توجههد بود. رنج نخوا

 شیطان است. این تمدن باید نابود شود چون از
تمدن  بینیم که افرادی از تبار قائن آغازگرکتاب پیدایش می ۴در باب  .۵3

یقی ساختند و در علم سرآمد ها بنا کردند و آالت موسبودند و شهرها و شهرک
که همچنان  چند هر گرفتند،به این سان مردمان بیشتر از خدا فاصله می شدند.

 خواند.اما قوم شیث که آمد نام خداوند را می مذهبی بودند.
 !یماز یک مورد ظریف بگوی

 یدرباره دار کنم و چیزی کسی را جریجه جا نیستم تا احساساتمن این .۵۴
چه آن خاص تعلق دارید هدف از یبه کلیسای و هستیدجا این یک کلیسا بگویم. اگر

 هایانسان ،سایر کلیساها یجا هم به اندازهگویم رنجاندن شما نیست چون آنمی
خواندم که کلیسای کاتولیک  شروپورتدر گذشته  ی. اما هفتههستند خوب زیاد

 طرح کرده است.ماراتی را اظه
بزرگ اتحاد کلیساها ها با هم به سوی شورای آن گیبینیم که همو حال می
 دقیقا   مقدس گفته است. تحقق چیزی است که کتاب که این دقیقا   کنندحرکت می

 همان.
 برخی از «مقدس... برای چه کتاب»اند:شاهدیم که گفته اینک .۵۵

ها آن عمزچسبند، برای چه؟ به مقدس ب ن کتابخواهند به ایها میپروتستان
 که تا یک شرح تاریخی از کلیسا .مقدس چیزی جز یک کتاب نبود کتاب»

همواره کلیسا اصالت داشته  .نبودکتاب  شکلبه دویست و پنجاه سال پیش 
 است ایمقدس تنها تاریخچه بوده نه کتاب مقدس و کتاب برقرار کلیسا» «.است
که نای! حال آه دروغ ظریف و ماهرانهچ« .ا انجام داده استکلیسکه چه ناز آ
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ها و صدها سال پیش عتیق صد . عهدداریم مقدس کتاباست که هزار سال  سه
 !آن کارهای ظریف شیطان است بود. این یکی از شدهمسیح مکتوب ظهور  از

ن مقدس در جریا در آن روزها که استهزا و تمسخر کتابیابیم و درمی .۵۶
سا را با چیزی کوشند تا آن را از دور خارج کنند... خدا باید کلیاست و می

 تواند...داوری کند. او نمی
ای بتوانند در خیابان دستگیرم کنند و بگویند که عده طور نیست که مثل   این

 سیدر ساعت مجاز در این منطقه کیلومتر[  32]مایل  بیستسرعتم به جای 
که شاخصی در کار باشد تا به من اینر ساعت بوده، مگر د کیلومتر[ ۴8]مایل 

سرعت داشته باشم. چنین کیلومتر[  32]مایل  بیستمتذکر شود که تنها مجازم 
 چیزی باید وجود داشته باشد.

دانیم. زمان کلیسا و مردم را داوری کند. ما این را میخدا است روزی  قرار
 یرا به واسطه خود داوریخدا اشد چنانچه قرار ب بنابراین داوری خواهد رسید.

ی کاتولیک است؟ چنانچه قرار کلیسای کاتولیک اعمال کند، منظور کدام کلیسا
شوند. ها هلک می، باپتیستها اعمال داوری کنددیستمت یبه واسطه باشد

هلک  انگارهادوگانهانگارها باشند، چنانچه واسطه و شاخص داوری یگانه
چه شاخصی داوری کند؟ خودش  یو قرار است به واسطهبینید؟ اشوند. میمی

مسیح اعمال داوری خواهد کرد و مسیح همان کلم است.  یگفته که به واسطه
در ابتدا کلمه بود، کلمه »بنابراین خدا با کلم خود اعمال داوری خواهد کرد. 

وز، و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. او دیر نزد خدا بود، کلمه خدا بود
؟ به این ترتیب او با کلمش اعمال کنیدملحظه می «.امروز و تا ابد همان است

 داوری خواهد کرد.
را مقدس  کوشند تا کتابگاه که میآن یابیم که در آن روزها،اینک درمی .۵7

فقط الزم نیست  کتاب مقدس ،کلیسا را بپذیر»:خارج کنند، خواهند گفت از دور
ای درست کنند یا هر چیز توانند هر جور اعتقادنامهیبا این حساب م« .کلیسا

 م کنند و مطابق آن پیش بروند.لا دیگر که دلشان بخواهد را عا 
در توضیح دادم.  شروپورت که آن شب در طور ب، همانوبسیار خ .۵8

روز نباید  برای هفت» کشندویژه قربانی را می یهی آن بر  زمان مشارکت، وقت
باید  خمیرمایه داشته باشد. همه چیز یدنان نبا «.ا باشدهمیان آن خمیرمایه در

 کلیساست که در یهنمایانگر هفت دور بود. و این در واقعبدون خمیرمایه می
کار باشد. چطور  ای نباید درهیچ خمیرمایه جاست هم آن را داریم.نابی که ایکت

ها و هر رقهها، فنامههم آمیخته است. ما انواع اعتقاد اصل در شد؟ چیزی با
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کوشیم تا حاصل کار را کماکان آمیزیم و میهم می چیز دیگر را با کلم در
نباید اثری از خمیرمایه به مدت هفت روز کامل »:هبخوانیم. گفته شد "کلم"

 «.باشد

      دارید ه شود برای فردا نگامروز خورده میچه حتی سعی نکنید از آن .۵9
زیرا پیغامی نو در راه است « .آتش بسوزانید پیش از روشنایی روز آن را به»

 کنند تا آن را نگهای سعی می؟ اما عدهیدکنلحظه میو امری نو در پیش. م
جریان  در بیداریآنگاه که  پیش گرفته شده توسط کلیساست. ش دردارند، این من
عرض نزدیک به سه سال از  فهمید این است که درچیزی که می است نخستین

 افتد.ای به راه میل فرقهیک تشک   ل به راه خواهند انداخت.ک تشک  دل آن ی

جریان است و حرکتی  سال در بیستچه اکنون نزدیک اید که آناما دقت کرده
لی در کار ؟ و هرگز تشک  لی منجر نشده استته به ایجاد تشک  پیشرونده داش

گندم  یل به دانهبار بد گندم دیگر ینخواهد بود. چون این انتهای کار است. دانه
اند و ها از آن گرفته شدهگندم به بذر خویش بازگشته است. پوسته شده است.
قابل برداشت شدن  یدر محضر پسر خدا قرار گیرد تا به مرحلهگندم حال باید 

 برسد.
 ، آیااز وقوع آن نگذشته آن تاریکی عظیم سواحل شرقی که زمان زیادی .۶0
گذشته تگزاس  یهفته را بفهمند. آن توانستند علتنآنها غریب نیست؟  ایپدیده

توانند علتش را بفهمند. آیا متوجه نیستید که این یک رفت. نمی در تاریکی فرو
هم گسیختگی هستند؟ اسرائیل در  ها در حال ازدانید که ملت؟ نمینشانه است

ار که در پایان راه قر استها حاکی از این امر سرزمین خود است. این نشانه
دانید که این از ها هستیم، آیا نمیها شاهد این تاریکیهمزمان با این داریم.
اما در وقت شام روشنایی » هایی است که نبی از آن خبر داده بود؟ آری.نشانه

ها و اموری از این با این حساب قرار است آن هنگام که تاریکی« .خواهد بود
 هور کند.دست به شکل کنونی برقرار شوند، روشنایی ظ

جا سفر برقرار شد. پاپ به تازگی به این بنگرید که به چه سان تاریکی .۶1
 کرده است.

 گیزنم که همکسانی که عضو خیمه هستند... نوارهایش را دارید. حدس می
نشان داد  شما آن نوارها را تهیه کرده باشید. آن روز خداوند درون خیمه دقیقا  

جا نها را آو خواهد بود! من آن دورهنه بوده های کلیسا کجا و چگوکه آن دوره
جا در کتاب هم شکل اینار کلیسا که یعنی همان ادو ترسیم کرده بودم روی تابلو

ستون بزرگ به شکل یک القدس روحاما کنید. را مشاهده می ی آنهاشده ترسیم
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ها را در مقابل آتش فرود آمد و به سوی آن دیوار رفت و خودش آن دوره
 !ان سیصد تا چهارصد نفر ترسیم کردگدید

گرفتگی رخ  ماه یپدیده ،آغاز کردجا ندرست زمانی که پاپ سفرش را به ای
روی سکو جا تصاویری که اینبا  داد. تصاویری که از آن پدیده گرفتند کامل  

سیزده پله را  جا سفر کرد،به این زدهمسی روزیکسان بودند. او ترسیم شده است 
 آن کشوری که سیزده عدد کلیدی عشای ربانی داد، در سیزده بار طی کرد،

چه  بینید که اکنون دررفت. آیا نمی وتاریکی فر همه جا در شود، ومحسوب می
 های آخر هستیم.ای هستیم. ما در زمانمرحله

هیچ چیز  ظهور کرده و خواهند گفت استهزاکنندگان در روزهای آخر» .۶2
 «.به خواب رفتند تغییر نکرده است از زمانی که پدرانمان

سر خود را باال گرفته و آماده  گاه که شاهد چنین اموری هستیداما شما آن
 برای کلیسایش بازآید. مسیح شوید. چون هر آن امکان دارد اتفاقی رخ دهد و

آنها متوجه نیستند که اینک  ...زیرا ها به این مسائل باور ندارندباری، آن .۶3
 مقدس هستند. این مردم حقیقتا   های کتابل محقق کردن نوشتهحا خودشان در

های حال عملی کردن نوشته اظهاراتی درمتوجه نیستند که با چنین کارها و 
 کتاب مقدس هستند.

را  ]عیسی[ اوآن کاهنانی که  تمامکاهن اعظم قیافا و و چه محدود بود آگاهی 
دانستند او کسانی که نمی ادند،شوخی قرار د یبه باد استهزا گرفته و دستمایه

 22کنند از جمله در مزمورهمان خدایی است که در سرودهایشان از وی یاد می
این « اندها و پاهای مرا سفتهدست»و« چرا مرا ترک کردی، ای خدا»که آمده 
ردند و در همان حال او آن بیرون داشت کخوانان در معبد زمزمه می را سرود

زنند. عیسی دانستند که دست به چه کاری میها نمی. آندادصلیب جان می بر
چون کتاب « .کننددانند چه میزیرا نمی بخشها را بپدر این»؛ دعا کرد حتی

 مقدس به واقع پیشگویی کرده بود که آنها که خواهند بود.

لیسای کاتولیک در ک شده که کلیسای پروتستان و ا خباردانید میآیا  .۶۴
ده که های مقدس ذکر شنگاشته جا در اهند بود؟ همانخو کور روزهای آخر

گویی دولتمند هستم و زیرا می» وارد شود. داردمسیح بیرون ایستاده و قصد 
ستمند و مسکین دانی که مام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمیدولت اندوخته

 یمان نقطه. و اینک به ه3کاشفه باب م« .عریان و هستی و فقیر و کور
اهمیتی برایشان ندارد و  گوییگذارند خدا را زیر پا می ایم، اموربازگشته کوری
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ست ا دهند. این چیزیشوخی قرار می یها را به باد استهزا گرفته و دستمایهآن
 مقدس گفته است. که کتاب

شفه است. این امر بر وی اما ربوده شدن برای کلیسای عروس یک مکا .۶۵
مربوط  یمکاشفه انتظار وس حقیقی مسیح درعرآری مکاشفه؛  .همکشوف شد

 ربوده شدن خواهد بود.   یبه واقعه
ید توانزیرا مکاشفه همان ایمان است. شما نمی مکاشفه استباری، این  .۶۶

کار باشد. ایمان خود یک مکاشفه است  آنکه ایمانی درای داشته باشید بیمکاشفه
ان یک مکاشفه است، ایمان شود. ایمشما مکشوف می چیزی است که برچون 

طور که برای ابراهیم چنین  نهما ،یزی است که بر شما مکشوف شده استچ
چه خلف امر مکشوف شده بر وی بود را آن هر همان چیزی که قادر بود .بود
یک مکاشفه  خدا. کلیسا بر ییعنی مکاشفه دیده انگارد. حال ایمان همین استنا

 ین.همچن نیزبدن  کلبنا شده است، 
کردم. آمده گفتگو می یچند هفته پیش داشتم با یک کشیش خوب باپتیست .۶7

« ...شما را به عنوان یک انسان دوست دارم اما»بود با من بحث کند. او گفت:
 « .دچار سردرگمی هستیدشما کامل  »گفت که:

 یطور) «.همراستا شوم تا با کلمکنم که کمکم کنید پس دعا می»:پاسخ دادم
  ودش گفت...(که خ

اش منطبق اصل یونانی رادر برانهام تا وقتی واژه به واژه کلم را باب»گفت:
 «.نخواهیم توانست این وضع را جمع و جور کنیم نکنیم هرگز

 درشورای نیقیه که  حتی در»گفتم: «.دانیدمی آقا شما بهتر»گفتم: .۶8
اکان بحث مرگ مسیح، کم سال پس از یصدیعنی س بوده است های دورزمان

دانید کل حق بوده است. می ها بر سر این بود که کدام دانشمند زبان یونانی برآن
 ماجرا مکاشفه است. یک...

 « .توانم مکاشفه را بپذیرمنمی»گفت:
 «توانید مسیح را بپذیرید؟با این حساب چگونه می»گفتم:
ت حیا مسیح ایمان آوردعیسی که به  ب کتاب مقدس گفته است هروخ»گفت:

 «.جاودان یافته است
گفته شده که کسی چنین  ،این این حرف درست است. اما افزون بر»گفتم: .۶9
القدس چنین امری را بر وی که روحواند عیسی را مسیح بخواند جز اینتنمی

 یعنیهم برگشتیم به همان نقطه  ؟ بازیدکنلحظه میم« .مکشوف کرده باشد
 مری مکشوف شده باشد. مقدس باید چنین ا کتاب در مکاشفه.
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اما به  اختیار نداشتند مقدسی برای مطالعه در هابیل کتاب قائن و .70
هابیل  این همان مکاشفه است. ،بود شده امر بر هابیل مکشوف ،ایمان یواسطه

عدالت وی شهادت  تقدیم کرد. و خدا برخدا به نی قائن تر از قرباقربانی اعلی
 داد.

. وقت نداریم 18و  17: 1۶ار گرفت. در متی وقتی عیسی مورد پرسش قر
    توانید یادداشت کنید. عیسی گفت:آن بخش را کامل بخوانیم اگر خواستید می

 « گویند؟مردم مرا که پسر انسانم چه شخص می»
 «غیره". موسی، الیاس و"ها گفت:یکی از آن»

 « دانید؟شما مرا که می»پرسید:
 «.ر خدای زندهتویی مسیح، پس»یکی پاسخ داد: .71
زیرا جسم و خون  خوشا به حال تو ای شمعون بن یونا»:گفت [عیسی] او .72

« .آسمان است. بر این صخره بلکه پدر من که در کرداین را بر تو کشف ن
 یکه خدا کیست، عیسی کیست. مسیح مکاشفه روحانی این امر یمکاشفه
 ای که بر جهان مکشوف شد.خدای تن گرفته خداست،

داد و در در جهان بود. خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میاو »
 «.کردجسم و خون  شخصیت خود را آشکار و مکشوف می

 «.خدا تو مسیح هستی، همان که مسح شده است، پسر»
م و خون این را بر تو کشف نکرده بلکه پدر من که در جس»عیسی گفت: .73

و ابواب جهنم بر آن  کنممیرا بنا  این صخره کلیسای خود آسمان است. بر
 «.استیل نخواهند یافت

بسته ایمانان روی بی ربکه  ستا مقدس کتاب کتاب   آخرینکتاب مکاشفه . 7۴
هر کس که بر کلم این »:است آمده این کتاب 22در باب  .هر شده استو م  
ات منقطع ، نصیب او از درخت حین بیفزایده آای بکم کند یا واژه ت چیزینبو  

به ایمانداران  یابیم این چیزی است که تماما  با این حساب درمی« خواهد شد.
 ینویسنده قادر است کتاب مکاشفه را باز کرده و همان نیروبخشیده شده است. 

« .محسوب شود ایاوست که باید الف و »ل کتاب را معرفی و مکشوف سازد. ک
را  دکامل خو سر   این چنین .ان استتا مکاشفه هم آن عیسی مسیح که از پیدایش

آتی کلیسا که به  رادوا برای خود یسازد و پرده از نقشهآشکار و مکشوف می
 دارد.  ، برمیگانه ممهور شدههرهای هفتم  

هرهای اد داشته باشید که به م  اما این نکته را به ی کتاب نوشته شده بود .7۵
تا آن زمان  (10مکاشفه) هراین هفت م   هم نبود قرار  گانه ممهور شده بود.هفت
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. گشوده شوند ،آوردصدا در زمینی شیپور خود را به یکه هفتمین فرشته
ا چون کرن   صدای فرشته هفتمام بلکه در ای  »؟ یدکنلحظه میم .7:10مکاشفه 
امی است که این همان ای  « .خدا به اتمام خواهد رسید باید بنوازد، سر  را می

 بریم.به سر می اینک در آن
 یبریم. هرگز دورهمی الئودکیه به سر یدانیم که در دورههمگان می .7۶

 یدیگری پس از آن نخواهد آمد. چنین چیزی نشدنی است. بنابراین ما در دوره
برای  دههر شهر که این کتاب بدان م  این هفت م   گذرانیم.روزگار میالئودکیه 

ست که او ا روز گشوده شود. این چیزی باید در آنمردم رازی است که می
توانید چیزی زیرا نمی کلم نخواهد بود ده داده است. باری، چیزی خارج ازوع

 یبه کلم بیفزایید یا از آن بکاهید. کلم باید همواره همان بماند. اما مکاشفه
همخوانی و که چیست تا این .کشوف خواهد کردآن را آشکار و م ،حقیقت

 بردس عیان سازد. و آنگاه خداست که های مقنگاشتهرا با باقی هماهنگی آن 
 ؟اریدد توجهد. زنهر تأیید میحقانیت این امور م  

ر خویش است. ر ندارد. او خود شارح و مفس  خدا نیازی به شارح و مفس  . 77
وقوعشان را  یاموری که وعدهظهور رساندن  یخود را با به منصه او شرح

و روشنایی « روشنایی بشود»طور که در ابتدا فرمود:. همانددهارائه می ،داده
 ظهور یمنصه به عمل تأیید و راست. دتفسیرشرح و  نیاز ازبیامر این شد. 
 رسید.
در کلم وعده را ر این روزهای آخ مرتبط باامور از ای اینک او پاره .78

 کند. چه حکایت می داده است. این از
دا بود. خدا وعده داده بود او را بفرستد. وقتی عیسی به همین صورت پسر خ

ند به او ایمان مردم نتوانست تعیین شده بر روی زمین حضور یافتدر روزگار 
برید که در آنها حیات زیرا شما گمان می کتب را تفتیش کنید»آورند و او گفت:

اعمال پدر خود را به دهد. اگر هاست که به من شهادت میجاودانی دارید و آن
به  آوریدنمیایمان لکن هرگاه به من  رید و، به من ایمان نیاوآورمجا نمی

 «.دهند که کیستمها شهادت میورید زیرا آنآورم ایمان آاعمالی که به جا می
  .شهادت دادند به کیستی او در دوران وسلی اعمالی که به جا آورد .79

 .دندشهادت دااو  به کیستی اعمال ایندر روزگار لوتر و دوران اصلحات 
عطایا،  بازگشت دوبارهاعاده و اعمالی چون ها طیکاستیدر دوران پن .80

شوخی  این ماجرا اصل   شهادت دادند، شریرها و اخراج ارواح تکلم به زبان
های تاریخ کتابمن گفتند... میمردم  ،نبود. آن اوایل که این حرکت راه افتاد
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آتشی است که  این حرکت دیری نخواهد پایید.»:دگفتنام. میپنطیکاست را خوانده
ان است. چرا؟ چون سوز وور همچنان شعله اما این آتش« .خواهد نشست فرو

بود. این  داده نوید ش رابروز و ظهورد. خدا رتوان آن را خاموش کهرگز نمی
 د. رتوان آن را خاموش کلم است و به هیچ طریق نمیهمان بخش از ک

شود، چگونه  آن را خاموش خواهید وس به خروج دعوت وقتی عر وانگهی
 .بریماینک در آن زمانه به سر می به حقیقت پیوسته است. ورد؟ این مکاشفه ک

 خویش. آن کاشف اسرار ،خدا جلل بر
   سخن آن یربوده شدن که درباره یواقعهربوده شدن تنها...  یواقعه. 81
 :ویدگمیمقدس  داشته باشید که کتاب تنها مختص عروس است. به یاد گوییممی
شکوهمند  یواقعه« .سال به اتمام رسید ا هزارو سایر مردگان زنده نشدند ت»

یم؟ قرار هست جای کارپس ککار نباشد  در ربوده شدندوستان اگر ربوده شدن! 
ربوده  یای داریم؟ واقعهبریم؟ چه وعدهکدام عصر به سر می است چه کنیم؟ در

ای رخ خواهد داد. این واقعه کتاب مقدس گفته چنین واقعه رخ دهد.شدن باید 
بانوی برگزیده خواهد شد یعنی عروس این دوران  ها شامل حال برگزیدگان وتن
 کلیسا.ه به خروج دعوت شده است یا همان ک

میان  به خروج فراخوانده شده از"به معنای " کلیسا" یواژه... واژه .82
میان قومی فراخواند،  سی قومی را به خروج ازکه مواست. چنان "جایی
 کلیسایی برگزیده از ،خواندفرامیمیان کلیسایی  عروسی را از نیز القدسروح

عروس و آن درخت  یها که سازندهتمام فرقه اعضایی از یعنی امیان یک کلیس
به این موضوع  درخت عروس نواری تحت عنوان . درعروس خواهند بود
شود این همان درخت . عروسی که خوانده شده و خارج میپرداخته شده است

عروس اما همان است که قرار است ربوده شود؛ تنها او و نه عروس است. 
همان ابتدا از پیش  ها را ازنیعنی همان برگزیدگانی که خدا آ غیر از او

 های روحانی پدر هستند.ها که از ژنشناخت، آنمی
شما را که قرار است نقطه مکث کنم. فکر ایناین  در اجازه دهید یک دقیقه

 .شوم صبیع کمیشود میباعث دارم  نگهمدت زیادی 

به صورت یک ها پیش از تولد دانید که سالاما، همگی توجه کنید. آیا می .83
[ همین است. یک گروه تألیف-«.آمین»گویند:می جماعت] ژن در پدرتان بودید؟

آید و نه از چیزی که از جنس مذکر می .دپدر شما بو دریت ذر  ، یک یاخته
اما شود میا مهی   تر الزمجنس مؤنث آن بسطریق  از؟ یدکنلحظه میمؤنث. م

  گویید در پدرم...حال، می آید.پدر می از یتذر  
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در من  اووقتی شانزده ساله بودم  جا نشسته استکه این میا همین پسر .8۴
من وجود یک بستر و به جا بود. حال، به ی  ناما او آ شناختممن او را نمی بود.
 شناسم.به شباهت من درآید. او را می توانست، پیوند مقدس ازدواج یسطهوا
 با او مشارکت داشته باشم و درست در زمان مناسب پا به دنیا گذاشت.توانم می

که جهانی در کار دی شده باشید پیش از آنشما نیز صاحب حیات اباگر  .8۵
قات خدا اید. شما بخشی از خدا، پسر خدا و از خصائل و متعل  دا بودهباشد در خ

گذارید. او شما را برای ای پا به دنیا میدانست در چه دورهمی هستید. او دقیقا  
تا در آن جایگاه خاص باشید و هیچ کس دیگری  آن دوره از پیش مقدر کرد،

ین میان باشند مهم نیست، شما د در اکه چه تعداد مقل  این .اندتواند آن را بستینم
شما آشکار  حالاما  خواهید بود. شما چه کسیدانست میاو ید زیرا باید باش

او مایل  خواهد.، او همین را میتوانید با او مشارکت داشته باشیداید. میگشته
ما چه در زندگی ش. اما چنانبپرستیداو را است با او مشارکت داشته باشید و 

 بدلی و تقلیدی از یزی جز یک نمونهگاه شما چیآن الهی نباشد خصائل نشانی از
 چنین خواهند بود، ها و میلیاردها نفر؟ میلیونیدکنلحظه میمسیحیت نیستید. م

 مسیحیت هستند. بدلی و تقلیدی از ینمونه کسانی که صرفا  

 دموس شاکاریانحال نظاره برادر  ای نظرم را جلب کرد. درنکته اخیرا   .8۶
دیدم که مشغول نظاره بودم و می .گاوهایش بودم گیری عملیات دورگه حین

 طور محو تماشای کارشان بودم.همین .داشتندهای آزمایشی را برمیلولهدکترها 

 ییهایاختهون امکان زندگی برابر با یپیش از شکل گیری نطفه، یک میل .87
از میان این شمار یاخته  دانستید که. اما آیا میوجود دارد ،شودمیکه تولید 

  جنب و جوش و حرکتند تنها یک امکان زندگی به نطفه تبدیل  جنسی که در
تنها یک  و تنها یک یاخته برای زندگی مقدر شده است ،به دیگر سخن ؟شودمی

یابد می راه خود را، میان همه تنها یک یاخته از .شودمیبارور در رحم یاخته 
در جست و خیزهای بسیار سرانجام  اوان، پس ازپس از جنب و جوش فرو 

    ی دیگرهایاخته وشود می منعقدنشیند و نطفه پایان ماجرا در رحم به بار می
کنیم باید اذعان کرد که تولد که این روند پیچیده را ملحظه میزمانی میرند. می

این است  . واقعیت امرباشدمیتر پرسش برانگیز کم ،از باکره در قیاس با آن
 !شودمیبرگزیدگی و تقدیر به خوبی ملحظه  ،که در روند تولد جسمانی

، از ایدیافته تازه تولدهستید که چه یک مسیحی نبه این ترتیب شما چنا .88
د. برای ایدر خدا یا همان پدرتان بوده ،ها پیش از آغاز زمانهمان ابتدا مدت

ید، شومسیحیت می گذارید و پذیرایپا به زندگی می جاهمین است که وقتی این
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چنین است و چرا همه  اینپرسید چرا خود می درست پیش نرود از یچیزاگر 
 ای بهشود. اما روزی چیزی ضربهمسئله برایتان دغدغه می است. چنان چیز

    شما جاری بود. که در همان حیاتیآری، چه بود؟  شما وارد آورد. آن چیز
م، عقابی که مادرش موفق به ه بودکه تعریف کرد یابشبیه ماجرای آن عق .89

که چگونه این اید، ایندر این باره ایراد کردم را شنیدهای که یافتنش شد. موعظه
بال یک مرغ سر از تخم درآورد. مرغ طبق عادت  و جوجه عقاب از زیر پر

اب آن نوع تغذیه را تاب داد اما جوجه عقهایش غذا میخودش به جوجه
با  یک جوجه مرغ نبود. با این حال او در مرغدانی و چون او اصل   ردآونمی
و  بهاربندچنگ زدن بر زمین  آمد.شان میها بود و به دنبالجوجه یبقیه

زندگی را برای ، زداز مرغ سر میکه هایی از این دست خراشیدن آن و کار
آمدند ا میهجوجه تمامیکرد کرد. هرگاه که مرغ قدقد میجوجه عقاب سخت می
 آمد. اما یک روز...و او هم همراهشان می

دانست که نه یک تخم بلکه دو تخم گذاشته است. مادر جوجه عقاب می .90
کار باشد. او رهسپار یافتن تخم شد و  در تخمیدیگری  جایباید  پس الزاما  

اش را یافت و و جوجهرسید چرخید. سرانجام به محوطه بهاربند پروازکنان می
ای بود که به جوجه فهماند برآورد. آن صدا همان ضربه یدبلنبانگ سویش  به

به  اش بود وهمان چیزی است که در پی . اینسازگار استچه چیز با وجودش 
 یک عقاب است. بلکهکمک آن دریافت که جوجه مرغ نیست 

هنگام ورود طی کرده  ،سیحی از نو زاده شدهاین همان مسیری است که هر م
 شما چند بار نامیا  ایدپیوستهکار ندارم که به چه تعداد فرقه ه این مسئله باست. 
راستین خدا به اثبات اید. وقتی کلم ها و آن قبیل چیزها ثبت کردهآن کتاب را در
ه جاست ک، آنشودمحقق میو  یافتهعینیت  به این شکلمقابل شما  رسد و درمی

 آندسته یا  اینبه »م قدقدها و اینکه وقت تما یابید عقاب هستید. چون آندرمی
معنی  ها دیگر بیاین تمام «.پیش بگیر مسیر را در آن  مسیر یا اینیکی بپیوند، 

 .یک امر اصیل و حقیقی است پیوستن کلم به کلمشوند. می
سیری طی  شود،جنسی مردانه وارد رحم زن می یوقتی یک یاخته .91
 بعدانسان شده باشید تا  ییاختهپدرتان  یهبه واسط ...که این نیست .ودشمی

 یبدل به یاختهتو بعد هم گربه  ییاخته تبدیل به سپسو سگ  ییاخته بهتبدیل 
 بوده است. یبشر ییک یاخته از ابتدا تماما   مذکور یبلکه یاخته مرغ شوید

عروس بخشی از بدن او خواهد  باید گفت که آن ،ی مسیحدن عیسبباب  و در 
است و به  کلم از ،باید کلم بشود عروس نیزاز این رو  وی کلم بود ..بود.
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القدس شمردگی لوتر، تقدیس وسلی، تعمید روح عادل هایآموزه .پیونددکلم می
ها و همچنین بازگشت عطایا و باقی موارد در این راستا و بخشی از پنطیکاستی

روی  بر بر روی کلم، بذر زم است تا کلم؟ الکنیدلحظه میاین روند است. م
عیسی  قامت کامل عروسها یندل ا گیرد تا از حیات قرار حیات بر روی بذر،

 برآورد. حال به یاد داشته باشید که شما یک خصلت الهی هستید. مسیح سر
و دریافتیم که مسیح برای بردن عروس به این امور پی بردیم  اینک که .92

 ؟شویمنه بخشی از آن عروس میآید سؤال این است که چگوخود می
ای ها گونهیکی از آن« .ما بپیوندبه جماعت »:گویندبسیارند آنها که می

کند.  چنانیا  چنینخواهد کند. یکی دیگر میمشخص از تعمید را مطالبه می
باشد یعنی اینکه غیر از این  ها تکلم کنید که اگرباید به زبان»یکی گفته است:

نیازی به سخن گفتن »:گویددیگری می« .ایداست را نیافته ترآنچه از همه مهم
 :گویدمی دیگری« .باید در روح برقصید»:گویدمی یکی« .ها نیستبه زبان

« د.باید حس و هیجان داشته باشی»گوید:دیگر مییکی « .باید فریاد بکشید»
 غلط است. نهایت کماکان درست اما در، اینها همه در بادی امر

القدس زاده شده روح ازیا یک زن یا یک فرزند خدا که  ...دچگونه یک مر
دهد و کلم را شرح می این ،منکر کلم خدا شود؟ وقتی خدا خود تواندت میاس
« .جاست اش را داده بودم. حاال همیناین همان است. چیزی که وعده»گوید:می

ر قید و که اسی چرا؟ از این رو دهد.ن شکل ممکن نشانش میتریو به واضح
؟ یدکنلحظه میشود که کار خدا را ببینند. مبندهایی هستند که مانع آن می

تواند نمی ،تواند کلم خود را انکار کند؟ اگر مسیح در شماستچگونه مسیح می
 کلم خود را انکار کند.

را از نظر  12قرنتیان اول شویم؟ باری، چگونه بخشی از آن بدن می .93
ا بر یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، به یک تعمید جمیع م»:گذرانیممی

 . مراجعه کنید 13:12به اول قرنتیان  کنیدیادداشت  یداگر مایل« .القدسروح
حیات مسیح است. درست  ،روح و آن «.جمیع ما به یک روح تعمید یافتیم»

... بذر حیات هر و !حیات مسیح [گروه تألیف-«.آمین»گویند:می جماعت] است؟
شوید؟ اگر آن حیات . متوجه میرا به بار آوردبذر کلم بود که بذر حیات  او آن

القدس بر آن قرار گیرد و تعمید اتفاق قرار داشته باشد، وقتی روح لهی در بذرا
 افتاد، الجرم باید آن بذر حیات و زندگی را همراه خود بیاورد.

ده بودم. داشتم با بازگو کرتان برای نیکسیفتر در پیشنظیر ماجرایی که  .9۴
آن بیرون در فضای آزاد بودم و او درختی  کردم.صحبت می جان شریت برادر
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های مرکبات. او کلی از آن درختان میوه را پرورش داده نشانم داد، درخت میوه
به متفاوت  یهشت میوه ،است. او درختی نشانم داد که روی آن نزدیک به هفت

 این چه جور درختی است؟ شریتگفتم برادر  عمل آمده بود.

 « .یک درخت پرتقال»گفت:

و گریپ فروت هم روی این درخت عمل  نارنگیانواع چرا لیمو، »:پرسیدم
 «اند؟آمده

و به درخت اصلی  هستند مرکبات یاز خانواده چون تمام اینها»:پاسخ داد
 «.اندشدهزده پیوند 

 «پرتقال خواهد بود؟ ا  سال بعد میوه این درخت تمام یعنیحاال فهمیدم. »گفتم:

همسان با خود را عمل خواهد  یها میوهاین شاخه کدام از هر .نه»گفت: .9۵
 «ای همسان با خود را خواهد پروراند.آورد. هر شاخه میوه

هستید این خیز ه مرکباتکه ساکن این در   باغدارانبسیاری از شما  .9۶
 اگر به درخت دهد.د میی همسان با خومیوه ،شاخه دانید. هرموضوع را می

چون  به بار خواهد نشستلیمو  ،هاز آن شاخ زنیدبپیوند لیمو ی[ ]شاخهپرتقال 
 یپیوندی میوه یهای طبیعی درختان مرکبات است. از شاخهویژگی یکی ازاین 

 نشیند.اصلی درخت به بار نمی

ها را به این چیز تمامها و و این همان کاری است که ما کردیم. ما اعتقادنامه
چیزی جز یک  هامتدیست یوند زدیم. چگونه ممکن است که ازچه اصل است پآن

آید؟ چگونه ممکن است یک فرقه چیزی جز یک فرزند  فرزند متدیست به بار
 ای بپروراند؟فرقه

برآورد  و همسان با همان درخت سر شاخه اصلیاما اگر از آن درخت  .97
 د.های پرتقال خواهد آورآن شاخه میوه

بنابراین اگر خدا کاری در کلیسا انجام دهد، آن کار چیزی جز یک کار اصلی 
زیرا حیات در درخت  . باید چنین باشدکه ریشه در اصل کلم دارد نیست. دقیقا  

 آورد.همسان خود را می یاست و درخت میوه

جریان حرکت خود از میان  ینک شاهدیم که آن کلیسای بزرگ درا. 98
ا کیفیت خود هخود را ثمر نداد. وقتی شاخه یجز میوهی ها چیزعصرها و دوره
درخت تاک هرس  1۵کنند. در یوحنا ها را هرس میندهند آرا از دست می

 آورند.د که میوه نمیب رهایی را میشود. او شاخهمین
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عیسی دوست دارد تا برایش میوه بیاورند. عروس او باید فرزندانی مثل  .99
 به ثمر بنشاند. خودش پرورانده و

پس  عروس و کلم نباشند یآیند شایستهبراین اگر فرزندانی که به بار میبنا
این حالت مبین آن است که کلیسا به که ها هستند. آن فرزندان متعلق به فرقه

ها بازگشته است. و از چنین کلیسایی یک عشق نخست خود یعنی دنیا و فرقه
ها ی در آنزیرا چیز نشیندشده  به بار نمی نو زاده مسیحی راستین، اصیل و از

 ای را ثمر دهد.نیست که چنین میوه
شود باز هم  زدهدرخت پرتقال پیوند چه به چنان، لیمو یهمان شاخه مثل   .100
 آنجا نبود. اما آنچه در رتقال بیاورد چون از ابتدا درتواند پآورد و نمیلیمو می

بدو زایش برایش رقم  در و مقرر نمود و درسته برایش مقدان آغاز خدا از پیش
 تواند بیاورد.جز این میوه دیگری نمی زد این بوده که باید میوه پرتقال بیاورد،

خدا نیز صادق  یدر مورد کلیسای زندهاین مطلب زمانش که برسد  .101
کس  گذارید که خدا کاری را آغاز کند و بعد هم هرشما میهر کس... است. 
 بینید؟ تا بوده همین بوده.رود. میدارد و میرا برمی توپ

 های مربوط به مارتین لوتر بودم.تاریخ و بخش یحال مطالعه چندی پیش در
باور این امر که مارتین لوتر بتواند به مخالفت با »گوید:نویسنده در فرازی می

« اد چندان دشوار نبود. امکلیسای کاتولیک برخاسته و از خود پایداری نشان ده
ب آن بود که او توانست سرش را عجی ینکته»گوید:که نویسنده می طورآن
و به دنبال  هایی که بعدا  زدگیگونه باال نگه دارد، باالتر از تمام آن تعصبآن

 پیغام این مسائل در تمامکه به رغم نای کرد. بروز ،بود اشبانی که خود بیداری
 رواج یافت. وی بعد ازتقلیدها  تمام دقت دارید؟ «.شمردگی پابرجا بماند عادل

امه سمپل مک فرسون  همان ،فرسون خانم سمپل مکعنوان مثال به  .102
ها وصل بودند بانوان واعظ به آن بالآن بعد از او[ همه که معبدی اینجا داشت. ]

 !همان حکایت تقلیدهای جسمانی .کردندمقدس را حمل می و به سبک او کتاب
 اند ریشه در اصل داشته باشد. کلیساها نباید چنین باشند. کافیتواین کارها نمی

، کلیساهای دیگر این موضوع را به دست آورد ست کلیسایی در شهری چیزیا
ها به هیچ وجه ؟ آندارید توجهآورند. هم آن چیز را به دست می هاآن تابند.برنمی

 اصالت ندارند.
ای است و باید میوه و صاحب اصالت است. کلم همین اصلکلم خدا  

که این موضوع با  همان فصل مطلوب خود همسان و در .بیاوردان با خود همس
 و پدر مرتبط است.ی و از پیش مقدر شدن از سوی خدا مواردی چون برگزیدگ
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در جمیع ما به یک روح » ؟نه وارد آن کلیسای نمونه شویماینک چگو .103
تعمید یافته »ن عروس و کلم است. که هما« .یک بدن تعمید یافتیم، بدن مسیح

 «.القدسبه روح
رجوع  ،اینک بگذارید ببینیم که آیا در واپسین دوران قرار داریم یا نه .10۴

تواند به روشن شدن موضوع کمک می ۵به کتاب پیدایش حول و حوش باب 
ضوع به انجیل لوقا نیز رجوع توانید برای پی بردن به این موهمچنین می .کند
 بود. ینهفتمنیاکان نوح و همچنین از نوشته شده است که خنوخ  .کنید

 قائن پسر دهد. زیرا اگرخود را نشان می، یت ماراینجاست که ماجرای ذر  
 ؟ اما هیچ جا از کتابکنیدلحظه میم هابیل باشد، خنوخ باید هشتمین باشد.

 ر آدم است.قائن پس -که قائناینمقدس اشاره نشده که قائن پسر هابیل است... 
      و آدم آن شریر نبود. «او از آن شریر بود» مقدس گفته است کتاب چون
 «.او از آن شریر بود»؟ بینیدمی

که این خود  بودهفتمین نوح  ینامهدر نسببینیم که خنوخ اینک می .10۵
آن شش  گیحالی است که هم این در ای از ادوار کلیساست.تمثیل و نمونه

خنوخ ربوده  .رگذشتند اما خنوخ به ساحت دگر شدز او آمدند دمردی که پیش ا
ربوده شدن مربوط به  یهکه واقعایناز ای است او هفتمین بود و این نشانه .شد

این نیست که ما در هفتمین  د. اینک شکی درباشکلیسا می یدوره هفتمین
 دانیم.بریم. همگی این را میکلیسا به سر می یدوره

ربوده شدن را به کف  یکلیساست که واقعه یتمین دورهاین هف .10۶
 زیراردند اما خنوخ به ساحت دگر شد دیگر م   یآن شش دوره تمامیورد. آمی
ای بود که ربوده شد، نمونه همان خنوخ اما« .شد، خدا او را برگرفت نایاب»
ها روهمیان گ های آخر باید ازعروس زمان ردند. امامیان سایر مواردی که م   از

باشد،  ارک که مرگی درآنربوده شدن، بی یشود... واقعه به خروج فراخوانده
ای یعنی دوره بود کلیسا خواهد یهفتمین دورهمیان  همان دعوت به خروج از

بیاییم این بحث را عمیق خدای من! که اینک شاهد وقایع مربوط به آن هستیم. 
 ید؟کنملحظه می بکاویم، خیلی عمیق.

کلیسا هستیم،  یدورهای از هفت نیز شاهد نمونه 7:10ه مکاشف حال در .107
مقدس توسط پیغام هفتمین فرشته آشکار  عظیم کتاب است سر   جایی که قرار

 .گردد
آور وجود دارد و بر امغحال توجه کنید که آن باال و فوق همه یک پی .108

 به معنی angel یسیانگل یآور هستیم. واژهامغر پیضوحشاهد  روی زمین نیز
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است. و آن فرشته هفتم حامل پیغامی بود. زمانی  «آورامغحامل پیغام و پی»
باید شیپور گاه که میآن»موریت خود را اعلم کند، أرسد که آن فرشته باید ممی

همان ابتدا و آغاز به کارش  اما این چیزی نیست که در« .درآوردرا به صدا 
 رخ دهد.

یده را شفا د ریت خود را آغاز کرد افراد بیمار و رنجگاه که عیسی مأموآن
همه مشتاق بودند تا « .بزرگوار! او یک نبی است یرب   این»گفتند:داد. مردم می

 حاضر شود. کلیسایش در
پسر انسان را  اگر جسد. من و پدر یک هستیم»اما آن روز که اعلم کرد:

  کرد.ضیه فرق ق «حیات ندارید خود در خونش را ننوشید، نخورید و

 اینجا دیگر کنید؟ملحظه می ؟توجه دارید« !م استآشا خون مگر او چطور»
 کرد.قضیه فرق می

یید و اثبات کلم أی و تها تا آن زمان شاهد تجل  این باره توضیحی نداد. آن او در
عصر است. و  آورامغآنها اثبات شده بود که او پی بر خدا برای آن دوران بودند،

 .نبود که او توضیح دهدنیازی  اصل  

ها به آن ای را تبیین کنند. اما آنن گفتهتوانستند چنیچه بسا شاگردان نمی .109
درآورند و توضیحش دهند  سرکه بتوانند از موضوع نتوجه به ایایمان داشتند بی

گونه به آن ایمان داشتند. چ و در آن پایداری کردند طوریا نه. آنها همان
شند؟ است گوشت او را خورده و خون او را بنو د بگویند که قرارتوانستنمی

ود چون مقدر ب ایمان داشتند سخنبود. اما به آن ممکن  ها نانچنین کاری برای آ
لحظه م« .ها را پیش از بنیاد عالم برگزیدآن»:گفته بود عیسی که چنین باشند.

بودند و  توضیح قضیه ها به این موضوع ایمان داشتند. خواه قادر بهآن ؟یدکنمی
 ها به این موضوع ایمان داشتند.خواه نه. در هر صورت آن

وقتی هفتمین فرشته نواختن را »ینک توجه کنید، در هفتمین دوره ا .110
 هرها.همان م  « .عیان گردد جا همانباید آغاز کند، اسرار خدا 

مربوط به ظرف زمانی مشخص بوده. لوتر به  ،فعالیت بانیان اصلحات
ن اصلحگران به های ایکافی زنده نماند، وسلی هم همچنین. دوره یاندازه
را گرفته  مختص آن زمان آمدند و مردم پیغام ها با پیغامآن کافی نپایید. یاندازه

 این به چه معناست؟و  به صورت فرقه درآوردند

یعت همواره شهادت توانید طبیعت را شکست دهید. طبشما هرگز نمی .111
 باید چنین کند.  راند. اویوستگی طبیعت را پیش میپ د. خدا دردهمی
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کوچک است. ضعیف  ینوزاد مانندآید خورشید. صبح که خورشید برمیمثل 
التحصیل یرستان فارغاست و گرمای چندانی ندارد. ساعت ده که شد از دب

شود، دهد و مشغول کار میکه به نیمه رسید زندگی تشکیل می شود. روزمی
رود و ساعت پنج عصر دم مرگ و ظهر رو به پیری می از عت سه بعدسا

وت مشرف به موت است. پیر است و دوباره ضعیف شده است و رو به م
 توجه دارید؟خیزد. صبح بعد بار دیگر برمیاما گردد. رود و به گور بازمیمی

ام به تمشوند هایشان سبز میکه چگونه برگبه درختان بنگرید، به این .112
ریزند و ها از درخت به زمین میایم برگکه دریافتهآنچه معمول آنهاست. چنان

   رخت  درخت و ریشه چطور؟ زندگی از گردد.همه چیز به شکل قبل برمی
 شود.زندگی جدیدی جاری می بهار بعداما بندد. آیا این پایان کار است؟ برمی

جریان  مین روند دراینکه به چه سان ه کلیساها بنگریداینک به  .113
رد، آن هم تحت جفا و گندم بر زمین افتاد و م   یاصلحات طی شد. این دانه

هر  رد.م  ستمی که در قرون ظلمانی حاکم بود. دانه وارد خاک شد. باید می
آن دانه که به زمین  تواند این موضوع را درک کند. اگرانسان روحانی می

 پوسید. اما این دانه درمی، مانده بودیرون ب اگرماند. تنها می ،افتد نمیردمی
 همان کلیسای لوتری بود، از که برآورد زمین سر سبز شده از و تیغکدقالب 

و دیگران. و این  یوینگلتس بیشتری سبز شدند مثل هایتیغک دل کلیسای لوتری
و آن دوران شکوهمند میسیونری باشیم. بستری شد تا شاهد ظهور جان وسلی 

آمیخته  یاین زمانه ظهور شاهد ،گر این بذر به زمین افتاد و از دل آناما بار دی
 گندم... ییعنی عصر پنطیکاست. این دانه به فریب و اغوا هستیم

گندم  با نگاه بهروید ؟ وقتی بیرون میش دادهگندم پرور جا کسینای .11۴
ب باز کنید و خوآن را که اما دارید گندم  ظاهرا   .ماهآوردبه بار گویید گندم می

چیزی که  چه دارید به هیچ وجه گندم نیست.آنفهمید می ،از نزدیک نگاه کنید
چهار؟ به ما  ...22:2۴مگر مسیح در متی  گندم است. یدارید در واقع پوسته

در روزهای آخر آن دو روح به قدری نزدیک و شبیه به »:هشدار ندادچنین 
گمراهی آن بذر گندم برگزیده باعث  یکدیگر خواهند بود که اگر ممکن بود

 این یک مجرا و حامل است. .حال بنگرید ؟یدکنلحظه میم« .شدمی

برآورد همان بود که وسلی را پدید  لوتر سر یحیاتی که به واسطه .11۵
حیاتی که  آورد. حیاتی که با وسلی رویید همان بود که پنطیکاست را پدید آورد.

ها نقش مجرا و حامل را دارند. اما این .رداست آمد گندم را پدید آواز پنطیک
ها کانال آن یابد. پیغام ازمجرای آنها جریان می حیات حقیقی از ؟ آندارید توجه
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کل آن  ،با ظهور دانه دلیلهمین به  گندم منتهی شود. ییابد تا به دانهجریان می
یرون ای باز هر دورهباید عروس هم خود روند باید به ربوده شدن ختم گردد، 

اید که طی این روزهای توجه کرده .میردگرایی میمبتل به فرقه یآید. اما ساقه
 رود.پوسته کنار می، گندم رشد بعد از ها هستیم؟شاهد کنار رفتن پوسته اخیر

کنید و  بازش به این شکلکوچک گندم بنگرید.  یبار دیگر به آن دانه .11۶
 بهتربسیار کوچک خواهید دید. برای جا یک جوانه داخلش را تماشا کنید، آن

داخلش را مشاهده کنید. آن وقت  30 ردب  با قدرت  ایوسیله طریق دیدنش باید از
 ظاهر خواهد شد. شما مقابل چشمان کوچک دربسیار  یجوانه آناست که 
 ؟یدکنمیملحظه 

ای آن مقطع وجود این پوسته بر کند. درآغاز به رشد می داخلاز همان 
ند. اما ککه بختی برای رشد آن فراهم میای ضروری است، پوسته محافظت

یابد، پوسته نیز رفته رفته کنار خورد و پیغام اشاعه میگاه که رشد کلید میآن
و پیش گندم شود.  یکند تا وارد دانهرود. و حیات آن پوسته را ترک میمی
 توان برت. نمیبرقرار بوده اس هر دوره ست که درا ایاین رویهرود! می

 همان پیوستگی الهی است، همان روال کار خدا. ...طبیعت چیره شد. این

بریم، اینک در آن به سر می ای است که همباری، این همان دوره .117
همه چیز در قالب ، قرار است تا در انتهای این مسیر هفتم کلیسا. اینک یدوره
 حال اگر معنی بازگشت دوباره است.که این به  ی و ظهور یابدگندم تجل   یدانه

ام سدوم ای   همچنان که در»:سی گفتعی ،رجوع کنید 30 یآیه 17به لوقا باب 
منوال خواهد  همین بر .گونه خواهد بودشرایط هنگام بازگشت پسر انسان آنشد، 

چیست؟  ظاهر شدناز  منظور« .انسان ظاهر شود بود در روزی که پسر
به نوعی شناساندن خود اشفه از خود و آنچه هست یا مک یکردن و ارائهآشکار 

 و می که برای این دوره خاص مقررکلیعنی مشخص.  یدر آن عصر و زمانه
 ازبه عبارتی دیگر . شناساندمیو  کندمیمکشوف  برای مردمرا خبار شده ا  

عیسی در میان ما به  که کندمیبر آدمیان مکشوف  ،القدسطریق ظهور روح
سان تصویر شده است. یک جا به عنوان  یک انبرد. و یادمان باشد که آنمیسر 

ما  مقدس که همان کتاب او «همین منوال خواهد بود... بر»گفت: انسان! او
پیدایش که  اند، بخش پیدایش را. حال با دقت به آن فصل ازخوانیم را خومی

 شویم.ای مینکته یمتوجه ،عیسی از آن سخن گفت

پشت به آن خیمه ایستاده و سارا داخل  کنیم که خداجا مشاهده میآن در .118
 چه قرارکند که آنپرسد. سارا باور نمییگوید، سؤالی مخیمه است. او چیزی می
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البته موافق زمان حیات نزد تو  ،ای ابراهیم»ممکن باشد. او گفت: ،بود رخ دهد
حرف به خنده د از این خیمه بو ؟ و سارا که درکنیدتوجه می« .خواهم برگشت

چگونه چنین چیزی ممکن »:گفت «؟به چه سبب سارا خندید»افتاد. خداوند گفت:
 «است؟
 «الوهیم»او را ابراهیم عیسی وعده داده است. آن شخص خودش بود.  .119
بازگشت او در روزهای از مقدس  بود. اینک کتاب خود اومطلق خواند.  قادر
« وقتی وقوع این امور را دیدید» ین گفته است.کرده است. عیسی چن ا خبارآخر 

زمان بسیار »دانید که گاه میوقتی تحقق آن امور کلید خورد آن به یاد آورید که
 «.نزدیک است

ی وضعیت سدوم توان تجل  میآری به سدوم،  .د این جهان بنگریدبه خو .120
 زا بنگرید.و این روزگار انحرافشده نحرف مبه این مردمان  را در جهان دید.

دانند آداب معمول چیست. به این نمی اند مردم دیگرها منحرف شدهذهن
امور این  ...[گروه تألیف-روی نوار فضای خالی بر] ها بنگرید...شکنیقانون

 .موارداین  یتمامجنسی و 
امان . بنگرید که این یورش بیامانیبیچه یورش  زنان بنگرید، وضعیتبه 

 .نیستندتنها...  کشاند.غیراخلقی می ریدگی و امورد به پردهرا  ما چگونه زنان
د. این هستن چنین ها هم ایناما پنطیکاستی «.هستند آنها متدیست»:گوییدمی

 یک معضل کلی است.
قرار  وداتکای خ یکه کلم خدا را نقطهاینبنگرید به جای  به مردان .121

حالی  در چسبندند. آنها به این چیزها میاای چسبیدهفرقهناچیز  هایتدهند به سن  
توانند از این می و خدا چگونه به طور کامل خود را شناسانده است شاهدندکه 

به دیدن حقیقت  ل این رفتارشان نابینایی است. آنها قادربندها خارج شوند. دلی
 ها هرگز نخواهند توانست آن حق را ببینند.آن .نیستند

 .سریعتر ادامه دهیمباید شود، این بخش چه می و در جاناینک توجه کنید که ای
به  با دیدن حرکت دستش .را ترک کنیم جااینکه ما خواهد به گمانم آن خانم می

 رسید خواهان خروج ماست، بنابراین بهتر است عجله کنیم.نظر می
ا ونه و تمثیلی از کلیساست. اینجاینک به مورد خنوخ توجه کنید او نم .122

 ی؟ هفتمین دورهکنیدرش را میکلیساست. تصو   یهفتمین دوره ای ازاو نمونه
 «آمدن...با به صدا در»کلیسا! دقت کنید:

آور امغکلیسا هفت پی یهای هفتگانهدوره یمان دارند که برایچند نفر ا .123
موضوع را  ، اینا قبول داشته باشیممقدس ر کتابهمگی ما  . اگراندکرده ظهور
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مقدس ایمان نداشته باشیم به این موضوع هم ایمان  به کتاب م قبول داریم. اگره
 نخواهیم داشت. اما چنین بوده است.

مقدس گفته است  بریم. و کتابهفتم کلیسا به سر می یاینک ما در دوره .12۴
نواختن آغاز کند آنگاه اسرار آور کلیسای هفتم امغوقتی پی» هفتم یکه در دوره

و  «.بودند، مکشوف خواهند گشت مکتوم انخلل روزگار که در آن امورمام ت
کاری که گفته بود  و دقیقا  آید ر انسان به میان قوم خود میبینیم که پسجا میینا

به انجام رسانده و پیغامش را به همان شکل که خود گفته بود مورد تأیید  ،را
 یت کرد.ؤتوان رمسئله را می کلیسا این یجا و در آخرین دورهاین دهد.قرار می
ند. او در پاس نخست، نیز به آن آمدن مرتبطهای هفتگانه و این پاس .12۵

هفتم  دوم، سوم یا چهارم نیامد بلکه در پاس هفتم آمد. این خنوخ بود، همان که
یهودیان بازمانده نوح نیز که تمثیلی است از  شد. بود و اوست که به ساحت دگر

آید. در آن ها سخن به میان میمقدس از پاس کتاب در ببرد. باید جان به در
 بندی نشده بود.روزگار زمان شبانه به صورت ساعت بخش

را  چون سالن ه دهمحال با دقت گوش کنید. باید با شتاب بیشتری ادام .12۶
 مقدس به آن شکل نبوده یا... کتاب بندی زمان در خواهند. بخشمی

ا به چند پاس تقسیم بندی نشده بود. شب ر بخش یم وشب به ساعات تقس .127
از ن ه آغاز و در  ،حال نخستین پاس شب مشتمل بر سه پاس بود. کردند. هرمی

نیمه شب تا دوازده رسید. دومین پاس از ساعت دوازده نیمه شب به پایان می
سه آغاز و در  ساعت از ،انجامید. و سومین پاس شبانهسه به طول میساعت 

پاس داریم، سه پاس یافت. پس به این ترتیب ما سه شش بامداد خاتمه میعت سا
 شود میها ن ه که جمع آن باشندمی خود سه ساعته یها به نوبهنکه هر یک از آ

بار دیگر به عدد ربوده شدن  یحال در ارتباط با واقعه که یک عدد ناقص است.
ت یا بین ساعت شش تا هف اید مازیرا به گمانم این واقعه ب گردیمهفت بازمی

 «.آیدای خداوند به صدا درمیزیرا کرن  »شش تا ن ه صبح تحقق یابد، 
 مسیح باید برخیزند، مردگان در گاه کهنآ ،ابردر آن صبح آفتابی و بی

 و شکوه رستاخیزش قسمت گردد؛
 مکانی فراسوی آسمان به یکدیگر بپیوندند، آنگاه که برگزیدگانش در

 .جا خواهم بودخوانده شوند، من نیز آنفهرست  آن در واقعای هچون نام

به هیچ  ربوده شدن[ Rapture] یواژه [انگلیسی] مقدس در کتاب .128
]انگلیسی[ مقدس  واژه را آنجا گذاشتیم. کتاب ما این وجه استفاده نشده است.
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در ... کیانیدر دوم تسالون «باال بردن، برگرفتن، به باال برده شدن»گوید:می
عظیم ربوده شدن که بناست در روزهای آخر  یکیان ترتیب واقعهیاول تسالون

 یاز آیه شود گوش دهید.چه خوانده میبا دقت به آن تحقق یابد ذکر شده است.
 .کنیمشروع می [۴باب ] 13

خبر باشید که از حالت خوابیدگان بی ...خواهیم شمااما ای برادران نمی... 
 .ان که امید ندارند محزون شویدمبادا مثل دیگر

طور نیز خدا آنانی به همین رد و برخاستکنیم که عیسی م  زیرا اگر باور می 
 اند با وی خواهد آورد. را که در عیسی خوابیده

گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی زیرا این را به شما از کلم می
نخواهیم  (کندرا تداعی می «ممانعت» تسبقجا این)... خوابیدگان سبقت بر باشیم

 جست. 
 ...زیرا خود خداوند

 .حال به دقت گوش کنید
با صور خدا از  ...وزیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان  ...

 ..آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست.
این میان رخ  ه درشکوهی کواهم که به اتفاق باخشما می اینک از .129

؟ حال دقت کنید. کلم توجه داریددهد توجه کنید. این یکی را از دست ندهید. می
سه  1۶تا  13دهد. دقت کنید. از آیات از سه چیز خبر می کیانیتسالونجا در این

رخ دهند تا سپس خود خداوند نازل شود. سریع مرور کنیم. نخستین  مهم باید
دقت کنید: یک صدای بلند، یک آواز و یک صور.  چیزی که باید واقع شود...

 ؟کنیددقت میبگذارید آن فراز را بخوانیم تا ببینیم که آیا چنین است. 
خدا  با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور (1۶ یآیه)زیرا خود خداوند 

 از آسمان نازل خواهد شد.... 
واز، یک صور، .. یک صدا، یک آدهد، یک آواز.سه اتفاق رخ می .130

حال، آن صدا...  واقع شوند. عیسیپیش از ظهور باید ها اموری است که این
 دهد.عیسی هنگام نزول خود، این سه کار را انجام می

آن پیغام است که ابتدا  منظورصدای بلند چیست؟  زیک صدای بلند، منظور ا
 رساند.حیات که عروس را به ظهور می یآید، آن نان زندهمی

خود را  خط مشی هرگز ای برای انجام امور دارد. اویوهخدا ش ،حال .131
عاموس  ... او خدای تغییرناپذیر است. درهرگز تغییری در او دهد.تغییر نمی
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خویش را به بندگان خویش انبیا  که سر  کند جز اینکاری نمی اوزیرا »گفت: 7:3
 رد.اش عمل خواهد کو شکی نیست که به وعده« .ازدسمکشوف می

به ما وعده  ۴ایم. اما طبق ملکی های کلیسا عبور کردهاینک از دوره .132
های آخر شاهد یک بازگشت و نیز ظهور یک نبی داده شده است که در زمان

های او دقت کنید و به به ویژگیصحیح است.  بر زمین خواهیم بود. این کامل  
 است باشد. او همواره... چه قرارنآ

 ،د هم در الیشعبع گیرد: یک بار در ایلیاه خدمت میب ا پنج بارخدا این روح ر
های برای یهودیو  ،برای دعوت و فراخواندن کلیسا ،یحیی تعمید دهنده در

که به  f-a-i-t-h و J-e-s-u-sاست.  «فیض»پنج عدد  ،رانده. پنج بابازم
هستند. انگلیسی شامل پنج حرف زبان به معنای عیسی و ایمان هستند در  ترتیب

 .بوخ ؟ بسیارکنیددقت می
ه داده شده است. تمام این حال به یاد داشته باشید که این پیغام وعد .133
بندی و  ای بستهاز دست اندرکاران کلیسایی به گونه تعدادیتوسط  اسرار
جانب خدا  قیم ازطریق یک نبی که مست مان شده که الزم بود این امورازچید
انجامش را داده است.  یکاری است که خدا وعده دقیقا   مکشوف گردد. این، آمده

 د؟کنیملحظه می
و نه « شودنازل میکلم خداوند بر انبیا »اینک به خاطر بسپارید که  .13۴

سکوت تواند نمی اوکلم خداست.  یدهنده هیات. نبی، انعکاسبر متخصصان ال
تواند د. او تنها میبازگو کن تواند افکار شخصی خود رانمیوی اختیار کند، 

ش کرد تا حق چه خدا مکشوف کرد را بازگو کند. حتی بلعام نبی وقتی تلآن
چه خدا در دهانش تواند چیزی جز آنیک نبی چطور می»خود را بفروشد گفت:
توانید چیزی جز کند و نمیاست که خدا می این کاری« .گذاشته را اظهار کند

 توانید...اید. بیشتر از حد مجاز نمیشده این بگویید. چون به این شکل متولد
زمان که دارید به چیزی  این وضعیت درست مثل این است که هم .13۵

؟ کنیدمی لحظهم« .توانم چشمانم را باز کنمنمیمن -من-من»بگویید: ،نگریدمی
هستید  که وقتی انسانینرسد. یا اکه می رسد در حالیجا نمینبگویید دستم به آیا 
 اید.شکل ساخته شده آنبینید؟ شما به سگ هم باشید. می توانیدمین

ها به آن گییق اشعیا، ارمیا، ایلیا و همخدا همواره در خلل اعصار از طرو 
های کلیسایی همه لهای وابسته به تشک  همین شکل عمل کرده است. وقتی گروه

 رساند.ه اوج میرا از هیچ ب اوفرستد و کنند، خدا یک نبی میچیز را آشفته می
های دیگر نخواهد داشت و های گروهآن شخص ربطی به هیچ یک از موقعیت
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رود، درست و می شدهصحنه خارج  از سپسم خدا سخن خواهد گفت. از کل
این سخن همواره در  کار دارند. و که با حقیقت الهی سر یثابت قدممثل مردان 

ان شما کسی روحانی یا نبی می اگر در»گفت:خدا کند. مورد یک نبی صدق می
 «باشد...
وجود  «تعطای نبو  »در کلیسا چیزی موسوم به  انبیا... یبارهاما در .13۶
 تا در زمانی معین نقش ایفا کند. است اما نبی از پیش مقدر و منصوب شده دارد

صدد  درید تی اعلم شود دو یا سه نفر با؟ بله آقا. حال اگر نبو  یدکنلحظه میم
 .مورد پذیرش کلیسا واقع شودبرآیند تا  آن درستی یا نادرستی ارزیابی
اما کسی را یارای ایستادن در برابر نبی نیست. زیرا او عین کلم  .137

خداست. او کلم خدا در دوران خود است. شما شاهد انعکاس یافتن خدا در وی 
را چنین شخصی  اینک خدا وعده داده که بار دیگر در روزهای آخر هستید.

بازاری که  از این آشفته ،برای ما بفرستد تا عروس را از تنها مسیر ممکن
 کلیساها را فراگرفته خارج کند.

کلیسا  ،هرگز چنین چیزی عملی نخواهد بود غیر این صورت[ ]در .138
توانیم کلیسا نمی ها در شرایط امروز  ما پنطیکاستی قادر به پذیرفتن مسیح نیست.

شرایطی که امروز  در توانیم پیغام زمان آخر رامی چگونه حامل پیغام باشیم.
کلیسایی علیه  یحوزه پیش ببریم، آن هم وقتی هر کس در هستندآن  گرفتار

ها کار ! این چه آشفتگی است. در این فرقهدرحم کنخدا دیگری و دیگران باشد؟ 
ا ثابت رخواهم تا خلف این گفته از مورخان می ای...تمام است. در هر برهه
 ا درای آن ربر روی زمین اعلم شد. زمانی که عدهکنند. هر بار که پیغامی 

اتفاق برای جنبش پنطیکاست این  .از بین رفت جا همان درآوردند لقالب تشک  
 هایی که خودشان از جایی خارج شده بودند.رخ داد، پنطیکاستی

طی آن  تانادرانهایی هستید که پدران و مانها همربانی شما جماعت .139
آورده و بانگ بر و خارج شدند هالتشک   از قالب ،های دورشورای عمومی سال

که به قی  یسگ»حاال مثل گفتید و علیه تمام این امور برخاستید.  سپاسخدا را 
 همان رویه دیگران را در «غلتدمی لگ   دری که د و خنزیرکنخود رجوع می

بندید. مدلی میاید که در را به روی هگرا شدهاکنون به قدری فرقه پیش گرفتید.
 که حتی با خودتان مشارکت کنید باید کارت عضویت داشته باشید.برای این

که ایناما به جای  ی به شما عطا کردانگارها، خدا چنین پیغامشما یگانه .1۴0
ل همگی گروه خود را برپا کنید. و حا متواضعانه پیش بروید الزم دیدید حتما  

 .در یک سطل هستید. دقیقا   گی شماهماید؟ کجا ایستاده شما
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من آن خداوندم که این بذر را کاشتم. » دهد.خدا به حرکت خود ادامه می روح
خودش مقرر کرد تا « ای...اش خواهم کرد. مبادا عدهروز آبیاری خودم شبانه

 این امور واقع شوند و باید پیغام را بفرستد.
یک  دهد، نخستین اتفاقی که رخ میکندنزول مین وقتی او از آسما .1۴1

هم  صدای بلند چیست؟ یک پیغام که هدفش گرد صدای بلند است. منظور از
حال زمان اصلح کردن آوردن مردم است. پس ابتدا باید پیغامی اعلم شود. 

یاین اتفاق « .نمودندهای خود را اصلح برخاسته مشعل»مشعل است.  واقع  ک 
ها را برخیزید مشعل آیداینک داماد می»تم و نه ششم. وقت هفتم. وقت هفشد؟ 

های خود ها این کار را کردند. برخی دریافتند که برای مشعلآنو  «.اصلح کنید
 هاست.اصلح مشعل زمان ،زمان؟ اما توجه داریدروغنی در بساط ندارند. 
های تو  بن تمامی 17در لوقا آنچه که او... است.  ۴اینک زمان ملکی 

 شوندکامل به ترتیب ردیف می به طور ،مربوط به این عصرهای مقدس  نگاشته
 هیچ... ها هستیم.و اینک شاهد جان گرفتن آن

شاهد باشید که این امور به چه سان تحقق  ،عزیزم برادر و خواهر .1۴2
توانم روی این سکو داند که همین حاال مییابند. خدایی که در آسمان است میمی

عاده است. وقتی لاخارقاین...  بمیرم. شما کافی است چند گام دیگر بردارید.
حالی  ایستد و درها میجمعی از انسان مقابل آید و دراز آسمان می خداکه  ببینید
کند، آن سان که همواره کرده است. و ایستاده است خود را معرفی میآنجا که 

 ب، دروخ ؟ بسیارتوجه داریداست.  مقدس باز و این کتاب است این یک حقیقت
 این نقطه هستیم.

و  خیزدنمیرده است و به گذشته تعلق دارد. دیگر برای م  سیستم فرقه .1۴3
ز آن کنند. اسوزانده خواهد شد. این کاری است که در مزرعه با سبوس می

. من از هستم کلیسای متدیستبه  عضومن »:نگویید بگریزید. به مسیح بپیوندید.
 پیوندید.شما به مسیح می« ها هستم.من متعلق به پنطیکاستی ها هستم.تیستباپ

نوشته نشده  ،چیزی جز آنچه شما به آن ایمان داریداینجا مسیح باشید  اگر در
به  اشوعدهکند تا گویند. خدا کاری میاست. برایم مهم نیست که دیگران چه می

دهد؟ کند چه رخ میاری میظهور برسد. وقتی او روح را بر کلم ج یمنصه
ای همسان با مثل زمانی که آب بر بذر بریزند. آن بذر جان خواهد گرفت و میوه

 خود را خواهد آورد.
اش اما معنی« .القدس را دریافت کردممن تعمید یافتم و روح»گویید:می .1۴۴

 اید.این نیست که نجات یافته
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هستید. درون این آدم  عدب  سه بنگرید. شما به عنوان یک موجود دارای  .1۴۵
تان هم به نبعد هم روح و بعد جسم. بد است، جان جاست یکنکوچک که ای

ارتباط  خودی بتوانید با زیستگاه و مسکن زمین گانه مجهز گشته تاحواس پنج
این حواس فراتر از این محدوده قادر به برقراری ارتباط نیستند.  کنید. برقرار

شامل محبت، آگاهی و جا نایاید که نیز مجهز گشته گانه روحشما به حواس پنج
آن زندگی  در شما است که جایی جانایشوند. اما این دست می مسائلی از

 هستید.شما این چنین کنید. می
جماعت ] «.باردظالمان می و عادالن بر باران»نگفت: عیسی مگر .1۴۶

بگذارید و آنجا  کاسکرجا یک تخم [ بیایید و اینتألیفگروه -«.آمین»:دنگویمی
  بدهیدها چیز قبیل کود و اینبه آنها ها را آبیاری کرده و آن گندم بگذارید،بذر هم 

 شکی در [«.آمین»]وصل نخواهد بود؟  ها به یک منبع آب یکسانآیا زندگی آن
 خواهد رویید کرکاسها نآاست؟ از یکی از ب، پس چطور وبسیار خ .این نیست
های خود را باال خواهد برد و دستهم مثل گندم  رکاسک. چنین استزیرا این 

 به همان شکل فریاد خواهد کشید.
مسیحان دروغین  های آخرزمان در»:نیامده استمقدس  کتابدر  آیا .1۴7

 نهو [ گروه تألیف-«.آمین»:دنگویجماعت می] ؟«خواهند کرد بسیاری ظهور
 ،اندکه مسح شدهکسانی یعنی « دروغین انمسیح» «.های دروغینعیسی»

 شدگان کلم.ای و نه مسحشدگان فرقهشدگان کاذب کلم؛ مسحمسح
نیاز است. کلم خود شهادت خواهد داد و از هر چیز دیگری بی زیرا کلم بر

 بر خود شهادت خواهد داد.
ام را نواری که در این مورد ضبط کرده «شدگان کاذب خواهند آمد.مسح و»

 دارید؟ و آن...
 « عیسی هستی؟ آیا تو»:کرده و بگویید ها را صداکی از آناگر ی

 ها زیر بار چنین چیزی نخواهند رفت.آن« .البته که نه»خواهند گفت:
! من مسح را خدا را شکر»گویند:بحث مسح در میان باشد میوقتی  اما .1۴8

 تواند حقیقی هم باشد. به یاد بیاورید که قیافا همو این مسح می« !دریافت کردم
 ت کرد.کرد. بلعام هم مسح داشت و نبو  ت میمسح شده بود و نبو  

بذر الهی و آن در درون است ندارند. اگر از  چهنآ  ها هیچ ارتباطی باایناما 
گان نباشید شد برگزیده از پیش یدر زمرهابتدا همان های خدا نباشید و از از ژن

 دوید ومی ،گوییدها سخن میبه زبانزده، که چقدر فریاد کارتان تمام است. این
 . دبه اصل ماجرا ندار ارتباطیها کنید برایم اهمیتی ندارد. اینمیصدایتان را بلند 
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تواند درست و حسابی به نظر برسد. من سایرین می یبه اندازه کرکاس یک
ها سخن به زباندین و ایمانی را دیدم که برخاسته و فریاد کشیده و  های بیآدم
توجه طلبیدند. آشامیدند و شیطان را میانسان خون می یجمجمه از و-وگفتند می

 ؟ بنابراین... تمام این هیجانات و این قبیل چیزها را فراموش کنید.دارید
دارید. او را به این کلم باشد چرا که به این ترتیب مسیح را  قلب شما در

که بذری  مثل زمانی شناساندشاهد باشید که چگونه خود را می داخل راه دهید و
 آن عصر و مقطع زمانی معرفی خواهد کرد. خود را برایشکفد و می

توانست پدید آید. از ای نازک نمیاز خدمت لوتر چیزی جز شاخه .1۴9
شد. اما اینک در مرحله و خدمت دیگران هم باید چیزهای دیگری پدیدار می

 دوران گندم قرار داریم.
 آید. پنطیکاستیمل نمیجز لوتری اصیل ع های اصیل چیزیاز دل لوتری

باید پنطیکاستی اصیل بپروراند. همین و تمام. اما ما از این مرحله و اصیل هم 
 رویم.ایم و پیش میدوران گذر کرده

آغازین پنطیکاستی بوده؟ دانید که کلیسای کاتولیک در مراحل آیا می .1۵0
 سال دوام بیاورد شرایطی بدترزار ه باشد که کلیسای پنطیکاستی دو اگر قرار

ن را خطاب طور است. ایهمین دقیقا  از کلیسای کاتولیک کنونی خواهد داشت. 
و خدا هم این را  .گویم، میکه دوستشان دارم ، به کسانیبه برادران و خواهرانم

در روز داوری با شما ملقات ان یادتان باشد که باید آن باال اما دوست داندمی
چه حقیقت دور نباشد. من وظیفه دارم بر آن زمان این اتفاق خیلی هم چه بسا کنم.

 است شهادت دهم.
کردم رفتم و برای بیماران دعا میآن زمان که همراه شما به جلسات می .1۵1

 حقیقتیهمه چیز خوب بود. اما وقتی با یک پیغام آمدم! اگر پیغامی اعلم شود، 
 در آن است...

در راستای حمایت  وقتیو از جانب خدا باشند اما  اصیل این معجزات چه اگر
از  دانید که از خدا نیست، چرا که قبل  ای باشد آن وقت میفرقه لاز فلن تشک  
 .ا خبار شده استچنین چیزی 
مردم را معطوف به کارش  نگاهپار شد و بیماران را شفا داد تا عیسی رهس

امش را اعلم کرد. این درست ها را جذب کند و پس از آن بود که پیغکند و آن
 است.

که خدا بخواهد در موعد مقرر از آن رونمایی کند... کار باشد  باید چیزی در
شفای الهی، معجزات و این قبیل امور تنها چشمان مردم را به خود خیره کرده 
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مور یک پیغام قرار گرفته است. کند. اما در قلب این او توجهشان را جلب می
کوشد نظر مساعد مردم را شود. وی میکشیده می سو به این چه هست، آنچهآن

آن میان هستند کسانی که  جلب کند تا به این ترتیب به او گوش دهند زیرا در
 مقرر شده صاحب حیات ابدی شوند.

های گندم به زمین افتادند و خوراک پرندگان شدند. برخی  برخی از آن دانه
زمین از پیش آماده شده  یعنی زمین آمادهدر میان خارها افتادند. شماری در 

 افتادند و ثمر دادند.
آید. نخستین چیز یک صور... میباری، نخستین چیزی که به صدا در .1۵2

 یا یک آواز... در واقع یک صدای بلند، سپس یک آواز و سپس یک صور. 
 آوری که باید قوم را آماده کند.امغصدای بلند: پی

-38:11یوحنا  همان بانگ بلندی که در .است آواز قیامت و رستاخیز ،دومی
 را از گور فراخواند. رزایلعا ۴۴

تا همراه  رسدس نوبت به رستاخیز مردگان میسپ ابتدا عروس باید جمع شود
 با آن به باال برده شوند.

بود؟  اینک به تماشای وقوع این سه رخداد بنشینید. و اما مورد بعد چه. 1۵3
باری، مورد سوم یک  یک صور. ،یک آواز ،دایک صور. یک آواز... یک ص

عیدها برای دعوت مردم به مراسم  ها واست. صور همواره در جشن صور
س، ضیافت کاربرد داشته است. و این مراسم چیزی نیست جز شام بزرگ عرو

 ؟کنیدلحظه میمآسمان.  ه و عروس درشام بزرگ بر  
به جمع شدن و به هم یعنی دعوت  واقعه اعلم پیغام اوست اولین .1۵۴

یعنی آنها که در ادوار  عروس به خواب رفته زرستاخی سپس پیوستن عروس
آید و صور به صدا درمی سپسبرخیزند و  جمیعا  باید ها نیز آن .ردندگذشته م  

 دهند.شود. دوستان این وقایع رخ میمیبرپا ها آسمان جشن و ضیافتی در
ایم. برای کلیسایی که خارج کنون آمادهاین نقطه هستیم و ا درست درما  .1۵۵
 مقابل پسر است تا رسیده و آماده شود.گرفتن  ماند قرارنها کاری که میشده ت

های گندم سوزانده ماشین کمباین عظیم پس از مدتی از راه خواهد رسید. ساقه
 د؟توجه هستیخواهند شد اما دانه در آن انبار الهی انباشته خواهد شد. م

 مردمانی کور نیستید. شما مردمانی فهیم هستید. شما .1۵۶
 آیا به جهت لطمه زدن بودهام و این مسائل را عنوان کردم هجا ایستاداگر این

چون من   این حقیقت حیات است ؟ من این چیزها را از آن جهت گفتم کهاست
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 باید از آنچه حقیقتکنم. و  پیشگاه خدا وظیفه دارم تا این حقیقت را بازگو در
دانستم که شفاها و همواره از گذشته می ،پیغامم یبارهاما در است بگویم. و

دانستم که مسائلی از این دست برای آن بوده که توجه مردم جلب شود، می
گانه گشوده شدند هرهای هفتر راه است. و حاال این پیغام اینجاست. و م  پیغامی د

ستند اموری ه یی در زمرهو آن اسرار و امور که نمایان و آشکار شدند همگ
 دانستم.نمیمورد این  که تحقق یافتند. من چیزی در

ای تحت موعظهجا مردی ایستاده است، همان که وقتی اما اینک در این .1۵7
کردید کنارم کردم و شما گوش میمی ایرادرا  ؟است ، ساعت چندآقایان عنوان

م کرده بود هفت فرشته آسمانی در همان مکان که اعل دقیقا  وز ایستاده بود. آن ر
ها را به بادی آندکردند و گرال که صعود میهمان ح آنجا ایستاده بودند. و در

تصویری از علم حتی  ،کردیمرا تماشا می آنها برد، ایستاده بودیم و رفتنباال می
 آن واقعه را ثبت کرده است، از سراسر کشور تا مکزیک.

های هفتگانه کلیسا ظه پیرامون دورهمقطع که شروع به موع آن در .1۵8
: او یک الهیدان برجسته است. گفتم را صدا کردم، جک مور کردم، یک بار

 ،توصیف شده چنین که این نهما« جک، آن شخص که اینجا ایستاده کیست؟»
« .چون پشم سفید است مویش و جا ایستاده و سرانسان آن شخصی شبیه پسر»

ی سفید به رنگ پشم داشته یموتوانست ونه میاو یک مرد جوان بود، چگ»گفتم:
 «باشد؟

اما این حرف چندان « .برادر برانهام این بدن جلل یافته او بود»گفت: .1۵9
 رسید.گره گشا به نظر نمی

، خدا اجازه داد تا بفهمم ارد اتاق شدم و شروع به دعا کردماما وقتی و
 د؟کنیلحظه میموضوع از چه قرار است. م

و خداست. او  انسان نبود موعظاتم گفته بودم که او صرفا   ره درهموا .1۶0
العاده های خارقخصلت ؛محبت و خدا خدا، مظهر .جسم بود در متجل ی خدای
عیسی محبت خدا بود،  اند.گر شدهزمین نازل شده و جلوه جا برنکه ای الهی

وهیت در ری الاو پ   آن ساکن شد. ه بدنی پدید آورد که خود یهوه درخدایی ک
رد تا م  ی ساخت. آن بدن باید میچه خدا بود را در آن جسم متجل  آنوی جسم بود. 

 بتواند عروس را به خون خود شستشو دهد.
بلکه از آن  بخشیده شده است توجه کنید که عروس نه تنها شسته و .1۶1

را به  شمردن عادل یبینید؟ تا به حال واژهاست. می شمرده شده باالتر عادل
 اید تا بدانید یعنی چه؟برده رکا
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ام بشنود که مشروب خورده گرین ماند که برادرحال، محض نمونه به این می
را  و این کارها هو بعد هم بفهمد که چنین نبودزده  و اعمال ناپسند از من سر

 «.بخشممن شما را می ،برادر برانهام»نکردم و سپس بیاید و بگوید:
چه بابت  من سر نزده بود. از کارهایی هرگز ازچینن ؟ دبخشیمرا می .1۶2
توانم آنگاه می بابت چیزی مقصر باشم ؟ اما اگریدکنلحظه می؟ مدبخشیمرا می

زیرا این عمل  عادل نیستم تی در این حالت هنوزاما ح گیرم مورد بخشش قرار
 زده است. ناپسند از من سر

سر نزده  شماسند از هرگز عملی ناپ گویی» یعنی شمردن عادل یاما واژه
ز گناه اما را  مسیح چنانعیسی به این ترتیب خون عادل شمردگی!  «.است
این کار  شوند.وارد کتاب فراموشی خدا می ایمچه کردهآن تمامکند که می پاک

 آید.فقط از او برمی
توانیم اما فراموش کردن را نه. من بخشیدن را می توانیم،اما ما نمی .1۶3

هایی از شما را ببخشم اما همواره به یاد خواهم داشت که چه شرارت توانممی
 اید.آن حالت شما عادل نیستید بلکه بخشیده شده رشما سر زده است. د

بادی امر هرگز گناه  عروس عادل شمرده شده است. او در نگاه خدا، اما در
 .بندددواج میپارسای خدا پیمان ازایستد و با پسر جا میاو آن نکرده است. آمین.

او از ابتدا هرگز گناه نکرده است. چرا؟ چون از پیش مقرر شده بود. او را 
رفت توسط آن گاه که حقیقت را شنید و پیش گریزی از این نبوده است. و آن

 ؟ او از هریدکنلحظه میایستد. مجا در پارسایی کامل میخون پاک شد. و او آن
 گناهی مبراست.

یعنی همان صدای  کندیغام است که عروس را جمع میپاین نتیجه  در .1۶۴
 بلند.

 و صور...
یدار کرد. او به را ب رزایلعا بلند، با فریاد و آواز بلند اوست که به آواز و باز

؟ و این آواز عروس خفته کنیدملحظه می« .بیرون بیا ،رزیلعاا»آواز بلند گفت:
 واب رفتگان هستند.کند که در واقع همان مردگان و به خرا بیدار می

آید گاه صور به صدا درمیهر، «همراه با صدای صور» ؛و صور .1۶۵
اها اسرائیل همواره با صدای صور به عید کرن  بنیفراخواندن است. منظور 

جشنی  عید پنطیکاستی بود. یک ،؟ و این عیدتوجه داریدفراخوانده شده است. 
به هم  ست که زمان حضوراها. و اینک یک صور اجشن کرن   ،آسمان عظیم در

 آسمان است. ه درو این همان شام بر  « ن بیاییدبه جش» کند،رساندن را اعلم می
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یافت شام اها، ضجشن کرن   ،ید. جمع شدن و به هم پیوستن عروسحال توجه کن
که بحث پیش از آن .ب نمونه مشاهده کردیمقال عروسی در آسمان. ما اینها را در

قالب نمونه و تمثیل  ها را درجه کنید. دقت کنید. ما اینرا ببندیم چند لحظه تو
 ایم.دیده

وع کنید، جایی که گفته شده رج1۶:18توانید به متی اگر مایل باشید می .1۶۶
بینید، البته گویا این مطلب در می« .دهندزیرا سه هستند که شهادت می» است:

مگر کند. عمل می هادتهمواره در مقام ش ،ذکر شده است. سه 7:۵اول یوحنا 
 ست دال برا اینشانه گروه تألیف[-«.آمین»گویند:می جماعت] چنین نیست؟

از زبان دو یا سه شاهد » اثبات، صدق و درستی چیزی. استوار بر سه شاهد.
 «.هر سخنی ثابت شود

ه عهد عتیق س در ایم.سه شهادت داشتهدر این راستا حال توجه کنید. ما  .1۶7
این حکم شهادت را  ستید؟ ودانه است. آیا این را میبت شدثمورد ربوده شدن 

و عیسی مورد  بعد ایلیا بودمورد  ،ها بودارد. حال بنگرید. خنوخ یکی از آند
 بود.  دیگر

؟ وی توجه دارید است که شهادت داد. ]سنگ زاویه[ تاجعیسی همان سنگ 
بتدا باید زیرا ا قرار گرفته جدید عتیق و عهد سنگ تاجی است که بین عهد

و سپس  همراه با ما قدم زدرد؛ زنده شد و شد. او م  رد و سپس ربوده میم  می
کرد. ربوده شد. چون او سنگ تاجی بود که دو عهد را به یکدیگر وصل می

 ،با انجام این کار و اثبات آن پس از رستاخیز و ربوده شدن او... بنگرید. او
دانیم که خنوخ به ساحت دگر می یگبه جا آورد. هم عهد عتیق بود را آنچه در

ای آتشین به آسمان صعود ابهدر یک گردباد و توسط ار  دانیم که ایلیا می. شد
کرد و سپس دفن شد، برخاست و بر روی زمین زندگی  رد،و عیسی م   کرد.

کند. آیا چنین که سنگ تاج بود. و سه در مقام شهادت عمل می او ،ربوده شد
 ؟نیست

گشته و ربوده شدن به حقیقت بدل  یر واقعهاین هم یک با حال پیش از .1۶8
. آیا از این موضوع اطلع دارید؟ برویم و ببینیم تا اگر شد خیلی سپری شده

را  27از متی باب  ۴۵ ی. آیه27کنیم. متی باب سریع این بخش را مرور می
هست و چه مختصری از آنپیدا کنید. برویم و ببینیم تا اگر شد در مروری سریع 

جا باشد، آن را این ۴۵:27ر کنم متی مان کند را بیرون بکشیم. فکتواند کمکمی
 ام. بخوانیم.یادداشت کرده

 گرفت... و از ساعت ششم  تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو
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زده گفت، ایلی، ایلی لما  و نزدیک به ساعت نهم، عیسی به آواز بلند صدا
 ؟هی چرا مرا ترک کردیالهی ال ...یعنی ...سبقتنی

را  ...این را شنیدند، گفتند که او الیاس ...اما بعضی از حاضرین چون
 خواند.می

اسفنجی را گرفت و آن را پر از سرکه  در ساعت یکی از آن میان دویده،
 .کرده بر سر نی گذارد و نزد او داشت تا بنوشد

 ،د او را برهاندآیبگذار تا ببینیم که آیا الیاس می ...و دیگران گفتند
آواز  «.آواز بلند» ..روح را تسلیم نمود. ...عیسی باز به آواز بلند صیحه زده

 بلند! دقت کنید.
روح خود را تسلیم  و به آواز بلند صیحه زده ،حال مرگ عیسی درآنگاه 
 نمود.

ها ین متزلزل و سنگپاره شد و زم پا دو تا هیکل از سر یکه ناگاه پرده
 .شکافته گردید

 های مقدسین که آرامیده بودند برخاستند، قبرها گشاده شد و بسیاری از بدن و
و بعد از برخاستن وی، از قبور برآمده، به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری 

 ظاهر شدند.
  .هو سپری شد محققربوده شدن  یواقعه گذشته یک بار در .1۶9

خدا بر بودند و کلم  ه آمادهعهد عتیق این اتفاق سه بار و برای کسانی ک در
؟ کلم خداوند بر خنوخ نازل شد. کلم دقت دارید. رخ داد ،آنها نازل شده بود
عیسی خود کلم خدا بود.  ؟کنیدتوجه میاش ایلیا نازل شد. خداوند بر نبی

 ؟کنیدمیملحظه 

گاه که نخستین مورد عتیق آن به این مقدسان عهد به عهد عتیق بنگرید، .170
عتیق را  بلند وی مقدسان عهد دقت کنید. آواز ۵0 یرخ داد. به آیه ربوده شدن

را  رزایلعابلند عیسی... یا در واقع  به همان شکل که آن آواز کرد، دقیقا   بیدار
 بلند بیدار کرد. ؟ آوازیدکنلحظه میم بیدار کرده بود.

رد. مشاهده ک چهارکیان باب یتسالوندوم توان در توصیف دومین مورد را می
 بینید؟خوانیم. همین چند دقیقه قبل آن فراز را خواندیم. میآن را می

 ...دیخبر باشید که مبادا محزون شوبی خواهیم شما از حالت خوابیدگاننمی... 
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چه وصف . و آناست آمده 18-12:۴کیان یست که در اول تسالونا این فرازی
ربوده شدن به  ین واقعهربوده شدن خواهد بود. دومی یشد همان دومین واقعه

 منظور بردن عروس خواهد بود.

 جا که بهشت است. واند، به آنعتیق به محضر وی رفته مقدسان عهد .171
ریاد زد و روح خود را جا که فبرخاستند، آن ،ند ویبل به آواز عتیق مقدسان عهد
 شد، آنها که کفاره به جهت گناهان )چرا؟( به خاطر آن قربانی و او تسلیم کرد

ها نه کامل ایمان داشتند. آمدن آن بر  همان که به انتظارش نشسته بودند چون به آ
رد و روحش را تسلیم ه را. وقتی او م  قربانی را تقدیم کرده بودند یعنی آن بر  

 عتیق بیدار شدند. کرد، به آواز بلند صیحه کشید و مقدسان عهد
خواهد  طورت او هم همان آواز مورد بحث دقت کنید، زمان بازگش و به فریاد

 ؟کنیدلحظه میم شد.

قربانی کامل شده بود و بهشت خالی شد. و به این  «روح را تسلیم کردوقتی »
بار به زمین آمدند، بر روی زمین قدم زدند و  عتیق دیگر ترتیب مقدسان عهد

 شریک ربوده شدن وی شده و همراه با او داخل شدند.

های ابدی برافراشته شوید، برافراشته دروازه ای»داود جایی گفته بود: .172
و  «.ها به مردم دادهمچنین اسیری را به اسیری برد و بخشش او» «.باشید

 عتیق با او رفتند. مقدسان عهد
 «پادشاه عدالت کیست؟»گفتند:ها میآن .173

و  رهاکفرمانروا و قدیر لش «رهاکخداوند جلل فرمانروا و قدیر لش» .17۴
عیسی اسیری را به اسیری »شوند:روند و داخل میظم پیش میبه ن ها اینکآن

آنجا رفته به  شود.عتیق وارد می و اینک اوست که به همراه مقدسان عهد« .برد
های ابدی برافراشته شوید ای دروازه»گویند:که باالست می هاییو به آن دروازه

 «.و بگذارید پادشاه جلل وارد شود

 «این پادشاه جلل کیست؟»گوید:مده و میایی که از داخل آصد

عیسی  و» شوند.ها گشوده میدروازه« .است در جنگ جبار خداوند» .17۵
به او ایمان ها که آن« .که اسیری را به اسیری برد همان جایگاه فاتح است در

عتیق  کنند. مقدسان عهدها نازل شده بود وی را همراهی مینداشتند و کلم بر آ
و به اعلی علیین  وی اسیری را به اسیری برد» رمیده و منتظر بودند.جا آکه آن

عتیق را نیز همراه با خود برد و داخل شد. پس با  و مقدسان عهد« .صعود کرد
 عمل پوشیده و محقق شده است. یربوده شدن یک بار جامه یاین حساب واقعه



 44 کلم گفته شده
 

مده مربوط به کیان( آیتسالون) ین مورد ربوده شدن مطابق آنچه دردوم .17۶
ما » ده و وارد جلل گردد.واقع عروس باید برخیزد و ربوده ش کلیساست، در

ها بر آن»ی است که روی زمین هستند هایو منظور آن« .که زنده و باقی باشیم
 شان نخواهیم بود. زیرا ابتدا صورمانع اند سبقت نخواهیم جست وخوابیده که

توجه « .اند برخیزندر مسیح خوابیدهها که دخداوند باید به صدا درآید و آن
 «.ها باال برده شویمهستیم باید به همراه آنما که زنده و باقی »د؟ کنیمی

خیابان ایستاده  کناربودم...  ایستادهخیابان ایستاده بودم.  کنار یروز .177
بس در حال عبور  ای بودم که به مناسبت روز آتشبودم و محو تماشای رژه

های همه آن تانک ایستاده بودم. اول از جوزفکوچکم  همراه پسر بود، آنجا به
های بزرگ شرمن آمدند . پس از آن تانکجهانی اول آمدند جنگکوچک قدیمی 

های و همچنین آن توپ د مورد استفاده قرار گرفته بودندهای جدیکه در جنگ
 هایی که رویشان فشارشکن نصب شده بود.با آن لوله بزرگ

طلیی هم آمدند. بعد هم  و دسته مادرهای ستاره ها ظاهر شدندسپس سرباز
و روی آن  داشت قبری قرار جلوی آنآمد که  شناوریبله، ... آمد شناوریک 

و سربازی باالی آن قبر ایستاده بود. یک « برای سرباز گمنام»نوشته بودند:
رش. تفنگدار دریایی در یک سوی قبر ایستاده بود و یک ملوان در سمت دیگ

شد. او میطلیی دیده  ای نقاشی شده تصویر یکی از مادران ستارهروی پرده
پسرش را از دست داده بود. همسر جوانی هم ایستاده بود و در حالی که سر 

اش سرازیر ای که اشک بر چهرهبچه گریست. پسرمی ،روی میز گذاشته بود
 ت داده بود.شد. او پدرش را از دسشد هم در آن میان دیده میمی

 نگرمها میبه آنام و ایستاده انگیزی!چه وضعیت حزن»به این فکر کردم که:
طور پیر و  آن روندجا رژه میاند و آنکه مانده کهنه سربازانیاندک به این 

با افتخار آن را به نمایش اند و حال یونیفرم بر تن کرده اما با ایناند ناتوان شده
 «.یکایی بودندگذارند چون که آمرمی

 «!ی منخدا»:گفتمخود در دل 
و ابتدا مردگان در »غرشی مهیب از آسمان خواهد آمد، روزی صدای  .178

سو هستند و در  عتیق که جایی در آن آن مقدسان عهد« .مسیح باید برخیزند
جا بیرون خواهند جست و به روند نبرند ابتدا از آآن صدا به سر میانتظار 

پیوست. ما نیز در این مسیر به خط شده و وارد آسمان خواهیم رستاخیز خواهند 
خواهد  یافته او در فانی تبدیل شده و به شکل بدن جلل یهای کهنهبدناین . شد

در یکی  ز شودگاه که این مسیر منتهی به آسمان آغانای بشود آآمد. و چه رژه
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و رویم شدن میزمانی که به پیشواز ربوده  یاین بازه از همین روزها، در
ها قرار گرفته با افتخار به نمایش سینهعیسی مسیح که بر روی  نشان خون

این همان برادر، گذاشته شوند، شهادتی از زندگی مطابق پیغام زمان خودشان. 
 .ست که منتظرش هستیما ایلحظه

بندی هستیم. رستاخیز دوم، همه  جمع یمرحله توجه کنید، درست در .179
ماست و چیزی به نزدیک دومی اینک ز نخست سپری شده است. رستاخی ...

 .است وقوع آن نمانده

 12-11:11است که در مکاشفه مربوط به آن دو شاهد  ،مورد سوم اما .180
گردند ها همان کسانی هستند که با روح مسیح بازمیاز آنها صحبت شده است. آن

ای برادرانش کرد. و تا برای یهودیان شهادت دهند، شبیه کاری که یوسف بر
یرون خواهد ماند و سه روز و نیم بها به مدت بدن آن»ادتان باشد که گفته شده:ی

خواهند  به آسمان باال ربوده شده و، آمد بدیشان درخواهدسپس روح حیات 
 «.شد

 دهد.ربوده شدن سه بار رخ می یدر عهد جدید واقعه
 اند.ها سپری شدهآن تمامن در عهد عتیق رخ داده که سه مورد ربوده شد

تیم، ربوده شدن مقدسین. این ها هسودگیایم و منتظر این رباکنون آماده .181
آسمان و »است که گفته شده و باید چنین شود. وقتی خدا چیزی بگوید: چیزی

 «.شودنمی زایل شود لیکن سخن من هرگززمین زایل می

« .روشنایی بشود»:ل پیدایش سخن گفت، وقتی او گفتوقتی خدا در او .182
درخت »نبود. او گفت: چه بسا پیش از آن برای صدها سال خبری از روشنایی

« .پدید آید اینپدید آید.  پدید آید. بیابان هستی یابد. کوهدرخت بلوط نخل بشود. 
و کلمی شود میصادر او  دهانگاه چیزی از بینید. و هرها را گفت، میو اینا

 اید آشکار گردد. باید چنین شود. وقتی...را منعقد کند، آن چیز ب

باالخره روزی رسید که وی قومش را به خروج فراخواند. او به  .183
یک ستون آتش، یک نور، یک آتش مقدس با مردی به نام موسی  یواسطه

پس به موسی  خواست به موسی ایمان آوردوم نمیسخن گفت. اما موسی... اما ق
 «.یاورایشان را به این کوه ب»گفت:

ور بود و صدای مهیب رعد و و شعله آن روز کوه سراپا آتش صبح .18۴
نگذارید خدا سخن بگوید. بگذارید »انداز بود و مردم گفتند:ه طنینغرش بود ک

 «.موسی سخن بگوید تا هلک نگردیم
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ها سخن نخواهم گفت، اما یک نبی نبا این کیفیت با آ دیگر»:خدا گفت .18۵
چه بگوید همان او سخن خواهم گفتم. و آن یه واسطهو ب مبعوث خواهم کرد.

این  او «.زیرا من همراه وی خواهم بود هد شد. و شما آن را خواهید شنیدخوا
 چه از زبان نبی بیرون آید همان خواهد شد.است. او گفته که هر فرمودهرا 

مرد هوشمند، مردی که  او یک مرد بود، یک  .نبی بنگرید به اشعیا .18۶
عزیا روزگار گذرانده بود.  یدر دورهزیرا  مثبتی به او داشت دشاه نظرپا

عمل  کشیش و واعظکه بر آن شد تا به جای یک مردی بزرگ بود ...  پادشاه
 ام مبتل شد.ذزند و به همین دلیل نیز به جها تکیه کرده و بر کرسی آن

نشوید جای  ای است که به این برادران گوشزد کردم. هرگز بر آنو این نکته
؟ توجه داریدبمانید.  ،هستیدکه  یهمان جایگاه نه، آقا. در یک واعظ را بگیرید.

را انجام که خدا به شما محول کرده و از شما خواسته  همانیعنی  خود شما کار
 گوش باشید. اگر گوش هستید، هرگز توانیدانگشت هستید، هرگز نمی دهید. اگر

 .گاه خود بمانیدهمان جای در؟ یدکنه میلحظچشم نخواهید بود. م بینی یا
که آن روز پخش شد را  تلش برای خدمت به خدای با عنوان پیغام .187
: اش[ گفتند]با شنیدن برنامه وان پادشاه مسح شده بود. همگانداود به عن. شنیدید

رد و همه م   نفرخدا مشورت نکرده بود. یک نبی اما وی با « درست است»
شید تا قدر باید منتظر با ی نکنید به خدا مساعدت کنید. آنچیز خراب شد. سع

کار  اینمن »خودش انجام شوند.  یبه شیوه برسد. بگذارید امور موعد خدا فرا
 .احتیاط کنیدبرادر، « .خواهد شدچنین  اینآغاز خواهم کرد. و بزرگ را 

همان  توانست عمل کند. آن روز ناتان دراین می داود بهتر از ،حال. 188
هزاره  سرداران صده وبینید؟ او با با وی مشورت هم نشد. میحتی دیار بود، 

 کهاینبه جای  .رقصیدندکشیدند و میمیمشورت کرد. همه مردم جیغ و فریاد 
ها بود، اما این اقدام در راستا و طبق نظم کلم آن تمامشور مذهبی محرک  ...

 خدا نبود و شکست خورد.
در راستای آن نباشد شکست خواهد ق نظم کلم خدا و یز دیگری که طبهر چ

آسمان و زمین زایل خواهد شد اما »ماند. کلم خداست که تا ابد میخورد تنها 
 «.شودکلم من زایل نمی

. در آن دوران بودمرد جوان هوشمندی که  همانکنید، به اشعیا توجه  .189
بگوید. توانست چیز دیگری یگیرد. او نمبرمی القدس او را درباره روح به یک

زیرا که برای ما »« .، باکره حامله خواهد شدکاین»گفت:او او یک نبی بود. 
بخشیده شده، اسم او مشیر، سرور ولدی زاییده، فرزندی مولود گشته، پسری 
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 سلطنت بر دوش او ..سرمدی خوانده خواهد شد. سلمتی، خدای قدیر، پدر
چگونه آن مرد  «.ا انتها نخواهد بودسلطنت وی ر تمامی... خواهد بود.

 عقل بگوید که باکره حامله خواهد شد؟ توانست در صحتمی
 قول خداوند استاین شده بود.  ودهرمباره ف این پی فهم آن بودند. در همه در

 زیرا این کلم خدا بود. درست از همان جنس که در دافتاباید اتفاق می که
و  تهی و بایر بود» دریا کاشت. جایی که ها را درگاه که او بذرنپیدایش بوده، آ

. و شدمحقق میباید چه گفته شده بود ؟ آنیدکنملحظه می« هایی که عمیق...آب
الهی بارور شد،  یتذر  ای از باکرهد سال بعد، رحم روزی از روزها، هشتص

 که خلق شده بود. و او یک فرزند پسر آورد. یتیذر  
و مردی که چهار « ر بیرون بیازایلعا»گفت: و ادایستهمان پسر روزی . 190
برخاست و آمد.  ،دادمیبود و بوی ناخوشایند  فاسد شدن روندرده و در روز م  

 او گفت: 
کسانی که در آید، آمین، که در آن جمیع تی میاز این تعجب مکنید زیرا ساع

  .باشند آواز پسر انسان را خواهند شنیدقبور می
  خدای من! دهد.میرخ  ه شدنودرخ دهد. رب شکلبه همان شده و باید  اعلم
کردم روزی ر نمیتصو  کالیفرنیا افتادم، هرگز  به یاد پیغام آخرم در .191

لس آنجلس به قعر اقیانوس » بودمکرده  از قبل اعلم .بازگردمجا دوباره به آن
ت. سو چنین خواهد شد. کارش ساخته ا« .فرمایدخداوند چنین میخواهد رفت. 

کارش را تمام شده باید جا را باید شسته شده و به آب رفته به شمار آورد. آن
صله پس از اغرق خواهد شد. بلف دانم اما حتما  دانست. چه وقت؟ زمانش را نمی

 ها شروع خواهند شد.لرزه آن زمین
 کنارجا ایستاده بودید. آن روز آن، بسیاری از شما مردان به یاد بیاورید. .192

ای از آسمان فرود آمد. آن نور و آتش از آسمان نازل صخره بودیم و فرشته آن
ها از کوه به پایین سرازیر ای که بر آن ایستاده بودیم. سنگشد، حوالی صخره

داوری الهی بر »و بعد گفتم:انداز شد. بار صدایی مهیب طنین شدند. و سهمی
 ی از آالسکا نمانده بود.دو روز بعد چیز زیاد« .ساحل غربی نازل خواهد شد

محکوم به  لس آنجلس» گفت ،همان خدایی که چنین فرمودیادتان باشد  .193
 توانم به شما بگویم.نمی ودانم رش تمام است. زمانش را نمیکا« .نابودی است

 جاست، فکر کنم...که این ه چنین چیزی گفتم. اما این برادردانستم کنمی .19۴
 خیابان جریان و دربیرون  آن مازلی یبرادران خانواده نه. به گمانم یکی از آن

 دانستم موضوع چیست.نمی را به من گفت. تا قبل از رجوع به کلم اصل  
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ای تا تو که سر به آسمان افراشته ...، کفرناحومکفرناحوم»و عیسی گفته بود:
در تو پدید آمد در گاه معجزاتی که زیرا هر« .به جهنم سرنگون خواهی شد

د و پنجاه و نزدیک به ص« .ماندشد هر آینه تا امروز باقی میسدوم ظاهر می
که پیش از چنان) ناحوم تا امروز به آب رفته است.کفرسال بعد از این سخنان 

 (.عقوبت شده بود این سدوم نیز بر روی زمین گرفتار
ای »گوید:گفته و انجام داده است میها را نای تمامان روح خدا که هم. 19۵

 لس آنجلس.ای نهادی، خویش  کفرناحوم، تو ای شهری که نام فرشتگان را بر
 که سر تویی ای! ای ریشه و کرسی شیطان،هبه آسمان افراشت که سر تو
 «.ایافراشتهبر

و بعد هم مثل روند میآنجا های خوب ظان است. آدمجا گورستان واعآن .19۶
 ای!میرند. چه ویرانهموش می

معجزاتی که زیرا هرگاه  خوانیفرشتگان می ود را به نامتویی که خ» .197
 زمانتماند اما شد هر آینه  تا امروز باقی میدر تو پدید آمد در سدوم ظاهر می

 «.رسیده است
؟ توجه داریدم یک نبی کاذب هستم. پس من ه بنگرید و ببینید. اگر چنین نشود

 .جا خوش کرده استهمان وضعیت  نقطه رسیده است. در اینشهر[ به ]آن 
نمایش ، پیش از رؤیت این، شاهد یک جور پیشآن شب را به یاد دارم .198

که به از عروس بودم. جایی ایستاده بودم و بانویی جوان و زیبا را رؤیت کردم 
هم  رفت. در آن رؤیا کسیمی جهت پیش اینبه  وشایستگی لباس پوشیده بود 

و « نمایش عروسپیش»ای گفتند:را دیدم. عدهمن این  که کنارم ایستاده بود. بود
اطراف آمدند و به آن سو می اینها به نس را دیدم که راه افتاد و رفت. آعرو
 رفتند.می

دیگر شنیدم. آنجا  آن سویها، یعنی کلیساها را از صدای آمدن آن .199
ز ن طرف کلیسای اروپا ابود! از ای پلیدیگویی اصل د، راه رسی کلیسای آسیا از

ل را شنیدم و شخصی ور و بعد صدای موسیقی راک اند خدای من! راه رسید،
 -عنوان دختران منتخب مسابقات زیبایی] .بود «میس آمریکا» که ظاهر شد

به تن نداشت. کاغذهایی هم  لباسلیسای آمریکا بود که حتی ک [ اوگروه تألیف
ل ور راک اند خود گرفته بود و با آهنگخاکستری شبیه کاغذ روزنامه جلوی 

 یا همان کلیسا. میس آمریکا، رقصیدمی
یعنی به خدایا، »یستاده بودم. به این فکر کردم که:حضور خدا ا در .200
دانید چه می« وای! وای! این نتوانستیم عمل کنیم؟ از یک واعظ آیا بهترعنوان 
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انم نم کن. کاش بتو، پنهاخدایا»دهد. بعدش فکر کردم:می نوع حسی به آدم دست
 اگریم، اهاست که کرد ها نهایت کاریاین تمام . اگرفرار کنم جانیک جوری از ای

 «که... باشد طوراین حصول کار ما این است، اگرم
  ه جور ادا و اطوارشدند و همراه با موسیقی راک همها رد میآن خانم. 201
با این شکل و ها که شده. و این های رنگآوردند، با موهای کوتاه و چهردرمی

های مسیح باشند. وقتی آن خانم آن طور قرار بود باکره شدند مثل   شمایل رد می
جلوی خودم گرفته بودم. در وصف  را اینگذشت سرم را چرخاندم در حالی که 

طوری پیش آنها همین ت که یک ننگ تمام عیار بود.باید گف ،پشت از آنهاوضع 
 شکل گریه کنم. آناندم تا به و دوباره سرم را چرخ .رفتندمی

 جا ایستادهکه خداست این جا ایستادن را ندارم. وقتی اوینتوان ا»:گفتم .202
بدانم که چه جور محصولی برای او آماده من هم به عنوان یک واعظ  باشد و
بگذار  بمیرم. نگاه کنم. بگذارم به این منظره توانخدایا، نمی»گفتم:« .ماهکرد

 .گفتم[] زی شبیه اینچی« .ناپدید شوم
آمد به جای ها مینبار که یکی از آ بیرون رفتند... هر گیوقتی هم .203

صدای  شد. و من کامل  افتاد و سرنگون میرفتند و بعد هم میمشخصی می
 شنیدم.  ها را میسقوط آن

نگاه کردم و  به پیش ای سربازان مسیحی شنیدم:شبیه به این بعد هم چیزی 
بودند،  آن طور که قبل   آمدند، دقیقا  ن دختران جوان را دیدم که میای از آدسته

شان امتداد ندی تا پشتهایی شایسته به تن داشتند و گیسوان بلهمگی لباس
رفتند. حاال خط انجیل پیش میامتداد  در این شکل با لطافت و پاکی به یافت. می
بود. رد  آنها ر در میانرسید از هر قومی یک نفها کلم بودند. به نظر میاین

که اینحال به جای  کردم و دیدم که چگونه گذشتند. وها را نظاره میشدن آن
 شروع کردند به باال رفتن.پایین بروند، 

 ها  به نوعی سعی دارند از خطدو یا سه نفر از آن ها،آن متوجه شدم که یکی از
ق شد و در اتا مامتو رؤیا « .روی خط بمانید»منحرف شوند. فریاد زده و گفتم:

 «.روی خط بمانید»:زدمایستاده بودم و فریاد می
 ختمموضوع دیگر تمام شده و  پرسم آیا ممکن است که کارودم میخ از .20۴

که همین حاال عروس فراخوانده شده باشد؟ آیا این ست شده باشد؟ آیا ممکن ا
 گذرانیم؟است که امروز از سر می چیزی

یح ساخته شود و مسیح کلم است. مهم همین یک عروس باید به شباهت مس
شود چیزی بینید؟ نمی. میاست کلم در؟ همه چیز کنیدلحظه میچیز است. م
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یک دستش دست انسان باشد و دست دیگرش شود که یک خانم ه آن افزود. نمیب
کلم  [داماد]طور که او کلم خدا شود، همان از جنس پنجه سگ. باید دقیقا  

وی را ست. زن بخشی از شوهرش است. زیرا س بخشی از داماد ااست. عرو
شده از پهلوی او بود. و عروس  ا بخشی از آدم و گرفتهاند. حو  از شوهر گرفته

نیز چنین است. و نه از یک فرقه بلکه از بطن و قلب کلم خدا برای این زمانه 
 آید.به وجود می

 ربوده شدن! یواقعه .20۵

 مردگان در مسیح باید برخیزند، درآید،ه صدا صور خداوند باید ب

 و شکوه و جلل قیامش قسمت گردد؛

جمع خواهند  منزلگاه خود جایی در آن سوی آسمان برگزیدگان درگاه آن و
 شد،

جا مان خوانده شوند، بکوشید همگی آنگاه که اسامی فهرست به آسآندوستان، 
 . خدا به شما برکت دهد.باشید

 ...باید واقع شود و واقع خواهد شد. و اندکی فته شده است.ها گاین تمام .20۶
  گروه تألیف[-فضای خالی بر روی نوار]

آید. ش نمیکسی از هلک شدن خوش .ردن را دوست ندارد، کسی م  از مردم
قدر نید... برای من اهمیت ندارد که چبگذارید این را به شما بگویم. هر کار بک

دارید. این البته خوب است و قدر به کلیسا وفاچو روید میکلیسا خوب و قشنگ 
کنید به رفتن ادامه مشکلی با این ندارم. باید به کلیسا بروید و این کار را می

مسیح گام  به سوی ،بریزید را دور خود هایتی، سن  شرایط هر دهید. اما در
انداز خواهند شد و نشان بردارید. چون یکی از همین روزها آن صداها طنین

تا زمانی که دیگر کار از کار بگذرد ش بر شما قرار خواهد گرفت و حتی حو
 که چیست. این یک حقیقت محض است. فهمیدمین

داشتم. یادتان باشد که  خدا به شما برکت دهد. متأسفم که شما را نگه .207
ن هدایایی که برایم جا نگه داشتم. درست است. و آآنها را برای مدتی طوالنی این

ب این از وخ برادر از شما نخواسته بودم این کار را بکنید. ردید...جمع ک
را هم ماست. آن را بگیرید و حساب زمان بیشتری که اینجا ماندیم دانی شآداب
 هشت، نزدیک به ک سری موارد گفتنی دیگر هم داشتمتل تسویه کنید. من یبا م  
اشت برداشتم که به یاددر پیرامون همین موضوع ربوده شدن دیگ یصفحه دهتا 

 ها نشدم. خدا به شما برکت دهد.نموفق به طرح آدلیل ضیق وقت 
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گروه -«.آمین»گویند:می جماعتدارید؟ ]خداوند عیسی را دوست میآیا  .208
. به ذهن بسپاریم تأنی آنچه گفتم را آرامش و بایستیم و در دقایقی برای [تألیف

 م.بریآخر به سر می ساعات دریادتان باشد که 
 خیزداسرائیل برمیبنی، پاشندفرو میها امت 

 ا خبار کرده،مقدس از پیش  که کتابیی هانشانه
 ؛جهنم تنگ شده است جا درها اندک است و زمان امت

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

 رود؛به نقصان می ها از فرط وحشت روقلب انسان
 باشد، آماده و پاکیتان هاقدس پر شوید و مشعلالاز روح

 بنگرید زیرا روز رهایی نزدیک است.
 دانید؟آیا این را می

 .شوندمی گویند و حق خدا را منکردروغ میانبیا کذبه 
فضای خالی بر وع حقیقت دارد. آیا چنین نیست؟ ]دانیم که این موضهمگی می
  گروه تألیف[-روی نوار

 دارمدوستش میدارم، دوستش می 
 را ابتدا اوست که دوستم داشته زی

  هو بهای نجاتم را پرداخت
 .بر درختی در جلجتا

 بگیرید. چند نفر به راستی او را دوست دارند؟ دستان خود را باال .209
 خوانیم دست کسی کهخواهم وقتی دوباره این سرود را میشما می اینک، از

 ما زائر «.زائر، خدا به تو برکت بدهدای »کنار شماست را فشرده و بگویید:
 .هستیم غریب و ر[. زائگروه تألیف-«.آمین»گویند:می جماعتیم. نیستیم؟ ]هست

 ،دارمدوستش می
 .طوری از این سر به آن سر میزبله همین

 دارم دوستش می
 را ابتدا اوست که دوستم داشتهزی

 هو بهای نجاتم را پرداخت
 بر درختی در جلجتا.
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[ لیفأگروه ت-«.آمین»گویند:میجماعت دوست دارید ربوده شوید؟ ] آیا .210
خواهم این خدایا، با تمام قلبم می»یل به ربوده شدن دارند؟ بگویید:چند نفر تما

 «.اتفاق برایم رخ دهد
تغییرناپذیر ؟ دست بلد هستیدرا  دست تغییرناپذیر خدا را محکم بگیر آیا سرود

  ؟باید با چه آهنگی خوانده شود ..دانم چه.نمی خدا را محکم بگیر
 پذیر خدا را محکم بگیر!دست تغییرنا

 خدا را محکم بگیر! دست تغییرناپذیر
 بر امور جاودان امید خویش استوار نما،

 ت تغییرناپذیر خدا را محکم بگیر!دس
 از این یکی خوشتان آمد؟

 به انتها برسد،چون سفرمان 
 ،ایکردار بوده در قبال خدا گر درست

د منزلگاهت در زیبا و  جلل، روشن ب وا
 یت نماید آن را!وروحت، ر آمده جدبه و

 تغییرناپذیر خدا را محکم بگیر!دست 
 دست تغییرناپذیر خدا را محکم بگیر!

 بر امور جاودان امید خویش استوار نما،
 دست تغییرناپذیر خدا را محکم بگیر!

 را خم کنید. ای لحظاتی سرهای خودخواهم براینک از شما می
 ،های فانی این جهان طمع مورزثروتبه 

 شوند،چرا که سریع زایل می
 گنج آسمانی را بجوی

 که هرگز زایل نخواهد شد!
 دست تغییرناپذیر خدا را محکم بگیر!
 دست تغییرناپذیر خدا را محکم بگیر!

 بر امور جاودان امید خویش استوار نما،
 ت تغییرناپذیر خدا را محکم بگیر!دس

آگاه  ذهن کرده و یاید، این نکته را ملکهحالی که سرها را خم کرده در .211
اهیم آوریم که روزی به آن بازخوباشید که سرهایمان را رو به خاکی فرود می
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جا صاحب روحی هستید که روزی باید به خدا پاسخگو گشت، آگاه باشید که این
باشد امشب رخ دهد،  ه قرارچکنید که برای ربوده شده، چنانمیباشد. اگر حس 

باال بگیرید. جای خود را  دست ،و مایلید در دعاها از شما یاد شود آماده نیستید
ست. ا تانقلب حال مذبح شما در کسی را به مذبح فراخوانیم. به هر کافی نداریم تا

 . خدای من!دست خود را باال بگیرید. خدا به شما، به شما، به شما برکت دهد

ک خواهم یمن، من به راستی می .کنم آماده نیستمحس می ،هامبران برادر»
دانم که هایی وجود داشته. میاما همواره کاستی ام باشمکرده مسیحی باشم. سعی

 «جایی که باید نیستم.آن

مشمول رحمت خویش قرار  برم. مراکن. دست خود را باال می خدایا رحم»
 «.ده

ن گروه کوچک باال رفتند. و همی دست دربیست تا سی  جا حدودا  نای حاال تا
 طور شمار بیشتری باال خواهند رفت. همین 
ها چه در آگاهی که در پس این دست ،مهربان و دوست داشتنیخدای  .212

خدای حقایق است.  یت دارم و آن هم گفتنها نهفته است. من تنها یک مسئولقلب
آنها  هند.خوای چنین میراست ند. بهخواهند نجات یابها میآن دوست داشتی،

خواهان یک جور که احساس و هیجان محض باشد، یا  خواهان چیزی نیستند
ای، یک اعتقادنامه، یک دگم اضافه شده نیستند. چیز ساختگی، یک نظام فرقه

خداست که به کارشان  ینخورده کنند که تنها کلم ناب دست ها درک میآن ،پدر
اما کلم خدا زایل نخواهد حتی زمین و آسمان  شود،زایل می آید. همه چیزمی

اما ما هرگز  زمین زایل خواهد شد پایینشد. و اگر بخشی از آن کلم شویم، آن 
 آن داماد. زیرا ما آن کلم هستیم، عروس   زایل نخواهیم شد

واستم را عطا فرمایی و چه از تو خنکنم تا آتک آنها دعا میابرای تک .213
که امشب عصبی . پدر مرا بابت اینکنمبلند میصمیم قلب  از است که این دعایی
ها را دست و پا جا آمدم و احوالم پریشان بود و واژهوقت به این بودم و دیر
 ابالقدس عظیم ، روحنوعی دیگرباشد که به  ببخش. ،بیان کردم منقطعشکسته و 
رده و یکدیگر وصل ک [ را بهاظهارات ]گسسته آن ،سم مختص خودتراه و ر
مچنین منظور و های این جماعت منتقل کند. و هبه قلباز قلب من آنها را 

خداوندا آیا چنین نخواهی کرد؟ آنها در قبال تو برساند. را ام انگیزه و هدف قلبی
خود جذب کن. باشد ها را به سوی جات یابند را نجات ده. خدوندا آنکه جا دارد ن
نزدیک است آماده  شدن که بسیارزمان مشخص ربوده  آن وقت وکه برای 

 . آمین.طلبممینام عیسی مسیح  در باشیم.
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 خدا به شما برکت دهد.
 .اینک، ریاست محترم مجمع
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