
ششم ُمهر

کنیم. خم را خود سرهاي دقایقی براي بیایید 
زمان تداعی کننده ي ما براي امر این آمده ایم. هم گرد جلسه اي براي باز خداوندا ٢
شیلوه به هم با الهی برکات از برخورداري براي مردم که هنگامی  است، کهن روزگار و
بررسی با بشنویم. کالمت از تا شده ایم جمع اینجا لحظه این در امشب و می آمدند. باال
باز و برداشتن به قادر که بود کسی تنها بّره که دریافتیم مقدس کتاب از بخش این
می کنیم بررسی را ششم ُمهر امشب که حالی در آسمانی، پدر اي بود. ُمهرها کردن
شده ایم. حاضر اینجا آن دریافت براي اینک بگشاید. ما بر را آن بّره که است این ما دعاي
باشد بود. شایسته بّره تنها بلکه نبود شایسته آسمان در نه و زمین در نه آدمی هیچ
می توانیم چنین این بگشاید ما بر را ُمهر این شده حاضر امشب شایسته،  یگانه آن که
که داریم ایمان پدر اي کرد. خواهد یاري را ما امر این ببینیم. را زمان پرده ي پشت
به امور این دانستن پس می بریم سر به باشکوه ولی تاریکی گناه، از مملو روزگاري در
فیض منظرت در که داریم یقین بخشید. خواهد دلیري ما به و کرد خواهد کمک ما

آمین. مسیح. عیسی نام در می سپاریم، کالمت و تو به را خود یافته ایم.
بنشینید. بفرمایید

تا هستیم اینجا باز امشب که است سرافرازي باعث خیر. به شما عصر دوستان، ٣
فوري مورد یک به… رفتم داشتم. تأخیر کمی باشیم. داشته حضور خداوند جلسه ي در
یا دارند حضور اینجا ایشان مادر بودند، مرگ بستر در کلیسا این اعضاي از عزیزي بود،
رفتم. دیدنشان به من-من هستند. مرگ حال در آقا آن که گفتند می آورند. تشریف
من سال و سن هم آقایی بود، خوابیده تخت روي بر انسان یک از سایه اي تنها گویی
و برخاست خود پاي روي بر آقایی که دیدم لحظه یک در و بودند. مرگ بستر در که
خود گناهان به اگر آري، می کند] [عمل چنین این خدا آري کرد. تمجید را خداوند
بخوانیم را حق طلبیده، را رحمت و آوریم جا به را است درست آنچه و کنیم اعتراف

کند. عطا را آن تا است منتظر خدا
همه رادیاتورها می زنم حدس خیر، این… و-و است. گرم هوا اینجا امشب می دانم ٤

هستیم… ما و-و باشند. شده خاموش
بدون اتاقی در که است روزي هفتمین این که شدم متوجه امروز یا دیشب ٥
مدت این در کنید، توجه دارد. الکتریکی المپ هاي تنها که می برم سر به روشنایی

بگشاید. را ُمهرها خدا تا کردم دعا و مطالعه
کم که بود بی شماري یادداشت هاي پرسش ها، یا… پرسشگران میان در دیشب ٦
برگزاري براي درخواست هایی بیشتر آنها واقع در نمی گنجید. سؤال قالب در بیش و
روز در شفا جلسه ي یک… تا بمانم بیشتر روز یک که خواستند و بود شفا جلسه ي
و بنده برایم-براي امکان این و دهم انجام را کار این می توانم باشیم. داشته دوشنبه
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چنین آنها و است جماعت درخواست این اگر راستی به البته دارد، وجود حقیر این
بیماران براي و بمانید می خواهید اگر دهم. انجام را کار این می توانم دارند خواسته اي

دهید. اطالع من به و کنید فکر موضوع این به کنید، دعا
چیز به ُمهرها به جز و داده ام اختصاص ُمهرها به را زمان مدت این زیرا ٧

نپرداختم. دیگري
و دهید. اطالع من به سپس و کنید دعا موردش در و کنید فکر مسئله این به پس ٨
واقع البوکرکی در من بعدي برنامه ي کرد. خواهم را کار این باشد، خداوند خواست اگر
برنامه ي راستاي در باید داریم. فرصت روز چند هنگام آن تا ولی است نیومکزیکو در
امید به شوم. آماده آریزونا در دیگري گردهمایی برگزاري براي تا برگردم خانه به خود
موردش در بیشتر بعداً و کرد خواهم دعا نیز من کنید، دعا مسئله این مورد در خداوند!

دانست. خواهیم
آنجا را موردي شد، بیماري از صحبت می بینم… اکنون است. من تشخیص این ٩
یاري بدون نشسته اند. همین جا درست که می کنم مشاهده را بانویی می کنم. مشاهده
شما می طلبیم. را خدا اراده ي و می کنیم دعا پس آورد. نخواهند دوام چندان جایی از
چنانچه پس بله. شده اید، حاضر اینجا و کرده طی را درازي راه مسئله همین خاطر به

خدا… بنابراین است. روشن مسئله این است، آگاه چیز همه از روح القدس پیداست
اینجا همین خاطر به و داده ام اختصاص ُمهرها به را زمان این که کنید توجه ١٠

یک… اگر اما کنید. دقت داریم، حضور
شود؟ دعا برایشان تا آمده اند که دارند حضور بیمار نفر چند اینجا صورت هر به ١١
من! خداي ببینم. را شما دستان دهید اجازه هستید، که جا هر یا کنار و گوشه در
بخواهد خداوند اگر بود خواهد خوب که می کنند فکر عزیزان از نفر چند بسیار! چه
شب دوشنبه عبارتی به و دهیم اختصاص بیماران براي دعا به را شب دوشنبه و بمانیم
بسیار است؟ مقدور برایتان آیا باشد؟ چنین دارید دوست آیا کنیم؟ برگزار شفا جلسه ي
یا چهارشنبه ما-ما می کنید؟ مالحظه کرد. خواهیم چنین خداوند خواست به خوب،
بیماران براي و شب، دوشنبه یا… داشت خواهیم بیماران براي دعا جلسه ي شب یکشنبه

می کنیم. دعا
را برگردم آریزونا به آنها با می خواهم که گروهی آن برنامه ي کار این با امیدوارم ١٢
برنامه ریزي به کار این نورمن برادر دارند؟ تشریف اینجا نورمن برادر باشم. نکرده مختل
برادر تألیف.] می دهد:«خیر.»-گروه پاسخ نورمن ِجین [برادر می کند؟ وارد خدشه شما
است.»] می دهند:«خوب پاسخ [مابقی است؟ خوب چنین آیا عزیزان، دیگر و فِِرد

خوب. بسیار است. خوب چنین این می کنید؟ مالحظه
این براي شب یک کرد، خواهیم دعا بیماران براي شب دوشنبه خداوند خواست به ١٣
بود. نخواهد ُمهرها مبحث دیگر می کنیم. دعا بیماران براي و می آییم هم گرد مسئله

کرد. خواهیم دعا بیماران براي شب دوشنبه آنگاه بگشاید را ُمهرها این خداوند اگر



ششم ٣ُمهر

شورانگیز بسیار برایم امور این راستاي در خداوند خدمت راستی به که بگویم را این ١٤
می گویند:«آمین.»- [جماعت می برید؟ لذت ُمهرها این شدن گشوده از آیا است! بوده

تألیف.] گروه
آیات ٦ باب بخش این می رسیم. ششم ُمهر یا…. پنجم ُمهر مبحث به اکنون هم ١٥
این در بسیاري رویدادهاي ُمهرهاست. طوالنی ترین از یکی می شود. شامل را ١٧ تا ١٢

حاال… و می دهند. رخ فضا
باشیم. داشته پیش زمینه اي بار هر تا کنیم بازبینی را دیشب مطالب کمی ١٦

یا چهار با [سؤاالت] جعبه در کنم. عنوان هم را مطلبی دارم قصد میان این در ١٧
می خواهم قطعًا و که… بودم گفته دارند. اهمیت بسیار برایم که شدم مواجه مورد پنج
برادران شما از می خواهم است؟ روشن نوار آیا است؟ روشن نوار آیا کنم. عذرخواهی
ایلیا درباره ي که هنگامی شب آن که گفتند کنم. عذرخواهی عزیزان دیگر و خادم
خواهد ربوده که است کسی تنها می کرد گمان او آنها… که ساعتی در می کردم صحبت
گفتم هزار هفت بگویم اینکه جاي به یافت. خواهد نجات که است کسی تنها یا شد
این خاطر به قطعًا بله، تألیف.] می گویند:«بله.»-گروه [جماعت است؟ درست هفتصد.
بود لفظی ساده ي اشتباه یک تنها می دانستم. را درستش من-من-من متأسفم. اشتباه
از من… نکردم. بیان درستی به را آن است. تن هزار هفت از سخن می دانستم زیرا
می کنید، دقت سخنانم به اینکه از که… معناست این به مسئله این سپاسگزارم. شما

است. بوده نفر هزار هفت منظور پس فضایی… چنین در که پیداست و خوشحالم.
نظرم به برانهام، بودند:«برادر نوشته که کردم دریافت باره این در یادداشت سه یا دو ١٨

نیست؟» درست هزار هفت هفتصد، جاي به بود:«مگر شده پرسیده گفتید.» اشتباه
بیلی… من… سپس و می کنید؟ مالحظه هفتصد.» نگفته ام گفتم:«قطعًا خود به ١٩

بود:«برادر شده نوشته برداشتم. را دیگري یادداشت سپس گفتم چنین خود به اول ٢٠
هفتصد.» گفتید گمانم به شما… برانهام،

یک قالب در که بوده روحانی رؤیاي یک این آیا برانهام، گفت:«برادر نفر یک و ٢١
چنین دارید؟» نظر در هفت… از نمونه اي عنوان به را آن شما و می کند پیدا نمود نمونه
دچار هم من تا است کافی امر همین و می شود. مردم سرگشتگی مایه ي برداشتی

شوم. آشفتگی
حیاط در تا آمدم بیرون داد، رخ چیزي ُمهر این شدن گشوده از پس امروز ٢٢
کار این با بله. می زدم. قدم حیاط کنار و گوشه در لحظاتی براي باید بزنم، قدم
است! دشوار چقدر می گویند! این به فشار می کنید؟ مالحظه کردم. تازه نفسی ساده

می کنید؟ مالحظه
شرایطی چنین در و می کنید. اعتماد من گفته هاي به شما که پیداست این، از غیر ٢٣
باید پس می کنید؟ مالحظه می داند. مسئول می کنم بیان که مطالبی خاطر به مرا خدا
شگرفی زمان در زیرا باشم داشته کامل اطمینان می گویم آنچه به نسبت امکان حد تا

بله. می گذرانیم. روزگار
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بهر نویل، برادر می کردم. فکر شب دوشنبه در شفا جلسه ي برگزاري به داشتم ٢٤
خواهم اینجا من نیست. می گوید:«مشکلی نویل [برادر است؟ محترم شما نظر حال

است. خوب تألیف.] بود.»-گروه
شخصیت و هستند تک نویل برادر شود، عرض شما خدمت عزیز! نویل برادر ٢٥
صمیمی دوست و یار ایشان که راستی به کنم عرض یک… این ندارد. نظیر ایشان

هستند. من
و دارد وجود مجزا فضایی یکشنبه مدرسه ي براي و شده ساخته خیمه دیگر اکنون ٢٦
اهالی از و دیگر نواحی از که عزیزان شما از تعدادي است. مرتب و آماده چیز همه اینجا
خواهید زیبایی مکان هستید، کلیسا به آمدن خواهان و هستید ویل جفرسون اطراف

یافته اند. اختصاص یکشنبه مدرسه ي به که اتاق هایی داشت،
و بزرگساالن کالس هاي مسئول و دارند حضور اینجا نویل برادر گرانقدر، معلم ٢٧
قولی به نمی گویم ایشان از تمجید و تعریف بابت صرفًا را این هستند. راستین شبانی
حلقه  یادبوشان به روزي اینکه تا بدهم ایشان به گل شاخه چند اکنون می دهم ترجیح
به هیچ روي ایشان می شناسم. خود جوانی زمان از را نویل برادر-برادر کنم. تقدیم گلی

هستند. همیشگی نویل اُرمان همان هنوز و نکرده اند. تغییر
وقتی که داشتند لطف من به نسبت حدي به ایشان دارم. یاد به را مالقاتمان زمان ٢٨
اسویل کالرك در و دادند. قرار اختیارم در را خود منبر بودند، شهر متدیست واعظ یک
نام هریسون خیابان متدیست کلیساي پارك، ُهوارد گمانم به داشتیم… نازنینی جماعت

از… یکی خواهر آنجا زیرا باشند. شده آشنا ایشان با آنجا نویل خواهر گمانم به دارد.
ایشان روزي و است! نازنینی مرد گفتم:«آن… اینجا کلیساي به خطاب و برگشتم ٢٩

شد. هم چنین و داد.» خواهم تعمید عیسی خداوند نام در را
دارند. حضور کنارم دوست یک عنوان به اکنون و هستند. حاضر اینجا ایشان ٣٠
کنارم امکان حد تا همانند… بوده اند من دوشادوش همواره ارجمند! و شریف انسانی
آمدند بار نخستین براي وقتی داریم. بسیاري برخاست و نشست بگویم می توانم هستند.
با برادري کردند. پایداري آن در و شدند پذیرا ایمان با را آن ولی نکردند درك را پیغام
خداوند گفته ام. کم بگویم ایشان از هرچه است. احترام و ارج شایسته ي توصیف، چنین

خوب. بسیار دهد. برکت ایشان به
قصد باشیم. داشته پنجم ُمهر گشایش و دیروز عصر بر کوتاهی مرور حال ٣١
پنجم ُمهر محتواي بیان به فقط کنیم بازگو را شده  عنوان مطالب تمام امشب نداریم

می کنیم. بسنده
آنها شد. برخوردار نیرو سه از سرانجام و می تاخت ضّدمسیح که شدیم متوجه پس ٣٢
داد. ادامه تاختن به رنگ پریده  زرد اسبی با او و شدند تبدیل واحد نیرویی به یکسره
دریافتیم می تاخت. اوست خاستگاه همانا که هالکت و بی انتها چاه سوي به «مرگ»

که… هنگامی
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خداوند باد که  سرشاري  نهر مثل  [دشمن] او که  می گوید:«زیرا مقدس نگاشته ي ٣٣
تأیید مورد کالم در یکسره امر این دیدیم دیشب چنانچه و آمد.» خواهد براند را آن 
تاخت، سوارکار این که بار چهار هر که بودند زنده وجود چهار زیرا است گرفته قرار

کردند. ندا را اعالنی
بر سپس سفید اسبی بر عبارتی به شد، سوار متفاوتی اسب بر مرحله هر در او و ٣٤
چیستی و رنگ پریده. زرد اسب یک بر سرانجام و سیاه اسبی بر بعد و آتشگون اسبی
مطابقت کلیسایی ادوار با را آن و شد. دریافتنی ما براي رنگ ها از یک هر عملکرد و

داشت. همخوانی آنها با سراسر پیداست چنانچه و دادیم
دیده پیوسته و هماهنگ صورت به امري، راستاي در کالم عناصر هرگاه می دانید ٣٥
آري. می آید. چشم به امري چنین کرد، حاصل اطمینان امر آن درستی به می توان شوند

می کنید؟ مالحظه است. «آمین» همواره است مرتبط خدا کالم به هرآنچه دارم ایمان
دیدن با [افراد] بگوید. آن ماهّیت از و باشد رؤیا داشتن مدعی شخصی کنید فرض ٣٦
رؤیا یک شاید بلی می کنند. حاصل اطمینان آن خداوندي منشا به نسبت رؤیا هیبت
باشد، داشته مغایرت آن با و نبوده سازگار خدا کالم با اگر وجود این با ولی باشد قشنگ

می کنید؟ مالحظه ندارد. درستی اساس و پایه
شاید و باشد. داشته حضور کسی مورمورن خواهران و برادران از اینجا شاید ٣٧
بهترین از یکی که… بگویم ندارم قصد باشند. کرده تهیه را نوارها عزیزان این از برخی
هستند. مورمون عزیزان همین هستیم، آنها با مالقات خواهان شما و من که مردمانی
راه در را او متدیست جماعت که بود اسمیث جوزف آنها نبی هستند. خوبی بسیار افراد
هیچ او رؤیاي درباره ي داشت، رؤیایی که بود نیک مردي او کشتند. ایلینوي به سفر
نبود. همسو الهی کالم با مرد این رؤیاي اما بود. صادقی انسان او معتقدم ندارم. تردیدي
را مورمورن ها مخصوص مقدس کتاب راستا همان در آنها رو این از می کنید؟ مالحظه

می کنید؟ دقت پدید آوردند.
همین است. محکم دلیل تنها خدا کالم است. همین من. کنار اینجاست، کالم این ٣٨

می کنید؟ مالحظه بس. و
همراه به یک… با ماشینی… بر سوار را او و او… و آمد اینجا به خارج از خادمی روزي ٣٩
دو جلسه به رسیدن براي آنها شدم متوجه آمدند. جلسه به آنها دیدم. خانم یک-یک
خانم آن بیایند. جلسه به تا بودند هم با خانم و آقا آن بودند، کرده رانندگی روز سه یا

بود. کرده ازدواج بار چهار یا سه
داد. دست من با و آمده سمتم به شد، وارد بودم که جایی هتل البی در خادم آن ٤٠
هستید، راحت گفتم:«کجا پرسیده، او از کردم. صحبت او با و دادم دست برخاستم،

کنم؟» صحبت شما با کمی خود اتاق در می توانم
برانهام.» برادر داد:«قطعًا، پاسخ
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سرزمین این در شما کشیش، گفتم:«جناب خادم آن به خطاب بردم. اتاق به را او ٤١
در شما آیا پرسیدم:«شما… است.» شده شناخته خانم این گفتم:«اما هستید؟» غریب

کردید؟» عبور مکانی چنان و چنین یا مکان فالن از راه
آقا.» داد:«بله، پاسخ

که نمی کنید فکر اما ندارم شک شما به نسبت نوعی… به که نمی ترسید گفتم:«آیا ٤٢
باشد؟» داشته منفی تأثیر خادم یک عنوان به شما روي بر کار این

هستند.» قدیس خانم داد:«این پاسخ او
مشکل برادر گفتم:«اما ادامه در ندارم.» مسئله این به نسبت گفتم:«تردیدي ٤٣
می دهید انجام که کاري و نیست قدیس می کند نگاه او به که کس هر اینجاست
باشید. مراقب بیشتر باید گفتم:«معتقدم می کنید.» توجه می دهد. قرار نظر مّد را
بار پنج یا چهار کنون تا خانم گفتم:«آن گفت… او و است.» برادرانه نصیحتی این

کرده اند.» ازدواج
من-من…» گفت:«می دانید، می دانم.» را موضوع این گفت:«بله، پاسخ در

مگرنه؟» نمی دهید، ارائه را تعلیمی چنین خود کلیساي در گفتم:«شما ٤٤

داشتم.» رؤیا موضوع این مورد در می دانید برانهام، گفت:«برادر اما» گفت:«خیر. ٤٥

پرسیدم… است.» عالی این گفتم:«خوب،
که تعلیمی در را شما می توانم نظرم گفت:«به می کنید؟» فکر چه پرسید:«شما ٤٦

دهم.» قرار درست تري مسیر در دارید، زمینه این در
خوشحال بسیار من-من-من دادم:«آقا، ادامه او… و خوب.» گفتم:«بسیار ٤٧

شد.» خواهم
رؤیا.» این در داد:«می دانید ادامه بودم.» گفت:«خواب است.» گفت:«خوب او و ٤٨

می کنید؟ مالحظه است. بوده خواب یک آن شدم، متوجه گفتم:«بله.» و
گفت:«و و می کرد.» زندگی دیگري مرد داد:«با ادامه چنین گفت:«همسرم» ٤٩
مرا عزیزم، که گفت من به و آمد من نزد داد:«روزي ادامه می کرد.» فرار من از
بود.» خواهم صادق دیگر این از بعد متأسفم. داده ام، انجام آنچه از ببخش! مرا ببخش.

گفت:«بعد…» و باشد.» گفتم و بخشیدم را او داشتم دوست بسیار را گفت:«همسرم
گفت:«منظور دریافتم.» را خود رؤیاي تعبیر سپس شد؟ چه داد:«می دانید ادامه ٥٠
ندارد گفت:«اشکالی است.» کرده ازدواج بار چندین او گفت:«بله، بود.» خانم همین
بخواهد که بار چند هر می تواند او دارد. دوست بسیار را او خداوند زیرا کند ازدواج که

که…» زمانی تا کند ازدواج
تطابقی هیچ می کنیم دنبال که مقدسی راه با ولی داشتید زیبایی گفتم:«رؤیاي ٥١
آن… بنابراین بکنید.» را کار این مبادا دارید. توجه است، اشتباه گفتم:«آن-آن ندارد.»

می کنید؟ مالحظه
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سایر کنار در گرفتن قرار با که می شوید مواجه مقدس نگاشته اي با هرگاه ٥٢
است. آن ثابت پیوستگی بر دلیل امر این دارد همخوانی آنها با مقدس نگاشته هاي
جامع تصویري ارائه ي جهت که است قطعه اي حکم در مقدس نگاشته هاي از یک هر

می پیوندد. دیگر قطعات به
جدول در را آن و درمی یابید را بخشی شما متقاطع. کلمات جدول مانند درست ٥٣
جدول ترتیب این به دهید. قرار قسمت آن در نمی توانید را دیگري چیز می کنید. پُر

می شود. کامل درستی به
او به هم ما و است بّره همان که دهد انجام را کار این می تواند شخص یک تنها ٥٤

دوخته ایم. امید چشم
بدین می تاخت. گوناگون اسب هاي آن بر سوار سوارکار یک تنها که است روشن ٥٥
عملکرد همه جانبه صورت به و کردیم دنبال را سوارکار همان ما مرحله هر در ترتیب
همه ي با کلیسایی دوره هاي خالل در او عملکرد ماهّیت چنین و گذراندیم نظر از را او

شد. روشن ما بر جزئیات
عملکرد تداعی گر شد، آن سوار که وحش قولی به و اسب ها این از یک هر پس ٥٦
یک سوارکار، همان عملکرِد هر موازات به که شد روشن ما بر و بود سوارکار آن ویژه ي

شد. فرستاده جنگش به زنده وجود
البته می شود. شیر اصطالح، به بّره… به مربوط که بود یکم دوره ي براي فرستاده اي ٥٧

بود. مسیح همان بیانی به کالم از کسوتی آن
صورت به کلیسا که هنگامی تاریکی دوران طول در که بود گوساله پسین وجود ٥٨
[وارد بود شده جزمی اصول پذیراي خدا، کالم جاي به و بود درآمده نظام یک

شد]. عمل
یکی می شود: برجسته منشا و اصل دو امر، ماهّیت در که باشید داشته یاد به و ٥٩

مسیح. دیگري و ضّدمسیح
آدمی نمی شود نداریم. مسیحی نیمه ما حکمفرماست. وضعیت همین نیز امروزه ٦٠
عنوان هیچ به و ابداً سفید؛ هم باشد سیاه هم پرنده اي هوشیار، هم باشد سرمست هم
شما خیر. نیست. پاك بودن گناهکار حین در کس هیچ نیست، متصّور چیزي چنین
نیست. متصّور وسط حد در پدیده اي می کنید؟ مالحظه گناهکار. یا هستید مقدس یا
نمی کند فرقی نشده اید. یا شده اید پُر روح القدس از یا نشده اید. یا شده اید زاده نو از یا
امر آن از باشید، نشده پُر روح القدس از اگر باشید، احساسات و شور از مملو چقدر
زندگی در مسئله این باشید شده پُر آن از اگر می کنید؟ مالحظه نشده اید. پُر الهی
الزم می کنید؟ مالحظه می شوید. هماهنگ مقدس امر آن با سراپا و می یابد نمود شما
توجه می یابد، تجلّی دیگران بر خود بلکه کنند گوشزد را مسئله این دیگران نیست

است. ُمهر همان این که باشید باشته دقت
مأموریت در یکی خویش. نوبت در یک هر دیدیم، را وحوش این تاختن پس ٦١
یکدست هم با را سیاسی و دینی اختیارات او شد، فرستاده سیاسی اختیارات با خود
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آن جنگ به را خویش آسمانی نیروي هم خدا شد، روشن ما بر چنانچه باز کرد.
مربوط کلیسایی دوره ي ماهّیت روشنگر گذشت که آنچه بر مروري فرستاد. پدیده
پیداست، چنانکه و داشتیم گذشته به مرورگرایانه نگاهی راستا همین در پس است

شد. بیان دقیقًا مسائل
زیر را ضّدمسیح دشمن [دوره] آن در و شد آغاز دیگري عصر که دیدیم سپس ٦٢
کلیسا لواي تحت او آقا. بله، کلیسا. نام تحت مسیح، نام لواي در فرستاد، دین لواي
کرد. مطرح را است» راستین اینکه:«کلیسایی بر مبنی ادعایی او شد. میدان وارد

می کنید؟ مالحظه
نیست. روسیه ضّدمسیح از منظور نیست. روسیه دّجال، قولی به یا ضّدمسیح

کتاب خود گفته ي به که می ماند راستین مسیحیت به چنان ضّدمسیح ٦٣
گفته ي به می شود. هم چنین می کند.» اغفال را همه مقدرشدگان از مقدس:«غیر
برگزیدگی و تقدیر در آنچه «هر دربرگیرنده ي آخر» روزهاي امر:«در این مقدس کتاب
با می تواند هرکس است. رفته کار به اصطالح:«برگزیده!» کالم در است. نمی گنجد»
مقدر از:«برگزیدگان، سخن کالم در دریابد. را اصطالح این معنی پاورقی به مراجعه
دفتر در عالم بنیاد از پیش نامشان که «آنانی می کنید؟ مالحظه می شود. شدگان»

می کند.» گمراه را باشد نشده ثبت بّره حیات
آن در هم امشب او شدند. ثبت دفتر آن در نام ها از شماري بّره، آن ذبح زمان در ٦٤
نامشان که جان هایی آن از یک هر براي میانجی عنوان به و شده حاضر جالل در قدس
که کس آن تنها نیست. آگاه نام آن از احدي او جز می کند. شفاعت است، دفتر آن در
شفاعت روزهاي فرد، آخرین ورود با است. شده عارف گرفته، دست در را دفتر اینک
می شود. فرادست کرده، شفاعت برایش که آنچه مطالبه ي براي او می رسد. پایان به او
به براي آن از پس ولی است فدیه دهنده خویشاوند وظیفه ي انجام حال در او اکنون

باشکوه! چه می آید. فرادست خود خاصان آوردن دست
برافراشته دستان با حالت چنین در سنجیده را خود مسیحی، فرد هر دارد جا پس ٦٥
عصیان به مرا-مرا و-و بنگر من زندگی به ساز! طاهر مرا بگوید:«پروردگارا، خدا درگاه به
دشواري به عادل «اگر بشویم.» دست آن از زودتر هرچه بگذار گردان. واقف خویش

است. درون تفحص زمان اکنون شد؟» خواهد یافت کجا گناهکار و بی دین یابد، نجات
پرتو در باشد… چنین شما خواسته ي و هستید خود وضعیت درك خواهان اگر ٦٦
چون بپردازیم مسئله این به نیستم مایل (البته می شود. روشن شما براي مسائل کالم
وارد خود پرسش هاي طرح زمان در که است این منظورم شد. خواهیم خارج موضوع از
شده نوشته پیش تر بوده، که پرسشی هر که می کنم فکر هرچند نشوید، موضوع این
در است. درست است. داوري راستاي در تحقیق و بررسی زمان به مربوط این است.)
خداوند هرگاه پرداخت، خواهیم آن به برسیم مسئله این به وقتی شیپورها بررسی زمان
داوري موضوع به فراگیر، بالیاي نزول بر مقدم پیاله هاي بررسی زمان در یا کند مهّیا
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فرشته سه می دانید که همان طور است. حقیقت این که می بینیم و-و پرداخت. خواهیم
زمین!» ساکنان بر واي واي! برمی آورند:«واي! فریاد چنین و می کنند مبتال را زمین

که… هنگامی می بریم، سر به شگرفی زمان در
بررسی مورد حاضر مبحث در اکنون هم که اموري باشید داشته دقت چنانچه پس ٦٧
امور این که باشید داشته توجه می افتند، اتفاق کلیسا شدن ربوده در می دهیم قرار
پُرواضح ایماندار هر براي به باید مسئله این معتقدم می شود. مربوط مصیبت دوران به
شد. نخواهد عظیم مصیبت دوران گرفتار هیچ روي به  [عروس] کلیسا این که باشد
البته من… کرد. خواهد تجربه را عظیم مصیبت دوران کلیسا که نشده عنوان جا هیچ

است. شده ربوده عروس زمان] آن [در کنید، دقت نه. عروس ولی چرا کلیسا
و است گناه هرگونه از عاري عروس عروس-بله که است گفتنی راستا این در ٦٨
سفیدکننده آن و است الهی فیض به ملّبس سراپا نیست. وارد او بر بحثی هیچ مطلقًا
عین خدا پیشگاه در عروس پس نمی آید یاد به دیگر که شسته فرو را گناه هر چنان
خدا درگاه به افتاده زانو به مسئله این یادآوري از باید عروس است. پاکی و کمال

برآورد. فریاد
نگیرم. زیاد را شما زمان مقدمه این در امیدوارم افتادم. کوتاهی داستان یاد به ٦٩
آنگاه دربرگرفته را] [ما خدا روح کنم حس که همین  دارم. هدفی آن بیان از من…

می کنم. شروع را [پیغام]
کسی چه راستی به می کنید؟ مالحظه داریم. کار و سر مقدس و روحانی امري با ٧٠
کتاب و بودند نهان امور این کس. هیچ خدا، خود جز است؟ خبر با امور این محتواي از
مالحظه است. درست کامًال بودند. نشده مکشوف امروز تا آنها که کرد ثابت مقدس
این چیستی از دقیقًا باید اکنون ولی بود شده زده حدس هایی آنها مورد در می کنید؟

کنید. توجه می کنید؟ دقت شویم. آگاه است، مؤید حقیقت و راستی که امر
او دلباخته ي مردي یک… بود شده دلباخته که بود غرب اهالی از جوانی دختر ٧١
بود. آمده منطقه آن به آرمور شرکت براي گاوها خرید مأمور عنوان به آقایی بود. شده

داشتند. بزرگ یک… آنها و-و
لباس هاي همه است رسم چنانکه آمد. شیکاگو از رئیس پسر واقع در رئیس، روزي ٧٢
حاضر زیبا لباس هاي در همه جوان خانم هاي بودند. کرده تن بر را غرب منطقه ي سّنتی
از چون بیاورند دست به را جوان آقاي آن دل که بودند آن پی در همه بله بودند. شده

داشتند. تن بر غرب سّنتی زیباي لباس هاي همه  بود. بزرگ رئیس پسر او معلوم قرار
گمانم به داشتند. مراسمی چنین تازگی به آنها است. غرب منطقه ي رسم این ٧٣
علت این به و گرفتند شهر مرکز در را ایشان روزي باشند. داشته حضور اینجا مگیر برادر
وادار برده نمایشی دادگاه یک به را او انداختند. زندان به نپوشیده غرب سّنتی لباس که
و نمودند. ناگزیر غرب سّنتی لباس خرید به را ایشان سپس کردند جریمه پرداخت به
این می زدند. قدم اطراف در دوش بر بزرگی این به تفنگی با که دیدم را دیگري افراد
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متعلق و قدیمی چیزهاي با دارند دوست آنها می کنند. رعایت را بومی سّنت هاي افراد
می کنید؟ مالحظه کنند. زندگی گذشته به

روزگار سبک به کنند، زندگی شرق کهن روزگار سبک به دارند تمایل کنتاکی در ٧٤
کهن روزگاران به دارند دوست مردم دست. این از چیزهایی و رنفرو دّره ي کهن

می کنند. کارهایی چنین دلیل همین به بازگردند.
دیگر می شود اصل به بازگشت از سخن انجیل با رابطه در هرگاه که شگفتا ولی ٧٥
این کنید دقت می کنید. خوش دل مدرنیته به اینجا در پیداست می شوید. بی رغبت

است… شما-شما… که است این بیانگر امر
مسکرات مردي می شود باعث چیزي چه می شود؟ آدمی گمراهی مایه ي چیزي چه ٧٦
وجود در زیرا است… آن پی در او زیرا شود؟ خطا مرتکب زنی یا بکشد عربده و بنوشد
که دریغا ولی هست. عطشی مرد آن وجود در زیرا می زند. موج تشنگی نوعی زن آن
فروبنشاند. را آن باید خدا که حالی در فرومی نشانند. دنیوي امور با را مقدس عطش آن
قولی به یا تشنه  شما که باشد است. داده قرار شما فطرت در عطشی آفرینش در خدا
این باید پس آفریده چنین را شما خدا باشید. داشته اشتیاق و شور چیزي به نسبت
وقتی اما می کنید؟ مالحظه سازید. متمایل خدا سمت به را مقدس اشتیاق و تشنگی
دارد! کاري چنین جسارت کسی چطور می کنید… خاموش را آرزومندي و عطش آن
سپس و فرونشانده را می کشد زبانه وجودتان در که مقدسی شوق آن نیست روا شما بر
نیست. بشر توان در این کنید. اقناع دنیا طریق از را آن و سازید مشتعل دنیا براي را آن

آفرید. چنین را شما خدا سازد. سیراب و پُر را آن است قادر خدا تنها و تنها
چشم غربی سّنتی زیباي لباس هاي با جوان دختران آن-آن داستان، ادامه ي اما و ٧٧

آورد. خواهد دست به را پسر آن دل که بود مطمئن آنها از یک هر بودند. آقا راه به
می کرد. کار دختران آن تمام جاي به که بود یتیم خاله اي دختر مزرعه آن در ٧٨
خود دست هاي حفظ خاطر به و می داشتند نگه زیبا را خود ناخن هاي باید دختران آن
کارهاي همه ي دختر این پس نمی دادند. انجام دست این از کارهایی و ظرف شویی

می داد. انجام را سخت
رفتند پیشوازش به دخترخانمان آن رسید، راه از آقاپسر آن وقتی سرانجام ٧٩
آنها که کرد تصّور می شود و کردند. سوار غربی قدیمی درشکه ي یک بر را او و
پایکوبی مراسم شب آن رسیدند. راه از ناشایست حرکات انجام با شلیک کنان فریادزنان،
قولی به و آمدند گله دارها همه ي می رقصیدند، سّنتی سبک به شد، برگزار پُرزرق وبرقی
سال مراسم می دانید که همان طور شد. برقرار جّو آن به مربوط مسائل با رقص مجلس

می شود. برگزار روز سه یا دو براي نو
می خواست او رفت. بیرون مکان… آن از زدن قدم براي آقاپسر آن شب ها از یکی ٨٠
به نگاهش اتفاقی طور به بگیرد. فاصله دخترها آن از و کند استراحتی رقص از پس
دخترخانم آن می شد. دیده ژنده پوشی دخترك رفت. سو آن به و شد معطوف اصطبل
او حال به گفت:«تا چنین خود به آقاپسر آن بود. ظرف شویی سرگرم آب از پُر ظرفی با
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خانه به حیاط خلوت امتداد از تا شد آن بر او است؟» آمده کجا از نمی دانم ندیده ام. را
رفت. دخترخانم آن دیدن به ترتیب این به و برگردد اصطبل کنار از و برود آنجا

با دخترك انداخت. پایین را خود سر کشید. کار از دست او بود. پابرهنه دخترك ٨١
بزرگ شخص آن بود. خجالت زده و کرده گم را خود پاي و دست حسابی آقا آن دیدن
سرکارگر واقع در جوان دختران آن پدر بود. دختران مابقی خویشاوند او می شناخت. را
دختر بود. انداخته پایین را خود سر او آنها… وجود این با و بود آرمور بزرگ شرکت

بود. شرمسار خود پابرهنگی از بینوا
نمی روي… آنجا به پرسید:«چرا پسر داد. پاسخ دختر چیست؟» گفت:«نامت آقاپسر ٨٢

آورد. بهانه  شکلی به دخترك هستند؟» دختران مابقی که جایی
سرانجام… بود. جوان دختر آن دیدن دوباره براي فرصتی پی در پسر بعد شب ٨٣
اصطبل دور حصار روي پسر آن بودند. خوشگذارنی مشغول همه بود. نشسته آنجا پسر
و کرد. نگاه دختر به و کرد پرتاب را آب ظرف پسر بود. دختر آمدن منتظر و نشسته

می دانی؟» را اینجا در بودنم اصلی گفت:«دلیل او به خطاب
نمی دانم.» آقا، داد:«خیر، پاسخ دختر

داد:«در ادامه آمده ام.» اینجا به خود آینده ي همسر انتخاب براي گفت:«من ٨٤
کلیسا یاد به مرا این می دانید هستند.» فاقدش آنها که یافتم ویژگی اي تو شخصیت

می کنی؟» ازدواج من با حاضري پرسید:«آیا پسر انداخت.
کنم.» فکر چیزي چنین به نمی توانم من من؟ گفت:«من؟ دختر

همه ي مالک واقع در او که پیداست بود. بزرگ رئیس پسر او که باشید داشته توجه ٨٥
را سخن رشته ي باز او می شد. محسوب بود، منطقه در هرآنچه و کشتزارها و شرکت ها
دختري شیکاگو در گفت:«می توانستم ادامه  در و گفت:«بله.» چنین و گرفت دست در
هرچه شخصیتی. چنین با همسري هستم. واقعی همسر یک دنبال به ولی کنم. انتخاب

می کنی؟» ازدواج من با حاضري پرسید:«آیا یافتم.» تو در را بودم آن پی در
داد:«بله.» پاسخ و بود. مبهوت و مات دختر داد:«خوب…» پاسخ دختر

خودت گفت:«اکنون، گشت. بازخواهد که گفت او به پسر گفت:«خوب…» دخترك ٨٦
از خود با و برمی دارم را تو خوب… گشت. بازخواهم موقع همین بعد سال کن، آماده را
به برد. خواهم خود با را تو کنی. کار چنین این نیستی مجبور دیگر برد. خواهم اینجا

ندیده اي.» چشم به کنون تا که می سازم خانه اي برایت و می روم شیکاگو
گفت. چنین دخترك هستم.» یتیم نداشته ام. خانه اي هرگز حال به گفت:«تا او ٨٧

باز و واقعی.» خانه ي یک می سازم، خانه اي برایت گفت:«من پسر ٨٨
گفت:«برمی گردم.»

مدت آن در دخترجوان بود. تماس در او با یکسال آن مدت در که است گفتنی البته ٨٩
دیگري درآمدي هر و خود دالري یک روزمزد با تا می کرد پس انداز و کرده کار سخت
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کلیساي از کامل و برازنده نمونه اي بخرد. را خود عروس لباس می آورد دست به که
می کرد. آماده را خود جامه ي او دارید؟ توجه می کنید؟ مالحظه عروس!

داد، نشان را خود عروس لباس دخترخانم آن که هنگامی که است گفتنی ٩٠
چنین با مردي می کنی فکر راستی به آیا نادانی. و فقیر گفتند:«تو خویشاوندانش

می شود؟» قائل اهمیت تو براي جایگاهی
است.» داده وعده گفت:«او آمین. داد.» قول من به او گفت:«اما دخترخانم آن ٩١

دارم.» باور را گفت:«سخنش
میان از کند، انتخاب را کسی بخواهد «اگر بود.» آورده گیر نادان را گفتند:«تو ٩٢

می کند.» انتخاب دیگر دختران
هم من آمین. می کشم.» انتظار برایش پس داد. قول من به «اما داد:«بله.» پاسخ ٩٣

همین طور.
که مشخصی ساعت فرارسید، موعود روز سرانجام می شد. سپري همچنان زمان ٩٤
نشنیده او از خبري کرد. تن بر را خود لباس دخترخانم آن پس می بود، حاضر آنجا باید
کرد تن به را خود عروسی لباس می رسد راه از داماد اینکه از اطمینان این با ولی بود.

ساخت. آماده را چیز همه و
سرکارگر براي اصلی صاحب می دادند. قرار تمسخر مورد را او آنجا مردم آري، ٩٥
بود نشنیده آن مورد در چیزي دختران از یک هیچ براي… یا-یا بود فرستاده [نامه اي]

است. چنین یقین به است. چنین آري، بود. سّري امري آنها براي و
داشت. اطمینان برمی گردد، نزدش که سخن این به دخترخانم آن وجود این با اما ٩٦

رقصیدن به شروع و کرده حلقه او دور به را خود دستان می خندیدند. آنها ٩٧
بینوا، می گفتند:«بچه ي می دادند. سر خنده چنین این می گفتند:«ها!» بله، کردند.

نادان!» بدبخت،
او نمی شد. دیده شرمساري از اثري رخسارش در و بود ایستاده آنجا دختر آن ٩٨
براي می دانید چنانکه بله بود، عالی وي عروس لباس داشت. دست در را خود گل هاي
در گل او می کنید؟ مالحظه است.» کرده آماده را خود او «عروس بود. کرده تالش او

بود. منتظر دست
نیست.» خبري او از ببین، است. کار در اشتباهی که بودیم گفته تو گفتند:«به آنها ٩٩

بود.» خواهد اینجا گفت:«او دارم.» وقت دیگر دقیقه پنج گفت:«هنوز
می کردند! مسخره اش همچنان آنها

نشان را موعود] زمان [به مانده دقیقه پنج قدیمی ساعت که موقع همان درست ١٠٠
می خاست. پا به شن چرخ ها پس در می تازد، چهارنعل اسبی که شنیدند می داد،

کرد. توقف قدیمی درشکه ا ي
عروس و پرید بیرون کالسکه از داماد رفت. بیرون در از و رفته آنها میان از دختر ١٠١
و خاله ها دختر شد.» تمام چیز همه دیگر گفت:«عزیزم، داماد گرفت. آغوش در خویش
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می کردند. تماشا را صحنه آن آنجا در مبهوت و مات همه سّنت گرا فرقه هاي اصطالح به
رفت. شیکاگو در خود خانه ي به عروس-عروس

کنم، آماده مکانی شما براي تا «می روم آگاهم. بزرگ وعده ا ي از همچنان هم من ١٠٢
هم من برادر، اي اما کنند. خطاب دیوانه مرا بسا چه بردارم.» را شما تا گشت بازخواهم
بشنوم را صدایی می توانم مافوق طبیعی، امور این همراه به ُمهرها این گشایش با اینک
اعظم فرشته ي که ببینم می توانم است. شده نزدیک ابدیت هنگام به زمان ساعت که
از یکی در بود.» نخواهد زمانی می گوید:«دیگر هفتم فرشته ي پیغام آخر در و ایستاده
پدرش منزل به تا شتافت خواهد عیسی آغوش به وفادار و بی عیب عروس روزها این

بیندیشیم. امور این به می رویم پیش که همچنان بیایید شود. برده
ذبح و دیدن رنج گوساله، بود؛ کالم [اعالم] شیر رسالت که باشید داشته دقت ١٠٣
مکشوف عقاب عصر اینک و می یابد نمود اصالحگران در همانا که تدبیر همچنین شدن؛

می آورد. ارمغان به را آنها شرح و امور درك شدن،
یافت نمود بزرگ رازي ُمهر این با که دریافتیم گذشته شب جلسه ي در اما و ١٠٤
درك، آن درستی بر فرض پذیرش با بود. موضوع از قبلی ام درك برخالف سراسر که
اما بودند. مسیحی شهیدان نخستین همان مذبح زیر جان هاي من تلقی در همواره
محال امر این که دریافتیم گشود شما براي را ُمهر آن خدا خداوند که هنگامی دیشب
جالل وارد پیش تر آنها نیست. مسیحی شهیدان نخستین، شهیدان آن از منظور است.
که شد روشن ما بر بودند. شده منتقل فراسو آن به سویی از آنها واقع به بودند، شده

که… جایی برخاستند مدت این طول در که هستند یهودیانی منظور
تن هزار چهار و چهل و یکصد گروه شدن فراخوانده به شب فردا و امشب ما ١٠٥
ُمهر میان در تن، هزار چهار و چهل و یکصد از متشکل گروه این و-و پرداخت. خواهیم

می شوند. فراخوانده هفتم و ششم
سفید جامه ي هنوز… آنها و بودند شده کشته و شهید آنها که می شویم متوجه و ١٠٦
لباسی آنها از یک هر به و بود. شده ثبت بّره حیات دفتر در نامشان اما ندارند تن بر
اینجا که نمی کنم فکر روي هیچ  به  پرداختیم. موضوع این به ما و شد. داده سفید
را بزرگ مصیبت از پیش دوره ي که باشد یهودیانی دسته ي آن از غیر گروهی منظور
در آیشمان بودند. همگان نفرت مورد آنها آنها… اخیر… جنگ هاي در آنها کردند. تجربه
آیشمان دادگاهی مورد در تازگی به فرستاد. مرگ کام به را آنان از تن میلیون ها آلمان
کام به بودن یهودي گناه به تنها کلیمی میلیون ها بی گناه، فرد میلیون ها شنیده اید.

نداشت. وجود دیگري دلیل هیچ که پیداست شدند، فرستاده مرگ
الهی کالم و خدا شهادت حفظ خاطر به اینجا:«آنها مقدس کتاب گفته ي به ١٠٧
خود عروس، که شد روشن ما بر خود.» شهادت پاسداشت راه در بله شدند، قتل عام
مسیح عیسی شهادت آنها ولی بود یافته را مسیح عیسی شهادت و خدا کالم جایگاه

نداشتند. را
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بنی اسرائیل، می گوید:«تمامی چنین ١١ رومیان در مقدس کتاب که می دانید ١٠٨
جان ها این و می دانیم. را این اکنون یافت.» خواهد نجات مقدرشده بنی اسرائیل

می بینیم. را
وجود آن وقوع امکان پیش تر چرا هستند. قریب الوقوع امور این می بینیم چنانکه ١٠٩
پیداست می کنید. مشاهده را آن اینک بود. نداده رخ امر این پیش تر چون نداشت؟
حالی در بود. دیده زمان ها و اعصار خالل در را رو پیش وقایع شکوهمند روح القدس
به نگاهی با تا است فراهم شما براي امکان این دیگر می شود مکشوف اینک امور که

ببرید. پی امور این درستی به سو آن
آیشمان مربوط مصیبت پیش دوره ي در یا مصیبت در شهدا از سخن اینجا در پس ١١٠
و ششم ُمهر در ما که هستند تنی هزار و چهل و یکصد شهداي از نمونه اي آنها است.

می کنید؟ مالحظه پرداخت. خواهیم آن به هفتم
در ساعت نیم به قریب می کند:«خاموشی بسنده اشاره اي به تنها هفتم ُمهر و ١١١
بیان هم نمادین شکل به سازد. مکشوف را آن است قادر خدا تنها و شد.» واقع آسمان

می کنید؟ مالحظه کنید. دعا من براي پرداخت. خواهیم آن به شب فردا است. نشده
به پرداختن هنگام باشد باشید. داشته دقت پس می پردازیم، ششم ُمهر به اکنون ١١٢

.١٢ آیه ي ٦ باب اکنون کند. امداد را ما آسمانی پدر ششم، ُمهر
آفتاب و شد واقع عظیم زلزله اي که دیدم گشود… را ششم مُهر چون و

گشت؛ خون چون ماه تمام و گردید سیاه پشمی پالس چون
باد از که انجیري درخت مانند فروریختند، زمین… بر آسمان ستارگان و

می افشاند. را خود نارس میوه هاي آمده، حرکت به سخت
جزیره و کوه هر و شد برده جا از شده، پیچیده طوماري چون آسمان و

گشت. منتقل خود مکان از
هر… و جبّاران و دولتمندان و سپهساالران و بزرگان و زمین پادشاهاِن و

کردند. پنهان کوه ها صخره هاي و مغاره ها در را خود آزاد و غالم
بودند؟ کرده کار چه آنها کنید. دقت بگیرید، نظر در «جّباران» می کنید؟ دقت آیا ١١٣
هستند افرادي از دسته  همان اینها می کنید؟ توجه بودند.» شده مست او زناي َخمر «از

می کنید؟ دقت می نوشند. وي شراب از که
از سازید مخفی را ما و بیفتید ما بر که می گویند صخره ها و کوه ها به و

برّه؛ غضب از و تخت نشین آن روي
ایستاد؟ می تواند که کیست و است رسیده او غضب عظیِم روِز زیرا

دیده سوارکار مرکب هاي و سوارکار نه دیگر کنید، دقت مقدمه اي… چنین وجود با ١١٤
تخت زیر جان هاي به ادامه در می کردند. مقابله آنها با که زنده وجودهاي نه می شود
اصیل یهودیان آن واقع به شهیدان این نظر، مورد زمانِی متِن در ولی برمی خوریم. الهی
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خود مذهبی ایمان راه در-در یا می میرند… مسیحی ایمان در که هستند راست آیین
نبودند. مسیحی زیرا

براي آنها چشمان بود. کرده کور را یهودیان چشمان خدا که باشید داشته یاد به ١١٥
خدا زیرا شود. برگرفته غیریهودي کلیساي که زمانی تا بود خواهد بسته طوالنی مدت

اوست. کالم برخالف امر این زیرا ندارد کار و سر شخص دو با واحد آن در
دارد. کار و سر قوم یک قالب در بنی اسرائیل با همواره خدا که باشید داشته یاد به ١١٦

است. بنی اسرائیل قوم، از منظور
که «مردمی از سخن راستا همین در می شود، مطرح فرد غیریهودیان میان در ١١٧
همه ي از غیریهودیان… تا می شد چنین باید و است می شوند» برگرفته غیریهودیان از
شود. پیدا جمع این در می تواند یهودي فرد پس می شدند، تشکیل جهان مردمان
تیره ي هر از یا و سرخ پوست ایرلندي، عرب، یک مانند درست دقیقًا می کنید؟ مالحظه
تشکیل را عروس گلی، دسته چون هم کنار در جهان سراسر از تیره هر از مردم دیگر.

می کنید؟ مالحظه می دهند.
به آنها با خدا هفتم، هفته ي پایان در می رسد، بنی اسرائیل به نوبت وقتی اما ١١٨
غیریهودیان با را خود کار دیگر خدا زمانی متن آن در دارد. کار و سر قوم یک عنوان
خدا که باشد امشب همین بسا چه فرامی رسد، زودي به ساعت آن است. کرده تمام
راستا همین در او نیست. روا شکی هیچ مسئله این در برمی گردد. یهودیان از یکسره
مختص دوره ي پایان تا کرد خواهند پایمال را اورشلیم دیوارهاي «آنها می گوید: چنین

عزیزان. بله است.» آمده سر به دیگر زمان ها است گفتنی بیانی به غیریهودیان، به
کند.» عدالت باز است، عادل هرکه و بماند خبیث باز است، خبیث «هرکه سپس و ١١٩

می کنید؟ مالحظه
بود. نخواهد قدس فضاي در دیگر قدس… به مربوط مقدس خون آن زمان آن در ١٢٠
تنها مقدس قربانی آن شدن برداشتن با بود. نخواهد مذبح آن بر الهی خون آن دیگر
امشب که است چیزي همان دقیقًا این و می ماند. مقام آن در داوري و تندر و دود
در است. گفته ترك را… میانجیگري عمل بّره کنید، مالحظه است. شده ریخته اینجا
مسئله آن نمونه ، ارائه ي ضمن ما است. رسیده اتمام به دیگر متوسط عمل تخت آن
خویشاوند آن آسمانی، قربانی آن چگونه] [دیده ایم داده ایم، شرح کامل شکل به را
شده کشته که خونین شد ه ي ذبح بّره ي آمد. فرادست خونین بّره ي آن فدیه دهنده،
پایان حکم در این گرفت. خدا دستان از را دفتر آمده فرادست چنین بود مضروب و
می آید. کرده بازخرید و داده فدیه که آنچه مطالبه ي  براي او ترتیب این به است. روزگار

می دهد. دست من به ویژه اي حس امر این تصّور از آمین!
دیدم گشود، را ششم ُمهر چون می گوید:«و این طور یوحنا می بینیم چنانکه و ١٢١
می ایستد. باز خود روند از سراسر طبیعت عالم پس شد.» واقع عظیم زلزله اي که

می کنید؟ مالحظه
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و کوران چشمان کردن باز و بیماران شفاي مانند داد انجام بزرگی کارهاي خدا ١٢٢
دست. این از دیگر کارهایی همچنین

به می شود. مختل طبیعت عالم کل بله، طبیعت، عالم که می کنیم مشاهده اینجا و ١٢٣
ماه ایستادن باز آفتاب، شدن تیره کنید:«زمین لرزه، توجه می دهد روي فضا آن در آنچه
شدن گشوده با امور این تمام که کنید دقت و ستارگان.» فروافتادن روشنایی، تابش از
این به اشاره از پس بی درنگ یادشده امور باشید کرده دقت اگر می دهد. رخ ششم ُمهر

می افتد. اتفاق شهادت ها از پس امور این که برمی آید چنین می دهد. رخ شهیدان
آن وارد است ممکن هرآن شده ایم. نزدیک بسیار ساعت آن به که است روشن و ١٢٤
هنگام که است یادآوري شایان اما است. آماده خود صعود براي کلیسا زیرا شویم ساعت
از عروس که باشید داشته یاد به باید پس بود. نخواهد اینجا در عروس امور این وقوع
عظیم مصیبت بحث زمان آن در دید نخواهد را مسائل این از یک هیچ  و رفته اینجا
ولی کند گذر آن از باید و شده تعیین کلیسا براي امور این است؛ کلیسا پاکسازي و
آقا! بله، برمی گیرد. را خود دلدار عیسی نمی کند! صدق عروس درباره ي مسئله این
گزینش و انتخاب این نوعی… این کنید، مالحظه است. ساخته رستگار را عروس او
مالحظه برمی گزیند. را خود عروس مردي هر که همان طور درست اوست، خود الهی

زمین لرزه… اکنون، می کنید؟
کاغذ آیا می خواهم… من-من کنیم. مقایسه را مقدس نگاشته هاي بیایید اکنون ١٢٥
را موارد این تمایل صورت در دهید. انجام برایم کاري می خواهم شما از دارید؟ قلم و
تقاضا شما از ما… اکنون باشید. مربوطه نوار تهیه ي خواهان اینکه مگر کنید یادداشت

بخوانید. زمان هم  صورت به من، همراه دارم
عظیم سّر این بزرگ، رویداد این به مربوط مقدس نگاشته هاي گذاشتن هم کنار با ١٢٦
شایان شد. خواهد روشن ما براي است نهفته فدیه کتاب ششم ُمهر در که راز این یا
بزرگی کتاب هم کنار در ُمهر شش این و هستند. پنهان رازهاي اینها که است یادآوري
را فدیه کتاب کل [ُمهر] این و شده اند پیچیده هم به تومار شش می دهند، تشکیل را

شد. رهایی سازي یکسره زمین که است اینگونه می گشاید.
عبارتی به بردارد، را کتاب آن نبود قادر کس هیچ زیرا گریست رو این از یوحنا ١٢٧
اتم، حالت به باز آفرینش جهان وضع، این در بود. فنا به محکوم کًال و سراسر آفرینش
هیچ و مردم آفرینش، جهان از دیگر و برمی گشت کیهانی نور چون پدیده اي و مولکول
داده دست از را کتاب آن داشتن حق آدم زیرا نمی ماند. باقی اثري دست این از چیز
کرده گوش خود همسر حرف به او چون بود شده گرفته باز آدم دست از کتاب این بود.
آیا بود. سپرده جان گوش شیطان استدالل به خدا کالم شنیدن جاي به که کسی بود،

بود. شده مصادره کتاب پس می کنید؟ مالحظه
دوباره رو این از کرد در به راه از را حّوا که می افتاد شیطان پلید دستان به نباید آن ١٢٨
بالمنازعه مالکیت سند هر درباره ي اصل این و برگشت خود اصلی صاحب دستان به
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کتاب نگارنده ي و خدا همانا که خود اصلی صاحب به کتاب پس می کند. پیدا مصداق
دارد. دست در را آن او و بازگشت باشد،

فدیه جهت به باید می شد. پرداخت فدیه و رهایی سازي راستاي در بهایی باید ١٢٩
برنمی آمد. هیچ کس عهده ي از رهایی سازي بهاي پرداخت و می شد پرداخت بهایی
خویشاوند الهی شریعت همان بست نقش را خود شریعت و داده سر سخن خدا پس
شده متولد آمیزش راه از انسان ها همه ي بیابند. را کسی نتوانستند آنها را. فدیه دهنده
حّوا و شیطان [رابطه ي]  اولیه گناه وارث آدمی جسم؛ خواهش راه از تولدي بودند،
باشد، هرچه آدمی نبود. او در چیزي دهد. انجام کاري چنین نمی توانست پس بود
یک نیست. شایسته دیگر چیز هر یا الهیات دکتر خواه کاهن، خواه قدیس، پاپ خواه
یک باید می بود. خویشاوند باید او زیرا باشد نظر مورد شخص آن نمی توانست فرشته

می بود. انسان
باکره، یک از تولد طریق از انسانی کالبد یک در گرفتن قرار راه از خود خدا پس ١٣٠
یک خون نبود. یهودي یک خون آن ریخت. را خود الهی خون او شد. خویشاوند یک
از می گوید:«ما مقدس کتاب می کنید؟ مالحظه بود. الهی خون بلکه نبود. غیریهودي

یافته ایم.» نجات الهی خون راه
مذکر یاخته ي در چیز همه می دانیم. را این است. خود پدر خون از فرزند ١٣١
می تواند و می گذارد تخم مرغ می دانیم که همان طور می آورد. وجود به را هموگلوبین
تخم از جوجه اي باشد، نبوده او با جفتش یعنی خروس اگر اما بخوابد نیز آن روي بر

نیست…. بارور تخم چنین این نمی آید. بیرون
که بگویم می توانم خاطر همین به کرد. ایفا را مرد نقش خود خدا مورد این در و ١٣٢
است. کوچک واقع به می نماید بزرگ هرآنچه و است پایین واقع به می نماید برین آنچه
ریزسلول همان ساخت، خویشتن براي ریز بسیار قالبی خود که است بزرگ چنان خدا
زاده داد. پرورش را فرخنده خون آن هم و سلول ها هم آن پیرامون و باکره . رحم در
تن خواهش نبود، آمیختگی هیچ او پیدایش در شد. بزرگ خاکی کره ي این در و شد

نشد. دخیل هم
تقدیم را خود مبارك خون کرد پیدا ما با که نسبتی و خویشی واسطه ي به او ١٣٣
را فرخنده خون آن آزادانه خود او و بود. ولّی و فدیه دهنده خویشاوند خود او و کرد.
آن آزادانه رستگاري، تحقق راه در خود او نداشت. کار این براي اجباري او کرد. نثار

کرد. نثار را
دارد، خود دستان در را کتاب خدا که حالی در و حاضر خدا مذبح روي بر سپس ١٣٤
و فدیه و رهایی سازي براي بّره ایستاد. قربانی مذبح بر خونین بّره ي و می شود. منتظر

شد. حاضر مقام آن در میانجیگري ترتیب همین به
یا و یوسف یا مریم که می شوند مدعی تمام جرأت با عده اي چطور وجود این با ١٣٥
مقام در خون تا جست! توّسل او به باید و باشد شفیع می تواند دیگري فانی انسان هر
آن و دارد وجود متوسط یک انسان و خدا «بین آقا. بله، کرد. شفاعت نمی شود نباشد
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و رهایی سازي تکمیل تا او است. مقدس کتاب گفته ي عین این است.» مسیح عیسی
فدیه و رهایی سازي آنچه آمده فرادست سپس می ماند مقام آن در جان واپسین فدیه ي

داریم! بزرگواري پدر چه بله، می کند. مطالبه را کرده
سه یا دو دهان که:«از داده ایم تعلیم چنین همیشه باشید داشته یاد به اکنون ١٣٦
می کند، صدق نیز مقدس نگاشته ي مورد در مطلب این می شود.» ثابت کالم هر شاهد
چیز اینکه مگر کرد بسنده مقدس نگاشته اي تک بیان به نمی شود امر اثبات براي

شود. آورده آن تأیید و راستا در دیگري
خودش و رفت بگویم:«یهودا و بردارم را مقدس نگاشته ي یک می توانم کنید، توجه ١٣٧
دهید.» انجام را کار همین و بروید بگویم:«شما و بردارم دیگري نگاشته ي و زد.» دار را

ندارد. مطابقت مقدس نگاشته هاي مابقی با ادعا این کنید، توجه می کنید؟ مالحظه
من بر را آن روح القدس که حینی گرفتم قرار ششم ُمهر این تحت که زمانی ١٣٨
جلسه ي این در است بهتر کردم فکر فضا آن در آمد، سراغم به فکري می گشود،
مالحظه کنم. عنوان مخاطبان جمع براي را مطالب دیگري شیوه ي با کمی شبانگاهی
باشد عزیزان ذهن خستگی مایه ي سخنانم به کردن گوش پیوسته بسا چه می کنید؟

شویم. وارد دیگري ترتیب به کردم فکر پس
و فدیه کتاب بیانی به رازنامه، آن پس در بزرگ رویداد این کنید. دقت اکنون ١٣٩

گشود. خواهد را آن گرفته دست به را کتاب بّره  بود. شده نهان رهایی سازي
البته می گوید. سخن خود بّره آنجا کنیم، نگاه ٢٤ باب متی به بیایید اکنون ١٤٠
این اینجا در ولی است. کتاب آن تمام بزرگ مؤلف خود مسیح که می دانند همه
همانا که مردم براي موعظه  اش واقع به او، موعظه ي عبارتی به یا اوست خود سخن

می باشد. یهودیان
٦ مکاشفه و شکل این به را ٢٤ متی قسمت خود مقدس کتاب می خواهم شما از ١٤١
می کند- باز را خود مقدس کتاب از باب دو این برانهام [برادر دارید. نگه شکل این به را

دهیم. اختصاص آن موضوعی مقایسه ي به را لَختی تألیف.] گروه
کنید توجه می شود. روشن شما براي موضوع ماهّیت بخش، این به کردن نگاه با ١٤٢
این در دربردارد، را نمادي دقیقًا می دهد، نشان را چیز چه بخش این در بّره که
شد. خواهد روشن مطلب چنین این و کنید دقت کامًال می گوید. چه کالم از قسمت
در که است مطرح مبحثی اینجا هست… اینجا است. شده خالصه اینجا تمامش اکنون،
تأییدي این می کنید؟ مالحظه است. آن تحقق فضاي اینجا و می گوید سخن موردش

است. کامل
نظر در را متی ٢٤ باب کنیم، نگاه ٦ مکاشفه و ٢٤ باب متی انجیل به بیایید پس ١٤٣
عادي شخص یا پژوهشگر هر که است بابی همان این که می دانیم ما همه ي بگیریم.
چنین اگر بیایید… اکنون و می دهد. قرار خود مرجع عظیم مصیبت به پرداختن براي
دقیقًا ُمهر محتواي است. داوري به مربوط ُمهر ششم ُمهر که می دانیم ما… پس است

است. داوري بر حاکی
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اینجا در ولی دیده ایم هم را کلیسا پیشروي دیده ایم. تاختن حال در را ضّدمسیح ١٤٤
زیر را یهودي شهداي آن سپس می کند. عروج کلیسا و است یافته فرجام روند دیگر

که… است مردمی بر داوري نزول نوبت دیگر اکنون دیدیم. مذبح
نجات یهودي هزار چهار و چهل و یکصد است داوري با توأم که مصیبت فضاي از ١٤٥
نه و هستند یهودي افراد این که کرد خواهم ثابت شما به آمد. خواهند بیرون یافته
عروج عروس دیده ایم چنانکه ندارند. عروس به ارتباطی هیچ آنها مبحث غیریهودي.
به ١٩ باب اعمال تا او داد. قرار دیگري موقعیت و فضا در را عروس نمی شود پس کرد.

بر نمی گردد. صحنه
است. الهی کالم داوري ُمهر ششم ُمهر کنید، توجه اکنون ١٤٦

این در مایلم اکنون بخوانیم. را ٢٤ باب متی انجیل مبحث، به ورود ضمن پس ١٤٧
قرائت اکنون هم پس دهم. نشان خدمتتان را کرده ام بررسی تازه که مطلبی قسمت

خوب. بسیار می باشد، ٣ تا ١ آیات متی انجیل ما نخست
تا آمدند پیش شاگردانش و برفت. شده، بیرون هیکل از عیسی پس

دهند. نشان بدو را هیکل عمارت هاي
شما به هرآینه نمی بینید؟ را چیزها این همه ي آیا گفت، را ایشان عیسی
افکنده زیر به که شد نخواهد گذارده سنگی بر سنگی اینجا… در می گویم

نشود.
خلوت در شاگردانش بود، نشسته زیتون به…کوه… چون (٣ (آیه ي و اینک
نشان و می شود؟… واقع کی امور این که بگو ما به گفتند آمده، وي نزد

چیست؟ عالم انقضاي و تو آمدن
چهاردهم پنج شنبه روز ظهر از بعد در واقع به آیه سه این کنیم. مکث اینجا بیایید ١٤٨
آوریل چهاردهم ظهر… از بعد به نخست آیه ي دو داد. رخ میالد از بعد ٣٠ سال آوریل
داد. رخ پنج شنبه همان شامگاه در ٣ آیه ي و می شود. مربوط میالد از بعد ٣٠ سال

می کنید؟ مالحظه
این «در پرسیدند. عیسی از امور این درباره ي بودند آمده معبد به که شاگردان ١٤٩

نیست؟» فوق العاده مگر کن! نگاه بزرگ معبد این به چه؟ مورد این در چه؟ مورد
ماند.» نخواهد برقرار سنگی بر داد:«سنگی پاسخ او

در و نشست. آنجا در و رفت کوه باالي بر او کردید، توجه که همان طور سپس ١٥٠
او از شاگردان باال آن در سپس می پردازد. موضوع به روز همان ظهر از بعد در واقع

شود.» روشن ما بر چیزي گفتند:«می خواهیم پرسیده
کردند. مطرح پرسش سه وي یهودي شاگردان اینجا باشید، داشته دقت اکنون ١٥١
می شوند واقع کی امور این «چه… ابتدا «چه»، ابتدا کنید. دقت شد. مطرح پرسش سه
تو آمدن «نشان دوم، پرسش ماند؟» نخواهد باقی سنگی بر سنگی زمانی چه یعنی
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پرسش سه اینجا در می کنید؟ مالحظه چیست؟» عالم انقضاي [نشان] «و چیست؟»
می شود. مطرح

را امور این آنها می روند. خطا به افراد از بسیاري که است جایی همان اینجا و ١٥٢
در او باشید، کرده دقت اگر که حالی در می گنجانند گذشته در دوره ، یک در یکسره

آنها… می دهد. پاسخ پرسش سه این به واقع
بود…» خواهد چه «و .٣ آیه ي عبارت آخرین ،٣ آیه ي زیباست، چقدر که ببینید ١٥٣
این از یکم پرسش کردند. دعوت زیتون کوه به را عیسی خصوصی طور به شاگردان ابتدا
«نشان است، چنین دوم پرسش می شود؟» واقع کی امور این که بگو ما «به است قرار
چیست؟» عالم انقضاي «[نشان] است ترتیب این به سوم پرسش چیست؟» تو آمدن
دقت با می خواهم شما از اکنون شد. مطرح متفاوت پرسش سه پس می کنید؟ توجه

بنگرید. امور این مورد در عیسی گفته هاي به تمام
چه بردم، کار به شب آن که واژه اي من-من-من… باعث… من… زیباست! بسیار ١٥٤
شوق و شور تألیف.] اشتیاق.»-گروه و شور می گویند:«برانگیختگی، [جماعت بود؟

کنید. توجه مکاشفه! از حاصل
یکم ُمهر و برویم کتاب-آسمانی این ُمهرهاي از ُمهر اولین سراغ به بیایید اکنون ١٥٥

دهیم. قرار نخست پرسش کنار در را
ما براي آنها کامل پیوستگی و هماهنگی پرسش ها از یکی هر بررسی با پس ١٥٦
دیگر، ُمهرهاي گشایش درباره ي که شیوه اي همان همچنان ما شد، خواهد مشخص
خواهیم کار به باب این در را شده اعمال دیگر موضوع هر و کلیسا دوره هاي مبحث
می شود. گشوده ُمهري ترتیب این به می شویم. متوّسل روش همان به کماکان بست،
چنین آنها به «سپس از… قرائتی با داریم قصد نخست وهله ي در کنید. توجه اینک
در را آن داریم قصد هم ما و می پردازد پاسخگویی به عیسی آنگاه و-و داد…» پاسخ

دهیم. قرار ُمهرها این شدن برداشته کنار
را ١:٦و٢ پس است. ١:٦و٢ مکاشفه در یکم ُمهر باشید. داشته دقت پس ١٥٧

می خوانیم.
آن از یکی شنیدم و گشود را مُهر هفت آن از یکی برّه چون دیدم… و

ببین. و بیا می گوید، رعد مثل صدایی به حیوان چهار
داده بدو تاجی و دارد کمانی سوارش که سفید اسبی ناگاه که دیدم و

نماید. غلبه تا و غلبه کننده آمد، بیرون و شد
می گویند:«ضّدمسیح.»-گروه [جماعت بود؟ که شخص این شدیم متوجه چنانچه ١٥٨

.٥ و ٤ آیات ٢٤ متی حال ضّدمسیح. تألیف.]
نکند. گمراه را شما کسی زنهار گفت، ایشان جواب در عیسی

بسیاري و هستم مسیح من که گفت خواهند آمده من نام به بسا که زآنرو
کرد. خواهند گمراه را
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دارید؟ دقت شماست. ُمهر این است. ضّدمسیح از سخن می بینید؟ را آن آیا ١٥٩
ضّدمسیح و گشودند را ُمهر یک اینجا آنها و می پردازد آن به اینجا او می کنید؟ مالحظه

می شود. برجسته خوبی به تمامًا مسئله این می شود، پیدا باز اینجا در
٦:٢٤ متی به اینک کنید]. [دقت ٤ و ٣:٦ مکاشفه ،٦:٢٤ متی دوم، ُمهر به اکنون ١٦٠

می گوید. چه ببینیم بیایید کنید. نگاه
زیرا مشوید مضطرب زنهار شنید. خواهید را جنگ ها اخبار و جنگ ها و

نیست. هنوز انتها لیکن است الزم همه این وقوع که
به اکنون [آیه]. دو و… ٣:٦ مکاشفه بپردازیم، دوم ُمهر به بیایید خوب، بسیار ١٦١

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

شد. داده
چطور؟ شما دهند. پاسخ مقدس نگاشته هاي خوِد دارم دوست کامل! و دقیق ١٦٢
و است روح القدس از سراسر نگاشته این تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت

سازد. مکشوف را آن می تواند او خود
به اکنون است. قحطی از صحبت اکنون بیندازیم. نگاهی سوم ُمهر به بیایید اینک ١٦٣

بخوانیم. را متی ٨ و ٧ آیات اتفاق به کنید. مراجعه ٨ و ٧:٢٤ متی
و نمود خواهند مقاومت مملکتی با مملکتی و قومی با قومی زیرا

آید. پدید جاي ها در زلزله ها و وباها… و قحطی ها…
است. ِزه دردهاي آغاز اینها همه ي اما

باب مکاشفه به مراجعه با اینک و می شود. روشن تر شما براي موضوع ترتیب این به ١٦٤
هستند. ٦ و ٥:٦ باب مکاشفه در نظر مورد آیات بگشاییم. را سوم ُمهر داریم قصد ٦
ببین. و بیا می گوید، که شنیدم را سوم حیوان گشود را سوم مُهر چون و

دارد. خود دست به ترازویی سوارش که سیاه اسبی اینک دیدم و
یک به هشت… یک می گوید، که شنیدم را آوازي حیوان چهار میان از و
دینار یک به جو یک هشت سه و دینار یک به گندم یک هشت یک دینار…

مرسان. ضرر شراب… و روغن به و
اشاره مطلب همان به عیسی ُمهر، همان دقیقًا دارید، دقت است! قحطی از سخن ١٦٥

خوب. بسیار کرد.
را ٨ و ٧ آیات ،٨ آیه ي کنید. توجه ٢٤ متی به «مرگ». و «وبا» چهارم، ُمهر ١٦٦

خوب. بسیار دارم. را این چهارم ُمهر مورد در است، قسمت همین کنم فکر می خوانیم،
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را آن بله. خواندم؟ اشتباه به را بخشی آیا خواندم؟ چه قسمت آن در اما و ١٦٧
می دهیم. ادامه می دهیم. ادامه پس هستیم. قسمت این در آري، کرده ام. عالمت گذاري

آقا. خوب، بسیار
است. چهارم ُمهر به مربوط که کنیم شروع ٧ آیه ي از بخش این در بیایید اینک ١٦٨

دیگري. از پس یکی ، ٧:٦-٨ مکاشفه بله،
خوب. بسیار می گذرانیم. نظر از را ٨ و ٧ آیات ٢٤ متی اتفاق به اینک ١٦٩

و نمود خواهند مقاومت مملکتی با مملکتی و قومی با قومی زیرا
آید. پدید جاي ها در زلزله ها و وباها… و قحطی ها…

است. ِزه دردهاي آغاز اینها همه ي اما
می شود. شامل را ٨ و ٧ آیات چهارم ُمهر آن… می خوانیم، را چهارم ُمهر اکنون ١٧٠

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

زرد… اسبی اینک که دیدم و
کنید، صبر دقیقه یک بله. کرده ام. یادداشت اشتباهی را این کنید. صبر ١٧١

.٨ و ٧ آیات
است. نظر مّد قسمت آن ببینم. بگذارید بیندازیم. نگاهی ٨ و ٧:٢٤ متی به بیایید ١٧٢
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت مگرنه؟ است، سوم ُمهر گشودن با رابطه در
صحبت قحطی مورد در است، قحطی از… سخن اکنون ببخشید. . ٨ و ٧:٢٤ متی

خوب. بسیار می شود.
می پردازیم قسمت این به اکنون آقا. بله، می شود. صحبت «مرگ» و «وبا» از اینجا ١٧٣
چهارم ُمهر شما اجازه ي با پس دارد. ارتباط چهارم ُمهر به گویی . ٨ و ٧ آیات به یعنی
بله، گشود…» را چهارم ُمهر-ُمهر چهارمین او که هنگامی «و می کنیم. موقعیت یابی را

است. «مرگ» همان عبارتی به زرد اسب سوارکار همان این باشید کرده توجه چنانچه
موت او اسم که شده سوار آن بر کسی… و زرد اسبی اینک که دیدم و
زمین ربع… یک بر اختیار دو آن به و می آید… او عقب از اموات عالم و است

بکشند. زمین وحوِش با و موت و قحط و شمشیر به تا شد داده
بود. «مرگ» از سخن آنجا در که کنید توجه اکنون ١٧٤

راستی آزمایی را ادعا این اتفاق به است. مرتبط ٩:٢٤-١٣ متی با که پنجم ُمهر اما ١٧٥
می کنید؟ دقت آیا می کنیم.

جمیع و است) چنین (این کشت خواهند سپرده، مصیبت به را شما آنگاه
آنگاه… و کنند. نفرت شما از من اسم جهت به امت ها

یکدیگر خورده، لغزش بسیاري می کنند… خیانت بسیاري زمان آن در و
گیرند. نفرت یکدیگر از و کنند تسلیم را
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کنند. گمراه را بسیاري شده… ظاهر کذبه انبیاي بسا و
شد. خواهد سرد بسیاري محبت گناه افزونی جهت به و

یابد. نجات کند، صبر انتها به تا هرکه… لیکن
یافت. اختصاص آن به ما دیشب مبحث که دیدید و است. پنجم ُمهر از سخن اینجا ١٧٦

غیره. و می کنند.» خیانت یکدیگر به و کرده تسلیم را شما «آنها
بیایید پس [پنجم]. ُمهر ،٩:٦-١١ کنید؛ دقت ٦ باب به قسمت این در اکنون ١٧٧

بگذرانیم. نظر از را ٩:٦-١١ مکاشفه
براي که را آنانی نفوس دیدم مذبح زیر در گشود، را پنجم مُهر چون و

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

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

شود. تمام شد، خواهند
می کند. اشاره شدن شهید به پنجم ُمهر در اینجا است مالحظه قابل چنانکه پس ١٧٨

را «شما است. شهادت از سخن که شدیم متوجه ،١٣ تا …٩:٢٤ [متی] در آنجا و ١٧٩
ُمهر همان که کنید توجه دست. این از دیگر کارهاي و کشت.» خواهند و کرده تسلیم

می شود. باز
نظر مّد را ٣٠ و ٢٩:٢٤ متی پرداخت، خواهیم آن به اکنون که ششم ُمهر در اما و ١٨٠

است. نظر مورد قسمت این .٣٠ و ٢٩ آیات ٢٤ باب می دهیم. قرار
کنیم. بررسی را ١٧ تا ١٢ آیات ٦ باب مکاشفه داریم قصد همچنین

متی در …٢٩ در عیسی گفته هاي به اینک کردیم. قرائت که بخشی همان دقیقًا ١٨١
کنید. گوش ٣٠ و ٢٩ آیات ٢٤

ایّام… آن مصیبت از بعد ً فورا و
گذاشته ایم، سر پشت را آن که اولیه مصیبت مصیبت، از… بعد چیست؟ از سخن ١٨٢

کنید. توجه
فرو آسمان از ستارگان و ندهد را خود نور ماه و گردد تاریک آفتاب …

گردد. متزلزل افالك قوّت هاي… و ریزند
طوایف جمیع وقت آن در و گردد پدید آسمان در انسان پسر عالمت آنگاه
و قوّت با آسمان ابرهاي بر که بینند را انسان پسر و کنند سینه زنی زمین

می آید. عظیم جالل
امشب که ُمهري می خوانیم، را ششم ُمهر مکاشفه کتاب قسمت این در اکنون ١٨٣

ماست. بحث موضوع
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آفتاب و شد واقع عظیم زلزله اي که دیدم گشود، را ششم مُهر چون و…
خون چون ماه تمام و می کنید؟) (مالحظه گردید سیاه پشمی پالس چون

گشت؛
باد از که انجیري درخت مانند فروریختند، زمین بر آسمان ستارگان و

می افشاند. را خود نارس میوه هاي آمده… حرکت به سخت
جزیره و کوه هر و شد برده جا از شده، پیچیده طوماري چون آسمان و

گشت. منتقل خود مکان از
هر و جبّاران و دولتمندان و سپهساالران و بزرگان و زمین پادشاهاِن و

کردند. پنهان کوه ها صخره هاي و مغاره ها در… را خود آزاد و غالم…
از سازید مخفی را ما و بیفتید ما بر که می گویند صخره ها و کوه ها به و

برّه؛ غضب از و تخت نشین آن روي
ایستاد؟ می تواند که کیست و است… رسیده او غضب عظیِم روِز زیرا

آن به باز پس نمی ماند، باقی بحث جاي دیگر که است شده بیان کامل چنان ١٨٤
فرمود. چه ٢٩:٢٤ متی در عیسی که ببینیم و برویم مقدس کتاب از دیگر قسمت

دست. این از مسائلی و آیشمان از» «بعد بیانی به کنید. گوش
را خود نور ماه و گردد… تاریک آفتاب ایّام، آن مصیبت از بعد ً فورا و
گردد. متزلزل افالك قوّت هاي… و ریزند… فرو آسمان از ستارگان و ندهد…

کنید. دقت اکنون
و فهمید… خواهند آنها و گردد پدید آسمان در انسان پسر عالمت آنگاه
که بینند را انسان پسر و کنند سینه زنی زمین طوایف جمیع وقت آن در

می آید. عظیم جالل و قّوت با آسمان ابرهاي بر
را او برگزیدگان فرستاده… آواز بلند صور با را غیره… و خود فرشتگان و…

آورد. خواهند فراهم فلک… بکران تا کران از اربعه… بادهاي از
ُمهر مورد در مکشوف کننده  آنچه با را ٢٤ متی در عیسی گفته ي  اگر که کنید توجه ١٨٥
[دوران] به عیسی گفته ي است. همان دقیقًا که می بینیم کنیم مقایسه کرد، باز ششم
می زند-گروه ضربه منبر روي بر بار سه برانهام [برادر می شود. مربوط عظیم مصیبت

می کنید؟ مالحظه آیا تألیف.]
ویران زمان مورد در عبارتی به چیزها، این وقوع زمان درباره ي پرسشی نخست ١٨٦
زمانی… چه که بود این بعدي پرسش داد. پاسخ آن به [عیسی] شد. مطرح هیکل شدن
شدن تباه و ضّدمسیح خیزش هنگام همان این وقوع زمان می شود. شهادت هنگام

اوست. دست به هیکل
می آید، که رئیس آن به دانیال کتاب در چون می آید میان به نبی دانیال از سخن ١٨٧
است قرار او و آشناست. مقدس کتاب خوانندگان شما براي اشاره این می شود. اشاره
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روزگار آن در که آیینی هر هم کرد خواهد موقوف را روزانه قربانی هم او کند؟ کار چه
او.. گفته ي به داشت. خواهد جریان

فرمود:«پس چنین راستا این در او کرد. تأکید مسئله این به خود سخن در عیسی ١٨٨
برپا مقدس مقام در است، شده گفته نبی دانیال زبان به که را ویرانی مکروِه چون
دارد؟ معنی چه تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر به بار سه برانهام [برادر بینید.» شده
چنین باره این در عیسی شد. برپا آنجا در ُعمر مسجد شد، کشیده آتش به معبد وقتی
از وسیله اي برداشتن جهت به باشد، بام بر هرکه باشد… کوهستان در هرکه گفت:«آنگاه
خواهد سختی بسیار روزگار زیرا برنگردد. است، مزرعه در کس هر و نیاید. زیر به خانه
تأیید در [آینده] وقایع ترتیب دادن نشان ضمن اینجا در اینک ما پس می بینید؟ بود!»

کردیم. مراجعه ششم ُمهر گشایش به امر،
فردا شبانگاهی جلسه ي مبحث هفتم ُمهر عیسی… کنید. دقت می خواهم شما از ١٨٩
ُمهر مورد در دادن تعلیم از عیسی که است گفتنی مقدس امر آن مورد در بود، خواهد
عیسی باشید کرده دقت اگر است. نشده اشاره آن به قسمت این در بازایستاد. هفتم
می کند. اختیار سکوت هفتم ُمهر مورد در هم یوحنا و می آورد. َمَثل هایی ادامه در
نوشته که است توجه قابل باشد. شگرف امري باید پس است، ُمهر آخرین هفتم ُمهر
و می کنند. اختیار سکوت دو هر است، نشده پرداخته هفتم ُمهر به است. نشده هم
بود.» برقرار محض سکوت آسمان گفت:«در چنین یوحنا خدا… سخن با مکاشفه کننده

نمی کند. اشاره اي آن به هم عیسی
هیچ که است گفتنی می رویم، ١٢ آیه ي سراغ به باز باشید، داشته دقت اکنون ١٩٠
اینک که می پردازیم ششم ُمهر به و هستیم ١٢ آیه در نمی خورد. چشم به زنده اي وجود
ترتیب همین به و نیست وحشی هیچ اینجا در باز می شود. برداشته ما دیدگان برابر در
واقعه این چون چرا؟ نمی شود. داده نشان زنده اي وجود هیچ بود، پنجم ُمهر در چنانکه
ششم ُمهر می دهد. رخ بزرگ مصیبت دوره ي در واقع در انجیل، عصر دیگر سوي آن در
می دهد. رخ فضا آن در که است واقعه اي این می شود. مربوط عظیم مصیبت دوران به
براي دیگري چیز هیچ یا زنده وجود هیچ می کنید؟ مالحظه است. شده راهی عروس

است. رفته باال زیرا ندارد کار و سر کلیسا با دیگر خدا تنها… نیست. آن اعالم
می کنید مالحظه چنانکه داشت. خواهد کار و سر بنی اسرائیل با خدا کنید، دقت ١٩١
مکاشفه انبیاي دعوت به بنی اسرائیل زمان آن در است، دیگر سوي آن واقع به فضا این
است، قوم یک اسرائیل که باشید داشته یاد به می شوند. ملکوت انجیل پذیراي ١١ باب
ورود زمان-هنگام-موقع ترتیب این به و است. کرده پیدا را خدا خادم جایگاه که قومی

کرد. خواهد پیدا ملی و قومی بُعد مسئله بنی اسرائیل،
خویش تخت بر داود پسر داود… که است زمانی پادشاهی عصر بنی اسرائیل براي ١٩٢
خدا داود! پسر داود… و داود!» پسر می کرد:«اي فریاد زن آن علت همین به بنشیند.
تخت آن و نشاند. خواهد تختش بر کرده مبعوث را او پسر که خورد سوگند داود براي
هیکل در نمونه باب در سلیمان بود. خواهد بی پایان می کنید؟ مالحظه بود. خواهد ابدي
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واقع در و ماند.» نخواهد برقرار سنگی بر گفت:«سنگی چنین آنها به عیسی اینجا و بود.
گشت. برخواهد خود که… بگوید آنها به که است آن بر او اینجا در

بازمی گردي؟» تو موقع چه «پس
است! ترتیب این به شد.» خواهند واقع من بازگشت از پیش امور «این ١٩٣

است. مصیبت دوران به مربوط اینجا فضاي
زمین… بر ملکوت برقراري هنگام که است یادآوري جاي

باشید، داشته خصوص این در سؤالی اگر شود. شما شگفتی مایه ي امر این بسا چه ١٩٤
پرسش فراخوانی از پس باشید، مایل چنانچه البته کنید مطرح برایم را آن می توانید
نمی دانستید، را مسئله این که عزیزانی شما براي کنید، مطرح رسیدگی جهت را خود

کردم. عرض اطالع محض را این
اسباط و است ملت و قوم یک جایگاه در اسرائیل از سخن شکوهمند، هزاره ي آن در ١٩٥

می دهند. تشکیل را ملت و قوم آن دوازده گانه
همسر به است. شهربانو واقع در او است. برین پادشاهی سراي در عروس اما ١٩٦
خواهند اورشلیم شهر به زمینیان همه ي و است. کرده عروسی است، پیوسته خویش
شد نخواهد بسته شبانگاه دروازه ها «و درآورد. خواهند آن به را اکرام و جالل و آمد
بود. خواهند باز دروازه ها همواره می کنید؟ مالحظه بود.» نخواهد شبی آنجا در چون
آورد.» خواهند آن به را خود اکرام و «جالل ،٢٢ باب مکاشفه… جهان» پادشاهان «و
مالحظه را آن فضا آن می توانید زیباست! چه بود. خواهد بّره همراه آنجا عروس اما
خیر، بود. نخواهد تاکستان در سختی کار سرگرم بیرونی فضاي در عروس خیر… کنید!
در ملت، و قوم آن عبارتی به دیگران است. آسمانی شهریار بانوي او است. عروس او آقا.

خوب. بسیار آمین. عروس. نه و می کوشند سخت بیرونی فضاي
مکاشفه… پیغام آوران منظور پیغام آوران، این اینجا در باشید، کرده دقت چنانچه ١٩٧
است!» نزدیک گفت:«ملکوت خواهند چنین خود موعظه ي در نبی دو آن ،١٢ باب
آخر نیم و سال سه از سخن اینجا شود. برقرار باید آسمان پادشاهی می کنید؟ مالحظه
شده داده وعده دانیال قوم عبارتی به یهود قوم به است دانیال کتاب هفته ي هفتاد
مذکور مدت که مسئله این اثبات در می توان باشید، داشته نظر مّد را این پس است.
باره این در پرسشی آورد. استدالل است، دانیال کتاب هفته ي هفتادمین پایان همان

می کنید؟ دقت آیا پرداخت. خواهم آن به شب فردا که کرده دریافت
مسیح می باشد. سال هفت با برابر کدام هر که بود شده داده وعده هفته هفتاد پس ١٩٨
او شود. تقدیم قربانی جایگاه در تا می شد کشته هفتم هفته ي میانه ي در باید موعود
این با پس می شود. کشته قوم، براي قربانی مقام در رسالت انجام نیم و سال سه از پس
شدن کشته با پس می ماند. اسرائیل براي نیم و سال سه باز معین فرصت از احتساب
تشخیص به قادر دیگر رو این از و شدند مبتال کوري به بنی اسرائیل مسیح، انقطاع یا

نبودند. مسیح هویّت
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آنان بر آمد. غیریهودیان بر فیض عصر و انجیل برکت مسیح، شدن منقطع از پس ١٩٩
هدایت تحت را آنها و ساخت پُر آنجا و اینجا آنجا و اینجا در را افراد خدا و شد نازل

داد. قرار پیغام آوران راهنمایی تحت را آنها آنجا و اینجا داد. قرار پیغام آوران
در ما شد، طنین انداز شیپور یا کرنّا او موعظه ي با و فرستاد را نخست پیغام آور خدا ٢٠٠
پس می دهد. جنگ از خبر همواره کرنّا طنین و پرداخت. خواهیم مبحث این به ادامه
پیغام آوران سایر و لوتر همانند نظر مورد عصر پیغام واقع به فرشته، آن پیغام آور، آن
او حضور با می کند؟ کار چه او می شود. خاکی کره ي این وارد کردیم، یاد آنها از که
سپس و می شود اعالم جنگی کرنّا یک طنین  با می شود؛ مکشوف و باز ُمهرها از یکی
می کند، جدا و ُمهر را گروهی او می رود. دنیا از پیغام آور می شوند. خارج صحنه از آنها
بالیی نپذیرفتند، را الهی پیغام که عده اي آن سر بر آنگاه می شوند. حریم آن وارد آنها

می کنید؟ مالحظه آیا می شود. نازل
می آورند. وجود به را سازمانی تشکل گرایی به توّسل با روند ادامه ي در چنین و ٢٠١
می گردند، صحنه وارد دیگر نیروي با گروهی سپس پرداختیم. مبحث این به تازگی به
هرگاه و دیگر. خدمتی همچنین و کلیسا از دیگري دوره ي دیگري، نیروي کنید، توجه
کنید، دقت می شود. وارد خود رسالت با نیز خدا می شود، وارد خود مأموریت با ضّدمسیح

هستد. هم حریف میدان یک در آنها است. «ناهمسویی» تداعی گر ضّد
روي قائن که زمانی در درست کنید. توجه ظریف نکته ا ي به می خواهم شما از ٢٠٢
هنگامی درست کنید، دقت می خواهم شما از بود. زمین روي بر نیز هابیل بود، زمین
روح القدس که زمانی درست کرد. ترك را زمین هم یهودا کرد، ترك را زمین مسیح که
اینجا را خود روح القدس که هنگامی درست شد. فروریخته نیز ضّدمسیح روح شد، نازل
برنامه هاي و سیاست گذاري با هم ضّدمسیح می کند، مکشوف واپسین روزهاي این در
کامًال ضّدمسیح که هنگامی درست و می دهد. نشان را اصلی اش چهره ي خود دیگر
در کامل طور به را خویشتن تاّم رستگارسازي براي هم خدا می شود صحنه وارد…
به آنها حرکتند. حال در هم توازي در و هم با کنید، دقت می سازد. متجلّی صحنه
یکبار برانهام [برادر هابیل! و قائن می شوند. دیده میدان یک در هم با حریف عنوان
بودند! کشتی در هم با دو هر کبوتر و کالغ تألیف.] می زند-گروه هم به را خود دستان

فقط… ببینید. چنین را آنها می توانید مسیر سراسر در و عیسی! و یهودا
ملتی و قوم موآب بودند. آنجا آنها دوي هر اسرائیل؛ هم بود موآب هم زمان آن در ٢٠٣
تقدیم را می کردند تقدیم بنی اسرائیل که قربانی همان آنها آقا. خیر، نبود. بی ایمان
دختر شدن همبستر حاصل موآب… دقیقًا. می کردند. دعا خدا همان نزد آنها می کردند.
سرزمین و موآب طایفه ي او از و شد. نامیده موآب پیوند آن حاصل بله، بود. وي با لوط

آمد. وجود به موآب
دیدند. را خود رهایی یافته ي برادر یعنی اسرائیل آمدن آنها زمان، آن در و

آنها نداشت؛ فرقه اي هیچ بنی اسرائیل بودند. بزرگ فرقه اي بودند. بنیادگرا آنها ٢٠٤
غیره و پادشاهان مقام، صاحب افراد موآب، در می شدند. ساکن چادرها در جا، هر در
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برخوردار امکانات همه ي از پس داشتند. بلعام نام به دروغین نبی یک آنجا در آنها بودند.
سرزمین راهی خویش وعده ي تصاحب جهت که خود برادر کردن نفرین براي و بودند.

بودند. افتاده تکاپو به بود، موعود
کنم؟ عبور شما سرزمین از دارم اجازه پرسید:«آیا آنها از گذاشته پیش پا [برادر] او ٢٠٥
را بهایش بخورند، علف اگر کرد. خواهم پرداخت را بهایش بنوشند، آب من گاوان اگر

می کنیم.» پرداخت
درست ندارید. را بیداري جلسات برپایی اجازه ي اینجا به هیچ روي گفت:«خیر، او ٢٠٦

ندارید.» را دست این از برنامه هایی برگزاري اجازه ي اینجا به هیچ عنوان است.
در او است. دقت درخور کرده، پیاده آن از پس که شگردي ترتیب همین به و ٢٠٧
را خدا فرزندان دروغین نبی آن دادن قرار وسیله  با همچنین و آمد باز ایزابل کسوت
کاري ترتیب این به و نمود اسرائیل وارد را موآبی زنان ازدواج، طریق از کرد. گمراه

کنند. زنا که کرد
شگرد همان او هستیم موعود سرزمین راهی هم ما که حالی در عصر همان در ٢٠٨
و گرفت سر ازدواجی چنین و شد پیدا کاذب نبی بود؟ چه شگردش بست. کار به را
مردم و شد متعدد فرقه هاي آمدن وجود به باعث و خواند پروتستانت کلیساي را آن
می زند- ضربه میکروفون به بار چهار برانهام [برادر کردند. رفتار گذشته همانند باز هم

تألیف.] گروه
ِگله بیابان در داد. ادامه خود پیشروي به باز کوچک اسرائیل وجود این با ولی ٢٠٩
سرزمین وارد قوم اما می مردند. باید همه کهنه کار جنگجویان آن ولی کرد شکایت و
چه می شوند. مسلح اُردن از گذر از پیش همه که است توجه خور در بله بله، شد. وعده
می رسیم. دست آن از دوره اي به اکنون هم است گفتنی دارم. دوست را صحنه آن زیبا!

دارد. دقت جاي این
سه از سخن گفته ام) که (همان طور می شود زمانی از سخن شد، مشخص چنانچه ٢١٠

نیم. و سال سه همان عبارتی به است دانیال هفته ي هفتاد پسین نیِم و سال
می کند نگاه عزیزي اینجا می بینم زیرا می دهم توضیح بیشتر کمی شما اجازه ي با ٢١١

معلم. یک جایگاه در البته کنم، بیان واضح و روشن را خود منظور که است این هدفم و
رؤیاي دانیال فضا آن در است. توجه درخور هفته هفتاد [رؤیاي] ارائه ي فضاي ٢١٢
راستا این در هفته هفتاد گفت توضیح در باز ولی دید را یهودیان فرجام و آینده زمان
موعود مسیح آن میانه ي در بود قرار و هست سال هفت اینجا در پس بود. شده تعیین

شد. چنین بی کم وکاست و شود. منقطع قربانی یک عنوان به
ادامه غیریهودیان با را کارش خود، نام براي قومی کردن جدا براي خدا پس آن از ٢١٣

برمی دارد. را کلیسا او می یابد، فرجام امت ها کلیساي جداسازي همین که پس داد.
و است. شده برگرفته عروس کلیسا… خود بیانی به نادان باکره ي خدا، کار این با ٢١٤
افکنده است» دندان فشار و گریه فریاد، مکان همانا که بیرونی تاریک فضاي «در کلیسا

فرومی آید. مردم بر عظیم مصیبت زمان همان در می شود.
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انجیل تا می شوند صحنه وارد ١١ مکاشفه نبی دو بزرگ مصیبت همان زمان در و ٢١٥
مالحظه می کنند. موعظه روز… شصت و دویست و هزار آنها و کنند. موعظه قوم براي را
سال سه معادل دقیقًا است روزه سی ماه هاي آن مبناي که تقویمی در خوب، می کنید؟

می کنید؟ مالحظه است. دانیال هفته ي هفتاد پایانی بخش همان این می شود. نیم و
آقا. خیر، ندارد. کار و سر بنی اسرائیل با خدا میان این در ولی

جماعت، همین از برادري بروم…» باید پرسید:«آیا من از برادري پیش چندي ٢١٦
بیداري آنجا که دارم باور بروم. اسرائیل به پرسید:«می خواهم گرامی و ارجمند برادري

است.» داده رخ
خواهند را آن آنها بروید. اسرائیل به باید شما برانهام، گفت:«برادر من به عزیزي ٢١٧

کرد. چنین نمی توان ولی می بینید دید.»
کردم… فکر و ایستاده آنجا

ماشیح همان مسیح که باشد چنین اگر خوب، بسیار من… گفتند:«اگر یهودیان ٢١٨
زیرا داریم ایمان خود انبیاي به ما برساند. ظهور به من براي را نبّوت نشانه ي باشد،

هستند.» نبی راستی به آنها-آنها
آنجا به وقتی می شوم!» راهی پس مساعدي، زمینه ي گفتم:«چه خود پیش ٢١٩
قاهره در اسرائیل، به رفتن براي دست در بلیط من واقع در آنجا… نزدیکی به رسیدم،
خواسته اي چنین راستی به که شود روشن تا می روم آنجا خود گفتم:«من و بودم.
داشته را نبّوتی رسالتی تأیید نشانه ي بازشناسی توان آنها که شرط این به البته دارند،

بپذیرند.» را مسیح چنین آنها که بسا چه باشند.
یهودیان براي مقدس کتاب جلد هزاران استکهلم کلیساي از پطرس لوي ٢٢٠

بود. فرستاده
را فیلم آن بودند! کرده آغاز آنجا به را خود بازگشت روند یهودیان آن اینک و ٢٢١
تا دقیقه سه منظورم دارم، پشت همین درست و رول صورت به را فیلم کرده اید. تماشا

می شوند. جمع آنجا در دنیا سراسر از یهودیان اینک و است. شب نیمه
است. شده آغاز آلنبی ژنرال زمان در آنجا در انگلیس حاکمیت از پس روند این ٢٢٢
آنها و است. شده عنوان جهانی جنگ افول [کتاب] دوم جلد در مسئله این گمانم به
کردند. تسلیم را خود که است عثمانی  ترك هاي منظورم پذیرفتند، را خود شکست
اکنون هم و هستیم قوم آن رشد شاهد پس این از کرد. اعاده اسرائیل به را آن او سپس
به مختص دیگر چیزهاي و ارتش پرچم، پول، واحد از شده اند. تبدیل ملت یک به آنها

می کنید؟ مالحظه برخوردارند. خود
سراغ به آنجا که هنگامی اول آنها… و بازمی گردند خود میهن به یهودیان و ٢٢٣
نظرشان مّد برنامه ي گفتند… آنها به شد… خواسته آنها از رفتند ایران در یهودیان
شوند؛ خود براي کشوري صاحب که باشد بود اسرائیل به یهودیان بازگرداندن همان
همان عبارتی به بود فلسطین یعنی خود سرزمین به آنان بازگرداندن همان برنامه  بله

می بودند. باید که جایی
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واقع در است، سرزمین این از خارج بنی اسرائیل که هنگامی تا باشید داشته یاد به ٢٢٤
به سرزمین که ابراهیم مانند درست می برد؛ سر به خدا اراده ي چهارچوب از خارج در

که… هنگامی و بود. شده بخشیده او
بودند. ندیده چیزي چنین زمان آن تا نبودند. هواپیما در شدن سوار به حاضر آنها ٢٢٥
گفت:«نبی چنین و برداشت جلو به گامی بود حاضر آنجا در که پیر خاخام هاي از یکی
که بود خواهد چنین خویش، خانه ي به بنی اسرائیل برگشت زمان در که گفت ما به ما

شد. خواهد خود خانه ي راهی هواپیما با بیانی به بود.» خواهد عقاب یک بال هاي بر
است! شده هرس انجیر درخت است. آبادانی سرگرم آنجا در بنی اسرائیل اکنون هم ٢٢٦

است! شده برافراشته داودي پَر شش ستاره ي آمین!
بزرگ مصیبت زمان هراس انگیز.» سراسر می شوند، شمارش امت ها روزهاي «اینک ٢٢٧

است! نزدیک
شدن نزدیک از مسئله این و می شوند گشوده ُمهرها اینک پیداست چنانکه و ٢٢٨

می کند. حکایت اوج به کلیسا عروج
خدا که است زمانی متن آن در و است نمانده بزرگ مصیبت آغاز به چندانی زمان ٢٢٩
خواهد جدا خود براي را تن هزار چهار و چهل و یکصد گروه آن و آمد خواهد فرود
آشکار و بازگو را امر آن اینک ُمهرها چگونه می بینید هیچ است! کامل این آمین! کرد.
توجه اگر همچنین است. قوم آن براي معین نیم و سال سه واپسین این می کنند؟
و یکصد آن خدا پسین نیِم و سال سه همان در واقع در زمان، همان در باشید کرده

فرامی خواند. را یهودي هزار چهار و چهل
در هیچ عنوان. به  نداشت، کار و سر آنها با پیش تر خدا که است توجه درخور ٢٣٠
آورد. خواهند ایمان نبی یک به تنها آنها نشد. فرستاده آنها براي نبی هیچ خالل آن
خواهند جان گوش نبی یک سخن به آنها نمی پذیرند. را فریبی هیچ زمینه این در آنها
بنی اسرائیل به آغاز در خدا که است سخنی همان این بس. و همین آقا، بله، سپرد،

هستند. پایبند سخن این به آنها و گفت
خواهد من مثل نبی شما میان در شما خداي که:«خداوند شد گفته چنین آنها به ٢٣١
منقطع قوم از نشنود را نبی آن هرکه بشنوید. را شد:«او گفته ادامه در باز و برخیزانید.»

است. درست شد.» خواهد
بازمی شناختند. را او بی گمان بودند نشده کوري دچار اگر شرایط این در پیداست و ٢٣٢
و کند رسوخ توانست شیطان بودند… شده آن دچار که کوري به توجه با عوض در ولی
می دانیم باد. ما بر خونش نیست. بیش بلعزبولی و فالگیر می گفتند:«او خاطر همین به

می کنید؟ مالحظه نیست.» ارزشی با چیز او در که
و آیشمان [قربانیان] جمیع که است علت همین به بودند. شده کور بینوا افراد آن ٢٣٣
پدرشان بودند؛ برخوردار شدن وارد حق از آنها شدند. کشتار آنجا جمع این افراد همه ي

برگیرد. را ما بتواند تا می بست را آنان چشمان باید
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می کند. اشاره آن به مقدس نگاشته هاي که است مطالبی دلخراش ترین از یکی این ٢٣٤
آنها خداي و بودند خود پدر خون ریختن خواهان یهودیان کنید: تصّور را این تنها
توجه می کرد. نثار را خویش فرخنده ي خون بود شده آویخته داغ به که حالی در
جمله ي این ویژه اي اهیمت کردند.» مصلوبش می گوید:«همان جا مقدس کتاب کنید،
«همان جا»، «آنجا»، از منظور کنید؛ دقت است. توصیف شدنی سختی به واژه اي چهار
قوم مقدس ترین «آنها»، از منظور دنیا. شهر مقدس ترین بیانی به و است اورشلیم
در کردند»، «مصلوب دنیاست. در شخص مهمترین متن، در «او» از منظور دنیاست.
می کنید؟ مالحظه است. اعدام یعنی دنیا در مرگ نوع بی رحمانه ترین از سخن اینجا
دنیاي راستین آیین تنها یعنی دنیا کیش برترین به] [معتقد متدین، افراد اینک چرا؟
بود، کرده اِخبار آمدنش از مقدسشان کتاب که خدایی کردن مصلوب براي روزگار، آن

بودند. افتاده تکاپو به
را آنها خدا که می گوید ما به مقدس کتاب بودند؟ شده بی تشخیص چنین چرا ٢٣٥
گفت:«کدام چنین او مردم… نباشند. تشخیص و دیدن به قادر تا کرد دچار کوري به
که آنچه دقیقًا «اگر دیگر عبارت به دهد؟» نسبت من به گناهی می تواند شما از یک
او است. «بی ایمانی» همان گناه بگویید.» من به نمی آورم، جا به را شده اِخبار برایم
تشخیص و دیدن از آنها ولی آورد جا به را بود گفته او به خدا هرآنچه بی کم وکاست

ماندند. فرو آن
است. مرغابی یک پشت بر آب ریختن همانند درست مردم با مورد این در صحبت ٢٣٦
می دهند، نشان خود از رقت انگیزي رفتار مردم و ملت ها می شوید؟ منظورم متوجه آیا
را همین روح القدس مگر گرفتارند! مذهب و صورت گرایی قید در چنین آنها که واي
خدا از بیشتر را عشرت و بود خواهند مغرور و تندمزاج «مردمان نمی کند؟ اعالم ما به
صورت آنها هستند. نیکویی از متنّفر ناپرهیز، غیبت گو، کینه دل، آنها می دارند. دوست

نما.» اعراض ایشان گفت:«از می کنند.» انکار را انجیل قّوت لیکن دارند دینداري
می کوشند. است الهی آنچه تحریف در فرقه اي ها این هستیم، وضعیتی چنین در ٢٣٧
که باشد می دهند جاي رسوالن عصر فضاي در تمامًا را نیرومندي و شکوهمندي آنها
توصیف با سراسر امر این کردم، اشاره قبًال که همان طور یابد. نمود باشکوه هزاره ي باز
گذشته در که کارهایی بابت خدا ستایش ضمن همواره آدمی دارد؛ همخوانی آدمی
آنچه به نسبت که شگفتا ولی می دوزد چشم آینده در خدا کارهاي نمود به داده انجام
ماهّیت است. شکل این به دقیقًا می ورزد. غفلت می دهد، انجام کنونی زمان در خدا

است. نشده دگرگون آدمی
انجیل در چنانکه [ادامه] در ولی!» شکر را خدا می گفتند:«بله، آنجا در یهودیان ٢٣٨

خوردند!» را مّن بیابان در ما می گفتند:«پدران چنین باز می خوانیم یوحنا
ُمردند.» آنها همه ي ولی خوردند گفت:«آنها عیسی و

دیگر.» چیزهاي و خوردند آب صخره از بیابان در «آنها ٢٣٩
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زندگی نان همان گفت:«من او آمین. است. درست هستم.» صخره آن گفت:«من او ٢٤٠
اگر بود. عدن باغ در که زندگی درخت همان آمده ام، خدا جانب از که هستم آسمانی
برخیزانید.» خواهم واپسین روزهاي در را او باز من ُمرد. نخواهد بخورد، نان این از کسی

است. درست ماندند! فرو دیدنش از وجود این با باز ولی
و می ساخت بازگو را آنها قلب پنهان افکار دقیقًا و بود آنجا راستین مسیح خود ٢٤١
او است، مسیح خود که می داد نشان کار این با و می داد انجام دست این از کارهایی

می رساند. انجام به موعود مسیح باید که می داد انجام کارهایی درست
او- نه. نه، نیست. شدنی این می گفتند:«خیر! ایستاده، کمر به دست آنجا آنها ولی ٢٤٢
او است. آمده بیت لَِحم از او می کنید، مالحظه است. نشده ظاهر بود مقرر چنانکه او-او
است روشن ما بر است. کرده مسخ را او شیطان بس. و است نامشروع فرزند یک تنها
به می کنید؟ مالحظه است.» دیوزده  شخصی است. دیوانه است. شده جنون دچار که

بود. شده بسته آن روي بر آنها چشمان راستی
همان در نبی دو شد، خواهد امر آن پذیراي آنها هستند. خود نبی منتظر آنها اما ٢٤٣

است. درست شد. خواهند فرستاده آنها براي راستا
خدمتتان دیگري، کوچک نماد ارائه ي با یهودیان… این که زمانی کنید دقت هم باز ٢٤٤
ربودن فضاي سوي این در عبارتی به اینجا، در اکنون هم یهودیان که داد خواهم نشان
نمادین قالبی در باز فرمایید. توجه می دهد، روي اینک آنچه به می گیرند. جا شدن
صورت این در زیرا نداریم مطلب این عمیق بررسی براي فرصتی است… یافته نمود
یعقوب» براي تنگی «زمان که چیزي در همچنین… می شویم. خارج اصلی موضوع از
اینجا… در یهودیان از دسته این بنگرید. اکنون است. نهفته نمادي می شود، خوانده

یک… این باشید. داشته توجه
از ناگزیر هرگاه دهم. اختصاص موضوع این به را زمانی می خواهم که کنم عرض ٢٤٥
توجه می کنید؟ مالحظه و… می شوم. عصبی کمی می گذرم چنینی این مطالبی روي
خوب، بسیار فقط… من-من-من و کنید. توجه که می خواهم شما از باشید. داشته

کنید. دقت داد. خواهد نشان شما به را این خدا مطمئنم
[جماعت است؟ درست بود. برخوردار نخست زادگی حق از یعقوب ٢٤٦
زمینه این در او که نیست تریدي جاي هیچ تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
خود برادر داد. فریب را خود پدر و رفت او می کنید؟ مالحظه داد. خرج به دغل کاري
حال این با اما داد. انجام را می توانست هرآنچه آن آوردن دست به براي داد. فریب را
واگذار او به را حق آن عیسو چون بود شده نخستزداگی حق مشروع صاحب یعقوب
درخت چوب هاي خویش پدرزن براي کار زمان در یعقوب ماجرا، این از پس کرد.
تولید را خود خالدار نوع باردار احشام که می کرد کاري و می گذاشت آب در را صنوبر
دقت اکنون، می زد. کارهایی چه به دست ثروت اندوزي براي که می دانید خود و کنند.

بود. شده رانده خود خویشان جمع از او کنید.
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می کند. ثروت اندوزي ترتیبی هر به است. کنونی عصر یهودي از نمونه اي او پس ٢٤٧

می آورد. دست به را آن حال هر در می آورد، دست به را آن راهی چه از نمی کند فرقی
منظورم متوجه آورد. دست به پول تا می َکند را شما پوست زنده زنده اصطالح] [به او
او باش، نداشته کاري او با پسر، است. همین تمامش است، دغل کار کمی او می شوید.
روحیه اي چنین می کند. تقاضا چنین طبیعتش چرا؟ آقا. بله، گرفت. خواهد فریب را تو

است. حاکم زندگی اش فضاي در
روح زیرا کنند درك را کالم این نمی توانستند که اصالحگران آن مانند درست ٢٤٨

بود. شده فرستاده آنها بر انسان
منظور متوجه که عزیزانی می شود. مکاشفه و کالم پذیراي که است عقاب عصر این ٢٤٩
خوب کنید؟ مالحظه است. خوب است. خوب من… برند، باال را خود دستان می شوند،
گشایش با شوند… درك آنها چنانچه بازگردید، ُمهرها این به اگر کنید توجه است.
دقیقًا می شود. مشخص شما براي آینده در و گذشته در کنونی، زمان در خدا کار آنها،

است. چنین
بود، شده اِخبار عصرشان در آنها بر ظهورش که روحی افاضه ي خاطره به انسان ها و ٢٥٠

برسانند. انجام به دیگري کار نمی توانستند آنها دادند. نشان خود از عملکردي چنین
آنجا ش-یـ-ر آن شیر، روح آن به می کنم، فکر آنان مابقی و پولس یوحنا، به ٢٥١

کالم. خود بود، حاضر
برادران شما میان که می دانم را گفت:«این و ایستاد کالم پشتگرمی به پولس ٢٥٢
چیزها مابقی و فرقه ها شما بین کرد، خواهند کار چه آنها و برخاست خواهند کذبه
خواهد واقع آخر روزهاي در این و کرد. خواهند کارهایی چنین و می کنند َعلَم را
قرار او در الهی کالم بود. نبی یک او زیرا چرا؟ بود.» خواهد وحشتناکی زمان و شد
برخاست خواهند شما میان فریبگر گفت:«مردانی و دید را راه فرجام کیفیت او داشت.
خود پیرو را هستند شاگرد که برادرانی و راند خواهند سخن چیزهایی چنین از و
این دقیقًا ضّدمسیح و است. دّجال و ضّدمسیح از سخن دقیقًا اینجا ساخت.» خواهند

کرد. را کار
از منظور کردند. گذر تاریکی عصر به مربوط مصیبت و سختی از که کنید توجه ٢٥٣
هم صاحب… روم شد. بسته کامًال آنها دست که است این منظور چیست؟ سخن این
پس بود شده بسته آنها دست سیاسی. قدرت صاحب هم بود مذهبی قدرت صاحب
می کردند. تقدیم قربانی عنوان به را خویشتن و می کشیدند رنج ماندن زنده براي تنها
در روح چنین بس. و برمی آمد آنها دست از کار این تنها پس ست. ثور از سخن اینجا

ثور. بیانی به خداست روح منظور بود، پیدا آنها
و چاره  اندیشی با انسان فکر] [یا سر اینجا شدند، صحنه وارد اصالحگران سپس ٢٥٤
کناکس فینی، کالوین، دیگران، و وسلی جان لوتر، مارتین با داریم سراغ او در که ِخَردي
و شدند صحنه وارد زمانی متن آن در شکل این به آنها می شود. برجسته دیگر افراد و

یافتند. ظهور افراد کردن خارج و اصالح گري براي آنها بود. اصالحگري آنها کار
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با باز و بودند شده برون آن از که برگشتند جایی همان به درست که دریغا ولی ٢٥٥
او است. مقدس کتاب سخن این کردند. وصلت اصطالح به خویش فرقه اي نظام همان
عده اي خویش مادر از پیروي به درست که شد دختران صاحب بود «فاحشه» خود که

شدند. «روسپی »
نکرد. توبه باز ولی می دهم او به توبه جهت به فرصتی گفت:«من-من خدا و ٢٥٦
تعلق آن به که راند خواهم جایی به را آنها و گرفت خواهم را فرزندانش و او بنابراین
پس در یعنی مقدس امر آن پس در خدا سخن عین این است. چنین دقیقًا دارند.»
را خود گذشته ي کار [خدا] که دریافتیم درآورد. سر فضا آن از زن آن پس است. ُمهر

گرفتند. پیش در را راه آن آنها از یک هر و داد. خواهد انجام باز
را آواز آن آنها فرامی خواند. را دارد قرار حیات دفتر در نامشان که کسانی خدا اما ٢٥٧
تنها ما وظیفه ي پس می شنوند.» مرا صداي من گفت:«گوسفندان عیسی می شنوند.
کنید. توجه نیست. آشنا هیچ بزها گوش به صدا آن بس. و است گوسفندان فراخوانی
مرا صداي من «گوسفندان بله، است. گوسفندان فراخوانی از سخن پیداست چنانچه
چیستی از بیانی به آواز، یک ماهّیت از می خواهم چیست؟ صدا آن چرا؟ می شنوند»

است. روحانی نشانه ي یک آسمانی آواز یک بگویم. شما به صدا یک
نشانه ي آواز همانا نشنوند را نخستین نشانه ي آواز مردم گفت:«اگر موسی به او ٢٥٨

شنید.» خواهند را دوم
واپسین روزهاي در باید که امور این هرگاه می شنوند.» مرا آواز من «گوسفندان ٢٥٩
آقا. بله، بازمی شناسند. را آسمانی امر آن خدا گوسفندان شوند، ظاهر می دادند، رخ
می شناسند.» مرا «گوسفندانم بازمی شناسند. را آسمانی آواز آن آنها می کنید؟ مالحظه
باید نکنید. متابعت را غریبه ها کرد.» نخواهند اطاعت را «غریبه ها می کنید؟ مالحظه
توجه حال می کنند. پیدا بصیرت آن به نسبت آنها و باشد روز شده ي تصدیق نشانه   ي

باشید. داشته
کجا؟) به (بازگشت شد پیدا یعقوب قلب در بازگشت به اشتیاق زمانی آري، ٢٦٠

میهن. به بازگشت
بنی اسرائیل این این-این… است! داده انجام را کار همین دقیقًا بنی اسرائیل ٢٦١
مالحظه شد. دیگري نام صاحب تنها او می دانید چنانکه است. اسرائیل یعقوب است.

او… و می کنید؟
خویشاوندانش از ممکن طریق هر از کرد، جمع را پول  ها همه ي و رفت آنجا پس ٢٦٢
می شد که راهی هر از دروغ، دزدي، کاله برداري، می گرفت. پول دیگر کس هر یا
روش این می کنید؟ مالحظه می شد. متوّسل شیوه هر به می کرد، ثروت اندوزي

بود. زندگی اش
که رهسپار اما می کرد. دلتنگی آن براي چون گرفت پیش در را میهن راه سپس ٢٦٣
در او می کنید؟ مالحظه کرد. تغییر نامش و کرد مالقات را خدا بازگشت مسیر در شد،

می کنید؟ دقت آیا بود. بیمناك عیسو تعقیب از چون بود دلواپس زمان آن
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باشید داشته دقت کنید. توجه مالی پیشنهاد یا پول مقوله ي به کنید، توجه و-و ٢٦٤
خواهند روم با پیمانی بستن پی در مالی پیشنهادي ارائه ي با یهودیان ترتیب همین به
بی نیاز پول به هم روم نداشت، او نیاز پول به عیسو کنید. توجه موضوع این به کوشید.

نبود. کارساز این اما می کنید؟ مالحظه دارد. دست در را دنیا دارایی او است.
بود یعقوب هنوز که حالی در تنگی و دشواري هنگام در اسرائیل که پیداست ولی ٢٦٥
شد. مقدس و اصیل امري صاحب او چنین این کرد… نرم پنجه و دست حریف] [یک با
ایستادگی آنجا و انداخت حریف آن دور را خود بازوان یعقوب بود. شده پیدا مردي
سحرگاه اینک می زند.» سر سپیده شوم. راهی باید گفت:«دیگر چنین حریف آن و کرد.

بود. آغاز حال در روز می کنید؟ مالحظه بود! شده
خواهم تو با بروي. نمی توانی تو تو، نمی کنم. رها را تو گفت:«من-من یعقوب اما ٢٦٦

شود.» حاصل تحولی همین جا «می خواهم دارید؟ دقت ماند.»
پول   باز عده آن همین که تن، هزار چهار و چهل و یکصد به است اشاره اي اینجا ٢٦٧
چسبید. خواهند آن به آزمندانه کنند پیدا بصیرت راستین امر آن و حق به نسبت
یکصد آن آمین! شد. خواهد حاضر همان جا [هم] ایلیا شد، خواهد حاضر آنجا موسی
خدا با بیانی به خروج به دعوت هنگام تا اسرائیل طایفه ي از تن هزار چهار و چهل و

گرفت. خواهند ُکشتی
(چقدر کنید، مالحظه می دهد، رخ عظیم مصیبت دوره ي از پیش درست امر این ٢٦٨

می شود. یعقوب» «تنگی از سخن راستا همین در شگفت انگیز)
یعنی واعظان آن می شود. انجام تن هزار چهار و چهل و یکصد فراخوانی اینجا در ٢٦٩
است. نزدیک آسمان «ملکوت می کنند. موعظه تعمید دهنده یحیی مانند نبی دو آن
نزد به و کن توبه خود بی ایمانی و گناهان «از کن؟ توبه چه از کن!» توبه اسرائیل، اي

بازگرد!» خدا
طبیعت در بزرگ اتفاقات این بیاوریم. خاطر به را مطلبی دارد جا قسمت این در ٢٧٠
گردید.» سیاه پشمی پالس چون «آفتاب ١٢ آیه ي در اینجا است. داده رخ پیش تر

می کنیم. بررسی را آن اکنون
پس بود. نداده رخ چیزي چنین غیریهودیان زمان در که باشید داشته یاد به و ٢٧١
به و دهم. نشان شما به دهید اجازه می شود. مربوط بنی اسرائیل دوره  ي به صحنه این
است. مرتبط تن هزار چهار و چهل و یکصد آن فراخوانی به امر این که بسپارید خاطر
این و می دهد. روي بزرگ مصیبت آن زمانی برهه ي در امر این پس می کنید؟ مالحظه

برمی دارد. پرده می دهد، رخ عظیم مصیبت در آنچه از مسئله
خروج وقتی… که ببینیم اینجا و برویم. ٢١:١٠-٢٣ خروج سراغ بیایید اکنون ٢٧٢
آیات ،١٠ باب خروج شدن. برون هنگام بیانی به بنی اسرائیل، آمدن بیرون زمان یعنی
مطالب گاهی که می آیم فریاد به ذوق از چنان یادداشت برداري زمان در .٢٣ الی ٢١
٢٣ تا ٢١ آیات بله، .٢١:١٠-٢٣ خروج خوب، بسیار نمی کنم. یادداشت باید چنانکه را

می خوانیم. را
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تاریکی اي تا برافراز به سوي آسمان  را دست خود به موسی گفت  خداوند و
احساس کرد. بتوان  تاریکی اي که  آید، پدید زمین مصر  بر

غلیظ تا تاریکی و برافراشت  به سوي آسمان  را دست خود پس موسی 
می کنید؟) (توجه آمد. پدید تمامی زمین مصر در سه روز

لیکن… برنخاست  جاي خود کسی از روز سه  تا و نمی دیدند. را یکدیگر و
مسکن هاي ایشان روشنایی بود. در جمیع بنی اسرائیل   براي 

چنین بخوانید را اینجا اگر ولی می شود اشاره مسئله همین به دقیقًا کنید، توجه ٢٧٣
رخدادهاي این امر! همان کنید، دقت گردید.» سیاه پشمی پالس چون آفتاب «و است
عالم در رخدادهایی چنین وقوع هنگام خدا که است گفتنی چه؟ بودند؟ چه طبیعت
در سیاه.» پالس… چون «آفتاب پس فرامی خواند. خروج به را بنی اسرائیل طبیعت،
زمان آن در که دشمن، سیادت دست و سازد آزاد را اسرائیل قوم می خواست خدا آنجا
از روم، دست از را آنان دارد قصد خدا اینک اینجا در ولی کند. کوتاه آنها از را بود، مصر
سخن می دهد. رخ اتفاق همان دهد. رهایی پیمان شدند وارد آن در که فضایی همان

می کنند. نداگري بالیا این حالت این در و است بالیا همان از
دید. خواهند سختی بالیا این در غیریهودي قولی به یا امت ها گروه به وابسته افراد ٢٧٤

آمد. خواهد امت ها کلیساي سر بر چه که می دادم نشان شما به داشتیم فرصت اگر
زن آن بر شیطان بیانی به [یا] اژدها است:«آن-آن آمده چنین مقدس کتاب در ٢٧٥
را خود دهان آب و شد) غضبناك عبارتی (به شد خشمگین بنی اسرائیل) (یهودیان،
زن ذّریت باقی  ماندگان جنگ به مردم از کثیري انبوه سخنی به و ریخت او روي بر
است. شده عنوان آنجا مطلب آن کنید، نگاه قسمت آن به اکنون .١٣ مکاشفه رفتند.»
براي را خود لشکر که بود روم منظورم می فرستد… بنی اسرائیل که است زمانی این و

می کند. گسیل زن ذّریت باقی ماندگان یا مابقی با جنگ
را آنها داشت خدا و بودند خود دشمن دستان در آنها اول بار کنید. دقت اکنون ٢٧٦
پدیده این ترتیب این به و شد. سیاه پالس چون پالس… چون آفتاب و می برد بیرون

می شود. ظاهر بزرگ مصیبت دوره ي پایان در دوم بار براي
دانیال کتاب می خواندیم. را قسمت آن داشتیم فرصت اگر .١٢ باب دانیال اکنون ٢٧٧
مکتوب  دفتر در گفت:«هرکه  دانیال است. ١٢ باب منظورم دوازدهمین… ،١٢ آیه ي
صحبت زمانی از دانیال که باشید داشته یاد به و شد.» خواهد رستگار شود، یافت 
موقع همان شود رستگار بنی اسرائیل وقتی دهد، رخ باید امر این این… که می کند
موقع همان دقیقًا آنها شدن رستگار زمان و بود. خواهد آنها هفتادم هفته ي انتهاي

بخوانیم. را ١٢ باب دانیال دقیقه یک براي بیایید کنید. دقت حال است.
پسران  براي-براي  فرزندان… که براي عظیمی  امیر میکائیل  زمان  آن  در و
چنان…  و دارد)  اشاره یهودیان (به برخاست خواهد است ، ایستاده  تو قوم 
امروز تا است  آمده  وجود به  امتی  که  حینی  از که … شد خواهد تنگی  زمان 

نبوده …
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ظاهر مصیبتی کنید:«چنان مقایسه گفت، ٢٤ متی در عیسی آنچه با را این اکنون ٢٧٨
نگاه ششم ُمهر به است.» نشده کنون تا آمده وجود به امتی که حینی از که می شود

کنید. توجه مصیبت. زمان یعنی می بینید را چیز همان کنید،
هر زمان  آن در و نبوده  امروز تا است  آمده  وجود به  امتی  که  حینی  از …
سال پایان در واقع در و هفتادمی هفته ي از سخن اینجا (در تو… قوم  از یک 
شد. خواهد رستگار شود یافت  مکتوب  دفتر در که  تو قوم از است.)… هفتم

زمان آن در شده اند، ثبت بّره حیات دفتر در که مقدر شدگانی که پیداست پس ٢٧٩
شد. خواهند رستگار

اما شد خواهند بیدار خوابیده اند زمین  خاك  در که  آنانی  از بسیاري  و
جاودانی . حقارت  و خجالت  جهت  به  آنان  و جاودانی  حیات  جهت  به  اینان 
بسیاري  که  آنانی  و درخشید خواهند افالك  روشنایی  مثل  حکیمان  آنگاه و
ابداالباد. تا بود خواهند ستارگان  مانند می نمایند، رهبري  راه عدالت  به  را

[دانیال] او زیرا دار» مخفی را «کالم که می گوید دانیال به خطاب ادامه در سپس ٢٨٠
شود. مستریح  خویش نصیب در زمان آن تا بود قرار

به کرد. نخواهد تفاوتی هیچ باشید، رفته دنیا از چه باشید زنده چه کنید دقت پس ٢٨١
ندارد. معنی مرگ مسیحیان براي آن… می کنید؟ مالحظه کرد. خواهید قیام  هر روي

می کنید؟ مالحظه نمی میرد. ایماندار یک صورت هر به
شود، یافت حیات دفتر در نامش هرکه شده گفته ١٢ باب دانیال کتاب در و ٢٨٢

شد. خواهد رستگار
می سازد. رستگار را بنی اسرائیل یعنی خود دوم پسر عظیم مصیبت از پس خدا ٢٨٣
می دانید. را این خداست. پسر بنی اسرائیل اسرائیل… قوم دوم، بار براي کنید، مالحظه
می سازد، رستگار عظیم مصیبت دوره ي در را او خدا پس خداست پسر بنی اسرائیل

بود. داده انجام مصر در که کاري همان درست
مسئله، تبیین براي و می کنیم مکث بخش این در اکنون هم شما اجازه ي با پس ٢٨٤
نبی دو کنید. توجه قسمت این به اینک داد. خواهیم قرار توجه مورد را دیگري بخش
همان درست آنها کنید، توجه دهند، انجام است قرار که کارهایی به دارد جا و هستند
من به «و بودند. داده انجام آنجا در گذشته در دیگران و موسی که می کنند را کارهایی

.١١ باب از ٣ آیه ي شد…» داده نی یک
دویست و هزار مدت کرده، بر در پالس که داد خواهم خود شاهد دو به و

نمایند. نبوّت روز شصت و
زیتون… درخت دو اینانند

می کردند. بازسازي را هیکل باید دیگران و زوربابل باشید داشته یاد به چنانچه ٢٨٥

ایستاده اند. زمین خداوند حضور در که چراغدان دو و …
شده… بدر دهانشان از آتشی رساند، اذیت بدیشان بخواهد کسی… اگر …
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همانا که می آید بیرون شمشیري مسیح دهان از که است یادآوري درخور باز ٢٨٦
است. کالم

بدین دارد، ایشان اذیت قصد هرکه و فرومی گیرد را ایشان دشمنان …
شود. کشته باید گونه

خود بازگشت هنگام مسیح ١٩ باب در چیست، «آتش» از منظور می دانیم و ٢٨٧
است. کالم همان شمشیر از منظور می آورد» بیرون خود دهان ز ا را خویش «شمشیر
زیرا کنید درك خوب را مطالب این دارم تمّنا است! کالم اینجا پس است؟ این غیر مگر
دشمن کالم، سالح به خدا می شود! مرتبط می پردازیم، آن به شب فردا که ُمهري با

می کنید؟ مالحظه آیا درمی آورد. پاي از را خود
آنها… می کنند، نبّوت نبی دو این که حالی در کنید. توجه قسمت این به اکنون ٢٨٨
دهانشان «از متن توصیف طبق باشید داشته را آنها به آسیب و اذیت قصد کسی اگر
کالم است. الهی کالم همانا] [یعنی روح القدس آتش از سخن می شود.» در به آتشی
دهانشان «از می کنید؟ مالحظه است. روح همان کالم است. آتش کالم خداست. خود

می آید.» بیرون
یعنی آنها آمد. بیرون چه دهانش از ببینیم بیایید بگیرید. نظر در را موسی ٢٨٩
این منظور می شدند… مشغول آنجا در شیوه این به آنها شدند، سرگرم بنی اسرائیل
خروج اجازه ي قوم به آنها بله، موسی… می دادند. آزار را عبرانیان مصریان که است
قرار موسی دهان در را سخنانی خدا نبود. کار آن انجام به حاضر فرعون نمی دادند.
شد روانه آنها اعالم براي پس بود دربرگرفته را موسی قلب خدا افکار کنید توجه داد.
«مگس ها تا فرمود بیانی به و گفت برافراشته دست هاي با شود. کالم افکار این که باشد

کنید. دقت اینجا به شدند. پدیدار مگس ها و شوند» پدیدار
شده، بدر دهانشان از آتشی رساند، اذیت بدیشان بخواهد کسی اگر

فرومی گیرد… را ایشان دشمنان
همان و می کنند امر بخواهند هرآنچه است. چنین این می کنید؟ مالحظه ٢٩٠

آمین! می شود.
شود. کشته باید گونه بدین دارد ایشان اذیت قصد هرکه… …

می شود! صحنه وارد اینجا خدا برادر، ٢٩١

نبارد… باران ایشان ِّت نبو ایّام در تا دارند آسمان بستن به قدرت اینها
بود. داده انجام را کار همین پیش تر چون برمی آید کار این انجام عهده ي از ایلیا ٢٩٢
داده انجام را کار این پیش تر چون شود وارد ترتیب چه به می داند هم موسی آمین!

آمین! اکنون… بودند. شده نگاه داشته منظور همین به آنها بود.
را آن شب فردا می دهم ترجیح ولی کنم عنوان شنیدنی مطلبی می توانم اینجا در ٢٩٣

خوب. بسیار می کنید؟ مالحظه کنم. بیان



ششم ٣٩ُمهر

را… جهان و نمایند تبدیل خون به را آنها که دارند آب ها بر قدرت و …
سازند. مبتال بالیا انواع به بخواهند، هرگاه

برساند؟ ظهور به را اموري چنین می تواند چیز چه کالم از جدا چیست؟ منظور ٢٩٤
نبی] دو [آن است. چنین این می کنند. پیاده طبیعت عالم در را می خواهند هرآنچه
نیروي می گشایند. و می کنند باز را [ُمهر] آن آنها می رسانند. ظهور به را ششم ُمهر این
طبیعت اختالل چرخه ي ششم ُمهر و می کند. مختل را طبیعت عالم چرخش الهی
می گویند:«آمین.»- [جماعت است؟ دریافتنی شما براي مطلب اکنون آیا دربردارد. را
انبیایی آنها می کند؟ نقش ایفاي کسی چه شماست. ُمهر [ماهّیت] این تألیف.] گروه
خدا کالم و خدایی نیروي با انبیا آن می کنند. ظهور شدن ربوده از بعد که هستند
خونین ماه می شود، زمین لرزه آنها فرمان به کنند اراده اگر می کنند. حکم طبیعت بر

آمین! شد. خواهد آنها فرمان مطیع دیگر پدیده اي هر یا می کند غروب آفتاب می شود،
ُمهرهایی می بینید هیچ می کنید؟ مالحظه است. چنین است. قرار این از موضوع ٢٩٥
می دهد؟ نشان کیفیتی چه در را شهیدان شدند، گشوده کلیسا دوره  ي خالل در آنجا که
عالم خود، صالحدید به تا می شوند حاضر خدا کالم با مذکور نبی دو آن اینک و ٢٩٦
کارهایی چنین انجام که راستی به و درمی آورند. لرزه به را زمین بگردانند. را طبیعت
رسالتشان باز چون هستند ایلیا و موسی همان آنها می دهد. گواهی آنها کیستی بر
روشن شما بر موضوع اکنون آیا شکوهمند! چه هستند. انسان دو هر آنها می یابد، نمود
براي ششم ُمهر چیستی اینک آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می شود؟
سردرگمی مایه ي مبادا کنید. توجه اکنون است. نبی دو آن از سخن شد؟ دریافتنی شما
چه می بینید؟ آیا هستند! نبی دو همان کنید، دقت ُمهر آن گشایندگان هویّت به شود.

است. چنین آمین! زیباست!
می بریم! سر به اوج در ابرها فضاي در و می گذرانیم روزگار عقاب عصر در برادر، اي ٢٩٧

ششم ُمهر آمین! دارند. را کار این انجام اختیار و توان گشودند. را ششم ُمهر آنها ٢٩٨
می کنید؟ مالحظه می شود. مکشوف شما بر

سخن اتفاقات این ظهور درباره ي عیسی که برمی گردیم جایی به باز لحظه این در ٢٩٩
انبیاي و حزقیال که آنجا بازمی گردیم، عتیق عهد به باز آن از دورتر بسیار و بود. گفته

بودند. کرده اِخبار را اتفاقات این کهن روزگار
عامل است. سّري امري این خوب، می گویند:«بسیار آنها و شد باز ششم ُمهر و ٣٠٠

بود؟» چه آن
مقدس کتاب زیرا انبیاست شدن] [پیدا از سخن همین جاست، آن رازناك جنبه ي ٣٠١
صالحدید، طبق آنها دارند… گشودن توان انبیا آن می دهد. گواهی راستا همین در
انجام را خود پیشین کارهاي همان باز واقع به و می کنند. گردانندگی را طبیعت عالم

شکر! را خدا آمین! دهند. انجام را کار آن چطور می دانند زیرا آمین، می دهند،
به شروع بی اختیار و برخاستم صندلی روي از شد، آشکار من بر امر این همین که ٣٠٢
آورم!» جا به را سپاست چگونه آسمانی، پدر اي گفتم:«خداوندا، خود به کردم. زدن قدم
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آنها به آمین! گشودند. را ششم ُمهر آنها است. چنین است. قرار این از موضوع ٣٠٣
کالم. یعنی آمد.» خواهد بیرون دهانشان از آتشی برساند، اذیت آنها به بنگرید:«هرکه

آمد.» بیرون دهانشان از «آتشی آمد. فرود رسوالن سر بر روح القدس می دانید چنانکه
از بزرگی شمشیر «و می بینید را چیز همان کنید، توجه ١٩ مکاشفه به حال ٣٠٤
او «و مسیح. بازگشت می کنید؟ مالحظه است. کالم منظور باز آمد.» بیرون دهانش
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست کشت.» خواهد کالم با را دشمنانش

خوب. بسیار بنگرید. او به است. راه در اکنون هم او تألیف.]
نبارد… باران ایشان ِّت نبو ایّام در تا دارند آسمان بستن به قدرت اینها

براي ایلیا یعنی مرد این اما و است! طبیعت روند در اختالل از سخن شگفت، چه ٣٠٥
تألیف.] نیم.»-گروه و سال می دهند:«سه پاسخ [جماعت بست؟ را آسمان مدت چه
سال [«سه است؟ چقدر دانیال هفته ي هفتاد دوم بخش مدت می گویید. درست دقیقًا،

می گویید. درست دقیقًا نیم.»] و
را معجزات این تمامی او کرد. تبدیل خون به را آب او-او-او کرد؟ کار چه موسی ٣٠٦
است. شده اِخبار آن از ششم ُمهر در که است چیزي همان دقیقًا این رسانید، ظهور به

آمین! می دهند. انجام را کار همان ١١ مکاشفه در آنها و
هم به را امور که دارد وجود مقدس کتاب در متفاوت گزاره ي سه آنجا درست ٣٠٧
خدا! بر جالل آمین! است. صورت همین به درست است. ششم ُمهر این می دهد. پیوند

کنید. توجه حال
و… نبارد باران ایشان نبوِّت ایّام در تا دارند آسمان بستن به قدرت اینها
هرگاه را… جهان و نمایند… تبدیل خون به را آنها که دارند آب ها بر قدرت

سازند. مبتال بالیا انواع به بخواهند،
در بیندازیم. نگاهی بالیا به قسمت این در اما است. قرار این از موضوع زیباست! چه ٣٠٨
می شود. آشفته سراسر طبیعت عالم ششم ُمهر شدن گشوده هنگام ششم…. بالي این

آن… کنید. نگاه اینک می دهد. رخ چیزي چنین دقیقًا
گام مصیبت و رنج از بنی اسرائیل، خویش، فرزند رستگاري براي خدا اینجا در ٣٠٩
است؟ چنین آیا فرمود. رستگار را بنی اسرائیل موسی رسالت واسطه ي به او برمی دارد.
را ایلیا بود. کرده کارها همان دقیقًا خدا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
می گویند:«آمین.»] [جماعت کردند. خروج نفر هزار هفت چنین و فرستاد اخاب نزد
تن هزار چهار و چهل و یکصد و می کند عظیم مصیبت دوره ي وارد را آنها باز پروردگار

فرامی خواند. خروج به را آنها از
هفتم ُمهر و ششم ُمهر به می خواهم، عذر ششم… بالي یا ٦ باب یا مکاشـ… به اما و ٣١٠

دارد. درستی جایگاه ریاضی علم نظر از مکاشفه، ٧ باب کنید. توجه
سیزده شد، تأسیس ایالت سیزده با است، سیزده عددش که آمریکا مانند درست ٣١١
و سیزده. است، سیزده چیز همه نوار. سیزده مستعمره، سیزده پرچم، روي بر ستاره
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هم و می باشد سیزده عددش هم است. درست می شود. پیدا مکاشفه ١٣ باب در اینک
است. زن یک

بیانی به او برمی دارد، گام خویش مولود پسر یگانه رهایی براي خدا اینک اما و ٣١٢
شده مولود پسر تنها از سخن اینجا ولی خداست پسر یعقوب خداست. زاده ي یگانه 
چنانکه حال .٢٧ باب متی بگیریم. نظر در را ٢٧ متی در خدا کار ترتیب بیایید است.
تمسخر مورد را او مردم ولی بود شده رنج به مبتال شده، مضروب وي پسر دارید، یاد به
بود. صلیب روي بر سه ساعت جمعه الصلیب روز ظهر از بعد در او و بودند. داده قرار

.٤٥ آیه ي ،٢٧ باب متی نکنم اشتباه اگر می شود! چنین اینک
فروگرفت. را زمین تمام تاریکی نهم ساعت تا ششم ساعت از و
می کنید؟ مالحظه آیا شوید. دقیق فضا این در خدا کار به دارد جا و ٣١٣

آفتاب و شد واقع عظیم زلزله اي که دیدم گشود، را ششم… مُهر چون و
گشت. خون چون ماه تمام و گردید سیاه پشمی پالس چون

تاریکی! سیاهی، مصر، تاریکی! سیاهی، ٣١٤

او. دوباره ي کردن زنده از پیش درست بخشید، رهایی صلیب در را عیسی خدا ٣١٥

کردند. دریغ را خویش فروغ ستارگان و کرد افول روز نیمه ي در آفتاب تاریکی؛ ابتدا،
برخیزانید. را عیسی پیروزمندانه خدا روز، دو شدن سپري از پس بود مقدر

با خدا مصر، در پدیده همه این ظهور و ستارگان ماه، آفتاب، مربوط وقایع از پس ٣١٦
داد. قرار موعود سرزمین مسیر در را آنها اسرائیل، کردن رستگار

خدا که کالم از برخاسته اختیاري با نبی دو آن بزرگ، مصیبت دوره ي در اینک و ٣١٧
آنها به خدا که می کنند جاري زبان بر را کالمی آنها می شوند. حاضر بخشیده، آنها به

باشد. بخشیده
زیرا می کنند ایفا را نقش این گذرا و موقتی… آنها نیستند. خدا آنها که البته ٣١٨
خدایان آوردند را خدا کالم که آنانی «شما کرد. توصیف را آنها چنین خود عیسی
از را کالم خدا که هستند کسانی همان اینها باشید کرده توجه اگر اما می خوانید.»

بس. و همین می شود. همان می سازد، جاري را کالم هرگاه و می آورد. آنها طریق
را زمین هم ببیند صالح که شکلی هر به تا می آید خدا جانب از رسالتی با او و ٣١٩
چه از موضوع می کند. هم را کار همین و ببندد. را آسمان ها هم عجیب) (چه بزند
را شده اند] [ثبت دفتر در که تن هزار چهار و چهل و صد آن اینک او است؟ قرار
انجام ششم ُمهر همان بیانی به فدیه ُمهر زیر امر این و فرامی خواند. رستگاري جهت
که است ششم ُمهر همان این است. قرار این از موضوع گرامی، دوستان اي می شود.

می نمود. رازناك بسیار
کنیم، توجه نکته چند به دارد جا داریم. فرصت دقیقه ده باز تنها… دهید اجازه ٣٢٠
گمان همین جا. ببینید، می توانید من… بله، دارم. صفحه سه یا دو کمابیش کنید. دقت
باشد. مانده باقی نپرداخته ام آنها که صفحه پانزده گمانم به یکی، آن کمابیش… می کنم
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جمله درباره ي باز بی و قفه می توان که است شگرف چنان است! بسیار باره این در گفتنی
مبادا من… و کنم. سردرگم را شما پراکنده گویی با می ترسم اما راند! سخن آن جمله

کنم. حفظ را مطلب انسجام است بایسته و شایسته چنانکه نتوانم
دیده را ششم ُمهر شدن گشوده نبی اشعیا بپردازم. اشعیا در مطلبی به دهید اجازه ٣٢١

می کنید. مالحظه باشد. برده پی اهمیتش به اینکه بدون بود گفته سخن آن مورد در و
جاي ُمهرها این پس در رستگاري نقشه ي کل عبارتی به موضوع کل خوب، بسیار ٣٢٢

می یابد. مصداق کتاب کل درباره ي مسئله این سخنی به است، گرفته
است؟ درست دید. را مسئله این عیسی که باشید داشته یاد به دارد جا پس ٣٢٣
که می شود روشن ما بر اکنون هم و دید. را موضوع آن عیسی می کنید؟ مالحظه
را آن از نمونه اي پرداختیم. آن از نمونه اي حکم در یعقوب به دیدند. را آن هم دیگران

داشتیم. صلیب روي بر را آن از نمونه اي باز داشتیم. مصر در
در را انبیا صحف از بخش ها از بسیاري برویم. اشعیا کتاب سراغ به بیایید اکنون ٣٢٤
بیایید دارم. دوست را اشعیا از بخش این کنیم… بسنده همین به کردم. یادداشت اینجا

دارم… دوست کنیم. مراجعه ١٣ باب اشعیا کتاب به
را موضوع این آیا دارد. خود در را مقدس کتاب کل اشعیا کتاب که می دانید ٣٢٥
کتاب، میانه ي در می کند آغاز آفرینش، به نگاهی با اشعیا کنید، توجه می دانستید؟
کتاب می کشاند. تصویر به را شکوهمند هزاره ي پایان، در و می کند معرفی را یحیی
پس دارد. باب شش و شصت نیز اشعیا کتاب و است کتاب شش و شصت شامل مقدس

است. جامع دانشنامه ي یک خود جاي در کتاب این
کنیم. شروع ٦ آیه ي از بیایید می کنم. جلب اشعیا کتاب ١٣ باب به را شما توجه ٣٢٦

جانب  از هالکتی  مثل  است  نزدیک  خداوند روز که  زیرا کنید ولوله 
می آید. قادرمطلق 

از پیش سال سیزده و هفتصد کنید. توجه قسمت این در ششم ُمهر شدن باز به ٣٢٧
سال هزار دو هم مسیح خود که است گفتنی و است دیرینی بسیار روزگار مسیح آمدن
زمان آن از سده هفت و بیست هفت…کمابیش کمابیش پس نهاد پاي دنیا این در پیش

خوب. بسیار دید. آنجا در را ُمهر این اشعیا می گذرد.
مردم  همه ي  دل هاي  و می شود سست  دست ها همه ي  جهت  این  از

می گردد. گداخته 
بسیاري محبت گناه افزونی جهت به است:«و آمده چنین چیست؟ عیسی سخن ٣٢٨
کنید، توجه شد.» خواهند دلهره دچار دریا خروش از «انسان ها شد.» خواهد سرد

شد. خواهند دلهره دچار انسان ها
مثل  می شود عارض  ایشان  بر ِزه  دردهاي  و اَلَم ها شده ، متحیر ایشان  و
روي هاي  و می اندازند حیرت  نظر یکدیگر بر می کشند. درد می زاید که  زنی 

می باشد. شرمسار روي هاي  ایشان 



ششم ٤٣ُمهر

براي می باشد.» شرمسار روي هاي  ایشان ، کنید:«روي هاي  توجه قسمت این به ٣٢٩
کنید. توجه دهم، شرح را مطلب این می خواهم پرداخت. خواهیم مطلب این به دقایقی

جهان  تا می آید ستم کیشی  و خشم  شدت  و غضب  با خداوند روز اینک 
نماید. هالك  میانش  از را گناهکاران  و سازد ویران  را

است. سراسري قولی به و فراگیر پدیده اي از سخن پیداست چنانکه «جهان»، ٣٣٠
کنید. توجه اینک

و داد. نخواهند را خود روشنایی  برج هایش  و آسمان  ستارگان  که  زیرا
نخواهد را خود روشنایی  ماه  و شد خواهد تاریک  خود طلوع  وقت  در آفتاب 

تابانید.
ایشان  عصیان  سبب  به  را شریران  و گناه  سبب  به  را مسکون  ربع  من  و

و… داد خواهم  سزا
می گویند:«غرور.»-گروه [جماعت غر… کنم، تلفظ را واژه این چطور نمی دانم ٣٣١

کنم. تلفظ را واژه این نمی توانم می بینید تألیف.]
خواهم  زیر به  را جبّاران  تکبر و ساخت  خواهم  تباه  را متکبران  …[غرور]

انداخت .
دید. عینه به را بود گفته سخن آن از عیسی که چیز همان اشعیا کنید، توجه ٣٣٢
در شده درج  مصیبت این خدا می سازد. مکشوف باز ُمهر هفتمین که مسئله اي همان
باز او بر خدا کالم و بود نبی یک او بله، می سازد. زمین پاکسازي وسیله ي را ششم ُمهر

می گذرد. موضوع این از سال هفتصد و هزار دو بود. شده
چون سراسر جهان آمده اشعیا کتاب در چنانکه بگویم. را همین می خواهم حقیقتًا! ٣٣٣
ناله همه این می کشد. ِزه درد آفرینش همه ي می باشد، می کشد» زایمان درد که «زنی

شود. مادر است قرار که است زنی مانند طبیعت و زمین چیست؟ بهر از درد و
دیگر شهر هر مانند درست بگیریم. نظر در را خودمان شهر یعنی شهر همین بله، ٣٣٤

می خورد! چشم به تفاله و هرزگی و زناکاري و مشروب خواري پاتوغ هاي آن در
را آن خود چنانکه مکان، این پیِش سال هزار منظره ي خدا نگاه از معتقدم بله، ٣٣٥
نه می کرد، گذر اینجا از اُهایو رودخانه ي زمان آن است. پسندیده تر بود، داده شکل
پرسه اینجا بوفالو ها بود. پاك گناهی هر از دّره این سیالب. از نه بود خبري کانال از
و می کردند شکار را آن سرخ پوستان] از [قبیله اي کهن روزگار چروکی هاي و می زدند

نداشت. وجود مشکلی هیچ داشتند. بی دردسري زندگی 
خاکی، کره ي بر انسانی جمعیت تکثیر با شد. پیدا گناه انسان ورود با همزمان اما ٣٣٦
معتقدم من است. میان در آدمی پاي همیشه است، درست یافت. نمود بیدادگري و گناه

است! شرمساري مایه ي امر این
که ناحیه اي یعنی آریزوناست منظورم البته بودم خودم منطقه ي در پیش چندي ٣٣٧
جرونیمو درباره ي مطالبی کودکی زمان در من-من و می کنم. زندگی آن در اکنون هم
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سرخ پوستان قبایل از یکی [رئیس کوچیس و آمریکا] سرخ پوستان رهبران از [یکی
مردمان کردم. موعظه آنها براي آنجا می خواندم. کهن روزگار آپاچی هاي آن و آمریکا]

داشت. سراغ می توان که هستند افرادي بهترین از آپاچی سرخ پوستان هستند! خوبی
یادگارهاي و تن یادگاره ها همه ي آنها که جایی رفتم، اِستون تُمب به سپس و ٣٣٨
جرونیمو همیشه همواره، می دانید، به… کردم نگاه من و می دارند. نگه را جنگ زمان
شکی مسئله این در بود. آمریکاییان اصیل ترین از او نظرم به می کنند. قلمداد خائن را
دیگري شخص هر که کاري می جنگید، خویش حقوق حفظ براي تنها او نیست! روا
بماند. مصون آلودگی از سرزمینش می خواست او داد. خواهد انجام شرایطی چنین در
هر و زناکاري سوي به را او دختران و فرزندان کنید؛ نگاه سرزمین همین به اینک و
سفیدپوست انسان شدند. فضا آن وارد سفیدپوستان و می کشانند دیگري ناپسند امر

است. فرومایه
زیست محیط  پاسدار او می کوشد. زیست محیط  از حفاظت در سرخ پوست یک ٣٣٩
را بود هرآنچه طایفه کل می کشت را بوفالویی سرخ پوست یک وقتی است. خود
دیگر چیزهاي یا و چادر یا لباس کردن درست براي بوفالو پوست از آنها می خوردند.
شلیک آنها به نشانه گیري [تمرین] براي تنها سفیدپوستان ولی می کردند. استفاده

است! شرم آور می کردند،
به شکار آفریقا در می کرد عنوان که کردم مطالعه مقاله اي روزنامه ها از یکی در ٣٤٠
آنجا به غیره و گودفِري آرتور [مانند] افرادي توصیف این با می شود! یافت فراوانی
شلیک چیزها دیگر و فیل ها به دیگر وسیله هاي و هلیکوپترها داخل از و می روند
خسته زندگی از چنان که می خورد چشم به پیري فیل ماده از تصویري می کنند.
او می کوشیدند نر فیل دو و بود. جاري صورتش روي بر اشک هایش گویی که بود
ورزش کار این نیست. بیش گناهی کاري چنین پیداست باشد… دارند نگه سرپا را

نمی شود. محسوب
دست این از کارهایی و شکار می روم، آنجا به بشارتی سفر مناسبت به هرگاه ٣٤١
شلیک از پس و بودند آمده آنجا به که دیدم را سفیدپوست شکارچیان می دهم. انجام
جوان گوزن ده تا هشت گاهی و می بریدند. خود براي را پشتی قسمت تنها گوزن ها به
همه به خود مادر کردن پیدا براي بچه گوزن ها و می کنند. رها همان جا و می کشند را
و قتل کاري چنین معتقدم من است؟ ورزش کاري چنین شما نظر به آیا می دوند. جا

نیست. بیش جنایتی
بکر مناطق به دسترسی امکان که جاده هایی کانادا در زنده ام که زمانی تا امیدوارم ٣٤٢
بدترین آنها بله. برسد. آنجا به آمریکاییان دست مبادا نشود ساخته می کند، فراهم را

دیده ام. خود عمر در که هستند ورزشکارانی
چنین هرچند می شود، پیدا نجیب و خوب افراد هم باز نیستند. بد همه  البته ٣٤٣

شده اند. انگشت شمار دیگر افرادي
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می بندند. گلوله باد به را جنبنده اي هر می خواهد دلشان که شکلی هر به آنها ٣٤٤
در نیست. بیش سنگدل فردي است. درست نیست. بیش قاتلی شخصی چنین آري.

می کنند. شکار هم، شکار فصل از خارج
گفت:«من او شدم. همراه راهنماها از یکی با بودم که آالسکا در خوب، بسیار ٣٤٥
منظورم کرد…. خواهم برخورد گله هایی با بروم آنجا اکنون هم اگر می کنم… جمع آوري
با گوزن ها آن می شوند. پیدا آنجا در که شمالی گوزن هاي بلکه نبود معمولی گوزن هاي
درآمدند، پا از یکجا می خورد چشم به شاخ هایشان در که پنجاه کالیبر تفنک گلوله هاي
گله ي خود هواپیماي داخل از و شدند آالسکا یعنی منطقه آن راهی آمریکایی خلبانان
کار این هستند.» مقصر باره این در آنها کردند، مسلسل باران را شمالی گوزن هاي

کشتار. یعنی
سرخ پوستان کرد. خواهند گرفتار را سرخ پوستان بوفالو ها کشتن با می دانستند آنها ٣٤٦
به او شد. تسلیم ناچار به کوچیس دلیل همین به می کشیدند. گرسنگی مرگ حد تا
بودند. مرگ حال در گرسنگی از خود افراد همه ي و فرزندان سایرین، و امیران اتفاق
به قطارها در دشت نشینان و بیل بوفالو اتفاق به اروپایی تبارها]، [از بزرگی جمعیت
آنها می کشتند. را بوفالو رأس پنجاه چهل، ظهر از بعد هر و می شدند سرازیر آنجا
وحشتناك! چه رفت. خواهند بین از سرخ پوستان بوفالو ها انقراض با که می دانستند
از موضوع ماست. پرچم روي بر ننگی لکه ي سرخ پوستان با آنها رفتار که راستی به

است. قرار این
خدا که فرامی رسد مقدس:«ساعتی کتاب گفته ي به که باشید داشته یاد به اما ٣٤٧

گرفت! خواهد دربر سراسر را جهان امر این و می کند.» نابود را نابودکنندگان
را فینیکس منطقه ي باال از بودم که آنجا در پیش چندي بنگرید. دّره ها این به ٣٤٨
فینیکس تماشاي به و نشستیم آنجا رفته باال جنوبی کوه  از همسرم با کردم. تماشا

نیست؟» وحشتناك گفتم:«مگر شدیم. مشغول
چیست؟» منظورت پرسید:«وحشتناك؟ همسرم

خداوند نام و می کند] [بیداد لعنت الکل نوشی، زنا، چقدر دّره این در گفتم:«گناه. ٣٤٩
هزار پنجاه یا چهل و صد کمابیش منطقه این جمعیت بسا چه می شود. برده باطل به

باشد!» نفر هزار دویست حتی یا و
پیدا کهور درخت شماري و کاکتوس جز چیزي پیش سال هزار یا گفتم:«پانصد باز ٣٥٠
رودخانه ها ماسه اي بستر هاي کنار در که آمریکایی پیر گرگ چند همین طور و نمی شد
که:«خدا دادم ادامه و می رفتند. سو آن و سو این جویبارها بستر امتداد در همان جا و

بود.» ساخته شکل این به را اینجا
همه جا خیابان ها کرد. آلوده سراسر را زمین او کرد؟ چه او شد. وارد انسان اما ٣٥١
آنها براي امکان این شده اند. آلوده سراسر رودخانه ها و فاضالب ها…. کثیف هستند.
انواع به که بسا چه کنید پرهیز نیز آبی چنین از قطره اي از حتی است بهتر نیست…
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سراسر بلکه اینجا تنها نه کنید. نگاه آن به می کنید؟ مالحظه شوید. گرفتار بیماري ها
است. شده آلوده چیز همه و دنیا

نرم پنجه و دست ِزه درد با یکسره… دنیا کند!) رحم (خدا طبیعت عالم یا دنیا بله، ٣٥٢
چیست؟ مشکل می کشد.» ِزه «درد اشعیا گفته ي به و تقالست حال در دنیا می کند.
همه ي که می کند تقال باشکوه هزاره ي جهت نوینی دنیاي کردن متولد براي در… آن
خواهند گناه نه که نوین مردمانی براي نوین جهانی کردن متولد حال در آن…؟… جاي
رنج در ما دلیل… همین به می کشد. زایمان درد او است. درست آالیندگی. نه و کرد
توجه ناله. و است ِزه درد همه جا شود. حاصل عروس که باشد هم]، [نیز مسیح هستیم،

است. وقوع شرف در چیزي کنید،
می شکافد، میان از را آن زمین لرزه برادر، اي می آید. فرود دنیا بر ششم بالي و ٣٥٣
می شود. نو زمین چنین این و می شوند فعال آتشفشان ها می خورند، تکان ستارگان
حال در سو هر از جانب، هر از دنیا می شکافد. را زمین هسته ي جدید گدازه اي

می چرخد. خود دور به فضا آن در و است فروریختن
فردوس آنجا زمین، به خود عروس و عیسی بازگشت زمان در که است گفتنی و ٣٥٤
و دوستان همراه به نبرد جنگجویان کهنه آن بود، خواهد زیبا چه شد. خواهد الهی
خواهد پُر را فضا فرشتگان لشکر سرودهاي رفت. خواهند راه آنجا در خود عزیزان
شو خداوند شادي وارد شد. انجام خوبی به چیز همه من وفادار و امین «خادم ساخت.
بغلتاند، را گناه توپ حّوا اینکه از قبل را این باید شما شده، دیده تدارك برایت که

بله. باشکوه! چه آمین! می داشتید.»
عصر انتظار در جهان که راستی به آقا. بله، آمد. خواهد بار به چیزي ششم ُمهر از ٣٥٥

است! ناله و درد سراسر باشکوه هزاره ي
چندي کنم فکر است! کرده اشباع آلودگی یکسره را کنونی دنیاي که واي ولی ٣٥٦
فروپاشی موعظه ي ام موضوع کردیم، صحبت باب همین در خیمه در همین جا پیش
دقت پس است. توجه و دقت درخور دنیا فروپاشی این ماهّیت بود. همین بود. دنیا
حال در دنیا است. چنین قطعًا، است. شده فراگیر دیگر فروپاشی روند این که کنید

آقا. بله، است. فروپاشی
از حاکی که دهم نشان را دالیلی شما به دهید اجازه کنید. دقت چهارچوبش به ٣٥٧
آهن چون عناصري از دنیا چهارچوب است. رسیده جایی چنین به دنیا که است این
جنگی وسایل جهت به و صنعتی دالیل به زیرزمینی مواد است. یافته تشکیل برنج و
هیچ کشور از بخش این در پیش چندي تا بله که… است آماده زمانی تا شده  استخراج
زمین داد. رخ آن اطراف و لوئیس ِسنت در روز آن اینکه تا بود نداده رخ زمین لرزه اي

می کنید؟ توجه کرده اند. استخراج دلش از را چیز همه می شود. سست بسیار
به کنید دقت که آن بر حاکم نظام به است، تباه سراسر آن بر حاکم سیاست ٣٥٨
است سست بسیار اخالق به پایبندي می شود. پیدا جمع آن در شریف شخصی ندرت
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بر حاکم مذهب قطعًا. کنید؟ مالحظه است. داستان خالصه ي این ندارد. وجود اصًال یا
آقا. بله، است. منحط آن

حکم در ششم ُمهر گشایش و می شود. گشوده ششم ُمهر زود بسیار ترتیب این به ٣٥٩
منتقل آن از پیش تر عروس است! مهیب بسیار امري که بود خواهد داستان پایان
یابد. استقرار آن در تا شده خود مکان راهی پیش تر شهربانو اینک… او شد، خواهد
که شرایطی در است. درآمده بزرگ شهریار نکاح به شهربانو امور، این وقوع زمان در
کرد. خواهد طغیان طبیعت هستند، رحلت آماده ي و شده ُمهر  بنی اسرائیل بازماندگان

باشکوهی! زمان چه
که می شود کسانی از سخن کنید. توجه ششم ُمهر گشایش درباره ي آیه آخرین به ٣٦٠
آفتاب می کردند، معجزه دوره آن سراسر در خود حضور زمان در نبی دو آن که هنگامی
الهی کالم وعظ به باز بودند، داده انجام دست این از کارهایی و می کردند خاموش را
تا می گریند «آنها کنید، توجه چنانچه بودند. خندیده زنده خداي تأیید شده ي کالم و
مخفی خندیدند، آن به که کالمی از کنید، توجه کنند.» مخفی را آنها کوه ها و صخره ها
او کنید.» مخفی غضبش و بّره از را «ما می بینند. را او بازگشت اینک زیرا می شوند
مجسم کالم اینجا و بودند. خندیده کالم به آنها می کنید؟ مالحظه است. کالم خود
ساختند جوك برایش و خندیدند آن به دادند، قرار تمسخر مورد را آن آنها بود. شده

می شود! حاضر آنها برابر در تن گرفته کالم خود اینک ولی
خیلی دیگر توبه براي نبود. آنها براي توبه امکان دیگر زیرا نکردند؟ توبه چرا ولی ٣٦١
خود کار سزاي درباره ي آنهاست. انتظار در مجازات که می دانستند آري، بود. شده دیر
آن مورد در و بودند نشسته جلسه همین مانند جلسه اي در افراد این بودند. شنیده
یعنی بودند، کرده اِخبار انبیا که چیزهایی می دانستند و بودند. یافته آگاهی الهی امر
افراد این می شود. محقق دیدگانشان برابر در اینک بودند، نپذیرفته که امري همان

بودند. زده پا پشت رحمت به بار واپسین براي
باقی شما براي محکومیت و داوري جز چیزي می کنید رد را رحمت که هنگامی و ٣٦٢

کنید. فکر آن به دارد جا پس دارد، پی در سزایی چنین رحمت نپذیرفتن نمی ماند.
این در و پناهگاهی. نه و داشتند مفّري نه بودند. وضعیتی چنین در مردم آن و ٣٦٣
که می کردند مسئلت کوه ها و صخره ها از گریه… با می گوید:«آنها مقدس کتاب قسمت
بودند توبه طلب در آنها کنید.» پنهان بّره غضب از روي… از را ما و آیید فرود ما بر
از آنها بود. آمده خود خاصان مطالبه ي براي پیش تر بّره باشید کرده دقت چنانکه اما

بود. شده دیر دعا براي دیگر اما کردند دعا می کردند. تمّنا کوه ها و صخره ها
اما و می شود. پیشکش مردم به خدا رحمت و نیکویی اینک خواهر، برادرم، ٣٦٤
فرصت ما که باشد شده، نابینا امر آن به نسبت سال هزار دو کمابیش بنی اسرائیل
امر آن آیا کرده اید؟ چنین آیا شمرده اید؟ مردود را رحمت آن آیا باشیم. داشته توبه

کرده اید؟ رد را الهی
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هیچ نزد پرسش این پاسخ می روید؟ کجا به آمده اید؟ کجا از هستید؟ ِکه شما ٣٦٥
آگاهی کسب او از درباره  اش که نیست عالم این در شخص هیچ نمی شود، پیدا پزشکی
روشن را شما آخرت و منشا کیستی، کتابی هیچ مقدس، کتاب این از جدا کنید.

کرد. نخواهد
که است روشن شما جاي به بّره خون شدن عمل وارد بدون می دانید، اکنون، ٣٦٦
حداقل ترین داد، انجام شما براي را کار این خدا اگر پس درمی آوردید. سر کجا از
همین در ما از خدا توقع خداست. عمل پذیرش دهیم انجام می توانیم که چیزي

می شود. خالصه
بال آن مورد در باید ناگزیر دهم بسط بیشتر را مطلب این چنانچه پایه، این بر و ٣٦٧
از بیشتر نمی توانیم اکنون و کرد. خواهم چنین شب فردا جلسه ي در که کنم صحبت
به بعالوه یک گذاشتم، عالمت را آن اینجا شوم. مطلب عمق وارد و دهیم توضیح این

کرد. خواهم صبر فردا تا پس کنید. توجه می کنم.» تمام را مطلب «اینجا که معنی
کنیم. خم را خود سرهاي اکنون

شما… اگر نپذیرفته اید! را می کنم صحبت او از که خدایی محبت آیا عزیز، دوستان ٣٦٨
غضب و داوري به باشید نپذیرفته را الهی رحمت و محبت اگر کنید. گوش تمام دقت با

شد. خواهید گرفتار الهی
قرار بودند، آن در عدن باغ در حّوا و آدم که موقعیتی همان در امشب شما و ٣٦٩
طرح یا بروید حیات درخت سوي به می توانید برخوردارید. انتخاب حق از گرفته ا ید.
جسمانی سالمت و برخوردارید عقل نعمت از که زمانی تا امروز اما برگزینید. را داوري
از چرا نکرده اید چنین تاکنون اگر بپذیرید، را آن و برخاسته می توانید دارید عقالنی و

نمی کنید؟ استفاده فرصت همین
اگر نکرده اند؟ چنین حال به تا که هستند عزیزانی حاضر جمع میان در آیا ٣٧٠
اکنون کن. دعا برایم برانهام، بگویید:«برادر و کرده بلند را خود دست تنها است چنین
اینک… که باشید داشته یاد به دوستان بیاید.» این نمی خواهم کنم. چنین می خواهم

دارم… است. خوب دهد. برکت شما به خدا
قولی به و نبود من تفکر این من-من… نیست. باره این در من شخصی نگرش این ٣٧١
اندکی دارد. آگاهی آن از روح القدس و است امر حقیقت این نیاورده ام. در خودم از
مطرح جلسات همین در که بردارم رازي از پرده برایتان شب فردا مایلم باشید، شکیبا
صحبت داده روي آنچه درباره ي خیر، یا دیده اید را آن تاکنون که دارم تردید بسیار شد.
کسی که کردم دقت شب هر و بود. شده پیدا شما برابر در که است چیزي این می کنم.

می کنید؟ مالحظه می بینم.» را این بگوید:«من چنین پاخاسته به
از و نشده متولد دوباره اگر نیستید، الهی خون آن زیر یا نیستید مسیحی اگر ٣٧٢
الهی امر آن مبادا که می کنم خواهش و دارم تقاضا شما از نشده اید، پُر روح القدس

کنید. رد را
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تعمید او نام در یعنی نکرده اید اقرار و اعتراف مسیح عیسی نزد زبان به اگر ٣٧٣
آب هستید، پذیرا چنانچه نداده اید، گواهی وي رستاخیز و تدفین و مرگ به و نگرفته اید

است. آماده آنجا چیز همه و وسایل و لباس ها هستند. شما منتظر عزیزان است. آماده
تا تنها بسا چه بگیرد. آغوش در را شما است آماده گشاده دستانی با مسیح اینک ٣٧٤
شما فرصت آخرین این است ممکن باشد. شما حال شامل رحمت این دیگر ساعت یک
تا مهّیاست، شما براي امکانی چنین که هنگامی تا نزند. را شما قلب دِر دیگر او و باشد

که… زمانی تا اکنون نکنید؟ را کار این چرا دارید، را آن یاراي که زمانی
رسم این هم ما است. قربانگاه به جماعت فراخواندن معین، و مرسوم روش می دانم ٣٧٥
بسیار مذبح اطراف و اینجا اکنون هم ولی است. هم پسندیده بسیار و می آوریم جا به را

دهم. انجام را کار این نمی توانم که حدي به است شلوغ
می شد عنوان جمله این رسوالن روزگار در بگویم. را این دارم دوست اما ٣٧٦
کاش اي می کنید؟ مالحظه گرفته اند.» تعمید آوردند ایمان که کسانی که:«همه ي
امر این است. همین شرطش می دادید. جا خود وجود عمق در را سخن این راستی به
گفتم که همان طور درست است. برانگیز احساس  هرچند نیست احساس از برخاسته
گناه، از مظهري و نما بلکه نیستند گناه نفسه فی مشروبات نوشیدن و کشیدن سیگار
در هرگاه می کنید؟ مالحظه می کند. آشکار را شما بی ایمانی تنها گناه آلود کارهاي
که جایی همان در می توانید اصوًال پیداست چنانکه و بیاورید ایمان خود باطن و دل
پذیراي خود وجود و دل همه ي با اینکه شرط به آري دهید، انجام را کار این نشسته اید،

داد. خواهد رخ اتفاقی همان جا در باشید، امر آن
حرکت ضمن آنگاه باز خیزید. پا به داده، رخ آنچه بر گواه مقام در می توانید آنگاه ٣٧٧
کنم، ثابت می خواهم دهم، نشان جماعت به گفت:«می خواهم خواهید آب سوي به
براي اکنون داشت. خواهم جاي عروس در که کنم بلند را خود شهادت می خواهم

می ایستم.» تعمید
از یکی نبود اما خوب. بانوانی هستند، بسیاري خانم هاي دنیا در امشب می دانم ٣٧٨
خوب بانوان این از یکی من همسر می شود. من دلتنگی مایه ي ویژه شکل به بانوان
همسرم وقتی اما نبودند من همسر ایشان زمانی می رود. خانه به من همراه ایشان است.

کردند. اختیار مرا نام شدند
اما می شود یافت دنیا در کلیسا بسی عبارتی به بسیاري، زنان برمی گردد. اینک او ٣٧٩
کسانی «خدا می گیرد. را مسیح نام بانو آن گرفت. خواهد را خویش همسر سراغ تنها او
الهی حریم وارد می توانیم چگونه اما می آورد.» وي همراه به را هستند مسیح در که

گرفته ایم.» تعمید بدن یک در ما همه ي روح یک «با شویم؟
افراد بیرون، در چه داخل در چه کنید. دعا نیز شما می کنیم، دعا وقتی اکنون ٣٨٠
حینی که، حالی در اکنون اما ایستاده اند. خیابان ها در یا اطراف در و اتاق ها در بسیاري
قربانگاه را خود قلب اما فرابخوانیم. قربانگاه به را شما نمی توانیم عزیزان… شما که
با دارم. ایمان الهی امر این به عیسی، خداوند بگویید:«اي خود قلب در و بسازید.



شده٥٠ گفته کالم

نمی شود که کوچکی اتاق در یا مانده ام. بیرون همین جا شبانگاهی هواي این وجود
من-من-من-من-من نشسته ام. جماعت این میان در اینجا بودم. کشید، نفس راحت

دهم.» دست از را فرصت این نیست روا دهم، دست از نمی توانم باشم… نمی خواهم
که است گواه خود خداوند است. حقیقت عین این کردم، عرض دیشب چنانکه ٣٨١
در نمی گویم.» گفت:«دروغ پولس که همان طور است. حق سراسر کردم اعالم آنچه
درگذشته مردمان آن به و می نگریستم و داشتم حضور آنجا بود که هرآنچه یا رؤیا آن
عزیزم خواهر و برادر اي بود. واقعی اینجا در من حضور مانند درست فضا زدم؛ دست
و نشسته اید موعظه ها  پاي هم که می دانم نکنید. را کار این دهید، دست از را آن مبادا
اجازه اما است. خورده گوشتان به غیره و روایت ها همین طور و حرف آن و حرف این
باشم. گفته شما به است، حق که می دانم که… است این نظرم کنید. گوش فقط دهید…
مبادا پس کنم. عنوان واضح تر را آن نمی توانم من-من که کنید مالحظه فقط… شما

شماست. با تصمیم بمانید. جا در
کنیم. دعا اکنون

به که دارد قرار دستمال هایی از جعبه اي من روي پیش اینجا عیسی خداوند اي ٣٨٢
می گذارم، آنها بر را خود دستان می کنم، دعا آنها براي که حالی در می شود. داده بیماران
مریضان بر برده، فوطه ها و دستمال ها پولس بدن گفت:«از مقدس کتاب چنانچه

می شد.» ظاهر بزرگی نشانه هاي و می شدند اخراج ایشان از پلید ارواح و می گذاردند
توجه با بود. شده روشن آنها بر او، در خدا روح حضور و دیده را پولس مردم زیرا ٣٨٣
کهن آن او است. غریب و عجیب مردي او که می دانستند می گفت کالم از او آنچه به
جا مسیح در و می ساخت زنده و برمی گرفت عبرانی کلیساي متن از را عبري سخن
شگرف کارهاي خدا که می دیدند و بود. مرد آن در خدا که می دانستند مردم می داد.
و می داد رخ می کرد، اِخبار پیش از که اموري می رساند، انجام به او طریق از بزرگ و

می دانستند. خدا خادم را او مردم
تفقد مورد کالم، به احترامشان خاطر به را مردمان این که می کنم دعا خداوندا، ٣٨٤
می باشند عزیزانی حاضر جمع از خداوندا دهی. شفا عیسی خاطر به را آنها و دهی قرار
است. پنطیکاست روز در رسول پطرس پیغام شنوندگان حال تداعی گر حالشان که
کالم چگونه و می داد قرار مرجع را کالم چگونه رسول پطرس می کردند] مالحظه [آنها
چنین واپسین روزهاي در یوئیل گفته ي گفت:«به چنین او و می کرد! مطرح را خدا
و آورده ایمان آن به نفر هزار سه و است.» همان این و داد. خواهد رخ چیزهایی

گرفتند. تعمید
تافته ي جدابافته که نیست دلیل این به و ایستاده ایم. تو فیض به امروز پدر، اي و ٣٨٥
در انسان) یا گوساله، یا شیر، روزگار مانند (درست که است خاطر این به بلکه هستیم
چنین در ما است. کنونی روزگار مربوط مسح همان این می بریم. سر به عقاب روزگار
که شود ثابت تا است ویژه زمان این براي روح القدس کار این می کنیم. زندگی زمانی
کارهایی همان او کرده ایم مشاهده همین جا روند این در چنانکه نیست. مرده  عیسی



ششم ٥١ُمهر

ساخت. محقق را داد خواهد انجام شامگاهی روشنایی  شدن نهان از پیش بود گفته که
شود، گرفته عکسش داد] [اجازه و آمد فرود پژوهش فضاي در الهی امر آن که دیدیم
کرد، راهنمایی را اسرائیل فرزندان که است الهی بزرگ آتشین ستون همان از سخن بله

کرد. مالقات راه در را پولس که بزرگی آتشین ستون همان
برکت به او و کرد هدایت بیابان در را موسی آتشین ستون می دانیم چنانکه و ٣٨٦
مسح از زیرا نوشت، را مقدس کتاب نگاشته هاي از شماري آتشین، ستون همان حضور

بود. برخوردار کالم
کتاب از زیادي کتاب هاي او و آمد فرود پولس بر دمشق راه در آتش ستون همین ٣٨٧

می شوند. نامیده خدا کالم اینک که نوشت را مقدس
به همین طور و کالم از برخاسته دلیل با آتش ستون همان خداوند اي اکنون و ٣٨٨

می سازد. متجلّی ما چشمان برابر در را کالم علمی، پژوهش هاي واسطه ي
باشد نکنند! درنگ اینکه تمّنا خداوندا، شوند بیدار بی درنگ مردم بگذار خدایا، ٣٨٩
خود، راه در روشنایی این با مالقات مجرد به دارد، قرار حیات دفتر در نامشان که آنانی
زود خیلی او روز، آن در چاه کنار در بی ادعا بینواي زن آن مانند درست دریابند. را آن

است. مقدس نگاشته ي از سخن که دریافت و داد تشخیص
خود قلب در را تو ساعت این در که کسانی تمام تا می کنم دعا پدر اي اکنون و ٣٩٠
با را گناه دیگر که بپذیرند قلب در همیشه براي و بعد به لحظه این از درمی یابند،
آمرزش براي مسیح عیسی نام در تعمید یعنی زبان به اقرار براي و نیست. کاري آنها
دهند، نشان الهی بخشش به نسبت را خود ایمان چنین این تا شوند آماده خود گناهان

برگرفته  اند. را مسیح عیسی نام کار این با آنها
خداوند خدمت براي باشد فرما افاضه عزیزان بر را روح القدس یعنی روغن پدر، اي ٣٩١
بر زیرا کنند کارگري تباهی روزگار یعنی واپسین روزگار این در و گردیده مستعد خدا

شود. راهی کلیسا است ممکن آن هر و داریم. اندکی زمان که باوریم این
خدا تخت از قربانی، تخت همان یا برین قدس ترك با بّره است ممکن آن هر ٣٩٢
خواهد فرجام چیز همه دیگر هنگام آن در و شود برون دارد قرار قربانی که جایی
سپس و رسید. خواهد پایان به جهانیان براي امیدي هر در، شدن بسته با آنگاه یافت،
درست شدید بسیار تکان هاي و-و زلزله ها دید، خواهد خود به هولناك چیزهاي دنیا

و-و… شد. رستاخیز زمان در که همان طور
خواهد همان مقدسان رستاخیز زمان در باز شد، مسیح رستاخیز هنگام در چنانکه ٣٩٣

هستیم. شادمانی روز آن فرارسیدن منتظر شود. چنین آن هر بسا چه خداوندا، شد.
بگیر. آغوش در را خود کوچک بّره هاي بگیر. آغوش در را فرزندانت اکنون پدر اي ٣٩٤
اکنون خداوندا یابند. قّوت خدمت براي تا ده خوراك کالم از را آنها و کن. عطا را این

کن. اجابت را دعا این می سپاریم. تو به را آنها
کنید، پایداري دعا در می کنید، دعا گفتی:«وقتی ١١ باب مرقس در تو پدر اي ٣٩٥

یافت.» خواهید را می طلبید که هرآنچه باشید داشته ایمان
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در را ُمهرها این همین طور و سالیان خالل در را امور این آنکه به قلبم همه ي با و ٣٩٦
به ساعتی در دارم، ایمان تو به خدا خداوند اي [می گویم]، ساخت مکشوف هفته  این

است. شده نزدیک آمدنت زمان می کنیم فکر آنکه از بیش که می بریم سر
از حاصل شناخت اساس بر لحظه این در فرمایی. اجابت را دعایم اینکه تمّنا ٣٩٧
را ما ارتباطی وسایل طریق از که خدا شده ي خوانده فرزنِد هر شده، مکشوف کالم
روشنایی بگذار پدر، اي می طلبم. خدا ملکوت براي را… می کند تهیه نوار یا می شنود

آمین. عیسی. نام در می سپارم، تو به را آنها بدرخشد. شامگاه
ایستاده  اند؛ بیرون که عزیزانی و سالن در حاضر عزیزان تمام به خطاب اکنون ٣٩٨
طالب که شمایی و نیست کاري شما با را گناه دیگر که نکرده اید اقرار حال به تا چنانچه
هستند آماده عزیزان استخر… پذیرفته اید. مسیح عیسی در را آن و هستید خدا رحمت

باشد. امکانش که زمان هر یا فردا امروز، دهند، تعمید را است تعمید خواهان هرکه تا
آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت شده اید؟ مستفیض ششم ُمهر از آیا ٣٩٩

[«آمین.»] آورده اید؟ ایمان آن به آیا [«آمین.»] می بینید؟ گشوده را ُمهر اکنون هم
خداوند ساعد که  کیست  و نموده؟  تصدیق  را ما خبر که  است:«کیست  آمده چنین ٤٠٠
داشته ایمان شده اعالم آنچه و خبر به می کنید؟ مالحظه آیا باشد؟» شده  منکشف  او بر
منکشف خدا کالم الهی، ساعد آن شد. خواهد منکشف خداوند ساعد آنگاه باشید

است. شده
پاسخ پرسش ها به باشد میّسر برایم که جایی تا فردا بامداد خدا، امید به اکنون ٤٠١
از من شب کرد. خواهم دعا سؤاالت مورد در توان حد تا شب مابقی قطعًا داد. خواهم
نخوابیدم یک ساعت از پیش تا دیشب نمی کشد. طول بیشتر سه ساعت تا یک ساعت

می کنید؟ دقت دارید؟ توجه بودم. مطالعه مشغول هم سه ساعت و
که است آن از کوتاهتر بسیار زمان است. درست بود. خواهم پاسخگو آن درباره ي ٤٠٢
ابتدا باشیم. داشته ایمان نیمه نصفه یا کرده بسنده فرضیه ها انواع یا سفیهانه امور به
تاکنون باشد. داشته جا هم خدا کالم فضاي در باید دیدنش از پس و می بینم را چیزي
آنها پایان تا آغاز از که می دانید گرفته اند. جا کالم فضاي در سراسر رؤیاها خدا فیض به

شد. برجسته موضوع پیوستگِی چنین-چنین و کرده ام مرتبط هم به را
بسنده موضوع از خویش دانش بیان به نمی شود باشد. خداوند سخن و قول باید آن ٤٠٣
من به خدا آنچه از و است کالم این و است. خداوند قول همان خدا کالم زیرا کرد
این به خود باشد دهم. نشان شما به تا می گذارم هم کنار را آنها و می گویم سخن داده

می کنید؟ مالحظه است. خداوند قول همان این که برسید آگاهی
کرد عطا من به خدا که مکاشفه اي و راستاست. همین در کالم از برآمده پیغام ٤٠٤
است ناسازگار هم خودم پیشین نگرش با است، ناسازگار ما همه ي پیشین نگرش با
که شد روشن اکنون هم اما بودم. نکرده واکاوي را موضوع چنین این حال به تا زیرا
مالحظه خداوند. قول چیست؟ مقدس امر آن ماهّیت و دربردارد. را واحد چیز یک آن
ولی داشت وجود گشوده اي فضاي ساعت این تا است. درست سراسر پس می کنید؟
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الهی امر این درباره ي مبحث کامل طور به شکل این به خویش، حضور فیض به خداوند
این-این است. ترتیب همین به می یابید، بصیرت آن به نسبت پس می کند. جمع را

دارم. دوست خود وجود همه ي با را او می دارم! دوست را او است. خداوند خود
نفر چندین شویم. حاضر مذبح پاي نتوانستیم شما… باشید، داشته یاد به اکنون ٤٠٥
به و است شخصی امر یک این کنید، توجه حال کرده اند. بلند را خود دستان عزیزان از

می کنید؟ مالحظه شماست. شخص خود با انتخاب برمی گردد. شما خود
و جّد خود توان همه ي با باید شما شخِص خوِد که شده نزدیک چنان ساعت آن ٤٠٦
جهد و جّد خود کنید، مالحظه کند. وادار حرکت به را شما کسی نباید و کنید جهد
بیرون مرا خداوندا، بمانم. بیرون نگذار «خداوندا بکوشید سخت شدن درون براي و کنید

می کنید؟ مالحظه می شوند.» بسته درها شوم، وارد نتوانم اگر نکن. رها
کوبیدند. در بر آنها و کرد چنین نوح زمان در او بست. خواهد را در خدا روزي ٤٠٧
[جماعت است؟ درست تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر بر بار چند برانهام [برادر

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
است؟ درست هفتم.» پاس گفت:«در مقدس کتاب باشید، داشته یاد به حال ٤٠٨
چهارم، سوم، دوم، یکم، پاس در برخی تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
«داماد که می شود بلند اعالنی هفتم، پاس در اما برد. خوابشان هفتم ششم، پنجم،

بشتابید.» پیشوازش به می آید!
داریم.» نیاز روغن آن از مقداري به گفتند:«اکنون خفته باکره هاي ٤٠٩

می خواهید روغن اگر دارم. را مقدار همین دارم. خود اندازه ي گفت:«به عروس ٤١٠
بطلبید.» را آن و بروید خود

و لوتري ها مشایخی ها، بنگرید، اسقفی ها به نمی بینید؟ را خفته باکره ي مگر ٤١١
برخورداري براي جهد و جّد جاي به که اینجاست مشکل و هستند. تالش در که دیگران

افتاده اند. تکاپو به زبان ها به گفتن سخن تجربه ي براي روح القدس، از
تقاضاي براي کلیسا به آمدن ولی می گویند سخن زبان ها به آنها از بسیاري هرچند ٤١٢
برایشان تا می کنند دعوت خود خانه هاي به مرا پس آنهاست سرافکندگی مایه ي دعا،
به تکلم این خواند؟ روح القدس را این می شود توصیفی چنین با باز آیا کنم. دعا

می کنید؟ مالحظه نیست. روح القدس ولی زبان هاست
که می دانید خودتان بله ، دارم. ایمان می کند، تکلم زبان ها به روح القدس اینکه به ٤١٣
روح میوه ي آقا. بله، می شود. پیدا نیز الهی امر آن جعلی شکل اما دارم. ایمان آن به
نه است. درخت ماهّیت دهنده ي نشان درخت میوه ي است. آن ماهّیت احراز کننده ي

میوه! بلکه درخت پوست
وارد آنها وقتی و است. رسیده خود آخر زمان به دنیا باشید داشته توجه اکنون ٤١٤
دارم باور یافته ام. را آن که دارم ایمان حاال خوب، می گویند:«بسیار و رفته می شوند،

کرده ام.» دریافت را آن بله، یافته ام. را آن
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پیش چندي شود. سردرگمی باعث مبادا کنم پرهیز مطلب این بیان از است بهتر ٤١٥
مطلب پذیراي که می گویید اگر من-من… کردم صحبت شدن ربوده چگونگی درباره ي
دقت کنید. نگاه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت نیست. مشکلی شده اید،

دارد. بستگی ما به این بلی، کنید.
کرد فکر خویش دعاهاي از پس خفته باکره ي که است توجه درخور کنید، توجه ٤١٦
امر آن بود. شده راهی پیش تر عروس اینکه از غافل برگردد، خود جاي سر می تواند که
دل در دزد آمدن تداعی گر امر این شود، باخبر خفته باکره ي بی آنکه بود آمده الهی
آنها داد؟ رخ چه افتاد؟ اتفاقی چه و می کنند. درها کوبیدن به شروع آنگاه است. شب
فشار و شیون گریه، مقدس:«آنجا کتاب گفته ي به شدند. عظیم مصیبت دوره ي وارد

مگرنه؟ بود.» خواهد دندان
دقت پس بمانم، تنها اینجا در بسا چه اما نیستم. آگاه وقوعش زمان از خواهر، برادر، ٤١٧
معتقدم من-من-من می کنید؟ مالحظه است. من گمان این که… است همان کنید.
هرچه آرامی به می کنم سعی می خواهم… روز هر من… است، نزدیک بسیار زمانش

وقتی… می دانید، که، هنگامی حاال و می کنید؟ مالحظه بردارم. گام تمام تر
عنوان هیچ به فقط… من-من آمد. من چشم به چیزي و افتاد اتفاقی امروز ٤١٨
کوچک نور آن داشت، حضور و بود آنجا خود او کنید. توجه بکشم، نفس نمی توانستم

است. حقیقت که می دانم اینجاست. آن و داشت. حضور آنجا
به نمی توانم.» نمی گویم. را آن من-من بگویم. را آن نمی توانم کردم:«خدایا، فکر ٤١٩
چه من! کردم:«خداي فکر برادر، زدم. قدم اطراف در و شدم خارج و رفته اتاق از بیرون
می رفتم دیگري چیز یا ماهیگیري به باید می کنید؟ مالحظه واي!» بکنم؟ می توانم کار

می کنید؟ مالحظه بگویم. شما به نمی توانم تو… تو… پسر، من… یا
می کنید؟ مالحظه آمین! سپاس! را خدا مگرنه؟ می کنیم. سپري را زیبایی اوقات ٤٢٠

است. سرور و شادي از سرشار قلبم کنید، توجه می بریم، سر به شگرفی زمان در
رفته اند دست از می دانم که نفري هزاران به و می اندیشم دنیا این به همین که اما ٤٢١
«چه می شود. خون دلم قولی به آنگاه نیست بیش تیره سایه اي آنها پوشش اینکه و
فریاد روح القدس که می کنید احساس خود قلب در کرد؟» می شود چه کرد؟ می شود
چنین باید می نگریست خود قوم و اورشلیم به ما خداوند وقتی کنید توجه برمی آورد.
فرزندان خواستم بار چند اورشلیم اي اورشلیم، گفت:«اي او بله، می داشت. حسی
باید نخواستید.» ولی می کند جمع را خود جوجه هاي که مرغی مثل کنم جمع را تو
نخواستید.» اما کنم جمع را تو خواستم بار می گوید:«چند روح القدس که کنید احساس

می کنید؟ مالحظه
کس، هیچ می داند. خدا هست، هرچه هستیم. چیزي آستانه ي در درست دوستان، ٤٢٢
وقوعش هنگام از احدي است. راز یک این می افتد. اتفاق موقع چه نمی داند کس هیچ

نیست. آگاه
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من ببینید.» را امور این تمام امور، این گفت:«همین که چنین ما به عیسی اما ٤٢٣
بردم. کار به را شیوه همین درست ٢٤ متی در او سخنان با ششم ُمهر مقایسه ي با
وقوع به و شده واقع امور این می بینید باشید:«وقتی داشته یاد به را او سخن این اکنون
همچنین و ٣١ و ٣٠ آیه ي کنید، نگاه زیر آیه ي به است.» َدر بر زمان آنگاه می پیوندند

.٢٣ و ٢٢ آیات به ادامه در
از اربعه بادهاي از را او برگزیدگان فرستاده، را خود فرشتگان گفت:«او چنین او ٤٢٤

است؟ درست آورد.» خواهند فراهم فلک کران به تا کران
یک…» بگیرید یاد فرمود:«اکنون باز

از بعد به دیگر خویش صحبت در او کرد. ذکر را عیسی مکث باید اینجا در پس ٤٢٥
ُمهرهاي خصوص در نمی کند. عنوان چیزي هفتم ُمهر درباره ي نمی پردازد. ششم ُمهر
در و می بندد را مبحث همان جا ولی گفت سخن ششم پنجم، چهارم، سوم، دوم، یکم،

نمی گوید. چیزي امر آن خصوص
مالحظه بیاموزید.» را َمَثل ها کنیم:«اکنون، توجه او پسین سخنان به دارد جا باز ٤٢٦
رخ امور او:«این گفته ي به ولی می کند. مطرح را َمَثلی ادامه در او می کنید؟

داد.» خواهند
آمدنت عالمت بود؟ خواهند چه نشانه ها… «این داد. پاسخ آنها پرسش سه به عیسی ٤٢٧

بود؟» خواهد چه زمان انتهاي عالمت بود؟ خواهد چه
هفتم… فرشته ي صداي و دنیاست. انتهاي و پایان همان واقع به ششم ُمهر و ٤٢٨
نخواهد زمانی دیگر که خورد قسم است زنده ابداالباد تا که او به و کرد بلند را «دستان

می شود. تمام می شود. زاده تازه اي زمین کنونی زمین از بود.»
چه باید «خداوندا، می لرزم. خود به َدر. بر درست می بریم، سر به مقطع این در ما و ٤٢٩
و مکان آن دیدن به می کنید؟ مالحظه دهم؟» انجام باید دیگري کار چه-چه کنم؟ کار
گفتم:«خدایا، خود به و می کردم. نگاه خود به و بودم آنجا کنید! فکر عزیز مردمان آن
تاالر در باید بشتابم. آنها یاري به باید من-من-من دهند. دست از را چیزي چنین مبادا
حرکت به تشویق را شما باید سازم، مخاطب را آنها و شوم نزدیک تر حاضران جمع به

شما… بکنید. را کار این مبادا کنم.»
مایه ي سخن این اما باشد.» کرده عطا را او پدرم اینکه جز نمی آید کس «هیچ ٤٣٠

آمد.» خواهند است داده من به خدا که آنانی که:«تمام می شود تسلّی
«و کنید. مالحظه دارند. وابستگی و دلبستگی فرقه اي نظام هاي به آنها مابقی اما ٤٣١
کرد.» اغوا را بود نشده نوشته بّره حیات دفتر در نامشان که زمین ساکنان همه ي او

است. دلخراش می بینید، هولناك! چه
به کنید. پایداري کالم در فقط و فقط و فقط و فقط که است همین کار چاره ي ٤٣٢
می کنید؟ مالحظه آورید. جا به را آن و کنید توجه کرد امر انجامش به خدا که آنچه

بیاورید. جا به را فرمود خدا که کاري هر
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آنگاه… دارند روشی چنین آنها عجب! می گویید:« و می کنید توجه آنجا به و ٤٣٣
فقط… این است!» هولناك

اکنون نیست! تشخیص قابل شما براي می آورد پدید وضعیتی چنین که کشاکشی ٤٣٤
می گویند:«برادر بسیاري هستند. خاموش نوارها گمانم به بگویم. را مطلبی می خواهم
نّیت این با تنها مردم از دسته اي زیرا کنم دقت (باید خدمتی…» چنین وجود با برانهام
کاش اي برانهام، می گویند:«برادر مردم که هنگامی بگیرند.) خرده که می گیرند را نوارها
خواهر برادر، می گویید. چه که نیستید متوجه که پیداست داشتیم.» خدمتی هم ما
هنگامی پیداست و است! سنگین دارد. همراه به مسائلی چه خدمت نمی دانید واقعًا
پاسخگو می کنند، استناد شما گفته هاي به مردم که می گیرید قرار جایگاهی در که
خون خدا کنید، منتقل مردم به نادرستی مطالب اگر باشید داشته یاد به بود! خواهید

است. مهیب امري کنید. فکر آن به پس کرد. خواهد مطالبه شما از را آنها
ساده فقط… باشید. داشته دوست خود قلب همه ي با را مسیح باشید. بامحبت پس ٤٣٥
زیرا باشید ساده خدا نزد که بس همین کنید. پرهیز تصّورپردازي هرگونه از باشید.
شد. خواهید دورتر خدا از بکوشید، الهی امور دربار ه ي تصّورپردازي در بیشتر هرچه

باشید. داشته ایمان خدا به سادگی به می کنید؟ مالحظه
بازمی گردد؟» زمانی چه اکنون می گویید:«خوب،

است. خوب هم باز بیاید، دیگر سال بیست او اگر است. خوب بیاید، امروز او اگر ٤٣٦
خواهم پیروي او از همچنان و داد خواهم ادامه خود امروزي روش و راه همان به باز من
اگر خداوند.» اي حاضرم، من بري کار به مرا جایی در می توانی اگر «خداوندا، کرد.
بگذار… باشد آمدنش منتظر و باشد زنده من نوه ي نبیره ي اگر باشد، دیگر سال یکصد
بردارم.» قدم درست تو با سادگی به امروز بگذار اما نیستم آگاه زمانش از «خداوندا
مدت براي که حالی در روز آن در زیرا می خواهم… چنین من-من می کنید؟ مالحظه

برخاست. خواهم خوابیده ام، کوتاهی
خواهند جوان همه پیران که جایی کرد، خواهم عبور ملکوت در برین سراي آن از ٤٣٧
جلوه اي بود، خواهند زیبا زنان و مردان آنجا کرده اند! بر در سفید جامگان که جایی شد،
زیبا زن هیبت در شد! خواهد مشاهده زیبامنظر زنان و خوش رو مردان در که هنر از
گناه هرگز شد، نخواهند پیر هرگز بود! خواهند حاضر جوان مردي همچنین و جوان و
آنها سراغ به نفرت هیچ گاه دیگر و ورزید نخواهند رشک چیزي به هرگز کرد، نخواهند

پُرجالل! چه آمد! نخواهد
دارم. زمان دقیقه چهار یا سه کمابیش و خاموشند. نوارها اکنون گمانم به ٤٣٨
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت موافقید؟ آیا کنم. صحبت شما با می خواهم
می کنم فکر بود! خواهد فوق العاده من-من… فردا زیرا است. خودمانی االن دیگر خوب،
اینجا من… کنم. عنوان را مطلبی مایلم ببینید، کنم، مطرح را آن اکنون است بهتر

من… است. خودمانی گفتاري
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دلم بر مهرش اینکه وجود با دارم. دوستش که ِمدا نام به دارم همسري می دانید ٤٣٩
کنم. ازدواج او با نمی خواستم اولم همسر به خود دلبستگی خاطر به ولی بود نشسته
دعا او چطور که می دانید را ماجرایش شما و نمی کردم. ازدواج او با نمی گفت خدا اگر
ازدواج او با و «برو کنم، کار چه باید دقیقًا که گفت من به خدا و کردم. چه من و کرد
و دعاست. در برایم امشب او و است. داشتنی دوست زنی او گفت. را دقیق زمان و کن.»

دعاست. در اکنون زیاد احتمال به و است هشت ساعت خانه در اکنون
درباره ي سؤالی تو داد:«از ادامه گفت:«بیل» من به او روزي کنید. توجه حال ٤٤٠

دارم.» آسمان
چیست؟» سؤالت ِمدا، گفتم:«باشد،
دارم.» دوستت که گفت:«می دانی او

داد. رخ اینجا این که بود این از بعد درست گفتم:«بله.» و ٤٤١

داشت.» دوست را تو هم هوپ که گفت:«می دانی او
گفتم:«بله.»

گفت:«اما ادامه در باز باشم.» حسود نمی کنم داد:«فکر ادامه گفت:«اکنون» او و ٤٤٢
را او که گفتی تو و برویم… آسمان به وقتی داد:«حاال ادامه چنین باز بود.» آنجا هوپ

دیدي.» آنجا
رفتن منتظر او آنجاست. او دیدم.» آنجا را او بار دو دیدم. را او بود. آنجا گفتم:«او ٤٤٣
نگاه تو به که همان طور درست دیدم، را او هست. نیز شارون هست… پس است. من

گفتم… و دیدم. آنجا را او می کنم.
همسر کسی پرسید:«چه برسیم.» آنجا به ما وقتی اوصاف این با پرسید:«خوب، او ٤٤٤

بود؟» خواهد تو
دوي هر با ولی نیست کار در همسري پیوند دیگر کن توجه دو. هر گفتم:«شما ٤٤٥

داشت.» خواهم پیوند شما
نمی شوم.» گفت:«متوجه

که گفتم:«می دانم کنم.» روشن برایت چیزي بده اجازه و بنشین گفتم:«عزیزم، ٤٤٦
افتخار و احترام قابل برایم و دارم دوست را تو چقدر که می دانی و داري دوست مرا
بیاید و شده پیدا زیبا بسیار فاحشه اي و بروم شهر به و بپوشم لباس من چنانچه هستی.
دست و دارم دوست را تو یقینًا برانهام، برادر بگوید و بیندازد من دور را خود دست و

می کنی؟» فکر چه مورد این در بکشد. آغوش در مرا و اندازد من دور به را خود
بپسندم.» را مسئله این نمی کنم گفت:«فکر او

بگیریم، قرار هم روبروي در اگر تو… آیا بپرسم. چیزي تو از گفتم:«می خواهم و ٤٤٧
یک این که کنید توجه را؟» عیسی خداوند یا مرا داشت خواهی دوست را کسی چه

است. خانوادگی صحبت
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دارم تو به نسبت که عشقی وجود با بیل، گفت:«بله، را.» عیسی گفت:«خداوند و ٤٤٨
داد.» خواهم ترجیح تو بر را خداوند

شدم.» خوشحال بسیار تو حرف شنیدن از عزیزم. گفتم:«سپاسگزارم، ٤٤٩
و بیندازد دورش به را خود دستان و بیاید عیسی نزد بینوا زن همان اگر گفتم:«اکنون

می کنی؟» فکر چه موردش در دارم، دوست را تو عیسی بگوید
بود.» خواهم خرسند کار این گفت:«از

رجحان فیلئو نوع از محبت بر آگاپئو نوع از محبت که اینجاست در کنید، مالحظه ٤٥٠
تالیف.] می شود-گروه اطالق برتر محبت به آگاپئو مقدس کتاب  یونانی زبان [در می یابد.
پیوند عنوان به چیزي و دارید؟ توجه است. باالتر مراتب به عشقی این می کنید، مالحظه
بی معنا دیگر زن و مرد جنسیت چون اموري ندارد. وجود فرزندان تربیت و… زناشویی
آنها از یک هیچ می کنید؟ مالحظه هستند. یکسان همه آنجا همه… غدد ها می شوند.
دقت نیست. کار در جنسی غدد ابداً دیگر ندارند. وجود دیگر داشت، نخواهند وجود
آن دادن قرار دلیل کنید. تصّور جنسیت بدون را خود آقا. بله، فقط… شما می کنید؟
وجود چیزي چنین دیگر اما هستید. متوجه است، زمین ساختن پُر ما وجود در غدد

داشت. نخواهد وجود مردانه یا زنانه غدد هیچ دیگر داشت. نخواهد
که راستی به است. درست دقیقًا شد. خواهد نمایان خدا دست هنر کمال آنجا و ٤٥١
جاي فیلئو جنس از محبت و عالقه سرا آن در بود. خواهیم خود حقیقی صورت به
می کنید؟ مالحظه گرفت. خواهد دربر را همه آگاپئو جنس از ِمهري بلکه داشت نخواهد
شما او… شماست. دوست داشتنی همدم آن از فراتر همسرتان دیگر شرایطی چنین در
توجه حتی… خیر، خیر، ندارد… وجود زمینی جنس از پیوندي دارید. تعلق یکدیگر به
رشک مانند چیزي کنید، دقت بود. نخواهد آنجا اصًال فیلئو جنس از ِمهري کنید،
پدیده این نیست. چیزي چنین سرا آن در نمی ورزید. رشک چیزي به نسبت نیست،
جوان زنی یا جوان مردي عنوان به تنها و می کنید؟ مالحظه ندارد. جا فضا آن در اصًال

می کنید. زندگی
شدم.» متوجه اکنون گفت:«بیل، او سپس و

گفتم:«بله.»
بودم. خواب بود. خواب عالم در کنم. تعریف شما براي کوچکی اتفاق می خواهم ٤٥٢
جایی تا اما کردم تعریف زوج یک براي نکرده ام. عنوان جمع میان در هرگز حال به تا

نکرده ام. مطرح عمومی مکان در هرگز می دانم که
زمان آن تماشاي حال در ایستاده روزي آن از بعد ماه یک حدود و دیدم خوابی ٤٥٣
می شود داوري وارد کلیسا که نیستم معتقد نیست. داوري منظورم بودم… پُرجالل
اینجا بزرگی بسیار تخت و گرفتم. قرار تاج ها عطاي زمان در است). عروس (منظورم
این به پلکانی و بودند. ایستاده آنجا آنان همه ي و کاتب فرشته ي و عیسی و بود. برپا
وسیع بسیار و داشت راه پایین به بود. سفید عاج جنس از که می آمد چشم به شکل
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ببینند تا بودند ایستاده آنجا بی شماري عده ي و رفتم بیرون و بود دّوار شکل این به و
می دهد. رخ چه

از رفتن باال فکر و بودم ایستاده همان جا بودم. ایستاده کناري در پشت، آن من و ٤٥٤
دیدم… بودم. ایستاده همان جا بود. نکرده خطور ذهنم به هیچ پله ها

از و کردم نگاه می شناختم. و بود آشنا برایم نام آن خواند، را نامی کاتب فرشته ي ٤٥٥
سمت به چنین این گویی و می کرد حرکت خواهري همراه می آمد، برادري دیگر سویی
در را همه (اکنون می کرد نگاه و ایستاده مسیح کنار کاتب فرشته ي می آمدند. شما
آنها به او بود. بّره حیات دفتر در آنجا عزیزان نام داشت، قرار آنجا نام ها می بینم). خواب

شو.» وارد اکنون کردي. کار خوب من، امین و خوب گفت:«خادم و کرد نگاه
چشم به خرم سراسر نو جهانی کردم. نگاه می رفتند که جایی به و برگشتم ٤٥٦
بوده شما آِن از عالم بنیاد از امر این شوید، خداوند شادي گفت:«وارد و می خورد.
یکدیگر و می شوند مکانی چنین وارد آنها می کردم… گمان می کنید؟ مالحظه است.»
کوه ها از وسیع مکان این در و می کنند شادمانی و وجد آنجا در و می کنند مالقات را

می روند. باال
باال شادي فرط از هللویا!» خدا! بر جالل نیست! فوق العاده می گفتم:«مگر خود به ٤٥٧

می پریدم. پایین و
را او می شناسم. را گفتم:«او خود به شد. خوانده دیگري نام که شنیدم بعد ٤٥٨

شدم. خیره او به می شود.» وارد آنجا به او من… می شناسم.
من.» خوب شو،… خداوند شادي «وارد

خدا!» بر جالل شکر! را گفتم:«خدا
کنید. توجه نویل.» می گفتند:«اُرمان آنها مثال عنوان به

و می کنید؟ توجه است.» آنجا او است. عزیز نویل برادر می گفتم:«این من بعد و ٤٥٩
می رفت. باال پله] [از جمعیت میان در و می شد وارد او بعد

بود. شده مهّیا تو براي عالم بنیاد از پیش شو. خداوند شادي می گوید:«وارد خدا ٤٦٠
می شود. آنجا وارد فریاد و صدا و سر میان و می کند تغییر عزیز نویل برادر و شو.» وارد

تمام شوق و شور با گوشه اي در باد!» سپاس را می گفتم:«خدا فریادکنان من ٤٦١
می کردم. نگاه می شدند، داخل که برادرانم به و بودم ایستاده

برانهام.» گفت:«ویلیام و ایستاد کاتب فرشته ي و ٤٦٢

باید آیا من! گفتم:«خداي خود به شدم. هراسان بروم. آنجا به نمی کردم فکر هرگز ٤٦٣
[برادر می زدند… صدا مرا تند تند داشتند همه برداشتم. گام سو آن به پس بروم؟»
«برادر تألیف.] برساند-گروه را خود منظور تا می زند صدا را خود نام بارها و بارها برانهام
می رفتم پیش که حالی در دهد!» برکت شما به خدا برانهام برادر شما! بر درود برانهام
و می زدند صدا مرا آنها همه ي کردم. عبور زیادي جمعیت میان از می کردند، صدا مرا
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به خدا «برادر، می زند.] صدا را خود نام بارها و بارها برانهام [برادر می گفتند. چیزي
دهد!» برکت شما به خدا برادر، دهد! برکت شما

جلسات در حضورم زمان درست متشکرم.» گفتم:«سپاسگزارم. می رفتم. داشتم ٤٦٤
می کرد. تداعی را

کردم. آن از رفتن باال به شروع می رفتم. باال بزرگ عاجی پله هاي آن از داشتم و ٤٦٥
چهره ي به گفتم… خود به و ایستادم. و گذاشتم پله نخستین روي بر را خود پاي و
نگاه صورتش به شکل این به خوب خیلی گفتم:«می خواهم خود به کردم. نگاه مسیح

ایستادم. و کنم.»
دست لغزید. دستانم روي بر اینجا چیزي کردم حس بود. شکل این به دستانم ٤٦٦
درشت چشمان با بود، ایستاده آنجا هوپ و کردم نگاه اطراف به بود. دیگري شخص
چنین این و داشت تن بر سفید جامه اي و بود کمرش تا که مشکی موهاي و مشکی

گفتم:«هوپ!» می کرد. نگاه من به
بود آنجا ِمدا کردم، نگاه اطراف به شد. خورده دستم این به چیزي کردم حس ٤٦٧
تن بر سفید جامه اي و بلندش مشکی موهاي و می کرد نگاه رنگش تیره چشمان با و

گفتم:«ِمدا!» و داشت.
خود دستان در را آنها… شکل. این به می دانید می کردند، نگاه یکدیگر به آنها ٤٦٨

شدیم. راهی آسمانی منزل آن سمت به و گرفتم
می دانید، و نشستم صندلی روي بر و برخاستم شدم. بیدار خواب از شدم. بیدار ٤٦٩
مرا زندگی در آنها دوي هر باشد.» چنین امیدوارم گفتم:«خدایا، خود به گریستم.
با ما و داده اند انجام دیگر کارهاي و آورده اند دنیا به فرزندانی و کرده اند همراهی
خیر، است. محض کاملیت که جایی من، خداي می شویم، جدیدي دنیاي وارد هم

چیز… هیچ
به ندهید. دست از را این دهید. دست از را این مبادا بود! خواهد شگرف بسیار ٤٧٠
یاري را شما خدا مابقی براي بکوشید، راستا آن در خود توان حد در خدا فیض نیروي

کرد. خواهد
می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا… در

سوي به را خود چشمان بخوانیم. را آن دوباره خود قلب تمام با بیایید ٤٧١
برافرازیم. خدا

می دارم دوستش
را سکو برانهام برادر می کند بلند را می دارم دوستش سرود جماعت که حالی [در ٤٧٢

تألیف.] می کند-گروه دعا خانمی براي و می کند ترك
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می دارم دوستش …
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

ولی است. درست بمانند. زنده جلسه پایان تا بانو این نمی شد تصّور خوب. بسیار ٤٧٣
سخن در دلیل همین به می کنند. ستایش را خدا برافراشته دستان با اینجا ایشان اینک
کردم. صحبت مابقی و ِمدا درباره ي می کنم. چه که نگفتم شما به و کردم تعلل گفتن
سو آن و سو این نور آن شدم متوجه چه… که ببینم تا می کردم نگاه داشتم واقع در
زیبا مگر است.» گفتم:«همین خود به گرفت. قرار خانم آن سر باالي و رفت می چرخد،

تألیف.] می کنند-گروه شادي [جماعت نیست؟
می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

می کند- زمزمه را می دارم دوستش سرود برانهام [برادر خود. قلب تمام با اکنون ٤٧٤
کنید. فکر خدا رحمت و نیکویی به تألیف.] گروه

(آمین!) می دارم دوستش …
داشت… دوستم ابتدا که اوست …

شفا و بروید اینک…؟… است. همین آمین! است؟ بهتر چقدر که می بینید اکنون ٤٧٥
آمین. است. شده نمایان شما بر شفا جهت خدا فیض آمین! یابید.

جلجتا… در درختی بر
خدا! بر جالل

می دارم… دوستش
شما. شبان خوب، بسیار

من…
می کنید؟»-گروه شروع نیم و نُه ساعت فردا برانهام، می گوید:«برادر [شخصی ٤٧٦
نُه ساعت صبح؟»] نُه ساعت صبحانه؟ از [«بعد نُه. ساعت حدود نیم. و نُه تا نُه تألیف.]
 می کنم. شروع نیم و نُه ساعت من می کنید. شروع
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