
معکوس شمارش

دهد. برکت شما به خداوند سپاسگزارم. نویل، برادر 
برادر با رسیدم. راه از تازه کنم. نرم پنجه و دست فوریتی با باید همیشه گویی
یوبیل سال پنجاهمین مناسبت به تا خواستند من از ایشان می کردم، صحبت مور
تام- [انجیل بازرگانان مجمع عزیزان با می کردم سعی بروم. آنجا به آنها، پنطیکاستی
گفتم:«آیا و برداشتم را گوشی کنم… مشخص را تاریخ هایی ناحیه آن تألیف] گروه
بیلی به را ایشان و می دانید.» را معنایش می شنوید؟ را باش» داشته ایمان «تنها سرود
را مسئله این پشت آن چطور آنها نمی دانم شدم. خارج در از شتاب با و دادم ارجاع
آن عزیزان، آن پیش لوئیویل به رفتن راستی به این… اما رساند خواهند سرانجام به
بازرگانان مجمع اجالس در باید تاریخ ها همان در اما دارم. دوست را گرانقدر جنوبیان
با را اینها تمام بخواهیم که می کند سخت را کار کمی این و کنم شرکت فلوریدا در

کنیم. ترتیب بندي چنین این لحظه، یک در هم
بله است، سرافرازي و شادي مایه ي همه  براي بامدادي مشارکت این در حضور ٢
از تنها است. همین طور می گویند. «آمین» که هستیم عزیزانی جمع در و-و زنده ایم
عزیزان از شماري که گفت من به او نشسته ایم. متراکم چنین اینجا در که متأسفم این
به حاضر-اکنون حال در اما… برگشتند. خود ماشین هاي با بی درنگ ولی آوردند تشریف
است. درك قابل شما براي مسئله این دهیم. انجام کاري این از بهتر نمی توانیم راستی

تألیف.] می کند-گروه سرفه برانهام [برادر می کنید. درك را این که مطمئنم
است، خوب اینجا؟ یکی این یکی؟ این با یا بشنوید بهتر می توانید یکی این با
به مربوط یکی می گوید:«این نویل [برادر باشم. نزدیک آن به تا می کنم نزدیکش
مربوط اینجا یکی این تألیف.] است.»-گروه ضبط میکروفن یکی آن است. زنده پخش

آقا. خوب، بسیار خوب. بسیار است. ضبط به
یافته ایم فیض واقع به من… داشتید؟ دوست را دیشب [جلسه ي] آیا خوب، بسیار ٣
گفتم خود به اما بود بسیار گفتنی پیغام، موضوع درباره  ي داد. برکت را ما خداوند و
خطوط، بین قولی به مطالب، بر دقت و شخصی مطالعه ي صورت در می توانید شما که
این و می بریم. سر به پایانی زمان در واقع به می بریم. سر به زمانی چگونه در که دریابید
چنین همه داد، را خود بازگشت وعده ي عیسی که زمانی از گمانم به است. من اعتقاد
گشت، بازخواهد روزها همین از یکی او روي هر در می دانید، چنانچه اما پنداشته اند.
جز باشد مانده باقی دادن رخ براي دیگري چیز که نمی بینم است. روشن مسئله این

کلیسا. شدن ربوده
این براي معکوس شمارش عنوان تحت که پیغامی به پرداختن از پیش اکنون ٤
که باشید داشته یاد به امشب، براي و ما… حاال و کرده ام آماده بامدادي جلسه ي
تالش و می کنید؟ مالحظه اوست. حضور در کردن زندگی ما شامگاهی جلسه ي عنوان
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دوشنبه و شده راهی بتوانید شما تا کنیم تعجیل و داده خرج به عمل سرعت  می کنیم
به نمی دانم سپاسگزاریم. شما از یک هر وجود خاطر به ما بگیرید. سر از را کار صبح

می کردم. کار چه باید شما بدون من ما، که راستی
خانم این حتی گمانم به باشم، داشته ویلیامز خواهر از ویژه اي تشکر می خواهم ٥
حاضر آنجا کوکس شارلی برادر برخاستم، خواب از وقتی صبح امروز نمی شناسم. را
بودند. شده گذاشته در مقابل دیگر چیزهاي و کنسرو خوارکی ، زیادي مقدار بودند،
کنسروهاي این تهیه براي فراوانی زحمت تابستان در باید بزرگوار، فروتن خانم این
خواهر داد. قرار تحت تأثیر مرا واقع به کار این باشند. کشیده خوارکی ها دیگر و گوجه
که کرده اند درخواست کنیم، دعا تا گذاشته اند را شما مقدس کتاب گمانم به ویلیامز،
دعا می کردم، مطالعه پیغام این کردن آماده براي اتاق در وقتی صبح خدا… تا کنیم دعا
که می کنم دعا و دهد. قرار شما قلب در و برگرفته را مقدس کتاب این متن خدا  کردم
می دانم بپردازم، شما به آنها بابت مبلغی بتوانم کاش خواهر، دهد. برکت شما به خدا
حداقل  این متشکرم! بسیار شما از کشیده اید. فراوانی زحمت آنها تمام تهیه ي براي
کنم، شما تقدیم را مقدسی نگاشته ي دهید اجازه اما بگویم می توانم که است چیزي
عیسی شد. نخواهد زایل هرگز مقدس نگاشته ي کردم، عنوان هم گذشته شب چنانکه
مالحظه می شود، شاملش مورد این و کوچکان،» این از یکی به آنچه گفت:«هرآینه
که ترتیب همان به باشد کرده اید.» من به کردید، من کوچکان از یکی «به می کنید
شما به آن بابت خدا شود. برگردانده شما به داده اید، قرار وي عظیم دستان در شما

دهد. برکت
و ده یک ها پرداخت و اینجا در عزیزان شما حضور از سپاسگزارم. شما همه ي از ٦
می کنید وکیل را ما و دارید اعتماد ما به که پیداست می کنید، تقدیم که هدایایی دیگر
سپرده ما به اینک امر این مسئولیت و بریم. کار به خدا ملکوت راستاي در را آنها تا
مراقب می خواهیم پس دهیم. پس حساب آن بابت باید که است روشن و است شده
بهترین به خداوند خواسته ي راستاي در کاري هر تا باشیم خود عملکردهاي همه ي
درباره ي حساب و پاسخگویی جهت زمانی چه در را ما او نمی دانم زیرا شود انجام شکل

کرد. خواهد احضار خود نزد گرفته، قرار ما اختیار در آنچه هر
بیشتر پالتویی تک پولس شد، اشاره دیشب گمانم به چنانکه دلیل همین به ٧
پالتو یک ولی باشد داشته بسیاري پالتو هاي می توانست می کنید؟ مالحظه نداشت.
را یکی همان تنها بنابراین داشت، نیاز پالتو یک به تنها واحد آن در نداشت. بیشتر
او من نظر به باشد. بوده دنیا ثروت و مال بند در پولس نمی کنم گمان می داشت. نگه
مذهبی بزرگ جنبش هاي رجال همه به که زمانی نبود، محبوبیت و شهرت پی در هیچ

مردم… از بسیاري چنانکه کرد. خواهید درك مرا منظور کنید، دقت امروزي
تنها مخاطبان که امر این گرفتن نظر در با و می  شود. ضبط [پیغام] این می دانم ٨
در من… و می کنم. عنوان را مطالب این دنیا، سراسر در بلکه نیستند حاضر جمع این
دورافتاده ترین در آنها حتی می  گیرد، قرار ملت ها از بسیاري دسترس در نوارها این واقع
خادمان و می نشینند همان جا افراد آنجا در می گیرند، قرار قبیله ها اختیار در آفریقا نقاط
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چپ از را راست مردم مناطق آن در می کنند، ترجمه مردم براي و برداشته را نوارها
که جاهایی در استرالیا، دورافتاده ي مناطق در می کنید؟ مالحظه نمی دهند. تشخیص
پوسته اي خود، بدن] نیاز [مورد قند تأمین براي می خورند… که چیزي تنها حتی… مردم
آنها پشت شکل این به و می آورند بیرون زمین از مورچه تعدادي و برداشته را کوچک
براي راهی این می دهد، معاش ادامه ي امکان آنها به کار این می َکنند. خود دندان با را
یک آنها بی بهره اند. چیز همه از ندارند، لباسی آنها است. نیازشان مورد قند تأمین
می کنند کباب کمی احشا و امعا تمام با و گذاشته آتش روي و گرفته را پیر کانگورو
باشید داشته یاد به و است. وحشتناك است، صورت این به می خورند. را آن سپس
به شنیده اید، اینجا شما که پیغامی می شود. ارسال مکان هایی چنین به نوارها این که
برده، آنجا به نوارها این مبشر، صدها وجود برکت به می شود. ارسال جاهایی چنین
مالحظه قابل شما براي مسئله این پس می شود. ترجمه مردم براي پیغام و شده پخش
سنگینی دوشم بر باري چه شوم، حاضر داوري روز در که هنگامی می بینید هیچ و است
موضوع می کنید؟ مالحظه آیا می شود؟ چه کنم، گمراه را کسی چنانچه کرد؟ خواهد
به و کرده گمراه را آنها اگر که کنید فکر جان ها این از یکی به تنها است. قرار این از

بکشانم. ناراستی
بیشتر آنها، از بسیاري و دارند. حضور تشّکل  ها این در برادرانم از شماري خوب ٩
این از دسته اي ولی خوشحالم. بابت این از و شریف مردانی هستند، نازنینی افراد آنها
چهارچوبی یک وارد ناچار به که می رسند جایی به رهبران معموًال و چنان… عزیزان
سیاست بازي واقع به می کند. تداعی را سیاسی فضاي که است روندي این و می شوند

می شوند. منحرف خدا کالم از سیاسی رویکرد همین با و می کنند.
است، چنین روند ولی بایستم. آنجا باید من-من کنم. پایداري کالم بر باید من و ١٠
که همان طور ما… پس بنابراین بس. و بروم پیش باید من-من-من و بس. و همین
طوالنی مدت براي شناوریم، زمان جریان در می خواندیم:«ما کوتاهی سرود می دانید،
جاي تاریکی طوفانی «ابرهاي آشناست. شما گوش به سرود این بود.» نخواهیم اینجا
تنها زیرا باشیم دلیر «بیایید است. همین طور داد.» خواهند درخشان روز یک به را خود
را آسمانی خانه ي جواهرات تا می آید زودي به رهایی «کشتی است. درست نیستیم.»
خواهیم تن بر را ردایی آن آنگاه هستیم منتظرش که است زمانی همان این کند.» جمع
این از جاوید. رداي آن است، همین شد، نخواهد آورده بیرون ما] تن [از هرگز که کرد
آنجا به که هنگامی تا نبندیم دل زمینی چیزهاي به اینجا باشم، وفادار خدا به باید رو

ماند. خواهند برقرار که هستند چیزهایی اینها ما… آنگاه و برسیم.
کرده ام سعی می شوم، خدمت سال دومین و سی وارد سی… این در من خوب ١١
چیزي اصالح به دست حال به تا می دانم، که جایی تا بمانم. امین خدا کالم به نسبت
به مطالب اعالم به تنها و برگرفته ام خوانده ام، مقدس کتاب در آنچه از زیرا نزده ام
را خود حرف حال به تا پس کرده ام. بسنده شده، بیان مقدس کتاب در که همان سان
کتاب مقدس در چنانکه را مطلب هر زیرا نکرده ام ویرایش و اصالح یا نگرفته ام پس
ماست بر باشد، گفته خدا را سخنی چنانچه که شده محرز من بر و می کنم. بازگو آمده
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در شما با گذشته شب دیده ایم، را این ما شود. محقق تا شویم همراه سخن آن با که
از می بودم، آنجا باید که… همان می دانید کردم، صحبت داشتم اخیراً که رؤیایی مورد
بود شده گفته من به قبل ماه شش از باشم، آنجا باید که بود شده اعالم من به پیش
آنها.» «با بار) (سه برو» آنجا بود:«به شده گفته من به و باشم خاصی مکان در باید که
این شد، واقع شکل همان به درست رؤیا آن و رفتم. آنجا به آقایان دیگر همراه من و
داشته یاد به را این می خواهیم پس ماندم. همان جا من و بود خدا به مربوط بخش
هدایت کالم که جایی به پس بمانید. کالم با تنها کرد، پایداري کالم در باید که باشیم
رساند، خواهد باید، که جایی به را شما کالم و باشید کالم هدایت پیرو و بروید می کند،

هستم. مطمئن

اکنون احتماًال و هستید اینجا هشت ساعت از عزیزان شما که می دانم حال ١٢
آیا کنیم. دعا خداوندمان نزد اکنون بیایید پس است. همین طور باشد. ده ساعت
گذاشته اینجا که می بینم را بسیاري دستمال هاي دارد؟ وجود خاصی درخواست
دهد. برکت شما به خدا کنید. بلند درخواست ها جهت به را خود دست هاي شده اند.
تمام او می دانم که شناخته ام را خدا اندازه  اي به مدت این طول در خدا… اکنون
ما عهده ي بر که چیزي تنها پس است آگاه قلب ها همه ي از و می بیند را دست ها
در اکنون پس می شود. واقع امور شما ایمان برکت به و است. کردن مسئلت می ماند

باشید. داشته ایمان می کنیم، دعا که حالی

اینکه با می شویم، نزدیک خدا عظیم و قدیر تخت به اینک آسمانی، پدر اي ١٣
به که می شود بلند کلماتی به ما صداهاي اما هستیم طبیعی کالبد در میرا وجودي
عیسی زیرا می نشیند. خدا دیگر بُعدي در که جایی می رسد عظیم تخت آن حضور
که خواست ما از او آورد.» خواهم جا به را آن بطلبید، من نام در پدر از گفت:«هرآنچه
می کنیم دریافت را می طلبیم آنچه که باشیم داشته ایمان دعا، هنگام بلکه نکنیم شک
در و کن. حرکت بگویید: کوه ها این به می توانید گفت:«حتی او شد. خواهد داده ما به و
و شد خواهد واقع گفته اید آنچه باشید داشته ایمان بلکه باشید نداشته شک خود قلب
سراسر سخن این که می دانیم پدر، اي باشید.» داشته را می گویید آنچه می توانید شما
است. اشتباه هرگونه از عاري کالمت و هستیم امر این شاهد خود روزه هر است. راست
ما نمی تواند ما ایمان گاهی نیستیم، نظر مورد نقطه ي آن در ما که اینجاست در مشکل
در خداوندا، اما می دهیم. راه خود به تردید و شده پریشان ما بکشاند، باال حد آن به را
یعنی رهایی طناب آن به که حالی در بیاییم تازه امیدي با می کنیم سعی بامداد این

می آییم. خدا حضور به عیسی نام در ما و چسبیده ایم. وعده اش و مسیح

دست هاي پِس در امروز که مسئلت هایی تمام از تو که دارم یقین خداوندا، ١٤
اي درگاهت، سوي به پیوسته آن و شد بلند نیز من دست آگاهی. است، برافراشته 
هر تا می کنم دعا و هستم. نیازمند شخصی هم من زیرا است برافراشته پروردگار،
اجابت را آنها مسئلت هاي و بنگر فرو عزیزان این بر پروردگارا سازي. برآورده را مسئلت
پس مسئلت. بزرگترین تا مسئلت کوچکترین از مسن ترین، تا شخص جوان ترین از فرما،
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طلبیدم. عیسی نام در سازي. برآورده را مسئلتی و درخواست هر اینکه تمّنا پدر، اي
آور. یاد به نیز مرا مسئلت خداوند، اي

که شناختی و می بخشی ما بدن هاي به که مفیدي استراحت بابت دعا این در و ١٥
می گویم سپاس را تو می کنیم کسب روح آن در که فهمی و می کنیم پیدا کالمت در
و بی حاصل افرادي ما تا کنی عطا ما به مضاعف فهمی تو که است این دعایم همواره و
تحقق راستاي در را ما بتواند روح القدس تا [باشیم] فروتن بلکه نباشیم فضل از مغرور
زیرا دهد. قرار کنونی ساعت در نیازمان فراخور جایگاهی در ما و گیرد کار به خدا کالم
چنین می خواهیم خداوندا، و شود. واقع امري تا باشیم مناسب و درست جایگاه در باید
که دست در آچاري با کارخانه  کارگر چه باشیم، میز پشت خانه دار همسري چه باشد.
در کودکی چه امناء، یکی از یا شماس چه منبر، پشت خادم یک چه دارد، شهادتی
زمان در بگذار خداوندا، هست، که هرجا کالس، در بحث حال در نوجوانی چه مدرسه،
زیرا شد خواهد واقع آن و داده اي وعده را آن تو می دانیم زیرا باشیم. همان جا مناسب

می شود. بنا آنجا ما ایمان رو این از و گفته اي چنین تو
آن است. نمانده باقی ما براي چندانی زمان که می کنیم حس خداوند، اي حال ١٦
که می دانیم می کنیم. حس را می نشیند فرو فضا از که ِمهی آن است. نزدیک لحظه
و می کنیم. حس حاال همین از را آن تأثیرات است. نزول آماده ي الهی غضب و داوري

فرمایی. امداد را ما تا می کنیم دعا خداوند، اي
[پیغامی] فرما یاري بامدادي کوتاه پیغام این ارائه ي در مرا اینک خداوندا، و ١٧
که کنیم درك تا کن امداد را ما خداوندا، معکوس. شمارش عنوان با دقیقه اي سی

هستیم. کجا
که باشد و فرما. تقدیس را ما چنین و ساز پاك را ما گناهان و خطاها پروردگارا و ١٨
همه بلکه نشود هالك شده اند، حاضر بامدادي جلسه ي این در که عزیزانی از یک هیچ
دایره ي آن در همه می کنیم، مالقات را یکدیگر سو آن در که هنگامی و باشند آماده
بشنوم:«حاضر». هم سر پشت نام ها، فراخوانی آن هنگام که باشد شوند. یافت بزرگ
جوان همیشه براي پیران آنجا و هستیم. انتظارش در ما که است چیزي این خداوندا،
در چنین و شد خواهند نامیرا شده، تبدیل او شباهت به َدم در آنها بودند، خواهد
خواهند مقام آن در ستارگان و آفتاب از برتر درخششی و فروغ با ایستاد خواهند آنجا
به راه عدالت که بسیاري را می کند:«آنانی توصیف چنین را وضعیت این دانیال ایستاد،
در گفتی نبی به آنچه و درخشید.» خواهند ستارگان مانند ابد تا می نمایند  رهبري 
و خواهی شد که مستریح  زیرا برو به آخرت  تا تو می شود:«دانیال، طنین انداز گوش ها

خواهی بود.» قائم  خود نصیب  ایّام در این  آخر در
هیچ در ما شویم، شمرده شایسته عیسی خون واسطه ي به بگذار خدا، اي ١٩
پربرکت روز آن در که باشد چنین ولی نمی شماریم سزاوار و شایسته را خود موردي
زیرا شود ما نصیب مقام آن در ایستادن شایستگی و فرخنده یگانه آن شایستگی هاي
برگرفته ایم در را او عدالت که حالی در آرزومندیم و می کنیم اعتراف خود لغزش هاي به
پاداش ها عطاي زمان در که آنانی همه ي همین طور و بزرگوار نبی آن دانیال کنار در
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دستان در وسیله اي را ما هنگام آن تا پروردگارا، شویم. حاضر یافت، خواهند حضور آنجا
مرا دهان ساز. کالم شنیدن جهت به وسیله اي را ما گوش هاي بامداد این در ساز. خود
و درك که باشد و می طلبیم عیسی نام در را این زیرا ساز. پیغام اعالم براي وسیله اي

آمین. دریابد. را خدا اراده ي ما فهم
می خواهید و-و است بسیار گفتنی گویی نیست. آسان هیچ روي به  مبحث به ورود ٢٠
دیشب جلسه ي در چنانکه دارید. اعالم براي کمی بسیار زمان ولی کنید بازگو را مطالبی
رهسپار اینکه از پیش زمستان، یا پاییز همین در سفرم از پیش بسا چه کردم عنوان
است. امکان یک حد در این بپردازیم، مقدس کتاب کتاب هاي از یکی به بتوانیم شوم،
آب ها سوي آن به حوش، و حول همان کریسمس، از بعد درست بخواهد، خداوند اگر

شد. خواهم رهسپار
بگشایید. را ١١ باب عبرانیان [کالم] قرائت براي صبح امروز که می خواهم شما از ٢١
آیه سومین روي بر می خواهم دهید. گوش می شود، خوانده آنچه به دقت با اینک و

باشم. داشته تأکید
چیزهاي برهاِن و است شده داشته امید چیزهاي بر اعتماد ایمان، پس

نادیده.
شد. داده شهادت قدما براي این، به که زیرا

آنکه حتی گردید مرتب خدا کلمه ي به عالم ها که فهمیده ایم ایمان به
شد. ساخته نادیدنی چیزهاي از دیدنی چیزهاي

می دهم. قرار بحث پیش زمینه ي را می رسد نظر به عجیب که متن این خوب، ٢٢
این [پیغام] براي اکنون نشده اند. ساخته دیدنی چیزهاي از که است چیزهایی از سخن
منظري از می خواهم زیرا برمی گزینم را معکوس شمارش عنوان بامدادي مشارکت
نگاشته ها به آموزه اي بُعد از کمی خواستم دیشب جلسه ي در بسنجم. را مسائل
بشارتی بُعد پیغام امشب و شد خواهد ایراد نبّوتی پیغام یک جلسه این در بپردازیم،

داشت. خواهد
تمام در خوب، شده اند. ساخته نادیدنی چیزهاي از که است چیزهایی از بحث ٢٣
هستند، روحانی امور از صورتی و نوع طبیعی چیزهاي همه ي که آموخته ام سال ها این
حال و می کند. صدق دارد، وجود طبیعت عالم در که چیزي هر درباره ي مطلب این
یک از صورتی و نوع می بینید، طبیعت در چیزي که هنگامی باشید، داشته یاد به تنها
شده اند. ساخته نادیدنی چیزهاي از چیزها همه ي می کنید؟ مالحظه است. روحانی امر

هستند. روحانی امور از بازتابی طبیعی چیزهاي که کنید دقت
به دیشب می کنم فکر بودم، مطالعه سرگرم که حالی در پیش روز چند حال، ٢٤
گوش رادیو کانادا از برگشت هنگام یا می خواندم… جایی داشتم داشتم، اشاره اي آن
میلیون چهارده در بود:«انسان کرده اعالم متحده ایاالت در اینجا دکتري که می  دادم
استخوانی ایتالیا در ١٨٠٠ سال هاي در ،١٨٠٠ سال آنها است.» یافته تکامل سال
بوده انسان یک استخوان استخوان، این که شد وانمود و آوردند بیرون خاك از را



معکوس ٧شمارش

که دکتري آن و بگویند را سنش تا کردند بررسی را آن آنها نظر… به شاید است…
و کرد. استخوان آن روي بر مطالعه صرف را خود عمر تمام است، سالخورده اکنون
پیش سال میلیون چهارده که است انسانی استخوان استخوان، می کند:«این ادعا او

می زیسته.»
صرف را خود زندگی چنین انسانی که شگفتا است! پوچ سراسر ادعا این خوب، ٢٥
چیزي به تنها و کند بی اعتبار را مقدس کتاب کوشید یکسره و است کرده پوچ و هیچ
کنند دفن را استخوانی اگر که می دانند همه است. یافته دست ندارد، اساسی و پایه که
دیگر سال صد از پس استخوان آن می کند. پوسیدن به شروع سال بیست گذر از پس
چه در را آن شما که نیست مهم و می ماند باقی آن از خرده هایی تنها ندارد، وجود
سال هزاران گذشت از پس استخوان این و می کنید؟ مالحظه باشید. داده قرار شرایطی
پس چه، کنید برابر ده ها را زمان این اگر [چطور]؟ بعد سال هزار ده بود، خواهد چگونه
فقط… آن می شود! چه واي میلیون. یک برابر چهارده بود؟ خواهد سال میلیون یک از
هم شرایطی هر در استخوان یک نیست. معقول چیزي چنین به هم کردن فکر حتی
او شاید می دانند. را این همه ماند. نخواهد باقی سال میلیون چهارده از پس باشد که
بگویند می توانند چطور باشد. چیزي چنین یا استخوان یک شبیه که باشد یافته چیزي
خدا گذشته، اینها از می کنید؟ مالحظه دارد؟ قدمت سال میلیون چهارده شی آن که

است. کالم ختم این و کرد خلق زمین بر را انسان پیش سال هزار شش
من می کرد. بحث من با باره این در شخصی جلساتم از یکی در پیش چندي ٢٦
شش به انسان [پیدایش] که گفتم و می کردم صحبت انسان تکامل درباره ي داشتم
گفت:«خوب چنین سخن این به واکنش در شخص آن برمی گردد. پیش سال هزار
آنچه پس دارد. ساله میلیون چندین عمري دنیا که کرد ثابت می توان برانهام، برادر

است.» اشتباه کامًال می کنید، عنوان
دارید؟» ایمان مقدس کتاب به پرسیدم:«آیا

درآورد.» نگارش به را مقدس کتاب انسان من، باور داد:«به پاسخ
پس در روح القدس اما نگاشت را حروف انسان دست که است افزودم:«درست من و ٢٧

است.» آمده چنین نیز مقدس کتاب در زیرا نگاشت را حرف که پیداست بود. دست آن
آنها که بپذیرید باید باب، آن خصوص-در آن در خوب، گفت:«بسیار آقا آن و ٢٨

شده اند.» اشتباه دچار جهان درباره ي
نیست.» خطاپذیر نمی کند، اشتباه هرگز مقدس گفتم:«کتاب

ادامه را خود حرف چنین و بگیرید]» نظر [در را جهان پیدایش گفت:«اگر باز ٢٩
آمده اند.» پدید آتشفشان ها فعالیت از کوه ها که ببینید می توانید داد:«شما

تنها…» شما گفتم:«اما
آفرید.» روز شش در را جهان خدا گویی گفت:«ولی او
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کتاب گفته هاي از شما برداشت این نمی گوید. را این مقدس کتاب گفتم:«خوب، ٣٠
عنوان که بحثی به دادن فیصله کردم:«براي عرض چنین ادامه در است.» مقدس
ابتدا در است: آمده چنین پیدایش نخست باب در برگردیم. گذشته به بیایید می کنید،
چه کار این انجام براي خدا نمی دانم من بس! و همین آفرید. را زمین و آسمان ها خدا
و آسمان ها خدا آغاز در ولی نگفت. ما به چیزي زمینه این در او کرد. صرف زمان قدر
به خدا که اینجاست در بود.» و… تهی زمین و آن، از پس بس! و همین آفرید. را زمین
براي را خود مغز مردم توصیف این با پس می کنید؟ مالحظه پرداخت. آن از بهره وري

دارید؟ توجه می کنید؟ مالحظه می آورند. درد به پوچ و هیچ
باشد، گذاشته سال ترلیون صد آن آفرینش براي خدا بسا چه آفرید. را جهان خدا ٣١
نمی گوید او و آورد. پدید را آن خدا اما داد انجام را کار این مدت چه خدا نمی دانم
تنها او کشید. طول مقدار چه که ندارد ربطی ما به و داد، انجام زمانی بازه چه در
این است. کالم ختم این بس! و همین آفرید.» را زمین و آسمان ها خدا آغاز گفت:«در
پس اما داد… انجام را آن مدت زمانی چه در که باره این در ولی است. مطلب خالصه ي
خدا دست به آفرینشگري روند آغاز واقع در شد، آغاز آفرینش که بود همان جا آن، از

برمی گردد. دیگر هنگام به
به است. آسمان از بازتابی واقع به خاکی کره ي این در امري هر من اعتقاد به و ٣٢
می کنید مشاهده موجودي هر در که ماندن زنده براي سختکوشی چرایی من اعتقاد
در خدا معتقدم و کرد. جستجو هستند، آن بازتابگر آنها که زندگی وجود در باید را
را خود کار جانوري زندگی کوچکتر چیزهاي دادن بازتاب با انسان، آفرینش هنگام
این مقدس کتاب گزارش پایه ي بر پرداخت. دیگر چیز آفرینش به سپس و کرد آغاز
درختان نخست خدا کرد. پیاده آفرینش [هنگام] خدا که است روندي همان به مو مو
وجود واپسین پس پرداخت. انسان آفرینش به آنگاه و آورد پدید را گیاهی زندگی و
از برتر وجودي هیچ بود؛ انسان یک واقع به آمد، پدید آفرینش قالب در که زمینی
برتر وجودي از کامل نمودي آدمی زیرا چیست؟ امر این چرایی نیامد. پدید هرگز او
مالحظه است. برین انسان خدا واقع به توصیفی در پس است آسمان در همگان از
خدا که هنگامی و است. قاطع دلیل خود این و است برین انسان همان خدا می کنید؟
متوجه آیا بود. برین انسان آن آمد، فرود ما میان در سکونت و ما با شدن همنشین براي
است امر این نشانگر مسئله این پس است، برین انسان آن از سخن می شوید؟ منظور

است. تکامل غایت واقع به برین، انسان همان خدا، که
پس بگیرید) نظر در را دیگري چیز یا علف (یک بگیرید نظر در را درختی خوب ٣٣
که زندگی درخت آن از بازتابی و نمود حکم در درخت آن بگیرید، نظر در را درخت یک
است. هستی یافته هر کوشش غایی هدف کمال به رسیدن می باشد. است، آسمان در
ساخته نادیدنی چیزهاي از است طبیعت در که هرآنچه می گوید، اینجا عبرانیان چنانکه
مافوق الطبیعه امور هستند. فراسرشت و مافوق الطبیعه آنها دیگر سخنی به است. شده
طبیعی امور خوب، می کنید؟ توجه می نمایانند. و داده جلوه طبیعی امور در را خود
گناه اما باشند مانا مافوق الطبیعه امور مانند درست باید اینکه [دقیق تر] یا بوده اند مانا
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همین طور من اعتقاد به که باشد چنین اگر پس کرد. منحط را طبیعی امور [روند]
است. روحانی رخدادي از بازنمودي حکم در می دهد رخ زمین روي بر که چیز هر است،

باشد. چیزي از نمودي باید انسانی دستاوردهاي همه ي می کنید؟ مالحظه
طبیعی بدن اینجا می دهیم؛ قرار نظر مّد را طبیعی بدنی مثال عنوان به خوب ٣٤
پس آمدند. دنیا به بچه ها خاطر همین به و شد ساخته مثل تولید براي بدن و داریم
در که می شود مالحظه نوزاد، یک طبیعی تولد روند در طبیعی، بدن گرفتن نظر در با
همین به زندگی. آخر در و خون بعدي مرحله ي در و می شود پدیدار آب اول مرحله ي
خون نوبت سپس است آب از سخن اول مرحله ي در مسیح، روحانی بدن در ترتیب
چنانکه روح القدس. تعمید تقدیس، عادل شمردگی، می کند؛ ظهور زندگی آنگاه است
نمود حکم در طبیعت عالم امر هر می یابند، نمود ترتیب همین به آنها می کنید مالحظه

است. مسئله همین مصداق طبیعی تولد است. آسمانی امري از بازتابی و
در را ازدواج امر روند بزنیم. مثال زناشویی پیمان از راستا، همین در می توانیم باز ٣٥
و می گیرد صورت توافقی سپس و می شود آغاز خواستگاري و آشنایی با بگیریم؛ نظر
می کند. پیدا ختم همیشه براي چنین این روند می شود. برگزار ازدواج مراسم سرانجام
مالحظه می کند. صدق نیز کلیسا و مسیح پیوند درباره ي مسئله این که است گفتنی
فرامی خواند، را ما قلب  هاي خدا ترتیب بدین است خواستگاري و آشنایی اول می کنید؟
می شود برگزار ازدواج آیین می کنیم، تقدیم او به را خود زندگی بیانی به و می پذیریم
می کنید؟ توجه دارید؟ دقت می کنید؟ مالحظه می گیرد. را آسمانی داماد نام عروس و
همیشه بله، می سازد. عروس را [کلیسا] آن که است همین است، قرار این از موضوع

می گیرد. را داماد نام عروس
آماده مطالب از فهرستی زمینه همین در است. بسیار گفتنی خصوص این در ٣٦
به می طلبد. زمان ساعت دو مربوطه نگاشته هاي همین طور و آنها مرور که کرده ام
همه ي با روحانی تولد کنار در را طبیعی تولد ٧:٥ یوحنا اول رساله ي مثال عنوان
ترتیب همین به و می شود. روح» و خون «آب، از سخن می دهد، نشان مربوط موارد
مورد که مجاز [برگردان می شود روح القدس» و پسر «پدر، یعنی آسمان در سه از سخن
سه این تالیف.] می دهد-گروه ارائه آیه این از متفاوت قرائتی بود، برانهام برادر استفاده
ولی نیستند یک آنها دقیق تر بیان به هستند، متفق زمین روي بر امر سه هستند. یک
است. روح» و خون «آب، همان سه آن از منظور متفقند، زمین روي بر چیز یک در
این تداعی گر که طبیعی زایمان فضاي مانند درست روح»، و خون «آب، کنید مالحظه

است. مسئله
و است الزم عادل شمردگی «تنها که کند پافشاري دیدگاه این بر کسی اگر پس ٣٧
و است. اشتباه در قطعًا می کند. اشتباه است، اشتباه در شخصی چنین گفت باید بس.»
که باشد معتقد می شود، مالحظه پنطیکاستی ها از بسیاري در چنانکه جماعتی اگر یا
و «توبه می شود] گفته [چنانکه کرد، خواهد بسنده تنهایی به روح   القدس از برخورداري
جهت تقدیس زیرا است اشتباه هم این کرد.» خواهد بسنده روح القدس از برخورداري
نادیده حکم در این از جدا دیدگاهی است. روح القدس شدن درونی بر مقدم پاکسازي
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از سخن این تازه تولد باب در و می کنید؟ مالحظه است. مقدس خون آن انگاشتن
دیدگاه این خوب، است. تازه تولد همان روح القدس تعمید که می شود شنیده مردم
جهت روح القدس ولی می شوید. زاده نو از که می دهد رخ زمانی تازه تولد است. اشتباه
می کنید؟ مالحظه است. چنین دقیقًا می آراید. را باال از تولد این خدمت، آوردن بار به

است. روح القدس در گرفتن تعمید همان منظورم روح القدس…

زاده نو از مسیح، عیسی به آوردن ایمان با شما که است گفتنی تازه تولد باب در ٣٨
خود، رهاننده ي عنوان به مسیح عیسی پذیرش و ایمان با می کنید؟ مالحظه می شوید.
این تأیید خواهان چنانچه شده اید. منتقل زندگی به مرگ از زیرا می شوید زاده نو از
«آمین کنید، مراجعه ٢٤:٥ یوحنا انجیل به راستا همین در می توانید باشید، سخن
حیات آورد، ایمان من فرستنده ي به و بشنود مرا کالم هرکه می گویم شما به آمین
ولی می شود. برخوردار زندگی از ایمان برکت به شخص کنید، توجه دارد.» جاودانی
دقیقًا. می شدند. حاضر پنطیکاست در باید روح القدس تعمید دریافت جهت افراد همین

مردم، هرگاه پس می سازد. امکان پذیر را خدمت که است قّوتی و نیرو روح القدس ٣٩
تولد ضرورت ذکر ضمن است، مطرح غیره و متدیست ها از بسیاري میان در چنانکه
اشتباه دچار نقطه همین در می سازند، مرتبط روح القدس [تعمید] به را آن دوباره
برداشت نیست. سازگار مقدس نگاشته ها ي با این اینجا در نیست. شدنی می شوند.
شده، عنوان نگاشته  این در که ترتیبی همان به باید دارید. مقوله این از نادرستی
دریافت را تازه تولد این، از «پس یک… روح القدس و می کنید؟ مالحظه شود. درك
بر روح القدس چون «لیکن ،٨:١ اعمال یافت.» خواهید «قّوت بلکه خیر. می کنید»؟
و جاوید زندگی از ایمان، برکت به پیش تر آنها و می کنید؟ مالحظه می آید.» شما
روح القدس از برخورداري قّوت آن دریافت شرط اما بودند شده برخوردار چیزها بقیه ي
روح القدس زیرا بود.» خواهید من شاهدان می آید، شما بر روح القدس چون «لیکن بود.

می دهد. نشان را مسیح در شما بلوغ او است، رستاخیز بر گواه

می دهد، رخ که اموري تمام روحانی، امور تمام است. طبیعی امور از سخن حال، ٤٠
عالم امور سخنی به یا هستند روحانی امور از نمودهایی یا بهره وري حکم در همه

هستند. فراسرشتی و مافوق الطبیعه امور از نمونه اي طبیعت

نزدیک که بودیم اسپاکن نام به جایی در زمان آن در رفتم، بین المللی نمایشگاه به ٤١
ببرم. نمایشگاه از بازدید براي را خانواده ام گفتم خود به بود، آنجا به

آن بودم، کرده بازدید آمریکا در بین المللی نمایشگاه یک از بار یک تنها زیرا ٤٢
آنجا به هوپ اتفاق به و بود شده برگزار شیکاگو شهر در پیش سال چندین نمایشگاه
یک هوپ نماندیم. بیشتر روز یک مسائل دیگر و جیب بُرها وجود خاطر به و بودیم. رفته
کنارش درست من اینکه وجود با ولی بود داده او به عمویم دختر که داشت گل سینه
من… پس و نبود. باورکردنی که راستی به فقط… دزدید. را گل سینه آن کسی بودم،

برگشتیم. و نماندیم بیشتر روز یک پس
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در که لوئیویل نمایشگاه با رفتیم. بین المللی نمایشگاه به خانواده اتفاق به خوب ٤٣
آن مورد در که ندیل اسِپیس برج نداشت. چندانی فرق می شود برگزار نزدیکی ها این
بود چنین یا براون ساختمان یا اِلسلی… ساختمان شبیه دیده اید، را می کردند صحبت
خالصه همین به می آیید. پایین باز و می روید باال طبقه ده تا هشت آسانسور با که جایی
بود چیز یک اما بود. گذاشته نمایش به را آن الکتریک جنرال می کنم فکر می شود.
غرفه  اي آلمان بود بین المللی نمایشگاه اینکه به توجه با خوب، می کرد. توجه جلب که
که زمانی داشتند. را خود غرفه ي هم ملت ها دیگر و روسیه ترتیب همین به و داشت
فضایی کوچک غرفه هاي آن که است گفتنی می شود فرانسه آلمان، حضور از سخن

نمی کردند. اشغال سکو این از بیشتر
دخانیات استعمال موضوع و می کردند ارائه را خود دستاوردهاي دانشمندان اما ٤٤
باز مکان آن از بازدید از پس سیگاري شخص یک اگر بود. آنها برنامه ي اصلی محور
چشمان با داشت. اساسی مشکل جایی شخص آن می داد، ادامه کشیدن سیگار به هم
دود آنجا از و می گذاشتند دستگاه یک داخل و برداشته را سیگارها که دیدم خود
سراسر و می دادند عبور شیمیایی مواد حاوي لوله یک از را آن و می کشیدند را سیگار
آنگاه و سیگار. یک تنها کردن دود از پس می شد، پر سفید سرطانی [توده ها ي] از آن
زمینه این در جهانی دستاورد بزرگترین این می گویند،» مردم از گفت:«بسیاري آقایی
دانشمند آن و نمی بلعیم.» را سیگار دود ما می گویند: مردم از گفت:«بسیاري بود،
سوراخ از را آن کرد، خود دهان داخل را آن دود از پک یک و گرفت را سیگاري خود
خود ریه هاي داخل افراد که شکلی به نفرستاد پایین را آن و نکرد خارج خود بینی
شیمیایی مواد همان داخل را آن و کرد خود دهان وارد را دود تنها بلکه می فرستند
وارد رفت؟» کجا می گفت:«سرطان او نمی شد. ظاهر سرطانی هیچ دیگر کرد، فوت
ادامه چنین می شود.» شکمم وارد می بلعم را آن وقتی که است واضح و شد. من دهان

داد:«حال…»
کشیدن سیگار که می کنند اعالم پزشکان که:«چرا مطرح شد پرسش این خوب ٤٥

نیست؟» زیان آور
خود نخست زادگی حق که می پذیرد انسانی بود:«هر چنین پرسش این به پاسخش ٤٦
موقع همان در می تواند کند، اعالم و تهیه گزارشی چنین که پزشکی هر بفروشد! را
پول او به اندازه اي به دخانیات کارخانه هاي زیرا کند شروع را خود بازنشستگی دوران
نخست زادگی حق واقع در پزشکی چنین ولی شود.» بازنشسته آسانی به که می دهند
این با ولی ندهد. تن کاري چنین به هرگز که خورده سوگند او زیرا می فروشد را خود

می کنند. عمل خود قَسم برخالف باز وجود
این علمی دستاوردهاي از بهره گیري با ببینید. را دستگاه ها گفت:«می توانید او و ٤٧
آن در نیز سینما معروف ستاره ي برینر، یول می کنیم.» ثابت شما براي را موضوع
گفت:«هم چنین دانشمند آن نیکوتین… کمی مقدار آن درباره ي و داشت. حضور جمع
کشیدن، سیگار با شخص گفت:«هر او می کنند.» صحبت کوچک فیلترهاي از اکنون
تار که است معنی این به نباشد دود اگر خوب، می دهد. نشان را خود روانی وضعیت
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قطران یا [تار می آید. وجود به دود تولید پی در قطران یا تار ندارد، وجود قطرانی یا
شیمیایی ماده ي خطرناك ترین و می شود حاصل گیاهی مواد سایر و تنباکو سوختن از
استفاده فیلتردار سیگار از که صورتی در و تألیف] است-گروه سیگار دود در موجود
یک با که برسید رضایتی حس به تا است الزم سیگار چهار یا افزود:«سه او کنید،»
وجود قطران یا تار از مشخصی میزان باید زیرا می دهد دست شما به معمولی سیگار
تار هیچ پس نمی کنید جذب دودي اگر رسید.» رضایت حس آن به تا باشد داشته
داشته وجود دود باید قطران یا تار شدن حاصل براي داشت. نخواهد وجود قطرانی یا
کنید استفاده سیگاري می کشید، سیگار گفت:«اگر باز است. شکل این به پس باشد.
حد همان به را شما [معمولی] سیگار یک می شود… باعث این باشد. نداشته فیلتر که
تار از کمتري میزان چنین این زیرا [فیلتردار] سیگار چهار یا سه که می رساند رضایت

می کنید.» تنفس را قطران یا
و پلیدي فروش، شگرد هاي انواع کشور این در است! فروش شگرد یک این ٤٨

می شود. پیدا دست این از چیزهایی
بسیار مقدار آن چگونه داد نشان و برداشت آن از کمی مقدار همان جا سپس و ٤٩
بنفش  سپس شد، صورتی بعد بود، سفید ابتدا آن می چسباند. ریه یا گلو به را خود کم
یک طریق از که شد بزرگ اندازه این به کوچک سلول آن ریز ذرات-ذرات شد. رنگ
باالتر قدرت با شیشه اي به سلول خود دیدن براي که البته و بود] مشاهده [قابل ریزبین
دچار سرطان به شخص می شود، رنگ بنفش که گفت:«هنگامی آقا آن سپس بود. نیاز
سیگار پاکت یک روز طول در که گفت:«کسی چنین خود حرف ادامه ي در می شود.»
در نمی کند، مصرف دخانیات که شخصی به نسبت بیشتر برابر هفت می کند مصرف
دادن قرار خطر معرض در چنین را خویشتن پس دارد.» قرار سرطان به ابتال معرض

نیست. خردمندانه اي کار
آورد. بیرون سفیدي موش و برداشت دیگري چیز امر این اثبات جهت باز سپس ٥٠
گذراند مانند مرمر شی  اي داخل از را آن و داد قرار دستگاه داخل و برداشت سیگاري
مالید. موش پشت بر برداشته را سیگار از شده خارج نیکوتین گوش پاك کن یک با و
موشی همیشه روز نمایش براي باید می آوردند. بیرون دیگري موش روز هفت هر آنها
می آوردند، بیرون را شده نگهداري موش روز هفت از پس می داشتند. اختیار در را
شماري بود. شده برآمده اندازه این به موش پشت در آمده وجود به سرطانی توده ي
دیدن از پس کند. حرکت نمی توانست موش نمی آوردند. دوام هم روز هفت موش ها از
را وجودش سرطان بخورم؛ چیزي نمی توانستم روز سه یا دو کریه، ظاهر با موجود آن
بزرگ، برآمده ي سرطانی غده ي یک بود، پوشانیده را پاهایش سراسر چنین و فراگرفته
اثر بر که بود گرفته شکل موش پشت بر سانتیمتر] یک از [بیشتر اینچی نیم تقریبًا
خود کار از امر این خاطر به مردم می کنید فکر آیا بود. سیگار از شده خارج نیکوتین
بود، نشسته کنارم در عرق کرده صورتی با که درشت هیکل مردي می کشند؟ دست

مگرنه؟» است، تأثیرگذار گفت:«بسیار
می کشید؟» سیگار پرسیدم:«آیا
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می کشم.» سیگار آقا. داد:«بله، پاسخ
با و پژوهش هاست نتیجه ي این بکشید.» دست کار این از باید پس گفتم:«خوب، ٥١

است. شده اثبات پذیر دخانیات استعمال تبعات آنها
باشد برقرار تمدنی همچنان و بوده برپا دنیا اگر که کرده ام پیش بینی من حال، ٥٢
داشت، جریمه و بوده ممنوع ویسکی فروش که دوره آن به آینده، سال چند ظرف
شرطش البته بود، خواهد بیشتر برابر ده سیگار پاکت یک فروش جریمه ي و برمی گردیم
و است. ُکشنده یقینًا. است. ویسکی از بیشتر برابر ده سیگار زیان است. تمدن بقاي
یک «او نمی کنند. توجه هیچ آنها می شود، داده هشدار مردم به باره این در هرچند
چنین می بینید، می شود. ختم حرف همین با داستان و است.» مقدس غلتنده ي واعظ

نمی کنند. توجه آنها است،
بین المللی نمایشگاه آن در است. علمی دستاوردهاي روي بر من تأکید اما ٥٣
دستاوردهایی چه به توانسته علم که دادند نشان علمی پژوهش هاي وسیله ي به
روحانی، پژوهش هاي با اینک هم ما خوب، یابد. دست طبیعی امور زمینه ي در
می سازیم. نشان خاطر را کرده حاصل کالم پیروان با مشارکت در خدا که دستاوردهایی
در دستاورد هر است. علمی معیارهاي از پیروي فرایند علمی دستاورد هر خوب،
ظاهر می توانید حال، است. بایسته روحانی معیارهاي از پیروي برکت به روحانی عالم
را آن باید بود، رقت بار که راستی به کنید، تصّور خود ذهن در را موش آن رقت انگیز
می توانستم اگر بدهم. نشان شما به موش آن از عکسی می توانستم کاش می دیدید!
چند تنها موش آن البته کنید. توجه خوب نبود. مجاز کار این اما می گرفتم عکس
مسئله این پس می شوند. تلف هفته یک ظرف آنها از بعضی نماند، زنده بیشتر ساعت

دارد! فکر جاي
راستا همین در دارد جا استولی تصّورپذیر شما براي موش آن بر سرطان تبعات ٥٤
آنها که ببینید باید شوید. متصور را است رویگردان انجیل از که روانی و جان وضعیت
خدا فرزندان از یکی انسان، بر چیرگی از پس دیوي چگونه هستند. کریه منظر چه
خدا نگاه از او گونه اي به می سازد تبدیل زشت موجودي به را او و می کند مسخ را
شش و بوده بلند قد شخص آن بسا چه نیست. بیش مسخ شده و کریه  منظر موجودي
و دار تاب و پیچ موهایی و باشد هم چهارشانه حتی و باشد هشتاد] و متر [یک فوت
به هر بس. و ماناست آدمی باطن ندارد. ارزشی هیچ چیزها این ولی باشد داشته چنین

است. خاك مشتی است، نمایان او از آنچه روي
مشغول شدند، نمایش به آنها آنگاه دستاوردهاست، از شماري از سخن اینجا پس ٥٥
معرفی دستاورد و کارها عنوان به که دیگر چیزهاي همه ي و نیدل اسپیس برج آنجا
زمینه ي در حاصله پیشرفت هاي درباره ي ترتیب همین به و می دادند نمایش را می شدند
خودرو آینده شکل درباره ي آنها می دادند. توضیح دست این از مسائلی و هسته اي
دیگر، در بود… موتور جنرال به مربوط نمایش از بخش این می کردند. صحبت شورلت
خواهد خود به بیستم سده ي خالل در شورلت خودرو که شکلی آینده، سده ي در
آن کار طرز حال، می ماند. آن رأس در کاله با گازرسان لوله اي به من دید از گرفت.
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می شوند بلند همدیگر روي که بالک کمک با که می دادند توضیح و می دادند نشان را
زعم به برد. خواهد بهره حرکت جهت اتمی نیروي از آن و می کنند کنترل را خودرو

می شود. محسوب ویژه اي امتیاز خود مسئله این آنها
صفحات به رجوع با بامدادي جلسه ي این در شد بهتر بسا چه می گویم خود به ٥٦
در و آوریم دست به داشت، خواهد عصر آن در کلیسا که ظاهري از تصویري الهی کتاب
زمینی رخدادهاي داشت. خواهیم نظر مّد را داده انجام خدا که کارهایی راستا همین
هنگامی می گیرد، سرچشمه دیگر جاي از که هستند اموري بازتاب دهنده ي همواره
تاریکی سراسر دنیایی متن در زیرا می گرایند پستی به می رسند، زمین به امور این که
بُعد به آنچه روحانی عالم در ولی می کنید؟ دقت آیا می گیرند. قرار گناه به آلوده و
مطلب این دارند، نمایشی سه بُعد چنانکه می شود. نمایانده دقیقًا می شود، مربوط دیگر

خوشحالم. بابت این از می کند. صدق هم ششم بُعد درباره ي
کنیم. مرور را شده ما نصیب اخیر سالیان این در که پیروزي هایی بیایید حال، ٥٧
را شما باشد، خداوند خواست اگر کنیم. آغاز را مرور این داده رخ که آنچه با خوب،
را موضوع سریعًا اتفاق به می خواهم شما از ولی داشت نخواهم نگه درازي زمان براي
اینک کرد. خواهم پرواز کردم حس داد رخ برایم مسئله آن که هنگامی کنیم. مرور
مربوط مسئله این می شد، انجام گاري و اسب با ترابري پیش سال ها خوب کنید، توجه
اسب با من بود. چنین نیز پیش چندي همین تا بلکه نیست دور بسیار گذشته اي به
یا پانزده پسري که هنگامی می کردم. آمد و رفت اسب، زین روي بر نشسته یا گاري و
و جا همین از می رفتم شهر به گاري و اسب با و بودم اسب بر سوار بودم، ساله شانزده
بود گل آلود هم زمین] قطعه [این می شدم، رد کلیسا همین ساختمان محل روبروي از
گاري و اسب با ساختمان، این بلندي به کمابیش هرز علف هاي از پوشیده سراسر و

می دادم. تحویل را کشتزار دیگر فرآورده هاي و سفید لوبیا
دگرگونی چه می کنم. عبور مسیر همین از موتور با خودرویی بر سوار اکنون هم ٥٨

رسیدیم. اتومبیل عصر به گاري و اسب عصر از پس شگرفی!
بنگرید، چنانچه حال رفتند. هوا به زمین از که فرارسید، هواپیما عصر سپس و ٥٩
این باشد، داشته روحانی فهم و درك کسی اگر است، علمی دستاورد یک این که یقینًا
اکنون هم است. کلیسایش خصوص در خدا تدبیر از مرحله اي دهنده ي نشان امر

روزگاري…
موضوع این می رسد. راه از پیغام پایان در همواره پیغام آور باشید، داشته یاد به و ٦٠

دیده ایم. کلیسا اعصار در را آن مصداق و می دانیم را
برمی گردد. لوتر عصر پایان به برمی گردد؟ هویّتی چه به گاري، و اسب دوران خوب، ٦١
کلیسا خدا داشتند. ایمان عادل شمردگی به آنها گاري. و اسب روزگار می کنید، مالحظه
و پیروزي اولین وارد را کلیسا خدا کشید، بیرون کاتولیک آیین رومی، آیین از را
ولی شد. عنوان کرد» خواهد زیست ایمان به «عادل اصل کرد، روحانی اش دستاورد
پایان به رو که گاري و اسب عصر از… آنها که همان طور بود، گاري و اسب عصر آن

کردند. گذر بود،
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خودرو یافت، دست آن به نقل و حمل زمینه ي در انسان که بعدي دستاورد اکنون ٦٢
می شوند. قوي تر خودروها پیوسته کنید، دقت چنانچه و بود.

به آورد. ارمغان به را تقدیس برکت روحانی، پیشرفت وسلی عصر پایان در پس ٦٣
شد. نائل تقدیس جایگاه به عادل شمردگی جایگاه از کلیسا بیانی

داشته یاد به می خواهم شما از می رویم پیش موضوع واکاوي در که حالی در اکنون ٦٤
نیست. الهی کلیساي همان می شود، نامیده «کلیسا» آنچه کلیسا، از منظور که باشید
بودند پیوسته کلیسا به که لوتري هزار هزاران است! روحانی کلیساي آن الهی، کلیساي
آنها می شناسد. را آمازونی زین گراز یک که می شناختند اندازه اي به را عادل شمردگی
که تن هزار ده ها وسلی، عصر در ترتیب همان به و نداشتند. موضوع از دریافتی هیچ
یک که داشتند شناخت خدا تقدیس نیروي از اندازه همان به داشتند، تقدس ادعاي
از شناختی روي هیچ به آنها می کنید، مالحظه می داند. برفی کفش مورد در خرگوش

نداشتند. آن
بود کسی برسم. کجا به می خواهم می بینید هللویا! شدند. نائل آن به گروهی اما ٦٥
با «آشتی همان این بیانی به دریافت، را خدا دید از شدن» شمرده «عادل  مفهوم که
و وفادار که است لوتري ها دسته  آن از سخن است. مسیح» عیسی خداوند راه از خدا
کاتولیک، کلیساي ادعاهاي به بی پروا آنها داشتند. ایمان الهی امر آن به آنها بودند. امین
موعظه ي در دوره آن پیغام آور زیرا کردند پایداري آن بر و داشتند ایمان خدا کالم به
باور را عادل  شمردگی جایگاه آنها و می کند» زیست ایمان به «عادل که کرد اعالم خود
عیسی خداوند طریق از و شدند نائل عادل شمردگی به خدا فیض مدد به آنها و داشتند.

کردند. آشتی خدا با مسیح
شدند. صحنه وارد تقدیس [آموزه ي] با متدیست ها می کنید، دقت چنانچه حال ٦٦
پرشماري گروه برعکس ولی بودند. برخوردار تقدس از راستی به متدیست ها از بسیاري
بودند. نبرده آن از بویی برکت، این از برخورداري ادعاي وجود با که بودند هم
بر می آوردند فریاد و زده زانو که می گفتند داد. تعلیم را تقدیس متدیست کلیساي
به بعد ولی شده ام!» تقدیس من خدا، بر می گفتند:«جالل برمی خواستند، سپس و
راستی به زنان و مردان آن از شماري اما می دادند. ادامه خود همیشگی زندگی  روش
عصر چرا؟ داشتند. وقف شده اي و تقدیس شده  زندگی  و بودند شده جدا دنیوي امور از
مدل خودرو داشت. برتري قدرت بخار اسب  واسطه ي به که بود فرارسیده اتومبیل
معادل قدرتی پیداست، چنانکه داشت. قدرت بخار اسب  بیست یا پانزده احتماًال تی
با همزمان تقدیس! داشت. قرار کوچک موتور این داخل اسب بیست تا پانزده نیروي
راهکارهاي با خدا است طبیعی راهکارهاي حاصل-فرآیند که علمی دستاوردهاي ظهور
آنگاه و است. جریان در روندي پیوسته کنید، دقت می سازد. فرآورده را چیزي روحانی

تقدیس… عصر از پس
فردي آیا بگیریم. نظر در را عزیز بوینگتن چون مردانی مثال، عنوان به اکنون ٦٧
جرج وسلی، جان به می کنیم نظر می شد؟ پیدا هم عزیز بوینگتن برادر بزرگواري به
پشت را سختی روزگار که عزیزي متدیست هاي از بسیاري و کنوکس فینی، وایتفیلد،
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دوم مرحله ي تقدیس، خدا کالم اینکه به داشتن ایمان خاطر به آنها گذاشتند. سر
عذاب و کرده تجربه زمین روي بر را جهنم راستی به می داد تعلیم را فیض، تجلّی
مسئله آن به و کردند پایداري امر آن در وجود این با ولی داشتند ایمان زیرا دیدند
فورد هنري که کاري همان درست آفریدند. شگفتی همین برکت به و داشتند ایمان
اسب  با را آن اگر کردند، تی مدل قدیمی فورد با نقل و حمل زمینه ي در دیگران و
عصر از وسلی ترتیب همین به و نهاد. فراتر پا اسب عصر از فورد هنري کنیم، مقایسه

نهاد. فراتر پا لوتر
موتور تولید به موفق دنیا علم اینکه موازات به و فرارسید. پنطیکاست سپس و ٦٨
تولید بگوییم است بهتر با ساختند یا کردند ابداع را هواپیما رایت برادران شد، خودرو
پرواز به هوا در زیرا داشت برتري زمینی خودروهاي بر پرنده دستگاه آن کردند،
اینجا علم راه از شدند موفق دستاورد، این حصول با رایت برادران پس درمی آمد.
عظیم امر یک می داد نشان که بگذارند نمایش معرض به را چیزي مدل زمین، روي بر
همان که پیشرفت این به رایت برادران دستیابی با داشت. قرار بروز آستانه ي در روحانی
با بخشش، یک با هم ما و آمد فرود پنطیکاست بود، زمین روي از انسان گرفتن اوج
سیر جهت او هللویا! درآمد! پرواز به هوا در انسان درآمدیم. پرواز به روح القدس تعمید
گاري و اسب [عصر] از را پا چقدر ساخت! جدا زمین از را خود پاي هوا در گرفتن اوج و
ضربه که همانی بود. هوا در او است! رفته فراتر اتومبیل از چقدر است! گذاشته فراتر
دست به موفقیت هاي ببینید، بود. درآمده پرواز به دیگر می کوبید و می دمید می زد،
پُر افراد طریق از خدا آمده اند. پدید نادیدنی چیزهاي از زمین، روي بر انسان آمده ي
و بودند تشنه و گرسنه که آنانی طریق] [از یافت، دست پیروز هایی به روح  القدس از

کردند. پایداري کالم در که آنانی
بد عناوین و القاب آن و بود برنداشته کالم راستاي در قدمی وسلی اگر حال ٦٩
وسلی پس نمی شد. کامیاب هرگز بود، نپذیرفته را دیگر چیز هر یا و دیوانه چون
آنها بود. خدا بزرگ دانشمندان از یکی لوتر بود. خدا برجسته ي دانشمندان از یکی
گفته هاي به بی توجه لوتر نکردند. اعتنا تشّکل ها ادعاهاي به کلیساها، آن گفته هاي به
اجزاي او هللویا! می کند! زیست ایمان به عادل که داشت ایمان کاتولیک، کلیساي
کلیسا چنین این و کرد ترکیب یکدیگر با را آنها و برگرفت را خدا کالم شیمیایی
کنار پربها خون آن راه از را آنها وسلی کرد. حرکت جلو سمت به ایمان برکت به
تقدیس وارد کلیسا چنین و کرد ثابت مقدس خون آن راه از را آن و گذاشت هم
و شما آِن از که وعده همان روح القدس، تعمید به ایمان برکت به پنطیکاستی ها شد.
گذاشتند هم کنار را کالم شیمیایی اجزاي آن هستند، دور که آنانی و شماست فرزندان
امکان و نیرو چون کردند پرواز بیانی به گرفتند، اوج آنها هللویا! گرفتند. اوج هوا در و

بودند. یافته را حرکت این
چگونه شد؟ مکشوف لوتر بر امر این چگونه رسیدند؟ آنجا به افراد آن چگونه حال، ٧٠
یک فرآوري و ساخت جهت اولیه مواد زیرا چه؟ دیگران شد؟ نائل کشف این به وسلی
راه به براي الزم برق می شد. پیدا خاکی کره ي همین در همین جا، در تی مدل فورد



معکوس ١٧شمارش

تمام چیزها، دیگر پیستون، گازوئیل، بیانی به می شد. پیدا همین جا خودرو یک انداختن
چنین فرآوري براي دیگر چیز هر و برق مولد دستگاه براي کربن مکانیکی، قطعات
فرآوري واژه ي امر… بدو در که کنید دقت و می شد، پیدا زمین همین دل در پدیده اي
اینجا را آنها همه ي او خداست، همان آفریننده است. آفرینشگري از مناسب تر اینجا در
داشتند اعتقاد علم به طبیعی عالم فضاي در که انسان ها از دسته آن اما است. داده قرار
داشتند، اعتقاد دانش به آنها دادند. ادامه زمینه این در کاوش و جستجو به بی پروا
صحت اثبات تا پس بود، مکاشفه یک حکم در آنها قلب در مسئله این داشتند. ایمان

کردند. پایداري امر
می شد، پیدا همین جا اولیه مواد کند. ثابت را تقدیس توانست شیوه این با وسلی ٧١
کلیساي کلیساها، تمام به بی توجه او بود! وسلی باور این بود آورده پدید را آن خدا کالم
ثابت را آن و کرد پافشاري خود اعتقاد در انداختندش، بیرون که آنها تمام و انگلیکن
روح القدس که کردند ثابت داشتند، اولیه مواد چون و آمدند پنطیکاستی ها و کرد.

شدند. بلند هوا در آنها و است. حقیقت
دیگري پس در علمی دستاوردهاي آن از یک هر-هر باشید، کرده دقت چنانچه ٧٢
است. عالی تر نسخه اي از صحبت تنها می کرد. کامل را دیگري بیانی به شد، پیدا
و می شد محسوب عالی تر نقلیه ي وسیله ي اسب، به نسبت خودرو می کنید؟ مالحظه
راستاي در همه اما می آمد، شمار به باالتر نقلیه ي وسیله ي اتومبیل، به نسبت هواپیما
دارد کیفیتی چنین بخار اسب نیروي اگر آمین! بخار! اسب نیروي هستند. یکدیگر
را شما می تواند روح القدس نیروي باشد؟ خدا نیروي زیبنده ي می تواند توصیفی چه
قدرت همان کند. تقدیس را شما می تواند باز روح القدس نیروي همان بسازد، عادل
شگفتا و سازد. پُر را شما حضورش با می تواند می کند، تقدیس را شما که روح القدس
آنها زیرا چرا؟ شدند. نائل آن کشف به خویش، دانش خرده با بی سواد افراد آن که
انسان، داشتند. ایمان آن به می دیدند، را امور آنها آمین. بودند. روحانی دانشمندان
دانشمندان ولی شد. نائل جایگاه آن به تحصیل راه از طبیعت، عالم این دانشمند
راه از دیگري تحصیل، راه از یکی می شوند. نائل مقام آن به مکاشفه راه از روحانی
الزم مواد اقسام و انواع باشیم. باز امور این به نسبت می توانستیم کاش اي مکاشفه.

است. درست می شود. پیدا همین جا
به را ما توجه  دستاورد این حصول براي الهی ترتیب همان یعنی آن روند اکنون ٧٣
نقش آفرینی روند همین در کردند، پرواز هوا در که پنطیکاستی ها می کند. جلب خود
به روحانی عطایاي مکاشفه، زبان ها، به تکلم شفا، که بود همان جا چگونه… آنها می کنند.
هیچ  به  آنها همین طور. هم وسلی نمی دانست، چیزي امور این از لوتر شد. اعاده کلیسا

بود. آنها عصر از فراتر نداشتند. خصوص این در آگاهی هیچ ندادند، تعلیم را آن روي
رایت برادران شدن پیدا از پیش دوره اي در فورد هنري داشت امکان چگونه خوب، ٧٤
همین نبودند. آگاه امور آن از کنید، مالحظه کند؟ کسب هواپیما درباره ي اطالعاتی
او می کند، صدق نیز می راند گاري و اسب پیش سال پانصد که شخصی مورد در مسئله
اعالم مقدس کتاب تنها باشد، آگاهی صاحب ماشین به نسبت اسب بدون نمی توانست
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پژوهش و تحقیق راه از توانستند مردم پس شد. خواهد پیدا چیزي چنین که بود کرده
پیشرفتی طریق از را آن خدا شد، پیدا زمین در امر آن هرگاه و کنند. پیشرفت علمی
نادیدنی چیزهاي از چیزها تمام «زیرا داد. نشان بود، آورده دست به الهی کلیساي که

است. آن از بازتابی واقع به می بینید، شده اند.» ساخته
بیداري ایجاد باعث سال، پنجاه واپسین این در که پنطیکاست؛ عصر اکنون خوب، ٧٥
یافته اند، شفا بیماران و شده جاري شفاها است. شده دنیا سراسر در آن ثمرات همراه به
آیا بازیافته اند. را خود بینایی نابینایان شده اند، خوب بودند شده زمینگیر که افرادي
باور را وسلی نداشتند. قبول را لوتر آقا. خیر، می کند؟ باور را این دنیا می کنید گمان
فردي می سازد، وسیله را مقدس کتاب خدا اما نمی پذیرند. را پنطیکاستی ها نداشتند.
این حال آمین. کند. ثابت را امر این حقانیت مقدس کتاب سالح به توانست راغب
هستند. نمونه حکم در آنها چون کنیم باور و باشیم داشته یاد باید که است چیزي
اثبات را مسئله این جایی در چنانکه گذاشته ایم. سر پشت را پنطیکاست عصر ما اکنون

می یابد. امتداد الئودکیه دوره ي فضاي در پنطیکاست عصر کردم
گلن جان شد. پیدا هم فضانوردي اکنون است. داده رخ دیگري چیز اکنون اما ٧٦
تنها هواپیما هواپیماست، از فراتر بسیار آن که می دانیم و بود. ما فضانورد نخستین
قدرت با یکی این اما برود. باال دارد، وجود عوامل دیگر و فشار که جایی تا می تواند
برساند، هواپیما از باالتر بسیار را آن فشار ایجاد با که فراتر قدرتی شد، پیدا اتمی
بسیار دهد. انجام را کار این توانست او است. درست نمی رود. فراتر حد یک از هواپیما

رسیده ایم. فضانوردي عصر به طبیعت، عالم در اکنون خوب.
را این می آید. پیشین پیغام پایان در پیغام آور یک همواره باشید، داشته یاد اگر و ٧٧

دارد… خدا آمین! و آمین نهاده ایم. پا فضانوردي عرصه ي به اینک کرده ایم. اثبات آنجا
چشم با که شود دور اندازه اي به می تواند فضانورد که کند ثابت شد موفق علم ٧٨
می تواند او نباشد. یا باشد هوا فشار که برساند جایی به را خود و دید را او نتوان غیرمسلح
آن تا می تواند و است فشاردار کابینی درون در زیرا دهد ادامه خود حرکت به آسانی به
یک کند. تماشا را هستند آنجا که دنیاهایی باال آن از پرواز حین در کرده صعود باال
از او آقا، بله بود؟ خواهد عصري چگونه پیشرو عصر توصیف این با پس شگفتا، فضانورد!

می نوردد. در را باال گستره هاي او می نهد، فراتر پا طبیعی پدیده ي هر
که هنگامه اي روحانی، زمان یک روحانی، عصر یک می  دهد؟ نشان را چیز چه این ٧٩
هللویا! هستند! همین جا درست آنها آمین! می شوند. پیدا خدا براي روحانی فضانوردان
می گیرند، اوج عالم فراز بر می کنند، پرواز پرندگان دیگر از باالتر که هوا عقاب هاي
که کنند ثابت خدا کالم سالح به می توانند که خدا!) بر (جالل روحانی فضانوردان
خدا! بر جالل باشکوه! چه روحانی! فضانورد یک است. همان ابد تا و امروز دیروز، او
فضانورد یک براي است! دل انگیز من براي حاضر عصر در کردن زندگی که راستی به
طبیعت عالم دانشمندان چیست؟ آن می کنید؟ مالحظه بود! خواهد شگرفی امر روحانی
خدا و کنند. پیدا دست پیشرفتی چنین به توانستند آنها یافته اند؟ دست چیزي چه به
و کرده پایداري مقدس کتاب در که می سازد وسیله را افرادي خود برنامه ي راستاي در
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دیگران، سخنان و گفته ها به بی پروا و است.» همان ابد تا و امروز دیروز، می گویند:«او
می تواند که می شوید فضانوردي شما چیست؟ از سخن ولی می کنند. ایستادگی آن در
آن در خود وجود تمام با دیگر. چیز هر از فراتر بگذارد. فراتر پا فرقه اي تفکر هر از

فضانوردان! از هم این می کنید. خلوت خدا با تنها و خدا با فراسو
نمی توانند و می شوند اتاق یک وارد شدن، فضانورد براي آنها باشید، داشته یاد به و ٨٠
هسته اي نیروي به دارد نیاز رادار نیروي به فضانورد کنند. هدایت را خود مسیر آنجا از
مسئله این خدا! بر جالل می شود. هدایت برجی طریق از و فضا تا گرفتن اوج براي
مکانی وارد می شوند، اتاقکی وارد آنها می کند! صدق نیز خدا فضانوردان درباره ي
سپس است. مسیح بدن همان بدن، آن و می شوند وارد بدن آن فضاي در می شوند،
او بلکه نبود گلن جان از سخن نیست، مطرح او خود دیگر نیست، مطرح او خود دیگر
نمی داد. انجام کاري و بود نشسته آنجا تنها او بود. دستگاه یک بود. اتاقک آن داخل در
موضوع آن علم زیرا است.» بگوید:«درست و برسد آنجا به که بود شده تشویق تنها او

بود. کرده ثابت را
که باشند داشته ایمان و شده مسیح وارد بتوانند که است افرادي طلب در خدا ٨١
روح القدس هدایت با خویش، فکرهاي به بی پروا و است همان ابد تا و امروز دیروز، او
فاصله قدیم عهد گاري و اسب از چقدر باشکوه! چه فضانوردان! آمین. شوند. فضا رهسپار
تعمید تقدیس، عادل شمردگی، از چقدر دارد! فاصله هم هواپیما از حتی چقدر دارد!
مرغ سپس بودند مارمولک ابتدا، می شوند. عقاب به تبدیل آنها دارد! فاصله روح القدس

برسد. آنها به نمی تواند کس هیچ هستند. عقاب حال اما می شوند کالغ بعد شدند،
براي درآید. پرواز به پرنده اي هر از باالتر می تواند عقاب است. ویژه  پرنده ا ي عقاب ٨٢
نمی گیرد. سرگیجه اصًال می رسد، اوج به که هنگامی حتی دارد استعداد رؤیت و دیدن
می رسند، آنجا به همین که ولی بپرند بلند بسیار می توانند که می شوند پیدا افرادي
اما نمی بینند. را رسیده اند آن به که آنجایی از فراتر زیرا هستند کجا نمی دانند دیگر
منظور ببینند. را جاري امور دوردست ها به نگاه ضمن می توانند که هستند هم عده اي
پیغام انتظار چنین و بماند همان جا امور بر کامل احاطه ي تا می تواند او است. عقاب
می کنید؟ مالحظه خداست. فضانورد توصیف این بکشد. را بگوید باید آنچه درباره ي
آن درباره ي اصل این چرا خوب می شود، پیدا چیزي پیشرفت هر دستاورد، هر پس در

نکند؟ پیدا مصداق دستاورد
خود نیروي با شخصی چنین آمین. است. عیسی براي فضانوردانی از سخن اینجا ٨٣
وارد که است بس همین او براي پس می شود. پرتاب او نمی شود. برکنده زمین از
کار خدا و شوید واردش دهید، انجام باید که است کاري همان این [اتاقک] شود. آن
نیروي به همین طور و گازوئیل قدرت به دیگر داد. خواهد انجام را جابجایی و پرتاب
در باالها، آن به را شما هسته اي نیروي نیست. نیازي هیچ کلیسا اعتقادنامه ي یک
چنین توصیف در خوب، باشکوه! چه آمین. می برد. پیش داده، هل فضا دورست هاي
واژه ي تنها نشد… نیاز عنوان به هیچ  رسیده اند… آنها گفت؟ می شود چه فضانوردانی
مقدس کتاب کل عمق به چون بگیرند نظر در را تقدیس واژه ي تنها عادل شمردگی،
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آنها سازد، محقق را خود وعده هاي تمام می تواند خدا که آگاهی این با می شوند. وارد
پرجالل! چه می مانند. منتظر و می نشینند آنجا تنها آنها می شوند. آن کل ژرفاي وارد
فضانورد، هم هستید بیمار هم چنانچه است. خود ساختن متجلّی به مقید خدا کالم
همین باشید. معکوس شمارش منتظر و شوید مسیح وارد که باشید داشته یاد به تنها
آن به آنها حال کرد. خواهد شلیک خود خدا دهید، راه خود به نگرانی مبادا بس. و

است. چنین خدا وعده ي زیرا یافتند دست
قدرت آن از داریم، اختیار در اکنون که است چیزهایی از برتر فضانورد اینک، ٨٤
که هنگامی می کنید، مالحظه هواپیما! قدرت و-و اتومبیل، قدرت قدیمی، اسب هاي
قرار باال بس ارتفاعی در او که باشیم داشته یاد به دارد جا می شود، فضانورد از سخن
نمی توانست گاري و اسب بر سوار انسان یک که ببیند را چیزهایی می تواند که دارد
انسان یک که ببیند را چیزهایی می تواند که دارد قرار باال بس ارتفاعی در او ببیند.
چیزهایی دیدن که می گیرد قرار ارتفاعی در فضانورد ببیند. نمی توانست اتومبیل داخل
مرحله ي از می شود. میسر او براي هواپیماست، سرنشین دیدرس در آنچه از فراتر که
تمام از او است. همین خدا! بر جالل آمین. است. رفته فراتر یکسره برهان و دلیل ارائه ي
یا متدیست باید «شما است نهاده فراتر پا فرقه تشّکل، بشري، تصّورپذیر دستاوردهاي
هرچه یا [باشید].» دوگانه انگار یگانه انگار، داشته، تعلق گروه این به یا باشید باپتیست
حرکت دوردست بی کران هاي و کران ها در سیر براي و است فضانورد یک او هست. که

سپاسگزارم! چقدر آمین. می کند.
دیده اید می کند. هدایت را فضانورد رادار به متصل نیرویی باشید، داشته یاد به و ٨٥
بزرگ رادار آن می کردم نگاه که گپ کارناوال به آنجا بازگرداندند. را گلن جان چگونه
را او می داد رادار که اطالعاتی کمک با نمی شد دیده اصًال گلن جان آمد، چشمم به
هستیم، مجهز رادار یک به هم ما می کنید؟ مالحظه بود. آنجا او می کردند. موقعیت یابی
موقعیت یابی را فضانورد که است نیرویی است، رادار یک حکم در دعا است. دعا منظورم
می کنید؟ مالحظه آورد.» خواهم جا به را آن من بطلبید، پدر از من نام «در می کند.
شد. خواهد مشخص شما براي هدف کنید، دقت دعا جهت در که است بس همین
موشک ها هدفگیري تا کنید توجه کلیسا دعاي جهت به که است بس همین آمین.
دعاهاي که جهتی و می پیمایند فضانوردان که راهی مالحظه ي با شود. روشن شما براي

می رسید. آگاهی آن به می گیرد، خود به کلیسایی
صد و افسوس نداریم.» باور را چیزها این ما البته بگوید:«خداوندا، دعا در چنانچه ٨٦
است. مطلب چکیده ي این می کند. طی را نزولی روند فضانورد آن که دریغا افسوس!

برادر! افسوس،
را روحت اینکه تمّنا «خداوندا، می شود، امکان پذیر چیز همه که هنگامی برعکس ٨٧
و فرما افاضه ما بر را روح القدس سازي. برآورده را کلیسا نیازهاي و کنی افاضه کلیسا بر
کالم در قطعًا ما و بکش بیرون خود پندارهاي از را ما کالم، حقانیت به ایمان نیروي با
شروع چنین این که آنجا کنید، نگاه نمایش صفحه به دقت با کرد.» خواهیم پایداري
می رود پیش می رود، پیش هوا در فضانورد کنید. دقت می کند، باالها آن دادن نشان به
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فراتر می گیرد، اوج فرقه اي هر از برتر شگفت انگیز! چه حیرت انگیز! چه می رود. پیش و
اعتقادي. هر از

اعتقادنامه اصول از یکی چون عادل شمردگی به باشید، داشته یاد به حال ٨٨
مقوله ي به شما باور که می کند صدق زمانی مطلب این است، چنین می شود، نگریسته
ماهواره اي حکم در آنها باشد. آنها ماهواره هاي از یکی یا لوتري ها همچون عادل شمردگی
مربوط ماهواره هاي و تقدیس راستا همین در نکرده اند. ترك را زمین هنوز که هستند
خوب، چیست؟» لوتري ماهواره هاي از بگویید:«منظور بسا چه بگیرید. نظر در را آن به
متدیستی وسلی، ماهواره هاي از «منظور آن. شاخه هاي و مسیح کلیساي به موسوم گروه
و پنطیکاستی ها سپس و هستند. آنها ماهواره هاي از مقدس زائران ناصریان، چیست؟»
دوگانه انگاران، یگانه انگاران، منظور هواپیماست، از سخن می شوند، پیدا آنها ماهواره ها ي
کلیساي پنطیکاست، از برخاسته گروه هاي آن همه ي و چهارگانه انگاران سه گانه انگاران،
فرقه اي اعتقادنامه هاي قید در مجموعه ها این همه ي و خدا کلیساي فورساکوئر،

هستند. خود
چیزي می دهد. ادامه انتها تا بی توقف می شکند. را صوتی دیوار فضانورد اما ٨٩
می رود فرازي آن به کنید، مالحظه می رود. فراتر همه چیز از زیباست! چه نمی شنود.
الهی وعده ي یک این آقا. بله، می کند. زندگی خدا حضور در واقع به او چیز… همه که
رادار آن چگونه می بینید هیچ است. اعظم کاهن او که است آمده خدا کالم در است،
شوید. دقیق او بر جلسات در می آید؟ حرکت به شده مستقر آنجا که بزرگ بسیار
که ترتیبی همان به آتش ستون قالب در روح القدس کنید مشاهده می توانید چنانکه
منظور البته بود، نخواهد امر این علمی توجیه  پی در انسان می آید. فرود داد، وعده خدا
رادار صفحه یک حکم در او گفت؟ می شود چه او از است. راستین ایماندار یک اینجا
همان جا و آمین. می کند. چرخیدن به شروع جهات تمام در اینک بنگرید. او به است.
بهمان و فالن هستید. مبتال سرطان به «شما می کند. ردیابی و شناسایی را فضانورد
داد.» خواهد شفا را شما عیسی خداوند هستید. چنان و چنین قسمت این از دارید.
کلیسایی چه باشکوه، چه است! فضانوردان از سخن می کند. حرکت چنین او هللویا!

همین جاست. باشد! باید پرجاللی
در بین المللی نمایشگاه در را آن آنها است. شده ثابت علم راه از دستاورد این ٩٠
است، شده اثبات جا همه آمین. ماست. اختیار در اینک هم گذاشتند. نمایش معرض
شده ساخته نادیدنی چیزهاي «از کنید، دقت می بریم. سر به فضانورد عصر در اکنون هم
در اینک خداست؛ خوِد می آید. آسمان از که شده ساخته چیزي از کنید، توجه است.»
باشد گرفته ایم قرار جایگاهی چنین در ما خداست. خود نیروي این هستید. ششم بُعد
روبانی نصب مزار، بر تضّرع آن در که برتري جایگاه تا شویم برگرفته ششم بُعد تا که
شده ایم فضانوردي کسوت وارد هللویا! ندارد. مفهومی دیگر وداع آیین و در بر مشکی
است! پرجالل چه برگشتیم. فرخنده مقام آن دیدن از پس و می کنیم سیر اوج ها در و
و بشري. پندار و سنجش از فراتر آسمان ها، همه ي از فراتر هستیم برین عرش راهی
خواهیم آنجا را آنها شد. خواهند تبدیل زدن هم به چشم یک در و َدم یک در پیران آنجا
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این می دانید؟» کجا از «شما شدند. برنا باز که گذاشته اي سن به پا زنان و مردان دید،
آنجا موقعیت از می کند، پرتاب باال آن به را فضانوردي خدا و است! مقدس کتاب تعلیم
نیست. نگرانی مایه ي دیگر هم مردن پس است. بازگشته هم فضانورد آن شده ایم، آگاه
کردن ترك تنها مردن آقا. بله، است. زندگی [آغاز] که راستی به نیست. چیزي مرگ

است! شگفت  بس کنیم. پرواز که باشد است، زمین
٨:١٣ عبرانیان در زیرا است، فرموده وعده خود کالم در را امور این همه ي خدا ٩١
که انسانی طریق از توانست خدا است.» همان ابد تا و امروز دیروز، است:«او آمده
شود نائل یافته، دست اموري به ساخت مقید کالم چهارچوب در آن، قید در را خود
پایداري کالم در همواره شخص آن که است این دلیلش گفتم گذشته شب چنانکه

است. کرده
چه ایلیا مورد در نیست. نوین پدیده ي یک واقع در فضانوردي، می دانید حال ٩٢
توصیف این زیبنده ي را دیگر هیچ کس من پس نبود فضانورد او اگر می گویید؟

نکرد. هم فکر آنجا به رفتن به هرگز گلن جان که رفت جایی به او نمی دانم.
شد. برگرفته آهستگی به فضانوردان آن از یکی روزي می دانید چنانکه خوب، ٩٣
یک او لیک شد، برگرفته برمی داشت، گام که حالی در سادگی به او بود. خنوخ نامش
نداشت، تغییر ایجاد به نیازي و بود فشار تحت فضا آن در خنوخ راستی. به بود. فضانورد
بود. هوا فشار تحت فضا آن در واقع به بخرامد، اینکه از پیش او خیر، هیچ روي. به 
پیشگاه به کرده ترك را امور دیگر و فرقه ها همه ي داد، خویش سلوك به تنها او خیر.

شد. فرادست الهی
دست از او برمی داشت. گام سختی به که بود خسته پیرمردي ترتیب همین به و ٩٤
تا بود انداخته راه به صدا و سر دیگر، چیزهاي و وي آرایش او، کوتاه موهاي ایزابل،
در کرده اّرابه سوار را تو ظهر از بعد گفت:«امروز و فروفرستاد اّرابه اي خدا که هنگامی

بود! فضانوردان از یکی هم او گرفت.» دربرخواهم ابرها
را او سوم روز در خدا و آمد ما تکاتک راه در جانفشانی جهت بزرگواري بار یک ٩٥
و شد برگرفته باال ابرها در چگونه دیدند داشتند حضور آنجا که تن پانصد و برخیزانید.
عیسی، گفتند:«همان شده، حاضر آنجا فرشتگان و فرمود:«برمی گردم.» صدایی آنگاه
در که مسکنی همین در نحو همین به شد، برگرفته که فضانوردي اعظم استاد همان
«و هللویا! گشت.» برخواهد خویش نامیراي بدن همان در سخنی به گرفته، قرار آن
هست، که آنگونه را او و داشت خواهیم را می ماند او جالل یافته ي بدن به که بدنی ما
شکست را پنداشته ها از برخاسته دیوارهاي صوتی، دیوارهاي او هللویا! دید.» خواهیم

دیگر. چیز هر از فراتر گذاشت، فراتر پا استدالل قلمرو از و
پنچگانه حس هاي از می کند زندگی خدا براي که انسانی هر ترتیب، همین به ٩٦
است، دست یافتنی آدمی براي هرآنچه دانش، هر از باید گذاشت، خواهد فراتر را پا
در و بگذارد کنار و بشکند را [دیوارها] تمام باشد، داشته ایمان خدا به و رفته فراتر
عالم در دست یافته امر هر و فضانوردان از سخن که هنگامی آمین. بگیرد. اوج آسمان
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خویش، کلیساي طریق از را امور این توانست خدا که است گفتنی می شود، محسوسات
زنی یا مرد هر کند. حاصل باورمند، و روحانی مردمی [خدا]، روح به متصل افراد همان
درمی یابد، کالمش در را خدا و داده خرج به جرأت موقعیتی هر در شرایط، تمام در که

است. فضانورد یک واقع به
به مردم فریاد و گریه صداي نیست. منطقی مسئله گفت:«این خواهند مردم ٩٧
هیچ افراد این براي نیست.» عاقالنه اصًال مسئله این می شنوید؟ آیا می رسد، گوشتان

نیست. دریافتنی
عالم در صرفًا را فضا آن برانهام، گفت:«برادر و گرد باز من با را سخن سر کسی ٩٨
همان از و ایستادم باال آن در همان جا بلکه ندیدم. خوابی هیچ من دیدید.» خود خواب
ایستاده باال آن اما ببینم خواب خود تختخواب در می توانستم نگریستم. فرو خود بر باال
براي مرا خدا بامداد آن در سخنی به می کنید؟ مالحظه می نگریستم. فرو خود بر و بودم
و مسیر آن شما رادار که پیداست امر این از و کرد. راهبري و داد پرواز فضا در سفري
است نشده گذاشته من عهده ي بر امر این پس داد. خواهد نشان را مکان آن موقعیت
پیغام پذیراي که شماست درون در شما روح این است. آن عهده دار که خداست بلکه
می شود حاضر هستم، آن در من که جایی من، موقعیت در خود روح القدس و می شود
مستجاب بی درنگ که آنجاست و می شود حاصل وصال آن ایمانی چنین برکت به و

آقا. بله، زیباست! چه آمین. فضانورد! یک می شوید.
داده اند انجام که کاري پیداست و است. داده انجام شگرفی کار علم است، شگرف ٩٩
حدي به آنها هیبت است. درست می شود. آنها خود هراس مایه ي که است شگرف چنان
دقیقه «سه گفتند، پیش سال دو کمابیش می دانید چنانکه شود. هراس مایه ي که است
امور در توانسته انسان اینک، می کنند؟ کار چه ترسیده اند. است. شب» نیمه از قبل
فضانوردي به که کرده کسب را توانایی این او بله یابد، دست طبیعی فضانورد به طبیعی
نابودي به دست روسیه وقتی که می اندیشد این به انسان همین اکنون و یابد. دست

برود. ماه کره ي به می تواند بزند، دیگري کشور هر یا کشور این
دو به جریان بود. جالبی مورد که راستی به شدم، مواجه زیبا اتفاقی با روزي ١٠٠
شکم هاي آن با آنها می کردند، صحبت هم با آنها و می شود مربوط مرد سرخ پوست
پشت بر و داده دست یکدیگر به دارند، خود کاله پشت که پري و خود برآمده ي  اندك
می گیرم، پس را خود سرزمین زودي به می گفتند:«برادرم، می زدند. یکدیگر شانه ي
سرزمین صاحب باز زودي به می گفتند:«خوب، بروند.» ماه به می خواهند سفیدپوستان
به را خود سرزمین دوباره ما پس هستند ماه روانه ي سفیدپوستان شد. خواهیم خود

بود. همین آورد.» خواهیم دست
سوار بتوانند تا هستند، فضاپیما زیادي تعداد ساختن آرزوي در همه اکنون هم ١٠١
فقط آنها کرد، خواهند منفجر را دنیا هسته اي، فناوري عصر فرارسیدن با بشوند. آنها
ماه کره ي به می شوند، ماه کره ي رهسپار همه مردم ترتیب این به و می کشند را این
ماه روي بر خود براي دیگري اقتصاد بنابراین می کنند یکسره را همه چیز و می روند
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ندارم باور خود وجود همه ي با رسید. نخواهند خود هدف این به آنها می دهند. تشکیل
می کنید؟ مالحظه شوند. نائل کار این به که

آن در هم دارد مسیح به راستینی و اصیل ایمان که کسی حال همان در اما ١٠٢
که باشد گرفتیم تعمید روح یک در ما «همه ي آمین. است. شده وارد الهی فضانورد
هرگونه بدن آن است! بدن یک از سخن دهیم.» تشکیل هم با را واحدي فضانورد یک
دما اگر پس شد آتش حریف آزموده اند، داغ کوره ي در را آن می شود. حریف را فشار
بیرون سالم کردند، آزمایشش نظر هر از سوخت. نخواهد شود، بیشتر هم برابر هفت
مسئله اي هر برابر در ایستادگی یاراي که کنند اثبات قادرند روحانی دانشمندان آمد.
الهی، فضاپیماي آن وارد و یافته فزونی روحانی راستین ایماندار هر رو این از دارند. را
خود، نظر مّد اعتقادنامه هاي از او می کند، باور را همه چیز و می شود مسیح، همان
متدیستی اعتقادنامه ها ي از باپتیستی، اعتقادنامه ها ي از پنطیکاستی، اعتقادنامه هاي از
می گوید:«خداوندا، یافته راه اعظم فضانورد آن درون به اینک هم او است. شسته دست
شرکت کوچک جلسه هاي در می کند؟ چه او باشکوه! چه است؟» آماده زمانی چه

می سپارد. جان گوش خدا کالم معکوس شمارش به می کند،
معکوس شمارش به افراد نشست، آنجا بامداد آن در گلن جان که هنگامی می دانید ١٠٣
مالحظه صفر.» یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، «ده، می کردند. گوش
از پرواز هنگام به دیگر دقیقه سه می گوید:«تا که رسیده نقطه اي به اینک و می کنید؟
صفر ساعت به دیگر دقیقه «سه نبودند. آگاه هیچ آن مفهوم از است.» مانده باقی امري

می رسیم.»
قصاصی هیچ است. گرفته قرار مسیح خود در راستین ایماندار کنید، دقت اکنون، ١٠٤
کالم چهارچوب در تنها و کنید اعالم را کالم هستند. مسیح در که آنانی بر نیست
آنها آورد. خواهند ایمان الهی امر آن به فرقه  ها، ادعاهاي به بی پروا آنها کنید. پایداري
ایجاد ضمن فرقه ها بسا چه است. الهی سخن این زیرا کرد خواهند سنگرداري همان جا
مایه ها، این در چیزي یا هستند» دیوانه  «آنها که سخن این به زدن دامن و صدا و سر
به مسائل این به بی پروا راستین] [ایمانداران اما کرد. خواهند اخراج و طرد را آنها
پایداري همان جا الهی وعده ي راستاي در آنها می کنند. پایداري خدا کالم در راستی
روي هیچ  به  دارند. ایمان خدا گفته ي به آنها هستند. فضانوردان شمار در زیرا می کنند
تنها- پس شد خواهند جدا شما از خود آنها بهرحال ساخت. یکسره را آنها کار نمی شود

بگذارید. خود حال به را آنها لحظه اي براي تنها
به مسیح، عیسی در آسمانی جاي هاي در نشسته و هستند حریم آن در آنها اما ١٠٥
خوشایند چه است! پرجالل می دهند. گوش موارد دیگر و کلیسا ادوار معکوس، شمارش
چیست؟ معکوس شمارش از منظور ولی معکوس! شمارش به کردن گوش مگرنه؟ است،
شده، داده وعده امور این همه ي شد. محقق آنجا در یکسره شده، داده وعده «امور
آن. تحقق فضاي هم این و آنجاست وعده  هستند. وقوع حال در آنجا در اینک هم
تحقق ما جمع در اینک هم داد، وعده حاضر عصر و امروز براي خدا که پیروز  ي هایی
چه می دهند. گوش معکوس شمارش به هستند؟ کاري چه حال در اینک می یابد.»
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«عادل شمردگی، معکوس! شمارش لوتر. [عصر] از آنجا، در است؟ شده آغاز زمانی
کاري چه حال در پرتاب! دو…» سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، تقدیس…

آمین. هستند. صفر ساعت آن در زمین روي از شدن بلند منتظر هستند؟
اضافه را ١١١ تا ١٠٦ پاراگراف یعنی بخش این بعد ساعت هشت برانهام [برادر
توضیحاتی ٥ و ٤ پاراگراف بین او، حضور در عنوان تحت عصرگاهی جلسه ي در او کرد.

تألیف.] داد-گروه خصوص این در
شمارش شگرف زمان و مدار به ورود همانا که بزرگ موعد آن براي اینک کلیسا ١٠٦
مقوله ي به نسبت خود دید راستا همین در مایلم و می شود آماده است، معکوس
خالل در همین جا می کنم گمان حال، دهم. توضیح شما خدمت را معکوس شمارش
حینی در کنید، دقت چنانچه اکنون و باشد. شده تبیین موضوع کلیسا جلسه ي این
ده از و می شود آغاز معکوس شمارش می شود، زمین ترك آماده ي طبیعی فضانورد  که
شکل به آن روحانی کاربرد ارائه ي و پیغام این دادن بسط از حال، می شمارند. صفر تا
خود به زیادي زمان بامدادي جلسه ي چنین براي کار این زیرا کردم پرهیز عمیق تر
«دنیا عدد همان ده که دهم توضیح شما به را این دارم قصد اما داد. خواهد اختصاص
عدد هفت اما است. بشري عددي از سخن واقع به دنیاست»، به «دلبستگی و دوستی»
آرام [روز] هفتمین در و آفرید را زمین و آسمان ها روز شش خدا است. الهی» «فرجام
گناه با باید کلیسا یا کند رویارویی گناه با سال هزار شش مدت در باید دنیا و گرفت.

می شود. برقرار سّبت آن یا ساله هزار سلطنت همان هفتم، هزاره ي در و بجنگد
بخشیده ما به را درست معکوس شمارش خدا اینک و است. الهی فرجام عدد هفت ١٠٧
حین در را آن ما هفت. از بلکه نمی شود شروع ده از الهی معکوس شمارش و است
می شود، روشن ما بر مکاشفه از همان طور حال و دیدیم. کلیسا دوره ي هفت بررسی
به معکوس، شمارش دومین است. نخست دوره ي همان معکوس شمارش نخستین
و می یابد. ادامه معکوس شمارش هفتمین تا چنین و می شد. مربوط دوم دوره ي
شمارش از تصویري می شود، برجسته ما دیدگان براي در که همین طور همین جا
اسمیرنا دوم شماره ي بود. افسس شد، اعالم که شماره اي اولین می گیرد. شکل معکوس
و بود. فیادلفیه ششمین بود. ساردس پنجمین طیاتیرا. پرغامس. سپس اسمیرنا. بود،
صفر، ساعت سپس می باشد. کلیسایی عصر واپسین همانا که بود الئودکیه هفتمین
عصر که می دانیم ما فرامی رسد. کلیسایی ادوار پایان از پس شدن رهسپار هنگام همان
سپري و آمد هم فیادلفیه رفت، و رسید راه از افسس عصر و گذشت، و آمد طیاتیرا
می بریم. سر به الئودکیه عصر یعنی دوره پایانی مرحله ي در هفتم، عصر در ما و شد.

است. همین معکوس شمارش و
دست در ستاره هفت او کنید، دقت کلیساها درباره ي پیشین درس هاي به چنانچه ١٠٨
خدا که هنگامی هستند. کلیسا» ادوار خادمان «همان آنها که شد روشن ما بر و داشت
شد. محرز کامًال آنها از یک هر هویّت می پرداخت، خود نظر مّد معکوس شمارش به
روز از می آورد. هم  گرد خویش نام براي را مردمی خود، بازگشت تا رفتن زمان از او
و ستاره داریم ایمان که بود افسسیان کلیساي نخستین، است. شده شروع پنطیکاست
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دومین [ستاره ي] شد. اعالم یک شماره ي و آمد او بود. مقدس پولس کلیسا آن پیغام آور
در خدا بزرگوار مقدس آن بود، ایرینیوس اسمیرنا، [کلیساي] سخنی به کلیسا عصر
کلومبا پرغامس، یعنی کلیسا عصر سومین [ستاره ي] کرد. هدایت را کلیسا دوره پایان
جفا، زمان در تاریکی، عصر آن طول در الهی. بزرگ مقدسان از [دیگر] یکی مقدس
بزرگ مقدسان از یکی تور، [شهر] از مقدس مارتین شماره، چهارمین و چهارم عصر
پیغام آورش، که است گفتنی کلیسا عصر پنجمین درباره ي می شود. مطرح فرانسه از
شمارش در که وسلی جان ششم عصر می باشد. معکوس شمارش در لوتر مارتین همان

بود. معکوس
اینک هم و می بریم. سر به الئودکیه کلیساي عصر همان هفتم، عصر در اکنون ١٠٩
شمارش چهارچوب در باید که ایلیا همان می بریم سر به بزرگ پیغام آور آن انتظار در
خود برین سراي راهی کلیسا و می شود صفر ساعت آن، ظهور با کند. ظهور باز معکوس
دیگر چیز هر ستارگان، ماه، کره ي از فراتر عیسی، دیدن براي رفته فضا به می شود،

شد. خواهد آسمان وارد
اعظم فضانورد این وارد آنها چیست؟ افراد این مقصد و کجاست امر آن منشا ١١٠
مردم یافته اند؟ راه اعظم فضانورد آن درون به چگونه که پرسید باید نخست می شوند.
درست شوند. وارد ترتیب همین به باید باشند، که شرایطی هر در باشند، که کجا هر از
شوند داخلش شدند، آن وارد نخستین روزگار افراد که ترتیبی همان به باید آنها است.
در است. مردم از متشکل بزرگ بدنی گرفتن قرار مدار در از سخن اینک هم زیرا
می شد، وارد که وجودي هر بود. ورودي در تنها در این و بود در یک تنها نوح، زمان
دوم، طبقه ي [وارد] خواه می کرد پیدا راه اول طبقه ي به عادل شمردگی راه از خواه
راه همان از آنها همه ي می شدند. وارد در آن از باید همه می شد، سوم طبقه ي یا

شدند. وارد
راه، همان از باید ما می کند. صدق امر همین بزرگ فضانورد روزگار در امروزه و ١١١
پنطیکاست روز در آنها که همان با مسیح، همان با پیغام، همان با ترتیب، همان به
زیرا است بوده همان تنها همواره است! راه همان از سخن شویم. وارد کردند، دریافت
عیسی و در! همان طریق از می شویم؟ بدن این وارد چطور ما و است. در همان تنها
در آن طریق از و می شویم درونی فضاي وارد چنین این پس است. بدن این دِر خود
واپسین هنگام اکنون هم می شویم. متولد خدا ملکوت در است مسیح عیسی همان که
شدن بسته آستانه ي در در، آن الئودکیه، [عصر] به مربوط معکوس شمارش [شماره ي]
خود دیگري امر هر و مصیبت  ها تمام از باالتر مدار، در گرفتن قرار براي کلیسا و است
برده خدا آغوش به چنین کلیسا بگیرد، اوج افالك فالك تا که باشد می کند، آماده را

تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي آمین. شد. خواهد
گریه بودند، افتاده خود روي به همه کرد پرواز آنجا از گلن جان… که بامداد آن در ١١٢
در و بودند. سوال پا سرا کرد خواهد حاصل که دستاوردهایی درباره ي و می کردند دعا و
کارناوال کپ از بزرگ موشک آن و آمد وجود به آتشی اتم ها، شدن شکسته از لحظه  یک
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که می پرسیدند خود از و بودند گریه و فریاد حال در مردم شد. پرتاب هوا به و شد بلند
آمد. خواهد چه می رفت، هوا به که فضانوردشان سر بر

آمین. می شود. برپا فراگیر آتشی هم کلیسا طریق از که است سپاس جاي ولی ١١٣
عصر روح القدس، تعمید تقدیس، «عادل شمردگی، آمین! است! نزدیک معکوس شمارش
است! همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی رسیده ایم! انتها به الئودکیه.» کلیساي
که هنگامی صفر!» دو… سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، «ده، چیست؟ از سخن
نخواهند گریه آنها شود آسمان راهی مسیح عیسی با وصال جهت فضانورد چون کلیسا

آمین. کرد. خواهند ستایش را خدا فریادزنان و خواند خواهند سرود بلکه کرد
می شود. تلقی پیشرفت و دستاورد یک ماه کره ي به رسیدن امکان طبیعت عالم در ١١٤
در طبیعی فضانورد آمین! است. آسمان به یافتن راه همان ما کامیابی روحانی نظر از
در هم اکنون هم از ما ولی کند. فضاسازي ماه کره ي به رفتن براي تا است تکاپو
بسیار منزل من پدر خانه ي «در هستیم. موقعیت و فضا صاحب آسمانی جاي هاي
آن به شما آوردن جهت فضانوردي و کنم فراهم شما براي مکانی تا می روم من است.
دارید؟ ایمان موضوع این به آیا است! شده آغاز معکوس شمارش فرومی فرستم.» مکان
صفر!» یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، «ده، معکوس! شمارش آمین.
هللویا! می باشد. جالل [بُعد] همان خدمت تاجگذاري فضاي و می شود برافرخته آتش
جالل راهی بلکه نیست ماه کره ي مقصدش درمی آید، پرواز به دیرین موشک  آن و
فراز بر را او روح القدس نیروي می شود. شعله ور الهی آتش و است جایگاه آن در است.
در کلیسا می کند. بلند انسانی، آمده ي دست به دستاورد هر از باالتر و ستارگان ماه،
آنچه عزیزان، شد. خواهد آسمان در خدا آغوش وارد و کرد خواهد پرواز زیبا بامدادي
از خدا کردم) ثابت را آن (اینجا آورد دست به طبیعی چیزهاي راه از توانسته انسان که

است. داده نشان را نمونه اش روحانی امور طریق
بسته در زمانی اندك از پس بشتابیم. اعظم فضانورد آن به ورود براي بیایید پس ١١٥
شمارش دیگر دقیقه ي سه تا می گوید علم است. شده آغاز معکوس شمارش شد. خواهد
«یک» به بسا چه باشد، آنها مال از جلوتر ما مال بسا چه رسید. خواهد انتها به معکوس
که دارید ایمان آیا شویم. داخل بیایید شود! اعالم «صفر» اینک هم و باشیم رسیده

کنیم. خم را خود سرهاي لحظاتی براي بیایید است؟ اعالم حال در معکوس شمارش
«امت ها خدایا! دو…» سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، «ده، پدر! اي ١١٦
امت ها زمان کرده اند، اِخبار انبیا که نشانه هایی برمی خیزد، بنی اسرائیل فرومی پاشند.
روزي! چه بازآیید.» خویش موطن به پراکنده  شدگان، اي شده اند. پُر هراس از و اندك
هر از بی درنگ بی ایمان فرد هر تا می کنیم دعا خدایا، می درخشد. شامگاه روشنایی
باشد، تو کالم مخالف که خود شخصی دیدگاه هاي از شده، تزریق او به که تفکري
آن وارد تولد راه از زیرا شود اعظم فضانورد آن تن وارد بامداد همین در تا بشوید دست

می شویم. اعظم فضانورد آن تن عضو شده،
معظم بدن این در روح القدس با را ایمانداران امروز که می کنم دعا آسمانی، پدر اي ١١٧
به اعتراف با که افرادي از شود پُر استخر بامداد این در که باشد دهی. تعمید مسیح
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فضانورد آن سوار چنین خداوند اي و می شوند دفن مسیح عیسی نام در خود گناهان
فراتر فرقه اي  و اعتقادنامه هر و ستارگان و ماه از اعظم فضانورد آن شد. خواهند دیرین
مراحل سه گانگی، آن چیستی از را ما داشته ایم. را معکوس شمارش پیش تر می رود.
از کرده اي، بازگو را کلیساها ادوار موضوع ساخته اي. آگاه می شود طی که سه گانه اي
ترتیب همین به و کلیسا سوم عصر کلیسا، دوم دوره ي تا گرفته کلیسا نخست دوره ي
پس هستیم. [دوره] هفتمین در ترتیب بندي در ششم. و پنجم و چهارم [دوره  هاي]
سخنی به یا می بریم سر به است، حاضر عصر همین که [دوره] هفتمین در اینک هم
این روند در است. جریان در معکوس شمارشی اکنون و کلیسایی. دوره ي واپسین
و پنطیکاست. عصر همین طور و وسلی عصر لوتر، عصر شدند؛ سپري اعصاري شمارش،
فرخنده مقام آن روبروي و می پیوندیم یکدیگر به اعظم فضانورد آن در خداوند، اي حال
اقتدار با او می بینیم، را عیسی می شود، نمایان ما بر جالل پیداست، بزرگنماگر شیشه  ا ي
او هرآنچه می بینیم. الهی اش وعده هاي همه ي در را او می شود، نمایان ما بر خویش تام

هستیم. سپاسگزارت خاطر همین به می یابد. بازتاب ما بر داده وعده

حریم آن و حفاظت شده فضاي آن به بی درنگ کلیسا امروز که باشد پروردگارا، ١١٨
آن الهی، فضانورد آن تن دِر و رسید فراخواهد صفر ساعت زودي به زیرا یابد راه امن
خود فضاپیماي وارد که هنگامی نوح همچون ما و شد. خواهد بسته الهی سماپیماي
خواهیم رهسپار شد، شناور آب ها آن روي بر داوري، آب هاي روي بر بیانی به و شد
مشتري و مریخ از فراتر بتوانیم که باشد بگیریم جاي تو در می خواهیم پدر اي شد.
سوار زمان امواج بر دورتر و دورتر و دورتر شیري، راه کهکشان سوي آن در ونوس، و
که می دانیم حال شویم. نائل نمی شناسد، طبیعت عالم این فضانورد که فضایی به شده
است نشانه اي حکم در این یابد، دست دستاوردي چنین به که دادي اجازه انسان به تو
را این خداوندا، می شویم. راهی زمین کره ي این از ما باشیم. رفتن آماده ي باید ما که

آمین. می طلبم. مسیح عیسی نام در را این فرما. عطا

شده  گذاشته اینجا در فرستاده اند بیماران که دستمال هایی از شماري خداوندا، ١١٩
عیار تمام فضانوردانی عزیزان این بامداد همین باشد دارند. ایمان آنها خداوندا، است.
را خویش مقدس کتاب که هستیم متعال قادر خداي نیروي [تجلّی] تمّناي در شوند.
مقدس فرد آن پولس، بدن از فوطه هایی و دستمال ها مردم بازمی تاباند، منوال این بر
تا ببخش خداوندا، می یافتند. شفا آنها و می گذاشتند دردمندان و بیماران بر و برده
شود! برکنده او تن از بیماري بگیرد. اوج برخاسته باورمند، فضانورد هر آن لمس با
به بیانی به مسیح، عیسی به سرراست جمع این در حاضر بیمار هر که باشد خداوندا،
را آن بطلبید، پدر از من نام در که:«هرآنچه سخن این با یابد. راه او وعده ي و کالم
هشت، نه، کنند:«ده، آغاز را شمارش اینک هم عزیزان که باشد آورد.» خواهم جا به
باشد می گیریم!» اوج و برمی خیزیم خداوندا، صفر. دو… سه، چهار، پنج، شش، هفت،
هست، که هرآنچه و برانکاردها و تخت ها روي از آنها باشد، هرچه درد] و [بیماري که
شوند، دوردست کرانه هاي راهی و برخیزند بیماري زنجیرهاي از که باشد شوند. بلند
جایی همین جا، ندارد، آگاهی آن از پدیده ها این از یک هیچ و پزشکی دانش که جایی
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بسا چه است، داده وعده مقدس کتاب  در علمی پژوهش وجود برکت به خدا نیروي که
دهد نشان تا باشد زیبنده تر خصوص این در مقدس کتاب  در روحانی پژوهش توصیف
است، نامتناهی او و بود خواهد خدا همواره خداست، هنوز بوده، خدا همواره خدا که
همه بر او باشد، خود سخن نگهدار می تواند که حاضر و حّی قادرمطلق، برتر، تواناي
این خداوندا، است. ممکن چیز همه ایمانداران براي که داده وعده ما به و تواناست  چیز

کن. عطا را
در که دختر چه و پسر چه زن، چه و مرد چه سرکش فرد هر براي بامداد این در ١٢٠
می دانیم زیرا می کنیم  تمّنا بسپارد، جان گوش معکوس شمارش به تا نیست حریم این
است ممکن زودي، به است. شده انجام پایان تا شمارش و رسیده انتها به کار دیگر که
پیغام خاتمه ي در پیداست شود. راهی کلیسا و کند اعالم را «صفر» بلند بانگ او آن هر
بر زمان می دانیم پس هستیم. جفا تشدید شاهد کردیم عنوان دیشب چنانکه هستیم.
منبر همین پشت از توانستیم تو یاري به است. رسیده سر به معکوس شمارش است. در
که سازیم نشان خاطر و کرده بازشکافی را پیاپی ادواري دیگر، مطالب از بهره گیري با
آسمان که تویی قادرمطلق، خداي اي دهد. رخ امر آن لحظه و َدم همین در بسا چه
نظر در آنها براي آنچه و فرما افاضه مردم بر را خویش رحمت آوردي، پدید را زمین و

می طلبیم. عیسی نام در زیرا ببخش. آنها به را گرفته اي
جلسه ي این در اگر دارند. نگه پایین را خود سر همچنان همگی خانم ها، و آقایان ١٢١
خواهان ولی است نپذیرفته خود نجات دهنده ي عنوان به را مسیح هنوز عزیزي بامدادي
لطفًا گردد، ربوده تا شود الهی فیض کیهان پیماي آن وارد و بشناسد را او که است آن
ربودگی براي می خواهم حاضرم، من برانهام، بگوید:«برادر و کرده بلند را خود دست
برکت شما به خدا شما، دهد. برکت شما به خدا کنید.» دعا من براي باشم. آماده
هرجا سالن، درون چه بیرون چه شما. به همچنین دهد، برکت شما به خدا دهد.
بگویید:«خدایا، حال همان در و کنید. بلند را خود دست که است بس همین هستید،
هستم. معکوس شمارش شنیدن «خواهان دهد. برکت شما به خدا کن.» داخل مرا
که حالی در می برم، سر به امنیت در که بدانم می خواهم هستم. آن شنیدن خواهان
کلیسایی در بود. نخواهم گاري و اسب بر سوار همین جا است، شده افروخته آتش
پرشی میزان به تنها صدا و سر وجود با که وسیله اي بر بود. نخواهم خودرو بر سوار
فراتر مرا که باشم وسیله اي بر سوار می خواهم بود. نخواهم سوار می شود، بلند کوتاه
به بلکه دهم گوش فرقه اي تشّکل و اعتقادنامه  به نمی خواهم بََرد. ستارگان و ماه از
پندار هر از فراتر می توانم که جایی باشم، مسیح در می خواهم بله، معکوس. شمارش

باشم.» مسافران میان در می خواهم بگیرم. اوج انسان ها بشري
خانم هست…؟ هست؟ دیگري عزیز آیا برسانیم، پایان به را دعا اینکه از پیش ١٢٢
پشت آن که شما دهد. برکت شما به خدا جوان، مرد دهد. برکت شما به خدا جوان،
می بیند. را آن خدا یقین به و می بینم را شما دست دهد. برکت شما به خدا هستید،
هر از بگذار خدایا، باشم. معکوس شمارش در «می خواهم برادر. شما برادرم، شما، و
رهایی گناه هر از «می خواهم دهد. برکت شما به خدا برادر، یابم.» رهایی اضافی بار
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به نمی توانم وضعیتی چنین با که افسوس هستم. تندخویی شخص برانهام، برادر یابم.
من-من برانهام، برادر من-من، بردارد. من از را آن خدا که کنید دعا کنم. پیدا راه آنجا
را کار این تا کنید دعا است. من درونی خواسته برخالف این هستم. مشروب اهل کمی
می زند، سر من از دست این از من-کارهایی و بسته اند مرا پاهاي مسائل این کنم. ترك
آگاهم. است، ناشایست و نادرست کار این اینکه از شوم. خالص آنها شّر از نمی توانم
شک دچار کالم به نسبت که است این من دیگر مشکل می کشم! دست کردار این از
بودم. شده تردید و شک دچار امري هر در کالم درستی درباره ي بودم. شده تردید و
به و است درست سراسر کالم که باشم داشته یاد به بگذار بگذار، فرما. یاري مرا خدایا،
در که است این من خواست دهم. گوش آخر شمارش به می خواهم دارم. ایمان امر آن
«آمین» با را آن می گوید، چیزي خدا کالم اینکه دیدن با بار هر که بگیرم قرار موضعی
برکت شما به خدا همگی… اکنون هم هستی.» تو این خداوندا، بگویم: و کرده تأیید

دهد. برکت عزیزان شما از یک هر به خدا دهد.

مسیحی یک من صبح امروز برانهام، بگوید:«برادر و باشد بیمار عزیزي اینجا اگر ١٢٣
و شده ام پیاده هواپیما از اکنون کرده ام. دریافت را روح القدس من… من… ولی هستم
چیزهاي و فرقه ها تمام از معکوس شمارش شنیدن با هستم. معکوس شمارش آماده ي
که بگویم هم را چیز یک این می خواهم برانهام، برادر اکنون اما شده ام. خارج دیگر
به گوشم دهم. انجام خداوند براي باید که هست کاري هنوز بیمارم. صبح امروز
و می شوم سوار بامداد همین در یابم. شفا می خواهم اما-اما است معکوس شمارش
اکنون هم خدا. کالم چیست؟ معکوس شمارش است.» معکوس شمارش به گوشم
در او از صبح امروز «می خواهم است. همان ابد تا و امروز دیروز، او است. شده اعالم
برانهام، برادر بگویم: و برافراشته را خود دست می خواهم بشنوم. خود شفادهنده ي مقام
جمعیت] [از مملو مذبح شوید. داخل اکنون دهد. برکت شما به خدا کنید.» دعا برایم
دعا صف نمی توانیم هستند. مردم] انبوه [از آکنده طبقات اینجا، اطراف فضاي و است
خواهد آشفتگی مایه ي این ایستاده اند. سرپا همه و دیوارها کنار عزیزان دهیم. تشکیل

هستید. فضانورد یک شما داخل… در-شما شما نیست. کار این به نیازي پس شد.

نشده نائل ایمان آن به لوتر می روید. فراتر لوتر از هستید. فضانوردان از دیگر شما ١٢٤
فضانورد یک شما می کنند. تدهین روغن به پنطیکاستی ها کرد. دست گذاري وسلی بود.
چنین که است بس همین زیرا گذاشته اید. فراتر را پا استداللی و توجیه هر از شده اید،
لوتر بگویید:«مگر بسا چه خوب بروم. جلو راستا همین در تا باشد آمده، کالم در
جایگاه به چنین و داد ادامه حرکت به وسلی اما بله نبود؟» کالم مگر نداشت؟ ایمان
به آیا می داد. انجام دست این از کاري یا می کرد تدهین وسلی «خوب شد. نائل باالتري
می کنند.» بیرون را دیوها «پنطیکاستی ها است. چنین بله، دارید؟» ایمان مسئله این
بله، شد.» جاري آنها دستان از دیگر چیزهاي و شفا می کردند، «دست گذاري صحیح.
جلو همچنان و دهید ادامه خود راه به باز ولی است درست سخن این که می دانم
پنطیکاستی ها نکرد، نگاه لوتر به خود، سر پشت به وسلی روید! پیش همچنان روید.
که خود سر پشت فضاي به هم ما که همچنان نکردند. نگاه وسلی به خود، سر پشت به
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چیزها این ما هستیم. فضانوردان از ما نمی کنیم. نگاه است، پنطیکاست جنبش همان
دهیم. ادامه خود حرکت به جلو سوي به همچنان بیایید پس گذرانده ایم. سر پشت را

عیساست! سخن این
آن مسئلت این یافت.» خواهد شفا و بگذار دست من دختر بر و «بیا چگونه؟ ولی ١٢٥
رومی، مرد آن ولی است. درست کرد، او براي را کار این و رفت عیسی بود. یهودي فرد
خانه ي به که نیستم آن گفت:«الیق شد روبرو مسئله اي چنین با که همین فضانورد، آن

بس. و همین گفت. سخنی هم او و بگو.» سخنی تنها خداوندا، درآیی. من
نزد را خود دستان بیایید برافرازیم. خدا پیشگاه به را خود قلب هاي بیایید اینک، ١٢٦
نیاز بدان که هرآنچه براي برافرازیم. خدا سوي به را خود قلب هاي و کنیم بلند خدا
دستان هست، که هرچه الهی، شفاي روح القدس، تعمید تقدیس، رستگاري، دارید،
در که دریابید و کنید بلند او پیشگاه به را خود قلب و دارید نگه برافراشته را خود
پس هستید. ایمان آن فضانورد شما و نشسته اید مسیح عیسی در آسمانی جاي هاي
سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، «ده، می شود! انجام شمارش اینک هم چه؟
دیدیم دیشب چنانکه و می گیریم. کار به را او نام نیروي ما بیا! اکنون عیسی، دو…»
دیدیم و کند. لگدمال را او شخصی داد اجازه ولی کرد مبتال کوري به را مردي پولس
را او که دیدیم باز بود، توانا کاري هر انجام بر خویش راه فرجام در حتی عیسی که
داشتند. روا او بر را دیگر ناشایست رفتار هر و ریختند دهان آب او روي بر و زدند
خدا که است درك قابل مردم براي عاجز ند. آن درك از مردم که است مسئله اي این
بوته  ي در را آنها ایمان باز ولی می دهد انجام امري درستی بر تأیید جهت را کار آن

می گذارد. آزمایش
را خود بینایی نابینا کامًال افراد چگونه دیده ایم و ایستاده همین جا ما خداوندا، ١٢٧
آنها از سایه اي تنها بیانی به که افرادي سرطانی ها، بیماران، ترتیب همین به و بازیافتند
گذر از پس بستر، بر دراز بی جان عده اي چگونه دیده ایم یافتند. شفا بود، مانده جا به
اکنون هم و ماست فرمند مسیح برکت از این می دانیم شدند. زنده ساعت ها و ساعت ها
همین در ما و است جریان در معکوس شمارش اکنون شده ایم. فضانوردان از او بدن در
می پذیریم. ایمان با را داریم نیاز بدان که هرآنچه و خود نجات خود، شفاي بامداد
من نام در پدرم از داد:«هرآنچه وعده او می طلبیم، مسیح عیسی نام در را آن اگر زیرا
خواهد چنین یقین به و کرد صدا را او نام باید تنها و آورد.» خواهم جا به را آن بطلبید،

هستیم. معکوس شمارش زنگ به گوش ما شد.
آنها کردند. بلند را خود دست هاي بوده اند، گناهکار که عزیزان از برخی خداوندا، ١٢٨
وجود از را تباهی هرگونه که درون تبدیل لحظه ي همان معکوس، شمارش منتظر
بکشند. دست آن از حاضرند آنها می کشند، سیگار بسیاري افراد هستند. برمی کند،
دست آنها از که آماده اند اینک هم می زدند دست ناشایست کارهاي به که بسیاري
در تا می طلبیم مسیح عیسی نام در تواناست، امري هر بر که خدایی از ما زیرا بکشند
و گناه، تا گرفته بیماري از بردارد، کلیسا راه سر از را مانعی هر بامدادي جلسه ي همین
شکوهمند انجیل قّوت و نیرو که باشد مسیح عیسی نام در باشد. آزاد کلیسا این بگذار
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و برخاسته خدا بزرگ فضانوردان و شود افاضه َدم همین  در روح القدس آتش همان
باشد هستند. تو آِن از آنها فرما. عنایت را این قادرا، برسند. خود قلبی خواست به امروز
آن کنند. دریافت را خود رستگاري یا شفا خواه دارند نیاز بدان هرآنچه عزیزان که
مذبح روي بر می سپارم، تو به را آنها خود دعاي با و می کنم، تقدیم تو به را عزیزان
آنها که باشد دارد. قرار خود تازگی با مسیح عیسی خون بامداد همین در که جایی

کنند. دریافت مسیح عیسی نام در را می طلبند هرچه
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت گفتند:«آمین.» مردم و

دارم. ایمان دارم. ایمان آن به باد! چنین پس باشید! داشته ایمان امر آن به پس ١٢٩
آن به می خواهد خدا که بزرگی امر آن براي که می دانم خداست. او که می دانم آمین.
کنیم، پیدا دست آن به می خواهد خدا که الهی بزرگ امر آن آماده ایم. کنیم، پیدا دست
فضانورد خاکی. کره ي این از کردن کوچ چیست؟ خدا نظر مّد ترقی و دستاورد آن
اسب  هواپیما، (عصرهاي خدا کلیساي ولی می شود. دیگري زمین کره ي یعنی ماه راهی
که دیگري جهان به فضانورد اینک چون است) گذرانده سر پشت را غیره و سواري

آمین. است. جریان در معکوس شمارش اینک می کند. کوچ است، آسمان همان
با بیایید پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ دوست را او آیا

کنیم. بلند سرودي برافراشته دست هاي
می دارم، دوستش می دارم، دوستش

که… اوست ابتدا زیرا
نویل. برادر خوب، بسیار

به خدا شامگاهی جلسه ي در عزیزان شما با دوباره  دیدار تا پس خداوند! بر جالل
 دهد. برکت شما
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