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دهد. برکت شما به دولتمندي به خداوند سپاس، نویل، برادر 
این در امشب بودن و اینجا به دوباره بازگشت خیر. به شما عصر دوستان،
چنین فرموده، وعده خود چنانکه ما خداوند زوال ناپذیر حضور که فضایی در ساختمان،
عزیزان شما از بسیاري که می دانم اکنون و است. سرافرازي مایه ي است، ملموس
شما از بسیاري سپاسگزارم. بسیار بابت این از و مانده اید شامگاهی پیغام خاطر به
دارم اطالع که جایی تا کنید. رانندگی خود زندگی محل به برگشت براي امشب باید
خواهد این بر ما سعی پس داده اند. تحویل را خود متل هاي اتاق هاي عزیزان از دسته اي
شما خدمت  زودتر امر، این مالحظه ي با نداریم. نگه را شما درازي زمان براي که بود

کنید. حرکت وقت اسرع در بتوانید تا شده ام حاضر
اعالم را جلسه ها] [سلسله آغاز احتمالی زمان ممکن، فرصت نخستین در اکنون، و ٢
این مبحث آغاز زمان از اطالع کسب جهت بار چندین ظهر از بعد امروز کرد، خواهم
بعدي فرصت در گمانم به خداوند، امید به و گرفتند. تماس من با باب ها این یا کتاب ها
خواهیم نهادین مهر هفت سخنی] [به و مکاشفه کتاب هفتگانه ي مهرهاي مبحث به
هفت بررسی به مدت این طی در باشد امکانش چنانچه باشید داشته توجه و پرداخت.
مسئله این بسا چه حال، پرداخت. خواهیم است، طومار] [آن کتاب پشت  در که مهر
است؛ شده گشوده مهر هفت از سخن اینجا در که باشید داشته دقت باشد. وقت گیر
خواهیم مهرها به نخست ولی می باشد، هفتگانه مقوله ها همه ي شیپور، هفت بال، هفت
شنید را شیپورها صداي دانیال است. شده ممهور مهر هفت به طومار پشت پرداخت.
در امر این ولی شد. بازداشته آن نگاشتن از یوحنا شد. بازداشته آن نوشتن از ولی
الهی. کتاب رازهاي شدن بازگو و اعالم پس در سخنی به است، ممهور طومار پشت
طنین انداز صداها این که روزگاري است:«در دقت درخور فضا آن در دانیال گفته ي این
آن به باشید، داشته دقت چنانچه شد.» خواهد مکشوف همان جا خدا راز رازها، شود،
همه ي پس می شود، او تن گیري چگونگی خدا، کیستی از سخن می شود، اشاره «راز»
مبحث] به [ورود براي پس-پس و می شود. تبیین و گشوده هنگام آن در مقوله ها
براي کنون تا هستیم. آماده است، طومار] [آن کتاب پشت  در که هفتگانه مهرهاي
این با اما است نشده نوشته هم مقدس کتاب در نشده، آشکار و گشوده انسانی هیچ
و سنجید، و داد جاي مقدس کتاب دیگر بخش هاي در درستی به باید را آنها وجود

بود. خواهد شگرف امري که دارم باور
لطف خاطر به شما همه ي از کنیم. برگزار کوتاهی  جلسه ي می کنیم سعی خوب ٣
تشکر عزیزان شما از سپاسگزارم، داده اید انجام هرآنچه بابت همین طور و حضورتان و
باشید نشسته چه زیرا نداریم نگه درازي زمان براي را شما امشب امیدوارم می کنم.
[تاالر] انتهاي در همسرم می دهید. نشان خود از زیادي شکیبایی باشید ایستاده چه
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که دیدم درشت هیکل می گفت:«بانوانی و می کرد صحبت دیروز شبانگاهی جلسه ي از
باز ولی بود شده عرق خیس سراسر لباس هایشان اینکه وجود با و بودند ایستاده آنجا
از بودند.» ایستاده می شد، بیان که سخنی هر دریافت جهت تمام اشتیاق و شوق با
در بایسته حضور امکان چنین چون بمانم روح القدس مسح زیر دارم دوست رو این
حق بیان به می شود چنین بله، بس، و می شود فراهم ناب حقیقت اعالم جهت جمع
درست سراسر مسیري الهی امر بر تکیه با می توانند مردم ترتیب این به و کرد. بسنده

گیرند. پیش در
با کمی صبح امروز بپذیرید. مرا پوزش لحظه چند براي می خواهم شما از حال ٤
چند و هستند خاموش  ضبط دستگاه هاي اینک و شدم. مرخص شما حضور از شتاب
از پیش دارم قصد کرد. خواهم اشاره مسئول افراد به ضبط آغاز براي دیگر لحظه ي
را قضیه این دهم. اختصاص معکوس شمارش مبحث اتمام به را دقیقه  پنج رفتن،
چیزي کسی به اینکه بدون که داشتم شتاب چنان بامداد و رفتم. و کردم فراموش
از کردم:«منظور روبرو پرسشی چنین با را شما واقع در رفتم. باشم، گفته درباره اش
به یا پایانی لحظات در که می دانم می کنید؟ مالحظه چیست؟» معکوس شمارش
شمارش از منظور که است این پرسش اما می بریم، سر به معکوس شمارش در سخنی
باشید، درنیافته را معکوس شمارش مفهوم اگر می کنید؟ مالحظه چیست؟ معکوس
با می کنم سعی اکنون و کنم کامل را مبحث این مایلم پس می شوید. سردرگمی دچار
آنگاه برسانم، پایان به را نوار ضبط داشتم، بامدادي جلسه ي در که صدایی تن همان
شما حضور از پوزش عرض با پس می شود. پخش و توزیع آماده ي معکوس شمارش نوار
که می دهید اجازه من به دقایقی براي آیا برسانم. پایان به را نوار ضبط می خواهم عزیزان
می گویند:«آمین.»- [جماعت دهم؟ انجام را کار این بعدي مبحث به پرداختن از پیش
را خود ضبط دستگاه بفرمایید نوار، ضبط مسئوالن اینک پس-هم و تألیف.] گروه

کنید. روشن
که می دهد توضیح ٥ و ٤ پاراگراف در برانهام برادر نوار. روي بر خالی [فضاي
و است معکوس شمارش عنوان با صبحگاهی اش موعظه ي به مربوط نظر مورد بخش

تألیف.] است-گروه گنجانده ١١١ تا ١٠٦ پاراگراف در را آن
لحظه هاي آخر پیغام سه اعالم فضاي در و شده ایم حاضر اینجا گوناگون جاهاي از ٥
دیگر مقوله هاي و گوناگون آموزه هاي درباره ي جلسه ها این در کردیم، سپري را زیبایی
شما تا کنم ایجاد وقفه کمی همین جا باید که آمد یادم به اینک کردیم. گفتگو و بحث
اعالم شما به را ضبط آغاز زمان باشید. داشته را نوار تعویض فرصت نوار، ضبط مسئولین
است تشکیالتی کار یک این ظاهر در دهم. قرار نظر مّد را این باید خوب. بسیار می کنم.
عزیزانی مبادا شود، انجام یکجا کار این نباید و کنند. ضبط را نوارها باید عزیزان ولی
اگر جونیور شد. وارد ترتیب این به باید پس شوند. سردرگمی دچار هستند آنجا در که
سپاسگزار دهند، عالمت من به و شوند خارج اتاق از عزیزان از یکی نوار تعویض هنگام
خوب، بسیار سپاسگزارم. بسیار چیز همه و شما بزرگواري بابت باز دوستان می شوم.

کنید. روشن را ضبط دستگاه هاي می توانید آماده ایم، اینک
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جلسه  ي این در که داد دست فیض این باز اینکه از دهد. برکت شما به خداوند ٦
و است پر سالن خوشحالم. باشم، عزیزان شما خدمت در خیمه این در شبانگاهی،
جلسه. سه در بگوییم یا روز… سه در ایستاده اند، سرپا امشب دوباره بسیاري عزیزان
آن، کنار در که دارم تقاضا داد، خواهند گوش کنونی جلسه ي نوار به که عزیزانی از
موضوع کنید. مطالعه خود خانه  ي در را موضوع کنند. تهیه هم را دیشب جلسه ي نوار
خادمان از خاص طور به است. سپرده من به خداوند که است خدمتی کنونی مرحله ي
آنها از کنند. گوش آن به بروند، منازلشان و کلیساهایشان به اینکه از قبل دارم تقاضا
معکوس شمارش ما مبحث عنوان صبح امروز حال، کنند. تهیه را نوار آن می خواهم

است. رفتن آماده ي کلیسا که لحظاتی سخنی به بود،
تحت مبحثی به شبانگاهی جلسه ي این در است قرار خدا امید به اکنون، و ٧
خدا پیشگاه در چنین که داریم را افتخار این اینکه از و بپرداریم. او حضور در عنوان
کتاب در اتفاق به می کنم دعوت شما از نخست اما سپاسگزاریم. بسیار شویم، حاضر
می دانیم همه نبی. اشعیا کتاب ٦ باب کنید، باز را نبی اشعیا کتاب خود مقدس هاي
اشیعا پایان در بود. خود روزگار انبیاي بزرگترین از یکی او است، بزرگ انبیاي از اشعیا
اشعیا، کتاب داد. شهادت خدا توانایی به چنین شد، شهید او و کردند اعدام اّره با را
یک آیه ي از من! زیرا…» بر واي  گفتم : «پس  می کنم. شروع ٥ آیه ي خواندن با ، باب٦
آیه ي تا و کنیم شروع یک آیه ي از بیایید ببخشید. مرا لحظه یک براي می کنم. شروع

بخوانیم. هشت
عالی  و بلند کرسی  بر که  دیدم  را خداوند مُرد، پادشاه  عزّیا که  سالی  در

بود. پر وي  دامن هاي  از هیکل  و بود نشسته 
با و داشت  بال  شش  آنها از یک  هر که  بودند ایستاده  آن  باالي  سرافین  و
با و می پوشانید را خود پاي هاي  دو با و می پوشانید را خود روي  آنها از دو

می نمود. پرواز دو
صبایوت ، یهوه  قدوس  قدوس  قدوس  می گفت : زده ، صدا را دیگري  یکی  و

است . مملو او جالل  از زمین  تمامی 
شد. پر دود از خانه  و می لرزید می زد صدا که  او آواز از آستانه  اساس  و

و هستم  لب  ناپاك  مرد که  زیرا شده ام  هالك  که  من  بر واي  گفتم : پس 
دیده  را پادشاه  صبایوت  یهوه  چشمانم  و ساکنم  لب  ناپاك  قوم  میان…  در

است .
از انبر با که  اخگري  خود دست  در و پرید من  نزد سرافین  از یکی  آنگاه 

داشت . بود، گرفته  مذبح  روي 
است  کرده  لمس  را لب هایت  این  اینک  که  گفت  گذارده ، دهانم  بر را آن  و

است . گشته  کفّاره  گناهت  و شده  رفع  عصیانت  و
براي  که  کیست  و بفرستم  را که  می گفت : که  شنیدم  را خداوند آواز آنگاه 

بفرست . مرا لبیک  گفتم : برود؟ ما
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نگاشته هاي شگرف ترین از یکی این معتقدم دهد. برکت خود کالم به خداوند ٨
پی خویش بودن گناهکار به خداوند حضور در انسان که درمی یابیم است. مقدس
باشیم داشته خوبی بسیار احساس باشیم، مختلف فضا هاي در که هنگامی شاید می برد.
خود ناچیزي و کوچکی به خداوند پیشگاه در اما بپنداریم وارسته افرادي را خود و

می بریم. پی
هدایت مسیح سوي به را او که داشته ام را افتخار این و بودم دوستی با پیش چندي ٩
کنار در نیوهامپشایر، در می کند، همراهی مرا شکار در که کارل برت اتفاق به کنم.
و بزرگ بسیار آبشاري که راستی به و بودم. آدیرونداك باالي در واقع بروك کلد آبشار
آنجا به منظره آن دیدن براي را خود خانواده ي گذشته سال است. شکوهمند منظره اي
برابر در کرد. پیاده روي باید آنجا به رسیدن براي و است دور بسیار جاده  از بودم. برده
صخره ها روي بر و می جوشید کوه ها دل از بسیار فشار با آبی-سبز آب هایی ما چشمان
بیلی، گفت:«شگفتا، و کرد نگاه من به بهت زده چشمانی با همان جا برت می شد. سرازیر
برت.» است، گفتم:«درست من و می دهد.» دست آدمی به بودن ناچیز حس غایت به

شد. خدا حضور وارد آفرینش، تماشاي تجربه  ي برکت به تنها عزیز این که است گفتنی
به و کرده بلند را خود چشمان شبی عظیمی چقدر سرود سراینده ي بسا چه ١٠
فرد، برادر پیش، ماه چند هستند! دور آنها چقدر اینکه به باشد، شده خیره ستارگان
میان موجود فاصله و بودیم آریزونا بیابان در آنالی مک برادر همراه من و وود برادر
ستارگان هرچند بود. این ما سعی می گرفتیم، اندازه را دیگر ستاره ا ي با ستاره  یک
به تنها ظاهر در باز هستند دور یکدیگر از بیشتر کیلومتر میلیاردهاي و میلیون ها
زیرا واداشت فکر به را ما مسئله این دارند. فاصله هم از انگشت بند نصف اندازه ي
ماست. با آنها فاصله از بیشتر مراتب به ستارگان آن میان بازه  ي داد نشان علم چنانکه

هستید؟ متوجه آیا
به ورود با اینکه به همچنین و می بریم پی خود کوچکی به خدا، بزرگی درك با ١١
حضور به آمدن دیگر دلیلی به یا رو این از می شویم. نزدیک او به چقدر الهی، پیشگاه
هرگاه که دیده ام خود خدمت طول در می سازد. متأثر را انسان ها همیشه خداوند
زندگیشان، در الهی حضور پرتو برکت به افراد می شود، ملموس فضایی در خدا حضور
مقدسی سکوت و می کنند اعتراف خود ناشایست و ناپاك کارهاي و گناهان به بی اختیار
صف از خود شود، دعا آنها براي اینکه از پیش که جایی تا می شود حکمفرما جماعت بر
الهی، پیشگاه در آمدن از پیش چنین و می شتافتند قربانگاه سوي به و شده خارج دعا
می شود. تحول ساز خدا پیشگاه به آمدن می کنید، مالحظه می شدند. هماهنگ خدا با

بودند. کشیده دراز برانکاردها و تخت ها روي بر که دیده ام را افرادي
پتویی روي بر بی جان کودك آن که حالی در مکزیکو در یادماندنی به شبی ١٢
مادر آن بگویم است بهتر یا شد نزدیک او با اسپانیایی مادر آن بود، شده گذاشته
یا پنجاه شاید و نفري هزار چندین جمعیتی آمد. جلو خود بی جان کودك با مکزیکی
را کودك شدن زنده جمعیت آن که هنگامی بودند. شده جمع تن هزار پنج و هفتاد
برافراشته دست هاي با مردم و رفتند حال از خانم ها از شماري دیدند، خود چشمان به



او حضور ٥در

چنین انجام که بود روشن عزیزان آن بر چرا؟ می کردند. فریاد خود نفس همه ي با
هستند. قادرمطلق خداي حضور در که دریافتند پس برنمی آید، آدمیزاد دست از کاري

شد. تحول آفرین امر همین و
که می کنند حکایت بنشینم. مقدس مردان سخن پاي که داشتم را افتخار این ١٣
[حدود پوند ده و صد از بیشتر هیچ گاه وزنش که ریزاندام مردي فینی، چارلز روزي
چارلز روزي که] [آورده اند داشت… نیرومند بیانی وجود این با ولی نبود کیلو] پنجاه
سیستم از روزگار آن در که پیداست شد. صدا تست انجام مشغول ساختمانی در فینی
تعمیر مشغول ساختمان بام روي جایی یا بالکن روي بر مردي و نبود. خبري صوتی
بود قرار و ماند. ساکت پس نشناخت را کسی ولی شنید را آقا این آمدن صداي او بود.
به دعا در طوالنی زمانی کردن سپري از بعد او دهد. انجام را صوتی تست فینی آقاي
بسنجد. را خود صداي بُرد خواست بود، آوردنش دست به مشتاق که بیداري جهت
قرار از پس و می شوید!» هالك وگرنه کنید، گفت:«توبه و پرید منبر پشت بی درنگ
بر بود بالکن باالي که آقایی آن که زد فریاد نیرویی چنان با الهی، مسح زیر گرفتن

افتاد. زمین بر ساختمان باالي از او شد، پرتاب زمین روي
بالکن روي ماساچوست بوستون در روزي می کرد، مژده رسانی هیجان با او ١٤
شنیدن براي که افرادي جمعیت گنجایش کلیسایی ساختمان هیچ زیرا رفت ساختمانی
جهنم از هولناکی تصویر چنان موعظه در و می شد حاضر اقتدار با نداشت. را می آمدند او
رحمت طلب و می افتادند خیابان همان در دست در سبد کارگران که می داد ارائه
کالم، ارائه ي با می توانستند که است بزرگی واعظان از سخن خدا! حضور در می کردند.
آدمی که فرابرسد روزگاري هرگز مبادا کنند. ارمغان کالم شنوندگان به را خدا حضور

شود! چنین مبادا بازنشناسد. دیگر را خدا حضور که باشد شده سخت دل چنان
او سخنی به یا شد حاضر او نزد انسان، نخستین شرارت ورزي و گناه از پس خدا ١٥
حضور در نتوانست او پیداست چنانکه گرفت، قرار الهی پیشگاه در که بود «آدم» یعنی
انجیر برگ با کوشید و شد پنهان بیشه اي در داده، ترجیح قرار بر را فرار او بایستد. خدا
قرار جهان، پروردگار همان یهوه، پیشگاه در که می دانست زیرا بپوشاند را خویشتن
وجود با سخنی به خود، گناه از پس او بود. انسان نخستین واکنش این است. گرفته
نمی توانست آدم شود. فرادست الهی پیشگاه به چنین کوشید گناه، به آلوده جانی
زمان آن در بود. پیدا او در هنوز حساسیت و طبع لطافت آن زیرا بماند پنهان بیشتر
ریشه مردم پود و تار در هنوز گناه می شود دیده معاصر مردم میان در آنچه برخالف
است. ایستاده خود آفریننده ي پیشگاه در می دانست خوبی به آدم پس بود. ندوانیده
برون خواستار نه ببیند، تدارکی او براي خدا اینکه از پیش و شد پنهان بیشه اي در پس

داشت. را آن یاراي نه و بود فضا آن از شدن
ابراهیم، آنجا برویم، ٣ آیه ي ١٧ باب پیدایش سراغ به راستا همین در باز می توانیم ١٦
قادرمطلق، خداي نام با خدا و (١٧ باب (در می شود خدا درگاه وارد بزرگ، پاتریارخ آن
که بزرگوار پاتریارخ آن ابراهیم درافتاد. خود روي به هم ابراهیم ساخت، مخاطب را او
تمام سال پنج و بیست هرچند نیاورد، تاب خدا پیشگاه در بود خدا خادمان از خود
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آن شد، حاضر او نزد خدا که همین  وجود این با بود. کرده خدمت را خدا وفادارانه
نداشت. را الهی حضور در ماندن سرپا توان زیرا افتاد در خود روي بر بی اختیار پاتریارخ

روبرو بیابان سوي آن در خدا نبی و بزرگ خادم آن موسی، با ٣ باب خروج در ١٧
تحقق راستاي در او بود. مرد آن زیبنده ي مقدس، مرد توصیف که راستی به می شویم،
پیش تر او شد. زاده مادر از نبّوتی رسالتی انجام براي موسی بود. شده زاده هدفی
رهایی بردگی قید از را خود قوم همه جانبه، اقدام هاي و دانش فراگیري با بود کوشیده
آن در ولی می سازد. آزاد را قوم که است کسی همان او که می دانست زیرا بخشد
بود. الهیاتی دیدگاهی از برخاسته داشت، خود رسالت به نسبت که دیدي زمانی مقطع
که مصریان به می توانست استادي جایگاه در بود. فرهیخته سخنی به یا تربیت یافته او
او داشت. دقیق آگاهی چیزي هر از بیاموزد. خرد بودند، روزگار آن ملت باسواد ترین
این با ولی بود. آگاه الهی وعده هاي از او می دانست. یا تا الف از را مقدس نگاشته هاي
در روزي اما بود. بزرگی سردار او-او و بود. علمی نگاهی از برخاسته او دانش توصیف،
بی اختیار برکنده را خود کفش هاي شد، فرادست خدا حضور به وقتی بیابان سوي آن
در همین که است. ایستاده مقدس زمینی در که دریافت او افتاد، خود پاهاي روي
به ابراهیم چون هم او بایستد، خود پاي روي بر نتوانست دیگر گرفت، قرار خدا حضور

بایستد. خدا حضور در نمی توانست او درافتاد. خود روي
آنها ابراهیم زمان در پیش تر خدا که می شود مردمی از سخن ١٩:١٩ خروج در ١٨
یعقوب را. یعقوب اسحاق و آورد را اسحاق ابراهیم که ترتیب بدین بود، برگزیده را
آمدند، هم سر پشت که درازي سالیان خالل در چنین و آورد را سبط ها پدران هم
جماعتی انتخاب شده، دودمانی برگزیده، مردمی مقدس، افرادي بزرگوار، انسان هاي
آمده پدید بودند، کرده خدا خدمت وقف را خود عمر سراسر که تقدیس یافته و مقدس
آنها با من و بیاور هم گرد مکان همین در را گفت:«بنی اسرائیل خدا روزي و بودند.

گفت.» خواهم سخن
یک همچون و شد آتشین یکسره کوه سینا، کوه فراز بر خدا آمدن فرود با اما ١٩
بنی اسرائیل می شد. طنین انداز غرش آسا خدا صداي و می شد بلند آن از دود کوره ،
بله، بمیریم .» مبادا خدا، نه و سخن بگوید ما به گفتند:«موسی درافتاده خود روي به
می برد! پی خود گناه آلود زندگی به می گیرد قرار الهی پیشگاه در آدمی که همین
سخن خدا که همین  ولی بودند. شده ختنه شریعت از پیروي به بنی اسرائیل همه ي
همه ي و دستورها و احکام همه ي رعایت وجود با شدند، خدا پیشگاه وارد آنها و گفت
خدا، حضور پرتو در آنها-آنها هستند، بیرون اهل همچنان که دریافتند بایسته، امور
خدا، نه و سخن بگوید ما به گفتند:«موسی پس بله. بودند. بیش ناقصانی و خطاکاران

بگوید.» سخن ما با موسی پس مرد . خواهیم بگوید سخن خدا اگر زیرا
شخصیتی او پیداست و بود یک دنده فردي پطرس پطرس… وقتی ٨:٥ لوقا در ٢٠
او بود. معروف ماهیگیري و قلدر صفت او داشت. نیرومند غایت به و تأثیرگذار بسیار
برتر وجود تنها که دریافت معمولی، ظاهر با مردي دست بر الهی معجزه اي دیدن با
او که حالی در باشد، گذاشته تور در یکجا را ماهی همه آن می توانست آدمی هر از
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براي شب سراسر داشت، سراغ خود در که ماهیگیري تجربه ي و آموخته ها همه ي با
صداي اما بود. نشده نصیبش هم ماهی یک حتی ولی بود کرده تالش ماهی گرفتن

بینداز.» آب داخل به را کرد:«تورت امر او به چنین که شنید را کسی
فردي که دریافت همان جا پس بود، ماهی از پر برکشید، را خود تور که همین  و ٢١
سخن این گنهکارم.» مردي زیرا دورشو من از گفت:«خداوندا، پس نیست. بیش گنهکار
دور او از که خواست خدا از الهی، پیشگاه در او قدیس، پطرس سخن است؟ کسی چه

بود. برده پی خود بودن گناهکار به زیرا شود
را خود بود خدا پسر اینکه وجود با آدم دید. «خطاکار» فردي را خود ابراهیم ٢٢
یافت. «خطاکار» را خود موسی برد. پی خود بودن «خطاکار» به او دید، «خطاکار»
زیرا شو دور من «از یافتند. «خطاکار» را خود قوم یک و کلیسا یک مقام در بنی اسرائیل
هستم مقدس فردي من بگوید:«خوب که نشد آن بر او نیستم.» بیش گناهکار انسانی

گناهکارم.» گفت:«مردي بلکه دارم.» را امر این دریافت شایستگی پس
که الهیاتی دانش به مرد آن شد. پیدا بود، ادعا سراپا که مذهبی مرد یک روزگاري ٢٣
طرسوسی شائول او نام می بالید. بود، فراگرفته غماالئیل نام به بزرگ استادي نظر زیر
یهودي مذهب در بود. مذهبی اصولگریان از او می شناسیم. پولس نام با را او ولی بود
فردي او عبرانیان. از بود عبرانی فریسی زادگان، از بود فریسی او بود. یافته اجتهاد جایگاه
را گهواره از خدا شناخت ادعاي بود. فرهیخته و مدبّر خردمند، دانش آموخته، شاخص،
شد، فروزان سرش باالي بر آتشین ستون آن دمشق راه در روزي اما می کرد. مطرح
چه من بر گفت:«خداوندا، و افتاد خاك روي زمین، بر خود، پاهاي بر… بی اختیار پس
یافته کالم در فضل هرچه بود، آموخته علم هرچه الهی پیشگاه در می کنی؟» تکلیف

شد. بی ارزش یکسره داشت، سراغ خود در که سوادي هر و بود
همچنان مطلب بگویم شما به تا کنم مکث همین جا لحظه اي براي دارم دوست ٢٤
چه هستید، که هرچه یا باشید، داشته الهیات دکتراي دکترا، مدرك شاید دارد. مصداق
مناسک همه ي بسا چه باشید، کلیسایی مشارکت هایی اهل خود کودکی زمان از بسا
حس همان می شوید، خداوند پیشگاه وارد که همین  اما باشید آورده جا به را دینی

داد. خواهد دست شما به بودن ناچیز و کوچکی
بر الهی جبروت و هیبت از او بود، رفته خطا راه به که شد روشن پولس بر چنین ٢٥
در بود، کرد موعظه درباره اش که پروردگاري همان نگریست باال به وقتی افتاد. زمین
در که برد پی ولی می داند چیز همه که می کرد گمان او و… شد نمایان دیدگانش برابر
گرفته قرار خدا حضور در اینک زیرا افتاد زمین بر خود پاهاي روي بر او بوده، اشتباه

دید. را آتش ستون آن او بود.
٧:١ مکاشفه در کرد، یاد مقدس بزرگوار آن یوحنا، از می توان باز راستا همین در ٢٦
را می گفت سخن او با که صدایی کرده نگاه رؤیا، شدن نازل هنگام او که است آمده
زرین چراغدان هفت  همان جا و برگشت صدا آن دیدن و نگریستن براي پس شنید.
و داشت برافروخته آتش چون چشمانی و پشم مانند موهایی که دید را کسی و دید.
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میان در و بود بسته سینه بر زرین شالی و می مانست، برجین ستون به که پاهایی
بود بزرگوار قدیس همان یوحنا بود. خدا کلمه ي او نام و بود ایستاده چراغدان هفت
تکیه هم او سینه بر کارها این انجام از پس و می کرد همراهی را مسیح پیش تر که
شده دیگران از باالتر بسی رسالتی صاحب گفتم بامدادي جلسه ي در چنانکه بود! زده
در هم او بود. عیسی سخنان هم   و همراهان از که یوحناست از صحبت اینجا در بود.
چنانکه وجود، این با ولی بود خورده غذا سفره یک سر او با هم و خوابیده عیسی کنار
مرده اي چون بود، ایستاده جالل یافته هیئت در که عیسی دیدن با می کند، تعریف خود

کنید! تأمل این در آمین. افتاد. او مبارك پاهاي پیش

اما بپرستیم را خدا و کنیم صحبت و شویم حاضر کلیسایی گردهمایی در بسا چه ٢٧
خواهد فرق چیز همه می شود، ما قلب وارد او خود که می کنیم مشاهده همین که برادر،
پرداخت و کلیسایی جلسه هاي در شرکت به مذهبیمان وظایف ما، زعم به بسا چه کرد!
می کنیم اجرا مو به مو را کلیسا قوانین خود تصّور در بسا چه می شود. خالصه مبلغی
و بیندازیم او به نگاهی بار یک که بس همین می خوانیم اما بر از را اعتقادنامه ها کل و

است. چنین یقین به بله، کرد. خواهد تغییر اطراف در چیز همه

کتاب در بزرگوار، چنین مردي مقدس، یوحناي یعنی بزرگ مرد این درباره ي ٢٨
کنید توجه افتاد.» زمین به مرده اي است:«چون آمده چنین ٧:١ مکاشفه در مقدس
خود و داشت حضور مسیح مشارکتی حلقه ي در تمام نیم و سال سه پیش تر یوحنا که
با جا همه و خوابید او کنار بود، مسیح همسفره ي یوحنا بود، رساله ها نویسندگان از
از وجودش گویی برگشت او دیدن براي که همین  توصیف این با اما شد، همراه او
افتاد. زمین روي بر یا شد زمین بر نقش مرده اي چون او شد. خالی زندگی هرگونه

خوب. بسیار

بزرگوار، نبی این خواندیم، را ٥:٦ اشعیا کتاب چنانکه بگیریم نظر در را اشعیا باز ٢٩
کتاب دارد؛ کتاب شش و شصت مقدس کتاب است. مقدس کتاب انبیا برترین از یکی
وسط در می شود، آغاز پیدایش به اشاره اي با اشعیا کتاب دارد. باب شش و شصت اشعیا
دقیقًا است؛ ساله هزار دوره ي از سخن اشعیا پایان در و می شود ارائه جدید عهد اشعیا
انبیاي از یکی اشعیا است! جامع کتابی اشعیا کتاب پس مکاشفه. جدید، عهد پیدایش،
ولی بود نبی آن پشتگرمی مایه ي بزرگ، پادشاه همان عزیا، روزگاري بود. سرشناس
اینجا (در پادشاه داد. دست ناامیدي اشعیا به کرد، تسلیم جان آفرین به جان عزیا وقتی
درست کردار و وارسته شخصیتی اشعیا در است) پارسا و دادخواه پادشاهی از سخن

بود. نگه داشته خود پرستشگاه در را او پس بود، دیده

اشعیا بود. خادم یک می کرد. اعالم را خدا کالم بود. انبیا از او می دید. رؤیا اشعیا ٣٠
دست او به خلسه حالت بود ایستاده پرستشگاه و هیکل در که روزي اما بود. پاك انسانی
با بودند، پوشانیده را خود صورت بال ها با فرشتگانی او رؤیاي در دید. را خدا جالل و داد
می کردند:«قدوس، فریاد و می کردند پرواز بال ها با و بودند پوشانیده را خود پاهاي بال ها

قادرمطلق!» خداي خداوند  قدوس، قدوس،
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ناپاك  که مردي من زیرا بر گفت:«واي  برد. پی خود ناچیزي به همان جا نبی آن ٣١
مقدس کتاب انبیا برجسته ترین از سخن است، نبی یک از سخن اینجا در هستم.» لب 
من بر واي ساکنم. لب  میان قوم ناپاك  در ناپاك لب هستم و [می گوید:]« مردي است.

کرده ام.» مشاهده را خدا جالل که زیرا
شما امري چنین برادر، می لرزید.» فرشته:«اساس آستانه بانگ با اشعیا گفته ي به ٣٢
لرزه به سراسر زمین و آسمان ها بلکه آستانه اساس تنها نه او، بازگشت هنگام به… را
چنین در شد، خواهند خشک دریاها می شوند، گریزان کوه ها که حالی در آمد. درخواهد
زمانی سازید.» مخفی تخت نشین آن روي از را که:«ما شد خواهد بلند فریاد این حالتی
بهتر می گویم شما به گناهکار، دوستان اي بود. خواهد هراس انگیز و هولناك سراسر

است. درست کنید. تفتیش را خود اکنون که است
مردمی میان در و هستم لب ناپاك مردي من، بر گفت:«واي چنین نبی اشعیا حال، ٣٣

داریم.» ناپاك لب هایی مردم این هم و من هم ساکنم. لب ناپاك
قرار با تقدس از درجه اي چنین وجود با افرادي اگر باشید، داشته یاد به حال ٣٤
و گناهکار فرد بر پس دیدند، «گناهکاران» شمار در را خود خدا، حضور در گرفتن
جلسه هایی چنین در که افرادي بر گذشت؟ خواهد چه مهیب روز آن در زشت کردار
شگرف نمودي مشاهده  ي وجود با که کسانی بر گذشت؟ خواهد چه می شدند، حاضر
و الهی تجلّی دیدن خدا، کالم از معکوس شمارش آغاز اعالم شنیدن خدا، نیروي از
می کوشند باز باشد) روا تشکیکی هرگونه (بی آنکه نگاشته ها عینی تحقق همین طور
گذشت؟ خواهد چه بروند آسمان به روح القدس دریافت و دوباره تولد تجربه ي بدون
نجات دشواري به عادل اگر است:«و آمده چنین مقدس کتاب در خصوص این در
دیده ایم خود چشمان به که ما اما و شد؟» خواهد یافت کجا گناهکار و بی دین یابد،
مانند درست کرده ایم مشاهده  را خدا جالل و برداشته خود حجاب از پرده خدا که
انبیا چون و برآوردند، فریاد خیمه این جماعت مانند و دیدند مردمان آن که آنچه
خواهیم قرار موقعیتی چه در ما راستی به است، شده  بنا آنها بر کالم که حکیمان و
لب ناپاك کردند:«مردي فریاد و افتادند خود پاهاي بر و برآورده بانگ آنها اگر گرفت؟
چه کنند، اعتراف خود گناهان به نمی خواهند که کسانی بر هستم.» ناپاك هستم،
نمی شود، خود گناهان اعتراف به حاضر که نوجوانی دختر یا پسر بر گذشت؟ خواهد
خدا آفرینش درباره ي را چیز همه خود گمان به که سخت دالنی بر گذشت؟ خواهد چه
می کوشد خود زندگی کل در که کسی بر گذشت؟ خواهد چه می دانند، او کارهاي و
برد؟ خواهند سر به کجا افراد این آمد؟ خواهد بالیی چه کند، نقض را مقدس کتاب

کنید! تأمل این در
خود کالم در خدا است. مردم دادن تکان زمان است. همین واقع به مژده رسانی ٣٥
«فراتر که فرامی رسد زمانی باز ولی واداشت جنبش به را سینا کوه زمانی که فرموده
چنین اینک هم داشت»، واخواهد جنبش به را است لرزه پذیر هرآنچه سینا، کوه از
تزلزل ناپذیر «ملکوتی کرده اید؟ دقت مقدس نگاشته هاي دیگر به آیا ولی است. زمانی
آسمان ها آمد. درخواهد لرزه به باشد تزلزل پذیر هرآنچه هللویا! شد!» خواهد ما نصیب
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لیکن شد خواهد زایل زمین و «آسمان ها آمد. درخواهد لرزه به زمین لرزید. خواهد
ابواب و می کنم بنا را خود کلیساي صخره این بر زیرا شد. نخواهد زایل هرگز کالم این
اما آمد. درخواهد لرزه به باشد تزلزل پذیر هرآنچه یافت.» نخواهد استیال آن بر جهنم
خویش سخن همان واقع به خدا و خداست سخن خوِد که می شود ما نصیب ملکوتی
ما نصیب تزلزل ناپذیر پادشاهِی «یک پس آمین! نمی سازد. متزلزل را خود خدا است.
ملکوت، از خود توصیف در باشد پولس همانا که عبرانیان به رساله نگارنده ي می شود.»

می برد. کار به را تزلزل ناپذیر لفظ
به هم ما داشتند! حسی چه هنگام آن در آنها مردي، چنین و شخصی چنین ٣٦
مشاهده  را الهی امر آن ما یقین. به دیده ایم. را خدا جالل مردان آن چون همان سان
کرده ایم، رؤیت را آن موسی چون دیده ایم. را خدا جالل ابراهیم چون هم ما کرده ایم.
کرد، مکشوف را خود که… مسیح همان را، خدایی نیروي همان را، آتش ستون همان
چطور پس می کند. وفا خود وعده ي به واپسین روزگار همین در و نمایانید، را خویشتن
الهی امر آن رفته خود روش هاي سراغ به باز مکانی، چنین در حضور وجود با می توانیم
بگیریم پیش در را خود دلخواه راه می توانیم باز وجود این با چگونه بشماریم؟ ناچیز را
خودداري خدا امر و سخن به دادن تن از کرده دلخوش فرقه ها و اعتقادنامه ها به و
بر چه خدا جالل دیدن از پس بود؟ خواهد ما انتظار در چه مهیب روز آن در کنیم؟

آمد؟ خواهد ما
آن به گروهی می نشینند، گوشه اي الهی امر تمسخر محض صرفًا دسته اي ٣٧
ذهنی تله پاتی را آن گروهی باز می خوانند، افراط گرایی را آن دسته اي می خندند،
بهمان و فالن را آن هم شماري می خوانند، بلعزبول را الهی امر آن عده اي می نامند،
راه جایی در میخ دار کفش با می گوید:«نادان قدیمی ضرب المثل یک می نامند. چیز
قلب در «نادان است. درست دارند.» هراس آن در برداشتن گام از فرشتگان که می رود
کامل مکاشفه ا ي مشاهده ي وجود با کسی که هنگامی نیست.» خدایی می گوید: خود
آن به نسبت باز خویش) سخن راه از بلکه اعتقادنامه  راه از (نه کالم راه از خدا، از
چون بله، نیست. بیش نادانی می گیرد، تمسخر باد به را آن حتی و می کند بی اعتنایی
بر سراسر را خویشتن سان آن  به خود خدا بیانی به است، سخن همان خود خدا واقع به
نیست. بیش «نادانی» فردي چنین مقدس کتاب توصیف به پس است، کرده آشکار او
فردي براي کسی، چنین براي آمد؟ چه او بر شد، خواهد حاضر مکان آن در که هنگامی

بود. خواهد هراس انگیز واقع به روزي بزرگ، روز آن بی دین،
راه از که گناهکاري بر خیر. نیست. باکی هیچ را توبه کرده گناهکاران عوض در ٣٨
را انتظارش خونی قربانی که می شود روشن می کند توبه سخنی به برمی گردد، خود
من می شود. دلگرمی مایه ي همین دانستن بگیرد. قرار او جاي در که باشد می کشد
می شناسم. را او مبارك دست لمس چشیده ام. الهی نیروي از من دیده ام. را خدا جالل
نیستم بیش محکوم فردي که می دانم خداست. او که می دانم چشیده ام. را هم او تنبیه
ایستاده مقام آن در که هست کسی آمین. است. ایستاده برایم آنجا که هست کسی اما
من براي زمین روي بر او زیرا بگذار من پاي به را او تقصیرات تمام می گوید:«پدر، و
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فرادست خدا تخت به شده، مستفیض  قلبی ولی اطمینان خاطر با پس هللویا! ایستاد.»
رهایی الهی رحمت برکت به بلکه خود نیکوي اعمال بهر نه اینکه بر علم با می شوم،
در عضویت خاطر به نه باشم، داده انجام است ممکن که کارهایی خاطر به نه یافته ام.
رستگار مرا خود فیض راه از صرفًا خدا بلکه می رانم زبان به آنچه خاطر به نه گروه، یک

است. ساخته
فریاد بی اختیار امر این دریافت با سراینده آن که نیست شگفتی جاي هیچ پس ٣٩
کور و سرگردان روزي مرا. چون بینوایی داد نجات دلنشین، آواي عظیم، «فیض کرد

بینایم.» و شده یافته اکنون اما بودم
امکان بروید؟ آسمان به می توانستید چطور کنم؟ پیدا راه آسمان به می شد چگونه ٤٠
بود. ممکن ما براي راه هیچ از آسمان به راهیابی نداشت، وجود ما براي آسمان به ورود
یک در برسیم؟ او به می توانیم چگونه و است. راه خود او برگشود. ره ما براي یکی ولی
چون که دهیم تشکیل را بدنی که باشد یافته ایم تعمید اوست، خود روح همانا که روح
با معاصر، فضانوردان آن همانند بله، بگیریم. اوج می گیرد، قرار مدار در که] [شی اي
هیچ را توبه کرده گناهکاران آمین. شد. خواهیم برگرفته زمین از خدا به ایمان نیروي

است. گرفته را آنها جاي مقام آن در کسی زیرا نیست باکی
و  بوده او الهی درگاه در که شده روشن ما بر اکنون درگاهش، به راهیابی از پس ٤١
باز را می داد انجام خود زمینی حضور زمان در که کار هایی همان چگونه او که دیده ایم
می توانید چگونه بازشناسی… و تشخیص امکان شما براي چگونه است. رسانده ظهور به
چگونه می آورد. بار به که ثمري روي از که پیداست بسنجید؟ را آن تاکی دیدن با
عین این می آورد. بار به که ثمري روي از می سنجید؟ را می روید آن به که کلیسایی
را داده ام انجام که کارهایی همان باشد، داشته ایمان من به عیساست:«هرکه گفته ي

بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات این آورد. خواهد جا به
ایجاد و فرقه سازي مأمور را ما هرگز او شد، مبرهن و روشن ما بر چنانچه اکنون، ٤٢
بلکه است. نکرده اعتقادنامه یک تنظیم مأمور را ما هیچ عنوان به  او نمی کند. تشّکل 
به بیفزاید بدان یا کند کم این از چیزي «هرکه داشت. برحذر چیزها این تمام از را ما

می کنید؟ مالحظه شد.» خواهد منقطع حیات درخت از او نصیب ترتیب همین
رسالت خدا جانب از کسی اگر بس. و خداست سخن در پایداري همان ما رسالت ٤٣
می فرستد را خود کالم تنها خدا زیرا کرد خواهد پایداري خدا سخن در حتمًا باشد، یافته
هرگاه پس می ماند. خود کالم فضاي در حتمًا خدا کنید، دقت می کنید؟ مالحظه بس. و
تبدیل، صورت در او می شود، حاضر خدا درگاه به کسی هرگاه می آییم، حضورش به ما
حاضر خدا درگاه در که می شوند پیدا هم کسانی البته می پذیرد. تبدیل همیشه براي
زندگی براي دست این از افرادي می مانند. بی اعتنا الهی امر به نسبت ولی می شوند
در را آن لمس، اولین مجرد به باشد، شده مقدر شخصی چنانچه ولی نشده اند. مقدر

می شود. بر افروخته آتش، آن برکت به او یافت. خواهد
نظر از او کنید. نگاه بود، سامره در روز آن که بی ادعا بدکاره ي زن آن رویکرد به ٤٤
مسیح نشانه ي که همین اما می دانیم. را این بود. بدي شرایط در جسمانی و روانی
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برساند. انجام به را این تا بیاید باید مسیح که می دانیم گفت:«ما شد، محرز او بر موعود
باشی.» خدا نبی باید تو

اِخبار نگاشته ها در آمدنش که هستم موعود مسیح همان داد:«من پاسخ او
است.» شده

ادامه خود پرسشگري به دیگر شد. نائل تشخیص به او شد، روشن زن آن بر مسئله ٤٥
می دانست افتاد، راه به شده، محول او به مسئولیتی که آگاهی این با بی درنگ نداد.
امر آن کردن بازگو وظیفه ي خدا، مقدس درگاه به ورود و امر این کشف برکت به که
نزد می آید خدا حضور به هرکه است. درست هللویا! بود. شده سپرده او به دیگران به
ابراهیم به باب این در سازد. بازگو دیگران براي را آن َدم همان از تا است مسئول خدا
کنید. نظر پولس به بیندازید، نگاهی پطرس به بگیرد، نظر در را موسی کنید، نگاه
تقدیم با و بردند پی خود بودن «گناهکار» به شدند خدا حضور وارد که َدم همان در
دیگر او بگیرید، نظر در را بی ادعا زن آن کردند. مهر را خویش شهادت خود، زندگی
ببینید «بیایید داد خبر را مردم و بازگشت شهر به او بماند، آنجا بیشتر نمی توانست
نیست؟» موعود مسیح همان مگر بازگفت. من به را بودم کرده  هرآنچه که هست مردي
یقین. به بود. مقدس نگاشته ي یک آن زیرا کند انکار را الهی امر آن نمی توانست کسی
مسئولیت خود، انسانی جایگاه در که ماست بر می شود، تکلیف ما بر مسئله این بله
همانند درست موسی، همانند درست بپذیریم، را دیگران به موضوع آن ساختن بازگو
روشن شما بر الهی امر آن ماهّیت امور، این تمام از پس پولس. همانند درست پطرس،
دیگري به را الهی پیغام این که شماست بر اکنون شده اید، وارد خدا حضور به و شده
شما دوش بر دیگران به آن انتقال وظیفه ي نیست. روا باره این در سکوت برسانید.

می کند. سنگینی
اسِنلینگ گراهام برادر مادر منظورم می آمدند، اینجا به مسن خواهري دارم یاد به ٤٦
بلند را سرود این و می نشستند کلیسا در همین جا درست همیشه ایشان است.
کرده ام عبور اینک هم می دوم، می دوم، می  دوم، کرده ام! عبور اینک می کردند:«هم
لوییزویل در کوچکی کلیساي به بود. شده مکشوف او بر امري بی قرارم.» سراپا و
بلند را سرود این ایستاده همه رفتم، هستند، رنگین پوستان  از آن اعضاي که
در پس شده ام، نائل آن کشف به هستم، ملکوت شاهراه در رهروان از می کردند:«اینک

شده ام.» خرامان آن
کنید. سکوت نتوانید که می شود باعث امري می گیرید، قرار مسیح در هرگاه ٤٧
زندگی آن و زندگی این پیوند زیرا بود خواهید تبدیل شده فردي خود عمر پایان تا
حباب اگر می شود، وصل سیم به المپ حباب هرگاه است. حقیقت است. فروغ آفرین
متصل هم به المپ و جریان وقتی می شود. ایجاد نور و روشنایی باشد، نداشته مشکلی
شود. چنین این باید است. روشنایی شدن پیدا همان ممکن، اتفاق تنها می شوند
آن در را خدایی و الهی جریان آن جاوید، زندگی براي مقدرشده زنی یا مرد چنانچه
از بیشتر بسا چه بدهد. را الهی نور و روشنایی آن جا همه می تواند کند دریافت حباب
پانصد اگر کنید. ساطع را الهی نور آن میزان همان به می توانید خوب نباشد، وات ده
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«بگذارید باشید! تابان و فروزان کنید. ساطع را الهی نور وات ده همان نیستید واتی
است، آسمان در که را شما پدر و ببینند را شما نیکوي اعمال تا بتابد مردم بر شما نور

آقا. بله، نمایند.» تمجید
می برد. پی خود «ناچیزي» به یقین به می رسد، خدا وصال به راستی به هرکس ٤٨
خود کارهاي و جایگاه به رفته راه باز است ناچیز واقع به که آدمی است ممکن چگونه
یک… یا تنسی در واقع ِممفیس در روزي است. ناچیز او اصل در بفروشد؟ فخر و ببالد
برادر خدمت در بود. منطقه همان مکان هاي از یکی در بود. ِممفیس در نمی کنم گمان
و بودیم آنجا بود. ِممفیس در شاید بودم. بیداري جلسه هاي برگزاري سرگرم دیویس
انواع آنجا آنها بود، هنر نمایشگاه یک بلکه نبود استادیوم بودیم، رفته استادیوم یک به
کرده گردآوري دنیا مختلف جاهاي از غیره، و هرکول مانند بزرگ پیکره هاي اقسام و
مردي از آنالیزي آنجا می خورد. چشم به هم برجسته نقاش هاي آثار آنجا در و بودند
هشتاد می ارزید؟ چقدر بزنید حدس می توانید بودند. گذاشته نمایش به کیلویی هفتاد
هفتاد انسان یک ترکیب در که شیمیایی مواد همه ي ارزش همین. ِسنت. چهار و
در آهکی آب اندازه  اي به نیست. ِسنت چهار و هشتاد از بیشتر می شود، یافت کیلویی
هست. هم پتاسیم و کلسیم کمی و پاشید مرغ النه ي روي بتوان که می شود یافت آن
مراقبت ِسنتی چهار و هشتاد ترکیب این از ما ولی نمی ارزد. بیشتر ِسنت چهار و هشتاد

می رسیم. آن به و می کنیم
خیلی ما گفت:«جیم، و کرد نگاه دیگري به یکی می گشتند، آنجا جوان مرد دو ٤٩

مگرنه؟» نمی ارزیم،
جان.» نداریم، ارزشی توصیف این با گفت:«خیر، پاسخ در دیگري

دنیا هزاران که است شما وجود در جانی کنید، صبر لحظه یک گفتم:«پسرها من ٥٠
خود از پذیرش اینکه شرط به دهد رهایی را آن می تواند خدا نیروي و دارد ارزش

دهید.» نشان
جوانی بکوشد. دیگران آگاه سازي در باید شده، نائل بصیرتی چنین به که انسانی ٥١
تنها و کردم. کار این صرف را خود زندگی سراسر شد. باز چشمم که نبودم بیش
زندگی بار هزار ده می شد کاش اي ندارم، بیشتري عمر که است این من افسوس
می گفتم سخن مردم با آن درباره ي همواره داشتم همیشگی زندگی چنانچه می کردم.
باب در بخوانید، را ٣٣ حزقیال اگر یافته ام. کنون تا که است امري باشکوه ترین زیرا
شهر کل مسئولیت دیدبان این و بود شده گمارده برجی روي بر دیدبانی حزقیال ٣٣
هشیار می کنیم، مکث مقدس نگاشته ي این بر که حینی  حال، آمین. داشت. برعهده را
شده تربیت شخصی کنید. توجه خود روحانی هشیاري تمام با دقایقی براي و باشید
دورترین از تا باشد بوده کارکشته فردي باید می شد. گماشته دیدبانی به کار این براي
دشمن می توانست او می داد. تشخیص را دشمن تحرك و نیروها تهاجمی حرکت فاصله
دشمن نیروي جنگجویان دهد، تشخیص را آنها رنگ کند، شناسایی حرکتش هنگام را
سایرین به نسبت او می دید. یکسره را بود مردم دیدرس از فراتر آنچه او بازبشناسد. را
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کل درباره ي خدا و بود. شده تربیت دشمن شناسایی براي زیرا داشت باالتري جایگاه
هللویا! می گویی؟» چه شب از نگهبان، «اي می کرد. بازخواست او از شهر

در خدا سربازان می کند. صدق نیز خدا امروزي سربازان درباره ي مطلب همین ٥٢
ناهمسو پدیده اي و تحریف ریزترین پس یافته اند. تربیت و تعلیم الهی کالم فضاي
مقدسی کتاب هرآنچه یعنی می دهند. هشدار خود جماعت به را مقدس نگاشته ي با
رقص  مجلس سوپ خوري، آیین برگزاري مانند نیست خدا از هرآنچه بیانی به نیست،
هستند. ناپسند روش هایی اینها کشیشان. مالی تأمین جهت دست این از مواردي و
دیدبان است! ناشایست کاري کلیسا در قمار و بازي ورق مجلس توتو، بازي برگزاري
باالي او چنانچه است. آمده الهی درگاه به پیش تر است، دیوار فراز بر که راستینی
حصار از حصار آن بسا چه آنجاست، او جایگاه که است این بر فرض نباشد… حصار
به او خدا باشد، راستین نگهبان یک چنانچه اما نباشد. هم بلندتر جماعت اعضا سایر
نظارت گله بر شخصی چنین نمی رسند. آنجا به هرگز دیگران که برمی افرازد جایگاهی
که می داند و می ماند خدا حضور در که خدا مرد اوست! از خدا خواسته ي این و می کند
به و خدا تجلّی او می کند، نگهبانی خویش سخن بر خدا که دارد باور و خداست خدا،
کالمش از پاسداري همین طور و خود تکلیف راستاي در او که کارهایی ترتیب همین
تخریب جهت بسیار فرقه هاي و سازمان کوشش از دیگر او می بیند، را می دهد انجام
آمین. می دهد. تشخیص را دشمن لشکر نیروهاي زیرا بود نخواهد متأثر مقدس امر آن

بگوید. چه جماعت به باید که است روشن راستین دیدبان بر
خود گناهان به بوده ، او حضور در و هست خدا که باشیم شده معترف چنانچه ٥٣
خدا تنها را کار این می شوند. پاك الهی یادگاري دفتر از ما گناهان باشیم، کرده  اعتراف
هرچند دهید، انجام من حق در نادرست کاري اگر حال، بس. و دهد انجام می تواند
شوم، اشتباهی مرتکب شما حق در اگر آورد. خواهم یاد به را مسئله باز ببخشم را شما
هم و ببخشد هم می تواند خدا اما آورد. خواهید یاد به را موضوع باز ببخشید مرا هرچند
همین جا آمین. نمی آورم!» یاد به را آن کنید:«حتی تأمل جمله این در کند. فراموش
این بر خدا تنها شد، نخواهد آورده یاد به هیچ دیگر می دهد. دست من به زیبا حسی
از را آن که گفت او بس. و برمی آید خدا از تنها و تنها کار این بس. و تواناست کار
هم شما دست از برنمی آید، من دست از کار این کرد. خواهد پاك خود یادگاري دفتر
می تواند او نیست، مرز و کران هیچ را خدا اما است. مرزپذیر ما حس هاي زیرا برنمی آید

آمین. است. نداده رخ هرگز گویی بسپارد، فراموشی به تمامًا را موضوعی
قدیمی، سبک به بود واعظی پدرش و بود آمده روستایی کلیسایی از جوانی خانم ٥٤
کلیسایی چنین این از عضوي یا می زد، فریاد و برمی آورد بانگ که واعظانی دسته آن از
آنها از کرد. هم نشینی آنجا زنان با شد. ساکن آنجا و رفت شهر به جوان خانم آن بود.
خجالت بروند دیدنش به مادرش و پدر اینکه از روزي شد. روز مد پیرو گرفت، الگو
از بامدادان گذاشته، سن به پا مرد این بود. رفته دنیا از مادرش زیرا پدرش یا می کشید،
آن و می رفت مقدس کتاب سراغ به و می خورد را خود صبحانه ي برمی خاست، خواب
از و بر می آورد شادي بانگ می کرد، دعا و گریه روز در یکسره همچنین او می خواند. را
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در چنانچه و-و نمی کرد. راحتی احساس کمی دختر و می دوید، اتاق سر آن به سر این
تخت از می شد، آن مطالعه ي سرگرم و بر می داشت را مقدس کتاب شب از ساعتی هر
تا چنین او و سپاس!» را خدا هللویا! سپاس! می کرد:«خدایا، فریاد و می شد بلند خود

برمی آورد. فریاد و می کوبید پاي شب نیمه
آنها می دانید چنانچه کرد، دعوت چاي صرف براي را کلیسا اعضا دختر روزي ٥٥
بود. پدرش حال هر به کند. چه خود پدر با نمی دانست ولی می کنند چنین همواره
نمی خواهی که تو گفت:«پدر و ببرد زیرشیوانی اتاق به را او گرفت تصمیم بنابراین

مگرنه؟» باشی، اینجا هستند اینجا خانم ها که هنگامی
باشم.» داشته کار این به رغبتی نمی کنم گمان گفت:«نه [پدر]

دورهمی یک ما و بیایند اینجا کلیسا خانم هاي است قرار امروز گفت:«خوب، دختر ٥٦
پیشنهاد تو به حلی راه  پدر، خوب داشت. خواهیم دعا کوتاه جلسه ي یک و کوچک

نمی روي؟» باال شیروانی زیر اتاق به چرا می کنم،
داد.» خواهم انجام را کار همین گمانم گفت:«به [پدر]

دست به جغرافیا کتاب یک و بخوان.» را جالب کتاب گفت:«این دختر آنگاه ٥٧
با او که می دانست بماند. ساکت او تا گرفت خود پدر از را مقدس کتاب داد. پدر
پدر چنین این انداخت. خواهد راه به زیادي صداي و سر آنجا مقدس کتاب خواندن
داد پدر به جغرافیا کتاب یک پس داشتند. مهمانی آنها که بود مکانی باالي درست
برایت را دنیا حقایق تمام زیرا بخوانی را این باید پدر است. خواندنی گفت:«بسیار و

می کند.» بازگو
شد.» خواهم خوشحال خواندنش داد:«از پاسخ پدر خوب،

اینجا از خانم ها این تا کن حفظ را خود آرامش و باال برو گفت:«حاال دختر سپس ٥٨
قبول پدر بده.» انجام می خواهی هرچه و گشت برخواهی پایین به من… سپس و بروند

نشست. آنجا و رفت باال طبقه ي به پس کند. چنین که کرد
در پشت سرگویی و غیبت مجلس به شد تبدیل چایخوري می دانید، چنانکه و ٥٩
نیست، آن توصیف به نیازي و می دانید را مجالس این جّو شخص، بهمان و فالن مورد
فریاد از مهیبی صداي و سر باال آن بعد کمی می گذشت. خوش آنها به ترتیب این به
گذاشته سن به پا مرد آن کردند. ریزش به شروع سقف گچ تکه هاي و افتاد راه پرش و
فریادزنان و می زد غلت می پرید، می دوید، سرعت به شیروانی سر آن تا سر این از
آن او و است خبر چه باال آن نمی دانستند زنان خدا!» بر جالل خدا! بر می گفت:«جالل

پایین آمد. پله ها از سرعت تمام با چنین این او و باالست.
بخوانی.» که بودم داده جغرافیا کتاب یک تو به من گفت:«پدر، دختر

که خواندم جغرافی کتاب همین داد:«در ادامه می دانی،» می دانم. گفت:«بله، پدر ٦٠
داد:«دیروز ادامه و ندارد.» قعري گویی که دارد وجود عمیق بس لجه هایی دریا در
فراموشی دریاي قعر به مرا گناهان می گوید خدا که خواندم چنین مقدس کتاب در
باز حرکت از بی آنکه فرومی روند. پیوسته گفت:«آنها او …؟…» خدا! بر جالل فروافکند.
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برمی آورد. شادي بانگ همین خاطر به او است. درست فرومی روند.» همچنان ایستند،
است. چنین این آري،

چنان را ما گناهان او می سپارد، نسیان و فراموشی دریاي به را ما گناهان خدا ٦١
واسطه ي به و خدا فیض به ما زیباست! چه نداده اند. رخ هرگز گویی که می کند محو
فرین جایگاه آن در بود، قدوس که او همانند مقدس و پاك مسیح، عیسی ما خداوند
می تواند او که راهی تنها را. خویش فرزند بلکه نمی بیند را من خدا زیرا ایستاده ایم
را خود فرزند تنها او و هستم. پسرش همان من زیرا ببیند مرا نمی تواند او که ببیند…
و رفته تمامش بیندیشیم، گناهان به دیگر نباید ما نیست؟ خارق العاده مگر می بیند.
تمامش نباشید، نگران موردش در دیگر آقا. بله، است. گرفته قرار گرانبها خون آن زیر

نمی آورد. یاد به را آن هرگز دیگر او است. شده خارج خدا ذهن از و رفته
مردي زیرا من، بر گفت:«واي چنین خود اعتراف هنگام نیرومند، نبی آن اشعیا، ٦٢
از من جماعت و ناپاك لب هاي با هستم «مردي نبی! یک ناپاك.» لب هاي با هستم
افراد من، موعظه هاي مخاطبان می کنید؟ مالحظه است.» شده تشکیل ناپاك افراد
از دسته اي که اینجاست اما من. بر واي پس هستم. ناپاکی شخص من هستند. ناپاکی
دیدم نگریسته باال به پس می زدند، کنار را ابرها آمده، فرود خدا جالل فراز از فرشتگان
سراسر آنها براي گناه ماهّیت که فرشتگان این بود. پر وي رداي از یکسره آسمان که
با خدا حضور در آنجا آنها و نیستند آشنا گناه ماهّیت با آنها کردم. تماشا را ناآشناست
با و بودند پوشانیده را خود پاي هاي بال دو با و بودند پوشانیده را خود روي هاي بال دو
قدوس، قدوس، می کردند:«قدوس، فریاد چنین روز شبانه آنها و می کردند، پرواز بال دو
بودن ناپاك حس جّوي چنین در که راستی به زیباست. چه قادرمطلق.» خداي خداوند

من.» بر گفت:«واي کرد؟ کار چه اشعیا پس نه؟ مگر می دهد، دست شما به
فرشته من.» بر گفت:«واي و کرد اعتراف خود گناهان به اشعیا که هنگامی ولی ٦٣
است، الهی آتش و روح القدس از نمادي که داغ اخگري انبر با و شد روانه انبر گرفتن براي
تو گفت:«من چنین و داد قرار نبی لبان روي بر را داغ اخگر آن شده فرادست او برداشت.
همان جا و رفتند کنار به زمان پرده هاي هوا، در بال ها حرکت از آنگاه ساختم.» پاك را

برود؟» که براي ما چنین می فرمود :«کیست  که شنید را خداوند اشعیا آواز
خدا هست، راهی گناه شّر از شدن آزاد براي که شد روشن اشعیا بر اینکه از پس و ٦٤
پاسخ چنین هم اشعیا و سازد، مأمور خویش فرستاده ي جایگاه در را کسی خواست
بود. کرده اعتراف خود گناهان به و آمده خدا پیشگاه به اشعیا بفرست.» مرا داد:«لبیک،

آمین. بود. آماده خدمت براي او پس بود، شده طاهر و پاك خود گناهان از اشعیا
و گناه در انسان کرد:«میلیون ها بیان چنین را مسئله امر، این دریافت با شاعر ٦٥
یاري به برادر، اي بشتاب، کن. گوش آنها غم انگیز و تلخ ناله هاي به می میرند، شرمساري

لبیک.» سرور، اي [بگو]: و نکن درنگ دعوت اجابت در و بشتاب آنها
براي که می کنم فکر دنیا سراسر و هند آفریقا، در غیرمسیحی انسان میلیون ها به ٦٦
که نیست این منظور رفت؟ خواهد کسی چه ولی می گریند، و برآورده فریاد رحمت
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کنید. معرفی آنها به را مسیح عیسی بلکه دهید قرار آنها اختیار در کوتاه نوشته اي
رهایی و رفته آنجا به بتواند مانده، خدا حضور در موسی چون که می خواهد شخصی
یا فراخواند، کلیسایی به پیوستن به را مردمان آن اینکه نه دهد. نشان آنها به را راستین
می خواهد شخصی بلکه سازد ترغیب اعتقادنامه اي پذیرش به را آنها یا دهد دست آنها با
هم و باشد مقدس هم باید او پس دهد، سوق رهایی جایگاه سوي به را آنها جان که

شد. پاك و کرده اعتراف خود گناهان به اشعیا بله، مهربان.
آن آیا کرد، اعتراف خود گناهان به سپس و گرفت کشتی شب سراسر یعقوب ٦٧
فِنیئیل. ِف-ن-ي-ئ-ي-ل، می شد. نامیده  «فِنیئیل » آنجا می آورید؟ یاد به را جایگاه
یعقوب می باشد. قادرمطلق» خداي «چهره ي معناي به عبري زبان در ِفنیئیل واژه ي
«جایگزین» معناي به که بود یعقوب وي نام سراسر… بود، کرده فرار کالهبردار آن
یکباره اما بود کرده فرار خدا از خود زندگی سراسر در او گمراه کننده، عبارتی به است،
به خود نیروي همه ي با گرفت، قرار الهی پیشگاه در شد، خدا حضور وارد فِنیئیل در
یعقوب داریم. نیاز یعقوب هایی چنین به ما خدایا، برود. او که نگذاشت و چسبید خدا
خدا ماند. همان جا آفتاب دمیدن تا و کرد پایداري الهی حضور در خدا، پیشگاه در
اما ماند همان جا آفتاب برآمدن هنگام تا او است.» برآمده پگاه زیرا بروم گفت:«بگذار

آري. کرد. ترك را آنجا رهایی یافته و شده عادل شمرده
می دهد. دست ما به شگفتی بسیار حس امر این دانستن از گرفت، کشتی آخر تا او ٦٨
اما بود، دیده خواب هایی خدا درباره ي بود، دیده خدا از نشانه هایی پیش تر یعقوب بله،
مسئله این دوستان، اي بود. خدا خود حضور در بار این او بود، خدا پیشگاه در او بار این
آدمی که خداست پیشگاه و حضور در می دهیم. ادامه سرعت به اکنون دارد. تأمل جاي
با می توانست او اکنون شد. دگرگون هم یعقوب می شود. دگرگون و می پذیرد تبدیل
بود. دگرگون شده اي فرد بود، رفته آنجا به که زمانی به نسبت او بله، شود. همراه خدا
عادت او می دانید پرداخت. قربانگاه ساخت به او آقا. بله، یافت. فرجام چنین نبرد پس
دلتان می شوید، وارد خدا درگاه به هرگاه می گویم شما به اما نداشت. قربانگاه ساخت به
پیدا نیاز راز و براي دعا، براي فضایی دارید دوست بسازید. قربانگاه جایی می خواهد

شد. نبرد برنده ي خدا همین جا و بود شده پاك او کرد. برپا قربانگاهی او پس کنید.
در نیرومند «امیري یعنی اسرائیل به «جایگزین» یعنی یعقوب از یعقوب، و ٦٩
جاي که بود کسی او داد. رخ یعقوب براي امر این بود. شده تبدیل خدا» پیشگاه
خود، برادر به کلک راه از بود. مکار و ناپاك بی  انصاف، دغل کار، می گرفت، را دیگري
حق مکر، راه از مکار آن دزدید. او از را بود برادرش به متعلق که نخست زادگی حق
کبوده درخت از ترکه ها یی او زد. کلک خود زن پدر به آورد. چنگ به را نخست زادگی
آنجا به باردار گاوهاي هرگاه می آمدند، دنیا به مخّطط گوساله هاي ترفندي با و برداشت
می کردند، نگاه مخّطط ترکه هاي به گوسفندان… و می کردند نگاه و می شدند نزدیک
زن پدر او پس بودند. مخّطط مادرزادي آنها ترتیب بدین و می زاییدند مخّطط بچه هاي
خود برادر به داد، فریب را خود پدر زد، کلک خود مادر به او داد. فریب هم را خود
روزگاري که است فردي از سخن اینجا در شد… فرادست بار یک همین که اما زد، حقه



شده١٨ گفته کالم

خدا از همواره می داد، ترجیح قرار بر را فرار سرانجام می رفت هرجا بود. کالهبردار
فردي را خویشتن الهی، درگاه به ورود محض به ولی بود. فراري خود برادر از و گریزان
شده داده فرصتی او به که دریافت داد؟ انجام کار چه او کرد؟ چه پس یافت. گناهکار
تا ایستاد همان جا پس بود، نکرده خطور ذهنش به پیش تر که شد روبرو امري با است.

بود. آورده خود پرجالل حضور به را او خدا باشکوه! چه شد. زدوده یکسره گناهانش

که همان جاست و سازد خود حضور وارد را انسان تا می بیند تدارك راهی خدا ٧٠
وي نزد به عده اي و می شوند گریزان او از برخی می گیرند. را خود تصمیم انسان ها
به هم و می پذیرند را الهی امر هم باشند، شده مقدر زندگی براي چنانچه و می شتابند.
ندارد.» صحت که:«هیچ سخن این با بهانه اي به نباشند چنانچه می شوند. متمسک آن
خود گناه به «هرکس است. محکوم فرد توصیف این و می کنید؟ مالحظه می شوند. دور
نخواهید کامیاب هرگز کنید، پنهان را خود گناه اگر می شود. آمرزیده کند، اعتراف

خیر. شد.»

به نیازي دیگر او کرد. مالقات را عیسو خود برادر بعد روز یعقوب می دانید چنانچه ٧١
برپایی او مشغولی دل  دیگر حال نداشت. نیازي خود برادر قشون به او نداشت. او یاري

نمی هراسید. هم عیسو از دیگر بود. قربانگاه

می دارم.» خود روي پیش همیشه را گفت:«خداوند چنین ٨:١٦ مزمور در داود ٧٢
می دارم.» خود روي پیش همیشه را «خداوند ٨:١٦ مزمور است. همین درست روش
می خواست داود باشد. امان در آشفتگی و سردرگمی هرگونه از که باشد کرد، چنین او
خود روي پیش همیشه را گفت:«خداوند چنین رو این از باشد، آگاه خدا حضور از
از همیشه که باشد می دارم خود روي پیش همیشه را خداوند داود، من، حال می دارم.
خداوند نیست؟ سودمند ما همگی براي درس این امشب مگر باشم.» آگاه خدا حضور
داد. خدا به را اول جایگاه باید شویم. آگاه حضورش از تا بدانیم خود روي پیش را
قرار خود دیدگان برابر در پیوسته را او بیانی به دهید، قرار باالتر جایگاه در را او چرا؟
گناه مرتکب دیگر هستید خدا پیشگاه در پیوسته که درمی یابید وقتی زیرا چرا؟ دهید.

می گویید. سخن سنجیده الهی، حضور از آگاهی برکت به نمی شوید.

شهوت رانی پی در می خورد، قسم می کند، فرض غایب را خدا آدمی که هنگامی ٧٣
که پندار این با می گوید. دروغ می کند، تقلب می کند، دزدي می رود… زنان دنبال به
شخص همین که اما می داند. روا را کاري هر انجام است، پنهان پروردگار چشمان از
می کنید؟ مالحظه می کشد. دست خود روش از همان جا او بیاورید، خدا حضور به را
درستی کار این می دارم.» منظور خود روي پیش را خداوند همواره گفت:«من داود و
آدمی هرگاه است. دلش موافق مردي او گفت خدا که نیست شگفت آور هیچ پس است.
گناهکاري رفتار به حال به تا آیا می زند. کاري هر به دست می کند، فرض دور را خدا
مهم برایش هنوز مسائل از بعضی اگر کرده اید؟ دقت است، نزدیک خدا درمی یابد  که
مالحظه نمی خورد. قسم دیگر می شود، نزدیک او به مقدس شخصی همین که باشد،
مالحظه نمی گوید. را آن دیگر کند، تعریف رکیکی جوك می خواست اگر می کنید؟
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گرفته قرار خدا حضور در که می داند زیرا می کشد کارهایی چنین از دست می کنید؟
می کنید؟ مالحظه است. ساکن خود قوم خیمه ي در خدا زیرا است،

دوست می کند.» شادي دلم رو این گفت:«از چنین گام، این برداشتن از پس داود ٧٤
ساکن اطمینان در نیز جسدم و می کند شادي دلم رو این «از بخوانید. را ١٦ مزمور دارم
می دارم. خود روي پیش را خداوند همواره زیرا می کند شادي دلم چرا؟ شد.» خواهد
نخواهد او زیرا برخاست. خواهم باز بمیرم اگر شد، خواهد ساکن اطمینان در جسدم «و
کرد.» نخواهد ترك اموات عالم در را او جان و ببیند را فساد خود قدوس که گذاشت
در دائمًا که می دانست و می داد قرار خود روي پیش را خداوند داود می کنید؟ دقت

بطلبید.» را خدا ملکوت «ابتدا خداست. حضور
شما از اکنون هم و دارم. دوست را شما من کلیسا، دهید، گوش دقت با حال ٧٥
همیشه که مک کولُس برادر همانند دهید. گوش من به تمام دقت با می خواهم عزیزان
باشید، داشته خود روي پیش را خداوند همواره بگویم.» چیزي می گوید:«می خواهم
حضور در نمی توان که کاري مبادا پس دهید، قرار خود چشمان برابر در را او پیوسته
گرداگرد خداوند می کنید؟ مالحظه می نگرد. شما بر او زیرا دهید انجام را داد انجام خدا
و است آگاه شما کارهاي همه ي از او و شماست. فرادست او… است. خود ترسندگان
نگه دست کنید، باز دروغ به را خود دهان می خواهید وقتی بدانید. را این باید شما
اندکی حتی می خواهید هرگاه می شنود. را شما خدا که باشید داشته یاد به دارید
می کند. نگاه شما به خدا زیرا کنید خودداري انجامش از کنید، سوار حقه و کلک
هرگاه می شنود. را شما خدا دارید، نگه دست ببرید، باطل به را او نام می خواهید هرگاه
این همیشه ما او… می کنید؟ مالحظه می بیند. را شما خدا می کنید روشن را سیگاري
هست چشمی جان، حقیقی سراي آن به منتهی مسیر طول می خوانیم:«در را سرود
که هست چشمی است، بیدار چشم این برمی داري، که گامی هر در می بیند، را تو که
پیوسته داود، همچون هم شما است شایسته باشید، داشته یاد به را این می بیند.» را تو
شما تن و شد خواهد شادمان شما دل آنگاه دهید. قرار خود دیدگان برابر در را خداوند
داشت اطمینان او آقا. بله، خداست. خود وعده ي این زیرا شد خواهد ساکن امنیت در

خوب. بسیار بود. خدا خود وعده ي این زیرا برخواست خواهد که
همان روي هیچ به دیگر می شویم، دگرگون و تبدیل می آییم، حضورش به هرگاه ٧٦
نگاه مردم به زندگی، سفر در گام هر به اعصار، این همه ي به بود. نخواهیم قبلی شخص
خادمان براي تنها تبدیل شده زندگی بگویید:«خوب، بسا چه بنگرید. ابراهیم به کنید.
است. ممکن همگی براي تبدیل شده زندگی از برخورداري خیر. است.» امکان پذیر

می کنید؟ مالحظه
او که الهی آواز آن شنیدن برکت به ولی نبود بیش مزرعه داري ابراهیم حال، ٧٧
از شد. تبدیل گشته شخصی پس آن از و شد رؤیا صاحب بود، ساخته مخاطب را
مابقی کرد، پیشه ره غریبه و زائر یک چون شد، جدا شرکاء همه ي و خویشاوندان
که بود کرده اعتراف آشکارا زیرا شد چادرنشینان از بیگانه سرزمینی در را خود عمر
و بود خدایی می دانست او بود. خدا سازنده اش و معمار که است شهري جستجوگر
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می گوید ما به ١١ باب عبرانیان بود. خدا سازنده اش و بناکننده که بود شهري جایی
بود ساده مزرعه داري اینکه با بود. خدا سازنده اش و معمار که بود شهري پی در او که
دیگر پس آن از و شد خدا حضور وارد و دید رؤیایی او اما بود. تبدیل شده مردي ولی

بود. تبدیل شده شخصی
شد. تبدیل گشته مردي شد، خدا حضور وارد که هنگامی ولی بود رمه بان موسی ٧٨
اما بودند. پشت سرش لشکر یک بود، کرده فرار فرعون از زیرا نبود بیش ترسویی او
وارد او زیرا چرا؟ می کنید؟ مالحظه گرفت. را قوم تمام و برگشت دست در عصایی با

چوپان. یک بود، تبدیل شده شخص یک او بود. شده خدا حضور
هم خدا درباره ي یا نمی دانست… ماهیگیري جز چیزي و بود ماهیگیر پطرس ٧٩
حضور به که هنگامی اما بس. و بود بلد ماهیگیري تنها بسا چه نمی دانست، چیزي
بود شده امر او به چون می آفریند. ماهی که دید را بزرگ جهان آفرین آن آمد، خدا
تورها او و نمی شد پیدا آنجا ماهی اي هیچ بیندازد. آب داخل صید براي را خود تورهاي
هستی خدا پسر تو که دارم ایمان خداوند. اي تو از پیروي گفت:«به ولی بود. کشیده را
اطاعت تو سخن از کرده اي، امر چنین مرا تو زیرا می اندازم را تور من بگذاري… تو اگر و
اینکه از پس ببینید می اندازم.» را تور من پس هستید، همان سخنت و تو زیرا می کنم
حدي به او سپس نبود. قبلی شخص همان دیگر کرد مالقات را مسیح ماهیگیر پطرس

آقا. بله، شد. داده او به پادشاهی کلیدهاي که بود وفادار خدا به
آن رایِج دینِی… علوم در شده تربیت و فرهیخته پرمدعا، فریسیان از یکی پولس، ٨٠
آتشین ستون آن پیشگاه به او روزي اما بود. کشور علماي برجسته ترین از یکی روزگار،
جهل روي از [پولس] که بود خدایی همان به مربوط آتشین ستون آن شد، نزدیک
هیئتی در تن گیري فریسی، یک عنوان به پولس براي بود. داده قرار جفا مورد را او
قوم آتشین ستون بود، آتشین ستون آن خدا که می دانست او نبود. پذیرفتنی انسانی
با او پس بود. همراه آنها با همواره راه ابتداي از و کرده رهبري مصر از بیرون به را خدا
می گفت:«شائول، چنین که شنید آوازي و درافتاد. خود روي به آتشین، ستون دیدن

می رسانی؟» جفا من به چرا
کیستی؟» تو خداوند، پرسید:«اي او

تعمید بود:«چطور پرسیده که کسی هستم.» عیسی همان گفت:«من او ٨١
پس آن از او بود. شده خدا درگاه وارد پیش تر که انسانی بود، انسان یک گرفته اید؟»
را آدمی الهی حضور بود. شده خدا حضور وارد او بود، تبدیل شده اي شخص دیگر

می سازد. متحول و دگرگون
همین ولی بود فیالدلفیا شهر سرشناس وکالي از یکی وکیل، یک فینی چارلز.جی ٨٢
تواناترین از یکی و گذاشت کنار به را خود حقوق تحصیالت شد، خدا حضور وارد که

است. دیده خود به تاکنون ملت این که شد واعظانی
حضور وارد روزي چون شد واعظ او تألیف.]… نوار-گروه روي بر خالی [فضاي
می شناسید. را کتابش کند. تحصیل خدمت زمینه ي در روزي می کرد فکر او شد. خدا
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یک می پنداشت. واعظ را خود بود. رفته دعا براي او دارم. را فینی بیوگرافی کتاب من
و کرد آماده چند پیغامی او کند، موعظه که بود این خواسته اش داشت، قلبی آرزوي
آمد. بیرون خود دفتر از جنگل، در دعا جهت روزي کند. اعالم را آنها می کرد تالش
می رفت. آنجا به همیشه واقع در زد، زانو بود برکنده باد که کهنسالی درخت پشت او

نداشت. اعتقادي الهی امر آن به ولی بود دینی اصول به مقید بسیار
تا می کنیم دعا ما فینی، می گفتند:«آقاي همواره که بودند کلیسا در خانم دو

بیابید.» را روح القدس
یک می گفت:«من برخوردارم.» روح القدس از می گفت:«من پاسخ در او

هستم.» واعظ
در شما هستید، بزرگواري مرد شما فینی، می گفتند:«جناب نازنین خانم دو آن ٨٣

می کنیم.» دعا شما براي ما بیابید. را روح القدس دارید نیاز اما هستید، سرشناس دنیا
جهت روز هر پس بود، کارش دفتر پشت مکان آن می رفت. پیش او ترتیب بدین ٨٤
خود وکالت دفتر از یعنی می کرد کار همکارانش و مدیر اتفاق به آن در که جایی از دعا
رفت آنجا به نیاز و راز براي خود عادت طبق روز یک و می رفت. آنجا به و می شد خارج
می گردد. دنبالش و آمده مدیرش کرد گمان شنید. را شاخه یک شدن شکسته صداي و
همان که دارم.» ایمان تو به خدا، می گفت:«خداوند چنین او جست. خود جاي از پس
تا نگریست اطراف به هوم!» هوم! گفت:«هوم! و برخاست پس شکست، شاخه اي َدم
که دریافت او شد. خدا حضور وارد او که بود موقع همین و شد. شکسته شاخه چرا ببیند
گونه هایش روي بر اشک هایش که حالی در پس بود. حکمتی شاخه شدن شکسته در
کسی اینکه از من بوده. خانم ها آن با حق گفت:«شاید برخاست. همان جا شد، جاري
برایم گمانم به که حالی در می کشیدم خجالت ببیند، خدایم با صحبت حال در مرا
خداوندم اینکه حال ببیند. مدیرم با صحبت حال در مرا کسی که است افتخار باعث
پر روح القدس از مرا و ببخش مرا گفت:«خداوندا، است.» مدیرم از مرتبه تر بلند چقدر
کار دفتر به بی درنگ بود. خدا حضور در او کرد. برآوردن بانگ و فریاد به شروع ساز.»
و بست خود سر پشت را در ناگزیر که برمی آورد بانگ بلند چنان برگشت. شهر در خود
بگذرد.» من از این تا نهان مرا پس بود. خواهد تو ننگ مایه ي کارم این گفت:«خداوند،
موعظه هایی قبًال او بود. تبدیل شده اي شخص او بود. شده خدا حضور وارد زیرا چرا؟
نزد جان ها می کرد، ایراد را موعظه ها همان بار این اینکه با شگفتا ولی می کرد ایراد

بود. شده وارد خدا حضور در او کنید، دقت می آمدند. مذبح
او زبان دستور است. درست بگوییم. سواد کم بی ادعا کفش دوز آن مودي از ٨٥
شدت به شما زبان دستور مودي، گفت:«آقاي او به کسی روزي داشت. اشکال سراسر

است.» ضعیف
پس… می کنم].» [صید می بَرم را جان ها همان با گفت:«اما او

این در تا شد آن بر روزنامه اي سردبیر شد، مطرح رسانه ها در مسئله اي روزي ٨٦
تا شد روانه امر این بررسی جهت خود او بنویسد. خود روزنامه ي در جستاري خصوص
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اصطالح به و بلند ریشی با بی مو، و قد کوتاه پیر، توصیفی به که مردي چگونه ببیند
جذب را جمعیت  خود، نازیباي و ناخوشایند ظاهر وجود با می توانست بود، گنده شکم
نمی بینم موردي هیچ مودي دوایت بود:«در نوشته چنین موردش در روزنامه این کند.
دارد، گوش خراش صدایی و زشت ظاهري گفت:«او باشد.» جالب مردم براي بتواند که
و می ماند.» کدو به مرد این بی موي سر است، آویزان کمربندش پایین تا او ریش

بیابد؟» مودي در جالب موردي و برود آنجا کسی می شود گفت:«چگونه
نگاه مودي، گفت:«آقاي دید، را نوشته آن اتفاقی طور به مودي برنامه ي مدیر و ٨٧
را مقاله نمی توانست خود مودي که است گفتنی می خوانم.» شما براي را این کنید،
چنان نوشته اش و می خوانم.» شما براي را مقاله گفت:«این برنامه مدیر پس بخواند.

است. شده ذکر که بود
مردم واقع در نیست، چنین که گفت:«البته و انداخت باال را شانه هایش مودي ٨٨
بود. گرفته قرار خدا حضور در او زیرا چرا؟ بس. و همین می آیند.» مسیح دیدن براي
تعمیر را می شد فرسوده مردم پاي زیر که کفشی پاشنه ي روزگاري که فردي همان
حضور وارد او زیرا چرا؟ می کرد. مردم پاي بر را آماده سازي انجیل نعلین اکنون می کرد،

است. چنین بود. شده خدا
َدم همان در شد. خدا حضور وارد بودن، خطاکار وجود با بی ادعا، خانمی بار یک ٨٩
نیلوفري چون و شد آمرزیده یکسره گناهانش گرفته، قرار خدا حضور در دریافت که
بیشتري تعداد از اینجا می توانستم می داد، اجازه زمان اگر باشکوه. چه شد. پاك و سفید

ببرم. نام افراد از
می شد من از زبون تر فردي آیا کنم. صحبت خودم به راجع اندکی دارم قصد اما ٩٠
از می کردند، مست آن اعضاي که برآمدم خاندانی از بودم؟ کجا من داشت؟ سراغ
در آن اعضاي که آمدم خاندانی از می شدند، قتل مرکب آن اعضاي که آمدم خاندانی
این شما همه ي می  دانید، عزیزان شما که است مطلبی این و داشتند. دست الکل قاچاق
ما با نبودند حاضر مردم داشتیم. شهرت چیز چه به ما که دارید استحضار می دانید، را
کس هیچ ولی می کردم باز کسی با را صحبت سر و می رفتم شهر مرکز به کنند. صحبت
با صورت این در نبود. اطراف در دیگري کس اینکه مگر کند صحبت من با نبود حاضر
من و می شدند. دور من از بی درنگ می شد پیدا کسی چنانچه و می کردند صحبت من

نیست.» درستی کار این نمی شود. نشد، می کردم:«خیر، گریه درمانده
دیگري انسان من از کرده، دگرگون را مرا او شدم. وارد خدا درگاه به روزي اما ٩١
شوم. جدا الهی حضور از نمی خواهم هیچ گاه کرد. حضورش وارد مرا او فیض ساخت.
جایگاه از نمی خواهم هیچ هستم. جایگاه آن در که می شود سال چند و سی اکنون هم
بود. خواهم آسمانی سراي آن در ابد تا که یافته ام را اطمینان این شوم. برون حریم و
هنگامی بود. خواهم او با ابد تا خیر. ساخت. نخواهد جدا او مقدس حضور از مرا هم مرگ
با او سپس من.» بر «واي گریستم، اشعیا همانند دیدم، را او حضور نخست بار براي که
ناالیق عصیانگري روزگاري شد. دگرگون شخصیتم کرد. لمس مرا خود بی دریغ فیض
آن از و ساخت دگرگون مرا شخصیت یکسره او ولی می زد دست کار هر به که بودم
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همه ي که داشتم را خواسته این بعد، به زمان آن از شدم. خدا فرزندان از یکی پس
کنم. تقدیم او به که داشتم عمر بار هزار ده کاش اي کنم، خدمتش صرف را خود عمر
انجیل راه در آن، از سال دو و سی یا آن از سال سه و سی ولی شد سپري عمري هرچند
کنم. سپري چنین می توانستم که داشتم دیگر سال هزار کاش اي است. شده سپري
را دوست نداشتنی شخص که هست یکی که دریافتم درگاهش، به ورود محض به چرا؟
من به باز نداشتند، دوست مرا دیگران که هنگامی حتی که شد پیدا یکی دارد، دوست
می اندیشید. من به نبود، فکرم به کس هیچ  که زمانی حتی که بود یکی می ورزید، مهر
یک او و من پس زان و فشردم خود آغوش در دربرگرفتم، را صلیب خود بازوان با پس
و سینه گناهانم، آمرزیدن با خود، لمس با او داشته ام. دوست را او پس آن از و شدیم.
هستم، او خاصان از یکی اینکه از امشب و کرد، رنگین خود مقدس خون به مرا قلب
سعی اغواگر آن اینکه با کنم، ترك را آسمانی جایگاه این نمی خواهم هرگز شادمانم.
محبت در و می برم سر به امنیت در خدا خیمه ي در اما بیندازد وسوسه دام در مرا دارد

گویانم. هللویا و شادمان وي فیض و

می کنم. توصیه ناامید فرد هر به را او می کنم. توصیه درمانده فرد هر به را او ٩٢
است این بکنید باید که کاري تنها نبوده اید، حضورش در هرگز کنون تا که شمایی
ترتیبی خدا امشب و هستید اشتباه در که دریابید و کنید اعتراف خود گناهان به که
آنگاه بردارد. را شما گناهان همه ي دارد، نام روح القدس که اعظم فرشته  ي آن که داده
برافراشته دستان با سپس بفرست.» مرا خداوندا، اي کرد:«لبیک خواهید فریاد هم شما
خواهم را او ستایید! خواهم را او ستایید! خواهم را کرد:«او خواهید بلند را سرود این
جالل را او خالیق جمیع اي شد. ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل ستایید!
حضور در چطور؟ شما دارم. دوست را او است.» شسته را ناپاکی ها خونش زیرا دهید،

کنید! زندگی قدوسش

منبر پشت بودم درد سراپا که حالی در و خسته بسیار تنی با بامدادي جلسه ي در ٩٣
حضور جلسه  در اینک که نزدیک دوست چند با گذشته هفته ي خاطر… به این و رفتم
خواهند کشتن به مرا عزیزان بمانم، آنجا درازي زمان براي اگر بودم. کنتاکی در دارند،
آشپزهایی بهترین آنجا بانوان از بعضی یقینًا می رسند، من به مرگ حد تا آنها داد،
و می خورم غذا خود ظرفیت حد در که هنگامی دیده ام. خود عمر در که هستند
و بفرمایید» میل این از هم کمی برانهام، «برادر [می گویند] می کنم، سیري احساس
شد سنگین معده ام چنان و بخورم. زور به می کنم سعی که هستند خوشمزه حدي به
پس بخوابم، نمی توانستم من-من توصیف این با بخورم. تکان نمی توانستم حتی که
بود. کوفته بدنم رسیدم، اینجا به امروز بامداد که هنگامی و رفتم. راه کمی شده بلند
همه َدم همان در شد، درست چیز همه شدم. خوب شدم، حضورش وارد همین که اما

زیباست! چه مقدسش حضور در کردن زندگی است. درست شد. برطرف چیز

ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او
شد، ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل
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دهید، جالل را او خالیق جمیع اي
است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا

کنیم. خم را خود سرهاي اکنون بیایید
تألیف.] می کند-گروه زمزمه را ستایید خواهم را او سرود برانهام [برادر

داده. انجام برایم بسیاري کارهاي او زیرا
است، بخشیده مرا تقصیر او

است. شسته را گناهم خونش زیرا
ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او

شد، ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل
دهید، جالل را او خالیق جمیع اي

است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا
تألیف.] می کند-گروه زمزمه را ستایید خواهم را او سرود برانهام [برادر

که می دانم و هستید… حاضران میان در شامگاهی جلسه ي این در اگر خوب، ٩٤
از کوچک دختر یک همراه اتاق، در پیش لحظه ي چند اینجاست. وي مقدس حضور
مرا روح القدس می کردم دعا کوچک دختر آن براي وقتی بودم؛ خدا کلیساي مجموعه ي
کرده برگزار اندرسون در خدا کلیساي مجموعه ي که اردویی از مادرش و پدر دربرگرفت.
بودند:«ممکن گفته کودك مورد در دکترها که می دانست آنجا ناظر و بودند. آمده بود،
آخر به دیگر نازنین دختربچه آن بمیرد.» خون سرطان از که نمی پاید دیري است…
کرد، دراز من سوي به را خود کوچک دست و رفت پشتی [اتاق] به او بود. رسیده خط
و پدر دیدم. رؤیایی کردم، نگاه او به بود. کبود و سوراخ سوراخ سوزن جاي از دستش
اردو، جریان در نبودند. آگاه هیچ امور این از بودند. خوانده را کتابی آنجا کودك مادر
اینجا به را کودك که گفت آنها به و کرد باز مادر و پدر با را صحبت سر کل، ناظر
گفتم:«اکنون ولی برگردند. شفا جلسه ي برگزاري با همزمان می خواستند آنها بیاورند.

شده ام. هدایت کردم حس بیاورید.» را کودك
وضعیت پیشینه ي و برگشت گذشته به روح القدس بودم، اتاق آن در که هنگامی ٩٥
را بودند داده انجام که کاري همین طور و مشکل آغاز چگونگی کرد. بازگو را کودك
جیغ لحظات آن در مادرش و گفت. شدن پیانیست براي دختر آرزوي از گرد. بازگو
به و نشسته اند ماشین در آنها اکنون است.» الهی حقیقت گفت:«این پدرش و می زد.
به حاال همین و نشسته آنجا بیایند، داخل نتوانستند آنها می دهند، گوش سخنان این

می دهند. گوش [موعظه] این
و می ماند. بزرگ پرده ا ي به که شد نمایان سایه اي کودك سر باالي بر آنجا ٩٦
نمی شوي. قائل تبعیض انسان ها میان در تو «خدایا، شده اي.» مغلوب تو گفتم:«شیطان،
می کنم.» اخراج کودك این از را دیو این خادمت، جایگاه در و رستاخیزت نیروي با پس
بود. شده تمام دیگر گرفت، تابیدن کودك سر فراز بر خیره کننده اي و پرفروغ روشنایی

است! جالل و حمد شایسته ي خدا یقینًا، آمین.
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ولی آگاهید خود افکار از شما است. آگاه شما قلب از او است. آگاه چیز همه از او ٩٧
نمی خواهید ولی می کند سنگینی شما بر کوچکی گناه امشب اگر است. آگاه نیز او
بگویید:«برادر و کنید بلند را خود دستان باز می توانید شوید، خدا حضور وارد آن با
مقدسش حضور در بی گناه جالل پر روز آن در می خواهم کن، دعا من براي برانهام،
می بیند. را آنها خدا و شد بلند بسیاري دستان دهد. برکت شما به خدا باشم.» حاضر
سراپا بگویم. خدمتتان مطلبی راهنمایی محض می خواهم اکنون و او. قدوس حضور در
دهید. قرار خود روي پیش را خداوند همین جا بگیرید، الگو داود کار از باشید. گوش به
می شود. حمله ور شما بر که کوچکی گناه هر دهید، قرار گناه آن و خود میان را خداوند
چه باشد، خشم چه پلید، فکر هاي بسا چه دزدي، بسا چه باشد، دروغ گویی بسا چه
است ممکن هست. که هرچه نمی دانم قماربازي. یا کشیدن، سیگار یا مشروب خواري،
خود روي پیش را خداوند هست، هرآنچه باشد. می تواند چیزي هر باشد. شهوت مشکل
خواهد آرام امید با هم شما جسد و شد خواهد شادمان شما دل آنگاه و دهید. قرار
زنده گور از را آن واپسین روزهاي در که داده وعده مسیح که می دانید زیرا گرفت
بسا چه شد. خواهیم او همانند هم ما مسیح فرخنده  ي بازگشت هنگام کشید. برخواهد

نه؟ مگر دهید، انجام را کار این می توانید هستیم دعا در که حالی در

هماهنگ چندان نه پیغامی تو بی رمق و خسته خادم اینک ما، آسمانی پدر اي ٩٨
مشغول خود به مرا همچنان خدا» حضور در شدن «ساکن موضوع اما است. کرده ایراد
کرد، اثر آنها در تو حضور به آمدن چگونه دیدم شبانگاهی جلسه ي این در و می کند.
است نیرومندي بزرگ انبیا و خردمند افراد از سخن اینجا در داشت. آنها در بازتابی چه
محض  به حال این با ولی بود فرستاده ساخته، مقدر کالم، اعالم براي را آنها خدا که
آن در ما پس خداوندا، شدند. زمین بر نقش مرده اي مانند کردند، مالقات را او اینکه
کرده ایم. تأمل آن در ما کرده ایم. فکر موضوع این به خوب ما کرد؟ خواهیم چه روز
بلند را خود دستان عزیزان زیرا کرده اند، فکر موضوع آن به دست پنجاه چهل، خداوندا،
فکر آن به برافراشته دست هاي این پس در که قلب هایی بگوییم است بهتر یا کردند
کردند. تأمل به شروع قلب ها آن گفتیم، سخن خدا با مالقات از که هنگامی از کردند،

کرد؟ خواهند مالقات را خداوند کیفیتی چه در

پدر، اي اکنون، بکنم؟ باید کار چه است. برافراشته  دست هایم اینک خداوندا، ٩٩
گناه به کلیسا این برابر در بامدادي جلسه ي در می زند. سر من از بسیاري اشتباهات
و باد وزش میان در کوه، فراز بر بامداد آن در که به همان ترتیب کردم، اعتراف خود
کردم فریاد وجود همه ي با کوه فراز بر آنجا، کردم، اعتراف تو درگاه به برفی، هوایی در
باك خود برادران حضور به رفتن از بسیار ببخشی. مرا نادانی که کردم خواهش تو از و
جهت آنها نزد رفتن می دانستند. تو خادم و نبی مرا آنها از دسته اي هرچند داشتم،
می دانستم خود سرافکندگی مایه ي را بود زده سر من از که جاهالنه بسیار کاري اقرار
جان که باشد کنم پرهیز آنها نگه داشتن پنهان از و کنم اقرار خود گناهان به باید ولی
انظار در بوده، صادق تو پیشگاه در که نّیت این با خداوند اي پس شود. رستگار من
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خواهان اینک هستم. خاطی  سراپا کردم، خطا کردم. اعتراف را آن باشم، بی ایراد مردم
می باشم. بخشش

کرده ام، درنگ تو به خدمت در و الهی امور انجام در پدر، اي پیداست چنانکه و ١٠٠
به پدر، اي نکردم. را کار این که دریغ ولی کنم پافشاري بیشتر می توانستم بسا چه
پاك آن از مرا عیسی خون با خدا، فرشته ي اینکه تمنا می کنم. اعتراف خود گناهان
تاکنون عزیزان از شماري بسا چه شده اند، برافراشته هم دیگري دستان امشب سازد.
خود گناهان به اگر که دارم اطمینان این به اما باشند نکرده بخشش طلب هیچ  گاه
افکند فرو خواهد فراموشی دریاي به را آنها کرد، خواهد پاك را آنها خدا شویم، معترف
در خود نادرست رفتار به نیز من پدر، اي و آورد. نخواهد یاد به را آنها هرگز دیگر و
بله، نبود. مسیح خادم یک زیبنده ي من رفتار بله، می کنم، اعتراف جماعت این برابر
که می کردم فکر و شود عصبانی من دست از شخص آن که بودم ترسیده نبود. شایسته
و می کردم. خطا تو به نسبت خداوند، اي اینکه از غافل نکنم جریحه دار را او احساسات
بخشیده کنم، بخشش تقاضاي چنانچه پدر، اي اینک و ببخشی. مرا می کنم تمنا اکنون
را آن هرگز دیگر و انداخت خواهی فراموشی دریاي به را [خطاها] آن تو و شد خواهم

سپاسگزارم. تو از آن خاطر به خدایا، آورد. نخواهی یاد به
هر دارد، خود روي پیش گناهی که حاضر عزیز هر براي که می خواهم تو از و ١٠١
آزاد آن قید از تا کنی فراهم را امکان این است، بسته را آنها پاي و دست  که گناهی
چنین اکنون زیرا دهند. قرار خود روي پیش را خداوند داود چون که باشد شوند،
ناپاك  مردي من دیده ام. را خدا جالل زیرا من بر می شود:«واي بلند ما وجود از فریادي
هستیم لب ناپاك باشیم، هرآنچه هستم.» لب ناپاك پسري یا دختري یا زنی یا لب
پاك گناهی هر از را ما تا شده، منظور قربانی آن می طلبیم، را مسیح عیسی خون و
از خرم دلی با امشب بگذار شویم. ساکن حضورش در ابد تا بتوانیم که باشد سازد
و خواست برخواهیم او همانند معکوس شمارش پایان در عیسی آمدن با اینکه دانستن
در ما تن و کنیم ترك را مکان این کرد، خواهیم مالقات هوا در را او شدن ربوده هنگام
اینک هم و یافته پایان هفتم کلیسایی عصر به مربوط شمارش که دیدیم بیاساید. امید
امشب اگر ببندي، را در تو اینکه از پیش می کنیم دعا خدایا، هستیم. پرواز آماده ي
احساس زیرا بشتابد درون به بی درنگ باشد نشده، داخل تاکنون که هست کسی اینجا
است. شدن بسته حال در می کند، جدا را داوري فضاي که رحمت دِر که می کنیم
رنج با نمی شوند، داخل که آنانی شد. خواهند داخل می پذیرند، را رحمت که آنانی
گناهکاران این روي بر در آن که باشد می بندد. را در خدا شد. خواهند مواجه داوري
نام در شویم. برخوردار آمرزش و رحمت از ما همگی که باشد نشود. بسته معترف

آمین. مسیح، عیسی
فیض که می کنم دعا نیازمندان و دردمندان و بیماران براي من پدر، اي اکنون و ١٠٢
مبارکش پیشگاه به مسیح، در آنها که باشد سازد. برآورده را دارند نیاز آن به هرآنچه تو
است:«حال آنکه به وعده [همان] مسیح دهید، قرار [جایگاه] در را مسیح شوند. وارد
یافتم ، شفا من او زخم هاي از شد. مجروح من گناهان خاطر به من،  سبب تقصیرهاي
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من و است، من راست دست در او می دهم. قرار خود بیماري روي پیش را خداوند پس
یافته ام. شفا که می روم پیش اعتراف و اطمینان این با من پس خورد نخواهم جنبش
که می دانیم و کن. عطا ما از یک هر به را این خداوندا، یافتم .» شفا من او زخم هاي از
خود مسئلت به باشیم، داشته پذیرا دلی و شویم معترف زبان به یا و دل، تمام با اگر

رسید. خواهیم
چنین و داد خواهد رخ که کنید باور می آورید زبان به چیزي گفتی:«هرگاه تو ١٠٣
را ما تو که داریم ایمان و می کنیم، باور ما پدر، اي شد.» خواهد برآورده شما مسئلت
اي و داد خواهی شفا را ما بیماري هاي تمام و ساخت خواهی پاك گناهان همه ي از

کنیم. خدمت را تو تا فرما عنایت فیض ما به خداوند،
جاده هاي در امشب آنها از بسیاري بفرمایی. همراهی را عزیزان این اینکه تمنا ١٠٤
نگذار خداوندا، پیمود. خواهند راه فرسنگ ها بسیاري کرد. خواهند رانندگی تاریک
شمارش به تا یافته اند حضور جلسه در آمده پیرامونی مناطق از آنها شوند. حادثه دچار
آنها از حال شده ایم. نزدیک آخر زمان به چقدر که ببینند تا دهند، گوش معکوس
هر بر خدا که باشد دهند، قرار خود روي پیش را خدا همواره شده، راهی که خواسته ام
از-پیش پیش حرکت، از پیش شوند، رهسپار اینکه از پیش باشد. مقدم دیگري چیز
خدا موقعیت، هر در خواب، از پیش و رختخواب در گرفتن آرام از پس برخاستن، از
با باشد پس خورد.» نخواهم جنبش پس است من راست دست به «او بدانند! مقدم را
داده وعده را آن خدا زیرا آورده اند دست به بودند، طلبیده که را آنچه اینکه دانستن
نام در زیرا فرما، عنایت را این پروردگارا، استراحت یابد. امید در تنشان دلشاد، است،

آمین. می طلبیم. مسیح عیسی
ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او

شد، ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل
دهید، جالل را او خالیق جمیع اي

است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا
بیماري و خود میان خود، گناه و خود میان را خداوند که دارید ایمان آیا حال ١٠٥
«خداوند داده اید؟ قرار خود روش هاي و خود میان خود، خطاي و خود میان خود،
به شروع که بعد دفعه ي هستم. او قدوس حضور در من و است من روي پیش همواره
می خواهم که بعد دفعه ي است. من روي پیش خداوند می کنم، سیگار کردن روشن
گفتن براي لب هایم که بعد دفعه ي است. من روي پیش خداوند دهم، تن شهوت به
براي دهانم که بعد دفعه ي است. من روي پیش خداوند شود، گشوده زشت سخنان
خورد. نخواهم جنبش چنین و است. من روي پیش خداوند شود، گشوده درشت گویی
زندگی او حضور در خود، گفتگوهاي در چه مردم، با برخوردم در چه روزه هر من آمین.
او امشب زیرا است من روي پیش خداوند که کرد خواهم رفتار گونه اي به کرد. خواهم

دارید؟ دوست را او آیا خورد.» نخواهم جنبش پس داده ام. قرار خود روي پیش را
است. داده دست من به زیبایی حس که راستی به بایستیم. اتفاق به بیایید اکنون ١٠٦
نُه به دقیقه پنج و بیست ساعت می دانید و برگردم. خانه به نمی خواهد دلم گویی
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خداي نیست؟ فوق العاده مگر کردم. تمام همیشه از زودتر ساعت دو کمابیش و است
نام باید که باشیم داشته یاد به می کنیم ترك را اینجا که حالی در اکنون و من!
باشد. ما براي دام هر برابر در سپري حکم در که باشد برداریم خود با را مسیح عیسی
را قدوسش نام تنها است کافی که نبریم یاد از شوند… حمله ور ما به وسوسه ها هرگاه

کنیم. زمزمه
بردار، خود با را عیسی نام
پریشانی؛ و غم فرزند اي

می بخشد، راحتی و شادي شما به
بردار. خود با نامش روي، که جا هر

گرانبها! نام آن گرانبها)، نام (آن است دلنشین چه
آسمان ها ؛ شادي و زمین امید

گرانبها! نام آن گرانبها)، نام (آن است دلنشین چه
آسمان ها . شادي و زمین امید

می گویند:«آمین.»- [جماعت خشنودند؟ نویل، برادر کشیشمان، از ما نفر چند ١٠٧
صحنه در حاضر همیشه و وارسته و مهربان مرد این وجود خاطر به آیه تألیف.] گروه
از پیروي با ایشان و [«آمین.»] می گویید؟ سپاس را خداوند دارد، ایمان انجیل به که
روحانی عالی جّو حفظ براي همیشگی کوشش و خدا کالم اعالم خدا، الهی فرمان هاي
کرانه ي به که باشید داشته یاد به می دهند. انجام ستودنی بسیار کار واقع به کلیسا، در
غربی کرانه ي شمال رهسپار کرده ام، عبور کشور جنوب مناطق از و رفته ام، شرقی
جّو چنین با کلیسایی هیچ رفتم] [هرجا ولی گذشته ام هم کانادا از شده ام، کشور
یا بله شده اند، تباهی دستخوش یا کلیساها آن ندیده ام. کلیسا این همچون روحانی
خود دور به و داده  قرار سخت چارچوب در را خود اصًال یا آورده اند روي تندروي به
خالصه ي این ندارند. حرکت امکان دیگر که هستند سرد حدي به یا کشیده اند حصار

است. مطلب
پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ دوست را یکدیگر آیا اکنون، ١٠٨

خداوند.» بر بگویید:«جالل و داده دست یکدیگر به
بر جالل خداوند. بر جالل تألیف.] می دهد-گروه دست جماعت با برانهام [برادر ١٠٩
خوشحالم برادر، خداوند. بر جالل خداوند. بر جالل خواهر، خداوند. بر جالل خداوند.
بسیار دهد. برکت شما به خدا خداوند. بر جالل خواهر، آورده اید. تشریف اینجا اینکه از
می دانم. را شما نیاز دهد. برکت شما به خدا خوب. بسیار دهد. برکت شما به خدا خوب.

دهد. برکت شما به خدا دهد. برکت شما به خدا
بردار، خود با را مسیح عیسی نام

دام؛ هر بهر از سپري چون
می کنید؟) (چه وسوسه ها، هجوم زمان

کن. جاري زبان بر را او مقدس نام تنها دعا در
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دلنشین (چه گرانبها! نام آن گرانبها)، نام (آن است دلنشین چه
است!)

آسمان ها ؛ شادي و زمین امید
گرانبها! نام آن گرانبها)، نام (آن است دلنشین چه

آسمان ها . شادي و زمین امید
دوباره بیایید نبریم. یاد از را آن آرامی، به کنیم. خم را خود سرهاي اکنون بیایید ١١٠

بخوانیم. را سرود این
چه؟) (براي بردار، خود با را مسیح عیسی نام

دامی می کند سعی شیطان (وقتی دام، هر بهر از سپري چون
بگستراند)؛ شما براي

می کنید؟) (چه وسوسه ها، هجوم زمان
کن. جاري زبان بر را او مقدس نام تنها دعا در
خورد!» نخواهم جنبش پس است من روي پیش «خداوند

گرانبها! نام آن گرانبها)، نام (آن است دلنشین چه
 بفرمایید. نویل برادر
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