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حالی در کنیم. خم خدا حضور در را خود سرهاي و ایستاده دقایقی براي بیایید 
درخواست ساختمان این در امشب نمی دانم آورده ایم، فرو را خود قلب هاي و سرها که
را خود دست هاي که بس همین شود. دعا موردش در بخواهید که هست ویژه اي

دهد. برکت شما به خداوند شود. مشخص تا برافرازید
می شویم نزدیک عظیم تخت آن به عیسی خداوند نام در اکنون ما، آسمانی پدر اي ٢
عطا ما به او، فرخنده ي نام در مسئلتی هر شویم نزدیک چنانچه شده گفته ما به زیرا
را تو بی نظیر گردهمایی این خاطر به چیز هر از پیش می خواهیم ما و شد. خواهد
اتفاق به اینجا روح القدس از شده پر عزیزان که شبی چهار این براي گوییم، سپاس
خود قّوت به هنوز مقدس نگاشته ي این حقانیت که شد روشن ما بر و آمدند. هم گرد
دارم.» حضور آنها میان من شوند، جمع هم با جایی در نفر سه یا دو «اگر که است باقی
براي را آینده ساختی، جاري را برکات دادي، شفا را بیماران تو که دیده ایم خود ما و

سپاسگزاریم. بسیار بابت این از و کردي بازگو مردم
وجود خاطر به سپاسگزارم دارند، حضور برادرانی سکو روي بر اینجا خداوندا، و ٣
همین که زاده  شده نو  از  کودکان این مسیح، پیروان این می دانم… که عزیزانی این
خانه اي را اینجا آنها از یک هر که است این دعایم خداوندا پیوسته اند، مسیح به هفته
تا و کنند زندگی تو براي و باشد خودشان خانه ي مانند که کلیسایی بدانند، دل آسا

دهند. ادامه کار به عیسی بازگشت هنگام
به بیداري  یک شکل گیري سبب ما شدن هاي جمع برآیند که باشد خداوندا و ٤
امر این که باشد بسیاري… دربرگیرد. را شهر سراسر برکتش و شود کهن روزگار سبک
دهد. رخ پیاپی بیداري هاي اینجا که شود چنین بماند. پایدار عیسی بازگشت زمان تا
همه ي در مسیح عیسی شکوهمند مژده ي و انجیل و شود پر سراسر کلیسا که باشد

شود. اعالم مناطق
این در هرآنچه از تو می کنیم. دعا برافراشته دست هاي این براي ما پدر حال، ٥
تسلیم تو به را آن تنها ما پس داري خبر آن چیز همه از تو ما… آگاهی. دست هاست،

سازي. برآورده را درخواست هایشان که می طلبیم و می کنیم
اینکه تمنا کنی. پاره ما براي را زندگی بخش نان که داریم تمنا خداوند، اي اکنون و ٦
امشب که می کنیم دعا و است.» کالم شنیدن از «ایمان زیرا بگویی سخن ما با کالمت با
میان در را خود امشب باز پدر، اي سازي. روشن ما بر را خود الهی اراده ي و خواست
و هستیم شکرگزارت گفتی، هرآنچه و دادي انجام ما براي هرآنچه بابت ساز. نمایان ما

آمین. می کنیم. دعا عیسی نام در باشد. جلسه این اوج نقطه ي این که منتظریم
بنشینید. بفرمایید
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افتخار مایه ي برایم توسان، در تاالر این در نازنین مردم شما با داشتن مشارکت ٧
اینجا که هست روزي چند بگویم است بهتر هستم، اینجا روز چند براي تنها و است.
سخنرانی بدون اینجا… در حضورم وجود با که می آید دریغم گفتم خود به و هستم
را گرامی برادران تمام با مالقات فرصت خوب، کنم. ترك را اینجا جلسه، برگزاري و
کاش اي و شدم. آشنا آنها با اینجا رفتنم، سکو روي بر زمان از که عزیزانی نداشتم،

باشد. چنین می خواهد دلم که راستی به بمانم. هفته یک کلیسا هر در بتوانم
یک تازه که گرامیان شما تازه تولد یافته، کودکان شما که خوشحالم بسیار اما و ٨
براي خوب کلیساي یک بودم، شما جاي به اگر پذیرفته اید… را عیسی که است هفته
جلسه براي جایی باشد، حاضر جماعت میان در خانه ام حکم در که می کردم پیدا خود
کلیساهایی از باشد. نزدیک تر زندگی ام مکان به شرایطی چنین داشتن با که برمی گزیدم
به که مردانی بوده ام، کلیساهایشان در که دارند حضور اینجا افرادي و کرده ام بازدید
روشن براي و می کشد زبانه وجودشان در غیرت دارند، آتشین شوقی خدا براي راستی
را مردانی چنین می دهند. انجام را دارند توان در هرآنچه انجیل روشنایی نگه داشتن
اینجا من که دارند ایمان انجیلی همان به مردان این که نبرید یاد از و می نهم. ارج
کسانی همین هستند. من پشتیبانان از عزیزان این می کنم. اعالم را آن و ایستاده
نیستند. شرمگین آسمانی امر این از و ایستاده اند. سکو روي بر همین جا اینک که
اینجا شب هر و دارند. باور را الهی امر این می کنند. ایستادگی الهی امر این براي
کلیسایی هیچ در اگر می کنم، فکر خود با و می کنند. دعا برایم و می ایستند من پشت
به تا نروید اینجا در حاضر گرانقدر مردان این از یکی نزد چرا خوب ندارید مشارکت
خود و می کردم، زندگی اینجا اگر باشید. داشته مشارکت آنها با و رفته کلیساهایشان
پیدا خوبی کلیساي خود براي یقینًا می کردم. را کار همین حتمًا نبودم، خادم یک
خود جایگاه چنین و-و می بودم مردمان این کنار و بوده خانه ام حکم در که می کردم

می کردم. پیدا مسیح در را
با نگرفته اید، تعمید کنون تا اگر سپرده اید، مسیح به را خود قلب که عزیزانی شما و ٩
روح القدس اگر این، از جدا و بگیرید. مسیحی تعمید و کنید مشورت برادران این از یکی
آن چطور اینکه و کنند راهنمایی را شما چگونه می دانند عزیزان نکرده اید، دریافت را

کنید. دریافت را
همین در بازرگانان، مجمع صبحانه ي ضیافت در بامداد دارم قصد خدا، امید به ١٠
مختلط گروهی اینجا در اینکه به توجه با کنم. صحبت روح القدس تعمید باب در باب،
می کنم. پرهیز برمی گردد، آموزه به که موضوع هایی به پرداختن از امکان حد تا هستیم،
روح القدس خصوص در بشارتی پیغام بامدادي جلسه ي در دارم قصد خدا امید به اما
هشت، ساعت رأس می شود. آغاز نُه ساعت رأس صبحانه گمانم به خوب، باشم.  داشته

بامداد. هشت ساعت پس است؟ درست
بودیم، توسان در که زمانی از که ببرم را عزیزي نام دارم تمایل اکنون هم و ١١
حاضر برادران شما کلیساي عضو خانم این بسا، چه و کنیم. پیدا را ایشان کردیم سعی
را ایشان کسی… آیا بودند. معروف رانی شارلوت اسم به گمانم به باشند. اینجا در
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من- هستید؟ اینجا شما آیا شارلوت، هستند؟ شهر همین در اینجا ایشان می شناسید؟
ایشان کنیم. پیدایشان نتوانستیم ولی هستند ما نزدیک دوستان از یکی ایشان من…

هستند. پرستار
خوب، بسیار دخترشان. تألیف.] هستند.»-گروه اینجا می گوید:«دخترشان [کسی ١٢
هستی، هرجا عزیزم، است؟ شده بزرگ چقدر بدانم کنجکاوم پس خوب! چه است، عالی
نکنم. خطاب عزیزم را تو دیگر که باشی نشده بزرگ هم قدرها آن امیدوارم شو. بلند
نیستی؟ کردم، صدا «عزیزم» را تو که هستی آن از بزرگتر شکر! اینجاست.»] [«او
دوست قطعًا و داریم دوست را او ما و دهد برکتش «خدا بگو مادرت به سپاسگزارم.
بیلی باشیم… ارتباط در می توانیم شکل چه به و ببینیم.» را او اینجا ترك از پیش داریم
تلفن کردیم سعی می کنید. زندگی کجا بدانیم بگذار اینجا، در دیگري شخص یا پل
را شما نتوانستیم ولی کردیم اطالع کسب جا همه جا، هر کنیم. پیدا را شما مستقیم

بودي. کوچکی بچه دیدم، را تو که باري آخرین و سپاسگزارم. بسیار تو از کنیم. پیدا
هستند. ایشان خواهر که-که-که رانی، خانم این درباره ي

دیدم من که بود سرطان موارد اولین از یکی و هستند سرشناس پرستاري ایشان ١٣
رادیوم با سراسر دیگر، چیز هر یا هستند کجا نمی دانستند حتی ایشان داد. شفا خداوند
فراخوانده خدمت این به مرا آن، از پیش شب دو یا یک تنها خدا و بودند. شده سوخته
ایشان پیش. سال پنج و بیست بیست، شاید بازمی گردد، پیش سالیان به قضیه بود.
بیست ایشان لوییویل، در شده ثبت سرطانی موارد گزارش اساس بر بودند، لوییویل در
می باشند. قّوت و سالمتی کمال در و هستند پرستار اکنون ولی رفتند. دنیا از پیش سال

و ایشان خود همراه به آمده اند اینجا به غرب از که هستند خواهرشان خانم این و ١٤
کردیم سعی بوده ایم اینجا که زمانی از و نبود. بیش کودکی زمان آن در که فرزندشان
کرده  ایم جو و پرس جا همه از هرچند که گفتم همسرم… مدا… به و کنیم. پیدا را آنها
چنین یا باشند کرده مکان نقل ایشان شاید نظرم به کنیم. پیدا را ایشان نتوانستیم ولی
فراموش اینکه براي و کرد. خواهم اعالم را نامشان می گفتم، خود به شب هر و چیزي.
کردم. یادداشت کنم، عنوان می خواهم که مطالبی کنار کاغد روي اینجا را آن نکنم

گذاشته ام. سن به پا دیگر گویی
شما قطعًا می شناسند؟ را مور جک نفر چند می گفتم. مور برادر به را همین ١٥
یکی جلسات در شروپورت. در نیکو خادمی می شناسید. را ایشان مسیحی بازرگانان
گذشته مانند که است مشکل برایم دیگر می دانی مور، گفتم:«جک بود. همکارانم از

آورم.» یاد به بی درنگ را چیزي هر می توانستم پیش تر آورم. یاد به را مطالب
است؟» آمده پیش شما براي مسئله این گفتند:«تنها

نیست.» کمی دادم:«مشکل پاسخ
گفتم: سپس کردم تلفن آقایی به خود دادند:«من ادامه چنین گفتند:«نگویید!» ١٦

تألیف.] می خندند-گروه [جماعت داشتید؟» امري چه بفرمایید،
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بزرگتر من از سال پنج یا چهار تنها می کنند. طی زیاد شتاب با را مسیر این ایشان ١٧
درست زدند، که بود حرفی این حال هر به نرسد. جایی چنین به کارم امیدوارم هستند.
بپرسید و بزنید زنگ کسی به اینکه ولی دارند را ایرلندي تبارها طبعی شوخ که است

است. اوضاع وخامت گویاي دارد، کار چه
بگیرید. تماس ما با حتمًا و سپاسگزارم تو از نازنین خواهر، دیگر، موضوع یک حال ١٨
مارگی خاله وقت اسرع در تا برمی گردیم و ببینیم را ایشان می خواهیم ما که بگو مادر به

ببینیم. را بیل عمو و
سپاسگزارم، کردند، مالی پشتیبانی اینجا برنامه ي از که خادمان گروه این از اکنون ١٩
شهر این در اینجا تاّم انجیل بازرگانان مسیحیان… جهت به و سپاسگزار. بسیار

سپاسگزارم.
بزنم سر کوچک هرچند محل هر به باشد مقدور که جایی تا است این کوششم ٢٠
برنامه ام گردانندگان از یکی نیست. میسر ما براي کوچک مکان هاي تمام به رفتن ولی
و می کنند همراهی مرا ایشان نشسته اند. راست سمت در همین جا بردرز، برادر یعنی
دعوت  از پر دارم، همین مانند یادداشتی دفتر منزل در می دهند. ترتیب مرا جلسات

بدهند. من به باید فردا که دارند دیگر یکی که گفتند من به دنیا، سراسر از است،
آن به که هنگامی پس کند. هدایت خدا که می روم جایی به تنها بیشتر ولی ٢١
سفیري چون مرا او زیرا شوم وارد مسیح عیسی خداوند نام در می توانم می روم، مکان
جلسه این تا شده ام هدایت کردم حس بودم، توسان در اینجا که وقتی است. فرستاده
مشارکت فرصت چنین اینکه ویژه به می شود عالی این گفتم خود به کنیم. برگزار را

می شود. فراهم
قدیس آن بوثورث، اف.اف برادر دارند، یاد به را بوثورث فِِرد جمع این در نفر چند ٢٢
و شد. جالل خانه ي راهی سالگی چهار و هشتاد سن در تازگی به خدا؟ بزرگوار

معناست؟» چه به مشارکت می دانید برانهام، گفت:«برادر
می  دانم.» گمانم به بوثورث، دادم:«برادر پاسخ

این از من و هست، فضا نیز دیگري براي پس کشتی.» یک در یار گفت:«دو او ٢٣
سپاسگزارم. بسیار بابت

که عزیزانی از یکی می اندازد. داستانی یاد به مرا بی اختیار همیشه مسئله این و ٢٤
همراه برادر داد:«من ادامه چنین کشیش» گفت:«خوب، من به و دید مرا راهنماست،

هستم.» تو
هم او کرد، معرفی را خود خوشبختم.» شما آشنایی دادم:«از پاسخ ٢٥

بود. ایرلندي تبار
دارید؟» ملیتی چه شما برانهام، پرسیدند:«برادر من از عزیزي یکبار ٢٦

امکان ایرلندي ها براي اگر و باشد… اگر و هستم.» دادم:«ایرلندي تبار پاسخ ٢٧
است. باقی امید جاي عالم سراسر براي پس هست رستگاري
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مربوط گفت:«ماجراهاي او و بود. ایرلندي هم او قضا بر اتفاق رو این بنابراین-از و ٢٨
دارم.» عالقه شکار به نیز داد:«من ادامه دارم.» دوست را شکار به

بتوانید بسا «چه می دانید باشید.» چیز همه مردم همه ي براي باید «شما خوب ٢٩
کنید.» صید مسیح براي را جانی چنین این

آنجا من… بودم. نیوهامپشایر شمال در یکبار دارم یاد به شد، مشارکت از صحبت ٣٠
صید قزل آال می کردم سعی و می کردم ماهیگیري است. سفید دم گوزن هاي سرزمین
بلندي هاي در باال را کوچکم چادر داشتم، جایی آنجا و ما… و مربعی ها. ُدم آن از کنم،

سرازیر… آنجا از آب که خورد چشمم به مکانی بودم. برده کوهستانی منطقه ي آن
به تا اینجا به رسیدنم موقع از ولی دارم. بسیاري ماهیگیر دوستان که می دانم و ٣١
که من کرد. ماهیگیري بتوان که نداشته عمق کافی اندازه ي به آب آریزونا در امروز
اما دارم دوست را منطقه این بس. و همین تنها تنها… این اما می خورم. را خود آب تمام
باپتیست می دانید خوب می شد. پیدا برکه اي یا دریاچه اطراف همین در که داشتم آرزو

آنها… بنابراین دارم. ویژه اي عالقه ي آب به نوعی به و هستم
می دانید، بگویم! چه می کردم. ماهیگیري آن در که بود کوچکی بسیار آبگیر ٣٢
آنها از یکی چنانچه و می کردم. رها را آنها سپس و می گرفتم ماهی سرگرمی محض
نیز گوزنی کوچک گله ي با ماهیگیري بر عالوه و می خوردم. را آن قطعًا می کشتم را

بودم. شده روبرو
کردم. سر آنجا روزي چند و خوابیدم کوچک چادر در را شب سراسر رو همین  از  ٣٣
بوته ي گفتم خود به رفتم. بیرون برداشته را خود کوچک دستی تبر بعد روز بامداد
کوچکم چادر صبح فردا شاید می کنم. بازي قزل آالها آن با و می کنم را هرز علف هاي

بروم. آنجا به و گذاشته خود دوش بر را
کوچک چادر وارد خود توله  دو همراه به مادري خرس بودم که برگشت راه در ولی ٣٤
می خورند که چیزي مشکل بود. شده درست لوبیا ساك از که بودند شده من قدیمی
وسایل با انداختن راه صدا و سر به واي! می آورند. بار به که است خسارتی بلکه نیست
فقط، آنها-آنها پس هستند. پنطیکاستی استخوان مغز تا قولی به دارند. وافري عالقه ي
و انداخته را اجاق لوله و بودند شده داخل آنها عالقمندند. کار این به همانند… فقط آنها

می کنید؟ مالحظه آیا بود. گذشته صدا و سر از دیگر اینجا ولی بودند. کرده خرد را آن
اگر نیست. بیش مرده اي باشد، احساس از عاري هرآنچه که کنم ثابت می توانم ٣٥
و-و سپرده خاك به را آن است بهتر باشد، نداشته خود در احساس ذّره اي شما مذهب

شماست. بودن زنده نشانه ي احساس وجود باشید. دیگري چیز پی در
و سر رسیدم، باال به که همین کوچک… کهنه کار این اینکه توجه قابل نکته ي و ٣٦
بچه دو همراه به پیري مادر خرس بود پیدا چنانکه و انداختم نگاهی و شنیدم. صدایی
شدم متوجه آنگاه بودند. ریخته هم به را چیز همه و بودند. شده چادر وارد کوچکش
یک از پیر مادر خرس و کردم نگاه اطراف به پس رفته اند.» و کرده  پاره را «چادر که
خیلی آنها بود. سیاه خرسی می کرد. صدا و سر او می دانید گذاشت. فرار به پا طرف
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از یکی می زد. صدا را خود بچه هاي می کرد فرار که همچنان او خوب و نیستند. بزرگ
می شود؟» چه گفتم:«حاال خود به خوب، نرفت. دیگري ولی رفت پیشش توله هایش

نابود لحظه آن در گمانم به و بود. چادر در که داشتم زنگ زده قدیمی تفنگ یک ٣٧
مادر خرس یک هستید مستحضر چنانکه من… و-و داشتم دست در تبر و بود. شده
بخواهد چنانچه و می دانید. را مطلب این می شود، خشمگین زود توله، چند با پیر
چنانکه ولی می کردم، نگاه او به حالت این در خوب بیندازد. چنگ شما به می تواند
صورت در تا داشتم. مّدنظر درختی خود ذهن در مدت آن تمام در است، تصور قابل

بتوانم… نیاز
اگر خوب آشناست، گوشتان به خرمالو درخت زیر واعظ آن داستان بی گمان ٣٨
آن به من بنابراین بخورد. درد به می تواند درختی هر باشد شما تعقیب در خرسی
آن درنمی آوردم. سر بیچاره کوچولو خرس آن مشکل از ولی بودم شده خیره درخت
می کرد صدایش محبت آمیز لحنی با مادرش اینکه با برود. نمی خواست خرس… بچه
دوست گفتم:«این خود به بود. کرده خم شکل این به را خود او نمی خورد. تکان باز
بردارم. را قدیمی تفنگ آن و بپرم چادر داخل کردم فکر دارد؟» مشکلی چه کوچک
بچه دو زیرا نمی کشم را او شد، حمله ور سمتم به پیر مادر خرس گفتم:«اگر خود به

نمی کنم.» را کار این پس می شوند. رها جنگل در بی مادر
که دید خواهم و داشت خواهم مّدنظر را درخت این گفتم:«تنها خود به رو این از ٣٩
شده خم شکل این به کامًال کوچولو خرس و دارد.» مشکلی چه کوچک دوست این
به بی قرار و می زد صدایش محبت با پیر مادر و می کرد. حرکت که شدم متوجه و بود
کرد پشت من به که همین  می کرد. نگاه نیز من به مادر خرس می رفت. جلو و عقب
برداشتم، جلو به گام چند سمت این از من کند، نگاه دیگر خرس بچه به تا برگشت
کرده سرگرم چنین را کوچک… دوست آن چیزي چه ببینم و برسم آنجا به داشتم قصد

بود. برداشته مرا ُمالس دسته او داشت؟ چه او می دانید است.
همشهري هایم از بسیاري که می دانم دارم. دوست پنکیک من می دانید، چنانچه و ٤٠
می کند، تداعی را آب پاش آیین که چیزي به و-و خوب، می باشند. هم ذائقه من با
دارم دوست می دانید، ببرم. فرو و داده تعمید یکسره را آنها دارم دوست نیستم. معتقد
اینجا که باري آخرین بریزم. ُمالس زیاي مقدار و شود پرمالت و روان پنکیک روي
پنکیک هاي آن از آنها داشتیم. را صبحانه  عالی ترین روز آن خوردم، رامادا در آن از
فردا اگر شما… اما می گوییم. حجیم پنکیک آن به جنوب در ما داشتند. خوب حجیم
دیگر و باشد. داشته ُمالس بیشتر لطفًا بگویید گارسون به می کنید صرف پنکیک صبح

بریزیم. شکر آن روي باید پایان در اینکه
گل دسته خود پنجه ي با کوچک رفیق این بیچاره، پیر خرس این به هر روي اما، ٤١
دارند. وافري عالقه ي شیرین خوراکی هاي به می دانید چنانکه سرگرم… بود. کرده باز را
با را آن نبود بلد ولی بود برده فرو ُمالس گل دسته داخل را خود کوچک پنجه ي او و
می زد. لیس و می مالید را خود دست تنها شما، حضور به عرضم خوب، بخورد، دستش

بود. کرده خالی را سطل ترتیب این به و می لیسید و می مالید را خود دست
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پس و برنگشت. حتی ولی زدم. داد سرش باز و باز بیرون.» برو اینجا گفتم:«از ٤٢
دیگر شما، حضور به عرضم و انداخت. من به نگاهی و برگشت سطل، شدن خالی از
بود. شده ُمالس از پر سراسر شکمش پایین تا گوش از کند. باز را چشمانش نمی توانست

جلسه ي به درست نیست. خرده گیري اینجا در قرض است. گفتم:«درست خود به ٤٣
ُمالس سطل توي آرنج تا را خود دست همین که می ماند.» پنطیکاستی خوب قدیمی
چیزي به دیگر می شوید، خدا ستایش و زدن فریاد سرگرم چنان و می برید، فرو عسل یا
می کنید؟ مالحظه آیا نمی شنوید. چیزي نمی کنید، پروا می دهد رخ خود پیرامون در که

آنجا، به رسیدن هنگام کردن، تمام و خوردن محض به اینکه شگفت می دانید اما ٤٤
را او همگی شدند. شریک برکتش در می کردند، سرزنش و ایستاده آنجا که دیگرانی
می لیسیدند. را او همه برادر؟ مگرنه، هست، شگفت چیزهاي طبیعت در زدند. لیس
بلیسند، را شما ُمالس می توانند تنها نکردند، شرکت جلسه این در که افرادي حال،

خوب. بسیار می شود. تمام اینکه از پس کنید، مالحظه در…

فکر عزیزان… آن و سپاسگزاریم. و قدردان عزیزان جمع این برادران، جمع این بابت ٤٥
مالی، مسئله ي که است گفتنی قطعًا… ما ما… و می رود. پیش خوب چیز همه می کنم
نیست. پذیرفتنی ما براي عنوان هیچ  به  که است امري پول گرفتن براي فشار هرگونه
کرده فراهم را چیز همه  گفتند و گذاشتند میان در من با را مسئله آنجا در برادري
گفتم:«فراموشش دادم. چکی ایشان به بی درنگ داشتند. کم دالر صد تنها ولی بودند
بسیار چیز همه  ما… آنگاه سپس می کنم.» پرداخت را آن خود من چه؟ می دانید کنید.

که… است این ما خواست تنها و می رود. پیش عالی و خوب

این اینکه بابت می خواهم دارند، حضور اینجا امشب رامادااین مسئوالن از اگر ٤٦
نبودم… من و می کنم… فکر کنم. تشکر آنها از دادند، قرار ما اختیار در را ساختمان
آگاه موضوع از چنین این و کردند صحبت من با باره این در تونی برادر می دانم…
بگردد، متل یک دنبال یا باشد شهر این در کسی اگر این… که می کنم فکر شدم.
به که است جایی رامادا که بگویم آنها به و کرده توصیه چنین اطمینان با می توانم

می ارزد. رفتنش

اعتقاد به نسبت می کنند… رسیدگی و داده نشان توجه ما به نسبت اینقدر مردم اگر ٤٧
نیکویی هاي از می توانیم هرکه به و دهیم خرج به پروا باید ما نظرم به ما، مسیح و ما
هر به همواره ما دهد. برکت نهاد و مجمع این به خداوند است. درست بگوییم. آنها
مجمع و دارند. محبت ما به همیشه می رویم. آنها مکان هاي به برویم که کشور از نقطه
و جلسات برگزاري جهت را خود سالن هاي برویم که هرجا و فینیکس در بازرگانان
احترام کمال در دارید حضور اینجا چنانچه و می دهند. قرار ما اختیار در گردهمایی ها
پایان، در و دهد. برکت شما به دولتمندي به قادرمطلق خداي که می گویم شما به
پادشاهی در هنگام آن در و بگشاید، شما بر را خود درهاي خدا که است این دعایم

شود. شما پذیراي خود شگرف
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و یادداشت همراه به کوچک چیزهاي تعدادي هست. هم دیگر مسئله ي یک و ٤٨
بپردازم. آنها به دقیقه چند ظرف مایلم که رسید دستم به اینجا متن چند همین طور
به همیشه خوب هستید. خوشبخت بسیار توسان در اینجا شما که است گفتنی باز اما
است. دوزخ به جا نزدیکترین توسان توان فرسا، گرمایی وجود با که بودند گفته من
در چنانچه زیرا دارد. دلنشینی و دلپذیر بسیار فضاي من براي که می گویم شما به اما
حتی نمی توانید تهویه دستگاه وجود با شود، گرم اندازه همین به هوا من زندگی محل
با هرگز… من خوب کرد. خواهید عرق که… بود خواهد چنین باشید. داشته تن بر کتی

نکرده ام. عرق تاکنون ولی کرده ام کار سخت اینکه وجود

شرق به باید تابستان فصل در اینکه مورد در دارم. دوست را اینجا خوب، بسیار ٤٩
حال هر در است. خوب آمد. باید که است جایی همان اینجا دارید؟ نظري چه رفت،
و است دلنشین برایم منطقه این خوب، است. بهتر بسیار داریم آنجا در که مردابی از
مکان نقل حوالی همین جایی و بازگردم که دهد اجازه من به نیکو خداوند امیدوارم

نشست. دلم به منطقه این راستی به خوب شوم. ساکن و کرده

به اینجا، چشمگیر ویژگی هاي و رخدادها از بزرگ، چیزهاي از یکی که پیداست و ٥٠
فروشگاه ها در بودم، توسان در که هنگامی از من… برمی گردد. منطقه این ساکنان طبع
شده ام روبرو مردمانی نازنین ترین و برخوردها بهترین با توریستی، شهر این بخش هر و

کنم. مالقات داشتم دوست همیشه که

که کردم پیدا رادیویی ایستگاه یک اینجا خود، رادیو تنظیم و رسیدن محض به ٥١
و است. کایر رادیویی شبکه ي منظور می کند. پخش مسیحی موسیقی تنها بی وقفه
ایستگاه مسئولین از چنانچه است. رامادا در همین جا مرکزش که شدم متوجه امروز
باشد روشن پیوسته که خریدم رادیویی کردم؟ کار چه می دانید دارند، حضور اینجا کایر

بشنوند. درست چیزهاي می توانستند خانه  ام اهل و فرزندان ترتیب این به و

بوگلی- نوعی بیشتر می کنید، روشن را رادیویی شبکه هاي از یکی هرگاه زیرا ٥٢
امروزه که بی معنی و پوچ موردهاي این از و رول اند راك دیگر، چیزهاي یا ووگلی
شما می کنم فکر و نمی شنوید. چیزي اصًال و-و می کنند. پخش را می دهند، ارائه
تا و است. درست بکوشید. شبکه اي چنین حفظ در امکان حد تا باید مسیحی، عزیزان
خانه هایتان در را آن دارد جا باشند مأنوس درست چیزهاي با بتوانند بچه ها که هنگامی

کنید. روشن

فرافرقه اي برنامه ا ي می شود. پخش آن از موسیقی نوع هر که پیداست خوب ٥٣
برادران از برخی با بسا چه می شود. ارائه دیگر چیز هر یا گوناگون موعظه هاي و است
کیک و نشسته اتفاق به امشب ما همه ي چنانچه نباشید. رأي هم برنامه هایشان و
کیک همگی حال هر در اما سیب کیک شما و بردارم گیالس کیک من شاید بخوریم،
پس هستند. برادر همگی آنها پس است. درست نمی کنید؟ فکر چنین آیا می خوریم.

کنند. بیان را خود دیدگاه هاي دارند حق
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دهید. گوش شنیدنی موسیقی هاي آن به و دارید نگه روشن را خود رادیوهاي پس ٥٤
را آن می شد کاش کاش-اي اي می شوم. مستفیض همیشه-همیشه می کنم فکر و-و
می کردم. برپا را می کند پخش مسیحی موسیقی یکسره که شبکه اي و برده خانه به

دهد. برکت را کایر شبکه  ي خداوند است. دلنشین برایم
ولی نمی آورم یاد به را آن مخفف اسم هست. آنجا نیز دیگري ایستگاه خوب و ٥٥
گفتن با امیدوارم می گویم، شما به و می کند. پخش شنیدنی روحانی سرودهاي نیز آن
دردسرساز ایشان براي می دهم، گوش گیلمور برادر موعظه هاي به همیشه که امر این
بود. ایستگاهی چه کردم فراموش ولی دارد. حضور ایستگاه آن در گهگاه ایشان نشوم.
کفیف. تألیف.] کفیف.»-گروه می گوید:«خیر، [برادري کایف؟ دارند… آنها همه ي اما

سپاسگزاریم. نیز آنها از است. دیگري خوب ایستگاه هم این
را خود برکات و نگریسته اطراف به اگر قدیمی، ضرب المثل آن پیرو می دانید، ٥٦
خوبی چیزهاي و هستند دنیا این در که نازنینی و دوست داشتنی افراد شمار از برشمریم،
آمریکایی یک اینکه از باد. متبارك خداوند شد. خواهیم شگفت زده بسیار داریم که
و برگشته غیره و دیگر سرزمین هاي از تازه که میسیونري عنوان به خوشحالم. هستم،

می دهد. دست من به خوشایندي حس بازگشته، خود کشور به
با دنیا جاهاي دیگر در مردم که حالی  در داریم که تجملی زندگی این دیدن ٥٧
ساختمان هاي دیدن و-و می آورد. درد به مرا دل می کنند، نرم پنجه و دست گرسنگی
از بسیاري حالی که که-در حالی  در کشور این سراسر در زیبا و بزرگ کلیساهاي زیبا،

نشنیده اند. هم را مسیح عیسی خداوند نام هرگز دست ها دور در بینوا مردم آن
حالی در ایستاده، دیگر نفر هزاران همراه که داشته ام رنگین پوستی پسربچه هاي ٥٨
دست نداشتند، تن بر لباس کافی اندازه ي به حتی بود، سرازیر گونه هایشان از اشک که
نشسته آنجا ایستاده، شب و روز سراسر فقط نمی دادند، تشخیص را خود چپ و راست
کنید، دقت چنانکه می سپاردند جان گوش عیسی خداوند درباره ي من سخنرانی به و
هست کسی که بگویید آنها به بود. نخورده گوششان به هرگز چیزي چنین پیش تر
می خواهند عزیزان آن که است چیزي همان این زیباست! چه دارد. دوست را آنها که

دارد. دوست را آنها که کسی که… چیزي بشنوند،
دوست را ما همه که می خواهیم ما باشد؟ دوست داشتنی نخواهد که هست کسی ٥٩
داشتن دوست همان آن…. به شدن نائل راه ولی داریم. نیاز این به همه باشند. داشته

می شوید. دوست داشتنی هم شما که است وقت آن است، دیگران
صبحانه ضیافت در را عزیزان شما بامدادان امیدوارم دهد. برکت شما همه ي به خدا ٦٠
دفتر در نیز صبح می کنم فکر و بیاورند. تشریف می توانند که کسانی البته کنم، مالقات
داشته پنکیک اگر می کنم فکر می آورید، تشریف صبحانه براي اگر و بفروشند. بلیط کار
برخی شاید می دانید، سپس… و کنیم. درخواست بیشتر ُمالس کمی می توانیم باشیم

من… که هنگامی پس و نخواهند. ُمالس بیشتري مقدار عزیزان از
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آن بود… آن می کردم. موعظه جرجیا در باپتیست میسیونري کلیساي در روزي، ٦١
من… فراخواندم. مذبح به را مردم فراوان تأکید با و کردم موعظه دیرهنگام تا شب
می وزید. باد محصور قدیمی ایوان در پشتی خوابیدم، ایوان روي بر بود. دیرهنگام
آنگاه می شدند. بیدار بامداد چهار ساعت نواحی آن مردم بودم. خسته-خسته و
را آن هرگز و کرد. صدا مرا بار چهار یا سه آمد. بیرون مسنی رنگین پوست بانوي
است. «واعظ» معنی به اصطالح این آنجا در گفت:«سخنور». او نمی کنم. فراموش
را شما پنکیک بار سه حال گفت:«تا نمی شوي؟» بیدار چرا «عزیز، گفت:«سخنور»،
بود. ساله هفتاد کمابیش دهد. برکت را بی ادعا مهربان قلب آن خدا کرده ام.» آماده
تا صبح «امروز باشد. آرامیده همان جا رفته، فرین سراي آن به اکنون می زنم حدس

کرده ام.» آماده را شما پنکیک بار چهار حال
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارند؟ دوست را خداوند همه آیا حال، ٦٢
احساس و باشید، آزاد می توانید می دانید اینکه از نیستید خوشحال خوشحالم. بسیار

نیست؟ شما متوجه قصاصی هیچ و باشید داشته شادي
تشکر مانده اند، اینجا کرده لطف که کوارتت گروه اعضاي از می خواهم همین جا و ٦٣
دیسک هاي به گفتند… ولی کنند اجرا برنامه دیگر جاهاي در بود قرار می دانم کنم.
به دارم. کوارتت این از دیگر چیزهاي و نوار دیسک، حلقه چند داد. خواهم گوش شما

هستید. توانا بسیار نظر
به است. مقلد مرغ چون او او، به به! بگویم. اینجا در حاضر کوچک دختر این از و ٦٤
پسر این کوچک، پسر این به و همین طور. نیز بچه ها پسر تواناست، آوازخوانی که راستی
روزها همین از یکی گفتم:«پسر، و دیدم را او شب گفتم. چیزي دارد، عینک  که کوچک
انداخت. نگاهی عینک آن پشت از و داد سر خنده اي او شد.» خواهی باس خواننده ي
مانند تو صداي حاال گفتم:«خوب گفتم.» تو به را این چرا که کردي دادم:«تعجب ادامه
شوق سر حرف این شنیدن از او می شود.» طنین انداز کوزه یک در عسل زنبور یک

دهد. برکت شما به خداوند هستند. دوست داشتنی آنها آمد.
دیگر شبی خوب. بسیار دیدم. را مادرش گفتم را این اینکه محض به کنم فکر ٦٥
پدر آن سمت آن کسی بله. باشد. همین جا پدرش می کنم فکر و دیدم را دیگري خانم
جایی روزي دوباره امیدوارم دهد. برکت ایشان به خداوند است. درست بله. داد. نشان را
بود. خواهیم دروازه آن روبروي بامداد آن در نشد، چنین اگر بگیریم. قرار هم راه سر

ما… اینکه از پیش حال، است. همین طور
و خرسندي با توأم مسیح پیروِي گمانم به مقدمه چینی، چنین از پس حال ٦٦
مسیح پیروي از همواره نشده ام. اندوهگین مسیح پیروي از هیچ گاه است. شادمانی
در شادمانی زنگ هاي که است سال پنج و سی کمابیش بوده ام. شادمان و خرسند
حس این توصیف از شد. قلبم وارد مسیح عیسی که زمانی از شده اند، طنین انداز قلبم
حالی در اکنون و است. جالل و شکوه از سرشار و توصیف ناپذیر شادي  این ناتوانم.
دقایقی براي اینک و گرفته کناره تبسم  ها این از بیایید می شویم، نزدیک کالم به که

باشد. کالم به معطوف نگاهمان
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باشد و فرما. یاري را ما می خوانیم، را کالمت که حالی در اکنون عیسی، خداوند ٦٧
را ما تا شود فرستاده باشد، ما راهنماي استاد تا شد فرستاده که اعظم روح القدس که
در برساند. ما قلب هاي به نیازمان حسب بر را آن و بیاموزد ما به را امور و برخیزاند،

آمین. می کنیم. دعا عیسی، نام
بروید، بخوانم می خواهم که مقدسی نگاشته ي سراغ به دارید دوست اگر حال، ٦٨

کنیم. آغاز ٢٢ آیه ي از داریم قصد ما و است، ١٤ باب متی انجیل از بخشی
پیش شده، سوار کشتی به تا نمود اصرار را خود شاگردان عیسی بی درنگ

دهد. رخصت را گروه آن تا شوند روانه دیگر کناره به وي از
و برآمد. کوهی فراز بر عبادت براي خلوت به نمود، روانه را مردم چون و

بود. تنها آنجا در شام وقت
به می وزید، که مخالف باد به سبب دریا میان در وقت آن در کشتی اما

بود. گرفتار امواج
دریا بر (ببخشید)… خرامیده آب بر عیسی شب، از چهارم پاس در و

گردید. روانه ایشان سوي به خرامیده،
که گفتند شده، مضطرب دیدند، خرامان دریا بر را او شاگردان، چون اما

بی تأمل… عیسی اما برآوردند. فریاد خوف از و است خیالی
منم، دارید. جمع خاطر گفت، کرده، خطاب بی تأمل را ایشان عیسی اما

مباشید. ترسان
حفظ ضمن می کنم سعی و برگزینم… متن این براي عنوانی بخواهم چنانچه حال ٦٩
دوستان این تا بدهم هم نمایشی جنبه ي آنها به کوتاه پیغام هاي این سادگی رعایت و

می نامم. مباشید ترسان را متن این عنوان و ببرند. لذت آن از کوچک
عبارتی ببین. را مردي بیا و، می کنی؟ باور را این می برم: کار به واژه  سه بیشتر ٧٠

است. شده تشکیل کلمه سه از که کوتاه
می خواهم و مباشید. ترسان ببرم: کار به را عنوان این متن براي می خواهم اکنون و ٧١

بپردازم. دریا» دل در شهادت «جلسه ي موضوع به
هوا قولی به بود؛ کرده غروب دیگر آفتاب می رسید. پایان به ظهر از بعد بی گمان ٧٢
بود. شده سپري بزرگی روز گروه براي بودند. کوفته و خسته همه و بود میش و گرگ
پیش جلیل دریاي در را کشتی خود بی مو سر با عضالنی و نیرومند بلند قد ماهیگیر آن
خود برادر کنار و شد کشتی سوار خود سازد، شناور را زورق توانست همین که و می برد.

است. کشتی یک از سخن مقدس کتاب در نشست. آندریاس
کشتی ها بیشتر روزگار آن در نیست. امروزي کشتی هاي کشتی، از منظور البته ٧٣
زیرا بودند بلند کشتی دیواره باالیی لبه هاي سرگرم… آنها و می دادند. حرکت پارو با را
می بودند. بلند باید دیواره ها پس می آورند هجوم آنجا به بیشتر دریا در سترگ موج هاي
سمت در دیگري و می نشست کشتی از سمتی در یکی می زدند، پارو مرد دو بیشتر و
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می کردند ماهیگیري آنها می بردند. پیش را کشتی مرد هشت یا شش گاهی ولی دیگر
به نسبت حتی دارد. رواج همچنان کار این امروز و می فروختند. جلیل کناره ي در و
ماهی شکل همان به ترتیب، همان به هنوز است. نکرده تغییر هم اندکی روزها آن

چیز. همه و تور نوع همان از می گیرند،
ساحل در جمعیت بودند، بازگشت راه در و برمی گرداندند را کشتی که زمانی خوب ٧٤
هم بودند:«باز گفته همه و کردند. خداحافظی مردم از زدند پارو که کمی می زد. موج
با را استادتان حتمًا بیایید ما دیدن به باز می خواهید هرگاه بزنید. سر ما به و بیایید
می پیمودند. را درازي نسبتًا مسافت باید و افتادند راه به دریا در آنها بیاورید.» خود

برسند. آنجا به شامگاهان تا می زدند پارو قدرت با باید پس
با بود. باري پر روز داشتند. احساسی چه که کنم تصّور شکلی به می توانم بنابراین ٧٥
خداوند به و شده رستگار مردم از بسیاري بودند. دیده شگرف رخدادهاي خود چشمان
خود استاد از را مردم بودند، گذرانده را دشواري روز آنها و بودند. آورده ایمان عیسی
ارمغان به زندگی گمشدگان براي و کند، خدمت را آنها بتواند او تا بودند کرده دور

بودند. کوفته و خسته آنها پس آورد.
نیز آنها از خداحافظی و دوستان ترك زمان بله، خود، دوستان ترك هنگام اما ٧٦
تجربه را حسی چنین من است. ناخوشایند بسیار و تلخ کار این است. حکایتی خود
وضعیت این در می دانم بفهمم. را بودند شده متحمل آنها که دردي می توانم و کرده ام
خودمانی و عجین مردم از گروهی با که هنگامی درست می دهد. دست من به حالی چه
یک تنها بلکه نیستید ابرانسان یک شما که رسیده اند درك این به تازه آنها و شده اید
آنگاه و می دهد. دست همه به خوشایندي حس به… کردند شروع آنها و هستید. برادر
شود.» چنین امیدوارم دید. خواهم را شما باز روزي بگویید:«خدانگهدار. ناچارید شما

است. سخت بسیار کار این
هرگز دیگر و ببینیم را یکدیگر جایی سو آن در آنجا که هستم زمانی منتظر ٧٧
شکارم، همکاران و اینجا در من قدیمی عزیز برادران از تعدادي و نکنیم. خداحافظی
آن در کرد، خواهم مالقات وسیع گذرگاه هاي آن امتداد در را شما پشت آن جایی آنجا
داشته دوباره دیداري شما با تا بازنگشتم شدنمان، برگرفته  از پیش چنانچه بی کرانه ها.

بود. خواهم شما منتظر گذر آن در آنجا باشم
تکان دست دوباره و زده پارو کمی باشند. داده تکان دست بسیار باید آنها پس ٧٨
قدرت با کوچک کشتی و شد آرام دریا غروب، هنگام که همین  سرانجام و باشند. داده
می کردند. خداحافظی و می دادند تکان دست آنگاه زده پارو کمی آنها افتاد. راه به پاروها
چنین در باید و می دادند. تکان دست خداحافظی نشانه ي به آشنا چهره ي هر دیدن با
خداحافظی آخرین سرانجام و باشد. افتاده راه به آب ها در کشتی که باشد بوده حالتی

می شد. شنیده که جایی تا شد، گفته هم
باید آنها زیرا نمی گفت چیزي کس هیچ شد. حکمفرما طوالنی سکوت سپس ٧٩
ریتم اتفاق به کشتی زدن پارو هنگام باید آنها و می راندند. پیش را کوچک کشتی
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پس می روید. پیش زیگزاگ شکل به نکنید چنین اگر زیرا می داشتند مشخصی
بود. کرده خسته  را آنها کار این بسا چه و می زدند پارو هماهنگ

نفسی قولی به باشد خواسته و کرده رها ابتدا که باشد بوده جوان یوحناي شاید ٨٠
و ورزیده کهنه کار، ماهیگیران دیگر همچون ناورزیده. و بود جوان هنوز او کند. تازه
چه بودند. رانده را کشتی طوفان  ها وجود با و بوده دریا روي بر بارها که نبود عضالنی
لحظه اي بیایید برادران، باشد:«اي گفته چنین باید بنابراین افتاد. پا از یوحنا اول بسا
زد، کنار چشمانش مقابل از را خود مشکی موهاي و ایستاد او پس کنیم.» استراحت
او که بشنوم می توانم می رفت، پیش و بود شناور آب ها میان در کشتی حال همان در

دهم.» شهادت می خواهم می کنم باشد:«حس گفته و کرده شروع
چیزهایی که هنگامی دارم، دوست را شهادت جلسات دارم. دوست را مسئله این ٨١
تنها و باشید نداشته چیزي اگر حال، دهید. شهادت آنها درباره ي می توانید که هست
این کنید، بازگو را بودید گفته قبل سال یا دیشب جلسه ي در آنچه و شوید بلند
آن از مدت ها که باشید داشته تازه راستی به شهادتی هرگاه اما است. کسل کننده
را این کنید، تقسیم را آن باید و داده، انجام شما براي چیزي خداوند باشد، نگذشته

دارم. دوست
می دانند نفر چند خوب، است. معروف پاپکورنی شهادت عنوان به ما میان در این ٨٢
و بردارید زرد دانه  ي کمی می کند. چه بگویم شما به می خواهم چیست؟ پاپکورن
که وقتی ولی است زرد می پرد هوا به که هنگامی بگذارید، داغ اجاق روي بر را آن
سبک نیم و است برابر دو حجمش برگشت هنگام است، شده سفید دیگر برمی گردد
است. چنین شهادت می شود. بود، آنچه نصف وزنش بگوییم است بهتر یا است شده
انجام از هستید زرد کمی که هنگامی است. همین شهادت کارکرد می کنید؟ مالحظه
زردي از بی درنگ را شما شما، در روح القدس آتش و نیرو تأثیر ولی بیمناکید کاري هر
نیستید. زمینگیر دیگر شده اید، سبک دیگر می کنید احساس برمی گرداند. سفیدي به

دارم. دوست را پاپکورنی شهادت همین  دلیل به
و برخاسته کشتی در او بدهد. شهادتی خواسته که باشد بوده یوحنا باید ٨٣
کرده استفاده فرصت از می خواهم می کنم، استراحت که حالی در خوب، گفته:«بسیار
یافت. آرامی دلم هم و خرسندم هم برادران، کنم. عنوان را مطلب این و بدهم شهادت
به می خواهند دنیا همه ي هرچند نیستیم، متعصب یک پیرو که شد محرز برایم امروز
از مقدس نگاشته ي که می کنیم پیروي را کسی ما هستیم. چنین ما که بقبوالنند ما
می خواهد دلم از همین رو شد. محرز و مشخص امروز امر این است. کرده صحبت او

کنم.» بازگو را خود شهادت
که هنگامی پیش سال ها که دارم یاد به شده ام. بزرگ و متولد اردن کنار «من ٨٤
عبور آنجا از بنی اسرائیل که عمقی کم آب هاي کنار می کردم، زندگی اردن کناره در
عبور خشک زمین آن از همگی ما مردم شکافت، را اردن یا را… دریا روح القدس و کرد

رسیدیم.» سرزمین این به ما و کردند
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می چیدیم. کوچک گل هاي اردن کنار از و می رفتیم بهار هنگام چطور دارم، یاد «به ٨٥
حاال می گفت:«یوحنا، و می زد صدا مرا که می شنیدم را مادرم صداي ظهرها از بعد و
بخوابند.» ظهرها از بعد باید کوچک پسرهاي بکشی. دراز باید بخوابی. باید بیا. دیگر
چهره ي می توانستم من و می گرفت. آغوش در مرا و می آمد روبرو ایوان روي او و
و می نگریست. مرا که قهوه اي اش درشت زیباي چشمان همین طور و ببینم را زیبایش

می کرد.» تعریف من براي مقدس کتاب داستان هاي از او
از دوري ما مادران امروزه که است افسوس بسی و دریغ جاي می دانید و ٨٦
را خود فرزندان آن جاي به باشد نمی آورند، تاب را اماکنی چنین و مشروب خانه ها
ملت مشکل امروز کنند. تعریف مقدسی کتاب داستان هاي آنها براي گرفته آغوش در
دیوید از بیشتر می تواند خیابان در بچه اي هر کمابیش همه، آنها، است. همین ما
مسئله همین از تجارت دنیاي و است. چنین این مسیح. عیسی از تا بگوید کروکت
این کن.» تربیت برود، باید که راهی در را خود «فرزند هولناك! چه می برد! سود

است. حقیقت
و می کرد. تعریف داستان برایم داد:«همیشه ادامه چنین او مادر»، «و حال، ٨٧
آن ماجراي داشتم… دوست همه از بیشتر من که داستان هایی اصلی ترین از یکی
داستان آن همیشه من برخیزاند، مرگ از بزرگ نبی همان ایلیا، که کوچکی پسربچه ي
به مادر و باشد.» بوده باید مردي چگونه ایلیا که بودم شگفت در و داشتم دوست را
آنجا خیابان آن از دو هر الیشع و بزرگ ایلیا همان چه؟ می دانی می گفت:«یوحنا، من
نه گذشته اي در که کن فکر این به کرده اند. عبور رودخانه کنار از هم دست در دست
شکافته باز رودخانه و رفتند رودخانه کنار بزرگ نبی دو آن کردند. چنین دور، چندان

شدند.» اریحا وارد کرده عبور آنها شد.
آن و بود برجسته برایم بیشتر می کرد تعریف که داستان هایی از یکی «اما حال، ٨٨
را داستان این باز که می خواستم روز هر است. شده حک ذهنم در همچنان داستان
جایی مصر از اسارت، از را ما مردم خدا که بود قرار این از داستان کند. تعریف برایم
آنها سال چهل و ساخت بیابان راهی آورده بیرون نبودند، بیش بردگانی آن در که
می کرد تعریف برایم مادر رساند. خوراك  آنها به آسمان از و داشت نگه همان جا را
همان در و می خوابیدند، و کرده درست را خود خواب جاي شب هر بنی اسرائیل که
بامدادان مردم سپس و می گذاشت. آن در مرا و می کرد آماده مرا تخت خود او حال
و می آمد فرود خدا خداوند که می گفت مادر بگویم؟ چه باز برمی خواستند. خواب از
آنها روز براي خوراك آن بود. نان از پوشیده سراسر زمین بامدادان دلیل همین به

می کرد.» بسنده
که دارد فرشتگان از گروهی باال آن خدا آیا مامان، می پرسیدم: مادر از همیشه «و ٨٩
می گوید: و دارد بزرگ گازهاي اجاق آن از آسمان در او آیا و می کنند کار شب سراسر
دسته اي و بپزید؟ را نان ها این تمام و هستند گرسنه فرزندان این کنید عجله اینک،

می گذارند؟» زمین روي بر و آورده پایین را آنها فرشتگان از دیگر
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بیش پسربچه اي عزیز. یوحنا می داد:«نه، پاسخ چنین و کرده نگاهی من به «او ٩٠
براي پس است. جهان آفرین همان ما بزرگ یهوه ي نمی شوي. متوجه هنوز نیستی.
همین ندارد. نیازي گاز اجاق به آسمان در او ندارد. ویژه اي فرشتگان به نیاز نان پخت
همه چیز پدیدآورنده او شود. نازل آسمان از نان تا کند امر بگوید، سخنی که بس
برایم شکلی به همیشه داستان این اما نمی شدم. متوجه را ماجرا چگونگی من و است.»

بود.» جذاب

نگاه خداوندمان به دیگر موارد و بیماران شفاي چون امور از بسیاري در من «و ٩١
دستان از را ماهی دو و نان پنج خداوندمان چگونه دیدم امروز برادران اي اما می کنم.
می کرد. بازي بیرون مدرسه، به رفتن جاي به که پسربچه اي ناهار گرفت، پسربچه   آن
پنجاه دسته هاي در را فرمود:«مردم  و گرفت را آنها او که بودم لحظه اي آن شاهد من
رفتم باال صخره از بی درنگ نشاندم را خود نفري پنجاه گروه همین که بنشانید.» نفري
کرد پاره دو را آن و برداشت را نان قرص یک او و کرد. خواهد چه ببینم تا کردم نگاه و
یک از دیگر تکه اي برداشت، را خود دست دوباره که لحظه اي و گذاشت ظرف داخل و

شده.» پخته نان بود… آنجا نان قرص

درست او زیرا هست ویژه اي پیوند یهوه و او میان در پیداست چنانکه «پس ٩٢
دیگر کس هیچ که است کاري این می آفرید. ماهی و نان من دیدگان برابر در همان جا
به او درباره ي مادرم که است خدایی همان این پس ندارد. را انجامش توان یهوه جز
کرد. نازل و می آفرید نان بیابان، آن در آنجا گذشته در که خدایی همان می گفت، من

آفرید.» نان ما برابر در درست او که دیدیم خود چشمان با امروز چنانکه

آرد کرد؟ آزاد مناسبت آن در او که بود اتمی چگونه این که کرده اید فکر هیچ ٩٣
او بود. خوردن براي آماده و پخته شده قرص شکل به آرد، از فراتر شد؟ پیدا کجا از
را ماهی که همین  اما بود. داده پرورش را ماهی اول وهله ي در و داشت ماهی مقداري
ماهی می کرد. رشد دیگري ماهی تکه همان جا کرد تقسیم قسمت دو به کرده، پاره دو
بود. هم بزرگ همچنین و بود طبخ شده و شده پخته پیش از بود آمده پدید آنجا که
بگوید چیزي که بس همین خداست. او خارق العاده! چه می کرد؟ را کار این چگونه ولی

است. چنین او… کند. امر و

نبود چشمگیر داشت، خود دستان در پسربچه که ناهاري مختصر آن مقدار حال، ٩٤
سیر را نفر هزاران داد، قرار عیسی فرخنده ي دستان در را خود داشته ي که همین  اما
بزرگی ایمان کاش اي خوب، می گویید:«بسیار اندك… ایمان آن بسا چه پس کرد.
بیایید. کلیسا به که دارید ایمان اندازه اي به یافته اید… که ایمانی اندك آن اما داشتم.»
اندازه همان نسپارید؟ عیسی دستان به را همان چرا دارید ایمان اندازه آن به اگر و
چیز شماست دستان در تا شما… اگر می کند. بسنده تن هزاران به خوراك رسانی براي
به می شود، معجزه آفرین می گیرد قرار او دستان در همین که ولی نیست چشمگیري

گیرد. قرار او مبارك دستان در ایمان آن دهید اجازه که شرطی
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که می شنوم را اندریاس صداي نمی شناخت. پا از سر یوحنا حال در و کنید. توجه ٩٥
چنین دیگر باش. آرام نده. تکان را کشتی اینطور کن! صبر دقیقه یک می گوید:«پسر،

هستیم.» دریا این روي بر اینجا ما صورت هر در نباش. هیجان زده
«دیدیم گفت، چنین ادامه در باز و آورد.» شوق به بسیار مرا قلب کار این «خوب، ٩٦
را او می توانیم ما که انسانی ساخت، مکشوف ما بر را خود اینجا خدا که دریافتیم و

آن…» او-او کنیم. لمس
عمانوئیل همان او گفت نبی آن که نیست شگفتی جاي هیچ دیگر توصیف این با ٩٧
او که است روشن ما بر و ساخت. خواهد نمایان او در را خویشتن خدا و بود خواهد
به او که نیست شگفتی جاي پس داد. انجام پدر که می آورد جا به را کارها همان
سازد؟ ملزم گناه به مرا می تواند کسی چه من… گفت:«چنانچه چنین فریسیان آن
انجام من که بود گفته مقدس کتاب هرآنچه مگر سازد؟ متهم مرا می تواند کسی چه

نرسانیدم!» انجام به را داد خواهم
دروغگویی که می دانستید آیا است. بی ایمانی همان گناه می دانید خود چنانکه آن ٩٨
سیگار خوردن، ویسکی نیست. گناه نفسه فی زنا ترتیب همین به نیست؟ گناه نفسه فی
کارها قبیل این نیستند. گناه خوِد اینها بردن، را خداوند نام نفرین گویی، کشیدن،
یک تنها می دهید. انجام را کارها این بی ایمانی روي از شما است. بی ایمانی جلوه هاي

دارد. وجود گناه
آنجا مسنی خواهري کردم. عنوان متدیست کلیساي در شبی را مطلب همین ٩٩
برانهام، گفت:«کشیش بود، برگردانده باال چنین را  خود یقه ي می دانید، داشت، حضور

چیست؟» گناه از منظور بگویید من به بفرمایید
است. درست دادم:«بی ایمانی.» پاسخ

سر شما از کارها این اگر شماست. بی ایمانی برگردان صرفًا رفتارهایی چنین ١٠٠
وضعیت دو حالت، دو است. درست نیستید. باورمند که است دلیل این به صرفًا می زند
مقدس کتاب خاطر همین به بی ایمان. یا هستید ایماندار یا نیست: متصور بیشتر
یک صرفًا گناه می کنید؟ مالحظه نمی شود.» حکم او بر می آورد ایمان می گوید:«هرکه

است. بی ایمانی جلوه ي از سخن اینجا و است پدیده
پدر اعمال اگر و سازد؟ متهم بی ایمانی به مرا می تواند کسی فرمود:«چه عیسی و ١٠١
این با و می آورم جا به را اعمال آن اگر اما نیاورید. ایمان من به نمی آورم جا به را خود
پس آورید.» ایمان می آورم، جا به که اعمالی به آورید، ایمان من به نمی توانید شما حال

بود. داده انجام خدا که می داد انجام را کارهایی همان عیسی می بینید چنانکه
مسیح عیسی زندگی همان اگر بپرسم. سؤالی شما از می خواهم برادران، اي حال ١٠٢
انجام را می آورد جا به او که کارهایی همان باید کلیسا یقین به پس هست کلیسا در

است. وجودش در زندگی همان زیرا دهد
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زندگی و بکشم بیرون آن از را هلو زندگی من و باشد هلو درخت یک اینجا اگر ١٠٣
در که است زندگی همان این سیب. آمد؟ خواهد بار به میوه اي چه سازم واردش سیب

است. وجودش
میوه هایی همان ماست در بود، جاري مسیح در که الهی حیات آن چنانچه خوب، ١٠٤

باشد. چنین باید داد. خواهد ثمر را آورد بار به او که
ساده تر می کنند گمان که می برند سر به سردرگمی در چنان-چنان مردم امروز و ١٠٥
کتابی در را خود نام افراد که بس «همین ندارد. وجود مسیحیت از انعطاف پذیرتر و
به و دهد انجام دیگر کارهاي یا بپاشد آبی آنها روي بر که شود پیدا کسی و کنند ثبت
مردم بس. و همین فقط دهند. دست مربوطه خادم به مشارکت یک به ورود نشانه ي

نیست. مسیحیت این می دهند.» ادامه خود راه به هم
پیروي را او بردار. را خود صلیب روز «هر است. خویشتن انکار همان مسیحیت ١٠٦
می شود برطرف قصاص ها و محکومیت ها آنگاه دنیاست. به نسبت مردن از سخن کن.»
او در چگونه ولی هستند.» عیسی مسیح در که آنانی بر نیست قصاصی هیچ «دیگر
«همه ي تحصیل؟ با شدن؟ وصل با خیر. دادن؟ دست خیر. پیوستن؟ با می گیریم؟ قرار
«و هستیم. مسیح در روح القدس تعمید با یافتیم.» تعمید بدن یک در روح یک به ما
بلکه نیستند جسم پیرو آنها هستند، عیسی مسیح در که آنانی بر نیست قصاصی هیچ
در بودن حال هر در آمین. می آورد. شوق به را کسی هر امر همین آمین. روح.» پیرو

است. درست ماجراست. خوب قسمت آنجا
را او صداي بود. پطرس شد، بلند شهادت جهت به که دیگري دوست گویی خوب ١٠٧

دهم؟» را خود شهادت ادامه در هست اجازه می گوید:«آیا چنین که می شنوم
به بگیرید، اجازه که است آن درست تر دارید، شهادت براي موردي هرگاه خوب ١٠٨
کشتی کرد. پیدا ادامه شهادت جلسه ي ترتیب همین به و بودند راه در آنها حال بهر
لحظه هاي فضا همان در و می دادند ماساژ را خود پاي برادران آن و بود حرکت در قدیمی
نداشتید دوست شما آیا می بودم! آنجا داشتم دوست چقدر می کردند. سپري را پربرکتی
هرآنچه او می نشست. باید جوان یوحناي می کردید؟ گوش شهادت آن به و بوده آنجا

بود. کرده بازگو را می توانست
زمانی به ماجرا گشود:«می دانید سخن به لب چنین برخاست. شمعون پس ١٠٩
بیابانی مردي منطقه سراسر زعم به که شد مردي پیروان از آندریاس که برمی گردد
از گذشته بود. گرفته پیش در را افراط راه کلیسا دید از که یحیی همان یعنی بود،
باید پسري هر که است چنین جامعه عرف او… و بود. کاهنان از یکی یحیی پدر این،
رفتن جاي به بود. مهم بسیار او کار می دانید چنانکه اما کند. دنبال را خود پدر پیشه ي
او شد. برجسته تر بسیار رسالتش اهمیت آموزه ها، آن با شدن مأنوس و دانشکده آن به

برد.» بیابان به را او خدا که نداشت بیشتر سال نُه
و بود. موعود مسیح معرفی همان رسالتش زیرا رسید راه از سالگی سی در باز «ولی ١١٠
می رفت آنجا به اگر می داد. تشخیص را نشانه آن باید او و داشت نشانه اي موعود مسیح
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چیزي برجسته اي اسقف کسی، بسا چه خوب می  شد، وارد او بر فرقه اي تزریقات و
است روشن ما بر کن، توجه یحیی، می گفت:«خوب، اصلی اعظم کاهن یا می گفت
شناساننده   آن توست. عهده ي بر موعود مسیح معرفی وظیفه ي فرشته سخن پیرو که
که است شخص همان دقیقًا اینجاست که فالنی برادر که نمی کنی گمان آیا تویی.
جدا چیز هر از را خود یحیی ولی دهد. قرار مّدنظر را این می توانست او باشد؟» باید
را باره این در خدا گفتنی و گفته هر تا بگیرد قرار جایگاهی آن در باشد ساخت،

ببیند.» و بشنود
از شدن جدا با هم ما که باشد ماست. براي خوبی درس امشب امر همین معتقدم و ١١١
معطوف مقدس کتاب به را خود نگاه ساخته پرداخته، اعتقادنامه ي و جزمی تعلیم هر
آنچه باید او بنگریم. گفته، موردش در خدا آنچه به است شایسته چنانکه و ساخته
نیم نه انجیل، رو همین از خداست. خود نامه ي و سخن این درمی یافت. را بود درست

دارم. دوست را است کامل انجیل و الهی امر سراسر همانا که تاّم انجیل بلکه انجیل
و سراسیمه آندریاس می دانید، داد:«چنانچه ادامه چنین سپس-سپس خوب، ١١٢
دیده مردي بر را مسیح نشانه ي که کرده اعالم واعظ این که گفت و آمد شتابان
آنجا بسیاري افراد و دید. را فروغ آن واعظ و-و کبوتر، فرود همچون بود فروغی است.
چنین نمی توانستم که پیداست ندید. را آن واعظ آن جز دیگر کس هیچ ولی بودند
آن می دانید بنابراین بودم شنیده بسیار داستان ها این از بپذیرم. سادگی به را ادعایی
شده که هم بار یک باید گفت: و آمد من پیش باز شبی ولی کردم. فراموش را موضوع
به خود باید و بود خواهد ساحل کنار اینجا فردا بامداد قطعًا او بنشینی. سخنش پاي

بروي.» آنجا
این او و من که است بسیاري مدت بیچاره. آندریاس اي گفتم خود به «خوب، ١١٣

می رانیم.» را کشتی
فریسی یک او می آید. یادم به داشتم خود پدر با روزي که گفتگویی همین طور «و ١١٤
کلیسا آن ستون حکم در و بود کرده سپري کلیسا در را خود زندگی بود. خوب و پیر

ماهیگیري…» از پس شب یک خاکستري اش! موهاي آن با بود.
بارها و می گذراندیم. روزگار دشواري به بودیم. تنگدست و فقیر مردمان «از ١١٥
ما تا می کرد جمع را ما همه ي بامدادان مادر بودند، زنده پدر و مادر که هنگامی
حتمًا باید بودیم قرضدار اینکه به توجه با بیندازیم. آب در را خود تورهاي و برویم
سازد. پر را ما تورهاي روز آن تا می کردیم دعا یهوه درگاه به باید می کردیم. صید ماهی
می رفتیم کرانه سوي به می شد. خوشحال پدر می شد ما صید بزرگ ماهی یک هرگاه و
روز آن براي اینکه بابت را خدا نشسته زمین بر خشکی در و می آمدیم بیرون کشتی از
و پرداخته را خود قرض هاي می توانستیم چنین می گفتیم. سپاس بود، داده ماهی ما به

بعد می ماندیم!» روز منتظر و باشیم داشته خوردن براي چیزي شب
کنار پدر دارم یاد به بودیم، آورده جا به را خداوند شکر اینکه از پس شب یک «و ١١٦
زمان عمرم تمام می دانی شمعون، گفت: و فراخواند آنجا مرا و نشست. کشتی طناب 
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نوید دور سالیان از ببینم. را موعود مسیح بتوانم که هستم روزي دیدن منتظر طوالنی
آمدن از موسی دوخته اند. چشم آمدنش به همه ما مردم است. شده داده ما به آمدنش
است سال چهارصد پسرم، شمعون، اما گفته اند. سخن وي از انبیا همه ي گفت. ما به او
کلیسا که است روزگاري پیداست چنانکه و است. نشده پیدا ما میان در نبی هیچ که
با است. نزدیک زمان که دارم باور باز حال این با ولی است شده صورت گرا و سرد
پیر دیگر من بدهد. را آن کفاف عمرم نمی کنم گمان خود… خاکستري موهاي دیدن

شده ام.» سالخورده  و
فرستاد خواهد را گمراه کننده امر هر مسیح، آمدن از پیش شیطان شمعون، «اما ١١٧
به را این همواره که می خواهم تو از شمعون، اما شد. خواهند پیدا دروغین مسیحان و
چنین مقدس کتاب در ما قوم به نکن. ترك را مقدس نگاشته ي هرگز باشی، داشته یاد
الهی تأیید از باید نبی این و بس.» و می آید فرود نبی بر تنها خدا شده:«سخن گفته

شود.» محقق باید کالم بار هر و کند اعالم را کالم باید باشد. برخوردار
بگذارد دست آنها بر کسی که نیستند این طور هستند. نبی مادرزادي کسانی چنین ١١٨
نبی، یک ولی می شود داده نبّوت عطاي است. مادرزادي امر این سازد. نبی را آنها و
چنین راستا همین در خدا است. اصل این مصداق ارمیا است. نبّوت صاحب مادرزادي
قرار امت ها براي نبی را تو ببندي نقش خود مادر رحم در حتی اینکه از گفت:«قبل
صداي گفت:«او اشعیا تعمیددهنده، یحیی تولد از پیش سال دوازده و هفتصد دادم.»
ذریّت همان او بود. خدا پسر عالم بنیاد از پیش مسیح عیسی است.» بیابان در نداکننده

یقینًا. بکوبد. را مار سر بود مقدر که بود زن
رسوالن، کلیسا در «خدا برمی گمارد. کرده، که چیدمان خداست این هست. خدا ١١٩
نُه ساخت. مقدر کلیسا در را امور این خدا داد.» قرار مبشران شبانان، معلمان، انبیا،
است گفتنی یادشده، مورد هاي در ولی می کنند. نقش آفرینی کلیسا در گوناگون عطاي

هستند. کلیسا در کارگزار منصب هاي آنها که
قانون و موسی از ما پسر، گفت: چنین من به باز پدر شما، حضور به عرضم «و ١٢٠
نبی آمدنی، مسیح که کرد اعالم ما به خود موسی حال، کرده ایم. پیروي او شریعت و

بود.» خواهد
این که جوان آقاي آن و دهم آب گوشی و سر یک باید گفتم خود به «بنابراین ١٢١
می دهد شفا را مردم گفت:«او و ببینم.» را است برانگیخته را احساسات تمام چنین
ساحل در و شسته را تورها همین که روزها از یکی و بزنم. سر آنجا به می کنم فکر پس
کرده پیدا خشکی چوب تکه خود براي من و آمد. سخنرانی براي او بودیم کرده پهن
این که دریافتم گشود، سخن به لب همین که و نشستم. آن روي بر ساحل کنار و
از می داند راستی به که می گفت سخن کسی مقام در زیرا دارد فرق دیگران با مرد

می گوید.» چه
تو فرمود:«نام چنین من به چشم به چشم رو، در رو او شدم، که او نزدیک «و ١٢٢
شد… کارساز سخن گفت:«همان ادامه در باز هستی.» یونا پسر تو و است، شمعون
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ببیند مرا اینکه از پیش بلکه است نبی که کرد ثابت تنها نه کرد. بسنده من براي همان
از که پدري همان را، نازنینم پدر همچنین و می شناخت مرا هم او می شناخت. مرا
شمعون سپاس! بود.» حجت من براي این بود. گفته سخن من با موعود مسیح نشانه ي

آمد! شوق به چنین هم
باشد:«بگذارید گفته چنین و پریده خود جاي از که بوده فیلپس باید بار این و ١٢٣
چیزي هم من عزیزان شما اجازه ي با بگذارید، کنید. صبر دقیقه یک دهم. شهادت من
یاد به همگی چنانچه گفت:«برادران، او مباش.» شرمسار نتنائیل گفت:«برادر بگویم.»
و هستم. رویداد آن عینی شاهد و بودم. همان جا لحظه آن هم من باشید، داشته
از می دانید و موعود. مسیح نشانه ي جز نبود چیزي آن که شد محرز برایم همان جا
بودیم خوانده مقدس نگاشته هاي در را مطلب همان آنجا من و فیلپس که هنگامی
حالی  در و زدم دور را کوه مایلی پانزده فاصله ي در آنجا پس بود. نگذشته چندان
فیلپس گفتم و کردم. باز را سخن سر دم همان و بود دعا سرگرم که یافتم را فیلپس
که شخصی همان یافته ایم، را است موعود مسیح همان واقع به که کسی ببین بیا
به هیچ نتنائیل و است. یوسف پسر ناصري، عیسی شخص آن گفت، سخن او از موسی

دادي؟» پاسخ چه داري، یاد
هست.» یادم قطعًا دارم. یاد به «بله،

و بیا گفتم: من و است؟ شده پیدا ناصره از خوبی چیز تاکنون مگر گفتی «تو ١٢٤
گفته شمعون به او آنچه من و داري؟ یاد به را داشتیم راه در که گفتگویی آیا و ببین.
و رفتی جلو بگوید. تو به هویّتت از بسا چه گفتم تو به و کردم بازگو برایت را بود
راه حین چگونه هست یادت و کنم.» باورش تا ببینم را آن باید من گفتی:«خوب،
که می دانی او، حضور به رسیدن محض به و بودي؟ برده پشت به را خود دستان رفتن

داد؟» رخ چه
می دانم.» «قطعًا

نیست.» او در مکري هیچ که اصیل اسرائیلی یک گفت: «او
شناختی؟ مرا کجا از گفتی:«ربی، و ریختی. فرو آن شنیدن با چگونه دارم یاد به «و ١٢٥
شناختی؟ مرا چگونه پس آورده اند. جلسه به مرا حاال همین هستم. فرمانبري آماده ي
داد: پاسخ چنین او می شناسی؟ مرا چگونه پس ندیده اي. مرا خود زندگی در تاکنون
دیدم.» را تو بودي انجیر درخت زیر که حینی کند، دعوت را تو فیلپس آنکه از پیش
پادشاه تو خدایی. پسر تو استاد اي گفتی: و دویدي او سوي به دارم. یاد به را پاسخت

هستی.» اسرائیل
یادتان دهم. شهادت که است من نوبت باشد:«حال، گفته که باشد آندریاس باید و ١٢٦
در چگونه داریم یاد به و بودیم؟ کرده برنامه ریزي اریحا به رفتن براي را زمانی هست
فریادش صداي نمی توانستیم حتی ما بود… و آمد. آنجا نابینا پیرمرد آن اریحا، در آنجا،
حرکت ادامه از را ما خداوند ایمانش ولی-ولی برمی آورد. فریاد بی وقفه او بشنویم. را

آورد.» دست به را خود بینایی چنین و بازداشت
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کنیم؟ تهیه غذا و رفته تا کردیم توقف سامره در آنجا که هنگامی دارید یاد به «و ١٢٧
حاضر نخواست. ولی شود همراه ما با غذا صرف براي تا کردیم اصرار رفتیم… وقتی و-و
هستید.» بی خبر آن از شما که دارم خوردن براي خوراکی گفت:«من بیاید. ما با نشد
بدنام زنی با  صحبت حال در را او بودیم، بازگشت مسیر در همگی ما که هنگامی و
چه آب چاه آن سر ما گفتم:«استاد خود به و بود. شده گذاشته زن آن بر نشانی دیدیم.
به و خزیدیم بوته اي پشت آنجا ما که دارید یاد به و می کند؟» صحبت زنی با می کند،
از ما و بنوشان.» آب من به زن، گفت:«اي زن آن به او و کردیم. گوش آنها گفتگوي

می کنید؟ مالحظه آیا بودیم.» شگفت در می گفت، سخن زنی چنین با استادمان اینکه
گمان که داریم دسته اي چنین هم امروز بودند. نشده تبدیل کامًال هنوز آنها ١٢٨
هم سخن روسپی زنی یا مست یک با مسیحی یک نیست شایسته هیچ که می کنند
باید مسیحیان کنند. صحبت افرادي چنین با که است مسیحیان بر حالی که در شود.
که است شخصی است. فروافتاده که است انسانی او شوند. گفتگو وارد افرادي چنین با

دارد. نیاز خدا به که است کسی شود. بلند باید
آن به او سرانجام و کرد. پیدا ادامه چنین گفتگو و-و کردیم گوش او به ما «خوب ١٢٩

ندارم.» شوهر من داد: پاسخ زن آن و بیاور. اینجا به را شوهرت و برو گفت: زن
من، خداي می کردیم؟ نگاه یکدیگر به چطور ما که دارید یاد گفت:«به آندریاس و ١٣٠
باشد:«برو گفته زن آن به می شود چگونه زد، گاف اصطالح به کرد! اشتباه یکبار او
زن به خطاب او و ندارم.» شوهري داد:«من پاسخ زن آن و بیاور.» را شوهرت و
می توانستیم چه دیگر شدیم. شگفت زده همگی ما آنگاه و گفتی.» را گفت:«حقیقت
که بود گفته جواب در و برگشته زن آن و دارد شوهر که بود گفته زن آن به او بگوییم.
ولی بودیم مسیحایی نشانه ي منتظر اینجا ما ما، استاد از هم این خوب ندارد. شوهري

بودیم.» متحیر می کردیم، نگاه هم به که حالی در ما بود.» باطل
تو اکنون آنکه و داشتی. شوهر پنج تو زیرا گفتی. را حقیقت گفت:«تو او آنگاه «و ١٣١
او به زن آن چگونه که می آورید یاد به و نیست.» شوهرت می کنی، زندگی او با و داري

هستی؟» نبی یک تو که دریافتم دیگر آقا، گفت و کرد نگاه
گفتند:«این امر، همین مشاهده ي با روزگار، آن کلیساهاي جهانی شوراي حال، ١٣٢
اینکه از شگفتید در آیا است.» بعلزبول خود او دارد. دیو مرد این است. پیشگو مرد
رهبران ذهن در دیدگاهی چنین و دهد رخ امر این بود مقدر مقدس نگاشته هاي پیرو
اینک هم و دادند. نشان خود از رویکردي چنین آنها که پیداست و شود؟ حاکم مذهبی
پلید روحی بله، است، گفتند:«همین پس می دهند. نشان خود از رویکردي چنین نیز
است بعلزبول او او- می کند. عمل روحی چنین تحریک به است. آمده فرود مرد آن بر

دارد.» ماهیتی چنین بس. و
هستی.» نبی که شد محرز من بر گفت:«آقا، بی ادعا و بدنام زن این که شگفتا ولی ١٣٣

گذشته وي بر زندگی در آنچه عیسی زیرا بود؟ نبی او که شد محرز او بر چگونه ١٣٤
هستی.» نبی گفت:«تو پس بود، کرده بازگو را بود
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موعود مسیح وقتی می دانیم سامري ها ما می دانیم، ما گفت:«حال، ادامه در باز و ١٣٥
ساخت.» خواهد بازگو ما براي را همه چیز مسیحا کرد. خواهد بازگو را امور این بیاید

هستم.» همان گفت:«من کرده، نگاه او به رو در رو عیسی و
نشانه بود. نمانده باقی پرسشی هیچ جاي دیگر شد. کارساز عیسی سخن همین و ١٣٦
کرد رها را خود آب دلو پس شد. روشن او براي دریافت. را نشانه زن آن بود. شده داده

بازگشت. شهر به و
نمی رفت انتظار می داند. را این باشد، کرده مسافرت هرکه و سّنت؛ اساس بر حال، ١٣٧
شرایطی چنین با زنی او، همچون بدنام زنی نمی داد اجازه جامعه عرف کند. چنین او که

آقا. خیر، باشد. که هرچه بگوید، چیزي آقایی به عام مال در
بادي روز یک در گرفته آتش خانه اي به بود. دریافته چیزي او بود؟ شده چه اما ١٣٨
پس بود. یافته دست ملموس امري به شود. او مانع نمی توانست چیزي دیگري می ماند.
بودم داده انجام هرآنچه که ببینید را مردي و می گفت:«بیایید خیابان در دوان دوان
بدهد. ما به توبه ها این از خدا آمین. نیست؟» موعود مسیح او مگر کرد. بازگو برایم را
اکنون و هستیم. «منتظرش هستیم.» موعود مسیح راه به چشم می دانید گفت:«چنانکه
کرد. بازگو برایم را بودم داده انجام که کارهایی که است نشسته مردي چاه کنار آنجا

بودیم؟» منتظرش ما که نیست موعود مسیح نشانه ي همان این مگر
گفته ي به اما نکرد. تکرار را کار این هرگز او آوردند. خود شهر به را او مردم پس ١٣٩
خدا کار آمین. آوردند. ایمان او به زن آن شهادت خاطر به شهر آن مردم مقدس کتاب
نگذاشته پا شهر این به هرگز پیش تر که مردي و کردند. باورش مردم زیباست! چه
و داشت. حقیقت این و است. کرده شوهر بار پنج که گفت زن به و ایستاد همان جا

آوردند. ایمان آن به پس بود، موعود زمان و ساعت همان
باور را الهی امر آن نمی تواند توسان چرا بیاوریم؟ ایمان نمی توانیم ما چرا ولی ١٤٠
آن پذیراي نمی تواند آمریکا چرا شود؟ باورمند آن به نمی تواند دنیا کلیساي چرا کند؟
امر این مقدس کتاب گفته ي پیرو کند؟ باور را الهی امر آن نمی تواند دنیا چرا شود؟

شود. محقق ما میان در همین جا اکنون هم باید
را خود ذهن خدا، کالم برگرفتن جاي به کلیسا نکند که هستم این نگران می دانید، ١٤١
باشد. شده مشکل آفرین همین و کرده پر عاشقانه داستان هاي از پر قدیمی مجله هاي از
ستاره ي که بگویند می توانند روح القدس، اعمال درباره  ي کردن صحبت از بیش اعضا
شب چهارشنبه و شب سه شنبه کاش اي است. چنین آمین. کیست. سینما نوظهور
خانه در اینکه جاي به می رفتیم کلیسا به دعا جلسات براي و می گذاشتیم وقت بیشتر
برنامه هایی یا دارد» دوست را کسی چه «سوزي چون تلویزیونی برنامه هاي به و بمانیم
کتاب از ما آگاهی آنگاه باشیم، دور کلیسا فضاي از چنین و کنیم نگاه دست این از
رخ کنونی متن در باید که اموري به نسبت می توانستیم چنین و می شد بیشتر مقدس
اینک اینک-هم هم پیداست، چنانکه اما است. درست صحیح. کنیم. پیدا بصیرت دهد،
بخشید. روح القدس از پر مردمان و خوب شبانان و-و کلیساها ما به خدا شده ایم. دور
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که شده ایم سیر و چاق حدي به و شد پرورده ما جان هاي قدري به تنها… ما ولی-ولی
چیزي داریم نیاز داریم. نیاز تکان یک-یک به هولناك! چه نمی کنیم. پروا هیچ دیگر

آییم. خود به شده، شرمسار بسا چه خوب، دهد. رخ ما براي
خیابان داستان هاي خواندن اما پیوستم. پنطیکاستی ها جمع به دیر کمی خوب، ١٤٢
شب چگونه و می کردند برگزار جلسه چگونه دارید یاد به بی گمان و دارم. یاد به را آزوزا
دعا در شب سراسر قدیم، روزگار پیشکسوتان شما، پدران و می بردند. سر به دعا در را
امروز، دهد. پاسخ خدا اینکه تا می ماندند خدا منتظر و می گرفتند روزه روزها و بودند.

کجاست؟ مشکل دارد. اشکال کار جایی بمانیم. مذبح پاي دقیقه پنج نمی توانیم ما
این او بگردم. متدیست کلیساي مسن سیار خادم یک با داشتم عادت روزگاري ١٤٣

می خواند. من براي را کوتاه شعر
ریزد، فرو موانع گذاشتیم ریزد، فرو موانع گذاشتیم

کردیم، سازش گناه با
رفتند، گوسفندان ریزد، فرو موانع گذاشتیم

شدند؟ داخل بزها چگونه اما
ما- و کردیم. سازش گناه با داد. رخ اتفاق این بریزد. فرو موانع گذاشتیم بله، ١٤٤
آیین قدیمی، سبک به پنطیکاستی کیش شدیم، دور آزوزا خیابان جلسات آن از ما
برادر، گناه شوي. و گناه کش آیینی تفنگ، لوله صافی به آسمان، آبی به آیینی جنگل ها،
را آدمی می ساخت. سفید و پاك را درون شستشو با بلکه نمی کرد. سفیدکاري تنها آن
رنگ دیگران مانند شده ایم. سست دیگر آن، از شدن دور با امروز ولی می کرد. دگرگون

است. بد بسیار این گرفته اید. خود به دنیا بوي و
به آنها بگوید. حقیقت از و ایستاده که نمی خواهند را کسی مردم بیشتِر امروزه و ١٤٥
می رساند منبر به را خود که شده کوتاه  موها ي با معطر سراپا هستند ریکی نوعی دنبال
ببخشید. کند. صحبت آموخته، سمینارها در قولی به یا گورستان ها در که الهیاتی از و
یافت آن از جا همه و نیستند، بیش مرده خانه اي هستند، یکسان مکان ها آن همه ي
با که کهن سبک به تاّم انجیل آن دیگر آنها می خواهند. چیزي چنین مردم می شود.

دارد. اشکال کار جاي یک نمی خواهند. را شد آورده روح القدس تجلّیات و نیرو
نیاز دعا جلسه به ما شگرف. رویداد یک به داریم، نیاز شهادت جلسه یک به ما ١٤٦
باز مسیح داریم نیاز است. واقعیت یک این داریم. نیاز گسست و درون واکاوي به داریم.
تنها اینک که دریغا بشناسیم. را مقدس کتاب داریم نیاز شود، حاضر ما جمع هاي در
دوباره آغازي براي برگردیم، آغازین پایه هاي به است بایسته می شویم. دورتر و دور
تراشیده آن از که است صخره اي همان که جایگاه و مقام آن به دوباره داریم نیاز

بازگردیم. شده ایم،
چیز هیچ پس بود. شده نائل جایگاهی چه به می دانست فرتوت بینواي زن آن حال ١٤٧
براي و بود دیده دیگر او داشت. شهادتی او آقا. بله، بازدارد. حرکت از را او نمی توانست
ماهیت از مقدس نگاشته  ي از خود شناخت برکت به و بود. کشیده انتظار امر همین
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راهش در آسمانی فروغ آن و شد محقق اینکه محض به و بود. آگاه امر آن چیستی و
نمی توانست چیز هیچ پس بازشناخت. را امر آن و شد باز چشمانش گرفت، درخشیدن
شود. او مانع نمی توانست چیز هیچ دیگر، چیز هر چه سّنت ها چه سازد. متوقف را او

کند. اعالم را امر آن که شد آن بر او حال هر در است. درست
به برافروخته ها و آتشین این از نفر شش اگر افرادي! چنین وجود براي سپاس ١٤٨
یک هر شد. خواهد متفاوتی مکان روز چند ظرف توسان می گویم شما به بدهند، ما
[جماعت است؟ درست مگرنه؟ می خواهد، خود جماعت براي آتشی چنین شما از
است چیزي همان این یقینًا، است! شکوهمند آقا. بله، تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
شرم مایه ي چیزي چنین که پیداست ولی آتش. جنس از شخصی می خواهیم، ما که
که قدیم سبک به روح از سرشار زندگی آن از دیگر که رسیده جاي به کار می شود. ما

شده ایم. دور می داشت، نگه پاك راستی به را ما
افتاده حرکت به دوباره کشتی که می دانید می داد. شهادت آندریاس باید حال، ١٤٩

بودند. شده آفتاب غروب متوجه دیگر آنها بود.
مقاله اي پیش چندي می شود. عمل وارد پلیدي آفتاب، غروب با می دانید، چنانچه ١٥٠
چنین سینما ستاره ي یک و بود. دیگري چیز یا الیف مجله ي در گمانم به می خواندم،
زندگی آفتاب، غروب با است. شده ساخته کردن زندگی براي که:«شب بود کرده عنوان
می زند. پرسه شریر که است زمانی است. مرگ آغاز همان آفتاب غروب می شود.» آغاز
تاریکی در باید آنها کنید. نگاه اینها تمام و سوسک ها عقرب ها، مارها، مارمولک ها، به

است. ظلمت و تاریکی از سخن روند. فرو
بخرامید.» روشنایی «در هستید. روشنایی از شما نیستید. تاریکی اهل شما ١٥١

آن و بردارید را قدیمی سیب هسته یک می توانید می اندازد، چیزي یاد مرا این ١٥٢
آنگاه شود، شب بگذارید نمی افتد. اتفاقی روز هنگام برادر، دهید. قرار زمین روي را
می خواهید چنانچه و می زنند. پرسه آن دور و می شوند جمع آنجا چیز همه و سوسک ها

شد. خواهند پراکنده قطعًا کنید. روشن نوري که بس همین کنید، پراکنده را آنها
است. انجیل اعالم تداعی گر گونه اي به می اندازد، چیزي یاد به مرا مسئله این ١٥٣
نیاز پس کشید. خواهد پس پا ناگزیر شیطان زودي به کنید. روشن را نور که بس همین

باشد. فرستاده خدا که بیداري یک روح القدس، خوب بیداري یک است، بیداري کلیسا
به باید کرد، فوت که همان برادرم، و من روزي نبودم، بیش پسربچه اي که هنگامی ١٥٤
نمی دانم دیدیم. پیر الك پشت یک آنجا داشت، جریان خانه پشت که می رفتیم نهري
دارند. الك آنها که می دانید چیست. زمینی الك پشت یک آبی، الك پشت می دانید
می رفت، راه چگونه دیدیم و است. آن داخل الك پشت خود و دارند برجسته اي الك

«هش»… رفت، فرو خود الك در رسیدیم او به همین که ولی بود. بامزه خرامیدنش
محض به می دهند، نشان خود از را رویکرد همین دقیقًا ایمانداران از بسیاري ١٥٥
سپري دیگر روزگار «آن می گویند دیگر، مطلبی یا روح القدس تعمید از گفتن سخن

ندارد.» خارجی وجود چیزي «چنین هش شد.»



مباشید ٢٥ترسان

گفت:«برایم نمی دهم.» اهمیتی می دهید، انجام آنچه گفت:«به من به کسی روزي ١٥٦
باشد، که هم تعداد هر برخیزانیده اید، را مرده چند که کنید ثابت بتوانید نیست مهم

نیستم.» معتقد مسئله آن به باز
آیا است. باورمندان براي تنها نیست. بی ایمانان براي خیر. گفتم:«یقینًا هم من ١٥٧

می فرمایید؟ دقت آیا هستید؟» بی ایمان شما می کنید؟ مالحظه
تماشاي نظرمان به زیرا ببینیم را الك پشت آن رفتن راه می خواستیم ما خوب، ١٥٨
داخل او برو.» بیفت. گفتم:«راه پس بود. دیدنی می کشاند، را خود پاي چطور او اینکه
چوب یک تا رفتم و می رسم.» حسابش به برادر، گفتم:«خوب، بود.» رفته فرو خود الك
آورد. بیرون را او ضربه زور به نمی توان ولی کوبیدم. او بر پیاپی ضربات با و کنم. پیدا

بود. مانده خود الك داخل الك پشت
می کنم.» رفتن راه به مجبور را او می کنم. چه که می گویم تو به گفتم:«خوب، و ١٥٩
آورد.» خواهم بیرون را آن یا رفت خواهد راه یا گفتم:«من… انداختم. نهر داخل را او و
حباب چند تنها و داشتم. نگه خود دستان با را او و زدم ضربه او به آب داخل پس

ماند. خود الك داخل باز ولی آمد بیرون
می خواهید که ترتیبی هر به می توانید نیست. ماجرا ختم آب تعمید برادر پس ١٦٠
شاید است. درست خیر. خیر، بود. نخواهد نتیجه بخش روش این دهید. تعمید را آنها

نیست. آن تمام این اما آورید دست به حباب چند
آتشی پس کرد. جلب خود به مرا توجه  که بود افتاده گوشه آن کاغذي تکه  سپس ١٦١

خورد. تکان الك پشت دم همان  برادر، گذاشتم. رویش را آن و کردم روشن
براي کلیسا تا می خواهد آتش و روح القدس است، همان کلیسا نیاز امشب پس ١٦٢
و بیداري یک کرد. خواهد حرکت کلیسا که آنجاست درآید. حرکت به خدا پادشاهی
پنجمین تا الهی امر آن بگذارید کنید، باور را آسمانی امر آن کالم! و مسیح پذیرش
سیالب هاي آنگاه اندازد. لنگر شما قلب عمق در که حدي به رود، فرو چپ سمت دنده
شما روح القدس و جوشید. خواهد بر جالل از سرشار و وصف ناشدنی شادي اي شادي،
آن با که حالی در ساز، پر محبت از مرا روز داد:«هر خواهد سوق خواندن سرود به را
که داریم نیاز چیزي به بود. خواهد اثربخش شما زندگی در می خرامم.» آسمانی کبوتر

بود. خواهد اثربخش شما زندگی در ببخشد. نیرو را درون همان جا
تاریکی بود، کرده غروب دیگر آفتاب بود، شده سپري برادران آن براي زمان پس ١٦٣
فروانداخت. نگاهی تپه ها فراز از و آمد باال خود عذاب چاه از شیطان گویی می شد. فراگیر
بنابراین بود. داده رخ شگرفی چیزهاي زیرا بود مانده ساکت روز آن در ناگزیر او «خوب!»
راهی عیسی بدون شاگردان و فرومی نگریست. تپه ها فراز از او و بود شده تاریک هوا او…
عیسی بدون را شاگردان او خوب بود. آن پی  در او که بود فرصتی همان این بودند. شده

بود. آورده گیر
که ندارید باور خانم ها، کند. گرفتار را شما موقعیتی و فضا چنین در می خواهد او ١٦٤
این نادرستی یا درستی دریافت براي است شایسته پس است. نادرست مو کردن کوتاه
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عیسی از همین که نمی پندارید. زشت را کار این کنید. مراجعه مقدس کتاب به کار
پارسایی در و خوب ماجراست. کل این می اندازد. دام به را شما شیطان می شوید دور

مردم… از شماري ادعاي پیرو آمد. خواهد پیش چه ببینید کنید، زندگی
مطلبی فرصت همین در برانهام گفت:«برادر چنین گفت، من به خانمی روزي ١٦٥
قدري به گفته اید ما لباس هاي و ما پوشش نحوه ي خصوص در شما بگویم. خدمتتان
پوشش، طرز و پیراهن ها از است. بدن روي بر پوستی همچون که است چسبان و تنگ

صحبت کردید.» هستند، اندام نما و چسبیده تن به اندازه اي چه تا آنها اینکه از
بگویم.» شما به مطلبی می خواهم دادم:«خوب، پاسخ و

می دوزند.» لباس ها مدل این از تنها دیگر گفت:«حاال باز
است. دسترس در خیاطی چرخ و پارچه همیشه نمی شود. دلیل دادم:«این پاسخ ١٦٦
آقا.» خیر، نیست. پذیرفتنی بهانه اي و عذر هیچ خصوص این در نمی گیرید… شما
زنا جرم ارتکاب بابت باید روزي ولی دهید ادامه رویه همین به گفتم:«می توانید باز

باشید.» پاسخگو
وفادار خود نامزد یا همسر به نسبت چقدر هستید، پاك چقدر که نمی کند فرقی ١٦٧
شکل به گناهکاري مرد و شوید حاضر عام مال در اندام نما پوشش با چنانچه هستید.
خواهد پاسخگو کاري چنین خاطر به داوري روز در او کند، نگاه شما به نادرست
عیسی شما. شخص است؟ کرده تحریک گناه این ارتکاب به را او کسی چه ولی بود.
و است.» کرده زنا او با خود دل در دم همان اندازد، شهوت نظر زنی به کس گفت:«هر

دادید. قرار افراد دید معرض در را خود چنین
به ما است. درست بفرستی. بیداري شویم هالك اینکه از پیش اینکه تمنا خدایا، ١٦٨
به را جان و باشد شده فرستاده خدا سوي از که کهن روزگار سبک به بیداري یک
و قربانگاه ها پاي می شد، کهن روزگار در چنا نکه باشد بله، داریم، نیاز درآورد، حرکت
مسیح باز ببینیم، خود جمع هاي در را مسیح باز دور، سالیان آن سبک به فضاي در

دریابیم. را
فکر آورده ام. گیر را آنها من و شده اند راهی او بدون گفت:«آنها شیطان حال، ١٦٩

می کنم…»
گوناگون فرقه هاي از عزیزان که می دانیم نیستید؟ باورمند اینک هم مگر برادر، ١٧٠
زمان این که نمی کنید فکر پس، دارم. تعلق آنها تمام به من و دارند حضور اینجا
همه اعضا و می خریم، نو را چیز همه ما ساخته ایم. جدیدي ساختمان هاي ما مشایخی…
و شده ایم سراسیمگی و بحران دچار گونه اي به گمانم به هستند. شیک پوش و پولدار

می کنید؟ مالحظه آیا کرده ایم. رها را مسیح جایی چنین
نشسته ایم. اینجا حسی چنین با ما که می بیند او حال و

اکنون و بود شده شعله ور بیداري همین جا پیش چندي و است. شده تمام بیداري ١٧١
امروز می گویند من به شبانان باشد. شده سخت کلیسا کردن پر دیگر می رسد نظر به
ترجیح نیستند. کلیسایی جلسات در شرکت به حاضر مردم و است. شده دشوار کار این
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دست این از کارهایی یا شوند تلویزیون تماشاي سرگرم مانده خود خانه ي در می دهند
است. بربسته رخت قلب هایشان از محبت دهند. انجام

عیسی بدون و داده راه خود دل به را غیظ و خشم این چگونه است دیده شیطان و ١٧٢
است. کرده فراهم مناسبی فرصت او براي کار این می کند فکر پس شده ایم، راهی

غرقشان انداخته ام گیر را آنها که حال می کنم. غرق را اندیشید:«آنها چنین پس ١٧٣
را او آنها انداخته ام. گیر مسیح بدون را آنها اکنون می کنم. را کار همین کرد. خواهم

کرده اند.» رها خود سر پشت
و می دادند انجام باید بسیاري کارهاي و بودند شده سرگرم بسیار که کنید دقت و ١٧٤
پیش را دست این از برنامه هایی و بسیار اجتماعی برنامه هاي و می گفتند سالم مردم به

کنند. همراه خود با را او کردند فراموش که حدي تا می بردند
خود فراوان برنامه هاي درگیر چنان شده ایم، دچار وضعیتی چنین به نیز ما معتقدم ١٧٥
جنگیدند، بسیار آن براي ما مادران و پدران آنچه کرده ایم. ترك را عیسی که هستیم
دست به می توانستند هرآنچه و گندم و ذّرت و می خوابیدند قطار ریل هاي کنار آنها
آیا شده ایم. بی حال و سست امروز ولی کنند. اعالم را انجیل این تا می خوردند را آوردند

باشیم. آتش روي بر باید نیست. درست رویه این می کنید؟ مالحظه
داشت. روزگار آن در که دارد را خصوصیتی همان او دید، را وضعیت این شیطان و ١٧٦
پس است.» دور آنها از عیسی زیرا کرد خواهم غرق آنجا را آنها امشب گفت:«من پس

نداشت. پاسخی کس هیچ گویی و شدند. شروع دردسرها گرفتند. وزیدن بادها چنین
این با اما دیگر امکان هر و فضانوردها هم داریم هیدروژنی بمب هاي هم اکنون و ١٧٧
برگزار گوناگون همایش هاي و نشست ها انواع است. نرسیده پاسخی به کس هیچ حال
من کنند. پیدا برتري دست مقابل طرف بر دیگران، از زودتر ماه به رفتن با تا می کنند

کنم. عبور هم ماه از پرواز، محض به می خواهم بلکه نیستم. ماه به نرفتن نگران که
اولین بیانی به داشت، فضانورد یک روسیه که پیش وقت چند همین خوب، ١٧٨
سال هزار دو ما ولی مانده اند! عقب چقدر که واي کردند. صدا و سر همه فضانورد،
روزها، همین از یکی در ما پرجالل! چه باشکوه! چه داریم. فضا در را یکی که می شود

یقینًا! او. همراه بله شد، خواهیم برده باال وي همراه
راه به هیاهو مردم که اینجاست و است. بی رحمانه رقابتی گویی می دانید اما ١٧٩
بر را کهنگی از آکنده و زهرناك باد همان شده کار به دست هم شیطان و می اندازند
ندارد. وجود الهی شفاي نام به چیزي است. شده سپري معجزات «روزگار می دمد آنها
گویی و است بیمار که هست کسی شما جماعت در اینجا کجاست؟ شما استاد حال
بلند صداهایی چنین می کنید، که دقت برنمی آید.» مردم براي شما دست از کاري
قصد آنها که شدیم متوجه ما و کردند برگزار جلسه اي روزي چه؟ می دانید می شود.
را الهی شفاي مقوله ي که است این نّیتشان و کنند استفاده ما کلیساي و واعظ از دارند
اعتقادي آن به دیگر و گرفتند پیش در را رویه همین کلیساها از بسیاري کنند. خنثی

نیستند. معتقد امر آن به کشیشان از بسیاري ندارند.
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آنچه براي تا هستند شما خدمت در پنطیکاستی کشیشان عزیزان، شما خوشابحال ١٨٠
ایستادگی کنند. کرد، ایستادگی برایش مسیح که

بدین بیانیه اي پنطیکاستی برجسته ي فرقه هاي از یکی پیش چندي همین ١٨١
روانپزشک به باید میسیون به رفتن از پیش میسیونرها که داد ارائه مضمون
رویکردي چنین نه. یا برخوردارند خوبی هوشی ضریب از که ببینند تا کنند مراجعه

نیست! پنطیکاست
کسب به باید چقدر می کردند، سنجی هوش  را پطرس آقایان چنانچه نمی دانم ١٨٢
ضریب از سخن هیچ نشد. هم لحاظ مسئله اي چنین نبود… آن می پرداخت. دانش
قّوت از میزان چه به امر آن تجلّی براي که بود این از سخن بلکه نشد. آنها باال هوشی

یقینًا. داشتند. زندگی اي سبک چه اینکه به بودند، برخوردار روح القدس
چیز درگیر کوچک کشتی گرفت. وزیدن سمی باد آن می  بینیم چنانکه حال،

شد. دیگري
سپاس داد، انجام ما براي هرآنچه خاطر به را خدا من باشید، داشته یاد به حال و ١٨٣
ژنده پوشی از که خشنودم این از خشنودم. جدید خودروهاي این داشتن از می گویم.
چیزها این همین که می دانید اما خشنودم. امر این از داریم. مناسب پوشش و درآمده

داریم. بزرگی بسیار کلیسایی ساختمان هاي می آوریم… دست به را
بایستند خیابان گوشه ي در آنجا داشتند عادت ما، نیاکان ما، پدران شما، پدران ١٨٤
فروشگاه آنجا می کردند. سر زندان در را شب مابقی شهادت، جلسه ي برگزاري براي و
مملو آلوده مکانی بودند، برده بین از را آن کوچک جانواران که بود کوچکی قدیمی
آغاز جلسه چنین و می رفتند آنجا می دادند. اجاره دالر دو هفته اي را آن بود. موش از
چنین در آنها کند. دستگیر را همه و برسد راه از شب پایان از پیش کالنتر تا می شد

می جنگیدند. شرایطی
همه مردم و خوش پوش، جمعیتی داریم، شهر در را کلیساها بزرگترین اکنون ولی ١٨٥
می فرستاد، روزگاري خدا که کهن سبک آن به روح القدس نیروي آن اما می شوند. وارد
بیش زندگی شیوه ي دارد. ایراد چیزي جایی دارد. وجود اِشکالی جایی است؟ رفته کجا

می دهیم. خرج به انعطاف بسیار اندازه… از
پیوندي و هیبریدي اصطالح به مردم است. شده آسان گیر و سهل انگار آدمی ١٨٦
هرگز ولی می شد انجام بیسبال بازي  هم پیش سال پنجاه است. درست شده اند.
مانند درست می دهد. کشته مورد ده ها سال هر امروزه ولی بود. نشده گزارش حادثه اي

می میرد. ضربه یک با است، هندي خوکچه ي یک
بعد یک در که مردانی این و سولیوان ال. جان کوربت، و-و فیتزسیمون بُب به ١٨٧
سه یا دو از بیشتر راند هر کنید. نگاه جنگیدند، راند پنج و بیست و صد ظهر از
به ظهر از بعد سراسر مرحله پنج و بیست در می شدند. اوت ناك افراد و نبود دقیقه
امروز آنچه مانند نداشتند پر از پوششی خود دست روي بر آنها می زدند. مشت یکدیگر
سانتیمتري ده الوارهاي می توانستند آنها نداشت. پوششی آنها مشت دارند. بوکسورها



مباشید ٢٩ترسان

کنند. تحمل را فشاري چنین می توانستند آنها کنند. نصف خود دستان با و گرفته را
بودند. مرد آنها

به پر از پوششی شده اند، تغذیه ویتامین با که کوچک نام هاي ریکی  این حال و ١٨٨
انسان شده اند. نازك و نرم بگذارند. کنار را بوکس کار نوع هر باید خوب می برند. کار
ولی شده غول پیکر ظاهراً است. شده تهی وجودي است. شده آسان گیر و نحیف وجودي
می گوید:«آنها را همین دقیقًا مقدس کتاب چربی. از توده اي است؟ شده چه اصل در

ترکیبی! وجودي است. درست حکیم ترین.» اما هستند ضعیف ترین
مقاله اي دایجست ریدر نشریه در بیزارم. دارد ترکیبی جوهره ي هرآنچه از من ١٨٩
بدهند، پیوندي خوراکی هاي از دیگران و خانم ها به که داده ادامه چنین اگر دیدم.
پهن تر زنان شانه هاي رفت. خواهد بین از انسان نسل آینده سال بیست عرض در
وجودي شوند. فرزند صاحب بود نخواهند قادر دیگر باریک تر. آنها لگن و شد خواهد

ترکیبی! و پیوندي
دانه ي چیست؟ آن ندارد. ارزشی هیچ می شود. بحث پیوندي ذّرت هاي درباره ي ١٩٠
بکارید، و گرفته پیوندي ذّرت آن از نیست. آن در چیز هیچ ولی زیبا درشت بسیار

می زنند. پیوند را چیز همه  است، کار پایان دیگر این است. بی حاصل
است. ترکیبی گروهی دیگر کلیسا است، شده تبدیل همین سان به هم کلیسا ١٩١
این حاصل زده اند؛ پیوند کلیسا در عضویت با را روح القدس تعمید است. حقیقت این
وجود با که است سهل انگار و آسان گیر خوش نما، اشخاصی شدن پیدا همان روند
برفی کفش به راجع خرگوش یک آنچه از بیش خدا مورد در مسیح، از پیروي ادعاي
همان ما امروزي نیاز است. حقیقت عین این که می دانید خود نمی دانند. چیزي می داند،
ترکیبی! و پیوندي موجودهایی است. تازه تولد مقدسِی کتاب الهی تجربیات به بازگشت
داشته هاست. از سخن بیشتر اینجا می رسد. نظر به بهتر وضعیت که بگویید بسا چه
داریم؟ چه اصل در ولی خوش پوش تر. اعضاي هم داریم بزرگ تر ساختمان هاي هم
کلیساهاي زندگی. هرگونه از تهی حال این با نموده ایم حاصل درشت تري ذّرت هاي
آسمانی؟ زندگی آن کجاست ولی آورده ایم دست به دانش آموخته تري مردمان و بزرگتر

آورند. بار به خود جنس از دوباره نمی توانند دیگر مردم
نمی  داند… حتی قاطر است. سوخته قاطر حال به دلم همیشه می ماند. قاطر به ١٩٢
قادر ندارد. هم زادآوري توان االغ. پدرش و است مادیان از مادرش است. و نسب بی اصل

گذشت. موضوع این کنار از نمی توان کند. تولید خود جنس از وجودي نیست
هستیم. میمون تبار از ما گویی تکامل گرایی پیرو می کند، اوت ناك را علم امر این ١٩٣
شدنی دیگري پیوندسازي پیوندسازي، هر از پس است؟ تصورپذیر چیزي چنین چگونه

نیست. امکان پذیر است. درست می سازد. پوچ را استدالل ها امر همین نیست.
است. بی بهره آگاهی هر از است. ناآگاه کامًال بینوا، قاطر این و بفرمایید. توجه ١٩٤
گوش هاي با به… می کند نگاه همواره او است. قاطر یک که می داند فقط نمی داند. چیزي
نمی توانید شوید، همکالم او با چنانچه و می دانید. می نشیند، خود باالي به رو بزرگ
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می اندازد نگاهی شما به تنها او بیاموزید. او به چیزي نمی توانید دهید. یاد او به چیزي
می شود. خالصه همین به برخوردش ایی!» آ ایی! «آ می رود و

نشسته، قاطر آن همچون که می کند تداعی را افرادي رویکرد این من ذهن در ١٩٥
ایی! آ است. شده سپري معجزات «روزگار آوردند. پدید درآمیخته آیینی پیوندي، آیینی
هویّت از نمی داند. او است. درست می داند؟ چه الهی امر آن از او خوب، ایی!» آ ایی! آ

بیشتر. نه دارد، تعلق فرقه اي مجموعه اي به می داند تنها است. ناآگاه خود پدر
می داند او دارم. دوست را تبارمند و نسب و اصل با اصیل نجیب اسب من اما ١٩٦
آنها می داند او کیست. مادربزرگش کیست، پدربزرگش کیست، مادرش کیست، پدرش

است. نسب و اصل با او زیرا بودند کجا
از است، آمده کجا از می داند او دارم. دوست را اصیل نجیب مسیحی یک من و ١٩٧
واسطه ي به و است اصیل او خدا! بر جالل پنطیکاست. روز در روح القدس اصیل تعمید

است. شده ُمهر خدا ملکوت
غلت پیر قاطر آن است؟ همان ابداالباد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی می گویید ١٩٨

شکل.» این به شکل، این «به می زند
ایمان الهی شفاي به …؟… می گوید:«آمین.» تبارمند و نسب و اصل با وجودي اما ١٩٩

جالل! می کند. تأکید وعده  هر بر «آمین» با الهی اصیل تجربه ي یک «آمین.» دارید؟
ماجرا قسمت کدام برگردیم. خود موضوع به بیایید برسم. اینجا به نمی خواستم ٢٠٠
محول شما شبان هاي به را امر این بفرمایید. توجه پس شهادت. جلسه ي یک در بودم؟

خوب. بسیار می کنم.
سراغشان به ناامیدي شد. وارد تردید و شک شد. آغاز سهمگین طوفانی کنید، دقت ٢٠١
می دانید شد. پیوند و درآمیختگی از برآمده وجود آن از سخن باز رویداد، آن در آمد.
بر حشرات آقا. خیر، کنید. سمپاشی را خوب نژاد از اصیل گیاه یک نیست نیازي چه؟

کرد. سمپاشی را آن باید که است گلخانه اي گیاه نمی آیند. فرود آن
به می خواند، مسیحی را خود که نازپروده اي و نازدیده هر است. همین مشکل ٢٠٢
نیست. درست کاري چنین انجام بگویید آنها به که همین  است. نیازمند سمپاشی
این از مسئله برخوردارم.» حقوق و حق از من داد، خواهم را جوابت اکنون «خوب،
و تاب اصًال می دانید چنانکه است. گلخانه اي گیاهی این می کنید؟ مالحظه است. قرار
از که چیزي است، کهن سبک به واکاوي همان شما نیاز ندارند. را چیز هیچ تحمل
کرد پاکسازي یکسره باید را آشیانه گفتم، دیشب جلسه ي در چنانکه کند. ویران پایه
این ولی دهید پرورش دیگر چیزهاي و شماسان بسا چه است. درست کرد. آغاز نو از و
خطاب برادر را آنها و بزنید افراد این شانه هاي روي بر برد. نخواهد جایی به راه برنامه ها
تخم از پر آشیانه اي جز چیزي نشوند، زاده نو سر از خدا روح  از که هنگامی تا اما کنید
همان نیاز درنمی آید. جوجه اي تخم ها آن از است. همین تمامش نیستند. فاسد  مرغ

نیست. خالی و خشک دادن دست یک منظور است. روح القدس تعمید
یافته اید؟» را روح القدس می شود:«آیا گفته و
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خود نجات دهنده ي عنوان به را عیسی کشیش، جناب به دادن دست حین «بله، ٢٠٣
نیست. مقدسی کتاب آموزه اي این برادر، پذیرفتم.»

آورده اید، ایمان که زمانی از گفت:«آیا و یافت نیک تبار باپتیست گروه جایی پولس ٢٠٤
آورید، ایمان اینکه از «پس بلکه آوردید. ایمان همین که نه یافته اید؟» را روح القدس
بزرگ خداي پیداست چنانکه و کرد. تجربه اش شخصًا باید یافته اید.» را روح القدس

آمین. است. نکرده تغییر هیچ خود پیغام فرستادن هنگام تغییرناپذیر
کشتی داد. رخ اتفاقی چیست؟ مشکل آمد. پیش دردسري می بینیم چنانکه حال ٢٠٥
کشتی چنین و می فرستد موج و می وزاند باد دمادم شیطان می وزد. باد می خورد. تلوتلو

نداشت. وجود دیگر بیداري یک براي امیدي هیچ دیگر می دهد. تکان را
تلویزیون و بمانند خانه در می دهند ترجیح مردم پس است. شده تمام شهادت ها ٢٠٦
شب ها چهارشنبه شهادت جلسات در شرکت از دیگر می کنید؟ مالحظه آیا کنند. تماشا

می کنید؟ توجه آیا نمی شود. برگزار دعا جلسات دیگر نیست، خبري دیگر چیزهاي و
وزش از رفت. دست از همه چیز سکان. افتاد، فرو دکل شدند. شکسته پاروها ٢٠٧

دیدند. آسیب یکسره بادبان ها تندبادها
دیگر می کند. خارج شهادت ها فضاي از را شما دنیا دغدغه هاي که نمی پاید دیري ٢٠٨
خود زندگی نحوه ي از شما می دانید. خود چرا؟ می کشید. خجالت هم برخاستن از
به همین ندارد. همخوانی دیگر الهی امر آن با زندگیتان شیوه ي که می دانید آگاهید.

است. بیداري یک ما نیاز که می گویم شما به  دلیل
می دانید اما می بریم. سر به آن در اینک هم ما که بودند وضعیتی همان در آنها ٢٠٩
فراز بر او مقدس کتاب گفته ي به می دانید بود. نکرده ترك را آنها واقع به او چه؟
ما ترك زمان در او و ببیند. را آنها می توانست پس بود، رفته منطقه آن کوه بلندترین
روي به هیچ  باز کردند، مصلوبش که هنگامی او-او-او… کرد. را کار همین جلجتا، در
اوج هم باز و رفت باال جلجتا از بلکه نرفت کوه بلندترین فراز بر او نکرد. ترك را ما
هرچه رسید. آسمان ها آسمان هاي به تا گذاشت سر پشت را ستارگان و ماه و گرفت
از باید که گرفت اوج «چنان می شود. گسترده تر شما دید محدوده ي می روید، باالتر
به «او بله. است. آمده چنین مقدس کتاب در می نگریست.» فرو زمین بر آسمان باالي

نمود.» صعود اعلی علیین به باال آسمان ها آسمان هاي
است. درست ماست. مراقب او امشب که می دانم پس گنجشک هاست، مراقب او ٢١٠
چه تا می داند است. آگاه ما ناامیدي هاي از می بیند. را ما مشکل می نگرد. جلسه این به
انجام کاري چه دارید سعی می داند او است. آگاه گذشته، شما بر آنچه از بیمارید. حدي

فرومی نگرد. شما بر او چشم می کنید؟ مالحظه آیا دهید.
و دردسر می کرد. مراقبت و نگریسته بود، ایستاده کوه فراز بر همان جا پس ٢١١
رفتند. جماعت چگونه دید شدند. شکسته پاروها چگونه دید می دید. را آنها کشمکش
را آنها می راند، سو هر به خود بادهاي با را آنها شیطان چگونه دید دید. را رخداد هر
چه سپس ولی بودند. درمانده دیگر که جایی تا می چرخاند سمت هر به معوج و کج
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بر که دیدند را او آنگاه شد؟ چه بربست، رخت رهایی به امید هر همین که داد؟ رخ
برمی داشت. گام آنها سوي به او می خرامد. آب روي

آنها براي مسئله می رفت، راه چنین و بود آنها با کشتی در او چنانچه حال، ٢١٢
نزدشان آب روي بر خرامان و بود دور آنها از او پیداست، چنانکه ولی بود. پذیرفتنی
گفتند:«یک شدند.» ترسان آنها برآوردند. فریاد مقدس:«آنها کتاب گفته ي به و می آمد.
به زیرا بودند ترسیده دهد، نجاتشان می توانست که چیزي تنها از آنها است.» روح

بودند. ترسیده آن از آنها می ماند. شبحی

که شگفتا نمی کردم. عنوان را آن هرگز نبود روز امروزه تصویر وضعیت این اگر ٢١٣
عیسی همان دارند هراس آن از آنها ولی بخشد رهایی را مردم می تواند که چیزي تنها
در کلیسا که حالی  در می بریم، سر به آن در که غم انگیز ساعت این در است. مسیح
مسائل همه ي با و کلیساهاست جهانی شوراي و کلیساها فدراسیون به ورود آستانه ي
مسئله این به خود شما شده اند. خشک ما فرقه  اي مجموعه هاي همه ي اقدام، این جانبی 

می دانیم. را این همه ما واقفید.

ما البته گرفته اند. پیش در را رویه همان ما پنطیکاستی هاي ما، باپتیست هاي ٢١٤
هیچ تاکنون هستند. کجا نمی کند فرقی داریم، دوست باشند که هرجا را خود برادران
دوباره باز فروافتادن، آن پی در و تشکل پذیري از پس که نداریم سراغ فرقه اي مجموعه ي
همان. افتادن همان رفتن راه کنید. تفحص را تاریخ بفرمایید خوب، باشد. شده بلند
بلکه برادران نه است فرقه اي سیستم منظورم حال همچنین! نیز پنطیکاستی فرقه هاي
یخ سردي به سپس و می شود ولرم همین… می شود. گرم است. فرقه اي سیستم منظورم
سرد مردم شرایطی چنین در و می آید. سراغش به مرگ کنید، دقت چنانکه می گراید.
بهترین ما آگاهید، چنانچه و می شتابند. دنیوي امور پی در و می شوند آیین پسند و

داریم. دسترس در همه چیز و می کنیم فراهم خود براي را چیزها

خونی سرزمین در را تو من نبودي چیزي تو گفت:«وقتی بنی اسرائیل به خدا ٢١٥
می کند رشد که هنگامی ولی می آورد. جا به را خدا سپاس آدمی شستم.» را تو و یافتم

می کند. فراموش را خدا می گیرد، قرار فراوانی در و

کنید، دقت اکنون و می کنید؟ توجه آیا هستیم. روندي چنین آغاز شاهد دقیقًا و ٢١٦
ببینیم می کنیم شروع ماست… مراد وفق بر امور تمام می رسد نظر به که هنگامی
را جماعت می توانیم چگونه کنیم؟ جذب می توانیم عضویت براي دیگر نفر «چند که
باشیم؟ داشته شهر سمت آن برادران از بزرگتر کلیسایی می توانیم آیا دهیم؟ افزایش
چیز فالن کسب خاطر به و کنیم؟» برگزار می توانیم یکشنبه مدرسه ي مسابقه چند
سال در یکشنبه. مدرسه ي به بسیار افراد آوردن خاطر به می دهیم، طال نشان آنها به
میان در «٤٤ سال در بیشتر نفر میلیون «یک مضمون، این با کوتاه جمله ا ي ٤٤
چه رسیدید، آنجا به همین که ولی است. شعار یک این بود، شده زبانزد باپتیست ها

کردید؟ حاصل
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مقدس کتاب و ایستاد آنجا گذاشت… او بودم، نشسته گراهام بیلی با پیش چندي ٢١٧
حضور او صبحانه ي جلسه ي در است.» الهی الگوي همان گفت:«این کرد. بلند را خود
موعظه  می شد، شهري وارد خدا کالم همین سالح به قدیس پولس گفت:«من… داشتم.
به نفر سی سومین… و برمی گشت همان جا بعد سال می کرد. توبه نفر یک و می کرد
صید را دیگر نفر سی کرده توبه شخص یک همان می شدند. وارد شخص همان برکت
اعتراف  نفر هزار سی می شوم، که شهري وارد گفت:«من چنین ادامه در و بود.» کرده
هم را نفر سی شگفتا برمی گردم، همانجا که بعد سال یک ولی داشت. خواهم کرده

کجاست؟» کار ایراد پرسید:«خوب، او و نمی کنم.» پیدا
که فضایی همان در را او خدا معتقدم هستم. سپاسگزار مبشر این وجود بابت ٢١٨
ابراهیم با نمی توانند همه  برود. سدوم به باید کسی که پیداست می برد. کار به هست
که بود یکی اما هستند. برگزیده و برون خوانده افراد آنها زیرا کنند پایداري گروهش و
مسئله این کرد. رفتن آماده ي را آنها چنین و ساخت نمایان نشانه اي ماند، همان جا

است. توجه درخور
از گفت:«اشکال کرد. صحبت بی پرده کجاست؟» مشکل گفت:«می دانید بیلی و ٢١٩
تصمیم گیري کارت هاي شما داد:«به ادامه لحن. همین با است.» تنبل واعظان شما
به نیستید حاضر و می گذارید میز روي را خود پاي و می نشینید آنجا شما و می دهم
می شوید خوشحال بگویید و بنویسید نامه اي آنها براي اینکه یا و کنید اصرار مردم
مردم شوید، میدان وارد و شوید کار به دست باید که همان جاست بشوند. کلیسا عضو

کنید.» کلیسا فضاي وارد و سازید متقاعد را
خود به کردم. دنبال را موضوع و نشستم لحظه اي شما، حضور به عرضم خوب، ٢٢٠
اینک دارم دوست راستی به گراهام. کردم:«برادر فکر خود با است.» عالی گفتم:«بسیار
هستید. بزرگی مرد شما و هستم ناقابل و ناچیز من می دانید بپرسم. سؤالی شما از
که بود پرسشی این گراهام…» برادر بگویم: دارم دوست اما ندارم. جسارت قصد پس

می پرسیدم. ایشان از امکان صورت در
و هستند. دوست داشتنی من براي ایشان زیرا نیست خرده گیري غرض حال، ٢٢١
باید که است کاري این و می کنم دعا ایشان براي همواره هستند. ارجمند مردي

دهیم. انجام
کرده توبه که شخصی آن گراهام، که:«برادر می گفتم را این می خواست دلم حال و ٢٢٢
خوب رفت؟» نزدش واعظی چه کرد، چه بود کرده صید پولس که جانی همان بود،

می فرمایید؟ دقت آیا بود. نکرده همراهی را او کشیشی هیچ
تا ماند، شخص آن با او نکرد. بسنده اعتراف به تنها پولس بود؟ کجا مشکل پس ٢٢٣
چنین و می شد آتشین وجودش سراپا پس شخص ماند. آن با روح القدس دریافت زمان

همین جاست. مشکل برمی افروخت. آتش شهر در
حدي تا برسانیم مسیح به را افراد اینکه جاي به همین جاست. مشکل هم امروزه ٢٢٤
امروزه ي نیاز می پذیریم. را آنها شفاهی اعتراف یک صرف به شوند، متولد خدا روح از که
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داده ایم، انجام که کارهایی تمام به ماندن… تنها نه است. شب سراسر جلسات همان ما
زبان ها ترجمه به را. زبان ها به گفتن سخن هم دارم باور را فریاد زدن ها هم دارم. اعتقاد
برتر چیز ولی دارم. باور را چیزها این همه ي دارم. باور را الهی شفاي دارم. ایمان
فرود ما بر رأسًا روح القدس اینجا در است. دوباره تولد همان که هست هم اینها از
آن حکایت این هستند. ستودنی شما… اما هستند. ستایش درخور امور این می آید.
باید هست.» آن از هم می گفت:«باز و می خورد هندوانه که است رنگین پوستی آقاي
رستاخیز نیروي صبر، مهربانی، حلم، سالمتی، خوشی، محبت، که جایی تا دهید ادامه
خصوص در شهادت جلسه ي یک می توان آنگاه شعله ور شود، زندگی در مسیح عیسی

است. درست کرد. برگزار می دهد، انجام ما میان در خدا آنچه
فراگرفت. را آنها هراس ولی می آمد آنها سوي به آب ها روي بر خرامان عیسی ٢٢٥

شد.» مضحک دیگر نرویم. جلسه به دیگر است بهتر است. شبح گفتند:«این-این-این
کتاب آن صفحات در چنانکه درست دیدند؛ قدرتش در را عیسی بازگشت همان جا ٢٢٦
باید که کاري درباره ي مقدس کتاب همین از صفحاتی شود گفته است بهتر مقدس،
مردم از بسیاري شد، آغاز که همین  بود. فرموده وعده می داد، انجام واپسین روزگار در
آیا نوعی…» این است. روح احضار است. ذهنی تله پاتی تنها کار این گفتند:«خوب
سبب که چیزي تنها یعنی رهاننده رویکرد و است. وضعیت همین می کنید؟ مالحظه
درست بس. و است مسیح عیسی پذیرفتن شد، خواهد وضعیتی چنین از ما رفت برون

گذشته… در او که هنگامی کنید. توجه است.
روشن ما بر چیست؟ دیگر بودند:«این برآورده فریاد هراسان سراپا  همه آنها ٢٢٧

افتاد؟ اتفاقی چه می ماند. شبح به می نماید. ترسناك نیست.»
منم. رسید:«نهراسید. در آوایی سخت، بسیار لحظه ي آن در درست ٢٢٨

مباشید.» ترسان
اینجا می رسانیم، پایان به را خود کوتاه شهادت که حالی  در دارم دوست امشب ٢٢٩
مرحله این به دادن پایان با دهم. انجام را کار این زودتر باید کنم. بازگو را نکته اي
می بینید که هنگامی گرامی، دوستان می رسانم. پایان به را آنها شهادت بیداري، از
سلسه این آنگاه می دهد، انجام امشب که کاري مانند درست می کند، عمل عیسی
پیدایش از همین جا می توانستم داشتم دوست می نمایند. کوتاه ما شب چهار جلسات
همان دقیقًا این که می کردم ثابت شما به کرده استناد مقدس کتاب این به مکاشفه تا
در آنچه پیرو شود. فراهم امکان این باید گویی می بریم. سر به آن در ما که است زمانی

است. فرارسیده آخر ساعت اینک هم آمده، مقدس کتاب
در مقاله اي رفتیم، هند به هوایی راه از من و بیلی اواخر همین در که هنگامی ٢٣٠
بود:«زمین لرزه شده گفته و است. زبانه دو کشور یک آنجا بود. رسیده چاپ به روزنامه

هستند.» بازگشت حال در پرندگان شد. تمام دیگر
سنگ با آنها ندارند. داریم، ما که زیبایی توري حصارهاي این از هند در حال، ٢٣١
همه ي و آنجاست. مردم بیشتر شیوه این می سازند، خانه و می کنند حصارسازي
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کرده، پرواز که بود روزي دو یکی می کردند، زندگی سنگ ها این الي که پرندگانی
شد؟ چه سپس و بودند. بازنگشته خود النه هاي به سخنی به صخره ها، به و بودند رفته
می ماندند دیوارها سایه ي در سوزان، بسیار آفتاب تابش هنگام عصرها که احشامی تمام
کشتزارها وسط به درست آنها نبودند. کار این انجام به حاضر دیگر بمانند، خنک تا

ماندند. یکدیگر کنار و رفته
است؟» آمده آنها سر بر چه است. می گفتند:«عجیب مردم

زمین ریختند. فرو همه دیوارها فراگرفت. را منطقه لرزه زمین  یکباره به آنگاه و ٢٣٢
رسید، ثبات به اوضاع وقتی لحظه یک در آنگاه داشت. ادامه روز چهار تا سه  لرزه
زمین لرزه گفتند:«گویی مردم برمی گشتند. پرندگان بله بازگشتند، کم کم پرندگان

است.» شده تمام
و پرندگان نوح روزگار در که توانست خدا همان ندارید؟ بصیرت مگر دوستان ٢٣٣
دارد، نگاه دور هالکت از و دهد قرار ایمن کشتی در را آنها و برگیرد را حیوانات
تبعیت خود غریزه ي از پرندگان خوب، دهد. هشدار پرندگان به می تواند باز خدا همان
ریختن فرو حال در دیوارها که می دهد هشدار پرندگان به غریزه راه از خدا اگر می کنند.
بگیریم، فاصله دنیا بزرگ دیوارهاي از می توانیم روح القدس تعمید راه از ما یقینًا هستند
کنار بتوانیم آنها از خروج با تا شده اند، ساخته ما گرداگرد که سّنت ها دیوارهاي همان

او… است. درست بایستیم. مقدس کتاب سایه ي در و ایستاده یکدیگر
خود کارهاي و می آید ما نزد به راکب اینک هم اوست. نوید این مباشید. ترسان ٢٣٤
که بس همین دهیم. راه خود دل به هراسی امشب مبادا پس می رساند. ظهور به را

عیسی!» بگوییم:«خداوند و بگشاییم را خود قلب هاي
نظر در را شبانگاهی کوتاه جلسات همین بگیرید. نظر در را شبانگاهی جلسه این ٢٣٥
چهارم شب تنها-تنها این و نداشتیم. جلسه اي اینجا در پیش تر ما، کنید، نگاه بگیرید،
به هیچ  نکرد، خطا هم یکبار روح القدس کنید، نگاه ولی شد. سپري شب سه است.
گفته مردم به و می کنم. دریافت گوناگون مکان هاي از شهادت ها حاوي نامه هایی روي.
و افتاد خواهد اتفاق چیزهایی چه زندگی فضاي و خانه به برگشت هنگام بود شده
چنین همواره یقینًا. قطعًا، شد. چنین کاست و بی کم  که گفتند دیگر. موارد همین طور

می کنید؟ توجه آیا می شود.
شما به آنچه به می شود، بازگو چیزي هرگاه کنید. دقت می شود، گفته آنچه به ٢٣٦
بازگو برایتان را می بینم هنگام آن در هرآنچه دارید؟ توجه آیا کنید. دقت می شود، گفته
بروید دهید. انجام کار چه که گفت خواهد شما به او ببینید و کنید صبر آنگاه می کنم.
باشد. چه نمی کند فرقی برایم آورید. جا به را می کند امر انجامش به را شما هرآنچه و
مالحظه است. مسیح عیسی نیست، شما برادر این اینجا در دیگر دهید. انجام را آن
می گفت:«این چنین اینجا در خود حضور زمان در عیسی است. مسیح این می کنید؟
حال، می کرد. کار او طریق از پدر است؟ روشن شما براي آیا است.» پدر این نیستم، من

کنید. توجه مسئله این به روح القدس، طریق از می کند، کار کلیسایش طریق از پدر
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و برگیرید در را آن شوید. ترسان آن از آسمانی، امر آن دیدن با مبادا پس ٢٣٧
تو تاکنون بسا چه داري. حضور اینجا تو دارم. دوست را تو عیسی، بگویید:«خداوند
را تو می کنم. را کار همین امشب ولی باشم. نپذیرفته خود نجات دهنده ي عنوان به را
خاتمه شوم، رستگار بی آنکه جلسه این نمی خواهم می پذیرم. خود رهاننده ي عنوان به
این کرد. خواهد را کار این او دهی.» نجات مرا امشب همین اینکه تمنا خداوندا، یابد.
روزهاي در ما بود. خواهد اینجا در حضورش اثبات کننده ي امر همین کرد. خواهد را کار

دهد. رخ امور این باید پس هستیم. واپسین

همانا که شد داده ابراهیم به نشانه   واپسین راستا همین در باشید داشته یاد به و ٢٣٨
آنها است؟ روشن شمار براي آیا شوند. ربوده باید که افرادي جمع از است نمونه اي
جسمانی بدن در خدا که بود این او، به شده داده نشانه ي آخرین بودند. سدوم از خارج
و می کرد. فکر چه به او سر پشت در خیمه در ساره که گفت ابراهیم به و شد، متجلّی
بازگشت هنگام بود، لوط ایام در که گفت:«همان طور چنین و برگشته بی درنگ عیسی

بود.» خواهد چنین نیز انسان پسر

کنید سعی لطفًا پس هستید. روحانی افراد عزیزان شما که است این من فرض ٢٣٩
می کنید؟ دقت آیا باشد. شما فرصت واپسین بسا چه دارید؟ توجه آیا دریابید. را موضوع
داده تعلیم شما به موضوع این خود بزرگ کلیساهاي همان در خود، کلیساهاي در شاید
بر خالی [فضاي ندارم. مخالفتی شماست، کشیشان منظورم آقایان، این با است. نشده

مباشید.» ترسان منم. نهراسید. …» تألیف.] نوار-گروه روي

نامنسجم کوتاه، سخت، شهادت جلسه ي این که شدم آن بر آسمانی، پدر اي حال، ٢٤٠
هر در می توانیم هم ما که سازم خاطرنشان عزیزان به کوشیدم و بکشانم تصویر به را
این از سخن باشیم. داشته را شهادت فضاي همان یکشنبه کلیسایی جلسات از یک
مردم هستند، دریایی فانوس و چراغ خانه حکم در آنها اینجاست، زیباي کلیساهاي
شهادت اموري همان از یکشنبه بامدادي مشارکت هاي در خود حضور زمان در می توانند
درون در ما دل «آیا می دادند. شهادت آنها از دریا روي بر شب آن اشخاص آن که دهند
آن او که دیدیم چون می دهد، انجام را کار این او دیدیم که هنگامی نمی سوخت ما
واقع به امشب بفرست. بزرگ بیداري یک فرما عنایت خدایا، می دهد؟» انجام را کار

ساز. مکشوف ما بر را خود

باز اگر بود، من سخنرانی موضوع که شهادتی جلسه ي از پس چنانچه خداوندا، ٢٤١
ایجاد مردم قلب هاي در شدید گرسنگی بسا چه سازي، نمایان عزیزان میان در را خود
و کرد خواهند پر را کلیساها صبح، یکشنبه ولی رفت خواهند اینجا از آنگاه شود.
به و رفت خواهند خود همسایگان نزد اینجا ترك از پس عزیزان داد. خواهند شهادت
و آیند هم گرد خود همسایگان با کرد خواهند سعی و شد خواهند مشغول جان ها صید
کنند اعالم آنها به و بروند بیمارستان ها رنجوران و بیماران عیادت به و کنند دعا آنها با

بشنو. را ما دعاهاي کن. عطا را این خداوندا است. زنده ابد تا مسیح عیسی که
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آگاهی. ما قلبی انگیزه هاي از تو و است. همین اینجا در ما بودن از هدف خداوندا، ٢٤٢
مسیح عیسی نام در را دعا این زیرا پدر، اي دریابی، را آنها تو که می کنیم دعا پس

آمین. می طلبیم.
دارد؟ ساعت برادران شما از یک کدام نداریم. ساعت اینک، آرامش. حفظ با حال، ٢٤٣
و می گوید:«ده [برادري بفرمایید. است؟ چند ساعت خوب است. شکسته من ساعت
متأسفم. است. یکشنبه فردا داده ام. طول همیشه از بیشتر تألیف.] دقیقه.»-گروه هفت
آن مانده ام. طوالنی مدت براي که می دانم و رفتند و شدند بلند نفر سه یا دو دیدم
ترك را شما امشب باید که تصور این از هستید! نازنینی افراد شما خوب، چه بود…
آن از هستم ریاکار اگر من… می گویم. قلبم تمام با است، واقعیت این ناخشنودم. کنم

دارم. دوست را مردم بی خبرم.
کس هیچ نمی داد. نشان توجهی من به کسی بودم کوچکی پسربچه ي که هنگامی ٢٤٤
دست گذاري باپتیست میسیونري کلیساي در پیوستم، کلیسا به نداشت. دوست مرا
سیاه گوسفند نوعی به آنجا قولی به و خداست. خدا، که بودم معتقد همواره شدم.

می شدم. محسوب
شد.» خواهی مقدس غلتنده ي یک تو می گفت:«بیلی، من به همیشه داویس دکتر ٢٤٥

دست. این از حرف هایی و
من و خداست. هم هنوز باشد، بوده خدا همواره خدا اگر که بود این باورم باز اما ٢٤٦
امر آن خود کودکی زمان در زیرا می داد سوق سو و سمت این به مرا اعتقاداتم فقط…
و من زندگی داستان خوانده اید، مرا کتاب شما از بسیاري و بودم. کرده رؤیت را الهی
هست. چیزي آنجا که می دانستم و می داند. را حقیقت آسمان در خدا و را. موارد دیگر
من با بودم خردسالی پسربچه ي که زمانی از ببینم. را روشنایی آن را، آن می توانستم

دارد. حقیقت الهی امر آن که می دانستم و می کرد صحبت
دیده اي.» خوابی فقط گفت:«تو من به او و

می دهم.» پس را خود عضویت کارت است، چنین دادم:«اگر پاسخ ٢٤٧

می گذرد.» بیلی، داد:«خوب، ادامه نکن.» فکر آن به گفت:«دیگر ٢٤٨

و است. چنین این نگذرد. هم هرگز امیدوارم و نگذشت بیانی به تاکنون ولی ٢٤٩
پس نیست امر همان این اگر است.» همان گفت:«این پنطیکاست روز در پطرس
خدا که می کنم دعا و دارم. دوست را این زیرا دارم نگه را آن آمدنش زمان تا بگذارید

باشند. داشته احساسی چنین همه تا دهد اجازه
قرار اینجا مقدس کتاب بنابراین… کرده ام. اعالم شما به را حقیقت دوستان، اي و ٢٥٠
قلب روي بر مقدس کتاب همین با کند، کمک من به خدا نبسته ام. را آن هنوز دارد.

نگفتم. شما به چیزي ناب حقیقت جز که می دهم شهادت خود،
روح القدس هیئت در مسیح عیسی این که دارم ایمان شما، حضور به عرضم و ٢٥١
می بریم، سر به واپسین روزگار در اینکه تصدیق براي روح القدس، همان خدا، است،
ایمان خود قلب تمام با دارد. حضور مردمش میان در زمین بر او روح و می آید فرود
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در را اسرائیل فرزندان که است آتش ستون همان باال، آن در روشنایی آن که دارم
مطلب همین بود، مسیح عیسی در که است همان این دارم ایمان می کرد. هدایت بیابان
در را شائول چشمان که قدوس همان می کند. صدق شدن رهسپارش هنگام درباره ي
هستی؟» که تو برآورد:«خداوندا، فریاد او که هنگامی ساخت، مبتال کوري به دمشق راه
این که دارم ایمان می کنید؟ مالحظه هستم.» عیسی همان فرمود:«من قدوس آن و

می کند. عمل ترتیب همان به است. قدوس همان
ندارم. سواد هم کالس هفت من… می کنم فکر تنها باشد. خودم از نمی تواند پس ٢٥٢

می شناسم. را او اما خواند. مقدس کتاب بتوان که حدي به تنها ندارم باالیی تحصیالت
را خود مقدس کتاب شما برانهام گفت:«برادر کسی پیش چندي همین ٢٥٣

نمی شناسید.»
کتاب او-او من… و خوبی. به من-من… می شناسم، خوب را مؤلف دادم:«اما پاسخ ٢٥٤
برایم را آن باشد، این بر او خواست هرگاه ساخت، خواهد آشکار من بر را خود

می کند.» بازگو
که نیامده پیش هم یکبار دارد، حضور آنجا که خداوند فرشته ي که نشده هم یکبار ٢٥٥
طریق از را مطلب مقدس، کتاب به مراجعه  ضمن بی آنکه کند بازگو من براي را چیزي
مقدس کتاب با مخالف و ناسازگار چیز چنانچه باشد. نکرده اثبات مقدس نگاشته هاي
هرگونه به است. مقدس کتاب تقدم از سخن اینجا کرد. نخواهم باورش بگوید، من به
آن به ندهید؛ گوش دهد، شهادت کالم این با مخالف امري به که دیگر چیز یا فرشته

است. حق شرایطی هر در است. حق این بنماید. حقیقی امر آن هرچند نکنید پروا
آن سخنان به هیچ روي به  حال، کرد-دید. مشاهده را فرشته اي اسمیث جوزف ٢٥٦
می فرمایید، دقت آیا بود. خدا کالم برخالف که اینجاست مشکل اما ندارم. شک مرد
مردي او که دارم باور باشد. همسو و هماهنگ کالم با باید من-من-من… عزیزان؟

من… اما قطعًا. بود، صادق و نازنین
کالم با درست باید باشد. کالم با مخالف نباید بگوید… سخن جایگاه این از هرکس ٢٥٧

باشد. سازگار
می توانم اما ندارم. فرصت شب هر مسئله این کردن بازگو براي کنید، باور را سخنم ٢٥٨
نوارها اگر کنم. اثبات مقدس نگاشته هاي با را دیدید چشم به را وقوعشان که اموري
با دارد. استمرار مکاشفه تا پیدایش از امر این که است روشن شما بر می کنید، تهیه را
ثمره ي و برگردد باید که روحی به ساعت، همین به درخت-عروس، آن به تمام دقت
بازگرداند» پدران ایمان به را پسران ایمان دوباره «تا می شود متجلّی که روح القدس
مقدس کتاب سراسر در که می شود چیزي همان از سخن کاست و بی کم   می کند. اشاره
وضعیتی چنین در ما پیداست چنانکه است. شده اخبار حاضر وضعیت براي آن وقوع
روزهاي در باید دست این از اموري و تعمید از گسست از پس بی درنگ می بریم. سر به

پذیرد. صورت بازسازي و اصالح آخر
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در دوردست افق هاي به و بگذارید بعد زمان براي را آن مبادا من، عزیزان پس ٢٥٩
آماده پس می مانید. غافل آن از شما و می کند عبور شما سر باالي از کنید. نگاه آینده
آن نباشد، مقدس نگاشته ي اگر بچسبید. آن به باشد، مقدس نگاشته ي اگر باشید.
از سخن اینک هم که کنید باور مرا اما است؟ روشن شما براي آیا بگذارید. کنار را
روزگار آن در او که است کار همان این باشید، داشته توجه است. مقدس نگاشته ي

داد. خواهد انجام را کارها همان است، همان امروزه باز او چنانچه پس داد. انجام
پخش را آنها آیا باشد؟ کرده پخش را دعا کارت هاي پل بیلی می کنم گمان حال، ٢٦٠
با کارت بله؟ شده اند. توزیع کارت ها بیشتر کرده اي؟ پخش کارتی چه امروز کرده؟
بودیم؟ رسیده کجا دیگر کنیم. شروع پس خوب، بسیار صد. تا یک از «بی»، حرف
با است؟ درست آیا سمت. آن از بودیم، گرفته را دیگري سري از شماره آخرین و اولین
کارت هاي «بی»، حرف کنیم، آغاز «بی» سري شماره نخستین از امشب شما اجازه ي
می کنیم، آغاز یک شماره ي از اجازه با خوب، کنیم، شروع بیایید «بی». حرف با دعا

خوب. بسیار رسید. خواهیم آنها همه ي به صورت هر در خوب
بفرمایید دارد، را یک شماره ي «بی» حرف کارت کسی چه یک. شماره ي پس ٢٦١
چنانچه بیاورید. تشریف سمت این به حاال ارجمند؟ خانم این کنید. بلند را خود دست

این… شما…
همین دارند، را یک شماره ي کارت ایشان چنانچه می بینم. ویلچر روي خانمی آنجا ٢٦٢
بیاورید. سکو باالي اینجا را ایشان که نکنید فراموش شد، اعالم کارتشان شماره ي  که

است. عالی بسیار چنین این دارید؟ توجه آیا
«بی» حرف کسی چه دو؟ شماره ي دو؟ شماره ي یک. شماره ي «بی»، حرف ٢٦٣
تنها لحظه. یک خوب، بسیار حال، است؟ ایشان براي دو شماره ي دارد؟ را دو شماره ي
شماره ي خوب. بسیار داد. خواهیم تشکیل را دعا صف فراخوانی، حین در دقیقه، یک
همین جا.»- درست برانهام، می گوید:«برادر [برادري دارد؟ را شماره آن کسی چه دو،
خانم. سمت، آن است. میکروفن پشت او متأسفم. متأسفم. است. درست تألیف.] گروه

دو. شماره ي
خانم. خوب، بسیار سه؟ شماره

شاید چهار. شماره ي دارد؟ را چهار شماره ي دعا کارت کسی چه چهار؟ شماره ي ٢٦٤
می گویند:«کواترو.»-گروه نفر [چند می شود؟ چه اسپانیایی به چطور…؟ این… بگویید
است کلمه  یک تنها روش… یک به تنها نکردم. تلفظ درست که می دانم کواترو. تألیف.]
در و می گفتند:«اُیگا» ناشنوا افراد دارم یاد به «اُیگا». بگویم اسپانیایی به می توانم که

خوب. بسیار می شد:«سی». گفته پاسخ
چهار. اکنون چهار. شماره ي

انتها. آن تألیف.] می گوید:«انتها.»-گروه [برادري پنج؟ شماره ي دعا کارت پنج، ٢٦٥
پشت. آن خانمی خوب، بسیار
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کامًال و می آورد جماعت بین را آنها او می کند. پخش و می آورد را کارت ها پسرم ٢٦٦
و کجایید اینکه گرفتن نظر در بدون می دهد. دعا کارت یک شما به و می زند بُر را آنها
دیگري کند، دریافت را یک شماره ي یکی شاید پس بگیرید. را آن هستید، کسی چه
اعالم فراخوانی شماره کدامین از نمی دانیم هنوز خوب و دیگري… پانزده. شماره ي

می کنم. شروع جایی از و می آیم اینجا فقط من بنابراین می کنید؟ مالحظه می شود.
را خود دست لطفًا دارید، را شش شماره ي اگر شش، هفت. شش، است، پنج این ٢٦٧
دوازده، یازده، ده، نه، هشت، خوب. بسیار هفت؟ شماره ي هفت، است. خوب کنید. بلند

چهارده؟ چهارده، سیزده،
به که آقایی و خانم کردم. اشتباه می بینم. را نفر دو کنید، صبر دقیقه یک حال، ٢٦٨

شده اند. بلند شدن نزدیک براي که کردم گمان می روند، سمت آن
پانزده؟ پانزده. چهارده، سیزده، دوازده، یازده، دوازده. ببینیم، دهید اجازه ٢٦٩

پانزده. پانزده؟
می رسیم. آنها همه ي به هر روي به  می کنیم، شروع شماره ها همین با خوب، خوب، ٢٧٠
بیایید فقط… اما می رسیم. آنها همه ي به دیگر لحظاتی تا باشد خداوند خواست چنانچه
احساس همه خوب، بسیار نه. یا است امکانش ببینیم تا کنیم صبر دقایقی براي تنها

می کنند. راحتی
ببینم. را شما دستان دهید اجازه ندارند؟ اختیار در دعا کارت اینجا نفر چند حال، ٢٧١
اینک کنید. دعا کنید. نگاه سمت این به بفرمایید احترام. کمال در اکنون خوب. بسیار
آوریم. جا به را احترام کمال بیایید حال، است. پایانی جلسه ي این باشید، داشته یاد به

بنگرید. سمت این به بفرمایید
می خواهم می کنند، آماده را دعا صف قسمت آن در عزیزان که حالی  در اینک، ٢٧٢
پس روز یک خداوند به بیایید بازگردیم. پیش سال چند به بیایید کنم. عرض مطلبی
وارد کشتی از آمدن بیرون و ساحل به رسیدن از پس عیسی بنگریم. دریا از گذر از

نداشت. اختیار در دعایی کارت هیچ خونریزي مشکل با بینوا خانمی و شد. منطقه اي
خاصی دلیل کرد. خاموش را المپ ها کسی ما… که دارم ایمان بگویید، بسا چه ٢٧٣
آنها… آیا می شوند؟ خاموش خودکار صورت به اینکه یا است؟ آمده پیش مشکلی یا دارد
آمده پیش مشکلی آنجا می گوید:«خیر. [برادري کنیم؟ ترك را اینجا که است این براي
کلید اشتباهی بیرون کسی شد. وصل مسئله اي… چیزي، خوب، تألیف.] است.»-گروه

خوب. بسیار زد. را برق
ادعا می کنند؟ درك مرا نفر چند حال، کنید. توجه عیسی خداوند به اکنون هم ٢٧٤
بسیار است. روشن همگان بر مسئله این هستیم. عیسی خداوند ما گویی که نمی کنیم
ولی هستیم. او خادمان ما است؟ روشن شما بر آیا هستیم. شما برادران از ما خوب.

کنیم. رها را خود می دهد اجازه که است عطایی از سخن اینک
در یافته تعلیم  هم هستند الهیدان هم اینجا در حاضر آقایان بنگرید. این به حال ٢٧٥
مطلبی چنانچه می پردازید، پیغامی اعالم به شما همگی که هنگامی برادران حال، کالم.
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پیغامی چنین آیا داشت. نخواهد سودي هیچ پیداست داده اید، پرورش خود که باشد
همان جاست همان جاست، باشد، رسیده شما به الهام از هرگاه اما بود؟ خواهد سودمند
درست آیا نیستید. آگاه دیگر گفت، خواهید آنچه از شما است. ُمنزل امر یک از سخن که
است. الهامی گفتار از سخن اینجا در تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [خادمان است؟
سبک آن به تا نیستم سخنور چنان آن شخصًا من حال، است. روح القدس دیگر اینجا

می کنید؟ مالحظه کنم. عمل
به می شود، مربوط آگاهی به که عطایی عطاست، یک از سخن من درباره ي ولی ٢٧٦
کامل سرسپردگی امر این شما… و می ماند. مسیر در رفتن پیش و اهرم یک کشیدن
توصیف را خدا نمی تواند آدمی هیچ خیر، نیست. مقدور برایم امر این توضیح می خواهد.
همین می آید. پیش چه و می دهد رخ چه آن… چگونه بگویم شما به نمی توانم پس کند.
در و دارم. رفتن کنار براي امکانی تنها است. کوچک عطاي یک این که می دانم قدر
می کنم که نگاه و می کنم. حس فروتن و شیرین شگرف، چیزي ناگهان حالت همان
است. روبراه چیز همه  که می فهمم همان جا می بینم. حرکت حال در را چرخان نوري

کند… باز سخن به لب کسی همین که سپس و می کنم. درنگ دلیل همین به
تا انداختن، دام به شبیه کاري می خوانم، باال به اینجا را کسی دلیل همین به ٢٧٧
همین که بیشتر و می کنید. مالحظه می کنم، صحبت آنها با آنگاه بیابم را منتخب فرد
شگفتی از پس حاضران و می کند. اثر حاضران در فرومی گیرد، را فرد آن روح القدس
رسیده باور به که هرکس شرایطی چنین در پس می آورند. ایمان کرده، باور کم کم
سپس می کنید؟ مالحظه آیا می کند. حس باشد، که هرجا و آنجا ، اینجا را آن باشد،

است. امري مؤید تنها بودنش، تنها…
چنانکه توان فرساست. غایت به و دشوار بسیار کار این باشید، داشته یاد به حال، ٢٧٨
را ردایش بینوا زن آن همین که ولی نبود. فرساینده عیسی براي روز سراسر سخنرانی
است؟ درست آیا شد. خارج عیسی از قّوتی نشست، گوشه اي در و رفت و کرد لمس
خدا پسر براي اگر خوب، بسیار است. نیرو همان قّوت که می دانند همه خوب، بسیار
او، فیض به نجات یافته گنهکاران ما براي داشت، تأثیري چنین شد، متولد باکره از که

می کنید؟ مالحظه می کنید؟ مالحظه کرد؟ خواهد چه
سخنرانی شب سراسر باشد، تن فرسا شما براي امر این بی آنکه بتوانید بسا چه ٢٧٩
در می کند. دیگري عالم وارد را شما رؤیا یک نزول شما، حضور به عرضم ولی کنید.
در می کنید. مشاهده را دست این از اموري یا مردم خردسالی زمان حتی رؤیا عالم
درنگی کوچکترین بدون باید دارید، حضور هم همین جا اینکه بر علم با وضعیت آن
در که آنجا از دورتر جایی می کنید، سیر دیگري جاي در حال این با کنید. صحبت
گفته اید چه نمی دانید حتی فضایی چنین از آمدن بیرون هنگام هستید. صحبت حال
فردي نیست. بشري امري این پس می بینید؟ آیا می دهید. گوش نوارها به اینکه تا
را همین خدا و بود. درست همیشه خداست. خود این است. همین تمامش نیست.
از او مقدس، کتاب اساس بر آنها»؛ افکار به آگاهی «با می کنید؟ مالحظه آیا داد. وعده
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گفت:«عیسی مقدس کتاب اما بنامید می خواهید، هرچه را آن می شد. آگاه مردم افکار
دریافت.» را آنها افکار

اکنون شما حضور به عرضم شوید. باورمند عزیزان شما تا می خواهم حال، ٢٨٠
می دانیم باشد. مبرهن و روشن شما بر شفا مبحث همچون مسئله که می  خواهم

دارم. ایمان دست گذاري به و دارد. حضور اینجا روح القدس
یکدیگر روي بر مردم گفت:«اینکه تاخت. من بر خشمگینانه کسی صبح امروز ٢٨١

است.» ناروا کار این ندارد. معنایی هیچ می گذارند، دست
است.» همین شما مشکل نخوانده اید. را مقدس کتاب شما دادم:«برادر، پاسخ ٢٨٢
بر بود: ترتیب این به شد جاري مسیح عیسی دهان از که رسالت حکم گفتم:«واپسین
هنگام او که بود سخنی آخرین این یافت.» خواهند شفا آنها و بگذارید دست بیماران

کرد. بیان زمین ترك
دهید، شفا را «بیماران بود قرار این از داد شاگردانش به که مأموریتی نخستین ٢٨٣
از سخن اینجا کنید.» اخراج را دیوها برخیزانید، را مردگان سازید، طاهر را جذامیان

می فرستد. ١٠ باب متی در که است گروهی نخستین
بود. خواهد ایمانداران همراه آیات فرمود:«این فرستاد، که گروهی آخرین به و ٢٨٤
زهر برمی دارند، را مارها می گویند، سخن تازه زبان هاي به می کنند، اخراج را دیوها آنها
سخنانی واپسین این یافت.» خواهند شفا گذارند، دست بیماران بر اگر می خورند. قاتل
نمی دانم است. بزرگ بس مأموریتی این یقینًا. شد. برده جالل به سپس و فرمود که بود

کرد. پیروي آن از باید روي هر  به  می کند. چه
هستید. باورمندان از بیشتر، بسا چه یا شما از درصد نود گمانم به همه، اینجا، اما ٢٨٥
بر دست گذاري حق دیگر هرکس یا خود شبان و من اندازه ي به پس دارید، ایمان
آنها همراه آیات «این است، ایمانداران از سخن بگذارید» «دست دارید. را بیماران

برخوردارید. حق این از همه شما ایمانداري. هر بلکه «خادمان» اینکه نه بود» خواهد
هیچ نیست. چیزي چنین ندارد. وجود قدیس تر و بزرگتر انسانی گفتم چنانچه ٢٨٦
همان او نیستیم. قدیس اما است گرفته قرار ما بر روح القدس نیست. قدیس ما از یک
قداست نه و اوست قدوسیت از سخن اینجا در پس می کنید؟ مالحظه آیا است. قدوس

اوست. قدوسیت از سخن شما. و من
چیز هر روي بر را خود افکار سادگی به آتی دقیقه پانزده تا اینک، هم دارد، جا ولی ٢٨٧

می کنند. نگاه خود پیرامون به نشسته اند، اینجا که آقایان این حال، و ببندید. دیگر
که… فاصله اي در ندیده ام. را ایشان تاکنون دارند. حضور من مقابل خانمی اینجا ٢٨٨
چندین ایشان گفتند؟ چه ایشان که شنیدید آیا هستیم؟ غریبه هم به نسبت خانم،
به که نکرده اند پیدا را فرصت این وقت هیچ اما کرده اند شرکت من جلسات در بار
را خانم این من بنابراین می فرمایید؟ دقت آیا است؟» چطور شما بگویند:«حال من
بیایید حال، دارند. حضور اینجا دالیلی به ایشان ایستاده اند. آنجا ایشان نمی شناسم.
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عیسی که هنگامی ٤ باب کنید باز را یوحنا انجیل باشیم. تأمل در فقط-فقط اکنون
کرد. مالقات را زن آن

می آورم جا به من که را فرمود:«اعمالی چنین عیسی که باشید داشته یاد به حال ٢٨٩
کرد.» خواهید نیز شما

را همدیگر بار نخستین براي که هست آقا یک و خانم یک تنها اینجا اکنون، ٢٩٠
خانمی خداست. مقدس کتاب اینجا حاضریم. اینجا ما است. واقعیت این خوب می بینند.
را خانم این خود زندگی در هرگز که می دانم ایستاده ام. اینجا من است. ایستاده آنجا
بودند جایی ایشان امروز دارند. حضور اینجا ایشان که می دانم تنها نمی شناسم. و ندیده
دارند. حضور اینجا و شد اعالم ایشان کارت شماره ي و داد دعا کارت ایشان به کسی و

است. مطلب خالصه ي این
کارت که کسانی به گذشته شب جلسه ي در دارند. حضور اینجا بسیاري افراد ٢٩١
مالحظه دیدند؟ را آن و بوده حاضر اینجا نفر چند رسیدیم. بودند، نکرده دریافت دعا
می کنید؟ عنایت آیا می کنید؟ مالحظه آیا ندارد. آن با ارتباطی دعا کارت پس کنید،

می سازد. جاري را امري که شماست ایمان این
بر انسانی دهید؟» شفا را بیماران می توانید آیا برانهام، بگویید:«برادر بسا چه خوب ٢٩٢
تنها شما یافته اند. شفا پیش از عزیزان دهد. شفا را بیماران بتواند که نیست زمین روي

باشند. داشته ایمان آن به کنند، رؤیت را الهی امر آن که می رسانید جایی به را آنها
خوب کند! کار من و خانم آن طریق از و شود صحنه وارد مسیح عیسی اگر حال، ٢٩٣
نخواهد راهگشا چیزي چنین خانم، آن طریق از نه و کند کار من طریق از تنها چنانچه

می کنید؟ مالحظه آیا هم. با باشد، ما نفر دو هر طریق از باید بود.
چنین ما میان در شوید، باورمند آن به بیاورید، ایمان چنانچه همین طور. هم شما ٢٩٤
به است. من ایمان و شما ایمان از سخن اینجا است؟ روشن شما براي آیا شد. خواهد
و سخنان تحقق آنگاه باشید، داشته ایمان آن به من همراه تنها اگر دارم. ایمان آن

دید. خواهیم را مسیح وعده هاي
را کار همین انجام توان معتقدید و است اشتباه این که دارد باور کسی اگر حال، ٢٩٥
است شایسته وگرنه، هستید؟ متوجه آیا می کنم. دعوت سکو به را شما همین جا دارید،

بپرهیزید. باره این در نظر اظهار هرگونه از
را شما می خواهم اکنون بایستید. اینجا خوب شوید، نزدیک بفرمایید خانم، حال، ٢٩٦
کنم، صحبت شما با لحظه اي می خواهم و دارد. وجود ایمانی اندك زیرا کنم تشویق
را شما نمی شناسم، را شما خوب، گفت. سخن خانم آن با که ما خداوند همچون درست
خداوند چنانچه اینک هستید. ناشناس کامًال من براي و ندیده ام، خود زندگی در هرگز
کتاب عصر در بود، مقدس کتاب در آنچه مانند دهد، انجام چیزي اینجا بخواهد عیسی

شد؟ نخواهیم خود خانه ي راهی شادمانه همین با مگر مقدس،
رستاخیز و خاکسپاري مرگ، از پس روزي… عیسی، خداوند که کسانی مانند ٢٩٧
راه در دارید؟ یاد به را آن برادر، بودند. عموآس راه در شاگردان از تن چند خویش…
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ولی کردند صحبت او با روز سراسر و کردند مالقات را عیسی خداوند آنها و-و عموآس
بست، را درها و شد داخل آنها همراه به شامگاه آن در که همین  اما نشناختند. را او
همان جا و آورد جا به باز را بود داده انجام شدن مصلوب از پیش که کار همین دقیقًا
آنها مطمئنًا. دارند؟ یاد به را ماجرا این نفر چند بود. او خوِد که دریافتند شاگردان
آنها چشمان و نمی کرد. عمل شیوه آن به دیگر کس هیچ زیرا بود خودش می دانستند

شد. ناپدید دیدگانشان برابر در او ولی شد باز
امروز پس است زنده او اگر اکنون، است. زنده همچنان او هم شامگاه این در اینک ٢٩٨
چنین و می دهد انجام باز را داد انجام شدن مصلوب از پیش که کاري همچون کاري

است؟ درست آیا است. فرموده رستاخیز که می کند ثابت باز
و من طریق از او ندارد. دیگري دست شما و من دستان جز امشب او اکنون ٢٩٩
هستیم. شاخه ها ما است. تاك همان او هستند. او کار وسیله ي اینها دارد. چشم شما
میوه خود تاك و تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [خادمان است؟ چنین آیا برادران،
است؟ چنین آیا می آورند. میوه تاك از برآمده نیروي با شاخه ها ولی نمی آورد. بار به
رسوالن اعمال کتاب برآمد، پنطیکاست تاك آن از که شاخه اي نخستین برکت از و
اعمال کتاب آن، برکت به باز برآید، تاك آن از شاخه اي باز چنانچه پس شد، نوشته
و هندوانه یک سپس و آورد بار به کدو یک نمی تواند یافت. خواهد نگارش دیگري
از برخاسته زندگی همان زیرا آورد خواهد بار به را میوه همان بار هر انار. یک سپس

[«آمین.»] می شوید؟ متوجه حال است. وجودش در تاك
هر خدا جالل و احترام جهت به مقدس، کتاب همین مسیح عیسی نام در اینک، ٣٠٠

می گیرم. خود کنترل در را مکان این در حاضر روح
رفتن بیرون زمان کنید. ترك را اینجا می توانید هستید، خرده گیر اگر حال ٣٠١
می شوند. داخل دیگري به یکی از پلید روح هاي که باشید داشته یاد به زیرا شماست
چنانچه پس داد. رخ چه که می دانند بودند حاضر جلسات در اینجا که بسیاري و
با مسئولیتش دهد که رخ چیزي هر نیستید، چنانچه ولی باشید. آرام تنها یکی… شما

شماست. خود
آنچه عیسی خداوند اگر اکنون اوست. حضور این داد. رخ چیزي اکنون خانم، حال ٣٠٢
انجام که چیزي دهید، انجام می خواهید که چیزي کند، مکاشفه من بر را داده اید انجام
متوجه خود می شود، مربوط شما به که امري یا دهید، انجام باید یا نداده اید یا داده

شد. خواهید
پسر است. شمعون گفت:«نامت فرموده، شمعون به عیسی خداوند که همان طور ٣٠٣
زن آن به او آورد. ایمان امر آن به هم شمعون گفت. او به را نامش هستی.» یونا
مسائل او خوب، مانند… یا داشت… او و شد. قطع همان جا داري.» خونریزي گفت:«تو
بار پنج که چاه کنار زن آن کار مصداق می کرد، بازگو آنها براي را مردم مشکل آفرین

بود. کرده شوهر
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عیسی این که شد خواهد روشن شما براي چنین و آن جنس از چیزي چیزي، ٣٠٤
امر آن منشا تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [خواهر دارید؟ باور را آن آیا است. مسیح
دارید. اطالع شما شما، می دانم.»] را این [«یقینًا. باشد. مافوق الطبیعی نیرویی باید

خوب. بسیار می دانم.»] را [«آن

میان درست روشنایی آن باشد، رؤیت پذیر کسی براي چنانچه اکنون، حال، ٣٠٥
پاسخ [خواهر هستند. هوشیار کامًال آن به نسبت ایشان هست. خانم این و من
این می توانید نمی شناسم. را خانم این من تألیف.] سپاسگزارم.»-گروه می دهد:«عیسی،
به احساسی چون چیزي اینک هم درست دهید. گوش این به بپرسید. ایشان خود از را
می کنید؟ دقت آیا برافرازید. را خود دست است چنین اگر می آید. فرود دلنشین واقع
هستید. ایماندار شما می کنم، نگاه شما به اینک هم دوخته ام. چشم آن به سرراست
بسیار که است این شما مشکالت بزرگترین از یکی بله. هستید. رنج در شما-شما و
[«بله.»] شده اید. خون فشار دچار عصبیت همین خاطر به و [«بله.»] هستید. عصبی

بله. می کنید؟ مالحظه سپاسگزارم.»] [«عیسی، است. درست کامًال این

به تنها حال، تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان اکنون آیا ٣٠٦
و بپردازم خانم این مورد به تنها می توانم ببینید، تنها… فقط-نه این کنید، نگاه این
دیگري افراد که باشید داشته توجه اما دهم. ادامه آن مورد در صحبت به و بمانم اینجا
بنابراین، بیایند. باید نیز دیگران می کنید؟ مالحظه آیا هستند. انتظار در دعا صف در نیز

رسید. نیز دیگري به باید داد. اختصاص شخص یک به تنها نمی شود می بینید، چنانچه

گفت؟ خواهد او به دیگري چیز روح القدس که ببینید دارید دوست اکنون اما ٣٠٧
من تقویت باعث مسئله بگویید:«این و کنید بلند را خود دست فقط دارید؟ دوست

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت شد.» خواهد

شما به او نمی دانم ببینیم. بیایید خوب. بسیار کرد؟ خواهد کمک شما به آیا ٣٠٨
حاال، شد. خواهد ضبط نوار روي بر که است این می دانم که چیزي تنها گفت. چه

دقیقه. یک

گفتند:«به که یوحنا و پطرس مانند باشید. داشته ایمان و باشد من به نگاهتان تنها ٣٠٩
«و می کنید؟ مالحظه کن.» معطوف ما بر را خود «توجه دیگر عبارت به کن.» نگاه ما

دارید. ایمان شما که می شوم متوجه هم من دارند.» ایمان آنها که دریافت او

چیزي دکتر باالست. خون فشار این دیدم. شما بازوي گرداگرد چیزي بله، اینک، و ٣١٠
گفت:«فشار و بله-بله. است. درست آقا. بله، است. درست گذاشت. شما بازوي دور
چیزي دارند می بینم. را آنها بله، هست. هم دیگري مورد ولی دارید.» باالیی خون
زنانه مشکل و است.»] [«درست است. جراحی یک می کنند… درست می کنند، آماده
آینده.»] هفته [«همین است. درست می شود. انجام آینده روز چند ظرف و است.

است. درست
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صحبت او با تنها هستید؟ متوجه آیا است؟ روشن شما براي من منظور آیا خوب، ٣١١
مرا منظور بود. خواهد سودبخش کار این داد، خواهم ادامه او با صحبت به کرد، خواهم

می کنید؟ توجه آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می کنید؟ درك
بپرسید. خانم آن از را امر آن نادرستی یا درستی بفرمایید نیستم. من این حال، ٣١٢

می کنید؟ توجه آیا کنید. سؤال خودشان از می شناسید، را خانم این اگر
بازگو برایم را شما هویّت می تواند خدا دارید ایمان آیا کنید. نگاه سو این به باز ٣١٣
کرد؟ خواهد کمک شما به این آیا تألیف.] می دهد:«بله.»-گروه پاسخ [خواهر کند؟
با و بروید خانه به می توانید دورن، خانم دهد.»] انجام را کار این می تواند که [«می دانم

می کنید. مالحظه بله. باشید. داشته ایمان خود قلب همه ي
پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان مسیح عیسی به حال ٣١٤

خداست. او بپرستیم. را او برافراشته دستان با همین جا بتوانیم بسا چه
تو که می کنیم دعا حال سپاسگزاریم. تو از مسئله این بابت آسمانی، پدر اي ٣١٥
شهادت صبح می توانیم داریم. عیسی همان از شهادتی ما که ببینند مردم بگذاري
تو عیسی، خداوند بود. ما با اینجا روح القدس هیئت در امشب او دیدیم. را او که دهیم
نام در خداوندا، باشند. داشته ایمان و ببینند مردم تمام تا کن عمل داریم. دوست را

آمین. می کنیم. دعا عیسی
آورید. جا به را حرمت و تکریم احترام، کمال اینک،

روبروي که خانمی می دانیم… ما… حال، ایستاده اند. اینجا خانم این اکنون خوب ٣١٦
مرا شما نمی شناسید. مگرنه؟ نمی شناسیم، را یکدیگر گمانم به ایستاده اید، من
کنون تا تألیف.] آقا.»-گروه می گوید:«بله، [خواهر نمی شناسم. را شما من نمی شناسید.

ما… حال خوب. بسیار ندیده اند. مرا خود زندگی در
کمال فقط تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارند؟ ایمان هنوز همه آیا ٣١٧
باشید، داشته ایمان «اگر آورید. جا به را احترام کمال فقط بیاورید. جا به را احترام

آمین. بود.» خواهد ممکن چیز همه
حال خوب. بسیار می کنم. صبر دقیقه یک پس داد. رخ چیزي دیدم چنانکه ٣١٨
روي بر اینجا که هستید شما منظورم دقیقه، یک تنها کنید، نگاه سو این به خواهر،
که باشد پس می شناسد، را شما خدا ولی نمی شناسم را شما هرچند ایستاده اید. سکو
بر را چیزي او اگر اما آگاهید. آن از خود که بدانم شما مورد در چیزي دهد اجازه او
خود می توانید چنین و خواهد محرز شما بر امر نادرستی یا درستی سازد مکشوف من

خیر. یا است درست که دهید شهادت
پریشان است. بودن عصبی شما اصلی مشکل و شما؛ مشکالت از یکی شما، اما ٣١٩
اعصاب و معده مشکل با شده اید. معده ناراحتی دچار دلیل همین به و هستید حال
و است شده شما معده ناراحتی باعث اعصاب مشکل و می کنید. نرم دست و پنجه
انتهاي در درست معده زخم است. شده ایجاد زخمی معده پایین در دلیل همین به



مباشید ٤٧ترسان

چنانکه و می شود. شما معده در نفخ ایجاد باعث دیگر چیزهاي و چربی دارد. قرار معده
است. چنین دقیقًا هستید. رویگردان غذاها از بسیاري از میز سر می بینم

همسر پیش چندي است. مرگ هستید. سوگوار شد. وارده شما به بزرگی شوك و ٣٢٠
چنین مگر است. درست شده اید. اعصاب مشکل دچار علت همین به رفت. دنیا از شما
شد. خواهید خوب شما که دارم ایمان تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر نیست؟

داد. شفا را شما مسیح عیسی کنید. میل را خود شام بروید،

ایمان خدا به تنها تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان آیا ٣٢١
می بینید؟ کرد. خواهد بسنده همین باشید. داشته

نسبت می کنید؟ نگاه اینجا به لحظه یک دارید، تشریف اینجا که خانمی شما حال، ٣٢٢
می شناسد. را ما نفر دو هر مسیح عیسی اما نمی شناسیم را یکدیگر هستیم. غریبه هم به
زن آن به که سان همان به سازد مکشوف را چیزي عیسی خداوند اگر اکنون خوب،
سرطان. زخم، دارید، تومور «شما یا شما-شما… و داري.» شوهر پنج گفت:«تو چاه کنار
خدا جانب از کاري باید که می دانید هست، هرآنچه یا دارید.» مشکل خانه در شما
عیسی کنید، دقت تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر نیست؟ چنین پذیرد، صورت

کردند. توبه شهر تمام و گفت چیزي زن آن به مسیح

گفت:«کاري زیرا می دهد انجام فراتر کاري اکنون همین جاست، مسیح عیسی و ٣٢٣
آمده جیمز کینگ ترجمه در که می دانم کرد.» خواهید آن از بیشتر شما می کنم من که
کاري نمی توان واقع در «بیشتر». می گوید دیاگلوت امپاتیک ترجمه اما «بزرگتر» است
دقت ولی برخیزاند. را مردگان هم ساخت، متوقف را طبیعت هم او داد؛ انجام بزرگتر

کیفیت. تا است کمیت از سخن اینجا پس داد، انجام بیشتري کارهاي می شود کنید،

اختالل یک دارید، زنانه مشکل می برید. رنج اعصاب ناراحتی از همچنین شما ٣٢٤
باور آیا است. درست شماست. رنج باعث که دارید معده ناراحتی همچنین زنانگی.
خواهد چنین او که دارید ایمان دهد؟ شفا را شما می تواند مسیح عیسی که دارید
که دارید باور نیست. حاضر اینجا او همسرتان. مگرنه؟ دارید، قلبی بار کسی براي کرد؟
شما همسر مشکل که کند مکشوف من بر عیسی اگر بگویم. شما به چیزي می توانم
عصبی شدت به آقا آن خادمش؟ یا می باشم، او نبی که داشت خواهید ایمان چیست،
ایمان مگرنه؟ است. درست است. شده پروستات مشکل دچار دلیل همین به و است

باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با تنها نکنید. شک باشید. داشته

مادر این است. چنین بله. است. وقوع حال در چیزي دقیقه. یک فقط اینجا، ٣٢٥
در است، نشسته  پشت آن درست او تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر شماست.
نیست؟ چنین مگر می کنید. دعا او براي شما و دارد. پارکینسون بیماري نیمکت. انتهاي
خود دستان برگردید. و باشید داشته ایمان خود قلب تمام با است. هریس خانم شما نام

شد. خواهید خوب مسیح عیسی خداوند نام در و بگذارید خود مادر و همسر روي بر را
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می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان خدا به آیا بیاورید. ایمان خدا به ٣٢٦
نمی کنید؟ فکر چنین هم شما مگر بپرستیم. را او دارد جا اکنون معتقدم حال تألیف.]

شکرت.» عزیز، بگوییم:«خداوند بخوانیم، تسبیح را او تنها بیایید [«آمین.»]
خداوند مقدس نام تو! بر جالل بگوییم، سپاس را تو چگونه آسمانی، پدر اي ٣٢٧
نام در قّوت، ستایش، سپاس، حرمت، می دهیم، جالل را تو باد. متبارك مسیح عیسی

آمین. عیسی.
عین خدا گفته ي که باشید داشته ایمان تنها نکنید. شک باشید. داشته ایمان ٣٢٨
به احترام کمال در اکنون است. همین دهید، انجام باید که کاري تنها است. حقیقت

بنگرید. اینجا
عیسی اما هستیم ناشناس یکدیگر به نسبت ما دارند. حضور آقایی اینجا اینک، ٣٢٩
او خادم عنوان به من به آیا دارید؟ ایمان او به آیا می شناسد. را ما نفر دو هر مسیح

دارید. ایمان دارید؟ ایمان
انجام برایش معجزه اي که می بینیم کرد، مالقات را مردي عیسی که زمانی خوب ٣٣٠
کرد. مالقات او که بود مردي اولین او نبود؟ چنین مگر بود. شمعون مرد آن نام داد،

گفت. را نامش شمعون به او خوب. بسیار
مشکل می بینم. را آن حال بله، دریابم. را شما مشکل تا کند یاري مرا خدا حال ٣٣١
غرب از نیستید. نیز اینجا اهل است. روده تورم بزرگ. روده ي است، روده ناحیه در

هستید. کالیفرنیا اهل سمت. این از آمده اید،
شود. دعا برایش تا کرد دریافت دعا کارت یک امشب او شماست. همراه کسی ٣٣٢
نوعی می برد، رنج اعصاب مشکل از او شماست. دوست او است. نشسته آنجا اکنون او
می گوید:«هللویاه!»-گروه [برادر یافت؟ خواهد شفا که دارید ایمان آیا عصبی. افسردگی
من براي را او نام می تواند عیسی که دارید ایمان اکنون همین طور. نیز من تألیف.]
تمام با بگذارید. دست خود دوست روي بر و برگردید خوب، هامبی. آقاي کند؟ بازگو
شفا مسیح عیسی خداوند نام در بازگردید، شما دو هر و باشید داشته ایمان خود قلب

یافت. خواهید
این کنید. دعا حال تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان آیا ٣٣٣
به اکنون و کنید. دعا فرساست. طاقت می کنید، مالحظه چنانکه کرد. خسته مرا کار

می پردازیم. بیماران براي دعا
می گوید:«بله، [خواهر می کنید؟ صحبت انگلیسی آیا است؟ چطور شما حال ٣٣٤
هستم؟ خدا خادم که دارید ایمان آیا می کنید. صحبت تألیف.] می کنم.»-گروه صحبت
کاري بتوانی گفت:«اگر گفت، من به فرشته آن که است چیزي این دارم.»] [«ایمان
به که همان سان به که نیست چنین البته باشند.» داشته ایمان تو به مردم که کنی
فرستاده مرا او که باشید داشته ایمان بلکه بیاورید ایمان من به باید دارید ایمان او
است. درست است.»] چنین [«بله، شماست. کوچک پسر درباره ي [«بله.»] است.
ایمان آن به [«بله.»] کند؟ بازگو برایم را مشکلش می تواند خدا که دارید باور آیا



مباشید ٤٩ترسان

ترس دلیلش [«بله.»] است. عصبی او داشت.»] خواهم ایمان [«بله، آورد؟ خواهید
او شد. خواهد خوب است. درست [«بله.»] است. ترسانده را او سگی [«بله.»] است.
این شد. خواهد خوب کامًال او باشید، داشته ایمان خود قلب تمام با برگردانید. را
عیسی نام در می گذارم، تو روي بر را خود دست است. شوك یک حد در مسئله
می کنید؟ مالحظه می شود. چیره آن بر و شد خواهد خوب او و نترسید نترسید. مسیح.

باشید. سپاسگزار
آمین. تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان خود قلب تمام با آیا ٣٣٥

باشید.» داشته ایمان «چنانچه
سینوزیت از می کنند، صحبت دیگري عزیز با و نشسته اند اینجا که خانمی این ٣٣٦
یافت. شفا شما سینوزیت اینکه شد واقع شما بر چیزي پیش، لحظه چند می برند. رنج

بله-بله. شده اید. خوب و بروید خانه به اکنون و باشید داشته ایمان آن به آمین.
ایمان حضار، میان آنجا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان ٣٣٧

[«آمین.»] دارید؟
من که دارید ایمان می کنید؟ فکر چه باالست، دستتان و نشسته اید آنجا که شما ٣٣٨
سخت هم همسرتان برد. نخواهید رنج فتق از این از بیش دیگر پس هستم؟ خدا نبی
او روي بر را خود دست است کافی چیست. مشکل نمی دانند هم پزشکان است. بیمار
به اگر است. آگاه مشکل ماهیت از او باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با و بگذارید

شد. خواهد خوب همسرتان باشید، داشته ایمان آن
پس داد؟ شفا را شما قلبی ناراحتی خدا که دارید باور آیا ایستاده اید، آنجا که شما ٣٣٩

شد. خواهید خوب و برگردید خانه به
نیست! ما میان در مسیح عیسی حضور مصداق همین مگر حال،

دوم، ردیف در همان جا می کنید، نگاه من به و نشسته اید آنجا که جوانی خانم شما ٣٤٠
که دارید ایمان آیا دارید؟ مشکل سینه قفسه ي ناحیه در می کنید؟ فکر چه باره این در

آمین. بپذیرید. را آن و بایستید پس می کند؟ خوب را شما مسیح عیسی
نکنید. شک آن به باشید. داشته ایمان خدا به

همدردي نوعی می کنم، نگاه نشسته، سرخ پولور با آنجا که خانمی به همین که ٣٤١
خداوند که دارید باور می برید. رنج سینوزیت از می دهد. دست من به دلسوزي حس و
می یابید. شفا و بپذیرید را آن و بایستید پس بله. کرد؟ خواهد خوب را شما عیسی

بله-بله. کنید. چنین آمین.
نبی عنوان به مرا آیا می کنید؟ فکر چه باره این در شما نشسته اید، آنجا که برادري ٣٤٢
کند. بازگو برایم را شما مشکل می تواند خدا که دارید ایمان آیا می کنید؟ تصدیق او

هللویاه! کرد. خوب را آن مسیح عیسی است. شده برطرف شما آلرژي
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ باور را آن وجود تمام با آیا ٣٤٣
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شماره ي دعا کارت بود، همین پانزده؟ شماره کارت بودیم، رسیده کجا به بله؟ ٣٤٤
بفرمایید کنیم. رها را دعا کارت هاي بیایید دارند؟ دعا کارت اینجا دیگر نفر چند پانزده؟

دهید. تشکیل صفی سمت این در اینجا
یک به متعلق تنها شفا که دهم نشان شما به بگذارید دهم. نشان شما به بگذارید ٣٤٥
خود فروتن خادمان طریق از می تواند خدا که دهم نشان شما به بگذارید نیست. شخص
بتوانید چنانچه نمی دانم برادران بیاورید. تشریف اینجا برادران، کند. کار چه اینجا در
بسیار بله. بیاورید. تشریف پایین این دقیقه یک بیاورید، تشریف پایین این درست
ببینند جماعت می خواهم می کنیم. دعا اینجا راست سمت براي می کنیم. شروع خوب.
شما شما، بیایید. اینجا لطفًا بیاورید. تشریف می برد. کار به را خود خادمان خدا که
به می بینید؟ می آیم. پایین شما همراه به هم من بیایید. پایین همین درست خادمان،
[برادري داد. خواهد شفا را بیماران شما، شبانان طریق از خدا که داد خواهم نشان شما
آمین. می خواهید. که سمتی هر نیست، مشکلی تألیف.] سکو؟»-گروه می گوید:«پایین

است. خوب
باشید. نداشته شک بیاورید. تشریف اینجا دارید، دعا کارت که عزیزانی شما همه ي ٣٤٦

دارید؟ ایمان خود قلب تمام با اینک آیا باشید. داشته ایمان
هنگامی دارم. خواهشی شما همه ي از شما، از یک هر از شبانان، شما اکنون خوب، ٣٤٧
پایین آن به می خواهم شما از تعدادي از عزیزان، شما همگی از می شوم، دعا مشغول که
لمس را صف در حاضر عزیزان تکاتک شما دست که باشید مطمئن و ببرید تشریف
براي امکان این ولی برسم عزیزان همه ي به نمی توانم من شدید؟ متوجه آیا است. کرده

بروید. عزیزان میان پایین، بفرمایید است. چنین هست. شما
خواهیم شما به چند دقایقی تا بیاورید. ایمان اینک هم سمت، آن در شما همه ي ٣٤٨

باشید. داشته ایمان ما همراه پس رسید.
او می شناسد. را شما مسیح عیسی باشید داشته یاد به اینجا، در شما از هریک ٣٤٩
آگاهید. آن از خود است. آگاه می کند، مشغول را شما ذهن اکنون هم آنچه از دقیقًا
شما براي امر این کند. بازگو برایش را امور نتواند او که نیست کسی جمع این در
شما برادر تنها من نیستم. من اوست. خود دارد. حضور اینجا او پس است. روشن

بس. و هستم
خواهم دعا شما براي من هم بیاورید. ایمان هستم، دعا در که حالی  در اکنون ٣٥٠

شبانان. هم و کرد
بیندیشند:«خوب، چنین مردم شهر این ترك از پس نمی خواهم کنید، توجه ٣٥١
شما شبان که باشید آگاه می خواهم کرد.» چنین مژده رسان بود. اینجا مژده رسان
شود. نازل نفر یک بر نسل یک در بسا چه نبیند، رؤیایی شاید دارد. را اختیارات همین
و  بی کم  است. شده اقتدار صاحب شما، بر دست گذاري براي خدا جانب از او اما-اما

است. اختیارات و اقتدار همان از صحبت کاست
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شما، از هریک و کنید. خم را خود سرهاي اینک کنیم. دعا همه بیایید اکنون ٣٥٢
کارت باشید داشته یاد به تنها می کند، لمس را شما شبان دستان می بینید اینک
آنگاه گویید حمد را خدا خود، شفاي براي برافراشته دستان با و بیندازید را خود دعاي

می دهد. رخ چه ببینید و برگردید
یهوه مطلق، قادر خداي حضور در جماعت، میان در اینجا اکنون آسمانی، پدر اي ٣٥٣
همچون اینک هم آمده ایم. گرد آورد، را پسرت مسیح، عیسی که همان جاوید، عظیم
دست خواهرمان بر که حالی در و می کنم. دعا هستند خدا دستان همانا که خادمان این
در باشد خداوند. اي کنی، مالقات را آنها از یک هر را، آنها تو که می کنم دعا می گذارم،
این بر مسیح عیسی نیروي اینک هم می کنند، لمس را جماعت شبانان این که حالی

یابد. شفا مسیح عیسی نام در آنان از هریک که باشد و آید فرود حضار
دستمال ها، این تدهین براي مسیح عیسی داده اي. دست از را برتري تو شیطان، ٣٥٤
و است. حاضر داده، را انجامش وعده ي که کارهایی انجام براي و بیماران شفاي براي
از سال هزار دو که رستاخیزش به ایمان سالح به مسیح عیسی خادمان عنوان به ما
خویش کلیساي واسطه ي به روحانی نظر از که وي الهی حضور در اکنون می گذرد، آن
عیسی نام در شو، خارج جماعت این از می کشیم. چالش به را تو اینک می کند، کار باز

مسیح. عیسی نام در شو، خارج بروند. کن رها را آنها مسیح،
شخصی یا هست گناهکاري اگر می گذارند، دست بیماران روي بر که زمانی حال، ٣٥٥
بیاید. اینک هم و برخیزد اکنون شود، نزدیک قربانگاه به باال و یابد نجات می خواهد که
لطفًا کنند، همراهی را عزیزان مایلند آزاد کارگران اگر هستیم. اینجا خدمت براي ما

بیاورند. تشریف و شوند بلند
داشته دعا کارت چه بیاورد. تشریف جلو بیاید، اینجا دعا براي می خواهد هرکس ٣٥٦
دست شما بر و بیاورید تشریف اینجا اکنون می کنم خواهش باشید، نداشته چه باشید

بفرمایید. هستیم، منتظر تا اکنون شد. خواهد گذاشته
الهی. شفاي به نیاز نجات، به نیاز روح القدس، به نیاز دارد، نیازي شما از کسی اگر ٣٥٧
داریم، دست گذاري جهت به که اقتداري با تا هستیم اینجا مسیح خادمان عنوان به ما

شده اید. پر روح القدس از شما که ببینیم و کنیم خدمت را شما
داشته را است آگاه شما قلب  راز از که عیسی همان دارید دوست که عزیزانی همه ي ٣٥٨
در خوشایند حس یک همچون حسی و نمی شناسید را او که عزیزانی شما بله، باشید!
به روح القدس هستند. اینجا هم عزیزانی چنین که می دانم می کنید، تجربه خود قلب
صورت در جلو. بفرمایید بیاورید. تشریف جلو اینجا اکنون پس می گوید. چنین من
می آیم عیسی بگویید:«خداوند و بیاورید تشریف اینجا و شوید بلند خود جاي از تمایل
به را شما خواسته ي خدا نکنید، شک اگر بیابم.» را تو تا می آیم و دارم نیاز تو به زیرا
می بینید، اکنون هرآنچه که باشید داشته ایمان خود قلب تمام با و کرد. خواهد عطا شما
باپتیست، اگر بیاورید. تشریف هستید، متدیست اگر است! مسیح عیسی خود کارهاي
آتئیست گناهکاران، از حتی یا راست کیش، یهودي رمی، کاتولیک مقدس، زائر ناصري،
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به و بیاورید تشریف اینجا هستید. چه نمی کند فرقی برایم بیاورید، تشریف هستید،
می خواهم بیاورید. تشریف می دهد. روي چه َدم همان ببینید و باشید داشته ایمان خدا

شده اید. جمع اینجا که ببینیم
شگرف، ساعت این در تعیین کننده، بزرگ لحظه ي این در روح القدس، دارم، باور ٣٥٩
حاال همین  خدا ایمان، شرط به که دارم باور باز اما است نیز هنگام دیر اینکه با
کرده… عمل او که می بینید خود چنانکه کرد. خواهد برآورده را شما درخواست هاي

می گویم. شما به را حقیقت یقینًا
مالحظه شده اید. خوب دیگر برگردید، می توانید شما خواهر، خوب، بسیار

می کنید؟
نیازمندید. خدا به که شما تکاتک اکنون هم کرد. خواهید باور مرا قطعًا حال، ٣٦٠
شاهد یک جایگاه در جا، همه بایستید. گوشه آن در یا بایستید، بیاورید، تشریف
هرجا است. نادرست چیزي اگر و هستم.» شاهد یک من بگویید:«خداوندا، و بایستید
است. درست بایستید. و شده بلند دارید، نیاز خدا به اگر بایستید. بفرمایید هستید که

دارم.» نیاز تو به «مسیح، است. همین بایستید… سرپا نمی توانید اگر
این که دارید ایمان دارید؟ ایمان من به آیا کنید. باور مرا می کنم خواهش حال، ٣٦١
بلند را خود دستان بفرمایید دارید، ایمان اگر می گوید؟ سخن من با که خداست خود
گفته ام، شما به را حقیقت دارید… ایمان چون حال، سپاسگزارم. دارید. باور اگر کنید،
آنچه راستی بر شاهدي چون خدا گفتم. شما به را حقیقت که است امر این گواه خدا

دارد. حضور همین جا کرده  ام، اعالم شما به
چشم خدا سوي به تمایل صورت در می گویم. شما به را حقیقت حال، اینک، ٣٦٢
گناهان بگویید:«به گناهکارید، اگر عیسی.» بگویید:«خداوند باورمندانه و برافرازید
براي بگویید:«خداوندا، هستید، روح القدس دریافت خواهان اگر می کنم.» اعتراف خود
بیمارید، اگر هستم.» روح القدس طالب دارم. نیاز تو برکت به زندگی راه در پیشرفت
اگر دارم.» باورش می پذیرم. تو از را آن اینک هم و دارم نیاز شفا به بگویید:«خداوندا،

کرد. خواهید دریافت کنید، چنین
حکم در کار این برافرازیم. را خویش دستان خود جاي سر همه بیایید اکنون ٣٦٣
ایمان اکنون کرد. خواهم دعا شما براي همین جا از من و بود. خواهد شما اعتراف
دعا خودتان براي هم شما ولی کرد خواهم دعا شما براي من کنید. دعا و باشید داشته
خود سستی هاي و کاستی ها به کنید. اعتراف خود خطاهاي به کنید. دعا تنها کنید.
هستید. نیرومند زیرا کرد نخواهید سستی دیگر که دهید قول خدا به کنید. اعتراف
بیش دیگر آمد. نخواهد شما سراغ به بیماري دیگر نیستید. نهاد سست  و ضعیف النفس
ایمان و کنید اعتراف کرد. خواهید خدمت را خدا کرد. نخواهید بردگی را گناه این از

است. درست شماست. مسئولیت این پس شماست. جان از سخن بیاورید.
باشید. داشته ایمان که بس همین است. همین راهش فروگرفت. را یکی آتش آن
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دیگر حیاتی. بزرگ لحظه ي است، فرارسیده شگرف ساعت این عیسی، خداوند ٣٦٤
نیازمندند. عزیزان این آخر. فرصت گاه، واپسین است، فرارسیده بزم روز واپسین
بدانند و کنند حسش ببینند، را آن مردم که باشد آید. فرود روح القدس بگذار پروردگارا،
خواست هاي و شود آنها زندگی وارد اینک می خواهد که مسیح همان خداست، این که
پر روح القدس… با را آنها کن. عطا را آن پروردگارا سازد. برآورده آنها براي را قلبشان

باد. نامت بر جالل ده. شفا را بیماران ساز.
دست از را پیروزي دادي. دست از را جلسه باختی. را جنگ تو شیطان، اکنون، ٣٦٥
شیطان می کنم. اعالم پیروزي اینجا در حاضر افراد براي مسیح عیسی نام در من دادي.
همچون را آنها داري. نگه را عزیزان این از بیش نمی توانی دیگر شو. خارج اینجا از
 آمین. می کنم. اعالم مسیح عیسی خداوند براي غنائمی
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