
بازرگان آن زّکی،

گذاشتند. میان در را فوق العاده اي و بزرگ تجارب و دادند شهادت همه امشب 
شهادت در طنزي حس اندك که آمد چنین نظر به می پسندم. را چیزها این یقینًا و

می شد. یافت همه
که رنگین پوست خانم آن مثل کنم. اضافه خود شهادت به را نکته این دارد جا و ٢

دهم؟» شهادت می توانم گفت:«شیخ، و دهد شهادت خواست دور چندان نه زمانی
گفتم:«بفرمایید.»

ادامه نیستم،» باشم می خواهد دلم که آنچه نیستم، باشم باید آنچه گفت:«من ٣
نیستم.» هم بودم این بر سابق و گذشته در که چیزي داد:«ولی

تجربه گروهی و جمع چنین حضور در را حس همین کمابیش هم من بنابراین ٤
را چیز یک ولی نیستم باشم می خواهد  دلم که چیزي یا باشم باید که چیزي می  کنم.
است پیش در آنچه سوي به و نیستم. بودم گذشته در که چیزي اینکه آن و می دانم

خدا. بلند دعوت جهت به مقصد پی در کشیده را خویشتن
ماریکوپا، دّره ي در باال آن اخیر، هفته دو طی است. خوشایند بس اینجا در حضور ٥
حدي تا صدایم کردیم. تجربه برادرانمان همراه را مشارکت اوقات زیباترین از یکی
ما و داد. انجام ما براي بزرگ کارهاي ما آسمانی پدر که بودیم شاهد است. گرفته
اوج نقطه ي منتظریم و می دهیم انجام کردن دعا به مردم ترغیب هدف با را کارمان

وقتی… بخورد. رقم مجمع این طول در بزرگ
بیایم. شاخه این به تونی برادر خوبم دوست همراه تا کردم پیدا سعادت که شنیدم ٦
درك نمی توانم اصًال و می کنید. تلفظ چطور را نام این که کردم سؤال بار سه امشب
اینجا در که می کنم فکر حال هر به «تونی». همین فقط ندارد، اشکالی اگر پس کنم.
به امر این می دانید، هستیم؟ نیستیم، رسمی و ظاهري برخوردهاي] بند [در خیلی
ما بنابراین است.» ظاهر فاقد که:«خدا می گوید مقدس کتاب است. خداشناسانه نوعی

نیستیم. ظواهر بند در هم
داد، انجام ما براي هفته این در ما آسمانی پدر که بزرگی کارهاي مشاهده ي با ٧
و بگذاریم اشتراك به شاخه این در را برکات این و بیاییم می توانیم که خوشحالیم
همگی اینجا در کنیم. دیدار آریزونا از قسمت این مردمان شما و برادران از برخی با
در فینیکس که آنها گفته ام به همیشه هفته هر است. [ایالتی] مرکز اینجا که می دانیم
حضور از ولی کرد نخواهند باور را حرف این آنها است. بوده توسان حومه هاي از اصل
مکانی در مراتب به ما چون دارید؟ توجه می کنیم. استقبال خود مشارکت در آنها
به هستیم، توسان در که ما به کردن نگاه براي باید آنها می دانید و داریم قرار مرتفع تر
هفته همین آخر یا آینده هفته ي بیاورید، تشریف همگی حساب این با کنند. نگاه باال
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آنجا به سري می شود، برگزار آنجا که مشارکت موعد این براي و رفت خواهیم آنجا به
زد. خواهیم

اندك مایلم بودیم. بزرگ اتفاقی شاهد سفر این به شدنم راهی از پیش درست ٨
من… دارد. را ارزشش که معتقدم چون بگیرم را شما وقت  از دقایقی

تشّکل ها میان بایستم، شکاف در اینکه براي تالش حین و سفر سالیان این تمام در ٩
کوچک واحه ي یک مثل برایم نوعی به مسیحی تاجران [مجمع] گوناگون، مردمان و
سرشته خون یک از را امت ها و اقوام جمیع خدا که است این بر مجمع باور است، بوده
دارد. حضور کلیساها همه ي در او قوم که دارم باور معتقدم. امر این به من و است.
او و است. آفرینش پروردگار و بشر نسل کل آدمیان، جمیع خداي پس خداست او اگر
می توانید و می کنید مشاهده را کوه ها و بیابان ها بنگرید، که بیرون به است… قادر یقینًا
می نمایاند. نموده، ابراز خلقتش در را خود او زیرا کنید رؤیت را دارد دوست او آنچه
یعنی اشخاص این شعبه هاي وارد وقتی و دارد. وجود خدایی که ببینیم می توانیم و
قرار اختیارم در فرصتی امر این بگویید، سخن برایشان تا می شوید تام انجیل تاجران

بگویم. سخن مختلف گروه هاي همه ي با تا می دهد
تعبیر در را، آن که کاري شوم شاکاریان دموس جایگزین تا شد گرفته تماس من با ١٠
می دانید می خوانیم. تعویضی یار عنوان به حضور است، دنیوي نوعی به که اصطالحی و
خواهر که شدم متوجه و بودم سین سیناتی در پیش روز چند است. سنگینی بار چه که
است مسئولین از یکی که آرگنبرایت ماینر برادر است. گرفته قرار عمل تحت شاکاریان

بیا.» سین سیناتی به من با و شو گفت:«سوار و آمد
این در و آمده اند جهان سراسر از کشیده اند، دراز اینجا نفر گفتم:«صدها ١١
بالغ برخی بسا چه کنم. دعا برایشان تا منتظرند و کشیده اند دراز اتاق ها و بیمارستان ها

رسیدند.» اینجا به باالخره و ماندند و شنود گفت منتظر سال سه یا دو بر
بیا.» همراهم سر یک دقایقی براي فقط گفت:«خوب،

و صد حدود آنجا تا زندگی ام محل از گمانم به است؟» زمانی چه گفتم:«صبحانه ١٢
می شود. کیلومتر] ١٩٣ [حدود مایل بیست

می شود.» آغاز هشت ساعت حدوداً گفت:«خوب،
و رفت خواهیم آنجا به چهار ساعت نزدیک می گویم. تو به خوب، گفتم:«بسیار ١٣

گشت.» برخواهم سریع و یکراست و می رویم. آنجا به صبحانه براي
همان گفتند:«درست شدم. وارد نبود. آنجا شاکاریان برادر رسیدم، آنجا به وقتی و ١٤

برگردم. خانه به شدم مجبور شب آن ترتیب این به و می خواستیم!» که چیزي
و می گذاشت فشار تحت را بیلی پسرم که بود باپتیست خادم یک موقع همان ١٥

است.» مرگ حال در گفت:«خانمم نیستی.» متوجه می گفت:«آقا،
می دانیم متعهد را خود گفت:«ما برگردد…» پدر وقتی جناب گفت:«خوب، [بیلی] ١٦

برویم.» افراد این نزد که
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شاید و می کنند عبور دعا صف از [مردم] که است چنین بسیار موارد در می دانید ١٧
مورد یک با رابطه در که می آید پیش گاه و شما… ولی شود. کرده بلند برایشان دعایی
می دهد شفا شروطی تحت خدا دارید، توجه می شود. عمیق تر رفته، فراتر حد این از کار
دارو میزان چه دکتر اینکه و باشد. داشته وجود شخص آن زندگی در چیزي بسا چه و
خوب هیچ گاه آنها نشود رفع مسئله آن وقتی تا ندارد، اهمیت برایم می دهد آنها به

شد. نخواهند
شرح او به را عالئمتان و بیمارید که گفتید او به و شدید دکتر یک مطب وارد اگر ١٨
آن در که داد خواهد شما به مختصر نسخه اي احتماًال باشد، داشته عجله او و دادید
آن آسپیرین. گونه اي یا نوع، این از چیزي می شود، یافت ُمسکن و بی حس کننده نوعی
ندارد. وقت چون شود، خالص شما دست از موقع همان درست دارد سعی صرفًا دکتر
را وضعیت تشخیص، مرحله ي در شما، به دارو دادن از پیش خوب، واقعًا دکتر یک

می دهد. دارو شما به بعد و کجاست مشکل بفهمد تا می کند بررسی عمیقًا
بیرون آن که کسانی می کنند، عبور دعا صف  از که برمی خوریم مردمانی به گاه و ١٩
باید خداوند که می کنند فکر و می آیند جلو سرعت به و هستند، ملل همه ي میان در و
وجود عمیق تر] الیه هاي [در پایین آن چیزي شاید ولی دهد. شفا را آنها دم همان در
را چیستی اش و سازد آشکار را آن او تا می نشینیم خداوند پیشگاه در ما و باشد. داشته
آن ابتدا باید شما و دارد. وجود دلیلی چیز هر براي که… دارد وجود چیزي سازد. معلوم

کنید. کار باید چیز چه روي که بفهمید می توانید آن گاه و کنید پیدا را دلیل
حدود و آمدم. دو ساعت نزدیک بعد صبح داد. ادامه اصرار با جوان رفیق این و ٢٠

می شناسی؟» را دایر جین نام به گفت:«دختري و گرفت تماس من با پسرم پنج ساعت
می رسد.» آشنا نظر به دایر، گفتم:«جین

می زد.» پیانو برایت قدیم ها خودش گفته ي گفت:«به
لویی ویل؟» مشهور جراح نیست، دایر دکتر همان این گفتم:«بله، ٢١

سنت بیمارستان در است، موت به رو جین دخترش خوب، است. گفت:«خودش ٢٢
را روز تمام گفت:«شوهرش و لویی ویل.» سن آنتونِی بیمارستان در واقع در یا ادواردز…

است.» کرده سر پله ها روي همان طور
مورد این به رسیدگی براي راهی امروز کردم خواهم سعی خوب، گفتم:«خوب،

کنم.» پیدا
نگو.» او به چیزي دارد. سرطان که ندارد خبر خودش گفت:«حال، ٢٣

بود]. [آنجا نازنین جوان بانوي یک شدم، اتاق وارد باالخره وقتی روز آن در بنابراین ٢٤

جماعت امشب که همانجا بودم، تاالر در که زمانی در… بود، نواخته پیانو برایم ٢٥
ترك را است لویی ویل شهر در که تاالر همین تازگی به آلن برادر دیدم. را آلن برادر
کنیسه ي همان یعنی دور اوپن کلیساي در دایر جین و مموریال. تاالر است. کرده
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دید. را داد انجام خداوند که بزرگی کارهاي از بخشی او و بود. پیانو نوازنده ي قدیمی،
کرد. تعریف نیز خود پدر براي و

را مردم ذهن تنها مرد آن بس. و است روانشناسی تنها گفت:«این [پدرش] او ٢٦
است.» زده حدس را مسائل فقط او که… هست چیزي می خواند.

دارید؟ توجه نیست.» شدنی باشد، حدس دفعه هر اینکه گفت:«پدر، ٢٧
نیست.» گفت:«شدنی

کن.» فراموش را جریان این جین گفت:«خوب، [پدرش]
نامزد می رفت، باپتیست الهیات  مدرسه ي به زمان آن در که خوبی پسر با او و ٢٨
پسر این خانه ي کرد، مکان نقل ایلینویز در راکفورد، به و کرد ازدواج او با بود. کرده
یک سر پسر ولی بماند. داشت که شهادتی پاي کرد سعی طریقی و نحو به او بود. آنجا

گرفت. فاصله خداوند از تقریبًا بعد کمی و رفت [غیرکلیسایی] ُعرفی کار
می دانست پدرش برگشت. پدرش پیش خانه به داشت. زنانه اختالل یک دختر آن ٢٩
نامش… که هست چیزي دختر بدن در که دریافت پدر دارد. جراحی به نیاز او که
اینجا پزشک چند اکنون که می دانم چون ولی نیستم بلد را آن پزشکی  اصطالح
را آن وقتی یک… و می شد. نامیده شکالتی تومور مثل چیزي بنابراین نشسته اند…
را او و بودند. بدخیم سلول ها و شد. پخش داخل آن آن، از مقداري حتمًا برداشت،

دادند. قرار پرتودرمانی تحت و بستند کرده، بخیه
یافت. تداوم مشکلش و درد برگشت، خانه به وقتی ترتیب این به ٣٠

و شود. برداشته کامًال َرِحمش َرِحم برداري، عمل طی تا برگشت بعد سال یک او ٣١
تا دور و رسیده بزرگ روده ي به سرطان که شدند متوجه برداشتند را اعضایش وقتی
کردند. امتحان را پرتودرمانی مجدداً کرد. کاري هیچ نمی شد است. پوشانده را آن دور
شدید بیماري یک به که گفتند او به و بردند بیمارستان به را او بنابراین نبود. کارساز

بود. مرگ حال در دختر تالشند. در درمانش براي و است شده مبتال زنانه
خوانده جین که کتاب هایم از برخی و آمد جلو که شد این بود. جریان در شوهرش ٣٢
خواندن و بیمارستان به آمدن به کرد شروع ترتیب این به و برداشت. و کرد پیدا را بود

او. براي آنها
می کرد. تعریف برایم را جریان این داشت کنیم دعا برایش رفتیم وقتی و ٣٣
چون می کنم پنهان را راز بگذارم… نمی خواستم است.» خوبی پسر او گفتم:«جین،
عمل بود قرار بعد روز دو ترتیب این به و دارد. سرطان که ندارد خبر می دانستم…

برداشتن… دهند. انجام را کلوستومی
یک وارد کنم. دعا او با و بیایم دادند اجازه من به ببرند باال را دختر اینکه از پیش ٣٤
داشت، پرستار سه بود؛ بی ایمان یک کشیک پرستار شدم… وارد که همین شدم. اتاق
خالص پرستار دست از توانستیم که همین و بود. ساعته سه آنها جابجایی شیفت هاي
دعا او با آنجا در اندکی که شد این و برسد… رؤیایی تا کنیم خارج اتاق از را او و شویم
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حدود همین یا سال شش و سی او است. مشکی موهایش رنگ دیدم. را او و کردیم
بود. ایستاده او رؤیا در بود. شده سفید مشکی اش موهاي ندارد. بیشتر

گفتم:«حضورت باشم.» صادق تو با کامًال می خواهم کن. نگاه حال گفتم:«جین، ٣٥
جز گفت نخواهم تو به خداوند نام در را چیزي بدانی که بوده طوالنی آنقدر جلسات در

داري.» سرطان تو جین، گفتم:«حال، باشد.» راست که آن
بودم.» کرده شک هم خودم برانهام گفت:«برادر

نگران ولی است. کلوستومی شود انجام رویت فردا پس است قرار که گفتم:«عملی ٣٦
را سرخوشی اش و وجد و شد.» خواهی خوب که دیدم رؤیا در خداوند جانب از نباش.

رفتم. خانه به ترتیب این به کرد. ابراز
عمل براي را او باید روز آن صبح فردایش… پس واقع در یا روز آن فرداي بود قرار ٣٧
و کنند صبر دقیقه چند شدند مجبور کردند، حاضر را او وقتی می بردند. کلوستومی
در آدم ها که معمول حس نوع همان میان… این در و بودند. رفتن آماده ي این. نظایر
تخلیه عمل و بردند دستشویی به را او و داد، دست او به باشند داشته باید موقع آن
را او دوباره بود. بهت زده بسیار معالجش پزشک داد. انجام کامل و عادي صورت به را
دکتر دوستم بود قرار کردند. لغو را عمل و شدند منصرف بعد… روز صبح کرد. معاینه

دهد. انجام را عمل است، برجسته اي متخصص و جراح که هیوم
و داد. انجام عادي و کامل صورت به را تخلیه و دفع عمل هم باز بعد روز صبح ٣٨
ُخرده گیر من برانهام گفت:«برادر گریه هق هِق با و زد. زنگ من به دایر دکتر پدرش
خداي که دارم ایمان اینک گفت:«ولی بودم.» می گویید، سخن درباره اش که مطالبی

است.» زنده هنوز یعقوب و اسحاق ابراهیم،
توسان در اینجا او که می دانیم را این و می ماند. خدا و است بوده خدا همواره او ٣٩
و توانا چیز همه بر حاضر، همه جا او زیرا دیگر نقطه ي هر در که است عظیم همان قدر

دارد. را کار هر انجام توانایی او که می دانیم و است الیتناهی
وقتی… ندرت به معموًال من نکشد… درازا به خیلی شما حضور اینکه براي حال، ٤٠
بیرون روانه ي ساعت شش از بعد را شما که آماده ام و خاطرجمع کنم، موعظه باشد قرار
شب شب، فردا کرد. نخواهم را کار این امشب ولی است. کوتاه موعظه ي یک این کنم.

کرد… خواهیم سعی دارم. جلسه همین طور و بعدش
آب ها سوي آن به یکراست مجدداً بخواهد خدا اگر تا می کنیم برنامه ریزي

کنیم. سفر
عرض حاضر، دوستان یعنی هستند، اینجا در که آنها همه ي خدمت می خواهم ٤١
اینجا در که بسیاري عده  ي هم شاید و باشم، دیده را شما از برخی قبًال شاید که کنم
سالم خدا پسر عیسی خداوندمان نام در شما همگی به باشم. ندیده  پیش تر را هستند

باشد. شما با همواره او سالمتی می کنم.
سبب نوعی به امر این می گویم، سخن شعبه ها و شاخه ها این در گاهی که آنجا از ٤٢

بگویند… اینجا… در خادمم برادران مثل مردم… تا می شود
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دسته ي و دار این اطراف و دور چه براي گفت:«بیلی، من به نفر یک بار یک ٤٣
هستی؟» واعظ یک می کردم گفت:«فکر می چرخی؟» تاجرها و بازرگان ها

تاجرم.» یک من-من گفتم:«خوب،
تاجر؟» گفت:«یک

گفتم:«البته.»
نداشتم.» گفت:«اطالع

تاجرم.» یک من گفتم:«بله،
هستی؟» مشغول کاري و کسب و تجارت چه گفت:«به

assurance [اصطالحات زندگی.» گفتم:«تضمین دادم… پاسخ او به سریع پس ٤٤
چون مواردي assurance میان این در دارد، کاربرد بیمه صنعت در insurance و

تألیف.] می رساند-گروه نیز را محکم بسیار تضمین و ضمانت و باال اطمینان
گفت:«چه؟»

زندگی.» گفتم:«تضمین
چیست؟» گفت:«منظورت

جاودانی.» زندگی گفتم:«تضمین
تضمین نامه یک [جزئیات] درباره ي گفتگو خواهان شما از یک هر اگر حال، ٤٥
تجارت براي من کنم. دیدار شما با جلسه از پس می شوم خوشحال هستید،

هستم. اینجا
او و بودیم. رفته مدرسه یک به بود. اسنایدر نامش می افتم، دوستانم از یکی یاد ٤٦
است. بیمه کار و کسب در که دارم دوستی می کند، فعالیت بیمه حوزه ي در اکنون
بیمه اي هیچ پوشش تحت واقعًا خودم ولی است، بیمه کار و کسب در که دارم برادري
نوجوانی دوران دوستان از که اسنایدر ویلمر دوستم پیش چندي من… بنابراین نیستم.

بزنم.» حرف تو با بیمه به راجع گفت:«مایلم بیلی.» گفت:«بگو، و آمد من پیش است
بزنیم.» حرف شکار از بیا بگویم، تو به چیزي بگذار گفتم:«ویلمر، ٤٧

کنم.» صحبت بیمه به راجع می خواهم گفت:«نه.
تضمین صاحب می کردم:«من ادا سرعت به هم او براي را مهم این باید خوب، ٤٨

می بینی. چنانکه تضمین، بیمه؛ نه هستم.»
بگوید:«داستانسرایی بخواهد گویی کرد، نگاهم طوري و برگشت خانمم و ٤٩

نیستم. بیمه اي هیچ پوشش تحت من که می دانست می کنی.»
جسی است. بیمه کارگزار برادرت است گفت:«درست ببخش.» را من گفت:«بیلی، ٥٠

می شناسم.» را
نیست.» او طرف از بخواهی را دقیقش گفتم:«خوب،
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چیست؟» بیمه ات گفت:«نوع
است.» جاودانی حیات دارم که گفتم:«چیزي

گفت:«چه؟»
جاودانی.» گفتم:«حیات

باشد.» خورده گوشم به شرکتی چنین اسم که نمی کنم تصّور گفت:«خوب، ٥١
است.» عجیب گفت:«نه.

مبارك تضمین یک دادم:«این ادامه چنین است.» قرار این از جریان گفتم:«ویلمر، ٥٢
هستم، نجات وارث من الهی! جالل از پیش نمونه اي عجب است. من آن از عیسی است،

خونش.» در شده شسته روحش، از گشته مولود خدا، توسط شده خریداري
قبر وارد را تو اینجا که نیست چیزي ولی زیباست بسیار این گفت:«بیلی، ٥٣

کرد.» خواهد
شدن وارد نگران خیلی کرد. خواهد خارج آن از مرا که است چیزي گفتم:«ولی ٥٤

آنجاست.» از خروج می کنم فکر آن به که چیزي نیستم.
فقط کرد. خواهم صحبت آن به راجع آمد، سراغتان نگرانی هرگونه اگر باري، ٥٥
مخاطبش چند هر می کنیم، عنوان مطلبی مقدس نگاشته ي از مختصر گفتاري محض

کردم. محسوب تاجر یک شما چون را خودم هم من ولی باشند. تاجران
برخاسته که دیدم پیش دقایقی هستند، اینجا در بسیاري خادمم برادران از و ٥٦
خودم که همان طور بتوانم بخواهد، خدا اگر موعدي، در شاید حساب این با و بودند.
آنها با خوب جلسه ي یک خادم ها با اتحاد در و بپیوندم گروه به و بیایم دارم تمایل هم
می کنم فکر کردم. دیدار او با را می شناسم. عزیزي برادر اینجا در باشم. داشته اینجا در
تلفظ اشتباه هم را این حال، بودیم. هم با بیرون آن در جایی بار یک بود. ویتل نامش

نیست. مشکلی که فهماند من به او کردم.
من به نفر یک می دانید. که همان طور است، بران-هام من نام اوصاف این با و ٥٧
دارید؟» انگلیسی] زبان در Abraham] ابراهیم با نسبتی شما بران-هام… گفت:«برادر

هستم.» گفتم:«پسرش
حسب بر و ابراهیم نسل هرآینه مردیم، مسیح در چون و بسیار امت هاي «پدر ٥٨

است. مقدس نگاشته ي نص این هستیم.» وارث وعده
کنم] چنین [اگر چون کنم موعظه و دارم نگه اینجا را شما تا ندارم وقت حال، ٥٩

بگیرید. را [سالن] این دوباره تا داد نخواهند اجازه هیچ گاه دیگر رامادا مسئوالن
شهر در آمدم، پنطیکاستی ها میان به سان  چه به قبل سال ها که می آید یادم ٦٠
نام و داشت نام دبلیو اِي. پی. گروه یک بودند، آنجا آنها از گروه دو بودم. میشاواکا
نژادي جداسازي سیاست دلیل به آنها و بود. سی ِجی. اِي. پی. گمانم به دیگر گروه
رنگین پوست برادران تا کردند برگزار شمالی خطه هاي در را خود مجمع جنوب]، [در
و ادا از بودند، نامعمول چه نگریستم، آنها به روز تمام کنند. شرکت جلسه در بتوانند
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باپتیست ها ما می دانید چنانکه بودم، نشسته آنجا شگفتا! نبود. خبري کلیسایی اصول
فاقد رفقا این ولی باشیم. داشته کلیسایی منش نوعی به کلیسا داخل می کنیم سعی
زده فریاد دویده، آنقدر بودند. کلیسایی منش هرگونه یا باپتیستی اصول و ادا نوع هر
به و من!» خداي من! کردم:«خداي فکر خود با و بیفتند. پا از تا برمی آوردند بانگ و

می کردم. توجه می کردند، هیاهو چگونه اینکه
خادم ها، همه ي از بیاورند. تشریف سکو روي خادم ها گفت:«همه ي نفر یک و ٦١
سکو روي به پسین گاه این در تا می شود دعوت هستند، فرقه کدام از اینکه از فارغ
برخیزید گفت:«فقط بنابراین بودیم. نشسته سکو روي نفرمان پانصد نزدیک بیایند.»
نشستم. گفتم، را نامم آمدم. جلو شد که نوبتم بنشینید.» و بگویید را خود نام  و
راستی به داشتند. خوبی خیلی واعظان روز آن داشتند… را آقایی بعد مدتی همین طور.
که درسی کالس هفت با که می دانستم و اصیل. انسان هایی هم بودند، دانشور هم آنها
از است قرار وقتی بگیرم قرار آنها جلوي اینکه ندارم، باال آن کاري هیچ بودم خوانده

بگویند… الهیات
برجسته ترین حتمًا عصرانه جلسه ي این براي اندیشیدم:«خوب، خود با ولی ٦٢

آورد.» خواهند را سخنرانشان
یک کند. صحبت فالنی شیخ است قرار کردند اعالم بعد کمی ترتیب، این به و ٦٣
آن از یکی و می رسید. ساله پنج و هشتاد نظر به و شد. ظاهر رنگین پوست پیرمرد
بود، پوشیده را وعاظ جامه ي می گفتیم آن به جنوب در ما که قدیمی بلند لباس هاي
موي از مختصر رشته اي پایین. تا باال از نوارهایی به مزین بلند ُکت هاي آن از می دانید
همراهی آنجا تا را کهنسال رفیق این که بود الزم و بود. پوشانده را سرش دور سفید

بود. پیر خیلی چون کنند
را جهان «وقتی کرد. انتخاب ایوب کتاب از را مطلبش محتواي و رفت آنجا به و ٦٤
ستارگان که گفت:«هنگامی شد.» گذاشته چیز چه بر پایه هایش بودي؟ کجا نهادم بنیاد
خدا بودي؟» گفت:«کجا دادند،» شادمانی آواز خدا پسران جمیع و نمودند ترنم صبح

می گوید. سخن ایوب با
و مسیح زندگی درباره ي دانشورانه بسیار شکل به برادرها همه ي روز آن خوب، ٦٥

کردند. موعظه این نظایر و کرد ایجاد راه بین در که شکافی و یحیی آمدن
جریان زمین روي و پایین این که مسائلی از یک هیچ درباره ي پیرمرد این ولی ٦٦
شکل گیري از پیش سال میلیون ده حدود و باال آن به را خدا او بلکه نکرد. موعظه دارد
از را او سپس و داشت جریان آسمان در که وقایعی دل به برد، آنجا به را او برد. جهان
پنج به نزدیک ظرف را مطالب آن همه ي  شخص این و پایین آورد. افقی رنگین کمان
فوت سه به نزدیک کرد، تمام وقتی آمد. نظر به چنین کرد، بیان یک نفس و دقیقه
آنجا کوبید. هم به را پاشنه هایش و رسید، نظرم به چنین پرید، هوا به متر] یک [حدود
اینجا در گفت:«شما داشت. را من فضاي برابر دو فضایی او بود. شده سریع و چابک

نشست. و کنم.» موعظه تا ندارید من براي کافی فضاي
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باعث که است چیزي این اگر دارم. نیاز آن به که است چیزي کردم:«این فکر ٦٧
چه بیابم را جوانی چشمه ي این روزي چنانچه پس بشود، چنین پیرمرد یک می شود

داشت؟» خواهد من روي بر اثري
به وقتی شگفتا، آید! حرکت به چنین می توانست و بود ساله پنج و هشتاد پیرمرد ٦٨
در را او [خدا] روح وقتی که شدم متوجه ولی بود سکون وضعیت در نوعی به آمد آنجا

کرد. تازه عقاب یک مثل را جوانی اش می دانید، برگرفت،
کالم از بخشی تنها کنم، قرائت لوقا کتاب روي از را آیه دو یا یک فقط مایلم حال، ٦٩
شد، خوانده که سرودهایی و شد بیان و گفته که چیزي با را آن تا برمی گیرم اینجا از را

فرماید. مزید ١٩ باب لوقا قرائت بر را برکاتش خداوند بیامیزم.
می گذشت. آنجا از شده اریحا وارد [عیسی] پس

بود. دولتمند و باجگیران رئیس که نام زکّی شخصی ناگاه که …
کوتاه زیرا… نتوانست خلق کثرت از و کیست که ببیند را عیسی خواست

بود. قد
او که چون ببیند را او تا برآمد افراغی درخت بر دویده پیش پس

کند. عبور راه آن از می خواست
اي گفت… و دید را او نگریسته، باال رسید، مکان آن به عیسی چون و

بمانم. تو خانه ي در امروز باید که زیرا بیا زیر به و… بشتاب زکّی
تمام بود. نخوابیده اصًال کوچک رفیق آن باشد. بوده وحشتناکی و بد شب باید ٧٠
ما همه ي براي شب هایی چنین بود. شده پهلو آن به پهلو این از و زده غلت را شب
آن به پهلو این از و زده غلت را شب تمام او و خوابید. رفت و آسود نمی شود آشناست.

بود. شده پهلو
اریحا در تجارتی و کسب که شوهرش به و بود ایماندار ربکا خانمش می دانید، ٧١
با ربکا و بود. روزگار آن مجامع از بسیاري عضو آقا آن شک بدون و بود. عالقمند داشت
خداست. پسر می کردند ادعا مردم که کسی بود، شده آشنا ناصري عیساي نام به نبی اي

کند. مالقات مرد این با شوهرش تا داشت عالقه او و
نبی کسی که:«اگر بودند یافته تعلیم چنین یهود قوم که می دانست خانم این زیرا ٧٢
ندهید.» گوش او به پس نشد، واقع گفت آنچه اگر ولی می شود. واقع گفت آنچه باشد
شکل این به نبی یک بود. گذاشته باقی آنها نزد را کالم این انبیایش طریق از خدا

می شد. شناسایی
مثل نبی اي خدایت «یهوه بود، گذاشته باقی آنها نزد فرمانی بزرگ، شارع موسی، و ٧٣

گردد.» منقطع قوم از نشنود را نبی آن که نْفسی هر کرد. خواهد مبعوث تو براي من
بایستد می توانست ناصري عیساي که بود شاهد که آنجا بود، شده قانع کامًال ربکا ٧٤
اِخبار شود، واقع بود قرار که اموري از و بگوید، آنها به را بود افراد قلب در که اموري و
[سخنش] هم بار یک هرگز شود، محقق بود گفته که ترتیب همان به درست و نماید
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امر این به او داشت. همخوانی خدا کالم با صحیح شکلی به او و نیفتاد. زمین بر
داشت. ایمان

عیسی هیچ گاه او که بود این امر واقعیت و بود. شده سردرگم زّکی شوهرش ولی ٧٥
بود. ندیده را

راستی به کنید قضاوت را او شخصی، سخن شنیدن از پیش کنید سعی اینکه و ٧٦
که می آید پیش بسیار روزگار این در کرد. را کار این نباید وقت هیچ است. بدي کار
از قبل حتی و می شنویم چیزي شخصی درباره ي می شویم. خطا این مرتکب همچنان
آن می کنیم، صادر او درباره ي را نظرمان همچنان… ما-ما کنیم، صحبت او] [با اینکه

ببینیم. و برویم خودمان باید نیست. خوبی کار این و دیگر. نفر یک نظر اساس بر هم
خوب چیزي ناصره از که می شود شد:«مگر گفته هم بار یک که همان طور ٧٧

شود؟» پیدا
ببین و گفت:«بیا و یافت درخت زیر را او و رفت نتنائیل دنبال به فیلیپس وقتی ٧٨

است.» ناصري یوسف پسر عیسی موعود] شخص [آن یافتیم، را که
شود؟» پیدا خوب چیزي ناصره از که می شود گفت:«مگر [نتنائیل] ٧٩

ببین.» و گفت:«بیا او به را می توانست که حرف هایی بهترین از یکی [فیلیپس] او و ٨٠
کن. مشاهده خودت و بیا نکن. انتقاد و ننشین خانه

اسرائیلی گفت:«اینک [عیسی] دید. آمدن حال در را وي عیسی آمد، وقتی و ٨١
نیست.» مکري او در که حقیقی

می شناسی؟» کجا از «مرا استاد یعنی گفت:«ربّی» ٨٢

بودي انجیر درخت زیر که حینی در کند، دعوت را تو فیلیپس آنکه از گفت:«قبل ٨٣
دیدم.» را تو

هستی!» اسرائیل پادشاه تو خدایی! پسر تو استاد گفت:«اي بود. کافی همین ٨٤
مدت به آنها است. پیوسته وقوع به بود گفته موسی که کالمی عین که بود شاهد زیرا

داشت. همخوانی کالم با کامًال که بود آنجا کسی اینک و نداشتند نبی سال چهارصد
براي روز یک وقتی داد دست سامره در چاه کنار بی  ادعاي زن آن به حسی چه ٨٥
پنجاه بسا چه بود. نشسته آنجا در یهودي یک مرد، یک و آمد بیرون کشیدن آب
[و شکسته را او کارش ُحکمًا داشت. سال سی فقط گرچه می رسید، نظر به ساله

بود. کرده ُمسن تر]
نقل قبل کمی چنانکه عیسی، و می کردند. شادي همگان خیمه ها جشن هنگام ٨٦

بزرگش. درس ارائه ي به کرد شروع ادامه در و آیید.» من برآورد:«نزد بانگ شد،
هستی مردي تو دیدي؟ را ابراهیم که است این گفتند:«منظورت او به یهودي ها و ٨٧
و مجنونی.» که فهمیدیم االن دیدي؟ را ابراهیم می گویی و نداري سال پنجاه هنوز که

داري.» دیو دیوانه اي. که «فهمیدیم بود. «دیوانه» معنی به آنجا در مجنون واژه ي
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در که است هستم همان این هستم.» من شود پیدا ابراهیم که آن از گفت:«پیش ٨٨
گفت. سخن موسی با مشتعل بوته ي

اسرائیل که چرا کند. عبور سامره از بود الزم نشست… وقتی که می شویم متوجه و ٨٩
امت ها یهودي ها، می آید: قومی گروه و تبار سه سوي به اینک او و بود شنیده را پیغام
معرفی آنها به انجیل است الزم او… و یافث. و سام حام، به منتسب اقوام سامري ها؛ و
می نشیند. چاه یک کنار آنجا در و می آید سوخار به موسوم شهر به او و گردد. ارائه و

بود. فرستاده شهر به خوراك خرید براي را شاگردانش
نام یک به یا قرمز» «چراغ را او است ممکن امروز خوب، آمد. بیرون بینوا زنی ٩٠
این منظورم دید… را عیسی او ترتیب این به هستید. که منظورم متوجه بخوانیم. ناجور
یهودي مرد یک فقط است، عیسی نشسته آنجا که شخصی که ندید ابداً او که است
انتهاي در و بیرون آن که کوچکی چاِه جوار در دید]. [را دیوار مجاورت در نَِشسته عادِي
بی خدا بنده   این می رفتند. خود آب  تأمین براي شهر اهالی که همانجا بود… خیابانی
ساعت نزدیک خانم آن دارد امکان است. نشسته آنجا کند توجه او به کسی که  آن
او و روز. طول در خانواده نیاز مورد آب یعنی باشد، آمده آب برداشتن براي روز یازده
صداي بکشد، باال را آن بتواند اینکه از پیش و بکشد را آن تا می اندازد پایین را سطل

بنوشان.» من به آب می گوید:«جرعه اي که شنید را نفر یک
چیزي چنین بسا چه و است. یهودي یک که دید و کرد نگاه آن طرف به ٩١
سامري من شود. بیان تو جانب از سخنی چنین که نیست عرف باشد:«جناب، گفته
با مراوداتی چنین است. حاکم نژادي جداسازي اینجا در هیچ… ما و یهودي. تو هستم.

نداریم.» یکدیگر
زن آیا که رفت سمت این به [گفتگو] مسیر داد. ادامه گفتن سخن به [عیسی] و ٩٢
عبادت می دانیم که را آنچه یهودي ها گفت:«ما [عیسی] می کند. پرستش اورشلیم در
و یافت. ادامه مسیر این در مدتی براي [گفتگو] و است.» یهود از نجات زیرا می کنیم

بیا.» اینجا به و بخوان را خود شوهر و گفت:«برو او به [عیسی] بعد کمی
ندارم.» گفت:«شوهر [زن]

می کند، زندگی تو با اکنون آنکه و داشتی شوهر پنج زیرا گفتی گفت:«راست ٩٣
نیست.» شوهرت

آنها که باشید داشته عنایت حال، هستی.» نبی تو که می بینم آقا گفت:«اي زن ٩٤
هستی. نبی تو که گفت:«می بینم نداشتند. نبی مالکی، زمان از سال، چهارصد مدت به

گفت.» خواهد ما به را چیزها این آید مسیح که هنگامی که می دانیم
همانم.» می گویم سخن تو با که گفت:«من عیسی

من به بودم کرده هرآنچه که ببینید را کسی گفت:«بیایید و دوید شهر سوي به زن ٩٥
تابید! شرایطی چنین با زنی بر نخست نور آن که شگفتا نیست؟» مسیح این آیا گفت.

انجام شاهد که کسانی روزگار، آن در هیکل کاهنان براي بوده توبیخی عجب ٩٦
یک دیو، یک کمک به خواندند:«بعلزبول. چنین را او و بودند وي سوي از کار همان
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وضوحی چنان با مقدس نگاشته هاي که وقتی می آورد!» جا به را اعمال این ناپاك روح
ما… حال بود. خواهد مسیح این که می کردند اثبات

محضر در بار یک بتواند شوهرش که بود مشتاق و بود، دیده را اینها همه ي ربکا ٩٧
شهر در یعنی اریحا، در عیسی است قرار روز آن که فهمید و بنشیند. ناصري عیسی
ربکاهاي امشب که امیدوارم شد. دعا به دست شوهرش براي و کند. پیدا حضور او،
راهش سر عیسی روز یک که کنند دعا خود شوهر براي اینکه و باشند اینجا در بسیاري
یک صورت به می خواهیم که چیزي نظیر بود، کرده دعا شب تمام زن این و گیرد. قرار

بکشیم. تصویر به نمایش
ندارید. قرار و آرام می شود، دعا به دست برایتان خالصانه کسی وقتی می دانید، ٩٨

می دهد. رخ اتفاقی دارد که دهید تشخیص می توانید
شود، بیدار دیر تقریبًا داشت عادت زّکی بگوییم… بتوانیم شاید صبح، دم سپس و ٩٩
بخش می گذاشت… و بود غذاخوري یک مالک که گفت این طور بتوان شاید چون
زود خیلی روز، آن صبِح ولی کنند. اداره را کار و کسب این آن، نظایر و سرپرستی
آنکه از پس ربکا و پوشید. را لباس هایش بهترین و رسید خودش به حسابی برخاست،

او… زیاد بی قراري دیدن با و کرد دعا را شب تمام
فقط می شود، بی قرار نوعی به دارد تو زّکاي می بینی وقتی کن، گوش ربکا، اي ١٠٠
می افتد. اتفاق شکل این به دارید. توجه می دهد، پاسخ دعا به دارد خدا که باشد یادت
تو به نیکو سخنی نمی تواند که است وضعیتی چنان در او که می کنید مشاهده وقتی
آن از خدا که پایید نخواهد دیري بده. ادامه کردن پایداري به باشد یادت فقط بگوید،

کند. عبور او، کنار از مسیر،
می توانم پوشید. را لباس هایش بهترین شد، بیدار وقتی شد. بی قرار سخت او ١٠١
زود خیلی صبح امروز عزیزم، می گوید:«زّکی، و برمی گردد که کنم مجسم را ربکا

شدي.» بیدار
کردم فکر می دانی، خوب. خوب، خوب، خوب، خوب، فقط، من خوب، بله. «خوب، ١٠٢

بخورم.» تازه هواي کمی و بروم بیرون است خوب
می دانی کنم. بیرون فکرم از را آدم این می گفت:«نمی توانم خود ذهن در ولی ١٠٣
که جایی دروازه، نزدیک یعنی رفت خواهم پایین آن و آنجا به کرد؟ خواهم کار چه
خواهم او به را دلم حرف راست و ُرك برسد دروازه آن به وقتی و اوست. آمدن محل
شلو غ کاري ها قبیل این و جلسات این در شرکت و زنم رفتن بیرون بابت از گفت،
بسیار می دانید دارم.» نظري چه درباره اش که گفت خواهم او به اوست]. سر زیر [که
مجال جنس این از عقده اي به شنیده اند که چیزي حسب بر فقط مردم که است رایج

می دهند. رشد
نگاهی رفت. پایین آرام و یواشکی شد. مرتب و آراسته کامًال وضعش و سر بنابراین ١٠٤
که رسید نظر به چنین و می کند نگاه کسی آیا که ببیند تا انداخت خانه، به عقب، به
که دید و بود، تماشا مشغول پنجره در رخنه اي میان از ربکا ولی نمی کند. نگاه کسی
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راهی تا پایین رفت برود، غذاخوري اش سوي به تا بپیچد اینکه جاي به و کرد. چه او
شود. راستی گذر

تجارت در است. درست می یابید. راستی گذر و کوچه در را عیسی عمومًا می دانید، ١٠٥
با باشید، بی ریا باشید، درستکار بیابید، را او می خواهید باشید! راست کارتان و کسب و

کنید. پیشه راستی خود همسایه ي با باشید، امین و راست مردم و خدا
باید [عیسی] او که داشت خبر چون می کند طی را خیابان آرامی به بنابراین ١٠٦
دو چون شد معطل اندکی [عیسی] صبح روز آن شود. وارد مشخص دروازه ي آن از
شفا را ایشان او بودند، شفا نیازمند می گوید، ما به نگاشته ي مقدس چنانکه نابینا، مرد
گفته ي به رسید… می آمد، آن از باید عیسی که دروازه اي به زّکی وقتی و بود. داده
درشت آدم هاي آن از شماري رسید آنجا به وقتی و بود.» کوتاه قامت مقدس:«او کتاب 
آن باالي از که کند پیدا را جایی نمی توانست حتی و بودند ایستاده آنجا بلندقامت و

بودند. جا همه و دیوارها روي مردم ببیند. را عیسی
آمدن این می آید، عیسی وقتی که… هست چیزي موضوع این با رابطه در می دانید ١٠٧
آنها… و «هوشیعانا!» دادن سر آماده ي و بودند آنجا مردم می کند. جلب را توجه نوعی به

ببینم، را او توانست نخواهم و شد. نخواهم دیده هرگز اینجا در گفت:«حال [زّکی] ١٠٨
و بود خواهد همراهش بادیگارد یک و کرد خواهد عبور گذرگاه وسط از احتماًال چون
این طور چون باشد، نبی او که ندارم باور ولی بود. نخواهم شخص این دیدن به قادر
زمان آن از روزگار رسم می دانید، است.» گذشته معجزات دوران که یافته ام تعلیم

است. نکرده تغییر چندان
است. نبوده هرگز پس نیست اگر خداست. هم هنوز بوده، خدا زمانی خدا اگر ١٠٩
نمی شود. پیر او نیست. دیگر مقطعی در و خداست مقطع یک در او که بگویید نمی توانید
خاطرجمع می توانید نتیجه در بماند. تصمیماتش و آرا سر باید نمی دهد. عقیده تغییر

که… است چیزي این کرد. خواهد عمل است گفته آنچه به که باشید
شمرد. ناموجود را بود آن خالف که چیزهایی و داشت ایمان خدا به «ابراهیم ١١٠
را آنها خود چشمان با می توانست که چیزهایی می رسیدند، نظر به واقعی که چیزهایی
ناموجود را آنها نکرد. هم نگاه چیزها آن به حتی او را… بود خدا کالم خالف ولی ببیند
روز یک تنها که نبود چیزي هرگز تاب آوریش داشت.» ایمان خدا به او کرد. محسوب
عادي زندگی چنین سال پنج و بیست مدت به اسحاق تولد از پیش او بکشد. طول

می شد. قوي تر او مدت این تمام در و کرد. سپري را خود
فرزندخواندگی و رحمت طریق از و فیض واسطه ي به که آنیم مدعی امروز ما ١١١
به ساعت چهار و بیست نمی توانیم این حال با و می شویم ابراهیم ذّریت مسیح، توسط
چیز هیچ و می گیرد محکم را خدا کالم ابراهیم راستین ذّریت ولی کنیم. اعتماد خدا

کرد. نخواهد دور آن از را او
زمانی شد، خواهند کودك یک صاحب که گفت ساله پنج و هفتاد ابراهیِم به خدا ١١٢
تهیه را می شد که پارچه و سنجاق هرچه و رفتند آنها و بود. ساله پنج و شصت سارا که
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متوقف  را آنها نمی توانست چیز هیچ است. درست شدند. آماده مهم این براي و کردند
می دانستند. را این کند.

چطور حالت و گفت:«حس [ابراهیم] شد. سپري اول روز پنج و بیست ١١٣
سارا؟» است

است.» نکرده «فرقی
کرد.» خواهیم حاصل را او صورت هر در پروردگار! بر «جالل

می دانی؟» کجا «از
است.» فیصله بخش امر این و گفت. «خدا

است؟» چطور حالت و «حس بعد. ماه
است.» نکرده «تفاوتی

می افتد.» تأخیر به ماه دو می شود. محسوب عظیم تر معجزه اي اکنون «خوب، ١١٤
دارید؟ توجه

سارا؟» داري حالی و حس «چه [بعد]، سال پنج و بیست
نیست.» «تفاوتی

خداست.» گفته ي این کرد. خواهیم حاصل را آن صورت هر در خدا! بر «جالل
به قادر و می گوید چیزي خدا ابراهیم! ذّریت گذاشته ایم را خودمان اسم هم ما و ١١٥
من داد. خواهد انجام است گفته که است کاري انجام به قادر است، آن کردن عملی
باید بودن خدا براي او ولی نمی توانید. هم شما کنم. عمل حرفم به همیشه نمی  توانم

باشد. چنین
ایمان مسئله این به اریحا، شهر تاجر این یعنی آقا، این که درمی یابیم بنابراین ١١٦
او است. درست چیزش همه که می کرد تصّور داشت. بزرگ کار و کسب یک او نداشت.
فعالیت هاي با [سازمانی کی وانی ها و کلیساها سوي از او بود. کنیسه و کاهنان لطف مورد
کار به می توانیم که تعبیري بر بنا روزگار، آن سازمان هاي از بسیاري و بشردوستانه]

نیست. خدا [داشتن] معنی به امر این ولی بود. لطف مورد ببریم،
برعکِس مواردي در نیست. خدا [داشتن] معنی به همیشه برخورداري… و کامیابی ١١٧

می دهد. معنی را این
آن در او بودي» غلتان خود خون در صحرا در گفت:«وقتی اسرائیل به خطاب خدا ١١٨
پنداشت، چنین را خود و شد برخوردار وقتی ولی داشت. را خدا به خدمت شوق زمان

کرد. پشت او به و باشد داشته او با کاري نخواست آن گاه
در که مادامی عزیا چون کرد، تجربه پادشاه عزیا واسطه ي به را نمونه این اشعیا ١١٩
خدا با او نبود. سیاست باز هرگز بود. بزرگ مردي می کرد، پیشه تواضع خدا پیشگاه
پادشاهی با زیادي فاصله عظمت] حیث [از پادشاهی اش داد. برکت او به خدا و ماند

شد! خودمحوري دچار او ولی نداشت. سلیمان
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سازمان این براي اتفاق این که نگذارید هرگز است. همین مردم مشکل امروز و ١٢٠
مردمان هرگاه افتاد. خواهید خاك به آنها باقی مانند هم شما وگرنه بیفتد بازرگان ها
خدا کالم به نسبت آنها چشمان  کورکردن به شروع برخورداري، که می رسند جایی به

می کنند. برخورد صخره به می کند،
بخور و بگیرد را واعظ یک جاي تا شد آن بر روز یک ولی بود بزرگ مردي عزیا ١٢١
این گفتند:«نباید وي به آمده، دیگر کاهنان از شماري همراه به اعظم کاهن و بسوزاند.

نیستی.» کاهن تو بکنی. را کار
کافی اندازه به واعظان ما بسپارید. خاطر به را مهم این هم بازرگان ها شما و ١٢٢
کار این است. سخت الهی امر آن صحیح و درست نگاهداشت و حفظ براي کارمان
را خود نقش و سهم کلیسا اعضا است. نشده سپرده آنها به خدمت که نیست افرادي
براي را افرادي کلیسا در «خدا است. شده منصوب خادم یک براي تریبون ولی دارند

است.» داده قرار کارها این
خدا و می رود. و برمی دارد را مجمر امر این رغم به او که می شویم مطلع سپس و ١٢٣
عاقبتمان برمی افرازیم را خود وقتی درگذشت. مبروص او و کرد برص به مبتال را او

می بینید! که است همین
اساتید با خوبی میانه ي بود. برخوردار و دارا او بود. شرایطی چنین در تقریبًا زّکی ١٢٤
که کرد فکر ترتیب این به داشت. خوبی رابطه ي مجامع و محافل همه ي با داشت. دین
کنارش سنهدرین چون بود خواهد گرم محکم حمایتی به پشتش شد مشکل دچار اگر
یقه ي و رفت خواهد جلو زد. خواهد کاري به دست اینک می ایستد. دروازه کنار او بود.
هیچ کاذبی. نبی یک گفت:«تو خواهد او به رویش جلوي و گرفت خواهد را شخص آن
می دهی.» فریب را قوم و می کنی استفاده ذهنی تله پاتی از فقط تو نیست. تو در خیري

نکرد. ترك را کالم قرائت هیچ گاه او دارید، توجه
همین جاست. می گیرد صورت هم روز امروزه که اشتباهی و

در امروز بودند، کرده دیگري کار دادند، انجام آنچه جاي به اسرائیل قوم اگر ١٢٥
تحقق امر این بود الزم می کردند. عمل شکل آن به باید ولی بودند. بهتري وضعیت
کجا جایمان نمی شد، چنین اگر شود. ما نصیب فرصتی تا شود کور چشمانشان و یابد

کنید. دقت بود؟
را گذر نمی تواند ببیند. چیزي نمی تواند که شد متوجه رسید که آنجا به ولی ١٢٦
خود با بنابراین کرده اند. تجمع جا همه  و آن اطراف در مردم از پرشماري گروه ببیند،
ربکا گفتند، من به که است چیزي این باال… برود است قرار او چه؟ کرد:«می دانی فکر
در امیدوارم برود.» الوینسکی به-به خوردن غذا براي است قرار امروز که گفت من به
خوب-خوب. رقیبش. غذاخوري او، غذاخوري در ولی باشیم. نداشته الوینسکی اینجا
کنم، چه می دانم «پس برود. او غذاخوري به غذا صرف براي است قرار شاید بنابراین
بپیچیم راستی گذر یعنی اینجا از و برویم پایین شد خواهیم مجبور آنجا به رسیدن براي

برد. خواهیم کار به برایش را نام این هللویا،» خیابان سمت به
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را نمایشم که است این براي صرفًا کارم این ولی است ناپخته نام گذاري این ١٢٧
مسیر راستی گذر از و کنیم عبور پیچ این از باید اینجا «و کنم. روایت و پرداخته
طریق طی راستی گذر در کفایت قدر به است کافی بگیریم.» پیش در را هللویا خیابان

بمانید. راست راه در فقط رسید. خواهید هللویا خیابان به و کنید
بود، ریزنقش که او کوتاه قامتم.» گفت:«من می رود. آنجا به سرعت با بنابراین ١٢٨
معطر الزم اندازه ي به درست را خود بود؛ پیراسته را ریشش بود: کرده شیک را خود
را او کند عبور گفت:«وقتی و ایستاد گوشه یک در بود. گرفته را ناخن هایش بود؛ کرده
به می کنم.» فکر چه او درباره ي که گفت خواهم او به عبور موقع همان و دید خواهم

می ایستد. گوشه آن در ترتیب این
درست آنها آمد. خواهند او دنبال گروه همان چه؟ کرد:«می دانی فکر خود با و ١٢٩
با شد، نخواهم دیدنش به موفق هیچ گاه کوچکم، خیلی من فقط… و بود خواهند اینجا
پایین آن از بهتر هم اینجا شد. نخواهد عایدم سودي اینجا در ایستادن از حساب این
کنم؟ چه دارم نظر در می دانی و داشت.] نخواهم بهتري دید موقعیت [و بود نخواهم
سپس و بروم. باال چنار درخت آن از نظرم به بنابراین است، چنار درخت یک اینجا
وقت هیچ او ترتیب این به ببینم. خوبی به را او توانست خواهم می کند عبور وقتی
از شاخه اي قسمت، آن در و آنجا و ببیند. درخت آن روي باال، آن مرا توانست نخواهد
خواهم تماشایش و نشست خواهم شاخه آن روي صاف فقط و است زده بیرون آن دل
دید معرض از که آن گاه هم و می گیرد قرار دیدرس در و می آید که آن گاه هم کرد،

ببینم. را او حسابی می توانم می شود. خارج
دستش اول شاخه ي بلندي تا کرد آغاز را خود تالش کار، اول همان ترتیب این به و ١٣٠

بود. دسترسش از فراتر کمی شاخه آن و بیاید،
راه از را آن باید ماست. دسترس از فراتر اندکی فقط نخست گام حقیقتًا می دانید ١٣١
باالتر باشد، توضیحش به قادر انسانی ذهن و فکر آنچه از اندکی آري. بپذیریم. ایمان
که است الزم جوید، خدا به تقّرب «هرکه دهید. توضیح را خدا نمی توانید شما است.

می دهد.» پاداش را خود جویندگان و هست او اینکه بر آورد ایمان
است شهر بازرگان هاي از یکی که ریزنقش سرشناِس آدم این که شاهدیم بنابراین ١٣٢
و بودند نیامده جمع کن ها زباله  صبح روز آن شاید و بروم؟» باال چگونه گفت:«حال،
بتوانم گفت:«اگر آنها… پس بود. مانده شهر در گوشه آن الشه از پر زباله دان تعدادي

بگیرم.» را شاخه و برسانم باال آن به را خود می توانم بگیرم را زباله دان این
می کشاند. مضحک کارهاي انجام به را آدم ها شکل چه به خدا که است عجیب ١٣٣
ببینید را عیسی می خواهید و کرده اید جزم را خود عزم  وقتی حال این  با ولی می دانید
خواسته این به رسیدن براي را خود عزم  اگر یعنی زد خواهید مسخره کارهاي به دست
کل که بدانید بخواهد دلتان واقعًا و باشید داشته صداقت راستی به و باشید کرده  جزم

است. قرار چه از جریان آن



بازرگان آن ١٧زّکی،

[صحت و است قرار چه از ماجرا بفهمد می خواست دلش بود. زّکی عقیده ي این و ١٣٤
نیست اطراف این در گفت:«کسی که شد این دریابد. را می شنید که چیزهایی سقم] و
اینجا تا را آن و داشت برخواهم را زباله دان و رفت خواهم سو آن به یواشکی پس
بروم، باال نخست شاخه ي روي تا می توانم بعد و می آورم. درخت کنار اینجا و می ِکشم
کشیدن به شروع وقتی ولی بگیرم.» موضع گذر باالي می کند عبور [عیسی] که آن گاه و
مردي نوعی به او باشد. داشته را کشیدنش توان که بود آن از سنگین تر کرد، ظرف
با ولی کند. بلند را ظرف آن که بود این کار تنها حساب این با بود. ریزنقش و کوتاه

بکند؟ را کار این می توانست چگونه بود، کرده تن بر که مرتبی لباس هاي وجود
سر بر را مانع] نوع [هر چیز هر می کند سعی صرفًا او می بینید؟ را شیطان شگرد ١٣٥
را بتواند که ایرادي و عیب هر شک، نوع هر چیز، همه او بنابراین دهد. قرار شما راه
در او نماید. محروم است حقیقت و حّق آنچه رؤیت از را شما تا آورد خواهد میدان به

است. استاد کار این
را زباله دان این اگر «و پوشیده ام.» را لباس هایم بهترین باشد:«من گفته شاید ١٣٦

شد.» خواهم آلوده بردارم
می تواند جلسه اي چنین در شرکت می کنند فکر که هستند هم افرادي می دانید، ١٣٧
ولی سازد. وارد خدشه شهر سرشناس افراد میان و اعیانی جامعه ي در آنها وجه ي به
از است. درست آمد. خواهید حال هر در هستید عیسی دیدن به مصمم راستی به اگر
او چیز هیچ باشد، مسیح دیدن به مصمم کسی اگر کرد، می توان کار یک تنها رو این 

کرد. نخواهد متوقف را
که موقع همان درست و برمی دارد. را زباله دان آن و می شود خم ترتیب این به ١٣٨
پیدا اطراف و دور آن رقبایش، از نفر سه یا دو گرفته، دست هایش با را آن حسابی
شهرداري براي حاال و است داده شغل تغییر ببینید. را زّکی گفتند:«خوب، می شوند.
سرخ وحشتناك گونه اي به کوچکش صورت که است تصّور قابل برایم می کند.» کار

باشد. شده
در را بازرگان ها شما از برخی و شود وارد کارفرما امروز اگر که می پرسم خود از ١٣٩
نهاده اند، رویش بر مقدس» «غلتندگان نام که جلسه اي چنین در یعنی ببیند، اینجا
بسا چه حاال پس شدید، شناسایی دیگر شما خوب، صورتتان… که می پرسم خود از
بود. داده لو را خودش بود؛ گرفته دستانش در را آن زّکی بنشینید. خود جاي سر آرام
که همین طور بنشینید، خود جاي سر آرام که بهتر همان پس آمدید، اینجا به شما و

دهید. ادامه نشسته اید، آنجا
سرخ روي با اینجا بازرگان! یک براي موقعیتی عجب بود. زباله دان دور دست هایش ١٤٠
دریافته او خود چنانکه می دانید، زّکی؟» خبر چه می گویند:«خوب، آنها و دارد. حضور
براي اکنون گفتند:«اینجاست. است. بوده بی امان کار و کسب و تجارت در رقابت بود،
ببینید است، خراب کارش و کسب وضع که دارم خبر می دانم، می  کند. کار شهرداري

است.» کرده پیدا شغلی چه
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دوست و بود شنیده درباره اش ببیند. را عیسی بود مصمم چیز، هر به بی توجه او ١٤١
است. خبر چه بفهمد خودش داشت

درباره ي کنون تا اگر گیرد. پیش در منشی چنین انسان هر که می خواهم خدا از ١٤٢
به درست امشب است، زنده او است. نمرده او برآیید. فهمیدن صدد در شنیده اید، او
انقضاي تا روزه هر من اینک «و بود. جلیل سواحل در که است حاضر اینجا اندازه همان
سخن این اگر کرد.» خواهید نیز شما می کنم من که کارهایی می باشم. شما همراه عالم
نبود. می بود، باید که مسیحایی آن یعنی است؛ کاذب مسیح یک او پس نباشد، درست
خود که خداست او می کند، وفا آن به و است مانده خود وعده و قول سر او اگر ولی
راه این آورد. جا به را بود آورده جا به که اعمالی همان باید می شناسانَد. مردمان به را
بنمایاند. نمایاند، گذشته در که همان طور را خود باید است. امور انجام در وي رسم و
ابد تا و امروز دیروز، مسیح گفت:«عیسی یهودیان به خطاب ٨:١٣ عبرانیان در پولس
باید باشد. همان بوده، قبًال هرچه در و قّوت در اصول، در باید نتیجه در است.» همان

باشد. همان امروز
آمیخته هم ریاکاري به جریان این که می دانم هستیم، خدا اعمال شاهد ما گاه ١٤٣
گویاي بازرگان ها شما براي امر این می کنید، پیدا تقلبی دالر یک شما وقتی است. شده
کرده اید، پیدا تقلبی دالر یک چون آیا کرد؟ خواهید رها را کار آیا است؟ چیز چه
انداخت؟ خواهید رودخانه داخل را آنها و کشید خواهید بیرون بانک از را پول ها همه ي
[نمونه اي که دارد وجود هم واقعی دالر یک که است این تقلبی دالر آن معناي تنها
و تقلیدها از است پر پنطیکاستی جریان است. شده ساخته و جعل آن روي از تقلبی]
وجود هم واقعی نمونه اي جایی که چیست؟ معنی اش ولی جسمانی. شبیه سازي هاي
این کند. تقلید دارد، واقعًا دیگر نفر یک که چیزي از تا است آن بر شخص آن دارد.
روي از فقط دارد سعی نفر یک که] معنی این [به است. خوردن نان براي راه یک فقط

کند. تقلید است، پرده پس در نوعی به که اصیل، چیز یک
می کنیم. مشاهده است، برداشته را زباله سطل که حالی در را زّکی ترتیب، این به ١٤٤
بود مصمم او نداشت. اهمیتی هیچ ولی می خندند. او به خیابان از عبور حین رقبایش و

باشد. داشته نظري او درباره ي می تواند سپس ببیند. را عیسی
خود عزم  بتوانیم فقط اگر کنیم، تجربه خودمان میان در را حس همین می توانیم ١٤٥
نه. یا است حقیقت آیا که کنیم کشف و درآوریم سر الهی امر آن از تا کنیم جزم را
است. کرمل کوه فراز بر نبی ایلیاي سخن این کنید.» خدمت را او خداست یهوه «اگر
اگر نمایید!» پیروي را وي است، بعل اگر و نمایید! پیروي را او خداست یهوه «اگر
اعالم بوده همواره که شکل همان به را خویشتن که باشد این از ناتوان مسیح عیسی

است. برنخاسته مردگان از پس کند،
کنیم، وارد روانشناختی کشش یک مبناي بر را مردمان می کنیم تالش فقط اگر ١٤٦
باپتیست از یا باپتیست، به متدیست از را آنها که است این در ما توانایی تنها اگر
روانشناختی. کار مشتی است؟ چیز چه گویاي امر این کنیم، تبدیل پنطیکاستی به

است. درست
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او است. آفریدگار همان هنوز آفرید را زمین و آسمان ها که زنده اي پروردگار ١٤٧
اینکه از پیش که خوشحالم است. بوده همیشه که است پروردگاري همان علی االصول

شدم. آگاه وجودش از و کرده رؤیت را خدا بگیرم، قرار کلیسا یک نفوذ تحت
سراسر در بوده. چنین همیشه هستم. نق هایشان و ناراحتی ها و غرها شاهد ١٤٨

داشتند. را چیزها همین هم مقدس نگاشته ي
مهم این براي را خود عزم و ببیند را عیسی می خواست کوچک رفیق این ولی ١٤٩
وقتی بنابراین دهد. انجام درست را کار داشت دوست و بود، تاجر یک او بود. کرده جزم
کوچک دوست این و بود. او سر پشت ربکا دعاي و بود خانه در خانمش شد… مصمم

باالنوردي… باید می رفت. باال درخت از باید
«باالنوردي با نفر چند است. جنوبی اصطالح یک «باالنوردي» نبود. این منظورم ١٥٠
اهل هستید اینجا که شما از نفر چند اصًال خوب، هستند؟ آشنا درخت» روي

هستید؟ کنتاکی
باالي آنجا اینجاست، او و می رفت. آن باالي تا و می کرد درخت نوردي باید او ١٥١
که چوب هایی خرده و می زداید، نویش لباس روي از را آشغال ها و است نشسته درخت
برمی دارد. دست هایش و زانوها روي از را بود چسبیده او به درخت از رفتن باال موقع

واقعًا… شما اگر و ببیند. را عیسی بود مصمم او افتاده، اتفاقی چه نبود مهم ولی
[سختی هایی] چه از اینکه به هستید او دیدن به مصمم واقعًا اگر کنید. گوش من به ١٥٢
دیدن خواهان نمی دهید. اهمیت می گویند، مردم آنچه و انتقادات به و کنید عبور باید
شما نوبت  تا ماند خواهید منتظر ببینید. را او تا کرد خواهید کار هر و هستید عیسی

شوید. او دیدن به موفق اینکه براي فقط داد، خواهید انجام را است الزم کار هر شود.
تشنگی و گرسنگی نیستند. تشنه کافی اندازه ي به مردم که است این مشکل امروز ١٥٣

باشد. هست که چیزي از نمکین تر باید کلیسا که معتقدم ندارد. مردم بین جایی کافی
دارد. طعم دهندگی خاصیت تماس، صورت در نمک، می کند. ایجاد تشنگی نمک ١٥٤
به تبدیل و نمی خورد.» دردي هیچ به دهد، دست از را خود خاصیت نمک اگر «ولی
باشد. داشته را ملح و خاصیت آن باید حال این  با است. درست می شود. تشّکل یک

است. قدرت جنس از و نمک همان ملح و طعم
ایجاد تشنگی اي او در امر این می کند، زیست شما در مسیح که ببیند انسانی اگر ١٥٥
که چیزي ببیند، شما در را عیسی تا شد خواهد سبب شود. شما شبیه تا کرد خواهد

رساند. خواهد خدا دیدن به را او
خالی نوار از بخش [این خداست؟ جانب از موسی که می دانستند کجا از آنها ١٥٦

است. موسی با خدا که دانستند آنها و است.]
گفت:«اي پنطیکاست روز در پطرس که همان طور که می شویم متوجه حال، ١٥٧
اعالم نسل آن علیه خدا پسر کردن صلیب بر خاطر به او چطور…» شما اسرائیلی، مردان
کرد تأییدش خدا و آمد شما میان به که مردي ناصري، عیساي گفت:«شما… کرد. جرم
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خبیث دستان با شما شد؛ اثبات آورد جا به او طریق از خدا که معجزاتی و آیات به و
کردید.» مصلوب و دستگیر را حیات رئیس

وجه همان نگذاشت؟ نمایش به خوبی به را آنها احساسات همه  ي نیقودیموس آیا ١٥٨
دیدن از را آنها بودند، آورده دست به امري، به خود تعلق واسطه ي به که اجتماعی
جانب از که هستی معلم تو که می دانیم استاد، گفت:«اي او به بازمی داشت. عیسی
خدا اینکه جز بنماید می نمایی تو که را معجزاتی نمی تواند کس هیچ  زیرا آمده اي خدا
پرستیژ و وجهه خاطر به ولی بودند. داده تشخیص را مسئله این آنها باشد.» وي با

داشتند. شرم امر این بیان از اجتماعی
می کردند. عمل داد شفایش عیسی که نابینا مرد آن مانند می بایست ١٥٩

است.» گناهکار مرد گفتند:«این
از آدم این که نمی دانید و روزگارید رهبران شما است. عجیب گفت:«این ١٦٠
االن و بودم کور که می دانم چیز یک نمی دانم. است، گناهکار گفت:«اگر کجاست؟»

می دانست. که بود چیزي آن این همین. شده ام.» بینا
که کسانی می پسندم، را می ایستند مردم میان در که آدم هایی مثبت شهادت ١٦١

است.» داده رخ برایم اتفاقی هست. چیزي که می گویند:«می دانم
دلم که کنم:«چیزي نقل رنگین پوست خواهر آن از کردم سعی که مطلبی نظیر ١٦٢
که می دانم این حال با ولی [نیستم]، باشم باید که چیزي یا نیستم، باشم می خواهد

بود. برگرفته در را او چیزي [زیرا] نیستم.» بودم قبًال که چیزي
باال آن ولی داشت ریخته اي هم به وضع و سر عجب است، نشسته باال آن زّکی ١٦٣

می دانید… است. نشسته
و آشفتگی صورت هر در دارند ایمان خدا به که کسانی دهید. گوش من به ١٦٤
روال خالف بر کامًال که می کنند کارهایی آنها کرد. خواهند تجربه را ریختگی درهم

است. زمانه
مصر در که کسی می کرد. چوپانی روزگاري دهید. گوش موسی [ماجراي] به ١٦٥
چهل مدت به آن از پس او بود. مانده ناکام خود قوم نجات در و بود، بزرگ جنگاوري
نام به همسري بود. شده متین و باوقار مهربان، پیرمردي دیگر موسی شد. چوپان سال
که می شویم نکته این متوجه حال داشت. جرشون نام به خردسال فرزندي و صفوره
بعدش روز کرد، رؤیت مشتعل بوته ي در را خدا او و می یابد را او خدا که آن از پس
پر سپید ریِش آن که انگار می نشاند. قاطر یک روي بر پایش روي بچه اي با را زنش
می کرد. هدایت را قاطر دست، در کهنه عصاي یک با او و می وزید باد باشد. کشیده

می زد. برق سوزان خورشید زیر طاسش سِر و بود مصر رهسپار
می کنی؟» چه باشد:«موسی، گفته کسی بسا چه

یورش و هجوم یک کار این بگیرم.» دست به را امور زمام تا هستم مصر «راهی ١٦٦
که بود گفته او به خدا چون چرا؟ داد. انجام را کار این او این حال با است، نفره تک
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همان می رسید. نظر به نابخردانه کار این که دارید توجه بود. همین دلیلش کند. چنان
برمی گردد. دارد یکراست او حاال و بود کرده فرار آنجا از آدم این که محلی

هستند. او دیدن به مصمم و می یابند را خدا که است مردمانی رسم و راه این ١٦٧

که گفت من به ربکا کرد:«می دانی، فکر خود با بعد کمی است. نشسته آنجا او ١٦٨
نمی کنم. باور را حرف این می دانم. تردید قابل بسیار را سخن این است. نبی مرد این
این از مرا من خاخام داشتیم، اگر باشیم. داشته نبی روزگار این در که نمی کنم باور
رابطه این در نتیجه در خداست، خادمان زمره ي در من خاخام می کرد. مطلع امر

است. خوب می کرد.» اطالع رسانی
هیچ گاه دنیاست در که سازمان یافته اي متشکِل دیِن که باشید داشته توجه ولی ١٦٩
آنها به عیسی مگر وقت. هیچ است، نپذیرفته را خداست جانب از که پیغام آوري
آنها خودتان که آن  حال می دهید زینت را انبیا قبرهاي کور فریسیان نگفت:«شما
نگذاشتید قبر در و نکشتید را پدر سوي از شده فرستاده نبی کدام کردید. آنجا راهی را

دارید؟ توجه می داد؟» نوید را عادل یگانه ي آن ظهور او که زیرا
چه؟ می دانید می بینیم. است، نشسته باال آن  که حالی در را او ترتیب این به ١٧٠
که کرد خواهم تصّور چنین ولی نرسد نظر به مسخره نمایش گونه شرح این امیدوارم
شاخه این روي بر نشسته و اینجا مرا شخص آن اگر کن، صبر دقیقه یک گفت:«حال،
آنجا در او و نشست. می رسیدند هم به شاخه دو که جایی در او و می شود!» چه ببیند،

می اندیشید. قضیه به و بود نشسته
کرده، تالقی خدا راه با شما راه که جایی است، نشستن براي خوبی جاي مکان آن  ١٧١
امیدوارم و است. قضیه درباره ي تأمل براي خوبی جاي مکانی چنین می رسد. هم به
راستی به که شمایی است، نکرده مالقات را او هرگز که اینجا در حاضر شخص هر که
با باشید. نشسته شاخه آن روي امشب یافته اید، تازه تولد خدا روح از که می دانید
داریم سعی که آن طور زّکی، که باشید نشسته جایی تاجرها شما امیدوارم اوصاف، این
تالقی گاه که شاخه هایی آن و افراغ درخت روي باال یعنی بود، نشسته آنجا در بگوییم،

خدا. راه و شما راه است، راه دو
هم نزدیک را اینجاست که برگ ها این کنم؟ چه دارم نظر در گفت:«می دانی و ١٧٢
تا گذاشت کوچک دریچه ي یک و پوشاند کامًال را خودش کرد.» خواهم استتار آورده،
می توانست که برگ یک مثل چیزي می دانید است، خبر چه ببیند آن میان از بتواند
نخواهد مرا وقت هیچ او ولی دید، خواهم را او می آید بگوید:«وقتی و پایین بکشد را آن

هستم.» باال این و اینجا که فهمید نخواهد هیچ گاه دید.
می اندیشد، ماجرا به که حالی در است، نشسته آنجا که همان طور بعد کمی بنابراین ١٧٣

می شود. بلند گوشه یک از صدایی و سر
و سر هست، خدا که جا هر که می رسد نظر به چنین ولی است غریبی حکایت ١٧٤

است. چنین ولی است، عجیب موضوع این است. بسیار همهمه و صدا
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به معبد کل و شنید بلند صدایی و بود. معبد در عزیا، مرگ از پس اشعیا می دانید، ١٧٥
کروبیانی که سرافین، بودند، آنجا در فرشته ها و درآمدند. جایشان از تیرها درآمد. لرزه
آن بودند. آنجا دهند، راه مذبح به را توبه کرده ها تا می سوزانند را قربانی که هستند
را خود صورت  آن با که دارند بال هایی فرشته اند، از فراتر که عظمت با موجوداِت
کرده، پرواز دیگر بال دو با و می پوشانند را خود پاهاي  آن با که بال هایی و می پوشانند

قادرمطلق.» خداي خداوند است قدوس قدوس، می گویند:«قدوس،
چگونه می پوشاند، را خود مقدس روي خدا پیشگاه در حضور براي فرشته یک اگر ١٧٦
که را عیسی خون بپوشانیم؟ آن با را خود و برگرفته را اعتقادنامه یک توانست خواهیم
این از سهمی نه می شویم. محسوب پسران از آن گاه و می پوشاند را ما همان برگیریم،
مکانی تنها همیشه… خدا اعظم. خوِن بلکه شده باب امِر آن از سهمی یا شده باب امِر
ریخته اعظم خون آن زیِر می کند مالقات انسان با مشارکت جهت به آنجا در وي که

الهی… حیات یاخته و ذّره که جایی است، شده
را حیوان یک می شد، اجرا موسی شریعت تحت که آن گونه قربانی کهن آیین در ١٧٧
پرستش پرستشگر بّره… آن می شد، شکافته حیوان آن خونی سلول وقتی و می آوردند.
حیات، آن زیرا بازگردد پرستشگر به نمی توانست بود حیوان در که حیاتی ولی می کرد.
نتیجه در بازگردد. پرستشگر به نمی توانست و بود. نْفس مند جاِن فاقد و حیوانی حیاتی

داشت. تداوم معین مدتی براي تنها که بود مکانی بود. پوست یک فقط آن
امت ها. اهالی از نه و بود یهود نه عیسی شد، شکافته عمانوئیل رگ هاي وقتی ولی ١٧٨
از خونی سلول و می آورد پدید را خون هموگلوبین طریق از مذکر جنس دارید؟ توجه

مؤنث… جنس است. مرد
خدا» مادر «مریم، را او شما ولی ندارم را شما با مخالفت قصد کاتولیک ها، شما و ١٧٩

بود. حمل کننده یک او باشد؟ داشته مادر می تواند خدا چگونه می خوانید،
است.» زن طرف از که تخمک می گویید:«خوب،

می بود. کار در حسی باید بود مریم از تخمک اگر نبود. مریم از هم تخمک ولی ١٨٠
سلول هم و تخمک هم یعنی را، دو هر خدا گذاشتید. داستان کجاي را خدا ببینید

آفرید. را خونی
خداي او آن. از کمتر نه و بود خدا او امت ها. تبار از نه بود یهودي نه [عیسی] او ١٨١
در که:«خدا می خوانیم مقدس نگاشته هاي در نگفت… او آیا بود. جسم در شده آشکار

مرا…» گفت:«هرکه بود. عمانوئیل او می داد.» مصالحه خود با را جهان و بود مسیح
کند؟ محکوم گناهی به مرا که شما از گفت:«کیست نگاشته ها در اینجا او واقع در ١٨٢
تفتیش را کتب درماندم؟ است، شده مکتوب درباره ام دقیقًا آنچه آوردن جا به از ِکی
من به که آنهاست و دارید جاودانی حیات آنها در که می برید گمان شما زیرا کنید
لکن و میاورید. ایمان من به نمی آورم، جا به را خود پدر اعمال اگر می دهد. شهادت
آنها زیرا آورید ایمان اعمال به نمی آورید، ایمان من به هرگاه می آورم، جا به چنانچه

می دهند.» شهادت من کیستی به
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که امتیازي از برخورداري حیث از یعنی هستند مضیقه در چقدر مسیحیان امروز ١٨٣
دارم دوست چقدر است! کتاب مقدس در که چیزهایی از و است کرده عطا آنها به خدا

نیست. وقت ولی دهم! بسط باب این در را مطالبی
مقدس غلتندگان باید آنها گفت:«خوب، برداشت. خیز شنید. را صدا و سر او ١٨٤
کرد دقت بعد کمی کرد. صبر دقیقه یک و کشید پایین را برگ می آیند.» دارند باشند.

می آیند. دارند گوشه یک از که دید و
آدمی ببینم، را او می توانم بود. جلو آن تنومند درشت هیکل شخص یک احتماًال ١٨٥
چوب دستی یک با و است، چهارشانه و هیکلی بلند، قد که ساله پنج و شصت تقریبًا
وي او می خوانیم، پطرس را او که باشد همان باید این می کند. حرکت دستش در
یا «اعتراف»، معنی به که پطرس یعنی نهاد وي بر دیگر نامی و خواند «شمعون» را

است. کوچک» «صخره ي
وقتی را ربّی تا می دوند مردم هستند. [عیسی] او گرد مرد دوازده او، سر پشت ١٨٦
او نکنید. لمس را می گویند:«استاد که بشنوم را صدایشان می توانم کنند. لمس گذشت
گفتن، سخن فرط از است. رفته او از توان است. کرده موعظه را شب تمام است. خسته
ناهارش باید پایین. آن برود باید اکنون نکنید. لمس را استادمان است. گرفته صدایش
اجازه و بایستید کنار خواهشًا نکنید. لمس را او لطفًا است. خوردنش غذا وقت بخورد. را

کند.» عبور استاد دهید
بار همان که آنگاه اریحا شهر از ما کوچک بازرگان زّکی و است. ایستاده اینجا او ١٨٧
کنون تا که آدم هایی تمام با او که آمد نظر به چنین افتاد، عیسی به نگاهش نخست

داشت. فرق بود، دیده
کودك یک با خانم یک شاید کنیم. اضافه اینجا به را مختصر تکه اي بگذارید ١٨٨
«خوب، است. کسی چه او ببیند تا کرد نگاه سو این به زّکی بود. آمده بیرون خردسال
بود ایستاده آنجا کاهن وقتی همین طور دارم. خاطر به را بود خانه در طبیب که روز آن
و بگذارید اتاق در را او بماند. زنده نمی تواند می گوید:«بچه دکتر بودم. همانجا هم من
درباره ي متعصب خانواده ي این حاال و شود.» وارد هوا نگذارید ببندید. را درها همه ي
آمده اند است. شنیده چیزهایی می خواند، جلیل از نبی اي را خود که دروغین مرد این
وقتی کنند. دستگیر را او باید قانون مجریان این… چطور آورده اند، را بچه و اینجا
که دید خواهیم شد. خواهم موضوع این پیگیر شویم جمع هم با شورا و هیئت اعضاي
یا رسید است، افتاده راه متعصب یک دنبال شکل این به که مردي حساب به می توان

ندارد.» حسابی و درست ذهن و عقل او نه.
به رو بچه ي یک اینجا من می گوید:«جناب، که می بینم دویدن حال در را مرد و ١٨٩
خداست. نبی او که دارم ایمان کند؟ لمس را او فقط نبی که می دهید اجازه دارم. موت

می دانم.» و شنیده ام او درباره ي دیده ام، دیگر جلسات در را او
است.» زیاد خیلی افراد تعداد متأسفم. «نه.
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بی حرکت خردسالش کودك و می آید بیرون بغل به بچه مظلوم زن بعد، کمی ولی، ١٩٠
او به است. من خواسته ي تنها این کند. لمس را او دهید اجازه فقط است. بی جان و

کند!» لمس را بچه ام اگر دارم، ایمان دارم. ایمان
از حال این  با دارد، فاصله آنها از حسابی او خانم.» بکنیم را کار این «نمی توانیم ١٩١

می ایستد. باز حرکت
می شود. تماشا مشغول و برمی گرداند را برگش زّکی که ببینم می توانم سپس و

بیاورید.» اینجا را گفت:«کودك
داغ خیلی و َدم کرده کوچک بدن یک فقط آوردند، آنجا به را کودك وقتی ١٩٢
مهربان چشمان با مادر، گذاشت. رویش را خود انگشت هاي زدند. کنار را پتوها بود.
هم پدر بود. شده سرازیر گونه هایش روي اشک ها بود. ایستاده آنجا یهودي اش،
بچه روي را انگشتش [عیسی] او و دارد. ایمان و آنجاست رفته باال دست هاي با
راهی و می پرد بیرون مادر آغوش از کوچک رفیق این می رود. میان از تب و می گذارد

می شود. کوچه
ولی باشد. مرد این داستان در حقیقتی دارد «امکان داد. عقیده تغییر زّکی ١٩٣
این به دارد نبیند. مرا تا دارم نگه پایین را برگ است بهتر کنم. احتیاط است بهتر

می آید.» سو
بمانید. بودید که همان و بیندازید مسیح عیسی به حقیقی نظري نمی توانید هرگز ١٩٤
بشنوید، را او گفتن سخن هرگاه دارد. فرق دیگر آدم هاي همه ي با که اوست در چیزي

است.» نگفته سخن شخص این مثل کسی «هرگز بود، خواهید رومی سربازان مانند
همان هنوز انسان طبیعت و سرشت می کردند. صحبت موضوعی درباره ي کاهنان ١٩٥
گذشته در که کاري براي را خدا همیشه انسان داریم. را شرایط همان هم امروز است.
اکنون که کاري و داد خواهد انجام که است کاري چشم انتظار و می دهد جالل کرد
چنین همیشه سرشت آن است. بشر سرشت این می گیرد. نادیده را می دهد انجام

است. بوده
نخواهد آدم همان هیچ گاه بنگرد، مسیح عیسی به بار یک آدمی که آن گاه ولی ١٩٦

کند. رؤیت است، یافته تجلّی که را او می تواند وقتی بود.
کاغذ روي دو بر مهر این شدید، مهر روح القدس با وقتی که است همین براي ١٩٧
و گفتن سخن برداشتن، گام می توانند مردم رفتن. و آمدن شامل دویش، هر است،
مرگ هدف کنند. مشاهده او قوم در یعنی آن در بازتاب یافته شکلی به را مسیح حیات
مدار بر که شد این ما کار ولی دهد. ادامه را او کار بتواند کلیسا اینکه بود، همین او

شویم. جمع چیز نوع هر از مشتی
برمی دارد، گام گذر در و می افتد راه دوباره او که حینی می بینیم، این طور حال ١٩٨
و درست و واقعی نظري بتواند عبورش حین تا می برد باالتر اندکی را برگش زّکی
کمی است. کرده استتار خوبی به و پوشانده را خود کامًال او اینک بیندازد. او به حسابی
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یکراست داشت عیسی بردارد. خیز شکل این به اندکی دیدن، براي است، مجبور بعد
بود. او که همانجا پاییِن می آمد

به و بشتاب زّکی گفت:«اي و نگریست باال به ایستاد، عبور موقع درست عیسی، ١٩٩
نبی اي او که فهمید زّکی تفاوتی! عجب بمانم.» تو خانه ي در امروز باید که زیرا بیا زیر
بلکه است درخت باالي که داشت خبر تنها نه است. کرده مبعوث خدا خداوند که است

چیست. نامش که می دانست
شمشیر هر از برنده تراست و مقتدر و زنده خدا مقدس:«کالم کتاب  گفته ي به ٢٠٠
قلب نّیت هاي و افکار ممیز را مغز مفاصل و روح و نْفس کند جدا تا فرورونده و دودم
و گردید جسم کلمه و بود. خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا «در است.»

دیدیم.» را، پدر یگانه ي پسر را، او و شد. ساکن ما میان
باالي از سرعت به او زّکی. آن بر گشته آشکار و ظاهر خدا، کلمه ي بود، خودش ٢٠١

کند. توبه تا آمد پایین درخت
برگ هاي زیر نمی توانی که باشد یادت هستی، اینجا امشب که تاجري زّکی، اي ٢٠٢
هستی. که می داند می شناسد. را تو هستی. کجا می داند دقیقًا او شوي. پنهان انجیر
می داند. موضوع با رابطه در را چیز همه هستی. اینجا چرا می داند می داند. را نامت

است. درست
او که می دانیم شدیم، شاگردانش و می شناسیم را او و کردیم مالقات او با که ما و ٢٠٣

می ماند. همان او که می دانم می کند. چه خالیق براي و کیست
کسی از ناحّق چیزي اگر خداوند اي گفت:«اگر… آمد. پایین نادم احوالی با زّکی ٢٠٤
می بینید چنانکه بخشید.» خواهم فقرا به را پولم کرد. خواهم رد بدو را آن باشم، گرفته
کارش و کسب و تجارت از ارزشمند تر چیزي او یافت. را گرانبها مروارید موقع همان او

یافت. را برتر چیز آن او بود، یافته چیزي او یافت. را
از را جاودانی حیات اگر ولی باشند. داشته دستاوردي می کوشند همگی آدمیان و ٢٠٥
یک که گنجی بزرگ ترین است؟ آمده کارتان چه به دستاوردهایتان تمام دهید، دست

است. رهایی یافتن کند پیدا می تواند انسان
خون آن می شد، شکافته بّره خونی سلول وقتی عتیق عهد در گفتم، که همان طور ٢٠٦
ولی می رفت. بیرون گناه به اشتیاق همان با او نتیجه در بازگردد، پرستشگر به نبود قادر
در شده شکافته خونی سلول آن روي را دست هایمان ایمان راه از وقتی مورد، این در
خوِن این امت ها. از فردي خونی سلول نه و است یهودي نه[خونی] می گذاریم؛ جلجتا
به را است، جاودانی حیات که خدا، حیات شد خارج آنجا از که حیاتی آن و بود خدا
خوِد «حیات مفهوم به که است رفته کار به زوئه واژه ي یونانی زبان در بازمی گرداند. ما

داشت. قرار بود، خدا که مسیح، در که است حیاتی همان این و است، خدا»
آفریدگار، همان بود، خدا او ولی نیست حرفی بود، انسان یک بدْن در اینکه در ٢٠٧
پدید کجا از او پس نسرشت را انسان خدا اگر سرشت! را انسان نخستین که کسی
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عیساي پسرش، آفریدگار، خدا، آفرید. را آدم کمکی هیچ گونه بدون آفریدگار، خدا، آمد؟
گناه… وقتی و بود. عمانوئیل او و آفرید. مریم َرِحم در را انسان

بلکه واگذاشت. اختیار] [به را [جانش] آن او می مرد؛ باید او که خاطر این به نه ٢٠٨
اتفاقی سپس و شکافت را قلبش نیزه اي و شد، کوبیده گناه ضربت که خاطر این به
نویسنده گفته ي به معناست؟ چه به این و بازمی گردد. عبادت کننده به حیات داد. رخ
بین از گناه به «رغبت نداریم.» خود ضمیر در را گناهان حس عبرانیان:«دیگر رساله ي

هستیم. آزاد اکنون ترتیب این به و است.» رفته
می رود. باال جلجتا از شدن مصلوب براي که دیدند را عیسی آنها زّکی؛ ٢٠٩

بار همان شیطان بود. مردد او درباره ي همواره شیطان که نیست این در شکی ٢١٠
بیابان به و گرفت قرار وي بر روح القدس وقتی که آنجا مشخصًا دید، را او که نخست
ما به هستی خدا پسر گفت:«اگر [شیطان] شد. تردید و شک دچار او درباره ي رفت،
است. نمرده هنوز شیطان آن کن.» بدل نان به را سنگ ها این بده. نشان معجزه یک

بده.» نشانم معجزه «یک
می کند.» زیست نان محض نه انسان است: گفت:«مکتوب عیسی

سربازهاي آن یعنی شیطان دسته ي و دار دستگیرکردند، حیاط در آنجا را او وقتی ٢١١
او پشت بر رشته نُه تازیانه و نی ها با سپس و بستند پشت از را او دست هاي رومی،
به و مجروح ما تقصیرهاي سبب به که آن شود:«حال محقق انبیا نبّوت این تا زدند
شفا ما او زخم هاي از و آمد وي بر ما سالمتی تأدیب و گردید. کوفته ما گناهان سبب

بود… شده خم او وقتی و یافتیم.»
به را آن و زدند. سرش بر ترکه با و پیچیدند سرش دور کهنه پارچه اي سربازها ٢١٢
خواهیم ایمان تو به و زد را تو کسی چه بگو هستی، نبی می گفتند:«اگر داده همدیگر

صورتش! روي بر مست سربازهاي دهان آب و تمسخرها آن آورد.»
نمی تواند هم نبی یک حتی این باشد. خدا نمی تواند شخص گفت:«این شیطان ٢١٣

می شد. محقق باید نگاشته ها اینکه از غافل است.» فریبکار یک او باشد.
شوید. دقیق او بر می بینیم، جلجتا از رفتن باال حال در را او وقتی ادامه در و ٢١٤
و هزار به برگردیم لحظاتی براي بیایید یابند. دست او از بینشی به حضار می خواهم
یهوه چرا؟ است. فراگرفته را اورشلیم تاریکی باشد. من به حواستان و قبل سال نهصد
در خون که است حالی در این دهد. رخ اتفاقی است مقرر است. کرده رد را قربانی ها
سوي به را مسیر دارد واقعی قربانی است. کرده رد را آن خدا و است شده سوخته مذبح
کهنه ي صلیب آن بنگرید، بشنوم. را چیزي اصابت صداي می توانم می کند. طی باال
بی گناه [و نکرده کاري که مردي که می دهد این از خبر و می رود سویی به دارد زمخت

است. شده محکوم رومی سبک به اعدام مجازات به است]
و می رساند جلو به را خود و می دود که ببینم را مظلوم زنی می توانم و ٢١٥
است؟» زده سر مردگان برخیزاندن و شما بیماران شفاي جز کار چه او از می گوید:«مگر
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حرف از بیش را زن این حرف گفت:«آیا و زد سیلی زن آن صورت به نفر یک ٢١٦
شود!» کم مرد این شّر که بهتر کرد؟ خواهید باور خود کاهن 

است. شده پخش پشتش جاي همه خون کوچک لکه هاي بنگرید. جامه اش به ٢١٧
طولی می شوند. بزرگ تر و بزرگ لکه ها آن می رود باالتر و باال تپه روي از که همین طور
چیست؟ آن می شود. پاشیده او روي بر چیزي می شوند. یکی آنها تمام که نمی کشد

می افزاید. ِکشنده اش ردپاهاي طول بر صلیب و اوست. خون این
می کند. وز وز او اطراف و می رود باال که ببینم را موت به موسوم زنبور آن می توانم ٢١٨
دست انداختند، دهان آب صورتش بر آنجا وقتی بود، نبی او اگر انداخت. خواهم «گیرش
می دانم بکند. را می کند اکنون که کاري نمی توانست بود، نبی او اگر می زد. کاري به

انداخت.» خواهم گیر را او که
است. بدي چیز نیش آن و دارد خود در نیش یک حشره، هر زنبور، هر می دانید، ٢١٩

می توانست [موت] او می شد. جسم باید خدا ولی دارد. نیش یک خود در هم موت و ٢٢٠
نیش را عادل مرد یک می توانست دارد. نگاه خود چنگ در را او و بگزد را نبی یک
خداست اینجاست، آنکه ولی داشت. نگهش و زد نیش را داود او دارد. نگه را او و بزند
را «او می کند. وزوز او اطراف و برمی خیزد جهنم دل از زنبور این نمی داند. را این او و

گرفت.» خواهم
می شود باعث کار این می آورد، فرود عمیق جایی در را نیشش زنبور یک وقتی ولی ٢٢١

شود. کنده او از نیش
آورد، فرود شما و من مثل انسانی در را نیشش می یافت امکان موت زنبور وقتی و ٢٢٢
بر را خود نیش وقتی لیکن بود شده آماده بدن یک ولی نمی آمد. پیش برایش مشکلی
آن گاه نبود، جنسی امیال محصول و بود شده خلق که خدا، جسم بر آورد، فرود یهوه

نداشت. نیشی دیگر
تا می کردند بنا مکانی داشتند وقتی بزرگ، قدیس پولس که ندارد تعجب جاي ٢٢٣
نیش موت گفت:«اي او بایستد. بود قادر شود، استفاده تنش از سر کردن جدا براي
ما خداوند واسطه ي به را ما که راست خدا شکر کجا؟ تو ظفر گور اي و است کجا تو

آري. می دهد.» ظفر مسیح عیسی
ثانوي مسئله اي دیگر چیز هر باشد، داشته نظر مّد را این انسان یک وقتی آري، ٢٢٤
فوق العاده اي اهمیت نه، است. ثانوي دیگر چیز هر و شما کار و وکسب تجارت می شود.
نخست جایگاه الهی امر آن ولی باشید اینجا در کوتاه مدتی براي است قرار شما ندارد.

ببازد؟» را خود نْفس و ببرد را دنیا تمام هرگاه دارد سود چه را «شخص دارد. را
مادري بسا چه کند، دعا که نباشد ربکایی خانه  در شاید زّکی ها! اي زّکی! اي ٢٢٥
قرار خدا مذبح روي بر همچنان دعاهایش ولی باشد. کرده گذر پرده سوي آن به
از بیا، بیرون افراغ درخت آن برگ هاي پشت از امشب زّکی اي است، چنین اگر دارد.
آن از چسبیده اي، آن به تازه، تولد تجربه ي بدون که فرقه اي اعتقادنامه ي آن باالي
آن در خدا اینکه از مستندي هیچ گاه که آن بدون می جویی تمسک آن به که چیز
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کار این چرا نشسته اي. کجا دقیقًا که می داند خوبی به او باشی. داشته اختیار در است،
نمی کنی؟ را

کنیم. خم را سرهایمان لحظاتی براي
غرش به سینا کوه از و هستی مهیب و عظیم که یهوه اي قادرمطلق، پروردگار ٢٢٦
نگوید، ما به خدا اما بگوید سخن ما به گفتند:«موسی قوم حتی که آنقدر درآمدي،
که مردمانی قلب با مغفرت، و رحمت زبان به امشب، ما آسمانی پدر بمیریم.» مبادا
پشت آنها شاید است. زمانش اکنون که بفهمان آنها به و بگو. سخن نمی شناسند را تو
را تو که دارند حضور اینجا در تاجرانی شاید پدر شده اند. پنهان تجارتشان و کسب
ولی نمی گوییم خصوص این در بدي چیز ما که هستند کلیسا عضو شاید نمی شناسند.

چیست. نمی دانند واقعًا ندارند. تازه تولد
تو شد. نخواهد زایل کالمت از همزه اي یا نقطه که می دانیم را این و ٢٢٧
و شد.» نخواهد زایل هرگز من سخنان لیکن شد خواهد زایل زمین و فرمودي:«آسمان
ملکوت داخل که نیست ممکن نگردد، مولود روح و آب از و نو، سِر از کسی گفتی:«اگر
بده اجازه بگویی. سخن قلب ها با حاال همین و امشب که می کنم دعا پدر شود.» خدا
زنان و مردان می بریم، سر به پایانی ساعات در که می دانیم اینکه به نظر حاال، همین

کنند. فکر جدیت با
در است. خود اجدادي سرزمین در است، پروردگار عظیم تقویم که بنی اسرائیل ٢٢٨

کجاست؟» موعود «مسیحاي [می پرسد] چشم انتظار و است بازگشت حال
محوطه از را امت ها اهل کرد، معرفی برادرانش به را خود یوسف وقتی که می دانیم ٢٢٩
تا شوند برداشته امت ها اهل است الزم بودند. کاخ داخل بچه هایش و زن کرد. بیرون
شیون به زمانی سپس و گیرد. قرار شدن شناسانده و معرفی موقعیت در بتواند اسرائیل

شد؟» پیدا تو در چگونه جراحات گذشت:«این خواهد گریه و زاري و
جراحات این شدم. مجروح آنها به خویش دوستان خانه ي در که است «آنهایی ٢٣٠
همان می شد، پذیرفته حقیقتًا باید که خانه اي همان در است.» دوستانم کار دستانم

می کند. معرفی اسرائیل به را خود دیگر بار که زمان
دارند، فرصت هنوز که زمانی تا و زودتر هرچه امت ها اهالی که باشد پروردگارا، ٢٣١

بازگردند. تو سوي به و کنند توبه
ربکاها همین طور و زّکی ها شما می خواهم است، شده خم سرهایمان که حالی در ٢٣٢
اگر شکسته، پا و دست و مختصر پیغام این در باشید. صادق راستی به لحظاتی براي
تام، انجیل آن روح القدس، دریافت تجربه ي گفت:«هرگز و زد حرف شما قلب  با چیزي
به دعا در مرا می خواهد دلم برانهام برادر باشم. داشته که می خواهد دلم ولی نداشتم را
بگویید:«برایم و افراشت.» برخواهم شما سوي به نه و خدا، سوي به را دستم آوري. یاد
دهد. برکت شما به خدا رساند. خواهم پایان به شما از کردن یاد با را دعا و کن.» دعا

اینجاست. دست ده ها دهد، برکت شما و شما شما، به خدا
«چرا؟» یقینًا. دارد؟» هم سودي کار این آیا برانهام می گویید:«برادر ٢٣٣
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چرا؟ برافرازید. را خود دست  نمی توانید واقع به که می گوید علم که دارید عنایت ٢٣٤
که روح یک شما ولی داشت. خواهد نگاه پایین را شما دست  زمین گرانش نیروي چون
[حیات دیگر حیاتی که شد واقع چنین و دارید. خود در را است حیات و زندگی روح

می کنی.» گفت:«اشتباه و گرفت قرار حیات آن بر الهی]
و برافراشتید خالق سوي به را خود دست  و شکستید را علم قواعد شما و ٢٣٥
همین شما واقعی خواسته ي اگر کرد. خواهد را کار این او آور.» یاد به گفتید:«مرا
هستید آنجا که شما به متقابًال خدا کرد. خواهد عمل شما سخن حسب بر او است،
است؟ مانده دیگري عزیز آیا برسانیم، پایان به را جلسه اینکه از قبل اکنون، دهد. برکت
برکت شما به خدا آقا، دیگر. لحظه اي تا دعا کردن بلند کرد، خواهم بلند مختصر دعایی

هست؟ دیگري عزیز دهد. برکت شما به خدا دهد.
می کند-گروه نقل را مقدس نگاشته هاي از شماري جماعت میان در [خواهري ٢٣٦
برخاست روح قدرت تحت بی ادعا ندیمه ي این رحمت هاست، از سخن آمین. تألیف.]

کرد. جاري زبان بر را وعده اي و
بگویید:«فقط…» نکرده اید؟ چنین لحظه این تا اگر برمی افرازید، را خود دست  آیا ٢٣٧
است کافی داشت. خواهم شما از را انجامش درخواست که است کاري آن همه ي این
هستید. رحمت خواهان و هستید اشتباه و خطا در که بپذیرید برافرازید، را خود دست
است.» مفتوح نجاست و گناه جهت به چشمه اي داود خاندان «براي است. مفتوح منزل
هم دیگري عزیز آیا جلسه، ختم از پیش اکنون پذیرفت؟ خواهید را این امشب آیا
جوان، و پیر زن، و مرد رفت، باال ساحتمان این در دست پنجاه تا چهل هست؟

خوب. بسیار آقا. دهد برکت شما به خدا خوب. بسیار بردند. باال را دست هایشان
کنیم. دعا

تو رفت. باال نّیت خلوص نهایت در دست ها این که دارم باور عیسی، خداوند ٢٣٨
آسمانی پدر چیست. کار این انجام از آنها انگیزه  ي می دانی چیست. هدفشان می دانی
تغییر موعد امشب که باشد بماند. آنها تکاتک روي الهی ات رحمت که می کنم دعا
برتربین خود فریسی گرایی درخت از مسیح، عیسی مقابل در که باشد باشد. تحول و
هم تو پدر، اینکه و کنم.» جبران حاضرم کردم، خطا اگر بگویند:«خداوندا و بپرند پایین
خواهی شام آنها با و رفت خواهی خانه به همراهشان کوچک ضیافت اتاق این از امشب
دعایم که حالی در بود. خواهی کنارشان ابدیت کل تا و زندگی طول در همواره و خورد

فرمود؟ نخواهی عطا را این آیا می کنم، بلند تو سوي به ایشان جانب از را
کند. جذب را او پدرم نخست که آن  مگر آید، من نزد نمی تواند گفتی:«کسی ٢٣٩

توست. وعده ي این آید.» من جانب به کند عطا من به پدر هرآنچه
تقدیمت محبت و فیض جوایز مقام در را افراد این  خدا، خداوند اي اینک، و ٢٤٠
آنها بکشد. بیرون را آنها نمی تواند انسانی هیچ و هستند دست هایت در آنها می کنیم.
از می خواهند که کردند اعتراف صادقانه خود، قلب  از برآمده نّیت خلوص و صداقت با

[می خواهند]. خود زندگی براي را این و دهند مسیر تغییر خدا راه هاي به دنیا راه هاي
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براي عظیمت سفید تخت برابر در ایستاده و بپذیري را آنها می خواهم تو از خداوندا ٢٤١
می نگریم، پروردگار سفید تخت به و می ایستیم آنجا ایمان راه از می کنم. شفاعت آنها
پدر، می کند. شفاعت ما اعتراف حسب بر و ماست جلوي خونی قربانی آن که حالی در
می کنم. تقدیمت محبت هدایاي عنوان به را آنها مسیح عیسی نام در فرما. امدادشان

آمین. آمین.
برایم کاري بخواهم برافراشتید را خود دست که شما از یک هر از دارم قصد حال، ٢٤٢
که بگویید آنها به و بروید اینجا در حاضر خادم هاي از برخی نزد می خواهم بکنید.
از می خواهید و بگیرید تعمید می خواهید و پذیرفته اید خود منجی عنوان به را مسیح

کرد. خواهد عطا شما به را این خدا و شوید. پر روح القدس
تا چون داشت نخواهیم وقت ولی می کردم فکر هم دیگر چیز یک به داشتم باري، ٢٤٣

سپاسگزاریم. شما شکیبایی از و ببندیم، را مکان این باید دیگر دقیقه   ي پنج حدود
جا همه چون بودند کجا نمی دانستم حال، شما، باالرفته ي دست هاي آن همه ي و ٢٤٤
بود. همان شما نّیت  و هدف یقینًا برافراشتید، را خود دست وقتی این حال با بودند.
باشید، کرده چنان اگر نبردید. باال حرکت این انجام براي فقط را خود دست  همین طور
آن که زمانی مگر نکنید کاري هرگز برافرازید. را خود دست ریاست. و تزویر کار این
قلب صمیم از و می گیرید را تصمیم آن وقتی و می کنید. نّیت خلوص روي از را کار
خدا بخرامید. دارید، آنچه با نّیت خلوص با آن گاه دارید، باور کردید که کاري به خود

کرد. خواهد سرافرازتان
بدانید دارید دوست افتاد؟ زّکی براي اتفاقی چه می دانید اصًال آیا صورت، هر در ٢٤٥
شما درآمد. اریحا تام انجیل بازرگانان انجمن عضویت به او افتاد؟ برایش اتفاقی چه
 ندارید؟ پیوستن قصد
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