
می کنی؟ باور را این آیا

خانمی به گذشته عصر گمانم به کنم، عرض را مطلبی دعا از پیش دارم قصد 
هیدروسفالی کودك سر دور اندازه ي این… برید، کار به را دستورالعمل تنها گفتم:«اگر
نوار یک با کودك سر دور اندازه گیري از پس گذشته شب و یافت.» خواهد کاهش

بود. یافته کاهش نیم و سانت یک کمابیش باریک،
روندي دیدن می فرمایید؟ دقت داشتم. هدفی کاري چنین انجام از خواهر خوب، ٢
کارهاي چنین گاهی می سازد. پایدار ایمان سلوك در را شما و افزاست ایمان ملموس،
قدم دو یکی شود، بلند که می خواهم فردي از مثال عنوان به می دهم، انجام ساده اي 
بتوانند افراد که چیزي دهد، حرکت را خود انگشت دهد، تکان را خود دست بردارد،
آنها است. روبراه چیز همه که دهد نشان آنها به تنها تا دهند انجام متفاوت گونه اي به
حال در امري اینکه از غافل می پندارند محال را امري چنین وقوع و می شوند سراسیمه

شود. چنین باید می کنید؟ مالحظه است. وقوع
خود دستان تنها لطفًا پس شوند؟ آورده یاد به دعا در اکنون می خواهند نفر چند ٣

کنیم. خم را خود سرهاي کن.» عطا را این بگویید:«خداوندا، و کنید بلند را
خوبم دوست نوشته ي که کلیسا کهن دلنشین سرود به دادن گوش حین خداوندا ٤
مادرش و پدر که می اندیشیم پسري به باش»، داشته ایمان «تنها همان است، رادر پل
آنها به عیسی که بود نگذشته روز ده از بیش حالی که در بودند برده شاگردان نزد
برابر در شاگردان ولی بود. بخشیده را بیماران شفاي و دیوها راندن بیرون توانایی
پدر همان جا شدند. ما خداوند آمدن متوجه شرایطی چنین در بودند. مانده ناکام صرع
نزد را او می دهد. آزار را پسرم بی رحمانه روحی کن. رحم ما بر گفت:«خداوند و شتافت

کنند.» خوب را او نتوانستند آنها ولی آوردم شاگردانت
ایمان تنها دهم. انجام را کار این می توانم باشی داشته ایمان گفت:«اگر هم عیسی ٥
همان همچنان بله، نکرده اي؛ تغییر هیچ تاکنون روزگار آن از تو پروردگارا، باش.» داشته
پس بودي. روزگار آن در که هستی همان امروز هستی. دلسوز و بردبار و پرمهر خداي
فرما.» امداد را ما بی ایمانی برمی آوریم:«خداوندا، فریاد پدر آن مانند همه ما خداوندا،

می خوریم. لغزش آن در باز که افسوس ولی است ساده اي چیز اینکه با پدر،
می کنیم، تقدیمت ستایش و سپاس فرمودي لمس را کوچک نوزاد آن اینکه بابت ٦
دیشب بود، زده بیرون استخوان که گونه اي به بود، متورم که جمجمه اي شاهدیم
می دانیم که هنگامی شکرگزاریم. رو این از پدر، اي شد. کوچک نیم و سانت یک حدود
هیچ مورد این در و می باشند ناتوان  آن درمان در پژوهش ها همه ي وجود با ما پزشکان
پدر چیره. موقعیتی هر بر و هستی خدا همان هنوز تو اما برنمی آید آنها دست از کاري
سپاس مادر این سرسپردگی و شکیبایی و پایبندي براي را تو می گوییم. سپاس را تو
خدا، تکریم جهت خویش شهادت اثبات در شد حاضر اینکه خاطر به نیز و می گوییم
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که باشد ببینند. همگان که باشد دهد، قرار کاغذ این روي بر اینجا و بیاورد را نوار رشته
تو. جالل براي باشد، داشته عادي زندگی کودکان دیگر همچون چشمش نور

این دستان پدر، دارد. نیازي آنها از هریک بنگر. برافراشته دستان تمام به پدر، اي ٧
نامه قالب در هست، اینجا بسیاري موارد و دارم. نیاز هم من است، برافراشته هم حقیر
خداوندا دارند. نیازهایی راستی به که مردمی دربردارد، را نیازهایی که جعبه داخل یا
مادر این شهادت آنها که باشد کنند. دریافت را خود مسئلت هاي امشب همه که باشد
می گویی، چیزي تو همین که می دهد نشان که دهند قرار نظر مّد نمونه عنوان به را
این کنیم. پیروي و بپذیریم که بس همین را ما پس تو… آن… است. شده تمام مسئله

است. شده محقق امري
مردم روي بر که دستمال ها و نامه ها این از هریک تا کن عطا پروردگارا، ٨
برافراشته، را خود دستان هرکه اینکه تمنا پدر، اي یابند. شفا آنها می شود، گذاشته
آمین. می طلبیم. عیسی نام در را این کند. دریافت را خود قلبی خواست و مسئلت

بنشینید. بفرمایید
(همین طور خانم این که دهم نشان شما به را نوار رشته این اینجا خواستم تنها ٩
روح القدس طریق از خداوند چنا  نکه کوچک کودك سر اندازه ي که بله-بله.)… است.
زیبایی به امر این نیست؟ ستایش درخور مگر است. یافته کاهش داد، نوید ما به دیشب

می کند. تشویق ایمان و پذیرش به را ما
هیچ  پس این فرمود:«از درخت آن به ٢٣:١١ مرقس در عیسی که زمانی حال، ١٠
او بگویم، صادقانه باشد. برنیاورده هم فریاد بسا چه خورد.» نخواهد میوه ي تو از کس
را او صداي آنها از یکی کنم فکر تنها… شاگردانش که گفت سخن آرام و آهسته چنان
بدترین به پسر شاید آوردند، عیسی خداوند نزد را مصروع آن که هنگامی آن… و شنید.
زودي به ولی بود افتاده زمین به مرده اي همچون بسا چه بود، شده دچار ممکن حمله ي

داشت. شاگردان آن از برتر بس ایمانی که شده روبرو کسی با دریافت
عیسی کند. دقت این به می خواهم ندارد اعتقاد الهی شفاي به که عزیزي از اکنون ١١
مانده ناکام قدرت اینکه نه بودند. مانده ناکام باز ولی بود داده ارواح اخراج قدرت آنها به

کرد: گفتگو چنین آنها با عیسی بودند. مانده ناکام خود آنها بلکه بود
کنیم؟» بیرون را او نتوانستیم ما «چرا
شما.» بی ایمانی داد:«به سبب پاسخ او

اقتدار عنوان هیچ  به  خدا است. برخوردار توانمندي و اقتدار از هم هنوز کلیسا ١٢
الزم اندازه ي به کلیسا که اینجاست مشکل ولی است نستانده کلیسا از را خویش
گاه است. ساده بسیار ماجراست. خالصه ي این ندارد. را آن به بخشیدن فعلیت ایمان
واقعیت هاي به کنید، ساده تر را انجیل هرچه اما کنیم پیچیده را موضوع می کوشیم
خداوند کنید؛ برخورد آن با سادگی در راستی به هرگاه یافت، خواهید دست بیشتري
کنید باور که بس همین است. کالم ختم این و است فیصله بخش همین گفت، چنین

روید. پیش و
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همانند برگ ها خورد» نخواهد تو میوه ي از کس فرمود:«هیچ عیسی هنگامی که ١٣
آن ولی بود نکرده تغییر ظاهر در درخت پوسته ي بودند. درخشان و زیبا بسیار همیشه

رفت. تحلیل زندگی ریشه ها، داخل زمین، دل در پایین
هنگامی می کند. صدق نیز دارید سراغ که بیماري هر یا سرطان درباره ي امر همین ١٤
دست شاید باشد، دوانیده ریشه وجودتان در سرطان بسا چه می پذیرید، را خدا کالم که
است چنین سخن ندارد. الهی شفاي با ارتباطی چیزها این ولی باشد. شده خشک شما
وجود پود و تار در پایین آن جایی اینک هم می کنید؟ دقت آري.» ایمان می توانی «اگر

است. شده آغاز روندي
نداشته شک خود دل در و شو، منتقل بگویید: کوه این به فرمود:«اگر عیسی ١٥
گفته اید آنچه و شد خواهد واقع باشید، داشته ایمان گفته اید آنچه به تنها و باشید
می آید؟ کسی چه جانب از این نیست؟ دلنشین سخن این مگر داشت.» خواهید را
زایل سخنانش اما حال… اما شد خواهد زایل زمین و آسمان سخنانش… که خدا پسر

شد. نخواهد
ببخشید. فعلیت امر این به می توانید درست انگیزه ي و هدف داشتن با تنها حال، ١٦
را کوه این می توانم که داد خواهم نشان شما بگویم:«به و بروم آنجا به چنانچه اکنون
چه از نیست مهم خیر. قطعًا شد. نخواهد جابجا هرگز شو.» منتقل کوه، اي کنم: جابجا

دریابید. را خدا اراده ي باید ابتدا باشد… چنین باید بودم. برخوردار
در بیشتر باید را می کنم برخورد آن با دعا صف در که دشواري موارد چرایی ١٧
مسئله و بودند شده غیره و دعا صف وارد گذشته در آنها زیرا کرد جستجو همین جا
اعتراف  گناه شما اگر که باشید داشته دقت اما می شود. داده ارجاع من به گونه اي به
موردي به رود، بیرون بخواهم شریر روح از اینکه از پیش آیا باشید… داشته نشده اي
زندگی آن در که باشم مطمئن تا می کنم توجه مورد آن به تمام دقت با کرده اید؟ توجه
عطایا این با که باشید داشته یاد به زیرا کرد دقت باید نباشد، بازدارنده اي امر هیچ

بشوید. هم دردسر دچار می توانید
موسی منظور برگزید، نبّوت به را انسانی نبی… یک به خدا یکبار که دارید یاد به ١٨
و شد روانه خشم سراپا نبی ولی گوید. سخن صخره با و برود که گفت او به و است
بار براي باید او که مفهوم بدین است مسیح ضعف گویاي امر همین که زد را صخره
اراده ي در اما داشت را آن آوردن قدرت او شود. مضروب بار دومین براي یا می مرد دوم

نمی گنجید. خدا
زیرا بود، الهی خواست راستاي در فضا آن در الیشع رفتن که بپذیرم نمی توانم ١٩
او که نمی کنم گمان دادند، قرار تمسخر مورد طاسی خاطر به را او بچه ها همان جا
را بچه ها آن و رفت در کوره از بود نبی که او می گرفت. پیش در رویکردي چنین باید
ولی می کنید؟ مالحظه آیا کشتند. را بی گناه کودك دو و چهل خرس دو و کرد نفرین

ما… تنها-فقط… آن و می کرد. چنین نباید او باورم به
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کلیساي دهد، قرار کلیسا در را خود نیروي اینکه از پیش خدا امروزه من زعم به ٢٠
آن چگونه شرایطی چنین در که شود مشخص تا می گذارد آزمایش بوته    ي در را خود

بست. خواهد کار به را
تمرکز زمان بازگردم که هنگامی بعدي، فرصت در شاید بخواهد خداوند اگر ما… ٢١
این از بیشتر آنگاه باشیم. داشته را است وقوع شرف در آنچه یعنی امري چنین بر

شد. خواهیم آگاه موضوع
شک مبادا دارم،» ایمان آن به بگویید:«خداوندا، و گفته سخن چنین چنانچه اما ٢٢

باشد… برخاسته شما وجود عمق از باید دهید، راه خود دل به
سرگرم چنین و من… و هستم دّره اي در که کنیم فرض مثال عنوان به خوب ٢٣
نفره صد گروهی کوه، سوي آن در درست اما هستم نفر میلیون ها براي سخنرانی
نفر میلیون یک اینجا من خوب، می روند. مرگ کام به مسیح شناخت بدون که هستند
برو. مردم آن سوي می گوید:«به من به قلبم در چیزي حال این با اما دارم مخاطب
من در چیزي ولی بروم نمی خواهم خود من هستند.» مرگ حال در آنها برو. آنها نزد
چیست هدف که ببینید پس می کند. عمل که خداست اینجا پیداست، چنانکه است.
بگویم:«خوب…» من چنانچه حال، خودسرانه… اینکه نه رفت، آنجا باید چرا ببینید و
بلند کوهی با آنجا به رسیدن راه در ولی باشد درست آنجا به رفتن از من انگیزه ي اگر
روزي نفر، صد آن تمام نجات و کوه سوي آن به رفتن با بگویم:«می دانی، و شوم روبرو
انگیزه ي اینجا پس بزرگ.» مبشر برانهام، برادر شد: خواهد نوشته تندیسی زیر آنجا در

آقا. خیر، شد. نخواهد جابجا کوه و دارم. نادرستی
با ولی کند هدایت مرا قلبم در خدا و باشد درست هدف هم و انگیزه هم اگر اما ٢٤
همان جاست باشم نداشته را کوهپایه و کوه دامنه هاي و باال به رسیدن توان حال این
روحی با آنچه بسا چه آن، گفتن با آن… شاید شو.» منتقل کوه، گفت:«اي خواهم که
از سنگریزه اي تنها بلکه ندهد رخ گفتم، خدا اراده ي در روح القدس، هدایت با صادق،
کند. ریزش کیلو یک بعد روز شاید است. شده آغاز روندي حال این با بیفتد، پایین کوه
کنون تا شاید خوب؟ کند. ریزش تُن پنج ماه یک در شاید و تُن. چهارم یک بعد روز
براي من می شود. پیموده روند است، شدن جابجا حال در ولی نباشد مشاهده قابل
فیصله بخش همین و گفت چنین خدا زیرا می ایستم، می شود واقع که اموري تماشاي

سادگی. همین به است،
چنین اگر خوب، بسیار کنید؟ فکر چنین خود مادر مورد در امشب می توانید آیا ٢٥
باشید: داشته ایمان آن به اگر است، چنین صحیح. کرد. خواهد پیدا شفا او کنید، فکر
ایمان آن به تنها می کنید؟ مالحظه آیا کنید. پایداري آن در و کنید بیان را کالم تنها

است. جاوید زندگی همان این جویید. تمسک آن به باشید؛ داشته
می خواستم نکند، پخش را دعا کارت هاي امشب گفتم بیلی به فردا… عصر حال ٢٦
به هستم، سفر در ژانویه ماه از اعتراف کنم، را حقیقتی باید اینجا در کنم. موعظه
انجام از و برمی گردم خانه به واقع در بر می گردم، فینیکس، به می روم دریا سوي آن
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هستم. کجا می دانم سختی به گاهی که می شوم سست چنان تمییز) خدمت (همین
است. درآورده پا از مرا کار این

کرده اید دعوت من از برادران شما-شما آنها… و می شوم راهی باز ناگزیر بعد و ٢٧
اینجا در که معتقدم می کنم. قدردانی آن بابت چقدر بمانم. اینجا بیشتر روز چند که
داشتیم. مشارکت براي زمان بیشتر کمی کاش داریم. را خادمان از بی نظیر گروهی
و کلیساها تکاتک به رفتن جهت به تنها می آیم. فرصت سر دوباره خداوند، امید به
شد؛ خواهم خوشحال آن انجام از شما. از هریک به سرکشی جهت به شهر در گشتن
شما چنانچه البته و دهم، انجام خدا ملکوت گسترش راستاي در بتوانم که هرکاري
جایی در چنین و پیوسته ما به تا برمی گردیم روزي و کنم. چنین که بخواهید من از

می کنیم. برگزار عالی مشارکت
و است. حتمی این کرد. خواهم دعا شما براي من باشید، داشته یاد به برادران، و ٢٨

کنید. دعا من براي دارم تقاضا شما تکاتک از شما، از
جلسه ي شهر سراسر خوب کلیساهاي همه ي در فردا هم… من-خود اکنون و ٢٩

می شود. برگزار بامدادي کلیسایی
هیئت اعضا از دوستانم، از برخی دارند. حضور اینجا جفرسونویل از گروه چند اما و ٣٠
در نشد فرصت تاکنون هستند. اینجا سوتمن فرد برادر دارند، حضور اینجا کلیسا امناء
جفرسونویل، در آنجا از دیگري بسیار دوستان برادر… و کنم. مالقات را ایشان جلسه
عزیزان هنوز ولی دارند. حضور جلسه در جایی اینجا همه و-و آنجا در منشی ام من…،

نکرده ام. مالقات را
از یکی بازدیدکنندگان، شما و هستند. خوبی کلیساهاي شهر این در برادران، و ٣١
گرفت، خواهید برکت کنید. شرکت آنها جلسات  در فردا و کنید پیدا را کلیساها همین
روي اینجا خاطر همین به دارند. ایمان خدمتی چنین به برادران آن هستم. مطمئن
باورمندي گویاي امر همین جایگاه ها، روي بر پایین آن همچنین و نشسته اند سکو

می گویم. آفرین مردانی چنین به من و آنهاست.
جلسه این مالی پشتیبان که-که حاضر تاّم انجیل بازرگانان واحد این خداوندا، ٣٢
بود. آنها با جلسه مالی حمایت بود، درست کنم فکر این… فرما. مبارك را است
چنین البته آنجا… زیرا می روم می کنند، اسپانسوري آنها که جلساتی از بسیاري به
می شمارند؛ ناچیز را کوچک تفاوت هاي برادران بیشتر ولی است ناشایست رویکردي
باعث همین و دیگري، جزئی مورد به دیگري دارد، اعتقاد جزئی موردي به آقایی مثًال
یافته التیام امروز بسا چه می کنند، باز سر قدیمی زخم هاي چنین و شده اصطکاك
پیوند ایجاد امکان انجیل بازرگانان جمع در من حضور یا شما، و این-این… اما باشد
واقع به اوقاتی اصیل مشارکتی فضاي در و می شویم جمع اتفاق به ما و می کند فراهم
دهد. برکت واحد این به خدا شکرگزاریم. بابت این از و می کنم. سپري هم با خوب

است. کرده بلند هدفی براي را آن خداوند دارم ایمان
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و شد. نصیبم رابرتس ارال برادر مقر از دیدار افتخار پیش چندي و اکنون… ٣٣
جنبش یادبود بناي حکم در مقر این-این بود. زیبا بسیار بود، بزرگی ساختمان چه

است. پنطیکاست
که… خدا بی نظیر مرد دیگري، بی نظیر مکان رفتم، اوزبرن تومی برادر نزد سپس ٣٤
برادرانه  پیوندي هستیم، هم نزدیک دوستان از ارال برادر همچنین و من و تومی برادر
خدا ملکوت فضاي در می کوشیم یکسره و داریم دوست را یکدیگر و داریم نزدیک و

آوریم. جا به را است نیکو مردم براي آنچه
داریم، که دیگري نازنین مردان میان در شهر این در مردان این بودن از پس ٣٥
دعاي گفتم. عامیانه را این دارید. فوق العاده اي شبانان گله، گوسفندان شما شکرگزارم.
برادران، من… ظهر، از بعد فردا اینک و باشد. شما با همواره خداوند که است این من
و یک یا یک-یک ساعت باید شما بگوییم نیم. و دو می شود؟ آغاز چند ساعت جلسه

نیاید. وجود به وقفه اي جلسات مابقی در تا باشید داشته حضور اینجا نیم
چیزها، دیگر عکس، کتاب، امشب نکرده اند، اعالم شما به پیش از عزیزان چنانچه و ٣٦
آنها و هستند جلسات به مربوط و… بود خواهد دسترس در شده ضبط موارد و نوار
بفروشند. باشد، سّبت روز همانا که فردا را آنها نمی گذاریم اما می رسانند. فروش به را
چنین گاه هیچ نمی خواهیم… پس شد. نخواهد فروخته دیگري چیز یا کتاب هیچ فردا

هستید…» اشتباه در می گویند:«سخت عده اي هرچند ندادیم. اجازه اي
می گفت:«برادر من به همیشه داشت، را پدر حکم من براي که عزیز بوثورث و ٣٧
و (می بینید؟) می کنم حس چنین من اما دارید.» نادرستی دیدگاه باره این در برانهام،
اگر اما می دهند یکی شما به عزیزان می خواهید، چیزي اگر ولی می کنم. حس من-من
ایمان چنین اگر است. چنین خیر. بفروشیم. چیزي سّبت در نمی توانیم ما اما شما…
متوجه کنم. زندگی درونی رضایت با باید فقط… می کنم، زندگی آن پایه ي بر و دارم
ما با می توانید پس صورت… این در و کنم زندگی خود باورهاي پایه ي بر باید می شوید؟

کنید. دریافت را آن و بیایید اینجا به بیاورید، تشریف خانه به و گرفته تماس
فراموش را دیگر چیز هر و روزانه محنت هاي و کارها اتفاق به بیایید امشب، اما و ٣٨
و بدوزیم چشم خدا کالم به دقایقی براي و گذاشته کنار را چیز همه بیایید کنیم.
امشب خدا که است این دعایم و گفت. خواهد چه ما به خود کالم طریق از خدا ببینیم

کند. عطا عظیم بی نهایت برکتی ما به
من براي را کوچک دختر آن می توانی بگیري؟ من براي را او می توانی ِجین، ٣٩
سارا با و بیایی خانه به من با داري دوست نیست؟ زیبایی کوچولوي مگر بیاوري؟
درست او دارم. دوست هم من می خواهی؟ است؟ قدي این که کنی بازي من کوچک
را بابا هم تو که می بندم شرط و بله. بله-بله. باباست. کوچک دختر و است تو قد هم
زیباترین این به چشمم و نشسته ام اینجا داري. دوست حتمًا را؟ مامان داري؟ دوست

قهوه اي. موهاي آن و چشم دور هاله ي با کوچک چشمانی افتاد. دختر
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ربکا نام به یکی دارم. کوچک دختر دو خانه در دارم. دوست را کوچک بچه هاي ٤٠
سارا. بنام دیگري و

کوچولوي دختر دو هر آنها می دانید بودم. رفته دوري جاي به پیش چندي همین ٤١
می کردم کول را آنها باید برگشتم اینکه محض به دارم. دوست را آنها و هستند بابا
کنم، کولش اگر اکنون است. شده من قد هم و شده بزرگ حسابی دیگر بکی و و…
براي حال و باباست. کوچولو دختر هم هنوز حال هر در اما او… می گیرد، درد کمرم
دولتی مدرسه ي از و بفرستیم مقدسی کتاب مدرسه اي به را او می خواهیم آینده سال

کنیم. اجتناب
بیرون جلسات براي بودند. خانه به بابا بازگشت منتظر سراپا آنها می دانید، خوب و ٤٢
زود صبح روز آن بود. خواهند من بازگشت منتظر شب نیمه تا آنها نیز شب فردا بودم.
منزل وارد و گشود برایم را در مادر بازگشتم. خانه به صبح چهار یا سه ساعت حدود
تحت که… هنگامی من… سکو، روي بر اینجا من… بودم، بی رمق و خسته بسیار شدم،
درد سرها می شود، برگرفته مسح همین که اما دارید خوشایندي حس هستید مسح

است. چنین قطعًا بله، می دانستند؟ را مسئله این نفر چند می شود. آغاز
آسمان از را باران فراخواند، آسمان از را آتش رفته کوه باالي بر ایلیا کنید. دقت ٤٣
سرگردانی بیابان در روز چهل او واگذاشت، را او روح القدس همین که ولی فراخواند

کرد. پنهان غاري در جایی و یافت را او خدا و کشید
کناره بر و ماند زنده نهنگ یک دل در شبانه روز سه و رفت فرو عمق ها به یونس ٤٤
خدا نزد و کردند توبه شهر همه ي شد. رهسپار کالم اعالم براي سپس شد، قی دریا
خدا از و رفت تپه اي باالي بر او واگذاشت، را او مسح که هنگامی و نمودند. بازگشت

می کنید؟ مالحظه بستاند. را جانش که کرد درخواست
جلسات در ما که آشنا سروده اي که بودم کوپر ویلیام مقبره ي کنار پیش چندي ٤٥

است: کرده انشاء را می خوانیم خود
است، لبریز خون زان که است چشمه اي
عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خوِن ِز

غوطه خوران، سیالب در گنهکاران که آنجاست
شد، برداشته او از الهام که همین  گذشت؟ چه او بر چه… او که شنیده اید کنون تا ٤٦

بود. خودکشی براي رودخانه اي پی در
که فوستر استوین و می کنم. زندگی کنتاکی کهن سراي روبروي درست من ٤٧
به الهام که هنگامی است، کرده تقدیم آمریکا به را خود محلی آهنگ هاي مشهورترین
آن از که همین  ولی می سرود آهنگی الهام تحت می شد، قلم به دست می آمد، سراغش
تیغی و زد صدا را خدمتکاري سرانجام می کرد. مستی و می رفت می آمد، بیرون فضا

زد. خودکشی به دست و گرفته
می گذرد. چه می کنند، زندگی معنوي بُعد چنین در که افرادي بر نمی دانند مردم ٤٨
از مسح که هنگامی اما کنید. جابجا را کوه می توانید که می کنید احساس ، اینجا حال
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دقت بگیرد، را شما که نباشد کسی (اگر می شوید خارج در از و می شود برداشته شما
هر جلسات برگزاري هستید. کجا بدانید زحمت به ساعت چند تا شاید آنگاه می کنید)

می گیرد. را شما انرژي دیگري از پس شب
روز صبح خوب بگویم. شما به ربکا و کوچک سارا مورد در می خواهم کمی… و ٤٩
که بکی لحظاتی از پس نشستم، صندلی روي و برخاستم پس بخوابم، نتوانستم بعد،
بدون و شد بلند کرد… دویدن به شروع است، سارا از بلندتر پاهایش و است بزرگتر
و می دوید خانه در سرعت با و پرید تخت روي از کند، بیدار را خود خواهر اینکه
پرید. دهد، دست از خود تعادل بی آنکه او و کردم دراز را خود پاي بابا…» می گفت:«بابا،
بازي چنین که است بسیاري زمان مدت که است پیشرفته کلیساي تداعی گر کمی
حفظ را خود تعادل خوبی به توانست ربکا می شود. سالی صد چند می دانید می کند،

خودم…» باباي من، گفت:«باباي و انداخت من دور را خود دست کند،
چنین هم شما کودکان مورد در نمی دانم شد. بیدار صدا و سر از کوچک سارا و ٥٠
استفاده را بزرگتر لباس هاي کوچکتر که است این طور من کودکان مورد در خیر، یا است
بزرگ بسیار برایش می دانید بود، کرده تن بر را بکی خواب لباس سارا بنابراین می کند.
دیرتر او می آمد. افتان افتان خوران، تلوتلو کوچولو خانم رسید، راه از او خوب و بود.
او دهم.» نشان تو به چیزي می خواهم خواهرم، گفت:«سارا، و برگشت بکی و رسید.
و است من مال کامًال بابا پس است. من مال چی همه بودم. اینجا اول گفت:«خودم

است.» نمانده باقی تو براي چیز هیچ
بله-بله. نیست؟ چنین مگر دارند، را نگرش همین روحانی امور به نسبت دسته اي ٥١

است. درست
من به کوچکش سیاه چشمان با و کرد آویزان را کوچکش لب هاي سارا طفلکی و ٥٢
گذاشت من گونه هاي روي بر را گونه هایش بکی و کرد. گریه به شروع و انداخت نگاهی
بود. بکی آِن از کامًال پدر زیرا می رفت داشت سارا و دارم. دوست را او کرد. بغل مرا و
خیلی او دادم. عالمت او به چنین این و کردم شکل این به را خود دیگر زانوي من
و بود کوچک بسیار او خوب… پرید، من زانوي روي بر و دوید و شد خوب حالش زود
مانند می دانید من، مانند (شاید، می خورد تلوتلو او نمی رسید. زمین به پاهایش حتی
بزرگ فرقه ي یک او می دانید نمی رسید. زمین به پایش او… و خوردن) تلوتلو کوچکان

نمی گذشت. تولدش از درازي زمان بایستد. زمین روي بر نمی توانست و نبود
او دور شکل این به را خود دست دو هر من و می خورد تلوتلو نوعی به او پس و ٥٣
او و می زد، برق سیاهش کوچک چشمان آن کردم، نزدیک تر خود به را او و انداختم
پدر تو که باشد درست گفت:«شاید او-او خواهرم.» گفت:«ربکا، انداخت. ربکا به نگاهی
از کامًال من اینکه: بدانی را چیز یک می خواهم اما باشی داشته خودت براي کامًال را

پس… هستم.» پدر آِن
براي باالیی تحصیالت از بسا چه باشم. او آن از کامًال هم من که خوب چه این… ٥٤
کرده خود آِن از سراپا مرا می دانم که جایی تا اما نباشم برخوردار بزرگ مسائل پیشبرد
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حس همان جا و می اندازد من دور را خود دستان تنها می خورم تلوتلو هرگاه است،
می دهد. دست من به خوشایندي

کنیم. تقدیم او پیشگاه به کوتاه دعایی کالم، کردن باز از پیش بیایید خوب، ٥٥

بودن از و-و هستیم. کودکان همچون نیز ما که می دانیم آسمانی پدر اي حال، ٥٦
می کنیم ستایش را تو ما می شوي. خشنود ما پرستش هاي در مشارکت از و ما با
تا می فرستی را خویش روح القدس می گیري. آغوش در و می کنی محبت را ما تو و
اکنون هستیم. سپاسگزارت بسیار رو این از هستی، ما پدر و زنده اي که دریابیم چنین
ما به دربرگیرد. را قلب ها تو مهر خداوندا گیرد. قرار ما بر امشب روح القدس که باشد
نظر ما گناهان به بریز. ما بر را خود رحمت شبنم قطرات پدر کن. عطا تازه برکتی
در را ما و برکن ریشه از را آن پدر ببخش. را آنها خداوندا، هستند. شمار پر زیرا نکن.
ما روح هاي و طاهر را ما جان هاي و-و ده، شفا را ما بیماري هاي و بگیر خود آغوش
کودکان همچون تا کنیم، ستایش و بپرستیم را تو بتوانیم تا خداوند، اي ساز، آزاد را
این خداوندا، می دوند. خانه در آنهاست، بر پدر نگاه اینکه از آگاهی با که باشیم کوچک

کن. عطا را
کتاب یوحنا می دانیم. را این ندارد. را الهی کالم تفسیر توانایی انسانی هیچ اینک و ٥٧
که نبود شایسته زمین و آسمان در انسانی هیچ و دید تخت نشین راست دست در را
بنیاد از پیش که بّره اي همان جا و بردارد. را مهرها یا بگشاید و گرفته را اعظم کتاب آن
و برگرفت را اعظم کتاب آن او و بود. شایسته او و شد. فرادست بود، شده ذبح عالم
کن، باز ما براي را کتاب بیا. امشب اعظم، بّره ي اي کرد. باز را کتاب و گشود را مهرها
بّره ي آن عیسی، نام در را این زیرا می کشیم، انتظار تو پیشگاه در که حالی در پدر، اي

آمین. می طلبیم. خدا
ابتدا اما کرده ام. انتخاب مقدس نگاشته ي از کلمه اي سه کوتاه آیه ي امشب ٥٨

می کنم. شروع ٢٣ آیه ي با ١١ باب از بخوانم، یوحنا انجیل از آیه دو یا یک می خواهم
برخاست. خواهد تو برادر گفت، بدو عیسی

برخاست. خواهد بازپسین روز قیامت در که می دانم گفت… وي به مرتا
آورد، ایمان من به هرکه هستم، حیات و… قیامت من گفت، بدو عیسی

گردد. زنده باشد، مرده اگر
را این آیا مرد. نخواهد ابد به تا آورد، ایمان من به و بوَد زنده که هر و

می کنی؟ باور
جهان در که خدا پسر مسیح تویی که دارم ایمان من آقا، اي بلی گفت، و

است. آینده
می کنی؟ باور را این آیا برم: کار به را کلمه سه این مبحث عنوان براي می خواهم و ٥٩

بیشتر گمانم به است. تخیلی داستانی کنم فکر می خواندم. داستانی پیش چندي ٦٠
بسیار کتاب باشند. خوانده را داود خانه ي پادشاه عنوان با اینگراهام دکتر کتاب خادمان
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میان بتوانم تا شود چاپ باز دارم دوست نمی شود. چاپ دیگر کنم فکر است. خواندنی
کنم. پخش جماعت

دو مرتا و مریم همین طور و عیسی و ایلعازر همین درباره ي جستاري کتاب در و ٦١
می کرد زندگی آنجا در عیسی که بود شده عنوان چنین و می خواندم. ایلعازر خواهر
با ایلعازر و بودند. عبرانی نازنین دختران از دو هر آنها مریم. و مرتا منزل در گمانم به

می دید. کاتبی آموزش کاهنان براي شریعت متن نگارش
را قسمتی کتاب در ما ایلعازر. با مخصوصًا می کرد، برقرار زیبا مشارکتی عیسی و ٦٢
شود حاضر او سخنان پاي دیرتر داشت عادت مرتا و آمد آنها منزل به او که می خوانیم
او سخنان پاي مریم ولی می شد سفره کردن آماده و شام تهیه ي مشغول عوض در و

است. برگزیده را برتر چیزهاي مریم که گفت عیسی و می نشست.
گفته ما به چنین داود، خانه ي پادشاه عنوان… با اینگراهام دکتر کتاب در سپس ٦٣
نباشد، درست بسا چه خوب، برد. یحیی نزد را عیسی که بود همانی ایلعازر که می شود
عیسی گویی اما ماجراست، کشاندن تصویر به تنها مقصود به هر روي ولی نمی دانم من

بود. کرده سکونت آنها خانه ي در
که آموختیم چنین گذشته هفته ي در بگویم است بهتر یا آتی هفته ي ما خوب، ٦٤
که بیند آنچه مگر کرد نمی تواند هیچ خود از پسر گفت:«من… ١٩:٥ یوحنا در عیسی
می کنید؟ توجه آیا می کند.» نیز پسر همچنین می کند، پدر آنچه تمام آرد، عمل به پدر

می کند.» پدر که می بیند او «آنچه
خود، پسر با باید خدا، پدر، باشد حقیقت واقع به ماجرا این اینکه براي خوب ٦٥
به این اما مرد خواهد ایلعازر تو باشد:«دوست گفته چنین و کرده صحبت عیسی،
که می شود خواسته تو از زیرا برو کن. ترك را خانه تو پس شد، خواهد تمام خیریت
ادامه در اگر کنی.» چنین تو نمی خواهم من ولی دهی شفا را او یا کنی دعا او براي
هیچ بدون عیسی پس است. امر آن مؤید روند که دید خواهید کنید، دنبال را ماجرا
و برنگشت. خانه به شب آن رفت، دیگري جاي به و کرده ترك را آنها خانه ي هشداري

شد. آغاز دردسرها کرد، ترك را خانه عیسی اینکه محض به و رفت. دیگر شهرهاي به او
یاد به تنها هستند. راه در دردسرهایی کند، ترك را شما خانه ي عیسی هرگاه و ٦٦
می رسند. راه از مشکالت می کند ترك را شما خانه ي او که هنگامی باشید داشته
همچون کلیسایتان در چیز همه  و می شوید اجتماعی برنامه هاي سرگرم که هنگامی
فضا آن از را عیسی ولی می رود پیش خوبی به سیلندر شانزده بزرگ ریکنبکر اتومبیل
هنگامی آقا، بله، همان. دردسرها آغاز همان عیسی رفتن که باشید آگاه می کنید، بیرون
هم می گویند:«خوب، و گذاشته گوشه اي را او آنها می کند، ترك را فرقه اي عیسی که
جایگزین را دیگري چیز شما و نداریم،» اعتقاد چیزها این کامل صحت به دیگر اکنون

باشید. داشته خاطر به خوب را این می شود. آغاز دردسرها که همان جاست می کنید،
است. آمده لوقا کتاب در که می اندازد عیسی خداوند از ماجرایی یاد به مرا این ٦٧
سال هر عرف مانند بود، ساله دوازده پسربچه اي او که هنگامی می دانید چنانکه
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شهر در آنها که حینی و بودند. برده پنطیکاست جشن مراسم به را او خویشاوندانش
که می بینیم مقدس کتاب در می گذراندند، خوشی اوقات و بودند جشن در و اورشلیم
باید عیسی که می نمود بدیهی آنها زعم به و دادند. ادامه راه به او بدون روز سه آنها
خود اقوام پیش آنها که هنگامی نیست. درستی رویکرد این خوب، باشد. اقوامش نزد

نبود. آنجا او بیابند را او تا رفتند
که رو این از صرفًا بله، است، نادرستی رویکرد چیزها این دانستن بدیهی خوب ٦٨
باورمندان ما نیاکان و پیشینیان و هستیم پنطیکاستی مشایخی، باپتیست، متدیست،
چنین ماست. کنار همچنان عیسی که می شویم پشتگرم همین به بودند، بزرگواري
برایم این باشیم. ارتباط در او با دقیقه هر و روز هر باید نیست. درست رویکردي

است. دلنشین
آنچه داشتند، من مادر و پدر آنچه می خواهم. را است کنون در خدا آنچه من ٦٩
از کنم فکر است.) عالی داشتند، آنها (آنچه خوب است، فوق العاده داشتند، نیاکانم

شده ایم. خارج اصلی مسیر
ببینم و کنم نگاه گذشته به نمی خواهم چیست. امروز او که ببینیم بیایید پس ٧٠
به افتاده ایم. جلو بسیار مودي آقاي از راه همان در ما زیرا بود چه مودي آقاي که
دیگران گفت، چه وسلی جان ببینیم می گوییم:«خوب، و می کنیم نگاه خود پشت سر
چنانکه همین رو از  می شود. ما کلیساهاي در دردسر مایه ي همین و گفتند.» چه
مذهب درباره ي چیزي چنین ولی کرده پیشرفت خود زمینه ي در دانش پیداست

ندارد. مصداق
به ما سرعت اگر کرد اثبات فرانسوي پژوهشگري که بود پیش سال سیصد همین ٧١
ندارد. اثري شما بر دیگر زمین گرانش نیروي برسد ساعت در کیلومتر پنجاه از بیش
آن به و برگشته گذشته به دانش جهان امروزه که است تصورپذیر شما براي هیچ
ادامه همچنان روند این و رسیده ساعت در کیلومتر هزار سه به سرعت کند؟ استناد
و کنیم نگاه گذشته به می خواهیم ما اما می نگرند. جلو به می روند، پیش آنها دارد.
گفته، چه کناکس گفته، چه فینی گفته، چه سانکی گفته، چه مودي آقاي ببینیم
در ما ولی بود آنها عصر براي بود. خوب گفتند آنها آنچه دیگران. و کالوین همین طور

هستیم. پیشرفت حال
پسر می رانم. هشت وي فورد من می راند. گاو بسته شده به  گاري  من پدربزرگ ٧٢
دنیاي می دهیم. ادامه پیشرفت به ما است، چنین کرد. خواهد پرواز پرنده جت با من
وارد باید کلیسا است. نزدیک خداوند بازگشت گیرد. پیش در را رویه همین باید دین
باید ناگزیر سپس ولی گیرد اوج دوردست ها تا می تواند تنها دانش شود. خود قدرت
در را الهی نیروي بی کران دست نخورده ي بهره برداري نشده ي منابع ما ولی آید فرود
برتر جایگاه از پایین تر فرسنگ میلیون ها امشب یابیم. راه بدان باید که داریم، اختیار
می کنیم. زندگی کنند، بهره جویی آن از باید مسیحیان که امتیازهایی از خود، ممتاز و
خود از کنونی مشکالت و بیماران روانی، بیمارستان هاي دیدن و اینجا به کردن نگاه با
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تمام به دهد، شفا را بیمار بازار کوچه و  در حضور با باید ما کلیساي می شوم. شرمسار
دهیم. انجام داریم نیاز که است چیزي این است. زنده مسیح عیسی که بفهماند دنیا

نمی کرد. زندگی حاضر عصر در مودي آقاي هرگز…» مودي می گویید:«آقاي خوب، ٧٣
تضمین این به همچنان ولی می کنیم. زندگی خداوند بازگشت زمان در ما است. درست
به را گراهام آقاي چالشگر یک که روزي اما بود. ما نزدیکان با او که کرده ایم دلخوش

نبود. ما نزدیکان با او که شد روشن ما بر کشاند، چالش
کرده رها را او که همان جایی درست کردند؟ پیدا کجا را عیسی یافتند؟ کجا را او ٧٤
کردیم، رها را عیسی کجا ما پنطیکاست. جشن در بودند؟ کرده رها را او کجا بودند.
عید و پنطیکاست کهن قدرت از که هنگامی پنطیکاست. جشن در کرد؟ رها کجا کلیسا
درست کامًال این دوستان، شدیم. دور عیسی از همان جا گرفتیم، فاصله پنطیکاست

آقا. بله، می کنیم. زندگی خود ممتاز جایگاه از پایین تر ما است.
و مشایخی باپتیست، متدیست ، و کردند، رها پنطیکاست جشن در را وي ٧٥
کردند رها را او که بازگردند جایی همان به باید ناگزیر او یافتن براي پنطیکاستی ها
می پرسد:«بر امروز کلیسا کجاست؟ خداوند نیروي کجاست؟ خداوند شادي بس. و
صحنه روي بر را او تا است خود خاصان منتظر او است؟» آمده چه تاریخ خداي

اما… بیاورند.
به توسل راستا، همین در نمی شویم. نائل امر این به فرقه ها چهارچوب در ٧٦
این در دانش اندوزي و کتاب و حساب با برد. نخواهد جایی به راه هم روانشناسی
هم از جدا ما می سازیم. جدا را خود و می کنیم تفرقه  افکنی شد. نخواهید کامیاب امر
و هستیم، یک مسیح در همه ما هستیم. واحد شخصی عیسی مسیح در نیستیم.
چنین باشند، خوب که هم هرچند رساند. نخواهند انجام به را آن هرگز ما فرقه هاي
کنون تا انجیل که است مانعی بزرگترین ما تربیتی فضاي نیست. ساخته آنها از کاري

تربیتی. فضاي بله است، شده روبرو آن با
به روح القدس برهان و قدرت بازگشت همان ما نیاز نیست. دانش اندوزي ما نیاز ٧٧
عالم سراسر نگفت:«به هرگز عیسی بس. و است نیرو آن ساختن نمایان براي کلیسا
کنید.» موعظه انجیل به و بروید عالم سراسر فرمود:«به او که…» کنید چنین و بروید
همچنان توصیف، این با است. رستاخیز و روح القدس قدرت ساختن نمایان انجیل و
بگذاریم. پیش گام بیایید پس هستیم. دور باشیم، باید که جایی از فرسنگ میلیون ها
را پنطیکاست جشن و عیسی که همان  جایی به کنیم بازگشت عقب به بیایید اصًال

کرده ایم. ترك
شما هستم، تاك می فرماید:«من عیسی که یوحناست انجیل ١٥ باب در کنم فکر ٧٨
اعمال کتاب شاخه آن از و برآورد را شاخه ها نخستین تاك اگر اکنون خوب شاخه ها.»
شاخه اي هر و آورد. خواهد پدید دیگري اعمال کتاب شاخه دومین شد، نوشته رسوالن

بود. خواهد نخست شاخه ي همان مانند درست می روید تاك آن از که
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میوه نوع هشت با مرکبات درخت دارد. وجود پیوند زنی امکان می دانیم چنانکه ٧٩
هر و لیمو بود، آورده بار به فوریت گریپ که دیده ام را پرتقالی درخت دیده ام. مرکباتی

بودند. خورده پیوند آن روي بر آنها اما می شد، پیدا آن روي بر دیگر چیز
زده ایم، پیوند آن به را خود اعتقادنامه هاي است. همین نیز روز امروزه مشکل ٨٠
باز تاك، درخت آن روزگاري روزي چنانچه اما زده ایم پیوند آن به را خود فرقه هاي
هللویاه! بود. خواهد درخت اصلی و آغازین شاخه ي همجنس شاخه  آن بیاورد، شاخه
به است. آغازین قدرت و نیرو همان ما نیاز ولی شد؛ خواهد منسجم و یکپارچه کلیسا
همان است این داریم. نیاز است، مسیح عیسی رستاخیز نیروي همانا که روح القدس

دهیم. انجام او سخن از پیروي به است شایسته که کاري
یاقوتی انگورهاي و زد شاخه  تاکی اگر من.» شاخه هاي شما هستم، تاك «من ٨١
با اگر آورد. خواهد بار به زیبایی یاقوتی انگورهاي هم بعدي تاك آورد، بار به را زیبایی
شگرفی معجزات و آیات و می افتادند روح القدس تأثیر تحت افراد تاك، نخستین برآمدن
با آنها از بسیاري کردند… مهر دنیا براي را خود شهادت  چنین و می رسانیدند ظهور به
انواع از مژده رسانی براي آنها کردند. مهر را خود شهادت خویش خون با خود، شهادت
سوار باید «آیا شدند. مجازات زدند، را آنها دیدند، رنج گذشتند. دیگر چیز هر و خطرها
براي دیگران که حالی در شویم، برده آسمان در سرا آن به گلگون و راحت تختی بر
این در رویه اي چه پس کردند؟» دریانوردي خونی دریاي در و جنگیدند جایزه بردن
جرأتم بر خداوندا، بجنگم. باید کردن فرمانروایی «براي است؟ شایسته ما براي راستا

به… داریم نیاز قطعًا. بیفزا.»
نیست. نو ساز کلیسایی ساختمان یک ما نیاز نداریم. نیاز جدید فرقه ي یک به ٨٢
گذشته همچون که است اصیل پنطیکاستی بیداري یک نیازمندیم بدان امروز آنچه
بیانی به باشد، پنطیکاست زاییده که کلیسا به شده اعاده بیداري یک می کشد، را گناه

می کند. صحنه وارد را عیسی که روح القدس قدرت همان
نیاز آن به ما می شود. صحنه وارد سرنوشت ساز لحظات در همیشه تاریخ خداي ٨٣
می کنیم. عقب گرد باید، که آنچه از بیش است. همین ما کلیساي امروز مشکل داریم.
و مردن به رو سال به سال اندك، اندك و می کنیم. حرکت دنیا مدهاي به پاي پا

می رود. زوال
قطعی منبر پاي اینجا من حضور که همان طور است. نزدیک بسیار هرس زمان ٨٤
که باشد کرد خواهد هرس را آن خدا کرد. خواهد هرس را آن خدا سان همان به است،
زدود. خواهد وجودش از را دنیوي اعمال روزها همین از یکی در او آورد. بار به میوه

است. ننگ مایه ي مذهب، و دین لواي تحت  کلیسا عملکرد و رویه 
رفتن با ترتیب همین به افکند. سایه مرگ عیسی، رفتن با می بینیم چنانکه پس ٨٥
تحلیل می کند، ترك را ما کلیساي روح القدس قدرت ما، کلیساي و جماعت از عیسی
رفتن با پس نمی ماند. باقی آن از چیز هیچ دیگر که نمی پاید دیري و می میرد. و-و رفته

بود. غم انگیزي زمان چه که واي افکند. سایه مرگ عیسی،
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نیامد. او اما فرستادند عیسی دنبال و شدند سرگردان آنها باشید، داشته توجه و ٨٦
او هم امشب بود. واقف می کرد، آنچه به او اما نیامد، او باز و فرستادند او پی در دوباره
آنچه از دقیقًا او نمی رود، دست از چیزي او وجود با کرد. خواهد کار چه که می داند
به است، واقعی منبر پاي اینجا من حضور که همان طور است. آگاه داد، خواهد انجام
امت ها میان از برآمده مردمی خود نام خاطر به کرد. خواهد بلند را مردمی او سان همان

کرد. خواهد را کار این برانگیخت. خواهد را
می رسد، سر به امت ها روزگار سان همین به و فرامی رسد یهودیان زمان اینک هم ٨٧
را نشانه هایشان آنها می کنند؛ رد را مسیح رفتند. بیراهه به آنها پیداست چنانکه زیرا
از شکلی را آن و می شمرند؛ مردود را باشد داشته نام الهی هرآنچه آنها می کنند؛ رد
مهر ورزیده کفر روح القدس بر چنین و… کرده قلمداد شیطانی قدرت یا ذهن خوانی
قدرت با و برگرفته را اقلیتی خدا زمانی اندك از پس و می زنند. خود بر خدا از جدایی
کلیساي و برمی گرداند یهود قوم سمت به را روح آنگاه و می کند بلند را آن کلیسا
ما خوب، می شود. آماده کلیسا اینک هم است. درست کامًال می برد. خانه به را امت ها

شده ایم. نزدیک بسیار آخر زمان به
در ایلعازر ما گفت:«دوست چند زمانی گذر از پس و می دانست. او عیسی، ٨٨

است.» خواب
کسی است. کرده استراحت کمی او که است این منظورش بردند گمان شاگردان ٨٩

یافت.» خواهد شفا است، خوابیده گفت:«اگر
است مرده فرمود:«ایلعازر او شوند، متوجه آنها تا گفت آنها… گفتار به عیسی خوب ٩٠
هستم خشنود شما «براي می کنید؟ دقت نبودم.» آنجا در که هستم خشنود شما براي و
عیسی اما کند، خوب را دهد-او شفا را او که می خواستند او از زیرا نبودم.» آنجا در که
آن شدن سپري از پس هنوز… رؤیا آن زیرا بکند را کار این نمی توانست که می دانست
عیسی زیباست؛ چه است. فرارسیده بود گفته او به پدر که زمانی که دریافت روز چهار
گروه این جهت به لکن شنیدي مرا سخن که می کنم شکر را تو پدر، گفت:«اي قبر سر
می داد، انجام باید که کاري از همیشه او می کنید؟ مالحظه آیا گفتم.» حاضرند، که

کنم.» بیدار را او تا گفت:«می روم پس بود. آگاه
نان آور می کرد. سپري را بحرانی کوچک خانواده ي آن که کنم تصور می توانم و ٩١
دلی یا غم زده خانه اي هرگاه است فوق العاده بود. گسترده سایه غم و بود رفته خانواده
ببینم، را مرتا خود تصور در می توانم مگرنه؟ می شود، پیدا ناگهان عیسی دارید، غمگین
کرده بغل را یکدیگر که نازنین مریم و صورت، روي بر سیاه روبندي با نازنین بانوي
خوب، ما… عزیز برادر و داده ایم دست از را مادر و پدر کنیم؟ می گفتند:«چه و بودند
ناصري عیسی از پیروي براي و کرده اند اخراج را ما هم آنها و گفته ایم ترك هم را کلیسا

است.» واگذاشته خود حال به را ما و رفته جایی به او و کردیم. خروج
الهی شفادهنده ي باشد:«آن گفته و رسیده راه از منتقدي که بشنوم می توانم ٩٢
زمانش که حاال می بینید کجاست؟ اکنون او جلیل؟ از برخاسته نبی همان کجاست،
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خدا کنید، دقت است. قرار این از موضوع است.» رفته شود، کار به دست که رسیده
دهند، نشان را خود ماهیت مردم بگذارد فقط مردم، بگذارد تا کند چنین دارد دوست
پیدا می دهد. برکتی مردم به دهند. نشان را خود واقعی ذات تا کند امتحان را آنها بله،
واکنشی چه آنها ببیند تا می کند معرفی مردم به را خود می دهد، نشان را خود می شود،

می کنند. اختیار موضعی چه آنها ببیند تا می دهند، نشان خود از
مرده بینوا ایلعازر که بود روز چهار بود، شده سپري روز چند که می بینیم حال، ٩٣
که می دانند همه خوب، چهارم… روز سوم، روز دوم، روز بودند. سپرده خاك به را او بود.
تحلیل شده، فشرده صورت روي بینی ابتدا می شود؛ آغاز فساد روند بعد به سوم روز از
را او می خورند. را بدن کم کم پوست کرم هاي می شود، آغاز فساد روند سپس و می رود.
را او که جایی همان بودند، داده قرار غار روي بر بزرگ سنگی و بودند سپرده خاك به

می گریستند. و زده زانو قبر کنار رفته بیرون جوان دختران گهگاه و بودند. گذاشته
می آمد.» شهر سمت به که دیدیم را او است. آمده رسید:«عیسی خبري بعد کمی ٩٤
را خود ماهیت کند، تعلل و دست دست داشت تمایل ظاهراً که بی ادعا مرتا همان جا و
بشنوم می توانم می دود. جستجوگرانه و می افتد راه به افتاد. راه به بی درنگ داد. نشان
مذهب که شده اي قانع اکنون گمانم به باشند:«خوب، گفته راه در مردم از شماري که
گذاشت. سر پشت را منتقدان همه ي و داد ادامه راه به بی اعتنا مرتا ولی بود.» غلط شما

بود. نشسته خیابان گوشه ي در جایی شاید دید، را عیسی چشمش تا رفت راه
نیشدار سخنان و کند سرزنش را عیسی داشت حق گویی باید… او گویی خوب، ٩٥
خدا. مرد یک هستی، نبی گویی ببینم. بگو نگفت:«خوب، چنین ولی حال، گوید. او به
از پیروي براي هستیم. شهر تمام مضحکه ي حاال نیامدي؟ خواندیم، را تو وقتی چرا پس
چنانکه می دانید اما بود. او با حق می کرد، چنین اگر ظاهراً کردیم.» ترك را کلیسا تو
خود حقوق و حق تمام از بّره باشیم، بّره اگر کردم، عنوان کبوتر و برّه موعظه در
آن از باید ولی ندارد پشم جز چیزي او است. درست کامًال این می کند. چشمپوشی
دست دارید، خدا خادم عنوان به که حقوقی و حق تمام از باید شما بکشد. دست هم

است. درست کامًال این بکشید.
سرزنش کوتاه لباس هاي کردن تن بر و پوشش نوع خاطر به را زن ها داشتم ٩٦
انجام را بخواهیم هرآنچه هستیم. آمریکایی ما گفتند:«خوب، پاسخ در آنها می کردم،

می دهیم.»
می کشید.» دست خود حقوق از باشید بّره خو شما اگر اما است گفتم:«درست ٩٧
انجام می تواند زن یک که است کاري بدترین چنانی آن رفتارهاي و کشیدن سیگار

است. درست کامًال سخن این دهد.
برانهام، برادر گفت:«اما و می کرد صحبت من با گفت، من به خانمی پیش چندي ٩٨

نمی کنند.» درست مدل این از غیر لباس هایی
و عذر هیچ می فروشند. هم پارچه می شودو تولید خیاطی چرخ هنوز گفتم:«اما ٩٩

است. درست سراسر سخن این نیست.» پذیرفتنی بهانه اي
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به روزي اما باشید عفیف خود همسر به نسبت اینجا بسا چه باشید، داشته یاد به ١٠٠
اندازد، بد نظر زنی به زیرا:«هرکه نیست هم شک جاي بود، خواهید پاسخگو زنا علت

است.» کرده زنا او با خود قلب در
شده پرسش برانگیز برایم امر همین و است همین امروزي پنطیکاستی زنان مشکل ١٠١
موهاي همیشه شما مادران چگونه کرده اید. گسست دیگري کهن خط مشی از است.
رنگ آمیزي را خود گراس ماردي گروه مانند پنطیکاستی زنان امروزه ولی داشتند بلند
همانند درست می پوشند، کوتاه لباس هاي و می کنند کوتاه را خود موهاي و می کنند
چمن زنی مشغول و می روند بیرون مردان تردد هنگام درست عصرها در آنها دیگران…
مردان آن با زنا ارتکاب خاطر به باید روزي که هستید متوجه آیا زنان اي می شوند،
شریر روح یک این می کنید. عرضه آنها به را خود هدف همین به شما باشید؟ پاسخگو
را آن و شده اند کور بی خبرند. قضیه این از مردم ولی کرده رسوخ کلیسا در که است

دارد. حقیقت این نمی دانند.
از باید خوب، بگویم. را این ندارم حق مبّشر یک عنوان به من بگویید بسا چه ١٠٢
شما اگر شما… است. همین بگویم می توانم آنچه تمام کنم؛ پیروي روح القدس هدایت
از بیانی به بود. نخواهد من دستان بر شما خون دیگر کنم مالقات داوري زمان در را
فاصله آن از کنید. دوري است، شیطان آِن از گویی که زمینی قطعه وجب به وجب 
دختر شما نیستید، سینما ستاره شما سینما… ستاره چند نیست مهم برایم بگیرید.

هستید. خدا
سخنرانی پیري برده ي درباره ي کشیش یک کلیساي در پیش بامدادي جلسه ي در ١٠٣
در و می آمدند افراد و می کردند. فروشی برده که دوري زمان هاي مورد در می کردم،
زیرا می کردند؛ گریه سخت خود سرزمین هاي یاد به بردگان و می خریدند. را آنها حراج
می خریدند را آنها و می زدند. شالق را آنها نبود. متصور دیار به بازگشت امکان دیگر
و خرید را انسان ها سان همان به ناچیز، قیمتی به می خرید، اتومبیل یک شما چنانکه

می کردند. فروش
برده گفت:«چند و شد. وسیع کشتزار یک… وارد دالل، یک آمد، خریداري روزي و ١٠٤

دارید؟» فروش براي
آن می دادند. پرورش نوعی به را آنها داریم.» مبادله براي دادند:«چندتایی پاسخ ١٠٥
ضعیف اندام زنی بودند، کرده ازدواج او با که زنی اگر می گرفتند… را پدران و مادران
نسل تولید آنها که می گذاشتند و می گرفتند را آنها بنیه قوي هیکل درشت مردان بود
را انسان خدا نبود. درست روي هیچ به کار این حیوانات. و اسب ها مانند درست کنند
خدا است. نادرست بن و بیخ از کار این آورد. وجود به را بردگی انسان آورد. وجود به

داد. رخ چه ببینید هیچ… و آقا. خیر، باشد. برده انسانی هیچ که نمی خواهد
بخرم…» را آنها از تعدادي می خواهم گفت:«خوب، شخص آن میان، این در سپس ١٠٦
و کرده سپر را سینه اش نمی زدند. شالق را او دوخت. نگاه بود، آنجا که جوانی یک به
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دالل آن سپس و می رفت. راه واقعی نجیب زاده ي یک مانند بود، گرفته باال را سرش
بخرم.» را او دارم گفت:«دوست

نیست.» فروشی گفت:«او کسی ١٠٧

است؟» رئیس گفت:«مگر چرا؟» پرسید:«خوب، ١٠٨

است.» برده یک دادند:«نه پاسخ ١٠٩

می دهید؟» دیگران از بهتر خوراکی او به مگر چرا؟ پرسید:«پس ١١٠

است.» برده او می خورد. غذا غذاخوري در مابقی مانند او گفتند:«خیر. ١١١

باشد؟» داشته فرق بسیار دیگران به نسبت شده باعث چیز پرسید:«چه ١١٢

آنجا دریافتم. را علت روزي اما بود عجیب برایم امر داد:«همین پاسخ رئیس و ١١٣
خود خانه ي از او اینکه وجود با و است. قبیله امیر و پادشاه پدرش سرزمینش، در
آن… اگر می کند.» رفتار چنین و است پادشاه یک پسر که می داند اما است افتاده دور
در فاصله فرسنگ ها وجود با و است پادشاه پدرش می داند که آفریقایی تبار یک اگر
و زنان اي پس است پادشاه پسر او آب ها سوي آن که می داند باز بیگانه سرزمینی
رفتار آنگونه کنید؟ رفتار چگونه باید شما هستید، خدا پسران و دختران که مردانی
و پسران مانند و ساخته پاك را خود زندگی باشید؛ داشته شایسته رفتاري یقینًا. کنید.

است. اصالت همان شرط نیست، تعجب آور کنید. رفتار خدا دختران
راهی او می کردیم فکر آمد. بیرون دوان دوان بیچاره، مرتا بودیم. رسیده اینجا به ١١٤
خاطر به که ببین نیامدي؟ من برادر پیش «چرا است. کرده پیدا عیسی سرزنش براي
ماجرا دیگر بود، گفته چنین او اگر خوب کردي.» رها را ما تو و کردیم کارهایی چه تو
به شدن نزدیک شیوه ي از سخن اینجا آقا. خیر، نمی داد. رخ شد، تمام که شکلی به
آن به درست شکل به که شماست بر بفرستد، عطایی خدا چنانچه است. الهی عطاي
کودکش و شونمی زن آن داستان بی گمان مرتا می دانست. را این مرتا شوید. نزدیک
چقدر پس بود الیشع در خدا که می دانست شونمی زن آن اگر او… و بود. خوانده را

یقینًا. بود؟ عیسی در بیشتر
چقدر افتاد. عیسی پاي پیش و دوید داد. نشان خود از درستی رویکرد مرتا پس، ١١٥
صحیح عنوان این گفت:«خداوندا…» و افتاد او پاي به می نشیند! دلم به صحنه این

نمی مرد.» برادرم بودي، اینجا اگر «خداوندا، بود. خداوندش او بود. همان او اوست.
که نازنین زن آن به خود مهربان قلب با چگونه ببینم و کنم تصور می توانم شگفتا! ١١٦
برادرم بودي اینجا اگر گفت:«خداوندا، او می کرد. نگاه بود، جاري او گونه هاي از اشک
مرده، او اینکه وجود با خداوند اي نیز االن گفت:«اما چه او که کنید توجه نمی مرد.»
طلب خدا از هرچه نیز االن لیکن هستند، بدنش بلعیدن حال در کرم ها اینکه وجود با

داد.» خواهد تو به را آن خدا کنی،
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دکتر گذاشته ام. پا زیر را بیمارستان ها بگویید:«تمام بسا چه است. راز یک این ١١٧
نمی توانم شده ام؛ فلج آرتروز خاطر به خداوند… اي اکنون اما مرد خواهم من که می گوید

خداوند…» اي اکنون حتی اما کنم حرکت
شما دست از کاري داشت. بزرگی این به سري دیشب هیدورسفالی کودك این ١١٨
می شد، مرگ باعث این و می ترکید داشت کوچکش سر بود شده بزرگ نبود. ساخته
است. خداوند همان همچنان او خداست. همان همچنان او خداوند…» اي نیز االن «ولی
براي است، نشسته قادرمطلق خداي راست دست در او خداوند…» اي نیز االن «ولیکن

است. داده انجام ما براي او که می کنیم اقرار ما که می کند شفاعت اموري
مقدس غلتنده ي مرا حال هر در یقین. به دارم. معنوي حسی راستی به حال، ١١٩

کنید. دنبال را کرده اید اختیار که موضعی خوب خواند، خواهید
به را آن خدا کنی، طلب خدا از هرآنچه خداوند اي نیز االن «ولیکن آقا بله آري، ١٢٠

داد.» خواهد تو
گفت. چنین عیسی آورد.» خواهم جا به را آن بطلبید، پدر از من نام در هرآنچه ١٢١

داد.» خواهد تو به را آن خدا کنی، طلب خدا از هرچه که می دانم نیز االن «ولیکن ١٢٢
باشد. نشسته او رئوف دل به باید این

زیست.» خواهد دوباره گفت:«برادرت او ١٢٣

روز رستاخیز در او بود. خوبی پسر او زیست. خواهد او خداوند. داد:«بله، پاسخ او ١٢٤
روز رستاخیز در «او بودند. معتقد رستاخیز به یهودیان برخاست.» خواهد بازپسین

برخاست.» خواهد بازپسین
حیات و قیامت گفت:«من کرد. راست را خود نحیف بدن او بنگرید. عیسی به ١٢٥
چنین بتواند که است نشده پیدا انسانی هیچ کنون تا هرگز است. پرجالل هستم.»
است کسی تنها او بگوید. چنین که شد نخواهد پیدا کسی هرگز کند. عنوان را ادعایی
من به «هرکه هستم.» حیات و قیامت می گوید:«من خداوند بگوید. را این می تواند که
ابد به تا آورد، ایمان من به و بَود زنده هرکه و گردد. زنده باشد، مرده اگر آورد، ایمان

می کنی؟» باور را این آیا مرد. نخواهد
وقوع شرف در چیزي که شد روشن دیگر مرتا بر خداوند.» اي گفت:«بله، او ١٢٦

لزومًا. است.
چنین دنده ها چرخ می کند، مالقات را خدا پاك دلی از برخاسته ایمانی هرگاه ١٢٧
در فرامی خوانم، چالش به را حضار امشب دهد. رخ امري باید می شوند. متصل هم به
یک دقیقه چند ظرف شود، وصل خدا به شما ایمان چنین بگذارید مسیح، عیسی نام
براي که یافت خواهد اوج بیداري چنان شهر این در داشت. خواهیم دیگر پنطیکاست
درست شد. نخواهد پیدا منطقه در پلیس نیروي کافی اندازه ي به مردم داشتن نگه آرام

خداوند…» اي نیز االن «لیکن شد. خواهد واقعی بیداري یک است.
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کرده ایم.» چنان کرده ایم، چنین کرده ایم، عمل شکل این به ما خداوند «خوب، ١٢٨
شماست منتظر او خداوند…» اي نیز االن «لیکن نیست مهم برایم داده اید، انجام آنچه
او از هرچه نیز االن «لیکن آقا. بله، یقینًا. می کنی؟» باور را «این بخوانید… را او تا

بخواهی…»
بگرید، که بود انسان سانی به او رفت. قبر سر بر بی درنگ گذارده اید؟» کجا را «او ١٢٩

برخیزاند. مرگ از که بود خدا سانی به و
نام فرقه ها از ندارم عادت است… جماعتی یک عضو که خانمی پیش، چندي اینجا ١٣٠
یک فقط مسیح می گویند نیستند. معتقد مسیح الوهیت به آنها خانم… این اما ببرم.
سر به گناه در همچنان ما همه ي پس بود نبی یک تنها او اگر بود… او حال، بود. نبی
بوده اغواگري بزرگترین او صورت این غیر در خدا، از کمتر نه بود، هم خدا او می بریم.
آن بود. عادي انسان یک از بیش او است. درست است. دیده خود به جهان کنون تا که

نبود.» خدا گفت:«او خانم
آنها هست؛ دست این از بسیاري چیزهاي اجتماعی انجیل چهارچوب در امروزه ١٣١
یقینًا بود. انبیا خداي او که حالی در دهند. جلوه نبی یک تنها را عیسی می کوشند

بود. چنین او
یک تنها او که می کنم اثبات شما به خودتان مقدس کتاب گفت:«از خانم آن ١٣٢

بود.» انسان
گفتم:«بفرمایید.» ١٣٣

گریست. رسید، ایلعازر قبر سر بر که همین  مقدس کتاب گفته ي گفت:«به پس ١٣٤
نمی گریست.» وگرنه بود میرا موجود او بی گمان

مطلب این گفتن از قصدم است؟» چنین این شما مقدس نگاشته ي گفتم:«خانم، ١٣٥
می کنم. بازگو برایتان را گفتم او به آنچه اما نیست مقدسات به توهین

است.» گفت:«همین طور او ١٣٦

از مرده مرغ یک سایه ي از شده تهیه آبگوشت از آبکی تر شما گفتم:«دلیل ١٣٧
کنید.» تکیه آن به که ندارید چیزي گفتم:«شما است.» گرسنگی

بود.» میرا وجودي او که می دهد نشان امر همین گریست. او گفت:«خوب، او ١٣٨

انسانی.» (هیئت) قالب در خدا او نامیرا. هم بود میرا گفتم:«هم ١٣٩

بی معنا!» گفت:«چه ١٤٠

اندام همین که اما است درست این رفت. قبر سر بر گریان دادم:«او توضیح چنین ١٤١
جمالی  نه  و صورتی  نه  را مقدس:«او کتاب توصیف پیرو کرد…» راست را خود نحیف
آن که هنگامی اما باشیم .» او مشتاق  که  ندارد منظري  می نگریم  را او چون  و می باشد.
روز چهار که مردي و بیا.» بیرون گفت:«ایلعازر، و انداخت باال را خود نحیف شانه هاي
بود. انسان یک از بیش او آمد. بیرون بود شده فاسد قبر در و می گذشت مرگش از
فساد همان جا دارد؟ معنایی چه این کند. چنین بتواند که دهید نشان من به را انسانی
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رخ باید چیزي پس است. خالقش او می داند زندگی شناخت. را خود مغلوب کننده ي
برخاست دوباره بود، آرمیده قبر در روز چهار و مرده که مردي و گفت سخن او می داد.
این آقا. بله، بود. پسرش در خدا این هللویاه! شد. زنده و ایستاد خود پاي روي بر و
که بود خدا اینجا بازشناساند. باشد، پسر همانا که عیسی واسطه به را خود که بود خدا

انسان. یک نه کرد، امر و گفت سخن
بیش انسانی آنجا نیافت، خوردنی هیچ و نگریست درختی به روزي که هنگامی ١٤٢
را تن هزار پنج و گرفت را ماهی و نان قرص پنج که هنگامی اما بود. انسان یک او نبود.
کرد. خوراك  رسانی آنجا که بود خدا خود این بود. انسانی وجودي از فراتر داد، خوراك

یقینًا. بود. خدا-انسان او انسان، یک از برتر بود، نبی یک از برتر او
آن و می کرد غّرش دریا بود، کشیده دراز کشتی  انتهاي در که هنگامی شب آن ١٤٣
او کردن غرق براي دریا دیو هزاران بود، طوفانی دریاي آن در بطري همچون کشتی
کرده دعا بیماران براي بس از که بود، انسان یک آنجا بودند. شده همقسم شب آن در
که هنگامی نمی آزرد. را او هم باد وزش و بود خوابیده انتها  آن در کوفته و خسته بود
کشتی عرشه بر را خود پاي و برخاست که همین  اما نبود بیش انسانی خوابید چنین
اطاعت او از امواج و بادها باش» خاموش و شو گفت:«ساکن و نگریست باال به گذاشت،
می شناساند. را خویشتن که بود انسان در خدا این بود. انسان یک از فراتر کردند،

است. درست
آنگاه بود. انسان برآورد، فریاد و کرده رحمت طلب صلیب روي بر که هنگامی ١٤٤
نبود بیش انسانی دادن جان هنگام بود. انسان هستم.» گفت:«تشنه و زد فریاد  که
و شکست هم در را گور و جهنم مرگ، مهرهاي که هنگامی رستاخیر بامداد در اما
جاي هیچ پس بود. تجلی یافته خداِي همان بود، انسان از برتر وجودي برخاست، دوباره

می گوید: شاعر که نیست شگفتی
رستگار مرا مرگش، زمان داشت، دوست مرا حیاتش، زمان

ساخت؛
برداشت؛ مرا گناهان دفنش، زمان

همیشه؛ براي شمرد عادلم رایگان قیامش، زمان
پرجالل! روز آن می آید، روزي

او می کنی؟» باور را این زیست. خواهید هم شما زنده ام، من فرمود:«چون او ١٤٥
همین در درست که دارم ایمان می کنی؟ باور را این است. همان ابد تا و امروز دیروز،
ما که دارم ایمان می کنی؟ باور را این آیا ساخت. خواهد پر روح القدس از را ما لحظه
روح القدس که دارم ایمان می کنی؟ باور را این آیا ساخت. خواهد پر خود حضور از را
روح القدس از بی بهره افرادي دهد، شفا را بیماران کند، افاضه را الهی حضور می خواهد
و بایستیم بیایید دارید؟ باور خود قلب همه ي با آیا می کنی؟ باور را این آیا سازد. پر را

آمد. خواهد فرود ما بر خود او اینک هم که دارم ایمان بپرستیم. را او
جاوید، زندگی پدیدآورنده ي زمین، و آسمان ها آفریدگار خدا، خداوند اي ١٤٦
اینجا خود تو که داریم باور خداوندا. می کنیم» باور را «این ما نیکویی، هر بخشنده ي
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می دهی. برکت را ما جان هاي که هستی تو این که داریم ایمان داري. حضور جلسه در
ابد تا و امروز دیروز، تو که داریم باور می کنی. افاضه ما بر را خود روح تو که داریم ایمان
بّره حیات دفتر در ما نام هاي و هستی جاوید زنده ي همان تو که داریم ایمان همانی.
خواهیم زندگی همیشه براي ما اما شد خواهد زایل زمین و آسمان ها است. شده ثبت
همه ي با را این دادي. وعده چنین ما به تو خداوندا، هستی. زنده ابد تا تو زیرا کرد
دوست را او خداوند. اي داریم، ایمان آن به خود وجود تمام با داریم. باور خود وجود

دارم. دوست را او دارم،
می ریزد. فرو ما بر چیزي است. روح القدس این که دارم ایمان دارید؟ ایمان او به ١٤٧
را این دهد. شفا را همه اینک هم می خواهد او که دارم ایمان می کنید؟ باور را این
می کنی؟ باور را این بایستید. سرپا برافرازید. او حضور به را خود دستان می کنید؟ باور
همین است.» همان گفت:«این پطرس است! همان این دارد. حضور اینجا روح القدس

روح القدس. است،
نیکویی هاي و خویش برکات خود، قدرت زمین، و آسمان ها پدیدآورنده ي خداوندا، ١٤٨
که ببینند آنها بگذار و کن عطا برکت را آنان قلب هاي و بریز جماعت این بر را خود
خدا، پسر نام در را آنها کن. عطا را این خداوند، اي است. زنده همیشه براي انسان پسر

می سپاریم. تو به مسیح، عیسی
ایمان بپرستد. را خدا و برافرازد را خود دست است، روح القدس از بی بهره هرکه ١٤٩
صبر این از بیش مگر بگذارد. دست آنها بر عزیزي آمد. خواهد فرود شما بر که دارم
نزد بازگشت زمان است، پنطیکاست زمان اینک هم است. زمانش اکنون است؟ جایز
از شما قلب که باشد است! پنطیکاست که سازید هماهنگ خدا با را خود خداست.
جان هایتان و شود ساکن شما در روحش دهید اجازه درآید. لرزه به زنده خداي قدرت
شفا را بیماران مهیبش و شگرف نیروي با تا دارد حضور اینجا شب هر او سازد. پر را

هللویاه! است. همان ابد تا که می کند ثابت چنین او بخشد، بینایی را نابینایان دهد،
بدانید تنها هستید، کجا کنید فراموش برافرازید. را خود دستان کنید. ستایش را او ١٥٠
تا او است. جاودانه او رحمت و او قدرت او، جالل او، نیکویی هاي و هستید کنارش که

قدوسش. نام بر ستایش هللویاه! باد. متبارك خداوند نام است. همان ابد
را خود زندگی دوباره دارند دوست نفر چند است. قدرتمند و فوق العاده چقدر او ١٥١
وقف را خود زندگی می خواهند نفر چند برافرازید. را خود دست کنند؟ وقف خدا به
خدا قوم ببینیم. را پنطیکاست کنید. بلند را خود دستان است. همین کنند؟ خدا
خداوندا، بفرست.» مرا لبیک. «خداوندا، برمی افرازم. را خود دست هم من ببینیم. را
پري در خدایا، فرما. نازل ما بر را خود قدرت مذبح، اخگرهاي همراه و برگیر فرشته اي
فرزندان همچون که ما بشنو، را ما دعاي خداوندا، پدر. اي کن، عطا را این خویش روح

باد. متبارك او نام ایستاده ایم. باورمند
می ریزد. فرو جالل موج هاي همچون که رحمت شبنم قطره هاي زیباست چه ١٥٢
باور را این می کنی؟ باور را این باشد. انتظار در ما جان هاي که باشد خدا. بر ستایش
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به را ما که است نادیدنی قدرت همان این می آید. که است روح القدس این می کنی؟
بازگشت منتظر خانه. به آیید باز پنطیکاست. برکات همان می دهد، سوق خدا ملکوت
وقف را خویشتن می خواهد شما از خدا هستید. گرامی و عزیز هستند. خانه به شما
به بیایید سازید. پاك را خود زندگی آقایان، سازید. پاك را خود زندگی خانم ها، کنید.

کنیم. خدمت را خدا خالص و پاك دلی با و برگردیم خدا
انجامش به را شما آنچه تنها دارد. حضور جلسه در اینجا روح القدس سپاس، را خدا ١٥٣
نمی توانم کند. حرکت شما فراز بر روح القدس دهید اجازه دهید. انجام را می کند هدایت
فراگرفته را ساختمان سراسر روح القدس بگویم. چه اکنون نمی دانم بگویم. چیزي
باد. خدا بر ستایش هللویاه! هللویاه! خداوند. بر ستایش باد. متبارك خداوند نام است.
مقدسان ستایش است شگرف زیباست، چه پرجالل… و فوق العاده چه خداوند. بر جالل
ساخته، منور را مقدسان شما چهره هاي روح القدس، پرجالل حضور برکت به که خدا
عظیمش نام ستایش حال در که هماهنگ و پرشمار جماعتی شکوه روح القدس همان

می سازد. نمایان ما براي را می باشند
جالل بگویید:«برادر، و بدهید دست عزیزان به و کنید نگاه خود پیرامون و پشت به ١٥٤
کار ما قلب هاي در خدا دهیم اجازه و رفته که باشد خدا.» بر جالل خواهر، خدا. بر
مشایخی ها، و باپتیست ها و متدیست ها شما همه ي است. همین خدا. بر جالل کند.
خدا خداوند حضور در هستید، هرچه و هفتم روز ادونتیست هاي و پنطیکاستی ها
از یکی که خوشحالم هللویاه! هللویاه! هللویاه! است. همین دهید. دست یکدیگر به
پر می کند. دور را ناخالصی ها و می ریزد فرو را دیوارها خوشحالم. بسیار هستم. آنها
هللویاه! باد. متبارك خداوند نام مقدسش… نام ستودن خداوند، در آزادي است! جالل

سپاس. را خدا
قدرت مسرورم. بس چهره هایشان فروغ و یکدیگر به عزیزان دادن دست دیدن از ١٥٥
اتفاق به ما هستیم. خدا فرزندان ما است، همین است. «همین می کند اعالم خدا
همان وي، عروس مسیح، عیسی در تن یک می دهیم، تشکیل را بزرگ کلیساي یک
و می آیند هم گرد مردمش است. نزدیک بس خداوند بازگشت شکوهمند.» عروس
است. فردوس وار این حضورش. نیروي و مهر برکت به می کنند… محبت را یکدیگر
بپرستید. قدرت و روح در را خداوند فقط فوق العاده، چه پرجالل، چه آمین. زیباست.

می کنیم.) شروع تازه ولی بود پایان (زمان لحظه اي. چه
اینجا در خطاست.» بازایستادن گفتم:«برادران، برادران به که… نیست چیز هیچ ١٥٦
بی نظیر… فقط-تنها نمی ایستیم. هم باز پس کردیم آغاز که نبودیم ما این بازایستادن…
است، فوق العاده بله، خداوند، حضور تنها دارند؟ شیرینی احساس راستی به نفر چند

اینجا. در خداوند حضور
را مردم و بخشد تندرستی و شفا را بیماران تا اینجاست خداوند حضور اینک ١٥٧
داشته ایمان او به اگر دارید؟ ایمان او به آیا باشید. داشته ایمان او به تنها کند. خوب
حضور همانا این که دارید ایمان آیا دارید؟ باور را این است. ممکن چیز همه باشید،

است؟ خداوند
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تنها دهید، اجازه من به لحظه یک فقط لحظه، یک اکنون شما… که حینی حال ١٥٨
ثابت شما به اینجا در را روح القدس حضور دهید اجازه دهید. گوش من به لحظه یک
که همان می گوید، سخن که همان روح القدس، که دهم نشان شما به بگذارید کنم.
دارند، تشریف اینجا که نفر چند اکنون است. آگاه امر این از می دهد، انجام را کار این

که… عزیزانی دارد… بیماري که عزیزي ببینیم. را دستانتان دهید اجازه بیمارند؟
است نشده پخش دعایی کارت هیچ دارید؟ ایمان آیا آقا، ایستاده اند. اینجا آقایی ١٥٩
مشکل می تواند که دارید باور آیا است؟ شما شفاي به قادر خدا که دارید باور آیا اما
دارید. پیش در جراحی عمل یک شماست. پهلوي در کند؟ بازگو من براي را شما
خود دست است؟ چنین است. درست است. کارترایت آقاي شما نام است. همین طور
به ندارید. نیازي آن به دیگر شوید، خوب و بروید خانه به خوب. بسیار دهید. تکان را

دارید؟ ایمان آن
ایمان هستم؟ خدا خادم که دارید ایمان آیا دارند، آغوش در نوزادي که آقایی ١٦٠
هرگز را شما است؟ درست نمی شناسم، را شما من باشد؟ روح القدس باید این که دارید
روح القدس که دارید باور آیا هستیم. بیگانه هم به نسبت ما ندیده ام؛ خود زندگی در
یقینًا. نیست؟ چنین مگر بله. است. کهیر نماید؟ بازگو من براي را کودك مشکل می تواند
همین طور می برید. رنج آن از دارید، معده مشکل شما خیر. نیستید. اینجا اهل شما
عیسی برگردید، خوب. بسیار هستید. سیتی کانزاس اهل شما نیست؟ چنین مگر است،
به خود قلب تمام با آیا باشید. داشته ایمان هللویاه! کرد. خواهد خوب را شما مسیح

دارید؟ ایمان این
اینجا که مسن ریزنقش خانم این سر باالي بر دارد، حضور اینجا خداوند فرشته ي ١٦١
قادر خدا که دارید ایمان آیا خواهر، می برند. رنج فتق از ایشان است، معلق نشسته اند،
را خود دست دارید، کاله روي بر سرخ رنگ گلی که شما شماست؟ فتق شفاي به
پسر مسیح، این خداست، این آمین. یابید. شفا و بروید خانه به خوب. بسیار کنید. بلند

است. حاضر اینجا او است. برخاسته مردگان از او خداست.
و کنید سپري دعا در را نیکویی اوقات و گذاشته دست یکدیگر روي بر حال، ١٦٢
تشریف اینجا به برادر، بیاورند. تشریف اینجا به می خواهم عزیزان از حال همین در
می دهد، شفا خدا که دهد نشان تا است دیگري روي بر شما دستان که حینی  بیاورید.
باد ستایش خوب.) بسیار (بفرمایید. کرد. خواهد دعا هم او که هست برادري کنارم در
 خدا. خداوند بر
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آمریکا اکالهما ایالت تولزا شهرداري تاالر در ١٩٦٠ آوریل ٢ شنبه در انگلیسی زبان به را پیغام این برانهام ماریون ویلیام برادر
اثر این فارسی برگردان رسید. چاپ به انگلیسی زبان به کامل شکل به و شد ضبط مغناطیسی نوار یک در پیغام این کردند. ایراد
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