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23.1.21  

 دعوت لحظھ آخری

 

نوشتھ است ، بھ  یوئو، بسیاری از خوانندگان من در کتاب زندگی ای کھ امروز  3:16من کامالً متقاعد شده ام کھ مطابق مالکی 
 .طور پاک نشدنی ثبت شده اند. بنابراین من از زندگی ابدی آنھا اصالً نمی ترسم

 

نیازی نیست بگویم کھ منظور از بره  .(21:27؛ Rev 13: 8) این کتاب بره استاما یک کتاب زندگی دیگر نیز وجود دارد: 
نفری زندگی می  144000کیست. چھ کسی در کتاب بره می آید؟ چیزی کھ بسیاری نمی دانند: ما در آخرین روزھای جمع آوری 

 تبدیل کنند! طبقھ اصطالح بھ بھشت کنیم کھ مجاز ھستند زمین را بھمراه عیسی بھ عنوان پارلمان آسمانی پادشاه عیسی ، ب
-17: 14، این دعوت تا زمان آزاد شدن بادھا ادامھ دارد. این بھ بادھای نبرد آرماگدون ، داس دوم از مکاشفھ  4-1: 7مکاشفھ 

 =) ی آیدتقریباً کامل است ، جایی کھ عیسی از طریق کرونا از آسمان فرود م 16-14: 14اشاره دارد. اولین داس از مکاشفھ  20

گوسفندھا و دالرھای جداگانھ . قطبی شدن جمعیت  (Jam 1:12 ؛Rev 2:10 تاج ، این نقطھ ، تاج زندگی است ؛ رجوع کنید بھ
جھان در حال حاضر برای ھمھ واضح است. مردم غالباً بھ این دلیل طالق می گیرند کھ مجبورند برای خیرخواھی دیگران 

ف اکنون تقریباً پس از یک سال فراگیر ھمھ گیر ، سال احسان  31: 25و متی  4: 9با حزقیال ماسک بزنند. اما این فراق مطابق 
) ، یعنی رھا کردن بادھا در جنگ 2: 61انتقام (= اشعیا  1) عمالً پایان یافتھ است. "روز"3: 2(بھ حب  2: 61از اشعیا 

 .آرماگدون ، اکنون نزدیک است

 

بھ زندگی ابدی نیست بلکھ مربوط بھ رفاه ابدی است. وظیفھ من ، کھ شخصاً از طریق  بنابراین برای من در ھر مورد مربوط
عیسی مسیح بھ من داده شد ، یک کار ھگایی است (بھ کتاب استر مراجعھ کنید). ھدف این است کھ بھ زودی "بیا!" ویژه ای بھ 

). این "بیا!" عمومی برای 22:17شوند (مکاشفھ  ھمھ کسانی کھ بھ عنوان عضوی از این تیم پارلمان مانند در نظر گرفتھ می
اگر شما  .پلمپ شد) 21977گوسفندان نیست ، بلکھ "بیا!" برای عروس ، کھ البتھ من مدتھا در آن عضو بوده ام (سرانجام در سال 

اده کنید. اید از آن استفبھ این انتخاب نزدیکتر روی آورده اید ، مطمئناً من نگران لباس بیرونی شما ھستم (= شخصیتی کھ البتھ ب
 .)314-2: 22مثل عیسی مسیح را مشاھده کنید ، این داستان درمورد دعوت دعوت بھ عروسی است (مت 

 

بسیاری از آنھا بھ راحتی دعوت را رد می كنند ، حتی اگر با موقعیتی كھ در جھان مذھب دارند بسیار بھ این ھدف نزدیك  .

مکاشفھ پنجم مھر) ، پدر پسر بھ میادین و خیابان  → شدگان حتی کشتھ شدند (رجوع بھ تکفیربعد از اینکھ حتی دعوت  .2 .ھستند
این افراد باید لباس عروسی با وقار بپوشند. اگر این کار را  .3 .ھای عمومی می فرستد تا افراد کامل "بدون نام" را دعوت کند

دارند کھ بتوانند در عروسی شرکت کنند ، بنابراین آنھا بھ نکنند ، از عروسی حذف می شوند. ھمھ افراد دیگر این ھدف را 
ثابت تعلق دارند. بنابراین آنچھ تعیین کننده است ، لباس است. این البتھ در مورد ھمھ مردم ، مسیحیان و ھمچنین  144،000

ای آنھا قانون خداست ؛ یھودیان و دیگران صدق می کند (سپس وجدان حساب می شود و پولس می گوید کھ این وجدان از قبل بر
 .)14:15: 2ر.ک. روم 

 

این بھ معنای  :A BRA JIT :یا ."اول لباس" است -این بھ معنای "پاکی اول"  :A BR A JIT :اولین جملھ کتاب مقدس می گوید
ابتکاری  چھ .این بھ معنای "پاکی از طریق آتش سوزی" است :A BR AJIT :یا ."ایجاد اولین لباس (= شکل دادن) لباس" است

 .کتاب مقدس آغاز می شود

                                                           

 .ھمچنین می تواند بھ معنی "زمان طوالنی تر" باشد :(عبری کتاب مقدس  Langenscheidtفرھنگ لغت جیبی) "روز1 "

مورد آزار و شکنجھ ، اجتناب و حاشیھ قرار گرفتھ ام ، نشانھ سوزاندن عیسی   JWsبھ دلیل ھمین اعتماد بھ نفس ، من ده ھا سال توسط2 
خار چشم او از  .ھا واقعاً خوشحال بودند کھ باالخره توانستند مرا خاموش کنند. بعد از ھمھ ، آن2002تا  1972یک دستکش از  !(مانند آتش)

بھ معنی "خار" یا "خار" است. صھیون ھمچنین بھ  Zion آغاز و انتھای کلمھ = CN لباس ، بلکھ خار نیز وجود دارد ؛ = JIT) بین رفتھ بود
" ، "عنوان" ، "نشانگر مسیر" گفتھ می شود. ھمچنین بھ معنای معنی "صحرا" ، "مکان تنھا" ، "خشکی" است ھمچنین بھ آن "نشانھ

 .(ظن" است icion"سو

طوالنی ، طوالنی کامل یا  000،144یکی بھ عروس تعلق ندارد زیرا یکی شماس یا راھبھ است ، خطایی غیرقابل گفتن است ، پس عدد 3 
 !می توانند "آھنگ جدید را بخوانند" ، یعنی تعداد محدودی را می سازند اما این نمی تواند بھ این دلیل باشد کھ فقط آنھا .حتی نمادین است
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"A"  در آغاز بھ معنی "کتاب اول" است ، سپس می آیدBRAJIT: این بھ معنای "در آغاز" است (B = am  ،im با ؛ ، RAJ =  سر
اول" ، " = bereshit در عبری امروز"، ترجمھ شده بھ عنوان "آغاز RAJ جمع ماده =  RAJIT سر من ؛ = RAJI ، سر ، آغاز ؛

 ""در آغاز

 

بنابراین ھمھ چیز در اینجا در مورد سعادت ابدی شماست. این ھمچنین در مورد تحمل بسیاری از آتش سوزی ھا یا آزمایش ھای 
آتشین است. اگر سواالت خود را برای من بنویسید ، این یک نشانھ مثبت است. دیگر نگرانی زیادی در مورد آنھا ندارم. من ھم 

 یک بار دوست دارم

 

 .، من ھیچ کس از کسانی کھ بھ من داده اید از دست نداده ام 6،12: 17مانطور کھ عیسی می تواند بگوید ، طبق یوحنا ھ

 

حاال شما می دانید چھ چیزی من را تحریک می کند. این حسادت یک نجیب زاده نسبت بھ من است ، کھ محکم بھ عنوان ستاره 
ی و ایوو بھ این دعوت پاسخ دھید ، بھ زودی می تواند ارباب شما نیز باشد. اما صبح در من عمل می کند و اگر بھ روحیھ عیس

 1977عیسی بھ معنایی کھ تاکنون وی را می شناختید پروردگار نخواھد بود. از آنجا کھ من این ستاره صبحگاھی را قبالً در سال 
ستاره صبح روشن).  22:16تیاتیرا ،  2:28شفھ از خداوند عیسی مسیح دریافت کردم ، کھ خود ستاره درخشان صبح است (مکا

البتھ ، من نمی توانم تعھدات مطلق بدھم ، اما کار مثبت بھ تنھایی برای دھھ ھا بسیار مثبت است. عامل تعیین کننده کلمات نیستند 
تشخیص خواھید داد (مت ، حتی کلمات من نیستند ، و نھ اینکھ چقدر کلمات من معروف ھستند ، بلکھ فقط توسط میوه ھا آنھا را 

7 :16  ،20(. 

 

امیدوارم با این موضوع بتوانم بھ موضوع نگرانی و ترس بپردازم ، زیرا ھنگامی کھ عیسی متولد شد ، فرشتگان بھ چوپانان 
 ." (گفتند: "نترس!" من

 

خطبھ من بھ طور ناشناس برایم من یک نامھ کامالً بھ روز را بھ یک شاھد یھوه پیوست می کنم کھ در پاسخ بھ یکی از نامھ ھای 
نامھ نوشت و می خواستم از طریق اینترنت جواب او را بدھم. در اینجا شما می توانید چیزی را بخوانید کھ با لحن تندتری توسط 

وان خانگیزه ھگای من نوشتھ شده است (بدون اینکھ کامالً مالیمت را فراموش کنید. زیرا مالیمت می تواند خشم را دفع کند و است
). من ھمچنین در مورد شغل یک برگزیده خدا و ھمچنین موارد ضروری 25:15؛  1: 15ھا را بشکند ؛ رجوع کنید بھ امثال 

خارھایم کھ باید تجربھ کنم چیزی اضافھ می کنم. زیرا فقط کسانی کھ تاج خار را دوست دارند روزی یک تاج واقعی بھ دست می 
 .آورند

 

مات باز تشکر می کنم ، زیرا کلمات باز ھمیشھ برای من خوشایند ھستند. من فقط بھ دو دلیل روابطم من ھمیشھ از شما برای کل
نیت  it را قطع می کنم: اول ، من مورد تمسخر قرار می گیرم ، یا دوم ، روح مقدس بھ من اجازه می دھد تا بفھمم این یک سو

 .می کند تا جایی کھ قدرت من اجازه می دھدمطلق است. ھر کس دیگری ھمیشھ جواب نامھ خود را دریافت 

 

) ، و این شامل عشق بھ خدا ، 17:26است ، یعنی اولین عشقی کھ با آن مرتبط است (طبق یوحنا  IOUO مرکز وزارت من نام
 عشق بھ عیسی مسیح و عشق بھ ھمھ موجودات دیگر ، اما بھ ویژه عشق بھ حقیقت است ، عشق بھ رنج پدر. خوشا بھ حال کسی

). نھ مانند 26: 118؛ ص  9: 21می آید ، در زمانی گفتھ شد کھ عیسی با االغی بھ اورشلیم سوار شد (مات.  Iouos کھ بھ نام
: 22باال ، کھ مانند بسیاری از مبلغین امروزی است کھ روی االغی نشستھ اند ، زیرا ھمھ چیز درمورد قدرت و پول بود (شماره 

یک پنی یا سنت برای نوشتھ ھای خود نگرفتھ ام و درخواست کمک و امثال آن نکرده ام. من ھم ). ھرگز تا بھ حال 31:16؛  7
مثل پاول ، پول خودم را بدست آوردم. من اجازه توزیع و کپی کردن نوشتھ ھای خود را در اینترنت داده ام ، حتی اگر این امر 

رایگان انجام می دھم. لوتر ناشر خود را ثروتمند کرد ، اما  باعث ثروتمند شدن کسی شود. مثل لوتر ، ھمھ کارھا را بھ صورت
خودش برای ترجمھ کتاب مقدس خود حتی یک پنی ھم نگرفت. ھمسرش (راھبھ سابق) با ھفت فرزند در خانھ از این موضوع 
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چنین خانھ ای را بھ عصبانی بود. من ھمچنین پنج فرزند و ھفت نوه دارم. ایوو ھمیشھ بھ اندازه کافی بھ ما داده است. من ھم
عنوان کمک مالی ادعایی برای خدا ترک نکردم ، ھمانطور کھ در محلھ من (کشیش کاتولیک) اتفاق افتاد. عیسی مخفیانھ ظاھر 

ھزار نفر را شفا می داد. اما بھ ھمین دلیل تحت تعقیب قرار گرفت ، بھ ھیچ  10شد ، نھ با زرق و برق. زرق و برق او ھر بار 
سال  50ھمچنین با یک دیوانھ اسکیزوفرنیک ( .Iouos ه بود. بنابراین امروز او مانند یک دزد می آید ، اما بھ ناموجھ درک نشد

 .اسکیزوفرنی) ، اما البتھ من تنھا کسی نیستم کھ با او ھمراه است. نھ با تعداد معدودی کھ واقعاً ذھن مسیح ھستند

 

ا می توانید آن را در آثار مشاھده کنید ، نھ در کلمات. بر حذر باشید از روح شم (Cor 2:16 1) امروز واقعاً ذھن مسیح کیست؟
آمده است ، من از  2: 2کسانی کھ بھ نام مسیح ظاھر می شوند بدون اینکھ ذھن مسیح باشند مھم است. ھمانطور کھ در مکاشفھ 

ند ستمکاران را تحمل کنند. این باعث می شود کھ در آنھا متنفرم. و نمی توانند آنھا را تحمل کنند ھمانطور کھ افسسی ھا نتوانست
مورد لباس شخصیتی کھ می تواند لکھ دار شود سریع واکنش نشان دھم و از ذھن مسیح متوقف شود ، مانند کسانی کھ اکنون 

 )8: 4قرنتیان  1پادشاه ھستند. پولس در مورد آنھا می گوید: "آیا شما شروع بھ پادشاھی بدون ما کرده اید؟" (

 

تقریباً تاجھای خود را در مقابل صندلی خدا دور می  144،000نخواھد بود. ھرکسی کھ حاال بخواھد پادشاه شود ھرگز در بھشت 
، زیرا تاج (= تاج) برای آنھا مھم نیست ، بلکھ عشق پدرانھ بھ موجودات پدر است ، کھ در اینجا است  (Rev 4:10) اندازند

بدون تاج نشان داده می شود ، زیرا خدا از پادشاھی  (صندلی بھ عنوان معنی اصلی = THRONOS =) 4صندلی در کیپ وحی. 
متنفر است. وی ھمچنین در میان قوم بنی اسرائیل پادشاھی نمی خواست. انگار مردم او را طرد کرده بودند و دقیقاً ھمان اتفاقی 

پادشاه است ، در صورت امکان با تاج و تخت (تاج = تاج گل افتاد. ایوو پاپا است = ابا = پدر! کدام پدر در خانواده خود 
 .را فقط می توان در موقعیت واقعی خود بھ طور مخفیانھ شناخت Iouo پیروزی ، ترجمھ بھتر)؟ پس او یک احمق است. بنابراین

 

، پس این چیزی درباره او اگر کسی کھ امروز از قبل پادشاه است ، یا آنطور کھ ظاھر می شود ، کمی با حقایق نیز ظاھر شود 
این مربوط بھ ھمھ رھبران سازمان ھای مذھبی  .نمی گوید ، و خطری کھ از او ناشی می شود ھنوز ھم می تواند بسیار زیاد باشد

بھ ھمین دلیل است  .بھ معنای شیطان موفق .حتی شیطان نیز با موفقیت بسیار غلط از حقیقت و دروغ علیھ او استفاده کرد .است
اگر پدر بخواھد پدر خوبی باشد چگونھ باید برای  .ن نھ از شیطان بلکھ از سالمتی کسانی کھ بھ من سپرده شده اند می ترسمکھ م

مانند یک نگھبان (یا دربان) کھ ھوشیاری مداوم و ترس از ھر خطری را با ھم . رفاه فرزندانش در ترس دائمی زندگی کند
 .4ترکیب می کند

 

م خودم را لکھ دار کنم. بھ ھمین دلیل کتابی کھ از این نظر بد باشد در خانھ من جایی ندارد. من ھمچنین البتھ من ھم نمی خواھ
(تکفیر خود) از خانھ ام حذف و دور انداختھ ام تا ابزاری مناسب  2002را بھ زبانھای مختلف در سال  ZJ ھمھ کتابھا (صدھا)

انجام شده است. نھ من ، نھ بلھ و نھ عیسی در اینجا قضاوتی یا  Iouo دنفر فقط توسط خو 144،000برای مسیح باشم. انتخاب 
با این حال  .(Rev 18:23) انتخابی را بیان نمی کنیم. اما صدای عروس و داماد اکنون در ھمھ سازمان ھای مذھبی قطع می شود

ن بیدار ن فقط سعی می کنم ھوشیار باشم بنابرای، چھ اتفاقی برای نویسندگان چنین کتابھایی خواھد افتاد ، الزم نیست تعیین کنم. م
 .بمانید زیرا نمی دانید چھ زمانی او می آید. آره بیا لرد عیسی بھ این ترتیب کتاب مقدس پایان می یابد

 

. دامیدوارم اکنون نگرانی من را نسبت بھ کسانی کھ ممکن است بھ من اجازه داده شود و مجاز بھ تبلیغ آنھا ھستم درک کرده باشی
ھزاران بسیار زیاد وجود دارد. در ھر صورت ، با سپاس فراوان از عشق محسوس بھ مسیح ، بھ حقیقت و برای افرادی کھ 

 3:10خدمت می کنیم. برای ھمھ خوانندگان بھترین آرزوھا را برای تمام ابدیت و ھمچنین اوقات بد داریم. ممکن است مکاشفھ 
 .)13:14جن.  3شاید روزی با یکدیگر صحبت کنیم ( Iouo ایلدر چنین مواردی محقق شود. در صورت تم

 

                                                           

کتاب مقدس این را "چشمان باز کرده" می . واقعیت این بود: شما چیزی را خواھید دید کھ قبالً نمی دانستید. دروغ این بود: شما نمی میرید4 
زیرا در پیدایش آمده است کھ آنھا از درخت زندگی  .آن از طریق اطاعت حتی یک مسیحی می تواند چشمان باز داشتھ باشد ، اما پس از .نامد

 (NWT 1: 61؛ عیسی  3: 2کول ) نمی گیرند و مانند ما می شوند ، زیرا خوب و بد را می دانند
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 با عشق ابزاری از عیسی و ایووس از شما کورت منفرد نیدنفور

PS طوالنی تر: 

 

الی است کھ چھ زمانی پدر از دوست داشتن فرزند خود دست می as دوباره ، چھ زمانی اتصال را قطع می کنم؟ این ھمان س .1
عام مورد تھدید جسمی قرار گرفتھ یا بھ طور شرم آوری مورد تمسخر قرار می گیرد.  public در مالکشد؟ ھرگز. یا اینکھ 

نیت مطلق را قطع می کنم. اما روح القدس باید چنین پیشنھادی را بھ من بدھد. من ھرگز نماز  mal بنابراین من فقط تمسخر یا سو
 .را برای کسی قطع نمی کنم

 

: 4؛ اول یوحنا  5: 1تیم  1است؟ این عشق است ( Iouo ت؟ این تازه شروع شده است. مقصدآیا عیسی ھدف مسیحی اس .2
این مورد ھمچنین برای  .(Jer 23:27) نیست ، حداقل از ھمھ یک رھبر معنوی است Iouo ). و امروز ھیچ کس عاشق6،18

در حال انجام  8: 42است ، رد می شود: اشعیا تقویم ھای کلیسا و غیره اعمال می شود. نامی کھ امروزه ھمھ چیز درباره بھشت 
است. "من اسامی خود را بھ بت نمی دھم." شاھدان یھوه بھ عنوان یک سازمان چنین بت ھستند ، بلھ ، ھمھ سازمان ھای مذاھب 

وی در دانشگاه را رد کرده اند! ھمھ آنھا مدتھاست کھ او را می شناسند. وب سایت من قبالً در سمینارھای حوز (ha Shem) نام
بارھا و بارھا از من نوشتھ ھایی  ZJ-Org 1974مورد بحث قرار گرفتھ است. اما تو فقط عاشق ایوو ، پدرت نیستی ، نھ! از سال 

 .درباره نام خدا دریافت کرده است! کلیسا (رھبران) سازمانھای دیگر نیز در مورد نام خدا اندیشھ ھایی دریافت کردند

 

خواھیم دید! اما  !verra نفر انتخاب شده است؟ من ھمیشھ می گویم: در 144000خواھم کسی درک کند کھ از بین اما آیا می  .3
ھگای تصویری خوب از شخصی کھ شاه آھاشروس بھ دنبالش بود داشت. بیش از این نمی توان گفت. فقط خود روح القدس می 

روح القلب و مسح شده است. زیرا این شرط الزم برای رفتن بھ  تواند بھ شخصی نشان دھد کھ آیا "احضار" شده است ، یعنی
عروسی است. بھ نامھ پیوست شده در مورد موضوع غصب مراجعھ کنید. اما توجھ داشتھ باشید: عیسی با یازده شاگرد وفادار 

ھرگز نباید در شام خود حتی قبل از طغیان روح القدس می دانست کھ آنھا این کار را خواھند کرد. در غیر این صورت او 
بنابراین من بھ کسی چیزی نمی گویم. ھر  (Lk 22: 20،28-30 [NWT]) .پ.م با آنھا عھد پادشاھی می بست 33خداوند در سال 

است.  -خدای عزیز  -باشد ، کھ البتھ او یک شخص نیست ، بلکھ ماده قدرت خدا  Iouo کس باید با روح مقدس خود منتظر
ر منتخب ، مانند این یازده فرد وفادار ، قبل از ریختن روح القدس مورد آزمایش قرار خواھد گرفت ، نف 144000آخرین نفر از 

لك  ) "زیرا آن یازده نفر در شام خداوند شھادت عیسی را دریافت کردند: "این شما ھستید کھ آزمایشات من را با من تحمل کردید
توسط روح القدس مسح شدم و  1972من در سال  .مین آرزو را دارمبرای ھمھ خوانندگان واجد شرایط ھ .([NWT] شب 10:28

 ZJ سالھ بودم یک سال پس از تعمید من با 20در زندگی متولد یک زندگی جدید شدم. توضیحات را در پیوست مشاھده کنید. من 

یک سال بعد با نام خدا مسح نام الھی" ، سپس با حضور من در ھر سھ زبان ("،  "Nom Divin"،  "در کنگره با شعار "نام الھی
 .)23:21شد قلب ؛ مقایسھ کنید سابق 

 

نیستند)؟ ھمھ کسانی کھ چھ کسی از عروسی اخراج خواھد شد (آنھا ممکن است ھنوز برای ھمیشھ زنده بمانند ، اما در بھشت  -
مین ثابت کرده اند. سبک نزدیک شدن بھ انجام دھند ، چیزی کھ قبالً در اینجا روی زنمی توانند مقدس ترین وظایف را در بھشت 

چنین وظایفی با سبک سیاست امروز (نیکالس) ، دین (ایذبل) و اقتصاد (باالآم) تفاوت چندانی ندارد. در بسیاری از کتابھای 
است  رمذھبی ، تحقق عیسی مسیح آسان و بسیار گیرنده است ، اما ھمان چیزی نیست کھ عیسی مسیح در آنھا احتیاج دارد کھ قرا

سالھ زمین بھتر از آنچھ امروز انجام می شود ، انجام دھند. این عروسی ھمچنین  1000در بازسازی ھمھ چیز را از بھشت 
سال طول خواھد کشید ، زیرا در مورد یک ازدواج ابدی است. ازدواج عیسی بھ عنوان رئیس آفرینش استر با پدر  1000

پ.م نیز ادامھ داشتھ است! چرا  33بھ عنوان آفرینش استر ، از زمان پنطیکاست  ) ، و ھمھ موجودات وفادار2:18(ھوسیان 
دیگر چگونھ می توان گفت كھ عیسی از عروسی (با پدر) آمده تا عروس خودش را بیاورد؟ اکنون این اتفاق می افتد (لک 

 Esther و Ahasuerus ط). این در مورد دو عروسی است ، یک عروسی پدر و یک عروسی پسر ، کھ ھر دو توس12:36

جان و از کتاب نوحھ ھا و از کتاب مکاشفھ بھ طور  2نشان داده می شوند (و از آواز آھنگ ھا و از کتاب روت ، ھمچنین از 
 (آرامی) Dualis پدر پسر ھمسر پنھان A B R A J (I) T :کلی). کتاب مقدس بر این اساس با این عنوان آغاز می شود
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در قلب شما جایگاه دائمی داشتھ باشد. سپس این دعوت بھ چشم می خورد و کارت ھای عالی برای  Iouo لطفا بگذارید نام .5
 .(11:18 11؛ احیا  3:16؛ مال  13آنچھ در اینجا شرح داده شده است خواھید داشت. زیرا این ھدف از ھمھ تبلیغات من است: 

 

شوید و ادامھ دھید. دعا و نیایش مداوم را ھرگز فراموش نکنید! ایوو ایمانی را اکنون تا انتھا: لطفاً بھ ایوو و عیسی فرمان داده  .6
 )8: 18کھ امروز آرزو دارد ببیند ببیند (لق 
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23.1.21 

A Last-Minute Invitation 

 

I am absolutely convinced that many of my readers are indelibly entered in the Book of Life, 

which is being written today at Iouo’s request according to Malachi 3:16. I am therefore not 

afraid at all for their eternal life. 

 

But there is yet another Book of Life. It is the Book of the Lamb (Rev 13:8; 21:27). It is 

needless to say who is meant by „lamb“. Who is entered in the Book of the Lamb? What many 

do not know: We are living in the last days of the gathering of the 144000, who get to transform 

the earth into a paradise together with Jesus, a heavenly parliament of the king Jesus, so to say! 

According to Revelation 7:1-4 this invitation stands until the winds are released. Winds means 

the winds of the Battle of Armageddon, the second sickle of Revelation 14:17-20. The first 

sickle of Revelation 14:14-16 is almost over already. In it, Jesus separates sheep from the goats 

from the heaven using Corona (=crown, that is what it is all about, the Crown of Life; cp. Rev 

2:10; Jas 1:12). A polarization of the world population is underway and obvious to everybody. 

Often, people are already divided over having to wear masks to protect the health of others. 

Now, according to Ezekiel 9:4 and Matthew 25:31f, this separation is practically over, however, 

after more than a year of pandemic, the year of favor of Isaiah 61:2 (Cp. Hab 2:3). The “day”1 

of vengeance (=Isaiah 61:2), i.e. the release of the winds in the Battle of Armageddon, is 

immediately at hand (Rev 16:16). 

 

Therefore, I am not concerned with everlasting life in every case, but rather with eternal welfare 

or wellbeing. My duty, which has been put into my hand by Jesus Christ himself personally, is a 

Hegai-duty (see book of Esther). It is about forwarding a special “come!” to all those, who are 

foremost eligible to soon belong to this parliament-like team (Rev 22:17). It is not the “come!” 

for the sheep in general, but rather the “come!” for the bride, to which already I belong for a 

long time, of course (finally sealed in 19772). 

 

Should you be on the shortlist, then I am naturally concerned with your outer garment, of course 

                                                   
1 “Day” (Langenscheidt pocket dictionary of Biblical Hebrew): can also mean “a longer stretch of 

time”. 
2 Because of this confidence, I have been persecuted, avoided and ostracized by the JW for decades, 

brand mark of Jesus! A gauntlet lasting from 1972 to 2002. Finally, they were very glad to be able to 

disfellowship me. The thorn in their eye was gone (JIT = garment, but also thorn scrub; 

CN=Beginning and end of the word zion, meaning “thorn” or “sting”. Zion also means “desert”, 

“lonely place”, “drought”. It also means “sign”, “title”, and “path marking”. It also means 

“conspicuousness”.  



 2

(=personality, which must be clearly found to be clean; “clean”=BR), which one has to have put 

on. For comparison, see Jesus’ parable of the invitation to the wedding (Matt 22:2-14)3. 

 

1. Many reject the invitation even though they are very close to that aim due to their standing 

in the religious world. 

2. After some of the inviters have even been killed (comp. excommunication → Revelation 

Fifth Seal), the father of the son sends to the public places and streets, in order to invite 

completely “no name” individuals. 

3. These individuals must put on a decent wedding garment. In case they don’t wear it, they 

are being removed from the wedding. All others get the aim to take part in the wedding, 

meaning they firmly belong to the 144000. The decisive part therefore is the garment. This 

goes to all people, of course, Christians, Jews and others (in that case, it is the conscience, 

that counts, as Paul puts it, as this conscience already is a law of God to them; cp. Rom 

2:14,15). Iouo is impartial. 

 

Already the first sentence of the Bible says: 

A  BR  A  JIT : meaning “firstly purity” – “firstly a garment”.  

Or: 

A  BRA  JIT : meaning “firstly creating (=forming) a garment”. 

Or: 

A  BR  AJIT : meaning “firstly purity through the (many) fires”. 

How ingenious the beginning of the Bible is. 

 

The “A” in the beginning means “first book”, then follows a 

BRAJIT: meaning “in the beginning” (B= on, in, with; RAJ = head, beginning; RAJI = my 

head; RAJIT = fem. Plural of RAJ, translated as “beginning”, in modern day Hebrew bereshit = 

“at first”, “at the start”, “at the beginning”, “at a certain beginning”). 

 

So everything treated here is about your eternal wellbeing. It is also about enduring many fires 

and fiery tests. If you send your questions to me, then that is a positive sign. Then I am not so 

concerned about you anymore. I hope to one day being able to say, as Jesus did according to 

John 17:6,12: I have not lost any of the ones given to me by you. 

 

                                                   
3 You do not become a member if the bride by being a deaconess or a nun. This is an unspeakable 

error, because then the 144000 would already be complete for a very long time or only a symbolic 

number. But that cannot be the case, as only they can sing the “New Song”, so they are a limited 

number. 
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Now you know, what drives me. It is the jealousy of the lord above me, who firmly works as 

morning star in me and who could well also be soon the lord of you, if you react to this 

invitation in the way Jesus and Iouo expect it. But Jesus will not be a lord in the sense as you 

have known him until now. Because I have received this morning star already in 1977 from the 

lord Jesus Christ, who indeed himself is this brightly shining morning star (Revelation 2:28 

Thyatira, 22:16 bright morning star). I cannot make any absolute promises, of course. But 

positive work over decades is very positive in its own right. Because it is not words that count, 

not even mine, as prominent as they may come across, but only the fruits by which you can 

recognize them (Matt 7:16,20). 

 

I hope I have now covered the topic concern and anxiety. Because already at Jesus birth the 

angels said to the shepherds: “Do not be afraid!” But also: “Peace among people, who want the 

right thing (my own translation)”. 

 

In the appendix to this invitation, I add a very recent letter from a Jehovah’s Witness, who 

answered anonymously to one of my preaching letters, and to whom I wanted to give an answer 

via the Internet. In this, you can read something that has been worded a little more sharply due 

to my Hegai drive (but without forgetting mildness, as mildness can turn away wrath and break 

bones; Prov 15:1, 25:15). I also add some notes about my history as a chosen one of God and 

also the gist of the thorns I had to endure. Because only those who love a crown of thorns will 

someday get a real crown. 

 

I am always grateful for open words, as I always embrace them. There are only two reasons for 

me to sever contact: firstly, when I am being ridiculed, or secondly, when the holy spirit lets me 

see, that there is absolute wickedness. Everybody else always gets an answer to their 

correspondence, as long as my condition allows it. 

 

The center of my service is the name IOUO, therefore first of all love, which is connected with 

it (according to John 17:26). And that includes love to God, love to Jesus, and love to all fellow 

creatures, but especially love to the truth, love to suffer for the father. Blessed is the one who 

comes in the name of Iouo, they said when Jesus came riding into Jerusalem on a donkey colt 

(Matt 21:9; Ps 118:26). Not like Balaam who rode on a donkey and who resembles many 

modern day preachers as he is only keen on power and money (Num 22:7; 31:16). I have never 

taken even a penny or a cent for my writings nor have I asked for donations or the like. I have 

earned my money myself as Paul did. I allowed all ways of spreading and copying of my 

Internet entries, no matter if somebody would get rich by it. I did it for free like Luther. For 
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Luther did it for free. Luther made his publisher rich, but he himself didn’t take a penny for his 

Bible translation. His wife (a former nun) with seven kids at home was angry about that. I have 

five children and seven grandchildren! Iouo always gave us enough. I also did not let people 

bequest a house to me as alleged donation to God, as happened in my neighborhood (by a 

catholic priest). Jesus emerged covertly, not glamorously. It was his glamour to heal 10000 at a 

time. But he was persecuted for that, not understood at all. Likewise he comes today as a thief, 

but in the name of Iouo. Also with a schizophrenic lunatic (50 years of schizophrenia), but I am 

not the only one he comes with, of course. No, he comes with a few who really have the mind of 

Christ. 

 

Who today has the mind of Christ (1 Cor 2:16)? One can tell by the deeds, not by the words. It 

is important to be cautious of the spirit of those who emerge in the name of Christ, but without 

having the mind of Christ.4 I hate those, as it is said in Revelation 2:2. And I cannot bear them, 

as the Ephesians could not bear the wicked. This lets me react quickly, when the personality 

garment is at stake, and when one ceases to have the mind of Christ. As do all those who already 

now appear as kings. Paul said about them: “Did you already start reigning as kings without us 

(1 Cor 4:8)?” 

 

Someone who wants to be king already now, will never be it in heaven. The 144000 cast their 

crowns away, tossing it in front of the seat of God (Rev 4:10), because what is important to 

them is not the crown (=Corona), but the fatherly love to the creatures of the Father, who shows 

himself on this seat (= THRONOS = seat as basic meaning) in Revelation Chap. 4 without 

wearing a crown. For God hates to be a king! He also did not want a king for the people of 

Israel. That would have been like the people having rejected him. And that is exactly what 

happened then. Iouo is daddy = Abba = father! What father is a king in his family, preferably 

with throne and crown (crown = wreath of victory, a better translation)? Then he would be a 

fool. Therefore, Iouo’s true hidden position can only be understood by searching for it (and 

him)! 

 

When someone who is today already a king or acts as one, at the same time appears with some 

truths, then that says nothing yet about him as a person! And the danger emanating from him 

can nevertheless be immense! That goes for all the leaders of religious organizations. Also the 

devil very effectively used a mix of truth and lie towards Eve.5 Effectively suiting the devil. 

                                                   

4 Like Jehu he says today: “Is your heart like my heart is? Then climb up into my chariot!” His 

heart only beats constantly for Iouo, his father, his name and love, his interests, his little ones, his 

crippled ones! 
5 The lie was: You will not die. The truth was: You will know something that you were not able to 
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That is why I am not afraid of the devil but am afraid for the wellbeing of the ones entrusted to 

me. Just like a father having to live in anxious and fearful constant concern for the wellbeing of 

his children, if he wants to be a good father. Just like a watchman (or doorkeeper), who links 

constant watchfulness with constant fear of any dangers that might arise! 

 

But of course, I also do not want to defile my own self. That is why a book that is evil in this 

sense has no place in my home. I also have removed totally from my home all (hundreds) of 

books of the JW in many languages already in 2002 (my excommunication), in order to be an 

appropriate tool for Christ. The selection of the 144000 however is carried out by Iouo himself. 

Neither me, nor even Jesus get to give judgment or express their choice in this. But the voice of 

the bridegroom and the bride shall end in all religious organizations (Rev 18:23)! It is not my 

place to decide what is to happen with the authors of such books. I am only striving for 

watchfulness. So stay awake, because you do not know when he comes. Yes, come! Lord Jesus. 

That is how the Bible ends. 

 

I hope you now understand my concern for those to whom I have been and am allowed to 

preach to. It is many, many thousands. In any case, I am very grateful when I can sense love to 

Christ, to the truth and to our fellow human beings, who we serve. I wish all the best to all 

readers in all eternity, but also for the coming hard times. May Revelation 3:10 come true for 

those. Maybe we will get to talk in person someday (3 John 13,14), Iouo willing. 

 

With the love 

of a tool of Jesus and Iouo 

Yours, Kurt Manfred Niedenfuehr 

 

Longer PS.: 

 

1. To remind you, when do I sever contact? It is the same question as asking a father about 

when he stops loving his child? Never. Or he is being physically threatened or ridiculed 

outrageously in public. Therefore, I only sever contact in case of ridicule or absolute 

wickedness. But I need to be urged to do so by the holy spirit. But I do not cease praying at 

all for all. 

 

                                                                                                                                                     

know before. The Bible calls this „to have one’s eyes opened“. Also a Christian can have open eyes, 

but then through obedience. Because it is said in Genesis, that after they took from the Tree of 

Knowledge of Good and Evil and became like us, knowing good and evil, they should not also eat 

from the Tree of Life (Col 2:3; Isa 61:1 [NWT]). 
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2. Is Jesus the goal of a Christian? That is only the start. The goal is Iouo? It is love (1 Tim 

1:5; 1 John 4:8,16). And nobody today loves Iouo, especially not a spiritual leader (Jer 

23:27). The same goes for church calendars, etc. The name, which the whole heaven is 

about today, is being rejected: Isaiah 42:8 comes true: “I don’t give my name to idols.” Also 

Jehovah’s Witnesses as an organization are such an idol, indeed, all religious organizations 

have rejected the name (ha Shem)! It is known to all of them for a long time now. My 

website is being talked about in theological seminars at universities. But people do not love 

Iouo, not really, him, the father! The JW-Org has received writings about the name of God 

time and time again since 1974! Not a single word of response! But also churches (and their 

leaders) of other organizations received thoughts on the name of God. Almost no response! 

 

3. But do I push someone into believing to be chosen as one of the 144000? I always say: On 

verra! We will see! But Hegai had a good image of the person that the king Ahasuerus was 

looking for. There is nothing more that can be said about this subject. Only the holy spirit 

itself can or will show someone, if he or she is “called”, namely spirit begotten or anointed. 

For this is the prerequisite for starting the way to the wedding. See attached letter about the 

topic of rapture (being transformed to heavenly life without painfully dying). But keep in 

mind: in case of his eleven faithful disciples, Jesus already before the outpouring of the holy 

spirit knew that they would make it. Otherwise he would never have been allowed to make a 

covenant for a kingdom with them at the evening meal of 33 CE (Luke 22:20,28-30 [NWT]). 

So I am not talking anybody into something. Everybody may wait on Iouo with his holy 

spirit, which is not a person, of course, but God’s, the Dear God’s, power substance. The 

last of the selection of the 144000 are probably also tested like those eleven faithful ones 

already before the outpouring of the holy spirit, because the eleven received Jesus’ 

testimony at the evening meal: “You are the ones that have held out with me in my tests 

(Luke 22:28 [NWT])”. I wish the same thing to all suitable readers. 

I have been anointed by the holy spirit in 1972 and begotten inside to a life. See the account 

in the appendix (in English). I was 20 years old. One year after my baptism at the assembly 

under the motto “Divine Name”, “Nom Divin”, “Göttlicher Name”. Back then, I attended it 

in all three languages (I was anointed one year later with the name of God right into my 

heart; cp. Exod 23:21). 

 

4. Who will be thrown out from the wedding (he may nevertheless live eternally, but not in 

heaven)? All who are not able to fulfil holiest tasks in heaven, as they have proven and 

shown already here on earth. The style namely, how they approach such tasks, is not any 

different from today’s politics (Nicholas), religion (Jezebel) and economy (Balaam). The 
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way how Jesus is portrayed in many religious books, may be easy to bear and very catchy, 

but that is not, what Jesus needs in those, who are to do everything in a better way then than 

it is performed today during the 1000-year long restoration time of the earth. 1000 years 

will also be the duration of the wedding, as it is the start of an eternal marriage. Also Jesus’ 

marriage as head of the Ester-like creation with the father (Hos 2:18), with the Ester-like 

creation being all faithful creatures, is indeed ongoing since Pentecost of 33 CE, more 

precisely, when he was seated at the right hand of Iouo! Then how else could the Bible say, 

that Jesus comes from the wedding (with the Father), in order to get his own bride? This is 

happening now (Luke 12:36). That is because there are two weddings, the wedding of the 

Father, and the wedding of the son, which are both represented by Ahasuerus and Esther 

(and by the Song of Songs, and by the Book of Ruth, as well as the Second Epistle of John 

and the Book of Lamentations and the Book of Revelation in general). The two weddings of 

the Father and of the son who are joined together is very nicely shown by the start of the 

Bible. The Bible begins accordingly with: 

 

      Father    hidden dualis 

  A B R  A J (I) T 
            son                wife        

         (Aramaic)      ⇒ meaning two wives!                

 

5. Please let the name “Iouo” have a firm and non-removable place in your heart. Then this 

invitation would have hit the mark (the bull’s eye) and you would have the best cards for the 

things described here. Because this is the whole purpose of all my preaching (Psalm 148:13: 

the name that alone is unreachably high [old NWT]).  

 

6. Now for the end: Please be and continue to be entrusted to Iouo and Jesus. Never forget 

constant prayer and petition, entreatments and supplications! May Iouo see the faith that he 

would like so much to see in these last days (Luke 18:8). 



1 

 

  Mal 3:16مالکی

 جھت بھ یادگاری نمود و كتاب را استماع ، ایشانگرفتھ ند و ایـۇاوۇ گوشكرد ایـۇاوۇ با یكدیگر مكالمھ ترسندگان آنگاه
 شد. او را عزیز داشتند مكتوب اسم كھ آنانی جھت ایـۇاوۇ و بھ ترسندگان

  
  Rev 13:8مکاشفھ

ای کھ از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است، او را و جمیع ساکنان جھان، جز آنانی کھ نامھای ایشان در دفتر حیات بّره
 خواھند پرستید.

  
  Rev 21:27مکاشفھ

و چیزی ناپاک یا کسی کھ مرتکب عمل زشت یا دروغ شود، ھرگز داخل آن نخواھد شد، مگر آنانی کھ در دفتر حیات بّره 
 مکتوبند.

  
  Rev 7:1-4مکاشفھ

دارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر و بعد از آن دیدم چھار فرشتھ، بر چھار گوشھ زمین ایستاده، چھار باد زمین را باز می
ای کھ آید و ُمھر خدای زنده را دارد. و بھ آن چھار فرشتھو فرشتھ دیگری دیدم کھ از َمطلَع آفتاب باال می ھیچ درخت نوزد.

گوید، ھیچ ضرری بھ زمین و دریا و درختان می زمین و دریا را ضرر رسانند، بھ آواز بلند ندا کرده،بدیشان داده شد کھ 
د و اسرائیل، صو عدد مھرشدگان را شنیدم کھ از جمیعِ اسباِط بنی مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانِی ایشان ُمھر زنیم.

 چھل و چھار ھزار ُمھر شدند.

  
  Rev 14:17-20مکاشفھ

ای دیگر کھ بر آتش مسلّط است، و فرشتھ گر از قدسی کھ در آسمان است، بیرون آمد و او نیز داسی تیز داشت.ای دیو فرشتھ
ھای َمِو زمین را از مذبح بیرون شده، بھ آواز بلند ندا در داده، صاحب داِس تیز را گفت، داس تیز خود را پیش آور و خوشھ

داِس خود را بر زمین آورد و َمْوھای زمین را چیده، آن را در َچْرُخشِت  پس آن فرشتھ بچین، زیرا انگورھایش رسیده است.
و َچرُخشت را بیرون شھر بھ پا بیفشردند و خون از چرخشت تا بھ دھن اسبان بھ مسافت ھزار و  عظیِم غضِب خدا ریخت.

 ششصد تیر پرتاب جاری شد.

  
  Rev 14:14-16مکاشفھ

 پسر انسان نشستھ کھ تاجی از طال دارد و در دستش داسی تیز است. و دیدم کھ اینک، ابری سفید پدید آمد و بر ابر، کسی مثل
کند کھ داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا ھنگام ای دیگر از قدس بیرون آمده، بھ آواز بلند آن ابرنشین را ندا میو فرشتھ

 درویده شد.و ابرنشین داس خود را بر زمین آورد و زمین  حصاد رسیده و حاصل زمین خشک شده است.

  
  Rev 2:10مکاشفھ

از آن زحماتی کھ خواھی کشید مترس! اینک، ابلیس بعضی از شما را در زندان خواھد انداخت تا تجربھ کرده شوید و مدّت ده 
 روز زحمت خواھید کشید. لکن تا بھ مرگ امین باش تا تاج حیات را بھ تو دھم.

  
  Jam 1:12یعقوب

خوشابحال کسی کھ متحّمل تجربھ شود، زیرا کھ چون آزموده شد، آن تاج حیاتی را کھ خداوند بھ محبّان خود وعده فرموده 
 یافت.است خواھد 

  
  Eze 9:4حزقیال

 كرده در آن كھ رجاساتی ھمھ سبب بھ كھ كسانی بگذر و بر پیشانی اورشلیم از میان شھر یعنی از میان: «او گفت و ایـۇاوۇ بھ
 بگذار. كنند نشانیمی و نالھ شود آهمی

  
  Matt 25:31-33متی

ھا و جمیع اّمت اّما چون پسر انسان در جالل خود با جمیع مالئکھ مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی جالل خود خواھد نشست،
و میشھا را بر  کند.کند، بھ قسمی کھ شبان میشھا را از بزھا جدا میدر حضور او جمع شوند و آنھا را از ھمدیگر جدا می

 دست راست و بزھا را بر چپ خود قرار دھد.

  
  Isa 61:2اشعیا

 .بخشم را تسلّی ماتمیان و جمیع ما ندا نمایم خدای انتقام ایـۇاوۇ و از یوم پسندیده و تا از سال

  
  Hab 2:3حبقوق

زیرا  منتظر باش تأخیر نماید برایش اگر چھ گوید.نمی شتابد و دروغمقصد می و بھ است وقِت معین رؤیا ھنوز برای زیرا كھ
 نخواھد نمود. خواھد آمد و درنگ البتّھ كھ
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  Rev 16:16مکاشفھ

 خوانند، فراھم آوردند.و ایشان را بھ موضعی کھ آن را در عبرانی حارَمِجدّون می

  
  Rev 22:17مکاشفھ

شنود بگوید، بیا! و ھر کھ تشنھ باشد، بیاید و ھر کھ خواھش دارد، از آب حیات گویند، بیا! و ھر کھ میو روح و عروس می
 قیمت بگیرد.بی

  
  Matt 22:2-14متی

ان را بھ عروسی و غالمان خود را فرستاد تا دعوتشدگ ملکوت آسمان پادشاھی را ماند کھ برای پسر خویش عروسی کرد.
باز غالمان دیگر روانھ نموده، فرمود، دعوتشدگان را بگویید کھ، اینک، خوان خود راحاضر  بخوانند و نخواستند بیایند.

اعتنایی نموده، راه خود را ولی ایشان بی چیز آماده است، بھ عروسی بیایید.ام و گاوان و پرواریھای من کشتھ شده و ھمھساختھ
  و دیگران غالمان او را گرفتھ، دشنام داده، کشتند. مزرعھ خود و دیگری بھ تجارت خویش رفت. گرفتند، یکی بھ

المان آنگاه غ پادشاه چون شنید، غضب نموده، لشکریان خود را فرستاده، آن قاتالن را بھ قتل رسانید و شھر ایشان را بسوخت.
اآلن بھ شوارع عاّمھ بروید و ھر کھ را بیابید بھ  شتند.خود را فرمود، عروسی حاضر است؛ لیکن دعوت شدگان لیاقت ندا

ھا رفتھ، نیک و بد ھر کھ را یافتند جمع کردند، چنانکھ خانھٔ عروسی از مجلسیان پس آن غالمان بھ سر راه عروسی بطلبید.
بدو گفت،  ر ندارد.آنگاه پادشاه بجھت دیدن اھل مجلس داخل شده، شخصی را در آنجا دید کھ جامھ عروسی در ب ممّلو گشت.

آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود،  ای عزیز چطور در اینجا آمدی و حال آنکھ جامھ عروسی در بر نداری؟ او خاموش شد.
ند زیرا طلبیدگان بسیار این شخص را دست و پا بستھ بردارید و در ظلمت خارجی اندازید، جایی کھ گریھ و فشار دندان باشد.

 و برگزیدگان کم.

  
  Rom 2:14,15رومیان

یعت را بھ طبیعت بجا آرند، اینان ھرچند شریعت ندارند، برای خود ھایی کھ شریعت ندارند کارھای شرزیرا ھرگاه اّمت
 دھدشود کھ عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواھی میچونکھ از ایشان ظاھر می شریعت ھستند،

 آورند،کنند یا عذر میو افکار ایشان با یکدیگر یا َمِذمَّت می

  
  Gen 1:1پیدایش

 را آفرید. خدا آسمانھا و زمین ۇاوۇیـادر ابتدا، 

  
  Son 2:4غزلی از غزلھا

 بود. محبّت سر من باالی وی آورد و َعلَم میخانھ مرا بھ

  
  John 17:6,12یوحنا

کردی ظاھر ساختم. از آِن تو بودند و ایشان را بھ من دادی و کالم تو را اسم تو را بھ آن مردمانی کھ از جھان بھ من عطا 
 […] نگاه داشتند.

ای حفظ نمودم کھ یکی از مادامی کھ با ایشان در جھان بودم، من ایشان را بھ اسم تو نگاه داشتم، و ھر کس را کھ بھ من داده
 ایشان ھالک نشد، مگر پسِر ھالکت تا کتاب تمام شود.

  
  Rev 2:28مکاشفھ

 و بھ او ستاره صبح را خواھم بخشید.

  
  Rev 22:16مکاشفھ

ور شھادت دھم. من ریشھ و نسل داود و ستاره درخشنده صبح من عیسی فرشتھ خود را فرستادم تا شما را در کلیساھا بدین ام
 ھستم.

  
  Matt 7:16,20یمت

  […] چینند؟ھای ایشان خواھید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس میایشان را از میوه

 ھای ایشان، ایشان را خواھید شناخت.لھ'ذا از میوه

  
  

  Prov 15:1جامعھ

 آورد.می ھیجان را بھ غیظ تلخ گرداند، اما سخنرا برمی خشم نرم جواب

  
  Prov 25:15جامعھ

 شكند.را می ، استخوانمالیم آورد، و زبان خود توان رأی با تحّمْل داور را بھ
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  John 17:26یوحنا

 ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم.و را بھ ایشان شناسانیدم و خواھم شناسانید تا آن محبّتی کھ بھ من نمودهو اسم ت

  
  Rev 2:4مکاشفھ

 ای.لکن بحثی بر تو دارم کھ محبّت نخستین خود را ترک کرده

  
  Matt 21:9متی

یعانا آید! ھوشگفتند،ھوشیعانا پسر داودا، مبارک باد کسی کھ بھ اسم ایـۇاوۇ میو جمعی از پیش و پس او رفتھ، فریادکنان می
 اعلٰی علیّین! در

  
 Ps 118:26مزامیر

 دھیم.آید. شما را از خانٔھ ایـۇاوۇ برکت میمتبارک باد او کھ بھ نام ایـۇاوۇ می

  
  Num 22:7 اعداد

 وی را بھ باالق ، سخنانرسیده بلعام شدند، و نزد ، روانھگرفتھ دست را بھ ، مزدفالگیریمدیان و مشایخ موآب مشایخ پس
 .گفتند

  
   Num 31:16 اعداد

ایـۇاوۇ  اعتورزیدند و در جم ایـۇاوۇ خیانت را واداشتند تا در امر فغور بھ اسرائیل، بنیبلعام مشورت برحسب اینانند كھ اینك
 شد. وبا عارض

  
  1Cor 2:16نتیاناول قر

 زیرا کیست کھ فکر ایـۇاوۇ را دانستھ باشد تا او را تعلیم دھد؟ لکن ما فکر مسیح را داریم.

  
  Rev 2:2مکاشفھ

خوانند و توانی شد و آنانی را کھ خود را رسوالن میدانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و اینکھ متحّمل اشرار نمیمی
 یشان را دروغگو یافتی؛نیستند آزمودی و ا

  
  1Cor 4:8اول قرنتیان

 کردیم.کردید تا ما نیز با شما سلطنت میکنید؛ و کاشکھ سلطنت میاید و بدون ما سلطنت میالحال سیر شده و دولتمند گشتھ

  
  Rev 4:10مکاشفھ

کنند و تاجھای خود را آنگاه آن بیست و چھارپیر میافتند در حضور آن تختنشین و او را کھ تا ابداآلباد زنده است عبادت می
 گویند،پیش تخت انداختھ، می

  
  Rev 4:2-11مکاشفھ

شیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و آن ن ای.الفور در روح شدم و دیدم کھ تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت نشینندهفی
و گرداگرد تخت، بیست و چھار تخت است؛ و بر  و عقیق است و قوسقزحی در گرد تخت کھ بھ منظر شباھت بھ زمّرد دارد

و از تخت، برقھا و  آن تختھا بیست و چھار پیر کھ جامھای سفید در بر دارند نشستھ دیدم و بر سر ایشان تاجھای زّرین.
و در پیش تخت، دریایی از  باشند.آید؛ و ھفت چراغ آتشین پیش تخت افروختھ کھ ھفت روح خدا میا برمیصداھا و رعدھ

 و حیوان اّول مانند شیر شیشھ مانند بلور و در میان تخت و گرداگرد تخت چھار حیوان کھ از پیش و پس بھ چشمان پر ھستند.
و آن چھار  مانند انسان داشت؛ و حیوان چھارم مانند عقاب پرنده. بود؛ و حیوان دّوم مانند گوسالھ؛ و حیوان سّوم صورتی

ایستند از گفتن قدّوس روز باز نمیحیوان کھ ھر یکی از آنھا شش بال دارد، گرداگرد و درون بھ چشمان پر ھستند و شبانھ
کریم و سپاس بھ آن تختنشینی و چون آن حیوانات جالل و ت آید.قدّوس قدّوس، ایـۇاوۇ خدای قادر مطلق کھ بود و ھست و می

آنگاه آن بیست و چھارپیر میافتند در حضور آن تختنشین و او را کھ تا ابداآلباد زنده است  خوانند،کھ تا ابداآلباد زنده است می
را مستحقّی کھ جالل و اکرام و قّوت  خدای ما، ای ایـۇاوۇ، گویند،کنند و تاجھای خود را پیش تخت انداختھ، میعبادت می

 ای و محض ارادٔه تو بودند و آفریده شدند.بیابی، زیرا کھ تو ھمٔھ موجودات را آفریده

  Gen 1:1پیدایش

 را آفرید. خدا آسمانھا و زمین ۇاوۇیـادر ابتدا، 

  
  Col 2:3کولوسیان

 یعنی سّر مسیح کھ در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است.

  
  



4 

 

  Isa 61:1اشعیا

را  دالن تا شكستھ و مرا فرستاده دھم را بشارت تا مسكینان است كرده زیرا ایـۇاوۇ مرا مسح است بر من خداوند ایـۇاوۇ روح
 ،نمندا ك آزادی را بھ و محبوسان رستگاری را بھ و اسیران بخشم التیام

  
  Rev 18:23مکاشفھ

و نور چراغ در تو دیگر نخواھد تابید و آواز عروس و داماد باز در تو شنیده نخواھد گشت زیرا کھ تّجار تو اکابر جھانبودند و 
 ھا گمراه شدند.از جادوگری تو جمیع اّمت

  
  Rev 3:10مکاشفھ

چونکھ کالم صبر مرا حفظ نمودی، من نیز تو را محفوظ خواھم داشت، از ساعت امتحان کھ بر تمام ربع مسکون خواھد آمد 
 تا تمامی ساکنان زمین را بیازماید.

  
  John 14:9یوحنا

ام، آیا مرا نشناختھای؟ کسی کھ مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونھ تو عیسی بدو گفت، ای فیلیپُس در این مدّت با شما بوده
 ده؟ گویی پدر را بھ ما نشانمی

  
  3John 13,14سوم یوحنا

لکن امیدوارم کھ بھ زودی تو را خواھم  خواھم بھ مرّکب و قلم بھ تو بنویسم.کن نمیمرا چیزھای بسیار بود کھ بھ تو بنویسم، ل
 رسانند. سالم مرا بھ دوستان نام بھ نام برسان.دید و زبانی گفتگو کنیم. سالم بر تو باد. دوستان بھ تو سالم می

  
  1Tim 1:5اول تیموتیوس

 ریا.اّما غایِت حکم، محبّت است از دل پاک و ضمیر صالح و ایمان بی

  
  1John 4:8,16اول یوحنا

 […] شناسد زیرا خدا محبّت است.ید، خدا را نمینماو کسی کھ محبّت نمی

ایم آن محبّتی را کھ خدا با ما نموده است. خدا محبّت است و ھرکھ در محبّت ساکن است در خدا ساکن و ما دانستھ و باور کرده
 است و خدا در وی.

  
  Jer 23:27ارمییا

 ببرند، چنانكھ من مرا از یاد قوم اسم دارند كھ گویندخیالخود باز می ھمسایھ بھ از ایشان ھر كدام كھ خویش خوابھای بھ كھ
 كردند. اموشفر بعل مرا برای اسم ایشان پدران

  
  Isa 42:8اشعیا

 داد. نخواھم تراشیده بتھای را بھ خویش دیگر و ستایش كسی خود را بھ . و جاللاست ھمین من و اسم ھستم ایـۇاوۇ من

  
  Luke 22:20,28-30لوقا

 […] شود.و ھمچنین بعد از شام پیالھ را گرفت و گفت، این پیالھ عھد جدید است در خون من کھ برای شما ریختھ می

دھم چنانکھ پدرم برای من و من ملکوتی برای شما قرار می باشید کھ در امتحانھای من با من بھ سر بردید.و شما کسانی می
 در ملکوت من از خوان من بخورید و بنوشید و بر کرسیھا نشستھ بر دوازده سبط اسرائیل داوری کنید.تا  مقّرر فرمود،

  
  Ex 23:21 سفر خروج

د منما زیرا گناھان از او با حذر باش  در اوست. من نام شما را نخواھد آمرزید، چونكھ و آواز او را بشنو و از او تََمرُّ

  
  Hos 2:18ھوزیا

را  و شمشیر و جنگ و كمان بست عھد خواھم زمین ھوا و حشرات صحرا و مرغان با حیوانات ایشان جھت روز بھ و در آن
 خوابانید. خواھم امنیت را بھ شانو ای شكست خواھم از زمین

  Luke 12:36لوقا

کشند کھ چھ وقت از عروسی مراجعت کند تا ھروقت آید و در را بکوبد، و شما مانند کسانی باشید کھ انتظار آقای خود را می
 درنگ برای او بازکنند.بی

  
 Ps 148:13مزامیر

 نام ایـۇاوۇ را تسبیح بخوانند، زیرا نام او تنھا متعال است و جالل او فوق زمین و آسمان.
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  Joel 3:5 (2:32)یوئیل

 ، بقیتیاست ایـۇاوۇ گفتھ ، چنانكھشلیمو در اور صھیون یابد زیرا در كوه ایـۇاوۇ را بخواند نجات نام خواھد شد ھر كھ و واقع
 .است را خوانده ایـۇاوۇ ایشان كھ آنانی ماندگانباقی خواھد بود و در میان

  
Acts 2:21 

 و چنین خواھد بود کھ ھر کھ نام ایـۇاوۇ را بخواند، نجات یابد.

  
  Rom 10:13رومیان

 ند نجات خواھد یافت.زیرا ھر کھ نام ایـۇاوۇ را بخوا

  
  Mal 3:16مالکی

 جھت بھ یادگاری نمود و كتاب را استماع ، ایشانگرفتھ كردند و ایـۇاوۇ گوش ایـۇاوۇ با یكدیگر مكالمھ ترسندگان آنگاه
 شد. او را عزیز داشتند مكتوب اسم كھ آنانی جھت ایـۇاوۇ و بھ ترسندگان

  
  Rev 11:18مکاشفھ

ھا خشمناک شدند و غضب تو ظاھر گردید و وقت مردگان رسید تا بر ایشان داوری شود و تا بندگان خود، یعنی انبیا و و اّمت
 مقدّسان و ترسندگان نام خود را چھ کوچک و چھ بزرگ اجرت دھی و ُمفسدان زمین را فاسد گردانی.

  
  Luke 18:8لوقا

 ودی دادرسی ایشان را خواھد کرد. لیکن چون پسر انسان آید، آیا ایمان را بر زمین خواھد یافت؟گویم کھ بھ زبھ شما می

 


