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برادر با جایی کنم. صحبت موضوعی چه مورد در نمی دانستم نوعی به صبح امروز 
می گفتند. چیزي و می کردند نگاه من به نویل برادر که… شنیدم و بودم نشسته ایگان

می کنند؟» صدا پرسیدم:«مرا ایگان برادر از
گفتند:«بله.»

فکر داشتم کنم. صحبت تا هستم سکو باالي مطلبی بیان براي بامداد این و ٢
وقتی آنها… که همانجا می کند، مبهم را صدا آنجاست که پنکه اي وقتی… می کردم
پخش روي بر پنکه می رسد نظر به می شود. گنگ صدا گویی می کند صحبت کسی

می گذارد. تأثیر صدا
پیغام که کسی شنیدم. شهادتی کنم… دعا تلفنی خانمی براي تا خواستم وقتی
کند، یادداشت را بود شده تلفن آن از که شهري نام کرد فراموش بود کرده دریافت را
راستاي در کردم، چه می گویم شما به بود. موریسون دکتر همسر طرف از [تماس]
گذاشتم تلفن روي بر را خود دستان می کنیم. بلند اتفاق به من و شما که دعاهایی
خانم آن نزد روح القدس که کردم دعا و بود که جایی کردم، اشاره شماره اي به و
چنانچه شنید. می خواست، خودش که ترتیبی همان به را دعا این خدا گمانم به برود.
خداوند که بود کاري همان این بسا چه و گذاشتم. را تلفن و می کنید؟ مالحظه ما…

بود. بهتر ترتیب این به شاید کنید؟ توجه می خواست.
روك… خواهر می گفت که شنیدم را عزیزان از یکی شهادت بودم آنجا وقتی و ٣
شایسته شده اند. روحی افسردگی نوعی دچار ایشان که بودند گفته نویل برادر کنم فکر
که باشیم داشته یاد به و کنیم بلند را خود مسئلت هاي خدا حضور در باره این در است

می داند. آنها مورد در را چیز همه او می شناسد. را خود خاصان خدا
صدا خوب آنجا اگر می شنوند؟ خوب را صدا نشسته اند، پشت آن که عزیزانی ٤
عوض را خود جاي می خواهید، اگر هست. خالی صندلی تعدادي جلو این نمی آید،
آقا.»- می گوید:«خیر، [برادري است؟ اصلی میکروفن این ببینم دهید اجازه کنید.
که ببینیم خوب. بسیار است؟ اصلی میکروفن اینجاست که یکی آن آیا تألیف.] گروه
خواهد خوب چنین این چطور؟ باشد، اینجا اگر جین، آورد. نزدیکتر کمی را آن می شود
است؟ بهتر آیا کرده ام. موعظه بسیار باشد. گرفته صدایم می آید پیش اوقات گاهی بود.

می شنوید؟ بهتر را صدا
جلسه هاي که است گفتنی می آوریم. یاد به دعا در را دست این از مواردي قطعًا ٥

داشتیم… آنجا در باشکوهی
هستند ایشان کردم فکر هستند؟ روك خواهر می بینم، اکنون که خواهري آیا
حرفم گفتم:«نکند، خود به هستند. ایشان شبیه که دیدم اینجا را خواهري چون
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خواهر آن هستند. ایشان شبیه که افتاد شخصی به نگاهم انتها آن در باشد.» بی ربط
هستند. بستري ادوارد ِسنت بیمارستان در

پُرجاللی جلسات کالیفرنیا در همین طور و تنسی ایالت در کلیولند شهر در بله، ٦
آنها خاطر به داد. انجام بسیاري کارهاي و کرد عطا برکت وفور به خدا داشتیم.
از و باشیم خود جماعت خدمت در که داد دست فیض این باز اینکه از شادمانیم.
همین به مقدس کتاب  در خوشحالیم. بگوییم، الهی رحمت تجلّی و نیکو کارهاي

می کردند. عمل ترتیب
دعا مردم براي ایشان سپاسگزارم، بیلر برادر دعاهاي یا نویل برادر دعاي بابت ٧
روند، این سراسر به ساده نگاهی با بودند. الهی رحمت و مدد خواستار و می کردند
برادر که زمانی می شود. دیده اصالت آنها در می شود، برجسته برایتان چیزي همیشه
بر را الهی برکات تا کردند دعوت سکوت باالي به را شماسان همه  ي و آمدند نویل
در عزیزان این دعاهاي کیفیت از که شنیدم ایشان دعاي در بخوانند، کلیسا هدیه ي
خود شماسان براي شبان یک دعاي که راستی به می گفتند. سخن یکدیگر از پشتیبانی
بود. دلگرم کننده و شنیدنی برایم خود، شبان براي شماسان دعاي ترتیب همین به و
حرکت روند در می شود، چنینی این مشارکت وارد کلیسا که می کنید مشاهده وقتی
من به امر این و باشد. داشته ترتیبی و نظم چنین باید کلیسا می گیرد. قرار جلو به رو
زدن باز سر و قادش برکت درباره ي می خواستم داد. موضوع و متن یک مورد در ایده اي
دیگري مطلب تا دادم تغییر را خود نظر اما کنم صحبت جاسوسان گزارش شنیدن از

کنم. عنوان را
بودم امیدوار بگویم. می خواهم که دارم شفا خصوص در کوتاهی شهادت هاي اما و ٨
است. جیبش در و او پیش شهادت ها آن یادداشت هاي زیرا ببینم پشت آن را بیلی پسرم
عصبی کمی گذشته در می کند. عمل گذشته از بهتر خیلی جلسات در بیلی
بنشینید.» بفرمایید بنشینید، می گفت:«بفرمایید جماعت به و می شد آشفته و
در که عزیزانی با شدم متوجه تازگی به داد.» خواهم دعا کارت شما می گفت:«به
نمانده باقی دعا کارت دیگر اگر و می کند. همدلی راستی به می شوند حاضر جلسات

کنم. دعا برایشان فرصت سر تا می برد اتاقی به را آنها باشد،
را نامه آن دارم دوست بیاید، بیلی اگر داد. رخ چیزي چنین شیکاگو در آخر بار ٩
به نمی دانست و نبود آگاه بامدادي جلسه ي این در من شرکت از او ندیدم. را او بخوانم.
که بودم بسیاري بیماري هاي درباره ي کردن فکر حال در کرد. خواهم پیدا نیاز نامه آن

که… است سفارشی نامه ي یک از صحبت است. چنین افتادم. نامه آن یاد به
انتقاد مورد رابرتس اُرال بود) نشده نقل (برایم خواندم روزنامه اي در چنانکه
به کردند. فوت خانم آن ولی کرد دعا دیابتی خانم یک براي گویی گرفت قرار روزنامه ها
شود. لحاظ رأي صاحب افراد فرمایش هاي و قوانین دارم دوست آمریکایی یک عنوان
آنها اگر بود خواهد تعجب جاي است. نشده رعایت انصاف شرط اینجا نظرم به ولی
کرد دعا برایشان رابرتس اُرال و بودند شده ناامید دکترها که مواردي همه ي بخواهند
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و مطرح را آن یکبار حتی اگر می کنم تعجب کنند. درج روزنامه ها در را یافتند شفا و
گرفتار و سردرگم را آنها شریر شاید نظرم به کرد. نخواهند کاري چنین کنند. عنوان
باشند. پاسخگو داوري روز در باید آنها ولی است داده را کاري چنین اجازه  خدا و کرده
رابرتس اُرال دعاي برکت به ولی بودند مرگ بستر در که دارم سراغ را نفر هزاران

یافتند. شفا
دیدگاهی از برخاسته که خود بیان به آنها دادند. خرج به بی انصافی می کنید، توجه ١٠
می کنند. خودداري ناهمسو نگاه بازگویی از ولی کرد خواهند بسنده است، انتقادگرایانه
اگر من نگاه از می کند. آگاه روز رخداد هاي از را مردم روزنامه که است این بر فرض
شفاي و شدن خوب باید آمریکا روزنامه هاي همه ي پس باشند یکدیگر نگران انسان ها 
خیر. نمی شوند. استخدام منظور این به که پیداست ولی کنند. رسانه اي را افراد راستین
آن رد در و می گیرند خنده و تمسخر باد به را امر این صحت بر مبنی شاهدي هر آنها
رویکرد این شود… پیدا خرده گیري براي موردي همین که برعکس ولی کوشید. خواهند
خواهد نازل داوري آري. است. نزدیک ملت این داوري زمان که است این نشان دهنده ي
چنین و می کنند. ذخیره خود دستان در را آتش تنها آنها نیست. آن از گریزي و شد
مردم آگاه سازي روزنامه نگاري اصل می کنند! عدول کار این اخالقی اصل از یک-یک…
اصل این از فرسنگ ها آنها اما ناخوشایند. چه و خوشایند چه است، جاري رویداد هاي از
انتظار نمی شود دیگر می شوند، دور کاري اخالقی اصول از مردم همین که شده اند. دور

دهند. انجام درستی به را خود کار که داشت
افتاده دور به خود اصل از کلیسا وقتی می کند. صدق نیز کلیسا مورد در امر این ١١
بمانیم هم با باید کند. خدمت را مقدسان درستی به که نیست جایگاه آن در دیگر باشد،
مردم و خدا خدمت در نمی توانیم باشیم. یک رأي و یکدل باید بکوشیم. وحدت راه در و
خدا حق به گفته هاي و مقدسی کتاب  اصول از پشتیبانی راستاي در اینکه مگر باشیم

کرد. پایداري آنها در باید همیشه باشیم. رأي هم و همدل شد، بازگو ما براي که
خود همسر همراه خانمی آمد. نزدش کسی او… و بود اتاقی داخل بیلی شیکاگو در ١٢
صندلی با و داشت اطفال فلج بیماري نیز خانم بود. مرگ حال در ریه سرطان از که
ریه سرطان به که کند مراقبت مردي از می کوشید خانم آن می کرد. حرکت چرخدار
آقا.» گفت:«متأسفم، آقا آن به خطاب بیلی می ماند. پا سر سختی به حتی و بود مبتال
ادامه در و بدهم.» شما به دعا کارت یک می توانستم اگر می شدم داد:«خوشحال ادامه

ندارم.» کارت دیگر گفت:«ولی
نیست.» مشکل گفتند:«اینکه باز است.» خوب همین طوري گفتند:«پسرم، آقا آن ١٣

نبود.» آسانی کار ما شرایط در و رسانده ایم اینجا به را خود دادند:«ما ادامه
می روم. پدر گفت:«نزد باز کنید.» کار چه که می گویم شما گفت:«به پاسخ در بیلی ١٤
تمام پیغامشان گفت:«وقتی او می کنم.» همراهی سالن از خروج و ورود براي را ایشان
شما و همسرتان شما… گفت:«آنگاه می کنم.» همراهی سالن] از خروج [براي را او شد،
آنجا به شما براي دعا جهت به را ایشان آنگاه می شوم رد آن از که بروید اتاقی به

آورد.» خواهم
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مالحظه است.» عالی بسیار می رساند. را شما وفاداري و صداقت این گفتند:«پسرم، ١٥
خوب بسیار است. «عالی کنید؟ توجه است. برخورد طرز و رفتار نوعی این می کنید؟

می کنید؟ مالحظه است.»

آن خانم برادر بود، گفته که آنچه برخالف برگشت آنجا به بیلی وقتی شب آن و ١٦
آنجا هم برادرشان همسر همین طور و داشتند. ریوي خونریزي و بودند آنجا هم آقا
دو آن می بردند. رنج معده زخم از و داشتند معده خونریزي که بودند شده حاضر
پُر اتاق شما حضور به عرضم بودند. شده اتاق وارد زوج آن به کمک بهانه ي به نفر
که رسید دستمان به نامه اي پست طریق از بعد و کردیم دعا و رفتیم ما بود. شده
بر که همسرشان یعنی خانم آن بودند. یافته شفا ریه سرطان از کامل شکل به آقا آن
به که آقایی می رفتند. راه عادي شکل به و شده بلند نیز بودند چرخدار صندلی روي
شفا یکباره همه یافته اند. شفا هم می بردند رنج ریوي خونریزي از سل بیماري خاطر
کنند. گزارش را مسئله این می شوند حاضر روزنامه ها آیا نمی دانم بودند! کرده  پیدا
و شرایط هر در خدا ولی پُرجالل! چه دارید؟ دقت می کنید؟ مالحظه دارید؟ توجه
او می دانیم اینکه از است. مهربان بسیار و دارد ترتیبی خدا می دانید خداست. زمانی

شادمانیم. خداست،

گفتگو هستند جوان واعظی که ما آشنایان از یکی درباره ي صبح ها این از یکی ١٧
غیره. و می کردند دعا بیماران براي و می زدند سر مختلف جاهاي به ایشان می کردیم،
آن کنند. دعا سل به مبتال شخص براي بیمارستان در تا رفتند لوییزویل به ایشان
نیست… خدایی نیست… نیازي گفتند:«هیچ آقا آن کردند. فوت بیماري اثر بر خانم
از پیروي گفتند:«به باز می کرد.» پاسداري خود کالم از بود اگر ندارد. وجود خدایی
خدا پس نکند پاسداري خود کالم از خدا اگر کردم. تدهین را خانم آن کتاب مقدس

نیست.» بیش کتابی گفتند:«این نیست.»

نگاشته هاي از بخشی تنها این می رساند. نتیجه این به را شما خدا شناخت عدم ١٨
است. شخصی ایمان کار پایه ي مورد این در مقدس. کتاب سراسر نه است مقدس

می کنید؟ توجه

از می شود. محسوب حجت من براي که دادند رخ بسیاري گفتم:«امور همسرم به ١٩
رحمت خدا اگر شوم. کشیده بیراهه به هم من بسا چه نیستم. آگاه خود کار سرانجام
شامل خدا رحمت که زمانی تا اما رفت. خواهم بیراهه به نیز من بردارد من از را خود
پس صبح روز گفتم:«آن پرسیده، ِمدا از رفت.» خواهم پیش کند، هدایتم و شود حالم

بود؟» اتاق در کسی چه شارون، کوچکم دختر مورد در رؤیا آن دیدن از

در رؤیایم از بودم. نشسته خیابان در بروم. حال از بود نزدیک روز آن حال هر به ٢٠
سمتم به خیابان در جوانی دختر جفرسون  ویل همین در می کردم، نگاه آگاهید. او مورد
صحنه فشردم. هم به را خود دستان بی اختیار نمی زد. مو رؤیا آن با صحنه می آمد،

بود. شده جوانی خانم دیگر آنجا بود! کوچکم شارون مورد در رؤیا آن مانند درست
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روي بر را خود دست هوپ جالل… در وقتی صبحگاهی رؤیاي آن از پس و ٢١
قصد هستیم.» بهتري جاي در ما نباش. ما نگران گفت:«بیل، و بود گذاشته من شانه ي

بود.» نخواهی نگران که بده قول من به نباش. گفت:«نگران او داشتم. خودکشی
نمی توانم نگرانم. من-من-من… زیرا بدهم را قول این نمی توانم دادم:«هوپ، پاسخ ٢٢

کنم.» کاري چنین
نبود، کار در رؤیایی دیگر بودم.  ایستاده تاریک اتاقی در آمدم بیرون که رؤیا از ٢٣
تکان آرام مرا و بود من شانه ي روي بر دستش هنوز اما نمی کردم هم خیال پردازي
نمی دانستم روزها آن در نیست…» این کن. صبر دقیقه گفتم:«یک خود به می داد.
خود به می گفتم. خودبیخود شدگی از حالت آن به بود. رؤیا یک آن بنامم، چه را آنها

اینجایی؟» تو پرسیدم:«هوپ، بود.» من شانه ي بر هنوز دستش گفتم:«این…
آخر به اصطالح به نباشی.» شارون و من نگران دیگر که بده قول داد:«بیل، پاسخ ٢٤

بودم. خودکشی آماده ي و بودم رسیده خط
زد. شانه ام به دستش با و گرفت آغوش در مرا او می دهم.» گفتم:«قول

داشتم دست در نور از رشته اي که وقتی تا من… کجایی؟» پرسیدم:«هوپ، آنگاه
کردم نگاه را صندلی ها تمام و رفتم اطراف به داشتم. حسی چنین می کشیدم، را آن و

است. نشسته آنجا آیا که ببینم تا
و بود هیئت تبدیل کوه روي بر روزي که است خدایی همان او امروز خداست. او

خداست. هنوز او شدند. حاضر آنجا ایلیا و موسی
به ولی باشیم آزمایش ها و دشواري ها با کردن نرم پنجه و دست حال در شاید ٢٥
محقق را امور و روشن را راه و می داند را چیز همه که هست کسی باشید داشته یاد
به روزه هر و می دانم. را چیز یک اما نیستم. آگاه پرده پشت مسائل از ساخت. خواهد
روزي که بزرگ موعد آن امید به می کوشم و می شتابم خود عظیم دعوت هدف سوي
که:«به کرد خواهم اقرار آنگاه ببینم رودررو را او وقتی و کنم. زندگی داد، خواهد رخ
قرار سرم پشت در آنچه می کنم. زندگی روز آن تجربه ي امید به یافتم.» نجات فیض

بشتابم. پیش همچنان می خواهم می کنم، رها را دارد
عزیزان شما از یعنی ایستاده خود پاي بر محکم و قرص اکنون که خیمه این از ٢٦
هم پیمان می کنید، که هرآنچه در بشتابید. خود عظیم دعوت سوي به که می خواهم
باز آغوش با وجود این با ولی باشید یکدل خانواده مانند می توانید که جایی تا و باشید
یک مبادا بشوند. الهی حریم آن وارد که باشد دریابید را افراد بپذیرید، را بیرون مردم
مرا اگر شوید. دور می کنیم مجاهده آن راه در و می کنیم اعالم که ایمانی از هم وجب
اکثریتی هیچ گاه خداست. ترتیب همان این که بدانید دارید، قبول خدا خادم عنوان به
همیشه می شود. محدود اقلیتی به بود همیشه چنانکه بلکه گرفت نخواهد بر در را
شده:«اي گفته که باشید داشته یاد به اما بود. خواهد نیز چنین این و بوده چنین
به را پادشاهی که است این در شما پدر خشنودي زیرا نباشید هراسان کوچک، گله ي

کند.» عطا شما
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معتمدین، گروه شماسان، گروه دارد: وجود خدمتی گرو ه  چندین ما کلیساي در ٢٧
عزیزان شما و ماست. کلیساي ترتیب این شبانان، گروه و یکشنبه مدرسه ي سرپرست
بر سراسري ناظر جایگاه در تنها من کرده اید. انتخاب را شبان و مسئوالن این خود
شما می کنم. توصیه و می دهم مشورت ترتیب همین به و می کنم نظارت امور نظم
شماسان شما می کنید، انتخاب را معتمدین شما می کنید، انتخاب را شبان که هستید
بر و برمی گزینید. را کلیسا مسئول افراد که هستید جماعت شما می کنید، انتخاب را
آنان از است ممکن که باشید داشته توجه کنید، حمایت عزیزان این از که شماست
خطا دچار است ممکن و هستند انسان آنها هستند. میرا آنها بزند. سر خطایی نیز
عزل جمهوري ریاست از را او آیا بزند، سر خطایی آمریکا جمهور رئیس از اگر شوند.
کلیساي که است این ما خواسته ي می رویم. پیش و کرده فراموش را خطایش می کنیم؟
براي شبان که دعایی به داشتم پیش لحظه چند گیرد. پیش در را روشی چنین نیز ما
بر مبنی شنیدم شهادتی معتمدین از در کنار می کردم. گوش می کرد، بلند شماسان
معتمدین، کنار عزیزان شما دهید. ادامه شکل همین به هستید. متحد هم با شما اینکه
براي شیطان هستید هم با که زمانی باشید داشته یاد به و بمانید. شبان و شماسان
خواستم بسپارید. خاطر را این است شایسته افتاد، خواهد تکاپو به جّو این تخریب

بگویم. باب این در چند سخنی
درباره ي را مطلبی اعالنات تابلو روي بر صبح امروز شماري… همچنین اینجا و ٢٨
رونوشتی بود. شده نصب اعالنات تابلو روي بر دیدم. آنها اختیارات و امنا هیئت جلسات
براي نیز کپی یک کردم. تهیه روبرسون… برادر یعنی معتمدین سرپرست براي آن از
این تمام هستند. شماسان سرپرست گمانم به نیز ایشان که کردم تهیه کالینز برادر
مقررات از پیروي با باید آنها وظایف پس شده اند منصوب مقدس کتاب اساس بر خادمان
هم شماسان دارند. را خود به مختص وظایف معتمدین پس شود. تعریف کتاب مقدسی
را خود خاص وظایف باید یکشنبه مدرسه ي سرپرست دارند. را خود به مختص وظایف

است. گله پیشواي شبان ترتیب همین به و باشند. داشته
درست اعتقادم به پس دارند. مشترك وجوه خدمت ها این تمام وجود این با ولی ٢٩
به مختص جلساتی باید خدمتی حوزه ي هر بلکه باشید داشته فراگیر جلسات نیست
معتمدین با بتوانند شماسان که ندارد وجود مسئله اي مثال عنوان به کند، برگزار خود
معتمدین برعکس، و کنند. معرفی آنها به بخواهند که باشد کاري اینکه مگر کنند عنوان
ندارد. شماسان به ارتباطی امور این و هستند کلیسا ساختمان و مالی امور مسئول
گرداندن مسئول معتمدین هستند. شبان دستیاران و کلیسا پاسبانان قولی به شماسان
نیز شماسان همین طور و نیست کاري روحانی امور با را معتمدین هستند. دارایی ها
مدرسه ي سرپرست باشد. شکل این به باید ندارند. کاري موارد دیگر و مالی امور با
نوشتم را موارد پس است. یکشنبه مدرسه ي امور به پرداختن وظیفه اش تنها یکشنبه

شود. نصب اعالنات تابلوي روي بر تا کردم تایپ و
و می کنیم قاب را می کوشد آن پاسداشت در کلیسا که آموزه اي ترتیب همین به ٣٠
کلیساست. آموزه ي و اصول مواضع، منظور می کنیم، نصب ساختمان در همین جا را آن
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باشیم. داشته آموزه اي باید که پیداست کلیسا جایگاه در
نه و است همین ما نمی گویم:«محدوده ي نیست، مرزکشی معنی به این البته ٣١
واقع به داریم، برادرانه مشارکت همه با می سازد روا ما بر خدا که جایی تا بیشتر.»
یکدیگر با می کند. تعیین را مردم با مشارکتمان محدوده ي خدا مقدس نگاشته هاي
که است رویکردي همان این کنید. حرکت خدا براي و باشید یکدل و متحد بمانید،

دارد. انتظار ما از خدا
کنیم. باز را الهی کالم سپس و کنیم دعا

نزدیک کالم قرائت زمان به دقیق تر یا الهی کالم به اکنون هم گرامی، خداوند اي ٣٢
بگذار خداوندا کند. تفسیر ما براي را داریم نیاز آنچه تو، روح القدس که باشد می شویم.
راه از تو دعوت برکت به که باشد آگاهی این برگردان ما زندگی سبک و کردار و گفتار که
و باشد برقرار مشارکت کلیسا این در اینکه تمّنا گرفته ایم. قرار فرزندانت شمار در فیض
میسیون مزرعه هاي به که یابند پرورش خادمانی و باشیم عظیمی جنبش ظهور شاهد
دنیا مختلف مکان هاي به ایمان آن بناي براي مرا که شد این بر قرار شوند. فرستاده
و شود. بلند امور، تحویل براي یافته تربیت و مستعد آماده، خادمی که باشد بفرستی
ایستاده ایم، دلیرانه برایش نیز ما و شد سپرده مقدسان به یکبار که ایمانی همان تا باشد
علف از پوشیده مکان این روزي فرما. عطا را این خداوند بگیرد. بر در را دنیا سراسر
دیگر به که برخیزد کلیسایی همین جا از باشد کردیم، تقدیم تو به را آن ما و بود هرز

بفرستد. میسونر و معلمان مبشران، خادمان، جهان نقاط
و دست دشواري هایی با که استریکر خواهر و برادر به بامداد این در می خواهیم ٣٣
آزمایش بوته ي در ما همه ي که می دانیم کنی. عطا خاصی برکت می کنند نرم پنجه
باشد. شده امتحان و شده تزکیه باید می آید خدا نزد که پسري هر شده ایم. گذاشته
هستیم نامشروع فرزندان پس بازگردیم گذشته به و کنیم انتخاب را آسان راه ما اگر
وظیفه ي پُست در تا کن عطا قدرت و قّوت استریکر خواهر و برادر به خدا. فرزندان نه
تو برکت دهنده ي دست که باشد هستند، نان نیازمند اگر حتی کنند. پایداري خود
به می خواهی فداکاري ها این طریق از تو شاید ولی نمی دانیم گیرد. قرار آنان سر بر
باشد کن. عطا را این خداوندا، دهی. نشان را راستین مسیحیان ماهّیت آفریقا بومیان

برسد. انجام به تو اراده ي چیز همه در که
گله این شبان را او که می کنیم دعا خداوندا ده. برکت را نویل برادر اینجا، شبان ٣٤
فراموش را ایشان نازنین و خوب همسر ما کردي. گذشته در که همان طور بسازي
نویل برادر فرزندان که است این دشمن خواست هستند. بیمار سخت که نمی کنیم
حائل خواهر و دشمن بین را مسیح عیسی خون و می ایستیم ایمان با اما شوند بی مادر
عصر این در که بداند و گیرد قرار او بر عظمت در تو روح که باشد خداوندا، می سازیم.
آن باشی. او با تو که می کنیم دعا اما کنند عبور تاریکی دّره ي این از باید زنان تمام
که باشد ولی هستند ناراحت و عصبی اکنون خواهر این ده. برکت را کوچک فرزندان

دارد. نگه باز خانواده این روي بر را رحمت دِر همواره روح القدس
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و روبرسون برادر ایگان، برادرمان وود، برادرمان ده، برکت را امنا هیئت خداوندا، ٣٥
کلیسا همراهان تمامی و معتمدین شماسان، براي می کنیم دعا خداوندا را. عزیزان دیگر
خداوندا، کنند. سپري عدالت و تقدس با را خود خدمت دوران تا دهی اجازه تو که
با که است این ما دعاي کن. عطا برکت را کرده اند خدمت گذشته در که عزیزانی
را ما الهی محبت و روح و شویم شناخته یکدل کلیسایی عنوان به تا باشی ما همه ي
براي را داریم نیاز که آنچه تو، مکتوب کالم خواندن زمان در می کنیم دعا بگیرد. بر در

آمین. می طلبیم، عیسی نام در سازي. برجسته ما
بگویم دقیق  تر یا می دادیم برکت را جدید معتمدین گروه که حینی  دعا زمان در ٣٦
و فیلیمن برادر فکر در متوجه ي… من فکر می کردیم، برکت طلب عزیزان این براي
گذشته در که عزیزانی به همچنین و بودم نشسته اند، اینجا که عزیزانی دیگر و دیتزمن
این با خداوند شاکرم. عزیزان این صادقانه ي خدمت خاطر به را خدا کرده اند. خدمت
نصب موارد بخوانم… می خواهم نماید. مدد را آنها و دهد برکت آنها به باشد، عزیزان

باشید. داشته یاد به را آتی جلسات و اعالنات تابلوي روي بر شده
حضور به باید بله، خوشحالیم. هستند، ما کنار اینجا امروز که عزیزانی حضور براي ٣٧
سوتمن… فِِرد نام به نازنین برادري کنم. اشاره هستند، و بوده اند عزیز برایم که شخصی
داشت، خواهند اقامت ما کشور در و هستند کانادا ساسکاچوان اهل که ایشان همسر و
اینجا که سوتمن فِِرد برادر بله، دارند. حضور ما مشارکت در ایشان که است گفتنی
سفر برنامه ي ایشان بودم، کانادا در وقتی هستند. دوست داشتنی برادري دارند، حضور

کردند. اداره را
و بودند بازرگان ایشان دارند. کانادایی اصالت که دارند حضور دیگري برادر و ٣٨
نمی شود. پیدا کسی خدا از که گشاده دست تر کنند ثابت مردم همه ي به می توانند
کارهاي از مالی نظر از بنیاد این کردند. تأسیس بنیاد یک دوست یک همراه ایشان
دعوت اوکلند به مرا آنها می کند. پشتیبانی خارج در میسیون هاي از یا ساختمانی
کارها تمام از بنیاد این طریق از و دارند اختیار در مالی امکانات که گفتند و کردند

کرد. خواهند پشتیبانی
به را آن نمی خواستیم و کردیم صحبت موردش در ما که داشتند مبلغی فِِرد برادر ٣٩
دهیم قرار کانادایی عزیزان اختیار در را آن گرفتیم تصمیم کنیم. استفاده شخصی طور
خوبی جلسات نبود. خوش فرجام چندان کار این اما نپذیریم آنان از هم هدیه اي هیچ و
دالر میلیارد صد حتی کلیسایی اگر نکردیم… قبول هدیه اي هیچ چون اما شد برگزار
از بخشی خداست. به نسبت ما ِدین از بخشی دادن هدیه باز باشد داشته دارایی هم
این مسائلی و پول با شدت به است… دزدي حکم در مالی مشارکت عدم است. پرستش
را خود اشتباه که است آن درست می کند، اشتباه آدمی وقتی هستم مخالف چنینی

نبود. خوش فرجام روش این شد روشن فِِرد برادر و من براي واقع در بپذیرید.
گفتم:«این و آمدم اوکلند به شما نزد و کردم ترك را فِِرد برادر وقتی بردرز، برادر ٤٠
هست که چه هر یا هدایا و می گیرید دست به را هدایا جعبه ي شما نکنید. را کار
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در جلسات برگزاري امکان تا می گذارید خود بنیاد در را آن و می کنید جمع آوري را
باشد.» دیگر جاهاي

که گفتند:«هرآنچه و آمدند من نزد دوستانش و بردر برادر جلسات پایان از پیش ٤١
است.» شده فراهم کردیم، هزینه جلسات براي

جلسه این مناسبت به ایشان شد. داده ترتیب کالیفرنیا خوزه سان در جلسه اي ٤٢
همکاري همه و گرد هم آوردند را گوناگون ایمانی اعتراف هاي از کلیسا هفتاد یا شصت
برادر برویم. آنجا به باز نوامبر ماه در شد قرار و داشتیم برکتی پر بسیار جلسات کردند.
این است ممکن خوشحالیم.  بسیار دارید، حضور ما جمع در اینکه از فِِرد، برادر و بردرز
آنها هستند. [خداوند] مزرعه ي در من عزیز برادران اما باشند ناآشنا شما براي عزیزان
شما به خدا برادر، می کنند. ایستادگی می کنیم، پاسداري که ایمانی براي دل و جان با
خود کنار قدیمی کوچک خیمه ي این در را شما بامداد این در اینکه از دهد. برکت
خدا که می دانیم و هست چیزي اما نیست چشمگیر خیمه این سپاسگزاریم. داریم،
حاضرند اینجا نیز دیگري عزیز برادران خوشحالیم. خاطرش به و می کند زندگی اینجا

می کردم. یاد هم آنها از فرصت داشتن صورت در که

بروم، به… بخواهد خدا اگر آینده روزهاي در که می کنم دعا پیشاپیش اکنون ٤٣
در بعدي جلسه ي نکرده ام. عنوان موردش در چیزي شده ام. هدایت می کنم احساس
بود. خواهم ُسلیوان برادر خدمت در اردوگاهی در آنجا زودي به می شود، برگزار اُهایو
یا باشد داشته فاصله کیلومتر] ١٧٠ [حدود مایل صد حدود اینجا با گمانم به جین،
خدا امید به ندیده اید، تدارك تعطیالت براي بود، خواهد خوبی سفري چیزي. چنین
هستند. شریفی مرد ایشان سپاسگزارم، بسیار ُسلیوان برادر از بود. خواهد خوبی سفر
اصیل اهالی از و هستند پیشین شهردار ایشان هستند. شهر شهردار ایشان یک… تنها
ایشان روزي می کنم. بسنده مورد همین به ایشان وصف در هستند. کنتاکی سّنتی و
من به ایشان بودیم. رفته کنتاکی کوه هاي به ما نفر دو هر کردم. مالقات در… را
که را کنتاکی اهالی لحن داري؟» گیاه] [نوعی آنغوزه گردنت دور هنوز گفتند:«بیلی،

به… بازگردیم بیایید اکنون می دانید.

جفریز برادر مانند عزیزانی ندارم، را کنتاکی اهل برادران به بی احترامی قصد
شما به هستم. کنتاکی اهل نیز خود من که می دانید دارند. حضور اینجا دیگران و
نیستیم، کنتاکی اهل ما برخورداریم. واحد هویّت یک از ما همه ي که می گوییم
هستیم [آسمانی] شهر آن پی در رهگذریم. و غریب ما همه ي نیستیم. هم آمریکایی

شد. خواهد برقرار که

از می خواهم می خوانم. خروج کتاب از دقایقی شما اجازه ي با قرائت، براي اکنون ٤٤
متن براي عنوانی چنین می خواهم بامداد این در و . ٢٣ تا ٢٠ آیات بخوانم، ٢٣ باب
مقدس هاي کتاب منتظرم کنم، صحبت بسیار ندارم قصد اینک . کامل رهایی برگزینم:

کنید. باز را نظر مورد باب و خود
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محافظت  راه  در را تو تا می فرستم  تو روي  پیش  فرشته اي  من  اینک 
برساند. کرده ام،  مهیّا که  مکانی  بدان  نموده ،

را شما گناهان  زیرا منما تمرّد او از و بشنو را او آواز و باش…  حذر با او از
اوست. در من  نام  چونکه  آمرزید نخواهد

اوست.» در من «نام دارند. آگاهی فرشته این هویّت از جماعت که هستم مطمئن
دشمن  هرآینه  نمودي  عمل  گفته ام  آنچه  به  و شنیدي  را او قول  اگر و

بود. خواهم  مخالفانت  مخالف  و دشمنانت 
حتیان… و اَموریان … به  را تو و می رود تو… روي  پیش  من  فرشته ي زیرا
را ایشان  و رسانید خواهد یبوسیان و حویان…  و کنعانیان…  و فرزیان…  و  

ساخت . خواهم  هالك 
سازد. مبارك را خود کالم خداوند کوتاه مدت سخنرانی این زمان در اینکه تمّنا ٤٥

می کردم. فکر کامل رهایی موضوع به
کلیسا اعضاي همیشه مسیح بازگشت زمان تا است. بوده اقلیت در-در کلیسا
خدا که امتیازاتی از کم بسیار کلیسا که است شگفتی جاي ولی بود. خواهند کم شمار
است، زنده خداي کلیساي این که درمی یافتیم کاش اي می برد. فیض شده، قائل برایش
کشور سراسر در است. کلیسا آن از بخشی تنها خود برانهام خیمه ي و برانهام خیمه ي نه

می شود. پیدا دست این از خیمه هایی
از کورتیس برادر که کردم فراموش دارند. تعمید جلسه ي اسنلینگ برادر امشب ٤٦
پس می کنند. را کار آن خود که گفتند من به دیروز و کنم اعالم را آن خواستند من
نگرفته اند، تعمید هنوز که هستند عزیزانی اینجا اگر و می شود. برگزار تعمید جلسه ي
مقدس خیمه ي در می دهند. انجام را کار این میل کمال با عصر امروز اسنلینگ برادر
برگزار را جلسه اي چنین آلبانی در جکسون جونیور برادر و می شود. برگزار یوتیکا
وجود این با می شوند. پیدا کشور سراسر در آن مانند بیشتري کلیساهاي و می کنند.

می رسیم. نظر به ناکام
پشت آن شنیدم، نویل برادر از را اعالن این بامدادي جلسه ي این در که زمانی ٤٧
دور تام رهایی از دارند مردم گویی که کرد خطور ذهنم به مسئله این و بودم نشسته
و رانده خود از را آن گذشته، در خود دیده هاي وجود با مردم می رسد نظر به می افتند.

نیست. درستی رویکرد این اما دهد.» انجام را کار این می تواند خدا می گویند:«خوب،
بود. کامل سراسر نبی اي او فراخواند، را موسی خدا وقتی ٤٨

تجهیز دارد نیاز که هرآنچه به را او می فرستد کاري انجام براي را انسانی خدا وقتی
که می گذارد چیزي وجودش در فرابخواند، کردن وعظ براي را فردي خدا اگر می کند.
چیزي وجودش در باشد، کرده دعوت معلمی به را او اگر کند. موعظه موردش در
چیزي باشد، کرده دعوت بودن نبی براي را کسی اگر باشد. معلم یک که می گذارد
را خود فرستاده ي همواره خدا باشد. نبی یک و ببیند رؤیاها تا می گذارد وجودش در

می کند. تجهیز کامًال
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با او داد. پرورش خاصی شیوه ي به را او فرستاد، مصر به را موسی خدا وقتی و
قالبی به و پرداخت داد، شکل را او ساخت. شاگرد را موسی خاصی روش کارگیري به
در او بود. داده وعده ابراهیم به را خود قوم رهایی پیش سال صدها خدا درآورد. خاص
که شود شخصی آن موسی تا بود کرده منظور موسی پرورش براي شیوه اي زمان همان

کامل… نبی یک جایگاه در پس بود. کامل نبی یک موسی می شد. باید
نصفه قولی به مسیحی یک خدا هستید، مسیحی یک شما اگر شما، مانند درست ٤٩
نصفه واعظ یک خدا می آورد. پدید کامل مسیحی یک خدا نمی سازد. شما از نیمه
مسیحی فرزندان خدا باشد. نیمه نصفه می تواند واعظ یک هرچند نمی آورد پدید نیمه
نیست خدا اراده ي این اما هستند. مسیحی اسمًا تنها افراد گاهی اما می خواهد کامل
خدا نقشه ي با را آن خود زندگی در که آنهاست خود طریق این باشند. چنین آنها که
نیمه نصفه کسی نمی خواهد خدا دارند. را سیاق و سبک آن رو این از و درآمیخته اند
این خدا خواست یا… باشد دیگر طرف با سازش اهل و ناقص واعظی یا باشد مسیحی

بایستند. شکاف در کامًال آنها که است
در کامًال موسی و کامل. رهایی تجلّی براي ساخت کامل نبی یک را موسی خدا ٥٠
خدا در قدري به او گرفت. خود به شخصیتی چنان او رو این از داشت. قرار خدا دستان

می دانست. خود امین را او خدا که بود کامل
خواست از راستی به مسیحی افرادي عنوان به آیا که عجبم در بامداد این در ٥١
که شده ایم نائل خدا به سرسپردگی از درجه اي به و شسته ایم دست خود اراده ي و
اگر صبح امروز خیر؟ یا بداند امین را ما کرد، منظور ما براي که مقامی در بتواند خدا
باعث برایم کند، اعتماد من به بتواند خدا که حدي تا کنم تسلیم خدا به را خود بتوانم
اعتماد ما کلیساي عزیزان به یا نویل برادر به بتواند او اگر همچنین و است سرافرازي

داریم. وظیفه اي و برخورداریم جایگاهی از ما همه ي کند.
واعظ یک که شده فراخوانده کسی اگر دارد. را خود خدمتی جایگاه خادمی هر ٥٢
اگر کند. موعظه مسیح بی کران دولت از سازشی هیچ بدون و بایستد که اوست بر باشد

کرد. نخواهد مالحظه  کاري پس دارد واعظی دعوت
سازش هیچ باشند، مشخصی گروه عضو تا شده اند دعوت که کلیسا اعضاي و ٥٣
هرگز نباید اعضا پس کنیم قمار نباید ما که باشد داشته باور کلیسا اگر کرد. نخواهند
روي باید پس نمی دانیم درست را الکل نوشیدن ما شوند. نزدیک بازي کارت میز به
منافات ایمان با سیگار و قمار که داریم باور اگر برگردانیم. الکلی نوشیدنی هاي از را خود
را کامل رهایی خدا کنند. لمس را چیزهایی چنین نباید کلیسا این اعضاي پس دارند

ما… وقتی است. داشته ارزانی
در سراپا را خود اگر کرد. خواهد چنین او کنیم، تسلیم خدا به کامًال را خود اگر
مسیر از را خود همین که کند. زندگی ما در می تواند خدا آنگاه سازیم رها او دستان
خواهد متجلّی ما در را خود پُرجالل امید آن مسیح شود، باز او براي راه تا بکشیم کنار
سیگار مسیح که است تصّور قابل برایتان آیا بود. خواهد وي افکار ما افکار آنگاه ساخت.
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بیاورد؟ روي قماربازي یا مشروب خواري به مسیح که است تصّور قابل برایتان آیا بکشد؟
اما کند. عمل شما اقرار پایه ي بر می خواهد او باشد، وي روح از بخشی شما روح اگر پس
همیشه اعمالی چنین انجام با البته شود. جایگزین و وارد شریر که می دهید اجازه شما

هستید. اشتباه در که می دانید خود قلب اعماق در
شما به نیست. درستی کار کلیسا اعضاي میان در پشت سرگویی که می دانید خود
در کسی اگر و یکدیگر. به محبت بلکه پشت سرگویی نه شده حکم یکدیگر براي دعا
جماعتی به کار این با رسید. او داد به و کرد بلند را او باید خورد لغزش امور این
همان امر این از سرپیچی و برخوردارند. یکدلی از که می شویم تبدیل ایماندارانی از
و ما کلیساي از این رو می سازیم. ناخشنود را خدا کار این با و خداست از سرپیچی
از کلیسا ما، میان در یکدلی نبود خاطر به یعنی می مانند باز رشد روند از ما ایمانداران
خمیرمایه، که:«اندك است عیسی سخن مصداق همان این می ماند. باز خود رشد روند

می سازد.» مخّمر را خمیر تمام
می کنیم فکر ما… که بگویند و بیایند بخواهند شماسان یا کلیسا امنا هیئت اگر ٥٤
معتمدین و است شماسان رأي این اگر بسازیم. کلیسا براي دیگري ساختمان باید که
برنامه ي آنها ولی ندارند را انجامش براي الزم بودجه ي که کنند اعالم مشورت از پس
روش شرایط این در داریم، را انجامش قصد ما آنچه مانند درست دارند ساختمانی
آنگاه ببرند. عمومی مجمع نزد را مسئله که است این خودگردان کلیساي هر درست
ساختمانی ساخت در هم با باید همه داد جدید خیمه اي ساخت به رأي کلیسا اگر

کنیم. همکاري جدید
موافق کردند، صحبت من با جدید خیمه ي ساخت مورد در وقتی بگویم، صادقانه ٥٥
آینده اي در احتماًال نداریم. نیاز جدید ساختمانی ساخت گفتم:«به بله. نبودم. فکر این
شده، داده نشان من به که آنچه خداوند… اگر کرد، خواهم ترك را اینجا نزدیک بسیار
چنین انجام براي کافی پول ما است؟ جدید خیمه اي به نیازي چه پس می شود واقع

نداریم.» را کاري
این با کلیسا اکثریت می رسد نظر به که کردم درك را کلیسا احساس و آمدم ولی ٥٦
همین باید شدم. کلیسا تابع و کردم قربانی را خود افکار کردم؟ چه پس موافقند. نظر
کتاب مقدس زمان در می کشیم، قرعه اصطالح به شیوه این به اگر… دهیم. انجام را کار
این خودگردانی شرط می داد. رأي شکل این به کلیسا بود، مرسوم روش همین نیز
یکدستی و اتحاد در دهند. تشکیل مجمعی مردم از گروهی اوصاف این در که است
خدا اراده ي همین طور و کلیسا خواست این اگر کردم:«قطعًا عرض پس هست. قدرت
نداشتم رؤیایی زیرا من، طریق از تا داد نشان را خود عزیزان رأي با الهی اختیار باشد،
هماهنگ کلیسا رأي با پس پذیرد.» صورت کاري چنین نباید آن اساس بر بگویم که
توجه می کنم. پشتیبانی کار این از می کنیم. حرکت کلیسا با هماهنگی در و شدیم
منظور این به و کلیسا به کمک راستاي در را هست توانم در چه هر که باشید داشته

داد. خواهم انجام
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این در عزیزي هر و مسیحی هر براي همیاري و یکدلی انگیزه ي باید امر این ٥٧
عنوان به ترتیب همین به کرد. پشتیبانی باشد، چه هر کلیسا، رأي از باید باشد. کلیسا
بخواهند… معتمدین اگر خوب بسیار شود. عوض کلیسا در چیزي می خواهند مثال…
کلیسا به را موضوع این کند، تغییر چیزي بخواهند شماسان چون دیگري عزیزان اگر
آن بر کلیسا کل آنچه تمام با نظرمان جایی اگر دهند. نظر هم با کلیسا و کنند اعالم
کنیم، قربانی را خود دید اصطالح به که است آن درست است، متفاوت دارد، نظر اتفاق
ادامه گرفته اید پیش در که مسیري همان در کلیسا اگر است. یگانگی حفظ راه تنها این
تصّوري هر از فراتر خدا شویم متحد اگر می خواهد… خدا شود متحد و یکدست و دهد
حد به هم اتفاق به باشیم، شکل این به باید است. یکدستی همان شرط کرد. خواهد کار

می شویم. نائل کمال آن به خدا دستان در آنگاه و می رسیم کمال به ممکن

آن اگر کند. موعظه خدا کالم به باید می دانیم امین که فردي ترتیب همین به ٥٨
عهده ي از راستی به که کنید منظور کار این براي دیگري شخص نکرد، چنین شخص
نکند، پشتیبانی است درست آنچه از امنا هیئت اگر باشد. ما موضع باید این برآید. امر
آن، از پس بکوشد. راستی پاسداشت در که کنید انتخاب را فردي که شماست بر
این از است شایسته دارد. بستگی شما به کنید. پشتیبانی شخص آن از دارید وظیفه

خدا. یعنی می ایستیم مقدس امر یک براي ما همه ي و کنید. پشتیبانی فرد

کنید. بلند را او کنید. کمک او به نرانید. خود از را او کرد، اشتباه عضوي اگر ٥٩
صورت در می گوید. چنین مقدس نگاشته هاي کنید. گفتگو یکدیگر با و شوید جمع
برویم فردي سراغ به باید خدا حضور به رفتن از پیش اما برویم. خدا نزد به خطا بروز

کردیم. خطا او به نسبت که

و گفتم دروغ واقفم. خود خطاي به و دادم. انجام را کار همین خودم پیش چندي ٦٠
به موردش در کلیسا در اینجا می کنم فکر کردم. تحریک دروغگویی به را خود همسر
جو هاي و پرس با وکال پیش. هفته شش کمابیش بود، پیش روز چند باشم. گفته  شما
باید نداشتم. خبر خود حال از دیگر که حدي به بودند آورده تنگ به مرا خود متفاوت
ِمدا و خورد زنگ من شخصی تلفن برمی گشتم. خانه به کار دفتر از شام صرف براي
همان گفت:«دوباره و گذاشت گوشی روي را خود دست او دهد. پاسخ آن به تا رفت

هستند.» وکال

دیوانه می رسد نظر به کنم. مجادله آنها با دیگر عصر یک ندارم حوصله  گفتم:«هیچ ٦١
دست از را خود ذهنی تمرکز چنین این و بپرم شاخه آن شاخه این به مدام باید  شوم.
گفتم:«به و برخاستم خود جاي از ندارم.» را وضعیت این تحمل گفتم:«دیگر می دهم.»

رساندم. خانه پشت به را خود و نیستم.» اینجا بگو آنها

او می شود. وجدان عذاب دچار بسیار مسائلی چنین به نسبت ِمدا برگشتم… وقتی ٦٢
بود؟» درست ما کار آیا گفت:«بیل، بود. گرفته گریه اش ببیند، مرا در مقابل تا آمد
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گفتم:«قطعًا. خود به می شناسم. بهتر را خود هم من می شناسید، بهتر را خود شما ٦٣
کرده محکوم مرا کار آن خاطر به خدا که می دانستم نبودم.» خانه در که زمان آن در

نبودم.» خانه در من لحظه آن در گفتم:«ولی بود.
بودي.» اینجا زد زنگ وقتی گفت:«اما ِمدا

زنگ باز تلفن خانه، ترك از پیش رفتم. بود، بیمار که خردسال بچه اي نزد سپس ٦٤
آنها به می خواهی من از آیا پرسید:«پدر، و بردارد را گوشی تا رفت کوچک جوزف و زد
هم را خانواده سرانجام گناه تباه کننده ي اثر چگونه می بینید نیستی؟» خانه که بگویم

می گیرد؟ بر در
حضور در نکند مذّمت را ما ما، دِل می گوید:«هرگاه ٢١ آیه ي ٥ باب یوحنا اول ٦٥
داشته اعتماد خدا به می توانیم چطور کند مذّمت را ما ما، دل اگر داریم.» اعتماد خدا
خدا باشیم، نکرده اعتراف را آن و باشیم شده  گناهی مرتکب که وقتی می دانیم باشیم؟

دارد. نیاز امور این شنیدن به کلیسا اما است سنگینی حرف شنید. نخواهد را ما هرگز
بر را خود دست خواستم که هنگامی و شدم. مشغول کودك آن براي دعا به ٦٦
این شایسته ي تو گفتی. دروغ گفت:«تو و کرده مالمت مرا خداوند بگذارم، کودك روي

کنی.» دعا کودك این براي که نیستی
کنم.» درست را چیزي باید کنید. صبر اینجا گفتم:«آقا، کردم. رو آقا آن به ٦٧

آقا گفتم:«ببین کردم. دعوت آنجا به را او رفتم، کار دفتر به و زدم زنگ وکیل به ٦٨
نیستم خانه من که گفت او بگوید. دروغ تا واداشتم را همسرم گفتم. دروغ شما به من

دادم. توضیح موردش در و کرده اعتراف او به من بودم.» رفته خانه پشت به من ولی
به همیشه برانهام گفت:«برادر گذاشت. من شانه ي روي بر را دستش و برخاست او ٦٩
جبران خواهان که می بینم را مردي شما در آن از فراتر اکنون اما داشته ام اعتماد شما

است.» خود اشتباه
ساخت ملزم قلبم در مرا خداوند و کنم دعا کودك یک براي گفتم:«خواستم او به ٧٠

کرده ام.» اشتباه که می دانستم زیرا
می روي؟» پرسید:«کجا همسرم بعد روز سپس ٧١

خود.» غار دادم:«به پاسخ
به می رفتم. سال ها که جایی است شارلستون باالي در که رفتم خود غار به ٧٢
کنم. کاري چنین دوباره نده اجازه هرگز کردم:«خدایا، دعا روز سراسر و رسیدم آنجا
شخص روي بر دعا براي را خود دستان خواستم همین که زیرا ببخش مرا خداوندا،
آمدم. بیرون ظهر از بعد سه ساعت کمابیش گرفتم.» قرار عتاب مورد بگذارم بیمار
که حالی در و برافراشته دستان با و رفتم صخره آن باالي هست. بزرگی صخره ي آنجا
بود. ساکت و آرام بسیار آنجا شدم. خیره شرق سوي به می کردم ستایش را خداوند
آن… که گفت او و کردي عبور موسی مقابل از یکبار فقط… بخواهی اگر گفتم:«خداوندا
کرد.» مشاهده پشت از را مردي قامت او دادي قرار صخره شکاف در را موسی وقتی



کامل ١٥رهایی

و شده ام.» بخشیده که بدانم بگذار کنی؟ چنین دیگر یکبار می شود آیا گفتم:«خداوندا،
بسیار فکري نظر از گفتم:«خداوندا دهی…» تسکین مرا روح و کنی یاري مرا گفتم:«اگر
خدمت را تو که است این سعی ام گفتم:«تمام ندارم.» تحصیالتی زیرا نیستم توانمند
حس سنگینی سرم در می کردم. را کار آن نباید من من… و می شناسی مرا قلب تو کنم.
گفتم:«خداوندا، افتادم.» شیطان دام در لحظه یک در و بودم عصبی بسیار و می کردم

ببینم.» را تو بگذار پس بخشیده اي مرا اگر
گرفت، وزیدن بادي کنارم درست کوچک بوته زار آن در که می داند خود خدا ٧٣
از و آمد بودم آن در که غاري دیواره ي راستاي در سرراست و شد بلند گردبادي
و افکار آن تمام و برگرفت در مرا آرامش و سالمتی برادر، رفت. جنگل درختان میان
آمرزیده گناهانم که می دانم برآوردم. فریاد گریستم. آنگاه و زدود من از را احساسات
براي که نبودم جایگاهی در دیگر و بودم شده جدا خدا از من کنید، توجه شده اند .

دهم. انجام کاري کودك آن رهایی
شخص این شدم. روبرو بود آمده شیکاگو از که آقایی با روز همان فرداي من… ٧٤
بودند. کرده توبه تازگی به کاتولیک، پس زمینه ي وجود با و بودند شریف بسیار
برداشتن بحث مدت ها بود. شده متورم شده، باد توِپ مانند آقا آن قلب دریچه هاي
امکان سرانجام نمی داد. جراحی عمل چنین به تن وجه هیچ به  او ولی شد مطرح آنها
ریشه ي شدن مشخص تا صحبت مالقات هایی چنین در شد. میّسر ایشان براي مالقات
سرگذشت مرور به روح القدس شد وارد آقا این همین که ولی می کند پیدا ادامه مشکل
عضویت زمان در بچگی زمان در که کاري که کشید جایی به کار تا پرداخت او
سخنان این شنیدن با آقا آن شد. برمال بود، داده انجام کاتولیک کلیساي ُکر گروه
بر امر این گفتند:«نکند سپس است.» درست کامًال است. درست مطلب گفتند:«این

می کرد؟» سنگینی من
می بینم.» شما زندگی در که است سایه اي تنها گفتم:«این

جراحی و شده مهّیا شرایط اکنون خوب، گفتند:«بسیار و برگشتند دکتر نزد سپس ٧٥
کرد.» خواهیم

پس بیندازیم.» دوباره نگاهی [قلب] ساعت کهنه این به دهید گفت:«اجازه دکتر ٧٦
می کنید؟ مالحظه ندارید.» نیازي جراحی گفت:«به معاینه، از

نصفه کلیسایی نمی خواهیم داریم. نیاز کامل رهایی به کند، مذّمت را ما قلبمان اگر ٧٧
راستی به یا بکشیم. دست بودن کلیسا ادعاي از یا باشیم کلیسا راستی به یا باشیم. نیمه
خود عادت هاي از می خواهیم بکشیم. دست بودن مسیحی ادعاي از یا باشیم مسیحی
غفلت هاي و شریرانه اعمال از خود، نفسانی افکار از گناهانمان، از بیابیم، کامل رهایی
زمانی صورت این در هستیم کامل رهایی خواهان ما داده ایم. انجام که هرآنچه از خود،
بیشتر بسا (چه گروه بودن کوچک وجود با می شوند کلیسا وارد دعا به نیازمند افراِد که
دعا وقتی و بود. خواهند خدا دستان در سراپا آنها اما نباشند) نفر دویست یا صد از
دستان در را او بتواند که می خواهد را کسی خدا شنید. خواهد آسمان از خدا می کنیم
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این می توانم است. من امین بگوید:«او حقش در بتواند خدا که کسی دارد نگه خود
هستند.» یکدل آنها زیرا بفرستم جفرسون ویل در برانهام خیمه ي به را بیمار خادم

داد. خواهد رخ چیزي
انجام ما براي کارهایی چه کلیسا کنونی شرایط همین در خدا که ببینید آري، ٧٨
شرط تنها کرد؟ خواهد چه خدا باشیم یکدل و متفق هم با اگر کنید تصّور می دهد.
کلیسا مسئوالن از اطاعت برادرانه، محبت با همراه یکدیگر با قلبی اتحاد امر این تحقق
طریق از کرد، خواهد عمل شبان طریق از خدا آنگاه خداست. از شبان اطاعت و شبان و
هستیم. یک خدا ملکوت در یکدیگر با همگی آنگاه و کلیسا طریق از و [امنا] هیئت
دهید اجازه مبادا داشت. خواهیم تفکیک ناپذیر گروه یک ما و شنید خواهد خدا آنگاه

ندهید. راه خود به ترسی هیچ برساند. آسیب شما به چیزي
بود انسانی او بود، کامل موسی بگیرد. را سرزمین شخصی چنین کرده مقدر خدا ٧٩
نکرد. سازش موسی ولی می کرد همهمه و داشت تشویش قوم چه اگر نکرد. سازش که

می خواهد. چنین ما از خدا
اما بروید می توانید شما همه ي خود، گفت:«موسی، موافقت اعالم هنگام فرعون ٨٠

بروید.» و بگذارید اینجا را خود دام هاي و فرزندان
«مشکلی است. کرده منظور مسیحیان براي شیطان که است ترتیبی همان این ٨١
چنین خود در است… خوب ببخشی. را جونز مبادا اما شوي محلق کلیسا به که ندارم
مشروب، و سیگار از نیست نیازي هیچ اما بروي… می توانی باشی. داشته را چیزهایی
کنی. ترك را آنها نیستی مجبور بکشی. دست پشت سرگویی و عیب جویی دزدي، دروغ،

است.» کافی بشوي، کلیسا عضو همین که
یک گفت:«حتی او بود. کامل رهایی خواستار او نبود. سازش اهل موسی اما ٨٢
متعلق که چیز هر برویم، خدا پرستش براي وقتی بماند. نمی گذاریم اینجا هم گوسفند

برمی داریم.» را ماست به
خواهیم را تقدس برداشت. خواهیم را عدالت «ما باشد. اینگونه باید نیز کلیسا ٨٣
گروهی می شویم حاضر مذبح پاي وقتی گرفت. خواهیم را روح القدس گرفت.
رها خود سر پشت را چیز هیچ بود. خواهیم واقعی گروه یک بود. خواهیم تفکیک ناپذیر
می دانید نمی گذاریم.» اینجا در هم گوسفند یک می بریم. خود با را همه کرد. نخواهیم

می کند. واگذار را میدان ناگزیر شیطان که است دعایی چنین سالح به
پناه زیر و رسیدند جایگاه آن به آنها کردند. عمل ترتیب این به قومش و موسی ٨٤
کاملی رهایی بودند، نگرفته قرار خون آن زیر وقتی تا کردید، توجه گرفتند. قرار خون
همچنان آنها نه. قوم اما بود متحد و یکی خدا با خود موسی بود. نپذیرفته صورت
کردي؟ را کار این می گفتند:«چرا و می کردند همهمه موسی ضّد به و بودند. گناهکار
برابر دو را چیزها دیگر و آنان آجرسازي کار فرعون زیرا کردي.» بیشتر را ما مشکالت
شده رها چوپانی از کامل طور به و داشت قرار خدا دستان در سراپا موسی بود. کرده
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رستگار قوم اما بود. رسیده کامل رهایی به خود او کند. شبانی را خدا گوسفندان تا بود
می کردند. همهمه موسی مورد در هنوز زیرا بودند نشده

از نمونه اي شکل در امر این که کشته می شد بّره اي باید الهی فرمان طبق شبی ٨٥
آن به باید زبون) و عادي چیز (نماد است بی ارزش علف نوعی که زوفا و بود مسیح
بود زمان همان در دقیقًا می شد، مالیده خانه در سر قائمه ي به و می شد آغشته خون
نگذاشتند. جا نیز گوسفند یک حتی و چشیدند را رهایی طعم کامًال بنی اسرائیل که
گرفتند، قرار خون زیر کامًال که زمانی بود. شده رستگار داشت، تعلق آنها به که هرآنچه

یافتند. نجات و کاست بی کم همه عزیزانشان، خانواده هایشان،
قرار فرخنده خون آن زیر چیز همه که می پذیرد صورت زمانی کلیسا کامل رهایی ٨٦
کشیدن، سیگار که زمانی بله، بگیرد، قرار مقدس خون آن زیر گناهانتان وقتی گیرد.
شود، آورده مقدس خون آن پوشش زیر همه دروغگویی، و دزدي فریبکاري، قماربازي،
باشید، کرده خطا کسی به نسبت اگر می پیوندد. واقعیت به کامل رهایی که آنجاست
جایی آنجا کرد، حفظ الهی خون پوشش زیر را آن نمی توان بکوشید. آن جبران در
داشت. خواهد باز کار این از را شما چیزي بیاورید. را آن نمی توانید داشت. نخواهد
پدید کامل رهایی بگیرید، قرار خون آن پوشش زیر کامل طور به و سراسر خود وقتی
خواهید بهره مند نکردید، تجربه تاکنون که کیفیتی در کامل آزادي از آنگاه آمد، خواهد
خدا ملکوت مطیع و باشد گرفته قرار مقدس خون آن پوشش زیر چیز همه وقتی شد.

می شود. حاصل کامل رهایی آنگاه باشد شده
انسان یک چون او گریست. انسان یک چون او بود. انسان کامًال و سراپا عیسی ٨٧
و بود. انسان کامًال و سراسر خود، فیزیکی بُعد در او شد. خسته انسان یک چون او خورد.
ساخت روحی همان مطیع را خود جسم رو این از بود خدا کامًال و سراسر خود، روح در
نه بود، آدمیان از شد. تجربه قِسم هر به ما مانند درست او می دانید، بود. ساکن او در که
روبرو وسوسه هایی با و داشت خواسته هایی ما مانند درست او بود. انسان فرشتگان. از
آسمانی. فرشتگان از نه بود خاکیان از شد. وسوسه او مقدس کتاب  گفته به می شد.
اندکی او می گوید:«و ٤:١ عبرانیان راستا همین در که:«او…» می گوید ١ باب عبرانیان
برگرفت را کامل انسانی خدا بود، آدمی سراپا شد، خاکیان از او شد.» کمتر فرشتگان از
ساخت. پُر خود روح از را او خدا و آورد ارمغان به را کامل رهایی ترتیب این به و
بود. خدا کامًال او شد. آزموده ما همانند او بی مقیاس، و بی میزان بود، او در روح القدس
بادهاي و خروشان دریاي مانند طبیعت نیروهاي نشاندن فرو مردگان، کردن زنده با
می کرد، امر دیگر پدیده هاي و درختان به همین که داد. نشان را خود الوهیت نیرومند،
ماهّیت از زیرا باشد انسان می توانست او بود. خدا درون در او می بردند. فرمان همه
خدا دستان در انسان) یک عنوان (به را خود کامًال و سراسر او اما بود برخوردار انسانی

کند. عبادت و خدمت را خدا تا بود ساخته رها
اگر هستیم. نیز مسیحی هستیم. زنان و مردان ما شد. الگو ما براي ترتیب این به ٨٨
از و کنیم رها روح القدس دستان در سراسر را خود دارد جا ماست، الگوي او راستی به

باشیم. برخوردار خدا ملکوت تابعیت
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بر در را او وجود طبیعی قسمت خدا اما بود. خدا سراسر او بود؛ انسان یک کامًال او ٨٩
را دلواپسی هایش و اعمال شخصی، فکرهاي نیز و را وي وجود فیزیکی قسمت گرفت…
کاهنان است. قرار این از موضوع می آورم.» جا به را است پدر پسند مورد آنچه «تنها و
با را او کردند سعی و چنان» و چنین گفتند:«ربّی، بزرگ مردان آن آمدند، وي نزد
خدا به زیرا بود یافته رهایی سراسر او اما بیندازند. طمع به خود فرقه هاي و داشته ها

داشت. اعتماد
مالحظه می کند»؟ توکل من به زیرا داد خواهم رهایی را نگفت:«او مزمورسرا مگر ٩٠
توکل من به زیرا داد خواهم رهایی سگان دست از را خود «محبوب می کنید؟

است.» کرده
نیز شما که می دانم باشد. حالم شامل سخن این زندگی ام راه پایان در می خواهم ٩١
زیرا دادم رهایی مرگ آرواره ي از را بگوید:«او من به خدا می خواهم دارید. را آرزو همین
را؛ او هستی سراسر داد. خواهم رهایی گور از را او رستاخیز، بامداد در بود. متوکالنم از

است.» بوده من متوکالن از چون ساخت خواهم رستگار را روح و تن جان،
یکسره را آدمی وجود نبود، او کار در کاستی کم و هیچ بود. کامل عیسی اعمال ٩٢
یکسره را خونریزي به مبتال خانم آن او رهانید. جذام از یکسره را جذامی می رهانید.
رستگار گناه از سراسر را دنیا کفاره، روز در خود جان تقدیم با او رهانید. خونریز ي  از
عزیزان، داد. فدیه را کلیسا او ساخت. میّسر را گناهی هر از کامل رهایی او ساخت.
هیچ شکست حالت در زندگی نمی ماند. باقی برکات از محرومیت براي جایی دیگر پس
و گرفت دست در را قدرت ها و قلمروها شیطان، بر چیره شدن با او زیرا ندارد توجیه اي
و هستیم مسیحی ما ستاند. آنها از را ما بر چیرگی حق هرگونه و ساخت خود پاي انداز
مسیح کند. دیکته ما بر را چیزي شریر دهیم اجازه نباید ما… شده ایم. پُر روح القدس از
درشت گویی گزافه گویی، اعتیاد ها، گناه، قید از پلیدي، از را ما او رهانید. را ما یکسره
خود پاك دستان در و ساخت رستگار یکسره را ما او ساخت. رستگار ناپاکی هر از و

است. کامل رهایی همان این داد، جاي
که مالکیت سند طبق چون رهانید بیماري از را ما بله، رهانید. بیماري هر از را ما او ٩٣
تقصیرهاي  سبب  به  آنکه  «حال  هللویا! دارد. تعلق ما به دیگر حقوق این شد ما بهره ي
خانم آن رو این از ماست. شفادهنده ي او یافتیم .» شفا زخم هایش از و شد مجروح  ما
پرستاري بود، مرگ حال در سرطان از که همسرش از خود، معلولیت وجود با بینوا
که هرآنچه دکترها او… و داشت. ایمان او شد. خدا حضور امن قلمرو وارد و می کرد
سراپا آسمانی فرمان هاي از پیروي برکت به او ولی بودند داده انجام را می توانستند

یافت. رهایی
آنها زیرا چرا؟ کمال. و تمام رهایی بودند، آورده دست به را کامل رهایی شاگردان ٩٤
شبان به کلیسا عضو عنوان به شما وقتی بودند. شده پُر روح القدس از کامًال و سراسر
گفتن سخن برآوردن، فریاد پریدن، مثل اندکی تجربه هاي یا برخی… با می دهید دست
انجام ناشایست کارهاي دارید، کینه خود قلب در هنوز ولی دیگر چیزهاي یا زبان ها به
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هنوز که هست چیزي می روید، زنان سراغ می کشید، سیگار می گویید، دروغ می دهید،
دوست را است آن در آنچه و دنیا که «کسانی می لنگد. کار جاي یک است. نداده رخ
میوه هایشان از را «آنها شده اید. مشتبه و گمراه شما نیست.» آنان در خدا محبت دارند،

شناخت.» خواهید
متحد هم با باید اعضا همه ي شویم. متحد روح القدس با می خواهیم ما همه ي ٩٥
ما آن است. شده ریخته ما قلب هاي در روح القدس وسیله ي به خدا محبت شوند.
گفت:«از عیسی شده ایم. رهانیده دنیوي امور از ما می سازد. پاك بی عدالتی هر از را
عزیزان، یعنی نمایید.» محبت را یکدیگر که هستید من شاگرد که دانست خواهند این

کنند. جانفشانی هم حق در که باشند داشته دوست اندازه اي تا را یکدیگر
دست این از سخنانی با زنانی می شود چیره دنیادوستی و آغاز نادرستی روند وقتی ٩٦
بر را این کنی، چنان یا چنین اگر بیایی. خود به باید دیگر جان، می شوند:«دختر پیدا
برایت سازي، جدا مقدس غلتندگان این از را راهت و دهی انجام را آن یا این کنی، تن

خداست! با تنگاتنگ پیوند تنها چاره دست. این از کارهایی یا می شود.» بهتر
براي مسیح اما است.» وحشتناکی وسوسه ي این برانهام، برادر می گویید:«آري ٩٧
کامل رهایی خواهان هم ما است. باخته شیطان کرد. نثار را خود جان هدف همین
شسته کلیسایی بله، هستیم، غش و بی غل  و پاکیزه پاك، کلیسایی خواهان هستیم.
و شگفتی ها آیات، از برخوردار کلیسایی روح القدس. از سرشار و بّره خون در شده
در را اعضا تکاتک که کاملی رهایی تألیف.]… نوار-گروه روي بر خالی [فضاي معجزات.

نوار.] روي بر خالی [فضاي بگیرد. بر
قربانی باشد. یافته رهایی سراسر اینکه مگر نیست تو مقبول چیز هیچ  خدایا، ٩٨
وجود دعاکننده زندگی در گناهی آن پس در که دعایی نیست. تو پسند مورد معیوب
که اعصاري در نمی پذیري. را دعایی چنین تو خداوندا نمی پسندي. را باشد داشته
سراپا باید قربانی نمی کنی. کاري چنین نیز امروزه و نکردي چنین تو شدند سپري
تقدیم زندگی یک عنوان به را خود که حالی در خدا، خداوند اي پس باشد. بی عیب
به من بزدایی. ما از را گناه لکه ي هر اینکه تمّنا خداوندا، می گذاریم مذبح روي شده
می دهیم. قرار مذبح روي بر را همه خود، جهد و جّد و نیرو تن، جان، جماعت اتفاق
مقدس حضور صبح امروز و ببخش را ما گناه هر و کن پاك مقدس خون آن با را ما
آنگاه است. آمرزیده را ما خدا که بدانیم خود ضمیر در تا باشد ما با خیمه این در وي
را خود قرضداران ما که همان طور ببخش را ما کرد:«قرض هاي خواهیم دعا چنین

کن. عطا را این خداوندا، می بخشیم.»
هم با باز شامگاهی جلسه ي در که باشد ساز فرخنده را ما باش، ما کنار اکنون ٩٩
ما از خدا اي تو تا شویم حاضر صاف دلی و پاك دستانی با که باشد کنیم. تازه دیدار
که هستیم قیدي هر از مطلق و کامل رهایی طلب در خداوند اي زیرا نباشی رویگردان
مردم زیرا پیمانه زیر نه و کوه بر برافراشته مشعلی یعنی بشویم جهان نور می شود مانع
کن. عطا را این پدر، اي می کنند. پیدا را درست راه کوه بر برافراشته مشعل برکت به

آمین. جاللش. براي و می طلبیم عیسی نام در را این
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که شماسانی از دیگر یکی یا باشد اینجا می کنم فکر بخواهم… داك از می خواهم ١٠٠
بر را این و بیا داك، باشند، خوانده را نوشته این کلیسا کل شاید دارد. حضور اینجا
ببینند. را آن می توانند خروجشان هنگام کلیسا عزیزان کن. نصب اعالنات تابلوي روي
را یکی این دارند؟ حضور کالینز برادر آیا دارند… حضور اینجا ایشان اگر کالینز، برادر و

بدهید. ایشان به
را متنی سکوت در و می کند مکث برانهام [برادر چه… می بینیم و آقا، بله، ١٠١
درخواست هایی چنین با همواره دارد. مالقات درخواست کسی تألیف.] می خواند-گروه

می شویم. خوشحال می شود. موافقت
در که بگویم شما اطالع محض است. شده داده ترتیب برایم بسیاري مالقات هاي
متعددي مشکالت کاشانه این در بزنید. زنگ ما شماره ي به است کافی تمایل صورت
می  دانند. کلیسا در عزیزان هستند. تازه وارد برخی است. مطلع آن از کلیسا که داشتیم
شود. نصب تازه وارد افراد اطالع براي اعالن این می دهم ترتیبی تکه اي… است شایسته
می کنیم. صدا نوبت ترتیب به را آنها ولی برسیم بسیاري افراد به نمی توانیم می دانید
شماره [این بولتر. بزنید، زنگ ٢-١-٥-١-٩ بولتر شماره به ما… و می کنید؟ مالحظه
می خواهد نوبتی کسی که ببیند اعضا از کسی اگر و تألیف.] است-گروه کرده تغییر تلفن
هستیم. ترتیبی و نظم تابع اما شد خواهم خوشحال مردم دیدن از همیشه [بدانید]
ترتیب به پس شود. لحاظ باید مسئله این و گرفته اند تماس بار چندین قبل از عزیزانی
عمل فوري شکل به که بود چنین گذشته در آن… سپس می کنیم. پذیرش را آنها
خود  خانه ي به سرخورده عزیزان و می کردیم پایین و باال شکلی، هر به و می کردیم
محتواي امروز و است. شده داده ترتیب و نظم چیز همه به اکنون اما برمی گشتند.
ممکنه شکل درست ترین به باید چیز هر که باشید داشته دقت بود، همین ما صحبت

بگیرد. قرار خود جاي سر
آنها با دیدار بزنند، زنگ (٩-١-٥-١) ٢-١٥-١٩ بولتر شماره ي به عزیزان اگر
و می دهند پاسخ تلفن به گوآد آقاي یا مرسیه آقاي بود. خواهد ما خرسندي مایه ي
تهویه با مکانی آنجا ما کرد. خواهند مشخص شما براي را مالقات قرار امکان زمان
با کنیم. دعا برایشان و باشیم عزیزان پذیراي تا آماده ایم و داریم اختیار در مناسب

بود. خواهیم عزیزان خدمت در میل کمال
مردم از می خواهم که است این کلیسا به نیامدنم دلیل عزیزان از شماري زعم به ١٠٢
مالحظه کنم. رعایت را نظم می کنم سعی بلکه نیست چنین ولی باشم داشته فاصله
افراد، جملگی کنم. پرهیز تبعض آمیز حرکت از مایلم و باشم چنین می خواهم می کنید؟
فرقه اي اعتقادات و پوست رنگ گرفتن نظر در بدون کنید؛ توجه زمان، هر جا، هر همه،
در باشند، داشته نیازي اگر و می کنیم. مالقات را عزیزان و می آییم اینجا به ما افراد.
داشته پرسش  هایی جلسات درباره ي اگر شود. باز کار از گره تا می مانیم خدا حضور
هدایت تابع باید راستا این در می دهیم. فیصله موضوع به الزم، رسیدگی از پس باشند،
به هیچ پس می شود. عمل یکسان همه براي دقیقًا شکل این به آن… و بود. روح القدس

نیست. کار در تبعیضی هیچ گونه و نمی شویم قائل تبعیض مردم میان در  روي
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برایشان بخواهند که بیمارانی یا دعا به نیازمند عزیزانی بامدادي جلسه ي این در آیا ١٠٣
نیست. کسی پس خوب. بسیار دارند؟ تشریف شود، دعا

سرودي چه صبحگاهی جلسه این در کنیم… بلند دلنشینی پرستشی سرود بیایید
می دانی؟ را سرود این تِدي، بزداید؟» را گناهم می تواند چیز «چه بخوانیم؟ می توانیم

می تواند.. چیز چه عیسی.» خون مگر چیز «هیچ

می کند-گروه صحبت است بیمار سخت که خانمی درباره ي جماعت در [خواهري
کنیم؟ دعا خانم این براي اکنون می خواهید آقا. خوب، بسیار تألیف.]

می گذارم. دست هستند، اینجا که خانمی بر کنم. دعا بانو آن براي می خواهم
ترك را سکو میکروفن برانهام [برادر سکوت. در حال کنید، خم را خود سر من همراه

تألیف.] می کند-گروه

می کند. نرم پنجه و دست بیماري با سخت که هست بانویی عزیز، پروردگار اي ١٠٤
دیگران از سرطان تا می سازد نیکو ابزاري را خویش وجود اینجا در حضور با ما خواهر
پیش روز چند خداوندا، می ایستد. شکاف در دیگران براي خواهر این شود، برداشته
و شود متوجه بگذار خداوندا، دادي. رهایی آن از را او تو اما شد آشکار مسئله این
روي بر را خود دستان توست. جانب از امر این که شد خواهد روشن او بر چنین
باشد می کنم. رحمت طلب ایستاده برایشان او که دیگري بانوان براي و می گذارم او
اي اینکه تمّنا باشد ما دل در ناپسندي امر اگر روح القدس… نیروي و خدا فیض که
ما بر تو الهی مقبولیت آنگاه بکوشیم. جبرانش در تا کنی آشکار را آن نخست خداوند،
زیرا یافت خواهیم می طلبیم، که را آنچه خدا با آشتی برکت به و یافت خواهد تجلّی
دعا عیسی نام در کن. عطا را این خداوندا، نداریم. مذمتی و محکومیت هیچ خود در

آمین. می کنم.

تألیف.] برمی گردد-گروه میکروفن پاي برانهام [برادر خوب. بسیار

بزداید؟ را گناهم می تواند چیز چه
عیسی؛ خون مگر چیز هیچ

کند؟ بازسازي مرا می تواند چیز چه
عیسی. خون مگر چیز هیچ

که جریانی گرانبهاست و مقدس
می کند؛ سپیدم برف چون

نمی شناسم، دیگر چشمه اي
عیسی. خون مگر چیز هیچ

بیایید دارد؟ قرار الهی خون آن زیر گناهانشان تمام که می کنند حس نفر چند ١٠٥
بخوانیم. سرود برافراشته دستانی با اکنون
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بزداید؟ را گناهم می تواند چیز چه
عیسی؛ خون مگر چیز هیچ

کند؟ بازسازي مرا می تواند چیز چه
عیسی. خون مگر چیز هیچ

دهیم. دست یکدیگر به می آوریم پایین را خود دستان که حالی در اکنون
گرانبهاست…
جا. همه است، درست

می کند؛ سپیدم برف چون …
نمی شناسم، دیگر چشمه اي
عیسی. خون مگر چیز هیچ

آمین. تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ دوست را خدا آیا
دارم، دوست را عیسی چقدر

دارم… دوستش چقدر
شود. متمسک خدا به کس هر باشید. پایدار آن در اکنون

دارم، دوست را عیسی چقدر
داشت. دوست مرا او ابتدا زیرا

 نمی کنم… رها را او هرگز
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