
کن متابعت مرا بیا،

خود با که بود چنین و است. بکی تولد از پیش به مربوط جریان این نه. خوب، 
ده که می خورم جو بلغور کاسه یک فقط من راستش…» می دانی کردم:«خوب، فکر
امضایش می دانید، می دادند، من به را رسیدم برگه ي فقط… من بله، می شود. ِسنت
تحویل برگردانده، را آن بعد و کرده ام پرداخت را مبلغش که معنی بدین می کردم

داشتم. هزینه کرد حساب یک زیرا می دادم
چنین بی عقلی آدم کدام گفتند:«واي، داشتیم. جلسه گشت  مأموران ما روزي ٢
ده گفت:«فقط سرپرست می دانید، می کنید؟ مالحظه است؟» داده تحویل را چیزي
یک آنها از برخی بود. ناچیز بسیار دیگران دید از این می بینید صبحانه؟» براي ِسنت
که مبلغی همان هزینه ي صورت دقیقًا من و می کردند. فاکتور ناهار براي دالر دو یا

می دادم. تحویل را بودم کرده خرج
چه شود ِسنت ده فقط غذایم اگر تحویل… که ندارم نیازي گفتم:«خوب، پس ٣

بکنم؟» باید
اعالم هزینه دالر یک حداقل گفت:«بیلی، بود، سرپرست معاون که فیلدز آقاي ٤
هم با خصوص این در گفت:«باید می کنند.» را کار همین داد:«بقیه ادامه کن.»

باشید.» داشته همبستگی
را همین و نمی خورم جو بلغور کاسه یک از بیشتر وقت هیچ  من گفتم:«ولی ٥

می کنم.» اعالم
نکن.» را کار این هیچ وقت نکن، گفت:«چنین او

اعالم ِسنت پنجاه مبلغ که شد این کنم؟» کار چه باید کردم:«پس فکر خود با ٦
چیز بابت را آن بتوانم بود صالح اگر تا برداشتم را آن از ِسنت چهل بعد و کردم.
برخی می دانید ببخشم؛ هستند خیابان در که کودکانی به را آن و کنم خرج دیگري
امر واقعیت بتوانم… شاید کردم فکر بله هستند. ساندویچ یک نیازمند کودکان آن از
پرسنل از شخص آن می گفت. چنین من به که بود شرکت خود این که است این

بود. شرکت
کردم.» اشتباهی کار اندیشیدم:«شاید خود با پس

گشت زنی هلیکوپتر با آنها گشت… مأموران از یکی با پیش وقت چند همین ٧
پر دارد درخت گفت:«این برانهام،» گفت:«برادر کرد. توقف و آمد او خوب می کنند.

می شود.» برگ و شاخ
می کنند.» بازي آن زیر گفتم:«بچه ها گفتم:«بله.»

کنیم؟» هرس را شاخه هایش گفت:«می توانیم
دارید؟» توجه نکنید. قطع را آن ولی گفتم:«بله
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می کنیم.» پرداخت را پولش کنیم. قطعش داریم قصد گفت:«خوب او
را عبور حق به مربوط قوانین خوب، کنید.» قطع را آن نمی خواهم نه. گفتم:«نه. ٨
گفتم:«دوست گفتم:«نه.» بودم. مشغول حرفه همین در سال هفت چون می شناسم
آن گفتم:«من کنید.» هرس را سرشاخه هایش می توانید ولی کنید قطع را آن ندارم
می توانید خواستید دادم:«اگر ادامه ولی» می دارم نگه شده هرس سرشاخه هاي با را
هرس را سرشاخه هایش داریم قصد وود برادر و گفتم:«من کنید.» هرس را سرشاخه ها
سپس کرده ایم.» هرس را هستند راسته این در اینجا که آنها بقیه  سرشاخه هاي کنیم.
زیر که کوچکی رفقاي دیگر و جو یعنی بچه ها خاطر به را یکی آن  مایلیم گفتم:«ولی

داریم.» نگه می کنند، بازي درخت آن
می دانید بودند. برده و کرده قطع اّره با را آن بازگشتم که هنگامی رفتم. سفري به ٩
خود با که شد این کرد. دادگاهی درخت آن قطع خاطر به را شرکت آن می شد
«اگر دارید؟ توجه کرد.» نخواهم هم اشاره حتی موضوع این به اندیشیدم:«خداوندا
پنجاه را آن شدم مجبور و خوردم ِسنتی ده  غذاي که آمده پیش گاهی که است چنین
مانده قضیه آن از کتابی و حساب گفتم:«اگر می کنید؟ مالحظه کنم.» گزارش ِسنت
از چنین و آن…» من گذاشتم. آن حساب به را این که می بینی شود، تسویه چنین بگذار
کشیدم دست بودم، مشغول عمومی خدمات شرکت در که زمانی مورد در خیال و فکر

نبود. بی ارتباط گذشته مسائل با بسا چه زیرا
مواجه کارها همان  با روزي چون باشیم. می کنیم که کارهایی مراقب باید

شد. خواهیم
خبر گمانم به بود. ما مهمان مادرت روز آن ترودي، بیایید. سمت این به بچه ها، ١٠
فارغ التحصیل زودي به است قرار بود. غیرمنتظره برایت کمی می کنم حس نداشتی.
خواهم دیگر جلسه اي راهی جلسه این از پس بالفاصله داشتیم. سفري هم با ما شوي.

گشت. بازخواهیم خانه به بعد و شد.
دیدم همچنین و باشم داشته شما با صحبتی که است خوبی فرصت که کردم فکر ١١
به باشم. داشته آنها با کوتاهی صحبت بچه ها فارغ التحصیلی   از پیش که است خوب که
بگویم سخن شما با دقیقه ده براي تنها و بخوانم کتاب مقدس از آیه اي که ترتیب این
برسید. کارتان به هم شما تا می روم سپس کنم. بازگو را است قلبم در که مطالبی و

می کنید؟ توجه
با کنم، صحبت بزرگترها با هم دقیقه اي دارم دوست بچه ها، با صحبت از پیش ١٢
حاضر ولی بود. طاقت فرسا داشتیم، که سفري گفت بتوان شاید حال، شما. همگی
آموختم خداوند از اینجا در حضورم زمان از آنچه و آوردم دست به که تجربه اي نیستم
از کامل اطاعت در که دارم باور راستی به کنم. مبادله دالر ده هزار ازاي در حتی را

یک… و بمانم. چنین همواره بتوانم امیدوارم و آمده ام قادرمطلق پروردگار
همان و بودم ایستاده توسان فراز بر باال این آن، در که بود رؤیایی پی در آمدنم ١٣
خبر و داشت. حضور آنجا انفجار وقوع هنگام فِرد برادر خوب، داد. رخ انفجاري زمان
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ذهنم چندان جریان این و کرده اند. شکار را آسمان در واقعه   آن عکس اکنون که دارید
این نوعی به روز آن از ولی نکرد. جلب مرا توجه وجه هیچ به بود، نکرده مشغول را
من به دارد، حضور اینجا پدرش که نورمن، برادر بود. تأثیرگذار من بر روندي در اتفاق

کردي؟» دقت این گفت:«به
به را فرشتگان آن می توان آنجا در درست که دیدم کردم، نگاه که همین  و ١٤
ببینم تا کردم نگاه دارید؟ توجه کرد. مشاهده تصویر آن در ممکن شکل واضح ترین
یک یا پیش روز دو یا یک یعنی داشت مطابقت زمان ها و است زمانی چه به مربوط
«شمال کردم. دقت بود کجا مکانش اینکه به بودم. باال آن که زمانی از پس روز دو یا
هم ما می دانید چنانکه فالگستف.» از پایین تر می شود که پرسکات یا فالگستف،  شرق

همان جا. درست بودیم، همان جا درست
هشت تا هزار شش از بیش نمی تواند بخار چطور؟ متري.» هزار دو و چهل «ارتفاع ١٥
پا نوزده هزار فراز بر هواپیماها باشد. که هرچه یا ِمه رطوبت، یعنی رود باالتر متر هزار
متر هزار شش معادل حدوداً پا نوزده هزار روند. باالتر ابرها از بتوانند تا می کنند پرواز
هشت و چهل حدود و شده تشکیل متري هزار دو و چهل ارتفاع در ابر این ولی است.

دارد. مانند هرم  شکلی باشید، دیده را عکس اگر و دارد عرض متر هزار
فرشته آن چشمگیر هیبت متوجه آن راست سمت در گفتم شما به چنانکه و ١٦
بود، که شکلی همان به درست عقب، به رو بال هاي ستبر، سینه اي با آنجاست، شدم.

است. داده رخ بسیاري امور نشدم… موضوع متوجه ابتدا در می آید. دارد
باید که کاري مورد در من با چیزي و افتاد اتفاقی جاده، از رفتن پایین محض به ١٧

ندارد. پیغامم به ارتباطی مسئله این خوب کرد. صحبت دهم، انجام
به نزدیک رسید،» فراخواهد زمانی زودي به برانهام، گفت:«برادر مرسیر لئو روزي ١٨
تغییر را تو خدمت گفت:«خداوند او پیش، سال هفت هم شاید پیش، سال شش یا پنج
را بیمارستان ها فقط بسا چه کند، چنین گفت:«وقتی کرد.» خواهد دگرگون و داده
اعمالی و کنی بلند تخت ها روي از را بیماران کالمت با و کرده رد دیگري از پس یکی
کرد سعی لئو برادر که معتقدم اگرچه باشد، درست نمی رسید نظر به دست.» این از

کند. بیان صادقانه را نظرش رابطه این در
وقت هیچ  عیسی خداوندمان که می دانید خود زیرا نمی آمد درست نظر به ولی ١٩
بود. بیمارستان آن در نفر یک رفت. بیمارستان ها به او دارید؟ توجه نکرد. عمل چنین
پرشمار و کثیر جمعی بیت حسدا. حوض است؟ کتاب مقدس بخش کدام هست یادتان
فرشته یک منتظر همه ضعفا، نابینایان، َشالن، لنگان، بودند، خوابیده آنجا ناتوانان از
الهی شفاي منتظر افراد که جایی یعنی بود روحانی بیمارستان یک آنجا باري، بودند.
شد. خارج و داد شفا را نفر یک و شد وارد الهی شفادهنده ي خوِد که اینجاست و بودند.
کند ظهور خدمتی یک یا فانی انسان یک که باشید داشته انتظار نمی توانید بنابراین

بپذیرم. را موضوع این نمی توانستم دارید؟ توجه باشد. بزرگتر آن از که
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یک خواستم. خودکار یک لئو از آمد. فرود من بر روح القدس که برگردم می خواستم ٢٠
کجاست، که بدانید شد جالب برایتان زمانی اگر نوشتم. آن روي و برداشتم کاغذ تکه
را بارگیري وسایل که قدیمی آلومینیومی تریلر همان اوست. تریلر اتاقک داخل امروز
مقابل درست است، قفسه یک راست سمت می شوید، وارد که در از می گذاشتم. آن  در
بیاورید. بیرون را آن می توانید گفت:«روزي گذاشتم. آنجا را آن است. زیر همان تریلر.
تبدیل خدمت همراه را انسان ولی کرد نخواهد دگرگون و عوض را خدمت هرگز «خدا

شود. انجام باید که است کاري این کرد.»» خواهد دگرگون و
خود کنونی  شرایط در نمی توانم نمی توانم، ولی کنم چه باید می دانم دارید، دقت ٢١
به را خدا که دهد رخ درونم در چیزي باید دهم… انجامش باید ولی دهم. انجامش

وادارد. انجامش
برگردند. می خواهند همگی و هستند دلتنگ بچه ها برگردیم. خانه به می خواهیم ٢٢
را آنها یکشنبه جلسه ي از پس شاید که است این برنامه ام بخواهد خدا اگر بنابراین
اتفاقی که همین می دانم ولی ندارم. خبر بعدش از است. برگشتن بر قرار پس برگردانم،
حس با افراد به نسبت احساسم در تفاوتی شود باعث که شکلی به دهد، رخ درونم در
کار و سر آنها با دیگر نمی خواست دلم بودم، زده پس را افراد من شود… ایجاد کنونی ام 
«ریکی ها، گذاشتم را اسمشان که کسانی آن هستید، که منظورم متوجه باشم. داشته
همه هم خدا و بودم کرده موعظه صداقت کمال در بودند. کرده کارهایی آنها ریکتا ها»
به را آنها بیاورند، ایمان الهی امر آن به نخواستند اگر «و بود. کرده تأیید را کارم جانبه

واگذار.» خود حال
عنوان به آنجا و بپیوندم بوود برادر به و بروم آنجا به آینده پاییز تا داشتم نظر در ٢٣
کنم. بلند را ریش هایم و مو ها و بمانم منتظر بیابان در می توانستم شوم. مشغول رهنما
رفته هم من رساند، خواهد من به را پیغامش بروم، جایی به بخواهد خداوند اگر خوب

داد. خواهم انجام را کار و
کدام به کجا… به دیدم و کرد. متوقف راه میان مرا خدا آمدن، هنگام روز آن و ٢٤
خود با و می کنم. حرکت دیگري چیز سوي به دارم اکنون هستم. حرکت حال در سو
بازگو را دل حرف بیانی به و باشم داشته صحبتی باید برسم، خانه به وقتی کردم فکر
چرایی متوجه افراد تمام چنین این و کنیم ضبط هم نوار روي بر را آنها بسا چه کنم،

شد. خواهند ناگهانی تغییر این
باشیم. داشته کوتاهی دعاي بیایید بیایید… عزیزان، شما حال، ٢٥

پیر جوان، می دانیم اینکه می گوییم، سپاس اوقات این براي را تو عیسی، خداوند ٢٦
جمع ابدیت سوي این در دیگر بار یک ما و آمده ایم. هم گرد اینجا همه میانسال، و

بگوییم. سخن جاودانی حیات به مربوط امور و تو از تا شده ایم
فارغ التحصیل زودي به آنها از شماري حاضرند، اینجا امشب که جوانان این و ٢٧
که فهمیدم را این ولی خداوندا شده اند. فارغ التحصیل پیش تر هم شماري و می شوند
شمال در واقع کوه در باال آن عظیم، انفجار آن یا بزرگ شوك آن از پیش ساعاتی درست
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در خصوص به دارم خاطر به را شد گفته آنچه بود. آمده فرود خداوند فرشته ي توسان،
باشد دریابیم. را امور تا کنی یاري را ما تا می کنم دعا تو حضور به خداوندا جوانان. مورد
باشد. حالشان کمک  رو پیش مسیر در که بگویم چیزي جوانان این به امشب بتوانم که

هستیم. امدادي چنین نیازمند زمان این در ما همگی خداوند، اي زیرا
عملی بودیم اینجا که زمانی از اگر و ببخش. را ما گناهان بده. برکت ما همه ي به ٢٨
ببخشی. آن بابت را ما که است این ما دعاي نساخت، خشنود را تو که زد سر ما از
چه فردا آورده ي نمی  دانیم نداریم. فردا براي تضمینی که است روشن ما بر امروز زیرا
کار این براي ما پدر، خداي باشیم. فردا با شدن روبرو آماده ي باید امروز بود. خواهد
همگی که آگاهیم زیرا است تو با مالقات براي شدن آماده آن و می شناسیم راه یک تنها
شد، خواهد انجام دیدار این روزي و کرد. خواهیم تجربه را واقعیت این زودي به ما
خداوندا دشمن. یک جایگاه در خواه فرزند، یا دوست یک جایگاه در آرامش، در خواه
را طلبیدیم آنچه عیسی نام در باشیم. تو محبوب فرزندان جز چیزي که ما از باد دور

آمین. فرما. عطا
کردم پیدا را قسمتی مقدس کتاب  در هرز، علف ها ي هرس هنگام زود صبح امروز ٢٩
و باید چنانکه شاید این… و بخوانیم. موعد این در را آن است خوب که کردم فکر و
صحبت کوتاه دقایقی براي فقط محض… فقط که کردم فکر ولی نباشد چشمگیر شاید
آن انجیل نگار چهار هر کنم. قرائت لوقا کتاب ١٨ باب از را مطلب این می خواهم کنم.

.١٨ آیه ي و ١٨ باب کرده اند. مکتوب را
حیات تا کنم چه نیکو استاد اي گفت: نموده سؤال وي از رؤسا از یکی و

گردم؟ وارث را جاودانی
هیچ کس آنکه حال و می گویی نیکو مرا چه بهر از گفت: را وي عیسی

باشد. خدا که یکی جز نیست نیکو
و مده دروغ شهادت منما، دزدي مکن، قتل مکن، زنا می دانی: را احکام

دار. محترم را خود… مادر و پدر
داشته ام. نگاه خود طفولیت از را اینها جمیع گفت…

آنچه است. باقی چیز یک را تو هنوز گفت: بدو شنید را این چون عیسی
پس داشت… خواهی گنجی آسمان در که بده… فقرا به و بفروش داري…

کن. متابعت مرا آمده
که است رهنمودي بهترین کن متابعت مرا بیا، یعنی کالم این می کنم فکر ٣٠
یک این دهم. ارائه حاضر گروه همین یا جوان ده هزار براي صحبت هنگام می توانم
به شده، ارائه کس هر به کنون تا که است چیزي بزرگترین می کنم فکر و است فرمان

کن.» متابعت «مرا جوان، یک به ویژه
بسپارید. خاطر به را این می توانید فقط… شما حال، می کنید. پیروي کسی از شما ٣١
مطمئن می کنید، متابعت شخص آن از که طریقی به و کرد. خواهید پیروي کسی از شما

ما… دارید؟ توجه می کند. پیروي کسی چه از او که شوید
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عبارت به می کنم.» اقتدا مسیح به من چنانکه کنید اقتدا من گفت:«به پولس یکبار ٣٢
کنید.» پیروي من از می کنم، پیروي مسیح از من که همان طور «درست دیگر،

آن به ما همه ي که زندگی از مرحله همین یعنی است عطف نقطه  یک این حال ٣٣
دست این از اموري و ریکتاها» و «ریکی ها از فریاد با که شنیده اید من از بارها می رسیم.
آن می بریم. سر به آن در که روزگاري همین است. روزگار همین این، کرده ام. صحبت

نیستند. ماجرا اصل راستی به افراد
راد هات ماشین هاي با اینجا که جوانانی آن ما. همانند هستند انسان هایی هم آنها ٣٤
مسکرات می کشند، سیگار می کنند، رفتار چنان رفته، پایین و باال می گردند، خیابان در
و دخترها آنها امور… قبیل این و دارند غیراخالقی پوشش که دخترهایی می نوشند،
می خورند. می ورزند. عشق هستند. انسان آنها دارید؟ توجه هستند. ما شبیه پسرهایی
هستند. ما مانند آدم هایی آنها می میرند. زمانی می کشند. نفس می نوشند. می خوابند.

تحت… فقط
مقصر آدم ها اینکه نه ندارند. خبر امر این از ولی شده اند. شریر روحی اسیر آنها ٣٥

است. کرده هدایت بیراهه به را آنها که کرده اند پیروي رهبري از گاه بلکه باشند
یافته اید. بهتري تعلیم آگاهید. شما دارید. باالتري درك پسرها و دخترها شما حال، ٣٦
کارهایی چنین به دست که بوده آن از محکم تر دیدید که آموزشی دارید، بهتري والدین

می کنید. درك بهتر شما بزنید.
مدرن که می روند کلیساهایی به چون نیست چنین آنها وضعیت که می بینید ولی ٣٧
می کنند. زندگی بودن محبوب تر و روزگار و روز همین براي فقط و است. مدرنیستی و
بنابراین دارید؟ توجه دارد. را ارزش ها حکم رایج هنجارهاي آنها نزد چه… اوضاعی! چه
تماشاگر اینجا، از پایین تر پیش، وقت چند همین کردم، تعریف یکبار چنانکه چه… آنها،
آنچه گفت:«من لوط به دیوزده زن آن بودم، عموره و سدوم درباره نمایشنامه اي اجراي

می شمارم.» فضیلت را می شماري غیراخالقی تو
این با بود.» خواهد چنان نیز انسان پسر ظهور بود، نوح ایام گفت:«چنانکه عیسی ٣٨

بازگشته ایم. نقطه همان به دوباره حساب
شک بدون بنگریم. خواندیم، را حکایتش که شخص این به دقایقی براي بیایید ٣٩
نیکو مادري و پدر کنار او آمد. دنیا به خوب خانواده ا ي در جوانان شما مثل جوان این
ارجاع خدا فرمان ده به را او عیسی وقتی زیرا است اثبات پذیر این بود. یافته پرورش
می دهد نشان این داشته ام.» نگاه خود طفولیت از را اینها داد:«جمیع پاسخ او داد،
آمده بار طوري او که می دانید و نبود. پا و سر بی یک او بود. شده تربیت درست که
احتماًال هستند. چنین همه شما مثل بچه هایی بشناسد، را است صحیح آنچه که بود
را بود صحیح و درست آنچه کودکی  از که بود خداترس پدري و مادر دست پرورده ي

است. خوب این و بودند. آموخته او به
روزي تا می پروراند سر در بزرگی آرزوهاي او براي مادرش خردسالی، در بسا چه ٤٠
نظر از و بفرستد مدرسه به را او می توانست بود، دارا پدرش شود. فرهیخته مردي
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کسی دنیا در بتواند و بیاید بیرون عالی تحصیالت با که… برسد سطحی به تحصیلی
دوران وقتی هم شاید بودند… کرده تربیت را بچه پدر و مادر آن که صداقتی با و بشود.
مراسم شبیه مراسمی به شما مثل شد فارغ آموزش از و رساند پایان به را مدرسه
بود. پدر و مادر آن زندگی شادمانی و افتخار او بی تردید باشد. رفته فارغ التحصیلی
صاحب که شما مانند درست بود، زیبا اسب هاي صاحب روزگار آن در او، شک بدون
اوضاع به حواسشان که دارید نیکو مادري و پدر که شما همه ي مثل و هستید اتومبیل 
چیزي ببرید، لذت زندگی از می  توانید… و دارید ماشین دارید، خوبی لباس هاي و است

دارید. امروز آنچه شبیه
شخص یک تنها پسرشان که می کردند دعا پیوسته آنها با… که مادري و پدر و ٤١
خواسته اي چنین والدین همه ي بشود. استثنایی فردي بلکه درنیاید آب از معمولی
اشاره دار» محترم را خود مادر و که:«پدر فرمان این به عیسی که نشنیدید دارند.
مادري و پدر هر رؤیاي این دارید؟ توجه می کند؟ قطع را سخنش سپس و می کند
چیزهایی و ببینند آموزش اینکه دهند، انجام فرزندانشان براي را کار بهترین که است
است حسی این باشند. داشته نتوانستند والدین خود که دهند قرار اختیارشان در را

دارم. فرزندانم به نسبت خود من که
آیا که می کنم فکر این به حاضر… حال در رفتن مدرسه که می کنم فکر گاهی ٤٢
در چیزها این همه ي که بفرستم جاهایی چنین و دبیرستان  به را جوزف و سارا بکی،
همان جا و ببرم کوهستان به و بردارم را آنها که می کنم فکر خود با دارد؟ جریان آن

می کنند. زندگی سرخ پوست ها چنانکه کنم… بزرگ 
فارغ شد. خواهد نمایان است کودك درون در آنچه است. این امر واقعیت ولی ٤٣
در باشد شّر اوست درون در آنچه اگر داد. خواهد نشان را خودش باشد، کجا اینکه از
باشد، نیکویی اوست در آنچه اگر داد. خواهد نشان را خود هم سرخ پوستی سکونت گاه
درون در که است همان اصل دارید؟ توجه شد. خواهد نمایان سکونت گاهی هر در
آنچه و اوست. درون در که چیزي شده، سرشته آن از کودك که چیزي است، کودك
آن در که نقطه اي بود. خواهید عمر پایان تا که است همان احتماًال هستید اکنون که

است. بنیادین دگردیسی نقطه  ي هستید
بیست از پیش موارد درصد شش و هشتاد در مسیح عیسی به ایمان چه؟ می دانید ٤٤
می دهد. نشان را این آمار است. نمایان امر این است. پیوسته وقوع به سالگی یک و
ایمان سالگی یک و بیست از قبل می آورند، ایمان مسیح به که آنها درصد شش و هشتاد
می شوید. پاگیر مشخص موقعیتی و قالب در بیشتر گذشتید، که سن این از می آورند.
ولی می آورند ایمان سالگی هشتاد و هفتاد در که هستند نیست. غیرممکن که البته

دارید؟ توجه است. نادر بسیار این
دارید آرزوهایی چه که می کنید مشخص می سازید. را خود جوانی ایام در شما ٤٥
فکر موضوع این به باشید. داشته زندگی در دستاوردي چه و کنید چه می خواهید و
ذهن ملکه ناشناخته عاملی می کنید، فکر خود ذهن در که همان طور البته و می کنید.
موردش در بست نقش ذهنتان در که آنگاه و می بندد. نقش ذهنتان در شده، شما
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به را شما آرزوهایتان سپس و داد. خواهید انجام را آن که می گویید و کرده صحبت
می دهند. سوق انجامش

به باشد؛ بزرگ آرزوهایش جوان… مرد آن که داشتند آرزو مادر و پدر بنابراین ٤٦
بدون هم بعد و بپوشاند. عمل جامه ي آرزوها آن  به بتوانند که داشتند ثروت  قدري
در کار هر که می بینید برسد. موفقیتی چنین به جوان پسر آن تا کردند دعا شک
خانم ها میان در هم شاید و داشت زیبا اسب هایی بسا چه دادند. انجام را بود توانشان

بود. پرطرفدار بس

صدق می تواند هم خانم یک مورد در می کند، صدق آقا یک مورد در که چیزي و ٤٧
خانم. چه باشد آقا چه جان ، مورد در می زنیم، حرف انسانی حیات از زیرا کند،

به و شد خوب مالی اش وضع داشت پسر آن که فرصت هایی آن همه ي با بعد و ٤٨
او بودند. ثروتمند والدینش باشد. چیزها از بسیاري نگران نبود الزم که رسید جایی
می کند… اشاره امر این به اینجا در کتاب مقدس می شود. رئیس یک او بسیار… او دارا…
جوانی مقطع در که… شاهدیم و می شود. یاد ثروتمند جوان رئیس یک عنوان به او از
در یا آن از قبل هفته چند یا فارغ التحصیلی محض به نوجوانی، سنین از هم شاید
آن طلب در دل که هرآنچه و است رئیس یک او جایگاه… این به زمانی بازه همین

دارد. را است

که آنجا معتقدم بود. خوبی بچه ي او نبود. امروزي ریکی هاي از یکی پسر این و ٤٩
آه و می کند او به نگاهی عیسی بود، مرقس در کنم فکر یا می نویسد جریان این از لوقا
این هست. جوان آن در چیزي دارید؟ توجه داشت. دوست را شخص آن چون می کشد
درستکاري خانواده  ي از بود؟ کجا از او می نشست. دل به که داشت شخصیتی جوان
کودکی از او و دارد. نگاه را آنها تا کرد مراقبت و داد تعلیم او به را خدا فرمان ده که

می کرد. چنین

چه نیکو استاد گفت:«اي بود. جاودانی حیات خواهان او داشت، آرزویی پسر آن و ٥٠
گردم؟» وارث را جاودانی حیات تا کنم

درونت در که جان آن این حال با هستی دنیا در دارایی و مال همه آن صاحب ٥١
واقع در یا ثروت… با فقط نداري. که هستی چیزي نیازمند که می گوید تو به است
دختر مثل باشد، محبوبیت می تواند باشد. میان در ثروت پاي نیست الزم همیشه
مدرسه در بسا چه است. همان درگیر هم ذکرش و فکر و دارد زیبایی که زیبا خانمی
به را می خواهد دلش که دختري هر بتواند پسر آقا یک شاید باشد. پرطرفدار بسیار
مثل هم این نیست. امنیت این اصل در دارد. امنیت حس شکلی به بیاورد. دست
نخواهد دیري رفت. خواهد میان از می کنید؟ دقت شد. خواهد پژمرده کشتزار ُگل هاي
که جانی و هستید شما آنگاه است، رفته کند طلوع بار چند خورشید که همین پایید.

کند. زندگی ابد تا باید
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عیسی خداوند به را خود او چون داشت دلنشینی شخصیت احتماًال جوان این ٥٢
حیات تا کنم چه نیکو استاد گفت:«اي زد. زانو پس می دانست، چیز یک او کرد، معرفی

گردم.» وارث را جاودانی
نیست نیکو کس هیچ  که آن حال و می گویی نیکو مرا چه بهر گفت:«از عیسی ٥٣
می کند؟ بیان را چیز چه سخن این با جوان مرد آن می بینید؟ باشد.» خدا که یکی جز

دار.» نگاه را آنها می شناسی. را گفت:«احکام کردید؟ دقت بود. خدا او اینکه
استاد؟» احکام گفت:«کدام

دار.» محترم را خود مادر و پدر مانند: گفت:«احکامی ٥٤

کردم.» را کار همین که می بینی داشته ام. نگاه طفولیت از را اینها گفت:«جمیع ٥٥

مرا آمده آنگاه و بده فقرا به و بفروش داري آنچه داري. کم چیز یک گفت:«هنوز ٥٦
کن.» متابعت

باشد. آنها از یکی یا یوحنا یعقوب، پطرس، مثل یکی می توانست او فرصتی! عجب ٥٧
عیسی به و بود شده تربیت و یافته تعلیم شایستگی به پسر آن می بینید که همان طور
احتماًال کند، بهره برداري بود او در که بالقوه اي قابلیت هاي کلیه ي از تا شد معرفی
را انجیل آنجا می توانست بود بانفوذ و ثروتمند جوان، تحصیلکرده، اینکه به توجه با
بود! نسنجیده جوان مرد آن کار چقدر کرد. رد را الهی امر آن این حال با دهد، بشارت

می کنید؟ مالحظه
از باید یا او می کرد. پیروي کسی از باید او که می بینید باري، کن.» متابعت «مرا ٥٨
یک بُرش از می کرد، پیروي داشت برخاست و نشست آنها با که آدم هایی اعتبار و نفوذ
یا مدرسه در همکارانش از داشت، معاشرت آنها با که پسرهایی اعتبار از جوان، بانوي
این لیکن محاسنش تمام و خوبی وجود با می کرد. پیروي مسیح عیسی از باید اینکه

ندارد. را ابدي حیات که می دانست را
می کنید؟ دقت بیندیشید. بدان باید که است چیزي این عزیزان،

و باشد می توانست چه اینکه به بگیرید، مّدنظر را جوان مرد این امشب حال، ٥٩
داوري منتظر او است. جایی او بود. انسان او است. جایی اینک او هست. چه امشب
را، فرصت همان می توانید عزیزان شما شود، داوري روز آن در تا است منتظر است.
مادرهاي و پدرها خوب، شخصیت خوب، بچه هاي کنید؛ رد مشابه، شرایطی در تقریبًا

می کنید؟ توجه بخواهید. خودتان اینکه مگر ندارید کردن کار به نیاز حتی خوب،
و نمی میرد. هیچ گاه امشب… کالم، آن دارد. وجود اینها کنار در دیگري چیز ولی ٦٠

دارید؟ دقت است. زن هر و مرد هر براي چالش یک کن.» متابعت من «از هم هنوز
خلوت یا و خفا در خواه باشد یادتان می گویید، چیزي هرگاه نمی میرند. سخنان ٦١
خیابان گوشه ي در پایین آن چه تریبون، پشت از خواه باشد، شده بیان ماشینتان
زنده همیشه تا نمی رود. بین از هرگز باشد، هرجا دختر، چه چه پسر دوستانتان کنار

ماند. خواهند



شده١٠ گفته کالم

هنرپیشه  ي یک که زیبا جوان دختر آن رؤیا در شبی دیدم… را دختر آن وقتی ٦٢
داشت سعی و بود کرده دراز را دستش بود، مرگ حال در که دیدم را است هالیوود
مربوط این و مونرو. خانم همان کرد، فوت قلبی حمله ي اثر بر او کند. کمک درخواست

رفت. دنیا از بعد روز دو و دیدم. مردن حال در را او است، پیش سال دو به
من به داشتند بچه ها چگونه؟ شنیدم. را دختر آن صداي شب آن هم بعد ٦٣
است قرار گفتند:«امشب می زنی.» سر بی  بازگشت رود آن به مدام تو می گفتند:«پدر،
است قرار که گفتند من به زودتر هفته سه یا دو دهند.» نشان عنوان همین با کاري
سه دو چون ببینم را برنامه آن مایلم کردم:«خوب، فکر خود با کنند. پخش را آن شبی
داشتم دوست بله باشد.» شده بار پنج به نزدیک کنم فکر بودم؛ رودخانه آن کنار بار

ببینم. را آن
رؤیا در که دختري همان بود. کرده نقش آفرینی آن در مونرو مریلین خانم و ٦٤
رود فیلم در بازي اش کنش هایش، تمام و بود خودش بود تصویر در آنکه بودم. دیده
آن پیش… سال پانزده شاید یعنی گرفتند او از را تصاویر این که زمان آن بی بازگشت،
خانم این که است سالی دو و می گذشت. ساختش از سال بیست شاید بود، قدیمی فیلم
دارید؟ توجه سخن. هر و کنش هر بود، زنده بود، آنجا دوباره او اینک است. کرده فوت

است. شده زنده نو از گویی است شده ضبط نوار روي بر گونه اي به هنوز
می آوریم زبان بر که کالمی هر است. زنده می گوییم هرچه بلکه این فقط نه ٦٥
می یابند، انتشار هم داخلی فضاي و اتاق میان از سخنان دیگر حال بمیرد. نمی تواند
از درست می توانید می کند. دریافت را آن تلویزیون آدم ها. صورت و شکل همین طور
حتی بشنوند. جهان سراسر در را صدایتان مردم لحظه همان و بگویید سخن همین جا
در الکترونیکی ابزارهاي طریق از برسد، شما گوش به فضا این در صدا اینکه از پیش

می شود. پخش جهان سراسر
حرکت هر با داوري هنگام می کند. ثبت را آن پروردگار عظیم نمایش پرده ي و ٦٦
دوست اي پس دارید؟ دقت شد. خواهید مواجه باشد زده سر شما از که کنشی و
خواهی روبرو اعمال آن با دوباره روزي چون کنی فکر امور این به که است خوب جوان،

می بینید؟ شد.
را خود شما و کنیم دنبال را شد نصیبش که فرصتی و جوان مرد آن بیایید ٦٧
مریلین، چه بکی چه است، همان داستان نیز خانم دختر یک براي بگذارید. او جاي
زنده هنوز که الهی صداي آن می توانستید و بوده جوان مرد آن جاي به شما گویی

بشنوید. را است
آینده، سال بیست علم:«تا ادعاي به می کند. حرکت و است فعال و زنده هنوز ٦٨
ردیابی را گفت سخن آن با پیش سال هزار دو که او واقعی صداي شد خواهند موفق
هرگز موج می افتد، اقیانوس در که سنگ ریزه اي مثل است. زنده هنوز کنند.» شکار و

بازمی گردد. سپس و دورتر مایل هزاران به می رود، کرانه به بازنمی ایستد.
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براي چیزي داوري روز در نمی میرد. بپیچد، هوا در شکل این به یکبار صدایی وقتی ٦٩
فرامی خواند، را جوان مرد آن که مسیح عیسی صداي همان جاست. درست ندارید. گفتن
چون که داد خواهد نشان را او نمایشگر یک و کن،» متابعت شد:«مرا خواهد طنین انداز
نیست الزم نتوانیم… حتی شاید دارید؟ توجه داد. رد جواب اندوه با داشت بسیار دارایی
هستید؟ متوجه باشد. دیگر چیزهاي می تواند باشد. داشته را اصلی نقش پول همیشه
چیزي به بدل دارد. را پول همان نقش باشد، ارزشمندتر دعوت آن از ما براي که هرچه

می کند. فاسد و تباه را ما که می شود
به او می افتد؟ اتفاقی چه می کند رد او وقتی کنیم. دنبال را او اندکی بیایید اینک ٧٠

رفت. خود دوستان همراه نداد. گوش عیسی صداي
با کنید دقت ولی دارید، دوستانی یقین به و هستید خوبی بچه هاي همگی شما ٧١
پیش همراهش می کند، پیروي مسیح از دوست آن اگر هستید. دوست شخصی چگونه

نکنید. همراهی را او نمی  کند، چنین اگر ولی کنید. پیروي مسیح از هم شما بروید.
کرد. حفظ را دوستانش احتماًال او که می رسیم نکته این به بنگریم. او به بیایید ٧٢
چنان که می بینیم را او بعدتر بود. رئیس یک هم موقع همان شد. بزرگ رئیس یک او
پیر وقتی سپس و بسازد. دارایی هایش براي بسیار انبارهاي شد مجبور که دارد تمکنی
خودش به داد انجام را کارها آن همه  ي و شد سپري جوانی دوران مشغله هاي و شد

شود. سرگرم باید حال که گفت
ندرت به پدرانتان، و مادرانتان خانمم، من، مانند شد، پیر خانم یا آقا یک وقتی ٧٣
مانند نمی خواهند و نمی توانند آنها کنند. فکر آن به بخواهند که می شود یافت چیزي
عاشقانه، قرارهاي روند. پایین و باال را خیابان ها و بروند بیرون جوان خانم هاي یا جوانان 
آنها ذهنی مشغله ي مسائل این که می بینید بود، خواهد شوهرت یا زن کسی چه اینکه
همگی باشد فردایی اگر آنهاست. به مربوط دغدغه هایشان و دارند فرزندانی آنها نیست.

می کنید؟ مالحظه بود. خواهید چنین این شما
یک او این حال با نکرد. ازدواج هیچ گاه شاید حتی شاید… که بنگرید آدم این به و ٧٤

او… و بود. بزرگ رئیس
خنک هوا وقتی روز از وقت این مردم است، مرسوم اورشلیم در امروز تا چنانکه و ٧٥

می خورند. غذا خانه بام روي عصر، هنگام یعنی می شود
گدا. یک می شود: ظاهر دیگر شخصیت یک تصویر او کنار در و

رفتارش و بگذارد احترام همسایه اش به که بود شده تربیت گونه اي به که مرد آن و ٧٦
در مسیح، دعوت کردن رد با شود، رفتار او با دارد دوست که باشد همان دیگران با
از باشد، شده تربیت خانواده اي چنین در که پسري که می رسد نظر به چنین پایان…

شد. دور او شد. او ولی شد نخواهد دور امور این
می خواست غذا و می کرد گدایی و بود کشیده دراز دروازه کنار ایلعازر نام به مردي ٧٧
حتی نه تا می کرد جارو مرد آن که خرده نان هایی بود حاضر او نمی آمد. گیرش چیزي و
درگیر مرد آن ولی بود. زخم سراسر بدنش بخورد. را بدهد سگ ها به بلکه گدا یک به
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پیشنهاد چون بود، شده ِسر او نبود. وجودش در دیگر حسی که بود جامعه ظرایف
بود. کرده رد را مسیح

سالمتی آرزوي با را مرغوبش شراب داشت ظهر، از بعد یک در بار، این بسا چه و ٧٨
و بودند گرفته را دورش جواهرات به آراسته زیباي زن هاي که حالی در سرمی کشید،
یک و بود. نوشیدن گرم سرش و داشت را می خواست دلش هرچه حال و این نظایر

بود. درگاه کنار هم گدا
همان تا می زد فریاد و بود جهنم در او روز روشنایی دمیدن از پیش بعد، روز صبح ٧٩

است. شده عوض صحنه دیگر حال بریزد. زبانش روي آب جرعه اي و بیاید ایلعازر
که داشت خاطر به هنوز ابراهیم» گفت:«پدر وقتی که هستید نکته این متوجه و ٨٠
آب اندکی همراه را ایلعازر آن گدا، آن ابراهیم، گفت:«پدر است. یهودیان پدر ابراهیم
آتش شعله هاي این بچکاند. لبانم روي بر را آن تا بفرست پایین این سرانگشتانش بر

می باشند.» عذاب آور
اینها «از واضح. همین قدر بکنم،» را کار این گفت:«نمی توانم ابراهیم و گفت… و ٨١

گرفت.» قرار اختیارت در الزم فرصت و بخت زندگانی ات ایام در گذشته،
این او ولی کن.» متابعت گفت:«مرا عیسی که آنگاه گرفت؟ قرار اختیارش در ِکی ٨٢
مشکلی جاست، به کامًال این و گرفت. پیش در را درآوردن پول راه او کرد. رد را پیشنهاد
او و می کنید؟ توجه کنید. پیروي را عیسی حال همان در ولی نیست درآوردن پول در

شد. همراه گروهی با دیگر راهی در
عظیمی ورطه ي او و تو میان در این بر عالوه گفت:«و ابراهیم گفت، که می بینید و ٨٣
نمی توانند هستند آنجا که آنان کرد. نخواهد و نکرده عبور آن از انسانی هرگز که است
است. مشخص تکلیف بروند. آنجا به نمی توانند هستند اینجا که آنها و بیایند اینجا به

کرد.» نخواهد و نکرده عبور انسانی هیچ
در که دعوت آن شود. مبشر یک می خواهد سپس او دهید. گوش او به ادامه در ٨٤
است. بازآمده سویش به دوباره شود جان ها صیاد تا کرد دریافت عیسی از جوانی دوران
نمی خواهد و دارد برادر پنج زمین روي بر اینکه همچنین و آورد خاطر به را موضوع این

درآورند. سر آنجا از آنها
نگذارند.» پا مسیر این در که بگوید برادرانم به تا برگردانید را ایلعازر گفت:«پس ٨٥

کردید؟ توجه بپذیرید.» را کن» متابعت «مرا دیگر:«دعوت عبارت به
کرد.» نخواهند قبول داد:«آنها پاسخ او این حال با

بگوید آنها به و بازگردد و برخیزد مردگان از ایلعازر مانند کسی اگر گفت:«بله، ٨٦
است.» خبر چه

او هستید. هوشیار هنوز مرگ از پس که می دهد نشان امر این می کنید مشاهده ٨٧
به همچنان می بینید؟ بیاور.» خاطر به را زندگانی ات گفت:«ایام ابراهیم آورد. خاطر به

می آورید. خاطر به نمی دهید. دست از را خود حافظه ي می آورید. خاطر
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که فرصتی است، خود جاي سر هم هنوز و دارد مرد آن که خاطراتی میان در و ٨٨
گفت:«مرا که شنید را عیسی صداي که زمانی آورد، یاد به را گرفت قرار اختیارش در
در که خالیقی با او شد. نادرست گروه و نادرست شخص پیرو او ولی کن.» متابعت
درآورد؛ ناگوار آخرتی از سر سرانجام و رفت نادرست مکان به و شد همراه بودند باطل

شود. جدا خدا از همیشه براي شده، هالك روز آن در تا
هدایت برخیزد، نیز مردگان از کسی زد:«اگر تکان دهنده اي حرف همچنین عیسی ٨٩
اگر حتی نسپارند گوش آن به اگر و دارند را موسی شریعت آنها زیرا پذیرفت. نخواهند

پذیرفت.» نخواهند هدایت کرد. نخواهند گوش او به هم برخیزد مردگان از کسی
همان دیگران «با بله. یافت؟ می توان را این نظیر سخنی شریعت در آیا چرا؟ چرا؟ ٩٠
گذرانده روزگار شریعت حاکمیت تحت مرد آن و بکنند.» شما با دارید دوست که کنید
احکام تحت او کردید؟ توجه بمیرد. درگاه کنار گدا آن که داد اجازه وجود این با بود.

بود. ناتوان عظیم جاودانی حیات آن رؤیت از ولی بود گذرانده روزگار خدا
دخترانم و پسران مثل شما هستید. خودم بچه هاي مانند شما از یک هر عزیزان ٩١
خدا خداوند است. درست روحانی. نظر از یعنی دارید، جایگاهی چنین شکلی به هستید.
حرفم می آیید. من به دادن گوش براي چون سپرده من به را شما جان هاي  از مراقبت

است. درست هستید. دخترانم و پسران شما بیانی به و می بینید؟ می کنید. باور را
بزرگ است. شگرف امري خدا احکام داشتن نگاه که باشید داشته یاد به همواره ٩٢
فرزندان اینکه همچنین و می بخشد. خدا که است میراثی نیکو خانه ي یک در شدن
است. عالی تحصیالت داشتن دارید. شخصیت هایی چنین که شما مانند باشید، خوبی
آنها بابت باید که است بسیاري امور است. بی نظیر آزاد سرزمین این در زندگی حتی

باشیم. شکرگزار
حیات منظور بپذیرید. را آن باید نمی برید. ارث به را آن که هست چیز یک ولی ٩٣
از تازه تولد تجربه ي پی در که کنید را کار این می توانید زمانی تنها و است. ابدي

نشوید. غافل مهم این از کنید. پیروي عیسی
یکی شبیه این خواهان… همیشه او شنیدم. را فقیر مرد یک حکایت روز یک ٩٤
آن روزي است. شده حک ذهنم در همیشه این حال با است. پریان قصه هاي آن از
بودي.» فقیر عمر گفت:«همه ي و آمد حرف به و بود جادویی ُگل آن چید. ُگلی شخص

شد.» خواهد داده تو به و بگو می خواهی گفت:«آنچه
طالیی و شوم واردش بتوانم تا شود باز است سمت آن در که کوه گفت:«آن او ٩٥

کنم.» پیدا را است کوه در که
توجه ببري. خودت همراه هم مرا می روي که هرجا باید خوب، داد:«بسیار پاسخ ٩٦
را می خواهی آنچه می توانی باشم که هرجا پس ببري. خودت با مرا باید داري؟

کنی.» طلب
آنچه بنابر شد. وارد او و شد باز و شکافته کوه و برداشت گام کوه سوي به مرد آن ٩٧
میز روي را ُگل او بود. الماس و طال از پر سراسر طاقچه ها آمده، پریان قصه ي این در
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این و بروم گفت:«باید و برداشت بزرگ گوهر یک و دوید سپس گذاشت. صخره یک یا
باید دارم. چیز همه اکنون هستم. ثروتمند مردي دیگر حال دهم. نشان دوستانم به را

دهم.» نشان را این
کردي.» فراموش را کاري اصل گفت:«ولی و گشود سخن به لب ُگل آن ٩٨

طال تکه یک باید شاید گفت:«خوب، و برداشت چیزي و برگشت دوان دوان مرد ٩٩
مردم به تا رفت خواهم بیرون گفت:«زود سپس برمی دارم.» هم نقره تکه یک بردارم.

دارم.» دارایی میزان چه و هستم ثروتمند چقدر که بگویم
بردي.» یاد از را کاري اصل گفت:«ولی ُگل رفت. در سمت به او ١٠٠

یک پس می شود.» یافت مصالح نوع همه گفت:«اینجا برگشت. سرعت با دوباره ١٠١
این که می دهم نشان مردم به و می روم و برمی دارم را سنگ گفت:«این برداشت. سنگ

دارید؟ توجه کنم.» پیدا را اینجا به برگشتم راه بتوانم تا است شده ساخته چه از کوه
رفت.» یادت کاري گفت:«اصل بار واپسین براي ُگل که بود در از خروج حال در ١٠٢

شو.» گفت:«ساکت
را رفت» یادت کاري «اصل جمله ي نمی خواست او می کنید، مشاهده چنانکه ١٠٣
شد. بسته او سر پشت در کرد، را کار این وقتی و شد. خارج در از دوان دوان و بشنود
بود. ُگل همان کاري اصل می کنید؟ دقت بود. ُگل آن کاري اصل ماند. داخل آن هم ُگل

باالست آن که مزرعه اي در بودم، جوان حاضران شما مثل وقتی پیش سال ها ١٠٤
نوشته اي یعنی می خواندم اکتشاف و کاوش درباره ي مطلبی فینیکس… از باالتر یعنی
نمی کردند عبور اینجا از جاده ها گذشته در بود. پرداخته کاوشگر یک به که روزنامه در
اکتشاف هم هنوز اینجا که می دانید بود. اینجا کوچک خاکی جاده و مسیر تعدادي فقط

دارد. جریان بسیار کاوش و
کشف بسیاري طالي و کرده پیدا پول زیادي مقدار و بود آمده جوینده اي ولی ١٠٥
بود همراهش سگ یک ماند. بود کرده پیدا که کلبه اي در بازگشت راه در و بود. کرده
طالها تا بود تعقیبش در خالفکار یک شب آن بود. بسته طناب با بیرون را سگ آن و
و می آمد. آن با داشت و بود کرده جمع اسپانیایی قدیمی معادن از را آنها او بردارد. را

کردن. پارس به کرد شروع سگ یکباره به
اینها گفت:«فردا شو.» گفت:«ساکت شود. مزاحمش سگ نمی خواست مرد آن ١٠٦
خواهم وزن را «آنها است. این داستان اخالقی پیام من… و برد.» خواهم شهر به را
خود دور بسیاري زنان و خرید. خواهم عالی ماشین هاي شد. خواهم ثروتمند و کرد
خواهم ثروتمند مرد یک من کرد. خواهم برگزار بزرگ مهمانی هاي و داشت خواهم
گفت:«قرار است.» کنارم اینجا طال از زیادي بخش کرده ام. کشف را منبع چون بود

من…» است
سگ چون داد، ادامه کردن پارس به سگ بخوابد، داشت سعی که موقع همان ١٠٧
به جوینده که بود آن منتظر و می آمد صدا و سر بی داشت خالفکار که بود دیده

برود. خواب
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بینوا سگ آن باش.» گفت:«ساکت و زد فریاد سگ سر بر و شد بلند دوباره او ١٠٨
و است. کمین در خطر که دهد هشدار صاحبش به کرد سعی و کشید زوزه اي

او… که آنگاه
که شکاري  تفنگ آن جوینده کرد، کردن پارس به شروع سگ که دیگر بار ١٠٩
بنابراین شود، اذیت و بخورد هم به آرامشش نمی خواست برداشت. را بود همراهش
شد. کشته خالفکار دست به جوینده شب همان و کرد. شلیک سگ به و شد بلند
صدایی او نداشت. حالش به سودي بود پرورانده سر در که خیاالتی و رؤیاها آن همه ي

کرد. خاموش را می داد هشدار او به که
ناپسند کاري که نیستید آن بر دارید که پرورشی و تربیت به توجه با جوانان شما ١١٠
بازمی دارد. آن انجام از را شما که دارید الزامی باشد هم این از غیر چنانچه دهید، انجام

نکنید. خاموش را می دهد هشدار شما به که ندایی هرگز باري،
همیشه و بپذیرید را کن» متابعت گفت:«مرا که صدا آن که باشد یادتان همواره و ١١١
خاطر به لیکن دارم. اعتماد شما به بود. خواهید چنین که معتقدم باشید. حق موضع در

است. زنده زمین روي بر امشب صدا، همان عیسی، که باشید داشته
صدا که موقع همان است، زنده هنوز آوردیم زبان به که سخنی هر و صدا هر ١١٢
دارید فرستنده اي اینجا که می بینید درمی نوردد. را هوا موجی و جریان می شود، خارج
ارسال را آن که هستید فرستنده دستگاه همان شما می کند. پخش و ارسال را آن که

کند. دریافت را آن تا هست ایستگاهی به نیاز حال می کنید.
نمود در الهی، سه گانه ي ابعاد یگانکی او زیرا بود خدا کالم فرستنده ي آن عیسی و ١١٣

بود. کامل انسان و کامل خداي او بود. انسان یک تجلّی و
پسر پدر، او اینکه یعنی الهی خصیصه هاي سه گانه ي ابعاد الهی، سه گانه ي ابعاد و ١١٤
این با پس شد. بازنموده مسیح عیسی یعنی واحد انسان آن در است روح القدس و

بود. کالم او حساب
فرستنده ي به و بشنود مرا کالم گفت:«هرکه که بود فرستنده اي دستگاه آن او و ١١٥
هرکه می گویم شما به آمین «آمین دارید؟ توجه دارد.» جاودانی حیات آورد ایمان من
کالم این باري، دارد.» جاودانی حیات آورد، ایمان من فرستنده ي به و بشنود مرا کالم
بدین اگر می گویم شما به گفت:«هرآینه روز یک او شد. ارسال فرستنده یک طریق از
یقین بلکه باشید نداشته شک خود دل در و شو. افکنده دریا به شده، منتقل گویید: کوه

شود.» عطا شما به گویید هرآنچه هرآینه می شود، گویید آنچه که باشید داشته
در چیزي واسطه به باشید، الهی امر آن کننده ي دریافت ایستگاه فقط اگر باري ١١٦
چرخه   ي بطن تا یکراست ایمان، راه از می گیرد، دست به را امور کنترل که درون تان
تماس همیشه آنگاه گردید. مولود نو از و یافته تازه تولد تا شد، خواهید منتقل الهی
را الهی صداي آن تا داشت خواهید را امکان این و ماند خواهد برقرار شما ارتباط  و
نادرست موارد در می دهد. هشدار شما به خطر بودن نزدیک هنگام همواره که بشنوید
جاي به ترتیب، این به کرد. خواهید دریافت اخطار یک همواره ناصحیح مسیر در و
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همانند می توانید باشید؛ می گوییم او از که ثروتمند جوان پسر آن مثل روز یک اینکه
عزیزان، باشید. کرد صید مسیح عیسی براي را جان ها که کسی یا پولس رسول، پطرس

کنید. چنین
کنیم؟ دعا می توانیم

به باید باشد. کار در فردایی اگر هستند، فردا زنان و مردان جوانان، عیسی! خداوند ١١٧
تعلیم را آنها گونه اي به باید که می کنیم حس خود دوش بر را بار این دهیم. تعلیم آنها

است. روز آن امروز پس نباشد فردایی اگر هست. فردایی گویی که دهیم
هیچ نیست. مقبول و پذیرفته تو نگاه در کس هیچ  که می دانیم را این پدر، و ١١٨
پسندیده امور این که اندازه هر تحصیالت، نه یابد. جالل نمی تواند تَن جنس از چیز
هیچ دیگر، چیز هیچ نه روانشناسی، نه مذهبی، نهاد هیچ نه نیکو، اعمال نه و باشد
است، الهی وسیله ي او روح القدس. مگر کند تصدیق و تأیید را خدا نمی تواند کدام
مهم این بابت ما و بیاید. ما تکاتک نزد ابدي حیات قالب در می تواند که خدا خود

هستیم. شکرگزار
او به عیسی است. مشهود کامًال کرد اعتراف پطرس که حقیقت این راستی به ١١٩
الهیات مدرسه یک در را این است. نکرده آشکار تو بر را این خون و گفت:«جسم
است، شخصی امر یک این نشدي.» نائل شناخت این به آموزشگاه یک در نیاموختی.
کلیساي صخره این فرمودي:«بر کند. دریافت را آن خودش باید فرد هر که چیزي
امر این بابت ما خداوندا یافت.» نخواهد استیال آن بر جهنم ابواب و می کنم بنا را خود

هستیم. شکرگزار
پایگاه هاي نگهبانی، پایگاه هاي هم هنوز و است. زنده هم هنوز امشب صدا آن ١٢٠
الهی امر آن قادرند که دارند وجود ایمان دریافت ایستگاه هاي شنودگاه ها، دیده بانی،
آن پذیراي خود قلب هاي در جوانان این از هریک که می کنیم دعا خداوندا بپذیرند. را
آنچه بلکه می دهند انجام بودن نیکو براي که کار آن نه که آور یاد به را این و شوند.
قضاوت پذیرفتیم، آنچه حسب بر بلکه می دهیم انجام آنچه حسب بر نه را ما خدا آنها…
دعا آسمانی پدر اي یافته ایم. نجات خویش اعمال به نه و خویش ایمان به ما می کند.
متابعت «مرا ابدي و عظیم دعوت آن بتوانند و بیایند بصیرت اکنون آنها که می کنیم

بشنوند. و ببینند را کن»
حاشیه اي و فانی زندگانی این و دنیا امور جمیع از آنها تک تک که باشد خداوندا ١٢١
موهایی با هم شماري طالیی، موهایی با هستند، اینجا آنها امشب بگردانند. روي
ایام گذر در که هستند شرایطی و نقطه بهترین در آنها آبی، یا تیره چشمانی و مشکی

داشت. خواهند
جوانی ات روزهاي در را خود گفت:«آفریننده ي بزرگ نگارنده ي آن که همان طور و ١٢٢
خداوند نیست.» خوشی اینها از مرا بگویی که برسد بال روزهاي آنکه از قبل آور یاد به
می رفتی می خواستی هرجا بودي جوان که گفتی:«وقتی پطرس به هم را این تو عیسی
بسته را تو دیگران و کرد خواهی دراز را خود دست هاي شوي پیر که زمانی لکن و
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اینک است. روز آن آور:«امروز یاد به را ایشان برد.» خواهند نمی خواهی که جایی به
فرما. عطا را این پدر است.» زمان همان

فرزندي هر تا گرفته خودم فرزند از می کنم، مطالبه را آنها یکایک اینجا در امشب ١٢٣
از را آنها تکا تک سپردي. من به را آنها از مراقبت که می کنم حس دارد. حضور اینجا که

آمین. بمانند. مسیح عیسی حیات در تا می کنم مطالبه مرگ از و شیطان چنگ
تجربه اي شما براي آنها بیان و مختصر سخنان این باشد. شما با خدا برکات عزیزان، ١٢٤
فِرد برادر ممنونم. شما از عزیزان، گشت. بازخواهم دوباره بیلی، بود. خوشایند بس
 دهد. برکت شما به خداوند خواهر، دهد. برکت شما به خداوند
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