
آن بر حاکم وضعیت و کلیسا

خاطر به را کودك یک نادر بسیار بیماري دعاها در ویژه طور به باید صبح امروز 
آنها نمی شناسند. را بیماري این حتی دکترها کنیم. چنین مایلیم ما همگی قطعًا آورد،
نامی فقط تا کرده اند ابداع را آن گمانم به ولی گذاشته اند بیماري آن روي بر اسمی
چیست. می داند مسیح ولی ندارند. اطالع ماهیتش از آنها باشند، نهاده بیماري آن بر
دیگران ابلیس. است، درست است. ابلیس این بگویم. شما به آن چیستی از می توانم
متوجه است، همین او اما بگذارند. آن روي بر را می خواهد دلشان که نامی هر مختارند
داشته ایمان تنها [سرود] هم همراه بار یک همگی بیاییم باري، پلید. روح یک هستید،

بخوانید. و داده سر را آن بالدرنگ همگی حال بخوانیم]، [را باش
باش داشته ایمان تنها
است؛ ممکن چیز همه
باش، داشته ایمان تنها

تنها… است، شدنی چیز همه
خم را سرهایمان که حالی در بیاییم داد. خواهد شفا را شما خداوند خواهر، ٢

کنیم. دعا دختر این براي می کنیم
کوچک دختر برانم. ذهنم از را جریان این نمی توانم معلوم قرار از ما، آسمانی پدر ٣
دارد شیطان و توست مخلوق او است. کسی دلبند و عزیز آنجاست، که موتی به رو
را مرگ دست که می کنم دعا مسیح نام در می رباید. چنگش از را نورسته اش حیات
هر از سرخ دریاي که کنی چنان قادري تو خداوندا برانی. را دشمن و سازي متوقف
سوي به دریا از امن مسیري در بنی اسرائیل یعنی تو میراث تا شود دیوار مانند سو دو
از را مانعی هر که می خواهیم دعا در امروز پروردگارا، کند. طریق طی موعود سرزمین
به بطلبیم. تا است شده عطا ما به بماند. زنده کودك که دهی اجازه و برداري میان
از را کودك این شفاي عیسی نام در توست، به ایمانشان که مردمانی از گروهی عنوان

آمین. می طلبیم. تو
زود کمی هستم. شما نزد شکرگزار قلبی با عیسی خداوند نام در دیگر بار امروز ٤
می توانم برسم اینجا به یکشنبه از قبل اگر که کردم فکر برگشتم. خانه به لوئیزیانا از
همین براي و شد گرم بسیار آنجا در هوا بعد و کنم. برگزار را یکشنبه درسی جلسه ي
لوئیزیانا در است. خنک و معتدل حسابی لوئیزیانا نسبت به اینجا صبح امروز هواي ما…
سیستم باید یا نمی نشینید ساختمانی چنین در پنکه مثل خنک کننده اي با هیچ گاه

می روید. حال از اینکه یا باشد داشته وجود مطبوع تهویه ي
شمالی ساسکچوان مقصد به را اینجا آینده هفته ي اینکه از قبل تا آمدم بنابراین ٥
آنجا دیگر، طرفی از کنم. استراحت را روزي دو یکی کنم، ترك آلبرت پرنس شهر و
جاده اي بی آنکه باید را راه تمام است. جاده اي دسترسی نظر از جهان نقطه ي دورترین
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آن در را کس هیچ نمی توانید اسکیموها و سرخ پوست ها جز کرد. طی باشد، کار در
با می رویم. بار این ما که آنجایی از دورتر کمی یعنی کنید پیدا منطقه و حوالی
که آن طور شد. خواهند حاضر جلسه این در کانادا سراسر از بسیاري افراد وصف این
مردم شما از یقینًا و رساند. خواهند را خود غربی ساحل از آنها از برخی می گویند
و بار پر غنی، بس جلسه اي جاللش براي و کند مالقاتمان خدا تا داریم دعا التماس
می گذرد. سال پنج یا چهار کانادا در حضورم [آخرین] تاریخ از کند. عایدمان را باشکوه

هستند. خوب بسیار که دارم نسبی و اصل با دوستان آنجا
است، سرد چقدر هوا اینکه از فارغ دارند. غیرت بسیار کلیسا به رفتن براي آنها ٦
تا می دوانند مایل سی را اسب و می شوند سورتمه اي سوار و می کنند پیچ پتو را خود
و می شوند جمع همگی می پیمایند. راه برف تل روي بر جوان و پیر برسند. کلیسا به
می روند. و می کنند حرکت به شروع و می کند خود همراه را دیگر خانواده ي خانواده اي
حاصل فراوانی بهره هاي جلسات از تا شده سبب می دهند خرج به که فداکاري هایی و
به باید نمی شود. حاصل جلسه از چندانی بهره ي نباشد کار در فداکاري وقتی کنند.
دست کار از و کنید رها را امور از برخی باید دهید، انجام دردناك کاري و بیفتید راستی
که دهید نشان خدا به و بروید کلیسا به بتوانید تا بکنید را کار آن و این و بکشید
چیزي جریان این از آنگاه می کنید خودگذشتگی از رفتن براي وقتی دارید. دوستش

می شود. عایدتان
نکردم. دریافت چیز هیچ کودکی در پل… بیلی گمانم به بچه هایم. مانند درست ٧
را آن از دانه سه یا دو محاسبه، از پس و برمی داشت نبات آب کیسه یک شاید مامان
چنین یا بازي اسباب تفنگ یک و بوق یک کریسمس براي شاید می داد. نفر هر به
زیبا لباس هاي دوچرخه، سورتمه، بچه ها سایر که می دیدم من و می گرفتیم. چیزي
گفتم:«اگر که کردم پیدا بدي احساس چنان جریان این از دارند. گرم ژاکت هاي و
خوب، کرد.» خواهم برایش را باشد توانم در کار هر باشم داشته بچه خودم روزي
زندگی ام… وقتی و کنم. تهیه بچه هایم براي چیزي تا خرید خواهم جان به را گرسنگی
دوست هم ِمدا گرفتم. برایش دیگر چیز هر و سه چرخه یک بود کوچک بیلی وقتی
ولی کند. فراهم او براي چیزي تا بگذرد این نظایر و پوشاکش از بکند، کاري هر داشت
چنین و کوچک کمان و تیر یک و سه چرخه یک من شدم؟ متوجه چیزي چه می دانید
در جایی چوب، یک یا قاشق یک با که می یافتم حالی در را او گرفتم. برایش چیزهایی
بود.» نخواهند این طور گفتم:«بقیه می کنید؟ مالحظه بود. کندن مشغول پشتی حیاط
که چیزي ندارند. آن به میلی ولی می کنید تقدیمشان را چیز همه می کنید؟ مالحظه

است. آمده دست به امري از گذشتن بهاي به
است. عیار تمام خودگذشتگی از و فداکاري یک است. شکل همین به هم نجات ٨
نزدیک جهت کاري یعنی دهید خرج به روزانه باید که فداکاري است. چنین ُري، برادر
گرم ساختمان این در نشستن بامداد این در که می دانم عملی. انجام و خدا به شدن
بزرگترین بیاییم نشسته ایم، اینجا که حالی در است. فداکاري یک شما همگی براي
کاري کنیم. مرور ذهن هایمان در را است شده انجام بشر بنی براي تاکنون که فداکاري
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این شد. انجامش به موظف بمیرد، ما جاي به تا آمد زمین به مسیح عیسی وقتی که
و ماند آنجا در روز شبانه سه مدت به و شد جهنم وارد روحش که چرا نبود ماجرا تمام
راست دست در آنجا و است کرده صعود برین عرش به اکنون هم و کرد قیام سوم روز
شده پرداخت کفاره ي بر مبنی ما اعترافات حسب بر است، کردن شفاعت مشغول خدا،

داشت. ارزانی ما به که فیضی و وي سوي از
حقیقتًا و راستی به مردمانی از شمار پر جمعی می رویم که جایی باال… آن باري ٩
گاوهایشان، از یکی فروش از ناگزیر جلسه به آمدن براي که بود خواهند تنگدست
احتماًال پیر اسکیموي آن شد. خواهند دیگر چیزي یا گوسفندهایشان از تا دو یکی
به واقعًا خانواده اش معاش] [تأمین براي که خودش پوست هاي از تعدادي آمدن، براي
کار همین به مجبور نیز سرخ پوست معامله گر آن فروخت. خواهد را داشت احتیاج آنها
نمی توانیم؟ کنیم. دعا مردم این براي می توانیم که است این حداقلش اکنون شد. خواهد

فرماید. عطا آنها به بزرگ چیزي خدا که می کنیم دعا و
این در که می خواهد دلم و دارم. نگه را شما زیاد نمی خواهم و است گرم هوا اینک ١٠
حاکم وضعیت و کلیسا معطوف را ذهنمان بیماران، براي دعا از پیش درست بامداد،
براي پیغامی لوئیزیانا شروپورت در قبل روز چند که می کنم حس بله، نماییم. آن بر
این در و می شود. مربوط کلیسا وضعیت به که باورم این بر و شد داده من به کلیسا
ما تا می خواهیم او از دعا در و یافت خواهیم حضور خدا برابر در آن، همراه بامداد
در تا بخواهم خدا از دارم قصد بلکه کنم اتخاذ را رویکرد این ندارم بنا کند. یاري را
کتاب همان این آنکه… از پیش و فرماید. امدادمان می بریم سر به آن در که روزگاري

دارد. جاي آن در ابدي حیات محتواي و است قدیمی و اعظم مقدس
چیزي ما نیست. کالمش جز چیزي خدا و خداست کالم، که باشید داشته خاطر به ١١
دوي هر متفاوت… جایگاهی در شما و من یقینًا چنانچه… و نیستیم خود کالم از بیش
اما باشد همین هم مقصودمان و کرد.» خواهم را خاص کار بگوییم:«این می توانیم ما
نمی تواند خدا ولی بازبمانیم. گفتیم، آنچه به عمل از که آید پیش شرایطی است ممکن
خواهد و بوده کنون تا آنچه هر بر است. آگاه چیز همه بر و الیتناهی زیرا کند چنین
و پشتیبانی قدرت که بداند خود آنکه مگر بگوید چیزي نمی تواند او بنابراین یا… بود

دارد. را کار آن براي ایستادن
را این من باري، پنداشت. خوانده وجود به را ناموجود امور سالگی صد در ابراهیم و ١٢
امر ابراهیم می گویم. شود، دعا برایشان است قرار که کسانی و بیماران قلب قّوت جهت
وعده دهنده که بود کرده حساب مسئله این روي و پنداشت یافته موجودیت را ناموجود
حال بماند. داده، که قولی سر اینکه یا بپوشاند عمل جامه ي خود وعده ي به است قادر
بچه دار ساله پنج و شصت ساراي و او که گفت ساله پنج و هفتاد ابراهیم به خدا وقتی
آن انتظار چشم و آورد ایمان وعده این به او بود. ناممکن چیزي چنین شد، خواهند
و مسلم خیري را او بیاید، دنیا به کودکی آنکه از پیش سال پنج و بیست و ماند کودك
چرا ساله نود سارا و بود ساله صد ابراهیم کودك، تولد هنگام و شمرد. موجودیت یافته

پنداشت. فراخوانده هستی به را نیستی او و آورد. ایمان وعده دهنده به او که
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دعا برایشان است قرار که هستند بدحاالنی و بیماران سخن این مخاطب حال، ١٣
چقدر و هستید بیماري چه به مبتال اینکه یا خواه… چیست، دردتان اینکه از فارغ شود.
مخالف چنانچه را هست آنچه می پذیرید، را کالمش و مسیح وقتی است. بد حالتان
نجات را بیمار ایمان گفت:«دعاي خدا حال، فرامی خوانید. نیستی به باشد، خدا کالم
این به است. کالم ختم این پس است زده را حرف این خدا اگر خوب، داد.» خواهد
که کنیم رفتار چنان و کنیم مسئله این متوجه  را امیدهایمان و ذهن ها بیاییم ترتیب

است. تمام کار می پذیریم وقتی است. شده انجام کار گویی
آن می پذیریم، را آن می آوریم، ایمان آن به ما است. ترتیب همین به هم نجات ١٤
منجی عنوان به را مسیح و برمی داریم گام خدا سوي به می پذیریم، خویش قلب در را
گناهکار فردي و دارید حضور اینجا در صبح امروز اگر می پذیریم. خویش شخصی
او بجویید. را خدا باید نخست هستید، شفا خواهان و بیمار و نیافته اید نجات و هستید
چه هر رفت. خواهد زوال به رو یکراست بیماري آن و بپذیرید خود منجی عنوان به را
عیسی یعنی کامل انسان به دارید) آنچه تمام (از را خود حواس و فکر تمام فقط هست

شد. خواهد روبراه مسائل باقی و نمایید معطوف مسیح
براي را اظهارات مختصر این که چرا کنید متمرکز مهم این روي را ذهنتان حال، ١٥
گفت. خواهم سخن آن وضعیت و کلیسا از بامداد این در کردم، بیان دردمندان و بیماران
شروپورت در وقتی ولی است خارق العاده چند هر الهی شفاي که می کنم حس چون
برگزار آنجا در شفا جلسه ي چهار حداکثر یا سه فقط حضورم روز یازده طی بودم،
شفاي به وقت، اندازه ي از بیش اختصاص از مهم تر مردم جان هاي براي موعظه کردم.
شفادهنده و دهد. شفا را نیازمند و بیمار مردمان است قادر خدا حال این با است. الهی
کار اصلی ترین اکنون اما است. رسیده اثبات به جهان سراسر در که است امري او بودن
زوال ناپذیر جان ولی است زوال پذیر جسم ُمرد. نخواهد هرگز که است جان به رسیدگی

داشت. محفوظ خدا پیشگاه در مصفا و هموار اصطالح به را آن باید و
به بامداد آن در وقتی تا شود انجام کارها تمام می خواهد دلم گفته ام. مکرر را این ١٦
باشد دستم بلیتم می خواهد دلم نشوم. دردسري هیچ دچار رسیدم، رودخانه سوي آن
گذشته در پولس که همان طور دارم دوست کریچ، برادر بخوانند. را نامم تا کنم صبر و
بخواند، مردگان از مرا وقتی که است چنین بشناسم.» وي قیامت قّوت در را گفت،«او

بشناسم. وي قیامت قّوت در را او می خواهم خاست… برخواهم
نگارنده ي برابر در قلب هایمان و سرها با لحظاتی براي اینک بیاییم وصف، این با ١٧

کنیم. کرنش اعظم کتاب
برایمان را خود کالم که بخواهیم تو از تا می آییم نزدت اینک ما، پدر و خدا اي ١٨
باز را کالم می تواند روح القدس فقط ولی داریم را صفحات تورق توان ما کنی. بازگو
بهره مند فیضت وفور از را ما و کن باز برایمان بامداد این در را آن پدر پس کند.
طریق از را آن و شود کالم وارد روح القدس که باشد نشسته ایم. انتظارت به ما گردان.
حسب بر و برگیرد را آن که باشد سازد، جاري بشري قلب هاي در بشري، لب هاي
بازگشت آماده ي رسد، پایان به مراسم که آنگاه و دهد. جاي قلب ها تکاتک در نیازمان
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آنچه تمام بابت و کرد خواهیم خم را سرهایمان خاضعانه و بود خواهیم خانه هایمان به
به نمود. خواهیم نثارت ستایش و سپاس کردي ما براي که کارهایی و آموختیم تو از

آمین. می طلبیم. مسیح نام
دارید مقدس کتاب که شما توجه قابل می کنیم، قرائت ١ باب یوحنا از را کالم ١٩
یادداشت را آن متن یک عنوان به یا بخوانید را بخش آن من همراه دارید دوست و
را آن فحواي روح القدس که می کنیم دعا و خواند خواهیم کالم روي از را متن کنید.
قادر و دارد خواندن توان کس هر بخوانیم، را آن می توانیم ما برساند. ما به کالم دل از
بکشد. بیرون آن دل از را فحوا می تواند که خداست تنها ولی است کالم مطالعه ي به
حال، برساند. باید خدا را فحوا ولی اوست کالم این که چرا است خواندن قابل متن
٣٢ آیه ي آخر تا را خواندن و کنیم خواندن به شروع ٢٨ آیه ي از بیاییم ،١ باب یوحنا

دهیم. ادامه
می داد. تعمید یحیی که جایی در اردن، طرف آن گشت…؟… واقع

گفت، پس می آید. او جانب به که دید را عیسی یحیی روز آن فرداي در و
برمی دارد. را جهان گناه که خدا برّه ي اینک

پیش که می آید من از بعد مردي که گفتم او درباره ي من آنکه است این
بود. مقدم من بر که زیرا است شده من از

همین براي گردد، ظاهر اسرائیل… به او… تا لیکن نشناختم را او من و
می دادم. تعمید آب به آمده من

آسمان از کبوتري مثل که دیدم را روح گفت، داده، شهادت یحیی پس …
گرفت. قرار او بر شده، نازل

بخوانم. مجدداً را ،٣٢ آیه ي یعنی آخر آیه  ي می خواهم
آسمان از کبوتري مثل که دیدم را روح گفت، داده شهادت یحیی پس

گرفت. قرار او بر شده، نازل
صورت در می خواهد دلم نماید. افزون کالمش بر را خویش برکات خداوند اینک، ٢٠
را صدایم آیا نشسته اید انتها در که شما شوید. متوجه و کنید درك را واژه هر توان
خود دست می شنوید اگر می شنوید؟ انتها آن از را صدایم آیا خوب، بسیار می شنوید؟

است. خوب کنید. بلند را
که شیوه اي به [البته] بگویم سخن شما با تمثیل قالب در می خواهم امروز بله ٢١
بهتر براي ما باري، باشند. مطلب درك به قادر هم کلیسا افراد ناآشناترین اینجا حتی
بهتر، شهروندانی بهتر، مسیحیانی بهتر، مردمانی به تا می آییم می آییم. کلیسا به شدن
گفت ما به مسیح زیرا می آییم شویم. بدل بهتر همسایگانی و بهتر مادرانی بهتر، پدرانی
نفري سه یا دو جمعی و آمده ایم گردهم که مکان آن در او آمدنمان، صورت در که
کرد. خواهد عطا ما به را بطلبیم وي نام در چه هر و داشت خواهد حضور گرفته، شکل
و بهترشدنمان و شایسته براي که بدانیم که است این از بهتر چیز چه امروز بنابراین
همین گفت:«براي خواهند نفر چند یافته ایم؟ حضور کلیسا در معرفتمان و فهم بسط
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نائل بهتر معرفتی و فهم به نمی توانیم بهترم.» فهمی طالب «من ببینیم. هستم»؟ اینجا
برآمده باید فهم این کنیم، پیدا خدا از شناختی و فهم است قرار اگر آنکه… مگر آییم
به گرسنه مان روح هاي تغذیه ي براي خدا که است چیزي کالم زیرا باشد خدا کالم از
تغذیه آن به را ما و بگیرد را خدا کالم تا شد فرستاده روح القدس و است. کرده عطا ما
خدا کالم تا شده فرستاده خدا جانب از روح القدس ما… ببینید، هستید؟ متوجه کند.
دیده تدارك را خوراکی چنین خدا اینکه از برساند. ما به نیازمان حسب بر و گرفته را

داد. خواهد خوراکمان او اینکه از چطور؟ شما شادمانم. بسی است
خواهیم گوسفند مبحث به دیگر لحظه اي تا هستیم. وي مرتع گوسفندان ما ٢٢
دست به را ما کامل کنترل او وقتی هستیم خدا ساحتی سه موجود ما و پرداخت.

کند. راهنمایی و هدایت را ما می تواند باشد گرفته
شمایل در را او زمین روي بر عیسی فرستادن هنگام که آمد خوش چنین را خدا ٢٣
آنچه در عدن، باغ در آغازین کهن ایّام از بود. بّره حیوان این و بنمایاند حیوان یک
جایگزین قربانِی عنوان به بّره اي بود الزم می شود، محسوب عیسی آمدن از پیش نمودي
خود از اغلب باري، است. مسیح آمدن از پیش نمودي که امري شود، تقدیم خدا به
مورد در است. کرده پیش نمود حیوان یک شمایل در را مسیح خدا چرا که پرسیده ام
مالیم ترین و آرام ترین او که است این انتخابش دلیل که می بریم پی نکته این به بّره
وجود کوچک بّره ي یک از رام تر و آرام تر است. زمین روي مخلوقات میان در موجود
وقتی و است. آرام و رام موجودي نیست. مغرور است. نامستقل و معصوم بسیار ندارد،

نمایاند. بّره یک شمایل در را او بنمایاند، جهان به را مسیح خدا بود قرار
در بنمایاند، آسمان از را خویشتن یهوه، پدر، خداي خدا، شد قرار وقتی حال، ٢٤
ظاهر کبوتر یعنی می کند پرواز آسمان در که پرنده اي متواضع ترین و آرام تریم شمایل
پرندگان زندگی درباره ي حدي تا من ندارد. وجود کبوتر از نجیب تر پرنده اي شد.
پرنده اي آسمان نورد، پرندگان سایر به نسبت کبوتر کرده ام. مطالعه وحش حیات و
کیسه کبوتر است. رام و مالیم کبوتر است. مهرورز کبوتر می آید. شمار به نامعمول
هیچ گاه که است همین براي است. چنین او فقط پرندگان خانواده ي در ندارد، صفرا

حال،… نمی بینید. است شده پاشیده دانه و غله که جایی اطراف در جز را کبوتر یک
کبوتر مقدس کتاب قسمت هاي از بسیاري در داشت. وجود کبوتر [نوح] کشتی در ٢٥
کتاب جاي جاي در نیز مسیح است. روح القدس نماد آن است. شده کشیده تصویر به
پیدایش به که گذشته اي تا مکاشفه از شده، کشیده تصویر به بّره عنوان به مقدس

همین طور. هم کبوتر می رسد،
خوش جا النه اي در هوا مرغان سایر همراه و کشتی در کبوتر پیدایش کتاب در ٢٦
است. موجود پرندگان پست ترین از یکی کالغ بود. کالغ مرغ ها آن از یکی بود. کرده
کالغ داریم. سراغ که هستند پرندگانی پست ترین تقریبًا جاق، جی گمانم به و کالغ
می کند… عمر سال سیصد یا دویست گاه می کنند) ادعا که (آن طور و دارد دراز عمري

می کند. عمر بیشتر این از طوطی
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اینجا می تواند کالغ حال، صفراست. کیسه بدون پرنده اي یا حیوان کبوتر ولی ٢٧
نخواهید مردار آن بر و دور را کبوتر یک هرگز شما کند. تغذیه مردار یک از و بنشیند
می شود بینی اش وارد و می شود بلند آن از که تعفنی بوي کند. تحملش نمی تواند دید.
پوسیدن و شدن فاسد حال در که چیزي کرد. خواهد بیمارش کند. تحمل نمی تواند را
آن از نمی توانند بنابراین و کنند تحملش نمی توانند کنند. تحمل نمی توانند را است
غذا هضم سبب آنچه زیرا ُکشت خواهد را او سریع کار این بخورد، آن از اگر بخورند.
انفعالی و فعل چنین براي اگر و است. معده به صفرا کیسه مایع شدن جاري می شود
حساب این با ُکشت. خواهد را کبوتر کار این نتیجه در نباشد کار در صفرایی کیسه

یافت. خواهید است سالم و پاك که چیزي اطراف همیشه را کبوتر
است. ریاکاري از نمادي کالغ که باشید داشته توجه حال، دارد. فرق کالغ باري، ٢٨
سپس و بخورد آن از می خواهد دلش قدر هر و بنشیند مردار روي و آنجا می تواند کالغ
گندم نمی تواند کبوتر اما بخورد. هم گندم از و کند پرواز کشتزار سوي به یکراست

برود. مردار سراغ و کند پرواز هم بعد و بخورد
از هم کند، تغذیه روحانی امور از و باشد ریاکار می تواند آدم ریاکار؛ یک حال، ٢٩
را نادرست امور شده زاده نو از مسیحی یک ولی بد. چیزهاي از هم و خوب چیزهاي
وقتی کنید! دقت مسئله این به می کند. تغذیه است خوب آنچه از تنها و برنمی تابد
بیرون بنوشد، [مشروب] و برود بیرون برقصد، و برود می تواند که می بینید را کسی
شخص یک اندازه ي به بسا چه و بازگردد کلیسا به سپس و کند زندگی گناه در و برود
او است، مردارخوار یک او اینکه می رساند؟ را چیز چه امر این برآورد، فریاد مقدس
ولی کند. تغذیه خوب چیزهاي از و گندیده چیزهاي از یعنی اینها دوي هر از می تواند
حیات به موت از زیرا کند تحمل را چیزهایی چنین نمی تواند دیگر راستین، مسیحی
آن، تصّور و فکر حتی یعنی کرد خواهد محکوم را او جریان این و است. شده منتقل

تصویري! عجب شود. دور و برگرداند را رویش که آنجا تا کرد خواهد محکومش
متکی است. ناتوان خود به کمک از است. رام بسیار و کوچک موجودي بّره حال، ٣٠
مشغول که زمانی اینجا در قبل مدتی ندارد. را خود به کمک توان چون نیست خود به
دور او از نوعی به گله تمامی یافتم را کوچک بّره اي و رسیدم مرتعی به بودم گشتزنی
بینواي موجود این و بود. شده گرفتار خاردار سیم دسته اي میان در کامًال او و بودند شده
و رسیدم من و می کرد. بع بع داشت، خونریزي و افتاده آنجا در که همان طور کوچک
یک گذراندم، نظر از را طرف تر آن مایل نیم حدود تا انداختم سو آن و باال به نگاهی
سریع خیلی کالغ ها بودیم نکشیده بیرون را او اگر باري، بود. آنجا گوسفند کامل رمه
بلندش دست هایم روي و کردم باز را کوچک موجود این ولی می کندند. را چشم هایش
بلند دست هایم روي را او ماند. کامل آرامشی در نزد. پس [مرا] عنوان هیچ به کردم.
بود. رام او ولی می خورد او به انسان یک دست که بود باري نخستین شاید کردم.
براي او شوید. متوجه که امیدوارم بود. گرفتن یاري آماده ي بود. شدن هدایت آماده ي
گاز آنها نمی زنند، لگد بّره ها نداشت. آمادگی گرفتن گاز یا زدن جفتک و مقاومت
و کردم حمل را کوچک موجود این می سازند. متواضع را خویش تنها آنها نمی گیرند،
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چقدر بّره و کرد پیدایش مادرش کوتاه دقایقی ظرف گذاشتم. دیگر گوسفندان میان در
خداست! بّره ي از تجسمی و نمونه جریان این چقدر و شد! خوشحال

کشتار منطقه ي به را او آنکه می برند، کشتار براي را گوسفند که آنجا می دانید ٣١
از معین نقطه اي و باال تا یکراست را گوسفند بز ولی است. بز یک می کند هدایت
خودش کشاند نقطه آن تا را گوسفند وقتی سپس و می کند هدایت کشتارگاه داالن
جفتک تمام شدت به او بکشند را بز می خواهند وقتی که می گویند اما می جهد. بیرون

دارید؟ توجه می کند. پا به غوغایی و می اندازد
را خدا فرزندان تا شد خواهد آن بر او کرد. خواهد عمل سان همین به نیز ابلیس و ٣٢
راستی به آنگاه فرابرسد که خودش مرگ زمان ولی بکشاند نقاط پست ترین تا یکراست
بعضًا که رسمی و راه است. ابلیس رسم و راه این کرد. خواهد پا به غوغایی و طوفان
یک که پرچانه اي پسرهاي آن از یکی یا می گیرد پیش در شیک ظاهري با دختر یک
که بینوا دختري ترتیب این به تا دارد، خود همراه ویسکی بطري یک یا سیگار پاکت
در خیري هیچ است. خوب «خیلی کنند. هدایت بیراهه به را است کسی آغل بّره ي
بزند، را پسر همین مرگ بار یک بگذارید اما ندارد.» وجود متظاهر کلیسایی هاي آن
عمل شیوه ي و رسم و راه شنید. خواهید را او نعره و جیغ صداي ناحیه آن سراسر از

است. چنین شیطان
را مسیح خدا اینکه دلیل و کرد. هدایتش می توان که است رام چنان بّره ولی ٣٣
روزي و است. همین نمایاند الهی کبوتر شمایل در را خویش و الهی بّره شمایل در
زمان آن تا که اتفاقاتی بزرگترین از یکی داد تعمید اردن رود در را عیسی یحیی که
بّره، زیباست! چقدر که کنید دقت خورد. رقم آنجا در درست بود پیوسته وقوع به
تنها این حال، آسمان. مرغان مهربان تریِن کبوتر و است زمین مخلوقات مهربان تریِن
گرفتن قرار براي ممکن شکل تنها این بپیوندند. یکدیگر به می توانستند که بود راهی
بّره ي گفت:«اینک و دید را عیسی یحیی آمد فرود کبوتر وقتی باري، بود. بّره بر کبوتر
که دیدم را روح که می دهم گفت:«شهادت یحیی برمی دارد.» را جهان گناه که خدا
بّره و کبوتر است. خودش هللویا! گرفت.» قرار او بر شده، نازل آسمان از کبوتري مثل
موعدي همان شدند. یک انسان و خدا که است موعدي همان این پیوستند. یکدیگر به
جسم خدا که موعد همان هللویا! گرفتند. آغوش در را یکدیگر زمین و آسمان که است
شد انسان و فرمود نزول روح قالب از که موعد همان آورد، صحنه به را آن و پوشید
همان دریافتند. را یکدیگر ابدیت تمامی که موعد همان گزید. سکنی ما میان در و
آنجا پیوستند یکدیگر به فرشتگان تمامی و خدا یهوه و آدمیان تبار تمامی که موعد
را عیسی یحیی که یادماندنی به روز همان در شدند، یک انسان و خدا که زمان آن و

داد. تعمید
کبوتر شیرین بغ بغوي آواي بود؟ شده مواجه گرگ یک با اگر می شد چه باري،

باشد. گرگ پشتیبان نمی توانست هرگز
بنشینند بیرون آن کهنسال قمري هاي عصرگاهان که چیست این از قشنگ تر ٣٤
خردسالم کودك و خانم آنکه از پس برسد؟ گوش به مدتی براي آوازشان صداي و



آن بر حاکم وضعیت و ٩کلیسا

ماشین سوار عادت طبق می کنم. کار چه بفهمد کسی نمی گذاشتم دادم… دست از را
می کردم، رانندگی ریج والنوت گورستان و شهر بیرون تا جاده از و می شدم خود قدیمی
نظر به کنم. رهایشان نمی توانستم می شدم. خیره قبر به و می نشستم درختی پاي آنجا
که ماهه ام هشت  کوچک نوزاد به نداشتم. را شرایط آن تحمل این از بیش که می رسید
را کوچکش دست هاي داشت عادت چگونه اینکه به می اندیشیدم. بود آرمیده آنجا در
و می گفتم چیزي اینکه یا می کردم صدایی بوق با من و کند دراز طرفم به را آنها و باز
عصرهنگام ویژه به من و می کرد. دراز طرفم به را دست هایش و می گفت «گوگویی» او
شروع و می نشست بوته ها روي که بود کبوتري آنجا در و می نشستم. درختی پاي
[کبوتر] این نکند که پرسیدم خودم از بار یک من! خداي کردن. بغ بغو به می کرد
چیز هیچ بزند. حرف من با دارد سعی و بازگشته که است نوزادم غیرفانی روح همان
چقدر می رساند. را خوش خبرهاي او است! دلنشین چقدر نبود. کبوتر آواي از قشنگ تر
بیشه زارهاي به و بیرون و برمی خیزم زود صبح کند! برقرار آرامش و صلح می کوشد
بلند درختان آن پاي دارد! آرامشی چه سپردن گوش و می روم زندگی ام محل نزدیک

می کنند. بغ بغو همدیگر براي کبوترها و می نشینم

و دارد. جوجه دو که آنجاست مادري کبوتر بودم، کاکس برادر خانه ي روز آن ٣٥
دست تا بودند شده مستقر ساختمان نقطه ي باالترین و بام پشت روي بر درست آنها
را آنها و می رفت پایین بعد می داد. غذا آنها به پیر مادر کبوتر آن و نرسد. آنها به گربه
گره هم در گردن هایی با آنها و وامی داشت درخت روي رفتن باال به را آنها و می آورد
جوجه دو می شدند، محبت ابراز و بغ بغو مشغول روز تمام و می نشستند آنجا خورده

مهربان. کبوتر

از سرشار حیوانی (کبوتر می کردم فکر الهی کبوتر و خدا [کار] چگونگی به و ٣٦
مورد می خواهد خدا دهد. قرار محبت مورد را بشریت تا خواست خدا است) محبت
قدر این را جهان «خدا دهد. قرار محبت مورد را شما می خواهد خدا گیرد. قرار محبت
بلکه نگردد هالك آورد ایمان او بر که هر تا داد را خود یگانه ي پسر که نمود محبت
عشق ابراز و کردن محبت براي خدا بنابراین باد! متبارك خداوند یابد.» جاودانی حیات
خودش مثل چیزي باید می سرشت. را عشق جنس از و داشتنی دوست چیزي باید…
باید ورزید. عشق آن به بتوان که می سرشت چیزي باید می آورد. پدید را نجیب و لطیف

می آورد. پدید را خویش سرشت و طبیعت از چیزي و می کرد کاري

با باید عشق بورزید. عشق نیست، خودتان سرشت از که چیزي به نمی توانید شما ٣٧
بورزند. عشق یکدیگر به باید شوند موفق می خواهند اگر شوهر و زن کند. وصلت عشق
می جویید دختري یافتن براي را جا همه شما ورزید! عشق آن به بتوان که چیزي
بتواند که می جوید را شوهري او هستید. عاشقش که همسري شود، همسرتان تا

باشد. عاشقش

او الهی محبت و مهر پذیراي که است جانی پی در جستجوگرانه پروردگار نگاه ٣٨
و مهربان کبوتر یک شمایل در را خویش زمین روي بر و اینجا او ترتیب این به و باشد.
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را خشمگین گرگی طبیعت شده که هم دقیقه یک براي بّره آن اگر نمایاند. رام بّره یک
می شد. دور او از و می گریخت بالفاصله کبوتر آن می کرد، پیدا

گم وقتی که است موجودي بّره ندارد. توجهی قابل حواس و هوش بّره، ولی ٣٩
راه نمی تواند گوسفند است. محض ناامیدي وادي در تجربه اي شدنش گم می شود،
می کند. هدایت مرگ سوي به را او بز که است همین براي کند. پیدا را خود برگشت
شدیم. گم دیگر شدیم، گم وقتی کند. پیدا را راهش نمی تواند است شده گم که بّره اي
که است این مهم این به رسیدن راه تنها و بازیابیم. را خود بتوانیم که نیست راهی

باشد. هدایتگر او و کنیم گله اعظم شبان تسلیم را خودمان
اعظم بّره ي واقع در یا کردم… توجه گوسفند و بّره این مورد به که همان طور حال، ٤٠
یعنی اعظم بّره ي آن [الهی] کبوتر چگونه که بنگرید حال و شدند. یک [الهی] کبوتر و
چقدر او بود. رام چقدر شد، خواهد ذبح اینکه به علم با او کرد. هدایت را خدا پسر
خود به تا نشد آن بر و دهد انجام خودش از کاري نداشت سعی و بود نجیب و رام
من در پدر و است نمایانده من بر پدر ابتدا آنچه جز نمی کنم گفت:«کاري کند. تکیه

است.» ساکن
خدا باري، بگذرد. خود حق از است حاضر بّره که است این بّره دیگر ویژگی حال، ٤١
حقوقمان از نمی خواهد دلمان که مواقعی بسیار چه ولی باشیم بّره می خواهد ما از
حقوقی من برانهام برادر می گویید:«خوب، شما از بسیاري کنیم. فدا را آن و بگذریم
فدا را خود حقوق مایلید آیا کنید؟ فدا را آن حاضرید آیا ولی است درست دارم.»
همین ما کلیساهاي قاطع اکثریت امروز مشکل کند؟ هدایت را شما بتواند خدا تا کنید
چیزي هر به بدل آنکه حال باشیم بّره است قرار ما خدا… بّره ي بودن رام اینکه است،
کبوتر رفتاري، چنین گرفتن پیش در محض به که است دلیل همین به بّره. جز شده ایم

می گوید. ترك را شخص و می گریزد روح القدس
دفعه ي همان از می داد، نشان دندان و چنگ گرگ یک مثل خدا بّره ي چنانچه ٤٢
کبوتر آنچه خالف کاري که صورتی در یا می زد] سر او از رفتاري چنین [که اول
محل دقیقه یک عرض در می گریخت. کبوتر آن می داد، انجام بود داده اجازه مهربان

می کرد. ترك را
آمده؟» پنطیکاستی کلیساي سر بر که:«چه می پرسیم خود از امروز اینکه دلیل و ٤٣
شده طبیعتمان کرده ایم. پیدا متفاوت طبیعتی که است این دلیلش است. همین هم
کرد.» خواهیم را است درست می کنیم فکر که کاري می خواهیم. را حقوقمان اینکه:«ما
می دهیم. میدان خلقی ها بد به می شویم. بی تفاوت می شویم. ناسازگار می شویم. مغرور

می دهیم. ورود اجازه ي خودخواهی به
مالک او است. حقش این است، خودش پشم صاحب او می رسد… که زمانش بّره ٤٤
می کنند. پرت بلوك ها روي بسته پا و دست و می گیرند را بّره ولی است خودش پشم
او چون می ستانید او از را حقوقش شما نمی کند. جنجال هرگز نمی زند لگد هیچ گاه او
سر بار یک اما است. طبیعتش این چون بکند نمی تواند دیگري کار او است. بّره یک
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همراه بار یک بز. یا است بّره او آیا که فهمید خواهید و بگیرید قرار مسیحی یک راه
دارند روزي و حال چنین امروز کلیساهایمان اینکه دلیل برد. خواهید پی و شوید او

است. همین
پیش در به کرده اند شروع مردها و زن ها خوانده ایم. خدا بّره هاي را خودمان ما ٤٥
می نگرید آنها به خدا. بّره هاي رفتار جز می خورد چیزي هر به که رفتارهایی گرفتن
سال چند و می شوند. ظاهر خیابان در شده فر کوتاه موهاي شورت، با که می بینید و
کاري چنین انجام به راضی به هم پول دریافت با آنها… نداشت امکان که شگفتا قبل…
چون است. شده دچار کنونی وضعیت به کلیسا چرا که می پرسید خود از حال و شوند.
حق می گویید:«این کرده اید. پیدا را بز یا گرگ طبیعت ماندن، مالیم و رام جاي به شما
می کنند. کوتاه را موها «آرایشگرها است. شما حق که می دانم برانهام.» برادر است، من
درست نیستم؟» برخوردار حق این از من آیا کرد، خواهد کوتاه را موها آرایشگر وقتی تا
آن از شدن بّره براي حاضرید آیا اما است. آمریکایی یک مقام در شما حق این است،

کنید؟ تسلیم را خودتان دارید تمایل آیا بپوشید؟ چشم
پوشش نوع مشاهده ي می آمدید… خیابان ها به دور چندان نه زمانی خانم ها، شما و ٤٦
نمی گویم متدیست ها یا مشایخی ها درباره ي را حرف این و است. مضحک چه امروز زنان

و… بروید خیابان به می گویم. سخن تقدس اهل زنان شما درباره ي بلکه
می دانی گفت:«بیلی، من به نفر یک بود، آویزان کوچک صلیبی ماشینم جلوي ٤٧

است؟» کاتولیکی نماد یک این که
این هرگز! کرده اند؟» پیدا را صلیب اختیار کاتولیک ها حاال تا ِکی گفتم:«از ٤٨
کاتولیک ایمان [نمادهاي] است. مسیحی ایمان نماد نیست؛ کاتولیکی ایمان نماد
را مردگان ما می پرستند. آنها که است ُمرده فردي یا مریم درگذشته، قدیسین همان
این نمی کنیم. پرستش را دیگر قدیسان آن تمام یا قدیسه سیسیلیاي ما نمی پرستیم.
آن نماد صلیب ولی است. روح گرایی اعالء شکل که است کاتولیک آئین مصادیق موارد

کرد. قیام و ُمرد که است کسی
پنج و بیست می افتد… خیابان ها به چشمم وقتی گذاشتم، آنجا را این گفتم:«من ٤٩
به دهد شفا را چشمانم اگر که دادم قول خدا به بودم کور تقریبًا وقتی پیش سال
خانم هایی است، گناه آلود می نگري جا هر گفتم:«به کرد.» خواهم نگاه نیکوست آنچه
نگاه جاي به هستند. جا همه و حیاط ها در که برهنه اي زن هاي نیمه، و نصف پوشش با
کاري چه من براي مسیح که می آورم خاطر به و می نگرم صلیب به چیزها این به کردن

هللویا! برمی گردانم.» است، ابلیس به متعلق آنچه از را رویم و کرد
آنها هستند.» کاتولیک و که:«مشایخی نگویید که… هستند مردمانی آنها و ٥٠
درست دارم.» حقی چنین من برانهام، می گویید:«برادر آمین. هستند! پنطیکاستی
چنین که آنگاه و می پوشیدید. چشم خود حقوق از بودید، بّره یک اگر ولی است
شریک او می رود. و می کشد پر مهربان کبوتر روح القدس، می گیرید پیش در را رفتاري
می توانید که نباشید فکر این به هرگز نه. نه، نه، شد. نخواهد شما بدنامی و بی اعتباري
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گفته چنین مقدس کتاب نمی توانید! کنید. حفظ را روح القدس و کنید رفتار چنین
می کنند.» را کار همین هم دیگر می گویید:«خانم هاي خوب، چشم پوشی… باید است.

همسرتان می گذارید که ذلیلی و بی شهامت ضعیف، بینوا، موجودات شما آقا، شما و ٥١
همین براي شده اید. سرشته چه از که می کند مشخص کارتان این کند، رفتار چنین
صورت این غیر در دارید که می کنید وانمود چند هر ندارید را روح القدس که است
به می کند زندگی شما با که مادامی را او که بودید قدرتی از برخوردار کافی قدر به
نظر به بُرنده و مد از خارج حرف این آمین. کند. ملزم بانو یک شایسته ي رفتاري
به مد از خارج شستشوهاي آن از یکی دارد نیاز بدان امروز کلیسا آنچه ولی می رسد
توسط اتوکشی و کردن خشک کردن، آویزان شستشو، یعنی است روح القدس وسیله ي

یقینًا! روح القدس.
هیاهویشان! و آمدن ها خیابان به آن از این است! شده دچار وضعیتی چه به کلیسا ٥٢
کلیسا به و می چسبانید تلویزیون به را سرتان شب ها چهارشنبه اینکه از هم این
درباره ي را چیز همه که نیست مملکت این در کودکی شما… که است چطور نمی روید!
خرسی سالگی سه در او که کثیف دروغ این جمله از نداند. کیست کروکت دیوید اینکه
جور این با را کودکانتان ذهن که می گذارید ولی است دروغ که می دانید کشت، را
نمی دانند. مسیح عیسی درباره ي چیزي هم درصد یک درصد صد از و کنند. پر چیزها
خداست، از دور چنان و مضحک چنین که مملکت این است! شده آلوده دنیا که بس

است. کرده رد را روح القدس
تا ولی بکنید. را کار این شاید برمی آورم.» بانگ و می روم کلیسا می گویید:«به ٥٣
مانند و نکند تطهیر را زندگیتان و نشود مستقر شما قلب در خدا مهربان بّره ي وقتی
برایتان فایده اي هیچ درآوردن را مسیحیت اداي و تقلید نکنید، رفتار متفاوت شخصی

آمین. باشید. داشته را الهی نیروي آن باید داشت. نخواهد
آنجا در خانمی بروم، بیمار مردي دیدار به تا رفتم خانه اي به اینجا در پیش چندي ٥٤
گفت:«ناهار و شد وارد سرش سمت یک روي کالهی با کوچک نامی اسوالد بود. نشسته

مامان؟» است، حاضر
ناهار تدارك که نشد صبح گفت:«از نداشتیم،» فرصت گفت:«عزیزم، [مادرش] ٥٥

هست.» پرتقال هم گفت:«کمی می کنم،» آماده ساندویچی گفت:«برایت ببینیم.»
تمام شدت با و کرد آن به نگاهی و برداشت پرتقال یک کرد، حرکت قدمی چند ٥٦
را همین فقط اینجا گفت:«اگر و ریخت پایین آبش که طوري کوبید، دیوار به را آن

شکل. همین به بیرون.» می زنم هم من پس دارید
تنش از پوست چنان پسر می افتاد!» من دست دقیقه اي پنج باید کردم:«او فکر ٥٧
به مالطفت و ماندند همان طور آنها ولی است! شده کنده که نفهمد اصًال که می کندم
پوست کندن هاي آن از یکی داشت نیاز او که چیزي کشیدند. را نازش و دادند خرج
است قدیم سبک خانه هاي آن از تعدادي داریم نیاز آن به که چیزي است. قدیم سبک
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در را آن و کنند موعظه را حقیقت و بایستند تریبون پشت که واعظ شماري همچنین و
من! خداي است. درست آمین. بنشانند. دارد تعلق آن به که جایی و زمین

می گیرد باال را بینی اش و می رود راه گرپ گرپ کوچک پاهاي آن با جوان، ِمري ٥٨
فاکتور ماکس محصوالت با (که درآمده صورتی رنگ به ناموزوِن کوچک لب هاي آن و
چقدر ننگی! چه می رود. بیرون خانه از باال سري با و می چرخاند باال به رو را شده) چنین
نگاشته ي شد. خواهند چنین که گفت مقدس کتاب می شوند! نامطیع دارند کودکان
امروزه که مسائلی و کردارشان نوع رفتارشان، نوع شد. خواهند چنین که گفت مقدس

کرده اند. محزون را روح القدس آنها که است نکته این معلول می دهد رخ جهان در روز
روح القدس ریزش نخستین سال پنجاهمین دیگر روز چند تا پیش. سال چند ٥٩
جلسه ي همان گرفت، خواهیم جشن را آنجلس لوس شهر آزوزا خیابان جلسه ي در
نخستین بودند پیوسته هم به و شده جمع که مردمی آن، جریان در که پنطیکاستی اي
و مهربان چه آمد فرود مردم این میان در مسیح وقتی کردند. تجربه را روح القدس ریزش
گذراندند. روزگار خودگذشتگی از با کردند. زندگی دیندارانه و خدایی بودند. صلح جو چه
به شوند. هدایت روح القدس سوي از که داشتند آن شوق داشتند. بخشیدن شوِق آنها
هر یا «دیوانه» یا «کهنه اندیش» را آنها اینکه وجود با نمی دادند اهمیت مردم حرف

بودند. روح القدس هدایت مشتاق آنها ولی می کردند خطاب دیگر چیز
بعد و شلوارك هم بعد می کنند، تهیه آرایش جعبه ي و پودر یک امروز ولی ٦٠
روح القدس» از «برخوردار را خودشان است! ننگ یک این می روند. خیابان به بیرون
همین طور. هم شیطان و بله می گویم.» سخن زبان ها به من می گویید:«ولی می خوانند.
کند تقلید را خدا عمل هر است قادر شیطان همین طور. هم شیطان زدم.» فریاد «من

آري. درآورد. را ادایش و کند تقلید می تواند هم را محبت و محبت، از غیر
را حفاظ ها کارهایی چنین انجام با که است این بدانید باید که چیزي اولین و ٦١
کله ي و سر جماعت میان در و کلیسا در سپس می کنید سازش به شروع و وامی نهید
آدمی طور فالن و فالن شبان می گوید:«می دانی یکی و می شود پیدا باندها و همهمه ها
گوش چیزهایی چنین به دم همان در و است.» طور فالن و فالن «شماس یا است.»
گوش به شروع که است این شده ایم مشکل دچار حد این تا آنکه دلیل و می کنید!
به آنکه جاي به آورده اید، روي دندان و چنگ به و کرده اید ابلیس حرف هاي به دادن
هدایت و راهنمایی را شما تا بسپارید گوش خدا کبوتر و روح القدس مهربان، کبوتر

کند. عطا برکت و نموده محبت شما به و کرده
درست می کشد. پر آسمانی کبوتر می کنید، ُخلقی بد که نخست بار همان در ٦٢
توان وجه هیچ به است. متفاوت طبیعتش نمی آورد. تاب را وضعی چنین او است.
چنین طاقت او بزنید، حرف خود همسایه درباره ي تا می روید شما وقتی ندارد، تحمل
بیش می شود. دور و می کشد پر فقط او بسازد. وضعیت این با نمی تواند ندارد، را چیزي
با همگن چیزي تا و است آرام کبوتر است. مالیم کبوتر بیاورد. طاقت نمی تواند این از

آورد. نخواهد تاب را آن نباشد خودش طبیعت
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زن، خواه باشید مرد خواه بسازد، برایتان را متفاوت طبیعتی می تواند خدا حال، ٦٣
رابطه این در برانهام می گویید:«برادر ببخشد. شما به متفاوت طبیعتی است قادر خدا
هم به بود خواهند قادر حیوان دو تنها شوید. بّره دیگر بار کافیست بکنیم؟» باید چه
و گرفت. نخواهد قرار بّره یک جز چیزي بر کبوتر بّره. و کبوتر بسازند، هم با و بپیوندند
دیگر چیزي اگر است. درست برانید. خود از را بزگونه کهنه ي روح این شده اید، بز اگر

برانید. خود از را روحیه این می شوید، بدل غیبت گو آدمی به دارید و شده اید
به را جمع بودند. آنجا نفر هزاران کردم، موعظه قدرت تمام با شهري در بار یک ٦٤
مرور کامل طور به را گناه قلمرو که می کردم فکر کردم. دعوت مذبح پاي در حضور
جلسه، پایان از پس شب آن بودم. پرداخته می رسید ذهنم به که موردي هر به کرده ام،
کاري امشب که خوشحالم برانهام، برادر گفت:«خوب، و شد رد آراسته بسیار خانمی

نداشتید.» من به
من به که چیزي گفت:«امشب باشد.» راستین مسیحی یک باید کردم:«او فکر

نگفتید.» شود مربوط
زمره ي در باید شما خانم، خشنودم. بسیار حرف این شنیدن از یقینًا گفتم:«خوب، ٦٥

شد. دور بعد و باشید.» خدا پادشاهی مقربان
می شناسید؟» را خانم گفتم:«این بود. ایستاده آنجا مسن بانویی ٦٦

«بله.»
باشد.» واقعی مسیحی یک باید گفتم:«حتمًا

برانهام. برادر است، غیبت گویی کنید تخطئه رفت یادتان امشب که گفت:«نکته اي ٦٧
می بینید. است، همین است.» منطقه بزرگ غیبت گوي ایشان

آن واعظ آیا که نکته این به بی توجه می آورید، رو موارد این از یکی به وقتی ولی ٦٨
هستید، دنیوي امور قبیل این شاهد وقتی نه، یا است کرده تخطئه تریبون پشت را
ماند. خواهد دور شما از روح القدس و شده اید دور خدا از می آیید کنار آنها با که مادامی
این در که است دلیل همین به نیستند. گذشته مانند جلسات که است همین براي
به نیست. خبري خیمه این در خاك اره نشان راهروهاي آن از یکی شکل گیري از بامداد
و خیمه ها در شده برگزار بزرگ گردهمایی هاي از دیگر مملکت در که است دلیل همین
مادامی است. درست کرده ایم. محزون را خدا مهربان کبوتر چون نیست خبري چادرها
هستیم بدگویی مشغول که مادامی ماند، نخواهد ما کنار او هستیم بی تفاوت چنین که

هستیم!» خود روش هاي و راه ها طالب می گوییم]:«ما [و
کتاب بود. خاموش بّره اي اعظم، بّره ي که کنید توجه نکته این به می خواهم حال، ٦٩
بی زبان بُرنده اش پشم نزد که گوسفندي مانند نگشود. را خود دهان گفت:«او مقدس
حاضر او آقا. نه، بزند. حقوقش از َدم که نبود کسی او نگشود. را خود دهان او است.»

بود. خاموش بّره اي او بگذرد. خود حق از بود
می گویم تو «به من! خداي می چسبیم! اختالفاتمان به چقدر من، خداي امروز، ولی ٧٠
را حسابش و گرفت خواهم را او و رفت خواهم وقت آن بزند من به حرفی کسی بگذار
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خواهم پیر ریاکار این به را حرفم دیدم را خانم این که بعد «دفعه ي یا رسید.» خواهم
کبوتر واي!» هللویا! باد، متبارك خداوند ببینم! را خانم] [این او تا کن صبر فقط گفت!
با دیگر روح القدس دارید حسی چنین وقتی تا است. درست می رود. و می کشد پر الهی
کرد. نخواهد کاري چنین هیچ گاه کنید، یادداشت دفترتان در را نکته این نیست. شما
یک باشد، بّره یک روح باید ماند. نخواهد باشد فعال روحی چنین که جایی روح القدس
مهربان، چنانچه است. قرار این از جریان کل نمی ماند. او باشد این جز اگر مالیم روح
آن متوجه ي حتی مسئله اي بروز صورت در نباشد… روح القدس هدایت تحت و مالیم
که دقیقه اي همان از و دارید؟ توجه می دهد. ادامه راهش به همین طور و نمی شود هم

می چرخانید. دیگر سوي به را سرتان وقتی خیلی… این می دانید می ورزید، غفلت
شروع شخص یک هوایی به سر و غفلت دقیقه یک پی در نخست گناه می دانید ٧١
به را سرش زمانی اندك حّوا گفت. چنین مقدس کتاب می دانستید؟ را این آیا شد.
چنان شیطان و بشنود را داشت گفتن براي شیطان که حرفی تا چرخاند دیگر سویی

کرد. گوش او به حّوا و پنداشت. حقیقت را آن که کرد ترسیم برایش زیبایی تصویر
سویی به کوتاه دقایقی براي که است این بکنید دارد دوست ابلیس که کاري تنها و ٧٢
فالن کن. نگاه اینجا به بگوید:«حال، و نماید ترسیم تصویري می تواند او بنگرید. دیگر
چنین بودند درستی آدم هاي آنها اگر می شناسی، را خواهر فالن می شناسی، را برادر
حقیقی را آن چنان است قادر او کردند.» چنین جا همین درست می دانی نمی کردند.
که باشید داشته خاطر به ولی است! درست شود. حقیقت یک به بدل که دهد جلوه

است! ابلیس
غلتیده اند، فرو گناه در اندازه چه و هستند سراشیبی در چقدر که ندارم این به کار ٧٣
بلند را آنها خدا محبت با و بگیرید آنها دور را خود دست که است این شما وظیفه ي
من، دوست کشید؟ بیرون باتالق و ِگل میان از را شما خدا کبوتر وقتی بودید کجا کنید.

آن… است. محبت جرعه اي بی تاب مرگ حد تا جهان این شماست. وظیفه ي این
وقتی چون… بود خاموش بّره ي یک او کنید، توجه حیوان این به می خواهد دلم ٧٤
انداخت راه هیاهو و جنجال نه و کرد قاطی نه او نکرد. توهین متقابًال شد توهین او به
توهین متقابًال شد توهین وي به وقتی کسی… وقتی نکرد. چنین او کرد، تالفی نه و

نگشود. را خود دهان او نکرد.
گلوله که قورباغه اي مثل من، خداي بکند، شما یا من با کاري کسی بگذارید ولی ٧٥
تو به حاال «همین می کنیم. باد پیر غاز یک مثل می ترکیم، باشد داده قورت ساچمه اي
کلیساي آن به هیچ گاه دیگر کند مختل را کارم شکل این به هم باز اگر که می گویم
بود، خواهند پذیرایم ناصري ها هللویا! باد! متبارك پروردگار آقا. نه، برنمی گردم. کهنه
بسیار بکنم.» کاري چنین نیست نیازي دیگر هللویا. داد. خواهند راهم تقدس زائران

می کشد. پر کبوتر خوب،
رفت. نخواهم آنجا دیگر من برود، کلیسا به پیر ریاکار این اگر چه؟ «می دانی ٧٦
شد مشتبه شما بر امري چنین وقتی کرد!» نخواهم چنین دیگر باد، متبارك پروردگار
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می کشد. پر کبوتر و می شود باز خشمگین گرگ آن پاي زد] سرتان به فکري [چنین
است. رفته روح القدس ترتیب این به و

مشکل که می پرسید خود از چیست. مشکلتان که می پرسید خود از سپس و ٧٧
برخالف دیگر چرا کجاست. مشکلتان که می آید پیش سؤال برایتان کجاست. کلیسا
بّره، جاي به داده اید. تغییر را خود طبیعت [چون] ناتوانید؟ پیروزي کسب از گذشته

شده اید. بّره از غیر چیزي شده اید. بز
که جا هر روح القدس کنید:«بگذار دریافت را آرام راستی به روح آن باید شما ٧٨
هستند، کجا این از فارغ را گناهکاران جمیع من پروردگارا کند. هدایتم می خواهد
و باطن در آنگاه باشد شده تعریف جایی چنین انسان قلب در وقتی می دارم.» دوست

بود. خواهید اتفاقی شاهد خود جان
کافیست بله، دارد؟» وجود مسئله این براي حلی راه آیا برانهام می گویید:«برادر ٧٩

برانهام!» برادر می گویید:«خوب، تمام. و همین شوید، بّره
بودیم رفته بیرون بیلی و من برخوردم. جوان بانویی به شروپورت در شب آن ٨٠
وارد خوش رویی جوان خانم بخوریم. ساندویچی جلسه پایان از پس بتوانیم که جایی
بود. خوش پوش داشت، سال اندي و بیست اینکه یا بود جوان دختري احتماًال شد،
ادامه خوردن به فقط می کند. نگاه سو آن به دارد همین طور که کردم دقت نشست.
و زد. حرف او با و است؟» چطور گفت:«حالت او به و شد وارد خانمی بعد دقایقی دادم.
را الیف خیمه ي از دیگري خواهر و او بود. دیویس خواهر بانوان آن از یکی که می دانم
آنجا که جوان بانوي آن سپس و رفت. و زد حرف من با و آمد جلو او می شناختم. خوب

بود.» دلنشین امشب پیغام برانهام، گفت:«برادر بود، نشسته
شما پرسیدم:«آیا ممنون.» گفت:«خیلی خواهر؟» است، چطور گفتم:«حالتان ٨١

هستید؟» الیف خیمه ي عضو
ولی بخوانم ُکر گروه در می توانستم برانهام، برادر گفت:«می دانید گفت:«هستم.» ٨٢
اینها.» تمام و دیدم آواز آموزش سال ها گفت:«من کرده اند.» ایجاد محدویت آنها
بخوانم نتوانستم گفت:«ولی خواندم.» چیزهایی و دارم تک خوانی تجربه ي گفت:«من
در نمی تواند کرده اي آرایش خانم هیچ آن طبق و کرده اند وضع محدودیتی چون

بخواند.» ُکر
می گویم!» حمد الیف خیمه ي وجود بابت را خدا پس گفتم:«خوب

هستم.» مسیحی گفت:«من می گویم.» شما به برانهام برادر گفت:«خوب، ٨٣

می کنی.» که کار هر یا بشوي را صورتت و برو خانه به خواهر گفتم:«پس ٨٤
کوچکی چیزهاي چنین که داد خواهید اجازه که بگویید من به دارید گفتم:«قصد

شما…» چهره ي روي
که کنم ثابت شما به می توانم دارد. شیطانی منشاء که کنم ثابت شما به می توانم ٨٥
تن آن به شما که زمانی تا و برمی گردد. بت پرست اقوام به آن ریشه ي در… چیز هیچ
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آفریقا از تازگی به من حال، داده اید. تن بت پرستان عالمت به اینکه یعنی می دهید
پی نکته این به کامًال و بودم ساکنند آن در هوتنتو اقوام که جنگل هایی در و برگشتم
تمام جمله از اینها تمام می آید، کجا از چنینی این وسایل تمام و گوشواره ها که بردم
که آنها یا می پوشاند را آن کامًال که طوري به می آویزید خود گردن به که جواهري
است. بت پرستی شد. معلوم من بر آنها تمام منشاء می دهید، زینت آن به را گوش ها
ندارید… دوست شما و باشد. بت پرست مسیحی یک که ندارد دوست مقدس کتاب و
از یکی شبیه را خود ولی هستید بت پرست پس می کنید را کار این چون نمی گویم
مقدس کتاب است. نگفته شما به را واقعیت شبانتان که است این دلیلش می کنید. آنها

می گوید. چنین
اینها.» تمام و می کند معرکه ام کوتاهم موهاي برانهام، می گویید:«برادر حال و ٨٦
آن و گرفت خواهد را گردنتان روي می شوید. معرکه تر بلند موهاي با ولی است درست

کرد. خواهد برازنده اش و درست و پوشاند خواهد را
موقعیت در کند کوتاه را موهایش زنی اگر گفت؟ چه مقدس کتاب می دانید آیا ٨٧
کوتاه را موهایش چنانچه می سازد. انفصال به مجاز را شوهرش و می گیرد قرار انقطاع
چنین مقدس کتاب است. صداقت عدم و ناراستی با توأم او با زندگی اش یعنی می کند
که زنی او… خیر. یا است درست ببینید و کنید باز را ١٢ قرنتیان اول است، گفته
بی شرم زنی اگر می کند. رسوا را شوهرش یعنی خود سر می کند کوتاه را خود موهاي
این هرگز شبان ببینید اما است. درست دارد. قرار دوري و متارکه حکم تحت است
مرد، آن و می کنید. عمل چنین که است همین براي و نمی گوید. شما به را مسائل

گفت… مقدس کتاب
که پیراهن هایی این از برانهام نوشت:«برادر برایم کسی اینجا پیش چندي ٨٨
کنید، پیدا پیراهن هایی چنین می توانید سختی به گفت:«دیگر می پوشند.» خانم ها
چه هر یا نایلون داکرون، دوخت هاي این از دارد اشکالی مسیحی خانم هاي ما براي

بپوشیم؟» هست
است. درست نکته این دارد. وجود نکته اي مورد این در خواهر، گفتم:«ببینید ٨٩
می فروشند که خیاطی چرخ بخرید، آنها از یکی نمی توانید اگر که کنید چنین می توانید
این بر شبیه…» درست آن دوختن است. گفتم:«درست بدوزید.» یکی می توانید پس
کردار و رفتار نوع می دهد. بروز را خودش شماست قلب در آنچه می دانید که… باورم

می دهد. خبر شماست، درون در آنچه از شما
کلیسا که همهه اي و متقابل بدگویی و بدگویی هیاهو، نامهربانی، همه این دلیل ٩٠
این می کند. مضمحل را کلیسا که است مسئله همین است، نکته همین کرده احاطه را
حال است. کرده ترك را شما روح القدس و نفوذ شما در شریر که می دهد نشان مسئله
باید! بیندازد. باید ولی می اندازد شما از بعضی جان در آتشی سخنان این که می دانم
در و گفتن بلکه نیست بودن جذاب یا هوشمند مراد، است. بوده همین آنها گفتن از مراد
دهم. پس جواب شما بابت و بایستم باید روزي که چرا شماست با مشکل گذاشتن میان
کوچکترین با و دارید عادتی چنانچه شماست. ماهیت نمایانگر شما کردار و عمل نوع و
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انتقاد و می اندازید راه جنجال و می روید بیرون و می دهید دست از را خود کنترل مورد
می دهد. خبر آن خاستگاه از مسائل این می کنید، ادبی بی یا

آنگاه آنجاست از خلقیاتی چنین راندن بیرون هم آن و کرد باید کار یک تنها حال ٩١
بیرون را او رفت، بیرون نوح کشتی از کبوتر وقتی گشت. بازخواهد شما قلب به کبوتر
داد. ورود اجازه او به نوح وقتی تا کوبید کشتی در بر و برگشت ولی بودند انداخته
روح القدس اینجاست. روح القدس تألیف] می کوبد-گروه تریبون روي بر برانهام [برادر
نکرده ترك همیشه براي را شما روح القدس امروز دلیل همین به شود. وارد می خواهد
و بازگشت براي پرواز آماده ي و است نشسته درختی شاخه ي روي بر جایی او است.
شما به را داشتید گذشته در که شادمانی اي و صلح محبت، تا شماست [دورن] به ورود
منتظر بی صبرانه او کند. چنین است مایل او است. چنین مسلمًا برگرداند. و کرده عطا

نمی دهید! را کاري چنین اجازه ي او به شما ولی کند. چنین تا است
خیمه ي مخاطبم شما… شبان نمی دانم نیستید. غریبه ها شما مخاطبم باري، ٩٢
برانهام خیمه ي با سخنم روي نیست. کلیساها سایر افراد شما به خطابم است. برانهام

است. همین دارد وجود اینجا که مسئله اي و است.
چیزي آغازگر نفر یک بگذارید بکشد. پر کبوتر که می شود سبب نکته همین ٩٣
نیست؟» این که منظورت است؟… گفت:«درست خواهند فوراً و شود کلیسا در کوچک
طبیعت وقتی ندارد. را روحی چنین تحمل او می کشد. پر روح القدس موقع همان درست
مشکل و است. درست می رود. و نمی ماند برقرار روح القدس باشد، کرده ترك را شما بّره
اجازه که است این هستند کنونی شرایط گرفتار مردم اینکه دلیل است. همین امروز

ما… آنکه دلیل حال شود. حیاتشان و قلب وارد ناراستی روح تا دادند
ما میان در شمار پر احواالن ناخوش  و بیماران وجود دلیل مقدس کتاب گفته ي به ٩٤
بتواند کبوتر تا باشیم بّره باید باشیم. صلح  طلب باید باشیم. رام باید چیزهاست. همین

شود. ساکن ما در
من به برانهام، گفت:«برادر یکی آمد. خواهد کبوتر که باشید داشته خاطر به حال، ٩٥
می توانستم آمد وقتی شب ها، از یکی در هللویا! نیافتم. را روح القدس هیچ گاه که نگویید
داد، دست من به خوشایندي فوق العاده «حس بود! خودش این یقینًا بخرامم…» چنان
آنها به و بگیرم آغوش در را درخت روي کوچک پرندگان تمام می  توانم کردم حس
آغوش در را است کرده بدي من به که آدمی رذل ترتن می توانم کردم حس کنم. محبت

بود. روح القدس این یقینًا، داشت!» حسی عجب برانهام، برادر بگیرم.
بودید بّره شما زمان آن بماند… و شود ساکن نتوانست او اینکه دلیل ببینید ولی ٩٦
نیست، کبوتر در مشکلی هیچ بکشد. پر شد مجبور شدید، گرگ به بدل وقتی ولی
چنین برانهام، «برادر گیرد. قرار شما بر روح آن دادید اجازه هستید… شما مشکل
دادید، گوش دروغ به وقتی کنید، گوش غیبت ها به تا رفتید وقتی بله، دادم؟» اجازه اي

که!» دارم را حق این من بگویید:«خوب، تا رفتید وقتی
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خدا. پسر بهاي پر خون بهاي به شدید، خریداري بهایی به شما ندارید! حقی شما ٩٧
می آید، خون از لبریز چشمه ي آن از شما حقوق تنها هللویا! ندارید. قانونی حقوق شما
لکه ي از تا می خورند غوطه سیالب در گناهکاران که آنجا عمانوئیل، خون از لبریز
تسلیم را خود شخصی اراده ي که است این شما حق تنها آقا. بله، شوند. پاك جرمشان
اینکه دلیل گرفت. خواهد برعهده را شما هدایت لحظه همان از خدا آنگاه و کنید خدا
مکانی به روح القدس است. شده بسیار غریب اتفاقات سبب مسئله همین جلسات…
به و کن متوقف را جلسه نیست. درست بگوید:«این روح القدس [اگر] رفت… خواهد
کرد. خواهم حرکت و کرد خواهم متوقف را جلسه هم من برادر، برو.» دورتر جاي یک
هدایت تحت راه تنها و باشید. روح القدس هدایت تحت باید شما چون است. درست

بسیار. امور دانستن نه است ماندن رام بودن، روح القدس
گرفته اید کار به را مغزتان چنان بله، می دانم.» چیز کلی می کنید:«من فکر خود با ٩٨
تمام و می شناسید را کتاب ها همه ي شما است. درمانده هنجار به فعالیت از حتی که
آشیانه سازي براي مکانی ولی دارید اشراف عبري و یونانی کل به می دانید، را پاسخ ها
نمی تواند کبوتر حساب این با می دانید را چیز همه شما است. درست ندارید. کبوتر

می دانید. بسیار چون کند هدایت را شما
هدایتش که باشد داشته را کسی باید ندارد. دانایی و دانش زمینه ي در ادعایی بّره ٩٩
است این می دانم که چیزي تنها آمین. نمی داند! چیز هیچ است. همین باد! جالل کند.

دهد. نجاتم تا ُمرد مسیح عیسی که
این به بود نمایان سینه اش روي عالمتی که می شد رد پسري کالیفرنیا، در آنجا ١٠٠
کسی چه دیوانه بود:«شما نوشته هم خود پشت بر و هستم.» مسیح دیوانه ي شرح:«من
جانب از بتوانید تا شوید شمرده دیوانه جهانیان نگاه از باید است. درست هستید؟»
حرکت روح القدس هدایت تحت خدا دختران و پسران زیرا شوید هدایت روح القدس
عیسی مسیح در که آنانی بر نیست قصاص هیچ آمده:«پس ١:٨ رومیان در می کنند.
بلکه گرگ پی از نه برمی دارند.» گام روح پی از بلکه جسم پی از نه که آنانی هستند،

آمین. برمی دارند. گام کبوتر پی از
با چو کن، ِمهر در غرق روز هر را بخواند:«راهم را سرود این داشت عادت ُدك ١٠١
غرق روز هر را راهم روم، پیش تبسم و سرود با ده اجازت مرا می خرامم؛ آسمانی کبوتر
خواهد دیگري فرد یا کلیسا هر و برانهام خیمه ي براي صلحی روز عجب کن.» ِمهر در

بگذرند. آن از و کرده فدا را خود حقوق شدن بّره براي که روز آن شد
چیست؟» قضیه برانهام، «برادر

چیز هیچ که حالتی آن به برگردید شوید، رام دوباره بازگردید، بّره حالت به ١٠٢
نکنید. تالش دانستن براي کنید. مسیح تسلیم را خودتان فقط و برگردید نمی دانستید،
کرد. خواهد هدایت را شما کبوتر آنگاه کنید حرکت رام و خاضعانه آرام، زیر، به سر فقط
کنید، کج خلقی هرگاه دهید، گوش غیبت ها به و بروید هرگاه می بینید… چه هر ولی
و می کشد پر کبوتر کنید، چنان و چنین دارید حق که می افتید فکر این به موقع هر



شده٢٠ گفته کالم

این در او کلیسا، اي باري ندارید. خود کنار را الهی حضور آن دیگر شما و می شود. دور
و نشسته صلح شاخه ي روي و بیرون آن درست او نیست. دور شما از هم خیلی بامداد

آمین. کند. تغییر شما طبیعت و سرشت تا است منتظر
را شما که دهید اجازه خدا به تا است خود حقوق تسلیم دارید نیاز امروز آنچه ١٠٣
کنید تصّور می توانید آیا آمین. بپیراید. وجودتان از را حقوقتان و بنشاند زمین روي
برانهام [برادر آري. اوست. حق این بماند؟ کوچک بّره ي یک روي بر پشم همه آن که
می پزد دارد گرما حّر از تألیف] می کند-گروه تقلید را افتاده نفس از بّره ي یک حالت
حق کل می دانند. بهتر را او کار صالح آنها می خوابانند. پشم چینی تخت روي را او پس
نرم چه و می شود خنک چه که بنگرید و بچینید تمامًا و بزدایید تنش از را حقوقش و
را خوبی اوقات و می کند خیز و جست و است سرخوش او من، خداي می دود. چابک و
ولی می شود. عایدتان چیزي چنین بپوشید چشم خود حقوق از اگر آقا. بله، می گذراند.
وجودتان از را دنیوي مظاهر و دنیا تمام خدا کالم بگذارید و کنید فدا را خود حقوق باید

شوید. نو خلقتی به بدل مسیح در تا بزداید را دنیوي عادات تمام بپیراید،
می کردم. گفتگو پیشکسوت مقدسین از یکی با آفریقا در آنجا پیش چندي ١٠٤

دارید.» اعتقاد مافوق الطبیعه امر به که می دانم برانهام، گفت:«برادر
برادر.» گفتم:«مسلمًا،

مسیحی یک می کردم گفت:«فکر می پنداشتم.» کسی را خودم قبل گفت:«سال ها ١٠٥
را کوچکم ماشین بودم مجبور ما… کلیساي باالیی سر در گفت:«بعد هستم.» راستین
تا سیصد حدوداً تپه اي از بودم گفت:«مجبور بروم.» باال تپه اي از و کنم متوقف جایی
جلسه ي آنجا گفت:«در بروم.» باال و کنم عبور بوته ها میان از و بروم باال یاردي چهارصد
هستم.» مسیحی راستی به که می کردم «فکر داد: ادامه چنین می کردیم.» برگزار دعا
بودم. کرده بررسی را عبري متن تمام داشتم. کامل احاطه ي مقدس کتاب گفت:«به
به می آمد نزدم کس گفت:«هر بودم.» کرده بررسی کامًال را واژه ها صحیح تلفظ هاي
کتاب درباره ي او با می توانستم تألیف] می زند-گروه بشکن برانهام [برادر صورت همین
کلیسا راهی شب گفت:«یک می زنم.» حرف چه به راجع می دانستم بزنم. حرف مقدس
علیه کوچک گفت:«گروه هاي بود.» افتاده راه کلیسایمان در فراوانی کشمکش هاي بودم.

می آورند.» بر سر چطور که می دانید بودند. گرفته جبهه یکدیگر
آقا.» گفتم:«بله،

که شدم متوجه ناگهان برمی داشتم گام و بودم تپه راه در که گفت:«همان طور ١٠٦
و کیست بفهمم و برسد تا کنم صبر قدري کردم گفت:«فکر می آید.» دنبالم کسی
اندکی است، خوبی کار می دانید بزنیم.» گپ هم با می رویم باال تپه از که همان طور
ظاهر تپه روي مردي رفتم. گفت:«باال کردم» صعود تپه از گفت:«وقتی می کنی… صبر
خودش.» از بزرگتر می کرد، حمل خود دوش روي بزرگ کیسه اي گفت:«او شد.»
کوتاه گام هاي فقط و بود افتاده کردن خس خس و نفس نفس به گفت:«سخت
و کنم کمکت می توانم رفیق گفتم: می کرد. تقال باال به رسیدن براي و برمی داشت
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گفت:«به کنم.» حملش باید خودم نه، داد: جواب کنم؟ حمل تپه باالي تا را بار این
روي بود. رؤیا یک اتفاق این که شدم متوجه آنجا گفت:«از کردم» نگاه دست هایش
این در خداوندا گفتم: و انداختم زمین را گفت:«خودم بود.» زخم جاي دست هایش
کمک تو به توست. گناهان فقط این نه، گفت: می کنی؟ حمل را جهان گناهان کیسه

برسی.» باال به و کنی صعود تپه از تا می کنم
دارد او که درمی یابیم کنیم نگاه اطراف به اگر است. شکل همین به حکایت ١٠٧
پلید قلب نمی دهد؟ شما به بودن ناچیز احساس امر این آیا می کند. حمل را گناهانمان

داریم! را کار این توان فقط چون ما، سنگدل و
شروري پسر و شکارم. عاشق می دانید چنانکه می کردم. شکار داشتم پیش چندي ١٠٨
گوزن ها ماده به نمی خواستم چون می کرد مسخره مرا بود. شّري آدم بود، نواحی آن در
شکارچی یک گفت:«چرا است.» بی رحمانه کار گفتم:«این کنم. شلیک گوزن ها بچه و
خدا می کنی؟ شلیک موت به رو و پیر گوزن هاي آن به فقط و نیستی کامل و واقعی

اینها…» و جوان مادرهاي سراغ برو است. داده قرار ما اختیار در را آنها
می زد. من به حرف ها این از مدام واعظ!» آقاي بزدلی گفت:«تو ١٠٩

می خواستم، را گوزن ها بچه آن از یکی و بودم گرسنه اگر کن نگاه گفتم:«حال، ١١٠
باهوش و زرنگ محض کردن شلیک همین طور ولی کنم. شکارش که می گذاشت خدا
صدا و می رفت می کرد. آنها از پر را کامل چهارچرخه گاري یک او خوب، کردن،» جلوه
می توانست آن بر دمیدن با که داشت سوت مانند وسیله اي می کرد. تقلید را آنها کردن
کردم کاري من و بودیم بوته زار در هم با روزي کند. تقلید را گوزن بچه کردن ندا کامًال
ده تا هشت او می کشیدم.» خجالت خود از بودم تو جاي گفتم:«اگر شود، شرمنده که
بکشد، رخ به را زرنگی اش تا بود کشته نوبت یک در را اینها تمام و گوزن ماده و بچه
گفتم: می کرد. رها همانجا را باقی و برمی داشت را پشت چهارم یک گوشت فقط شاید

بکنی.» را کار این «نباید
هستید!» بزدل خیلی واعظ ها گفت:«شما

فغان صداي دقیقًا و درآورد صدا به و برداشت را سوتش بود. بوته زار در روزي او ١١١
سرش زیبا گوزن ماده یک که نگذشت کارش این از چیزي شد. بلند گوزن بچه یک
را او قهوه اي درشت چشمان می توانستید آمد. بیرون گرپ گرپ بعد و آورد بیرون را
شد بلند شکارچی می نگریست. اطراف به و بود بهت زده کنید. تماشا نگریستن حال در
ولی دید. را شکارچی گوزن ماده و کند. شلیک گوزن ماده به تا برد باال را تفنگش و
دنبال او نکرد. توجه تفنگ آن به او که کرد کاري چنان گوزن بچه آن فریاد می دانید
مادري، مهر و راستین مادرانگی از جلوه این می دانید بود. افتاده دردسر به بود بچه آن
دوخته چشم تفنگ لوله به و رفت مرگ پاي تا و شد مواجه تفنگ آن با رو در رو اینکه
تفنگش شکارچی و شد نزدیک او به حیوان بود، باشکوهی بسیار صحنه  می دانید بود…
کار این از کن، دعا برایم گفت:«بیلی، و گرفت آغوش در مرا و دوید عقب به انداخت! را

کرد! مشاهده را مادرانه قهرمانی از نمایشی چنین وقتی شده ام!» خسته
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متفاوت چقدر ببیند، را ما انسانی قلب سلحشوري و خدا مهر نمایش جهان وقتی ١١٢
رام را ما او تا می دهیم را قلبمان به ورود اجازه ي خدا کبوتر به وقتی بود. خواهد

کند. آرام و
خداوند راه به را او و کردم دعا پسر آن براي و بودم ایستاده بوته زار آن در آنجا و ١١٣

شد. بی نقص و خوب شکارچی یک او زمان آن از آوردم. عیسی
آنها «وقتی بکند. خواست دلش کار هر تا می پنداشت حق صاحب را خود او یقینًا ١١٤

می خورند.» مرا یونجه هاي خواست دلشان اگر هستند، من زمین در
بگذرید. خود حق از باید است.» غیرانسانی کار این ولی است گفتم:«درست ١١٥

باشیم. داشته را توانش تا فرما ترحم ما بر پروردگارا،
آمریکا غربی جنوب در مشهور مسیحی یک پیش سال صد حدود پیش، مدت ها ١١٦
یک مقدس، و خداجو فوق العاده، مرد یک بود، کوري دانیل نامش می کرد. زندگی
فوق العاده. فرد یک داشت، واال جایگاهی همگان افکار در که مردي راستین، مسیحی
یقینًا زیرا گفت… و شد جذبه حالت وارد اینکه یا ُمرد او که کرده اند حکایت چنین
رسید مرواریدگون و گوهرآذین دروازه هاي به وقتی درآورد. آسمان از سر ُمرد، وقتی

هستی؟» کسی پرسید:«چه و آمد در مقابل نگهبان
من… کردم. صید مسیح براي را جان هزاران هستم، کوري دانیل مبشر گفت:«من ١١٧
دیگري جاي حال رسیده ام، زمینی ام سفر پایان به شوم. وارد بامداد این در می خواهم

ندارم.» رفتن براي
همین به آمد. خواهد سراغت شکل همین به [مرگ] روز یک صبح گناهکار، اي ١١٨
روح القدس که شمایی سراغ ترتیب همین به آمد. خواهد خورده لغزش توي سراغ شکل
نبودید. لطیف و رام دیگر وقتی آمد، خواهد ساخته اید دور خود از و محزون را
نشده اید. شرمگین دیگر است نامعلوم من بر که زمانی از نریخته اید. اشک که سال هاست
[مرگ] صبح ها همین از یکی ولی یقینًا. است. رفته میان از شما در سادگی هرگونه
می کوبد، و می آید مهربان روح القدس وقتی تا چرا پس کوبید. خواهد هم را شما دِر

ندهید؟ او به ورود اجازه ي
خواهیم گفتند:«خوب، و رفتند رسید، دروازه به کوري دانیل وقتی ترتیب، این به ١١٩
نکردند. پیدا نامی و انداختند نگاهی نه.» یا است شده ثبت اینجا در نامت که دید

نیست.» کوري دانیل از اثري اینجا گفتند:«نه،
مسیح براي را جان ها گفت:«من مبشرم.» یک گفت:«من هست!» که گفت:«البته ١٢٠

دهم.» انجام درست کار کردم گفت:«سعی کردم.» صید
دانیل از اثري اینجا ولی می گویم شما به را این که متأسفم گفت:«آقا، نگهبان ١٢١
اینجا در گفت:«ما گفت.» خواهم تو به را بکنی باید که گفت:«کاري نیست.» کوري
نظر تجدید درخواست مایلی آیا داد:«ولی ادامه نداریم.» را پرونده ات به رسیدگی حق
نظر تجدید درخواست داوري سفید تخت برابر در تمایل صورت در می توانی بدهی؟
شد، نخواهی ما جانب از ترحمی هیچ مشمول عنوان هیچ به اینجا گفت:«در بدهی.»
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به تمایلی گفت:«آیا نیست.» کار در ترحمی تو براي نیست. اینجا در تو از نامی چون
داري؟» نظرخواهی تجدید

است؟» ساخته دستم از دیگري کار چه نظرخواهی تجدید از غیر گفت:«قربان،
تجدید درخواست آنجا و بروي داوري سفید تخت به می توانی پس گفت:«خوب، ١٢٢

بدهی.» نظر
پیش فضا در که کرد حس ساعت یک تقریبًا مدت به که گفت کوري دانیل ١٢٣
هر می شد. روشن تر و روشن تر روشن تر، روشن تر، که شد مکانی وارد که گفت می رود.
خورشید. درخشش از روشن تر برابر هزار و صد می شد. روشن تر می رفت، دورتر چه
او به صدایی رسید، روشنایی آن مرکز به وقتی که گفت و بود. افتاده لرزه به که گفت

می شد. خارج نوري میان از صدا بودي؟» کامل زمین روي بر گفت:«آیا
می لرزید. همین طور و نبودم.» کامل گفت:«نه،

بودي؟» صادق همگان با همیشه پرسید:«آیا
آنها گواه به که کرد خطور ذهنم به چند خودش:«مواردي گفته ي (به گفت:«نه.» ١٢٤

نبودم.» صادق گمانم به گفت:«نه، نبودم.») صادق کامًال
بوده ام؟» راستگو شرایطی هر تحت زندگی ات طول در پرسید:«آیا

هیچ گاه بودند. ابهام به آلوده گفتم که چیزهایی از برخی که دارم یاد به گفت:«نه. ١٢٥
باشم.» راستی و صدق موضع در کامًال همواره که نبود چنین

هر یا پول چیز، هر برداشته اي، را نداشت تعلق تو به که چیزي کنون تا گفت:«آیا ١٢٦
نبوده؟» تو آن از که چیزي

گفت:«نه، شد. محکوم ولی بود خوبی آدم زمین روي خودش تصّور به که گفت ١٢٧
برداشتم.» را نبود من به متعلق که چیزهایی نه،

نبودم.» کامل گفت:«نه، نبودي.» کامل گفت:«پس
بود کبوتر استقرار محل که باشکوه نور آن از تا بودم منتظر آن هر که گفت ١٢٨
آوایی سرش پشت از موقع همان درست که گفت بگوید:«محکومی!» صاعقه وار صدایی
برگشت گفت بود. گوش نوازتر بود شنیده کنون تا که مادرانه اي آواي هر از که آمد
خود روبروي را مادرانه چهره ي هر از دلنشین تر چهره، دلنشین ترین و کند. نگاه تا
پایداري من براي زمین روي بر کوري دانیل گفت:«پدر، چهره] [صاحب او و دید.
ایستاد من براي زمین روي بر او کرد. پایداري ولی نبود کامل که است درست کرد.
حساب به را همگی و بردار را گناهانش ایستاد. خواهم برایش آسمان در من اینک و

بگذار.» من
خواهد شما براي روز آن در کسی چه برانید و کنید محزون خود از را او اگر برادر، ١٢٩

کنیم. خم را سرهایمان کنم. موعظه نمی توانم این از بیشتر ایستاد؟
آسمان پرندگان زیر… به سر و متواضع آرام، موِت به رو عزیز بّره ي عزیر، پروردگار ١٣٠
جالل پادشاه اینکه رغم به نبود منزلی را تو ولی بود النه ها را روباه ها و آشیانه ها را
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چه لباس هایم از پروردگارا، نداشتند. پوشاندنت براي لباسی آمدي دنیا به وقتی بودي!
زیبا خانه ي یک از می رسد؟ من به خیري چه ماشین هایم از می شود؟ عایدم سودي
بی یار تو شد؟ خواهد عایدم سودي چه اینها از روز آن در می شود؟ نصیبم سودي چه
دست باشد مایل کسی که نمی رسید نظر به باشد. تو یار نمی خواست کسی بودي،
خوراکم بودم، گفت:«گرسنه خواهی روز آن در که فرمودي کند. دراز سویت به یاري
خیري چه دارایی هایمان از روز آن در خداوندا، نپوشانیدید.» مرا بودم، عریان ندادید.
محضر به و فرامی رسد ساعتمان وقتی تا بایستیم کنارت بگذار شد؟ خواهد ما نصیب
با که کبوتر آن صداي که آنگاه خدایا شویم… شرفیاب جا حاضر همه  قادرمطلِق آن
تا درخششی می شنویم، را است کرده جلوس نور آن در خویش صالبت] [پر بال هاي

هستی! ساکن روشنایی در تو زیرا شد. خواهد ساطع ابدیت کل فراسوي
مادرم، شبانم، برادرم، که آنگاه بایستم آنجا در تنهایی به خودم باشم مجبور «وقتی ١٣١
موقع آن خداوندا؟ کرد، خواهم کار چه پروردگارا باشند، رفته بچه هایم خانمم، پدرم،
بسا چه که است اتفاقی این و بود؟ خواهد ساخته کاري چه دستم از کرد؟ خواهم چه
انجام می توانم کاري چه کرد؟ خواهم چه پس دهد. رخ آفتاب غروب از پیش و امروز
انتخاب به دست امروز همین کرد! خواهم پایداري برایت من اینک مسیح، اي دهم؟
خواهم وداع خلقیاتم با کشید. خواهم دست دیگران درباره ي زدن حرف از زد. خواهم
خداوندا، کشید. خواهم دست چیز همه از کشید. خواهم دست اختالفاتم تمام از کرد.
منزلت در می خواهد دلم بپذیر. مرا فقط خداوندا بردار. را دارم آنچه هر و کن پیرایش مرا
تمام و بی تفاوتی خودخواهی، هرگونه می خواهد دلم شوم. پیراسته می خواهد دلم باشم.
برایت چیده اند را پشمش که بّره اي عنوان به می خواهد دلم بعد و برکنی. من از را آنها
همه ي یعنی کنم ترك را زندگی لذت هاي به مشهور لذت هاي آن تمام و کنم پایداري
و ناخن الك هاي آرایش ها، آن ناشایست، کهنه ي لباس هاي آن تمام پارتی ها، رقص ها،
دنیا مانند گفتی:«حتی دارند. دنیوي چهره ي که بی اعتنایی هایی و بی تفاوتی ها آن تمام
شوید!» بیرون آنها میان از نباشید. هم دنیا با مشارکت پی در حتی نکنید. رفتار هم
بگذار و بگیر بّره اي مانند مرا کن. پیرایش مرا امروز فرما. امدادم خداوند، اي پروردگارا!
مرا و بچینی را پشم هایم تا بایستم تنها و نگویم هیچ و نگشایم دهان و باشم خاموش

کنی.» پیرایش
و پیراستی مرا بار یک که دارم یاد به شد! خواهد ایجاد تفاوتی چه پروردگارا، ١٣٢
با پیراستی. تمام عیار و کامل شکلی به مرا تو گرفتی. را برادرم و پدرم کودکم، خانمم،
نیکو چقدر ساختی! مبارك مرا چقدر دارم. دوستت که می دانستم قلبم در حال این
به تو. از توست، از بود خواهم چه هر و باشم می توانم چه هر بودم، چه هر خدایا بوده اي!
پرورانده ام. ذهن در آنچه هر به و کرده ام کنون تا چه هر به می کنم، اعتراف اشتباهاتم

باشم. بّره ات می خواهم کن، پیرایش مرا فقط خداوندا،
اینجا بامداد این در که شخصی هر مورد در بلکه مورد این در تنها نه خداوندا، ١٣٣
بامداد این در را شوند بّره دارند دوست که آنها و بّره هر یعنی کن، چنین دارد حضور
روح القدس که باشد ده. قرار انجیل پاگیرهاي در را کوچکشان پاهاي کن. پیرایش و بگیر
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باشد بوده اند. بی تفاوت خدا قبال در که بدانند اکنون هم از و بکشاند توبه به را آنها
بزداید. و بچیند را است مربوط دنیوي امور و دنیا به چه هر و بی تفاوتی گونه هر که
نو از مسیحیانی عنوان به آرامش و خنکا در تا بچین را همه اش بامداد این در خداوندا

فرما. عطا خداوندا، بایستیم. برابرت در گشته، مولود
مناسب حالم و حس خواه باشد، گرم هوا خواه بروم، می خواهم دارم. دوستت ١٣٤
از روز آن در که می خواهد دلم چون بایستم، برایت مایلم بروم. می خواهم نه. یا باشد
ایستاد.» خواهم برایش من اینک ایستاد، برایم او بگویی:«خوب، و کنی دفاع پرونده ام

فرما. عطا امروز پروردگارا،
در سؤالم هستند، کرنش موضع در قلب ها و شده اند خم سرها تمام که حالی در ١٣٥
داشته سعی که باشد فهمیده که هست کسی جمع این در آیا که است این بامداد این
نباید که زده کارهایی به دست ترتیب این به و کند حرکت خودش نظر مورد مسیر از
این در و بپیراید را او خداوند که است مایل که می کند حس بامداد این در و می زد
است این طور اگر شود،» راستین بّره اي به بدل که:«فقط است این خواسته اش راستا
دهد. برکت شما به خدا برادر، دهد. برکت شما به خدا خانم، کنید. بلند را خود دست
پیرایش مرا ایستاده ام، من بگوید:«خداوندا، دیگر نفر یک دهد. برکت شما به خدا برادر،
این می خواهم که چیزي تنها گشود نخواهم را دهانم حتی هستم. بّره یک من کن.
به خدا خانم، دهد. برکت شما به خدا برادر، برکنی.» من از را دنیوي امور تمام که است
خواهر، دهد. برکت شما به خدا خانم، دهد. برکت تو به خدا پسر، آقا دهد. برکت شما
پیانو- [نوازنده ي گرتی… خواهر کن.» پیرایش مرا «خداوندا، دهد. برکت شما به خدا
«خداوندا، دهد. برکت شما به خدا خواهر، دهد. برکت شما به خدا خانم، تألیف] گروه
در می خواهد دلم دنیوي… امور تمام که می خواهد دلم کن. پیرایش مرا اکنون هم
چیده اند را پشم هایش که گوسفندي عنوان به می خواهد دلم بایستم. برایت بامداد این
آِن از می خواهد دلم شوند. برکنده من از دنیوي امور تمام که می خواهد دلم بایستم.
خواهی برمی افرازم، سویت به را دستم که حالی در مرا آیا تو. آن از من و باشی من
شما به خدا دهد. برکت شما به خدا آقا، دهد. برکت شما به خدا خانم، پذیرفت؟»
به خدا خانم، دهد. برکت شما به خدا آقا، دهد. برکت شما به خدا آقا، دهد. برکت
برادرم، ببینم. را شما دست می توانم دهد، برکت شما به خدا خانم، دهد. برکت شما
شما است. خوب خیلی دهد. برکت شما به خدا جوان، بانوي دهد. برکت شما به خدا
دهد. برکت شما به خدا خواهر، مادر. دهد، برکت شما به خدا هستید، انتها آن در که
از را خود به بی شباهت امر هر خدا می خواهد «دلم باشید. صادق فقط است، درست
بامداد این در دارم دوست را. بی تفاوتی هر و خودخواهانه انگیزه هر جمله از بردارد، من
وجود حقوقی و حق آیا که نیست مهم برایم شوم. او شبیه دارم دوست بپیراید. مرا
باقی اش بروم. او سوي به که است این حقم تنها ندارم. حقوقی هیچ من خیر، یا دارد

اوست.» مال
باشد نیافته نجات و باشد نکرده اعتراف مسیح به هیچ گاه که هست گناهکاري آیا ١٣٦
دست آیا گناهکار، دوست شود. آورده یاد به دعا در بامداد این در که بخواهد دلش و
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نفر یک دهد. برکت شما به خدا دهد. برکت شما به خدا کرد؟ خواهی بلند را خود
نیستم مسیحی من آور. یاد به مرا برانهام، بگوید:«برادر و کند بلند را دستش دیگر
جلسه که حالی در اکنون می خواهد دلم رفت. خواهم خدا دیدار به ِکی نمی دانم و
کرد خواهید بلند را خود دست آیا خوب، آورید.» خاطر به مرا می رسانید پایان به را
به خدا خانم، دهد. برکت شما به خدا جوان، بانوي می بیند. او کنم؟ دعا برایتان تا
آنچه بگوید:«می خواهم، دیگر نفر یک دهد. برکت شما به خدا آقا، دهد. برکت شما

باشم…» می خواهم
را حرف این من برانهام، می گویید:«برادر خورده اند؟ لغزش اینجا در نفر چند ١٣٧
است، رفته شما از مهربانی کبوتر آن اگر که باشید داشته توجه ولی پذیرفت.» نخواهم
را، کسی نمی توانید وقتی یا شوید. یکدیگر متحمل نمی توانید وقتی دارد. وجود مشکلی
آنها بخشش به قادر اگر ببخشید، خود قلب ته از گفته چه و کرده چه که امر این از فارغ
خطایی مرتکب که کسی نتوانید گفت:«اگر عیسی نباشید… خویش قلب ته و اعماق از

بخشید.» نخواهد را شما هم شما آسمانی پدر ببخشید، را است شده
وجود با هم آن کند؟ دعوت شما از خدا گرم هواي این در اگر می شود چه حال، ١٣٨
موضع ساختمان این ورودي در که روح القدسی و آماده کلیسایی و مفتوح چشمه اي
و رام فردي شما از و بازگردد قلبتان به و شود نازل یکراست تا است آماده و گرفته
وقتی شوید. بّره یک به بدل فقط بکنم؟» باید کار چه برانهام، «برادر بسازد. صلح دوست
و بد انگیزه هاي اگر ولی آمد. خواهد فرود یکراست روح القدس می شوید، بّره به بدل
تمایلی و بگیرید پیش در را خود نظر مورد مسیر می خواهد دلتان و دارید باطل افکار

آمد. نخواهد هرگز روح القدس آنگاه ندارید گذشت به
میان از احدي که می پرسم خود از کرده ایم خم را سرهایمان که حالی در حال، ١٣٩
به و بشنود مرا کالم که گفت:«هر عیسی باري، کردید… بلند را دست ها که شما
تا موت از بلکه نمی آید داوري در و دارد جاودانی حیات آورد، ایمان من فرستنده ي
بیایید مذبح پاي مایلید اکنون اگر اما .٢٤:٥ یوحنا است،» گشته منتقل حیات به
که دوستی صلح و مالیمت حس آن که کنیم دعا چنان بیایید بزنید، زانو اینجا و
نگه پایین را سرهایمان که همان طور بازگردد. شما به نو از بود کرده تسخیرتان زمانی
دلم می دهیم، سر را خون» آن ز لبریز است سرود:«چشمه اي که حالی در و داشته ایم
پاي اینجا بیاید، است مایل کس هر اکنون کنید. دعا و بزنید زانو بیایید، می خواهد

کند. دعا و بزند زانو مذبح نرده ي
خون آن ز لبریز است چشمه اي

عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خون زان
خدا (خانم، غوطه خوران سیالب در گنهکاران که همانجاست

بزنید.) زانو و بیایید یکراست دهد. برکت شما به
فارغ…

می دانید باشد. کرنش موضع در نیز دل هایتان امیدوارم کرده اید، خم را سرهایتان ١٤٠
باشد، شما شرمندگی مایه ي باید و شد راهرو وارد صبح امروز که کسی نخستین
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به که سفید موهایی و ورم کرده پاهاي مچ با بی ادعا و رنگین پوست بانویی کیست؟
رفت. پیش مذبح سوي

وقتی بود. نجات یافته مسّنی رنگین پوست مرد برده داري، دوران در پیش مدتی ١٤١
هستی؟» چه گفت:«تو او است. آزاد که گفت اربابش به و رفت کرد پیدا نجات

کرد. آزادش که شد همین و گفت:«آزادم.»
گفت (او می آیند. یافتن نجات براي مردم از دیگر دسته اي بامداد این در حال ١٤٢
مخاطب را مصمم افراد روح القدس که حالی در و باشید دعا در همگان است.) آزاد که

کنید. دعا تمام قّوت با می سازد،
آزادم.» ارباب. گفت:«بله آزدي؟» که گفتی گفت:«ماز،

کن.» موعظه را انجیل و برو کرد. خواهم آزاد را تو هم من آزادي گفت:«اگر ١٤٣

وقتی و رفتند او دیدار به سفیدپوستش برادران از بسیاري مرگ، آستانه ي در ١٤٤
کردم گفت:«فکر شد بیدار وقتی بود. کما در پنداري گفت… آنها به کردند چنین
کردم گفت:«تصّور بزن.) زانو آنجا در فقط دهد. برکت شما به خدا (برادرم، ُمرده ام.»

رفته ام.» که
بودي؟» چیز چه شاهد گفتند:«ماز،

به و بودم گفت:«ایستاده دیدم.» را او برداشتم گام دروازه سوي به گفت:«وقتی ١٤٥
موعظه را انجیل سال ها ماز. گفت:«بیا و شد ظاهر گفت:«فرشته اي می نگریستم.» او
به می خواهم فقط نمی خواهم. تاج و ردا من می کشد.» را انتظارت تاجی و ردا کردي،

است. مسیحی هر منش این نظرم به و بنگرم.» او
واقع در یا کولیسئوم یک در شیکاگو شهر از بیرون و باالتر جایی پیش چندي ١٤٦
دیدم را سیه چرده پیرمردي می نگریستم اطراف به که همین طور و بودم موزه یک در
دست در کالهی با آنجا او می کرد. جلوه سرش دور تا دور سپید موي تار چند که
از اشک و کرد عقب به جهشی و دوخت چشم نقطه اي به کردم. نگاهش می زد. پرسه
نگاه سو آن به دوباره کردم. تماشایش مدتی کرد. دعا به شروع شد. سرازیر گونه هایش

گفتم:«آقا.» و کردم حرکت سو آن به کرد. گریه به شروع دوباره و کرد
سفیدپوست.» رفیق گفت:«بفرما،

برانگیختگی از سطح این است؟ برانگیخته را شما چیز چه شما… گفتم:«می بینم
دارد؟» ربط چیز چه به شما

آن روي زخم هایی جاي چه که کنید لمس را پهلویم می توانستید اگر گفت:«آقا، ١٤٧
کوچک شیشه اي محفظه ي این گفت:«درون بودم.» برده گفت:«روزگاري است.» مانده

گذاشته اند.» لباس یک
است؟» خاص چیزش چه ولی است لباس یک که گفتم:«می بینم
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گفت:«این است.» لینکلن آبراهام خون گفت:«این اینجاست.» که لکه گفت:«این ١٤٨
جریان این آیا سفیدپوست، مرد اي گفت:«حال داد.» نجات بردگی کمربند از مرا خون

نمی کند؟» تهییج نوعی به هم را تو
خون من دهد. برکت شما به خدا گفتم:«برادر، و انداختم گردنش دور را دستم ١٤٩

برمی انگیزاند.» مرا که می شناسم دیگري
آقا.» هستم، آشنا هم خون آن با گفت:«من

و می رفتم یکشنبه ها که بود زمانی کرد.» خالص بردگی کمربند از مرا گفتم:«او ١٥٠
پروردگارا می کردم. تعریف کثیف جوك هاي و می انداختم راه هیاهو و می دادم مسابقه
مانده قلبم در اعمالی چنین زخم هاي جاي هم هنوز می کردم؟ کاري چنین چطور
رفته میان از ناپاکی ها تمامی اینک خوشحالم. کرد، خالص کمربند از مرا اینکه از ولی

گرفت. مرا جاي او است.
محکومش می خواستم که بود وقیح چنان که افتاد خانمی به چشمم قبل مدتی ١٥١
گناهانم که دیدم چون کردم دعا برایش که شد چنین داد. من به رؤیایی خدا کنم.
شرمگین که باشد نشستم، کنارش و رفتم سویش به ندارد. او گناهان از کمی دست
تا پنج و شصت نزدیک پسرش… دوست دو هستم. خادم یک که گفتم او به و شود
مسیح تسلیم را خود قلب همگی و زدند زانو پسرش دوست دو داشت سن سال هفتاد

تفاوتی! عجب من خداي کردند.
چنان قلبتان و کرده اید گناه بسیار بامداد این تا آیا کرد؟ نخواهید چنین شما ١٥٢
کوچ بسا چه است؟ شده لمس ناپذیر روح القدس برابر در حتی که شده لکه دار و سیاه

باشد. رفته و کشیده پر همیشه براي و باشد ابدي کبوتر
دهد، برکت تو به خدا می آید. دارد کوچکی دختر دهد. برکت تو به خدا عزیز، ١٥٣
اینکه فقط می داند. که البته نمی داند.» چیزي که دخترك می گویید:«این دل. عزیز
لطیف همچنان او رو این از است. نخوانده عشقی داستان هاي و مجله شما اندازه ي به

آیند.» من نزد کوچک بچه هاي گفت:«بگذارید عیسی است.
مذبح راه بپیوندد؟ ما به و بیاید بخواهد بامداد این در که هست دیگري کس آیا ١٥٤
هم بعد و خواند خواهیم سرود دیگر بار یک سپس دیگر، لحظاتی براي فقط است. باز

کرد. خواهیم دعا هستند، دعا مشغول نادم گناهکاران این که همان طور
رؤیت از موت به رو دزد

کار و بود رفته بین از چیز همه (یقینًا بود… مسرور چشمه آن
بود.) شده تمام بی ادعا رفیق

رذل… ولو من، بسا چه و
کتاب آمد؟ نخواهید باال می دانید بهتر که شما آیا آمد؟ نخواهید باال اینک آیا ١٥٥
آیا است.» گناه را او نیاورد عمل به و بداند کردن نیکویی که هر گفت:«پس مقدس
برسانید باال را خودتان و کنید طی را مسیر هستید. خطا در که می دانید آمد؟ نخواهید
افسوس داشتید او با که رفتاري بابت که بگویید خدا به و بزنید زانو مذبح کنار و
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اجازه آیا کند. آرام و رام مالیم، نو از را شما و بازگردد روح القدس بگذارید می خورید.
بود نخواهد کسی باشد، رفته او و بمیرید اگر که باشید داشته خاطر به داد؟ خواهید
برادرم، بایستید. برایش بامداد این در تا است منتظر او کند. دفاع شما پرونده ي از تا

دهد. برکت شما به خدا
که می کنند حس واقعًا کلیسا در نفر پانزده فقط است؟ همین تمامش انتظار. ١٥٦
سپري آرامش و مهربانی شفقت ورزي، آسایش، در شما زندگی آیا شده اند؟ محکوم
و هستید بخشایش اهل آیا است. روند این جهت دهنده ي روح القدس حال است؟ شده
شبیه می گذرانید؟ روزگار گناهکاران محکومیت از فوق موقعیتی در ندارید؟ دشمنی
حول شما زندگی می کنید؟ زندگی متفاوت و نمی گذارنید روزگار ملحدان و بت پرستان
نشسته قلبتان صدر بر مهربان و مالیم روح القدس است؟ یافته سامان متفاوت الگوهایی
رقم برایتان را مردم تمام کنار در مهر و آرامش و آسایش از سرشار زندگی تجربه ي و
شما که می دانند معاشرانتان و همکاران جمله از همه، و شما همسایگان است؟ زده
مطمئنید؟ شماست؟ با خدا کبوتر هستید؟ متواضع و مشفق آرام، مالیم، مسیحی یک

خوب. بسیار باشد. شما فرصت آخرین این شاید
داوري در دیگر حاال دهد. برکت شما به خدا هستید، مذبح پاي و اینجا که شما ١٥٧
خود حقوق به نکردید سعی است. کرده ابالغ شما به را حکم روح القدس آمد. نخواهید
از برخی نمی بینم.» آمدن به نیازي بوده ام. مسیحی مدید بگویید:«مدتی و بچسبید
حقم این بمانم، گناهکار می توانم بخواهم «اگر می آیید. مذبح به که است اولی بار شما
هر می توانید و هستید مختار و آزاد اخالقی عامل یک شما است. درست بله، است.»
پوشیدید. چشم خود حقوق از بامداد این در ولی کنید. رفتار می خواهد دلتان که طور
پاي اگر هستم مسیحی می کنم ادعا که منی گفت، خواهند چه می گویید:«دیگران
بیایید خواست شما از او می گوید؟ چه خدا ولی گفت؟» خواهند چه مردم بیایم مذبح
رئوف روح القدس تا آمده اید امروز و کرده اید واگذار را خود حقوق اینک آمدید. شما و
کرد. خواهد که می دانم کرد. خواهد چنین او که می دانم باشد. قلبتان در آن جایگزین
نمی تواند چیز هیچ دهد، رخ اتفاقی نمی تواند این جز کرد. خواهد چنین که داد وعده او
تا کرد کاري هر و داد جان او برمی آورد. بانگ می کند، تمّنا او شود. او آمدن از مانع

شود. شما وارد تا است مایل کند، پیدا حضور فضاي
ترجیح باشد، نشسته شما بالین بر مرگ فرشته ي که آنگاه خود، مرگ ساعات در و ١٥٨
امکان روزي که آورد خواهید یاد به و نیفتد هولناك چیز آن به چشمتان داد خواهید
کار در فرصتی و زمان دیگر و شد لکه دار و سیاه روحتان سپس و کردید رد را آمدن
در یا فیضش… گناه به نسبت عیسو باشید. گریسته سخت که هم قدر هر بود، نخواهد
نشد. عایدش دوباره فرصتی و بخت و ورزید گناه فیضش ساعت و روز به نسبت واقع
ولی کند درست را کار تا کند پیدا راهی و جایی کرد سعی و کرد گریه تلخ و سخت

بود. خوانده را او آخر بار براي خدا نتوانست.
تا پوشیدید چشم خود احساسات و دوستان و حقوق تمامی از بامداد این در ولی ١٥٩
حرف خدا با و بزنید زانو اینجا در تا پوشیدید چشم خود حقوق از شما بیایید. اینجا به
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جانب به که:«هرکه گفت مسیح خداوند، که می گویم شما به خدا کالم از نقل به بزنید.
توبه هستید، مذبح کنار و اینجا که حالی در اینک کرد.» نخواهم بیرون را او آید من

هستید. پشیمان کرده اید آنچه و خود رفتار از که بگویید او به و کنید
گرفتند تعمید اینکه از پس مردم می شود سبب که است مشکلی همان این ١٦٠
را روح القدس می کوشد خدا نمی کنند. توبه عمیقًا آنها نکنند، دریافت را روح القدس
همان با دلیل همین به باشید. آرام و مالیم مشفق، تا می خواهد او کند. عطا آنها به
به برآورید، بانگ برخیزید بسا چه برمی خیزید. کرده النه قلبتان در که خودخواهی
شما بیابید. را روح القدس نمی شود سبب اینها دیگر کار هر یا بگویید سخن زبان ها
آنجا از برخاستن هنگام باید باشید. شده دیگر شخصی آنجا از برخاستن هنگام به باید
باشد. گزیده سکونت شما در خدا روح و باشید شده متواضع و مشفق آرام، مالیم،
نقطه اي چه تا که دید خواهید و انداخت خواهید شده طی مسیر به نگاهی آینده سال
همین روح القدس کرده اید. پیشروي مدام که کردید خواهید مشاهده رفته اید، پیش
ایمان. صبر، مالیمت، شفقت، تحمل، صلح، شادمانی، محبت، یعنی روح القدس است.
را کار این او هستید. آن طالب اینک هم که بگویید خدا به و کنید توبه فقط باري،

کرد. خواهد
دهد. برکت تو به خدا کن. چنین هم تو عزیز، هستی، آنجا که تویی کوچک، دختر ١٦١

توست. روي دستانش و است ایستاده مادرت
بسا چه آورده اید. فرود سر مذبح کنار و اینجا که رنگین پوستی عزیر مسن خواهر ١٦٢
مجبور بسا چه بدانم، می توانم که حدي در خوردید. ذرت بیسکویت و ذرت نان ناچار به
مکانی بامداد این در سازد، مبارك را قلبتان خدا خواهر. کنید زندگی کوچه اي در شدید

بله. است. شده دیده تدارك شما براي
و است، شدن سفید حال در موهایش که می بینم را بانویی مذبح، به نگاهی با ١٦٣
محکم ولی سفید موي با خانم یک همچنین و انداخته پایین را سرش که جوان خانمی
توبه فقط دارند. حضور اینجا نفرشان چند می بینم، را زانوزده آقایی پروردگارا! استوار. و
از او فیض به کرد. نخواهید چنین دیگر که بگویید می خورید. افسوس که بگویید کنید،
می خواهید باشید. آرام و رام می خواهید داد. خواهید پایان اختالف هایتان تمام به امروز

بروید. می کند هدایت را شما که آنجا به و باشید متواضع
برسد، نظر به مشروع و درست حرفشان اندازه هر بگویند، چیزي مردم وقتی ١٦٤
پوشید. خواهید چشم خود همسایه ي درباره ي صحبت حق از و کرد نخواهید توجه
یک مانند داد. خواهید انجام را درست کار کرد. خواهید صحبت مسیح درباره ي شما
و پهلوانانه نمایش آن به بلکه پرید. نخواهید بی گناه یک به کرد. نخواهید رفتار قاتل
شد. خواهید آنها به شباهت خواهان و کرد خواهید نظر راستین مسیحیان قهرمانانه ي
خود مردم هستید، مسیحی که بگویید دیگران به ندارید نیازي هستید مسیحی اگر
از شما شد. خواهند نکته این متوجه ي می زنید حرف وقتی و کرد خواهند مشاهده

شده اید. ُمهر برون و درون
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بگویید خدا به کنید. توبه می سازید، متواضع را خود قلب که حالی در اینک باري، ١٦٥
و «شرمسارید» رفتارتان نوع از که بگویید شد» نخواهد تکرار «دیگر و «متأسفید» که
خواهد تسخیر را شما قلب صلح که باورم این بر و کرد. خواهم دعا برایتان من سپس
خواهد جاري روحتان بر و آمد خواهد خروشان رودي چون که صلحی واقع به کرد،
ولی نکنید خیز و جست بسا چه نکنید، تکلم زبان ها به شاید نزنید، فریاد بسا چه شد.
در چیزي کرد، خواهید ترك خود درون در الهی حضوري و چیزي با همراه را مذبح
متصل نخراشیده و ظرافت از عاري صلیب آن به زنده اید وقتی تا را شما که درونتان

کنید. اعتراف کنید. دعا من مثل هم شما اینک، کرد. خواهد
بامداد این در سالن این فضاي نیستیم، بیش ناالیقی مخلوقات ما ما. آسمانی پدر ١٦٦
می ماند تعریق باجه ي یک به که آنقدر است آن از ناشی تعریق و شدید گرماي از متأثر
کشیدي. بیرون ما از تعریق واسطه ي به را چیزها آن درمانمان] روند [در خدا اي تو ولی
بودند. باطل طریق در و گناهکار که کرد مجاب را مردمان و شد نازل روح القدس
همه چیزدانی باور به مبتال و َسَرك کش ناسازگار، جماعتی به آنها بود. متکبر روحشان
کاري که کسانی بخشش به راغب نه و بودند توبه به مایل خود نه و بودند شده بدل
را خدا کالم روح القدس امروز ولی نداشتند رغبتی آنان بودند. داده انجام آنها علیه
هواي و حال به داري دوست آیا گفت:«اینک و نهاد آنها رام شده ي قلب هاي در و گرفت
دوست را همگان که زمانی به بازگردي؟ آمدي مذبح به بار نخستین براي که زمانی
بیا.» مذبح به و برخیز پس می داشتی؟ دوست مرا فناناپذیر محبتی با و می داشتی

کردند. چنین آنها خداوندا،
آنها و نمایی تقدیس را قلب هایشان و افکار که می کنم دعا اینک خداوندا، باري، ١٦٧
توبه، از پس و برخیزند مذبح این پاي از اینک که باشد سازي. صلح جو و مالیم را
رخ چه اینکه از فارغ بازگردند. خود خانه هاي به و کنند واگذار تو به را خویش زندگی
کند کج خلقی همسایه یا برود در کوره از زن یا باشد آزرده خاطر شوهر خواه می دهد،
کبوتر مانند بزند:«به سر رفتاري چنین دارید کار و سر و شراکت او با آنکه هر از یا

بود.» خواهم مالیم
خداوندا، داد.» خواهم جزا من می گوید «خداوند توست، آن از انتقام حال هر به ١٦٨
که بنگرید و باشید مالیم بمانید، خاموش فقط بردیم. پی نکته این صحت به بسیار چه
را جانش نیکو شبان این حتمًا. یقینًا، رساند. خواهد بّره اش به را خود یکراست خدا…
کرد. خواهد هدایت را آنها و رساند. خواهد بّره اش به را خود یکراست او داد، آنها راه در
آورد! زبان بر آنها علیه حرفی آنکه حال به بدا گیرد! قرار آنها مسیر در آنکه حال به بدا
افکنده دریا در و شود آویخته گردنش بر آسیابی سنگ که می بود بهتر را گفت:«او
دارید؟ دقت می بینند.» است، آسمان در که مرا پدر روي همواره آنها فرشتگان شود.

کردید.» من به کرده اید آنها از یکی به «آنچه می خواهیم… پروردگارا
می گیرم، قرار مذبح در هم خودم بامداد این در باشم. رام می خواهد دلم پروردگارا ١٦٩
رام و آرام عیسی مانند می خواهد دلم روز. هر و بامداد هر در بلکه بامداد این در نه
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و روح محبت بی پایان امواج تا بگذار باشد، چنین اکنون که بگذار فرما. عطا پدر باشم.
دربرگیرد. را جانمان

فوق العاده، صلح صلح! صلح!
آن اینک (آیا می شود؛ جاري برین سراي در پدر محضر از که

نمی کنید؟) حس خویش قلب هاي در را
هللویا!)… (هللویا ابد به تا روحم بر …

فوق العاده… صلح! صلح!
را پیانو ولی می داند ملزم را خود او که بگو کلیسا کل به که گفت گرتی خواهر ١٧٠
برایم بگو کلیسا گفت:«به اوست، مذبح پیانو که آنجا از است. ساخته خویش مذبح
را عینکش و روانند همین طور اشک هایش و نشسته آنجا در که حینی کنند.» دعا
خیس مقدسم کتاب و کرده ام توبه هم من است. من مذبح تریبون این می کند… خیس

پروردگارا! است.
الهی! صلح صلح،

(هللویا!) می شود؛ جاري برین سراي در پدر محضر از که
ابد… به تا جانم و روح بر …

بامداد این در برکن. را آن کرده ام، گناه تو به نسبت یا کسی به نسبت اگر خدایا ١٧١
بردار. و برکن کوچکم کلیساي از را گناه

بار دیگر صلح کبوتر و است بخشیده را شما خدا که کنند حس می توانند نفر چند ١٧٢
گرفت. پس را خود جاي و بازگشت حاال همین درست او است؟ شده مستقر قلبتان در
این اجازه ي کنم. محبت تو به بودم مایل همواره گفت:«فرزندم، و بازگشت روح القدس
ولی شوم. ساکن نمی توانستم خودخواهت و کهنه روح وجود با نمی دادي. من به را کار
چنین نفر چند بازگشتم.» قلبت به بامداد این در کردي، تسلیم را روحت که حاال
برافرازید، را دست ها مذبح جوار در کنید. بلند را خود دست می کنند؟ تجربه را حسی
چنین نفر چند حضارند میان در و مذبح از بیرون که آنها از است. خوب است. درست
می گوید:«همانند پیانو نوازنده ي به برانهام [برادر کنید. بلند را دست ها دارند؟ حسی

تألیف»] بودن-گروه عیسی
این به کار این می گوییم، سپاست وقف شیرین زمان این بابت ما، آسمانی پدر ١٧٣
شود، نرم حسابی تا بکوبی و کنی خرد را آن و بگیري دست در را سیبی که می ماند
ما خداوندا بخورد. آن از و بنشیند بتواند هم خردسال کودك یک که نرم قدري به
جراحات که دستت در را قلبمان می طلبیم. و می پسندیم خود براي را قلب هایی چنین
نمی بینی آیا بگو:«فرزند، و بفشار را آن و بگیر است بسته نقش آن روي میخ از ناشی
مجروحم داشتی می رفتی در کوره از چنین وقتی رنجاندي؟ و ساخته مجروح مرا که
دلم زد سر تو از اعمالی چنان و چنین که دیدم وقتی و ساختی مجروح مرا می کردي.
رئوف را آن راستی به می خواهم و گرفته ام دستم در را تو قلب اینک ولی شد خون
آن در و گرفته کار به را آن بتوانم که دهم شکل گونه اي به را آن می خواهم سازم.
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بازگشته می خواهد دلم بازگردم، آشیانه به بامداد این در می خواهد دلم کنم. زندگی
جاللت محض داریم. دوستت فرما. عطا خدایا، گزینم.» سکونت تو در و شوم ساکن و

می طلبیم. عیسی نام به فرما. عطا
شکل این به ندارید دوست (آیا تا… بودن، عیسی همانند

می دهند.) تعمید را جانم و روح گویی کنید؟ پرستش
بر وي شدن نازل و آمدن (چنین زمین… روي بر من
به قلبتان که نمی کنید حس کردن… رؤیت را پرستشگران

می تپد.) شدت به قلبم است؟ شده مهربان و رام راستی
جالل سراي تا زمین از راهی …

است. خواسته ام تنها شدن او همانند
کنید؟ بلند را خود دست هاي می خوانیم را سرود این که همان طور می شود

بودن… عیسی همانند
به خدا کنی؟ دعایی صبح امروز و بیایی باال مایلی جو (برادر
کن پیدا خودت براي مذبح در و اینجا جایی دهد. برکت شما

دهد.) برکت تو به خدا جو. برادر
جالل سراي تا زمین از راهی …

است. خواسته ام تنها شدن او همانند
به هم شما که امیدوارم ولی هست. که می دانم است. گرم هوا که می دانم رفیق، ١٧٤
است! ِمهر پر او چقدر کنم. پرواز می توانم باشید. رسیده می کنم تجربه که حسی همان
کجاست؟ می روم سویش به که مقصدي خدایا! رفت؟ خواهم کجا بکنم؟ می توانم چه
او اگر بود؟ خواهم کجا دیگر سال صد شد؟ خواهم چه دیگر سال صد شد؟ خواهد چه

کجاست؟ دیگر مأواي و مأمن چه؟ باشم نداشته را
کرد، ظهور بیگانه اي بیت لحم در آغلی از

آرزوست؛ شدنم او چون زمین روي
جالل، سراي تا زمین از زندگانی ام مسیر کل

است. خواسته ام تنها شدن او همانند
هم. با همگی حال

خداوند! اي آري باد! خدا نثار (ستایش شدن… عیسی همانند
تو!) چون بلکه دنیا چون نه خداوند! اي لبیک

شدن؛ او چون …
جالل سراي تا زمین از زندگانی ام مسیر کل

خواسته ام…؟… تنها
کسی اینجا در دارم. شما از درخواستی کرده اید، خم را سرهایتان که حالی در ١٧٥
من است. شده فراخوانده و دعوت که کسی می کند. ناخشنود را روح القدس که هست
قلبش که کنم حس می توانم می گویم. سخن وي نبی عنوان به و مسیح عیسی نام در
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می آمد. باید که کسی نکرد، اطاعت او از که هست کسی سو آن در است. آمده درد به
آمد؟ خواهید اینک آیا

کس شما بر عالوه ولی خواهر، (بله از… زندگانی ام مسیر کل
جالل هست.)… هم دیگري

است. خواسته ام تنها شدن او همانند
چون که است این می خواهم آنچه (تمام بودن… عیسی همانند

باشم.) متواضع و زیر به سر مشفق، او
حرکتی می خواهد خدا آمد؟ نخواهید اکنون (آیا زمین… روي

که…) هستند شماري شما میان از بکنید،
کل…

خدا دهد. برکت شما به خدا دهد. برکت شما به خدا می آیید. که می دانستم ١٧٦
در و انداختم حضار سوي به نگاهی است. همین است. همین دهد. برکت شما به
دیده کنون تا که سیاهی سایه ي وحشتناك ترین بودم، معلق سایه اي شاهد سو آن
محزون را روح القدس «آري، است. من بر اکنون او اینجاست. روح القدس حال، بودم.

می سازیم.»
بودن… عیسی همانند

به خدا برادر، رفت. کرد هدایت را او پدر که جایی به کرد؟ چه [عیسی] او ١٧٧
کنید حرکت مستقیم است، درست دهد. برکت شما به خدا برادرم، دهد. برکت شما

زنید. زانو و
زمین… روي بر

همچنان بیایید. است. قدیم سبک به شدن درست و اصالح اعتراف، وقت اینک ١٧٨
خانم، دهد. برکت شما به خدا خانم، مانده اند. آنجا در عده اي هنوز که می کنم حس
شما به خدا دهد. برکت شما به خدا دهد. برکت شما به خدا دهد. برکت شما به خدا
است، درست بیایید. می گوید. درست همیشه روح القدس است. درست دهد. برکت

بیایید. جلو
او …

بودن، عیسی همانند آري، بودن، عیسی همانند
رسمش و راه است! این درستش من، (خداي زمین… روي بر
دعا و بیایید پیش کنید، پر را راهروها فقط است، همین

کنید.)
کنید توبه (فقط جالل، سراي تا زمین از زندگانی ام مسیر کل
باید که است کاري تنها این متأسفید، که بگویید خدا به و

بکنید.)
بودن. او همانند …



آن بر حاکم وضعیت و ٣٥کلیسا

خالص قیدي هر شّر از فقط است درست همین «تا…» آمد؟ خواهید اینک آیا ١٧٩
«همانند…» بیایید. و شوید

همین شاید ایستاد؟ خواهد شما براي امشب کسی چه کرد؟ خواهید چه شما ١٨٠
خواهد شما براي کسی چه بکشد را شما آستین و بیاید سراغتان مرگ وقتی امشب.
که اوست است. نشسته شما نزدیکی در و آنجا کرده اید چه اینکه از فارغ ایستاد؟

شماست. آمدن خواهان
جالل سراي تا زمین از زندگانی ام کل در

اینک اگر کنم. چنین نمی خواستم متأسفم. بگویید:«خدایا، و کنید توبه فقط ١٨١
همین از و بایستی برایم که می خواهد دلم ایستاد. نخواهی برایم هم تو نایستم برایت
کرد. خواهم زندگی است مسیحی یک شایسته ي که همان طور می ایستم. برایت امروز
سرش کس هر تا گذاشت خواهم شد. خواهم آرام و مالیم داد. خواهم تغییر را رویه ام
نکته این کرد.» خواهم زندگی آرام و رام محضرت در باشد. گرم خودش حرف هاي به
کلیسا کدام به که امر این یا می کنید اعالم مسیحی را خود که است زمانی دیر که
شما به خدا بیایید. پیش مستقیم فقط ندارد. مسئله این به ارتباطی هیچ دارید تعلق

کن. حرکت فرزند، دهد. برکت
بدانید هستم، او خادم که دارید باور چنانچه می گوید. سخن شما با خدا اینک ١٨٢
میان در کن، دعوت حضار گفت:«از و زد حرف من با بامداد این در روح القدس که
آن در حاالست. همین زمانش و امروز همین روزش که…» هستند بسیاري عده ي آنها
برادر، بیایند. حاال همین است الزم حقیقتًا که مانده اند نفري شش پنج، هنوز سمت
شما سر باالي بر را سیاه سایه ي آن و می کنم نگاه شما به دارم که باشد یادتان خواهر،

بیاورید. تشریف اکنون هم که است بهتر می بینم.
متواضع و مشفق آرام، مالیم، وي همانند نمی خواهید آیا بودن! عیسی همانند ١٨٣
نوزاد این همراه که پدري شما، به خدا دهد. برکت شما به خدا جوان، آقاي باشید؟
شما به خدا گناهکار، دوست اي دهد. برکت شما به خدا خواهر، دهد. برکت آمدید
پیدا جایی خود براي و بیایید جلو بیاورید، تشریف باال خواهر است. درست دهد. برکت

دهد. برکت شما به خدا کنید.
به رو و کشیده دراز تختی روي دارید. شکرگزاري براي زیادي موارد عزیز، خواهر ١٨٤

دهد. برکت شما مهربان قلب به خدا می روید. راه مذبح روي بر اینک و بودید موت
برآورید فریاد خدا سوي به و کنید توبه می گوید. سخن بار دیگر روح القدس اینک ١٨٥
به کنید. دعا باید خودتان پس کردید گناه که بودید شما کنید. دعا خود شیوه ي به و
شماست اطراف کسی چه اینکه به متأسفید. کرده اید که کاري بابت که بگویید خدا
مالیم می خواهم باشم. چنین نمی خواستم ببخش، مرا بگویید:«خدایا فقط نکنید. توجه

کرد.» نخواهم هیاهو و قال و قیل هیچ گاه دیگر باشم.
که نادمی فرد هر براي آسمانی، پدر دارم! دوست را تجربه این چقدر پروردگارا، ١٨٦
فرزندان، پدرها، مادرها، که باشد پروردگارا، می کند… دعا و زده زانو و آمده مذبح پاي
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شکل گیري این در امناء، شماس ها، کلیسا، اعضاي همسایه ها، اینها، بر افزون و مادرها
روح القدسی به نشسته اند، گرم سالن این در صبح امروز که حالی در کهن، سبک به صف
در می خواهد دلم پروردگارا می کند… جاري را صلح کالم و می شود نازل یکراست که
ایستادي، برایم و برخاستی می گویی:«آري، مشفقانه که بشنوم را صدایت موعود روز آن
بر را صلح این که می خواهد دلم ایستاد.» خواهم برایت و کرده دفاع تو از من اینک
و مهر در که می خواهد دلم سازي. برقرار هستند اینجا امروز که آنان جمیع قلب هاي
که شوي حاضر اینجا در کیفیتی چنان با که دارم دوست دهی. انجام را کار این آرامش
شوند. نو خانه ها که باشد نکند. رهایشان هرگز حضورت از ناشی حس امروز همین از
این زیرا شود نو چیز همه امروز که باشد شوند. نو شخصیت هاي به بدل عزیزان که باشد
شده اند نامیده من اسم به که من قوم گفتی:«اگر ساختند. متواضع را خویش مردمان
که می دانم خدایا فرمود.» خواهم اجابت آسمان از من آنگاه کنند دعا و شوند متواضع

کرد. خواهی چنین بامداد این در
دارم. آمرزش طلب ماندند خود صندلی روي ولی می آمدند باید که آنها براي و ١٨٧
در حقیقت و حق به دادن تن و آمدن به وقتی تا که باشد بگو، سخن آنها با خدایا
عطا خداوندا، نگیرند. قرار و آرام زمین این روي بر نشوند، مصمم و راضی پیشگاهت
جان هاي وجود در رحمتت و شفقت که باشد بده. برکت عزیزان تکاتک به اینک فرما.

شود. ماندگار آورده اند، فرود سر کلیسا این در صبح امروز که نادمی
آنها و فراخواندم را جماعت این دادم. انجام فرمانت طبق را کار این خدا، پدر، ١٨٨
و پدرم نزد نیز من کند، اقرار من به مردم نزد که گفتی:«هر ایستادند. و برخاسته
سال سالیان دارند حضور اینجا که آنها از بسیاري کرد.» خواهم اقرار را او فرشتگان
ایستادند. خود خطاي به اذعان و گناهان به اقرار براي بامداد این در ولی بودند مسیحی
بود افتاده چنین بارها و بود. رفته آنها از روح القدس بودند. شده دوست نداشتنی آنها
رفته دست از را می کردند تجربه باید که مشفقانه اي و دلنشین مالیم، حس آن که
پدر، ولی آمده اند. بار نخستین براي که هستند گناهکارانی آنها از بسیاري می دیدند.
نمی گنجد ادراك و فهم در که آسایشی و صلح آن هستند، فوق العاده حس آن طالب آنها
همگی وقتی که باشد و فرما عطا ایشان به امروز را آن خدا، خداوند اي است. آن وراي و
رهسپار تا باشند روح القدس از سرشار و مهر از پر می کنند ترك را مکان این امروز آنها
شده متفاوت مردمانی و گرفته پیش در متفاوتی زندگی شده، خود متفاوت خانه هاي

می طلبیم. مسیح نام به را این باشند.
و باال به و برخیزید هستید، مذبح کنار که شما خوب، بسیار چشمه.» در «سرایی ١٨٩
همگی اینک و دهید. دست شماست نزدیک که هر با و برگردید بنگرید، خدا خداوند به

خواند. خواهیم سرودي شفا، جلسه ي آغاز از پیش
است، سرایی آري، سرا، سرا،

است؛ سرایی چشمه آن در را تو
است، سرایی آري، سرا، سرا،

(همه!) است سرایی چشمه آن در را تو
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است، سرایی آري، سرا، …
است؛ سرایی چشمه آن در را تو

است، سرایی آري، سرا، سرا،
است! سرایی چشمه آن در را تو

است! سرایی آري، سرا، سرا،
تألیف] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي

چه شود دعا برایتان تا گرفت تماس خانمتان که روز آن می دانید برادر ایمان! ١٩٠
حقیقی او مگر آمین. گفت:«نترس.» من به روح القدس و شدم اتاق وارد یکراست شد؟
می خواهد که دارم را کسی حس گویید! حمد را خداوند خوب، است! فوق العاده نیست؟

خوب. بسیار دهد! سر پیروزي فریاد
بگویید؟) چیزي (می خواهید سپیدتر… می شوید، وي خون

می دهد!…؟… نجات عیسی
دارند. عرایضی هم سالتر برادر نویل. برادر حال، خوب، بسیار ١٩١

تألیف] نوار-گروه روي بر خالی فضاي می کند. صحبت سالتر [برادر
باور گویید! حمد را خدا آمین! شکرت! خداوندا من! می گوید:«خداي نویل [برادر
نویل [برادر هللویا! هللویا! او! بر جالل یافته اند.»] را آن همگان بامداد این در که دارم
شستن مراسم امشب جلسه ي در که باشد می گوید:«یادتان سپس و می زند حرف
می توانید می کنید می پرسد:«فکر برانهام برادر از داشت.» خواهیم ربانی عشاي و پاها
خواهم اینجا می دانم که آنجا تا بله، داشت. خواهم حضور احتماًال هم من بیایید؟»]
 شوم. خوانده دیگر جایی به آنکه مگر بود



FRS56-0805 آن بر حاکم وضعیت و کلیسا
(The Church And Its Condition)

کلیسا باب در
ایالت ویل جفرسون در برانهام خیمه در ١٩٥٦ اوت ٥ یکشنبه صبح در انگلیسی زبان به را پیغام این برانهام ماریون ویلیام برادر
رسید. چاپ به انگلیسی زبان به کامل شکل به و شد ضبط مغناطیسی نوار یک روي بر پیغام این کردند. ایراد آمریکا ایندیانا

می گردد. پخش و چاپ Voice Of God Recordings انتشارات کوشش با اثر این فارسی برگردان
FARSI

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org


