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 کنیم.سرهای خود را برای دعا خم       
به  ایم. این سرودرا شنیده تنها ایمان داشته باشپدر آسمانی عزیز، سرود       
خدا شویم این  هایکه باید انجام دهیم تا صاحب وعدهآموزد، تنها کاری ما می

برای آنانی که »:تها ایمان داشته باشیم. زیرا مکتوب اساست که به آن وعده
ه پسرش مبتال به و ما همصدا با مردی ک« ممکن است. ایمان دارند همه چیز
 « خداوندا، ایمان دارم! کم ایمانی مرا امداد کن.»دهیم:می صرع بود بانگ سر

 ،. به خاطر قدرت عظیمت و به خاطر اینکه در این روزهای واپسین2
  تو سپاسگزاریم.  ردی، ازی ما آشکار کشکوهی براخویشتن را به شکل با

قلبمان مملو از  بنابراین ایم تا با خدای زنده مشارکت داشته باشیمدانیم که آمدهمی
سمانی و مادی این پیوند را های جشادمانی است؛ خدایی که با برهان سرور و

کند و درست به همان شکل که در روزهای گذشته عمل کرد برای می تأیید
این روزهای  از تو سپاسگزاریم. در ی ما،خدا ی دارد.هایز نیز وعدهامرو

رسد که کسی آگاه باشد که از کدام راه باید برود ولی ما تاریک به نظر نمی
 ایم.یعنی پناهگاهی یافته قلمرو امنیک خوشحالیم که 

به ما برکت عطا کن. باشد  گوییمت میحالی که از کالم . خداوندا امشب در3
هایمان بپرورانیم و آنها را محترم داریم و با نظم الهی قلب را درت ایهه وعدهک

 طلبیم. آمین.پیروی کنیم. به نام عیسی میاز آنها 
 اینآنها نباید ؟گروه تألیف[ هدیه-کندی با برادر برانهام صحبت میشخص. ]۴

آن را قبول کردید؟ داشتم با چه کسی آن را داد؟ شما  دادند.کار را انجام می
اند. نظر گرفته برای من درای کردم. ایشان گفتند که هدیهمیحبت ص مدیر

این چیزها اینجا  داند که به خاطرکردند. خدا میایشان نباید این کار را می
به شما برکت  وندکنم. خدامی شما تشکر کنم. ازحال قدردانی می ام، بهرنیامده

آن هدیه را برای مبشرین  دهم. منانجام می ،دستم برآید کاری که از دهد. هر
در راه ملکوت خدا  از آن ،دانیم به این شکلمی .گیرمنظر می خارجی در
کنم تا در سراسر این باشد از آن استفاده می وندخدا یشود. اگر ارادهاستفاده می

این هفته ، ششنیدنسرزمین، پیغام انجیل را برسانم همان انجیلی که شما برای 
 نظر شما تیب هدایا به شکلی که مد  ین تره ادانم که ب. میایدحاضر شدهاینجا 
 کند تا چنین شود. ییارمرا خداوند  کار خواهد رفت.ه باست، 
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که  عزیزانیسپاسگزارم و نیز به خاطر تمام  اینجا بسیار ضار. به خاطر ح۵
در این جلسه حضور دارند. به  شکلیطریق خطوط تلفن به  امشب دوباره از
 اتک شما خدا را شاکرم.خاطر وجود تک

پدر، اگر صبح زود، زمان سپیده دم همراه »صبح بیلی به من گفت: . امروز۶
ماشین  بینی که دارند درمادرانی را می من بیایی و اطراف این مکان بایستی؛

در زیر باران  بینی کهدهند. افراد مسکینی را میشیر میبه فرزندان خود 
اگر چیزی را برای شما بازگو « شوند! درها باز هستند تا اند و منتظرایستاده

این  نه؟ در شد شخص ریاکاری هستم. مگرقلبم چیزی دیگری با در ولیکنم 
ً حیله به  شودمیباعث رنجش کسی م گاهی گفتار هستم. اگر گرصورت واقعا

ن من نیستم که موجب رنجش آنها خواهم. زیرا... ایاین دلیل نیست که چنین می
آیید نجا میکنم به ایمن... گمان می-دهد. منه حقیقت آنها را آزار میشوم بلکمی

 دریغاز هیچ کاری برای کمک به شما صادق هستم و  چون با شما بسیار
 . خداوند تکاتک شما را یاری کند.کنمنمی
همین  خواهم از مردم این شهر به خاطر همکاری خوبشان تشکر کنم. می7

اختیار ما قرار دادند.  رسه، تاالر و ورزشگاه را درکه این مد عزیزانیاز  طور
ورستُن تهمچنین از  . وکنممیچنانچه اینجا حضور دارند، تشکر  نیز مقامات از
همکاری . ایشان سپاسگزارم مسؤلیت حراست اینجا را برعهده دارند،که  وینالک

 شب همراه ما بودند. هر کردند وکمک به ما  بسیار ،ای داشتندیمانهصم
 یکنم که به اینجا آمدند و با دریافت مبلغ. از پلیس جفرسون ویل تشکر می8

کنم هزینه برای هر ساعت دو یت اینجا را فراهم کردند. فکر میناچیز امن بسیار
ها به درستی پارک شوند ورینی گماشته بود تا ماشینمأماینجا  ،دالر بود. پلیس

خوب باشد. از تمام مردم به خاطر آن و مراقب باشند تا اتفاقی نیفتد و همه چیز 
اندرکاران مام دستسپاسگزارم. همچنین من مهندس اینجا را دیدم از ایشان و ت

 کنم. از شما به خاطر انجام مسائلی از این دست سپاسگزارم.بسیار تشکر می
هر برای من ظ . از تکاتک شما به خاطر هدایا سپاسگزارم. بیلی بعد از9

ها، آب نبات و غیره آورد. بر روی یکی از آنها یکی از ستهچندین هدیه شامل ب
تصویری از مسیح در  ها نوشته شده است همراه باآیات معروف خوشابحال

بسیار  و مواردم. به راستی زیبا بود. واقعاً سپاسگزار کوه. سر یموعظه
های از شما تشکر کنم. به خاطر حمایتشان دانم چگونه به خاطردیگری که نمی

کنیم. زارم. با تمام قلبمان قدردانی میبرای جلسات سپاسگهمه جانبه مالی و 
 شما را به دولتمندی برکت عطا کند.  گیخداوند هم
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مردم بسیاری از میان شما خواستار جلسات خصوصی در که  . بیلی گفت10
خواهند تقدیم خردسال دارند که می یکودکان، طول این مدت هستند. بسیاری

 این کار را انجام دهم!  رمار دوست داکنند. بسی

م. باید تمام اهاما واقعیت این است که این بار به خاطر یک فوریت به اینجا آمد
ها را آماده نمایم. و بخوانم و دعا کنم تا این پیغاممطالعه کنم را وقت این کالم 

چون سخن العاده هستند ها برای ما بسیار فوقد. آنها... آن پیغامکنیمالحظه می
با توجه به اینکه در میان  خدا و بیان امور مربوطه است. یاز دریافت اراده

به ما نشان تا شایسته است از خدا بخواهیم ها باید انسجام و هماهنگی باشد، پیغام
 با چه نظمی وارد مسائل شویم.  که دهد 

ین گردیم. در امیزودی یعنی در اولین فرصت بره ب . ولی به امید خدا11
عید قیام چیزی گفته بودم.  زمینه پیشنهادی کرده بودم یا اینکه در مورد روز

 ای درکنم در آن زمان برنامهست آن را بررسی کنم زیرا گمان میبهتر ا
حال هنگامی که دوباره به م البته شاید هم چنین نباشد. بهرکالیفرنیا داشته باش

به شما تاریخ و زمان آن یسا فرستم و کلخیمه برگردم برای شما یک کارت می
 کند. ممکن است دوباره در آن زمان...می را اعالم

ایم که ای نداشتهجلسهام. نظر نگرفته زمانی برای دعا برای بیماران در. 12
ایم. اینجا آنها را به جای دیگری فرستادهدعا کنیم.  شانبیماران را بیاورند و برای

 ،موعظهدیگر برادران و برادر... و  لیلی و   راند، برادنمان موعظه کردهابرادر
ً اجازه دهید من تنها از اند و تعمید دادهو برای بیماران دعا کرده اند. پس لطفا

کنند.                                     کار میکالم موعظه کنم. از این برادران سپاسگزاریم. آنها با شجاعت 

ات کنم. از د که من دوست دارم آنها را مالق. اینجا برادران بسیاری هستن13
اینجا  لیلی و  طور دکتر بینم. همین را می رلجان و ا  کنم باالی سکو که نگاه می
نیز حضور  ُری بُردرزگردانندگان برنامه هستند. برادر  هستند. ایشان یکی از

ی این نیع دارند. من هرگز... حتی بیش از این مقدور نبوده که با آنها گفتگو کنم
فرصت داشتم. به دوستانم  ،حد یک سالم گفتن به آنها ام تنها درمجال را نداشته

 شم و نیز به دوستان خادم که چقدراندیاهل کنتاکی و این حوالی هستند میکه 
گری اینجا روز دی ر رابل   تمایل دارم با آنها همکاری بیشتری داشته باشم! برادر

چندین  ی که آنها را دوست دارم. آنان دردانچنین مر دیدم و تعداد زیادی از
باشم. البته تمام جلسه حضور داشتند و من حتی فرصت بیشتری نداشتم تا با آنها 

خواهم چنین باشد، زمان زیادی کنم... نه به خاطر اینکه نمیتالش خود را می
 ندارم و همواره شتاب دارم.
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ً این کار را انجام      مورد تقدیم کردن کودکان، باید بگویم . اما در1۴ مطمئنا
فرصتی برای انجام این جلسه تقدیم شود اما  ی کوچکم دردهم. قرار بود نوهمی

پدربزرگ  دیگر دیوید است. اکنون من ی کوچکام. نام این نوهاین کار نداشته
یو دو نوه دارم. گویی آقای  امشده ا نیز امشب اینجا هستنند. ایشان یک عص م 

 رسد.زودی زمان استفاده از آن فرا میه برسد دادند که به نظر میبه من هدیه 
گوید بارور و کثیر شوید اما این وظیفه کتاب مقدس می». به بیلی گفتم:1۵

 .شویمهم زدن نوه دار میدر یک چشم به « تنهایی به تو محول نشده است.
ت بچه داشته توانس نازا بود. او نمی متر عروسهمان طور که به یاد دارید پیش

حبت کردم خداوند با من صحالی که داشتم جلسه را ترک می باشد. روزی در
، تو پسری به دنیا خواهی آورد. خداوند تو لویس»کرد و خطاب به عروسم گفتم:

و نُه ماه بعد پُل « را مبارک ساخته است. مشکل زنانگی تو برطرف شده است.
 کوچک به دنیا آمد.

خوردم. بیلی و میز نشسته بودم و صبحانه می سر . به خاطر دارم روزی1۶
دنیا ه یایی مقابل چشمانم آمد. دو ماه قبل از بؤمن نشسته بودند. ر مقابل یسلو

ه در حال شیر دادن ب یسویا را دیدم. دیدم عروسم لؤآمدن این بچه بود که این ر
ای هبی پوشانیده شده و بیلی نیز گوش... آکودکی است که با یک پتوی صورتی

 لویسیایی دیدم. ؤبیلی ر»:داد. گفتمنشسته بود و به پُل کوچک غذا می دیگر
 « داد.می ای که در پتوی آبی پیچیده شده بود، شیرداشت به بچه
حاال فقط نُه ماه  خورد و ازکار بهم میرای شزمان مسافرت من ب»بیلی گفت:
 «   فرصت دارم.
داوند ام او را به خو تا کنون نتوانسته به دنیا آمد دیوید کوچک ،یازده ماه بعد

بینید که چقدر کار وانم تا اینکه دوباره برگردم. میتتقدیم کنم و امروز نیز نمی
 است. بسیار
و مشارکت با آنها لذت  . به راستی که چقدر از بودن در کنار مردم17
زیبایی به  یدانم که نتیجهمی اند ورادرانمان برای بیماران دعا کردهبرم! بمی
هایشان را بر روی برای بیماران دعا کردیم، همه دستآمد. هر شب  بار

تضمین شد. اما  ما ما چنین کردیم و به شکلی موفقیت گینهادند همیکدیگر می
فرستم. هنگامی که گذارم و آن را میعالمت می به امید خدا... روی این کارت

تقدیم کردن کودکان اختصاص  برگردم دوست دارم حدود دو یا سه روز را به
دهم. بتوانم انجام می دهم و فقط برای بیماران دعا کنم و هر کار دیگری که

 کنم.اند تشکر میعزیزانی که به ما کمک کرده مجدداً از
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خواهم فقط برای یک لحظه مطلبی را در مورد پیغام صبح، . اکنون می18
برای شما بازگو کنم اما  داشتمتوضیح دهم. نشد آن پیغام را آنگونه که تمایل 

ً نمی کنم شما آنگمان می دانید انجام نمی دانید...را درک کرده باشید. مطمئنا
 ی داشت.ایچنین کاری برای من چه معن

دانید چه کاری انجام   د اما آیا میرس. آری از دید شما ساده به نظر می19
کند. ا بازگو میامری ر جایگاهی الهیاز شود؟ زمان موعظه، واعظ می

سوی خدا داشته باشم. او پایین از  پاسخیباید  ،موعظه آغازقبل از  بنابراین
عطا  ایسازد و مکاشفهیت نمایان میؤآید و خویشتن را به شکل قابل رمی
چیزهایی که »این برای کلیساست. به یاد داشته باشید گفتم: کنیدکند. مالحظه می

 « ود.عنوان کردم تنها برای کلیسا ب
د اطمینان داشته باشید و بدانید این همان خدایی بود نیتوا. بنابراین شما می20

سخن بگو، بگو و » که به من گفت به آن باال برو جایی که هیچ سنجانی نبود.
اگر او با  . حالروی داد امر درست سه بار این« .وجود خواهند آمده آنها ب

چقدر بیشتر این کالم را در  ،داشتآفریند که وجود نهمان کالم چیزی را می
بودند شاهد م ؟ مردمی که کنارکنیداوری نگاه خواهد داشت! مالحظه میروز د

دانند. همان طور که پولس در گذشته گفت؛ ل بودند و آن چیزها را میاعماآن 
افرادی که همراهش بودند احساس کردند زمین تکان خورد، آنها صدایی نشنیدند 

 دیدند.  ستون آتش را ولی
زیرا پس از آن رخدادها دیدم  ها برای من خوشایند بود. دیدن آن صحنه21
 آغوش گرفتند و اشک ریختند.  بودند یکدیگر را در یهایی که مسیحی پاکزوج
تأیید  راهینها و بخدا کالمش را از طریق نشانه ،. دوستان گوش فرا دهید22

عین حقیقت است. به یاد  ،ته شدهکند که کالم گفکند و این چنین اثبات میمی
 ای داد. من بودم...رید نوری که در ابر بود و مکاشفهآومی

د در آن مدرسه در آریزونا داشتنآنها دختر کوچکم سارا به من گفت که آنها... 
که  یکردند و آن ابر مرموز را دیدند. در حالبه آسمان صاف و بی ابر نگاه می

کرد و آتش سوزان کهربایی و پایین حرکت میکوه به سمت باال آن ابر در 
کالس و مدرسه را تعطیل کرد و آنها را بیرون برد و  ،رنگ در آن بود. معلم

 « مت نگاه کنید.اید؟ به آن سیزی دیدهچنین چ کنون آیا تا»:گفت
. پس اکنون نیز این یاد آوریدکهربایی رنگ بر روی آن صخره را به  آن نور

این چیزی بود « کنند. چنینبه آنها بگو »:اشفه که گفتهمان خداست، همان مک
 چنین است.   بله  ،که صبح در مورد آن با شما صحبت کردم



کالم گفته شده

دارند از  نسان در تووبرسرُ ُری . شاید در این لحظه دوست خوبم برادر 23
به خاطر داری روزی را  آیا ،ُریشنوند. یق ارتباط تلفنی صدای بنده را میطر

. تو به فراز کوه ایستاده بودیم یا را زمانی دیدی که برؤاین ری؟ یا داشتؤکه ر
آمدیم حالی که پایین می االی سرمان بود. درب سمت من آمدی و آن ابر بر

و روزی دیگر من در آن خانه آن را به تو  ،ه گفتکه او به تو چ متوجه شدی
ام شده تم .ای پسر، دیگر نگران نباش ت،داستان از این قرار اس ،ُریگفتم؟ 
 است.
 شمایض است. خدا شما را دوست دارد و دانید! این ف. معنی این را نمی2۴
او را فروتنانه خدمت و عبادت  انمابقی روزهایت او را دوست دارید. در نیز

اگر  زی زندگی کنید.یچ روید و بدون تغییرکنید. شادمان باشید و به پیش 
خطا را تکرار کنید. فقط به یک ا به همین طریق ادامه دهید ولی مبادنید شادما

 پیش روید. این فیض خداست. 
خواهم قبل از اینکه از کالم بگویم دوباره دعا کنم. شما چقدر . حال می2۵
روم. آیا برای من ی دیگر میاجلسه به جلسهیک کنید؟ من از من دعا میبرای 

 دعا خواهید کرد؟
یک سرود کوتاه بخوانیم.  همبا  گیهم ،پیش از اعالم کالم خدادوست دارم 

 کنونکنیم. آیا تا .. تنها یک سرود کوتاه تقدیمش می.تا بدانیم که خدافقط... 
مصیبت او  هنگام تابش آفتاب و در» اید؟را شنیده کندمیمراقبت او از تو رود س

 «.کندمیاز تو مراقبت 
جوان  خاطر وجود این خانمبه آیند. خانم جوان برای نواختن پیانو می .2۶
. من او را نشناختم. او دختر یکی از شماسان اینجاست. مطمئناً... او شاکرم

شده است. خانمی  دیگر برای خوداست که اکنون  ربرادر ویل  دختر کوچک 
نشست میم بسیار کوچکی بود و روی زانوهای رکه دخت همین چند وقت پیش بود

ه استعداد خود را در کنم کجوان شده است. از او قدردانی می یو حال خانم
ً آکورد را اینک بسیار دلنشین می وکار برده ه موسیقی ب نوازد. خواهر لطفا

 .خوانیمایید. حاال همه با هم میمرحمت فرم
 د،کناو از تو مراقبت می

 ،دکنمیاو از تو مراقبت 
 ،زیر سایهزمان تابش آفتاب و 

 .دکنمیاو از تو مراقبت 
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 یید دوباره آن را با هم بخوانیم.را دوست دارید؟ بیا آنآیا 
 ،دکنمیاو از تو مراقبت 
 ،دکنمیاو از تو مراقبت 

 زمان تابش آفتاب و زیر سایه،
 .دکنمیاو از تو مراقبت 

دارید؟   ر. آیا او را دوست کند، آری براد، او برای تو عمل میچائوبرادر د
 گروه تألیف[-«.آمین»گویند:]جماعت می

 خم کنیم.حال سرهای خود را 
 عزیزانام تا به تهمطالب کوتاهی نوشعزیز و مهربان، ای پروردگار . 27

مردم ، هایی که صبح گفته شده مرتبط سازمرا به چیز ین مطالبا اعالم کنم و
کنم که اجازه ، دعا میپروردگارا اند تا آنها را بشنوند.به این دلیل جمع شده نیز

کند. ست دارد و از آنها مراقبت میا دوببینند که خدا آنها ر جماعتدهی 
، حقانیت محبت خویش را این از من نبود بلکه تو بودی که با این کارخداوندا، 
 انکنم که همیشه محبت تو در میان آندعا می ،عزیزی پس خدا ای.ثابت کرده

شویم و به از یکدیگر جدا می ،امشب وقتی پس از اتمام جلسهو باقی بماند. 
 کنیم و بر روی مطالب عمیق شویم. دعا  تأملاندکی  ،رویممی خود هایخانه
 را برکت دهی.عزیزان تا این  کنممی

شویم می یعنی به کالم مکتوب نزدیک. همچنان که در دعا به کالم 28
ی. خواهیم که این کالم مکتوب را برگیری و امشب آن را در ما زنده سازمی

های جداگانه به خانه هر کدام به طور کنیم تاهنگامی که این مکان را ترک می
رفتند بانگ سر دهیم. مصدا با آنها که در راه عموآس میباشد که ه ،خود برویم

هنگامی که آن شب  .آنها تمام روز با او راه رفته ولی او را نشناخته بودند
درست همان کاری را کرد عیسی به داخل اتاق رفت پس از بسته شدن درها، 

وب شدنش انجام داده بود، به این شکل آنها دانستند که او دوباره مصل که قبل از
 قیام کرده است. 

، حینی که درها بسته ای پدرا، امشب عمل خویش را تکرار کن. خداوند
تا نشینند و منتظر هستند، عطا کن. شوند و جماعت کوچک تو اینجا میمی

آیا دل در درون ما »ییم:رویم همصدا با آنها بگویم خود هایهنگامی که به خانه
خودمان را به خداوندا، « نمود؟کل م میکه در راه با ما ت سوخت، وقتینمی

سپاریم. با ما عمل کن به شکلی که خودت از ظرفیت و گنجایش ما دستان تو می
 نام عیسی. آمین. آگاهی. در
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باز عبرانیان را  خواهید با من کتابرویم. اگر می. حال به سراغ پیغام می29
هد امشب برای ای دیگر از آن پیغام داشته باشیم. اگر خدا بخواکنید تا مکاشفه

. 3 تا 1یعنی آیات  7سه آیه اول باب  ،عبرانیانکنیم. دقایقی چند صحبت می
دهیم این است که تنها کاری که انجام می، کرد کار خواهده دانیم خدا چنمی

 جهت آنانیه ب»:ایمان داشته باشید درست است؟ایمان داشته باشیم و دعا کنیم. 
اند، همه چیزها او خوانده شده یحسب اراده دارند و برکه خدا را دوست می

 زیرا خدا این را وعده داده است. « باشند.کار می ت ایشان با هم دربرای خیری  
هیم از زیرا این ملکیصدق، پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی، هنگامی که ابرا

 کرد، او را استقبال کرده، بدو برکت داد.ن ملوک مراجعت میشکست داد
پادشاه که او اول ترجمه شده " ه چیزها ده یک بدو دادهم و ابراهیم نیز از

 عدالت" است و بعد ملک سالیم نیز یعنی "پادشاه سالمتی".
  کمی جلوتر را هم بخوانیم.

انتهای حیات بلکه  ام ونامه و بدون ابتدای ای  و بی نسب بی پدر و بی مادر
 ماند.شبیه پسر خدا شده، کاهن دایمی می

! پرسش االیی داردوچه جایگاه  این مرد ،. به این شخص بزرگ فکر کنید30
تا زمان گشایش  .اندالهیدانان عقایدی مختلفی داشته« این مرد کیست؟»این است:
تمام  7-1:10فه بود... بر اساس مکاش رازکتاب اسرار برای ما ، هرهفت مُ 

اما گمان  مخفی بودند ،الحاتتا زمان اص هاین کتاب نوشته شد اسراری که در
کلیسا گشوده ی آخرین دوره آور  پیغامی رود که این رازها توسط فرشتهمی
 گویند:میدانند که این درست است؟ ]جماعت از شما میتن چند  شود.می
برداشته شده  این اسرار زرود که پرده امان میگروه تألیف[ آری، گ-«.آمین»

 . مکشوف شود الئودکیه آوربرای پیغامباید  ازهای کتاب اسرارر تماماست. 
فکر ی ملکیصدق و این موضوع وجود دارد و های فراوانی درباره. جدل31
. آوریمدر ت او سراز هوی  و اکاوی کرده وموضوع را ماست که  کنم برمی

 دارد. ی او وجود چندین مکتب فکری درباره
او تنها یک افسانه و اسطوره است و واقعاً »:کندیکی از آن مکاتب ادعا می

 « ه.ک شخص نبودی
 کهانت  آن اینجا شکلی از کهانت مطرح است. »:گویندمی ی دیگرو گروه

تر است زیرا حداقل نسبت به بقیه نظرها قابل قبول این نظر« ملکیصدقی بود.
 است. کار ت درکنند که نوعی کهانابراز می آنها
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عنوان یک شخص ه باو از  ۴ یباشد زیرا در آیه درستتواند نظریه اول نمی
 یشخصیتی شخصپیداست که هر . است «انسان»یک  از ، سخنشودمی یاد

بلکه  کار نیستیا رتبه در  تنها یک مقام .است «انسان»یک از دارد، سخن 
انتی یا یک اسطوره که یرتبه ! بنابراین او فقط یکاست یک شخصسخن از 

 نبود بلکه او یک شخص بود.
پدر و مادری » ،این شخص ابدی است. توجه کنید [اساس آیات بر]. 32

را و او تا امشب زنده است زی« .ام و انتهای حیات بودنداشت و بدون ابتدای ای  
ام و او پدر و مادری نداشت و بدون ابتدای ای  »گوید:باره می اینکتاب مقدس در

جماعت درست است؟ ] .ی باشدابد یپس او باید شخص« .ی حیات بودانتها
تواند ، یک شخص ابدی! و تنها کسی که میگروه تألیف[ بله-«.آمین»گویند:می

 تنها خدا! ،اینگونه باشد خداست زیرا تنها او ابدی است. آری
آن آیات را ید چنانچه مایل ،1۶و 1۵آیات  ۶. حال، اول تیموتائوس باب 33
 . یدار بخوانید. دوست دارم آن را بخوانچند ب

ا او تنها کسی است که خدا بود زیر [ملکیصدق]خص چنین ادعا کردم که آن ش
او  .ص تبدیل کردرا به صورت یک شخ تنتواند جاویدان باشد. خدا خویشمی

 « .ام و انتهای حیاتمادر و بدون ابتدای ای   پدر و بی بی»این چنین بود:
وجود  «الوهیت خصیت درسه ش»تاب مقدس تحت عنوان تفسیری از ک. 3۴

 بدونباشید توانید شخصیت داشته دهند. شما نمیرا تعلیم می دارد که برخی آن
  شخص است. مستلزم وجود ،وجود شخصیتباشید.  یشخصآنکه 

هرگاه فرصت داشتید »آمد و گفت: منزلمبه  پتیستچند هفته پیش یک خادم با
البته اگر اشتباه « مورد الوهیت صحبت کنم. صراحت دردوست دارم با شما به 

 زنگ زد.من نکنم او به 
چیز  هرپس خواهم صریح باشم همین حاال فرصت دارم. زیرا می»:گفتم. 3۵

 « گذاریم تا در مورد الوهیت صحبت کنیم.دیگر را به کناری می
 «دارد.دهید که تنها یک خدا وجود برادر برانهام شما چنین تعلیم می»گفت:
 «درست است، آقا.»گفتم:
من نیز ایمان دارم که تنها یک خدا »نین ادامه داد:و چ« .سیار خوبب»گفت:

 « وجود دارد اما یک خدا در سه شخص.
 «آقا، دوباره تکرار کنید.»:گفتم
 «یک خدا در سه شخص.»:گفت
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او از یک آموزشگاه ؟ کنیدمالحظه می« ید؟اهبه کدام مدرسه رفت»:. گفتم3۶
توانید یک م آن را باور کنم. شما نمیتوانمی»گفتم:تاب مقدس نام برد. من ک

شخص باشید بدون اینکه یک شخصیت برای خودتان داشته باشید. شما منحصر 
 « فرد هستید.ه ب

 «  توانند حتی این مسئله را توضیح دهند.الهیدانان نمی»او گفت:

  «این از طریق مکاشفه امکان پذیر است.»من گفتم:

 «توانم مکاشفه را بپذیرم.من نمی»و او گفت:

ه شما جواب دهد بنابراین راهی برای خدا وجود ندارد که حتی ب». گفتم:37
کودکان مکاشفه  و بر ن و خردمندان مخفی شده استدید دانایا زیرا این امور از

کنند و از آن شود که آن را قبول میاست. مکاشفات به کودکانی داده میشده 
شما  ،ود ندارد تا خدا به شما پاسخ دهدراهی وج»گفتم:و « یابند.یم میتعل

 « اید.مقابل خدا بسته خودتان را در

 الهیای مکاشفه یداست. تمام کلیسا بر پایهای از ختمام کتاب مقدس مکاشفه
نها راه شناخت خدا بنا شده است. راهی دیگری برای شناخت خدا وجود ندارد، ت

آری مکاشفه؛  «رای کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد.ب»مکاشفه است. 
 ... با عدم پذیرش مکاشفه شما فقطاساس مکاشفه است. بنابراین همه چیز بر

 و برای شما جای امیدی نیست.  یک الهیدان بی تفاوت خواهید بود

ام و انتهای بدون ابتدای ای   بدون پدر و مادر و» ؛. اینک ملکیصدق38
 پذیر شد. به عبارتی صورت [ا ن ُمرفه - ͂ͅ ἐν μορφη]، ا بودهمان خد« .حیات

به کار رفته  «در صورت»[͂ͅ ἐν μορφη]ا ن ُمرفهاصطالح  در زبان یونانی
شخصی یک شخص... به  خویش از . تغییرکندرا تداعی می «دگردیسی»که 
که روی صحنه نمایش انجام کاری  ... ازا ن ُمرفه یونانی اصطالح؛ ردیگ
کند تا یعنی یک شخص ماسک خود را عوض می شود برگرفته شده است.می

 از خود ارائه دهد.را شخصیت دیگری 

پیش از مراسم رفت. یعنی ت مثل زمانی که ربکا به مدرسه می. درس39
هایش را ر داشتند. یک مرد جوان باید لباسآنها نمایشی از شکسپی ،اعطای دیپلم

کرد اما در دو یا سه قسمت ایفای نقش میو کرد زیرا اچندین بار عوض می
و  شد بد ذات ظاهر همان شخص بود. او یک بار در نقش یک آدم شریر و

شخصیت دیگری را بازی کرد. پس  ،دیگر بر روی صحنه آمد هنگامی که بار
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این  به [͂ͅ εν̓ μορφη]ا ن ُمرفه یونانیاصطالح اینجا توان چنین گفت که می
  «خود را عوض کرد.ماسک »معنی است که او 

است که خدا انجام داد. خدا همیشه همان است. خدا در کاری . و این همان ۴0
ستون آتش. همان خدا جسم پوشید و در میان ما ساکن  القدس وحجایگاه پدر، رو

به شکل ترتیب او دیدنی شد. حال همان خدا  به این [͂ͅ ἐν μορφη]ا ن ُمرفهشد، 
... نه اینکه سه خدا وجود داشته باشد بلکه روح القدس است. پدر، پسر،روح

 . ستیک خدانقش پذیری  جایگاه و سخن از

خدا. اما چگونه  نه سه« تنها یک خدا وجود دارد»گوید:. کتاب مقدس می۴1
د توانید به صراحت بگویید یک خدا وجوتوانستند... شما نمیاست که آنها نمی

هودی چنین تعلیمی داد. به شما ه یک یتوان بدارد و سه خدا دارید. هرگز نمی
 داند که تنها یک خدا وجود دارد.داند. او میگویم یک یهودی بهتر میمی

 را با اطراف کار. توجه داشته باشید، درست مثل یک مجسمه ساز که ۴2
این همان چیزی است که خدا در این دوره انجام داده است.  پوشاند.پرده مییک 

 ررود که در این عصمام این امور مخفی شده و گمان میآن مخفی شده است. ت
شوف های آخر مکگوید این امور در زمانمکاشفه شود. حال کتاب مقدس می

پوشاند تا می کاری خود را تمام قطعاتکه  مجسمه سازهمانند همان  شود.می
 ی کند.داربره زمانی که از آن پرد

یده شده است. دا پوشچنین است. یک عمل خ نیزدر مورد کتاب مقدس 
 در این روزه خدا وعده دادزمان بنیاد عالم مخفی شده و  ُمهرهای هفتگانه از

دارد تا آشکارا ببینیم. میاز تمام امور پرده بر ،عصر کلیسای الئودکیه در یعنی
 شکوه!چه با

 ستون آتش بود. خدا،جنس  ای ازپرده در [͂ͅ εν̓ μορφη]ا ن ُمرفه خدا، .۴3
 ἐν]  ا ن ُمرفه  ،بود. خدامسیح شخصی به نام عیسی  در [͂ͅ ἐν μορφη]ا ن ُمرفه
μορφη ͂ͅ]  خدا در سطح ما؛  . خدا فوق از ما، با ما و خدا درکلیسای خویش در

 .به ما نزدیک شد ،ما درک
او  .را لمس کندتوانست او ال بود یعنی در تقدس، هیچ کس نمیخدا در آن با

 رد.مُ کرد باید مییوانی کوه را لمس میح کوه جلوس کرد و اگر بر فراز
. خویش را تغییر داد، او نزول کرد و با ما زندگی کرد یخدا پایین آمد و خیمه

اول تیموتائوس « ما او را لمس کردیم.»گوید:او یکی از ما شد. کتاب مقدس می
و باالجماع سر  دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و ما او »1۶:3
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خدا گوشت خورد، آب نوشید و خوابید. خدا گریه کرد، او « س کردیم.را لم
 کتاب مقدس چنین مکتوب شده است! چون یکی از ما بود. چه زیباست؛ در

القدس در ماست. نه شخص سوم؛ در شکل روح خدا فوق از ما، با ما و حاال
 همان شخص!بلکه 
توانست  ایگاهیچنین جدر جسم شد و ُمرد. در مسیح . خدا نزول کرد و ۴۴
. خدا را فراهم کند مشارکتی . او پایین آمد تا زمینهرا پاک سازد کلیسا

 ،همین دلیل خدا انسان را برای بار اول خلق کرد به دارد.مشارکت را دوست 
  .میان کروبیان ساکن است . خدا تنها درآری به جهت مشارکت

. بنابراین او پایین کرد آفرید و آدم هبوطرا خدا آدمی . و حال توجه نمایید ۴۵
به  یزدانی وست دارد پرستش شود. واژهآمد و انسان را بازخرید زیرا خدا د

 است. «معبود»معنی 
یر های ما را تغیشکلی که قلبو به  در ستونی از آتش به میان ما آمد کهو آن

و روشنایی شد. او دیروز، « روشنایی بشود»دهد، همان خدایی است که گفت:
 تا ابداالباد همان است. امروز و 

. خدا در آغاز تنها با صفاتش ساکن بود همان طوری که امروز در مورد ۴۶
یزی وجود نداشت باشند. آری چما صحبت کردم که همانا افکارش میآن با ش

 اما او افکاری داشت. فقط خدا تنها بود
ایش هفکرو  اندیشدمینشیند، که می ایمعمار حرفهمهندس یک درست مانند 

مهندس کند. مییم ترس، وجود آورده خواهد بسازد یا بچیزی که میدر مورد را 
د و اند را برگیرتواند چیزهایی که خلق شدهتواند خلق کند. او فقط میمعمار نمی

تواند بیافریند. میرا خدا تنها کسی است که های مختلف بسازد زیآن را در مدل
خواهد انجام دهد. رسد که چه کاری میمییک مهندس معمار تنها به ذهنش  اما

وقتی  ،هایش هستند. در ابتدا فکری وجود داردها، افکارش یا خواستهاین مدل
شود. و فکر به کلمه تبدیل میشود در واقع آن فکری از طریق صحبت بیان می

 یک کلمه...
کلمه است. فکر بیان شده یک کلمه است  شود دیگر. وقتی فکری بیان می۴7

خدا نیز اول تبدیل به فکر     ما اول باید فکری وجود داشته باشد. بنابراین صفاتا
 شوند و سپس به کلمه.می

و بودند. قبل و در ا با او ،ی که امشب حیات ابدی دارندکسان کنید. توجه ۴8
ای یا کروبیان یا چیزهای دیگر وجود داشته ای یا ستارهاز اینکه حتی فرشته

 در افکار او بودند. او ابدی است. چنانچه شما حیات ابدین عزیزاباشند، این 
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ً همیشه وجود داشته ا بوده باشید بلکه به شکل و اید. نه اینکه اینجدارید الزاما
 ای که خدای نامحدود...گونه

محدود باشد. ما محدود هستیم دود نباشد خدا نیست. خدا باید نا. اگر او نامح۴9
. جا حاضر بود، واقف به همه چیز و قادر مطلقولی او سرمدی است. او همه 

ها را مکانداند، تمام همه چیز را می تواند خدا باشد.چنین نبود پس نمی اگر او
این امر موجب  شناسد زیرا همه جا حضور دارد. واقف بر همه چیز است ومی
از مثل باد نیست. او او  ،مطلق است وجودخدا مطلق باشد.  شود که او قادرمی

 که بر ی استوجودشود. اما او در یک خانه ساکن می ،برخوردار است هستی
ین شکل او همه جا حضور ه اداند و بچیز واقف است و تمام چیزها را میهمه 

 داند.آید را میهر چیز که پیش می دارد زیرا

قبل از پیدایش این ، داندهای یک کک کوچک را میک زدناو حتی تعداد پل
وجود آمدن ه بقبل از زند یا اینکه ت که یک کک چند بار پلک میدانسدنیا می

اهد آمد. او نامحدود است. ما وجود خوه پیه نهنگ ب چقدردانست ، میدنیا این
 های خود آن را درک کنیم اما او خداست. خدای نامحدود!توانیم در ذهننمی

از آغاز  گرر شما و هر چیز دی. و به خاطر داشته باشید چشمان شما، پیک۵0
افکار او بود. چیزی که هستید تنها بیان آن فکر است یعنی کلمه. پس از  در

اینکه او فکر کرد و آن را گفت آنگاه شما اینجا هستید. اگر چنین نیست اگر در 
تنها کسی است که زیرا او  افکار او نبودید هیچ راه دیگری نبود که اینجا باشید

 دهد.  حیات ابدی را می

نه  کننده و خواهش ه ازالجرم ن»:خوانیممیکالم  رید که درآویاد می . به۵1
الهی ثابت  حقانیت تقدیر، این چنین« خدای رحم کننده! شتابنده، بلکه از از

دانستید؟ میاین را آیا  زند.اش دست به گزینش میختیار شاهانهشود. خدا با امی
   دست اوست.در همه چیز  آری، اختیار

زمان آنجا بود تا راه بهتری به او نشان دهد و بگوید به این شکل  چه کسی آن
داشت کارش را او  ،بگویدچه کسی یارای این را دارد که  دنیا را خلق کن؟

 داد؟اشتباه انجام می

او »ین معنی که اه شود بیده میکالم خدا مقتدراست. اختیار خدا در مکاشفه د
 باطنیتیار اخاز ، مکاشفههر [ ظهور]« .سازدآنکه بخواهد، مکشوف می هر بر

توان به مکاشفات الهی شوند ولی با تالش انسانی نمی. مردم درگیر میخداست
 کند.دا با اختیار خود آنها را عطا میدست یافت زیرا خ
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 آغاز در او بودید. . شما دربینیمما او و صفاتش را در آغاز می. حال ۵2
 ود.شهمان موقع که دفتر حیات مطرح می

 در) و جمیع ساکنان جهان،»خوانیم:چنین می 8آیه  13باب در کتاب مکاشفه 
هناماین روزهای آخر( جز آنانی که  ای که از بنای های ایشان در دفتر حیات بر 

 « عالم ذبح شده بود مکتوب است، او را خواهند پرستید.
هزار سال  . به این فکر کنید! حتی قبل از اینکه عیسی متولد شود، چهار۵3

پیش از اینکه بر روی زمین بیاید و چند هزار سال پیش از اینکه شما بر روی 
دفتر حیات وجود  .رددر فکر خدا برای گناهان جهان مُ عیسی  ،زمین بیایید

آری قبل از بنیاد عالم نام شما در آن دفتر  ،داشت و نام شما در آن ثبت شد
خدا مقدر کرده بود  کنید،حظه حیات ثبت شد. این حقیقت کتاب مقدس است. مال

 که نام شما پیش از بنیاد عالم، در دفتر حیات ثبت گردد.
آورید، زیرا شما فقط قسمتی صفاتش بودید. آن را به خاطر نمی . شما در۵۴

 قسمتی از خدا هستید.  از زندگی او هستید. هنگامی که پسر یا دختر خدا شدید،
هستید! این درست است.  خود نیهمان طوری که قسمتی از پدر زمیدرست 

ح خون از پدر است و در زندگی یا به اصطال شما قسمتی از پدر خود هستید.
مادرتان  ،شما قسمتی از پدرتان شدید همان زمان از گیرد.شکل میوجود مادر 

 نیز قسمتی از پدرتان است؛ بنابراین شما قسمتی از پدرتان هستید.
د. پس فضایی برای وجود، در آن مکان واحاسر سر شکوه! آری، خدا درچه با
 ماند. گرایی نمیفرقه
آنکه  از یشپ، آغاز بگوییم. در تشخواهیم از صف. توجه کنید، حال می۵۵

. هنگامی که همه در یکیوجود داشت، فکر او صفت خدا و  چیزی بیان شود،
مه کل»او کلمه شد. یا برون شد در واقع  بیانصفت و فکر خدا  ،در قدم بعدی

 «میان ما ساکن شد. در و جسم شد
 اما «در آغاز.»گوید:اول چنین می یب اول و آیه. یوحنای رسول در با۵۶
 ،زمان پیدایش هستی «ابتدا کلمه بود در» .کنید! توجه ت مقدم بر آغاز استابدی  

اینکه به صورت کلمه باشد یک صفت و یک فکر  ازپیش کلمه وجود داشت اما 
 بود. «کلمه» یا به سخن دیگر «یتجل  »شد. در ابتدا  برون یا بود. سپس بیان

تی پرسش صی که هوی  بریم. همان شخحال به جایگاه ملکیصدق پی می
و « »بود و کلمه خدا بود.ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا  در» برانگیز دارد.

  اصل کلیدی را به یاد داشته باشید.این  «.کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد
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طبیعی. درست  قالب روح بود یعنی به شکل مافوق در ، خداابتدا . در۵7
 ،تن مانند یقالب خویشتن را درتا . سپس او اراده کرد ت متعالیاست همان ابدی  

گویند. می «کلمه، تن» خدا ی  . به این تجل  ی یافتبه سخن دیگر او تجل   شکل دهد
الت و کیفیتی بود و ملکیصدق نام چنین ح در هنگامی که با ابراهیم مالقات کرد

تا  اگر خداوند بخواهد. اکنون ی خدا سر و کار داریمدر واقع با یک تجل   داشت.
 دهیم که او همان کلمه بود.دقایقی دیگر نشان می

ً قابلالزامی خدا . تجل  ۵8 یت نیست، اکنون خدا اینجا حضور دارد ولی ؤر ا
 توانید او را ببینید. شما نمی

از بُعدی دیگر.  ولیتوان گفت درست مثل تلویزیون است یاس میدر باب ق
 ،روندینید که در این جعبه مردم راه میبشما می ،ویزیون را در نظر بگیریدتل

بینید. چشم تنها یکی از حواس پنجگانه می ها را نیزخوانند و رنگمی آواز
     مناظری را  . شما تنهاهستید شما از حواس پنجگانه برخوردار گیاست... هم

طریق حس بینایی قابل مشاهده هستند اما با این حال، این امکان  بینید که ازمی
طریق  باشند ازیت نمیؤر است که امواج ارسالی که به خودی خود قابل رمیس  

 تلویزیون دیده شوند.   
کند بلکه تصویر منتقل شده در نیم که تلویزیون تصویر ایجاد نمیدا. می۵9

کند. ز طریق صفحه نمایش، آن را پخش میار را دریافت و سپس ایک مد
شوند. هنگامی که ا از طریق تلویزیون قابل دیدن میتصاویر همین جا هستند ام

 ،روی کوه کرمل نشست یون نیز بود. هنگامی که ایلیا برتلویز ،آدم بود
 ،رفتسی ناصری کنار دریای جلیل راه میتلویزیون بود. هنگامی که عی
به آن گذشته آنها  حال اکتشاف آن هستید. در تلویزیون بود. حاال شما فقط در

شدید اما اکنون گفتید دیوانه خطاب میمورد آن می باور نداشتند. اگر چیزی در
 به واقعیت تبدیل شده است. 

هستند و روزی در هزاره به همین سان مسیح اینجاست، فرشتگان خدا اینجا 
امر بسیار واقعی تر از تلویزیون یا هر چیز دیگری است آیند. این باشکوه می

 زیرا حقیقتاً آنها اینجا هستند. 
یک »و در قالب  سازدمی ترین شکل آشکارهشکوبه با. او خویشتن را ۶0

و به این طریق  شودمیی خادمانش متجل   رب [͂ͅ ἐν μορφη]ا ن ُمرفه «صورت
 کند.را برای آنها اثبات می تنخویش
، آید... و قالبی میدر شکلاو  روح حضور دارد.شکل  بهاینجااو  ون. اکن۶1

 وقتی .ا ن ُمرفه ،ابراهیم ظاهر شد بر . او به شکلی[͂ͅ ἐν μορφη]ا ن ُمرفه
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صحبت  پیکار با پادشاهان برگشت ملکیصدق آمد و ابراهیم با او از ابراهیم
 کرد. 

که  برخوردم ایمقاله به، خواندمرا می سانتو. یک روز داشتم روزنامه ۶2
حدود چهل یا پنجاه مایل با سرعتی این خانم کنم خانمی بود. گمان می یبارهدر
تصادف  ،ناگاه با مردی که کتی بر تن داشتکه کرد ساعت رانندگی می در

کرد. آن خانم فریاد بلندی کشید و ماشینش را متوقف کرد. ماشین، آن مرد را به 
افتاد! آن خانم برگشت تا  به میان یک دشت هموارو او درست  هوا پرتاب کرد

کرد؟ افرادی جا نبود. آن خانم باید چه کار میرا پیدا کند ولی آن مرد آن آقاآن 
دیدند که چه اتفاقی افتاد. دیدند که چطور آن مرد مسن بر  ،که پشت سر او بودند

ا پیدا کنند. روی هوا پرتاب شد و ُکتش در هوا چرخید. پس آنها برگشتند تا او ر
آنها نتوانستند آن مرد را هیچ جا بیابند. فوراً به پلیس اطالع دادند. پلیس آمد و 

 مکان را بررسی کرد ولی کسی آنجا نبود.

به  او و برخورد کردبه مرد  داده، ماشین صدا»:آنها تأیید کردند همگی. ۶3
بودند آنها شاهدان، سرنشینان دو یا سه کامیون  .همه دیدند «.هوا پرتاب شد

ها نشان داد پنج بررسی. رویداد پنج سال پیش رخ داداین انحه بودند. سشاهد 
 . و کشته شد تصادف کردآنجا سنی که کتی بر تن داشت در مرد مسال پیش، 

 گردد حتیمیرد بلکه روزی برمیدر واقع نمیرود وقتی کسی از این دنیا می
مالی که انجام داده است ر طبق اعگردد و باگر یک گناهکار بوده باشد. برمی

ریخته شود، مشتاق و منتظر خیمه  زمینی یخیمه هرگاه این»شود. قضاوت می
 است. [͂ͅ ἐν μορφη]ا ن ُمرفه  این همان معنی اصطالح« دیگری هستیم.

عیسی جسم  درخدا آفرینش،  بعدی یمرحله در... هاین مرحل در. حال ۶۴
جایگاه کلمه نازل  ابتدا بود، در باشکوه که در؟ از آن روح ه چیزیگرفت. از چ

شود کند بلکه گفته میایان ساخت. کلمه خودش را خلق نمیخویشتن را نم شد و
عیسی در قالب انسانی میرا  .د تغییر شکل هستیم، پس او جسم شدیعنی فقط شاه

 طعم مرگ را بچشد.   تا به جهت ما گناهکاران [͂ͅ ἐν μορφη]ا ن ُمرفه ،درآمد

تمام صفات که او آنچه  .مالقات کرددر قالب ملکیصدق . ابراهیم او را ۶۵
 ایمانفرزند  . هرکندمی آشکار انجام خواهند داد را پسران ابراهیمتمام  یعنی

  رسید.به این مرحله توان چگونه می مکنمی. خاطر نشان کندمیهمان کارها را 

 دهندهخویشاوند فدیه  در قالب روت و بوعازروایت او در که بینیم می و. ۶۶
 .دیجسم پوشراستایی چه  درکلمه که این داستان نشان داد او در  .آشکار شد
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یم که هنوز به شکل بیناش را میاکنون، صفاتش یعنی پسران روحانی .۶7
 ،بدن از کالم نیا اطاعت .هستیم آنها ی خدا دراند ولی شاهد تجل  کلمه درنیامده
 .  رو استپیش   تبدیل و جالل   یانهیعکننده و بخود تضمین 

پردازیم. می ،عنوان پسر وجود دارده . حاال به تفاوتی که میان او و شما ب۶8
  تن مانند داشت یا به اصطالح  بود، او قالب  در آغاز کلمه  او مالحظه نمایید،

. او آمد و در شخص ملکیصدق زندگی کرد. پس از بود [͂ͅ ἐν μορφη]ا ن ُمرفه
زمان، دیگر هرگز چیز بیشتری از ملکیصدق نشنیدیم زیرا او عیسی مسیح آن 

در  اید.شما این مرحله را نپیمودهشد. ملکیصدق کاهن بود اما عیسی مسیح شد. 
شما صدق  یبارهکه این مسئله در حالی در او آگاه به همه چیز بود ،آن شکل

 . کندنمی
جسم درآمدید تا  صفت به قالب حالت هستید شبیه من، شما از د آدمهمانن شما

 یمشتاق و منتظر خیمه ریخته شود، زمینی یهرگاه این خیمه» آزموده شوید.
سد جایی هست که رهنگامی که این زندگی به پایان می، آری« .دیگری هستیم

توانیم به گذشته بنگریم و اه میگیریم که همانا کلمه است. آنگما در آن مأوا می
تیم زیرا تا کنون به درک آن نیس یم. اکنون قادراهالی انجام داداعم ببینیم که چه

 ایم نه شکل کلمه.فقط تن انسانی گرفته ،ایمهرگز کلمه نشده
به جایگاه  شما که خوب به این نکته توجه کنید از این سخن پیداست. اما ۶9
کند که دا فکری بوده باشید. این ثابت میابت مگر اینکه در نائل نخواهید شدکلمه 
توانید کلمه باشید ؟ شما نمیکنیدز قبل تعیین کرده بود. مالحظه میشما را ا اخد

 . بودیدمیفکر  باشید. بله، باید ابتدا دربوده اینکه یک فکر  مگر
آزمایش عبور  یبتوانید در جالل نمایان شوید باید از کورهاینکه اما قبل از 

بلند  سپس سرو گناه آزموده شوید  یوسیلهه شدید تا بالزم است جسم می کنید.
که پدری که مرا فرستاد او را تواند نزد من آید، مگر آنسی نمیک» .بیرون آیید

شما  کنیدمالحظه « جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.
 بودید.میباید از اول 

شکل صفت  عنی ازپایین آمد یاو همین راستا  در. شاهد یک روند هستیم .70
یا به  ، پس از آن کلمه شدجا گرفتدفتر حیات  بنیاد عالم نامش در ... پیش ازبه

یا از دیدها تواند ظاهر شود ی قرار گرفت. این قالب میسخن در قالب تجل   دیگر
 .کرد یافته قیام بدن جالل در و دوباره برگشت و گرفتتن او پس س. گردد نهان
جسم  اید بلکه تنها درته را تجربه نکردهفجالل یا قالبشما  ،خالف مسیحبر
 زمینی یهرگاه این خیمه»گناه آزموده شوید. پس برابر  درگرفتید تا  قرار
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ها را ما هنوز آن بدن« دیگری هستیم. یریخته شود، مشتاق و منتظر خیمه
 نداریم.

جاوید  . اما نگاه گنید! هنگامی که این بدن در درون خود روح خدا، زندگی71
خدا مولود  که از هر». هللویا! شود، پیرو خدا میکندفناناپذیر را دریافت میو 

داریم: چنین 1:8رومیان در « کند.گناه نمی شود، اوناه نمیشده است مرتکب گ
« هیچ محکومیتی نیست. دیگر مسیح عیسی هستند پس اکنون برای آنان که در»

ه بدنتان به اطاعت از شود کو این امر باعث می موضوع از این قرار است
 مالحظه نمایید. ،آیدرالقدس دروح

ن مسکرات را ترک کنم! اگر فقط توانستم نوشیدمی اگر»:بنابراین نباید بگویید
  ام هدف شما همین باشد، مالحظه را برگیرید، تم مسیحفقط « توانستم...می
ر دنیوی امو القدس است و به جهت انجامروح زیرا بدن شما متأثر از کنیدمی

تعمید دفن شدند و شما  اند؛ گناهان شما درردهد. آنها مُ انردهآن اعمال مُ  ،نیست
 سعی شود ومی القدسمسیح هستید. بدن شما مطیع روح ای درخلقت تازه

 .در راستی زندگی کنید کنیدمی

و  لوارکاید و با شا یافتهالقدس رکنید روحهایی که ادعا می. مثالً شما خانم72
توانید این کار را انجام دهید؟ چطور روید. چطور مییزهای دیگر بیرون میچ

تواند این دهد؟ نمیانجام این اعمال را می یشما اجازهشما، به  روح خدا در
ً نمی قدس الروحبلکه باشد. او روح پلیدی نیست چنین تواند چنین باشد. قطعا

 است. 

خدا  اعت کامل از او قرار گیریم.شود در روند اطمیپیروی از او باعث . 73
شود. کالم که همان بذر است، نمایان میقالب  را شکر که این روح تنها در
    :گویدزنده شد. هنگامی که کتاب مقدس میو  ءسخن از کالمی است که احیا

 شود.با دستور کالم هماهنگ می ،مقاومت این بدن بدون «.را انجام نده این»

است. این بدن دوباره برخواهد خواست  رستاخیز ییعانهو این بدن چیست؟ ب
 تحت تأثیر. این بدن پیداست که روند رستاخیز هم اکنون آغاز شده است زیرا

آسمانی شده است. و گناه، کثیفی و فساد بود اما اینک بیعانه را دریافت کرده 
 است. کار ای درست. بله، بیعانهشماربودگی  یاین همان بیعانه

حال مرگ است  بستر بیماری و در درشخصی مریض، عنوان مثال  ه. ب7۴
من تواند اتفاق بیفتد. می همه چیز ،کندپنجه نرم می با مرگ دست وبه عبارتی 

بینم همان می اندکی بعد بینمسل بر روی مردم میبیماری ای از سرطان و سایه
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وان گفت که تهی نبود میکامالً طبیعی و قوی هستند. اگر شفای العزیزان 
 رستاخیز است. آمین!  یکار نیست، زیرا شفای الهی بیعانه رستاخیزی نیز در

؟ نوعی پیش پرداخت مگر نه، پولی چه معنی دارد یبیعانه دانید. شما می7۵
« های او ما شفا یافتیم. از زخم ،او به سبب تقصیرهای ما مجروح شد»است. 

 و را دوست داریم.توجه کنید که چقدر شگفت انگیز است! ما ا
است. تا کنون به شکل کلمه الهی روح آن از  متأثر. اکنون، این بدن 7۶

شکل جسم است اما مسکنی برای کلمه  حال حاضر در بلکه دراست درنیامده 
 ، ما را به آنجا خواهد برد. انیاست. مرگ جسم

شود. داعی میندیشید، اینجا درست همان مفهوم ته کودکی خردسال بی. ب77
شود مهم نیست که یرید هنگامی که باردار و مادر مینظر بگ خانمی را در

بد باشد. نگاه کنید قبل از اینکه کودک متولد شود جای نگرانی وجود  چقدر
دست ه ندارد زیرا آن خانم هر چقدر که بی رحم باشد، مهربانی واقعی را ب

است به نظر رسد خداشناس چیزی در صدایش است... به نظر می خواهد آورد.
چرا این  .کمی شخصیت آن مادر تثبیت شده است ،رسد با وجود یک بچهمی

، آن بدن کوچک در این مرحله هنوز کامالً حیات را کنید چنین است؟ مالحظه
و  نیافته است تنها چیزی که وجود دارد جسم و ماهیچه است. فقط اندکی جهش

 آیدبیرون میرحم  ازودک کشود اما هنگامی که ها حس میحرکت ماهیچه تنها
. به کنیدزند. مالحظه میدمد و سپس او فریاد میمی وی خدا نَفَس زندگی را در

شکل گرفته، وجود دارد بدنی روحانی نیز  همان اطمینانی که یک بدن طبیعی  
 کنیم.یافت میوجود دارد که به زودی آن را در

کند نوزادی تجربه میه از باال را . هنگامی که یک انسان تولدی دوبار78
 مسیح است.     روحانی در

افتد بدنی طبیعی وجود دارد یعنی  نگامی که این ردای جسمانی فرو میپس ه
شود. اخته نشده است و از زن متولد نمیها سبدنی جالل یافته، بدنی که با دست

 کنیم.  ین بدنی را دریافت میبله، ما چن
 گیرد. الل یافته را برمیود و بدن جشپس این بدن تبدیل میس

ی محبوس هاشد و برای روحهاویه وارد  ،عیسی ُمردهنگامی که  از این رو
 !خدا را شکرکرد. حیرت آور است!  ربدن جالل یافته را در بَ  او .موعظه کرد

ما  یزمینی  خیمه یدانیم که هرگاه این خانهزیرا می» 1:۵. دوم قرنتیان 79
ها و جاودانی ای ناساخته شده به دستا داریم، خانهعمارتی از خد ریخته شود،
صفات عنوان ه ب .، باید از این مرحله عبور کنیمکنیدمالحظه « .هادر آسمان
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ً از سوی او می خدا توسط گناه آزموده  و امتحان شده، آییم تا تن گیریممستقیما
بدنی که آدم. اما هنگامی که آزمایش کالمش به پایان رسد، مانند شویم درست 

توان گیریم. به عبارتی میبرای ما تعیین شده بود را برمی  پیش از بنیاد عالم
تا آمدیم بر روی زمین یم بلکه اهکلمه شدن را تجربه نکرد یهنوز مرحلهگفت 
 هیچ آزمایش و امتحانی وجود نداشتو چنین نبود اگر و آزموده شویم.  امتحان
دانست، همین دلیل عیسی تمام چیزها را می. به امور احاطه داشتیم تمامما به 

 کلمه بود. پس ما کلمه خواهیم شد.، زیرا قبل از اینکه جسم بپوشد

یک کلمه باشیم، با کالم تغذیه تا شر پذیریمبه شباهت کلمه شکل می. اینجا 80
ابتدا سفر خویش را آغاز  هنگامی که از ،بودیماز ابتدا چنین مقدر شده  .شویممی

توانید خود بودید. بسیاری از شما می کوچک حیات در یهد آن جرقهکردید، شا
 یددکرشدید سعی میمیکلیسا ملحق  آنکلیسا و  اینآن را به یاد آورید. شما به 

درست است. اما  رد،کهیچ چیز شما را راضی نمی ،م دهیدانجا راآن یا   این
 آری.  یک روز شما با کالم آشنا شدید.

فرنیا یا آریزونا بود... کنم خارج از کالی فکر ،دادمیم می. شبی جایی تعل81
ی مردی که تخم ام، دربارهاستان کوتاه را اینجا تعریف کردهکنم این دگمان می

 ای بودپرنده، از تخم خارج شد عقاب وقتییک عقاب را زیر مرغ گذاشته بود. 
، آن . با این حالندیده بودای نین جوجهچ آن زمان تامرغ  .دارخنده  یظاهر با

تر بود و ها زشتجوجه یقدم زد. جوجه از بقیهکوچک  یمرغ گرداگرد جوجه
 کود را جا یچطور با پاهایش تودهیا کند قدقد می چگونهمرغ توانست بفهمد نمی

ری از این توانست تصو  ای بخورد. جوجه عقاب حتی نمیکند تا دانهجا میه ب
اما او « بیا اینجا و خوش باش!عزیزم، »گفت:ید. مرغ به او مکار داشته باش

 خورد. غذایش این چنین نیست.به آن شکل غذا نمی بود ویک عقاب 

های و به جوجهگیرد را میدانید ها و چیزهایی که شما می. مرغ ملخ82
 قدقد خوردند وهای کوچک چنین غذا میدهد. تمام آن جوجهکوچکش می

 متفاوت بود.او ، انست آن کارها را انجام دهدتوعقاب نمیجوجه  کردند.می

 د.مبه جستجوی او آبود مادرش مرغ که به اصطالح روزی 

به بهترین شکل قدقد  کردسعی  و دی. جوجه عقاب کوچک قدقد مرغ را شن83
ها جیک جیک کند مثل جوجه کردچنین صدا کند. او سعی  توانستکند اما نمی

مانند سایرین  تاقاب بود. با اینکه شروع کرد بینید، او یک ع. مینتوانستاما 
 از تخم بیرون آمده بود. ،فقط زیر یک مرغ و یک عقاب بودباشد ولی باز 
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کند. هر... واقعیت صدق مینیز کلیسا  یی از اعضادمورد تعدااین مثال در 
 یک مجموعه، شاید تنها یک فرد چنین باشد.   این است که در

کرد. جوجه بر فراز آسمان پرواز و صدا می قعی عقاب. روزی مادر وا8۴
او از ابتدا یک عقاب  اآن صدا را تشخیص داد. آن صدا درست بود. چرا؟ زیر

 بود.
انجیل یا کالم یا قدرت عیسی مسیح نیز چنین است. هنگامی که یک انسان 

شنود، صدای زنگ حقیقت و آواز خدا را میبرای حیات ابدی مقرر شده است، 
 تواند او را از آن آواز دور سازد.هیچ چیز نمی

آن مرغ  مثلیعنی « روزهای معجزات گذشته است.»ممکن است کلیسا بگوید:
 « را بخور. آناینجا بایست و  .را بخور ایناینجا بایست و »صدا کند و بگوید:

ن عقاب را بر روی زمین آ ستتوانتی انبارهایی مملو از خوراکی نمی. ح8۵
گشوده او از زمین پر «ممکن است! همه چیز»! است تهاو رفدیگر  نگه دارد

 است.     
توانند خوراکشان را از ان امروزه نیز چنین است آنها نمیآری، ذات مسیحی
 زمین دریافت کنند.

! تو یک عقاب هستی. بیا اینجا جایی که پرواز کنپسرم، »:واقعی گفت مادر
 «من هستم.

 « .امپرواز نکردهام گیمن هرگز در زند ،مادر»جوجه عقاب گفت:
ابتدا یک عقاب بودی، تو  ! تو از، پرواز کنبسیار خوب»در گفت:. ما8۶

هایش صدایی ، بالپرواز کرد پس او برای اولین بار« یک جوجه مرغ نیستی.
 دادند با اینکه آن کار را به خوبی انجام نداد اما از زمین بلند شد. 

ا ایمان و از بگذاریم. ما خدا را ب این همان راهی است که باید در آن قدم
پذیریم. در پس آن حیات جاوید وجود دارد. شما از قبل طریق کالم مکتوب می

 اید.برای آن مقدر شده
داستان ما، عقاب بودند. او یک عقاب  یهبزرگ و مادربزرگ جوج. پدر87

و یک آمیزد. ا تواند با چیزهای دیگر در همنمی کرد. عقاب بود و شرایط تغییر
 او یک عقاب است. ،رگه نیست جانور دو

غذای همان  ،از کالم خدا هر قسمتاینکه شما تشخیص دادید که  . پس از88
قالب تصویری زنده از خدای  یزهای دیگر را رها کردید. شما درعقاب است چ

 یهرگاه این خیمه» خود شنیدید. یی بدن جالل یافتهاید. دربارهفرم گرفته زنده
 «دیگری هستیم.ی یخته شود، مشتاق و منتظر خیمهر زمینی
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 « ؟آیا این درست است ،برادر برانهام»گویید:شما می

ی عقاب نگاه کنیم. مردی بود که موس خوب بیایید برای دقایقی به دو یاربس
 عنوان نبی یاد شده است. ه کتاب مقدس از او ب د که درندانمی همهشد. نامیده می

و خواند  از این دنیا د که موسی نام داشت. روزی خدا او رابو ای. بله نبی89
فرشتگان . روی یک صخره ُمرد وارد سرزمین موعود گردد، او براجازه نداد 

 بدن او را برگرفتند و او را دفن کردند.

او از اردن . مرگ را تجربه نکرد و مانند عقاب بودهکه  نیز بود مرد دیگری
اش فرو افتاد و برخاست یین فرستاد و ردای جسمانیای پاابهعبور کرد و خدا ار  

 و پاداش جاودانی گرفت. 

هشتصد سال بعد، هشتصد سال بعد آن دو مرد بر روی کوه تبدیل هیئت 
، شد اما او آنجا بوددها سال باید بدن موسی پوسیده میایستادند. بعد از ص

حنا او را حتی پطرس، یعقوب و یوای که درست در شکل اصلی خود به گونه
عنوان صفتی ه اگر ب« .ریخته شود زمینی یهرگاه این خیمه»ند. آمین! شناخت

در ان از این دنیا، بدنی دارید که پس از رحلتت» بر روی زمین باشیداز خدا 
قالبی که خدا  آنها بر روی کوه تبدیل هیئت ایستاده بودند، در« .شماست انتظار

 شد. که کالم خدا به آنها الهام می ندی بود. آنها نبی بوددر آنها متجل  

عصری دیگر نگاه کنیم. نبی به نام سموئیل. او  . بیایید به نبی دیگری در90
دشاه داشته به آنها گفت نباید پا .داده بود را تعلیم اسرائیلبنیمرد بزرگی بود. او 

نام خداوند به شما گفته باشم  شده است که چیزی در کنون آیا تا»باشند. او گفت:
 « محقق نشده باشد؟ و

 « خیر، هر چیزی که در نام خداوند گفتی همیشه واقع شد.»آنها گفتند:

 او یک نبی بود و ُمرد.

قبل از اینکه  ،شد یدچار مشکل. در حدود سه یا چهار سال بعد پادشاه 91
 بهشت بود. یک زن جادوگر از خون عیسی مسیح ریخته شود. سموئیل در

ادوگر او ا بیاید و شائول را تسلی دهد. هنگامی که جدور را دعوت کردند تینعَ 
 «آید.بینم که از زمین برمیمیخدایی »را ایستاده دید گفت:

. حال او ه بودبدنش در قبر فاسد شد، دفن شد و . پس از اینکه سموئیل ُمرد92
ایستاده بود. بله او هنوز  س بود در غارتی خویش ملب  در حالی که به ردای نبو  

بینم می چرا مرا برآورده، مضطرب ساختی،»آمین. زیرا او گفت: ،بودنبی  یک
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چه او از این بدن  اگر د او هنوز یک نبی بودیببین« کنی؟که با خدا دشمنی می
 رخت بربسته بود.

 آمد. در واقع قسمتی از کلمهجایگاه  او درظاهر شد.، سموئیل کنیدمالحظه 
ا شده بود، نیاد عالم برایش مهی  ب ازجسمانی گذشته به بدنی که پیش زندگی  از

  را درک امر وارد بدن جالل یافته شد که همان کلمه است. این او وارد شد. 
 د.نشوآن مکان می د راهی  ناز این دنیا رخت بربند انرایمانداکه وقتی کنید؟ می

، وقتی وارد آن بینیدمیشود. ین شکل و قالب، حجاب کنار زده میا . در93
 همانند یک کودک... که گفتم نیز دقایقی قبل شوید دیگر کلمه هستید. مکان می

هرها. دعای من درک . حال دقت نمایید. ستایش بر خدا به خاطر گشایش مُ 9۴
 است! این امور

ای؟ او شویم. چه مکاشفهی درستی از ملکیصدق نائل میه مکاشفه. حال ب9۵
خدا یا به عبارتی دیگر  ،آری .شدخدا بود یعنی همان کلمه قبل از اینکه جسم بپو

تواند جاودان زیرا هیچ کس دیگری غیر از او نمیکلمه. باید خود خدا باشد 
اما »طور. عیسی پدر و مادر داشت.  همین مادر داشتم شما نیز باشد. من پدر و

عیسی زمان آغاز داشت اما این شخص « .این مرد نه پدر داشت و نه مادر
توانست را داد ولی این شخص نمی ددگی خوام بود. عیسی زنبدون ابتدای ای  

. بود. همواره با شخص واحدی سر و کار داریم حیات خود چنین کند زیرا او
 .است واحد شخصیک  سخن ازامیدوارم خدا آن را برای شما آشکار سازد. 

   از او به عنوان   2:7عبرانیان  در. «پادشاه عدالت». به لقب او توجه کنید 9۶
ن پادشاهی او دو عنوا یاد شده است. «پادشاه سالمتی»و  «پادشاه عدالت»

بر طبق این آیه  «پادشاه عدالت و پادشاه سالمتی»گوید:می 2:7دارد. عبرانیان 
رسیم که او جسم پوشید و بدن خویش قب شاهانه دارد. حال به زمانی میاو دو ل

شود. نامیده می «پادشاهانپادشاه »1۶:21مکاشفه  را گرفت در این حالت در
، پادشاه الهیکنید، پادشاه . مشاهده میگانه است سه عناوین او صاحب این ،آری

 « او پادشاه پادشاهان و رب االرباب است.»پادشاه. عیسی جالل، 
روح است این سه  جان، بدن و یرابطه یاین مطلب برای ما تداعی کننده

 تشکیل دهند. آمیزند تا واحدی راعنصر با هم درمی
 القدس. ه در ابتدا بود همچنین پسر و روح. به همین شکل او پدر است ک97

پادشاه »، تی برای خداست هنگامی که روح استصف «پادشاه عدالت»عنوان 
   کار ه وقتی ب «پادشاه پادشاهان»یابد و لقب معنا میی در زمان تجل   «سالمتی

 .ت سخن از شخص واحدی استدر هر وضعی پوشد.رود که خدا جسم میمی
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 خدا بود. موسی از اییجل  ت موسی او را دید، او 2:33خروج  . در98
خواست خدا را ببیند. او صدای خدا را شنیده بود. به راستی صدای خدا را می

آتش دید به شکل یک ستون  یشنید و با او گفتگو کرد، موسی او را در بوته
موسی « ستی.ه چه کسیخواهم بدانم تی؟ میکیستو »آتش بزرگ. موسی گفت:

 «  زیرا دوست دارم تو را روبرو ببینم. ببینمتگذارم... بگذار می»ادامه داد:
د. من دستانم را روی تواند روی مرا ببینهیچ انسانی نمی»:. خدا گفت99

از پشت سر ببینی توانی من را گذارم و عبور خواهم کرد و تو میچشمان تو می
؟ و هنگامی که موسی به پشت کنیدمالحظه می« توانی ببینی.یاما رویم را نم

ای از خدا. هنگامی که کلمه بر موسی نازل یبرگشت یک مرد را دید، تجل   سر
در شکل ستون آتش  «من هستم»آن کلمه بود. کلمه یا همان  «من هستم»شد 

 موسی نازل شد.  سوزان بر یدر یک بوته
زمانی او بود.  یمنظورم در قالب تجل  ببخشید  ...قالب علم کالم . کلمه در100
حال  ظاهر شد.بر او در قالبی انسانی  بود، زیر درخت بلوطابراهیم که 
خواهیم آن صحنه را به تصویر بکشیم. سه مرد به سمت ابراهیم آمدند. هر می

 سه آنها زیر درخت بلوط نشستند. توجه کنید سپس او با ابراهیم صحبت کرد... 
ابراهیم داشت. پسر تولد یک  یبارهدر وعده و پیغامی آمد؟ ابراهیم . چرا101

ر وعده ناسازگا آنآنچه که با  و هرتکیه کرد  کالم ربکالم خدا بود. او  آورمپیغا
نبی نازل  کالم چقدر کامل است؟ کالم برکنید بود را نادیده گرفت. مالحظه می

 :گویدی شد. کتاب مقدس میل  قالب یک انسان بر او متج ، خدا دربینیدمیشد. 
 ی شد. شکل یک انسان متجل   اینجا کالم در« شود.کالم بر نبی نازل می»

 « خود خدا بود؟ آیا آن فرشته»پرسید:ال شما میح
خواند. در پیدایش  الوهیم. ابراهیم گفت که او خدا بود. ابراهیم نام او را 102

« .ها و زمین را آفریدآسمان یمهالوابتدا  در»رسیم می یچنین درکبه باب یک 
... آن شخص که از این شخص به عنوان بینیم که ابراهیممی 18در پیدایش باب 

اسرار قلب ابراهیم را قادر بود و ا .آنجا نشسته بود و با ابراهیم صحبت کرد
اندیشد. ارا در پشت سر او در موردش چه میبازگو کند و به او بگوید س

اینجا نیز شاهد هستیم که خدا در شکل انسان « است. هیمالو نای»ابراهیم گفت:
 کنید؟ توجه کنید پس از... ابراهیم ظاهر شد. این را درک می بر

یافت. ی رسیم که اینجا خدا در قالب یک انسان تجل  میمهم . اینک به این 103
یابیم درمی 18پیدایش باب  در «الوهیمخداوند خدا، »ابراهیم او را چنین خواند:
 که این مطلب حقیقت است.
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با هم بودند اما هنگامی که  شخصالعمل ابراهیم دقت کنید. سه . به عکس10۴
   «.[ای آقایم]ای موالی من »ابراهیم هر سه را مالقات کرد گفت:

ها از آنتن توانیم واکنش لوط را نیز در سدوم ببینیم. هنگامی که دو اما می
 من وندانی خداا»:گفت آیند وکه می ا دیدر شخصراهی سدوم شدند. لوط دو 

است که ؟ چه چیزی برجسته است؟ درست کنیدمالحظه می «.[ای آقایان من]
 ای از خداان خود نبود بنابراین هیچ مکاشفهآور زملوط نبی بود ولی او پیغام

خطاب نماید.  «خداوندان»توانست آنها را نداشت. کامالً درست است. لوط می
 کرد.خطاب می «خداوندان»باز او آنها را هم بودند شخص اگر دوازده 

را دیده است، برای او یک خداوند  شخصاما برای ابراهیم مهم نبود که چند 
 وجود دارد و آن خود خداست. این همان ملکیصدق بود. [آقا]

ملکیصدق از فرزند  ،پیکار برگشت دقت کنید پس از اینکه ابراهیم از. 10۵
قسمتی از خودش بود.  آری، ابراهیم .را برکت داداو و پیروزش استقبال کرد 
ای کشیم. صحنهدیگری را به تصویر می یاکنون صحنهجای بسی تأمل است! 

ه نوعی مشارکت است. پس از پیکار، ملکیصدق از خویشتن ب یکننده بیانکه 
به همین  یمشوشام خداوند از مسیح برخوردار می مشارکت و در. ما و بخشیدا

شوید می شریک مسیح ،شودتمام می تاناینکه منازعه و نبرد ت پس ازصور
 شوید. آیا برایتان قابل درک است؟ یعنی قسمتی از وجود او می

خداوند را رها نکرد تا اینکه  ی. یعقوب تمام شب کشتی گرفت و فرشته10۶
 ،دوبرکت داد. درست است. پیکار برای حیات! پس از اینکه نبرد تمام ش اوبه 
 کوچک نان ین. این مشارکت واقعی اوست. ابخشدبه شما می دخواز وجود خدا 

جنگیده . اگر تا به آخر ناین مشارکت است تنها نمادی از، یا همان نان فطیر
  بخورید. [یا شام خداوند]مشارکت  یسفره اید مبادا ازاز خدا نشده بخشیباشید و 

 یا شام خداوند مشارکتآیین  ،. به یاد داشته باشید در زمان ابراهیم107
عیسی مسیح یعنی صدها،  در زمان رحلتزیرا مشارکت قرار نشده بود بر

 .قرار شدبر صدها سال بعد صدها و

. اما پس از اینکه فرزند ملکیصدق یعنی ابراهیم پیروز شد، ملکیصدق 108
   برای ما نمادی است که نشان این .او را مالقات کرد و به او شراب و نان داد

شود خدا را در آسمان مالقات تمام می زمینی ما دهد پس از اینکه پیکارمی
ه خواهیم کرد و دوباره با او مشارکت خواهیم داشت. این امر در جشن نکاح بر  

مو دیگر نخواهم  یگویم که بعد از این از میوها به شما میام»ی خواهد داد. رو
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درست « پدر خود، تازه آشامم.نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت 
 است؟ 

از اینکه ابراهیم به خانه قابل توجه دیگری نیز وجود دارد. قبل  ی. نکته109
ملکیصدق رفت تا او را مالقات کند. اینجا توصیف زیبایی داریم! ، برگردد

مالقات  ،ملکیصدق ابراهیم را پس از پیکار و قبل از اینکه به خانه برگردد
 کرد. 

کنیم. درست برویم عیسی را در هوا مالقات می اینکه به خانه ل ازما نیز قب
ما او را در هوا استقبال خواهیم »:گویدتسالونیکیان به ما می یاست. رساله

ما او را در »صحرا.  همانند مالقات زیبای ربکا و اسحاق هنگام شام در« کرد.
و تا ما که زنده »همچنین در تسالونیکیان داریم:« هوا استقبال خواهیم کرد.

خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند  آمدن خداوند باقی باشیم، بر
زل خواهد شد و با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نا

ل خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان مردگان در مسیح او
این نمادها  تمام «ا خداوند را در هوا استقبال کنیم.در ابرها ربوده خواهیم شد ت

   کامل هستند.

      اید ید بدان معناست که وارد جالل شده. اگر آن زمان شما زنده نباش110
آید تا بدن فدیه یافته را د؟( آنگاه آن قالب جالل یافته میافت)آنگاه چه اتفاقی می

آنگاه جسم د را در هوا استقبال کنید بردارد و اگر آن زمان زنده باشید تا خداون
و ربوده خواهیم شد تا » نید. بله، چنین خواهید بود.کمی جالل یافته را در بر

 «.خداوند را در هوا استقبال کنیم

 . این ملکیصدق غیر از خدا، چه کسی می تواند باشد!    111

س ندگی، مرگ و مکان پ. پس به سادگی سر  کامل خدا را برای سفر ز112
اکنون . آیدیدست مه تصویر کاملی از تقدیر و دعوت خدا ب یابیم.از مرگ درمی

 خواهیم این مبحث را بشکافیم، پس دقت کنید.می

 آن یک سر   شود.ازلی خدا اینک برای ما باز میی مرحله بندی نقشه. 113
و  کنداو جهان را فدیه می .سه مرحله است یگیرنده بر تکمیل این روند در .بود
ر سه مرحله ها را د. او انسانبخشدهمین ترتیب کلیسا را رستگاری می به
عادل شمردگی بود که محور پیغام اولین مرحله  ،نگاه کنید .کندمی خریدباز
و که در پیغام وسلی برجسته شد تقدیس را داریم  یسپس مرحله ر بودلوت

 دهد!ن رخ میاست. بله، آنگاه ربوده شدالقدس سوم تعمید روح یمرحله
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رسد که چطور خدا جهان را بازخرید کرد؟ پرسشی به ذهن می حال .11۴
 با آب تعمید شست و پاک کرد.را او چه کرد؟ خدا زمین  ،دنیا گناه کرد وقتی

خونش را بر روی آن ریخت به این شکل  ،پس از روی صلیبسدرست است. 
 ند؟ همان طور که اوکخود ساخت. بعد چه کار می و از آن  آن را تقدیس کرد 

تازه القدس روح ینرا با تعمید آتشوجودتان  تمامیجدا کرد و دنیا از را  شما
شود و تمام می . زمین با آتش سوختهسازدتازه می ، به همین شکل دنیا راساخت

طاهر خواهد شد  همه چیز .شوندپاک می ها تا ارتفاع چند میلیون مایلیمیکروب
القدس به همان شکل هنگامی که روح .د خواهد بودسپس آسمان و زمینی جدی

 اصل مطلب از. شویدمی ای در مسیحشما خلقت تازه گیرد،می در بر شما را
 .شوددیده میسه گانگی  امور تمامی . درکامالً روشن و شفاف است، این قرار

ابتدا چه . هنگام زایمان شوداین سه گانگی دیده مینیز  در روند تولد .11۵
تیم؟ آب. سپس چه روی افتد؟ ابتدا شاهد چه چیزی هساقی برای یک خانم میاتف
 دهد؟ خون. روند بعدی چیست؟ زندگی. آب، خون، روح. می

اول بذر به اصطالح  است؟ چه قرار ببینیم در مورد گیاهان قضیه از
آورد چیست؟ ساقه. بعدی ولین چیزی که سر از خاک بیرون می. اپوسدمی

آید. درست فقط در سه مرحله دانه و سپس از آن دانه بیرون میوسته. چیست؟ پ
 آید. دقیقاً چنین است. می وجوده ب

درستی آن  کند. همیشه درست بوده است. خدااین امر را تأیید می . خدا11۶
 ی. این موضوع به سادگی نمایان است یعنی در برنامهکندیید میأاین مسئله را ت

کنید؟ اجازه آیا این را درک می اند.نظر گرفته شده تنها برگزیدگان در ،فدیه
اند. نظر گرفته شده تنها برگزیدگان در، فدیه یبرنامه دهید دوباره بگویم. در

شدگان واقعی آنهایی هستند یدمردم چیزی شبیه آن را ایجاد کنند اما بازخرشاید 
به معنی  یهفدهای کالم، بسیاری از قسمت یرا دراند. زقبل مقدر شده ازکه 

بازگرداندن چیزی »یعنی  فدیه... عمل فدیه است. درست است؟ «بازگرداندن»
هللویا! بنابراین تنها مقررشدگان بازگردانده خواهند شد  «.به جای اصلی خود

 !«بازگرداندن»دارید، توجه اند. نیامدهآنجا زیرا دیگران از 

این  دلیل بردگی جاوید، برخورداری از زن ...ابتدا با او ابدی بودید . از117
خواست که ... او میخدا هدفی برای شما داشت ،افکار خدا بودید ست که درا

خواست که شما بایستم و با شما صحبت کنم. او می من اینجا پشت این منبر
ریم. آو. پس ما هدف ابدی او را به جا میامشب بر روی این صندلی بنشینید

آید تا او را خدمت ند در واقع به زمین میکاصلی را ترک می یکسی که خانه
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، به جایگاه از پایان این مرحلهخوب. پس  بسیار از این است؟مگر غیر  کند.
دوباره به اصلش بازگردانده  شود وآنگاه کامل می ،گرددمیبرجالل یافته 

 شود.می
خواستند سر پولس را از بدنش می. پس جای شگفتی نیست هنگامی که 118
اما ظفر تو کجا؟  ،نیش تو کجاست؟ و ای گور ،ای موت»:د چنین گفتجدا کنن

به من  ،ای مرگ»او گفت:« !شکر خدایی را که به ما پیروزی بخشیده است
خواهی مرا در بگو چطور می ،برآشفته کنی! ای قبرتوانی مرا بگو چگونه می
یص آمین! او آن را تشخ« .ی! زیرا من مالک زندگی ابدی هستمخود نگه دار

رد. هیچ توانست او را در خود نگه داهیچ چیز نمیو  داد. مرگ، جهنم، قبر
ایم! او دریافت که برای سیب برساند، زندگی ابدی را یافتهتواند به ما آچیز نمی

 .متبارک شده بود زندگی ابدی
... بتوانم درست عنوان کنم، شبنم درست مثل یک شبنم کوچک. اگر .119

اما شبنم باید رطوبت یا بخار آب باشد که اشباع  دانممیشیمی ن ازچیز زیادی 
افتد و میشود گویی شبنم از هوا ریک میهنگامی که شب سرد و تا شده است.

د قبل از طلوع شود و صبح بعگیرد. از هوا نازل میبر روی زمین جای می
حینی که بینید نشیند. میگیاهان میهای کوچک بر روی آفتاب به شکل قطره

ست. علت این درخشش و درخشد و شاد امی چطورآن شبنم کند طلوع می آفتاب
خواهد او را دعوت کند تا درست علت این است که خورشید می شادی چیست؟

 به جایی برگردد که از آنجا آمده بود. 
دانیم هنگامی که در ه همین منوال است. هللویا! ما میدر مورد مسیحیان نیز ب

 یماهگوید که از کجا آمددرونمان به ما می ، چیزی درکنیممی سلوکپیشگاه خدا 
 کشد.گویی قدرتی ما را به سمت خود می .گریدمکجا برمی و دوباره به

ند از دازیرا می زندزند و فریاد میدرخشد و برق می. شبنم کوچک می120
اش اصلی به مکان یعنیخواهد دوباره او را به باال باال آمده است و خورشید می

 برساند.
داند چون با پسر خدا شود، میکه صفت خداست و از خدا متولد می شخصی

اگر من از زمین بلند »، هللویا. گشودخواهد در ارتباط است روزی از اینجا پَر
 آمین!« کرده شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید.

مریم  ت ملکیصدق را بررسی کردیم و روشن شد چرا در واقعهوی   .121
نه مادر؛  «ای زن»:به این خاطر است که خطاب به وی گفت مادر او نبود.

او » در یک. خود پدر بود، پدر سرمدی، سهاو زیرا  «او پدری نداشت»
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خود پدر بود. شعری  مطمئناً چنین بود. او پدر نداشت زیرا او «مادری نداشت
 گوید: عیسی چنین می شکوهی ازدر وصف با

 سخن راند،  مشتعل یاسی در بوتههستم آنکه با مو
 صبح.ی درخشنده یستارهآن من هستم خدای ابراهیم، 

 من الف و یا هستم، ابتدا و انتها.
 ()درست است تم تمام آفرینش و نامم عیسی است.هس

 گویید ام،، از کجا آمدهدانیدکه میشما مرا 
 )هللویا!( شناسید، نامش را توانید گفت؟ پدرم را می

ام و مرا قبول من به اسم پدر خود آمده»بله، پدر است! نام  سخن از .122
 ، امروز و تا ابداالباد همان است.ز؟ مطمئناً او دیروکنیدالحظه میم« کنید.نمی

عنوان یک نبی آمد ه . هنگامی که او بتن گرفت . همان ملکیصدق123
مطرح  نوانسه عبا ، در مقام پسرخویشتن را در پسر انسان آشکار کرد. او 

 پسر انسان، پسر خدا، پسر داود. ،شودمی
کتاب را تمام تا  ا بر روی زمین بود، یک انسان بود. هنگامی که او اینج12۴

اى را از میان تو از برادرانت، مثل من یهوه، خدایت، نبی»نماید. موسی گفت:
این  آمد. او دری میعنوان نبه پس او باید ب« براى تو مبعوث خواهد گردانید.

انسان هستم، آیا  من پسر»:بلکه گفت« من پسر خدا هستم.»نگفت: جایگاه هرگز
داد زیرا آن یرا او باید به این امر شهادت میز« انسان ایمان دارید؟ به پسر
 این جایگاه بود. وقت در

 یت نیست یعنی روح.ؤبه شکلی که قابل ر ،آیدجایگاه پسر خدا می حاال او در
آید در جایگاه پسر داود است تا بر روی تخت باره میهنگامی که او دوو 

 خویش بنشیند.
نامیده شد.  «پسر انسان»بود و جسم شد او بر روی زمین  . هنگامی که12۵

 نبی نبود؟مگر عنوان پسر انسان به جهان شناسانید، ه چطور خودش را ب
کردم. رس و برادرش آندریاس را بازگو می. روزی داشتم داستان پط12۶

که ایمانداری قدیمی و خوب بود.  نها ماهیگیر بودند و پدر آنها یونا نام داشتآ
دانید می پسرانم،»نار قایق نشسته بود و گفت:روزی آنها گفتند که پدرشان ک

 گفت:او  شغل آنها صیادی بود.« ؟کنیمبه ماهی نیاز داریم چگونه دعا میوقتی 
توانم نمی دیگرو  امپیر شده اکنوناطمینان داریم. خدا  به یهوه خوددر زندگی »

ام مانند تمام ایمانداران طول زندگی دت زیادی با شما پسران بمانم. دربرای م
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ین داریم ولی ان دروغام. اکنون مسیحبوده موعود مسیح ظهور حقیقی منتظر
آید می موعود هنگامی که مسیح»:ادامه داد« آید.روزی مسیح واقعی می

دان نخواهد مانند یک الهیراستین نم فریفته شده باشید. مسیح خواهم شما پسرانمی
 « هستیم.او  پیروکه  بی خواهد بود همانند نبی ما موسیبود. او یک ن

ته که از این امور آگاه یهودی به نبی خود ایمان دارد و طوری تعلیم یاف هر
میان  اگر در»:حقیقت است. خدا فرمودنبی بگوید چنین است پس  است. اگر
  آنچه که کنم. هره هستم، خود را بر او ظاهر میای باشد، من که یهوشما نبی

شود پس او را بشنوید و از او بترسید اما اگر آن چیز واقع گوید واقع میمی
؟ گواه نبی، تحقق کنیدمالحظه می« .نشود و به انجام نرسد اصالً از او نترسید

 است. شتنبو  
دایت، یهوه، خ»حق بود چنین گفت: بری واقعی و . موسی که یک نب127

اى را از میان تو از برادرانت، مثل من براى تو مبعوث خواهد گردانید هر نبی
فرزندان دلبندم حاال، ای »او گفت:« قوم منقطع خواهد شد.ود از نآنکه او را نش

 «به انبیا بر حق خدا ایمان داریم. یعنوان عبرانه به یاد داشته باشید که ما ب
هنگامی »آن را فراموش نکنید. او گفت: و ه مبحث پایانی توجه نماییدحال ب

مسیح خواهد -زیرا او یک نبی ا خواهید شناختآید شما او رمیموعود که مسیح 
ایم. اما او ای نداشتهزمان مالکی هیچ نبیاز بود. گفتند چهارصد سال است که 

 « خوهد بود!
     ش آندریاس لب ساحل قدم پسر روزی مرگ یونا، . چند سال بعد از128

موعود حال مسیح »:کندبیابان چنین ندا می زد. شنید که یک مرد بیابانی دریم
و آنجا آن عقاب بزرگ که از بیابان برخاست « در میان شما برخاسته است!

میان شماست. ما هنوز او را  در موعود هم اکنون مسیح»داد:پرواز کرد ندا می
زیرا عالمتی که از  ان شماست. من او را خواهم شناختمی شناسیم اما او درنمی

 « آید را خواهم دید.می آسمان
ه»:گفت دهندهروزی یحیی تعمید   « !داردمیبر خدا که گناه جهان را اینک، بر 
خواهم به آنجا ، میمعونش»گفت: او .تا برادرش را بیاید آندریاس رفت...

 « م.ایرا پیدا کرده موعود ما مسیحبیایی، 
 « !دیگر چراگویی! تو چه می ،آندریاس»
 « .دارد فرقاما این مرد با همه  ،دانممی»
 «او کجاست؟ از کجا آمده است؟»
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 «.عیسی ناصری»
ای بدی باشد، آنجا تواند اهل جکوچک بدنام؟ چرا از آنجا، او نمیآن شهر »

 «.جای کثیفی است
 « فقط بیا و ببین.»

تا با او همراه شود. بنابراین  راضی کردش را . آندریاس سرانجام برادر129
کرد. ا ایستاده بود و با مردم صحبت میهنگامی که نزد مسیح آمدند، عیسی آنج

اسم تو شمعون »به او گفت: عیسیقرار گرفت،  عیسیهنگامی که او روبروی 
ورود به ملکوت خدا  هایشمعون دگرگون شد و کلید« ا هستی.ناست تو پسر یو

شناخت. پس که آن مرد وی را نمی دانستشمعون میه شد. چرا؟ به او سپرد
؟ پدر پیر خداشناسی که به او تعلیم داده شناختاو و پدرش را می عیسی چطور

 بود که به مسیح موعود ایمان داشته باشد.
ً بهت زدها حضور داشت که فیلپُس نامیده می. مردی آنج130  شد. او واقعا

م یافته بودند. شناخت که با هم از کتاب مقدس تعلیمیشده بود! فیلپُس مردی را 
زیر درخت زانو زده بود و دعا  ها رفت و او را یافت او درفیلپُس اطراف تپه

گرفته بودند. سپس  با هم فراهای بسیاری از کتاب مقدس را ا درسکرد. آنهمی
ی را کسبیا و ببین چه »به وی گفت: خطابفارغ شد فیلپُس اینکه از دعا  پس از
است که در پی او  موعود یوسف همان مسیح ایم؟ عیسی ناصری، پسریافته

 « بودیم.
س، آیا به عمق فیلپُ  ای»:کنم که نتنائیل چگونه پاسخ داد رتوانم تصو  اکنون می

 «   ؟ایپی برده ،کنیمطلبی که بیان می
تاب که ما با هم کدانی می ویم.به تو بگ نه، نه. اجازه بده مطلبی». 131

خواهد ، چه کسی دانی که نبی گفت مسیح موعودیایم و ممقدس را آموخته
  «؟بود
 «یک نبی خواهد بود. اوآری، »
ان که حتی خریدی همکه از او ماهی میپیری ماهیگیر آن آوری به یاد می»

 «.همان که شمعون نام داشت ؟ند اسمش را بنویسدتحصیالت نداشت که بتوا
 «ارم.بله، او را به یاد د»

و گفت که نامش شمعون ه ااصری بدانی چه شد؟ عیسی نو آمد و میا. »132
است و به او گفت  «صخره»را به پطرس تغییر داد که به معنی  نام ویاست و 

 «که پدرش که بود.
 «شود؟میپیدا  یخوب از ناصره چیز دانم. مگرخوب، نمی»نتنائیل گفت:
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« بیا و خودت ببین.فقط  ،کنیمصحبت ن شبیا در مورد». فیلپُس گفت:133
 «.بیا و ببین» خوبی است. فکر

شاید عیسی ایستاده پیمودند هنگامی که آنها راه را می .آورد فیلپُس نتنائیل را
 دعا  ،کرد یا شاید برای بیماری که در صف دعا ایستاده بودبود و صحبت می

گاه کرد و او ن ، عیسی بهکرد. سرانجام آنها به جایی رسیدند که عیسی بودمی
 «او مکری نیست. اینک اسرائیلی حقیقی که در»گفت:

« .بله از روی نوع پوشش او گفت که یک اسرائیلی است»د:. شاید بگویی13۴
   هایش پوشند. پس با آن ریش و جامهها یکسان لباس می، زیرا تمام شرقیخیر
 جای دیگری باشد.  توانست اهل سوریه یا هرمی

به « .اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست»گفت: . عیسی13۵
  «.بی ریاو انسانی شریف » عبارتی دیگر

که به معنی  «یرب  »از در  فروتنی وارد شد و گفت:او آری، حال دیگر 
ی مرا شناختی؟ چطور دانستی که من یهودی هستم؟ از  ،یرب  »است.  «استاد» ک 

 « چه رو دانستی که شریف و بی مکر هستم؟
زیر درخت  وقتیاینکه فیلپُس تو را دعوت کند، قبل از »:عیسی گفت. 13۶

 . دورتر کیلومتر[ 2۴] مایل زدهناپدیروز آن سوی کشور، « بودی تو را دیدم.
 «ای استاد تو پسر خدایی. تو پادشاه اسرائیل هستی!»آنگاه نتنائیل چه گفت؟ 

ن ایستاده . اما آنجا عالمان روحانی نیز با پوشش و تشریفات خودشا137
 « این مرد بعلزبول است. او فال بینی بیش نیست.»:بودند. آنها گفتند
 « بخشم.من به خاطر این حرفتان شما را می»:عیسی گفت

 دد بلکه در قلب خو. به یاد داشته باشید که آنها این را با صدای بلند نگفتن138
زی است که درست است. این چی. را درک کرد آنهافکرهای  عیسی چنین گفتند.

او -تی اوبنامید ولی به راس تله پاتیتواند آن را ایمان میای بیگوید. دنیکالم می
 کرد.افکار آنها را درک می

گوید، آمرزیده شود اما که برخالف پسر انسان سخنی  هر»گفت:عیسی . 139
آمرزیده عالم آینده هرگز  القدس گوید، در این عالم و دروحخالف رکسی که بر

گروه تألیف[ به یاد -«.آمین»گویند:جماعت میدرست است؟ ]« د شد.نخواه
 داشته باشیم که آنها یهودی بودند.

روزی الزم بود که او به سامره برود. اما قبل از اینکه بخواهم این مطلب را 
    ...بینیمدیگری از کالم مردی را می بگویم. در جای
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ی شفا یافت. عیسی بود مرداورشلیم  باب الضان . هنگامی که عیسی در1۴0
خانه  به برخیز و بستر خود را برداشته و»دانست و به او گفت:شرایط او را می

 او چنین کرد و شفا یافت.« .روانه شو

را قبول کردند و بعضی از آنها به  عیسیدانیم برخی از یهودیان چنانچه می
ردند؟ زیرا آنها برای برخی نیز ایمان نیاوردند. چرا ایمان نیاو ،او ایمان آوردند
 نبودند. ]الهی[ صفتبخشی از  آنها .مقرر نشده بودندزندگی جاوید 

و  رگی بودند. به یاد داشته باشید که آنها عالمان روحانی و مردان بز1۴1
توان روحانی فکر کنید، مردانی که نمی دانان و عالمانعیسی... به آن الهی

باشید و پدر خود ابلیس می شما از»:در زندگی آنها یافت. عیسی گفت ایرادی
اگر از خدا بودید به »:گفت« به عمل آرید.های پدر خود را خواهشخواهید می

   جا ه توانید به من ایمان بیاورید به اعمالی که بآوردید. اگر نمیمن ایمان می
 « دهند.من گواهی میدر حق آورم ایمان بیاورید زیرا آنها می

عیسی دیروز، امروز و تا ابداالباد همان »:گویدمی کتاب مقدسحال، . 1۴2
کنم او نیز من ایمان آرد، کارهایی که من می هر که به»:عیسی گفت« .است

 ملکیصدق حقیقی بود. خود که او کنیددرست است؟ توجه « .خواهد کرد

 سه طایفه هستند. مردم تنها از کنید. دوباره دقت 1۴3

هستند. اینجا  گراهستم. تمام مسیحیان جدایی گراگویم جداییاید که میشنیده
ثیری در مقام انسانی أپوست تنیست بلکه روحانی. رنگ مطرح ث نژادی حب

در پیشگاه خدا هر رنگ و زبان به برکت تولد تازه، مردم از  ندارد.کسی 
تقدیس  مرا»:گویدخدا خطاب به یک مسیحی میولی . یابندجایگاه فرزندی می

ست، ا هاجدایی از پلیدیخواهان غیره. او  و« .آنان بیرون آیید از میان« »!کنید
 میان راستی و ناراستی. ییجدا

قومی مجزا که سامریان  جدایی وجود داشت. . توجه کنید، بین آنها مرز1۴۴
 شدند.نامیده می

کتاب مقدس چنین آمده  ایمان داریم که در .سه قوم هستندمردم روی زمین از 
ما از این سه  گیهمحام، سام، یافث. آنها پسران نوح هستند. مردمانی از  ؛است

شود با گرداند و باعث میما را به آدم  برمی این امر ،بلهایم. وجود آمدهه ب تن
 گیهم« از یک خون آفرید.را ها خدا ملت»:هم برادر باشیم. کتاب مقدس گفت

پوست سفید کتواند به یپوست میهستیم. یک رنگین خونی برادر نظر ما از
هندی یا ، پوستزرد، تواند به ژاپنیپوست میسفید یکخون دهد یا برعکس. 
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ما یکسان است.  همگیپوست و یا هر کس دیگر خون دهد زیرا خون سرخ
 آن ندارد. کنیم تأثیری برزندگی میوست و مکانی که پ رنگ  

او قوم  اما هنگامی تفکیک شده هستیم که از دنیا خارج شویم همان طوری که
 اسرائیل را از مصر بیرون آورد. آن وقت ما از امور دنیوی جدا شده هستیم.

ث. اگر فرصت داشتیم که . حال، آنها مردمی بودند از حام، سام و یاف1۴۵
 اند. یکها از کجا آمدهساکسونوتوانستید ببینید آنگلها را دنبال کنیم مینامهشجره

و زمان بلعام  که دربودند یهودی غیر یهودی... سامریان نصف یهودی و نصف
 هم غیریهودی بودند. ها هم یهودی وموآب ازدواج کرده بودند. سامری

ها مانند هیچ یک از آنها نبود. ما به مسیح موعود یا ساکسونوعقاید ما آنگل
 وارد ،دیگری باور نداشتیم. دنبال چنین کسی نبودیم. ما پس از این دوره شخص
 شویم.میداستان 

ذیرفتند. او به شاگردانش عیسی به نزد خاصانش آمد و خاصانش او را نپ
او « ید.اسرائیل برو یها مروید بلکه نزد گوسفندان گمشدهاز راه امت»:گفت

ه برا  دخو ،اسرائیل رفت. ببینید او نزد یهودیان یشدهتنها به سوی گوسفندان گم
 ند.را رد کرد ویآنها  و عنوان پسر انسان آشکار کرد

نیز باورهایی داشتند و بودند یهودی ن که نیم یهودی و نیم غیرحال سامریا
 منتظر مسیح موعود بودند.

یهودی و ود که غیرحالی که ما چنین نبودیم و با توجه به نیاکان خ در
 توان گفت نسبت به خدا مشرک بودیم.می، پرست بودندبت

بود که او از سامره  مکتوب است روزی الزم ۴انجیل یوحنا باب  . در1۴۶
یان به نواحی سامرپس کرد از سامره عبور می ،در راه اریحااو عبور کند. 

ای بیرون از شهری به نام کنار چشمه رفترفته بود. هنگامی که آنجا می
 همانندای دارد درست بوده باشید چاه دیوارهحال آنجا ه ب تا اگر. سوخار نشست

. تمام زنان رفتندهمه به آنجا می که همگانی بود ییک چشمه. جاهمین 
بر سر  آن را  ند ونک تا سبوی خود را از آب پر رفتندصبحگاهان به آنجا می

حتی یک قطره آب که  ایگونهکردند به با حالتی متوازن حرکت می. آنها نهند
کردند. آری، همه مردم به آنجا در راه با یکدیگر صحبت می و ریختنمی هم
 .رفتندمی

. آن روز ساعت حدود یازده قبل از ظهر بود. عیسی شاگردانش را به 1۴7
 شهر فرستاد تا آذوقه بخرند. هنگامی که آنها رفتند...
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        امروزه به این زنان، بدکاره یا فاحشه . بود یبدنام زن آنجا در .1۴8
گوییم. او همسران بسیاری داشت. هنگامی که عیسی آنجا نشسته بود، حدود می
توانست صبح همراه دختران باکره بینید او نمیعت یازده این زن آمد. میسا

خالف بر  کرد تا تمام آنها...او باید صبر می .برداردآب بیاید تا برای شستشو 
و . اکردندمصاحبت نمی یانچنین زندختران با زمان زمان ما، در آن  عادت

اب قدیمی را برداشت و او طن .. پس آمد تا آب برگیردنام و طرد شده بودبد
 . بردبه آرامی در چاه فرو را سبو  و سبوی خود آویخت قالب را بر

حال به یاد داشته  «، برایم آبی بیاور.ای زن»:گفتصدایی شنید، کسی می
 ، دیروز، پسر انسان.د این ملکیصدق است. این عیسی استباشی

ای آقا »گفت: یهودی را دید.مردی . آن زن به اطراف خود نگاه کرد و 1۴9
 برای یک یهودی شایسته نیست که از یک سامری آب بخواهد. حال آنکه زن  

کنی که با تو هم مکان نیست. تو نباید باشم و تو با کسی صحبت میسامری می
زیرا به عنوان یک یهودی و یک سامری با ی داشته باشی درخواستچنین از من 

 « .یکدیگر معاشرتی نداریم
کند هر آینه از ی کیست که با تو صحبت میدانستاگر می». عیسی گفت:1۵0

 « خواستی.من آب زنده می
 « کجا آب زنده داری؟ است. پس ازچاه عمیق  ای آقا دلو نداری و»زن گفت:

تا که آبی  یچشمه .دهم، آب حیات استن آبی که من میآ»عیسی گفت: .1۵1
 « جوشد.حیات جاودانی می

... ببینید به پس کرد و موقعیت  او را درک کرد. با آن زن گفتگو چنین عیسی
 «اینجا بیا. بهبرو و شوهر خود را بخوان و »او چه گفت:

 « .شوهر ندارم»اد:آن زن پاسخ د
که االن داری و آنزیرا که پنج شوهر داشتی  راست گفتی». او گفت:1۵2

 «این سخن را راست گفتی.. شوهر تو نیست
د دارد. او در عالمان یهود وجو و آن دسته از ببینید چه تفاوتی میان آن زن

 دانست.آن عالمان یهودی می تمام مورد خدا بیشتر از
 ما»:و ادامه داد« ه تو نبی هستی.بینم کای آقا می»:. زن سامری گفت1۵3

آید پس میموعود دانیم که مسیح ایم و مینداشتههیچ نبی این چهارصد سال  در
ای از مسیح آن نشانه« .ز به ما خبر خواهد دادهنگامی که او آید از هر چی

ی است که وقتی او این همان کار»زیرا او پسر انسان بود. گفت: موعود بود،
 «باشی. خدادهد. پس تو باید نبی بیاید انجام می
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توانست چنین ادعای هیچ کس دیگری نمی« .من همانم». مسیح گفت:1۵۴
 داشته باشد.

 گفت:چنین مردم به گذارده، به شهر رفت و  . زن سامری سبوی خود را1۵۵
 آنچه کرده بودم به من گفت، آیا این مسیح کسی را ببینید که هر بیایید و»

 « نیست؟ موعود

ا همان چیزها را در میان قوم حال، به یاد داشته باشید او وعده داده است ت
 یهود به انجام رساند.غیر

سال این  بودند، چهار هزارهزار سال منتظر مسیح موعود  یهودیان چهار
دانستند که چه کارهایی انجام آید و نیز میرا داشتند که او روزی میتعلیم 
را . هنگامی او خویشتن مسیح موعود را نشناختند ولی با این وجود آنها دهدمی

ی خدا او تجل   مردم او نشناختند. های کتاب مقدس شناسانید،در چهارچوب وعده
ولی آنها نه تنها از شناخت  ساکن شد قوم خود و در میانبود و سپس جسم شد 

 .  شیطان نسبت دادند به نیزرا حق  اعمال فرو ماندند بلکهوی 

پس از  .هزار سال است این تعالیم را داریم . اکنون ما نیز بیش از دو1۵۶
ی ، یونانیروم کلیساهای کاتولیک. کلیسای کاتولیک مطرح شد دوران رسوالن
تا اینکه به عصر لوتر و وسلی ما مطرح شدند  سر هم در تاریخو غیره پشت 

 ل مختلف وجود دارد.نهصد تشک  . فرآیند این روند این است که هم اکنون رسیدیم
 .   کشندهای مختلف کلیسا را به یدک میرههای دوآنها هم اکنون تمامی آموزه

ی که دوباره حال آید دراست درست قبل از انتهای زمان می او وعده داده
ام سدوم همانند ای   های آخرزمان»شود. عموره حکمفرما می سدوم و شرایط

فضای خالی بر ]« شکار خواهد ساخت.آاست و پسر انسان دوباره خویشتن را 
 گروه تألیف[  -روی نوار

بینید و از این بیند و اما شما مرا میاندک زمانی جهان دیگر مرا نمی بعد از»
و حتی در  من با شما»اینجا یک ضمیر شخصی داریم « .امجهت که من زنده

کنار شما خواهم  من در آری، تا انقضای عالم. تا پایان این دنیا، خواهم بود شما
 ؟کنیداو دیروز، امروز و تا ابداالباد همان است. مالحظه می« .بود

ی دیشب خود خاطر نشان ساختم سامریان از موعظهدر که  . همان طور1۵7
از سارا هستند یعنی  یهودیانر بودند، آنان نماد انحراف هستند. حال آنکه هاج
یت شاهانه، آری همان ذر   استها از مریم امت [کلیسای]سارا هستند. اما  یدهزا

 .  است ابراهیم یملوکانهیت سخن از ذر  
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ن خدا یعنی همان مسیح در این روزهای واپسین، هماها، حسب وعدهبر. 1۵8
 سازد.سر انسان آشکار میعنوان په گردد و خویشتن را بیاینجا برم

او پس از  دانید چرا؟ زیرا او دیروز، امروز و تا ابداالباد همان است. اگرمی
بر یهودیان آشکار کرد و اجازه داد از کنار آن عبور را های مسیح هاینکه نشان

یات خود ا با الههامت دهد، در زمان آخرکنند، بی انصافی خواهد بود که اجازه 
عبرانیان  ...زیرا کتاب مقدس در او یکسان خواهد بود درخوبر. وارد شوند

 « او همان است.»:دمی گوی 8:13
های دیگر کتاب مقدس نیز وعده داده که و در قسمت ۴مالکی باب  او در

 .    دنگیرقرار می یچنین وضعیت ی امروزی درکلیسا و دنیا
ها را در توان زلزله. اوضاع سدوم را ببینید. می. امروز به دنیا بنگرید1۵9

بی نظمی بابل در کلیسا  د.ندهختلف دید و حوادث دیگری که رخ میجاهای م
ُ آوران آن یعنی ه پیغام. بشوددیده می  و بیلی گراهام نگاه کنید. رال رابرتسا

نامش  ریم کهنام گراهام برای تمام کلیساها دا اآوری باست که پیغام اولین بار
 [ در،  ] شودمی ختم «مها» هابراهیم ب مانند

شش حرف. گراهام  گراهامحالی که  ت حرف دارد درهف ابراهیمزبان انگلیسی 
ششم آفریده شد اما  شش عدد انسان است. انسان در روز کجاست؟ در دنیا. در

  هفت است.  ، عدد خدا
روند تا با آنها شان به آنجا میانآورمکنید. پیغا نگاهدوم سبه اهالی . حال 1۶0

 صحبت کنند.
گفت  شمورد که خدا درآنها  یابراهیم کجاست؟ نشانهی یت ملوکانهاما ذر  
خدا آمد و خویشتن را در بدن جسمانی « .ام سدوم خواهد بودمانند ای  »کجاست؟ 

اندیشید می نه آدر خیمه ب یعنی ساخت و چیزهایی که سارا پشت سر او آشکار
با آتش ایمان بیرا بازگو کرد. به عبارتی این آخرین نشانه قبل از نابودی دنیای 

بود. اکنون نیز کلیسا آخرین نشانه را دریافت کرده است قبل از اینکه کل دنیا 
آیا به شود. مینابود  الهیایمانی با آتش و خشم این ملکوت بی بخواهد نابود شود

 گروه تألیف[ -«.آمین»گویند:جماعت میید؟ ]این مسئله ایمان دار
او در قالبی بشری ظاهر شد و سپس جسم شد.  .. آن ملکیصدق تن داشت1۶1

. آیا به این امر ایمان امشب او همان است که دیروز، امروز و تا ابداالباد است
 گروه تألیف[-«.آمین»گویند:جماعت میدارید؟ ]
او پدر و مادری »وز، امروز... کیست، همان که دیراین ملکیصدق  .1۶2

چه  .ابراهیم را مالقات کردو « .ام و انتهای حیات بودنداشت و بدون ابتدای ای  
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از زمان آخر، این و داد؟ هنگامی که او جسم شد گفت دوباره قبل ه اای بنشانه
گویند: جماعت می]آیا به این موضوع ایمان دارید؟  شود.روزها تکرار می

 [ «.آمین»]ألیف[ من ایمان دارم. گروه ت-«.آمین»
 کنیم.دعا 
ی تو گفت. ایمان دارم ، به کتاب مقدس ایمان دارمای پروردگار مهربان. 1۶3

دانم که میصمیم قلب  خداوندا، از «.ابدالباد همان هستیتا و امروز ، دیروز»
ای . تشخیص دهموانم به صراحت آن را تحال وقوع است. نمی چیزی در
 ی.ز آنچه که در قلب خادمت است آگاها ان آن واهمه دارم. توبی خداوند از
. بارها در اعصار مختلف چیزهایی را فرستادی و مردم آن را نپذیرفتند. 1۶۴
یا در آینده گذشته انجام داده  ه خدا را برای اعمال بزرگی که درراهموآدمی 

    رد را نادیده آوجا میه ستاید اما اعمالی که او اکنون بانجام خواهد داد، می
پاتریک مقدس  ،ها چنین بوده است. چرا کلیسای رومیدورهتمام گیرد. در می
حالی که او یک  ند درعنوان نبی خدا نشناخت؟ چرا آنها ژاندارک را کشته را ب

 گذشته همیشه چنین بوده ؟ پدر، ازدندند یک جادوگر سوزانهمان را نبیه بود. او
کنی. جای تعجب نیست ی میان و خردمندان مخفتو آن را از چشم دانای .است

کنید و اینگونه بر شما قبرهای انبیا را بنا می»که به آن عالمان روحانی گفتی:
 اینکه آنها چنین پس از «دهید که فرزندان قاتالن انبیا هستید.خود شهادت می

تو  . خداوندا، آنها همیشه بهشوندمی شانمتوجه اشتباه خود آنگاه کنندمیعمل 
 .ندکنش می، شورآیدآنچه که از سوی تو می هربر و رسانند می جفا

 برویم. سانتوقرار است به کنم. فردا... بار دیگر دعا می. خدایا، امشب 1۶۵
را اعالم  آنجا کالم تو دیگر دنیا، شهرهای دیگری نیز هستند که باید در جاهای
 کسانی... باشند گانیبیگان امشب شاید در میان ما ،دگار مهربانرای پروکنیم. 

 د. انی آن را ندیدههرگز تجل  کالم نشستند ولی  یپای موعظهبارها که شاید 
هنگام شروع جلسه نیز از تو درخواست کردم. هنگامی که شاگردان یعنی 

از پشت پیمودند تو رفتند و راه را میو دوستش به سوی عموآس می کلیوپاس
دی. کرموعظه  از قیام برایشان ا باز کردی.سر صحبت را با آنهو ظاهر شدی 

مات بایست مسیح این زحآیا نمی ،دالنفهمان و سستای بی»:چرا به آنها گفت
زیرا هنوز آن را نشناخته بودند. آنها تمام روز  ؟«را بیند تا به جالل خود برسد

 ...شامگاهان با تو راه رفتند اما تو را نشناختند. اما
اصرار کردند که با ایشان بمانی. هنگامی که آنها وارد شب فرا رسید و آنها 

از  پیش مسافرخانه کوچک شدند و درها را بستند تو کاری را انجام دادی که
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ی قیام آنگاه آنها فهمیدند که او همان عیس مصلوب شدنت انجام داده بودی و
ند کرده بود. و در ساعت از ایشان غایب شدی. آنها به سرعت نزد شاگردان رفت

 « !خداوند برخاسته استبه راستی »:و گفتند
 هستی. دانم که توکه تو زنده هستی. می ، ایمان دارمیا. ای پدر، خدا1۶۶

این یک بار دیگر  شودمگر نمیای. خداوندا، بارها این را برای ما ثابت کرده
 یک بارایم، اجازه بده یافته التفات حضورت در برای ما انجام دهی؟ اگرکار را 
. باشندمی اینجا خادمان تو درعزیزان این  ،هستم چنین شود. من خادم تو دیگر

می از جانب تو با کند با... تنها کالام برابری نمیآنچه که گفته خداوندا هر
آری،  .امج شب یا پنج پیغام عنوان کردهاین پن آنچه در هر است از ترارزش

 سخنی بگو تا مردم بدانند که به، است. خداوندا کافی جانب تو فقط یک کلمه از
؟ پروردگارا، این را توانی این کار انجام دهی، مگر نمیامآنها حقیقت را گفته
 . آمین. طلبمدیگر این را در نام عیسی میعطا کن. یک بار 

ی که شناسم. پسررا می عزیزاناز  تعدادیشناسم. فقط . من شما را نمی1۶7
 نشسته است.  آنجاشناسم که را می چئویل داب. شناسماینجا نشسته است را می

حضور دارند. مشکل است که آن کس ارادنی ک ،ربل  برادر خواهم... اینجا می
 طرف را ببینم. 

 بینم که بشناسم. طرف، در این لحظه کسی را نمی ایندر 
های سبت به شما بیگانه هستم؟ دستدانند که ن. حال، چند نفر از شما می1۶8

دانم در هر طرف که دانید که راجع به شما چیزی نمیبلند کنید، میخود را 
 های خود را بلند کنید.هستید دست
دانم؟ درباره نمیچیزی در آن د من نداناینجا مشکلی دارند که می چند نفر

 های خود را بلند کنید.دست
ً  در  ی شما بدانم.  پس اگر غیرچیزی درباره ممکن است که غیر مجموع قطعا

 برای من مکاشفه کرده است.الهی روح آن از این باشد 
ام زنده است، ها در مورد او با شما صحبت کردهشخصیتی که من این شب

 مالکی ید. بر طبق وعدهدهمیاینجاست و وعده داده که همان کارها را انجام 
در انسان او دوباره  .آیدر میاین روزهای آخ و انجیل لوقا زمانی در ۴باب 

آورد و همان عمل میه میان قوم خود همان کارها را ب و درکند می هورظ
دانند، مسیحایی را. چند نفر این را می یههمان نشان ،سازدچیزها را آشکار می

       «.آمین»بگویید: .این حقیقت استکه دانید میخوانید و شما کتاب مقدس را می
 باید کالم خدا را بخوانند. گروه تألیف[ همه -«.آمین»گویند:جماعت می]
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آشناست اما هنوز حقیقت است.  نم این امور برای مردم امروزی نادا. می1۶9
های کلیسای خود را ی ناصری را نشناختند. آنها عقیدهبه همین دلیل آنها عیس

نه  .درست همان طور که کتاب مقدس گفت آمددانستند اما او را نشناختند. او می
عنوان یک نبی آمد و خاصانش ه ان و عالم روحانی بلکه ببه صورت یک الهید

 او را نپذیرفتند.

نم کشناسم رها میکند. اگر... کسانی را که می. خدا کالمش را تأیید می170
بینید به دنبال کسی هستم که . میمشناسنمیآنها را و به دنبال کسانی هستم که 

 خواهم که دعا کنید.شناسم. مینمی

ا به های فراوانی رکه به استحاضه مبتال بود. او پول، خانمی بود دببینی. 171
 :توانستند او را معالجه کنند. آن زن در قلب خود گفتدکترها داده بود، آنها نمی

را به یاد  ماجرااین « یافت. آینه شفا خواهم محض رادیش را لمس کنم هر اگر»
اما او  همان جا نگه دارندرا آورید؟ و افرادی که آنجا بودند سعی داشتند او می
 نشست. برگشت و، ت تا اینکه ردای او را لمس کردفشار جلو رف با

عیسی  . به انتهای ماجرا گوش کنید. هنگامی که آن زن چنین کرده بود172
 « کیست که لباس مرا لمس نمود؟»به اطراف نگریست و گفت:

 به او گفته باشد: دشایآمیز به او پاسخ داد. گله . پطرس رسول با لحنی 173
 وقتییرا داری. ز کنند که مشکلندا، چنین سخن نگو. مردم گمان میخداو»

داری.  مشکل نوشند آنها فکر کردندن تو را میخورند و خوگفتی بدن تو را می
 «  ؟کردگویی کیست که مرا لمس کنند و میمردم هجوم آورده بر تو ازدحام می

تی از من بیرون زیرا قو   لمس نموده است رامالبته که کسی ». او گفت:17۴
 «نیرو»یا یک  تقو   منظورداند لمس متفاوتی بود. حال هر کس می« شد.

 «تی از من بیرون شد.درک کردم که قو  »است. 

اش به ریزیخون از عت برگردانیده خانمی را دید وسپس عیسی روی به جما
است. درست طع شده بدن خود احساس کرد که خونریزی ق در، او گفت. آن زن

 « ایمانت تو را شفا داده است.»است؟ آنگاه عیسی گفت:

در  «نجات»معنی به  این متن به کار رفته است،که در   ی یونانیواژه
 ی شماست. دهندهو نجات  «نجات داد»جسم یا در روح است. آری، او 

د در کند که مسیح موعودیروز چنین بود و اعمالش ثابت می. اگر او 17۵
بر اساس وعده  پس ساختا آشکار میمیان مردم بود و به این شکل خویشتن ر
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آورد. آیا چنین نیست؟ آیا همان اعمال جا میه اکنون نیز همان اعمال را ب ،کالم
 آورد؟      جا نمیه را ب

   بله! « آیا منظورش شفای بیماران نیز بود؟»گویید:. شما می17۶

حال عیسی مسیح »گوید:کنم که چنین میقول می قلای از عبرانیان را نآیه
ند نفر این چ« های ما بشود.تواند همدرد ضعفای است که میرئیس کهنه

تألیف[ کتاب مقدس  گروه-«.آمین»گویند:جماعت میدانند؟ ]حقیقت را می
« شود.بهای ما تواند همدرد ضعفاعظمی است که مین هحاال او کا»:گویدمی

گذشته بود پس اینک چطور عمل  اهن اعظمی است که درگر او همان کا
جا آورد که ه را ب اهن اعظم است پس باید همان اعمالکند؟ چنانچه همان کمی

 در گذشته انجام داده بود. حاال امکان دارد شما... 

توانید به شما مرا لمس کنید همان طور که میشاید من کاهن اعظم شما نیستم. 
 نسان دیگری دست بزنید. ا همسر، برادر یا هر

دهد. آنگاه ببینید چه روی می. اما اجازه دهید ایمانتان او را لمس کند و 177
شود که  پس به شما ثابت می امخدا هستم و حقیقت را به شما گفتهخادم  اگر

   جماعت شب اینجا حضور دارد. درست است؟ ]عیسی مسیح زنده است و ام
 [گروه تألیف-«.آمین»:گویندمی

ً هر ردیف به ترتیب پس با ایمان، ، ایمان . شمایی که آن طرف هستیدلطفا
را یم توانند صداآنها نمی گوییبایستم ن وف. بهتر است پشت میکرداشته باشید

 بشنوند.

    رام، آن مرد یاخدا»بگوید: قط به خدا چشم بدوزد وکسی ف . هر178
 نسبت به او غریبه هستم. داند. من کامالً مورد من نمی چیزی درو  شناسدنمی

مهم  مدانی چه چیزی برایه ایمانم تو را لمس کند. و تو میخداوندا، اجازه بد
دانی من چه دانی. تو میمورد من می همه چیز را در تو ،است. ای خداوند

کسی هستم همان طوری که پطرس و نتنائیل را شناختی. همان طور که نوع 
تو  که به من گفت آقادانستی. این ا مییماری زنی که خونریزی داشت رب

 «.کندتو را لمس  پس خداوندا بگذار ایمانم .همانی دیروز، امروز و تاابداالباد

نشان دهد،  اگر او همان کارها را انجام دهد و اینجا خودش را با برهان قاطع
 تندو یا سه  تواند جهت شهادت برایاو می ؟آورد چند تن از شما ایمان خواهند

ولی چند تن از مردم با دیدن آنها ایمان خواهند  ردم همان کار را انجام دهدم از
 [ خدا به شما برکت دهد.گروه تألیف -«.آمین»گویند:جماعت می] آورد؟
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 ی مافوقت. پس پدیدهخدای پدر این خارج از امکانات انسانی اسحال، . 179
کنی. در دستان تو  کنم که اینک به من کمکخداوندا، پس دعا می طبیعی است.

 نام عیسی. آمین. . درعمل آوره ب دانیهستم پس آنچه را که خودت صالح می

وندا، تو را خدا»بگویید: با احترام و آشفته نباشید. فقط فروتنانه حال. 180
طریق این مرد صحبت  ازرا لمس کنم و ت بتوانم ردای اگر خدمت خواهم کرد.

درست « د آنچه که او گفت حقیقت دارد.کنی، این امر به من ثابت خواهد کر
 ؟است

اند؟ در سراسر کشور، همه جا منتشر تصویر آن نور را دیدهنفر . چند 181
ند. اکنون اههای علمی بر روی آن انجام دادجاهای مختلف آزمایش شده است. در

همان  .سخن گفت طالقو  ازدواج یهمان که درباره .او درست همین جاست
در شکل  1933همان که در سال  .ها را لرزاندتپه و وه بودباالی ک که بر

 نوری بر رودخانه نازل شد، او دیروز، امروز و تا ابداالباد همان است.

رخ داده است. د چیزی نکنکه حس می ندسته . در این لحظه، خانمی اینجا182
بر  بز، ژاکتی سندانشسته اینجا. آن خانم قرار دارد ایشان آن نور بر باالی سر

شناسم. به گمانم نسبت به هم غریبه هستیم. درست د. من این خانم را نمینتن دار
از دارید، ایمان دارید که شما به چیزی نی-آیا ایمان دارید که خدا... شما است.

دهد را برای من آشکار کند؟ اگر چنین کند تواند چیزی که آزارتان میخدا می
شناسم. درک شما را نمیزیرا  باشد طبیعی مافوقشوید باید قدرتی توجه میم

 ر خواهد بود.طبیعی میس   طریق یک قدرت مافوق از شما حتینارا
کاهنان  توانید با آنمی. کنید این نیرو چیست دیگر به شما بستگی دارد که فکر

ندار آن را توانید همصدا با ایمااست یا می «شیطان از»همسو شده بگویید 
 آید.جا می از همان شما که ایمان دارید پاداش به هربنامید.  «الهی»

ای عنوان کفارهه . اگر خدا مشکل را برای من آشکار سازد آیا او را ب183
     شما نیز  م وداندانم مشکل چیست. اما میرید؟ نمیپذیمی خود برای مشکل

 حال وقوع است. دانید که چیزی درمی
یک  .گاه خواهید دانستاحساسی دارید آن. اجازه دهید بگویم اکنون چه 18۴

 کنم.یم به آن نور نگاه میقاحساس راحتی. دارم مست و گرمای واقعی، شیرین
 .گرفته است قرار خانماین نور کهربایی رنگ بر روی  است، نور همان

. است ایشان یمعده د. نوعی تومور درنخود دارمعده در این خانم مشکلی 
گروه تألیف[ نه. شما -«.درست است»گوید:خواهر می. ]ایشان اهل اینجا نیستند
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هستید؟  نسیناویسکاهل جایی دور از اینجا هستید؟ درست است؟ شما اهل 
 اید. ایمانتان شما را شفا داده است. ست است؟ مطمئناً. اینک شفا یافتهدر

؟ من بیست و ند. حال شما به من بگویید آن خانم چه کسی را لمس کرد18۵
عیسی مسیح همان کاهن  یشانفاصله دارم. ا یشاناز ا متر[ 22حدود ] دپنج یار

 گویند:جماعت میآیا به این موضوع ایمان دارید؟ ]. نداعظم را لمس کرد
 گروه تألیف[ -«.آمین»

خانم نگاه  م به این. مستقیکنمم شد، نگاه میصحبتکه طرف . به خانمی 18۶
ً برای مردی دعا می زیرا کنممی گفت یک مرد داشت... به من د. او کنعمیقا

 هرگز چیزی بیشتری در مورد او به من نگفت.
مرگ  بستر از ایشانهستند.  کسنییفاسم ایشان خانم والدروپ است. اهل  

از وجود  ،ایکس یپس از انجام آزمایشات با اشعه رروزی دکت .ندابرخاسته
خانم والدروپ چند . نددر صف دعا ُمرد یشانداد. اخبر ایشان در قلب سرطان 

، نداو امشب ایشان اینجا نشسته .هجده سال پیش وقت پیش این اتفاق رخ داد؟
تواند زنده چطور این خانم می»به جلسه آمد و... گفت: ایشان شهادتی زنده. دکتر

 و هیچ اثری از بیماری وجود ندارد.  ندهست ایشاناما « باشد؟
کند. آن میدعا ش ست و دارد برایهمراه خود آورده ا. این خانم کسی را 187

دانستم. خانم والدروپ من آن را می حالحال مرگ است.  مرد دیابت دارد و در
 دانم آن مرد کیست. دانستید که من نمی... میکردیددعا شروع به وقتی شما 

اال آقای کوپ ر است. درست است، آقا، ح نامشانو ی زوراهل می ایشان. 188
ان داشته باشید شوید. اگر ایمگردید و خوب میخانه برمی ایمان دارید که به
 شود.  برای شما چنین می

ایشان برد. رنج می آن ضاز آسم و عوارکه  نداینجا هستخانم دیگری . 189
اینجا  ایشان اهل. امیدوارم... ندامیان جمعیت نشسته در آنجاو  دناهل اینجا نیست

نی اهل مک. دوشیزه ندنیست یمان آیا با تمام قلب خود ایمان دارید و ا .اجرجی ک 
پا بایستید،  دهد؟ اگر نسبت به من بیگانه هستید سردارید که خدا شما را شفا می

 دهد. آیا ایمان دارید؟قت است. عیسی مسیح شما را شفا میاین حقی
 گروه تألیف[-برانهام به جماعت پشت کرده است برادر]

کند. چیزی دارد به درگاه خدا دعا میو  نشسته است آقایی. پشت سر من 190
. دکتر گفته که این کودک در قلب خود یمشکل قلببا  کودکی دارد .خواهدمی

آنچه از او »برخیزید. کاکس است. آقای ی کاکس سوفل قلبی دارد. نامشان آقا
 «و گفت.ه اب ،کرده بود ساره در پشت سرش فکر



کالم گفته شده

 گروه تألیف[-اده استبرادر برانهام همچنان پشت به جماعت ایست]
 حضور دارند آقایی، کمی دورتر کاکسمقابل آقای  ینقطه در آن پشت. 191

هرگز ایشان را در زندگی خود . هستندنیومکزیکو از ، ندکه اهل اینجا نیست
ً به ایشان نگاه میام با اینکه پشت من هستند ولی دارم مسهدندی کنم. از تقیما

ای در دهان عارضهدختر . ایندندوستش دارو  دنختری دارهستند. دنیومکزیکو 
و ست است. آقای آقای ، ایشانخود دارد. یک... سق دهانش مشکل دارد. نام 

غریبه هستم اما خدا ایشان توانید بلند شوید. من کامالً نسبت به می و ست
 را شفا خواهد داد.  شانفرزند
گروه تألیف[ -«.آمین»گویند:جماعت میبا تمام قلب خود ایمان دارید؟ ] .192

آیا عیسی مسیح دیروز،  [«.آمین»]حاال چند نفر با تمام قلب خود ایمان دارند؟ 
 یدهنده عنوان نجاته او را ب حال [«.آمین»]امروز و تا ابداالباد همان است؟ 

 یدهندهشفا  به عنواناو به  [«.آمین»]بلند کنید؟ پذیرید؟ دستان خود را خود می
  [«.آمین»]ارید؟ خود ایمان د

 رسد فلج است.وی برانکار نشسته است، به نظر میاینجا شخصی بر ر .193
برادر برانهام ن بشنوید؟ ]را از طریق این میکروف توانید صدای منآیا شما می

روی برانکار  رود و با خانم بردارد و به سمت سکو مین را برمیمیکروف
 م. شما خانمی هستید که آنجا درازناسشگروه تألیف[ شما را نمی-کندصحبت می

توانم شما نمیمن کردم. آن کار را می ،توانستم شما را شفا دهماید. اگر میکشیده
 را شفا دهم. 

گروه تألیف[ بسیار خوب، این صدای آقایی است -کندشروع به گریه می آقایی]
 شفا یافته است. اند. فرزندشنکند شادی مینکه دار

    شناسم. شما یک خانم هستید و من یک مرد هستم. گمان من شما را نمی
کنیم، این که یکدیگر را در زندگی مالقات میکنم این اولین باری است می

 اید، شمانجا آمدهاند. صراحتاً اولین باری است که ای...؟... که شما را آوردهافراد
روی شما سایه  بر اید. مرگاز راه دور به اینجا آمده، اندرا به اینجا آورده

. دکترها ایدمبتال شدهان سرطبه سرطان دارید. فلج نیستید بلکه افکنده است. 
 که درست است. مطمئن هستید بیشتری برایتان انجام دهند. توانند کارنمی
 توانند کار بیشتری برایتان انجام دهند.دکترها نمی .میریدمی

آنها امره نشسته بودند. س ی. روزی سه جزامی بودند که در دروازه19۴
نگی هالک مردم از گرس یهمهزیرا « ایم تا بمیریم؟چرا اینجا نشسته»:گفتند
به »گفتند: .خورندهای یکدیگر را میبچهکه  رسدمیبه جایی  شوند و کارمی



این ملکیصدق کیست 

اردوگاه دشمن نزد ارامیان برویم اگر آنها ما را کشتند، خواهیم ُمرد ولی اگر از 
س خود را امتحان کردند با این شان هاآن« زنده خواهیم ماند.ما نگهداری کردند 
 بلکه کل گروهشان نجات یافتند. ایمان نه تنها آنان

. حال شما نیز اگر آنجا دراز بکشید خواهید ُمرد. از شما خواسته نشده 19۵
 اید...؟...  پدر دعوت شده یبروید بلکه به خانهکه به اردوگاه دشمن 

توانید ل مرگ هستید. در خارج از خدا نمیسرطان در حا. شما به خاطر 19۶
اهل  اید.یز نیستید. از راه دور آمدهاطراف اینجا نو زندگی کنید. اهل این شهر 

  را  آنجامن . ماهدید شهر راآن من  ید. حقیقت است. درست است.میلواکی هست
 شناسم. درست است.می

پذیرید؟ اگر خود می یدهندهشفا  عنوانه آیا ایمان دارید؟ آیا حال خدا را ب
بستر بیماری  در ضعیف هستید یا چقدر کنید مهم نیست که چقدرمی قبول

شدم. بسترتان را نام عیسی مسیح بلند می اید. اگر به جای شما بودم درودهب
عنوان ه من ب خدا زندگی کنید. آیا از و برای جاللبرگردید بردارید و به خانه 
شوید! نترسید. ه شوید. خوب میکنید؟ پس برخیزید و روانیک نبی اطاعت می

 ؟کنیدخدا شما را خوب خواهد کرد. مالحظه می ،روی برانکار برخیزید از
د. آیا به نت یابد و قو  ند بلند شونتوانمی، ایشان را نگه دارد ایشان. کسی 197

د شد. نب خواهکامالً خوایشان  ،ت بیابداجازه دهید کمی قو  ط خدا ایمان دارید؟ فق
کنند در ت شادی میجماعنام خداوند عیسی شد! ] خواهر. در این چنین است،
 گروه تألیف[ -ایستاده است حالی که خواهر

مروز و تا ابداالباد همان . او دیروز، ایید بایستیم و خدا را ستایش کنیمبیا
 -کنندستایش میرا  کنند و خداد میجماعت به شکل وصف ناپذیری وجاست! ]

 گروه تألیف[
ت به وجد بسیار و جماعبه شما برکت دهد. ]مسیح خداوند عیسی  بروید و

[گروه تألیف-دهندستایش ادامه می
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