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Introduction
The remarkable ministry of William

Branham was the response of the Holy
Spirit to the prophecies of the Scriptures in
Malachi 4:5,6, Luke 17:30, and Revelations
10:7. This worldwide ministry has been the
culmination of many other Bible
prophecies, and a continuation of the
working of God by His Spirit at this End
time. This ministry was spoken of in the
Scriptures, to prepare the people for the
Second Coming of Jesus Christ.

We pray that the printed Word will
become written in your heart as you
prayerfully read this message.

While every effort has been made to
provide an accurate unabridged
transcription, the English audio files are the
best representation of the sermons spoken
by Bro Branham.

Audio and transcribed versions of over
1,100 sermons preached by William
Branham are available for free
downloading and printing in many
languages at:

www.messagehub.info
This work may be copied and
distributed as long as it is copied entirely,
not modified, and distributed free of charge.
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جاھمھازمردمزیراکردی،ثابتراخودحرفتوکھدارمایمانمنخداوندای259

. کنندشرکتجلساتایندربتوانندتاکنندمیخرجراخودمالیمنابعآنھا. شوندمیسرازیر
چندانچیزھابقیّةآنھانظراز. اندکردهپیداراارزشبامرواریدآنآنھاکھاستآنکارایندلیل

منمقابلدردستمالھاییصبحگاھی،جلسةایندر. بسازمبارکراآنھاپدرای. ندارندارزشی
ازقبلکھاینتمنّاحال. بردارندراخوددستمالکھگشتخواھندبازبعضی. اندشدهگذاشتھ
درتوکھدانممیمن. بیافکننظرمابرخدایھوه،ای. بیافکنینظرمابرامشبشفایجلسة
حجابھایاینخداوندایپس. ھستیحاضرمامیاندرحجابیپسدرتو. داریحضوراینجا

این. آورممیتوحضوربھرانوزادانجورابھایوبندھاپیشروسریھا،یعنیکوچک،
برایماندارعنوانبھمنوشدهموعظھآنھامیاندرتوکالمکھکنندمیثابتکوچکحجابھای

ھمینمکانایندرھمھ. دارمایمانتوکالمبھمنکھاستمفھومبدیناین. گذارممیدستآنھا
کاریھمانکنی،لمسراکالمتوانیمیتو. یابندشفاتافرماعطاخداوندایپس. کنندمیراکار
دستھایدرکھویلونآنمانندتوکالمتاکنعملخداوندای. کردویلونباپیرنوازندةآنکھ

خواھدھویداماھمةچشمانجلویدرحقیقتاینآنگاه. بدھدنشانراخودارزشبود،استاد
فکرچھبپردازند،دالریکازبیشترویلونآنبابتنبودندحاضرمردمکھزمانی. گشت

اشغالآنھاخانةدرراجاییویلونآنخواستندنمی. نبودجالبآنھابرایویلونآن. کردندمی
راچیزھمھشدندحاضرگرفت،قراراستاددستدرقدیمیموسیقیآلتاینکھزمانیولی. کند

.بودشدهدیردیگرولی. کردندمیرقابتویلونآنآوردندستبھبرایآنھا. بپردازندآنبرای
دنیامسخرهکھافرادی. استگذشتھکارازکارشود،مینواختھشیپورھاکھھمزمانی260

وارددیدند،راخداکالمجاللوبودندایستادهانتظاربھپردهشدنشکافتھازقبلچونبودند،
شدهدیردیگراّمازد،خواھندپاودستوکشیدهفریادورودبرایدیگریعّدة. شدخواھند

شد،خواھندواگذاردهکھکسانیوشدخواھدآسمانواردنکاحضیافتبرایعروسزیرا. است
.فشردخواھندراخوددندانھایوکردهگریھ
ایبیاورد،ایمانصبحگاھیجلسةایندرتاکنکمکخواھد،میکھکسھربھپدرای261

درپردهبیراپرجاللفاتحآنھاتاکنپارهراایمانیبیوخواھیخودھایپردهھمةخداوند
اّمادیدنخواھدمرادنیادیگر،زمانیاندک. ھستمشماباعالمانقضایتااینک. ببینندخودمقابل
انجامگذشتھدرکھطورھمانکن،مکشوفمابرراخویشتنخداوندای. دیدخواھیدمراشما

شکلتغییرکاشای. ببینیمراتوروبھروماکھروزیتابمانماباچنانھمخداوندای. دادی
.فرماعطامسیحعیسینامدررااین. بشویداوودپسرسپسوانسانپسردوبارهوبدھی
.آمین262

حجابخدای بی
.بیاوریمپایینخداحضوربھراخودسرھايوبایستیمپاسرلحظھچند1
آقايبازگشتازقبلتایافتیمكھفرصتيخاطربھھستیمسپاسگزارما،محبوبخداونداي2

توكالمباراخودقلبھايفرصتایندرتافرماعطا. بیاییمھمگرددیگرباریكخود،
آمادهتوبازگشتبرايتاكنكمك. نھیارویمميپیشبھایماندركھشودآشكارتاكنیمتفتیش
ابرھادرراتووشدهربودهاندخوابیدهكھمقّدسینيھمراةبھآمادگيایندرتافرماعطاوباشیم

.ببریمسربھتوكناردرابدتاترتیببدینوكنیممالقات
یعنيتوقوممیاندروجھاندرھنوزراستینمسیحيروحیةكھھستیمسپاسگزارما3

.یابدميدارندایمانتوكالموتوبھالقّدسروحواسطةبھكھكساني
ازمانیازبامطابقكھخواھیمميتواز. ھستیمتوجانبازفراوانبركتطالبامروزما4

تبدیلتودستھايدرمفیدابزاريبھوشدهمتمتّعتوكالمنیكویيازتاببخشيمابھخویشدولت
.طلبیدممسیحعیسيیعنيھستیماوبازگشتمنتظركھاعظمشبانآننامبھرااین. شویم

.آمین5
شماخدمتدرصبحگاھيجلسةایندركھاستافتخارباعثمنبراي. بنشینیدبفرمایید6

مشاركتدر. ببینمتداركشمابرايراتريمناسبفضاينتوانستمكھمتأسفم. ھستمعزیزان
.كردخواھیمدعابیمارانبرايوداشتخواھیمشفاجلسةامشب

اخیرماهدواینطولدرخداوندكھپیغاميمایلمصبحگاھيجلسةایندركھاینبھتوّجھبا7
. باشیمداشتھشفاجلسةبرقراريبرايوقتيكنمنميتصورشود،ضبط،استگذاشتھمنقلبدر

برايدعابھراجلسھاینوقتازدقیقھ40یا30توانیمنميلذااستطوالنيامروزپیغامچون
بروید،سركاربھبایدوھستیدشاغلشمابیشتركھاینبھتوّجھبا. بدھماختصاصبیمارانشفاي

ضبطبرايكافيفرصتشھرازخارجدر. باشدتركوتاهكميراپیغامھااستبھتركردمفكر
ضبطراپیغاماینوشمردهمغتنمكلیساایندرراخودحضوردلیلھمینبھنبود،پیغامھااین
.كنممي
خاطربھشماقلبھايكھدانممي. دادخواھدبركتراشمایكایكخداوندكھداریمایمانما8

تنشگیرياوجاو،بازگشتعالئممشاھدةبانیزمن. استشاديازمملوخداوندبازگشتامید
بازگشتكھدانیمميدیگرحاال. ھستمشاديازلبریزكلیسا،روحانيوماديوضعیّت،ملّي

راماشدخواھدتبدیلمابدنھاينزدیكايآیندهدركھامیداین. استنزدیكبسیارماخداوند
.سازدميمسروربسیار

این. باشدشدهبرقراركشورمناطقازبسیاريباتلفنيارتباطاكنونھمكھكنمميفكر9
ما. شدخواھدشنیدهتلفنيارتباطاتطریقازمیھناینجايجايوآریزونادرفُنیكسدرپیغام
سالمتيآرزويدھند،ميگوشپیغاماینبھكشوراینكناروگوشھدركھكسانيھمةبراي

.استگرفتھبردرراآنھاھمةخداوندجاللكھداریمایمان. كنیممي
قرارايمرحلھچھدركھكنیمدركوكنیمشاديھمباتاایمشدهحاضرمشاركتدراینما10

اینمعرضدرراخوددلیلبيكسيبالطبعواستتحملقابلغیروگرمبسیارسالن.  ایمگرفتھ
یكداشتنجزچیزيھدفاین،ایمشدهجمعاینجاھدفیكخاطربھماھمة. دھدنميقرارگرما

استحقیقتاینبھایماناستالزمكھكاريتنھا. نیستزندگیماندرخداباترصمیميمشاركت
.كنیمحركتپادشاهاینركابدركھایمشدهمقدرماواستحاضرماكناردراینجاخداوندكھ
.كنمگوشراآنھاشخصاً باشدداشتھامكاناگر،شدهضبطكاستھايپخشازقبلمایلم11
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پیشعنوانبھرامقّدسکتابازگزارهدوابتداپیغامطرحبراي،كنیممينگاهكالمبھحال12

ازقبل،4: 2و16–3: 6قرنتیاندّوم،8–2: 1فیلیپیانیعني،امگرفتھنظردرزمینھ
،پراضطرابساعتایندر،استراستيتوكالمعیسيخداوندايكنیم،دعاھمباكالمقرائت
دیگریكمقابلدرملّتھا،استشدهحاكمانساندلبرعظیموحشتيكھھستیمآنشاھد
اكنونھم. استھالرزهزمینوواگیرداربیماریھايازسخنجاھمھدروكنندميآرایيصف

. ببیندراطبیعتدرالھيحكمعالئمتواندميكسھر. نویسدميدیواربردستآندیگرباریك
موضوعاینبھماامروزجلسة. بینیمروحانيعالمدرراعظیمرخدادھاياینتوانیمميما

دركھدانیمميما. سازمباركماقلبھايدرراخودكالمخداونداي. داشتخواھداختصاص
كسيحتّيكند،بازرامھرھایشوگرفتھراكتابكھنیستآنشایستةانسانيزمینبروآسمان

شدهذبحبّرةعنوانبھیگانھآنولي. بیندازدنظريكتاباینمحتوايبھكھنیستآنشایستة
كالمخدا،بّرةاي. كندبازراكتابكھبودآنشایستةاو،گرفتراكتابوآمداو. شدظاھر

،ھستیمتوخادمانماخداونداي. بشودماتسلّيباعثتابساز،مكشوفماقلبھايدرراخویش
بشودمازندگيدرتوكالمقدرتمندعملازمانعتواندميكھراچیزيھر،ببخشراماگناھان
بردار،میانازدارد،بازتوكالمموعودبركاتراماتواندميكھراچھھرخداونداي. بردار

.آمین،طلبیدمعیسينامبھ
وخداماپدرجانبازسالمتيوفیض2: » كنیمميقرائترا8-2: 1فیلیپیانابتدا،در13

و4گزارم،ميشكرراخودخدايشمایادگاريتماميدر3. بادشمابرخداوندمسیحعیسي
برايشمامشاركتسبببھ5كنم،ميدعاخوشيبھشماجمیعبرايخوددعايھردرپیوستھ
شمادررانیكوعملكھاوكھدارماعتماداینبھكھچون6. حالبھتااّولروزازانجیل

كھاستسزاوارمراكھچنان7. رسانیدخواھدكمالبھمسیحعیسيروزتاراآنكرد،شروع
درومنزنجیرھايدركھدارمميخوددلدرراشماكھزیراكنمفكرھمینشماھمةدربارة
كھاستشاھدمراخدازیرا8. ھستیدنعمتایندرشریكمنباشماھمةانجیلاثباتوحجت
.»ھستمشماھمةمشتاقمسیح،عیسياحشايدرچقدر
كھدھیمنميلغزشچیزھیچدر3: » است16–3: 6قرنتیاندّومازما،دّومقرائتو14

ھستیم،خداخّدامكھكنیمميثابتراخودامريھردربلكھ4شود،كردهمالمتماخدمتمبادا
درھا،فتنھدرزندانھا،درھا،تازیانھدر5تنگیھا،درحاجاتدرزحمات،دربسیار،صبردر

درمھرباني،درحلم،درمعرفت،درطھارت،در6گرسنگیھا،درخوابیھا،بيدرمحنتھا،
وراستطرفبرعدالتاسلحھباخداقّوتدرحق،كالمدر7ریا،بيمحبّتدرالقّدس،روح
چون9ھستیم؛راستگواینكوكنندگانگمراهچون. نامينیكوبدناميوذلّتوعّزتبھ8چپ،

اّماشده،كردهسیاستچونھستیم؛زندهاینكوموتحالتدرچونمعروف؛اینكومجھول
سازیم؛ميدولتمندرابسیارياینكوفقیرچونشادمان؛دائماَ وليمحزون،چون10ني؛مقتول
شدهوسیعمادلوگشادهشماسويبھمادھانقُِرنتیان،اي11. چیزھمھمالكاّماچیز،بيچون
بھكھزیرااین،جزايدرپس13. ھستیدتنگخوداحشايدرلیكننیستیدتنگمادر12. است

مشوید،ایمانانبيباناموافقیوغزیر14. شویدگشادهنیزشماگویم،ميسخنخودفرزندان
بلیعالبارامسیحو15است؟شراكتچھظلمتبارانورورفاقتچھگناهباراعدالتزیرا

شمازیراموافقت؟چھبتھاباراخداھیكلو16است؟نصیبچھباكافررامؤمنومناسبتچھ
راهایشاندروبودخواھمساكنایشاندركھ؛گفتخداكھچنانباشید،میحيخدايھیكل

ازكھزیرا4« 4: 2و.» بودخواھندمنقومایشانوبود،خواھمایشانخدايورفتخواھم
چھبفھمیدتابلكھشویدمحزونتانھنوشتم،شمابھبسیاراشكھايباوسختدلتنگيوحزن

43
درخدا. استرسیدهفراموعودزماناینک. استداشتھمخفیانسانھاچشمازراخداوشده

متیدر. شودنمیمغلوبخداکلمة. کردآزادبردگیازرافرزندانوفرستادراموسیگذشتھ
.» شدنخواھدزایلھرگزمنسخنانلیکنشد،خواھدزایلزمینوآسمان: «استآمده35: 24
اینبھخداکالمکھبودندآنمّدعیزمانآنمعلّمان. استھمانابداآلبادتاوامروزدیروز،او

خودچشمبھراکلمھقدرتظھورمردموشدبود،گفتھخداچھآنولی. شدخواھدمحققشکل
چنانھماو. کندنمیکمکلمھماھیّتازچیزیمردمگفتھاّما."استشیطاناز"گفتندولیدیدند،

ھمانتاابداآلبادوامروزدیروز،اوایمانداراننظراز. استقدیرفاتحوخداایمانداراندیداز
تاوامروزودیروزمسیحعیسي. «ماندمیثابتاوکالموپذیردنمیتبدیلاوطبیعت. است

)8: 13عبرانیان.» ( استھمانابداآلباد
قدیمیویلونیکشدمیعرضھکھاشیاییمیاندر. کردمشرکتمزایدهدرباریکمن254

. دادنشانمردمبھراقدیمیویلونودھید؟میچقدراینبابتپرسید،گذارمزایده. داشتوجود
درکھشدحاضرنفریکسرانجام. بپردازدچیزیآنبابتکھنبودحاضرکسھیچظاھراً اّما

اینھاازبیشترویلوناینکردمیفکرکھبودکسیجمعیّتمیاندر. بپردازددالریکآنازای
آنشنیدنبا. نواختایقطعھوکردتنظیمراآنآکوردھایبرداشت،راویلونپس. داردارزش
گذارمزایده. بودنشنیدهدلکشیاینبھنواییکنونتاکسھیچزیراماندند،مبھوتھمھقطعھ

دالر،ھزاردوگفت،یکیدھید؟میچقدراینبابتگفت،وگرفتدستبھراویلوندوباره
ویلونآنافتاد؟اتّفاقیچھکھشدیدمتوّجھآیا... ودالرھزاردهدالر،ھزارپنجگفتدیگری

.بگذاردنمایشبھداشتدروندرکھراچھآنتاگرفتمیقراراستادیکدستھایدرباید
راآنمردمنیست،قائلارزشقدیمیکتابآنبرایکسی. استصادقمسئلھاینھمامروز255

وشدبرگزارایفرقھمزایدةیکروزیولی. کردندبازیآنباوسوزاندندکردند،استھزا
فروشمعرضبھراقدیمیکتابکلیساھاجھانیشورای. گردیدتشکیلکلیساھاجھانیشورای
ایفرقھمزایدةیکاکنونھمما. خوردنمیکسیدردبھقدیمیکتاباینھایگفتھچونگذاشت،

استاینوعدهآن. استایوعدهباستانیکتابدرکھباشیدداشتھیادبھ. داریمخودرویپیش
بھوگرفتخواھددستدرراباستانیکتابآنشده،مسحوبرگزیدهشخصیکروزیکھ

برسد،نظربھحقیرباستانیکتاباینھایوعدهاستممکن. بخشیدخواھدزندگیآنھایوعده
است؟اینازغیرآیا. شودظاھرآنشکوهتابگیردقراراعظماستاددستھایدربایدکتابولی
سّکانپشتکسیچھکھداردآنبھبستگیچیزھمھزیرانیست،تعصبازصحبتاینجادر

.استگرفتھقرار
:کنیمدعا256
یعنیبینیم،میراباستانیکتاباینکاتبواستادایمان،راهازامروزآسمانی،پدرای257

خالصکتاباینازکردندسعیمردم. شدمعاوضھمذاھبوھافرقھسنّتھا،باکھکتابیھمان
وکمونیسمبھمایلمردانازمتشکلکھکلیساھاجھانیشورایباراکتاباکنونھمآنھا. شوند

.استجریاندرایمزایدهاینکخداوند،ای. اندکردهمعاوضھاست،آتئیسم
برداری،ماسویبھقدمیچنددانیمیتوکھدانممیمن. بیاییجلوکھاینتمنّاخداوندا258
مسیحعیسی«کھکندثابتوبگیردخوددستدرراکالماستقرارکھنبیآنخداوندای

شدخواھندحاضربسیاریخداوندا. بفرستمانزدبھ»استھمانابداآلبادتاوامروزدیروز،
راھاپردهکرده،دورخودزندگیازراقدیمیسنّتھایآنھابگذرند،خودزندگیازتوخاطربھ

پس. گذشتخواھندچیزھمھازتواشارةیکبھآنھا. مشتاقندآنھاخداوند،ای. کردخواھندپاره
.بنماایاشارهعیسیای
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. شدندبازبودیم،شدهمواجھآنھاباکھاسراراینھمةمھر،ھفتپیغاماینقلبدر. شدخواھد

بیانبھ. نبودانسانیکحرفاینکھکندمیثابتمسئلھاین. شدمحققاوگفتھطبقچیزھمھ
اینمانظرازدارد؟مفھومیچھموضوعاین. کنندمیاصابتھدفبھدرستتیرھاھمةدیگر
وکندمیعملکوچکگروهیکدرخدا. استکاردرخدادستکھاستمفھومبدینمسئلھ

حجاباینپشتدربیرونیدنیایدیدازاو. کندمیپنھانبشریحجابیکدرراخویشتن
یادگیریمشتاقکھاطفالیبھراخویشتناّما. استنھانبیرونیدنیاینگاهازخدا.استمستور
. سازدمیمکشوفھستند،

بودآتشستوندرکھخدایی. اندشدهبازمابرایمقّدسکتابعناوینومثالھاتماماکنونھم249
وداردحضورمامیاندراینکآورد،درنگارشبھجدیدتاقدیمعھدازرامقّدسکتابو

.کندمیتفسیرراخویشکالمخوداو. سازدمیمکشوفقویدالیلارائةباراخویشتن
آیاکھببینیمتابیاوریدراخودتفسیرپس. کنیممیپیرویتفسیراینازماگویید،میشما250
منبھآورم،نمیجابھراخودپدراعمالاگر: «گفتعیسینھ؟یابگذریدکالمفیلترازتوانیدمی

مسیحباآنھاکھطریقیبھالبتھ. شودثابتبایداّدعاییھر) 37: 10یوحنّا.» ( آوریدمیایمان
.»   استزدهراتوکھبگوھستینبیاگر: «گفتندمیوبودندبستھرااوچشمھای. کردندبرخورد

پایینصلیباینازھستیخداپسراگر: «خوانیممیچنین3: 4متیدرو) 65: 14مرقس( 
شدهمکشوفخداکاردربارةکھراچھآنخواھممیمن. شومنمیواردشکلاینبھمننھ،»بیا

.کنمبازشمابرایاست
وعدةاین. اندشدهبازمخفیاسراراکنونھماست،آمده10بابمکاشفھدرکھطورھمان251

او. استکلمھاوزیراکنید،توکلویبھاکنونھم. باشدشدهمختوممھرھفتبھکھاستکتابی
ناگاهوگشودهراآسماندیدمو11« است،آمده16–11: 19مکاشفھدرکھچھآنطبق
چشمانشو12نماید،ميجنگوداوريعدلبھوداردنامحقوامینسوارشكھسفیداسبي
راآنكسھیچخودشجزكھداردمرقوماسميوبسیارافسرھايسرشبروآتششعلةچون
لشكرھایيو14. خوانندمي"خداكلمة"رااوناموداردبردرآلودخونايجامھو13. داندنمي
دھانشازو15. آمدندمياوعقبازملبسپاكوسفیدكتانبھوسفیداسبھايبرآسمانند،دركھ

نمودخواھدحكمرانيآھنینعصايبھراآنھاوبزندرااّمتھاآنبھتاآیدميبیرونتیزشمشیري
ولباسبرو16. افشردميخودپايزیررامطلققادرخدايخشموغضبَخمرچرُخشتاوو

مسمیخداکلمةبھوآمدخواھد.» االربابربوپادشاھانپادشاهیعنياستمرقومنامياوران
درآسمانلشکریانھمةوکردخواھدحرکتسفیدیاسببرسوارزمانآندراو. بودخواھد

.بودخواھنداوپی
ازمانعکھھاییپردهھمة. کنیدپارهرامذھبوسنّتپردة. کنیدپارهراایفرقھآموزةپردة252

دخترانشما. کنیدپارهراغرورھایپردهاینزنانایشماو. کنیدپارهراشوندمیپادشاهدیدن
اگر. کنیدپارهراھاپردهاینتمام. کنیدعملخودمقامشایستگیبھپسھستید،پادشاهاین

این. ندھیداھمیّتآنھاحرفھایبھبگویند،خداکالمگفتةخالفشماکردهتحصیلالھیدانان
خواھیدالھیحریمواردبشوید،ردشکافتھپردةازکھھمینزیرا. بیندازیدسرپشتراھاپرده
خدایچونراخداوندکنید،چنیناگر. برویداونزدبھوبکشیددستقدیمیسنّتھایایناز. شد

شماواستیافتھتجلّیحاضرعصرکالماینک. دیدخواھیدخودمقابلدرفاتحومطلققادر
. دیدخواھیدجمعایندرپردهبدونراقدیرخدای
راخداخودمذھبیسنّتھایباکوشندمیمردمچھاگر. شودنمیسنّتھامغلوبقدیرخدای253

حائلانسانوخدابینمذھبیسنّتھایقرنھا،طولدرکھاستواقعیّتیکاین. سازندمستور

3
.»دارمشمابانھایتيبيمحبّت

.خواھدكردھدایتكالمدركشفراماخداكھداریمایمان. دھدبركتراماخداوند15
برخورداراینروحبصیرتازكافياندازةبھدھیدميگوشنوارھابھكھبارھرامیدوارم16

استممكن. كنیددركبگویدكلیسابھمستقیمغیرصورتبھاستمایلخداكھراچھآنتاباشید
مجبورايدستھحتّيوشودشاگردانتعدادشدنكمباعثكھشودعنوانايگونھبھمطالب
خودھايشنیدهدركھبودخواھندناگزیرايعّدهدیگرطرفازولي. شوندجداماازگردند
.نیستحكمتبيمطالبازبعضيعنوانكھباشیدداشتھیایدبھ. باشندداشتھبیشتريتعمق
باعثمطالبايپارهبیانباخودشخدااستممكنآیابیایدكھپیشسؤالایناستممكن17

بازوكردراكاراینگذشتھدراو! استچنین! بلھبشود؟خودازايعّدهرویگردانيودوري
عیسي: »گفتآنھابھدید،خودگرددررانفرھزارچندینعیسيروزي. دادخواھدانجامھم

درننوشید،رااوخونونخوریدراانسانپسرجسداگرگویمميشمابھآمینآمین: گفتبدیشان
شخصیكیاو،پزشكیكواكنشكنید،تصورخودتان) 53: 6یوحنّا.» ( نداریدحیاتخود

باشد؟تواندميچھدارد،ايمقتدرانھخدمتچنینكھكسيحرفاینمقابلدرفرھیختھ
راانسانخون. خواریمآدممامگر،بخوریمراانسانگوشت،چھیعني: گفتندميحتماً آنھا18

رويآشاميخونوخواريآدمبھماخواھدميشخصاین؟ھستیمآشامخونمامگر،بنوشیم
.بیاوریم

رااوپیغامداشتندمأموریّتآنھابود،كردهانتخابراشاگردھفتادازمتشكلگروھيمسیح19
جایيبھكھبینیدراانسانپسراگرپس: »گفتوكردروآنھابھعیسي. برسانندمردمگوشبھ
دربارةبیشتريتوضیحموقعیّتآندراو) 62: 6یوحنّا( »چھ؟كندميصعودبوداّولكھ

بیانیكبھتنھامسیح. كردبازرامسئلھاینبعدسالچندینكھبودپولساین. ندادخودسخن
.كردبسندهمختصر

تور،خوردهغذااوكناردرما. استصحبتيچھدیگراینگفتند،ميخودبیندرافراداین20
،ایمدیدهھمرااوگھوارةحتّي،استآمدهدنیابھكجامرداینكھدانیمميما. ایمخوابیدهوانداختھ

جواببدیشانعیسي: »گفتچنینشاگرددوازدهآنبھعیسي. استمشكلخیليسخناینھضم
)70: 6یوحنّا.» ( استابلیسيشماازیكيكھآنحالوبرنگزیدمرادوازدهشمامنآیا: داد
رااوجسدبودممكنچطورآخر. كندبازآنھابرايراعیسيحرفتوانستنميكسھیچ21

ھمھكھحاليدرباشد،آسمانازآمدنمّدعيبودممكنچطوربنوشند؟رااوخونوبخورند
كھزمانيوليبود،سختاّدعاایندرك،استآمدهدنیابھخاكيكرةھمیندراودانستندمي

اعترافرسولپطرسبروید؟خواھیدنميشماآیاپرسید،وساختمخاطبراشاگردانخداوند
حیاتكلماتكھایمكردهحاصلیقینودانیمميما،برویمكھنزد: گفتوكردانگیزيشگفت
چونچرا؟بدھند،بیشتريتوضیحتوانستندنميآنھا. استتونزددرفقطوفقطماعصربراي

راچیزيشما. استنشدهاستوارجھاناینمنطقبرایمان. نداردتوضیحبھنیازيایمانكھ
بھكلمھعیسيكھدانستندميآنھا. باشدآنجایگزینتواندنميدیگرچیزھیچكھكنیدميباور
دررامسیحایيعصرعالئمتجلّيآنھا،استكردهمحققراعصرآنبرايالھيوعدةكلمة

وسردكلیساھاياینبھتوانستندنميآنھاداشتند،نیازدیگريچیزچھبھ. دیدندميعیسي
.«استتونزدجاودانيحیاتكلماتدانیمميزیرابرومكھنزد: «گفتندپسبرگردند،تشریفاتي

ازكھراجماعتيتاكردراكاراینمسیح. داشتندایمانولينداشتند،بیشتريتوضیحآنھا22
نفریازدهتنھاجماعتآنتماماز. بودخودخاصاندنبالبھاو. كندالككردند،ميپیروياو
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ھدف. بودخدااوكھبودشدهمبرھنآنھابر. اندگرفتھقرارشخصیّتيچھمقابلدركھفھمیدند

.بردارمخداچھرةازحجابكھاستاین،صبحگاھيمشاركتایندرمنپیغام
مقامبھايلطمھامراینالبتھكند،مينھانحجابيپسدرراخویشتنعصريھردرخدا23

. سازدميآشكاربرگزیدگانشبرراخویشتنوليكندمينھاندنیاازراخوداو. زندنمياوالھي
.كردميصحبتكھبودخداخود،مسیحدركھدریافتندآنھابود،چنیننیزرسوالنعصردر
خواھانھمیشھاو. ببیندفیزیكيشكلدرراخداكھاستبودهآنحسرتدرھموارهانسان24
سرخ. باشدداشتھشباھتخدابھكھبسازدتصاویريكوشیدانسان. كندمجسمراخداكھبودآن

آالسكا،درشوند،ميپرستشحیواناتآفریقاازمناطقيدرساختند،راخورشیدتصویرپوستان
.اندشدهپردازشخداساختنمصورھدفباكھبینیمميگوناگونيتوتیمھاي

راناشناختھخدايكھشدمواجھخرافاتيیونانیانباپولس،مّریختپّةفرازبروآتنشھردر25
انسانھیچ. استماندهناشناختھآنھابرايكھھستخدایيدانستندميآنھاكردند،ميپرستش

.شودمنكرراالطبیعھمافوقنیرويیكوجودتواندنميسالميوعاقل
شكليبھخواھممي. كندصحبتويباكھخواستميوداردوجودخداكھدانستميایّوب26
میانازراایّوبخداوندو. «كنیدتأملكميكرد،انتخابایّوبباشدنبروروبرايخداكھ

وكردمخفيحجابيپسدرراخویشتنخدا) 1: 38ایّوب( »گفتكرده،خطابگردباد
گردباديپسدرراخودحاضرعصردرتواندميخداداریدكھایمانآیا. كردنزولدرگردبادي

.كندظاھر
پسدرخداكھباشندشامگاھيآنبرشاھدتوانندميكھھستندنفرچندینجماعتایندر27

اتّفاقاین. بودنددیگرعزیزچندینووودبانكس،ُريبرادرانآنھا. كردصحبتمنباگردبادي
. شدواقعبودند،شدهظاھرمنبرھفتگانھفرشتگانكھمكانيكیلومتريیكفاصلةدر،كوهدر
.كنممنتقلشمابھرامھرھفتپیغامتابودماینجابھبازگشتحالدرمن
سنگ: »گفتوساختمخاطبمراخداوند،بودموودبانكسبرادربا،بازگشتازقبلروز28

وقوعشاھداآلنھمینتو: گویدميچنینخداوندبگووكنپرتابھوابھراآنبردار،رابزرگي
پرتابھوابھراآنوبرداشتمرابزرگيسنگمن،بودیمكوهفرازبرما.» بودخواھيچیزي
.گردیدگردبادیكتشكیلباعثشد،ایجادسنگپرتابواسطةبھكھجوشيوجنب. كردم
بھوكردپارهراآنبرداشترانانيتّكةمسیح. استقبلماحركتیكالزمةحركتيھر29

نگریستھ،آسمانسويبھگرفتھ،راماھيدوونانپنجآنو41. « كردتكثیرزیاديمقدار
برراماھيدوآنوبگذارندآنھاپیشتابسپردخودشاگردانبھنموده،پارهرانانودادبركت

دوازدهماھي،ونانھايخردهازو43. شدندسیرخورده،جمیعاً پس42. نمودتقسیمآنھاھمة
–41: 6مرقس.» ( بودندمردھزارپنجبھقریبنان،خوردگانو44. برداشتندكرده،پرسبد
آبازراقدحھا: گفتبدیشانعیسي. «بریزندسنگيھايخمرهدرراآبداددستورعیسي) 44
: گفتاو20« 22–20: 2پادشاھاندّومدر) 7: 2یوحنّا.» ( كردندلبریزراآنھاو. كنیدپر

آبچشمھنزداوو21. آوردندبرایشپس. بگذاریدآندرنمكآورده،نويطشتمننزد
دیگرباركھدادمشفاراآباین: گویدميچنینخداوند: گفتوانداخترانمك،رفتھبیرون
بود،گفتھاَلیَشعكھسخنيحسببرامروزبھتاآبپس22. نیایدپدیدآنازحاصليبيیامرگ

وبریدراچوبيالیشعھمان. ریختنوطشتیكمیاندروبرداشترانمكالیشع.» یافتشفا
طبقةوذراعششعرضشوسطيطبقةوذراعپنجعرضشتحتانيطبقةو«.انداختآبدر

درتیرھاتاگذاشتھاپشتھخارجازخانھطرفھربھكھزیرابودذراعھفتعرضشسّومي
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شدهتشکیلشخصیّتسھازکھبدھدنشانراخداییشکینھجاللداردامکانچگونھ244

دربدھدنشانراالقّدسروحوپسرپدر،نامبھتعمیدعملشکینھ،جاللداردامکانچھ. است
ظاھرشکینھجاللکھزمانیباری. نیافتتعمیدشکلاینبھکسھیچمقّدسکتابدرکھحالی

بھنقابیشدناگزیرموسیکھاستدلیلھمینبھ. کندمیمرتبطموعودکالمباراماشودمی
راعیسیخداخاطرھمینبھ. بودساکناودرکلمھچونزد،خودچھرهبرنقابیاو. بزندچھره

خویشتننیزامروزهو. ببینندرایھوهنتوانندمردمتافرستادمحقروقدکوتاهمردیحجابدر
. کندمیمستترخاکیظروفدرراشکینھجاللاو. کندمیپنھانخاکیظروفازحجابیدررا

. تابدمیآفتابچونشکینھجاللآنھادروندرکھآنازغافلھستند،محقریافرادظاھردرآنھا
صدھاشماازبعضیکھنیستدلیلبی. پزدمیعیدروزبرایراتقدمھنانشکینھ،جاللتابش

مخصوصغذااین. استایماندارخوراکاین. برسیداینجابھتاایدکردهطریقطیراکیلومتر
یادبھ. شودپوسیدهکھشدمیآنازمانعبود،نانباالیدرکھشکینھجالل. استایمانداران

سالموشدمنتقلدیگرنسلبھنسلیازشد،میحفظشکینھجاللزیرکھ"منّ "آنباشیدداشتھ
عطایايوقّواتانواعومعجزاتوآیاتبھدادميشھادتایشانبانیزخداكھحالتيدر. «ماند

)4: 2عبرانیان.» ( خودارادةبرحسبالقّدسروح
دوامساعت24ازبیششد،مینگھداریقدسحریمازخارجدرکھ"منّ "آنکھحالیدر245

اّدعاتوانندمیھستند،دورشکینھجاللازچونآنھا. آمدندمیآنسراغبھکرمھاوآوردنمی
نسبتفاناتیکھابھاستمعجزهبھمربوطکھچھھرواندشدهسپریمعجزاتروزھایکنندکھ

شدکشفمصردرانباریتازگیبھ. کندمیفرقچیزھمھحریم،داخلدرولی. شوندمیداده
سالھزارچھارکھداشتندوجودھاییدانھانبارآندر. رسدمییوسفزمانبھآنقدمتکھ

امرایندلیل. دادندخوشھوکردندرشدبھشروعشدندکاشتھھادانھاینکھھمین. داشتندقدمت
نیستاینجزشکینھجاللکارحاضرعصردر. داشتجریانزندگیھادانھایندرکھاستآن
خداکھکنیددرکوببینیدرااووبرسیدخداحضوربھتاکندھدایتپرده،پشتبھراشماکھ

.کیستآتشستونآنیعنی
باعثشکینھجالل. استکردهمخفیراخودبشریحجابیکدراکنونھمخدا246
کتابصفحاتدرمسئلھاینبشودتھیّھایماندارانبرایتقدمھنانآنازوبپزددانھکھشودمی

کاروسرعصراینموعودکالمبااینکما. استشدهگذاشتھیادگاربھاعصارکلبرایمقّدس
جانفینی،زونیگلی،وسلی،لوتر،. داردرالغزشسنگحکمھافرقھبرایکالماین. داریم

نظردرچیزیچھآخرایّامبرایولی. اندخوردهلغزشسنگ،اینمقابلدرناکسواسمیت
.داردبردرمعناییچھ"شدنمکشوف"عبارت. استشدهگرفتھ
شدهدادهوعدهچیزیچھ6: 4مالّکیدر. استکردنظاھرمعنیبھشدنمکشوف247

این6: 4مالّکیرسالت. کنددوردھندهلغزشسنگاینازرامردمباید6: 4مالّکی. است
آیا. برساندظھوربھشکینھجاللھمراهبھراتقدمھنانوبرداردمیانازراسنّتھاکھاست

درھافرقھبرایامراین. سازدمیمحققراخودھایوعدهھمةاکنونھماوشوید؟میمتوّجھ
. اندگرفتھقرارفاناتیکھاازگروھیمقابلدرخوددیدازآنھا. استدھندهلغزشسنگیکحکم
.نداریمایمانمسائلاینبھماولی
درمتمادیھایسدهطولدرکھخدااسرارتمامکھشدهدادهوعده7: 10مکاشفھدر248

خواھدرخھفتمعصرپیغامدررویداداین. شدخواھندبازاند،شدهمستترمقّدسکتابصفحات
بھگفتاو! گفتچھمنبھپیشسالدوخداکھدانیدمیخوبشما. نیستاینازغیر. داد

بازھفتگانھمھرھایسپسوگرفتخواھدوزیدنشدیدیبادکن؛توقفآنجادروبروتیکسون
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برايسیناكوهازیكيباشند،ميعھددوزن،دواینكھزیراشدگفتھمثلطوربھاموراین

بااستمطابقوَعَرب،دراستسیناكوهھاجركھزیرا25. استھاجرآنوزایدميبندگي
آزادباالاورشلیملیكن26. باشدميبندگيدرفرزندانشباكھزیرااست،موجودكھاورشلیمي

كنصدا! باششاداي،نزاییدهكھنازاداي: استمكتوبزیرا27. باشدميماجمیعمادرِ كھاست
شوھرداراوالدازكسبيزنفرزندانكھزیرااي،ندیدهزهدردكھتوايبرآورفریادو

آنكھچنانبلكھ29. باشیمميوعدهفرزنداناسحاقچونبرادران،ايمالیكن28. بیشتراند
اآلنچنینھمكرد،ميجفابودروححسببركھويبریافت،تولّدجسمحسببركھآنوقت
آزادپسرباكنیزپسرزیراكنبیرونرااوپسروكنیزگوید؟ميچھكتابلیكن30. ھستنیز

. ( آزادیمزنِ ازبلكھنیستیمكنیزفرزندانبرادران،ايخالصھ31. یافتنخواھدمیراث
طبیعيذّریّتبرانسانيصورتبھعمورهوسدومنابوديازپیشخدا) 31–21: 4غالّطیان

اتّفاقھمینموعود،پسربازگشتازپیشكھاستدادهوعدهخدا) 19پیدایش. ( شدنازلابراھیم
.دادخواھدرخملكوتيذّریّتبراي
ازشدهساختھايپردهپسدرراخویشتنخداجاللیعني. بودجمالازعاريحجاباین241

. شدطورھمین،گرفتتنخداكھھمزمانيبود،كردهمخفيبودجمالازعاريكھخزپوست
اوریشوداشتسالسيازبیشتركھدیدندراقديكوتاهمردآمدند،اونزدبھیونانیانكھوقتي

: كھاستآمدهمقّدسكتابدرسازد،خودمجذوبرامردمكھنداشتجمالياو. زدميسفیديبھ
پسدركھچھآنازبیاییدولي،نداشتراشاهیكظاھراو«جمالينھوبودصورتينھرااو«

اصطالحبھوكوچكگروهآندربارةمسئلھاین. نشویمغافلبودنھفتھمھرحجابپردهآن
وليندارد،ظاھريجذبةگروهاین. كندميصدقشوندميجمعمحقرخانةیكدركھارزشبي

آنكھدانمميمنالبتھ. نشویدغافلاستنھفتھگروهآندروندركھچھآنازكھباشیدمواظب
.استپنھانبسیاريچشمازاستگروهایندروندركھجاللي
مطرحسؤالاین. باشیدشدهوارددرونبھكھشویدجاللآنمتوّجةتوانیدميزمانيشما242
درخواستنكندیافشردند؟راشمادستھايافراديآیا. ایدشدهواردچگونھشماكھشودمي

و. بمیریدخودبھنسبتبایدشما. ایدشدهآنواردتولّدیكطریقازشماخیر،. ایدكردهعضویّت
راتازهوشویدخالصكھنھانسانیّتیعني،استبرگرفتھدرراشماكھخزمندرسپوستاز

شماتوّجھخواھمميحال. كنیدفراموشاستخزپوستازكھرامندرسيجامةآنپس. بپوشید
ھیچجايشمابرايتاكنیددركخوبيبھمرامنظوركھمایلم. كنمجلبمطلبيبھراواعظان

استفادهباگرفتید،قرارشكینھزیروشدیداالقداسقدسحریمواردكھزماني. نماندباقيسؤالي
ھمانندشدید،شكینھزندگيواردشماكھزماني. بودغیبگویكمسیحكھنكنیداّدعاخداکالماز

شمابھراعیسیاینشکینھجالل. نزنیدبعلزبولوحماقتپاتی،تلھتھمتخداعملبھھافرقھ
دانةشکینھجالل. دھدمینشاندّرهسوسنعنوانبھراعیسیشکینھجالل. کندنمیمعرفی
چیزیآوردمیباربھشکینھجاللکھچھآندیگرعبارتبھ. رساندمیظھوربھرااصلی
تاوامروزودیروزکھعیساییویاوالفامگا،وآلفاحیات،ناندّره،سوسنجزنیست

.استھمانابداآلباد
امروزدیروز،عیسیکھدھدمیویبھکھاستایماندارزندگیازخزئیشکینھجالل243
یاواستشدهعوضعیسیکھدھدنمینشانطوراینفردبھاو. استھمانابداآلبادتاو

خارجقبرازومردکھکندنمیمعرفیراعیساییاو. ھستندگذشتھبھمربوطچیزھابعضی
راشماوقتھیچشکینھجاللباشید،داشتھاعتقادچیزھاییچنینبھشمااگردوستان،بلھ. نشد

.کردنخواھدلمس

5
مسئلھاین. ھستندنمادینحركاتآنھاھمة) 6: 6پادشاھاناّول.» ( نشودمتمكنخانھدیوار

زمینبرسنگتّكھكھزماني. كندميصدقنیزھوابھآنپرتابوسنگتّكھیكانتخابدربارة
.شدتشكیلگردبادآنافتاد،
برادرپرسید،وشدنزدیكمنبھكردميھمراھيراماشكارآندركھواعظيبعد،روز30

دادمپاسخاوبھبدھد؟رؤیاشمابھخدااستممكنآیید،ميبیرونشماكھوقتھرآیا،برانھام
مبتالشماگفتم،برادراینبھخطابآنگاه. استاستراحتخاطربھصرفاً اینجابھآمدنولي! بلھ
توفیقيكنونتاوليدارندآنعالجدرسعيپزشكانكھاستسالدو. ھستیدچشمآلرژيبھ

خداوند! نترسیداّماداد،خواھیددستازراچشماینكھاندگفتھشمابھآنھا،استنشدهحاصل
كھشدهوارداوبھشوكيچنانآنپیغاماینشنیدنبا. استگذاشتھاحترامشماایمانبھعیسي
گفتیدچھھرگفت،منبھاو. كردماشارهاوبیماريومادرشبھسپس. افتاددستشازتفنگ

.استدرست
فكرمنداشتحضورآنجادراستجماعتاینایماندارانازكھرابرسونُريبرادر31

اتّفاقيبھوقوفبامن. استكسوتپیشیكرابرسونبرادر. شناسیدميرااوشماھمةكنممي
وباشھوشیاررابرسونبرادر،گفتموگذاشتماششانھبرراخوددستدھد،رخبودقراركھ

.استوقوعُشرفدرايحادثھچون،كندقّت
. پوشاندرادّرهوشدنازلآسمانازپرقدرتگردباديناگھانوگرفتمموضعجایيدرمن32

متري200شعاعتاوَكندتپّھبااليازنیزراسانتي25سنگھايحتّيكھبودشدیدچنانگردباد
آنجابرادرانھمةشد،شنیدهبادمیانازصدایيسپس. شدتشكیلبارسھگردباداین. كردپرتاب
.بودند
صحبتمنباواقعھھمیندربارةدیروزآیاگفت،وشدنزدیكمنبھوودبانكسبرادر33

حاضرحالدر،دادمجواب؟گفتچھتوبھاوپرسید،سپس. بودھمینآقابلھ،گفتم؟بوديكرده
.شوندمينگرانيدچارمردمچون،بگویمكسيبھراآنندارماجازه
كردحركتشمالسمتبھگردبادي. یافتتحققبعدروزچندگفتمنبھخداكھچیزيآن34
چھفایربانكسحواليوآالسكادركھدیدیدشماھمة. دادشكلآرامسواحلدرراايفاجعھو

.استالھيداوريعالیمازیكيواقعھاین. افتاداتّفاقي
صورتھربھ. شدندمينگرانيوتشویشدچارمردم،كردممياعالمرارخداداینمناگر35

.دادميرخبایدكھبوداتّفاقي
موسي. بایستدايصخرهبركھگفتاوبھخداببیند،راخداخواستموسيكھداریدیادبھ36
خدا. دیدراانسانیكپشتشبیھچیزياو. كردعبوراوكنارازخداوایستادصخرهشكافبر
.بودگردباددر
. ایددیده،استشدهگرفتھ"ستسان"كوهفرازبركھراعكسيشماھمةكھكنمميفكرمن37
خداوندفرشتةدیگربیانبھ،گرفتفراراآنجاالھينور. بودمصخرهاینكناردرمنروزآن
فقط،استخداھماناو. استجدیدعھدعیسايھمان،عتیقعھدیھوة. بودنمودهنزولآنجابر

.استشدهعوضظاھرش
توانیدميچگونھپرسید،منازمحترمانھلحنيباباپتیستواعظیك،تیكسوندرپیشمّدتي38

.ھستندواحدشخصیّتیكخداوعیسيكھكنیداّدعا
خودافكاركھاستاینآنشرطولي،نیستمشكلچندانمطلبایندركگفتم،جوابدر39
تشكیلراواحدشخصیّتیكدواین. كنیدفكرمقّدسيكتابكھبگیریدیادوبگذاریدكناررا
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كردم،عرضپس. گیردميحجابآندرروحكھاستقالبيعیسيواستروحخدا. دھندمي
نامبھدارمدختري،ھستماوشوھرھمسرمبارابطھدر،امخانھدرمنبگیریدنظردرشما

واحدآندرمندیگربیانبھ. ھستمبزرگشپدركھپلنامبھدارماينّوه،ھستماوپدرمنربكا،
بھنسبتحقّيھیچبزرگپدروپدرنقشبارابطةدرمنخانم. ھستمبزرگپدروپدرشوھر،

بارابطھدردخترمترتیبھمینبھ. بكندحقاّدعايشوھرعنوانمنبھتواندمياو. نداردمن
اینازبرخورداريوجودبامنولي. نداردمنبھنسبتحقّيھیچبزرگپدروشوھرعناوین

.ندارمبیشترشخصیّتیك،جنبھ
درعناویناینازكدامھرازاو. استالقّدسروحوپسرپدر،واحدآندرخداپس40

ظاھرگوناگونقالبھايدروليماندميخداھمانخدا. كندمياستفادهاشمربوطھچھارچوب
.كندميعوضراخویششكلوشودمي
رابودنبرابرخدابابود،خداصورتدرچونكھ6: « كنیدمروررا7–6: 2فیلیپیان41

»شد؛مردمانشباھتدروپذیرفتراغالمصورتكرده،خاليراخودلیكن7نشمرد،غنیمت
یكدراودیگرعبارتبھاست... كلمة،استشدهترجمھصورتبھكھايواژهیونانيزباندر
حالتيدرپیشتركھحاليدركرد،عوضراخودصورتاوكھاستمفھومبدیناین. بود... 
كندمياختیارراقالبياوكھزمانيدراّما. داشتحضورخداولي. نبودرؤیتقابلكھبود
.كرداشمشاھدهتوانمي
خوددرگرداگردرافرشتگانتوانستنميالیشعخادم. داریدخاطربھحتماً رادوتانداستان42

یكقالبدرراآنھارؤیتامكانبلكھكرد،نازلخاصمقطعآندررافرشتگانخدا. ببیند
واسبانبافرشتگاندید،الیشعخادمكھايصحنھآندر. ساختممكنالیشعخادمبرايصحنھ
.بودندگرفتھموضعكوهسرسرتادرآتشینھاياّرابھ
آنجادرپیشترفرشتگانكرد،مھیّارافرشتگانرؤیتامكانتنھاخداكھباشیدداشتھتوّجھ43

وبودهھموارهخداكھكنمنشانخاطروباشمداشتھتأكیدنكتھاینبھخواھممي. داشتندحضور
خودبراوچھاگر. كردعوضراخودنقابتنھا،تجسمواقعةاو. داردحضورنیزاینجادر

.داشتصورتيپیشازاّماگرفتصورتي
تراژديایندربارةپیشترمن. شودميمشاھدهمسئلھھمیننیزشكسپیرمكتبتراژديدر44
خود. نوشتانگلستانپادشاهجیمز،برايرانامھنمایشاینشكسپیر. امكردهصحبتشمابا

شكسپیربود،معتقدآنھاوجودبھپادشاهكھآنجاازولي،نداشتجادوگرانبھاعتقاديشكسپیر
ایندرخود،التحصیليفارغزماندرربكادخترم. گنجانیدنیزراجادوگرانخویشنمایشدر

یكدراو. شدميظاھرنقشچھاریاسھدرمتناوبصورتبھنفریك. كردنقشایفاينمایش
فردیكبامانقشھا،اینھمةپشتدرولي. دیگرنقشدیگر،صحنةدروداشتنقشيصحنھ
.داریمكاروسرواحد
بود،آتشستونیكقالبدراو. استنجاتتاریخطولدرخداھمیشگيكار،نقابتغییر45

دربتواندتاگرفتقرارروحقالبدرمجدداً وكردتبدیلانسانیكصورتبھراخویشتنولي
.استھمانواقعدراواّماكند،ميعملانساندرخدااكنونھم. گزیندسكنيانسانوجود
. بودشدهظاھرآتشستوندرپیشتراو. گرفتقراربشريقالبدرخدا،مسیحعیسيدر46

شكلموسي. ساختميمخفيبیاباندراسرائیلقومچشمازرااوكھبودحجابيتنھاآتشستون
.بودكردهنھانآتشستوندرراخویشتنكھبودعیسياینحقیقتدروليدیدرااوبدن
خدابعد،بھپنطیكاستروزازبودخداجانبازشدهصادركلمةیعنيلوگوسآتشستون47
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پس. بودخداپسربلكھنبود"مھر"عیسي. بیایدبرفمتریكازبیشتركھاستممكنزمستان

رومیھاگفتةبرخالفدیگر،بیانبھ. باشدداشتھسازگاريطبیعتروندبابایداوتولّدروز
روزآندر. دادندقرارمبدأرا"مھر"آفتابتولّدروزآنھا. نیامددنیابھدسامبر25درمسیح
ھمانشد،حاكممسیحیّتكھزمانيوگرفتندميجشنمھرخدايافتخاربھوشدميپابرسیرك
شودميتشكیلساقھكھزمانيكھكنیددقّتمسئلھاینبھ. كردندمنتصبخداپسرتولّدبھراروز

بھزیرا. باشیمرونداینسرانجامراهبھچشمبایدنماید،ميرشدبھشروعخوشھدردانھو
بایددانھكھباشیدداشتھیادبھ. شدخواھدظاھرخوشھدراصليدانةیعنيكاملدانةزودي
رونداینازخارجدر. بودنخواھدزندگيادامةبھقادرصورتاینغیردربزند،جوانھ

جوانھابتدا،دانھاستالزم. شودحاصلزندگينیستممكن،استخداپیغامھايھماناكھتكمیلي
.بزند
باید،برداشتازقبل. ھستنيساقةدربوددانھدركھايزندگيھمانباشیدداشتھیادبھ237

. سازدميظاھرانسانپسرعنوانبھراخوددوبارهعیسيعبارتيبھ. بیایددستبھكاملدانة
كنید؟ميدركآیا. استافتادهزمینبركھاستاصليدانةھماناو
آنھابھ24: 12یوحنّادرعیسيولي. ببینندراعیسيخواستندعید،مناسبتبھیونانیان238
اگرلیكنماندتنھانمیرد،افتدميزمیندركھگندمدانھاگرگویمميشمابھآمینآمین: «گویدمي

بااليدرخوشھیعني. كردنمایاندیگريشكلبھراخودعیسيسپس.» آَوَردبسیارثمربمیرد
عملگوناگونشكلھايبھكھداریمكاروسرروحیكباواقعدرما... وشودميظاھرساقھ
. استاصليگندمدانةھمانخوشھحاصلكھبینیمميخودرشدمرحلةآخریندرماولي. كندمي

.شودميختمتامكالمبھبوداصالحاتازآنشروعكھمأموریّتاینروندترتیببدین
كھاستدادهوعده6: 4مالّكيدرخداو. شودميظاھرنبيبركالمكھباشیدداشتھیادبھ239

پدرانسويبھراپسراندلوپسرانسويبھراپدراندلاوو. «برگرداندراقوماصليایمان
كیفیّتبھبایدبازگشتدیگرعبارتبھ.» بزنملعنتبھرازمینوبیایممبادابرگردانید،خواھد

. گرددميمرحلھچنددركھتكمیليروندیكازپسشد،كاشتھكھايدانھ. برسداصليدانةتام
انسانپسرعنوانبھراخویشتناكنونھموآمدخداپسردنبالبھاو. شودميظاھردوباره
سھاوكنید،ميمالحظھ. نشستخواھدتختبرداوودپسرعنوانبھانتھادروسازدميظاھر
كاملخدمتیكچھارچوبدرخوداصليشكلبھراخویشتناو،بلھ. داردراپسرعنوان
حاصلھافرقھاینچون،نیستفرقھیكیاانسانیكازصحبتواقعدر. سازدمينمایان

درخودوعدةطبقخدا. استخداخودظھوریكازسخنبلكھ. ھستندانسانھامتماديتالشھاي
وفروشوخریدوآشامیدنوخوردنبھكھشدلوطایّامدركھچنانھمو«28: 17لوقا

ازقبلرانبيایلیايمناینك5« 6–5: 4مالّكي،»بودند،ميمشغولعمارتوزراعت
پسرانسويبھراپدراندلاوو6. فرستادخواھمشمانزدخداوندَمھیبوعظیمروزرسیدن

و.» بزنملعنتبھرازمینوبیایممبادابرگردانید،خواھدپدرانسويبھراپسراندلو
ظاھرراخود،.»استھمانابداآلبادتاوامروزودیروزمسیحعیسي«8: 13عبرانیان

.سازدمي
کھدھدميرخزمانيدرظھورایندھد؟ميرخزمانيچھدرظھوراینكھپرسیدمي240

ازايسایھبینیمميعتیقعھدكھھایينمونھتمام. استموعودپسرانتظاردرابراھیمذّریّت
مراباشید،شریعتزیرخواھیدميكھشما21. « شودمحققبایدكھاستروحانيواقعیّت
وكنیزازیكيبود،پسردوراابراھیماستمكتوبزیرا22شنوید؟نميراشریعتآیابگویید
و24. وعدهحسببرآزاد،پسرویافتتولّدجسمحسببھكنیز،پسرلیكن23. آزادازدیگري
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.» شدخواھدآبستنايباكره،بلھ. دادخواھمآنانبھالطبیعھفوقماآیتيمن: »گفتخداوند230

باآقایانھمةشنیدند،رانبياینسخنبودند،ایماندارشماھمانندكھروزگارآنمردمكھزماني
بالفاصلھوبازگشتندخانھبھ،استخودشاندخترحتماً كھ،شایستھشخصآنكھاطمیناناین

اینپس. گذشتنسلآنولي. بودندشدهآمادهآنھا. رفتندبازاربھتولّداینمقّدماتخریدبراي
بود،برخوردارالھيتأییدازكھاشعیاچوننبيیكاستممكنچگونھكھشدمطرحپرسش
موردايباكرهبعدسالصدھشتسرانجام. شدميجاريبایدخداكالمولي. باشدكردهاشتباه
شد،خواھدزائلزمینوآسمان: »استآمده35: 24متيدر. آورددنیابھراخودفرزندنظر
خداكھ: »استآمدهچنیننیز17: 2اعمالدر.» شدنخواھدزائلھرگزمنسخنانلیكن
وپسرانوریختخواھمبشرتمامِ برخودروحازكھبودخواھدچنینآخرایّامدرگویدمي

ھايوعدهاینھا»دید؛خواھندخوابھاشماپیرانورؤیاھاشماجوانانوكنندنبّوتشمادختران
.ھستندخداوند

بھدھد،ميسوقجاللبھجاللازراكوچكيدانة،آفتابتبدیلگرقدرتكھطورھمان231
حضوردرمازیرا. آییمميدراوشباھتبھبیشتروبیشتر،زمانمروربھنیزماترتیبھمین

مازندگيدرويمباركصورت،كنیمميسلوكاودركنارچون،باري. كنیمميزندگياو
.شودميمتجلّي
زندگيآندروندروليپوسدميدانھاینكنید،دقّتكاریدميكھايدانھبرآفتابتأثیربھ232

دركھايدانھبھشباھتيھیچجوانھ. زندميجوانھداردجریاندانھدركھزندگيو. داردجریان
ساقھبھتبدیلسپسوشدظاھرجوانھیكھمانندلوترترتیبھمینبھ. نداردشدكاشتھابتدا

آنازبعدبودقبليبیداریھايبامتفاوتبیدارياین. بودوسليجانبیداريھمانگردیدكھ
. بازگشتكلیسابھالقّدسروحتعمید،بیدارياینجریاندر. پیوستوقوعبھپنطیكاستبیداري

مناسبيشكلكھكردند،رشدبھشروعگوشدرزائديخبرھايداد؟رخچھآنازبعددانیدمي
دیدهاصليدانةترصریحبیانبھ. نبودكالمشبیھكھآمدوجودبھچیزيدیگرعبارتبھ. نداشتند

.شدظاھراصليدانةسرانجاموداشتفّعالحضورچنانھمخداولي. شودنمي
دربعدمرحلةدروشدظاھروسليجانشكلبھسپساوآمد،لوترمارتینصورتبھخدا233

بركھايدانھشكلبھدوبارهاوكھاستمقدرچنینولي. گشتنمایانپنطیكاستجنبشقالب
اّما... وبودكردهمعرفيخداپسرعنوانبھراخوداو،ساقھعصردر. شودظاھرافتاد،زمین

.شودظاھرانسانپسرعنوانبھدوبارهاوكھاستقرارواپسینروزھايدر
دركھباشیدداشتھیادبھ. بودنشدهحاصلكاملدانةھنوزوليكردرشدكوچكساقةاین234

بادیگرانوكالوین،ناكس،كيسان،فینيچونافراديسپس. نداریمكاملدانةلوترعصر
تاميمكاشفةھنوزآنھااّمابودھمانپیغام. رساندندمردمگوشبھراخداارادةخودپیغامھاي
.بودنرسیدهھنوزمكاشفھظھوروقتكھچرابودند،نكردهدریافت

دركھچھآنتكامليسیریكازپسولي. شودنميظاھرخوشھدروقتازبیشكاملدانة235
.شودمينمایاندوبارهبودشدهكاشتھزمین
ھمینبھوآمددنیابھبّرهیكعنوانبھعیسي. داردطبیعتروندباكامليھماھنگيخداكار236

ھمان. آیندنميدنیابھخوابرخترويھابّره. گشودجھانبھچشمآخوریكدركھاستخاطر
. دانیدميرامطلباینحتماً شما. كندميھدایتراآنھابزیكشوند،ھدایتبایدھابّرهكھطور
بّرهیكبھخودطبیعتخاطربھاو. بودبّرهیكزیراشد،بردهكشتارگاهبھعیسيترتیببدین

در. استآمدهدنیابھدسامبردرنھوآوریلیامارسماهدراوكھاستطبیعيپس. شدتشبیھ

7
دروكردعملعیسيیعنيانسانیكقالبدرپیشتراو. استشدهعملواردانسانطریقاز

. [ كندميعملاستكردهانتخابمنظوراینبرايكھدیگريانسانقالبدرنیزحاضرحال
. دھندميادامھرامسیحخدمتواقعدرخداخادمانجدیدعھددركھكرددقّتمسئلھاینبھباید
اّمتھانورراخویشتناشعیا،نبّوتاستنادبھكھكرداشارهپولسبھتوانميراستاھمیندر

. ]مترجم-كندميمعرفي
پسرنقشدراو. آمددرانسانھیأتبھوپوشیدچشمخودالھيصورتاززمانآندراو48

پسرعناوینیااسامياینھا. خداپسروداوودپسر،انسانپسر: گرفتخودبراسمیاعنوانسھ
.ھستند

وحزقیالیھوهكھباشیدداشتھیادبھ. بودنبيیكزیراآمد،انسانپسرعنوانبھابتدادراو49
خاندانمیاندرتوانسانپسراي. «كندميخطابانسانپسرعنوانبھنیزرادیگرانبیا
گوشھاراایشانوبینندنمياّماھستدیدنجھتبھچشمھاراایشانكھباشيميساكنانگیزفتنھ

او) 2: 12حزقیال.» (باشندميانگیزفتنھخاندانكھچونشنوند،نمياّماھستشنیدنجھتبھ
پسرعنوانھموارهخودبارابطةدراو. نكرداستفادهخودبرايخداپسرعنوانازھیچگاه
نداریدحقشما. شودمحوكتابازچیزيكھنیستممكنزیرابرد،ميكاربھراانسان
كلماتیكایكبھبایدما. دارمایمانمقّدسكتابكلماتیكایكبھمن. كنیدجابھجاراايكلمھحتّي
باشیدداشتھایمانمقّدسكتاببھمنسخنانخاطربھنبایدشما. باشیمداشتھایمانمقّدسكتاب
.استخداكالمكتاباینكھاینخاطربھبلكھ
ھمةكھشویدمیمتوّجھكنید،رجوعپیدایشدرمقّدسكتابصفحاتنخستینبھشمااگر50

تاداداجازهخودبھفرديكھشودميبشریّتدامنگیرخاطربدینناراحتیھاوغمھابیماریھا
صفحاتخواندنباتوانیمميماشد،انسانبدبختيمسببایمانيبي. ببردسؤالزیربھراايكلمھ

بابمكاشفھدریعنيمقّدسكتابقسمتواپسیندر. ببریمپيواقعیّتاینبھمقّدسكتابنخستین
نبّوتكالمكھراكسھرزیرا18: » شویمميمواجھالھيھشدارھمینباما19–18: 22
كتابایندرمكتوببالیايخدابیفزاید،آنھابركسياگركھدھمميشھادتبشنود،راكتاباین
ازرااونصیبخداكند،كمچیزينبّوتاینكالمازكسيھرگاهو19. افزودخواھدويبررا

.»كردخواھدمنقطعاست،نوشتھكتابایندركھچیزھایيازومقّدسشھرازوحیاتدرخت
ایجادتغییريآندركھنداردحقكسي. باشیمداشتھایمانكتاباینكلماتیكایكبھبایدما51

.كند
كوتاهپسرانھشكلبھكھاستموھایيمنمنظور،بگیریمنظردرراكوچكمسئلةیك52

موھايزنیككھزمانيمننظرازوليشود،ميانتقادموردایندرمنازھمیشھ. شوندمي
اگر. استاشتباهدراوباشد،دادهانجاممقّدساعمالچقدركھكندنميفرقيكندميكوتاهراخود
نخواھندمھمچنداناودیگراعمالشود،ظاھردیگراخالقيغیرپوششھریاشلواركبازني
خداكالماززنيچنینمننظرازوليبكند،ھمموعظھحتّيوبخواندسروداستممكنبود،

الھيقانونواویكبھكھكسي. باشدداشتھمثبتيشخصیّتكھھمچقدرھر،استكردهعدول
منظور] مترجم-یعقوبرسالةبھكنیدرجوع[ استگذاشتھپازیرراقانونكلّیةكندميتجاوز

.جملھھرفقطنھاستكالمازكلمھھرمن
ازكتابنبّوتِ ھیچكھبدانیدنخسترااینو. «كردتفسیرايسلیقھرامقّدسكتابتواننمي53

بایدما. بگذاریماحترامآنكلماتیكایكبھبایدما) 20: 1پطرسدّوم.» (نیستنبيتفسیرخود
كتابكلماتوگذاشتھفراترراپابایدحتّي. باشیمداشتھایمانمقّدسكتابھايواژهیكایكبھ
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بدین،ندھیمتجلّيخودزندگيدررامقّدسكتابمااگر. بسازیممتجلّيخودزندگيدررامقّدس
.كنیمعملخودھايگفتھبھماكھاستالزم. ھستیمایمانفاقدماكھاستمعني
آنھا. بودشاگرداندركازخارجمسائلازايپارهشد،اشارهپیشتركھطورھمان54

مسیحازمردمبقیّةكردند،ميعملگفتندميكھچھآنبھآنھا. داشتندایمانولينداشتندتوضیحي
آنھا،بگیریمالگوآنھاازبایدما. آوردندایمانآنبھوماندنكلمةباشاگردانوليشدند،جدا

دروباشیمداشتھمقّدسيكتابایمانبایدما. نكیندتوّجھبقیّھروشبھ. ھستندماسرمشق
.كنیمرفتارخوداعترافوایمانباھماھنگي

بھمقّدسكتابدرزیراآمدميانسانپسرعنوانبھبایدعیسيكھباشیدداشتھخاطربھ55
ازتومیانازرااىنبيخدایت،یھوه،. «استشدهاخبارموسيرتبةھماينبيظھور

)15: 18تثنیھ.» ( بشنویدرااوگردانید،خواھدمبعوثتوبراىمنمثلبرادرانت،
زمانيمقطعآندرعنواناینزیرا. كندمعرفيخداپسرراخویشتنتوانستنميعیسيپس56
راخویشواقعيھویّتخود،نبّوتيحركاتباوبودانسانپسراونبودكالمباھماھنگيدر

وبودندسایھآنھا. پوشیدندعملجامةمسیحزندگيدرقدیمعھدھاينمونھھمة. كردآشكار
.واقعیّتمسیح
داوودپسرايكردميفریادوشدهروانعیسيدنبالبھفینیقي-سوريزنآنكھزماني57
پسرخداوندا،: گفتراويفریادكنانآمده،بیرونحدودآنازكنعانیھزنناگاه. «كنرحممنبر

. نكرداعتنایياو) 22: 15متي.» ( استدیوانھسختمندخترزیراكنرحممنبرداوودا،
. نداشتداوودپسربھنسبتحقّيھیچاوكھاستآنامرایندلیلبدانید؟رادلیلشخواھیدمي

پدرمقامدرنیزمنخانم. نداردشوھرعنوانبھمنبھنسبتحقّيھیچمندختركھطورھمان
دختراوانجیلگفتةطبقزیرا،استمنخانمودختراواینوجودبا. ( نداردحقّيمنبھنسبت

بھخطابكھپولسحرفبھراآنبتوانشاید،استنامفھومپرانتزداخلعبارت) [ .استمن
ھیچطبیعيعالمدرولي] مترجم–كندميادا15–14: 4قرنتیاناّولدرقرنتسكلیساي

بھبارتیمائوسولي. نداشتحقّيھیچ،یھوديغیرزناینو. نداردمنپدريمقامبھنسبتحقّي
.داشتحقداوودپسربھنسبتیھوديیكعنوان

شروعھنگامبھرادایتھاتيماجراي. كنیداستفادهدرستشكلبھكلماتازبایدشما58
داشتھیادبھخوبيبھراماجرااینشماھمةكنمميفكر. داریدیادبھمنخدمتسّوممرحلة
كلماتخداحضوردربایدشما. دادارائھصحیحزماندرصحیحجوابخواھراین. باشید

قومیعنيخاصانش. آمدنبيیكیعنيانسانپسرمقامدرابتدادراو. ببریدكاربھراصحیح
خداپسرمقامدرزمانآندراو. شدنازلالقّدسروحسپس. كردندمصلوبرااواسرائیلبني

عنوانبھمسیحكلیسا،دورةھفتدر. بودالقّدسروحواقعدر. استروحخدازیراگرفتقرار
داوودتختبرداوودپسرعنوانبھويسالةھزارحكومتدروليكند،ميعملخداپسر

الئودكیھدورةتااوكھباشیدداشتھیادبھ. بودخواھدداوودپسرزمانآندراو. كندميجلوس
اینك20. « كنندميبیرونخودشكلیسايازرااوسپس. شودميدادهنشانخداپسرعنوانبھ
باوآمدخواھمدراونزدبھكند،بازرادروبشنودمراآوازكسياگركوبم؛ميایستادهدربر

تختبركھدادخواھمويبھرااینآید،غالبكھآن21. منبانیزاووخوردخواھمشاموي
داردگوشكھھر22. نشستماوتختبرخودپدرباویافتمغلبھمنكھچنانبنشیند،منبامن

لوقادركھبعديمرحلةدر) 22–20: 3مكاشفھ.» ( گویدميچھكلیساھابھروحكھبشنود
. شودظاھرانسانپسرعنوانبھدوبارهبایداو،استشدهتشریح37–22: 17

37
بذرھمانكالم. داشتقراركالمفرازبرشكینھنور،قدیمعھددركھباشیدداشتھیادبھ219

پاشیدهعھدصندوقرويبرنیزخون. كندميتولیدراایماندارانبرايتقدیمينانكالم. است
بھاشاره[ بخشدميزندگيكالمیعنيذّریّتوگندمدانةبھكھاستآبيھمانخون. شدمي

و14: » گفتعیسيكھطورھمان] مترجم- شودميمتجلّيایماندارزندگيدركھاستكالمي
تا15شود،كردهبلندبایدنیزانسانپسرچنینھمنمود،بلندبیاباندررامارموسيكھچنانھم
قدراینراجھانخدازیرا16. یابدجاودانيحیاتبلكھنگردد،ھالكآردایماناوبھكھھر

حیاتبلكھنگرددھالكآورد،ایماناوبركھھرتادادراخودیگانةپسركھنمودمحبّت
)16–14: 3یوحنّا.» ( یابدجاوداني

باعثگشتجاريصخرهازكھآبي. شودجاريآبآنازتازدصخرهبھبیاباندرموسي220
.شدجاريمسیحعیسيبطنازاستكالمكنندةتطھیرآبھمانكھخون،. شدقومجاننجات
ساختھ،طاھركالموسیلةبھآبغسلبھراآنتا: »خوانیمميچنین26: 5افسسیاندر221

»نماید،تقدیس
پرتوكالمبرشدهميظاھرشكینھجاللكھشودميآننتیجھوبخشدميزندگيبذربھآب222

افرادتنھاكھباشیدداشتھیادبھ. آیدميوجودبھمابرايتقدمھنانترتیببدینوكندميافكني
فراترراپاكھافراديبرايكھكندميثابتمسئلھاین. داشتندراناناینخوردناجازةخاصي

جاللدارد،قراركلمھكھجایيدریعنياند،شدهحاضرويمقّدسحضوربھوگذاشتھپردهاز
راخویشوعدةوتابدميكالمبرالقّدسروحقدرتیعني،شكینھجالل. شودميظاھرشكینھ
.سازدميمحقق
ابدبھتاواستغروببدونخداوندجاللآنجا،امگذاشتھمكاشفھپردةازفراترراپامن223
تابد،مي
،ھللویاه،ھللویاه224
،ھستمپادشاهپیشگاهدرمن225
.اوحضوردر،باري226
واندافتادهھاپرده،بلھ. اندشدهنھادهكناربھھستند،خزپوستجنسازكھقدیميھايفرقھ227
اینككھبینمميرایافتھتجلّيكالم. كنممينظارهراخداوندوامشدهشكینھجاللوارداینكمن

استشدهحاصلكالمازراشكینھناندارند،ایمانكالمبھكھفرزندانيبینممي. كندميرشد
بسیاري. بریمميسربھباشكوھيبسیارعصردرما! زیباستچقدر. كنندميرشدوخورندمي
اینآنشرایطوليكندرشدبایدكالماین. ایدشنیدهاستشدهضبطقبالً كھراداوريپیغاممااز

كند،ميلمسراقلبيدھدميراايوعدهخداكھزمانيآنگاه. شودكاشتھنیكوزمیندركھاست
.نشودمحققاووعدةكھاستممكن
درچنانھمسالپنچوبیستطولدرابراھیم. نشستانتظاربھسالبیستوصدیكنوح228

كھكنیدميمالحظھ. بودكافيآنھابراياینوبوددادهوعدهچنینخدا. بودموعودپسرانتظار
بارانیكظھوراشثمرهبود،پسریكاشثمره. دادثمروكردرشدایمانآببركتبھكالم

.استبودهطوفانزا
آبستنايباكره: «بودگفتھنبيزیرا. شدميآبستنبایستميكھكردتولیدايباكرهكالم229

دیگرولباسزمانآندخترانازخیلي. نبودشكيھیچجايپسبود،گفتھخدا.» شدخواھد
شدهتأییدنبيیكعنونبھاشعیاسخنزیرابودند،كردهمھیّارابچھتولّدبراينیازموردوسایل

.بودحّجتآنانبرايخدا،جانباز
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بدینوبودكردهمالقاتراآتشینستوناو. بودمكاشفھیكصاحبشد،صحنھواردموسي
نیزرامقّدسكتابدیگرسفرچھارموسي. كردبازگواوبرايراپیدایشحوادثخداترتیب
راآتشینستونخداواقعدر. كردمالقاتآتشینستونیكصورتبھخداباموسي. استنوشتھ

.بودكردهاختیارحجابیكعنوانبھ
راوقایعشرحشاھد،مقامدرشاگردانبقیّة. كردمالقاتعیسيبادمشقراهدرنیزپولس214

پرداختمطالعھبھسالسھمّدتبھوشدعرببھاو. بودمكاشفھصاحبپولسوليدرآوردند،
اوبرايكھبودمطلبياین. استجدیدعھدعیسيھمانقدیمعھدخدايكھدریافتترتیببدین

رؤیايپادشاه،اغریپاسايوقتآن: «گویدمي19: 26اعمالدرخاطرھمینبھ. شدمكشوف
.»نورزیدمنافرمانيراآسماني

دراكنونھمشد،نازلمقّدسكتابنویسندگانبركھآتشینستونھمین! كنیدفكرخوب215
نھایتبيبایدبابتاینازكند،ميتفسیررامقّدسكتابوداردحضورمامیاندراینجا

من. استخدابھماانتصاببرمحكميدلیلوشودميماتسلّيمایةحقیقتاین. باشیمسپاسگزار
گنجمنميخودپوستدرشاديازمن. كنمميوجد،امشدهمنتصباوبھساعتایندركھایناز
. باشممنتصبغیرهوپرزبیتریھامتدیستھا،باپتیستھا،بھتاباشممنتصباوبھدھمميترجیحمن

.داردحیاتياھمیّتياستمكاشفھوشكینھجاللحاويكھكلمھبھبودنمنتصب
اوازپیغاماینكھكردتأییدكاراینبااو. شدظاھرمامیاندرمرئيشكلبھآتشستون216

پیغاماعالمازپیشكھباشیدداشتھیادبھ. بوددادهانجامسیناكوهدرراكارھمیناو. است
خاطربھ. كردھدایتمصرازخارجبھرااسرائیلودادبشارتقومبھراكالمموسي،حقیقي
یكدرخدا. بوددادهرخآنھاشدنمھروفرماندهنزولازقبلرخدادھااینكھباشیدداشتھ
اوخودكھكردثابتترتیببدیناو. كردميحركتاسرائیلبنيپیشاپیشوشدهنازلآتشستون
. استكردهصحبتآتشینبوتةیكدرخداباكھبودشدهمّدعيموسي. استفرستادهراموسي

راآتشستونماھمعصرایندر. استساختھمخاطبراويخداكھبودگفتھقومبھپیشتراو
او. كردتفسیرراخودگفتةبلكھشدمتكلّمتنھانھاو. گفتراسخنھماناو. دیدیمخودمیاندر

حقپیغامپذیرفتنبرايمردم. استحقیقتعینكھكندثابتتارساندظھوربھراخودگفتة
داشتھیادبھولي. بپذیرندرااونخواھندعمدبھكھاینمگرندارند،ايبھانھوعذرھیچدیگر
عمداً اگرراستيمعرفتپذیرفتنازبعدكھزیرا: »استآمده26: 10عبرانیاندركھباشید

»نیست،باقيگناھانقربانيدیگرشویم،گناھكار
بازمابرايراكالمتاشدفرستادهماعصردركھآتشيستونھمانكھبیاوریدخاطربھ217
و«20: 28متيوعدةاو. پذیردنميتبدیلوشودنميعوضخدا. استخدافیضازاین. كند

تاروزهھرمناینكو. كنندحفظامكردهحكمشمابھكھرااموريھمةكھدھیدتعلیمراایشان
آمده،شاگردانشپس«12: 14وعدةطورھمینو.» آمین. باشمميشماھمراهعالمانقضاي

بھاو. سازدميمحققرا.» دادنداطّالعراعیسيرفتھ،وسپردندخاكبھبرداشتھ،رااوجسد
.» شودظاھرانسانپسركھروزيدربودخواھدمنوالھمینبر«30: 17لوقادرخودقول
نبيایلیّايمناینك5: « كندميصدقنیز6–5: 4مالّكيدربارةمطلباین. كردخواھدعمل

بھراپدراندلاوو6. فرستادخواھمشمانزدخداوندَمھیبوعظیمروزرسیدنازقبلرا
لعنتبھرازمینوبیایممبادابرگردانید،خواھدپدرانسويبھراپسراندلوپسرانسوي
.برگردانداصليكالمسمتبھرامردمایمانكھاستدادهوعدهاو.» بزنم
سنّتھا،بھنسبتامروزكھاستمابرپس. سازدمكشوفمابرراخویشتنتامرداوباري218

.كنیممنكشفدیگرانبھراحقتابمیریمخودمذاھبوھافرقھ

9
روزھايازروزيكھداشتخواھیدآرزوكھآیدميایّامي: گفتخودشاگردانبھو22«59

جاست،فالنیافالندراینكگفت،خواھندشمابھو23. دیدنخواھیدوببینیدراانسانپسر
دیگرجانبتاشدهالمعآسمانزیرجانبیكازكھبرقچونزیرا24. مكنیدآنتعاقبومروید

الزماّوللیكن25. بودخواھدچنینھمخودیومدرانسانپسرشود،ميدرخشانآسمانزیر
شد،واقعنوحایّامدركھچنانو26. شودمطرودفرقھاینازوبیندبسیارزحماتاوكھاست
شوھروزنونوشیدندميوخوردندميكھ27بود،خواھدنیزانسانپسرزماندرطورھمان

ھمو28. ساختھالكراھمھآمدهطوفانشد،كشتيداخلنوحچونكھروزيتاگرفتندمي
مشغولعمارتوزراعتوفروشوخریدوآشامیدنوخوردنبھكھشدلوطایّامدركھچنان

ھمھوباریدآسمانازگوگردوآتشآمد،بیرونسدومازلوطچونكھروزيتا29بودند،مي
آندر31. شودظاھرانسانپسركھروزيدربودخواھدمنوالھمینبر30. ساختھالكرا

دركھكسيوبرداردراآنھاتانكندنزولخانھدراواسبابوباشدبامپشتبركھھرروز
راخودجانخواھدكھھر33. آوریدیادبھرالوطزن32. برنگرددچنینھمباشدصحرا
بھ34. داشتخواھدنگاهزندهراآنكندھالكراآنكھھروكردخواھدھالكراآنبرھاند

خواھدواگذاردهدیگريوبرداشتھیكيبود،خواھندتختیكبرنفردوشبآندرگویمميشما
و36. شدخواھدواگذاردهدیگريوبرداشتھیكيكنند،دستاسجایكدركھزندوو35. شد
ويجوابدر37. شدخواھدواگذاردهدیگريوبرداشتھیكيباشند،مزرعھدركھنفردو

.» شدخواھندجمعكركسانآنجادرباشدالشكھجایيھردر: گفت. خداوندايكجا: گفتند
اینبااّما. داوودپسروخداپسر،انسانپسر: داردوجودكاملھماھنگيمقّدسھكتببین60

یكباما. كندميعوضراخودشكلتنھااو. داریمكاروسرواحدخدايیكباھموارهماوجود
.خدایعني،استشخصیّتیكآناصليبازیگركھداریمكاروسربزرگدرام
بھسامريزنبامالقاتدرعیسي. آمدنبيیكمقامدریعني،انسانپسرعنوانبھاو61

كھدانممي: »گفتسامريزن. كردبازگوراسامريزنگناھانھمةوكردعملنبيیكعنوان
: 4یوحنّا.» ( دادخواھدخبرمابھچیزيھرازبیایدكھزمانيوبیایدبایدمسیحیعنيماشیح

مسیحھویّتازمردمبقیّة. بودبرگزیدهذّریّتیكاوكھزیراشناخترامسیح،سامريزن) 25
.بودندگناھکارابتداازآنھا. نبودندبرگزیدهذّریّتیكآنھانشدند،آگاه
آنھا. كندميعملانسانپسرعنوانبھمازمانتاوسليولوتربا،اصالحاتزمانازاو62

بھپنطیكاستعصرایندرآخر،ایندراّما. اندگرفتھپیشدرغلطيروشھاياسرائیلبنيمانند
.كرداسرائیلكھكردندراكاريھمانآنھا. كردندردراويآنھاوآمدالقّدسروحعنوان

پسرمقامدرسپس. گرددميبرانسانپسرعنوانبھاو. كندميكارچھحاضرحالدراو63
دراو. ایمشدهنزدیكموعودزمانبھحدچھتاماكھایدكردهدقّتھیچ. شدخواھدظاھرداوود

َمھیبوعظیمروزرسیدنازقبلرانبيایلیّايمناینك5« 6–5: 4مالّكيطبقآخر،ایّام
سويبھراپسراندلوپسرانسويبھراپدراندلاوو6. فرستادخواھمشمانزدخداوند
خواھدظاھرانسانپسرعنوانبھ.» بزنملعنتبھرازمینوبیایممبادابرگردانید،خواھدپدران

كلیسابادیگركردند،بیرونرااوكھاینازپس. كنندميتأییدنیزنبّوتھاسایررامطلباین. شد
ھنوزكلیساداخلدرزیرا. زندميدروبردميسربھكلیساازخارجدربلكھندارد،كاروسر

او. كردخاليانسانصورتدرراخویشتنخدا. بیایندبیرونبایدكھھستندايبرگزیدهذّریّتھاي
.كردخاليراخود
تمامبرراخودروحآنازپس: «گویدميچنینآخرزماندربارة28: 2یوئیلدرخدا64

.«ریختخواھمبشر
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كلمھھرانگلیسيزباندرزیرا. بریدميكاربھكلماتيچھكھباشیدمواظببایدشما65

خداابتدادر: »كنیممياستفادهGodيكلمھازمامثالعنوانبھ. باشدداشتھمعنيدوتواندمي
معادل...« الوھیمابتدادر: »گفتبایدواقعدرولي) 1: 1پیدایش.» ( آفریدرازمینوآسمانھا

توانیدميشمازیرا. نیستدقیقمعادلیكاینكھحاليدر،استGodمازباندرالوھیمكلمة
بدانید،خدارابتیكتوانیدميشما. ببریدكاربھنیزدیگريچیزھرتوصیفبرايراكلمھاین
كسيالوھیم. كندنميصدقالوھیمدربارةمطلباینوليبدانید،خداراپیانویكتوانیدميشما

آنیعنيالوھیمولي. یابدوجودخودسازندةازمستقلتواندنميپیانو. استذاتبھقائمكھاست
.ھستھموارهكھ
ایناستممكن»كردافاضھراخود«یا»كردخاليراخوداو«عبارتكھجایيدر66

واژةولي. استنبودهخداخودكھاستكردهخارجخودازراچیزياوكھبیایدپیشتصور
Kenooچشمیادستكھاینیاباشدكردهقيراچیزياوكھنیستمفھومبدینیونانيزباندر

قالبيدرراخویشتناوعبارتيبھ. استتغییریكازصحبتبلكھ. نیستچنیننھ. باشدافتادهاو
آیاتازنباید. شدظاھرمتفاوتيقالبدر. گرفتخودبرجدیدينقابیعني! ... آمین... ریخت
یكباھموارهمابلكھشدهخارجاوازالقّدسروحنامبھدیگريشخصكھكرداستنباطچنین
كھ... كلمة. [ كندميعوضراخودقالبنیازھاوشرایطاقتضاءبھبناكھداریمكاروسرنقش
بربازیگركھبودنقابيمفھومبھابتدادراستشدهترجمھشخصبھفارسيھايترجمھدر

خودبھرافردمعنينھایتدروگردیداطالقبازیگرنقشبھسپس. دادميقرارخودچھرة
مطرحنخستھايسدهالھیدانانچھآنباكند،ميمطرحبرانھامبرادرچھآنعبارتيبھگرفت

بھتاریخطولدر... مفھومدركھاستتحوليدراساسيمشكل. نداردتفاوتيچندانكردند،مي
.شددستگیرتانمطلباصلآیا] آمین. آمدوجود
انساندرخداكھاستزیباچقدرتصویراین. شمادرمسیح،ریختانسانھادرراخوداو67

الوھیّتپري. كردایفابزرگدرامآندرخداكھاستنقشھایيآنازیكياین. شدساكنایماندار
ودّوم،اّولشخصبـاواقعدرما. بودخدایگانةاوبود،خدااوبود،ساكنمسیحعیسيجسمدر
پسدرپروردگار. استخداھمانكھشخصیّتیكبابلكھ،نداریمكاروسرتثلیثسّومیا

.آمدبشریّتمالقاتبھبشريحجابي
كردهتصدیقروح،دروشدظاھرجسمدرخداكھاستعظیمدینداريسرباالجماعو«68

باالجاللبھوآوردهایماندنیادروكردهموعظھاّمتھابھوگردیدمشھودفرشتگانبھوشد
)16: 3تیموتائوساّول.» ( شدبرده
،استرفتھكاربھ"خدا"كلمةكھمامقّدسھايكتابازجاھردركھباشیدداشتھیادبھباید69

ومكانوزمانكھیھوه. شدساكنمامیاندروگرفتتنالوھیمزیرا. است"الوھیم"منظور
خدانزدكلمھوبودكلمھابتدادر. «كردندلمسراويمادستھايوشدانسانكند،ميپررافضا
)1: 1یوحنّااّول.» ( بودخداكلمھوبود
كرد،آشكارمابھراخویشتنشكلبدیناو. استخلقتبزرگدرامدرخداوندروشاین70

.متفاوتشخصیّتيقالبیكدریعني
موجودیكحددرتنھامادركتوان. استواقفامراینبرخداو،ھستیممیراموجوداتيما71

قادرانسانكھچھآنیعنيشود،ميدادهمابھكھاستاطّالعاتيبھمحدودمادانش. استمیرا
واحدخداكھكنیماقراروبپذیریمباید. پذیرفتایمانبابایدراچیزھابقیّة. استآنھضمبھ

.استخداگفتةاینزیرا،داریمایماناصلاینبھصورتھربھما. است

35
شماھویّتباشید،آمریكاشھروندشمااگر. شدیمھویّتھمويبا،یافتیمتعمیداودر.» نماییممي
كشوراگر؟استاینازغیرآیا. گرددميبرشماكشوربھشماھویّت. گرددميبركشوراینبھ

آنذلّتدرباشد،ذلّتاگركھطورھمانھستید،شریكآنسرافرازيدرباشدسرافرازشما
شھروندانشما. ھستیدآمریكایيشما. گیردمينشأتكشورتانازشماھویّت. بودخواھیدشریك
.ھللویاه. ھستیدآمریكامتّحدةایاالتكشور
گذاشتھمنحساببھاوحركتاینكرد،عبورDelaweseازواشنگتنجورجكھزماني206
. بودماوكناردرمنكرد،ميزندگيلینكنابراھامكھزماني. استحقیقتعیناین. شودمي

وھستمآمریكایيمن. بودمآنھابامنبرافراشتند،... درراپرچمكشوراینسربازانكھزماني
منشد،كشیدهذلّتبھانقالبزماندركشوراینكھزماني. گرددميبرآمریكابھمنھویّت
.ھستمآمریكایيیكمنزیرا. بودمذلّتاینشریك
دركشوراینكھزماني. گرددميبراوبھمنھویّت،مسیحيیكمقامدرترتیبھمینبھ207

ھمینبھھستمآمریكایيیكمنزیرا. بودمذلّتاینشریكمنشد،كشیدهذلّتبھانقالبزمان
كھزماني. ھستماوشریكواقعدرمن. گرددميبراوبھمنھویّت،مسیحيیكمقامدرترتیب

. بودمموسيباشد،خارجمصرازموسيكھزماني. بودماوكناردرمنشدكشتيواردنوح
براوبھمنھویّتوبودماوبامن. ھللویاهشكر،راخداباري. بودمكرملكوهبرایلیابامن
نسبتوخودبھنسبتدنیا،بھنسبتزمانآندرمن. شریكمجلجتابراومرگدرمن. گرددمي
،پنطیكاستروزدر. كردمقیامويباقیامشكوهباصبحآندرو. مردمسنّتھايھمةبھ
كھچھآنھردرمن. داشتمحضورآنجادرشد،نازلشدیدباديچونالقّدسروحكھزماني208
.ھستیمويمرگشریكماومردماودرمن. آمین. ھستاوزیرا،ھستممن. داشتمحضوربود
افتخارخودكشوربھآمریكایيیكعنوانبھمن. استمنوضعیّت،مملكتاینوضعیّت209
رابودنآمریكایيذلّتھستمحاضرمن. باشمشریكآنذلّتدرحاضرمحالعیندرو،كنممي

،بپذیرمرامسیحعارتماماشتیاقباتاحاضرمآنازبیشترولی. استحقیقتعیناین. بپذیرم
.باشمشریكاوباكھاستاینمناشتیاق
كردهاستھزاءرامسیحكھمردميازدستھآنشدند،میدانوارددوبارهرسوالنكھزماني210

كھپذیرفتندافتخارباآنھابودندكردهاونثارراكلماتترینزشتچھاگرو. خندیدندآنھابھبودند
ھویّت. ھستمآنھاازیكيكھھستمخوشحالامروزنیزمنو. بكشنددوشبررامسیحنامعار
.گرددميبازاستمسیحھمانكھخداكلمةبھمن
شکلاوصورتحسببرماھویّت. شویمميمتّحدويبایابیمميتعمیداودركھزماني211

اوكلمةمن. ھستممسیحدرمن. شویمميمنصوبخداخودبھیعنيكلمھبھما. گیردميشكل
حالبھفرقيچھبیابدتجلّيمكاشفھدركلمھایناگرپرسیدميكھاین. استكلمھاوچون. ھستم

. ھستمآنازجزئينیزمنواستشكینھجاللھمانعیسيكھاستاینمنپاسخکند؟میمن
.آمین
ِسرھايگذشتھدركھآسمانيآورپیغامھمان. شوندميمكشوفعصرایندرخدارازھاي212
كھآتشيستونآن. دھدميانجامماعصردرراكارھمین،استكردهآشكارقومبھراخدا

دمشقراهدرپولسباكھاستآتشيستونھمان،استنوشتھراقومعھدوفرستادهراموسي
علّتاینبھپولس. بیاورددركتابتبھراجدیدعھدتاداشتآنبرراپولسوكردمالقات
.كردمالقاتراآتشینستونخودباكھشدمكاشفھصاحب

كھزمانيوليدرآوردند،كتابتبھراخودزمانحوادثدیگر،شخصیّتھايویوسف213
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.» آمدندقِْپُرسبھدریاراهازآنجاازورفتندسلوكیّھبھشده،فرستادهالقّدسروحجانبازایشان

زیرا. اندبودهعیسيباكھبخوانندآنھادرتوانستندميمردم. بودندشدهنوشتھھاينامھحقیقاً آنھا
مردمبراياینوبودیافتھتجلّيآنھاجسمحجابپسدردیگرعبارتبھوآنھاطریقازعیسي

تجلّينیزآنھادر،داشتحضورموسيدركیفیّتھمیندركھمسیحواقعدر. بودشدهملموس
.بودیافتھ
دركلمھقالبدرخدا. بودگرفتھتنخداقوليبھكھبودمفھومبدینموسيدركلمھتجلّي200

او. نشدعوضاوذاتوكلمھولي. كردعوضراخودحجابتنھا،خدا. بودگرفتھتنمسیح
نامبھقالبيازاو. دھدميتغییرراخودظاھرتنھااو. استھمانابداآلبادتاوامروزدیروز،
سرانجامو. گرفتقرارغیرهویوسفداوود،،موسيچونقالبھایيدراو. گرفتقرارموسي
پريِ تماميجسم،جھتازويدركھ«،استشدهدادهتعلیم9: 2كولسیاندركھطورھمان

مطلبكھامیدوارم. بودخداھماناوولي. شدساكنانساندرالوھیّتپري.» استساكنالوھیّت
.كرداختیارراحجابي،مناسبتبھبنااّما،استخداھماناو. باشیدكردهدركرا
دربلكھلوترزماندرتنھانھاو. بودكردهاختیارراحجابينیزاصالحاتزماندراو201

واقعھآنازپیشولي... شودميظاھركاملیّتدرآخرزماندرو. شدظاھرنیزبعدياعصار
دركھسازدخاطرنشانوكنداعالمراكالمداردوظیفھنبياین. شودبرانگیختھنبيیكباید

كلیساتاشودبرداشتھدیگريگامھايچھبایداكنونوشدانجامكلیسادرپیشرفتھایيچھگذشتھ
دھندهتعمیدیوحنّايكھطورھمان. شدخواھدزایلنیزاینولي. دھدتشخیصراخودموقعیّت

ھردراو. آمدخواھداستكلدركلكھآنآنگاه« .گردمناقصمنوشودافزودهاوباید: »گفت
. استكردهظاھرراخودمادورةوپنطیكاستعصر،وسليلوتر،دركاملصورتبھايدوره

.تامظھوریك
یوسف. بودشدهنازلاوبرزمانآندرخداكالمزیرابود،كلمھخویسعصربرايموسي202

برايیوسف. بودشدهنازلاوبرزمانآندرخداكالمزیرابود،كلمھخویشعصربراي
كھزماني. شودميمحسوبمسیحازنقصيبيتصویریوسفواقعدر. بودكلمھخویشعصر
. شدميمحققاودستبھبایدبشریّتنجاتوفدیھنقشةمحققزیرابود،تامكلمةاوآمد،عیسي

ما. بودندموعودكالمآنازجزیيتنھاآنھا. بودنشدهمحولایلیایایوسف،موسيبھوظیفھاین
ازتوانستندتنھاآنھاشد،نميمربوطآنھابھنقشھكلتحقق. ھستیمنقشھایناتمامشاھداكنونھم

اودرالوھیّتپريكھعیسيظھورازپسكھاستخاطراینبھ. بدھندخبرآیندهدرآنتحقق
زیرا. بدھیمخبردیگريشخصظھورازوبودهآیندهراهبھچشمتوانیمنميدیگرمابود،ساكن

اینازخدانقصبيوكاملمكاشفة. استخداتامنجاتنقشةمحورومركزخداكلمةاین،موسي
.كردكمآنازیاافزودچیزيمكاشفھاینبھتواننميچنینھم. استقرار
.بودكاملآمدوقتياوو. آیندهآنسایةجزنبودندچیزيانبیا،ھمة203
متعدداقسامبھَسلَفزمانِ دركھخدا1: » بخوانیمھمبارا2–1: 1عبرانیاندرھمباز204
وساطتبھمابھآخرایّامایندر2نمود،تكلّمماپدرانبھانبیاوساطتبھمختلفطریقھايو

»آفرید؛راعالمھااووسیلھبھودادقرارموجوداتجمیعوارثرااوكھشدمتكلّمخودپسر
بھنیزسرانجاموكردصحبتانسانھابابودندانبیاھمانكھزیاديحجابھايپسازخدا205

ما. شدگذاشتھنمایشبھپردهبيجلجتادرخداپسر. شدمتكلّممسیحعیسيیعنيخودپسرواسطة
آموختھسخنانبھنھكنیمميبیاننیزراآنھاكھ«13: 2قرنتیاناّولاساسبركھطورھمان
جمعروحانیھاباراروحانیھاوآموزدميالقّدسروحچھآنبھبلكھانسان،حكمتازشده

11
ازاينشانھھیچزیراببیند،راموعودپسرتوانستنمياوشد،چنیننیزابراھیمبراي72

زایلتوانایننیزابراھیمدر. بودمردهسارهرحم. ماھانھعادتحتّينبود،سارهدرحاملگي
وعدةبھابراھیموجوداینبا. بوددادهدستازراحیاتتولیدقدرتسارهھمانندويبود،شده
خداكھداشتایماناصلاینبھوستودميراخدااو. داشتمقتدريایماناو. نكردشكخدا

.استقادر
ولي! دانمنميمنشد؟خواھدمحققچگونھاین. باشیمداشتھایمانيچنینبایدنیزماامروزه73

.باشدكافيبایدمنبرايھمینشد،خواھدانجام،استگفتھخداچون
دنیابھپسركھآنازقبلیعني،معیّنزماندرخدا؟كیستنامرئيوبزرگشخصیّتاین74

او. بوددیدهمبھمنوریكدرپیشتررااوابراھیم. آمدزمینبھانسانيقالبیكدرشخصاً بیاید،
اّما. داشتويازبسیاريمكاشفاتوبودشنیدهراالھيصدايبود،دیدهرؤیاھادرراخدا

وكردصحبتخدابااو. كردمالقاتانسانيقالبيدرخداباموعود،پسرآمدنازپیشابراھیم
راخویشتنبشريحجابيپسدرخدا. كرداستقبالنوشیدنيوخوراكباآسمانيمیھمانایناز

.بودكردهمخفي
انسانھامابیندرخدامرئيحضوركھبودترتیباینبھ. استبودهخداھمیشگيروشاین75

در: »استآمدهچنین1: 1یوحنّادر. گرفتتنخدایھوهوشدمكشوفجاویدكلمة. شدمیسر
كلمھ. شدكلمھالوھیموبودالوھیمابتدادر.» بودخداكلمھوبودخدانزدكلمھوبودكلمھابتدا

.شدالوھیم
تجلّیاتباراخودوجوديغنايكھداریمكاروسرواحدشخصیّتیكباھموارهما76

كھاستچیزيصفت. استصادقالھيصفاتدربارةامراین. گذاردمينمایشبھگوناگون
مفھومایزد،كلمةدر. بودیھوهتنھااو. نبودایزدیھوه،خدا،. داریدخودفكرودروندرشما

.شدوگفتخدا. بودوياندیشةدرچیزھمھ. بودیھوهالوھیم،او. استنھفتھنیزنیایش
اشتباھي. آیدميدرنمادینبھمادیدگانمقابلدرمكاشفھتاپیدایشازكھاستتصویرياین77
در. نمودندحسراوجودشوكردندلمسرااودستھا،گرفتتنالوھیم. نداردراهآندر

عالمبنیادازپیشكھملكوتشھروندانھمةونشستخواھدتختبرالوھیمسالھھزارحكومت
.آمدخواھنددراوگرداگردبھاند،شدهبرگزیده

خودازمتفاوتيصدايبایدناقوسيھر. اندازدميناقوسسازندةیكیادبھمراموضوعاین78
تركیبدرجةكھتفاوتاینبااّماكرد،مياستفادهايمشابھموادازآنھاھمةدراو. دادميبیرون

دستآنجاواینجابھاو. كندميعملچنیننیزخدا. بودمتفاوتمختلفناقوسھايدرمواداین
بھرامطلوبنتیجةكھاینتاكندميبلنددیگريچیزدوبارهوكندميبرجستھراچیزيزند،مي

و. ساختآشكارانبیاطریقازآتشستونیكدرراخویشتنوشدنازلاو. بیاوریددست
.بودخداھماناو. گشتمتجلّيخداپسردرسرانجام

جاللتاجاللازوكمالتاكمالازراخودخلقت،دقیقوپيدرپيمكاشفاتباپروردگار79
راخویشتناعصارخاللدرپروردگار. استگرفتھقراررونديچنیندركلیسا. دھدميسوق

بھآنھا. كندميیادخدایانعنوانباآنھاازكالمبلكھنبودند،نبيتنھاآنھا. شناسانیدانبیاواسطةبھ
. ساختميمتجلّيراخودآنھاپسدرخداكھبودندجسمانيقالبھايآنھا. بودندخداكلمةواقع
جوابدرعیسي34: »گفتخودمخالفانبھخداوند. كردندميتكلّمخداوندكالمبھآنھازیرا

اگرپس35ھستید؟خدایانشماگفتممنكھاستنشدهنوشتھشماتوراتدرآیا: گفتایشان
آیا36گردد،محوكتابكھنیستممكنوخواندخدایانشد،نازلبدیشانخداكالمكھراآناني
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گفتمكھسببآنازگویي،ميكفرگوییدميبدوفرستاد،جھانبھكرده،تقدیسپدركھراكسي
)36–34: 10یوحنّا( »ھستم؟خداپسر
چنینبركالم. شناساندميراخویشتن،نبيیكپسدرخداكھیابیمميدرترتیباینبھ80

بلكھ. نیستندبیشحجابيانبیازیرا. بودندخداانبیاكھنیستاینمنظور. شدمينازلانسانھایي
گذارتأثیرخداكالماندازةبھتواندنميانسانيكالم. بودخداكلمھودارمنظرمدراكلمھمن

حضورواقعدر. باشدداشتھحیاتيتأثیرتواندنميانسانكالمكردید؟دركمرامنظورآیا. باشد
.آفریدمياقتداركھبودكلمھآنپسدرخدا
در. راخویشصورتبلكھنكرد،عوضراخودذاتاو. بودبشريقالبدرخداكلمةاو81

دراوكھزمانيپس.« استھمانابداآلبادتاوامروزدیروز،او: »استآمده8: 13عبرانیان
،كلمھ،كلمھ. استھماناعصارھمةدراونیافتتغییريھیچاواقدسذاتآمد،بشريھیأت
.كلمھ
منوشدایجادمنموقعیّتدرتغییري. بودمشوھریكفقطزماني. شدچنیننیزمنبراي82

ھمانمن. نكردمتغییروقتھیچاّما. شدمبزرگپدرآمددنیابھمننوةكھھمزماني. شدمپدر
.بودمگذشتھدركھھستمشخصي

اینھمةدراّما. كنیدميحركتپیريسمتبھبلوغازوبلوغبھجوانيازشما،طبیعتدر83
بزرگپدرراسالھپانزدهجوانیكتواننمي. كندميتغییركھاستشماظاھرفقطتحوالت
سالھا( زمانگذربا. بگیردصورتتحولياوظاھردربایدچون،نیستممكناین. كردخطاب

باھموارهماكھاستآنواقعیّتولي. شودميھمبزرگپدرسرانجامویابدميتغییراوشكل) 
.استنشدهجدیديشخصاو،داریمكاروسرنقشھمان
شكليبھراخویشتن،آتشستونعصردراو. كردعملچنینخودقومبارابطھدرنیزخدا84
خداپسرعنوانبھالقّدسروحعصردر. شدچنیننیزعیسيعصردر. دادنشانخویشقومبھ
وبشناسندرااوقومشكھداشترواچنینودادنشانشیوهاینبھراخویشتناوداوود،پسرو

.كردميعملحجابيپسدرخدااتّفاقاتاینھمةدر
محققرافدیھصلیبدر،عیسيحجابدرخدا. استخداھمیشگيمكاشفةشیوةاین85

خودبرنقابيپس. استابديحالتایندرزیرابمیرد،روحعنوانبھخدانبودممكن. ساخت
صورتبھاوبودالزم. خداصورتبھنھاّمامرد،واقعبھاو. كردتجربھرامرگوگرفت
آیا. برگشتخداپسرعنوانبھ،پنطیكاستدرروزاو. كندتجربھرامرگانسانپسریعنيپسر،

.شھرتطریقازنھوليآمد،ميدنیابھانسانيجسمیكدربایداو. گویمميچھمنكھفھمیدمي
.كندميتأییدراماذّریّتدربارةماپیغاممطلباین86
ضروري. بودميتربزرگنبيیكازبایدمسیح. كنیدتأملكميگذشتھانبیايزندگيدر87

ازراقومتابیایددنیابھدوشیزهیكازمسیحبودالزم. بیایددنیابھباكرهیكازعیسيكھبود
كنیدرجوع. ( بودجنسيارتباطیكحاصلقبليآن. گناهپادزھربود،پادزھراین. كندآزادلعنت

بلكھجنسيخواھشیكحاصلنھاو. كندميثابترامطلباینعیسيتولّد) مارذّریّتپیغامبھ
یھوهنقاباو. كردایفاآخربھتاراخودنقشبزرگدرامایندرخدا. بودباكرهیكازشدهزاده

.شودكاملصلیبدرخدافدیةعملتازدخودبھراعیسينقابوبرداشترا
كھگفتندفیلیپسبھآنھا. ببینندراعیسيخواستندیونانیانكھاستآمده21: 12یوحنّادر88

. بودندبزرگيمردانآنھا. بودندايفرھیختھمردمیونانیان. ببینیمراعیسيخواھیمميماآقااي
یونانیانفرھنگوقلمنظراز. شدندخدامجذوبمریختپّةبرپولسپیغامواسطةبھیونانیھا

33
چنانھماوبگذارندفراترپردهاینازراپاتوانندنميكھكسانيبراي. استپنھانخزپوست
.استشدهمخفيخزپردةپسدرآنھانظرازاو. استمخفي
كردهمستورآنپسدرراخویشتنخداكھباشیدحجابيیاپردهھمانشماكھصورتيدر193

اگر. ھستیمحقازجزئيباشیممسیحدركھزمانيتا. بودشدهخداازجزئيواقعدر،است
یوحنّادركھچنان. ھستیممسیحبدنازجزئيباشد،ساكنشمادرماپرجاللامیداین،مسیح

مسیح.» كردخواھدنیزاوكنمميمنكھكارھایيآوردایمانمنبھكھھر: »استآمده12: 14
.شماستدراوكھدانیدميشمااّما،استپنھانایمانانبيچشماز
نامھازمنظور؟چیستنامھازمنظور. ھستیدشدهنوشتھنامةشماكھگویدميمقّدسكتاب194

وشدهنوشتھكالمشمادیگرسخنبھیا. ھستیدمكتوبكالمشما،عبارتيبھ. استمكتوبكالم
كنیداّدعاتوانیدنميشما. بشودكسرآنازیااضافھکالماینبھنبایدچیزھیچ. ھستیدیافتھتجلّي

بھچیزيزیرا. باشدمكتوبكالمخالفبرشماعمليزندگياّماھستیدشدهنوشتھنامةیككھ
.شودكمآنازیااضافھكالم
دادهانجامجالبيكاروي. استنوشتھ) الئودكيكلیساي( عنوانباكتاب،وايليدكتر195

چاپبارآخرینبرايچاپازقبلراكتاباینما. شدخواھدمنتشرزوديبھكتاباین. است
مكاشفھدربرانھامبرادرگفتند،وآمدهايعّدهكھبودیممحتوادربارةبحثمشغولما. كنیممي
آسمانازآوازيآنگاه. بنویسمكھشدمحاضرگفتند،سخنرعدھفتچونو: »استآمده4: 10

رعدحرفاینمحتوايآیا.» منویسراآنھاوكنُمھرگفتندرعدھفتچھآن: گویدميكھشنیدم
زماندر،ننویسوكنمھرراآنشد،گفتھیوحنّابھآنھادربارةوشنوانیدندراخودصدايكھ

مراقبوليرسد،مينظربھجالببسیارمسئلھایندادم،جوابمن؟نھیاشدخواھندبازآخر
،ننویسراآنشدگفتھیوحنّابھكھباشیدداشتھیادبھ. كنیدميصحبتچیزيچھدربارةكھباشید

.بماندمختومكتابدرآخرایّامتابایداینكھاینسخندیگربھ
ھمھاینبابرانھامبرادرگفتند،منبھبودندھمالھیدانچندآنھامیاندركھبسیاريافراد196

رادیگرمقّدسكتابیكتوانیدميراحتيبھكردید،كسبقومبرايخداونددرشماكھايتجربھ
.استكردهبازگوشمابرايراخویشكالمخدازیرا. بنویسید

كردميسعياوواقعدر. باشدطورایناستممكن،گفتمافراداینازیكيجوابدرمن197
این. آیدبرنميمنازكاراینكھاستاینحقیقتوليدادم،ادامھچنینمنپس. بیاندازدگیرمرا

اوبھ. ھستیدشرایطواجدكاراینبرايشمادارید؟كمچیزيچھمگرپرسید،منازشخص
پرسید،منازادامھدراو. شودكمآنازیااضافھمقّدسكتاببھايكلمھھیچنباید،دادمپاسخ
شد؟خواھددادهكسيبھشنوانیدندراخودصدايكھرعدھفتاینمكاشفةآیاباشدطورایناگر
یااضافھچیزيخداكالمبھكھاستاینمثلباشد،چنیناگرچون. آقایانخیرگفتم،جوابدر
.شودكم
شدهمبرھنمطلباینصّحتمھرھفتمكاشفةباباالخص. استآمدهكالمایندرچیزھمھ198

خداروحشود،خارجكالماینازتوانیدنميشماكنید؟ميدركآیا،استكلمھھماناو. است
. كندبیناراايعّدهوكورراايعّدهتاگیردميقراركالمدربلكھشدنخواھدجداكالمازھرگز

شدهنوشتھنامھیكشماكھاستمعنيبدینشماعملكنید،تحریفراكالماینمعنيشمااگر
شما. كرداضافھخداكالمبھراچیزيتواننميزیرا. نیستیدآدمیانجمیعشدةخواندهومعروف

.باشیدخدایافتةتجلّيكالمحكمدربایدواقعدر
پس: »بخوانیمرا4: 13اعمال. كنیمبیانترروشنمثالیكذكربارامطلبایناستبھتر199
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عادالنوانبیابساگویمميشمابھآینھھرزیرا17. شنوندميكھزیراشماگوشھايوبینندمي

شماپس18. نشنیدندوبشنوندشنوید،ميچھآنوندیدندوببینندبینید،ميشماچھآنكھخواستند
درچھآنوآیدميشریرنفھمید،راآنشنیده،راملكوتكلمةكھكسي19. بشنویدرابرزگرَمثَل
بركھآنو20. استشدهكاشتھراهدركھآناستھمانرباید،مياستشدهكاشتھاودل

لكنو21كند،ميقبولخشنوديبھالفورفيشنیده،راكالمكھاوستشده،ریختھسنگالخ
آید،وارداوبركالمسبببھايصدمھیاسختيھرگاهواستفانيبلكھندارد،خوددرايریشھ

وبشنودراكالمكھاستآنشد،ریختھخارھامیاندركھآنو22. خوردميلغزشساعتدر
نیكوزمیندركھآنو23. گرددثمربيوكندخفھراكالمدولت،غروروجھانایناندیشة
شصتبعضيوصدبعضيشده،بارآوروفھمدميراآنشنیده،راكالمكھاستآنشد،كاشتھ

)23–4: 13متي.» ( آوردميثمرسيبعضيو
مطلباین. كردخواھندسلوكایماندرمّدتيايدستھآورد،نخواھندایمانافرادازبعضي190

خواستندميآنھا. كندميصدقبودنداوپیروسالدویانیموسالیككھمسیحشاگرد70دربارة
انجامبرايقدرتيچھازوچگونھمسیحكھبدانندخواستندمي. كنندكشفمسیحدرراچیزي

بودندكنجكاوشاگرداناینو. كنندپیدارامسیحترفندخواستندميآنھا. كندمياستفادهمعجزات
رازدنبالبھنفر70اینكھاینخالصھ. نھیااستدستاینازچیزيیاجادوگرمسیحآیاكھ

. بودندزدهشگفتبشناسندرامردمافكارتوانستميمسیحكھاینازآنھا. بودندمسیحقدرت
آنھابھوكردمعرفيآسمانيفرديراخودمسیح. كردندپیداراخودسؤاالتپاسخسرانجام

استسختكالماین: «گفتندپسنداشتندراحقیقتاینشنیدنطاقتآنھاولي. استكلمھكھگفت
بودندھایيدانھھمانجزوآنھا. شدندجدامسیحازكھبودشكلبدینو.» بشنودراآنتواندميكھ
.كردندرشدخارھامیاندركھ
نوعسھماجماعتھردر. كندميپیداربطكردمعنوانقبالً كھمطلبيآنبھداستاناین191

ايدستھ. حقیقيایماندارانوایمانانبيكنند،ميتقلیدراایمانكھافراديابتدا. داریمایماندار
ھستندایمانبيكھكساني. ھستندگروهترینخطرناكاینھاباشند،داشتھایماندارظاھراستممكن
خودكاردنبالبھسپسوبخندندشماسخنانبھاستممكنتنھابلكھرساندنخواھندشمابھآسیبي
واقعاً افراداین. نیستنداّمانمایندمیایماندارانراخودكھباشیدافراديمواظببایدشما. بروند

.ھستندخطرناك
پسرگوشتبایدشماگفتمسیحكھزماني. استشدهتشكیلحقیقيایماندارانازسّومدستة192

ولي. كردندجداراخودراهترتیباینبھو. شودنميكھاینگفتند،ایمانانبيبخوریدراانسان
ایماندارانولي. بودندمسیحكناردرچنانھمبودند،ایماندارظاھردریھودامثلكھافرادي
53.  « بوددشوارآنھابرايحقیقتاینھضمچھاگرآوردند،ایمانمسیححرفبھحقیقي
رااوخونونخوریدراانسانپسرجسداگرگویمميشمابھآمینآمین: گفتبدیشانعیسي

جاودانيحیاتنوشید،مراخونوخوردمراجسدكھھرو54. نداریدحیاتخوددرننوشید،
خونوحقیقيخوردنيمن،جسدكھزیرا55. برخیزانیدخواھمرااوآخرروزدرمنودارد
مندرنوشد،ميمراخونوخوردميمراجسدكھھرپس56. استحقیقيآشامیدنيمن،
كسيچنینھمھستم،زندهپدربھمنوفرستادمرازندهپدرِ كھچنان57. اودرمنوماندمي
چنانھمنھشد،نازلآسمانازكھنانياستاین58. شودميزندهمنبھنیزاوبخوَردمراكھ
.» ( مانَدزندهابدبھتابخوردراناناینكھھربلكھُمردند؛وخوردندراَمنّ شماپدرانكھ

كالمخدايھمانخدا،كھیابیدميدرشودبرداشتھسنّتھاپردةكھزماني) 58–53: 6یوحنّا
ازمندرسايپردهپشتدرچنانھمخدا،مردمنظرازولي. كندميحفظراخودكالماو. است
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آنھاایمانوكیشوجود،اینباولي. داشتخاصيعظمتیونانملّتباري. بودندجھانسرآمد

.بودیوناناساطیربر
پس. بودجالبآنھابرايداشتاشرافآیندهبروبودبیمارانشفايبھقادركھمرداین89

بھآنھا. استنھفتھآندرظریفيمطلبكنید،دقّتنكتھاینبھخوب. شدندويمالقاتخواستار
یعنيدیگرشاگرديوفیلیپسآنگاه. ببینیمراعیسيخواھیمميماآقااي: گفتندصیدابیتفیلیپس

.كردندراھنمایيمسیحنزدبھراآنھااندریاس
رااونتوانستندوليكیستمسیحكھببینندبودندآمدهآنھا! كنیددقّتبیشترعیسيپاسخبھ90

. بودداشتھنھانراخویشتنخودھیكلدرخداواقعدروليدیدندميراعیسيظاھراً آنھا. ببینند
.بودبشريحجابیكپسدرخدا
نمیرد،افتدميزمیندركھگندمدانةاگرگویمميشمابھآمینآمین: »گفتآنھابھعیسي91

)24: 12یوحنّا.»       ( آَوَردبسیارثمربمیرداگرلیكنماندتنھا
فراازپیش. كندتركراخاكيكرةاینویابدجاللانسانپسركھرسدميفراساعتيآن92

.ببینیدرااوتوانیدنميشماساعتاینرسیدن
خدا. بودزدهخودبرنقابياوكھاستایندلیلشببیند؟راعیسيتوانستندنميآنھاچرا93

حضورآنجادراو. ببیننددراخدایيكھبودندآنخواستاریونانیان. بودزدهخویشبرنقابي
بھ. بودگرفتھقرارآنھابینماحجابيوايپردهزیراببینند،راويتوانستندنميآنھاولي،داشت

كسھیچبگویند،توانستندميمردم! بودپنھانانسانيحجابيپسدرخداكنید،دقّتمسئلھاین
رامردياینجادرماوجوداینباباشد،خداكھاینمگربدھدانجامراكارھااینتواندنمي
ولي. كننددركتوانستندميحداینتافقطآنھا. شودميظاھراوطریقازخدااعمالكھبینیممي

كاراینھموارهخدا. استنھفتھمطلققادرخدايانسانيظاھراینپسدركھبفھمندنبودندقادر
.استكردهرا
وامروزدیروز،او! «بفھمیدمراحرفكنیدسعي. داشتحضوربشريھیكلیكدرخدا94
راخودخدا. كندميمخفيدنیاازراخویشتناو،حجابیكپسدرخدا.» استھمانابداآلبادتا

: گفتآنھابھعیسياّما،ببینیمرااوخواھیمميماگفتند،یونانیان. سازدمينھانانسانیكدر
افكارتانھمةبھنسبتشماتااستضروري. بمیردوبیفتدزمینبرگندمدانةیككھاستالزم«

.»بشوییددستخودھاياندیشھتمامازبایدشما. بمیرید
خونشنوشیدنوگوشتخوردندربارةعیسيكھراچیزيتوانستند،نميشاگردانچھاگر95

. بودندشدهپذیرارامرگمسیحدرآنھا. بودندمردهخودافكاربھنسبتاّماكنند،دركبود،گفتھ
دركھببینندتوانستندميآنھا. داشتندباوررااوچنانھماّمابودندخوردهشكستظاھراً چھاگر
ولي. بودشدهمخفيخداپوشید،ميلباسمردمبقیّةمانندوكردميصحبتآنھاباكھانسانيپس

آنانبینمسیحجسمانيبدنآنھانظراز. ببینندراخداانسانيظاھرایندرنبودندقادریونانیان
.بودكشیدهايپردهخداو
تیررسازخارجاوبود،كردهپنھانآنانبصیرتازراخودانسانيظاھریكدرخدا96

انسانياو،ايعّدهگمانبھ. ببینندراخداتوانندميبرگزیدگانتنھا. استوبودبشريبصیرت
یكدرراخودپروردگار. دیدندمياودرراالھيكبریایي،برگزیدگانكھحاليدرنبود،بیش
باچھآنتاشودميباعثایمانولي. ھستنددرستدیدگاهدوھر. بودكردهمستقرانسانيبدن

تنایندرخدا. داردباورھمیشھایمان. شودھویداشمابر،نیستلمسودركقابلشماحواس
برخداقدیمعھددر. شودظاھرخداتاشدپارهمیانازپرده. داشتايپردهحكمتناینوبود
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قدسپردة. آمین،داشتمينھانرااوايپردهكیفیّتایندروفرمودميجلوسرحمتتخت

وليداردحضورخداكھدانستندميآنھا. كردميمخفيمردمنگاهازراخداجالل،االقداس
.ببینندتوانستندنمي
ایدكردهدقّتمسئلھاینبھھیچآیا. نشدظاھرآنھابھدیگر،آتشستونكھباشیدداشتھتوّجھ97
ظاھردیگرمسیحظھورزمانتاكرد،مخفيپردهپشتراخودآتشستونكھاینازپسكھ

.بودپردهپسدرخدا. نشد
قیاموشدندفن،مرگازپس. گردمميبازخدابھوامآمدهخدااز،گفتزمیندرعیسي98

آتشستونبود؟قرارچھازموضوع. شدظاھرپولسبردمشقراهدرآتشستونھمان،مسیح
دراكنوناوبود،مخفيپردهیكپسدراوزمانآنتا. بودشدهخارجاالقداسقدسپردةپشتاز

كھايپردهوقتي،تسلیمروزدر. شودميظاھرجھانبربشريحجابیكپسدراو؟كجاست
.گشتھویداھمھبررحمتتختشد،پارهبود،كردهپنھانعمومدیدازراخدا
رحمتوفیضخدا،استممكنچطوركھنیستھضمقابلیھودیانبرايحاضر،حالدر99

فیضبخشندةنتوانستندگذشتھدرآنان. سازدجاريما،چوننادانيافرادوبرگنھكارانراخود
در. داشتقراررحمتتختپشتخدا. بودكردهپنھانآنانچشمازراخوداوزیراببینند،را
.شدميھالكجادركرد،ميراپردهازعبورقصدكھكسھر،زمانآن
آنپسدرخدا. پرداختخواھیمآنبھدیگرايلحظھچندكھاستنھفتھدرسياینجادر100

اّمابگذارد،پردهازفراترراپایشخواستكاھنانازیكيپسرروزي... كردميحركتپرده
ھمآن،اعظمكاھنجزبھ( شوداالقداسقدسواردنداشتحقكسي. شدھالكلحظھھماندر
)سالدرباریك
در. بودحقیقتازايسایھتنھابودچھھر. بودندادهانجامرابشرفدیةكارخدازمانآندر101
پیدامفھومزمانيتنھاكاملبخشش. شودبرداشتھكھآنبدونشد،ميپوشیدهفقطگناهزمانآن

خاطرھمینبھ،نداشتقدرتيچنینبزھاوگوسفندانخون. شودبرداشتھوكندهگناهكھكندمي
آنآستانةازوكردميجسارتكھانسانيھرو. كردمينھانپردهیكپسدرراخویشتنخدا

آنعیسيكھھنگامي،مسیحشدنمصلوبزماندراّما. شدميھالكدمدر،گذشتميپرده
ازپایینتاباالازراپردهخود،وفرستادرعدوآتشخداكشید،راآخرنفسشدهپنھانخداي
راآنكھبودندآنازكورتریھودیانولي. شدھویدارحمتتختترتیببدین. كردپارهدومیان

.بفھمند
.» ماندميبرقرارایشاندلبرنقابيخوانند،ميراموسيكھزماني: »گفترسولپولس102

ھمگانبرصلیببرخداوشدپارهمیانازاالقداسقدسپردةكھزماني،خواھرانوبرادران
وضعھمینبھنیزیھودیانغیركھداردامكانآیا. شدندمبتالكوريبھیھودیانگردید،آشكار
. كردندتجربھراخداپسركلیساياعصارآنھا. ترسمميوضعاینازمنخدایاباشند؟شدهدچار
از،استگرفتھرامادیدجلويپنطیكاستزمانازپسكھسنّتھاپردةاینھا،فرقھامروزولي
سنّتھايوبرداشتراپردهاینخدا. استشدهتماممعجزاتدورة: گفتندمردم. شدپارهمیان

مصلوبرااودوبارهتاشوندميآمادهآنھااینك. شدگذاشتھھمگانمعرضبھ،شدهپارهكلیسایي
آنجادررااوحضوربایدآنھا. گردیدآشكارھمگانبرحجاببيخدايكھحاليدر. كنند
دانشكدةكدامازاوگفتند،مردایندیدنمحضبھ. شدميمانعبشريھیأتاینوليدیدند،مي

ورفتفرواوپھلويبرنیزهكھزمانيباشید،داشتھیادبھ؟استشدهالتحصیلفارغالھیات
االقداسقدسپردةشدیدبرقيورعدوشدواژگونمعبددرقربانيكرسيشد،جدااوازروح
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انكاررامسائلاینكھباشیمايفرقھعضوتوانیمميبازآیا،باشكوهحقیقتاینتجربةوشناخت

حقیقتعیناین. بگویدسخنوكندحركتحقباھماھنگكھندارمسراغراايفرقھمن. كندمي
آندركلیسا42كھرسیدمشھريبھكردمشروعراخودبشارتيسفرھايكھزماني. است

بابشارتيجلساتاندازيراهدروبكنندپذیرایيماازكلیساھااینكھبودمنطقي. داشتوجود
اینازايدستھ. نشدندھمكاريبھحاضرآنھاازكدامھیچكھبودعجیبولي. كنندھمكاريما

. نكردندمنبھاعتنایيھیچسنّتگراكلیساھاي. دارداعتقادجاودانيامنیّتبھاوگفتند،ميكلیساھا
مارذّریّتبھاوكردند،اّدعاھمبرخي. دھدميتعمیدعیسينامبھاوگفتند،ميكلیساھاازبعضي
3پیدایشدرمقّدسكتابشد؟اینازغیرآیا. استاساسبيتعلیمیكاوكھحاليدر. دارداعتقاد

«.گذارمميويذّریّتوتوذّریّتمیاندروزنوتومیاندرعداوتو: «گویدمي15: 
خوشحالبابتاینازما. بپوشاندراكالمنیستقادردیگروشدهپردهكھاستاینواقعیّت189

برداشتھكالمجلويازسنّتھاپردةكھزماني. ببینندمردمتاشدمكشوفكالمواقعیّت. ھستیم
مازندگيدر) 9: 14یوحنّا» ( .استدیدهراپدردیدمراكھھر: «گفتمسیحچھآنشود،مي

مكشوفكالمكھوقتيدانیدمیھیچ. ھستندیكيكلمھوخداكھایدكردهدركآیا. شودميمحقق
درچنینھمو.» كنیدتفحصراكتب: »گفت39: 5یوحنّادرعیسي. آیدميپیشچھشودمي

کارھاياگر. بیاوریدایماننیزمنبھداریدایمانخدابھاگر: »استآمده11–1: 14یوحنّا
اینبھدھمميانجامراخودپدركارھاياگرولي. نیاوریدایمانمنبھندھمانجامراخودپدر

كھوقتيباري.» ایددیدهراپدرواقعدربینید،ميمراوقتي. ھستیمیكپدرومنكھاستخاطر
اینبھمتجلّيكلمة. استخدا،كلمھ. ایددیدهراپدرخدايواقعدرببینیدرایافتھتجلّيكالمشما

فقط. سازدميمكشوفحقیقيایماندارانبرراآنوداردميبرراخودكلمةخداكھاستمفھوم
بكارید،نامساعدزمینیكبرراگندمبذراگر. كننددریافترامكاشفھاینتوانندميایمانداران

در. بزندجوانھگندمتاباشدداشتھباربريقدرتكميبایدزمین. كردنخواھدرشدوقتھیچ
انسانقلبدربارةمسئلھاین. كندرشدكھداشتانتظارتواننمينزدجوانھگندمدانةكھصورتي

گفتھعیسي. زدنخواھدجوانھشودكاشتھاشتیاقبيقلبیكدركھكالمي. كندميصدقنیز
سبزآنھاافتندميخارھامیاندربذرھاازبعضي. استافتادهجادهكناردركھرابذرھایياست،

ھافرقھسنّتھا،تأثیرگذاريدربارةمطلباین. كنندمیخفھراآنھاخارھازودخیلياّماشوندمي
بیفتندنیكوزمیندركھبذرھایيولي. كندميصدقاسميمسیحیانمیاندرزندگيودلواپسیھاي

. « استگفتھخداملكوتوضعیّتدربارةرامثالاینمسیح. شوندميبرابرصدوآورندميبار
بربعضيو5. خوردندراآنآمده،ُمرغانوافتادراهدرقدريپاشید،ميتخمچونو4

و6نداشت،عمقزمینكھچونشد،سبززوديبھافتاده،نداشتزیادخاككھجایيسنگالخ
وشدریختھخارھامیاندربعضيو7. خشكیدنداشتریشھچونوبسوختبرآمدآفتابچون

وصدبعضيآورد،بارشده،نیكوكاشتھزمیندربرخيو8. نمودخفھراآنكرده،نموخارھا
بھآمده،میشاگردانشآنگاه10. بشنودداردشنواگوشكھھر9. سيبعضيوشصتبعضي

اسراردانستن: گفتایشانجوابدر11راني؟ميسخنمثلھابھاینھاباجھتچھاز: گفتندوي
شوددادهبدوداردكھھرزیرا12نشده،عطابدیشانلیكناست،شدهعطاشمابھآسمانملكوت

اینھاباجھتایناز13. شدخواھدگرفتھاوازھمداردچھآننداردكھكسياّما. یابدافزونيو
درو14. فھمندنميوشنوندنميوھستندشنواوبینندنميونگرانندكھگویمميسخنَمثَلھابھ

نظروفھمیدنخواھیدوشنیدخواھیدسمعبھ: گویدميكھشودميتماماشعیانبّوتایشانحقّ 
سنگینيبھگوشھابھوشدهسنگینقوماینقلبزیرا15. دیدنخواھیدونگریستخواھیدكرده،
دلھابھوبشنوندگوشھابھوببینندچشمھابھمبادااند،نھادهھمبرراخودچشمانواندشنیده
كھزیراشماچشمانحالبھخوشالیكن16. دھمشفاراایشانمنوكنندبازگشتوبفھمند
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بلكھنیستمكتوبسخنیكتنھاخداكالممانظراز. بینیمميراروشنایيعینبلكھبینیمنميرا
بھشاديازمملودليباما. ھستیماودرما. استشدهتبدیلمازندگيدرملموسواقعیّتیكبھ
كھشودميمطرحسؤالاین. ھستیمخودزندگيدركلمھیعنياوتجلّيشاھدما. داریمتعلّقاو

بشريحجابیكپسدرخداوندكھاستاینپاسخش؟استپنھاندیگرانچشمازخداوندچرا
.استكردهپنھانایمانانبيدیدگانازراخود
درباشدداشتھتعلّقكلیسایيتشكلیكبھبایدمسیحيھر،گفتالھیاتدكتریكپیشچندي184

بھاّما،ھستممسیحيمنگفت،اوبھپاسخدردیگريشخص. نیستمسیحيصورتاینغیر
؟چیستبارهایندرشمانظر،استدادهشفاھمسرطانازمراخدا. ندارمتعلّقايفرقھھیچ
.بدھدانجامراكارھمینبتواندكھبدھیدنشانمنبھراايفرقھ
راماعصربرايموعودكلمةیعنياوحقیقيایماندارانھمةنیزامروز. ھستیممسیحدرما185
آنبتوانیمكھامیدوارماستمھمبسیارسخنایندرك. استكردهمتجلّيراخویشتنكھبینندمي
در. بینندميپردهبيراخداھستند،كالمدركھحقیقيایماندارانھمة. بپذیریموكنیمدركرا

ھمةمقابلدرپردهبدونخدا. استرفتھبینازوشدهپارهخداوایمانداربینحائلپردةواقع
كھاستاینبُعداینبھرسیدنالزمة. كندميمتجلّيراخویشتناو. استایستادهایمانداران

ازبتوانیمبایدما. برداردمیانازوكندپارهرافرقھوسنّتمندرسپردةخداكھدھیماجازه
وكشیدهشماچشمانجلويراپردهھموارهمردمزیرانیستدیگريراهشویمخارجمحیط

اینجادرواستشدهمكتوبكالمایندرحقیقتولي. نیستندمھمزیادمسائلاینگفت،خواھند
.استیافتھتجلّيمامیاندر
روشنایيكھاستگفتھخداكھدانمميمنبگوید،وببیندراآفتابنخواھدمرديكنیدتصور186

،برومزمینزیربھخواھمميمنپسندارد،وجودروشنایيكھاستاینواقعیّتولي. بشود
دادهدستازراخودعقلفرداینكھگفتخواھیدحتماً شما. ببینمراروشنایيخواھمنميچون
ایمانآنبھخواھدنمياّماببیندراآنتجلّيوخداوعدةتواندميكھكسيدربارةمطلباین. است

ایناوفرقة. كشدميحقیقتاینمقابلدرايپردهمذھبكھدلیلاینبھچرا؟دانیدمي. بیاورد
.پوشاندميپردهباراحقیقت
بھباالازرااالقداسقدسپردةوبرداشتھراخودآتشینشمشیرخدا،تسلیمروزدرولي187

. كندمياستفادهشمشیرھمینازنیزماعصردراو،خداستشمشیركالم،. كردنیمدوپایین
استخداشمشیركھكالمدربارةمابلكھ،نیستالمسائلتوضیحیكیااعتقادنامھیکازصحبت
درراخداشماآنگاه. كشدميپایینبھخودجایگاهازراپردهاینشمشیراین. كنیمميصحبت

. استباشكوھيمنظرةچھ. استیافتھتجلّيخودكالمدركھداشتخواھيخوددیدگانمقابل
آنبااليدرراخداشمشیراگرولي. خوردميدردچھبھكندپارهراچیزينتواندشمشیرياگر

فردیكدستدرشمشیراینكھدانیدميھیچ. برندميخوبكھشویمميمتوّجھبدھیمقرارپرده
وكندميبازراراهاودارد؟قرارببرد،راقدیميپردةكھ،استیافتھمأموریّتكھشدهمسح
برايموعودكالمیعني،اوستكالمازصحبت. شودميظاھرھمھجلويدربزرگیھوةخدا

عصروعدةیعنيشمشیرخودخدا. استقرارگرفتھمامقابلدرماعصركلمةاینكو. ماعصر
او. ھستندمردودھافرقھخدادیدازكندميپارهرافرقھومذھبپردةوداردميبرراحاضر

چنانھمآتشینستونكھكندميثابتاو. داردحضورمامیاندركھكندميثابتوآیدمي
.داردحضور

. برویمدیگريشخصنزدبھتوانیمميھمبازآیا،شكوهباچنیناینايمنظرهدیدنازپس188
ازپس؟بیاییمدركلیسایكعضویّتبھتوانيميھمبازمسیحكلیسايدرخودتولّدازپسآیا
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ازكورتریھودیان. بودشدهآویختھداربھجلجتادرماخدايبود؟افتادهاتّفاقيچھ. كردپارهرا
بازوببینندرااوتوانستندنميآنھاوليبودكردهآشكارراخویشتناو. ببینندرااوكھبودندآن
.ھستندكوركھچراببینند،توانندنميھم
كھدانیمميما. دادنشانزنداندرپطرسوپولسبھراخود،آتشستونقالبدراو،سپس103
ودادهنشانراانسانپسركھھستیمآتشستونآنراهبھچشمما. گرددبازآخرایّامدربایداو

روندیكاینشد،خواھندراندهكناربھھافرقھوزایلسنّتھا. كردخواھدظاھرراحیاتكلمة
.شدخواھدچنین،استناپذیراجتناب

ایّامدراومگر. كردراكاراینابتدادركھروحيھمانكرد؟خواھدراكاراینروحيچھ104
: استگفتھ9: 3متيدرنبيآنكھباشیدداشتھخاطربھكرد؟چنیندھندهتعمیدیوحنّايوایلیا

قادرخداگویمميشمابھزیرااست،ابراھیمماپدركھمدھیدراهخودخاطربھراسخناینو«
كھنكنیدفكر"گویدمياوكھزمانيآیا.» برانگیزاندابراھیمبرايفرزندانسنگھااینازكھاست

كنید؟ميدركرامنظورش." نداردارزشيچیزھااین،دارمتعلّقدستھآنیاگروهاینبھمن
پردهاینكببینید. سازدآشكارراخویشھویّتوبرداشتھخویشچھرةازحجابتواندميخدا

.شودميپارهمیانازچگونھ
اینازنكردنعبورامروزبود،مرگبابرابر،االقداسقدسپردةازعبور،گذشتھدراگر105

برايراھيسنّتھاپردةمیانازنتوانیدشمااگر. آمین. آوردميارمغانبھرامرگكھاستپرده
بھمحكومبریزید،فروخدابامالقاتبرايرامذھبيوايفرقھدیوارنتوانیداگروكنیدبازخود

دورامروزاّما،داشتدنبالبھرامرگاالقداسقدسحریمبھورود،گذشتھدر. ھستیدمرگ
الھيرحمتتخت. كندميتولیدرامرگ،استشدهآشكارھمگانبركھرحمتتختازماندن

.خدابرجالل. شدپارهدومیانازپرده. داردقرارھمگاندسترسدر
خویشتناو. استرازیكاینكند؟رحمناپاكگناھكارانمابرخداكھداشتامكانچگونھ106
،خویشكالموكلمھواسطةبھراخوداو. استشدهھویداامروزاّمابود،كردهپنھانرا

.كندميعیانبشریّتبھرانھانخدايكھاستكلمھاین. استخدا،كلمھ. ساختمكشوف
تخت،مسیحمرگزماندرتوانستندميتردیدبيبودند،شناختھراخداكالممردماگر107

چرا. یافتندميدررااودانستند،ميراخداكالماگربود؟كسيچھمرداین. ببینندرارحمت
دمدر،گذاشتميپردهازفراترراپاكسھركھباشیدداشتھخاطربھشد؟پارهمیانازپرده

او. بوددیدهراخداجالل،موسي. ببیندرااوتوانستنميمعموليانسانھیچپس. شدميھالك
درغلطیدهانسانیكپشتتوانستندمردمجلجتادرولي. دیدراانسانیكپشتكرد،نگاهچون
رارحمتتختكھبودمایلخدا. بوددیدهراويموسيكھبودانسانيھماناو. ببینندراخون

بھباالازراآنخدا،دست. گشتپارهمیانازھیكلدرپردهخاطرھمینبھوكندآشكارآنھابر
برمسیحعیسي. بوددادهقرارھمگاننگاهمعرضدرراخویشتنخدا. كردپارهدو،پایین

.ببینندكھبودندآنازكورترمردموليبود،شدهمیخكوب،استرحمتتختكھصلیب
. شدنازلخداپسرشكلبھكلمھ،پنطیكاستروزدر. شودتكراربایدتاریخماروزگاردر108

باپتیستھا،متدیستھا،میاندرامراین. پذیرفتراانسانيتشكلرومونیقیّھدركلیسادرولي
تاوشدندسازماندھيانسانيسنّتھايازتبعیّتبھآنھا. شدتكرارغیرهوپنطیكاستيمشایخیھا،

خدابرجاللولي. اندماندهگشتگيگمایندرامروزبھتاوكردهگمراخودكھرفتندپیشجایي
كالمخداوعدةطبق. كردخواھدمطرحدوبارهراخودكالمآخر،زماندراستدادهوعدهكھ
.شودميبازمامقابلدراو
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انسانھاياگرترتیبھمینبھ. استكسيچھعیسيكھیافتندميدردانستند،ميراكالماگر109

آنگاه،بریمميسربھزمانيچھدرماكھشدندميمتوّجھشناختند،ميراكالمحاضرعصر
.دھندفراگوشخداكلمةبھنیستندحاضرخودخاطرسنّتھايبھآنھاوليشدميبازبرایشانآینده
یھودیانبرايرحمتتختآندیدنشد،پارهاالقداسقدسپردةكھكنیدفكراستممكن110

ایندرحكمتي. نشدپارهدلیلبيرحمتتختپردةكھكنیدفكرداریدحقالبتھ. بودشدهمیسر
امكانآیا؟چیستاستجریاندراكنونھمكھبیداريعلّتكھایدپرسیدهخودازھیچ. بودكار

مھممنبرايشد؟خواھددیدهخدابركتبیداريایندرآیاكند؟پیداگسترشبیداريایندارد
خارجمصرازموسيكھزمانياستمسلمزیرااندكردهپیداحضورنفرچنداینجادركھنیست

.بودندھمايبیگانھافرادآمدند،بیروناوھمراهبھكھجماعتيمیاندرشد
پرسندمي. كندميمتمایزبديازراخوبيیھوهخودكرد؟پیداتجلّيچیزيچھمیانایندر111
خدابلكھحاشا،: »استآمدهچنین4: 3رومیاندر. ھستنددریككدامباپتیستھا،متدیستھا،بین

خودزیراندارد،مفسربھنیازياو. استراستيخدا،كالم...» دروغگوانسانھروراستگو
مامیاندرراخویشتنخدا،. سازدميمتجلّيراخودمفسراو. كندميتفسیرراكالمشاو
.سازدميآشكارمابررانھاناسراركھبینیمميرااوبزرگدستما. سازدميظاھرپردهبي
دستبربایدچگونھكھشدخواھدآشكارپیغامایندر. دارمپیغاميخصوصایندرمن112
.یابدميتجلّيچگونھخداكھاستآمدهپیغامایندر. كنیمدنبالرااوكاروكنیمدقّتخدا
واقعدر،استخاليقضیّھاینپشت،استفاناتیسماین،استبسحماقتگویند،ميمردم113

یادبھ. استفالگیریكمرداین،استشیطانكاراین،استخوابیدهقضیّھاینپشتدربعلزبول
،انجیلواعظانايكلیسا،اي. گفتندرامطلبھمین،مسیحدربارةنیزآنھاپدرانكھباشیدداشتھ
آیا. دارمسخنيشماباخوانید،ميراكتابھااینكھكسانياي. ھستیدشمامنسخنروي
آشكارآندرراخودخداكھراآیات؟بریمميسربھزمانيچھدركھكنیددركتوانیدنمي
اوبتوانندھستندكوركھھمكسانيحتّيتاشكافتمیانازرامعبدپردةاوشناسید؟نميسازدمي
.ببینندرا
كاراینبااو. كندميراكارھمینما،میاندروجمعایندرخودكالمتأییدباامروزاو114

راكاريآناو. كردخواھدكارچھاّمتھاكلیسايكھدانیدميھیچ. سازدميمحققراخودوعدة
پابایدشما... ببیندكھاستآنازكورتربسیاركلیسا. شدمرتكبیھودیانكلیسايكھكردخواھد

.بگذاریدپردهازفراتررا
كھباشیدداشتھیادبھكند؟رحمتكردند،ردرااوكھكسانيبھخداكھداردامكانچگونھ115
مگر. كردآشكاررا،كلمھیعنيبودپردهآنپسدركھراچھآناوكرد،كارچھگذشتھدرخدا

آنعیسيشود،آشكاركلمھكھشدميآنازمانعپردهبود،عھدصندوقدركلمھبود؟كجاكلمھ
.استكلمھھموارهاو. بودكلمھ
سنّتكھزماني. كندميپنھانھادیدهازراكلمھ،سنّتپردةدیگربارحاضر،عصردر116
ھمگانبرراحقیقتوكندميثابتراقضیّھعكسخدا. استقراراینازقضیّھگوید،مي

.ببخشایدراآنھاخدا. بینندنميھمبازآنھاوجود،اینبا. آفتابدلیلآمدآفتابسازد،ميمكشوف
كالمسپسورفتخداحضوربھاّولموسي. كنیممياستفادهمقّدسيكتابنمونةیكازحال117
خروجابتدا. كنیددقّتخوبكنید،توّجھمھمبسیارنكتةیكبھ. آوردخویشعصربرايراخدا
:خوانیمميرا21–20: 19
وخواند،كوهقلّةبھراموسيخداوندوشد،نازلكوهقلّةبرسیناكوهبرخداوندو20«118

29
،كبریایي. استپوشیدهآنھابرچنانھمامراینوببینندنتوانستندكھبودندخودسنّتھاياسیر

راستینایماندارانمنمنظورالبتھ. شودمينازلایماندارانبرشكینھجاللوالقّدسروحقدرت
وليكندميدریافتراخداكالمپذیرشبرايالزمایمانوكنندميدركراخداعملآنھا،است
پنھانچنانھماستشدهسپريمقّدسكتابایّامھستندمّدعيكھكسانيدیدگاهازاموراین
بیروندیگرباالكوچكانايشماولي. ھستنداالقداسقدسحریمازبیرونچنانھمآنھا. ماندمي
.استكردهمكشوفشمابرراخویشتنكاملصورتبھخدا. نیستیدقدسحریماز
تامبرادرو) Fred Sothmann( سوتمنفردبرادراتّفاقبھماازنفرچندپیشروزچند180

برايكھكردعنوانراچیزيواعظ. رفتیمباپتیستكلیسايبھ) Tomsimpson( سونسیمپ
. برگشتندماطرفبھكلیساایناعضايھمة. آمین،گفتیمبلندصدايباھمھپسبود،خوشایندما
وبودیمخوشحالبسیاربابتاینازوبودیمكردهپیدابودآمدهشكینھازپسكھرانانيتّكةما

ايعّده. بودمخفيآنھابرايھنوزاموراین. بودندنفھمیدهآنھا،گفتیمميخودباما. گفتیمآمین
كاملروشنایيخدادرماولي. دارندقرارآنداخلدردیگرايعّدهوھستندقدسحریمازبیرون
مابرايالھيجاللپري. استشدهجمعمابرايقدسوكلمھ،مسیحدرجاللاینھمة. یافتیم

.استشدهمخفيمسیحدر
خودازصبحگاھيجلسةایندركھھیجاناتيخاطربھ. بشكافیمكميرامطلباستبھتر181

منتقلشمابھراپیغاماینخواستميدلمكھبودمّدتھاولي. خواھمميمعذرتشماازدادمنشان
درونيبركاتتمامي. استكلمھدرخداجاللتمامي! ببینید. داشتمبارموردایندرچون. كنم
واقعیّتولي. استمخفيسنّتگراكارمحافظھایمانداراندیدازاموراین. اندنھفتھكلمھدرخدا
خداعبارتيبھشد،خاليبودكھچھآنھرازخدا. داریممسیحدرراچیزھمھماكھاستآن

راپاھستیممسیحدركھمااّما. كنیدتوّجھ... یونانيكلمةمفھومبھ. ریختمسیحدرراخویشتن
اّما. ھستممسیحدرمنگویید،ميشما. ھستیمقدسحریمدراكنونھموگذاشتھپردهازفراتر

ھنوزشماخیر،. ھستیدپایبندقّدیسیھاسنّتبھچنانھمولي. داریدایمانخداسھبھحالعیندر
.استكلمھھمانمسیح. ایدنشدهوارد
زیرا،نیستعجیبشماحرفاین. ندارمایمانمعجزاتوالھيشفايبھمنگوییدميشما182
كلمھدرماواستكلمھھمانمسیح. ایدنفھمیدهچیزيھنوزشما. ایدنگذاشتھپردهازفراترراپا

. كنمانكاررااوحالعیندروباشیممسیحدراستممكنچگونھ. ھستیممسیحدرما. ھستیم
رامطالبيتوانیدميچگونھشماپس. شوداضافھیاكسرنبایدايواژهھیچكھاستنگفتھاومگر

. داردقرارشماگاندیدجلويدرسنّتپردةھنوزكھدھیدمينشانكاراینبا. كنیدكمیااضافھ
بردرراماكھجاللي. شدخواھدحائلجھانعلمايومذھبما،بینايپرده،باشیماودراگر

فكرآنھا. استپنھانچنانھمبیرونیانچشمازكند،ميایجادشاديماوجوددرواستكرده
مسیحدرماكھاستآنواقعیّتولي. ھستیماحمقماكھكنندميفكرآنھا،ایمدیوانھماكنندمي

بھفرداً راكسھركھاستفاعلروحیكھماناینھاجمیعدرلكن«یافتھتعمیداودر،ھستیم
ھمبیرونیان. ایمشدهاوجاللشریكو) 11: 12قرنتیاناّول( .»كندميتقسیمخودارادةحسب
.كنندميانكارراچیزھمھوھستندحریمدرونمتوّجةچنان
چشمازبشريحجابيواسطةبھكھجاللي. باشیماوجاللشریكتاایمشدهدعوتما183
اینولي. اندخواندهكلمھدرزیرا،چیستجاللایندانندميآنھا. استماندهپوشیدهایمانانبي

این. استملموسواقعیّتیكخداجاللمابراياّما. نیستاّدعایاحرفیكازفراترآنھابراي
روشنایي: »گفتخداایمچشیدهراآنكھاستملموسواقعیّتیكبلكھ،نیستحرفیكمابراي

ايواژهما. بینیمميراروشنایياكنونھمو. بودخداوندگفتةاین) 3: 1پیدایش.» ( شودپیدا
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ازازبایدخدا. كنداستفادهفرشتھازكاريچنینبرايخدانبودكھممكنولي. پذیرفتمياسرائیل

.شوددارخدشھاوكالممباداتاكردمياستفادهانسانیك
بھآنھابود؟شدهاسرائیلدیدنمانعچیزيچھ. شدخواھدچنیننیزواپسینروزھايدر173

اودلیلاینصرفبھو.« ايدادهقرارخدامقامدرراخودھستيانسانكھتو: «گفتندميعیسي
آیا. رسدميمابھفرشتگاننھوانسانیكطریقازپیغامنیزماعصردر. كردنداعدامرا

تبدیلكھاو،استشدهگفتھاودربارة. كندنميعوضراخودكالموراھھاخدا. شدیدمتوّجھ
.پذیردنمي
. اندگرفتھقرارگیردميراآنھادیدجلويكھپردهاینمقابلدراسرائیلھماننداّمتھاامروزه174
. شداسرائیلكوريباعثاینو. بودشدهمستترانسانیكدرخدا. اندشدهكوراصطالحبھآنھا
ايعّدهچشمانوبستھايعّدهچشمان. شودميمكشوفدیگريبرحقیقتوشودميكوریكي

.شدخواھدبازدیگر
او»یوناپدرتاسمواستشمعونتواسم: »گفتشمعونبھخطابعیسيھستید؟متوّجھ175
مراكيربّي: «دادجوابنتنائیل«نیستمكرياودركھحقیقياسرائیلياینك: »گفتنتنائیلبھ

بوديانجیردرختزیركھزمانيكندصداراتوفیلیپسكھآنازقبل: »گفتعیسي»؟شناختي
48: 1یوحنّا.« ) ھستياسرائیلپادشاهتو،خدایيپسرتوربّياي: »گفتنتیانیل.« دیدمراتو
–49(
چشمانبود؟چھاینھاھمةحاصل. استبعلزبولاوگفتند،كھبودندھمافراديآنجادر176

بعلزبولشخصاین: »گفتميكاھن. گردیدبستھدیگرشخصيچشمانوشدبازشخصي
بایدماشیحیعنيمسیحكھدانممي: »گفتميچاهكناردرسامريبدنامزنكھحاليدر» .است
،باشينبيیكبایدتونكنماشتباهاگرولياستنشدهمبعوثمابراينبيكھاستمّدتھا. بیاید

وسامریان. استآخرایّامیھودیانبرايایّاماین« .ھستیماوراهبھچشمماوبیایدبایدمسیح
بیایداوكھدانیمميماوبیایدزوديبھبایداوگفت،ميسامريزن. بودندمسیحمنتظریھودیان

.دادخواھدتعلیمراماچنینھمودادهانجامراكارھااینھمة
كورچنانھمكاھناناّما. شدندبازاوچشمان.« ھستمھمانمن: »گفتاوپاسخدرعیسي177

درشود،ميآشكارآنھابرحقیقتوكندميبازراايعّدهچشمان. استانجیلخاصیّتاین. بودند
ایدستھ. داردراگانھدوخصوصیّتاینخداپیغام. بنددميرادیگريايعّدهچشمانكھحالي

وكنندميتحملراآندیگريدستةكھحاليدر. گردندميكورشوند،ميدقیقآفتاببھچوناین
.استاینجادرفرقشروند،ميراهآننوربا
درراخویشتن،الوھیّت. شدتكرارنیزعصرایندردادرخدیگراعصاردركھاتّفاقي178

راخویشتناو. داشتسكونتانبیادركلمھیكعنوانبھالوھیّت. استكردهمستوربشريھیأت
در. راعیسينھوشناختندراموسينھآنھا. كردميمخفيراخودبشريحجابیكپسدر

.بودشدهمخفيخزپوستازايپردهپسدر،سنگيلوحھايبرشدهحككالمباستانيھیكل
یعنيپرده. بودكلمھپردهآنپشت. ھللویاه. بودپنھانچیزيچھپردهآنپشت. بودكھیھوه179
درنیزشكینھجاللوتقدیمينانھاي. بودكردهپنھانطبیعيدیدگانازراكلمھخز،پوستآن

دیدازآنھا. بودشدهمخفيمندرسپردةآنپسدرخداجالل. بودشدهپنھانپردهآنپشت
سبكبھزنانيیامتعصبلقبآنھابھ. استمستتربدانامرایننیزامروزه. بودندمخفيطبیعي
خاطربھخداكھزماني. استپنھانآنھاظاھرپسدركھچھآنازغافل. گویندميغیروقدیمي
قدريبھافراداینبیافكنندنظرقدسدرونبھبتوانندآنھاتاكردپارهمیانازراپردهخودفیض

17
خداوندنزدمبادانما،قدغنراقوموبروپایین: گفتموسيبھخداوندو21. رفتباالموسي
.»شدخواھندھالكایشانازبسیاريكھنمایند،تجاوزحدازكردن،نظربراي
وشدمكتوبكالم. بودشدهكلمھوارداو،بازگشتخداپیشگاهازموسيدیگر،بیانبھ119

دانیممي. داشتخودعصربرايراخداكالم،موسي. گرفتقرارخداحضوردركالمباموسي
و. «درخشیدمياشچھره،رفتميپیشموسيكھزماني. داردكالمعصريھربرايخداكھ

كوهازكھھنگاميبود،موسيدستدرسنگيلوحدووآمد،ميزیربھسیناكوهازموسيچون
ويچھرةپوستاوباگويوگفتسبببھكھندانستموسيكھشدواقعآمد،ميزیربھ

كالم. داشتقرارتجلّيشرفدروبوداودركلمھزیرا) 29: 34خروج.» ( درخشیدمي
دیداز. بودنوشتھموسيحضوردرراكالماینخدا. بودمردمبرايتجلّيشرفدرراستین

. بودكردهپنھانراخویشتن،موسيپسدركلمھ. بودزندهكلمةاو. بودكلمھآنموسي،مردم
متوّجة. داشتمينگھخودچھرةبررانقابآنبایدموسي،كلمھاینتجلّيزمانتا. آمین

مسئلھاین. كندميخودچھرةبرنقابيیاحجابیابد،ميحضورخداكالمجاھرشدید؟منظورم
دراّما. شدميموسيھمان،موسي،یافتميتجلّيكلمھكھزمانيكھباشیدداشتھیادبھرا

ازقبل. داشتخودعصربرايراخداپیغامموسيلحظاتآندر. نبودويدركلمھكھزماني
. بودكلمھباموسيزیرا. برساندضرراوبھچیزينبودممكنشودتمامموسيمأموریّتكھاین
. گرداندندميبرراخودرويبایدمردمشد،مينازلكوهازموسيكھزمانيكھدلیلھمینبھ

پایینكالمباكوهازاو. بودیافتھتبدیلمردیكلحظاتآندرموسيكنند،دركتوانستندنميآنھا
براياووبوداوباكلمھزیرا. بودزدهچھرهبرنقابياوكھشودميمتذكرمقّدسكتاب. آمدمي

.بودكلمھخودمردم
شمابھكھكنیداحساساستممكنبرادران... موسياگر. كنیدتوّجھدیگرينكتةبھحال120

لیكن16« ،استگفتھ18–16: 3قرنتیاندّومدرپولسكھطوريھماناّما. شودميتوھین
كھجایيواستروحخداونداّما17. شودميبرداشتھنقابكنند،رجوعخداوندسويبھھرگاه
درراخداوندجاللنقاببيچھرةباچونماھمةلیكن18. استآزاديآنجااست،خداوندروح
روحكھخداوندازكھچنانشویم،ميمتبّدلصورتھمانبھجاللتاجاللازنگریم،ميآئینھ
قدرتمندچنانآن،جاللزیرابزند،خودچھرةبرحجابيموسيبودالزمكھطورھمان.» است
عصردرتااستالزمترتیبھمینبھشدند،ميكورمردمكردنميراكارایناگركھبود

بامردمموسيزماندركھباشیدداشتھیادبھ. شودمستورحجابيپسدرجاللنیزحاضر
.شدميزایلبایدكھجالليبودند،روبروموقّتجاللي
. شدميزایلروزيبایدجاللآنناگزیرپسبودند،كورروحانينظرازمردمزمانآندر121

در. آمدمحكومیّتحكمبا،بشريشریعتيقالبدرموسي. شدنخواھدزایلھرگزجاللاینولي
كند،ميمحكومراشمافقطشریعت. كردميحكمشریعتبلكھنبودخبريفیضاززمانآن

بازشمابرايرابخششراهفیضولي. داردميبرپردهشمادرونيواقعیّتازتنھاشریعت
.كندمي
چھكلمھ،زمانآندركنیدفكر. شودميبرداشتھكلمھازپردهكھرسدميفراروزي122

بشريھیكلیكدرروحكھباشیدداشتھیادبھ. بماندمستوربایدكلمھ. داشتخواھدايچھره
.استپنھان
دّوم( قرنتیانبھخطابپولس. كردميتكلّمزمینیانبرايداشتزمینينقابي،موسي123

بلكھراحرفنھشویم،خادمراجدیدعھدتادادكفایتھمرامااوكھ«گویدمي) 6: 3قرنتیان
كفایتما) روحكالم( نظريازكھ.» كندميزندهروحلیكنُكشدميحرفكھزیراراروح
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آنوگیردميبردرراحرفروحدیگر،بیانبھ. روحبيحرفخادمنھباشیمروحخادمیافتیم

یادراشریعتشمابودالزم. بودشریعتیكتنھا،داشتموسيچھآن. سازدميآشكاررا
ایناجرايبربایدموسيونكنراآنونكنرااین،نكندزدي،مكنزنا،كھبشنویدوبگیرید

لوحدونھوشودمينازلمازمانموعودكلمةبرروحاكنونھمولي. كردمينظارتشریعت
بھمابرايرابشرياسطورةیكروحسازد،ميحاضرمامیاندررازندهخدايبلكھسنگي

.استشدهپیداومكشوفمادیدگانمقابلدركھراخداحقیقيوعدةبلكھآوردنميارمغان
،بزرگشریعتنزولزماندر. كندمستقرراجاللایناستقادرحجابيیاپردهنوعچھ124

كسياگر. گرفتلرزیدنزمینوشدنازلكوهبرآتشستونیكقالبدركھدیدندرایھوهمردم
موسيكھبودانگیزھراسچنانصحنھ. آمدمياستقبالشبھآنيمرگيشد،مينزدیككوهاینبھ

وليآورد،درلرزهبھراكوهفقطاوحضور،زمانآندر«ھستمترسانولرزانمن: »گفت
درلرزهبھنیزراآسمانبلكھزمینتنھانھخدا،حضوركھاستمقدرچنیناینك،دوستاناي

خودپایھايبرايو13نمایید،استوارراشدهسستزانوھايوافتادهدستھايلھذا12. « آورد
پيدرو14. یابدشفابلكھنشود،منحرفطریقازباشد،لنگكھكسيتابسازیدراستراھھاي
مترصدو15. دیدنخواھدراخداوندكسھیچآنازغیربھكھتقّدسيوبكوشیدھمھباسالمتي

وآوردباراضطرابكرده،نمومرارتریشةوشودمحرومخدافیضازكسيمباداباشید
برايكھعیسومانندشود،پیدامباالتبيیازانيشخصيمبادا16. گردندآلودهآنازجمعي

خواستكھوقتينیزآنازبعدكھدانیدميزیرا17. بفروختراخودزادگينخستطعامي
دراشكھاباكھآنبا) ننمودپیداتوبھجايكھزیرا. ( گردیدمردودوشودبركتوارث

افروختھآتشبھوكردلمستوانميكھكوھيبھایدنجستھتقّربزیرا18. بكوشیدآنجستجوي
شنوندگان،كھكالميصدايوكرناآوازبھنھو19سخت،بادوظلمتوتاریكيبھنھو

كھشدنتوانستندقدغنآنمتحملكھزیرا20. نشودگفتھبدیشاندیگركالم،آنكھكردندالتماس
ترسناكحديبھرؤیتآنو21. شودزدهنیزهبھیاسنگساركند،لمسراكوهنیزحیوانياگر
شھروصھیونجبلبھآیدجستھتقّرببلكھ22. لرزانموترسانغایتبھ: گفتموسيكھبود

نخستكلیسايو23فرشتگانمحفلازشمارهبيجنودبھوسماوياورشلیمیعنيحيخداي
عیسي،بھو24ُمَكمَّلعادالنِ ارواحِ بھوجمیعداورِ خدايبھومكتوبندآسماندركھزادگاني
زنھار25. ھابیلخونازنیكوترمعنيِ بھاستمتكلّمكھشدهپاشیدهخونبھوجدیدعھدِ متوسطِ 

روگفتسخنزمینبركھآنازكھآنانياگرزیرامگردانیدروگویدميسخنكھآناز
گویدميسخنآسمانازكھاوازاگریافتخواھیمنجاتچگونھماپسنیافتند،نجاتگردانیدند،

مرتبھیككھاستدادهوعدهاآلنلكنجنبانید،رازمینوقتآندراوآوازكھ26گردانیم؟رو
اشارهدیگرمرتبھیكاوقولاینو27. جنبانیدخواھمنیزراآسمانبلكھزمینفقطنھدیگر
جنبانیدهكھآنھایيتاشد،ساختھكھآنھایيمثلشود،ميجنبانیدهكھچیزھایيتبدیلازاست
تابیاوریمجابھشكریابیم،ميجنبانیدتواننميكھراملكوتيچونپس28. ماندباقيشودنمي

.» ( استفروبرندهآتشماخدايزیرا29. نماییمپسندیدهعبادتراخداتقویوخشوعبھ
)29–21: 12عبرانیان

یكازصحبتجدیدعھددرعوضدرشد،مياستفادهفیزیكيپردةیكازگذشتھدراگر125
القّدسروحقلمروبھقدم،فیزیكيمسایلبھتوّجھجايبھشمااستالزم. استروحانيپردة

درك. بریدميسربھزمانيچھدروھستیدموقعیّتيچھدركھبدانیداستضروري. بگذارید
.كندميایجادشمادراحساسيچھمسئلھاین
روحانيامورازدرستيدركبھنتواندخداقومتاشودميباعثروحانينقابیكامروزه126

27
نیزآقایموبود،خواھدشاديمراامفرسودگيازبعدآیا: گفتوبخندیدخوددلدرسارهپس12
خواھمالحقیقھفيآیا: گفتوخندیدچھبرايساره: گفتابراھیمبھخداوندو13است؟شدهپیر

موعود،وقتدراست؟مشكلخداوندنزدامريھیچمگر14ھستم؟پیركھآنحالوزایید
انكارسارهآنگاه15. شدخواھدپسريراسارهوبرگشتخواھمتونزدحیات،زمانموافق
زماني) 15–9: 18پیدایش. ( خندیديبلكھني،: گفت. ترسیدكھچوننخندیدم،: گفتكرده،

الوھیمخودباكھدریافتابراھیمكرد،بازگوبوداوسرپشتكھراسارهافكارشخصاینكھ
.استطرف
اینازباراّولینبرايكھاینازقبل،جلیّاتوداووددربارةكھراايموعظھامیدوارم168

كھكنندهاستھزاءآنبھ"گفتمموعظھآندر. باشیدداشتھخاطربھراكردمایراد،بروممكان
دوبارهرانوارھاكھكنمميخواھشمن."كنیدتوّجھاستشدهسپريمعجزاتزمانگویدمي

كھباشیدداشتھیادبھگفتم،موقعآندر. شودميترواضحشمابرايمروربھپیغامھا. كنیدگوش
ماواستشدهتماممعجزاتدورةگویندميروحانیون. استگرفتھقرارشمامقابلدرروحانیّت

برداريعكسآتشستونازكھآنازپیش. بریمميسربھدانشوعلمعصردراكنونھم
دادهوعدهمنبھموقعآناو. امكردهحاصلاطمینانخداازخصوصایندركھبودمگفتھبشود،

.كنددعوتبیداريوتوبھبھقدرتباراملّتاینكھبود
سواديبيشخصكھاستاینمنظورتواقعاً آیاگفت،منبھدیویسُريدكترزمانآندر169

باعثوكردخواھددعاممالكرؤسايوپادشاھانبرايدارد،ابتدایيسوادتنھاكھتوچون
بھخداو. استزدهمنبھراحرفایناوگفتم،جوابشدرمنشد؟خواھدكشوراینبیداري

زمانگذر. شدمحققعیناً خداگفتةچوننبود،خداحرفتفسیربھنیازي. كردعملخودوعدة
خویشسويبھمحافلواقشارھمةازراخودبرگزیدگانپروردگار. كردتفسیرراخداگفتة
.ھستیمامراینشاھدماامروز. خواندمي
دروداشتنحیفوالغربدنياو. بودمكردهصحبتكوچكداووددربارةجلسھآندر170

اوبھ،واعظانانجمنرئیسشائول،كھزماني. بودكوچكسنگچندوفالخنیكتنھااودست
شایدببینیمبگذار. نیستيآزمودهجنگكھتو،نداريتمرینكھتوچطور،گفت،كرد،نگاه

راخودجنگيلباسشائولكھزماني. كنمصادرقبیلاینازچیزيیافلسفھدیپلمتوبرايبتوانیم
كھكرداحساسداوودكرد،اوتنبرزرھيونھادبرشبرنجینيُخودِ وپوشانیدداوودتنبر

وبرگیرمنازرااینھا: »گفتشائولبھپس. نیستخدامردیكشایستةرزھيچنینداشتن
پايازراخرسوشیرآنتوسطكھروشيھمان،كنمعملخودمروشباكھبدهاجازه

)بودجنگلباننوعيداوود.» ( درآوردم
خودنیزةسرباراتومن،ايفرستادهمنباجنگبھراسکیكآیا: »گفتپیرجلیّاتآنگاه171
: گفتپاسخدرداوود«شويپرندگانخوراكتاكنمميآویزانباالآنازراجسدتوكنمميبلند

خدايخداوندنامبھمنوليآمديمنجنگبھنیزهوپوشزرهبافلسطینيیكعنوانبھتو«
تنتازراسرتامروز: »گفتاوكنید،گوشنبياینحرفھايبھ.« امآمدهتونبردبھاسرائیل

حفظرااوامانتاستقادرخداكھداشتیقینوبودآوردهایمانبھدانستمياو.« كنمميجدا
.كند
آناوكھآنازغافل. استكردهكوررااّمتھاكلیسايالھیاتيايپردهنیزحاضرحالدر172

طریقچھازخدا. دھدقرارجھانیاندیدمعرضدرراخداجاللتاكردپارهمیانازراپرده
توانستنمياسرائیلانساني،حجابیكپسدرخودكلمةدادنقراربا؟استكوركردهرامردم
شدميمیدانواردوبودكاردرنوعاینازچیزيیافرشتھاگر. ببیندراپردهاینازفراتر



26 حجاببیخدای
( »كني؟ميراكاراینچرابگویدكھكیستپس. بدهدشنامراداوودكھاستگفتھرااو

)10: 16سموئیلدّوم
نگاهخویشپشتبھچونورفتكوهبااليازاو. استگفتھچھدقیقاً كھدانستنميداوود161

مردودپادشاهعنوانبھاو. گریستتپّھاینبرداوودپسرعیسيسالصدھشت. گریستكرد
است؟شدهتكرارتاریخكھبینیدنميآیا. انداختنددھانآباوچھرةبھ. گریستاورشلیمبرشده
عدةقلبدرتنھاكلمھ. كنندميردراكلمھھمیشھمثل،مردماكثر. شدتحقیربازوآمدكلمھ

.گیردميجايمعدودي
اسمچرا: «گفتندآنھا. بودخونوگوشتازھیكلياوزیراببینندرااوتوانستندنميیونانیان162
خودشھریادهبھافرادزمانآنرسمطبق»؟نیستناصرهاھلاومگر؟استعیسيمرداین

. قبیلاینازچیزھایيیا،نیوالبانيجیمیاویلجفرسونجانبگوییدكھاینمثل. شدندميمنتسب
استكردهزناسربازیكبامادرشكھگویندميمردم. استناصرهاھلعیسياوگفتندميآنھا

عصرموعودكالمدانستندنميآنھا؟كیستاوگفتند،ميآنھا. كردندميفكرطورایناودربارة
.»  ( یابیدحیاتتاآییدمننزدخواھیدنميو: »گفتميآنھابھخطابعیسي. دریابندراخود

.شدندنميقانعآنھاولي) 39: 5یوحنّا
فراموشپردهیكعنوانبھمراپسباشید،داشتھایمانمنبھتوانیدنمياگر،گفتميعیسي163

اثباتنفردوگواھيبھچیزيھر. باشیدداشتھایمانكردماعالمشمابھكھكالميبھوكنید
وگفتمراعصراینموعودكالممن. آمین. گفتسخنمندربارةپدروزدمحرفمن. شودمي
واقعيشھادتیكایناگر. شودنمیمحسوبشھادتشمابراياینآیا. كندميتأییدراآنپدر

.شودمحققبایدكالماینپس. است
دیدخزازپردةپشتراخویشتنباستانيھیكلدرخداكھاستآمده6: 3قرنتیاندّومدر164

شد،نیمدووگردیدپارهپایینبھباالازخدادستبھكھنھپردةكھزماني. داشتمخفيیھودیان
بودپردهپشتكھراچھآنتوانستندميبودند،كورھستوبودكھآنبھنسبتكھیھودیاني

.شدآشكارحقیقيوحيخدايھویّتپنطیكاستدر. ببینند
........آمد؟پیغاميچنینامروزهچراشد؟چنینچراشد؟پارهپردهاینچراپرسیدمي165
خداكھگفتمنبھاو. كندصحبتكلیساھايدورهدربارةمنباتاآمدشخصيپیشچندي166
كھشدممتوّجھصحبتحیندردارد،حضورقبیلاینازچیزھایيومقّدسكلیسايدرچنانھم
بودكردهصحبتمنبامردیكاگر. كردمفراموشرامسئلھاینمن. كندميھمموعظھزناین

. برومدیگرمنطقةیكبھوكنمتعطیلراجلسھیككھداشتارزشواقعاً آیا. كردميفرققضیّھ
چالھبھدوھربشود،دیگريكورِعصاكش،كوريكھزماني. نكردمگیريپيراقضیّھدیگر

.افتندمي
راسنّتھاپردةآخرایّامدرخداولي. بپذیریمرازیاديروایاتباید،كنیمتوّجھسنّتھابھاگر167

عصراینكالموداردحضوراینجادراو. شودميظاھرمامیاندرآتشستوناینكوكردپاره
آنھابرايكالماینزیرا. ببینندتوانندنميدنیامردم. بپذیردتواندنميدنیا. كندميثابتمابرايرا

پسركھنكنیدفراموش. باشیدداشتھیادبھبایدھموارهكھاستاينكتھاین،استنشدهفرستاده
: گفتندويبھ9. « كردآشكارابراھیمبھراخویشتناوكھكنیدتوّجھ. نشدظاھرسدومدرخدا،

تونزدحیات،زمانموافقالبتھ: گفت10. استخیمھدراینك: گفتكجاست؟سارهاتزوجھ
اوعقبدركھايخیمھدربھسارهو. شدخواھدپسريراسارهاتزوجھوبرگشت،خواھم

. بودشدهمنقطعسارهاززنانعادتوبودند،خوردهسالوپیرسارهوابراھیمو11. شنیدبود،

19
دیگرياستخوبھافرقھبقیّةاندازةبھمنفرقةوھستممتدیستمنگوید،ميیكي. برسد

متوّجھآیا. ھستمپنطیكاستيمنگوید،ميوآیدميسّوميشخصو.ھستمباپتیستمنگوید،مي
كھكنیدنميدركیاشوند؟ميحائلخداوشمابینكھھستندايپردهحكمدرسنّتھاكھشویدنمي
،پریدم،كردمفریادمنگویید،ميكند؟ميمحرومخداجاللقدسدرحضورازراشماپردهاین

فریادكھاستنخواستھشماازخداھستند؟شماخوشحاليدلیلچیزھااینآیا،آنمانندو،لرزیدم
شودميصادرخدادھانازكھايكلمھھربھانسان،استگفتھاوبلكھبپریدھوابھیا. كنید

كلمھیكباتنھااو،داشتایمانخداكالمتمامیّتبھحّواكھباشیدداشتھیادبھ. كندميزندگي
مربوطايعّدهكھدیدخواھیدآنگاهباشیدداشتھایمانخداكلماتیكایكبھبایدشما. داشتمشكل

.شدخواھدمحققشمازندگيدرمازمانبھ
ایرادي،برانھامبرادر،گفتوآمدمننزدآریزونا،اھاليازباپتیستواعظیكپیشمّدتي127
زندگيدررسوالنروشكھبقبوالنیدمردمبھكنیدميسعيشمامتأسفانھ،استواردشماكاربر

بھرسوالنمرگبارسوالنعصركھاستآنواقعیّتولي. باشدبرجاپابایدھمآنھاامروز
پرسیدم،اوازپسبلھ،،گفتدارید؟اطمینانزنیدميکھحرفيبھآیا،گفتماوبھ. رسیدپایان

باالخانھدركھرسوليدوازدهآنگفت،جوابدراوبود؟كسيچھرسوالنعصرسخنگوي
نازلالقّدسروحكھزمانيپنطیكاستروزدرونداشتحضورآنجادرپولسپس،گفتم. بودند

39: 2اعمالدراو. كردعملجمعسخنگويعنوانبھپطرسبودند،شاھدآنبرھمگانوشد
كھآنانيھمةوشمافرزندانوشمابراياستوعدهاینكھزیرا: »گفتچنینحاضرینبھ

فرارامردمخداوندكھزمانيتادیگربیانبھ.» بخواندراماخدايخداوندھركھیعنيدورند
دادهرسوالنروزگاردركھايوعده،بگویمترواضح. استامینخودقولاینبرخواند،مي
زمانيچھرسوالنعصركھاستاینشماازمنسؤال. استمعتبرچنانھمماعصردرشد،

كھرسدميپایانبھزمانيرسوالنعصركھاستاینمقّدسكتابجوابرسد؟ميپایانبھ
دورةكل( وعدهاینكھگویدميپطرس،گفتمچنینادامھدرمن. نخواندراكسيدیگرخداوند
راآنھاماخداوندكھشودميكسانيھمةحالشاملبركتاینو) گیردميبردررانجات

شماازحال. كندنميجاريرابركتایندیگرخداكھھستیدمّدعيشماحال. استخوانده
ناراحتمنقصدداد،پاسخاو؟استكردهقطعزمانيچھراخودموعودبركتخداپرسم،مي

راكالمشاو. نشدمناراحتشماحرفھايازاصالً منآقا،نھ،دادمادامھ. نبودشماكردن
.رفتوبرداشت

درھمعیسي. كنیمتحكمدشمنبرابردرراآنتاباشیمداشتھراخداكالمكھداریمنیازما128
ھمةحالشاملوعدهاینكھگفتپطرس» .استمكتوب: »گفتاو. كردچنینشیطانمقابل

.خداستكالموقولاین. شوندميخواندهفراخداتوسطكھشودميافرادي
درخدا. بودمستورموسيدرشودميظاھرانسانيحجابيپسدركھايكلمھاینخدا،129

شدهتأییدنبيیكاو. زدنقابخودچھرةبرناگزیركھبودشدهیككلمھباچناناو. بودموسي
ضروري" نبایدھاوبایدھا."كردميمنتقلقومبھوساختميمكشوفراخداكالمموسي. بود
اینغیردر. شودمنتقلزمانآنافرادبھويكالمتاگیردقرارانسانیكپسدرخداكھبود

بودندبیاباندركھافرادي. كردميكورراشدگانخواندهفرا،كالمدرخششصورت
صحبتماباموسي: »خوانیمميچنین19: 20خروجدرما. ببینندراچیزيچنینتوانستندنمي
»خدانھوكرد
زدند،راحرفاینچونگفت،خداشود؟ميظاھرندرتبھآتشستونچراشدیدمتوّجھآیا130
ايگفت،خدا.» كردخواھداعالمشمابھراكالماو. انگیختبرخواھمآنھابرايرانبيیك
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برآتشدرمن،كیستشدظاھرآتشبوتةدركھايكلمھببینندكھھستندمایلآنھااگرموسي

ھمانبھمن. ايكردهتكلّمراستيبھتوكھشدخواھندمتوّجھآنگاه. شدخواھمنازلسیناكوه
تورسالتشكلاینبھتا. شدخواھمظاھرنیزآنھابرآتش،دریعني،شدمظاھرتوبركھشكلي
.بودھمینمنظورولينكرداداراكلماتایندقیقاً خداالبتھ. شودتأیید
بوديگفتھقومبھتو،سازمميبزرگقومچشمدرراتواكنونھممنگفت،موسيبھخدا131
درتوكھدریابدقومتاشدخواھمنازلآتشھماندرمنپس،شدمظاھرآتشینبوتةدرمنكھ
شمابھراعلميدلیلاینتواندميخدابخواھید،علميدلیلشمااگر. نگفتيدروغمورداین

مبادانكند،صحبتمابادیگریھوه،نھ،نھ: «گفتندقومفرستاد،برقورعدیھوهكھزماني. بدھد
كالماوبودكردهمستترراخویشتنموسيپسدرخداباشدداشتھحجابياوبودالزم.« بمیریم
عنوانچھرهبرنقابيباراخداوندكالم،شدهنازلقوممیاندرموسيودادموسيبھراخویش

.بودكردهپنھانراخویش،موسيظاھردرخداوند. كرد
یكطریقازبلكھكرد،نخواھدصحبتمردمباسیناكوهواقعيكیفیّتدردیگركھگفتخدا132
قومباطورھمینھمیشھبعد،بھزمانآناز. رساندخواھدمردمگوشبھراخویشپیغامنبي

.نیستاوذاتدردروغ. نكردصحبتمردمباجزئيدیگرخدابلھ. استكردهصحبت
تابودنشدهنازلعلماازگروھيبھكالم. بسوبودموسينزدفقطكالم! كنیدتوّجھخوب133
كالم. خاصگروهیافرقھبرنھوصدوقیاننھشد،نازلفریسیانبرنھكالم. شوداعالممردمبھ
سھیادوازتواندنميخدا. بودبرگزیدهرامردي،كالماعالمجھتبھخدا. شدنازلموسيبر

نزدكالم. كندمياستفادهمنظوراینبرايرافرديھموارهخدا. كنداستفادهمتفاوتشخصیّت
راخودعصركالم،موسيجزبھكسي. نداشتراكالمایننیزیوشعحتّي. بسوبودموسي
مسیحيیكاوبود،ایمانداریكیوشعبوداسرائیلسپاهسرداراو. بودسرداریكیوشع. نداشت
پیغام. شودنازلیوشعبركالمنبودممكن. كردميعملنبيیكجایگاهدرموسياّمابودواقعي

بدین. بودخودعصراصليوبزرگنبيويزیرا. شدميمنتقلقومبھموسيطریقازبایدخدا
انتقالبراي. نشدنازلیوشعبرھیچگاهكالمموسيرحلتازپیشكھباشیدداشتھتوّجھنكتھ
تنھاخداوندكالمزمانآندر. استداشتھنظرمدّ رافردیكھموارهمقطعيھردرخودپیغام
.گروهیكنزددرنھبودموسينزد
وزنچھ،تقلیدگريھیچ. نكنددنبالپردهاینپشتتاراموسيكسھیچكھدادھشدارخدا134
حقآنھاكدامھیچ. شریفغیرمردچھوشریفمردچھ،كاھنغیرچھوكاھنچھمرد،چھ

موسيتنھا: «بودگفتھودادهھشدارآنھابھاو. كننددنبالمالقاتمكانتاراموسينداشتند
.شدمياعدامبایستميبالفاصلھكرد،ميلمسراكوه،حیوانيحتّيوانساناگر.» بیاید
خاصشخصیكبرايپردهاینبگذاریدفراترپردهاینازراپانكنیدسعيوقتھیچ135

قدسواردداشتحقفردیكتنھاكھباشیدداشتھیادبھنمونھعنوانبھ. استشدهمنظور
لكن. «كندتقدیمراخونتارفتميبلكھكنددریافتراكالمتارفتنميآنجابھاوبشود،االقداس

وخودبرايكھخونيبدوننھھمآنوشود؛ميداخلتنھاَكھَنَھرئیسمرتبھیكساليدّومدر
االقداسقدسواردداشتحقانسانیكتنھا) 7: 9عبرانیان.» ( گذراندميقومجھاالتبراي
روحانيمرگدچارمردمامروزهاّما. شدميھالككردميتخطيفرماناینازكھكسيشود،

پاسخبدھيھشدارآنھابھھماگر. میرندميپردهاینپشتبھورودمحضبھآنھاشوند،مي
این. گذارندميممنوعھحریمبھقدمھمبازھشدار،دریافتعلیرغمآنھا... اّمادانیمميدھند،مي
.باشدداشتھمفھومیكتنھاامر

25
. بودكردهدریافتخودعصرانھمبرايراخداكالماوزیرابود،خودعصرمسیحارمیا،. بود

پنھانھمگاندیدازدیگررحمتتختبعد،بھزمانآنازوگشتپاره،قدسپردةترتیببدین
.استاعظممسیحعیسي. نیست
حائلمردموآنھابینايپردهیعنيبماند،مخفيمردمدیدگانازبایدماعصرموعودكالم158

ببینند،راكلمھجاللتوانستنخواھند،داشتدوستراگناهكھكلیسااعضايازدستھآن. بشود
فرداینحرفھايبھچراگویند،ميآنھا،استشدهحائلكالموآنھابینانسانيپردةیكزیرا
كدامبھدارد؟عضویّتيكارتنوعچھ؟استآمدهكجاازاو. نیستبیشانسانياو،كنیمگوش
،روایاتوسنّتخالفبرچرا؟استگرفتھمدركالھیاتيدانشگاهكالمازاودارد؟تعلّقكلیسا

شیطانازنصیبيحتماً او. استآمدهدنیابھمقّدسازدواجیكچھارچوبازخارجدرمرداین
. نشودسنگسارزناكارعنوانبھكھكردازدواجمریماومادرباعلّتاینبھتنھایوسف. دارد
یادكاھنانمابھنادرستازرادرستخواھدميشرميبيباوآیدميماپیشفرديچنینحال
: كردميفریادچنیناو. ساختميآشكارراخودكالموداشتحضورآنجادرخداولي. بدھد

ھیكلدررامزامیراینآنھاكھاستآنجالب) 46: 27متي» ( .سبقتنيلماایليایلي«
. شدندميمربوطمسیحبھآنھا. بودكردهتصنیفراسرودھااینپیشقروندرداوود. خواندندمي
لَماایليایلي: گفتزدهصدابلندآوازبھنھم،ساعتبھنزدیكو: »استآمده46: 27متيدر

ودادندميسرھیكلدررامزمورھمینآنھا.» كرديتركمراچراالھيالھيیعني. َسبَْقتِني
جانصلیببرحالھمیندر. بودشدهسرودهاوخاطربھمزموركھمردياستآنجالب

ھمانباآسمانيخدايداد،جانمسیحكھوقتيیعنيشد،فارغسروداینازكھزماني. دادمي
دوقدسپردة. سوزانیدراقدسپردةمقّدسآتشوشدنازلبود،شدهنازلسیناكوهبركھآتشي
خدازیراكنند،نگاهجلجتابھھیكلپنجرةازكھآنجزبكنندتوانستندنميكاريآنھا. شدپاره
چیزينیزامروزه. ندیدندراخداآنھاولي. بودشدهقربانيگناهبرايھمھمقابلدروبودآنجا

دیدمعرضدرراخویشكالموكردهردراسنّتھاھمةآخرایّامدرخدا. استنشدهعوض
دنیااینچیزھايمثلنماید،ميسادهآنھادیدبھكالم. دانندنمیآنھااّما. استگذاشتھھمگان
.نیستپیچیده
،استپنھاندارند،سنّتيومذھبيافكارودارندميدوستراگناهكھكسانيچشمازحق159

بشريھیئتاینپسدركھببینندنميودیدندنميآنھا. بودیافتھتجلّيانسانیكدرحقزیرا
آنھابھراخویشتنوشدمينازلآتشستونیكدرخداكھصورتيدر. داشتقرارخدایگانھ
نبيیككھبوددادهوعدهموسيبھخداكھصورتيدركردند،ميقبولراحتيبھداد،مينشان

یكطریقازمن: «بودگفتھموسيبھاو. نبوددنیااینفرزانگانوحكمابھنیازمنداو. بفرستد
نفرچندتنھا. كندصحبتانسانھاباتاآمدنبيیكعنوانبھخدا.» كردخواھمصحبتآنھابانبي
.بود«اَھیھ«ھماناووايجمعیّتصددریكصدمیكشایدشناختند،رااو
اوچھرةبرآنھا. شودمنقطعباید. خواھیمنميرااوگفتندآنھا. شدنداومرگباعثفرزندان160
شدهاخباربوددادهرخداوودبرايكھاتّفاقيقالبدرواقعھاینعتیقعھددر. انداختنددھانآب
ازخودھمراھانباكھزمانياو. شدخارجازخیمھاو. بودندكردهردراداوودمردم. بود

داوودبھاو. شدروبھرونداشتدوسترااوھیچگاهكھافلیجمرديباشد،ميدوراورشلیم
ازیكي.انداختدھانآبداوودچھرةبراو. كردیادپیرریاكاریكعنوانبھويازوداددشنام

،منخداوندبرمردهسگاینچرا،گفتوبركشیدغالفازراشمشیرخودداوود،نگھبانان
. بكندراكاراینكھگفتخدا. واگذارخودحالبھرااودادپاسخداوودكند؟مينفرینپادشاه

خداوندزیرادھد،دشنامكھبگذاریداست؟كارچھشمابامراَصُرویَھپسراناي: گفتپادشاه«
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كھراخانمھایيكھوقتي. پوشدميلباسمامادرھايمثلكھھماینگویند،ميبینندميفاخر

چشمازاین! بینیدمي. شویدپنچرگیريبایدشماگویند،ميبافند،ميراخودموھايكھبینندمي
شمامدرك. امگرفتھمدركدانشگاهفالنازمنگویند،ميوليكورند،آنھا. استمخفيكامالً آنھا

پیش. كنیدميتلفراخودوقتنشناسیدراكالماگركھاستاینواقعیّت. نداردارزشيمنبراي
ممكنچطور. باشدشدهحلشمابرايمقّدماتيمسائلبایدبروید،پیچیدهمسائلدنبالبھكھآناز

اّما،استكردهبردرراالھيپوششوگرفتھقرارخداوندحضوردركھشودمّدعيكسياست
شدهكسرآنازیااضافھخداكالمبھكھاستچیزھایيازعبارتكھكلیسا،سنّتھايچنانھم

راخودشخصيعقایدتنھاافراداین. كندميتحریفراخداوندكالمسنّت. كندموعظھاست
یكاند؟گرفتھقرارحجابيچھپسدرآنھاپس. گذارندميكناربھراخداكالموكنندميمطرح
.استكردهپارهراپردهاینخداكھاستذكرشایانو) ايفرقھ( كلیسایيحجاب
خبريرایيوالھيشفاي،نبي،رسولازآخر،ایّامدركھھستندآنمّدعيمعلّماناین153

عصرآنھا،نظراز. داردتعلّقگذشتھبھ16مرقسھايوعدهكھھستنداّدعااینبرآنھا. نیست
القّدسروحباخداولياندكردهمخفيقومچشمازرامسائلاینآنھا. استشدهتمامرسوالن

اینخدا،استكردهپارهپایینبھباالازراپردهایناو. رساندميظھوربھراآنھاخداآتشین
.استكردهپارهراپرده
. بودشدهمستتربشريھیئتیكدركھبودخدازندةكالماو. بودپردهآنحكمدرموسي154

كردهاخبارشودنھانخزپوستپردةپشتبودقراركھراچھآناو. بودموسيدرآتشستون
بھچھآنسرانجاموآمددركتاببھسپسوشداعالمكالم. بودكلمھھمانآتشستون. بود

دیدازچنانھموگردیدمستوربودشدهساختھخزپوستازكھايپردهپشتآمد،دركتابت
.استپنھانعموم
گفتةطبقكھكنیدميدركآیابود؟چھمنمنظوركھشدیدمتوّجھآیا،خواھرانوبرادران155
كنیدميدركآیاشود؟آشكارآخرایّامدروبماندمستوراعصاراینھمةدركالمبودمقدرخدا
زیراپیوستميوقوعبھبایداین. شودآشكارقومبرچیزھمھتاشوندبازبایدمھرھفتاینكھ

راكرناچونھفتم،فرشتھصدايایّامدربلكھ»استآمده7: 10مكاشفھدركھطورھمان
در.» دادبشارتراانبیاخودبندگانكھچنانرسید،خواھداتمامبھخداسربنوازد،بایدمي

شدخواھددادهنشانكھطورھمان. شدخواھدآشكارخدارازھايھمةھفتمفرشتةپیغامزمان
بھدوبارهخداپسروشودميمحققآخرایّامدرمسئلھاین. راندخواھدخودازرامسیحكلیسا

بایدچگونھآخرایّامدركلیساكھدادنشانمقامایندراو. شدخواھدظاھرانسانپسرعنوان
معطوفحيكالمتجلّيبھوبكشددستايفرقھاسارتھايوھااعتقادنامھازیعنيشود،اصالح

ماند،خواھدجابردیگريوبرداشتخواھمرایكي: «فرمودعیسيكھباشیدداشتھیادبھ. شود
،اسارتزنجیرھايازدیگر) 40: 24متي.« ) كنمميرھارادیگريودارمميبررایكي
.شدخواھنددلیكخداباتنھاوخداباھمھبلكھبود،نخواھدخبريبندوقیدنوعھروفرقھ
وگرفتقراراالقداسقدسپردةپشتكھكالمي. بودشدهگفتھكالمآنقوليبھ،موسي156

ھیئتدرشدهمخفيخداياو. استموسيحكمدرمابرايمسیححاضرحالدر. شدمخفي
ازراخودخز،پوستپشتخیمھ،دراو.استھمانابداآلبادتاوامروزدیروز،او. بودبشري
.استشدهمخفيانسانیكپسدرحاضرحالدرولي. بودكردهنھاندیدگان

بشريھیئتیكپسدركھحاضرعصربرايموعودكالمیعني. استمسیحھماناو157
داشتھیادبھ. كندميمسحراانسانھاكلمھدرخدا. استخدا،كلمھ. استكردهمستترراخویشتن

مسیحیكخودعصربرايموسيتوصیفاینبا. استشدهمسحمعنيبھمسیحواژةكھباشید

21
نیز،امروز. بودمرگمصرازاسرائیلبنيخروجازقبلبال،واپسینكھباشیدداشتھیادبھ136

. شدخواھندراجعخاكبھوسوختھآنھا. بودخواھداینروحمرگخروجازقبلرویدادواپسین
.رفتخواھندراهآنھاخاكستربرعادالن

: گویدميصبایوتیھوهو: »باشیمداشتھ3: 4مالّكيبھايدوبارهنگاهبدھیداجازه137
پایھايكفزیرایشانام،نمودهتعیینمنكھروزيآندرزیرانمودخواھیدپایمالراشریران

مرگ. استروحانيمرگواقعھواپسین! كنیددقّتنكتھاینبھ.» بودخواھندخاكسترشما
كھدادھشدارقومبھخدا. حقكالمازارتدادعبارتيبھوخداكالمشمردنمردودیعنيروحاني

.شدميگرفتھبردرحجابيتوسطموسيتابودالزم. نكننددنبالآتشینابرپشتتاراموسي
گرفتھبردررااوحجابيگردیدخارجآنازوقتيوشدآتشستونوارد) انسان( موسي138
هدیدراآتشستونگذشتھدراو. بودشدهآتشستونواردگذشتگانسنّتھايبھتوّجھبياو. بود

بردررااوحجابيشدخارجآنازكھزمانيو. شودآنواردتابودیافتھمجالاینكوليبود،
.داشتقراربشريحجابیكپسدرخداكالم. بودگرفتھ
. شودحریماینواردنداشتحقكسي. نشوندآتشستونواردكھدادھشداردیگرانبھخدا139
،كاردینالیااسقفچھ،مقّدسمردیكچھباشید،كاھنچھنكیند،راكاراینكھاستشمانفعبھ
ایندرخدا. شدميھالكآمدميبرآتشینپردةازعبورصدددركسياگر. باشیدكھچھھریا

كالمبانبيیكعصريھردر. بودخواھدوبودهچنینھمیشھ. بوددادهھشدارآنھابھمرد
نازلنبيیكبرھموارهكالم. ببینیمخداکالمدرتوانیمميماكھاستچیزياین. آیدميخداوند

آوريپیغامھمیشھكلیسا،ازايدورهھردر. استبودهاعصارھمةدرخداقاعدةاین. شودمي
ازبایدوليدارندراخودجایگاهخادمانبقیّةالبتھ. كردميمطرحراخدااصليپیغامكھبود

.بگیرندفاصلھآتشستون
خواستندميھمھكھباشیدداشتھیادبھ. باشدداشتھمابرايبزرگيدرستواندميمسئلھاین140

تندكمي،موسي: «گفتندآنھادارید؟یادبھرادوستانشوداتانداستان. باشندموسيھمانند
خواندهفراخدمتبھخداكھھستندھمدیگريافراداینجادر،كیستيكنيميفكر،رويمي

.«است
دركھزمانيولي. ماندندميشاگردعنوانبھآنھاكھزمانيتابوددرستداتانحرف،بلھ141

ازآتشبگیرند،قراربودكردهمقررموسيبرايخداكھجایگاھيدرتاآمدندبرآنصدد
كھاستاینشماوظیفةباشید،مواظب. بردفروراآنھاوكردبازدھانزمینوشدنازلآسمان

.بگیریدفاصلھآتشستونازوليباشید،داشتھایمانكالمبھمسیحيیكعنوانبھ
نازلآتشینايبوتھدرخداكھزماني. اندشدهنوشتھمابرايعبرتعنوانبھچیزھااین142

ھماو. بودساختھمستوربود،گرفتھقراربوتھآنبركھآتشستونیكدرراخویشتناوشد،
مخفيمذبحبررحمتتختبااليدراالقداس،قدسپردةخز،پوستدراالقداسقدسدرچنین

ھموارهاو. شدميحاضرقوممیاندربودساختھموسيكھمسكنيدركیفیّتایندراو. داشت
.كردتصدیقراموسيحرفخداآتشستونھماندرسیناكوهدرولي. شودميمستتر
تفكرازآیاھستید؟آماده. كنیدجمعراخودحواس،كنماشارهمھميمطلببھخواھممياینك143
خدا. كنمتكراررامطلبيدھیداجازه. بشنوددارد،گوشكسيھراید؟شدهجداانسانيبصیرتو

. خواندخدمتبھراموسيخداكھبودزمانآندر. شدظاھرآتشستونیكدرموسيدر
ایماننتوانستندآنھاولي. رساندقومگوشبھرابودشنیدهكھپیغاميوبازگشتمصربھموسي

باراینولي. نداشتندایمانشود،ميجاريموسيدستانازكھمعجزاتيوجودباآنھا. بیاورند
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ظاھربدینساناو. كندتصدیقوتأییدراموسيخدمتتاشدظاھرعلميوفیزیكيشكليبھخدا
قالبدرخدا. استكردهصحبتموسيباكھاستخدایيھمانكھسازدمبرھنمردمبھتاشد
.گردیدمشتعلكوهوشدظاھرآتشستونیك
خاطراینبھ. شدنازلآتشستونھماندروساختمستترآتشپشتدرراخویشتنخدا144

الھيآوازآنھاگرفتید؟رامطلبآیا. شنیدندراخداكالمتنھاآنھاشدظاھركھزمانيخداكھاست
كالمكھبودترتیببدین. داشترازندهكلمةیكحكماسرائیلقومبرايموسيزیرشنیدند،را

ھیچ. بودخواھمتوكناردرمنوبرومصربھ: »گفتموسيبھخدا. شداثباتموسيدرخدا
مصربھموسي.« ھستمكھآنھستممن. بودنخواھدتوبرابردرایستادگيیارايرانیرویي

. شدظاھرمنبرآتشستونیكدرخدااّمانكنید،باوراستممكنداد،پیغامچنینقومبھورفت
تندداريدیگھموسيگفت،موسيپاسخدرفرعونكشیش. استگفتھمنبھراچیزھاایناو

توكاراینبدھند،انجامالعادهخارقكارھايتوانندميكھھستندافراديمامیاندر،رويمي
جادوگرانای. كنندتبدیلماربھراعصایيتوانندمينیزجادوگرانمان. استبازيشعبدهنوعي
. كردندتقلیدراموسيكاروآمدهجلو،جادوگران. دھیدنشانموسيبھراخودقدرتوبیایید
درآرامچنانھمموسي. نبودمھماوبرايجادوگرانجادوي. نشدھراسدچارموسيولي

ھاياژدكردندخزیدنبھشروعجادوگرانھاياژدچندكھزماني. بودایستادهفرعونمقابل
.بلعیدراآنھاموسي
نیزشماآیا: گفتدوازدهآنبھعیسيآنگاه«،استآمده67: 6یوحنّادركھطورھمان145
توجیھرامسئلھتوانستندنميمنطقينظرازآنھا. شدچنیننیزرسوالنبراي»بروید؟خواھیدمي

حرفبھخداكھداشتیقیناووليكرد،خواھدعملچگونھخداكھدانستنميھمموسيبكنند،
مجدداً "یمبریسوینیس"آخرایندركھاستگفتھخداكھباشیدداشتھیادبھ. كردخواھدعملخود

امكاناگر. كردخواھنداغوارابسیاريعّدةوشدهصحنھواردخودايِ گونھتقلیداعمالبا
مسیحیانكھزیرا: »خوانیمميچنین24: 24متيدر. خوردندميفریبنیزبرگزیدگانداشت
ممكناگركھنمودخواھندچنانعظیمھمعجزاتوعالماتشده،ظاھركذبھانبیاءوكاذب
ازكھآیاتيومعجزات،اعمالھماندیگرعبارتبھ.» كردنديگمراهنیزرابرگزیدگانبودي
.شدخواھدصادرنیزآنھادستازشودميظاھرخداخادماندست
علیرغمشخصياگر. باشیدداشتھمقّدسيكتابھوشیاريیككھاستالزمخاطرھمینبھ146

اعتقادكھدانیمميما. بگیریدفاصلھويازكند،صادرخودازرامعجزاتيخدایيسھبھاعتقاد
كھايكلمھھربھباید. نداردخارجيوجودچیزيچنیناصالً . استنادرستتعلیميخداسھبھ
خورانیدتوبھرامنوساختگرسنھوذلیلراتواوو: «كرددقّتشودميصادرخدادھاناز
تنھانانبھنھانسانكھبیاموزاندراتوتادانستند،مىپدرانتنھودانستىمىراآنتونھكھ

8تثنیھ.» ( شودمىزندهانسانشود،صادرخداونددھانازكھاىھركلمھبھبلكھكندمىزیست
 :3(
: خوانیمميچنین1: 1یوحنّادر. شدميتوّجھآنبھبایدكھبودكلمھیكفقطپیدایشدر147
.»بودخداكلمھوبودخدانزدكلمھوبودكلمھابتدادر«
خداكالمبھكلمھیكحتّينداردحقكسيكھاستآمده19–18: 22مكاشفھدرسپس148

. استافتادهاتّفاقيكھبوددریافتھقوم. شودميتأكیداصليكالمھمانبربلكھكند،كسریااضافھ
تأییدمعجزاتوآیاتباراخودكالمخداوبودنبيیكاوزیرا. بودكردهچھرهبرنقابيموسي
معنيبھكلیسازیرادادند؛تشكیلراكلیسایيوشدندجدامصرازمردماینكھزماني. بودكرده

خداآنگاه. شدندتبدیلقومیكبھشدندخارجدنیاازآنھاكھزمانيیعني. استخواندهفرا
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زیرا. كردمھرراموسيپیغامپروردگار. بودخداآتشستونآن. كردآشكارآنھابرراخویشتن

داشتنددوربینزمانآندرمردماگر. بودساختھمخاطبراموسيكھبودآتشستونھماناو
برترتیببدینخدا. بودكردهپرراجاھمھ) الھي( آتشزیرابگیرند،عكسيتوانستندمي

كھقوميدیدگانمقابلدرخداوكردميخروجبایدقوم. گذاشتتأییدمھرموسيپیغامحقانیّت
.بودزدهخودنبيچھرةبرنقابيبودندشدهخارج
. شدمتمایزعبرانیانبقیّةازبالفاصلھاو. استافتادهموسيبراياتّفاقيكھفھمیدندقوم149

بھنسبتاو. داشتفرقكاھنانسایرباموسي. بودمتفاوتنیزموسيپیغام. بودمتفاوتموسي
.بودشدهمتفاوتشخصیّتیكاو. داشتتمایزيوجھآنان
چنینخدا. كندبیانقومبرايراالھيكالماوتابودكردهمستترنبيایندرراخویشتنخدا150

. بودبرگرفتھدررااوحجابيچونآتشستون. شدقومبرايايزندهكلمةحكمدرموسي. كرد
برنخستكالم. درخشیدبیرونبھبودماندهمستورخزپوستھايپشتكھچھآنترتیببدین

. شددادهبیشترداشتكھاوبھكھآنسخندیگربھ،داشتراكالمموسيزیراشد،نازلموسي
دربایدھمھبلكھ. كندتفسیرراآنتوانستنميكسي. بودنوشتھخوددستانباخداراكالماین

آیا. زدخودچھرةبرنقابيموسيكھبودخاطرھمینبھ. شنیدندميموسيازراتفسیراّولوھلة
قومنظرازاستمقّدمكالممكاشفةھمبازاّمابازگردیمعقببھتوانیمميشوید؟ميمتوّجھ
منسخناینبھاستممكن. شودخداكھآنمگركندمكشوفراكالمتوانستنميموسي

بودگفتھموسيبھخداكھباشیدداشتھیادبھولي! اياحمقانھحرفچھبگوییدوكنیداعتراض
: باشیدداشتھ16: 4خروجبرايدوبارهنگاهدھیداجازه. تونبيھارونوبودخواھيخداتو
خواھدزبانجايبھراتومراووگفت،خواھدسخنقومبھتوبراياوو«

. استداشتھحجابيانسانبھمواجةدرھموارهخدا.» بودخواھيخداجايبھرااوتووبود،
مایلكھفرزندانيبروداشتھپنھاندنیااینحكیمانودانایانازرااموراینمنپدرگفتعیسي
توّجھعیسيوقت،آندر: «بخوانیدرا25: 11متي. استساختھآشكاربگیرندیادھستند
ودانایانازرااموراینكھكنمميستایشراتوزمین،وآسمانمالكپدر،اي: گفتنموده،

دیدندراآتشستونقومكھزماني!» فرموديمكشوفكودكانبھوداشتيپنھانخردمندان
» .شویمھالكمباداتا،موسيبلكھنكند،صحبتماباخدادیگر،شدیمراضيدیگرحاال: «گفتند

برايبلكھكرد،نخواھمصحبتشكلاینبھدیگرآنھابا: »گفتخداشدآتشستونواردموسي
انسانھابانبيیكطریقازھموارهخداوندبعدبھروزآنازو. فرستادخواھمنبيیكآنھا

.استكردهصحبت
نبيایناگر. شدميساكننبيدربایدكلمھكھاستضروريمسئلھاینبھتوّجھ151
دراگروليفرستاد،نميرااووقتھیچخداكند،مخفيراخودسنّتيپردةیكپشت،خواستمي

سخنموسي. استخویشكالممفسرخودخدا. كردخواھدتأییدراويخداباشدكالمحجاب
راموسيسخنخداو.» گویدميچنینخداوند: »گفتميموسي. كردميتصریحخداوگفتمي

دیگرحاال،موسي: »گفتميخداسپس. شدميمحققعیناً گفتميموسيچھآن. كردميعملي
نبيایندرراخودخدا.« كردمتأییددادمنشاناوبھكھراچھآنزیراكنید،ميدركقوموتو

مردمنظراز. برساندمردمگوشبھراخودآوازطریقاینازخواستمياو. كردميمستتر
برنقابيموسيكھبودخاطرھمینبھ. بودخدایافتةتجلّيكالموحيخدايحكمدرموسي
.كردميچھره
نھفتھراستینایمانداریكدركھچھآندھد؟ميرخمسئلھھمیننیزامروزهدانیدميھیچ152

غیرلباسھايوبلندمويباراخانمھایيآنھاكھزماني. استشدهپوشیدهایمانانبيچشمازاست


