
دنیا فریب به دلباخته کلیساي

کرده ارزانی ما به رایگان به مسیح در را چیز همه او اوست؛ پسر مسیح عیسی 
فداکاري و ایثار نتیجه ي در که الطافی آن بابت هستیم سپاسگزارت خداوندا، است.
[مسیر] به را ما که [ایثاري] همان است، شده ما حال شامل جلجتا در عیسی عظیم
مکتوب آنچه دانستن از تا است بازگردانیده تو نزد یافتن التفات و تو با مشارکت و صلح
آنچه بماند، شما در من کالم و بمانید من در کنیم:«اگر حاصل خاطر تسلّی است،
دعا و هستیم شکرگزارت بابت این از حال شد.» خواهد شما براي که بطلبید خواهید

باشیم. داشته اعتقاد آن به وجود تمام با که فرمایی عطا ما به ایمانی چنان تا می کنیم
دغدغه هاي و روزانه مشقات تمامی شبان تا دربان از همگان تا بگذار خداوندا، حال ٢
براي انتظار مگر نباشد چیز هیچ ما اذهان در اینک تا بگذاریم کناري به را زندگی این
بسپاریم گوش او به احترام اداي موضع در بتوانیم و گوید سخن ما با روح القدس آنکه
بشناسیم. بهتر را تو تا شود وسیله اي ما آمدن هم گرد و دهیم انجام نیکو کاري و
کالم طریق از آمده ایم. اینجا به همین براي گرم روز این در که راستی به خداوندا زیرا
و شکل به نه تا شود ساکن ما در زنده ات کالم تا بگذار و بگو سخن ما با خود زنده ي
درآییم. خدا پسر شباهت به و شده تبدل خود، روح بازسازي طریق از بلکه دنیا شمایل
دانستن از شویم خوانده خدا دختران و پسران می توانیم که می کنیم فکر این به وقتی
آستانه ي در درست فرامی گیرد. را روحمان سرور و وجد و می لرزد قلبمان مهم این
تقال و لرزش در ما پاهاي زیر پادشاهی ها و امت ها جمیع و داریم قرار وي بازگشت
به را ما و بیاید باید روزي او که آگاهیم و می رود، زوال به رو جهان کل و هستند
به و بود. نخواهد ناپایدار هرگز و داشت نخواهد انقضایی هیچ گاه که ببرد ملکوتی آن
و قلب ها امروز پروردگارا، هستیم! ملکوت این شهروندان ما اینک که فکر می کنیم این
می شود، جاري کالم از که آبی در شستشو طریق از و روح القدس توسط را ما گوش هاي

آمین. می طلبیم. وي جالل براي و او نام به زیرا کن. مختون
برگزاري صورت در بود قرار چون بپردازم. موضوعی به بامداد این در دارم دوست ٣
رأس دعا کارت هاي کردیم اعالم چنانکه ولی بپردازم متفاوتی مبحث به شفا، جلسه ي
پیش دقایقی بیلی فقط… من و شد. خواهند توزیع نُه یا نیم و هشت الی هشت ساعت
باشد آمده اینجا به که کرد پیدا را کسی می توان زحمت به که گفت و آمد خانه به
اصالح براي که کردم فکر این به ما… بنابراین نکرد. توزیع دعا کارت رو همین از و
کلیساي کنم: صحبت موضوع این مورد در دارم قصد کنم. انتخاب را موضوع این کلیسا
آیه ي ابتداي از ،١٦ باب داوران کتاب از را مطالبی مایلم حال دنیا. فریب به دلباخته

کنم. قرائت ١٠
پس گفتی. دروغ من به کرده، استهزا گفت:«اینک شمشون به دلیله و

بست.» توان را تو چیز چه به که بده خبر مرا االن
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نشده کرده کار هیچ آن با که تازه طناب هاي با مرا گفت:«اگر را وي او
شد.» خواهم مردان سایر مثل و ضعیف ببندند، است،

گفت:«اي وي به و بست آنها با را او گرفته تازه طناب هاي دلیله و
می بودند. کمین در حجره در کسان و آمدند.» تو بر فلسطینیان شمشون،

بگسیخت. نخ مثل خود بازوهاي از را آنها آنگاه
مرا گفتی. دروغ نموده، استهزا مرا حال به گفت:«تا شمشون به دلیله و
سر گیسوي هفت گفت:«اگر را وي او می شوي.» بسته چیز چه به که بگو

ببافی.» تار با مرا
بر فلسطینیان شمشون، گفت:«اي را وي و بست قایم میخ به را آنها پس
برکند. را تار هم و نساج نورد میِخ هم شده، بیدار خواب از آنگاه آمدند.» تو
آنکه حال و می داري دوست مرا که می گویی گفت:«چگونه را وي او و
که ندادي خبر مرا نموده، استهزا مرا مرتبه سه این نیست؟ من با تو دل

است.» چیز چه در تو عظیم قوّت
الحاح را او و می ساخت عاجز خود سخنان به روز هر را وي او چون و

می شد؛ تنگ موت به تا جانش و می نمود
من سر بر گفت:«اُستُرَه کرده، بیان او براي داشت خود دل در هرچه
تراشیده اگر و شده ام نذیره خداوند براي مادرم رحم از که زیرا است، نیامده
شد.» خواهم مردمان سایر مثل و ضعیف و رفت خواهد من از قوّتم شوم،

است، کرده بیان او براي بود دلش در هرآنچه که دید دلیله چون پس
چه هر زیرا بیایید دفعه گفت:«این طلبیده را فلسطینیان سروران و فرستاد
نقد و آمدند او نزد فلسطینیان سروران آنگاه است.» گفته مرا داشت دل در

آوردند. خود دست به را
سرش گیسوي هفت و طلبید را کسی خوابانیده، خود زانوهاي بر را او و

برفت. او از قوّتش و کرد شروع او نمودن ذلیل به پس تراشید. را
بیدار خواب از آنگاه آمدند.» تو بر فلسطینیان شمشون، گفت:«اي و
که ندانست او اما می افشانم.» را خود رفته، بیرون پیش تر گفت:«مثل شده،

است. شده دور او از خداوند
از کنم، قرائت ٢ باب مکاشفه کتاب از را متنی راستا، همین در دارم قصد اینک ٤

.٢٣ آیه ي همچنین و ٢١ آیه ي ابتداي
کند. توبه خود زناي از نمی خواهد اما کند، توبه تا دادم مهلت او به و

مصیبتی به می کنند زنا او با که را آنانی و می اندازم بستري بر را او اینک
نکنند. توبه خود اعمال از اگر می گردانم مبتال سخت
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دانست خواهند کلیساها همه ي آنگاه رسانید. خواهم قتل به را اوالدش و
حسب بر را شما از یکی هر و قلوب و جگرها امتحان کننده ي منم که

داد. خواهم اعمالش
کند. افزون کالمش خوانش بر را خویش برکات خداوند

کرد. شروع درست مسیر در او کرد. شروع خوب کلیسا مانند زیاد حد تا شمشون ٥
کار، آغاِز در شد. یاد دالور و زورآور مردي عنوان به وي از و داشت درستی شروع او
حدي تا رویه این و می  داشت. نگاه را وي فرامین و کالم و می کرد خدمت را خداوند
درست کارش است، رایج دنیا در که تعبیري بر بنا خودمان، قول به کلیساست. شبیه
که زمانی تا و کرد. آغاز خداوند فرامین داشتن نگاه با کرد. آغاز درست پایه  از و بود

می گرفت. کار به را او خداوند می کرد، پیروي خداوند از شمشون
این چون گیرد کار به یا دارد نگاه را کند پیروي او از هرکه است قادر خدا زیرا ٦
دور خدا امور از و می گیریم کناره وقتی اما می کند. پیدا ارتباط خدا خود به مسئله
فرامین پی در قدم ثبات با وقتی گیرد. کار به را ما نمی تواند دیگر خدا آنگاه می شویم
و می مانیم آمده، مقدس کتاب صفحات در آنچه چهارچوب در و می کنیم حرکت خدا
هر می تواند خدا آنگاه می پرستیم کالم راستی و روح در را او مکتوب، کالم واسطه ي به
عده اي وارد بود، دیگري چیز پی در باید که ذهنیت این وقتی اما گیرد. کار به را فردي

گیرد. کار به را اشخاصی چنین نمی تواند دیگر خدا حالت این در شود،
خدا شد، بنا کلیسا وقتی است. امروز کلیساي از تمام نما تصویري شمشون باري، ٧
خداوند فرامین حفظ پی در مجّدانه کلیسا زیرا بگیرد خدمت به را کلیسا می توانست
کلیسا با خدا و می ورزید. اهتمام وي احکام و فرامین تمامی پاسداشت و حفظ بر و بود

می کند. تضعیفش که است روندي گرفتار خود بطن در کلیسا می رسد نظر به اما بود.
می بریم. سر به نبرد میدان در بلکه پیک نیک یک در نه ما که باشید داشته خاطر به ٨
و بکنند باید که است کاري تنها شدن مسیحی که می پندارند چنین بسیاري مردمان
همه هستند، مسیحی چون و می شود فصل و حل همیشه براي همان جا مسائل تمام
چرا ندهید. راه خود ذهن به فکري چنین هرگز شد. خواهد حاصل سهولت به چیز
مسیحی کنم. شرکت ایمان نیکوي پیکار در یعنی بجنگم تا می  شوم مسیحی من که
و ببینیم آموزش باید و هستیم مسیحی سربازان ما بپیوندم. نبرد خطوط به تا می شوم
شیوه ي و شویم تقویت چگونه بدانیم تا بشناسیم را دشمن فنون تمام و شویم آبدیده
آن روح القدس که می شود ممکن ما براي زمانی تنها امر این و فراگیریم. را جنگیدن
ما به دیگر اقوام که کاري نمی توانیم می رویم، جنگ به وقتی کند. مکشوف ما بر را
بندیم. کار به را آنان اندیشه هاي و] [توصیه ها از برخی یا دهیم انجام را می گویند
کرده حرکت روح القدس راهنمایی تحت یعنی کنیم پیاده را خودمان اندیشه هاي باید

است. مسیحیان سپاه سپهساالر او زیرا کنیم پیاده را وي افکار و
(اسمش کارش نوعی به که وقتی تا بود بزرگ مردي او کرد، عمل خوب شمشون ٩
هم کلیسا گذاشت. فراتر خود سرزمین از را پا و کشید ناپرهیزي به بگذاریم) را
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خود سرزمین از فراتر را پا که زمانی تا می رفت پیش درست و داشت خوبی عملکرد
رغبتی او کرد، فلسطینی دختران با عاطفی پیوند برقراري به شروع شمشون گذاشت.

نداشت. اسرائیلی دوشیزگان به
برقراري پی در هیچ گاه او می ماند. کرد، کلیسا که کاري به حدي تا جریان این و ١٠
رابطه ي برقراري به شروع و رفت بی ایمانان پی بلکه نرفت خودي ها با عاطفی پیوند
بزرگترین از یکی و بزرگ خطایی مرتکب نیز ما که اینجاست کرد. بی ایمانان با عاشقانه
او زد. نادرست کارهاي به دست کلیسا که زمان همان از یعنی شدیم خود اشتباهات

شد. بد معاشرت درگیر شمشون مانند به هم
اما می داد. انجام درستی به را کارش بود، خداوند قوم همراه وقتی تا شمشون ١١

افتاد. دردسر به شد، بد معاشرت گرفتار وقتی
پی در احترام کمال در روز هر کلیسا وقتی است. همین هم کلیسا حکایت و ١٢
معجزات و آیات کلیسا از و داد برکت کلیسا به خدا بود، او به اقتدا و روح القدس هدایت
بدترین از یکی این دنیا! با معاشرت یعنی شد بد معاشرت گرفتار بعد اما شد. صادر
پاشیدن هم از و تشّکل ایجاد روند سرآغاز که رویکردي شد، انجام که بود کارهایی
تشکیالتی صورت به امت ها که بودند دریافته چون بود، ایمانداران میان در مشارکت
بلکه است نشده اهدا خاصی امت یا قوم یک به فوق العاده انجیل این اما می کنند. عمل
طوایف، امت ها، جمیع یعنی باشد» آمدن به مایل «هرآنکه براي است هدیه اي انجیل

بکشیم. مرز خود میان که نبود این هرگز ما براي خدا اراده ي مردم. و زبان ها
بودند، دنیا عملکرد نحوه ي از کپی برداري و قیاس همانندي، خواهان انسان ها اما ١٣
هرگز کنند. تجربه را آنها سبک به موفقیت و بگویند سخن آنها مثل که معنی این به
از پیروي با می توانیم تنها ما برسیم. موفقیت به دنیا کار شیوه ي از پیروي با نمی توانیم
راه دنیا از الگوبرداري با هرگز شویم. موفق امور، انجام در وي رسم و راه و خدا احکام
تلویزیون راه از را خود موفقیت بیشترین سیگار تولید کارخانه ي اگر نمی بریم. جایی به
موفقیت هاي به تلویزیون تأثیر خاطر به ویسکی و آبجو تولیدکنندگان اگر یا کرده کسب
به تلویزیون طریق از باید هم کلیسا که نیست معنی این به باشند رسیده چشمگیري
حق روح نمایش و خدا قدرت و انجیل موعظه ي دل از کلیسا موفقیت برسد. موفقیت
دخانیات شرکت براي تلویزیون که کنیم بسنده دلیل این به نمی توانیم می شود، حاصل
که ندارد وجود مقدس کتاب در بخشی هیچ است! کرده چنان و چنین شرکت ها سایر و
عده ي بسا چه کنیم چنین هم اگر و کرد. مقایسه مردمانی چنین با را خود باید بگوید
کرده منصوب آن انجام براي را ما خدا که نیست کاري این اما کنیم جذب را بسیاري
بزرگی تشّکل و گرفته ایم اوج و هستیم رنگ همه از چون که می پنداریم چنین باشد.
در رسیده ایم. موفقیت به می دهد، شکل رنگارنگ و صدا و سر پر اتفاقات به که داریم
امروز اگر می شد بهتر ما براي فرومی  برد! خود کام به را ما روحانی، مرگ روشن، روز
وجود با اینکه تا داشتیم خود کنار را روح القدس و بودیم نفر ده فقط محل این در صبح
دنیا با را خود نمی توانیم باشیم. نداشته کنارمان را روح القدس میلیونی، ده حضوري

کنیم. مقایسه
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کلیساي کرد. تشّکل ایجاد به شروع کلیسا که بود این اتفاقات نخستین از یکی و ١٤
در عده اي وقتی رسید. راه از لوتري کلیساي ادامه در و بود تشّکل نخستین کاتولیک
نفر یک روزي بسازند، تشّکل یک آن از تا کردند سازماندهی را خود کاتولیک کلیساي
کننده ي بند در طناب هاي شمشون و آمدند.» تو بر فلسطینیان شمشون، زد:«اي فریاد

کرد. ظهور تشّکل ها جوار در لوتر مارتین و کرد پاره را کاتولیک کلیساي
کردند… شروع آنها کرد. دلیله که کاري نظیر بستند، دیگر طنابی با را کلیسا سپس ١٥
را آنها روح القدس که کسانی یعنی دارند الهی دعوت که مردانی به آوردن رو جاي به
می شناختند. را مسیح اما نمی دانستند الفبا از چیزي شاید که افرادي باشد، فراخوانده
کار پرداخت. سیاسی سخنرانان از تقلید به و شد ُمد و استیل درگیر کلیسا سپس
یک کسی هر بود الزم می دادند، دکترا مدرك واعظان به باید که رسید جایی به
و می روند آدم ها کرد. بند در را کلیسا که بود دیگري طناب این و باشد. الهیات دکتر
تا کنند تربیت بهتري عالِم تا می کوشند الهیاتی مدارس از یک هر و می خوانند درس
کار چه آنها دارد.» الهیات دکتراي ما بگوید:«شبان و بفروشد فخر بتواند کلیسایشان
نگاه در موضوع این اما کند. کسب دانش دیگري از بیش دارد سعی کس هر کردند؟

ندارد. ارزشی خدا
خدا رضایت آن با تا برگیرد را خود دنیوي دانش آدمی که نیست این به نیازي و ١٦
دنیوي جاه طلبی و دانش با هرگز است! قبیح خدا نگاه در عملی چنین کند. جلب را
دشمنی دنیا] به می گوید:«[عشق ورزي کالم چنانکه کرد، نخواهید جلب را خدا رضایت

کند. چنین نمی تواند او خداست.» با
واژه هایی چه و کنند چه می دانند آنها برسد. کامل دانش به تا می کوشد کس هر و ١٧
می شود سیاسی سخنرانی یک به تبدل صرفًا کارشان رویه] این [با و بیاورند زبان بر را
و می  شکافد را قلب که روح القدس پیغام جنس از چیزي یا الهی قدرت نمایاندن نه و
این و می بینند آموزش سیاسی سخنرانی براي آنها می سازد. مکشوف را شخص گناهان
یا حسب… بر فقط ما بر گفت:«کالم پولس باشیم. داشته نیاز آن به که نیست چیزي
نمایاندن با انجیل است.» روح القدس تجلّی به و قّوت به نیست زبان به انجیل واقع در
آداب و می روند الهیات مدارس به افراد این تمام اما می یابد! گسترش روح القدس قّوت
به را خود باید بایستند، شکل چه به مردم حضور در باید اینکه فرامی گیرند، را فخیمه
در هیچ گاه نباید اینکه کنند، رفتار سان چه به و بپوشند چگونه کنند، معرفی شکل چه
سیاسی سخنرانی یک براي اینها تمام باري، شوند. اشتباه مرتکب زبان دستور کاربرد
گفت:«موعظه ي پولس نیستیم. انسانی سحرانگیز واژه هاي پی در ما لیکن است خوب
[نشر پس قّوت.» و روح برهان به بلکه نبود حکمت مقنع سخنان به من توسط انجیل
واقع در یا شما حکمت تا نگرفت صورت شده، آماده سخنرانِی یک واسطه ي به انجیل]
از برخاسته مسیِح قّوت برهان بر تکیه با انجیل نشود. بنا انسانی حکمت بر شما توکل

بشناسیم.» را وي قیامت قّوت «اینکه است، همین انجیل شد. اعالم مردگان،
گفت:«ما خواهند متدیست ها می پندارد. دیگران از باهوش تر را خود کس هر ١٨
و مسیح کلیساي به موسوم جماعت و باپتیست ها داریم.» را شخص ذکاوت ترین با
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اجازه ي عادي افراد به ما هستیم. برتر ذکاوت و هوش در گفت:«ما خواهند اینها نظایر
آنها کن!) رحم (خدایا می کنند دست چین را آنها بلکه نمی دهیم.» را انجیل موعظه ي
اخذ را آنها معیِن آموزه ي فالن به مربوط مدرك که صورتی در می کنند، دست چین را
چنین نمی تواند طریقی هیچ به خدا می گیرند. کار به کلیسا در را آنها باشند، کرده
دست چین خدا توسط که کند موعظه برایم کسی می خواهد دلم کند. لمس را شخصی

فرقه. یک یا انسان یک توسط نه و است شده بلند و

چیز همه ما می گویند:«خوب آنها برمی گردد! دانش به چیز همه آنها] نگاه [از ١٩
الفباي حرف نخستین آنها از برخی که حالی در می دانیم،» الهی امر آن درباره ي را

می کنند. انکار را آن آنها نمی شناسند. را روح القدس

می اندازد. خواندم، کالیفرنیا در پیش سال ده حدود که کتابی یاد به مرا جریان این ٢٠
یکی کردم. فراموش را نویسنده اش نام بودم. گرفته قدیمی فروشی کتاب یک از را آن
مطالب شیطنت آمیزش، و طنزآلود لحن رغم به اما بود سنتی ده کتاب هاي آن از
مضمونی نظرم به که برخوردم مطلبی به آن در می خورد. چشم به آن در خردمندانه اي
یکی صبح شد. شروع شکل این به کتاب این کوتاه حکایت هاي از یکی داشت. الهی
دانش کل بر می کرد تصّور که بود کوچکی خروس بزرگ، مرغدانی یک در روزها از
نوك و نشست جعبه اي روي و کرد پرواز بنابراین دارد. احاطه شده، شناخته و موجود
چنان و کشید عقب را کوچکش سر و کوبید جعبه به بار پنج یا چهار را کوچکش
سایرین توجه ترتیب این به بود. نداده سر را آن همانند خروسی هیچ که داد سر بانگی
شما با دارم قصد مرغدانی، این در صبح امروز آقایان، و گفت:«خانم ها و کرد جلب را
بگویم.» سخن کرده ایم طراحی تازگی به که فوق العاده اي آموزشی برنامه ي  به راجع
روي را عینکش است.» تحقیقاتم از شده منتج فراوان دانش مستلزم کارم گفت:«این
وضع دانش، کمک به خروس ها و مرغ ما که گرفته ام گفت:«تصمیم و گذاشت نوکش
در اگر نقطه، آن در اگر که بگویم شما به می توانم نتیجه در بخشیم. بهبود را خود
پیدا دست مخصوص ویتامینی به کنیم، حفاري را مشخص نقطه اي مرغدانی ها از یکی
آراسته زیباتر پرهایی به و داد خواهیم سر بانگ بهتر آن کمک به که کرد خواهیم
و برد خواهیم سود بسیار جنبه هاي از چطور که بگویم شما به می توانم و شد. خواهیم

یافت.» خواهیم ارتقا

موجود این گفتند:«مگر قدقدکنان قرمزشان کوچک تاج هاي آن با جوان مرغان و ٢١
بی نظیري خروس که راستی «به می کردند. تحسین را او راستی به و نیست؟» نازنین
می اندازد. الهیات مدارس شده تربیت واعظان این از برخی یاد مرا قضیه این است!»
داشته نشر و حشر خروس ها و مرغ مابقی با تا نیست نیازي درخشانی! شخصیت «عجب

برویم.» او با باید همگی باشیم،

کوچک مرغ برساند، پایان به را سخنرانی اش کوچک رفیق این آنکه از پیش خوب، ٢٢
بیرونی محوطه ي از دوان دوان او نمی زد، برق چندان پرهایش که بود آنجا دیگري
که اطالعیه اي آخرین قبل لحظاتی کنید! صبر دقیقه یک گفت:«بچه ها و آمد مرغدانی
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فردا است، رفته باال سنت چهار پوندي ماکیان بهاي کردم. گوش را شد پخش رادیو از
داشت؟» خواهد سودي چه شما دانش آورد! درخواهیم کشتارگاه از سر ما همگی

ما باشد؟ داشته می تواند فایده اي چه بیندوزیم می توانیم که دانشی تمام برادر، ٢٣
مردنیم. حال در ذّره ذّره و دقیقه هر ما نیستیم! ناپاك خاِك فوت شش از بیش چیزي
آنها اما بدانیم. او از و بشناسیم را او داریم دوست ما ندارد. ارزشی هیچ ما دانش

می کنند. چنین
می کرد تصّور او کردم، تعریف پیش مدتی را ماجرایش که کوچکی قناري مثل ٢٤
مورد در می توانست که بود پُر قدر آن است. فراگرفته را است الزم که دانشی هر که
در زدن حرف به کرد شروع و پرید خود قفس باالي دهد. توضیح قناري ها به انسان ها
یکباره به می داند. آنها درباره ي را چیز همه اینکه و شناختش میزان و انسان ها مورد
این و گفت سخن او با فاخر واژه هایی و زبان با و آمد او سمت به پوردو از پروفسوري
و داشت چشم او باري، و… چرخاند را سرش و کرد زدن پلک به شروع بینوا پرنده
نمی شد متوجه اما بشنود. را او می توانست و داشت گوش ببیند. را پروفسور می توانست
پرنده مغز یک تنها او داشت. قناري مغز یک او چون چرا؟ می زند. حرف چه درباره ي
نمی توانست بنابراین نبود انسانی مغز یک صاحب او بود. همین دارایی اش تمام داشت.

کند. فکر انسان ها شبیه
کل و هستید انسان شما کند! فکر خدا مثل نمی تواند هم انسان همین طور و ٢٥
به تنها می کنید کار هر نیست. قناري مغز یک [تراوشات] از بیش چیزي دنیوي دانش

باشید. داشته را مسیح ذهن باید شما می رسانید. آسیب خودتان
می کنند تازه تولد جایگزین را دادن دست و می پیوندند تشّکل به مردم آنکه دلیل ٢٦
نیستند. تازه تولد خواهان آنها بزنند. دور را تازه تولد راه، این از دارند سعی که است این
پی در نکته این به توجه با می دهیم، تعلیم مقدس کتاب در را آن ما که می دانند آنها
بسیار زمینه این در هم پنطیکاستی جماعت کنند. جایگزینش را چیزي تا هستند آن
کالس آن به می خواهند آنها کنند! جایگزین را چیزي می کوشند و می روند پیش بد
و پیوست خواهیم کلیسا به و داد خواهیم «دست باشد، باکالس حسابی باید بدهند.
تولد از آنها دست. این از چیزي یا گرفت،» خواهیم تعمید یا می پاشند آب ما روي بر
مسئله این از هم برانهام خیمه ي خود در که می کنم فکر گاهی دارند. وحشت تازه

دارند! وحشت
رخ نقطه کدام در و کجا اینکه از فارغ تولد، یک که می دانیم ما همگی باري، ٢٧
روي یا شود متولد پوست تل روي نوزاد نمی کند فرق است. دردسر پر اتفاقی دهد،
پر اتفاقی حال هر در بیمارستان، یک در رنگ صورتی اتاق یک در اینکه یا سخت زمین

است. دردسر پر اتفاقی دیگر موجود هر یا گوساله یک تولد است. دردسر
و خشک شدت به مردم نیست! دردسر پر اتفاق یک از کمتر چیزي تازه تولد و ٢٨
هیاهو که جایی می رویم می دهند. دست که آنجا «می رویم شده اند، داده قورت عصا
را بشري بُعد دارید دوست شما نمی پرند.» قربانگاه روي و نمی زنند فریاد و نمی کنند

می آورد! پدید را حیات که مرگی یا است، تولد داریم نیاز آن به ما آنچه دهید! نشان
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خاك داخل به را سیب زمینی این شما بگیرید. نظر در را سیبب زمینی بذر ٢٩
شما براي آن ماحصل تا بپوسد کهنه سیب زمینی آن است الزم و فرومی برید
نو حیاتی نیست قادر نپوسد، گندم دانه یک وقتی تا باشد. تازه سیب زمینی هاي

کند. تولید
پوسیده فکري اش و ذهنی شاکله هاي و خودش که زمانی تا خانم یا آقا یک و ٣٠
حاصل قربانگاه پاي ُمردن با که تجربه اي کند، تجربه را تازه تولد نمی تواند هرگز نباشد،
که عصایی آن از اثري که جایی تا می انجامد جانبه همه آشفتگی و فریاد به و می شود
اهمیتی می شوید. مولود نو از خدا، روح القدس توسط و نمی نماند باقی داده اید، قورت
مرغی مانند و می پرید پایین و باال و می گویید سخن زبان ها به می زنید، فریاد که ندارد
چیز ما اما می دهید! ثمر را نو حیاتی دارید شما می کنید، تقّال کنده اند، تنش از سر که

یقینًا. هستیم، باکالس روشی دنبال کرده ایم، جایگزین را دیگري
در مکرر ندارم قصد بودم. فروشگاه راهی خانمم همراه به و بود جمعه روز آن ٣١
که طرف هر به می کردیم طی را خیابان که همین طور باري، کنم. صحبت مورد این
قول خدا به نداشتم بینایی وقتی می دیدم. برهنه  خانم هاي فقط می چرخاندم را سرم
ماشینم در کنم، نگاه است درست که چیزي به فقط دهد شفا را چشمانم اگر که دادم
می کنم نگاه صلیب به می بینم را صحنه هایی چنین وقتی کردم. آویزان کوچکی صلیب

می گویم. چنین می نگرم، آن به هرگاه است.» پناهم این می گویم:«پروردگارا، و
هم باشد پوشیده دامن که خانم یک گفت:«حتی ِمدا دیدم. را خانم ها این من ٣٢
باالتنه اش نیمه ي] و [نصف پوشش که ببین را خانم آن گفت:«بیل، هم بعد و ندیدیم.»
خانم این که بگویی من به گفت:«می خواهی است،» وصل کوچک بندهاي آن به
روانی تعادل پس است غلط کار این که نداند گفت:«اگر است؟» غلط کار این نمی داند

است.» داده دست از را خود
رفتار آمریکایی ها مثل است، آمریکایی یک او عزیز. کن صبر دقیقه گفتم:«یک ٣٣

بودم.» فنالند در پیش چندي گفتم:«عزیزم، می کند.»
به داشتیم کرد. ساکت مرا مانینن دکتر نام به آقایی و بردم سؤال زیر را دیدم آنچه ٣٤
«سونا»، به موسوم حمام هاي مؤثرند، سالمت براي که می  رفتیم حمام هایی آن از یکی
امر این و می ریزند آب داغ سنگ هاي روي اینکه یا می ریزند داغ آب شما روي آنجا
یک وارد سپس برمی گردید. و می پرید یخ آب داخل شما بعد کنید، عرق می شود سبب
ماساژ را آقایان بدن که خانم هایی یعنی هستند آنجا پرستار تعدادي که می شوید اتاق
رفتن از برمی گردانند. حوض به را آنها سپس هستند) برهنه آنها که حالی (در می دهند

است.» نادرست کار این مانینن گفتم:«دکتر و زدم باز سر
به راجع نظرتان پس است نادرست کار این برانهام، کشیش خوب، گفت:«بسیار ٣٥
و می خوابانند معاینه تخت روي را خانم ها که چیست خودتان آمریکایی دکترهاي
می کنند؟ معاینه را آنها بدن محرمانه ي قسمت هاي ندارند، پوششی هیچ که حالی در

چیست؟» بیمارستان ها پرستاران درباره ي نظرتان
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است.» درست حرفتان مانینن، برادر گفتم:«ببخشید ٣٦

کنم باور می توانستم سختی به بودم پاریس در وقتی رسوم. و رسم چیست؟ اینها ٣٧
دستشویی هاي که نمی کردم درك است، یکی خانم ها و آقایان بهداشتی سرویس که
خانم ها وقتی که کنم باور نمی توانستم است. یکی خانم ها و آقایان براي خیابان کنار
نبود، کار در رختکنی دلبرش و جوان آقاي یک براي می رفتند، ساحل به شنا براي
پارچه تکه یک تنها هم بعد و می چرخیدند و درمی آوردند را خود لباس آخرین تا آنها
در چیزي چنین نداشت. توجهی مسئله این به کسی می زدند. آب به و می پوشیدند

است. مرسوم فرانسه
تن بر لباسی هیچ که می کنید پیدا پیر، و جوان از اعم را، مردانی و زن ها آفریقا در ٣٨
و چیست دستشویی نمی دانند اصًال برمی دارند. گام سبزه زارها میان در جایی و ندارند
چیزي ندارند. تفاوت ها از اطالعی هیچ آنها نمی کنند. پنهان دیگري چشم از را خود

امت هاست. رسوم و رسم اینها باري، نمی دانند. است، متفاوت آنچه به راجع
در ما هستیم. دیگر امتی از ما داریم، فرق و متفاوتیم ما گفتم:«عزیزم، خانمم به ٣٩
نظر به اشتباه حد این تا مسائل این که است همین براي و بیگانه ایم و غریب اینجا
ظاهر می گویند، همچنین که کسانی است:«زیرا گفته مقدس کتاب که چرا می رسند.

هستند.» وطنی جستجوي در و بیگانه اند و غریب که می سازند
می برد، سر به دیگري سرزمین هر یا آفریقا فرانسه، ایتالیا، در که خانمی یا آقا ٤٠
را لباس هایی چنین کرد. نخواهد کارهایی چنین باشد، شده زاده روح القدس از چنانچه
که هستند دیگر وطنی به متعلق زیرا کرد نخواهند رفتار شکل این به پوشید. نخواهند
شماست. محرك شماست، درون که روحی آسمانیم. اهل ما خداست. خالقش و حاکم
مانند هستید، فرانسوي اگر کرد، خواهید رفتار آمریکایی ها مانند هستید، آمریکایی اگر
باشید، خدا از اگر اما کرد. خواهید انتقاد دیگران از و کرد خواهید رفتار فرانسوي ها
را شما و می آید باال آن از شما روح زیرا کرد خواهید رفتار آسمان اهالی همانند

می کند. هدایت
در که آنها مقدس، نگاشته ي در دارد. وجود دقت قابل و ظریف نکته اي اما ٤١
کردند اعالم آنها داشتند. متفاوت رفتاري بودند، جدید سرزمین و شهر این جستجوي
شدند. مرتد و لغزش خورده فراري، بودند قائن طرف که آنها هستند. بیگانه و غریب که
مرتد، یک و ندارد سرمنزلی راه، گمکرده  فراري یک بودند. بیگانه و غریب مسیحیان اما
واقعی سرزمین یک از او است. اصالت صاحب راهنورد زائر یک اما است. کریه موجودي
طریق از که کسی است، خانه راه پی در اکنون هم ولی آمده بیرون واقعی ملت یک از و
سرزمینی از که می دهد نشان و دارد خود وجود در چیزي که می کند اعالم زندگی اش

می کند. عمل چنین که است دلیل همین به است. آمده دیگر
را چیزهایی چنین و می کنند رفتار چنین که مردمی به بگذارید حال این با ٤٢
بومی اهالی از تن هزار سی با جنوبی، آفریقاي در کنم. عرض مطلبی می پوشند،
را ساله اي بیست یا هجده شانزده، دختران و پسران شدم. مواجه عریان و بت پرست
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تن بر لباسی و بود رنگ و ِگلی نقش هاي و ِگل چهره شان روي و بودند ایستاده که دیدم
گوش هایشان از زیادي چوب هاي و بودند گذاشته استخوان خود بینی درون نداشتند،
خود موهاي به را دیگري استخوان نوع هر یا انسان استخوان تعدادي و بود آویزان
عریان و برهنه بودند. کرده تزئین حیوانات دندان هاي با را بدنشان و بودند کرده وصل
را مسیح وقتی اما باشند. داشته بصیرت بی آنکه آمدند، دنیا به وقتی مثل درست بودند
دست ها و برخاستند کردند، دریافت را روح القدس و افتادند خود روي به و پذیرفتند
کردن تن بر براي لباسی و می شدند دور که همین طور تا گذاشتند سینه روي بر را
شده بیگانه و غریب دنیا این به نسبت آنها چرا؟ بپوشانند. را خود شرم می کردند، پیدا

آقا. بله، بودند. شده دور خدا از پیش تر آنها هللویا! بودند.

رفتن موقع هستند. کلیسا عضو آنها می خوانند. مسیحی را خود جماعت این آري ٤٣
هفتم روز ادونتیست ما هستیم. پنطیکاستی ما باپتیستیم. ما متدیستیم. می گویند:«ما
ارتباطی داستان اصل به ذّره اي موضوع این هستیم.» دیگري آن و آن این، هستیم.
می گوید شما به که است محرکی عامل شماست درون در که حیاتی و شما روح ندارد.

شناخت.» خواهید میوه هایشان از را گفت:«آنها عیسی هستید. چه

براي کافر امت هاي آن تمام که دیدند آنها کرد. آغاز اسرائیل مانند ابتدا در کلیسا ٤٤
مشرك اقوام که دید اسرائیل قوم وقتی بود. اسرائیل پادشاه خدا دارند. پادشاه یک خود
ابتیاع خود براي پادشاه یک و کند عمل مشرك اقوام شبیه خواست دلش دارند، پادشاه
در تدریجًا دنیا شدند. وارد تدریجًا مشکالت شدند. گرفتار کردند، چنین وقتی و کردند.
هم باز و بیشتر اندکی پادشاهی هر شد. ختم اخاب به جریان این نهایتًا و کرد. نفوذ آنها
به و شد. رانده بیرون بود، آنها در که حیاتی اینکه تا می شد نزدیک دنیا به بیشتر کمی

نشناختند. را او کرد، ظهور راستین پادشاه وقتی که رسیدند نقطه این

به را آموزشی نظام و سیاست است. خودش داد. راه کرد. را کار همین هم کلیسا ٤٥
راه را خطاکار بسیار واعظان و عظیم کلیساهاي جامعه، تشّکل ها، داد. راه خود درون
اکنون هم تعبیري به و نمی شناسند را او می رسد، راه از راستین پادشاه که آنگاه و داد.
را او می کنند. مصلوب را پادشاه شخص آنها واقع در می کشند، صلیب به را روح القدس
کاري همان می دهند. قرار شوخی دستمایه ي را او و می خندند او به لکن نمی شناسند
این آنها می دهد. انجام خود مسیح با نیز کلیسا کردند، خود مسیح به نسبت یهودیان که
خود دیده هاي و چشمان بر متکی که بس بی بهره اند، روحانی بصیرت از آنها نمی دانند. را
و می بینند را عظیم ساختمان هاي مثل چیزهایی است]، چشمشان به [عقلشان هستند
مقایسه دنیا با تا نخواسته اند ما از هرگز کنند. مقایسه کلیسا با را وضع این دارند سعی

سازیم. متواضع را خویشتن تا است شده دعوت ما از شویم.

فعال که مبشرینی میان امروزه است. اکثریت حکم در نفر یک خدا براي ٤٦
هزاران من باد، متبارك خدا می گوید:«خوب، یکی دارد. وجود شدیدي رقابت هستند،
دارد؟ فرقی چه جریان این است.» بزرگتر تو مال از من جلسه ي دارم. شرکت کننده
خدا به نسبت آیا چیست؟ در فرقش نفر، میلیون یک یا باشیم داشته نفر یک اینکه
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سالمت به روح القدس آزمون از آیا هستیم؟ امین کالمش به نسبت آیا هستیم؟ امین
است. همین قضیه اصل است؟ چنین آیا می کنیم؟ عبور

بر خودمان پنطیکاستی هاي از بسیاري کرده ایم. سازش مقدس کتاب سر ما اما ٤٧
من برنجانم. را کسی نمی خواهم می کنند. سازش مقدس کتاب بنیادین آموزه هاي سر
خود… کلیساي در که بکنم را کاري می توانم می کنم حس و هستم خودم کلیساي در
کتاب در که دارند خبر پنطیکاستی واعظ هزاران اما می کنم. موعظه را انجیل دارم چون
هر من ندارد. وجود روح القدس» و پسر «پدر، نام به تعمید عنوان تحت چیزي مقدس
تا کسی که دهد نشانم را موردي تا می کشم چالش به را دیگري کس هر یا سراسقف
می کنند سازش آنها اما باشد. گرفته تعمید روح القدس» و پسر «پدر، نام به حال به
یک آن، از بعد سال سیصد و جدید عهد کل در است. کرده چنین آنها تشّکل هاي چون
شد؟ چه پس باشد. گرفته تعمید مسیح عیسی نام جز نامی به که نمی بینید هم را نفر

سازش کاري! ساخت. را کار امر همین و گرفتند. پا تشّکل ها
طبل ها آن تمام کرده اند. جمع خیابان ها از را خیابانی مبشران آن تمام امروزه و ٤٨
مدارس سبک به موعظه و بردند کلیساها از را جالل و شکوه چیده اند. بر کلیسا از را
خانم هایشان و جامعه. اتوکشیده ي خروس جوجه سبک به موعظه آوردند، را الهیات
قمار و می کشند سیگار که آقایانی و است بدن جذب که لباس هایی و می پوشند شلوارك
می دانم است! ننگ یک خدا نگاه در این و می کنند. تعریف کثیف جوك هاي و می کنند
رها سازش کاري، بزند. حرفی و بگوید چیزي کسی که رسیده آن وقت اما است تند که

دنیا! سبک به رفتار کردن،
به نباشد، همراهم کسی خدا جز و بمانم تنها شوم مجبور اگر ندارد اهمیتی برایم ٤٩
بمیرم اگر ایستاد. خواهم آن پاي و داد خواهم ادامه خدا مقدس کتاب حقیقت موعظه ي
را چیز هر من هستیم. حقیقت طالب ما یقینًا. ایستاد. خواهم حقیقت پاي کماکان هم

سنجید. خواهم خدا کالم معیارهاي حسب بر بلکه کلیسا معیارهاي حسب بر نه
خاص قدرتی به مجهز شمشون که می دانست دلیله که کردید دقت آیا باري، ٥٠
قدرت این بگوید نمی تواست او نداشت. قدرت این خاستگاه و محل از اطالعی اما است.
این به و بود آن راز یافتن خواهان دلیله و داشت عظیم قدرتی شمشون ولی چیست
برمی  آمد. او جذب و شمشون از دلربایی صدد در زیبایی اش کمک به مرتب ترتیب
از برخی سبک به و می  رفت راه و می  شد ظاهر او جلوي می پوشید. بدن نما لباس هاي
استریپ که آنها شبیه کرد سعی این. نظایر و می زد ملیح لبخندهاي امروزي نوجوانان

کند. اغوا را شمشمون بتواند تا کند رفتار می کنند، تیز
عظیمت قّوت راز حال است. کرده کلیسا با دنیا که است کاري همان این و ٥١

چیست؟ در
برد.» خواهد میان از را قّوت این امر همین کنیم، سازماندهی را خود اگر «خوب، ٥٢

کرد. را کار این کاتولیک کلیساي و
برآورد. سر لوتر که شد چنین و آمدند.» تو بر فلسطینیان «شمشون، ٥٣
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طنابی با «اگر درآمدند. تشّکل هیئت به و کردند سازماندهی را خود دوباره سپس ٥٤
کردند. را کار این و شد.» خواهم متوقف کنی، بند در مرا دیگر

طناب ها و کرد ظهور وسلی شد؟ چه آمدند.» تو بر فلسطینیان «شمشون، ٥٥
کرد. پاره را

خوب، بسیار دارم؟ دوستت که نمی دانی دادي. فریبم مدت تمام حال «شمشون، ٥٦
کن.» بازگو برایم را قلبت حقیقی راز

کن.» بند در دیگر طنابی با مرا خوب، «بسیار
است. فرقه گرایی طناب این چیست؟ این و کرد.» خواهیم را کار همین «بله، ٥٧

شکست که گفت خواهم شما به آنگاه نباشم. فرقه اي هیچ آِن از تا بگذارید «آزادم ٥٨
شد؟ چه عظیمت قّوت کردند. ظهور پنطیکاستی ها که شد چنین و من…»

کرد. پاره را طناب ها دوباره و آورده اند.» هجوم تو بر «فلسطینیان
شبانان حاال شدند، مبتال هم پنطیکاستی ها است؟ داده رخ اتفاقی چه اینک اما ٥٩
اندازه ي به آنها می کنند. انتخاب مطرح افراد و الهیات دکترهاي میان از را خود
کلیسا یک به دارند. رسوم و رسم و مدارس آنها، باقی یا باپتیست ها متدیست ها،
یکراست که اسکیمو تعدادي مثل نمی خورد، گوشتان به هم «آمین» یک بروید که
بر فلسطینیان اینک شمشون، «و بی تفاوت! یخ! سردند. و یخ می آیند، شمال قطب از

آمدند.» تو
اتحاد آن کجاست؟ روح وحدت آن آمده اند. تو بر فلسطینیان اینک آمریکا، اي ٦٠
آن و آن این، و خدا کلیساي و متحد کلیساي و ربانی جماعت کجاست؟ پنطیکاست
این. با یکی آن و آن با یکی این می کشند، یدك را متفاوت ایسم یک کدام هر دیگري
بیداري جلسات تا بروید شهري به است ممکن که جایی تا است بد بسیار ما اوضاع
آمریکا، کرد. نخواهند شرکت دیگران باشد، آن اسپانسور کلیسایی اگر و کنید برگزار

آمده اند. تو بر کمونیست ها
از خدا، قدرت جاي به چون شد؟ چنین چرا کجاست؟ جاللمان کجاست؟ قّوتمان ٦١
متصلب و خشک شدت به ما واعظان که است همین براي کردیم! پیروي انسان حکمت
تبدیل متصلب و خشک مردمانی به که کرده اند سازماندهی را ما چنان و شده اند
کسی که نمی شنوید دیگر دهد؟ سر بانگ کلیسا در کسی می شنوید هنوز آیا شده ایم…
جالل از اثري کلیسا در دیگر کردند. منتقل زیرزمین به را توبه نیمکت برآورد. بانگ
جلوس سخت و سفت می توانیم که آنجا تا که است این می کنیم که کاري تمام نیست.
کلیساي مدرن گرایی، دیوهاي طریق از ابلیس هستیم. بند در ما نیستیم. آزاد ما  کنیم.
دیگر نیست. کلیسا در قّوتی دیگر است. درست است. کشیده بند به را زنده خداي
در می تواند خدا که جایی تا شده اند! متصلب و خشک بسیار مردم نیست. کار در آزادي
قیامش نشانه هاي و خداست که دهد نشان و یابد حضور پنطیکاستی ها جماعت میان
یک این جالل! داد. نخواهد هم تکان حتی را آنها اتفاقی چنین حال این با کند، ثابت را
می کند. صادر بزرگ آیات و می کند کار خدا و می پیمایم را کشور کل من است! ننگ
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است.» شدنی که می دانم است. درست گمانم به می گویند:«خوب، و می نشینند مردم
گرفتار دنیا و دلیله بند در آنها چرا؟ نمی کند! ایجاد آنها در هیجانی و تحرك جریان این

شده اند. زنجیر و غل آنها شدند.
تو بر فلسطینیان «شمشون، کرده اند. بند در اتحادیه یک درون در را آنها اینک و ٦٢

کرد؟ خواهی چه رابطه این در آمدند.»
دیگري زمان هر از بیشتر ما عضوهاي «تعداد مسلمًا. داریم.» بزرگ فرقه هاي «ما ٦٣

کجاست؟ روح القدس کجاست؟ روح اما است.»
کماکان او است. برده را کلیسا دل او است. داده انجام شیطان که است کاري این ٦٤
خیمه یک بکنید را کار این که صورتی در آیید، من «نزد می کند، دلبري کلیسا از
شوید خالص دارید، که متعصبی واعظ آن شّر از اگر داد. خواهم شما به آنجا در بزرگ
مانند و ساخت خواهیم باکالس و زیبا کلیسایی بیاورید، معقول الهیات دکتر یک و
اما دهد تشخیص لوبیا از را قهوه نتواند آدم که است آن خوشتر شد.» خواهید سایرین

باشد. خدا قدرت بر متکی و سازش ناپذیر روح القدس، از پر
در بتواند که مقدسی فرد بیچاره که است رسمی و خشک قدري به جّو اما، ٦٥
چنین یا و بزند فریاد کمی یا کند تکلم زبان ها به و بگذارد پیش قدمی جلسه طول
کرد خواهند نگاهش ناقص العقل موجودي چشم به همگی حضار سایر کند، کاري
آن از یکی باید طرف چرا؟ می پرسید خود از خوب، بود؟ چه گفت:«این خواهند و
فرد یک است! حقیقت یک این می دانید، است.» آمده جایی از که باشد متعصب هایی
می کند بلند را دست هایش که می آید وجد به چنان و می شود وارد بیچاره اي مقدس
«آمین» بانگ به را موعظه ي انجیل که کسی می ستاید، را خداوند و برمی آورد بانگ و
و کنند نگاه او به تا برمی گردند حضار سایر حین همین در می کند، مزیّن خویش
متدیست ها از شما است؟ شده چه هستند. پنطیکاستی اینها است. گفته چه ببینند
از کاتولیک ها کردند؛ الگوبرداري کاتولیک ها از آنها می کنید؛ الگوبرداري باپتیست ها و

است. درست داده اند! قرار لوحه سر را جهنم هم، با همگی کردند. الگوبرداري جهنم
تحصیلکرده، واعظان زیبا، و بزرگ کلیساهاي مشتاق و خود شیداي را شما دلیله ٦٦
اگر است، میلیونر آنجاست که فالنی و فالنی می دانید، «خوب، است. کرده باکالس و
نشده مولود نو از او اگر من!» خداي بیاوریم! جماعت مان به را او می توانستیم فقط
دالر میلیون یک او که نیست مهم من براي ندارد. را اینجا در حضور شایستگی باشد،
نو از باید باشد، داشته اختیار در دیگري دارایی نوع هر یا کادیالك چهل اگر دارد.
و شود احیاء و نو روح القدس دست به و کند عبور تازه تولد مرحله ي از و شود زاده
کند گریه و می خواهم)، (عذر دهد پس بینی آب و شود خارج تازه مولودي عنوان به
که زندگی طریق از بعد، مرحله ي در تا کند صدا و سر سایرین مثل و بکشد جیغ و
نیاز آنچه آمین. است. آورده دست به را الهی امر آن که کند ثابت می گیرد، پیش در

است. همین دارند،
آمده تو بر دنیا آمده اند. تو بر کمونیست ها آمده اند.» تو بر فلسطینیان «شمشون، ٦٧

است. آمده تو بر ابلیس است.
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اینکه وجود با می کنند، مشاهده را عیسی رستاخیز دالیل و روح معجزات مردم ٦٨
در مسائل این مشاهده ي از پس مردم باز ولی هستند عیسی وعده ي نمودهاي آنها
ذهنی تله پاتی قدرت برانهام برادر می کنم فکر می گویند:«می دانی، خود بازگشت زمان

است.» ابلیس از این که گفت شبانم دارد. باالیی
گرگان شما هستید، اتوکشیده و آراسته که بی ایمان و متوهم بیچاره ي ریاکاران اي ٦٩
می شناختید.» نیز مرا ایّام می شناختید، مرا گفت:«اگر عیسی هستید! میش لباس در

کنند. دنیا مردم سایر شبیه را شما تا برآنند که کرده اید پیدا را شائول صفت مشتی اما
کالم و نکنند سازش خدا کالم سر بر که هستیم خدا مردان از دسته اي خواهان ما ٧٠

کنند. دفاع روح القدس تعمید از و کرده موعظه را
پنطیکاستی و ناصري شما کرد. محو و زدود را شما قدرت تمامی کرد؟ چه دنیا ولی ٧١
و خشک سایرین اندازه ي به حاال و کرد. محو را شما قدرت دنیا یقینًا اما شدید متولد

شده اید. رسمی
می توان که هست باشکوه مورد یک داد؟ خواهد رخ اتفاقی چه کرد؟ خواهیم چه ما ٧٢

اندیشید. آن به مبحث این اتمام براي
برادر به کنیم. تجربه را بیداري یک نمی توانیم ما بود! بند در شمشون که آنگاه ٧٣
گوش رابرتس اورال به ما!»، روزگار در «بیداري نماد کنید، گوش گراهام بیلی ما صدیق
«بیداري کنید، گوش آنها باقی به [می گوید] ما!» روزگار در «بیداري از] هم [او بسپارید،
کنیم؟ تجربه را بیداري شده ایم، بند در که حالی در می توانیم چگونه ما!» روزگار در
روح القدس بیداري نمی توانیم و کرده ایم بند در سّنت هایمان و تشّکل ها با را روح القدس
به را آتشین هوایی و آب در بودن حس سخن، این که می دانم آمین. کنیم. تجربه را
باشید اسیر و رسمی و خشک چنین می توانید چگونه است. حقیقت ولی می آورد وجود
که می گوید مقدس کتاب دینداري»؛ «صورت کنید! تجربه را روح القدس بیداري و
قّوت می کنند.» انکار را آن قّوت لکن دارند دینداري «صورت دارند. دینداري صورت
انکار را روح القدس قّوت آنها را؟ کلیسا قّوت را؟ دنیا قّوت را؟ تشّکل قّوت را؟ چیز چه
بزرگ ساختمان هاي و تحصیلکرده واعظان کلیسا وقتی و کلیساست. راز این می کنند!
دوباره که است آن بهتر می دهد، ترجیح خدا کالم کهن سیاق و سبک به را ظرافت ها و
روح القدس بیداري می توانید چگونه است. حق سخن این آمین. بازگردند. میسیون ها به
دارند؟ وحشت آن از و کنند مهار و خاموش را آن تا برآنند جماعتی وقتی کنید تجربه را

اینجاست. مشکل اصل
شمشون که آنجا ما، مبارك امید یگانه اما آمدند.» تو بر «فلسطینیان ٧٤

است… محبوس
آنها می بندند. را او ابتدا چیست؟ می کنند، او دستگیري از بعد که کاري نخستین ٧٥
دنیا برده اند. پی شما راز به آنها برده اند. پی رازش به زیرا می کنند خنثی را او قدرت
می کنید کوتاه را خود موهاي همگی خانم ها شما اکنون است. کرده کشف را رازتان
کثیف جوك هاي می کنید. رفتار دنیا عین و می روید آقایان شما می شوید. دنیا عین و
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بیرون خود همسایه ي خانم با و می کشید سیگار چند و می روید بیرون می کنید، تعریف
مشروب مهمانی در خود، شغلی موقعیت حفظ محض اینکه یا این، نظایر و می روید
و پاك خدا نزد و بخورم آب و سودا و بخوابم خالی شکم با می دهم ترجیح می نوشید.
در بله. است. درست کنم. سازش شغلی هر یعنی شغل، یک بابت اینکه تا باشم خالص

بمانید. امین خدا برابر
رخنه تو میان در دنیاگرایی برانهام، خیمه ي آمدند.» تو بر فلسطینیان «شمشون، ٧٦
سال چندین خدا که رازي آیا کردي؟ فاش را رازت آیا چیست؟ جریان است. کرده
تا دادي اجازه آیا نمودي؟ فاش را داد تو به ِگل و خاك در زدنت پا و دست حین پیش
است؟ آمده سرت بر چه کنند؟ جایگزینش را تشریفاتی و ظاهري معاشرتی، پرستشی
و برود حضار سوي به یکراست و آورد جا به معجزات و بیاید فرود است قادر خدا
معجزات و آیات و دهد شفا را مریضان و بیماران و کند بازگو آنها به را قلبشان رازهاي
موعظه روح القدس واسطه ي به را خویش کالم ممکن، کوبندگی حداکثر با و کند صادر
نباشیم خسته خیلی اگر است. خوبی چیز گمانم به می گویند:«خوب، مردم ولی کند…
برانهام خیمه ي حال وصف این است.» دلپذیر ما براي شنیدنش بار یک وقت چند هر

آمدند. تو بر فلسطینیان است.
از پر چشمانی با جماعت مقدسان می شد، موعظه کالم وقتی که بود روزگاري ٧٧
اطراف در دوري فقط بزنند حرفی بی آنکه و می افتادند راه گریه با برمی خاستند، اشک
کالم به آنها می نشستند! خود جاي سر بودند شده پر روح از که حالی در و می زدند
دهان از که کلمه اي هر به بلکه می کند زیست نان محض نه «انسان بودند! شده تغذیه

آمدند. تو بر فلسطینیان برانهام، خیمه ي گردد.» صادر خدا
آمده اند. شما بر فلسطینیان پنطیکاستی ها،

که موقع همان کرده اند، گرفتار را سایرین که است زمانی دیر فلسطینی ها البته ٧٨
آنکه مگر نداشت ورود حق کسی که دادند سازمان سخت و سفت چنان را خودشان
دیگران با نمی خواستند باشد. چیزي چنین یا کاتولیک متدیست، باپتیست، مشایخی،

باشند. داشته کار و سر
بیداري چنین است ممکن چگونه چیست؟ روزگار این در بیداري تکلیف باري، ٧٩
است؟ شده کشیده بند به دنیا توسط است، احیاء حامل که کس هر وقتی شود پدیدار
کنید. حساب حرف این روي می توانید نمی رود، دنیاست تسخیر تحت که جایی به خدا
وجودتان در دنیا می دهید اجازه وقتی می گذرد. کار از کار شدید، دنیا شریک وقتی
زنجیرهاي و غل وقتی اما است. تمام کارتان می کنید، رفتار آن همانند و کند رخنه
نریخته اید، مودت طرح دنیا با دوباره وقتی تا می  روید، خدا نزد و می کنید پاره را دنیا

گرفت. خواهد کار به را شما خدا
پایان نقطه ي به آن طرح با و بسته ام امید چیز یک به تنها بامداد این در من ٨٠
شدن بلند به باز موهایش از نو سلسله اي بود، بند در شمشون می رسم:«وقتی پیغامم

نمود.» شروع رویش و
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قدرت که است رویانده ما براي را دیگر کلیسایی آخر، زمان از پیش درست خدا ٨١
که است کلیسایی چنین در شود. نمایانده آن در و شود واردش می تواند روح القدس
و آیات باشند. ایمانداران و کلیسا همراه می توانند ٣٨:٢ اعمال و ٤:٢ اعمال ،١٦ مرقس
وقتی می کند. همراهی را ایشان وي قیام عظیم آیات هستند. رسوالن همراه معجزات
بزرگ کشتار واپسین جهت به مو سلسله اي رویاندن حال در جایی خدا یقینًا محبوسیم،
هستی، اینجا بامداد این در که باشی مسیحی ام دوست تو شخص، آن که باشد است.
به و جا هر صبحگاهی، پیغام این که می کنم دعا کند. فزونی به شروع تو قّوت که باشد
و پیکره به ویتامین رساندن در پیغام این که است جمع خاطرم برسد… که خطه اي هر

رویانید. بازخواهد شما زندگی در را روحانی قّوت و بود خواهد مؤثر جانتان
کنیم. خم دعا براي را خود سرهاي

بخشنده ي و حیات پدیدآورنده ي زمین، و آسمان ها آفریدگار خدا، خداوند اي ٨٢
و برگیر را شد بیان بامداد این در که سخنانی روحانی، عطایاي و نیکویی ها جمیع
دعا مسائل این پیرامون مردم که باشد فرما. آبیاري و بنشان قلب ها در را آنها خداوندا،
اختفا محل و برده قّوتش راز به پی نموده، خود شیداي را کلیسا دنیا که ببینند و کنند
است. برداشته میان از و چیده را آن و است یافته را بود شده نهان راز این که آنجا و
داشتند، خود چنگ در را پیروزي و بودند داده سر پیروزي فریاد روزگاري که مردمانی
و بمانند خانه در شب ها چهارشنبه تا شد چیده یالشان و شدند گرفتار دنیا توسط
خدا، به عشق از بیش را آنها و گرفتند قلب هایشان از را شادمانی کنند. تماشا تلویزیون
بیشتر عشق انجیل، موعظه ي شنیدن به میل از بیش آنها به کردند. پُر دنیا مهر با
و بزرگ گروهی اگر کردند. تقدیم را دنیوي سرگرمی هاي به بیشتر اشتیاق و دنیا به
آن براي نمی ماند شوقی نباشد، بزرگ چیز یک از خبري و نباشد کار در بسیار هیاهوي
عطایاي می گرداند، باز را شفا می کند، روانه روح سطح تا را شوق اشک که کهنه انجیل
وارد را امروز مسیحاي همان یعنی قیام کرده مسیح و می کند اعاده را رسوالن دوران

می کند. صحنه
پیروي به قادر و بودند کرده بند در را آنان بنی اسرائیل، پادشاهان که آنجا از اما ٨٣
را او رسید، راه از راستین پادشاه وقتی که افتاد چنین نبودند، راستین پادشاه از
ظاهر روح القدس هیئت در جالل پادشاه خداوندا، است. همین هم امروز نشناختند.
بند در چنان نمی دهند. تشخیص ندارند. خبر جریان این از آنها خداوندا و است شده
سازمانشان و تشّکل به مربوط چون هستند غافل امر این از که شده اند گرفتار تشکیالت

است. کرده گرفتار را مردم چنین این شیطان نمی شود.
و نشسته اند انتظار به و هستند راست دل که آنانی یعنی خدا شمشون که باشد ٨٤
نو سلسله ي رویش تا آنها که باشد می مانند… پایدار و می کنند استدعا و می گریند
گروهی و شود پدیدار صهیون در نو از شادمانی که وقتی تا بمانند، خداوند کنار در
آن و مسیح رؤیت به قادر و باشد برده بهره درك و تشخیص توان از که کند ظهور
درك به قادر اکنون آنها که چیزي باشند، دنیا از مانده پنهان یعنی پنهان، نیروي
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عیسی نام به زیرا کنند. رؤیت را آن بتوانند تا فرما عطا خداوندا، بود. نخواهند آن
آمین. می  طلبیم.

تألیف] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي
قدرت اینک هم …

بفرست را قّوت اینک هم خداوندا،
ده. تعمید را همگان و
بودند، باالخانه در آنها

بودند، شده یکصدا همگی
آمد فرود روح القدس آنگاه

بود داده را وعده اش خداوندمان که همان
بفرست، اینک هم را خویش قّوت خداوندا،
بفرست؛ اینک هم را خویش قّوت خداوندا،
بفرست اینک هم را خویش قّوت خداوندا،

ده. تعمید را همگان و
همگی آنها بفرستد! را خویش قدرت است کافی فقط می دارم! دوست را او چقدر ٨٥
خالی آنها بودند. آزاد دنیوي تعلق گونه هر از آنها بودند. آواز هم و متحد باالخانه در

آمد. روح القدس و شدند
اینکه یا کن. ثبت دفتر در را نامت بپیوند، کلیسا به و می گویند:«بیا روز امروزه ٨٦
همین هم ابلیس شو.» بلند و خداست.» پسر مسیح که می کنم بگو:«اعتراف و شو خم
بیرون یهودا وقتی گرفت. تعمید هم ابلیس گرفت، تعمید یهودا وقتی می کند. را کار
ابلیس اما کرد. موعظه را انجیل و رفت بیرون هم ابلیس کرد، موعظه را انجیل و رفت
نهفته نقطه همین در درست اعظم قّوت آن است. همین نکرد. دریافت را روح القدس

آمین. است. نینداخته سایه آن بر تردیدي هیچ که واضح شناختی و رستاخیز در است،
کلیساي در همچنان و بود مسیحا در که همان روح القدس، همان اینجاست. او ٨٧
در حتی و شما همراه عالم انقضاي تا «همواره نمی رود. هیچ گاه او دارد. حضور خود
کرد خواهید نیز شما می کنم، من که کارهایی بود. خواهم آنجا در من بود. خواهم شما

می روم.» پدرم نزد من زیرا کرد خواهید نیز اینها از بزرگتر و
شیطان است!» گذشته روزگار به مربوط کرد:«این سازش وعده این سر بر دنیا ولی ٨٨
می خواهد خدا شوید. برق و زرق درگیر شما می خواهد دلش او کنید. چنین می  خواهد
اعتقادي هیاهوها و صداها و سر این می گویید:«به شما می خواهد… خدا بگیرید. تعمید
گناه آلود زندگی به گناهانتان، در زندگی به دهید، ادامه زندگی به همین طور ندارم.»
پوسیدید خود عادات و اندیشه ها به نسبت و رسیدید پوسیدن نقطه ي به وقتی اما خود.
رخت حیات از متفاوت کامًال نو حیات آن وقت آن شدید، مولود نو از و احیاء باز و

است. بربسته
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وقتی است. سبز برمی آورد، سر که آنگاه و است زرد می  افتد، گندم دانه ي که آنگاه ٨٩
می جنباند. را آن باد و است انعطاف پذیر برمی آورد، سر وقتی و است سفت می افتد،
جوانه ي یا دانه  دست از خیز و افت و جنبیدن جز کاري می  وزد، باد وقتی هللویا! جالل!
می شود خوش سر و می شود راست و خم کوچک جوانه ي این اما نیست، ساخته کوچک
نمی تواند نپوسد و نمیرد دانه وقتی تا می کند. تقویت را خود و می کند رشد سپس و

می  روید. حیات دانه، دل از اما نیست، بازگشت به قادر دیگر بزند. جوانه
است، آلوده و کثیف است، وحشتناك رخدادي تولد گفتم پیش چندي چنانکه ٩٠
کثیف را خودتان وقتی دارد. جریان حیات که همان جاست اما است، محض کثیفی
آلوده را پنطیکاستی و باپتیست متدیست، اعتقادنامه هاي وقتی می آورید، شمار به
را شما روح القدس می شود. وارد نو حیات آنگاه می میرید، قربانگاه پاي و می شمارید

می کنید. رؤیت را خدا و برمی افرازد
توان از خارج آن درك که روزي کنیم. رؤیت را او باشکوه روز یک در است قرار ٩١

می کشد. را انتظارم ُسرور پر و شاد چنین فردایی است، فانی موجود ذهن
را السون ربی که پنداشتم چنین و بودم ایستاده گوشه اي در اینجا گذشته شب ٩٢
دور را کهنه اش عصاي داشت عادت بود پایین این و اینجا در او که روزگاري دیدم.
«انتظارم بخواند، را سرود این هم بعد و بکشد تریبون پاي از مرا آن با و بیندازد گردنم

…؟… تألیف] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي می کشد…» را
به شروع مسائل به نگاهم شد. دنیا از گسست موجب امر این است! داده رخ اتفاقی ٩٣
مدام بودم، گرفته اند پیش در آمریکا مردم که مسیري نگران دل بسیار من کرد. تغییر
می کشانند فساد به را خود سان چه به مردها و زن ها که بودم شاهد سال به سال و
دیروز شدم. افسردگی دچار نگرانی فرط از بار سه دو اینکه تا فرومی روند گناه در و
با اما شد. خواهد چنین که می گوید کالمت بود. نخواهم نگران گفتم:«دیگر خدا به
دعوت و ترغیب آن با مخالفت به را] [مردم و کرد خواهم سپر سینه دارم، آنچه هر

نمود.» خواهم
تمام وحشی طبیعت دل در که جایی بودم، گرینزمیل در خودم غار در روز آن ٩٤
ایستاده آنجا و بود غروب حال در سه ساعت حدود خورشید بودم. دعا مشغول روز
آنجا ایستادم. بزرگی صخره ي روي و شدم خارج غار از می نگریستم. اطراف به و بودم
خورشید غروب می گفتم. حمد را خداوند و می نگریستم شرق سوي به و بودم ایستاده
همین طور می رود، فرود کوه قله ي درختان پشت سان چه به اینکه و می کردم تماشا را 
بسیاري برگ هاي و شاخ و گذراندم نظر از را دیگر نقاط تا و شدم دّره تماشاي محو
در را موسی تو روز یک گفتم:«خداوندا، می کشیدند. رخ به را خود سکون، نهایت در
برایش طاقتی و بود خسته چون گذشتی وي کنار از و ساختی پنهان صخره شکاف
مرا گفتم:«خداوندا می ماند.» سر پشت از انسانی به گفت: او و گذشتی تو اما بود. نمانده
بوته زارها و گرفت وزیدن طرفم یک از بادي موقع همان تقریبًا ساز.» پنهان شکاف در
میان و وزید کم شدت بادي آمد، کنارم تا صاف و کرد حرکت یکراست درنوردید. را

ایستادم. آنجا من رفت. جنگل ها
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می داند، خدا تنها را کجایش و ِکی که روزي
ایستاد، بازخواهند جملگی، فانی زندگی چرخ هاي
افکنم. اقامت رحل صهیون کوه در تا می روم آنگاه

نمی گنجد، فانی موجود گمان در که روزي
می داند، خدا تنها را کجایش و ِکی که روزي

حال در چرخ هاي این تمام است قرار داد؟ خواهد رخ اتفاقی (چه
بازخواهند جملگی فانی، زندگی چرخ هاي بایستند.) حرکت

ایستاد،
افکنم. اقامت رحل صهیون کوه در تا می روم آنگاه

زیبا، اّرابه ي می آید فرود هان
می آید، منزل به رساندنم بهر
زیبا، اّرابه ي می آید فرود هان
می آید. منزل به رساندنم بهر

رسیدید، آنجا به من از زودتر اگر
می آید؛ منزل به رساندنم بهر

که، بگویید دوستانم تمامی به نیز و بوسورث برادر به
می آید. منزل به رساندنم بهر

خواهد باال مرا و آمد خواهد پایین (روزي می آید… فرود اینک
اّرابه… برد.)…

اّرابه ي خدا، فرشتگان بود؛ خواهند مشتعل جملگی (درختان
منزل؛ به رساندنم بهر آتشین)…

زیبا، اّرابه ي می آید فرود هان
می آید. منزل به رساندنم بهر

است. درست بود. خواهم وي راه به چشم مرگم، افول هنگام روزها این از یکی ٩٥

کردم، رؤیت را چیزي و نگریستم اُردن به
اُردن به که پیر ایلیاي (نظیر می آید؛ منزل به رساندنم بهر

نگریست)
می آیند، دنبالم به نورانی فرشتگان از دسته اي

می آیند. منزل به رساندنم بهر

زیبا، اّرابه ي می آید پایین می آید، فرود هان
می آید، منزل به رساندنم بهر
زیبا اّرابه ي می آید فرود هان
می آید. منزل به رساندنم بهر
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قدیمی کشتی ناخداي اّرابه ، این متبارك هدایت کننده ي همان عیسی خداوند ٩٦
می گوید سخن و می کند حرکت ساختمان این در که اوست است، حیات قایق و صهیون

اینجاست. برخیزانید، قبر از را وي که روح القدس همان است. یافته حضور اینجا در و
و نشناسم را او که هست اینجا کسی آیا نکرده اند، توزیع دعا کارت اینکه به توجه با ٩٧
نمی شناسم، که آنهایی شود؟ دعا برایش تا باشد، رسانده اینجا به شهر از خارج از را خود
که شما کنند. بلند را خود دستان نمی شناسم، که آنهایی کنید. بلند را خود دست هاي
گویی است… انتهایی قسمت آن در و دارد سبیل که دوستمان می کنم فکر هستید. آنجا
بسیار کردید؟ بلند را خود دست شما آیا شما، بله، کرد. بلند را خود دست آنجا کسی
ایمان آیا ناشناسید؟ من براي شما همگی آیا خوب. بسیار آقا. شما پشت، آن خوب.
حقیقت دارد، حضور اینجا که گله شبان همان یعنی عیسی خداوند وعده هاي که دارید
شما می کنم من که را است:«کارهایی گفته و می کند مسح را خود کلیساي او است؟
بیشتر می روم. پدر نزد من که زیرا کرد خواهید نیز را اینها از بزرگتر و کرد خواهید نیز

دارید؟ ایمان این به آیا نیز!» را اینها از
دارید ایمان آیا کردید؟ بلند نمی شناسید، مرا اینکه نشانه ي به را خود دست آیا ٩٨
را لباسش که زن آن مانند هم من با و بازگوید برایم را قلبتان راز است قادر خدا که
همدرد می تواند که است اعظمی کاهن او که دارید ایمان آیا گوید؟ سخن کرد، لمس
کرد خواهید باور آیا کند، مکشوف برایم را شما مشکالت خدا اگر شود؟ ما ضعف هاي
وقوع اجازه ي همین براي و دارد حضور اینجا در او اینکه به و هستم او نبی من که
مفصل می کنید. دعا خود خانم براي شما آورد؟ خواهید ایمان می دهد، را اتفاقی چنین
بلند را خود دست است درست اگر است. درست است. درآمده جا از و شکسته او ران

آمین. ببینید. سالم و صحیح را او و بروید خوب، بسیار کنید.
تمام با آیا چطور؟ کردید، بلند را خود دست و دارید سبیل که جوانی آقاي شما ٩٩
بازگو برایم را شما مشکالت می تواند خدا که دارید ایمان آیا دارید؟ ایمان خود قلب
پسري شما دارید؟ ایمان شد؟ خواهد خوب پسرتان حال که دارید ایمان آیا کند؟
اگر می آیید. کنتاکی از از… نه شما است. درست می برد. رنج مغزي فلج از که دارید
اگر می شناسم؟ آیا نمی شناسم، را شما من کنید. بلند را خود دست است، درست
بلند شکل این به را خود دست نمی شناسیم، را همدیگر اینکه نشان به می شناسم…
دارید، که ایمانی حسب بر دارید؟ ایمان آیا خدا. به کردن اعتماد است. درست کنید.

کنید. حک خود دل در را این فقط یافت. خواهید را پسرتان
خوب، بسیار بودید؟ شما نتوانستم… من و کرد بلند را دستش که بود کسی چه ١٠٠
خود وجود تمام با آیا می گوید:«آمین.»] [آقا هستم؟ خدا نبی که دارید ایمان آیا آقا،
جناب، خوب، بسیار بمانید. همان جا شوید، بلند جایتان از نیست الزم دارید؟ ایمان
اذیت را شما پاي مشکل این و است.»] [«درست می برید. رنج دیابت و قند از شما
[«درست است. میلر آقاي شما نام [«بله»] هستید. اُهایو اهل شما [«بله»] می کند.
خود، وجود تمام با باید خوب، بسیار بازیابید. را خود سالمتی و بروید خانه به است.»]

خوب. بسیار باشید. داشته ایمان
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آري! ایمان می توانی اگر باشید. داشته ایمان با… شما
درشت اندام خانم آن کردید؟ بلند را خود دست آیا است، نشسته اینجا که خانمی ١٠١
من که دارید ایمان آیا دارید؟ ایمان خود وجود تمام با آیا دارند، چشم به عینک که
آیا بگوید، من به را شما مشکل خدا اگر خوب، بسیار دارید؟ ایمان هستم؟ خدا خادم
کنید. بلند را خود دست است، درست اگر خوب، قلبی. نارسایی آورد؟ خواهید ایمان

خوب. بسیار
چشمان شما اصلی مشکل ولی قلب؛ است. شده بلند شماست، کنار که بانویی ١٠٢

آري! ایمان می توانی اگر خوب، بسیار می شناسم. را او شماست.
بیماري یک از حال عین در و دارد قلبی مشکل هم است عقب تر کمی که آقایی ١٠٣

دارید؟ ایمان کرد؟ خواهد خوب را حالتان خدا که دارید ایمان آیا می برد. رنج پوستی
خوب بسیار شوبرت. آقاي و… بود کرده بلند را دستش انتها آن در جایی آقایی ١٠٤
چنین مگر آمدید، خود چشم هاي براي هم شما دارید؟ ایمان آیا خوب، بسیار آقا.
درست اگر می کنید. دعا است، نشسته آنجا که مادرتان براي این بر عالوه نیست؟
دست هاي است؟ درست هستیم. غریبه هم به نسبت ما کنید. بلند را خود دست است،
می جویی، را آنچه آري، ایمان می توانی اگر است. درست خوب، بسیار بگیرید. را یکدیگر

یافت! خواهی
جریان این است. همان او دارد. حضور ساختمان این در قیام کرده مسیح عیسی ١٠٥
جالل! ببرد؟ بین از را شما قّوت تمام دنیا که گذاشتید آیا دارد؟ شما روي تأثیري چه
به که نمی دهم اهمیت هستم! نو حیات طلب در من هستم! تازه تولد طلب در من
این از چیزي یا مقدس غلتنده ي یک به باشم مجبور اگر می شود؛ حاصل شیوه اي چه
طالب من می رسد نحوي چه به که نیست مهم برایم نیست]. [باکی شوم بدل دست
می خواهم است. گرفته قرار من بر اینک هم که همان عین هستم، راستین روح القدس
ایمان آیا آمین! می دهم. ترجیح دنیا چیزهاي تمام به را آن داشتن کنم! حفظ را آن

اینجاست؟ او که دارید ایمان آیا دارید؟
انجام می تواند کار چه دیگر او بگویید من به بگذارید. دست همدیگر روي پس ١٠٦

است. شده تمام قضیه که باشید داشته ایمان باشید. داشته ایمان اینک هیچ. دهد.
تو ابدي؛ حیات پدیدآورنده ي زمین، و آسمان ها آفریدگار خدا، خداوند اي ١٠٧
این از ناشی مسح و دارد حضور مکان این در روحت و هستی نیکویی ها تمام بخشنده ي
پیوسته ي تحرك برکت به که می نماید چنین خداوندا، است، قدرتمند بس حضورت
این درك از مردم چرا خداوندا، است. شده ساختمان این وارد نََفسی [روح القدس]،
تشریفاتی و سرد چنین که شده زیاد قدر این دنیا با آنها شراکت آیا درمانده اند؟ مهم
همگان که باشد خدا، خداوند اي بشناسند؟ را تو نمی توانند دیگر و شده اند خشک و
و شفا؛ بیماري، هر و کنند تجربه را ضربه اش و شوند آشنا الهی قّوت این کوبندگی با
عیسی راه از را مسئلت این باشد. خدا می یابد، جالل آنکه و یابد نجات گناهکاري، هر

آمین. می کنم. بلند خدا، پسر مسیح،
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به خدا می پذیرید؟ را خود شفاي آیا برافرازید. را خود دست هاي دارید؟ ایمان آیا ١٠٨
ترتیب کنید، دریافت را آن دارید، که ایمانی حسب بر و بروید اینک دهد. برکت شما
باید است. درست می بینم. رؤیا دیگر افراد به راجع دارم همچنان بود. خواهد چنین کار

برگردم. امشب
عیسی است. درست بیاورید. ایمان توانست نخواهید هرگز نیاورید، ایمان اکنون اگر ١٠٩
چیزي چنین بیاید موعود مسیح وقتی که می دانیم گفتند:«تو… و کرد را کار این بار یک
خواهد عمل سان این به موعود مسیح که گفت:«می دانم سامري] [زن او گفت.» خواهد

کیستی؟» تو لکن کرد
همانم.» گفت:«من

کرده هرآنچه که ببینید را کسی و گفت:«بیایید و دوید شهر تا زن این سپس ١١٠
نیست؟» موعود مسیح این آیا گفت. من به بودم،

تعلیم را حقیقت کلیسا گرفت. خواهند شکل دوباره آخر ایّام در امور گفت:«این ١١١
شراکتی آورد. خواهد جا به را خدا فرامین تمامی کالم، مرجعیت بر استوار و داد خواهد
جا به را اعمال همان و کرد خواهم حرکت نقطه این از و داشت. نخواهد دنیا با

آورد.» خواهم
دوست خدا از بیشتر را عشرت و بود خواهند مغرور و تندمزاج گفت:«آنها او ولی ١١٢
یعنی داشت،» خواهند دینداري ظاهر و بود خواهند غیبت گو و کینه دل داشت. خواهند
را آن قّوت لیکن دارند دینداري «صورت می روند. کلیسا به که مذهبی بسیار افرادي

نما!» اعراض ایشان از می کنند. انکار
رؤیایی داد. قرار مخاطب را شما اینک هم او بودید، که کلیسا جاي هر عزیزان، ١١٣
آشنایی و بود درست گفتم آنچه اگر هستید، هرجا و کس هر شد. تمام می دیدم، که
هر در کس هر است. درست کنید. بلند را خود دست نداشتم، شما با برخوردي و
و نمی شناسم را آنها می کنید؟ مالحظه خوب. بسیار بکند. را کار این کلیساست، جاي
درك مگر می شناسد. را آنها دارد، حضور اینجا که روح القدسی ولی بودم ندیده هرگز

نیست؟ من کار که نمی  کنید
کالم حقیقت [اعالم] است، سپرده من به را وظیفه اي چنین او اگر کنید! گوش ١١٤
و کنید «توبه می آید. کالم طریق از تنها حقیقت زیرا کرد، خواهد محول من به نیز را
عطاي و گیرید تعمید مسیح عیسی اسم به گناهان آمرزش جهت به شما از یک هر
همه ي و شما فرزندان و شما براي است وعده این که زیرا یافت. خواهید را روح القدس
دارید؟ ایمان گفته این به آیا بخواند.» را او ما خداي خداوند هرکه یعنی دورند، که آنانی

شود. برگزار تعمید مراسم دیگر لحظاتی تا است قرار
می شوند، آماده تعمید براي دارند آنها که فاصله این در کنیم. خم را خود سرهاي ١١٥
تعمید منظور به مراسمی است قرار می کنم فکر کند. دعا تا می کنم درخواست شبان از
 خوب. بسیار شود. برگزار
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