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دختر نوجوانى از مادرش خواهش كرد كه اجازه 
دهد در كليسای ما بماند، زيرا به يهوه عشق مى 
ساله  سيزده  او  داشت.  دوست  را  كليسا  و  ورزيد 
در  كه  بود  سال  هشت  برادرش  زمان،  آن  در  بود. 
كليسا زندگى مى كرد. دختر در طول تابستان به 
ميک»  بزرگترش «اِد  برادر  نام  زد.  مى  سر  كليسا 
«سو»  و  من  كه  اين  از  پيش  و  بود   (Ed Mick)
دعوت  يهوه  سمت  به  را  او  شويم  موفق   (Sue)
كنيم، وی يكى از فروشندگان بزرگ مواد مخدر در 

هاليوود، از توابع ايالت كاليفرنيا، بود.
گفته  شد؛  تلفن  اِد  به  بيمارستانى  از  روز  يک 
كشانده  جنون  به  را  پدرش  مادرش  كه  بود  شده 
و باعث شده گلوله ای به سر خود شليک كند. او 
بود  خط  پشت  كه  پرستاری  بود.  كرده  خودكشى 

گفت: «پدرتان فوت كرده است.»
مادر آن دختر اجازه نداد كه او نيز در كليسای 
ما بماند؛ بنابراين، حتى با وجود اينكه به دخترش 
راجع به خودكشى هشدار داديم، او نيز گلوله ای 
به سر خود شليک كرد. او اقدام به خودكشى كرد 
چون مادامى كه همراه با مادرش در «باليت ويِل»، 
دچار  كرد  مى  زندگى  آركانزاس،  ايالت  توابع  از 
افسردگى شديدی شده بود. دختر در دم فوت نكرد 
و در بيمارستان «ممفيس» بستری شد. من و سو 
ترتيبى داديم تا پيش از فوتش برادرش، اِد ميک، 
او را ببيند. من و سو هم «نشويل» را ترک كرديم 
و در بيمارستان حاضر شديم. به دليل اين كه ما 
از بستگان درجه يک دختر نبوديم، بيمارستان به 
ما اجازه ورود به اتاق او را نمى داد، اما به برادرش 
های  گونه  از  اشک  كه  گفت  اِد  دادند.  ورود  اجازه 
خواهرش جاری بود و ناگهان، در حالى كه لبخند 

سوی  به  را  دستانش  و  زد  مى 
باال برده بود، عمًال نشسته سپس 
دوباره به پشت روی تخت افتاد 

و درگذشت.
اين زن جوان خودكشى كرد 
نمى  اجازه  او  به  مادرش  چون 
داد كه به يهوه خدمت كند. در 
مواردی مثل اين، واضح است كه 
يهوه نسبت به او بسيار بخشنده 
بوده و اجازه ورود او را به بهشت 
داد. وگرنه، زمانى كه يهوه برای 
لبخند  گونه  آن  آمد،  او  بردن 
نمى زد. اما اين موضوع در مورد 
نمى  صدق  ها  خودكشى  بيشتر 
خانم  آن  كه  است  واضح  كند. 

جوان هنگامى كه اشک از گونه هايش جاری بود 
داشت توبه مى كرد. برادرش شروع به گفتگو با او 
كرد، اما يهوه به شدت او را متوقف نمود، بنابراين 
مشخص بود كه يهوه راجع به كار قبيحى كه انجام 
شده  قاتل  يک  او  گفت.  مى  سخن  او  با  بود  داده 
نداريم.  تعلق  خودمان  به  ما  خودش.  بود − قاتل 
وقتى  خريد!١  را  ما  خود  خون  با  مسيح  عيسى 
آِن  از  چيز  آن  است،  چيزی  مالک  مسيح  عيسى 

اوست، و شما حِق گرفتن يا كشتن آن را نداريد.
چند سال بعد، برادرش اِد نيز اقدام به خودكشى 
كرد. ديو خودكشى بر آن خانواده حكفرما شده بود. 
كه  كسى  آن  اما  كردند،  مى  مالمت  را  مادر  آنها 
خودكشى مى كند برای كاری كه انجام داده مورد 

قضاوت قرار مى گيرد.٢
پولس  رساله   ٩ باب   ٢٨ تا   ٢٦ های  آيه  در 

رسول به عبرانيان آمده است: «زيرا در اين  صورت  
مى بايست  كه  او (عيسى) از بنياد عالم  بارها زحمت 
عالم   آخر  در  مرتبه  يک  آالن  لكن  باشد.  كشيده  
ظاهر شد تا به قربانى كردن خود گناه  را محو سازد. 
جزا  آن   از  بعد  و  مردن   بار  يك   را  مردم   چنانكه   و 
يافتن  مقّرر است ، همچنين  مسيح  نيز چون يک بار 
قربانى شد تا گناهان بسياری را رفع نمايد؛ بار ديگر 
باشند،  مى  او  منتظر  كه  كسانى  برای  گناه،  بدون 

ظاهر خواهد شد بجهت نجات.»
پدر اِد ميک افسر پليسى در باليت ويل از توابع 
ايالت آركانزاس بود كه تنها چند ساعت با نشويل 
در ايالت تنسى فاصله دارد. وضعيت خودكشى او و 
اِد ميک با وضعيت خودكشى آن زن جوان تفاوت 
و  دزد  بود.  كرده  ترک  را  يهوه  اِد  داشت.  زيادی 

اِد ميک (سمت چپ) و كشيش تونى آالمو (آگوست ١٩٦٩). 
سو  و  او  برای  اِد  كه  گفت  مى  آالمو  كشيش  كرد.  خودكشى  اِد 
كشيش  شد.  دزدی  و  زنا  مرتكب  اما  داشت،  را  فرزندشان  حكم 
آالمو معتقد است كه او افسرده يا ديوانه شد چرا كه از يهوه روی 
برگرداند. در ابتدا پسر بسيار خوبى بود، اما اين نشان مى دهد 
كه امكان اينكه مسيحيان از يهوه دور شوند وجود دارد و بالفعل 

نيز چنين مى شوند.
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زناكار شده بود. او به احتمال زياد به دليل نااميدی 
دست به خودكشى زد. پدرش نيز احتماًال به همان 

دليل از دست همسرش خودكشى كرد.
در سال ١٩٦٤، يهوه مرا به اين خدمت خواند تا 
به دنيا بگويم كه به زودی عيسى به زمين بازخواهد 
گشت. در سال ١٩٦٤، مى دانستم كه اوضاع جهان 
درست نيست، اما هرگز نشنيده بودم كسى از آمدن 
به  مسيح  عيسى  كه  بگويد  و  كند  موعظه  مسيح 

زمين باز مى گردد. 
پس از تجربه خارقالعاده من با يهوه، او، من و 
«سوزی» (Susie) را به شكلى خارقالعاده ای به هم 
پيوند داد. ما آن قدر اين پيغام را در زمين ترويج و 
تبليغ كرده ايم كه به نظر مى رسد همه باور كرده 
اند كه سرورمان، عيسى مسيح، به زودی دوباره به 
زمين باز مى گردد. اكنون آخرالزمان است، و گويى 
تمام جهان اين را مى داند! دنيا پر از نااميديست، 
زيرا ما در دورانى زندگى مى كنيم كه عيسى گفت: 
«آغاز دردهای زه است» است (انجيل متى باب ٢٤ 
آيه ٨). اين درست پيش از مصيبت عظيمى است 
ذكر  مكاشفه  كتاب  و   ٢٤ باب  متى  انجيل  در  كه 

شده است.
مى  خودكشى  به  اقدام  زيادی  افراد  امروزه، 
كنند. خودكشى همه گير شده است. مردم معتقدند 
بسياری  و  كنند،  مى  سپری  را  سختى  دوران  كه 
از ما در حال سپری كردن دوران سختى هستيم. 
ای  آينده  زمين،  روی  اينجا،  كه  معتقدند  بسياری 
وجود ندارد زيرا زمين محكوم به فنا شده است و 

خواهد سوخت.٣
پطرس  دوم  رساله   ٣ باب   ١٢ تا   ١٠ های  آيه 
شب  در  دزد  چون  يهوه  روز  «لكن  فرمايد:  مى 
عظيم  صدای  به  آسمانها  آن  در  كه  آمد  خواهد 
هم  از  شده،  سوخته  عناصر  و  شد  خواهند  زايل 
خواهند پاشيد و زمين و كارهايى كه در آن است 
سوخته خواهد شد. پس چون جميع اينها متفرق 
خواهند گرديد، شما چطور مردمان بايد باشيد، در 
هر سيرت مقدس و دينداری؟ و آمدن روز يهوه را 
انتظار بكشيد و آن را بشتابانيد كه در آن آسمانها 
سوخته شده، از هم متفرق خواهند شد و عناصر از 

حرارت گداخته خواهد گرديد.»
ميلياردها نفر در جهان هستند كه متحمل ظلم 
ظلمت  و  شرارت  عوامل  سوی  از  عظيم  ستمى  و 

دعا  كنند.  مى  زندگى  نااميدی  در  آنها  شوند.  مى 
خودكشى  به  اقدام  بسياری  بميرند.  كه  كنند  مى 
مى كنند، و شايد بسياری ديگر در فكر خودكشى 
كه  گويد  مى  ما  به  مسيح،  يهوه،  كالم  اما  باشند، 
او  خون  مرد.٤  و  ريخت  را  خود  خون  ما  برای  او 
بهايى است كه وی برای خريد ما پرداخت. آيا شما 
نيز همانند ميلياردها انسان ديگر ارزش اين كار را 
درک نمى كنيد؟ اگر جهنم آنقدر بد نبود، چرا بايد 
يهوه در هيأت انسان به زمين مى آمد، بدون گناه 
زندگى كاملى را سپری كرده و به خاطر ما انسان 
ها، متحمل بى رحمانه ترين مرگ مى شد، تا ايمان 
به  مسيح  بشود؟٥  جهنم  به  ما  رفتن  مانع  او  به  ما 

خاطر ما به جهنم رفت.٦
يهوه تنها اين موضوع را به من نگفت كه عيسى 
بزودی دوباره به زمين بازخواهد گشت بلكه اين پيام 
با خوابها و رؤياهايى در مورد بهشت و جهنم همراه 
بود. مردم مى گويند: «وقتى هرگز كسى جهنم را 
نديده است، از كجا مى دانيد كه وجود دارد؟» من 
ديده ام. بعضى ديگر مى پرسند: «وقتى هرگز كسى 
بهشت را نديده است، از كجا مى دانيد كه وجود 
دارد؟» من ديده ام، و اطمينان دارم كه بسياری از 
مردم اين زمانه نيز آن را ديده اند. بهشت شگفت 
انگيز است،٧ و دوزخ وحشت آورتر از آنى است كه 
كسى بتواند تصور كند يا حرفش را بزند.٨ در هيچ 
زبانى واژه مناسبى يافت نمى شود كه بتوان با آن 
بهشت  و  آور  وحشت  چقدر  جهنم  كرد  توصيف 
چقدر زيبا و شگفت انگيز است (رساله اول پولس 
دليل  همين  به   .(٩ آيه   ٢ باب  قرنتيان  به  رسول 
است كه يهوه در رساله دوم تيموتائوس، باب ٢ آيه 
های ٣ تا ٤ به ما مى گويد: «چون سپاهى نيكوی 
مسيح عيسى در تحمل زحمات شريک باش. هيچ 
سپاهى خود را در امور روزگار گرفتار نمى سازد تا 

رضايت آنكه او را سپاهى ساخت بجويد.»
اوضاع جهان بد است و روز به روز هم بدتر مى 
شود، اما در مقايسه با جهنم اين دنيا به مثابه يک 
از  يكى  است.  يكشنبه  روز  شادی  كانون  پيكنيک 
احمقانه ترين كارهايى كه مى توان انجام داد اقدام 
پايبندی  دليل  به  ما  از  برخى  است.  خودكشى  به 
مى  سختى  متحمل  يهوه  كالم  و  يهوه  به  مان 
شويم، اما ميلياردها انسان ديگر به دليل پيروی از 
مذاهب منفور و غلط، يا به دليل شهوات جسمانى، 
هواهای نفسانى، و غرور زندگانى (رساله اول يوحنا 
باب ٢ آيه ١٦) سختى مى كشند. يهوه به ما اجازه 
نمى دهد بدون پس دادن تقاص، اصول اعتقادی 

خود را داشته باشيم و به اراده خود عمل كنيم.٩
در آيه های ٥ تا ٧ و ٩ باب ١٢ رساله پولس 
را  نصيحتى  «و  است:  آمده  عبرانيان  به  رسول 
فراموش نموده ايد كه با شما چون با پسران مكالمه 
خوار  را  يهوه  تأديب  من  پسر  "ای  كه  كند  مى 
مشمار و وقتى كه از او سرزنش يابى، خسته خاطر 
توبيخ  دارد،  مى  دوست  يهوه  را  كه  هر  زيرا  مشو. 
مى فرمايد و هر فرزند مقبول خود را به تازيانه مى 
مثل  شما  با  يهوه  شويد،  تأديب  متحمل  اگر  زند" 
با پسران رفتار مى نمايد. زيرا كدام پسر است كه 
جسم  پدران  ديگر  و   ... نكند؟  تأديب  را  او  پدرش 
خود را وقتى داشتيم كه ما را تأديب مى نمودند و 
ايشان را احترام مى نموديم، آيا از طريق اولى پدر 

روحها را اطاعت نكنيم تا زنده شويم؟»
پولس  رساله   ١٢ باب  از   ١٥ تا   ١٣ های  آيه 
پايهای  برای  «و  فرمايد:  مى  عبرانيان  به  رسول 
خود راههای راست بسازيد تا كسى كه لنگ باشد، 
پى  در  و  يابد.  شفا  بلكه  نشود،  منحرف  طريق  از 
آن  از  بغير  كه  تقدسى  و  بكوشيد  همه  با  سالمتى 
باشيد  مترصد  و  ديد.  نخواهد  را  يهوه  كس  هيچ 
ريشه  و  شود  محروم  يهوه  فيض  از  كسى  مبادا 
مرارت نمو كرده، اضطراب بار آورد و جمعى از آن 

آلوده گردند.»
از  آكنده  و  آلوده  افراد  از  زيادی  بسيار  تعداد 
تلخى شده اند. دليلش اين است كه يهوه به شيطان 
اجازه داده تا افراد بى خدا را شكنجه دهد به اميد 
داشته  خاطر  به  وادارد.١٠  توبه  به  را  آنها  كه  اين 
باشيد، يهوه به اين دليل اين اجازه را مى دهد كه 
ما را دوست دارد و مى خواهد به خاطر نا فرمانى از 
او توبه كنيم تا بتوانيم به جای جهنم وارد بهشت 

شويم.١١ 
مى  كه  دارد  وجود  مسير  دو  تنها  جا،  اين  در 
يهوه  از  كه  اين  يكى  برويم.  پيش  آنها  در  توانيم 
راه  و  بتازيم،  او  بر  تند  و  تلخ  و  باشيم  خشمگين 
ديگر اين است كه توبه كنيم، از يهوه بخواهيم ما 
است  داده  اجازه  خود  كه  عذابى  از  و  ببخشايد،  را 

شيطان به ما بدهد برهاند. 
در آيه های ٣ تا ٦ از باب ٩ مكاشفه يوحنای 
رسول آمده است: «و از ميان دود، ملخها به زمين 
بر آمدند و به آنها قوتى چون قوت عقربهای زمين 
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ميزوری

هندوستان

نه  نرسانند  ضرر  كه  شد  گفته  بديشان  و  شد  داده 
به گياه زمين و نه به هيچ سبزی و نه به درختى 
بلكه به آن مردمانى كه مهر يهوه را بر پيشانى خود 
ندارند. و به آنها داده شد كه ايشان را نكشند بلكه تا 
مدت پنج ماه معذب بدارند و اذيت آنها مثل اذيت 
عقرب بود، وقتى كه كسى را نيش زند. و در آن ايام، 
مردم طلب موت خواهند كرد و آن را نخواهند يافت 
ايشان  از  موت  اما  داشت،  خواهند  موت  تمنای  و 
خواهد گريخت.» آيه ١٠ از باب مذكور مى فرمايد: 
عقرب،  همچون  داشتند  دمهايى  ها)  (ملخ  آنها  «و 
و در دمهای آنها نيش وجود داشت ؛ و در دم آنها 
قدرت بود كه تا مدت پنج ماه مردم را اذيت نمايند.»

وقتى در دوران كودكى تركه چوب گردو را بر 
آن  در  بود.  دردناک  عذابى  برايم  زدند،  مى  پشتم 
شما  به  مسيحى  والدين  اگر  اما  بود،  عذاب  زمان 
عشق بورزند، هرگاه نياز باشد بر پشتتان مى زنند 

چون نمى خواهند به جهنم برويد.١٢ 

آيه ٦ از باب ٩ مكاشفه يوحنای رسول از افرادی 
سخن مى گويد كه به دليل تحمل عذابى شديد، دعا 
مى كنند بميرند، اما مرگ را نمى يابند. فقط به اين 
فكر كنيد كه چه وحشت آور است هنگامى كه ارواح 
هوش  از  كه  كرد  خواهند  دعا  جهنم  در  ها  انسان 

بروند يا بميرند، اگرچه اين حقيقت را مى دانند كه 
بميرند.  يا  بروند  هوش  از  بود  نخواهند  قادر  هرگز 
از  بدتر  بار  ها  تريليون  بلكه  ميلياردها،  آنجا،  عذاب 

مجموع تمام عذاب های اين جهان است. 

١٢ دوم سموئيل ٧: ١٤-١٥، امثال ١٣: ٢٤ مكاشفه ١٩: ١٨، ٢٢: ٦، ١٥، 
٢٣:١٣-٢٤، ٢٩: ١٧،١٥ عبرانيان ١٢: ٥-١١   

تاا ند
نامه های ارسالى به كشيش آالمونامه های ارسالى به كشيش آالمو

برادر بسيار عزيز در مسيح،
درودی پاک بر شما، كشيش با محبت من تونى آالمو، و بر دوستان شما، هواداران تان، همكاران تان در 

مركز خدماتى كشيش آالمو، كليسای شما و همه، به نام شايسته يهوه مان و منجى مان عيسى مسيح.
كشيش عزيز و با محبت من، متون عالى مبتنى بر كتاب مقدس و كتاب مسيح شما را دريافت كرده ام. 
از اين كه متون مبتنى بركتاب مقدس خود و كتاب عيسى مسيح (كتاب مسايا) را برای فعاليت من در 
زمينه انجيل در اختيارم گذاشتيد بسيار متشكرم. يهوه ما را به هم پيوند داده است تا كالم حقيقت را در 

بسياری از مكان های دور دست اشاعه دهيم. به خاطر اين واقعيت مى توانيم شادمان باشيم.
كشيش با محبت من، بسيار شادمان هستم كه به اطالع شما برسانم كه پس از دريافت متون مبتنى بر 
كتاب مقدس فوق العاده شما، ما يک تشكل بشارت انجيل را در مناطق روستايى و مناطق حفاظت شده 
بوميان سازمان دهى كرديم كه شامل سه ناحيه در ايالت آندرا پرادش (Andhra Pradesh State) مى شود: 
 .(Srikakulam) سريكاكوالم  .٣  (Vizianagaram) ويزياناگارام  .٢  (Visakhapatnam) ويساكاپاتنام  .١
من و تيم های مسيحى مان دلسوزانه خانه به خانه رفتيم و اين مناطق را پوشش داديم 

و متون مبتنى بر كتاب مقدس را توزيع كرديم تا مردم نقشه نجات يهوه را بشناسند.
 شب ها جلسات آشنايى با انجيل برگزار كرده و قدرت يهوه و شكوه و عظمت او را اعالم 
مى نموديم. افراد زيادی مسيح را به عنوان منجى شخصى خود پذيرفته اند و با توجه 
كامل و تمام حواس خود به انجيل مسيح گوش داده اند. جلسات را برای جالل نام يهوه 
برگزار مى كرديم. كشيش با محبت من، لطفًا برای گروه عبادت كننده ما انجيل مقدس 
به زبان تلوگو بفرستيد. لطفًا برای من، خانواده ام، و همكارانم دعا كنيد. ما گروه های 
كوچكى داريم برای خدمت به خانه بچه های يتيم و بيوه زنان و همچنين فعاليتان در 
زمينه انجيل. اينجا ما همه برای شما، سالمتى كشيش تونى آالمو و خدمت شما در دعا 

هستيم.
منتظر جواب محبت آميز شما هستيم. خداوند همه شما را بركت دهد.

برادر شما در مسيح،
كشيش كى.اس مانوار (K.S. Manohar)                       هندوستان، ايالت آندرا پرادش

حضور محترم خدمات مسيحى كشيش تونى آالمو،
دعا مى كنم كه همه برادران و خواهران در آنجا از سالمت برخوردار باشند و هيچ مشكلى 
نداشته باشند. مايلم به خاطر همه كمک هايى كه به من كرديد از شما تشكر كنم. از 
خواندن متونى كه فرستاده بوديد لذت بردم و توانستم پاسخ چندين پرسش خود را در 
آنها بيابم، به عالوه اينكه به من كمک كرده اند به يهوه نزديک تر شوم. من تعاليم كشيش 
آالمو را نافذ و بسيار صحيح يافتم. مى دانم وقتى كسى مجبور است در زندان باشد چه 
حالى دارد و برای كشيش آالمو در زندان دعا مى كنم. باشد كه يهوه او را مشمول رحمت 
خود قرار دهد و به زودی آزاد گردد. اين آزمايشى است كه انجيل در مكاشفه، آيه های 
١٠ تا ١١ از باب ٢ به نوعى از آن سخن مى گويد. ما مى دانيم كه كشيش آالمو تاج 
زندگى را دريافت خواهد كرد. همه ما هميشه زندانى خواهيم بود، اما زندانى يهوه، آن 

گونه كه در آيه های ١ تا ٣ باب ٤ رساله افسسيان شرح داده شده است.
مشتاقانه منتظر شنيدن خبر از شما و دريافت اعالنات و متون مبتنى بر انجيل بيشتری 

هستيم.
تقديم با عشق عيسى مسيح،

(Joseph Gladstone) برادر جوزف گالدستون
ميزوری، زندان فارمينگتون

پى نوشت: مشتاقانه منتظر زمانى هستم كه بتوانم در حضور همه شما باشم.

نيجريه
خواهران  و  برادران  به  مسيح  عيسى  خداوندمان  نام  در  درودها   

مسيحى، 
كشيش، خداوند شما را برای كار روحانى كه در پيش گرفته ايد 
بركت دهد. به خاطر نجات ما از دست شيطان از شما سپاسگزاريم. 
افراد زيادی با خواندن متون مبتنى بر كتاب مقدس شما نجات 
كه  هستيد  كشيشى  تنها  زيرا  است  شما  با  يهوه  اند.  كرده  پيدا 
كالم يهوه را تعليم مى دهيد. برای ما دعا كنيد كه در اين دوره 
آخر الزمانى كه با آن روبرو هستيم مقاوم بايستيم، و دعا كنيد 
در  مدارس  و  روستاها  در  كه  بشارتى  كار  در  من  موفقيت  برای 
پيش گرفته ام. لطفًا چندين هزار نسخه از متون مبتنى بر كتاب 

مقدس را برايم بفرستيد.
ارادتمند شما،

 (Barnabas D. Jacob) بارنابا دی. جاكوب
نيجريه، ايالت كادونا

(ادامه در صفحه ٤)

يک  در  مقدس  كتاب  بر  مبتنى  ادبياتى  متون  پخش  حال  در   (Barnabas Jacob) جاكوب  بارنابا 
G.S.S. Jegindi ،مدرسه
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انجام  توانيم  مى  كاری  چه  مورد  اين  در  پس 
دهيم؟ قطعًا نمى توانيم راجع به آن شكايت كنيم. 
شكر يهوه را به جا آريد كه هنوز زنده ايد، در جهنم 
همه  اين  شكر  كنيد.  توبه  توانيد  مى  و  نيستيد، 
نعمت كه يهوه به شما ارزانى داشته را به جا آوريد. 
آنها را يكى يكى برشمريد، آنگاه از كار يهوه شگفت 

زده خواهيد شد.١٣
برای اين كه بار ديگر از روح القدس زاده شويد 
شاه  (نسخه  خدا  كالم  سپس  بخوانيد،  را  دعا  اين 
و  ذهن  روح،  قلب،  تمام  با  و  گيريد،  فرا  را  جيمز) 

قّوت خود به يهوه خدمت كنيد.
مرا  گناهكار  روح  من،  يهوهى  و  خداوند 
ايمان  من  گردان.١٤  خويش  رحمت  مشمول 
زنده  يهوهى  پسر  مسيح  عيسى  كه  دارم 
است.١٥ ايمان دارم كه او روی صليب جان داد 
همه  بخشش  برای  را  خود  ارزشمند  خون  و 
ايمان  ساخت.١٦  جاری  من  گذشته  گناهان 
روح  قدرت  با  را  عيسى  خداوند  كه  دارم 
دوباره  او  به  و  برخيزانيد  مردگان  از  القدس 
دست  به  لحظه  اين  در  او  و  بخشيد،١٧  جان 
راست خداوند نشسته است و به اعتراف گناه 

عيسى  دهد.١٨  مى  گوش  من  دعای  اين  به  و 
تو  و  گشايم  مى  را  خود  قلب  در  من  مسيح، 
را به قلب خود دعوت مى كنم.١٩ همه گناهان 
پليد مرا با خون ارزشمند خود كه در جلجتا 
و  بشوی  ريختى  صليب  روی  بر  من  جای  به 
ای  راند  نخواهى  خود  از  مرا  تو  كن.٢٠  پاک 
خواهى  مرا  گناهان  مسيح؛  عيسى  خداوند 
بخشيد و روح مرا نجات خواهى داد. مى دانم 
مى  تو  كالم  گويد.٢١  مى  چنين  تو،  كالم  زيرا 
گويد كه هيچ كس را از خود نخواهى راند، و 
بنابراين  شود.٢٢  مى  نيز  من  حال  شامل  اين 
مى دانم كه صدای مرا شنيده ای، و مى دانم 
نجات  كه  دانم  مى  و  ای،  داده  مرا  پاسخ  كه 
خداوند  ای  تو  از  سپاسگزارم  ام.٢٣  يافته 
و  من،  روح  نجات  خاطر  به  مسيح،  عيسى 
سپاسگزاری خود را با انجام فرمان تو و ترک 

گناه نشان خواهم داد.٢٤
عيسى گفت پس از رستگاری شما را به نام پدر، 
حالى  در  دهند،  تعميد  غسل  القدس  روح  و  پسر 
كه كامًال در آب فرو مى رويد.٢٥ با پشتكار انجيل 
ترجمه قديم ١٨٩٦ KJV را مطالعه كنيد و آنچه را 

مى گويد انجام دهيد.٢٦
خداوند مى خواهد كه راجع به رستگاری خود 
به ديگران بگوييد (مرقس باب ١٦ آيه ی ١٥). مى 

های  نوشته  از  انجيلى  ادبيات  كننده  توزيع  توانيد 
برای  رايگان  را  كتاب  ما  باشيد.  آالمو  تونى  واعظ 
طريق  از  بيشتر  اطالعات  برای  فرستيم.  مى  شما 
با  را  پيام  اين  بگيريد.  تماس  ما  با  ايميل  يا  تلفن 

ديگران به اشتراک بگذاريد.
مسيح  عيسى  كه  همانطور  خواهيد  مى  اگر 
عشرها  در  را  يهوه  يابد،  نجات  جهان  داد  فرمان 
را  يهوه  انسان  آيا  گفت:  يهوه  نزنيد.  گول  هدايا  و 
گوييد  مى  و  ايد  زده  گول  مرا  شما  اما  زند؟  گول 
در چه چيز تو را گول زده ايم.در عشرها و هدايا. 
شما سخت ملعون شده ايد زيرا كه شما و تمامى 
ايد.  زده  گول  مرا  جهان)  اين  تمامى  (و  امت  اين 
باشد)  مى  پايه  آمد  در   ٪١٠ (عشر  عشرها  تمامى 
را به مخزنهای من بياوريد تا در خانه من خوراک 
(خوراک روحانى) باشد (جانها نجات يابند) و يهوه 
صبايوت مى گويد مرا به اينطور امتحان نماييد كه 
آيا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و 
گنجايش  كه  ريخت  نخواهم  شما  بر  بركتى  چنان 
آن نخواهد بود؟ و يهوه صبايوت مى گويد: خورنده 
را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمين 
شما را ضايع نسازد و مو شما در صحرا بى بار نشود. 
خواند  خواهند  خوشحال  را  شما  ها  امت  همه  و 
زيرا يهوه صبايوت مى گويد كه شما زمين مرغوب 

خواهيد بود. (مالكى فصل ٣ آيه ی ٨ الى ١٢)
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