
فرامی خواند و است آمده عیسی حال

کنم. قرائت ١٨ آیه ي ابتداي از ١١ باب یوحنا انجیل از می خواهم 
پرتاب. تیر پانزده به قریب بود، اورشلیم نزدیک عنیا بیت و

ایشان برادرشان، جهت به تا بودند آمده مریم و مرتا نزد یهود از بسیاري
دهند. تسلی را

در مریم لیکن کرد. استقبال را او می آید، عیسی که شنید مرتا چون و
ماند. نشسته خانه

نمی مرد. من برادر می بودي اینجا در اگر آقا اي گفت، عیسی به مرتا پس
تو به را آن خدا … کنی طلب خدا از هرچه که می دانم نیز االن ولیکن

داد. خواهد
برخاست. خواهد تو برادر گفت بدو عیسی

برخاست. خواهد بازپسین روز قیامت در که می دانم گفت، وي به مرتا
آورد، ایمان من به هرکه هستم. حیات و… قیامت من گفت، بدو عیسی

گردد. زنده باشد، مرده اگر
باور را این آیا مرد. نخواهد ابد به تا آورد ایمان من به و بُوَد زنده هرکه و

می کنی؟
جهان در که خدا پسر مسیح تویی که دارم ایمان من آقا، اي بلی گفت او

کنید!) دقت این به (و است. آینده
گفت، خوانده، پنهانی در را مریم خود خواهر و رفت گفت، را این چون و

می خواند. را تو و است آمده استاد
امشب، هستیم، منتظرت اکنون که حالی در آسمانی پدر اي کنیم. دعا بیایید ٢
به را همه نظر، مورد متن و خادمت کالمت، فرما. تأیید ما قلب هاي براي را کالم این

آمین. مسیح. عیسی نام در می سپاریم، تو دستان
بنشینید. بفرمایید

دست و دعا از فراتر خداست. قوم به کمک براي تالش اینجا در حضورم از هدف ٣
جمع در مسیح عیسی حضور بازشناختن به را مردم که آنم بر بیماران روي بر گذاشتن
دارد: عنوانی چنین امشب نظر مورد بحث دهم. سوق ما میان در خدا پسر حضور ما،

فرامی خواند. و است آمده عیسی حال
بود. غم انگیزي بسیار هنگامه ي واقع به کرد، خواهیم روایت آن از که روزگاري ٤
دوستان از یکی که می بینیم باشید، خوانده را خداوندمان زندگی داستان چنانچه
در یوسف، درگذشت از پس خداوندمان… بود. ایلعازر نام] [به جوان مردي نزدیک



شده٢ گفته کالم

بودند. یکدیگر نزدیک دوستان آنها رفت. ایلعازر و مریم مرتا، پیش اقامت براي برهه اي
درست جامگانی او براي آنها بود. آنها راستین  دوست بود، آنها شبان همچون آنها…
باور را او چون و بی درز. و یکپارچه جامه اي می گویند، ردا آن به گمانم به بودند، کرده
خود چشمان به و داشتند ایمان زیرا بودند. کرده تهیه چیزهایی برایش بودند کرده
زمان آن در بودند. کرده ترك را دیگر چیز هر و کلیسا او پیروي بهر از آنها بودند. دیده
پی در را مرگ مجازات می توانست حتی و بود مخاطره آمیزي بسیار کار کلیسا ترك

باشد. داشته
در رفته، کناري و گوشه هر به که شخصی همان بیانی به عیسی مردم، زعم به ٥
کارهاي و گفته سخن بدي به کاهنان شان مورد در ایجاد کرده، شقاق آنها کلیساهاي
معتقد چنین آنها بود، کرده وارد آنها به جدي آسیبی می کرد، دست این از دیگري
مردمان، آن دید از و برداشت. در را کنیسه ها از اخراج او، به کردن اقرار حتی و بودند.
از یکی در شخصی اگر نداشتید. رستگاري براي اقبالی هیچ دیگر کلیسا از اخراج با
بود، آن از خارج و نداشت عضویت چیزي چنین یا صدوقیان فریسیان، همچون فرقه ها
صاحب و بوده برخوردار حق این از آنها اگر خوب بود. محاالت از شدن رستگار تصور
این بیندازند. بیرون به لگد با را شما می توانستند می کردند اراده اگر بودند، کلید ها
خدا کالم خود سّنت با گفت:«شما عیسی که نیست شگفتی جاي پس بود. آنها ادعاي

می کنید؟ توجه آیا ساخته اید.» بی اثر را
صورت به می دانیم خود چنانچه است شده تکرار دوباره چیز همان اینک حال و ٦
نبّوت تکرارش ولی است تأسف مایه ي امر این گفتن هرچند می شود. تکرار چرخه اي

است. شده چنین باز و شده
بود. نشده واقع التفات مورد عیسی که می بینیم

از باید می کنند. داوري را نمی شود همسو آنها با که کسی مردم اوقات بیشتر ٧
ولی نباشیم همسو یکدیگر با خود دیدگاه هاي در بسا چه بپرهیزیم. رویکردي چنین
باز نیستیم، رأي هم کسی با چنانچه باشیم. داشته دوستانه رفتاري است شایسته باز
کتاب به مراجعه ضمن چنانچه دهیم، ادامه برایش دعا به داشته دوست را او باید
دعا او براي محبت در همچنان نتوانم ولی باشم داشته دید اختالف کسی با مقدس…
به همواره گفت. نخواهم او به چیزي امر شفاف  سازي جهت شرایطی چنین در کنم،
و دارم دوست را او زیرا باشد دوستانه او با مخالفتم ابراز که می کنم برخورد گونه اي
باشد داشته را رویکرد همین من به نسبت باید هم او شود. هالك که نیستم مایل یقینًا
دهیم. قرار خود افکار مبناي را کالم گفته هاي باید پس شویم. هالك نمی خواهیم زیرا
می گوید، کالم آنچه بلکه ما نگرش هاي و اعتقادنامه  ها نه باشد. حق همان کالم بگذارید

کالم. گفته  ي بلکه شخصی برداشت هاي و تفسیرها نه
صبحگاه یک گمانم به شد، تلقی مقدسات به توهین که دادم انجام کاري شب آن ٨
گفتم:«مردم کردم. محاکمه و دادگاهی را عیسی بود. خادمان صبحانه ي ضیافت هنگام
باشد بهتر شاید می دهند.» انجام دوباره امروزه را دادند انجام روزگار آن در آنچه
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امروز گفتم خوب، کنم. بازگو را مطلب این لحظه اي براي باشیم، داشته فرصت چنانچه
که… درمی یابیم

می کند. زیست ایمان به عادل که کرد اعالم لوتر شخص لوتر، اصالحات زمان در ٩
بسیاري می کنیم مشاهده ما چنانکه ولی می کند.» دریافت را الهی امر آن باورمند «هر

نبودند. برخوردار الهی امر آن از باورمندي و ایمان ادعاي وجود با مردم از
کامل تقدیس تقدیس، را آن که دوم برکت از مردم چنانچه وسلی، جان عصر در ١٠
هرکس «[گویی] می دادند. سر بانگ و شده شادمان می شدند برخوردار می خواندند،
الهی امر آن از که دریافتند اما بود.» شده برخوردار الهی امر آن از می داد، سر بانگ

بودند. بی بهره الهی امر آن از می دادند، سر بانگ اینکه با مردم از بسیاري بی بهره اند.
سخنی به است، فرارسیده عطایا اعاده ي زمان گفتند:«اکنون پنطیکاست عصر در ١١
است.» کرده دریافت را مبارك امر آن سخن گوید، زبان ها به هرکس روح. تعمید همان

نبودند. برخوردار الهی امر آن از ولی گفتند سخن زبان ها به مردم از بسیاري پیداست
این ولی است.» روح میوه ي و ثمره همان فرخنده امر آن خوب، می گویند:«بسیار ١٢
است، مسیحی دانش پیروان برداشت همان این نیست. روح ثمره ي نیست، هم چنین
محبت کس هر از بیش آنها خوب است. روح القدس ثمره ي محبت سختی… به که جایی
در می دانند، نبی یک فقط را او می کنند، انکار را مسیح عیسی الوهیت باز ولی دارند

نیست. راهگشا هم رویکرد این پس می کنید؟ مالحظه دیگران. چون انسانی واقع
احضار دادگاه به را عیسی ببریم. سؤال زیر را چیزي دقیقه یک براي دهید اجازه ١٣
می خواهم اما ببخشد منبر، پاي سخن این آوردن زبان بر خاطر به مرا خدا باشد و کنیم.
کنم. روشن را شما ذهن تا باشم داشته او به نسبت مخالف موضعی دقیقه یک براي

می کنید؟ مالحظه
روز به (این من…» شماست. با سخنم روي و دارید حضور من مقابل امشب «حال ١٤
دعوا اقامه ي «براي بود.) زمین روي بر ناصري عیسی که زمانی بازمی گردد، دیگري
که می دانیم ما همه ي حال آمدم. شما حضور ناصري عیسی یعنی شخص آن علیه
روح آن محبت؛ بلی است. [محبت] خدا که می گوید مقدس کتاب است. محبت خدا
بیان با دارم قصد حال است. مواردي چنین و محبت بردبار، صبور، مهربان، حلیم، الهی
مد را است مسیحی یک ما زعم به آنکه می خواهیم بپرسم. شما از چیزي سخنان این

بگیریم. نظر
از باید بود. کاهن پدربزرگش پدِر پدِر بگیرید. نظر در را خود با تجربه ي «کاهن ١٥
در او زندگی سبک که پیداست برسد. کهانت مقام به تا باشد آمده دنیا به الوي خاندان
مطالعه ي براي می کرد، خودگذشتگی از می کرد؟ چه او است. نبوده شما مانند جوانی
می کرد تفحص آن در یکسره شبانه روز می ماند. باالخانه اي در خدا کالم همان کالم،
بر از را آن باید می شد. آشنا طومار آن واژه واژه  با و شده آگاه آن جز هر از باید زیرا

می کرد. پیدا آگاهی آن با مرتبط مورد هر از و می خواند.
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شوهر و زن عنوان به را آنها کسی چه شما، مادر و پدر ازدواج هنگام عالوه، به «و ١٦
مالی نیاز شما پدر که آنگاه مقدس. مرد آن شما، سفید ریش کاهن کرد؟ هم پیمان
چه بودند، آمده آن گیري پس باز براي طلبکاران و بود بدهکار مزرعه اش بابت داشت،
شما. ارجمند سفید ریش کاهن کرد؟ پشتیبانی او از کسی چه آمد؟ شما پدر نزد کسی
ریش کاهن همان بود؟ کنارش کسی چه می آورد، دنیا به را شما مادرتان که هنگامی
کاهن می آید؟ شما عیادت به کسی چه می شوید، نیازمند و بیمار هرگاه محترم. سفید
روز در و تقدیم خدا به را شما و داد برکت شما به کسی چه شما. محترم سفید ریش
آستانه ي در شما مادر و پدر وقتی شما. محترم سفید ریش کاهن کرد؟ ختنه هشتم
ریش کاهن داشت؟ نگه هم کنار و داده آشتی هم با را آنها کسی چه بودند، جدایی
فصل و حل مشغول کسی چه می آید، پیش محله در مشکلی هرگاه شما. محترم سفید

یقینًا. شما. محترم سفید ریش کاهن می شود؟ آن
خدا که کرده اعالم مقدس کتاب که می داند محترم سفید ریش کاهن این «خوب ١٧
پرورش گوسفند و هستید بازرگان عزیزان شما از بسیاري می خواهد. بّره اي قربانی براي
خود بّره هاي چنین ساختند، طویله اي  آنجا آنها می خواهد. گوسفندي خدا اما نمی دهید
و بخرند را آن آنجا به رفتن هنگام بتوانند بازرگانان تا می گذارند فروش عرضه ي به را

کنند. تقدیم خود جان هاي براي را خدا مطلوب قربانی
از اصًال می دهد؟ نشان خود از کارنامه اي چه نام، عیسی جوان شخص این «ولی ١٨
چنین تاکنون آیا است. آمده دنیا به باکره اي از می گویند چنانکه است؟ شده پیدا کجا
از پیش مادرش که داریم اطالع باز است؟ خورده شما گوش به بی مفهومی داستان
اصل در پس شد. آبستن یوسف با ازدواجش از پیش یا شد آبستن یوسف، با تولدش

نیست. خوشنامی فرد
محفلی چه عضو است، وارسته و پاك مردي اگر دارد؟ را کجا عضویت «کارت ١٩
و آمد خدا، کالم درك براي بررسی و مطالعه تحقیق، تفحص، از پس شما کاهن است؟

نه. قطعًا بخوانید؟ «خدا» را آن می شود آیا تعلیم داد. را بود دریافته آنچه
جایی بود… ساخته آماده آنجا در را مکان آن کاهن آنکه از پس دیگر روزي «حال ٢٠
رأفت آیا کرد؟ چه جوان مرد آن می شود، فراهم شما براي قربانی خرید آنجا در که
هم به چرم و کتان از رشته هایی کرد، شتم و ضرب او داد؟ نشان خود از مهربانی و
آنجا از را مردم همه ي و ساخت واژگون را میزها جمعیت، به خشم آلود نگاهی با و بافت
می گنجد؟ روح ثمرات توصیف در مردم به خشم آلود نگاه شما زعم به آیا و کرد. بیرون
بازرگانان کرد! محروم یهوه پرستش امکان از را انسان کار این با او بفرمایید، دقت
به مراجعه با بلکه نمی دادند پرورش گوسفند خود آنها بپرستند، را یهوه می خواستند
ریخت هم به را چیز همه [عیسی] همان شخص، آن ولی بودند. خریده گوسفند آنجا

راند.» بیرون را مردم و ساخت واژگون و
مالحظه آیا هست؟ کسی چه در روح القدس ثمره ي بگویید بفرمایید حال ٢١
نه روح، ثمره ي از برخورداري نه پس بفرمایید، دقت چنانچه است. چنین می کنید؟

نمی کند. اثبات را چیزي زدن بانگ نه و زبان ها به گفتن سخن
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چیست؟» نشانه اش می کند؟ ثابت را آن چیزي چه برانهام، برادر می گویید:«پس، ٢٢
نظر. مورد عصر در خدا کالم تأیید

همخوانی کامًال می داد، رخ باید که بود گفته یهوه آنچه با داشتند. مقدس کتاب آنها ٢٣
آنجا شما کاهنان تفسیر  شد. زمان همان در نبود. تفسیري هیچگونه به نیاز داشت.
بازشناختن از باز برنامه، انجام در نظم و دقت امکانات، از برخورداري وجود با و بودند
نشانه ي روزگار آن براي می کرد. زنده روزگار آن براي را کالم او و ماندند. ناتوان کالم

بود. قرار این از احرازکننده
وسلی درباره ي مطلب همین شد. برخوردار خود عصر احرازکننده ي نشانه ي از لوتر ٢٤
عصر در ما اینک اما می کند صدق خود عصر در پنطیکاست جنبش و خود عصر در
هستند روندي تداعیگر اینها اما هستند. ستودنی چیزها این می بریم. سر به دیگري
از پس و بینی و چشم سپس می شود انگشت صاحب ترتیب به می پیماید، رویان که
صاحب بیاید، دنیا به سپس شده، کامل کودکی باید او می شود. انسان چند، زمانی گذر

باشد. داشته حرکت توان شده روح بدن، جان،
اندکی، تعداد تنها بود کرده اعالم پیش از را امور این تمام عیسی می بینیم چنانکه ٢٥
بازشناختند. را وي بود، کرده مقدر زندگی از شدن برخوردار براي او که کسانی سخنی به
نبود. قیافا جماعت همانند عنوان هیچ به جماعتش نشد، همراه وي با زیاد جمعیت یک
را کم شمار گروهی تنها عیسی بیاورد. هم گرد را مردم همه ي می توانست قیافا خوب
عیسی آمدن هنگام بود. ناآشنا چهره اي عیسی مردم از بسیاري براي بود. آورده هم گرد
حضور از مردم ولی کرد گذر خاکی کره ي این از او بودند، نفر هزار هزاران زمین روي بر

نشدند. آگاه هیچ وي الهی
شده اند، مقدر زندگی براي که کسانی نزد عیسی بود! خواهد چنین هم باز پس ٢٦
نخواهد… او و است. آگاه شده اند، فراخوانده  زندگی به که کسانی هویت از او آمد. خواهد

است. امر این عهده دار خود او
بودند. گرویده عیسی به شده جدا کلیسا از افراد آن که است روشن ما براي پس ٢٧

داشت. همخوانی سراسر کرده اِخبار درباره اش کالم آنچه با او توصیف هاي
صحبت مسئله سه مورد در می خواهم کرد. ترك را آنها خانه ي عیسی روزي ولی ٢٨
قصد نبود. امیدي روزنه ي هیچ دیگر بود، شده سایه افکن مرگ بود، رفته عیسی کنم:

بگویم. سخن موضوع سه این مورد در دقایقی براي دارم
خوب همان. خانه در دردسرها آغاز و همان آنجا از عیسی رفتن بود. رفته عیسی ٢٩
در دردسرها بی گمان می کند، ترك را شما سکونتگاه و خانه  یا شما عیسی که هنگامی

می شود. گشوده شیطان بر دري عیسی، رفتن با راهند.
مجال مرگ عیسی رفتن با شد. وارد مرگ رفت، که همین  و-و بود رفته عیسی ٣٠
می رود، جایی از عیسی هرگاه پس است مردن همان عیسی از بودن جدا می یابد. ورود

می رسد. راه از مرگ
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ایمان بدو همانکه دنبال به پس بود. یافته را ایلعازر به شدن نزدیک مجال مرگ و ٣١
زیرا کند دعا ایلعازر براي شده حاضر باز تا فرستادند می داشتند، دوست را او و داشتند
چنین آنجا مرتا خدا…» «هرچه می شناسد، را خدا او که می دانستند و بودند دیده را او
زن آن می سازد.» برآورده را آن خدا بگویی، خدا به اکنون بود:«هرآنچه کرده اقرار
حقیقت این به زن آن و بود عصر کالم همان او هستند. یک خدا و او که بود دریافته
دریغا ولی بود مشکالت حالل همان عیسی با تماس که می دانست مرتا بود. برده پی
دنبالش به پس باشند. داشته دسترسی او به نمی توانستند آنها و بود رفته عیسی که
آنها رو همین از و رفت. دورتر مکانی به برساند را خود اینکه جاي به او ولی فرستادند

رفت. دورتر آمدن، جاي به او ولی فرستادند [دنبالش] دوباره
مگر ولی می آورد پدید ما ذهن در پرسش هایی رویدادهایی چنین گاهی ٣٢
دوست را خدا که آنانی خیریت براي چیز «همه که نمی گوید مقدس نگاشته هاي
کند، دیر چنانچه می کند. چه می دانست عیسی می باشند»؟ کار در هم با می دارند،

داشت. هدفی است. آگاه می کند، آنچه از او است. کار در ترتیبی
که می گویم شما به آمین فرمود:«آمین ١٩:٥ یوحنا انجیل در او می دانیم چنانکه ٣٣

آرد.» عمل به پدر که بیند آنچه مگر کرد نمی تواند هیچ خود از پسر
شدن سپري از پس بماند. دور بیشتري روزهاي و رود دورتر که بود گفته او به پدر ٣٤

است.» خواب در ایلعازر ما «دوست که گفت او چند، روزهایی
است.» خوب حالش گفت:«خوب، آنگاه

زیرا نبودم.» آنجا در که خشنودم شما براي و است. مرده گفت:«ایلعازر باز ٣٥
دستکم یا شود خانه اش راهی ایلعازر دادن شفا براي تا کنند مجابش می خواستند
که بود شده مقدر آنچه کار، ترتیب از خود آگاهی سالح به عیسی اما کند. سفارشی
حاضر خاك سر بر حینی که او به آورد. جا به را ماندن دور همان یعنی دهد انجام

کرد. عنوان را مطب اصل بازیافت، را خانه آن برگشته همین که کنید. دقت می شود،
خود به لحظه هر آنها بود. مرده ایلعازر نبود. امیدي روزنه ي هیچ دیگر ٣٦
او است ممکن شود. صحنه وارد شاید بگذارد. صحنه به پا او بسا می گفتند:«چه

نکشید. نفس دیگر و فروبست چشم ایلعازر سرانجام بازگردد.»
کفن به حنوط با را او کشیدند، را بدنش خون کردند، معطر را بدنش رفته آنها ٣٧
روي بر سنگی روزگار آن خاکسپاري آیین از پیروي به گذاشتند، قبر در و پیچیدند
[َکنده] صخره داخل یا زمین در حفره اي که بود چنین روزگار آن رسم گذاردند. قبر

می گذاشتند. آن در بر سنگی و
سپري چهارم روز گذشت، سوم روز شد، سپري دوم روز گذشت، روز نخستین ٣٨
چنین بود. شده فشرده بینی اش بسا چه بود. رفته فساد به رو قبر در دیگر مرد آن شد،
شده فاسد دیگر ایلعازر و است. بینی می شود، فشرده که چیزي اولین گمانم به است،
و رفته او از جانش برمی گشت. خاك به یا بود برگشته زمین خاك به پیکرش بود.

می کرد. طی را روزه چهار سفري جایی



فرامی خواند و است آمده عیسی ٧حال

هنگامی و بود. نمانده باقی زندگی این در او دوباره ي دیدار براي امیدي هیچ دیگر ٣٩
روز در [عیسی] او «شاید بودند، مانده منتظر آنها برمی بندد… رخت چنین امید که
بود. نیامده هم هنوز عیسی ولی بود مرده دیگر ایلعازر خیر. بیاید!» دوم روز نخست،

بود. شده سایه افکن یأس و ناامیدي پس
است.» ایستاده بیرون گفت:«استاد زن آن به کسی بی شک زمانی، اندك از پس ٤٠

شتافت! بیرون به بی درنگ خبر این شنیدن با مرتا
در بیشتر او شد. وارد بود، شده زایل امیدي هر که تاریک هنگامه ي آن در عیسی ٤١
از لحظه تاریک ترین در درست می کنید؟ توجه آیا می شود. پیدا وضعیت هایی چنین

می گذارد. صحنه به پا عیسی که همان جاست می رسد، راه
در را امید شعله ي عیسی حضور فراخواند. را مرتا و آمد عیسی کنید، توجه حال ٤٢
تازه اي امید عیسی حضور باز ولی بود مرده جوان مرد آن هرچند برافروخت. مرتا درون

کرد. شعله ور زن آن وجود در
سرطان وجود از را شما پزشکان بسا چه نشسته ایی، اینجا امشب که عزیزي دوست ٤٣
باشید، فلج و نشسته چرخدار صندلی روي بر شاید باشند. کرده باخبر قلبی بیماري یا
استخوان هاي کلسیم تراکم نیست؛ متصور شما براي امیدي هیچ که گفته شما به علم
یا کنید. خم را [مفصل ها] آن نمی توانید دیگر که حدي به است، یافته کاهش شما
ممکن لحظه هر باشد گفته شما به دکتر شاید است، بد بسیار شما قلب وضعیت اینکه
بسا چه هستند، تی .بی و سرطان گریبانگیر بسیاري همچنین و بروید. دنیا از است
باشد. کرده جواب را شما دکتر می رسد نظر به و باشد رفته دست از شما آخرین امید
به دوباره امیدي حضورش بازشناختن و مسیح عیسی حضور در بودن حال، این با

می آورد. ارمغان
موردش در چیزي تاکنون شاید ببرد. آن از نامی شما براي بتواند کسی بسا چه ٤٤
که می شود پیدا کلیسایی کجا می دانم بگوید:«من شما به کسی اگر اما باشید نشنیده
در (دیگر نیست روا درنگ می کنند.» دعا بیماران براي کرده باور را خدا آنجا در مردم
چنین همیشه می کشد. زبانه باز امید شعله ي می کنید؟) توجه هستید. مرگ  آستانه ي
عیسی از می گوید، موردش در چیزي کسی که است تاریک هنگامه ي در بیشتر است.

می آورد. ارمغان به تازه امیدي وي حضور می گویند. شما به
تصدیق کالم وقتی داد. انجام دیشب که دهد انجام را کاري همان او امشب بسا چه ٤٥
که می کند ثابت و می دهد نشان این می بینیم، تردید و شک سایه هاي فراز بر را شده
در مرد، جلجتا صلیب بر که همان می زیست، پیش سال نهصد و هزار که عیسی آن
وعده هاي و کرد باز را آنها چشمان و شد ظاهر خود شاگردان بر و برخاست سوم روز
تنها دارد، حضور ما جمع در همین جا درست امشب اکنون ساخت، محقق را روزگار آن

می آید. پدید تازه امیدي است. همین مردم به بخشیدن امید راِه
ماه چندین است. شده خشک کلیسا فضاي که است بگوید:«مدتی کسی شاید ٤٦
همه گویی نداشته ایم. هم بیداري یک نیست. خبري گوارا و خنک آب از که می شود
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می شنویم پیغامی و می خوانیم سرودي و می رویم کلیسا به فقط شده اند. خاموش و راکد
صحنه به پا عیسی گراییده ایم خشکی به ما که حال همان در ناگهان اما برمی گردیم.» و
همواره حضورش می آورد. ارمغان به ما براي تازه چیزي و می سازد تازه را ما می گذارد،
حضورش می زند. شکوفه تازه امیدهاي می رسد راه از عیسی هرگاه راستاست. همین در

است. تازه امیدي آورنده ي پدید

داده تشخیص را عصر آن او بود. خدا کالم تجلی همان عیسی که می دانست مرتا ٤٧
بود. باقی مانده ارتدوکس بود، نشده نائل تشخیصی چنین به چنانچه بیانی به بود.
بود. کرده رؤیت را شده داده وعده کالم آن او اما داشت. عضویت کلیسایی در همچنان
همان او که بود دریافته و یافته تجلی عیسی طریق از وعده کالِم که بود شده روشن او بر
واکنش هاي یا خرده گیري ها به بی پروا شنید، چیزي که هنگامی پس است. زنده کالم
مالحظه آیا شتافت. بیرون دیدارش به درنگی هیچ بدون حرکت، این به نسبت مردم

بود. تجلی یافته کالم همان عیسی که می دانست مرتا می کنید؟

خدا کالم تجلی ایلیا حال بود. خوانده را خود روزگار در ایلیا آن ماجراي بی تردید ٤٨
سخن آنجا در و می آید. فرود نبی بر خدا کالم و بود نبی او بود. خود روزگار و عصر در
چنین او بود، شده بچه دار یافته برکت نبی، آن برکت آمیز کالم پی در که بود زنی از

بود. شده فرزند صاحب

همراه به پسربچه بود. شده گرمازده پسربچه آن گویی یازده، ساعت حدود روزي ٤٩
ولی نمی کند صحبت گرمازدگی از صراحت به مقدس کتاب بود، رفته کشتزار به پدر
پدر بود. ظهر یازده حدود ساعت کمابیش سرم!» زد:«سرم! فریاد طفل آن به هر روي
مادرش زانوان روي بر نیمروز تا او برگرداند. خانه به را کودك که داد دستور خادم به

سپرد. جان نهایت در و می شد بدتر و بدتر حالش ولی ماند

اما شدند داخل و آمده فریادزنان همسایگان همه ي شدن… ناامید جاي به آنگاه ٥٠
که باالخانه اي به را او بود، باخته جان چشمش نور کرد، حفظ را خود خونسردي مادر
خود خادم به و گذاشت. وي تخت در شکل این به را او و برد بود، کرده آماده نبی براي
توقف نگفته ام تو به وقتی تا و بران را آن مستقیم و کن زین من براي گفت:«قاطري

است. همین دلیرانه! چه مکن.»

پیش. به پس است. گذشته دیگر آن زمان نداریم. وقت داستانسرایی و بحث براي ٥١
اضطراریم. در داریم، نیازي برسیم. آنجا به باید

پیش آنها و بایستی.» راه در مبادا نکنم امر تو به چیزي تا و برو و گفت:«بران  او و ٥٢
رسیدند. ایلیا آن به تا تاختند

است آگاه امور تمام از مسیح نبود؛ مسیح رتبه ي در البته بود، خدا مرد ایلیا آن ٥٣
از سخن اینجا و بود. ایلیا آن در مسیح بود. خدا از بخشی ایلیا آن خداست. خود زیرا

می شد. یافت نبی آن نزد روزگار آن براي خدا کالم است، عصر آن پیغام
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گونه اي به را او آنها از یک هر پس بود، انبیا همه ي تمامیت حکم در عیسی ٥٤
پاره سی از و یوسف از روند، سراسر در است. مسئله خالصه ي این می ساخت. نمایان

می کند. صدق نیز موسی مورد در امر این بود. مسیح از تمثالی او جا، همه گرفته، نقره
شده رانده زیرا می گریست بود، نشسته تپه اي بر طرد شده پادشاه مقام در داود ٥٥
داود در که بود مسیح روح همان این نشست. تپه اي بر داود پسر بعد، سال هشتصد بود.
نشست، تپه روي بر او و بود. داود نسل و ریشه او است! باشکوه او… و داشت. حضور
خواستم بارها و بارها اورشلیم، اورشلیم، گریست:«اي چنین رد شده  پادشاهی مقام در
جمع خود بال زیر را خود جوجه هاي که مرغی همچون کنم، جمع را تو [فرزندان]

داشت. حضور آنجا مسیح داشت؟ معنایی چه این می کند.»
می گریست:«اي چنین که بود مسیح این کرد، تصنیف را سرود آن داود که هنگامی ٥٦
پاي هاي و دست ها است. گسیخته هم از استخوان هایم کرده اي؟ رها مرا چرا من، خداي
این انداختند.» قرعه من لباس بر کردند. تقسیم خود میان در مرا رخت سفته اند. مرا
آمد مسیح بود. خدا کالم تجلی او است. درست می گفت. سخن داود در که بود مسیح

بود. انبیا نزد کالم زیرا سازد محقق را بودند کرده اِخبار آن از انبیا که اموري آن تا
اعالم موردش در انبیا آنچه تا آمد که گفت او [دیدیم] دیشب درس در چنانچه ٥٧
سخنی به و بود خدا نبی ایلیا آن و داشتند. را کالم آنها زیرا سازد محقق را بودند کرده

بود. روزگار آن به مربوط کالم او
ساخت نمایان را خدا قدرت و آمد او اینکه تا ماند نبی آن نزد شونمی زن آن پس ٥٨

بازگشت. زندگی به پسربچه آن چنین و کشید دراز پسر روي و
کارهاي و ظرف ها شستن و خانه داري درگیر گرچه می دانست، را این باید مرتا حال ٥٩
خود واقعی ماهیت داد. نشان را خود جوهره ي مرتا که همین جاست ولی بود. دیگر
نیز مسیح در باید بود، ایلیا آن در خدا اگر شد. برون استاد نزد بی درنگ نمایاند. را
براي عزم این رویکرد، این آمین. است الهی شخصی که بود کرده ثابت او زیرا می بود
را خود باید که می دانست رفت. [عیسی] پیشواز به سرراست مرتا است! ستودنی من
شد، دریافتنی او براي موضوع رسید، عیسی-عیسی به که همین می رساند. عیسی به
تغییر را خود برنامه ي هیچگاه خدا و بود نکرده تغییر هیچ عیسی می دانست هرچند
برخیزاند، را مرده اي توانست ایلیا آن در خود حضور واسطه ي به خدا اگر نمی دهد.
چنین اگرچه برخیزاند را مرده می توانست مسیح در خود حضور واسطه ي به بی گمان

خداست. همان این زیرا بود، نکرده
بوده. حال به تا که خداست اندازه همان به امشب او است! نکرده تغییر هم هنوز او ٦٠

است. تغییرناپذیر او است. همان ابداالباد تا و امروز دیروز، او
دقت همین جا داشت. آگاهی بود، وي در آنچه از بانو آن که می دانست عیسی و ٦١
برادر درباره ي چیزي مرتا که هنگامی می شود، اثبات نکته این چند دقایقی تا بفرمایید،

هستی.» [همان] تو که دارم ایمان گفت:«خداوندا، کرد، عنوان عیسی به خود
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آورد، ایمان من [به هرکه هستم. حیات و قیامت گفت:«من پاسخ در هم عیسی و ٦٢
نخواهد ابد به تا آورد، ایمان من به و بَُود زنده هرکه و گردد. زنده باشد، مرده اگر]
من هستم. قیامت «من هستم. من  بود، موسی با سوزان بوته ي در اهیه آن مرد.»
و قیامت من هستم. اهیه همان همچنان هستم. من  الهی حصار آن هستم. زندگی
زنده هرکه و گردد. زنده باز باشد، مرده اگر آورد، ایمان من به هرکه هستم. حیات
راسخ اطمینانی گفتگو این از پس او مرد.» نخواهد ابد به تا آورد، ایمان من به و بَُود
پس بود نبی او بود، گفته چنین خود عیسی است، وعده کالم همان عیسی که یافت
همان من می باشم. اهیه همان هستم، همان گفت:«من او بگوید. دروغ نمی توانست

است.» حیات و قیامت که هستم
وجود با است. آینده جهان در که خدا پسر همانی، تو که دارم گفت:«ایمان زن آن ٦٣
است فساد به رو بدنش اکنون او… است، شده گذاشته قبر در و است مرده برادرم اینکه

است! درست داد.» خواهد رخ بگویی، هرچه حال این با اما
حالجیم؟ َمرده چند امشب ما مرتا، اي آمین. بشنود! او از سخنی می خواست مرتا ٦٤
بسنده او از سخن همین شنیدن تنها زیست!» خواهد من خادم بگو، سخنی «فقط
اکنون اما گفت، چنین او که بگویند زن آن به تا بودند آمده مردم بسا چه کرد! خواهد
او، که هنگامی گردند! بینا تا بگشا را نابینا چشمان خدایا، داشت. حضور آنجا خود او

می یابد. تجلی امري همواره می سازد جاري را کالم حضورش، در
تمناي تنها داد. خواهد تو به را آن خدا کنی، طلب خدا از گفت:«هرچه مرتا ٦٥
او از می خواست فقط بگوید. سخنی او که می خواست بانو آن دارم!» را آن شنیدن
استاد بشنود که بود این داشت نیاز او آنچه تمام کالم؛ آوردن دست به بشنود. سخنی

کرد. خواهد کاري که می گوید
به هر می دانید، چنانچه اما شد، عمل وارد عیسی که بود لحظه همان درست و ٦٦
قبر سر بر باید بود، داده نشان او به پدر که رؤیایی اساس بر ولی می کرد را کار این  روي
هر می کند. کار هم اینک هم خدا کنید! حفظ را خود ایمان است! پرجالل می ایستاد.

کنید. تحمل قبر به زن آن رسیدن لحظه ي تا فقط گشود. خواهد را گره
اینکه با بگوید چیزي که برساند جایی به را عیسی می توانست چنانچه کنید، توجه ٦٧
قبر در بود، مرده دیگر او عنوان. هیچ به بود، نمانده باقی امیدي هیچ هنوز… ایلعازر

بشنود. او از سخنی که بود این مرتا تمناي تمام حال این با اما بود شده فاسد
و کرد باور را سخن آن مرتا هستم.» حیات و قیامت گفت:«من که همین پس ٦٨
باور را ممکن ها غیر باید او حال کنید، توجه اینک، داشت. ایمان آن به او پذیرفت.
مرده که او هستم. حیات و قیامت می گوید:«من عیسی که شنید که همین می کرد،
ادامه در مرد.» نخواهد ابد به تا آورد، ایمان من به و بَُود زنده هرکه و گردد زنده باشد،

می کنی؟» باور را این پرسید:«آیا چنین عیسی
که خدا پسر تویی که دارم ایمان دارم. باور را آن آقا، اي داد:«بلی پاسخ بانو آن و ٦٩

است. دلنشین برایم این دارم. دوست را این بود.» آمدنی جهان در
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پیش چندي است. معتبر هم امروز سخن این کرده ام. عنوان را مطلب این پیش تر ٧٠
خدا که بود کلیسایی از سخن کردم اشاره که همان طور می کردم، گفتگو خانمی با
فقط او آنها باور به ندارند؛ اعتقاد وي الوهیت به سخنی به ندارد، باور را عیسی بودن

بود. معمولی انسان یک نبی، یک
اینجا بود. خدا خود آن بر افزون بود، چنین او بود. چنین او که است درست ٧١
برتر؛ انسان آن پسر، همان است، بدن آن عیسی بود. تجلی همان او بفرمایید، دقت
و بود برتر انسان آن بود. خدا-انسان همان او بود. او در خدا بود. ساکن او در خدا و
عیسی خداست. دیدن همان عیسی دیدن پس بود. تن در خدا نمود و تجلی همین طور
در می بینید.» را پدر می بینید، مرا می بینید… را پدر فرمود:«وقتی باب همین در خود
در ابتدا، در که همان آمین، بود، کالم خود زیرا بود بازتاب یک حکم در او حقیقت

آمین. بود. آغاز
خدا کالم که آنانی گفت:«شما می دانستید؟ را این آیا خواند. «خدایان» را انبیا او ٧٢
هستم، خدا پسر می گویم: وقتی چگونه پس می خوانید. خدایان را می شود نازل بدیشان

می کنید؟» محکوم مرا
گشته، نمایان دوباره کالم پس بود، خواهد آنجا او که بود گفته کالم همان زیرا ٧٣

نشدند. پذیرا مردم ولی شد. حاضر آنجا
موعظات گفت:«شنیدن کنم.» ثابت شما به را آن گفت:«می توانم من به خانم آن ٧٤

می کنید.» تأکید بسیار آن بر که هست موضوعی اما دارم دوست را شما
چیست؟» آن «خوب،

می سازید.» برجسته بسیار را گفت:«عیسی
سرزنشم موردش در بازگشتش هنگام او که باشد چیزي تنها این گفتم:«امیدوارم ٧٥
می تواند او که خطاهایی تمام آنچه، تمام گفتم:«امیدوارم گفت… خانم آن و کند.»
به نمی توانستم هم باز می داشتم زبان هزاران گفتم:«اگر باشد.» همین بیابد من در

آري!» بگویم، او هویت از کافی اندازه ي
می سازید.» خدا را او شما گفت:«اما خانم آن

دنیا حال به تا که است اغواگري بزرگترین نبود [خدا] اگر بود. چنین گفتم:«او ٧٦
است.» دیده خود به

بود.» نبی یک گفت:«او او
تنها کالم کالم. پُري خدا-نبی، یک است؛ درست بود، نبی یک دادم:«او پاسخ ٧٧
همین تمامیت و پُري او اما می رسد. نبّوت مقام به او چنین این می آید، فرود نبی بر

بود.» کالم
شخصیت یک او از گفت:«شما کنم.» ثابت شما به را آن گفت:«می توانم خانم آن و ٧٨

می سازید.» الهی
داشت.» الهی رتبه ي گفتم:«او
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نداشت.» الهی گفت:«رتبه ي پاسخ در او و
داشت.» جایگاهی چنین اما گفتم:«او…

دارید.» باور را مقدس کتاب که گفت:«گفتید خانم آن
دارم.» گفتم:«باور

رتبه ي که می کنم ثابت شما به خودتان مقدس کتاب طریق گفت:«از ٧٩
نداشت.» الهی

کرد خواهم باور را آن پس می گوید چنین مقدس کتاب اگر بفرمایید. گفتم:«بله ٨٠
است.» حق کالم که دارم ایمان زیرا

به را پیمود ایلعازر قبر سمت به که مسیري ،١١ یوحنا انجیل گفت:«در او ٨١
دارید؟» یاد

خانم.» گفتم:«قطعًا،
او که گفت مقدس کتاب گریست. راه آن در او حال خوب، گفت:«بسیار ٨٢

کرد.» گریه
کرد.» گریه او که گفت مقدس کتاب گفتم:«قطعًا
کند؟» گریه و باشد الهی می توانست گفت:«چطور

بود.» انسان گفتم:«او
اله؟» و «انسان

مکان آن به رفتن هنگام او هستید. ناتوان آن درك از شما خانم. گفتم:«بله، ٨٣
افراد کنار در است، درست این می کرد، گریه می گریستند، که کسانی همراه بود، انسان
راست را خود نحیف و الغر بدن که همین اما بود. انسان یک می شد. غمگین غمگین،
روي بر می گذشت، مرگش از روز چهار که مردي و بیرون.» بیا گفت:«ایلعازر، و کرد
خدا همانا او باشد، انسان یک از بیش که می طلبد چیزي چنین ایستاد. خود پاهاي
و رستاخیز او برخیزاند؟ را مرده می تواند کسی چه خدا جز بود.» بشري کسوتی در

است. درست است! زندگی
که جایی بود، کشیده دراز قایق داخل و خسته دریا روي بر آنجا او شب آن وقتی ٨٤
کوچک قدیمی قایق آن و کنند غرق را او شب همان که بودند خورده قسم دیو هزار ده ها
می گفتند:«اینک خود به دیوها آن سازند. شناور طوفانی دریاي آن در بطري مانند را
انسانی او می کنیم.» غرق را دسته و دار آن تمام ما است، خواب او انداخته ایم. گیر را او
طناب هاي روي بر را خود پاهاي شد، بیدار یکباره که هنگامی اما کوفته و خسته بود
موج ها و بادها و شود.» برقرار گفت:«آرامش و نگریست باال به و ایستاد و گذاشت بادبان

بود. معمولی انسان یک از برتر او آنجا در بردند. فرمان او از
خوردن براي چیزي و نان قرصی پی در آمد، پایین کوه از گرسنه که هنگامی ٨٥
قرص پنج که هنگامی اما بود. انسان بود، درخت روي بر انجیري دنبال یا می گشت
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بود. انسان آن در خدا این داد، خوراك را نفر هزار پنج و گرفت را ماهی دو و نان
است. درست

شاعران داشته؛ ایمان امر این به داده، انجام شگرفی کار خود زندگی در هرکس ٨٦
سرود: چنین آنها از یکی که نیست شگفتی جاي داشتند. باور را آن همه

رستگار مرا مرگش، زمان داشت؛ دوست مرا حیاتش، زمان
ساخت؛

برداشت؛ مرا گناهان دفنش، زمان
همیشه؛ براي شمرد عادلم رایگان قیامش، زمان

پرجالل! روز آن می آید، او روزي
را قلم روح القدس از سرمست روزي نرفت. فروش به سرودش که پرونت ادي ٨٧

نوشت: چنین او نگاشت، را آغازین سرود این و برداشت
می گذارند! احترام مسیح عیسی قدرت به همه

افتند؛ خاك به فرشتگان تمام بگذار
بیاور، پیش را ملوکانه دیهیم

(هللویاه!) بگذاریم! تاج همه، خداونِد سر بر و
آقا. بله، داشت. هویتی چنین او که داریم ایمان ما یقینًا، ٨٨

شما می آورد. ایمان می نمود، نشدنی روزگار آن نگرش پیرو آنچه به باید مرتا پس ٨٩
دادن رخ تا شوید، نائل نو حیات رؤیت به تا کنید باور را غیرممکن ها و نشدنی باید نیز
به عیسی که بود بازشناخته [مرتا] او بود… بازشناخته او چنانچه اما ببینید. را امري
آفریدگار او زیرا کرد پیدا وقوع امکان ناشدنی که همان جاست و بود کالم همان واقع

است. مقید می گوید آنچه به و است
هنگامی اوست. کالم این است.» ممکن چیز همه دارند، ایمان که آنانی براي «و ٩٠
نمایان نشدنی چیزهاي که همان جاست می کنیم پافشاري خدا وعده ي و سخن بر که
منظورش همان جا برگیرید، را کالم داد، خواهد رخ امري می گوید خدا هرگاه می شوند.

داد. خواهد رخ امر همان یقینًا می شوند. شدنی ناشدنی ها چگونه ببینید باشد کنید
هرچه که می دانم نیز االن گفت:«ولیکن بین این در مرتا می کنید دقت چنانچه اما ٩١
بر می تواند فقط که می دانست او ساخت.» خواهد جاري را آن خدا کنی، طلب خدا از
انجام داشت نیاز آنچه تمام پس کند. پافشاري می شود، جاري او جانب از که کالمی
عیسی ولی بود وي ساعت تیره ترین این بله، بود. سخن همان بر اصرار و پافشاري دهد،
نمایان آنها دیدگان برابر در شگرفی امر چه آن پس در که ببینید و فراخواند. و آمد

است! رستاخیز یک از سخن بله داد، رخ و شد
کردند، تجربه را تیره اي روزگار هم آنها که دیگر شخصیت چند به باز بیایید

کنیم. توجه
است. مقدس کتاب در انبیا قدیمی ترین از یکی او بود، ایوب نام به مردي زمانی ٩٢
جا به را می  دانست هرآنچه او و می داشت دوست را خداوند بود. شریف مردي ایوب
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بله، گفت… خدا به روزي پس دهد، قرار کنکاش مورد را او خواست شیطان و می آورد.
می آیی؟» کجا از گفت:«شیطان او به خدا شود گفته است بهتر

زمین .» در کردن  سیر و تردد گفت:«از شیطان ٩٣

مردي او نیست . زمین  در او مثل  کردي ؟ تفکر ایوب  من  خادم  در گفت:«آیا خدا ٩٤
است.» کامل 

انجام او براي کار همه و بخشیدي چیز همه او به تو گفت:«مطمئنًا، شیطان ٩٥
دراز او بر را خود دست بار یک ده اجازه اما است. شریف مردي او که حتمًا می دهی.
را تو مقابلت در که می رسانمش جایی به کند. تغییر گفتارش که می کنم کاري کنم،

کند.» لعنت
اعتمادي چنین ایماندار یک به خدا نیستی.» کار این انجام به قادر گفت:«تو خدا ٩٦
که می دانست او می داند. را پایان آغاز از است. ابدي او است. نامتناهی زیرا چرا؟ دارد.

بود. آگاه ایوب واکنش از پس است کالم خود او زیرا شد. نخواهد کامیاب شیطان
و شدند کشته فرزندانش شد، مبتال دمل ها به ایوب دارید، یاد به چنانکه حال ٩٧
تسلی دهندگانش حتی بود. رفته دست از او تندرستی شد. گرفته یکسره دارایی اش
پس کردند. متهم پنهانی گناه انجام به را او اینکه جز کنند کاري نتوانستند و آمدند

شد. درمانده و پریشان سراپا که رسید جایی به پیر ایوب
را رسیدن خط آخر به هنگامه ي باید بگیرید. قرار اضطرار در باید خود شما ٩٨

کنید. تجربه
که   روزي  بر گفت:«نفرین هنگام همان در بود، رسیده خط آخر به دیگر ایوب ٩٩
یادي دیگر شبانگاه، ماهتاب روشنایی نه باشد آن بر روز در آفتاب فروغ نه شدم. متولد
سرش ایوب شد. وارد عیسی درماندگی و پریشانی فضاي همان در و نشود.» روز آن از
سر بهار در باز و می میرد گل که می بینم انسان یک عنوان گفت:«به و انداخت پایین را
زنده باز گیاهان بود دیده او می روید.» نهالی آن از دوباره بیفتد درختی اگر برمی آورد.
ایوب می رود ؟» کجا می سپارد، جان  و  فرومی رود خواب به گفت:«آدمی اما می شوند،
بر پسرانش سوگواري از گفت:«آنگاه چنین ادامه در بود. شده پیر دیگر که می دانست
تا می ساختی  مستور و می کردي پنهان  قبر در مرا کاش اي پس نیست. آگاه دیگر او
سخن چنین این ایوب و ما…» فرما . مشخص و تعیین  زمانی  برایم  و نشیند. فرو غضبت 
دوباره برگ ها می دهد؟ رخ «چه بود. رسیده خط انتهاي به خود پریشانی در می گفت.
چیز همه می زند، شکوفه دوباره گل ها می رویند، درختان روي بر باز و می شوند زنده
که نمی دانست بود. اضطرار در او می سپارد!» جان و می میرد انسان اما می روید دوباره

گذشت. خواهد چه او بر سال و سن آن در
کرد بلند آسمان سوي به را او سر خدا آمد. میدان به عیسی که بود جا همان در ١٠٠

دید. را واپسین روزهاي در عیسی بازگشت همان جا و
با بمیر.» و کن  ترك  را گفت:«خدا همسرش که بود گاه تارترین و تیره آن در ١٠١
گرفت، خداوند و داد خداوند می گویی. سخن  ابله  زنی داد:«همچون پاسخ او وجود این
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او همه کرد. رها را او کلیسایش کرد. رها را او هم همسرش خداوند.» نام باد متبارك
کردند. ترك را

عیسی بود، انتظارش در چه نمی دانست او که هنگامی تار، و تیره ساعت آن در ١٠٢
ایام  در و است  زنده  من  ولّی که  می دانم  برآورد:«من  فریاد که همان جاست و شد. وارد
نیز جسدم  بدون  شود تلف  من  پوست  این  آنکه  از بعد و برخاست. خواهد زمین  بر آخر
به عیسی او، ساعت تاریک ترین در دید.» خواهم  خود براي  را او دید، خواهم  را خدا

آقا. بله، آمد. میدان
بر آنچه او بود. اسرائیل وادي در گاهش تیره ترین موسی براي [بگوییم]، موسی از ١٠٣
کرده مالقات آتشین بوته اي در فرازگاه، آن در را خدا بود، داده انجام را بود تکلیف او
جعل هاي تمامی با و رفت پایین او هستم.» آنکه بود:«هستم گفته او به خدا و بود
جعل را موسی کارهاي می کردند سعی آنها جنگید، یمبریس و ینیس چون افرادي
سوق ایمان به را بنی اسرائیل سرانجام ماند. وفادار خدا به موقعیت هر در موسی کنند.
جایی گرفت، پیش در را موعود سرزمین راه بی درنگ شده برون مصر از چنین و داد.
کالم این خواهید پرستید.» کوه این در مرا همه بود«شما گفته آن درباره ي خدا که
پس بود! چنین خدا سخن آمین. برود. کوه آن به باید که می دانست موسی بود. خدا
هیچ بکشد. را او نمی توانست دیوي هیچ بگیرد. را او جان نمی توانست فرعونی هیچ
من به روحانی حسی هللویاه! آمین! برآمد. کوه آن بر او نبود. کشتنش به قادر چیز

می رود. کوه به او می دهد. دست
را ما نمی تواند چیز هیچ است! جالل همان فرجامش که هستیم راهی در هم ما ١٠٤
می دهد، رخ چه نمی دهم اهمیت می دهد. شهادت خود کالم بر خدا آقا. خیر، بازدارد.

بله. می رساند. انجام به را کار خدا حال هر در
کوه ها میان در ناگاه ولی بود. خود تکلیف انجام مسیر در و راه در موسی پس ١٠٥
فرعون ارابه هاي اینک بود؟ چه صداي شنید. غرشی صداي خود سر پشت افتاد. گیر
در جنگ افزارها دیگر و نیزه ها به مسلح همه می رسیدند، راه از تن هزاران همراه به
بر را راه که بود هم سرخ دریاي مردم. سرکوب و سازي واژگون براي آماده و دست
فضاي در بود. افتاده پریشـ… در او بود؟ چه چاره شرایط این در بود. کرده سد او روي
فرعون افتاده ایم. گیر دیگر برمی آوردند:«اکنون فریاد مردم بود. واماندگی و اضطرار
تلف بیابان این در ما کودکان گذراند. خواهد شمشیر َدم از را ما کشت، خواهد را ما

شد.» خواهند
برآورد:«خدایا!» بانگ چنین موسی

سخن این بود. آتشین ستون همان عیسی آمد. میدان به عیسی همان جا ولی ١٠٦
میانجی او آمین. شد. حائل خطر و موسی میان و آمد فرود خود عیسی است. راست
همان او سخنی به آمین، می ایستد، میان در که است کسی همان عیسی ماست.
تغییر براي که کسانی همان یعنی مصریان براي ایستاد، آنجا چنین او است. میانجی
ادامه خود سلوك به که باشد بود روشنایی قوم براي ولی شد. تاریکی می آمدند، اوضاع
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کار چه شبانگاه او گرفتند، وزیدن سهمگین بادهاي که هنگامی سپیده دمان و دهند.
بود. آمده فرود آتشین ستون کسوت در بود؟ کرده

راستا همان در او آقا. بله، است. آتش ستون همان هنوز او باشید، داشته یاد به ١٠٧
می روم.» خدا نزد و می آیم خدا جانب چنین گفت:«از خود زمینی حضور هنگام

پولس آتش، ستون همان که بود صعودش و رستاخیز خاکسپاري، مرگ، از پس و ١٠٨
پولس دارید یاد به چنانکه انداخت. زمین بر دمشق مسیر در راهش در را قدیس
خداوند کیستی؟» تو گفت:«خداوندا، نمی کرد… بیان را چیزي چنین او بود. عبرانی
جفا او بر من که کیستی «تو الوهیم. تألیف.] انگلیسی-گروه زبان [در بزرگ حرف با

می رسانم؟»
هستم.» عیسی داد:«همان پاسخ او

جهان زمانی اندك از «بعد است. همان همچنان انتهاست. و ابتدا او هللویاه! آمین! ١٠٩
سخن شما.» در حتی بود خواهم شما با من می بینید. مرا شما اما نمی بیند مرا دیگر
وعده، و نوید همان با داده، انجام را کارها همان خدا همان است، آتش ستون همان از
که همان هستم هستم. زندگی و رستاخیز «من می یابد. تجلی کالم همین با و آمین

آري. آقا. بله، آمد.» خواهد که او و هست که او بود،
خوردند.» را مّن بیابان در ما «پدران

آتش بوته ي در هستم موسی… هستم.» آنکه هستم من اما مردند. همه گفت:«آنها ١١٠
همواره. حال، زمان هستم، بلکه بودم، نه می باشد، هستم همان هنوز او داشت. حضور

کتاب حال، پیش. راه نه داشت پس راه نه آنجا در موسی می بینیم، چنانکه و ١١١
عار پنداشت.» مصر خزائن از بزرگتر دولتی را مسیح عار «موسی که می گوید مقدس
فرشته  ي آن شد. صادر خدا از که لوگوسی همان بود، مسح کننده آن مسیح مسیح!
در آنجا او و بود. مسیح خود فرشته آن که می داند مقدس کتاب خواننده ي هر اعظم،
شود. متجلی می رفت انتظار که قالبی همان در آمد، میدان به و داشت حضور بیابان

خدا! بر جالل
سازد. متجلی را خود که می آید قالبی در مسیح همان امروز ١١٢

انجام را کار همان واقع در و آورد. خواهد بیرون را آنها که بود گفته آنها به او ١١٣
در چنانکه آمدن، از پس آمد. آن تأیید و خویش کالم و قول انجام براي پس می داد.
قوم  برمی آوري؟ فریاد من نزد چرا گفت:«موسی کرد. فراخوانی کرد، عمل مرتا مورد
عبور آن از مردم و شد باز سرخ دریاي تاریک، هنگامه ي آن در کنند.» کوچ  که  بگو را
هنگام تاریک ترین در بله، شود. محقق خدا کالم تا دادند ادامه خود راه به چنین کردند،

فراخواند. را موسی خود او و داریم… زمان ما اکنون شد. وارد عیسی که بود موسی
بود. یایرس نامش کنیم. جلب دیگري بی ادعاي مرد به را شما توجه می خواهیم ١١٤
دوستدار بود. مخفی ایماندار یک او دارند. وجود دست این از بسیاري افراد دنیا در امروز
تشّکلی عضو پیش از می دانید اما بود. باورمند او به بود. شنیده وي درباره ي بود. عیسی
ولی داشت باور را آن کند. اعتراف آن به و آمده نمی توانست او فقط… او-او-او بله. بود.
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امر آن به حال این با اما بود. پیوسته بی ایمانان به پس کند، اقرار را آن نمی توانست
داشت. ایمان

به را او خدا زود، یا دیر دهد، نشان خود از رویکردي چنین آدمی هرگاه می دانید ١١٥
خود ماهیت و رنگ واقع به که است اضطرار در می دهد. سوق چالش برانگیز وضعیتی

می دهیم. نشان را
نام چنین این و بود پیوسته بی ایمانان به پیش از بود، شده حاضر آنجا او خوب ١١٦
کاهنان از یکی اینکه به توجه با دست. این از کارهایی و بود کرده ثبت دفتر در را خود
راه این از زیرا می شد مواجه متعددي سختی هاي و مشکالت با کردن، اعتراف با بود،

داشت. ایمان عیسی به وجود این با ولی درمی آورد. نان
چنین در او… اگر مرد، آن که بی شک او، واي. شد. بیمار کوچکش دختر روزي ١١٧
تبش ولی پرداخت. دختر درمان به و آمد پزشک پس می آورد. پزشک باید شرایطی
و کرد بروز دیگر چیزهاي و شد گرم بسیار او اندکی از پس می رفت. باالتر و باالتر
می کرد. کاري باید بود. شده درمانده دیگر پدر گرفت. قرار مرگ آستانه ي در سرانجام
که هرجا کنم پیدا را او بتوانم فقط می کرد:«اگر فکر خود با اکنون کند. چه نمی دانست
داشته شخصی گفتگویی و برسد راه از شب تا نکرد صبر نیقودیموس همچون او باشد.»

می کرد. کاري باید او و بود فرارسیده عمل هنگام بود، عمل زمان باشد.
زمان است. فرارسیده عمل زمان باشد. چنین اکنون می کنم گمان خواهر، برادر، ١١٨
گسست خط این به زنی و مرد هر است. فرارسیده نیاوردن ایمان یا آوردن ایمان
چیزي تنها می کنید عبور مرز این از وقتی گاهی می شود. مواجه آن با فرزند هر می رسد.
را پا می گذرید داوري و رحمت میان مرز از هرگاه است، داوري همان می ماند باقی که

گذاشته اید. فراتر خط همین از
کاهنان کند. چه نمی دانست بود. درماندگی و پریشانی در او که باشید داشته یاد به ١١٩
بودند کنارش در اعضا بودند. ایستاده او گرداگرد همه خاخام ها و بودند شده حاضر وي
بود ایستاده بیرون هم پزشک می افکند. سایه ي او دختر بر مرگ چگونه می دیدند و
با ولی دادم وي به را داشتم سراغ که دارویی می گفت:«هر کرده، گره دستان با و

وجود…» این
داشت، هدفی عیسی می کرد. کار مدت این تمام در که بود عیسی این کنید توجه ١٢٠
پس او که ببینم می توانم دهد. نشان را خود ماهیت عزیزمان دوست تا کرد چنین او
کت ترتیب همین به و می گذارد سر بر و برمی دارد را خود مشکی کاله زمانی اندك از

می پوشد. را خود کاهنی
می روید؟» «کجا

ما عزیز دوست شگفتا! می روم.» او نزد است. رودخانه کنار او که شنیده ام «من… ١٢١
شد! روانه چنین

و بمیرد چنین فرزندش می گذاشت می گرفت، تصمیم باید اضطرار زمان آن در ١٢٢
خوانده را کالم و بود کاهن او است. شده متجلی آنجا خدا کالم که می دانست نه، اگر
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با را دنیا چنین و بود مسیح در خدا بود. خدا تجلی همان این که می دانست و بود
خود موضع  باره این در باید ناگزیر پس می دانست را مهم این او می داد. آشتی خود
اینکه یا بمیرد فرزندش می گذاشت و می شد اشتباه مرتکب باید یا می کرد. مشخص را
دیدار به پس شد. وارد عیسی که بود اضطرارش و تنگی هنگام می کرد. اعتراف آشکارا
زمان همین در و بگویی.» هرچه شد، خواهم همراه تو گفت:«با گفت، شتافت. عیسی
ایمان عیسی به که بود کرده اعتراف او تاریکی. یک نوعی به رسید، راه از پیغام رسانی
بود داده نشان کوچه و کوي در بود، کشیده دست افراد آن با مشارکت از دیگر او دارد.

دارد. ایمان عیسی به که
مده زحمت را گفت:«کسی و رسید راه از پیغام رسانی که بود وقت همین در و ١٢٣
چیزهایی چنین با را خود وقت دیگر است. مرده او مرد. دیروز او مرد. دخترت زیرا

مده.» هدر
دید، را عیسی چشمان و کرد نگاهی او اما آمد. درد به وي نازك دل چنین این و ١٢٤
از نباش. هراسان ببینی، را خدا جالل می خواهی اگر نگفتم؟ تو به گفت:«مگر عیسی

می روم.» که بودم گفته تو به نگرانی؟ چه
را کار آن که بود گفته پیش از شد. خواهد حاضر که بود گفته پیش تر عیسی ١٢٥
روزهاي در که بود کرده اعالم آمین. می کند. را کار همین اینک هم و داد خواهد انجام
که ترتیب همان به آورد خواهد جا به را امور این و گذاشت خواهد صحنه به پا واپسین
اکنون کردیم. صحبت و خواندیم خصوص همین در دیشب می داد. انجام گذشته در

هستید؟ هراسان چه از پس می کند. را کار همین او نیز
آن و شد صحنه وارد او فراخواند. مرگ از را دختر و آمد او که دارید یاد به شما و ١٢٦

فراخواند. مرگ از را دختر
شد. مواجه خود زمان تاریک ترین با هم پیر نابینا بارتیمائوس زمانی

و می کرد برگزار را تام انجیل بازگانان صبحانه ي ضیافت اریحا در بود، آنجا عیسی ١٢٧
هنگامی پس بود. دیده درختی روي بر را او خیابان در عیسی شد. حاضر آنجا هم زکی
مالحظه آیا هستم. مطمئن باره این در نمی داد، ترتیب را مسائل دیگر شکل به او… که

بود. شده همراه او با زکی بود، کنارش آمد، آنجا که هنگامی پس می کنید؟
که گمان این با خوب بود. شده نابینا کودکی اش زمان از بینوا کور بارتیمائوس ١٢٨
صدایی و سر مدتی از پس شد. منتظر همان جا کند عبور دروازه آن از عیسی شاید

بودند. افتاده تکاپو به مردم همه ي شنید،
… می روي! باال تپه از اینک که تو هی می گوید:«هی! که شنید را کاهنی صداي و ١٢٩
پیکرهاي از پر گورستانی اینجا می کنی. زنده را هم مردگان گویی می شنویم چنانکه
مردگان این و بیا هستی موعود مسیح اگر هستی، موعود مسیح همان اگر داریم. بی جان

برخیزان.» را
مذهب، قالب در شما، حضور به عرضم بله است، زنده هم هنوز دیو همان پیداست ١٣٠

می کنید؟ توجه ترتیب. همان به
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مملو قبرستانی اینجا ما می کنی، زنده را مردگان ما… هستی، موعود مسیح «اگر ١٣١
«هوشیعانا می کرد، فریاد کسی برمی آورند. فریاد همه و بفرما.» پس داریم. مردگان از

درگمی! سر چه می کرد. فریاد را دیگري یا آن این، دیگري نبی!» بر
شد، رد پایین آن از او و نرسیدم. او به که گفت:«واي خود به نابینا پیرمرد این ١٣٢
با کشید. فریاد پس گذاشته اند.» نادرستی جاي در مرا می گذرد. اینجا از می کردم فکر
خداست.» الجرم خداست، خود پس باشد، کالم راستی به گفت:«چنانچه چنین خود
بود پریشانی زمان در کن!» ترحم من بر داود، پسر اي عیسی، کرد]:«اي [فریاد پس

کرد. فریاد عیسی] درگاه [به چنین که
که جایی می شود گفته بود. اریحا در عیسی کنید، دقت اینجا به چنانچه حال ١٣٣
داشت. فاصله بود، عیسی که جایی از متر] ١٥٠ [حدود یارد پنجاه و صد بود مرد آن
شنیده را مرد آن زاري و ناله نمی توانست او و بودند آورده هجوم او گرد نفر هزاران

ایستاد. او کرد. حس او اما خیر. باشد.
آنگاه کنم:«و موعظه موضوع این خصوص در شب ها همین از یکی می خواهم ١٣٤

است! پرجالل ایستاد.» عیسی «پس است! باشکوه ایستاد.» عیسی
خاطر اینجاست. «استاد فراخواند. را او شد؟ چه ایستاد، عیسی که هنگامی اما ١٣٥
فرامی خواند.» را تو می خواند. را تو او می خواند. را تو گفتند:«او شاگردانش دار.» جمع

فراخواند. را او جماعت میان از و
نفوذ وجود ژرفاي تا چیزي چنین مگر می دهد. انجام را کار همین نیز اکنون او

می کنید؟ مالحظه نمی کند؟
فراخواند، نور به نابینایی از را او عیسی و می خواند.» را تو و است آمده «استاد ١٣٦
آمده «استاد کرد. گذر حیات به مرگ از او فراخواند، را او و روشنایی. به تاریکی از
را بینایی همان جا فراخواند را بارتیمائوس عیسی که هنگامی می خواند.» را تو و است

بازگرداند. وي به
خود دارایی تمام بود، خونریزي به مبتال بیچاره زنی تپه آن روي بر زمان آن در ١٣٧
بودند. فروخته را خود کاري و باربر حیوانات آنها بی شک بود. کرده پزشکان هزینه ي را
کرده هزینه را می توانستند هرآنچه بودند. گذاشته گرو به و فروخته را خود مزرعه ي
روزه هر بود. نکرده خوب را بینوا زن آن آنها از یک هیچ بودند، داده دکترها به و
و بیمار زمان گذر با بود، ادامه دار دائمًا نمی شد. قطع خونریزي می شد. بدتر و بدتر

می شد. بیمارتر
بود، بافتن بافتنی سرگرم می کرد، زندگی که جایی تپه، فراز در هنگامی روزي و ١٣٨
فریاد و بوده تکاپو در همه مردم دید. را قایقی آمدن و انداخت نگاهی دّره پایین به

نبی!» بر برمی آوردند:«هوشیعانا
گفت:«به او حال است. شنیدن از ایمان بود. شنیده چیزهایی او مورد در زن آن ١٣٩

می روم.» دیدنش
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جسم در که خدا کالم به را خود نگاه بار اولین براي و رسید آنجا به که هنگامی و ١٤٠
گواهی دلش چنین و بود نگاهش و سخن در خاصی چیز کرد معطوف بود، شده متجلی
تنها اگر کنم، جلب را او توجه شکلی به بتوانم فقط «اگر آقا. بله، بود. همان او که داد
ردایش و کرد عبور جمعیت میان از زن آن و کنم!» لمس را او طریقی هر به بتوانم

کرد. لمس را
آقا خیر، کرد. حس او که نبود زن آن دست انگشت این باشید، داشته یاد به حال ١٤١

آنها… او… و بود. ضخیم فلسطینیان رداي زیرا
کرده اند.» لمس را تو گفت:«همه پطرس

شد.» صادر من از قّوتی که کردم حس بود. متفاوتی لمس این داد:«اما پاسخ او ١٤٢

اما بود رفته دست از چیز همه بود، رفته دست از زن آن اموال بود. آمده عیسی ١٤٣
متوقف را آن نمی توانستند دکترها و نمی شد قطع خونریزي که تار و تیره ساعت آن در
زن آن تا نگریست اطراف به فراخواند. را زن آن کرد؟ چه و رسید. راه از عیسی سازند،

شد.» قطع اما داشتی خونریزي گفت:«تو و یافت را
و آمد او می خواند. را تو و آمده «استاد است.» همان ابد تا و امروز دیروز، «او ١٤٤

فراخواند. تندرستی به را زن آن او فراخواند.»
همه امیدش کردیم، صحبت موردش در گذشته شب که چاه کنار بینواي زن آن ١٤٥
همان می خواست او و بود کرده ترك را او پنجمش شوهر گویی احتماًال، بود. رفته باد بر
در اخالقی نظر از داشت. او به نسبت تردیدي اندك ولی درآید ششمی مرد عقد به وقت
مقدس کتاب بی تردید باشد، شریف بانویی می خواست داشت. قرار اسفناکی وضعیت

بود. خوانده را
زنان آن که هنگامی صبحدم نمی توانست رفت. چاه سر بر یازده ساعت کمابیش و ١٤٦
خود سر بر را کوزه ها آن خود، آب  ظروف آنها بیاید. آنجا به می آمدند، آنجا به درستکار
در شود. همراه آنها با و بیاید نمی توانست او رو این از و بازمی گشتند. و می گذاشتند
افراد نمی آمیختند. در هم با بدکاران و درستکاران بود، مرسوم جدایی نوعی روزگار آن
اجازه شود. همراه زنان دیگر با نمی توانست پس می ماندند خود جاي سر بی بند و بار
در او بازگشتند… و برگرفته را خود آب همه اینکه از پس شود. همراه آنها با نمی دادند

آمد. بهتري چیز طلب
مردي می گفت:«خوب، خود به راه در بی شک و رسید آنجا به سر به کوزه او آنگاه ١٤٧
یک او دارم. تردید او به نسبت کردم، پیدا را او دیشب که یا درآمدم او همسري به که
رانده جامعه از بخت برگشته ام. ندارم. او به واقعی اطمینان دارد. عجیبی رفتار است، مرد
نمی دانم هستند! چگونه ببین آنها… بگذارم، پا کلیساها این به نمی توانم هستم. شده
صحنه به پا نبی روزي یقینًا، خوانده ام، را مقدس کتاب و درمانده  ام. و پریشان کنم. چه
امر این و ندارد وجود چیزي چنین می کنند ادعا آنها که می دانم حال نهاد. خواهد
ما که می شود سالی هزار باشد. پیش سال هزار بسا چه یا سال صدها به مربوط شاید
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اینک نیستیم. منتظرش دیگر پس است نداده رخ هرگز کنون تا ولی بوده ایم منتظرش
می اندیشید. خود با چنین راه در او و نداریم.» نیازي چیزي چنین به دیگر

می سازد. نمایان شما بر را خود او که همان جاست می اندیشید، او به هرگاه می دانید ١٤٨
راه در خود مسیر در شاگردان آن که هنگامی دیدیم، دیشب جلسه ي در چنانکه

بودند. عموآس
می گفت:«براي که شنید را مردي صداي می اندیشید، امور این به زن آن وقتی ١٤٩

بیاور.» آب من
اخالقی مسائل دیگر می برد، سر به زندگی ساعت تاریک ترین در او بود؟ چه این ١٥٠
خیابان به که بوده زیبایی جوان خانم بسا چه بود. داده دست از را خود مفهوم او براي
جانب از اشتباه گاهی بود. گرفته پیش در را زندگی اي سبک چنین و شده انداخته
می دهند اجازه که می زند سر آنها مادر و پدر جانب از اشتباه بلکه نیست جوان دختران
خسته و درمانده می پیمود، راه سر بر کوزه بود، آنجا زن آن و روند. بیرون چنین آنها
چنین دختربچه آن بسا چه باشد، داشته مراودت او با نبود حاضر کس هیچ و بود

داشت. سرگذشتی
نگاشته هاي و بود خوانده را مقدس کتاب او می دانم، را چیز یک تنها باشد که هرچه ١٥١
اقراري چنین به را او که داشت قرار قلبش در کوچکی بذر و داشت. باور را مقدس

بود. شده مقدر آن براي پیش از او شد.» خواهم آگاه شود، چنین بود:«اگر رسانده
در را بود زده سر او از رفتاري چنان ولی داشت حضور آنجا که پیر یهوداي آن ١٥٢
کارهاي در الهی روشنایی جایی در بود. فراگرفته سیاهی را او دل عمق بگیرید. نظر
اینجا زن آن و بود. الهی امر آن به ایمان از تهی او وجود عمق اما می درخشید او
باور بود، اینجا زن آن اما فروگیرد. را آن نمی توانست الهی نور کنید، مالحظه بود…
رفته فرو تاریکی و سیاهی در سراسر زندگی اش اما بود الهی امر آن پذیراي داشت،
که شگفتا ولی بربست. رخت تاریکی همان جا آن، بر آسمانی فروغ تابیدن با ولی بود
این فروافکند. تاریکی به یکسره را او آسمانی امر آن دیگر، مورد بر روشنایی تابیدن با

است. تفاوتش
هنگامی گفت، او-او داشت. وجود هدفی زن آن تولد پس در باشید، داشته دقت ١٥٣
غوغایی ناگهان افتاد؟ اتفاقی چه زن… آن داشته، شوهر چندین که گفت زن آن به او که
هستی. نبی که می بینم گفت:«آقا، پس بود. شده مستأصل دیگر شد. برپا وجودش در

آورد.» خواهد جا به را کارها همین بیاید موعود مسیح وقتی که می دانم
همان «من فراخواند. را وي عیسی که بود همان جا فراخواند. را زن آن عیسی سپس ١٥٤
دریافت. را مهم این خدا کالم طریق از زن آن می کند.» صحبت تو با همانکه هستم،
نامش ترتیب بدین و فراخواند. زندگی به شدن نائل و گناه از گسست به را زن آن خدا

است. تباه ناپذیر زندگی  یک از برخوردار او امروز و گرفت، جاي مقدس کتاب در
ابد تا و امروز دیروز، او زیرا فرابخواند نیز را شما ترتیب همین به می تواند خدا ١٥٥

آن… است. همان
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بر بازشناخت. را عیسی باز بود، اخالقی بند قید و هر از فارغ زن آن اینکه با آري، ١٥٦
عیسی که هنگامی آنگاه بود. موعود مسیح همان بی گمان مرد آن که شد روشن وي

بود. چنین که می  دانست زن آن هستم.» او من همانم، گفت:«من
نبود. امیدي روزنه ي هیچ که بودند وضعیتی در بودند، قایقی در شاگردان روزي ١٥٧
جنس همان از طوفان ها بودند، شده راهی عیسی بدون آنها طوفان هاست، آن از سخن
کوچک قایق بود. نمانده باقی امیدي هیچ دیگر بود. شده برپا ایلعازر منزل در که بودند
دست این از کارهایی و دعا به بسا چه و می کردند گریه می زدند، بانگ بود. شده آب از پر
فرو دکل ها بود، شده آب از پر قایق و می شدند پدیدار آذرخش ها بودند، شده متوسل

می کردند. گریه و افتاده دیگري روي بر یکی آنها و بودند شکسته پاروها بودند، افتاده
براي اما رسید. راه از زنان گام عیسی که بود ساعت تاریک ترین واقع به این در و ١٥٨
سراپا آنها و می نمود ترسناك شبحی همچون می رسید. نظر به سایه ایی همچون آنها

برآوردند. فریاد هراسان
و می رسد، راه از شما تاریک هنگامه ي در عیسی است. ترتیب همین به نیز امروز ١٥٩

نیستید. آگاه الهی امر آن چیستی از می شوید. هراس دچار الهی امر آن از شما
بودند. هراسیده است.» شبح یک گفتند:«این نبودند. آگاه هویتش و ماهیت از آنها ١٦٠

امداد همان عیسی، مباشید.» ترسان گفت:«منم، فراخواند، را آنها عیسی آنگاه و ١٦١
در می کند، عمل ترتیب همین به همواره او رسید. راه از هنگام تاریک ترین در آنها

آمد. آنها نزد و نمایاند را خود و آمد عیسی آنگاه می آید. ساعت تاریک ترین
آیم.» آب روي بر تا بفرما مرا تویی گفت:«اگر پطرس

گفت:«بیا.» عیسی
حال، آمد. خواهد آنها براي واپسین روزهاي این در بزودي او چه؟ می دانید دوستان ١٦٢

است؟ شده گرفتار تاریک ساعت این در دوباره کلیسا که نیست عجیب آیا
می دانید می کنم. نبّوت فقط نیست. آموزه یک این بگویم. چیزي اینجا می خواهم ١٦٣
تمام که می رسد جایی به کار زودي به کنید، توجه سخنانم به است؟ افتاده اتفاقی چه
برخوردار شورا پشتیبانی از نکنند چنین اگر پیوست. خواهند جهانی شوراي به فرقه ها
کلیساها این به توانست نخواهد کسی و شد خواهند تحریم بنابراین شد. نخواهند
این [بدون باشد، داشته خود کلیساي از عالمتی اینکه مگر برود کلیسا به کًال یا برود
گذشته همانند مسئله این باشد داشته دقت کنید. فروش و خرید نمی توانید عالمت]
روحانی افراد کلیسا، براي مسئله این و وحش. به معطوف عالمت شد، خواهد تکرار

است. دریافتنی
حس را آن شما است. تشخیص قابل  پنطیکاستی ها  شما براي مسئله این دستکم و ١٦٤
به نیاز هیچ پنطیکاستی، تشّکل هاي از بسیاري شما، کلیساهاي که هنگامی کرده اید.
می پیوندند. آن به اینک هم آنها دارید استحضار خود چنانکه اما نیست، آنها بردن نام
گام در کار، این انجام از پس که اینجاست پرسش و دادند. شهادت آن از پیشاپیش



فرامی خواند و است آمده عیسی ٢٣حال

مقدسی کتاب آموزه هاي از باید ناگزیر شد؟ خواهید ناگزیر دیگري کار چه به بعدي
بکشید. دست مقدس کتاب تعالیم از باید ناچار به بکشید. دست روح تعمید

راستین شده متولد دوباره مسیحیان کرد. نخواهند تحمل را وضعیت آن اعضا و ١٦٥
چنین می دانند آنها یافته اند. هشدار خدا کالم طریق از آنها داد. خواهند ترجیح را مرگ

آقا. بله، داد. خواهد رخ اموري
راه از عیسی ساعت تاریک ترین همین در درست و نیست؟ شگفتی جاي مگر و ١٦٦
شما با هنوز من منم. این مباشید. می فرماید:«هراسان فرامی خواند، را ما و می رسد
بود زمان آن که همان طور درست سازم.» آشکار را خود کالم تا هستم اینجا هستم.
را ما و آمده استاد پرجالل! چه کرد. خواهد چنین که گفت او است. همان هم هنوز

است. فراخوانده
به دکترها و نشسته اند جمع میان در و دارند حضور اینجا بسیاري بیماران بی ترید ١٦٧
خود ساعت تاریک ترین شما شاید نیست. باقی شما براي امیدي هیچ که گفته اند شما

فرامی خواند. را شما و آمده استاد که باشید داشته یاد به اما می کنید سپري را
شده ثبت بّره حیات دفتر در که نامی هر و آمد خواهد استاد روزي، روز، یک و ١٦٨
باشد آنجا که کنید کاري اینک هم نیست، آنجا شما مال اگر فرامی خواند. را باشد
آواز شنیدن با هم می باشند قبرها در که کسانی خواند. فراخواهد و آمد خواهد او زیرا
خواند. فراخواهد را شما و آمد خواهد استاد گشت. بازخواهند زندگی به او فرخنده ي
آماده روز آن براي را خود و دهید پاسخ فرامی خواند، را شما امروز که هنگامی تا و

شماست. به من توصیه ي این سازید،
همان بود. خواهد حاضر اینجا که داده وعده او است]، [همین حاضر عصر وعده ي ١٦٩
را شما و آمده استاد دوباره اینک و آورد خواهد جا به باز را داد انجام که کارهایی

فرامی خواند.
اکنون اما دارم اینجا دیگر صفحه ي شش از بیشتر کنیم. خم را خود سرهاي بیایید ١٧٠
زود را شما که دادم قول کنیم. خم را خود سرهاي بیایید بپردازم. آنها به نمی توانم

است. کشیده طول هم بیشتر ربع یک حاال و کنم مرخص
چیزهایی این تمام شود. چنین باز تا فرما عنایت خداوندا، آسمانی، پدر اي ١٧١
فرامی خواند. می کند؟ چه می آید، هرگاه می خواند.» را تو و آمده گفته ام:«عیسی که
قالب در عیسی خداوند همان که تو قدوس روح که باشد شود. چنین بگذار خداوندا،
و سازد آشکار را خود و بیاید او امشب که باشد شود. حاضر مردم میان در است روح
نیز ما داشتند، ایمان آنها که همان طور مردمان، آن مانند سازد. متجلی را خود آنگاه
این هرگز شاید که هستند اینجا بسیاري عزیزان خداوند. اي داشت، خواهیم ایمان
را این زیرا کنی. عطا آنها به را این باز امشب تو که می کنیم دعا نداشته اند. را فرصت

آمین. عیسی، نام در می طلبیم، خدا جالل براي
همه بده. ادامه تنها است. خوب برو. پیش آن با تنها فقط خواهر، است، درست ١٧٢

کامل. سکوت در



شده٢٤ گفته کالم

باز می آید، که هربار آیا است. آمده او است؟ آمده عیسی که دارید ایمان آیا ١٧٣
داشته باور را خدا کالم تنها اگر باشید. داشته ایمان فقط چنانچه حال فرامی خواند؟

می کند. عطا را آن خدا باشید،
خدا اگر ندارم. اینجا در دعا صف تشکیل براي فرصتی دارید عنایت چنانکه اکنون ١٧٤
او است. آمده استاد می کنم. فراخوانی را جمع این در حاضر عزیزان امشب بخواهد،
که است همان امروز او است. آمده روز واپسین در خدا کالم به بخشیدن تحقق براي
بازمی شناساند و می سازد متجلی را خود گذشته، ترتیب همان به امروز بود. گذشته در
می گویند:«آمین.»- [جماعت دارید؟ ایمان این به خداست. کالم همان هنوز او زیرا
همان به همواره او است. قلب نّیت هاي و افکار تمییز دهنده ي خدا کالم و تألیف.] گروه
را کارها همان اکنون چنانچه است. همان هنوز او می کند. کار خود، گذشته ي شیوه ي
سوق باورمندي و ایمان به را شما امر این آیا آورد؟ خواهید ایمان او به آیا آورد، جا به

داد؟ خواهد
که هست عزیزي آیا که ببینم و کنم نگاه ابتدا دهید اجازه حاضر، عزیزان شما ١٧٥

باشد. نشسته اینجا که آشنا عزیزي باشد، آشنا
دستان نمی شناسند، مرا که آنانی دارند، حضور سمت این در که عزیزانی همه ي ١٧٦
بیمارید، که شما و نمی دانم، شما مورد در چیزي که می دانید کنید؛ بلند را خود
ایمان حال خوب، بسیار باشند. همه گمانم به کنید. بلند را خود دستان بفرمایید
ایمان ندهید. راه خود به شک باشید. داشته ایمان خود قلب تمام با تنها باشید. داشته

باشید. داشته ایمان خدا به باشید. داشته
جاي بنشینید. خود سرجاي کنید، رعایت را کامل سکوت دارم درخواست شما از ١٧٧
شما می کنید؟ دقت می فرمایید؟ توجه آیا نشوید. جا به جا لطفًا ندهید، تغییر را خود

است. محجوب و آرام متین، بسیار روح القدس و شما… روح و دارید. روح و تن جان،
خصوص در آمدم، اینجا به که هنگامی پیش سال چندین که دارند یاد به نفر چند ١٧٨
من به خود او می گرفتم، را افراد دست که موقع همان گفتم؟ چه شما به روح القدس
به را آن برو؟ پیش تو آنگاه و شد خواهد داده تشخیص [عطاي] این که بود گفته
ایمان مردم که کنی کاري بتوانی گفت:«اگر او و می آورید؟ خاطر به را آن دارید، یاد
می گویند:«آمین.»- [جماعت پیش؟ سال ها می آورید، یاد به را روزها آن باشند.» داشته

تألیف.] گروه
درست داشت، حضور همین جا در دیگري جلسه ي در می کنم فکر دیدم، را آقایی ١٧٩
[دو] بود. فلج او می کردم. نگاه او به سخنرانی حین روح القدس… و بود. نشسته  آنجا
یک آمد، آقا این بر شیطان کردم، آغاز را فراخوانی همین که و داشت. بغل زیر عصا
پس رفت. بیرون جلسه از و برخاست او دیدم. خود چشمان با من و سیاه. سایه ي
شفا می یافت جا همین او او، بنابراین می ماند. فلج همیشه براي او پیداست چنانکه
دشمن به او می کنم گمان چرا. نمی دانم خوب، اما می کنید؟ مالحظه او… فقط-فقط
قالب در چیزها آن و سایه ها آن به چنین و بایستید می توانستید کاش اي کرد. گوش
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کنید. مشاهده را کارشان شیوه ي و ببینید را آنها ماهیت  همین طور و بنگرید اشکال
بود… خواهد آن که می شوید متوجه

را شما می تواند که گفته شما به که آقایی نیستم. دادن شفا به قادر من حال، ١٨٠
حضور بازشناختن از سخن ولی یافته اید. شفا پیش از شما است. اشتباه در دهد، شفا
به ببیند، را او دوباره بتواند اگر که می دانست مرتا چنانچه حال است. مسیح عیسی
آن به نمی توانیم امشب ما مگر بود، کالم تجلی همان او زیرا می رسد خود خواسته ي
آمده او کنیم. چنین که ماست بر قطعًا، باشیم؟ داشته یقین آن به باشیم، داشته ایمان
اوست. کیستی همان این است. شده حاضر روح القدس قالب در است، آمده او است.

کنید. دعا فقط حال
درست می ایستاد، سکو باالي بر اینجا کسی چنانچه بود خوب بفرمایید، توجه ١٨١
در ساختمان سراسر در بسیاري عزیزان پیداست می کرد؛ دعا فقط-فقط و من کنار
خیر، برانهام…» برادر بگویید:«ببین، نمی توانید کرد. دقت خوب باید پس هستند. دعا
شما از بیشتري توان رؤیا یک تولید براي کنم، کاري چنین خود از نمی توانم من آقا.
من مورد در شما به می تواند خدا شما، ببینید. رؤیا بسا چه می کنید؟ دقت آیا ندارم.
شوید. رؤیا فضاي وارد نمی توانید خود اختیار با اما باشید داشته ایمان آن به بدهد، رؤیا
داشته رؤیا شما مورد در اکنون می خواهم برانهام، «برادر که بگویید نمی توانید پس
رؤیا وارد چنین نمی توانم هم من برنمی آید. شما دست از کاري چنین خیر، باشم.»
همین نیز رؤیا مورد در برساند. انجام به را آن باید می دهد رؤیا شما به که کسی شوم.

می کند. صدق امر
با است. نشسته  صف انتهاي در درست آنجا و دارد آرتروز که می بینم را آقایی ١٨٢
دارید ایمان آقا، داد. خواهد شفا آرتروز از را او خدا باشد، داشته ایمان خود قلب تمام
ردیف آن انتهاي در نشسته اید، آنجا که مکزیکی تبار آقاي کرد؟ خواهد چنین خدا که

آقا. خوب، بسیار داشت؟ خواهید ایمان آن به نشسته اید،
که دارید ایمان خانم، است. مبتال آرتروز به است، نشسته  شما کنار که خانمی ١٨٣
ایمان نشنوند.) جماعت که نگرانم دارد؟ صدا انعکاس این (آیا می دهد؟ شفا را شما خدا

خوب. بسیار داشت؟ خواهید
ناراحتی از چطور؟ نشسته ، ایشان کنار که دیگر مکزیکی جوان خانم آن مورد در ١٨٤

می کند؟ خوب را شما معده ي خدا که دارید ایمان خانم، می برد؟ رنج معده
که معناست بدین می بینیم را روشنایی آن فرودآمدن هرگاه کرد. دریافت را آن او ١٨٥
[فضاي می چرخید. اطراف… بود، آنجا کرد. برخورد او به است. همین بله. داد. رخ امري
در هرگاه می کنید؟ مالحظه رساند. انجام به را آن تألیف.]… نوار-گروه روي بر خالی
نتوانست آنها بی ایمانی خاطر «به بفرمایید، دقت چنانکه می یابد! ایمان و پذیرش جایی

دهد.» انجام بسیاري کارهاي
هراسش است. هراس زده همین جا. درست دعاست، حال در و نشسته خانمی اینجا ١٨٦
شما خدا ولی نمی شناسم را شما من است. کرده پیشرفت بسیار او سرطان بجاست.
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دیگر مورد هر در یا سرطان این مورد در می تواند خدا که دارید باور آیا می شناسد. را
دعا در اینجا بسیاري عزیزان می بییند چنانکه کنید. نگاه من به بگوید؟ سخن من با
اینجا اهل شما بله، حال، کنید. نگاه ما به پس می گویم. را این همین خاطر به هستند،
پورتویل نام به کالیفرنیا از جایی اهل شما نیست. شما سکونت  محل اینجا نیستید،
او گند؟ بازگو برایم را شما هویت می تواند خدا که دارید ایمان آیا است. درست هستید.
سرطان و باشید داشته ایمان پس است. درست است. وینتام خانم شما نام است. آگاه
از خدا خواسته ي تنها این باشید.» داشته ایمان تنها «اگر کرد. خواهد رها را شما

باشید.» داشته ایمان تنها «اگر شماست.

هستید، قسمت این در که عزیزي ندارید؟ ایمان امر این به خود قلب تمام با مگر ١٨٧
شما او می خواند. را شما اینک و آمده استاد است؟ محال امري شما براي کردن باور آیا

تندرستی. به بیماري از می خواند، زندگی به مرگ از را

واقع به دعاست. حال در کرده خم سر با است، نشسته  انتها آن در آقایی اینجا ١٨٨
دخترش است. دختر یک می کند. دعا دیگري شخص براي نمی کند، دعا خود براي
خود زانوي در کرده اید؟ پیدا مشکل خود پاي ناحیه ي در شما دارید؟ ایمان آقا است.
در شما دختر شماست. با او خود نیست، گریه به نیاز است. درست دارید. ناراحتی
استاد دارید؟ باور آیا باشید. داشته ایمان است. سل مورد نیست؟ مگر است، بیمارستان
امشب که باشد دارید؟ ایمان دارید؟ ایمان او پدر عنوان به می خواند. را او و است آمده

شود. برطرف که باشد را. شما همچنین و کند مالقات را او

رنج تنگی نفس و پوستی بیماري از سبزه . پسربچه اي هست، پسربچه اي اینجا ١٨٩
اهل است. نشسته آنجا مکزیکی خردسال پسر مکزیکی تبار، پسربچه ي یک می برد،
تو پدر دیگر، چیز یک داري؟ ایمان جان، پسر است. خوزه سان اهالی از نیست. اینجا
را تو نام می تواند خدا که داري باور آیا است. درست است. واعظ او توست. همراه اینجا
تو نام باشی؟ داشته قوي تر بس ایمانی که شد خواهد باعث امر این آیا کند؟ بازگو برایم

کرد. خواهد خوب را تو خدا آري. باش. داشته ایمان حال است. روبن

نمی بینی مگر بیمار، شخص اي گناهکار، اي می خواند. را تو و است آمده استاد ١٩٠
آمده او شد؟ نمایان ایمانداران جمع در خون و گوشت با افرادي کسوت در استاد
را گناهکار تا است آمده او فرابخواند. تندرستی به را خود ایماندار فرزندان تا است
را تو و آمده استاد کلیسا، عضو اي خورده اي، لغزش که تویی اي فرابخواند. توبه به

فرامی خواند.

دارید؟ ایمان امر این به خود نیاز براي اینک هم آیا دارید؟ ایمان امر این به آیا ١٩١
می بندم.» کار به را ایمان نیازم بگویید:«براي و برافرازید را خود دست دارید، ایمان اگر
به هستی، هرکه و فرامی خواند. را تو و است آمده استاد بپذیرید. را آن برخاسته سپس

است. همان ابد تا و امروز دیروز، او می خواند. را تو و آمده استاد داري، نیاز هرآنچه
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من به را خطایم که ببینید را مردي و گفت:«بیایید و رفت شهر به بی ادعا زن آن ١٩٢
تو و است آمده استاد پس دیدید، را آن خود و آمدید شما نرفتید. شهر به شما گفت.»

می خواند. را
گنهکارم، من عیسی، بگویید:«خداوند و بستایید را خدا برافراشته دست هاي با پس ١٩٣
ساز. پر مرا دارم، نیاز روح القدس به برگردان. مرا شده ام  دور من خداوندا، ببخش. مرا
اکنون می خواند. را تو و است آمده استاد ده.» شفا مرا هستم، فلج ده. شفا مرا بیمارم،

آمین. بپرستید. را او برافراشته دستان با
را او می دانید؟ بنوازید. را ستایید» خواهم را او ستایید، خواهم را «او (آهنگ ١٩٤

است؟) درست هستید، بلد را آن ستایید. خواهم
دارید؟ ایمان آیا

ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او
شد؛ ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل

دهید، جالل را او خالیق جمیع اي
است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا

براي دارد، حضور اینجا او که حینی ندارید دوست مگر حال دارید؟ دوستش آیا ١٩٥
شما قلب هاي او می کند. حرکت ساختمان در که است روحی همان او بخوانید؟ او
براي خود قلب تمام با بیایید است. آگاه شما درباره ي چیز همه  از می شناسد، را

بسراییم. او
برافرازید)، را خود دست ستایش (حین ستایید، خواهم را او

ستایید، خواهم بپرستید)… را او فقط (اکنون او…
شد؛ ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل

دهید، جالل را او خالیق جمیع اي
است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا

«من…» باشید. داشته ایمان بیشتر کمی تنها اگر آنجا، ویلچیر، روي بر شما خانم، ١٩٦
هستم. چیزي منتظر کنیم. امتحان دیگر بار یک بیایید

ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او
شد؛ ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل

دهید، جالل را او خالیق جمیع اي
است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا

حالی در بگیرید، را کسی دست و برگردید می خوانیم، دوباره را این حینی که حال ١٩٧
هم. با همه اکنون بیاورید، تشریف می خوانیم، را ستایید.» خواهم را «او سرود که

ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او
شد؛ ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل

دهید، جالل را او خالیق جمیع اي
است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا
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اي کن، ستایش را او و بیا نمی آیی؟ اینجا اینک هم چرا گنهکار، دوست اي ١٩٨
اقرار خود نجات دهنده ي عنوان به را او می خواهند که افرادي تمام خالیق. جمیع
به هستند، پرستش مشغول روح در مقدسان که هنگامی تا چرا او، حضور در کنند.
می خواهم دهم. شهادت می خواهم بگویید:«امشب بایستید؟ تا نمی آورید تشریف اینجا
عنوان به را او که بداند دنیا می خواهم ندارم. عار او از بیایم. می خواهم دهم. جالل را او
هنگام است.» حاضر او که خاللی در همین جا درست می پذیرم، خود نجات دهنده ي

بیاورید. تشریف بفرمایید سرود این خواندن
ستایید، خواهم را او آمد؟) نخواهید (مگر ستایید، خواهم را او

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

است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا
مسیح حضور در کسی چه دیگر شوید. نزدیک بفرمایید، خانم، است، همین بله، ١٩٩

بایستید. همین جا بیاورید، تشریف سمت این به خواهر، آمد؟ خواهد
هیچ جاي اینک هم باشد، نجات دهنده تان او می خواهید که عزیزانی دیگر خدمت ٢٠٠
نزد من باشید شرمسار من از انسان نزد گفت:«اگر چنین [عیسی] نیست. شرمساري
نیستید شرمسار او از اکنون اگر بود.» خواهم شرمسار شما از مقدس فرشتگان و پدر
دیده اید. را او شما همین جاست! او می خواهید، خود نجات دهنده ي عنوان به را او و
حال در مقدسان که زمانی تا بازمی شناساند. را الهی امر آن خود کالم است، عالی چقدر

بیاورید؟ تشریف نمی خواهید مگر بیاورید. تشریف هستند، پرستش
چرا گذاشته اند. سن به پا می آیند، مسنی خانم آقا. دهد، برکت شما به خدا ٢٠١

نیایید؟ اینک
ستایید… خواهم بخوانید)… را این (حال خواهم…

خدا خانم، کنید. ستایش فقط شوید. نزدیک اینجا به گرامی، جوانان است، درست ٢٠٢
دهد. برکت شما به خدا جوانان، کرد. چنین باید دهد، برکت شما به

شد؛ ذبح گناهکاران راه در …
دهید، جالل را او خالیق جمیع اي

است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا
تشریف که نیست دیگري عزیز اکنون می روند، جماعت نزد خادمان که حالی در ٢٠٣
شرمسارم» خود زندگی شیوه ي «از که اعتراف این با آیا دورشدگان، اي شما و بیاورد؟
دستان می باشم؟ خدا خادم که می پذیرید آیا است. حاضر اینجا او شد؟ خواهید نزدیک
پا نمی خواهید مگر است. حاضر ما میان در مسیح عیسی خوب، کنید. بلند را خود

بگذارید؟ پیش
جالل را او دهید؟)… جالل را او تا (نمی آیید خالیق… جمیع اي

دهید،
شسته… را ناپاکی ها خونش زیرا
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می خواهی آیا ماند؟ خواهی خانه در مریم با اینکه یا آمد خواهی گرامی، مرتاي اي ٢٠٤
ایمان الهی امر آن به شکل این به من کلیساي بگویی:«خوب، و بمانی تشّکلی در
است؟ پذیرفتنی سخن این ساخته، متجلی را خود مسیح که حالی در چگونه ندارد.»
شد؟ خواهید برون فضا آن از اینکه یا کنید تکرار را حرف این و برگردید می خواهید
است. زمانش اکنون امروز، همین خیر. من…» که هنگامی گفت، خواهم شما به «خوب،

یایرس. دختر مانند است، معلق شما گرداگرد مرگ
زمانش اکنون بیایید. اینک گنهکاران، بیایید. اینک دورشدگان، بیایید! حاال همین ٢٠٥
کجا می گویید:«از می خواند. را شما او فرامی خواند. را شما و است آمده استاد است.
بیماري ها، تا می گیرد کار به مرا صداي او اگر می کند. استفاده من صداي از او بدانم؟»
فراخوانی هم گناه کردن آشکار براي نمی دانید مگر سازد، آشکار را موارد دیگر و رنج ها

باشد. شما فرصت واپسین این بسا چه بیایید، اینک شوید! برون پس می کند؟
نمی خواهم بیایند. باید که هستند اینجا نیز دیگري افراد دوستان، دیگر، بار یک ٢٠٦
شاید نیست. درست روش این کنم. فراخوانی چنین را شما تا بگذارم فشار تحت را شما
نشده رستگار اینکه از غافل می پنداشتند نجات یافته را خود فریسیان شما… اوقات گاهی

بیاورید. تشریف اکنون هستید. تصور همین گرفتار هم شما بودند.
کوچکترین اگر نکنید. ریسک چنین عنوان هیچ به باشید! مطمئن موردش در ٢٠٧
اکنون شوید. نزدیک اینک هم کنید. ریسک مبادا است، مانده باقی شما ذهن در دودلی
اینجا روح القدس که زمانی تا است، گشوده سرچشمه آن که حاال همین است، زمانش
شما به را شک اندك و دودلی همین که است آن بر است. آمده استاد دارد. حضور
استاد بیایید. جلو اینک کنید. رها را آن هستید.» شک در بگوید:«شما و کند گوشزد

بیاورید. تشریف چنین بیایید، هم باز است، درست می خواند. را شما و است آمده
براي نمی خواهید (مگر ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او

بیایید؟) او ستایش
شد؛ ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل

دهید، جالل را او خالیق جمیع اي
است. شسته را ناپاکی ها خونش زیرا

سرود که حالی در می کنند، اعتراف وي پذیرش به گنهکاران حینی که حال ٢٠٨
اکنون، دهید، جالل را او برافراشته دستان با بستایند. را او جماعت می خوانیم،

هم. با همه
ستایید، خواهم را او ستایید، خواهم را او

شد! ذبح گناهکاران راه در که بّره اي بر جالل
بخواهید او از کنید، دعا کنار، و گوشه هر در حاضر، عزیزان شما بپرستید! را او فقط ٢٠٩
به خدا می خواند. را شما و است آمده استاد کرد. خواهد را کار این او ببخشد. را شما
 دهد. برکت شما
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