
خداوند بدن دادن تمییز

بنشینید. بفرمایید این… خیر. به عصر دوستان، سپاسگزارم. سولیوان برادر 
خوشحالم. مسیحی، خوب جماعت میان در و سقف این زیر امشب دوباره بودن از ٢
داریم باور کند. عمل دولتمندي به ما تصّور و توان از فراتر خدا شامگاه این در منتظریم

هست. خدا راستی به که
است. عالی بله، یافته اند؟ شفا گذشته شب جلسه ي در که می کنند حس نفر چند ٣
چندین هنوز گمانم به یابید. شفا شامگاهی جلسه ي همین در هم شما مابقی منتظریم
تنها دیشب زیرا نکرده پخش را آنها که گفت من به بیلی است. موجود دعا کارت
وارد دارند تمایل که کردند احساس عزیزان از برخی شاید و گرفتیم. را آنها از تعدادي
به فراخوانی براي را کارت ها آن از برخی شب طول در دیرتر شاید یا شوند. دعا صف

است… چیزي این این… کنیم. استفاده تمییز صف
افراد تنها امر این نمی شود. کسی شفاي باعث خود خودي به تشخیص و تمییز ٤
در باشند، خود شفاي پذیراي خویش، تفتیش از پس که می دهد قرار شرایطی در را
می کنید؟ مالحظه باشند. داده، انجام آنها براي پیش تر عیسی که کاري پذیراي واقع
یافتن شفا شیوه ي اما است مقدسی کتاب عملی زیرا نیکوست امري گذاشتن دست

نیست. امت ها براي
دخترش که… بود یهودي شخص یک که داریم مقدس کتاب در خصوص این در ٥
به رو شخص آن ُمرد. دختر آن سرانجام و بود مرگ آستانه ي در و بیمار سختی به
دست او بر و بیایی اینکه تمّنا است مرگ به مشرف و بستر در گفت:«دخترم عیسی

شد.» خواهد خوب او و بگذاري
چنین او و بود شده بیمار خادمش که بود هم امت ها از رومی یوزباشی یک اما ٦
دل بر رفتار این بگو.» سخنی فقط بلکه آیی من سقف زیر که نیستم آن گفت:«الیق

بود. کالم شنیدن خواهان تنها او بگذاري. دست او بر نیست الزم نشست. عیسی
فردي خود که داشت اذعان فرد این زیرا دارم. دوست را ماجرا این می بینید، ٧
«چنان یا کن» می گفت:«چنین کسی به چنانچه پس است. اختیارات و قدرت صاحب
عیسی خداوند در را قدرت-اقتدار همان او رو این از می داد. انجام را همان او کن»،
بگوید خود زیر دستان از یکی به تا بود بس همین که می دانست زیرا داد. تشخیص

ببرد. فرمان اختیار آن حکم به تا «بیا»، یا «برو»
خداوند قدرت فرمان حیطه ي در همه دردها و بیماري ها که می دانست او همچنین ٨
سخنی «تنها شود. حاضر آنجا دست گذاري براي خود که نبود نیازي بنابراین بود عیسی

داد.» خواهد ادامه زندگی به من خادم و بگو
نیافته ام.» اسرائیل در ایمانی گفت:«چنین چنین کرده، تحسین عیسی ٩
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ایمان همان آمریکایی ها ما که باشم روزي شاهد هستم زنده تا که دارم واثق رجاء ١٠
داد.» خواهد ادامه زندگی به من خادم و بگو سخنی تنها «خداوندا، باشیم. داشته را

هستیم… ما اکنون بود. خواهد پرجالل روزي چنین
فرصت اصًال گاهی شرایط چنین در و می گیرد فرا را وجودم عمق مسح گاهی ١١
برادر چون دیگري برادران وضعیتی چنین در نمی کنم. پیدا را مذبح پاي به فراخوانی

شد. خواهند کار این انجام عهده دار اینجا در عزیزم برادران دیگر یا سولیوان
را الهی شفاي کرده ایم. برجسته را الهی شفاي تنها ما که بگوید عزیزي شاید ١٢
را قالب ماهی به هیچ گاه شما کرد. تشبیه ماهیگیري به رفتن به نوعی به می توان
قالب در طعمه ربودن هنگام او و می دهید نشان را طعمه او به فقط نمی دهید. نشان
امري که پیداست می کند. پیدا مصداق الهی شفاي درباره ي مطلب همین می افتد. گیر
محق و اثبات را خدا بودن زنده آن پی در و کرده جلب خود به را نظرها که است
امر این هستید. خدا عالقه ي و توجه مورد که است این دهنده ي نشان و برمی شمرد
این و هست زنده اي خداي که درمی یابد او و می شود برجسته بی ایمان یک نظر در
حیطه ي وارد شخص آن ترتیب این به می گیرد. قرار رستگاري و نجات روند در چنین
است، همین الهی شفاي از هدف آري، می گیرد. بر در را او خدا و شده خدا نظارت

منظور. همین خاطر به صرفًا
دیگر و شده ضبط موارد و کتاب ها نوارها، از برخی که هستند عزیزانی اینجا ١٣
به زمینه همین در کوچکی کانون خودجوش صورت به آنها دارند، اختیار در را چیزها
را آنها از برخی باید و دارم خود براي را کتاب ها آن از شماري تنها ما… آورده اند. وجود
کتاب هایی مابقی، است. من جلسات به مربوط کتا ب ها این از تعدادي کنم. خریداري
یکی عنوان می کنم. خریداري لیندسی برادر از که هستند من زندگی داستان مانند
مربوط مورد چهار یا سه گمانم به و-و است. آفریقا از نبی بازدید کتاب ها از دیگر
هدف نموده اند، تهیه و جمع آوري را شده ذکر موارد عزیزان آن است. من جلسات به

است. پیغام پیشبرد بلکه نیست درآمد کسب
سر به دیرهنگام ساعتی در زیرا است مهم و خطیر امري پیغام اشاعه ي و ارائه ١٤
به اسفناکی شرایط در کلیسا و هستیم دوره پایان در ما. تصّور از بیش حتی می بریم
اشاعه  ي ما هدف است. مردم میان در آفتاب روشنایی پرتوافکنی ما سعی و می برد سر
که برسانیم جایی به را آنها می کنیم سعی بلکه نیست مردم میان در خود اعتقادات
اعضایی اینکه نه باشند داشته ایمان او به و کنند زندگی عیسی خداوند به نزدیک تر
بیشتر افراد کردن وارد ما هدف بلکه کنیم جا به جا دیگر کلیسایی به کلیسایی از را

کلیساست. به
است، کوتاه جلسه اي که عصرگاهی، جلسه ي براي را کالم اینکه از قبل اکنون ١٥
از بسیاري عزیزان زیرا داریم نگه را شما طوالنی زمان براي نمی خواهیم کنیم… باز
می کنیم صبر شب شنبه تا پس بازگردید. سرکار به باید و آمده اند اطراف شهرهاي
از قبل تا نیستید مجبور نیز یکشنبه و داشت. خواهیم نگه بیشتر را شما زمان آن و

بروید. یکشنبه مدرسه ي به نیم و نُه ساعت
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کنیم. دعا دقایقی براي و کرده خم را خود سرهاي بیایید
سرهاي و بیاییم تا داد دست که فرصتی براي سپاسگزاریم بسیار بسیار خداوندا، ١٦
یگانه آن عیسی، خداوند از که می دانیم و کنیم خم زنده خداي حضور در را خود
بطلبیم عیسی، خداوند پسرش، نام در پدر از هرآنچه که یافته ایم وعده  قدوس، پسر
دیدار حق با آییم فرادست عیسی خداوند نام به چنانچه داریم اطمینان پس می یابیم.
نام در است:«هرآنچه فرموده خود او زیرا شد خواهیم هم سخن حتی یا کرد خواهیم

کرد.» خواهد عطا را آن او بطلبید، پدر از من
حس زیرا شد خواهد عطا بطلبیم آنچه و می شنود را ما خدا امشب که داریم یقین ١٧
جهت این از است:«ندارید گفته جایی در خدا می طلبیم. را الهی اراده ي که می کنیم
آمده ایم اینک ما خداوندا، ندارید.» ایمان که رو این از نمی طلبید و نمی طلبید. که
تو بلکه انسان ها تنها نه ما باور به می دهی. جواب تو که داریم باور و داریم. باور چون
ما عرض داده اي. وعده چنین زیرا داد خواهی پاسخ که داریم یقین و می شنوي هم

شود. کرده اراده ات که است این
انجام اموري و گفته چیزي که باشد شبی و شود چنین امشب بگذار خداوندا، ١٨
به را تو نمی شناسد، خود نجات دهنده ي عنوان به را تو اینجا که گناهکاري هر تا  شود

بپذیرند. خود منجی عنوان
انتظار تمام اشتیاق با ولی نکرده اند دریافت را روح القدس که افرادي امشب باشد ١٩
برسند. خود کام به تو عنایت با فروافتد، چشمانشان از فلس ها که می کشند را ساعتی
روح القدس حضور که باشد سازد. پر را قلبی هر امشب روح القدس که باشد خداوند اي
فروریزد آنها از خرافاتی و شک هر که حدي به آید هیجان به افراد جان تا شود متجلّی

کند. ُمهر خدا ملکوت جهت به را آنها شده زندگیشان وارد روح القدس و
ما جمع در عزیزي هیچ دیگر جلسه پایان هنگام که کن عطا امشب خداوندا ٢٠
و بستري شدگان و بیمارستان ها در عزیزاِن ما یابند. شفا همه که باشد نباشد. بیمار
در خداوندا، دارند. نیاز تو رحمت به شدت به که نمی بریم یاد از را زندانیان همین طور

باش. آنها کنار
چیزهاي بگوییم:«امروز شاگردان چون مکان این ترك هنگام امشب که باشد و ٢١
اندورنمان در ما قلب هاي خود خانه هاي به رفتن هنگام که باشد و دیدم.» عجیب
چیزها این وعده ات حسب بر تا می کنیم توکل تو به ما، نجات دهنده ي اي بسوزد.
عیسی نام در را این است. اراده ات راستاي در همواره وعده ات و کنی. عطا ما به را

آمین. می طلبیم.
باب قرنتیان اول کتاب برویم، مقدس نگاشته هاي سراغ به امشب مایلید چنانچه ٢٢

می کنیم. شروع ٢٣ آیه ي از خواند، خواهیم را مقدس نگاشته ي از بخشی ،١١
در خداوند عیسی که سپردم نیز شما به آنچه یافتم خداوند از من زیرا

گرفت. را نان کردند، تسلیم را او که شبی
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که من بدن است این بخورید. بگیرید گفت، و کرد پاره نموده، شکر و
آرید. جا به من یادگاري به را این می شود. پاره شما براي

عهد پیاله ي این گفت، نموده شکر و شام… از بعد نیز را پیاله همچنین و
بکنید. من یادگاري به بنوشید، را این هرگاه است… جدید

ظاهر را خداوند موت بنوشید، را پیاله این و بخورید را نان این هرگاه زیرا
بازآید. که هنگامی تا می نمایید

بنوشد، را خداوند پیاله و بخورد… را نان ناشایسته طور به هرکه پس
بود. خواهد خداوند خون و بدن مجرم

.٢٩ آیه ي بیست… از بعد بخوانم را… خود متن می خواهم اکنون ٢٣

خداوند خون و بدن مجرم بنوشد… و بخورد ناشایسته طور به هرکه پس
بود. خواهد

خواندم. اشتباه کنید. صبر اکنون، ٢٤

تمییز را خداوند بدن می نوشد… و می خورد ناشایسته طور به هرکه زیرا
نمی کند.

نمی کند. تمییز را خداوند بدن اگر می نوشد و می خورد را خود فتواي …
چروکیده آن از قسمت هایی و شده ریخته مقدس کتاب این روي بر اشک  هایم ٢٥

است. شده
بدن دادن تمییز ما امشب مبحث عنوان حال، نمی کند.» تمییز را خداوند «بدن ٢٦

است. خداوند
با بلکه نمی شود معین می شنویم و می بینیم آنچه با ما ابدي مقصد است گفتنی ٢٧

می شود. بازشناخت و معین شنیده هایمان و دیده  ها از ما درك و تشخیص
درست آنها عمل نمی کرد. مباحثه خداوند شام در شرکت سر بر افراد آن با پولس ٢٨
خداوند خود جانب از فرمانی خداوند، شام در مشارکت زیرا نادرست. درکشان ولی بود
است خداوند بدن تشخیص و درك عدم معنی به ناشایستگی به برداشتن اما است
ربانی عشاء در شرکت وجود با مسیحیان آن دارد. اِشکال خود مسئله همین که
طرز زندگی. از سبکی هم است تجربه  هم مسیحیت نمی کردند. زندگی مسیحی وارانه
می گوید:«از پولس و می داد. ارائه اعترافشان از فروغی کم الگوي مسیحیان آن زندگی
چنین بیانی به و خوابیده اند» بسیاري و مریض اند و ضعیف شما از بسیاري سبب این

نداده  اند.» تشخیص و نکرده درك را خداوند بدن معنی آنها «زیرا ُمرده اند افرادي
مگر نداریم را مشارکت آیین در شرکت حق می خوانیم مسیحی را خود که ما پس ٢٩
براي مشارکت آیین در شرکت نداریم. حقی هیچ نکند. وارد ما بر ایرادي هیچ دنیا اینکه
می دهند. ارائه مسیحیت از درست الگویی و کرده زندگی پاك و درست که است کسانی
چیزي جعل و تقلید بر سعی شخصی که است این دارد وجود دنیا در که چیزي بدترین

دارد. وجود چنینی این بسیار موارد دنیا در امروزه و باشد داشته
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عتاب مورد آن انجام خاطر به قرنتیان که را سنگینی گناه همان تنها نه ما امروزه ٣٠
دادن تمییز بدون که هستیم آن  پی در بدتر بلکه می شویم مرتکب گرفتند، قرار پولس
همان خداوند بدن از منظور که پیداست و کنیم. جاري را خداوند فرمان خداوند، بدن

هستند. ایمانداران
می زنیم. دست کارهایی به خدا، کالم تمییز و تشخیص و درك از بی بهره ما امروزه ٣١
سنجیده خدا کالم با باید کار هر است. کاري هر انجام شرط تشخیص، که پیداست

شود. سنجیده خدا کالم با سراسر باید مسیحیان گفتار و کردار شود.
اعتماد کلیسا گفته هاي به بیشتر گهگاه ولی کرده اند تغییر مردم که البته امروزه ٣٢
کالم از بهتر جایگاهی در و درست تر کلیسا مردم اعتقاد به خدا. کالم به تا می کنند
است آن جایگاه در کلیسا مثال عنوان به و می دهد. تشخیص را ما سلیقه  ي خدا،
باور را سخن این مردم از بسیاري و است.» شده سپري معجزات بگوید:«روزهاي که
نگارنده ي که روح القدس درك از مقوله، آن از کلیسا درك آنها زعم به زیرا کرد خواهند
تشخیص و تمییز از ما ناتوانی در باید را وضعیت این چرایی پس است. باالتر است کالم

کرد. جستجو الهی امور
نو از اینکه جز بفهمد یا ببیند را خدا ملکوت نمی تواند گفت:«انسان یکبار عیسی ٣٣
پادشاهی تشخیص و تمییز از باشید نشده متولد نو از «تا دیگر عبارتی به شود.» متولد

ماند.» خواهید فرو خدا
را روح القدس تعمید تجربه ي که چون:«افرادي سخنانی با مردم بسا چه ٣٤
حتی یا کنند. مخاطب را ما نیستند.» بیش متعّصب «دسته اي واقع در پذیرفته اند،»
«غلتندگان را آن اعضاي و کلیسا شیطان تحریک به زیرا نیستند» خوشنام بگویند:«آنها
غلتنده ي یک حتی حال به تا ولی کرده ام موعظه دنیا سراسر در می نامند. مقدس»
است. زده خدا زنده ي کلیساي به شریر که است برچسبی این ندیده ام. هم مقدس
مسائل درك از آنها بی بهره اند. درست تمییز و تشخیص هرگونه از مردم اوقات گاهی

دارند. هراس
طبق می شد؟ خطاب دیوانه عمومی… انظار در ما خداوند خود که نمی دانید مگر ٣٥
دیوزده او است. زده سرش به مرد باال:«این رده  کلیساي بیانی به یا فریسیان ادعاي
را او اگر می رساند. را شعور» هرگونه از بودن «بی بهره دیوانه واژه ي است.» دیوانه و

خواند؟ خواهند عناوینی چنین با را شاگردانش بیشتر چقدر گفتند «دیوانه»
می گویند، جهل» یا «دیوانگی بدعت، که طریقتی گفت:«به اغربپاس به پولس ٣٦
هستم، او دست در دست گونه اي به امشب اینکه از می کنم.» عبادت را پدران خداي
نام «تعصب» مدرن کلیساي دید از که می کنم عبادت را خدا طریقی به شادمانم.
بدن درستی به افراد زیرا می شد نامیده بدعتگزار» «تعدادي زنده خداي کلیساي دارد.

بودند. نداده تشخیص را خداوند
«دیوانگی برچسب تشخیص، و تمییز امکان از مردم بودن بی بهره دلیل به امشب و ٣٧
بگویید من به بسا چه است. شخص دوباره ي تولد شرط، می شود. زده کلیسا به جهل» و
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اعتقادي هیچ خداست، وعده ي که الهی شفاي به تازه، تولد از بهره مندي وجود با که
باید هم من پس نیستید معتقد معاصر، مردم براي روح القدس تعمید به حتی و ندارید

شده اید. زاده دروغین روحی از که بگویم
فرزندان و شما براي است وعده این که است:«زیرا روح القدس خود گفته ي این زیرا ٣٨

بخواند.» را او ما خداي خداوند هرکه یعنی دورند که آنانی همه ي و شما
را دیگران ادعاي مردم می پذیرید. خاصی فکري چهارچوب در گونه اي به را این ٣٩
براي نادرست از درست تشخیص نیست. تشخیص روي از پذیرش این ولی می پذیرند

نیست. امکان پذیر آنها
از صحبت بلکه ما نه البته هستیم عالمه ما از بسیاري امروزه نظرم به ٤٠
خدا کالم است. نبوده عالمه ها از جمعی هیچ گاه خدا قوم است. عالمه ها از بسیاري

عاقل ترند.» نور فرزندان از جهان این در ظلمت می گوید:«فرزندان
نه هستند زرنگ  نه آنها بیانی به کرد. تشبیه میشان به را خود خاصان خدا ٤١
بر هرگاه بپذیرند. هدایت او از که باشد می دارد نگه را آنها چنین خدا فراست. صاحب
شد، خواهید خارج الهی چهارچوب از کنید ِسیر خود علم بر تکیه با تا می شوید آن

می شوند.» هدایت خدا روح به خدا «پسران مختارید. البته
می بریم. سر به عالمه ها سیطره ي زمانه ي در ما

انجام آزمایشی نیویورك در خواندید. روزنامه در را مطلبی همین جا پیش ماه چند ٤٢
این کرده، هدایت را آنها خداوند که کردند حس بی ادعا واعظ دو پیش مدتی و شد.
خداوند می دادند. تشخیص «ب» از را «الف» سختی به و بودند من مانند کمابیش افراد
براي انجیل موعظه ي مشغول و خریدند را ساختمانی آنها کرد. هدایت بوئري به را آنها
جز به رسید. راه از مکان آن خرید براي بزرگی شرکت شدند. خود فروافتاده ي برادران
بر مبنی داشتند مکاشفه اي آنها بود. شده فروخته زمین ها همه ي واعظان، آن ملک

داشتند. نگه را خود ملک پس است مکان آن در ماندن خداوند خواست اینکه
یک منظور این به کشاندند. دادگاه به را عزیزان این مقامات، که نپایید دیري ولی ٤٣
و کردند اجیر را گرینوال وکیل نام به روشنفکر غول هاي آن از یکی قولی به یا عالمه 
در عزیزان آن کنند. شرمندگی احساس و شده خجل شخص دو این تا کرد کاري او
مطرح ترین از یکی بود، عالمه یک او بودند. عاجز وکیل آن فاخر و شیوا بیان مقابل
بیان از زبانشان که بودند شده سردرگم بحث در چنان عزیز دو این نیویورك. وکالي…
دفاع گفت:«براي چنین کوبنده اي لحن با وکیل سرانجام بود. شده عاجز سخنی هر

می گویید؟» چه خود
تنها گفت:«آقا، و گرفت را دیگري دست و برخاست بی ادعا واعظان آن از یکی ٤٤

بگیریم.» را ساختمان این گفت ما به خداوند که است این می دانیم که چیزي
هیچ مورد این در کنید. مکث جا دادند:«همین پاسخ گرینوال وکیل جناب ٤٥

نمی شویم.» قائل خداوند براي جایگاهی
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یخی سرد آب هاي در کند گذر پل زیر از می کوشید که هواپیمایی بعد هفته دو ٤٦
جاي بود. مرگ حال در و می کرد تقال او افتاد، آب در گرینوال وکیل آنجا و فروافتاد.

باشد. طلبیده را خدا صحنه این در اگر است شگفتی
روح القدس مسح واسطه ي به واعظان آن اینکه وجود با زیرا شد؟ چنین چرا ٤٧
دهد. شخیص را خداوند بدن نمی توانست وکیل این می کردند، جاري را خدا خواست
تمام فروتنی در خداوند خدمت و عبادت ما نیاز بلکه نیست شدن عالمه ما نیاز
و زرنگی ذکاوت، و هوش همه آن وجود با آقا این است. خداوند بدن تشخیص و
کتاب گفته ي به می دانید چنانکه داشت؟ سرانجامی چه فرهیختگی و تحصیالت مکر،
اینکه تا شوید غرق دریا قعر در آویخته، خود گردن بر آسیایی سنگ است مقدس:«بهتر
استمداد فرصت کافی اندازه ي به آقا آن گمانم به برسانید.» آسیبی من مسح شده ي به

بود. نداده تمییز و تشخیص را خداوند بدن که دریغا اما داشت را خدا از
سراغ خود در که علمی و فضل وجود با آمریکایی ها ما آیا که عجبم در گاهی ٤٨
اوضاع از خیر؟ یا داریم را نادرست از درست تمییز و تشخیص براي کافی درك داریم
براي را نادرست از درست تشخیص قدرت دست کم که پیداست نوجوانان دادگاه هاي
این توجیه در روانشناسی استدالل هاي هرچند نمی کنیم اعمال خوب خود فرزندان

می شود. عنوان پدیده
پدر پیش پسري آقا اگر کرد. بیان را مثالی می توان دست این از مواردي براي ٤٩
تو نظر بگوید:«پدر، داده، تکان را خود سر فریادزنان و بکوبد را خود پاي و برود خود
صحبت بازي اسباب یک از برانهام [برادر می خواهم.» مسابقه ماشین نیست. مهم برایم

آمریکاست. در آشنا صحنه ي یک این تألیف.] می کند-گروه
می خرم.» برایت پسر خوب دهد:«بسیار پاسخ پدر و

چیست؟» کارت این بگویید:«دلیل پدر این به می توانید آیا
دارم.» دوست را او «زیرا

ازدواج او شد، خواهد بزرگ پسرتان آقا روزي که باش داشته یاد به را این پدر، اي ٥٠
پسري چنین با که برسد همسري فریاد به خدا داد. خواهد خانواده تشکیل و کرده
چنین می گیرد. پیش در را روشی هر خود خواسته ي به رسیدن براي که می کند زندگی
این نمی گویند. محبت کار این به پس نمی دهد. تشخیص نادرست از را درست فردي
بی مهري همان چوب «بازداشتن است. حق مقدس کتاب است. محض جهل و نادانی

است.» فرزند به
دارد. را رول اند راك به رفتن تقاضاي و می رود خود مادر سراغ به کوچک فانی ٥١
صدالبته و می کنی.» ظلم من حق در داري تو «مامان ندارد. اجازه او که می گوید مادر
دسته اي گیر او برود. می دهید اجازه او به نهایت در و دارید دوست را فانی شما که
شده غنچه  لب هاي با دختر آن پا؛ و سر بی افراد قولی به می افتد، اوباش و اراذل
به خدا نیست.» آنجا به رفتن در می گوید:«خطري شما به دروغ به و آمده رنگین و
از درست تشخیص عدم مسئله کند. رحم می کند، ازدواج دختري چنین با که مردي
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را نادرست از درست خود، خویشاوندان براي نمی توانیم که پیداست است، نادرست
دهیم. تشخیص

نداریم را خود بدن  براي نادرست از درست تشخیص توان گاهی توصیف این با ٥٢
است، نادرست و درست خود بدن براي آنچه تشخیص در ما خداوند. بدن به رسد چه
سالیان و ماه ها و ماه ها متوالی، هفته هاي متمادي، روزهاي دانشمندان مانده ایم. فرو
با آنها می دهند. ارائه فراوانی نوشته هاي و می کنند کار خود آزمایشگاه هاي در سال
مردم آگاه سازي براي گسترده طور به سرطان» از چون:«پاکتی هشدارآمیزي عناوین
استعمال خاطر به امسال آمریکایی نفر هزار چند و هفتاد و دویست عزیزان، می کوشند.
می کشید. سیگار باز حال این با که شگفتا داد، خواهند دست از را خود جان دخانیات
به که رسد چه ناتوانید خود بدن  به مربوط مسائل بازشناخت از پیداست چنانچه پس

باشید. داشته را خداوند بدن و روح القدس بازشناخت توان تنهایی
ساخت منتشر خود پژوهش هاي پی در دانشمندي پیش چندي که مقاله اي آیا ٥٣
به ابتال شانس بلکه سرطان زاست تنها نه کشیدن گفت:«سیگار او کرده اید؟ مطالعه را

می دهد.» افزایش درصد پنجاه را دیگر بیماري هاي
من به دخانیات] استعمال [از سختم انتقاد شنیدن از پس خانمی اواخر همین ٥٤
را یادداشت این رسیدید خانه به گفت:«وقتی پس بود. سیگاري خانم آن شد. نزدیک

است. جیبم در نوشته اش بخوانید.»
برداشتم را یادداشت آن پس می خوانم.» را آن االن همین دادم:«سپاسگزارم. پاسخ ٥٥

شدم. مطالعه  سرگرم و
بتازد. دخانیات استعمال به منبر پاي که نیست مؤدبانه خادم یک گفت:«براي او ٥٦

ندارد.» ارتباطی هیچ شما به
است.» من وظایف از نادرست مسائل دادم:«تخطئه ي پاسخ ٥٧

اینجا کند؛ رحم ندارند را راستی و حق بازشناخت توان که واعظانی به خدا ٥٨
جماعت نیازهاي روح القدس یاري به نمی توانند که است واعظانی از دسته آن منظورم
روح القدس هیکل بدن گفت:«این چنین راستا همین در خدا دهند. تشخیص را خود
سیگار ضد به باید پس ساخت.» خواهم ویران را آن سازید، بی حرمت را آن اگر است.
مشکل می کشند. سیگار خود واعظان از بسیاري که اینجاست در مشکل کنیم. صحبت
چون دارند هراس کنند، مطرح جمع در را مسئله این اینکه از پس همین جاست.

رفتند. بیراهه به خود زمینه این در می دانند
دوم به است اشاره اي انگلیسی متن [در درست.» تقسیمبندي درست، «تشخیص

تألیف.] دارد-گروه تأکید کالم درست تقسیمبندي بر ١٥:٢که قرنتیان
این با است.» که:«مضر می گویند مشروبات و ویسکی درباره ي پیداست چنانکه ٥٩
می خوانید که روزنامه هایی در بیلبردها، همه ي در تلویزیونی، برنامه هاي در وجود
دیده است، آن نوشیدن حال در که جذاب زنی همراه آبجو بطري یک از تصویري
از پس کمی دارد جا ولی است. روند آغاز می شود، داده نشان شما به آنچه می شود.
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شیوع به شدت به مسئله این می شود. مسموم آنها ذهن کنید. نگاه زنان همان به آن
میان در غیراخالقی امور رواج باعث امر همین و می زند. دامن روانی ناهنجاري هاي

می شود. جوانان
کم حد در را می کنند:«مشروب تکرار و موعظه چنین امروزه کلیساها حتی و ٦٠
و پدر به همین طور و جوانان به خانه فضاي در دارد. واقعیت این می دانید بنوشید.»
به صورت هر به آنها بنوشند. مشروب فرزندانتان دهید می گویند:«اجازه آنها مادرهاي
مشروب خواري در که دهید یاد آنها به خود پس شد خواهند کشیده مشروبات سوي
به خدا نیست. درستی کار می کند. محکوم را امر این مقدس کتاب کنند.» پیشه اعتدال
درست تشخیص قدرت که کسی به ندارد، آن از بیشتري درك که کلیسایی یا شخص

می بریم. سر به وحشتناکی روزگار در ما کند. کمک ندارد، را نادرست از
است. خداوند» بدن «تشخیص از سخن

گرفته اند، پیش در کلیسایی جماعت میان در و کلیسا در ما زنان امروزه که روشی ٦١
تن بر کوتاه شلوارك هاي و غیراخالقی نامناسب لباس هاي آنها از بسیاري است. شرم آور
همین من به مردم از بسیاري البته گفت، من به خانمی است. گناه آلود بسیار می کنند.
برداري.» دست مورد این در کردن صحبت از است بهتر گفت:«بیلی، او زده اند، را حرف
گفت. خواهم را حقیقت ولی کنم موعظه باشم مجبور وظیفه حسب بر شاید آقا. خیر،
تألیف.] می زنند-گروه دست  [جماعت است. حقیقت عین است. درست است. درست

است. گناه آلود و اشتباه کار این سپاسگزارم.
می کنم.» تن بر شلوار من نمی پوشم. شلوارك گفت:«من من به که بود خانمی ٦٢

از زنان براي مردانه لباس پوشیدن مقدس کتاب طبق است. بد دادم:«این پاسخ ٦٣
دارد. حقیقت این است.» مکروه خدا دید

نمی شود.» تولید دیگري لباس هاي این، از می شود:«غیر آورده بهانه اي چنین و ٦٤
دارد. هم خوبی فروش و می شود تولید خیاطی چرخ هنوز اما

چه شد. خواهد محسوب زناکار داوري روز در می کند تن بر لباسی چنین که زنی ٦٥
گفت:«هر عیسی اما باشید. پاك سوسن یک مانند خود نامزد و همسر به نسبت بسا
در شاید است.» کرده زنا او با خود دل در دم همان اندازد، شهوت نظر زنی به کس
خود می کنید تن بر نامناسب لباس وقتی اما باشید. نداده انجام نادرستی کار هیچ عمل
هستید. مقصر شما و باشد زنا ارتکاب پاسخگوي باید او و می کنید عرضه مرد یک به را

است. برانگیز تأسف
را خود موهاي زنی می گوید:«اگر مقدس کتاب می کنند. کوتاه را خود موهاي ٦٦
می سازد.» انفصال به مجاز را شوهرش و می گیرد قرار انقطاع موقعیت در کند کوتاه
است؟ درست است.» ساخته رسوا را خود سر زن که:«آن گفت خدا بی وفاست. او زیرا
تندي سخن می دانم است.» زن سر مرد «و تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت

داریم. نیاز تشخیص به ما ولی است
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را خدا کالم است. حق کالم داریم. نیاز خدا کالم راه از امر این تشخیص به ٦٧
یا دیگران تفکر طرز نمی توانیم هیچ روي به  است. درست همواره خدا کالم برگیرید.
آنچه با باید دهیم. قرار تشخیص مالك را روانشناسان سخنان یا روشنفکران، گفته هاي
از که کالمی هر به بلکه می کند زیست نان محض نه «انسان رویم. پیش فرموده خدا

می شود.» صادر خدا دهان
و مریض اند و ضعیف بسیاري خداوند، بدن تمییز و تشخیص عدم سبب «به ٦٨
واپسین شده اند.» دچار روحانی مرگ به عبارتی به ُمرده اند یا خوابیده اند بسیاري
کلیسا بر که بالیی واپسین ترتیب همین به بود. مرگ آمد، فرود مصر بر که بالیی
برخورداري ماست، امروزي نیاز روحانی بیداري پس است. روحانی مرگ می آید، فرود

است. روحانی بیداري یک مستلزم تشخیصی چنین از
باشند. داده انجام خوبی نّیت و قصد با را کار این مردم بسا چه ٦٩

داد سولفوریک اسید خود بیمار به پیش چندي جنوب اهل پزشک آن مرد، آن ٧٠
داده انجام درستی کار خودش زعم به هرچند داشت. خوبی نّیت او کشت. را او و
درستی به را آقا آن نیاز مورد داروي او داشت. ضعیفی تشخیص پیداست ولی بود

بود. نداده تشخیص
نیمه و خیس گربه ي بچه  یک به خیابان از عبور زمان در که دخترکی آن مانند ٧١
تا گذاشت فر داخل را گربه و کرد باز را فر در و گرفت را گربه دختر آن برخورد. زده یخ
با هم ما چرا… بود. ضعیف تشخیصش پیداست اما داشت خوبی قصد هرچند شود. گرم

پخت. خواهیم را گربه بچه خود روشنفکرگرایانه ي تشخیص هاي و بی دقتی چنین
هستیم. دنیا حمالت آماج اینک می آورند. یورش ما بر کمونیست ها اینک

هستند خود اختالف هاي درگیر «آقایان هستند. فروپاشی حال در ما کلیساهاي ٧٢
مجادله و بحث نبرده اند.» بویی ایمان آن از پیداست چنانکه می  کنند، جدا را خود راه و
در دست شویم، متحد هم با باید است. شده همه گیر جزئی بسیار آموزه هاي سر بر
فرستد باز را روح القدس خدا تا بطلبیم و بگیریم روزه و کنیم دعا یکدل به هم دست

شود. پیدا ما در روحانی تشخیص آن که باشد
می بریم سر به خداوند بازگشت سایه ي در ما است، رسیده خود انتهاي به زمان ٧٣
آنچه از دیرتر است، دیرهنگام اکنون هم است. ناتوان امر این بازشناخت از کلیسا ولی

می کنیم. فکر
می شد! برپا میدلتون در آتشی امشب برخیزد، مردگان از پولس بود ممکن اگر ٧٤
می انداختند. زندان به وحشی» مرد یا دیوانه «یک همانند سپیده دم از پیش را او ولی
نزدیک زمان که می شد روشن روح القدس از پر مرد آن بر کنونی، وضعیت مشاهده ي با
که باشد افتاد خواهند زندان به آنها یا داد خواهد رخ بیداري بی گمان پس است، شده

است. درست کنند. گوش او به
«در می کند. بیان را امر همین مقدس کتاب و است عیسی گفته ي این حال ٧٥
رخ زمین روي بر شگفتی  و آیات خداوند، بازگشت از پیش درست واپسین، روزهاي
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آموزشی، برنامه هاي انواع و الهیات وجود با کلیسا پیداست چنانکه ولی داد.» خواهد
است. ناتوان امور این بازشناخت از که حدي به است ُمرده تحصیلی و تعلیمی

تمییز را آسمان صورت نگفت:«می توانید چنین خود زمان کلیساي به عیسی مگر ٧٦
مرا روز می شناختید مرا اگر دهید. تشخیص را خود زمان عالماِت نمی توانید اما دهید

بازمی شناختید.» نیز
گاهی بسیار… ما نمی دهند. تشخیص را آن ولی است فرارسیده کلیسا رهایی زمان ٧٧
کسانی تمام شامل امر این بیانی به می کنیم، صحبت کلیسا کل درباره ي است. اشتباه

می دانند. مسیحی را خود که می شود
نجات افراد و دهد رخ روحانی امور و کرده شروع را حرکتی می تواند خدا هرچند ٧٨
امر آن از می دانند مسیحی را خود که نفر هزاران باز ولی شوند پر روح القدس از و یافته
از دسته اي آنها پدیده، آن مسئله! آن گفت:«ولی خواهند و شد خواهند رویگردان الهی

نیستید. برخوردار روحانی تشخیص از که است واضح پر هستند.» مقدس غلتندگان
امر هر در است. شده نوشته مقدس کتاب در روح القدس عملکرد هر ٧٩
ما تشخیص درستی روش این با دهید. قرار سنجش مالك را مقدس نگاشته هاي

می شود. بازشناختنی
امر آن به است.» همان ابد تا و امروز دیروز، مقدس:«عیسی کتاب اذعان به اگر پس ٨٠
که که:«کارهایی باشد گفته عیسی خود اگر مقدس… کتاب اگر می آورم. ایمان مقدس
کتاب اذعان به اگر و می آورم. ایمان آن به داد.» خواهید انجام نیز شما می دهم انجام من
ما خداي خداوند که افرادي تکاتک براي نسل هاست، همه ي براي مقدس:«روح القدس

شود. امر این جایگزین می تواند دادن دست یک که کرد نخواهم باور بخواند.»
را شگفتی ها و آیات همان او پس می آید، فرود که روح القدسی همان دارم ایمان ٨١
زمینه این در که شاهدي بهترین و می کنیم دریافت را روح القدس ما می سازد. نمایان

می خرد. جان به را خدا کالم ما روح که است این داریم
با و شده ایم پر روح القدس از که هستیم مدعی و می دانیم مسیحی را خود اگر ٨٢
براي می گوید:«آن ما روح باز اعصار سراسر ایمانداران روح القدس تعمید دیدن وجود

است. درست هستید. اشتباه در پس بود.» دیگري عصر
ولی است همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی مقدس، کتاب اذعان به وقتی ٨٣

دارد. وجود اِشکالی جایی است.» رفته او است. ُمرده او می گوید:«نه، ما روح
همواره کرد. خواهید نیز شما می کنم من که گفت:«کارهایی چنین خود عیسی ٨٤
پس باشد نداشته قبول را امر این ما روح چنانچه بود.» خواهم شما با عالم انقضاي تا

هستیم. بی بهره روح القدس از
شناخت پس می گوید. «آمین» خدا نگاشته ي واژه ي واژه به روح القدس زیرا ٨٥
روح القدس که پیداست ولی می شود کالم از شدن شما دور باعث علمتان از برخاسته

کرد. خواهد را کار این یقین به او گفت. خواهد «آمین» خویش کالم به
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درونش در بتواند که می شود کسی جویاي و طلب در تمام اشتیاق با خدا آري، ٨٦
است. چیزي چنین پی در مشتاقانه او گزیند. سکنی

تصّورپذیر آیا برسانید. انتها به را الهی لطف گنجینه ي می توانید که کنید فکر مبادا ٨٧
خود به آرام اقیانوس میان در سانتیمتري یک کوچک ماهی یک که است انگاشتنی و
پس شود»؟ تمام مبادا کنم خودداري بیشتر آب نوشیدن از است که:«بهتر بگوید
محض نادانی در برسانید انتها به را خدا نیکویی هاي می توانید که می کنید تصّور چنانچه
الهی وعده ي هر به شود.» کامل شما شادي تا بطلبید فراوانی «به پس می برید. سر به

شماست. آِن از باشید. داشته ایمان
به افراد واپسین روزهاي گفتند:«در چنین دیگران و دانیال چون عتیق عهد انبیا ٨٨

وعده هاست. از یکی این کرد.» خواهند بزرگی کارهاي خویش خداي شناخت برکت
است. روانشناسی گفت:«این خواهند بزرگ کارهاي دیدن از پس عالمان ولی ٨٩

است.» دیوها کارهاي از است. ذهنی تله پاتی
تشخیص همین جا است.» حق این می دهد:«آمین، پاسخ چنین روح القدس اما ٩٠

می کند. پیدا مفهوم درست
این از عیسی گفته ي داد. وعده راستا همان در هم عیسی دادند. وعده را این آنها ٩١
آن از بزرگتر حتی کرد، خواهید نیز شما می دهم انجام من که است:«کارهایی قرار

می روم.» خود پدر نزد زیرا کرد خواهید
فرو کلیسا واپسین روزهاي کرد:«در اِخبار چنین روح القدس واسطه ي به پولس ٩٢
آمد خواهد پدید سخت «زمان هاي می شود نفر میلیون ها از صحبت اینجا افتاد.» خواهد
می دارند؛ دوست خدا از بیشتر را عشرت که بود خواهند مغرور و تندمزاج مردمان زیرا

بود].» [خواهند نیکویی از متنفر و ناپرهیز غیبت گو، کینه دل،
هستند.» کمونیست ها اینجا در بگویید:«منظور بسا چه

کنید:«صورت نگاه پایین آیه ي به دارد جا است. مسیحی نما فرد از صحبت اینجا اما ٩٣
نیست. خبري روحانی تشخیص از می کنند.» انکار را آن قّوت لیکن دارند دینداري

دریچه ي از مسائل شما، بر روح القدس گرفتن قرار و روحانی تشخیص سالح به ٩٤
خدا کالم هر به روحانی درك و تشخیص آن شد. خواهند سنجیدنی شما براي روحانی

می گوید. «آمین»
روزگاري چنین در اینک هم بود. داده خبر را روزگاري چنین آمدن پیش، از پولس ٩٥
می شود. حمله ما به نزدیک از است. یافته عینیت اکنون هم مسئله این می بریم. سر به
به آن صداي جانب هر از می آید. چشم به کنیم نگاه که همین آمده اند. ما بر قولی به

می آید. گوش
سخن کند. نزدیک هم به را ما باید امور این وجود کنیم؟ چه اوصاف این با پس ٩٦
موعود روز آن می بینید که هنگامی و شوید جمع یکدیگر است:«با چنین مقدس کتاب
و باشیم پی در پی بیداري هاي ظهور شاهد باید پس کنید.» چنین بیشتر است نزدیک
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می شود. برپا و بر افروخته کانون ها، و کلیساها در فراگیر شکل به خدا جالل آتش چنین
«با همه کلیساها که می آید پیش فضایی در این است. بزرگ گردهمایی یک از سخن
فراموش را خود بشري پرداخته ي ساخته الهیات و آیند» گردهم هماهنگی و یکدلی
فریاد خدا درگاه به روحانی تشخیص و آسمانی نیروي از برخورداري براي چنین و کنند

برسد. فرا ساعتی چنین که است این ما نیاز کنند.
کیفیت از عیسی است گفتنی کردم، اشاره آن به گذشته شب جلسه   ي در چنانکه ٩٧
باشد. امکان پذیر ما براي واپسین روزگار بازشناخت تا گفت سخن روزگاري و روز
پسر بازگشت زمان بود لوط ایّام در که گفت:«همچنان چنین راستا این در عیسی
لوط ایّام در که «همچنان جمله این اکنون بود.» خواهد منوال همین بر نیز انسان
نمونه اي حکم در لوط که است یادآوري جاي است؟ بازشناختنی شما روح براي بود»
اوضاع و انحراف. بود؟ چه سدوم گناه خوب است. اثبات قابل ادعا این آمریکاست. از
گریبان گیر انحراف که شده اند کشیده تباهی به چنان زنان و است چنین ما آمریکاي

است. شده مردان
یکی و بودم. مسیحی بازرگانان مجمع خدمت در آنجلس لوس در پیش هفته چند ٩٨
و است:«انحراف گفته چنین تحلیلگري دیدم و برداشتم را آنها یادداشت کاغذ هاي از

است.» یافته افزایش درصد بیست گذشته سال در همجنسگرایی
بود.» سدوم روزگار در که بود:«همچنان گفته عیسی

مانند که پسران کردن جدا براي گذشته از بیشتر جنایات با مقابله نیروي و پلیس ٩٩
زنان گریبان گیر پدیده این است؛ افتاده تکاپو به می کنند، زندگی هم با شوهر و زن
روحانی تشخیص نبود امر این دلیل و رفته اند بیراهه به ذهنی نظر از است. شده هم
یک با بودن از نمی توانند است. شده خالصه پلیدي و شهوت رانی در چیز همه است.
و می کنند زندگی هم با آنها نمی کنند. هم ازدواج باشند. داشته رضایت احساس نفر
و بود خواهد چنین واپسین روزگار اوضاع عیسی گفته ي به می شوند. منحرف سرانجام

است. مشاهده قابل امر این اکنون هم
گمانم به باشید. داشته یاد به را سدوم روزگار وضعیت هم شما دارد جا پس ١٠٠
بیشتر اسکافیلد، دکتر موافقید. موضوع این با مقدس کتاب پژوهشگران و خادمان شما
باره این در دیگران و کشور این برجسته ي پژوهندگان از بسیاري و فولر چارلز عالمان،
که حالی در است. روحانی کلیساي سخنی به یا روح نمایانگر ابراهیم هستند. رأي هم
سدوم فضاي در او است. محسوسات بند در قولی به و جسمانی کلیساي نمایانگر لوط
آن با ولی درونی عدالت و پارسایی وجود با او آري، بود . گناه فضاي در عبارتی به یا

داشت. اختالط فضا
موعظه براي هستند عالمه ها شمار در که واعظان از تن دو باشید، داشته  یاد به و ١٠١
اعالم آري، کردند. کوري دچار را مردم تنها نکردند، معجزه آنها شدند. سدوم وارد
و دارند ویژگی چنین گراهام بیلی بزرگ جلسات می سازد. کوردل را بی ایمانان صلیب

می شوند. گذشته از بدتر پس می شوند. دچار کوردلی به مردم
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خورده گوشتان به حتمًا که کرد اشاره نکته اي به گراهام بیلی پیش هفته چند ١٠٢
بزرگ جلسه ي آن در که پارك هایی همان از یکی از ناگزیر خود خانم همراه به او است.
دیدگان برابر در زنان و مردان فضا همان در چون آمد بیرون بود، کرده برگزار بیداري

بود. شده بیداري زمینه ساز مکان آن در او می کردند. برقرار جنسی رابطه ي همه
هرچند تغییر شرِط کرد. نخواهد دوا را درد این اندیشه ورزي بود؟ کارساز هیچ ولی ١٠٣
اتفاق این ولی است آسمان از مقدس آتش و الهی خشم آمدن فرود دنیا، در اندك
فرجام در اینک اینکه از غافل هستند بزرگ اتفاقی راه به چشم مردم افتاد. نخواهد
امت ها کلیساي به نشانه ها واپسین اینک است. شده آغاز پیش تر که هستید روندي
خواهند تجربه را مقدس امر آن کلیسا، شدن برگرفته از پس یهودیان است. شده داده

هستیم. امت ها عصر پایان در پس کرد.
کنم. اشاره نکته اي به باید و رسیده ایم جلسه پایان به اکنون

را روحانی کلیساي و است مسائل این پشت شخصی چه که کرده اید توجه آیا ١٠٤
چنین و است) غریبه شخصی از (سخن کرد پشت خیمه به او می سازد؟ مخاطب

کجاست؟» ساره گفت:«همسرت
است.» خیمه درون داد:«او پاسخ [ابراهیم]

و کرد.» خواهم تفقد تو از تو، به خود وعده  ي حسب بر ابراهیم، فرمود:«اي پس ١٠٥
خندید. خود دل در [خیمه] داخل سارا او…
خندید؟» سارا «چرا پرسید؟ فرشته آن

نیز انسان پسر بازگشت زمان بود، سدوم ایّام در که گفت:«همان طور چنین عیسی ١٠٦
تنها خدمتی چنین چرا که شدید متوجه شدید؟ متوجه آیا اکنون بود.» خواهد همچنان
آیا تألیف.] می دهند:«آمین.»-گروه پاسخ [جماعت است؟ تاّم انجیل به باورمندان براي
همین به و شده ام تربیت باپتیست جماعتی در خود من می گیرد؟ نشأت کجا از می بینید
شد، طنین انداز قلبم در ندایی که هنگامی ولی شدم. باپتیست میسونر واعظ یک ترتیب

ساخت. متجلّی من بر را امر خدا و بازشناختم را خدا کالم
چنین به کس هیچ می شوي. مقدس غلتنده ي یک هم تو می گفتند:«بیلی، من به ١٠٧

کرد.» نخواهد گوش چیزي
کتاب در خدا خود وعده ي طبق پس باشد خدا جانب از بود:«اگر چنین پاسخم ١٠٨

است. درست دهد.» گوش آن به که داشت خواهد را کسی او مقدس،
تشخیص را می بریم سر به آن در که عصري دهیم، تمییز را خداوند بدن بیایید ١٠٩
باشد درست امر این اگر آمد. خواهد ما سراغ به روحانی مرگ نکنیم چنین اگر دهیم.
خداوند بازگشت نشانه ي واپسین اینک و ماست با روح القدس که است معنی این به پس
درست باشید داشته یاد به خداوند… بازگشت از پیش درست و است یافته نمود ما نزد
پیش ساعت چند تنها بله، شد، متجلّی نشانه اي شود، آتش طعمه ي سدوم آنکه از پیش

بسیاري… امروزه باورم به شود. آتش طعمه ي آنکه از
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شنیده اید. را گفت آمریکاییان به خطاب پیش چندي خروِشچف که سخنی همگی ١١٠
معمولی درك حداقل داشتن با اینجاست. اظهاراتش خوانده اید. روزنامه در را مطلب آن
اصطالح به را خود هیکل بی گمان پس هست خدایی گفت:«اگر او فهمید. را آن می توان
پاکسازي دارید سراغ که سرمایه  داري صراف هاي وجود از را آن و کرد خواهد خانه تکانی
که رسیده جایی به کار دارد. حق او می دانید؟ را سخن این معنی هیچ کرد.» خواهد

می کند. باز تهدید به زبان فریبکار و دیوصفت و بی دین شخصی
این به نسبت بی اعتنایی با پس می برند، سر به غفلت خواب در مردم وجود این با ١١١
را وضعیت این چرایی می دهند. ادامه خود مشروب خواري و گناه آلود کارهاي به مسائل

است! عجیبی روزگار کرد. جستجو خداوند بدن روحانی تشخیص عدم در باید
جانبداري قصد روي هیچ  به  است، عزیزانم شما با سخنم روي خواهر، اي برادر، اي ١١٢
مقدس کتاب به نسبت فقط می کنم. بسنده شما محضر در حقیقت بیان به تنها ندارم.
نبی عنوان به را من اگر که می کنم عرض عزیزان شما خدمت حال هستم. مسئول
بازگو شما براي را حقیقت که باشید داشته ایمان پس دارید باور خدا خادم یا خدا
کس هیچ و نمی دانم است، نزدیک اندازه چه تا اینکه است. نزدیک پایان کرده ام.
به خداوند بازگشت سایه   ي زیر اینک که می دانم اما ندارد. آگاهی امر این از هم دیگر

می  بریم. سر
دارند. چشمگیري دستاوردهاي که می کنید مشاهده نمی بینید؟ را تهدید این مگر

سعی باب، این در طنزپردازي با همین طور و مشروبات به آوردن روي با مردم ١١٣
آنها انگاشت. نادیده را مسائل این نمی شود بگیرند. نادیده را واقعیت این می کنند
نشان آنها به می تواند خدا که روحانی تشخیص از ترتیب این به و دارند رفتاري چنین
شما آنجاست. آن می دانیم دیوار. روي بر منقوش دستخط همان می گیرند، فاصله دهد
حتی یا ببرید یاد از را مسئله این هالیوود برنامه هاي] [تماشاي و جوك سازي با می توانید

کنید. معامله مقدس امر آن درباره ي دلخواه به خود خانه ي فضاي همان در ماندن با
تشخیص و تمییز نیروي برکت به تازه تولد از برخوردار زن یا مرد هر ولی ١١٤
در و کرد خواهد گریه و پرستش او یافت. خواهد کلیسا در را خود جایگاه روح القدس،
شوند. مقدس حریم آن وارد گناهکاران که باشد می زند دست کاري هر به خود زندگی
قدرت از اگر بشتابیم. راه این در که ماست بر پس هست خدا اگر نیست. شکی این در

کوشید. خواهید راستا آن در خود وجود همه ي با بی گمان برخوردارید، تشخیص
خوب آن است. حق دارم. ایمان آن به که:«بله، کنید بسنده سخن این به مبادا ١١٥

بروید. خانه به سپس و آمین.» است.
و کنید کار هست روشنایی تا رسیده اید. تشخیص و درك به شد. کار به دست باید ١١٦
هنگامی تا کند. کار نمی تواند دیگر کسی آن در که می رسد راه از هم شب زیرا بکوشید
جلساتی چنین برگزاري امکان تا کنیم. کار و بکوشیم است، گشاده ما بر دري که
و دوستان کنیم. مژده رسانی آنها به کنیم. وارد را خود عزیزاِن کنید. کار داریم، را
باید ما و چشید. را مرگ طعم مردم، همین خاطر به خدا دریابیم. را خود همسایگان
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شود. جاري خون ما دستان از سخت کوشی از که باشیم داشته بار مردم براي چنان
آمد. خواهیم خالی دست نکنیم چنین اگر

دنیا از تپه آن در اواخر همین که کنتاکی در دختربچه آن داستان مانند درست ١١٧
سال دوازده بود خانواده وسطی فرزند که کوچکی دختر بودند. فرزند هشت آنها رفت.
نمی زدند. سفید و سیاه به دست و بودند تنبل بسیار برادران و خواهران [دیگر] داشت.
گردگیري هم کوچک دختر آن بود. مرگ بستر در و بیمار سل خاطر به دختر آن مادر
که حالی در می کرد پرستاري مادر از هم و می داد انجام را شستشو و آشپزي و می کرد

می رفتند. شنا به و می کردند بازي و پرسه زنی دیگران
آن به باید ناچار به کوچک دختر آن و بست فرو دنیا این از چشم مادر سرانجام ١١٨
کار و کرد کار دختر آن نمی دادند. کار به تن هیچ دیگر بچه هاي زیرا می داد ادامه کارها
براي چیزي و شد دچار سوءتغذیه هولناك بیماري به سرانجام اینکه تا کرد کار و کرد

بود. مرگ حال در او بود. شده نحیف کوچکش بدن غیره. و نداشت خوردن
هستی؟» مسیحی تو پرسید:«آیا و رفت او پیش یکشنبه مدرسه ي معلمان از یکی ١١٩

هستم.» داد:«بله، پاسخ دختر
داري؟» تعلق فرقه اي چه پرسید:«به

نیستم.» فرقه اي هیچ داد:«عضو پاسخ دخترك
می کنی؟» مالقات را عیسی می شوي، واردش که دنیایی در چگونه پرسید:«پس ١٢٠

هستی؟» کلیسا کدام عضو می دهی، نشان را چیز چه او به
فهمید.» خواهد او نشان دهم، را دست هایم که بس داد:«همین پاسخ

در مسئله این می کند، نگاه آن به عیسی که است چیزي تنها این می کنم فکر ١٢١
برگزار چنینی این جلسه اي اینجا که شاهدیم وقتی می کند، صدق ما همه ي مورد
و داده ایم انجام کارهایی چه آن با که دید خواهد ما دست هاي به نگاهی با او می شود.

دارد. بستگی ما روحانی تشخیص به امر این
خداوند.» بدن تمییز و تشخیص «عدم

کنیم. دعا بیایید
نیست شایسته آیا پس کنند، کار باید که می دانید و کنند کار باید دست ها آن اگر ١٢٢
را آنها که بخواهید او از دعا هنگام در که باشد کنید بلند خدا نزد به را دست ها آن که

برافرازید. را خود دستان پس کند؟ تقدیس الهی خدمت براي
چون می خواهم من. دستان به همچنین خداوندا بنگر. دست ها این به خداوندا، ١٢٣
تهی دست با نمی خواهم شوم. حاضر است، جانبازي گویاي که زخم، جاي با سربازي
می خواهم دهم. ادامه کردن موعظه به مرگ دم تا که است این من خواست آیم. فرادست
و است افکنده سایه شب می دانم زیرا کنم دعا و بگیریم روزه و کنم مسئلت و بطلبم
بازگشتت از بیشتري نشانه هاي تا کن باز مرا چشمان خداوندا، است. در بر زمان اینک
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این قلب هاي داده اي وعده که شگرفی شگفتی هاي ظهور با امشب یابد. تجلّی من بر
برافروز. را عزیزان

فریاد چنین گناهکار مردان که می شنویم و می  بینیم  را دنیا پیشگویی این وقتی ١٢٤
بمب هایی آنها که است روشن من بر کرد.» خواهد جاروب را عمارت «او برمی آورند،
از تو برسد. بمب این به متعصب افرادي دست که بس همین دارند؛ امر این تحقق براي

سازي. آماده را خود کلیساي تا گرفته اي را کار این جلوي خویش رحمت سر
دل هاي در خدمت براي شوقی سازي. آماده را ما امشب همین اینکه تمّنا خداوندا، ١٢٥
مرگ از تو که می دهد گواهی ما ایمان زیرا ساز نمایان را خویش حضور بیافرین. ما
عیسی همان بله می دهد، تشخیص اینجا در را حضورت ما روح اینک و کرده اي قیام
در تا داري حضور روح القدس قالب در اینک تو است. همان ابد تا و امروز دیروز، که
و خود هم که حالی در پس دهی. نجات و داده شفا و کنی کار خود کلیساي میان
نام در بشنوي، را ما خداوند اي تو اینکه تمّنا می کنم، تقدیم تو به را جماعت این هم

آمین. خدا. پسر مسیح، عیسی
بر دیگر خستگی شفقتش! خاطر به سپاس را او رحمتش، خاطر به سپاس را او ١٢٦
امیدوارم می گفتم. باید پس کردم. حس خود قلب در را این ولی می کند سنگینی من
چنین اگر باشم. نکرده رنجیده خاطر را خود پنطیکاستِی یا باپتیست متدیست، دوستان
کردن بیدار هدفم باشم. شما رنجش مایه ي نداشتم قصد هیچ که [بدانید] شد برداشت

رسیده ایم. پایان خط به دیگر بزنم. شما به کوچک تلنگري تا است شما آگاه سازي و
تفرقه سازي پس هستیم بی بهره خداوند بدن تمییز و تشخیص از همچنان «ولی ١٢٧
بویی هیچ ایمان آن از پیداست چنانکه ترتیب همین به و می شویم جدا و کرده

نبرده ایم.»
حاالست. همین زمانش باشیم، داشته نیاز شما از یک هر به که باشد زمانی اگر ١٢٨
بیایید پس دارد. نیاز ما دوي هر به خدا دارم. نیاز شما به هم من و دارید نیاز من به شما
ناصري که فکر این از بیایید کنیم. جهد و جّد هم با و بپیوندیم هم به را خود قلب  هاي
هستیم، دیگري گروه عضو هر یا پنطیکاستی یا مشایخی یا کاتولیک یا تقدس زائر یا
باشد دهیم تمییز و تشخیص را خداوند بدن بیایید باشید. مسیحی تنها بشوییم. دست
به دست [رستگاري] آغل سوي به گناهکار فرومایه ترین  حتی مردم راهنمایی براي که

است. من متواضعانه ي دعاي این شویم. کار
خداست. وعده ي این می آید. اینک رفت سدوم سمت به که خدا فرشته ي همان ١٢٩
آن البته بود. خدا خود او که می دانند همه آمد. فرشته همان که باشید داشته یاد به

است. خاك از بدن زیرا نبود خدا بدن
بود.» خدا خود گفتم:«او او به می کردم، صحبت باره این در عزیزي با پیش چندي ١٣٠

شخص آن که ندارید باور که شما برانهام برادر پرسید:«اکنون و بود خادم او ١٣١
بود؟» خدا
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الوهیم را او ابراهیم است. ابراهیم خود سخن این بود. خدا خود دادم:«او پاسخ ١٣٢
کرد].» [نزول فرشته دو همراه او بود. قادرمطلق خداي او خواند.

کرد؟» زندگی تن در خدا که می کنید گمان شما گفت:«پس پس
نیست.» سخت دادم:«اینکه پاسخ

کلسیم، کیهانی، نور نفت، ترکیبات همان آمده ایم؛ وجود به عنصر شانزده از ما ١٣٣
جبرائیل خوب، گفت:«بسیار و کرد جمع را عناصر این از مقداري خدا غیره. و پتاسیم
که گفت:«شنیده ام دمید. آن بر خود نفس از و باش.» اینجا میکائیل بله، باش. اینجا
هم شد. خواهیم نازل شخصًا ما ببینیم. تا شویم نازل است. رسیده خود اوج به سدوم

ببینیم.» و برویم خود بیایید دیگران. هم و کرده موعظه ابراهیم
ابراهیم با و ایستاد پشت یگانه آن برگزیدگان. نزد رفتند؟ کسانی چه نزد آنها ولی ١٣٤
به بزرگ «L» حرف به مراجعه با خواند. «الوهیم» را او ابراهیم و شد گفتگو سرگرم
گوشت جنس از بدنی کسوت در خدا خداوند یهوه برد. خواهید پی سخن این درستی

یافت. حضور آنجا
«الفی» خدا که بس همین است. پوشیده شما بر خدا چیستی که اینجاست مشکل ١٣٥
خاکستر جز چیزي روزها این از یکی می شناسم. را خدا اینکه از خوشحالم بگوید.

خداست. او می شوم. زنده باز خدا، از سخنی واسطه ي به اما بود نخواهم آتشفشان
هستی.» مو کم تو گفت:«بیلی، همسرم پیش چندي ١٣٦

نداده ام.» دست از هم را آنها از یکی حتی دادم:«من پاسخ
شده اند؟» چه آنها گفت:«پس او

خواهم تو به هم من بودند کجا باشم داشته را آنها اینکه از قبل بگو من گفتم:«به ١٣٧
هستند.» من منتظر کجا آنها گفت

بر خالی [فضاي آسمان خداي شد.» نخواهد گم سرتان از «مویی است. درست ١٣٨
فرمود:«ویلیام خواهد دارد، خود فرمان زیر را چیز همه آنکه تألیف.] نوار-گروه روي

هللویا! آمد. خواهم او شباهت در هم من و دیگري، یا برانهام»
و شکینه، جالل در است، ساکن ما میان در روح القدس طریق از امشب خدا همان ١٣٩

می کند. ثابت را حضورش داد، انجام که طبیعی نشانه هاي همان با اینک او
مو بله آورد. خواهد بار به انگور نیز فردا آورد بار به انگور امروز تاك یک اگر ١٤٠
نمی شویم. وارد علمی استدالل راه از هیچ روي به  ما آورد. خواهد بار به انگور همواره
که است روحی تنها این زیرا می شود حریم آن به شرف یابی وسیله ي روح القدس
حضور گویاي روح القدس ثمرات می سازد؛ متجلّی روح  القدس با [هماهنگ] کلیساي

ماست. در مسیح زندگی
شد. حاضر شهادت براي عموره  و سدوم نابودي از پیش او اینجاست، فرشته همان ١٤١
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کنید. بلند را خود دست دارند؟ اختیار در دعا کارت نفر چند ببینیم. بیایید اکنون ١٤٢
بله، کنید. بلند را خود دست ندارند؟ دعا کارت نفر چند هستند. مورد پنجاه یا چهل

خوب. بسیار بیشتر. برابر سه کمابیش
شده ام. هدایت کاري انجام براي می کنم احساس

دعا کارت که عزیزانی بگذارید برسیم. ندارند دعا کارت که عزیزانی به دهید اجازه ١٤٣
تشخیص، این اساس بر اما شوند. داخل می توانند هم آنها خوب، بسیار شاید… دارند،
که آنانی کنید، بلند را خود دستان دوباره می خوانیم. را ندارند دعا کارت که عزیزانی

خوب. بسیار هستید. کسانی چه می شوم متوجه چنین این ندارند، دعا کارت و بیمارند
می شود. روشن مسائل که اینجاست

می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت گفته ام؟ شما به را حقیقت که دارید ایمان آیا ١٤٤
امر این حقانیت درك براي الزم روحانی تشخیص از که می کنید فکر آیا تألیف.]

بیایید. باال این نیست نیازي هیچ پس [«آمین.»] شده اید؟ برخوردار
است مسیح این هستم. شما برادر من انسانم. یک تنها نیستم. شفادهنده من ١٤٥
مکان این در را او فرخنده ي حضور است این شرطش تنها می دهد شفا را شما که

بازشناسید.
به ملّبس او کنید فرض باشد، فرارسیده شفا دریافت براي شما نوبت کنید فرض ١٤٦
گفتنی باز فرض این پذیرش با باشد. یافته حضور همین جا دست این از شلواري و کت
تنها او است. ساخته محقق را امر آن پیش تر زیرا دهد شفا را شما نمی تواند او که است
خواهد دریافتنی شما براي امر این چگونه ولی است. مسیح خود که کند ثابت می تواند

بود؟ چگونه او زندگی شناخت. خواهید الهی روح ثمره ي از را او شد؟
کارهایی چه انجام با خود زمینی حضور زمان در او که شود پرسیده دارد جا ١٤٧
نََتنائیل و پطرس به بگویم دقیق تر یا یوحنا پطرس، به کرد؟ اثبات را خود بودن مسیح
را خویشتن چنین و هستند کجایی اصطالح به و بودند که بودند، کجا پیش تر گفت
عصر پایان در امر این بود. یهودیان براي نشانه  اي واقع به این کرد، معرفی آنها به

داد. رخ یهودیان
یهودي نیمه که است سامریان منظورم بودند، مسیح آمدن راه به چشم دیگر گروه ١٤٨
دریافت زن آن و کرد بازگو را زن آن گناه چاه، آن کنار در او بودند. غیریهودي نیمه و
در ما با موعود مسیح که گفت:«می دانیم زن آن است. موعود مسیح نشانه ي این که

هستی؟» که تو اما گفت. خواهد سخن اموري چنین مورد
هستم.» همان داد:«من پاسخ او

منتظر غیریهودیان زیرا است؟) این از غیر (مگر نرفت غیریهودیان سراغ به ولی ١٤٩
نبودند. آمدنش

تصّورپذیر پس است. نامحدود یقینًا است؟ نامحدود خدا که دارند ایمان نفر چند ١٥٠
تغییر را خود روش آنجا و بگیرد پیش در روشی اینجا و بگوید چیزي اینجا او که نیست
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نقشه ي او اگر می گیرد. پیش در واحدي روش شرایطی هر در او باشد. عادل باز و دهد
امري خاطر به مردم که هنگامی اصل این می کرد؛ پیاده اول از را همان داشت بهتري

دارد. مصداق می سازد، جاري را خود حکم که زمانی حتی و کنند طلب را خدا
بعدي، گناهکار سازد، رستگار ایمان خاطر به را او گناهکاري فریاد پی در خدا اگر ١٥١
چهارچوب در او ساخت. خواهد رستگار چنین نیز را پسین گناهکار و پسین گناهکار
مرتکب مورد اولین در گفت باید صورت این غیر در و کرد خواهد کار ترتیب همان

بود. شده اشتباه
را کار این پیش تر خدا که است گفتنی می کند. صدق هم شفا درباره ي اصل این ١٥٢
خدایی او نیست. اسطوره یک خدا می ماند. شما سوي از آن دریافت تنها است. داده انجام
دیروز، مسیح «عیسی است حاضر و حّی خداي او باشد. پیوسته تاریخ به که نیست
اینجاست؟ او که دارید ایمان آیا است. چنین نیز اکنون هم است.» همان ابد تا و امروز

است؟ بازشناختنی شما براي امر این آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
کرد. خواهم دعا برگردانم. حضار سمت از را خود روي می خواهم

کرد خواهد اثبات را گفته ام پیغام پایان در امشب که آنچه روح القدس اینک ١٥٣
هم نسل این به شد داده سدوم به عیسی گفته ي به که نشانه هایی همان اینکه
نیز انسان پسر بازگشت زمان بود، سدوم ایّام در که «همان طور شد. خواهد داده
شما براي دارد حضور اینجا که روحی ماهّیت چنین این آنگاه بود.» خواهد همچنان

می شود. بازشناختنی
به می خواهیم ندارد؟ دعا کارت ولی هستند بیمار کسانی چه [می گویم] باز ١٥٤

کنیم. دعا آنها همه ي براي می خواهیم برسیم. دعا کارت هاي
می خواهم ابتدا می داند. خدا ندارم. را مردم هویّت کردن بازگو توان من اکنون ١٥٥
چنین و شده مشغول دعا به عزیزان شما از یک هر پس رو ح القدس… که بیابم را کسی
کاري همان او که می بینید و کن.» امداد مرا و فرما رحم من بر اکنون بگوید:«خداوندا،

داد. خواهد انجام را است گفته که
هستم. نشانه اش منتظر تنها من

اسرائیل فرزندان که است آتشی ستون همان امروز عیسی که می دانند نفر چند ١٥٦
بود چیزي همان این می روم.» خدا نزد به و آمده ام خدا جانب از «من کرد؟ هدایت را
راه در را او پولس که هنگامی و تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت گفت؟ او که
واقع در بود، شگرف روشنایی همان او شد؟ ظاهر هیئتی چه در کرد، مالقات دمشق
مسیح عیسی بدن خدا… قدوس روح همان است، همان امروز باز آتشین. ستون همان
عیسی روح ولی است فرموده جلوس خود آسمانی تخت بر خدا، راست دست بر اینک

می کند. تمام و کامل را او کار داشته حضور خاکی کره ي این در اینک مسیح
فرشته ي در که بود روحی همان کرد زندگی مسیح عیسی بدن در که روحی آن ١٥٧
[جماعت دارید؟ ایمان آن به آیا آمد. فرادست عموره و سدوم سوي به و بود اعظم



خداوند بدن دادن ٢١تمییز

واقع به کرد، مشایعت را اسرائیل فرزندان یکتا، همان تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
بود. خدا همان

را مّن شما پدران بود. بیابان در که هستم صخره  اي همان گفت:«من عیسی ١٥٨
آمد. فرود آسمان از خدا جانب از که زندگی نان آن هستم «من و ُمردند.» و خوردند

هستم.» صخره همان من هستم. زنده نان آن من
نداري.» سال پنجاه هنوز ولی دیده اي را ابراهیم که داري «ادعا ١٥٩

«هستم» آن کسی چه هستم.» من شود، پیدا ابراهیم آنکه از گفت:«پیش چنین او ١٦٠
گفت. سخن موسی با و گرفت قرار بوته در که سوزان و فروزان روشنایی همان است؟

[جماعت نیست؟ مگر است. اعتراف یک این است. عیسی همان او امشب ١٦١
باورمند هر بله می شوم، چالش وارد سخنم این با من تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

باشد. داشته ایمان آن به تا فرامی خوانم چالش به را
شما آیا دارند. خود سر بر کوچکی سفید چیز نشسته اند، اینجا که جوانی خانم این ١٦٢
را ما دو هر خدا ولی نیستیم؟ غریبه هم به نسبت مگر بیمارید؟ شما دارید؟ دعا کارت
روشنایی آن چگونه ببینید می توانستید کاش هست، خانم این فراز بر نوري می شناسد.
سکو این به آمدن امکان است؟ درست می کردند. دعا ایشان می چرخد. ایشان فراز بر
افکنده سایه شما بر سیاهی یک که می بینم زیرا بودید دعا مشغول باز ولی نداشتید را
آیا دارند. سرطان ایشان است. مرگ سایه ي زیر خانم این است. مرگ سایه ي است.
می بینم و می برید. رنج سینه سرطان از دهد؟ شفا را شما می تواند خدا که دارید ایمان
عمل منتظر شما و کند. جراحی را آن می خواهد که گفته معاینه از پس پزشکی که
می کنید. حرکت چیزي چنین یا سکو سمت به که می بینم همچنین هستید. جراحی
آیا است؟ درست خانم، است. خداوند قول این واعظ. خانم یک هستید، واعظ یک شما

بایستید. بفرمایید بوده، درست چنانچه بود؟ درست گفت خدا که هرآنچه
به که عیسی همان که دهید تشخیص می توانید آیا این… دارید؟ ایمان اکنون آیا ١٦٣
خود از بلکه نیست من از این و کرد لمس را او رداي بانو آن خویش… لمس برکت
شما به خدا خواهر، می شناسد. را ما نفر دو هر خدا نمی شناسم. را خانم این من اوست.

دهد. برکت
اینجا که هستند جوانی خانم هستند. دعا حال در ایشان می بینم. رؤیا در را خانمی ١٦٤
ایشان ایشان، خیر، می  خواهند… خانم است، چنین است. کودکی درباره ي نشسته اند.
کودك یک است، بوده چنین است. جنین سقط مورد خیر، شده اند. فرزندي صاحب
هستید؟ کجا مارتین خانم است. مارتین ایشان نام و هستند کنتاتی اهل خانم مرده.
است، بوده چنین اگر است؟ درست خانم، است. درست دارید. تن بر زرد لباس بله،
نام هستند. اینجا ایشان و می شناسد را او خدا اما نمی شناسم. را خانم آن من بایستید.

باد. متبارك خدا خداوند
در هستند. مبتال هموروئید به ایشان نشسته اند. خانمی ایشان سر پشت درست ١٦٥
دارند. تن بر مشکی پیراهنی که هیکل درشت خانمی دارند، مشکل خود راست سمت
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به ایمانتان که دارید باور آیا ندارید. نیازي آن به ندارید؟ دارید؟ دعا کارت شما خانم،
کرده اید. لمس را او خود نکرده اید. لمس مرا هیچ کنید؟ لمس را چیزي که بود اندازه اي
شفاي و کنید بلند را خود دست دارید، دست در دستمال که حالی در پس خوب. بسیار

مسیح. عیسی نام در یابید، شفا و بروید خانه به بپذیرید. را خود
تن بر چهارخانه لباس که هستند پشت آن جوانی خانم کنید. توجه اینجا به ١٦٦
رنج کبد مشکل از هستند. دعا در خود پدر براي کرده اند. خم را خود سر ایشان دارند.
ایمان امر این به آیا داد؟ خواهد شفا را او خداوند که دارید ایمان آیا خواهر، می برند.

کنید. دریافت را خود مسئلت می توانید پس دارید؟
مورد که گفتید او به داشتید، لطف بسیار خواهر آن به نسبت شما خواهر، ١٦٧
است. درست است. گرفته فرو را شما روح القدس زیرا گفتید را این اوست. به مربوط
می کنید. دعا مادري براي شما ندارید. نیازي آن به هیچ ندارید؟ دارید؟ دعا کارت
کلیسا به را او شب فردا که می کنید فکر این به تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر
روي بر را خود دست نیستید. کار این به مجبور ولی است. درست [«بله.»] بیاورید.
خوب ایشان باشید، داشته ایمان اگر بخوانید. را عیسی خداوند نام و بگذارید ایشان

شد. خواهند
می خواهد و ندارد دعا کارت کسی چه دیگر فرامی خوانم. چالش به را شما ایمان ١٦٨

باشد؟ داشته ایمان
هستم؟ خدا جانب از نبی یک که دارید ایمان آیا نشسته اید، جلو این که شما ١٦٩
[برادر می آورم؟ را خدا پیغام که دارید ایمان آیا پس است. عصر یک پیغام آور نبی،
خدا اما نمی شناسم. را شما دارید؟ ایمان امر این به آیا تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه
عنوان به را این آیا دهد، نشان من به را شما مشکالت خدا اگر می شناسد. را شما
خداست؟ جانب از امر این که آورد خواهید ایمان و می پذیرید خود شفاي بر] [دلیلی
شما روح چنانچه می کنم صحبت شما با که حینی است؟ تشخیص قابل شما براي آیا
قفسه ي پذیرفت؟ خواهید آیا یافت. خواهید را خود شفاي آنگاه کند لمس را او بتواند
درست هستید. واعظ یک شما عالوه به است. زخمی بافتش دارد مشکل شما سینه ي

باشید. داشته ایمان خدا به است. خداوند قول این است.
می کنم. پشت [حضار] به همچنان

شما بر باشد است، اعظم فرشته  ي همان که شود روشن شما بر باشد کنید دعا ١٧٠
عزیزان شما داد. وعده اي بود، خیمه بر پشتش وقتی که است خدا همان که شود روشن
که کرد ثابت و فرستاد را خود اعظم فرشته ي که خدایی خداوند همان تا کنید دعا

بود. نزدیک پایان در… سدوم
تشخیص همان و بفرستی را خود اعظم فرشته ي امشب اینکه تمّنا خدا، خداوند ١٧١

شود. چنین تا بفرما پس توست. پسر وعده ي این زیرا کنی عطا را
این و پشت آن می برند. رنج سر در التهاب مشکل از ایستاده اند، حضورم در بانویی ١٧٢

است. ویلِی خانم ایشان نام می کنم. حس را ایشان ایمان و کشش زیرا هستند سو
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خانم… این که هرجایی پشت. همین جایی ببینیم. بگذارید هستند؟ کجا ایشان ١٧٣
شوید. خوب و بروید خانه به خوب. بسیار بود؟ درست خانم آنجا،

کنید. دعا هستید هرجا عزیزان شما مابقی باشید. داشته ایمان خدا به
هستی. خدا تو که شود معلوم بگذار خداوندا،

هستند، دعا مشغول حضار میان در پشت آن در ایستاده اند، من مقابل بانویی ١٧٤
نام دارند. تن بر سفید و قرمز چهارخانه لباس است. وخامت به رو ایشان وضعیت

است. لِیک خانم ایشان
دهد. برکت شما به خدا بایستید. بفرمایید هستید، هرجا هستید؟ کجا لِیک خانم ١٧٥

شده اید. رستگار ایمانتان برکت به شوید. تندرست و بروید خانه به
بدن شده اید؟ تشخیص صاحب آیا است. اعظم فرشته ي همان است. عیسی همان ١٧٦
[جماعت می کنم؟ بازگو را راستی که دارید باور آیا دهید. تمییز و تشخیص را خداوند
می دهد؟ گواهی آن بر مسیح خود که دارید ایمان آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

کنید. بلند را خود دستان دارید، ایمان آن به اگر [«آمین.»]
پس می دهند؟ تکان را خود دستان چنین اینجا در حاضر ایمانداران از نفر چند ١٧٧
دستانی باشید. نداشته تردید هم ذّره یک حتی می پذیرید. خدا نبی یک عنوان به را من
مشاهده را خدا جالل و بگذارید خود کناري عزیز بر را می دهید تکان خدا نزد به که
آیا می دهید؟ تشخیص را خداوند بدن آیا تواناست. کارها این انجام بر خدا کرد. خواهید
است کسانی همراه آیات «این دارد؟ حضور اینجا او روح اینک که می دهید تشخیص

شد.» خواهند خوب بگذارند دست مریضان بر اگر دارند، ایمان او به که
زندگی سرچشمه ي که تو اي زمین، و آسمان  پدیدآورنده ي اي خدا، خداوند اي ١٧٨
را خود دستان آنها شود. دور حاضر باورمندان همه ي از شیطان تا بفرما هستی، جاوید
تو که دارند باور و دارند ایمان خدا به آنها هستند. ایماندار و گذاشته اند یکدیگر روي بر
این وعده هایت. از یک هیچ نه است، فروافتادنی سخنت نه خداوندا، کرد. خواهی چنین

شد.» خواهند خوب بگذارند، بیماران روي بر را خود دستان توست:«اگر وعده ي هم
فرو خاك تا چنین را عزیزان این که ستمگر ناپاك دیو اي شیطان، اي اکنون ١٧٩
کنی. رها را آنها که می کنم امر زنده، خداي پسر مسیح، عیسی نام به را تو انداخته اي،

بیا. بیرون آنها از مسیح، عیسی نام در
هنگامی و کنید دعا ایمان با و بگذارید یکدیگر روي بر را خود دستان اکنون ١٨٠
خدا وعده ي این که دهید تشخیص را الهی امر آن می کنید، حس را خدا روح که

شماست. براي
بایستد کند، حس خود در را الهی نیروي بودن جاري می تواند که شما از هریک ١٨١
حکم ایمانداران شما همه ي به مسیح عیسی نام در بپذیرد. را خود شفاي چنین و
شما بپذیرید. خود شفادهنده ي عنوان به را مسیح عیسی و بایستید سرپا تا می کنم
در شوید. بلند خیزید. پا به هستید، غیره و برنکارها و چرخدار صندلی آن روي بر که

یابید. شفا مسیح عیسی خداوند نام



شده٢٤ گفته کالم

می شوند. بلند چیزها مابقی و چرخدار صندلی هاي و برانکارها روي از آنها ١٨٢

 بفرمایید. سولیوان برادر خوب، بسیار
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