
 

  ظهور کشنبهی

 پس که ،رظهو فصل مورد در ما. داده می شود آموزش ما به مختلف فصول ،می آموزیم یحیمس دین ما که یهنگام 

 جا همه ما. دیشو یم جیگ د،یکن هنگا خود اطراف به اگر حال، نیا با.  میریگ یم ادی است سمسیکر فصل آن از

 انیپا از قبل ها مدت سمسیکر رسد یم نظر به.  میشنو یم را سمسیکر یآهنگها ، مینیب یم را سمسیکر یچراغها

 ست؟یچ ظهور پس.  رسد یم فرا ،ظهور

  

 تدرس که میبدان دیباظهور یواقع درک یبرا.  است دسامبر 52 یبرا معکوس شمارش از فراتر یزیچ ظهور، 

 نیا امروز صبح لیانج در یسیع. یمشو یم آماده زین جهان انیپا یبرا ، یمشو یم آماده سمسیکر یبرا که همانطور

 دیبا ما چرا و( 73:31 مرقس) ’!یدباش داریب: میگو یم همه به میگو یم تو به من که را آنچه و‘: می گوید ما به را

 نیدوم به بلکه کار نیا آغاز و حیمس آمدن نیاول به تنها نه ظهور.  است نشده تمام هنوز خدا کار رایز  م؟یبمان داریب

 .نگرد یم زین کار آن اتمام و او آمدن

  

 آن که میباش صادق دیبا اما ،( 3: 7 وحنای) دیشن میخواه درخشد یم یکیتار در که ینور از سمسیکر شب در 

 خدا به امبریپ که یحال در دارد وجود ایاشع از خوانش امروزمان در یکیتار نیا. است رفتهن نیب از کاملا  یکیتار

به  هرگز گرید که خواهد یم خدا از و( 7: 46 ایاشع" )آسمانها را شکافته و نازل می شدی ای کاش"  زند یم ادیفر

 چرا پس ، کند برطرف را زیچ همه تواند یم خدا فقط.  کند دخالت لیاسرائ مردم رنج و درد در بلکه ندازدین ریتأخ

 د؟یآ ینم او

  

 یبرا ، رسد یم نظر به بیغا اوقات یگاه خدا نکهیا و باشد دردناک تواند یم چقدر یزندگ نکهیا مورد در صداقت 

 سمسیکر از قبل تا میستین نجایا ما که دهم یهشدارم شما به صبح امروز من نیبنابرا ، است یضرور ظهور درک

 .میباش صادق یزندگ بودن سخت درمورد دیبا ، میباش کننده سرگرم

  

 ،یا هفته چند نوزاد جنازه عییتش مراسم ، دوم درمراسم. کرده امبرگزار را کودک دو یخاکسپار مراسم ،تاکنون من 

 قبر از داشتم یوقت فقط.  جنازه عییتش مراسم در هم و او از من دارید در هم ، روح یب باا یتقر ، بود مانده ساکت مادر

 هرگزتکانم داد و  که یناگهان و وحشتناک چنان یا ناله. سرداد دلخراش و بزرگ یا هیگر او ، شدم یم دور

 .کرد نخواهم فراموشش

  

تا کوهها از حضورت به لرزه می آمد. همچون آتشی که خرده چوبها کاش که آسمانها را شکافته، نازل می شدی " 

نام خود را به دشمنانت بشناسانی و تا قوم ها از حضورت به لرزه  را مشتعل می سازد و آب را به جوش می آورد تا

درآیند. آنگاه که اعمالی هولناک انجام دادی که انتظارش را نداشتیم نازل شدی و کوهها از حضورت به لرزه درآمد. 

ظران خود از دیر باز کسی نشنیده، و گوشی استماع نکرده است و چشمی خدایی را غیر از تو ندیده که برای منت

کنند و در راههای تو، تو را به یاد می آورند، ملقات می عمل کند. تو کسانی را که شادمانه به پارسایی عمل می 

کنی. هان تو خشمناک شدی زیرا که ما گناه کردیم و دیرزمانی در آنها به سربردیم، پس حال چگونه نجات توانیم 

یافت؟ همه ما همجون شخص نجس شده ایم، و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه کثیفی است. همگی ما مانند 

رده ایم، و گناهان ما همچون باد، ما را با خود می برد. کسی نیست که نام تو را بخواند، یا خویشتن را برگ پژم

" برانگیزد تا به تو تمسک جوید زیرا که روی خود را ازما نهان کرده ای و ما را به سبب گناهانمان گداخته ای.

 (  1- 7: 46 اشیعا )

  

 ، پدران مادران،.  است داده رخ سیانگل در کرونا از یناش مرگ مورد هزار هفت و شصت باا یتقر یجار سال در 

از  ما از کی چیه که یماریب اند. رفتهاز دست  روسیو این اثر در دوستان نیبهترو  انبرادر و خواهر فرزندان،

رنج ظهور و ز با درک صحیح ا می توان ، یگرید زمان هر از شیب امسال. میبود دهینشنی از آن نام آخرین ظهور

 یکسانگونه چ میبپرس خود از دیبا نیبنابرا. میکن نگاه سمسیکر جشن بهو دردی که تهدید کننده خوشبختی ما است 

 رود؟ یم نیب از یکیتار یزمان چه کنند، یشاد نشسته اند، سوگ در که



  

 غم و درد ناشی از یها هیگر.  آورد یم وجود به ظهور که است یزیچ همان ، انتظار ، نانیاطم عدم احساس نیا 

 ظهور یها هیگر است،شده  بلندتر تر وریگ همه سال نیا در و کند یم یهمراه را یانسان هر یزندگ که یاندوه و

 : "کند یم قیتصد را یکیتار در ما یطوالن انتظارمسیح  یسیع و میدار یاحساس چه که داند یم خدا اما و است

عزیمت خادمانش را به اداره خانه ی خود گماشته باشد و به هریک کسی است که به سفر رفته و به هنگام همچون 

وظیفه ای خاص سپرده و به دربان نیز دستور داده باشد که بیدار مانده باشد. پس شما نیز بیدار باشید زیرا نمی دانید 

 (32-36: 73 مرقس")صاحب خانه کی خواهد آمد، شب یا نیمه شب، به هنگام بانگ خروس و یا در سپیده دم.

  

 آن مثل درست.  است گمان کی برسد نظر به یطوالن اریبس انتظار نکهیا اما میباش آماده که دیگو یم ما به نیا 

 یسیعهستیم. با این حساب  خود ارباب بازگشت انتظار درو  میا مانده هم ما است، رفته سفر به اربابش که ، خانوار

برمی  وو اما ا .می شویم دهیبخش ،برخواهد گشت هرگز او ایآ که رانیبخاطراین نگ ما و رفته ما نیباز  که مدتهاست

 !دیباش داریب - است داده هشدار ما به و داده قول ما به او ،گردد

  

 نیدوم در ، یزود به دیشا ، ندهیآ در بلکه ، آخور در یکودک در ، زمان آن در فقط نه.  است آمدن حال در حیمس 

 وجود رنج و درد همه نیاکه   ما امروز یایدن در چرا!  است آمدن حال در یسیع: تاس ظهور امیپ نیا.  او آمدن

 یم اما میده یم ادامه خود سفر به یکیتار در ما چرا دانم ینم  میبگو شما به توانم ینم است؟ امدهین هنوز او ، دارد

 .خواهد دادرییتغ شهیهم یبرا را زیچ همه دیآ یم دوباره او یوقت که دانم

  

 کهجوانه زده، برگ می دهد در می یابید  آنهای  شاخه نکهیا محض به: این درس را فرا بگیرید ریانج درخت از" 

 . "است کینزد تابستان

 

 آمین


