
است اینجا در سلیمان از بزرگتر

خوشحالم اینجا، در امشب خود بودن از خیر. به عصر دوستان، سپاسگزارم. بسیار 
خرسندم. بس براون، جی.اچ. برادر خود، قدیمی دوست با مشارکت و ادب عرض ابراز از و
ویکتور، خیابان آرکانزاس، در اتفاق به زمانی می باشند، من همکاران اولین از یکی ایشان

بودیم. ٥٠٥ پالك
پشت به که حالی در خانم آن زمین، زیر آن در که دارم یاد به را شبی براون، برادر ٢
دست از را خود عقل با… می کشید، را خود و می خزید حالت همان در بود کشیده دراز
جایی همسرش همراه به را خانم آن مدتی از پس بود. نامناسبی بسیار شرایط در و داده

داشت. درستی رفتار و بود برخوردار روانی سالمتی از دیدم، جانسُبرو حوالی
به و بود رفته جایی به که کرد تعریف او دادم. دست او به دید، مرا اینجا برادري ٣
کرد. پیدا شفا جلسه در خانم آن داشت. گواتر مشکل گلو ناحیه ي در همسرش گمانم

می برد. سر به سالمتی و شفا در همچنان او
این از تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت مگرنه؟ است. عجیب بس خدا ٤
به زیرا هستیم هم چنین البته باشیم [خوشبختی] افراد باید پس سپاسگزاریم. بابت
نگرانی از دور به هستیم افرادي هستیم، زمین روي مردمان مسرورترین خدا قوم عنوان
چیره مرگ هراسی و مرگ بر حتی چیز، همه بر مسیح می دانید چنانکه مرگ هراسی. و
راست خدا شکر لیکن کجا؟ تو ظفر گور، اي کجاست؟ تو نیش موت، «اي آري، شد.
عاشق روي همین از پس می دهد.» ظفر مسیح عیسی ما خداوند واسطه ي به  را ما که

هستیم! او
نواحی آن از جایی یا فلوریدا اهل گویی که جوانی خواهر این نکنم اشتباه چنانچه ٥
است، من عالقه ي مورد سرود این کرد. بلند را آمد فرود خود جالل از سرود است،
مردم که روزگاري در امروزه معتقدم هستند. بوث-کلیبورن برادر دوستم سراینده اش
دهند، تنزل پیشوا یک حتی یا-یا نبی یک جایگاه به را مسیح] [عیسی می کوشند
او ماهّیت از سرود این معتقدم اوست. مطلق الوهیت از زیبا توصیفی واقع به سرود این

می نشیند. من دل به راستی به این و می گوید سخن
که همین  می شوند. برگزار کوتاه جلسات این که است دریغ جاي می دانید، حال، ٦
این با ولی می کنیم. ترك را مکان ناگزیر می کنیم «سالمی» و می بینیم را یکدیگر

بودم. بی تاب اینجا به آمدن براي وجود
جلسه ي آن در که هنگامی کنم. عرض شما خدمت را کوتاهی مطلب می خواهم ٧
داخل به کوچک خرس آن رفتن و خود شیرین سورگم شیره ي سطل آن از شامگاهی
را درخواستی ماجرا، آن کردن بازگو با که نداشتم منظوري چنین کردم، صحبت سطل
عزیزان داد، من به شیرین سورگم شیره ي مقداري عزیزي امشب اما باشم. کرده مطرح
که بود خواهم مراقب و سپاسگزارم فرستادند. سورگم شیره ي شیشه یک من براي
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درست بیسکویت کمی من براي که می خواهم همسرم از نکند. تصاحب را آن خرس
به وافري عالقه ي بله، بله، زد. خواهم شیرجه داخلش سر با معروف قول به و کند

دارم. شیرین سورگم

تو به محبت سر از هدیه اي گفت:«پدر، و داد اطالع من به حاال همین بیلی پسرم ٨
کرده اند.» تقدیم

به عزیزان می کنید، مالحظه نمی خواستم. هدیه که بودم گفته گرامی واعظ آن به ٩
راهی اما خود. توان حد در البته آمده ام، شما به کمک براي نیامده ام. اینجا آن خاطر
چنین یا بیوه زن نیازمند، مستمند، اینجا کسی اگر و ندارم. [هدیه] آن برگرداندن براي
سپاسگزارم. بسیار خوب، شد. خواهد تقدیم خدمت شان باشید، داشته سراغ را موردي
این یعنی کوچکان» این از یکی به مقدس:«آنچه کتاب گفته ي به می دانید چنانچه
به را شما خدا که می کنم دعا و کرده اید.» من به کردید، کوچکان این از یکی «به حقیر
اطمینان شما به داد. خواهد برکت کرد-او خواهد چنین او و دهد برکت کار این خاطر
به را مبلغ آن کند، دریافت را آن [مبلغ] که نیست مستمندي اینجا چنانچه می دهم
می روم کشور از خارج به خود من داد. خواهم اختصاص مرزي برون  میسیونري کار

شد. خواهد هزینه درستی به که داریم اطمینان پس

ارزانی ما به واپسین روزگار این در که خدا فیض بی نظیر پیغام اعالم در خوب، و ١٠
از سخن و می کنم پیغام رسانی است مقدور برایم که شکلی بهترین به می کوشم، شد
هم انگشت بند یک اندازه ي به حتی می کنم. اعالم سال سالیان که است پیغامی همان
از واقع در کنم چنین اگر است. محال چیزي چنین زیرا نگذاشته ام فراتر آن از را پا
و است. مقدس کتاب از برگرفته پیغام خوب، دارید؟ دقت شده ام. خارج مقدس کتاب
گردید جسم کلمه و بود. خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا دارم:«در ایمان
دیروز، که:«او می کند اعالم ٨:١٣ عبرانیان راستا همین در و شد.» ساکن ما میان و

دارم. ایمان این به است.» همان ابداالباد تا و امروز

تریسی برادر دیدن از کردم. ایراد شما براي بشارتی پیغامی ظهر امروز خوب، ١١
از می دانید من… و خوشحالم. دارند، تشریف آنجا در که برادري آن و اینجا در بوتلِیر
واعظان حضور به توجه با است؟ داده دست من به حسی چه ایستاده ام اینجا در اینکه
کمی تنها دارم قصد و کرد. خواهم پرهیز موعظه ایراد از شامگاهی جلسه ي در عالی
نیروي از و کنونی روزگار در او نمود شگرف ترین از کنم، صحبت عیسی خداوند از

بیماران. براي او الهی شفابخش

جلسه ي این در کرد، توزیع دعا کارت تعدادي و آمد پسرم پیش لحظه چند و ١٢
که هستند عزیزانی شما جمع در کنیم. دعا بیماران براي داریم قصد شبانگاهی
اینجا من و کرده اند. موعظه هفته سراسر در آنها کنند، موعظه را انجیل می توانند
که دهم نشان بیماران براي دعا با تا آورم جا به را خود سهم توان حد در تا هستم

است. ستودنی برایم چقدر مسیح عیسی به شما وفاداري
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کتاب آن نگارنده ي با بیایید بگشاییم، را الهی کتاب اینکه از قبل حال و ١٣
بگوییم. سخن

خاص موضوعی خصوص در داشتم کرد. عنوان برایم مطلبی آقایی پیش چندي ١٤
بسیار و بود عمیق بسیار هم نظر مورد موضوع می کردم، صحبت مقدس کتاب از
عزیز- آن و بود. دست این از موضوعاتی و «لوگوس» مبحث واقع در بحث برانگیز،
در لِیک کراس از آمدن پایین حال در مور جک برادر با کرد. نگاه من به آقا آن
را خود مقدس گفت:«کتاب و کرد نگاه من به آقا آن و بودیم. لوئیزیانا شروپورِت

نمی شناسید.» درست

دوست را او اگر دارم اطمینان و می شناسم. خوبی به را نگارنده  دادم:«اما پاسخ ١٥
ساخت.» خواهد مکشوف من بر را کالمش خود او بشناسم، خوبی به را او و باشم داشته

اعظم نگارنده ي آن با کرده ایم خم را خود سرهاي که حالی در بیایید حال پس ١٦
قلب هاي در آیا که آورید یاد به و می کنیم. سکوت لحظه چند براي اکنون بگوییم. سخن
آورد، یاد به را آن خدا تا بخواهید شما اینکه هست، درخواستی ما میان در امشب خود،
شاید یا آورد، ایمان مسیح به عزیزي تا شاید می کنید، دعا خاصی مورد براي اینکه یا
خود دستان و داشته نگه یاد در را آن باشد؟ دیگري درخواست یا یابد شفا کسی امشب
عزیزان همه ي آور.» یاد به مرا مسئلت بگویید:«پروردگارا، و برافرازید خدا سوي به را

است! اضطرار سراسر دنیا این دارند]. مسئلتی [سالن سراسر در

ما به می دانیم آمده ایم، تو پیشگاه به وافی و شایسته نام آن در عیسی، خداوند اي ١٧
بطلبید، من نام در گفت:«هرآنچه او شد. خواهد شنیده ما دعاهاي که شده داده وعده
آن پیشگاه به را مسئلت ها این شبانگاهی جلسه ي این در هم ما و شد.» خواهد داده
شفاگر هم و گناهان همه ي بخشایشگر هم که خونی قربانی قرارگاه مرواریدگون، تخت
خاطر به هستیم سپاسگزارت بسیار امشب و می کنیم. بلند است، ما بیماري هاي همه ي
زایل هرگز که خدا کالم خاطر به همچنین و شده ما نصیب  که عظیمی افتخار این
کالم، و شد. نخواهد زایل هرگز کالم روند، بین از زمین و آسمان اگرچه شد. نخواهد
خواهد برآورده و شنیده را ما درخواست هاي که داده وعده او و خداست. خود سخن
من دست خداوندا، و می کنیم. دریافت را می طلبیم آنچه هستیم مطمئن حال ساخت.

سازي. برآورده را ما خواسته هاي امشب اینکه تمّنا است. برافراشته نیز

در آنچه بهر و گردهمایی این در حضورت خاطر به گوییم سپاست می خواهیم ١٨
آینده در آنچه بهر می گوییم شکر را تو همچنین و بوده اي. ما گذشته ي زندگی طول
همان تو که می دانیم نمایی، تأخیر چنانچه ما، مرگ هنگام و بود. خواهی ما براي
بامدادي ستاره ي همان بود، خواهی براق بال هاي همان بود. خواهی صهیون قایق
را ما که بود خواهی همان تو می سازد. روشن را مرگ سایه ي دّره ي که بود خواهی
این از خداوندا، رساند. خواهد وعده سرزمین آن به و داد خواهد عبور رودخانه آن از

شادمانیم. رو
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پشت شان و گراییده خاکستري به که موهایی با گذاشته سن به پا افرادي امشب، ١٩
تنها که هنگامی پیش سال ها که عزیزانی همان دارند، حضور ما جمع در شده خمیده
در که پیغامی همین براي و می ایستادند خیابان ها کنار و گوشه  در بودم، جوان واعظی
این اینکه از پدر، خداي اي کردند. جنگ ایمان نیکوي نبرد در می کنیم، مجاهده آن
به همیشه براي بار یک که بها پر ایمان آن شاهدان عنوان به و زنده اند همچنان عزیزان
بازگشت تا و بجنگیم آن براي که باشد سپاسگزاریم. دارند حضور شد، سپرده مقدسان

باشیم. امین خود خدمتی جایگاه در عیسی
برکت را می کنیم اعالم امشب آنچه هم و ما قرائت هم می طلبیم تو از اکنون ٢٠
در که باشد جلسه این در برکتی چنان و بیفتد بارور و نیکو زمین در که باشد دهی.
کند. ترك را مکان این بی نجات که نباشد ساختمان این در گنهکاري هیچ آن پس
یافت ما میان در ضعیفی هیچ جلسه انتهاي در که باشد یابد. شفا بیماري هر که باشد
کتاب در خود انجیل در تو اما است. برافراشته قد ما مقابل در بزرگی کوه می دانم نشود.
شک خود دل در و شو، منتقل گویید: کوه بدین فرمودي:«هرگاه چنین ٢٢:١١ مرقس
شما به گویید هرآنچه هرآینه می شود، گویید آنچه که دارید یقین بلکه باشید نداشته

داریم. ایمان آن به ما حال شود.» عطا
دعا و ببخشید.» باشید، داشته  ایمان می ایستید، دعا در که فرمودي:«هنگامی تو ٢١
تا می بخشیم را خود قرضداران ما که همان طور ببخشی را ما قرض هاي تو که می کنیم

باشد. نداشته وجود ما دعاهاي جواب برابر در مانعی
آینده سال یک تا شاید نکردیم، مالقات دیگر جلسه اي در را یکدیگر اگر خداوندا، و ٢٢
در می خواهیم ما همه ي که است راه در دیگري بزرگ جلسه ي می دانیم دیگر، زمان یا
آن در ما از یک هیچ که باشد خدایا، است. نکاح بزم همان که باشیم داشته حضور آن
خدمت را تو تا کن حفظ شادي و تندرستی در را ما زمان، آن تا نباشد. غایب زمان

آمین. می طلبیم. را این مسیح عیسی نام در کنیم.
داد. نخواهم اختصاص موعظه به درازي زمان بیماران، براي دعا خاطر به حال، ٢٣
دیگري فضاي در فقط است روح همان است؛ متفاوتی مسح گفتم که همان طور

می کنید. سیر
مقدس نگاشته ي از آشنا متنی دعا، صف به فراخوانی از پیش دارم قصد حال و ٢٤
کنم. رجوع آنها به مسیر همان در مایلم که هست مقدس نگاشته ي چند و بخوانم را

دارم. نگه را شما طوالنی زمان براي نمی خواهم و است گرم هوا که می دانم
همه ي بود، خواهد پایانی جلسه ي این جالل، پر هفته ي یک از پس که می دانم و ٢٥
خود خانه هاي به صرفًا بگذرانید. را خوبی اوقات تا بازمی گردید خانه به سرشار و پر شما
و بازگردید خانه به بلکه کنید سپري الهی برکات شادي در را خوبی اوقات تا بازنگردید
سلسله این ثمره ي که فرزندانی باشد و کنید. تقسیم دیگري فرد با را خود آموخته هاي
را نبیرگان آینده سال یافتند، تازه تولد جلسات این در که عزیزانی هستند، جلسات
هم او و باشید شده دیگري عزیز نجات باعث شما که معنا این به بیاورند؛ خود همراه
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خداوند نزد را دیگري نفر باز نیز او و باشند شده رهنمون نجات به را دیگري فرد
باشد. آورده

از را قرائت می خواهم و برویم. ١٢ باب [متی] مرقس کتاب سراغ به بیایید حال، ٢٦
و می خوانم. را ٤٢ آیه ي خود تا ،١٢ باب [متی] مرقس انجیل از کنم… آغاز ٣٨ آیه ي
اما می ایستیم سرپا خدا کالم خواندن هنگام بیشتر اوقات، اغلب عرف مطابق معموًال،
که همچنان و نمی کنیم، چنین باالست، جمعیت تراکم امشب اینکه خاطر به بار این
که حالی در دارید، مقدس کتاب اگر دهید. گوش خدا کالم به احترام در نشسته اید

باشید. داشته توجه من به می خوانم
می خواهیم استاد اي گفتند، او جواب در فریسیان و کاتبان از بعضی آنگاه

بینیم. آیتی تو از
بدیشان و می طلبند آیتی زناکار و شریر فرقه ي گفت، ایشان جواب در او

شد. نخواهد داده نبی یونس آیت جز
نیز انسان پسر ماند، ماهی شکم در روز شبانه  سه یونس همچنانکه زیرا

بود. خواهد زمین شکم در روز شبانه  سه
خواهند حکم ایشان بر برخاسته، طایفه این با داوري روز در نینوا مردمان
در یونس از بزرگتري اینک و کردند توبه یونس موعظه ي به که زیرا کرد

است. اینجا
خواهد حکم ایشان بر برخاسته، فرقه این با داوري روز در جنوب ملکه ي
شخصی اینک و بشنود را سلیمان حکمت تا آمد زمین اقصاي از که زیرا کرد

است. اینجا در سلیمان از بزرگتر
بخش چنانچه است. اینجا در سلیمان از بزرگتر برمی گزینم: چنین را بحث عنوان ٢٧
آنچه به که می شویم متوجه بخوانیم، را پیشین قسمت همین مقدس، نگاشته ي آخر

دارد. ارتباط گفتیم، دیروز عصرگاه
را او خاصانش ولی رفت خود خاصان نزد زمینی اش، حضور هنگام مسیح ٢٨
یهودیان به خصوصیاتش و مسیح شخصیت خصوص در مقدس نگاشته هاي نپذیرفتند.
گفته راستا همین در موسی بود. نبی یک مسیح آنها، تورات اساس بر بود. داده تعلیم
بشنوید را او کالم انگیخت. برخواهد شما براي من، مثل نبی شما خداي بود:«خداوند

گردد.» منقطع قوم از نشنود، را او هرکه و
بازشناختنی نشانه ي بدون را عصري هرگز مقدس نگاشته ي می کنید، مالحظه ٢٩

می بریم. سر به عصري چگونه در که باشیم آگاه باشد است، نگذاشته
فرمود:«از باره این در او گفت، سخن آخر زمان از ٢٤ باب متی انجیل در عیسی ٣٠

فراگیرید.» را مثلش انجیر درخت
زمانی «چه است. مرتبط شده مطرح پرسش سه به نشانه این عیسی گفته ي به و ٣١
و تو آمدن نشان نشود؟ افکنده زیر به که شد نخواهد گذارده سنگی بر سنگی بنا، این در



شده٦ گفته کالم

اغلب مردم داد. پاسخ شده مطرح پرسش هاي تکاتک به چنین و چیست؟» عالم انقضاي
از شاگردان پیداست چنانکه اما می دهند جاي پرسش یک قالب در را پرسش سه این
زیرا داد نشانه اي اینجا او اما داد. پاسخ پرسش سه هر به او پرسیدند. پرسش سه او
آنها از زیرا هستند؟ آیت و نشانه دنبال به آنها چرا هستند. آیت و نشانه پی در یهودیان

داشتند. ایمان مافوق الطبیعی امور به همواره یهودیان کنند. چنین که شده خواسته
کمی که داشت پیغامی که نبی یک یا خواب  بیننده یک با شدن مواجه هنگام آنها ٣٢
شریعت اساس بر نداشتند، اطمینان آن به نسبت خیلی آنها اینکه یا بود فهم غیرقابل
هیکل به را نبی یا بیننده خواب  آنها داشتند. آن راستی آزمایی و سنجش براي راهی
بر که همان یا آویزان سینه بند آن یعنی تمیم، و اوریم داشتن قرار محل به می بردند،
نبّوت نبی آن و می داد. نشان را اسرائیل اسباط تمام و می شد بسته هارون سینه ي

می کرد. بازگو را خود رؤیاي بیننده خواب یا می کرد
آن یا رؤیا آن چنانچه می نمود، واقعی اندازه اي چه تا اینکه از نظر صرف و ٣٣
مانند چگال  پرتویی انعکاس یعنی نمی داد، بازتاب را مافوق الطبیعی روشنایی نبّوت
طبیعت نمی شد. واقع تأیید مورد پیغام می شد، نامیده تمیم و اوریم که رنگین کمان وار
پاسخ طبیعت راه از باید نیز غیرطبیعی امور و دهد پاسخ غیرطبیعی امور راه از باید
شده، اعالم  سخنان راستی آزمایی جهت تمیم و اوریم عتیق، عهد در رو این از دهند.

بود. امر این عهده دار الوي قبیله ي از کاهنی بود. شده داده قرار
حکم در کالمش امشب زیرا است نگذاشته تمیم و اوریم بدون را ما هرگز خدا اما ٣٤
زیبا رؤیایی اینکه یا باشد خوشایند پیغامی که ندارد اهمیتی می باشد. تمیم و اوریم
که معتقدم نشود، بازتابانده پرتویی باشد، خدا کالم همانا که تمیم و اوریم از اگر باشد
این واقع در نمی دهد. گواهی آن درستی بر خدا زیرا کنید رها را آن که است درست تر

است. مسیح عیسی کامل مکاشفه ي همان کتاب
اِخبار او کارهاي درباره  ي مقدس نگاشته هاي آنچه هر درست و آمد عیسی حال، ٣٥

داد. انجام کاست و کم  بی  را بودند کرده
همین طور و خود پدر محضر در رسول پطرس گفتیم، عصر دیروز چنانچه و ٣٦
یافته تعلیم بود، خواهد نبی یک موعود مسیح اینکه و مسیح آمدن درباره ي معلمان،
اینک و نداشتند. نبی اي هیچ سال، چهارصد مدت براي مالکی از پس که پیداست و بود.
شبیه کشیش روحانیت اعضاي یا کاهنان به داشت، ویژه اي پوشش که شد پیدا مردي
بازنشناخت لباسش روي از را موعود مسیح پطرس پس بود. معمولی انسانی بلکه نبود
فرمود:«نام او به نگریست، او به عیسی که هنگامی و بود. او در که حیاتی از بلکه
زیرا بسپرد را خود تا بود آماده رسول آنگاه هستی.» یونا پسر تو و است شمعون تو
پدرش نام از بلکه می شناخت را او تنها نه اما نمی شناخت. را او عیسی که می دانست

دریافت. را مسیحایی نشانه ي آن پس بود، آگاه هم
امین فردي او آورد، را او رفت. نتنائیل سراغ به فیلپس چگونه دیدیم همچنین ما ٣٧
برمی آید، امر ظاهر از چنانکه داشت. تبحر مقدس نگاشته هاي در تفحص در و بود
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نزد او همین که اما بود. کرده آگاه گذشته، آنچه از را نتنائیل راه در فیلپس بسا چه
او در که حقیقی اسرائیلی گفت:«اینک، زده، صدا نام با را او عیسی رسید، عیسی

نیست.» مکري
می شناسی؟» کجا از مرا گفت:«ربی،

انجیر درخت زیر که حینی در کند، دعوت را تو فیلپس آنکه از گفت:«قبل عیسی ٣٨
دیدم.» را تو بودي

هستی.» اسرائیل پادشاه تو خدایی، پسر تو استاد گفت:«اي پاسخ در هم او و
بدنام زنی او می شود. سامریان سرزمین در سوخار در بینوا زنی از سخن سپس و ٣٩
گناهان مسیح و فروتابید او راه بر انجیل روشنایی که همین  وجود این با ولی بود
آموخته ایم آنچه پیرو باشی. انبیا از باید تو آقا گفت:«اي کرد، بازگو را او کارهاي و
نشانه  آن پس ساخت.» خواهد آگاه امور از را ما آمدنش هنگام مسیح می دانیم و

بود. موعود مسیح هویّت احرازکننده ي
روزهاي در که کرده نبّوت اما نداد نشانه اي غیریهودیان به او که آموختیم همچنین ٤٠
آمرزیده آن بر کفرورزي و داد. خواهد رخ امر همین روح القدس وسیله ي به واپسین

شد. نخواهد
تجلّی و نمود از همان جا بود، خواهد سدوم روزگار همچون دقیقًا او گفته ي به باز ٤١
یا گاو گوشت که شد انسانی از سخن گفتیم، سخن انسان جنس از کسوتی در خدا
[ابراهیم] وجود این با ولی می خورد نان و می نوشید گاو شیر و می خورد گوساله گوشت

خواند. جهان آفرین و بزرگ خداي همان بیانی به «الوهیم» را او
گرفت. تن مسیح عیسی قالب در خود خدا ٤٢

همان همواره ولی است حاضر خود کلیساي در روح القدس هیئت در او امروز و ٤٣
پیش زمان، پایان در که می دهد نشان جسم قالب در انسان آن شدن پیدا و خداست.
تصدیق جهت انسانی جسم قالب در خدا شود، سوخته آتش به امت ها دنیاي اینکه از
با دیشب او چگونه دیدیم و داد. خواهد انجام را کارها همان امت ها، میان در خویش

داد. انجام را کارها این ما میان در خود حضور
سرزنش بی ایمانی خاطر به را افراد آن عیسی شامگاهی) جلسه ي آن (در پس ٤٤
اما بودند. یافته تعلیم مقدس نگاشته هاي از که بود این بر فرض زیرا می کرد توبیخ و
عیسی بود. کرده دور مقدس نگاشته هاي و مقدس کتاب از را مردم روزگار آن سّنت هاي

می سازید.» بی اثر را خدا فرمان هاي خود سّنت هاي با گفت:«شما
و بگذارد پا متحده ایالت خاك بر امشب همین او اگر بود، خواهد تعجب جاي و ٤٥
فرمان هاي جایگزین را انسانی سّنت هاي شما نگوید. را چیز همان بسیاري به امشب
از مواردي ذکر با یا است» شده سپري معجزات «روزگار اینکه اعالم با و ساخته اید خدا
روزگار توصیف در نبی چنانکه و کرده اید. منسوخ را خدا فرمان هاي واقع به دست، این

می کنند.» انکار را آن قّوت اما دارند دینداري «صورت است گفته واپسین
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بود شایسته زیرا می کند سرزنش را مردم عیسی که می بینیم میان این در ما ٤٦
همواره خدا داد. نشانه اي مردم به نوح می رسیدند. باور به نشانه ها، بر دقت با آنها
و عجیب خود او زیرا می سازد مخاطب را انسان نشانه اي واسطه ي به عصري هر در
شگرف امور لزومًا دارد حضور شگرف و عجیب خداي آن که جایی هر و است. شگرف

داد. خواهد رخ خارق العاده و
[کشتی] داخل و پذیرفتند را او پیغام که کسانی نوح، عصر در می بینیم چنانکه ٤٧
به او شدند. هالك زدند، باز سر او پیغام پذیرش از که افرادي ولی یافتند نجات شدند،

بود. کشتی یک ساخت همانا که داد نشانه اي آنها
کک ها، مگس ها، انسانی، لب هاي طریق از می توانست موسی روزگار در خدا ٤٨
نبی اي طریق از را امور این او سازد، تاریک بسته را آسمان ها و بخواند را قورباغه ها
از شدند، خارج مصر از و آوردند ایمان که آنانی داد. انجام کامل، تأیید هر از برخوردار
دیگر سوي آن در که افرادي ولی یافتند. نجات و کردند عبور سرخ دریاي مرز خطوط

شدند. هالك بودند،
عیسی که ادعا این طرح ضمن هم مردم می گفت. سخن مردم با عیسی و ٤٩
این امروز زبان به می خواستند چنانکه یا می خواندند. «بعلزبول» را او می کند ذهن خوانی
هوشمند انسان هر اما است.» ذهنی تله پاتی یک می گفتند:«این کنند، مطرح را ادعا
نمی تواند هستیم شاهدش ما که اموري می داند دارد، آگاهی تله پاتی از ذّره اي که

باشد. تله پاتی
از مرا کوچک ربکاي تا بود رفته که بود باپتیستی عزیز برادر توسان در روزي ٥٠
برادر] [آن او و بود. گرفته خود دست در را او کتاب هاي و بیاورد خانه به مدرسه
مکزیک در بود مهربان مردي که پدرش زد. زنگ خود پدر به کرد. شرکت جلسه در
به زود گفت:«پدر، پسر آن بود. گراهام بیلی همکاران از و داشت میسیونري خدمت

دیدیم.» را عیسی خداوند نیروي تجلّی ما برگرد، خانه
بود داده رخ آنچه و بود. زده زنگ دوري جاي از او چرا؟» دیگر تو گفت:«پسرم، پدر ٥١

می شود.» دیده هم بی ارزشی کارناوال هر در چیزي گفت:«چنین باز پدر کرد. بازگو را
هستی من پدر تو دارم. دوست را تو گفت:«پدر، درنگ کمی از پس پسر آقا آن و ٥٢
می توانستیم چنانچه ولی شوم. برخوردار درستی تربیت از که است این بر تو سعی و
سواحل در را اعمال آن ناصري عیسی که برگردیم روزگاري به و داشته زمان در سفري
آقا آن می خواندي؟» بی ارزش کارناوال یک را کارها آن باز آیا می رساند، انجام به جلیل

شد. متقاعد و آمد خود کرد، ترك را خود مأموریت مکان
نمی آورم، جا به را خود پدر اعمال بگوید:«اگر مردم به داشت سعی عیسی می دانید، ٥٣
متهم است بی ایمانی همانا که گناه به مرا شما میان از کسی چه میاورید. ایمان من به
پس نساختم محقق را است شده مکتوب من مورد در که کالم سراسر اگر می سازد؟
را داد خواهم انجام که گفته اند نگاشته ها هرآنچه من ولی سازید متهم مرا می توانید

داده ام.» انجام کاست و کم  بی  
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گرفته، موضع مسیح عیسی نماینده ي جایگاه در امشب می توانست کلیسا کاش اي ٥٤
روزي آن شاهد که باشم زنده آنقدر می خواهم خدایا، است؟ باقی چیز چه را بگوید:«ما
و باشد داشته بدن یک قلب، یک هدف، یک تنها مسیح عیسی کلیساي که باشم
همان و برخاسته افراد، در الهی حضور برکت به و روح القدس کامل مسح نیروي به

می داد.» انجام مسیح عیسی که دهد انجام و برساند ظهور به را کارهایی
آنها پرداخت. مردم سرزنش به گذشته بر مروري ضمن مسیح عیسی پس ٥٥
که بخششی هرگاه و می دهد. عطایا و بخشش ها نسل ها همه ي در خدا که می دانستند
چنانچه و شد. خواهد داوري نسل آن یا قوم آن نشود، پذیرفته فرستاده، زمین به خدا

می شود. فرخنده نسل آن شود، پذیرفته می فرستد خدا که بخششی
امشب اگر می شد «چه که می اندیشیدم موضوع این به می کردم، فکر راه در امشب ٥٦

می آورد؟» ایمان کرده ایم، دریافت را آن که خدا هدیه ي به آمریکا تمام
یونس مردم از بسیاري می کند. اشاره یونا واقع در یا یونس، زمان به اینجا عیسی ٥٧
چنین او است، یونس بگویید:«او بسا چه یونس… که می گویند آنها می کنند، محکوم را

نیاورد. جا به را خداوند اراده ي یونس می کنیم فکر زیرا کرد.» چنان و
قدم هاي گفت:«خداوند مقدس کتاب کنیم. بررسی را آن درستی امشب بیایید اما ٥٨
آنچه با که دهیم انجام کاري می دهد اجازه خدا گاهی می سازد.» مستحکم را عادالن
روح القدس هدایت از چنانچه هستیم. چنین همواره البته دارد، مغایرت می کنیم فکر
می خواهد آنچه خدا برداشت. خواهیم گام او خواست راستاي در همیشه کنیم پیروي
چنانکه و فراخواند، و برانگیخت را فرعون راستا همین در خدا می رساند. انجام به را
به آنها اینکه از پیش حتی بودم، بیزار عیسو از و داشتم دوست را یعقوب می گوید خود
در که همان طور یا می تواند… کوزه گر مگر شود. محقق باید خدا نقشه ي پس آیند. دنیا

بگوید. چیزي کوزه گر به می تواند کوزه مگر می خوانیم ٩ و ٨ رومیان
موعظه براي بود یافته دستور خدا جانب از یونس پیداست اینجا در چنانکه بنگرید، ٥٩
آن نینوا زیرا شد خواهد ویران شهر روز چهل مدت ظرف کند اعالم و رفته نینوا به
بت پرست نینوا مردم بود. کفر دیار سخنی به بود، غوطه ور گناه در سراسر بزرگ شهر
پیشه ي آنها… حرفه ي و بودند. رود کنار در زیرا بود ماهیگیري آنها اصلی شغل بودند.
آن در کشتی آن شاید شدن… کشتی سوار جاي به یونس و بود. ماهیگیري مردم
و شد. کشتی سوار ترشیش به رفتن جهت یونس روي هر به  نمی کرد. حرکت لحظه
خدا که است این من اعتقاد می دانیم. و می بینیم را دریا دل در یونس گرفتاري هاي
مرا و بگیرید مرا گفت:«دست یونس و شد طوفانی دریا بود. داده ترتیب را آنها همه ي
نبی او و می نامیم «وال» را آن که بود کرده آماده ماهی یک خدا و بیندازید.» سو آن

بلعید. فرو را
وال یک اسکلت داشتند… وال یک کنتاکی در بودم، لوئیویل در پیش سال چند ٦٠
روي بر عینک با ریکی جوانان از یکی و بودند. گذاشته برقی واگن یک روي بر را
از ولی بود آموخته چیزهایی هرچند می رسید نظر به و بود. ایستاده آنجا خود بینی
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شکافتن صدد در جوان آن نبود. برخوردار خود آموخته هاي تحلیل براي کافی هوش
که کهن افسانه  اي پیرو می دانید، گفت:«چنانکه او داد. توضیحاتی وال آن مسئله ي
این داد:«ولی ادامه چنین و بود.» بلعیده را یونس وال یک آمده، مقدس کتاب در
توپ یک می توان سختی به می بینید، چنانچه گفت:«زیرا باز نیست.» بیش افسانه اي
نمی توانست وال توصیف این با پس است کوچک بسیار فرستاد، پایین گلویش از را

ببلعد.» را انسانی
چنین گفتم، او به من-من شد. لبریز صبرم کاسه ي سخنان آن شنیدن از ٦١

کنم.» اصالح را شما مطلب می خواهم گفتم:«آقا،
می گویید؟» چه باره این گفت:«در

ببلعد، را یونس نمی توانست وال آن بسا چه او… شاید کردم:«می دانید، عرض آنگاه ٦٢
ویژه اي ساختار ماهی آن کرد.» آماده ماهی  یک است:«خدا آمده مقدس کتاب در
مالحظه ببلعد.» را یونس می توانست که بود آفریده بزرگ چنان را آن خدا داشت.
نشان را خود رنگ قولی به یا نمی دادم را خود شهادت اگر می کردم احساس می کنید؟
می خندیدند. داشتند آنجا مردم زیرا بودم کرده خیانت مقدس کتاب به نسبت نمی دادم،
گفتم:«شما زیرا شد، عوض سراسر جّو شد، گفته حرف که همین می گویم اطمینان با
ماهی یک خدا است: آمده چنین مقدس نگاشته ي در نمی شناسید. را مقدس کتاب
روي بر خنده چنین و بخشید.» ماهی آن به ویژه اي شکل خلقت در خدا کرد. آماده

شد. خشک لب ها
می کرد. شادمانی و می آمد بیرون کلیسا از روزي که کوچکی دختر آن مانند ٦٣
لحظاتی و می کرد ستایش را خدا بود، کرده شانه پشت به را خود قشنگ موهاي او
علت جوان، خانم گفت:«اي بود، ایستاده گوشه اي در که بی ایمانی می کرد. سپري زیبا

چیست؟» تو شادي
رفت.» خواهم آسمان به و یافته ام نجات داد:«من پاسخ دختر آن

باشد؟» مقدس کتاب نکند داري، چه خود دست پرسید:«در آقا آن ٦٤

است.» همان آقا، داد:«بله، پاسخ دختر
نداري؟» باور را آن که پرسید:«تو آقا

دارم.» ایمان آن سخن هر داد:«به پاسخ دختر
داري؟» باور نیز بلعید را یونس وال یک که ماجرا این گمانم به گفت:«خوب، آقا ٦٥

یک یونس که می گفت مقدس کتاب اگر دارم. ایمان آن به آقا، گفت:«بله، دختر ٦٦
داشتم.» ایمان آن به باز بود، بلعیده را وال

آن که-که می کنی اثبات چطور ایمان، راه از غیر به تو پرسید:«حال آقا آن آنگاه ٦٧
بود؟» بلعیده را یونس وال

پرسید.» خواهم یونس از بروم آسمان به داد:«هرگاه پاسخ دختر
چه؟» نبود، آنجا یونس اگر گفت:«خوب آقا
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چیزي چه داد نشان این پرسید.» خواهید او از شما صورت این گفت:«در دختر ٦٨
گویاست. خود سخن این و رفت. و کشید را خود راه او افتاد، خواهد اتفاق

شکم داخل شده، بسته دست هاي با او حال، بلعید. را یونس وال آن من اعتقاد به ٦٩
بود. متري دو و هفتاد عمق در حدوداً دریا، ژرفاي در وال،

کردن پیدا براي ماهی یک که می دانید دارید، قرمز ماهی که خانم هایی شما و ٧٠
سیر و پر را خود کوچک شکم کرد، پیدا را خود غذاي همین که می زند. ُدم آب در غذا
چنانچه دهد. استراحت خود کوچک باله هاي به تا می رود تُنگ تِه به سپس می سازد
و می رساند. آب باالي به را خود باله هایش با او می کند. استراحت باشید، کرده دقت

است. شده خسته زدن ُدم و کردن شنا از زیرا می دهد استراحت خود به او حال
آب اعماق به بلعید، را نبی همین که کرد. را کار همین بزرگ ماهی این که بگوییم ٧١
شکمش در نبی آن که حالی در تُنی اش، چند سنگین بسیار وزن وجود با و رفت، فرو
در باید یونس و بود. بلعیده را او وال بود. زنده هنوز نبی و گرفت. جاي عمق ها در بود
فقط می کرد نگاه که جا هر به پیداست، چنانکه و می پیچید. خود به ماهی شکم داخل

می دید. وال شکم
اما شد، دعا من براي می گویند:«دیشب که می کنم فکر افرادي به بسیار من و ٧٢
عالئم به شما خوب، نمی شنوم.» بهتر اما شد دعا من براي است. نشده بهتر دستم هنوز
براي شما شبان اگر می کنید… نگاه بیماري عالئم به که هنگامی تا می نگرید. بیماري
کار به را الهی مقدس کتاب دیگر روش هر یا کرد، تدهین روغن به را شما کرد، دعا شما

باشید. داشته ایمان آن به که شماست بر باشید. داشته ایمان آن به باید برد،
باشد داشته بیماري عالئم یونس اندازه ي به ما از یک هر که نمی کنم گمان حال، ٧٣
چه حال این با می دانید هیچ ولی می دید. وال شکم می نگریست، که سو هر به او زیرا
هیکل  گفت:«لیکن  نکرد. باور را آنها هستند.» پوچ بت هایی تنها گفت:«آنها او گفت؟

دید.» خواهم  باز را تو قدس 
آمدن فرو با خدا کرد، تقدیم را هیکل سلیمان که هنگامی می دانست یونس حال ٧٤
پشت به شده درون او داد، گواهی پرستشگاه در خود حضور بر ابر، ستون شکل به
شد. مستقر عهد صندوق فراز بر و گرفت قرار رحمت تخت سر بر رفت، قدس االقداس
مکان این به و باشند سختی در جا هر تو مردم اگر کرد:«خداوندا، دعا چنین سلیمان و

بشنو.» را آنها آسمان از تو کنند، دعا و کنند نگاه مقدس
انسانی هم آن انسان، یک دعاي بغرنجی، شرایط چنین در یونس چنانچه حال، ٧٥
دست به که پرستشگاهی سوي به رو کرده، باور را افتاد گناه در زمانی گذر از پس که
عالئمی از دعا آن برکت به و کرد] [دعا بود شده آن داخل خدا و شد ساخته انسان
امشب که ما کنیم؛ چنین باید ما بیشتر چقدر یافت، رهایی بود، شده ظاهر او بر که
پري و رستگاري شفا، تجلّی شاهد و بوده بزرگ خداي پیشگاه در کمتر، مشکالتی با
در که هیکلی به بلکه نکنید نگاه طبیعی معبد به هستیم! جماعت میان در روح القدس،
خود الهی خون با و نشسته  اعلی حضرت راست دست در مسیح که جایی است آسمان
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باشد. ما سرافکندگی مایه ي باید ضعفی چنین داشتن می کند. شفاعت ما اعتراف بر
او بر خرده گیري هرگونه از نگرفته اید، پیشی یونس از ایمان در که هنگامی تا حال،

کنید. پرهیز
خدا شاید ایمانی… و دعا چنین خاطر به خدا پیداست چنانکه پس کنید، توجه ٧٦
یونس مسیح، گفته ي به اما کرد. کار چه نمی دانم بود؛ داده قرار اکسیژن چادر آنجا در
یازده ساعت حدود شاید کنیم، فکر این به بیایید پس بود. وال شکم در روز شبانه سه
را خود تورهاي آنها بروند، ناهار صرف براي تا بودند آماده ماهیگیران که بود ظهر
پس و بود. دریا خداي وال و می پرستیدند را حیوانات بت پرستان آن و بودند. کشیده
نبی و بیرون آورد را خود زبان و شد پیدا وال همان سخنی به دریا خداي نیمروز، در
قی را نبی بود، خدا آنها زعم به که موجودي اینکه به توجه با آمد. بیرون او دهان از
و می گذشت خیابان ها از او و یقینًا. کردند، توبه که نیست شگفتی جاي هیچ بود، کرده
می داند خدا می کنید، مالحظه شد.» خواهد ویران مکان این روز چهل می گفت:«ظرف

ببرد. پیش به را امور ترتیب چه به
شریر گفت:«فرقه ي آنها به پاسخ در او ولی کردند طلب آیتی عیسی از مردم حال، ٧٧
مخاطب چنین را مردم آن تفسیري، پیرو او می دانم اینک، و می طلبد.» آیتی زناکار و

دارد. دوگانه اي معنی زیرا دهم بسط را آن مایلم اما است. درست این بود. ساخته
از سخن داشته ایم؟ زناکار و شریر فرقه ي کنونی زمان از بیشتر ِکی کنون تا ٧٨
از را سخن این می شوید، خیابان و کوچه وارد همین که است! زناکار و شریر فرقه  اي

هستی؟» الهی دهنده ي شفا یک تو می شنوید:«آیا مردم
است.» دهنده] [شفا مسیح «خیر،

همین جا هستی، دهنده شفا یک که داري باور یا هستی دهنده شفا اگر خوب، ٧٩
زنده را مرده که می کنی ادعا تو می دانیم بده. شفا را او و بیا دارم، سراغ بیمار شخصی
بیا داریم، مردگان از مملو قبرستانی اینجا برخیزانیدي؟ را او تو و ُمرد کسی ساختی؛

کن.» ثابت را آن و
هستی، خدا پسر گفت:«اگر که است کهنه کار دیو همان این باشید داشته یاد به ٨٠

شوند.» نان تا بگو را سنگ ها این
روي بر پارچه اي مکان، آن در بامداد آن در که است کهنه کار دیو همان این ٨١
ترکه اي مست و بی قرار سربازان آن و بست را چشمانش گذاشت، خداوندمان چشمان
از تو که گفتند:«می دانیم و دادند یکدیگر به را ترکه سپس و زدند او سر بر و برداشتند
بگو ما به و کن نبّوت هستی، نبی اگر هستی. نبی یک تو که فهمیدیم آگاهی. قلب ها راز
دیو همان این می کنید، مالحظه چنانکه آورد.» خواهیم ایمان آنگاه زد. را تو کسی چه

نمی سازد. دلقک را خود کس هیچ براي خدا می کنید؟ توجه است. کهنه کار
تو که ببینیم بگذار بیا. پایین صلیب گفت:«از که است کهنه کار دیو همان این باز ٨٢

است. زنده همچنان دیو آن امروزه می کنی.» معجزه
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آیت جز بدیشان و می طلبند آیتی زناکار ضعیف، شریر، گفت:«نسل عیسی و ٨٣
ماند، ماهی شکم در روز شبانه  سه یونس همچنانکه زیرا شد. نخواهد داده نبی یونس
آیتی نوع چه از اینجا پس بود.» خواهد زمین شکم در شبانه روز سه هم انسان پسر
انتقاد، سال هزار دو انجیل، اعالم سال هزار دو از پس و رستاخیز. آیت می گفت؟ سخن
رستاخیز قدرت در مسیح عیسی امشب و گذاشت. سر پشت را آنها تمام مقدس کتاب
انجام زمین روي بر بودنش هنگام که کارهایی همان و دارد حضور ما میان در خویش

است. زناکار و ضعیف فرقه ي همان این می دهد. انجام باز را می داد
من که را کارهایی آورد، ایمان من به گفت:«هرکه ١٢:١٤ یوحنا انجیل در عیسی ٨٤
دیگر جهان دنیا، این زمانی اندك از «بعد می کنید. مالحظه کرد.» خواهد نیز او می کنم
دنیوي، نظام جهان، بی اعتقاد، اشخاص سخنی به می بینید. مرا شما اما و نمی بیند مرا
شما با من زیرا دید خواهید مرا (ایمانداران) شما اما نمی بیند. مرا دیگر کلیسایی نظام

بود.» خواهم شما در عالم انقضاي تا حتی بود، خواهم
باد به را خدا کالم داریم زمین روي بر اکنون هم که زناکار و بدکردار نسل این و ٨٥
را رستاخیز نشانه ي امشب همین نسل] [این او می خندد، کلیسا به می گیرد، تمسخر
کار هایی مسیح، عیسی از جدا بتواند که نیست کسی دنیا این در زیرا می کند. دریافت
نشانه اي همان این و برساند. انجام به را می دهد، انجام کلیسا در امروز مسیح عیسی که
مردگان از او که است سال هزار دو اینک می دهد. گواهی او بودن زنده بر امشب که است
این است. زنده می رفت، راه جلیل در که روزگاري همچون درست امشب و برخاسته

رستاخیز. نشانه ي و آیت از هم
با نینوا گفت:«مردم می کند. اشاره سلیمان به می بینیم ادامه در چنانکه سپس ٨٦
ادامه او است.» اینجا در یونس از بزرگتر اینک و کردند توبه یونس موعظه ي شنیدن
زمین اقصاي از سلیمان خرد به دادن فرا گوش براي سبا ملکه ي سلیمان زمان داد:«در

است.» اینجا در سلیمان از بزرگتر شخصی اینک و آمد
چشم گفت:«مردم اشعیا بودند. نادان آنها بودند. عاجز  حقیقت این دریافت از مردم ٨٧

نمی شنوند.» ولی دارند گوش نمی بینند، ولی دارند
پنطیکاستی ها کنم. عرض عزیزان شما خدمت مطلبی محبت سر از می خواهم ٨٨
و می کند عبور ما سر باالي از داده وعده خدا آنچه می شوند. مسئله همان گرفتار عمًال
آنها دارند پنطیکاستی ها که است مشکلی همان این شود. رد که می گذاریم بی اعتنا ما

دیده اند… بسیار خدا از
خواندم. گذشته در که داستانی به یا می اندازد قدیمی ضرب المثلی یاد به مرا این ٨٩
محبوب نویسنده ي گرفتیم یاد ما که همان طور دریا. مورد در نویسنده یک از نوشته اي
بار یک بی آنکه نوشت سووان رودخانه ي مورد در مطلبی فوستر، استفان ما، مشهور
هرگز بی آنکه سرود دریا مورد در شعري نویسنده همین باز باشد. دیده را رودخانه آن
دیده باران گرگ هاي از که پیر ملوانی به بود شده که رهسپار روزي باشد. دیده را دریا
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باال داشت، دهان بر که باللی پیپ و صورت روي بر که سبیلی با او برخورد، بود دریاها
کجایی؟» عازم عزیز، پرسید:«دوست او می آمد.

می خواهم گفت:«تنها ادامه در شاعرم.» گفت:«من هستم.» دریا داد:«عازم پاسخ او ٩٠
که هنگامی بنشینم، نظاره به را دریا سفید موج هاي می خواهم کنم. تماشا را دریا
نیلگون آب روي بر آسمان بازتاب می خواهم می شوند. دریا آبی بر سوار ملیح موج هاي
کوچک دریایی مرغان خروش و فریاد می خواهم کنم. حس را آب شوري بوي و ببینم را

بشنوم.» را می روند سو آن سو این آب ها برفراز که
را دهان آب و کرده خارج دهانش از را خود باللی پیپ دریاها دیده باران گرگ آن ٩١
در تماشایی چیز هیچ گشودم. چشم دریا فضاي در پیش سال گفت:«شصت کرد. خالی

بود. شده عادي برایش دیگر و بود دیده را صحنه ها آن بارها زیرا چرا؟ ندیدم.» دریا
وفور به را خدا برکات و جالل شما است. همین هم پنطیکاستی ها شما مشکل و ٩٢
هرآنچه به و شمرد محترم را امور این باید می گریزد. شما از دیگر که حدي به دیده اید

گذاشت. احترام می دهد، ما به خدا
عبرانیان طالیی عصر سلیمان روزگار که می داند روحانی شخص و الهیدان هر حال ٩٣
داشت. را ساله هزار سلطنت حکم آنها براي روزگار آن نداشتند. جنگی هیچ آنها بود.
می هراسیدند. عبرانیان از مردمان همه ي ساختند. را هیکل آنها بود. باشکوهی روزگار
به خداوند بودند. متحد و یکدل قوم که می دانستند زیرا می ترسیدند اقدامی هرگونه از
بودند شده آن پذیراي آنها داشتند. ایمان آن به آنها و بود بخشیده عطایی و هدیه  آنها

می بستند. کار به را آن اتحاد در و یکدلی با و
متدیست ها، مشایخی ها، چه همه آمریکایی ها، ما امشب اگر می شد چه ٩٤
کشیده  شما دور به فرقه تان   که سّنت هایی قید از را خود پنطیکاستی ها باپتیست ها،
کاش می کردید. جدا نبرده اند» بویی ایمان از «گویی که برادرانی از همچنین و
شده متحد هم با و آییم بیرون هستیم، آن در که قدیمی پوسته ي از می توانستیم
مأوایی و پناهگاه برترین این بخشیده، ما به را آن خدا که بپذیریم را الهی عطاي آن
مأموا آنها در و دانسته خود پناه را خدا وعده هاي می دهم ترجیح می شناسم. که است
ملت چگونه شود چنین اگر دیگران. توسط شده ساخته پناهگاه هاي آن تمام تا بگیرم
بیمناك ناسازگار اقدام و پیمامد هر از را ملت ها همین و بود خواهد بیداري چگونه و

می پنداریم. ناچیز را آن ما اما بخشیده عطایی ما به خدا ساخت. خواهد
بگوییم:«ما و برسانیم ظهور به خود کوچک گروه در را عطا همان می کوشیم ما ٩٥
به من دیِد زوایه ي از چون باشید نداشته کار آن با دیگر برخورداریم، عطا همین از هم
که هنگامی تا نیست. درست نیست. شایسته رویکردي چنین نمی کنید.» نگاه قضیه

ندارد. جنگیدن به نیازي خود دیگر وادارد، یکدیگر با جنگ به را شما بتواند شیطان
چهار از را خویش کلیساي چنین که خدا نیروي از برخاسته اتحاد که همین  اما ٩٦

باشیم. چیزي منتظر باید آنگاه ببینید، عمل در را می آورد هم گرد زمین گوشه ي



است اینجا در سلیمان از ١٥بزرگتر

عطا بخشید. تمییز و تشخیص عطاي او به سلیمان، روزگار در خدا که می دانیم ما ٩٧
برکت به مردم و دیگر. موارد و حکمت افکار، تشخیص عطاي بود؛ بزرگی بخشش و
زبانزد او می دانید چنانکه و ساختند. خود پادشاه را او بودند. آمده هم گرد عطا آن
و تلفن مردم روزگار آن در که پیداست می گفتند. بنی اسرائیل از همه شد. دنیا مردم
می شد. منتقل دهان به دهان اخبار و نداشتند اختیار در چیزهایی چنین و تلویزیون
بود. شده مردم زبانزد او می آمدند. الهی بزرگ بخشش این تجلّی دیدن براي همگان و
زیرا نبود مشکلی نمی کرد، جنگ کس هیچ بود. رسیده دنیا سراسر به او آوازه ي و نام

بودند. پذیرفته را بود بخشیده خدا که عطایی آن مردم
از پنطیکاستی ، باپتیست، متدیست، مشایخی ، ما، همه ي است شایسته امشب، ٩٨
و خویش الهی امر درباره ي خدا سخن بررسی براي کشیده، دست خود انگاره هاي
همان دهد. تغییر را آن خدا ندارد امکان کنیم. بازگشت بخشش، آن تجلّی کیفیت
کرنیلیوس خانه ي در که ترتیب همان به آمد، فرود پنطیکاست روز در که ترتیبی
همان چهارچوب در کیفیت همان به ترتیب، همان به بار هر و است. مّدنظر آمد، فرود
همچنان ترتیب همان و می آید. فرود شد، جاري پطرس دهان از اعمال در که حکمی
هیچ دیگري… ترتیب هر باشد. ترتیب و کیفیت همان به باید پابرجاست. و برقرار
از پیروي از غیر دیگري، شکل به مردم که نداریم سراغ مقدس کتاب در دیگري جاي
ترتیب همان به هم ما است. چنین دقیقًا باشند. کرده دریافت را آن ،٢ اعمال حکم
ترتیب همان به باید ظهورش می شویم، الهی امر آن پذیراي چهارچوب همان در و

گیرد. صورت
خود بخواهند… تنها آنها اگر اما می کنند، باور و می پذیرند را خدا صادقانه مردم و ٩٩
خالصه همین در الهی امر آن تمام و کردیم دریافت را این ما «این، و کنند جدا را
آن به بود. نخواهند تازه اي مکاشفه ي هیچ پذیراي دیگر می شوند. جدا سپس می شود.»
ماست.» تعلیم و آموزه  این می شود. خالصه همین «به می دهند. سازمانی چهارچوب
تعلیم که باشید داشته سراغ فرقه اي چنانچه می شود. مسئله پایان بخش نقطه اي و
به عالوه به داریم، ایمان این به «ما می کرد تمام ویرگول با چنین را خود آموزه ي و
است، من مورد پسند این است. خوب بسیار این داد.» خواهد نشان ما به خدا هرآنچه

گذراست. زمان و خداست خدا زیرا شود. تمام نقطه با که آنچه نه
گفته ي سنِکی، گفته ي مودي، گفته ي و بنگریم گذشته به داریم سعی همواره ما ١٠٠

بودند. روزگار آن مردان آنها بسازیم. مرجع را لوتر گفته ي و وسلی گفته ي فینی،
صد زیرا دهد. قرار مبنا را پیشین دانش گفته هاي تا نمی کند نگاه گذشته به علم ١٠١
فراتر سرعتی با انسانی چنانچه که کرد ثابت فرانسوي دانشمندان از یکی پیش سال
نیروي کند حرکت ساعت] در کیلومتر هشت و چهل [حدود ساعت در مایل سی از
باز پیشرفته دانش که کنید تصّور می توانید آیا کرد. خواهد بلند زمین از را او گرانش
هزار سه [حدود ساعت در مایل هزار شتاب با آدمی امروزه کند؟ تکرار را سخن همین
ذوب از که کند ابداع چیزي تا است تالش در و می کند حرکت ساعت] در کیلومتر
[حدود ساعت در مایل هزار چهار معادل شتابی به بتواند تا کند جلوگیري فلز شدن



شده١٦ گفته کالم

نمی کنند نگاه گذشته به جستجوگرانه آنها یابد. دست ساعت] در کیلومتر هزار شش
می نگرند. جلو به آنها دهند. قرار مرجع را دانشمندي تا

از آنها برافرازیم! را خود چشمان بیایید می کند. نگاه عقب به همواره کلیسا اما ١٠٢
شده ایم بهره  مند نیرویی از ما و نمی رود. فراتر مرزي یک از که می جویند بهره نیرویی
است.» ممکن چیز همه دارند، ایمان خدا به که آنانی براي «زیرا است نامحدود که
اینکه نه گفت خواهد «آمین» می بخشد خدا که سخنی هر به اصیل و راستین ایمان

است! همان ابداالباد تا و امروز دیروز، او بود.» دیگري نسل براي این «خوب،
هم سبا به خبرش که حدي به پیچید جا همه در سلیمان آوازه ي می دانیم حال ١٠٣
مردم بر او بود. خوبی بسیار بانوي بی شک که داشتند ملکه اي دیار آن مردم رسید.
بزرگی خداي اسرائیل در گفتند او به می دانید چنانکه و می کرد. فرمانروایی خویش
انسان هر از که کرده مسح تشخیص عطاي بخشیدن با را شخصی گونه اي به که هست
«ایمان می دانید که همان طور و باشد. خدا جانب از باید بی همتا. حکمت در و است برتر
در که همان طور کرد، لمس را او قلب این و خدا.» کالم از شنیدن است، شنیدن از
سخن همین شد. لمس هم چاه کناره در بار بی بند و زن آن [دیدیم] دیشب موعظه ي

شود. آگاه آن چیستی از تا شد آن بر او و کرد اثر او قلب در
از هریک براي مشخص شود، ما براي ابدي حیات جایگاه که هنگامی می کنم فکر ١٠٤

تالشیم. در کردن زندگی براي ما همه ي زیرا بود خواهد سودمند ما
می کرد متوقف را می گذشت منطقه آن از که گروهی هر ملکه آن بی گمان خوب، ١٠٥

کرده اید؟» عبور فلسطین از شما «آیا می آورد. کاخ به را آنها و
آورده ایم.» آنجا از را چیزهایی چنین و جواهر مرهم، و روغن انواع ما «بله، ١٠٦

است؟» درست بخشیده، عظیمی عطاي آنها خداي که موضوع این آیا «خوب،
از ایمان کنید، مالحظه دیده ام.» را آن عملکرد من دارد. حقیقت امر «این ١٠٧

است. شنیدن
ببیند. چشم به را آن خود می خواست او می شد. تشنه تر و تشنه او چنین این و ١٠٨

او که است گفتنی نخست می کرد. خودنمایی او راه سر در بسیار موانع حال ١٠٩
کشیش نزد باید کار آن انجام براي بی تردید و بود. ملکه او اینکه، دیگر بود. بت پرست
کرد تصّور می توان پس کند. اجازه کسب او از شنیدن و رفتن براي تا می رفت خود
می خواهم فقط ندارم. قصدي چنین نشود، تلقی مقدسات به توهین می گویم آنچه که…
گفته و رفته کشیش نزد او که کنم تصّور می توانم بکشم. تصویر به را نمایش صحنه ي

مقدس…» باشد:«پدر
دخترم!» باشد:«بله، گفته پاسخ در کشیش

را انسانی که دارند خدایی اسرائیل در اینکه بر مبنی کرده ام دریافت «خبرهایی ١١٠
است.» کرده مسح خود قّوت و تشخیص به
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خواهد ما میان در تنها کنند عمل بزرگ خدایان اگر کن. گوش دخترم «حال، ١١١
نمی شود. دیده بت پرست کاهنان میان در فقط دیدگاه این می دانید، چنانچه بود.»
انجام ما تشّکل چهارچوب در را آن می کردند، کاري آنها «اگر می کنید؟ مالحظه
این از است. محاالت از دیگر جمع هاي در مسئله این ظهور می کنید، توجه می دادند.
درست شما حضور به عرضم خوب، هستند.» مقدس غلتنده ي دسته اي آنها گذشته،
«آنها-آنها-آنها، نیست. پوشیده شما بر مسئله این اما کنم بیان چنین را مسئله نبود
خصوص در داستان هایی هستند. متعصب گروهی تنها آنها نیست. بسیار آنها تعداد
مجموعه این نمی توان پس نیست. افسانه جز چیزي که می گویند سرخ دریاي از گذر
داجون آِن از باشد، نیرویی چنانچه پس نیستند. بیش تندرو گروهی زیرا کرد باور را

است.» آنها از دیگر یکی یا بزرگ خداي
باشد:«اما گفته سپس و باشد رفته فرو فکر به کمی جوان زن آن که بشنوم می توانم ١١٢

است.» راستین خداي همان آنها خداي که گفته اند من به می دانید
است.» حقیقی خداي این دخترم، گفت:«خوب، پاسخ در او

است.» زندگی و حیات صاحب آنجا، خداي که گفته اند من به آنها «اما
سادگی به شما چنانچه باشد، کرده نفوذ قلب در چیزي اگر می کنید، مالحظه ١١٣
مالحظه کرد. خواهد صحبت شما با خدا دهید، ادامه موردش] [در کردن صحبت به

شد.» خواهد عطا شما به ساعت همان در نکنید، فکر گفت خواهید آنچه «به می کنید؟
را خود مردم که است خدایی سرزمین آن خداي می گویند گفت:«آنها سپس ١١٤

می سازد.» متجلّی خویش قوم طریق از را خود و می آید فرود رو این از دارد، دوست
کن.» گوش نیست. چیزي «چنین

می شوم.» آنجا رهسپار کنید]. [صبر دقیقه یک می گویید؟ «چه
بیداري چنین در مبادا آورد. خواهی لعنت خودت با بروي آنجا به اگر «خوب ١١٥
این نباید تو نیستیم، موافق هم با قسمت این در ما می دانیم چنانکه زیرا کنی. شرکت

می کنید؟ مالحظه دهی.» انجام را کار
مجسمه، همین بود، مشغول بت این خدمت به مادربزرگم گفت:«می دانید، او ١١٦
حتی اینکه حال کردند، عبادت را مجسمه ها این قومم تمام مادرم، و مادربزرگم یا
تالوت که طومارهایی تعداد فقط… آنها ندادند. بروز خود از حیات ذّره اي اینها از یکی
ذّره یک پیداست ندارد، اهمیتی برایم می دهید انجام که دیگري کار هر و می کنید
برایم این… و است. زندگی همان این که گفته اند و نمی شود. نمایان آنها از حیات هم

است.» جالب
به اگر کن، نگاه گفت:«حال، که بشنوم را کشیش آن سخن می توانم خوب، بسیار ١١٧
اینجا پایه گذاران از تو می دانی گرفت… برخواهم بخوانم. مرتد را تو مجبورم بروي، آنجا
بروي، گروهی چنین میان اگر و برخورداري منزلتی و شأن از تو من… اگر و هستی.

می کنید؟ مالحظه می دهی.» دست از را خود اعتبار
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باشی!» نداشته چه باشی، داشته اعتبار چه «خوب،
بر ایستادگی توان مانعی هیچ می شود، کسی قلب وارد خدا که همین  می دانید، ١١٨
خواهد را کار این ترتیب خدا و می رسند آنجا به شرایطی هر تحت ندارد. راهش سر
زن، شوهر، باشد؛ چه که نیست مهم شود، ایجاد خدا براي تشنگی که هنگامی داد.

باشد. هرکه کشیش، واعظ، فرزند،
آید، پیش گفت:«هرچه شد، آماده ارجمند بانوي این که همین  می بینیم چنانکه ١١٩

می روم.» که من
خورد.» خواهد خط آنجا از نامت می خوانیم. مرتد را تو ما «اما ١٢٠

می روم.» من زیرا کنید حذف آنجا از مرا نام می توانید «خوب،
بهایی نیستیم حاضر ما از بسیاري که حالی در می پرداخت. بهایی باید او بنابراین ١٢١

بچسبیم. خود اعتقادات به می دهیم ترجیح بپردازیم.
این که بود دریافته او بود. خوانده را شریعت این طومارهاي بانو آن بی شک حال ١٢٢
خود خدا و بود شده عطا انسانی به سراسر الهی حکمت یا خدا همان و خداست ذات

بت. یک طریق از نه بود نمایانده انسان یک طریق از را
مذهب از نمونه  اي یا از… کاملی واقعه ي اصل یا تصویر بت پرستی این چقدر ١٢٣
شکلی به می گذارند، سجده به سر بت یک نزد بت پرستان آن چطور است، مسیحیت

می دهد. جواب آنها به بت آن که دارند باور که
الکش هرچند می دانستند، باران خداي را الك پشت آنها ناواهو. سرخ پوستان مانند ١٢٤
برمی دارند را الك پشت تهی الك آنها ساختند. بت یک آن از است، گرفته گل سراسر را
باران خداي که می کنند گمان خود صداي پژواك شنیدن با و می زنند فریاد آن داخل و

می دهد. پاسخ آنها به
تمثال که مافوق الطبیعی خداي نزد ما دارد! شگرفی تفاوت مسیحیت حال این با ١٢٥
تصویري الهی، تمثالی خود واقع به و می شویم پر او از و می افتیم سجده به نیست
و می کنیم کار می پرستیم که خدایی از زنده نمودي همچون می شویم، خدا از زنده
مغایر و مخالف دقیقًا می کند! اختیار بشر جنس از قالبی خدا واقع در می داریم. بر قدم
دیگري کسی یا قدیسان از یکی یا یوسف و مریم مقابل در مردم است؛ بت پرستی با
مالحظه چنانکه حال این با ولی می زنند. زانو می گذرد، درگذشتش از سال سالیان که
او و زنده وجودي بلکه بت؛ یک در نه و می آید فرود وجودي در روح القدس می کنید
زنده خداي هیکل «شما می کند. کار زنده وجودي طریق از بلکه بت یک طریق از نه

می کنید؟ مالحظه آیا هستید.»
انجام را کاري همان امشب او است، تغییرناپذیر خدا می بینیم که همان طور پس ١٢٦

بود. بخشیده را عطا آن سلیمان به خدا داد. انجام سلیمان روزگار در که می دهد
رو پیش در زیادي مسائل او می شد. آماده باید جوان بانوي آن که پیداست و ١٢٧
ایمانش راه سد چیز هیچ اما بود شده مواجه بسیاري موانع و موقعیت ها با او داشت.

نبود. بازدارنده اي عنصر هیچ او ایمان برابر در نبود.
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چیز همه و برسم آنجا به چنانچه شد. خواهم آنجا گفت:«رهسپار خود به او خوب ١٢٨
خود نزد را هدایا این تمام نباشد، درست اگر کرد. خواهم حمایت آن از باشد، درست

برمی گردانم.»
بله، است. درست می کرد. صحبت پنطیکاستی ها از برخی با باید او می دانید، ١٢٩
برنامه هاي آن از ولی می روید آنجا به بودن پنطیکاستی ادعاي با شما است. همین طور
می کنید؟ پشتیبانی می دهند، قرار تمسخر مورد را شما اعتقادات و باورها که رادیویی

می کنید؟ مالحظه کنند. پشتیبانی الهی برنامه هاي از که شماست جماعت بر
بار برداشته را دست این از چیزهایی و بخور انواع و طال و پول بانو آن پس ١٣٠

کرد. خود شتران
فرزندان که باشید داشته یاد به داشت. پیش در پرخطر سفري او گذشته، این از و ١٣١
بر که بود آسان راهزنان آن براي چقدر و بودند. راهزن آنها بودند، بیابان نشین اسماعیل
همه ي و شوند حمله ور داشت، نگهبان عنوان به خواجه چند تنها که جوان ملکه ي آن

کنند. تصاحب را گنج ها آن و بکشند را آنها
پروا خطري هیچ از هستید تشنه و گرسنه خدا براي که هنگامی می  دانید اما ١٣٢
ترتیبی همیشه خدا و برسید خدا به تا تالشید در نمی بینید. چیزي هیچ گویی ندارید،

شوید. نائل هدف این به شما که می دهد
به که داد ترتیب خدا و بود قلبی اش خواسته ي این برسد. آنجا به می خواست او ١٣٣

نمی هراسید. راه خطرات از بانو آن پس شود. نائل هدف آن
دیگران، گفته هاي به نمی کنید. فکر انتقاد به شما نمی کنید. فکر خطر به شما ١٣٤
به رسیدن شما هدف تنها باشد، گرسنه بسیار خدا براي شما قلب اگر نمی کنید. فکر
او می شوید! نائل آن به برسید. هدف آن به چطور که نمی کند تفاوتی بود. خواهد او

داشت. را هدف همان نیز
آنها راه طول در و برداشته خود با را طومارها تمام او که نیست شکی جاي حال و ١٣٥
مستقیم تابش آفریقا بزرگ صحراي زیرا می کردند سفر شبانه باید آنها می خواند. را

باالست. هوا دماي شدت به و دارد را سوزان آفتاب
می پیمود. درازي راه چه باید سلیمان حکمت دیدن براي او که کنید فکر این به ١٣٦
کمابیش آنجا تا مسافت که می بینید کنید، اندازه گیري خود نقشه ي در را مسیر این اگر
به را زمانی مدت چه باید او می دانید هیچ و بود. کیلومتر] ٤٨٠ [حدود مایل هزار سه
پیمود. را راه این شتري بر سوار بلکه کولردار کادیالك در نه او می داد؟ اختصاص سفر

برسد. آنجا به تا گذاشت زمان ماه سه یعنی روز نود و
حکم ایشان بر برخاسته، نسل این با گفت:«او عیسی که نیست شگفتی جاي پس ١٣٧
در نیستند حاضر ولی می کنند زندگی خیابان سمت آن مردم از برخی کرد.» خواهد
او که نیست شگفتی جاي پس آمین. است. درست بگذارند. پاي الهی امر تجلّی جاي
ما که حالی در خوب کرد. خواهد حکم ایشان بر و برخاسته نسل این با داوري روز در
در را امکانات آن خدا و برخورداریم دیگر امکانات و هواپیما قطار، کولردار، کادیالك از
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براي او نمی کنیم. برخورد ملکه] آن [مانند ما وجود این با ولی داده قرار ما دسترس
یعنی سلیمان از بزرگتر اینک هم که حالی در پیمود را راه آن سلیمان حکمت شنیدن

دارد! تأمل جاي این اینجاست! در خدا خداوند خود
رسیدن تا و می خواند را طومارها آن صحرا از گذر هنگام چگونه می بینیم سپس ١٣٨

کرد. پایداري و آورد تاب مقصد به
کنیزان همراه به و باشد شده بوده، که جایی هر یا کاخ صحن یا حیاط وارد بسا چه ١٣٩

باشد. کرده برپا روزگار آن مرسوم شکل به را خود سراپرده ي یا خیمه خواجگان، و
نواخته و-و ناقوس ها طنین از پس بامداد آن در که بیندیشیم این به فقط بیایید و ١٤٠
براي صندلی یک انتها آن و شده داخل او سرودخوانی آیین  برگزاري و شیپورها شدن
آمده گزارش ها نادرستی یا درستی از اطمینان کسب براي او باشد. کرده پیدا خود
هرچند بنشیند. دور آن آنجا نمی خواست ببیند. خود چشمان با می خواست او بود.
گفته هاي به نمی خواست روي به هیچ  ولی بود شنیده باره این در شگفت چیزهاي

ببیند. خود تا شد آن بر پس کند. بسنده دیگران
چیز گفت:«مگر کرد. صحبت نتنائیل با فیلپس که دیدیم خود دیشب درس در ١٤١
می کنم سعی لحظه اي براي از… می آید بیرون یا می آید؟» بیرون ناصره از خوبی

می آید؟» بیرون ناصره از خوبی چیز گفت:«مگر بیاورم. خاطر به را او خاستگاه
و بیا پس کنی. انتقاد و بمانی اینجا فقط مبادا ببین. و گفت:«بیا پاسخ در او ١٤٢

ببین.» خودت
و بیا بگیریم. پیش در را رویکردي چنین می توانستیم هم ما امشب کاش اي ١٤٣
را خود دیده هاي مقدس کتاب همین پرتو در و بردارید را خود مقدس کتاب ببین!
من به خود آنها زیرا کنید تفتیش را گفت:«کتب چنین عیسی کنید. راستی آزمایی
و است. کالم همان عیسی که می دهند] شهادت نکته این [بر می دهند.» شهادت
و کند پیدا زندگی حکم شما براي همین که پس است کالم همان مقدس نگاشته هاي

داد. خواهد شهادت او از یابد، تجلّی  شما بر
حکمت همانا که یهوه ذات با و را خوانده طومارها آن او که می بینیم اکنون و ١٤٤
قرار گوشه اي را خود هدایاي زد، باال را خود سراپرده ي وقتی و بود. شده آشنا است،
را داشت هرآنچه بود، حق اگر شود. روشن او بر گزارش ها نادرستی یا درستی تا داد

برمی گرداند. خود با را آنها بود، ناحق اگر می کرد. پیشکش
آن براي ما که رستگاري نقشه ي این اگر می کنم. فکر چیز همان به من امشب و ١٤٥
خود وقت خود، زندگی هستیم؛ آن مدیون را داریم هرآنچه باشد، حقیقت می جنگیم،
یک زیرا می گردیم حقیقت دنبال به پس نباشد، واقعی اگر را. خود دیگر چیز هر و
که ببینید و کنید تفتیش را کتب ابتدا رسید. خواهد سر به زودي به که داریم زندگی

است. سازگار مقدس نگاشته هاي با آیا
کرد می کنند، وارد تازه افراد آنچه مانند کاري جوان بانوي آن که می بینیم سپس ١٤٦
کشیش درآمدند. صدا به شیپورها سپس و نشست. صندلی یک روي بر انتها در یعنی
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چنین شاید شدند. فراخوانده دعا کارت هاي شد. آغاز جلسه نشست. و شد وارد سلیمان
خود چشمان با آنگاه سازم. برجسته را نکته اي دارم سعی ولی نباشد جالب توصیفی
نخستین که همین  کنم» درك را حکمت این ماهّیت گفت:«می خواهم دید. را مسئله
را موضوع آن او شد، آورده سلیمان نزد بود، که درخواستی هر یا رسید راه از بیمار

است.» راست سخن این گفت:«پس بانو آن پس کرد. بازگو
مرد آن گمانم به که:«می دانی، بتراشد خود براي دست این از بهانه اي نکوشید او ١٤٧

می کرد. رشد روز هر ایمانش و کرد باور شد. مشتاق او قلب می دهد.» انجام تله پاتی
نهفته رازهایی هم او دل  در فرارسید. سلیمان نزد به رفتن براي او نوبت سرانجام ١٤٨
او قلب در که:«چیزي گفت مقدس کتاب رفت، سلیمان پیشگاه به که هنگامی و بود.

باشد.» مانده پنهان سلیمان از که نبود
و ایستاد مردم برابر در نبود، اسرائیلی اینکه با کرد تجربه خود بانو آن هنگام آن ١٤٩
که مردمی باشند گفت:«مبارك هم ادامه در بود.» راست سراسر شنیدم گفت:«هرآنچه
در نفس آمین. می دهد.» رخ روزانه که هستند اموري شاهد روزه هر و هستند اینجا
در و می شد محقق دیگران مورد در آنچه دیدن با او بود. آمده بند سینه اش قفسه ي

آورد. ایمان خدا به بود، یافته تحقق هم خودش مورد
برخواهد نسل این با فرمود:«او عیسی که نیست عجیب و شگفت هیچ پس ١٥٠
باالتر حد در حتی کارها همان و شده حاضر راسًا [عیسی] خود اینکه با زیرا خاست.»
حاضر آنجا روزگار آن مردم می رساند، ظهور به قوي تري نشانه هاي و می داد انجام
برسان.» ظهور به آسمان از نشانه اي ما براي بده، نشان می گفتند:«خوب و می شدند
با داوري روز در بانو گفت:«آن او رو همین از هستند! کوردل چنین مردم که افسوس

کرد.» خواهد محکوم را ایشان و برخاسته نسل این
و انجیل اعالم از سال هزار دو گذر از پس که است گفتنی راستا همین در و ١٥١
روح القدس، عطایاي ظهور و واپسین روزگار این در مردم بر روح القدس آمدن فرود
توصیف این با پس است، شده داده وعده کلیسا در شگرف تشخیص این بازگشت
اعالم از سال هزار دو گذر از پس خویش، روزگار از غیر زمانی در بانو آن که هنگامی
روح القدس از عطایی تک نه و عطایا شاهد و بگیرد قرار کنونی روزگار متن در انجیل
هیچ سپرد. را خود زندگی او داشت؟ خواهد کنونی نسل به نسبت رویکردي چه باشد،

چرا؟ می دانید
کنم. دعا شما براي دارم-می خواهم قصد زیرا… برسانم پایان به را موعظه باید ١٥٢

می خواهیم…» ما بده. نشان ما به گفتند:«آیتی مردم کنید، توجه دوستان،
از یکی در و هستید چیزي پی در شما است. همین هم پنطیکاستی ها مشکل ١٥٣
که شگفتا می دهد، رخ شما کنار در درست اینکه با بود. خواهد دیر دیگر روزها همین

می مانید. باز بازشناختنش از
بازنشناختند. را او ایلیا، زمان در باشید، داشته یاد به
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چنین مقدس نگاشته هاي در بازنشناختند. را او تعمید دهنده، یحیی زمان در ١٥٤
را راه تا می فرستم خود روي پیش را خویش پیغام آور «من که بود شده توصیف

سازد.» مهیا
بیاید؟» باید ایلیا پرسیدند:«چرا و آمده مسیح نزد هم شاگردان و ١٥٥

درنیافتید.» را آن شما و است آمده داد:«او پاسخ او
ُمرد او که زمانی تا بود موعود مسیح همان عیسی که ندادند تشخیص آنها ١٥٦

شد. دفن و
یا… بود متعلق ایرنیوس که نمی دانستند آنها

مردم باشد. دریافتنی مردم همه ي براي موضوع تا می کنم عنوان را این ١٥٧
کاتولیک کلیساي کشتند. را او که زمانی تا بود خدا قدیس دارك ژان که نمی دانستند
براي و بود دیده رؤیایی او که دلیل این به سوزاند جادوگر یک عنوان به را دارك ژان
او کاتولیک کلیساي و بود. برگردانده زندگی به مرگ از را او و بود کرده دعا بیمار
خواب از آنها بعد، سال دویست و کرد. کباب و سوزاند را زن آن و خواند جادوگر را
[بقایاي] و کردند اساسی توبه یک آنها البته بود. قدیس یک او که دریافتند و برخاستند

بیهوده! کاري انداختند. رودخانه داخل و کشیده بیرون قبر از را کشیشان آن بدن
نشانه هاي با امر آن و دهد رخ هم ما میان در چیز همین بسا چه باشید، هوشیار اما ١٥٨
هم ما میان در غیره و علم فضاي در شده اثبات و مقدس کتاب در آمده الهی روشن
روزهاي این در پس بگذرد. ما چشمان مقابل از دریابیم را آن بی آنکه ولی بیاید فرود

کنید. پایداري شده، بیان وضوح به آن مشخصه هاي که واپسین
داده انجام که کارهایی براي را خدا همواره انسان است. نکرده تغییر آدمی ماهّیت ١٥٩
که کاري از شگفتا ولی می گوید سخن داد، خواهد انجام خدا که کارهایی از و می ستاید

است. چنین بشر ذات است. غافل می دهد انجام حال زمان در خدا
همان او بنگرید. می دهد، انجام اکنون او آنچه به همین طور و خدا به بیایید پس ١٦٠
که خدا یهوه همان است، همان ابداالباد تا و امروز دیروز، که می باشد مسیح عیسی
من؛ در پدر و هستم پدر در من که دانست خواهید روز آن «در بود. یافته تجلّی او در
قربانی برکت به و آمد انسانی بر آتش ستون قالب در خدا من.» در شما و شما در من
بر او ساخت، طاهر و پاك را ما که فرخنده خون آن برکت به انسان، آن حیات شدن
عدن به رسیدن براي را کلیسایی تا باشد، داشته مشارکت ما با دوباره تا آمد فرود ما

دهد. خروج تازه
چیزي چه بانو آن براي امر این کنید. حفظ را خود آرامش دقایقی براي حال چرا؟ ١٦١
او بود. راستین امري دیدن گرسنه ي قلبش اما بود مذهبی به معترف او داشت؟ بر در

بود. حقیقی امري پی در
داد. خواهد نشان شما به را آن خدا باشید، راستین امري دیدن گرسنه ي شما اگر ١٦٢

می یابید. را هستید دنبالش آنچه همواره شما
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لحظه چند من… که می دانید عزیزان شما می  اندازد، چیزي یاد به مرا موضوع این ١٦٣
می آورم یاد به می کردم. گفتگو دارند، حضور انتها آن که براون برادر خود دوست با پیش
[خواهر او به خدا گفتند. چنین براون برادر دارند، حضور همین جا براون خواهر که
می کردم! زندگی عزیزان آن کنار در یکسره خود خدمت اوایل در دهد. برکت براون]
براون خواهر دارند. عالقه شکار به هم ایشان هستند، واقعی برادري من براي براون برادر
هنوز آیا که پرسیدم ایشان از بودند. خریده برونینگ اتوماتیک تنفگ یک ایشان براي
استفاده به را ایشان روزها همین از یکی در دارم سعی گفتند:«بله.» ایشان دارند. را آن

بردارند. دست قدیمی کفگیر آن از دیگر و سازم متقاعد تنفگ از دیگري نوع از
شمال انتهاي در شمالی، جنگل هاي راهی شکار فصل هنگام کنید. دقت اکنون، ١٦٤
هدفم و است سفید ُدم گوزن سکونت گاه آنجا شدیم، ِمین و نیوهمپشایر در جایی
چابکدستی شکارچی او می رفتیم. آنجا به شکار براي خود همکار با بود. گوزن شکار
گم را او بود، بی مورد سراسر او درباره ي نگرانی داشت. سرخ پوستی رگه ي او بود،
هم از مکان ها آن در ما بود. خوبی شکارچی بود. استاد جهت یابی در زیرا نمی کردید
یکدیگر و می دیدیم بزرگ جنگل هاي و سفید کوه هاي در را یکدیگر باز و می شدیم جدا
شکار بلکه هستند خود راه دنبال پیوسته که نبودیم شکارچیانی از ما می کردیم. پیدا را

داشتم. دوست را بِرت با رفتن شکار می کردیم.
مردي بودم. دیده که انسانی بدجنس ترین ولی بود فوق العاده شکارچی یک او ١٦٥
معناي به بود، شریر او-او-او و داشت مارمولک مانند چشمانی بود. بی رحم بود. سنگدل
دوست همیشه سازد، خاطر آزرده مرا اینکه خاطر به تنها او بود. بدجنس کلمه واقعی
گوزن ها بچه او کند. خراب مرا حال فقط تا کند شلیک جوان گوزن هاي بچه به داشت

نمی کشی؟» خجالت کار این از می گفتم:«بِرت، او به من و می کشت را
شما می شود، چنین هستم واعظان شما کنار در می داد:«هرگاه پاسخ او و ١٦٦

هستید.» بزدل
است.» سنگدلی این نیست. بزدلی این می گفتم:«بِرت، من

وجود به اشکالی باشد، داشته سنی چه و جنسیتی چه حیوان آن اینکه خوب، ١٦٧
را آن و بروید بکشید، را گوزن بچه می توانید شما می گوید قانون چنانچه نمی آورد.
تهیه خدا براي خوراکی آن از و کرد قربانی را گوساله اي ابراهیم خوب، کنید. شکار

نداشت. وجود گوزن بچه کشتن در اشکالی هیچ کرد.
رها همان جا و بکشید را آنها اینکه اما نداشت اشکالی گوزن بچه یک کشتن پس ١٦٨
این و بودم بیزار کار این از و است. کشتار و قتل کار این بود، شرورانه کاري کنید،
دوست را تو من هستی، من دوست تو می گفتم:«بِرت، می کردم. گوشزد او به را مسئله
یک خوب، تیرانداز یک هستی، قهاري شلیک گر تو هستی. خوبی شکارچی تو دارم،

ظالمی.» تو-تو-تو ولی-اما دارم دوست را می گفتم:«تو تک  تیرانداز.»
می شدي.» خوبی شکارچی نبودي، واعظ اگر بیلی، می داد:«واي، پاسخ او و ١٦٩
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باشی.» داشته انسانی رفتاري مورد این در باید بِرت، کن، گفتم:«گوش من و ١٧٠
است.» نادرست کار گفتم:«این

حد از پیش گفت:«تو او بودم. شکاربان سال سال هاي می دانید گفت:«تو…» او ١٧١
بودي.» زیست محیط محافظ

نیست.» چنین عنوان هیچ به گفتم:«نه،
چندین بود. گذشته کمی فصلش از رفتم. آنجا به شکار براي روزي سرانجام و ١٧٢
بود، آمده برف سانتیمتر] پانزده [حدود اینچ شش حدود و بودم. کرده برگزار جلسه
دارم، تو براي جدیدي چیز گفت:«بیلی، او و دیدم را بِرت و حسابی. و درست برف یک

چه.» گفتی اگر
چیزي؟» پرسیدم:«چه

خدمت دمید. کوچک سوت آن در و آورد بیرون را کوچکی سوت خود لباس از او ١٧٣
صدا را خود مادر که می  ماند گوزنی بچه صداي به سراسر آن صداي بگویم، عزیزان شما

نمی زد. مو بچه گوزن ها ناله  هاي و آهو بچه صداي با قولی به می زد،
کنی؟» استفاده آن از می خواهی نکند گفتم:«بِرت، و ١٧٤

کن.» جمع را خودت گفت:«واعظ، او
بطري یک و برمی داشتیم ساندویچی معموًال رفتیم. شکار به هم با بعد روز و ١٧٥
در آنجا در بله، شویم. گرم می شد باعث می دانید و دارد شکر داخلش زیرا داغ شکالت

ما… پس است. طاقت فرسا سرما سال، از فصل آن
یاد هودینی از می شود، شلیک گلوله چند همین که و بود. فرارسیده فصلش ١٧٦
که دنیاست شعبده بازان بزرگترین از یکی [هودینی بود فرار متخصص که می کنید
ولی تألیف.] می باشد-گروه فیلم ها در فرارش نقش هاي خاطر به وي معروفیت عمده
خارج دیدرس از بی درنگ آنها زیرا نبود. بیش آماتوري گوزن ها آن با مقایسه در او
غذا مهتاب، زیر شبانگاه و می خزیدند چیزهایی چنین یا بوته ها زیر شتاب با می شدند،
می مردند. گرسنگی از آمدن بیرون از قبل نمی کردند، چنین اگر خوب، می خوردند.
مردم فصل، آن سراسر در و شد. خواهند کشته بیایند بیرون اگر که می دانستند آنها

می پرداختند. شکار به هفته چندین براي
برت نیمروز نزدیک ندیدیم. آنها از ردپایی ولی رفتیم راه یکسره بامدادان ما و ١٧٧
دو به و شدیم جدا هم از آنگاه می رفتیم، باال قله سوي به ما می کرد. حرکت من جلوي
یک اگر بود. شب ده یا نُه ساعت شاید برگشتیم، کمپ به شب آن و رفتیم مختلف راه
آن حمل براي و آمده نفر دو هر بعد روز و می کردیم آویزان را آن بودیم کشته گوزن
جدا یکدیگر از باید که جایی به رسیدن براي همچنان ما پس می کردیم. کمک هم به

بودیم. نرفته فراتر جنگل مرز از هنوز و می رفتیم پیش می شدیم،
برف ارتفاع کوه باالي در شد. خم بِرت ظهر، دوازده یا نیم و یازده ساعت حدود و ١٧٨
جستجوي… در او که کردم گمان من و بود شده خم شکلی به او و می شد. بیشتر داشت
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شاید کردم فکر و برد فرو خود وسایل میان در را خود دست او و بود. حرفی کم شخص
گفتم:«خوب، خود به شدم. خوردن سرگرم هم من پس بردارد را ناهارش می خواهد
از من و رفت خواهد راه این از او و می شویم جدا هم از اینجا ما خورد. خواهیم ناهار

رفت.» خواهم دیگر راه
به ما که بود بازي فضاي کمتر، یا تاالر این برابر دو محدوده ي در نشست. او و ١٧٩
بر آنجا او بودیم. ندیده ردپایی کوچک ترین صبح آن تمام می گوییم. چمن پارك آن
خود دست شکل این به نشست. درخت چند کنار می ماند، برفی نیمکت به که چیزي
ساندویچ یا گرم نوشیدنی بطري می خواست گویی برد فرو خویش وسایل میان در را
سراغ نیز من و کشید. بیرون خود وسایل میان از چیزي ترتیب بدین و بردارد، را خود
چشمان آن با و آورد. بیرون را خود کوچک سوت همان جا ولی رفتم. خود خوراکی

انداخت. نگاهی من به مارمولکی اش
عالی چقدر که ببیند می توانست کرد، فوت سوت آن در و دمید. سوت آن در و ١٨٠
کمال در زد، سوت او وقتی می داد. صدا گوزن بچه ناله ي مانند درست می کند، کار
ماده، گوزن یک شد. پیدا مادر بزرگ گوزن یک باز، فضاي آن کنار درست شگفتی،
به او و هستند. باال به رو که گوش هایی و قهوه اي بزرگ چشمان با زیبا بسیار حیوانی
نگاه من به شکل آن به کرد. تمسخرآمیز خنده اي و شکل این به انداخت، نگاهی من

کرد.» نخواهی را کار آن تو گفتم:«بِرت، گذاشت. جایش سر را سوت و کرد
زد. سوت خفیف و آرام بسیار باز او دیدم… من و گفت:«هیس.» ١٨١

مگر می نمود. غیرعادي ماده گوزن آن براي وضعیتی چنین پیداست چنانکه و ١٨٢
آمده بیرون چرا ولی خیر. بیاید؟ بیرون یازده ساعت یعنی روز از ساعت آن در می شد
او به بوته پشت از کشید. باال را خود سر گوزن بود. خطر در بچه اش گویی چون بود؟

می کردم. نگاه
برداشت، جلو به گام سه یا دو ماده گوزن آن درآورد. صدا به را سوت باز او و ١٨٣

می آمد. باز فضاي آن سمت به درست
اما آقا. خیر، کند. چنان نمی خواست مادر گوزن آن آقا، بله، بود. غیرعادي سراسر ١٨٤

بود. خطر در بچه اش بود؟ چه صدا آن
سمت به خود، بزرگ گوش هاي آن با و برداشت چند قدمی جلو سوي به باز ١٨٥
را گلوله که دیدم گفتم:«خدایا.» خود به کرد. نگاهی من به بِرت و چرخید. دیگري

کشید. عقب را گلنگدن و گذاشت ٣٠-٦٠ کالیبر تفنگ خشاب توي
نشانه ماده گوزن قلب روي بر سرراست و کرد نگاه تنفگ مگسک از و برخاست ١٨٦
شد. شکارچی متوجه گوزن ماده آن کرد، بلند را خود تفنگ که هنگامی و رفت.

برگشت. و
درآورد. صدا به را سوت باز او اما

زیرا چرا؟ نکرد. فرار اما می گریخت. باید گوزن عادي حالت در می دانید، چنانچه ١٨٧
در بچه اش داشت. مادارانه ذات او بود، وجودش در چیزي نمی کرد. بازي نقش بود. مادر
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نمی ترسید. اما شد خواهد تمام زندگی اش قیمت به می دانست اینکه وجود با بود. خطر
بود. مادر بود. اصیل زندگی اش نمی کرد. بازي مادري نقش بود. مادر

بود. تک تیرانداز مرد آن بود، کشیده را خود تنفگ شکارچی که شدم متوجه و ١٨٨
مرد گفتم:«این خود به نداشتم. را صحنه اي چنین دیدن تحمل برگرداندم. را خود سر
می تپد خود بچه ي براي که وفادار و عزیز قلبی یعنی قلب این می تواند چطور سختدل
گلوله  ي آن که می دانستم کند؟» شلیک او قلب به می تواند چگونه بگیرد؟ نشانه را
فاصله این از گرم] یازده [حدوداً گریِن هشتاد و صد معدل وزن با شکل قارچی بزرگ
کند؟» کاري چنین می تواند چطور گفتم:«او خود به کند. متالشی را او قلب می تواند

برگردانم. صحنه آن از را نگاهم تا برگشتم و
بی رحم می تواند چقدر مرد این آسمانی، گفتم:«پدر کردن. دعا به کردم شروع و ١٨٩
او است. اصیل او نکرد. اجرا نمایش او می شود. کشیده بی اختیار عزیز مادر آن باشد؟
است. افتاده تکاپو به خود بچه ي کردن پیدا براي پس کردند صدایش است. مادر یک
می کردم، دعا خود فکر در است.» خطر در بچه اش شود، تمام جانش قیمت به گرچه
این به بودم. تفنگ ضربه ي و افتادن گلوله، شلیک صداي شنیدن منتظر لحظه هر

می کردم. دعا و بودم ایستاده آنجا شکل
برگشتم و کردم. صبر لحظه اي براي نشد. شلیک تفنگ آن کردم. صبر کردم، صبر ١٩٠
او به دارد. نگه را تفنگ نمی توانست دیگر بود. کرده شکل این به را خود او ببینم، تا

کردم. نگاه
گونه اش مارمولک  چشمان بود. کرده تغییر احساسش نگریست. من به مرد آن ١٩١
انداخت. زمین روي بر را تفنگ بود. روان گونه هایش روي بر اشک بود. شده دگرگون
صحبت آن از که عیسایی آن به مرا دهم. ادامه چنین نمی توانم دیگر گفت:«بیلی،

کن.» هدایت می کنی،
عیسی به را بی رحم و سختدل مرد آن برف، تپه  آن در ظهر، از بعد روز آن ١٩٢
بلکه نبود جعلی که چیزي بود، شده مواجه اصیل امري با او چرا؟ کردم. هدایت مسیح

بود. اصیل امري
امري بلکه نباشد جعلی که چیزي است، راستین امري طلب در گرسنه دنیاي این ١٩٣
مادر، اي شما باشد. مقدس کتاب از برخاسته که باشد، شده متولد خدا از و باشد اصیل
قلب در را مسیح عیسی عصرگاه این در که نمی خواهید مگر مسیحیان، شما برادر، اي
از کاري انجام به را شما و فراگیرد را شما قلب سراسر روح القدس و باشید، داشته خود
نمی خواهید مگر دهد؟ سوق داد، انجام خود فرزند براي مادر گوزن آن که کاري جنس
[در] که… باشید بهره مند رستگاري همان از نمی خواهید مگر باشید؟ مسیحیانی چنین
مهري باشد، شما قلب در خدا محبت تنها و نشود] [یافت دیگر چیز هر یا مرگ شما…

داشت؟ خود فرزند به نسبت مادر گوزن آن که مهري آن چون
به پیوستن راه از نمی توان است. شدنی امري چنین صورت یک در تنها حال ١٩٤
نائل جایگاه آن به دفتر یک در خود نام ثبت راه از نمی توان یافت. دست آن به کلیسا
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یک به ایماندارنما فردي از را شما باید باشد. اصیل باید باشد. راستین چیزي باید شد.
کند. تبدیل اصیل مسیحی

گمان آیا است؟ تصّورپذیر شگرفی مهر چنین شما نظر به بپرسید:«آیا بسا چه ١٩٥
باشد؟» داشته دوست مرا می تواند او می کنید

نمی توانم هرگز من اما کند فراموش را خود شیرخواره ي می تواند گفت:«مادر او ١٩٦
است.» شده حک من دستان بر شما نام کنم. فراموش را شما

را خود خیمه ي ساخت، مکشوف را خود و-و-و آمد زمین به انسانی هیئت در خدا ١٩٧
شود. نفرین و شرمساري متحمل که باشد درآمد انسان قالب به بودن خدا یهوه از گشود
آبشخور در آنجا کود، از توده اي روي بر آبشخور، در کوچک کسوت آن در خداي یهوه
مرگی حمل براي انسانی بدن در زمین و آسمان ها آفریننده ي پروردگار، می کرد. گریه
مسیحی یک تا سازد آزاد را شما تا شد حاضر می آورد، بار به شما-شما گناهان که
چنین می توانید چگونه ماده. گوزن آن مادري رتبه از برتر بیانی به باشید، راستین
بسنده همین و کرد. مکتوب را خود کالم او آن، بر افزون و کنید؟ رد را بی قیاس مهري
خوب بسیار که… است این درست بلکه دهید، قرار مالك مرا سخن نمی توانید می کند.
عطایا انسان به و کرد صعود باال به نمی کند. صدق او درباره ي مسئله این ولی می شد
از تا کرد چنین او خداست، همان از سخن و بازگشت، روح القدس هیئت در بخشید.

بگشاید. را شما قلب خونی کّفاره ي راه
از یک هیچ پیداست است.» کامل آسمان در شما پدر که همان طور باشید «کامل ١٩٨
شایسته خود خودي به من نمی کنم. نگاه هستم آنچه به ولی باشد. چنین نمی تواند ما
هستم، آنچه به پس است؟ سزاوار و شایسته کسی چه نیستید. شایسته شما نیستم.
من قربانی او می نگریم. او به می نگرم. او ماهّیت به است، او آنچه به بلکه نمی کنم نگاه
چنانچه بایستم. اینجا خادم یک عنوان به تا نیستم شایسته عنوان هیچ به من است.
شما درباره ي مطلب همین و آورد درخواهم سر جهنم از دهم، قرار مالك را خود لیاقت

نمی کنیم. نگاه هستیم آنچه به ما پس می کند. صدق نیز
رداي نمی توانم بخوانم. را] [او نتوانستم برنمی آید. دستم از کار می گویید:«این ١٩٩

برنمی آید.» دستم از کار این کنم. لمس را خدا
رستگاري که باشد شوید، توانا که باشد ُمرد، او داد؟ رخ چه ببینید می توانید! شما ٢٠٠
به دعا در و باشید چنین این که دارید دوست آیا است. اصیل امري این شود. میسر شما

می خواهم.» برانهام، بگویید:«برادر و کنید بلند را خود دست پس شوید؟ آورده یاد
کنیم. خم را خود سرهاي بیایید

بیایید. آرامی و فروتنی در اکنون هم کرده اید، خم را خود سرهاي که حالی در ٢٠١
کتاب چنانکه اما نداریم. هم قربانگاهی نداریم. قربانگاه به فراخوانی براي فضایی اینجا
از قربانگاه به فراخوانی گرفتند.» تعمید آوردند، ایمان که آنانی گفت:«همه ي مقدس
رسوالن، و ما خداوند روزگار در اما است. پسندیده کاري که شد باب متدیست ها عصر
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خواهر، یافته اید.» نجات ایمان به فیض، راه «از شما داشتند.» ایمان حیات آن «به آنها
نداشته اید! تجربه اي چنین امشب شما مگر برادر،

از پیروي به بپذیرید تا نشده اید مستفیض کافی اندازه ي به امشب مگر خانم ها، ٢٠٢
آرایش و شلوارك کردن تن بر خود، موهاي کردن کوتاه از باید مقدس، کتاب آموزه ي
پیرو که دریافته اید نیافته اید! را فیض این خود قلب در امشب مگر کنید! پرهیز کردن
من بگویید:«خوب، بسا چه نمی کند. تغییر خدا است. درست هنجار این مقدس کتاب

است. گناه از بدتر عذر این می پوشم.» شلوار من نمی پوشم. شلوارك
است.» مکروه خدا نزد باشد، داشته مردانه پوشش زنی گفت:«چنانچه خدا ٢٠٣

زنانی به چشم چرانی از و نکنید نگاه حیوانات چون نمی توانید که آقایانی شما و ٢٠٤
مردانی شما بکشید. دست هستند، کنونی عصر بت هاي و دارند غیراخالقی پوشش که
فرزند و همسر تا نبرده اید بهره اي راستین فیض از کافی مقدار به خود قلب در که
شما قلب در خدا محبت دهید، سوق ناشایست کارهایی چنین از دوري به را خود
همچنان شما نمی شوید. خوانده خدا پسران عنوان… هیچ به شما است، نیانداخته لنگر
نمی تواند فرموده، امر خدا آنچه برخالف که هستید مردي می برید، سر به سدوم در

کند. اداره را خود خانواده ي
اینکه وجود با که مردانی شما و کرده اید! ازدواج بار سه یا دو که شماسان شما و ٢٠٥
شما می کوشید! ایمان به اعتراف ظاهر حفظ در باز می شوید جدا خود همسران از
کرده اید! مخفی کلیسا پوشش در را خود که شمایی کرده اید! عبور سو آن از که زنانی
اگر نباشد؛ یا باشد مسیحی اینکه ندارند، کناري همسایه ي کار به کاري شما فرقه هاي

باد! شما بر شرم داشت. نخواهید کارش به کاري نباشد، شما گروه جزو
نزد آرامی به اکنون که باشد شود. متجلّی شما بر راستی به امشب خدا که باشد ٢٠٦
خدمت را تو بعد به امشب از ببخش. گناهانم خاطر به مرا بگویید:«خداوندا، آمده، او

کرد.» خواهم
ستاره ي تماشاي براي که بسته اید دل تلویزیون برنامه هاي به چنان که شما ٢٠٧
می کنند پخش که دیگري چیزهاي یا داریم دوست را سوسی ما چون سینما غیراخالقی
دعاي براي کلیسا] [به آمدن جاي به شب ها چهارشنبه که شما می مانید، خانه در
قلب از خدا محبت می شوید، تلویزیون تماشاي سرگرم و می مانید خانه در گروهی،
کلیسا در خود عضویت به باز رفتاري چنین وجود با که شگفتا است. بربسته رخت شما
سمت به و کرده دور مسائل آن از را شما خدا محبت ناخواه خواه می کنید؟ پافشاري
و آیید هم گرد که باشد داد، خواهد سوق خواهرانتان و برادران سمت به کلیسایتان،
این اینک هم و دهید. گوش خود شبان موعظه ي به و بنشینید آسمانی جاي هاي در
چنین هنوز چنانچه و است. پایان به رو جلسه  این بیانی به یا بیداري براي گردهمایی

بردارد. را آنها خدا تا کنیم دعا هم با اکنون بیایید هست، شما قلب در چیزهایی
خداوندا می آییم، تائب قلب هاي با می آییم، الزام در و فروتنی با ما عیسی، خداوند ٢٠٨
که تو محبت قوانین از ما ورزیده ایم. تخلف تو الهی قوانین به نسبت ما خطاکاریم. ما
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است نمانده مصون بحران این از نیز خود کلیسا کرده ایم. عدول شد، ما نجات باعث
است کرده دست این از مواردي و بناها ساخت برنامه هاي اجراي به موظف را خود زیرا
در بار دو یا یک صورت به دعا جلسات برگزاري و روح القدس به نسبت که حالی در
باشد. ما فکر و قلب ها در مستمر طور به باید این اینکه حال است، شده غافل هفته

ببخش. را ما خداوندا،
تاّم انجیل اعالم از و می ایستند منبر پشت که ببخش را ما خادمان خداوندا، ٢٠٩
بسیاري است. شده سدوم سراسر دنیا آنها… از بسیاري امروزه چگونه دارند. شرم مسیح
کاري دفتر و کلیسا ساختمان به خود سخنان تنظیم براي فردا یا امشب خادمان از
اخراج ترس از اما گناهان دیدن وجود با آنها می شوند، روبرو خدا کالم با و می روند  خود
را آنها شماسان شوراي پیداست چنانکه دارند. واهمه آن مورد در صحبت از تکفیر و
آنها که حالی در شد، خواهند اخراج شده داده ارجاع کل مقر به کرد، خواهد احضار
از سخن دوباره و باز اینجا می کردند. موعظه گناه مقابل در باید که می دانستند خود
در را الزم شجاعت آن مردان اما می رنجاند.» را او عادل جان سدوم «گناهان است، لوط

نیستند. دلیر کافی اندازه ي به ایستادگی براي لوط همانند درست نمی بینند. خود
پولس مانند که باشد ببخشی. چیزهایی چنین خاطر به را ما تا می کنم دعا خدایا، ٢١٠
کوتاهی خدا اراده ي تمامی به شما نمودن اعالم از که گفت:«زیرا روزي که باشیم

ببخش. را ما همگی پدر، اي نکردم.»
آن و داد رخ کوه آن باالي بر که نوامبر سرد روز آن کوتاه ساده ي اتفاق آن مانند ٢١١
جلو مادر گوزن یک زیرا است امین مسیحی یک کلیسا، شماس عنوان به امشب مرد
فریاد سنگ ها کنند، اختیار سکوت آنها گفتی:«اگر تو داد. نشان اصیل حرکتی و آمد

آورد.» برخواهند
که فرمایی عطا ما به اصیل و راستین چیزي امشب تو که می کنم دعا پدر، اي ٢١٢
ما میان در امشب او که بدانیم دهد اجازه تا کند، جلب مسیح سمت به را ما توجه

است. حاضر
ببخش. را آنها خداوندا، شده اند. برافراشته دست صدها بله توبه گر، دست هاي اینک ٢١٣
انسانی «هیچ فرمودي، تو که را مقدسی نگاشته ي آن می آورم یادت به اکنون خداوندا،
دستان می توانند چطور آنها باشد.» فراخوانده را او ابتدا پدر آنکه جز آمد نخواهد من نزد
دستان عزیزان آن که هنگامی باشی؟ فرانخوانده را آنها تو بی آنکه کنند بلند را خود
پایین را آنها دستان زمین گرانش می کنند. نقض را علمی قوانین برمی افرازند، را خود
خطا در می کند:«تو زمزمه آنها در که الهی روح آن و آنهاست در روحی اما می دارد نگه
دستان آنها و می کشد چالش به را گرانش قوانین این و برافراز.» را خود دستان هستی.

کن.» رحم من بر می گویند:«خدایا و کرده بلند خالق سوي به را خود
را آنها من آمد. خواهند من نزد است، داده من به پدر که آنانی گفت:«تمام او و ٢١٤
خواهم را آنها واپسین روز در و داد خواهم ابدي حیات آنها به من کرد. نخواهم بیرون
باشد، داشته ایمان من فرستاده ي به و بشنود مرا کالم فرمودي:«هرکه تو برخیزانید.»
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به مرگ از بلکه ایستاد نخواهد داوري در هرگز و شد خواهد برخوردار ابدي حیات از
است.» گشته منتقل حیات

وفادار و امین اعضاي تا خدا، ملکوت به … تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي ٢١٥
اعضایی با کند، رشد خادمان این کلیساهاي  که باشد و آورد. پدید را مسیح بدن
دعا هرکه براي تا ده برکت مرا برادران می شوند. متولد نو از خدا پادشاهی در که
بر بلکه نیفتد سنگی و سخت زمین بر می کنند وعظ که انجیلی و یابد شفا می کنند،

نرم. قلب هاي
بهر از تو آید. زمین بر زودي به خدا ملکوت که باشد کن، عطا را این خداوندا ٢١٦
پیش کرد، خواهد ترك را خود قدس جایگاه بّره روزي آمد. خواهی خود نمایندگان
شد گناه مرتکب انسان که هنگامی بگیرد. آن اصلی صاحب دست از را کتاب تا می آید
رفته دست از سراسر حیات انسان؛ شد. بازگردانده اصلی اش صاحب به زندگی دفتر و
پیش به بّره اي اما نبود. شایسته دیگر زمین بر چه و آسمان در چه انسانی هیچ و بود
رستگاري کتاب و آمد جلو بود، شده ذبح عالم بنیاد از پیش که خونین بّره اي آمد،
که نامی هر باشد شود. یافت آن در من نام که باشد خدایا، گشود. را آن و گرفت را
شده فدیه رستگاري، عظیم نقشه ي در این خداوندا، باشد، شده ثبت آن در اینجاست

کن. عطا را این پدر، است.
عزیزانی چنانچه و می سپارم. تو به را آن می کنیم. تو تقدیم را آنها اکنون و ٢١٧
و بیایند جلو که باشد نگرفته اند، مسیحی درست تعمید کنون تا که هستند اینجا
جهت به و کنند اعتراف خود خطاهاي به آمده، رسوالن اعمال در آنچه از پیروي به
پدر، شوند. پر روح القدس از و گیرند تعمید مسیح عیسی نام در گناهانشان بخشش

فرما. عطا را این
می آییم، پیشگاهت به اعظم نام آن در فروتنانه که حالی در می کنیم تمّنا پدر، اي ٢١٨
ما مسیح، عیسی یعنی شد نامیده آن به زمین و آسمان ها تمام که شایسته اي نام در

آمین. بشنوي. را
است، لبریز خون زان که است چشمه اي
عمانوئیل؛ رگ هاي از شده جاري خوِن ِز

غوطه خوران، سیالب در گنهکاران
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از
می گردند، فارغ گناه و جرم لکه هاي از
می گردند؛ فارغ گناه و جرم لکه هاي از

غوطه خوران، سیالب در گنهکاران
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از

نیستند؟ شگفت انگیز مگر می دهیم. ادامه ندارید؟ دوست را قدیمی سرود این مگر ٢١٩
تمام نظرم به دارم. دوست بسیار را آنها من شده اند. نوشته روح القدس هدایت با آنها
خون آن مورد در که قدیمی سرودهاي این من ولی هستند زیبا بسیار یوبیل سرودهاي
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که ساده اي سبک به دیگر، شکلی به را این بیایید دارم. دوست را هستند ایمان و الهی
بخوانیم. می خواندیم، تپه آن در پیش سال ها

فرصتش) (آخرین بود شادمان صلیب باالي دزد آن
خود؛ [مرگ] روز در چشمه دیدِن بهر از

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

بخوانیم. مسیح براي را این آرامی به و بسته را خود چشمان بیایید ٢٢٠

بود شادمان صلیب باالي دزد آن
خود؛ [مرگ] روز در چشمه دیدِن بهر از

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

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

وجود تمام خدا، حضور شیرین حس حس، آن برکت به که نمی کنید احساس آیا ٢٢١
به عیسی مسیح در اینک هم هستید. خدا پسران شما «حال است؟ شده احیا شما
بخشیده ما به زمین و آسمان ها اختیارات، تمام شده ایم.» برده باال آسمان جاي هاي

کرده اید؟ فکر موضوع این به حال به تا آیا است. شده
داري؟» قدرت می گوید:«آیا کسی

دارم.» اختیار ولی «خیر
گرامی دوست این می ایستد، خیابان در اینجا که عزیزي پلیس آن مانند درست ٢٢٢
پوند صد کمابیش آن و کشیده پایین گوش هایش تا را آن که دارد سر بر کالهی
خودرو هاي چنانچه و است. شده نصب آن روي آرم یک و دارد، وزن کیلو] ٤٥ [حدود
در کیلومتر ١٦٠ [حدود ساعت در مایل صد به آنها سرعت و بیایند جاده به بسیار
پیداست دارد. بخار اسب پانصد یا چهارصد معادل قدرتی آنها از یک هر برسد، ساعت]
باال را خود دست که بس همین اما سازد. متوقف را آنها از یکی نمی تواند پلیس که
که است چنین این است. شده محول او به اختیاراتی دارد، اقتدار او بله. بله، بََرد
از سخن بلکه نیست. پلیس قدرت از سخن هیچ اینجا در می کشند. جیغ ترمزها آن

اوست. اقتدار
می کشد. جیغ شیطان رو همین از شده ایم. اقتدار صاحب مسیح عیسی توسط ما و ٢٢٣
هستیم، اقتدار صاحب چون بلکه داریم قدرت اینکه خاطر به نه می کنید؟ مالحظه
همین جاست. خداست اقتدار همانا که روح القدس است. شده محول ما به اختیاراتی
امروز دیروز، مسیح «عیسی داد.» خواهید انجام نیز شما می دهم انجام من که «کارهایی

دارم. ایمان او به من است.» همان ابداالباد تا و
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نگرانی هاي از فراتر مسیح، پیشگاه در نشسته ایم، آسمانی جاي هاي در ما اکنون ٢٢٤
پنطیکاست بسا چه دهد؟ رخ می تواند چه امشب پس نهاده ایم. پا ایمان قلمرو به دنیوي،
اینجا اموري همان همین جا، در شبانگاهی، جلسه ي این در بسا چه بیفتد. اتفاق دیگري

است. درست داد. رخ ٢ باب اعمال در که دهد رخ
بگذاریم! کنار را خود سخت دلی می توانستیم کاش اي دارد. حضور اینجا مسیح ٢٢٥
باشد. که داد وعده او ماست؟ میان در مسیح آیا دارد؟ حقیقت آیا است؟ ما با او آیا
داد. انجام که کارهایی راه از بلکه ظاهر راه از نه بازشناخت؟ را مسیح می توان چگونه

کرد. خواهد چنین که گفت او و اوست وعده ي این
اي مکان… این ترك هنگام که است این دعایم فرما، یاري را ما امشب خدایا، ٢٢٦
غایت به چیزي می کنم دعا می گویم. شما به را این است باز چشمانم که حالی در مردم
هم شما آنگاه رساند، انجام به محسوس بس کاري خدا امشب که باشد ببینید، ملموس
دل گفت:«آیا خواهید می آمدند، عموآس از که آنانی همچون خانه، به بازگشت هنگام

بودند… آنها کنید، مالحظه نمی سوخت؟» ما درون در
که بود شده پیچیده سخن این جا همه بود، شده دفن و ُمرده شده، مصلوب عیسی ٢٢٧
بازنشناختند. را او آنها ولی بود رفته راه آنها با روز سراسر او و است برخاسته دوباره او
او از اینجا به آمدن راه در او درنیافتند. را آن آنها است، رفته راه مردم از بسیاري با او
است مسیح بله داد، شفا را شما کودك که است همان او کرد، محافظت حادثه  برابر در

بازنشناخته اید. را او باز شاید ولی
بستند را در آنها بود، دوستش و کلئوپاس با عموآس در مسیح شامگاه یک در اما ٢٢٨
پس داد. انجام باز را بود داده انجام خود شدن مصلوب از پیش که کاري همان او و
براي تا رفتند بی درنگ آنها است. فرموده رستاخیز که اوست خود این که دریافتند آنها

کنند. بازگو دیگران
آنچه جنس از کاري دهد، انجام ما براي کاري مسیح شامگاه همین در که باشد ٢٢٩
عموآس از خروج هنگام هم ما بسا چه و بود داده انجام خویش شدن مصلوب از پیش
را راستین و ملموس امري که باشد می سوخت.» ما درون در بگوییم:«دل دیگران به
با که آشنا آموزه ي همان بلکه دست این از چیزي یا دینی نوآوري یک نه ببینیم،

می یابد. نمود خدا نیروي
باال دیگر نفر چند و معلول خانمی داشتم، دعا صف فراخوانی دیشب جلسه ي در ٢٣٠
اندك براي می خواهیم ما شد؛ برگزار ابتدایی شهادت هایی! چه یافتند. شفا و آمدند
می توانستم آنجا، نمی کند. کفایت شما شناخت براي زمان این و باشیم اینجا زمانی
به کردم سعی پس می خواند.» را آنها می گفتند:«ذهن که دریابم را افرادي احساس

نیست. کار در ذهن خوانی که دهم نشان آنها به تا کنم پشت جماعت
دست من که را زمانی دارید یاد به آرکانزاس در اینجا قدیمی ها شما از بسیاري ٢٣١
تو اگر شد، خواهد واقع چنین گفت:«سپس من به چطور خدا و می گرفتم را افراد
همه ي می آورید، یاد به را آن آیا شد.» خواهی آگاه آنها قلب  راز تمام از باشی صادق
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سراسر در جا همه او که کارهایی و تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت شما؟
داد! انجام دنیا

رخ آنچه او جایی که کنید دقت نکنید. فراموش را گذشته ي ماه الیف نشریه ي و ٢٣٢
در همین جا که شاهدانی داشتند، حضور عزیزانی آنجا و بود کرده اِخبار را داد خواهد
آنها است. ناآگاه آن چیستی از هم دانش جهان هستند. حاضر شامگاهی جلسه ي این

هستند. شگفتی و تعجب در شده، امکان پذیر چیزي چنین چگونه  اینکه از
مقدس کتاب در کنم. استناد دیگر نگاشته اي به می خواهم امشب بنگرید، اینک، ٢٣٣
ما ضعف هاي همدرد می تواند که است اعظمی کاهن آن مسیح است:«عیسی آمده
گروه آمین.»- است. می گویند:«درست [خادمان است؟ درست این آیا برادران، شود.»
همدرد می تواند که است اعظمی کاهن او اگر حال است. مقدس نگاشته ي این تألیف.]
گذشته در که همان طور بود، که است همان اگر کرد، خواهد عمل شود، ما ضعف هاي
را او می توان که راهی تنها او… ندارد امکان زیرا کرد. خواهد عمل باز کرد، عمل

می کنید؟ مالحظه است. اعمالش راه از بازشناخت،
چیزهاي یا خون زخم، جاي خود دست روي بر می تواند ریاکاري هر که پیداست ٢٣٤
چه می کنید؟ مالحظه می سازد. آشکار را امري ماهّیت که است حیات اما بگذارد دیگر
میوه ي چه اما کنم مزیّن دیگري درخت برگ  هاي با سراپا را آن و بگیرم را درختی بسا

می کنید؟ مالحظه آورد؟ خواهد بار به
که آغازین زندگی آن چنانچه پس است جاري شما درون در مسیح زندگی حال، ٢٣٥
صداي جز او صداي نیست. شما و من دست جز او دست اینک آمد… بیرون شاخه از
و می آورند. میوه شاخه ها نمی آورد. میوه تاك درخت بفرمایید، دقت نیست. شما و من
برخوردارند، تاك حیات از می زنند، بیرون شاخه ها از که ساقه هایی اولین ترتیب بدین
حقیقی تاك از برخاسته این اگر نوشتند. را اعمال کتاب آن، از پس آنها گفتم چنانچه
خواهد روح همان بنویسید. دیگر اعمال کتاب یک آن پی در شما پس است دیگري
آن در بیاورد میوه که شاخه اي هر دارد. جریان تاك سراسر در حیات همان زیرا بود

بود. خواهد اعظم سراي
چند کنید. توجه نکته اي به نشسته ایم اینجا که همچنان می خواهم شما از حال ٢٣٦
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارد؟ حضور اینجا مسیح که دارد ایمان شما از نفر
ایمان شما از نفر چند کنید. بلند را خود دست است، بیمار شما از نفر چند تألیف.]
ترتیب همان به او کند، لمس را او رداي تا است برخوردار ایمان از قدري به که دارد

کرد؟ خواهد عمل
شروع همین جا از می گذارم می کنم، اعالم فقط ندارم. دعا صف به فراخوانی قصد ٢٣٧
آن به خدا دارم ایمان و دارید ایمان کافی قدر به شما اما است. چالش خود این شود.

می نهد. ارج
حضار بین در که هست عزیزي ببینم می خواهم و می نگرم حضار جمع به اکنون ٢٣٨
که خادمانی هستند، اینجا که برادري نشسته اند. اینجا بوتلِیر تِریسی برادر بشناسم.
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می شناسم. را هستند انتها آن که خادمانی از یکی نمی شناسم. را دارند حضور اینجا
نمی خورم قََسم گذاشته ام… خود قلب روي بر که مقدسم کتاب اقتدار به آن، از غیر به
را مقدسم کتاب که حالی در اما است بازداشته کار این را ما صراحتًا مقدس کتاب زیرا
هیچ مگیر جیم از غیر به نمی گویم. دروغ که] می کنم [اعالم گذاشته ام، قلبم روي بر

نمی بینم. دیگري آشناي چهره ي
خیمه در پیش چندي که باشند برادري همان ایشان شاید نیستم، مطمئن و ٢٣٩
یک… ایشان کرده ام. فراموش را نامشان شدم. آشنا ایشان با تازگی به کردم. مالقات
در آشنا اشخاص تنها آنها خوب، است؟ درست دارند. فعالیتی جفرسونویل خیمه ي در

می شناسم. دیدن محض به که هستند جمع این
چنین او از کنید، پیدا شفا می خواستید و بود همین جا راسًا عیسی اگر حال ٢٤٠

دهی؟» خواهی شفا مرا می کردید:«خداوندا، درخواست
اینجا است، داده من به که شلواري کت همین با او اگر کرد. خواهد بسنده همین ٢٤١
است. داده انجام را کار این پیش تر او دهد. شفا را شما نمی توانست می شد حاضر
یافتند، نجات همه جهانیان و رسید. اتمام به جلجتا در چیز همه می بینید، چنانکه
به «او کنید، مالحظه شد. تمام جلجتا در چیز همه  شدند، بخشیده همگی جهانیان
گذشته زمان به فعل ها یافتیم.» شفا ما او زخم هاي از و شد مجروح ما تقصیرهاي سبب

می کنید؟ مالحظه است. شده صرف
براي کار این باشید، نداشته ایمان اگر دهید. انجام باید که است کاري تنها این ٢٤٢
هیچ گاه عیسی کنید. احساس که نیست این منظور داشت، نخواهد سودي هیچ شما

داري؟» ایمان آن به بلکه:«آیا می کنی؟» احساسش نگفت:«آیا چنین
را آن کن! حس را می گویند:«آن و می کنند بلند را خود دستان مردم که دیده ام ٢٤٣

نگفت. چیزي چنین هرگز عیسی کن!» حس را آن کن! حس
است. ایمان از سخن کنید دقت چنانچه داشتی؟» ایمان آن فرمود:«به

باشد. داشته را عملکرد همان باید است، اعظم کاهن همان او اگر کنید. توجه حال ٢٤٤
کند. مسح نیز را شما باید است، کرده مسح مرا اندازه چه تا که نیست مهم

فوت کلیسا در روزي که مردي هستند، اینجا ِوي آقاي می بینم. آشنا آقایی خوب، ٢٤٥
آشنا خادمی و نشسته اند. همین جا درست برگرداند، زندگی به را ایشان خدا و کردند
به بله، این… این، از جدا خوب نشسته اند. آقا همان کنار درست نشسته اند، ایشان کنار
بلکِول خانواده ي همراه امروز که هستند برادري همان می بینم که برادري این نظرم

کردیم. دعا اتفاق به خانه در و کرده مالقات
کنید، لمس را او می توانید که باورمندید و دارید، ایمان او به که عزیزانی شما اما ٢٤٦
بیش انسانی هستم، شما برادران از یکی من حال، بپرسم. چیزي شما از می خواهم
اکنون و شما. شبان یا شما، برادر یا شما، همسر مانند درست هستم انسا ن  نیستم،
حال هر در و می کند. تداعی را دیوي که فضایی نیست، تاریک اتاق یک فضاي آنجا
رستگاري به را جان ها انجیل اعالم با دیوي که شنیده اید تاکنون نمی کند. چنین دیو



است اینجا در سلیمان از ٣٥بزرگتر

سلطنتش پس می کند اخراج را شیطان شیطان، گفت:«اگر عیسی دهد؟ سوق شفا و
خیر. است.» شده منقسم خود ضّد به

در که است اعظمی کاهن همان عیسی که کنید باور و بنگرید همین جا، ولی ٢٤٧
یا اینجاست که دارم بیماري مادر یا بیمارم. عیسی، بگویید:«خداوند و بود گذشته
همه ي به کن. امداد مرا ندارم. را خود بدهی پرداخت توان خداوندا خانه. در برادري
مسیر خدا یاري به می خواهم گناهکارم، من-من-من می کنم. اعتراف خود گناهان
مقام در را او کنید. مسئلت او از باشد که امري هر پس بگیرم.» پیش در را درست
را داد انجام گذشته در که کاري همان امروز او آیا که ببینید و کنید لمس اعظم کاهن

ماست. با او که می دهد نشان امر این داد. نخواهد انجام
سال ها این طول تمام در نمی خواهم… آورد. خواهد جا به را آن او دارم ایمان حال، ٢٤٨
چالشی چه که می کنید درك اما دارم. ایمان او به است. نکرده سرخورده مرا هرگز

نیست… مگر است.
آقا. خیر، نمی ترسی؟» گفت:«تو کسی

این او، خوِد است؟ من کنار در همین جا او که حالی در بترسم می توانم چطور ٢٤٩
است. من اقرار این بس، و می کنم بازگو را او سخن تنها نیست. من سخن است؛ کالمش
قالب در خدا خداست، همان مقدس نگاشته هاي چیز». همان کردن «بازگو یعنی اقرار
در و خداست. خوِد هنوز کالم و شد.» ساکن ما میان در و شد جسم «کلمه نوشتار.
عهده ي بر امر تأیید پس است.» همان ابداالباد تا و امروز دیروز، است:«او آمده کالم

دارید. ایمان آن به شما حال باشم. داشته ایمان آن به که است من بر اوست. خود
بلند خدا حضور به را دعاي آرامش و سکوت در که می خواهم شما از یک هر از حال ٢٥٠
فروافتاده شانه هاي با که مردي این می دانم فرما. امداد مرا خدا، بگوید:«خداوند و کند
کرد خواهی کاري تو و می شناسی. مرا تو اما نمی داند من درباره ي چیزي ایستاده اینجا

کرد.» خواهی تکرار من براي را مقدس نگاشته اي امشب و
زیرا نکرد حس را دستی لمس درستی به او کرد. لمس را او رداي که زنی مانند ٢٥١
عباي است. ضخیم آنها زیرین رداي است، گشاد فلسطینیان رداي گفتم شما به چنانچه

کرد؟» لمس مرا کسی گفت:«چه حال این با نکرد. حس را لمس آن او سنگین، بزرگ
به سرزنش وار نگاهی سخن این خاطر به او گفت:«خداوندا!» مالمت وار پطرس و ٢٥٢
خود دستان همه می گویی. چنین که نیست دیگر:«عاقالنه سخنی به انداخت. عیسی
مرا کسی چه می پرسی] تو [و می زنند. دست تو پشت به کرده اند، دراز تو سمت به را

کرد؟» لمس
کرد.» لمس دیگر گونه اي به مرا کسی شد. خارج من از نیرویی گفت:«اما او ٢٥٣

کنید؟ لمس را او می توانید امشب آیا
از خارج امور تمام قبال در من باشید، داشته یاد به اینک می کنم. رها را خود ٢٥٤
میکروفن این است. میکروفن این مانند درست می کنم. اختیار کامل سکوت خدا ملکوت
صدا آن از می گوید سخن کسی که زمانی تنها بگوید، سخن خود خودي به نمی تواند
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اما نمی شناسم را شما من هستیم. میکروفن مانند درست قیاس باب در ما درمی آید.
شود. وسیله باید چیزي امر، بیان براي

عطا را آن خدا و باشید داشته ایمان خدا به و باشید داشته ایمان آن به شما ولی ٢٥٥
اکنون تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان آن به آیا کرد. خواهد
خدا خداوند به نکنید. شک و باشید داشته ایمان باشید. داشته ایمان که بس همین

بس. و همین کنید، نگاه کرده دعا تمام احترام با پس باشید. داشته ایمان
که نشسته اند عزیزانی اینجا کرده ام. صحبت طوالنی زمانی آسمانی پدر اي حال، ٢٥٦
را ما که جایی خاك، به رو ما سرهاي ما. تکاتک یعنی شده اند، مقدر ابدي حیات براي
گشت. بازخواهیم خاك همان به ما کنی درنگ تو اگر و است شده خم برگرفتی، آن از

بازگردد. تو نزد داوري براي باید ماست در که جان هایی و روح ها این
من نهاد. خواهی ارج را خود کالم امشب تو و می کنیم دعا آسمانی، پدر اي اینک، ٢٥٧
تو خادم من خداوندا. کرده ام، اعالم را حقیقت من که بگو سخنی حال گفته ام تو از
دارد ایمانی چنان که هست اینجا کسی اگر خداوندا، و می سپارم. تو به را خود هستم.
آخرین که می دهد نشان بیاورد، ارمغان به را مسیح عیسی حضور تجلّی می تواند که
برگزیده کلیساي از سخن شد؛ خواهد محقق داده، وعده امت ها کلیساي به او که آیتی
بیلی می بینیم چنانکه شده اند. فراخوانده خروج به که ابراهیم گروه مانند افرادي است،
آن داریم یاد به اما می کنند دعوت خروج به را مردم سدوم در مردان آن و گراهام
نزدیک بسیار پسر آمدن اینکه بر مبنی داد آنها به نشانه اي ماند ابراهیم با که شخصی
که حالی در کنیم، رؤیت را نشانه آخرین امشب همین ما بگذار خداوندا، پس است.
امور این که گفت عیسی خندید؟» چرا گفت:«سارا بود، کرده پشت خیمه به مرد آن
در جسم، در خدا تجلّی [یعنی] می شوند؛ تکرار دوباره انسان پسر بازگشت از پیش
عطا را این خداوندا مسیح. عیسی خون و روح القدس قدرت طریق از انسانی، بدنی
خادمانت بگو. سخن خداوندا، تو. به خدمت براي می سپارم تو به را خود من کن.

می کنند. گوش
می گیرم فرمان زیر را اینجاست که روحی هر ناصري، مسیح عیسی نام در اینک ٢٥٨

ملکوت. اعمال براي خدا، ملکوت براي
تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی فضاي می کند. زبان ها به صحبت به شروع [کسی ٢٥٩

هستند درست گفته ام که چیزهایی آیا خوب، کند. کار روح القدس بگذارید اینک ٢٦٠
که می کند وفا خود وعده ي این به او آیا است؟ همان هنوز مسیح آیا نادرست؟ یا
جهان زمانی اندك از «پس بود»؟ خواهم آنها بین من شوند جمع نفر سه یا دو «هرگاه
شما «با شخص) اول (ضمیر من» زیرا دید خواهید مرا شما اما نمی بیند مرا دیگر
حتی کرد، خواهید نیز شما می آورم جا به من که اعمالی شما. در حتی بود، خواهم

است؟ درست این آیا می روم.» پدر نزد من زیرا آن از بیش
می بینم. رنگین پوست کوچک دختر آن سر فراز بر معلق آنجا را الهی روشنایی آن ٢٦١
از شما شد. خواهد خوب او باشید، داشته یاد به تنها رفت. خواهد بهبودي به رو او
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متقبل سنگینی هزینه ي اینجا به رسیدن براي شب هر آمده اید. اینجا به دوري راه
در او شده اید. خداوند نظر منظور شما نباشید. نگران فرزند آن مورد در اما می شوید

بپذیرید. است، بس همین شد. خوانده دیگر گذشته شبانگاهی جلسات از یکی
دست دیده اید، اگر باشد؟ دیده را مقدس روشنایی آن که هست کسی اینجا آیا ٢٦٢
به بنگرید. را اینجا دیده اید؟ را آن آیا ندیده اید. را آن عکس شما کنید. بلند را خود
نمی بینید؟ را آن دارد. قرار همین جا درست رنگ کهربایی نور آن کنید. نگاه اینجا

می کند. حرکت همین جا درست
ایمان او است. کرده دعا او می برد. رنج دیابت از او گرفت. قرار خانمی سر فراز بر ٢٦٣
خانم یقین… به داشت، خواهد نیاز بدان کند. ترك را او روشنایی آن نگذار خدایا، دارد.

است. همین باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با داویس
او از خدا. برابر در دست هایم هم این ندیده ام. را خانم این خود زندگی در هرگز ٢٦٤
این به را خود دستان است، درست اگر است؟ راست آیا خانم، چیزها… این اگر بپرسید
یارد بیست من نکرد، لمس را من کرد؟ لمس را کسی چه او حال دهید. تکان شکل
بس همین کرد. لمس را مسیح عیسی اعظم، کاهن دارم. فاصله او از متر] ١٨ [حدود

دارید؟ ایمان نکنید. شک باشید. داشته ایمان که
دارند معده التهاب هم هستند. دعا حال در خانمی کنید، نگاه سو این به باز اینک، ٢٦٥
شفاي باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با ُکُتن، خانم خدایا! آسیب دیده. پایی هم

می کند. احیا را شما مسیح عیسی کنید، دریافت را خود
چیزي چه او ندیده ام. خود زندگی در را خانم این هرگز که می داند آسمان در خدا ٢٦٦
خدا به نکنید. شک دارید؟ تردید چرا نیست؟ اعظم کاهن همان این مگر کرد؟ لمس را

باشید. داشته ایمان
جا. همه خداست، او باشید. داشته ایمان می کنید. دعا سمت. این پشت در عزیزي ٢٦٧

نمی کنند. دعا خود براي ایشان هستند. دعا حال در که نشسته اند اینجا خانمی ٢٦٨
ایالت در نیست. اینجا پسرشان دارد. معده ناراحتی او می کنند. دعا خود پسر براي
[خواهر است. میشیگان در واقع پنتیاك نام به شهري اهل او می کند. زندگی دیگري
معده زخم از عصبی، شرایط خاطر به او نهراسید. تألیف.] می زند:«واي!»-گروه فریاد

کرد. لمس را [مسیح] او شما ایمان آمین. کرد. ترك را او بیماري می برد. رنج
می نوازد گیتار که عزیزي نشسته اند، آقایی اینجا کنید. حاصل اطمینان که باشد ٢٦٩
پنهان که کرد فکر دیو می برند. رنج معده زخم از هم ایشان اینجاست، که چیزي یا

کرد. خوب را شما مسیح عیسی یافته اید. شفا شما آقا، خیر. ولی می ماند
چیز همه باشید، داشته ایمان «اگر دارید؟ ایمان خود قلب تمام با آیا ٢٧٠

است.» ممکن
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان این به آیا
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دعا خود همسر براي برافراشته دستانی با نشسته اند، اینجا که جوان آقایی ٢٧١
او خدا که باشید داشته ایمان اگر برادر، می برند. رنج نفس تنگی از خانم آن می کنند.

آمین. یافت. خواهد شفا او می دهد، شفا را
من بپرسید، عزیزان این از است.» همان ابداالباد تا و امروز دیروز، مسیح «عیسی ٢٧٢

ندیده ام. را آنها خود زندگی سراسر در هرگز
سینه در توموري ایشان نشسته اند. دیگري خانم اینجا برمی گردیم سمت آن به ٢٧٣
بفرمایید بپذیرید. را خود شفاي پاترسون، خانم ندهد! دست از را این که باشد دارند.
را خانم این خود زندگی در هرگز من خوب. بسیار دهید. جالل را خدا و شوید بلند

است. امر این بر گواه آسمان در خدا ندیده ام؛
چه؟ آنجاست، که خانم آن چه؟ هستند، برانکارد روي بر که عزیزانی درباره ي و ٢٧٤
دارند. تن بر کتی نشسته اند، خانمی آنجا کرده اید. خم را خود سر که خانمی آن شما،
معلق خانم آن سر فراز بر نوري می باشم؟ خادمش و او نبی من که دارید ایمان آیا
ُمرد. خواهید بکشید، دراز آنجا همچنان اگر می برند. رنج قلبی بیماري از ایشان است.
بیماري و بروید خانه به و بردارید را خود بستر برخیزید. مسیح، عیسی نام در پس

شد. خواهد برطرف شما قلبی
می کنند- شادي [جماعت دارد؟ ایمان او به شما از نفر چند دارید؟ ایمان خدا به آیا ٢٧٥
که اعظمی کاهن است، اینجا در سلیمان از بزرگتر کنید. گوش دوستانم، تألیف.] گروه
کاري این مگر [«آمین.»] دارید؟ ایمان او به آیا شود. ما ضعف هاي همدرد می تواند
مگر است! موعود مسیح همان خود که کرد ثابت آن طریق از مسیح عیسی که نیست

[«آمین.»] «آمین.» بگویید نیست؟ مقدس نگاشته گفته ي عین این
خود از را افسردگی می کنید. نرم دست و پنجه افسردگی با شما روي، هر به  و ٢٧٦
گذشته به را گذشته مسائل بگریزید. سرعت با دهید. نجات آن شّر از را خود برانید.
صحبت شما با بامداد همین شما، هستید. انجیل خادم شما بنگرید. خدا به و بسپارید
می بینم. اکنون هم اما بودم بی خبر آن ماهّیت از نیز من چیست، آن نمی دانستید کردم.
دارد تالش می آورد، شما یاد به را چیز همه شیطان می روید. فرو افسردگی در اینک
چنین خداوند است. درست من. با مخالفت حتی دهد، قرار مخالف موضع در را شما
لحظه همین در نیست. بیش دروغگویی که بگویید او به کنید. فراموش را آن می گوید.
مرد شما گشت. نخواهد باز هرگز دیگر و کرد خواهد ترك را شما آن و بپذیرید را آن

بود. خواهید آزادي
و آمدند من نزد آقا آن بامداد همین فرامی خوانم! امور این پذیرش به را شما ٢٧٧
دیدم. را آن اکنون اما نمی دانستم من کنید. سؤال ایشان از خصوص این در می توانید
و می رود که کنید نگاه تاریکی سایه ي این به است، ایشان مقابل همین جا درست
دیروز، مسیح «عیسی هللویاه. است. درست کرد. ترك را او چیز آن اکنون اما می آید.

است.» همان ابداالباد تا و امروز
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که حالی در دارند. قرار اینجا دستمال هایی اینجاست، روح القدس که هنگامی تا ٢٧٨
کنیم. دعا هستید، دعا در

بدن بر فوطه ها و دستمال ها مردم که داد تعلیم ما به مقدس کتاب آسمانی، پدر اي ٢٧٩
می یافتند. شفا و می آمدند بیرون مردم از پلید روح هاي و می گذاشتند مقدس پولس
پولس ما که است روشن ما بر می بریم، سر به تو حضور هشیاري در اینجا که مادامی
عمل بلکه نبود پولس کار این بگوییم و هستی. عیسی همان تو ولی نیستیم قدیس
نبّوت چگونه دیدند که هنگامی بود، مردم درون در که است ایمانی از سخن بود؛ تو
دعاي به هم امروز تو خداوندا، بودي. پولس کنار در تو که شد روشن آنها بر می کرد

ترتیب. همان به می نهی، ارج جماعت
سرزمین به رسیدن براي خود راه در بنی اسرائیل که گفت:«هنگامی نویسنده اي ٢٨٠
از را آنها موعود، سرزمین سمت به تکلیف مسیر در درست سرخ دریاي بود، موعود
دریاي پس نگریست خشمگین چشمانی با آتشین ستون آن با خدا و بازداشت. حرکت
موعود سرزمین سوي به خود راه به بنی اسرائیل و کشید کنار را خود و هراسید سرخ

دادند.» ادامه
باشید کامیاب حیث هر از «آرزومندم هستند وعده اي چنین طلب در مردم خدایا، ٢٨١
که باشد است. شده آنها زندگی  در امر این تحقق از مانع بیماري ولی تندرست.» و
بیماران بر دستمال ها این که هنگامی و بنگري فرو مسیح عیسی خون راه از تو امشب
همان مسیح، انکار ناپذیر تجلّی و روح القدس عظیم مسح یادبود به می شود، گذاشته
همین  باشد است. برخاسته مردگان از و است زنده هنوز که دهد نشان ما به عیسی
بی درنگ بیماري که باشد بهراسد مریضی و درد هر می شوند، گذاشته فوطه ها این که

یابند. شفا مسیح عیسی نام در عزیزان و بگریزد رفته، عقب
از فارغ و بیاید اینجا بخواهد عیسی اگر و است. حقیقت مقدس کتاب آرامش. در ٢٨٢
این سازد، آشکار شما بر سراسر و یکسره را امر این احساسات روانشناختی، مسئله هر
اگر بسا چه است. توجیه ناپذیر آن وقوع که است امري معجزه  بود! خواهد معجزه اي خود
باشد. درك قابل برایم بپرد، احساس و هیجان روي از می لنگید کمی پایش که شخصی
اتفاقی چه و کجاست، اهل است، کرده چه که بگوید او به می تواند کسی چه اما بله.
در فرامی خوانم؛ چالش به خصوص همین در را شما من و شد؟ خواهد چه و است افتاده

یک… نه است. نرفته خطا به هم بار هزار هزاران ده از یکبار حتی دنیا سراسر
جعل هاي بشود، چنین باید می دانیم. را این است، گرفته صورت بسیاري جعل هاي ٢٨٣
مسیح عیسی این بدرخشد، بهتر راستین امر آن که می شود باعث این آن… اما نفسانی.

می نمایاند. را واقعی
دریافت شما که روح القدسی همان ماست، جمع در او است! حاضر اینجا امشب او ٢٨٤
عهده ي بر که کارهایی انجام و زبان ها به گفتن سخن امکان شما به او و کرده اید،
همه  ي از تا می دهد، شما به را سدوم نشانه ي این روح القدس همان می دهد. را شماست



شده٤٠ گفته کالم

اینجاست. ساعتی بمبی است. در بر دنیا این سوختن زمان شوید، خارج چیزها این
بشتابید. مسیح نزد بی درنگ پس

جاري دهانش از که سخنانی واپسین فرمود، چنین مقدس کتاب در همچنین او ٢٨٥
بگذارند، دست بیماران بر اگر بود. خواهد ایمانداران همراه آیات بود:«این چنین شد،

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان آن به آیا یافت.» خواهند شفا
دقیقه یک ظرف می شود نمی دانم دارید؟ ایمان آن راستی به آیا که دید خواهم ٢٨٦
دوست آیا دارید؟ ایمان آن به آیا داد. تشکیل آرکانزاس قدیم سبک به صف یک اینجا
باشید؟ داشته را آن دارید دوست می شود؟ گذاشته دست شما بر که ببینید دارید

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
تردید هم شما شود. میسر امر این دارم شک دهیم. ترتیب را آن چطور نمی دانم ٢٨٧
بتوانیم. می کنم می گوید:«فکر جانسون سموئیل [برادر بتوانیم؟ می کنید فکر دارید؟
رعایت شما اگر اما آمد. خواهیم بر کار این پس از چطور نمی دانم تألیف.] آمین.»-گروه

کنیم. امتحان می توانیم کنید،
خود. ترتیب به بخش هر پس چه؟ هستند… سو این در که عزیزانی بگذارید ٢٨٨
را دعا کارت هاي این که کسانی هستند، انتها در سو آن که آنانی بگذارید خوب، بسیار

راست. سمت صف. این در اینجا بیاورید، تشریف جلو می گیرند،
تا باشید منتظر حتمًا نیست الزم بدانید می خواهم خواهرانم، برادرانم، حال، ٢٨٩
ایشان شاید خوب است. جایگاه همان در شما شبان خیر. خیر، بیاید. جلو مبشري
اما می شود. عطا نفر یک به تنها نسل هر در باشند. نداشته را نبّوتی عطاي همین
تشخیص [عطاي] این دارم. من که کند دعا شما براي تا دارد را حقی همان او ببینید
در شما ترتیب همین به و است حاضر خدا اینکه از را شما تنها نمی دهد؛ شفا را شما

می سازد. آگاه هستید، خدا حضور
همین ولی می دهد تعمید و می کند دعا می گذارد، پا شهري به مبشري هرگاه اما ٢٩٠
شبان که می کنند گمان مردم خوب، مردم… که است شبان این می شود راهی  که
هدایت امنیت در را شما مسیر این در او خداست. مرد شما شبان ولی است. هیچ
یافته رسالت مردي او برساند. دوردست ها به را شما که دارد را توانایی این او می کند،

خداست. جانب از
ندارید ایمان آن به ولی شده اید دعا صف وارد چنانچه می خواهم شما تکاتک از و ٢٩١
دستان زیر از دارید، ایمان آن به راستی به اگر اما شد. خواهید بدتر شوید؛ خارج آن از
قدرت از و بازگردید خانه به که می خواهم شما از کنید، عبور خدا جانب از شده مسح
شده تمام دیگر گویید، ترك را اینجا حمدگویان را خدا و فریادزنان دهید، شهادت خدا

کنید. چنین می خواهم شما از است.
بسیاري و هوپر برادر و مور برادر کنند. کمک من به شبان ها این که می خواهم ٢٩٢
هستند، اینجا که عزیزي شبان هاي گروه این و می شناسم را آنها که برادرانی این از
درست شکل این به ما دهید. تشکیل راستا این در را صفی من همراه و بایستید سرپا
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فروگرفته مرا روح القدس که زمانی تا اما نکرده ام. را کار این که سال هاست می کردیم.
دارد حضور اینجا هنوز او که هنگامی تا است)، داده رخ اتفاقی آنگاه که (دیده ام است
برخوردارند. اقتدار همان و مسح همان از آنها که… زمانی تا و می توانم که وقتی تا و
بیماران بر گفت:«آنها مقدس کتاب و گذاشت. خواهیم دست بیماران بر بس. و همین
این است. مقدس کتاب گفته ي عین این می یابند.» شفا بیماران و می گذارند دست
راستا این در اینجا و بیاورید تشریف سمت این به بفرمایید برادران، خداست. سخن

ایستاد. خواهم برادران این کنار من دهید. تشکیل صف یک من همراه
از رفتن، هنگام می برید، تشریف وقتی مکان، این در حاضر عزیزان شما حال، ٢٩٣
که می خواهم کسی از اکنون و شوید. وارد دوباره و شوید خارج ساختمان راست سمت
بیاورید، تشریف اینجا عزیز… آن هستند، اینجا که جوان برادر این شاید بایستد، اینجا
افراد و بایستد اینجا که دیگري برادر یا بفرمایید، نظارت صف ها این بر کنید لطف و

کند. فراخوانی را مربوطه بخش
این در اینجا مسیح، عیسی شده ي مسح خادمان خادمان، خادمان، حال، ٢٩٤

بایستید. راستا
رادل.»] برادر و جکسون می گوید:«برادر [کسی

اینجا خیمه، خواهر کلیساهاي از اجتماعاتم، از نفر چند و جفرسونویل از برادر دو ٢٩٥
دان، دارند. بیماران براي دعا در چشمگیري موفقیت رادل، دان برادر دارند. حضور
عیسی نام در که متدیست واعظان از جکسون، جونیور برادر همین طور هستی؟ اینجا
از دارند حضور که دیگر خادم و کردند. دریافت را روح القدس ایشان دادم. تعمید مسیح
بیماران براي خیمه مجاورت در که برادران شما از هستند. خدا کلیساي [مجموعه ي]

بایستید. برادران این کنار صف این در و بیاورید تشریف دارم تقاضا می کنید دعا
است؟ درست است، خوب این برادر؟ نیست، خوب مگر است، خوب چنین این ٢٩٦

بایستید. کنار این بیایید، خوب، بسیار بله. می گویند:«قطعًا!»] [برادران قطعًا.
را روح القدس متدیست، خادم دیگر، خادم هستند؟ کجا کولین ویالرد برادر ٢٩٧

بیاورند. تشریف هم ایشان دارم دوست گرفتند. تعمید و کردند دریافت
داشت، قرار مرگ آستانه ي در حاد مفصلی روماتیسم اثر بر او پسربچه ي روزي ٢٩٨
بگذارند. لوله  دهانش در که بیاورند باال قدري به را سرش نمی داد اجازه حتی پزشک
و برداشته تخت روي از را پسر ایشان و بودم. آمده توسان از مُهر هفت موعظه ي براي
خداوند قول گفت:«این روح القدس اینجا، به ایشان ورود محض به و آوردند. اینجا به
کرد.» خواهد بازي من کوچک پسر با او است. یافته شفا او ببر، خانه به را بچه است.

هستند. اینجا نیز همسرشان حاضرند. ایستاده همین جا اکنون خودشان برادر
کجایی؟ هستی، کجا مایکی بله. باشد. نشسته اینجا نیز مایک خود می زنم حدس ٢٩٩
را بچه این زود خیلی درمان کادر آوردن… گفت دکتر راز. یک اینجاست؛ دکترها… و
در بیماري از اثري گفت:«هیچ و خاراند را خود سر کرد، معاینه را او دکتر برگرداند.

نیست.» او
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است! همان ابداالباد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی چیست؟ آن ٣٠٠

شبانان از هستند. خادمان از آنها فراخواندم. را آقایان این که داشت علتی دوستان، ٣٠١
مانند درست شده اند، فراخوانده بیماران براي دعا جهت که هستند مردانی آنها هستند.
کار این انجام اقتدار شما شبان که بدانید را این شما می خواهم دیگر. شخص هر و من
باشید. دیگري شخص یا من یا جون جک یا رابرتس اورال منتظر نباید شما دارد. را
کار این براي شما شبان دارید. ایمان او به شما است؛ حاضر جا همه  مسیح عیسی
مشورت خود شبان با جلسه از بعد نگرفته اید، تعمید حال به تا اگر است. شده خوانده
او بروید، کلیسایش به نکرده اید، دریافت را روح القدس اگر روید. پیش خدا با و کنید

می کند. راهنمایی راستا همین در درست روند گرفتن پیش براي را شما
اینجاست، که عزیزي هر از من و کنید. دعا می کنید، عبور که حینی نیز خود شما و ٣٠٢
صف راستاي در که می خواهم شما از کنید. دعا که دارم درخواست افراد تک تک از
دست جماعت بر و مردان، از گروه این همراه می ایستم همین جا درست من روید. راه
عبور وقتی و خواند. فراخواهد را صف ها و ایستاد خواهد اینجا شبان این می گذاریم.
شما براي نیز آنها و می کنم دعا شما براي اینک شده… مسح دست هاي این و می کنید

کرد. خواهند دعا
یافته اید شفا باشید، داشته یاد به را این می گذارند، دست شما بر آنها که هنگامی و ٣٠٣
آمرزش جهت به و کنید گفت:«توبه مقدس کتاب یافته اید. نجات که ترتیبی همان به
خواهید دریافت را روح القدس عطاي و گیرید تعمید مسیح عیسی نام در خود گناهان
داشته ایمان آن به شما اگر می رساند، انجام به را آن خدا خداست. وعده ي این کرد.»
همراه آیات گفت:«این او و بود. نخواهد کارساز باشید، نداشته ایمان آن به اگر باشید.
آنها وقتی یافت.» خواهند بهبود آنها گذارند دست بیماران بر اگر بود خواهد ایمانداران

است. شده تمام باشید، داشته ایمان آن به اگر گذارند، شما بر را خود دستان
دارید ایمان آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان آن به آیا ٣٠٤
به کردید رؤیت را حقیقت ما، میان در مسیح عیسی خود تجلّی مشاهده ي با امشب که
دارد، حضور اینجا او که دارید ایمان اگر نمایاند؟ را آن مادر گوزن آن که اندازه همان

است. حاضر اینجا او پس [«آمین.»] بگویید:«آمین.»
شما براي خود قلب تمام با اکنون کنیم. خم را خود سرهاي اکنون بیایید ٣٠٥

می کنم. دعا
خداي هستی، من امید تو هستی. من زندگی تو دارم. دوست را تو آسمانی، پدر اي ٣٠٦
احساس اینک هم ولی آنها از فراتر حتی و من حامی من، شفادهنده ي پادشاهم، من،

کردم. بیان را تو ماهّیت خصوص در اینجا در حاضر ایماندار مسیحی هر
بیماري با خود دارند، حضور اینجا که آنانی از برخی ایستاده اند، عزیزانی اینجا ٣٠٧
بر تو روح که دیدم پیش لحظه چند بیمارند. که می دانم می کنند. نرم پنجه و  دست 
است، جماعتشان با قلبشان اما هستند بیمار واعظان آن که می دانم آمد. فرود آنها فراز
بایستند دعا صف در تا آمده اند اینجا به و کرده اند ترك را خود مکان آنها مردم، آن با
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از یک هر به کن، عطا برکت را مردان آن خدایا، کنند. دعا خود گوسفندان براي تا
ده. برکت آنها

این نمایندگان شده ایم، حاضر تو نمایندگان عنوان به اینجا امشب که حالی در ٣٠٨
که شوند مسح چنان مردان این از یک هر که باشد مقدسی، کتاب حقیقت حقیقت،
در را شخص ایمانی چنان می گذارند، دست جماعت بر همین که بتواند… روح القدس
دادي، وعده آنها به خود که عطایی همان شود پذیرا را شفا خداداي عطاي که برگیرد
سایه ي زیر از که بداند و باشد انتظار از ماالمال می کند عبور هرکه باشد و خداوندا.
و می کند، کّفاره آنها اعتراف بر بنا مسیح عیسی خون که جایی می کند، عبور صلیب
از او که است، نمرده او که می کند ثابت این و ماست با اینجا اکنون شکوهمندت حضور
خود خانه هاي به امشب که حالی در است. زنده ما میان در او و است برخاسته مردگان
وقتی نمی سوخت، ما اندرون در دل می گوییم:«آیا و سوخت خواهد ما دل بازمی گردیم،
این در ایمانی چنان آتی دقایق در تو قدرت که می طلبم می کرد؟» گفتگو ما با راه در او

نباشد. ما میان در هم ضعیف شخص یک که برانگیزاند بیمار عزیزان
ساخت جاري را خونش که مسیح عیسی پیشگاه در و خدا کالم اقتدار در من ٣٠٩
به بسته، را مردم این که دیوي هر سازد، ملموس ایماندار هر براي سراسر را کالم تا
را جماعت این است، اتمام به رو زمانت شدي، مغلوب تو شیطان، فرامی خوانم. چالش
بیمار، روي بر دست گذاشتن با ما بیا! بیرون آنها از مسیح. عیسی نام در کن، ترك

شد. خواهند خوب آنها و می سازیم جاري را خدا عمل
[برادر کنیم. شروع را دعا صف بخوان. را باش داشته ایمان فقط سرود سموئیل، ٣١٠
تألیف.] می کند-گروه باشد داشته ایمان فقط سرود خواندن به شروع جانسون سموئیل

کنید. دعا همه باشند. دعا در همه اکنون
عبور دعا صف از جماعت که حالی در و می کنند دعا خادمان و برانهام [برادر ٣١١
فقط سرود خواندن در را جماعت نیز جانسون برادر می گذارند، دست آنها بر می کنند،
فضاي می دهد. ادامه آن خواندن به بار چندین و می کند هدایت باش، داشته ایمان

تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی
مسیحی؛ محبتی در ما قلب هاي
هم به متصل جان هاي مشارکت

باالست. سراي آن در آنچه همانند
یکدیگر، از جدایی هنگامه ي

است؛ دردناك ما براي
هستیم، متحد هم با خود قلب هاي در اما

داریم. دوباره دیدار امید و
تماس برکت به امر، همین برکت به عیسی، خداوند نام در باشد آسمانی، پدر اي ٣١٢
که قّوتی آن کن عطا شود]. [چنین خدا کالم خادم برادران دستان دیگران، دستان با
[فضاي داشته… نگه ما با را او سال هزار دو این طول در و برخیزاند مرگ از را مسیح



شده٤٤ گفته کالم

حاضر بیماران و زند پیوند ابدیت براي را جان ها تألیف.]… نوار-گروه روي بر خالی
و دستمال ها این بر خدا نیروي تا مسیح…؟… عیسی نام تا و دهد. شفا را ما جمع در

آمین. مسیح. عیسی نام در بگیرد، قرار فوطه ها
کالم مسیح عیسی که باور کند وجود همه ي با هرکس جماعت، همه ي تا حال ٣١٣
سخن نگهدار سال هزار دو این در چنانچه داشت… خواهد پاس باز و داشته پاس را خود
رخ اینک هم امر همان و گفت پیش از را واپسین روزهاي در امر این وقوع و بود خود
یافت.» خواهند شفا آنها گذارند، دست بیماران بر که:«اگر سخن آن پس است، داده
به بیایید پس می پذیرید؟ را آن آیا دارید؟ ایمان آن به آیا داشت. خواهد پاس نیز را
 خوانیم…؟… تسبیح را خدا برافراشته دستان با اتفاق
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