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به برگشتن است. خوشایند بسیار خداوند خانه ي به بازگشت نویل. برادر ممنون 
مکان این در است. بوده دلنشین برایم همیشه بوده ام، کجا اینکه به بی توجه خیمه،
تنها… این برمی انگیزاند. من در را بازگشت میل که دارد وجود چیزي قدیمی و کوچک
به دوباره بازگشت و کرده ام. شبانی کنون تا که است کلیسایی تنها و نخستین این
خورشید وقتی باشکوه، بامداد آن در که دارم باور است. شیرین و خوب تجربه اي اینجا
در که شماري خیمه این از شود، محوتر و محو ستارگان نور و زند باز سر درخشش از

هستم. موعد آن انتظار چشم داشت. خواهند حضور شده اند، شسته بّره خون
اینجا در که گفتند من به ایشان دیدم. را آرگانبرایت خواهر سالن، از عبور حین ٢
بازدیدي… که مقطع همان بودند. کرده شرکت کینگستون جلسه ي در حضار از شماري
جلسه ي در که آنها خوشحالم. بسیار داریم اینجا در شاهد عنوان به را آنها اینکه از من…
آن بله، کنند. بلند را خود دست تمایل صورت در داشتند حضور جامائیکا کینگستون

است. خوب خوب، بسیار می بینم. را نفر چند انتها
جلساتش درباره ي دیگر کنون تا گمانم به افتاد. اُرال پستال کارت به چشمم ٣
از گمانم به بودم. بی خبر جلسات برگزاري تاریخ از دیروز تا کرده اید. اطالع رسانی
شهر در پانزدهم تا ششم از رابرتس اُرال برادر است؟ درست می شود، شروع ششم
از رابرتس برادر کنید. گوش وي موعظات به و بروید بله، بود. خواهد کنتاکی لوییویل
پیغام هایش از شب هر مطمئنم است. مسیح راستین خادم یک و من قدیمی دوستان
حرکت شاهد می کند دعا بیماران براي وقتی که دارم اطمینان و… برد. خواهید بهره
مردي رابرتس برادر است. ایمان بزرگ جنگجوي یک او زیرا بود خواهید خدا حضور

از… خدمتش و می کند. استفاده او از اقتدار با خدا که است
زیبا چندان نه خیمه ي یک در دارم. یاد به را رابرتس برادر با مالقاتم نخستین ٤
سیتی کانزاس در بله، کانزاس. ببخشید بودیم… میزوري ایالت لوئیس سنت شهر در
جلسه بود. نشسته جلویی صندلی روي او بودیم. کنفرانس تاالر یک در و میزوري ایالت
پرسید:«فکر او و کردند. معرفی او به مرا کردیم. گفتگو سالن انتهاي در شد تمام که

داد؟» خواهد پاسخ بیماران براي دعایم به خدا که می کنی
و کرد شروع او بله، می شنود.» را او خدا کند، دعا هرکه دادم:«برادر، پاسخ

می کنم!.» را کار همین و گفت:«می روم
روانشناسی سال چهار دارد. دانشگاهی تحصیالت است. باهوشی بسیار مرد او ٥
از تیمی که رسیده جایی به اینک و است. برجسته اي فرد که راستی به و خوانده
مطمئنم می کند. فکر آن به خوب می گوید، سخن وقتی و دارد خود کنار را مشاوران

شد. خواهید بهره مند وجودش از که
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در ما ساده ي جلسه ي جریان در خداوندمان که کاري از می خواهد دلم باري، ٦
تعداد زیرا بود عجیب آنجا به رفتنم دهم. ارائه گزارشی داد، انجام پورتوریکو و جامائیکا
صدها دقیقًا هفته هر تلفن… که می داند اینجاست که لئو بودند. گرفته تماس بسیاري
حس می خواهد دلم حال این با می رسد. جلسه برگزاري براي مختلف نقاط از تماس
نام به آنگاه بروم کسی درخواست به بنا اگر شده ام. هدایت جایی به رفتن براي که کنم
برادر نام به رفتنم بروم، نویل برادر درخواست به بنا اگر آمده ام. سازمان یا کلیسا آن
این به چون می فرستد مرا عیسی که بروم زمانی دارم دوست ولی بود. خواهد نویل

بروید. جماعت با دیدار براي عیسی خداوند نام به می توانید ترتیب
دّره این شد خواهم مجبور زود یا دیر بودم. خسته کمی و کشیده دراز تخت روي ٧
به تحملش که جایی تا می کند، اذیت را گلویم شدت به زیرا کنم ترك را منطقه این یا
فاصله ي در لئو و من روز آن برگردم… دوباره و شوم دور شاید است. ممکن برایم سختی
شده باز کامًال گلویم آنجا بودیم. فلوریدا مرادب هاي از بعد کیلومتري] ٦٥] مایلی چهل
بانکس برادر گرفت. دوباره لوییویل کیلومتري] ٦٥] مایلی چهل فاصله ي در بعد و بود
پورتوریکو و کینگستون از روز آن باشند. اطراف همین جایی صبح امروز باید وود
اما بود خوب شدم پیاده که هواپیما از بود. عالی گلویم اوضاع که جایی برمی گشتم،
این هواي] و [آب از مشکل می بینید گرفت. دوباره برسیم جفرسونویل به اینکه از قبل
من- دارد. نگه دور مرا می خواهد خدا هم شاید یا هواست باکتري هاي از است. منطقه

طلبید م. مورد این در و کردم دعا بارها کنم. درك را آن نمی توانم من
تخت کنار از بودند. خواب کوچکم پسر و خانم شدم. بیدار صبح سه ساعت حدود ٨
آنجا گفتم:«به پل بیلی به بودند. آمده گرد مکانی در که دیدم را گروهی و شدم بلند

بده.» دعا کارت جماعت به و برو
داد.» دعا کارت مردم به گفت:«نمی توان و برگشت بعد دقایقی پدر.» گفت:«چشم، ٩

می بینی؟» را ایستاده آنجا که آقایی گفت:«آن
گفتم:«بله.»

دست هاي هستند، دعا کارت خواهان که آنانی تا خواستم بود. طرف این گفت:«او ١٠
وقتی رفت. دیگر سویی به و بدهم او به دعایی کارت تا گفت:«رفتم کنند.» بلند را خود
حتی گفت:«نمی توانم است.» سمت آن نیز اکنون بود. دیگر جایی او رفتم، سو آن به

بدهم.» دعا کارت یک
قدري به فضا اینجا نیست. دعا کارت توزیع به نیازي بیلی. خوب، گفتم:«بسیار ١١
است… آشفتگی از جلوگیري براي دعا کارت می تواند…» کسی هر که است بزرگ
به را آنها همگی گفتم:«می توانم است. نظم مراعات به جماعت واداشتن براي می دانید
و کرده صف به را آنها بیشتر، نه و دارم که فضایی همین در و کرده دعوت سمت این

کنم.» دعا آنان تکاتک براي
به او که همان طور شد. دور من از و چرخید راست سمت به خوب.» گفت:«بسیار ١٢

می نگریستم. او به و برگشتم سمت این به من می رفت، سمت آن



در آن است ٤١تنگ

شروع تو ساختن بزرگ به گفت:«امروز که شنیدم و شد نازل آسمان از آوایی ١٣
دسته دسته بودم، ندیده مردم از تجمعی چنین هرگز راستی به کردم نگاه می کنم.»

می آمدند. سو هر از
می آید.» دیدارت به رابرتس اُرال برادر گفت:«اینک و بُرد نام رابرتس اُرال برادر از ١٤

کنم؟» احوالپرسی رابرتس برادر با پرسیدم:«چطور
می کند.» احوالپرسی و سالم تو با او که همان طور آمد:«درست پاسخ

و داشت تن بر مشکی شلوار و کت می آمد. داشت که دیدم را رابرتس برادر بله، ١٥
کمی که آنهایی از سیاه کوچک کاله یک داشت. سر بر کرازبی بینگ شبیه کالهی
گفت:«سالم و انداخت باال به نگاهی او بودم، ایستاده باال آن است. فرورفته و سرباال

برانهام.» برادر
دادم. دست او با رابرتس.» برادر گفتم:«سالم

داري.» باصفایی گفت:«جمع
سمتی همان به و چرخید سپس رابرتس.» برادر است، توجهی قابل گفتم:«جمع ١٦

راست. سمت یعنی بود، رفته بیلی که کرد حرکت
تا کردم را تالشم تمام و گفت؟» خواهم سخن آنها با کجا اندیشیدم:«از خود با ١٧
جایی پایین آن از نمی توانستم که بودم موقعیتی در کنم. پیدا گفتن سخن براي جایی

ببینم. گفتن سخن براي
بیاورید.» تشریف گفت:«اینجا نفر یک

آوردم خاطر به را این و کردم. شروع مکان آن از و نمی شود.» این از گفتم:«بهتر ١٨
تمامی با او فرزندان و خدا برابر در همواره که است این برایم مسئله گفتم:«مهمترین و

باشم.» فروتن دل
این معنی اش شاید چیست؟ اینها اندیشیدم:«معنی خود با آمدم. بیرون رؤیا از و ١٩
توضیحی رؤیاها در گاه باشد؟» کجا است کجاست-قرار یا چنان… است قرار که است
نظاره گر فقط شما و می گوید سخن تنها خدا نمی شود. داده مکان و محل درباره ي
را موضوع این می خوانید مقدس کتاب که شما مطمئنم است. تمثیل مانند هستید…

می کنید. درك
چهار و نیم و سه بین حدوداً ساعت نشستم. اندکی و رفتم جلویی اتاق به سپس ٢٠
خوابی دیدم، خوابی و کشیده دراز و برگشتم بود. گرفته خوابم حسابی بود. صبح
برادر می شناسید، را برنامه هاست مدیر از یکی که مور جک شما اکثر عجیب. بسیار
با قراري براي که رسید نظرم به چنین می شناسم. را ایشان که سال هاست مور. جک
گرفته را نوجوان جکی دست ساله. هفده حدوداً دختري می روم. بیرون ایشان دختر
بود شیرخواره کودکی که زمانی از را او بله، می کردم. هدایتش تپه اي سوي به و بودم
را دختر آن که همان طور و می کردم هدایت تپه باالي به را او داشتم و می شناختم.
زیر کردم. طی تپه باالي به رو را شهري بلوك سه معادل فاصله اي می کردم هدایت
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از بسیاري مانند هم او می دانید که همان طور و نشست. او و رسیدیم بزرگی درخت
و گسترانید اندکی را دامنش بود. پوشیده کرده پف دامن هاي آن از نوجوان دختران
خود دست هاي می کنند، نگاه همدیگر به معموًال جوانان که شکل همان به و نشست.
دختر جکی دوخت. آسمان ها سوي به و باال به را چشمان و گرفت حالت این به را
دارد، رنگ حنایی موهاي و درشت چشمان و بزرگ دهان است، دلنشینی کوچک
می توانستم است. نازنینی نوجوان دختر که راستی به ولی ندارد فوق العاده اي جذابیت
آسمان نقش چگونه اینکه و ببینم را بود شده دوخته آسمان ها به که درشتش چشمان

بود. یافته انعکاس چشمانش روي
پهلو به شکل این به و گرفتم فاصله او از نیم] و متر [یک فوت پنج حدود بله، ٢١
به شروع و گذاشتم دهانم در را آن و برداشتم کاهی و کشیدم دراز زمین روي بر
پیرمرد مِن چرا می کنم؟ چه می اندیشیدم:«اینجا چنین خود با کردم. کاه جویدن
هیچ اینجا دارم. فرزند چند و هستم متأهل گفتم:«من چرا،» جوانم. دختر این همراه

ندارم.» جوان دختر این با برنامه اي و کار
و آمد درخت میان از صدایی کردم را کار این که همین  برخیزم. تا شدم برآن ٢٢

دارد.» سببی و است چیزي بهر از است. نشانه یک گفت:«این
می پرسیدم:«یعنی خود از است. کابوس که پنداشتم چنین شدم، بیدار فریادزنان ٢٣
سعی که:«اگر کردم فکر خوب.» بسیار بیفتد؟ برایم اتفاقی یا بخورم لغزش است قرار
دعا می مانم.» خدا منتظر پس شد خواهم گیج کامًال کنم استفاده خودم ذهن از کنم
اصًال و دارد دیدم، شب اوایل که رؤیایی به ارتباطی خواب این آیا گفتم:«خداوندا کردم.

چیست؟» آن معناي
حاضر صبحانه و شده بیدار (همسرم ساعت یک تقریبًا یعنی انتظار مدتی از پس ٢٤
چه که شد خواهد گفته تو به و برو کینگستون گفت:«به و بازگشت صدا آن بود)

کنی.» کار
روز که شدند مطلع پنج شنبه عصر از مردم شدم. کینگستون عازم فوراً بنابراین ٢٥
انجام… در خیلی من بود. همین ما اطالع رسانی و تبلیغات تمام بود. خواهم آنجا جمعه
بگویم باید ولی می شوم. اغراق دچار معموًال زیرا ندارم مهارت جمعیت تخمین در ؟…
تنها چون بودند. آمده نفر دویست و هزار ببخشید، دوازده، به نزدیک نخستین شب که
تا بودند کرده اعزام دونده تعدادي بعد روز از ولی بود. گذشته اطالع رسانی از روز یک
دونده هر بدوند. کوه ها باالي تا نوبتی و امدادي صورت به را کیلومتر] ٥] مایل چهار هر
کوه باالي مسیر تا می داد دیگر دونده اي به را خود جاي سپس و می دوید ساعت چهار
حضور از حاکی سوم روز برآوردهاي و بودند. آمده نفر هزار پنج حدود دوم روز بدود. را

پذیرفتند. را خداوند نفر هزار هزاران بود. نفر هزار بیست بسا چه و پانزده
دخترکی نوجوان، دختر آن واقع در برمی گشت. کوچک کلیساي آن به رؤیا معنی ٢٦
تپه باالي تا شهري بلوك سه مسافت و بود. کلیسا پاکدامنی از نمادي بود دوشیزه که
آن خدمتم، طریق از که معنی این به داشت آنجا در خدمتم و حضور روز سه به اشاره
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و خدا نزد در باالتر مرتبه اي و نقطه به داشت قرار آن در که نقطه اي از را پاك کلیساي
بخورد. تکان جزیره کل که قدري به برسانم. الهی امور منظر از

مقامات می کوشیدند تمّنا و گریه با مردم و خادمان که بود گونه اي به شرایط و ٢٧
کنند. راضی بیشتر» شب دو یا یک براي «تنها جلسات] تداوم [براي را شهر

گرفتیم. قرار چشمگیر استقبالی مورد آنجا در شدیم. پورتوریکو راهی آنجا از ٢٨
یافته اختصاص محوطه ي زمین نفر هزار هزاران زیرا بود آمده دست به بزرگی پیروزي
هنگام پذیرفتند. را عیسی خداوند گرانبها، جان هزار چهل برآوردها طبق و کردند پُر را
را آن نمی توانیم و می گویم خودم کلیساي به را سخن این امیدوارم… فرارسید. ما رفتن
چون کنم بیان نیستند منزل از بخشی که افرادي حضور در و عموم میان در و بیرون
کاغذ تکه اي روي را قاضی آن نام من ولی بشود. آن از نادرست برداشتی است ممکن
اظهاراتی بودم محل ترك حال در که هنگامی تیمش حضور در او دارم. خودم همراه

کرد. بیان را
زیادي خادمان پذیراي تا داشتیم را آن افتخار جزیره این در گفت:«ما او من… و ٢٩
با باشکوه گفت:«جلسه اي رفت.» جزیره از اواخر همین گراهام گفت:«بیلی باشیم.»
شنیده درباره اش همیشه که انجیلی همان گراهام بیلی داد:«ولی ادامه داشتیم.» او
رابرتس آقاي میزبان تا داشتیم را سعادت این گفت:«سپس کرد.» ارائه ما به را بودیم
برایمان را فوق العاده اي روزه سه جلسات رابرتس آقاي گفت:«و باشیم.» جزیره این در
گفت:«هزینه اي بود.» باال بسیار هتل هزینه هاي داد:«ولی ادامه چنین کرد.» برگزار
گفت:«و ماند.» جاي بر هتل در اقامت شب سه براي دالر هزار پنج و سی معادل
وقتی ولی داشت حضور اینجا است، مسیح بزرگ خادمان از که اُزبُرن آقاي سپس
محو چیز همه گفت:«گویی می شد.» دیده گسیختگی هم از نوعی رفت اُزبُرن آقاي

باشد.» شده
تا باشد نرفته سکو روي بر که نبود کسی شدیم متوجه جلسه این در گفت:«اما ٣٠
صندلی هاي از را کامیون ها جلسات پایان از پس گفت:«و کند.» دعا برایش برانهام برادر
جمع حضار میان از را آنها تا می کردیم پُر وسایل آن تمام و عصاها و کهنه [چرخدار]

بود.» یافته حضور ما میان در خدا بلکه انسان یک نه دیگر بار گفت:«این کنیم.»
کنید بلند هستید که آنجا را دعاهایتان بلکه نمانید من دعاهاي بودم:«منتظر گفته ٣١
سکو روي بر را نفري دوازده گروه دو یا یک نزدیک و بگذارید.» دست یکدیگر روي و
هتلی در می داد. سر فریاد جماعت می شد، نازل الهی تشخیص که آنگاه و بودند آورده

کردیم. پرداخت خودمان را هزینه  هایمان و گزیدیم اقامت چهار درجه
مسئله همین رساندید. یاري مهم این به فرستادید، برایم که ده یک هایی با شما و ٣٢
سهیم می شود واقع آنچه تمامی در شما که بدانید می خواهد دلم کرد. راهگشایی
داد. خواهد پاداش شما به کار این بابت خدا فرارسد که باشکوه روز آن و هستید.

نبودید… مجبور شما ببینید،
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مردم رفتنش از پس دهد، انجام چشمگیر کاري و برود خودش شخص یک اگر ٣٣
ترك را شما خدا کرد.» ترك را ما خدا شده ایم. رها خود حال گفت:«به خواهند
روند این در دیگري شخص هر اندازه ي به شما شماست. همراه همیشه او نمی کند.
معنی اش اما گیرد کار به معین خدمتی براي را فردي می تواند خدا هستید. دخیل
که شماست به خدا ایمان دارد. خدا نزد ویژه اي امتیازات شخص آن که نیست این

دارد. اهمیت
آنجا به بود سوار آن روي مانند کالسکه چرخ هاي که وسایلی آن کمک به مردم و ٣٤
را مردم و می کردند درست تخت یک و برمی داشتند را بچه کالسکه چرخ می رفتند.
از مانده جا به ردهاي جلسه پایان از پس و برمی گرداندند. را آنها و می خواباندند آن روي
مشغول و می آمدند مخصوص نقلیه وسایل با عده اي و می کردند پاك را چرخ ها حرکت
و بسترها و چوبدستی ها و بزرگ صندلی هاي و کهنه کوچک گاري هاي کردن جمع
افتاده راه کسی خداوند حضور واسطه ي به که نقاطی همان از درست می شدند. تخت ها
باشیم. شاهدش داریم دوست که است چیزي این بود. کرده رها را [وسایل] آن و بود

می شود. صحنه وارد خدا و رفته بیرون میدان از انسان که آنگاه
موعظه دیگر دقایقی تا است. کردن کمک تنها بامداد این در برگشتن از هدف ٣٥
روز سه مدت به ندهند. بیرون را نوار تا خواستم برادران از کرد. خواهم شروع را
کرد؟» خواهم صحبت موضوعی چه که:«درباره ي می اندیشیدم مسئله این به سخت
کلیسا به خطاب قاطع راستی به هشداري قلبم در رفتن بیرون از پیش امروز صبح و
فروش براي را آن ولی کنید ضبط نوار روي بر را گفتم:«موعظه آنها به و کردم. حس

نکنید.» عرضه
بلکه کنم بازگو شما براي را کوتاهی شهادت می خواهد دلم کار هر از قبل اما ٣٦
همسرش و پُل بیلی پسرم و من جین، لئو، کرد. خوب که مرا حال کند. خوب را حالتان
که جرجیا اهل دوستان از یکی پیش بودیم، رفته ماهیگیري براي روزه سه سفري به
نزدیک نمی آورم. خاطر به را اسمش بردند، مرداب یک به را ما می آید. خیمه این به
را نامش سمینول قبیله ي سرخپوستان نمی آید یادم بود، چیزي چنین یا اوکیچوبی

بودیم. شده دور کیلومترها حال هر به ولی بودند. گذاشته چه
به پیش ماه چند و است قهاري ماهیگیر او دارد. گناهکار برادري ایوانس برادر ٣٧
سختی به او و زد نیش را او زنگی مار می شود. پیدا زنگی مار آنجا در بود. رفته مرداب
مرگبارند. حوادث قبیل این کردند. تزریق آمپول او به و کرد ورم پایش ماند. زنده
همچنین و موکازین پنبه اي، دهان مثل می شود پیدا زهردار آبی مارهاي انواع آنجا در

می رسد. هم متر] ٦] فوت بیست به طولشان که تمساح هایی
صید بود. آسایش و آرامش روز کردم. صید خارماهی یک آنجا در ماهیگیري حین ٣٨
کرد، صاف را قالب ماهی بکشم. بیرون آب از را آن نمی توانستم که بود بزرگ قدري به
و صد حدود چیزي بودیم، گرفته خارماهی زیادي تعداد کرد. آزاد و کشید را خودش
چهار بین بودند، سنگین و بزرگ آنها از برخی بزرگ. خارماهی کیلو] ٥٤] پوند بیست
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او ولی کردم گرفتار را بزرگ ماهی آن من نیم]. و کیلو [سه پوند هشت یا هفت تا
کرد. آزاد را خودش

وزن کیلو] ٣] پوند هفت تا شش که دیگر ماهی یک و انداختم را قالب دوباره ٣٩
برگ هاي از باالتر را آن باید که طوري بود، بزرگ ماهیگیري  ام چوب گرفتم. را داشت
آب در شدن جا به جا خاطر به ما همگی ایوانس… برادر و می داشتم. نگه آبی نیلوفر
پاچه هاي درآورده، را کفش هایش او نبود. مرداب جز چیزي آنجا چون بودیم شده خیس
او و شود. خشک لباس هایش تا بود نشسته خشک نقطه اي در و کشیده باال را شلوارش
من می خورد، تکان برگ ها و روییده ها میان داشت زحمت به که دید را بزرگ ماهی آن
برایت را آن من کن صبر دقیقه یک برانهام گفت:«برادر او کردم. حرکت سویش به هم
و کشید فریاد ناگهان کرد را کار این وقتی بردارد. را آن تا رفت شتابان و می گیرم.»

بود. گزیده را او مار برگشت.
شدید چنان دردش دیدیم. را بود کرده ایجاد پایش روي مار دندان که سوراخ هایی ٤٠
انگار که می کرد حس خودش، گفته ي به بود. شده جمع چشمانش در اشک که بود
دور کیلومترها که جایی بودیم، مرداب کنار ما است. شدن فلج حال در استخوان هایش
چنان دقیقه چند ظرف می گزد را شما مار وقتی است. هیکل درشت مردي او بود.
عبور ذهنم از چیزي داشت. حضور آنجا لئو و درمی آیید. پا از تقریبًا که می شوید بیمار
گرفته دستانش در و داشته نگه را پایش او که آنگاه و هستی!» خدا همچنان کرد:«تو
بود، شده پدیدار زنگی مار دندان هاي تماس اثر بر بزرگ سوراخ دو که حالی در بود،
قّوت آنها که است مکتوب کالمت در گفتم:«خداوندا، و گذاشتم دست نیش محل روي
نخواهد ضرر هرگز آنها به چیزي و کنند پایمال را عقرب ها و مارها تا یافت خواهند
به را روز کل و پوشید را کفش هایش شد. برطرف کامًال پایش درد َدم در و رساند.»

داد. ادامه ماهیگیري
است گفتند:«بهتر آنها و کرد تعریف دیگران براي را جریان این و رفت شب همان ٤١

کنی.» مراجعه دکتر به
مراقبم نیز راه ادامه ي در کرده، محافظت من از اینجا تا خدا داد:«اگر پاسخ او ٤٢

نکرد. بروز بدي عارضه ي هیچ و گرفتیم ماهی روز سه بود.» خواهد
کل در که بود بار نخستین این می کند. وفا وعده هر به او خداست. هنوز خدا ٤٣
بود بار نخستین چون بودم مارگزیدگی زمینه ي در الهی شفاي شاهد خدمتم دوران
که می  دهد نشان شما به این و می کردم. پیدا را مارگزیده یک براي دعا فرصت که
حقیقت و نیکویی عین او کالم اینکه و می کند وفا خود وعده هاي تمامی به خدا

آمین. است.
به که کسی براي اینک و نکنید. فراموش را آینده چهارشنبه و امشب جلسات ٤٤
برادر وقتی باشد یادتان هستم. من شخص آن که کنید دعا دعاست، نیازمند راستی

بگویید. خوشامد او به خیمه طرف از و کنید شرکت جلساتش در شد شهر وارد رابرتس
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موسیقی بدون بیایید بایستیم. سرپا دقیقه یک کالم قرائت از پیش می خواهد دلم ٤٥
تو به سرود:«ایمانم بخوانیم، را کلیسایی باشکوه و قدیمی سرود این از قطعه دو یا یک
این به بخوانیم. را سرود این و شده همصدا من با همگی اکنون خوب، بسیار می نگرد.»
بخوانید. پروردگار جالل براي فقط را آن می خوانید، شکل چه به دارید که نباشید فکر

باشید؟ آن خوان سرآغاز می توانید نویل، برادر
می نگرد، تو به ایمانم

جلجتا، بّره ي اي تو به
الهی؛ منجی

بشنو، را صدایم می کنم دعا چون اینک
بُِزدا، را گناهانم تمامی

امروز از تا بگذار
شوم! تو آِن از تمامًا

می خرامم، زندگی گرفته ي ظلمت  هزارتوِي در چون
فرامی گیرد، را اطرافم اندوه و

باش؛ راهنمایم تو
گردد، مبدل روز روشنایی به تا کن امر ظلمت به

بشوي، را ترس هایم تمام
نشوم، گمراه هرگز تا

تو. راه از
انجیل مقدس، کتاب از می خواهم کرده ایم، خم را خود سرهاي که حالی در ٤٦
کالم قرائت بر را خود برکات خداوند که باشد بخوانم. را ١٤ تا ١٣ آیات ٧ باب متی

فرماید. مزید
طریقی آن است وسیع و در آن است فراخ زیرا شوید. داخل تنگ دِر از

بسیارند. می شوند داخل بدان که آنانی و است هالکت به مؤدّي که
است حیات به مؤدّي که طریقی آن است دشوار و در آن است تنگ زیرا

کم اند. آن یابندگان و
این در و بازگرداندي قبر و مرگ از را عیسی خداوند تو پروردگارا، کنیم. دعا ٤٧
متواضعانه دیگر بار ما آوردي. حساب به ما راه در زنده قربانی یک عنوان به را او بامداد
داشت. خواهی عنایت ما به بسیار که فکر این با می نماییم، تو وقف را خویش زندگانی
مولود پسر یگانه بودیم، ُمرده معصیت و گناه در و نبودیم بیش گنهکارانی که آنگاه
آن تا شود. ما گناهان کفاره دهنده ي تا فرستادي گناه آلود جسم پوشش در را خویش
یکدیگر با را ما دیگر بار گناهکاران، براي کشیدن رنج طریق از بتواند اعظم بی گناه

دهد. قرار تو با مشارکت در و داده آشتی
روح القدس تا می شود مانع که چیزي یعنی دارد وجود گناهی ما میان در اگر خدایا، ٤٨
از را ما تا می کنیم دعا تواضع کمال در برساند، ما تکاتک قلب به و ما به را خدا پیغام
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قلب در که… کسی ساز. پاك عیسی خداوند خون با را ما نمایی. پاك معصیت هایمان
قدوسی، تو لیکن می کنیم. اعتراف خود بودن هیچ به و نیستیم چیزي که می دانیم خود
با توبه کار جان هایی مقام در امروز و رحمتی. چشمه ي همان تو عدالتی، تو حّقی، تو
و جامائیکا و پورتوریکو در عظیمت اعمال از خدایا شده ایم. حاضر اینجا در فروتنی

عادل. یگانه ي آن آمدن از است نشانه اي این و می دهیم شهادت دیگر جاهایی
تو کالم و بود ایماندار یک او زیرا دادي نجات مار آن نیش سّم از را ایوانس برادر ٤٩
که جایی ده، نجات موت نیش از را ما بامداد این در اینک خداوندا، است. حق همواره
شفابخش روغن بامداد این در تا بگذار خداوندا است. کرده مسموم و گزیده را ما دشمن
که بیماري بدن هاي سازد. پاك بی عدالتی هر از را ما و گردد سرازیر روحمان بر تو
قرار الهی محضر در هرآنچه تا باشد بده. شفا را شده اند شکسته دشمن نیروي اثر بر

یابد. شفا گیرد
باید آنچه از ناآگاهی در بگو. سخن ما با مکتوبت کالم طریق از اینک خداوندا، ٥٠
ما و بده هشدار ما به خداوندا می رسانی. را نظر مورد مطلب آن که تویی این شود، گفته

آمین. می طلبیم. او خاطر به و عیسی نام به را این ساز. آماده خود بازگشت براي را
اینک گمانم به می مانیم. منتظر حاال مثل و می کنیم شروع تأخیر با کمی همواره ٥١
اینکه آن و دارد وجود نکته اي ولی بیرونند. یکشنبه مدرسه ي در شرکت براي عزیزانی
عجول حال هر به می دانید دارم. وقت بسیار که می کنم حس بازمی گردیم خانه به وقتی

بود. خواهد خدا به تنها ما ایمان هستیم.
بسیار جماعتی که خود، هم عصر مردمان به خطاب را قاطع هشدار این ما خداوند ٥٢
مؤّدي که طریقی آن است دشوار و در آن است گفت:«تنگ او و داد. بودند، مذهبی
بسیار آنها نبود. آنها بودن مذهبی دلیلش حال، کم اند.» آن یابندگان و است حیات به
توکل فرقه ها و اعتقادنامه ها از شماري و کلیسا به که دلیل این به و بودند. مذهبی
است. روبراه و درست چیز همه می کردند فکر داشتند، ایمان خدا به حدي تا و کرده

شد. خواهند وارد کمی عده ي که گفت آنها به عیسی ولی
تشبیه نسل این به را نسل آن نمی توانم آیا که می پرسم خود از بامداد این در و ٥٣
همچنین و گوناگون دوران به او و بود یهودیت فصل انتهاي که کنید توجه کنم.
که گفت آنها به را نکته این و کرد اشاره مختلف برهه هاي متفاوت انتهاي نقاط به
از آنها و بود. انجام حال در آنها برابر در اینک بود داده رخ گذشته فصل هاي در آنچه
از را گفت سخن درباره اش که مواردي از برخی بیایید بازماندند. مهم این شناسایی

بگذرانیم. نظر
این بود. شخص آن در خدا که کنند باور نمی توانستند آنها مثال، عنوان به ٥٤
بودن انسان وجود با چطور اینکه و می کردند. عبور آن از باید که بود مانعی بزرگترین
جسم در می تواند چگونه خدا که بفهمند نمی توانستند آنها می ساخت. خدا را خود
انسان است. شده ساکن انسان در زمان ها و ادوار تمام در خدا گزیند. سکنی انسانی
سخن خود قوم با بشري لب هایی وسیله ي به خدا نسلی هر در خداست. عامل و مأمور

برمی گزیند. استفاده براي را چیزي یا کسی همواره او می گوید.
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آنها به داد. خبر بودند، آن در قوم که لغزشی شرایط از ابراهیم به اشاره با عیسی ٥٥
رؤیت از و دید مرا روز ابراهیم پدرتان می خوانید، ابراهیم فرزندان را خود گفت:«اگر
اشاراتی چنین با داشت عیسی که نیست این در شکی و نبی.» ابراهیم آمد. وجد به آن
می آمد. او پی از و همراه مسیح آیت زیرا بود موعود مسیح همان او که می گفت آنها به
حال این با است. یافته بروز ترتیب همین به نسل ها تمامی در موعود مسیح نشانه ي
این درك از آنها بود. آنها لغزش سبب بود ساخته مسیح همان یا خدا را خود اینکه

بودند. ناتوان مسئله
قالب خدا کرد، مالقات خدا با می خواندند) پدر را وي (که ابراهیم وقتی باري، ٥٦
و شیر گندم، نان گوساله، گوشت ابراهیم حضور در او زیرا بود. گرفته خود به جسم
خواند «الوهیم» و بازشناخت خدایی به را او ابراهیم بود. خدا او حال این با خورد، کره
روي خاك و گرد و است ملّبس جامگانی به که مردي است. قادرمطلق یهوه همانا که
می آشامد. شیر و می خورد گوشت و آرمیده درختی زیر سایه، هواي به نشسته بدنش
کنند باور نمی توانستند جانب به حق و خودخواه سخت دل، سرد، یهودیان آن آنکه حال
را آنها داشت عیسی می خواندند. خود پدر را ابراهیم حال این با و خداست پسر او که
کارهایی همان جنس از می داد انجام جسم در که کارهایی که می کرد مهم این متوجه
ابراهیم بود. داده انجام ابراهیم پدرشان با مالقات هنگام و دیگر جسمی در خدا که بود

بیاورند. ایمان نتوانستند قوم آن ولی آورد ایمان
در که هرکس بود. نشسته چادر زیر بود کرده که انتخابی بر بنا ابراهیم کنید توجه ٥٧
می گیرد. قرار همه برابر در بد و نیک درخت است. انتخاب به ناگزیر شده زاده دنیا این
مردي که ابراهیم کردند. نزاع به شروع زمین ها سر بر شبانانش و لوط برادرزاده اش
رفت خواهی آن به که راهی نباشد. ما میان نزاعی هیچ گفت:«بیایید آنها به بود عادل
در صبح امروز و می شود. پدیدار ایمانداري هر زندگی در موقعیت این کن.» انتخاب را

است. من برابر در شماست، برابر
کرد، سدوم متوجه را نگاهش و رفت او می خورد، لغزش که نمی کرد گمان لوط ٥٨
طریق سوي به رو نگاهمان که آمده پیش بسیار چه و بودند. آسان و سهل امور که جایی
علیه حرفی کس هیچ دارید، توجه پیوست، خواهم کلیسا بهمان و فالن «به است. آسان
موارد در آسان! طریق و راه است.» شهر کلیساي بزرگترین این چون گفت نخواهد آن

می کنیم! را کار همین هستیم، اشتباه و باطل موضع در که موقع آن بسیار
هرکه زیرا بود خواهند متنفر شما از مردم هستید مسیح پیرو اگر که باشد یادتان ٥٩
مسیح سوي به شما آمدن و دید. خواهد جفا کند زیست عیسی مسیح در دیندارانه
آن واسطه ي به بلکه بود نخواهد اعتقادنامه یک یا فرقه یک یا کلیسا یک جانب از
خود همراه را کسی نمی توانید می آیید. است، موجود طریق و راه تنها که اعظم خون
همان و ایستاد خواهید خود ایمان و اعتراف روي بر و آمد خواهید تنها شما بیاورید،
وارد خود مادر ایمان یا شبان اعتبار بر سوار شما داشت. خواهد نگاه برجا پا را شما
دست که می آید پیش بسیار آمد! خواهید خدا نزد فرد یک عنوان به شما شد. نخواهید

می زنیم. سخیفی انتخاب هاي به
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نگریست جایی به او امور…؟ سهولت مشاهده ي هنگام لوط اگر می افتاد اتفاقی چه ٦٠
عنوان به می توانست چون داشت وجود بسیاري محبوبیت و فراوان پول آنجا در که
دست روانشناختی اطالعات از انبوهی با دانش اندوخته و باهوش شخص و خارجی یک
اندیشید چنین او کند. حفظ نیز را خود دین حال این با و بزند بسیاري کارهاي به
فرد و می شوم کاسب بیشتري پول و می روم سدوم به پس دارم ایمان خدا به که:«من
یک به دست باید کنید، مالحظه فوق العاده.» واعظ یک شاید شد، خواهم مهمتري

زد. انتخاب
می روم. آنجاست که کلیسا فالن «به بزنند. انتخاب به دست باید نیز معمولی افراد ٦١
کلیساست.» این عضو هم شهر شهردار کلیساست! بهترین شهر اهالی تمامی نظر به
کالم با را اعضایش و کلیسا آن باید شما ولی باشد خوبی کلیساي عضو او شاید باري،
جایی می روند، آنجا به کلیسا سبک و راه بودن مردم پسند دلیل به افراد گاهی بسنجید.
مرگبار اشتباهی مرتکب که آنجاست و هستند. دیگر جاهاي از خوش پوش  تر مردم که

کنید. توجه نکته این به حال می شویم.
گاهی و بود. دوم گزینه ي انتخاب دهد انجام می توانست ابراهیم که کاري تنها ٦٢
شده اتخاد ترتیب همین به چنانچه است نخست گزینه ي از بهتر دوم گزینه ي انتخاب
او حال این با ببیند، را بزرگ شهر لوط تا نکشید طول زیادي زمان کنید، توجه باشد.
می سوزاند را شهر که آتشی دیدن از او ندید، را نمک توده ي به همسرش شدن تبدیل
نظر آنها به خداوند که خوارشمرده شدگانی معدود آن طریق ابراهیم ولی بود. عاجز

ماند. بیابان در او برگزید. را داشت لطف
سارا که باشید داشته خاطر به حال که… بود گفته سارا اگر می افتاد اتفاقی چه و ٦٣
می دید را او هرکه نبود. او سیمایی خوش به زنی بود. سرزمین آن بانوي زیباترین
او ولی بگیرد تصمیمی چنین که بود آسان سارا براي چقدر حال، می شد. دلباخته اش

برگزید. را ابراهیم کنار در ماندن
با کند. کور را شما آن و این به پیوستن و محبوبیت با شیطان نگذارید خانم ها ٦٤
در عموره و سدوم از بدتر عظیم ویرانی هاي و است نزدیک ساعت آن زیرا بمانید! مسیح

شد. خواهند محسوب روسفید آن با قیاس در عموره و سدوم است. کشور این انتظار
بود حالی در این و گرفت پیش در را داد قرار مقابلش خدا که راهی ابراهیم حال، ٦٥
دست به کامیابی هیچ ظاهر در ابراهیم بود. شده نصیبش کوچکی زمین قطعه تنها که
خدا به و کرده خدمت را خدا اینکه بود آگاه چیز یک از حال این با ولی بود نیاورده

داشت. ایمان
کهنه. و خاکی لباس با همگی رسیدند، راه از مرد سه روزي که افتاد چنین ٦٦
وقتی بنشینید.» بلوط درخت زیر َدمی گفت:«بیایید سوخت. آنها براي دلش ابراهیم
از نیستند. معمولی انسان آنها که برد پی شد صحبت مشغول آنها با و ایستاد آنجا
حاضر را آن و ُکشت گوساله یک و رفت ابراهیم بودند. متفاوت که بود پیدا سخنانشان

کند. آماده غذا و بپزد نان آنها براي خواست سارا از و کرد
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قالب در فرشتگانی بودند، فرشته آنها از نفر دو که باشید داشته خاطر به حال ٦٧
بود. کرده خیمه به را پشتش بود خدا آنکه و بود. خدا خود آنها از یکی و انسانی

می کند حفظ را خود جایگاه چنین که خانمی دیدن بود. مانده خیمه درون سارا ٦٨
در او کند. چه بگویند خود شوهر به تا نمی آیند بیرون که] آنها [از است خوشایند برایم
می کرد. دیگري کار یا بود ظرف شستن حال در بسا چه نیست، این در شکی ماند. خیمه
دهد انجام بود قرار که کاري و دوخت سدوم سوي به را نگاهش بود، خدا آنکه و ٦٩
از یکی کنند، موعظه را انجیل تا رفتند آنجا به آنها کرد. اعالم فرشته دو آن به را
از را گفت:«رازهایم او بود. خدا خود که اعظمی فرشته ي همان ماند، عقب تر فرشتگان

بود.» خواهد زمین وارث او زیرا کرد نخواهم پنهان ابراهیم
کسب را خداوند بازگشت رازهاي دانستن حق کلیسا یعنی ما بامداد این در ٧٠
شد. خواهند خوانده خدا پسران ایشان زیرا صلح کنندگان «خوشابحال کرده ایم.
زیرا پاکدالن خوشابحال شد. خواهند سیر ایشان زیرا تشنگان و گرسنگان خوشابحال
با شد.» خواهند زمین وارث ایشان زیرا حلیمان خوشابحال دید. خواهند را خدا ایشان
او از که نیست رازي شود، زمین وارث زنده خداي کلیساي که بناست اگر حساب این

بماند. پنهان
به نتوانستند قوم ولی بازگفتم.» شما به را گفت من به پدر گفت:«هرچه عیسی ٧١

آورند. ایمان او
با ابراهیم که گفت و داده شرح برایشان را نکته این ابراهیم روزگار به اشاره با عیسی ٧٢
پیشکش با که گفت ابراهیم به خدا بود. کرده پشت خیمه به که کرد گفتگو فرشته اي
او خندید. خیمه داخل سارا و داد. خواهد قرار خود تفقد مورد را او فرزندي کردن
این خندید؟» چرا «سارا داد؟ نشان را چیز چه کار این با او خندید؟» سارا گفت:«چرا
ظهور به نابودي از پیش درست نشانه این داد. رخ نابودي از پیش ساعاتی تنها اتفاق

بسوزاند. را شهر و فروببارد آسمان از آتش آنکه از پیش رسید،
میلیون ها دقیقًا که قومی میان در هم آن الهیات، بزرگ دکترهاي به خطاب عیسی ٧٣
قّوت و کتب که رو این از هستید گفت:«گمراه هستید.» گفت:«گمراه داشت، ایماندار
آموزش خوبی به همگی که است اشخاصی از متشکل نسلی چنین درنیافته اید.» را خدا
از می آمد، دنیا به کودکی وقتی بودند. یافته پرورش کلیسا در و بودند عالِم و دیده
بعد روز هشت می بود. اسرائیلی باید شخص می شد. محسوب کلیسا دارایی هاي جمله
میان از کهانت تعیین می شد. محسوب اسرائیلی آغاز از و می شد انجام ختنه تولد از
مقدس نگاشته هاي و کتب از سال صدها خالل در که کسانی می گرفت، صورت الوي ها
درنیافته اید!» را کتب و گمراهید گفت:«شما عیسی حال این با بودند. دیده آموزش
مذهبی پرسش نامه هاي طریق از را آن بودند، دریافته خود آموزشی متون با را آن
گفت:«شما عیسی ولی بودند. شناخته خود الهیات طریق از را آن بودند، شناخته خود
مرا بودید شناخته را ابراهیم اگر ندارید. خدا قدرت از شناختی و درنیافته اید را کتب
رؤیت مرا روز وقتی ابراهیم زیرا می شناختید مرا بودید ابراهیم اوالد اگر می شناختید.
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بدنی در ایّام آن در وقتی بود. نموده رؤیت پیش از را روز آن چون گشت مسرور کرد،
هستم من که دریافت او آوردم. جا به را آیت این و گرفتم قرار او برابر در جسمانی
«بعلزبول» مرا و می دهم انجام شما برابر در را کار همان ولی خواند. «الوهیم» مرا و

می خوانید.»
است.» ابراهیم ما گفتند:«پدر آنها

می خوانید؟» خود «پدر» را «ابراهیم
قوم ما هستیم. بزرگ قومی هستیم. کلیسا به متعلق ما گفتند:«چطور؟ ٧٤

هستیم!» خدا
شماست.» پدر او و هستید ابلیس از گفت:«شما عیسی

را خود نفر میلیون ها دقیقًا امروزه کنم. تشبیه نسل این به را نسل آن می توانم ٧٥
شب یک از هوتنتو یک شناخت از بیشتر خدا از شناختشان و می خوانند مسیحی
می توان میلیونی تعداد در را مسیحی ظاهر به خانم هاي و آقایان امروز نیست. مصري
را او نیکویی هرگز و نمی دانند مسیح رستاخیز قّوت اصل نخستین از چیزي که یافت

است. کور حقیقت برابر در چشمهایشان نکردند. لمس را او قّوت هیچ گاه نچشیده اند.
شود کور راهنماي کور اگر آن… آیا… باشید. کوران راهنماي کوران گفت:«شما ٧٦

افتاد؟» نخواهند حفره در دو هر
موجود کلیساي شاخص ترین به ایمانداریم. هستیم. مسیحی کردند:«ما فکر آنها ٧٧
این با و هستند.» عالِمان کارآزموده ترین و تحصیلکرده ترین ما ربی هاي داریم. تعلق

بودند. درنیافته  را کتاب حتی که داد پاسخ آنها به عیسی حال
پنهان خردمندان و حکیمان چشمان از را مسائل این سان چه به خدا می بینید ٧٨
قّوت از سخن نمود؟ مکشوف داشتند، آموختن اشتیاق که کودکانی براي را آن و کرد
گام راستی در شوِق که آنها براي خدا چقدر خداست! بودن الیتناهی و الهی عظیم

کرد. نخواهد دریغ آنها از را نیکویی هیچ او نیکوست! دارند را او سوي به برداشتن
است! شده فاسد ترتیب همان به ما دنیاي ما، ملت که هستیم روزي شاهد و ٧٩

ماست. پدر گفتند:«ابراهیم آنها بپردازد. آنها اصالح به شکلی به تا بود برآن عیسی ٨٠

داریم. ایمان خدا به زیرا نباش مسئله این نگران بود. خواهیم پُرجالل ملکوت در ما و
یک با تا هستی ِکه تو و می دهیم. تعلیم را خود قوم و داریم ایمان خدا به و استادیم ما
بیش چیزي تو بخوانی؟ خدا از را آن کنی سعی و بیایی اینجا به مرموز و کوچک آیت

داشتند. را خود فرقه ي و اعتقاد نامه آنها آري، نیستی.» بعلزبول یک از
کنید! فکر مسئله این به هستید.» ابلیس گفت:«شما آنها به عیسی

می پیوندند کلیساها به که داریم نفر میلیون ها بسا چه و هزار ده ها امروز وقتی ٨١
کلیساي در تا می آید فرود دیگر بار خدا می کنم. تشبیه نسل این به را نسل آن آنگاه
را خویشتن تا آورد، جا به را بود آورده جا به آنجا در که اعمالی همان و کند زندگی خود
می کنند، پشت آن به پیوسته مردم و است. همان ابد تا و امروز دیروز، آنکه یعنی بنماید
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گریزناپذیر امري انتخاب، کردن. انتخاب از پرهیز براي عده اي و محبوبیت براي برخی
یا بگویید:«آري» باید بمانید. بی طرف نمی توانید بزنید. انتخاب به دست باید شما است!
خیر. بود. نخواهید بودید، ورود زمان که شخصی هرگز در، این از خروج هنگام «خیر».

بکنید. را کار این مسیح خاطر به بامداد این در بزنید. انتخاب به دست باید
گفت:«زیرا عیسی یافت. خواهد نجات دارد تعلق کلیسا به هرکه می پنداشتند آنها ٨٢

کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است تنگ
امروزه کلیسا. باش مراقب کنم، اعالم شما به را هشدار این بامداد این در بگذارید ٨٣
و خود به متکی پارسا انگار، خود مردمان از نسلی میان در زیرا است زمانبر امري چنین
کلیساها نیمکت روي از خانم ها و آقایان آن در که زمانه اي می گذرانیم. روزگار ریاکار
تا می شوند خارج کلیسا همان از بعد و می سرایند را پروردگار نغمه  هاي و شده بلند
و کنند زندگی دنیا براي و بروند رقاص خانه ها به و بنوشند ویسکی و بکشند سیگار
و مردها وقتی بخوانند. «مسیحی» را خود و کنند تعریف مستهجن و کثیف جوك هاي
همان از بروند، بیرون رستاخیز قدرت محل از یعنی کلیسا از یا تریبون از می توانند زنان
در نو خلقتی حال این با و درمی آید، حرکت به آنها میان در مسیحایی عالمت که جایی
روزنامه ها زمانه اي چنین در دارد. وجود اِشکالی که است این معنی اش نباشند، مسیح
پیش، از و پس از ساحل، آن به ساحل این از که] [چیزي بتازند الهی امر آن به می توانند
فرستاده خدا جانب از جنوبی، استوایی جنگل هاي تا شمالی یخ زده ي سرزمین هاي از
چه بگوییم، می توانیم چه حساب این با می کنند. پشت آن به مدام مردم و می شود
می کنیم:«تنگ پشت کرد، اعالم عیسی که نگاشته هایی چنین به ما بکنیم؟ می توانیم

کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است
خواهد همان طور نیز انسان پسر زمان در شد، واقع نوح ایّام در گفت:«چنانکه او ٨٤
آنان دانش بود. کنونی دوران مثل جهان تقریبی جمعیت نوح ایّام در کنید، گوش بود.»
امروز ما که کردند کارهایی و ساختند را اهرام و ابولهول ها آنها بود. ما دانش از فراتر
خاطر به را این و بودند. برتر هوشمندي و عظمت حیث از آنان نیستیم. انجامش به قادر
دقیقه یک است.» مانده شب نیمه به دقیقه می گوید:«یک امروز علم که باشید داشته
را فکرش که چیزي از بکوبد. آن بر و بنمایاند را مرگ لحظه ي ساعت، که آن از پیش
به را مطلب این روح القدس که دارم واثق رجاء و امیدوارم است. شده دیرتر می کنیم

شد»! واقع نوح ایّام در «چنانکه کند، تفهیم ایمانداري هر قلب
میان از تن هشت نفر، هشت یافتند؟ نجات نفر چند نسل آن میان از نوح ایّام در ٨٥

بود.» خواهد همان طور نیز انسان پسر زمان گفت:«در او میلیون ها.
انسان پسر که روزي بود خواهد منوال همین بر شد، واقع سدوم ایّام در «چنانکه ٨٦

یافتند. نجات نفر سه هزار، ده ها میان از شود.» ظاهر
هزاران آن کّل حکایت پس گفت:«واعظ، خواهید من به احتماًال حساب این با ٨٧
بسیار نسل هاي خالل در امر این برادر، حال، چیست؟» آمد خواهند او همراه که نفري

است. گرفته شکل
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شد. خواهم شگفت زده یابند] نجات [و شوند خارج نفر دوازده نسل این از اگر ٨٨
کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است «تنگ

این شوي، عضو و کنی ثبت دفتر در را نامت می گویند:«اگر چه کلیساها می دانم ٨٩
بود این به اگر ندارد. وجود مضمونی چنین با نگاشته اي هیچ بود.» خواهی روبراه چنین
نفر میلیاردها میلیاردها، میلیاردها، باشد، شده ثبت کلیسا دفتر در نامش هرکس که
بود، خواهد مکان آن در روحی همه گونه نتیجه در می کردند. پیدا راه آنجا به همه یعنی

بیندیشید. مسئله این به حال بود؟ خواهد شرایطی چه در آسمان حالت این در
صبر دقیقه یک حال برانهام، بگوید:«برادر من به کسی است ممکن همین طور ٩٠
که می دانم می کنند، صحبت زبان ها به فالنی و فالنی که شنیدم خود گوش با کن.

رفت.» خواهند آسمان] [به آنها
آسمان] [به رسیدن در آنها که نیست معنی این به چیزي چنین وجه هیچ به ٩١
و مردم زبان هاي به می گوید:«اگر ١٣ آیه ي قرنتیان اول در پولس شد. خواهند موفق

هستم.» هیچ باشم نداشته محبت و گویم سخن فرشتگان
شاهد آورد. جا به عظیمی معجزات او رفتم. شخص فالن و فالن جلسه ي «به ٩٢

کرد.» بینا را کور که بودم
خداوندا گفت: خواهند مرا روز آن در «بسا شود. هالك می تواند نیز شخص این ٩٣
نام به آیا نکردم؟ اخراج را شریر ارواح تو اسم به آیا ننمودم؟ نبّوت و موعظه تو نام به آیا
از بدکاران اي نشناختم! را شما هرگز گفت: خواهد او نساختم؟ ظاهر بسیار معجزات تو

کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است «تنگ شوید.» دور من
پزشکی علم روایت به است. تکان دهنده که کنم نقل شما براي را آماري بگذارید ٩٤
طول در شیکاگو شهر در تنها پزشکان، توسط شده ارائه آمار طبق و شیکاگو شهر در
چه دکترهاست. اختیار در آمار این می شود. انجام جنین سقط مورد هزار سی روز، سی
سقط موارد زمره ي در می کنند مصرف که چیزهایی و کوچک قرص هاي آن از مقدار

می شود؟ محسوب جنین
متولد بچه هاي از بیشتر نامشروع فرزندان تعداد آمریکا در که می دهد نشان آمار ٩٥
٢:٢٣ تثنیه در مقدس کتاب که می دانید آیا است. ازدواج مقدس پیوند از شده
او از احدي دهم پشت تا حتی نشود خداوند جماعت داخل می گوید:«حرام زاده اي
به نمی توانند آنها فرزندان فرزندان فرزندان فرزندان نشود»؟ خداوند جماعت داخل
یک معادل سال چهل هر شوند. خداوند جماعت داخل سال چهارصد یا نسل ده مدت
از او و بوده نامشروع فرزند پدربزرگشان پدر-پدر-پدر-پدر-پدر-پدر-پدر است. نسل

است. آمده وجود به تغییري کجا که دهید نشانم چطور؟ حال می ماند! بیرون صحنه
گناهکاري زنان و زنا زاده ي نامشروِع فرزندان آن اینک می رساند؟ کجا به را ما این و ٩٦
مشتی است، قبیح خدا نگاه از که عملی می آیند، خیابان ها به مردانه پوشش با که
جماعت چنین مبادا می خوانند. مسیحی را خود افرادي چنین کوکتل نوش، و سیگاري
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تعجبی می خوانند؟ مسیحی را خودشان هم بعد است. درست یابند! مجال فاحشه اي
کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است گفت:«تنگ عیسی که ندارد

مورد در داود وقتی شده اند. متمّرد آنها شوند. فروتن نمی خواهند مردم ولی ٩٧
محبت مورد را داود برخورد، همین خاطر به خدا کرد. توبه بی درنگ شد مؤاخذه گناهش
می گویند:«دیگر کنید، نکوهش گناهشان درباره ي را مردم همین برعکس داد. قرار خود
مشارکت براي جا نیست کم که چیزي چون چرا؟ نمی کنم.» شرکت شما جلسات در
نکوهش مورد رفتارها این خاطر به بروند که حرامی مغاره ي هر در دیگر عبارت به است،
و ساز و زره به شدن تجهیز با واعظان که فرارسیده آن زمان ولی گرفت. نخواهند قرار

شوند. فروتن باید مردم کنند. موعظه را انجیل تسامح هرگونه بدون الهی کامل برگ
دلخوش ادعاها قبیل این به آنها ندارد. وجود صداقت مسیحیان میان در دیگر ٩٨
که بدانید هستم.» پنطیکاستی من هستم، باپتیست من هستم، متدیست هستند:«من
خدا نزد تألیف.] می زند-گروه بشکن برانهام [برادر اندازه همین به ادعاها قبیل این

دارد. ارزش
جنبه ها این بر سراسر ما کردم.» هم معجزه و گفتم سخن زبان ها به «خوب ٩٩
می شوند باعث مسائل همین مواقع بیشتر در که است گفتنی ولی می کنیم پافشاري
باران که پیداست زیرا نکنید شک زمینه این در بدهند. دست از را خود بصیرت مردم
علف هم می شود آبیاري محصول هم بارشی هر با ُري، بله، می بارد. بدکاران و عادالن بر
نیست… اینجا مطلب اصل باز ولی می بارد. مردم بر روح القدس همان باران، همان هرز.
نیستند مهم ظاهري نمودهاي و جلوه ها پس دارد. متفاوتی طبع درون در آنها از هریک
خلقت به تبدیل آدمی امر این برکت به آدمی. درون در زنده خداي روح سکونت بلکه

است. فروتن خدا پیشگاه در خود دل در که می شود جدیدي
دارید شک که است این شما منظور نکند واعظ، بگویید:«جناب من به بسا چه ١٠٠
نفر دوازده تنها نفر، میلیارد چهار این از یا نفره میلیون چندین جمعیت این از که
کنید! فکر خوب پس دارم. تردید شوند ربوده هم نفر دوازده اینکه در شوند؟» برگرفته

کنید! تأمل خوب بنابراین می کنم. بازگو شما براي را انجیل این در عیسی گفته ي من
مردم، میان در فزاینده باري و بی بند به توجه با گفت؟ می شود چه آن عاقبت از ١٠١
می  ماند. مستور آنها بر مسائل ترتیب این به هستیم. نامشروع کودکان تولد شاهد
شود روشن شما بر تا بپردازیم موقعیت درست ارزیابی به متوالی ساعت هاي می توانیم
می بریم. سر به هالکت به محکوم و تباهکار مردمی از متشکل منحط نسلی میان در که
انجیل صداي به نسبت و شده اند نابینا آیات به نسبت آنها که نیست شگفتی جاي پس

هستند. دین و مذهب به پایبند بسیار ظاهر به هرچند شده اند سخت دل آنها ناشنوا.
واپسین روزگار در که می گوید آشکارا روح نگفت:«ولی راستا همین در عیسی مگر ١٠٢
ناپرهیزکار، پیمان شکن، آنها خدا دوست. تا هستند لذت  طلب و پُرادعا تندخو، مردم
می کنید؟ مالحظه دارند»؟ متدیّن ظاهري و بود خواهند نیک مردم بدخواِه بی رحم،
را دیوها ایمان با بسا چه کنید. صحبت زبان ها به بسا چه بزنید. فریاد بسا چه بله،

نیست. این ما منظور ولی کنید. اخراج
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چه دارد؟ مشخصه اي چه مسیحی یک برانهام، بگویید:«برادر من به شاید پس ١٠٣
این در من می شوید؟» رستگار شما خود آیا برانهام، برادر شد؟ خواهد رستگار کسی
کالم با را خود زندگی روز هر می کنم. فکر چنین نمی دانم. می کنم. توکل خدا به باره
پیدا ایراد جایی بی گمان باشد، ناسازگار الهی کالم واالي معیارهاي با چنانچه می سنجم

بازگردم. عقب به باید ایراد آن رفع براي ناگزیر پس است کرده
نیست؟» نجات از برخورداري دلیل زبان ها به تکلم مگر بگویید:«خوب، باز شاید ١٠٤
چیزهاي زبان ها به که دیده ام را افسونگري نیست! چنین که راستی به آقا! خیر،
هم می کردند صحبت زبان ها به هم که کردم برخورد افرادي با می کرد. بیان را بی اساسی
برافروخته آتش افراد مانند زبان ها به تکلم ضمن که کسانی دیده ام بودند. مردم زن با
دزدي می دادند، انجام نادرست معامالت آن از بعد و می پریدند و می کردند فریاد
می توان توقعی چه می  دادند. انجام دست این از کارهایی و می گفتند دروغ می کردند،

آقا. خیر، داشت؟
که می کنید فکر آیا هستند. هم دیندار بسیار و شماس و کلیسا عضو افرادي چنین ١٠٥
دست پست و ناپسند نکوهیده، کاري به دوشنبه ولی ابداً. می خرند؟ بنزین یکشنبه آنها

بجوشد. دورن از چیزي باید ظاهر، نه و است باطن خدا سکونتگاه زد. خواهند
در «آنچه کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است تنگ «زیرا ١٠٦
روزگار در «آنچه میلیونی؛ چندین جمعیتی از نفر هشت یعنی داد» رخ نوح روزگار
انسان پسر آمدن زمان در میلیونی؛ چندین جمعیت از نفر سه یعنی داد» رخ سدوم

شد! خواهد تکرار امر همان
آخر در که پیداست است. آشکار شما براي ما زندگی فضاي بر حاکم فساد میزان ١٠٧
باز ماهر واعظان براي را منبر راه شیطان و آورد خواهد در سر آنجا از آدمی افکار تمام

دارند. مردم رفتار با مسامحه آمیز برخورد که می کند
زنان مبادا نمی فرستم خود منبر پشت را گفت:«شما من به شخصی پیش چندي ١٠٨
سردرگمی از را آنها من هستند. سردرگم اکنون هم آنها خیر، شوند.» سردرگم من
صورت هر در بکشند. دست غیره و چنانی آن لباس از گفت خواهم آنها به درمی آورم،

باشد. وظیفه اي چنین عهده دار باید شخص
چیزي چیست؟» مشکلم شده ام؟ دیوانه آیا شده ام؟ سردرگم گفتم:«آیا همسرم به ١٠٩
مردم حرف است، تکلیف من براي مقدس امر این بیان می کند. بی قراري من درون در

ندارد. اهمیتی برایم
انجیل که خدمتی هر می کنی.» تباه را خود خدمت روش این می گویند:«با مردم ١١٠

است. تباهی به محکوم می کند، تباه را
شهامت ما به حقیقت، بیان براي و جرأت ما به حقیقت، از جانبداري براي خدا

هستیم! مواجه رسوایی و گناه با کند! عطا
که عزیزانی شما راه.» آن است دشوار و در آن است «تنگ عیسی گفته ي به ١١١
باپتیست ها، متدیست ها، تمامی که است این تصّورتان و دارید نظر مّد را تن میلیون ها
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شد. خواهید سردرگمی دچار روز آن در می شوند، وارد پنطیکاستی ها مشایخی ها،
خواهند آنها شد، خواهند ملکوت نشینان از آمده گفت:«بسیاري راستا همین در عیسی
بیرون به ملکوت فرزندان گفت:«اما ادامه در عیسی اینجاست.» من بهره ي که گفت
اي پس است.» دندان فشار و ناله و گریه آن در که فضایی به شد. خواهند رانده
میلیارد ده ها بلکه میلیون ده ها کنی. ارزیابی را خود بامداد همین دارد جا مسیحی
عیسی شد. نخواهند وارد در آن از هستند وفادار خود زندگی در که معترف مسیحی

گفت. چنین
شد؟» خواهند وارد نفر «چند

بگویم:«پروردگارا، دعا در باید تنها می شوند. وارد و کرده گذر نفر چند نمی دانم ١١٢
از یکی من دار «روا است. داور خدا است. این درست باشم!» آنها از یکی من تا دار روا

باشم.» آنها
است؟» مسیحی فردي که داد تشخیص می شود چگونه برانهام، می گویید:«برادر ١١٣

بی شک کنم. عرض شما خدمت را مقدس کتاب گفته ي می خواهم ولی نمی دانم. ١١٤
روح القدس طریق از خدا شد، فرستاده زمین به روح القدس که زمانی دارید. ایمان آن به
شهر میان گفت:«از چنین خدا فرستاد. پیش و جلو را فرشته اي نخست او گفت. سخن
و آه می شود، کرده آن در که نجاساتی تمامی خاطر به که کسانی پیشانی بر و بگذر

بگذار.» نشانی هستند، امور اصالح خواهان و می کنند ناله
نزد امر این می پوشد. مردانه لباس که زنی چیست؟ نجاسات از منظور می پرسید ١١٥
روبرو مکروه و مشمئزکننده پدیده اي با کنون تا آیا است. مکروه و مشمئزکننده خدا
لباس که زنی مشاهده ي با ترتیب همین به نمی تابید. بر است! تهوع آور چه شده اید؟
ُکر کروه خواننده ي هرچند پس می دهد، دست خدا به حس همین پوشیده مردانه
باشد خدا وقف شما زندگی روز هر و کنید فریاد روز هر کنید، دعا روزه هر باشید،
امري از صحبت است. مقدس کتاب گفته ي این هستید. محکوم خدا پیشگاه در باز
محکومیت در می کنند، ترغیب رفتاري چنین به را مردم که کسانی است! «مکروه»

شد. خواهند شریک آنها
اگر کنیم. ایستادگی پدیده هایی چنین برابر در ما تا کند عنایت فیض خدا که باشد ١١٦

است. شکست ناپذیر کالم کنید. پایداري دست، به کالم باز بمانید، تنها راه این در هم
فرشته است. یافته رواج مردم میان پلیدي ها انواع آن در که رسیدیم دوره اي به ١١٧
همین شوید آگاه واردشوندگان هویّت از می خواهید اگر آمد. مردم کردن ُمهر براي باز
که مکروهی اعمال و رجاسات خاطر به که دهید نشانم را کسی شهر این در که بس
آیا کند. ناله و آه خسته دلی و نگرانی با دعا حالت در پیوسته می گیرد، صورت شهر در
دشوار و در آن است تنگ می گوید:«زیرا کالم دهید؟ نشانم را شخصی چنین می توانید
افرادي چنین تنها کم اند.» آن یابندگان و است حیات به مؤّدي که طریقی آن است

شد. خواهند ُمهر
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بسیاري افراد می کنند. شرکت کلیسایی جلسات در که دارم سراغ بی شماري افراد ١١٨
دارم. سراغ بسیاري شادي کانون معلمان هستند. کلیسا ُکر گروه عضو که می شناسم
دارم سراغ بسیاري افراد هستند. بزرگ شرکت هاي رأس که می شناسم بسیاري افراد

مشغولند. بشارتی خدمت به یا می کنند صحبت زبان ها به فریادکنان که
باشد! شده آشفته دنیا گناه آلود وضعیت خاطر به که دارید سراغ را کسی آیا ولی ١١٩
همین باشد. داشته را فرقه ها این تخطئه ي جسارت امروزه که دارید سراغ را واعظی هیچ

می افتد. خوردن نان از اصطالح به و می شود اخراج بکند را کار این که
جلسات ادامه ي از مور جک با گفتگویی در گراهام بیلی که زمانی توصیف این با ١٢٠
متدیست نه است، باپتیست نه گفتند:«او کرد. تعجب نباید می کند، شگفتی ابراز من
بیان از منظورم البته دارند.» ناسازگاري سر او با آنها گفتند:«همگی پنطیکاستی.» یا
گفتنی عمومی فضاي در چیزها این که کردم عرض خاطر همین به مطلب… این
آزمونم زمان زیرا دارم کشمکشی می گویم. خود کلیسایی فضاي در را آنها ولی نیستند

است. فرارسیده
نکنید.» صحبت امر این مورد در ولی چشم روي بر می گویند:«قدمتان عزیزان ١٢١

نکنید. خسته را خود است بهتر پس
یکی تن هشت این از بله. کرد! خواهم اعالم را کن موعظه می فرماید خدا هرآنچه ١٢٢
از یکی با سازش خاطر به روز آن در مبادا ولی بود. خواهد آنجا در یکی و اینجا در
حقیقت من شوم. شمرده مجرم فرقه اي با سازش یا کلیسایی آموزه هاي یا اعتقادنامه ها

کردم! اعالم را
همانند است بزرگ خدمتی که شما خدمت چرا برانهام، می گویند:«برادر عزیزان ١٢٣

نمی کند؟» پیدا گسترش دیگر رجال خدمت
شهرهاي به زدن سر زمان می کنید فکر آیا است. همین است. همین دقیقًا دلیلش ١٢٤
دارم، که اعتقادي وجود با می شود؟ من با همکاري به حاضر ربّانی جماعت گوناگون،
کند. همکاري ربّانی جماعت کلیساهاي از یکی گاهی شاید شد. نخواهند حاضر آنها
امتحانش به شما براي شد؟ خواهند همکاري به حاضر متدیست ها که می کنید فکر آیا
عیسی نام به شوید، وارد اگر باشید. من برنامه ي مدیر هفته یک که بس همین می ارزد.

است. درست شوید. وارد
ترتیبی کرد. خواهند دعوت گوشه اي در را شما بله کرد، خواهند دعوت آنها البته ١٢٥
مرخص آنها حضور از که همین نشوند. دیده شما کنار در عنوان هیچ به که می دهند
است، ریخته هم به برانهام برادر چرتکه کمی قولی به می دانید، می گویند:«ولی شوید،

او…» ذّره. یک
مقدس کتاب تعلیمی نظام چرتکه ي پس ریخته هم به من چرتکه ي قولی به اگر ١٢٦

کنید! دقت آقا. بله، است! مقدس کتاب گفته ي عین این است! ریخته هم به نیز
یک عنوان به او بصیرت به و سلیمان به می خوانید؟ بعلزبول مرا گفت:«چرا عیسی ١٢٧
براي جنوبی سرزمین هاي ملکه ي آوردید. ایمان سلیمان دوره ي به آوردید. ایمان نشانه
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ولی آورد. ایمان آن مشاهده ي برکت به و آمد دنیا سر آن از عطا این تجلّی مشاهده ي
نمی آورید.» ایمان ولی می کنید مشاهده روز هر شما

فرمود:«شما امر آنها به نیاوردند. ایمان او به هم عیسی برادران که است گفتنی ١٢٨
دیگري مسیر از عیسی نمی شوم.» رهسپار اکنون من بروید. عید در شرکت براي خود
آن است «تنگ است. چنین بودند. نشده باورمندانش از هم او برادران چون شد راهی

کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در
مرد یک و زن یک صلیب پاي بودند؟ کجا آزمون زمان در آنها بگوییم، شاگردان از ١٢٩

بودند. کرده فرار شاگردان بقیه ي مریم. و یوحنا می خوردند، چشم به
کار زمانی چنین در خدا و است. فرارسیده زمانی چنین است. آزمون یک این ١٣٠
نیروي زمانی چنین در می شود. حاضر زمین بر زمانی چنین در موعود مسیح می کند.
و دیوانه افراد مقدس»، «غلتندگان را آنها هرچند می کند. کار قومش میان در خدا

است! همین زمانش ولی بخوانند. غیره
شد. خواهند َسرخورده داوري زمان در مردم از بسیاري بی گمان ١٣١

خود راه سرانجام کاباره اهل است. آگاه داوري زمان در خود فرجام از قاچاقچی یک ١٣٢
می داند. را خود عاقبت قمارباز یک می آورد. در سر کجا از می داند بدکاره زن می داند. را

شد. نخواهد َسرخورده شخصی چنین است. آگاه خود سرانجام از دائم الخمر
اینجا َسرخوردگی شد. خواهند َسرخورده می دانند محّق را خود که کسانی ولی ١٣٣
اخراج را دیوها نامت به ما البته که گفت خواهند نرسیده راه از «آنها می کند. پیدا معنا
ظهور به بزرگی معجزات هستیم. کلیسا فالن اعضاي از ما هستیم. واعظ ما کردیم.
چنین من داشتم. اسقفی جایگاه من بودم. کلیسا ناظر من کردیم! موعظه رساندیم.
را شما هرگز که شوید دور من از بدکاران اي است]: چنین [پاسخ داشتم. جایگاهی
راه از آنها گفت:«نوادگان او می گویند. َسرخوردگی وضعیتی چنین به بله. نشناختم.»
ما که می گویند نشست. خواهند ملکوت سفره ي سر بر که ادعا این با رسید خواهند
که جایی شد، خواهند رانده خارجی ظلمت سوي به ولی داریم. حضور حق اینجا در
مؤّدي که طریقی آن است دشوار و در آن است «تنگ بله، باشد.» دندان فشار و گریه

کم اند.» آن یابندگان و است حیات به
باشید. داشته شنوا گوش بامدادي جلسه ي این در می خواهم عزیزانم شما از و ١٣٤
است تکلیفی تنها این است. شده تکلیف من بر مطالب این بیان بلکه نیستم بدعتگزار
که بدانید باشد، زندگی ام موعظه ي آخرین این هم اگر است. شده محول من بر که
که باشید داشته یاد به است کافی یافت. خواهند نجات اقلیتی تنها و است حقیقت

گیرید. قرار افراد این زمره ي در که باشد است. کم شمار اقلیتی از سخن
هم دیگر کس هیچ نمی دانم. هستند؟» کسانی چه آنها برانهام، می پرسید:«برادر ١٣٥

می آوریم. عمل به لرز و ترس با را خود نجات نمی داند.
وجود اِشکالی جایی نمی تپد، مقدس کتاب براي دلتان اگر شوید. همسو خدا با ١٣٦
شما براي را آنجا در حضور امکان ادعاها این باشد، چه هر کلیسایتان ادعاهاي دارد.
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اساس بر یافت. خواهید حضور آنجا در خدا کالم در بودن برکت به کرد. نخواهد فراهم
آن در دارد جا پس شد، خواهید داوري مقدس کتاب همین اساس بر بله کتاب، این

کنید. پایداري
درست گرفتم.» تعمید عیسی خداوند نام به هم من بگویید:«می دانید بسا چه ١٣٧
نداشته همسویی آن با شما زندگی شیوه ي اگر ولی است. مقدسی کتاب امر این است،

داشت. نخواهد شما براي سودي تعمیدي چنین باشد،
درست و عالی این برخوردارم.» روح القدس تعمید از من بگویید:«می دانید بسا چه ١٣٨

باشد! نشده بنا آن بر شما زندگی اگر سود چه ولی است.
کمک براي که نیرو همان از کرکاس که باشید داشته یاد به دارد جا میان این در ١٣٩
هم هرز گیاه آن نیرو همان برکت به می یابد. بهره می شود، نازل گندم بر رشد به
سر زندگی همان نیروي با گندم همانند کوچک هرز گیاه داد. خواهد سر شادي فریاد
خدا حضور در می تواند هم گناهکار شخص یک دارد. را زندگی همان بله، برمی افرازد.
خود دل در را متفاوت امر آن ولی کند زندگی هم مسیحی وار و دهد سر پیروزي فریاد
ببرد. بهره دیوها کردن بیرون براي آسمانی نیروي همان از می تواند او باشد! نداشته
این باشد. انجیل اعالم کنندگان از واعظان دیگر چون می تواند او گفت. چنین عیسی
زبان به هم «اگر آقا. بله، می دهد. تعلیم چنین مقدس کتاب است. عیسی کالم عین
تمامی کنم. تقدیم سوختنی قربانی مانند را خود بدن و کنم صحبت فرشتگان و آدمیان
انجام را کارها این تمام کنم، جا به جا را کوه ها بدهم، نیازمندان راه در را خود دارایی
هستم.» هیچ باز کنم، اخراج او نام به را دیوها و باشم او نام اعالم کنندگان از و دهم
به «هیچ» باز ولی آورد جا به را اعمالی چنین می توان پس اوست. گفته ي عین این

کردید؟ درك را منظورش آیا آمد. شمار
بس. و شوید وارد تنگ در از باید باشید. مسیحی خود دل در که است این چاره ١٤٠
همان نسل این در ایماندار نفر میلیون میلیون ها و است تباهی فراخ، راه فرجام که چرا
راه آن در راه، آن است دشوار و در آن است تنگ گرفت. خواهند پیش در را بیراهه

مسیح. و هستید شما تنها
کالم این شمارند.» کم  آن یابندگان و است حیات فرجامش که راه آن است «تنگ ١٤١

می  داد. تمییز را مردم افکار و ایستاده کرد؟ چه او خدایا! ماست. خداوند
یک او باشد؟ خدا می تواند چگونه آري، است. بعلزبول خود گفت:«او چنین کسی ١٤٢
در را سخنان این مردم کجاست؟» حکمتی چنین منشاء ولی نیست! بیش آدمیزاد

می گفتند. او شهر
شما به بی حرمتی مطلب این بیان از منظور گویی… شهر این به ورود زمان در ١٤٣
به ولی می دهید. قرار خود محبت مورد مرا و هستید مسیحی شما نیست. عزیزان
محکوم مکان این درمی آورد. پا از را شما شیطان قدرت گویی شهر این به ورود محض

است. محکوم شهر این است.
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آکنده چنین جایی گفت او گفت؟ چه لوییویل به خود ورود زمان در گراهام بیلی ١٤٤
او یافت. بازتاب روزنامه در گفته این است. ندیده خود عمر در شیطانی قدرت از

است.» ملموس کامًال شیطانی قیدهاي گفت:«وجود
زمان در عیسی است. من شهر اینجا چون چرا؟ است. مشخص من براي البته ١٤٥
بزرگی کارهاي نتوانست مردم بی ایمانی خاطر به که کرد اذعان خود شهر به بازگشت
در مگر نمی شود بی حرمت واعظ یک یا نبی گفت:«یک راستا همین در او آورد. جا به
از مورد این در نگاشته ها، اذعان به می کنید؟ مالحظه خود.» مردم میان در و سرزمین

دارید؟ توجه نیست. ساخته کاري آدمی
به آنها و می روم مردم سوي به بدانم. نمی خواهم که نگویید بزنید! گشتی شهر در ١٤٦
این می دانید خود دارید.» جا ما دل در برانهام، می گویند:«برادر و می دهند دست من
تمییز قدرت که خدا آیا است. کذب حرف این که می  دانید نیست! بیش دروغی حرف

کند؟ بازگو برایم را این نمی تواند کرده، عنایت من به را دل ها
فالنی من می گویند:«خبر، شما دیدن از بعد است! چنین همشهري ها میان در ١٤٧

دیدم…» را
دیده اي؟» کجا «کجا؟

باال…» آن «در
می شناسیم!» را آقا این ما «خوب

شما دوستدار که شخصی اگر شود، عرض شما خدمت است. ملموس مسئله این ١٤٨
عجیبی حس بنشیند، شما خانه ي در کوتاهی زمان تنها و بیاید سراغتان به نباشد
خواهید درك مرا منظور و کنید برابر هزار چهارده را این داد. خواهد دست شما به
استقبالی تجربه ي باشند، داشته دوست را شما مردم تمام که بروید جایی به اگر کرد.
است، همین منظور کنید. دقت بمانید، آنجا همیشه می توانید شماست. انتظار در گرم
چرا که شگفتند در مسئله ماهّیت از ناآگاهی خاطر به دسته اي است! کار در روحی

شده اند. مسموم چنین مردم
نامناسب لباس هایی با گرامی خانم هاي و ارجمند بانوان می شود باعث چیز چه ١٤٩
در حتی ساله شانزده نوجوان دختران می شود باعث چه شوند؟ ظاهر عمومی انظار در
است، شرم مایه ي نیز مادر حضور در حتی آن پوشیدن که لباسی با سرما فصل این
این از (دختربچه نیست نوجوان دختر خود از مشکل شوند؟ ظاهر عمومی انظار در
کوتاهی خود وظیفه ي انجام در واعظی که اینجاست مشکل درنمی آورد) سر مسائل
ظاهر عمومی انظار در غیره و بدن نما لباس هایی با زنان بله. است. همین است. کرده
زنی اندازه ي به که نمی دانند زنان آن می شوند. خیره آنان به گناهکار مردان و شده
عیسی کالم این هستند. خطاکار می شود، مردي چنین همنشین اصطالح به عمًال که
قلب در َدم همان بیندازد زنی به هوس آلود نگاهی که مردي گفت:«هر عیسی است!
دشوار و در آن است تنگ بود.» خواهد پاسخگو داوري روز در و شده زنا مرتکب خود

راه! آن است
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و هستم شما برادر من نیستم! سختگیر ولی سختگیرم. شما دید از که می دانم ١٥٠
دارم! دوستتان

پُر او روح از دلتان تا کنید گریه بشتابید صلیب سوي به بگریزید! آینده غضب از ١٥١
به مشتعل دلی با و شده رویگردان دنیا مسائل از پُري چنین برکت به که باشد شود.
روي از اجبار. و تکلیف نه عشق! گیرید. پیش در خداپسندانه طریقی الهی، عشق آتش
می بندند. مسیح خدمت به کمر عشق با بلکه نمی کنند خدمت را مسیح اجبار و تکلیف
حضور شما قلب تپش هر در او که می کشد زبانه وجودتان در شوقی آتش چنان عشق با

بود. خواهد دشوار شما براي گناه دیدن داشت. خواهد
عیسی شد. غمگین قلب ها دیدن با نوح زمان در خدا گریست. زمین روي بر عیسی ١٥٢
جمع را شما خواستم بار چند اورشلیم! اي اورشلیم، گفت:«اي چنین و نشست کوه بر
ولی نخواستید! و می کند جمع خود بال زیر را خود جوجه هاي که مرغی مثل کنم،

می شود.» گذارده ویران شما براي شما خانه ي اینک و است فرارسیده شما ساعت
او می شود. شکسته دل ایماندار شد؛ خواهد چنین هم خدا پسر آمدن زمان در ١٥٣
نامشروع فرزندان این می شود مگر ولی فرارسیده کشور بیداري زمان که می کند حس
محکوم ابتدا از آنها که واقعیت این وجود با چگونه کنند؟ دریافت را برکتی چنین

شد؟ خواهد میّسر امري چنین هستند،
برگرداند را آن که زمانی و انداخت دریا به توري که است مردي مانند خدا ملکوت ١٥٤
[صیاد] دید. ماهی چند و قورباغه مار، آبی، الك پشت دریایی، الك پشت شماري آن در
این می اندازد. تور تنها او و شوند جمع تور در آنها تمام که نمی گیرد تصمیم خود
حقیر این و رابرتس اُرال گراهام، بیلی است. صادق نیز انجیل کارکرد مورد در مسئله
انداخته تور یعنی می کنیم را کار همین همگی انجیل، واعظان تکاتک همین طور و
متوجه می کنیم؟ کار چه بار هر ولی هستند.» اینجا «خداوندا، برمی گردانیم. را آن و
باتالق به سرراست آنها باشیم، داشته را آنها به رسیدگی فرصت آنکه از پیش می شویم
که است آبی الك پشت از اصل در علت چیست؟ امر این علت برگشته اند. خود پیشین
آبی الك پشت وجود در ریشه مشکل این است. نشده عوض هم انجیل تور در ماهّیتش
اصًال بوده. ریاکاران از کلیسا به رسیدن از پیش اصل در است. مار ذات از مشکل دارد.
بکشد. دست دزدي یا دروغ و دخانیات و شرط بندي و مشروب خواري از نمی خواهد
خواهد جهنم سزاوار بیشتر کار همین با اینکه از غافل شده پیدایش جهنم ترس از تنها

کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است «تنگ بله. بود.
کنیم. دعا

ایراد از پس مدار روا فرما. داوري مرا اینک خداوند، اي کن. تفتیش مرا خداوندا، ١٥٥
وجود من در ناپاکی چیز اگر خداوندا، شوم. حاضر تو دادگاه در خود موعظه اي، چنین
زنان و مردان ما روزگار در که پیداست خداوند! اي برداري، من از را آن اینکه تمّنا دارد
بی شرم سرخ صهیون گفتی:«دختران یکبار می شوند. شرمنده آنها می شوند، سخت دل
پیداست گاه شمار از خداوند! اي فرما، منظور ندارند. حیا و شرم دیگر آنها بله، شدند.»
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است. مانده آینده بزرگ فروپاشی به دقیقه دو یا یک تنها است. دیرهنگام دیگر که
بمانند. خود ناپاکی در ناپاکان بگذار

ده. تکان را ما خداوندا آییم. خود به تا فرما عنایت بامداد این در پروردگارا، ١٥٦

است. باز آنها دریافت براي ما چشمان می شوند. ظاهر ما دیدگان برابر در نشانه ها
خداوندا، می روند. بیراهه به و کرده پشت نفر میلیون میلیون ها که شاهدیم خداوندا،
است؟ ساخته کاري من دست از آیا برمی آید؟ کاري چه دستم از می پرسم خود از
پس بکوشم بیشتر امري هر در باشم، دعا در بیشتر کنم، موعظه بیشتر باید بسا چه
چه من دست از کنم. پیغام رسانی مردم براي که باشد فرما امداد مرا راستا همین در
شگفتی هاي و شگرف آیات اینکه با می کنند. رد را پیغام همیشه مردم برمی آید؟ کاري
باید کالمت این می گیرند. پیش در را خود بیراهه هاي مردم باز می سازد ظاهر را خود
جذب را او فرستاد مرا که پدري آنکه مگر آید، من نزد نمی تواند شود:«کسی محقق
چنین در نگاشته این آیا آمد.» خواهد من نزد کرد عطا من به پدر که هرکس کند،
مردم تو عنایت با بامداد همین در که باشد خدا، خداوند اي می کند؟ پیدا مصداق زمانی
کنند. پیدا بصیرت خاکی کره ي این در آیت واپسین ظهور به نسبت و بیایند خود به

دهی. قرار خود عنایت مورد را مردم گونه اي به که است این دعایم خدایا،
نویل برادر با خداوندا خدایا، کن. عطا برکت حاضر کوچک جمع این به صبح امروز ١٥٧
معده مشکل و است دردمند صبح امروز عزیز این خداوندا، ده. شفا را او تن کن. شروع
او جان به کنی. لمس را عزیز این خود شفا بخش دست با که است این دعایم دارد.

فرما. عنایت تازه نیروي
آقایان حاضران میان در شاید ده. قرار خود تفقد مورد را جماعت این پروردگارا، ١٥٨
کالم در نبینم. را آنها دیگر حساب زمان و داوري روز تا که باشند خانم هایی و
خداوندا، کم اند.» آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است خوانده ام:«تنگ
«اندك شمار» افراد آن زمره ي در جمع این در حاضر عزیزان تو، عنایت به اینکه تمّنا

ببخش. حاضر عزیزان تکاتک به را این خداوند. اي باشند،
دریغ چیز هیچ از من براي عزیزان این خداوندا، است. آدمی دعاي تنها من دعاي ١٥٩
نیاز شلوار و کت به اگر کرد. خواهند تأمین مرا خوراك باشم گرسنه اگر نکرده اند.
برایم انجیل اشاعه ي راه در نیاز صورت در حاضرند آنها می خرند. برایم باشم، داشته
پدر، اي کرد. نخواهند فروگذار راه این در کوششی هیچ از عزیزان این بخرند. خودرو
خود تو پیشگاه در چنین که باشد کنی، تفتیش را آنها جان بامداد این در اینکه تمّنا
برگزیدگان شمار در عزیزان این تکاتک که است این امیدم ولی نمی دانم بیازمایند. را
امر این تحقق مانع دلیلی درونم در اگر بیفزا. جمع این به نیز مرا خداوند اي باشند.
خداوندا بردارم. گام آن رفع در بی درنگ که باشد بگو من به سادگی به را آن می شود،
رودخانه آن کنار مشکلی هیچ بدون بامداد آن در که هستم درونی اطمینان آن خواهان
نیستم آگاه آن زمان از باشم. واردشدگان شمار در روز آن در می خواهم شوم. حاضر
عزیزان این تا فرما عنایت برسم، آگاهی این به تو یاري به که باشد باشد. امروز بسا چه

شوند. آگاه هم
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از قولی به هرچند می شود! دیده دل هایمان در بی تفاوتی چنین که افسوس ١٦٠
پیغام هاي این می بریم. فیض کلیسایی مشارکت هاي یا رادیویی شنیدنی پیغام هاي
هم عیسی درباره ي کردن صحبت از بطلبد فضا اگر هستند. شنیدنی ما براي خوب
قلب در باري چنین گناه وجود آیا که اینجاست پرسش خداوند اي ولی نداریم. اِبایی
مکروهی و ناپسند کارهاي برابر در ناله و آه و اشک آلود چشمان با تا می کند ایجاد ما
ما و کرده منظور خداوند فرشته ي که باشد خیزیم؟ پا به می شود انجام شهر این در که

فرما. عنایت را آن خداوند، اي کند! عالمت گذاري را
حضور راستین نشانه هاي همچنین ساز، آماده را ما دل هاي و بیا عیسی خداوند ١٦١
که شویم نائل بصیرتی به آن برکت به که باشد ساز، نمایان ما میان در را خود مقدس

باشیم. نسل این انقضاي از پیش نشانه واپسین پذیراي
صاحب مردم زنان از سرزمین این مردان بله می کند، ظهور است نامشروع آنچه ١٦٢
می کنند خوش دل خیابانگردي به جوان دختران ترتیب همین به و می شوند فرزند
زنان شده، شکسته حریم ها می شوند. بچه   دار نوجوانان می شوند، اخراج مدارس از و
و تلویزیونی برنامه هاي می سازند، آلوده را خود تن مشروب خواري و کشیدن سیگار با

قدوسی! خداي تو کی؟ به تا خداوندا، می کشاند. بیراهه به را بچه ها غیره
خداوند. اي کرد، کاري باید بی درنگ که داریم را غریب حس این امروز پدر اي ١٦٣
است شایسته و بایسته آن انجام هرآنچه اینکه تمّنا خداوندا اما است قاصر زبانم هرچند

آمین! طلبیدیم. عیسی نام به زیرا فرما عنایت را این خداوند، اي دهی. قرار دل ها در را
تکوین شرف در امري که پیداست ژرف نگري شخص هر بر است. نزدیک ساعت ١٦٤
چنین در دنیا که نیست پوشیده ساختمان این در سلیم عقل صاحب هیچ بر است.

ماند. نخواهد پایدار شرایطی
در دارد، وجود راه یک تنها نیست. کردنی تحمل ما براي کنونی شرایط دوستان
شما می توانم تنها برادرتان و کشیش جایگاه در بامدادي جلسه ي این در راستا همین
بر تنها است کافی نیست. دیگري راه هیچ بس. و کنم راهنمایی مسیح عیسی نزد را
جایی تا کنیم. دقت است، شدن ربوده بر مقدم آنها ظهور نبّوت، اساس بر که اموري

شده اند. محقق پیش تر امور این تمامی می دانم که
می گنجد. بزرگ مصیبت فضاي در مسئله این چه؟» وحش می پرسید:«عالمت ١٦٥
می شویم، برگرفته آن از پیش اینکه به توجه با پیداست می شود. راهی آن از پیش کلیسا
انجام کنونی زمان در عالمت گذاري کنیم. دریافت را وحش عالمت نیست ممکن
پیشگاه به پس است. نشانه یک آن است، هویّت احراز عالمت گذاري از هدف می شود.

ببرید! پناه خدا به نکنید، درنگ ببرید، پناه خدا
می  اندیشم. نیز من می کنیم، تأمل لحظه اي بامدادي جلسه ي این در که حالی در ١٦٦
خود فکر در هرکس می کنم، درك را شما حس دارید. شما که دارم را حسی همان
که آگاهم دوستان دارم. را حس همین هم من کن!» تفتیش مرا می گوید:«خدایا
خواري و… الزام حس کار این با نیستند. عامه پسند وجه هیچ به چنینی این پیغام هایی
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دوست شود. متقبل را وظیفه اي چنین باید کسی روي هر به می دهد. دست آنها به
عبارتی به شده، محول من به اگر ولی می شد سپرده دیگري شخص به وظیفه این داشتم
گفت:«خاك چنین داود من… اگر کنم. جاروکشی دهید اجازه باشم، نظافتچی باید اگر
است. درست است.» گناه آلود فضاي در نشینی خیمه از بهتر بودن خدا خانه ي درگاه

اگر… نباشید. شرمنده کنید. اطاعت باید باشد، هرچه خدا خواسته ي
بگویید:«برادر بسا چه است. سنگین مسئله اي چنین بیان که باشید داشته یاد به ١٦٧

شد؟» خواهند رستگار تن هشت تنها که شده  اید مدعی آیا برانهام،
گفتن به ولی است. محال ادعایی چنین بیان نیستم، آگاه نجات یافتگان شمار از ١٦٨
بود. خواهند اندك بسیار نجات یافتگان امروز چون روزي در که می کنم بسنده نکته این
ظهور زمان گفت:«در راستا همین در هم او بگیرید، نظر در را لوط ایّام و نوح روزگار
که پیداست راه.» آن است دشوار و در آن است تنگ زیرا بود خواهد چنین انسان پسر
گفته ي این می کنید؟ مالحظه بس. و همین شوید، وارد می توانید خدا همراه به تنها
که باشد اندك. گروهی تنها کم شمارند» آن «یابندگان که است مسیح عیسی خود
خاطر به است. سخت است، دشوار امر این پذیرش که می دانم باشید. آنها از یکی شما
خاطر به ولی است دشوار برایم مسئله این بیان دارم، شما به نسبت که انسانی محبت

کنم. بازگو شما براي را مسئله این باید ناگزیر وجودم در خدا محبت الزام
کرد عمل مسیح روزگار در و کرده کار ابراهیم زمان در که روح القدس همان ١٦٩
ادعاي اگر است. حاضر اکنون هم او کند. کار ترتیب همان به تا داد وعده را خود حضور

است. متعهد راستی این قبال در خدا باشد، درست من
وعده ي و قول به اگر هستم. بدقولی شخص نکنم عمل خود وعده ي و قول به اگر ١٧٠
عمل خود وعده ي و قول به نتوانم شاید البته هستید. بدقولی شخص نکنید، عمل خود
را خود بدهی، وجود خاطر به اگر داد. خواهم اطالع شما به صورت این در ولی کنم…
شما بگویم:«به شما به آن جاي به اگر ولی نیستم بیش ریاکاري سازم پنهان شما از
تالش راستا این در ولی ندارم را خود بدهی پرداخت توان ولی دارم ِدینی بدهکارم،
دراز من سوي به یاري دست بلکه بخشید خواهید مرا تنها نه صورت این در می کنم.»

می کنید؟ مالحظه کرد. خواهید
دارد جا پس هستیم. مدیون او به خود زندگی بابت هستیم. خدا مدیون همه ما ١٧١
مبادا کنید… اعتراف داده خرج به جرأت پس دهیم. نشان صداقت خود از زمینه این در
پنطیکاستی هستم. متدیست هستم. مشایخی کلیساي از من-من ببین بگویید:«خوب،
مبادا هستم.» تقدس راه زائران از هستم. ناصریان از هستم. خدا کلیساي عضو هستم.
خواهند در سر جهنم از فکر طرز همین با نفر میلیون ها باشید! داشته تفکري طرز چنین

باشید. مسیح در عبارتی به باشید مسیحی آورد.
خدا بایستید.» لطفا کنید؟ یاد دعا در مرا برانهام بگویند:«برادر حاضرند نفر چند ١٧٢

دهد. برکت شما به
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فرارسیده، [موعود] ساعت می بینی. را آنها برافراشته ي دست هاي اینک خداوندا، ١٧٣
حضورت است. شده برقرار سکوت ساختمان این در پُرجالل روح القدس حضور برکت به
گفتی:«من تو سازي. محقق را خود کالم تا داري حضور که می دانم می کنم. حس را
دستم از را آن کسی مبادا کرد خواهم آبیاریش روز شبانه و کاشتم را آن خداوندم،
منظور این باید کالمت و فرستاده اي خاصی منظور و هدف با را کالمت خداوندا، برباید.»

همانی. ابد تا و امروز دیروز، تو که می کند اعالم نگاشته آن سازد. برآورده را

نکردند. باور را وجودت در روح القدس حضور تو هم عصران نیاوردند، ایمان مردم ١٧٤
آن از زاده خدا، پسر همان تو اینکه از غافل می ساختی خدا را خود آنها] زعم [به
مردم بودي. نهاده پا خاکی کره ي این به گناهان بند از ما بازخرید براي تو بودي. باکره
چنین آنها به خداوند اي کردند. دیگري تعبیر خود زعم به تو در خدا روح دیدن با
این من، در ساکن پدر همان بلکه نمی رسانم ظهور به را کارها این خود از گفتی:«من
ابراهیم اینکه از غافل می خوانید خود پدر را ابراهیم شما می رساند. ظهور به را کارها
جایگاه آن در او ایستاد. او کنار در چون دید را روز آن ابراهیم که البته دید.» مرا روز
بیراهه فرمود:«به باز شد.» شادمان من روز دیدن «از دید. را آیت آن ظهور و اعمال آن
آنها براي نیست.» دریافتنی شما براي خدا قدرت هم و نگاشته ها هم چون می روید
به پسري باکره) از زایش راه (از و بیفکند سایه دوشیزه اي بر خدا که نبود دریافتنی
انسان یک کالبد در خود قدرت تمام با خدا که نبود دریافتنی آنها براي آورد. وجود

گزیند. سکنی

شد، تقدیم قربانی عنوان به که فرخنده تن آن از شده جاري خون آن قّوت به و ١٧٥
به روند فرجام تا و کند زندگی قومی چنین در تا کند. تقدیس خود براي را قومی
صاحب امر این دریافت براي تا کن بیدار را عزیزان پروردگارا، دهد! ادامه خود کار
را برافراشته اند را خود دست هاي که عزیزانی اینکه تمّنا فرما. عطا را آن شوند. بصیرت
اي شده اند. برافراشته نیز من دست هاي خداوندا، گردان. پاك را آنها درون دهی. نجات
ماست. شستشوي مکان است، پیرایش و اصالح مکان خانه این ساز. پاك مرا خداوند

بزداید. آالیشی هر از و داده شستشو را ما رو ح القدس بامداد این در تا بفرما

این تو روح پُري از شدن برخوردار بدون کس هیچ که است این ما دعاي خداوندا ١٧٦
نباشد کار در ظاهري هیجان هیچ امر این ظهور زمان در که بسا چه نکند. ترك را مکان
خداوندا، برکنی. را سخت پوسته ي آن و شوي ما درون وارد اینکه تمّنا خداوند اي ولی
صادق دلی کن. سرشار خود روح از را ما فرما. عطا را آن ده. نشان هستیم چنانکه را ما
و شیرین ما براي سخت آزمون و جفا دوره ي این حتی آنگاه فرما. عنایت ما به پاك و
شهرمان گناهان خاطر به اشک با هستیم روز آن منتظر که حالی در می شود. دلنشین
بگوید:«یکی و ساخته منظور را ما روح القدس که باشد می دهیم. ادامه خود سلوك به
من آِن از خانم این دارد، تعلق من به آقا این کنم. عالمت گذاري می توانم که شده پیدا
عیسی نام در شود. چنین ما میان در امروز که باشد فرما. عنایت را آن خداوندا است.»

آمین. طلبیدیم.
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روز، انتهاي در رودخانه آن به رسیدنم هنگام
وزیده اند؛ رنج بادهاي آخرین که حالی در

دهد، نشانم را ره که بود خواهد کسی
گذشت، نخواهم تنهایی به اُردن از
گذشت، نخواهم تنهایی به اُردن از

داد؛ کفاره را گناهانم تمام ُمرد عیسی
بود، خواهد منتظرم او غروب هنگام
گذشت. نخواهم تنهایی به اُردن از

کن، رهبري مرا بگیر، مرا دست عزیز خداوند اي بشناسم. را او می خواهم اینک ١٧٧
و است معروف کجی به هرآنچه برابر در تو یاري به که باشد کنم. پایداري تا بفرما
پروایی دیگران سخنان از خداوند اي کنم. ایستادگی است، ناهموار ظاهر در هرچه
همچنان و می شود مطرح مسائلی که زمانی کنم. پایداري تا کن یاري مرا پس ندارم
بگیرم نادیده را آنها فرما عطا می کشاند، رخ به را دنیا این جالل و جبروت و ثروت
تمام دادن دست از بهایش اگر بدوزم. چشم ُمرد من راه در که عزیزي آن به تنها و
نیست باکی هیچ مرا باشد، دارایی ام تمام دادن دست از بهایش اگر باشد، دوستانم
باشم. امانتدار تا کن یاري مرا آري، کنم. تسلیم قربانگاه این پاي به را چیز همه که
می زند، را خود تپش هاي آخرین قلبم که بدانم وقتی نفس، واپسین دمیدن روز در و
شناسنامه ام، شدن باطل هنگام اصطالح به و اجلم فرارسیدن زمان و عمرم پایان در
منتظرم او غروب هنگام بله. بود. خواهد آنجا در او بگذرم. اُردن رود از تنها نمی خواهم
براي روز آن هم او بایستم او براي امروز اگر گذشت. نخواهم اُردن از تنها و بود خواهد
تا می کنم زندگی کرد جانفشانی برایم که شخصی راه در من پس ایستاد. خواهد من

کنم. پایداري می خواهم رو این از باشم. داشته مبارکی زندگی
کرده اند؟ توزیع را کارت ها آیا باشند. بیمار عزیزانی جمع این در می زنم حدس ١٧٨
آیا است؟ شده انجام کارت ها پخش آیا کرده اند؟ پخش را کارت ها آیا کردم. فراموش

خیر. کرده اند؟ دریافت کارت عزیزان
باور سادگی به است این شما از خواهشم هستم. روح القدس هدایت منتظر پس ١٧٩
مشکالت خدا اگر دهید. راه تردید خود دل به مبادا بس، و باشید داشته ایمان کنید،
آشنایان از من نه کنید، بلند را خود دست بی اطالعم… آنها از سازد، آشکار برایم را شما
با حاضرید آیا کند، مکشوف را آنها خدا اگر پس من. آشنایان از شما نه و هستم شما
نیز اینجا فرمود، ظهور پیغامی با آنجا انهدام از پیش که فرشته همان که بپذیرید ایمان
انهدامی از پیش اکنون هم فرشته همان که بپذیرید ایمان با حاضرید آیا دارد؟ حضور
مثبت پاسختان اگر هستید؟ امر این پذیراي ایمان با آیا می کند؟ پیغام رسانی باز دیگر

کند. عنایت را آن خداوند که باشد خوب، بسیار کنید. بلند را خود دست است،
یا سنایدر خانم ایشان نشسته اند. عزیزانی من نزدیک دارد. حضور من کنار او ١٨٠
جا همین که ایشان معروفند. نام این به دارند. حضور اینجا که هستند مورفی خانم

هستند. من آشنایان از نشسته اند
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می شناسد. را ایشان خدا ولی هستند. غریبه برایم هستند، ناآشنا برایم آقا این ١٨١
این که می دانند شما از نفر چند سازد، مکشوف را آن َدم همین در خدا اگر پس

نمی تواند…
اندازه ي به من-من هستم. کنتاکی از جنگلی اصطالح به مردي نکنید. نگاه من به ١٨٢
تنها شده ام. نائل او شناخت فیض به که می  دانم را این ولی دارم. سواد خود نام نوشتن

نکنید. توجه من بیان طرز به پس می کنم. بسنده همین به
ولی باشد خط از خارج اصطالح به بامدادي موعظه ي این شما نگاه از بسا چه ١٨٣
شود. روشن شما بر آن کامل هماهنگی تا بسنجید مقدس کتاب با را آن که بس همین
تفکر مبادا کنید. نگاه دوباره نمی بینید را هدف هدفگیري دوربین تنظیم زمان در اگر
که دهید قرار نظر مّد را او کالم است شایسته بلکه دهید قرار سنجش مالك را خود
آن است فراخ زیرا کم اند. آن یابندگان و راه آن است دشوار و در آن است فرمود:«تنگ
می شوند، داخل بدان که آنانی و است هالکت به مؤّدي که طریقی آن است وسیع و در
یک هر از احتماًال کرد. خواهند عبور وسیع راه آن از نفر میلیون میلیون ها بسیارند.»
این است. قرار این از وضعیت کرد. خواهد طی را دشوار راه آن نفر یک نفر، میلیون
نوح روزگار گفت:«چون ولی نکرد مطرح را آماري چنین هرگز خدا اوست. گفته ي عین
در می شود.» تن سه از سخن هم سدوم روزگار در تن. هشت تنها یعنی بود خواهد

می شود! چنین باز یافتند. نجات آتش از تن سه مجموع
توجه نشسته اینجا در که آقایی به لطفًا باشد، روحانی جمع این در کسی اگر حال ١٨٤
هرگز و نمی  شناسم را ایشان کردند، بلند را خود دست شده اند. خیره من به ایشان کند.
تنها نمی  دانم. چیزي ایشان از ترتیب همین به و نکرده ام مالقات ایشان با عمرم در
پس است. چنین هستند. دعا مشغول اکنون ایشان شده اند. خیره من به و نشسته آنجا
اولین این و نشسته  من از دور فاصله اي در آقا آن بگوید… چیزي من به خداوند اگر
من که البته کند… بازگو برایم را آقا این هویّت خداوند اگر است. ایشان با برخوردم
برنمی آید دستم از کار این نیست، ساخته من دست از دهم. شفا را ایشان نمی توانم
شما ایمان کرد، خواهد کمک کار این ولی است. داده شفا را ایشان پیش تر خدا چون
روح همان است، حاضر جا همین خدا که می شود روشن همه بر حال شود. تقویت
به زمان انقضاي از پیش باید امر این عیسی وعده ي طبق که باشید داشته یاد به الهی.

است. بوده نشانه آخرین همیشه این برسد. ظهور
حس این بودیم. گفتگو مشغول خیابان در عزیزانی اتفاق به لئو و من پیش چندي ١٨٥
ما بر گفتگو حین در نمی کند. رها مرا است، جریان در تغییري است، راه در تحولی که
تحول پذیر دیگر خدمتم چون نیست. من خدمت به مربوط تحول این که شد روشن
نداشته ام نیرومندي شخصیت هیچ گاه من بگیرد. صورت من در تحولی باید بلکه نیست
کنند برنامه ریزي برایم و گرفته دست در را امور سکان دیگران داده ام اجازه همیشه بلکه
به گذشته در خدا که آنچه به اگر بفرستند. سو آن و سو این به مرا ترتیب همین به و
آینده هفته ي نمی شدم. دردسري چنین دچار امروزه بودم، کرده عمل بود فرموده من
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نمی خواهم بشنوم. آسمان از که است الزم آقا، بله کنم. خلوت خدا با تا می روم جایی
بایستم. خود دیدگاه براي باید بلکه باشم اراده سست شخصی

و دارند ایمان که است گفتنی برمی گردیم. ایشان به باز آقا، این مورد در اما و ١٨٦
برجسته برایم آقا این پیوسته می کنم نگاه جماعت به هرچه هستند. پذیرا راستی به
سنگین بار این ولی می کند سنگینی ایشان قلب بر باري دارند، مسئلتی ایشان می شوند.
می کنید. مسئلت دیگري فرد براي شما بله. است. دیگري شخص وضعیت به مربوط
مشکل اگر شماست. دوستان از او نه؟ مگر است، درست هستید. دیگري شخص نگران
آقا آن هستم؟ خدا خادم که آورد خواهید ایمان کنم، بازگو شما براي را دوست این

کنید. بلند را خود دست لطفًا است. درست است. الکل به معتاد
بله. بانوان. از یکی کرده اند، بلند را خود دست دیگري شخص دارید؟ ایمان آیا ١٨٧
هرچند است؟ درست هستم، غریبه شما به نسبت است؟ درست نمی شناسید، مرا بله.
اگر دارید؟ ایمان اصل این به آیا هستید. آشنا خدا براي ولی هستید ناآشنا من براي
پذیرفت؟ خواهید او خادم عنوان به مرا آیا کند، بازگو برایم را شما قلبی دغدغه ي خدا
بچه این صورت است. درست هستید. خردسال کودك این نگران شما جوان، بانوي اي
دلتان عزیز و هستید غریبه اینجا در شما برنمی آید. کاري دکتر دست از دارد. خارش
هستید کسی چه بگوید من به می تواند خدا که دارید ایمان است. نشسته اینجا هم
پذیرفت؟ خواهید را خردسال کودك شفاي آیا کند، چنین او اگر آمده اید؟ کجا از و
کنتاکی در ساِمرِست به می توانید خوب، بسیار تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه خانم [آن
ایمان شرط به و شد خواهد خوب او که باشید داشته ایمان آمده اید. آنجا از برگردید،

شد. خواهد برطرف خارش آن
سالن پشت کنتاکی ساِمرِست از عزیزي آوردم، زبان به را کلمه این که زمانی ١٨٨
خوب را او خدا دارید ایمان آیا دارند. قلبی ناراحتی ایشان بودند، دعا مشغول ایستاده
شفا دوباره خدا ایمان، شرط به باشید، داشته ایمان خود وجود تمام با اگر کرد؟ خواهد

کرد. خواهد عطا تندرستی و
خانم، دیدم. را شما دست بله، بانوان. از یکی دست دیدم، برافراشته دستی اینجا ١٨٩
آیا نکرده ام. مالقات را شما هیچ گاه نمی شناسم. را شما هستم؟ غریبه شما براي آیا
دارید؟ ایمان آیا تألیف.] می گوید:«بله.»-گروه [خانم هستم؟ او خادم که دارید ایمان
آیا سازد، آشکار برایم را بار این چیستی خدا اگر می کند. سنگینی شما قلب بر باري
اینجا که همسرتان آیا بود؟ مسیح در که است روحی همان این که پذیرفت خواهید
مربوط مسئله آورد؟ خواهید ایمان هم شما آیا بود؟ خواهد آن پذیراي هم نشسته اند
ولی دارد. سرطان او بله، است. نشسته  عزیزان شما کنار او شماست. کوچک دختر به
خود دست است، مثبت پاسخ اگر داد؟ خواهد شفا را او خدا که آورد خواهید ایمان آیا

بگذارید. دست خود فرزند روي بر خوب، بسیار کنید. بلند را
محکوم را می کشد را کودك این که دیوي تو روح حضور در عیسی خداوند اي ١٩٠
تا می  ایستم کودك این و قاتل آن میان مسیح عیسی خون به ایمان راه از می کنم.

آمین. بماند. زنده
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همه ایمان شرط به «بله، ندهید. راه تردید خود دل به باشید. داشته ایمان خدا به ١٩١
دقیقًا. می شود. ممکن چیز همه باشید، داشته ایمان اگر پس می شود.» ممکن چیز

خانمی شما بله، است. کرده بلند را خود دست جایی در پشت، آن در دیگري عزیز ١٩٢
آشنا من براي شما نه هستم؟ خدا خادم که دارید ایمان آیا هستید. سالن انتهاي در که
نشان من به را شما مشکل می تواند خدا که دارید ایمان آیا شما. براي من نه هستید
مهّیاکننده ي یا منجی عنوان به را مسیح عیسی آیا باشد، هرچه شما مشکل دهد؟
رنج افسردگی از خوب، بسیار باشید؟ آن پذیراي حاضرید آیا پذیرفت…؟ خواهید خود
آن درستی به عزیزان دیگر تا بایستید است، درست اگر بود. همین مشکلتان می برید،
بر تندرستی با می  توانید می شود. برطرف اکنون هم مشکل این خوب، بسیار برند. پی

سازد. مبارك را شما خداوند برگردید. خود زندگی سر
است. درست هستید. کنتاکی اهالی از هم شما

را شما بله. هستند، کنتاکی اهالی از نیز نشسته اند شما کنار که خانمی ١٩٣
مشکل اگر دارید. مشکلی که بگویم شما به می توانم ولی است؟ درست نمی شناسم،
ناحیه ي از بپذیرید؟ خود شفا دهنده ي عنوان به را مسیح حاضرید آیا کنم، بازگو را شما
عزیزان تا بلندتر کنید، بلند را خود دست است چنین اگر دارید. مشکل ران مفصل
به شد. خواهد برطرف مشکلتان که برگردید خانه به اینک پس خوب، بسیار ببینند.

می یابید. شفا ایمانتان برکت
می خوانم. ایمان به را شما می خوانم. ایمان به را شما

گذاشته اید. خود صورت روي بر دستمالی هستند. دعا مشغول نشسته بانویی اینجا ١٩٤
هستید ایلینوي ایالت جولیت اهالی از هستید. آشنا خدا براي ولی نمی شناسم را شما
مسئله همین درباره ي ایشان، (بله بپرسید… شاید است. درست کامًال دارید. توموري و
که پیداست است. درست نمی شناختم. را خانم این اصًال اینکه از غافل کردند صحبت
می دانید خود که بگویم شما به را موضوعی می  خواهم پس است.) عظیم بانو این ایمان
مسئلت نشسته، نیمکت انتهاي در که کودکی آن براي شما هستم. بی خبر آن از
از که می دانید آمین. است. درست شماست. فرزند است. بیمار دختربچه این می کنید.

نداشتم. آگاهی موضوع آن
است چنین اگر هستید؟ آن پذیراي آیا دارید؟ ایمان آیا است! روح القدس این ١٩٥
گفت، نیز راه» آن بودن دشوار و در آن بودن «تنگ درباره ي آنچه که باشید آگاه
زنده خداي روح اینک دارد. حضور اینجا اکنون خدا پدر مسیح عیسی است. درست
کنم، عرض شما خدمت را مطلبی دهید اجازه پس دارید؟ ایمان آیا دارد. حضور اینجا
بی سواد شخصی ساخت. خود تجلّی واسطه ي مرا خدا روح بلکه نیستم شفادهنده من
او خواست خداست، روح کار این که می گویم شما به ولی بی بهره ام دانش هر از هستم.

کرده ام. اعالم شما به را حقیقت بدانید که است این
را شما َدم همین در مسیح عیسی ایمان، شرط به که است حقیقت سخن این ١٩٦
در را او اعمال دارند تشریف که عزیزانی یا مبشران اگر چنانکه… ولی می دهد. شفا
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با چرا بپرسند دارد جا یافتند، شفا تن هزاران که دیدند و کردند مشاهده کینگستون
چرا نمی شود؟ جاري آمریکا در یعنی اینجا برکتی چنین دارم اکنون هم آنچه وجود
نهر آن از گذر به قادر که است این دلیلش شویم؟ نائل ایمان از درجه آن به نمی توانیم

کنید. بلند را خود دستان پس دارید؟ ایمان آیا نیستیم. باریک
براي اینجا هم من بگذارید. شماست، کنار که کسی روي بر را خود دستان اکنون ١٩٧
توقف حکم در این دهید، راه خود دل به تردید و شک باز مبادا کرد، خواهم دعا آنها

بود. خواهد
خود از کنید فکر شاید چقدر… کردم، دعا چقدر بودم، مشتاق چقدر نویل! برادر ١٩٨
می توانستم کاش این هوشیارم. کامًال نیست. چنین عنوان هیچ به ولی شده ام بیخود
پسر مسیح، عیسی که می دانید هیچ کنم! منتقل شما به را معنوي و روحانی حس این
و دارد حضور اکنون او دارد؟ حضور عزیزان این جمع در بامداد این در اینک هم خدا،

می دهد. نشان را خود
است.» شما ادعاي حد در تنها این برانهام، بگویید:«برادر شاید

خانم نمی شناسم. را شما که من کنم؟ بازگو را مسئله این توانستم چگونه ولی ١٩٩
به خدا کرده اید. پیدا شفا خواهر، می برند. رنج سل بیماري از که هستند اینجا دیگري
موهایی با بانویی می کردید، دعا سل به مبتال خانمی براي ببخشید، دهد. برکت شما
برکت از این دارد. حضور خدا است. همین بپذیرید. را آن خوب، بسیار خاکستري.

اوست. حضور
بگذارند دست بیماران بر اگر بود. خواهد ایمانداران همراه آیات «این او گفته ي به ٢٠٠
را خود سهم او می کنید. مالحظه بگوید؟ دروغ خدا می شود مگر یافت.» خواهند شفا
شما سهم اکنون شماست. نوبت دیگر حال کردم ادا را خود سهم هم من کرده، ادا

است. ایمان راه از پذیرش
ایشان می کنند، جلب خود به مرا توجه نشسته اند انتها آن که عزیزي خانم اکنون ٢٠١
سپرده اند. خداوند به را خود تازگی به همسرشان همراه به ایشان دارند. عظیمی ایمان
را ایشان بود گرفته تصمیم پزشک بودند، کرده شرکت جلسه در فتق وجود با ایشان
در بود آن بر پزشک بود. نزدیک ایشان زایمان زمان هرچند کند. عمل خاطر همین به
وجود فتق از نشانه اي هیچ دیگر است جالب ولی کند عمل را ایشان بعدي مرحله ي
کرده شرکت جلسه در تنها ایشان شد؟ چنین چرا می کنید؟ مالحظه شد. ناپدید ندارد.
است؟ درست آوردند. ایمان و نشستند تنها ایشان نیامدند. هم سکو روي بر بودند…
ایشان دست است. درست نشسته اند. انتها آن که باشند ایشان می کنم فکر گرین، خانم
چرا است. رفته بین از بیماري بیابد، فتق از نشانه اي نمی تواند حتی دکتر می بینید؟ را

است!» گفتند:«درست دادند، انجام را حرکت این ایمان با چون شد؟ چنین
بدن در را چیزي است قادر خدا شوید. آزاد درد هر از تا کنید چنین که بس همین ٢٠٢
رفته فرو آدمی پاي در که جانکاه زهرآگین نیش آن عبارتی به یا َشَبه آن تا کند مأمور
می تواند بیشتر چقدر دارد را آن نابودي و توقف توان خدا اگر دهد. قرار هدف مورد را
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بود. کمک به نیازمند و گرفتار سخت آقا این ببرد. بین از را شما جسمانی بیماري هاي
ُمرد. خواهید کمکی چنین بدون دارد. مصداق هم شما درباره ي امر این

براي بلکه نکنید دعا خود براي دارید. نگه یکدیگر روي بر را خود دست هاي حال ٢٠٣
است. مسیحیان خور در روش این شماست. کنار که شخصی

قدمی دیگران براي قدم هر که بسپارید ذهن به را تعلیم و آموزه این است شایسته ٢٠٤
بر ستم است. مسیح با خوشرفتاري حکم در دیگران با خوشرفتاري است. مسیح براي

من! خداي است. مسیح بر ستم دیگران
حسی و خود رؤیاي می توانستم کاش اي کنم، بازگو را آن می توانستم کاش اي ٢٠٥
از پس اینک است. وقوع شرف در چیزي چه اینک دهم، نشان جماعت به را دارم که
این کند، نوآفرینی آن در و شود وارد تا می کوبد شما قلب در بر مسیح بامدادي پیغام
همراه به خود با را چیزي چنین (هرچند نیست شور یا هیجان جنس از نو آفرینش
را وجب یک حتی نیست ادعا حد در که ایمانی است. پایدار ایمان جنس از بلکه دارد)

نمی کند. واگذار دشمن به هم
که حالی در شنید. خواهد را شما دعاهاي او شنید، خواهد مرا مسئلت خدا آري، ٢٠٦

می کنم. دعا شما همگی براي نیز من می کنید دعا یکدیگر براي
بسیاري براي که پیداست ما بر سرنوشت ساز باشکوه لحظه ي این در خداوندا ٢٠٧
خود به پیشگاهت در خدا، خداوند است. میان در زندگی و مرگ مسئله ي عزیزان از
دقیقه ي پنج تا چنانچه می دانم کنم. دعا خود وجود تمام با باید که می دانم زیرا می لرزم
معترف تو حضور به جمع این افراد تکاتک نباشد ما میان در بیماري فرد هیچ دیگر آتی،
عزیزان این آور. یاد به را ایستاده اند اینجا بامداد این در که عزیزانی خداوندا، شد. خواهند
این تو روح ولی برافراشتند. را خود دست هاي نداشتم آنها از شناختی اینکه بر علم با
دردهاي و رنج ها به رسد چه می دانی را عزیزان این رازهاي تو می شناسد. را عزیزان
کند. لمس را دردمند تن هاي َدم این در و امروز تو روح اینکه تمّنا خداوند اي پس آنها!

می کنند. مسئلت و دعا یکدیگر براي آنها خداوند. اي فرما عنایت
ملموس عزیزان براي را امر این چنان روح القدس می کنم دعا مهربان خداوند اي ٢٠٨
هر از بدتر بسیار دردي خداوندا، نماند. باقی وجودشان در تردید فضاي دیگر که سازد

شود. گشوده قلبی هر که باشد است. روح بیماري آن و دارد وجود جسمانی بیماري
اساس بر دادي. انجام کاست و بی کم را کار همان ابراهیم کنار در تو خداوندا، ٢٠٩
این تو ولی می خندید» خیمه «داخل و بود تو سر» «پشت سارا مقدس، نگاشته هاي
شد معترف بزرگ پروردگار یعنی الوهیم حضور به ابراهیم کردي. بازگو نیز او بر را امر

شدي. پنهان ابراهیم چشمان از دقیقه چند گذر از پس و
پدر را فرمود:«ابراهیم و کرد را کار همین آنجا در خود حضور زمان در عیسی ٢١٠
شده اید مشتبه فرمود:«ولی باز هستید.» کتب عالمان از نیز خود و می خوانید خود
بعلزبول را عیسی آنها بی بهره اید.» الهی قدرت نیز و نگاشته ها و کتب شناخت از زیرا

می خواندند.
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گفت:«در نبی می کنی. افاضه را خود روح باز واپسین روزهاي در وعده ات طبق ولی ٢١١
می بریم. سر به زمانی چنین در ما و بود.» خواهد روشنایی شامگاه زمان

خانه راه در که است مستی مرد همانند شده خم گناه بار زیر دنیا حال این در ٢١٢
باقی آن آتشفشان غبار گرد تنها و شد خواهد منفجر زودي به پس می خورد تلوتلو

هستیم. زمان انقضاي شاهد بس. و می ماند
اي شویم. روند این وارد هم ما تا فرما عنایت کن. آزاد شک هر از را ما پروردگارا، ٢١٣
وجود فروبگیر. را بی ادعا حضار این و بگستران را خود باشکوه بال هاي بیا. روح القدس
باشد هستند. خدا پیشگاه در اکنون که دریابند تا ساز مملو خود حضور از را عزیزان
عنایت می دهم.» شفا بیماري هر از را تو و خداوندم هستی:«من تو این که دریابند
وجودي با و شوند منقلب خود درون در حضورت برکت به صبحگاه این در تا فرما
تندرستی نعمت از دردمند و بیمار هر که باشد شوند. راهی ایمان و یقین سراسر

شود. برخوردار
می کنم، محکوم را بیماري هر می کنم، محکوم را دیو هر تو خادم جایگاه در من ٢١٤

می کنم. محکوم را شیطان
چهره ات از نقاب مسیح عیسی نام قدرت با ما است. پوچ تو ادعاي باخته اي، تو ٢١٥
حقیقت منادي و الهی کالم اعالم کننده ي و خدا خادم عنوان به هم من برمی داریم.
تو شیطان، اي فرامی خوانم. خدا کالم با خود زندگی تنظیم به را عزیزان و می  ایستم
جاهاي از آنها شو، دور عزیزان این تکاتک از می کنم. محکوم مسیح عیسی نام در را
کن. ترك را افراد این و جماعت این آمده اند. مکان این به شفا طلب در نزدیک و دور
عادل مرد است:«دعاي آمده مقدس کتاب در می کنم. امر تو به زنده خداي جانب از
بر بسیاري پارساي و عادل افراد جمع این در صبح امروز دارد.» بسیار قّوت عمل در
من کار که بقبوالنی آنها به داري دوست شیطان اي گذاشتند. دست بیماران روي
خود ایمان برکت از این ولی بربایی آنها از را هستند آن شایسته ي که افتخاري و است
را میدان باید عزیزان این ایمان قّوت به دارند! ایمان خدا به آنها بله هست، هم عزیزان
است، خارجی ظلمت همان که خود سکونتگاه به و شو راهی اینجا از پس کنی. خالی
فرشته آن از که رسالتی و خدا مقدس کتاب اقتدار با و مسیح عیسی نام به برگرد.
را آنها و شو دور مسیح عیسی نام به َدم همین در پس می کنم. محکوم را تو یافته ام،

آمین. کن. رها
و برافراشته را خود دست کرده اید؟ پیدا شفا که دارید ایمان خود وجود تمام با آیا ٢١٦
وجود از سایه هر می پذیرم. خود شفادهنده ي عنوان به را مسیح عیسی بگویید:«اینک
می پذیرم. حضورش سعادت و الهی قّوت پُري در را مسیح عیسی و بست رخت من

می پذیرم.» را او آري
می نگرد، تو به ایمانم

جلجتا، بّره ي اي تو به
الهی؛ منجی
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بشنو، را صدایم می کنم دعا چون اینک
بُِزدا، را گناهانم تمامی

امروز از تا بگذار
شوم! تو آِن از تمامًا

برافرازیم. او مبارك درگاه به را خود دست هاي آرامی به اینک
می خرامم، زندگی گرفته ي ظلمت  هزارتوِي در چون

فرامی گیرد، را اطرافم اندوه و
خدا)؛ (اي باش راهنمایم تو

گردد، مبدل روز روشنایی به تا کن امر ظلمت به
بشوي، را ترس هایم تمام

نشوم، گمراه هرگز تا
تو. راه از

فیض … تألیف.] می دهد.-گروه سر را می نگرد تو به ایمانم سرود برانهام [برادر
 عظیم!
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