
آشکار شناسه  ي پنج
زنده خداي راستین کلیساي

در امشب حضور راستی به دهد. برکت شما به خداوند سپاسگزارم، نویل برادر 
باشیم. اینجا داد اجازه خدا که خوشحالم بسیار است. افتخار و سرافرازي مایه ي اینجا
نیست. مشکلی بگیرید. دارم…بفرمایید، دوست می کشم. خجالت دوربین ها برابر در کمی
خوب نیست. مشکلی حال هر در هستم. حساس آنها به نسبت می شوم. خیره آنها به تنها
کرده ایم. دریافت خداوند از شگفت  بس پیغامی دو ما است. گرم کمی هوا حال است.

آن… درك که می کنم گمان امشب اکنون، و
کنند، رانندگی زیادي مسافت باید دارند حضور اینجا که دوستانی از بسیاري ٢
می بینم اینجا را ایشان خانواده ي و اِوانس ولچ برادر آمده اند. کنتاکی از آنها از برخی
مکان این در کردم. مالقات را کالیفرنیا از عزیزانی اینجا هستند. جرجیا تیفتون اهل که
خدا تا آمده اند کوچک منطقه ي این به دارند، حضور دیگر مناطق و آلمان از عزیزانی
اینجا مابقی و همسرشان مادر گمانم به می بینم. را کاکس نلی خواهر کنند. خدمت را
کنتاکِی به بازگشت براي امشب باید دارند حضور اینجا که دوستانم بسا چه و حاضرند.
که دوستانی از یکی کنند. طی راه کیلومترها اُهایو باالي آن تِِنس، دامنه ها ي جرجیا،
آمده اند. اینجا به آریزونا فینیکس از که هستند دادلی تِد برادر دارند، حضور اینجا
نام به نام را آنها می توانستم اگر که دیگرانی دارند، حضور اینجا آنها از دیگر بسیاري
نود به نتوانستم کنند. مالقات را ما تا آمده اند اینجا به امروز عزیزان این می زدم، صدا
می بینم. جا همه از کمابیش و شیکاگو از دوستانی دهم. دست حاضر عزیزان درصد
حضار درصد نود بنابراین کنید. بلند را خود دستان نیستند؟ شهر این اهل نفر چند

هستند. کشور سراسر گوناگون کلیساهاي از دوستانی
بیماران براي نیم و یک ساعت تا کشید، درازا به موعظه ام بامدادي جلسه ي در ٣
سپس کنم موعظه اندکی باید پس است. گرفته کمی صدایم دلیل همین به کردم دعا

بروم. دو دنده ي به قولی به
یکی ایشان کردم، احوال پرسی ایشان با مختصر بسیار دارند، حضور وایل لی برادر ٤

هستند. اُهایو باپتیست کلیساي از همکارانم از
تاکنون تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه برایان بِن [برادر هستی؟ تو این بِن برادر ٥
را بِن برادر همه می شناختم. را تو صورت این غیر در بودم، نشنیده را تو «آمین» صداي
نمی دانم… که چیزي ولی می کنند زندگی شهر از بیرون ایشان که می دانم می شناسند.
ایندیانا بوردن، نوردن در ما برادر، [«خوب، می کنی؟ زندگی کجا اکنون هم بِن برادر

ایندیانا. بوردن، می کنیم.] زندگی
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زمان براي را شما ندارم قصد اکنون و خوشحالیم. اینجا در شما از یک هر بودن از ٦
هر امشب می توانستم کاش اي کنید. رانندگی کیلومترها باید زیرا دارم نگه درازي
کمابیش باید خود من می گویم. جدي را این کنم. دعوت خود منزل به را شما از یک
ببرم. خود با را شما می توانستم کاش اي و شوم راهی چهار و سه ساعت بین سه، ساعت
شب ما…آن که هستید آقایی همان شما می بینم. را همسرش و آرکانزاس از دوستم
که هنگامی بودید. شما گمانم به کرد؟ بازگو را امور آن همه ي و گفت سخن خداوند
نّیت هاي از خدا خوب، می بینم. را جدید و قدیمی دوستان می کنم، نگاه جستجوگرانه
کنم دعوت خود منزل به را شما و ببینم را شما داشتم دوست اینکه است آگاه من قلب
نخواهیم دیگر که جایی کرد، خواهیم را کار این روز یک باشیم. داشته گفتگویی هم با تا
همه ي عظیم روز آن در است.» بیمار کسی بروم. بچه ها دنبال باید داریم. گفت:«عجله

کنیم. مالقات را یکدیگر بارها و بارها امیدوارم یافت. خواهد پایان اینها
برایم گیرم، پیش در باید که مسیري تا باشم خداوند منتظر می خواهم اکنون، ٧
از دارم. دعا به نیاز عمرم در دیگري زمان هر از بیشتر سه شنبه، حال، شود. مشخص
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت کنید. دعا من براي همه که می خواهم شما
چه قضیه می شود مشخص سه شنبه کنید. دعا برایم حتمًا دارم. نیاز شما دعاهاي به
به مسیح امور و کلیسا براي من، براي مهمی بُرد می تواند این می گیرد، خود به شکلی

کنید. دعا برایم حتمًا پس باشد. داشته همراه
منتظر دریابم، را دهم انجام باید که کاري و رو پیش در راه که هنگامی تا حال ٨
بود، خواهم خیمه اطراف نواحی در اینجا مدت، این طول در بود. خواهم خداوند
می دهم. انجام را می توانم هرآنچه و می کنم، دعا بیماران براي می کنم، موعظه همین جا،
به تا زیبا کلیسایی بسازیم، کلیسا اینجا روزي داریم قصد نکند، ایجاد مانعی دولت اگر
مجوز ما به اگر باشیم، داشته غیره و بالکن اصلی، سالن نشستن، فضاي کافی اندازه ي

کنید. دعا ما براي پس شود. چنین امیدواریم بود. خواهد زیبایی کلیساي دهند،
دادم، قول بامدادي جلسه ي در که موضوعی به خدا امید به امشب اکنون، و ٩
شکل به کمی جلسه  و می کنیم. صحبت آن مورد در شامگاه این در و می پردازیم
پنج مورد در می خواهم امشب است. گرفته صدایم زیرا بود خواهد تعلیمی [جلسات]
کلیساي آشکار تأیید پنج کنم. صحبت زنده خداي راستین کلیساي آشکار شناسه ي   

راستین! کلیساي آشکار شناسه ي   پنج ترجیحًا یا راستین
نویل برادر شبان مان، از دارم. دعا درخواست مهم، موضوع این به پرداختن از پیش ١٠
که هنگامی تا کنند. دعا خدا کالم براي و بیاورند تشریف باال این که می کنم درخواست
آیه ي ،١٦ باب متی انجیل سراغ اتفاق به می کنند، آماده دعا براي را خود نویل برادر

می کنیم. شروع ١٨:١٦ متی انجیل با برویم؛ ١٨
تألیف.] می کند-گروه بلند را ذیل دعاهاي نویل اورمان [برادر

رحمت برکت به که فرصتی و افتخار این خاطر به امشب ما، آسمانی پدر [«اي
چیزي و درونی میل این خاطر به امشب سپاسگزاریم. شده، عطا ما به تو بی پایان عظیم
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شکرت ما، خداي سپاسگزاریم. تو از روح القدس هدایت و کشیده خود سوي به را ما که
ما با و ما در دنیا این انقضاي تا که آمدي پایین که هستی خدایی تو که می کنیم

بله. باشی.»]
بزرگ مشکالت رویم، راه تو با و بگیریم را تو دست قادریم که هنگامی تا پدر، [«اي
می کنیم دعا [«خداوندا خداوند. اي است، چنین حقیقتًا هستند.] هیچ فردا تجربه هاي و
که هنگامی می دانیم دهی، جاي ما وجود عمق در دیگران به نسبت عمیق شفقتی تا
خواهیم تجربه اي چنین روزي نیز ما است، آزمایش سختی و تجربه ژرفاي در عزیزي
نهادینه ما در را عیسی روح خداوندا، گرفت. خواهیم قرار مشابهی شرایط در و داشت
می توانیم آنگاه شود برقرار اتحاد ما بین که زمانی باشیم، داشته بار یکدیگر براي تا کن

بله. کنیم.»] خدمت را تو اتفاق به
تعلیم پاي تا شد نصیب مان که افتخاري بهر می گوییم سپاس را تو امشب [«پدر،
جایگاه این به را او خود تو که کسی کردي، مقدر خود تو که کسی بنشینیم، تو خادم
اینجا افتخار تا دهی اجازه ما به که آمد پسند چنین را [«تو سپاسگزارم. برگزیدي.»]
طریق… از و کن عطا برکت را او ببریم. بهره خدمت این از تا شود، نصیب مان بودن

بله. کن. عطا را این بده.»] برکت ما به شده، محول او به که خدمتی
حالی در می کنیم، دعا رو پیش در هفته ي روزهاي به شدن نزدیک با پدر، [«اي
خدایا، می گوییم: خود قلب تمام با همین جا می خوانیم، را تو شفاعت گر جایگاه در که
فرمان تو از و باشد تو بر ما اطمینان و باشیم داشته ایمان تنها چنانچه فرمودي ما به تو
روزهاي خداوندا، همین طور شد. خواهد بگوییم، آنچه موافق و می گوییم هرآنچه ببریم،
هر از خدایا، تو. خادم ما، برادر براي بود، خواهد من برادر براي آزمایش روزهاي آینده،
با را او تو که می کنیم دعا و می سپاریم تو به را او مسیح عیسی خداوند نام در جهت
باشد.»] نکرده تجربه را آن حال تا که برکاتی بگیري، بر در آسمانی برکات و حفاظت

کن. چنین خداوندا، کن. عطا را این خداوندا
می کند تالش و برافراشته قد که فکري قدرت هر که می کنیم دعا من، [«خداي
که [«باشد کن. عطا را این خداوندا، ببري.»] بین از را کند ایجاد انحراف و انصراف
شود.»] پر حکمت و کلمات به وي دهان گفتن، سخن براي فرصتی بودن فراهم هنگام
در خادمانت تمام براي که می گوییم سپاس را تو ما، خداي [«خداوندا، خداوند. بله،
که سخنانی تا می کند کفایت روح القدس [«و بله. کرده اي.»] فراهم اعصار تمام طول
می شود، ایراد روشنفکر و دانش آموخته رجال مقابل در که کالمی و می شود بازگو

خداوند. بله، شود.»] مزیّن و تجهیز
اي بخرامیم، تو حضور در آرامی به و فروتنانه تا می طلبیم تو از ما، پدر [«اي
دریابیم. را تو حضور و برسانیم انجام به را تو خواست تنها بگذار مسیح. عیسی خداوند
قدرت به که چنین نه بکش، بیرون ما وجود عمق از را سرودها خدایا، و باش. ما با اکنون

خدایا! شود.»] سرازیر مسح طریق از ما، درون از تسبیح بلکه شود جاري ما
بگذاري، تمام سنگ بی نظیر روز این پایان براي که می طلبیم تو از [«امشب
تا بودي ما با و ساختی رستگار را گمشدگان و دادي شفا را بیماران و آمدي که روزي
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امور همه ي جلسه این در خداوندا، بله!…؟…[«اینک، سازي.»] طاهر را ناپاکان قلب هاي
برکت آن بر کالم، شدن جاري حین فرما. مبارك را ما برادر صداي و بگیر دست در را
زیرا بپذیر را ما شکرگزاري حال، باشیم. داشته پذیرا افکار و قلب ها که باشد فرما. مزید

آمین. آمین.»] و آمین کردیم. تقدیم عیسی نام در
[کسی است؟ تنظیم است؟ تنظیم چیز همه آیا است؟ بلند کامًال صدا آیا ١١
خوب میکروفن میکروفن، این آیا تألیف.] است.»-گروه تنظیم چیز می گوید:«همه
می شنوید؟ خوب مرا انتها، آن است؟ واضح من صداي آیا آنها.»] دو [«هر است؟

است. عالی خوب. بسیار [«آمین.»]
١٧ آیه ي از بخوانم. را ١٨ آیه ي ١٦ باب متی کتاب از می خواهم اکنون ١٢

می کنم. شروع
جسم یونا…زیرا بن شمعون اي تو خوشابحال گفت، وي جواب در عیسی

است. آسمان در که من پدر بلکه نکرده کشف تو بر را این خون و
خود کلیساي صخره این بر و پطرس تویی که می گویم را تو من…نیز …و

یافت. نخواهد استیال آن بر جهنم ابواب و می کنم بنا را
که مواردي از یک هر در فرماید. مزید کالمش بر را خود برکت خدا که باشد ١٣
دارد؛ وجود کلیسا واژه ي کنم صحبت شما با آن مورد در تا کرده ام انتخاب امشب
می شویم؟ آن عضو چگونه چیست؟ الهی پیغام نهاد؟ بنا را آن کسی چه چیست؟ کلیسا

یابیم؟ راه آسمان به کلیسا، در عضویت بدون می توانیم آیا و
قصد من اما می طلبد. زمان ساعت ها آن، بررسی و متون این از هریک حال،
این اصلی نکات به تنها راستین، کلیساي چیستی و ماهّیت دادن نشان براي دارم
همراه را خود مقدس کتاب که می خواهم شما از اینک و باشم. داشته اشاره اي مبحث

باشید. داشته
«فراخوانده شدگان یعنی کلیسا واژه ي خوِد که؛ گفت باید مقدمه محض حال، ١٤

خروج.» به
خدا کلیساي می برد، سر به مصر در بنی اسرائیل که هنگامی تا ترتیب، این به پس
خدا کلیساي آنها مصر، از بنی اسرائیل الهی برون خوانی با و بودند. خدا قوم آنها نبود.

بودند.» شده فراخوانده خروج «به سخنی به یا بودند شده برون خوانی آنها زیرا شدند
«برون خوانده  شدگان»، یعنی کلیسا واژه ي است. صادق امر همین نیز امروز اینک

شده اند. دگرگون شده اند، جدا شده اند، فراخوانده خروج به که آنانی
می شد. نامیده خدا» «ملکوت شده، شناخته کلیساي عتیق، عهد در است گفتنی ١٥
زمانی] ترتیب به وقایع [شرح مقدس کتاب گاهشماري از را این خوب خدا. ملکوت
دیگر، سخنی به می شد. نامیده خدا» «ملکوت کلیسا عتیق، عهد در کردم. استخراج

می شد]. [نامیده خدا» «ملکوت عتیق عهد در اوست. قلمرو کلیسا و است پادشاه خدا
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می پسندم، را توصیفی چنین دارد. نام مسیحایی» «فرمانروایی جدید، عهد در ١٦
فرمانروایی مسیح که است جایی مسیحایی» «فرمانروایی دیگر سخنی به مسیحایی.
امپراطوري در مسیح بلکه دیگر چیز هر یا فرقه اي مرز هیچ نه می کند. سلطنت و
فرمانروایی نیست؟ چنین مگر است، فوق العاده آن در تأمل می کند. فرمانروایی خود
دیگر پادشاهی یک در تا شد برون خوانی دنیا از که خداست قوم کلیسا مسیحایی.

کند. خدمت
رفته خرید مرکز به همسرم و من پیش ماه چند کنم. تعریف را ماجرایی دارد جا ١٧
کردنی باور داشت. تن به دامن که بود خیابان در خانمی دیدیم، عجیبی چیز و بودیم.
خوب، گفت:«چه من به همسرم و دیدیم. را خانمی چنین ما دارد واقعیت ولی نیست

ببین.» را اینجا
مایه ي کنونی وضعیت است.» متفاوت بسیار او باشد. مسیحی باید خانم گفتم:«آن ١٨

است. شرم
که ایمانی این با مسیحیان عنوان به ما چرا شد:«بیل، مطرح پرسشی سپس ١٩
دیگري شکل به آنها ولی بپوشند دامن خانم ها می کنیم تالش اینکه وجود با داریم،
آن از آنها نمی کند؟ صدق دیگر کلیساهاي درباره ي مطلب همین مگر می کنند؟ عمل
خوب است؟ چنین چرا اخالقی، غیر لباس هاي همان یعنی می کنند، تن بر لباس ها  نوع

بودند.» فاسد همگی آنها که گفت نمی توان
قابل آنها وضعیت اما کنم. قضاوت را کسی نمی توانم من است. گفتم:«درست ٢٠
نشوند مرتکب جرمی آنها بسا چه شناخت. میوه هاي شان از باید را آنها است، مشاهده

می کشاند.» باري بی بند و به را آنها که هستند روحی سیطره ي تحت ولی
در دم همان اندازد، نظر زنی به شهوت روي از فرمود:«هرکه خود عیسی خوب، ٢١
حساب زنا جرم براي باید گناهکار این که هنگامی حال است.» کرده زنا او با خود دل
نظر از بسا چه است. کرده اندام نمایی که زنی آن است؟ مقصر کسی چه دهد، پس
دیگران نزد را خود اندام نما پوشش هاي با چنانچه اما باشید. پاك نیلوفر گل چون عفت
به شیطانی افکار با که شدید باعث ولی نکرده اید زنا اینکه با بگذارید، نمایش معرض به
«زنا» مرتکب شما گفت عیسی می شود. محسوب شما جرم و خطا این و شود، نگاه شما

یافت. نخواهد راه آسمان به روي به هیچ  زناکار» «شخص و شده اید.
روح مردمی هر که شدم متوجه و کرده ام سفر دنیا کنار و گوشه به من خوب، ٢٢
شیطان هستند. شیطان تسلط تحت نحوي به قوم ها تمام و دارند. را خود به مختص
ستیز در هم با آنها است. مقدس کتاب گفته ي این می کند. رهبري را حکومت ها همه
عیسی سپس می دهند، ادامه خود کار به عیسی بازگشت زمان تا و می جنگند هستند،
شیطان اما بود. نخواهد جنگی هیچ آن در که ساخت خواهد برقرار را خود پادشاهی
هر و بود، او آِن از دنیا فرمانروایی هاي همه ي که کرد اقرار مسیح عیسی مقابل در درست
فرمانروایی هاي و شیطان ابزار همه آنها پس می داد. انجام آنها با را می خواست که کاري
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آنها بپرستی، مرا و بیفتی من مقابل در گفت:«اگر عیسی به شیطان هستند. شیطانی
می بخشم.» تو به همه را

خواهد او به را فرمانروایی ها همه  ي ساله هزار سلطنت در خدا که می دانست عیسی ٢٣
پادشاهی ها تمام خدا که می دانست او شیطان.» اي شو گفت:«دور رو این از بخشید،
همه آنها و بود، خواهد او آِن از یکسره آنها و داد خواهد او به را حکومتی قلمروهاي و

داد. خواهند تشکیل واحد حکومتی قلمرو یک پادشاهی، یک
روح با بروید، که انگلیس به می شوید. آلمانی روح متوجه آلمان، به رفتن با ٢٤
پا که فرانسه به می بینید. سوئدي روح سوئد، به رفتن با می شوید. مواجه انگلیسی

می بینید. آمریکایی روح می آیید، آمریکا به می شوید. فرانسوي روح متوجه می نهید،
[نوعی گورَدخمه داشتم قصد کردم، توقف آنجلو سان در رم شهر در پیش چندي ٢٥
خاکسپاري جهت به تپه ها یا کوه ها صخره ها، در که فضایی و است صخره اي معماري
غیر چیزي آمریکایی یک عنوان به و ببینم. را تألیف.] می شد-گروه ساخته متوفیان
جایی گورَدخمه ورودي درب مقابل در بود، سرافکندگی مایه ي که [دیدم] منتظره
حفظ جهت به ورود از قبل لطفًا آمریکایی، می شد:«خانم هاي اعالم می شوید، وارد که
جایگاه این به تنزل و شدن زبون چنین کنید.» تن بر مناسب لباس مردگان حرمت

که… آنجا از می بینید پس است. فاجعه حکم در ملتی هر براي
هستید؟» مسیحی شما پرسیدم:«آیا خانمی از روزي

ارتباطی هیچ این هستم.» [مسیحی] که البته هستم. آمریکایی داد:«من پاسخ ٢٦
ندارد. آن به

هستید؟» مسیحی شما پرسید:«خواهر، کسی از بوسورث برادر شبی ٢٧

کردن روشن شمع می کنم.» روشن شمع یک شب هر من که داد:«بدانید پاسخ او ٢٨
نیست. چیزهایی چنین شامل مسیحی ایمان ندارد. مسیحی ایمان با ارتباطی هیچ هم

است. بیگانه سراسر خدا کلیساي جوهره با بدعت ها و نو آوري ها این و
کارهایی چنین به وادار را خانم ها هرگز زنان…ما که می شود باعث چه حال، ٢٩
بگذارند کنار را مسکرات نوشیدن که نمی کنیم وادار را خود مردان هرگز ما نمی کنیم.
ارائه را مقدسی کتاب الگوهاي و می کنیم بسنده انجیل اعالم به ما نخورند. قسم یا
و آوردند روي مقدس ایمان و پنطیکاستی ایمان به که مردان از بسیاري می دهیم.
نیستند. ایماندار خود قلب  در که حالی در می کنند ایمان ادعاي تنها شدند، هم عضو
نمی کنیم. تکلیف تعیین کسی براي گرفتند. پیش در را رویکرد همان هم بسیاري زنان
می کنیم بازگو آنها براي را مقدس کتاب گفته ي عین می دهیم. ارائه الگو آنها به تنها
نیست، آمریکایی از متأثر آنها روح دیگر باشند شده زاده آسمانی روح از چنانچه و
آنها در الهی پادشاهی و حاکمیت قلمرو جّو آسمان، جّو نیست. آلمانی از متأثر دیگر
جایی می بریم؛ سر به خداست ملکوت همان که دیگر ملکوتی در ما زیرا می کند. اثر

حکفرماست. قّوت و تقدس پاکی، که
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می پذیرد. مالقات به را ما او کنیم تقاضا هرگاه داریم. دسترسی خود پادشاه به ما ٣٠
انسان آن جز نداریم خود و پادشاه آن میان دیگري میانجی هیچ دیگري، شفاعتگر هیچ
مقدس کتاب گاهشماري در و می کنیم. زندگی ملکوت در ما پس مسیح. عیسی یعنی
جایی دیگر، عبارت به می شود. یاد مسیحایی» ملکوت «مسیحایی، عنوان به آن از
سلطنت مردم زندگی بر می کند، فرمانروایی زندگی هر بر خود قلمرو در مسیح که
می شوند جمع گروه یک در یکدیگر با زندگی، مقطع هر از برون خوانده شدگان می کند،
نیست؟ زیبا مگر می شود. خوانده او» «فراخوانده شدگان یا او» «کلیساي جمع آن و

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
اعمال در می کنید یادداشت (اگر که هنگامی تا بود خدا قوم بنی اسرائیل حال، ٣١
فراخواند را آنها خود خدا زیرا شدند خوانده خدا کلیساي آنها است.) آمده چنین ٣٨:٧

روند. راه خدا با تنها تا شوند برون دنیا از مصر، از تا
از شدن برون به او می کند، صدق خدا کلیساي درباره ي امر همین امروز حال، و ٣٢
تشّکل و سازمان هر از مذهبی، فرقه ي هر از آیینی، نوآوري و بدعت هر از دنیوي، امر هر
که مسیحایی ملکوت آن در بردارد. گام خدا با سلوك در که باشد شد خوانده دینی
حاکمیت از سخن بلکه نیست کلیسا بر اسقف یک حاکمیت از سخن می کنیم، زندگی

است. مسیح شهریار، آن است. پادشاه مسیح است. آن بر مسیح
نمی توان و است. مسیحایی ملکوت رئیس مسیح بس. و است سر همان مسیح پس، ٣٣
پادشاهی اي آن نمی توان و کرد. تبدیل تشّکل به را است آن سر مسیح که ملکوتی آن
انسانی تفکر با نمی توان و است پادشاه مسیح زیرا کرد. فرقه را است آن سر مسیح که
هر مردمی، هر اجتماعی، هر رو این از کند. حکومت آن بر مسیح تا کرد برپا تشّکلی
سر پادشاه آن با بکشاند، تشّکل به را خدا ملکوت دارد سعی که انسان ها از گروهی
پادشاه با یقین به دارد، ناسازگاري سر پادشاه با اگر پس داشت. خواهد ناسازگاري
پرواضح مسئله این بود. خواهد ضّدمسیح است، پادشاه ضّد اگر و می کند. ستیزه جویی
می کردم. شفاف تر را موضوع این کنم، صحبت بلندتر صداي با می توانستم چنانچه است.
این کنید، تحمل مرا دقیقه چند چنانچه است. ضّدمسیح [روح] از جلوه اي این پس
می کوشد واقع به که است ضّدمسیح روح از سخن اینجا در کرد. خواهم ثابت را ادعا
تشّکلی فضاي در و بکشاند دیگري تشّکل به تشّکلی از را آنها شود، چیره مردم بر
همواره مردم نمی گنجد. خدا اراده ي چهارچوب در عنوان هیچ به امر این کند، جمع
موضوع که است گفتنی البته تاخته ام. تشّکل ها به شدت به زیرا دارند ستیز سر من با
بر را مردم که است سلطه جویی روح آن بلکه دینی تشّکل هاي اعضاي نه من تخطئه ي

بس.» و هستیم [خدا] قوم که:«ما کنند تصّور تا می دارد آن
هر در خدا قوم اعضاي معتقدم می دهند. تشکیل او فراخوانده شدگان را خدا قوم ٣٤
یهودي بسا چه باشند. پروتستان بسا چه باشند. کاتولیک بسا چه دارند. حضور فرقه اي
ِسّري بدن همان حقیقی کلیساي آن اما شوند. پیدا کلیسا هرگونه در می توانند باشند.

است. مسیح عیسی
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مسیح نزد هرکه حال، ساخت. فرقه نمی شود مسیح عیسی ِسّري بدن از خوب، ٣٥
و می شود. او ِسّري بدن وارد سخنی به می شود، مسیح وارد شده، برون دنیا از می آید،
تعمید، راه از سّري بدن به ورود و برونخوانی، آن از پیروي به کلیسا این به پیوستن با
متدیست نه دیگر می شوید؟ مطلب متوجه آیا شده اید. مقدس بدن آن از عضوي دیگر
همان بلکه کاتولیک نه مقدس، زائر نه ناصري، نه پنطیکاستی، نه باپتیست، نه هستید،
مسائل به پرداختن حین موضوع، در شدن دقیق با چند دقایقی در مسیح. عیسی بدن

است. مسیح عیسی بدن کلیسا، از منظور پس کرد. خواهیم بررسی را نکته این دیگر،
زن بین پیوند به را آن مثال ها از بسیاري در او که است گفتنی راستا همین در ٣٦
داماد و عروس می کند. یاد عنوان«عروس» به کلیسا از او است. کرده تشبیه شوهر و
استخوانم از استخوانی و گوشتم از گوشتی «او هستند. یک آنها نیستند، نفر دو دیگر
فراخوانده مسیح ِسّري بدن به روح القدس وسیله ي به زنی یا مرد هرگاه و می باشد.»
روح خدا زیرا می شود. بدن این تاّم عضو باشد شده پر روح القدس از همین که می شود،
و نشانید خویش تخت روي بر را او و برخیزاند را او بدن و کشید بیرون مسیح از را
خداوند، بازگشت هنگام آورد. پدید را مسیح ِسّري بدن آن تا بازفرستاد را روح القدس
آورد. پدید تشّکلی آن از نمی توان پس شد. خواهد حاصل وصال آن نکاح، بزم آن در

است. سّر یک این
را آن صداي می وزد می خواهد که هرجا گفت:«باد نیقودیموس به عیسی ٣٧
از هرکه است همچنین می رود. کجا به و می آید کجا از نمی دانی لیکن می شنوي.
متدیست پس می آید. جایی از نمی گنجد. ما ادراك در مطلب این گردد.» مولود روح
یک از سخن نیست. فرقه اي هیچ نیست. هم پنطیکاستی نیست. هم باپتیست نیست.

خدا. ملکوت در تولد است، تولد
تبدیل ضّدمسیحایی پدیده ي یک به تشّکل سازي، براي کوشش هرگونه پس ٣٨

است. ضّدمسیح واقع به ندارد سازگاري مسیح آموزه ي با هرآنچه زیرا می شود
بر عیسی که هنگامی پیداست چنانکه آمد؟ پدید تشّکل آن زمانی چه از حال، ٣٩
آینده در کلیسایی شدن پیدا از او نداد. تشکیل کلیسایی هیچ خود بود، زمین روي
از پس سال صد چند تا نبخشید. کلیسا به تشّکل قالب به هیچ روي اما گفت سخن
تشّکلی نخستین نگرفت. خود به تشّکل سوي و سمت کلیسایی هیچ رسوالن، درگذشت
کتاب هایی من حال، بود. ُرومی کاتولیک کلیساي همان شد، پیدا زمین روي بر که
و پمبرمنز از اولیه اعصار جوزفوث، نوشته هاي شهدا، کتاب پسانیقیه اي، پدران چون
نوشته جایی هیچ جا، هیچ در و دارم. را قدیمی بزرگ نویسندگان از دیگر بسیاري
کلیسایی ُرومی، کاتولیک کلیساي شدن پیدا از پیش که تاریخ، از برگی در حتی نشده
این که شد فرقه یک به تبدیل [کلیسا] آن چنین این باشد. گرفته خود به فرقه شکل

خداست. با ضّدیت حکم در مسئله
را موضوع این می توانستم کاش آید…اي پدید چیزي چنین بود قرار اگر حال،
بزرگی ضّدمسیح چنین و آید پدید چیزي چنین بود قرار اگر سازم. روشن شما براي
[جماعت می دانست؟ پیش از را آن نباید است الیتناهی خداي که او مگر باشد،
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چنین شدن پیدا از است الیتناهی که او می شود آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
آیا باشد، هولناك اندازه این تا امر این شدن پیدا اگر و باشد؟ نداشته آگاهی پدیده هایی
بهتري درك اکنون امیدوارم [«آمین.»] نمی دهد؟ هشدار خود کلیساي به پیش از او
یک هر آنها آنها. اعضاي به نه و می تازم فرقه ها جوهره ي به چنین چرا که باشید داشته

بس. و هستند ضّدمسیح خود بطن در
مقدس کتاب اعالم به می کردم فکر کن، صبر دقیقه می گویید:«یک اینک ٤٠

می کنی.» بسنده
براي و برگردیم اکنون بیایید کند. بازگو را مسئله مقدس کتاب خوِد بگذاریم پس ٤١
عیسی مکاشفه ي این بروید. ١٧ باب مکاشفه کتاب به من همراه بخوانیم. را آن لحظه اي
.١٧ مکاشفه خروج. به شده فراخوانده کلیساي همان است، خود کلیساي براي مسیح
که حالی در اکنون اما بپردازیم. آن به ممکن شکل سریع ترین به کرد خواهیم سعی و

باشید. داشته توجه می خوانیم،
خطاب من به و آمد داشتند، را پیاله هفت که فرشته اي هفت آن از …یکی
نشسته بسیار آب هاي بر که را بزرگ فاحشه آن قضاي تا گفت…بیا کرده،

دهم. نشان تو به است
عیسی مکاشفه ي از سخن زیرا شدند عنوان نمادین قالبی در مسائل این تمام حال، ٤٢
که است پنهان امري می دانستید؟ را این آیا است. شده ُمهر مکاشفه این است، مسیح
روح القدس، طریق از بلکه روشنفکرگري راه از نه می شود، دریافتنی مکاشفه راه از تنها
دارد، فهم هرکه بشمارد. را وحش عدد دارد، فهم «هرکه روح القدس. عطایاي راه از

است. مکاشفه از سخن اینجا و کند.» چنان و چنین دارد حکمت عطاي هرکه
منظور می رود، کار به زن نماد مقدس کتاب در وقتی می دانند همه حال، ٤٣
عنوان به را تو گفت:«من پولس می شود، خوانده «عروس» مسیح کلیساي کلیساست.

ساختم.» نامزد مسیح به عفیفه باکره ي یک
به فرشته است. فاحشه واقع به که می آید میان به زورگو زنی از سخن اینجا حال ٤٤
است نشسته بسیار آب هاي بر که را بزرگ فاحشه ي آن قضاي تا گفت:«بیا چنین یوحنا
اما می نماید مرموز بسیار است.» نشسته بسیار آب هاي بر «زن پس دهم.» نشان تو به

می دهد. توضیح را مطلب آن مقدس کتاب است. شده عنوان چیز همه  همین جا
همان از ١٥ آیه ي می توانیم…البته آنگاه بگیریم، نظر در را ١٥ باب اتفاق به حال

چیست. «آب ها» از منظور که دریابید می توانید آنگاه باب،
است، نشسته فاحشه که آنجایی دیدي، که آب هایی می گوید، مرا و

می باشد. زبان ها و …جماعت ها…امت ها قوم ها
جماعت ها، «قوم ها، بر او آن، روي بر بود، نشسته آن بر زن آن که آب هایی بنابراین ٤٥
یک از سخن اینجا می راند؛ فرمان آنها همه ي بر بود. یافته سیادت زبان ها» و امت ها

زانیه. زنی فاحشه، زنی ولی است زن
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بر طبیعتًا می برد، سر به وضعیت این در زنی بدانیم ما اگر باشد، زانیه زنی چنانچه
خواهیم یاد او از چنین ما است. نبوده وفادار خود همسر به نسبت او که است روشن ما
که حالی در بوده وفادار مردي به نسبت که کند القا باوري چنین می کند سعی او کرد.
می گویند:«آمین.»- [جماعت نیست؟ چنین مگر است. نبوده وفادار مرد آن به نسبت

تألیف.] گروه
ولی است همسرش مسیح خود، ادعاي به که است کلیسایی همان این خوب،
مردمان، بر و است. فاحشه و زانیه زنی او است. مسیح تعلیمات خالف بر آموزه اش
شرح اینک هم دهم.» نشان تو به را او قضاي تا «بیا دارد. تسلط ملت ها و جوامع

می شود. نمایان ما چشمان برابر در تصویري
او زناي َخمر زمین…از ساکنان و کردند زنا او با جهان پادشاهان …که

شدند. مست
از مملو سراسر است. فاحشه او بودن.» ناپاك «ناپاکی؛ چیست؟ زنا از منظور ٤٦
زنا او با جوامع  و امت ها بزرگ مردان و پادشاهان دنیا، ثروتمندان تمام و است ناپاکی
نمی دانید؟ مگر می گیرد، نشأت کجا از می دانید شده اند. برخوردار او شرارت از کرده اند،

می کنید؟ مالحظه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
خودداري آن تعلیم از چنانچه ولی نیستم مسئول نگاشته این درباره ي من حال، ٤٧
که حالی در اینک، می کنیم. صحبت کلیسا از اینجا در بله. باشم. پاسخگو باید کنم،

باشید. داشته توجه می دهیم، ادامه
شده… سوار قرمزي وحش بر دیدم را زنی و برد بیابان به روح در مرا پس

رنگ همان قرمز خوب بپردازم. نمادها این به می رویم پیش که همین طور بیایید ٤٨
است، بدنام رنگی قرمز، دیگر، سوي از است. زیبایی رنگ سویی از قرمز است. «سرخ»
بود، سرخ پوش بود.» …قرمزپوش «قرمزرنگ می باشد. خطر رنگ همان آتشگون، سرخ

است. فاحشه از [سخن]
است. «قدرت» معنی به وحش مقدس، کتاب در بود.» سوار وحش یک بر «و ٤٩
خود سر موضوع این تأیید در که می بینم را خادمان از بسیاري دقت بفرمایید، چنانچه
«قدرت» معناي به وحش پس هستند. مقدس کتاب معلمان آنها زیرا می دهند تکان را
دانیال، [کتاب] همین طور و ١٣ مکاشفه یا مقدس کتاب وحوش این که می بینیم است.

می آیند. بیرون مردمان میان از قدرت ها وحوش، می آیند؛ بیرون آب از
وحشی تنها می شود، بلند متحده ایاالت وقتی ،١٣ مکاشفه در کردید؟ توجه آیا اما ٥٠
گفته ي به برنمی خیزد. آب ها میان از خود خیزش حین در که است مقدس کتاب در
بود. نوظهور پادشاهی همان این مردم. از  خالی مکانی از می آید، بیرون زمین از کتاب
است. کشور همین منظور گفت. سخن اژدهاوار زمانی گذر از پس هرچند بود بّره مانند
خواهند را نادرستی شخص کرده اشتباه مردم روزي افتاد. خواهد اتفاق این بی گمان
نمی شناخت.» را یوسف که «فرعونی نشاند…یا خواهند [قدرت] بر را یوسفی برگزید.
نافرجام آنها کوشش بار این چنانچه و بودند کرده تالش راستا همین در هم گذشته در
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کتاب گفته ي این داد. خواهد رخ مسئله این سرانجام شد. خواهند کار به دست باز بماند
به من پس می کنند. کجروي جناح دو هر نیستم. سیاستمدار من خوب، است. مقدس
اگر می گویم، شما به و می پسندم. که است کسی تنها او می دهم. رأي مسیح عیسی
تمیز را خود عینک هاي اکنون هم است بهتر هستید، خود فرزندان براي آزادي طالب

کنید. داشتن…دقت خوب. بسیار داریم. زمان قدر چه آنگاه تا نمی دانم کنید.
قرمزي وحش بر دیدم را (کلیسا) زنی و برد بیابان به روح در مرا پس

داشت. شاخ ده و سر هفت و بود پر کفر نام هاي از که شده سوار
وحش بدن بر سر» «هفت آن که است آمده اینجا در دورتر، کمی سر». «هفت ٥١
روي بر شهر کدام حال دارد.» قرار شهري آن روي بر که [است] تپه اي «هفت واقع به
روي بر که شهري دقیقًا، رم، تألیف.] می گویند:«رم.»-گروه [جماعت شد؟ بنا تپه هفت
تسلط دنیا بر خود قدرت تمام با که فاحشه یک زن، یک کلیسا، یک شد، بنا تپه هفت
یقینًا. می کنید؟ مالحظه است. روشن روزنامه خواندن همانند درست موضوع چرا، دارد.

خوب. بسیار
به و ثروتمند) کلیسا، زن، (آن بود ملبس قرمز و ارغوانی به زن، آن و

مزیّن… مروارید و جواهر و طال
است. کرده پرداخت را خود مالیات تاکنون آنها از یکی ِکی بگویید من به بفرمایید ٥٢
هر انجام در کرده اند. پرداخت مالیات چیزي چه براي ِکی آنها بگویید، من به بفرمایید

دارد. قطعًا دارد. فرزندانی آنجا در خدا باز ولی بله گذاشتند. باز را آنها دست کاري
بیشتر سیاه. رویت می گوید دیگ به دیگ که می یابد مصداق ضرب المثل این اینجا ٥٣
چه خوب، کشتند.» را دیگران و آن و این کاتولیک ها می گویند:«خوب، پنطیکاستی ها
اما نیستم. موافق اسمیث جوزف با هیچ که است گفتنی کشت؟ را اسمیث جوزف کسی
کلیساي و دارم. من که داشت را خود تعلیم ارائه ي حق اندازه همان به او آمریکا در اینجا
بسیار تابلو می شوید، سیتی لِیک سالت وارد وقتی کشت. را اسمیث جورف متدیست
مورمون هاي مراقب متدیست ها؛ توجه نوشته:«قابل آن روي بر که کرده اند نصب بزرگی
پس پروتستان ها! کشت. را اسمیث جوزف متدیست کلیساي بله. باشید.» جیرجیرك
همین نیز مقدس کتاب کنید، توجه دقایقی براي نگیرید. انتقاد باد به را کاتولیک ها

می گوید. را
خبائث از پر خود دست به زرّین پیاله اي و مزیّن مروارید …جواهر…و
می داد، ارائه خود از آنچه خود، آموزه هاي داشت، خود زناي نجاسات و

می نوشند. آن از جهان پادشاهان
ویتامین قرص هاي ماجراي می تواند بی گمان کند، باور را این می تواند هرکس ٥٤
با است سال سی که زنی روي بر می توانید «شما اینکه کند، باور نیز را جاگر برادر
دوشیزگی دوباره و بریزید آبی دارد، فرزند چند و چندین و کرده ازدواج خود همسر
که هرکس بفرستید.» حجله به شوهرش نزد را او شب همان و برگردانید او به را او
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نیز را دیگري چیز هر بالطبع است، اثرگذار چنین متبرکه آب که کند باور می تواند
است. درست کرد. خواهد باور

کسب و بقا براي آنها می شوند. مرتکب دست این از اعمالی دنیا پادشاهان ولی
دچار که می دانید خود قلب ته در هرچند می دهند. انجام را کار این آرامش حس
دقت اکنون اما سازد. پاك را شما تا برگیرید را مسیح عیسی خون پس شده اید. تباهی
باره این در مقدس کتاب همین جا و است تشّکل یافته کلیساي نخستین آن کنید،

می کند. صحبت
و فواحش مادر و عظیم بابل و ِسّر بود، مرقوم اسم این پیشانی اش بر و

دنیا. خبائث
خوِد کتاب هاي اذعان به هستیم. موافق ما همه ي باشید. داشته توجه اینک، ٥٥
است، ُرومی کلیساي همان منظور اینجا کاتولیک ها، خوِد کتاب هاي ُرومی، کلیساي
دارد نام ما ایمان واقعیت که کتابی من است. موافق مسئله این با خودشان نوشته هاي
داشت پسري او بود. کرده توبه کاتولیک بانویی دارد. تعلق کشیشان به تنها گرفتم، را
را خود مادر کشیش آن بود. داده من به را کتاب آن خانم آن پسر بود، کشیش که
او به را آن من و آمد کتاب دنبال خانم آن و برگرداند کلیسا به را آن که کرد متقاعد
حجت آن به که چیزي مورد در خواستم داشتم، نگه مدرك عنوان به را کتاب ندادم.
باشم. داشته آگاهی آن از باید می گویم چیزي وقتی باشم. داشته کافی اطالع می کنم،

است. داده قرار مسئول آن قبال در مرا خدا
اینجا که می دانیم داشت. نام بابل» و «سّر زن آن که باشید داشته یاد به و ٥٦
فواحش «مادر او باشید، داشته توجه چنانچه اما، است. کاتولیک کلیساي همان منظور
از سخن می رساند، را او ماهّیت مسئله این چیست؟ فاحشه از منظور است. بسیار»
از سخن پس خود. مادر از برآورده اند؟ سر کجا از تشّکل ها این حال، است. روسپی زنی
است. درست است.» ضّدمسیح همان می گویید:«این شما آنگاه آنهاست. ریشه ي و اصل
زنی گفت؟ می توان چه شما تشّکل هاي درباره ي پس است، ضّدمسیح این چنانچه پس
نامشروع»، همبستري زنا، «عمل است چیز همان پس می کند، تداعی را فاحشه و زناکار
مقدس کتاب در چنانکه انسانی. نگرشی به اتکا خاطر به صرفًا نادرست امور پذیرش
کلیسا امروزه که است چیزي این می دهند.» آموزه  جایگاه انسانی احکام است:«به آمده

دارد. ناسازگاري سر خدا ملکوت با که است پدیده اي از سخن می شود، خوانده
بنی اسرائیل پادشاه می خواست خدا می کند. تداعی را عتیق عهد فضاي مسئله این ٥٧
آنها اینکه وجود با و بود. پادشاه خود او و شوند، کلیسا آنها اینکه از پیش حتی باشد،
شکافته آنها براي را مسئله مرد آن و بود نیکو مردي که داشتند سموئیل نام به نبی یک
درست که بود این آنها خواست خوب باشند. داشته پادشاهی می خواستند باز ولی بود

باشند. فلسطینیان مانند می خواستند شوند. مردمان سایر مانند
خوبی به چیز همه که هنگامی می شوند. مشکل دچار پروتستان ها که همین جاست ٥٨
تنها… بزنند. ابتکار به دست می خواهند حتمًا و می شوند بیخود خود از می رود پیش
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رقص شد، افاضه قّوت و آمد، فرود آنها بر روح القدس آنجا پیش سال چهل که هنگامی
ترتیب همان به ندادند اجازه ولی شد باب آنها میان در زبان به گفتن سخن و فریاد و
می کردند. سازماندهی را جریان خود، [مّدنظر] چهارچوب بندي با باید آنها رود. پیش
شد، تشکیل دیگري گروه نهادند. نام عمومی مجمع را آن و گرفت شکل گروهی پس
از که گروه آن و بود روشن آنها براي اندکی مسیح، عیسی یعنی فرخنده نام آن ماهّیت
کرده تشّکل سازي هم آنها آنگاه شد. رانده و اخراج شد، یاد نوین» «پرسش عنوان به آن
این در مسیح. عیسی پنطیکاستی مجمع نامیدند، سی جی. ا. پ. را خود مجموعه ي و
صورت چه به یا می آید سفید اسب بر سوار خود بازگشت هنگام مسیح آیا که خصوص
کردند تشّکل سازي باز سپس و آمد وجود به آنها بین اصطکاکی اندك بازمی گردد،
ترتیب همین به داستانی! چه دنیا. پنطیکاستی مجمع نامیدند، دبلیو ا. پ. را آن و
نبّوت مسئله ي سر بر اختالف خاطر به بعد شد. پیدا هم گاد] آو [چرچ خدا کلیساي
چنین به دست که بار هر آوردند. پدید دیگري تشّکل دوباره و شدند جدا یکدیگر از

است! همین ضّدمسیح روح می شوید. خارج خدا اراده ي از می زنید اعمالی
اقیانوس ها سر این از زیرا نیست کران پذیر الهی کلیساي است. آزاد خدا کلیساي ٥٩
آِن از زمین روي بر انسانی هر خداست، آِن از سراسر همه چیز اقیانوس ها سر آن تا
است افرادي پی در خدا باشد، هرچه یا پروتستان، چه باشد، کاتولیک چه خداست.
امر همین خدا. به ایمان راه از یافته ایم، نجات ایمان راه از ما و دارند. صادق قلبی که

نیست. تشّکل کلیسا پیداست چنانکه حال، کلیساست. تعریف گر
عنوان آن باالي بر باشید داشته یاد به تشّکل، یک دیدن محض به هربار ٦٠
نمی شود است. آمده مقدس کتاب در همین جا مطلب این است. شده حک «ضّدمسیح»
گرامی دوستان از بسیاري کرد. بیان را مسائل می کنم، قرائت اینک هم آنچه از روشن تر
شما که نیست این منظورم هستند، فرقه اي و تشّکل عضو که دارند حضور اینجا من
که است گفتنی چیز، همه پس در اما نمی خوانم. چنین را شما من هستید. ضّدمسیح
داشته مربوطه گروه از نشانه اي حتمًا که کرده تحریف را امر این گونه اي به شیطان

داد. نخواهند هم موعظه  ایراد اجازه ي شما به حتی صورت این غیر در باشید
که پیداست می کند. صدق هم غیریهودیان بیانی به امت ها، مورد در امر همین
باشید، داشته تعلق ملتی یا قومی به جایی باید دارد. تعلق ملتی یا قومی به انسانی هر
می کنید، مالحظه چنانکه پس باشید. دیگري چیز یا آلمانی آمریکایی، باید همچنین

است. فراگیر تحریف مسئله ي
دنیا دید از است. سرگردان شکلی به واقعی نوزاده شده از مسیحی یک خوب، ٦١
١١ عبرانیان به تا داشتیم فرصت دارم دوست است. گرامی خدا دید از ولی است. مرتد
خروج ابراهیم چگونه اینکه می انداختیم. نگاهی ایمان جنگجویان به و می پرداختیم،
سرایی دنیا این او گفته ي به خواند، غریب و بیگانه شخصی را خویشتن آشکارا و کرد
که بود شهري پی در واقع در ابراهیم بود. سرگردان آن در که فضایی نبود، بیش گذرا
و هستیم ابراهیم ذّریت از باشیم مرده مسیح در اگر «و بود. خدا سازنده اش و معمار
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خواهد ما موقعیت در پیامدي چه مسئله این و هستیم.» خدا میراث وعده طریق از
بود. خواهیم سرگردان و غریب داشت؟

سامان و سر و بزرگ کشوري موآب بود، هم موآب کرد. خروج مصر از بنی اسرائیل ٦٢
بنی اسرائیل اینک و یافته. سامان و سر سرزمین و بزرگ کشور بود، هم عیسو بود. یافته
نظر از آنها دوي هر بود. آزاد فرقه اي تعلق گونه هر از که رسید راه از که بود هم
تقدیم را قربانی همان بلعام باشید داشته یاد به می کردند. عمل کالم مطابق اصولی
قربانی هفت داشت. مذبح هفت خدا حکم پیرو او می کرد، تقدیم اسرائیل قوم که کرد
درست دو هر اصولی نظر از می کرد. صحبت عادل یگانه آن آمدن از و قوچ هفت پاك،
آن دیدن از او بود، فرومانده امري دیدن از بلعام اما می کردند. بازگو را اصول بودند،
براي جایی آنها بود. عاجز فرافرقه اي گروه آن بنی اسرائیل، میان در مافوق الطبیعی امر

می دهند. ادامه خود سلوك به همچنان اما هستند سرگردان آنها ندارند، رفتن
دنیوي معیارهاي نگاه از می گذراند. روزگار چنین این نیز خدا کلیساي امروز ٦٣
زنده خداي کلیساي پیوند و یکپارچگی مایه ي آنچه است یکپارچه نیست. تشّکل پذیر
و مسیح عیسی روح قدرت برکات از بلکه نیست تشّکل جنس از ریسمانی می شود

است. محبت رشته ي
زده، یکدیگر شانه ي بر هم، به رسیدن با باپتیست یک و متدیست یک ٦٤
رأي هم یکدیگر با اگر که است روشن آنها براي اینکه با عزیزم»؛ می گویند:«برادر

شوند. همگام نمی توانند نباشند،
هستید؟» مسیحی شما می پرسند:«آیا مردم

مسیحی «من نیست. پرسش آن پاسخ ابداً و اصًال این هستم.» باپتیست «من ٦٥
نیست. پرسش آن پاسخ این هستم.» پنطیکاستی من هستم؟

شما هستید. تولد یافته نو از وجودي هستید مسیح پیرو اگر هستید، مسیحی اگر ٦٦
بلکه نیست کنونی دنیاي امور به معطوف شما نگاه هستید. خدا سّري پادشاهی در
از منظور واقع در می گیرید. جا کلیسا فضاي در همان جا و برین. سراي آن امور بر
تبدیل تشّکل یک به روي به هیچ  نیست. تشّکل یک کلیسا پس است. همین کلیسا
هیچ به زنده خداي کلیساي سازید. خود گوش آویزه ي مرا گفته ي این شد. نخواهد
سّري بدن آن باید نیست. تشّکل پذیر هیچ باشد. خاص محفلی یا گروه نمی تواند روي
موضوع این به ادامه در باشیم داشته فرصت اگر است. روح القدس از سخن [اینجا] باشد،

پرداخت. خواهیم
مجموعه واقع در کلیسا چیست؟ کلیسا از منظور می کنید مالحظه آیا حال، ٦٧
از سخن «برون خوانده شدگان». بیانی به است، خروج» به شده «فراخوانده افرادي
فرمانروایی آنان بر مسیحایی ملکوت اعظم پادشاه تنها که است فراخوانده شدگانی
امر این تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت نیست؟ فوق العاده مگر می کند.
شده گفته آنجا در می خواندم…و را آن امروز که هنگامی است. دلنشین من براي
«شهریاري بود نوشته توضیح در نویسنده مسیحایی»، شهریاري بود:«پادشاهی،
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به تشّکل رنگ هرگز زنده خداي «کلیساي نویسنده، توضیح پیرو باز مسیحایی».
جهت به شده تصویب یافته، تطابق پدیده اي بیانی به تشّکل است. نگرفته خود

است.» جایگزینی
راستین آموزه   هاي جایگزینی جهت به ترتیب همین به دروغین آموزه هاي تمام ٦٨
خود خبائث نجاسات از پر پیاله اي خود دست در زن آن رو همین از شده اند. مطرح
به نیست…پنطیکاستی ها من شده ي مطرح ادعاي این که می شوید متوجه حال داشت.
یا باپتیست ها یا ناصري ها یا مقدس زائران یا کاتولیک ها که هستند مقصر اندازه همان
سخن دارد. فرزندانی فرقه اي کلیساهاي این همه ي در خدا حال این با اما متدیست ها.
هستند منتظرش که چیزي تنها دارند. تعلق ّسري ملکوت این به که است افرادي از
برخواهد خویش سوي به را آنها قلب  امر همان و می دهد، رخ امري ببینند که است این
جنوب و شمال غرب، تا شرق از افراد آن می دانم اینکه از خوشحالم بسیار امشب کشید.
را] [او خداوند، فرخنده ي بازگشت به دوخته چشم بند، و قید هر از فارغ و می آیند
کرد. خواهند چنین واپسین روزهاي در آنها می گوید مقدس کتاب می کنند. پرستش
شمال مغرب، تا مشرق از است:«آنها آمده خصوص این در و است. درست سراسر این
به نه  بود، خواهد قحطی  کرد؛ خواهند تکاپو خداوند حقیقی کالم  طلب در جنوب و

خدا.» کالم  شنیدن  جهت به بلکه  آب  و نان  جهت
ملکوت در شوید.» ملحق این به بیایید بپیوندید. این به «بیایید می خواهند شما از ٦٩
باشید. شده  فراخوانده آن در عضویت به آن، در شدن ملحق به که نیست امري هیچ خدا
ملکوت اقلیم به راهیابی بپیوندید. آن به شما که ندارد وجود چیزي خدا ملکوت در
تا خوب، عضویت. آیین یک جنس از نه و است تجربه  یک جنس از تولد راه از خدا
نگاشته هاي راستا همین در کرد. خواهم واکاوي را موضوع بیشتر دیگر دقیقه ي یک

کرده ام. یادداشت را دیگري مقدس
بررسی یک به یک را مطالب داریم قصد زیرا بپردازیم دوم مطلب به بیایید حال ٧٠
آن…او و مسیح. عیسی خود کیست؟ آن بانی نهاد؟ بنا را سّري بدن این کسی چه کنیم.
جاري خویش قلمرو در را خود خواست پس است، آن پادشاه او است. سّري بدن این َسر
از اینجا در بلکه نیست کلیسایی شورایی نظارت یا اسقفی نظارت از سخن می سازد.
می کند. کار خود قلمرو در او می باشد. مسیحا خوِد که می آید میان به سخن پادشاهی
تجربه ي بلکه پنطیکاستی تشّکل نه پنطیکاست. در شد؟ آغاز روند این زمانی چه از
گفت او گفت. سخن خود بازگشت از او شد. شروع شما در زمان همان از پنطیکاست.

کرد. اعالم را فرخنده امر آن ظهور او داد. خواهد رخ اموري چه
قرائت با بگیریم. نظر در را بخش این و برویم ٤٩ آیه ي ،٢٤ باب لوقا سراغ به حال ٧١
داشته نوشتن و کردن یادداشت  امکان عزیزان تا می کنیم آغاز مقدس نگاشته ي چند

دید. خواهیم را ٤٩:٢٤ لوقا در او گفته ي باشند.
شهر در شما پس می فرستم. شما بر را خود پدر موعود من اینک، و

شوید. آراسته اعلی از قوّت به که وقتی تا بمانید اورشلیم
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وعده را پادشاهی یک ظهور ترتیب همین به و آینده در کلیسایی ظهور او آري، ٧٢
١٨:١٦ متی در او که است یادآوري جاي اینک برویم. ٨:١ اعمال به حال بود. فرموده
آن بر جهنم ابواب «و کرد خواهد بنا صخره» یک روي «بر را خود کلیساي بود گفته
مسئله همین به دقایقی براي دیگر، موضوعات بررسی خالل در یافت.» نخواهد استیال

.٨:١ اعمال پرداخت. خواهیم
من شاهدان و یافت خواهید قوّت می آید، شما بر چون…روح القدس لیکن

جهان. اقصاي تا و یهودیه…سامره اورشلیم…تمامی در بود، خواهید
قدرتش، شاهدان رستاخیر، شاهدان است؛ شاهدان ملکوت برپایی از سخن ٧٣
اعمال همان این پس هستید.» من شاهدان «شما بودنش. زنده [گواهان] او، شاهدان

است. ٨:١
افسسیان راستا همین در باز می شود می کنند، یادداشت که عزیزانی اطالع محض ٧٤
داریم قصد تنها ولی است بسیار شدنی یادداشت مطالب کرد. منظور را ٢٢ آیه ي ١ باب
بسیار شدید. متوجه را شما…آن که باشیم داشته اطمینان و دهیم نشان را نکته آن

افسسیان. ١ باب از ٢٢ آیه ي خوب.
همه سر را او و است) مسیح (منظور نهاد او پاي هاي زیر را چیز همه  و

داد. کلیسا به  چیز
می سازد. پر همه در را همه که او پرِي یعنی اوست بدن که

جناب از اینجا در مسیح. عیسی است؟ کرده برقرار را کلیسا این کسی چه پس ٧٥
سخن بشر پرداخته ي ساخته نیروي از ترتیب همین به و پاپ انسانی، مجمعی اسقف،
او گفته ي به کرد، صحبت خصوص همین در مسیح عیسی اما ابداً. است، نیامده میان به
انجیل ١٦ باب اینجا…» در «بعضی کرد. خواهد ظهور نیرومندانه که اوست ملکوت این
در که خدا ملکوت تا که حاضرند اینجا در بعضی که می گویم شما به «هرآینه متی.
آن از پس روز چند درست چشید.» نخواهند را موت ذائقه ي نبینند، را می آید قدرت
ملکوت تا که حاضرند اینجا در «بعضی آمد. فرود روح القدس و شد مصلوب او سخن،

چشید.» نخواهند را موت ذائقه ي نبینند، را می آید قدرت در که خدا
کرد؟» خواهی برقرار را ملکوت زمان همین در پرسیدند:«آیا او از یهودیان ٧٦

تعیین خود اندیشه ي در خدا که روزگاري یا هنگام از که نیست شما گفت:«بر ٧٧
«هرگاه ،١ باب اعمال کرد.» خواهید دریافت نیرویی شما اما شوید. آگاه کرده،
برگزیدن اسقف، تعیین از پس آیا یافت.» خواهید قّوت گیرد، قرار شما بر روح القدس
روح القدس «هرگاه یافت؟ خواهید قّوت کشیش، یک تعیین یا پاپ انتخاب واعظ، یک
بود، خدا مّدنظر که است شاهدي همان این یافت.» خواهید قّوت گیرد، قرار شما بر
کند، تأیید مرا اسفقی جایگاه که شاهدي نه است. روح القدس نزول از پس شاهد منظور
آن رستاخیز (چه؟) شاهد یک بلکه بگذارد. صحه من شبانی جایگاه بر که شاهدي نه

خوب. بسیار می باشد. زنده خداي حقیقی کلیساي همان که اعظم. پادشاه
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را ١٨ و ١٧:١ کولسیان می توانیم همچنین موضوع، این به پرداختن حین و ٧٨
.١٨ آیه ي و ١٧:١ کولسیان بخوانیم.

دارد. قیام همه چیز وي در و است همه از قبل او و
از نخست زاده و است ابتدا او که زیرا است َسر را کلیسا یعنی بدن او و

شود. مقدم او همه چیز در تا مردگان
ملکوت است؟ ملکوتی چگونه از سخن مسیح. عیسی کیست؟ کلیسا آن َسر ولی ٧٩
است. آن َسر مسیح که سّري بدنی کلیسا، یک بلکه فرقه یک نه کلیسا، مسیحایی،
دنیا دید از آورم. جا به را پادشاه آن فرمان و بخرامم روح در که دارم دوست بسیار
است امري روح؛ در سلوك و خرامیدن گرانبهاست. خدا منظر از ولی است محض نادانی
«همه ي می گیرند. تمسخر به را آن می خندند، آن به است، نشده درك درستی به که
شما از قبل انبیا به اگر برد. خواهند رنج جفاها از می کنند، زندگی مسیح در که آنانی
را شاگردانش بیشتر چقدر خواندند، بعلزبول را خانه صاحب-صاحب و رسانیدند جفا
کرده اید، پشت دنیوي امور به هستید، خرامان روح در شما اما خواند؟» خواهند چنین
است.» آزاد کامًال باشد، کرده آزاد را او پسر «هرکه شده اید. آزاد بندي و قید هر از

است. نهاده بنا را آن خود او است. زنده خداي کلیساي این آمین.
می آید، شما بر روح القدس داریم:«چون شاهدان مورد در ٨:١ اعمال در ما حال ٨٠

بود.» خواهید من شاهدان
عیسی خداوند خوِد کیست؟ کلیسا بانی مسیح. عیسی ّسري بدن چیست؟ کلیسا ٨١
وسلی جان دست به انگلیس در ترتیب همین به و نشد. پایه گذاري ُرم در پس مسیح.
گرفته شکل آمریکا در نه است کالوین به مربوط نه کلیسا بناي نشد. پایه گذاري
دست به هم کالیفرنیا در نیست. آن بانی هم باپتیست ها میان در اسمیث جان است،
بیانی به شد، پایه گذاري مسیح عیسی دست به کلیسا نشد. پایه گذاري پنطیکاستی ها
است. پادشاه او اوست. خود کلیسا بنیانگذار مسیحایی. ملکوت پادشاه همان دست به

باشد. خداوند و کند سلطنت ما بر باشد، پادشاه خود می خواهد و
باشد.» نجات دهنده او که می گویند:«می گذارم می دهند، ورود اجازه ي او به مردم ٨٢
و «مالکیت خداوند واژه ي  باشد. خداوند او که نمی دهند اجازه آن از فراتر ولی
اما بده، نجات جهنم از مرا و شو من قلب وارد «خداوندا، می رساند. را فرمانروایی»
چرایی است. مردم خصوصیت این کنم.» چه نگو من به نکن، تکلیف تعیین من براي
نیست شگفتی جاي هیچ توصیف این با پس کرد. جستجو همین جا باید را امر این
چیست. قی می دانید است.» شده پر قی از سفره ها می گوید:«تمام مقدس کتاب که
چنانچه که است گفتنی تشّکل ها این درباره ي بازمی گردد.» خود قی به سگ «چنانکه
آن به بازگشت پس کند، قی را آنها شد مجبور خدا و نشد کارساز آغاز از روش این
شما هستید. ولرم زیرا سرد. یا بودید گرم که فرمود:«کاش او همان. شدن قی و همان
قی را ما او و آید درد به خدا دل شدید باعث شما کرد.» خواهم قی خود دهان از را

کرد. خواهد
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به تاریخ در باشد. شده بلند دوباره و افتاده فرو که دهید نشان را تشّکلی من به ٨٣
را او خدا و می شود پیدا خدمتی با فردي باشد. شده بلند باز یکی که دهید نشان من
می آورد در سر مردم میان و برمی گردد خود راه از که نمی پاید دیري می دهد. برکت
یکی و بنگرید تاریخ به می سازد. منقطع را برکت همان جا و می اندازد راه به تشّکلی و
مردم میان در ضّدمسیح روح زیرا نیست هم یکی باشد. شده بلند باز که کنید پیدا را

دارد. حضور
می توانستند خود که بودند چیزي طلب در آنها می کند، تداعی را موسی فضاي این ٨٤
چه شما اعضاي تعداد خوب، داریم.» بسیاري اعضاي امسال «خداوندا، دهند. انجام
مسیح بدن اعضاي به بلکه نمی کنیم نگاه کلیسا اعضاي شمار به پس دارد؟ امتیازي
خدا» اراده ي به بلکه انسان خواست به «نه می شوند متولد خدا ملکوت فضاي در که

انسانی. تدبیر راه از یا انسان روح با نه
و خدا روح با نشده ام. حاضر شما نزد انسانی حکمت با گفت:«به هیچ روي پولس ٨٥
نباشد انسانی فهم و حکمت بر شما ایمان تا شدم حاضر شما نزد رستاخیزش قدرت
مدد را ما خدا شد. حاضر سالح همین با او مسیح.» عیسی رستاخیز قدرت در بلکه

نماییم. عمل سان همین به هم ما تا کند
اکنون کنیم. صرف درازي زمان پرسمان ها از یک هر براي نداریم قصد حال، ٨٦
چه باید کلیسا این چیست؟ مسیح کلیساي پیغام بپردازم: پرسمان این به می خواهم

چیست؟ الهی پیغام دهد؟ تعلیم را چیز
است. توبه می دهد، تعلیم سّري) (بدن کلیسا این که پیغامی اولین من زعم به
کلیسا که آغازینی گام .٢٤ باب لوقا بیندازیم. نگاهی ٢٤ لوقا به دقایقی براي بیایید
عیسی زمان همان فضا خوب، دهد. تعلیم را توبه باید و است توبه همان دهد انجام باید
٤٦ آیه ي با بیایید ،٤٦:٢٤ لوقا بود. زمین ترك حال در او است، آخر باب این است،

کنیم. شروع
بود سزاوار طور بدین  و است مکتوب منوال همین بر گفت، ایشان به و

برخیزد. مردگان از سوم روز و کشد زحمت مسیح که
گناهان… آمرزش و توبه به موعظه و

چند ظرف چون بیفتد جا شما ذهن در خوب مسئله این می خواهم خوب،
«آمرزش منظور دارد، تنگاتنگی پیوند آن با که پرداخت خواهم مطلبی به دیگر دقیقه ي

است. گناهان»
در گناهان آمرزش و خدا نزد توبه به موعظه کرده، شروع اورشلیم از …و

شود. کرده او نام به امت ها همه ي
هستید. امور این بر شاهد شما و

آمرزش و توبه  باید می باشد. پیغام شاهد نقش ایفاگر که کلیساست پیغام همان این ٨٧
خدا! بر جالل می شود. آغاز اورشلیم از امر این شود، موعظه امت ها همه ي در گناهان
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از چیزي چه ُروم. در آقا، خیر اورشلیم؟ در شد؟ آغاز تشّکل  سازي روند کجا پس
گناهان؛ آمرزش جهت به عیسی نام در تعمید روح القدس؛ تعمید شد؟ آغاز اورشلیم
همه ي به باید و شد آغاز اورشلیم از امر این می دهد. سوق خدا به را افراد که توبه اي
که بود می گوید:«سزاوار مقدس نگاشته هاي می کنید؟ درك را آن هللویا! برسد. ملت ها
کتاب بود. گفته سخن موردش در نبی که است کسی همان او کشد.» زحمت مسیح
پس می شود. عطف او به مقدس کتاب در چیز همه اوست، پیرامون سراسر مقدس
کرده، شروع اورشلیم گفت:«از رو این از دهد. تعلیم باید چگونه می دانست بی گمان

شود.» کرده امت ها همه ي در گناهان آمرزش و توبه به موعظه
مارتین طریق از شد، شروع ُروم در تشّکل آن کلیسا، شد. آغاز ُروم در تشّکل سازي
متحده ایاالت به اسمیث جان خاطر به انگلیس، به وسلی طریق از رسید، آلمان به لوتر

یافت. راه کالیفرنیا به پنطیکاست از ترتیب همین به و
به را افراد که «توبه اي برمی گردد. اورشلیم به کلیسا پیدایش و آغاز برعکس، ولی
از گناهان آمرزش جهت به مسیح عیسی نام در تعمید همچنین و می دهد سوق خدا
«باید رسید. خواهند آنها همه ي به نگفت گفت:«باید». او باید…» و شد. آغاز اورشلیم
کمتر که شگفتا ولی شود.» موعظه آن به باید برسد. دنیا سراسر به باید شود. آغاز
کلیساي پیغام همان این است، الهی پیغام همان این حال، این با اما می شود. دیده
نشان من به می دهد. تعلیم را الهی امر آن که دهید نشان کلیسایی من به [خداست].

است. نشدنی یافت کجاست؟ کلیسا آن دهید
ابد تا و است پادشاه عیسی است. دوم پیغام این است، پادشاه همان عیسی پس، ٨٨
تعلیم را این باید کلیسا است. زنده ابد تا و است پادشاه عیسی .٢٠:٢٨ متی است. زنده

.٢٠:٢٨ متی دهد.
حفظ کرده ام حکم شما به که را اموري همه ي که دهید تعلیم را ایشان و

می باشم. شما همراه عالم انقضاي تا روزه هر من اینک و کنند.
«عیسی ،٨:١٣ عبرانیان تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست ٨٩
او، کار انجام کلیساست: پیغام همان این است.» همان ابداالباد تا و امروز دیروز، مسیح

دادن. شهادت و او رستاخیز اثبات
جمع  در را مسئله این مصداق عدم یا مصداق که است جایی ،٣٢:٥ اعمال حال،

می کنیم. نگاه ٣٢ آیه ي ٥ باب اعمال به می بینیم. آنها
خدا که است نیز روح القدس چنانکه امور این بر او شاهدان هستیم ما و

است. فرموده عطا او مطیعان همه ي به را او
و می دهد تعلیم باره آن در ١٢:١٤ یوحنا در او بود. او شاهد باید پیداست پس ٩٠
می بینیم. را او گفته ي ١٢ ١٤…آیه ي باب یوحنا در دهد. انجام را همان باید کلیسا
یوحنا خوب. بسیار ببخشیم. رسمیت موضوع به تا می خوانیم را آن خوب ،١٢:١٤ یوحنا

.١٢ آیه ي و ١٤ باب
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من که را کارهایی آرد، ایمان من به هرکه می گویم شما به آمین آمین
نزد من که زیرا کرد خواهد نیز اینها از بزرگتر و کرد خواهد نیز او می کنم

می روم. پدر
است.» همان ابداالباد تا و امروز دیروز، مسیح «عیسی کلیساست همان پیغام این ٩١
«دیروز، است. برخاسته مردگان میان از و کلیساست پادشاه می کند، زندگی کلیسا در او
را داد انجام عیسی که امور همان کارها، همان آنها است.» همان ابداالباد تا و امروز
جا کلیسا تعلیم در امر این چنانچه کلیساست. پیغام این واقع، در می دهند. انجام
حکم آنها به عیسی می دهد. تعلیم نادرست الهیات مشتی واقع در کلیسا باشد، نداشته

کنند. موعظه آن از که بود کرده
ایماندار افراد…می گویند:«خوب، این که بدانیم کجا از بود؟ خواهد چه دیگر ٩٢
شویم، دقیق ایمانداران به خود، کلیساي به او دستور واپسین چیستی به بیایید هستم.»
به خطاب او پیغام آخرین که دید خواهیم و کنید باز را مرقس ١٦ باب .١٦ مرقس
می کنیم پیروي را او رسالت و دستور هم ما آیا که دید خواهیم باز و بود، چه کلیسایش

کنیم. شروع ١٤ آیه ي از بیایید ،١٦ مرقس نه. یا
پس شد، ظاهر بودند نشسته غذا به که هنگامی یازده بدان آن از بعد و

بود… رستاخیزش از
آخرین از سخن کنید، دقت داریم، را کلیسا رسالت از تشریحی اینجا اینک ٩٣
خیر. یا هستیم کلیسا در آیا یا هستیم ایماندار آیا که بزنیم محک را خود است. مأموریت

ایشان و شد ظاهر بودند نشسته غذا به که هنگامی یازده بدان آن از بعد و
را او که آنانی به زیرا نمود توبیخ ایشان دلی سخت و بی ایمانی به سبب را

ننمودند. تصدیق بودند، برخاسته…دیده
باورش ولی بگوید سخن باره آن در می کوشید کسی بود. دیده را او کسی ٩٤
روح القدس شهادت است، زنده او که می دانیم نیست. چنین نیز امروزه مگر نمی کردند.
از سخن می بینیم، را نفر هزار ده ها و حضار میان در او نیروي کار داریم. خود در را
بر خود حضور هنگام او آنچه مانند درست است مردم قلب هاي افکار-نّیت  تشخیص
او و می گوید خدا» «کلمه ي از مقدس کتاب که همان طور می داد. انجام زمین روي
شد جسم کلمه و بود. خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا «در خداست. کلمه ي همان خود
را گوشت و است لبه دو شمشیر از برنده تر و تیزتر خدا «کالم شد.» ساکن ما میان و
گفته ي] عین هم [این است.» قلب نّیت هاي و افکار ممّیز و می سازد جدا استخوان از
را او کارهاي پس کرد.» خواهید نیز شما می کنم من که «کارهایی است مسیح خود
می گوید:«آمین.»- [جماعت انجام داد؟ اعمالی چه او که دیده اند نفر چند می بینیم.
زندگی اینجا مسیح می دهد. انجام را کارها همان او که می دانیم قطعًا. تألیف.] گروه

ماست. قلب هاي در مسیح می کند.
باز هم اکنون نکردند. باورش روزگار آن مردم نداشتند. ایمان الهی امر آن به مردم ٩٥
تاریخی رویدادي بنابر است. تمامش این و ُمرد «او که دارند ایمان البته نمی کنند. باور
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آن به ما که نوشت کاتیشیزمی و نهاد بنا را کلیسایی و کرد قیام پیش سال ها کسی
حقیقت از خالی است! درست است. مقدسی غیرکتاب دنیاي رویکرد این داریم.» التزام
چه باشد. کرده را کار این واقعًا مرد آن بسا چه است، «حقیقت» نمی گویم من است.
چنین نمی کند. راهبري را کلیسا شیوه این به اما باشد. هم صادق بسیار مرد آن بسا

است. نبوده سازگار الهی خواست با رویکردي
این و خواند را آنها سموئیل خواستند، پادشاهی خود براي مردم که هنگامی ٩٦
کرده ام؟ ناامید را شما حال به تا آیا بپرسم. چیزي شما گفت:«از کرد. بیان را سخنان
به خداوند نام در چیزي که شده حال به تا آیا خواسته ام؟ پول شما از حال به تا آیا
باشید. داشته پادشاه شما که نمی خواهد خداوند باشد؟ نبوده درست و باشم گفته شما

باشد.» شما پادشاه خود می خواهد او
چیزي حقیقت جز تو هستی. خوبی نبی تو می گویی. درست تو گفتند:«سموئیل، ٩٧
می خواهیم اما هستند. حقیقت امور این نکرده اي. طلب پول ما از هرگز تو نگفته اي. ما به

می خواهیم.» پادشاه ما صورت هر در باشیم. دیگران مانند
آورد. خواهد وجود به مشکالت و سختی شما براي مسئله گفت:«این سموئیل ٩٨
تباهی به را آنها خود کارهاي با پادشاه گرفت. خواهد را شما پسران و دختران این…او
حال این با کرد. را کار همین هم پادشاه کرد.» خواهد را کارها آن داد. خواهد سوق

می خواستند. خود براي پادشاهی مردم باز
بزنیم. خود به را نام یک برچسب حتمًا باید ما است. ترتیب همین به نیز امروز ٩٩
باپتیست هستیم، متدیست دهیم:«ما پاسخ چنین باید می پرسند، ما از مردم هرگاه
از او اینکه با مسیح». «مانند است. درست این هستید، مسیحی بگویید فقط هستیم.»

نمی کردند. باور باز بود، برخاسته مردگان
عالم تمام در کنید) توجه مهم مأموریت این (به گفت بدیشان پس

بروید…
«من تألیف.] می گویند:«تمام.»-گروه [جماعت دنیاست؟ از بخشی چه از سخن
اورشلیم تنها آیات شد:«این مدعی فردي است.» اورشلیم از سخن تنها می کردم، فکر

دربرگرفت.» را
کنید… موعظه انجیل به و بروید عالم تمام …در

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت چه؟ یعنی انجیل که می دانند نفر چند ١٠٠
می کشد.] دست خود مقدس کتاب به برانهام [برادر نمی شود. محدود «کالم» اعالم به
تجلّی و قدرت به بلکه نیامد ما بر کالم به تنها (انجیل) پولس:«بشارت گفته ي به
را ساخت خواهد جاري که گفت کالم آنچه تا خداست قّوت انجیل روح القدس.»

سازد. محقق
کنید موعظه سفیدپوستان به تنها را انجیل کنید.» موعظه انجیل به عالم تمام «در

تیره پوستان؟ یا زردپوستان سبزه پوستان، به تنها یا
خالیق. …جمیع
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[جماعت است؟ همین منظور که دارید ایمان آیا خالیق.» «جمیع آمین. ١٠١
دیدم کرد. رام را نري گاو خدا چگونه دیدم روزي تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
بی جان ساریگ یک چگونه دیدم بازداشت. زدن نیش از را سرخ زنبور دسته اي چگونه
که هرآنچه بر انجیل خالیق.» «جمیع کرد. زنده را بود، افتاده آنجا شب سراسر که

دارد. تأثیر می طلبید،
نیست. اشتباه این است.» اشتباه این برانهام می گویید:«برادر

نخواهد تو میوه ي از کس هیچ دیگر تو. بر «نفرین گفت، درخت آن به عیسی ١٠٢
به روحانی حسی اکنون زیبا! چه آمین. بود. شده اعالم هم درخت به بشارت خورد.»

می دهد. دست من
اي خالیق.» جمیع «به کنید؟ موعظه چه به را آن آمین. خالیق.» جمیع «به

داشتیم. زمان امور این به پرداختن براي کاش
یافت… خواهد نجات گیرد، تعمید و باشد داشته ایمان هرکه حال،

است. خوب بسیار است. خوب است. عالی گرفته ام.» تعمید و دارم ایمان «من
خجل دارد ایمان یافت…هرکه خواهد نجات گیرد تعمید و آورد ایمان آنکه

شد. نخواهد
ربط حرف یک «و» «و»؛ کن. صبر دقیقه یک ایماندارم.» من خوشحالم، «من ١٠٣

می دهد. ربط یکدیگر به را جمله ها که است
آیات… این و

با پس است. عیسی خود سخن عین این نداشتید. ایمان آیات به شما گمانم به
کنید. بحث او خود

آن از گاهی «شاید، اینکه (نه بود خواهد ایمانداران همراه آیات …این
بود… خواهد ایمانداران همراه برخوردارند.»)…آنها

شما تشّکل آیا که دید خواهیم خیر، یا دارید ایمان آیا که دید خواهیم حال ١٠٤
همراه آیات گفت:«این عیسی دارند. ایمان که بگویند آنها بسا چه ندارد. یا دارد ایمان

می کنند. انکار را آیات این آنها خوب، بود.» خواهد ایمانداران
من نام به که حّدي؟) چه (تا بود؛ خواهد ایمانداران همراه آیات …این

کنند… بیرون را دیوها
ضبط سخنان این ندارید! ایمان الهی شفاي به کلیساها شما حال این با شگفتا و ١٠٥
را آن نیز دیگران نیست. شما با تنها من سخن روي می کنید. درك شما می شود،
اینکه و دارید ایمان رسالت به و دارید ایمان خدا به که می کنید ادعا شنید. خواهند

است. الهی شفاي چیز اولین کند؛ اعالم را انجیل تا یافته رسالت شما کلیساي
قرار چه از آنها، به او سخن نخستین فرستاد، را خود شاگردان عیسی که هنگامی
عیسی سخن واپسین کنید.» اخراج را دیوها دهید، شفا را «بیماران متی١:١٠؛ بود؟
و الف کنید.» اخراج را دیوها دهید، شفا را «بیماران بود؟ قرار چه از خود، کلیساي به
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درخشنده ستاره ي آمد؛ خواهد و هست بوده، که او انتها؛ و ابتدا روبین؛ و بنیامین یاء؛
آقا. بله، اوست. خوِد این هللویا! داود. نسل و ریشه بامدادي؛

آیا کنند.» بیرون را دیوها من نام به که بود خواهد ایمانداران همراه آیات این و
کتاب از این مگر خالیق.» جمیع به و عالم تمام «در می شد؟ انجام باید اورشلیم در تنها
آمده چنین مقدس کتاب در تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت نیست؟ مقدس
آیات این خالیق. جمیع به عالم، تمام در انجیل «بشارت است. کلیسا پیغام این است.

بود.» خواهد ایمانداران همراه
زنند. حرف تازه زبان هاي به و کنند بیرون را دیوها من نام به …که

می کنید. یاد «لسانی» مردم دسته اي عنوان به آنها از که بینوا ناصري هاي شما و ١٠٦
نیست؟ وحشتناك مگر باشید. همنشین آنها با کلیسا یک فضاي در نیستید حاضر حتی
زبان ها به خود مرگ هنگام عیسی کرد؟ خواهید کار چه آسمان، به رسیدن هنگام پس
قطعًا. می کند.» صحبت دیگري زبان به او می گوید، سخن گفتند:«او مردم گفت. سخن
عبري این نگفت. سخن عبري به اینجا در او گفت.» سخن عبري به «او کرد. چنین او

گفت. سخن آسمانی زبان هاي به نیست. نوشتاري
آن که حالی در کرد، تقدیم صخره روي بر را خود بّره ي هابیل که که-زمانی وقتی ١٠٧
روزگاري در است، مسیح از نمونه اي این می برید. را گلویش داشت او می داد، جان بّره
ناله دیگري زبان به دادن جان هنگام که بود کوچکی بّره ي عدن، باغ در دور، بسیار
غرق شد، آغشته خون به پشمش که حال آن در است، نمونه یک حکم در این می کرد.
خاطر به شد، آویخته جلجتا در که خداست پسر از نمونه اي این بود. شده خود خون
مرا الهی «الهی گفت. سخن دیگري زبان  به مرگ هنگام و شد قطعه قطعه ما گناهان

کردي؟» ترك چرا
تازه زبان هاي به و کنند بیرون را دیوها من نام «به کلیساست. پیغام همان این ١٠٨
که است چیزي همان این کلیساست. پیغام این اوست. خود گفته ي این زنند.» حرف

زنند.» حرف تازه زبان هاي به آنها دیوها؛ «اخراج دهد. انجام او حکم پیرو باید کلیسا
و نرساند بدیشان ضرري بخورند، قاتلی زهر اگر و بردارند را مارها و

یافت. خواهند گذارند…شفا مریضان بر هرگاه…دست ها
است. باورمند کلیساي همان این سخنی به کلیساست. رسالت همان این ١٠٩

ناصري ها، لوتري ها، کاتولیک ها، مشایخی ها، باپتیست ها، متدیست ها، نزد آیا
تألیف.] می گویند:«خیر.»-گروه [جماعت می شود؟ داده تعلیمی چنین مقدس، زائران
گرفته خود به تشّکل قالب آنها چرا؟ خدا! بر جالل می کنند. رد را تعلیم این آنها
ایمان امر این به که هستند آنجا در بسیاري اعضاي دهند. ارائه را تعلیم این نمی توانند
ضّدمسیح روح این شد. خواهند رانده زیرا بگویند، سخن درباره اش نمی توانند اما دارند

است. داده سوق تشّکل پذیري به را آن که است
آنها ندارد. فرقه اي هیچ به نیاز شد، زاده روح القدس از آزاد، زنده خداي کلیساي
آزاد نمی دهند. اهمیتی دیگران گفته هاي به هستند. مسیحایی ملکوت پادشاه پیروان
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واقعی آزادي حکم در امر همین و شده اند آزاد انسان پسر دست به شده اند، متولد
بود. خواهد آنها همراه آیات این است.

است قادر خدا کرد؟ خواهد اعالم را آن کسی چه شد. خواهد اعالم انجیل این ١١٠
خدا برانگیزاند. ابراهیم براي فرزندان سنگ ها، از است قادر خدا برگیرد. را جاهالن
در خدا کار ترتیب همان این و خداست، او دهد. انجام را می خواهد هرآنچه می تواند
به  فرانخواند. را کاهنی هیچ فرانخواند. را قیافا خود، ظهور هنگام او است. موردي هر
اّمی و بی علم اشخاص چوپانان، ماهیگیران، بلکه فرانخواند را الهیدان یک عنوان هیچ 
اّمی و بی علم دو هر یوحنا و «پطرس مقدس کتاب گفته ي به کرد. کارگیري به را
امر این و کرد کار آنها طریق از داد، آنها به را خدا ملکوت حال این با ولی بودند.»
که «دانستند شد. سردرگمی مایه ي قدرتمداران و فرزانگان اذهان و چشمان در خود
بودند.» عیسی همراهان از آنها که شد محرز آنها به پس هستند اّمی و بی علم آنها
می کرد. تداعی را عیسی عملکردشان داشتند. خود بر را عیسی روح آنها زیرا چرا؟
به که است چیزي همان دقیقًا این می آورد. جا به او که می آورند جا به را کارهایی
این بابت چقدر است. مسیحایی پادشاهی همان واقع در این داد، خواهد رخ او گفته ي
آنها همراه آیات این قطعًا. بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات «این خوشحالم. امور

بود. خواهد
پیغام این است، الهی شفاي می دهد، تعلیم کلیسا که دیگري مورد حال، ١١١
فرستاد. را خود کلیساي آنجا او کرده ام، نقل را ١٠ باب متی اینک هم کلیساست.
به شد. خواهد روشن موضوع و بیندازیم نگاهی ١:١٠ متی به دقیقه یک براي بیایید

کنیم. نگاه گفت، خود کلیساي کردن بنا و پایه گذاري هنگام عیسی آنچه
که داد قدرت پلید ارواح بر را ایشان طلبیده، را خود شاگرد و…دوازده

دهند. شفا را رنجی و بیماري هر و کنند بیرون را آنها
او. کلیساي رسالت نخستین

کنید. موعظه انجیل به بروید، عالم تمام «در است، قرار این از رسالت حکم آخرین ١١٢
به کنم، نقل باشد، باید که صورتی به را این بگذارید گیرد.» تعمید دارد، ایمان آنکه
کنید، موعظه انجیل به را خالیق جمیع و بروید عالم تمام «در باشد. روشن که ترتیبی
خواهد رستگار یافته تعمید باشد، امر آن پذیراي هرکه بنمایانید. را روح القدس قدرت
بر بود؛ خواهد ایمانداران همراه آیات این شد. خواهد حکم او بر نیاورد ایمان هرکه شد.
کرد، خواهند بیرون را دیوها یافت، خواهند شفا آنها و گذاشت خواهند دست مریضان
واپسین آیه ي بود.» خواهد آنها همراه آیات این گفت. خواهند سخن تازه زبان هاي به

می گوید: چنین هم
همراه که آیاتی می کرد…به کار ایشان با رفته…خداوند بیرون ایشان و

می گردانید. ثابت را کالم می بود، ایشان
چنین عیسی کنید، گوش و بود. آغازین کلیساي روش و سبک همان این ١١٣
و برویَد شاخه اي تاکی از چنانچه که پیداست و شاخه ها.» شما هستم، تاك گفت:«من
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بار به را ثمر همان دقیقًا تاك از روییده شاخه ي بی گمان آورد، بار به انگور شاخه آن
آورد. خواهد

کنید.» نگاه موجود کلیساهاي تمام به خوب، برانهام، بگویید:«برادر بسا چه خوب، ١١٤
هستند. پیوندي تاك آنها

[شاخه ] یک و برداشت را پرتقال درخت یک می توان زد. پیوند می شود را مرکبات
پیوند چنین انسان شماست، کار این کرد. خواهد رشد آن و زد پیوند آن روي بر لیمو
یک همواره آن زده اند. پیوند انسان ها که هستند چیزي نیز تشّکل ها این و می زند.
دهید اجازه اما دارد. خود بر را کلیسا نام برچسب زیرا می کند رشد بس. و است لیمو
پرتقال یک میوه اش آورد، بیرون دیگري شاخه ي درخت این خوِد اگر بگویم شما به

بود. خواهد
دیگري پنطیکاست آوَرد، بیرون را دیگري کلیساي خدا قدرت روزگاري روزي اگر و
است، درست شد، خواهد نوشته دیگري اعمال کتاب آن تبع به و شد. خواهد محقق

خداست. کلیساي این زیرا
خود از نمی توانید هستید. شاخه ها شما هستم. حقیقی تاك گفت:«من عیسی ١١٥
آورد؟ خواهد بار به ثمري چگونه و می ریزم.» شاخه در را خود من آورید، بار به میوه

بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات «این
آیات همان مسیح، سّري بدن همان سخنی به برخاست، خواهد که دومی کلیساي ١١٦
زیرا دید خواهید مرا شما اما دید. نخواهد مرا دنیا زمانی اندك از «بعد داشت. خواهد را
عیسی دنیا.» انقضاي تا تاك]، [از شاخه ا  ي هر در شما، در حتی بود، خواهم شما با من
ماهّیت این است. زنده خداي کلیساي این است. همان ابداالباد تا و امروز دیروز مسیح

دارد. شاهدانی چنین زنده] خداي [کلیساي است. زنده خداي کلیساي
یک این بگیرید. تعمید باید دهد. تعلیم را تعمید باید همچنین کلیسا حال، ١١٧
نخست گام در پس یابد.» تعمید و آورد ایمان گفت:«هرکه اینجا عیسی بود. رسالت
دریافت را روح القدس عطاي و بگیر تعمید گناهان آمرزش جهت سپس بیاور ایمان

کرد. خواهی
کلیسا آموزه هاي از یکی امر این گرفت.» خواهد قرار [شما] بر روح القدس «و ١١٨
مبحث این پایان به اکنون است. ٤٩:٢٤ لوقا در عیسی خود سخن این بود. خواهد
ما .٤٩ آیه ي قسمت این لحظه، یک بیندازیم، نگاهی آن به بیایید بنابراین رسیده ایم

کنید. نگاه ٤٩ آیه ي به خواندیم. را ٤٧ و ٤٦ آیات
شهر در شما پس می فرستم. شما بر را خود پدر موعود من اینک و
وقتی تا بودن») انتطار «در یعنی (ماندن باشید منتظر یا بمانید اورشلیم

شوید. آراسته اعلی از قوّت به که
اجازه ي بودند، کرده همراهی را او تمام نیم و سال سه که گروهی به عیسی چنانچه ١١٩
مژده رسانی نمی توانستند روح القدس دریافت جهت انتظار از پیش و نداد انجیل اعالم
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براي باید سخنی به بگیرد، پیش در را روش همین هم امروزي کلیساي دارد جا کنند،
کرد. صبر روح القدس دریافت

گفت:«خوب، او و می کردم گفتگو کاتولیک بانویی با اورگان در اینجا پیش چندي ١٢٠
موعظه برایشان آنجا شما که جاهل و سفیه عده آن که است این منظورتان نکند
به می دهند، انجام دست این از کارهایی و می گریند و برمی آورند فریاد آنها و می کنید

کرد؟» خواهند پادشاهی آسمان در و یافت خواهند راه آسمان
خانم.» دادم:«بله، پاسخ

نداریم.» ایمان چیزي چنین به ما گفت:«خوب،
ندارید.» ایمان خدا کالم به شما که است این گفتم:«دلیلش

می کند.» شفاعت ما براي مریم که داریم ایمان گفت:«ما
است.» محض شرك گفتم:«این

چطور خدا خدا»، «مادر [می گویند] بود. زن یک نبود. الهه  عنوان هیچ به مریم ١٢١
می تواند چطور خدا خدا»، مادر مریم، بر «تهیت [می گویند] باشد؟ داشته مادر می تواند
نیست. آفریدگار زنی هیچ کرد. حمل را مسیح عیسی خدا، پسر او باشد؟ داشته مادر
زندگی پدیدآورنده ي خدا نیست. آفریدگار مرد می دارد. نگه خود در را مرد ذّریت زن
خدا نیست. خدا مادر مریم پس است. فرزندان تولد براي الهی ترتیب همان این است.
جاودانه او نیست. متصّور پایانی و آغاز او زندگی براي زیرا باشد داشته مادر نمی تواند

باشد. خدا مادر نمی تواند مریم توصیف این با پس است.
است، الهی شما نظر از که شما، فرخنده ي باکره ي که بگویم شما به گفتم:«اگر و ١٢٢
به کند، رفتار دیشب مردم آن مانند بی آنکه نداد اجازه او به خدا که بگویم شما به اگر

چه؟» کند، پیدا راه آسمان
ندارد.» صحت داد:«این پاسخ او

نوشت؟ را مقدس کتاب کاتولیک کلیساي که نگفتید من به شما خود گفتم:«مگر ١٢٣
سیصد تا دارم. اعتراض خصوص این در من بودند. کاتولیک رسوالن معتقدید شما زیرا
از پس تا نداشت، وجود کاتولیکی کلیساي هیچ رسول، آخرین مرگ از پس سال
از نه می خواهید، که هرآنچه یا دهید نشان من به تاریخ از برگ یک نیقیه. شوراي
نداشته وجود چیزي چنین هیچ گاه ندارد. هماهنگی تاریخ با آن زیرا خود کاتیشیزم
زنان دیگر و مسیح، عیسی مادر مریم، مقدس کتاب اساس گفتم:«مریم…بر اما است.»
چون که گشتند پر روح القدس از چنان و رفتند باال پله ها از نفر بیست و صد همراه به
رفتار مستانه چنین و می گفتند سخن تازه زبان هاي به و می خوردند تلو  تلو مست افراد
دادم. نشان را آیه خود انگشت با است.» مقدس کتاب گفته ي عین این می کردند.

بخوانید.» گفتم:«بفرمایید
بخوانم.» را آن نباید بخوانم. را آن گفت:«نمی خواهم پاسخ در او
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کرد دریافت را روح القدس باکره مریم که بود اینجا در نیستید. صادق گفتم:«شما ١٢٤
بروید، آسمان به شما اگر حال، خورد. تلو تلو مست زنی چون و گفت سخن زبان ها به و
پس می کرد، دریافت را روح القدس باید او اگر زیرا باشید مریم همنشین نمی توانید

است!» واجب شما بر امر این بیشتر چقدر
باشم.» آسمان در نمی خواهم بروم، آسمان به چیزي چنین با باید من گفت:«اگر ١٢٥

به صورت هر در نکنید، گمان چنین باشید. مسئله این نگران نیست گفتم:«الزم ١٢٦
مسئله این نگران باید که نمی کنم فکر شوید. دگرگون اینکه مگر رفت، نخواهید آسمان

خداست. روح دقیقًا این باشید.»
حاضر وضعیت بود.» خواهید من شاهدان گیرد، قرار شما بر من روح وقتی «اکنون، ١٢٧
و کیست؟ کلیسا بانی گفت؟ می توان چه ماهّیتش از داریم؟ منظوري چه است؟ چگونه

رفت. پیش بیشتر کمی بتوان تا کرد عجله باید حال، است؟ قرار چه از او پیغام
آن به می توانیم «چگونه بشویم؟ آن عضو می توانیم چطور مورد. چهارمین ١٢٨
چگونه است؟ چگونه وضعیت اکنون هم ولی می بریم پی آن چیستی به بپیوندیم؟
بپیوندید. آن به نمی توانید نمی پیوندید. آن به بپیوندیم؟» کلیسایی چنین به می توانیم
و پنجاه می شوید. متولد آن در بلکه ندارد. وجود کلیسا در یافتن عضویت براي راهی
آن در نپیوسته ام، خانواده این به هرگز هستم، برانهام خانواده ي در که است سال یک

می شوید. متولد خدا دختر یا خدا پسر شما و شدم. متولد برانهام یک من شدم. متولد
در خدا که ببینیم فقط و بزنیم سري ٣ باب یوحنا، انجیل به لحظه یک براي بیایید ١٢٩
پیشنهادي چه خدا می کنید؟ پیدا راه کلیسایی چنین به چگونه است. گفته چه باره آن

.٨ تا ١ از ،٣ باب یوحنا دارد؟ شما براي
بود. یهود رؤساي از نام نیقودیموس فریسیان از شخصی و

معلم که…تو می دانیم استاد اي گفت، وي به آمده عیسی نزد شب در او
تو که را معجزاتی نمی تواند کس آمده اي…هیچ خدا جانب از که هستی

باشد. وي با خدا اینکه جز بنماید می نمایی
مولود نو سِر از کسی اگر می گویم تو به گفت…آمین او جواب در عیسی

نشود…
را خدا ملکوت نشود، مولود نو سِر از کسی اگر می گویم تو به …آمین

دید. نمی تواند
که پرسشی بیایید شدن. زاده با کرد؟ پیدا راه کلیسا آن درون به می توان چطور ١٣٠

بخوانیم. را شد مطرح آن پی در
باشد، شده پیر که انسانی که است ممکن چگونه گفت، بدو نیقودیموس

گردد؟… مولود
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کشیش، یک بزرگ، مرد یک معلم، یک از جسمانی رویکرد چنین پیداست چنانکه
خوانده، را مقدس کتاب خود زندگی تمام در که کسی و گذاشته سن به پا شخص یک

است. تعجب آور
شود؟ مولود گشته، مادر شکم داخل دیگر بار که می شود …آیا

نیست؟ امروزي روشنفکر معلمان گفتار تداعی گر این آیا حال،
(چطور آب… از کسی اگر می گویم تو به گفت…آمین جواب در عیسی
که نیست ممکن نگردد، مولود روح آب…و شویم؟)…از آن داخل می توانیم

شود. خدا ملکوت داخل
شما است»؟ متصّور ملکوت به ورود براي راهی عضویت، پذیرش از غیر «آیا ١٣١
متولد آن در باید کنید. پیدا عضویت آن در نمی توانید بپیوندید، آن به نمی توانید

شو! متولد و بیا شو.» عضو و «بیا اینکه نه شوید.
روح گشت مولود روح از آنچه و است جسم شد، مولود جسم از آنچه

است.
گردید. مولود نو سر از باید گفتم تو به که مدار عجب

لیکن می شنوي را آن صداي تو و… می وزد می خواهد که هرجا باد
روح از هرکه است همچنین می رود. کجا به و می آید کجا از نمی دانی

گردد. مولود
متولد عیسی ِسّري بدن در است. سّري امري نمی پیوندید. آن به کنید، مالحظه ١٣٢

می یابید. راه آن درون به ترتیب این به می شوید.
دوست است. مانده باقی نکته چند تنها برویم. جلوتر کمی .١٢ باب قرنتیان اول
اما است گرم هوا دارید…می دانم تمایل اگر برسم. نکات آن به امکان صورت در دارم

.١٣ آیه ي ،١٢ باب قرنتیان اول کنیم. شروع بخش این از دقایقی براي بیایید
کلیساي از ایمان در می خورم سوگند سوگند. یک با تنها دادن، دست یک با «تنها
نامه، یک با کنید. نام ثبت بدهید. دست من به بفرمایید کنم. پیروي کاتولیک اقدس
کهن روزگار بانوان زادروز سالیانه تقویم در را مطلب این شاید بیایید»؟ نامه یک با

بله. آقا. بله، نمی خوانید. را آن مقدس کتاب در اما باشید خوانده
(یک بدن یک در شدیم؟) ثبت (پیوستیم، روح یک به ما جمیع که زیرا
یونانی، خواه یهود، خواه است، مسیح عیسی بدن که یافتیم تعمید تشّکل؟)

شدیم. نوشانیده روح یک همه…از و آزاد خواه غالم، خواه
یک با ما «همه ي بلکه پنطیکاست. روح باپتیست، روح متدیست، روح نه ١٣٣

گرفتیم.» تعمید خون از لبریز چشمه ي این در روح القدس
عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خوِن ِز

غوطه خوران، سیالب در گنهکاران که آنجاست
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از
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بود شادمان صلیب باالي دزد آن
خود؛ [مرگ] روز در چشمه دیدِن بهر از

باشم، ناپاك دزد آن همچون شاید
بزدا. را گناهانم تمام پس

چگونه خوب، می کنیم؟ پیدا راه بدن آن درون به چگونه است! بدن یک از سخن ١٣٤
آن در شدن وارد با و گرفتیم.» تعمید بدن یک در روح یک به «ما می شویم؟ واردش
ما گناه عقوبت «خدا است، رستاخیز براي تضمینی حکم در امر همین و آزادیم بدن،
یک «با بلکه کلیسایی». نامه ي «یک با نه دادن» «دست راه از نه گذاشت.» او بر را
یافته ایم، تعمید بدن یک در روح یک به همه سفید، سیاه، زرد، امت ها، یهودي، روح،
آزاد مرگ قید از و کرد.» خواهم گذر شما از خون دیدن «با او.» خوِد عهد خون راه از
گناه است، شده مولود خدا از «هرکه گناه. قید از آزادید رنج، قید از آزادید هستید،

آقا. خیر کند.» گناه نمی تواند او و می ماند وي در خدا تخم زیرا نمی کند
می توانیم چگونه است.» کامل شما آسمانی پدر چنانکه باشید فرمود:«کامل عیسی
شده اید، متولد گناه در ندارید. را کمال آن به رسیدن و شدن کامل توان باشیم؟ کامل
عنوان به را عیسی که هنگامی اما هستید. دروغگو مادرزادي گرفتید، شکل معصیت در
راه از عیسی خود پذیرش برکت به می پذیرید، بود، دوشش بر شما گناهان که کسی
شما گناهان و مرد شما جاي به او و است، کرده رستگار را شما او که می کنید باور ایمان،
و می دهد تعمید بدن آن در روح القدس با و می پذیرد را شما هم خدا آنگاه برگرفت را
می توانم چگونه قربانگاه، روي بر من براي کّفاره اي وجود با نمی بیند. گناهی هیچ دیگر

باشم؟ گناهکار باز
که سرعتی هر با که می دهد را حق این من به شهري مقررات که هنگامی ١٣٥
مرا نمی توانید کند؟ دستگیر شهر همان در مرا می تواند پلیس چطور برانم، می خواهم
می کنید. عیادت بیماران از شما برانهام، بگوید:«کشیش شهردار اگر کنید؟ بازداشت
مضمونی چنین با حکم نامه اي اگر برانید.» می خواهید که سرعتی هر با منطقه، هر در
داشته اعتماد من به شهردار زیرا کند. بازداشت مرا نمی تواند پلیسی هیچ بدهد، من به

آید. پیش فوري موردي اینکه مگر نمی کنم کاري چنین من که
کرد اعتماد من به داد، تعمید روح القدس با مرا و پذیرفت مرا خدا که هنگامی و ١٣٦
به او پسر زیرا کرد. نخواهم گناه عمد به آمین. شد. نخواهم عمدي گناه مرتکب که
دیگر پس کرد خود بدن وارد مرا او عادل شمردگی برکت به و شد کّفاره من جهت
بلکه خویش کردار راه از نه یافتم. رهایی او، با پیوند برکت به باشم. گناهکار نمی توانم

است. همان انجیل داد. انجام برایم او که کاري برکت به
رستگاري روز تا او به که را خدا قدوس روح می گوید:«و چنین ٣٠:٤ افسسیان ١٣٧

مسازید.» محزون شده اید، مختوم
ابراهیم برانهام، گفت:«برادر من به باپتیست سرشناس واعظان از یکی پیش چندي ١٣٨
می توانست کار چه دیگر او شد. محسوب عدالت او براي این و داشت ایمان خدا به
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به که داریم باور داد:«ما ادامه چنین باشد؟» داشته ایمان خدا به اینکه جز دهد، انجام
می کنیم.» دریافت را روح القدس آوردن ایمان محض

اشتباه در اما دارید که صداقتی وجود با هستید. اشتباه در شما گفتم:«اما پاسخ در ١٣٩
وکیل یک داشتند، خوبی شبان که باپتیست هایی به خطاب ١٩ اعمال در پولس هستید.

یافتید؟» را روح القدس آوردید، ایمان که هنگامی آیا گفت: کرده، توبه
نمی گوید.» را این اصلی گفت:«متن

دو هر در دارم. را دیاگلوت امپاتیک کتاب من است. آمده ترتیب همین گفتم:«به ١٤٠
هنگامی است:«آیا ترتیب این به آیه است. آمده شکل این به عبري و یونانی ترجمه ي
است. درست این آورد، ایمان گفتم:«ابراهیم یافتید؟» را روح القدس آوردید، ایمان که
ختنه نشانه آن است، دانسته مقبول را او ایمان که داد نشانه اي ابراهیم به خدا اما
او اینکه بر مبنی داد نشانه اي او به زیرا افتاد مقبول خدا نگاه در است. درست است.»

است. پذیرفته را
شما هنوز خدا نکرده اید، دریافت را روح القدس تاکنون ایمان ادعاي وجود با اگر ١٤١
می آیید، خدا نزد هرگاه ندارد. اعتماد شما به کافی اندازه ي به هنوز است، نکرده ُمهر را
آمین. کلیساست. پیغام این می کند. ُمهر روح القدس با رستگاري تان روز تا را شما خدا
به ما جمیع که «زیرا ،١٣:١٢ قرنتیان اول حال، خوب. بسیار می شویم. عمیق تر کمی

یافتیم.» تعمید بدن یک در روح یک
باب در اینجا است. شده بازگو بدن درون به راهیابی شیوه ي اعمال کتاب در ١٤٢
پیغام نخستین اعالم هنگام در می خورد. چشم به کلیسا آغاز از گزارشی اعمال، ٢
مریم، شدند. پر روح القدس از آنها همه ي پنطیکاست، روز از پس کلیسا، به خطاب
به- رفتارشان و گفتند سخن زبان ها به شدند، پر روح القدس از همگی رسوالن، تک تک
تلوتلو روح القدس تأثیر تحت که حالی در مهیب، لحظه هاي آن در و می ماند. مستان به
فرقی آنها براي حالت آن در می ستودند. را خدا خود فریاد هاي با یکسره می خوردند،
شگفتی لحظه هاي آن در آنها دیگري. روز یا دوشنبه یا است یکشنبه روز آن که نمی کرد
روشنفکر بزرگان رو این از می رفتند. پیش و برمی آوردند فریاد می کردند، سپري که

شده اند.» مست تازه شراب از جماعت می گفتند:«این
شده بسته کمرش بر ملکوت کلیدهاي که حالی در پطرس که بود اینجا حال ١٤٣
عیسی می سازد. ممکن را روح القدس به دسترسی که کلیدهایی همان برخاست؛ بود،
ابواب و می کنم بنا را خود کلیساي صخره این روي بر می گویم. تو به پطرس گفت:«اي
که است حقیقتی از سخن دارد؟ معنایی چه این یافت.» نخواهد استیال آن بر جهنم
نساخت. مکشوف تو بر را این خون و «جسم می شود. مکشوف و باز روحانی طریق به
بلکه نیاموخت. تو به کتابی در را این کسی فرانگرفتی. سمینار در را این روي هیچ به
من هستی. پطرس تو که می گویم مکاشفه! است. مکاشفه یک این پیداست چنانکه
می گشایم. آسمان در بگشایی، زمین روي بر هرآنچه می سپارم. تو به را ملکوت کلیدهاي
روز در دارد. پاس را خود کالم باید او می بندم.» آسمان در ببندي زمین روي بر هرآنچه

داشت. را کلیدها او زیرا پطرس، می گفت؟ سخن کسی چه پنطیکاست،
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شده اند.» مست تازه شراب از مردان می گفتند:«این و می خندیدند او به عده اي و ١٤٤

بلکه نیستند. مست تازه شراب از اینها است، روز از سوم ساعت گفت:«این پطرس ١٤٥
که بود خواهد چنین آخر ایّام در می گوید خدا که، گفت نبی یوئیِل که است همان این
غالمان بر کنند. نبّوت شما دختران و پسران ریخت. خواهم بشر تماِم بر خود روح از
شما پیران دید. خواهند رؤیاها شما جوانان ریخت. خواهم خود روح از خود کنیزان و
ظهور به آیات زمین، در پایین از و عجایب افالك، در باال از و دید. خواهند خواب ها

یابد.» نجات بخواند، را خداوند نام هرکه که بود خواهد چنین و آورم.
چه برادران اي گفتند، رسوالن سایر و پطرس به گشته، دلریش شنیدند «چون ١٤٦
بدانند می خواستند آنها کلیساست. رسالت شروع نقطه ي اینجا و یابیم؟» نجات تا کنیم

خوب. بسیار یافت. راه ِسّري بدن این درون به می توان چگونه
را آن نمی توانید است. گشایش موعظه ي از سخن ٣٧ آیه ي از ،٢ باب اعمال در ١٤٧

دهید. گوش کرد. عوض را آن نمی توان دهید. تغییر
داروخانه دار یک نزد داروخانه، به را آن ولی بنویسد نسخه اي شما پزشک چنانچه ١٤٨
می دانید، دهد. کشتن به را شما نسخه، همان با می تواند او پیداست ببرید، شارالتان
است. نوشته شما براي مشخصی ُدز کرده، کسب زمینه این در که علمی با پزشک
آن اثر تا داده نیز پادزهري و است نوشته َسم نوعی از مشخصی ُدز شما براي او و
آن اگر و کند. خنثی را دیگر داروهاي اثر تا دهد چیزي باید او دهد. کاهش را َسم
پی در را مرگ امر این بسا چه نشود پیاده داده، دستور پزشک که همان طور نسخه 

باشد. داشته
است. رستگاري دکتر او است. روان و جان پزشک او است. اعظم طبیب آن خدا و ١٤٩
در را نامش وقتی بود اّمی پطرس داد. تعلیم خود الهیات در را، پطرس را، مردي او و
بخشید او به را روح القدس خدا اما بخواند. را آن نمی توانست حتی می نوشتند مقابلش
آن پنطیکاست روز در او پس بخشید. الهی آموزه ي آن نگارش براي قلمی او به و
پطرس، شمعون دکتر بیندازیم. نگاهی نوشت، آنچه به بیایید نوشت. را الهی نسخه ي

ببینیم. را او نوشته ي بیایید چیست. تو رستگاري نسخه ي ببینیم بگذار
اي گفتند، و…سایر…رسوالن پطرس به گشته، دلریش شنیدند چون

کنیم؟ چه برادران
هر و کنید توبه گفت، بدیشان پطرس هستی.) تو کلیددار باش، (مراقب
و گیرید تعمید گناهان آمرزش جهت به مسیح عیسی اسم به شما از یک

یافت. خواهید را روح القدس عطاي
که آنانی همه ي شما…و فرزندان و شما براي است وعده این که زیرا

بخواند. را او ما خداي خداوند هرکه یعنی دورند
کشتن به را خود بیماران کنید، جعل را آن مبادا است. الهی نسخه ي همان این ١٥٠
همین روح القدس» و پسر، «پدر، می گویند که کسانی از بسیاري مشکل داد. خواهید
می دهند. کشتن به را شده اند معالجه بد که روحانی افراد از زیادي عده ي آنها است.
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پسر، «پدر، نام به مقدس کتاب در کس هیچ ندارد. خارجی وجود چیزي چنین
آیینی چنین کاتولیک کلیساي پیدایش از پیش تا است. نیافته تعمید روح القدس»
کنید. تفحص مقدس نگاشته هاي در است. آن مادر کاتولیک کلیساي نشد. برگزار
کاتولیک کشیش یک بار نخستین شود. روشن شما بر موضوع تا کنید بررسی را تاریخ

برد. کار به را روح القدس» و پسر «پدر، که بود
«مادر همان سخنی به کاتولیک کلیساي را آب پاش آیین می پاشند. آب مردم بر ١٥١

می شود. یاد «فاحشه» عنوان به او از که همین جاست و کرد. نهادینه فواحش»
هست؟» رستگاري امکان پروتستانت یک براي است:«مگر آمده کاتیشیزم در ١٥٢
پس دارند.» اعتراف کاتولیک آموزه  ي به آنها زیرا اوقات، گاهی تنها می گویند:«البته
می دهند تعمید روح القدس» و پسر «پدر، نام به آنها شد. نخواهند مقدس کتاب پیرو آنها
کاتولیک می گویند:«کلیساي نیست. روشی چنین مؤید مقدس نگاشته ي هیچ هرچند
خاطر به آنها از شماري بسا «چه می کنند. اعتراف آن به و کرد.» نهادینه را این
به کس هیچ ندارد. واقعیت چیزي چنین شوند.» رستگار کاتولیک آیین هاي از پیروي
یا آب پاش با ترتیب بدین مقدس کتاب در کس هیچ است. نیافته تعمید ترتیب این
جهت به مسیح عیسی نام به آب در رفتن فرو با مگر نیافته تعمید دیگري شیوه ي

گناهان. آمرزش
پرداخت؟ خواهیم آن به بعداً گفتم شما به که همان خواندیم، چه پیش لحظه چند ١٥٣
یهودیان؟ به اورشلیم، در فقط کجا؟ تا کنید.» موعظه او نام به گناهان آمرزش و توبه «به
که است نسخه همان این حال، عالم.» تمام در خالیق، جمیع به گرفته اورشلیم «از

نوشت. پطرس شمعون دکتر
آن به چیزي مبادا بیافزایید؟ الهی امر آن به چیزي می کوشید که علمایی شما و ١٥٤
شیوه این به کلیساست. رسالت این بپذیرید. هست، که همان سان به را آن بیافزایید.
آمرزش جهت به مسیح عیسی نام در تعمید و توبه راه «از می یابید راه آن درون به
این اینک، کرد.» خواهید دریافت را روح القدس اینکه بر مبنی وعده اي و خود گناهان
به ورود براي گیرید! تعمید کلیسا این به شدن وارد «براي است مقدس کتاب گفته ي

گیرید!» تعمید کلیسا این
سه دو، یک، به تنها قسمت این در بخوانیم. را ٢٦:٣ غالطیان دقیقه یک بیایید ١٥٥
در بیایید حال داد. خواهیم پایان را جلسه سپس بیشتر نه می پردازیم دیگر مورد
کرد، باز را قسمت آن من از قبل کسی اگر بخوانیم. را ٣ باب غالطیان بخش این
شما…. همگی می کند:«زیرا ٢٦:٣ غالطیان خواندن به شروع [خواهري بخواند. را آن
ایمان به وسیله ي شما همگی [«زیرا دهید. ادامه تألیف.] می باشید.»-گروه خدا پسران

خواندم.»] را آن [«من ٢٦:٣؟ غالطیان می باشید.»] خدا پسران عیسی، مسیح در
باشد. کولسیان شاید نکرده ام. یادداشت باید که طور آن باشم، نخوانده را آن شاید
آیا که ببینیم بیایید برسم. کجا به می خواستم می دانم بخوانیم. را کولسیان بیایید

ندارد. ٢٦:٣ خیر است. ٢٦:٣ کولسیان
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تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر ٢٦:٣؟ غالطیان است، قسمت کدام پس
از ،٢٦:٣ غالطیان بخوانید، را آن خواهر است. درست شدم. متوجه قسمت، همین
گوش دقت با حال .٢٨ و ٢٧ ،٢٦ آیات است، همین بودید. کرده شروع که جایی همان

می خواند.] را ٢٦:٣-٢٨ غالطیان [خواهر دهید.
خدا پسران عیسی، مسیح در ایمان به وسیله ي شما همگی [زیرا

می باشید.]
[ گرفتید. بر در را مسیح یافتید، تعمید مسیح در که شما همه ي [زیرا

مرد نه و آزاد نه و غالم نه و یونانی یا باشد یهود که نیست ممکن [هیچ
می باشید.] یک عیسی مسیح در شما همه ي که زیرا زن، نه و

بدن در روح القدس «به می کنیم؟ چنین چگونه می شویم؟ بدن این وارد چگونه ١٥٦
گرفتیم.» تعمید مسیح عیسی

به راهیابی نحوه ي می دهد، تشکیل را کلیسا پیغام که دیگري مسئله ي حال، ١٥٧
در است، تقدیس از سخن می شود. میسر تقدیس راه از مسئله این و کلیساست درون
نماید، تقدیس خود خون به را قوم تا نیز است:«عیسی آمده ١٣ و ١٢:١٣ عبرانیان

کشید.» عذاب دروازه بیرون
افسسیان می خوانیم. هم را یکی این بیندازیم. نگاهی افسسیان به بیایید اینک ١٥٨
باز خیر، .٢٥:٥ قسمت این خوب. بسیار .٢٥:٥ افسسیان سریع تر. هرچه حاال ،٢٥:٥
بگذارید نکرده ام. یادداشت اینجا در باید، که آن طور کرده ام. یادداشت اشتباهی هم
را آن عجله با بیش لحظه چند بله. خوب، کشیشان…» و واعظان رو این «از ببینیم.
اشتباهی برگه  اي ننوشتم…خوب، درستی به را مربوطه آیات بی گمان کردم، یادداشت

خوب. بسیار بله. آمین. است. همین طور است. چشمم مقابل
دروازه بیرون نماید، تقدیس خود خون به را قوم تا نیز ١٣:«عیسی و ١٢ عبرانیان ١٥٩

کشید.» عذاب
از می یابیم: راه کلیسا درون به ترتیب این به و چنین این ما عزیزان، اي پس ١٦٠
مبنی وعده اي و گناهان، آمرزش جهت به مسیح عیسی نام در گرفتن تعمید توبه، راه
که نیست واعظی هیچ بنابراین کرد. خواهیم دریافت را روح القدس تعمید اینکه بر
ببندد عهد بتواند که نیست کشیشی هیچ کند. آن وارد را ما دادن دست راه از بتواند
ملکوت آن پادشاه توسط می شویم متولد آن در ما بلکه می شویم. آن وارد ما که

آمین. مسیحایی.
دیگر مورد یک به می توانم آیا کنم، اشاره مورد تک این به اکنون هم ١٦١
[جماعت ماند؟ خواهند من با بیشتر دقایقی تا تنها نفر چند است. همین بپردازم؟
و است نیم و نه یک…ساعت تنها می کنید؟ مالحظه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

گذشته ایم. جلسه] [پایان ساعت از
باره این در گزاره چند به یافت؟ راه آسمان به کلیسا بدون می توان آیا حال، ١٦٢
کرده ام. یادداشت مطلب دوازده کمابیش می کنید مالحظه چنانچه و کرد خواهم بسنده
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نمی توانید شما آقا. خیر، کرد. خواهم اشاره نکته اي به روشنگري من-من…محض اما
شوید. آسمان راهی باشید، الهی کلیساي این عضو بی آنکه

و آب از کسی اینکه ٥:٣:«جز یوحنا اساس بر که است گفتنی نخست اکنون، ١٦٣
تعمید گناهان آمرزش جهت به مسیح عیسی اسم به و کنید («توبه شود!» زاده روح
«چنانچه روح! از شدن زاده آب، از شدن زاده شد.») خواهید متولد روح  از و گیرید
داشت.» نخواهد را خدا ملکوت قلمرو به راهیابی امکان نباشد، امر این پذیراي کسی
کلیسا در نگردید، مولود روح و آب از چنانچه و دید. نخواهد را خدا ملکوت کسی چنین
نخواهید را خدا پادشاهی و نیستید کلیسا در نگردید، مولود روح و آب از اگر نیستید.
دقیقًا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ مهم شما براي امر این آیا دید.

می دانستید… آیا حال است. چنین
حال تا من «و کنید، گوش خوب دارم.» ایمان من برانهام، بگویید:«برادر بسا چه ١٦٤
به رسیدن براي تنها نشده اید. باورمند هنوز شما خیر، نکرده ام.» دریافت را روح القدس

دارید. امید شما دارید. ایمان ایمان،
در بیایید مایلید، چنانچه داریم]. [چنین ٣ آیه ي و ١٢ باب قرنتیان اول در زیرا
قرنتیان اول باشیم. داشته آن به گذرا نگاهی می شویم، نزدیک جلسه پایان به که حالی
و می خوانیم را بخش این و پرداخت خواهیم آن به سریع .٣ آیه ي و ١٢ باب ،١٢
قرنتیان اول خوب، بسیار دارد. ما براي چیزي چه آیات این در خداوند که می بینیم

.٣ آیه ي ،١٢ باب
را عیسی باشد، خدا روح به متکلم هرکه که می دهم خبر را شما پس
نمی تواند… خداوند را عیسی روح القدس به جز و…احدي نمی گوید اَناتیما

گفت.
نمی دانید. موردش در چیزي نکنید، دریافت را روح القدس که زمانی تا ١٦٥
زمانی از پذیرفته ام.» خود شخصی نجات دهنده ي عنوان به را مسیح می گویید:«عیسی
او نمی توانید نکرده اید، دریافت اگر کرده اید؟ دریافت را روح القدس آوردید، ایمان که
تاریخی وجودي تنها او نیست. خداوند او دیگر] چنین [این زیرا بخوانید خداوند را
شما بر روح القدس راه از او که هنگامی اما شده اید. پذیرایش باور راه از شما که است
«خداوند» را عیسی نمی تواند انسانی هیچ می کند. پیدا خداوندي جایگاه می آید، فرود
روح القدس و باشید شده زاده خدا روح از اینکه مگر روح القدس؛ وسیله ي به مگر بخواند
آن در تولد راه از است، صادق شما براي مسئله این چنانچه باشد. گرفته قرار شما در
که هستید کسانی شمار در و هستید. کلیسا از بخشی واقع به و یافته اید راه پادشاهی
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می شوید؟ متوجه آیا شده اند. برون خوانی

اکنون. خوب، بسیار
ذّرت دانه اي اگر آید؟ بار به زندگی می تواند حیات، از تهی ذّرت دانه ي یک از آیا ١٦٦
جوانه که یکی آن آیا نمی زند. جوانه دیگري و می زد جوانه یکی شود، کاشته زمین در
قطعًا خیر، تألیف.] می گویند:«خیر.»-گروه [جماعت شود؟ زنده باز می تواند است، نزده
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تهیه آن از خوبی برشتوك مواد، نظر از اگرچه نیست. چیزي هیچ وجودش در خیر.
درست می شود تهیه آن از خوبی ذّرتی نان دیگر. ذّرت  کیفیت همان به درست می شود
اما بود. خواهد خوشنما دیگر ذّرت اندازه ي به ویترین در دیگر. ذّرت  کیفیت همان به

برافرازد. قد باز نمی تواند نباشد، زندگی آن در اگر
یک باشد. کلیسا خوب عضو مسیحی، یک عنوان به می تواند شریف انسان یک ١٦٧
آدمی خوب، شخصی باشد، خوبی شهروند مسیحی یک عنوان به می تواند نیکو انسان
باشد. شده متولد خدا روح از اینکه مگر می شود تمام همه چیز مرگ با ولی نیک سیرت.

یافت. خواهد پایان باشد آغازمند چیز هر
بخشی خدا، حیات دریافت با ما که است چنین بس. و است جاوید یگانه خدا تنها ١٦٨
به یونانی واژه ي می بخشم.» جاوید زندگی آنها به فرمود:«من عیسی می شویم. او از
بتوان که راهی تنها و می باشد. خدا» خوِد «حیات مفهوم به که است زوئه رفته کار
زندگی زیرا خداست زندگی همان که است جاوید زندگی از برخورداري زیست، دوباره
خدا زیرا آورد برخواهد سر دوباره او خدایی زندگی اما رفت. خواهد میان از شما خود
همچون دیگر…درست و است شده شما بهره ي جاوید زندگی و است. ابدي و جاوید
او واپسین روز در من و دارد ابدي حیات آورد ایمان من به «هرکه هستید. نامیرا خدا
وجود در که جاویدي زندگی کرد.» خواهم بلند دوباره را او خیزاند، برخواهم دوباره را

برمی خیزاند. دوباره را او است، شخص آن
یافت؟ راه آسمان به بود، کلیسا در بی آنکه می توان توصیف این با آیا حال، ١٦٩
آسمان به نمی توانید باشید. شده متولد دوباره اینکه مگر باشید کلیسا در نمی توانید
کلیسا در باشید، شده متولد دوباره اگر باشید. شده متولد دوباره اینکه مگر بروید
و باشید الهی کلیساي این از عضوي اینکه مگر بروید آسمان به نمی توانید پس هستید.

شوید. زاده آن در نو سر از اینکه مگر باشید عضو یک نمی توانید
شوید عضو نمی توانید شما بیاورم. بند را شما نفس کمی قولی به اکنون بگذارید و ١٧٠
خوشحال بابت این از باید چقدر حال، باشد. فراخوانده عضویت به را شما خدا اینکه مگر
پرجالل! شما…چه نام و هستید. مقدرشدگان پیش از عالم بنیاد از پیش اینکه از باشید،
بنیاد از «پیش کلیسا، دفتر [در] است.» شده ثبت بّره حیات دفتر در شما «نام هاي

است. مقدس کتاب گفته ي این عالم.»
دیگر و کاتولیک کلیساي تشّکل ها، سخنی به مقدس«ضّدمسیح» کتاب گفته ي به
حیات دفتر در عالم بنیاد از پیش آنها نام  که کسانی تمام زمین، «در سازمان ها و نظام ها

کرد.» خواهد گمراه را باشد نشده ثبت بّره
این آمد.» خواهند من نزد است، بخشیده من به پدر که آنانی فرمود:«همه ي عیسی

اوست. خود کار بلکه باشید داده انجام خود شما که نیست کاري این اوست. خوِد سخن
باب برگردیم، افسسیان به برسانیم. پایان به را موضوع دقیقه یک ظرف بیایید ١٧١
پولس حال، است. پولس از سخن اینجا در دهید. گوش این به کرد. عجله باید اول،
را مسیحیان اینجا در او برساند. کمال از بهتري درك به را کلیسا تا بود آن بر
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ببینیم. را شما دستان بگذارید دارند؟ حضور اینجا مسیحی چند می سازد. مخاطب

نیست. کودکان براي این پس خوب. بسیار تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
مخاطب هویّت به یک، باب حال، بخورند. گوشت می توانند که است کسانی براي

کنید. توجه
حکم با نه اسقف، حکم با (نه مسیح… عیسی رسول خدا اراده ي به پولس

تشّکل). یک
(به مقدسینی به شده) فرستاده (آنکه خدا…رسول اراده ي به
در و…ایمانداران می باشند افسس در که مقدسان) به یا تقدیس شدگان،

عیسی. مسیح
زمانی بوده اند. کلیسا در که کسانی می گوید؟ کسانی چه به خطاب را آیات این ١٧٢
[جماعت است؟ درست آیا هستید. او مبارك بدن در واقع در هستید، مسیح در که

هستید. کلیسا عضو آنگاه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
باد. شما بر خداوند مسیح و…عیسی خدا ما پدر جانب از سالمتی و فیض
ساخت مبارك را ما که مسیح عیسی ما خداوند پدر و خدا باد متبارك

عیسی. مسیح در آسمانی جاي هاي در روحانی برکت هر به
اُردن تا آنها داد؟ انجام را کار این چگونه بود؟ چه کار این انجام براي الهی ترتیب ١٧٣
در آسمانی جاي هاي در و بودند شده موعود سرزمین وارد چنین بودند. رسیده درست
روحانی» برکت هر به ساخت مبارك را «ما است. چنین بودند. نشسته عیسی مسیح
که برون خوانده شده جمع آن بیانی به کلیساست جایگاه در کالم، آموزه ي از سخن
جایگاه در نشسته ایم.» آسمانی جاي هاي در یکدیگر با «ما هستند. مسیح عیسی در
چه فراخوانده شدگان» «مقدسان، باشیم. شده زاده مسیح عیسی در هرگاه کلیسا،
متعددي مشکالت او بیاموزد. او به چیزي می تواند خدا که است کسی از سخن باشکوه،
آنها به شگرفی چیزهاي می توانست او کلیسا. این با نه اما داشت قرنتیان کلیساي با

خوب. بسیار دهد. یاد
ساخت مبارك را ما که مسیح عیسی ما خداوند پدر و خدا باد متبارك

هر… به
دارید؟ یاد به مرا آخر پیغام دو

عیسی. مسیح در آسمانی جاي هاي در روحانی برکت هر …به
چنانکه…

می سازد. شوکه را شما مورد این حال دهید. گوش
گذشته) زمان (فعل برگزید… او در عالم بنیاد از پیش را ما چنانکه

تألیف.] می گویند:«خیر.»-گروه [جماعت خواندم؟ درست بیداري»؟ واپسین «در
در عالم بنیاد از ببینید)…پیش را (اینجا عالم… بنیاد از پیش را ما چنانکه

باشیم. بی عیب و مقدس محبت، در او حضور در تا برگزید او
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ش-د-ه… ب-ر-گ-ز-ي-د-ه پ-ي-ش
همین به هم من و داد انجام او که می شود کاري از سخن هیچ. کرده ایم؟ چه ما ١٧٤
برگزید، را ما عالم بنیاد از پیش داد؟ انجام را کار آن زمانی برهه ي چه در می کنم. نگاه
بدن این عضو تا کرد ثبت خود کلیساي کتاب در خود، حیات دفتر در را ما نام هاي

باشم. ِسّري
عیسی وساطت به شویم پسرخوانده را او تا نمود تعیین قبل از را ما که

خود. اراده ي خشنودي برحسب مسیح
در باید بی گمان شوي، نائل امر این به بخواهی چنانچه گرامی، برادر است! باشکوه ١٧٥
کلیسایی؟ چگونه برمی گردد؟ کلیسا یک برداشتن براي او زیرا باشی کلیسا آن درون
مسیح، در مردن راه از بود؟ چنین این می شود چطور چین.» بدون یا بی لکه «کلیساي
از ساعت هر که خدا پسر خون کّفاره و او ِسّري بدن در روح القدس با گرفتن تعمید
کلیساست آن توصیف این اتهام» هرگونه از بري و «بی عیب می کند. کّفاره ما براي روز
را ما نام هاي و برگزید او در را ما خدا می باشد. چین» بدون و «بی لکه سخنی به که

نوشت. خود دفتر در
مسئله این آیا است…» شده ذبح بّره ي همان مسیح «عیسی مقدس کتاب اساس بر

جهان.» بنیاد زمان از شده ذبح «بّره ي ِکی؟ پس داد؟ رخ پیش سال نهصد هزار
در پیدایش، متن در مقدس؛ کتاب در رفته کار به واژه  ي «خدا»؛ که هنگامی ١٧٦
عبري در خدا یعنی نام این معنی به خدا…» ابتدا آمده:«در چنین ١ باب پیدایش
چون مفاهیمی و می شود نوشته الوهیم اله، اِل، صورت به واژه این می اندازیم. نگاهی
هیچ [قدوس] آن بر مقدم دربردارد. را برتر» تواناي و چیز هر از بی نیاز استوار، «خود
نداشت. وجود رطوبتی هیچ نبود. ستاره اي هیچ نبود. پیدا هوایی هیچ نیست. وجودي
هیچ نبود. هم مولکولی هیچ بود. نیافته هستی اتمی هیچ نبود. خبري هم جّوي هیچ  از
او ذات در صفات و جاوید. وجود آن بود، خدا نبود. پیدا [قدوس] آن از پیش چیزي
چنین او نبود. خدا آنجا او متن آن در الهی. صفت پدري، صفت نجات دهنده، صفت بود،
و «پرسته مفهوم به خدا [واژه ي] پس نبود. کار در پرستشی هیچ ولی بود خدا بود-او
تا بود او در صفاتش پس بپرستد. را حق که نبود کسی فضا آن در ولی است معبود»

هست. که هرآنچه شفادهنده، نجات دهنده، باشد؛ آن گونه
می خواهند عزیران از دسته اي حال، می شود. او آفریده ي نخستین از سخن پس ١٧٧
نخست مرحله ي در او بسازیم.» گفت:«انسانی خدا شوند. آگاه پیدایش از من روایت از
موافق  را گفتن:«آدم  با سپس شد. خدا آنگاه آفرید، خود پرستش براي را فرشتگان
را انسان که همین  سپس روحانی. انسانی آفرید؟ انسانی چگونه بسازیم» ما شبیه 
آدم سپس بسرشت. زمین خاك از را انسان پس سپرد. وي به را فرمانروایی آفرید،
بیماري ها گناه، نجات دهنده. سپس و خدا شد. نجات دهنده خدا که آنجاست و فروافتاد
از پیش او نیست. ناهمسو چیز هیچ  هللویا! شد. شفادهنده خدا آنگاه آورد، پدید را
خواهیم را جلسه این امشب ما که می دانست بود. آگاه چیز همه از جهان شکل گیري
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پشه چندین اینکه و می شناسد را بوده زمین روي بر حال به تا که پشه اي هر او داشت.
نامحدودي خداي است. آگاه آنها همه ي زدن هاي پلک شمار از و است نموده تولید
آن در شما نام که نیستید خوشحال امشب مگر آمین. است. آگاه چیز همه از است.

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ شده نوشته فرخنده دفتر
می پرورانم سر در زیبایی فکر چه

می نگرم، خون به آغشته بزرگ پرنده ي آن به
شده مکتوب نامش که می شود گفته

خدا. مقدس کالم صفحات در
شده اند، جمع دورش پرندگان دیگر

می شمرند. حقیر را او
حرف این گفت که شخصی با چیست؟ خون به آغشته پرنده ي آن از منظور ١٧٨
اطالق چیزي چه به مقدس کتاب در خالدار پرنده ي نیستم. موافق است، نادرست
نیست. اسرائیل منظور می شود، مطرح خصوص این در که ادعایی برخالف می شد؟

است. مسیح عیسی کلیساي منظور
از یکی سر می گرفتند فاخته  جفتی می کردند؟ چه گناه قربانی تقدیم هنگام
و می ریختند زنده جفت سر روي بر را آن و می ریختند را خونش می کندند را آنها
اطراف به بود شده رنگین مرده جفت خون به که حالی در جفت آن می کردند. رهایش
روي بر خون و بود. خونین می گشود، پر خود بال هاي با که هنگامی و می رفت زمین
قادرمطلق! خداي خداوند قدوس قدوس، می کرد:«قدوس، فریاد و می شد پاشیده زمین

قادرمطلق!» خداي خداوند قدوس قدوس، قدوس،
است الهی کلیساي خون، به آغشته بزرگ پرنده ي آن و بود. مسیح از نمونه اي این ١٧٩
شده خونین مسیح عیسی نجات دهنده، آن باخته اش، جان یار آن پربهاي خون با که
قدوس قدوس، برمی آورد:«قدوس، فریاد بال  زنان و می رود زمین سراسر به امروز و است.
نامم اینکه از شادمانم شادمانم. بسیار او، شناخت از آمین! قادرمطلق!» خداي خداوند
روي هیچ به آقا، خیر نیست، آنجا [نامم] نیکم کردار خاطر به است، آمده دفترش در
نام هاي خدا، رحمت و نیکویی وسیله ي به بلکه بود. نخواهیم آنجا خود نیک کردار با

شد. نگاشته دفترش در جهان بنیاد از پیش ما
اینجا در است؟ چگونه بود؟ چگونه دارد؟ ماهّیتی چه چیست؟ کلیسا شناسه ي  ١٨٠

شده اند. برون خوانی که است گروهی آن از سخن
متدیست ها، نه کاتولیک، کلیساي نه اسقف، یک نه مسیح. عیسی کیست؟ آن بانی

مسیح. عیسی کیست؟ کلیسا بنیانگذار آقا. خیر، وسلی. نه لوتر، نه
رستگاري. الهی، شفاي روح القدس، تعمید آب، تعمید توبه، چیست؟ پیغامش

آن. در شدن زاده با شویم؟ آن عضو می توانیم چگونه
مرده اند، مسیح در که «آنانی آقا. خیر، یافت؟ راه آسمان به آن بدون می توان آیا
مرده اند. مسیح در که کسانی بلکه دیگر کس هیچ نه-نه و می آورد.» او با را آنها خدا
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می گوید ٤ باب افسسیان گشت. بازخواهد مرده اند، مسیح در که کسانی جهت به عیسی
آنها خدا مرده اند مسیح در که می گوید:«آنانی است. ٤ باب غالطیان گمانم به که…نه.

می آورد.» او با را آنها خدا مرده اند مسیح در که آنانی می آورد. او با را
است. ِسّري بدنی از سخن می باشد، برون خوانده شدگان از گروهی کلیسا پس ١٨١
داد نوید را امر آن ظهور خویش مرگ از پیش او است. داده سامان را آن خود مسیح
مرا دنیا زمانی اندك از پس گشت. خواهم باز قلمرو این شهریار جایگاه گفت:«در و

نیست.» کاري دنیا پادشاهی با را شما دید. خواهید مرا شما اما دید نخواهد
عنوان به آن از و می برند سر به آن در مردم که سردرگمی و آشفتگی این چرایی ١٨٢
متبارك خدا می گوید:«خوب، یکی کرد. جستجو همین جا در باید را می شود یاد «بابل»

من…» سپاس، را خدا هستم. متدیست سپاس، را خدا هستم. مشایخی من باد،
که می دانم کجا از بس. و همین آمین. می باشم. مسیح  پیرو من سپاس، را خدا
این می کنید؟ مالحظه آیا بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات «این هستم؟ مسیح  پیرو
خود عضویت کارت نظرم به کن، صبر دقیقه نگویید:«یک شماست. شناسایی کارت
بسا چه باالست. آن من عضویت کارت ندارم. عضویتی کارت من خیر. گرفته ام.» را
براي دنیا.» پیدایش از گفت:«پیش چنین من به او اما کنم. گم را آن باشد اینجا اگر
کرد. صادر شناسایی کارت می  یابد، راه خدا ملکوت به هرکه براي همین طور و من
بسیار می شود. حفظ خوب ثبت دفترهاي آن رو این از می شود، نگهداشته آسمان در

من… شادمانم.
است چیزي برخالف ادعا این بودم.» خداجو من بودم. خدا پی در گفت:«من کسی ١٨٣
نه شماست، جستجوي در که خداست این واقع در است. آمده مقدس کتاب در که
می کرد:«اي فریاد عدن باغ در جستجوگرانه خدا باشید. خدا جستجوي در شما اینکه
این کجایی؟» می گفت:«خدایا، فریادکنان آدم که نیست این از سخن کجایی؟» آدم

کجایی؟» آدم، می گفت:«اي فریادکنان که بود خدا
چنین عزیزان شما براي مگر شادم. سراپا هستم، آن اعضاي از یکی اینکه از ١٨٤
بس بزرگ کلیساي این خاطر به تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت نیست؟
بزرگ کلیساي این به آیا داشتم. نگه طوالنی مدت براي را شما که ببخشید خرسندم.
بدن آن که دارید ایمان [«آمین.»] دارید؟ ایمان آن به آیا [«آمین.»] دارید؟ ایمان

[«آمین.»] است؟ ِسّري
پذیرش همان آن در عضویت براي بایسته کار تنها کاتولیک، عزیزان شما حال، ١٨٥
مشایخی ها، متدیست ها، باپتیست ها، شما است. الهی روح آن از تولد و مسیح عیسی
جانبداري پنطیکاستی ها از کنید فکر مبادا کنید. گوش اینجا به هستید، هرچه لوتري ها،
کامًال این دیگر. کلیساهاي همه ي مانند دقیقًا شده اند، بدر راه از پنطیکاستی ها می کنم.
حد. همین در می شوند. آن وارد اعتراف و نام نویسی حد در تنها هم آنها است. درست
می شوید، متولد روح در که هنگامی زیرا است. درست نیستند. برخوردار واقع در و
دارد کار و سر پسران عنوان به شما با خدا دیگر پس آن از و می شوید تازه اي خلقت
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هیچ که دارید تعلق تشّکل کدام به ندارد اهمیتی می کند. هدایت را شما خدا روح و
است این پرسش اما رفت. خواهد بین از که است دنیایی مؤسسه ي یک تنها ندارد…این
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت هستید؟ مسیح عظیم ِسّري بدن عضو شما آیا که
دعا براي را خود سرهاي لحظاتی که حالی در امشب باشد نیست، چنین اگر تألیف.]

کنید. دریافت را او کرده ایم، خم

خود دستان که هستند جمع این در عزیزانی آیا می کنیم، تأمل که حالی در اکنون ١٨٦
مرا امشب برافراشته ام، تو نزد را خود دست بگویند:«خدایا، که باشد کرده اند؟ بلند را
آیا خداوندا، کند. برخوردار آن از مرا که کن عطا تولدي من به گردان. کلیسا آن عضو
تشّکل هاي این از یکی به هرچند بشوم. کلیسا آن عضو می خواهم پس فراخوانده اي؟ مرا
را پلید روح هاي  راندن بیرون قدرت من بی بهره ام. تجربه  این از اما پیوسته ام زمینی
آن هنوز خداوندا، بود. خواهد ایمانداران همراه فرمودي تو که اعمالی همچنین و ندارم
تو یعنی خواهد…(خواهد ایمانداران] آیات[همراه این گفتی تو و نکرده ام. دریافت را

کن.» عطا قّوت من به خداوندا، می خواهی)

همه ي شما. و شما همین طور دهد، برکت شما به خدا دهد. برکت شما به خدا ١٨٧
عطا قّوت شما به و دهد برکت شما به خدا کرده اید، بلند را خود دستان که عزیزانی
اینکه از پیش آیا مسیح. عیسی کلیساي باشید، فرخنده کلیساي این عضو که نماید
خدا خواهر، دهد. برکت شما به خدا جوان، خانم هست؟ دیگري عزیز شویم، دعا وارد
می بینم. انتها آن در را شما دست بله. دهد. برکت شما به خدا دهد. برکت شما به
دست اینجا برادر، می بینم. را شما دست پسر، آقا دهد. برکت شما به خدا سو، آن
دختر یک آنجا، دخترخانم شما، به و دهد برکت شما به خدا بله. می بینم. را شما
خواهري کنید. بلند را خود دست فقط دیگري، عزیز دهد. برکت شما به خدا جوان.
می خواهم باشم. عضو یک «می خواهم دهد. برکت شما به خدا نشسته اید، آنجا که
زندگی در و رفته بتوانم تا گیرد قرار من بر او خون ساختمان، از خروج هنگام امشب
به خدا دهد. برکت شما به خدا انتها، آن پسر، آقا خداوند.» برآورم:«قدوس فریاد خود
که هست دیگري عزیز آیا کنید. بلند را خود دست دیگري؟ عزیز کند. عطا برکت شما

کن»؟ رحم من بر بگوید:«خدایا،

را سرود این که حالی در بیایید، مذبح پاي دعا جهت به دارید تمایل چنانچه ١٨٨
بیاورید]. [تشریف می خوانیم

بیا، خانه به بیا، خانه به
بیا؛ خانه به فرومانده اي، که تویی

و بیایید می کنم دعوت شما از ندارید، اطمینان خود وضعیت مورد در اگر ١٨٩
کنید. دعا

می کنیم: دعا که حالی در
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فرامی خواند، لطافت با و آرامی با را تو عیسی
می زند، صدا را من و تو

می نگرد، و است منتظر دروازه در که ببین
می نگرد. من و تو به

بیا، خانه بیا…به
بیا؛ خانه به فرومانده اي، که تویی

فرامی خواند، لطافت با و جدیت با عیسی
بیا! خانه به گناهکار، اي فرامی خواند،

کنیم. زمزمه را این اتفاق به بیایید
ما… باید چرا

تألیف.] می کند-گروه زمزمه برانهام [برادر
داشته تمایل که هست دیگري عزیز آمده اند. مذبح پاي دعا براي مسنی خانم ١٩٠

کند؟ دعا لحظاتی امشب و بیاید باشد
دارد، بخشش و رحمت او کرده ایم، گناه ما اینکه وجود با

من. و تو جهت به بخشش
بیا… بیا، خانه بیا…به

گرامی، دخترخانم هاي بروید؟ طرف آن کمی می توانید آیا عزیز، بچه هاي شما ١٩١
برو. طرف تر آن به کمی پسر، آقا بیاورید. تشریف اینجا

بیا، خانه به فرومانده اي، که …تویی
فرامی خواند، لطافت با و جدیت با عیسی

بیا! خانه به گناهکار، اي فرامی خواند،
بیا، خانه به بیا، خانه به

بیا، خانه به فرومانده اي، که تویی
فرامی خواند، لطافت با و جدیت با عیسی

…بیا! گناهکار، اي فرامی خواند،
کار چه رفت، خواهد بین از کشور ساعت همین در فردا که می یافتید اطالع اگر ١٩٢
از جدا چیز هیچ به نمی توان امروزه می بریم. سر به هولناکی روزگاري در می کردید؟
خدا که جانی چرا می خرید، جان به را خطر چنین چرا پس دوخت. امید چشم مسیح
چرا کنید؟ ریسک موردش در و انداخته خطر به را کرده خریداري خود پسر خون با
می دهید؟ دست از را چیز چه نمی کنید؟ تقدیم او به را خود زندگی کار این جاي به

شد. خواهید نائل چیز همه به
ندارم.» ایمان آن به من بگویید:«خوب، بسا چه ١٩٣

آمده مقدس کتاب در شما…؟ چرا هستید. جاهل شما که گفت مقدس کتاب خوب،
ولی می شد خوشگذرانی و خنده سرگرم غروب دم نداشت. ایمان آن به ثروتمند مرد که



شده٤٢ گفته کالم

چنین شخص آن مانند چرا بود. آورده در سر جهنم از زد، سر افق از آفتاب که هنگامی
نمی شوید؟ نزدیک مسیح به خود زندگی تقدیم براي چرا کنید؟ بازي خود اقبال با
می کنم. بسنده حقایق اعالم به نمی ترسانم. را شما نمی دهم. هشدار شما به بیایید…من
شما براي سودي چه زندگی بود. خواهید بازنده سراسر نشوید، زاده نو سر از چنانچه
چیزي یافتن براي چرا نیست. ناامیدي ها از باري کوله   جز چیزي گویی است؟ داشته

بیاویزید. دست است حقیقی که امري به نمی آیید؟ است، جاودانه که
هستند. اطراف این نفر چهار یا سه می خوانیم، سرود دوباره که حالی در ١٩٤

بیایید؟ دیگر یکبار نمی خواهید
فرامی خواند، لطافت با و جدیت با عیسی

بیا! خانه به گناهکار، اي فرامی خواند،
چنین با دوباره هرگز دیگر شاید شماست. جان بیا…بیا…(این

نکنید.) تجربه را حس این کیفیتی
می توانید جوان، پسران (شما بیا؛ خانه فرومانده اي…به که تویی
بله- بیاورید؟ تشریف باال این به بیایید، سمت این به همگی

بله.)
بیا…؟…) اینجا پسر، لطافت…(آقا با و جدیت با

بیا.) سمت این به اینجا از پسر، (آقا گناهکار اي فرامی خواند،
بیا! خانه به

بیاورید؟)…خانه، تشریف باال بیا…(نمی خواهید خانه به
به عزیز. پسر بیا، اینجا (به بیا خانه به فرومانده اي، که تویی
بنشین… من صندلی بنشین…؟…بر من صندلی بر بیا، اینجا

؟…)
فرامی خواند، لطافت …با عیسی
بیا… گناهکار، اي فرامی خواند،

می خواهید آیا نیست؟ کاري او با را شما دیگر آیا بپرسم: چیزي شما از می خواهم ١٩٥
بیاورید، برایم آب گفت:«کمی خواهید پیالطس همچون شما آیا باشید؟ رویگردان او از
شما دستان در می کنید. برخورد چنین شما می شویم»؟ جلسه این از را خود دست من
است. گرفته جاي شما ضمیر در شما. قلب در بلکه شما دستان در تنها نه دارد. قرار
را پیالطس عمل بشویید. را آن نکوشید کرد. خواهید زندگی آن با را خود عمر مابقی
رسید. خواهد خودکشی به شما کار روزي خود دستان شستن با کرد: خواهید تکرار

بیایید. اکنون نکنید. را کار این
مسیحی خوب برادران از نفر چند می کنیم، فراخوانی که حالی در دیگر. بار یک ١٩٦
می دانید که خواهرانی شما از کنید. همراهی را آقایان این خادمان شما بیاورند، تشریف
می آییم که حالی در بزنید. زانو بیاورید تشریف می خواهم کنید، صحبت مردم با چگونه

دهید. نشان آنها به را خود محبت کنید، دعا [خانم ها] این کنار در
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خانه، بیا…به خانه به
کنید.) هدایت را جلسه لطفًا نویل، (برادر

بیا؛ خانه به …فرومانده اي،
لطافت… با و جدیت با عیسی

بیا! خانه به گناهکار، اي فرامی خواند،
سرهاي اینک کنیم…؟…بیایید خم را خود سرهاي دعا براي همگی اکنون بیایید ١٩٧

کنیم. دعا و کرده خم را خود
برافروختن با روح که باشد پروردگارا، می آوریم. تو نزد را توبه گران این پروردگارا
به آن، از فراتر که باشد و آورد پدید درونشان در عمیق اشتیاقی عزیزان، قلب در آتشی
آنها براي و ریخت را خویش خون او شوند. نائل خود نجات دهنده ي مسیح عیسی دیدار

فرما. عنایت را این خداوند، آورد. پدید تازه خلقت هایی آنها از که باشد مرد،
بخشید. ما به را تو به درست ایمان حصول راه مقدس نگاشته هاي که می دانیم ١٩٨
داده اي. وعده چنین تو راند. نخواهی خویش از را می شوند نزدیک که کسانی می دانیم
باشد، داشته ایمان فرستادم آنکه به و دارد نگه مرا کالم است:«هرکه واقعی تو وعده ي
حیات به موت از بلکه ایستاد نخواهد داوري در هرگز و داشت خواهد جاوید حیات

است.» گشته منتقل
را این کن. عطا را این خداوندا، ببخش. خود روح از یکسان به پیران و جوانان به ١٩٩

طلبیدیم. او جهت به و عیسی نام در
بیا، خانه به …خانه،

خانه… به فرومانده اي، که تویی
فرا… لطافت با با…و عیسی

بیا! خانه به گناهکار، اي فرامی خواند،
باشید. دعا در دقایقی براي همه حال

تألیف.] می کند-گروه زمزمه برانهام [برادر
 کنند… اعتراف خود گناهان به آنها بگذارید
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