
شیطان و خدا میان نبرد

سرودخوانی به دادن گوش و زیبا و شنیدنی غایت به سرودهاي این شنیدن حین 
دوباره جستجوگر نگاهی با حال همان در و می شد تداعی برایم گذشته روزگار جماعت،
کلیسا این در تا داد دست فیض این باز می دیدم. را آشنا چهره هاي طوالنی زمانی از بعد
فکر چنین شما می دهد. دست آدمی به اصیل غایت به و خاص حسی کنم. پیدا حضور

پیش… چندي است. خوب تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت نمی کنید؟
به ما دوستی دادم، دست بودمش، ندیده روزگاري گمانم به که قدیمی دوستی به ٢
جیم اتفاق به که نبودم بیش پسربچه اي برمی گردد. کودکی روزگار به و پیش سالیان
این ازدواجم از پس است گفتنی البته آمد ما منزل به پیش ساعتی و می دویدیم. پوول

می آمد. ما منزل به که بود باري نخستین
گذشته گفت:«در کرد. دعوت مکان این در ما موعظه ي شنیدن به را او وود خانم و ٣

می نشستم.» او صحبت پاي همیشه هم
می دانید او… ما… و می رفتیم راه هم با چنینی این برنامه هایی و شکار براي زمانی ٤
بگو.» چیزي هم می گفتم:«تو و می کردم صحبت من همیشه نمی کرد. صحبت خیلی او

اختیار در را زمان تمام که بودم من این زیرا می شود؟» فرصت می گفت:«مگر
می گرفتم.

به را کالم رشته ي و می کردم پرچانگی همیشه بوده ام. چنین همواره قولی به ٥
صحبت سبک که خوشحالم امروز اما شود. حاصل چیزي بی آنکه می گرفتم، دست
که راستی به می گویم. سخن خداوند مورد در و داده  تغییر روزها آن به نسبت را خود

می دارم. دوست را خداوند
سپاسگزارم.) تمپل. (برادر هر… می گفت من به او و می کردم صحبت روّدل برادر با ٦
صحبت من با و بود آمده دیدنم به پیش روز چند می کردم. صحبت روّدل برادر با
مورد ولی دارم یاد به را مورد دو کرد. تعریف برایم را بود دیده که خوابی سه می کرد.
مقابلم در کنم. گفتگو او با آن معنی خصوص در داشتم سعی کرده ام. فراموش را سوم
گفتم:«چنا نکه دهم، بازتاب آن در را تصویرم می کردم که سعی حالی در و بود آیینه اي
می دهد.» بازتاب را خویشتن می شود منعکس ما تصویر که همان سان به خدا می بینی

بود. شده قانع و خوشحال بسیار او
نبودم مطمئن است؟ درست شماست؟ دختر همان پیانو نوازنده ي آیا کریچ، برادر ٧
پتی پس تألیف.] هستند.»-گروه سکو پشت درست می گوید:«آنها [کسی است. پتی که
می کردند زندگی آنجا آنها که دورانی پتی. است! عالی خوب، چه چطور… کجاست؟
بچه ي این قد هم  او می کنند. زندگی اکنون که جایی درست خوب، دارم، یاد به را
لحظه چند باشد. کرده ازدواج جو مري گمانم به است. نشسته اینجا که بود کوچکی
پس رسید. راه از من نوه  ي سپس و بود آنجا نیز نوه اش بود. ایستاده آنجا جیم پیش
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هم من با آیا بنشینیم. گوشه اي و بگیریم دست به عصا که نشده زمانش گفتم:«دیگر
می خندند.] جماعت و برانهام [برادر نیستی؟»  نظر

تکاپو در آنجا به رسیدن براي ما هست. پُرجاللی جاي رودخانه فراسوي در اما و ٨
سن به پا که نیست این تنها دلیلش می کنم… فکر باقی دیار درباره  ي اگر و هستیم.
سخن پُرجالل مکان آن مورد در همواره عمرم، بهار در جوانی، آغاز در حتی می گذارم.
از ماست. مقصد همان دیار آن می شود. پیدا دیاري جایی در که داشتم ایمان گفته ام.

خرسندم. بسیار بابت این
را عمیق مسائل کمتر اکنون زیرا هستیم خودمانی گپ هاي فضاي در می دانید، ٩

می کنم. عنوان
کتاب از برگرفته مطالبی آمده، پیش برایم بسیار [چنانکه] فضا همین در باز ولی ١٠
مطلبی چنین که هنگامی و می بخشد. من به چیزي خداوند گاهی اما برمی گیرم.  مقدس
من به شیرینی حس نمی گنجم. خود پوست در شادي از می شود برجسته برایم زیبا
که هنگامی می دانم نویل برادر می کنیم. تجربه را حسی چنین همه ما می دهد. دست
همین است، ملموس بسیار که می کند عنایت شما به گونه این به را مطلبی خداوند
عزیزان شما همه ي و جونیور برادر اینجا، در حاضر برادران دیگر و شما به شیرین حس

می دهد. دست
بود، خیمه همین در گمانم به شامگاهی، موعظه ي یک هنگام پیش چندي و ١١
مطلبی توبه، زمان از آمد، شیرین کامم به قولی به که شد برجسته برایم مطلبی
را آن شما اجازه ي با درباره ي… و بود. نکرده خطور ذهنم به شیرین و فرح بخش چنین
مؤید امر همین ولی است روشن شما براي منظورم که می دانم البته کنم. بازگو دوباره
بازگو را آن کرد خطور ذهنم به که همین من… می کنید؟ مالحظه است. رستگاري
می زدم. قدم سو آن و سو این بی اختیار و شده خود اتاق وارد رفتم، خانه به کردم.
غنی ولی کوتاه لحظاتی می کردم تأمل باره این در که حالی در شما، حضور به عرضم

کردم. سپري خلوت در
دهم. اختصاص شما براي مسئله این بازگویی به را لحظاتی مایلم شد. چنین ١٢
ولی می گیرد.» تعلق ما به همه چیز ماست. آِن از چیز «همه که بود باره  این در سخنم
از چیز همه که است این واقعیت ولی می دانند. بی خرد مشتی را ما می دانید، چنانکه
همه وارث که رو همین از ما… بسا چه ولی می بینید؟ می کنید؟ مالحظه ماست. آِن

می کنید؟ مالحظه نمی کنیم. رفتار دیگران مانند هستیم چیز
بردباري و ایمان شده ایم. بهره مند جرأت و شادي و مهر از که می اندیشیدم این به ١٣
نیستند. خریدنی پول با آنها است. شده ما بهره ي شکیبایی و پایداري و مهربانی و
گرم پنجاه و دویست خرید براي رفتن پیداست نیست… متصّور چنین باشد، هرچه
ما می بخشد. ما به را اینها خدا اما نیست. شدنی کار این نیست. تصّورپذیر پایداري
هرآنچه حاضریم بخرید. ما براي ایمان کمی ماست. آِن از آنها برخورداریم. آنها از
این که شگفتا اما می کنید؟ مالحظه بدهیم. ایمان اندکی از برخورداري جهت را داریم
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مگر می شود. عطا خداوند جانب از و است رایگان سراسر است، شده عنایت ما به چیزها
نیست؟ زیبا

روزگاري خدا، فرزندان همان یعنی بنی اسرائیل که می اندیشدم موضوع این به بله ١٤
میراث همان کنونی، روزگاري در ما چون گذشته  در آنها بودند. اسیر و برده مصر در
خوراك عنوان به می شد یافت دست آن از هرآنچه و زده کپک نان مقداري بودند. خدا
بود. بی ارزشی موجود هر یا سگ کشتن چون آنها کشتن می کردند. پرت آنها مقابل
درازا به قرن چهار مصر در آنها اقامت داشتند. را آنجا از شدن برون و رهایی تمّناي آنها

بود. کشیده
حرکت روشنایی نبی، آن پس در و شد پیدا بیابان از برآمده نبی اي ناگاه روزي ١٥
است روان عسل و شیر آن در که هست گفت:«سرزمینی چنین آنها به نبی می کرد.
که باشد رساند، ظهور به شگفتی ها و نشانه ها او است.» بخشیده آنها به را آن خدا و
هدایت جهت راستی به بلکه نیست فریبگران و تقلیدکاران از به هیچ روي او که دریابند

است. شده الهی رسالت صاحب دیار، آن به مردم
رد جایی از بردگان سرپرست اگر کنید. تأمل خصوص این در دارد جا اکنون ١٦
شخص آن نبود. غیرعادي کار این بکشد را آنها فرزندان از یکی می خواست و می شد
استفاده سوء براي را شما جوان دختر و آمده چنانچه نداشت. اعتراضی حق هیچ
آنجا ناگزیر شخص گفت. چیزي نمی شد و نبود روا اعتراضی هیچ خوب، می بردند،
کار درست شما… پسر چنانچه می کنید؟ مالحظه برود. دخترش می گذاشت و ایستاده
هیچ حق و بود عادي عملی این می کشتند، را او داشتند. را کشتنش حق نمی کرد

نبود. اعتراضی
دیاري راهی و شد خواهند آزاد بردگی قید از که بود شده گفته آنها به اکنون اما ١٧
می توانند خود آنها سرزمین آن در است، روان عسل و شیر آن در که شد خواهند
فرزندان به دهند. پرورش را خود نظر مّد فرآورده هاي می توانند شوند. کشتزار صاحب
آن و باشند. داشته آسوده اي زندگی و بفرستند مدرسه به را آنها دهند، خوراك خود
که معنایی به بود. بزرگ وعده  اي این پیداست، چنانکه بود. آنها آِن از پهناور کشور

بیندیشید. دربردارد،
محرز آنها بر او الهی رسالت نبی، آن دست به بسیار معجزه هاي ظهور با خوب، ١٨

شدند. بیابان راهی گشته برون مصر از ترتیب این به شد.
براي بود. داوري مقّر همان قادش-برنیا حال رسیدند. قادش-برنیا صحراي به ١٩
و بود پیدا بزرگ چشمه ا ي هم قادش-برنیا در داشت. حکمی چنین روزگار آن دنیاي

بودند. وصل چشمه سار به که کوچکی نهرهاي هم و دیگر کوچک چشمه هاي هم
بود. یوشع نام به کارآزموده جنگجویی او شد، برجسته شخصی آنها جمع در خوب، ٢٠

نهاد. پاي موعود سرزمین به یوشع است. دهنده» همان«یهوه-نجات یوشع برگردان
نگذاشته پا آنجا به زمان آن تا مردان آن از یک هیچ باشید، داشته یاد به حال، ٢١
در ایمان راه از تنها خیر. یا دارد قرار آنجا واقع به سرزمین آن نمی دانستند آنها بود.
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است. گرفته نظر در آنها براي مکانی خدا اینکه رفتند بود، شده گفته آنها به آنچه پی
ترك را مصر است. تأمل خور در موضوع این بودند. شده مکان آن راهی ایمان با تنها
بودند. شده نزدیک تر سرزمین آن به اینک و شدند برون فضا آن از الهی عمل با کردند،
پس آورد. خود با نشانه اي و شد آنجا وارد یوشع شدند، نزدیک سامان آن به که هنگامی
عنوان به انگور شاخه اي یا خوشه اي و شده فلسطین وارد اردن، رودخانه ي از گذر از
آنها و می کردند. حمل خود دوش بر را آن نفر دو باید که بزرگ چنان آورد، خود با گواه
همان  به درست سرزمین گفت:«آن پس بچشند. را انگور طعم خودشان می توانستند

بود.» گفته خدا که است سان
آنجا می توانستند بود. انتظارشان در آزادي که بروند جایی به می توانستند اکنون ٢٢
آسوده زندگی اي و برخوردار… و کنند. بزرگ را خود فرزندان و شوند کشتزار صاحب
و دراز عمري از پس سرانجام اما چطور… نبودند. کسی برده ي دیگر الهی. برکات زیر
که حالی در بودند. خدا فرزندان از هرچند می آمد، آنها سراغ به مرگ خوش، زندگی اي
خانواده تشکیل و می دادند پرورش را خود فرورده هاي آنها می شد، سپري چنین سال ها

می چشیدند. را مرگ طعم سرانجام آسوده زندگی اي از پس ولی می دادند
به تاریخ که جنگاوري بزرگ ترین واقع به خدا، پسر عیسی، خداوند روزي ولی ٢٣
در ناپیداست. مرگ آن در که هست گفت:«سامانی چنین و رسید. راه از دیده، خود
برایتان مکانی تا می روم می گفتم. شما به نبود، چنین اگر است. بسیار جا من پدر منزل
تا آمد او است. اعظم نبی همان او حال، برگیرم.» را شما تا بازمی گردم و سازم آماده
هرچند بگوید. سخن دارد، قرار مرگ بیانی به اردن رودخانه ي فراسوي که دیاري از
مرگ از باز دهید تشکیل خانواده و شوید کشتزارها صاحب الهی برکت سایه ي زیر
نخواهد سراغتان به مرگ دیگر هست، سو آن در که دیاري در اما نیست. گریزي

زیبا! چه آمد.
عامل که گناه آمد. است، داروي مقّر باز که جلجتا بیانی به قادش-برنیا به او پس ٢٤
تاوان چنین او شد. کّفاره محاکمه اي در قادش-برنیا در همان جا است، بشر مرگ
فرمود رستاخیز سوم روز در مرگ، اردن اردن، از گذر از پس و ُمرد پرداخت، را گناهان
آیا ندارند. استخوان و گوشت روح ها من برعکِس کنید، لمس گفت:«مرا و بازگشت. و
چون آنها کنار در روز چهل کردن سپري با و خورد. ماهی و نان او-او هست؟» خوردنی
سرزمین آن وجود بر دلیل خود او هست. فراسو آن در دیاري که کرد اثبات یوشع

شد. [فراسویی ]
نقاط اقصی به دارید، ایمان امر این به که کسانی همه ي گفت:«اي چنین پس ٢٥
یابد تعمید آورده ایمان هرکه کنید. اعالم آفرینش سراسر به را خوش پیغام و رفته دنیا

شد.» خواهد محکوم نیاورد ایمان هرکه شد. خواهد رستگار
آن تضمین، آن فرستاد، موعود مکان آن از بیعانه اي پنطیکاست، روز در پس ٢٦
آورد، گواه خود با که یوشع چون درست است. حقیقی سرزمین آن اینکه بر مبنی گواه

بازآورد. خود با را است دلیل و گواهی همان که روح  القدس عیسی
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شده ایم. دفن همراهش به او مرگ در تعمید، در می انگاریم. مرده را خویشتن پس، ٢٧

شده ایم حریم آن وارد پیش تر بنابراین برمی خیزیم. او با هم رستاخیز فضاي در و ٢٨
ما پس پُرجالل! چه هستیم. برخاستگان از اکنون ما شد. خواهیم وارد آینده در اینکه نه
آسمانی جاهاي در شامگاه همین در اکنون، هم بلکه نیست آینده از سخنی اکنون، هم
این بود. خواهیم چنین دیگر زمانی اینکه نه مسیح. عیسی در (چگونه؟) نشسته ایم
مالحظه نیستند. آگاه خویش جایگاه و کیستی از هیچ کلیساها ماست. کنونی کیستی
یافته ایم رستاخیز مرگ از که حالی در (چگونه؟) هستیم چنین َدم، همین در می کنید؟

نامیراست. ما جان هاي هم آمده ایم. گرد مسیح، عیسی در او، در
روزگاري باشید، داشته دقت چنانچه کنیم. مکث همین جا دمی بیایید حال ٢٩
بود. ما زندگی عادات از دیگر چیز هر یا قسم دعوا، فریبکاري، دزدي، دروغگویی،
وي همراه و شدیم دفن وي همراه ما آري، کردیم. اعتراف یکسره گناه این به سپس
آمرزش جهت به شما از هریک و کنید «توبه برآمدیم… همین که و کردیم. قیام
همان کرد.» خواهید دریافت را گواه آن و گیرید تعمید مسیح عیسی نام در گناهانتان
ما بر که روحی آن سپس و می کند. گواهی نیکو سامان و دیار این حقانیت به که امري
و می رهاند گذشته به متعلق چیزهاي چنین تمام و دزدي دروغ، از را ما می آید فرود
آسمانی مکان هاي در همین جا و وي همراه حال شده ایم، برخیزانیده وي با اکنون حال

یافته اند. آسمانی مقام یکسره ما جان هاي اکنون نشسته ایم.
خلقتی من ُمرد. پیش اندي و سال سی کمابیش برانهام ویلیام توصیف، این با پس ٣٠
گذشته و کرده صحبت دوستم با وقتی ظهر از بعد ُمرد. کهنه انسانیت آن شده ام. جدید
خاطر به می کردیم؟ چنان و چنین زمانی داري یاد گفت:«به او می کردم، مرور را

کردیم؟» پرت آب داخل را می کرد پف و خر که پسري شب آن می آوري
می کنید؟ مالحظه کرد.» نخواهم تکرار را کار این دیگر گفتم:«بله،

«قور که کنیم فرو قورباغه اي داخل را سنجاقی می خواستیم یکبار هست «یادت ٣١
شکل؟» این به می کرد، قور»

دارم.» یاد به را «آن گفتم:«بله.»
است زمانی به مربوط این کردم:«می دانی، فکر نداده ایم! انجام که کارهایی چه و ٣٢
اما می بینی؟ نبودم. بیش مرده اي من که برمی گردد زمانی به زمان… به من-مربوط که

کشیده ام. دست کارها این از اکنون هم می کنید؟ مالحظه شده ام.» زنده اکنون هم
رستگاري بیعانه ي حال و نشسته ایم عیسی مسیح در آسمانی مکان هاي در ما ٣٣
اولین او و می ارزد دالر هزار ده که چیزي است. پرداخت اولین این یافته ایم، را خود
است، شده واریز ما براي مبلغ کل اوِل یک دهم می کنید؟ مالحظه داد. ما به را هزاري
و مسیح. با رستاخیز قیام در کرده، قیام خود بی ایمانی گناه از ما است. بیعانه همان این
آن آورد. خود با یوشع آنچه همانند گواه آن با نشسته ایم، آسمانی جاي هاي در هم با ما

ُمرد. نمی شود ندارد. وجود مرگی دیگر هستیم. راه در ما و آنجاست سرزمین
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کنید. باور مبادا کرد.» تمام برانهام داد:«برادر خواهند خبر شما به روزها از یکی ٣٤
نمی توانم من است. درست می کنید؟ مالحظه بمیرد. نمی تواند برانهام برادر زیرا چرا؟
حدود چیزي ُمرد، پیش مدت ها برانهام ویلیام آري، است. پیوسته وقوع به مرگ بمیرم.
موعظه که می شود سال دو و سی پیش. سال دو و سی بگویم درست تر یا پیش سال سی

است. تازه خلقتی اکنون اما باشم. مرده آن از قبل باید پس می کنم
که نیست پسربچه اي همان دیگر او است. تازه خلقت یک عزیز کریش روسل ٣٥
همان دیگر نویل اورمان پیداست بود. خوشگذرانی مشغول کوردیون در روزگاري
آن دیگر روّدل برادر که است مشخص باز و و… می شناختید. که نیست پسربچه اي
همان دیگر عزیزان مابقی و جکسون برادر و-و بود. گذشته در که نیست پسربچه اي
بودیم. گذشته در که نیستیم افرادي همان ما خواهران، و برادران شما و نیستند. افراد
اکنون، هم ما داد. راه خود به نگرانی نباید پس شده ایم. نو هستیم، نوآفریدگان  از ما-ما
چه به کجا، به همین طور و آمده ایم. کجا از که کنید دقت هستیم. فرازگاه در همین جا

زیباست! قدر چه می شود. مسیح» در «نوآفریدگان از سخن نشده ایم. نائل جایگاهی
دوست می افتم کریچ خواهر و تو یاد به که بار هر عزیز، روِسل همین خاطر، به ٣٦

بخوانم. را سرود آن همواره دارم
جالل. کشید، خواهم پر

کشید. خواهم پر صبحگاهی در
می خواندیم؟ را آن همیشه می آورید خاطر به آقا! بله،

زیبا، روز یک هللویا، بمیرم، وقتی
کشید. خواهم پر

سنگینی ما بر اندك اندك سال ها گذر که حالی در و دارم. دوست را سرود آن ٣٧
تازه اي مفهوم سرود این می شود، خم شانه ها می گراید، خاکستري به موها و می کند
ازدواج کسی چه با می نگرد: آینده به جوان فرد زیرا می بینید؟ می کند. پیدا ما براي
کارها این همه ي که زمانی ولی کرد؟ خواهد تربیت را خود فرزندان چطور کرد، خواهد
میش و گرگ زمان است، شده نزدیک خود راه پایان به آدمی گفت می شود شد، انجام

است. زندگی
را محبت باشیم. بوده بی بهره آن از که نیست چیزي که بیندیشید این به برادر، اما ٣٨
برخورداریم. جاوید زندگی آن از ماست. بهره ي دل آسودگی برخورداریم. شادي از داریم.
از هم مرگ است. مقدس کتاب این گفته ي است. درست ماست. آِن از مرگ و داریم…

دارد. تعلق ما به آن نداریم؛ تعلق آن به ما ولی دارد. تعلق ما به ماست. آِن
کنی؟» چه مرگ با «می خواهی بگو،

براي گفت:«آیا زد. را خانه در و آمد او که هنگامی گفت، پولس آنچه مانند درست
آمده اي؟» رودخانه آن از گذر هنگام من بدرقه ي

تنها پس بست، درشکه اي به اسب ] [چون را مرگ گفت:«خدا نویسنده اي یکبار ٣٩
فقط آنها شده اید. نامیرا دیگر بس. و همین بکشاند.» خدا حضور به را شما می تواند



شیطان و خدا میان ٧نبرد

ببرد. خدا حضور در باال آن به را شما می تواند تنها پس بسته اند، درشکه به را مرگ

بس. و همین دهد. عبور رودخانه آن از را شما تا می آید که است اقبال و بخت یک تنها
برساند. آسیب ما به نمی تواند چیز هیچ دیگر بنابراین

تو نیش مرگ، گفت:«اي چنین او آمد، پولس سراغ به مرگ که هنگامی ٤٠
کجاست؟»

کرد.» خواهم گور روانه ي را تو من گفت:«خوب، مرگ
سپس هستی.» من آِن از نیز تو کجاست؟ تو پیروزي گور، اي گفت:«پس پولس ٤١
ما به مسیح عیسی ما خداوند طریق از که را خدا گفت:«سپاس برگشته، اطراف به

می بخشد.» پیروزي
است. شده بسته پرونده است. همین شد. ما آن از پیروزي این تمپل برادر پس

گمان بخواند. قدیمی سرود یک داشت عادت همیشه اسنلینگ خواهر خوب، ٤٢
سر بر پیش چندي باشید. داشته یاد به را اسنلینگ خواهر شما یک از هیچ نمی کنم
با پنطیکاستی یوبیل کوتاه سرودهاي آن از یکی داشت عادت او بودم. رفته آرامگاهش

بخواند: را مضمونی چنین
برویم، بیایید برویم، بیایید

بگوییم؛ سخن قدیمی نیکوي مسیر این از
برویم، بیایید برویم، بیایید

بگوییم. سخن خداوند از
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت آشناست؟ گوشتان به سرود این هیچ

سخن قدیمی نیکوي مسیر از وقتی دارم، بهتري احساس
می گویم،

می گویم. سخن خداوند از وقتی دارم، بهتري احساس
از پیش بپردازیم، مطلب به آنکه از پیش بیایید پس خوب. بسیار است. همین طور ٤٣

باشیم. داشته گفتگویی او با دعا طریق به مبارکش، کالم قرائت
را روزمره امور است، بسته چشم هایمان و کرده  خم را خود سرهاي که حالی در ٤٤
این در آیا گرد آمده ایم. او مقدس حضور در هم با فرخنده اش نام در می کنیم. فراموش
همین کنیم؟ بلند خدا درگاه به دارند دوست که دارند خاطري دغدغه  ي عزیزانی جمع

آور.» یاد به مرا بگویید:«خدایا، و کنید بلند را خود دست که بس
امشب ما که می دانست دنیا شکل گیري از پیش نامتناهی خداي ما، آسمانی پدر ٤٥
هر پس در که می دانی تو بودي. دیده را دست ها این تو شد. خواهیم حاضر همین جا
براي دارد، قرار چه عزیزان قلب در برافراشته دست هاي پس در و نهفته چه آنها از یک

دهی. پاسخ قدرتت و جالل در عظیمت دولت از تا پدر، می کنم، دعا آنها
همین طور و کلیسا این اعضاي همه ي شماسان، امناء، شبانان، کلیسا، این خاطر به ٤٦
بیگانه و زائر باز کالرکزویل شهر در اینجا در زندگی وجود با که گرانبها جان هاي این
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چیز همه از عزیزان آن سپاسگزاریم. تو از ندارند، تعلق دنیا این به پس این از و هستند
گرانبها اعظم مروارید آن بیانی به و فروختند را خود دارایی همه ي کرده اند، چشم پوشی
از را تو خداوندا، خریدند. را بخشید جاوید حیات ما به که مسیح عیسی خداوند یعنی

می کنم. دعا همه براي سپاسگزارم. گرانبها جان هاي این براي سپاسگزارم. بابت این
هیچ از ایشان می کنم، فکر وي کوشش هاي  و پشتکار تمام به و جکسون برادر به ٤٧
مکانی گله، به خوراك رسانی براي تالش ها همین راستاي در و نمی کنند فروگذار کاري
خداوند آمدن راه به چشم که حالی در و آیند هم گرد بتوانند زائران تا ساختند مهّیا
خانواده ي عزیزان همه ي و همسرشان و ایشان می کنند؛ جمع هم با را آنها هستند،
هم گرد را عزیزان نیز ایشان نشسته اند، من پشت روّدل برادر اینجا امشب ارجمندشان.
و نویل برادر می آیند. هم گرد ٦٢ خیابان نزدیک که کوچکی جمع آن می کنند، جمع
از شاید و حاضرند اینجا که عزیزانی دیگر خداوندا، می شوند. جمع آنجا خیمه عزیزان

می کشیم. را خداوند بازگشت انتظار ما همگی باشند. آمده دیگر جاهاي
نام در آمده ایم. هم گرد اتفاق به اکنون که حالی در ببخش، را ما خداوندا، ٤٨
بطلبیم او نام در «هرآنچه می شنوي. را ما تو که می دانیم و می آییم مسیح عیسی

شد.» خواهد عطا
به می گشاییم، را مقدس کتاب کوتاه، درسی به پرداختن جهت به امشب اکنون ٤٩
مردم یا شوند دیده انظار در که هستند آ ن  خواهان که نیستم افرادي مانند روي  هیچ 
در بگویند:«خوب تنها تا ننشسته اند اتاق این در عزیزان کنند. توجه سخنانشان به
خداوندا، می کشیم، انتظار تو تفقد براي کردم.» شرکت کلیسایی شامگاهی جلسه ي
و یافت.» خواهند تازه قّوتی می کشند را خداوند انتظار که «کسانی هستیم. آن منتظر
روح القدس که باشد کنی. پاره و شکسته ما براي را زندگی بخش نان تا می طلبم تو از
قّوتی را ضعیفان خداوندا، بکارد. ما وجود عمق در را آن و برگیرد را کالم از بخشی
از را خود دلیري که کسانی به کن. عطا شادي را هستند قوي که کسانی کن. عطا تازه
گمشدگان فرما؛ عنایت تندرستی را بیماران کن؛ عطا شجاعت و دلیري داده اند، دست
طلبیده را این می کنیم. ستایش را تو و کرده خم را خود سرهاي و کن. عطا رستگاري را

آمین. عیسی. نام در کالم، با می کنیم، تقدیمت را خود و
پیش در مسافرتی آینده هفته ي باشد. داشته یاد به مرا کلیسا می خواهد دلم حال، ٥٠
زمان در کنیم. موعظه را انجیل آنجا تا کرد خواهیم عبور کشور دو از و داشت خواهیم
باشید داشته دوستانی منطقه در اگر می شناسید، را مسیر کنید. دعا ما براي سفر این
و میان در اینکه از بیایند، می توانند یا ما… هستند، ما جلسات در شرکت خواهان که

بود. خواهیم خوشحال باشند، ما جمع
باشد می کنیم، دعا عزیزان دیگر همین طور و شبان حاضر، عزیزان شما براي ما ٥١
از پیش عیسی اگر دارند. نگه روشن خانه ها در را آتش قولی] [به ما بازگشت تا که
از غیر دلیلی اگر و کرد. خواهیم مالقات مکان آن در را شما ما بازگردد، ما بازگشت

دهد. قرار بخشش مورد را ما خدا باشد باشیم، داشته این
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کتاب در که برویم مقدس کتاب از بخش چندین سراغ می خواهیم امشب اکنون، ٥٢
تمام دقت با بخوانم. الهی کالم از می خواهم است. آمده ١٥ و ١٤ آیات ٢٤ باب هوشع

.١٥ و ١٤:٢٤ یوشع بسپارید. گوش خدا کالم به
و عبادت نمایید راستی  و به خلوص  را او و بترسید یهوه  االن از پس 
خود از عبادت نمودند مصر در و طرف نهر به آن  که پدران شما خدایانی را

عبادت نمایید. را یهوه  کرده ، دور
براي  امروز پس  عبادت نمایید که یهوه را نیاید پسند شما نظر در اگر و
که پدران خواه خدایانی را نمود، عبادت خواهید که را کنید اختیار خود
که خواه خدایان اَموریانی را عبادت نمودند، بودند که به آن طرف نهر  شما
عبادت خواهیم یهوه را خاندان من ، من و اما و زمین ایشان ساکنید در  شما

 نمود.
می خواهم که دارم یادداشت تعدادي اینجا دهد! برکت کالمش خوانش به خداوند ٥٣
چنین را آن و برگرفته را عنوانی می خواهم امشب و کنم. صحبت موردشان در کمی
مقدس نگاشته ي چندین اینجا در اینکه به توجه با شیطان. و خدا میان نبرد بنامم:

کرد. خواهم عمل یکشنبه مدرسه ي ترتیب به کرده ام منظور
می شناخت. را خود دشمن تهامجی تحرکات تمام هم و دشمن هم عدن در خدا ٥٤
است. کمال عین نامتناهی خداي و است نامتناهی خدایی خدا، پیداست، چنانکه
این اگر رو، این از و دارد. آگاهی کند، پیدا هستی آنکه پیش حتی چیز هر از او
همه فرجام آغاز، از بوده)، چنین این (که می دید پیش از را آینده نامتناهی خداي
به که فرزندانی صاحب خاکی کره ي همین روي بر که می دانست و می دیده را چیز
وجود با خدا که نمی کنید فکر آیا پس شد. خواهد باشند، او فرخنده ي فرزندان واقع
[جماعت است؟ کرده فراهم آنها براي را می توانسته که چیزهایی بهترین آگاهی چنین

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
فرزندان براي شما که است از غیر مگر شامگاهی، جلسه ي این در حاضر عزیزان ٥٥
سخت کنند، مراقبت خود از نمی توانند و نیستند بیش بی دفاعی بچه هاي که خود
فراهم را امکانات بهترین خود توانایی  حد در که باشد می کنید کوشش و تالش کار،
هستید. والد یک یا پدر یک شما زیرا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت سازید؟
یاد زمینی مادري و پدر تدبیراندیشی و تعهد حس عنوان به آن از من آنچه… اگر و
می کند پیدا مفهوم خدا در اصل در والد جایگاه که پیداست ترتیب این به می کنم،
تحول آن پیش بینی با خدا که نمی کنید فکر هیچ پس شد، پدر که بود او اول چون
می کرد؟ فراهم خود فرزندان براي را ابزار بهترین باید او، کارهاي و شیطان شخص در
داد. قرار امنیت و حفاظت در را فرزندانش دشمن، حمالت چگونگی از آگاهی با خدا

می کنید؟ مالحظه
این چنانچه می رود. دیگر سردار جنگ به سرداري وقتی بگیریم، نظر در را جنگی ٥٦
شرط این بدون قطعًا باشد… خود کشور راستین شهروندان از یکی راستی به سردار
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تحرکات تحلیل و تجزیه به آغازین مرحله ي در او نمی رسید. سرداري درجه ي به مهم
زمین در جاسوسی طریق از که اطالعاتی به توجه با او پرداخت. خواهد دشمن تهاجمی

است. کرده پیدا احاطه دشمن کارهاي و تحرکات ماهّیت به آورده، دست به دشمن
انگلیس در آمریکایی جاسوسان می شود. پیدا جاسوس همه جا می دانید چنانکه ٥٧
هستند. اینجا آلمانی جاسوسان هستند. فرانسه در آمریکایی جاسوسان دارند. حضور
برنامه ي ما می کنیم. جاسوسی را همدیگر باشد، دوستانه هرچند روابط وجود… و
به را خصوص این در کسب شده اطالعات می کنیم. رصد را یکدیگر هسته اي سالح هاي
برنامه ریزي کسب شده اطالعات گرفتن نظر در با می کنیم. گزارش خود متبوع کشور
به چگونه می دانند آنها درمی گیرد، جنگ که همین  پس می شویم. آماده و می کنیم

بدانیم… ما اگر و کنند. حمله خود دشمن
اقدام هاي از و درمی گیرد تباهی و نیکی میان بزرگی کارزار که می دانست خدا ٥٨
آراسته و سازمند را خود قوم چگونه دقیقًا که می دانست او بود. آگاه دشمن آینده ي
نامتناهی خدا چون ساخت… مجهز را خود قوم اول خدا کنیم، دقت چنانچه پس کند.
در و میدانی هر در و جا هر در زمانی، موقعیت هر در شیوه اي چه با می دانست است،
چیزي اینجا نمی گوید:«من خدا اکنون، داد. شکست را شیطان می شود شرایطی هر
اختیار در بهتري امکان بهتر، درکی با سال، چند گذر از پس بسا چه و می دهم آنها به

دهم.» انجام کار همین دیگر سال چند باز شاید می دهم، قرار آنها
و تیر چون برگ هایی و ساز به روزگاري که ما بشري عالم نیروهاي مانند درست ٥٩
کمان، و تیر از پس و زمان… گذر از پس ولی بودند مجهز سنگ شکن و چماق و کمان
و… رسید راه از فیلد اسپزینگ اسلحه ي فتیله اي، تفنگ از بعد و شد پیدا فتیله اي تفنگ
مالحظه داریم. اختیار در را دست این از برگ هایی و ساز و اتمی بمب هاي اکنون هم و

کرده ایم. ترقی و پیشرفت بسیار بیانی به می کنید؟
قرار خود فرزندان اختیار در را اتمی بمب جنس از چیزي خدا کار، آغاز از اما ٦٠
بود قرار که جنگی و نبرد پیش بینی ضمن خدا حال، است. نامحدود خدا چون داد،
که بایسته ابزار هر و تهاجمی درست ابزار درست، مهمات با را خود فرزندان دهد، رخ
شدن ربودن به و می آغازد عدن به که راهی باشد فرمود، تجهیز داشتند، نیاز آن به
خداست. گفتار همان ما منظور چیست؟ منظور شود. پیمودنی آنها براي می انجامد،
سخن همان می کند تضمین را شیطان بر پیروزي که سالحی آن خدا. سخن و کالم
با پس ساخت. خواهد مغلوب را شیطان میدان هر در جا، هر در خدا سخن خداست.
ابزار می خواهیم باز است، برتر سالح همان خدا سخن اینکه وجود با چرا توصیف این

سازیم؟ آن جایگزین را دیگري
را عیسی زمینی زندگی که بس همین برتر سالح درباره ي ادعا این اثبات جهت و ٦١
عیسی گرفت، قرار برابرش در تن به تن نبرد یک در شیطان که هنگامی بگیریم، نظر در
را اسلحه همان بلکه ببندد را شیطان دستان خود، الهی نیروي با تا برنیافراشت دست
گفت:«مکتوب و است. الهی کالم همانا که بود، بخشیده عدن باغ در خدا که برگرفت
را او چنین و می زد ضربه شیطان به سالح همین با عیسی و است…» مکتوب است…



شیطان و خدا میان ١١نبرد

سالح کالم زیرا است، درست کالم، سالح به کرد، خارج رینگ از قولی به یا فروکوفت
خداست. برتر

نیست. کلیسا یک در نفر دو یا یک مختص سالح این دارد. تدقیق جاي این و ٦٢
به کالم با شیطان، دیدن با جا هر در دارد حق ایماندار هر ماست. از یک هر براي
در عیسی ببرید. کار به را کالم این باید می بینید را دشمن که هرجا برود. او جنگ
فرزندان محافظت جهت خدا پس کرد. اثبات را اصل همین خود [زمینی] حضور زمان
جنگی صف آرایی و نبرد ساخت. مجهز کالم سالح به را آنها دشمن، گزند از خویش
سرباز یک که سالحی تنها شرایطی چنین در و است عیار تمام جنگی ویژگی هاي از
پس است. خداوند قول همان بگیرد کار به می تواند مسیحی رزمنده ي یک واقعی،
جانب به نفر «هزار هیچ… که باشید داشته اطمینان و بروید دشمن جنگ به سرراست
جاي رسید.» نخواهد تو نزد لیکن تو راست دست به هزار ده  و افتاد خواهند تو راست
مقدس سخن همین به را خویش فرزندان او و خداست سخن عین این که است یادآوري

داشت. اختیار در می توان که است ابزاري بهترین خدا سخن کرده، مجهز
روشن او بر کرد، آغاز عدن در را خود تهاجمی تحرکات شیطان که هنگامی و ٦٣
خود کار کالم، به حمله با پس هستند، الهی کالم محافظت تحت خدا فرزندان که بود
را خدا کالم اول گام در بلکه نکرد حمله بشریت به او می کنید؟ مالحظه کرد. آغاز را

داد. قرار خود حمله ي آماج
وارد امروزه که ترتیبی به و کنید نگاه مارمولک آن به آب زیرکاه، موجود آن به ٦٤
خوبی آدم شخص این بگوید:«خوب، شده نزدیک سادگی همین به نمی تواند می شود.
نیست مهم می  کنید؟ مالحظه نیست. شکی است، خوبی شخص او اینکه در نیست.»
به را او که کوشید خواهد اول مرحله ي در شیطان است، وارسته قدر چه شخص آن
را کالم که برساند جایی به را شما که است این شیطان هدف تنها بکشاند. کالم انکار

کنید. انکار
هدف این به نیل براي او کند. حمله خدا کالم به عدن باغ در کوشید شیطان پس ٦٥
می دانید هیچ و می نمود. کالم از زیباتر بشر چشم دریچه ي از که شد متوسل چیزي به
«عقل عنوان به آن از که چیزي همان استدالل، ساخت؟ خود کار ابزار را چیزي چه
این پس رسید. خود کام به آن به توسل با او می کنید؟ مالحظه می کنیم. یاد سلیم»

شد. او همیشگی وسیله ي
نخست گزینش کالم زیرا کند عطا را کالمش جز دیگري چیز نمی تواند خدا اما ٦٦

بماند. استوار و برقرار همواره باید الهی رأي و خداست. خوِد
و تاخت کالم بر سالح همان با او شد، متوسل استدالل سالح به شیطان پس ٦٧
بود، استدالل او سالح است، درست کرد، در به راه از و کرده دودلی دچار را حّوا چنین

بشرپسند. استدالل
می داند شیطان وادارد. کالم انکار به را حّوا می توانست گیرا و دلکش امري با تنها او ٦٨
مجذوب کننده و دلپذیر امري شما براي باید بیاورد. گیرا و زیبا استدالل هاي چطور
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همان تنها گناه که افزود باب این در باید است. دلپذیر و جذاب بسیار گناه پس باشد.
شما براي را گناه شیطان بکشد. خود سوي به را دل باید پس است. انکار و بی ایمانی

می کند. فریبا و زیبا

در و می کردم فکر همیشه بودم جوان وقتی می کنم. مکث همین جا دقایقی براي ٦٩
درباره ي ویژه اي شکل به می خواندم. کشورها رسوم و آداب و مختلف ملت  هاي مورد
خوب، بودند. گفته من به محل آن افراد اخالقی انحطاط و فرانسه در پیگال نام به محلی
چون منحط ظاهري با زنانی با بروم آنجا به روزي اگر می کردم:«خوب، فکر چنین من
خادم سه اتفاق به و و… بود.» من تصّور این خوب، شد، خواهم روبرو قدیمی جادوگران
غیرمنتظره صحنه هاي با برادر، رفتم. پیگال به خود اقامت شب نخستین براي دیگر
متفاوت جلوه اي او می رساند. را شیطان حد از بیش زرنگی این خوب، شدیم! مواجه
زیباترین آنجا در من، تصّور برخالف بود. داده قضیه به می کردم تصّور که آنچه از
ظاهري راستی به آنها می خوردند، چشم به بودم، دیده خود عمر در که دخترانی

قطعًا. داشتند. جذاب

چنین و-و تیز ُدم و چنگال دار پاي شیطان است. مجذوب کننده و دلفریب گناه ٧٠
گوش هایش و داشته تن بر بلند یقه کتی که نیست معتادي فرد او ندارد. چیزهایی
ظاهر در گناه شما، تصّور خالف بر خوش مشرب. و پرفریب است روباهی او باشد. آویزان
چیستی در باید رو این از است. دلنواز و چشمنواز بسیار بلکه نیست زشت و زمخت
چیز من تصّور پرداخت. خواهیم موضوع این به جلوتر کمی کرد. تدقیق گناه پدیده ي
مردم براي را آن و داده جلوه واقعی را [دروغ] تمام مهارت با شیطان پس بود. دیگري

می سازد. گیرا و جذاب

قرار خود ملجا را کالم بیانی به و بودند مانده کالم قلعه ي امنیت در آنها اگر پس ٧١
می ماندند. ایمن کالم پشت و گرفته جا حفاظتی فضاي آن در که پیداست بودند، داده
می شد. برجسته همواره خداوند قول صورت آن در بود. شده گذاشته آنها پیش کالم
است.» خداوند قول «این جانب. هر در است.» خداوند قول این است. خداوند قول «این

می کند. تداعی اشعیا رؤیاي در روز آن در را فرشتگان آن حضور مسئله این ٧٢
دل در او بود. خوبی واعظ واقع به او و می پنداشت وارسته شخصی را خود اشعیا
در وضعیتی چنین در پس کرد. رحلت پادشاه روزي ولی داشت ویژه اي جایگاه پادشاه
دید را بالداري فرشتگان رؤیا در گرفت، قرار رؤیا عالم در آنجا و زد زانو مذبح مقابل
چنین و کرده پرواز بال دو با و بودند پوشانیده را خود پاي همچنین و خود روي که
جانب هر به می بینید، قادرمطلق.» خداي خداوند قدوس قدوس، می سراییدند:«قدوس،

می رفتند. که

حرکت در سو این به خدا روح دید. رؤیا عالم در را صحنه اي چنین هم حزقیال ٧٣
که جانب هر به و شیر. چون صورتی سو این به داشت. گوساله یک چون صورتی و بود

بود. محفوظ او می رفت، که جانب هر داشت. شمایلی و شکل می خرامید،
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خداوند قول «این است. شده محافظت سو هر از زد. دور نمی شود را خدا کالم پس ٧٤
بازرگانی، ستد و داد  گفتن، سخن رفتن، راه هنگام است.» خداوند قول این است.

دهید. قرار چیز همه بر مقدم را خدا کالم امري، هر در و اجتماعی ارتباط برقراري
هیچ کس به کوچک رقص یک انجام و من امشب رفتن نظرم بگویید:«به بسا چه ٧٥
قول می توانید هم مورد این در آیا که اینجاست در پرسش ولی نمی کند.» وارد آسیبی
می توانستم اگر نظرم «به می بینید؟ می کنید؟ مالحظه کنید؟ همراه خود با را خداوند
خورده چشمم به مشکوکی کوچک مورد ولی می شد، خوب کنم تمام را معامله این

می کنید؟ مالحظه برید؟ کار به موردش در را خداوند قول می توانید آیا اما است.»
بمانید امنیت و حفاظت در تا دهید قرار نخست جایگاه در را خدا همواره دارد جا ٧٦

می کنیم. پایداري آن برکت به و ماست مستحکم قلعه ي او زیرا
عبارتی به یا شیطان دروغ پذیرش از پیش از… پیش انکار، شرط که می دانید اما ٧٧
این به حال به تا آیا نیست. الهی حقیقت انکار و رد از گریزي شریر، دروغ باور براي
باید است. درست می کنید. انکار را حق دروغ، پذیرش از پیش کرده اید؟ فکر موضوع

باشید! گرفته قرار حق انکار مرحله ي در پیش تر
هنگامی تا کرد. واگذار را نبرد آمد بیرون الهی حقیقت پشت از حّوا که همین  ٧٨
به گفت:«ولی حّوا می کرد. شلیک خود هدف به ایستاده بیرون از شیطان حّوا… که
او و خداوند…» گفته ي به گفت:«ولی حّوا کرد. شلیک باز شیطان و خداوند…» گفته ي

که…» گفت خداوند «اما شد وارد دیگري راه از کرد، شلیک باز
راستی به اگر کن، صبر دقیقه گفت:«یک و برخاسته پشت آن از شیطان اما ٧٩
خدا مانند تو پیداست، چنانکه بگویم. چیزي تو به بگذار باشد، گفته چنین خداوند
کن. گوش اگر… اما نمی دهی. تشخیص نادرست از را درست تو نیستی. حکیم و فرزانه

شوي؟» خردمند خداوند چون نمی خواهی مگر
شاید دارم.» دوست گمانم به من-من-من-من گفت:«بله، ادامه در حّوا «چرا،» ٨٠
می خواهم شوم. برخوردار ِخردي هر از دارم دوست گمانم «به باشد. گفته چیزي چنین

بی بهره ام.» آگاهی هر از دهم. تشخیص نادرست از را درست
کرد.» خواهم بازگو تو براي را آن پس «خوب،

فرموده…» خداوند اما، گفت:«اما، حّوا حال،
کرد.» نخواهد را کار این او است. مهربانی خداي او که می دانی یقین، به اما «خوب ٨١

می کنید؟ مالحظه
شلیک توانست شیطان آنگاه و شکست را مرزها و خط حّوا که بود همان جا درست ٨٢
داشت. کوتاهی بسیار درنگ نباید، که همان جا در کرد، درنگ نباید که جایی در او کند.

کنم. عرض چیزي منطقه این مسیحی عزیزان شما خدمت دهید اجازه اکنون، ٨٣
سخنان به کرده درنگ دمی مبادا به هیچ عنوان. نکنید، درنگ شیطان براي هم ثانیه اي
شیطان بگنجانید، استدالل فضاي در را مقدس امر آن بکوشید که همین  بیندیشید. او
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شما ادراك و فهم در خدا نمی گجد. برهانی و دلیل هیچ در خدا می شود. عمل وارد
هیچ است. تبیین ناپذیر خدا می  کنید؟ مالحظه کرد. باور را خدا باید تنها نمی گنجد.
نمی توانم که هست پدیده هایی و مسائل از بسیاري کند. تبیین را خدا نمی تواند کس
هیچ  حال، دارم. باور را آن خداست، گفته ي که خاطر این به تنها ولی کنم. تبیین
تبیین براي هیچ کند. تبیین را مقدس امر آن بتواند که نمی شود پیدا ما میان در کس

نکوشید. آن
شبان جونیور که می شنوم ببینید می گویند:«خوب، که مشوید همراه بی ایمانان با ٨٤
چیزي شده اید. دیوانه هستید آنجا که شما همگی می کند. دعا بیماران براي شما جمع

ندارد.» خارجی وجود الهی شفاي عنوان به
هستی.» بی ایمان یک تو نیست. چیزي تو براي پس خوب، بگویید:«بسیار تنها ٨٥
است. ایمانداران مختص این می کنید؟ مالحظه بروید. گرفته پیش در را خود راه و

نیست… شایسته پس می کنید؟ مالحظه
عنوان به چیزي هستید. روح القدس از برخورداري مدعی که شما همه ي «خوب، ٨٦

ندارد.» خارجی وجود روح القدس
پیش در را خود راه و است.» من براي آن نیست. شما براي آن بگویید:«پس تنها

می بینید؟ می کنید؟ مالحظه گیرید.
برتر بکوشید. مقدس امر این توجیه در بکوشید مبادا کنید. پرهیز استدالل از ٨٧
استدالل فضاي در باشید. داشته ایمان که بس همین است. استدالل آوري هرگونه از
این در خداست، پذیرِش راه تنها ایمان باشید داشته یاد به چنانکه چون نمی گنجد
هیچ نمی ماند. توجیه و توضیح ارائه ي و فهم و برهان و دلیل براي فضایی صورت
به راه هم هیجان و حس با می آورید. ایمان الهی امر آن به نیست. آن توضیح امکان
او کردید؟» حس را الهی امر آن نگفت:«آیا هیچ عنوان به  عیسی برد. نخواهید جایی
باشید. داشته ایمان خدا گفته ي به است. درست دارید؟» ایمان آن به می گفت:«آیا
من زعم به یک… می توانست چطور آنها… چگونه که دهم توضیح شما به نمی توانم

انسانی… که است این برتر معجزه ي
خوك دیگر تو بگویید:«خوب، او به گرفته را خوکی شما که می ماند این به ٨٨
سخت باورش می کنید؟ مالحظه می شود. بّره راستی به او و هستی.» بّره یک نیستی.

بود. خواهد
مسیح پیروان از یکی به گناهکار فردي از توبه، برکت به شما که هنگامی خوب، ٨٩
مالحظه است. داده رخ شما زندگی در جنس این از اتفاقی واقع در می شوید، تبدیل
می دهد. تغییر را شما شخصی خواست می کند. عوض را شما نگرش توبه می کنید؟
روح هم می کند ارمغان شما به تازه اي زندگی هم می سازد. دگرگون را شما درون یکسره
می کنید؟ مالحظه می دهد. ارائه شما از دیگري شهادت که می بخشد شما به دیگري
سپس شود. وارد نو زایشی راه از باید تازه زندگی و بمیرد باید شما پیشین زندگی پس
خون آن پوشش تحت شما آنگاه ابداً. نیستید، بودید که خلقتی آن دیگر شما می بینید،
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می گیرید. قرار خدا کالم امنیت و حفاظت در ترتیب همین به می گیرید. قرار فرخنده
راه به و کنید باورش تنها باید کنید، پرهیز امر آن توضیح جهت کوشش هرگونه از
تقویت را خودت به ایمانم نجات دهنده، اي می آورم. ایمان «خداوندا، دهید. ادامه خود
ایمان «خداوندا، می کنید؟ مالحظه کند.» جا به جا را کوه ها بتواند که جایی تا کن،

است.» شده دفن چشمه آن در شک هایم تمام زیرا دارم
بودند، آمده که دکترها خوب که بود شده پرسیده ابراهیم از اگر می شد چه ٩٠
توصیف، این با است. ساله نود همسرت هستی. ساله صد مردي تو گفتند:«ابراهیم،

شوي؟» فرزند صاحب می توانی باز چطور
خوب، است. قرار این از موضوع می گویم، شما به حال می داد:«خوب، پاسخ ابراهیم ٩١
تغییرات این و داشت. خواهد تأثیري چنین و نوشید خواهیم چیزي مناسب زمان در

نبود. آن توضیح به قادر ابراهیم داد…» خواهد رخ
تنها و نمی دانم. شما از بیشتر باشد:«نمی دانم. داده پاسخی چنین باید ابراهیم و ٩٢
منتظرش من پس شد. خواهد چنین خدا گفته ي به که می کنم تکیه مسئله این بر

آقا. بله، بس. و همین هستم.»
داشته باور پذیرفته، را آن که بس همین می کند. بسنده امر همین حال، ٩٣
خدا زیرا می دهد. فیصله را چیز همه آن-آن و خداست.» گفته ي باشید:«این

گفت. چنین
حفاظتی سامانه ي پشت از نبرد، در شکست زمان در حّوا می بینیم چنانکه پس ٩٤
که همان جاست دارد؟» حقیقت گفت:«واقعًا؟ شده سنگر باالي بر و شد، برون کالم

شد. بازنده
به ولی نمی دهیم. تعلیم چنین را امر آن خود کلیساي در ما می دانی، «خوب، ٩٥

داریم.» ایمان اینجا در خدا گفته ي
می گوید تو به عقلت است. این از غیر که می دانی خودت عزیزم، کن گوش اما «بله، ٩٦
چه براي خوب می کنند. گریه پیوسته مردم شنیدم چنانکه و نیست. درست آن که
تنها بفمهمی که هستی معقول کافی اندازه ي به تو خوب، می بینی؟ می کنند؟ گریه
مطالبی شنیدن براي همین که می بینی؟» شده اند. احساساتی مردم شده اند. هیجان زده

می کنید. واگذار را نبرد کنید، درنگ دست این از
خود معالج پزشک گفته ي به کن. صبر دقیقه یک حال بگویند:«خوب، آنها اگر ٩٧
گفته ي این ندارد. وجود آن براي درمانی هیچ است. کرده پیشرفت بیماري و داري. سل
اتکا استدالالت این به اگر خوب، نمی کند؟» حکم چنین عقل مگر است. پزشک خود

شوید. آماده مرگ براي باید دیگر کنید، اعتماد و
است وعده همان که خدا بخشش سخنانی، چنین به کردن پروا جاي به اگر ولی ٩٨

ساخت. خواهد دگرگون یکسره را روند امر آن کنید، باور را
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موقعیت آن در من براي که سان همان  به می شود، تحول ساز همان سان به ٩٩
ولی شد چگونه نمی دانم می شوم. پذیرا را آن تنها می کنید؟ مالحظه آیا شد. تحول ساز

من… بودم. گریزان کلیسا از روزگاري آمد. پدید نوآفریده اي برکتش به
نبرد پانزدهمین زمان آن ما… گفت، من به شخصی می کردم کار بوکس وقتی ١٠٠
از شما از بسیاري ایندیانا. ویل اوانس در در… می گذاشتم. سر پشت را خود حرفه اي
هوارد می زدیم. قدم خیابان در ما می شناسید. را کلین مک هوارد نیوآلبانی، اهالی
بیلی نام به حریفی مقابل در بودم. خروس وزن یک اصطالح به من و بود سبک وزن
بر این مثل آبی لباس بودم. گرفته قرار باختري ویرجینیاي تینگ تون هونی از فریک
ساعت کمابیش می زدم. قدم خیابان در داشتم. مو اندکی روزگاري آن در داشتم. تن
می رفتیم استراحت جهت می شدیم. آماده شب مسابقه ي براي و بودیم خورده شام سه

چه؟» می دانی گفت:«بیلی، من به هوارد و می بستیم. باند با را خود دست هاي سپس و
گفتم:«چه؟»

می رسی.» نظر به باپتیست واعظ یک گفت:«مثل
یک گفتم:«هوارد، برگشتم. هیچ گاه… من می گفت. من به می خواست هرچه او ١٠١
جماعت و برانهام [برادر باشی.» گفته را این خنده محض امیدوارم کن، صبر دقیقه
نمی خواستم کنم. حمله او به خواستم داشتم که قدي آن با تألیف.] می خندند-گروه

باشم. داشته واعظی هیچ با کاري هیچ
کسی که است این من براي تعریف ها بهترین از یکی اکنون هم که شگفتا ولی ١٠٢

هستی.» واعظ یک برانهام، بگوید:«برادر
می بینید؟ می کنید؟ مالحظه سپاس.» را می دهم:«خدا پاسخ

با رسیدم؟ اینجا به چگونه هستم. جدید خلقتی اکنون و ُمردم. من شد؟ چه ١٠٣
آنها از یک هیچ بردي؟» کار به را فرمولی یا دارو چه برانهام «برادر خدا. کالم پذیرش
ایمان آن به باشد هرچه نمی دانم. داد؟» انجام را کار این چگونه «خدا نبردم. کار به را
برون با هم او داشته ام. ایمان آن به فقط نشدم. متوسل آن از غیر چیز هیچ به دارم.
پذیرا را کالمش زیرا کرد چنین او ساخت. مسیح پیرو مرا گناهکار، جایگاه از من آوردن
عمل ترتیب همین به روح القدس تعمید در او می کند. را کار همین بیماري با او شدم.

کرد. خواهد عمل خویش وعده هاي به همان سان به او کرد. خواهد
کالم مورد در دارد سعی شیطان نبرد. چیست؟ بحث مورد موضوع چه، ببینید، اما، ١٠٤

نکنید. را کار این وجه هیچ به شما بیاورد، استدالل شما براي خدا
می گیرید. قرار وعده  هر و کالم محافظتی فضاي در مسیح، از پیروي برکت به ولی ١٠٥
مالحظه کنم. بیان را مسئله این است قرار که نمی دانستم خاطري! آسودگی چه
از می کنید؟ توجه می گیرید. پناه خدا کالم پشت در مسیح از پیروي با می کنید؟
که وعده اي هر پُرجالل! چه شماست. امن پناهگاه و مستحکم قلعه ي آن، پس این
را آن کرده دراز را خود دست که بس همین شماست. آِن از می شود یافت کالم در
بود؟» خواهد کارساز که می دانی کجا «از دهید. ادامه را خود راه آن با و برگیرید
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خدا که می دانم تنها نمی دانم. دهید.» توضیح من به «بفرمایید نمی دانم. را ترتیبش
است بخشیده خود فرزندان به را حمله تهاجمی سالح بهترین و یورش شیوه ي بهترین

است. آگاه دشمن عملکرد از زیرا
اجزاي مثال عنوان به کنیم. واکاوي و شده مطلب عمق وارد بفرمایید-بیایید حال، ١٠٦
مالحظه بگیرید. نظر در را دیگر چیز هر یا آب شیمیایی اجزاي یا خون شیمیایی
هستید؟ آماده زیرا… داد؟ را کالم خدا چرا چرا، شویم. عمیق آن در بیایید می کنید؟
مالحظه [«آمین.»] است. جاودانه کالم تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
سازد. متوقف را آن نمی تواند کس هیچ  و است جاودانه واقع به وعده  هر پس می کنید؟
اتم ها همه ي وارانه سازي و کردن دگرگون امکان بسا چه ندارد، قدرتی چنین کس هیچ 
نیست. متصّور به هیچ روي آن از ریزواژه اي در حتی خدا کالم در رخنه ولی شود پیدا
خواهد زایل زمین و گفت:«آسمان چنین راستا همین در عیسی زیرا می کنید؟ مالحظه
این از برتر سالحی هیچ می کنید؟ مالحظه نمی شود.» زایل هرگز من سخن اما شد

است. جاوید خداي سخن همان این نیست.
خوِد خدا، سخن گفت؟ می شود چه خدا سخن و کالم ماهّیت درباره ي حال، ١٠٧
خاطري آسودگی  چه آمین. خداست. خوِد ایماندار، به خدا بخشش پس خداست.
دشمن بر آن نیروي با تا کرد عطا ایمانداران به را خویشتن خدا خداست. خوِد داریم!
به ما ماست. پدر کالم، پس خداست کالم، و است. پدر او دیگر، سخنی به بتازند.
آمین. می ایستد. نبرد مقدم خط در خود فرزندان براي او و شدیم متولد کالم وسیله ي
چه از پس می ایستد. جایی چنین در خود فرزندان براي او است. قرار این از موضوع
است. قطعی وي بازگشت است. حتمی و یقین امري شدن ربوده هستیم؟ هراسان
اگر حال، هستیم. همه چیز صاحب ما هستند. ما آِن از همه شده  داده وعده برکات

بگوییم… شده، سست
از را امر این اتفاق به می خواهیم بیا، نزدیک سو این به می گوید:«کمی شیطان ١٠٨
پدر از شدن دور همان او به شدن نزدیک بکنید، را کار این مبادا بسنجیم.» ِخرد راه
موضع خدا که همان جایی درست کنید. چنین مبادا می کنید؟ مالحظه است. خودتان
پدر بگویید:«گفته ي است. کرده معین کالم که همان جایی کنید، ایستادگی گرفته،
است.» گفته چنین پدرم است. پدرم گفته ي «این می کنید؟ مالحظه است.» چنین
باشد. نمی تواند این از غیر است روشن روز مثل شد. خواهید چیره شیطان بر چنین

خوب. بسیار
می کنید. واگذار را نبرد بیایید بیرون کالم حفاظتی حریم از حّوا مانند هرگاه ولی ١٠٩

خوب. بسیار داد. دست از را خود جایگاه و نشست. او سخنان پاي حّوا حال،
بعد به زمان آن از و برگزید، خود الهی ارزش هاي از پاسداري براي را مرد خدا ١١٠

است. بوده خدا همیشگی روش این
شما دید از که:«چرا می شود شنیده مردم میان در سخن این بارها اواخر این در ١١١
ببرد؟» پیش از را کار مرد یک خوبی به منبر پشت از بتواند بانویی که نیست قابل تصّور
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من از بهتر حتی را کار این آنها از برخی گاهی ابداً. نیستم، مسئله این منکر هیچ من
می دهند. انجام

موقعیت آن در می کنید؟ مالحظه بپذیریم. را الهی ترتیب باید ما می دانید، اما ١١٢
با خود همسر به عشق خاطر به آدم اما آقا. خیر آدم. نه شکست را موانع که بود حّوا
به ارزش از پاسداري وظیفه ي الهی اختیار طبق پس می کنید؟ مالحظه شد. همراه او

شد. محول مردان
براي ویرانی دوره ي شکست، از پس که است این درمی یابیم که دیگري نکته ي ١١٣
به مختص متفاوت نظم شد آغاز که بعدي دوره ي آن، از پس آنگاه و فرارسید آنها

داشت. را خود
ایمان جاي به که باخت را کارزار رو این از حّوا که می دانیم آگاهیم. نبرد روند از ما ١١٤
است. ضروري امر این گویی و ساخت. مرجع را خویش ِخرد و استدالالت خدا، کالم به
ساخت. مرجع را خود شخصی ِخرد و استدالالت خدا کالم به داشتن ایمان جاي به او
دشمن، روي بر مقدم خط کردن باز با و رسید. نتیجه به خویش ِخرد به مراجعه با او
را نبرد مقدم خط مسئولیت خدا پس شد. سایه افکن دنیا بر مرگ و داد رسوخ مجال

سپرد. مردان به را مسئولیت این نسپرد. زنان به
یک به اینجا من شد. آغاز نبردي و گردید حکمفرما دیگر نظامی آن پی در و ١١٥

بخوانم. را آن مقدمه محض است بهتر می کنم فکر می کنم. نگاه مقدس نگاشته ي
شش تنها درباره ي… فقط بار هر کرده اید، موعظه باره این در قدر چه راستی ١١٦
بنابراین و تألیف.] می خندند-گروه [جماعت ما… و می دهیم اختصاص آن به ساعت

من… کردم. شوخی دوستان، ما…
مطلب این به اتفاق به بیایید دارید، خود با مقدس کتاب  که عزیزانی شما خوب ١١٧
کالم خوانش دهیم. اختصاص کتاب مقدس خواندن به را لحظه چند بیایید بپردازیم.
سراسر پایان تا آغاز از مقدس کتاب دارم، دوست را مبحث یک پرورش حین در مرور به
مختص نظام از آدم، از بپردازیم، موضوع به نظام تغییر مبحث از باز خداست. سخن
زمان، آن فرارسیدن از قبل حال-حال نوح. دوره ي به مختص نظام تا آدم دوره ي به
چند کرده شروع پیدایش ٦ باب از بیایید بیندازیم. نگاهی داده رخ آنچه به بیایید

بخوانیم. آیه
زمین و روي  شدن بر به زیاد کردند آدمیان شروع  چون  که  شد واقع  و

گردیدند، متولد ایشان  دختران براي 
که کدام  هر از و نیکومنظرند که  دیدند را دختران آدمیان  پسران خدا

زنان براي خویشتن می گرفتند.  خواستند،
عیسی باشید، داشته یاد به اینک، دهیم. قرار قیاس باب در را آن بیایید حال ١١٨
بود.» خواهد چنین نیز انسان پسر بازگشت زمان بود، نوح زمان در که گفت:«همان طور
مدرسه ي درس مانند درست می خوانیم، را آن دقت با که حالی در کنید، دقت حال
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مقدس نگاشته هاي دیگر با را آن سپس می خوانیم آیه دو یا یک تنها فقط یکشنبه،
می کنیم. مرتبط

زمین و روي…  شدن بر به زیاد کردند آدمیان شروع  چون  که  شد واقع  …
می کنید، مالحظه گردیدند، متولد آدمیان دختران براي 

دیدند… را دختران آدمیان  پسران خدا
کردید؟ توجه آن به آیا حال، ١١٩

که کدام  هر از و نیکومنظرند که  دیدند را دختران آدمیان  پسران خدا …
زنان براي خویشتن می گرفتند. خواستند… که کدام هر از  خواستند…

را خود که نیستم آن پی در هیچ الهیدانان… از بسیاري شمار پیداست، چنانکه ١٢٠
می دانید شما از بسیاري که همان طور اما ندارم. منظوري و قصد چنین کنم. متمایز
براي افتادند فرو شیطان دروغ با که هبوط کرده «فرشتگان که باورند این بر الهیدانان
همان واقع در فروافتاده فرشتگان برداشت، این اساس بر کردند. اختیار همسرانی خود
جسم آنها شدند، رانده زمین به و افتادند فرو فیض جایگاه از که بودند خدا پسران
استدالالت این که نیستم معتقد من-من کردند.» اختیار خویش براي همسرانی پوشیده

باشد. هماهنگ مقدس نگاشته هاي با
خود اول که کند، انسان را خویشتن می تواند فروافتاده فرشته اي زمانی تنها زیرا ١٢١
از تفسیر این توصیف این با پس بس. و خداست آفریدگار، تنها ولی باشد. بوده خالق

است. مردود متن
هیچ و گرفتند.» را آدمی دختران خدا «پسران که کرد توجه باید ادامه در و ١٢٢
مالحظه نمی شود؟ قائل جنسیت فرشتگان براي هرگز مقدس کتاب که می دانستید
کتاب جاي هیچ در و است. نیامده میان به سخنی فرشتگان جنسیت از می کنید؟
همین به است. شده گرفته مرد از زن زیرا نمی کند. صحبت زن فرشته ي از مقدس
گرفته آدم از حّوا می کنید؟ مالحظه حّوا. هم و بود آدم هم ابتدا در که آدم مثل ترتیب،
بی اعتبار را می کنند استناد آن به آنها که مبحثی مسئله همین-همین بنابراین شد.

بودند. هبوط کرده فرشتگان همان آنها اینکه بر مبنی مبحثی می کند،
دهر عالمه ي و کل داناي را خود اینجا که کنید گمان مبادا و ببخشید مرا لطفًا ١٢٣
پسران از «منظور من دید از می کنم. بسنده مقوله این در خود دید بیان به اما می دانم
قائن، دودمان از افرادي قائن، تبار از دخترانی دیدن با که بودند شیث پسران همان خدا
بود. خدا پسر هم آدم و بودند آدم تبار از شیث پسران زیرا یافتند.» خوش نما را آنها

بود.» شیطان زاده  ي همان او و است. قائن دختر و «پسر از سخن ولی
دقیقًا مسئله این دیدند.» «آنها شد گفته باشید، کرده توجه چنانکه اکنون، هم ١٢٤
آنها منظر از پس برمی گردد، پیشاطوفانی دنیاي شدن نابود از پیش به پایان، به
[جماعت گرفتید؟ را نکته آیا بودند. جذاب» و خوش نما قائن، دودمان «دختران

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
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زمان در بود، نوح زمان در که عیسی:«همان طور گفته ي به که باشید داشته دقت ١٢٥
ظاهري با زنانی می شود، زنان از سخن بود.» خواهد چنین نیز انسان پسر بازگشت
پسران که است قائن تبار از زنانی از سخن کنید دقت چنانچه زنانی؟ نوع چه جذاب.
تبار از همسرانی خدا «پسران می کنید؟ مالحظه می کنند. خود دل شیفته ي را خدا

می کنند.» اختیار خود براي قائن
همین امر این اثبات در و است یافته فزونی بسیار زنان زیبایی اخیر سال پنجاه در ١٢٦
جذابیت نمونه ي خود عصر در که زنی از پیش سال پنجاه به مربوط عکسی که بس
جنگ ها تاریخ درباره ي کتابی زدن ورق سرگرم که پیش چندي بگیرید. نظر در را بود
دست به پیش سال صد کمابیش که شد اشاره وایت پیرل سرگذشت به جایی بودم،
و زن این زیبایی دارد جا گرفت، قرار چاقو ضربات مورد جکسون اسکات معشوقش
اخیر سال پنجاه طول در نامدار زیباي زنان از بسیاري و بنویل مري [زیبایی] همین طور
می شود سختی به اصًال نمی رسند. هم پایشان گرد به کنید. مقایسه امروزي زنان با را

بودند. تنومند و فربه عصر این زنان با قیاس در آنها کرد. مقایسه را آنها
چیست؟ دلیلش شده اند. جذاب تر بسیار چنین این و ظریف تر خوش نماتر، زنان ١٢٧
و آستین دار و گشاد بسیار لباس هایی زنان روزگاري دارند. جذاب تري پوشش هاي آنها
مردان نمی خواستند زیرا می پوشانیدند را خود بدن هاي و کرده تن بر بلند دامن هاي
کسی یعنی می کردند زندگی مرد یک براي تنها آنها بیاندازند. آنها به شهوت  آلود نگاهی
اندام نمایی کوتاه لباس هاي پوشیدن با زنان امروزه بود. برگزیده همسري به را آنها که

ندارد. حدي دیگر باري و بی بند و می شود اشاعه اخالقی فساد چنین و می کنند
آن وضعیت از تکان دهنده بسیار آماري بودم که شیکاگو در پیش چندي ١٢٨
کالن شهرها از دیگري بسیار و و… بیرمنگام لس آنجلس، نیویورك، در خواندم. شهر
فضا اجتماعی، باشگاه هاي این تشکیل از هدف دارند. وجود دست این از باشگاه هایی
گردهمایی براي خاصی مکان به آنها است. همجوار خانواده هاي گردهمایی براي سازي
سوئیچ یک و گشته زنی و می اندازند کاله یک داخل و برداشته را خود کلید و می روند
هم این بود، خواهد همسرش عنوان به بعدي گردهمایی تا سوئیچ صاحب و برمی دارد

آمریکایی. زن وضعیت از
گذشته در جنسی آمیزش یک از زنان با که روندي که می شود مشخص اینجا باز ١٢٩

نیست… چنین رسید. خواهد پایان به کنونی عصر در ترتیب همین به شد آغاز
پاك دامن باشد خانمی اینکه مگر نمی شود خدا برکت مشمول هیچ مسئله این ١٣٠
واپسین، روزگار یافتگان رهایی خدا گفته ي به بخوانید، اشعیا کتاب در وارسته. و
می شود، پیدا زمین روي بر که ننگین چیزهاي این از که صهیون اند دختران همان

می مانند. مصون
زنانی آنها میان از و بودند زیبا که دیدند را آدمیان دختران خدا، «پسران حال، ١٣١
چشمگیر نشانه هاي از یکی این پیداست چنانکه پس گرفتند.» همسري به کرده انتخاب

بخوانیم. را بعدي آیه ي اتفاق به بیایید است. آخر زمان
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کرد… نخواهد داوري  ً دائما انسان  در من  روح  گفت : خداوند و
در باره این در اشاره اي داد. روي ازدواج ها شکل گیري از پس درست مسئله این ١٣٢
لوقا یا چطور… که باشد ٢٧:٧ لوقا باید کرده ام. یادداشت اینجا را آن می بینیم. لوقا
ازدواج هاي و می کردند ازدواج هم مردم نوح روزگار «در که است آمده آن در ٢٧:١٧
را روند همین درمی یابید؟ را روزگار آن اوضاع آیا می دادند.» ترتیب را خود فرزندان
همان می شود، خدا» «پسران از صحبت است. مردان نظر مّد زیبایی می کنیم. مشاهده
آدمیان- دختران «به می کوشیدند الهی ارزش هاي نگاهداشت در باید که خدا پسران
«و آمدند. خوش نما و جذاب بسیار آدمیان دختران نظرشان به و کردند.» نظر آدمیان
همان نیز امروز می دادند.» ترتیب را خود فرزندان ازدواج هم و کرده ازدواج خود هم

می کنید؟ مالحظه می  دهند. انجام را کار
نیز که او زیرا کرد داوري نخواهد ً انسان دائما روح من در گفت : خداوند و

بود. خواهد سال  بیست  و صد لیکن ایّام وي  است . بشر
هنگامی که پسران از بعد و زمین بودند. در ایّام مردان تنومند آن  در و
ایشان زاییدند، اوالد ایشان  براي  آنها و به دختران آدمیان درآمدند  خدا…

شدند. مردان نامور… سلف، زمان  که در  جبارانی بودند
قائن نسل از خیر… قائن، تبار از دانش آموزخته و باهوش زنان این است. دقت شایان ١٣٣
و غول پیکر» افراد «آن و کردند. وصلت بودند، روستایی افراد که شیث تبار از پسرانی با
صنعت و بودند دانش سرآمد افراد آن پیداست چنانکه شدند. پیدا همان جا از «نامور»
دانش و هوش از سرشار و برجسته افرادي آنها بودند. رسانده کمال حد به را چوب
پیشرفته دانش در اندازه اي به روزگار بودند. یافته خاصی رونق اقتصادشان و بودند
ناتوانیم. انجامش از امروز ما که ساختند را ثالثه اهرام مهارتی چنان با که بود کرده
جاي  هستیم شاهد چنانکه سان این به و ساختند بسیاري آثار و ابولهول پیکره هاي آنها
امروزه ما که آفریدند آثاري گذاشته اند. باقی خود از شن ها و صخره  ها روي بر مانا پایی
دانشمند افرادي خویش، شناخت پشتگرمی به زیرا ناتوانیم. آن مجدد پدیدآوردن از هم

بودند. نامور سخنی به و سرشناس آنها بودند. شده باال هوش از برخوردار و
این از جستن دوري ضمن بودند، کرده پایداري فروتنی در که خدا پسران اما ١٣٤
همه وارث سرانجام که بود روشن آنها بر چون داشتند توکل و اعتماد خدا به مسائل،

می کنید؟ مالحظه آیا شد. خواهند چیز
دستاوردها این آنها هستند. باهوشی می گویند:«افراد کنونی روزگار مردم خوب ١٣٥
هستیم باهوش تر گذشته مردم به نسبت ما می بریم.» پیش به را برنامه این ما دارند. را
شده ایم. دورتر خدا از گذشته روزگار مردم به نسبت باز حال همان در که شگفتا ولی

می شوید. دور خدا از اندازه همان به می کنید؟ مالحظه آیا
می توانید فرصت سر داد. نخواهیم اختصاص قسمت آن خواندن به بیشتري زمان ١٣٦

ببینید. را داد رخ روزگار آن در آنچه پیدایش ٦ باب ادامه ي خواندن با



شده٢٢ گفته کالم

اینجا در بودم. کرده عالمت گذاري بخش، آن خواندن براي یادآوري جهت ١٣٧
آیه دو خواندن به کنونی روزگار با نوح عصر مقایسه جهت که بودم کرده یادداشت
خود هم مردم که می کنم مشاهده باز حاضر حال در کنم. بسنده مربوط بخش از
زنانی زیبایی شاهد می دهند. ترتیب ازدواج خویش فرزندان براي هم و می کنند ازدواج

درمی آورند. خود تن از لباس خدا، پسران جذب جهت که هستیم
وجود خاطر به بپردازم. زنان این به صرفًا پیغام از بخش این در نیستم مایل حال ١٣٨
و افتخار قابل همیشه که جوانی بانوان و خانم ها شاکرم. را خدا اینجا در حاضر بانوان

هیچ… آنها بوده اند. نجیب
دل باز انجیر برگ هاي به حّوا مانند درست کنونی عصر زنان از بسیاري اکنون ١٣٩
در است، بشري پرداخته ي ساخته نظام یک انجیر» درخت «برگ و می کنند. خوش
می شود. بودن جذاب و کوتاه موهاي و کشیدن  سیگار و شلوارك ها از سخن راستا همین
پسند چیزها این اگر می دهند؟ انجام خود شوهران توجه جلب جهت را کارها این آیا
که مردي زیرا هستند. قائن تبار از بلکه خدا پسران از نه آنها پس می شود، مردان دل
تن بر شایسته اي پوشش و بشور را خود گفت:«صورت خواهد شما به باشد، خدا تبار از

است. درست می کنید؟ مالحظه کن.»
بفرستد. خود فرزندان براي را خویش کالم باز تا برگزید روزگار این در خدا حال، ١٤٠
و نوح در و می آید.» فرود انبیا بر خداوند سخن «و برگزید. نبی اي راستا همین در او و

مردم… اوقات اغلب کسی… و داریم! را اصل این از زیبا تمثیلی خنوخ،
بی پاسخ را پرسش ها از شماري که می شوم متوجه اینک هم اینک-من هم من ١٤١
شما با برانهام، بودند:«برادر گفته کرده اند. مطرح من براي را پرسش این گذاشته ام.
و هستند خواندنی بسیار جستارهاي نگارنده ي گرانقدر برادر این هستم.» مخالف
جلسه ي براي که عزیزي آن نام برادر… رفت. خواهم ایشان پیش زودي به من
[شخصی چیست؟ بود، خواهد ما میزبان پاین سوترن یا پاین سوت در بعدي موعظه ي
برادر با موردي گفتند:«در پارِکر توماس آقاي پارِکر. تألیف.] می گوید:«پارِکر.»-گروه
نمی شود.» عظیم مصیبت دوره ي وارد کلیسا او عقیده ي گفتند:«به مخالفم.» برانهام
مصیبت دوره ي وارد پاکسازي جهت به کلیسا معتقدم کردند:«من اضافه چنین و
هیچ در می کنید؟ مالحظه آیا می شود؟ چه مسیح خون دیگر پس می شود.» عظیم
عبور بزرگ مصیبت از کلیسا که است نشده اشاره کالم از گفتاري در یا مثال ها در جا،

کرد. خواهد
عزیزان این به رو را آن باید آنها تألیف.] می کند-گروه جابجا را پنکه [کسی ١٤٢

نمی خورند. سرما زود آنها دارند. مو که می گذاشتند
خون از صحبت می شود. عظیم مصیبت دوره ي وارد کلیسا که نشده گفته جا هیچ ١٤٣
پاك سراسر را گناهان مالیده شود جا همه به هرگاه مسیح عیسی خون و است مسیح
می شویم، پاك روزه هر کنیم؟ طی را شدن پاك فرآیند باید باز چرا پس می سازد.
انجیل در عیسی سخن به کنید. گوش ندارد. ما براي مفهومی هیچ بزرگ مصیبت پس
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بیاورد ایمان من فرستنده ي به و بشنود مرا سخنان کنید:«هرکس گوش ٢٤:٥ یوحنا
زندگی به مرگ از بلکه نمی شود الهی داوري وارد او می شود، جاوید زندگی صاحب

آمین. است.» شده منتقل
آن خنوخ، و خدا. خادم باقی ماندگان، است. یهودیان از نمونه اي نوح نبی! خنوخ، ١٤٤
عالمگیر طوفان وقوع از پیش بود کرده نبّوت خداوند آمدن درباره ي که بزرگی نبی

شد. داده عبور طوفان میان از [آدم] نسل بقا خاطر به نوح شد. ربوده و منتقل
آن در و فرستاد فرو انبیایش، از یکی نوح، طریق از را خود کالم خدا پس ١٤٥
وقوع از پیش درست شدند. مشغول الهی پیغام هاي اعالم به خنوخ و نوح زمانی متن
می کنید؟ مالحظه کرد. عبور طوفان از نوح رفت؛ باال خنوخ شد؟ چه عالمگیر، طوفان
ناپدید با بود. نشانه یک حکم در خنوخ نوح، منظر از بود. شده برداشته پیش تر خنوخ
خنوخ بر او چون شد مشخص نوح بر عالمگیر طوفان نزول شدن نزدیک خنوخ، شدن

می کرد. نظر
[کارساز عدن باغ در که برنامه اي همان شیطان روزگار آن در که است گفتنی ١٤٦
همان ببرد. سؤال زیر را انبیا سخن استدالل راه از کوشید او کرد. پیاده را بود] شده
مخاطبان زمانی متن آن در می کند. دنبال را مشخصی برنامه ي شیطان پس، شیوه!
بی گمان کند. مخاطب را انسان میلیاردها می توانست او بودند؛ نفر دو یا یک از بیش
مردم بود. زمین کنونی جمعیت از بیشتر انسان ها جمعیت طوفان، آمدن فرود از پیش
را زمین که آدمیان جمعیت روزگار آن در بودند. شده تکثیر خاکی کره ي سراسر در
خود به را ما توجه باید این پس بود. کنونی جمعیت از بیشتر بی گمان بودند، کرده پر
برنامه اي حّوا) یعنی یکی با فقط (نه خود هدف به رسیدن براي شیطان کند. جلب
فرود انبیا بر که خداوند سخن با ستیز داشت؟ ماهّیتی چه برنامه این کرد. مدون را
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت شد؟ دریافتنی شما براي موضوع آیا می آمد.
که خویش سالح همان با خدا ولی می بندد. کار به را خود کهن شگرد همان بار هر او

می جنگد. است، کالمش همانا
کشتی ساخت به تمام جدیت با و می شوند وارد خداوند قول با خنوخ و نوح ١٤٧
مورد را الهی نظام شیطان، نظام که است توجه خور در حال این در می شوند. سرگرم
و مقدس» «غلتندگان برچسب مقایسه باب در اینجا دارد جا می دهد. قرار تمسخر
کتاب مقدس شهادت به می کنید؟ مالحظه باشیم. داشته نظر مّد را آن نظیر الفاظ
به را الهی نظام شیطان، نظام می گرفتند. تمسخر باد به را الهی نظام ریشخندکنندگان،
می گیرد، قرار سنجش مالك شخصی استدالالت و دانش که هنگامی می گیرد. سخره

می نماید. بی اعتبار الهی امر
فرود باال آن از آب که ادعا این با پیرمرد گفتند:«آن چنین مردم توصیف این با ١٤٨
حازق ترین اینک هم ما ولی است. شده کشتی سازي سرگرم تپه آن فراز بر آمد، خواهد
سطح حتی است اختیارشان در که راداري با بی گمان آنها داریم. را دنیا دانشمندان
آب از باال آن در که می کنند اثبات آسانی به و می کنند رصد را دیگر فضاهاي و ماه



شده٢٤ گفته کالم

ببارد؟ ندارد، خارجی وجود اصًال که آبی است ممکن چطور حال، این با نیست. خبري
نیستی.» بیش دیوانه اي پیرمرد، اي

کشتی سازي به چنین این او و کرده ام.» دریافت را خداوند قول من «اما
داد. ادامه خود

را خنوخ که حالی در و کرد پایداري انجیل اعالم در ایستاده، کشتی در بر آنجا، او ١٤٩
به می رسید، راه از شامگاه در که هنگامی می داد. ادامه کشتی سازي به داشت نظر مّد

شده اند؟» پذیرا را الهی امر آن مردم می گفت:«آیا او
پرتاب دیگر چیزهاي و گندیده تخم مرغ من سوي به می خندند. من به «خیر ١٥٠

می کنند.»
مالحظه بکوشیم. سخت همچنین باید اما کرده اند. را کار همین هم اینجا ١٥١
من بر دیگر چیزهاي و مقدس» «غلتنده ي چون برچسب هایی «مردم می کنید؟

نمی کند.» ایجاد من در خللی مسئله این اما می زنند.
وجود با پس کردند، دعا جمعًا شده، داخل آنها می شود مشاهده امروز باز چنانکه ١٥٢
زیرا هستند مقدرشده پیش از که می دانستند زیرا دادند. ادامه خود کار به مخالفت ها

می ایستادند. خداوند قول پشت آنها
مزخرف گفت:«این خواهد می کند تکیه خویش منطق بر که عادي شخصی ولی ١٥٣

گفت… خانمی یکبار است.»
در می داد. تعلیم باپتیست کلیساي در یکشنبه مدرسه ي در پسر این من… یکبار ١٥٤
سوار دیدم، شهر مرکز در اتفاقی را او بودم. کرده موعظه آنجا شبانگاهی جلسه ي یک
سواري دوچرخه حال در هم او کردم. برخورد او با شهر مرکز در بودم. دوچرخه بر
ادامه چنین نشستم.» تو موعظه ي پاي شبی گفت:«بیلی، کرد. توقف من کنار در بود.
دیگر کارهاي و گریه به شروع خانمی که زمانی تا می بردم فیض می گفتی آنچه داد:«از
بود.» سخت برایم فضا آن گفت:«تحمل باز می گفتند.» آمین هم دیگر حاضران و کرد
مردم گفتن «آمین» شنیدن با می کردي صحبت تو گفت:«وقتی می کنید؟ مالحظه

می کرد.» یخ پشتم
خدا…» گفته ي کردم:«به عرض نداد.» دست من به حسی چنین ولی گفتم:«برادر ١٥٥
«آمین» این گفتم:«تو ادامه در و کنم.» عرض مطلبی خدمتت گفتم:«می خواهم باز

نداري؟» باور را صداها و سر و گفتن ها
ندارم.» باور و قبول را آن گفت:«خیر،

خواهد یخ وجودت همه ي برسد، آسمان به پایت اگر توصیف این با گفتم:«پس ١٥٦
پس می کند یخ شما پشت کار این خاطر به اگر آنها… گفتم:«زیرا چنین ادامه در زد.»
قدوس، «قدوس، فریادکنان روز و شب و ایستاده خدا حضور در فرشتگان که هنگامی
تو بر می گویند قدوس» قدوس، قدوس، و داده سر قادرمطلق خداي خداوند قدوس
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بري. سر به آن در می توانی که است دنیایی ساکت ترین اینجا چرا، آمد؟» خواهد چه
است. درست

با پس خروش. و بانگ سراسر هم آسمان بود. خواهد گریه و اشک یکسره جهنم ١٥٧
است بهتر پس هستید. تصّورپذیر جاي ساکت ترین در شما-شما اکنون توصیفی چنین
دست اکنون هم از که می پسندم چنین بگیرید. خو گونه اي به فضاها دو آن از یکی با
[جماعت نمی پسندید؟ این از غیر که شما بگیرم. موضع کالم پشت زده گزینش به
قول «این بکوشید کالم پیشبرد در دلیرانه صرفًا پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
کنید. پایداري خداوند سخن در دلیرانه پس است.» خداوند سخن این است. خداوند

نیکو. بسیار
و نبود. سازگار هیچ روزگار آن مردم دانش از برخاسته درك با الهی امر آن بله، ١٥٨
خدا سخن در چنانکه قلب ها، نّیت تمییز در خدا روح نیروي نمود هنگام مردم امروزه
به گفتن سخن  آینده، مسائل درباره ي پیش آگاه سازي و اعالم در همین طور و آمده
دورآگاهی و تله پاتی می گویند:«این گوناگون، عطایاي این همه ي و برگردان زبان ها،
قالب این در را مسئله که است این آنها تالش می کنید؟ مالحظه آیا نیست.» بیش
باشید داشته توجه ولی می بینیم را انجامش ما خوب، می گویند:«بسیار کنند. عنوان

است. خداوند سخن نمود همان این اینکه از غافل است.» تله پاتی یک حد در این که،
همین من خواسته ي بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات گفت:«این چنین عیسی ١٥٩

دنیا.» پایان تا عالم، انقضاي «تا کی؟ تا است.
به نمی نمود معتبر افراد این علمی پژوهش هاي نگر از امر این اینکه به توجه با ١٦٠
بله. می دادند. نشان خود از را رویکرد همین نوح روزگار در مردم و می خندیدند. آن
استداللی قالبی در الهی امر هرچند ندارد. همخوانی آنها منطق و استدالل با امر این

نیکو. بسیار خداست. کالم باز ولی نیست گنجانیدنی
کارساز عدن باغ در که ترفندي همان تاخت، نوح مشارکت اعضا به شیطان پس ١٦١
سپاس! می کرد. راهگزینی ایمان نیروي با باید هرکس پس بست. کار به باز را بود شده
پذیرش و باور بر مقدم خدا کالم انکار می آید. دست به ایمان راه از بلکه نیست خریدنی
است. این انجام گرو در رستگاري می اندیشید؟ رستگاري به آیا است. فرقه اي دروغ یک
پیروي جاي به که می شود بسته شما بر هنگامی تنها آسمانی امر آن به ایمان دِر و
باور را شیطانی دروغی و فریب [زمینی] خردورزي و منطق بر تکیه با خدا کالم از
تازه تولد که هنگامی و شوید. زاده نو از باید خدا کالم گفته ي به که حالی در کنید
و دلچسب برایم دارم. دوست را این بود. خواهد ایمانداران همراه آیات این باشید یافته

می کنید؟ مالحظه است. شیرین
است. چنین خدا «گفته ي کنید. باور را خدا کالم دیگران، گفته هاي به بی پروا باید ١٦٢

گفت.» چنین خدا
می گویند.» چنان و چنین امر این درباره ي بگویند:«خوب، مردم بسا چه

خداست.» گفته ي این «اما
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مشایخی ها.» ما «خوب،
خداست.» گفته ي این نیست. مهم «برایم

باپـ…» «ما
می کنید؟ مالحظه خداست.» گفته ي این نمی کند. فرقی «برایم

هستیم.» کاتولیک مذهب «ما
کنید. پایداري چنین این می کنید؟ مالحظه گفت.» چنین «خدا

دارد.» بسیاري مدارج ما شبان «خوب،
خداست.» گفته ي این «اما

می کنند.» پیروي اسقف ها که است سّنتی این دارند. را سّنت ها این ما «پاپ هاي
شماست، بلند قلعه ي و دژ این کنید. پایداري همان جا در خداست.» سخن این «اما ١٦٣

شما… فضا آن در می پوشاند. زرهی چون و می کند حفظ را شما خدا کالم چنین این
ما همگی روح، یک «با است. درست گرفتید. تعمید کالم در شما که زیرا ١٦٤
[جماعت است؟ درست است.» مسیح بدن آن و گرفتیم، تعمید بدن یک در
تعمید خدا بدن در ما همگی روح، یک «با آقا. بله، تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
کالم می شود. شما محافظت  کننده ي خدا پس می شوید. خدا وارد تعمید راه از گرفتیم.»
برجی پروردگار «نام کالم] قول [به شماست. مستحکم برج او شماست. پناهگاه خدا
قلعه، او می مانند.» امان در گزندي هر از و می شتابند آن سوي به عادالن است، استوار
کل خدا من. کل در کل سخنی به است، من قلب و تن پوش کاله، پاي افزار، سپر، زره،
رستاخیز او رستاخیز در شده مرده دنیا به نسبت کرده ایم بر در را او چون خدا! کل. در

می کند.» زندگی ما در که مسیح بلکه نمی کنم زندگی من «دیگر یافته ایم.
نشسته ایم، انتظار به را خّرم هزاره ي آن فرارسیدن

را خود منتظر عروس و برسد راه از فرخنده خداوند که َدم آن
برگیرد؛

می کند، فغان و ناله رهایی روز آن براي دنیا
حلیمان (آنگاه بازآید. زمین به دگربار ما نجات دهنده ي که آنگاه

بود.) خواهند زمین وارث
را راهی ایمانی واسطه  ي به هرکس می کرد. انتخاب ایمان راه از باید خنوخ ١٦٥
چه کنید باور را شیطان دروغ چه نیست انتخاب از گریزي هم امروزه برمی گزیند.

که… پیداست پس آن. یا است این یا شوید. خدا سخن پذیراي
فشارهایی می توانم خوب، بگیریم. نظر در را نوح دقیقه یک مبحث ادامه ي از پیش ١٦٦
شده خیابان وارد که می کنم تصّور حالی در را او کنم. تصّور را می شد متحمل نوح که

است.» راه در [می گفت]:«داوري
است؟» داوري نوع چه اصًال می دانی… کجا می گفتند:«از واکنش در مردم
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به قائن دختران با وصلت از پس خدا پسران می زند. را گناهکار مردم این «خدا ١٦٧
شما شده اید. تبدیل خدا از رویگردان افرادي به شده اید. چه که ببینید رسیده اند. اینجا
باشید] [آگاه اما رسیده اید چیزها این تمام به کرده اید. برپا را خود مذهبی و بزرگ نظام

زد.» خواهد را زمین خدا که
کنید. رها خود حال به را او نوعی… او بینوا، عزیز می گفتند:«دوست مردم ١٦٨

او…» می بینید؟
باز ولی کند ثابت را خود گفته ي می توانست هرچند داشت. را خداوند قول او ولی ١٦٩

داشت. را خدا کالم او می کنید؟ مالحظه نمی پذیرفتند. مردم
می ساختند. جوك او براي و می خندیدند نوح به روز هر روزگار آن مردم بسا چه ١٧٠

می کردند. دهن کجی او به کودکان شاید
توبه که خانواده اش اعضاي همه ي و داد. ادامه خدا کالم اعالم به نوح بهرحال اما ١٧١
پیروي نوح از که کسانی همه ي ماندند. پایبند خود ایمان به حال هر در بودند کرده هم
یا برمی گزیدند، را خود راه پیش تر باید است. درست بودند. کرده باور را او می کردند،

می آوردند. ایمان تدهین شده تواناي نبی گفته ي به یا می پذیرفتند را دنیا گفته ي
رهسپار خنوخ آن روزها همین از یکی کلیسا اي کنید. دقت گفت:«خوب او پس ١٧٢
آن شویم. داخل که است بهتر ما براي باشد شده رهسپار خنوخ آن هرگاه و می شود.
شویم.» وارد است بهتر پس شد. خواهد برگرفته او بود. نخواهد میان در دیگر خنوخ

می کردند. نگاه دقت با آنها می شد، سپري روزها که حالی در پس
تحمل را مردم این ریشخند نمی خواهم گفت:«دیگر چنین خدا زمانی گذر از پس ١٧٣
می فرستم. فرو را [بال] آن پس نمی کنم. تحمل را مردم این توهین هاي دیگر کنم.
پرندگان و برآور «هللویا» فریاد بار پنج  و برو باال آن به بردار. را جانوران هم تو پس،
جفت جفت همه هم دیگر جانوران و شیرها و آمد. خواهند پروازکنان شنیدنش با
آمد.» خواهند اینجا آنها و بار پنج یا چهار خدا» بر «جالل برآور فریاد آمد. خواهند

می کنید؟ مالحظه
شد. داخل هم نوح جانوران همه ي ورود از پس او… و شد. آماده چنین نوح پس، ١٧٤
چنین بار واپسین براي ایستاده در بر باز کشتی، به ورود هنگام که می کنم تصّور و

فراخوانی!» واپسین است. خداوند سخن گفت:«این
مسیح ایستاده ایم. کشتی دِر بر سخنی به همان جا، هم ما امروزه عزیز، برادر اي ١٧٥
اندکی خواهان و بگیرید نظر در کلمه واقعی معناي به را آن اگر است. در همان
فضایی در مسئله این کنید، رجوع مکاشفه کتاب به هستید، موضوع این بر ژرف نگري
گشاده گفت:«دري چنین خداوند می گنجد. الئودکیه دوران و فیالدلفیه عصر میان
ما می کنید؟ مالحظه زده اید.» باز سر آن پذیرش از شما ولی گذاشتم  شما روي پیش
شد گشوده دري هرچند می بریم. سر به است فروپاشی بر مقدم که ساعتی چنین در

راندند. بیرون را او پس کنند. باز را خود گوش ندارند رغبت مردم باز ولی
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نزدیک گفته ام آنچه تحقق زمان می کند:«اینک اعالم در، بر ایستاده او اکنون، پس ١٧٦
شد. کشتی وارد او است. درست می شود.»

باشکوه! چه بست. را در خدا شد؟ چه کشتی به ورودش از پس می دانید هیچ و ١٧٧
بست. را در خود خدا کند. هموار خود بر را در بستن زحمت کسی نشد نیازي هیچ
از رستگاري از برخورداري براي اقبال واپسین ترتیب این به بود. شده تمام فرصت

رفت. دست
کشتی آن گرداگرد هم دست در دست بچه ها کنم، تصّور می توانم بنابراین، ١٧٨
می گشتند اطراف و دور به پیر سالخورده ي افراد و بودند. زده حلقه متري پانصد
مرد.» خواهد و شد خواهد خفه کشتی داخل پیرمرد آن می گفتند:«خوب، و
استحضار چنانکه و می خندیدند. او به حرکاتی و الفاظ چنین با می کنید؟ مالحظه

هرکس… دارید،
کنید. گوش دقت با پس برسد. شما داد به بسا چه باشید. گوش سراپا اکنون هم ١٧٩
که می افتد اتفاق بسیار می کنید ، پیروي خدا کالم از و برمی گیرید را خدا کالم هرگاه
اینجا می گیرد. قرار آزمایش مورد شما ایمان بوده، توانتان در که کاري هر انجام از پس
نرم پنجه و دست مسئله این با هم من خوِد بگویم می توانم پس است. خودمانی جمع
می کنید؟ توجه آیا است. شده تمام بیداري کنم. چکار نمی دانم و است. درست می کنم.
می کنم نگاه بی قرارانه کمی ایستاده ام، فقط من کجاست. بعدي فراخوانی نمی دانم پس

آمد. خواهد پیش چه بعدي مرحله در که می پرسم خود از و
بست او سر پشت را در خدا بود. شده هماهنگ خدا خواست با او شد. داخل نوح ١٨٠
می شد، سپري که لحظاتی همه ي در نمی دانم نیامد. باران هم دیگر روز هفت تا اما
بود. شده بسته در و بود کشتی داخل نوح می کرد؟ خطور نوح ذهن از فکرهایی چه
باالیی دریچه ي می کشیم، را درب آن شنیدید، را آن زمان هر می کرد:«بچه ها، فکر او
پایین حیوان ها بودند. باالیی طبقه ي در آنها می دانید، که همان طور می کشیم.» باال را
«بامداد خورشید… بودند. باالیی طبقه ي در آنها ولی بعدي طبقه ي در پرندگان بودند،
اما آمد.» خواهد فرود باران پس شد خواهد پیدا تاریک ابرهاي دوردست ها آن در فردا،

برمی دمید. افق از آفتاب باز روز آن فرداي بامداد
کنار و رفته آنجا به داشتند، باور را نوح اندازه اي تا که آنانی مردم، از برخی شاید ١٨١
بهتر پس باشد. پیرمرد این با حق شاید چه؟ باشند:«می دانید گفته ایستاده، کشتی
«اشتباهی گمانشان که شد برجسته آنها براي همان جا بکشیم.» کشیک اینجا است

نبود.» بیش
نمی شود. زایل خدا سخن نمی کنند. اشتباه خدا انبیاي

فردي یونس مردم، زعم به شنیده اید. را نینوا سوي به یونس راه درباره ي موعظه ام ١٨٢
دقیقًا. برمی داشت. گام خدا اراده ي مسیر در درست یونس نبود. چنین ولی بود. واپسگرا

می کرد. حرکت آن با و بود دریافته را خدا کالم او
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ابري نخستین و شوید نزدیک همگی فرزندان، گفت:«اي نوح شرایطی چنین در ١٨٣
ولی بود.» خواهد ابري آسمان فردا بامداد دید. خواهید را می شود پدیدار آسمان در که
ساعت شود. چنین نُه ساعت تا شاید «خوب سرمی زد. افق از آفتاب باز روز آن بامداد
چهار؟ سه؟ دوازده؟ ساعت یازده؟ ساعت ده؟ ساعت کرد. خواهیم نگاه آسمان به نُه

بست.» هم را در دیروز او بد! چه شش؟ پنج؟
سوزي خواهر با هم من چیست؟ واقعیت می دانید گفتند:«خوب، مردم از دسته اي ١٨٤
عقل راستی به پیرمرد این بزرگش. کلیساي در بزرگ… مکان آن در آنجا در او موافقم،
خواهد گفت:«باران و بست را در رفت، باال او می بینید؟ است. داده دست از را خود
حرفش براي اعتبار ذّره اي نمی شود دیگر توصیف، این با می ماند. هم همان جا و بارید.»
را آسمان همیشه مانند و زد سر افق از باز زیبا بسیار آفتاب می کنید؟ مشاهده شد. قائل
پایبند چیزي که ولرم افراد ایماندارنماها، که اینجاست در نشد.» خبري باران از پیمود.
با نیستند حاضر که است کسانی از صحبت می کنند، آشکار را خود ماهّیت نیستند
می شوید؟ منظورم متوجه آیا بروند! پیش خط ته تا بیانی به راه، پایان تا خدا به توکل

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
پیش چه هر خط، ته تا کنید. پایداري شده حفاظت فضاي در و خود موضع در ١٨٥

بمانید. همان جا شرایطی هر در آید،
کنار را خویش فرزند سر موهاي برکشیده، چاقو ایمان، پدر ابراهیم، که هنگامی ١٨٦
مردگان میان از را او می تواند خدا که یافته ام اطمینان گفت:«من ببرد، را گلویش تا زد
تا بود کرده عزم او می کنم.» لمس را او دارم اکنون که شکلی همین به برخیزاند،
[جماعت است؟ دریافتنی شما براي موضوع ماهّیت آیا کند. پیروي خدا کالم از انتها

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
شما که می دهد نشان چنین چیز همه اگر بمانید. همان جا شما آید، پیش هرچه ١٨٧
اگر بروید. پیش را انگشت بند یک همان روید، پیش انگشت بند یک از فراتر نمی توانید

سازد. مهّیا آن از عبور براي راهی خدا تا بایستید همان جا کردید برخورد دیوار به
می دانید، ششم. پنجم، چهارم، گذشت، سوم روز گذشت، دوم روز گذشت، اول روز ١٨٨
گفته جماعتش اعضاي از برخی که کنم تصّور می توانم بود. گرم بسیار نوح سر
نمی کنی فکر آیا برویم؟ بیرون پنجره از و رفته باال باید ما که نمی کنی فکر باشند:«پدر،

باشد؟» اشتباه کًال مسئله که
درب آن که بود کسی چه برگرفت؟ را خنوخ کسی چه نه. نه، داده:«نه، پاسخ او ١٨٩
رسانید؟ ظهور به ما چشمان برابر در را چیزها این همه ي که بود کسی چه بست؟ را
با بیایید پس داده، جا بسته فضایی در و کرده رهبري اینجا تا را ما شخص همان

بمانیم.» او
از دور به را ما کرد، جدا دنیا از را ما هم خدا است. اصل همین مصداق کلیسا ١٩٠
در ماست، گرداگرد روح القدس سراسر که حالی در و کرد رهبري همین جا در انظار
او که باشد داد، جا خویش خلوتگاه به را ما خدا می سازد، نیکو ابزار را ما چنین و ماست
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فرامی رسد. هم هنگام آن رسید. فراخواهد زمان است. درست کنیم. پیروي پایان تا را
بگویند. می خواهند هرچه تمسخر کنندگان بگذارید

پدیده اي بودند. خیابان ها در مردم بامداد آن در رسید، راه از هفتم روز سرانجام ١٩١
تندرها مهیب غرش  می آمدند، ابرها شد. نمایان بودند، ندیده خود عمر در هرگز که
رگباري بار نخستین براي هفت ساعت می کرد. منور را آسمان آذرخش می شد، شنیده
طبیعت عالم می کنم. تصّور را فضا آن در پرندگان فریاد گرفت. باریدن زمین روي بر
بیاورید. بیرون را خود علمی می گفتند:«ابزار حیرت و بهت با آدمیان بود. آشفته سراسر
کارساز اما هستند؟» چه دیگر پدیده ها این بگویید. ما به کنید. امتحان را خود رادار
در سپس بودیم.» ندیده این نظیر پدیده هایی هرگز خود عمر سراسر «در بود. نخواهد
و بود رودخانه ها طغیان بعد، روز بامداد شدند. خارج خود بسترهاي از نهرها نیمروز،

بزرگ. ژرفاي فوران
فراگرفته سیالب و آب  یکسره را خیابان ها یکم، روز چهار یا سه ساعت در کمابیش ١٩٢

کنید!» «باز می زدند. را در و می کردند حرکت کشتی پیرامون مردم بود.
اساس بر بگویم، درست اگر می بردند. باال را نوح آرامی به امواج حال همان در ١٩٣
چنین و شد بلند زمین از متر] شش [حدود فوت بیست کشتی کتاب مقدس گزارش

کرد. آغاز را خود سفر خیزاب ها بر سوار
شدند. آویزان درختان شاخه هاي بلندترین به و کردند صعود قله بلندترین به مردم ١٩٤
که موجودي هر رفت. بین از نبود کشتی در که هوازي موجود هر و بود. غوغا همه جا
صداي و کردند رحمت طلب حق درگاه از مردم بسا چه چشید. را مرگ می کشید، نفس
کرده رد را خدا بارها پیش تر آنها اینکه به توجه با ولی کردند بلند را خود گریه هاي

بود. حکم همان عدالت و بود. نمانده باقی الهی حکم شدن جاري جز چاره اي بودند،
روز همان بخورید، آن از که بود:«روزي گفته حّوا به پیش تر که سان همان  به ١٩٥

مرد.» خواهید
که است چیزهایی از صحبت کنم. جلب امري به را شما توجه می خواهم اکنون ١٩٦
داشت. ناسازگاري [بشري] برهان و دالیل با خدا گفتار که دیده ایم بار دو دیده ایم.
کالم با تقابل در است استدالل از برآمده آنچه می شود، مشاهده باز مسئله همین و

شماست. با انتخاب پس خداست.
خدایانی می خواهید آیا گفت:«اکنون، کرد. عنوان یوشع که است چیزي همان این ١٩٧
می خواهید اینکه یا برگزینید را می کردند عبادت طوفان از پیش شما پدران که
از دسته آن باشید؟ کرده اید، تصرف را سرزمینشان که اموریانی خدایان عبادتگران
را الهی امر آن اموریان کردند. گذر طوفان از بودند، آورده ایمان کالم به که پدران
مورد خدا عبادت اگر داد. قرار شما اختیار در را آنها سرزمین خدا پس بودند. نپذیرفته
و من اما می کنید. خدمت را کسی چه که کنید انتخاب امروز پس نیست، شما پسند

نبرد. دارم. دوست را این آمین. ماند.» خواهیم وفادار پروردگار به خانه ام اهل
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«برون آن از آدمی فروریخت، عدن در قله این که روز همان در کنید. دقت ١٩٨
زمان همانا که کردند حفظ را خدا عهد که روزي و شدند. برون آنها آمین. شد.»
داخل کشتی به شدند. برون عدن از شدند.» «داخل آنها باشد، نوح طوفان هالکت
برشدن! و شدن درون شدن، برون است. بر شدن از سخن سوم، مرحله ي در ولی شدند.
با می خواهم من است. توجه درخور پیش نوبت دو در آنها عملکرد می بینیم آمین.
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت بمانید؟ نمی خواهید شما آیا بمانم. خداوند

کنم. حفظ را خدا کالم می خواهم من
چنین نیز انسان پسر آمدن زمان در بود نوح ایّام در که گفت:«همان طور عیسی ١٩٩
در کالم مرگ؛ برابر در زندگی تاریکی؛ برابر در روشنایی بد؛ برابر در خوب بود.» خواهد
می کند تکذیب را خدا کالم علمی تحقیقات عده اي زعم به است. درست دانش. برابر

نیست. تکذیب شدنی خدا سخن اما
همان به خدا کالم پذیرش از را مردم تا بست کار به را خود شگردهاي باز شیطان ٢٠٠
است، پرستش از نادرستی شیوه ي از سخن اینجا در کند. منصرف هست، که ترتیبی

بودند. مذهبی افرادي بلعام و قائن پیداست چنانکه و است شیطان شیوه این منشا
را قربانگاهی بیانی به می شود، حاضر مذبحی کنار در او بود. مذهبی فردي قائن ٢٠١
در بود. مذهبی تر هم هابیل از قائن که بگوییم می کند حکم انصاف و می کند. برپا
نکته ولی بود داده انجام خدا براي بیشتري کارهاي هابیل به نسبت نیست. شکی این
کارهاي قائن است. داستان خالصه ي این شد. وارد کالم راه از هابیل که اینجاست
در که ساخت بزرگ بناي بود. داده تشکیل بزرگ فرقه اي بود. داده انجام بیشتري
سبب همین به و شد وارد نادرستی راه از قائن است. مسیحی دنیاي براي میراث حکم
خدا سخن با که نبود پسندیده علت این به پس نیفتاد. مقبول نشد. پذیرفته آن او…

نداشت. سازگاري
تمام و پاك حیوانات بّره ها، قربانی، با او بود. مذهبی موسی اندازه ي به هم بلعام ٢٠٢
قربانی و می کرد، دعا خدا همان درگاه به او جست. را تقرب جنس همان دیگر، چیزهاي
وارد نادرستی راه از هرچند می کرد، تقدیم موسی که می کرد تقدیم خدایی همان به را
در چنانکه گرفت پیش در کالم با ناسازگار روشی بلعام می کنید؟ مالحظه بود. شده

شد. عدن باغ
نمی توان می کنید؟ مالحظه درنمی آمیزد. مدرنیته از برخاسته نظریه اي با کالم ٢٠٣
دقت با را مبحث پایان اکنون کرد. عنوان باب این در را مدرنیته از برخاسته نظریه اي
هم نمی شود نیست. درآمیختنی مدرنیته از برخاسته نظریه ي هیچ با کالم دهید. گوش
با نظریه . از یا کرد پیروي خدا کالم از باید یا خدا. سخن پیرو هم و بود نظریه یک پیرو

داشت؟ خواهید ایمان آنها از یکی کدام به توصیف این
شود انجام مسیح» عیسی نام «به باید تعمید مقدس، کتاب آموزه ي طبق چنانچه ٢٠٤
می گیرد، صورت القدس» روح و پسر «پدر، عناوین ذکر با امر این که بگوید کلیسا ولی
شوید.» زاده نو از باشد:«باید گفته عیسی چنانچه کرد؟ خواهید قبول و باور را کدام شما



شده٣٢ گفته کالم

اگر داشت؟ خواهید ایمان کدام به حال شو.» عضو بگوید:«بیا باب همین در کلیسا ولی
فقط می گوید:«شما کلیسا ولی بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات گفت:«این عیسی
باشد:«کارهایی گفته باز عیسی چنانچه داشت؟ خواهید ایمان که به باشید.» خوبی عضو
روزگار به می گوید:«معجزات کلیسا و داد.» خواهید انجام نیز شما می کنم انجام من که

داشت؟ خواهید ایمان که به می شود.» مربوط پیشین
فهرستی ارائه ي  با همین جا تمام ساعت یک می توانم چیست؟ منظورم می دانید ٢٠٥
برپا شد نظامی نظریه ، کارگیري به با که سازم نشان خاطر گوناگون، موارد و مسائل از

خداست. کالم کردن بی اثر صرفًا آن هدف که
آقا. بله، بایستید. خدا کالم [دیوار] پشت دارد جا مسیح، پیروان اي پس

امروزه درآمیزند. خدا سخن با را زندگی ناسالم و نادرست روش می کوشند آنها ٢٠٦
و می کشند سیگار که مردانی می شود. داده فضا دارند ناشایست پوشش که زنانی به
و می کنیم کارگیري به را می دهند انجام دیگري کار هر یا و هستند مشروب اهل
می شوند. کلیسا در کشیشی حتی و شماسی جایگاه صاحب مسائل، این وجود با آنها
می خوانیم. خود خواهران کلیسا در را آنها و داده راه کلیسا به پوشش طرز هر با زنان
مدرن نظریه پردازي با الهی امر کنید. پیدا راه آسمان به روش این با تا بکوشید مبادا

نمی شود. آمیخته
انتهاي به دقت با اکنون هست. اعتراف کننده گروه دو زعمی به امروزه بنابراین، ٢٠٧
مسیح عروس را خویشتن خود، ایمان اعتراف اساس بر گروه دو کنید. گوش مبحث
شد. خواهد پیدا گروه دو هم مقدس کتاب گفته ي به و است. درست می خوانند.
می گویند:«آمین.»- [جماعت است؟ درست نادان. باکره ي  و دانا باکره ي است. درست

دارد. وجود گروه دو پس تألیف.] گروه
و رفته آنها هستیم.» کلیسا است:«ما چنین می شود، شنیده کلیسا از که ادعایی ٢٠٨
باز زنان حال این با می آورند. کلیسا به را مردم می دهند، انجام بشارتی بزرگ کارهاي
خود گذشته ي روش طبق هم مردان می کنند. دنبال را خود گذشته ي زندگی شیوه ي

می کنند. زندگی
منتسب اعتقادنامه اي دهند. تغییر را خود آموزه ي روي هیچ  به نیستند حاضر آنها ٢٠٩
مرجع تنظیم و نگارش از پس را کاتشیسم ها این همه ي و دعاها از بعضی و رسوالن به
دیگر گروه هاي همه ي و کاتولیک ها مشایخی ها، باپتیست ها، متدیست ها، و ساختند
درستی بر مذهبی رجال زیرا می پذیرند را کاتشیسم آنها می کنند. قرائت را آنها تمام
باشد داشته حق بسا چه باشد، بوده فرهیخته اي انسان بسا چه گذاشته اند. صحه آن

نیست. صالحیتش در خصوص این در نظر اظهار ولی
نگاشته  سخن همان مقدس کتاب است. مقدس کتاب خدا نظر مّد مرجع زیرا ٢١٠
از (نصیبش) بکاهد آن از چیزي یا کند اضافه آن به چیزي هرکس «و خداست. شده ي

ندارید. را کار این اجازه ي پس شد.» خواهد گرفته حیات دفتر
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هستیم.» ما کلیسا می کند:«خوب، ادعا یکی هستند. اعتراف کننده گروه دو پس ٢١١
خوب. بسیار هستیم.» ما می گوید:«کلیسا هم دیگري

ظرفی دو هر کرده اید؟ توجه اما شده اند. دعوت دو هر نادان، و دانا [باکره هاي] ٢١٢
داشتند. دست در ظرفی دو هر است. درست داشتند.

آدمیزادي هیچ که می دانیم می دانیم. را این نمی شویم. شیطان حریف تنهایی به ٢١٣
و دست او با خویش ِخرد سالح با نکنید سعی هرگز نمی شود. شیطان حریف تنهایی به

نشد. نخواهید حریفش کنید. پیدا برتري دست خود هوش به تکیه با یا کنید نرم پنجه
کرد نازل کلیسا جهت حفاظت شده مکانی او رو این از می دانست، را این عیسی ٢١٤
روح القدس راستا همین در نشود. چیره کلیسا بر خویش حکمت به توسل با شیطان تا
ایمان به تنها کلیسا [اعضاي] نمی کند. زرنگی ادعاي کلیسا و فرستاد. آنها براي را

معترفند. خود
و خود اس.تی.دي کیو.ال، ال.ال، دکتراي مدرك هیچ روي به  کلیسا، واعظان ٢١٥
یک توسط دستگذاري هنگام در نمی کشند. شما رخ به را دست این از چیزهایی
داشتم عادت همیشه می دانید، نمی کنند. برگزار برق زرق و پر آیین هاي موسسه،

می خواندم: کوتاه سرودي
نباشند، مشهور یا و دانش آموخته آنها شاید

عیسی نام به و کرده دریافت را خود پنطیکاست همگی آنها لیک
یافته اند؛ تعمید

است، همان هنوز قدرتش که می کنند اعالم جا همه و
هستم. آنها از یکی که بگویم می توانم که خوشحالم بسی

همه چیزدان نمی کنند ادعا ندارند. را برق و زرق پر چیزهاي این آنها بلی. آقا. بله، ٢١٦
دارند. ایمان شگرف امري به که می کنند اذعان تنها هستند.

اندك از گفت:«بعد شد. حاضر خودش او بیانی به فرستاد، را روح القدس عیسی ٢١٧
تا بود، خواهم شما در زیرا دید خواهید مرا شما اما نمی بیند مرا دیگر جهان زمانی

بود.» خواهم شما در حتی بود خواهم شما با عالم انقضاي
روح القدس امور، به نسبت آگاهی با عیسی کنید. دقت اکنون اکنون، اکنون، ٢١٨
[جماعت شدید؟ مطلب اصل متوجه زیبا! چه فرستاد. کالم تصدیق جهت به را
[دیوار] پشت که کسانی به باشد می کنید؟ مالحظه تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
می شود.» حاضر کالم فضاي در او که کند «تصدیق گرفته اند پناه خدا کالم

می کنید؟ توجه
خواهند تمسخر باد به را ترتیب این آنها کنید. رها خود حال به را بیرون افراد ٢١٩

هستند.» دیوانه می گویند:«آنها گرفت.
خانه ي اهل چون افرادي براي تا اوست خود که فرستاد را روح القدس عیسی اما ٢٢٠
سخن همچنان که دهد نشان تا کند، تأیید را کالم گرفته اند، مأوا کالم پشت که ابراهیم

خوب! بسیار هستید! درست جایگاه همان در شما پیداست چنانکه پس اوست. خود
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کرد… خواهند پُر آنها است. کالم از شده ساطع روشنایی بر تأییدي حکم در آتش ٢٢١
آماده را خود چراغ او داشت. روغن خود چراغدان در دانا باکره ي خردمند، باکره ي
[نمادي] روغن است. کالم خود خدا پس… معناست؟ چه به کار این برافروخت. کرده،
خدا سخن است. روغن آن روي بر انجیل روشنایی همان آتش و است. روح القدس از
ظروف در روغن است. خوب است. چراغدان همان این می کنید؟ دقت است. چنین
آنچه واقع به مقدس امر آن که است این نشان دهنده ي می سوزاند، را آن آتش و است.
عنوان کالم در آنچه از بازتابی می کنید؟ مالحظه می تاباند. باز را شده عنوان کالم در

بر می آمد. دانا باکره ي دست از کار آن انجام پس است. شده
روغنی دیگر بود مانده بیرون که نادان باکره ي همان منظور دیگر، باکره ي اما ٢٢٢
را چیزي انعکاس توان خویش، فرقه اي مجموعه ي و کلیسا از فراتر آنها و نداشت،

می کنید؟ مالحظه ندارند.
همان سخن و کالم که می گویید راستی به آیا کالم، بگویید:«درباره ي بسا چه ٢٢٣

آقا. است، چنین بله است؟» روح
آن به کالم راه از راستین عروس است. درست است.» روح گفت:«کالمم، خدا ٢٢٤
باید است مسیح از جزئی او اگر باشید داشته یاد به حال می رسد. انسجام و وحدت
راه از مسیح در شدن درون همان شدن مسیح سخن شرط باشد. مسیح سخن خود
مسیح و می پذیرید را مسیح هستید، مسیح در راستی به که هنگامی و است. تعمید

است. کالم خود
آمین.

آمین. آمین،
دارید؟ ایمان کالم به آیا

«آمین.» تألیف.] می خوانند-گروه سرودي پاسخ در جماعت و برانهام [برادر ٢٢٥

«آمین.» دارید؟ دوست را او
آمین.» آمین. «آمین. می کنید؟ خدمت را او

«آمین.» است. درست است. جهان نور او
«آمین.» است. ما قلب شادي او

آمین.» آمین. «آمین. است. ما زندگی قدرت او
به که است وحدتی و یکپارچگی از سخن شود، منسجم و یکپارچه باید عروس ٢٢٦
آواز همان این و می شنوند.» مرا آواز من «گوسفندان می آید. دست به کالم برکت
آن برکت به خوب. بسیار است. رسیده ما دست به شده چاپ سخن قالب در که اوست
نه و می کند آماده را خود عروس آمد، دست به کالم راه از که یکپارچگی و شدن یکی

اعتقادنامه ها. تکرار با
شد، انتخاب پادشاه درگاه به شدن حاضر براي استر که هنگامی استر؛ همانند ٢٢٧
آراست. صلح جو و دلنشین روحی با را خود بلکه نیاراست چیزها اقسام و انواع با را خود
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در روح ثمرات تمام و می کند، آراسته آن با را خود عروس که است چیزي همان این
می آید. بار به آن پس

می کند، فراهم کالم که مشارکتی فضاي در آنها دارد؟ اختیار در چیزي چه عروس ٢٢٨
در گرفتن قرار هم با مشارکت، است. درست کالم. مشارکت «آمین.» می آیند. هم گرد
فکر، یک روح، یک مکان، یک رأي، یک امشب: مسیح، عیسی در آسمانی مکان هاي
کتاب  از برآمده سخن هر بر می کنید؟ مالحظه «آمین.» هدف. یک خدا، یک امید، یک

می گوییم. «آمین» مقدس
است.» همان ابد تا و دیروز مسیح «عیسی

«آمین.»
گیرید.» تعمید مسیح عیسی نام در و کنید «توبه

پایان تا برمی آید چنانکه است. آمین» آمین، «آمین، چیز همه می بینید، «آمین.» ٢٢٩
می رود. پیش مشارکتی فضاي همان در خط

هستند؟ کدام روح ثمرات است؟ گرفته تعلق [عروس] به چیزي چه روح.» «ثمرات ٢٣٠
آمین، و «آمین می شود. زنده دل می آید، زودي به او که می داند اینکه از عروس

بله. آمین.»
کشتی آید، پیش هرچه چه؟ می دانید دل آسودگی. دل آسودگی. چرا؟ دل  آسودگی. ٢٣١
بزند، برق و رعد شود، برپا طوفان ها شود، رانده سو آن و سو این خروشان آب هاي با
بمب هاي بسا چه شد. نخواهد وارد خللی دهد، روي هرچه سخنی به کند غرش تندر
ضدهوایی پناهگاه هاي یا سنگی پناهگاه هاي صخره ها، در بسا چه ببارد. آسمان از اتمی
خواهد باز عروس عروس، ولی بسازید بمب است، تصّورپذیر زمینه این در هرچه یا

آمین.» آمین، گفت:«آمین.
حفاظتی فضاي در حفاظتی؟ فضاي چه در چه؟ در است. محافظت شده زیرا چرا؟ ٢٣٢
جمع در و ما میان او که شاهدیم و شد ساکن ما میان در و گرفت تن (چه؟) کالم کالم،
«آمین.» باك؟ چه را ما پس است. حاضر اینک هم او می کنید؟ دقت کرد. حرکت ما

یابد. ادامه نبرد بگذارید پس
انداخته، لنگر آسمانی استراحت گاه آن در جانم

نکنم؛ دریانوردي خروشان آب هاي در دیگر تا
برآورند، سر سرکش تندبادهاي و سهمگین طوفان هاي شاید

گرفته ام. مأوا عیسی در من اما
جایی پس هستید؟ او در که می شوید مدعی باز عیسی کالم انکار وجود با چگونه ٢٣٣
حقیقت می دانید. را این می گوید. «آمین» خویش سخن به همواره عیسی می لنگد. کار

خوب. خیلی است.
است. شادي روح ثمرات از یکی است. مشارکت همان ما گردهمایی از هدف ٢٣٤
آسودگی؛ و صلح خداست. سخن پذیرفتن و کردن باور همچنین و دل آسودگی.
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همچنین و شکیبایی و صبر بردباري؛ و تحمل پذیرش، و ایمان خّرمی، و شادي
احسان. و نیکویی

جنگ ابزار را ایمان می توانید چگونه نبرد این در باوري؟ و ایمان نوع چه ایمان، ٢٣٥
کار به چیزهایی چنین یا استدالل نظریه، در را خود ایمان دارید قصد آیا سازید؟
مگر نیست؟ موجه دلیل خود کلیسا این جلسات در بسیاري افراد شرکت «آیا برید؟
کتاب واژه واژه ي کلیسایی اگر نیست. این طور آقا، نه، نیست؟» بزرگی کلیساي این
نشانه هر به نگوید، «آمین» مقدس کتاب از برآمده سخن هر به و نکند اعالم را مقدس
نمود کلیسا آن در آنها و باشد نداشته اعتقاد کتاب مقدس در عنوان شده شگفتی و
کرد. خواهم ترك را آنجا کلیسا، آن بزرگی یا کوچکی گرفتن نظر در بدون من نیابند،

می کنید؟ مالحظه
شیطان اگر پس است. کالم به ایمان و صلح شادي، مهربانی، ایمان، از سخن ٢٣٦
بزرگی ادعاي هیچ ما آمین. انداخته ایم. لنگر ما نیست. باکی هیچ را ما برکشد، شمشیر
بیش رعیتی و بی ادعا افرادي ما نیستیم. فرهیخته  اشخاصی دنیا نگاه از نمی کنیم.

نمی کنیم. دلخوش دنیا دارایی به نیستیم.
پس است دیروقت اکنون هم پرداخته ام… انجیل اعالم به من، دوست اي امشب، ٢٣٧
یا سال سی حدود از می دهم. خاتمه خود صحبت به همین جا امشب مالحظه، این با
جایی ،٣١ و ١٩٣٠ سال هاي بین کرده ام. شروع را کردن موعظه پیش سال یک و سی
را آن هیچ گاه و کردم اعالم را پیغام همان کردم. آغاز را انجیل موعظه ي اطراف همین

می کنم. پایداري آن در تنها است. محض حقیقت زیرا ندادم تغییر
شدم. پدربزرگ دیگر و دارم سال سه و پنجاه هستم، میانسال مردي امشب اکنون ٢٣٨
و کرده ام. مالقات جنگ ها و آزمایش ها در را او زیرا دارم دوست پیش از بیش را خدا
در نوح آنچه آنگاه هستند، قوي بسیار وسوسه ها که رسیده ام جایی به می بینم وقتی

بود.» خواهد می گویم:«چنین را گفت کشتی
چه…. خدا، خداست! رحمت بنگر. حاال،

آفتاب شد.» خواهد «چنین کنید. پایداري همان جا پس بود.» خواهد «چنین ٢٣٩
بود.» خواهد «چنین می رود. پیش همچنان
می دانید؟» را این کجا از برانهام «برادر

خداست.» گفته ي بشود. این طور باید شد. خواهد چنین پس خداست. «گفته ي ٢٤٠
انداخته  لنگر دل آسودگی دیار بندر آن در آسمانی، استراحت گاه آن در جانم بنابراین،

بتازیم. پیش چنین بیایید آید، پیش هرچه گرفته ام. مأوا عیسی در است.
کنیم. خم او از سپاس براي خود سرهاي بیایید اکنون

چه باشد؟ نیانداخته  لنگر چنین این و نشناخته را او که هست کسی اینجا امشب آیا ٢٤١
بگویید:«برادر بخواهید و باشید نکرده اختیار موضعی چنین خدا کالم براي هیچ گاه بسا
باش.» داشته یاد به مرا دعا بگویم:«در و کرده بلند را خود دست می خواهم برانهام،
خدا به آمد، خواهد پیش آنچه از صرف نظر ولی نکرده ام اتخاذ موضعی چنین هرگز
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سخن دیگران رفتار و گفتار به بی پروا و پذیرفت خواهم را او سخن کرد. خواهم اعتماد
جریان در نبرد باورم به کنید. دعا برایم می خواهم برانهام برادر کرد. خواهم باور را خدا
موضع گیري هیچ گاه کنون تا گرفته ام… را خود موضع  خصوص این در من ولی است

شوم.» همسو کالمش با و خدا با می خواهم بودم. نکرده
خود دست ایستاده اند؟ خداوند کالم پشت موضع گیري ضمن پیش تر نفر چند ٢٤٢
صد دهد. برکت شما به خدا سپاسگزارم.» بسیار انجامش بگویید:«از کرده بلند را
باشکوه، چه برده اند. باال را خود دستان هم کوچک بچه هاي خدا، بر جالل صد. در

پُرجالل! چه
در عیسی، مسیح در آسمانی جاي هاي از سخن کرد! لمسش می شود زیبا چه ٢٤٣
قرار کالم حفاظتی حریم در حضور، برکت به اینک هم خداست. کالم حفاظتی فضاي
که کارهایی همان و می کند اثبات و می دهد گواهی ما به باز [خدا] روح گرفته ایم
انجیل همان از سخن می دهیم]: انجام [باز را می دادند انجام نخستین روزگار در آنها
امور همان واقع به و کالم همان خدا، همان شگفتی ها، همان نشانه ها، همان است،

می دهد. رخ
نبّوت نبّوت، عطاي از برخوردار افراد روح، آمدن فرود با و می خیزند پا به مردم ٢٤٤
سخن زبان ها به که باشد می آید فرود عزیزان بر روح و می شود بلند یکی می کنند.
زبان ها به آنچه دیگري فرد و می شوند خاموش زبان ها به گفتن سخن از پس بگویند.

زیباست! چه می پیوندد. وقوع به شده بیان آنچه و برمی گرداند را شده گفته
همان می بینیم. را است بخشیده ما به روح القدس که شگرفی نیروهاي نمود ٢٤٥
می دهد سوق گناه آلود زندگی روش با گسست به را ما زندگیمان، تبدیل با روح القدس

گوییم! سپاس را خداوند چگونه می آفریند. نو از مسیح عیسی در را ما و
در همین جا که فرزندانت از گروهی با گردهمایی این امشب آسمانی، پدر اي ٢٤٦
مایه ي کلیسا این پیشرفت مالحظه ي نشست! دل به چه می کنند زندگی کالرکزویل
نمی شود پیدا جماعت میان بی ایمان فرد هیچ اینکه از و شبان دیدن از است، خرسندي
بابت می توانم چگونه پدر، اي شدم. خشنود گرفته اند، مأمن اعظم پناهگاه آن در همه و

آورم! جا به را تو شکرگزاري امور این
خود پناهگاه از روزي بزکوهی آن رسید. ذهنم به کوچک بزکوهی آن داستان ٢٤٧
توان همه ي با هم بزکوهی می کردند. دنبالش سگ ها از دسته اي و بود آمده بیرون
بابت این از و پرید آن روي از شد، نزدیک پناهگاه حصار به که همین  و می دوید. خود
نگاه سگ ها آن به برگشته زنان نفس نفس آنگاه نمی گنجید. خود پوست در شادي از
بروند، باال حصار روي از نمی توانستند سگ ها است. امنیت در می دانست که چرا کرد
آنها الکتریکی شوك می کردند لمس را حصار آنها اگر نداشتند. را کار این انجام توانایی

می کرد. پرتاب عقب به را
آن گرفته ایم، مأوا خدا کالم حصار پس در هرگاه ماست. حکایت این خداوندا، ٢٤٨
نمی تواند ما] [تعقیب کننده ي می راند. عقب به را ما دشمن روح القدس، الکتریکی نیروي
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گونه اي به را ما اینکه از پروردگارا پدر، اي نیست. توانش در بپرد، الهی حصار آن روي از
از پروردگارا، سپاسگزاریم. بگیریم، مأوا مسیح عیسی در پرشی چنین با که آفریدي

شادمانیم. بسیار امن همیشه فضاي آن در بودن
دهی. برکت را عزیزان و شبانش کوچک، کلیساي این که است این ما دعاي اکنون ٢٤٩

دهی. برکت را خادمان همه ي اینکه تمّنا فرما. مبارك را اینجا در حاضران امشب
دیروز پیداست، چنانکه و می کنیم. دعا نویل برادر خود بزرگوار و گرانقدر برادر براي ٢٥٠
شیطان کند. خارج صحنه از را او خودرو، آن با برخورد واسطه ي به کوشید شیطان
سعی [شیطان] او روزي خدایا، داشتی. حضور صحنه در تو اما کند وارد گزندي کوشید
سعی بودي. حاضر صحنه در تو اما درآورد پاي از مرا تنفگ آن شلیک طریق از کرد
حضور صحنه در تو اما بکشد را کراس ویالرد برادر تیر یک با تصادف واسطه ي به کرد

گفت: شاعر که همان طور است. نیکبختی مایه ي تو شناخت داشتی.
است، شیرین چه عیسی به اعتماد

کالمش، راه از او به ایمان
وعده اش، در یافتن آرامی

است.» خداوند قول «این اینکه دانستن و
ببخش. را ما گناهان فرما. مبارك را ما جان هاي می گوییم! سپاس بسیار را تو ٢٥١
ما فانی جسم این که می دانیم ده. شفا را هستند ما میان در که بیماري هایی خداوندا،
انجیل به تا کنی حفظ سالمتی در را ما تا می کنیم دعا بیماري، از متأثر و است ضعیف

فرما. عنایت ما به خّرم سال هایی بپاید، دیري عیسی آمدن تا اگر کنیم. موعظه
در امن، کشتی آن در همه شویم، آماده ربودگی براي همه ما تا فرما عنایت فیض ٢٥٢
کشتی، باالیی طبقه ي به روح یک در تعمید برکت به که باشد بگیریم. جا مسیح عیسی
را می درخشد درون در که انجیل روشنایی و کرده پیدا راه فرین و برین جاي آن در
را آنها کن. عطا را این خداوندا بگوییم. «آمین» خدایی سخن هر به چنین و دیده
به باشند، تاجت روي بر جواهري چون می طلبم خداوندا باش. نگهدارشان و ده برکت

آمین. عیسی، نام
می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

می نهیم. ارج را آن اما است بّرنده کالم اوقات گاهی می دانیم که همان طور اکنون، ٢٥٣
همه است.» دولبه شمشیر یک از «بّرنده تر خدا»، که:«کالم است آمده ٤ عبرانیان در
به همچنین «و می بّرد. برگشت و رفت ضرب یک با و بوده دولبه می  بّرد، را چیز
نّیت و افکار ممّیز و شده استخوان مغز وارد حتی که است بّرنده و زنده مقتدر، قدري
حال و می کنید؟ مالحظه خدا! کالم خداست! سخن چیست؟ آن راستی است.» قلب 
[جماعت است؟ نشسته دلتان به خدا سخن آیا بّران… و تند پیغام این ارائه ي از پس
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الهی حفاظتی فضاي در امشب اینکه از نبرد! آقا. بله، تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
می کند. رشد امید و نیرو و ایمان در کلیسا چنین [«آمین.»] هستید؟ خوشحال هستید،

زیباست! چه
می ایستم؛ مستحکم صخره  ي آن مسیح، روي

است. روان شن دیگر زمین هاي تمام
بیایید کرد؟ خواهید چنین بپرستیم، را خدا تنها دقیقه سه تا دو براي اکنون بیایید ٢٥٤

بریم. باال را خود دستان و بسته را خود چشمان فقط
من می کنید؟ شروع را آن بگیرید. را دارم دوستش آکورد لطفًا عزیز، خواهر ٢٥٥

می کنم. شروع
می دارم، دوستش

پرستش! کنید. فراموش را خود اکنون
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

بگویید: دهید. دست و کرده نگاه یکدیگر به بیایید حاال ٢٥٦

می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

برآمد همان جا او کرد؟ چه او بود. او قادش- برنیا حکم در بود؟ چه حکم در جلجتا ٢٥٧
به پس می کنم.» اثبات شما به را این می شود. زنده هم مرگ از پس گفت:«آدمی و
ما گناهان خاطر به جلجتا! بله، گرفت. خود بر را ما حکم همان جا برآمده قادش -برنیا
او و فروغلتید تپه از سنگ آن بازآمد. سوم روز در گذشت. مرگ رودخانه ي از و ُمرد

آمد. بیرون زنده
است.» روح یک گفتند:«او عده اي

داشته استخوان و گوشت من چون می تواند روح یک مگر کنید. لمس گفت:«مرا ٢٥٨
دارید؟» خوردنی گفت:«آیا باز باشد؟»

ماهی.» چند و هست عسلی نان مقداري گفتند:«اینجا ٢٥٩

باز خوردند. و برداشتند را غذا پس کنیم.» تناول آنها از فرمود:«می توانیم ٢٦٠
اورشلیم به گفت:«پس سپس بخورد.» غذا من چون نمی تواند روح گفت:«می بینید،
باز  می فرستم شما به را رستاخیزتان نوبرهاي… کنید. اعالم را انجیل همان جا از رفته
به باورمند افراد شما از برکشیده، کالم به نسبت بی ایمانی فضاي از را شما من زیرا
جایگاهی در شما و بود. خواهید ایماندار واقع به چنین و ساخت خواهم خدا سخن
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به یکم پاس در دسته اي ترتیب بدین و گرفت. خواهید قرار بی ایمانی و گناه هر از برتر
دوم…» پاس در چنین و می روند خواب

گاه دارید؟ یاد به را آن آیا هفتم، پاس در آنها… که است آن یادآوري شایان ٢٦١
به را خورشید طلوع تا غروب از مسیح زمان [در اوست. بازگشت هنگام همان هفتم
پیغام چیست؟ هفتم پاس از منظور تالیف.] می کردند-گروه تقسیم بخش هفت یا چهار
در ششم؛ پنجم، چهارم، سوم، دوم، ساعت خوابیدند، آنها یکم، پاس هفتم. فرشته ي
هفتم، پاس در اما الئودکیه. ساعت و عصر تا دیگر اعصار تمام و طیاطیرا اعصار، تمام
چه و بشتابید.» پیشوازش به می آید، داماد می گفت:«اینک که شد طنین انداز آوازي

کردند… آماده را خویش چراغ هاي شده بیدار خواب از آنها شد؟
می دارم دوستش می دارم، دوستش

زیرا…
می کند- صحبت نوار ضبط درباره ي شخصی با برانهام [برادر رسیده اید؟ انتها به آیا ٢٦٢

تألیف.] گروه
ابتدا… که اوست …

«و…» تألیف.] دارم.»-گروه نوار هنوز اندازه آن می گوید:«به برانهام برادر به [کسی ٢٦٣
تمام دارید؟ اختیار در نوار اندازه آن دارید؟ قدر این باز کنید؟ ضبط را آن می توانید

دارید؟ را امکانش است؟ رسیده انتها به کمابیش نوار کرده اید؟
جلجتا. در درختی بر

می اندیشیدم، خود با کنم، قطع را آهنگ  نمی خواستم روت، خواهر به! به ٢٦٤
آنها می خواستم می دانید کند. پیدا ادامه زیبا چنین سرودها این اجراي می خواستم
آن شما شوند. ضبط می خواندیم، را سرودها که همان طور می خواستم شوند. ضبط
کهن سرودهاي می دانید، تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت ندارید؟ دوست را

می نشینند. من دل به بسیار پنطیکاستی
گفتن] [با آنها بیزارم، آموزش دیده بسیار افراد صداي شنیدن گفته ام:«از همیشه ٢٦٥
آنها… و می شود.» کبود صورتشان که می دارند نگه را خود نفس حدي تا «ها-ا-ا-ا-ا-ا»

می کنید؟ مالحظه می کنند. صدا و سر تنها نمی خوانند. آواز واقع به افراد قبیل این
چون، دارم، دوست را برخیزد آدمی دل از که دلنشین کهن سرودهاي آن می دانید ٢٦٦
این تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت چطور؟ شما آمین.» آمین، «آمین، چون

دارم. دوست را
پسر، به ایمان پدر، به ایمان

هستند؛ یک سه این روح القدس، به ایمان
می شوند، بیدار گناهکاران و می لرزند شیاطین
درمی آورد. لرزه به را چیز همه یهوه به ایمان
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انفجاري عبارت می افکند. فرو و هم می شکند در شیطانی حکومت چنین آمین. ٢٦٧
می شود پرتاب سو آن به الهی اتمی سخن این کنید. بلند را است.» خداوند قول «این
به پیش مسیحی، سربازان اي پیش «به پس آمین. برمی اندازد. را شیطانی حکومت و

است. درست است. درست نبرد.» سوي
سرود برافراشته، دستانی و بسته چشمانی رسا، صدایی با همین جا باز بیایید ٢٦٨

بفرمایید. بفرمایید. عزیز، خواهر کنیم. بلند را دارم دوستش
می دارم دوستش می دارم، دوستش
داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا

پرداخته را نجاتم بهاي و
جلجتا. در درختی بر

آنگونه ما با می سپاریم. تو دستان به را خود-خویشتن اکنون آسمانی ، پدر اي ٢٦٩
در چه خود، محل در چه که داریم اطمینان پروردگارا، کن. عمل کرده اي، اراده که
مردم به را روشنایی تا گرفت خواهی کار به را ما می شویم هدایت آن در که فضاهایی
براي که هنگامی تا و باشد ما بر تو محافظت گر نگاه اکنون خدایا، و کنیم. ارمغان
عیسی نام در باش. ما نگهدار کنیم، تازه دیدار هم با باز گرانبها بافه هاي پیشکش

آمین می طلبیم.
به را منبر شدم. مستفیض برادرانه مشارکت این در شما حضور از امشب اکنون، ٢٧٠

می سپارم. جونی برادر شما، عزیز شبان
 بفرمایید. جونی، برادر
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