
بازمی شناساند خصایصش با را خود خدا

او با کمی و رفتم نزدش به و شدم غافلگیر شکلی به بُوز جوزف دوستم دیدن از 
کردم. احوالپرسی

،١ آیات می خواهم بیندازیم. نگاهی ١ باب عبرانیان به خدا، کالم از بیایید اکنون ٢
است. متن همین از برگرفته شامگاهی جلسه ي این موضوع بخوانم. را ٣ و ٢

وساطت به مختلف طریق هاي و متعدد اقسام به سلف زماِن در که خدا،
نمود، تکلم ما پدران به انبیا

وارث را او که شد متکلم خود پسر وساطت به ما به آخر ایام این در
آفرید؛ را عالم ها او به وسیله ي و داد قرار موجودات جمیع

حامل خود قوّت کلمه ي به و بوده جوهرش خاتم و جاللش فروغ که
دست به رسانید، اتمام به را گناهان طهارت چون بوده موجودات همه ي

بنشست. اعلی علیین در کبریا راست
اگر وي؛ الهی حضور در اینک و کنیم. خم دعا براي را خود سرهاي هم با ٣
تا کنید بلند را خود دست تنها بگذارید، میان در او با می خواهید که دارید درخواستی

خدا… باشد باشد، نیازتان بر گواهی
می آییم. تو تخت نزد پسرت، مسیح، عیسی نام به ایمان با اینک هم آسمانی پدر اي ٤
خواسته ها از تو شد.» خواهد عطا بطلبیم، او نام در «هرچه که سخن این پشتوانه ي به
برآورده را داریم نیاز بدان هرآنچه که داده اي وعده خود تو و آگاهی ما نیازهاي و
بیاید. تو «ملکوت که می کنیم دعا آموخته اي، ما به آنچه پیرو پدر اي پس می سازي.
شامگاه این در که باشد شود.» کرده نیز زمین بر است آسمان در چنانکه تو اراده ي
همان راستاي در و ببخشی داري دوست که باشد چیزي همان راستاي در ما درخواست
همچنین فرما، تقدیس را کالم پروردگارا، کنی. عنایت ما به پسندت مورد امتیازات
راسًا خود، حضور برکت به امشب روح القدس که باشد را؛ شنوندگان و سخنرانان همه ي

آمین. می طلبیم. او عظیم نام در را این زیرا عملی سازد. ما جمع در را کالم
بنشینید. بفرمایید

برگزار تام انجیل بازرگانان صبحانه ضیافت فردا بامداد شدم متوجه چنانکه ٥
صبحانه ضیافت در سخنرانی افتخار می شود، تشکیل آنها مجمع که جایی هر می شود.
تنها بلکه نیست تشّکل البته که تشّکلی تنها حاضر حال در می شود. من نصیب آنها
آنان جلسات در دنیا سراسر در من است. مسیحی بازرگانان هستم آن عضو که گروهی

می کنم. موعظه
مقابل در که اکنون نیست. بیهوده گردهمایی این که داریم اطمینان امشب حال، ٦

از… ناشی که تنگی نفس با و صداگرفته خسته، هستم، شما
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و آب می رسم که اینجا به و خشک بسیار هواي و آب با جایی می آیم، توسان از ٧
سراسر در شما اینکه به توجه با است. تضاد یک خود این که است مرطوب بسیار هوا
قدردان بفرستید، ما براي آب کمی محبت و لطف سر از چنانچه دارید، آب منطقه این

نیست. شدنی شما براي کاري چنین انجام که قطعًا بود. خواهیم شما
آنجا هرآنچه است. مثال حکم در مسئله این بگویم، شما به چیزي می خواهم اما ٨
و آب خاطر به این و دارد. تیغ چیز همه دارد. خار ما درخت هاي  تمام داریم، آریزونا در
پوشیده سراسر می کرد، رشد اینجا درختچه  همان چنانچه برعکس است. خشک هواي
تبدیل همین رو از و ندارند آب آنجا آنها می کنید، مالحظه می شد. زیبا نرم برگ هاي از

می شوند. خار و تیغ به
و می شود خاردار و خشک می گردد، زندگی بخش آب از بی بهره کلیسا هرگاه و ٩
باز برگ ها است، جاري زندگی بخش آب هاي که جایی هر اما می زند. و می گزد را همه
امشب که باشد می شوند. خدا پسند مورد و مقدس می شوند؛ نرم و لطیف ظریف، شده،
سرکش افراد که زیبا برگ هایی بلکه نباشیم خار و تیغ تا دهد آب را ما خود خدا خداوند

بیابند. خود جان استراحت براي جایی و بنشینند ما درخت سایه ي زیر
میکروفن این و برگیرم را موضوعی امشب دارم قصد بخواهد، خداوند اگر اکنون ١٠
اینجا آنچه استناد به دارم قصد است. گرفته صدایم زیرا می کنم نزدیک امکان حد تا را
خصایصش با را خود خدا برگیرم: را موضوعی چنین کردم، قرائت ١ باب عبرانیان از
صدا بازتاب اینجا که می دانم زیرا کنم تکرارش دوباره دهید اجازه بازمی شناساند.

بازمی شناساند. خصایصش با را خود خدا نیست. مناسب
می شود. بازشناخته مشخصه هایش و ویژگی ها از چیز هر کمابیش خوب، بسیار ١١
آنها به مایلم که یادداشت چندین دارم…و دوست که دارم مقدس نگاشته ي چند اینجا

می کند. محرز را آن هویّت چیز، هر ویژگی پس دهم. ارجاع
شناخته خود متمایز ویژگی هاي راه از اغلب گل ها طبیعت، عالم در مثال عنوان به ١٢
می توان گل، آن ویژگی طریق از نزدیک، هم به بسیار گونه هاي مورد در می شوند.

وحش… حیات در اغلب و است. گل از گونه کدام که داد تشخیص
را کنید شکار می خواهید که حیوانی مشخصه  ي باید هستم. شکارچی خود من ١٣
قوچ هاي مثال، عنوان به اشتباه شوید. دچار کامًال بسا چه صورت این غیر در بشناسید
چندین بودم، یوکن دامنه هاي در گذشته پاییز در کلمبیا. بریتیش ارتفاعات در استون،

بودیم. رفته شکار به اتفاق به بودند، من همراه حاضرند، اینجا که برادر
را گوزنی یا قوچ پاي رد تمایز، وجوه از ناآگاهی وجود با کنید فرض خوب، بله. ١٤
تمایز وجوه از نباشید کارکشته شکارچی یک اگر که است گفتنی البته کنید، دنبال
از مشابهی پاي رد چنین این و می جهند گریز، هنگام زیرا شد. نخواهید آگاه آنها
دیده سرش چنانچه می بینید دور از را آنها از یکی وقتی و می گذارند. جاي به خود
هستند؛ اندازه هم آنها دهید. تشخیص را موجود تفاوت می توانید سختی به نشود،
ساخت. متمایز را آنها نمی توان عمًال گوزن. همانند درست است، رنگ سفید پشتشان
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شاخی قوچ شاخ ها. است؛ حیوان آن معرف مشخصه ي و ویژگی همان آنها شاخ هاي  اما
این از می کند. رشد مختلف جهت دو در که دارد تیز شاخی گوزن و دارد خورده پیچ 

نمی رود. ارتفاعات به چریدن براي گوزن گذشته،
هنگامی دارند، مشخصه اي یک هر قوچ و بز می رود، راه چنان آن نیز بز همچنین و ١٥
بلندي ها، در دو هر آنها زیرا دانست را آنها دادن تمایز نحوه ي باید هستیم باال آن که
کرده دقت چنانچه اما شناخت. یکدیگر از را آنها بتوان باید می کنند. زندگی کوه ها در
رفتن راه هنگام قوچ که حالی در می کشد را خود پاي کمی رفتن راه هنگام بز باشید،
جا به خاص نحوه ي و ویژگی از سخن شکل. این به می دهد، فشار کامًال را خود پاي
تشخیص و شناخت می توان ویژگی ها بر دقت با را مّدنظر شکار است. پا رد گذاشتن
ویژگی هایش راه از دست. این از چیزهایی و می خورد خوراکی چه رفتارش، و کارها داد :
می دهد رخ آنچه به دقت با و آنها کردن غافلگیر با است، گفتنی باز است. بازشناختنی
جانوران می شود هم شیوه این از بازشناخت. را آنها می شود گریزشان روش از یعنی

داد. تشخیص یکدیگر از را گوناگون
لیمویی زردپّره  گنجشک هاي آن از شما نمی دانم کرده اید، دقت حال به تا آیا و ١٦
جیجاق و است شمال طالیی دارکوب آن اصلی نام حقیقت در نه، یا دارید اینجا
ظاهر در است. لیمویی زردپّره اندازه ي هم کمابیش اوراسیایی جیجاق اوراسیایی.
آنها، مشاهده ي با نکنید توجه رنگ به اگر می ماند. هم به بسیار پروازشان شیوه ي
بیش و کم اوراسیایی جیجاق است. لیمویی زردپّره یک کدام که می شوید متوجه
و پایین بال زنان می زند، هم به را بال ها زردپّره که حالی در می کند. پرواز سرراست
که اینجاست و می کند آغاز چنین این کنید، مالحظه می رود. باال و پایین می رود، باال

می شود. مشخص ما بر کردنش پرواز نحوه ي یعنی لیمویی زردپّره مختص ویژگی
چنانچه کنید، توجه اگر و کنید. دقت پروازش شیوه ي و بلدرچین یک آمدن به ١٧
شکارچیان شما یافت شود. پاشلک و بلدرچین آنجا در بسا چه باشید، مرداب یک در
به و آمدن فرود خاص سبک از کوچک پاشلک و معمولی پاشلک می دانید. را این
پروازکردنشان فرد به منحصر شیوه ي از را آنها می شوند. بازشناخته درآمدنشان پرواز
نتیجه در هستند. پرندگان از گونه کدام جزو که می شویم متوجه می دهیم، تشخیص
پرواز به نحوه ي از و چیست که گفت می توان آنها صداي به کردن گوش با تنها

کردنش. پرواز خاص شیوه ي به دقت با است، پرنده اي چه دقیقًا که درآمدنش
زن اما هستند انسان دو هر آنها می کند. صدق نیز مرد و زن درباره ي امر همین ١٨
و سلیمان به مربوط بخش اینجا پیش چندي دارد. مرد به نسبت متفاوتی ویژگی هاي
شما براي اینجا را خود کوتاه پیغام که نداشتم را فرصت این می خواندم. را ملکه آن
عطاي آن و رفت سلیمان دیدار به که جنوب ملکه ي مورد در پیغامی کنم، موعظه
شده گفته می خواندم، مطلبی موردش در پیش وقت چند کرد. رؤیت را تشخیص
زنانی یا زن ملکه، آن که بود این سلیمان مقابل در شده گذاشته معماهاي از بود:«یکی

بود.» کرده آنها تن بر مردانه لباس و بود گرفته را
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امروزه پدیده این هرچند نمی خورد چشم به چیزي چنین هرگز روزگار آن در ١٩
اساس بر است. ناپسندي روش این می دانید چنانکه و است. کرده پیدا را روز ُمد حکم
بپوشد.» مردانه لباس که است مکروه زن «بر نیست. روا زن بر کاري چنین مقدس کتاب

است. حق پس فرمود، را این تغییرناپذیر خداي
و دست این از چیزهایی و بروند راه آنها گذاشت آنها، دیدن محض به سلیمان و ٢٠
مربوط ویژگی به عنایت با سلیمان بفرمایید، دقت هستند.» زن گفت:«اینها بی درنگ

مرد. نه و بود زن او که دریافت خانم ها، رفتار به
خود به مختص ویژگی هاي  امري هر است، صادق چیز همه  مورد در اصل این و ٢١
دست. راست دیگر دسته ا ي و هستند دست چپ دسته اي مثال، عنوان به دارد. را
می توانیم افراد رفتار بر دقت با داد. تشخیص کنش هایشان به عنایت با می توان را آنها
همیشگی گرایش منظور دست، چپ یا هستند دست راست آنها که دهیم تشخیص

است. راست دست یا چپ دست کردن دراز براي آنها
بود، کرده صحبت چیزي چنین مورد در عیسی باشید، داشته یاد به و

خصوص… در
انگشت، اثر همان دارند، شصت انگشت اثر می باشند. کمابیش…یکسان دست دو هر ٢٢
راست دست معمول طور به مابقی. و اشاره انگشت کوچک، انگشت انگشت: پنچ همان
هستند. اندازه هم دقیقًا دو هر دست ها دارند، یکسانی انگشتان دو هر چپ دست و
تنها این راست. دست دیگري و است چپ دست یکی که است این در آنها تفاوت تنها
دیگري و می باشد چپ دست یکی می سازد. متمایز یکدیگر از را آنها که است تفاوتی

راست. دست
متی در عیسی کنم. اشاره کوچکی نکته ي به می توانم گفت…اینجا آنجا در عیسی ٢٣
خواهند شبیه بسیار روح ویژگی هاي و خصوصیات واپسین روزهاي «در که گفت ٢٤
چنانکه می کرد.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر که یکدیگر شبیه قدري به بود،

آنها… که است چنین دارید، توجه
همان طور که دارید. نگه همچنان را آنها و کنید بلند را خود دستان بفرمایید ٢٤
یکی اینکه جز است، دیگري شبیه کامًال دست یک نکنید، دقت اگر می کنید، مالحظه

راست. دیگري و است چپ دست
شبیه هم به آنها می کند. صدق نیز واپسین روزهاي در روح ها درباره ي امر همین ٢٥
روح یک باز می شناساند. را آنها که دارند مشخصه  اي یک هر که تفاوت این با هستند،
ما براي ویژگی هایشان بر دقت با ترتیب این به و گمراهی در دیگري و است راستی در

می شوند. تشخیص پذیر
از سخن می فرمایید؟ دقت است. بازشناختنی دارد، خصایصی که راه از نیز خدا ٢٦
روح به خدا روح و هست، هم کلیسا روح که پیداست است. کلیسا روح و خدا روح

روي. هیچ به نمی ماند، کلیسا
دارد. وجود فرقه اي روح یک
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ملت یک به مختص روحیه اي بیانی به و روح هست. هم ملی روحیه ي و روح ٢٧
بیانی به و روح با جایی در گذاشتن پا با می روم، که هرجا به ملتی، هر در داریم. هم
هستند خوبی بسیار انسان هاي بودم، رفته فنالند به می شوم. روبرو متفاوت روحیه اي

دارد. وجود آلمانی روح آنجا شدم، آلمان وارد است. برقرار فنالندي روح آنجا اما
این از سال سه یا دو بودم، برده کوچک فروشگاه یک به را خود خانم پیش چندي ٢٨
باید پس بودم. برگشته تازه می کردیم. زندگی ایندیانا در هنوز زمان آن می گذرد، ماجرا
شما براي  باورش شاید بود، ما…تابستان بودم، که جاده در می گرفتیم. خوراکی مواد
تعجب آور امر این اندازه اي به و داشت. تن بر پیراهن که دیدیم را خانمی اما باشد دشوار
پوشیده پیراهن خانم این است، عجیب ببین، را گفتم:«آنجا خوردم. می…یکه که بود
گفت… او و نیست. خانم یک که…برازنده ي می کنند تن بر لباس هایی زنان دیگر است.»
و است آمریکایی روحیه ي بیانی به و روح همان مصداق هاي از امر همین گفتم:«خوب،

آمریکاست.» به مختص روحیه ي و روح همان این می بینی، بس،
ملتی که می رود یک…انتظار بگوییم، آمریکایی روحیه ي بیانی به و روح از خوب، ٢٩
پیرو ملت یک را آن بتوان شاید نیست. مسیحی اصًال ملت این روح ولی باشد مسیحی
پس دارد. فاصله مسیح پیروي از فرسنگ هزاران خصوصیت نظر از اما خواند مسیح

گفتم… خانم، آن
نیستیم؟» آمریکایی ما مگر گفت:«خوب، همسرم

ساکن آن در ماست. کشور این می کنیم. زندگی اینجا ما گفتم:«خیر. پاسخ در ٣٠
نیستیم.» آمریکایی حال این با اما دنیاست. ملت بهترین داریم. دوست را آن می باشیم.
تعلق آسمانی پادشاهی آن به ما و آمد فرود روح القدس شده ایم. زاده باال از گفتم:«ما
و می پوشند پیراهن ما خواهران همین روي گفتم:«از نیستیم.» دنیا این از داریم.
عنوان به را آنها خصوصیاتشان کنید، مالحظه نمی کنند. آرایش دارند، بلند موهایی

هستند.» باال سراي آن اهل آنها می شناساند، خداوند» «مقدسان
و بیاید باید که هستیم شهریار آن پی در می باشیم. ملکوت آن پی در ما پس ٣١
شهروندان صفات و ویژگی ها بر دقت با و برد. خود ملکوتی قلمرو به را خود شهروندان
از نیست. ملت این از و زمین این از آنها گنج بازشناخت، را آنها می شود پادشاهی، آن
خداست.» سازنده اش و معمار که هستند شهري پی «در رو این از جالل. در باالست،

هستند. متفاوت کامًال آنها
در خدا کالم اعالم براي بهتري صداي با شب چندین می توانستم داشتم دوست ٣٢
سخن خوب، بسیار کنم. چشمپوشی امر این از باید که دریغ باشم. گرامیان شما خدمت

ویژگی هاست. راه از بازشناسایی از
مشاهده را امر این از خوبی نمونه ي موعود، سرزمین به بنی اسرائیل ورود در ٣٣
ابراهیم به سخنش راستاي همان در فراخواند. را آنها خود وعده ي طبق خدا می کنیم.
دست با او آن از پس برد، خواهد سر به بیگانه ملتی میان در سال چهارصد که…ذّریتش
بود داده نوید آنها به که سرزمینی وارد آنگاه و داد خواهد رهایی را آنها خود نیرومند
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زمان، آن فرارسیدن با و بود. جاري عسل و شیر آن در که شد، همان جایی خواهند
در یوسف بزرگ خدمت از که آمد کار روي بر فرعونی وعده، تحقق هنگام سخنی به

نمی دانست. چیزي آنها میان
علوم تمامی در مرد این کرد. بلند موسی نام به نبی اي خدا که بود همین جا و ٣٤
زیرا بود روشنفکر و ذکاوتمند فرهیخته، مردي بی شک بود. اندوخته دانش مصریان
براي مناسب و برازنده مردي گویی بیاموزد. خرد و دانش مصریان به می توانست

باشد. رهایی سازي
رهایی خدا آنچه و می خوانیم رهایی ما آنچه میان در پیداست، چنانکه ولی ٣٥

دارد. وجود تفاوت می نامد،
براي که می دانست بگیرید. نظر در اخالقی اش معیارهاي تمام با را مرد این اکنون ٣٦
تمام از فارغ که می دانست او حال این با است. آمده دنیا به اسرائیل فرزندان رهایی
برساند، انجام به را وظیفه این تا شده فراخوانده خدا جانب از خود، بینش و تحصیالت
دکتراي دکترا، مدرك همین طور داشت ادبیات کارشناسی چیز…او همه از برخوردار او
ولی شد کار به دست اسرائیل رهایی سازي براي توصیف این با دیگر. چیزهاي و حقوق

ماند. نافرجام او کوشش
بود مصر سلطنت اریکه ي  قدمی یک در که او می نماید چنین کنید، دقت حال ٣٧
به محض به و شدن فرعون از پس می توانست می شد، نائل فرعونی مقام به باید و
می کنید مالحظه چنانکه ولی سازد. آزاد را اسرائیل فرزندان تخت، و تاج بردن ارث
و بازشناخته قومش آزادسازي در او، مّدنظر روش خدا، خصیصه ي روشی چنین با

نمی شد. مشخص
خود توان پر دست «با او ساخت. خواهد آزاد را مردم خود، که بود فرموده خدا ٣٨
بلکه موسی فرمان تحت نیرومند ارتشی با نه سخنی به ساخت» خواهد رستگار را آنها

توانش. پر دست با خدا خود
در سال چهل و داد ترجیح قرار بر را فرار نبی پیداست ماجرا ادامه از چنانکه ٣٩
هم خدا و بود کرده پر دانش از را موسی ذهن سال چهل فرعون برد. سر به بیابان
دل در روزي او می بینیم چنانکه و داد. اختصاص دانش آن زدودن به را سال چهل
کرد. مالقات بوته یک داخل آتشین ستون قالب در آتش، بوته ي در را خدا خداوند کویر
مقدس بود ایستاده آن روي بر که زمینی زیرا درآورد را نعلینش تا خواست او از خدا
نگاه چیز، هر از برخوردار فرهنگ با دانش آموخته ي فرهیخته ي مرد این به حال بود.
او شد. دگرگون ویژگی هایش چگونه خدا، با مالقات آن از پس که کنید توجه و کنید

را… برترین ها
منطق با هیچ که گونه اي به می رساند، انجام به سادگی در را امور خدا گاهی ٤٠
بنگرید بود، جوانی اوج در سخنی به و ساله چهل که انسانی به نیست. سازگار نفسانی
انجام براي هرآنچه از بهره مندي و خود پیرامون در مصر لشکریان همه ي وجود با او
بعد، روز بامداد سالگی، هشتاد در حال و ماند. ناکام باز دانش، و بود الزم خدا اراده ي
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راهی دست در عصا و پشت به بسته کودکی قاطر، یک بر سوار همسرش همراه به
می کنید! صحبت مضحک نمایشی از گویی گیرد. دست در را امور کنترل تا شد مصر
در انسانی موقعیتی، چنین در او زیرا می سازد آشکار را خدا خصایص امر همین اما
است. داستان خالصه ي این باشد. داشته ایمان او کالم به می توانست که داشت اختیار
لشکري همان جا که حالی در گرفته، پیش در را مصر راه که تنها مردي یورش آیا
تاکتیکش مشخصه اش، اینکه چیست؟ گویاي این اما است؟ تصورپذیر بود، مانده ناکام
به و می شد مصر رهسپار هستم» آنکه «هستم همان خداوند نام در او بود. کرده تغییر
نیروي سالح به زیرا کرد چنین او گیرد. دست به را امور زمام توانست چنین که راستی

بود. شده مصر وارد پروردگار

برادرش به می کرد هدایت وعده سرزمین به را بنی اسرائیل و بود راه در حینی که ٤١
از نبودند. بت پرست کامًال آنها موآب، خوب موآب. فرقه اي اش برادر یعنی شد نزدیک

بود. آنها فرزندان از یکی تبار از موآب، بودند. لوط دختر فرزندان

جلب تمایزشان وجه  به قوم، دو این به را شما توجه می خواهم اینجا خوب، بسیار ٤٢
اجرایی، قدرت بدون تابعیت، داشتن بدون اندك شمار، مردمی بود، مصر اینجا کنم.
باشد، آنها جمع در منصبی صاحب فرد هیچ اینکه بدون چیز، هیچ بدون پادشاه، بدون
سرزمین از باید آنها و بودند. موعود سرزمین رهسپار که بود مردمی از سخن تنها و تنها
می رساند، وعده سرزمین به را آنها که راهی سر بر درست موآب می کردند. عبور موآب

داشت. قرار

یک نیز بنی اسرائیل و داشتند. نبی یک آنها و داشتند ایمان یهوه به نیز موآبیان ٤٣
داشتند. انبیا دو هر آنها داشت. نبی

قوم نفرین براي یافته تشّکل قوم نبی که کشید جایی به کار کنید، دقت اکنون و ٤٤
اسکانی محل و مشخص مکان و بودند گرفتار بیراهه اي در زیرا آمد میدان به دیگر

آوردند. در سر آنجا از چنین پس نداشتند.

داشته توجه اینجا بود. آنها دو هر با حق اساسًا بگیرید: نظر در را نبی دو این و
براي بود:«حال، گفته چنین او به اسقف همان بیانی به بلعام راستا، همین در که باشید

کن.» برپا مذبح هفت من

آفرینش روز هفت خداست، کلیساي هفت تداعی گر که خداست کامل عدد هفت ٤٥
کرده، منظور چنانکه هفت، عدد در خدا هفت، کنید، دقت اینک اینها. تمام و

می کند. فرجام سازي

همان دقیقًا این و بده.» قرار نر گاو یک آنها از یک هر روي بر و مذبح «هفت ٤٦
همان بنی اسرائیل میان در آنجا می شد. یافت بنی اسرائیل اردوگاه در که بود قربانگاهی
یک نر، گاو یک و نر گاو یک قربانی؛ همان داشتند، اینجا آنها که بود برقرار مذبحی

هم. تقابل در قوم دو نبی. یک و نبی
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این به داشتیم، زمان اگر می گذرانیم، روزگار آن در که عصري از کامل نمونه اي ٤٧
می گیرد، صورت مثال قالب در اینجا در خدا کار که بفرمایید دقت می پرداختیم. موضوع

دریابیم. را موقعیت مقایسه راه از هم ما که باشد
این شود. گذاشته مذبح هر روي بر قوچ یک همچنین که کرد درخواست بلعام و ٤٨
نر، گوسفند یک قوچ، یک داشت. باور را موعود مسیح آمدن او که است آن بیانگر عمل
بنی اسرائیل، اردوگاه در آنجا می شد، تقدیم اسرائیلیان میان در آنجا که قربانی همان
خوب می گفتند، درست دو هر اصولی مبانی نظر از موآب. سرزمین نزدیک…در اینجا و

تعلیمی. اصولی مبانی نظر از کنید، دقت
او بود. خدا کالم و الهی خصایص از برخوردار بنی اسرائیل اردوگاه در نبی آن اما ٤٩
سرزمین سمت به مسیري در زیرا کرد ایستادگی روزگار آن در خدا وعده ي فضاي در

می کنید؟ مالحظه داشت. قرار وعده
موسی رده ي در درست می توانست باالق بلعام، اصولی مبانی دید از خوب ٥٠

بگیرد. قرار
اصولی، مبانی آن از فراتر خدا، راستین نبی آن موسی، می کنید مالحظه چنانکه اما ٥١
درست برمی داشت، گام تکلیف مسیر در او کنید، دقت بود. الهی ویژگی و شناسه  داراي
نوح روزگار به مربوط که چیزي نه بود، شده داده وعده روزگار آن براي که امري همان
برد خواهم سرزمینی به را «شما می شد. مرتبط خودش روزگار به که آنچه بلکه بود
واسطه ي به بنی اسرائیل و می پیمودند راه آنها است.» جاري عسل و شیر آن در که
در الهی جوهره ي و صفات می شد. بازشناخته عصر آن پیغام راه از و موسی، خود، نبی
همچنین او می کرد، همراهی را او آتش ستون بود. تشخیص قابل و بازشناختی موسی
در بلکه نمی کرد بسنده آن درباره ي سخنرانی به داشت؛ خود با را کفاره آن عمل در
که چیزي بلکه نبود می شد واقع باید آینده در که امري از سخن می یافت. تجلّی عمل

می داد! رخ کنون در
قوم رنج و درد و بیماري ها خاطر به که بود برنجینی مار بفرمایید، دقت چنانکه ٥٢
برقرار را کفاره آن موسی می بُرد. کار به را الهی شفاي موسی پس بود، شده کرده بلند
با مردم و بود اردوگاه در خدا حضور نمایانگر که نمادي برنجی، مار همان بود کرده

می یافتند. شفا برنجی مار آن به کردن نگاه
را خدا این و می کرد. همراهی را او راه در که بود هم مضروبی صخره ي ٥٣
تا شود داشته نگاه جمعشان در رستگاري و خرمی زندگی، که باشد بازمی شناساند
مضروب صخره ي از…آن بود نمونه اي این گردند. برخوردار جاوید زندگی از بلکه نمیرند

شد. مضروب که مسیح از نمودي حکم در بیابان، در
خود این و برمی داشتند گام بود موعود سرزمین فرجامش که راهی در سپس ٥٤
چقدر دیگران اینکه به بی اعتنا می نمایاند. را الهی سرشت که بود دیگري مشخصه ي
و خصیصه از برخوردار اصولگرایی، حفظ ضمن او بودند، اصولگرا خدا کالم به نسبت
دو هر نبی، دو بازمی شناسانید. را خویشتن خدا بود. آنها میان در نمایان الهِی جوهره ي



بازمی شناساند خصایصش با را خود ٩خدا

موسی در را خود خصایص و جوهره خدا اما بودند اصولگرا آنها دو هر بودند، نبی آنها
بود. او همراه الهی ویژگی هاي رو همین از بازمی شناسانید،

هستند مافوق الطبیعی همواره الهی خصایص که است گفتنی راستا همین در باز ٥٥
نگاه از همواره امر این است. فراسرشتی خدا است. مافوق الطبیعی وجودي خود او زیرا
روزگاران در همواره خدا می دانید. را این می نماید. نامعمول کنونی روزگار بر حاکم

است. ریخته هم به را مذهبی گروه هاي برنامه هاي گذشته
تشّکلی پیغامی اساس بر عده اي یا شخصی که نیامده پیش هم بار یک حتی ٥٦
نداشته اند. بازخیز امکان وقت هیچ و پیوسته  تاریخ به آنها باشند، نمرده و آورده پدید
آن از باپتیست ها متدیست ها، مشایخی ها، لوتري ها، هرگاه ندارد. دیگري روایت تاریخ

نشدند. بلند هرگز دیگر آوردند پدید خود براي تشّکلی الهی امر
دارد. کار و سر اشخاص با خدا

در مشکل بفرمایید، دقت است. عجیب بسیار عادي افکار دید از خدا کنید، دقت ٥٧
به ترتیب این به باید که گویی می کنیم، همسو غالب جریان با را خود که اینجاست
راه از خود داده ي وعده  کالم با خدا که اینجاست و باشیم. داشته ایمان الهی امر آن
الهی امر آن پذیراي نمی تواند گروه آن می شود. بازشناخته کالم همین در و می رسد
امر از را خود رویکردي چنین با گروه آن که کنید دقت نیست. باورمند بدان زیرا باشد

کرد. جدا آسمانی
است. مریم شوهر یوسف از سخن بود، بزرگمرد یک و داود پسر که یوسف مانند ٥٨
زیرا…و را طومارها همان می خواند، مقدس کتاب پیوسته بی شک و بود شریف مردي او
را بود کرده اعالم مقدس نگاشته هاي هرآنچه می باید و بود، موعود مسیح ظهور منتظر

شد.» خواهد آبستن گفت:«باکره اشعیا می دانست.
بیش سال هجده شاید که می رفت بیرون مریم نام به جوان دختري با او خوب، ٥٩
یکدیگر عقد به آنها حالی که در دختر آن اینجا و بود. بزرگتر کمی او احتماًال و نداشت
بود. دشوار حدي تا یوسف براي مسئله این پذیرش خوب شد. آبستن بودند، درآمده
که می شویم متوجه ولی بود. کرده بازگو او براي را جبرائیل با دیدار آن مریم بی شک

باشد. داشته تردید مسئله آن به نسبت که می داد سوق چنین را او یوسف شخصیت
سزاي مقدس کتاب در و شود. مادر عروسی از پیش دختر آن بود قرار چنین این و ٦٠
می شد باردار نرفته، شوهر خانه ي به هنوز که زنی بود. سنگسار با مرگ کاري چنین
این نداشت. وجود تن فروشی و روسپیگري اسرائیل سرزمین در می شد. سنگسار باید

می گوید. چنین ما به تثنیه کتاب و نبود. پذیرفتنی روي هیچ  به  امر
براي سرپوشی عنوان به یوسف از که بود آن پی در مریم گویی که می بینیم و ٦١
بود، شده باردار عروسیشان از پیش که او پس کند. استفاده بود، داده انجام که عملی
به سرپوشی عنوان به را او تا می کرد پیدا را کسی باید بنابراین می شد سنگسار باید

می کرد. دنبال را هدفی چنین که گویی و برد. کار
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شده خیره مریم زیباي درشت چشمان به خود نگاه با یوسف که حالی در و ٦٢
و افکند خواهد سایه تو بر روح القدس گفت: من به جبرائیل گفت:«یوسف، مریم بود،
خوانده خدا» «پسر خداست. این است. روح القدس از کرد خواهی حمل که فرزندي
بود. غیرمعمول بسیار اما کند باور را آن می خواست دلش یوسف خوب، شد.» خواهد

بود. بی سابقه رخدادي چنین

طریقی به می توانستم اگر می شد تنها…چه بتوانیم چنانچه است. چنین نیز امروز و ٦٣
با بتواند بسا چه هست، که هرچه غیرعادي، امر یک که برسانم بصیرت این به را افراد
را آن جوهر و ماهیت چیز هر مشخصه هاي و شناسه پس باشد. بازشناختنی خدا کالم

می کند. کار که خداست این سخنی به می سازد. آشکار

او شد.» خواهد آبستن «باکره که می دانست باید او می دانست. را آن باید یوسف ٦٤
دختر آن صدا و بی سر و پنهانی نمی خواست دلش هرگز کرد. برخورد صادقانه اینجا

می کرد. فکر کاري چنین به داشت ولی کند رها را

خود از تاکنون هیچ شد. ظاهر او بر خواب در خداوند فرشته ي که بود اینجا و ٦٥
آنها خواب نبود. نبی اي زمان آن در زیرا شد؟ نمایان وي بر خواب در چرا پرسیده اید
یوسف گفت:«اي او به فرشته نداشت. تفسیري هیچ به نیاز که بود بی پیرایه قدري به
روح القدس از است، شناخته او آنچه زیرا مترس مریم خویش زن گرفتن از داود، پسر
به سخنی به خواب، در فرشته کنید، دقت شد. حل مشکل کنید، مالحظه است.»
نبود آنجا نبی اي هیچ می کنید، مالحظه چنانکه اما آمد. فرود وي بر ثانوي طریقی
که است باکره اي همان خانم که:«این کند اعالم و بازبشناساند را کالم این بتواند که
رو این از شد، نمایان وي بر خواب در پس می کنید؟ مالحظه آیا شد.» خواهد آبستن

بود. نیکو و وارسته مردي و درستکار صادق، او که

را شخص آن خدا چنانچه و آمد خواهد نیکان بر ترتیبی به خدا که باورم این بر و ٦٦
همان شناساند، خواهد نیک کردار آن بر را خود کارهاي باشد، فراخوانده عصر آن براي

است. شده مقدر عصر آن براي که کارهایی

می نمود. دشوار مردم براي هضمش که طوري بود، غیرعادي بسیار امري پس ٦٧
غیرعادي همواره شود، نمایان عصري براي شده داده وعده کالِم مطابق هرآنچه

بود. خواهد

این است، غیرعادي امري این بگویند:«خوب، و رفته افرادي بسا چه خوب،
است.» غیرعادي امري این خداست.

خود کالم و شود، بازشناخته خدا کالم پرتو در باید می کنید، مالحظه چنانچه اما ٦٨
زیرا می کند مشخص را ماهیتش شناسه آن مشخصه هاي آنگاه و می بینید؟ آیا خداست.
ممیزه ي وجه  می کنید؟ دقت شد. همان و شد.» خواهد واقع فرمود:«چنین خود خدا

است. روند در جاري مشخصه هاي طریق از خدا کالم شناساندن و معرفی همان امر، آن
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کرد. را کار همین ریخت. خواهد را روح القدس واپسین روزهاي در که گفت خدا ٦٩
پس کنید. مالحظه وعده اش. کالم همان بود، خدا این که دادند نشان ویژگی هایش

می کند. معرفی و بازمی شناساند را خود همواره آن که پیداست
آیا بود. نشده اعالم درستی به کالم زیرا است بیان اصالِح بحِث همیشه بار، هر و ٧٠
دانش محور عصر آن که داد رخ امري نوح زمان در بودید؟ کرده توجه این به تاکنون
نیز موسی مورد در کند. نازل آب آسمان از می خواست خدا که جایی کرد، اصالح را
بهره مندي با همگی که کرد اصالح را افراد حالی در او کنید توجه اگر است، چنین
را خود و می آمد باید خدا کالم اما بودند افتاده جا خوبی به مصر در امکانات تمام از

می کند. اصالح را اشتباه و خطا خدا کالم حقیقت و می نمایاند.
جلسه   در نیست قرار باشیم. کنجکاو کمی اینجا دارد جا دارم. خواهشی شما از ٧١

باشم. داشته درخواستی شما از می خواهم اما کنم سخنرانی آموزه اي یا تعلیم درباره ي
باب یوحنا است. آمده چنین مقدس کتاب در می دانیم. را این بود. کالم عیسی ٧٢
ما میان و شد جسم کلمه و بود. خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه بود، کلمه ابتدا «در ،١
آنها دریافت را مردم افکار عیسی هنگامی که پس است. کلمه همواره او شد.» ساکن
بود قرار او آنچه خدا کالم بود، حاضر همان جا خدا کالم که می دادند تشخیص باید

بود. آمدنی نبی همان او بود. کرده بازگو را دهد انجام
کمابیش که هنگامی  تولد، از پس مدتی عیسی که می بینیم ما اینجا کنید، دقت ٧٣
رفته آنجا به فصح آیین برگزاري براي آنها شد. حاضر خیمه جشن در بود، ساله دوازده
فهمیدند آنها شدند. او غیبت متوجه راه روز سه پیمودن از پس بازگشت، راه در و بودند.

بود. خویشاوندانشان با او که بردند گمان و کرده فکر بگویم است بهتر یا
عزیزان شما است! رایج بسیار امروزه امر این آموخت. درسی همین از می توان ٧٤
کنید، دقت هستید، هرچه یا کاتولیک ها لوتري ها، مشایخی ها، باپتیست ها، متدیست ،
بیداري وسلی، بزرگ بیداري شما تصور در شما، زعم به می کنید. را کار همین هم شما
غافل است مردم میان در خدا حضور بر دلیل پنطیکاستی ها بزرگ بیداري لوتر، بزرگ

است. غایب او گاهی اینکه از
همان جایی سخنی به اورشلیم در یافتند؟ کجا را او رفتند. عیسی جستجوي به پس ٧٥
نوجوان پسر بود؟ کاري چه سرگرم یافتند را او هنگامی که و بودند. کرده ترك را او که
یافته تعلیم خود مادر از تنها و بود نرفته مکتب به هیچ گاه احتماًال که ساله دوازده
خرد می کرد. مباحثه کاهنان با کالم درباره ي و داشت حضور هیکل در همان جا بود،
حال بود. کالم خود او زیرا چرا؟ بود. شده آنها شگفتی مایه ي کودك این فرزانگی و

کنید. توجه خوب
بی احترامی می خوانید، خدا مادر را مریم که کاتولیک ها شما به ندارم قصد اینک و ٧٦
روي بر کلیسا اگر کنم. گوشزد شما به را کوچکی اشتباه اینجا دهید اجازه ولی کنم
گفت:«اینک، و آمد مریم کنید. توجه خوب داد، رخ آنچه به پس است شده بنا مریم
او بفرمایید، دقت جمله این به می کردیم.» جستجو را تو گریه و اشک با من و پدرت
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گریه و اشک با من و گفت:«پدرت او خواند. نادرست را خود شهادت سخن همین با
می کردیم.» جستجو را تو گشته

امور در من باید که ندانسته اید گفت:«مگر پاسخ در او بود. کالم او بنگرید. کالم به ٧٧
همین جا مریم می کند. تصحیح و اصالح را اشتباه که بنگرید کالم به باشم؟» خود پدر
آبستن روح القدس از که بود کرده اعالم او کرد. خراب را خود شهادت کاهنان مقابل در
بی درنگ کالم که می کنید مالحظه است. او» «پدر یوسف که می گوید اینجا و بود شده
دوازده پسري پس از کاري چنین می دانید خوب حال، بود. کالم خود او دریافت؟ را آن
از و بود شده اعالم عصر آن براي که بود کالمی او بود. کلمه همان او برنمی آید. ساله
چیزهاي او بود. مسیح در می شود، بازشناخته آن طریق از خدا که خصیصه اي رو این

فرمود… او می کرد. تصحیح و اصالح را نادرست
می کنید؟ مالحظه هستیم.» موسی شاگردان ما گفتند:«خوب، آنها

من مورد در او می شناختید. مرا بودید، موسی شاگردان شما گفت:«اگر پاسخ در او ٧٨
کرد.» خواهد مبعوث من مثل نبی اي شما خداي گفت:«خداوند موسی است. نوشته

می شناختید.» مرا بودید، موسی شاگرد اگر
ندارند دوست مردم اما می کند. اصالح را عصر اشتباه همواره کالم کنید، مالحظه ٧٩

می شوند. دستاویز اشتباه آن به همچنان آنها باشند. داشته ایمان آن به
بود کرده اقرار روزي او بود، اشتباه در مادرش کرد. اصالح را خود مادر عیسی اما ٨٠
بود گفته و داده تغییر را خود شهادت اینجا و شده آبستن روح القدس از را فرزند آن که

یوسف… اگر-اگر حال عیسی. پدر بود، «پدرش» یوسف که
در باید پس می بود مشغول خود پدر امور در باید و بود یوسف پسر او چنانچه ٨١

می بود. نجاري کارگاه
تشّکل ها آن سرزنش مشغول هیکل در آنجا پس می بود خود پدر امور پی در او اما ٨٢
پسربچه اي از سخن اینجا می بود، خود پدر امور سرگرم او می کنید؟ مالحظه آیا شد.

باشم؟» خود پدر امور در من باید که ندانسته اید «مگر است. ساله دوازده
همان در کرده اید؟ دقت شد، تجربه شیطان دست به عیسی که زمانی به آیا ٨٣
کرده پایداري کالم در او که زیرا نمایاند را او الهی سرشت خصیصه اش تجربه هنگام

شد.» نوشته گفت:«چنین شیطان می کنید؟ مالحظه بود.
کرد. پایداري کالم در درست شد.» نوشته هم گفت:«چنین عیسی

سخنی به سلف»، زمان در «خدا می خوانیم. چنین اینجا ما سلف»، زمان در «خدا ٨٤
انبیایش به را خود رؤیا طریق «از بارها و بارها متعدد» اقسام «به کهن روزگاران در
محقق می کرد، اِخبار را امري هرگاه که بود این نبی مختص مشخصه ي بازشناسانید.»
همین روي از و بود. او با خدا می داد نشان که بود وي هویّت شناسه ي این می شد.
این می شود.» نازل انبیا بر خدا «کالم زیرا کند تفسیر را روزگار آن کالم داشت حق

بود. کرده اعالم پیش از خدا که بود نبی جوهره ي
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آنگاه شود واقع می کند اعالم هرآنچه و باشد نبی اي می گوید:«اگر مقدس کتاب ٨٥
من لیکن…کالم نهراسید او از نکنید، باور را او نشود، واقع چنانچه ولی بشنوید را او
این اوست. معرف امر همین اوست.» در من کالم پس شود واقع اگر اما نیست. او در

است. نبی یک مشخصه ي
ویژگی هاي می شد، خوانده نبی که انسانی با گفتن سخن با سلف زمان در خدا پس ٨٦
سلف زماِن در «خدا که می گوید مقدس کتاب حال می نمایاند. آدمی به را خود ماهیت

نمود.» تکلم ما پدران به انبیا وساطت به مختلف طریق هاي و متعدد اقسام به
شد. نوشته آنها دست به سراسر خدا کالم که می خوانیم پطرس دوم در همچنین ٨٧
بودند. نبی آنها کردند.» مکتوب را خدا کالم شده، مجذوب روح القدس به «مردمان
را آن الهام تحت درمی آوردند، نگارش به را آن هم آنها و می آمد فرود آنها بر کالم
را شده الهام کالم سپس شدند بازشناخته انبیا عنوان به نخست گام در می نوشتند.
آن در خدا همان این زیرا بودند برخوردار الهی مکاشفه ي تفسیر از آنها و نوشتند

بود. انسان
کیستی بود، او بازشناساننده ي که خصایصی با خود، به مختص شیوه ي همان با او و ٨٨
خدا خصیصه ي همان این بود، شده تأیید آنان رؤیاهاي می داد، نشان را خود هویّت و

بازمی شناساند. مردم به را خویشتن که بود آنها در
تنها نبّوت بود. همین ترتیبش و راه تنها شد، حاضر مسیح در که هنگامی خوب، ٨٩
را دنیا بود، مسیح در خدا و بود. خدا پري همان مسیح واقع به بود. کوچکی جنبه  ي
نمایاند را وي ماهیت و چیستی بازشناساند، را او خصایصش و می داد. آشتی خود با
اگر نیاورید. ایمان من به نمی آورم، جا به را خود پدر اعمال گفت:«اگر او رو این از و
شخصیت اگر نکنید. باور را ادعاهایم نیاورید، ایمان من به ندارم، را خود پدر شخصیت

نیاورید.» ایمان آن به عنوان هیچ به ندارم خود در را پدرم
دهد، تغییر را خود شخصیت نمی تواند خدا نمی کند. تغییر هرگز وي خصایص و ٩٠
نمی تواند دیگر چیز هر یا دهد تغییر را خود سرشت نمی تواند هم بّره یک همان طور
دارد، را خود اصلی سرشت چیز هر که زمانی تا حقیقت در دهد. تغییر را خود جوهره ي

درآورده اید. خود اصالت از را آن دهید، تغییر را چیزي شما چنانچه و است. اصیل
به و شست را خوك یک می توان بگیرید؛ نظر در را خوك یک مثال عنوان به ٩١
پیراهن و زد لب رژ خوك آن به می کنند، زن ها که آنچنان زد، الك ناخن هایش
لجن به سرراست کنید، رها را پیر ماده ي خوك آن سپس کرد. تنش بر زیبایی
چنانکه لیکن و اما همین. است، خوك زیرا چرا؟ می غلتد. آن در باز و بازمی گردد

توانست… نخواهید می دانید
نمی خواهد بّره نمی گذارد. لجن در هم را پایش حتی نمی کند. کاري چنین بّره یک ٩٢
چه می کنید؟ مالحظه آیا اوست. ذاتی خصوصیات از این باشد. داشته کاري هیچ آن با
نمی شود. لجن وارد نمی کند، چنین یقینًا او ولی کنید تنش بر لباس ها همان از بسا
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سرچشمه ي که خدا اینکه به توجه با پس است. مهم درون و باطن ندارد، اهمیتی ظاهر
است… زندگی

امري رؤیت به را شما دارم سعی خود توان تمام با ندهید. دست از را نکته این ٩٣
می کنید؟ دقت شماست. خاطر به شماست. نفع به این دوستان، دارید؟ دقت آیا برسانم.

رفتن براي دیگري جاي زیرا نیامده ام اینجا نیامده ام. اینجا به شدن دیده براي ٩٤
به خدا که خدمتی کردم حس بیایم. اینجا به باید کردم حس زیرا آمدم اینجا نبود.
برسانم جایی به را شما می کنم سعی و شود نمایانده اینجا مردم میان باید سپرده من
به خدا که دریابید تا کنید، پیدا بصیرت حاضر حال در خدا حضور کیفیت به نسبت تا
خویشتن و است کالم همواره او می باشد. خود وعده ي کالم همان او است. چگونه راستی
یک مشخص، دوره ي یک در بازمی شناساند. داده وعده   که مشخصه هایی طریق از را
آن شناسه هاي و خصوصیات سپس می کند ظهور شده، اِخبار کالم در که شخصیتی

است. شخص همان او که می دهد نشان شود، بلند باید که شخص
باید مردم باشد. بود، شده مقدر آنکه از جدا شخصیت عیسی نمی شد رو این از ٩٥
اینکه با شد، امور…گفته باشد. شگفتی مایه ي نباید آنها کوري پس می دیدند. را این
اشعیا رو همین  از نرسیدند، باورمندي به مردم باز رساند ظهور به بسیاري معجزات او
نمی توانند ولی دارند گوش ها و نمی توانند ببینند ولی دارند چشم ها گفت:«آنها چنین
سخن عصري هر در بلکه وي روزگار در تنها نه روزگاري، هر در دارید؟ دقت آیا بشنوند.»

نیست. دریافتنی مردم براي باز ولی می باشد متعدد» اقسام به سلف زمان در «خدا از
همان به همواره می باشند. خلل ناپذیر یکسره الهی صفات و خصایص که پیداست ٩٦
خلل پذیر روي به هیچ  الهی صفات و ویژگی ها که باشید داشته یاد به اینک است. سان
ذات به مربوط خلل این که بود خواهد مفهوم بدین شود ایجاد خللی چنانچه نیستند.
می گوید:«عیسی ٨:١٣ عبرانیان در مقدس کتاب راستا، همین در و می شود. الهی
است. تغییرناپذیر خدایی او بنابراین است.» همان ابداالباد تا و امروز دیروز، مسیح
و صفت همان که است گفتنی باشد، آغاز در خدا ویژگی و صفت از سخن چنانچه
کار به گذشته در خدا که شیوه اي هر است گفتنی پیداست. او در هم هنوز ویژگی
کار به را شیوه همان دیگر زمان هر در باز زده، کاري انجام به دست که هرگاه برده،
تغییر صفتش که بود خواهد مفهوم بدین نکند چنین اگر باشید داشته دقت برد. خواهد
نبوده. خدا به منتسب گذشته در که رساند خواهد ظهور به را چیزي صفاتش و کرده

کجا… شد نخواهیم متوجه ما پس می کنید؟ مالحظه آیا
جنگ مهیاي را خود ِکه دهد، نامعلوم صداي کرنا گفت:«اگر پولس چنانکه ٩٧
نواخته نشینی» «عقب  بانگ کرنا از اگر پس دهد.» نامعلوم صداي کرنا اگر می سازد؟
همانا شود، نواخته «حمله» بانگ کرنا از اگر بس. و کنیم نشینی عقب باید همانا شود،
خداست. کالم همان چیست؟ کرنا از منظور اینجا در اما بس. و کرد «حمله» باید
پافنگ» نشینی، عقب نشستن، رفتن، پیش «به از اعم باشد که هرچه هست، که هرچه

خداست. کرناي صداي این بازمی شناساند. را خدا هست، هرآنچه
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خواهد رخ مشخصی امر می گوید مقدس کتاب هرگاه نامعلوم؛ و نامشخص آواز اما و ٩٨
اینجا می شد.» مربوط دیگر روزگار به امر این بگوید:«خوب که می شود پیدا کسی داد،

نیست. مشخص شما تکلیف شرایطی چنین در است. نامعلوم صدایی از سخن دیگر
هیچ اینجا برخیزم.» باز و بدهم را خود زندگی که دارم قدرت گفت:«من عیسی ٩٩

ندارد. وجود نامعلومی صداي
چنین آید او که هنگامی و می آید موعود مسیح که گفت:«می دانیم زن آن ١٠٠

کرد.» خواهد بازگو ما براي را چیزهایی
نیست. نامعلومی و نامشخص صداي هیچ اینجا همانم.» گفت:«من پاسخ در او ١٠١

آمین. آري! همانم.» «من
خوردند.» را مّن بیابان در ما گفتند:«پدران مردم

زندگی نان آن هستم من گفت:«اما چنین باز مردند.» همه گفت:«ولی پاسخ در او ١٠٢
حیات درخت «من نیست. نامعلومی صداي هیچ آمد.» فرود آسمان از خدا جانب از که
یقینًا ندارد. وجود خصوص این در نامعلومی صداي هیچ هیچ، عدن.» باغ در هستم،
می داد انجام هرآنچه به او ندارد. وجود باره این در نامشخصی چیز هیچ ندارد. وجود

داشت. یقین
در را خدا ذات و خصایص نمی دهد. نامشخص و نامعلوم صداي مقدس کتاب ١٠٣

بازمی شناساند. خود صداي
نمی آورم جا به را خود پدر اعمال فرمود:«اگر ٣٧:١٠ یوحنا انجیل در عیسی ١٠٤
در را پدر خصایص آنها نیاورید. ایمان من به پس ندارم را خود پدر شخصیت آنچه…و

بازمی شناسانند.» من
بود.» خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه آغاز «در است کالم خود پدر زیرا ١٠٥

می شود. نمایانده عصر همان براي او وعده ي با خدا خصایص و
اگر و نمی شد. حاصل گشایشی بود، زیسته موسی عصر در عیسی چنانچه پس ١٠٦
بود، زیسته نوح روزگار در موسی اگر نمی شد. کارساز بود، زیسته او عصر در موسی
درباره ي نوح نمی شد. کارساز بود، زیسته موسی عصر در نوح اگر یا نمی شد تأثیرگذار
کالم در را او داد، انجام که اعمالی و مشخصه اش و می کرد نبّوت خود روزگار مسائل

کرد. عمل ترتیب همین به موسی بازشناسانید. خدا
کالم شناسه هاي راه از عصر، آن براي شده داده وعده کالم و آمد عیسی اینجا و ١٠٧

آمین. شد. بازشناسانیده مسیح عیسی در خداست، خود که خدا
صفت معرف واپسین، روزهاي در بازار و کوچه افراد بر روح القدس شدن افاضه ١٠٨
است. کالم همان است. الهی وعده ي یک این شد. مردم با مشارکت فضاي در الهی
مسئله این کردن پاك یاراي را هیچ کس داد. خواهد انجام را کار این که بود گفته خدا

کرد. خواهد چنین که گفت خدا نیست.
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همین ساخت، خواهد محقق کاست بی کم و را داده نوید که چیزي هر خدا پس ١٠٩
الهی من خصایص «اگر آقا. بله، بازمی شناساند. را او الهی خصایص امر همین بس. و

میاورید.» ایمان من ادعاهاي به مکنید، باور را آن نیست،
و فرمود:«مشخصه او آورد،» ایمان من به کنید:«هرکه توجه ١٢:١٤ یوحنا به حال ١١٠
خواهد نیز او می کنم من که را کارهایی آرد، ایمان من به هرکه داراست. را من ویژگی
را او خصایص بود، او در مسیح شناسه هاي که می سازد معلوم و محرز همین کرد.»

آمین. می ساخت. نمایان
است. گرفته هم صدایم اگرچه است، داده دست من به روحانی خوب حس اکنون ١١١
اینجا داد! نسبت آسمانی امر آن به خطایی هیچ نمی شود ببینید، باشکوه! چه آقا. بله،
نیز او می کنم من که را کارهایی آرد، ایمان من به «هرکه اوست! زندگی  از سخن
و می سازد آشکار را خصیصه و صفت امر همین باشید، داشته توجه کرد.» خواهد

می شناساند.
ایمان او او…به پس نمی شناساند،» مرا من خصیصه ي فرمود:«چنانچه همچنین او ١١٢
راه همین از که گفت راستا این در همچنین و اوست. در خدا از سخن میاورید،
نیست. وارد می کند، ادعا آنچه پس بازنمی شناساند را او چنانچه و می شود. بازشناختنی

بر را او بودن مسیح مسیح، مشخصه ي بازنشناساند، را خود مسیح اگر امروزه و ١١٣
باور را کالم باید پس بود کالم خدا…عیسی کالم به داشتن ایمان می سازد، محرز ما
سخنی حال این با و بدانیم مسیح به منتسب را خود گفتار، در می توانیم چگونه داشت.
با او شماست، در که خداست همان مسیح قدوس روح کنیم؟ انکار را مقدس کتاب از
ایمانداران همراه آیات مقدس:«این کتاب گفته ي به می کند. تأکید وعده هر بر «آمین»

می کنید؟ مالحظه می گوید:«آمین.» خدا روح بود.» خواهد
براي تنها این بود، دیگري روزگار براي این نمی گوید:«خیر، آنها از یک هیچ ١١٤

بس.» و بود شاگردان
سراسر در هرکه کنید. موعظه انجیل به را خالیق جمیع و بروید عالم تمام «در ١١٥
سخن ابد.» تا و امروز دیروز، «همان بود.» خواهد همراهش آیات این بیاورد، ایمان دنیا

است. شده بازشناخته خصیصه اي از
پدران به انبیا وساطت به سلف زماِن در «خدا ١:١ عبرانیان امروزه راستا همین در و ١١٦
خصیصه اي همان مالحظه ي با بازمی شناساند، را کرده رستاخیز مسیح نمود» تکلم ما
را خود سیاق و سبک هرگز خدا کردید؟ توجه آیا شد. دیده او در گذشته  در که

نمی دهد. تغییر
آن در نبی اي و می دید خوابی خواب بیننده اي هرگاه کهن، روزگار مقدس کتاب در ١١٧
داشتند. کار این براي دیگري روش مردم کند، راستی آزمایی را خواب که نبود سرزمین
سینه بند داشتند. مشخصه اي آنها می بردند، هیکل به را او می دید خواب شخصی هرگاه
می کرد. بازگو را خود خواب خواب بیننده آن و بود. آویزان در قائمه بر هارون اعظم کاهن
اوریم که مافوق الطبیعی روشنایی آن چنانچه می نمود، راست و زیبا چقدر اینکه از فارغ
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مقدس کتاب (خواننده ي نمی یافت بازتاب سنگ ها آن روي بر می شود، نامیده تمیم و
سرشت بود. زیبا چقدر نداشت اهمیتی نبود، پذیرفتنی آنگاه چیست) منظور می داند
را خویش خصایص فوق العاده، امري واسطه ي به باید الهی تشخص خدا، خارق العاده ي

آمین. است. معرفی کرده پیغام آن در را خود خدا که دهد نشان تا می ساخت آشکار
دیگر کهن روزگار تمیم و اوریم است. شبانگاهی جلسه ي همین در من سخن این ١١٨
وعده ي و الهی خصایص  شناسایی و تشخیص وسیله ي همچنان کالم اما نیست پیدا
وعده ي مالحظه ي با و همین جاست خدا مشخصه هاي است. کنونی روزگار با مرتبط

است. بازشناختنی می کنیم، زندگی آن در که عصري
«به کنید توجه سلف» زمان «در بود. که است همان خدا که می کند ثابت همین ١١٩
انبیا و شریعت «و نمود.» تکلم ما پدران با انبیا وساطت به مختلف طریق و متعدد اقسام
واپسین»، روزهاي در «اما کنید، دقت آسمان.» ملکوت پس آن از بود، یحیی زمان تا
زمان در «خدا بود. گفته که می گوید را چیز همان مسیح» عیسی پسرش طریق «از
این در نمود، تکلم ما پدران با انبیا وساطت به مختلف طریق و متعدد اقسام به سلف
عیسی پسرش طریق از (پدران) مردم «با می دهد انجام را کار همان واپسین» روزهاي
را خود می کند، زندگی ما در او و برخیزاند مرگ از را او خدا می کند.» تکلم مسیح
قلب نّیت هاي و افکار دهنده ي تمییز او می کند، اِخبار ما به امور از و بازمی شناساند
به و سلف زمان در «خدا است! همان ابداالباد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی است.
طریق از آخر روزهاي این در اما نمود تکلم ما پدران با انبیا وساطت به متعدد اقسام
کرد. تحریف را مقدس نگاشته هاي نمی توان می گوید.» سخن مسیح عیسی پسرش

است. درست سراسر
خود او کند. تفسیر را کالمش تا ندارد نیاز کسی به خدا گفتم، پیش تر چنانکه ١٢٠
حکم در امر همین و می شود واقع می گوید، چیزي هرگاه است. خویش کالم مفسر
معتقدم خوب، بگوید:«بسیار تا ندارد نیاز کسی به او می کنید؟ مالحظه آیا است. تفسیر

بازمی شناساند. را آن خویش تفسیر با خدا این.» یعنی این
پیداست چنانکه باشد، مربوط عصر آن به نظر مورد وعده ي که شرط این به البته و ١٢١
زندگی وسلی عصر روشنایی در نمی توانیم کنیم، زندگی لوتر عصر روشنایی با نمی توانیم
روشنایی آن در باید کنیم. زندگی اعصار آن از یک هر روشنایی در نمی توانیم کنیم،

کنیم. زندگی شده، داده وعده کنونی عصر براي که
کشتی یک می خواهیم ما می گفت:«خوب، و می رفت مصر به موسی کنید فرض ١٢٢
آمد.» خواهد باال نیل رود شد. خواهیم شناور سرزمین این روي بر ما بسازیم. بزرگ
نمی شود. یافت راستا این در وعده اي هیچ طومارها به مراجعه با می شد؟ چه آنگاه
هرآنچه زیرا بازشناسانید خدا نبی عنوان به را خود او می دانید چنانکه اما است. درست
داشت نیزه ها فرعون بود. خداوند کالم حامل او که دریافتند آنها سپس شد واقع گفت،
فرورفت دریا قعر به همه نیزه ها آن رسیدند، که دریا به بنابراین را. خدا کالم موسی ولی
او و بود خدا کالم حامل زیرا داد عبور خشکی روي بر دریا در را بنی اسرائیل موسی و

بود. روزگار آن براي شده متجلّی کالم موسی بود. عصر آن کالم خود
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بود. خویش روزگار براي شده متجلّی کالم ایلیا
خود او که است وعده هایی از سخن راستا همین در و است تجلّی یافته کالم مسیح ١٢٣
تا من زیرا دید خواهید مرا شما ولی نمی بیند مرا دیگر جهان زمانی اندك از «پس داد.
خواهید نیز شما را می کنم من که اعمالی شما. در حتی بود خواهم شما با عالم انقضاي
که است خدایی صفت این معناست؟ چه به این و داد. وعده را چیزها این مسیح کرد.»

می سازد. متجلّی و نمایان را خود کالم و سخن دیرین اعصار همه ي همچون
را نبی ایلیاي خداوند مهیب  و عظیم  روز رسیدن  از فرمود:«قبل  ٤ مالکی در او ١٢٤
برگردانید.» خواهد پدران  سوي  به را پسران  ایمان دوباره او و فرستاد خواهم  شما نزد

اوست. خود وعده ي این
هنگام بود، سدوم ایام در که فرمود:«همچنان چنین لوقا انجیل ١٧ باب در عیسی ١٢٥
مکشوف را خود انسان پسر که هنگامی بود، خواهد منوال همین بر انسان پسر بازگشت
به دنیا که زمانه اي در شود، برداشته مکاشفه از پرده که است هنگامی از سخن سازد.»
شناسه ي و مشخصه از سخن اینجا در چیست؟ امر آن ماهیت ولی ماند خواهد سدوم
صفات، با را خویشتن خدا اینک هم می باشد. تحقق حال در که است نگاشته اي
همیشگی ماهیت به که است صفاتی از سخن بازمی شناساند، خصایصش و شناسه ها

کند. صرف نظر آنها از خدا نیست ممکن پس می شود. مربوط الهی
خدا کنید، توجه چنانکه شناساند. را خود پسرش طریق از واپسین روزهاي در او ١٢٦
روش به هیچ عنوان او…خدا عنوان می گیرد…به کار به را خود همیشگی شیوه ي همان

نمی دهد. تغییر را خود
شدند. همکالم ابراهیم با سدوم روزگار در که کردیم صحبت مردي سه از ١٢٧

دریافت. وعده اش در را خدا او خداست. به باورمند مردي ابراهیم از سخن اینجا ١٢٨
او خود و بود، ساله پنج و شصت سارا همسرش داد، نوید ابراهیم به خدا که هنگامی
سارا از ابراهیم اینکه شد، خواهند فرزندي صاحب آنها که فرمود خدا ساله. پنج و هفتاد
که می کنم تصور ولی برسد نظر به خنده دار کمی بسا چه شد. خواهد فرزندي صاحب
قرار زیرا کرد آماده را دیگر چیزهاي و قنداق سنجاق هاي کوچک، جوراب هاي آن سارا

شوند. فرزندي صاحب بود
باشد:«عزیزم، پرسیده سارا از ابراهیم بسا چه نخست، روز هشت و بیست از پس ١٢٩

داري؟» حسی چه
تغییري.» «هیچ

داشت.» خواهیم را آن حال هر در خدا، بر «جالل
می دانی؟» کجا «از

فرمود.» چنین «خدا
داري؟» احساسی چه «عزیزم شد. سپري سال یک

تغییري.» «هیچ
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خداست.» سخن این زیرا شد. خواهیم فرزند صاحب «به هر روي
داري؟» احساسی چه «عزیزم گذشت. سال پنج

تغییري.» «هیچ
خداست.» سخن این شد. خواهیم فرزند آن صاحب صورت هر «در

و داشت باور را خدا بود. شده الهی وعده ي صاحب او چیست؟ برگردان این ١٣٠
این… بود. چسبیده خدا کالم نوید به می کرد؛ عمل خداوارانه

زردي رنگ نازنین کوچک جوراب هاي آن شد. سپري چنین باز سال پنج و بیست ١٣١
سالخورده مردي دیگر ابراهیم بود. داشته نگه را آنها همچنان سارا اما گرفتند خود به
تنورش ابراهیم و مرده سارا رحم گویی بود؛ افتاده فرم از قولی به و بود شده خمیده و

است! اسفناك غایت به آنها اوضاع راستی به نبود. بارور دیگر و بود سرد
چطوري؟» امت ها، پدر ابراهیم، می گفتند:«اي ابراهیم به ایماندارنما دوستان ١٣٢

شد.» خواهیم فرزند آن صاحب ما حال هر در هستم. خوب خدا، بر جالل «خوب، ١٣٣
می ستود را خدا استوارتر بلکه نکرد شک خدا وعده ي به بی ایمانی روي از هیچ او زیرا
یک بارز مشخصه ي این آمین. تواناست. گفته، هرآنچه انجام به خدا که داشت باور و

است. ایماندار
چطور؟ ابراهیم فرزندان ما مورد در می کنید؟ مالحظه آیا چطور؟ شما مورد در ١٣٤
معرف که مشخصه هایی آیا شده ایم، بازشناخته است وعده همان که خدا کالم با آیا
و آنجا و اینجا از اینکه یا داریم؟ ایمان الهی امر آن به که می دهند نشان هستند، ما
اکناف و اطراف به و می کنیم گمانه پردازي الهی امر آن درباره ي می پریم، پایین آن

بس. و می کنیم ایماندار نمایی صرفًا بلکه نیستیم مسیحی پس می پریم؟
جنبش آن از دیگر می مانیم، پایدار وعده آن در راستی به که هنگامی برعکس اما ١٣٥

است. ابراهیمی رویه این می مانیم! پایبند آن به نمی خوریم،
می گوید اینجا مقدس کتاب می رسند. راه از مرد سه دید او روزي می دانیم خوب ١٣٦
شدند. همسخن او با و آمدند مردان آن بود. شده نیمروز تقریبًا پس بود.» روز گرماي «در
شبانگاهی جلسه ي در می کنم فکر شدند. سدوم راهی آنها از نفر دو می دانیم چنا نکه

ماند. او با آنها از یکی کردم. سخنرانی باره این در
کنید. توجه کرد که کاري به ماند، ابراهیم با که مردي نامش…به که مرد این به ١٣٧
خود که داد نشان کار همین با و شناساند صفتی با را خود مرد سه آن از یکی

است. الوهیم
شما از هریک حال خدا…» آغاز مقدس:«در کتاب واژه ي نخستین همان الوهیم، ١٣٨
کار به اینجا در که خدا یعنی واژه این عبري برابر که می دانید خوب پژوهشگران
غنی، و بی نیاز قادرمطلق، و برتر «تواناي معنی به واژه این است، «الوهیم» همان رفته
تفسیر به نیازي ندارد، نیاز کسی یاري به سخنی به می باشد، قائم به ذات» و خوداستوار
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همه از جا، هر در حاضر بی نیاز، خداي همان او است. خویش مفسر خدا ندارد، کسی
خداست. او است. برتر تواناي آگاه،  چیز

پایداري خدا کالم در که پاتریارخ این ابراهیم، اینک و بود. حاضر آنجا خود او ١٣٩
بود، کرده پشت خیمه به شخص آن حالی که در و نگریست. شخص آن به بود، کرده

کجاست؟» ساره  فرمود:«زوجه ات  چنین
شماست.» سر پشت خیمه گفت:«در پاسخ در او

وعده که فرزندي آن تو و آمد خواهم تو دیدار به حیات  زمان  موافق  گفت:«البته  او ١٤٠
داشت.» خواهی را دادم

گفته ي می کرد، گفتگو ابراهیم با که آسمانی یار آن و خندید. سخن این به ساره و ١٤١
کرد. بازگو وي براي را بود سرش پشت خیمه در که ساره

اینکه از پس که می بینیم قسمت آن در ما و می خوانید. پیدایش در را این شما و ١٤٢
ابراهیم… شناسانید، را خود مرد آن

می گوید:«کالم چنین راستا این در ١٢ آیه ي ٤ باب عبرانیان معناست؟ چه به این ١٤٣
است.» قلب نّیت هاي و افکار ممیز است، لبه دو شمشیر از مقتدرتر و برنده تر خدا

نبی اي هیچ خودش از جدا که می دانست بود. انسان همان او که دریافت ابراهیم ١٤٤
و بود نبی ابراهیم و بود. آمده او نزد خود خداوند کالم بنابراین و نبود سرزمین آن در

بود. آمده فرود نبی بر خدا کالم اینجا
بود سال چهارصد می کند. صدق نیز دهنده تعمید یحیی مورد در مسئله همین ١٤٥

دارم… یاد به نبود. نبی اي هیچ که
کلیساي گرانقدر واعظ آن باشند، حاضر اینجا امشب عزیز داویس دکتر شاید ١٤٦
و بحث من با داشتند عادت ایشان دادند. تعمید ایمان در مرا که باپتیست میسیونري

دهی.» گوش من به باید نیستی. بیش کودکی هنوز تو می گفتند:«بیلی، کنند. گفتگو
می کنم.» گوش داویس برادر خوب، می دادم:«بسیار پاسخ من و

خود ولی می داد تعمید او بود. نگرفته تعمید یحیی می گفتند:«می دانی، ایشان ١٤٧
از مصداقی این دهد.» تعمید را او که نبود آن شایسته ي کس هیچ بود؛ نگرفته تعمید
من گفت: می گوید…یحیی و می رسد راه از عیسی اینجا «و است. باپتیست ناب الهیات
گفت:«بگذار پاسخ در عیسی و می آیی؟» من نزد تو و یابم تعمید تو از که دارم احتیاج
گفتند:«می دانی باز و واگذاشت،» را او سپس گفتند:«و ادامه در آقا آن شود.» چنین
باز آسمان ها آمد، بیرون آب از عیسی که هنگامی و داد. تعمید را یحیی عیسی آنگاه
گفت: صدایی رفت، او روي بر و آمد پایین که دید کبوتر یک هیئت در را خدا او و شد
نقض براي این خیر، اما خشنودم.» او در شدن ساکن از که من حبیب پسر است این

بود. اشتباه در او ولی نیست داویس دکتر
جسم کالم اگر پس می آید. فرود نبی بر همیشه کالم و بود نبی یحیی می دانید ١٤٨
مشخصه اش و می داد شهادت کالم بر او زیرا می رفت نبی نزد باید صورت هر در بود شده
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یحیی همین که آمد؟ پیش چه حال می آید، فرود کالم اینجا بازشناساند. چنین را او
نزد تو و یابم تعمید تو از که دارم احتیاج گفت:«من بی اختیار شد نزدیک عیسی به

می آیی؟» من
تا ماست) (بر است مناسب همچنین را ما که زیرا شود چنین گفت:«بگذار عیسی ١٤٩
بود قربانی همان عیسی بود. کالم او و بود نبی یحیی رسانیم.» کمال به را عدالت تمام
قربانی پیداست چنانکه و می شد آماده خود زمینی رسالت انجام براي حال آن در که
«باید می دانست را این زیرا داد تعمید را او یحیی و می شد. شسته تقدیم از پیش باید
رسانیم.» کمال به را عدالت تمام تا است مناسب همچنین را ما که زیرا شود چنین
او که نبود عیسی این داد. تعمید را او یحیی و می شد شسته تقدیم از پیش باید قربانی

شود.» چنین «بگذار داد. تعمید را عیسی یحیی داد. تعمید را
خداوند کالم بود. او نزد خداوند کالم و بود موضع آن در ابراهیم کنید، توجه ١٥٠
«ابراهیم» را او خدا شد. نازل خدا کالم آنجا اینک و بود. نبی او آمد. فرود او بر

ابرام. نه خواند
همسرش بود. ابراهیم دیگر اکنون و ابرام بود، ابرام نامش آن از پیش روز چند ١٥١
(ا-ب-ر-ا-ه-ي-م) س-ا-ر-ه. بلکه س-ا-ر-ا-ي نه بود «ساره» دیگر حال و بود ساراي

ابراهیم. ا-ب-ر-ا-ه-ي-م، بلکه ابرام نه
باشکوه! چه بازشناساند. را خود «ابراهیم!» گفتن با مرد آن و ١٥٢

گفت:«الوهیم.» ابراهیم
شد. محرز و مشخص دو هر شناسه ي بودند، هم با نبی و کالم ١٥٣

کجاست؟» ساره پرسید:«زوجه ات چنین الوهیم ١٥٤

داد. رخ معجزه آن و…سپس شماست.» سر پشت خیمه گفت:«در پاسخ در او ١٥٥
خواند. متعال» قادر قادرمطلق، «کافی، را او ابراهیم الوهیم!

که رساند انجام به را کارها همان که کرد اعالم خود زمینی حضور هنگام عیسی ١٥٦
می بود. او الهی صفت معرف امر همین و بود. داده انجام پیش تر الوهیم

پسر زمانی که در انسان، پسر آمدن هنگام آخر، روزهاي بود:«در گفته پیش تر و ١٥٧
از سخن بله، شد.» خواهد دیده باز سدوم فضاي همان گردد مکشوف و ظاهر انسان
نگاشته هاي گفته ي این است! خود مردم میان در برتر تواناي خداي همان الوهیم حضور

خویش! قوم میان در الوهیم است. مقدس
الوهیم، می دهد، تعمید روح القدس با را ما که می شود تمام سال چهل اینک هم ١٥٨

کلیسا… و خدا!
دعوت یک دعوت؛ یک و آیت یک دیگر، فراخوانی دید، نشانه اي ابراهیم که بنگرید ١٥٩
روي بر وعده پسر اینکه از پیش اما ماند. وعده پسر انتظار در چنین این نشانه؛ یک و
همان انسانی، جسم قالب در الوهیم همان دید را نشانه  آخرین او شود ظاهر صحنه

رسید. راه از وعده فرزند سپس خدا. با دیدار آخرین همان ظهور، آخرین
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مسیح عیسی همانا که هستند وعده پسر همان انتظار در هم ابراهیم ذّریت و ١٦٠
زبان ها، به گفتن سخن روح القدس، آمدن فرود کرده اند، رؤیت را نشانه ها مردم و باشد.
ذّریت جانب به الوهیم انسان، پسر ظهور و شدن مکشوف هنگام اما غیره. و الهی شفاي
داد، نشان عصر آن در که می نمایاند را چیزها همان و بازمی گردد ابراهیم ملوکانه ي

خداست. خصیصه ي این زیرا چرا؟ گذشته! همچون دقیقًا الوهیم، آمین،
نمی بیند مرا دیگر جهان زمانی اندك از «پس بود خدا خود مسیح چنانچه خوب، ١٦١
شما. در حتی بود خواهم شما با انتها تا فرجام، به تا من زیرا دید خواهید مرا شما ولی

کرد.» خواهید نیز شما را می کنم من که کارهایی
می شویم باورمند که هنگامی خوب، بسیار است. ١٧ باب لوقا در عیسی گفته ي این ١٦٢

داد. خواهد رخ باز بود، شده واقع آنچه ببینیم، چشم به را آخر روزهاي چنین و
بازشناساند، را خویشتن انبیا وساطت به سلف زمان در «خدا ١:١ عبرانیان اما و ١٦٣
همان دادن طریق از بازمی شناساند.» را مرگ از خود پسر رستاخیز آخر، روزهاي در

می رساند. را ٨:١٣ عبرانیان حقیقت درستی این کلیسا. به خود خصایص
پَرهاي از سخن دیگر اینجا کند. آنها از پَري نمی شود روي به هیچ  توصیف این با ١٦٤
آسمانی پرندگانی عقاب ها آن زیرا هستند خود جاي در محکم پَرها آن است. عقاب
عقاب ها خوراك پرندگان آن تألیف.]…به نوار-گروه روي بر خالی [فضاي هستند.

می دهند. را
پدران با انبیا وساطت به متعدد اقسام به سلف زمان در «خدا شدیم متوجه چنانکه ١٦٥
از وي برخاستن با و مسیح عیسی خود پسر طریق از آخر روزهاي در و نمود تکلم ما
یک هیچ نه عیسی همان است، حاضر ما میان اینجا سال هزار دو از پس او و مردگان.»

خدا! کرده ي رستاخیز پسر همان هللویاه، عیسی، خود انبیا، از
دریافت آیتی و می طلبند آیتی زناکار و شریر گفت:«نسل فرموده، عیسی روزي ١٦٦
کنونی زمان از منحرف تر و زناکارتر شریرتر، دنیا ِکی زناکار. و شریر نسل کرد.» خواهند

است؟ بوده
ماهی شکم در شبانه روز سه یونس که همچنان بود، یونس زمان در که «همان طور ١٦٧

بماند.» زمین شکم در روز شبانه  سه باید نیز انسان پسر ماند،
آیت نشانه اي؟ چگونه آیتی؟ چگونه می طلبید. آیتی زناکار» و شریر «نسل پس ١٦٨
هم است. زنده همچنان او داریم، را آیت آن سال هزار دو از پس امروز ما و رستاخیز.
طریق از را خود است همان ابد تا و امروز دیروز، که او ماست، میان در امشب اینک
را انجامش وعده ي که را کالمی آخر روزهاي این در و بازمی شناساند الهی شناسه هاي

آمین. می سازد. متجلّی داده،
داشت؟ خواهید ایمان آیت آن به شما آیا است پرسیدنی حال خداست. کالم این ١٦٩

باشید. داشته دقت بازمی شناساند؟ پسرش طریق از را خود او آخر روزهاي در اینکه
خداي است:«خداوند آمده ١٥:١٨ تثنیه در گفت. سخن موسی با گذشته در خدا ١٧٠
این است. کالم این کنید. توجه حال برخیزانید.» خواهد تو براي  من  مثل  نبی اي  تو
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آگاه آن از موسی بود ممکن چگونه نبود. موسی این بود. خدا همان که است کالم
آیا کرد. اعالم را این و گفت سخن موسی طریق از خدا اما بود. انسان که موسی باشد؟

خوب. بسیار دارید؟ ایمان آن به
کالم این صحت مشخصه هایش چگونه که بنگرید کنید، توجه عیسی به اکنون ١٧١
ماهیت مورد در موسی که مشخصه اي طریق از او کرد. چنین یقینًا بازشناساند. را وعده

کرد. هویّت احراز بود، کرده اعالم وي
رهبري از می خواهند مردم از بسیاري می شود دیده کنونی روزگار در چنانکه ١٧٢
دانشگاه التحصیل فارغ است. بهمانی و فالنی دکتر او «واي کنند. پیروي برجسته
ولی است.» دیگري معتبر مؤسسه ي التحصیل فارغ «او اینکه یا است.» هارتفورد
را خدا که است کالم این روي. هیچ به خیر. خیر، نیست. این خدا شناسایی نشان

می کنید؟ مالحظه بازمی شناساند.
از نبود. هم ربّی و استاد کاهن، یک نه بود، پژوهشگر یک نه عیسی دنیا دید از ١٧٣

بود. دگراندیش و مرتد یک دنیا نگاه
همان او که شد محرز همین روي از و می کرد تأیید را کالمش او طریق از خدا اما ١٧٤
آنچه با عیسی که شد مشخص همین از بود. معرفش و شناسه این است. عمانوئیل
کامًال می داد، انجام باید او که بود کرده اعالم موسی طریق از گذشته زمان هاي در خدا

داشت. همخوانی
به را آن دیگر شبی چنانکه بگیرید، نظر در را پطرس با مالقاتش هنگام اکنون ١٧٥
این چیست. نامش که گفت پطرس به دید را پطرس که هنگامی کشیدیم، تصویر
تو خداي بود:«خداوند گفته کالم زیرا نمایاند پطرس به را او مسیحایی، ادعاي نشانه ي

کرد.» خواهد مبعوث نبی اي
عیسی که جایی به او بود، شمعون زمان آن در آمد، آنجا به پطرس لحظه آن در و ١٧٦
امر همین هستی.» یونا پسر و نام شمعون گفت:«تو کرده، نگاه او به عیسی و آمد. بود،
موسی که بود کالمی همان او که داد نشان و بازشناساند را مسیح مشخصه ي و شناسه
داللت عیسی بودن موعود مسیح بر نشانه همین که دریافت پطرس بود. داده وعده
یاد نتنائیل…به براي واپسین. روزهاي براي شده مسح  بود» مسیح در «خدا می کند.

کرد. بازگو برایش را شمعون نام او که باشید داشته
«هنگامی گفت. را بود داده انجام که کاري همان نتنائیل به او کنید، دقت اینک ١٧٧

بود. موعود مسیح عنوان به او معرف همین دیدم.» را تو بودي درخت آن زیر  که
او هستی.» اسرائیل پادشاه تو هستی. خدا پسر گفت:«تو چنین هم نتنائیل ١٧٨
شده داده وعده کالم شناسانید. را خود شده ي داده وعده  کالم شناسه، همین با
مبعوث نبی اي تو خداي «خداوند مسیحاست. همان او که می ساخت نشان خاطر

کرد.» خواهد
همین و کرد گو باز را زن آن هویّت و گفت سخن چاه کنار در بی ادعا زن آن با او ١٧٩

هستید؟ متوجه آیا بود. وي بودن مسیحا مؤید امر
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کرده، معرفی را خود که بود کالم این اوست، الهی خصایص و طبع از سخن ١٨٠
خدا پس بود، خدا همان کالم که می داد نشان او به مربوط شناسه هاي بازمی شناساند.

کنید. توجه باشید. داشته دقت نکته این به حال می شناساند. را خود مسیح در که بود
براي شناساند. او به را خود چنین و کرد صدا نام به را پطرس پطرس، درباره ي ١٨١
را او زن آن کرد. معرفی را خود بود، داده انجام او که کاري کردن بازگو راه از نتنائیل
داده انجام چه او بود، ِکه او او…اینکه آنچه گفت. او به سرگذشتش از زیرا بازشناخت
اینجا در بازشناساند، را خود مسیحایی، مشخصه ي با چنین بود. چه وي ماهیت بود،

می شد. پیدا مسیحا در خصیصه عنوان به باید که است چیزهایی از سخن
چهارصد براي ما هستی. نبی تو که گفت:«می بینم بینوا زن آن بنگرید نیک چنانکه ١٨٢
در فرقه ها انواع و فراوان صداي و سر بی شمار، کلیساهاي نداشتیم. نبی اي هیچ سال
است. نشده پیدا ما میان در نبی اي هیچ که است سال چهارصد اما شد پیدا ما میان

شناساند.» بازخواهد را او همین بیاید، موعود مسیح که هنگامی می دانیم
هرگونه از عاري سخن این همانم.» می گویم، سخن تو با که گفت:«من پاسخ در او ١٨٣

بازشناساند. را خود همین با او همانم». «من است. ابهام
چگونه؟ بازشناخت. خدا کالم عنوان به را او می برد رنج خونریزي از که زنی ١٨٤
نگریسته پیرامون به او داد. انجام ایمان راه از او لمس از پس عیسی آنچه طریق از
با عیسی است. داده رخ چیزي می دانست عیسی کرد؟» لمس مرا کسی گفت:«چه

بازشناساند. مسیح عنوان به را خود کار همین
لمس را ردایش بتوانم تنها گفت:«اگر خود به داشت باور امر این به که بانو آن ١٨٥

شد.» خواهم خوب کنم،
لمس مرا کسی چه پرسید:«اینک و برگشت عیسی کرد، لمس اینکه محض به پس ١٨٦

وي… مسیحایی مشخصه ي اما شدند. مسئله این منکر همه و کرد؟»
پایان به که حالی در باشید. شده موضوع متوجه امیدوارم حاضر، عزیزان آمین! ١٨٧

بفرمایید. دقت می شویم، نزدیک بحث
حتی می کردند. لمس را او داشتند نفر صدها بسا چه کرد. لمس را او زن آن پس ١٨٨

می کنند.» لمس را تو همه مردم گفت:«خوب، او به سرزنش آمیز لحنی با پطرس
است این در تفاوت کرد.» لمس دیگر گونه اي به مرا کسی اما گفت:«بله، عیسی ١٨٩
لمس کرد. لمس مرا گفت:«کسی می کنید؟ مالحظه آیا کرد. لمس ایمان به بانو آن که
بیرون من از قّوتی شد. بیرون من از نیرویی کردم. حس ضعفی گویی بود. متفاوتی

اوست. خود این است.» رفته
نامتعادل مردي همچون می گفتند:«همچون، بی زبانی زبان به شاگردانش حتی و ١٩٠

می کنند.» لمس را تو همه مردم اینک خوب می گویی. سخن
جمعیت به و برگشته داد. نشان را خود هویّت آنجا چگونه که کنید دقت اکنون، ١٩١
نمی توانست دیگر بانو آن شرایطی چنین در کرد. ردیابی را بانو آن درست انداخت. نگاه
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که:«ایمانش گفت و کرد بازگو برایش را او شرایط عیسی کند. پنهان را خود آن از بیش
است.» داده شفا را او

و افکار ممیز که:«کالم برد پی است آمده ١٢:٤ عبرانیان در که آنچه به بانو آن و ١٩٢
میان و شد جسم خدا «کلمه ي عنوان به را او شناسه اش، همان بود.» قلبش نّیت هاي

آمین. بازشناساند. شد» ساکن ما
مسیح عیسی همان بازمی شناساند، را عیسی امر همین نیز امشب که معتقدم ١٩٣
امروز دیروز، که مسیح عیسی آن می کند، زندگی ما میان در امشب که کرده رستاخیز
هم امروزه می گوید، درستی به ٨:١٣ عبرانیان چنانکه اینک است. همان ابداالباد تا و

بود. خواهد او معرف ترتیب و شیوه همان به روزگار، آن همچون خصیصه، همان
عیسی بگیرید. نظر در را دیگران و کلیوپاس رستاخیز، از پس فضاي در دارد جا ١٩٤
خود بود، داده انجام شدن مصلوب از پیش که شیوه اي همان به نان، کردن پاره با
همان به پیش تر زیرا بازشناساند را او خصیصه ي همان امر آنها…این و بازشناساند. را

بود. داده انجام را کار این شکل
شیوه اي همان به درست بازنمی شناساند؟ را خود مگر بود، اینجا امشب او اگر حال ١٩٥
این بود. خواهد همان باز ابد تا هم و است همان امروز هم او زیرا برد کار به دیروز که
چنین هست…» اکنون ١٥«او ٤…١٤و عبرانیان است. هویّت ابراز راه و شناسه همان
او پس بشود.» ما ضعف هاي همدرد می تواند که ماست کهنه ي رئیس است:«او آمده
تدفینش، از پس مرگش، از پس رستاخیزش، از پس ماست. کهنه ي رئیس اینک هم
کاهن همان ابد تا و دیروز امروز، هم باز او آمین، صعودش، از پس رستاخیزش، از پس
باورمند مرد و زن هر براي آمین. بشود. ما ضعف هاي همدرد می تواند که است اعظمی

ابد. تا و امروز دیروز، ماست، اعظم کاهن او است. جایگاه همان در اینک
[جماعت دارید؟ باور را سخن این آیا است. زنده همیشه براي عیسی ١٩٦
سان همان به را او پی در پی خصایصش تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
می کرد. زندگی زمین روي بر که هنگام همان بود، او که ترتیب همان به بازمی شناساند،
است. زنده و حاضر باز روح القدس هیئت در مسیح عیسی هم شبانگاهی جلسه ي این در
خصایص همان همیشه، همچون درست و است زنده همواره او است. زنده همچنان او

دارد. را خود
به متعدد اقسام به سلف زمان در «خدا که شکرگزارم مسئله این بابت امشب ١٩٧

مسیح.» عیسی پسرش طریق از آخر روزهاي این در و نمود تکلم پدران با انبیا وساطت
شما حضور از است. کشیده درازا به چنین سخنرانی که نبودم متوجه خوب، ١٩٨

می رسانم. پایان به را تنها…بحث من می خواهم. پوزش گرامیان
کنیم. دعا اتفاق به

سخن بسیار من-من…شاید خداوندا، مهربان! و بزرگ خداي اي آسمانی، پدر اي ١٩٩
بابت نمی توانم خداوندا اما ببخشی. مرا کردم چنین اگر که می کنم دعا خدایا گفتم.

کردم. بازگو را گفته اي کالمت در اینجا تو که آنچه تنها کنم. بخشش طلب گفتم آنچه
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حاضران از هریک توست جانب از که کلمه دو یا یک با تنها امشب که باشد اکنون ٢٠٠
هستی، ما کهنه ي رئیس همچنان تو که امر این رؤیت برکت به کنند. رؤیت را آن
امري با رو پیش دقایق این در می کنم، دعا خداوندا یافت. خواهند شفا عزیز بیماران
کردم، اعالم کالم پایه ي بر که هرآنچه باشد سازي. زنده را پیغام این دوباره ملموس
هستی همان ابد تا و امروز دیروز، تو اینکه باشد، ما میان در تو حضور معرف امشب

آمین. می طلبیم. مسیح عیسی نام در را این زیرا
تحمل آیا ولی گذشته ام شده بینی پیش زمان از کمی اینکه با ما، لحظه. یک ٢٠١
موافقید، اگر شود؟ تشکیل دعا کوچک صف یک دقیقه بیست تا پانزده براي که می کنید
را شما بودم داده قول سپاسگزارم. خوب، بسیار بگویید:«ما…» کنید، بلند را خود دست
چهل و نُه ساعت االن است، حوش و حول همین اکنون کنم. مرخص نیم و نُه ساعت

کرد. خواهم شروع بی درنگ دهید، زمان دقیقه ده کمابیش پس است. دقیقه
می گوید:«اُ»- [برادري است؟ شده داده شما به دعایی کارت هاي چه امروز ببینیم ٢٠٢
می کنم [«فکر یک؟ شماره ي یک، کردیم، شروع شماره اي چه از شب آن اُ. تألیف.] گروه

خوب. بله، بود.»] یک شماره ي
را بود گفته آنچه و می کردم گوش آن به تنها…روح القدس…امروز دیشب ما پس ٢٠٣
همین من براي آن انجام راه تنها من…روح القدس؛ فرانسوي، نام شماري می کردم. تکرار

ببینم. و کنم صبر که است
و تفسیر شود. ترجمه و برگردان باید می بینید رؤیایی که هنگامی کنید، توجه ٢٠٤
پشم معنی به بسا چه می بینید، گوسفندي هرگاه مثال عنوان به رؤیا، یک شود. تعبیر
آن و می کنید، توجه باشید، داشته را آن برگردان همچنین باید کنید، مالحظه باشد.

کنید. ترجمه و برگردان را رؤیا
کنم، تلفظ خوبی به را فرانسوي نام هاي آن نمی توانستم که شدم متوجه دیشب و ٢٠٥

می کردم. هجی را آن باید
می کرد، هجی را مردم نام او همه، و کافران خویخوي ها، میان در آنجا آفریقا، در ٢٠٦
وقتی می کرد. هجی خودشان زبان به را مردم نام می کرد، بازگو برایشان را مردم هویّت
را زبان ها همه ي خدا کنید توجه اما بردند. پی آن به خود آنها شد، هجی آنها نام

است. ابدي خداي او می داند.
را همین اُ، حرف اُ. حرف از صد، تا کنیم شروع پنج و هفتاد از امشب بگوییم ٢٠٧
خوب. بسیار بله. اُ. حرف اُ، حرف تألیف.] اُ.»-گروه می گوید:«بله. من…[برادري گفتند؟
پنج، و هفتاد اُ، دعاي کارت اُ. حرف از ببینیم؟ دارد، را پنج و هفتاد کارت کسی چه
تشریف اینجا خوب. بسیار اُ. حرف از دارد. را آن هرکه برید، باال را خود دست بفرمایید
تشریف اینجا لطفًا صد، پنج، و نود نود، پنج، و هشتاد هشتاد، پنج، و هفتاد بیاورید.
فرصت زیرا نکنید درنگ سمت، آن در درست صفی است، همین خوب، بسیار بیاورید.

کرد. خواهید را کار همین دارم اطمینان نداریم.
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کنید. نگاه خود کناري شخص دعاي کارت به کنید. نگاه خود دعاي کارت هاي به ٢٠٨
تنها دارد، اُ کارت کسی اگر برسانید. دعا صف تا را او است، معلول عزیزي چه…چنانچه

و… هفتاد اُ، حرف

بالکن، در هستید، که هرجا دهید. تشکیل دعا صف آنجا لطفًا صد، تا پنج و هفتاد ٢٠٩
چنین این شوید، دعا صف وارد زودتر چه هر و آورده تشریف پایین لطفًا دیگر، هرجاي

می رود. دست از کمتري زمان

جمله این گفتن با مایلید آیا ندارید، دعا کارت که حاضران شما مابقی اکنون ٢١٠
پس کنید؟ بلند را خود دست دارم.» ایمان اما ندارم دعا کارت برانهام، که:«برادر

کنید. بلند را خود دستان

«او بگویم. شما به اعظم کاهن آن از می خواهم که باشید داشته یاد به اینک ٢١١
است، یهوه-یري او شود.» ما ضعف هاي همدرد می تواند که است کهنه اي رئیس
شفا را دردهایت تمام که «خداوندي است یهوه-رافا او ساخت.» مهیا قربانی «خداوند
یهوه-منّسی او تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ باورش آیا می دهد.»
دارند باور نفر چند خوب، است. همان باز و همچنان او ما، آرامی سپر، جوشن، است.
او قطعًا، [«آمین.»] می شود؟ اطالق عیسی به همه یهوه رهایی بخش نام هاي این که
اینها تمام باید او پس هستند جدایی ناپذیر آنها که او…چرا او-اگر اگر باشد. چنین باید
است…او یهوه-یري او اگر است. یهوه-رافا او است، یهوه-یري همان هنوز او و باشد.
که است یهوه-رافا او ساخت.» مهیا رستگاري جهت به قربانی «خداوند است یهوه-یري

بس. و دارد الهی منشاء تنها شفا آمین. می دهد.» شفا را ما دردهاي «تمام

ببینم نداشتم فرصت می باشند، دعا صف تشکیل حال در عزیزان خوب، بسیار ٢١٢
نمی شناسم، را آنها که می دانند که عزیزانی همه ي اینک اما هستند. چه و ِکه آنها که
نمی شناسید مرا شما برانهام برادر دارم. نیاز خدا بگویند:«به برافراشته، را خود دست

می کنم.» بلند را خود دست تنها پس دارم. نیاز خدا به من ولی

هرگاه خوب باشید. ساکت و مراقب ببینید، کنید، تحمل چند دقایقی براي اکنون ٢١٣
را خدا شما بگوید، سخنی خدا که…اگر نیست این منظورم باشید» «ساکت می گویم
جا به «جا می  دانید خود که است این منظورم است. پرستش این کرد، خواهید تمجید
آرام بسیار روح القدس و می کنید؟ دقت آیا می رساند. را بی احترامی برخاستن» شدن،
او می آید، پیش وضعیتی چنین هرگاه بفرمایید، دقت دارید؟ توجه آیا آرام. بسیار است،

کرد! خواهید گوش شما ولی کنم. تالش باز باید من و می کند ترك مرا

را تو که برسان جایی به را «مردم بود؟ چه الهی نخست وعده ي دارید یاد به هیچ ٢١٤
نخواهد ایستادگی یاراي تو دعاي برابر در چیز هیچ آنگاه باش بی ریا و کنند باور یقین به
و است. درست تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ یاد به را آن داشت.»

خداست. این شد. نخواهد هم زایل و باشد شده زایل که ندیده ام حال به آن…تا
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بیشتر که کرد خواهم عمل ترتیبی به و می رویم دعا صف سراغ بی درنگ اکنون ٢١٥
نشده اید، فراخوانی دعا کارت داشتن وجود با که عزیزانی شما اما ببرند. فیض حاضران

خوب. بسیار رسید. خواهیم هم شما به دارید، نگه را خود کارت
باشید. داشته یاد به ندارید، اختیار در دعا کارت که محترمی حضار شما اکنون و ٢١٦
که باشید داشته یاد به تنها ندارید، یا دارید دعا کارت که حاضر عزیزان شما همه ي
که کهنه اي «رئیس است شده توصیف چنین ٤ باب عبرانیان در که است همان او
که کنید است…دقت همچنان او که کنید توجه شود.» ما ضعف هاي همدرد می تواند
سدوم روزگار در که ترتیبی همان به درست نمایاند، خویش قوم میان در را خود یهوه

خوب. بسیار بود. کرده عمل
یاد به و آورید. جا به را احترام نهایت اینک کنیم، دعا اکنون آقا. خوب، بسیار ٢١٧
است. کارسازتر دیگران گفته هاي همه ي از خدا جانب از سخنی تک که باشید داشته
آقا هستید، غریبه او…برایم گمانم به و نمی شناسم. را ایشان اینجا، آقا این اکنون،
ولی نیستید. آشنا من براي شما تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [برادر است؟ چنین آیا
به می شویم، حاضر خدا پیشگاه در دو هر ما روزي اینکه است روشن ما براي نکته اي
نخستین تنها این پس دید. خواهیم برین سراي آن در را یکدیگر باز انسان، عنوان

ماست. دیدار
دیگري مسئله ي بسا چه نمی دانم؛ هستید، بیمار و شده اید حاضر اینجا اگر اینک ٢١٨
خدا! بر «جالل بگویم و کنم بسنده شما بر دستگذاري به کنید فرض می بییند. باشد،
اما باشید. داشته ایمان آن به بسا چه بود. خواهد خوب همین یافته اید.» شفا بروید،
فرق دیگر اکنون بود؟ خواهد چطور کند، بازگو شما براي را مشکل ماهیت خدا اگر
چنانکه اوست. الهی صفت بازشناساننده  ي و معرف امر همین که می دانید شما می کند،
از نیستم. بیش انسانی من نیست. من مشخصه ي از سخن دیگر اینجا بفرمایید، دقت
نمی شناسم.» را که:«شما می کنم بسنده سخن همین گفتن به نمی دانم. چیزي آقا این
مسیح عیسی صفت امر همین داشت؟ خواهد نتیجه اي چه این اما نمی شناسد. مرا او
این که باشید آگاه بازمی شناساند. را است همان ابد تا و امروز و دیروز آنکه عنوان به
دست نمی شناسم. را آقا این زیرا باشد من خوِد نمی تواند باشد، من از نمی تواند امر
ایشان نمی شناسم. را ایشان می کنید؟ دقت آیا خدا. کالم هم این برمی افرازم، را خود

مسیح… عیسی خصایص از اما نمی شناسند. مرا هم
عیسی، می گفتند:«خداوند بیمار آقاي این و بوده، حاضر اینجا راسًا عیسی چنانچه ٢١٩
درست آیا کرده ام.» را کار این پیش از «من می گفت؟ چه او به عیسی ده.» شفا مرا

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟
می توانیم که رهایی هر یافتیم.» شفا زخم هایش از ما و شد مجروح ما خاطر به «او ٢٢٠
می آید میان به ایمان پس آن از آمد. دست به یکسره جلجتا در باشیم بهره مند آن از
می گویند:«آمین.»- [جماعت است؟ درست آیا کنیم. باور را فرجام یافته کار آن که باشد

خوب. بسیار تألیف.] گروه
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گفته ام…بر سخن او کالم از من و است زنده راستی به عیسی اگر حال حال، ٢٢١
در که هنگامی بیاورید. ایمان سخنش به ایمان، و سادگی به بازگشت با که شماست
قلب راز از که بود خواهد تو همراه فرمود:«این چنین من به کرد، مالقات مرا شب آن
نکردند، باور را دست گرفتن نشانه ي یعنی نشانه نخستین مردم اگر شوي. آگاه افراد
آنگاه نکنند باور را آن «چنانچه می کنید؟ مالحظه آیا کرد.» خواهند باور را یکی این

کرد.» خواهد نفرین را زمین خون
نکنند، باور را نشانه دو آن گفت:«اگر شد. موسی روزگار در که همان طور درست ٢٢٢

شد.» خواهد خون که بریز آب زمین «بر دارید دقت بریز.» آب زمین بر
ببرم، پی شما مشکل به بتوانم اگر می کنم عنوان روشنگري محض اینک هم ٢٢٣
پاسخ [برادر مگرنه؟ شد، خواهد ایمانتان استواري و شما خشنودي مایه ي این
باشد شخصی همان خصیصه ي باید این که می دانید تألیف.] می دهد:«قطعًا.»-گروه

مسیح. عیسی یعنی گفته ام، سخن او از که
گرفته قرار سایه اي زیر می کرد. حرکت می کردم، نگاه او به که لحظه اي از آقا، این ٢٢٤
آستانه ي در نیست. ساخته آقا این به کمک براي پزشک دست از کاري هیچ است.
بوده. پروستات عمل گذاشته، سر پشت جراحی عمل یک است. همین طور است. مرگ
را خود دست لطفًا است، چنین اگر است. فراگرفته را جا همه سرطان است. سرطان
هللویاه!»- هللویاه! می گوید:«هللویاه! [برادر دهد. شفایش می تواند خدا تنها کنید. بلند
از را خود دیو این بسا چه بگویم. شما به مطلبی می خواهم بنگرید آقا اما تألیف.] گروه
این به آیا سازد. پنهان خدا از را خود نمی تواند ولی باشد کرده پنهان پزشک چاقوي
دعا مسیح عیسی نام در پس اوه!»] [«اوه! دارید؟ ایمان امر این به آیا دارید؟ ایمان امر
نیست، چیزي بماند. زنده آقا این که باشد کند، رها را او چیزي چنین باشد می کنم،

خوب. بود. ضعف لحظه اي تنها
عنوان به حال خانم. و آقا یک دیدار می باشیم، بیگانه هم به نسبت من و شما ٢٢٥
نشناسید؛ مرا خانم یک عنوان به نیز شما بسا چه و نمی شناسم. را شما آقا یک
را یکدیگر ولی بیشتر. نه و حد همین در یا دیده اید مرا عکس و می دانید مرا نام
نیستیم. آگاه یکدیگر مشخصه هاي از ماست، از هریک شخصیت منظور نمی شناسیم.
وعده امروز براي کالم و است کالم همان او اینکه می شناسیم را مسیح مشخصه ي اما
وي، الهی خصایص اینک هم پس شنیده اید. باره این در مرا سخنرانی است. شده داده
می دانید. را این نمی شناسم. را شما نیستم. او معرف من واقع در بازمی شناساند. را او
مالحظه آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می دانند؟ را این عزیزان آیا

هستم. شما برادر تنها انسانم. من-خود می کنید؟
چرایی یا دلتان مسئلت یا شما ناراحتی یا مشکل بسا چه چاه، کنار زن آن مانند ٢٢٦
از کند. قضاوت امر این بر خود خدا که باشد شود. بازگو برایتان اینجا در شما حضور
می گوید:«بله.»- [«خواهر است؟ چنین آیا است، درست می برید. رنج خونی کم نوعی

تألیف.] گروه
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است. من حدس این که می کند گمان کسی می کنم، برخورد مانعی با پیوسته ٢٢٧

می آید. کسی جانب از فکري چنین که می کنم حس گاهی از هر خیر. نزدم. حدس
بدبین شخص دو دستکم که آگاهم دارید. نگه پنهان را خود افکار نمی توانید دیگر پس
که باشید داشته یاد به حال پس می کنید؟ مالحظه آیا دارند. حضور جمع همین در
بکشید. دست فکري چنین از پس می تواند، خدا بگویم. هم را شما نام می توانم همچنین

دهم. نشان شما به چیزي بگذارید
گفت چه شما به خدا نمی دانم بنگرید. من به کنید. نگاه اینجا به بفرمایید خانم ٢٢٨
است. شده بازشناخته که است الهی خصیصه ي همان این و می شناسم. را او ماهیت اما

آب. خون، است، خونی کم نوعی بله،
این که می کنند فکر هم هنوز آنها ببینید پیداست. چیزي اینجا حال خوب ٢٢٩
همین جاست. می کنید، دعا برایش که دارید کودکی شما است. گمان و حدس تنها
است. گلویش ناحیه ي در مشکل است. درست تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خواهر
[«بله.»] نیست؟ چنین مگر می شود. جراحی زودي به نباتی. زندگی لوزه ها، [«بله.»]
نکنید. شک [«بله.»] باشید. داشته ایمان و بگذارید رویش بر و بگیرید را دستمال این

باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با اکنون نیست. نیازي جراحی به
چیزي از شما که است این مشکل دارند، حضور اینجا که خانمی شما. بر درود ٢٣٠
آري. بلی، شود. سرطان به تبدیل مادرزادي لکه اي که می ترسید می باشید. بیمناك 
خود قلب تمام با و بروید تنها شد. نخواهد چنین باشید، داشته ایمان و بروید اینک

او! خود بلکه من نه اوست، خصایص از سخن اینجا باشید. داشته ایمان
همگان باید امر همین تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ باور حال ٢٣١

[«آمین!»] دهد. سوق ایمان به را
می شناسد. را شما خدا هستم. بیگانه شما به نسبت نمی شناسم. را شما من خوب ٢٣٢
مرا می دانید چنانچه و نمی شناسم را شما که می دانید دارید…؟…خود باور آیا
نمی تواند می گوید، سخن اکنون که روحی این که دارید باور آیا پس نمی شناسید،
تجلّی از سخن ولی نمی شناسم. را شما انسان، یک عنوان به من زیرا باشد؟ من روح
است لبه دو شمشیر از برنده تر که کالمی همان است، موعود کالم شناسه هاي از یکی

می دهد. تشخیص را قلب نّیت هاي و افکار و
رحم سرطان بودید، شده رحم ناحیه در زنانه ناراحتی دچار هستید. بیمار سخت ٢٣٣
رادیوم با درمانی پرتو همانا که رفتید درمانی روش یک سراغ به و بود. فراگرفته را شما
خدا چنانچه و فراگرفت. را شما بدن سراسر سرطان که بوده این نتیجه اش تنها و بود
خدا که دارید باور اینک آیا دارد. واقعیت این رفت. خواهید دنیا از ندهد، شفا را شما
خداي که باشد تألیف.] می دهد:«بله.»-گروه پاسخ [خواهر داد؟ خواهد شفا را شما
بسا چه [«اوه!»] کند. سرکوب را است مانده پنهان دکترها دید از که دیوي آسمان
هم خواهر، نه. روح القدس از ولی باشد مانده پنهان رادیوم با پرتودرمانی تیررس از او
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بلکه ندهید، راه خود به شک روي هیچ به باشید. داشته ایمان خدا به بروید، اینک
باشید. داشته ایمان

[برادر کند؟ خوب را شما و دهد شفا را آسم این است قادر خدا که دارید ایمان آیا ٢٣٤
دهید، ادامه خود راه به پس دارید؟ ایمان این به تألیف.] می دهد:«بله.»-گروه پاسخ

است.» شده برطرف من آسم دارم ایمان سپاسگزارم. بگویید:«خداوندا، و نمایید شادي
به دست اعصاب مشکل با که است درازي زمان هستید. عصبی فردي شما. بر درود ٢٣٥
شما و دارید. معده ناراحتی و شده اید معده زخم گرفتار خاطر همین به هستید. گریبان
انجام را می گویم شما به آنچه آیا کنید؟ میل را خود شام دارید دوست می خواهید…آیا

عیسی. خداوند نام در کنید، جان نوش غذا بروید، بفرمایید پس داد؟ خواهید
تألیف.] می دهد:«بله.»-گروه پاسخ [خواهر دارید؟ ایمان خود قلب تمام با آیا ٢٣٦
خادم که دارید ایمان آیا هستید. سیرت نیک بسیار جوان، خانمی پیداست چنانکه
یابد… نمود همین جا می تواند او الهی شناسه ي که دارید ایمان [«آمین.»] هستم؟ خدا
شما می آورم، جا به من که «اعمالی است، حاضر عصر وعده ي و کالم خود از سخن
داده انجام را کار این پیش تر او دهم. شفا نمی توانم من [«آمین.»] کرد»؟ خواهید نیز
مشکل می تواند او می دهد، نشان را خود الهی، خصیصه ي همین تجلّی با او ولی است،
دارید ایمان آیا آقا.»] [«بله، زنانه. مشکل دارید، زنانه ناراحتی شما و کند. بازگو را شما
از دیگر دهید، ادامه خود راه به آمین.»] [«بله. می دهد؟ شفا را آن اینک هم خدا که

باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با برد. نخواهید رنج مشکل آن
تألیف.] آقا.»-گروه می گوید:«بله، [خواهر هستم؟ خدا خادم که دارید ایمان آیا ٢٣٧
همان این که داشت خواهید ایمان نماید، بازگو من براي را شما مشکل خدا چنانچه
نیست. دیگر می برید. رنج پشت ناحیه ي در مشکلی از است؟ مسیح عیسی خصیصه ي

باشید. داشته ایمان باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با بروید،
داشته ایمان خود قلب تمام با دارید. معده ناراحتی نیز شما بیاورید. تشریف خانم، ٢٣٨
مسیح عیسی کنید. فراموش را ناراحتی نمایید. میل را خود غذاي بروید بفرمایید و

کرد. خوب را شما
که دارید باور آیا هستید. دیابتی شماست. خون در شما مشکل بیاورید. تشریف ٢٣٩
ادامه خود راه به داد؟ خواهد شفا بیماري آن از را شما و کرد خواهد خوب را شما خدا
تمام با بفرمایید، می کند. خوب را شما سپاسگزارم.» عیسی، بگویید:«خداوند و دهید

باشید. داشته ایمان خود قلب
شما و داد خواهد شفا را شما کمر خدا که دارید ایمان شما، کمر جلو. بفرمایید ٢٤٠
عیسی، بگویید:«خداوند و نمایید شادي دهید، ادامه خود راه به کرد؟ خواهد خوب را

سپاسگزارم.»
و داده ادامه خود سلوك به تنها می برید. رنج کمر ناحیه ي در مشکلی از نیز شما ٢٤١
باشید. داشته ایمان آن به خود قلب تمام با یافته ام.» شفا سپاسگزارم. بگویید:«خداوندا،
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خود قلب تمام با اکنون می گویید؟ چه باره این در دارید. کمر ناراحتی نیز شما ٢٤٢
که باشید داشته ایمان شد. خواهید خوب و دهید ادامه خود راه به و باشید داشته ایمان
است.» ممکن چیز همه باشی، داشته ایمان «اگر می کند. خوب را شما مسیح عیسی

خوب. بسیار
بگذارم، دست دختربچه آن روي بر و شوید رد تنها و نگویم شما به چیزي چنانچه ٢٤٣
ایمان آیا می بینند. را مشکل مردم یافت؟ خواهد شفا شرایطی چنین در که دارید ایمان
نهیب را دیو این مسیح عیسی نام در بیاورید. تشریف اینجا یافت؟ خواهد شفا که دارید
عنوان هیچ به نکنید، شک آمین. دهد. شفا را دختربچه این خدا نیروي که باشد می زنم.

باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با شد. خواهد خوب او و ندهید راه خود به شک
رفت. خواهید راه بغل زیر عصاي با آرتروز خاطر به روزي ندهد شفا را شما خدا اگر ٢٤٤
بگویید:«خداوندا، و رفته پس می دهد؟ شفا را شما آرتروز خدا که دارید ایمان آیا اما

خوب. بسیار کرد.» خواهی خوب مرا تو و دارم ایمان تو به سپاسگزارم.
عصبی شدت به شما شماست. سن خاطر به واقع در بیاورید. تشریف اکنون ٢٤٥
عصبی شدت به دیگر، چیز هر و کار هنگام می شوید. عصبی بسیار عصر در هستید.
و بروید پیش نمی دهد. آزار را شما دیگر مشکل این دارید؟ ایمان اکنون آیا می شوید.

سپاسگزارم.» عیسی، بگویید:«خداوند
[برادر می دهد؟ شفا را قلبی بیماري هاي خدا که دارید باور آیا بیاورید. تشریف آقا، ٢٤٦
دهید ادامه حرکت به کرد؟ خواهد خوب را شما قلب تألیف.] می دهد:«بله.»-گروه پاسخ

دارم.» ایمان خود قلب تمام با سپاسگزارم. بگویید:«خداوندا، و
خود قلب تمام با آقا، برمی گرداند. را تندرستی هم و می کند خوب را سل هم خدا ٢٤٧
است. خوب تألیف.] دارم.»-گروه ایمان آن می دهد:«به پاسخ [برادر دارید؟ ایمان این به

سپاسگزارم.» عیسی، بگویید:«خداوند و کنید شادي و دهید ادامه خود راه به
حضار شما از برخی چطور؟ حضار دارید؟ ایمان آیا چطور، هستید آنجا که شما ٢٤٨

کنید. باور دارد جا دیگر عزیز،
را برونشیت بیماري خدا که دارید باور آیا نشسته اید، اینجا برونشیت با که آقایی ٢٤٩

آمین. شد. خواهد عطا شما به شما مسئلت پس خوب، می دهد؟ شفا
خدا دارید ایمان آیا دارید. باال خون فشار نشسته اید، آقا آن پشت آنجا که عزیزي ٢٥٠
نمی شناسم، را ایشان کرد. ترك را شما آقا، می دهد؟ شفا را شما باالي خون فشار مشکل

بودم. ندیده  را ایشان هم یکبار خود زندگی سراسر در
عصبی گرفتگی شما، عضالت گرفتگی خدا که دارید ایمان آیا که بگویید آقا، ٢٥١
برافرازید. را خود دست دارید، ایمان اگر دارید؟ باور آیا می کند؟ خوب را عضالت

است. خوب
هم شما آیا خواهر، می برند. رنج سینوس مشکل از نشسته اند، آنجا شما همسر ٢٥٢

است؟ کرده رها را شما سینوس مشکل که دارید باور
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ایمان خانم، دارند. عصب التهاب مشکل نشسته اند، ما سر پشت درست که خانمی ٢٥٣
می دهد؟ شفا را شما عصب التهاب مشکل خدا که دارید

آنجا سمت. این در رنگ، قرمز کتی پوشیده اند، کت که دارند حضور خانمی اینجا ٢٥٤
سینوس ناراحتی خدا که دارید ایمان آیا دارند. سینوس مشکل نیز ایشان نشسته اند.

کنید. بلند را خود دست دارید، ایمان آن به اگر می دهد؟ شفا را شما
ماست، بین مسیح عیسی مشخصه هاي امشب که دارند ایمان که عزیزي حضار ٢٥٥
ایمان آن می گویند:«به [جماعت دارم.» ایمان آن بگویند:«به برافراشته دست هاي با

تألیف.] دارم!»-گروه
سرپا بپذیرند، خود دهنده ي شفا عنوان به را او می خواهند که حضاري همه ي ٢٥٦
هر و خود صندلی هاي از شوید. بلند بفرمایید دارم.» ایمان آن بگویید:«به و بایستید
نام در است. همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی شوید. بلند هست، که چیزي
 می کنم. پیشکش شما به را این خدا خداوند
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