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از تو که مهیبی و بزرگ کارهاي از تا عیسی، خداوند نام در مکان، این در باز … 
را ما و می افزاید ما ایمان به کار همین انتظاریم، در اکنون و بشنویم. آوردي، جا به پیش
خواهد عطا کرده ایم، بلند امشب که مسئلت هایی که باشیم داشته باور تا می کند مسح
عزیزانی آن براي ویژه طور به خداوندا، و آگاهی. آنها درخواست هاي تمام از تو شد.
آن از چنانچه کن، عطا آرامی آنها جان به می کنیم. دعا هستند، مرگ آستانه ي در که

کن. عطا را این خداوندا بده. شفا را آنها تن بی بهره اند.
چهارشنبه دعاي جلسه ي این در می کنیم، دعا خداوندا، بده. برکت را ما گردهمایی ٢
خواهی ما با تو شوند، جمع بیشتر یا نفر دو هرجا که می دانیم و آمده ایم هم گرد شب
با خداوندا ببخشی. ما به را خود کالم امشب که می طلبیم تو از خداوند اي و بود.
آن دیدن براي را خود چطور بدانیم تا نما دلگرم ویژه شکلی به را ما و بگو سخن ما
خداوند بازگشت که داریم ایمان زیرا سازیم آماده هستیم، منتظرش که پرجالل زمان

است. نزدیک
ارزش و شده اند نائل گرانبهاست برایشان که ایمانی کشف به که عزیزانی خاطر به ٣
زیرا هستیم سپاسگزارت رو پیش در جلسات براي سپاسگزاریم. تو از می دانند، را آن
کهن روزگاران همچون نیز ما خداوندا کرد. خواهی عمل تو که داریم ایمان و می دانیم
هنگامه اي آن است، در بر زمان که داریم باور می بریم، سر به پرجالل انتظاري در
را داد واپسین زمان براي خدا که وعده هایی و بگشایی را آسمان ها روزنه هاي تو که

سازي. محقق
شنیدیم زیرا باشی ملل تمام از عزیزان همه ي با می طلبیم تو از خداوند اي اکنون ٤
عطا را مسئلت هایشان خداوندا، دارند. نیازهایی جا همه در بسیاري عزیزان امروز که
که آنانی میان در جهان، سراسر در خدا عظیم دست حرکت تا می کنیم دعا و کن.

ببینیم. را هستند شگرف امور این منتظر
که باشد کن، اصالح و تنبیه کالمت و روح با را ما عزیز خداوند ببخش. را ما گناهان ٥
سرسپرده ي فرمانبردار، خادمانی باشیم، مطیع خادمانی سازیم، هماهنگ را خود بتوانیم
اولیه مسیحیان کردار و رفتار در خود قلب در و بیاوریم یاد به که کن عطا خدا. اراده ي
مالقات داشتند، ارتباط تو با گذشته در شخصًا که افرادي با که صورتی در کنیم. تأمل
آنها منور چهره ها ي در بی گمان می شدیم. روبرو شخصیت هایی چگونه با می کردیم،
هرگاه و بود خدا زنده کالم تجلّی زندگیشان که راستی به می زد. موج شادي و ایمان
معروف شده، نوشته «رساله هاي حکم در می رفتند راه و می شدند حاضر مردم میان در

شود. چنین باز که کن عطا خدایا، بودند. آدمیان» جمیع شده خوانده و
در روح القدس که باشیم تو سرسپرده ي چنان خود زندگی در که باشد خداوندا، ٦
حین که باشیم داشته یاد به همواره باشد کند. صحبت ما طریق از کند، زندگی ما
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ما خداوند، اي نشویم. جماعت همرنگ دنیا با مراوده هنگام و خیابان در رفتنمان راه
نائل خاکی کره ي این بر خود مشروع جایگاه به تا می دهیم راه مردم به رفتن کنار با
پروردگارا، می مانیم. گوشه اي در هستیم، دیگري جهان نمایندگان که علم این با شوند.
زودي به ما بزرگ پادشاه و شد. خواهد برقرار قدرت در زودي به که است ملکوتی را ما
خواهد فرمان می باشند جاودانه اش قلمرو در که سلطنت هایی همه ي بر و آمد خواهد
هزار زمین روي بر اینجا ما کرد؛ خواهد پادشاهی و فرمانروایی ما بزرگ شهریار و راند.

بود. خواهیم وي با ابد تا سپس شده وي همراه سال
به هستیم. خود دعاهاي پاسخ دریافت منتظر اکنون باوري چنین با خداوندا ٧
که هرآنچه یا گفته ایم چیزي یا داده ایم انجام کاري اگر می دوزیم. چشم خود اعتراف

سازد. پاك را ما مسیح عیسی خون بگذار بوده، تو اراده ي مخالف
همسرش و خود مورد در امشب خواهر آن چنانچه کن، هدایت را ما خداوند، اي ٨
به را آنها بتوانی که کن هدایت مکانی به را عزیزان خدا، خداوند گفت. شیکاگو راه در
خداوند که آنانی هستند، چیزي پی در تاریکی در که کسانی براي باشد گیري، کار
تو دستان به را جلسه این اینک باشند. نور پرتوهاي همچون نمی شناسند، را ما عیساي
آن براي چطور دریابیم باشد می سپاریم جان گوش تو اصالحگر کالم به و می سپاریم

آمین. طلبیدیم. عیسی نام در را این باشیم، آماده پرجالل ساعت
تألیف.] نویل-گروه برادر اظهارات نوار. روي بر خالی [فضاي

سپاسگزارم. شما از برادر دهد. برکت شما به خداوند
نباشد ضروري واقعًا اگر گفتم خود به بودم که خانه بود. کننده غافلگیر برایم کمی ٩
شد. خواهم پشیمان دعا جلسه ي در مشارکت عدم و خانه در ماندن از بروم، جایی به که
محض به پس بودیم. نکرده برنامه ریزي آمدن براي خانواده و من آمدم، سرزده واقع در
حتی همسرم و می روم.» دعا جلسه ي گفتم:«به خود به و افتادم. راه به دوباره رسیدنم،

بود. بی خبر من آمدن از زیرا نداشت آمدن براي شدن آماده فرصت
در روشنایی آن درباره ي برادر آن و اینجا در خواهر آن شهادت شنیدن از خوب، ١٠
است؟ درست بود، گرینویل در جایی خوشحالم، شمالی کالیفرنیا یا جنوبی کالیفرنیا

بله. جنوبی. پاینز تألیف.] جنوبی.»-گروه پاینز می دهد:«خیر. پاسخ [خواهري
ایشان شد، برگزار امروز که تعمیدي جلسه ي در بودند. اینجا وایل لی برادر امروز ١١
توماس. پارکر برادر آنجا، خادمان از یکی می دانید، چنانکه وایل، لی برادر دادم. تعمید را

داد… رخ که چیزي
تأیید این خواهر، بود. فراگرفته را خواهري سایه اي که می آورم یاد به را زمانی ١٢
ما ایمان تا رویم پیش چنان آن ما گاهی می دهد اجازه روح القدس آنچه… از بود بزرگی
هنگامی از سخن گیرد. قرار آزمایش در دیگران ایمان و چه… ببینیم تا شود، سنجیده
زبان به را آن و می بینیم را امري و می شود نمایان ما دیدگان برابر در چیزي است که
نیست. آنجا چیزي چنین می گویند و نمی بینند و می کنند نگاه دیگران ولی می آوریم

هست. آنجا چیزي اما می کنید؟ مالحظه آیا
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آن اما ببیند را بود گرفته قرار پولس فراز بر که روشنایی آن نتوانست کسی حال، ١٣
آن و روشنایی آن در آسمان، از کبوتر آن آمدن فرود یحیی از غیر به کسی بود. آنجا

می کنید؟ مالحظه آیا بود. آنجا اما ندید. را ماند معلق عیسی سر فراز بر که هیئت
سخن مردم با آتشین ستون چونان روشنایی آن مورد در که هنگامی سپس و ١٤
را آن دوربین مکانیکی چشم اما نبود. باورپذیر احدي براي امر این می گفتم،

ساخت. نمایان
است. تاریک روحی پلید روح که است گفتنی

روشنایی اگر هستیم، چنین نیستیم. بیش سایه هایی ما می ماند، ما زندگی به ١٥
روشنایی با ما زندگی روش اگر یعنی ماست زیبنده ي توصیف این راستی به و هستیم

کرد. خواهیم سلوك روشنایی در بی گمان است، هماهنگ روز
شما می بینم.» را بگویید:«آفتاب و بنگرید بیرون به هنگام روز که می ماند این به ١٦
نیست خورشید خود است. خورشید از بازتابی این می بینید. را خورشید سایه ي تنها

است. خورشید وجود بر اثباتی بلکه
صحبت و می زنید باد را خود نشسته اید، اینجا که عزیزان شما دیدن مثال عنوان به ١٧

است. زندگی از سایه اي تنها این اما هستید زنده که معناست بدان می کنید،
باشد. داشته تاریکی خود در که می آورد وجود به سایه   شی اي هنگامی واقع در ١٨
تاریکی از میزانی باید سایه یک آمدن وجود به براي که مفهوم بدین می شوید؟ متوجه
روشنایی یا باشد مطلق تاریکی نمی تواند باشد. داشته وجود روشنایی از میزانی و
سخن که هنگامی است. مطلق تاریکی منظور می شود تاریکی از سخن هرگاه مطلق.
ایجاد سایه  که نیست چیزي نیست، سایه اي که است مفهوم بدین می شود روشنایی از

می شود. تشکیل سایه روشنایی و تاریکی آمیختگی از ولی کند.
دهنده ي بازتاب شما اکنون هستیم. روشنایی سایه هاي ما حقیقت در پس ١٩
می کند صدق شما درباره ي امر این اگر دارد. منشایی جایی که هستید زندگی اي
که است امر این اثبات کننده ي صرفًا سایه اي چنین وجود پس هستید، مسیح پیرو و
مرگ با کنونی زندگی که زیرا هستید نامیرا آنجا و می شود پیدا زندگی از کیفیتی جایی
زیرا است سایه  یک مانند تنها ولی است؟ روشن شما براي امر این آیا است. عجین
کردن، صحبت حرکت، تفکر، دیدن، توان از برخوردار متحرك، موجودي زنده اید، شما
هستند. فانی همه اینها می دانید چنانچه اما هستید. تن پنجگانه ي حواس از بهره مند و
می تواند… تنها این که آگاهید می کنید. نرم پنجه و دست بی شماري مشکالت با و
عجین مرگ با زندگی که می دهد نشان که است بازتابی حکم در تنها این کنید، دقت

است. شده
زندگی همین در آسمانی روشنایی انعکاس با ولی میراست. جسمی زندگی ٢٠
آنگاه هستید. خدا خود سخنی به و جاوید زندگی بازتاب دهنده ي واقع در فناپذیر،
که است امري همان این زیرا بس و بازمی گردید روشنایی آن نزد شما مردن، هنگام

کرده اید. منعکس
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تاریکی سوي به رفتن جز و می دهید بازتاب را همان هستید، تاریکی دنیاي از اگر ٢١
بنابراین هستیم. بازتاب یک حکم در اینجا ما پس می کنید؟ مالحظه ندارید. دیگري راه
الهی زندگی و فروغ بازتاب دهنده ي روح القدس که سان همان به که است روشن ما بر

است. ظلمت بازتاب دهنده ي هم مرگ است،
کوچک عکس آن یکشنبه تا شاید هفته، پایان تا داریم قصد فرد… هستند. دو هر و ٢٢

شود. نصب اعالنات تابلو روي بر چنین تا کنیم چاپ بزرگ اندازه در را
اعالنات. تابلو روي بر است، شده نصب آن روي بر شما عکس که همان جایی ٢٣

سپس… و خیر. یا کرده اید توجه آن به نمی دانم
بودم… رفته جاماییکا به میسیونري سفري چهارچوب در پیش هفته یک تقریبًا
جاماییکا قلب تا دست ها دور به… هفتگانه مهرهاي و می فرستیم. دنیا سراسر به را نوارها
است. بدوي بسیار چیز همه آبی کوه پشت آنجا رسید. سرزمین آن پس کرانه هاي تا
باید گذاشته ایم. اختیارشان در ما که دارند صوت ضبط دستگاه یک گاهی بومی ها، آن
کند پخش صدا تا کرد کوك را دستگاه آن ویکتروال قدیمی گرامافون هاي مانند درست

کرد. کوك را آن باید باز یکبار دقیقه چند هر و
که دیگر چیز یا ولتی شش باتري یک داشتند… کوچک باتري یک-یک گروه این ٢٤
کمابیش بودند، نشسته اتفاق به همه آنها می انداخت. کار به را صوت ضبط دستگاه
که هنگامی و می کردند. گوش هفتگانه مهرهاي به گمانم به امشب، حاضران تعداد به
و چرخید و شد اتاق وارد آتشین ستون همان که شدند متوجه آنها می گفتم سخن
عکس آن از و برداشته دوربینی و رفتند آنها ماند. معلق صوت ضبط دستگاه باالي بر
پس می کنیم بزرگ را عکس آن ما حال بود. معلق آن فراز بر او خوِد همان گرفتند.

ببینید. را آن بتوانید تا کنیم نصب اعالنات تابلو روي بر را آن می توانیم
خدا حضور وارد روزگار این در را ما که وارد… که سپاسگزاریم خدا فیض خاطر به ٢٥

شکرگزاریم. بسیار چیزهاي خاطر به پس کرد.
یافت، خواهم چیزي آیا ببینم و انداخته نگاهی اینجا به باید گمانم به اینک ٢٦
پیدا موضوعی یا باشم. کرده موعظه موردش در که دیگري چیز یا نوشته  یادداشت،
یکی اگر کرده ام. یادداشت موضوع چند کتاب انتهاي همین جا اینجا، خوب، کنم…
تا ببخشد موردي من به خداوند می کنیم دعا حینی که بسا چه کنم پیدا را آنها از

بگویم. سخن مسئله اي درباره ي
هستیم. یکشنبه براي شگرفی امور منتظر اکنون

فریاد من نزد «چرا مبحث با یکشنبه و کرده ام. صحبت پیغام ها در آن مورد در ٢٧
می دارم. نگه اینجا طوالنی مدت براي را شما برو.» پیش و بگو سخن قوم با برمی آوري؟

شد. خواهد دعا بیماران براي مناسبت آن در و داریم شفا جلسه ي یکشنبه حال ٢٨
شفا چنانچه می کنیم دعا بیماران براي که زمانی شد، بیماران از صحبت که اکنون
صبح یکشنبه همچنین دارم قصد بخواهد، خداوند اگر دارد. وجود دلیلی یقینًا نیافتند،
براي و کرد خواهم برگزار شفا جلسه ي یک سپس باشم. داشته کوتاهی سخنرانی
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و هشت ساعت کمابیش یکشنبه بامداد عزیزان دیگر یا پل بیلی کرد. خواهم دعا همه
عزیزان ورود هنگام تا داشت خواهند حضور اینجا کلیسا درهاي شدن باز هنگام نیم،

کنند. توزیع را دعا کارت هاي
به افراد که دالیلی مورد در کمی خدا دارم ایمان کرد، خواهم سعی آنگاه و ٢٩
مشکل اعتقادم به-به است. کرده روشنگري برایم نمی کنند، دریافت را شفا آنها خاطر
چه بخواهد، خداوند اگر می کنم فکر و است. نشده درك درستی به مقوله که اینجاست

کنم. صحبت مورد این در یکشنبه بامداد بسا
به همیشه مانند که است کوتاه جلسه اي شب، چهارشنبه دعاي جلسه ي اینک ٣٠

داریم. مشارکت هم با و می شویم جمع دعا جهت به اتفاق
می شوم، روبرو آن با امروزه که معضلی بزرگترین که می اندیشم این به اوقات، گاهی ٣١
اگر دارید؟ دقت می کنید؟ مالحظه آیا است. داریم، باور آنچه به نسبت صداقت عدم
انجام امروز که بود داده انجام را کارهایی همان عصر آن در وسلی، جان روزگار در خدا
کارهایی چطور؟ دیگران یا لوتر مارتین روزگار در می آورد؛ بار به چیزي چه می دهد،
اثبات علم هم روح القدس، هم کلیسا، هم را می دهد انجام ما دیدگان برابر در خدا که
عکاسی فیلم روي حساس الیه می کند، صدق الهی کار هر درباره ي امر این می کند،
شدن محقق از پیش و می کند اعالم را آن خدا کالم اینجا و دهد. تشخیص را آن باید
نشان چنین و می کند نبّوت و می شود عمل وارد او اینک هم و می کند. بازگو را آن
خواهد محقق بود، شده اعالم که کیفیتی همان در دقیقًا الهی، گفته ي هر که می دهد
پرسش هاي درگیر باز گویی می شویم، منفعل چنین باز وجود این با که شگفتا و شد.
کلیسا سراسر راستی به امر این آیا دارد؟ صحت نیز من مورد در این «آیا هستیم. خود
کمی جهت کنم سعی یکشنبه بامدادي جلسه ي در که می کنم فکر دربرمی گیرد؟» را

کنم. عنوان را اصولی و قواعد زمینه این در روشنگري
خود با دریافتم. اینجا به آمدنم از پیش که می کنم اشاره مطلبی به امشب اکنون ٣٢
و کن. صحبت و برخیز بگوید: اتفاقی نویل برادر بسا چه باشم، آنجا اندیشیدم:«اگر
مقدس نگاشته  ي چند است گفتم:«بهتر خود به می کنید؟ مالحظه بنشیند؟» سپس

هستیم. قدرانش ما و است دوست داشتنی برادري او می دانم خوب کنم.» یادداشت
کنم. اعالم را برادري حضور می خواهم می شود، بازگو که کالمی براي دعا از پیش ٣٣
از دارند، حضور اینجا آنها گرامی. برادر دو ندارم، یاد به را ایشان نام حاضر حال در
فعال حضوري حصاد این در مبشران و خادمان عنوان به آن… هستند. من دوستان
فرقه هاي از جوان یار دو این شنیده اند. را پیغام ها این نوارها طریق از عزیزان دارند.
است مشتاق قدري به دو آن از یکی یعنی جوان آقاي این و می آیند. کلیساها مختلف
ما جلسات سلسله که جایی رساند، توسان به را خود هواپیما با لحظات واپسین در که
این جوان، یار این و بودم. بازرگانان صبحانه ضیافت در نظرم به می رسید. خود پایان به

او… و رساند. آنجا به را خود عزیز جوان دوست
را آنها تا پیموده اند اینجا تا را راه این تمام و هستند. کانزاس اهل عزیز دو این ٣٤
دعاي به عزیزانی چنین کنید تصور خوب است. ارزشمند برایم حرکت این کنم. عقد
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بدین که هستند جوانانی می دهد، پاسخ و می شنود خدا که دارند باور دارند، ایمان شما
عقد را آنها تا رسیدند اینجا به که هنگامی و می کنند. آغاز را خود مشترك زندگی شکل
آزمایش جواب داشتن با حتی اینکه شدیم، ایندیانا ایالت قانون متوجه دیروز یعنی کنم
تا توصیف، این با بمانند. منتظر ایالت این در اینجا ازدواج از پیش روز سه باید خون

نیست. عزیزان ازدواج مراسم برگزاري امکان صبح جمعه
دختر و خود برخاسته که می کنم دعوت هستند، انتها در آنجا که برادرمان از و ٣٥

را. خود کناري برادر همچنین و کنند معرفی ما به را نازنین خانم
من است. افتخار باعث اینجا در حضور سپاسگزارم. برانهام می گوید:«برادر [برادر ٣٦
می کنم اعالم می کنم، خدمت مبشر عنوان به هستم، آرکانزاس از اونیل راگر برادر
اعالم همواره که آنچه عیسی…؟… به ایمان با می دهد، شفا می هد، نجات که:«عیسی
ازدواج جمعه روز است قرار هستند. نامزدم براون پاتریسیا خانم دختر این می کنم…؟…
و خدمت ملکوت حصاد در هم کنار در ایشان با هستند، همکارم نیز آقا این کنیم.
نامزد کارول هم خانم دختر این و هستند. هانت رونی برادر ایشان می کنیم، مژده رسانی

تألیف.] است.-گروه سرافرازي مایه ي اینجا در امشب حضورمان هستند…؟… ایشان
برکات که می کنیم مسئلت جوان سفیران این براي قلب تمام با سپاسگزارم. بسیار ٣٧
دقت گرداند. وسیع را آنها حدود و باشد آنها همراه عیسی خداوند خدمت کار در الهی
جوانی زنان و مردان چنین دیدن هستیم خداوند بازگشت منتظر که حالی در کنید،
برایم آنها پیشرفت مالحظه ي و کرده اند نهادینه خود قلب را مسیح به خدمت که
شما به دولتمندي به خداوند برادرانم، و خواهران است. مسرت بخش و تفکربرانگیز

دهد. برکت
موردش در زندگی ام در کنون تا که برویم کوتاهی کتاب سراغ به بیایید حال ٣٨
فلیمون کتاب منظورم دارد، باب یک تنها بسیار… کتاب این و نکرده ام. موعظه

یک… و است.
دندان هاي پشت فلزي میله اي و دارد جریان رگ هایم در ایرلندي خون کمی ٣٩
خوب را می دانم درستی به که اسامی گاهی برگرداند. عقب به را آنها تا دارم خود پایین
به را آنها نمی توانم تحصیالتم، سطح بودن کم خاطر به هم گاهی و نمی کنم. تلفظ
آن تلفظ می کنم فکر که «فلیمون» گفت انتها آن از کسی پس کنم. تلفظ درستی

است. درست کامًال
برگیرم. را آیه نخستین از واژه دو یا یک تنها دارم قصد حال ٤٠

عیسی… مسیح زندانی پولس،
زندانی. است: چنین گرفته ام نظر در امشب براي که عنوانی بخواهد، خدا اگر و ٤١

که مردي شگفتا است. سخت بداند، زندانی یک را خود پولس اینکه تصور اکنون ٤٢
می خواند. «زندانی» را خویشتن چنین باز بود، روح القدس از پر هم و شده زاده آزاد هم

عیسی رسول می گوید:«پولس، قرنتیان، به خطاب هنگام او که می دانیم ما حال و ٤٣
به «پولس، می سازد، مخاطب را دیگران و تیموتائوس که هنگامی دیگر جاي و مسیح.»
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می نویسد، فلیمون به خطاب اینجا وقتی حال ولی مسیح.» عیسی خادم خدا، اراده ي
«پولس، باب در شبی دارم دوست مسیح.» عیسی زندانی می گوید:«پولس، چنین
«پولس، از ادامه در کنم. سخنرانی خادم» «پولس، باب در بگویم. سخن رسول»

بگویم. زندانی»
موعظه قالب در موضوع ها از یکی به پرداختن اینکه به توجه با امشب ولی ٤٤
«پولس، ما امشب جستار دارم تمایل داد، خواهد اختصاص خود به بسیار ساعت هاي

زندانی. برمی گزینم: عنوانی چنین و باشد زندانی»
کنیم. خم را خود سرهاي لحظه یک حال

دارد را مقدس کتاب زدن ورق جسمی و فیزیکی توان انسان هر عیسی، خداوند ٤٥
آن از ما سازد. روشن را آن معانی و کند تفسیر را آن می تواند روح القدس تنها اما
را آمده تحیات بخش در آنچه تا فرماید مدد را ما و بیاید اینک که می خواهیم یگانه
باشد می خواند. «زندانی» را خود توانمند و بزرگوار نبی آن پولس، که آنجا دریابیم،
عیسی نام در هستیم، منتظرش که حینی سازد مکشوف ما براي را این روح القدس که

آمین. مسیح.
فلیمون به رساله این نگارش هنگام پولس چگونه کنم تصور می توانیم اکنون هم ٤٦
توجه با پولس بود. نشسته شهر سیاهچال در زندان، از گوشه اي در زندانی یک عنوان به
احاطه کرده را او-او میله ها می دانست. خوبی به را واژه این مفهوم خود موقعیت به
زندانی مفهوم پس بود. خودش از غیر فردي اقدام به بستگی زندان از او آزادي بودند.
کاربرد با رسول آن که معتقدم باز حال این با ولی می کرد. درك خوبی به را بودن
مّدنظر مقطعی موقعیت از فراتر چیزي توصیفی چنین با او اندکی… خواست واژه این
بدین بیشتر بود. زندان آن از گوشه اي در فیزیکی، نظر از که است درست البته داشت،
و روح کسی-که کسی-که، عنوان به خود موقعیت از است کنایه اي این که معتقدم

بود. مسیح عیسی اسارت و قید در او اراده ي
دلخواه به آمده ایم، دنیا به آزاد اراده اي از برخورداري ما با اینکه به توجه با خوب ٤٧
انسان ها تمام باید یا زیرا داد ترتیب چنین است عادل که خدا می گیریم. تصمیمی هر
پایه اي بر را نخست انسان یا پایه ي… بر را خطاکار انسان یا می داد جا پایه یک بر را
ما امشب می کنید؟ مالحظه ساخت. برخوردار آزادگی صفت از را او اینکه نادرست،
ما از یک هر مقابل بدي و خوبی نیست. تفاوتی هیچ هستیم. حّوا و آدم مانند درست
این کنیم؛ انتخاب که هستیم جایگاهی در پس مرگ، و زندگی همین طور دارد. قرار

می کنید؟ دقت برمی گزینید. که هستید شما
به خوب، رفتند. بیراهه به خود گزینش در ولی کردند را کار همین حّوا و آدم ٤٨

کردند. مرگ حکم تسلیم را بشریت نسل تمام نژاد، کل دلیل همین
مرگ حکم جزاي و برگرفت را مرگ چنین آمده فرود بشري کسوت در خدا سپس ٤٩

شوند. آزاد بند از داشتند، آزادي تمناي که خاصانش تا… پرداخت را
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باشد داشته ما با داشت حّوا و آدم با آنچه از متفاوت برخوردي او چنانچه حال ٥٠
را شما نخواهید، چه بخواهید، چه صورت هر بگوید:«در و بگذراند مسیري از را ما و
داد. قرار نادرست پایه  اي بر را حّوا و آدم که گفت باید آنگاه ساخت.» خواهم رستگار
است کاري این زند. گزینش به دست زندگی و مرگ میان باید ما از هریک امروز ولی

ماست. بر که
کیفیت می دهد، نشان را چیزي روشنایی کیفیت کردم، عنوان اینک هم چنانچه ٥١
سو کدام اینکه بر مبنی شما ادعاي به هستید. سو کدام که می دهد نشان شما زندگی
این می نمایاند. را شما هویّت شما روزانه ي کردار و اعمال نمی دهم. اهمیتی هستید،
که دارد صدا و سر قدري به شما می گوید:«زندگی که شنیده اید را قدیمی ضرب المثل
پر بسیار شما کردار و اعمال می کنید؟ توجه بشنوم.» را شما شهادت صداي نمی توانم

صداست. و سر
سطح از «باالتر گفته ام همیشه اما داشته ام. باور را پریدن و زدن فریاد همواره ٥٢
می شوید؟ متوجه می شود.» محرز دنیا بر امر همین زیرا نکنید پروازي بلند خود زندگی
زیرا باالتر نه کنید، پروازي بلند خود زندگی سطح اندازه ي به که است درست پس

هرگاه… حال و می کند. رصد را شما زندگی که هست هم کسی
چنین افراد-افراد از بسیاري نیستند. کلیسایی جلسات در شرکت به حاضر عده اي ٥٣
فضاي در حدي به هستند. صادقی افراد نمی آیند که کسانی از شماري ندارند. تمایلی
با نمی خواهند زیرا نیستند جلسات در شرکت به حاضر آنها که هست فساد کلیسا
این خاطر به را مردم نمی توان موارد بیشتر در و باشند. داشته کار و سر چیزي چنین
افراد همان ولی می خوانند. مسیحی را خود مردم از دسته اي کرد. سرزنش رفتارشان
که زنانی و مردان همان است، دیده خود به دنیا که هستند لغزشی سنگ بزرگترین
نیست. سازگار ادعایشان با زندگیشان سبک اما می باشند مسیحی که معترفند زبان به

است. درست کامًال
گنهکار، که پیداست بلی، است. داوري روز در سرخوردگی از سخن که اینجاست و ٥٤
که شوید آتشی حکم:«وارد اعالم شنیدن با زناکار قمارباز، مشروب خوار، قاچاقچی
پشت را خود دارد سعی که آقایی بلکه شد. نخواهند سرخورده نمی پذیرد.» خاموشی
مالحظه شد. خواهد سرخورده داوري روز در که اوست کند، پنهان مذهبی اعتراف یک
است. دیگري چیز زندگی اش که حالی در دارد را مسیح از پیروي ادعاي آنکه می کنید؟
نمی کرد آغاز را سلوکی هرگز نمی کرد، اعتراف اصًال که بود آن بهتر فردي چنین براي
در گیرد. پیش در دیگري زندگی سبک ادامه در ولی کند آغاز را خود سلوك اینکه تا
ادعاي وجود با-با-با که کسی است، موجود لغزش سنگ بزرگترین شخصی چنین واقع

می گیرد. پیش در متفاوتی زندگی سبک مسیح از پیروي
خود زندگی سنجش مالك را دارید معجزات انجام براي که قدرتی میزان هرگز ٥٥
درست تر نکنید. خودسنجی خویش مقدسی کتاب دانش میزان با همچنین ندهید. قرار
شما کنونی زندگی که میوه اي نوع بررسی با و کرده نگاه خود گذشته ي به که است آن

می بینید؟ آیا بپردازید. ارزیابی به می آورد، بار به
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عیسی، دادن بازتاب باب در آریزونا فینیکس در بازرگانان جلسه ي در پیش چندي ٥٦
به کنتاکی در حوالی همین در جایی که گفتم کردم. سخنرانی مسیحی زندگی بازتاب
بود. چنین کودکی ام زمان در خاص طور به و است بدوي بسیار منطقه اي که آمدم دنیا
زنان که فضایی نداشت، داریم، اینجا در که خانه هایی سبک به خانه اي پسربچه آن و
موهاي تا کنند نگاه شده، نصب خانه جاي جاي در که آینه هایی در را خود باید زیبا
یک تنها پسربچه آن اما شوند. سرگرم دست این از کارهایی به و بیارایند خوب را خود
جایی بود، شده نصب خانه بیرون درخت روي که آینه اي تکه داشت، کوچک آینه ي
موهاي و می شستند را خود آنجا پدرش و مادر و داشت قرار شستشو براي میزي که
قدیمی آینه کوچک قطعه آن از چنین و دست این از کارهایی و می کردند شانه را خود

می کردند. استفاده درخت بر آویزان
خود می خواست بچه ها ما از یکی اگر بود. چنین داشتیم ما که خانه  اي واقع در ٥٧
شستشو براي که می رفت میزي باالي و می آورد جعبه اي و رفته باید ببیند آینه در را
از را آن خود من که می دید قدیمی آینه قطعه آن در را خود سپس می رفت، کار به
در جایی بود، ایندیانا در نبودم. کنتاکی در زمان آن در البته بودم. کرده پیدا زباله دانی

است. واقع پایک یوتیکا در که نزدیکی همین
براي روزي بود. ندیده را خود باید که طور آن هیچ گاه بچه آن توصیف این با ٥٨
خانه ي در اتفاقًا کرد، طی را اتاق دور تا دور در… و شد. شهر وارد خود مادربزرگ دیدن
تا دور پسربچه آن هرگاه پس بود، شده نصب در روي بزرگی بسیار آینه ي مادربزرگ
او می دوید، پسربچه این و می دید. خود مقابل را دیگري پسربچه ي می دوید اتاق دور
دیگر بچه ي آن ببیند تا بایستد دقیقه اي چند کرد فکر خود با او پس همان طور. هم
خود سر وقتی ایستاد. هم کوچک پسر آن ایستاد، که هنگامی و کرد. خواهد کار چه
آن خاراند، را خود سر او که هنگامی چرخاند. را خود سر هم پسربچه آن چرخاند، را
و شد. نزدیک تر موضوع بررسی براي سرانجام پسربچه خاراند. را خود سر هم پسربچه
آن می کردند. نگاه او به تمام شگفتی با مادربزرگش هم مادرش هم برگشت. همان جا

هستم.» من خود این مامان، گفت:«خوب و گشود سخن به لب پسر
واقع در می بینید؟ می دهیم.» بازتاب را چیزي سان همین  به هم گفتم:«ما پس ٥٩

است. بازتاب یک نمایانگر ما زندگی
شگرفی عصر در می رفتیم؟ سو کدام به می کردیم، زندگی نوح روزگار در اگر حال و ٦٠
کدام موسی روزگار در می کردیم؟ انتخاب سویی و سمت چه می زیست آن در نوح که
که ایزابل از پیروي به جهان که حالی در نبی ایلیاي عصر در برمی گزیدیم؟ را جانب
در یکسره و کرده حذف برنامه از را آنها دنیوي، فضاي در خداوند خادمان کشاندن با
همه کاهنانش و کلیسا می کردید؟ اختیار را سو کدام بود، رفته فرو مدرنیسم از توده اي
یا می کردید انتخاب را اکثریت طرف شما بودند. آورده فرود تعظیم سر او مقابل در

می بودید؟ ایلیا جانب
دانش از بی بهره و شده رانده همه جا از شخص این به عیسی، خداوند روزگار در ٦١
تجربه باشد، دیده تعلیم آن در او که نداریم سراغ مکتبی هیچ می اندیشیم، دنیوي
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بود. شده بزرگ نامشروع» «فرزند شهرت با او نداشت. سمیناري هیچ-هیچ در شرکت
مغایرت دیگران، آموزه هاي همه ي با که می کرد اعالم را انجیلی خود ظهور هنگام سپس

می کرد. محکوم یکسره را آنها فرقه هاي هم و واعظان هم او بسیار… داشت.
حتی کردند:«اگر صادر مضمون بدین بیانیه اي فرقه هایشان شرایط این در-در-در ٦٢
چنین شد.» خواهد رانده کنیسه از بشنود، می خواند، نبی را خود آنکه از تا برود کسی
قرار همان آنها براي آیین برگزاري راه تنها داشت. پی در محاکمه نداشت. توبه گناهی
این می شدند، رانده و-آنها می آمدند. کاهن همین نزد باید بود. بّره خون زیر گرفتن

بود. جدي بسیار امر
هماهنگی در همچنین و نداشت. باکی چیزها این از یک هیچ از مرد این ولی ٦٣
امر آن از آنها خوانش چهارچوب در نه می کرد حرکت مقدس نگاشته هاي با کامل
رویه اي حال… می کنید؟ مالحظه می کردید؟ انتخاب را طرف کدام شما خوب مقدس.
روزگار آن در که است رویکردي همان نمایانگر گرفته اید پیش در زندگی در اکنون که
کرده مقید را شما می کرد، مقید را افراد که روح همان زیرا می گرفتید پیش در
روزگار آن در کنید، همسویی افراد آن با اکنون هم شما اگر می کنید؟ دقت است.
بود. روزگار آن مردمان در شماست در که روحی همان زیرا می کردید. را کار همین

می کنید؟ مالحظه
انسانی وارد انسانی از تنها بلکه بازنمی ستاند را خود روح هیچ عنوان به  شیطان ٦٤

می شود. دیگر
دیگري وارد یکی از الهی روح بازنمی ستاند، را خود روح عنوان هیچ  به هم خدا ٦٥

می کنید؟ توجه آیا می شود.
یحیی بر روح همان سپس و آمد فرود الیشع بر بود ایلیا در که روحی همان پس ٦٦

یافت. ادامه چنین روند و آمد فرود تعمیددهنده
دارد، ادامه روند این و آمد فرود شاگردان بر بود مسیح در که روح القدس همان ٦٧

نمی ستاند. را خود روح هرگز خدا می کنید؟ مالحظه می گیرد. قرار افراد بر هم هنوز
ماست. با راه گزینش پس

اینکه از گویی که او از گفته اي یا باشد شده نادم پولس اینکه از نشانه اي اینجا و-و ٦٨
که هنگامی دارم باور خود… معرفی در بلکه نمی بینیم. می خورد، افسوس شده، زندانی
او که بود روح القدس این شد، قلم به دست رساله این نامه، این نگارش براي پولس
بتوانیم خود بافت در متن بررسی با امشب بسا چه می کرد. ترغیب آن نوشتن به را
است مقدس نگاشته ي این زیرا سازیم. خاطرنشان را کار این انجام از پولس انگیزه ي
قدیمی کثیف زندان آن در آنجا پولس معتقدم ماناست. و جاوید مقدس نگاشته ي و
وجود با او بود. مسیح» عیسی «زندانی او که نوشت خود برادر به خود، همکار به
این اما بود زندان در او بله، باشد. داشته توصیفی چنین توانست بود اطرافش در آنچه
صحبت موردش در خدمتش، در همکار یعنی مسیح خادم آن با او که نبود چیزي
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مسیح زیرا بود مسیح عیسی کالم زندانی او که بود این می گفت که چیزي می کرد.
است. کالم خود

داشت. بلندي آرزوهاي بود. خویش روزگار برجسته ي فرهیختگان از یکی پولس و ٦٩
چون اشخاصی بود، یافته پرورش بزرگمردان… دست زیر که که-مردي بود کسی او
بود. رفته موجود مدارس بهترین از یکی به او بود، خود روزگار بزرگ استاد که غماالئیل
دانشگاه هاي از یکی یا جونز باب یا ویتون مانند چیزي گفت می توان امروز، با قیاس در
فردي او بود. یافته تعلیم کالم خادم یک-یک-یک عنوان به او بنیادگرایان. به وابسته
اعظم کاهن یا کاهن روزي بسا چه که آرمان این با باهوش، جوانی بود توانا و فرهیخته

شود. خود قوم
آموخته دانش خود قلبی آرزوي به رسیدن براي پس داشت. بزرگی آرزوهاي پولس ٧٠
سن از بسا چه بود، کرده سپري را خویش زندگی سراسر چنین و بود دیده تعلیم و
رساند پایان به را کالج که هنگامی سالگی، پنج و سی یا سی تا سالگی ده یا هشت
در پولس توصیف این با بود. گرفته را دیپلم ها اقسام و انواع شد، فارغ التحصیل و
دستور اعظم کاهن از بود. گرفته قرار اعظم کاهن حتی و روحانیون توجه مورد اورشلیم
به بود:«تا یافته مأموریت بزرگ شائول آن در که کتبی محرمانه ي اوامر می گرفت،
می پرستیدند، بود، گفته او آنچه از متفاوت شکلی به را خدا آنجا که آنانی و برود دمشق
خود صالحدید به داشت دستور حتی و اندازد.» زندان به کرده، دستگیر و شناسایی

داشت. بزرگی آرزوي او او… بکشد. را آنها
از پس می بینید؟ آیا زدود. او از سراسر را بود آموخته هرآنچه خدا اکنون، و ٧١
بزرگ آروزهاي تمام بود، کرده هزینه آن براي پدرش که هرآنچه تا گرفته او آرمان هاي
داشت. نظر در دیگري چیزي خدا زیرا-زیرا شد گرفته او از یکسره همه مادرش، و پدر
سخنی به گشت تبدیل دربند فردي به زد، را خود آرزوي قید که همان پولس پس

بود. کلمه که مسیح عیسی همان شد، مسیح عیسی زندانی
چه بود، راه در او که هنگامی ساخت. دگرگون را پولس دمشق به منتهی راه آن و ٧٢
من بر چه براي فرمود:«شاؤل، چنین او به آوازي افتاد. زمین به ظهر، یازده ساعت بسا
یهودي عنوان به او انداخت، نگاهی کرد. بلند را خود چشمان همان جا و می کنی؟» جفا
بود کرده هدایت را بنی اسرائیل که بود خداوند خوِد آتشین، ستون این که می دانست

بود. بازشناخته را آتش ستون آن زیرا
خ-د-ا-و-ن-د «خداوند»، را کسی هرگز عبرانی مرد این که باشید داشته یاد به ٧٣
مخاطب را خداوند خوِد که می شد متقاعد کامًال اینکه مگر نمی خواند الوهیم معنی به
آن دیدن و خود نگاه برافراشتن با پولس پس بود. باتجربه دانشمندي که چرا می سازد.
هدایت بیابان در را مردمش گذشته  در که آتشین ستونی بود، روشنایی همانا که امر

کیستی؟» تو «خداوندا، خ-د-ا-… الوهیم، گفت:«خداوندا» چنین همان جا می کرد،
بسیار الهیدان این براي هستم.» عیسی «من که سخن این شنیدن بی گمان و ٧٤
براي آري! بلی! دگرگونی! چه-چه بود. مخالفش او که همان بود. بهت آور و شگفت انگیز
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خود، آرمان ها ي و آرزوها همه ي وجود با او بود. شگرف امري بی گمان مردي چنین
پس می شد. خالصه دیگران آزار و جفا در زندگی اش کارنامه ي که دریافت همان جا
دورتر آورد، جا به می خواست که اصولی از را وي واقع در بلندپروازي ها و آرزوها آن
که همان عیسی هستم»، عیسی همان می گفت:«من که صدا آن شنیدن از بود. کرده
من بر چه «براي خورد. سختی تکان چه بزرگوار رسول آن می کرد، جفا بدو پولس

می کنی؟» جفا
می دانید، کنیم. اشاره آن به سریع می توانیم که است کوتاهی قول نقل اینجا ٧٥
کلیسا که نیست چنین واقع به می دهند، قرار تمسخر مورد را کلیسا مردم که هنگامی
بر چه «براي می دهند. قرار تمسخر مورد را عیسی آنها واقع در بگیرند. سخره به را
باور می توانست چطور داشت، که سرشاري هوش وجود با پولس می کنی؟» جفا من
جفا آن به که گروهی داشت، را خدمتش ادعاي او که بود خدایی همان این… که کند
اندازه به ما همه ي گمانم به شویم. جزئیات وارد نباشد نیازي می کنم فکر می رساند.
امروز دریابیم. و شویم متوجه را بگویم اینجا می خواهم که آنچه تا یافته ایم تعلیم کافی

می افتد. اتفاق همین
بود، دانا و باهوش توصیف در هرچند بود، کرده چنین نادانستن روي از پولس ٧٦
فروتنی برکت به آنها البته می رساند، جفا آنها به که بی سوادي جلیلی هاي آن از داناتر
پولس اما بودند. پذیرفته خداوند عنوان به را آسمانی انسان آن پولس از زودتر خویش،
پس بپذیرد. را آن نمی توانست سرشارش هوش و بود آموخته که فراوانی دانش وجود با
شد مبتال نابینایی به پولس شد. ایجاد او درون در انقالبی چه دمشق راه در که ببینید
«راست» که کوچه اي در جایی، را او عوض در ولی دهد انجام را خود مأموریت نتواند تا

شخصی… خانه ي به بردند، داشت، نام
دیده رؤیا در را حّنانیا پیش تر پولس آمد، آنجا به حّنانیا نام به نبی اي سپس ٧٧
داخل و رفت همان جا و بود کجا پولس دید او رفت، آنجا به هم حّنانیا پس بود،
دست تو بر تا فرستاده مرا شد، ظاهر تو بر راه در که خداوندي شاؤل، گفت:«برادر شد.

شوي.» پر القدس روح از و یابی بینایی تو تا بگذارم
مالحظه بود! پولس براي شگرفی امر چه ولی-ولی بود. شرایطی چه در او می بینید ٧٨
که دانشی تمام همان جا و-و نداشت. همخوانی بود، آموخته که آموزه هایی با می کنید؟

شد. بی ارزش نگاهش در یکباره بود اندوخته
یک همچون ما براي نیز این است. کرده تجربه را چیزي که شد متوجه خوب، ٧٩
باید تجربه اي  هر نیست. کافی تجربه، یک داشتن تنها اینکه است، دیگري خوب درس
در که دیگري شخص و شگرف امر آن دیدن با او پس باشد. سازگار خداوند کالم با
کتاب و ماند عرب بیابان در نیم و سال سه بود، شده ملهم او از پیش راستا همان
راهی برداشته را عتیق عهد بیانی به بود، روزگار آن در که شکلی همان به را مقدس
هماهنگی عدم یا هماهنگی تا بسنجد را خود تجربه ي چنین می خواست زیرا شد آنجا

شود. روشن او بر مقدس نگاشته هاي با آن
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خود راه به چنین و نبود.» بیش جرقه اي گمانم به می گفت:«خوب، کنید فرض ٨٠
کنم»؟ تکیه خود خرد بر که نیست آن درست تر «آیا می داد؟ ادامه

از پس بنابراین می شد. زندانی باید می شد، اسارت و بند در باید ناخواه خواه  ٨١
قالب در را عبرانیان کتاب توانست که نیست شگفتی جاي آن، بررسی و سنجش
کالم، در تفحص و نیم و سال سه کردن سپري با می کنید؟ مالحظه بنویسد. نمونه
سراسر را ذهنش برگردانده، را او بود، خوانده را او که خدایی همان که دریافت آنجا
بزرگی آرزوي هر او می کرد. سازي دگرگون را آموخته هایش و پنداشته  دگرگون ساخته،
جلوه خارق العاده چنان خدا مهر شد. زندانی یک چنین و زدود وجودش از را داشت که

شود. جدا الهی امر آن قید از نمی توانست او که بود شده آشکار چنان و بود یافته
به-به است. چنین می کند مالقات را خدا که راستین باورمند یک اصیل تجربه ي ٨٢
یک بیانی به می شوید، مقید بی اختیار که-که که… می شوید وصل شگرفی چیز چنان
امر هر از-از می کنید؟ مالحظه می شوید. جدا دیگري قید هر از حال همان در و زندانی

شوید. الهی امر آن محض تسلیم زندانی همچون تا می کنید گسست دیگري
آسمان گفت:«ملکوت جایی یکبار که است عیسی فرموده  ي همان بیانگر این ٨٣
و رفت یافت گرانبها مروارید یک چون و می خرد. خوب مرواریدي که ماند را شخصی

خرید.» را آن فروخته، را خود مایملک تمام
یا-یا- داشته، خردگرایانه نگاهی بسا چه-چه دارد. مصداق امر همین نیز اینجا ٨٤
امري به راستی به که فرامی رسد زمانی که هنگامی اما الهیاتی تجربه اي حتی یا
الهی امر آن به و می فروشید را دیگر چیزهاي همه ي بیانی به می شوید، نائل حقیقی

می  شوید. نزدیک تر
آسمانی امري قید به که بود روشن وي بر-بر بود. دریافته را امر آن ماهّیت پولس ٨٥
است. دیگر چیز کشیدن براي اسب به زدن لگام حکم در درست است. آمده گرفتار
در نیم و سال سه کردن سپري و تجربه همین پی در وي بود، آگاه امر این از پولس
به و برگزیده را او خدا اینکه از مقدس، کتاب با خویش تجربه  ي سنجش براي بیابان
تجربه،  آن برکت به بود پیدا چنانکه بود، یافته آگاهی بود بسته روح القدس به بیانی

بود. بسته خود به را او خدا روح می شد. معرفی غیریهودي مردم به باید انجیل
به نمی توانیم دیگر شده ایم. بسته و زده یوغ مسیح، خادمان جایگاه در امروز و ٨٦
در شده ایم. بسته لگام خدا کالم با و پیوسته ایم الهی امر آن به کنیم. حرکت خود میل
که هست چیزي شده ایم. الهی امر آن بسته ي لگام دیگران گفته هاي به بی پروا واقع،
را خدا کالم یوغ روح القدس است، شده بسته شما بر آن یوغ شد. جدا آن از نمی توان
را اول حرف کالم دیگران، گفته هاي به بی اعتنا وضعیتی، چنین در است. نهاده شما بر
کالم یوغ به شده بسته  الهی، امر آن به زده لجام پولس است. چنین همواره و می زند

بود. بسته لگام کالم به را او روح بود، الهی
همان جاست بود. فراگرفته را چیزي عرب بیابان دوردست منطقه ي آن در-در او ٨٧

شد. تهی خویش بلندپروازانه  آرزوهاي و تجربیات کهن، چیزهاي از که
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از باید شود، زدوده ما وجود از باید چیزهایی که است روشن ما بر امروز پس ٨٨
برادران نمی پسندند. را شدن تهی تجربه ي مردم که پیداست البته شویم. تهی چیزهایی
برادران بله-بله. کنند. حفظ را خود متدیستی تعالیم از بخشی دارند تمایل متدیست
مالحظه آیا کنند. حفظ را خود باپتیستی تعالیم از بخشی دارند دوست باپتیست
سر از شوید، متولد دوباره و شوید رها چیز همه بند و قید از کامًال باید اما می کنید؟
نمی توانید گیرد. دست به را امور هدایت روح القدس پس این از که باشد شوید. زاده نو
داد. دست شبان به شد، کلیسا وارد او که هنگامی گفت، پدرم اکنون بگویید:«خوب،
در ما اما باشد بوده کارساز چیزي چنین او نسل در بسا چه است.» وفاداري عضو او
روزگار مقدسی کتاب زمان به باید ما حال می کنید؟ مالحظه هستیم. دیگري نسل

برگردیم. خود
چنانکه می  دانید اما بودند. بسته لجام گونه اي به نیز کاهنان که است گفتنی ٨٩
بستن براي بودند نتوانسته آنها حقیقت در بودند، شده دیگري برنامه ي وارد پیداست

کنند. پاره را خود قدیمی لگام بندهاي جدید، لگام
غیره و مقدس کتاب کلیسا، دوره هاي با چنانکه دارد. مصداق امر همین هم امروزه ٩٠
شده ایم آزادي و رهایی عصر وارد و گذاشته ایم سر پشت را فرقه اي عصر کردیم ثابت
را خود کیستی برهان و دلیل با و می آید فرود روح القدس جایی عصري چنین در و
چه می سازد. محقق را داده نوید هرآنچه و می سازد آشکار را خویش و می دهد نشان

بی نظیري! زمان چه است! شگرف
الهی امر آن لجام وجود با که می دانست او بود، آگاه نیز دیگري چیز از پولس و ٩١
افراد جذب براي خود آرزوي از او برود. می خواست که جاهایی به نمی توانست… دیگر
روح القدس الزام ولی بود آگاه می کردند، پذیرایی او از خوشی به که برادرانی جمع در

نبود. خود آِن از او پس وامی داشت. دیگري کار به را وي
تشریف اینجا می خواهیم پولس برادر شاؤل، بگوید:«برادر بتواند کسی بسا چه ٩٢
و خوب هدایاي داریم. را جماعت پرشمارترین داریم. بزرگ کلیسایی ما زیرا بیاورید

شد.» خواهد شما نصیب دیگر چیزهاي
آنجا دارم دوست دارم. برادري می اندیشید:«جایی خود با الهی روح الزام تحت او ٩٣
را او خدا روح هم باز اما شوم.» رهنمون خداوند به را او دهم، نجات را برادر آن و بروم

صحیح. بود. زندانی یک او برود. دیگري جاي به که می ساخت ملزم
خودخواهانه ، آرزوهاي از رها باشیم افرادي که باشد ساز، زندانی چنین را ما خدایا ٩٤
این معتقدم شویم. مسیح عیسی زندانی راستی به تا خود برتر اندیشه هاي و داوري ها

زیباست. و شگرف بسیاري امري هستم» مسیح عیسی زندانی که:«من تقریري
دیگران اینکه از فارغ می کنید؟ دقت است. کالم همانا او که باشید داشته یاد به و ٩٥
باشید، خدا کالم زندانی اگر دارید؟ توجه باشد. ارجح باید خدا کالم می اندیشند، چه
ارجحیت کالم-کالم سازد. جدا آن از را شما نمی تواند دیگر فرقه اي مجموعه ي هیچ
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عمل در که شماست بر بس. و همین هستید، آن زندانی شما تنها… شما داشت. خواهد
کنید. پیروي کالم شیوه از خود

(چرا؟) برود خود دلخواه مکان هاي به نمی توانست دیگر پولس توصیف، این با پس ٩٦
به تا شد آن بر بارها پولس دارید، یاد به چنانچه بازمی داشت. کار این از را وي روح زیرا
بزرگ جلسه  اي می توانم که است جایی می اندیشید:«اینجا خود با و برود معین مکانی
این گویاي و گواه خود امر همین مگر حال بازمی داشت. را او خدا روح اما باشم.» داشته
به را او روح القدس و بود مسیح عیسی زندانی پولس بود؟ زندانی یک پولس که نیست

آري-آري. دارم. دوست را این بلی! بود! ساخته مقید بسته لجام الهی کالم
بسته محبت زنجیر و غل به خدا خواست انجام براي باري بود. مقید و دربند او ٩٧
بر را مسیح یوغ بود. محبت زنجیر دربند او بود. زندانی یک بس. و همین بود، شده
بسته را الهی یوغ پولس برگیرد. را دیگري یوغ نمی توانست دیگر پس بود. گرفته خود
سرسبزي به بی توجه بود. الهی هدایت پیرو مقصد، یک سوي به او حرکت پس بود.
در یوغ و هادي آن که می رفت راهی به باید سمت، آن یا سمت، این در اینجا چراگاه،

می گرفت. پیش
تسلیم راه در شامگاه همین در هستیم، برانهام خیمه ي اعضا از که هم ما کاش اي ٩٨
بی پروا ما می شستیم. دست خود بزرگ آرزوهاي و خودخواهی ها از الهی یوغ پذیرش و
به را یوغی محبت رشته ي و زنجیر در دنیا، افراد کردار به بی پروا دنیا، افراد برداشت به
بسته مسیح زنجیر به چنان من «پاي هستیم. زندانی و مقید واقع به و گرفتیم گردن
است مسیح یوغ قید در چنان من چشمان نیست. رقصیدن یاراي دیگر که است شده
آنها از نیست، مدرن روزگار رقاصه هاي به نگریستن یاراي خیابان و کوچه در دیگر که
دیگر که شده بسته او شیرین محبت و مهر یوغ به چنان من دل هستم. رویگردان
نیز قلبی ام آرزوهاي اوست، یوغ به مقید من خواست نیست. دنیا به مهرورزي یاراي
می کنم. پیروي را تو کنی، هدایت مرا که هرجا خداوندا، است. باخته رنگ برایم دیگر

می کنید؟ مالحظه بس.» و هستم زندانی  یک
خستو بدان اینجا در آنچه کرد، اقرار بدان آنچه بود. زندانی پولس که راستی به ٩٩
روح القدس و بود گرفته قرار روح القدس تربیت زیر پولس نبود. اشتباه و دروغ بود، شده
آموزش و پرورش سبکی به پیش تر او خوب بماند. کالم منتظر که بود آموخته وي به
بود آموخته روح القدس از داد. پرورش و تعلیم دیگري سبک به را وي خدا اما بود یافته

می پروراند. سر در که آرمان هایی از نظر صرف بماند، خداوند منتظر باید که
اکنون دارید؟ دقت دهم. نشان چیزي شما به می خواهم روح القدس مدد به حال ١٠٠

می پردازیم. دیگر نمونه اي به
بیداري جلسات آن در که شهري خیابان هاي و کوچه ها در سیالس و پولس روزي ١٠١
او دنبال به بود، پلیدي روح گرفتار که جوانی دختر و می رفتند. راه می کردند، برگزار
در پولس که نیست شک جاي هیچ و برمی آورد. فریاد پیوسته سرش پشت افتاده راه
توجه آیا دارد. را زن آن از شریر روح اخراج اقتدار که می دانست رسول یک جایگاه
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او با روح القدس ناگهان اینکه تا کرد صبر روزها و روزها باز حال این با ولی می کنید؟
است.» زمانش دیگر فرمود:«اکنون و گفت سخن

باید که می دانست او پس دارید؟ دقت بیا.» بیرون او از روح، گفت:«اي او سپس ١٠٢
بماند. خداوند منتظر

کالم شدن بی حرمت باعث مردم از بسیاري امروز که است جایی همان این و ١٠٣
خاطر به بیداري چند و چندین می روند. پیش خویش برنامه ي با آنها می شوند.
عده اي برنمی تابد! الهی امر دریافت تا مبشر زیرا گرایید خاموشی به فکري طرز چنین
به مجموعه زیرا می شوند روانه بی درنگ آنها-آنها و بیاورید.» تشریف اینجا می گویند:«به
بلندپروازي پس می گوید. متفاوتی چیز روح القدس که حالی در می گوید:«بروید.» آنها
را او دارد، اسقفی یا شیخی مانند دیگر چیز یا مشایخی جایگاه آرزوي که شخص آن
گفته روح القدس که است آشکار او خود بر که حالی در بروید.» باید «شما برمی کشاند
است. برداشته را خود فرقه ي یوغ فردي چنین می کنید؟ مالحظه برو.» است:«اینجا

است. فرقه اي تشکیالت بند در او
او…؟… می شود. هدایت روح از راستی به دارد دوش بر را مسیح یوغ او اگر اما ١٠٤
عوض را چیزي دیگران گفته هاي دارد. دوش بر یوغی زندانی یک می کنید؟ مالحظه
صدا به که سنجی و می دهد صدا که نحاسی حکم در شخصیتی چنین-چنین نمی کند.
آواز شنیدن با تنها و می سپارد جان گوش خدا آواز به تنها او بس. و است درمی آید،

نمی گوید. چیزي خود از پس می کند. باز لب الهی
ما سرزمین بزرگمردان آن از یکی یا رابرتز برادر جونز!» می گوید:«برادر کسی ١٠٥
نامی مبشران از که اوزبرن تومی برادر یا-یا رابرتز ارال یا-یا-یا هیکس تومی مانند
بزرگمردان از شما بیاورید. تشریف اینجا به تومی، بگوید:«خوب، کسی چنانچه هستند.
است. شده زمین گیر دیگر شده، بستري من دایی هاي از «یکی ارال.) (یا هستید.» خدا
خوب را او دارید قدرت شما دارم ایمان بیایید. اینجا که می خواهم شما از است. بیمار

می کنید؟ مالحظه کنید.»
نه.» بگوید:«حاال او به روح القدس شاید ولی

می کند وظیفه احساس دارد، آقا آن با که دوستی رابطه ي خاطر به حال این با اما ١٠٦
خواهد آقا آن شد. خواهد محسوب آقا آن دشمن نرود، اگر شود. رهسپار وي همراه که
می دانم داد. شفا را پسربچه آن و کودك آن رفت، جا بهمان و فالن به او گفت:«خوب،
نشد حاضر ساله چندین و دیرینه دوستی وجود با که ببینید ولی کرد. چنین که

بیاید.» ما پیش
چنانچه می دارد، باز آنجا به رفتن از را وي روح القدس الزام اگر که باشید آگاه ولی ١٠٧
دوست را خود دوست البته نشود. راهی است بهتر باشد، گرفته دوش بر را الهی یوغ
داشته را روح القدس هدایت آنجا به رفتن براي که است شایسته تر و بهتر اما می دارد.

داشتم. تجربه اي چنین بارها خود ندارد. فایده اي هیچ صورت این غیر در زیرا باشد
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راستا همین در و کند. کار چه بگوید او به تا می ماند خدا روح منتظر پولس اما ١٠٨
مفلوجی فرد و رفت بیرون مکانی به سخنرانی از پس شبی بمانید.» روح گفت:«منتظر
و گشود سخن به لب همان جا هم او گفت، سخن او با روح القدس ناگهان و دید. را
پیش از را کشتی آن شدن غرق که سان همان به دقیقًا چگونه؟ گفت:«می بینم…»
بایست. خود پاي بر پس داري. یافتن شفا ایمان که «می بینم می کنید؟ دقت بود. دیده
بر یوغی او-او است. قرار این از موضوع می کنید؟ توجه داد.» شفا را تو مسیح عیسی
چیزي ولی بود کرده برگزار بیداري جلسات هفته سراسر آنجا بسا چه داشت. دوش
آن یوغ زیر او دارید؟ دقت بگوید. چیزي روح القدس تا ماند منتظر ولی بود نداده رخ

بود. فراخوانی و دعوت
نقض را بودید گفته یکشنبه آنچه خودتان شما برانهام، می گویید:«برادر حال ١٠٩

بوده اید.» منتظر سراسر مدت این طول در اینکه بر مبنی می کنید،
و گفت، سخن من با راه در آنجا که بود روح القدس این باشید، داشته یاد به اما ١١٠
سخن اینجا می کنید؟ مالحظه بازمی فرستم.» مفلوجان و بیماران بین را تو گفت:«من
منتظر من نکردم. حرکت نکرد، امر من به چیزي تا یقینًا. است. روح القدس از پیروي از
دارد. فرق دیگر این حال کردم. دریافت را خداوند قول اینکه تا بودم خداوند سخن

بله. دارد. فرق دیگر اینجا اینک، می کنید؟ دقت
آنچه تنها می کرد ملزم را وي روح القدس می ماند. خداوند سخن منتظر پولس پس ١١١
دوستان، شد. مسیح عیسی زندانی همان جا پس آورد، جا به را می کرد امر او به خدا

باشیم! زندانی چنین می توانستیم تنها کاش اي
شخصیت چند از باشید، مایل چنانچه دارم دوست باز اما است. گرم هوا که می دانم ١١٢
یک از دارم دوست اما دارم. یادداشت شده مورد هشت یا شش اینجا ببرم. نام هم دیگر

کنم. یاد دیگر شخصیت دو یا
به رهایی دهنده یک عنوان به او دهیم. قرار مّدنظر را موسی همین جا بیایید ١١٣
دنیا به رهایی دهنده جایگاه در نقش آفرینی براي که می دانست خود و-و آمد. دنیا

است. آمده
خدا که کنم اعالم و اذعان چنین دارم دوست بگویم، موسی از اینکه از پیش اما ١١٤
چنین تا می تپد، خدا به وفادارانه خدمت براي قلبش که برمی گیرد را انسانی همواره
چشمپوشی آنها از و شده رها دارد که قلبی آرزوهاي تمام از باید او باشد. او زندانی
و خواست  تا گرفته جانش و تن و زندگی  از چیز، هر-هر هست، که هرآنچه از کند،
زندانی باید باشد، مسیح قید در سراپا باید سخنی به دیگر، چیز هر و قلبی آرزوهاي

کند. خدمت را خدا تا شود است کالم همانا که مسیح محض
کنید. حرکت می گوید، شما به حواستان آنچه تمام مخالف جهت در باید بسا چه ١١٥
بخشید خواهند شما به باالیی جایگاه خاص فرقه اي در که کنید برداشت چنین بسا چه
وضعیت ولی شد. خواهید برجسته فردي داد خواهند شما به که امتیازاتی واسطه ي به و
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انسانی آن خدا زیرا دید خواهید شکست خورده را خود اندکی از پس می شود؟ چه شما
است. نیافته شما در را شود او محض تسلیم زندانی کسوت در می تواند که

نگاشته هاي در می توانید است. کرده چنین همواره او است. زندانیان پی در خدا ١١٦
حرکت جریانی هر خالف بر و باشد مسیح زندانی باید آدمی کنید. تفحص را این مقدس
ساخت، نخواهد مقید را شما مسیح با پیوندتان از جدا چیزي وضعیتی چنین در کند.
هستید وصل مسیح به تنها دیگر. کس هر زن، شوهر، خواهر، برادر، مادر، پدر، حتی
براي وسیله اي را شما می تواند خدا که اینجاست و هستید متصل او به تنها بس، و

است. محاالت از امر این نرسید، نقطه این به تا سازد. خویش
کوشش می کنید؟ توجه می گویم. مردم به سنگینی سخنان جاها از برخی در گاهی ١١٧
قرار حرکت مبناي را چیزي باید برسانم. گسست نقطه ي به را شما که است این من
پوششی چنان و کرده کوتاه را خود موهاي که برمی خیزیم زنانی ضد به گاهی داد،
است.» بی معنی بگویید:«اینها بسا چه می دانند. مسیح پیرو را خود هم باز و دارند
مالحظه است. الفبا همانا که شوید وارد همین جا از پس شد. وارد جایی از باید خوب،
دهید، ادامه آنگاه و شوید. مسیح زندانی و بزدایید خود از را دنیوي ظاهر می کنید؟
شما-شما- آنگاه شود. قطع نیز اتصال خط آخرین سرانجام تا ببرید دیگر چیز هر از
خود چنگ در را شما او-او می شوید، گرفتار او چنگ در شما هستید، زندانی یک شما

می دارد. نگه
می دانست. را این است. آمده دنیا به رهایی دهنده یک که می دانست موسی خوب ١١٨
نیز دایه اش همان که مادرش که می دانست داشت، آرزویی چه موسی کرده اید دقت و

بود. گفته چه او به بود
گفت:«موسی، مادرش آمد، دنیا به موسی یعنی پسربچه آن که هنگامی بی شک ١١٩
دیدیم کالم در و می دانیم کرده ایم. دعا پیوسته من و عمرام پدرت که… هنگامی می دانی
ما خدا، کردیم:«خداوند دعا چنین ما و است. فرارسیده رهایی دهنده یک ظهور زمان که
به تو که فرمود ما به رؤیا در خداوند شب یک ببینیم.» را رهایی دهنده این می خواهیم
نترسیدیم. پادشاه دستورات از پس بود. خواهی رهایی دهنده همان تو و آمد خواهی دنیا
به رهایی دهنده جایگاه در تو که می دانستیم ما پس نکردیم. پروا پادشاه گفته ي به
شایسته که طور آن را تو نمی توانیم که می دانستیم ما موسی حال، آمد. خواهی دنیا

دهیم.» پرورش و تعلیم است،
می کنید؟ مالحظه بودند. مصر در سال چهارصد آنها که باشید داشته یاد به و ١٢٠

تعلیم مناسب، تحصیل کنیم، فراهم تو براي را باید آنچه تمام می خواستیم ما «و ١٢١
نیل رود به و گذاشتم صندوقچه اي در و برداشته را تو من پس شایسته. تربیتی و
البه الي و نیزار از را کوچک صندوق آن آب جریان که بود شگفت چقدر و سپردم.
دختر که… جایی برد فرعون قصر به را آن سرراست دورتر، فرسنگ ها و گذراند بوریاها
که بود روشن من بر خوب خوب، و بود. حمامش حوض که جایی بود، آنجا فرعون

دارد.» نیاز زن یک به تو کردن بزرگ براي فرعون دختر
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پس کنند بزرگ را بچه آن با که نبود شیر شیشه آنان روزگار در که البته صد و ١٢٢
می کرد. پیدا دایه یک-یک باید او

کجا از گفت:«می دانم پس بود، ایستاده آنجا او و بودم. فرستاده آنجا را مریم من «و ١٢٣
هستند. بسته  درها تمام اکنون موسی، برد. مرا و آمد و کرد.» پیدا دایه یک می توان
همان روزي و داشت. خواهی را فوعون پسر جایگاه و داري سال شانزده تو اکنون عزیزم،

کرد.» خواهد خارج اینجا از را قوم که بود خواهی رهایی دهنده
خواند. خواهم درس من «مادر، داشت. سر در بزرگی آرزوهاي موسی دیگر حال ١٢٤
آموخت خواهم کرد؟ خواهم کار چه می دانی کرد. خواهم کسب بتوانم که دانشی هر
سازم. خارج اینجا از را قوم چگونه که گرفت خواهم یاد و باشم نظامی یک چگونه که
برم. پیش به را امر این چگونه فهمید خواهم و شد خواهم برجسته اسقفی و ژنرال من
چنین گرفت. خواهم را خود دکترا فوق و دکترا مدرك می دهم. خروج را آنها من-من و

کرد.» خواهم
خوب. بسیار باشید. خوانده را کتاب هایش حال به تا اگر شینیکی»، «پدر مانند ١٢٥
سرانجام ولی سازد» رستگار را پروتستان ها همه ي بود «قرار او شما، حضور به عرضم
سالیان به برجسته، کشیش این شینیکی» «پدر جریان خوب، شد. آنها از یکی خود
او می خواندند. «پدر» را او بخوانید. و کنید تهیه را کتابش باید ولی برمی گردد پیش
نمی کنیم. خطاب «پدر» چنین را کس هیچ ما بود. چنین بس، و بود شینیکی برادر
آیین به همه برگرداندن و پروتستانت آیین تخطئه ي قصد با او که-که… می بینیم خوب
مقدس کتاب خواندن به که هنگامی ولی کرد. مقدس کتاب مطالعه به شروع کاتولیک،
آنگاه-آنگاه و کرد دریافت را روح القدس او و آمد فرود او بر روح القدس شد، سرگرم

شد. آنها از یکی خود
دانشی هر از واقع واقع-در در بود. کامل موسی تربیت که کنید توجه این به حال ١٢٦
که… نبود کس هیچ که حدي به آگاه! و فرهیخته هم بود، توانا و دانا هم شد. برخوردار
آنها روانشناس هاي به می توانست حتی او باشد. هم مصریان خود استاد می توانست
بود یافته وجهه چنان و دهد. یاد نظامی قدرت آنها سرداران به می توانست دهد. درس
جایگاه او بود! شگفت انگیز دانشی! و علم چه می بردند. حساب او از همگی مردم که
به که می دانست بود. توانا بود. شده رجال از او پاپ. رده  ي در گویی یا داشت کشیشی
را خود بزرگ آرزوي و هدف این داشتن با پس آمده دنیا به مقصود و منظور همین

می کرد. آماده
مدارسی، چنان در یافته تعلیم مرد، آن که نمی گویم روز. امروزه مانند درست ١٢٧
صد ارزش به پژوهشکده اي می سازند، غرب در دارند اکنون آنچه مانند که… نمی گویم
ارزش به پژوهشکده اي یکصد… پنطیکاستی ها، کنید، مالحظه دالر. میلیون پنجاه و
مشغول که مبشران خدمت راستاي در باید این من نظر به دالر. میلیون پنجاه و صد
هر در اما می کنید؟ مالحظه دارید؟ دقت می کنید؟ توجه رود. کار به هستند، حصاد
دقیقًا ریکی. دسته اي هستند؟ چه می کنند؟ چه می آیند، بیرون آنجا از وقتی حال
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مابقی براي بوده، چنین همواره می شوند. فارغ التحصیل قولی به چنین آنها و همین.
می کنید؟ مالحظه است. همان نیز اینجا و آنها

و آموزش  تمام با امروزه و خود، تحصیالت تمام با موسی که درمی یابیم حال ١٢٨
بود؟ خواهد چگونه ما عملکرد بزرگ، آرزوهاي چیزها، دیگر و بزرگ اسقفان پرورش

می کنید؟ مالحظه داشت. موسی که است آرزویی سان به ما آرزوي گویی
جدا آرزویش از را او باید بگیرد، خود دست در را انسانی بتواند خدا اینکه از پیش ١٢٩

بزداید. او از را آموخته هایش تمام باید سازد.
از پس ولی کشت. را مصري یک زد؛ رهایی بخش حرکتی به دست و کرد خروج او ١٣٠
راهش بود. نادرست و ناشایست کار آن است. داده انجام نادرستی کار شد متوجه آن،

بیابان می برد. دل به صحرا، و دشت به را او باید خدا آنگاه و نبود. آن
بود داده پیغامی آنها به که مردمانی خدا است، عجیب چقدر که می کنید توجه ١٣١

برد. بیابان دل به را
ویژه رؤیاي آن معناي بیابان دل در تا دهد، پرورش را او تا برد بیابان به را پولس ١٣٢
انجام باید که کاري خدا تا ماند همان جا او و برو.» بیابان فالن «به دهد. نشان بدو را

سازد. آشکار برایش را می داد
همه ي داشته نگه آنجا را او سال چهل برد. بیابان به را او خدا موسی، عصر در و ١٣٣
کند نگاه خود سر پشت به می توانست او زمانی، چه زدود. او از را آرزوهایش و الهیات
می پرورانیم، سر در که آرزوهایی مالحظه ي با امشب هم ما و ببیند. را خود شکست و

گیریم. پیش در را رویه همین باید
پیش سال چند که هنگامی بگیرید، نظر در را شفا کمپین فضاي همین جا دارد جا ١٣٤

داد. انجام دیگر کارهاي و کرد آغاز را بیماران شفاي اعاده روند خداوند
همه ي بود، نیامده فرود آنها تشکیالتی مجموعه ي بر الهی امر اینکه به توجه با ١٣٥
تشکیالتی مخصوص شفادهنده ي یافتن براي تشکیالتی مجموعه هاي همه ي مردم،
همان بپردازیم. این به دقیقه اي براي بیایید کردند؟ چه خوب افتادند. تکاپو به خود
یک «بوي افتادند. تکاپو به سخت معجزه سازي براي بود. داده انجام موسی که کاري
کردند. معجزه سازي بیانی به و دارم.» خون خود دستان در می کنم. حس بیماري
چنان آقایان این از شماري آمد؟ دست به چه کوشش این از خوب می کنید؟ مالحظه
خروج با چنین و شد ند. نژند و دائم الخمر و ریختند فرو که شدند عصبی فشار دچار
این از کارهایی و تشکل سازي منطق به دیگر یکبار پنطیکاست آرمان و رسم از کامل

آوردند. روي دست
به کردیم. سعی خوب بله. کشتیم. را مصري یک بیانی به کردیم؟ کار چه خوب ١٣٦
سپري دعا جلسات در یکسره را شب کردیم، کار سخت پرداختیم. بهایی افتادیم. تکاپو
یک بودیم، چیزي آوردن پدید پی در و-و می گرفت. صدایمان که حدي به کردیم
شد. روبرو ناکامی با سراسر روند پیداست چنانکه ولی دست این از چیزهایی و سوپاپ
دست و فرومی ریزیم خود در آقا. بله، است. درست برگشت. بیابان به باید که اینجاست
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انجام را کار همین باید واقع در است گفتنی نمی پذیریم؟ را شکست چرا می  زنیم.  و پا
می دهیم انجام را کاري همان ما خوب، شکست. پذیرش و بیابان به رجعت بله، داد،
برد. نخواهد جایی به راه چنین ولی کرد. موسی که کاري همان دادند، انجام آنان که
خدا کالم زندانی را خویشتن سرانجام تمام، سال چهل کردن سپري از پس موسی

هستیم؟ کاري چه انجام پی در ما ولی یافت.
ما به خدا که شگرف چیزهاي آن یافتن عینیت و بزرگ برکت آن آمدن فرود با ١٣٧
را روح القدس باید چگونه و شد متولد نو از باید چگونه اینکه بیانی به بود، کرده اعالم

دست. این از اموري و مسیح عیسی نام به تعمید کرد؛ دریافت
چه آن، یوغ بستن و کالم فضاي در ایستادن جاي به مردم پیداست چنانکه ١٣٨
اینکه با می کنند، آغاز را فرضیه سازي فرقه اي الهیاتی چهارچوب در آنها می کنند؟
چیزي می کوشند گونه اي به باز ولی خوردند شکست چهارچوب همین در پیش تر

دهند. ارائه حقیقت نما
اندازه اي به می کنم فکر می کنید؟ مالحظه دهم. خاتمه را این همین جا است بهتر ١٣٩
چنین فرآیند که بس همین هستید؟ متوجه آیا کنید. درك مرا منظور که دارید حکمت

است. تأمل درخور باشید. داشته مّدنظر را رویکردي
که کسانی فرقه اي؛ مجموعه هاي از پر داریم کشوري رسیده ایم؟ کجا به ما امشب ١٤٠
می خوانند، ذهنی» «تله پاتی را روح القدس حیات که کسانی می کنند، انکار را خدا کالم
به که کسانی می کنند، رد را خود کلیساهاي در امور این تمام شدن مطرح که کسانی
ساخته آشکار روح القدس که اموري و جاوید امنیت مار، ذّریت از نمی دهند اجازه شما
چالشی چنین بارها و بارها من بیاورید. زبان به حرفی خداست، کالم که کرده ثابت و

هستم. گمراهی در من که کنند ثابت و بیایند که کردم مطرح را
را مصري یک می بینید، چنانکه داشتند، دیگران و لوتر آنچه دارند؟ چه آنها ١٤١
که باشند رسانده جایی به را انسانی بسا چه آمد؟ دست به چه باید… چه کشتند.
باشد. وفادار خود همسر به شاید یا باشد کشیده دست دزدي از باشد… کرده شروع
بپیوند.» ما گروه به و «بیا بس. و کلیسا عضو یک ساختید؟ چه او از چنین این اما

می کنید؟ مالحظه
دانش ورزي، سال چهل از بعد موسی که بود نتیجه اي تنها متعفن مرده ي مرد آن ١٤٢
آنجا مرده و پوسیده که متعفن مصري یک بود، داده نشان خود از موفقیت عنوان به

بود. افتاده
اصطالح) (به آن از می توان که دستاوردي تنها می کند. صدق نیز امشب امر همین ١٤٣
آنچه از بیشتر چیزي خدا از که کلیساست اعضا از فاسد گروهی داد، ارائه فراگیر امر
بگویید، آنها به خدا کالم از همین که بله. نمی داند. می داند، مصري شب از هوتونتو یک
باور را آن می گویی، چه نیست مهم می گویند:«برایم ندارم.» ایمان آن می گویند:«به
روبرو آن با که مبارزه اي و تنش همه آن از پس دارید؟ توجه می کنید؟ مالحظه ندارم.»

است. هولناك بسیار دستاوردي چنین ارائه  ي بودیم
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یک می توانیم است. بی جان اما بگذاریم نمایش به بزرگی مدرسه ي بتوانیم شاید ١٤٤
بیرون آن از که چیزي همان شبیه درست است. مرده و بی جان اما دهیم ارائه فرقه
رجوع خود قی به که سگی و خود لجنزار به که است خوکی «مانند شدیم. کشیده

مرده. مصري یک است. چنین برمی گردیم که هنگامی می کند.»
مردم نگران دیگر مگر خوب، باشد:«موسی، گفته کسی که نیست تردید جاي ١٤٥
و می شناخت را موسی هرکس شده اي.» فراخوانده کار این انجام براي نیستی؟

نیستی؟» مردم نگران دیگر نه… «و بود. شده فراخوانده آن انجام براي که می دانست
آقا.» نیست، چنین «هیچ

کنی؟ چنان تا نمی روي آنجا چرا و نمی کنی؟ چنین و نمی روي آنجا به چرا «پس ١٤٦
نمی پیوندي؟» دیگران به چرا پس

کالم بازگوکننده ي همانا که سوزان بوته ي تجربه ي  هنگام تا و بود آنجا موسی ١٤٧
خود وعده ي هستم. یعقوب و اسحاق ابراهیم، خداي «من بود. شدن تهی حال در بود،
می فرستم.» امر آن انجام براي را تو آمدم. فرود آنها رهایی براي و آوردم. یاد به را

بود. همان این
سپس را. افراد خواسته هاي یا مردم آرزوهاي نه کرد مالقات را کالم فضا آن در ١٤٨
رویارویی خواستار دیگر نبود. مصریان با رویارویی خواستار دیگر موسی آمد؟ چه او بر
تهی و فرار سال چهل از پس آمین. شد. زندانی یک به تبدیل او بلکه نبود. چیزي با
گفته ي به شد. زندانی یک مشتعل بوته ي فضاي در دانا، و توانمند فرد آن موسی شدن،

بود. قوي مردي فعل و قول در مصر در موسی مقدس کتاب
به تنها کرد. چه سوزان بوته ي در خدا حضور در توانا الهیدان این که ببینید اما ١٤٩
آن انجام از که کرد اعتراف خدا، اصلی هدف دیدن با کرد. اعتراف خود درماندگی
بهترین در بود، فراگرفته را آموخت می شد که الهیاتی همه ي حالی که در است. ناتوان
معلق بوته در آنجا آتش ستون آن که… هنگامی هم باز اما بود. یافته پرورش مدارس
من خداوندا، بلی-بلی. بگویم. سخن نمی توانم گفت:«حتی بکند؟ می توانست چه بود،

می کنید؟ مالحظه بروم؟» باید که کیستم
از حتی بزدا، را خود بگویم. سخن تو با می خواهم درآور. را خود نعلین «موسی، ١٥٠

بگویم.» سخن تو با می خواهم هستی. زمین روي بر دوباره کفش هایت.
برگزیده نبی یک برگزیده، زندانی یک سرانجام، نداشت. گفتن سخن یاراي دیگر او ١٥١
رهاننده یک عنوان به موسی بود. شده انتخاب که پولس همانند درست شد، پیدا
ساخته خود براي زندانی یک خود برگزیده ي ظرف از خدا سرانجام و بود. شده برگزیده
کسی چه که بگویم «باید می کرد. حرکت خدا کالم با هماهنگ تنها او هللویاه! بود.

فرستاد؟» مرا
هستم.» «من

دهم؟» انجام را کاري چنین «چگونه
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بود.» خواهم تو با «من
یک او چنین و است! باشکوه لبیک.» بشود. کالمت حسب بر خداوند، «بله، ١٥٢

بود. زندانی
یک به دادن دستور براي او خوب برداشت. گام خویش فکري روش برخالف او ١٥٣
این از کارهایی انجام براي راست!» راست به باال! «شمشیرها بود. دیده آموزش ارتش
چنین او باشید!» آماده جلو! به نیزه ها، صف! به همه بود:«اّرابه ها، شده تربیت دست

بود. شده تربیت راستایی چنین در می کرد. نظارت
برد؟» خواهم کار به چیزي چه گفت:«من پس

داري؟» چه خود دست گفت:«در خدا
مضحک آدمی نگاه در که می دهد انجام چیزهایی اوقات گاهی خدا عصا.» «یک ١٥٤
یک بر سوار زنش ساله. هشتاد بلند. ریشی با دست. در عصا دارید؟ توجه می نماید.
بود گرفته باال را سرش ولی عصا. یک با بود، آویزان نحیفش بازوهاي بغل. در بچه قاطر،

بود. انداخته لنگر سرانجام او چرا؟ بود. مجهز خداوند قول به زیرا
کرد خواهم حرکت دهد، حرکت مرا کالم «همین که بود. شده زندانی یک دیگر ١٥٥

کرد.» خواهم صحبت گوید، سخن خدا کالم که جایی بس. و
می روي؟» «کجا

نشان او به عصا همین با و بایستم فرعون برابر در اینکه دارم؛ پیش در «رسالتی ١٥٦
آمین. است.» فرستاده مرا خدا که دهم
کرد؟» خواهی کار چه آن از «پس

ساخت.» خواهد فراهم را بعدي امر خود خدا کار، این انجام از «پس
آغازین گام همان که دهید انجام کار یک تنها باید امشب است. شایسته چنین ١٥٧
نکنید. فکر دیگر چیز یا خود به دیگر شدن. زندانی همچون و شدن رها سخنی به است

شد. محض زندانی باید
هنگامی سرانجام بود. بی بهره بیان فن از خود، اقرار به و شد زندانی یک موسی ١٥٨
می داد سوق بدان را او خدا که راستایی در تنها او گرفت، خود دست در را او خدا که
آن که می دانست او می بخشید. موسی به را کالم خود خدا که جایی برمی داشت. گام
را موسی خدا روح القدس، همان جا و می شد. کالم محض تسلیم پس بود، الهی کالم

بست. یوغ الهی اراده ي به
همان بست، یوغ به را پولس او است؟ درست کرد. پولس با را کار همین او ١٥٩
حقارت دید به را همه دانشگاهی باالي مدارج از برخورداري با که عقابی دماغ یهودي
خواهد رنج کالم براي چگونه داد خواهم نشان او به گفت:«من خدا اما می نگریست،

او… و می کنید؟ مالحظه کشید.»
عیسی همان کالم که امر این مالحظه ي با کالم، دیدن با آنجا پولس سپس و ١٦٠
مهر شد. او بسته ي یوغ برافراشت، را خویش دستان همین که و نشست بی درنگ بود،



شده٢٤ گفته کالم

چنین و برد.» خواهد امت ها پیش مرا نام «او کرد. وابسته و بست کالم به را او خدا
شد. رهسپار

هستم. یعقوب و اسحاق ابراهیم، خداي من هستم. تو پدران خداي من «موسی، ١٦١
مصیبت است. نزدیک وعده شدن محقق زمان و آوردم یاد به را دادم آنها به که وعده اي
آنچه تو نهم. یوغ را تو تا آمده ام می آورم. یاد به را خویش وعده ي دیدم. را خود قوم
به تا نهادم تو بر قدرت لجام بروي، آنجا به تا نهاده ام یوغ را تو می دانی. را گفت کالم
با شاهد یک عنوان به را داري دست در که عصایی و سازي. آزاد مرا قوم و رفته آنجا
با داود همانند درست دیدي.» را رسید انجام به آن با که معجزه اي زیرا نگهدار خود

می بینید؟ آیا فالخن. یک
یافته الهی مهار به فرمانبردار مردي خدا سرانجام، شد. راهی گرفته خود بر یوغ ١٦٢
مردم امروز کاش اي باشد. برانگیخته را او خود خدا اینکه جز نمی رفت جا هیچ که بود
بسته محبت، زندانی بود، خدا زندانی او پس می گرفتند! پیش در را رویکرد همین
خدا مهر رشته ي به پولس که همان طور خدا، به-به محبت، رشته ي و زنجیر به شده

بود. شده بسته
می دانید چنانکه بودند. شده تربیت شیوه یک به آنها دو هر پولس، مانند درست ١٦٣
هم پولس سازد. رستگار نظامی قدرت با را بنی اسرائیل تا بود شده تربیت موسی
از مردم کردن آزاد براي روزگار آن در خود کلیسایی معنوي نیروي کاربرد براي
غماالئیل دست زیر معتبر تربیتی کانون هاي در او بود. یافته پرورش رومیان سیادت

بود. شده تربیت
هر برگشتند. شده دگرگون مردانی و بله-آري، رفتند، بیابان به آنها دو هر ولی ١٦٤
انبیا از آنها دو هر است؟ درست بودند. نبی آنها دو هر و دیدند. را آتش ستون آنها دو
آنها است، درست کامًال این ساخت، مخاطب را نفر دو هر آتشین ستون آن و بودند.
خود خانه هاي رفتند. بیابان به راستا همین در می دادند. سوق آزادي به را مردم باید
اراده ي و خواست دریافت براي شدند. بیابان راهی الهی امر دریافت براي کرده ترك را

می بینید؟ کردند. ترك را دیگر چیز هر و نزدیکان خدا
باید آنها و ساخت. دگرگون را آنها خدا اما بودند یافته تعلیم شیوه اي به نفر دو هر ١٦٥
مّدنظر روش بلکه نکنند عمل خود دلخواه شیوه ي به دیگر تا می شدند زندانی دربست

است. همان ابد تا و امروز دیروز، او شوند. عمل وارد گرفته، پیش در را خدا
کنم؟ اضافه چیزي تا داریم زمان دیگر دقیقه ده آیا ١٦٦

نقش من دیدگان در دیگر یکی اینک هم می پردازم. دیگري شخصیت به سریع ١٦٧
مسیح عیسی از کامل نمونه اي  او بود. برگزیده فرزندي یوسف است. یوسف نامش بست.
رؤیا می توانست یوسف و می کنید؟ مالحظه بود. نبی یک نیز او آمد. دنیا به نبی او بود.
تختی بر که دید رؤیایی خود مورد در نبود، بیش پسربچه اي که هنگامی و ببیند.
او کنید. توجه اما می کنید؟ مالحظه می کنند. تعظیم وي مقابل در برادرانش و نشسته

همه… آنها دارید؟ دقت پنداشت. بزرگی شخص را خود او شد…
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زیرا می کند. دیگران با که کرد را کاري همان خدا می کرد؟ کار چه باید خدا اما ١٦٨
یک هم یوسف که پیداست و بود رهایی دهنده یک پولس بود، رهایی دهنده یک موسی

داد. نجات قحطی از را خود مردم او بود. رهایی دهنده
سرراست را او انداخت، زندان به را او می داد؟ انجام او مورد در کاري چه باید خدا ١٦٩
مصري یک به را او برادرانش باشید، داشته یاد به چنانچه آقا. بله، کرد. زندان روانه ي
که بود داده آزادي اندك او به فوطیفار و بودند. فروخته فوطیفار به را او بودند. فروخته
خدا شد. گرفتار سیاهچالی در اشک ریزان و گریان او سپس شد. گرفته او از زودي به

می بست. را او پاي باید
آورد یاد به می توانست موقعیت آن در همواره او که معتقدم اما کنید. دقت اینک ١٧٠
تعظیم او برابر در برادرانش و نشست خواهد تخت بر که بود شده گفته رؤیا در که
محقق رؤیا آن که می دانست بود. آگاه خود عطاي الهی منشا از زیرا کرد خواهند

شد. خواهد
این در خدا کالم اساس بر که باشیم داشته یاد به را امر این می توانستیم کاش اي ١٧١
را نوید  خود که اموري و داشت. خواهد را خود خاصان و کلیسا خدا واپسین روزهاي
رسیده ایم. زمان از برهه آن به ما و کرد خواهد چنین که فرمود آورد. خواهد جا به داد
اشخاصی ما از بسازد، حقیقی زندانیانی را ما می کوشد خدا رسیده ایم. نقطه همان به

باشیم. او ریسمان در که بسازد
را هستم» تنها خدا با اینجا می شود:«و خوانده چنین که کهنی سرود شما ١٧٢
خلوت است. گرفته الهام همین از من فکر باشم. تنها خدا با می خواهم من شنیده اید؟
برمی دارید. گام برانگیزد، را شما خدا که هنگامی تنها آنگاه و دیگر چیز هیچ بی  خدا، با
همان جا می بینید، چنانکه می کند، امر بدان را شما خدا که می کنید را کار همان تنها

هستید. تنها خدا با که
فردي خود دید از نیز او بود. خود افکار درگیر یوسف باشید، داشته یاد به حال ١٧٣
که بود این بود یافته دست بدان و می دانست که چیزي تنها بود. شکست خورده سراسر
کس هیچ که بود گرفته قرار موقعیتی در بود. مانده ناکام او است. شکست خورده کامًال
قرار موقعیتی در می کنید؟ مالحظه بود. زندانی یک او دهد. گوش او به نمی خواست
رسالتش دیگر می شوید؟ منظورم متوجه آیا نمی کنند. باور بی ایمانان که بود گرفته
نمی کردند. او به توجهی هیچ زندان در بودند. رویگردان وي از مردم نبود. اثربخش
آنها براي و ایستاده زندان در او بسا چه باشد؟ داشته می توانست فایده اي چه رسالتش
یک دیگر اما می کنید؟ مالحظه می رفتند. و گرفته را خود راه آنها ولی می کرد موعظه
گفت:«مردي افتاد. غلتک به چرخ  اینکه تا داشت نگه زندانی را او خدا و بود. شده زندانی

کامل! شکست خدا! بر جالل اینجاست.» می خواهم که
شد، پولس براي چنانکه درست آمد. فرود یوسف نزد زندان در خدا سرانجام ١٧٤
از یوسف آوردن بیرون براي و فرمود. نزول وي بر خود خدا شد، دیگران براي چنانکه
زندان از را او خدا است. درست بست. کار به را بود بخشیده او که عطایی همان فضا، آن
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او پادشاه آورد، بیرون زندان از را یوسف خدا که همین کرد؟ عمل چگونه آورد. بیرون
کنار را وي داشت، دست در را امور زمام که پادشاه واقع در داد قرار قدرت رأس در را
حدي تا و شد محول او به اختیاراتی و آوردند بیرون زندان از را یوسف نشاند. خویش

آمین. بود. الزم االجرا او فرمان هر
مقدر است. آمده دنیا به هدفی براي که می آورد یاد به همیشه بود که زندان در او ١٧٥
رؤیایش زنند. زانو برابرش در دیگران که بود مقدر همچنین شود. پادشاه همنشین بود
آمین. می شد. زندانی یک باید رؤیا آن تحقق از پیش اما آمین. بود. گفته او به را همین
شد، خدا کالم زندانی و آمد بیرون زندان از که هنگامی و شد. فرمانروا یک او سپس و
وسیله ا ي را او خدا پس کند، بازگو را می گذارد دهانش در خدا آنچه می توانست تنها

ساخت. خود براي
به را فرعون امیران می توانست می کرد، اراده موسی چنانچه باشید داشته توجه ١٧٦
داشت قدرت او بله-آري. بله-آري، شو.» منتقل بگویید: کوه این به «اگر ببندد. زنجیر
هرچه یا دولتی نمایندگان مشایخی، شماس، آنها چه ببندد. زنجیر به را فرعون امیران
به آنها و می بندم.» زنجیر به را بگوید:«شما و کند باز لب که بود بس همین بودند.
این سخن یک با می توانست داشت، دوست چنانچه بود. چنین می شدند. بسته زنجیر

خدا! بر جالل آمین. بکند. را کار
کنم. جمعبندي را خود سخنان تا دارم دیگر دقیقه سه تنها خوب

درباره ي امر همین از… شد. خدا زندانی به تبدیل بودن، دنیا زندانی از یوسف دیدیم ١٧٧
تبدیل خود، فکرهاي به نسبت زندانی یک از همچنین نیز موسی و می کند. صدق پولس
هنگامی و بود. شده برخوردار خدا نیروي از آمد، بیرون همین که و شد. خدا زندانی به
آزاد آنها از ولی بود خود شخصی فکرهاي در محصور موسی روزگاري شد… پولس که

که… می رفت جایی به تنها شد. مسیح کالم زندانی سپس شد
می گویید:«مسیح؟»

همچون درست او پس پنداشت.» مصر خزائن از بزرگتر دولتی را مسیح «عار ١٧٨
بود. مسیح زندانی پولس

فکرهاي از باید و می کنید؟ توجه بودند. نبی سه هر آنها که باشید داشته یاد به ١٧٩
می شدند. خدا طریق هاي و اراده زندانی تا می شدند آزاد خود شخصی

داشت قدرت او کند. بند در را افراد خود امر به داشت قدرت او که داریم یاد به و ١٨٠
را تو خود پادشاه نام در بگوید:«من می توانست او سازد. رها بند از و کند باز خود امر به

بود. ساخته خود پسر را یوسف فرعون آمین. می کنم.» آزاد بند از
به و می کند. تولید خویش براي پسرانی شدند، او مهر زندانی که افرادي از مسیح ١٨١
به «هرکه ،١٢:١٤ مقدس یوحنا بود. او خود در که قدرتی همان می دهد، قدرتی آنها
از بزرگتر و کرد. خواهد نیز او می کنم من که را «کارهایی کنید، توجه آرد،» ایمان من
خود پادشاه جانب از باشد شده مسیح مهر زندانی که فردي پس کرد.» خواهد نیز اینها
می گویم شما به «هرآینه آمین. می شود. اختیار و قدرت صاحب است، مسیح همانا که
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دارید یقین بلکه باشید نداشته شک خود دل در و شو. منتقل گویید: کوه بدین هرگاه
من کالم و بمانید من در اگر داشت. خواهید را گویید هرآنچه می شود، گویید آنچه که
بود کلمه آغاز «در هستند. یک کالمش و او زیرا گیرید.» خود بر مرا یوغ اگر شما، در
که همان شد. ساکن ما میان و شد جسم کلمه بود. خدا با کلمه و بود خدا نزد کلمه و
کالم و من «در ، آنجا و اینجا نه بمانید.» من در اگر است! همان ابد تا و امروز دیروز،
کرده شما براي که بگویید را خواهید هرآنچه یا بطلبید را خواهید هرآنچه شما، در من

داشت. قدرت او شد.» خواهد
ریش باید می شد، اصالح شدن برون از پیش باید یوسف باشید، داشته توجه ١٨٢
می شد. زدوده و برگرفته چیزهایی پادشاه با مالقات از پیش باید می تراشیدند. را او

می کنید؟ دقت
خواست هاي زدودن پیراستن، و اصالح براي را خود مردم چنین خدا بلی  گاهی ١٨٣
به را خود میل نمی توانند دیگر که امر این ساختن خاطرنشان وجودشان، از شخصی
براي دیگر آنها بیانی بیانی-به به می شوید. منظورم متوجه می آورد. بیرون آورند، جا
و شود محول آنها به تام اختیارات آنکه از پیش نیستند. آزاد خود خواسته هاي انجام
یابند. نمود آن پی در و شده پیراسته و اصالح سراپا باید باشند مسیح محبت برده ي
مسح شدگان سپس و کند. اصالح را آنها چنین تا می برد بیابان به را آنها خدا گاهی
بپوشاند. عمل جامه ي بود، کرده تعیین آنها براي که هدفی به تا می آورد بیرون را خود

می کنید؟ درك را منظورم
می بریم. سر به پایانی زمان در اینک هم ما برادران،

را انسانی همواره او باشید. داشته یاد به را داد انجام موارد دیگر در خدا آنچه ١٨٤
از باید او می کرد. جدا داشته هایش از و می ساخت خود زندانی را او و برمی گرفت
فراموش یکسره را چیز همه  و خود آموخته هاي کشیده، دست خود دانسته هاي همه ي

نماید. پیروي را خدا و دریابد را خدا اراده ي تا می کرد
پیرو هم و باشد انسانی کنش هاي پیرو هم همزمان نمی تواند دیگر شخصی چنین ١٨٥
گرفت پیش در را شرق راه هم واحد آن در نمی توان هستند. هم تضاد در اینها خدا.
نمی توان چپ. سوي به هم رفت راست سوي به هم همزمان نمی توان را. غرب راه هم
پیروي را خدا و انسان نمی شود همزمان نادرست. هم کرد عمل درست هم همزمان

هستید. انسان پیرو یا می کنید پیروي را خدا شما یا آقا. خیر، کرد.
خدا زندانی راستی به آنگاه شده اید او تسلیم و می کنید پیروي را خدا چنانچه پس ١٨٦
نمی کنید، اعتنا دیگران گفته هاي به خدا. اراده ي و کالم زندانی بیانی به بود، خواهید

بود. خواهید الهی امر آن زندانی
پایانی دقایق که حالی در می بریم. سر به واپسین روزگار در اینک دهید. گوش ١٨٧
کنم. عرض را مطلبی احترام و عزت نهایت در می خواهم است، پایان به رو سرعت به
انجام باید و داد خواهد انجام واپسین روزهاي این در خدا آنچه معتقدم کنید. توجه
بکند. را زمین تا بیابد وسیله اي باید او است. حصاد براي یافتن وسیله اي همان دهد،



شده٢٨ گفته کالم

باید او قطعًا، کند، درو آن با تا باشد داشته وسیله اي باید درو هنگام مزرعه داري هر
حصاد هنگام اکنون و بچیند. را غالت تا باشد داشته دیگر وسیله ا ي یا تیز داس یک

است. رسیده
وسیله اي همچون را ما ساز. خود محبت غالم را ما بگیر. خود دستان در را ما خدایا ١٨٨
به را آگاهی این می کنیم زندگی آن در که گنهکار و ملعون زمین این براي تا بر کار به

است. همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی که آوریم ارمغان
دوستان همه ي اگر و کنند رد مرا برادران همه ي اگر باشم. زندانی من بگذار خدایا ١٨٩
به مرا روح القدس تا باشم کالمش و مسیح عیسی زندانی می خواهم باز کنند، طرد مرا
اخبار پیش تر که کارهایی همان انجام با روح القدس چگونه ببینم تا بزند، لجام کالم

باشم. مسیح عیسی زندانی می خواهم می کند. تأیید را کالم بود، کرده
کنیم. دعا

می توانیم آیا که می پرسم خود از کرده ایم، خم را خود سرهاي حالی که در امشب ١٩٠
را می پرورانیم سر در که دیگر آرزوي هر یا شدن دیگر چیز بر مبنی خود قلبی آرزوي

کنیم؟ چنین می توانیم آیا بگذاریم؟ کنار
و بنگرد خود پیرامون به که هست آقاپسري جمع این در آیا می پرسم خود از ١٩١
خود به بود.» خواهم چنان و چنین شدم که بزرگ دارم، قصدي چنین بگوید:«من
و کنی حس را درمی آید حرکت به تو زندگی در که خدا اراده ي می توانی آیا می گویم
در بربسته اند. رخت شخصی ام آرزوهاي اینک من-من… خوب. خوب، نه. بگویی:«خیر،
را خود می خواهم من-من-من-من است. کرده صحبت من با روح القدس روز چند این

باشم.» واپسین روزهاي این در حصاد وسیله ي یک تا بسپارم خدا به
شاید یا-یا باشی فرهیخته خانمی روزي داري آرزو بسا چه که دخترخانمی تو و ١٩٢
چنین خود از باشی، داشته حرفه اي هالیود در روزي شاید یا زیبا خانم دختر یک
کالمش و خدا حضور در را خود آرزوي حاال همین نمی خواهی تو مگر که می پرسم
هویّت از می شناسد، را تو خدا بسپاري. جان گوش خدا دعوت به زندگی در و دهی قرار

است. آگاه تو
کلیسا فعال عضو یک یا خادمی کارگزاري، نزدیکی این در آیا که می پرسم خود از ١٩٣
امشب که عزیزانی سوم یک حتی می شوم. حاضر اینجا گاهی چند از هر من هست.
هستند. اینجا که کوچکی گروه این من… اما نمی شناسم هم را دارند حضور اینجا
نمی کنم. پروا دیگران گفته هاي بگوید:«به بخواهد که هست کسی چنین آیا نمی دانم
اینکه کنم. اعالم را کالمش می خواهم چیز، همه وجود با هستم. خدا خدمتگزار اینک
کنم. پایداري کالم در می خواهم هم باز نیست، مهم برایم دیگر کند طرد مرا فرقه ام اگر
خواست خدا اراده ي خداست. اراده ي همان من خواست کرد. خواهم چنین من-من
چنین الهی مدد و فیض به باشم. مسیح عیسی زندانی می خواهم است. من اراده ي و

کرد.» خواهم
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امشب نفر چند کنید. تأمل این در کرده ایم، خم را خود سرهاي که حالی در ١٩٤
من است. برافراشته هم من دست برافرازید. را خود دستان پس دارند؟ آرزویی چنین
در حالی که در آهستگی، به اکنون شده، خم سرهایی با اینک می سپارم. را چیز همه

می کنید. دعا حینی که می کنید، تأمل امر این
می سپارم، را چیز همه
می سپارم، را چیز همه

خود، متبارك نجات دهنده ي تو، به را چیز همه
می سپارم. تو به را چیز همه

می سپارم…
باشم.» زندانی یک «می خواهم دریافتید؟ را این معناي راستی به ١٩٥

من…
سراسر مرا بگذار. اعظم کوزه گر آن خانه ي در مرا امشب برگیر. مرا «خداوندا،

بده…؟…» شکل مرا دوباره و بشکن
خود، متبارك نجات دهنده ي تو، به …

می سپارم. تو به را چیز همه
با شمرده غنیمت را فرصت می شود، نواخته آهنگ که حینی  آسمانی، پدر ١٩٦ اي
سر به تأمل در جماعت حالی که در می کنم. صحبت تو با لحظه اي براي سرود قطع
این که گویی کنیم، چنین که باشد پدر، اي می سپارم،» تو به را چیز «همه می برند.
شایسته و شویم حاضر صداقت در بگذار است. کاري چنین انجام براي ما اقبال واپسین
با شسته شده، جان هایی با شسته شده، جامگانی با بیاییم، خداوند میز سر بایسته و

بسپاریم. را خود تا شسته شده آرزویی شسته شده، خواستی
یوغ خدا کالم همان الهی، امر آن به هم با را ما برگیرد، را خود کالم خدا که باشد و ١٩٧
روح القدس می شنویم، خود قلب هاي در را یوغ شدن بسته صداي که حینی  باشد و بزند.
را خود فکرهاي دیگر پس می کنم. حساب قولت روي امشب «از فروگیرد، را ما اینک
من باشد. تو اراده ي همان من اراده ي باشد. تو افکار من افکار که باشد نبر. کار به
شخصی تجربه  ي چنین ما از یک هر که کن عطا خدایا، کرد.» خواهم هدایت را تو

باشیم. داشته
عنوان به دیگر دسته اي و هستند شوهر و زن دسته اي نشسته اند، اینجا جوانان این ١٩٨
گذاشته ، سن به پا مردانی جمع این در بست. خواهند زناشویی پیمان شوهر و زن
نیز، من خود و است حاضر اینجا نویل برادر خداوندا، و نشسته اند. کهنه کار خادمانی
می رسد. سر به دیگر ما روزهاي شمارش رسیده ایم. زندگی نردبان باالي به دیگر
دقت خوب می گذاریم قدم که جایی به برمی داریم. گام پیش از بیش احتیاطی با
قدم برمی داشتیم، قدم گذشته در که اطمینانی همان با دیگر بدنی لحاظ از می کنیم.
قدم هاي از یک هیچ فانی، زندگی این شدن محو مشاهده ي با خداوندا، اما برنمی داریم.

نیست. اطمینان در نگیري را ما دستان تو اینکه بدون ما
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در را ما خواست هاي  و قلب ها می کنی؟ عنایت آیا برگیر، را ما خدایا، اکنون، ١٩٩
که باشد باشیم. است، مسیح همانا که کالم زندانیان امشب بگذار و بگیر خود دستان
خانم ها، این که باشد خداوندا، باشیم. داشته خداپسندانه اي زندگی خاکی کره ي این در
که باشد و بسپارند. را خود زندگی دختران، و پسران جوان، مردان این جوان، زنان این
و فیض زندانی بگذار و باشد. مسیح عیسی به خدمت آرزوي همان آنها، قلبی آرزوي

کن. عطا را این خداوندا، باشیم. الهی خواست
را نامنسجم کلمات این تو که دارم اطمینان است. حد این تا من توانایی خداوندا، ٢٠٠
دارند شنیدن به تمایل مردم و است گرم هوا اینجا ساخت. خواهی هماهنگ درستی به
صبح و بازگردند خانه به باید حاضر عزیزان از بسیاري ولی است. گرم هوا راستی به اما

بگیرد:«زندانی.» قرار آنان قلب  در بذري چنین که باشد بروند. سرکار زود
همین آنها… که حالی در بگویند، خود همسر به و بازگردند خانه به چنین ٢٠١
دعا چنین زانو روي بر یکدیگر، مقابل در یا آنها کنار آماده اند امشب شامگاه یا عصر
زندانیان تا آماده ایم راستی به آیا می کنی؟ فکر چه امشب مبحث مورد در کنند:«عزیزم،

می کنیم؟» رفتار خود میل به باز اینکه یا-یا شویم او خواست و مسیح
را پیغام این که عزیزانی ویژه به جا، همه جوان، زنان و جوان مردان که باشد ٢٠٢
شخصی زندگی از و شوم زندانی یک هستم آماده «آیا بپرسند، چنین خود از شنیده اند،

بکشم؟» دست خود
من خاطر به هرکه اما داد خواهد دست از را آن کند حفظ را خود جان «هرکه ٢٠٣
است چنین می دانیم پدر، اي آورد.» خواهد دست به را آن دهد دست از را خود جان
تو، اراده ي دریافتن و خود قلبی خواست ها و آرزوها بردن میان از شدن، تو زندانِی با که

کن. عطا را این خداوندا، شد. خواهیم برخوردار جاوید زندگی از
و بنشیند بار به که باشد بسپارم. تو دستان به را همه چیز می توانم تنها اینک پس ٢٠٤
پسران زنان، و مردان آورد؛ پدید واپسین روزگار در درو براي بزرگ-بزرگی وسیله هاي
شده، الهی خواست محض تسلیم که دخترانی و پسران زنان، و مردان بله، دختران، و
ایزدي بی کران مهر رشته ي به که افرادي بله درآمده اند، مسیح عیسی قید به که کسانی

می طلبیم. او فرخنده ي نام در را این شده اند. گرفتار
می سپارم، را چیز همه

بایستیم. بیایید
می سپارم، را چیز همه

من…؟… تو، به را چیز همه
بگوییم. دوباره را این برافراشته دستانی و بسته چشمانی با بیایید ٢٠٥

می سپارم، را چیز همه
می سپارم، را چیز همه

خود، متبارك نجات دهنده ي تو، به را چیز همه
می سپارم. تو به را چیز همه
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از پیش که سرودي خواندن از قبل ولی کنیم خم را خود سر اکنون بیایید پس ٢٠٦
اینجا که برادري از-از می خواهم بردار، خود با را عیسی نام یعنی می خوانیم شدن جدا
در که داد شهادت که خواهري همین طور کرده ام. فراموش را ایشان نام دارند… تشریف
خاطر به و کرد. پیدا شفا که خواهري همان می آمد، فرود ایشان بر تاریکی رؤیا عالم
کرد. چنین ایمانش بود. رفته میان از پرده آن کرد، نگاه سر پشت به که هنگامی دارید
خدا برکات که بطلبید و برسانید؟ پایان به را جلسه خود دعاي با می کنید لطف برادر
 باشد. ما با
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ویِل جفرسون در برانهام خیمه در ١٩٦٣ ژوئیه ١٧ چهارشنبه عصر در انگلیسی زبان به را پیغام این برانهام ماریون ویلیام برادر
رسید. چاپ به انگلیسی زبان به کامل شکل به و شد ضبط مغناطیسی نوار یک در پیغام این کردند. ایراد آمریکا ایندیانا ایالت

می گردد. پخش و چاپ Voice Of God Recordings انتشارات کوشش با اثر این فارسی برگردان
FARSI
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