
آوردگاه که پیکاري بزرگترین
است دیده خود به

دهد. برکت شما به خداوند سپاسگزارم. شما از اُرمان، برادر 
هستم، اینجا دوباره بامداد این در اینکه از خوشحالم خیر. به صبح دوستان، ٢
مطمئنم و بوده چنین خودم براي گمانم به بود، غیرمنتظره اندکی که گفت می شود
آمد نظرم به چنین و خواهر. ممنون و… خواندن مشغول همین طور. هم جماعت براي
زمان کردم فکر کنم، ارائه کلیسا به تا گذاشت دلم در را مختصري مطلب خداوند که

این… اینک است. فرارسیده کار این
نمی دانستم موقع آن اینکه با دارم کلیسا براي پیغامی که کردم اعالم رسیدم، وقتی ٣
پیغام این آینده یکشنبه ي بخواهد خدا اگر دارم قصد بود. خواهیم اینجا یکشنبه این که
دوازده ساعت از زودتر احتماًال بنابراین بود خواهد طوالنی آن زمان مدت کنم. بازگو را
در که است وقت خیلی باشد. ساعت آن اگر شد، نخواهیم خارج یک هم شاید یا نیم و
روشنگري کمی خدمت میدان در خود کمتر فعالیت بابت باید می کنم فکر و بود قلبم
بایسته و شایسته چنانکه هیچ گاه مطمئنم ولی کرده ام موعظه مسئله  پیرامون نمایم.
آینده… یکشنبه ي روز الهی مدد به معتقدم بنابراین است. نشده پرداخته آن به بوده،
نگاشته ها پایه ي بر تا کنم بیان را مسئله چرایی و دالیل و بگذارم کافی وقت می خواهم
است. قرار چه از موضوع می کنید توجه سازم. مطلع است جریان در آنچه از را شما
منتظرم اکنون شد. خواهم دیگر جایی یا مرزي برون سفر رهسپار زودي به احتماًال

آخرین… کرد. خواهد دعوت مسیر کدام در حرکت به مرا خدا ببینم
منظور به داشتم تلفنی تماس یک شب نیمه نزدیک پیش، شب سه یا دو حدود ٤
نامی کن.» گفتند:«دعا و گرفتند تماس من با بود. بیمارستان در که خانمی براي دعا
هستند، بِل جیمز خانم دوستان از که گفتند آن… کردم، فراموش را گفتند من به که
بسیار بانویی رنگین پوست، خواهر یک می باشند، کلیسا این در ما خواهران از ایشان
بلند تخت از بنابراین بود. ِشِفرد گفتند، من به که نامی که می کنم فکر نازنین. و متعهد
بیدار تلفن زنگ صداي از او گذاشتم. میان در خود همسر با را موضوع و زدم زانو و شدم
دوستان از گرفت تماس که خواهري کنیم، دعا ِشِفرد خانم براي گفتم:«باید بود. شده

برگشتم. تخت به و کردیم دعا برایش ترتیب این به است.» بِل جیمز خانم
بود. بیلی کردم. دریافت تماسی دوباره بعد روز یازدِه یا ده ساعت حدود بعد و ٥
در بِل «خانم بِل. خانم دوست نه بود، بِل خانم خود بلکه نبود ِشِفرد خانم که گفت
رساندیم بیمارستان به را خود عجله با است.» وخیم شرایطش و بستري بیمارستان

بود. فراخوانده منزل به را بِل خانم خداوند بود. کرده فوت ولی
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بود. ما همراه وفادار کننده اي مشارکت عنوان به کلیسا در اینجا سال ها بِل خانم ٦
راندن… در پدرم همراه پیش سال ها بودیم. کرده کار هم با ایشان، همسر جیمز، و من
یا بود قبل سال سی گمانم به می کردیم. منتقل ُکلگیت به پنسیلوانیا از را وسائل این

بودند. فوق العاده اي شخص داریم. دوست را بِل خواهر ما و بیشتر.
پزشک آنها… و شده صفرا کیسه ناحیه ي در شدید حمله اي دچار که دارم خبر و ٧
جدیدي پزشک و بود. شهر از بیرون موقع آن بود پرونده  جریان در خوبی به که او معالج
آن از هیچ گاه خواهر آن و داد فوري جراحی عمل یک دستور او و-و ببیند را او تا آمد
چنین اصلی پزشک که شدم متوجه می کنم… فکر او… و-و نبرد. در به جان جراحی
و بود. بد صفرایش کیسه وضع و بود وزن سنگین او چون نمی کرد تجویز را عملی
پیش خواهر این بود. کرده رحم خداوند و داشت چیزي چنین یا سنگ می کنم فکر
آمد پیش اما بود. کرده محافظت بارها خداوند و بود شده حمالتی چنین دچار این از
بسنجیم] ابعاد آن در [و ببریم کالن مقیاس به را مورد این اگر خوب شود… چنین که
گرفته نحو همین به بود الزم و فراخواند را بِل خواهر پروردگار که بگوییم می توانیم

می کنید. مالحظه شود،
آن کردم تصّور گفتند، من به وقتی که جایی تا کرد بروز اشتباهی که گونه اي به و ٨
ایشان چهره ي اگر و باشند اینجا صبح امروز خانم این بسا چه است. ِشِفرد خانم خانم…
همین به چیز همه خواه و بود. ِشِفرد خانم که گفتند ولی می شناسمشان. ببینم را
است شرایط آن در بِل خانم که می دانستم اگر بنابراین… باشد رسیده انجام به ترتیب
نمی خواست خدا شاید می بینید پس می کردم. شفاعت برایش و می رفتم آنجا احتماًال
در خدا دوستداران خیریّت براي چیز همه که «می دانیم بنابراین بکنیم. را کار این

می باشد.» کار
او باري، بودند. خوبی خانم بود. ما خداوند دوستداران از بِل خواهر که خوشحالم ٩
نژاد و رنگ اساس بر خدا خانواده ي نداریم. نژادي خط کشی هیچ اینجا در ماست. از یکی
هرچه نیست. مهم سفید چه باشیم، زرد یا سیاه سبزه، سرخ، چه نمی کند. خط کشی
دوست بسیار را خواهر این هستیم. مسیح در خواهران و برادران ما باشد می خواهد
قوي، «آمین هاي» آن براي چقدر شد. خواهد تنگ برایش دلمان خیمه این در و داریم.
به را او وقتی شد. خواهم دلتنگ می آمد گوشه آن و انتها از که بِل خواهر رساي و بلند

می گفت. عیسی خداوند از می رساندند خانه
نداشتم، خبر اصًال پیش لحظاتی تا چون باشم شده متوجه درست اگر و ١٠
نویل [برادر شد. خواهد برگزار کلیسا در و اینجا خاکسپاري مراسم می کنم فکر
ساعت یک.»] [«ساعت سه شنبه مراسم زمان تألیف.] است.»-گروه می گوید:«درست
بود. خواهد شما و من عهده ي بر مراسم اداره ي می  کنم فکر بود. خواهد یک

است.»] [«همین طور
به بیاییم نداریم. خود جمع در را عزیزي جماعت، یک عنوان به بامداد این در اما ١١

بایستیم. می کنیم، خم را سرهایمان که حالی در بِل خواهرمان احترام
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داد ایوب:«خداوند قول به می ستانی جان و می بخشی جان که زندگی خداي اي ١٢
ما میان را بِل خواهر قبل سال چندین باد.» متبارك خداوند نام و گرفت خداوند و
او که مواردي تکاتک بابت و باشد. الهی بزرگ سرزمین یک هموطن ما با تا فرستادي
شهادت و خواندن سرود عاشق چقدر اینکه هستیم، شکرگزارت بود الهام منبع ما براي
او و برآورد. بانگ و داده سر فریاد می توانست که می شد پُر روح از چنان و بود دادن
شاهد نجات. جهت به بود خدا قّوت برایش که چرا نداشت عار مسیح عیسی انجیل از
در و باشیم. پاسخگو باید همگی که فرامی رسد زمانی البته و بودیم او عمر سالیان گذر
که است چنین راستی به زیرا باشد. تو محضر در تا گرفتی ما میان از را او بامداد این

هستیم. پروردگار حضور در می گوییم ترك را اینجا وقتی
یعنی همسرشان تا می کنیم دعا می گوییم. سپاست چیز همه بابت پروردگارا، ١٣
که شدیم خبردار دهی. برکت را آنها همگی و دخترانشان پسرشان، جیمز، دوستم
به آلمان از پروازي با و شده خارج مسلح نیروهاي میان در خدمتش محل از پسرشان،
رهسپار مادر تقدیم زمین روي بر را احترامات واپسین خود توان حد در تا می آید خانه
او براي خداوندا باشد. افتاده تپش به مرد این قلب باید بامداد این در و بکند. شده اش
در را او اندازه… چه تا اینکه بده، برکت جیمی به بده. برکت او به خدایا می کنم. دعا
را خانواده اش زندگی تا می کشد زحمت ساعت ها و می کند کار که دیده ام بیرون آن
چرخ بلکه نشود گسست دچار بزرگوار خانواده ي این که است این دعایم کند. تأمین

بماند. ناگسستنی باقی سرزمین آن و دیار آن در خانوادگی
راهی اینک و بسته محکم تر را [خویش] کمر و اسلحه بتوانیم که باشد خداوندا ١٤
تا می کنیم دعا بجنگیم. گذشته هفته ي به نسبت کمتر یار یک با تا شویم نبرد میدان
که باشد فرمایی، امدادمان می دهیم ادامه که همان طور و نمایی تقویت و حفظ را ما

آمین. می طلبیم. عیسی نام در زیرا آییم. هم گرد سو آن در دیگر بار ما همگی روزي
موعظه ي که بگویم می خواهم یابد. استراحت درگذشته مان خواهر روح که باشد ١٥
بود خواهد همین جا سه شنبه روز واقع] [در یا یکشنبه روز ایشان خاکسپاري مراسم
می داریم. گرامی را همه مقدم بیاورند، تشریف دارند تمایل که عزیزانی داریم… قصد و
می کند-گروه تأیید نویل [برادر می دهند. انجام را هماهنگی ها کار نویل برادر گمانم به

فقط… امروز من بله است. رسیده شما دست به تألیف.]
و برادر براي صندلی یک دارد امکان اگر نیست. شلوغ خیلی می کنید مالحظه ١٦
و کردم دریافت را شما تماس اسالتر، خواهر بیاورید. هستند آنجا که اسالتر خواهر
بیماري از که اسالتر جین خواهر یعنی کنم دعا اسالتر خواهر یکی آن براي… تا رفتم
و توکل ولی شده اند بدي بیماري گرفتار یقینًا می بردند. رنج توالرمی و خرگوش تب

یابند. بهبودي ایشان تا خداست بر اعتمادمان
وقت بامداد این در تا دارم بنا و کنیم. قرائت را نگاشته اي داریم قصد اکنون ١٧
کمی گلویم و برگشته ام آریزونا از یعنی جایی از چون دهم تعیلم و بگذارم کافی

است. ناراحت
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پست را آگهی ها کنون تا بیلی کنم فکر نکنید فراموش را آینده یکشنبه ي  پس ١٨
که جایی تا بنابراین بود خواهد طوالنی بسیار جلسه می کنیم گمان و باشد. کرده
سی و نه ساعت حدود از درست می خواهیم بیاورید. تشریف زودتر است مقدور برایتان
تا شاید که باشد یادتان و بود. ده ساعت منظورم اینکه یا کنیم شروع را جلسه دقیقه
سه یعنی حدود همین یا یک یا نیم و دوازده ساعت تا شاید یا… یک ساعت نزدیک
مقدس نگاشته هاي فقط می خواهد دلم بکشد] [طول بیشتر حتی یا ساعت چهار یا
پرسشی اگر دهید. قرار باید که جایی و بیاورید را کاغذتان و قلم دریابم. و برگرفته را
در کاري هر کمک براي دهیم. ارائه آن براي توضیحی بتوانیم شاید بپرسید، دارید

می دهیم. انجام باشد توانمان

کتاب از مشخص جاي سه بخوانیم. را نگاشته چندین ابتدا دهید اجازه اکنون ١٩
دارید خودکار اگر مورد، اولین اما کنم. قرائت را آنها مایلم و دارم نظر مّد را مقدس
بسیاري متن هاي به دارم قصد بامداد این در کنید. یادداشت می توانید دارید تمایل و
اولین دهم. ارجاع بسیار نگاشته هاي به می خواهم واقع در یا دارم… بنا و دهم ارجاع
اکنون .١:١٢-١٤ دانیال و ١٠:٦-١٧ افسسیان دیگري و است ٨:٥-١٠ پطرس اول مورد

پرداخت. خواهیم آنها به قرائت حین

کناري قسمت در و انتها در کمی عده ي چند هر نشسته اند. عزیزان همه ي گویی ٢٠
را شما وقت سِر و برویم پیش ممکن زمان کمترین در می کنیم سعی ایستاده اند. هنوز

می کنیم. دعا نیز بیماران براي و کنیم مرخص

دارم اطالع است. بیمار سخت که دارد حضور اینجا نوجوانی دختر بامداد این در ٢١
از پیش یعنی بشنود می خواست دلم اول وهله ي در و بود. بیمار شدت به دیروز که
اما است بیمار شدت به او دارم. خبر نوجوان دختر این شرایط از کنم. دعا برایش آنکه
مورد یک اما و است. یافته نصرت بیماري هر بر زیاده حد از که داریم آسمانی پدري ما

رسید… دستم به کوتاه

بودند. بی میل انجامش به نسبت مقداري ولی بخواند را آن تا خواستم وودز خانم از ٢٢
منتقد او می کند. صحبت پزشک یک شدن شگفت زده چگونگی مورد در که مقاله اي
سخن مطبش در موضوع این به راجع کسی نمی داد اجازه حتی و بود الهی شفاي
مبتال سرطانی بیمار یک که شد واقع چنین بله، بود. همین طور نیز پرستارش بگوید،
او بنابراین باشد داشته کاري او با نمی خواست کرد. مراجعه او به وخیم سرطانی به
با کاري نداشتند دوست هم بودند آنجا که کسانی فرستاد. دیگر کلینیک یک به را
سینه در [سرطان] آنها… بنابراین برگرداندند. را خانم آن و باشند داشته شخص آن
به و زده پایین سینه از سرطان و بود. رفته بین از پوست کل بود. وخیم شرایطش و

می شوید. منظورم متوجه گمانم به بود. رسیده دنده ها

اینجا ما همراه بامداد این در او آوردند نروژ از را ما نازنین پزشک دوست ٢٣
دارد. حضور
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آن که می دانست خودش گفته ي به چون کرد آماده را خود وسایل همه ي او ٢٤
با و زحمت پُر کاري چنین البته شود. برداشته سینه اش تا بود جراحی خواهان شخص
را چیز همه و نیاز مورد باندهاي و بسته ها تمام دکتر پس است. همراه شدید خونریزي
ابزار تا برگشت هم بعد و برد عمل اتاق به و کرد آماده را خانم آن پرستار داشت. همراه
مورد سینه برداشتن براي دستیارش و دکتر توسط بود قرار که وسایلی یعنی بیاورد را
کشیده خانم آن روي را چیزها آن تمام و حوله ها ترتیب این به گیرد. قرار استفاده

کردند… شروع آنگاه بودند.
در بتواند که کرد درخواست خانم آن شوهر می شد کار به دست داشت دکتر وقتی ٢٥
مشغول تخت کنار همان جا او بود. تقدس باور واعظ یک او کند. دعا و بنشیند اتاق انتهاي
چندانی رضایت آنجا در آقا آن حضور از یعنی موضوع این از دکتر مسلّم قدر شد. دعا
نمی کرد ایجاد برایش مزاحمتی و نمی کرد نگاه که مادامی ولی می دانید. نداشت،

رفت.» نخواهد حال از و ندارد مشکلی نظرم [گفت]:«به
آمد. اتاق در چیزي جنبیدن صداي بود دعا مشغول و نشسته او که همان طور پس ٢٦
را باندپیچی ها کند. سینه برداشتن به شروع و برود وسایلش همراه تا چرخید هم دکتر
نمی شد مشاهده سینه روي کوفتگی و زخم اثر یک حتی برداشت. دیگري از پس یکی
و می کند؟» حرکت مگر گفت:«مگر-مگر… نمی شد. دیده هم جراحت نشان یک حتی
پنطیکاستی و آمده بیرون آنها دوي هر داد. ارائه را خود شهادت پرستار و به… کرد شروع
جراحت نشان یک حتی می کنند. خدمت را خداوند و شده پُر روح القدس از آنها شدند،

نبود! کار در هم خراشیدگی و
دراز آنجا خانم آن قبل تر دقیقه گفت:«یک و داد شهادت شخصًا هالبروك دکتر ٢٧
سر سینه اش سطح روي کامًال بزرگ توده اي و [بود] کنارش پرستار و بود کشیده
او نبود.» قسمت آن روي عالمتی هیچ بعد دقیقه یک می کرد. خودنمایی و برآورده
او حال این با و شد. قانع دم همان در که آمریکاست.گفت پزشکان بهترین از یکی

می کنید؟ مالحظه بود. کلیسا یک شماس
به صرفًا که است محلی یعنی چیزي کلیسا که می پندارند مردم می کنید توجه ٢٨
دوست دست.» این از چیزي یا بیاموزید را بودن خوب تا می روید آنجا «به می روید. آن
همیشه که است عظیم اندازه همان به امروز او خداست. خدا خیر. نیست! چنین عزیز،

می ورزیم. عشق وي به تنها ما او… و بود. خواهد همان همیشه و بوده.
١٠ تا ٨ آیات ٥ باب پطرس اول از را مطلبی شروع براي داریم قصد اکنون ٢٩

کنیم. قرائت
غرّان شیر مانند… ابلیس شما دشمن که زیرا باشید… بیدار و هشیار

ببلعد. تا می طلبد را کسی و می کند گردش
که هستید آگاه چون کنید مقاومت او با شده استوار ایمان به… پس

می آید. هستند، دنیا در که شما برادران بر زحمات همین



شده٦ گفته کالم

مسیح عیسی در خود ابدي جالل به را ما که فیض ها همه ي خداي و
توانا و استوار و کامل قلیل زحمتی کشیدن از بعد را شما است خوانده

ساخت. خواهد
کتاب ٦ باب از اینجا مایلیم افسسیان. کتاب اکنون هم باد! حمد بسی را خداي ٣٠

کنیم. قرائت را کرده ام یادداشت که ١٧ الی ١٠ آیات افسسیان
شوید. زورآور او قوّت توانایِی در و خداوند در من، برادران اي خالصه

کنید. مقاومت ابلیس مکرهاي با بتوانید تا بپوشید را خدا تمام اسلحه ي
و ریاست ها با بلکه نیست جسم و خون با گرفتن کُشتی را ما که زیرا
جاي هاي در شرارت روحانی فوج هاي با و ظلمت این جهانداران و قدرت ها

آسمانی.
کنید مقاومت شریر… روز در بتوانید تا بردارید را خدا تامّ اسلحه ي لهذا

بایستید. آورده، به جا را کار همه و
بایستید. کرده، بر در را عدالت جوشن و بسته راستی… به را خود کمر پس

کنید. پا در را سالمتی انجیل استعداد نعلین و
تیرهاي تمامی بتوانید آن به که بکشید را ایمان سپر همه… این روي بر و

کنید. خاموش را شریر آتشین
بردارید. خداست کالم که را روح شمشیر و نجات ُخود و

دانیال کتاب پس بخوانم. دانیال کتاب از را بیشتري مطالب دارم دوست اینک ٣١
قرائت را آن از بلند نسبتًا گزیده اي و کنم آغاز آن آیه ي نخستین از می خواهم .١٢ باب

آیه. چهارده کنم،
ایستاده تو قوم پسران براي که عظیمی امیر میکائیل، زمان… آن در و
که حینی از که شد خواهد تنگی زمان چنان و… برخاست خواهد است،
که تو قوم از یک هر زمان آن در و نبوده. امروز تا است آمده وجود به امتی

شد. خواهد رستگار شود یافت مکتوب دفتر در
اما شد خواهند بیدار خوابیده اند زمین خاك در که آنانی از بسیاري و
جاودانی. حقارت و خجالت جهت به آنان و جاودانی… حیات جهت به اینان
را بسیاري که آنانی و درخشید خواهند افالك روشنایی مثل حکیمان و

ابداالباد. تا بود خواهند ستارگان مانند می نمایند رهبري عدالت راه به
کن. مُهر آخر زمان تا را کتاب و دار… مخفی را کالم دانیال اي تو اما

گردید. خواهد افزوده علم و نمود خواهند تردد سرعت به بسیاري
و نهر طرف این به یکی دیگر… نفر دو اینک و کردم نظر دانیال من پس

بودند. ایستاده نهر طرف آن به دیگري…
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ایستاده نهر آب هاي باالي که کتان به ملبّس مرد آن به ایشان از یکی و
بود؟ خواهد کی به تا عجایب این… انتهاي گفت: بود

شنیدم بود ایستاده نهر آب هاي باالي که را کتان به ملبّس مرد آن و
حّی به برافراشته، آسمان سوي به را خود چپ دست و راست دست که
چون و بود خواهد زمان نصف و زمان دو و زمانی براي که خورد قسم ابدي
اتمام به امور این همه ي آنگاه رسد انجام به مقدس… قوم قوّت پراکندگی

رسید. خواهد
و برگیرم را عنوانی بخش این از دارم قصد باشد. کافی قسمت همین تا گمانم به ٣٢
آوردگاه که پیکاري بزرگترین است: چنین عنوان آن برسم. نتیجه اي به تا بشکافم را آن

باشد. داشته عنوانی چنین موعظه می خواهم است. دیده خود به
موضوع عنوان به [مبحث] این روي باید که رسیدم نکته این به که شد چه اما و ٣٣
هیئت اعضاي از شماري و خودم بازگشتیم، تازگی به ما بگذارم؛ دست امروز صبِح
در حقیقتًا تا بودیم رفته بودیم. رفته آریزونا به دارند حضور کلیسا در اینجا که امنا
وقتی اما باشیم. داشته جلسه اي ایشان خیمه ي در و شریت برادر همراه فینیکس شهر
می دهد، تشکیل خیمه یک در را جلسه اي و دارد حضور شهر در برادري شدم متوجه
این شاید کردم فکر شدم. بی میل جلسه آن برگزاري به نسبت اندکی موقع آن خوب
خود کلیساهاي در که عزیزانی از یک هیچ تا دهم تشکیل یکشنبه عصر را جلسه
پس می دهد. تشکیل جلساتی هم عصر او که شدم متوجه اما نیفتند. زحمت به هستند

داشتم. نگرانی مختصر جلسه برگزاري خصوص در
همین به را روزمان آنکه جاي به بودیم شکار مشغول که آنجا از حساب این با ٣٤
برادر رفتیم. آلن برادر جلسه ي به و شده حاضر و رفتیم شهر به بگذرانیم شکل
ایراد قوي موعظه اي آلن برادر و رفتیم جلسه به بود. کرده برگزار جلسه اي اِي.اِي.آلن
به سپردن گوش و آلن برادر سخنان شنیدن حین را خوبی اوقات و لحظات کردند.
و آن نظایر و برمی آوردند بانگ داده، سر آواز چگونه اینکه به گذراندیم نغمه سرایان

کردیم. تجربه را فوق العاده جلسه اي
خداوند می رفتیم که جا هر کردیم. مشاهده را خداوند دست مسیر تمام در سپس ٣٥
خود براي بودن بیابان ها در و بودن خود خلوت در که است گفتنی و می کرد. مالقاتمان
تنهایی از شکل این حال به تا اگر که] معنی این [به است ویژه اي حس دارد. عالَمی
دالیلی از یکی گمانم به می کند. جذب را شما که هست چیزي باشید کرده تجربه را
دور دشمن اقتدار محدوده ي از است. همین دارم دوست را دورافتاده مکان هاي این که

می کنیم. مشاهده بسیار اینجا در که چیزي همان یعنی می شوید
اختیارش در وسیله اي وقتی مگر است آسیب رسانی از ناتوان تقریبًا شریر روح یک ٣٦
اخراج لژیون از که ناپاکی ارواح هست یادتان کند. عمل آن طریق از بتواند و باشد
وارد خواستند همین براي و بود بیشتر شرارت ورزي آنها خواسته ي داشتند؟ چه شدند،



شده٨ گفته کالم

کار آن در تا باشند داشته اختیار در چیزي باید شریر ارواح بنابراین شوند. خوك ها
کنند. عمل طریقش از که کسی یعنی کنند

بتواند آنکه براي و باشد. داشته را ما باید او می کند. عمل شیوه همین به هم خدا ٣٧
می کند. حساب ما روي کند کار ما طریق از

خداوند و بودند. دیده خواب هایی که آمدند بسیاري عزیزان بودیم سفر در وقتی ٣٨
می بود. باید که شکل همان به دقیقًا بازنماند. درست تعبیر رساندن از هرگز عیسی

جایش و می کرد هدایت شکار سوي به را ما خود لطف سر از خدا هم بعد و ٣٩
بچرخید حوالی آن در شکل این به همین که می دانید می ساخت. آشکار برایمان را
آتش کنار همه از دور مایل ها و مایل ها و مایل ها شبانه اینکه است؛ فوق العاده
بسیار بله، باشید. گرداگردش سنگ هاي میان آتش شعله هاي رقص تماشاگر و بنشینید

بود! بی نظیر
در قبل سال ها خانم این بود… کرده پیدا مشکل خانمش که بود برادري آنجا در ٤٠
تا بودم خواسته مردم از بود. کرده بلند را سرش بودم خدمت مشغول وقتی جلسه اي
خانمی وجود در شریر روح یک زیرا دارند نگه حالت همان در و کرده خم را خود سرهاي
بی احترامی کمال در دیگر خانم آن و کند. ترك را او نمی خواست و بود سکو روي بر
وارد و کرد ترك را سکو روي خانم آن [شریر] روح و کرد. بلند را سرش حال هر به
خانم این شرایط ترتیب این به و است پیش سال چهارده به مربوط اتفاق این شد. او
کارهایی به دست و بوده قوي نیز روانی لحاظ به حتی آن آثار که حدي به شد؛ حاّد
در هنوز که حالی در و کرد رها را خود شوهر مثًال نبود. درست وجه هیچ به که می زد
چرا نمی دانست می گفت و کرد ازدواج دیگري مرد با می کرد زندگی او با و بود وي عقد
به شما دهند. قرار آزمایش تحت را او کردند سعی همین براي است. کرده کاري چنین
هست. که هرچه اسمش حاال من، خداي این… نسیان؟ کسی… وقتی می گویید چه آن
در شریر روح یک پاي و نبود این ماجرا واقعیت اما گفتم. درست می کنم فکر دکتر،
و قصد روي از بعد، به شب آن از ولی بود خوبم دوستان از خانم این او… و بود. میان

کنید. درك را دلیلش می توانید یقینًا شد. متنفر من از غرض
نازل روح القدس آنگاه و کنیم دعا تا زدیم زانو اتاق داخل آمد شوهرش که بعد اما ٤١
[که خوابی با او شد. ظاهر شوهرش بر خوابی در شب همان سپس تمام. و همین شد.
و شود متوجه تا آمد می ماند. شوخی به جریان که پنداشت چنین برگشت. بود] دیده

کرد! عمل جانانه چه روح القدس بود. همسرش شفاي جواِب همان درست این واقع به
به طریق از خداوند آنجا در و بودیم دیگران و نورمن برادر همراه توسان در پایین تر ٤٢

کرد. کار به شروع دوباره امور ساختن مکشوف و قدرتمندانه و بزرگ اعمال آوردن جا
برادر و وود برادر همراه رساند. نتیجه این به مرا شب یک که است نکته اي این ٤٣
می نگریستم را آسمان و باال داشتم و بود شب ده نزدیک ساعت ما… و بودم سوتمن
عظیم!» آسمانی لشکر این تمام به کنید! گفتم:«نگاه فراگرفت. مرا قوي اعجابی و

است.» کامل هماهنگی در چیز گفتم:«همه
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نزدیکند هم به قدر آن می کنی نگاه که کوچک ستاره ي دو این گفت:«به وود برادر ٤٤
می مانند.» چراغ یک به که

ُدّب چه اصغر ُدّب چه ُدّب، این در علم روایت به می دانی وود برادر گفتم:«ولی ٤٥
آنها فاصله ي اما باشند داشته فاصله هم از هم اینچ دو از بیش که نمی رسد نظر به اکبر،
زمین مقصد به ساعت در مایل هزاران سرعت با اگر و آنهاست. با ما فاصله ي از بیش
گفتم:«در برسند.» زمین به تا کشید خواهد طول سال صدها و صدها کنند حرکت
از قادرند می گویند ما به این وجود با اینجاست که وسیع و عظیم منظومه ي این تمام
همچنان و ببینند. را طرف تر آن نوري سال میلیون بیست و صد تا تلسکوپ ها طریق
آفریننده ي که است حالی در این و می کشند. رخ به را خود حضور ستاره ها و ماه ها

است.» فرموده جلوس آنها میان در او خداست. آنها تک تک
و داده قرار دیدگانم معرض در را منطقه البروج رصدخانه یک در گفتم:«روزي ٤٦
لئو که آنها آخرین تا و می کند گذر سرطان عصر از می شود، آغاز باکره با دادند. نشانم
شد؛ محقق باکره یک توسط مسیح ظهور نخستین می یابد. امتداد است شیر یک یا
تا دادم خرج به را تالشم گفتم:«تمام یهوداست.» سبط شیر هیئت در او ثانویه ي ظهور
آنجاست. وجود این با اما نمی شوم. دیدنش به موفق اما کنم رؤیت را منطقه البروج آن
مردمان روزگاري کرد. رؤیت را آن ایوب آنجاست. که می دانند دیده اند آموزش که آنها
با وسیع کامل توده ي  این در ولی بود. مقدس کتاب یک روزگاري می نگریستند. آن به
همه ي میان در که خداست است، فراتر نوري سال میلیاردها و میلیون ها از که قدمتی
است میان آن در جایی مادرم آنجاست. پولس می نگرد. پایین به و فرموده جلوس آنها

می بیند.» را پایین و
خود جاي از آن عضو یک حتی اندیشیدم آسمانی لشکر این هماهنگی و نظم به و ٤٧
به پروردگار! عظیم سپاه می کند. عمل دقیق کمال، نهایت در کدام هر نیست. خارج
در کند حرکت نظم از خارج ماه که شود واقع چنین اگر اینکه به اندیشیدم، سربازها
به درست زمین پوشانید. خواهد را زمین سطح آب دیگر بار دقیقه چند تنها عرض
با را آن تا گرفت تصمیم خدا که زمان آن از پیش به آمد، درخواهد پیشین شکل همان
آب و تاریکی و بود بایر و «تهی دهد. قرار بهره برداري مورد آن، روي بر ما آوردن هدِف
خواهد همان طور دیگر بار شود جابجا ماه چنانچه و بود.» فراگرفته را زمین گستره ي
می آید پایین وقتی برمی دارند. خیز موج ها می گیرد فاصله زمین از کمی ماه وقتی شد.
می کردم فکر موضوع این به وقتی است. پروردگار عظیم لشکر این می کشاند. را موج ها

آنجا… که خداست عظیم لشکر این که…
از آنها از یک هیچ که می کردم فکر مسئله این به من و بخوابیم. که رفتیم آنگاه ٤٨
از یکی جایی اگر و گرفته اند. قرار خود موضع سر همگی نمی شوند. خارج خود جاي
آن نتایج اکنون هم ما می گذارد. تأثیر زمین روي و دارد دلیلی می کند، حرکتی آنها
است. مؤثر می کنیم. مشاهده است، دیگر نقاط به آنها از برخی جابجایی از ناشی که را

می دهد. قرار تأثیر تحت را چیز همه
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سر باید آسمانی عظیم ارتش این که است چنین اگر که کردم فکر این به بعد ٤٩
زمینی لشکر بی نظمی حکایت پس باشد نظم روي چیز همه تا بایستد خود موضع
موضع از بالکل را امور گردش چگونه می شود خارج نظم از چیزي وقتی اینکه چیست؟
مختل خدا برنامه ي کل می شود خارج نظم از عضو یک وقتی می کند! منحرف مقرر

کنیم. رعایت را الهی روح نظم تا بکوشیم پیوسته باید ما می شود.
مراسم یک به را جلسه این پروردگار محضر در می خواهد دلم بامداد این در و ٥٠
سقف زیر بامداد این در که عزیزانی این… بتوانیم که گونه اي به برسانیم راستین شفاي
یک هر بتواند روح القدس عبارتی به کنیم حفظ هماهنگی از سطحی در را آورده ایم گرد
هماهنگی اي چنان به را یافته حضور اینجا امروز صبح که الهی پیکره ي آن اعضاي از
فقط اگر یعنی شود سرازیر خودجوش صورت به جسم و روح شفاي جریان که برساند

کنیم. حفظ را خود جایگاه و مواضع
بود قرار و بود سرطان به مبتال که کردم صحبت خانمی مورد در ابتدا در اما و ٥١
و جنبش صداي شد باعث که خدایی باري، بردارد. را او بدن از عضوي هالبروك… دکتر
یک حتی گذاشتن جاي بر بدون را سرطان و شود کلینیک آن وارد بال ها خوردن هم به
[جماعت دارد؟ حضور نیز اینجا خدا همان که نمی دانید مگر برداشت، جراحت عالمت
ستارگان که همان طور که است این او خواسته ي تنها تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

گیرند. قرار خود موضع در نیز وي سپاهیان دارند قرار خود موضع در
جنگ ها اخبار و شده اند شعله ور دیگري از پس یکی جنگ ها که می دانید آیا اکنون ٥٢
خواهیم رو پیش را بیشتري بسیار جنگ هاي باشد باقی زمین اگر و است؟ شده اعالم
میان از دارد؟ وجود قدرت دو تنها کیهان تمام در که هستید متوجه آیا ولی داشت.
به تمامش موارد، این همه ي و داریم یکدیگر میان و ملت ها میان که اختالفاتی کل
داریم؛ پادشاهی قلمرو دو تنها و دارد وجود قدرت دو تنها می شود. ختم قدرت دو
آن از یکی با ُخرد، و کوچک چیزهاي آن امور، باقی پادشاهی. قلمرو دو و قدرت دو
چیزي این شیطان. قدرت و خدا قدرت از عبارتند قدرت ها آن و دارند. پیوند قدرت ها
قدرت یا خداست قدرت کنترل تحت یا می دهد، رخ هرچه آشوب، هر جنگ، هر است…
است. موت قدرت و حیات قدرت همانا که موجودند قدرت هاي تنها آنها زیرا شیطان

دارند. وجود قدرت دو تنها آري،
شکل دارد شیطان هرچه یعنی دارد او که قدرتی می تواند… تنها شیطان و ٥٣
تخریب که حیاتی جز نیست چیزي مرگ خداست. قدرت تخریب شده ي و منحرف شده
توجه است. شده گفته نادرست شکلی به که است حقیقتی دروغ است. شده تباه و
از ناصحیح شکِل و کاربرد یعنی ناصحیح استفاده ي جنس از است عملی زنا می کنید؟
با اما است شده منحرف امري دارد شیطان هرآنچه می کنید؟ مالحظه صحیح. عملی

است. قدرت یک باز حال این
بیاییم پس شد. خواهد مسلط ما بر قدرت دو این از یکی و نشسته ایم اینجا امروز و ٥٤

شویم. مستقر خود موضع در آسمان ستارگان مانند به بیاییم برانیم. بیرون را شریر آن
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که می گوید سخن آواره اي» «ستارگان از یهودا رساله ي در مقدس کتاب که چرا ٥٥
باشیم آواره ستارگان نمی خواهد دلمان ما و برمی آورند.» کف مثل را خود «رسوایی
خواهد واقع آیا اینکه جویاي . آن یا است درست این آیا که باشیم سردرگم [دائم] یعنی
آسمان ستارگان مانند به نکنید. حرکت آوارگی در بود. خواهد چگونه اینکه جویاي شد،
ایمان در است. وظیفه انجام مشغول نگهبانی پُست سر که سربازي مانند به بمانید برقرار

است. موت و حیات از سخن بمانید! همان جا
می شود دیگر قومی با رویارویی آماده ي راستی به قوم یک یا لشکر یک وقتی اکنون ٥٦
به قادر آیا اینکه نادرست. چه و است درست چه که دریابد و کند محاسبه باید ابتدا
چنین مردم اگر و است. داده تعلیم چنین عیسی خیر. یا هستند مقابل قوم با مصاف
می اندیشیدند مسائل این به و می داشتند نگه دست و می نشستند امت ها اگر می کردند،

نمی بودیم. جنگ شاهد دیگر می کردند چنین طرف دو هر یعنی
ابتدا مملکت سران اگر نکند، چنین انسان یک اگر که درمی یابیم ترتیب این به ٥٧
اهدافشان و انگیزه ها و هستند حق بر که ببینند و درآورند موضوع از سر تا ننشینند
این در دارند را مقابل ارتش بر غلبه براي کافی قدرت و نیرو آیا اینکه] [یا است درست

است. حتمی شکست شرایط
شدم متوجه چنانچه شد. مرگبار اشتباهی مرتکب نقطه همین در کاستر ژنرال ٥٨
ایّام چون بود شده منع سو قبیله ي خاك به ورود از دولت دستور به کاستر ژنرال
مست کاستر ولی داشتند را خود خاص عید آنها بود. نیایش موسم بود. آنها مذهبی
دستوري چه کرد خواهد عبور او کرد. خواهد را کار این حال هر در که کرد فکر و کرد
کردند. شلیک بی گناه آدم هاي از تعدادي به عمًال هم بعد و نباشد. چه باشد کار در
جستجوي در که بودند پیشاهنگ هایی آنها زدند. تیر با را آنها از تعدادي می کنم فکر
کاستر برسانند. خوراك بودند نیایش مشغول که خود مردم به تا بودند رفته بیرون غذا
به بنابراین آنهاست گروه تعقیب قصدشان که کرد تصّور و دید را آنها شدن رد حین
مسلح کردند؟ کار چه آنها برگشتند. کرده، فرار پیشاهنگ ها کردند. شلیک پیشاهنگ ها

شد. عمل وارد نکرده فکر چون بود کاستر ژنرال داستان پایان این و آمدند. و شده
[قبًال] او حال هر به باشد. آنجا نداشت حق نداشت. کاري هیچ آنجا در او ٥٩
یک آنها بود. رانده غرب سوي به محدوده آن وراي شرقی ساحل از را سرخ پوست ها
باخت. را نبرد کرد نقض را معاهده وقتی و بود. کرده نقض را معاهده او و داشتند معاهده

سربازها پاي که جایی پیکار یک براي شدن آماده از قبل ارتش یک ترتیب این به ٦٠
است الزم کنند. تن بر رزم لباس است الزم دهد. انجام گزینشی باید می آید میان به

ببینند. آموزش رزم و جنگ براي
آستانه ي در اینک هم دیده خود به روزگار که پیکاري بزرگترین که باورم این بر و ٦١
خود سربازان گزینش و انتخاب حال در خدا معتقدم است. شدن عملیاتی و دادن رخ
اینک است. داده آموزش را آنها و پوشانده آنها تن بر رزم لباس که دارم باور است.

می شویم. آماده کارزار آغاز براي و شده تعیین جنگ جبهه ي
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شد، آغاز آسمان در دید خود به روزگار که پیکاري نخستین یعنی عظیم نبرد این ٦٢
نخستین براي جنگیدند. فرشتگانش و لوسیفر علیه فرشتگانش و میکائیل که آنگاه
در بلکه زمین روي بر نه گناه ترتیب این به بود. آسمان در نبرد نخستین شروع و بار

آمد. پدید آسمان
روي و کرده سقوط زمین بر تا شد رانده بیرون و فروافکنده آسمان از سپس ٦٣
جنگ هاي به فرشتگان میان پیکاري از جریان این آنگاه فروافتد. بشر ابناي و انسان ها
را کرده خلق خود براي خدا آنچه و خدا آفرینش تا می آید شیطان شد. بدل انسانی
بردن. بین از یعنی بود همین هدفش کند. نابود را آن تا است آمده شیطان کند. نابود
با حال تا زمان آن از و شد آغاز ما میان در و زمین روي و اینجا در پیکار و نبرد سپس

دارد. ادامه تمام شدت
زمین باید طرفین نبردي، هر براي شدن صف به و نظامی آرایش از پیش آري، ٦٤
شود، واقع آن در نبرد است قرار که مکانی یعنی کنند انتخاب را آوردگاه و رویارویی

شده. انتخاب مکانی
مکان هایی و بی طرف زمین یک همچنین و مکانی چنین اول جهانی جنگ در ٦٥
شده انتخاب و معین مکان یک تا است الزم پس شد. تعیین می جنگیدند، آن در که

باشد. داشته وجود
بود تپه اي طرف هر در و رفت فلسطینیان جنگ به بنی اسرائیل که موقعی مانند ٦٦
بنی اسرائیل سپاهیان و آمد بیرون جلیات که بود همان جا و بودند. شده جمع آن در که
که کوچکی نهر میان از آنگاه شد مواجه او با دّره همان در داود فراخواند. نبرد] [به را

برداشت. را سنگ ها و گذشت بود جاري تپه دو میان
بی طرف زمین یک و مشترك زمین یک آنجا در شود. تعیین و انتخاب مکانی باید ٦٧
که نیست چنین می شوند. نبرد وارد مکان همین در و اینجا در آنها و دارد وجود هم
بدود. سمت این و سو آن به هم دیگري و آنجا و پایین تر دیگري و بجنگد اینجا یکی
محک را خود توان و می شوند رو در رو آن در که دارد وجود نبردي میدان و جبهه
یک پس می زند محک مقابل لشکر برابر در را خود قدرت لشکر هر که جایی می زنند

کنید. دقت نکته این به اکنون دارد. وجود مواجهه مشترك مکان
در مشترك مواجهه مکان یک بود الزم شد آغاز زمین روي بر عظیم پیکار وقتی ٦٨
شود. انتخاب و تعیین نبرد تشدید و تداوم و پیکار آغاز براي مکانی بود الزم باشد. کار
می شود. آغاز نبرد که است جایی همان این می شوند. آغاز بشر ذهن از نبرد میادین
محسوب آغازین نقطه ي که جایی شد انتخاب نبرد مکان و محل عنوان به انسان ذهن
هرگز آنها باري می شود. اتخاذ تصمیم ها که است سر در یعنی ذهن در زیرا می شود
نکردند. آغاز مکانیکی پدیده ي یک از را آن هرگز نکردند. آغاز تشّکل یک از را کار
تشّکل یک هم همین براي نبود. جایی چنین هرگز میدان ها و زمین ها آغاِز نقطه ي
باید که جایی یعنی نبرد میادین چون دهد انجام را خدا کار نمی تواند هیچ گاه و هرگز
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سراغ به که است چیزي این کنید. انتخاب باید است. ذهن شوید، روبرو خود دشمن با
می آید. شما

اینک که شود مطمئن است بیمار سخت که کوچک دختر آن اینجا می خواهد دلم ٦٩
می کند. گوش مهم این به تمام دقت با

آمده شما سراغ شیطان که آنجاست می شود. اتخاذ سر در و ذهن در تصمیمات ٧٠
چنین را انسان خدا زیرا است تصمیم گیري محل که همان جا می شود، روبرو شما با و

است. ساخته
کرده ام. ترسیم کوچک نقشه اي کنید) نگاه اینجا در یادداشتم به (اگر اکنون هم ٧١
بودم. گذاشته استفاده اي براي تخته روي روي… اینجا را آن که نیست زیادي وقت
نظر از است. بذر یک بشر است. بذر یک است. شده ساخته گندم مانند درست انسان
است. مادر از گوشت و پدر از حیات هستید؛ خود مادر و پدر ذّریت و بذر شما فیزیکی
است. خونی سلول در حیات و می آیند. هم با خون و ماده یاخته ي یعنی دو هر بنابراین
هر حال می آورد. پدید را بچه و می کند رشد می شود، آغاز آن درون از روند] [این و
در و گرفته قرار گوشتی بخش یا پالپ آن درون در که دارد بیرونی پوسته ي یک بذري
ما شده ایم. ساخته شکل همین به ما پس دارد. قرار حیات بذر گوشتی، بخش درون
در دارد؛ قرار بدن و پوسته بیرون در هستیم. روح و جان] [یا روان جسم، از] [متشکل
یک روان بطن در و است شده واقع نفس] [یا روان یعنی آن نظایر و ضمیر آن درون

می راند. فرمان آنها جمیع بر روح و است. گرفته قرار روح
درمی یابید کنید، رسم حلقه سه و بنشینید رسیدید خانه به وقتی چنانچه اکنون ٧٢
و تماس آن طریق از که است پنجگانه اي حواس داراي بیرونی بدن و جسم که
حسی قواي اینها شنوایی. و بویایی المسه، چشایی، بینایی، یعنی می کند برقرار ارتباط

می کند. کنترل را انسان بدن که است پنجگانه اي
حافظه، وجدان، و ضمیر تخیالت، کنترل تحت که دارد جاي بدن درون روان ٧٣

می کند. کنترل را روان که اینهاست است. عواطف و منطق
بشکافیم. را مسئله این دهید اجازه روح… است. حس یک داراي فقط روح ولی ٧٤
یا است ایمان یا می شود مسلط آن بر که حسی قّوه ي و است حس یک داراي روح
عاملیت آن و دارد وجود آن به رسیدن براي گذرگاه یک تنها است. همین دقیقًا شک.
که را یک هر باشید؛ ایمان یا شک پذیراي می توانید و آزادید شما است. آزاد اخالقی
شروع اصلی قسمت از شیطان بنابراین باشید. داشته کار و سر آن با دارید دوست
قسمت از خدا کند. تردید و شک دچار خدا کالم به نسبت را انسان روح تا می کند
شکل این به کار است. خودش دهد. قرار روح آن در را کالمش تا می کند شروع اصلی

می شود. انجام
چنان [اجزایش] و رسیده هماهنگی به حاال همین کلیسا این که داشت امکان اگر ٧٥
در تردید از سایه اي و نشان کوچکترین بی آنکه همه که شوند وصل و بافته یکدیگر به
میان در ضعیفی هیچ دیگر بعد دقیقه پنج آنگاه شوند هم آواز شود، یافت وجودشان
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را آن و باشد روح القدس خواهان که بود نخواهد کسی اینجا در دیگر و بود. نخواهد ما
ذهن از درست نبرد باري، کند. درست و ترمیم را معین چیز آن بتواند اگر آري، نیابد.

کنید. اراده آنچه بر بنا می شود، آغاز شما
[دانش ساینس کریستین فرقه ي به ربطی موضوع این که باشد یادتان حال ٧٦
همانا که حیات ذهن، است… ماده بر ذهن سیطره ي بحث منظور ندارد. مسیحی]
شما اندیشه ي می آید. بار به حیات که همان جاست از و می شود پذیرا را خداست کالم
اندیشه ي و فکر کانال وارد وقتی که خداست کالم بلکه کند. چنین نمی تواند تنهایی به
مقوله ي و فکر به ربطی جریان این می کنید؟ مالحظه دارد. اثري چنین می شود شما
ندارد. می کنند، ادعا مسیحی دانش پیروان چنانکه مادي، امر بر ذهنی امر سیطره ي

نیست. چنین خیر.
توسط شما ذهن می کند. درك را آن می شود. الهی امر آن پذیراي شما ذهن اما ٧٧
آن این و می کند دریافت را خدا کالم شما روح و شما. روح می شود؟ کنترل چیز چه
برادر! می کند. شما وارد را حیات که است همان است. حیات آن در که است چیزي
شما وارد و شده سرازیر و جاري کانال آن از حیات وقتی می افتد، اتفاق این وقتی
بماند شما در من کالم و بمانید من در «اگر می یابد. تجلّی شما در خدا کالم می شود،

شد.» خواهد شما براي که بطلبید خواهید آنچه
کلیه ي و می شود صادر باشد روان که قلب مرکز از می گذارد؟ تأثیري چه بعد و ٧٨
و نشسته ایم اینجا فراوان تردید با ما که است این مشکل می کند. تغذیه را کانال ها
راستین کالم و کرده متوقف را کار این باید باشیم. آنجاست در آنچه پذیراي می کوشیم
یافته، بیرونی جلوه ي خودکار صورت به آنگاه و کنید سرازیر نظر مورد کانال در را خدا
درون در که است چیزي مهم است. درون در که چیزي همان داد. خواهد بروز را خود

است. گرفته قرار
می کند. نزدیک درون از را خود شیطان

اینها نمی کنم.» را کارها این نمی نوشم. مشروب نمی کنم. می گویید:«دزدي حال ٧٩
ندارد. مسئله به ربطی

پایبندید اخالق به میزان چه و هستید خوب چقدر اینکه است. درون اصل ببینید ٨٠
سر از کسی گفت:«اگر عیسی ولی است. احترام شایسته ي اینها صادقید، اندازه چه و
شما مورد در اگر بیفتد. درون در اتفاقی است الزم می کنید؟ مالحظه نشود.» مولود نو
انجام به قلبتان عمق در که چرا نیست بیش مصنوعی پوششی هست آنچه نشده، چنین

باشد. حقیقی باید باشد. تصنعی نمی تواند دارید. تمایل کار آن
عاملیت طریق از یعنی شود وارد گذرگاه یک از تنها می تواند که است چیزي این و ٨١
می اندیشد، خود دل در «چنانکه شما. اندیشه هاي راه از شود، شما روان وارد آزاد اخالقی
نداشته شک خود دل در و شو منتقل گویید کوه این به «اگر است.» همچنان او خود
عطا گویید آنچه هرآینه شد خواهد گفتید آنچه که باشید داشته یقین بلکه باشید
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توجه است. همین تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت هستید؟ متوجه شود.»
کنید. شروع نقطه آن از ابتدا بتوانید اگر آنجاست. نبرد میادین می کنید؟

براي کاري که مشتاقیم سخت داریم. شوق امور تحقق و انجام مشاهده ، براي ما ٨٢
دلش دارد. زیستن شوق شک بدون اشتیاق… چنین نوجوان دختر این دهیم. انجام خدا
و یابند. شفا می خواهد دلشان که هستند اینجا دیگري عزیزان شود. خوب می خواهد
کارهاي از و مردگان رستاخیز از می شنویم پرونده این به راجع دکتر، آن مانند وقتی
که است این تأمل درخور نکته ي و می آییم. شوق به آنگاه داد انجام خدا که عظیمی
بلکه تا کنیم پیدا دسترسی راه موجود، حواس همین واسطه ي به تا می کنیم سعی

آوریم. چنگ به را ضمیر و آگاهی نظیر چیزي اندك اینجا از بتوانیم

جنس این شدند. دچار کالم از سوءبرداشت به بارها که مردمانی پرشمارند چه ٨٣
آوردن براي چندانی گفتم:«لزوم کرد. بروز مذبح، به دعوت سر و من درباره ي سوءتفام
مذبح به را مردم نباید شما که نبود این معنی اش نمی بینم.» مذبح به کسی دعوت و

کنید. دعوت

می دانی جان، می گوید:«برادر و می گیرد را دیگر شخصی دست شخص یک ولی ٨٤
او بزن.» زانو و مذبح این کنار جلو بیا بودیم. همسایه مدت همه این شما و من چه؟
که دهم نشان شما به می توانستم و داشتم اینجا سیاه تخته یک کاش می کند؟ چه
[شیوه] این کند. کار شخص آن روان روي عواطف راه از دارد سعی او می کند. چه او

نیست. قطعًا نیست. گذرگاه آن این، نیست. کارساز

و حسی قواي راه از یعنی می کند کار خاطره یک چیز؟) (چه روي دارد او شاید ٨٥
او داشتی. فوق العاده اي مادر چه جان، «برادر شخص. آن روان و جان در فعال حّسیات

بکنید. را کار این نمی توانید هستید؟ متوجه خاطره! یک درگذشت.» پیش چندي

این از و آزاد اخالقی عاملیت و آزاد اراده ي طریق از باید الزامًا که است چیزي این ٨٦
مادرتان که دلیل این به شما خدا… کالم که می دهید اجازه خود شما شود. وارد خط
دلیل نمی آیید. هستید خوبی همسایه ي که دلیل این به شما نمی آیید. بود خوبی آدم
کالمش پایه ي بر را او شما و می کند دعوت را شما خدا که است این شما آمدن
و ضمیر ُکل یعنی امور کلیه ي اگر کالم! آن چیز. همه یعنی کالم آن و می پذیرید.
دقیقًا کالم شود، وارد خدا کالم دهید اجازه فقط و برداشته راه سر از را حس ها تمام

شد. خواهد تولید باز شکل همان به

اکنون» می گویید:«خوب، می شود؟ پوشانده چیز چه به هستید متوجه اینجا ٨٧
ارتباطی آن نظایر و حس ها و وجدانیات و ضمیر این آیا برانهام، برادر می فرمایید:«خوب
را آن بعد ولی دهید ورود اجازه ي کالم به اگر ولی دارد. که البته ندارد؟» مسئله با
نخواهد رشد توان آنگاه بگذارید وجدانیات و ضمیر جنس از روکشی زیر و پوشانده

بود. خواهد ناقص کالمی و داشت
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دهند اجازه بعد و بکارند خاك در را ذّرت مرغوب بذر یک که دیده اید کنون تا آیا ٨٨
رشد، قابل چیز هر یا تاك یک کرد. خواهد رشد کج بیفتد؟ آن روي چوبی تکه که

است. شده راهش سد و مانع چیزي چون داشت خواهد عاقبتی چنین
اجازه بسیاري مسائل به است. همین هم ما پنطیکاستی ایمان حکایت امروز آري، ٨٩
که روح القدسی آن همچنین و داده اند تعلیم ما به که شود ایمانی آن رشد مانع تا دادیم
بود. دیگر شخصی به ما چشم و دادیم ورود اجازه بسیاري چیزهاي به است. ساکن ما در

است آن بر او کند جلب کسی ناکامی به را شما توجه تا می کوشد همواره شیطان ٩٠
شخص یک به را شما توجه او کند. پنهان شما از را ناب و راستین شهادت آن تا
است. کرده تقلید چیزي از و زده چرخی بیرون آن گاهی که کرد خواهد جلب ریاکار
خدا حقیقی کالم منبع از چیزي اگر اما می کرد. تقلید داشت چون نکرد را کار این او
باید نمی شود.» زایل من کالم ولی شد خواهد زایل زمین و بگیرد:«آسمان ها سرچشمه

بماند. برقرار همان جا
می کنید؟ توجه خواهر،

بدل خدا کالم که آنجاست می کند. باورش قلب آنگاه بپذیرد را آن ذهن است الزم ٩١
تن و روان در فعال حسی قواي و حواس تمامی سپس می شود ملموس واقعیت یک به
هرآنچه خدا، از شما آگاهی و درك که اینجاست می خورند. صیقل روح القدس توسط
هیچ نیست. تردید از نشانی جا هیچ دیگر یافت. خواهد جریان وجودتان در است الهی

داشت. نخواهد ایستادگی توان چیز
خاطر به بگوید:«بسیارخوب و آمده باال خاطرات البالي از نمی تواند چیز هیچ ٩٢
خانم بهمان. و فالن خانم و کند توکل و اعتماد خدا به کرد سعی جونز خانم که می آورم
می کنید؟ مالحظه ماند.» ناکام ولی کند اعتماد خدا به شفا براي کرد تالش بار یک دوئه

از درون، و شده ناپاکی زدایی و تصفیه پاالیش، کانال این که صورتی در ولی ٩٣
جونز خانم که کاري و آمد نخواهد خاطر به هیچ موضوع این باشد شده پُر روح القدس
شما مگر نیست کس هیچ خدا، و هستید شما داشت. نخواهد تأثیري شما بر کرد
می گذارد] ناسازگاري بناي [که او آغاز همان از شماست. نبرد این است. همین دوتا.
این قصه سازید. متوقف و کشته را او گذاشته، آمدن بناي که رّدي همان از بُکشید. را

کنید! متوقفش اکنون همین دارید. جنگ تداوم توان اندازه چه تا که نیست
چنین و داشته نگه خود در را اینها تمام و آگاهی و خاطرات آن و بیایید شاید ٩٤
این وجه هیچ به باشد.» نداشته حقیقت شاید بمانم. ناکام شاید که:«خوب، کنید فکر

نکنید. را کار
ابد تا تو کالم بگویید:«پروردگارا، و بگشایید را بیندازید،کانال دور را چیز همه ٩٥
کل چنانچه باشد، مانده ناکام هم کلیسا کل اگر است. من براي و است حقیقت عین
کالمت روي بر چون ماند نخواهم ناکام من حال این با باشد، مانده ناکام هم جهان

است. قرار این از موضوع است. همین نبرد می کنم.» حساب
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از جراحت نشان یک گذاشتن جاي بر بدون را سرطان باید قادرمطلق خداي چرا ٩٦
آقا. خیر، بمیرد؟ و افتاده بستر بر کودك یک دهد اجازه و بردارد خانم یک سینه ي

و کرد صدایم مادرش بود. آمده اینجا به دبیرستان از دخترکی پیش چندي ٩٧
سبب که سرطان گونه اي است.» هاجکین بیماري به مبتال دخترم برانهام، گفت:«برادر
[نمونه و کردند نمونه  برداري گلویش روي بریدگی هاي از دکترها می شود. غدد تورم

است. هاجکین که شد معلوم کامًال و کردند ارسال را]
اگر کند. بروز قلبش در است ممکن بعدي گفت:«بریدگی [دکتر] ترتیب این به ٩٨
سه حدود بریدگی هایی چنین بروز با فاقد… گفت:«او است.» تمام کارش شود چنین

ماند.» خواهد زنده ماه
برگردد؟» مدرسه به بگذارم کنم؟ پرسید:«چه مادر ٩٩

گفت:«فقط و بود.» خواهد ناگهانی رفتنش احتماًال چون برود دهید گفت:«اجازه ١٠٠
چیزي مورد این در کند. زندگی عادي صورت به می تواند که طور هر و برود بگذارید

نگویید.» او به
بکنم؟» باید کار گفت:«چه من به خانم آن بنابراین

او همراه هم گفتم:«شما و کنید.» دعا صف وارد و آورده باال این به را گفتم:«او ١٠١
داد. دست من به جالبی حس بیاورید.» تشریف

که آن طور میزد، آبی به آرایش اثر بر رنگش که لب هایی با دخترك بامداد آن در ١٠٢
باشد کسی چه بود قرار اینکه از آمد. کوچک دختر آن آمد. است، معمول مدرسه در
گفتم:«خواهر، گرفتم. را دستش کند. تلفن من به بود قرار کسی چه اینکه بودم، بی خبر
خدا بدون را آنها و کردم نگاه مادرش به کوتاه لحظاتی براي بود. خودش خیر.» به صبح
مسیح عیسی آیا داشتید؟ شفا انتظار موقعیتی چنین در گفتم:«چگونه دیدم. مسیح و
خواهید حوض این به گفتم:«آیا پذیرفت؟» خواهید خود شخصی منجی عنوان به را

گیرید؟» تعمید مسیح عیسی نام به گناهان آمرزش براي تا آمد
کرد.» خواهیم را کار گفتند:«این

بسیاري باشند. نشسته اینجا خانم این صبح امروز شاید افتاد. اتفاقی چه می دانید ١٠٣
مورد این نظاره گر اینجا امنا از یکی ایگان، مایک برادر می دانید. را داستان این شما از
دکتر نزد دوباره را دخترك می شود. پیش سال پنج یا چهار به مربوط ماجرا این بودند.

نشد. پیدا او در هاجکین بیماري از نشانه یک حتی بردند
سرباز آن ابتدا باید بگشایید. را کانال است الزم نخست وهله ي در بود؟ چه جریان ١٠٤
و می یابد استقرار جنگ جبهه ي مقدم خط در که بیابید را روح القدس یعنی اعظم
هیچ دیگر و می یابد استقرار موضع همان در او و است. کالم او برمی گیرد. را خدا کالم
کانال هاي تمام بتواند… که نیست چیزي کند. متوقف را الهی امر آن نمی تواند چیزي
مسدود تنوره هایش و لوله که کهنه اي بخار دیگ مثل درست است. شده پاکسازي دیگر
منفجر که مسیحیانی از بسیاري مشکل شد. خواهد منفجر بدمید آتش آن در اگر باشد.
عمق و پایین آن تا و نمی کنند تمیز و ناپاکی زدایی را کانال ها که است این می شوند
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همه افکار، حافظه، ضمیر، بزدایید. آن از را ناپاکی ها باید نمی روند. پیش درونی امور
کالم همان بله، می شود. جلوه گر برآمده، بیرون به درون از آنچه آنگاه بگذارید کنار را

است. حقیقت که همان خدا، نخورده ي دست
آن در فردا ُمردند؛ و کردند توکل نفر هزار ده سو این در امروز اگر نیست مهم ١٠٥
در من ندارد. من به ارتباطی جریان این می میرند؛ و می کنند توکل نفر هزار ده سو
ایمان آن به که هستم من این می کنم. توکل که هستم من این هستم. فرد یک جایگاه
[نتیجه اش آنگاه کنیم چنین بتوانیم اگر باشیم، کانال هایمان گشایش خواهان اگر دارد.
که نفر هزاران یعنی را یکی آن و این می یابیم، را یکی آن و یکی این می بینیم. را]

می دهند. شهادت
اگر ببینید گیرد. دست به را کار و بازگردد یکراست تا شد خواهد آن بر شریر اما ١٠٦

کرد. خواهد مار و تار را شما ارتِش آنگاه شود وارد آنجا به بتواند او
شنوایی و بویایی المسه، چشایی، بینایی، حواس به و بهره مندید حسی قواي از اگر ١٠٧
آنها به نیستند سازگار و همسو کالم با وقتی تا اما است خوب بسیار هستید، مجهز
ندهید. گوش آنها به نیستند، کالم موافق اگر ولی هستند خوب چیزها آن نکنید. اعتماد
زمانی اینها همگی عواطف، عقل، و منطق حافظه، ضمیر، و وجدانیات تخیالت، بله،
آن قید از را خود نیست همسو کالم با شما عواطف اگر اما باشند. کالم موافق که خوبند
شما عقل اگر می کنید؟ دقت رساند. خواهید انفجار نقطه ي  به را تنوره سریعًا برهانید.
خیاالت حافظه ، اگر موتور… آن است. درست بگیرید. فاصله آن از است ناهمسو کالم با
است ناموافق و ناهمسو است درون در که الهی امر آن با دیگر چیز هر یا شما ضمیر یا

شوید. خالص آن قید از
با را ستارگان که خداست هللویا! دارید. شمسی منظومه ي یک دارید؟ چه آنگاه ١٠٨
همان جا آنها فراخوانم!» را شما که موعد آن تا بمانید گفت:«همان جا و چیده نظم
انسان یک تا می یابد را امکان این خدا وقتی کرد. نخواهد جابجا را آنها چیزي می مانند.
کلیه ي و ضمیر حس ها، بتواند که برسد آنجا به کار و بگیرد خود دست هاي در را
آنگاه گردد استوار روح، در خدا حضور پشتوانه ي به که جایی تا کند پاکسازي را موارد
کند. تزریق آنجا به را تردید و شک تا بود نخواهد قادر جهان در شریري نیروي هیچ

است. درست
است.» نشده بهتر وجه هیچ به می گوید:«حالت و می رسد سر او

نمی آورد. هم حساب به را موضوع آن که شده محو چنان شما ضمیر و آگاهی ١٠٩
بر «جالل صفیر برون رسان می دهد. سر «هللویا!» بانگ که است شده پاك چنان تنوره
قدري به می کشد رخ به را خود درخشش مسلّم قدر و می کند طنین انداز را پروردگار!»
مالحظه کند. کار آن طریق از می تواند الهی قدرت و خدا کالم که است تمیز و مصفا

است. همین اصلی نکته ي می کنید؟
آغازین نقطه  ي که همان جایی اینجاست، شما نبرد میدان آنجاست. شما آوردگاه ١١٠
اختیار گشایش موضع ذهنتان که همین جا دارد، قرار روان که همین جا یعنی شده واقع
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است. روح دروازه ي واقع در یا است روان دروازه ي ذهن شود. باز چیزي روي به تا کرده
می توانید می کند. رد را آن یا می پذیرد را روح یا آنگاه وا می گشاید را خود شما ذهن
دست این از مواردي و حساسیت ها مختصر و احساسات مختصر وجدانیات، مختصر از
یا حساسیت مختصري اینها ندارد. داستان اصل به ربطی امر این اما باشید. برخوردار
می آید، میان به ماجرا واقعیت پاي که آنجا اما نیستند. بیش قبیل این از چیزهایی
را آن یا می پذیرد را آن شما ذهن یا می گشاید. آن روي به را خود که شماست ذهن

دوستان. است، همین می کند. رد

نماند. ناکام مهم این در آنها از یک هیچ که کن چنان خدایا

ضمیرتان به و می بندد را آن یا می گشاید را در یا که شماست ذهن این می بینید، ١١١
می دهد. گوش شما عواطف به می دهد، گوش شما خاطرات و حافظه به می دهد، گوش
کالم روح و خدا می دهید اجازه و می بندید چیزها این روي به را خود ذهن وقتی اما
است. رفته میان از تردیدي هر می راند. بیرون را چیزها باقی الهی نیروي شود، وارد او
شده محو حساسیتی هر است. شده محو شک هرگونه است. رفته میان از ترسی هر
با نبرد یاراي را شیطان و است نمانده استوار و برپا آنجا در خدا کالم جز چیزي است.
مطلب این که می دانیم اکنون ندارد. را الهی امر آن با مبارزه توان آقا. خیر، نیست. آن

است. درست

بوده. جریان در شدت با عدن باغ روزگار از انسان، ذهن در نبرد چون نبردهایی ١١٢
رنگ بلکه نشد خدا کالم منکر او کرد؟ چه حّوا با دیدار هنگام او کرد. آغاز را آن شیطان
کرد. مسدود را موجود کوچک کانال هاي از شماري او پاشید. آن روي را خود دلخواه
امور این همه ي خدا «حقیقتًا می کنید؟ توجه .١:٣ پیدایش خدا…» حقیقتًا گفت:«آیا
نمی تواند که می دانست دارد. حقیقت کالم که می دانست او داده…» که وعده هایی و
جامه اي پس اندازد راه شکل آن به هیایویی و بتازد آن بر سخت و بیاید یکراست

پوشاند. آن بر فریبنده

روغن روي می کرد سعی او می کرد، ما به دارو خوراندن براي مادر که کاري مثل ١١٣
بخورید! پرتقال آب بدون را کرچک روغن که بهتر همان دریغا، بریزد. پرتقال آب کرچک
و می شدیم بلند شبانه باید زمان آن ما… می کنید؟ مالحظه است! ریاکارانه که اموري
آن به و برمی داشت را سفید نفت او می داد. ما به سفید نفت خروسک درمان براي او
اثر شدن محو با خوردن هنگام و می ماند. ریاکاري نوعی به می بینید، می افزود، شکر

می سوخت. شما لوزه هاي شکر

ریاکارانه موضعی تا می کوشد شیطان است. شکل همین به کار روند دوستان، بله ١١٤
به را عاقالنه تر طرحی و آسان تر مسیري بهتر، نمونه اي تا می کند سعی او کند. اتخاذ
کالم ندارد. وجود نهاد پیش ابتدا در خدا آنچه از عاقالنه تر طرحی اما دهد. نشان شما
آن همراه بگیرد. محکم را شما او بگذارید بگیرید. محکم را آن بچسبید. کالم آن به او.

است. همین اصل بمانید.
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استدالل هاي و عقل به تا کرد باز را خود ذهن حّوا که گرفت شدت زمانی از نبرد ١١٥
آن از که است کانالی این شد. وارد آن از که است مجرایی همان این بسپارد. گوش خود

شد. استدالل  پردازي مشغول خود روان در حّوا خود. استدالل و عقل یعنی آمد پایین
از مراتب به و خوش چهره زیبا، دید. را مار او بود. دیدگانش و بینایی قّوه ي او چشم ١١٦
شوهرش از نظرگیرتر مردي احتماًال بود صحرا جانور هشیارترین او بود. بهتر شوهرش
بود. ایستاده آنجا که داشت شباهت مردانه شکلی و سر با تنومند حیوانی به او بود.

است. فوق العاده کار آن چقدر که بگوید حّوا به داشت سعی او و داشت! هیبتی عجب
گرفتار کرد را کار این وقتی بود. ذهنش گشودن کرد که[حّوا] کاري نخستین ١١٧

بود؟» نخواهد مهّیج مسئله این آیا «چطور، شد. انسانی استدالل هاي
شوهري که زنی می دهد. انجام زن جنس با هم امروز که است کاري همان این ١١٨
می کند. پیدا را مردانه هیبت با هیکلی مردي و می رود دارد نازنین و دوست داشتنی
است. شیطان این که باشد یادتان بگشاید. را استدالل باب تا شد خواهد آن بر مرد این
هر مرد، به نسبت زن یا زن به نسبت مرد یعنی آن، برعکس حالت یا است. ابلیس این
از و می گیرد کار به را استدالل قّوه ي دارد است؟ کاري چه مشغول او باشد. که حالت

می کند. پیشروي و حرکت به شروع که است جایی چنین یا ضمیر
کند… گناه نمی تواند نمی تواند… حتی انسان بدهید. خدا به را نخست جایگاه ولی ١١٩
نگذاشته کنار را خدا کالم وقتی تا انسان رسید. تازه مطلب این است. خودش هللویا!
آدمی نیست. باشد، بی ایمانی که گناه، به قادر حتی او است. ناتوان کردن گناه از باشد

است. ناتوان گناه از باشد نشده رها خدا حضور و کالم قید از که وقتی تا
که جایی از یعنی کند گناه نمی توانست بود نگذاشته کنار را خدا کالم وقتی تا حّوا ١٢٠
استدالل پردازي به شروع و گشود را استدالل هایش کانال خود، روان و نفس مسیر از
تو… که دارم باور ولی نگفت من به را مسائلی چنین هیچ گاه شوهرم یقینًا «چطور، کرد.
که می شکافی چنان را موضوع تو می دانی ولی بکنم را کار این نباید که گفت من به او
حسابی چون بود خواهد خارق العاده معتقدم می شود. واضح و باورپذیر واقعی، بسیار
جنگ ها سایر نبرد این و بود. پیکار و نبرد نخستین این می بینید کردي.» واضحش برایم
یکراست را پیوسته وقوع به کنون تا که خونریزي هرگونه علت باید پس کرد. شعله ور را

ورزید. بی ایمانی خدا کالم به نسبت حّوا جست. عدن باغ در
معضالت این تمامی مسبب خدا کالم از کوچکی بخش به نسبت بی ایمانی اگر پس ١٢١
چنین نمی توانید داشت؟ خواهیم بازگشت امکان کالم به نسبت بی ایمانی با چگونه بوده
گفته اي… به و خاطرات آگاهی، یعنی ببندید را دیگر چیزهاي آن تمام باید کنید.
مسئله این استدالل ها.» افکندن زیر «به را. دیگر چیزهاي آن همه ي و استدالل ها

وجه. هیچ به نیست، استدالل بردار ما براي
میان جریانی و می پذیریم است» فرموده چنین «خدا که مبنا این بر را کالم ما ١٢٢

ماند. خواهد باز خدا و شما میان کانالی هر آنگاه می شود. برقرار خدا و شما
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و بیست تفنگ سراغ است. همین مقدم خط و خط نخستین است، همین نبرد ١٢٣
انجام درست را کار بیاییم شویم. مجهز هسته اي بمب یک به بیاییم نرویم. کالیبر دو
منظور چیست؟» منظورتان برانهام، «برادر شویم. مجهز خدا اتم بمب به بیاییم دهیم.
را شیاطین و بیماري که سالحی خداست. اتم بمب این است. کالمش به ا-ي-م-ا-ن
نابود فقط این… تبعیض… می کند. نابود و نیست را آنها می کند. منهدم راست و چپ
آنجا در ایمان بمب وقتی می زداید. و کرده مضمحل را است الهی غیر هرآنچه می کند.
هر و بیماري هر شیطانی، نیروي هر آنگاه دارد خود با را کالم پشتیبانی و می آید فرود

می کند. منهدم را ناخوشی
برخی روي چطور پس دارد؟ حقیقت چیزي چنین آیا برانهام، می گویید:«برادر ١٢٤

است؟» بی تأثیر برخی روي و دارد اثر
آن است الزم اما کنید. مشاهده را آن و بنگرید بیرون به می توانید کانال. خاطر به ١٢٥
نگاه باید ، آنجا و سو آن به نه بنگرید. سو این به و باشید داشته اینجا و درون در را
شوید. وارد منطق راه از نمی توانید می کنید؟ مالحظه کرد. بیرون متوجه درون از را
مهم این براي خدا که کانالی از مستقیم باید شوید. وارد دیگر عوامل راه از نمی توانید
می کنید؟ را کار این چگونه و جان. عمق و درون از یکراست شوید، وارد گرفته نظر در

است؟ کدام کانال واپسین
آري، کنم. حس را آن می گویید:«نمی توانم محسوسات از پایین. آن تا این… ١٢٦
در هستند. خود جاي سر مسائل این آن. نظایر یا کنم استشمام را بویش باید آنجاست.
می داند می رسد نظر به می آورید:«خوب، میان به را استدالل و منطق پاي بعد مرحله ي
است.» چنین احتماًال شوم. خوب نمی توانم گفت دکتر می زند. حرف چه درباره ي
گرفته موضع آنجا در که است ابلیس می شوید. خطا دچار همان جا از درست می بینید،

نکنید. باورش می کند. القا شما به را چیزها این دارد که است ابلیس است.
تندرست و کامیاب وجه هر در که می کنم دعا من… گفت خدا کالم «هللویا! ١٢٧
توجه باشی؟ بیرون آن در راستین سرباز یک می توانی چگونه است.» درست باشی.

باشی.» تندرست و کامیاب وجه هر در «می خواهم دارید
و دریافته را آنها فقط شما مانده  اند. همان جا درست کانال ها آن است خودش ١٢٨

بزنید. دور را آنها سادگی همین به مبادا می گشایید.
آنگاه کند نفوذ دیگر عوامل تمام و ضمیر مسیر از بتواند شیطان چنانچه پس ١٢٩
فقط اگر اکنون ذهن. درون تا یعنی رساند خواهد روان اعماق و انتها تا را خود یکراست
چیزها این از یکی متوجه را خود نگاه هیچ گاه شما که… برساند نقطه آن به را شما بتواند
شمایید خود این بدهید. را اینجا به شیطان ورود اجازه ي که وقتی مگر کرد نخواهید
بعد و می گیرد. دست در را کنترل می شود وارد وقتی و می دهید. ورود اجازه ي او به که
این از استفاده به شروع وجدانیات. و ضمیر از استفاده به می کند شروع می کند؟ چه
بینایی، است؟ چیز چه منظور می کند. برون رسان این از بردن بهره به شروع می کند،
استدالل و منطق [حافظه]، خاطره وجدان، خیاالت، شنوایی، بویایی، المسه، چشایی،
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این تمام از استفاده و بردن بهره به شروع می شود ورود به موفق او همین که عواطف. و
است الزم اینجاست. که یکی این از فوق و باالتر می کند، کوچک متفاوِت کانال هاي
بپذیرید… را او خود] انتخاب [به باید که شمایید و کند پیدا شما ذهن به راهی ابتدا
بر نمی تواند نپذیرید را او وقتی تا اما کند ناکارتان سخت می تواند او کنید. گوش خوب

باشد. داشته دسترسی وجودتان به و داشته تسلطی شما
است.» طعم خوش میوه  این گفت:«می دانی و کرد حرکت حّوا سوي به شیطان ١٣٠
لحظه اي براي همین جا شد، اشتباه مرتکب اینجا او کرد. مکث لحظه اي براي حّوا

کرد. مکث
خدا است. زنده عیسی دارید. را کالم شما نکنید. مکث چیز هیچ خاطر محض ١٣١
محض نه نکنید، مکث چیز هیچ خاطر محض است. همین پیغام است. شفادهنده

دیگر. چیز هیچ محض نه استدالل ها،
ذهنش به پا یکراست شیطان موقع همان درست کرد. مکث دمی براي [حّوا] اما ١٣٢
خدا که چیزي فقط نکنید. را کار این درمی آید.» جور عقل با گفت:«خوب، گذاشت.

بپذیرید. را گفت
او به خدا که آنجا یعنی می کرد مکث استدالل قصد به ابراهیم اگر می شد چه ١٣٣
خودش و بود ساله پنج و شصت سارا وقتی شد، خواهد فرزندي صاحب سارا از که گفت
خدا کالم حقانیت به او ساله، نود سارا و شد ساله صد که زمانی و ساله؟ پنچ و هفتاد
او… می کنید؟ توجه انگاشت. فراخوانده وجود به را ناموجود امور آن او و داشت. اقرار

نکرد. استفاده هم امید از حتی او بود؟ هم امیدي مگر اصًال امید، حتی
شود. خوب حالم اینکه امید به شوم. روبراه اینکه امید به می گویید:«خوب، ١٣٤
را کار این امیدوارم باشم. مسیحی که امیدوارم کنم. دریافت را روح القدس امیدوارم

نیستید. آن خواهان شما صورت این در دهم.» انجام
خدا کالم به همچنان ناامیدي «در آمین. نینداخت. آن به نگاهی حتی ابراهیم ١٣٥
می آید. درون از یعنی قسمت این از ایمان است، امید از فراتر ایمان داشت.» ایمان

می آید. اینجا از ایمان
آن در جنگ جبهه ي که محلی از در، این از ذهن، راه از می شود؟ وارد چگونه ١٣٦

است. شده واقع
یافته آن مجال شیطان بامداد این در باري، می گیرید! جنگی آرایش شما اکنون ١٣٧
در او است. کرده جلوس دختر این قلب در او کند. جلوس قلب ها تکاتک در صاف تا
می گوید:«شاهد او است. کرده جلوس اطراف این در او است. کرده جلوس شما قلب

شنیدم.» پیش از را وصفش کردي. تالش قبًال که بودم
مرجع متن که مقدس کتاب برانید. بیرون را او تمام. و همین برانید. بیرون را او ١٣٨
ما او.» راندن «بیرون است. درست برانید.» بیرون را «او گفت؟ چه اینجا در ماست،

بوده ایم. تعلیم و تمرین تحت
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ما که می پرسم خود از است؟» شده چه را واعظان که:«ما می کنم فکر این به ١٣٩
یافته ایم. پرورش تعلیمی و تمرین نوع چه تحت

به مربوط گفته این می برد پیش را تمرینی روند یک بزرگ نبرد این براي خدا ١٤٠
تنگی زمان شده:«چنان گفته که جایی است، ١٢ باب دانیال همچنین و ٢٤ باب متی
روزگار زمانه همان در ما و نشده.» دیده زمین روي بر پیش تر آن نظیر که شد خواهد
برده محاق به را خدا کالم آن نظایر و تحصیالت فرهنگ، آن در که زمانه اي می گذرانیم.
کسی چه است. نبرد زمان اینک است. شده آن نظایر و استدالل ها و منطق وارد و است
شده صف به اینک او است! شدن شعله ور شرف در نبرد هللویا! خاست؟ خواهد پا به

هستیم. روبرو مخالفان از عظیمی خیل چه با سو آن در اینکه به بنگرید است.
که می گذارید و ایستاده اید گفت:«همین طور بود؟ خواهد داود شبیه کسی چه ١٤١
خواهم او مصاف به خودم کند؟ تحقیر را زنده خداي لشکریان نامختون فلسطینی این
و کرده قیام بتوانند که است زنانی و مردان طالب بامداد این در خدا آمین. رفت.»
کدام که نیست مهم آمین. داد.» خواهم ارجاع خودش کالم به را بگویند:«خداوند
چه و درآوردند سر کجا از یکی آن یا آن و این اینکه یا شد روبرو ناکامی با مورد
می ترسید حریف از اگر شائول ها، شما ندارد. ماجرا به ربطی هیچ موضوع این کردند.
می کند، پیشروي خدا لشکر ولی دارید. تعلق آن به که جایی به یعنی برگردید عقب به
نیازي را آنها فهیم. مردانی قدرتمند، مردانی ایمان، صاحب مردانی دالور، مردانی آمین؛
باشند. کانال و مجرا یک که است کافی ندارند. نیازي تحصیالت به نیست. هوشمندي به

می گیرد]. کار به [و برمی دارد را کوچک کانال هاي آن خدا
چطور ببینیم گفت:«بسیارخوب، کند، استدالل تا کرد مکث لحظه اي حّوا ١٤٢

اگر… مانند، درست بله، می شود.»
رسیده راه انتهاي به تقریبًا که گفته نوجوان دختر این به دکتر بی ترید صبح امروز ١٤٣
آقا آن نمی کنم. محکومش است. دکتر نظر این خوب، کرد.» نمی شود «کاري است،
توصیفی هر از فراتر است. فراگرفته را کودك بدن بیماري که می بیند او است. علم مرد

ندارد. آن توقف براي دارویی و است
هم مرگ مسلّم قدر بود. فراگرفته را خانم آن بدن هم سرطان آن که همان طور ١٤٤
حیات و قیامت عظیم، لشکر این در ما اعظم فرمانده  ي ولی کرده تسخیر را دختر این

هللویا! آید. غالب او بر نمی تواند چیز هیچ هللویا. است،
متفکر مغز است. شده متمرکز فرماندگانش در لشکر هوش تعبیري به لشکر مغز ١٤٥
مردانی آن پاتن! نظامی! آدم هاي آیزنهاور! است. درست رومل! هیتلر. نه بود رومل آلمان
داشت. می دادند، که دستوري چگونگی و جهت به بستگی چیز همه بودند، جبهه در که
اگر باشد. حسابی و درست ژنرال یک او اگر می کنید، پیروي خود فرمانده ي از شما
باشد. کرده ثابت را خودش اگر باشد، ستاره چهار ژنرال یک اگر باشد، حسابی و درست
هرچند بروید جبهه به کنید. حرکت او دنبال باشد رسانده اثبات به را خود حقانیت اگر

دهید. انجام را گفت که کاري باشد. آمده پیش اشتباهی نظرتان به است ممکن
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به [اشاره است ع-ي-س-ي نامش تلفظ که داریم ستاره پنج ژنرال یک ما هللویا! ١٤٦
ا- یعنی ستاره پنج او و تألیف.] دارد-گروه  حرف پنج که انگلیسی زبان در Jesus نام
او هللویا! است. نخورده شکست نبردي هیچ در او می دهد. قرار ما روي بر را ي-م-ا-ن
فرمانده ي او بزنید. کنار راه سر از را شیاطین است. یافته استیال قبر و جهنم مرگ، بر

نمی آید. هم چشم به دیگر شیطان شرایط این در است. اعظم
این در تکلیف تعیین آماده ي اینک هم شده شعله ور کنون تا که جنگی بزرگترین ١٤٧

هللویا! است. چنین یقینًا است. ایستگاه
سان چه به خدا که شاهدم و ایستاده که حالی در می اندیشم! موضوع این به ١٤٨
که آنجا می کند، باز و مکشوف را امور که می بینم و می رساند سرانجام به را کارها
می رسد نقطه این به کسی وقتی می شود! همان و شد.» خواهد چنان و می گوید:«چنین
نگاه سر پشت به دیگر من کیست؟» اعظم فرمانده ي که:«آن بگوید و بنگرد اینجا به که
فرمانده  ي سخن به دارد. موضعی چه بزرگ دکتر بهمان و فالن که ببینم تا نمی کنم
چیست؟ نجات هللویا! ماست.» نجات مأموریت فرمانده ي  «او می کنم. توجه اعظم

ماست.» رهایی و آزادسازي مأموریت اعظم فرمانده ي «او باد! جالل رهایی!
و می زنند برق زره پوش ها و سالح سرباز، هللویا! است. نزدیک حمله عظیم ساعت ١٤٩
را خود ایمان و شک خیمه، همین در امروز صبح می کشد! رخ به را خود رنگ ها جریان
خود خدمت محل در سربازان، دیگر. سوي در ایمان و سو یک در شک کرده اند، صف به
پسروي هرگز او است. هدایت مشغول صبح ستاره ي همان ما فرمانده ي هللویا! بمانید.
ندارد. عقب نشینی به نیازي او ندارد. عقب نشینی واژه ي با آشنایی  اي (ابداً) او نمی کند.

یقینًا. آمین.
میان است؛ جریان در اینجا اینک هم شده شعله ور کنون تا که پیکاري بزرگترین ١٥٠
بندگی، و آزادي میان آري، شک، و ایمان میان سالمتی، و بیماري میان مرگ، و زندگی
برق را زره پوش دهید! جال را خود نیزه هاي سربازان، اي است! جریان در نبرد آقا. بله،
می کند. مسح را لشکرش خدا آمین. است. سربازانش کردن آماده حال در خدا بیندازید.

پوالدین، کاله خودهاي به ممکن شکل بهترین به را خود سربازان آمریکا ١٥١
می کند. مجهز است، توانش در و داشته آنچه تمام و زرهی تانک هاي زره پوش ها،

تجهیزاتی نوع چه از ما هللویا! می پوشاند. خود لشکریان تن بر [رزم] لباس خدا ١٥٢
از است بُرنده تر خدا «کالم آمین! خدا! کالم از خدا، شمشیر روح از می کنیم؟ استفاده
حتی که است، روح و نفس جداکننده ي حتی «که ٤ باب عبرانیان َدم» دو شمشیر هر
خدا! کالم است.» قلب نّیت هاي و افکار ممّیز حتی که می کند، جدا را مغز و مفاصل

می کند. کسی تن بر رزم زره ي خدا که است روش این به او، کالم به باور
را خود زره حّوا و کند. مسلح آن به را خود تا بخشید حّوا به که است همان این ١٥٣
سر بر شما استدالل. و منطق روي به ذهنش گشودن با کرد؟ را کار این چطور شکافت.
جانب از کالم این شما… ندارد. استدالل پردازي به نیازي نمی کنید. استدالل خدا کالم
وجهی آن مورد در استدالل و چرا و چون ندارد. وجهی آن به تردید و شک خداست.
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براي این می شود. حل مسئله است. فیصله بخش نکته همین خداست. کالم این ندارد.
است. فیصله بخش همیشه

این تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه بیمار [خواهر می گویم؟ چه داري توجه عزیز، ١٥٤
است. گفته چنین خدا است. داده وعده را آن خدا خداست. کالم

باشی؟» داشته فرزندي است قرار که می دانی کجا گفتند:«از ابراهیم به ١٥٥

می شود. محسوب فیصله بخش همین گفت.» چنین «خدا
ماندي؟» بی نصیب آن داشتن از چرا پس «خوب،

چنین خدا یافت. خواهم را آن ولی می آورم دست به را آن زمانی چه «نمی دانم ١٥٦
فرامی خواند… او کرد.» نخواهد متوقف لحظه اي را او واقعیت این است. فرموده

بازنمی گردي؟» آمدي آن از که جایی و خانه ات به «چرا ١٥٧

خدا است. داده وعده «خدا آمین…؟… باشم.» غریب زائري دیار این در است «قرار ١٥٨
هللویا! کرد.» خواهد عطا فرستاده، آن به مرا که زمینی همین در درست را فرزند آن

همان داد، خواهد شفا را شما روح القدس حضور از آکنده جّو همین در درست خدا ١٥٩
کرد. خواهد عطا شما به را می خواهید آنچه خدا است. آورده آنجا به را شما که مکانی
بگشایید را ضمیر و حس ها  تن، و روان تنوره هاي آمین. باشید. داشته ایمان آن به تنها

آنجاست. نبرد میدان کنند. فتح را ذهن و شده وارد خدا سخنان بگذارید ابتدا و
را پروردگار جالل نزول بتوانم اگر کنم، حسش بتوانم اگر نگویید:«بسیارخوب، ١٦٠

عنوان. هیچ به ندارد، موضوع آن به ربطی هیچ جریان این خیر!» کنم! لمس و حس
می گیرد، شکل نبرد صفوف که آنجاست است. همان آوردگاه بگشایید. را ذهن ١٦١
هر بگویید:«من و بگشایید را آن شما. ذهن در یعنی مقدم خط در همان جا درست
می کنم. شک خود شک هاي به «اینک آمین. می کنم.» شک شک هایم به تردیدي…
یقینًا داد. خواهد رخ اتفاقی [سپس] آماده  ام.» من شیطان، می کنم. باور را خدا کالم

آقا. بله، داد. خواهد رخ
می فرستد. مردم براي را فرشتگان او می کند. مسح خود روح به را خادمانش خدا ١٦٢
همین جا دهید بگذارید-اجازه «فرشتگان». می گیرند؛ مضحکه به را سخن این مردم ولی
نگاهی عبرانیان به دقیقه یک براي بیایید برویم. موضوعی سراغ اتفاق به دقایقی، براي
هم با است، ١ باب عبرانیان منظورم دهید… اجازه و ٤ باب ،٤ باب عبرانیان بیندازیم.

کنیم. مرور را ١٤ آیه ي
که آنانی خدمت براي که… نیستند خدمتگزار روح هاي ایشان همگی آیا

می شوند؟ فرستاده شد، خواهند نجات وارث
من…؟ راست دست به بنشین گفت… هرگز فرشتگان از یک کدام به …

خدا… فرشتگان جمیع …
می فرستد. را فرشتگان خدا که می گوید روشنی به مقدس کتاب قسمت این در بله، ١٦٣
خدمتگزار روح هاي خدا! بر جالل خدمتگزار.» «روح هاي هستند؟ چه آنها شکر! را خدا
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خدمت و کالمش خادمی کار؟ چه براي پروردگار. محضر از کجا؟) (از شده فرستاده
جهت بلکه نمی کنند خادمی را فرقه اي گروه الهیاِت آنها آمین! آن. اساس بر کردن
تمام. و همین می کنند. عمل خدا کالم اساس بر کردن خدمت و کالم خدمتگزاري

می شوند.» فرستاده که خدمتگزار «روح هاي
نازل انبیا بر خداوند می گوید:«کالم مقدس کتاب هستند؟ چنین که بدانیم کجا از ١٦٤
از می کنند؛ را او کالم خادمی خدا، روح طریق از فرشته ها، این است؟ درست می شود.»
کالم و روح می پردازند. آن اساس بر کردن خدمت و کالم خدمت به روح القدس طریق
معجزاتی چنان می توانستند رو این از داشتند. را خدا کالم انبیا می شد، نازل انبیا بر
انسان در که بود روحی آن [کننده اش] بلکه نبود انسان [کار] این آورند. عمل به را
کل بود؟ کرده چه انسان آن خدا. کالم براي انسان؛ در مسیح روح یعنی داشت. قرار
انسان و بود. شده منصوب روح القدس با او و برگزیده را او خدا بود. پالوده را کانال ها
در ایلیا نمی زند. کاري به دست نمی دید رؤیا یک در را چیزي وقتی تا او نبود. کاره اي
که شود معلوم اینک خداوندا کردم. تو فرمان به را کارها این گفت:«همه ي کرمل کوه

باد! پروردگار بر جالل هستی.» خدا تو
نازل مکانی در کوبنده گونه اي به روح القدس وقتی که بوده ام آن شاهد بسیار ١٦٥
امروز صبح که کوچک گروه این کاش اي می گیرد! قرار مسح تحت مکان آن می شود،
هرگونه و دریابند را اندیشه و ذهنیت این می توانستند فقط دارند حضور مکان این در
لنگان برمی خیزند، مردگان-مردگان که شاهدید وقتی بزنند! کنار راه سر از را تردید
تردید همچنان می توانید چگونه شنوا، ناشنوایان و می شوند بینا کوران می خرامند،

باشید؟ داشته
گیج و سردرگم را علم جا همه است، دیوار روي تصویرش که خداوند فرشته ي ١٦٦
است چیزي [کالم] این آمین! می ماند. کالم راستی در اکیداً می کند؟ چه او است. کرده
می تواند چه این و می کند. چنین آري، می درانَد. را باشد ابلیس از هرچه و ابلیس که
که کالم گویندگان تا شده اند» فرستاده خدا حضور از که خدمتگزاري «روح هاي باشد؟
آن اعالم پی در که آیاتی طریق از را کالم خدا و نمایند. مسح را می مانند کالم همراه
همان ابد تا و امروز دیروز، که می سازد پدیدار را عیسی و می کند تأیید می شود، ظاهر

آنجاست. او و است.
مادي، علمی، جنبه هاي کلیه ي از خدا وقتی باشیم داشته تردید می توانیم چگونه ١٦٧

است. رسانده اثبات به اینجا در را آن اثباتی قابل جنبه ي هر از و روحانی
چیزي روي به را خویش ذهن ما ماست. اذهان در ماجرا] [اصل چیست؟ جریان ١٦٨
حالم فردا بسا چه شاید! نه. یا است شدنی آیا که نمی دانم می گوییم:«خوب، کرده، باز

ندارد. امر واقعیت به ربطی هیچ این شود.» بهتر
زنانه باروري سن او بگوید… سارا به می توانست ابراهیم گفتم، بارها که همان طور ١٦٩
روزهایش هشت و بیست و باروري زمانی بازه ي آن منظورم بود. گذاشته سر پشت را
مقطع آن از سال بیست یا پانزده احتماًال بود. ساله پنج و شصت او دارید، توجه است.
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حالت در تغییري می گفت:«عزیزم، او به روزي چند از هر ابراهیم شاید و می گذشت.
می کنی؟» حس

نمی کنم.» احساس تغییري کوچکترین «خیر،
پس می دهیم. ادامه ما حال هر در ندارد. امر واقعیت به ربطی هیچ جریان «این ١٧٠
از کنی، تجربه جوان خانم یک همچون را دیگري آغاز اگر که می دانیم را این اکنون
نگهداري براي مناسب بستري است قرار که می بریم پی زندگی خون آن وجود طریق
حالت در تفاوتی امروز آیا پس بود. خواهد روبراه چیز همه آنگاه باشد کار در بچه اي
آیا عزیزم، است. گذشته داد وعده من به خدا که روزي از ماه یک می کنی؟ حس

است؟» آمده وجود به حالت در تغییري
سالیان مانند شرایط هنوز نیست. کار در نشانه اي هیچ ذّره. یک حتی ابراهیم، «نه ١٧١

است.» نیامده وجود به تغییر هم ذّره اي است. اخیر
کرد.» خواهیم حاصل را آن ما صورت هر در باد! پروردگار بر «جالل

است، داده وعده  تو به خدا اگر ببین، در… که است این منظورت آیا «ابراهیم، ١٧٢
ما به نشانه اي و آیت یقینًا داد. خواهد ما به شکل این به نشانه اي خودش مطمئنًا

هللویا! بله! داد.» خواهد
چه داشت. آیت یک او است. درست می طلبند.» آیتی زناکار و ضعیف «فرقه ي ١٧٣

داشت. را آیت حکم همین خدا. کالم بود؟
در را حسی خواه بود، گفته چنین خدا کالم می دهد؟ شفا را کودك آن چگونه خدا ١٧٤
می دهد، رخ اتفاقی چه نیست مهم چه… نباشد. کار در حسی خواه و کنم تجربه وجودم

ماجراست. فیصله بخش این است. گفته چنین خدا که است این مهم
هستیم.» زمین آن رهسپار کنید، جمع را چیز همه و کاله ها و گفت:«شال ابراهیم ١٧٥

می روي؟» «کجا
رفتند. و کردند جمع کنیم!» حرکت می رویم. حال هر به «ولی آمین. «نمی دانم.» ١٧٦
داشت قرار رویش پیش که نگاه دارنده [عامل] آن خدا. راستین کالم است این هللویا!

داشت.» خواهیم را آن «ما خدا. کالم پروردگار، وعده ي بود؟ چه
زمره ي در یعنی هستند چنین آنها شو. خارج قومت اهالی میان از «ابراهیم، ١٧٧
جدا را خود شو. خارج انداخت. خواهند چاله همان به را تو آنها بی ایمانان. و شکاکان
ملموسات و حس ها آگاهی، ضمیر، در «هرآنچه چه؟ یعنی کن.» زندگی من براي و ساز
زندگی من همراه بیا، هستم. من که باشد یادت و کن باز را ذهنت کن. رها را داري خود

آمین. کن.»
پیش در به را دارند تعلق ابراهیم ذّریت به که کسانی تمام خدا بامداد این در ١٧٨
در عظیم پیکار جهان سراسر در اینک می کند. دعوت زندگی الگوي همان گرفتن
چشایی، بینایی، سازند؟ جدا چیز چه از را خود فرزندانش می خواهد خدا است. جریان
ذهن هاي که معنی این به چیز. همه عواطف؛ عقل، ضمیر، تخیالت، شنوایی؛ المسه،
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یک منش این بردارند. گام کالم با و دهند ورود اجازه ي کالم به و بگشایند را خود
است. واقعی سرباز

شمسی منظومه ي می ایستند. خود موضع سر الگو همین طبق هم ستارگان ١٧٩
همان در صبح ستاره ي بامداد هر همین طور. هم منطقه البروج است؛ نکرده تغییري
زمین آفرینش هنگام در که ترتیبی همان به دقیقًا می کند، طلوع خدمتش موضع
دّب ترتیب. همین به ستارگان همه ي می نشیند؛ خود جاي بر عصر ستاره ي می کرد.
می گیرد. قرار باشد باید که همان جایی دقیقًا فصل از مشخصی موعد سر درست اصغر
هللویا! نمی کند. حرکت هرگز و می ایستد خود موضع سر ثابت صورت به قطبی ستاره ي
در درست زیرا می چرخند قطبی ستاره ي آن دور به همگی آنها بقیه ي و مجموعه کل

است. شده واقع زمین مرکز
لشکریان بزرگ فرمانده ي یک مثل و می ایستد آنجا در او آمین. است. مسیح منظور ١٨٠

می کند. هدایت را خود
جنگ حال در بنی اسرائیل که آنگاه برافراشته، دستانی با کوه فراز بر موسی نظیر ١٨١
او بود. ایستاده برافراشته دست هاي با موسی می کرد. آزاد خود براي راهی داشت و بود
او دست هاي شدند مجبور کرد. غروب خورشید آنکه تا ایستاد برافراشته دست هاي با

بود. موسی این دارند. نگه باال را
باال مسیح دست هاي اینکه از اطمینان براي بود. مسیح از نمونه اي حکم در او ١٨٢
جالل خاکریزهاي از او و هللویا! کوبیدند. صلیب روي میخ با را دست ها آن می مانند،
راست دست در و پروردگار برابر در آغشته اش خون به جامگان با امروز و کرد صعود
اهمیت کرد. خواهد آزاد را خود راه سربازي، هر جنگ، حین است. حاضر اعلی حضرت
خواهد باز آزادي سوي به راهی خدا کالم با می دهد. رخ اتفاقی چه که نمی دهم

آمین. کرد.
کوبیدن از اگر بترسد؟ کوبیدن از اگر می شود چه است، تخم در که جوجه اي نظیر ١٨٣
کوچک، پرنده ي آن تخم، درون جوجه ي اگر می شود چه می  شود؟ چه بترسد تخم بر
او به که بشنود صدایی بیرون از اگر باشد؟ داشته هراس تخم پوسته ي به زدن ضربه از
خوِد ولی چطور؟ برسانی.» آسب خودت به است ممکن نکوب، پوسته این می گوید:«بر

کن.» ایجاد آن در حفره اي بزن! می گوید:«نوك او به پرنده وجود در طبیعت
خودت به است. آمده سر به معجزات بگویند:«دوران کهنه تشّکل هاي تمام بگذارید ١٨٤

آورد.» درخواهی تعصب از سر زد. خواهی آسیب
شیطان! شو «دور هللویا! بزن. نوك پوسته بر می توانی که شکلی محکم ترین به ١٨٥
اینجا دیگر نمی کشم. دراز اینجا «دیگر تمام. و همین می شوم.» خارج اینجا از دارم
دارم بامداد این در نیست. جایم شیطان به متعلق کهنه ي زمین این دیگر نمی نشینم.

هللویا! آمین. عقابم.» یک من آمین. می کنم. باز خود خروج براي راهی
پوسته بر می ماند، لنگري اهرمی چکش به که گردنی آن با کوچک، عقاب این ١٨٦
آنچه کوبید. آن بر صاف بود، سخت اندازه چه پوسته اینکه به بی توجه می زند. نوك
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براي چیز همه بجنباند. را بال هایش اندکی می تواند او که است این می بینید ابتدا در
بود. روبراه او

می کنید؟ را کار این چگونه است. درست بگشایید. را خود خروج راه نوك زنان ١٨٧
چنین خداوند می فرماید. چنین خداوند می فرماید. چنین «خداوند با را [پوسته] آن
«خداوند کرد. خواهید تازه هواي استشمام به شروع انتها در کنید. منفجر می فرماید.»
«خداوند برسانید. بیرونی فضاي به را خود سر شدید موفق حاال می فرماید.» چنین

می آیید. بیرون دارید کنید، وارد فشار سخت حاال می فرماید.» چنین
که همین جاست باشکوه! چه است. آزاد او آمین. بازنمی گردد. پوسته به دیگر او ١٨٨
و آگاهی ها و وجدانیات حس ها، آن تمام میان از راهی و می کند تثبیت را جایش کالم
به و می گشاید را خود ذهن و شود مستقر اینجا در تا می کند باز دست این از مواردي
دوباره بتواند که نیست چیزي دیگر فرما! ترحم خدایا، می دهد. ورود اجازه ي حقیقت
است. خارج پوسته از باشد کرده آزاد پسر آنکه هر آزادید. شما بکشد. بند به را آن
کار نمی تواند هرگز شریر بازگرداند. خوانده، عقب به را شما نمی تواند هرگز شما فرقه ي

بکشد. نعره یا کند فشفش می تواند موقع آن دهد. انجام شما با رابطه در بیشتري
سرباز باشکوه، چه هستید. دویدن حال در باال سرعت با و شاهراه در شما ولی ١٨٩
ایمان، با عقاب ها شما همگی و [می خرامد.] اعظم پادشاه شاهراه در صلیب شده ي مسح
به اعظم پادشاه شاهراه در و می کنید اعالم کرده، آشکار را جهان نور آن یعنی عیسی

آقا! بله، یقینًا. می دوید. باال سوي
خادم تا می شوند فرستاده پروردگار محضر از که خدمتگزارند» «روح هاي اینها ١٩٠
روح هاي خدا. کالم بلکه الهیات گونه اي نه باشند؛ او کالم خادم چیز؟) (چه تا باشند،
ارائه کالم بر اضافه چیزي خدمتی در اگر که بسپارید خاطر به را این آري! خدمتگزار!
است.» شده تأیید و پایدار آسمان ها در همیشه «کالمت زیرا نیست. خدا جانب از شود
که فرستاد نخواهد را روحی هرگز خدا است. خود کالم نگهدار آسمان در همواره خدا

کند. ارائه کالم بر اضافه خدمتی
دکتراي یا دي.دي.دي مدرك یک که بود نخواهد روحی فرستنده ي هرگز ١٩١
آن نظایر و است چرخانده پشت به را یقه اش و دارد اُبهت پُر پی.اچ.دي تخصصی
را این همگی است. شده سپري معجزات دوران که البته صد می گوید:«بسیارخوب، و

آمین. خداست. کالم برخالف نیست. خدا جانب از این خیر. خیر، می دانیم.»

آمین. است. کالم روح رساندن آنها خدمت که می فرستد را اشخاصی او ١٩٢

آنها از فعًال ولی کنم مطرح را دیگر مطلب پنج یا چهار حدود داشتم نظر در ١٩٣
بسیارخوب. کرد. خواهم مطرح آینده یکشنبه ي می گذرم،

دارند. مسح هم او دیوهاي و شیطان
سبب و نمایند ارائه و آورده را کالم تا شده اند مسح فرشته ها و روح ها این اگر ١٩٤
تا که بگویید خود دیده هاي حسب بر می توانید آیا حال گردند، کالم به شما ایمان
[جماعت شود؟ خدا کالم منکر خدا، راستین نبی یک نبی، یک که شنیده اید کجا کنون
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کرده، َعلَم قد انبیا روزگار تشّکل هاي وقتی آقا. خیر، تألیف.] می گویند:«خیر.»-گروه
تنهایی به و کرد پایداري نبی آن داد؟ رخ اتفاقی چه می کند.» اشتباه او گفتند:«اکنون

است.» گفت:«حقیقت و ایستاد
مالحظه یمله، پسر کم اهمیت، مقدس غلتنده ي یک بنگرید، روزگارش در میکایا به ١٩٥
به همگی بودند ایستاده آنجا شده، مسح علی االصول شده، مسح نبی چهارصد می کنید.
دانشورانی بودند، معتبر و عالی مدارك صاحب داشتند، ثبات بودند، شده تغذیه خوبی
همراهت خداوند برود. می تواند ما شناس وظیفه گفتند:«پادشاه بودند. باال تحصیالت با
این بگیر. را آن و برو پس است. بخشیده ما به را آن یوشع ماست. به متعلق آنجا باشد.

یوش…» گفت:«خوب، چه…» کن. فتح را آن و برو دارد. حقیقت کامًال موضوع
بسیارخوب، نمی شود؟» پیدا دیگري شخص جایی گفت:«آیا یهوشافاط می دانید، ١٩٦
گفت:«جایی نکنند؟ باور را نفر چهارصد حرف چرا داشتند. اختیار در را نفر چهارصد آنها

هست.» هم دیگر نفر یک
بله! متنفرم.» او از ولی هست هم دیگر یکی داریم. را یکی خوب گفت:«من-من… ١٩٧

می کنید؟ مالحظه
ببینم.» را او و باشم شخص این حرف شنونده ي دارم دوست «همان-همان، ١٩٨

گفت.» خواهد چه ببینیم بیاورید. را گفت:«او
تنظیم درست را موعظه ات امروز صبح کن. گوش گفتند:«اکنون او به و رفته پس ١٩٩
فالن خادمیِن مجمع اعضاي تمام براي داري… کنی. موعظه پادشاه براي باید چون کن
خادمین. مجمع کل براي داري، توجه می کنی، موعظه فلسطین منطقه ي بهماِن و
و می کنی باور را همان می گویی. را همان بسپار. خاطر به را گفتند آنها آنچه پس

کوچک… آن می پذیري.»
کهنه استدالل هاي آن از را خود مرد این بود. افتاده نامناسب شخص گیر میکایا-او ٢٠٠

را. ضمیرش یعنی کنید توجه بود، کرده تمیز و پالوده را تنوره ها او بود. کرده دور
تصّور کنی، تکرار را حرف همان اگر کرد؟ خواهند چه آنها می دانی خوب «و ٢٠١
کرد. خواهند را کار این احتماًال کنند. منصوب ناحیه کشیش عنوان به را تو که می کنم
کرد.» خواهند اینجا محلی ناحیه ي کل ناظر را تو کنی موافقت اعالم آنها با چنانچه

نمی گوید. سخن چنین خدا راستین مرد یک
است. مصفا و پاك چیزش همه و ضمیر و شده پاکسازي میکایا تنوره هاي ولی ٢٠٢
روح هاي کرد. خواهد باور را خدا کالم تنها و است. شده گشوده خدا کالم روي به ذهنش

است. خدمتگزار روح یک این دارند. ویژگی هایی چنین خدمتگزار
را بگوید خدا هرآنچه می گویم تو به اما بگویم. باید چه گفت:«نمی دانم ٢٠٣

گفت.» بازخواهم
دید. رؤیا یک او ماندند. منتظر شب آن و
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نظر از را نگاشته ها که همان طور بعد روز صبح میکایا که کنم تصّور می توانم ٢٠٤
کار جاي یک بله، رؤیا… آن آیا می اندازیم. نگاهی هم با می گفت:«اکنون می گذراند،
چه [نگاشته] آن بسیارخوب، گفتند. آنها تمام که است چیزي خالف چون می لنگد
نبی او که می دانیم چون گفته، چه اینجا نبی ایلیا که می بینیم اتفاق به می گوید؟
ایزابل، اي می گوید؟ چه و آري. بود. شده نازل ایلیا بر خداوند کالم چه… ببینیم بود.
شخص خاطر به شد. خواهد سگ ها طعمه ي ایزابل لیسید. خواهند را تو خون سگان
وقتی گفت… او آنگاه نابوت.» به موسوم درستکاري شخص اخاب… به موسوم درستکاري
همخوانی خدا کالم با سراسر و واضح شکلی به رؤیایش دید که هنگامی و دید را آن

می شد. مواجه می آمد سویش به آنچه با باید که بود اخاب این دیگر پس دارد
آن دارید، توجه دیدم…» را اسرائیل من ولی گفت:«برآي. و آمد پیش مستقیم ٢٠٥
که می دانست بود. خداوند کالم زیرا نداشت رؤیایش بازگفتن از شرمی دیگر موقع
ذهنش و قلب او چگونه؟ کند. حساب آن روي و پذیرفته را آن کامل طور به می تواند
بنابراین بود گشته مکشوف او بر متقابًال خدا کالم و بود گشوده خدا کالم روي به را

خداست. کالم آن که می دانست کامًال
هم تو هستید. باشید! می توانید باشم!» میکایا می توانستم می گویید:«کاش حال ٢٠٦
یک شما می دهد.] قرار مخاطب را بیمار خواهر دوباره برانهام [برادر عزیز همچنین
بامداد این در کنید. باز را خود ذهن بکنید؟ می توانید کار چه هستید. نبی میکایاي
را خود ذهن می کنید؟ مالحظه را. خداوند کالم کنم؟ بازگو برایتان را چیز چه می کوشم
می تواند چه این خوب، بیابم.» شفا می توانم که دارم ایمان اکنون بگویید:«هم و گشوده

خداست. کالم که البته است؟ خداوند کالم آیا باشد؟
نمی توانید است. سرآمده به معجزات می گوید:«دوران اینجاست که آقایی این و ٢٠٧
نخست جایگاه در را خدا کنید. فراموش را حرف این شما…» و بکنید. را کار این

دهید. قرار
رسید. انجام به شکل همان به و کرد بازگو را آن او می رسد خداوند کالم که جایی ٢٠٨

خادمان شیطان پس داشت. را مسح شدگان سایر شیطان کرد؟ چه شیطان بله، ٢٠٩
با را آنها او می کند. مسح را خود خادمان او یقینًا. بله، یقینًا. می کند. مسح را خود
و ناباوري با را بشر نوع دیوهایش و شیطان بی ایمانی. و ناباوري با می کند؟ مسح چه

می کنند. مسح خدا کالم به نسبت بی ایمانی
٤:٣ پیدایش به نگاهی باشید داشته مطلب این بر تأییدي می خواهید اگر حال ٢١٠
این آیا ببینیم تا کنیم گوش دقیقه یک براي فقط و بخوانیم را آن دهید اجازه بیندازید.
هرگز او داد. انجام که بود کاري نخستین این خیر. یا هست او نخست تاکتیک روش
ببینید فقط بله، می گیرد. کار به را آن همیشه نمی کشد. دست خود تاکتیک این از
حّوا تا کرد کاري فقط او نمی کند. مخالفت کالم با او پس نه. یا است همان این آیا که
به را آن گونه اي به اینکه یعنی می دانید شود، سوءبرداشت دچار کالم به نسبت اندکی
نکرد. مطرح را کالم کلیت درآورد، برسد نظر به می خواست دلش که شمایلی و شکل
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در آیا که ببینیم بیاییم است. نظر مّد ٤:٣ پیدایش قسمت این در پیدایش، کتاب حال
بسیارخوب. خیر. یا است آمده همان نیز قسمت آن

مُرد.» نخواهید گفت:«هرآینه زن به مار
باوریم این بر «ما کرد؟ نقل را آن شکل چه به می بینید ُمرد.» نخواهید «هرآینه ٢١١
مردم اینکه به نداریم، اعتقاد چیزي چنین به ما است. شده سپري معجزات روزگار که
هیچ دیگر گرفتی تعمید همین که می کنند. دریافت را روح القدس پنطیکاست همانند
دکتر اگر «خوب می بینید؟ را تاکتیکش می کنید؟ مشاهده را شیطان آیا ندارد.» فرقی

دانست.» فیصله بخش و کالم ختم باید را همین شوي، خوب نمی توانی که گفت تو به
در دکتر نیست. سخنش نکردن باور یا پزشک کردن بی اعتبار بحث اصًال اکنون ٢١٢
نجات براي را بود توانش در که کاري هر دکتر می کند. فعالیت علم محدوده ي و خط
دیگري کار چه نمی دانست دکتر چون نبود ممکن او نجات ولی داد انجام بیمار جان
صادقی انسان او است. رسیده ذکاوتش از ناشی کارایی پایان نقطه ي به او بکند. می تواند
است بهتر می رسید که خط پایان به است سودمند دانش درخت هرچند حال، است.
در تمام. و همین آمین. روید. پیش ترتیب همین به و جویید تقّرب زندگی درخت به

آري. شد. خواهد انجام کاري که است مرحله آن
توجه ٢ و ١ آیات به حال گفت؟ چه آنجا او چیست؟ شیطان تاکتیک اکنون پس ٢١٣

می خوانم. را ٣ تا ١ آیات شما اجازه ي با اکنون کنید.
و بود. هشیارتر بود ساخته خدا خداوند که صحرا حیوانات همه ي از مار و
نخورید؟ باغ درختان همه ي از که… است گفته ً حقیقتا خدا آیا گفت: زن به

می کند. تحریف را کالم چگونه و می شود رذل چقدر که کنید گوش او به اما و ٢١٤
پس می کنید؟ مالحظه شود. حّوا ذهن وارد کند؟ چه دارد سعی او او… می کنید؟ توجه

شد. همکالم حّوا با بود، شده محکم آنجا در کالم آنکه از
کالم می کنید؟ مالحظه کند. تحکیم شما بر چیزي دهید اجازه  شیطان به مبادا ٢١٥
حال بکنید. را کار همین دارید؟ توجه دارید. نگاه کرده، تحکیم خود قلب در را خدا

کنید. دقت خوب میکایاها شما
لکن… می خوریم باغ درختان میوه ي از گفت: مار به زن …

است، باغ وسط) در کنید، (توجه وسط در که درختی میوه ي از لکن
بمیرید. مبادا مکنید لمس را آن و مخورید آن از گفت خدا…

می کند. نقل را آن مار به پاسخ در حّوا و است. کالم این می بینید چنانکه اکنون ٢١٦
کنید. دقت خوب حال

مُرد. نخواهید هرآینه گفت: زن به مار
است؟ کاري چه انجام صدد در او دارید؟ دقت می کنید؟ مشاهده را او تاکتیک آیا ٢١٧
یعنی داشت حضور محل آن در که گرانقدر زن آن نخست، انسان آن تا دارد سعی او
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می کوشد که است کاري همان دقیقًا این کند. مسح بی ایمانی و ناباوري با را خدا دختر
وادارد. آن به را زن

برانهام [برادر وادارد. آن به را تو می کوشد که است کاري همان این عزیز، اي ٢١٨
که است کاري همان این تألیف.] می دهد-گروه قرار مخاطب را بیمار خواهر آن دوباره
که کاري تنها شما. کردن مسح یعنی وادارد آن به را حضار شما از یک هر دارد سعی
می توانید باشید مایل چنانچه حال می باشید. اختیار صاحب شما دهید… انجام باید شما
توقف سپردن گوش براي لحظه آن در حّوا اگر بیندازید. بیرونش ولی بپذیرید. را آن

نکنید. مکث و نایستید نکنید. توقف دنیا در چیز هیچ خاطر محض بود! نکرده
بگذار. ُمرده طفل روي را آن و بردار را من گفت:«عصاي جیحزي به ایلیا زمانی ٢١٩
کند متوقف را تو تا شود آن بر کسی اگر مده. را جوابش گوید سخن تو به شخصی اگر

بده.» ادامه راهت به فقط
را تو تا و برو و گفت:«بران و کرده صدا را خود خادم وقتی بانو آن کنید، توجه ٢٢٠

تمام. و همین منما.» توقف نگویم
از می گویید:«دیگر آمین. دهید. ادامه حرکت به و بروید دارید، را پیغام وقتی ٢٢١
به و بروید پیش فقط می شوم.» ضعیف دارم نه، ناتوانم. برداشتن گام و دوباره حرکت
راه گشودن به فقط و بگذارید کناري به را چیز هر نکنید. توقف دهید. ادامه حرکت
مسیر کردن باز به پس دارید اختیار در را اعظم شمشیر آن شما برادر، دهید. ادامه

دهید. ادامه
در مقابل سمت آن کنم. موعظه بود قرار و رفتم فوتبال استادیوم یک به بار یک ٢٢٢
در سگ بزرگی نه می کرد:«مهم توجه جلب شرح این به نوشته اي کردم. توقف ورودي
همین می شود نبرد در پیروزي سبب آنچه است.» سگ در مبارزه بزرگی که مبارزه

می کنید؟ مالحظه است.
حقیقت این علیه که بزرگ کلیساهاي آن تمام به کن. نگاه می گویید:«خوب، ٢٢٣

کن.» نگاه هستند،
در مبارزه بزرگی می  آید حساب به آنچه نمی دهم. اهمیت آنها ابعاد و بزرگی به ٢٢٤
برگردید خود بیغوله ي به هستید ترسو آدمی اگر است. فرد درون ایمان مهم است. سگ
و بمان آنجا هستی، سرباز یک اگر برادر، ولی شده. آماده برایتان آغوشی که همان جا

بجنگیم. بیایید هستند. میدان میانه ي در باطل و حق است. جریان در پیکاري بایست.
اینجا به که گفت من به گفت:«خداوند و رفت شهري به که کارترایت پیتر مانند ٢٢٥
را آن و می شود واردش کرده، اجاره را انباري او باشیم.» بیداري یک شاهد تا بیایم

می کند. تمیز
شخص گفتند:«این آنها از برخی درهاي… آمد. کمر بر تفنگی با شهر زورگوي و ٢٢٦

می کند؟» کار چه پایین آن
کند.» برگزار جلسه اي    است قرار که گفته است. واعظ یک گفت:«او ٢٢٧
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اینجا از و کرده پرت خیابان به را او و بروم پایین باید گمانم به گفت:«بسیارخوب، ٢٢٨
شود.» برگزار جلسه اي ما محل اطراف نمی خواهیم ما تمام. کنم. بیرونش

می شود. وارد در از محکم و قرص صدا و سر پر گام هایی با و می رود آنجا به بنابراین ٢٢٩
می دانید، می شست. را دیوارها و پنجره ها داشت و بود پوشیده را کتش کارترایت پیتر

بود. اندام ظریف  کمابیش آدم هاي آن از
کاري می خندیدند. او به می خورد دست هایش با را جوجه کهنه کار واعظ این چون ٢٣٠

می دانید. است، مرسوم امروزه که
آمد، جلو زورگو آن بود. تعمیرات و پنجره ها شستشوي مشغول او ترتیب این به ٢٣١

می کنی؟» کار گفت:«چه بود آویزان بغلش از تفنگی که حالی در و کرد باز را خود کت
او داد. ادامه پنجره شستشوي به و هستم.» پنجره ها شستن داد:«مشغول پاسخ او ٢٣٢
شستن مشغول او کند. برگزار بیداري جلسات که بود گفته او به خدا داشت. هدف یک

بود. پنجره ها
شود.» برگزار بیداري جلسات اینجا گفت:«نمی خواهیم آقا آن

کنم.» برگزار جلسه بیداري براي که گفت من به خداوند داد:«ولی پاسخ واعظ ٢٣٣
می کنید؟ مالحظه می بینید؟ داد. ادامه خود کار به سپس می کنید؟ مالحظه

که هستم گفت:«من بفهمی.» را چیز یک است الزم گفت:«بسیارخوب، آقا آن ٢٣٤
می کنم.» اداره را آن حوالی و شهر این

داد. ادامه شیشه ها شستشوي به باز و می کنی؟» اداره پرسید:«تو او ٢٣٥

بزنی.» را من اول باید باشی داشته بیداري جلسه اینکه گفت:«براي آقا آن ٢٣٦

است.» همین من بعدي کار پس خوب، گفت:«بزنم؟ او
نقش را او گرفت، را آقا آن یقه کرد، حرکت سو آن به درآورد. را خود کت سپس ٢٣٧
بر خداوندا، کنم. مبارزه باید شوم مسلط بخواهم گفت:«اگر پرید. رویش و کرد زمین

داد. نشان او به شستی ضربه چنین این و بیفزا.» شهامتم
است؟» پرسید:«کافی ات و

کلیسا در شب همان شخص آن داد. دست او با و شد بلند گفت:«بله.» آقا آن ٢٣٨
کرد. پیدا نجات

و شک هر میان از را راهتان و بردارید را خدا کالم دارید؟ توجه است. خودش ٢٣٩
باید که است بعدي کار این تمام. و همین یقینًا می شوید؟ متوجه کنید. باز تردیدي
که است این من بعدي کار است. درست برسانیم. انجام به را آن بیایید و دهیم انجام
شر از که است این من بعدي کار کنم. قمع و قلع را آنها و شوم دور تردید هایم از
کار است.» بد حالت بگویند:«بله، من به حس هایم اگر شوم. خالص سردرگمی هایم

است. درست برانم. خود از و درانده را آن که است این بعدي
چنین وجدانم برانهام برادر می دانی، می گویند… چنین آنها شما… می گویید:«بله، ٢٤٠
از نیست قرار کنید. دور خود از و درانده هم را این باید شما خوب، من…» که می گوید
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یکراست و درآورید را خود کت برسانید. انجام به را خود بعدي کار فقط بروید. دورتر آن
آمین. شد.» خواهم پیروز هدف:«من یک با دهید. ادامه حرکت به فقط بروید. سراغش

آمین. شد.» خواهم پیروز نمی خورم. «شکست
نخستین چیست؟ نخستش تاکتیک می کنید؟ مالحظه می کند. مسح شیطان ٢٤١
به تا کرد مکث لحظه اي براي حّوا ذهن. کجاست؟ است، آن به ورود صدد در که جایی

نیستی؟» «موافق دهد. گوش سخنانش
بینواي مردان و شدند خطا دچار بسیاري بینواي زنان که است نقطه همین در ٢٤٢
کرد. مکث لحظه اي براي فقط کرد توقف لحظه اي براي بله، اشتباه. مرتکب پرشماري

داشت. موضوع همین در ریشه بروزشان که بودم طالقی پرونده هاي شاهد بسیار چه
زد، گرگی سوت تحسین نشانه ي به آقا آن حضورتان، به عرضم برانهام، «برادر ٢٤٣

است. خودش بله-بله. نداشتم.» قصدي انصافًا کردم. توقف هم من می دانید،
چشم ها زیباترین صاحب او-او بودم. نشسته خانم آن نزدیکی در میزي «پشت ٢٤٤

است. همین می کنید؟ مالحظه بله-بله. می کنید؟ توجه بود!»
شوم خوب نمی توانم که گفت من به «دکتر می کند. را کار همین هم شیطان ٢٤٥
خود به روزگار که جنگی بزرگترین ماجراست، همان است خودش من…» بنابراین

است. دیده
روح القدس که می کردند ادعا بهمانی و فالنی که دیدم می گویند… من به آنها «اما ٢٤٦
را آن حقیقتًا که آنها حکایت پس بود. کهنه کار ریاکار یک به شما چشم بله، دارند.» را
را شما توجه و نگاه تا می کند طعمه گذاري ابلیس آري. بله-بله. چیست؟ بودند، یافته
نخواهد نشان شما به را راستین کبوتر هرگز ولی کند منحرف پیر کالغ یک سوي به
دور شما دیدگان از را آن داد، نخواهد نشان شما به را آن است. درست بله-بله. داد.

کرد. خواهد
در که «او او… است بزرگ ولی است. جنگجو یک هم او که باشد یادتان پس ٢٤٧
آن به بچسبید، خدا کالم به محکم پس است.» جهان در آنکه از است بزرگتر شماست
کن. پاسداري خود دژ از برادر، هستید. لشکر این سرداران که شما باشید، داشته ایمان

بچسبید. می شود، محسوب شما خدمت موضع که آنجا به است، درست
نشسته اینجا اکنون خانم آن شاید بودند. آورده من پیش را دخترکی اینجا بار یک ٢٤٨
بودم. شریر روح یک اخراج شاهد که بود نخستی موارد از است. سندرز نلی نامش باشد.
بلوك سه حدوداً کنم؛ مشخص را مکانش بتوانم اگر اکنون می کردیم زندگی که آنجا
در حوالی این در و اینجا و بودم شده واعظ تازه بود. آرامگاه طرف آن اینجا، از باالتر

بودم. موعظه مشغول خیمه یک در واقع جلسه اي
اینجا از پایین تر دبیرستانی به او بود. رقاصه ها بهترین از یکی جوان دختر این ٢٤٩
می شناسید را هورن لی هستید شهر این ساکن که شما از بسیاري هورن… لی و می رفت
رقصنده هاي بهترین هورن لی و او آنها… بنابراین است. بیلیارد سالن مدیر که می دانید و
نلی یعنی نبودند مذهبی اصول دربند آنها البته است. کاتولیک هورن لی بودند. کشور
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بلک چون معروفی رقص هاي و بودند. بزرگ رقصنده هاي از دو هر حساب این با بقیه. و
بهترین هاي از آنها دوي هر و می کردند. اجرا را چیزهایی چنین و جیترباگز و باتام

بودند. کشور
نلی آمد. باال و شد جلسه وارد می خورد، تلوتلو که حالی در شب یک یا روز یک ٢٥٠
بلند را سرش افتاد. مذبح پاي آنجا ببارد. قلبش بر برکت افتاد. مذبح پاي همان جا بینوا،
می شناخت. را من گفت:«بیلی…» شد. سرازیر گونه هایش روي اشک و کرد گریه کرد.

کنم.» پیدا نجات می خواهد دلم خیلی گفت:«بیلی،
داده نجات را تو پیش از عیسی دختر، کنی. پیدا نجات می توانی تو گفتم:«نلی، ٢٥١

بپذیري.» کالمش مبناي بر را آن باید اکنون است.
گوش دنیوي مسائل به هرگز دیگر که گفت خدا به کرد. دعا کرد، گریه ماند. آنجا ٢٥٢
و برخاست آنجا از فراگرفت. را جانش شیرین و دلپذیر آرامشی یکباره به کرد. نخواهد

پرداخت. خدا ستایش و تجلیل به رسا صداي با
اسپرینگ خیابان از داشت شب یک آن، از پس ماه هشت یا شش حدود ٢٥٣

می کرد. عبور
هجده حدوداً یعنی بود نوجوانی سنین در بود، جوان دختر یک تنها او بله، ٢٥٤
کرده فوت که همان بود خانمم اسم این گفت:«هوپ…» و آمد پیشم داشت. سال
آنها گفت:«می دانی باشم.» آیرن یا هوپ شبیه هم من داشتم گفت:«دوست است.
گفت:«ظاهرم می کند.» حک رویتان عالمت یک گفت:«دنیا نرفتند.» دنیا سراغ هرگز
ولی کرده ام ترك را اینها تمام و آرایش گفت:«اکنون است.» ناموزون و زمخت
زمخت گفت:«ظاهرم همین طور.» هم چهره ام ریخت حتی است. زمخت خیلی ظاهرم
را کارها این هرگز گفت:«کاش است.» لطیف و معصوم آنها ظاهر گفت:«چقدر است.»

بودم.» نکرده
ایمان آن به و برو می کند. پاك را گناهی هر مسیح عیسی خون جان، گفتم:«نلی ٢٥٥

باش.» داشته
دوستان از که سال هاست می شناسید را بلدسو وین اینجا حضار شما از بسیاري ٢٥٦
در روزي آمد. اینجا به ادوارد برادرم همراه او بود. مشروب خوار او است. من صمیمی
اینجا به را او می کردند. دستگیرش پلیس ها چون آوردم را او و بود کرده مست خیابان
پدرم و مادر پیش باال آن بودم نکرده ازدواج هنوز که زمانی و بودم واعظ یک من آوردم.
می خوابیدم. کاناپه یک روي من خواباندم. تخت روي و گرفتم را او می کردم. زندگی
و داشتیم اتاق چهار می شدیم. نفري ده بودند، آنجا برانهام ها از بزرگی جمع می دانید
که داشتم قدیمی بازشوي کاناپه ي یک من باشیم. جور و جمع اندکی بودیم مجبور
گذاشتم. خودم کنار تخت روي را وین و کشیدم شکل این به را آن می خوابیدم… رویش

بخوابانم. و بیاورم خانه به برداشته، را او شدم مجبور من و بود مست
خجالت خودت از وضع و سر این با گفتم:«وین، بودم. کشیده دراز آنجا ٢٥٧

نمی کشی؟»
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نکن.» صحبت لحن این با من با گفت:«بیلی، ٢٥٨

تو به خدا کرد. خواهم دعا برایت گفتم:«وین، و آورده جلو را خود دست آنگاه
می گذشت. خودم نجات زمان از سال یک حدود گمانم به دهد.» برکت

در بر تمام شدت با کسی زدند را بیرون در و آمد تاکسی یک ناگهان بعد و ٢٥٩
تألیف.] می کوبد-گروه تریبون روي بر برانهام [برادر بیل! برادر بیل! «برادر می کوبید.

سمت به سرعت با است.» مرگ آستانه ي در کسی حتمًا من، کردم:«خداي فکر ٢٦٠
و انداختم شلوارم دور شکل این به را آن برداشتم، را خود قدیمی وسیله ي رفتم. در

دویدم. در سمت به کشیدم. وین روي پتویی
ایستاده در جلوي جوان دختر این و کردم باز را در بود. زن یک صداي نظر به ٢٦١

شوم؟» وارد گفت:«می توانم  بود.
کردم. روشن را چراغ تو.» گفتم:«بیا

از است! تمام کارم بیل، گفت:«برادر می کرد. گریه داشت همین طور او حال ٢٦٢
رفتم!» بین

شده اي؟» قلبی حمله ي دچار چیست؟ جریان گفتم:«نلی، ٢٦٣

بیل، گفت:«برادر می شدم.» رد اسپرینگ از داشتم بیل، گفت:«برادر گفت:«نه.» ٢٦٤
نداشتم.» بدي قصد نداشتم. بدي قصد هیچ انصافًا بیل، برادر انصافًا!

نمی دانستم کنم؟» کار چه او با کردم:«حاال فکر خود با چیست؟» گفتم:«موضوع ٢٦٥
من… و بودم. جوان مرد یک فقط من کنم. چه

شده ام.» تکه تکه  کامًال من کامًال، من کامًال، گفت:«من بیل» گفت:«برادر ٢٦٦

کن.» تعریف برایم کامل را جریان خواهر. باش آرام گفتم:«بسیارخوب،
افتاد…» هال ردمن سالن به چشمم و می شدم رد خیابان گفت:«از گفت:«خوب» ٢٦٧
وسیله گفت:«تعدادي می کردند. اجرا خاص رقص هاي آنجا در شنبه روزهاي قبًال
را موسیقی گفت:«صداي بدوزم.» لباس آنها با رسیدم خانه به وقتی تا بود همراهم
جذاب داشت گفت:«مراسم کردم.» توقف لحظه یک فقط گفت:«می دانی، شنیدم.»

داشت.» نخواهد اِشکالی بایستم همین جا اگر گفتم خود به آنگاه می شد.
کرد. گوش فقط کرد. توقف لحظه اي براي و شد اشتباه مرتکب همان جا او ٢٦٨

دوست را تو حال هر به که می دانی گفت:«خداوندا، کنم.» فکر بگذار گفت:«خوب، ٢٦٩
همراه که زمانی می توانم ولی دارم. دوست را تو که می دانی داد:«خداوندا، ادامه دارم.»
گذشته در که می آید گفت:«یادم بیاورم.» یاد به را می شدیم جام ها آن تمام برنده لی

نمی کند.» اکنون اما می کرد. جذبم قدیمی موسیقی آن
همان از و همان جا اما نمی کند. جذبتان که می کنید فکر شما واي-واي! واي-واي، ٢٧٠
شیطان که است خوبی همان به درست موقعیت این است. انداخته دام به را شما موقع

می کنید؟ دقت همان جا. درست می خواهد،
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را او شما اغلب که می زنم حدس خوب می شناسد؟ را سندرز نلی نفر چند ٢٧١
آنها… آنها، بنابراین قطعًا. بله. می شناسید.

بروم،» باال آنجاست که پله ها آن از اگر گفت:«شاید چه؟» می دانید گفت:«خوب، ٢٧٢
دهم.» شهادت آنها از برخی براي بتوانم گفت:«شاید

بیرون محدوده آن از هستید. شریر زمین در درست شما می کنید توجه واي! ٢٧٣
کنید.» احتراز آن مظاهر و بدي نوع هر «از بمانید.

ایستاد. آنجا دقیقه اي چند رسید که پله باالترین به و رفت باال پله ها از دختر آن اما ٢٧٤
بود. رقص پیست روي پسر یک با نخست لحظات همان در و

از همیشه می گفت:«براي و می کرد گریه و بود ایستاده آنجا آمد. خود به بعد ٢٧٥
رفتم…» دست

که دارم باور ولی نمی دانم مقدس کتاب از زیادي چیز کردم:«خوب، فکر خود با ٢٧٦
من… کرد.» خواهید بیرون را دیوها من نام به گفت: عیسی

می کنید؟ مالحظه می کرد. نگاه داشت و بود نشسته آنجا و شده هوشیار کمی وین ٢٧٧
این که می گویم تو به ولی هستی که نمی دانم شیطانی، روح اي گفتم:«اکنون بنابراین
نداشت قصد او کنی. گرفتار را او که نداري حقی هیچ تو و است من خواهر شخص
بود. همان جا اشتباهش هرچند کرد.» توقف لحظه اي براي فقط او بکند. را کار این

می شنوي؟» را صدایم شوي. خارج او از باید گفتم:«ولی
سپس باشم. داشته اطالع داوري جایگاه در که شود چنان تا کن کمکم خدایا ٢٧٨
صدایی چنین در کنار از کرد. شدن بسته و باز به شروع خود به خود مشبک دِر

بودم. فکر در کا-پلومپ.» کا-پلومپ، «پومپ، پلومپیتی.» می آمد:«پلومپیتی،
کن.» نگاه را آنجا ببین. را آنجا گفت:«بیلی، [نلی]

چیست؟» این گفتم:«بله،
گفت:«نمی دانم.»

نمی دانم.» هم گفتم:«من
خود با می شد. بسته صورت این به تی-پومپ،» «پومپیتی-پومپ، صداي با در و ٢٧٩

چیست؟» جریان است؟ خبر چه کردم:«اینجا فکر
او از عیسی نام به کن. رها را او گفتم:«شیطان کردم. نگاه شکل آن به دوباره ٢٨٠

شو!» خارج
او سر پشت از بلندي این به بزرگ خفاش یک شبیه موجودي گفتم را این وقتی ٢٨١
صداي«اوووووه» بود. آویزان بلندي موي شکل این به پاهایش تا بال ها روي برخاست
به یکراست و شدن حمله ور به کرد شروع تمام شدت با درمی آورد. خودش از

آمد. من سوي
است.» موجود این برابر در من حافظ مسیح عیسی خون خدا، خداوند گفتم:«اي ٢٨٢
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چرخید. اطراف در بود، آنجا بزرگ سایه ي یک کرد. نگاه و جهید تخت روي از وین ٢٨٣
دیگري اتاق به تمام سرعت با و پرید بیرون تخت از وین رفت. تخت پشت و پایین آن

ما… بنابراین کرد. فرار
نمی توانستم… برگشتم. سپس رساندم. خانه به و بردم را نلی ٢٨٤

جریان نبود. تخت در چیز هیچ داد. تکان را چیز همه  و مالفه ها و رفت آنجا به مادر ٢٨٥
براي او بود؟ افتاده اتفاقی چه بود. شده خارج دختر آن از شیطانی روح یک بود؟ چه

تمام. تألیف.] می کوبد-گروه تریبون روي بر دوبار برانهام [برادر کرد. توقف لحظه اي
آن فقط می کند شما قلب جذب را کالمش خدا وقتی نکنید. توقف وجه هیچ به ٢٨٦

هللویا! بریدن. و دراندن به کنید شروع و بردارید را شمشیر
مستقر وقت حتی می کنم عبور فقط کنم. صبر دیگري چیز هیچ براي ندارم «وقت ٢٨٧

ندارم.» شدن
زد حرف تو با کسی اگر بگذار. طفل روي را آن و بردار را عصایم گفت:«خوب، ٢٨٨

نده.» را هم جوابش حتی
به فقط نزن. حرف او با حتی داري؟» حسی چه که بگوید:«می دانی شریر اگر ٢٨٩

بده. ادامه رفتن و حرکت
بهمانی و فالنی وقتی که می دانی چه؟ می دانی می گوید:«ولی شریر می دانید شریر؛ ٢٩٠
نشوید. هم همکالم شریر با دادند.» دست از را خود عقل تقریبًا یافتند را روح القدس

نمی دانید. چیزي بهمانی و فالنی درباره ي شما دهید. ادامه رفتن به فقط
خادمان او دارید. گرامی را خدا حضور است. همین درستش خدا. و هستید شما ٢٩١
می کند. مسح را خود خادمان خدا دهم. ادامه سریعتر باید می کند. مسح را خود

می کنید؟ مالحظه
می خواهم اما بگذارم کنار را اینجاست که یادداشت هایی از تعدادي مجبورم اکنون ٢٩٢

کنید. گوش دقت با را قسمت این کنم. اشاره نکته اي به
بیمار خواهر با دوباره برانهام [برادر کن. گوش دقت با اکنون نوجوان، خانم دختر ٢٩٣

تألیف.] می کند-گروه صحبت
تعداد اکنون می شویم؟ کار این به موفق چگونه هستیم. شریر تاکتیک شاهد اینجا ٢٩٤
آنها سراغ به کجا که خصوص این در دارم، اینجا را اینها و انبیا نگاشته هاي از بسیاري
همان چگونه اینکه و گذشت مختلف افراد بر مقدس کتاب از گذر در آنچه از و رفت
به را مردم تا می کوشد که است چنین شیطان همیشگی تاکتیک کرد. آنها] [با را کار
نسبت وقتی کنید. گوش خوب صلیب سربازان شما بکشاند. خدا کالم به نسبت ناباوري

می شوید. سالح خلع شوید، ناباوري دچار خدا مکتوب کتاب از کلمه یک به
قرار مخاطب را بیمار خواهر دوباره برانهام [برادر داري؟ ایمان مسئله این به عزیز، ٢٩٥

تألیف.] می دهد-گروه
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تمام اسلحه ي می شوید. تسلیم صفت ها عروس دریایی شما می شوید. سالح خلع ٢٩٦
کالم «هر است. حقیقت فرمود خدا آنچه هستیم. جنگ یک در ما آمین. بپوشید. را خدا
می رسید جایی به شما… اینکه محض به ولی می کنید؟ مالحظه است.» دروغ انسان
تاکتیک این می شوید. سالح خلع دیگر می کنید گوش حرف هایش از یکی به که

است. شیطان
همان جا درست مطلب. یک گرفت؟ قرار تأثیر تحت مطلب چند شنیدن از پس حّوا ٢٩٧
و شد روحش وارد و گذشت ذهنش میان از یکراست کرد؟ چه شیطان شد. سالح خلع
وقتی یعنی شد سالح خلع که دم همان او است؟ درست شد. انحراف دچار همان جا از
تاکتیک هاي اینجا بسیارخوب. شد. کشیده انحراف به شد، بی ایمان خدا کالم به نسبت

دیدیم. را او
است؟ درست بپوشند.» را خدا تمام تا:«اسلحه ي دارند دستور خدا سربازان ٢٩٨
یادداشت را نگاشته این می خواهید اگر بله، تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
قرائت را آن پیش دقایقی دارید؟ توجه است. ١٠:٦و١٣ افسسیان در آدرسش کنید،
خدا تمام «اسلحه ي کنید. دقت بسیارخوب. ماست. بحث مورد مضمون کردیم.
یک بیاییم [«آمین.»] دارید؟ وقت کوتاهی دقایق براي آیا بیایید… بپوشید.» را
خدا تمام اسلحه ي از منظور که ببینیم دهید اجازه برگردیم. بحث این به دقیقه
کنید. گوش دقت با اکنون هم کنیم. شروع ١٠ آیه ي از بیاییم بسیارخوب. چیست.
قرار که می دانم اکنون برادران…» انتها، «در کنیم. پیدا را خدا تمام اسلحه ي بیایید

من… است…
تعلیم نمی خواستم نمی خواهم… است. مانده دوازده ساعت به دقیقه بیست حدوداً ٢٩٩
می شوم تابستانی سفرهاي از برخی عازم وقتی تا ولی شود طوالنی خیلی شما به امروزم

هستید؟ متوجه برسم. دیگر پیغام یک ارائه ي به فقط شاید
خوابی روز آن گفت. خواهم شما به می کنم؟ را کار این چرا می دانید چه؟ می دانید ٣٠٠
از پس می توانستم هم شاید رسید. ذهنم به ولی کنم بازگو را آن نمی خواستم دیدم.

کنم. اعالم رساند، من به را تعبیرش خداوند آنکه
بزرگ رودخانه ي یک از عبور آماده ي میسیونري کار یک براي که دیدم خواب ٣٠١

بودم… همسرم همراه آنجا ابتدا می شوم.
ثانیه شش اسمیث به مشهور اسمیث جورج نام کنون تا شهر این در نفر چند ٣٠٢
است. پلیس نیروهاي عضو اسمیث، جورج پسر می شناسند؟ را او و شنیده اند را
مربی او بود. بوکسورها بهترین از یکی او اما است. الکلی یک اکنون بیچاره جورج
برود. جایی هر یا Y.M.C.A مجموعه به اینکه از قبل حتی بود من تمرین دهنده ي
و چهل و صد با او سریع. بسیار بود، سریع می داد. تمرین را ما و بود ما مربی او روزگاري
آنجا زمانی بود. من مربی بود. ویژه وزن سبک یک کیلوگرم] ٦٥ [حدود وزن پوند پنج
من و بکوبد شکمم به مستقیم و بگیرد صورت این به را مشتش بود قادر و می ایستاد
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نمی کرد. اذیت مرا چیزها این ولی دارید توجه کند، بلند می دادم تکیه دیوار به که را
بود. تمرین یک تنها می داد، تمرین مرا فقط او

بود. خواب نبود. رؤیا یک بله دیدم. را ثانیه شش اسمیث خواب شب آن بعد و ٣٠٣
پیر مرد آن و شده اند. درگیر او با جوان مردهاي که دیدم دیدم، را ثانیه شش اسمیث
شصت یا هشت و پنجاه حدوداً او دارم. سال دو و پنجاه من گمانم… به به، نزدیک
بزند دست او به بتواند که نبود هم نفر یک حتی جوان مردان آن میان دارد. سال
دستش با و می خواباند زمین روي و می پیچاند شکل این به را آنها وجه. هیچ به

می داشت. نگه
است. همراهم خانمم می کردم فکر است.» کردم:«عجیب فکر خود با ٣٠٤

بود.» من مربی زمانی او ِمدا گفتم:«می دانی است.» گفتم:«عجیب
بودي.» گفته من به چیزهایی خصوص این در که هست گفت:«یادم

شدم پیروز حرفه اي مسابقه ي پانزده در خوبش تمرین هاي خاطر به آقا. گفتم:«بله، ٣٠٥
کنم.» موعظه را انجیل تا کردم رها را کار بعد و

می افتادم راه آبی پهنه ي یک روي داشتم و شد عوض صحنه دم همان در درست ٣٠٦
نگاهی می کردم حرکت موتوري قایق یک با داشتم و بودم حرکت حال در وقتی اما
داشتند و بودند نشسته کانو قایق یک روي برادرانم از نفر دو انداختم، اطراف به
باید بکنید. را کار این نمی توانید شما گفتم:«برادران، بیایند. همراهم تا می شدند آماده

بروم.» تنها
واقعی پالستیکی قایق یک شما.» براي قایق یک هم گفت:«این و رسید قایقران و ٣٠٧

بود. کانو نوع از و سفید رنگ به
نه.» این واي-واي. گفتم:«نه.

برانی.» سو این به ساعت در مایل پنجاه سرعت با قایق این با گفت:«می توانی او ٣٠٨

می کنید؟ مالحظه کنم.» عبور سو آن از باید گفتم:«اما
برو.» پسرها آن گفت:«با

تنها ندارند. کافی اطالعات و شناخت زمینه این در نیستند. قایقران گفتم:«آنها ٣٠٩
آنها شد. خواهند غرق آنجا در دو هر ندارند. را آن از سریع عبور توان دارند. اشتیاق

ندارند.» را کار این توان
باشی…؟» داشته اطمینان می توانی گفت:«آیا…

قایقی با نمی کنم سعی و درمی آورم سر قایق از آنها از بیشتر من کن، گفتم:«گوش ٣١٠
آنجا از عبور گفتم:«براي کنم.» سریع عبور به اقدام شده، ساخته مواد گونه این از که

گرفت.» خواهم این از بزرگتر وسیله ي گفتم:«یک است.» الزم موتوري قایق یک
هستی؟» قایقران گفت:«تو برادرها از یکی به و انداخت بر و دور به نگاهی که دیدم ٣١١

می بینید؟ گفتند:«بله.» برادرها
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نیست.» گفتم:«درست
دوست را تو گفت:«آنها کنی.» کار چه می گویم تو گفت:«به برگشت. قایقران ٣١٢
آنها کنی عبور موتوري قایق با که شوي آن بر اگر گفت:«ولی دارند.» باور را تو دارند.
ُمرد.» خواهند نفرشان دو هر و بیایند دنبالت به کانو قایق این با تا کرد خواهند سعی

بیایند.» دنبالت نمی توانند گفت:«آنها
بکنم؟» کار چه باید گفتم:«پس

در کوچک انبار یک گفت:«فقط بازگرد.» ، آنجا گفت:«به اسکله در قایقران آن ٣١٣
در بسیار آذوقه ي و ضروري وسایل فقط کوچک. انبار یک دارد، وجود سرزمین این کل
اینجا چیزها آن رفتی وقتی ماند. خواهد اینجا چیزها آن داد:«و ادامه کن.» ذخیره آن

کنی.» ذخیره ضروري لوازم و آذوقه تا بود خواهی مجبور گفت:«اما ماند.» خواهد
این به را آنها و می دادم سفارش چیزهایی چنین و تربچه شلغم، کلم، انواع داشتم ٣١٤

شدم. بیدار خواب از بعد می چیدم. هم روي ترتیب
دارید توجه برادران، شدم. متوجه اکنون ولی چیست جریان بودم نشده متوجه ٣١٥
به باید که است زندگی اي همان این هستیم. آذوقه ها چیدن و گذاشتن حال در ما

بردارید. گام آن در تنهایی
[برادر داري؟ خاطر به را دیدي اینجا به آمدنت بار نخستین موقع که خوابی لئو، ٣١٦
که می کردي تصّور بود. هرم آن درباره ي تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه مرسیر لئو
یک باید که خداست نمی رود. باال اینجا از انسانی گفتم:«هیچ رفت. خواهی باال آن از
صعود داشت، صعود جاي که فیزیکی قلمرو هر از تو دهد. قرار باال آن در را انسان
بگو مردم به فقط برگرد. پایین می بینی؟ بیایی. اینجا به نمی توانی گفتم:«لئو، کردي.»

دارید؟ دقت می کنید؟ مالحظه خداست.» جانب از که
و برادرها که هم قدر هر کنید، حساب رویش نمی توانید که است چیزي این ٣١٧
همه در برادران و دیگر کلیساهاي یا من کلیساي که اندازه هر و باشند نیکو خواهرها

شوند. محسوب خوبان زمره ي در جا
نفر یک کنم. دوري است بیرون آن که کلیسایی از نمی توانم من اما و ٣١٨
یگانه انگاران دیگري، آن و آن این، با یا می روي بیرون تثلیثی ها با چرا می گوید:«خوب
برخاست و نشست آنها با چرا می گردي؟ دیگر گروه هاي آن تمام و عیسایی ها نام و
در آنها هستند. من آِن از کرده اند کار چه اینکه از فارغ هستند. من آِن از آنها داري؟»

هستند. من وعظ حوزه ي
را گفت:«خودت موسی به خدا که زد شرارت به دست چنان بنی اسرائیل زمانی ٣١٩

آورد.» خواهم پدید تو از جدید قومی کن. جدا
بردار.» مرا آنها برداشتن از گفت:«پیش و انداخت راه میانه ي در را خود موسی ٣٢٠

به تابیدن براي را نور خدا شده ام. فرستاده آنها براي کرده اند، چه آنها اینکه از فارغ ٣٢١
الزم است. نور تابیدن جایگاه همان جا است تاریکی که جایی نمی فرستد. نورانی جاي

بمانید. همراهشان اشتباهاتشان، به بی توجه است الزم بروید. مردم سوي به است



است دیده خود به آوردگاه که پیکاري ٤٣بزرگترین

خدا که بودند اشتباه در چنان بود. شده اشتباهات اشتباه ترین وارد بنی اسرائیل ٣٢٢
در یافته. وقوع امکان اتفاق این چگونه که می پرسم خود از همواره بود. کرده رهایشان

می کنید؟ مالحظه کرد. عمل موسی در که بود مسیح روح این واقع
او بودیم خود اشتباه در ما که آنگاه هستیم. اشتباه در ما همه ي کنید توجه ٣٢٣

ایستاد. ما براي
کرد. گسست و مشارکت قطع نباید ولی هستند اشتباه در چقدر که نیست مهم ٣٢٤
کبوتران» سادگی به و مارها هوشیاري «به رویکرد کنیم صید را جانی بتوانیم که مادامی

کنیم. صید را می توانیم که جانی هر بکوشیم و دهیم قرار خود عمل مبناي را
است. [روحانی] خوراك ذخیره سازي کردم مطرح بامداد این در که موضوعی اما و ٣٢٥
بر را آن باشید. داشته ضیافت برپایی و خوردن براي چیزي تا خوراك ذخیره سازي
مدت بسا چه بنشینید. خنک اتاقی در دریابید. و بجویید خود صوتی نوارهاي روي
در باشید. سپرده خاطر به را امور این درستی و حقیقت همچنان رفتنم از پس مدیدي
ذخیره انبار در که است خوراکی این می کنید؟ مالحظه کنید. گوش و بنشینید اتاقتان
کدام [از کجا به می داند خدا باشد که جا هر ولی ندارم. سفر مسیر از اطالعی می شود.

می کنم. پیروي فقط من نمی دانم. من می کند. هدایت مقصد] کدام به و مسیر
کنید. گوش دقت با گفت؟ چه اینجا در او باري، ٣٢٦

شوید. زورآور او قوّت توانایی در و خداوند در من، برادران اي خالصه
شوید. زورآور او… قوّت توانایی در …

کنید. مقاومت ابلیس مکرهاي با بتوانید تا بپوشید را خدا تمام اسلحه ي
نیست… جسم و خون با گرفتن کشتی را ما که زیرا

نیست. دراندن کارد با و تیراندازي منظور
ظلمت… این جهان داران… و قدرت ها و ریاست ها با بلکه …

یقینًا. شریر. می کند؟ حکومت جهان بر کسی چه تاریکی.» جهان داران و «حاکمان ٣٢٧
که خداستیزانه و کفرآمیز چیزهاي آن همه ي یعنی است جریان در که اموري آن تمام
سررشته اش آن، نظایر و فراگرفته را حکومت ها و اطراف فضاي و اینجا و است جریان در
ایاالت شریر است. فرموده چنین مقدس کتاب است. شریر از تمامش کیست؟ دستان در
ممالک کلیه ي شریر داشت. خود کنترل تحت را آلمان شریر می کند. کنترل را متحده
خواهیم و می رسم موضوع این به دیگر دقیقه ي چند تا دارد. خود کنترل تحت را جهان
شد خواهد برپا یا شده برپا کنون تا که سلطنتی هر آیا… خیر. یا است چنین آیا که دید

کند. برقرار را خود سلطنت خدا که موعد آن تا است شریر کنترل تحت
مردان هستند است. شریر از است آن از بخشی آنکه هر که نیست این منظورم ٣٢٨

می کنند. فعالیت دولتی مناصب در که خداشناسی
همراه تا یافت خواهد حضور اینجا شب ها همین از یکی در زودي به آنها از یکی ٣٢٩
پنج براي حدوداً شخص این دهند. نمایش مکان این در را فیلمی آرگانبرایت برادر
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یک… او است. راو برادر نامش است، کرده کار دیپلمات عنوان به متفاوت جمهور رئیس
اعالم را زمانش نویل برادر آمد. خواهد اینجا به آوریل دوم هفته ي حوالی می کنم فکر

است. فوق العاده اي مرد کرد. خواهد
ولی کند. صحبت مختلف زبان هشت به می تواند که گفت خودش می کنم فکر ٣٣٠
به بنابراین نبود بلد را خداوند با گفتن سخن زبان کرد دریافت را روح القدس که وقتی
سخن او با آن طریق از بتواند تا کرد عطا وي به را زبانی چنین خدا خودش، گفته ي
آن از تجربه اي هم تمرین حد در هیچ گاه که کرد عطا او به جدید زبانی خدا بگوید.

بسیارخوب. نداشت.
آسمانی. جاي هاي در شرارت روحانی فوج هاي …

لهذا…
کنید. گوش همگی دهیم، تشکیل را دعا صف آنکه از پیش سربازان، شما حال ٣٣١

را خدا تامّ اسلحه ي آن)… از بخش یک نه (و تامّ (ت-ا-ّم) اسلحه ي… …
کنید… مقاومت شریر روز در بتوانید تا بردارید

گرفته ایم. قرار آن در اکنون که است روزي همان این
بایستید. آورده، جا به را کار همه ي و …

بایستید…
خواهر هم باز برانهام [برادر می کنی؟ توجه عزیز، می شوي؟ مطلب متوجه آمین. ٣٣٢
براي را است توانتان در هرآنچه وقتی تألیف.] می دهد-گروه قرار مخاطب را بیمار

نخورید. تکان و بایستید آنگاه دادید انجام ایستادگی
بایستید… بسته، راستی به را خود کمر پس

چه از صحبت کنید، گوش آمده اینجا در که مطلبی به کنید. گوش نکته این به ٣٣٣
شماست. بدن میانی بخش قسمت، این منظور «کمرتان.» است؟ چیز

بسته… راستی به …
است.» راستی تو «کالم است. درست خدا. کالم چیست؟ راستی از منظور ٣٣٤

بسیارخوب.
کرده؛ بر در را عدالت جوشن …

دارید خود وجود در را خدا کالم است.» درست و راست که «کاري انجام معنی به ٣٣٥
عدالت.» «جوشن می دهید. انجام را درست کار و

کنید؛ پا در را سالمتی انجیل استعداد نعلین و
مالحظه کنید. پا در را انجیل نعلین زمان هر در و می روید که مکانی و جا هر به ٣٣٦

کنید: توجه و می کنید؟
بکشید… را ایمان سپر همه این روي بر و

می کند. بی اثر را تیرها که است چیزي همان ایمان» «سپر ٣٣٧
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کنید. خاموش را شریر آتشین تیرهاي تمامی بتوانید آن به …که
بردارید… را نجات ُخوِد و

آن از و پوشانده را سر سر. روي اینجا یعنی است-ذهن ذهن منظور روان… ٣٣٨
می کند. محافظت

خداست. کالم که را روح شمشیر و …
محافظ یک می آید؟ کار چه به و جست خواهید سود کاله خود این از چگونه ٣٣٩
[برگشت تمپرینگ عملیات انجام حتی برنج. است؟ شده ساخته چه از کاله خود است.
برنجین، سرافزار یک آهن. از سخت تر است، سختی فلز نیست؛ شدنی برنج روي دادن]
جانب از من که:«شفاي معرفت این کسب از آگاهی نجات، مشخصه اي؟) چه (داراي
کلیسا. عقاید با نه و دارد همخوانی کالم با تجاربم خداست. جانب از نجاتم خداست.
این رهایی. نجات، کاله خود حفاظ، یک با شده پوشانده است. خودش آمین. کالم!»
که است کاري این اکنون اینک، کنید حرکت جلو به رو سپس و بگیرید اختیار در را

شیطان… قشون دهیم. انجام بناست
شوم. مبحث این وارد است الزم ولی کنم شتاب باید ما… کنید، دقت اکنون اما و ٣٤٠

همین شیطان هویّت و کیستی بیماري هاست. و امراض آورنده ي شیطان قشون ٣٤١
جنس از شیطان پادشاهی قلمرو تمام است. تخریب عامل و ویرانگر یک او است،
است. شیطان از همه اش چیزها این است. نگرانی و سردرگمی و مصیبت مرگ، بیماري،

می کنید؟ مالحظه است. آرامش و شادمانی ایمان، زندگی، خدا مقابل، در
می رسند. یکدیگر به دارند اکنون هم که هستند عظیمی قدرت هاي دو، این بله، ٣٤٢
و جنگ مشغول ساختمان این در و همین جا درست اینک هستند. ستیز حال در آنها

می ستیزند. شما با روزانه صورت به نیروها این از یک هر هستند. نبرد
عظیم الجثه، ُجلیات آن حکم می کند، تعقیب را شما حال همه در که شیطان ٣٤٣
از و کرده مرعوب را شما تا است تالش در که دارد را کاهن مآب سلطان مآب، غول آسا،

خدا… اما دارد هم حق کند. در به میدان
هستید. شده تقویت انسانی بسته اید کمر بر که حقیقت کالم و انجیل راه از شما ٣٤٤
سپر نجات، کاله خود دارد. نمود که است چیزي این واعظ، اي خدا! بر جالل آمین.
تو با تا می آیم دارم «شیطان، می چرخانید! خود دست در که اعظم شمشیر آن ایمان،
می ایستی. مقابلم فرهنگ نام به می ایستی. من روي در رو علم نام به تو شوم. مواجه
می ایستی. مقابلم یکی آن و آن این، نام به می ایستی. من روي در رو تشّکل ها نام به
می آیم. سراغت به دارم می ایستم. تو مقابل اسرائیل خداي خداوند نام به من ولی
بکوبید. مشت آن به ندارد. را اینجا در ایستادن توان هم مرگ خود حتی شو!» دور

است. درست
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پروردگار لشکر ولی می دهد اشاعه و آورده را بیماري ها و امراض شیطان قشون ٣٤٥
به را آنها از یکی شیطان هرگاه است. خودش آمین. براند. بیرون را آنها تا شده موظف

راندن! بیرون آمین. بیندازد. بیرون را او باید خدا لشکر می کند روانه و پرت شما سوي
این با را تباهی قشون شیطان گرفت. کار به خدا که است تکنینکی همان این ٣٤٦
قلمرو و دهد اشاعه را خدا کالم به نسبت ناباوري و بی ایمانی که گرفت کار به هدف

انداخت. بیرون را او خدا اما کند بنا خود براي میکائیل از بهتر پادشاهی اي
به استدالل ها، افکندن زیر به است؛ شریر افکندن زیر به و راندن بیرون خدا، روش ٣٤٧
افکندن زیر به بیماري ها، افکندن زیر به پریشانی، افکندن زیر به خرافات، افکندن زیر
شریر که حالی در و گشته اید زنده عیسی مسیح در هستید، آن از فوق شما آمین. گناه،
اگر نشسته اید. آسمانی جاي هاي در و هستند شما پاهاي زیر شرارت نیروهاي تمامی و

چه… بکشد، سرك آنجا خواست
به نسبت شما چه؟ یعنی مُرده است. پنهان شما حیات ُمرده اید. شما می دانید، ٣٤٨
خواست شاید ُمرده اید. خویش وجدانیات و ضمیر به نسبت ُمرده اید. خویش حس هاي
منطق به نسبت من…» که می زنم حدس بگوید:«بله، چنین خودتان انسانی اراده ي و
عیسی نام در شما و ُمرده اید. امور این همه ي به نسبت ُمرده اید. خود استدالل و
نیز شما باشد او که جا هر پس برخاسته اید. مردگان از او همراه و شده اید دفن مسیح

هستید. همان جا
و انداخت. بیرون را او خدا شد؟ چه رفت آسمان به شکاك ها آن از یکی وقتی ٣٤٩
پلید روح یک کله ي و سر «وقتی گفت؟ چه برخیزاند، مسیح در که سربازانی به خدا
تعلیم را خود لشکریان عیسی وقتی کنید.» اخراجش برانید. بیرون را آن می شود پیدا
خالیق جمیع و بروید عالم تمام بروند:«در جهان اقصاي به تا کرد مأمور را آنها و داد
ایمان هرکه اما و یابد نجات یابد تعمید آورده، ایمان هرکه کنید. موعظه انجیل به را
بود. خواهد سربازانم یعنی ایمانداران همراه آیات این و شد. خواهد حکم او بر نیاورد
و بردارند را مارها و زنند حرف تازه زبان هاي به و کنند بیرون را دیوها من نام به
شفا گذارند، مریضان بر دست ها هرگاه و نرساند آسیب بدیشان بخورند قاتلی زهر اگر

یافت.» خواهند
مسیحی! سربازان اي پیش به

جنگ، سوي به حرکت
عیسی صلیب با

میشود. حاصل پیشروي
در که اوست بلکه این از بعد من نه لیکن می کنم زندگی ولی شده ام مصلوب او «با ٣٥٠
می دراند را موانع خود َدم دو شمشیر با خدا می رود، پیش کالم می کند.» زندگی من

می کند. هموار راهی و
آن کرد فتح را ریچموند شهر گرنت [ژنرال] وقتی که ندارد تعجبی حساب این با ٣٥١

گفت: و فراگرفت را وجودش الهام حس گرنت ورود دیدن با جنوبی بینواي بانوي
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کرده اند؛ رؤیت را خداوند آمدن شکوه دیدگانم
انبار آن در خشم خوشه هاي که تاکستانی انگور محصول او

می کند؛ پایمال را شده اند
کرده آزاد خویش دهشت انگیز شمشیر با را مهلک صاعقه ي او

است؛
می تازند. پیش او نیروهاي

رسید. آنجا به اینکه محض به درست گرفت؟ را ریچموند چگونه گرنت آمین. ٣٥٢
گرفت. را ریچموند شکل این به او آمین.

اموري و خود ترس هاي و تردیدها بر پروردگار] [سربازان که است ترتیب همین به ٣٥٣
کرده قطع را آن برمی آورد، سر چیزها آن از یکی وقتی می کنند. غلبه دست این از
می اندازد بیرون را آنها خدا تمام. و همین بلی! برو!» کنار راهم سر «از می درانند. و
به را کار این انجام چگونگی ما اعظم فرمانرواي کرد. آسمان در که کاري مثل درست

آمین. داد. نشان ما
یک که می دانید اینجا کهنه سربازان شما از بسیاري و فانک برادر و رابرسون ُري ٣٥٤

است. شخصی چگونه واقعی فرمانده ي
حوالی و فو می شناسید. که را جفرسونویل کوچک آتش نشانی سازمان بار… یک من ٣٥٥
ایستاده آنجا جفرسونویل آتش  نشانی سازمان نیروهاي و بود. شده حریق دچار آن
«پسس- بفرست.» آب کمی باال می گفت:«این و می چرخید اطراف در فرمانده و بودند
را خودش کالرکسویل آتش نشانی تیم کوچک. آبپاش یک مثل پسس-پسس-پسس»
فو ساختمان چنین این «پسس-پسس-پسس.» بریز.» آب کمی سمت رساند:«این

سوخت. کامًال
آژیرها آن رسیدند. راه از کارآزموده مردان که بود اینجا گرفتند. تماس لوییویل با ٣٥٦

بودند! کرده ایجاد محدوده آن در صدایی و سر چه
بفرست. آب کمی باال می گفتند:«این همچنان آتشنشانی سازمان آن فرماندگان ٣٥٧

ناآزموده. مردان بریز.» آب کمی پایین این
فرمانده. بود؟ نردبان باالي کسی چه کرد، توقف ماشین آن اینکه محض به برادر، ٣٥٨
پنجره به هنوز کوبید، پنجره به وقتی رفت. آن همراه هم او فرستادند باال را نردبان وقتی
گفت:«بچه ها و کوباند پنجره به و کرد پرتاب را آن و برداشت را خود تبر که بود نرسیده

فرمانده! یک شد. خاموش آتش بعدش دقیقه چند و بیایید.»
را اینجا کم یک . اینجا بریز آب می گوید:«کمی که فرمانده نوع آن از نه ٣٥٩

کن.» امتحان
چگونه کار که داد نشان ما به کرد. باز را راه او آمین. بیایید!» بلکه:«پسرها ٣٦٠

می  شود. انجام
آتش دقیقه چند ظرف مرکز این کارآزموده ي که:«آتش نشان هاي کردم فکر خود با ٣٦١

می کند. چه می دانست که داشتند فرمانده اي آنها زیرا چرا؟ کردند.» خاموش را



شده٤٨ گفته کالم

است مربوط خودت الهیات به هرچه از داري دوست که اندازه هر می توانی برادر، ٣٦٢
کنید. گرم آن با را سرتان خود، تشّکل هاي یا انسان ساخته  فرقه هاي از بگویی؛

کرد. بازگو برایم را کار انجام چگونگی که دارم اعظمی فرمانده ي من
اینها واي، کنم.» لمسش اگر کنم. استشمام را بویش بتوانم کاش می گویید:«اي

است! یاوه
انجام شکل چه به کار که کرد اعالم اعظم فرمانده ي ٤ باب لوقا در یعنی اینجا در ٣٦٣
،٤ باب لوقا بسیارخوب. بخوانید. را آن خودتان کنم. قرائت را آن ندارم فرصت می شود.

.١ آیه ي از
راه بزرگ تشّکل یک و می روي آنجا می گویم. تو به نگفت:«حال هیچ گاه او ٣٦٤
را اسقف و کاردینال تعدادي یا و برمی گماري شماس و مشایخ تعدادي می اندازي.

است. نگفته چنین هرگز او می گیري.» اختیار در را این و می کشانی
نان به را سنگ ها این گرسنه اي. گفت:«اکنون وي به شد روبرو او با شیطان وقتی ٣٦٥

کن.» تبدل
است…» گفت:«مکتوب او

دهیم.» نشانت را چیزي تا باال این می بریم را تو باال، گفت:«این ٣٦٦

است…» مکتوب «لیکن
کرد.» خواهم چنین برایت بکنی را کار این «اگر

است…» «مکتوب
شکل چه به خواهر، شد. انجام شکل این به کار اعظم فرمانده ي گفته ي به ٣٦٧
چیست؟ این آمین. کنند..» بیرون را دیوها من نام به است: «مکتوب شد؟ انجام
و بشنود مرا کالم هرکه است: «مکتوب است. فرمانده دستورات اینها است!» «مکتوب
مکتوب است! مکتوب است! مکتوب دارد. جاودانی حیات آورد، ایمان من فرستنده ي به
هم این و مسیر. و جاده از هم این سرباز، این است. شده ابالغ دستورات اینها است!»

می کنیم. حمل باال و جلو به خود همراه که توپخانه اي
نشان او کرد. حرکت جلیات سوي به و رفت جلو یکراست همان جا کرد؟ چه داود ٣٦٨
انجام نحوه ي چگونه داود داد؟ نشان لشکریان به را کار انجام نحوه ي چگونه داود داد…
مالحظه است. رهاننده» «محبوب، معنی به داود داد؟ نشان بنی اسرائیل به را کار
به است. صورت این به کار انجام گفت:«نحوه ي کرد؟ را کار این چگونه داود می کنید؟

کنید.» اعتماد خدا کالم
کرده بلند نیزه همین روي را تو چه؟ گفت:«می دانی و داد نشان را خودش جلیات ٣٦٩

ساخت.» خواهم پرندگان خوراك و
یک مقام در تو گرفته اي. قرار برابرم در تشّکل یک تجسم عنوان به گفت:«تو ٣٧٠
٤ [حدوداً فوتی ات  چهارده بزرگ شمشیر آن با ایستاده اي. برابرم در مدرن دانشمند
نمی توانم حتی که سپري با و برخاسته اي من با مقابله به برنجین کاله خود با تو متري].
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با تو ایستاده اي. برابرم در کارکشته جنگجوي یک مقام در تو کنم. بلندش زمین از
عرض اندام برابرم در حقوق دوگانه ي دکتراي حقوق، دکتراي و تخصصی دکتراي مدرك
خداي خداوند نام به من ولی گرفته اي. قرار برابرم در داشته ها این تمام نام به تو می کنی.
آنجا کوچکی موجود چنین آمین. کرد.» خواهم جدا تنت از سر امروز و می آیم اسرائیل

بود. آگاه خود جایگاه از او ولی می کند َعلَم قد عظیم الجثه موجود آن برابر در
بیچاره.» بود:«پسرك افتاده لرزه به عقب آن بنی اسرائیل

آمد. جلو و می کنم.» چه که می دهم گفت:«نشانت جلیات
دارید. توجه داشت، ا-ي-م-ا-ن سنگ پنج صخره، پنج ع-ي-س-ي، به [داود] او ٣٧١
دارند-گروه حرف پنج انگلیسی زبان به که Jesus نام و Faith واژگان به [اشاره
که همان طور شود. برداشته آنجا از کوچک سنگ یک است کافی شروع براي تألیف.]
و رفت. و کرد پرواز سنگ و گرفت را سنگ آن روح القدس بود، چرخاندنش حال در

بود. شکل همین به کار انجام رسم و راه افتاد. خاك به جلیات
شما اگر «اکنون گفت. او که همان گفت. آن از عیسی که است رسمی و راه این ٣٧٢
را رسمش و راه بدانید، شریر نیروهاي بر غلبه چگونگی از مایلید میادین، عازِم برادران

داد.» خواهم نشان شما به
کارهایی چه داد خواهم «نشانت جلیات، ایستاد.» خواهم برابرت گفت:«در شیطان ٣٧٣
ادعا طلبید. خواهم چالش به را تو خدایی پسر اگر گرسنه اي. است. ساخته دستم از
نان به را سنگ ها این هستی خدا پسر اگر دارم. برایت چالشی هستی. خدا پسر می کنی

داري.» را کار این انجام قدرت هستی خدا پسر اگر و بخور. هستی، گرسنه کن. تبدیل
طبق اعظم فرمانده ي می کند.» زیست نان به فقط نه انسان است گفت:«مکتوب ٣٧٤

کرد. عمل رسم و راه این
گفت:«می دانی اندازي» زیر به را خودت گفت:«اگر و برد هیکل کنگره ي به را او

که…» است مکتوب هم این
مکن.» تجربه را خود خداي خداوند که است مکتوب هم گفت:«باز گفت:«بله.» ٣٧٥

اقتدار! با بسیار می کنید؟ مالحظه
را شما که است چنین شیطان تاکتیک داد. شکست خدا کالم با را او کرد؟ چه او ٣٧٦
انجامش و برگیر را خدا گفت:«کالم اعظم فرمانده ي و کند. بی ایمان خدا کالم به نسبت

کرد.» خواهید اخراج را دیوها من نام به بده.
شیطان که شماست به نکته این باوراندن فرقه ها این از برخی تالش می دانید ٣٧٧
باور دارد. دست این از چیزهایی و شق دو ُدم و شکافته ُسم هاي ارشد فرمانده ي یعنی
او که نکنید باور است. هفت خط موجودي او برادر. آقا، خیر، نیست. چنین او نکنید.
وصف این می کنند. شما ترساندن براي فقط را کار این دارد. شمایلی و شکل چنین
یک فقط او دارم. شک مسئله این به جداً ندارد، ُدم شریر اینکه نخست نیست. شریر
از دارید سعی که تصویري آن شبیه ندارد شکافته ُسم است. روح یک شریر است. روح

خیر. خیر، کنید. ترسیم او
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سواد حیث از و زیرك راستی به او برادر، است. حکمتی صاحب خود براي او ولی ٣٧٨
زیبایی از او بله. است. بوده چنین دنیوي حکمت در همواره و است سرآمد معلومات و
دیگر که داده سازمان دنیوي حکمت با را خود قشون حدي به او برادر، است. برده بهره
می گوید:«روزگار که آدم ها آن از یکی با وقتی برنیایی. حرفهایت گفتن صدد در تو
بدانی و باشد جمع حواست است بهتر می شوي، روبرو است.» شده سپري معجزات
الهیات مدرسه ي از یکراست او ندارد. شکافته ُسم او خیر، می زنی. حرف چه به راجع
صاحب است، هوشمند او که است این منظورم است. آراسته او برادر، است. آمده بیرون
اندازه اي تا او است. دیگر مدارك انواع و کیو.یو.اس.تی و ال.ال.دي و پی.اچ.دي مدارك
موذي ترین است، مار یک او یقینًا. دارد، حکمتی است. باهوش دارد وجود امکانش که
شیک که است این منظورم برادر، می زند. برق موهایش اصطالح به موجودات. میان در
تیزهوش ممکن حد تا است، زیرك نیست. ُکتش روي هم چین یک حتی و می پوشد

است. درست است. برخوردار دنیوي حکمت از و

می زنید. حرف چه به راجع بدانید وقتی مگر بگذارید سرش به سر نکنید سعی ٣٧٩
سعی او می دانیم هستیم. آشنا کهنه اش تاکتیک هاي و شگردها با ما ولی است. درست

می کشاند. کالم به نسبت بی ایمانی به را ما او کند؛ چه دارد

اگر که است این درمی یابیم که چیزي باري، نه. نه، نه، ندارد. شکافته ُسم او بله، ٣٨٠
حکمت از برخوردار است. چرب زبان او است. دیگري موجود پس ندارد شکافته ُسم او
سازماندهی را خود قشون او برادر، است. شده داده سازمان و دانش آموخته دنیوي،

است. کرده

بیان براي زیادي فرصت دوستان، داد. رخ اتفاقی سوئیس در روزي کنید، توجه ٣٨١
وارد که بیگانگانی همراه می شود… سوئیس وارد آلمان ارتش آنجا… اما ندارم. مطلب
این به نیزه هایشان که کارآزموده مردانی می ماندند؛ آجري دیوار یک به آنها می شدند.
سراغ چنین این و بود. رفته نشانه جلو سوي به متر] ٣ تا ٢] فوت ده تا هشت حالت
و بود داس تیغه هاي سالحشان داشتند؟ چه سوئیسی ها اما آمدند. بینوا سوئیسی هاي
درست خانه هایشان بودند. رانده عقب را آنها بودند. ایستاده آنجا چنین و سنگ و چماق
سوئیسی ها رفت. آنها با مقابله به شرایطی چنین در سوئیس ارتش بود. تپه سوي آن

بودند. آمده سرزمینشان تصرف براي مهاجمان ولی بودند نکرده کاري

شخصیتی چنین شیطان نیست. بیش کودکی او است، کرده چه کودك این مگر ٣٨٢
هنگام زود گونه اي به و قطعًا. گرفت. خواهد را او جان باشد داشته را توانش اگر و دارد

می کنید؟ توجه است. رسیده اینجا به کارش

از تا داشتند سعی بودند. خوبی آدم هاي بودند. نکرده کاري سوئیسی ها بله، ٣٨٣
نام به شخصی بودند. ایستاده آنجا کردن دفاع براي پس کنند دفاع خود خانه هاي
محاصره همگی رسید، سر آلمان ارتش داشت. حضور آنجا هم وینکلرید فون آرنولد

بکنیم؟» می توانیم کار گفتند:«چه بودند. شده
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فوق العاده است. شیطان رسم و راه این بودند. آبدیده آدم هاي از انبوهی طرف هر از ٣٨٤
برمی داشت؛ گام نظم در فرد هر است، گرفته نشانه را مشخص جایی که نیزه اي با آبدیده
حرکت به تنها می آمدند. کوچک ارتش آن طرف به چنین این و دو؛ یک، دو؛ یک،
از و بگیرند را آنها تک تک و بکنند را کار همین فقط بود کافی می دادند ادامه خود
ارتش کار حرکت همین بگذرانند. آنها میان از یکراست را نیزه ها و بگذرانند. شمشیر
آنها عزیزان و خانه ها کند. یکسره را کار می توانست همین می کرد. تمام را سوئیس
و دختربچه ها شود، تجاوز و تعرض آنها زنان به که بود انتظار قابل بودند. تپه پشت
گاوها و بردارند را غذایشان بسوزانند، را خانه هایشان شوند؛ کشته خردسالشان کودکان

بودند. شرایطی چنین در آنها و برود. بین از اموالشان و
شد. الهام فکري وینکلرید فون آرنولد نام به شخصی ذهن به داد؟ رخ اتفاقی چه ٣٨٥
«امروز آمین. می روم.» مرگ آغوش به سوئیس براي امروز سوئیسی، گفت:«مردان

کرد.» خواهم فدا سوئیس براي را جانم
کرد؟» خواهی کار گفتند:«چه

نیزه اش ایستاد آنجا او بجنگید.» دارید، هرچه و توان تمام با و بیایید گفت:«دنبالم ٣٨٦
دستان با شکل این به انداخت. شکل این به را بود دستش در که کوچکی چماق و
آزادي براي گفت:«راهی نعره زنان و دوید دشمن صفوف سوي به و برآورد فریاد باالرفته
تک تک کرد، را کار این وقتی زد. ارتش صفوف به یکراست قدرت تمام با می شود!» باز

ُمرد. و کرد خود سینه ي وارد شکل این به و گرفت را می توانست که نیزه هایی
واقع کوچک خانه اي سو آن گفت:«در گفت. سخنی همرزمانش به رفتن از پیش ٣٨٧
تازگی به که کوچکی خانه ي می کنم، ترکشان که خردسالی کودکان و همسر و شده
بخشیده…» او می میرم. سوئیس براي امروز ولی دارم دوست را گفت:«آنها خریده ام.»
بعد به موقع آن از بود. قهرمان یک او می دهم.» مملکت نجات براي را گفت:«جانم

داد. خاتمه را جنگ کار این نداشتند. جنگی آنها دیگر
حسابی ارتش که… کشاند شکستی چنان به را متجاوز ارتش قهرمانانه، نمایش آن ٣٨٨
کشور از را آنها و غلتانده دشمن سوي به را سنگ هایی سوئیسی ها بود. شده گیج
پیش سال صدها به مربوط جریان این بازنگشتند. دیگر که شکلی به راندند بیرون

بود. بزرگی کار آن می کنید؟ مالحظه است.
در را خدا قوم ترس ها و سردرگمی ها شک، خرافات، جهل، وقتی روز یک برادر اما ٣٨٩
ُمرد.» خواهم قوم براي گفت:«امروز مسیح عیسی نام به نفر یک بود، داده قرار تنگنا

است. درست
بجنگید. دارید هرچه و توان تمام با و بیایید «دنبالم گفت؟ چه لشکریانش به او ٣٩٠
سنگ اگر بجنگید. چماق با دارید چماق یک اگر نترسید. بجنگید. ُگرز با دارید، ُگرز اگر

بجنگید.» دارید هرچه یا سنگ با دارید،
و برداشتم را خدا «کالم می گوید. امروز ما اعظم فرمانده ي که است چیزي این ٣٩١
آمین. کرد، پاره تکه کالم آن با را او کردم.» غلبه قدرتش بر و دادم شکست را شریر
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خدایت است:«خداوند کالم از کلمه یک تنها شما داشته ي اگر دارید، هرچه باري،
از آمین. کنید. پیروي بدرانید. کرده، پاره تکه را شیطان همان با توست.» شفادهنده ي

کرد. پاره تکه را شیطان او آقا. بله، کنیم. پیروي خویش فرمانده ي
همه ي و بیشتر زیبایی زیباست، و بزرگ پادشاهی قلمروهاي تمام صاحب شیطان ٣٩٢
هم هنوز او است. درست نیست. کاري چیزها آن با را ما ولی است روز به دارد آنچه
خدا ملکوت ابناي از دنیا ابناي که گفت عیسی آقا. بله، صحراست. جانور هشیارترین

هستند. عاقل تر
بزرگ قطب دو این اینک هم کنم… تمام را بحث باید بزرگ… نزاع دو این اکنون ٣٩٣
اموري و بیماري که است ساعت همان اکنون هستند. هم به رسیدن حال در منازعه
همگان و چیز همه است، درمانده پزشکی علم که است زده چنان را جهان چنینی این
قرار تنگنا در دارد خدا کوچک لشکر لشکر، و همه… و ندارد وجود چیز هیچ درمانده اند.
وینکلرید فون آرنولد یک که فرارسیده آن زمان برادر، دست. این از مسائلی و می گیرد
بایستد. و افتاده پیش خدا مردان از دیگر یکی که رسیده آن زمان برسد. راه از دیگر

دهد. رخ اتفاقی که رسیده آن زمان است. فرارسیده دیگر ایلیایی ظهور زمان
درگیر فکرتان تا نکنید توقف هم دقیقه یک ببندید. را خود ذهن خدا، لشکریان ٣٩٤
داشته خاطر به اما و کند. ارائه شما حس هاي راه از دارد قصد شریر که شود چیزي

شود. خطا دچار نمی تواند هیچ گاه خدا کالم که باشید
به درست شود، وارد سیل مانند به دشمن، وقتی است! بزرگ لشکر دو از سخن ٣٩٥
«روح کرد؟ خواهد چه خود فرموده ي طبق خدا آنگاه می شود، وارد امروز که شکل همان

آقا. بله، هستید؟ آنها از یکی شما آیا افراشت.» برخواهد آن علیه بر را پرچمی خداوند
یعقوب ندارم. را آن خواندن فرصت می یابیم… تعلیم چنین ٧:٤ یعقوب رساله ي در ٣٩٦
فرار به «پا بلکه رفت خواهد کنار تنها نه او کنید.» مقاومت ابلیس می گوید:«با ٧:٤
به می کنید؟ مقاومت ابلیس با چگونه کنید.» مقاومت ابلیس «با گذاشت.» خواهد
ابلیس با مقاومت برگیرید. را خدا کالم گفت. ما به ما، اعظم فرمانده ي که ترتیب همان
گفت. ما به را انجامش نحوه ي اعظم فرمانده ي است. میّسر خدا کالم طریق از تنها

بسیارخوب.
شیطاِن می بینید چنانکه بگویم. را مطلب این می خواهد دلم پایان در اکنون ٣٩٧
کرد؟ خواهد حمله کودك یک به او که نمی کنید فکر است. وقیح بسیار کهنه کار
عیسی سوي به کرد. حمله مسیح عیسی به او کرد. خواهد حمله چیزي هر به او
حمله بار یک فقط شیطان می دانستید؟ را این کرد. سنگین حمله ي سه او به و رفت
حمله کنان و گشت بازخواهد سپس شد خواهد حمله ور شما به بیماري یک با او نکرد.
الهی امر آن از چیز هیچ نیافتی. شفا تو است. آمده سر به معجزات گفت:«دوران خواهد

است؟ درست حرف این که می دانید درنمی آید.»
حمله ي سه خدا، کالم به بی ایمانی اش روي از کرد. حمله عیسی به بار سه او ٣٩٨
نداشت. ایمان مسئله این به او یقینًا. بود. کالم عیسی کرد. پیاده عیسی علیه شدید
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از ددمنشانه حمالتی و می رسد راه از او هستی…» همان اگر هستی… همان تو «اگر
خدا پسر گفتند:«اگر و آمدند می زند. دست آن به گهگاه هم امروز دشمن که نوع آن
حمله ي سه از پس برادر، باشم.» انجامش شاهد بگذار کن. برایمان معجزه اي هستی

که…» همانی تو اگر که… تویی «اگر گذاشت. فرار به پا ددمنشانه،
کالم به [شیطان] او بود. کالم او بود. خدا کالم عیسی کرد؟ چه عیسی آنگاه ٣٩٩
حس موعظه حین در بگویم صادقانه اکنون دارم… من-من خدا! بر جالل کرد. حمله
و بود کلمه ابتدا «در است. کالم عیسی است. درست است. داده دست من به خوبی
شد…» ساکن و گردید جسم شد، ساکن کلمه و بود. خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه
می روم. و می کنم تمام آري! کرد. پاره تکه را شیطان او کرد؟ چه او بود. کالم عیسی
او به وحشیانه که را شیطان کالم، وسیله ي به بنابراین بود. کالم او کرد؟ چه عیسی
چیزي هر یا ضربت گروه چتر-نیروهاي از دسته اي مانند او دراند. بود، کرده حمله
بر را کالم عیسی و برد. یورش کالم یعنی عیسی سوي به شکل این به آن، شبیه
کالم با را او و کرد تکه تکه را شیطان یقینًا هللویا! کرد. قطعه قطعه را شیطان و گرفت

داد. شکست
این کنید، گوش دقت با کنید نگاه خوب می دهید؟ تشخیص را او حمله ي آیا ٤٠٠
حمله ي این خدا، کالم به نسبت بی ایمانی چیست؟ او حمله ي است. بحث خاتمه ي
تشخیص آنجا در را است دیده خود به روزگار که نبردي بزرگترین قادرید آیا اوست.
چیست؟ شما علیه شیطان سالح خدا. و شیطان دارد: وجود قدرت دو تنها دهید؟
شما او باشید. نداشته باور و اعتماد خود سالح به که برساند جایی به را شما اینکه
در را شما شود موفق او اگر کنید. گوش تمام آرامش با حال می کند. سالح خلع را
شود موفق اگر یعنی دهد قرار اعظمتان سالح به نسبت بی اعتمادي و بی ایمانی موضع
سالح خلع را شما آنگاه نیست قوي کافی اندازه ي به سالحتان که بباوراند شما به

است. کرده
دعا و می گوید:«امیدوارم نویل [برادر نکنیم. رها را آن هرگز امیدوارم نویل، برادر ٤٠١

تألیف.»] نشود-گروه چنین می کنم
بی ایمانی موضع در را شما که می کند سالح خلع را شما زمانی کنید. دقت ٤٠٢
می شود. تمام شما جنگ می اندازید را آن وقتی دهد. قرار اعظم سالح آن به نسبت
را او بی ایمانی ما نیندازید. زمین را آن دارید. نگه را اعظم سالح آن است. تمام کارتان

بگذارید… می بینیم.
کنم. مطرح دیگر لحظه اي تا مایلم که هست دیگري مطلب

و پیشکسوتان و کهنه سربازان راهنمایی جهت را مطلب این مایلم روسیه. مورد در ٤٠٣
روسیه با رابطه در چرا کنم. بیان مقدس کتاب پژوهشگران شما همچنین و این نظایر
که نشنیده اید من از حال به تا چرا! انداخته اید؟ راه صدا و سر و جنجال همه این
در چنین که شده باعث چه شنیده اید؟ بسازید، بمب ضد پناهگاه باشم گفته شما به
جنگی هیچ در آنها نیست. چیز هیچ روسیه بیندازید؟ راه صدا و سر روسیه با رابطه



شده٥٤ گفته کالم

جهان تسخیر به موفق کمونیسم کرد. نخواهند تصرف را جهان آنها شد. نخواهند پیروز
کند؟ خطا خدا کالم دارد امکان آیا است؟ شده چه را مردم شد. نخواهد

یا جهان مردم با دارم می شود. ضبط نوار روي بر اظهارات این اکنون کنید، گوش ٤٠٤
هستید، اینجا که عزیزانی شما و می گویم. سخن رفت، خواهند نوارها این که کجا هر

باشید. داشته باور سخن این به دهد، رخ برایم اتفاقی چه که نکته این به بی توجه
شود. خطا دچار نمی تواند خدا کالم بود. نخواهد چیز هیچ فاتح کمونیسم، روسیه، ٤٠٥

کرد. خواهد فتح را جهان روم آیینی
دانیال…» اي «تو، خداست. کالم این بگذرانیم. نظر از را دانیال رؤیاي دهید اجازه ٤٠٦
به دیگري «سلطنت است. بابل منظور هستی.» تو طال سر آن پاشاه، نبوکدنصر «اي
پارس. و ماد یعنی کنید توجه است.» نقره از که آورد برخواهد سر تو سلطنت جاي
سخنی هیچ و می کند. ظهور روم آن از پس کبیر. اسکندر و است یونان دیگر سلطنت

کرد. تسخیر را جهان روم است. نیامده میان به کمونیسم از
توسط خود، نخستین ظهور زمان در و آمد دنیا به روم امپراتوري در مسیح عیسی ٤٠٧
زمان در آمدنش یعنی ثانویه اش ظهور هنگام و گرفت. قرار جفا تحت روم امپراتوري
او وقتی آنهاست. مابقی مادر که دارد قرار روم فرقه هاي جفاي تحت پیغامش حال،
که کاري آمد، خواهد روزگار صفحه از رومی امپراتوري این کردن محو براي بازگردد،
روم امپراتوري شدن محو یعنی شود انجام او آمدن با داشتند آرزو همواره یهودي ها

او. دست به
پیوستن حال در جهان فرقه هاي تمام با کاتولیک کلیساي حاکمه ي دستگاه اکنون ٤٠٨
هماهنگی حال در که کلیساها از اتحادیه اي هستند، تشّکل یک قالب در یکدیگر به
این است. روم از سخن نیست. روسیه از سخن هستند. یکدیگر کردن سازماندهی و
چیزي هر یا کمونیسم می کند ثابت که دهید نشانم نگاشته اي آري. است. خداوند قول

کرد. خواهد حکومت
جاي یونانی ها آیا البته. صد نشستند؟ صدر بر نبوکدنصر جاي به پارس و ماد آیا ٤٠٩
عثمانی قدرت ده به آیا نشد؟ آنها قلمرو تصاحب به موفق روم آیا چرا. نگرفتند؟ را آنها

آیا… است؟ برقرار اینک هم که وضعیتی شبیه درست نشد، منقسم
اینجا آنها آیا است. «ِگل» معنی به خروشچف است. «آهن» معنی به ر آیزنهاو ٤١٠
می کوبد- تریبون روي بر برانهام [برادر درآورد را خود کفش خروشچف کردند؟ دیدار
به تا کوبید میز روي شکل آن به را آن و باشد مشهود و واضح مسئله تا تألیف.] گروه

می کوبد.] میز روي برانهام [برادر باشد. داده نشان مردم
که نمی کنید فکر آیا چطور، کجاست؟ ایمان است؟ شده چه را مردم امروز پس ٤١١
در چیز آن پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ حقیقت خدا کالم
بیرون آن که واعظی هر «کمونیسم!» است؟ شده چه را واعظان امروز نیست. اینجا

نیست! هیچ کمونیسم کند. مبارزه کمونیسم با می کوشد است
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ندارید، خبر آن از و است کردن هم سر مشغول شما برابر در شیطان که چیزي ٤١٢
بود، فاحشه گفت:«او مقدس کتاب فرقه هاست. مادر روم است. فرقه گرایی و روم گرایی

او. کالم علیه خدا، ضّد به بودند.» بدکاره دخترانش
از روزي بمانید. کالم آن همراه رحمت، فرشتگان بردارید. را کالم سربازان، اي ٤١٣
دوران در اتفاق این اگر جوان ها شما و نیست. رفتنی بین از کالم ولی رفت خواهم بین

است. همین مسئله دید. خواهید را آن شما ندهد رخ من نسل
و دارد را پاپ دیدار قصد کندي خانم داده اید؟ گوش امروز بامدادي اخبار به آیا ٤١٤
شاید بسیارخوب، بله! جهان! ادیان تمام کنید، توجه است. گفته چه پاپ که] [می دانید

بپردازیم. آن به بیشتر اندکی آینده یکشنبه ي
است. ساحل در سنگریزه اي تنها روسیه نباشید. روسیه نگران باشید، داشته توجه ٤١٥
کلیساهاي با اتحاد حال در که باشد روم آیینی به حواستان نباشید. کمونیسم نگران
مکتوب جهان بر حکومتش و کمونیسم درباره ي چیزي مقدس نگاشته ي در است. دیگر

است. نشده
است. جریان در که دیگري چیز هر از فارغ می شوم همداستان کالم با من پس ٤١٦
تشّکل مادر روم آیینی و می شود. مسلط جهان بر روم آیینی دارم. ایمان کالم به من
کتاب شدند. خارج آن دل از تشّکل ها آن تمام و نبود کار در تشّکلی روم زمان تا است.
همین روي را روز از نیمی می توانم بود.» فواحش مادر است:«او گفته چنین مقدس

دهم. ادامه است بهتر شاید گمانم به ولی کنم توقف مبحث
ملحق ما به باید که می گویم تو می گوید:«به آورده، هجوم ما به دشمن وقتی ٤١٧
سرباز یک می دهید؟ سازش به تن و می نشینید عقب کرد، خواهید چه شما شوي…»

آقا. خیر، کرد. نخواهد چنین واقعی
مقدس کتاب مگر باشد…» شما در فکر فکر:«همین و ذهن می کنیم؟ چه پس ٤١٨
باشد شما در فکر «همین تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت نگفت؟ را همین
آن در و می ماند کالم با که فکري بود؟ برخوردار فکري چه از او بود.» مسیح در که
شکست را دشمن و کرد پایداري پدر کالم در کالم، در او است. درست می کند. پایداري
کنید، چنان و چنین باید که بگوید دارد سعی و می کند حمله دشمن وقتی اکنون داد.

است. درست کنید. پایداري کالم در کرد؟ خواهید چه شما
کتاب چیست؟ کالم کالم. برگرفتن بود؟ خواهید کاري چه انجام خواهان آنگاه ٤١٩
بله، کردیم. قرائت را آن پیش تر کمی است. داده شرح را موضوع این اینجا در مقدس
شمشیر و نجات «کاله خود می کنید؟ مالحظه است. کالم همان باشد، خدا از که روحی
شما ذهن و فکر راه از که اعظم روح آن چیست؟ منظور روح! شمشیر برگیرید.» را روح

خداست. کالم روح، آن شمشیِر و می شود. شما وارد
طریق از آیا می جنگد، [سالحی] چه با روح القدس می جنگد؟ چیز چه با روح ٤٢٠
چه ماجرا! عمق و قلب کالم؛ تألیف.] می گویند:«کالم.»-گروه [جماعت احساسات؟
کالم! با احساسات؟ و حس ها می جنگم، سالح کدام با من خدا! بر جالل شکوهمند!
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[سالحی] همان خدا کالم [«کالم!»] کالم! [«کالم!»] کالم! کنیم، تکرارش بیاییم کالم!
می جنگد. آن وسیله ي به روح که است

است!» گفت:«مکتوب و برداشت پیش به گام شیطان برابر در مستقیم خدا روح ٤٢١
می کند. عقب نشینی شیطان چنین این است!» «مکتوب آمین!

دست چیز؟) (چه با و بردارید را باشد خدا کالم که خدا شمشیر می کنیم؟ چه ما ٤٢٢
مقدس کتاب بکشید. بیرون را َدم دو شمشیر آن ایمان، جنس از قوي دستی ایمان،
حالت چه حالت، دو هر در و است.» َدم دو شمشیر یک گفت:«این ٤ باب عبرانیان در

است. بُّران برگشت، چه و رفت
اعظم روح دهید اجازه برگیرید، را روح برگیرید. را کالم می کند؟ چه او برادر، ٤٢٣
خواهر، است.» راستی بگویید:«کالمت گشوده، را خود فکر و ذهن شود. شما قلب وارد
می زند-گروه حرف بیمار خواهر با دوباره برانهام [برادر بکنید. را کار همین اکنون

است.» راستی «کالمت تألیف.]
وجودم خود اینکه و دیگر کس هر و دارم حالی و حس چه اینکه به «خداوندا، ٤٢٤
می کنم، خالی را گذرگاه هایم همه ي می کنم، ایست کرد. نخواهم اعتنا می گوید، چه
فرومی نشانم. را بود من با کنون تا که ناباوري هایی و تردیدها سردرگمی ها، همه ي
تا که دیگري چیز هر داشته ام، حاال تا که بیماري هر داشته ام، کنون تا که حسی هر
یکراست می گیرم. نادیده را آنها همه ي فرومی نشانم. را آنها همه ي داشته ام، حال به
عاملیت داراي موجود یک شکل به مرا که گفتی بیا. فرود خداوندا، روحم. سراغ می روم

آفریدي.» آزاد اراده ي و اخالقی
داري.» را آن تو «پسرم،

شو.» وارد عیسی، خداوند می گشایم. را قلبم و ذهن «بسیارخوب، ٤٢٥

دهید. سر «هللویا!» فریاد برگیرید. را روح شمشیر و ایمان که فرموده خداوند ٤٢٦
خودش آمین. بگذرانید. تیغ دم از را هستند شما مقابل در که دشمنانی سپس آمین.
با را او که… کنید حس شده باعث ترسناك روح یک اگر بدرانید. را دشمن هر است.

بدرانید. خداوند شمشیر
است.» من قّوت خداوند است:«ُسرور این ما قّوت اما

باشد، دیو خواه می درانید. کرده، خرد کالم با را او قدرت! با چه شو.» دور من «از ٤٢٧
شمشیر و برگیرید را کالم هست هرچه بیماري، خواه باشد، مرض خواه دشمن، خواه
نخورد، تکان ظاهر در و کردید وارد آن بر محکم ضربه اي نخست بار اگر و برکشید. را
سوراخی سرانجام تا بکوبید آنقدر بکوبید. باز و بکوبید هم باز بکوبید، سخت آن بر دوباره
سوي به را خود راه نوك زنان که عقاب یک یا کوچک جوجه اي سان به شود، ایجاد
بیماري کهنه ي پوسته ي آن میان از را خود خروج راه ضربه زنان می کند. باز بیرون
همین جنگ آمین. است؟» کدام بعدي بگویید:«هللویا! کرده، باز را راهتان کنید. باز
ضربات با را دشمن عزیزان. بله، است. چنین صلیب سرباز همین. یعنی سرباز است.

برانید. بیرون خود
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با ابراهیم هستیم. ابراهیم مقدرشده ي پیش از و ملوکانه ذّریت از ما چرا؟ چرا؟ ٤٢٨
قرار برابرش در که موانعی تمام میان از را راهش بود، خدا مخالف هرآنچه کردن رد
ضرباتش با را حرف این است.» سالخورده بسیار گفتند:«همسرت می کرد. باز داشت،
بکنی.» را کار آن نمی توانی بکنی. را کار این گفت:«نمی توانی شریر زد. کنار راه سر از
کوبید، آن بر تمام شدت با قدرت! با چه برداشت. راه سر از و کرده خرد را او ابراهیم

بگشاید. میان آن از راهی تا کوبید هم باز
چیست؟» بعدي کار «خداوندا،

براي مذبحی آنجا در و رفت باال او کن.» منتقل اینجا و باال به را «خیمه ات ٤٢٩
کرد. برپا خدا

مکان این که می گویم تو به گفت:«اکنون، و آمده شیطان رسید، باال آن به ٤٣٠
نیست.» مناسب

«هللویا!» شو.» دور من زمین از ماند. خواهم گفت:«همین جا پاسخ در
در داریم. خوشی اوقات اینجا و پایین این بیایی. اینجا است گفت:«بهتر لوط ٤٣١
تو به اینهاست. تمام و شهر ادبی انجمن رئیس همسرم داریم. را خودمان تشّکل اینجا

بیایی.» اینجا به باید که می گویم
گفت:«ابراهیم…» سارا

درست است. داده قرار اینجا مرا خدا می مانم. «همین جا هللویا! نده.» ادامه «سارا، ٤٣٢
هستم.» که همین جا

است. داده قرار اینجا مرا خدا ٤٣٣

باد! عیسی نام قدرت نثار ستایش و تسبیح
نهند؛ سجده به سر فروافتاده، خاك به فرشتگان بگذارید

بیاورید، را پادشاهی دیهیم
کنید. تاجگذاري اش همگان پادشاهی تاِج به و

ایستاده ام؛ مستحکم، صخره ي آن مسیح، در
است، روان شن جنس از دیگر زمین هر
است. روان شن جنس از دیگر زمین هر

آن مسیح، در است. روان و سست شن جنس از دیگر، چیز هر و مرگ حتی ٤٣٤
ایستاده ام. مستحکم، صخره ي

انگلیس نظامی نیروي نخبه ترین سلطنتی! ذّریت ابراهیم.» ملوکانه ي  «ذّریت ٤٣٥
ذّریت و دارند. سلطنتی خون که آنانی یعنی است سلطنتی دودمان اعضاي از متشکل
پُر روح القدس از که کلیسایی است، روح القدس از گشته پُر کلیساي مسیح، ملوکانه ي
به کلیسایی] [چنین احساسات. راه از نه و وعده راه از ملوکانه ذّریت چه؟ است. شده
موانع، میان از «هللویا!» بانگ با و است پایبند الهی کالم به و شده پایدار خدا وعده ي

می کند. باز خود براي راهی
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می آید.» تو بردن براي می گوید:«دارد و آمده هم مرگ حتی
براي موعود سرزمین سوي به راهی و می کنم.» عبور دارم اردن، کنار بگویید:«برو ٤٣٦

آمین. کنید. باز خود
مبحث انتهاي به می افتد؟ اتفاقی چه می رسد انتها به پیکار و جنگ وقتی ٤٣٧
در مقدسین و می رسد پایان به جنگ وقتی است. کافی امروز] [براي رسیده ایم،
چه که است این بپرسم می خواهم که سؤالی می پیمایند راه خانه به بازگشت مسیر

داد؟ رخ اتفاقی
حتی مدتی براي که می گویند داد؟ رخ اتفاقی چه شد فرانسه وارد هیتلر وقتی ٤٣٨
آلمانی ها بودند. درآمده پرواز به بسیاري هواپیماهاي زیرا ببینید را آسمان نمی توانستید
گام آهسته قدم حالت به سکو روي بر دوبار برانهام [برادر رفتند. رژه آهسته قدم حالت به
پیروزي بابت و می رفتند رژه بودند، ایستاده آنها دارید، توجه تألیف.] برمی دارد-گروه

بودند. گرفته جشن
برلین چنان و بودند ردیف هم سر پشت تانک ها آمد روسیه به استالین وقتی ٤٣٩
رفتند وقتی تمام. و همین بود. نمانده آن از اثري هیچ که بودند کرده بمباران را
بامزه اي حرکات که می دانید انداختند راه شادمانی و جشن روس سربازان آلمانی ها…
فیلمی می آمدند. چطور اینکه دیدم لندن در را آن از تصاویري روزي می دهند. انجام

پُرابهت! چه آنها. گرفتن جشن و آمدن از همچنین و رخداد و ماجرا آن از مستند
قهرمان ها وقتی کشیدیم. سوت و برآورده فریاد شنیدیم را جنگ پایان خبر وقتی ٤٤٠
از یکی برمی آوردند. شادي بانگ می زدند. فریاد آنها رفتیم. آنها استقبال به بازگشتند
کهنه… آن تمام آمدنشان و بازگشت هنگام او گفته ي به بود آنجا نزدیکم خویشاوندان
عرشه ي باالي تا را برخیزند تخت از نمی توانستند جراحت فرط از که کهنه سربازانی
گفت:«آن بود. مانده برجا پا که باشند آزادي مجسمه ي شاهد تا کردند جابجا کشتی
و گریستند آزادي مجسمه ي آن دیدن با بودند ایستاده آنجا که هیکل درشت مردان
ناشی شوك زدگی جنگیدند، بودند، دور خانه از سال چهار می افتادند.» شکل این به
پدر، مادر، دلبند، همسر، که می دانستند ولی دیگر مسائلی و کردند تجربه را نبرد از
آزادي مجسمه ي آن پشت درست داشتند دوست که کسانی و عزیزان تمام و فرزندان
در و رسیدند قهرمانانشان وقتی بودند. جنگیده برایش که بود چیزي نماد این بودند.
این و فراگرفت. را نیویورك هیاهو و بانگ و درآمد صدا به سوت ها افتادند راه شهر

بود. خواهد جزئی چیزي
جنگجویم نام آورترین می خواهد گفت:«دلم بزرگ نبرد یک از پس سزار روزي ٤٤١
تمامی و کند.» طی را راه سواره من کنار دشمنانمان، بر پیروزي بزرِگ جشِن این در
این و دادند جال را خود سپرهاي و کرده مرتب را خود زینت بخش پرهاي افسران
همرزمان از یکی بعد اندکی کردند. حرکت و افتاده راه به واقعی سربازان مانند چنین
شکل آن به و انداخت نگاهی او شگفتا! رسید. سر بریدگی، و ضرب آثار با کهنه کار،
حتی کن.» صبر دقیقه یک کن. صبر دقیقه گفت:«یک سزار کرد. حرکت به شروع
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بر کجا زخم ها پرسید:«این اینجا.» گفت:«بیا بود. نپوشیده لباس هم افسر یک شبیه
است؟» شده عارض تو

جنگ.» میدان در داد:«آنجا پاسخ او
چرا؟ بنشیند.» کنارم می خواهد دلم که هستی شخصی همان تو باال. گفت:«بیا ٤٤٢

است. بوده جنگ در که داد نشان او زیرا
موفق چنین این و بُبرد ساردین قوطی با را دستش می تواند که انسانی بر خداوندا، ٤٤٣
میدان زخم خورده ي دارم دوست من فرما. ترحم شود [نظامی] تقدیرنامه اي کسب به
براي دارم.» را مسیح عیسی داغ هاي خود بدن در گفت:«من پولس چنانکه باشم. جنگ

باشم. جنگ میدان در دارم دوست که است همین
اسلحه ي و کرد مسلح را ما که همان یعنی بیاید، ما اعظم فرمانده ي که روز آن ٤٤٤
بجنگیم، آن یاري به تا داشت ارزانی ما به را کالمش و کرد عطا ما به را روح القدس خدا،
شوم اّرابه بر سوار می خواهد دلم بیاید، راه پیمودن سواره براي و بایستد آنجا او وقتی
نمی خواهید؟ چنین شما بپیمایم. سواره حالت به را [آسمانی] منزل تا او همراه و
و گذاشته سن به پا خانم دست وقتی آنگاه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
موقع آن ببینم را بچه هایشان و خانم ها و برادرانم و بنگرم اطراف به و بگیرم را نازنینم
شکل این به باال آن جایی می کنیم، خدا فردوس هاي آن در خرامیدن به شروع که است

دارد! گفتنی ها جشنی چنین می سازند. سرود و نغمه از آکنده را هوا فرشتگان و
سربازان اي باشکوه! چه گذاریم. سر بر تاج باید برسد، انتها به جنگ که آنگاه و ٤٤٥

بگیرید. محکم را الهی سالح این و برآورید را ایمان دست بامداد این در اینجا صلیب،
مخاطب را بیمار خواهر باز برانهام [برادر هستی؟ آماده آیا است. چطور خواهر، ٤٤٦
و شیطان آنچه به بگویید:«پروردگارا، برکشیده، را سالح این تألیف.] می سازد-گروه
[خواهر دارم.» ایمان که می کنم اعالم بامداد این در نمی دهم. اهمیتی گفته اند دیگران

دارم.» «ایمان دارم.»] ایمان هم می گوید:«من
خوابی آقایی گذشته یکشنبه چندین می کنم فکر گفتم… روز آن که همان طور ٤٤٧
او سوي به بدقواره و ریز موجودي شکل به شیطان که بود دیده خواب بود. دیده
او و پرید عقب باز «بووو!» شد. بزرگتر ابلیس و پرید عقب به او گفت:«بووو!» می دود.
آقا آن کند. غلبه او بر تا می رفت و شد او اندازه ي هم ابلیس نهایت در شد. بزرگتر
انداخت. اطراف به نگاهی بنابراین برود ابلیس جنگ به چیزي با باید که می دانست
را مقدس کتاب فقط آید. کارش به شیطان با نزاع در که کند پیدا چیزي نتوانست
کوچک ابلیس گفت:«بووو!» ابلیس به متقابًال هم او گفت:«بووو!» ابلیس و برداشت.
به رساندن تا را شیطان کالم، طریق از آقا آن نهایت در و شد. کوچکتر و کوچک و

داد. شکست مرگ نقطه ي
صحبت بیمار خواهر با دوباره برانهام [برادر خواهر؟ نیستی مگر سربازي، یک تو ٤٤٨
نیست «قرار آمین. است.» بگو:«مکتوب و برگیر را کالم این تألیف.] می کند-گروه
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و نشست خواهم خیمه این در دیگران همراه همین جا بمانم. زنده است قرار بمیرم.
گفت.» خواهم حمد نیکویی اش بابت را خدا

می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان موضوع این به آیا مقدسان، ٤٤٩
آمین. تألیف.]

کنیم. خم را خود سرهاي
خدا هنوز که شود معلوم امروز بگذار زمین، و آسمان ها آفریدگار خدا، خداوند اي ٤٥٠
گفته سخن بسیار چه و باشم کرده موعظه زیاد چقدر اینکه از فارغ خداوندا، هستی.

ماجراست. فیصله بخش کالمت از کلمه اي باشم،
دعا آسمانی، پدر دارند. قرار اینجا بیماران جانب از نمایندگی به دستمال ها این ٤٥١
قرار آنها تک تک بر تو قّوت و برکات می گذارم دست آنها روي که همان طور تا می کنم
به را دستمال ها این تا می کنم دعا مسیح عیسی نام در پروردگارا، بماند. باقی گرفته،
نیست چیزي است. مکتوب کالم در چیزي چنین زیرا نمایی مسح خود مقدس حضور
فوطه ها و دستمال ها پولس بدن است:«از آمده کالم در بلکه باشد. کالم خالف که
می شد.» زایل ایشان از مختلف امراض و می شدند اخراج ایشان از پلید ارواح می بردند.
روح القدس همان هنوز و هستی خدا هنوز تو ولی نیستیم قدیس پولس ما هرچند
به اینکه تمّنا می گذارم دستمال ها این روي را دست هایم عیسی خداوند نام در هستی.

فرمایی. عطا شفا و برکت آنها تک تک
کودکی او بود. کشیده دراز جلسه طول در و است بستر بر عزیزي اینجا خدایا، ٤٥٢
شیطان ندارد. زیستن توان او خداوندا، زیباست. کوچک دختر یک تنها او نیست. بیش
سخت خاکی کره ي این داشتنی دوست  پزشکان شک بدون و است. رسانده شّر او به
فراست اوج به آنها کارند. این از ناتوان آنها دهند. نجات را کودك این تا کردند تالش
فصلی اینکه از خداوندا ولی دهند. انجام کاري نمی توانند این از بیش رسیده اند. خود
این در و بزنیم ورق را بعدي صفحه ي می توانیم خشنودم. بسی است شده مکتوب دیگر

می خواهیم. مشاوره او از بامداد این در باشیم. اعظم طبیب ورود شاهد صفحه
خواهد ایمانداران همراه آیات نیست:«این مکتوب کالمت در اینجا مگر خداوندا بله، ٤٥٣
کوچک دختر این اگر بساز. ایماندار یک من از اینک نیستم، ایماندار اگر خداوندا بود»؟
و بود خواهد ایمانداران همراه آیات «این بشود. که کن چنان اکنون نیست ایماندار
نام است:«به مکتوب همچنین یافت.» خواهند شفا گذارند، مریضان بر دست هرگاه
توست. جانب از توست. سخنان و کالم اینها-اینها خداوندا کنند.» بیرون را دیوها من

خادمت… مقام در اینک کالمت.
میان در آنجا شوند جمع من اسم به شما از نفر سه یا دو فرمودي:«اگر چنانکه ٤٥٤
براي بطلبید را آن و شوید متفق بخواهید که هرچه درباره ي هرگاه و حاضرم ایشان

شد.» خواهد کرده شما
ساختمان این در حاضر فرد بیمارترین کودك این احتماًال بامداد این در پروردگارا ٤٥٥
است. بیمارترین او بماند، زنده زیادي مدت تا داشت نخواهد را آن توان تو بدون و است
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گروه این می شویم. متفق ایستاده اند، اینجا در که سربازانی تکاتک ما، همگی اینک و
است. ابراهیم ملوکانه ي ذّریت برگیرنده ي در

زیرا شو رفتن آماده ي شیطان، می شویم. رد شیطان روي از و کرده حرکت اینک ٤٥٦
به شمشیر زن و مرد می کشد؛ رخ به را خود رنگ ها رقص می زند، برق ما سالح و زره
او از شیطان، می شوند. رد رویت از کوچک دختر این خاطر به و می آیند پیش دست
می ایستیم. برابرت در خدا لشکر سربازان جایگاه در کن. رها را کودك این شو. خارج

کن. رها را او مسیح عیسی خداوند نام به
مرتکب کرده اي، بند در را کودك این تو شیطان بگذارم. دست او روي بر تا می روم ٤٥٧
در ولی هستی قََدر حریف یک از فراتر انسان برابر در که می دانم شدي. شّري چنین
روح اي تو می آیم. او نام به من بنابراین نیستی خداوندم با زورآزمایی اندازه ي و حد
امروز از تا رو بیرون بچه این وجود از بیماري، دیو اي تو کن. رها را دختر آن پلید،

می کنم. اعالم مسیح عیسی نام به را این برود. آزادي در بتواند
هستی، خدا که کردي ثابت و برخیزاندي را مردگان که تو خدا، خداوند اي اکنون ٤٥٨
سر ساختمان این در و همین جا تا بازگردان جوان خانم این به را تندرستی و قّوت
حرمت و جالل براي که باشد می شود. خوب او است!…؟… رفته او از ابلیس بایستد. پا

کند. زیست پروردگار
برسد. انجام به بگذار اینک شد، گفته مطلب

و کرده بلند را دستش بخواهد که هست دیگري عزیز جمع این در آیا ٤٥٩
وقت چقدر نمی  دانم پروردگارم»؟ محتاج بیمارم. شود. دعا برایم بگوید:«می خواهم
این در کنند. عبور اینجا از مردم از گروه این دهیم اجازه که داریم وقت آنقدر داریم.
بیلی، بیایید. اینجا به می خواهم بله. بله. می کنم. دلگرمی احساس راستی به بامداد
این اول بگذار بیاوري. را است سمت این در اینجا، که گروه این تنها است بهتر شاید
سپس راهرو. آن تا درست و باال آن از یعنی آورد خواهیم را عقبی گروه بعد بیاید گروه

آنگاه… آورد خواهیم صورت این به را آنها
بایستند، کنارم اینجا می کنم خواهش خادم برادران دیگر و نویل برادر از حال ٤٦٠
بسیارخوب. کنید. هدایت راهرو و پایین به دوباره را مردم بتوانید تا همین جا درست

من… حال بسیارخوب.
می گویند:«آمین.»- [جماعت پوشیده اید؟ را خود سالح شما از نفر چند ٤٦١

تألیف.] گروه
می یابی.) شفا می شوي، خوب برو، خانه به کرد. خواهد فرق اوضاع بار (این ٤٦٢

سربازان برکشید. نیام از را اعظم شمشیر همگی سربازان، اي شما آري! آمین. ٤٦٣
بروید. پیش بروید، پیش برکشید، را شمشیر صلیب،

ایستاده ام. مستحکم صخره ي آن مسیح در
است. روان شن جنس از دیگر زمین هر
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حالی در بروید. پایین طرف این از مستقیم سپس و بیاورید تشریف بسیارخوب ٤٦٤
باشند. دعا در همگان می گذرند، اینجا از آنها که

آمین. ده. شفا را خانم این مسیح عیسی نام در
دهید. سر بانگ و بمانید خود صندلی روي برکشید. را شمشیرتان اینک

مسیح…؟… عیسی نام در عیسی…؟… نام در عیسی…؟… نام در ٤٦٥

مسیحی! سربازان اي پیش به
جنگ، میدان سوي به حرکت

که است عیسی صلیب با
می شود. حاصل پیشروي

غالب می توانیم که نمی کنید فکر چیست؟ جریان سربازان، شیطان!» اي شو «دور ٤٦٦
مغلوب هم حاال همین او تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه آمده، وجد به [جماعِت آییم؟
اخراج بدي و شریر نیروي هر یافته ایم. نصرت زیاده حد از عیسی مسیح در است. شده

آمین. می شود.
بیاورید!…؟… تشریف اینجا برادرانم

یابید…؟… شفا تا می کنم دعا
بده. شفا را او عیسی نام در پدر، ده، شفا را برادرم اعظم، طبیب اي

…؟… بیا ده. شفا را بانو این مسیح عیسی نام به
خداوند کنم. سؤال هستند انتها آن در که برادرانی از بود الزم او… باري ٤٦٧

جا…؟… همه
این قلب در که می دانی پروردگارا زمین! و آسمان ها آفریدگار خدا، خداوند اي ٤٦٨
و مادر یعنی آنها دوي هر براي می دانی. باره این در را چیز همه می گذرد. چه خانم

تعهد…؟… مسیح عیسی نام در می کنم. دعا پدر
من…؟… مسیح، عیسی نام در
من…؟… مسیح، عیسی نام در

می شود سبب همین و درگذرند عمر سالیان که می دانیم باش. خواهرم همراه خدایا ٤٦٩
عیسی…؟… نام در اکنون افکند. سایه خانم این جسم بر مرگ که

ده. قرار برکاتت مشمول را کوچک دختر این مسیح عیسی نام در خداوندا، ٤٧٠
دختر این می دانم می کنیم… تجربه مدارس در آنجا ما که جنگ هایی و سختی ها
که باشد دهی. برکت او به که است این دعایم می گذراند. سر از را دشواري دوره ي چه
به خداوندا، بردارد!…؟… گام جلو سوي به و برکشد را اعظم شمشیر آن بامداد این در
دعا می خواند، را نامت بامداد این در و است آمده او فرما، عطا برکت کوچک پسر این

همراه…؟… تو تا می کنم
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عیسی، خداوند نام در فرما. عطا را خواسته اش و ساز مبارك را برادرم پروردگارا ٤٧١
کردم!…؟… اعالم را این

می کنیم. بلند مسیح عیسی نام در را دعا این

می کنیم. بلند مسیح عیسی نام در را دعا این

می کنیم. بلند مسیح عیسی نام در را دعا این
ما…؟… مسیح عیسی نام در

می کنیم. بلند مسیح عیسی نام در را دعا این
مسیح…؟… عیسی نام در
مسیح…؟… عیسی نام در

ده. شفا را برادرم مسیح عیسی نام در
مسیح…؟… عیسی نام در

مسیح! عیسی نام در
مسیح! عیسی نام در
مسیح! عیسی نام در
مسیح! عیسی نام در
مسیح! عیسی نام در

خانم این به عیسی نام در خدایا، تألیف.] ُمرد.»-گروه می گوید:«پدر نفر [یک ٤٧٢
کن. کمک

ما…؟… مسیح عیسی نام در خدایا،
مسیح! عیسی نام در خدایا،

مسیح…؟… عیسی نام در
فرما. عطا شفا را برادرم مسیح عیسی نام در

عیسی…؟… نام در
می شوید؟ متوجه اکنون آیا

از…؟… عارضه این که باشد خدایا
فرما…؟… عطا خواهر به می کنیم!…؟… دعا مسیح عیسی نام در ٤٧٣

این تمام تجربه ي حال در بی ادعا عزیز مادر این اینکه به علم با پروردگارا، ٤٧٤
او. بر را…؟… او که می کنم دعا خدایا، گرفتاري هاست

بتاز. پیش و برو پیش عیسی نام در و برکش را شمشیر آن
در او که باشد فرما. اجابت را آقا این درخواست بده. شفا را خانم آن پروردگارا، ٤٧٥

برگیرد. خود روي پیش را اعظِم شمشیر آن دشواري و سختی اوقات
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تو…؟… که است این دعایم بامداد. این در پروردگارا…؟…
عیسی نام به و کنی. خوب و دهی شفا را برادر این می کنم دعا خدا، اي پدر، اي ٤٧٦

مسیح…؟…
ده. شفا را او مسیح عیسی نام به می کنم، دعا خواهرمان شفاي براي خدایا ٤٧٧

دهی. شفا را برادرمان تا می کنم دعا خدا اي ما، پدر ٤٧٨

بده!…؟… شفا را خواهرمان خداوندا،
پدر. اي بده، شفا را خواهرمان عیسی نام در پدر،

فرما. جاري خانم این بر را شفایت پروردگارا، می کنیم. دعا عیسی نام در پدر…؟… ٤٧٩

تو…؟… که است این دعایم خدایا
را قدیمی همراهان این چقدر خداوندا پدر!…؟… فرما، عطا برکت او به پروردگارا ٤٨٠

فرمایی!…؟… اجابت را خواسته اش تا می کنم دعا می داریم. دوست
سرباز خدایا…؟… او… پروردگارا…؟… برادرم…؟… که است این دعایم ما، آسمانی پدر ٤٨١

کند. حرکت جلو سوي به و برکشد را شمشیر آن بامداد این در و صلیب.
فرما. اجابت را وي درخواست خداوندا ما…؟… خدا، اي

او که است این دعایم خداوندا ده. قرار خویش برکات مشمول را برادر…؟… خدایا، ٤٨٢
فرما! عطا او به را دلش آرزوي مسیح عیسی نام در دهی!…؟… شفا را

دیگ ها آن خانم این که جایی انجیل…؟… بی ادعاي خادم این گلوي آسمانی پدر اي ٤٨٣
عظیم لشکر که حالی در اینک اراده ات…؟… تا می کنم دعا پروردگارا ُشست…؟… را
گردان. پیروز را خانم این خداوندا، می کند، پیشروي برافراشته شمشیرهاي با پروردگار
و خوابانیده بستر بر را او که است کسی همان اینجاست که بینوایش شوهر خداوندا،
او رفت، پزشکان نزد وقتی و بود موت به رو و سرطان به مبتال او بودند. آورده اینجا به
محض را او خداوندا صلیب. بی ادعاي سرباز یک اینجاست، او امروز و کردند. جواب را

می کنیم. بلند عیسی نام در که است دعایی این کن، تقویت خودت به خدمت
که بی ادعایی واعظ با رابطه در دیگري مطلب بینوا… بانوي این می خواهد دلم ٤٨٤
را آقا این اواخر همین بیاورید. تشریف اینجا کید برادر است. مانده باقی اینجاست
[خواهر بود. بلعیده را او سرطان و بود موت به رو او کردند. مرخص بیمارستان از
با پیش سال دو [«دو.»] پیش. سال یک تألیف.] پیش-گروه سال می گوید:«یک کید
روز چند حد در کوتاه مدتی فقط او که بود این پزشک تشخیص پروستات. عارضه ي
کردیم، دعا برایش و رفتیم آنجا زود بسیار صبح صبح، روز یک و ماند. خواهد زنده
نیستند. بیماري از ردي یافتن به قادر حتی حاال و کردیم دعا شما براي که همان طور
می گوید:«الزم کید [خواهر او-او… آمین. یافت. شفا او است.] آمده شوق به [جماعت
است. شده بیشتر زندگی اش در دیگري دوره ي هر از فعلی اش وزن کند.»] قبولش بود
او اینک می کردند. کار انجیل کشتزار در نازنینش همسر و او تولدم از پیش بسا چه
از پیش یعنی سال پنج و پنجاه سال.»] پنج و می گوید:«پنجاه کید [برادر اینجاست…
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او اینک و بودند. مشغول انجیل اعالم زمینه ي در بگذارم، خاکی کره ي این به پا اینکه
[«هشتاد یا… سن سال پنج و هفتاد به قریب با است حاضر مکان این در و یافته شفا
برگزار بیداري جلسات هفته دو مدت می گوید:«به کید [برادر یک. و هشتاد یک.»] و
مدت به تازگی به بیداري، جلسات هفته دو شد.»] ایراد موعظه اي شب هر و کردیم
در و سن سال یک و هشتاد با کرد. موعظه شب هر و برگزار بیداري جلسات هفته دو

یافت. شفا سرطان از کهنسالی

آمده، وجد به [جماعِت دارید؟ ایمان آیا شماست. نوبت اکنون خواهر، بسیارخوب ٤٨٥
عزیزان شما بسیارخوب. مسیحی. سربازان اي پیش به تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

هستیم؟ چه منتظر و می کنیم چه اینجا خداوند. قول بردن] کار [به کنید؟ چه باید

به منتهی جاده ي در ما می  کنیم. عبور داریم ما خوردي. شکست تو شیطان، ٤٨٦
حضور در چیستی تو بزرگ کوه «اي چیست؟ آن و می کنیم. حرکت موعود سرزمین
خواهی مّبدل همواري به چیست؟ گرفته را راه جلوي و ایستاده که چیزي این زرُّبابل؟
است. درست کرد. خواهیم یکسان خاك با و ُخرد را آن َدم دو شمشیر با چطور؟ شد.»

بسیارخوب.

مسیحی! سرباز اي پیش، به
جنگ، میدان سوي به حرکت

که است عیسی صلیب با
می شود؛ حاصل پیشروي

همایونی، ارباب مسیح،
کالمش) (با می کند فرماندهی را دشمن با رویارویی

نبرد، سوي به پیش
بنشین! تماشا به را بیرق هایش رفتن

مسیحی! سربازان اي پیش به
جنگ، میدان سوي به حرکت

که است عیسی صلیب با
می شود. حاصل پیشروي

می رفت؟ پیش ابتدا چیز چه بنی اسرائیل براي نبرد در می کردند؟ چه آنها هللویا! ٤٨٧
نبرد. سپس و عهد. تابوت می آمد؟ دنبالش به چیز چه می رفتند. پیش سرایندگان ابتدا
پیش به سرود تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ ایمان آن به اکنون آیا
برمی خیزیم اینک، می کنیم. دور خود از را تردید هر می خوانیم. را مسیحی سربازان اي

می کنیم. حرکت نبرد میدان سوي به پاهایمان روي و

بایستید. همگان اینک
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مسیحی! سربازان اي پیش به
جنگ، میدان سوي به حرکت

که است عیسی صلیب با
می شود؛ حاصل پیشروي

همایونی، ارباب آن مسیح،
می کند؛ فرماندهی را دشمن با رویارویی

کالم. با می کنیم؟ غلبه شیطان بر چگونه
نبرد، سوي به پیش

بنشین! تماشا به را بیرق هایش رفتن
مسیحی! سربازان اي پیش به
جنگ، میدان سوي به حرکت

که است عیسی صلیب با
می شود. حاصل پیشروي

نیستیم، متفرق ما
هستیم، پیکر در یک ما همگی

آموزه، و امید در یک
احسان. در یک

می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت بگویند. «آمین» دارند ایمان که آنها همه ي ٤٨٨
جاي هستیم. یافتگان نصرت ما [«آمین!»] دارید؟ ایمان آن به آیا هللویا! تألیف.]

مسیح! در کردگان قیام هستیم؟ که ما امروز ما. پاهاي زیر کجاست؟ دشمنان
می کند- صحبت بود بیمار که خواهري با باز برانهام [برادر شد. تمام اینک خواهر، ٤٨٩
حالت می کنی حس آیا برو. خانه به اکنون داري؟ ایمان مهم این به آیا تألیف.] گروه
چیز همه است. شده خوب حالش می کند حس اکنون که می گوید شده؟ خوب

است. روبراه
است؟ شده خوب حالشان می کنند حس هستند آنجا که عزیزانی از نفر چند ٤٩٠
می گویند-گروه «آمین» و کرده ابراز را خود شوق و شور بلند صداي با [جماعت
را شهر آمین. کردند. تصرف را آن و فروریخت دیوار برآوردند بانگ که آنگاه و تألیف.]

[«آمین.»] دارید؟ ایمان او به آیا آمین! آمین! گرفتند.
پیغام و بود خواهد اینجا امشب نویل برادر نکنید. فراموش را امشب جلسه ي باري، ٤٩١
اینجا بخواهد خدا اگر آینده یکشنبه ي یکشنبه، روز و کرد. خواهد موعظه ما براي خوبی

بود. خواهم
می رویم بیرون ساختمان از و می شویم جابجا که حالی در برویم. بیرون اکنون ٤٩٢
هیچ گاه دیگر بعد به امروز از پس، بخوانیم. را مسیحی سربازان اي پیش به سرود
آمدند، بیرون «و آییم. غالب بیایید برکشید. را آن نکنید. غالف را اعظم شمشیر آن

اول. بند همین دیگر، بار یک بسیارخوب نمایند.» غلبه تا و غلبه کننده
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مسیحی! سربازان اي پیش به
جنگ، میدان سوي به حرکت

که است عیسی صلیب با
 می شود. حاصل پیشروي
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