
  

� آم. و عشق �ه خدا و ارت�اط روح القدس �ا همه ما �اشد حیمس ��لطف پرورد�ار ما ع ��  

  !ز�خواهران و برادران ع� 

 شما  ا�آ
�

       همه ما که البته  : د�کن  فکر � اینگونه شما االن د �شا -  د؟�کن  � ا�نون زند�

 د �توان ، ن� د �در همه حال ، ا�ر در سفر در زمان �سلط نداشته �اش را �، ز  م�کن  �ار را �  نیا

 
�

تر ، من اغلب متوجه  قیدق اما �ا برر� تواند؟ � چه ک�اما و  - د�کن  در زمان حال زند�

�  
�

شما  یبرا مثا� .شود که تصور �  ست�ن ��طب یدر حال حا�� �ه قدر  شوم که زند�

ە را از دست داد یفرزند ش�سال پ 10خانوادە  ک� م�فرض کن: زنم تا روشن تر شود �

� و �ه هم.  دلخرا�� بودە استحادثه  .است ها هنوز درست مثل  است اتاق �چه ل�دل ��

� چ چیاز آن زمان تا�نون ه .است دست نخوردە  روزید : د�گ�   مادر �. نکردە است ی�� تغ ��

 یاتاق �ه معنا ی�� تغ را �توانم او را درک کنم ز  و من �!" م�انجام ده ی�ار   م�توا�س� ن�  ما"

 حیترج -مرحله  نیحداقل در ا -�ار ، خانوادە   نیا یاما �ه جا. مرگ فرزندش است ص�تشخ

  ودکدهند در گذشته که ک �
�

�ار نه تنها �ا   نی�ه هر حال ، ا .کنند  هنوز زندە بود زند�

کنار هم  �کشد   ر �دوست دارد آنها را �ه تص�  او  که  مثب��  ی، �ل�ه �ا تج��ه ها من��  ات�تج��

  ن��ات� �از من هنوز در ز  اما ا�ر �خ�� : کند  �ار �
�

 ن�ت�  �ا �کردە �اشد ، �س ز   �� ام گ روز زند�

 
�

 حساب ن� روز زند�
ً
  ن�به�� که   کنم،  من �شت � من است و من اص�

�
من  روز زند�

   .�اشد یممکن است هنوز در گوشه و کنار 

� همچن ان�ح�ما مس  در ا  م�خطر را دار  نیا ��
�
  نجا یکه واقعا

�
 ا�ر  م�نکن و ا�نون زند�

�
، خصوصا

خدا  د �جد یا�در دن از ق�لما  ا �آ .م��� �گ یخدا را جد �ازگشت خداوند و �ادشا� د �ام

خدا در  �ادشا�: "خودش نگفت حیمس ا �آ م؟�نکرد دا �هنوز نجات پآ�ا  ؟نشدە ا�م م�سه

  "شماست؟ ان�م

� خط�ه �ه ما  او از . ستا، هنوز در راە  حیکند که روز خداوند ، �ازگشت مس  � یادآور �م��

است که در رحم مادر  یخدا مانند نوزاد �ادشا� :کند  زن �اردار استفادە � ک� ر�تص� 

� زم  یماە ، برا 9انسانها �عد از  یبرا - رسد  زمان تولد فرا � یدر برهه ا. شود بزرگ � ��

 �تق�  لها �ف یفته است ، براه 3موشها 
�
داند چه مدت در  � اما چه ک� -سال است  2 �ا

� تنها چ خدا خواهد بود؟ �ادشا� است که در حال حا�� آنجاست  نیکه مسلم است ا  ی��

� و همچن. شود و امن � من�و مانند رحم مادر ا از زمان از رحم  یدر برهه ا: مسلم است ��



مورد  در  آنچه �ه نظر من .روز تولد ، روز �ازگشت خداوند -شود  شود و متولد � خارج �

 )      آخرزمان( زمان آخردر مورد که   از متو��  یار �است که �س نیجالب است ا ر �تص�  نیا

� کنند ، ن  � ان�زمان تولد را ب ع�� � ممکن  ا �آ. خواهد بود دردنا� ار �که زمان �س  ند �گ�   � ��

خواهد �ه ما  � پولسکه   ید��اشد؟ نکته �ل نا���ر  مان�امر �ه همان اندازە درد زا نیاست ا

 مانند زا :است نیا د ��گ� 
�
 اما ما ن�. رسد فرا � ی�س از �اردار  مان�روز خداوند مطمئنا

 �دق م�توان
�
  . اتفاق خواهد افتاد نیچه موقع ا ،  د�آ از آنکه دزد � ش�ب م���گ�  قا

 واضح برا ک� نی، ا پولساز نظر 
ً
و �گذار�د مراق�ت کن�م : است ان�ح�ما مس یچالش �ام�

 �حالت دق نیاما در ا! م��اش ار �هوش
�
   �ه چه معناست؟ قا

،  د �نور هست یشما �چه ها: کند  استفادە � یگر �د ر �، �ل از تص�  مطلب نیا حیتوض یبرا

 ، در طول روز برخالف کسا�� ! د�روز هست یشما �چه ها
�
شب در آنها  ��که تار   مطمئنا

پرورد�ارمان برگردد ،  م�انتظار دار  ما وق�� . د�هست دار �خورند ، ب غوطه ور شدە و غم �

  �� از بزرگ شدن او ، از تولد او و دردها ، وق��  م�در صفحه خود دار  را خدا  که �ادشا�  وق�� 

جهان در  نیا از  ما  نانیعدم اطم �ع��  ، م�هس� دار �و ب ار �هوشکه �ه همراە خواهد داشت 

از نظر هس�ند که خوابزدە هس�ند و  کسا��   پولسدر مقا�ل ،  .است آن موقت ت�مورد ماه

توهم ،  نیحفظ ا یبرا. کنند  � ت�توهم امن م�نا�سامان هس�ند و خود را �سل ذه�� 

  نیا -کرونا؟ : خود هستند ت�آمادە خلق واقع ح��  یار ��س
�

  یاست که دولت ها برا درو�

ل ما �ه دن � گرم شدن کرە زم !آورند � ا �کن�� اع از چند مهرە  ک�فقط  نیا ؟��  ست�ز  اخ��

� چه چ �له ، اما : تر نرم �ه ش�� ا �! است ��مح و چه شود؟  �ه من م��وط �از این  ی��

ی  � گرم است که هوا  در آلمان آنقدر  ، وق��  این جالب است که! م��وط نم�شود�ه من چ��

� که چن  یرادو اف. م��ه وارد کردن آن ندار  یاز �ن گر �کند ، د  رشد � نجا یموز در ا   � یفکر  ��

 شان�که مملو از آب در کشورها  هس�ند که �س از آن از ورود پناهند�ا��  یکنند اغلب افراد

 یدست �ه هر �ار  ت�حفظ توهم امن یاوقات افراد برا �ع�� . کنند  � یشدە است خوددار 

� اوقات ن اما �ا�. زنند � دور   د خو  �� نامشخص مردم را از مس اوقا�� در افتد که  اتفاق � ��

  .کند  � دار �کردە و ب

 ت�جهان �ا قطع نیا نانیکه عدم اطم  د �آ�اە �اش!م��اش ار �و هوش�گذار�د مراق�ت کن�م 

� ق�،  حیمس ��آمدن ع    .خدا در تضاد است �ادشا� ��



 در آ -دادە شد  حیهمانطور که در ابتدا توض -که   یاما نه �ه گونه ا
ً
  ندەیما ا�نون عم�

�
 زند�

جلوە دادن درد و رنج  ت�اهم ��  ی�ه معنا نیا. وجود ندارد گر �جهان د نیا �� ، گو م�کن  �

گرفته   دە�حالت ناد ن�حالت وجود دارد و در �دت�  ن�جهان است ، که �دون شک در به��  نیا

 . شود �
�

  یرسد �ه معنا روز خداوند فرا � ا علم �ه اینکه� نه ، زند�
�

و ا�نون  نجا یدر ا زند�

از آن  م�دهد تا بتوان پر است که خداوند �ه ما � خدا زما��  زمان تولد �ادشا�. است

� هرچه ب  ی�ه عنوان مثال وقت خود را برا پولس. م�استفادە کن مردم در مورد  ش�� �گف��

انهیمد در  هم�ن تق���ا را در  �� ساها�کرد و �ل  دەاستفا حیمس ��ع   .کرد  س�تأس ��

  در زمان حال ا�آاست ؟ در مورد شما چطور حاال  و 
�

اف � د؟�کن  � زند� من : کنم  اع��

سوی  �هب�ش��  ا�کنم   گذشته افراط �  در که   نم�ب اوقات � �ع�� . ستم�موفق ن شه�هم

   � موض�ع آ�اە شدم ، س� نیاز ا اما وق�� . آیندە حرکت م�کنم
�

خود را دو�ارە  کنم زند�

 نیرا �ه همراە دارد که ا نانیاطم نیشود و ا و ا�نون کنم ، که مشخص � نجا یمعطوف �ه ا

 
�

  که خدا �ار �  یی�� ، �ل�ه �ه سمت آن است تغ ست�خود ن ان��ا یما �ه سو  جهان و زند�

 ، اما � م�منتظر آن �مان د �که چه مدت �ا  م�شما �گ�  هتوانم � متأسفانه ، من ن�. کند

� �اش م�توان    .رسد � ان��ه �ا یکه انتظار ما در برهه ا  م�مطم��

  . نگه دارد حیمس ��است ، قلب و ذهن ما را در ع ل�خدا ، که �االتر از هر دل رضا�تو 

� آم ��  

  

 




