
کلیسا هفتگانه  ادوار میان شکاف
هفتگانه ُمهرهاي و

خانه ي در حضور افتخار شامگاهی جلسه ي این مناسبت به دوستان. خیر به عصر 
حضور از اینکه از شادمانیم بامدادي مّن این خاطر به همچنان شد. ما نصیب خداوند
ادوار میان شکاف مبحث به شامگاه… این در بنابراین یافته ایم. برکت بسیار او پُرجالل

پرداخت. خواهیم هفتگانه مُهرهاي و کلیسا هفتگانه
به عرض کنم. صحبت دوستان از یکی با تا شد فرصت ظهر از بعد همین در ٢
نگرداند باز منزلگاه آن به مرا خدا اگر اصطالح به یا باشد باقی عمري اگر شما، حضور
مایلم نشود، دیده تدارك چیزي چنین یا دریا سوي آن به سفري اگر همچنین و
به و-و مرتبطند. هم به امور این تمامی خدا. امید به بپردازم، واپسین کرنّاي هفت به
مشاهده روند طول در چنانکه است. مطرح هفتگانه بالیاي واپسین مبحث ترتیب همین

بگیرند. قرار هم کنار باید مباحث این کرد خواهیم
این که بسا چه کرد… خواهیم تانی و تأمل بیشتر کمی شامگاهی جلسه ي این در ٣
به عرضم اینجا… به آمدنم محض به بله، وجود… با بکشد. طول عصرگاهی جلسه ي
نگرفت، صدایم هم بار یک حتی ولی فینیکس در بسیار موعظات وجود با شما، حضور
و بیست نکنم اشتباه اگر کردم! موعظه خود توان تمام با که است جالب من، خداي بله.
اقلیمی شرایط از مشکل که می دانید کردم. موعظه بگیرد، صدایم بی آنکه جلسه  هفت
اقلیمی شرایط است. مضر سالمتی براي دّره این در] [بودن ساده تر عبارت به اینجاست.
گفتنی است. بد این-این-این و می کنید درك را منظورم بیماري زاست، اینجا نامساعد

دارند. حنجره مشکل واعظان… تمام است
چیست. مشکل ببیند تا کرد معاینه را حنجره   ام است دوستم که پزشکی یکبار ٤
اضافه می شود.» مشاهده پینه هایی تو صوتی تارهاي داد:«در ادامه گفت:«هیچ.» او
از من-من-من که کنم عرض شما خدمت است.» کردن موعظه بسیار عوارض کرد:«از
موعظه به مشکل است ممکن که مسئله این شنیدن از بله، نیستم. ناراضی مسئله این
خداست، ملکوت راه در که زمانی تا داد. دست من به خوبی حس باشد، داشته ربط

هستم. راضی 
غالمی داغ نتوانیم شد… واقع شتم و ضرب مورد که پولس مانند شاید خوب، ٥
بد پدیده هاي تخطئه ي خاطر به بسا چه ولی باشیم داشته خود تن بر را مسیح عیسی
خوشحالیم صورت هر به ولی بماند. ما تن بر داغی بلند، صداي با هم آن و موعظه در

ما-ما… پس نشده ایم. شالق تحمل به محکوم کنون تا که
خوانده اند را است؟ چند ساعت آقایان، عنوان تحت پیغام حاضر عزیزان از تن چند ٦
من آشفتگی مایه ي بسیار پیغام این است؟ چند ساعت آقایان، [پیغام] شنیده اند؟ یا
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پیغام این شکلی به حتمًا نداشته اید را امکان این کنون تا اگر می خواهم شما از شد.
نوعی با روز ده یا هفته یک کمابیش، شدم. آشفته بسیار پیغام این از بشنوید. را
موعظه براي برنامه اي دیگر من-من-من من… می کردم. نرم پنجه و دست اضطراب
برایم چون بود بدي مسئله ي دیدم از بودم. ابهام در سراپا خود چون نمی پذیرفتم

من… پس بود. ابهام آمیز
با شدم. کنیون سابینو منطقه ي رهسپار شدن بلند از پس صبح َدم پیش چندي ٧
سابینو رأس به بخواهیم اگر یا است… فاصله ساعت نیم فقط آنجا تا خانه از ماشین
مایل سی  طول به جاده اي آن از پس کشید. خواهد طول دقیقه چهل برسیم، کنیون

می رود. باال کوهستان از که دارد وجود کلیومتر] پنجاه [تقریبًا
دماي و دارد بیابانی خصوصیات جایی در است. شگفت انگیز آنجا علیاي منطقه ي ٨
از پس ولی است نوسان در گراد] سانتی درجه ٣٣ تا ٢٧ [بین درجه نود و هشتاد بین آن
قله ي منظور می کنید، گیر نیم] و متر [دو پا هشت ارتفاع با برف  هایی در راه ساعتی نیم
درجه چند و بیست کمابیش هوا دماي بودیم فینیکس در که پیش چندي است. کوه
می کردند. آب تنی مردم و بودند کرده گرم را استخر آب گراد]. سانتی درجه ٢] بود
منفی هوا رسیدیم، که فالگستاف به خودرو با دقیقه چهل حدود طی از پس که شگفتا
بیابان و باالرو جریان هاي میان فاحشی تفاوت اینجا می کنید؟ مالحظه بود. درجه چهل

است. مسائل دیگر و نفس تنگی درمان هوایی چنین که راستی به دارد. وجود
باالترین به که زمانی رفتم. باال داشت امکان که جایی تا و رفتم کانیون به وقت آن ٩
بازگو برایم را مسائل مابقی و موضوع خواستم خداوند از رسیدم می توانستم، که ارتفاعی

بودم. بالتکلیف و پریشان کمی کند.
می خواهم من-من-من داد. رخ عجیبی اتفاق می کردم نیاز و راز که حالی در ١٠
یا داد دست من به خلسه  مانند حالتی شاید برد. خوابم کمی شاید بگویم صادقانه
این معنی می گفتم:«خداوندا، برافراشته دست هاي با می  دیدم. رؤیا یک-یک-یک اینکه
تشکیل را مانند هرم  شکلی هم کنار در که هفتگانه فرشتگان آن اینکه و چیست؟ انفجار

چیست؟» آن معنی شدند، متمایل شرق به کرده بلند زمین از مرا و بودند داده
شد. نهاده دستم در چیزي ناگهان افتاد. اتفاقی که بودم دعا مشغول چنین این ١١
ولی باشد. غریب بسیار مطلب این بسا چه روحانی امور با ناآشنا افراد براي که می دانم
دسته  اش است. شمشیري شدم متوجه نگاهی با گرفت. قرار دستم در چیزي ناگهان
بود. زّرین حفاظش و بودم. ندیده زیبایی آن به مرواریدي کنون تا بود، مروارید از
وقتی… که است قسمت همان گمانم به که… است جایی حفاظ می دانید که همان طور
نبود بلند چندان شمشیر تیغ می کرد. حفظ تیغ گزند از را دست می کردند، دوئل مردم
کامًال بودم. ندیده آن زیبایی به چیزي بود. درخشان و سیمین بود. بّرنده بسیار ولی
با شدم، خیره آن به و زیباست!» گفتم:«چه داشتم. نگه را آن گرفت. جاي دستم در
اینکه از است.» ترس مایه ي شمشیر همیشه می دانی می  کردم:«ولی فکر چنین خود
از چون بودم خوشحال نمی کنم، زندگی داشت رواج شمشیر آن در که روزگاري در

کرد؟» خواهم چه آن کردم:«با فکر پس می ترسم. هم چاقو
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گفت: که شنیدم جایی از ندایی داشتم، دست در شمشیري چنین که حالی در ١٢
رفت. سپس است.» پادشاه شمشیر «این

به شد. پرسش برانگیز برایم است» پادشاه شمشیر «این جمله آن معنی پس ١٣
ولی می کردم. درك را منظور شاید پادشاهان. از یکی می گفت:شمشیر گفتم:«اگر خود
گفتم:«تنها خود به ولی نکرده ام درك را منظورش درست شاید پادشاه.» گفت:شمشیر
از «تیزتر توصیف در شمشیر این معلوم قرار از و است. خدا که هست پادشاه یک
مالحظه من…» کالم و بمانید من در اگر می کنید. مالحظه است، دو َدم» شمشیر هر

کرد… خطور ذهنم به فکري آنجا پس می کنید؟
سر دوئل قواعد از کلمه یک حتی البته من… چنانکه دوئل یک در که پیداست ١٤
قفل اصطالح به شمشیرها اگر می خورند. هم به تیغ ها می دانم چنانکه ولی درنمی آورم
چنین انجام کنید، قفل شکل این به را خود شمشیرهاي حریفتان و شما اگر یعنی کنند
من شمشیر و است قلبم به رو حریف شمشیر کنید تصّور است. توانایی مستلزم کاري
این حین و می خورند هم به ما شمشیرهاي شده اند. قفل هم به ولی حریف قلب به رو
درآورد، پا از را حریف شرایط این در بتواند کس هر می خورند. جوش اصطالح به کار

مستلزم… کار این پس کند. فرو دیگري قلب در را شمشیر آسانی به می تواند
داشته، نگه را آن تا می خواهد ایمان نیرومند دست باشد، که هم خدا کالم شمشیر ١٥
ولی باشم آگاه فنون از اینکه بدون خوب، کنید. فرو دشمن و حریف قلب در درست
ترتیب این به کردم. بازگو برایتان را بود شدنی بازگو و یافتم او از هرآنچه با… تنها
بی آنکه نکرد، بیان را بود یافته پدر از هرآنچه ما خداوند مگر است… معلوم نظرم به
اطمینان بپردازیم. امور این به تدریج به می خواهیم هم ما پس باشد؟ باقی ناگفته اي
کرد. خواهید درك را امري زودي به دعا، در پایداري با و حکمت به توسل با دارم

شود. مکشوف امر این امیدوارم
مسیح عیسی مکاشفه ي به معروف کتاب پنج باب کتاب، این از اتفاق به پس ١٦

کنیم. باز را
شدن پیدا با نخست ُمهر چهار بود. خواهد اول ُمهر فردا شامگاهی جلسه ي مبحث ١٧
این می زنند. آسیب زمین به یکی یکی کدام هر می شوند. باز چهارگانه سوارکاران
پنج شنبه تا چهارشنبه، سه شنبه، دوشنبه، تا… آنها بررسی بود، نخواهد طوالنی مباحث
ُمهرهاي و ششم… ُمهر مورد] در کردن [صحبت می کنم گمان انجامید. خواهد طول به
در شما استراحت براي فرصتی اندك شاید بنابراین باشد. طوالنی هفتم و ششم پنجم،

شود. گرفته نظر
روزهاي تمامی در شب هفت ساعت از مکان همین در جلسات نکنم، اشتباه اگر ١٨
شوم. حاضر منبر پشت نیم و هفت ساعت رأس باید برنامه طبق می شود. برگزار هفته
امروز بامدادي جلسه ي در می کنیم. مرخص را شما نیمه شب حدود تا ترتیب این به
زمان تنها… بلکه نداشتم غرضی البته کردم… موعظه مقرر زمان از بیشتر ساعت یک

نمی دانم. را
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ُمهرهاي ماهّیت از ترتیب همین به و نیستم آگاه نخست سوارکار هویّت از آري، ١٩
مالحظه نمی دانم. لحظه این تا نیستم. آگاه هفتم و ششم پنجم، چهارم، سوم، دوم،
در خدا فیض به دلیل همین به می کنم. حرکت خدا پشتگرمی به تنها من می کنید؟

شوید… نائل امور این عمیق درك به اگر اعتقادم به چون کرد خواهم تالش هفته این

کنید. بازگو را آنها اجازه بدون ندارید حق می شوید رؤیا صاحب که زمانی می دانید ٢٠
که زمانی تا هست. کالهی آنجا فرضًا برو، خانه  اي شنیده اید:«به من از بارها که بسا چه
این نمی توانم من یافت.» نخواهد شفا غیره یا کودك فالن نشود، گذاشته اینجا کاله
جا شکلی به باید کاله کنم. جا به جا را آن نمی توانم خود و کنم بازگو آنها به را مسئله
سر چیز همه که زمانی کند. جا به جا برداشته را آن باید دیگري شخص شود. جا به

کرد. بازگو را رؤیا می توان بگیرد قرار خود جاي

حالی در بیایید شویم نزدیک اعظم کتاب آن به اینکه از قبل باشیم. دعا در حال ٢١
بگوییم. سخن خدا با کرده ایم خم را خود سرهاي که

داد نخواهیم اجازه خود به هیچ  گاه هستیم. ناتوان سراپا ما عیسی، خداوند اي ٢٢
در معلق جان هاي مقدسی بسیار ساعت چنین در چون بپردازیم اعظم کتاب این به
به قادر که کسی تنها اینکه تمّنا خداوندا، هستند. خود فرجام راه به چشم زمان فضاي
حینی را کالمت سازد. مبارك را خادمت حقیرانه ي کوشش و بیاید است، کتاب گشودن
زمین هاي که باشد رود. پیش روح قدرت در که باشد فرما. مبارك می شود، اعالم که
باشد کنند، تجربه را الهی معرفت هستند حق تشنه ي و گرسنه که… کسانی روحانی
به فرما. مرحمت را آن خداوند، بیاورد. بار به ثمر خود جنس با مطابق آنها بر فرود با که
گرسنگان امشب که باشد بود. خواهد تو آن از ستایشی هر سزاست چنانکه ترتیب این
این است، مکاشفه هر مرکز که عیسی نام در بنوشند. و بخورند تو کالم از تشنگان و

آمین. می کنیم. بلند تو حضور به را دعا

هفتگانه ُمهرهاي اینجا در بحث مورد موضوع می پردازیم. پنجم باب به اکنون پس ٢٣
که باشید داشته توجه است. هفتگانه ُمهرهاي و کلیسا اعصار میان شکاف بلکه نیست

هم… شش باب

ربوده از پس وضعیت فضا آن در است. آن بر مقدم چهار باب که بود این منظورم ٢٤
در تنها و می کند صعود سه باب در کلیسا عبارتی به می شود. مکشوف کلیسا شدن
نخواهد حضور بزرگ مصیبت در کلیسا پس می کنید؟ مالحظه برمی گردد. نوزده باب
تعلیم آن برخالف کرده ام، صحبت آنها با که علمایی تمام کمابیش که می دانم داشت.
باشم. شما برادر می خواهم بلکه بزنم مخالف ساز نیستم مایل من-من-من می دهند.
نمی توانم صورت این غیر در دهم. تعلیم را امور دارم، که دیدي طبق است من بر پس
مصیبت از پیش کلیسا چه صورت هر به می کنید؟ مالحظه ببینم. را موضوع هماهنگی
باشم. شریک آن صعود در هم من که است این مهم آن، از بعد چه کند صعود بزرگ

است. همین اصل
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نمونه ها از نیستم عالِم که آنجایی از می شویم، وارد فرض راه از مورد این در پس ٢٥
عتیق عهد می کنیم. مرور را بوده یا هست عتیق عهد در آنچه می کنم. استفاده [الگوها]
نوح اگر مثال… عنوان به می کنید؟ مالحظه است. جدید عهد سایه ي و نمونه حکم در
و الگو یک حکم در راستا همین در او باشد، شده کشتی وارد مصیبت آغاز از پیش
ربوده خنوخ کشتی، به نوح ورود از پیش حتی که است گفتنی ولی می گیرد قرار نمونه
ترتیب همین به است. بعدي واقعه ي هر بر مقدم رخداد این معلوم قرار از بود. شده
ولی شد فراخوانده بیرون به انهدام، از پیش یعنی مصیبت جرقه ي اولین از پیش لوط
و الگوها اینها بوده. نظر مورد منطقه ي از بیرون همواره ابراهیم که است گفتنی باز

هستند. نمونه ها
خواند. خواهم را نخست آیه ي سه یا دو می کنیم. قرائت را اول آیه ي اینک پس ٢٦

و درون از است مکتوب که را کتابی تخت نشین راست دست بر دیدم و
مُهر. هفت به مختوم و بیرون،

مستحق کیست که می کند ندا بلند آواز به که دیدم را قوي فرشته اي و
بردارد؟ را مُهرهایش و بگشاید را کتاب اینکه

را کتاب آن نتوانست زمین زیر در و زمین در و آسمان در کس هیچ  و
توماري!) (چه کند. نظر آن بر یا کند باز

کتاب گشودن شایسته ي که هیچ کس زیرا می گریستم شدت به من و
نشد. یافت باشد، آن بر کردن نظر یا آن خواندن یا

و شایسته جا هیچ در آدمیان از یک «هیچ می کنید؟ مالحظه را ناشایستگی آیا ٢٧
کند.» نگاه آن داخل به حتی که نبود قادر

از که شیري آن اینک مباش! گریان می گوید: من به پیران آن از یکی و
مُهرش هفت و کتاب تا است آمده غالب است، داود ریشه ي و یهودا سبط

بگشاید. را
ذبح چون برّه اي پیران، وسط در و حیوان… چهار و تخت میان در دیدم و
خدایند روح هفت که دارد چشم هفت و شاخ هفت و است ایستاده شده

می شوند. فرستاده جهان تمامی به که
است. گرفته تخت نشین راست دست از را کتاب و آمد پس

می کنیم. مکث کمی پنجم باب قرائت در هفت، آیه ي از پس ٢٨

زمان در هفتگانه ُمهرهاي به مختوم تومار که است گفتنی می کنید، یادداشت اگر ٢٩
از پیش موضوع، دریافت براي پس می شود. گشوده ١٠ باب مکاشفه هفتگانه رعدهاي
در است. آخر زمان به مربوط صحنه این می کنیم. باز را باب آن ،١٠ باب به رسیدن

کنید: توجه مطلب تأیید
ابري که می شود نازل آسمان از که را دیگري زورآور فرشته ي دیدم …

سرش… بر قزحی… قوس و دارد بر در



شده٦ گفته کالم

عهد فرشته ي عنوان به او از عتیق عهد در می بینید. را مسیح صحنه این بر دقت با ٣٠
می آید. یهودیان سراغ به مستقیم او کلیسا کار یافتن فرجام به توجه با می شود. یاد

خوب. خیلی می کنید؟ مالحظه
آتش. ستون هاي مثل پاي هایش و آفتاب مثل چهره اش… و …

به فرشته است. مطرح ماهّیت همان دارید؟ خاطر به را ١ باب در فرشته آن آیا ٣١
از می کنید؟ مالحظه است. اسرائیل پیغام آور حکم در او است. «پیغام آور» یک معنی
او است. شدن ربوده شرف در اینکه یا شده ربوده کلیسا دیگر فضا آن در معلوم قرار

کنید. دقت حال می آید. خود کلیساي برداشتن براي
دارد… گشوده کتابچه اي خود دست در و

سخن دیگر جاي در ولی است مختوم تومار از سخن اینجا که باشید داشته دقت ٣٢
امشب ما و بود مختوم مدت ها شد. گشوده که پیداست است. گشوده کتابچه اي از
گشوده کتابچه اي… خود دست در «و شد. گشوده کتاب اینک ولی می پردازیم آن به
از را خود قرائت دوباره کنید. صبر کمی ستون ها…» همانند آفتاب زیبا، چه دارد.

می گیرم. سر
و دریا بر را خود راست پاي و دارد گشوده کتابچه اي خود دست در و

نهاد زمین بر را خود چپ پاي
کرد… صدا شیر غرش چون بلند آواز به و

حکم اینجا و دارد را بّره حکم آنجا یهوداست. قبیله ي شیر همان او که پیداست ٣٣
می کنید؟ مالحظه را. شیر

گفتند. سخن خود صداهاي به رعد هفت کرد صدا چون و
نگارش براي نبی و رسول آن پس بود، شده خود رؤیاهاي نگارش مأمور یوحنا ٣٤

برداشت. را خود قلم
از آوازي آنگاه بنویسم. که شدم حاضر سخن گفتند رعد هفت چون و
منویس. را آنها و کن مُهر گفتند رعد هفت آنچه می گوید: که شنیدم آسمان

گفته هاي ترتیب این به شود. مکشوف باید نیست. شده شناخته ما بر این پس ٣٥
نشدند. وارد مقدس کتب در رعد ها

را خود راست دست دیدم، ایستاده زمین و دریا بر که را فرشته اي آن و
کنید) گوش (حال کرده، بلند آسمان سوي به

آن در که را آنچه و آسمان که است زنده ابداالباد تا که او به خورد قسم
بود. نخواهد زمانی این از بعد و… است… آن در که را آنچه و زمین و است

است. من نظر مورد آیه ي همان این کنید! دقت خوب ٣٦

به خدا سرّ بنوازد، می باید را کرنّا چون هفتم فرشته صداي ایّام در بلکه
داد. بشارت را انبیا خود بندگان چنانکه رسید خواهد اتمام
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پیغام نواختن زمان در هفتگانه ُمهرهاي به مختوم کتاب این سّر که پیداست پس ٣٧
می باید هفتم «فرشته ي می کنید؟ مالحظه شد. خواهد مکشوف کلیسا هفتم فرشته ي
نوشتار و نوار قالب در را آنها و شدند نوشته آنجا در پیغام ها ترتیب همین به و بنوازد»
خواهد اتمام به خدا راز پیغام، شدن نواخته زمان در «پیداست پس کردیم. ثبت و ضبط
نواخته از پیش خدا راز کتاب شویم. دقیق باید اینک زمان.» همان در عبارتی به رسید

شد. نخواهد مکشوف پیغام شدن
چون شد خواهند برجسته ُمهرها [موعظه ي] زمان در ظریف مسائل این مطمئنم ٣٨

باشد. هماهنگ باید مبحث
در آدمی هیچ هر بر رازناك نگارشی قالب خاطر به کتاب] [این پیداست چنانکه ٣٩
این از مسیح عیسی خدا، تنها پیداست چنانکه نیست. شناختنی وضعیتی هیچ هر
کتاب منظور است. اسرارآمیز کتابی از سخن سخن… ولی خوب است. مستثنی امر
کامًال را فدیه کتاب معلوم قرار از پرداخت. خواهیم مطلب این به بعداً البته است. فدیه
در ولی است. گرفته قرار تفحص مورد کلیسا دوره ي شش در هرچند نمی کنند درك
تفحص مورد هرآنچه قولی به بنوازد می باید هفتم فرشته ي که زمانی روند این فرجام
نازل خدا حضور از خدا کالم جایگاه در رازها کرد. خواهد حل را است پرسشگري و
الوهیت چون [اسرار] تمام ترتیب این به می کنند. بازگو را خدا مکاشفه ي آنها می شود.
دیگر پرسمان هاي تا گرفته مار ذّریت ماهّیت مبحث از رازها تمامی می شود. گشوده

شود. بازگو باید
درآوردي من ادعاي یک از صحبت که می شوید متوجه توصیف این با ٤٠
شما براي کتاب از بخش همان می خواهم است. خداوند قول از… صحبت نیست.
پیغام شدن نواخته زمان در باید خدا راز خدا، مقدس انبیاي بشارت بخوانم:«برحسب
بودند. کالم نگارنده ي که هستند انبیا از دسته آن منظور شود.» تمام فرشته هفتمین
دوره هاي خالل در هرآنچه کلیسایی دوره ي واپسین و هفتمین اعالم و نواختن زمان در

شد. خواهد گشوده هم با بوده تفحص و پرسشگري مورد کلیسا
با مسیح یعنی پیغام آور و فرشته آن، راز مکاشفه ي و ُمهرها برداشتن از پس تنها ٤١
داشته دقت می نهد. دریا و زمین بر را خود پاي و آمده فرود َسر دور بر کمانی رنگین

دارد. حضور او ظهور زمان در هفتم فرشته ي آن که باشید
را پیغامش مسیح با همزمان دوره آن در که است یحیی وضعیت تداعی گر امر این ٤٢

می بیند. را او مسیح، معرف جایگاه در می دانست یحیی می کرد. اعالم
بیاید یحیی مانند شخصی باید پیداست ٤ باب مالکی در نگاشته ها از چنانکه ٤٣
هدایت با شخص آن باشد. کالم ظهور از پذیرایی یاراي که ایلیایی سخن دیگر به یا
پدران ایمان جایگاه همان به را فرزندان ایمان و گشوده را خدا رازهاي تمام روح القدس
سال هاي خالل در تفحص مورد رازهاي او که است مقدر برمی گرداند. رسوالن عهد
بیان به نسبت من خداست. کالم صریح بیان این مطرح کند. دوباره را فرقه ها حاکمیت
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است. صحیح و آمده چنین است، چنین می کنید؟ مالحظه مسئولم. خدا کالم گفته ي
است. چنین دقیقًا

راز و سّر همان هفتگانه ُمهرهاي به مختوم تومار این شد روشن ما براي چنانکه ٤٤
خداست. جایگاه از برآمده فدیه ي کتاب همان از سخن عبارتی به است. فدیه

شد. خواهد تمام پیغام آور آن پیغام رسانی و نواختن زمان در رازها معلوم قرار از ٤٥
پیغام آوري بیانی به یا «دیگر» فرشته ا ي سو آن از است زمین در فرشته  اي سو این از
او سخنی به است زمینی فرشته ي یک فرشته، این می آید. فرود آسمان از نیرومند
نازل آسمان از کمان رنگین با دیگري فرشته ي اینجا ولی است زمینی پیغام آور یک

است. مسیح خود او بی شک پس است عهد تداعی گر کمان رنگین می شود.
با زّرین چراغدان هفت میان در «او است ١ باب مکاشفه تداعی گر دقیقًا امر این ٤٦

است.» ایستاده عقیق و یشم ظاهر و کمانی رنگین
ُمهر گشایش و رازها اتمام به مربوط که آینده زمان از پس یعنی ١٠ باب در همان ٤٧
گفته ي به بود.» نخواهد «زمانی که می کند اعالم و شده ظاهر باز است، امر این ابالغ و
ساعت همان این و می شود تمام خدا سّر بنوازد، کرنّا می باید هفتم فرشته ي «چون او
هم است. چنین است. نزدیک ما به بسیار که گفت می شود پس است.» فرشته ظهور

باشید. داشته دقت اکنون
نسبت که زمانی تا می کنند. عمل کتاب راز حفاظ هاي حکم در هفتگانه ُمهرهاي ٤٨
می کنیم. فرضیه پردازي امور این در تنها باشیم بی بهره مختوم کتاب محتواي بینش به
مطلب همین سادگی کسوت در خدا شدن پنهان درباره ي خود بامدادي کوتاه پیغام در
برهان و دلیل با را الهی امر این روح القدس اگر که… پیداست کردم. گوشزد شما به را
خواهیم غافل آن از حتمًا نسازد مکشوف ما بر [الهی] تأیید و راستین مکاشفه ي کامل،
آن به دقیقًا الهی امر آن که شود مدعی شده ظاهر نبی اگر می کنید؟ مالحظه شد.
هر مؤید و تصدیق کننده خدا باید کنید. فراموشش نکند، تأییدش خدا ولی معناست
خواهند امور این مراقب خدا فرزندان که پیداست می کنید؟ مالحظه باشد. امري و قول

بود. خواهند هشیار آنها که باشید آگاه و بود
را تومار هفتگانه ُمهرهاي اتفاق… به کتاب درباره ي هفتگانه ُمهرهاي ٤٩
[جماعت می کنید؟ مالحظه است. مختوم تومار می کنید؟ توجه می کنند. مختوم
برداشتن تا و است مختوم سراسر تومار یک کتاب این تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
رعدهاي با است چنین بله، است. هفتگانه ُمهرهاي به مختوم می ماند. چنان ُمهرها
تومار بر که است هفتگانه ُمهرهاي منظور می کنید؟ مالحظه دارد. فرق هفتگانه
پیغام رسانی از پیش هفتگانه ُمهرهاي کتاب، آن ترتیب همین به گرفته اند. قرار
ولی می کنیم فرضیه پردازي ما-ما پس دارید؟ دقت شد. نخواهد بازگو پیغام آور هفتمین
کالم اینک می شود. کامل شده تأیید حقیقت اعالم زمان در تنها راستین مکاشفه ي

رسید.» خواهد اتمام به سّر زمان آن می گوید:«در دقیقًا
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در هفتگانه ُمهرهاي به مختوم تومار این که است یادآوري شایان ترتیب همین به ٥٠
شد. باز ١٠ باب در ولی مختوم مکاشفه ٥ باب در یعنی اینجا

کرد. خواهیم توجه خودش روایت به کتاب گشایش شیوه ي به اکنون هم پس ٥١

می شود. برداشته راز از پرده می گشاید را ُمهرها گرفته را کتاب بّره اینکه از پس تنها
بردارد. را کتاب باید بّره می کنید؟ مالحظه

بر چه و آسمان در چه آدمی «هیچ که باشید داشته یاد به پس است. مکتوم ٥٢
گشودن «توان شورا ناظر یا کاردینال خواه اسقف، یا باشد پاپ خواه مقام هر در زمین»
تفحص ها، برمی آید.» مهمی چنین پس از بّره تنها ندارد را کتاب کردن بازگو و ُمهر
آشفتگی مایه ي چنین این آدمیان پرسشگري هاي و نادرست رویه هاي فرضیه پردازي ها،

است. شده جا همه در
می شود. گشوده کامًال بّره دست به فدیه کتاب که داریم را الهی وعده ي این ما ولی ٥٣
بّره دست به ُمهرها معاصر، زمان در یعنی واپسین روزهاي در وعده همین برحسب
از پرده می کند، ُمهربرداري گرفته را کتاب بّره اینکه از پس تنها شد. خواهد برداشته
دست در کتاب پیش تر که است یادآوري شایان راستا همین در می شود. برداشته راز
می گیرد.» او راست دست از را کتاب و می آید تخت نشین نزد به «بّره بود. تخت نشین
در روح القدس یاري به ما است. عمیق مطلب این چقدر می گیرد! دست به را کتاب او
امر این که درمی یابیم برویم که جلوتر خدا به توکل با پس کوشید. خواهیم معما حل

بود.» نخواهد زمانی دیگر که «هنگامی است آخر زمان به مربوط
آدمی هیچ بر کتاب این تفسیر ندارد. را کتاب این تفسیر اجازه ي فرقه اي هیچ ٥٤
کالم کالم، احیاء و تأیید با بّره می کند، بیان را آن بّره است. آن مفّسر بّره نیست. روا
کنید. دقت است! چنین دقیقًا کرده اید؟ دقت مسئله این به هیچ می سازد. بازگو را

تنها… آن مکاشفه ي
که «هنگامی اصطالح به و فرقه ها اعصار و کلیسا دوره هاي پایان از پس تنها ٥٥
رسیدن سر از پس تنها می کنید؟ مالحظه می شود. مکشوف کتاب نباشد» زمان دیگر

می شود. برداشته کتاب از پرده فرقه اي اعصار و کلیسایی دوره هاي
یک ابداع با مردم است. همین هم می شود مشاهده امشب که وسواسی دلیل ٥٦
مورد مسئله همان می شوند:«این مدعی و می روند سو این به شتابان ناچیز آموزه ي
که می شود مدعی و می شتابد سو آن به دیگر آموزه  اي ابداع با دیگري فرد است!» نیاز
که رسید جایی به کار و می کند فرقه سازي خود ابداعی تعلیم با کس هر است!» «همین
می پرسند:«پس بازار آشفته این مشاهده ي با هم مردم دارد. وجود فرقه صدها امروزه

کنونی! روزگار مردم وضعیت وصف از این چیست؟» حقیقت
فرشته هفتمین صداي وقت این رسیدن سر از «پس که می دهد وعده او اما ٥٧

زمان.» آن در دقیقًا شد، خواهد مکشوف کتاب آنگاه و می شود طنین انداز
نبودند.» یافتگان نجات از افراد «آن که بگوید کسی مبادا پس ٥٨
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سه گانگی حین در خدا چگونه نبود! دریافتنی آنها براي رازها که است این مسئله ٥٩
می کند امر روح القدس» و پسر پدر، نام به تعمید «به یکسو از نگاشته ها چرا است! واحد
گفتنی ها می کنید؟ مالحظه می کند. مرسوم را عیسی» نام به «تعمید دیگر سوي از و
می کنید؟ مالحظه کرد؟ تباه را دنیا کل سیبی خوردن صرف به حّوا چگونه است! بسیار
در او داریم که وعده اي طبق چون نیست غمی ولی است؟ شدنی چیزها این چگونه

کرد. خواهد بازگو را امور این آخر زمان
ایرنیوس، همانند جنگاورانی بودند… پرسش برانگیز همچنان کوچک، مسائل این ٦٠
آمدند. میدان به همگی وسلی لوتر، چون دیگران و پلیکارپ و قدیس مارتین مارتین،
زندگی فرصت آن، تاباندن و خاصی روشنایی ارائه براي و آمدند آنها می کنید؟ مالحظه
عصر سپس ماند. باقی مبهم همچنان مسائل از بسیاري آنها رفتن با ولی کردند پیدا
بیراهه به لوتر عصر پیشینیان مانند پنطیکاست عصر مردم ولی فرارسید پنطیکاست
بودند راستی در آنها نبودند. راستی در آنها که بگوییم نیست درست باز ولی رفتند.
چنین چرا در… ولی است. باقی بسته سر همچنان مسائل از بعضی که است گفتنی ولی
هستند. نگشوده  همچنان کنند بازگو را امور این روشنی به باید که ُمهرها چون است؟

می کنید؟ مالحظه
ُمهرها باید بّره می شود. اعالم و گشوده دوره واپسین در رازها این تمام پس ٦١
مالحظه بود. نخواهد زمان دیگر آن از بعد و شود مکشوف کلیسا بر تا بگشاید را
همین در است. فدیه کتاب توصیفی چنین با کتاب این پس زیباست! چه می کنید؟

ادامه… در و راستا
بسیار پرداخت. خواهیم غیره و صحنه به تن هزار چهل و صد ورود به بعد کمی ٦٢

هستند. یهودي آنها خوب.
تعدادي اینجا در من داشت. خواهیم کوتاهی قرائت برویم. پولس سراغ به حال پس ٦٣
در پولس [نگاشته ي] سراغ به اتفاق به کرده ام. منظور قرائت براي را نگاشته ها از

می رویم. ١ باب افسسیان
دفترچه با آنها هستند. کردن یاد داشت مشغول عزیزان از بسیاري که می بینم ٦٤
ترتیب درك براي را آنها مقدس، نگاشته هاي آیات یادداشت ضمن آمده اند. یادداشت
اینکه از است. خوبی بسیار روش این-این می کنند. عالمت گذاري مقدس کتاب در
به بازگشت از پس می توانید ترتیب این به چون خوشحالم مشغولید چنین می بینم
مطالعه ي با می کنید؟ مالحظه بپردازید.  آن مطالعه ي به خانه فضاي در خود منزل
شایسته پس می کنید؟ توجه پیدا کنید. الهی امر این از باالتري درك می توانید شخصی

بطلبید. یاري موضوع درك براي خدا از و بکوشید مطالعه در است
بخوانیم. را کرده ام یادداشت اینجا که مقدس کتاب از بخش یک اتفاق به اکنون هم ٦٥

افسسیان١٣:١-١٤ .
شنیدید… را خود نجات بشارت یعنی راستی کالم چون نیز شما وي در و

شدید. مختوم وعده قدوس روح از آوردید، ایمان چون وي در
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ستوده او جالل تا او خاص ِملک آن فداي براي است ما میراث بیعانه ي که
دارید؟ دقت شود.

پیداست اینجا از به… هستند باز همچنان ما مقدس هاي کتاب که حالی در پس ٦٦
به یا ُمهر است. ُمهر حکم در روح القدس است. خاتم یا ُمهر حکم در خود روح القدس که
خاتم و ُمهر حکم در روح القدس می کند؟ داللت امري (چه) خاتمه  ي به که خاتم قولی
معلوم قرار از می شود بهره مند روح القدس از شخصی که زمانی می کند. عمل فرد براي

است. رسیده فرجام به پرداخت عمل دیگر چون می رسد سر به ناله اش دوره ي
قوطی هاي ما بودم راه  آهن شرکت کارگر گذشته در می زنم. مثالی شما براي ٦٧
بارگذاري کاال واگن هاي در را قوطی سازي کارخانه  محصوالت دیگر و خوراکی
عمل از پیش کاال درست بارگذاري از اطمینان کسب براي بازرس سرکشی می کردیم.
دست هاي بار یک برانهام [برادر صورت این غیر در بود. ضروري واگن شدن موم و ُمهر
پاي به این و-و می ریختند کاالها تکان اولین با تألیف.] می زند-گروه هم به را خود
همه کار درستی از اطمینان کسب براي بازرس این پس می شد. نوشته راه آهن شرکت
ما نمی داد. واگن به حرکت اجازه ي بازرس صورت این غیر در می کرد. بازبینی را جا
کار، از رضایت صورت در می گرفتیم. سر از را بارگذاري کار او رضایت جلب براي باید
موم و ُمهر را آن باید بازرس بود. بازرس عهده ي بر در بستن می بست. را در بازرس

کند. باز را آن ُمهر نداشت اجازه کسی مقصد به کاال رسیدن تا و می کرد
از می کند. تفتیش و می آید می کنید؟ مالحظه است. روح القدس کار همان این ٦٨
زبان ها به بگویید:«من بسا چه شوید… برخوردار چیزها این از نمی توانید شما رو این
می کنید؟ مالحظه نیستند. مهم اینها رقصیدم.» روح در و زدم فریاد کردم، صحبت
ترتیب همین به و می کند تفتیش را نظر مورد فرد کامل، رضایت حصول تا روح القدس

می کند. هویّت شناسی را افراد
به یا موم و ُمهر خود نهایی و ابدي مقصد سوي به سفر براي افراد آن از پس ٦٩
مقدس… کتاب ابداً. بردارد، را ُمهر این نمی تواند نیرویی هیچ می شوند. مختوم اصطالح
آمده چنین ٣٠:٤ افسسیان در هستید. یادداشت برداري مشغول که عزیزانی شما و
مسازید.» محزون شده اید، مختوم رستگاري روز تا او به که را خدا قدوس روح است:«و
شدن مکشوف روز تا عبارتی به بله، دارید. نگه خود ذهن در را فدیه» «رستگاري، واژه ي
نیرویی هیچ زمان آن تا خود! دارایی طلب جهت فدیه دهنده آمدن زمان و فدیه کتاب
پایداري سازید.» محزون را او «مبادا می کنید؟ مالحظه کند. ُمهربرداري نمی تواند
شده مختوم مقام در کتاب زیرا بکوشید خداست پسندیده ي هرآنچه انجام در کنید…

می کند. عمل خاتم و ُمهر حکم در خود روح القدس شده اید. مختوم هم شما و است
«خاتمه ي بر خاتم قولی به یا مُهر یافتم. قاموس در را واژه این خاتم… یا ُمهر ٧٠
خدا راز ُمهر هفتمین شدن برداشته زمان در ترتیب این به پس می کند. داللت کاري»
ُمهربرداري روز راه فرجام پس می شود. تمام بودند، مختوم رازناك ُمهرهاي این در که

می شود. مکشوف درونی اش محتواي زمان آن در و است
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چنان و چنین بگوید:«شاید و بپرسد واگن ها درونی محتواي درباره ي فردي اگر ٧١
موم و ُمهر برداشتن از پس اما می کند. فرضیه پردازي باشد.» چنین درونش شاید باشد.

می شود. امکان پذیر داخل در شدن دقیق و درونی محتواي رؤیت

داد. خواهد رخ آخر زمان در تنها امر این می کنید؟ مالحظه
است ُمهر در که نشانه اي است. نیز «مالکیت» تداعی گر خاتم یا ُمهر این، از جدا ٧٢
به و شده اید خریده مسیح عیسی خون با شما که زمانی می کند. محرز را مالکیت
مالکیت در شما ندارید. تعلّق دنیوي مسائل و دنیا به دیگر گشته اید مختوم روح القدس

هستید. الهی
گویاي ُمهر وجود عبارتی به است. هم حفاظت» و «امنیت تداعی گر خاتم یا ُمهر ٧٣
وجود ولی نمی دانم. ابدي امنیت منکران شما درباره ي البته بله، است. شما امن وضعیت
است. مقصد به رسیدن تا حفاظت و امنیت از برخورداري نشان دهنده ي خاتم یا ُمهر

نیست. برداشتنی روح القدس ُمهر است گفتنی بگشاید! را ُمهر بخواهد که کسی بر واي
می گویند: چنین خود کار توجیه  در بعضی ها که باشید شنیده  من از بسا چه ٧٤
تنها شما کار این است. نرفته شما جلد در شیطان خیر بود.» رفته جلدم در «شیطان
باشید، شده  مختوم درون در شما اگر نشده اید. مختوم درون در که می دهد نشان
خود شما که اینجاست مشکل می کنید؟ مالحظه بله. می شود. بسته بیرون شیطان
شما درون به یا شود شما جلد وارد اصطالح به نمی تواند او بله. شده اید. او مجذوب
کند طی را روندي همان او که است این شما در نفوذ براي راه تنها چون کند پیدا راه
پُري و تقدیس نجات، از برخورداري مستلزم امر این عبارتی به پیموده اید. شما که
این پس شما. برادران از یکی می شود او شرایطی چنین با پیداست است، روح القدس
پیش مرز حد تا هنوز اصطالح به خود شما که اینجاست مشکل نه. نه، نیست. او کار
مقصد تا هیچ  گاه بودید. دوخته طمع چشم دنیوي مسائل به زیرا برگشته اید نرفته،
خود به نسبت عبارتی به نرفته اید پیش اُردن سوي آن در کنعان، سرزمین تا یعنی

می کنید؟ مالحظه نمرده اید.
کتاب این همراه به هم شما است. مختوم کتاب این که باشید داشته دقت حال ٧٥

شده اید. مختوم رستگاري و فدیه روز تا
دست به پیش  زمینه اي آیه این قرائت با می رویم. ٢٢:٨-٢٣ رومیان سراغ به ٧٦
درك به بخوانیم را آیه این ما از یک هر اگر معتقدم دلیل همین به هم من می آید.
شما خدمت را مقدس نگاشته هاي از شماري اینجا می شویم. نائل موضوع از بهتري
آیات این به می توانیم-می توانیم هستیم، جلسه آغاز در اینکه به توجه با می دهم. ارائه

می کنیم. شروع ٢٢:٨ رومیان با پس بیندازیم. نگاهی
زه درد و کشیدن آه در هم با االن تا خلقت تمام که می دانیم زیرا

می باشند.
می کشیم آه خود در یافته ایم، را روح نوبر که نیز ما بلکه فقط این نه و

خود. جسم خالصی یعنی پسرخواندگی انتظار در
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است. مسرت بخشی خبر گذاشته ایم سن به پا که ما براي زیباست! چه من! خداي ٧٧
فرخنده ساعت آن راه به چشم ما باشد. مسرت بخش همگان براي باید البته نه؟ مگر
دارید؟ دقت است. اول قیامت به مربوط رخداد این متن، از ما درك اساس بر هستیم.
کشیدن آه حال در چیز همه می کشیم. آه خود در ما است. کشیدن آه در طبیعت
انتظاري و ناله  چنین دلیل دارد. وجود مشکلی که پیداست ناله و آه همه این از است.

می کند. اِخبار تازه   دنیایی از که است تازه اي زندگی وجود شما، در
شهر بزرگ فروشگاه در پیش چندي می کند. صدق همسرم درباره ي مطلب این ٧٨
تعجب برانگیز راستی به بله، بلند.» پیراهن با بانویی شگفتی، منظره ي گفتم:«چه بودیم،
از را خود حواس دالیلی به بنا نمی پوشند. پیراهن  خانم ها از بسیاري آنها-آنها… بود.
اصطالح به این پس… می شوند. ظاهر عمومی انظار در پیراهن بدون و داده اند دست

است. مغرضانه حواس پرتی یک
است؟» شده چنین گفت:«چرا چنین او گفت، من به ِمدا ٧٩

همین می کند، حکایت کشور در حاکم روحیه ي از وضعیت این دادم:«خوب پاسخ ٨٠
دارند. خود به مختص روحیه  اي هم آنها بروي که آلمان ادامه گفتم:«به در بس.» و
ملی روحیه ي  ما آمریکا در پس می خورد. چشم به ملی روحیه ي یک هم فنالند در

داریم.» را خودمان به مختص
بنیاد بر ما چرا؟ می دانید ماست. ملی روحیه ي ویژگی هاي از شوخ  طبعی و خنده ٨١
لینکلن و واشنگتن مانند بزرگی مردان روش از تقلید شده ایم. بنا رسوالن آموزه ي
شده ایم دور بنیاد و پایه آن از که اینجاست مشکل ولی است ما جامعه ي شالوده ي
نوشتند. اتمی بمب روي بر را ما نام که آگاهیم امر این از آگاهیم. خود عاقبت از پس

است. بس خودفریبی می کشد. را ما انتظار بردگی که می دانیم
حرکات همچنین و دلقک، و بذله گو هنرپیشه هاي این از بعضی تصویر مسئله این ٨٢
پسربچه آن تصویر بی  اختیار می کند. تداعی را هم کنار در آقایان و خانم ها از دسته اي
است، شجاع که کند القا خود به می کند سعی سوت زدن با گورستانی از عبور ضمن که
می کنید؟ مالحظه است. ترس سراپا وجود این با که پیداست البته می رسد. ذهن به
می کنید؟ مالحظه می زند. سوت خاطر همین به پسربچه نمی خورد. را او فریب کسی
کنونی عصر وضعیت می کند. نرم پنجه و دست ترس با تلقینی، خود چنین وجود با او

است. مثال همین مصداق
سوي به را خود دست هاي که ایماندارانی براي دارد وجود فرخنده اي امید چه اما ٨٣
پدیده ها، این مشاهده ي با ایماندار است. نزدیک ما رهایی و فدیه  که برمی افرازند آسمان

درمی یابد. خود براي را لحظه شکوه
درخت آیا است. ناالن و بی قرار سراسر ما تن هاي پدیده ها این مشاهد ه ي کنار در ٨٤
کشاکش آیا دارد. ماندن زنده براي تام اشتیاق دیده اید؟ ماندن زنده کشاکش در را
آدمی از که پیداست دیده اید؟ را مرگ با کردن نرم پنجه و دست حال در جانوري
می نالیم. خود درون در هم ما می کنید؟ مالحظه هستند. ناله در همه طبیعت تا گرفته
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پیداست آیه این از می کند. حکایت مشکلی وجود از وضعیت این می کنید؟ مالحظه
آفرینش جهان این ابعاد تمام در دارند. گشمده اي خاکی کره ي هم و آدمی هم که
آفرینش جهان ناله ي که است آن گویاي الهامی کالم این پیداست. گمشده اي غیبت

نیست. بی دلیل ناله اي هیچ دارد. دلیلی
کردم. صحبت علت و دلیل چرایی، از جوهر درباره ي خود گفتار در راستا همین در

می شود! دیده معلول و علت کشف بدون بیماران براي دعا در مطلب این مصداق ٨٥
که اینجاست در دریابم. را مشکل ریشه ي و علت باید ولی می دانم را درمان هرچند
گوشزد را مردم خطاي هم قلب راز افشاي با رؤیا می شود. مشخص رؤیا اهمیت و ضرورت
باشد ناگشوده اي گره ي اگر می کنید؟ مالحظه می دهد. نشان راهکار آنها به هم و می کند
می شود کشیده شما سر بر که فریادي و تدهینی روغن مقدار مصرفی، داروي میزان

است. شیطان همان «او» از منظورم داد. نخواهد فراري را او هیچکدام
نداریم. امور این از درکی هیچ هنوز پزشکی پیشرفت هاي وجود با امروزه ٨٦
حد در تنها سخن این-این بی معناست. حرف این ولی دارد.» سرطان می گویید:«او
هیچ اصطالح این ولی است. «سرطان» پدیده این پزشکی اصطالح است. نامگذاري یک
«سرطان» پدیده آن به مردم بس. و است نام یک ندارد. نظر مورد پدیده ي با ارتباطی

است. دیو یک از صحبت شویم که دقیق تر ولی می گویند
اصطالح کاربرد به ما می شود. صحبت «گناه» نام به پدیده اي از شکل همین به ٨٧
بسیاري شاید معناست؟ چه به گناه ولی می کنیم. بسنده پدیده این درباره ي «گناه»
می برید نام که پدیده هایی این ابداً. و ابداً زنا.» و فسق بگویند:«مشروبخواري، مردم از
هستند. گناه حضور تجلّی آنها آري، می کنید؟ مالحظه هستند. گناه جلوه هاي  تنها
نامیده چنین و است همین گناه معنی اصل است، چنین است. بی ایمانی اصل در گناه
کوشش تمام وجود با نمی زند. سر شما از کارهایی چنین باشید ایماندار اگر می شود.
گویاي تنها دهید انجام را کارها قبیل آن اگر بودن، دیندار و مقدس براي تالشتان و

است. مقدسی کتاب [تعریف] این شماست. بی ایمانی
براي گمشده آن است. کشیدن آه در اصطالح به که است گشمده اي از سخن پس ٨٨

خود. اصل به رجعت براي می کوشد، سخت بازگشت
نجات و آمدن باال براي تقال حال در عمیق چاهی ته در گرفتار فرد وضعیت آیا ٨٩
افراد بیابد. راهی گودال این از رهایی براي باید او است؟ تصّور قابل شما براي خود،
هیچ پس افتاده اند دور خود اصل از عبارتی به یا نیستند خود اصلی فضاي در گرفتار
می زنند، چنگ گودال جداره ي به می کشند. فریاد دیوانه وار که نیست شگفتی جاي
به که باشد می کنند ناله آنها می زنند. دست ممکن کار هر به و می کنند صدا و سر کلی

بازگردند. خود اصلی حالت به عبارتی به یا خود اصلی فضاي
همین می کند. صدق نیز مختلف بالیاي به مبتال و بیمار فرد مورد در مطلب این ٩٠
است. آمده سراغشان به ناله اینک ولی داشتند دیگري احوال و اوضاع روزگاري بیماران
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در افراد این و آمد پیش مشکلی نیستند. تندرست دیگر چون می کنند؟ ناله چنین چرا
می کنند. تقال پیشین تندرستی وضعیت به بازگشت براي ناله و آه

پیداست هستند، کشیدن» آه «در مقدس کتاب قول به آدمیان و طبیعت که زمانی ٩١
به نیاز مسئله این افتادند. فرو جایگاهی از آنها نیستند. خود عادي وضعیت و حالت در
فرو جاوید زندگی جایگاه از آنها که است روشن ما بر می کنید؟ مالحظه ندارد. تفسیر
جاوید زندگی بلند جایگاه از عدن باغ در که حّوا و آدم هبوط واسطه ي به آنها افتادند.
این در که پیداست شدند. بی بهره جاوید زندگی حق از افتادند، فرو مرگ ورطه ي به

فروکشیدند. خود با را خویش فرمان تحت طبیعت حّوا و آدم روند
جانوري هیچ سراغ به مرگ آدم، از پیش نمی شد. فنا درختی هیچ آدم، از پیش ٩٢
جایگاه در تنها ما پس است. ابدي ذات صاحب چون نامیراست خدا تنها نمی آمد.
جاوید زندگی خود در مرگ، از ماندن دور ضمن می توانیم خدا دختران و پسران

باشیم. داشته
معناست این به ما براي مرگ می گفتم، گناه مورد در بامدادي پیغام در چنانکه ٩٣
سوي آن در ما گرفتیم. قرار پرتگاه سوي آن در خود نخستزادگی حق فروش با که
ورطه ي در افتادن فرو با آدم گرفتیم. قرار خدا دسترس از فراتر جایگاهی در پرتگاه

داد. سرایت طبیعت سراسر به را مرگ مرگ،
انتخاب را راهی اختیار از برخورداري با باید ما مانند آنها بود. برخوردار اختیار از او ٩٤
بدون ما یک هر شدند، روبرو بد و نیک شناخت درخت با حّوا و آدم آغاز در می کردند.
بگویید:«تقصیر شاید حّوا… براي یا آدم براي خدا روبرو شود. درخت همین با باید استثنا
شما وضعیت این در مقصرید. شما اکنون هم نیست. چنین حال خیر، آنهاست.»
نیک چون بپذیرید را خود تقصیر باید شما بیندازید. آدم گردن به را تقصیر نمی توانید

است. حّوا و آدم شرایط همان ما شرایط است. شده  گذارده شما برابر در بد و
چون نمی زنیم َدم خود انتخاب حق از دیگر می شویم فدیه و بازخرید که زمانی ٩٥

می کنید؟ مالحظه می کنید؟ مالحظه هستیم. الهی انتخاب و اختیار تجلّی خواهان
حکمت کشف آنها خواست و آرزو کنند. استفاده خود اختیار از خواستند حّوا و آدم ٩٦

آورد. ارمغان به برایشان را مرگ کشف همین که پیداست ولی بود
و دنیوي مسائل دیگر نیست. مهم فرهیختگی دیگر یافته فدیه شخص تلقی در ٩٧
خود شخصی انتخاب پی در نیست مایل او دیگر نمی کند. خود مجذوب را او حکمت
تجربه را فدیه و رهاسازي او بس. و همین می شود، خالصه مسیح در او انتخاب برود.
باشد. داشته دست در را خود شخصی زندگی سکان نیست مایل دیگر او است. کرده
انتظار آرامی در بلکه نیست مردم هدایت پی در دیگر خود زندگی روش و راه در او
از پس او می کنید؟ مالحظه شود. روشن او بر الهی انتخاب و هدایت که باشد می کشد
آفریدگار نظر مورد که جایی به خود، خالِق نظِر مورد زمان در الهی گزینش دریافت

می کنید؟ مالحظه می شود. روانه است جهان
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مالی امکانات نیست. بد کلیسا است:«این جستجو راغب حکمت  طلب شخص ولی ٩٨
بپیوندم.» کلیسا این به است بهتر پس می دهد قرار اختیارم در کلیسا آن از بیشتري

است. حکمت توصیف این می کنید؟ مالحظه
در خدا کالم چهارچوب در پایداري جاي به همسرش تفکر پذیرش با آدم پس ٩٩
همفکري از پس او همسر کرد. گناه آدم که شد چنین گرفت. قرار گناه آلودي موقعیت
از نظر صرف و ترك با آدم ترتیب این به و کرد عرضه آدم به را فرآیند این شیطان با

کرد. شکنی پیمان  کالم
دست از و همان حیات حق و شخصی مشارکت از شدن محروم آدم براي قولی به ١٠٠
خواهی هرآینه خوردي، آن از که روزي «زیرا که باشید داشته یاد به همان. میراث دادن
شد بی بهره داشت زندگی در که میراثی از خود زندگی از محرومیت ضمن آدم ُمرد.»
کره ي این خداي حکم در او بود. او فرمان زیر کامًال و سراسر زمین که پیداست زیرا
مطیع خاکی کره ي این ولی می کند خدایی پهناور جهان سراسر بر خدا بود. خاکی
کردن مقید توان بود. توانا گفتن سخن و نامگذاري کردن، امر در آدم بود. پسرش فرمان
ولی می کنید؟ مالحظه سازد. محقق را خود خواسته ي هر می توانست داشت. را طبیعت

شد. محروم بود او ویژه ي که میراثی از عمل این ارتکاب با
و شود» منتقل آنجا به کوه کند:«این امر می توانست که بود جایگاهی در آدم ١٠١
شود» کاشته آنجا در و شود کن ریشه اینجا از درخت می گفت:«این اگر می شد. چنین
ایزد همچون خدا پسران از یکی جایگاه در آدم پس می کنید؟ مالحظه می شد. چنین

بود. تام و مطلق قدرت صاحب خدا، ما پدر فرمان زیر کوچکی
کامل موعظه اي مبحث، این بر کوتاه تأملی با تنها بسا چه توصیفی چنین با پس ١٠٢
هم خون آن اینکه به توجه با ترتیب این به می کنید؟ مالحظه نه؟ مگر آید. دست به
به می کنید؟ توجه دید؟ باید چه اکنون هم می کند، اعاده را جایگاه هم و می کند پاك
دقت شویم. دقیق دوم آدم عبارتی به یا خدا پسر کارهاي به دارد جا مناسبت همین
به کرد.» خواهید را می کنم که کارهایی همان فرمود:«شما راستا همین در او دارید؟

می کنید؟ دقت مسئله این
کره ي فروش منزله ي به کار این داد. دست از را زمین یعنی خود میراث آدم ١٠٣
به را خود ایمان آدم گرفت. دست به را امور زمام چنین این که بود شیطان به خاکی
حق زندگی بخش، درخت از برخورداري حق زندگی، زمانی فروخت. شیطان ِخَردورزي
دستان به جا یک را همه خود کار با او ولی بود آدم اختیار در همگی زمین، [مالکیت]
چنین اکنون دلیل همین به شیطان. دستان به خود دستان از بله کرد. واگذار شیطان
تباه را زمین یعنی آدم بالقوه میراث آدم ذّریت است. شده فساد و انحراف دستخوش

است. [تباهی] آدم ذّریت کار که پیداست کرد.
باالي از که حالی در می کنم، زندگی آن در که جایی توسان در پیش روز چند ١٠٤
سیصد می کنی! فکر گفتم:«چه ساختم. مخاطب را شخصی می کردم نگاه پایین به کوه
آمریکا-گروه سرخپوستان قدیمى نقلیه  [وسیله  خود ترویس با پیر پاپاگو پیش سال
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اتراق جایی در سفر از پس بودند نشسته او پشت فرزندان و همسر که حالی در تألیف.]
ویسکی، نه بود، زنا نه آنها میان در زمان آن در گرفت. سر از را آرامی زندگی او کرد.
گرگ هاي شب هر داشتند. سالمی زندگی آنها کارها. این از یک هیچ نه و قمار نه
توسان از و می آمدند پایین جویبارها بستر از اینجا در کشیدن زوزه ضمن صحرایی
بود. خود گل هاي به آراسته کاکتوس ها و کهورها از پوشیده ساحل می کردند. عبور
رسید راه از سفیدپوست مردي ولی می زد. لبخند صحنه این بر نگاه با یهوه بی گمان
و آبجو قوطی هاي به را سرزمین این و کرد ریشه کن را کاکتوس ها کرد؟ چه او و
سفیدپوستان کرد. ملت این وارد را اخالقی انحطاط او کرد. آلوده ویسکی بطري هاي
را آنها توانستند بودند، سرخپوستان تغذیه ي منبع که بوفالوها برداشتن میان از با تنها

بیاورند. در پاي از
تماشاي و مطالعه مشغول شهر موزه ي در استون توم در پیش روز چند همین ١٠٥
بود خائن یک جرونیمو عزیزان شما از بسیاري دید از بسا چه بودم. جرونیمو عکس هاي
حراست راه در و عدالت اجراي براي تنها او بود. اصیل آمریکاییان از او معتقدم من ولی
فضاي و ملیت سرزمین، از برخورداري یعنی می کرد پایداري خود خدادادي میراث از
محض به سفید پوست سربازان ولی نیست. وارد او بر خرده اي من دید از زندگی. مناسب
مگس  چون را سرزمین ها این مردم هم و کردند تصاحب را سرزمین ها هم خود ورود
وجود او درمانگاه اصطالح به یا جرونیمو درمانی مقر از اصلی عکس موزه در کشتند.
خالصه بود، شده پهن کهور تعدادي روي بر که پتو تخته سه یا دو به مقر این داشت.
حقوق احقاق براي که بودند اصیل آمریکایی عبارتی به یا سرخپوست زخمیان، می شد.
رزم آوران به و ایستاده بغل، در خود نوزاد با جرونیمو می کردند. پایداري خود خدادادي
دارو و پنیسیلین از بودند. دادن جان حال در و خون در غرق آنها می کرد. نگاه خود
این دهد. انجام آنها براي کاري هیچ نمی توانست او وضعیتی چنین در نبود خبري
انصاف آیا توصیفی چنین با بودند. خود خدادادي فضاي در اصیل آمریکایی رزم آوران
تمام به آزاده اي عنوان به او از من کنیم؟ یاد خائن عنوان به شخصیت این از که است

می کنم. یاد معنا
تألیف.] شمالی-گروه آمریکاي بومیان مقاومت جنبش سرداران [از کوچیس ١٠٦
استقرار با آمریکایی ارتش ولی بود گذاشته سن به پا او نشد. دشمن تسلیم هیچ  گاه
این به آمریکا ارتش نیروهاي کرد. منقرض را بوفالوها نسل آنجا در خود نیروهاي
مناسبت همین به شارپ که است گفتنی ترتیب دادند. تهاجمی گشت هاي مناسبت
می گفتند:«چه آنجا در گشت زنی  از پس ارتش نیروهاي کرد. اختراع را بوفالوکش تفنگ
مسافري یا بارکش واگن یک از که بود شلیک هایی همان منظورشان داشتم»، خوبی روز
آقایان آن منظور کشتم.» را آنها از رأس چهل می گفتند:«امروز ادامه در می دادند. انجام
سرخپوستان کامل قبیله ي یک مصرفی غذاي اندازه ي به یعنی بود بوفالو رأس چهل

سال. دو مدت در
می شد. برپا مناسبت این به آیینی می کرد، شکار را بوفالویی سرخپوستی وقتی ١٠٧
احشا و امعا حتی و گوشت آنها می بردند. کار به قابلمه سازي براي را ُسم ها سرخپوستان
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پوست شود. خشک تا می کردند آویزان و جدا را گوشت قسمت تمام آنها می خوردند. را
هیچ چیز… می کردند. خشک چادر و پوشاك تهیه براي را

و خائن سفید مرد همان که پیداست و رسید راه از سفیدپوست انسان زمانی ١٠٨
و کرد منهدم را بوفالو ها خود ورود با او است. فرومایه سفیدپوست انسان است. بی دین

کرد. قحطی دچار را سرخپوستان کار این با
بر که آنچه می جنگد. خود خدادادي حقوق احقاق براي شریف مرد هر ١٠٩
تمامی است گفتنی آمریکاست. پرچم بر ننگی لکه ي حکم در شد روا سرخپوستان

بود. او به متعلّق چیزها این
کنید! خالی را بگوید:«اینجا و برسد راه از روسیه یا ژاپن ژا… اگر بگویید بفرمایید ١١٠
روا سرخپوستان بر ما که کند روا فرزندانمان و ما بر رفتاري همان و بروید.» اینجا از
کرد. خواهیم درو را خود کاشته ي که باشید داشته یاد به ولی گفت؟ خواهید چه کردیم،

آقا. بله، است. ناپسند عمل این معتقدم من خداست. قانون این شما حضور به عرضم
آیا کرد. تباه سراسر و آلوده را سرزمین این آدم آلوده ي نسل شد؟ چه پس ١١١
این کاري، چنین انجام سزاي در خدا می دانید؟ باره این در را مقدس کتاب گفته ي
بیایید بخوانید؟ را نظر مورد متن مایلید آیا کرد. خواهد نابود را آدم آلوده ي نسل
شود. روشن مطلب تا کنیم باز را ١١ باب مکاشفه کرده ام. یادداشت آنجا را آن ببینیم.
را خاکی کره ي این تباه کنندگان درباره ي خدا گفته ي ،١١ باب مکاشفه در دقت با
همان نظر مورد آیه ي که می کنم فکر بله ،١٨ آیه ي ١١ باب مکاشفه می کنید. پیدا

باشد. ١٨ آیه ي ١١ باب مکاشفه
غضب مسئله ي (به گردید ظاهر تو غضب و شدند خشمناك امت ها و
بندگان تا و شود داوري ایشان بر تا رسید مردگان وقت و کنید) توجه الهی
بزرگ چه و کوچک چه را خود نام ترسندگان و مقدسان و انبیا یعنی خود

گردانی. فاسد را زمین مفسدان و دهی اجرت
کرد. خواهند درو را خود کاشته ي آنها کرد؟ خواهند کار چه مردم شرایط آن در ١١٢
همین در کنید. توجه عمومی انظار در گناه ظهور به که است بس همین است. چنین
در زنان از تن چند افتاد؟ خواهد اتفاق شهر در زنا مورد چند امشب شب، یکشنبه
را خود زناشویی پیمان است، معروف ویل جفرسون به که افتاده دور گوشه ي همین
جنین سقط مورد چند شیکاگو در روز سی هر در می دانید هیچ شکست؟ خواهند
هزار سی تا پنج و بیست بین ماه هر کنیم بسنده رسمی ارقام به اگر می شود؟ گزارش
مصرف شیکاگو در ویسکی مقدار چه می شود. گزارش شیکاگو در جنین سقط مورد
ویل جفرسون شهر همین در است؟ چگونه آنجلس لوس شب شما نظر به می شود؟
یا هستیم اوضاع بهبود شاهد اکنون هم آیا شد؟ یاد پوچی به خداوند نام بار چند امروز
که پیداست بود؟ بهتر وضعیت رسید، راه از خود کلک با کالك روجرز که زمانی اینکه
خواهد نابود را جهان نابودگران خدا و کرده ایم آلوده سراسر را زمین خود نجاسات با

خداست. گفته ي این کرد.
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تماشاي و کوهنوردي مجذوب مرا چنین که می بینم خود وجود در چیزي همواره ١١٣
می کند. طبیعت دل در خدا آفرینش

من. خداي واي، ندارم. دوست بشر دست کاشته ي نخل هاي خاطر به را فلوریدا ١١٤
و کمدي تماشاي بر را بکر طبیعت دل در زدن دم حال در سوسمارها تماشاي
ترجیح خمار، افراد وجود با برق و زرق همه  این طور همین و هالیوود فرآورده هاي

بله. روزها!» از یکی روزها! از می گویم:«یکی خود به من، خداي می دهم.
«حلیمان ٥ باب متی در مقدس کتاب وعد ه ي طبق که باشید داشته یاد به ١١٥
زمین وارث فروتنان و «حلیمان است. چنین شد.» خواهند زمین وارث فروتنان و
خود براي جایگاهی پی در عنوان هیچ «به که ساده دالنی همان بله شد.» خواهند
بله. است. عیسی سخن این شد.» خواهند زمین «وارث کسان چنین بله نیستند.»
شده پاکسازي زمینی مالک افتاده دل افراد ولی کرد خواهد نابود را زمین مفسدان خدا

شد. خواهند
همان یعنی قادرمطلق خداي دست در شده، صادر مالکیت سند باز زیباست! چه ١١٦
زمین به نسبت ما حقوق تضمین کننده ي که مالکیت سند آدم وقتی است. اصلی مالک
را سند آن نمی توانست کثیف دستان وجود با شیطان که پیداست داد، دست از را بود
دیگر دقیقه اي تا شد. اعاده باشد، اصلیش صاحب همانا که خدا به [سند] آن پس بگیرد
برانهام [برادر است. تخت نشین دست در مالکیت سند شد. خواهد روشن ما بر موضوع
به مقدس حسی اینک امر این از تألیف.] می زند-گروه هم به را خود دست هاي بار دو
تضمین کننده ي مالکیت سند ایمان، جاي به حکمت انتخاب با آدم می دهد. دست من
از را حیات نسبت ما حقوق متضمن قاطع مالکیت سند سخنی به یا جاوید زندگی حق
شده بازگردانده قادرمطلق خداي یعنی مالک دستان به مالکیت سنِد همان داد. دست

زیباست! چه است.
امکان انتظار در خدا دستان در سند آن انتظاري؟ چه ولی هست انتظاري پس ١١٧
امکان خود خدا است. رهایی سازي و بازخرید حق طرح اصطالح به یا فکاك خواهی
کرد فراهم بازگشت براي خدا که راهی برکت به ساخت. فراهم را انفکاك و بازخرید
به پس می بینید؟ را راه فرجام آیا توصیف این با می شود. گرفته پس باز حق این روزي
براي بودن راه به چشم رهایی سازي، حق طرح براي انتظار بله، بنگریم. تخت نشین آن

خود. رهایی
مطلق و قاطع مالکیت سند این یا مالکیت سند این قولی به یا فدیه کتاب این پس ١١٨
مورد یعنی چیست؟ قاطع و مطلق از منظور قاطع؟» و مطلق می پرسید:«چرا چیست؟
عنوان بامدادي مثال در چنانکه است. شده بازگردانده خود اصل به و شده واقع واکاوي
بازگشت. خود اصل به سفید کننده در افتادن فرو با جوهر کوچک قطره ي این شد،
قاطع سند رود، فرو مسیح عیسی خون در شده اعتراف گناه که زمانی من، خداي
برمی گردید. آفریننده دست به راست سر ترتیب این به و می آید دست به مطلق و
قرار قادرمطلق اختیار در قاطع مالکیت سند دیگر می یابید. را خدا فرزندي جایگاه و

من! خداي است. گرفته
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داده دست از حّوا و آدم هرآنچه قانونی مالکیت برگشت حکم در فکاك عمل ١١٩
امر این چقدر تألیف.] می زند-گروه دست  بار یک برانهام [برادر من! خداي است. بودند،
در و قاطع سند قانونی استمالك است! یافته تولد  تازه مسیحی هر فرخندگی مایه ي
این و است جاوید زندگی حق از برخورداري متضمن که مالکیت سند داشتن اختیار
نظرت برادر، زیباست! چه شد. باخته حّوا و آدم توسط که هرآنچه از برخورداري یعنی

سندي! چنین استمالك چیست؟ باره این در
دست از را آن که دریافت آدم نداشت. را الزم صالحیت فکاك، انجام براي آدم ١٢٠
توصیف این با پس کرد. جدا خدا از را خود کار این با او است، داده تن گناه به و داده
را فکاك اصطالح به یا رهایی سازي توان جایگاه آن در و بود پرتگاه سوي آن در او
او پس داشت. نیاز رهایی و فدیه به خود زیرا بود ناتوان کار این انجام از او نداشت.

برنمی آمد. کار این عهده ي از دیگر
عمل وارد ولّی نقش در خویشاوندي که است این شریعت در مقرر شرایط از ولی ١٢١
عمل وارد ولّی نقش در خویشاوندي که است این خدا شریعت مقرر شرایط از شود.
به ٢٥ الویان در ولّی»، جایگاه در کنید:«خویشاوندي یادداشت را مورد این لطفًا شود.

است. شده پرداخته مبحث این
مطالعه ي صرف را کامل شب یک باید چون نداریم را مبحث واکاوي فرصت ما ١٢٢

می کنید؟ مالحظه کرد. بخش هر-هر
جایگزین پذیرش اصل خدا اگر داشت. روا را جایگزین سازي اصل الهی شریعت ولی ١٢٣
به و نداشت بازگشت براي راهی آدمی حالت آن در می شد؟ چه نمی داشت، روا را
خدا فیض به ولی می شد. یکسره او کار می شد. محروم بازگشت امکان هر از سخنی
شریعت شرط این شد. شرایط حائز ولّی جایگاه در عمل براي مسیح عیسی شخص
ما! خداي بی کران فیض از هم این کرد. بر آورده را شریعت تقاضاي و شرایط فیض، بود.

بود. شریعت تقاضاي و شرط همان بی گناه وجودي جایگزین سازي
تنها بودند. جنسی آمیزش و عمل زاده ي همگی آدمیان بود؟ که بی گناه وجود آن ١٢٤
بر شهریاري و جاوید زندگی از برخورداري حق خود که بود مستثنی قاعده این از آدم

بود. داده دست از را خاکی کره ي
ساختی فدیه خدا براي را ما می رسد:«زیرا ذهنم به کتاب از بخش این بی اختیار ١٢٥
ولّی چه؟ پس زیباست! چه کنیم.» کهانت و پادشاهی سلطنت، زمین بر که باشد

است! گفتنی زیبا داستان این اینجا در خویشاوند!
در می توانست خویشاوندان از یکی تنها شریعت حکم طبق که باشید داشته دقت ١٢٦
شخص راه از فیض کند. فکاك اصطالح به یا باز خرید را شده باخته ماِل ولّی، جایگاه
چنین با خویشاوندي پیداست پس ساخت. بر آورده را تقاضا و شرط این مسیح عیسی

می بود. آدمی زاده تبار و تیره از باید توصیفی
کس هر باید… آدمی هر که پیداست زیرا می شد میّسر ما براي امر این چگونه ١٢٧
جنسی عمل یک ارتکاب از سخن آنجا در که شود متوجه توصیف این وجود با نتواند
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که آدمی زاده هر که پیداست زیرا است کوردل کسی چنین است. کور واقع در است
است. زن زاده ي داریم، سراغ

از خود باید شخص این و بود ولّی جایگاه در خویشاوند یک دخالت خدا شرط ١٢٨
یک دخالت شریعت شرط دارد؟ وجود راهکاري چه پس من! خداي باشد. بوده آدمیان

بود. ولّی جایگاه در خویشاوند
یکی باید او ببرد. کار به راستا این در را فرشتگان از یکی نمی توانست خدا پس ١٢٩
فرشته نداریم. فرشتگان با خویشاوندي نسبت هیچ ما زیرا می کرد منظور را آدمیان از
است. نکرده گناه موردي در او است. متفاوت هم بدنش و دیگر جنسی از او نیفتاد. فرو

است. متفاوت او
بود. ولّی جایگاه در خویشاوندي عمل شریعت، شرط ولی

پیداست مسلّم، امر این مالحظه ي با هستند. جنسی کنش زاده ي همه آدمیان ١٣٠
آیا پس می گیرد. سرچشمه آنجا از گناه جست. آنجا در باید را مسئله سرچشمه ي که
را شما منظور مار ذّریت باید که اینجاست در است؟ شده روشن شما براي موضوع

می کنید؟ مالحظه کرد. مطرح
شریعت تقاضاي فکاك  کننده خویشاوند یک دخالت که باشید داشته دقت حال ١٣١
آدمی زاده تبار از باید ولّی، نقش در خویشاوند آن عبارتی به یا فدیه دهنده آن و بود.
را کرنّا صداي می خواهم که اینجاست نداریم. برون رفت راه هیچ ما اینجا پس می شد.
برکت به آمین. آمد. بار به فرآورده اي چنین باکره از تولد برکت به برسانم. شما گوش به
این فرمود. ظهور می کرد، عمل ما ولّی نقش در باید که خویشاوند آن باکره از زایش
عمانوئیل! ما. با خدا یعنی شد عمانوئیل که نیست قادرمطلق خداي جز کسی شخص
ناتوانیم انجامش از ما و است روشن خدا مقرر شرایط شد. پیدا فدیه  دهنده خویشاوند آن
فراهم را نظر مورد فرآورده ي و می زند کنار به را شریعت و آمده میان به فیض ولی

تألیف.] می زند-گروه دست بار یک برانهام [برادر آمین! می سازد.
زیبایی به نویل برادر چنانکه برسید! منزل سر به که زمانی بود خواهد زیبا چه ١٣٢
در که زمانی برسم. خود کلبه  ي به فراز آن در که هنگامی می خواند، چنین سرود در
را مرا!» کرده آزاد دلنشین، آواز آن عظیم، «فیض دلنشین سرود بامداد یک در آنجا
آنجاست، او رسید. راه از برانهام عزیزانمان برادر سپاس! را گفت:«خدا خواهید بشنوید،

زیباست! چه بله. ببینید.»
باشم، داشته خائف قلبی که آموخت مرا فیض

کرد، عیان را ترس هایم فیض
فیض، ظهور با خورد رقم ارزشمندي اعمال

ایمانم! بدو همان از
دقت حال زیباست! چه بله! می رسیم! آن به دیگر دمی تا که کنید صبر اندکی ١٣٣

کتاب… کنید.
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ملک نعومی بوعز… چگونه است. کرده مصّور را اصل این تمام زیبایی با روت کتاب ١٣٤
نه؟ مگر شنیده اید، باره این در من از موعظه اي آشناست. شما براي بود. باخته را خود
قابل شما براي موضوع این بله، کنید. بلند را خود دست شنیده اید، مرا موعظه ي آن اگر
با یکی برمی آمد. او از تنها کار این می کرد. عمل ولّی جایگاه در باید بوعز است. درك
را روت نعومی فدیه ي با او داشت. عهده بر را وظیفه این نزدیک خویشاوندي نسبت
فدیه ي با او عبارتی به بود. مسیح از نمونه اي بوعز زیرا بود عیسی این آورد. دست به
را مسئله این از زیبایی بسیار تصویر آري، آورد. دست به را امت ها عروس اسرائیل،
اینجا موجود نوارهاي از یکی در که مطمئنم هستید، آن شنیدن راغب اگر می بینیم!

است. شده ضبط
از یک هیچ عهده ي از کار این پس است. خویشاوندي بودن ولّی شرط که پیداست ١٣٥
عهده دار آدمیان از یکی باید البته برنمی آمد، امر این پس از آدمی برنمی آمد. فرشتگان
جنسی کنش یک دخالت بدون اما زن از آدمی چنین که بود این شرط اما می شد امر
این با شد. سایه افکن مریم بر روح القدس باکره، از تولد در خاطر همین به شود. زاده
هم غیریهودي واقع به عیسی نبود. یهودي واقع به عیسی او، تولد کیفیت از توصیف
به او نبود. جنسی کنش هیچ فرآیند خونش دقیقًا. بود. خدا اصل در عیسی نبود.
نیست، یهودي خون از ما رستگاري بود. خدا مقدس خون خود آفرینشگري، واسطه ي
این می شویم.» رستگار الهی خون راه «از قولی به بلکه نیست هم غیریهودي خون از
از…» ما «رستگاري است. مقدس کتاب گفته ي این است. هماهنگ مقدس کتاب با قول

شخص یا سوم شخص او بود. خدا خود واقع به عیسی می دانید که همان طور و ١٣٦
همان خدا او بود. خدا واقع به او آري، بود. شخص آن خود او نبود. دوم شخص یا چهارم
داستان نمود. متجلّی را خویشتن و شد نازل خود جالل جایگاه از خدا بود. عمانوئیل

دارم. دوست را زیبا سرود این عبارتی به یا کلیُبرن بوث
شد، نازل خویش جالل از او که زنده است حکایتی

بود. عیسی نامش آمد، من نجات دهنده ي و خدا
بود، بیگانه خاصانش براي شد، زاده آخوري در

واي! رنج. و اشک  و اندوه و غم مرد
آورد. ارمغان به ما براي را رهایی شفقتی، چه

نبود، امید از روزنه اي که زمانی شب، در مرگ هنگام به
گذاشت، کنار را شکوهش بی همتا، مهربان خداي

داد! نجات را جانم و کرد عیان را محبت
می ستایم! را او چقدر می دارم! دوست را او چقدر

خود! وجود بند بند و جان و نفس تمامی با
شد، من نجات دهنده ي اعظم، فدیه دهنده ي

شد، من دهنده ي نجات اعظم، خالق
بود. ساکن وي در الوهیت پُري تمامی
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تولید را مسیح عیسی شخص فیض، کرد. برآورده را شرط که بود شخص همان او ١٣٧
الهی جایگاه از شدن، انسان براي و زد خیمه خدا کتاب… این که درمی یابیم ما کرد.
صورت در او عبارتی به پذیرفت را آدمیت به قادرمطلق جایگاه از استحاله او کرد. نزول
درنگ اندکی با کند. بازخرید و فدیه را آدمیان خود مرگ با که باشد شد آدمیان از
مالحظه نداشت. را شایستگی» آن کس «هیچ که می بینید جایگاهی و فضا در را او

است. درست می کنید؟

بود، معروف گ-ا-ئ-ل گائل، به که شخصیتی با روت کتاب مطالعه ي زمان در ١٣٨
انجام حق گائل بود. الزم شرایط حائز او عبارتی به بود معروف گائل به او برمی خورید.
خویشاوندان و منسوبان از که بود این شرط بود. کار این به مکلف او داشت، را کار این

باشد. نزدیک

تا آمد آدمیان کسوت در او کرد. برقرار ما با خویشاوندي نسبت روان آفرین خداي ١٣٩
به را ما فکاك راه از که باشد کند پرداخت را آن بهاي و بکشد دوش بر را ما گناه بار

است. فدیه  دهنده و ولّی همان او برگرداند. خدا

هستیم. فدیه  شدگان از اکنون هم ما داد. فدیه و بازخرید را ما مسیح ترتیب این به ١٤٠
باشید داشته مخالف رأي باره این در شاید است. نکرده مطالبه را خود مال هنوز او ولی
مالحظه می شود. روشن موضوع باشید. شکیبا کمی که برسانم عرض به باید ولی
این فدیه کتاب برداشتن می کنید؟ مالحظه است. نکرده مطالبه را آن او می کنید.
او شد. باز خرید مسیح دست به باخت و داشت آدم هرآنچه که برمی گیرد در را معنی
است برنگرفته را خود دارایی هنوز او که است گفتنی ولی کرد. باز خرید را ما پیش تر
آنگاه و می دهد رخ رستاخیز زمان آن در معین. زمان در مگر کرد نخواهد هم چنین و
در را آن که برداشت خواهد را خود دارایی موقعیتی چنین در او می شود. نو باز زمین
خواهد انجام مقدر و معین زمان در را کار آن است. آورده دست به بازخریدمان زمان

زیباست! چه داد.

بسیار شد. گشوده ماست، بحث مورد که هفتگانه ُمهرهاي کتاب در مطلب این ١٤١
ُمهرهاي مبحث در هفته این در خدا امید به شد. گشوده اینجا همه و فدیه کتاب خوب.
می کنید؟ مالحظه شد. خواهد باز ما براي واپسین زمان در مسیح کارهاي هفتگانه،
پس می کنید؟ مالحظه می دارد. روا ما بر را این خدا شد. خواهد گشوده صحیح. بسیار
مکشوف ما بر امر این آنها از برداري پرده و ُمهرها شدن باز خالل در می شود. گشوده
تحقق چگونگی و فدیه  سازي شگرف نقشه ي به نسبت الزم بصیرت که باشد شد خواهد
با و بوده مکتوم رازناك کتاب این در اینجا، در امور این تمام آوریم. دست به را آن
شایستگی بّره آن تنها ترتیب این به پس است. شده بسته و مختوم هفتگانه ُمهرهاي

دارد. را آنها گشودن

تألیف.] می کند-گروه جلب خود به را برانهام برادر توجه [چیزي اکنون… هم ١٤٢
که… است روشن ما بر می خواهم. پوزش
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که می بینید آنجا در بله کنید. مراجعه ارمیا نگاشته هاي به تمایل صورت در پس ١٤٣
زمینی او بود. زمینی قطعه مالک عمویش پسر خرید. کشتزاري… تبعید زمان در او-او
ادوار بررسی در می کنیم… بررسی را موضوع این ما بود. کرده مختوم سازي و داشت

کردیم. صحبت غیره و ُمهرها از کلیسا هفتگانه
برانهام [برادر شکل این به بود. مانند استوانه  ُمهر عتیق عهد در که است گفتنی ١٤٤
می دهد-گروه نشان را تومارها گشودن و مختوم سازي پیچاندن، شکل کاغذ مشتی با
بهمان و فالن سپس می شد. مکتوم چنین راز این و بود راز میان این در تألیف.]
به را بعدي راز سپس می گذاشتند. اینجا در و می بستند ُمهري با را مندرج حقوق
و این به نسبت حق سو این در پس بود. بزرگتر آن از که می پیچیدند میراث نامه دور
شکل کتاب زمان آن در چون می گرفت شکل تومار ترتیب همین به می شد. درج آن
را آن مردم و می دانند؟) را این شما از نفر (چند می شد پیچیده پس نداشت. را کنونی
با می شد. عیان آن در نهفته راز اینجا از تومار از بخشی کردن جدا با می خواندند. تومار
ترتیب همین به می شد. مشخص مربوطه حقوق تومار، کردن باز جهت به ُمهربرداري

شود. مشخص مربوطه حقوق تا کنید جدا را بعدي بخش می توانستید،
از خدا اسرار است. هفتگانه ُمهرهاي به مربوط اینجا در شده مطرح موضوع کل ١٤٥
گوناگون ُمهرهاي واسطه ي به ترتیب به رازها این شده اند. مختوم آنجا گیتی بنیاد
خواهیم ُمهربرداري بدارد، روا ما بر را این خدا اگر خدا، امید به پس می شوند. گشوده
مالحظه کرد. خواهیم پیدا بینش آن محتواي به نسبت نظر مورد کتاب پیمودن با و کرد
رهایی سازي و فدیه راز آنجا کنیم! تجربه را شکوهمندي لحظات که امیدوارم می کنید؟

بود. ناگشودنی کتاب این فرشته، واپسین پیغام از پیش تا… است مختوم
محور که بود پیدا ما بر بود. اینجا در تومار که بود روشن ما بر اینجاست. در تومار ١٤٦
اینجا که همان طور تا…» بماند محفوظ باید «تومار ارمیا گفته ي به بود. فدیه سازي آن
نگهداري سفالین ظرف هاي در باید گفت. خواهد باز را موضوع همین خواندیم را آن
این دارد! وجود بسیاري دلنشین گفتنی هاي باب این در می کنید؟ مالحظه می شد.
گرفت، تن که است ظرفی همان از سخن می شد، نگهداري سفالین ظرفی در تومار
خدایا! می شد. نگهداري ظرف در استمالك زمان تا باید برخاست. باز و ُمرد (سپاس!)

خوب. بسیار زیباست! چه
واپسین به مربوط معین زمان و موعد تا سفالین ظرف این پیغام ها، این تمام پس ١٤٧
چنین آنها مورد در مردم که موضوعاتی تمام می شوند. نگهداري زمینی فرستاده ي
سالح به مردم آنجاست.» معتقدم آنجاست. امر آن که می کنند:« می دانم نظریه پردازي
برخاسته آنها باور رساندند. ظهور به کرده َعلَم را امور این و شدند حاضر کارزار در آن
آن مؤید خدا دست و رسید خواهد ما به امر این مکاشفه برکت به بود. ایمان از

بود. خواهد
٢ آیه ي به اکنون بودیم؟ رسیده کجا به کجا، به شویم. دقیق کمی دارد جا پس ١٤٨
٢ آیه ي به بیایید اما داد اختصاص خود به را بسیاري زمان نخست آیه ي می پردازیم.

دهیم. اختصاص ٢ آیه ي به را زیادي زمان می رسد نظر به بعید خوب، بپردازیم.
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مستحق… کیست که می کند ندا بلند آواز به که دیدم را قوي فرشته اي و
بردارد؟ را مُهرهایش و بگشاید را کتاب اینکه

اول آیه ي کلی دید یک براي دارد جا پس است. ضروري یادآوري یک حال ١٤٩
بخوانیم. را

درون از است مکتوب که را کتابی تخت نشین راست دست بر دیدم و …
مُهر. هفت به مختوم و بیرون و

آن حافظ او کلمه. مطلق معنی به حیات دفتر اصلی صاحب کیست؟ او خدا! ١٥٠
خود اصلی صاحب دست به داد دست از را آن آدم که زمانی است. آن حافظ خدا است.

اوست. آن از شد. برگردانده
تخت نشین راست دست بر که دید رؤیا) عالم (در نگاهی با یوحنا سپس

مُهر. هفت به مختوم و بیرون و درون از است مکتوب که را کتابی
خواهد روشن شما بر برمی داریم را ُمهرها که زمانی درون! از می کنید مالحظه ١٥١
است روندي سرآغاز دربرگیرنده ي مطلب این و است مقدس کتاب آن مرجع که شد
هم با موضوع، کل براي تکیه گاه حکم در ُمهرها فضاي اینجا می پیماید. ُمهر هر که
می گیرد. جا ُمهرها در مقدسی کتاب راز هر می کنید؟ مالحظه می باشد. راز سراسر و
موعد این از پیش پس تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر میز بر بار پنج برانهام [برادر

می کنم. ثابت را موضوع این دقایقی ظرف نیستند. برداشتنی ُمهرها
یکی می توانید است. مختوم کتاب که باشید داشته یاد به باشید. داشته دقت ١٥٢
پیچیده آن دور به ُمهرها از دیگر یکی سپس اینجاست. ُمهر این کنید، مشاهده را
مجموع در آنها است. فدیه دفتر و کتاب این است. شده پیچیده دیگري ُمهر می شود.
ترتیب این به است. هفتگانه ُمهرهاي به مختوم کتاب این و می دهند تشکیل را کتاب
است. درون در ُمهر راز می گیرد. قرار آن پشت بر ُمهر شد، پیچیده اینکه به توجه با
سیاه» اسب «سوارکار یا سفید» اسب است:«سوارکار قرار این از شده بیان مطلب تنها
ُمهرها در مکاشفه تا پیدایش از کتاب کل راز است. بیرون به مربوط این ولی غیره یا
زمان پس است. شده گشوده هفتگانه ُمهرهاي در تمامًا نجات نقشه ي است. گرفته جاي

می کنید؟ مالحظه دریابیم! را آن خدا یاري به که باشد است. مهمی
. ٢ آیه ي در اینک قوي…» «فرشته اي حال، ١٥٣

مستحق… کیست که می کند ندا بلند آواز به که دیدم را قوي فرشته اي
بگشاید… را تومار که مستحق کیست چیست؟) شایسته ي و (مستحق

آن اصلی صاحب نزد کتاب یا تومار کجاست؟ تومار اکنون هم کنیم. دقت پس ١٥٤
از را کتاب باشد، آدمیان تبار از خدا نخستین پسر همانا که پسران از یکی چون است
کرد… واگذار او کرد، چشم پوشی خود حقوق از شیطان از حرف شنوي با او داد. دست
خصوص این در شد. شیطانی حکمت پذیراي خدا کالم جاي به او کرد؟ چه واقع در او
عقاید خدا، کالم جاي به هم خدا پسران اصطالح به یا خدا فرزندان است! بسیار گفتنی
که پیداست زیرا می گیرند پیش در را آدم رویه ي همان آنها برمی گزینند. را سمیناري



شده٢٦ گفته کالم

بی درنگ حق] [این کرد چنین او که زمانی کرد. چشم پوشی خود حقوق از چنین این او
به می کنید؟ مالحظه نمی شود؟ روشن شما بر دوره ها ماهّیت این با مگر شد. عودت

شد. عودت حق اصلی صاحب به بی درنگ سخنی
سخنی به کلیسا دوره ها ي از پس او معلوم قرار از است. آسمان در روح در یوحنا و ١٥٥
باب در او می شود. برده باال بی درنگ کلیسایی، دوره هاي رؤیاي مشاهده ي دنبال به
تو به دهد ُرخ این از بعد باید که را آنچه من بیا، گفت:«باال او شد. برده باال چهارم

داد.» خواهم نشان
راست دست در تخت نشین آن دید. را دست به کتاب تخت نشین ترتیب این به او ١٥٦
خود درون در کتاب که است گفتنی بله، دارد. تأمل جاي امر این داشت. توماري خود
هفتگانه. ُمهرهاي به مختوم کتابی بود. فدیه سازي به مربوط مالکیت سند دربردارنده ي

ندا چنین بلند آواز با او آمد. جلو نیرومند فرشته اي فرشتگان، از یکی آنگاه ١٥٧
کسی چه کند؟ بازش بگیرد، دست در را کتاب که بود شایسته کسی کرد:«چه
این بله، بود؟» کتاب کردن باز مستحق کسی چه داشت؟ را ُمهرها برداشتن شایستگی
بایسته دارد؟ را شایستگی این کسی چه پرسید:«اینک چنین او بود. فرشته پرسش
است! فدیه سازي نقشه ي اینجا است! گرفته جا فدیه کتاب اینجا خدایا! او…» است
و آسمان کل رهایی سازي سند این زیرا است رستگاري از برخورداري راه تنها اینجا
بگو سخن «اکنون خدایا! بیاید.» جلو شخصی چنین است «خواهشمند است! زمین
کسی چه شود. حاضر کتاب مطالبه ي براي باید شخص آن باش. خاموش ابد تا یا

است؟» شایسته
گفت: یوحنا و ١٥٨

زمین در کس هیچ  و نشد پیدا شایستگی چنین با آسمان در کس هیچ  و
پیدا سزاوار شخص یک حتی زمین زیر در و نشد یافت شایستگی چنین با
خاکی کره ي بر عمري گذراندن از پس آدمیان از یک هیچ عبارتی به یا نشد
با کس هیچ آدمیان از نداشت. را کار آن انجام شایستگی مرگ تجربه ي و

نشد. پیدا سزاواري چنین
خدا داشت. نظر مّد را فدیه دهنده خویشاوند آن ظهور فراخوانی چنین با فرشته ١٥٩
خویشاوند این شود. جایگزین ولّی جایگاه در خویشاوند یک کردم؛ وضع گفت:«شرعی

بردارد؟» را کتاب این است شایسته کسی چه کجاست؟ ولّی این کجاست؟ فدیه دهنده
نشد. پیدا شایستگی چنین با کسی غیره، و انبیا و رسوالن تمام تا گرفته آدم از ١٦٠
کس هیچ و زمین در هیچ کس آسمان، در «هیچ کس است؟ قرار چه از موضوع پس
رسوالن تمام بود. حاضر صحنه در موسی داشت. حضور آنجا ایلیا رفتگان.» میان در
اما بودند حاضر همه رفتگان، جمع از فرزانگان و ایوب مانند مقدسانی حتی یا-یا بودند
رسد چه کند منظور را کتاب شده که هم نگاهی تک با نبود شایسته آنها از یکی حتی

بردارد. را ُمهرهایش گرفته دست در را آن که
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شایستگی چه؟ شما ناظر هستند؟ کجا میان این در دست این از افرادي و پاپ ١٦١
است. درست حرف این نیستیم. چیز هیچ  نه، می شود؟ چه ما شخصی

به اما شود. حاضر ولّی جایگاه در امکان صورت در خواست خویشاوند آن از او ١٦٢
نبود.» مستحق و شایسته کس «هیچ یوحنا گفته ي

به نبودند. برخوردار الزم شایستگی از شخصیت هایی چنین که است این منظور ١٦٣
از راستا همین در می شود داشت، را شایستگی چنین فرشتگان از یکی مثال عنوان
بود خویشاوندي بودن ولّی شرط که باشید داشته یاد به ولی برد. نام میکائیل یا جبرائیل
دربرگیرنده ي گفتار این می گوید:«هیچ کس» یوحنا است، دقت شایان چنانکه بس. و
فرو آنها بودند. دیگري جنس از بی گناهی وجود با آنها نیست. سرافین و فرشتگان

بودند. نکرده تجربه را افتادن
«هیچ  می کرد. نقش ایفاي ولّی جایگاه در خویشاوندي باید ترتیب این به پس ١٦٤
آدمی «هیچ بود. نشده فدیه آدمیان از یک هیچ زیرا آدمی» «هیچ عبارتی به یا کس»
جنس از خویشاوندي باید پس من! خداي خیر! بیندازد.» نظر آن به نبود شایسته
جا هیچ در شخصی چنین اما کردند طلب را ولّی می شد. وارد ولّی جایگاه در بشر
کشیش یا کاردینال یا سر اسقف یا اسقف هیچ نمی شد. پیدا شخصی چنین نشد. پیدا
درجه اي کتاب آن به کردن نگاه نشد… پیدا غیره یا مقدس پیشوایان از یکی یا سّنتی
این هضم من! خداي واي! نبود. پیدا آنها از یک هیچ در که می خواست تقدس از
یوحنا از نقل به اینجا من است. مقدس کتاب گفته ي عین ولی است دشوار مطلب

می کنم. بسنده
«گریست». یوحنا مقدس کتاب گفته ي به

درست می کنند، مطرح خود تعلیم در عزیزان دسته اي که قضیه از نگاهی البته ١٦٥
به می گفت:«یوحنا خود تعلیم در که نشستم آقایی سخن پاي مناسبتی در نیست.
از برخوردار شخص هر برسانم عرض به باید خیر! گریست.» خود ناشایستگی خاطر
خواهد الهی الهام فضاي در شخص هر می برد. پی گفتار این نادرستی به روح القدس

نبوده. چنین که دانست
بود این گریه اش دلیل من دید از «گریست». اصطالح به یوحنا که پیداست ولی ١٦٦
به محکوم سراسر آفرینش کند، باز را کتاب آن تا نمی شد پیدا شایسته ي هیچ اگر که

می شد. نابودي
شرایط حائز خویشاوندي به است قرار و اینجاست مالکیت سند اینجاست، کتاب ١٦٧
شریعت او ندارد امکان و خداست شریعت این شود. تقدیم کند، عمل ولّی جایگاه در که
خدا می کنید؟ مالحظه بگیرد. نادیده را آن بگویم دقیق تر یا کند بی حرمت را خود
کار این انجام براي او بود. رهایی ساز یا ولّی جایگاه در خویشاوند یک حضور خواهان

می بود. بایستگی هر و توانایی شایستگی، از برخودار باید
شود.» حاضر فدیه دهنده خویشاوند اکنون گفت:«هم فرشته و ١٦٨
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کرد. نگاه زمین سراسر به جستجوگرانه او انداخت. جستجوگرانه نگاهی یوحنا ١٦٩
و آفرینش جهان پس نشد. پیدا کسی که دریغا کرد. نگاه زمین زیر به جستجوگرانه

می شد. باخته چیز همه گریست. یوحنا باري بود. نابودي به محکوم سراسر همه،
نکن.» گریه یوحنا گفت:«اي و آمد پیران از یکی نکرد. گریه بیشتر دقیقه اي او ولی ١٧٠

گریست. لحظاتی براي تنها او زیباست! چه
پیداست می شود؟ یافت کجا ویژگی چنین با آدمی اما زیباست گفت:«چه یوحنا ١٧١
اینجا پس پیداست… طور. همین هم حکیمان آمدند. دنیا به راه همین از نیز انبیا که

است؟» نشده پیدا هیچ کس
بتواند که هستم آدمی پی در برآید. امر این پس از که هستم انسانی پی «در ١٧٢

کند.» فکاك
باخته چیز همه واي، افتاد. گریه به امر این از هم یوحنا و نشد پیدا انسانی چنین ١٧٣
[جهان] و نمی شد پیدا شخصی چنین اینکه از او-او گریست. تلخی به یوحنا می شد،
شخص اگر سپاس! را خدا بود. سوگوار سراپا بود، نابودي به محکوم سراسر آفرینش
فرو همه می شد. باخته آفرینش و دنیا کل آدمیان، تمام نمی شد… پیدا شرایط حائز
فدیه به نسبت حقوق از یعنی می شد حقوق این تمامی دربرگیرنده ي باخت می افتادند.
آسمانی. روشنایی از برخورداري و جاوید زندگی به نسبت حقوق تا گرفته فکاك و
حتی هیچ کس و نبود مستحق هیچ کس بپردازد. را آن بهاي که بود نشده پیدا کسی
تعلّق کار این انجام شرط گریست. یوحنا رو این از و نداشت را کتاب بر نگریستن یاراي
با مساوي این و نمی شد پیدا توانایی چنین با شخصی اینکه از یوحنا بود. بشریت به

گریست. بود، جهان شدن تلف
شنیده پیران از یکی صداي آسمانی، بزرگ لشکر این تمامی و حیوان چهار میان از ١٧٤

زیباست! چه نکن!» گریه می گفت:«یوحنا چنین که شد
خداست! فیض از این تألیف.] می زند-گروه دست بار دو برانهام [برادر ١٧٥

پیروز داود، نسل و ریشه آن یهودا، شیر آن که نکن سوگواري چنین یوحنا «اي ١٧٦
است.» شده

چه است. پیروزي» و «پیکار تداعی  کننده    ي شدن چیره یا شدن پیروز اصطالح ١٧٧
می چکید مبارکش چهره ي از که خونی قطره هاي وجود با جتسیمانی در او زیباست!

می کنید؟ مالحظه زیباست! چه می کنید؟ مالحظه پیمود. را پیروزي راه
است.» شده چیره و پیروز داود ریشه ي و شیر «آن ١٧٨

از فرشته با خود برخورد زمان در او می کند. تداعی را فریبگر یعقوب توصیف این ١٧٩
بروي، نمی گذارم گفت:«من چنین هم یعقوب کند. آزاد را خود کوشید فرشته نیفتاد. پا
بود «فریبگر» اصطالح به یا درآور پا از او نام کرد. پایداري کامیابی تا او بس.» و همین

شد. چیره او اسرائیل. قولی به یا خدا» با «َسرَور به شد؟ تبدیل چه به که
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گریه زار فرمود:«زار چنین او یافت. چیرگی یهودا قبیله ي شیر ترتیب همین به ١٨٠
کرد. یکسره را کار او شد. چیره او شد. پیروز داود ریشه ي یهودا، قبیله ي شیر نکن.
سفید کننده اي او فرخنده ي دست به زیباست! چه زیباست! چه شد.» تمام یوحنا اي
را آدمی خویش حکمت با که شخص… آن ناپاك دستان به را گناه که شد فرآوري

بله. برگرداند. کرد، نجس و آلوده
متفاوت شیر با آمد. او چشم به بّره اي کند نگاه تا برگشت یوحنا که زمانی ولی ١٨١
را خویشتن خدا که بگویم باید باز هم اینجا شد.» چیره بود:«شیر گفته ولی بود!
شیر است.» شده پیدا بود:«شیري گفته می کند. پنهان دیدگان از سادگی کسوت در

دارد. برتري دست زور در شیر شد.» چیره «شیر حیوانات. سلطان
فیل و-و آشناست. گوشم به زرافه ها فریاد و خوابیده ام آفریقا جنگل هاي در من ١٨٢
خود از را وو» وو، «وو، صداي و می کرد بلند هوا به را خود خرطوم درشت هیکل
جیرجیرك ها، همچنین و شنیده ام را صحرا وحوش هراس انگیز صداي درمی آورد.
دراز شاخه ها از پوشیده کوچک پناهگاهی در آنجا در پل بیلی و من که… جایی تا
هر تا شود شنیده دوردست ها از شیر غّرش که بس همین وجود این با می کشیدیم.
سلطان نمی کند. جیرجیر دیگر هم جیرجیرك بازایستد. جنبش از صحرا جاندار و جانور

هیبتی! چه می زد. حرف
برابر در همگان می ریزند. فرو مترددان و فرقه ها که اینجاست بگویم، شما به ١٨٣
اوست. کالم این و است آمده پادشاه اینک و می مانند. خاموش ناگزیر سلطان سخن

زیباست! چه
سوگوار چنین یوحنا، اي نکن. گریه نباش. دلواپس یوحنا، گفت:«اي چنین او ١٨٤
و ندارد وجود رهایی سازي امکان هیچ که شده روشن تو بر اینک که می دانم نباش.
شیر ولی شده اي. آشفته تو و نشد شمرده شرایط حائز کسی و شده باخته چیز همه

یهودا…» قبیله ي
به شما پس کشیدیم تصویر به تخته سیاه این بر را مسئله این ما یهود… می دانید ١٨٥

است. شیر یهودا قبیله ي نماد دارید. احاطه موضوع
در سرافین آن. مانند و آدمی سر غیره، و… گاو شیر، ترتیب به دارید یاد به چنانکه ١٨٦
گرداگرد همگی یوحنا و لوقا متی، مرقس، که حالی در می کردند مراقبت کالم بر آنجا

هستند. رسوالن اعمال کتاب
در تنها اعمال می گفت:«کتاب که شنیدم را برجسته وعاظ آقایان از یکی ادعاي ١٨٧

است.» داربست حکم
آقا. بله، بله! است. آورده بار به کنون تا مقدس کلیساي که بود تاك نخستین این ١٨٨
پیدا پیوندي تاك هاي آقا! بله بود. خواهد جنس همان بیاورد بار به دیگري تاك باز اگر
می کنید؟ مالحظه ولی… باشد. پرتقال باید آن جاي به می آورند. بار به لیمو که می شود
نخستین و اصلی شاخه ي همانند دقیقًا کند، تولید خود ذات از شاخه اي باز تاك این اگر

بود. خواهد خود
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مقدس امر این نگهبان آن، نزدیک از یوحنا و لوقا مرقس، متی، ترتیب همین به ١٨٩
عقاب منظورم ببخشید پلنگ… تندي و تیز و گاو رنج شیر، نیروي آدمی، ِخَرد هستند.
می آورید؟ یاد به را مبحث این طرح آیا چه؟ می ایستند! اینجا در چنین انجیل ها بود.

بود. کلیسا هفتگانه دوره هاي مناسبت به تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
یهودا.» قبیله ي گفت:«شیر چنین او پس

دور زانو هایش میان از او، از شارعی شیلو ظهور تا یهودا «اي یهودا؟ چرا ولی ١٩٠
کرد.» خواهد ظهور یهودا از او ولی شد. نخواهد

شد.» پیروز او شد. چیره است، یهودا قبیله ي نماد که شیر اینک «و ١٩١

امر این آمد. او چشم به بّره اي جست، را شیر جایگاه خود نگاه با که زمانی ولی ١٩٢
عالم بنیاد از بّره آن «گویی که دید بّره  یک ولی بود شیري پی در او است. شگفت انگیز
«بّره اي بود. زخمی و خونین او داشت؟ ماهّیتی چه بّره این بود؟ چه بود.» شده ذبح

خدایا! بود. خونین او حیات.» به بازگشته ولی شده ذبح
بمانید؟ گناهکار همچنان می توانید صحنه اي چنین دیدن با چگونه دوستان اي

یوحنا یهودا.» قبیله ي شیر شد، چیره بود:«شیري گفته پیر آن آمد. جلو بّره اي ١٩٣
خونین و لرزان تنی با بّره اي که شگفتا ولی می کرد جستجو را شیري خود نگاه با
زندگی به ذبیح آن بود. پیدا او نبرد آثار بود. یافته چیرگی او رسید. راه از زخمی و

بود. برگشته
آن از پیش تر بود. نشده آنجا در بّره حضور متوجه پیش تر یوحنا معلوم قرار از ١٩٤
فضاي در خود جستجوي زمان در یوحنا بود. نیامده میان به سخنی هیچ الهی بّره ي

نهاد. پیش پا بّره که شگفتا ولی بود نشده بّره متوجه جا هیچ آسمانی
زمان از او پدر. تخت جایگاه از بود؟ آمده کجا از آمد. جلو او که باشید داشته دقت ١٩٥
جایگاه در و فرمود رستاخیز «او قولی به بود. نشسته تخت آن بر خود شدن زنده و ذبح
تا رفت باال شفاعتگر جایگاه در او آمین. است.» نشسته خدا راست دست بر شفاعتگر
همچنان او است. من وکیل او کند. شفاعت بشر نادانی و جهل برابر در خون با امروز

گناه. آمرزش سفید کننده ي بله بود، سفید کننده آن از پوشیده
زخم ها، متوجه  او سپس بود. شده ذبح بّره آن گویی و شد دقیق بّره آن بر یوحنا ١٩٦
را ما جاي خونین تنی با بّره اي شد. او خونین تن کوبیدگی هاي و خوردگی ها ضربه 
را بّره پس است؟ گرفته را ما جاي ساده بّره اي که نیست شگفتی جاي مگر گرفت.

شد. برون او سخنی به دید.
همین به بود شفاعت مشغول جاودانگی فضاي در دور دست ها در زمان آن تا او ١٩٧
زیر که کسانی براي که می داد نشان چنین او بود. مانده پنهان یوحنا چشم از علت
در باز بودند، آمده خدا پیشگاه به جایگزینی کفاره  گري یا بزها گاوها، خون کفاره ي
به توجه با بودند. شده خیره او به و آورده ایمان آن به که کسانی بله، بود… جایگاه آن
آن در او می کوشید. آنها برائت براي جایگاه آن در او بود نشده ریخته خون هنوز اینکه

شویم. مبّرا من و شما که باشد گرفت قرار جایگاه
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گناهکار هر براي بّره باشد. جایگاه آن در همچنان او امشب امیدوارم پروردگارا، ١٩٨
را چیزي مقام آن در حاضر خونین بّره ي آن از جدا یهوه است ممکن چگونه شد. ذبح

کند! ملحوظ
این بود. آمده خدایی تخت جایگاه از او آمد. جلو شده ذبح ظاهر با بّره رؤیا در پس ١٩٩
آنجا او آمد. جالل از شد؟ رؤیا فضاي وارد جایگاه و مقام کدام از او دارد! تأمل جاي امر

آمد. یوحنا نزد به جالل مقام از او است. نشسته خدا راست دست در
تا بگیریم فاصله گناه آلود افکار از لختی امشب بتوانیم اگر بود خواهد پُرجالل چه ٢٠٠
به را خود و بیاید جلو جالل جایگاه آن از چنین او امشب که باشد باشیم. او پذیراي

بشناساند! شما تکاتک
مطالبه را خود انفکاك حق اینک تا می شود حاضر شفاعتگر جایگاه در بّره اینک ٢٠١
زمان فرارسیدن با ولی بود. مشغول شفاعت به اینجا در او باشید داشته یاد به کند!

می شود. حاضر خدا قدس از بّره ُمهرها، گشایش
او سکوت ساعت» «نیم آن به که زمانی تا باشید، شکیبا ساعت آن به رسیدن تا ٢٠٢
شد. برداشته قربانی نیست. کار در شفاعتی دیگر است. کرده پر را قدس دود بپردازیم.
است. رفته خونین سراپا بّره ي آن زیرا نمی کند کفاره خون دیگر می شود. برپا دادگاهی
تا می  آورید؟ خاطر به را عتیق عهد کیفیت آیا باشید. داشته تردید زمان آن تا مبادا
عوض در ولی می شد جاري داوري نبود، سرپوش یا رحمت تخت بر خون که زمانی
بار پنج برانهام [برادر داشت. وجود آمرزش امکان می گرفت، قرار آن بر خون که زمانی

شد! یکسره کار بّره، شدن دور با ولی تألیف.] می کوبد-گروه منبر میز بر
پس بود! تک جایگاهی چنین در او بود. شفاعتگر او داشت؟ جایگاهی چه ولّی ٢٠٣
چه مریم کند؟ شفاعتگري بتواند مریم است ممکن چگونه بگویید من به بفرمایید
قدیس سسیلیا یا کس هر یا قدیس آسیسی یا قدیس فرانسیس کند؟ تقدیم می تواند
هزاران شدن برون یوحنا که پیداست کند؟ تقدیم راه این در می تواند چه آدمی هر یا
هرچند دید.» را خونین و شده ذبح بّره اي «بّره اي، بلکه ندید را شفاعت جایگاه از قدیس
دزد آن چنانکه بودند. [مرگ] مستحق استثنا، بدون همه شدند، کشته قدیس هزاران
مرد این ولی می رسیم. خود عمل سزاي به و گناهکاریم همه گفت:«ما صلیب باالي

بود. مستحق و شایسته آدمی یگانه او است.» نکرده گناهی هیچ
شوید. دقیق او بر می آید؟ چنین اینک چرا می آید. جلو شفاعت جایگاه از اینک او ٢٠٤

تألیف.] می زند-گروه دست بار سه برانهام [برادر باشکوه! چه
می شود؟ چه است؟ رسیده کجا به کار می کرد. گریه زار زار یوحنا ٢٠٥

شد.» چیره او آمد. «شیر بود. پیر آن گفته ي این نکن.» گریه یوحنا گفت:«اي او ٢٠٦
بود. ذبیح همان او است. شده حاضر خونین بّره اي شد متوجه شد دقیق که زمانی ولی

یا بریدند را گلویش است. شده کشته او که پیداست وجودش بودن زخمین از ٢٠٧
است. خونین سراپا دادند. انجام دست این از کاري
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است؟) (چه باشکوه! چه می آید، جلو او شده. ذبح بّره اي می رسد، راه از بّره اي پس ٢٠٨
شنیدن از نمی خواهید مگر من… زیباست! چه آمین. کند. مطرح را خود انفکاك حق تا
است. خونین همچنان او می رسد، راه از بّره اي کنید؟ گریه خلوت گوشه اي در مدتی آن
ولی بودند حاضر همه نامداران نداشت، را کار آن یاراي آنجا آنها از یک هیچ یوحنا…
به او شفاعت روزگار رسید. راه از آنجا بّره پس نداشت. را کار این یاراي هم آنها از یکی

شفاعتش. روزگار آري آمد، سر
«دیگر کنید. صبر ُمهرها مبحث آغاز تا ایستاد. خواهد آنجا فرشته زمان آن در ٢٠٩
آنچه به است. هم سکوت ساعت» «نیم از سخن است. درست این بود.» نخواهد زمان
امید به کنید. دقت می افتد، اتفاق هفتم ُمهر زمان در سکوت، ساعت نیم این زمان در

پرداخت. خواهیم آن به آینده یکشنبه ي شامگاهی جلسه ي در خدا
خود. مطالبات و حق از شدن برخوردار براي چه؟) (براي می آید جلو اکنون هم ٢١٠
هم و شد نازل هم او است. داده انجام را خود وظیفه ي خویشاوند عنوان به من! خداي
خویشاوند یک عنوان به عبارتی به کرد. تجربه را مرگ هم و پذیرفت را بشري کسوت
او بود. نکرده مطالبه را خود حق هنوز ولی داد انجام را بازخرید و انفکاك وظیفه ي
خدایا! کنید) توجه روند (به می شود صحنه وارد خود حقوق مطالبه ي براي اکنون هم
که باشد کرد برقرار انسان با خویشاوندي ارتباط او بود. شده ذبح راه این در او بله،
عنوان به او از حق به پیر آن که پیداست سازد. رهایش قید از و بمیرد او جاي به
شفاعتگر بّره، او که است درست است. شیر او پیر، آن توصیف و گفته به کرد. یاد شیر
تمام او شفاعت روزگار می آید. جلو شیر جایگاه در اینک ولی بود خونین بّره اي و

است. شده
هر که و کند عدالت باز است، عادل هر که و بماند خبیث باز است، خبیث «هر که ٢١١

آن؟ از پس می شود؟ چه آنگاه برادر! شد. بسته روند بشود.» مقدس باز است، مقدس
الهی رازهاي گشایش زمان و کلیسا هفتم دوره ي با امر این که باشد داشته دقت ٢١٢
دریابید. درست و خوب باید که است نکته اي این کنید. دقت خوب پس می شود. مصادف
خواهشگري و میانجیگري ایماندار براي اصطالح به او بود، شفاعت کار مشغول او پس
جلو اکنون هم ولی داشت. حضور بّره جایگاه در آنجا او سال هزار دو طول در می کرد.
دست در را مالکیت سند حاوي کتاب که باشد می آید جاودانگی فضاي از او می آید،

واپسین. زمان در زمانی؟ چه کند. رازگشایی ُمهرها برداشتن با و بگیرد
می توانیم پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت هستید؟ متوجه آیا ٢١٣

دهیم. ادامه
با هفتم فرشته ي است… رازها تمامی از پرده برداري و ُمهرها برداشتن از سخن پس ٢١٤
مالحظه است. هفتگانه ُمهرهاي محتواي از رازها می گشاید. را الهی رازهاي خود پیغام
هفتگانه ُمهرهاي این درون در اسرار تمامی اینجاست. در او گفته ي این می کنید؟

می گیرند. جا



هفتگانه ُمهرهاي و کلیسا هفتگانه  ادوار میان ٣٣شکاف

برون آدمیان و خدا میان میانجی جایگاه در او می آید، جلو بّره اکنون هم پس ٢١٥
آنها می گیرد. دست به را کتاب شیر کسوت در او می شود. تبدیل شیر به و می شود

می رسد. راه از بّره حال ولی بود خدا اختیار در راز هستند. او حقوق
خدا دستان در همچنان کتاب بگیرد. دست به را کتاب نمی توانست آدمی هیچ ٢١٦
ُمهرها بگیرند. دست به را کتاب نتوانستند کدام) (هیچ غیره و سّنتی کشیش پاپ، بود.

می کنید؟ مالحظه نشدند. مکشوف
پیر آن یوحنا… می آید. جلو متوسط و میانجی شفاعتگري، خدمت پایان زمان در ٢١٧
می کنید؟ مالحظه شوید… دقیق او به می آید. جلو او است.» شیر یک گفت:«او چنین
در می گذارد. پیش پا خدا رازهاي گشودن و کتاب گرفتن دست به براي او کنید، دقت

می کردند. فرضیه پردازي رازها این درباره ي مردم فرقه ها، عصرهاي خالل
است. نبی یک هفتم فرشته ي الجرم خداست کالم همان رازها این کتاب، این اگر ٢١٨
هر یا پاپ خود نه و کشیشان نه باشد. نبی باید خدا کالم دریافت کننده ي جایگاه در او
کالم نمی آید. آنها بر کالم نیستند. خدا کالم دریافت کننده ي جایگاه این در دیگر، مقام
نبی یک ظهور وعده ي ٤ باب مالکی در است. چنین همیشه می شود، نازل نبی بر تنها
فرقه اي، سراسر کلیساِي آشفتگِی وجود با خود ظهور زمان در نبی آن است. شده داده
دنیا سپس کرد.» خواهد پسران مرجع را پدران «ایمان الهی رازهاي برداشتن ضمن
ساله هزار دوره ي در آن از بعد سوخت. خواهد زمین و شد خواهد الهی داوري دچار

بود. خواهند خرامان شریران خاکستر بر اصطالح به عادالن
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می کنید؟ درك حال آیا ٢١٩

یعنی مرد این ولی کردند. گمانه زنی باب آن در دیگران فرقه اي عصرهاي در ٢٢٠
فرشته هفتمین به رازها …١:١٠-٤ مکاشفه هفتم فرشته ي باید… فرشته هفتمین
می کند. کامل را بود پرسش محل فرقه ها اعصار در که رازهایی تمام او و شدند داده

می کنید. مالحظه
نمی کنم. حمله هستند، فرقه ها در که برادرانی به چرا می شوید متوجه اکنون پس ٢٢١
الهی امر شناخت براي آنها کوشش هر هستند. ناتوان  آنها است! فرقه بندي از مشکل
مسئله این کالم بر تکیه با من شد. نخواهد مکشوف آنها بر زیرا است شکست به محکوم
و آنجاست در کردند تصّور کردند، گمانه زنی مقدس امر درباره ي آنها می کنم. عنوان را
من، خداي آمین… می شود. اثبات دلیل با اینک ولی کردند حرکت امر آن بر ایمان با

مقدسی! نگاشته ي چه
«سرور عنوان به را او بّره، مقدساِن که زمانی پس کنید. دقت خوب اکنون هم ٢٢٢
قرار خود پادشاهی جایگاه در او می کنند تاجگذاري پادشاهان» پادشاه و سروران

می کنید؟ مالحظه می گیرد.
است:«زمانی آمده ٦:١٠ مکاشفه در رسید.» سر به «زمان می کنید مالحظه ٢٢٣

بود.» نخواهد
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بودید؟ کرده دقت مسئله این به آیا دارد. شاخ» «هفت بّره که باشید داشته دقت ٢٢٤
شاخ ها جانوران میان در پرداختیم. مسئله این به تازگی به ما داشت.» شاخ هفت «او
راست دست از را کتاب زیرا نبود جانور او کنید دقت اگر ولی می کند. تداعی را قدرت

دارد… دقت جاي این می کنید؟ مالحظه گرفت. تخت نشین
آزاد سند ُمهرها برداشتن با پس کرده ام، یادداشت را مسئله جایی در که کنم فکر ٢٢٥
ابالغ هفتم فرشته ي به پیغام ترتیب همین به و است مالکیت سند منظور می شود.
او که است دلیل همین به می گیرد. قرار پادشاه عنوان به خود جایگاه در او می شود.

می آید. جلو چنین
دارد. شاخ» «هفت خروج زمان در او که است دقت شایان

از او می نمود. خونین و شده ذبح او شد. دقیق او به دید، را بّره یوحنا که هنگامی ٢٢٦
نبود. میانجی دیگر و برآمده جاودانگی

چه زمین، در چه آسمان، در «چه ولی شوید! متوسل مریم به پیوسته که بسا چه ٢٢٧
به یوحنا بگیرد.» دست به را کتاب بتواند که نشد پیدا آدمی هیچ دیگر مکان هر در
ببینی؟ را مطلب این نمی توانی آیا کاتولیک دوست اي گریست. زار زار خاطر همین

شوید. متوسل رفتگان از یکی به مبادا
فضا آن در او کرد؟ چه ولی آمد. جلو او می کنید؟ مالحظه است. میانجی تنها بّره ٢٢٨
درون نوشتار از فضا آن در بّره شود. کفاره شخصی هر براي خون تا بود شفاعت مشغول
در رو این از و بود درون در آنها نام که بود پیدا او بر گیتی بنیاد از است. آگاه کتاب
رسانید اتمام به را خود شفاعت و میانجیگري کار چنین این و-و ماند… جایگاه همان
نوشته دفتر در آنها نام که کسانی تمام بازخرید جهت به متوسط عنوان به او کار تا…
می شود. برون جایگاه آن از سپس شود. تکمیل روند این تا کرد پیدا ادامه بود، شده
هیچ است… چیز همه او داد. انجام را خود خویشاوندي وظیفه ي او می کنید؟ مالحظه
می داد. شهادت پیران پیشگاه در باید می شد؟ مکلف امري چه به خویشاوند می دانید
این تمام او داد؟ انجام دیگر کارهاي و درآورد را خود کفش بوعز که دارید یاد به هیچ

داد. انجام را کارها
می شود. حاضر پادشاه عنوان به آمین. می آید. خود عروس برداشتن براي او حال ٢٢٩
مختوم ولی نهفته مربوط راز هر کتاب این در آمین. آمین. می طلبد. را خود بانوي
دقت است. او آمدن انتظار در هفتگانه ُمهرهاي برادر! اي است. هفتگانه ُمهرهاي به

باشید. داشته
فرصت ساعت سه هنوز است. نُه ساعت خوب کنیم. توجه نماد ها این به کمی ٢٣٠
دیگر مردم که می گوید من به پیوسته شیطان ما… دارد جا پس داریم… داریم.
منظور- را موضوع این باز ولی خسته اند. که می کنم تصّور هم من پس شد ه اند خسته

کنیم. منظور
کلیسا هفتگانه دوره هاي سخنی به یا هفتگانه کلیساهاي همان شاخ» «هفت آري، ٢٣١
فرستادگان از گروهی طریق از او است. بّره حفاظت نماد این که پیداست هستند.
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توصیف همان این بله، می کند. حفاظت خاکی کره ي در خود حقوق از الهی محافظت گر
است. بّره شاخ

«چشم هاي هستند. هفتگانه کلیساهاي به مربوط پیغام آوران همان چشم» «هفت ٢٣٢
هفتگانه. رایی هاي هفتگانه»،

نظرتان خواند. خواهیم را آنها ما کنید. یادداشت را مقدس کتاب آیه ي چند لطفًا ٢٣٣
کتاب زکّریا، سراغ به تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ وقت چیست؟

خواند. خواهیم را آن از بخشی است، کوتاه می رویم. نبی زکّریاي
از ولی من… و-و کنم. مشغول موضوع ها این با را شما زیادي زمان نمی خواهم ٢٣٤
وجود هم آن از مهمتر مسئله اي مگر نشوم. متذکر را آنها آمد، حیفم دیگر سوي
میان از [فردي چه… مهمتر آن از بله. تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارد؟
هیچ آدمی براي نیست.»] [«سنجیدنی چیست؟ برانهام؟»] می گوید:«برادر جماعت
از باید و-و دریابیم را آن بی درنگ ماست بر نیست. جاوید زندگی از ارزشمندتر  چیز

آقا. بله بله. کنیم. حاصل اطمینان آن بهره مندي
باب زکّریا باشد، همین می کنم فکر کنیم. قرائت را ٣ باب زکّریا می خواهیم حال ٢٣٥
یاد داشت مقدس کتاب رفرانس هاي درست اگر داشت، خواهیم مروري نمادها این بر . ٣
می کردم فریاد شادي از موضوع این دریافت از پس خودم ظهر از بعد همین باشم. کرده
درست امیدوارم کردم. یاد داشتش نادرست یا درست شکلی به پس شدم. بی قرار سراپا و
پس کردم یاد داشت را ٨٩ عدد اینجا اگر… ببینیم ،٣ باب زکّریا باشم. کرده یاد داشت
٣ باب زکّریا پس باشد. ٨٩ نمی تواند که می دانیم خوب. بسیار باشد. ٩ تا ٨ از باید

می خوانیم: را ٩ و ٨ آیات
می نشینند تو حضور به که رفقایت و تو بشنو، کهنه رئیس یهوشع پس اي
شاخه خود بنده ي  من اینک که زیرا هستند. عالمت مردان ایشان که زیرا

آورد. خواهم را (مسیح)
(سنگ) سنگ یک بر می گذارم، یهوشع حضور به که سنگی آن همانا و
من که می گوید صبایوت یهوه اینک چشم) (هفت می باشد چشم هفت
خواهم رفع روز یک در را زمین این عصیان و کرد… خواهم رقم را آن نقش

نمود.
کنید. گوش . ١٠:٤ کنیم. قرائت را ١٠:٤ زکّریا حال ٢٣٦

کسوت در خدا قولی (به شمارد خوار را کوچک امور روز که کیست زیرا …
دست در را شاغول که حینی شد خواهند مسرور هفت این که زیرا سادگی)
تردد جهان تمامی در که هستند خداوند چشمان اینها و می بینند… زرُبابل

می نمایند.
و «انبیا بینایی هستند. «بصیرت» و «بینایی» نماد چشمان چشم.» «هفت ٢٣٧
می شود که بود چشمی شاخ هر بر و دارد شاخ هفت بّره این می کند. تداعی را رایی ها»
عبارتی به است عروس و عیسی از سخن است؟ معنی چه به این چشم». «هفت
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همانا که کردند ظهور رایی هفت نبی، هفت جایگاه آن از کلیسا. هفتگانه  دوره هاي
با برانهام [برادر باشد. رایی یک باید شخص آخرین بنابرین هستند. هفتگانه چشم هاي

تألیف.] می کوبد-گروه منبر میز بر بار چهار رایی» «یک گفتن
گرفت.» تخت نشین راست دست از را «کتاب نبود. جانوران از او که کنید توجه ٢٣٨
نگه خود راست دست در را فدیه کتاب که سند اصلی صاحب و دارنده بود؟ که او
«آن شود. جایگزین نمی توانست آسمانی موجودات یا فرشتگان از هیچ یک می داشت.
چه کار این ماهّیت زیباست! چه گرفت.» او دست از را کتاب و شد برون خونین بّره ي
کرد او که کاري آمین. است. مقدس کتاب [صحنه ي] باشکوهترین این برادر، اي بود؟
راست دست از را آن و آمده بّره «و برنمی آمد. دیگري وجود یا فرشته هیچ دست از

گرفت.» تخت نشین
شریعت شروط آمین. است. آن صاحب بّره پس این از چیست؟ کار آن ماهّیت ٢٣٩
ولّی نقش در خویشاوندي شریعت، است. آن نگهدارنده ي او بود. قرار این از الهی
هستم مردم خویشاوند همان «من شد. دست به کتاب او شد، برون بّره می طلبید.
ولی می کردم شفاعت آنها براي پیش تر اکنون… هم من آنها. ولّی و فدیه دهنده همان
«من است. تک یگانه ي آن او آمین. آمده ام.» آنها حقوق احقاق و مطالبه براي اینک
شدند حقوق صاحب شد، باخته هرآنچه به نسبت آنها آمده ام. آنها حقوق احقاق براي

کردم.» پرداخت را کار این بهاي خود من زیرا
نمی دهد؟ دست شما به روحانی حسی خود در اینک آیا زیباست! چه برادر! اي ٢٤٠
بلکه نیست ما نیکوي و صواب کارهاي «از تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت

اوست.» الهی بخشش از
و برمی دارند را خود تاج هاي بقیه و پیران می بینید چنانکه دارد! درنگ جاي ولی ٢٤١

می کنند. سجده بزرگان
نبود. کار این یاراي را کس هیچ  کس، هیچ 

حقوق و گرفته را کتاب سپس می شود حاضر خدا راست دست به سرراست او ٢٤٢
فدیه دهنده خویشاوند همان من دادم. جان آنها راه در «من می کند. مطالبه را خود
من شدم. آدمیان از شد. ریخته من خون هستم. متوسط و میانجی من-من هستم.
عالم بنیاد از پیش یعنی پیش از دادم. انجام را کار این کلیسا این بازگرداندن براي
کس هیچ شود. پیدا باید من قول طبق کردم. مقدر را آن من بودم. دیده را کلیسا
خویشاوند آن من کردم. را کار این خود نزول با پس برگیرد، در را آن نمی توانست
دست به را کتاب چنین او کردم.» برقرار خویشاوندي پیوند آنها با من هستم. مردم

آمین! می گیرد.
آنجا در کسی چه کلیسا، اي است؟ من راه به چشم آنجا در کسی چه امشب ٢٤٣
فدیه دهنده خویشاوند او باشد؟ شما منتظر آنجا در دیگري کس می شود است؟ منتظر

آسمانی! حرکت چه آسمانی، سخن چه زیباست! چه است.
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دست در سند کند. فکاك که است جایگاه آن در او سند این از برخورداري با حال ٢٤٤
باشید داشته یاد به اوست. دست در سند است. رسیده پایان به شفاعت اکنون اوست.
گرفته قرار بّره دست در اکنون هم ولی بود خدا دست در سند مدت این تمام در که
دست در آفرینش سراسر رهایی سازي به مربوط مالکیت سند کنید. دقت حال است.
گردد. بهره مند کار این از بشري نژاد تا آمد آن بازپس گیري و بازجست براي اوست.
این از روزگاري که آدمیان آن، بازپس گیري با بلکه بازنگرفت. فرشتگان خاطر به را آن
بسازد خدا دختران و پسران آنها از دوباره تا ساخت بهره مند را بودند برخوردار بخشش
درختان، آفرینش، سراسر یعنی بودند باخته هرآنچه به برگرداند، عدن باغ به را آنها و

من! خداي بقیه. و حیوانی حیات
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت زیباست! چه نیست؟ مسرت  بخش مگر ٢٤٥
اوقات گاهی می کنید؟ مالحظه نیستم. خسته دیگر ولی می کردم خستگی احساس
حس باز دست این از چیزهایی دیدن با آنگاه کنم موعظه که آنم از پیرتر می کنم حس
دست آدم به خوبی حس خوبی! حس چه بله-بله. بله. می دهد. دست من به جوانی

می کنید؟ مالحظه می دهد.
بهاي که کسی است. من راه به چشم آنجا در شخصی که می دانم را این من ٢٤٦
را بها او چارلی، پرداخت. را بها این من جاي به او بله. پرداخت. من براي را نپرداختنی
براي اینک و پرداخت را بهایی چنین آدمی زادگان همه جاي به او پرداخت. من براي
براي او می کند؟ بازجست را آن کسی چه براي او می آید. جلو خود فکاك حق بازجست
با خویشاوندي نسبت شد. ما از یکی او سخنی به ما. براي بلکه نمی کند بازجست خود
خویشاوند همان هم و است من خداي هم او آري، زیباست! چه شد، ما برادر او دارد. ما
او بی ببخشید چه آمد، من سر بر او بی آري، است. چیز همه او عبارتی به فدیه دهنده.
ایستاده ما خویشاوند جایگاه در آنجا است. من چیز همه او آري، می آمد؟ من سر بر چه
دست به را فدیه کتاب و می آید جلو اکنون ولی کرد شفاعت ما براي کنون تا است؟

کند. بازجست را خود حق ما، براي کار همان انجام راه در تا می گیرد
ُمرده اگر آورد ایمان من به فرمود:«هرکه چنین عیسی ولی هستند میرا  مردم ٢٤٧
بدن هرکه ُمرد. نخواهد ابد به تا آورد ایمان من به و بود زنده هرکه گردد. زنده باشد،
را او واپسین روز در من و است جاوید زندگی از برخوردار نوشید مرا خون و خورد مرا

برخیزانید.» خواهم
ششم یا پنجم یا چهارم یا سوم یا دوم یا نخست پاس در شخص آن که نیست باکی ٢٤٨
خواهد طنین انداز الهی کرنّاي شد؟ خواهد چه نیست. باکی بخوابد هرجا بخوابد. هفتم یا
کرنّا واپسین آن ُمهر، هفتمین گشایش و فرشته توسط پیغام اعالم با همزمان شد.
فدیه دهنده ترتیب همین به و شد خواهد طنین انداز کرنّا آخرین شد. خواهد طنین انداز
خون به شده شسته کلیساي همان یعنی خود شده ي فکاك ملک برگرفتن براي ولّی و

می آید. جلو او، مقدس
فدیه نقشه ي تمامی و اوست دست در سراسر آفرینش جهان حال زیباست، چه ٢٤٩
مختوم است، گرفته دست به که کتابی همان در رازناك ُمهر هفت به رهایی سازي و
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را مکاشفه آن خود خواست به می تواند او «تنها که پیداست کنید، دقت اینک است.
خاص زمان آن در باید وعده  اش طبق ولی اوست. دست در سازد.» مکشوف کسی بر
با کنید. دقت اکنون است. مختوم رازناك ُمهر هفت به فدیه کتاب آن زیرا شود انجام

اکنون… اینکه به توجه
براي ولی کنم مرخص را شما نیم و هشت ساعت سر بودم داده قول دوستان اي ٢٥٠
گذشته نُه از ساعت مایلم… پس گرفتم. نادیده را صفحه چهار یا سه نکته این به رسیدن

برگردید. فردا بتوانید که باشد است.
برمی دارد را فدیه نامه این یا هفتگانه ُمهرهاي کتاب این خود بّره ترتیب، این به پس ٢٥١
تحقق گرفته، تخت نشین دست از را کتاب او است. کاري چنین یاراي را او تنها [زیرا]
که جایگاهی تو و من خاطر به او آري، می کند. مطالبه را خود حقوق احقاق و فکاك
دست از عدن در آدم هرآنچه که باشد می کند طلب را شده اعاده ما به کارش برکت به

بازگرداند. جایگاه همان به را ما خود، رهایی ساز کار با او برگرداند. ما به را بود داده
گشودن با را ما که بخواهیم می توانیم دست، به کتاب بّره ي حضور برکت به اکنون ٢٥٢
هرچند که باشد دهد قرار خود رحمت و فیض مورد هفتگانه ُمهرهاي به مختوم کتاب
من! خداي باشیم. داشته را زمان پرده ي از فراتر فضاي رؤیت امکان ولی کوتاه بسیار
باشید) داشته نظر مّد را (این مختوم سند یا کتاب گرفتن از پس که باشید داشته توجه
به یا خود خاصان به را آنها که باشد سازد مکشوف را آنها تا می گشاید را راز ُمهرهاي

کند. ارمغان ملکوتش فدیه  شدگان به عبارتی
زیر جان هاي و برمی گردیم قسمت آن به و می رسیم آنها به ُمهرها مبحث در ما ٢٥٣

ِکی؟» به تا ِکی، به تا می کنند:«خداوندا فریاد چنین که کرد خواهیم نظاره را قربانگاه
دیگري گروه تا دیگر گفت:«اندکی خواهد قربانگاه فراز بر فدیه دهنده جایگاه در او ٢٥٤

کنند.» تجربه را جفا شما مانند
میانجی دیگر می رسد. واپسین ُمهر این مرحله ي به جایگاه آن از ترتیب همین به او ٢٥٥
بر باید پادشاه جایگاه در او می کند؟ کار چه پس است. پادشاه بلکه نیست شفیع و
حق احقاق تا هرچند هستند فدیه  شدگانش همان او فرمانبران کند. فرمانروایی قومی
پیشین جایگاه از او شوند. حاضر مبارکش پیشگاه در نمی توانند متبارك، آن فکاك
از برخوردار او ولی کرد گورنشین  را ما مرگ که حالی در می آید جلو خود میانجیگري

آمین. می آید. جلو خود حقوق
نخواهند پیشی خوابیدگان بر باشند باقی خداوند آمدن تا و زنده که «کسانی ٢٥٦
شدن برداشته با می شود.» نواخته الهی کرنّاي آن کرنّا، واپسین زمان در که گرفت
مردگان و شد خواهد نواخته کرنّا «واپسین فرشته هفتمین پیغام ابالغ و ُمهر واپسین
شد خواهیم ربوده آنها اتفاق به باشیم باقی که زندگان ما و برخاست. خواهند مسیح در
مطالبه ي براي حال می کند! بازجست و مطالبه او رفت.» خواهیم او پیشواز به هوا در و

می آید. جلو خود مال
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رازها کرد. بازگو را رازها ُمهرها برداشت با او کنید! توجه آن به خوب کنید! دقت ٢٥٧
پیداست می کند. بازگو زنده اند که کسانی تنها به هفتم، دوره ي کلیساي بر (کجا؟) را

خوابیده اند. دیگران که
پاس تا غیره و سوم پاس یا دوم پاس در چه برسد نخست پاس در فرمود:«چه ٢٥٨
از «داماد که می شود شنیده فراخوان یک یا فرمان یک پاس هفتمین در هفتم.»

می رسد.» راه
دوست می دانید گفتند:«خوب، فرقه اي کلیساهاي خوابیده، باکره هاي زمان آن در ٢٥٩
کرده اید؟ توجه مشایخی ها و اسقفی ها به هیچ شوم.» برخوردار روح القدس همین از دارم
می ایستند آنجا که است افرادي به خطاب که آواز عنوان تحت فینیکس در پیغامم آیا
حالی در فالنی.» مقدس بگوید:«پدر نویسنده  آقاي آن که شده باعث چه شنیده اید… را
به افراد این که پیداست نخوانید.» پدر چنین را کس می گوید:«هیچ مقدس کتاب که
می گویند:«بله، و می آیند بیرون ولی است همین دلیلش شده اند. دچار آنها خواب همان

داریم.» ایمان ما
اسقفی کلیساي عضو من گفت:«می دانی و زد زنگ بانوان از یکی به خانمی ٢٦٠
داشتم. را زبان ها به تکلم تجربه ي پیش روز چند گفت:«من-من-من ادامه در هستم.»
باره این در چیزي هیچ کس جلوي ولی کردم دریافت را روح القدس می کنم فکر
داشتید. را زبان ها به تکلم تجربه ي که بسا چه دارم. شک بسیار باره این در من نگو.»
نزند؟ حرکتی هیچ به دست باشد، شده افروخته جانش در آتش که کسی می شود مگر

نمی شود. می کنید؟ مالحظه می کنید؟ مالحظه است. درست
در باالخانه در که کنید تصّور را دیگران و یوحنا و یعقوب و پطرس می توانید آیا ٢٦١
باشیم؟» خاموش نیست بهتر ولی داریم را روح القدس ما می گفتند:«اینک خود جمع
مستی آنها رفتار که حالی در شدند خیابان ها روانه ي غیره و پنجره و در از آنها برادر،

است. راستین روح القدس این می کرد. تداعی را
چنین بله. نیست. پذیرا هیچ خواب زده باکره ي این صورت هر در که پیداست ولی ٢٦٢
داشته یاد به و شدند کار به دست روغن خرید براي که است یادآوري شایان است.

کردند. تهیه روغن آنها که نمی گوید مقدس کتاب که باشید
شد؟ چه انداخت. طنین آوازي شدند، روانه روغن خرید براي که همین ولی ٢٦٣
شام مجلس «وارد و کردند آماده را خود چراغ خاسته پا به همه خوابیده باکره هاي

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ این از غیر مگر شدند.»
و ناله «گریه، از سخن است. چنین ماندند، بزرگ مصیبت دوره ي براي دیگران و ٢٦٤

کلیسا. بلکه عروس نه و است کلیسا این است. ساییدن» دندان بر دندان
وارد «آنها آري. آقا! بله، دارد. وجود تفاوت عروس و کلیسا میان شد. وارد عروس ٢٦٥
دست بار یک برانهام [برادر شگفتا! کنید، توجه خوب، شدند.» عروسی شام مجلس

تألیف.] می زند-گروه
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شود. مکشوف حقایق این تا (چرا؟) شدند برداشته کلیسا دوره ي واپسین در ُمهرها ٢٦٦
راه از عده اي تا ساخت مکشوف خود کلیساي بر را آنها و برداشت را ُمهرها بّره چرا؟
من! خداي زیباست! چه است. عروس از سخن آري، شوند. ملکوتش شهروند اطاعت،

فرابخواند. خویش نزد به را خود فرمانبران که است این بر او خواست اینک
از جا، همه گورها، و دریا کف تا گرفته زمین خاك از چیست؟ کار این ماهّیت ٢٦٧
لبیک هم آنها فرا می خواند را آنها او باشند. که هرجا فردوس تا گرفته تاریکی قلمروهاي
فرامی خواند او تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت آمین! آمین! گفت. خواهند

گفت. خواهند لبیک هم آنها و
برداشت پرده خود رازهاي از می آید. خود ملکوت اهل و فرمانبران برگرفتن براي او ٢٦٨
شد. تمام بود.» نخواهد زمان «دیگر عبارتی به برهه آن در شدند. دقیق رازها در آنها و

خوب. بسیار
می کند ترك را شده ذبح بّره ي عنوان به شفاعتگر جایگاه همان یا تختگاه او سپس ٢٦٩
حکم نشده پیغامش پذیراي که دنیایی بر جایگاهی چنین در او باشد. پادشاه و شیر تا

نیست. میانجی و متوسط دیگر او می کند. جاري را
مّد را عتیق عهد آموزه ي اکنون هم دارد جا می رویم پیش شتاب با که حالی در ٢٧٠
چه به نبود، خون رحمت تخت بر دیگر که زمانی اینجاست پرسش باشید. داشته نظر

می شد. تبدیل دیوان یا داوري جایگاه یک به می شد؟ تبدیل چیز
چنین خود حقوق از برخورداري با شده ذبح بّره ي آن که زمانی ترتیب همین به ٢٧١
می شود. تبدیل دادگاهی به فضا آن می شود، برون پدر تختگاه و جاودانگی عرصه ي از
بانوي جایگاه همان در و دارد را پادشاه و شیر حکم بلکه نیست بّره حکم در دیگر او

فرامی خواند. خویش کنار به را خود
راستا همین در دانیال کرد؟» خواهند داوري را زمین مقدسان که نمی دانید «مگر ٢٧٢
می کردند»، خدمت را او هزار هزاران و شدند گشوده دفترها و شد برپا گفت:«دیوان
حیات است»، دفتر که شد گشوده دیگر دفتري «پس است. شهربانو و شهریار از سخن

هستند. موضع همان در شهریار و شهربانو است. کلیسا به مربوط این
می گوید: چنین ژرف اندیشی با گاوچرانی ٢٧٣

چمنزار، بر کشیده دراز دیشب
بودم، که آسمان ستارگان تماشاگر

من، چون گاوچرانی که شگفتی با خود از پرسیدم
برین. سراي آن به یافت راه می تواند

روشن، اقلیم فرخنده آن به باز است راهی
محنت، ز پر و است باریک راه گویند

است، مرگ فراخ راِه فرجام لیکن
است. نشان پر و روشن راه این گویند

است. اعظم مالک از سخن
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به را گله گردآوري کنون تا اگر می گیرد. کار به را گله بانی ویژه ي توصیفات او ٢٧٤
بود. خواهد گویا شما براي توصیفات این باشید، دیده خود چشم

است، اعظم مالک از سخن
گویند، که کوچک گله اي با

گنهکار، بهر از مأوایی سازد مهّیا همواره
را. تنگ و باریک راه گیرند پیش در تا

را، ما وانگذارد هرگز او گویند
است، نگاه و جنبش هر شناساي او که

اوست، داغ آهن نشان پذیرش همان بودن ایمن شرط
نویسند. اعظمش دفتر بر را ما نام هاي که باشد

شد، خواهد بزرگی گردآوري گویند
بی مادر، گوساله هاي همچون گاوچرانان که هنگامی

و (انبیا هستند، داوري سوارکاران آتشیِن ُمهر پذیرش آماده ي
رایی ها)

می شناسند. را نشانی هر آنها که شده اعالم
گله صاحب که شده اید متوجه باشید، بوده رمه و گله گردآوري شاهد کنون تا اگر ٢٧٥
هستند. جنبش  و حرکت حال در چهارپایان میان سوارکاران و می ایستد جایی در رمه و
هم آن صاحب می کنند. اشاره آن صاحب به می شوند خاصی نشان متوجه ي که زمانی
گرداگرد چنین و می کند حرکت تند پاکوتاه اسب می دهد. پاسخ او به سر عالمت با

می کنید؟ مالحظه می کشد. بیرون را خود چهارپایان و می چرخد شاخ ها
شد، خواهد بزرگی گردآوري گویند

بی مادر، گوساله هاي همچون گاوچرانان که هنگامی
هستند، داوري سوارکاران آتشیِن ُمهر پذیرش آماده ي

می کنید؟) (توجه می شناسند. را نشانی هر آنها که شده اعالم
گفت: چنین پس ٢٧٦

بود، خواهم سرگشته نوپایی همچون
می کنند) لگدمال را او (آري، مرگ، به محکوم و بی نشان آدمی

گله ي دزدان، با شود باید منقطع که
می رسد. راه از اعظم مالک که زمانی

پیغام آوران دید از است. گله صاحب منظورم دادید؟ تشخیص را او هویّت آیا ٢٧٧
مالحظه است. بّره همان او می شناسند، را نشان هر که آنجا در مستقر هفتگانه

بله! می کنید؟
تختگاه شده ذبح بّره ي و شفیع جایگاه در او می رسد. راه از اینک او کنید، مالحظه ٢٧٨
براي را دنیاي تمام جایگاه این در و می شود تبدیل شهریار و شیر به و می کند ترك را
بر ما فدیه دهنده ي خویشاوند زمان آن در نشدند. پذیرا را آن چون می کند احضار داوري
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شناختش فیض به اینکه از اوست. دست در چیز همه می کند. شهریاري جهان سراسر
می کنید؟ مالحظه خوشحالم. شدم، نائل

را آن او است. عروس و کلیسا همان او میراث می کند، طلب را خود میراث پس ٢٧٩
می کند. بازجست

می کند. حذف را شیطان یعنی خود مدعی می کند؟ کار چه بعد مرحله ي در ولی ٢٨٠
کردند، رد را او الهی کالم شیطانی الهام و هدایت با که کسانی تمام همراه به را مدعی

می اندازد. آتشین دریاچه ي به
دعوت از مبادا پس است. باقی رحمت فضاي تخت بر همچنان است. پادشاه او حال ٢٨١

آگاهند. شما هویّت از دقیقًا سوارکاران می کنید؟ مالحظه بزنید. باز سر او
ادعا و می شد وي رنجش مایه ي سال هزار دو این در که او مدعی ترتیب این به ٢٨٢
من  دستان در همچنان آنها بیاورم. آنها سر بر بالیی هر خود میل به «می توانم می کرد

دادند.» دست از را سند این اینجا آنها من… دارند. تعلّق من به آنها هستند.
قرار شفاعت موضع در اکنون هم که گفت او است. فدیه دهنده خویشاوند او اما ٢٨٣

که… می رسد روزي ولی دارد.
نیست. باکی هم باز می کنم.» دفن گور در را «آنها که بگوید مدعی اگر

می کنید؟ مالحظه می کشم.» بیرون گور از را شما می گوید:«من کلیسا به او ولی ٢٨٤
کنم.» ایفا را شفیع نقش باید ابتدا «اما

شفاعت زمان در می کند. طلوع دست دور جاودانگی از می آید، جلو او اکنون هم ٢٨٥
می آید شهریار جایگاه در دیگر وي برمی خیزد. اینک ولی بود نشسته پدر تخت بر خود
همه برادر، اي شود. آغاز باید داوري کند. شبانی را ملت ها تمامی آهنین عصاي با تا

آقا. بله، بله. ماست. فدیه دهنده ي خویشاوند آن دست در چیز
آنها اکنون می خواند:«هم چالش به را شیطان یعنی مدعی او می کند؟ کار چه او ٢٨٦
و دروغگویان تمام ترتیب همین به آوردم.» بیرون گور از را آنها هستند. من آن از
آتشین دریاچه ي در و می کند جمع را دست این از افرادي و کالم تحریف کنندگان

من! خداي می اندازد. آتشین دریاچه ي در را آنها اوست. کار پایان این حال می اندازد.
را مطلبی مبحث این اتمام از پیش فرصت همین در مایلم می دانید؟ را آن آیا ٢٨٧
سریعتر را مطالب که است این ما تالش می کنیم، سعی البته کنم. عرض شما خدمت
را عزیزان شما توجه مایلم ولی می پردازیم. ٧ آیه ي به اکنون کنید. دقت کنیم. عنوان

کنم. جلب ١٤ و ٨ آیه ي میان روند به
بودند… زمین بر که آنانی همه ي و بودند آسمان در که آنانی همه ي

بهتر می کنم فکر می کنم. قرائت را آن شما اجازه ي با اینک کنید. گوش خوب ٢٨٨
دارد. دقت جاي هم ٦ آیه ي بخوانم. ٧ آیه ي از را آن کتاب روي از است

چون برّه اي پیران، وسط در و حیوان چهار و تخت میان در دیدم و-و
چشم هفت و شاخ هفت (ببخشید) سر… هفت و است ایستاده شده ذبح
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جهان تمامی به که خدایند روح هفت که پرداختیم) مسئله این (به دارد
می شوند. فرستاده

نگه زنده را آتش که است کسانی همچنان و هفتگانه کلیساهاي از سخن بله، ٢٨٩
بله. می کنید؟ مالحظه هفتگانه. پیغام آوران عبارتی به می دارند

است. گرفته تخت نشین راست دست از را کتاب و آمد پس
از است. دقت درخور می شود آغاز او عمل از پس که روندي کنید. دقت حال ٢٩٠
هستیم. ُمهرها گشایش شاهد دقیقًا اینجا در ولی است! یوبیل یک از سخن معلوم قرار
ما می شویم. مبحث وارد که کنید دقت می پردازیم. سکوت» ساعت «نیم آن به بعداً
کنید. گوش خوب پس بست. خواهیم را مبحث این آینده یکشنبه ي مطلب همین با
که روندي به تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت «آمین.» بگویید آماده اید؟ آیا

کنید. گوش دقت با می شود آغاز او عمل این از پس
زار زار هم یوحنا بودند. ناتوان و عاجز همه بود، ناله و آه سراسر آفرینش جهان ٢٩١
فرو با آدمی زیرا بود اصلی صاحب دست در کتاب و آمد!» جلو بّره «و می گریست.
را زمین آن، گرفتن پس با نمی توانست آدمی هیچ بود. داده دست از را آن خود، افتادن
خدمتتان را اینها دیگري، پدیده ي هیچ و پاپی هیچ سّنتی، کشیش هیچ کند. بازخرید
حضرت. فالن یا قدیس فالن کار نه بود مریم کار نه آمد.» بّره «ولی بودم. کرده عرض
آن در گرفت.» تخت نشین راست دست از را دفتر شده ذبح و خونین حالت در «بّره
زیر جان هاي تمامی زمان آن در شد، پیدا فدیه دهنده  و ولّی یک که دیدند آنها زمان
فعًال بودند. اتفاق این وقوع شاهد همگان و پیران آن تمامی فرشتگان، تمامی مذبح،
این او اما هست میانجی همچنان امشب می شود. مربوط آینده به همچنان مسئله این

کنید. دقت کرد. خواهد طی را روند
حضور به پیر چهار و بیست و حیوان چهار آن گرفت، را کتاب چون و
دارند بخور از پر زرّین کاسه هاي و بربطی ایشان از یکی هر و افتادند برّه

است. مقدسین دعاهاي که
فدیه ظهور براي که آنها آري، هستند. کهن عهد نیایشگران همان مذبح زیر افراد ٢٩٢
پخش درگاه در را دعاهایشان پیران این-این اینجا، و بودند. کرده دعا رستاخیز امکان و
حقوق احقاق براي او داریم. آسمان در خویشاوندي و وکیلی پس این از بله، می کنند…

آمد. جلو خود
گشودن و کتاب گرفتن می گویند:«مستحق و می سرایند جدید سرودي و
به کنید) (دقت خدا براي را مردمان و شدي ذبح که زیرا هستی مُهرهایش

خریدي، امت و قوم و زبان و قبیله… هر از خود خون
سلطنت زمین بر و ساختی کَهَنه و پادشاهان ما خداي براي را ایشان و

. کرد خواهند
برمی گردند. کاهنان و پادشاهان جایگاه در پس بودند. بازگشت خواهان آنها ٢٩٣
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به بی اختیار می توانم که می دهد دست من به خوبی حس چنان سپاس! را خدا ٢٩٤
سزاست، چنانکه او ستایش از من زبان بله. کنید. دقت کنید. توجه کنم. صحبت زبان ها

دارم. ناشناخته زبانی به نیاز است. ناتوان
کنید. گوش خوب «دیدم…» کنید، توجه ٢٩٥

را… بسیار فرشتگان صداي شنیدم و دیدم و
دیدن از جان ها آن کنید! گوش است، یوبیل تداعی گر که جشن این صداي به ٢٩٦
این به دادند. سر شادي بانگ بی اختیار برمی دارد، را فدیه کتاب و می آید بّره اینکه
دعاي آنها کردند. سجده پیران تمامی و وجودي هر همه، پرداخت. خواهیم هم مسئله
روي به پیران شد. پیدا ما براي خویشاوندي زیرا چه؟ بهر از کردند. پخش را مقدسان
شدن ذبح به چون شایسته اي دادند:«تو سر مضمون این با سرودي کردند. سجده افتاده،

هستند! تماشایی  فرشتگان این واقع به … دادي!» تن
حیوانات و تخت گرداگرد که را بسیار فرشتگان صداي شنیدم و دیدم و
باشکوه! (چه بود. هزار هزاران و کرور کرورها ایشان عدد و بودند پیران و

تماشایی!) چه
دولت و قوّت که شده ذبح برّه ي است مستحق می گویند: بلند آواز به که

بیابد. را برکت و جالل و اکرام و توانایی و حکمت و
زمانی بله، فرامی گیرد. یوبیل شادي را آسمان سراسر می شود راهبر بّره که زمانی ٢٩٧

می شود. حاضر خود حقوق تصاحب براي شفاعت جایگاه ترك با او که
است. شده نوشته آنجا در نامش که دید البد شد. شاد سراپا هم یوحنا که پیداست ٢٩٨
باره این در او گفته هاي به شد. شادمان ُمهرها شدن برداشته زمان در هم او بی گمان

کنید. گوش
و دریاست… در و زمین… زیر و زمین بر و آسمان در که را مخلوقی هر و
برکت… را برّه و می گویند:«تخت نشین که شنیدم می باشد، آنها… در آنچه
چه آمین! و آمین (آمین! ابداالباد…» تا باد توانایی و جالل… و تکریم… و

باشکوه!)
که او مقابل و افتاده در روي به پیران آن و آمین. گفتند: حیوان چهار و

نمودند. سجده است، زنده
در می کند! تداعی را یوبیل که است پُرشکوه زمانی بّره، آمدن جلو که پیداست ٢٩٩

هستند. مختوم هم رازها آسمان در است، مختوم کتاب آسمان
به باشد آنجا اگر ولی امیدوارم. نمی دانم. آنجاست؟» در من نام بگویید:«آیا شاید ٣٠٠

است. شده نوشته عالم بنیاد از پیش که است معنی این
بنیاد از که است بّره آن ظهور فدیه، تحقق نماینده ي نخستین که پیداست ولی ٣٠١
باز را ُمهرها و گشود را آن (شکر!) گرفت دست به را کتاب او است. شده ذبح عالم
بازگویش خویش قوم براي تا فرستاد زمین بر خود فرشته ي هفتمین به را آن کرد.
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من! خداي است. قرار این از موضوع تألیف.] می کنند-گروه شادي بسیار [جماعت کند.
تجلّی! و جالل توانایی، مسح شدگان، هللویا، و فریاد و بانگ صداي داد؟ روي چیز چه

می کنند.] شادمانی همچنان [جماعت
آسمان در وجودي گفت:«هر او می ریخت. اشک عزیزمان برادر کهنسال، یوحناي ٣٠٢
و ستایش آمین! آمین! شنید: مرا فریاد این دریا در وجودي هر زمین، در وجودي هر و

است!» زنده ابداالباد تا که او آن از قدرت و جالل عزت،
وجود با یوحنا بی گمان است! شادمانی زمان ُمهرها شدن برداشته که پیداست ٣٠٣

باشکوه! چه شد.» یوحنا، گفت:«اي زمان پرده ي سوي آن رؤیِت امکان
بلندي صداي با که نیست شکی آسمان.» در گفت:«همه که شد شادمان چنان او ٣٠٤
آفریده اي، هر زمین، زیر در همه زمین، بر همه آسمان، در «همه نه؟ مگر کرد، فریاد
دولت، و توانایی و حکمت و جالل و ستایش آمین! گفتم: که شنیدند همه وجودي، هر

آمین! اوست.» آِن از همه
و ولّی هم که کس همان بّره ترتیب همین به و شد داده مکاشفه زیرا چرا؟ ٣٠٥
میانجیگري تخت جایگاه از خود دارایی تصاحب براي ماست خویشاوند هم و فدیه  دهنده

زیباست! چه گذاشت. پیش پا و آمد باز
باشد، کنارش تا برمی دارد را خود عروس بّره

آسمانی، لشکر بَُود آنجا
سفیدپوش، پاکان چون بَُود پُرجاللی روز چه

کنند. سلطنت ابد تا عیسی همراه
تو می خواند َسرَور آن که ما!» شام مجلس در شوي انباز تا «بیا

ما.» شام مجلس در شوي انباز تا گوید:«بیا کالم) (در را،
ناتوانم. آن وصف از پیداست چنانکه ٣٠٦

ما!» شام مجلس در شوي انباز تا «بیا
که (همین تو بهر از است جاوید جشنی عیسی سفره ي بر که

بود.) نخواهد امیدي دیگر شود، برون جایگاه آن از
ساخت. شراب را آب بی شمار، آدمیان کرد سیر که عیسی آن

نیز او می کنم من که را کارهایی آرد، ایمان من به فرمود:«هر که که کس همان ٣٠٧
وعده را امور این ظهور واپسین روزهاي براي که کس همان من! خداي کرد.» خواهد
زمانی موقعیت در که شخص همان فرمود. بیان را امور این که شخص همان فرمود.
برادر، ما.» شام مجلس در شوي انباز تا «بیا است. گرفته قرار امور این از برداري پرده

شوي. غافل دعوتی چنین از مبادا
کنیم. خم را خود سرهاي لحظه اي براي اینک
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خدا که باشد کوشید، خواهیم نخست ُمهر برداشتن براي خدا فیض به شب فردا ٣٠٨
عالم بنیاد «از که مکاشفه اي چنین رؤیت به ما تا بگشاید را ُمهرها آن خود لطف سر از

شویم. نائل شد» مکتوم
گرم، نه و هستی سرد نه که کلیسا عضو اي یا گناهکار دوست اي آن، از قبل اما ٣٠٩
خوش دل کارت یک داشتن به تنها اگر نداري! یا داري کلیسایی عضویت کارت که
شدن نزدیک می شود. خالصه تولد یک در تو نیاز باشی. نداشته را آن است بهتر  کنی،
سراسر که می شوید فرو را گناه چنان که امري به شدن نزدیک است. شرط خون به

است. شرط آن شود. فراموش
حکم اقتدار با من نکرده اید! آماده را خود هوا در بّره مالقات براي همچنان اگر پس ٣١٠
به آتش ستون یک فرشته ، یک طریق از و دارم قادرمطلق خداي جانب از که رسالتی
در عضویت پشتگرمی به مبادا می کنم! امر را شما مسیح عیسی نام در شد، سپرده من

باشید. او با مالقات خیال به زمینی، کلیسایی لژ یک
است شفاعت مشغول تخت بر همچنان متوسط و میانجی می دانم که جایی تا ٣١١
میانجی ولی کنید اراده شما هرچند که می آید روزي بله، بیایید. است، فرصت تا پس
در پیداست کنونی ساعت تشخیص از چنانکه زیرا بود. نخواهد کار در متوسطی و
را خود تکمیلی روند رازها ترتیب همین به می بریم. سر به کلیسایی دوره ي هفتمین
آخر روزهاي به مربوط [الهی] وعده ي هر خدا مؤید روح حال همین در طی می کنند.
باقی فرصت و وقت چقدر بپرسیم خود از دارد جا اوصافی چنین با می سازد. متجلّی را

بیا! گناهکار دوست اي پس است؟ مانده
ساعت آن فرارسیدن ما. تصّور از دیرتر بسا چه است. تنگ زمان عیسی، خداوند اي ٣١٢
ندیده خود به این از باشکوهتر ساعتی هستی عالم ایماندار، نگاه از ماست. شادي مایه ي
واژگان الفباي در ندارد. وجود آن از دلخراش تر ساعتی ناپذیرا، شخص نگاه از ولی است.
رنج هاي و مصائب وصف در را واژه اي و گیرند قرار هم کنار که نمی شوند پیدا حروفی
که آمد نخواهد وجود به واژه اي ما الفباي از ترتیب همین به آورند. وجود به رو، پیش

کند. وصف را است ایماندار انتظار در که برکاتی تا باشد قادر
آدمیانی آنها می کنند. نرم پنجه و دست ناامیدي با گروهی بسا چه امشب پدر اي ٣١٣
امشب همین که باشد است رحمت تخت بر خون همچنان اگر پس هستند. باهوش
ره که کند مکشوف آنها بر تا شود نزدیک آنها قلب هاي به خاسته پا به تخت از بّره
فرصت بگوید:«تا خود خونین دستان با که باشد نیستند. بیش محکوم گمکرده  اي

بیا!» است
پدر اي می سپارم. تو دست هاي به را پیغام این خود، دعاي همراه به خداوندا، ٣١٤

عیسی. نام در بشود. می خواهی، هرآنچه

کنیم. خم را خود سرهاي همچنان
به اگر شما بر واي باشید! نکرده  برآورده را پیمان و شرط این هنوز اگر شما بر واي ٣١٥
باز خرید را شما نمی توانست چیز هیچ  کرده اید! بسنده تکیه گاه عنوان به خود کلیساي
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به اگر محکومید. که شما بر واي باز می کنید، تکیه اولیا از یکی به توسل به اگر کند.
اگر محکومید. که شما بر واي کرده اید، خوش دل خود کارهاي ثواب به و دست ها عمل
تکیه گاه اگر است، شده شما پشتگرمی مایه ي پدرتان یا مادر نیک کردار یا مادر دعاي
خاص، حسی شورانگیز، تجربه اي اگر محکومید. که شما بر واي باشد، چیزها این شما
شماست، جمعی خاطر و دلگرمی مایه ي سماع و رقص همچنین و زبان ها به تکلم وجد،
به خود ولی شماست دلگرمی مایه ي پدیده ها و چیزها این از یکی اگر شما! بر واي
شما از خدا پیشگاه در نمی شناسید را آسمانی وجود آن و نشده اید نائل بّره  شناخت

کنید. مصالحه خدا با بی درنگ که می خواهم
کسوت در را خود خدا زیرا باشید ساده که بس همین کنید. دعا قلب صمیم از ٣١٦
«تمام که است آمده مقدس کتاب در باشید داشته یاد به اگر می کند. پنهان سادگی

شدند.» افزوده ایمان آوردگان
بگیرید:«آري، را (خود) ابدي تصمیم امیدوارم می کنم، دعا شما براي که حالی در ٣١٧
آن که نشود پیدا بّنایی اگر ولی است. «سنگ» یک حکم در تصمیم هر خداوند!» اي
کند، تبدیل سازه در کارگیري به براي را آن یعنی کند سازوارش بنا براي و بتراشد را
باشد بتراشد را شما روح القدس دهید اجازه پس خورد؟ خواهد دردي چه به سنگ
به پایبند کلیسایی اعضاي از اگر برگرداند. اصلی ماهّیت به فعلی ماهّیت از را شما که
از بی بهره و جدا مسیح از اگر هستید، چه هر یا گناهکار  اگر هستید، تشریف و آیین

کند. عطا آرامش و سالمتی شما به خدا امشب همین که باشد هستید روح القدس
اتفاق به نگاشته ها از دریافتم با هماهنگی در و خود آگاهی تمام با اینک خداوندا، ٣١٨
قلب امشب که امید این با می آیم نزدت به کالم راه از سپردم، دستانت به که عزیزانی

باشد. شده کالم پذیراي عزیزان این
به نسبت از یا نشده اند نائل تو معرفت به حاضر عزیزان از دسته اي هنوز اگر ٣١٩
خشم هاي خاطر به اگر ندارند، اطمینان خود زندگی در روح القدس شیرین حضور
نسبت یا منقطع الهی امر آن از دیگري ناپسند امر هر یا خودخواهی غفلت، پیاپی،
مشارکت از را آنها شورانگیز تجربه اي یا-یا-یا اعتقادنامه اي اگر شده اند، بسته آن به

شوند! آزاد بستگی هر از اکنون که باشد است، کرده دور خدا با شیرین
و آمد تختگاه از چنین که خونین ظاهري با پاك خویشاوند این بّره، این باشد ٣٢٠
کند! طلب را خود میراث ظهورش با پیمود، را الهی راهرو هاي رازناك روشنایی هاي
در را خود تصمیمی، هر با که باشد شوند. پذیرا را او مردم امشب اینکه تمّنا خدایا
خدا دختران و پسران صورت خود استادانه ي تراش با است قادر که بسپارند او دستان

ببخشد. آنها به را
تأمل با آري، می کنم. را کار این [الهی] هدایت طبق الزم تأمل و دعا در اکنون هم ٣٢١
نبودید، مسیحی که شما کرد. نمایان شما به را خود چنین که خدا پیشگاه در الزم
نبودید، فرقه گراها از یکی-یکی-یکی که شما نه-نه-نه به… نبودید مسّمی که شما
این به و شده پذیرا را پیغام راستی تأمل، با است. یافته تازه  تولد مسیحی یک منظورم



شده٤٨ گفته کالم

اینک او که دارید ایمان است. امکان پذیر فیض راه از تنها نجات که آمدید نائل باور
از را شما کالم، که باشد شوید پذیرا را او می خواهید می سازد. مخاطب را شما قلب
این تأیید نشانه ي به لطفًا برگرداند. شما به را اصلی طبیعت و کند جدا کنونی طبیعت
کند، تقدیم کامًال را خود می خواهد… که هست عزیزي جمع این در اگر بایستید! امر

بایستد. لطفًا
عزیزان از شماري کنم. بسنده تو سخن بیان به می توانم تنها من آسمانی، پدر اي ٣٢٢
شدن ربوده آماده ي یعنی افتاده اند فرو خویش اصل از که باورند این بر خود درون در
ما براي نخست ُمهر گشایش از پیش امر این که بسا چه ایستاده اند آنها نیستند.

افتد. اتفاق
دعا این تو خادم جایگاه در حقیر این من، می کنم. دعا عزیزان این براي پدر اي ٣٢٣
آنها با عزیزان نیایش با همزمان نیز من می کنم. بلند مسیح اعظم، شفیع درگاه به را
خونین ذبیح امشب که جایی همان الهی، رنگ عاجی تخت بر را خود دعاي شده متحد
تخت از خود حق بازجویی براي است ممکن آن هر می کنم. تقدیم شد، نهاده آن بر

می شود. برقرار داوري و بسته رحمت در زمان آن در شود، بلند خویش
اقرار خود قلب در آنها فرما. عنایت ایستاده اند چنین که عزیزانی به خداوندا ٣٢٤
و شکل زنده سنگ هاي صورت به را آنها روح القدس دهند اجازه حاضرند و می کنند
عنایت را آن پدر اي یابد. شکل خدا خداوند خانه ي آنها از تا سازد مصّور و دهد تراش

می سپارم. تو دستان به را عزیزان فرما.
و خود پدر حضور در نیز من کند، اقرار مردم پیش مرا هر که «پس داده اي قول تو ٣٢٥
حضور همگان میان در امشب حاضري، تو اینک کرد.» خواهم اقرار را او پاك فرشتگان
در چنانکه باشند کرده اقرار وجود عمق از اگر می کنند. اقرار را تو ایستاده آنها داري.
رحمت و فیض اقالیم در تو اینک که نیست تردیدي نیست، روا شک خدا کالم راستی
هستند، تو آِن از آنها می پذیري. خود درگاه به را آنها و می کنی شفاعت عزیزان براي

آمین. مسیح. عیسی نام در
است آنجا در که جوان آقاي آن می کنید. نگاه ایستاده عزیزان این به که شما حال ٣٢٦
که می کنند حس خود درون در که هستند کسانی از ایستاده اند، که عزیزانی دیگر و
بایستید. می خواهم هستند کنارشان که عزیزانی از است. شده محو محکومیت و گناه
تو براي می خواهم کنم. دعا تو براي می خواهم بگویید:«برادر، و بدهید دست آنها به
شما به بگویید:«خدا و بفشارید را آنها دست هاي که است بس همین می کنم.» دعا
تو براي و کرد خواهم دعا بگویید:«من سپرده ایم. خدا به را امور ما بقی دهد.» برکت

شوي.» خدا ملکوت وارد تا می کنم جهد
امروز! دعوت زیباست چه

فرامی خواند! عیسی
فرامی خواند! ِمهر با امروز
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عجیب او مگر تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ دوستش آیا ٣٢٧
می کند زیست تنها نان به نه «انسان می شد؟ چه ما بر آن بدون  [«آمین.»] نیست؟
مرا خداوند، اي پس می کند.» زیست شود، صادر خدا دهان از که کلمه اي هر به بلکه

کن. برخوردار کالم خوراك از
به است رسم بی ایمان افراد میان در چنانکه نشوید غافل کلیسا در مشارکت  «از ٣٢٨

می شود.» نزدیک روز که زمان این در ویژه
خواست… خواهم او از خود وجود تمام با الهی فیض به خدا، امید به شب فردا ٣٢٩
خدا کالم بازگو کننده ي آنها گشایش، زمان در باشد کند شفاعت ُمهرها راز براي

باشد. قوم براي
باشد! شما با خدا دوباره، دیدار فیض تا

چند می سپارم. نویل برادر ارجمندمان، برادر و کشیش به را جلسه هدایت حال ٣٣٠
ایشان تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارند؟ دوست را نویل برادر شما از نفر
دهد، برکت شما به خدا نویل، برادر بفرمایید. نویل، برادر هستند. عزیز همگی براي
 برادر.
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هفتگانه ُمهرهاي مکاشفه ي باب در
ویِل جفرسون در برانهام خیمه در ١٩٦٣ مارس ١٧ یکشنبه عصر در انگلیسی زبان به را پیغام این برانهام ماریون ویلیام برادر
رسید. چاپ به انگلیسی زبان به کامل شکل به و شد ضبط مغناطیسی نوار یک در پیغام این کردند. ایراد آمریکا ایندیانا ایالت
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