
الَعَدد ٠٥٤٠٠ 

بقلم توني آالمو

(البقية في الصفحة ٢)

كولورادو
هذه هي املقتَطفة التاسعة عشرة من سـلسلة املقتطفات من كتاب الراعي تو� 
أالمو، «املسـيح» The Messiah. سـوف ُنواصُل هذه املقتَطفات ُكلَّ َشـهر 

حتَّى َيكَتمَل الكتاب.
أَعَظُم ُمعجزة َمطُبوعة

سـجّل
املسـيح

وفقاً لُنبوءات الكتاب املَقدَّس
«له َيشـَهُد َجميُع اَألنبـياء» (أعمال الرسـل ١٠: ٤٣). 

«هَئَنذا جئُت. بَدرج الكتاب َمكُتوٌب َعنِّي» (املزامF ٤٠: ٧، العEانيـني ١٠: ٧).

(البقية في الصفحة ١٤)

  الراعي توني أالمو

عزيزي الراعي تو�:
يوم�  عشر  اث�  قبل  مشرداً  كنت  لويس.  ا�ي 
املسيح،   # أخي  دوغالس،   * شهد  يوليو.   ٢٧  #
شارعي  تقاطع  عند  كتاباتك،  من  شيئ�  وأعطا� 
إ=  جائع�  وكنت  آكل،  أكن   C وهايالند.  هوليوود 
حد القنوط. كنت مريض� بسبب انعدام األكل. أعطا� 
دوغالس بعض السندويشات، وحيث أ� فقدت نصف 
أسنا� تقريب� بسبب تعاطي املخدرات، فقد بلعت أحد 
السندويشني، وحفظت اآلخر. كنت ُمّتسخ�، جائع�، 
وتائه� # اإلدمان على املخّدرات. كنت أشعر بالقنوط، 

واخللّو من املحبة، والوحدة.
ذهبت إ= كنيستك # كانيون كنتري، # والية 
ما  هوليوود،  eال  ميًال  وعشرين  fسة  كاليفورنيا، 
يقارب من نصف ساعة بالسيارة. تلك الليلة، أعطيت 
 hللمسيح. قلت هللا أن� سأخدم وسأعطي حيا hحيا
ألعمل بإرادته. C أكن قد �عت احلق عن كلمة اهللا 
ما  يفعلون  أناس�  رأيت  قد  أكن   Cو هنا،  �عته  كما 

يعظون به ֲדذه الدرجة من اإلخالص.
لقد أتاح * الرب، مبا منحك من السلطان، أن 
عندما  أسنا�.  ملعاجلة  األسنان  لطبيب  بزيارة  أحظى 
حضرت لدى العيادة، رأيت أن طبيب األسنان مقعد # 
(البقية في الصفحة ٢)

احلبيب الراعي أالمو احملرتم:
بارك اهللا فيك. أرجو عند استالمك هلذه الرسالة أن تكون يف خري عافية وبركة من اهللا. 
ّــه لشرف ومتعة وبركة عظيمة  إن بالنسبة يل،  متتابع، لكن  إليك على حنو  الكتابة  ساحمين على 
أن أستمّر يف التواصل معك وأن أحظى بشرف التعّرف على مجال السري يف طريق الرب. آمني. 
أشـــكـــرك عــلــى فــتــح بــصــريتــي لــســبــيــل احلـــيـــاة األبـــديـــة، وأنــــا شــاكــر جـــــّداً، جـــــّداً، وأطـــلـــب مــنــك أن 
تستمّر يف إرسال كتاباتك إيّل، ألواصل املسري يف طريق الرّب لرتشدني وتقّويين يومّيًا. إنيّن باٍق 
على إخالصي لكلمة الرّب وصالتي من أجلك. فيليب ٤: ١٣. بارك اهللا فيك كّل يوم. أرجو 

أن أتلّقى أخباركم قريبًا.
مع جزيل الشكر لك.

ل. ر.                                                                                                           ليتلتون، والية كولورادو

كاليفورنيا

كان  باليونانية.  ال  والعxانية،  باآلرامية  األو=  األربعة  األناجيل  ُكتبت 
الترyة  اليونانية. هذه هي  والعxانية، ال  اآلرامية  يتكّلمون  وتالميذه  يسوع 

رسائل  املاضيني  الشهرين  خالل  تلّقيت 
حول  برأيي  التصريح  تناشد�  كث{ة  إلكترونية 
احلرب # الشرق األوسط، قائلة إّن ما ُأصرِّح به قد 
و�لب  وإسرائيل،  فلسطني  البلدين،  مص{  ُيغـيِّر 
وكذلك  للناس،  أقول  وأنا  سنني  منذ  السالم. 
للخروج  استدعا�  قد  اهللا  إن  احلكومية،  للجهات 

من عاC اآلراء إ= عاC احلّق الروحي.
هذا هو احلّق عّما سيجلب السالم # الشرق 
األوسط إلسرائيل، كما قال اهللا. سوف �ّقق اهللا 
َتَرنُّح  كأَس  أورشليم  أجعل  «هأنذا  هكذا:  ذلك 
جلميع الشعوب حو�ا وأيض� على يهوذا تكون # 
اليوم أ� أجعل  حصار أورشليم. ويكون # ذلك 
جلميع  ثقيًال]  [عبئ�  مشواًال  حجراً  أورشليم 
شّق�.  ينشقُّون  يشيلونه  الذين  وكل  الشعوب 
وSتمع عليها كّل أمم األرض. # ذلك اليوم يقول 

كّل  أضرب  الرّب 
فرس بـاحل{ة وراكبه 
[الفرس  بـاجلنون. 
ترمز  هنا  والراكب 
األمم]:  وقادة  لألمم 

خيل  كّل  وأضرب  يهوذا١  بيت  على  عي�  وأفتح 
أمراء  فتقول  [الروحي].  بـالعمى  الشعوب  [أمة] 
برّب   * قّوة  أورشليم  سّكان  إّن  قلبهم:   # يهوذا 
عند  إسرائيل.  عاصمة  هي  [أورشليم  إ�هم  اجلنود 
ذكر اسم أورشليم، ترمز إ= هيمنة أورشليم العامة 
اخلامتة،  أورشليم  إ=  ذلك  ويرمز  إسرائيل،١أ  على 
«أورشليم اجلديدة»٢]» (زكريا ١٢: ٢-٥). «وهذه 
الشعوب  كّل  الرّب  ֲדا  يضرب  ال�  الضربة  تكون 
وهم  يذوب  حلمهم  أورشليم.  على  جتّندوا  الذين 
أوقاֲדا   # تذوب  وعيو�م  أقدامهم  على  واقفون 

١ رؤيا ٥: ٥  ١أ صموئيل الثاني ٥: ٦-٧، الملوك األول ١١: ٣٦-٣٧، ١٥: ٤، أخبار األيام الثاني ٦: ٦، المزامير ٤٨: ١-٢، زكريا ٨: ٣  ٢ رؤيا ٣: ١٢، ٢١: ٢-٣، ٩-٢٧  

الراعي توني أالمو
في عام ١٩٨٦

٤. نبوءات عن معاناة املسيح، وموته وقيامته
دراسة: (أ) املزمور ٢٢

لَم يَُقل يسوع «إلهي، إلهي، ملاذا تركتني؟»

السالم في الشرق األوسط
اإلجابة الوحيدة
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السالم في الشرق األوسط
اإلجابة الوحيدة

كاليفورنيا
كرسي بعجالت. بسبب اجتهادك وطاعتك هللا ملساعدة 
التائهني والفقراء، وم لتك العالية عند اهللا وعند الناس، 
مبعظم  للتضحية  استعداده  هذا  األسنان  طبيب  أبدى 
أجل كنيستكم. جلست # كرسّي طبيب  أجرته من 
اهتمام  نظرة  إّ*  نظر  «افتح فمك».  وقال *  األسنان 
كنت  أين  سأل�  أّمي.  غ{  أحد  من  أرها   C وشفقة 
أسكن وبدأت أخxه كيف كانت كنيستكم تساعد�. 
أرتديها كانت من كنيستكم،  ال� كنت  املالبس  كل 
دخلت  ح¡  يوم�  عشر  اث�  قبل  مشّرداً  كنت  وأن� 
مقشعر.  بصوت  فمك»  «افتح   * قال  كنيستكم. 
عندما وضع عضاضة األشعة # فمي، رأيته يبكي. قال 

(تتمة م الصفحة ١)

* «مهما عملت، ال تترك تلك الكنيسة. لن يرضى اهللا 
عنك إن فعلت.»

 ¢ كنيستكم.  عن  الشهادة  من  كث{ًا  تأّثر  لقد 
بكينا £ن االثنني عندما شارك� باملسـيح وشهادته. 
تعطي  ألنك  الكنيسة،  وخدم  رعاة  مثل  «أنت  قلت 
مستديراً  بكرسّيه  األسنان  طبيب  زحف  اهتمامك.» 
حلادث. صدم�  تعّرضت  «لقد  وقال:  عي�   # لينظر 
يبق   C الفور.  على  زوج�  ماتت  سكران.  سائق 
كان  اهللا  لعّل  الدم.  من  ونصف  لتر  غ{  جسمي   #
يريد ¥ غرض�. كنت متزّوج� و* من األوالد اثنني، 
لتنتقل  الشهر  آخر  تركي  على  عازمة  احلالية  وزوج� 

بني  مناقشة  في  يشارك  مونتانا  من  أمريكي  هندي 
الهنود لكتابات الراعي أالمو

ململكة الوحش الرابع واألخ{ # العاC، مملكة ذات 
عاC واحد، ¨تلف عن أّي مملكة أخرى ُوجدت على 
األرض من قبل.٧ ُذكر هذا # سفر دانيال، اإلصحاح 
دانيال   ªالن تلقَّى  والثامنة.  السابعة  اآليتني  السابع، 
اإلله  الصخرة،  اهللا،  أّن  كيف  ُتبـيِّن  اهللا  من  رؤًى 
املمالك»  هذه  كّل  وتف�  «تسحق  سوف  املسيح، 
البيدر #  «كعصافة  (دانيال ٢: ٤٤). سوف تص{ 
الصيف فحملتها الريح فلم ُيوجد �ا مكان» (دانيال 
٢: ٣٥). لقد وعد اهللا أنه سوف يعطي جنود األمم 
 #  xللق هناك  «موضع�  املوتى  الرومانيني  املتحدة 
إسرائيل.» «ويكون # ذلك اليوم، أ� أعطي جوج� 
موضع� هناك للقx # إسرائيل، ووادي عبارمي بشرقي 
يدفنون جوج�  وهناك  العابرين.  نفس  فيسّد  البحر، 
وyهوره كّله [جيش حكومة الوحش الرابع العاملية 
جوج.  yهور  وادي  ويسّمونه  الرومانية]، 
سبعة  األرض  ليطّهروا  إسرائيل  بيت  ويقxهم 
�م  ويكون  يقxون،  األرض  أشهر. كّل شعب 
الرّب.  السّيد  يقول  مشهوراً  متجيدي  يوم 
األرض،   # عابرين  مستدميني  أناس�  ويفرزون 
قابرين مع العابرين أولئك الذين بقوا على وجه 
يفحصون  أشهر  سبعة  بعد  �ا.  تطه{اً  األرض. 
عظم  أحد  رأى  وإذا  األرض   # العابرون   xفيع
 # القابرون  يقxه  ح¡  صّوة  ®انبه  يب�  إنسان 
¯ونة،  املدينة  اسم  وأيض�  جوٍج  yهور  وادي 

فيطهرون األرض» (حزقيال ٣٩: ١١-١٦).
بعد ذلك، ستعيش إسرائيل # سالم.٨ «وال 
أحجب وجهي عنهم بعد، أل� سكبت روحي 
على بيت إسرائيل، يقول السّيد الرّب» (حزقيال 
يقبل  أن  بعد  إال  ذلك  يتحّقق  لن   .(٢٩  :٣٩
٧ دانيال ٢: ٢٩-٤٥، ٧: ٣-١٢، ١٧-٢٧، ٢ تسالونيكي ٢: ٣-١٠، رؤيا إصحاح ١٣، 
١٤: ٨-١١، ١٦: ١-٢، ١٣-٢١، إصحاح ١٧، ١٨: ١-١٠، ١٥-١٩، ١٩: ١-٣، ١٧-
٢١، ٢٠: ٤، ٨-١٠  ٨ إشـعيا ٢: ٤، حزقيال ٣٤: ٢٥، ٣٩: ٢٦، صفنيا ٣: ١٣، ١٥-

١٧، زكريا ١٤: ١١  
شهود وزوار مسيحيون ومنتصرون ينشرون كلمة اهللا في هيلينا 

عاصمة والية مونتانا

وبدأ  حتّبه.»  أ�ا  قالت  أوريغون.  والية   # حبيبها  مع 
خطر  تو�،  الراعي  أيها  شديد.  ³زن  منتحب�  يبكي 
عائلتك  أفراد  أ�اء  «أعط�  وقلت  با*  على  وجهك 
عندما  سعيدًا  كان  للصالة.»  لكنيستنا  سأعطيها  وأنا 

عرضت عليه ذلك.
كل ما رأيت وجّربت منذ ذلك اليوم # كنيستكم 
جلب الرخاء إ= نفسي. أريد أن أشكرك على املواعظ 
املسجلة الرائعة والكتابات ال� تكتبها. لقد كانت مصدر 

بركة لنفسي.
احلمد للرب.

ل. ب.               كانيون كنتري، والية كاليفورنيا

 .(١٢  :١٤ (زكريا  فمهم»   # يذوب  ولسا�م 
العهد  تتلّقى  سوف �ّقق اهللا ذلك إلسرائيل عندما 

اجلديد الذي َوَعَدهم به # العهد القدمي.٣
 # أنه  تكلَّمت،  سخطي  نار   #  h}غ «و# 

إسرائيل.  أرض   # عظيم  رعش  يكون  اليوم  ذلك 
فترعش أمامي �ك البحر وطيور السماء ووحوش 
احلقل والدابات ال� تدّب على األرض، وكّل الناس 

وتسقط  اجلبال  وَتنَدكُّ  األرض،  وجه  على  الذين 
املعاقل وتسقط كّل األسوار إ= األرض. وأستدعي 

السيف عليه» (حزقيال ٣٨: ١٩-٢١).
نبوءتيهما   # زكريا  وسفر  حزقيال  سفر  يتَّفق 
عما سيفعله اهللا إلحالل السالم إلسرائيل # الشرق 
اهللا  األخ{ة، حيث سيجعل  األيام  األوسط # هذه 
ִדاجم  الرومانية  العاملية  الرابع  الوحش  مملكة  جيش 
إسرائيل بكل قوִדا.٤ سوف يأh اجلنود من األمم £و 
إسرائيل «كسحابة» (حزقيال ٣٨: ٩، ١٦). سوف 
يدّمرهم اهللا yيع�.٥ هذا الفعل اإل�ي سوف �لب 

السالم إلسرائيل # الشرق األوسط.٦
رموز  وتوبال  وماشك،  وماجوج،  جوج، 

٣ الخروج ١٢: ٣-٨، ١٢-١٣، المزامير ١٤٥: ١٨-٢٠، إرميا ٣١: ٣١-٣٤، يوئيل إصحاح ٣، 
صفنيا ٢: ١-١١، ٣: ٨، ١١-١٣، ١٩-٢٠، زكريا ٨: ١-٨، ١٣، ٢٠-٢٣، إصحاح ١٢-١٣، 
مالخي ٣: ١-٦، متى ٢٦: ٢٦-٢٨، العبرانيين إصحاح ٨-٩، ١٠: ١-٢٢، ١٢: ٢٤، ١٣: ٢٠-٢١  

(تتمة م الصفحة ١)

٤ حزقيال ٣٨: ١٩-٢٣، دانيال ٢: ٢٩-٤٥، ٧: ٣-١٢، ١٧-٢٧، زكريا ١٢: ٢-٥، ١٤: ١٢، رؤيا 
إصحاح ١٧، ١٨: ١-١٠،  إصحاح ١٣، ١٤: ٩-١١، ١٦: ١-٢، ١٠-١١، ١٣-١٤، ١٩-٢١، 
١٥-١٩، ٢٤، ١٩: ١١-٢١، ٢٠: ٧-١٠  ٥ حزقيال إصحاح ٣٨-٣٩، زكريا إصحاح ١٢، ١٤، رؤيا 

٢٠: ٧-١٠  ٦ حزقيال ٣٩: ٢٦، صفنيا ٣: ١٣، زكريا ٨: ١-٨، ١١-١٥، ٢: ٤-٥، ١٠-١٢  



٣

(البقية في الصفحة ٤)

اليهود العهد اجلديد.٩ لقد نكثوا بالعهد القدمي عند 
جبل سيناء عندما بدأوا يعبدون العجل الذهªّ الذي 
العجل  هذا  ֲדم  يعود  أن  أرادوا  هارون.١٠  صنعه 
الذهªّ إ= مصر ألن الصحراء كانت خالية من الثوم 
ل  َتَدخُّ لوال  يقتلهم،  أن  اهللا  أراد  والبصل.١١ 

موسى.١٢

َوَعَ� اهللا عه�ًا ج�ي�ًا، 
لتحقي� العه� الق�ي�

جديدًا.  عهداً  أخرى،  فرصة  اهللا  أعطاهم  لقد 
 ،hتأ أيام  «ها  وغ{¯ا١٣  وإرميا  إبراهيم  اهللا   xأخ
يقول الرب، وأقطع عهدًا جديدًا مع بيت إسرائيل 
ومع بيت يهوذا١٣أ [إسرائيل الروحّية]: ليس كالعهد 
بيدهم  أمسكتهم  يوم  آبائهم  مع  قطعته  الذي 
عهدي  نقضوا  حني  مصر  أرض  من  ألخرجهم 
فرفضتهم، يقول الرّب. بل هذا هو العهد [اجلديد] 
الروحية].  [إسرائيل  إسرائيل  بيت  مع  أقطعه  الذي 
 # شريع�  أجعل  الرّب:  يقول  األيام،  تلك  بعد 
داخلهم وأكتبها على قلوֲדم١٤ وأكون �م إ�� وهم 
واحد  كّل  بعد  ُيعلِّمون  وال  شعب�.١٥   * يكونون 
صاحبه وكّل واحد أخاه قائلني: اعرفوا الرّب. ألّنهم 
العهد  قبلوا  الذين  أولئك  الروحّية،  [إسرائيل  كّلهم 
إ=  صغ{هم  من  سيعرفون�  بإميا�م١٦]  اجلديد 
كب{هم يقول الرب. أل� أصفح عن [السالف من] 
إ·هم [عندما يتوبون من خطيئة رفض العهد اجلديد، 
العهد اجلديد، الذي قال عنه اهللا  واهللا املسيح، ودم 
املسيح أنه «ُيسَفك من أجل كث{ين ملغفرة اخلطايا» 
(م¡ ٢٦: ٢٨، األصل اليونا�)]» (إرميا ٣١: ٣١-

عنهم  ُتزال  سوف  األخرى  خطاياهم  كّل   ٣٤).١٧
كذلك عندما يتلّقونه حسب أحكامه.١٨

عندما يقبلون شرط اهللا، وهو عهد اهللا اجلديد 
الكتاب   # جاء  (ولقد  املسيح  اهللا  دم  خالل  من 

اهللا  يدّمر  سوف  كذلك١٩)،  سيفعلون  أ�م  املقّدس 
كّله.٢٠   Cالعا أعداؤهم  كان  لو  ح¡  أعداءهم، 
«هكذا قال رّب اجلنود: # تلك األيام ميسك عشرة 

َرُجل  بذيل  يتمّسكون  األمم  ألسنة  رجاٍل من yيع 
اهللا  أن  �عنا  ألننا  معكم  نذهب  قائلني:  يهودي 
معكم» (زكريا ٨: ٣٢). سوف يتَّحُدون معه، الذي 
هو حياִדم، ورّبهم، وملكهم القائم من املوت، الذي 
وأتقدَّس  اهللا]  [أنا  م  «فأتعظَّ قيامتهم وحياִדم.٢١  هو 
وُأعَرف # عيون أمم كث{ة، فيعلمون أ� أنا الرّب» 

(حزقيال ٣٨: ٢٣).
قد  إسرائيل  أعداء  تدم{  إن  أقول  أخرى  مرة 
ُكتب # سفر زكريا، اإلصحاح الثا� عشر، اآليات 
عشر،  الرابع  واإلصحاح  العاشرة،  ح¡  الثانية  من 
اإلصحاحني  الثانية عشرة، و# سفر حزقيال،  اآلية 
أذكر  «وال  والثالثني،  والتاسع  والثالثني  الثامن 
خطيّتهم [السالفة] بعد [عندما يتوبون من هذا الشّر 
أعداءهم  َيَدُع  جعلته  درجة  إ=  اهللا  أسخط  الذي 
يستولوا عليهم قرون�]» (إرميا ٣١: ٣٤).٢٢ وم¡ ما 
قبلوا العهد اجلديد من خالل دم اهللا، املسيح املقام، 
فإن اهللا سيحارب من أجلهم، وبالروح القدس الذي 

# كلمته، سوف يدّمر أعداءهم.٢٣
املاضية  األلفي سنة  اليهود على مدى  ُلعن  لقد 
لقو�م «دمه علينا وعلى أوالدنا» (م¡ ٢٧: ٢٥).٢٤ 
لكن اهللا، ³كم الوعد الذي قطعه إلبراهيم٢٥ بشأن 
ليتسّنى إلسرائيل  العهد اجلديد  العهد اجلديد، حّقق 
أن تعود إ= االحتاد مع اهللا بشرط واحد: أن يقبلوا 
العهد اجلديد من خالل دم املسيح، الذي أشارت إليه 
َحَمًال  يذ³وا  أن  اهللا  أمرهم  عندما  مصر   # الرموز 
العليا # كل  القائمتني والعتبة  وأن �علوا دمه على 
بيت لكي ال ميوت بكر كّل أسرة تلك الليلة، ولكي 

¨لص إسرائيل من العبودية.٢٦
�م  قال  مصر،  من  لليهود  اهللا  ¨ليص  ُقبيل 

النبوءة  العالمة هي  الدم عالمة [هذه  «ويكون لكم 

لرفع  ُيسَفك  سوف  الذي  ودمه   hاآل املسيح  عن 
البيوت ال�  الدم] على  العاC. سوف يوضع  خطايا 
أنتم فيها فأرى الدم وأعx عنكم [لن أدّمر أوالدكم 
إ��  لكم  «فأكون  مصر  من  سأخّلصكم  بل  البكر، 
وأنتم تكونون * شعب�» (إرميا ٢٣:٧)٢٧]» (خروج 

.(١٢: ١٣
C يكن اهللا ليخلِّص إسرائيل من مصر أو يعفي 
اجلديد  العهد  بعالمة  إسرائيل  تقبل   C إْن  أبكارهم 
الذي سيأh حتقيقه # املستقبل، أي عندما يأh اهللا 
املسيح، الكلمة، إ= هذا العاC بصفة بشرية.٢٨ قال 
يشوع.٢٨أ  أي  يسوع،  يه  ُتَسمِّ أن  مرمي  ألمه  املالك 
ذلك جتسيد اهللا الذي مت قبل £و ألفي عام.٢٩ فمن 
ُيمّثلون  أصبحوا  اإلميان،  عش{ة   # اهللا  َتَبنّاهم 
استمرار التجسيد اإل�ي على األرض عx األلفي عام 
املاضية وح¡ يومنا هذا. الشيء اآلخر الذي فعله اهللا 
التحوُّل   ¢ والقيامة،  املوت،   xع مروره  هو  املسيح 
من اجلسد إ= الروح، الروح القدس معطي احلياة.٣٠ 
احلقيقي  املع«  هو  هذا  الفصح.  مع«  هو  ذلك 

للفصح.
إمنا  الفصح،  بعيد  اليهود  �تفل  عندما  اليوم، 
يسوع  الرّب  املسيح،  اهللا  بدم  علم،  دون  �تفلون، 
املسـيح، الذي َقِدم إ= العاC وكان ُمخِلص� هللا ح¡ 
املوت٣١ لكي ُيبـّين «عَظمة قدرته الفائقة £ونا £ن 
 # عمله  الذي  قوته  شدة  عمل  حسب  املؤمنني، 
املسيح، إذ أقامه من األموات، وأجلسه عن ميينه # 
إ=  اهللا  ذراع  أو  «ميينه»  عبارة  [تش{  السماويات 
كون املسيح «قوة اهللا وحكمة اهللا» (١ كورنثوس ١: 
�تفلون  فاليهود   ٢٠-١٩).٣٢  :١ (أفسس   «[(٢٤
أن  إ=  ³اجة  لكنهم  حرفي�،  الفصح  بعيد  ظاهراً 
وهو  اجلديد،  العهد  بتقبُّل  قلوֲדم   # الفصح  يقبلوا 
املسيح، مسيحهم، ودمه، الدم الذي أريق ال ملغفرة 
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السالم في الشرق األوسط
اإلجابة الوحيدة

خطاياهم فقط، بل خطايا كافة الناس # العاC الذين 
يقبلون العهد اجلديد.

مرة أخرى أقول إن اهللا كان سيقتل بكر كل 
أسرة إسرائيلية # مصر إن C يعترفوا بدم كبش اهللا، 
على  وجب  اهللا،  رضاء  أجل  من  الوحيد.  ولده 
العليا  والعتبة  القائمتني  على  الدم  تضع  أن  إسرائيل 
أن  عليهم  وجب  عجل،  وعلى   ،¢ بيت.٣٣  لكل 
كلمة  لتناول  رمزاً  كان  الذي  الكبش،  حلم  يأكلوا 
اليهود  يأكل  أن  بد  ال  كان  احلياة.٣٤  شجرة  اهللا، 
رمز، أو منوذج، أو هيئة املسيح هذه # تلك الليلة، 
إشارة إ= أن اهللا سوف يأh أخ{اً إ= العاC َرُجًال 
وميوت من أجلهم لكي ُتغَفر �م خطاياهم السالفة. 
¢ �يا فيهم بروحه الذي سـيمنحهم حياته وقوته، 
مرة  املوت  خطايا  ارتكاب  عدم  من  َنهم  وُيَمكِّ
خطّية  للموت...وتوجد  خطّية  «ُتوَجد  أخرى.٣٥ 
اخلطايا   .(١٦-١٧  :٥ يوحنا   ١) للموت»  ليست 
ال� ليست «للموت» هي خطايا اجلهل. سوف يغفر 
اهللا اخلطايا الناشئة حّق� من اجلهل إذا تاب املرء توبة 

نصوح�.٣٥أ
ى  يسوع هو املسيح، َحَمُل اهللا احلّق، الذي ضحَّ
بشراً  بصفته  وهو،  العاملني.٣٦  خطايا  ل{فع  ³ياته 
وإ��، قام من املوت بقوة روح األب الذي �يا فيه 
فعل  للحياة.  املعطي  والروح  القدس  الروح  ليكون 
ذلك لكي £ظى £ن، إْن َقِبلنا العهد اجلديد، بالقيامة 
اليوم   # هو  قام  كما  اآلخر،  اليوم   # املوت  من 
الثالث.٣٧ بذلك يصبح هللا الكث{ من األبناء، بدًال من 
من  البكر  الولد  بذلك  يسوع  يصبح  واحد.٣٨  ولد 
األمر،  آخر   # كث{ين.٣٩  إخوة  كث{ين،  أبناء  بني 

بذلك  األخرى.٤٠  لألمم  اخلالص  باب  اهللا  يفتح 
استفّز اهللا غ{ة إسرائيل.٤١

عندما يتصاÀ املرء مع اهللا بقبول عهده اجلديد 
�ؤالء  اهللا.  رضاء  ذلك   # فإن  إليه،  ميّت  ما  وكل 
الرّب  أرضت  «إذا  األبدية.  واحلياة  اخلطايا  غفران 
(أمثال  ُيساملونه»  أيض�  أعداءه  جعل  إنسان  طرق 

.(١٦: ٧
# العهد القدمي، كان كّل شيء باحلرف. ُنقش 
عهد  اجلديد  العهد  لكن  احلجر.٤٢  على  الناموس 
ويكتب  شعبه٤٣   # اهللا  �يا  خالله  من  روحّي، 
(إرميا ٣١:  قلوֲדم»  و...على  داخلهم  ناموسه» # 

٣٣).٤٤

ال ُت�ج� حياة روحية ب�ون العه� الج�ي�
العهد اجلديد هو أساس احلياة الروحية كّلها.٤٥ 
بالعهد  السالفة.٤٦  خطايانا  ُتغَفر  اجلديد،  بالعهد 
بالعهد  بالسالم.٤٧  وضمائرنا  أنفسنا  حتظى  اجلديد 
ما  كّل  ونفعل  اهللا  ُنطيع  أن  دائم�  نستطيع  اجلديد، 
ُيرضيه.٤٨ بالعهد اجلديد نستطيع أن نكون # رفقة 
اهللا.٤٩ بالعهد اجلديد نستطيع أن £ظى مبعرفة داخلية 
باهللا.٥٠ بالعهد اجلديد نستطيع أن ُنعايش احلياة اإل�ية 
فينا وخاللنا.٥١ وبالعهد اجلديد نستطيع أن نستشعر 
اجلديد  بالعهد  لنا.٥٢  وإرشاده  القدس  الروح  تعليم 
«عَظائم  وُيرينا  ُنصّلي،  عندما  و�يبنا  اهللا  َيسَمعنا 
وعوائص» (إرميا ٣٣: ٣).٥٣ بالعهد اجلديد، عندما 
بالشيطان  املنقادون  أعداؤنا  َيلَقى  هللا،  ُنصّلي 
شيء  كّل  اجلديد،  العهد  َنقَبل  عندما  دماَرهم.٥٤ 
يص{ لنا.٥٥ بالعهد اجلديد ُنصبح أبناء اهللا.٥٦ نستطيع 
رمز  [وهو  حديد  من  بقضيب  [األمم]  «نرعى  أن 
لكلمة اهللا]» (رؤيا يوحنا ٢: ٢٧). بالعهد اجلديد، 
مع  اهللا  لكن  الذئاب،  وسط  كحمالن  كنا  لرمبا 

Áالنه و# Áالنه، وليس مع الذئاب.٥٧ بدون العهد 
اجلديد ليس لنا ضمان بغفران خطايانا.٥٨ ال نستطيع 
طاعة اهللا ألن حياته وقدرته ليست فينا لتعطينا القدرة 
على طاعته.٥٩ وبدون العهد اجلديد، ال نستطيع أن 
£ظى إال مبعرفة ظاهرية باهللا.٦٠ وبدون العهد اجلديد 
«ال ميكن  اجلديد،  العهد  بدون  اهللا.  برفقة  ال £ظى 
نستطع   C وإذا   .(٦  :١١ (عxانيني  [اهللا]»  إرضاء 
من  �ارب  أو  �يبنا،  ولن  يسمعنا،  فلن  إرضاءه، 
اجلديد  العهد  إن  وحدنا.  عندئذ  سنكون  أجلنا.٦١ 

ُمتاح لكّل من يريد كّل ما لدى اهللا.
إال من خالل  الروحية  احلياة   hتأ أن  ال ميكن 
الروح  نستقبل  أن  نستطيع  ال  والقيامة.٦٢  املوت 
القدس، العهد اجلديد، أو أن £ظى ³ياة اهللا ذاته فينا 
ما C َنُمت أّوًال.٦٣ بذلك يع� اهللا أننا �ب أن منوت 
العيون،  وشهوة  اجلسد،  «شهوة   ،Cوللعا ألنفسنا 
م املعيشة» معيشـتنا السالفة اخلاطئة (١ يوحنا  وَتَعظُّ
٢: ١٦).٦٤ ذلك ألنه ال يستطيع أحد أن يقوم من 
فقط  ذلك  عند   .Cللعا أوًال  ميوتوا   C إن  املوت 
يستطيع روح اهللا، روح القيامة، أن َيدُخل فيهم.٦٥ 
تتحّقق  إمنا  األبدية  احلياة  إ=  الروحية  القيامة  هذه 
ببساطة بتحويل قلوبنا متام� من متاع الدنيا ومشاغل 
إ=  كامًال  تسليم�  القلوب  بتسليم  وذلك  احلياة، 
أي  الروحية،  والقيامة  املوت  يتحّقق  هكذا  اهللا.٦٦ 
لدى  يتحّقق  ذلك  كل  الروح.  من  الثا�  امليالد 
منوت.  أن  ُبّد  ال  املسيح،  مات  حيث  الصليب. 
اهللا  بروح  أي  نقوم،  أن  ُبّد  املسيح، ال  قام  وكيفما 

فينا.٦٦أ
كان  الَبدء   #» أنه   ١:١ يوحنا  إجنيل   # َوَرَد 
 ٤ اآلية  وتقول  اهللا.»  الكلمة  . وكان   .  . الكلمة، 
«فيه كانت احلياة.» إنَّ عهد اهللا أن ُيدِخل الكلمة، 
الذي به حياة اهللا، # العاC على هيئة إنسان ومسكن 
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(البقية في الصفحة ٦)

مقدس بيننا.٦٧ فخّطته كانت ومازالت هي أن �يا # 
بإعطائهم  أي  �م،  وذاته  حياته  بإعطاء  اإلنسان 
الروح املعطي للحياة.٦٨ لكن كيف  القدس،  الروح 
لكي  فينا  األبدية  اهللا  حياة  َتدُخل  كيف  ذلك؟  يتّم 

£ظى باحلياة األبدّية مثله؟
الثالث عشر، من اآلية  # إجنيل يوحنا، السفر 
الساحة   # خالصنا  ُجِعَل  العشرين،  ح¡  الرابعة 
اخلارجية، خارج املعبد. هذا ا�يكل، أو الكنيسة، أو 
املعبد # العهد القدمي، رمز ألجسادنا، حيث ال ُبّد 
أن �يا روح اهللا لكي £ظى باخلالص.٦٩ «َأم لستم 
َتعلمون أن جسدكم هو هيكٌل للروح القدس الذي 
فيكم الذي لكم من اهللا وأّنكم لستم ألنفسكم؟» (١ 
كورنثوس ٦: ١٩). «أّنكم هيكل اهللا» (١ كورنثوس 
فيك  وأنا  أيها األب #َّ  أنت  اّنك  «كما   .(٣: ١٦
ليكونوا هم أيض� واحداً فينا» (يوحنا ١٧: ٢١).٦٩أ 
عندما يكون روح اهللا خارج اجلسد، يستحيل أليِّ 
إنسان أن ُيطبِّق الناموس، ألّن حياة اهللا وقدرته ليست 
الناموس.٧٠ قال يسوع «ال  فينا كي نستطيع تطبيق 
تظّنوا أ� جئت ألنقض الناموس أو األنبياء. ما جئت 
ألنقض بل، ألكمل» (م¡ ٥: ١٧). بروح اهللا الذي 
�يا # جسد يسوع البشري، بطبيعته اإل�ية البشرية، 
فينا،  اهللا  َيدُخل  عندما  بالناموس.  يفي  أن  استطاع 
ُتصبح طبيعتنا إ�ية وبشرية ألن اهللا �يا فينا، فنصبح 
كذلك قادرين على الوفاء بالناموس. ال نستطيع أن 
حياته  اهللا،  روح  بدون  السماوات  ملكوت  َندُخل 

القيامية، وهي قدرته ال� حتيا وتعمل فينا.٧١
# العهد القدمي، َفَرَض اهللا ضحية دم ُتقَتل بدًال 
من ُمرتكب اخلطيئة لكي �ظى أّي فرد # إسرائيل 
بغفران اخلطايا.٧١أ كانت ضحية الدم َحَمًال أو ماعزاً 
أو كبش� أو عجًال.٧١ب أما الفقراء غ{ القادرين على 
وا بُقمرية أو Áامة.٧١ج كانت  ذلك، فلهم أن ُيَضحُّ
 hكّل هذه الذبائح رموزاً أو إشارات هللا املسيح اآل
للعهد اجلديد  اهللا  ليكون ضحية دم من  للعاC بشراً 
َبَشراً   Cالعا إ=  اهللا   hيأ أن  بد  ال  كان  ألجلنا.٧٢ 
لغفران  ُيراَق  كي  اخلطيئة  من  خاٍل  دم  له  ليكون 
ليس   .(٢٤  :٤ (يوحنا  روح»  «اهللا  خطايانا.٧٢أ 
للروح دم. من أجل هذا كان ال ُبدَّ أن َيص{ َبَشرًا.

م  ُتقدَّ احليوانات  ذبائح  القدمي، كانت  العهد   #
 ªيومي�، وكذلك # يوم التكف{، لَنيل املغفرة ملرتك
اخلطايا. كان ذلك رمزاً لقدوم اهللا إ= العاC # هيئة 

جسد بشرّي كي ميوت، وُيسَفك دمه، ويقوم بُقدرة 
الروح القدس، وُيصبح روح� يعطي احلياة. لقد َفَعَل 
ذلك لُيرينا Åبته ولُيَعرَِّفنا بأنَّ باسـتطاعتنا أن نكون 
مثله بعد أن يضع روحه، مصدر احلياة، داخلنا وقت 
توبتنا من خطايانا بقبول العهد اجلديد # دمه. عند 
£ظى  بل  فحسب،  بصورته  £ظى  ال  فإننا  ذلك، 
بشبهه أيض�.٧٢ب بعد أن أتى العهد اجلديد، بعد أن 
أتى َحَمل اهللا احلقيقي إ= العاC ليكون ذبيحة اهللا لنا 
البهائم  لنا خطايانا، C يعد باستطاعة دم  ُتغَفر  لكي 
«البّتة أن ينـزع اخلطّية [أي اخلطايا]. وأما هذا [هذا 
عن  م  قدَّ فبعدما  اجلديد]  العهد  ذو  اإلله-اإلنسان 
اخلطايا ذبيحة واحدة، جلس إ= األبد عن ميني اهللا، 
بعد ذلك ح¡ ُتوضع أعداُؤه موطئ� لقدميه.  ُمنتظراً 
ألنه بقربان واحد [وهو نفسه القربان] قد أكمل إ= 
األبد املقدسني. ويشهد لنا الروح القدس أيض�. ألنه 
بعدما قال سابق�: هذا هو العهد الذي أعهده معهم 
 # نواميسي  أجعل  الرّب،  يقول  األيام،  تلك  بعد 
خطاياهم  أذكر  ولن  أذها�م.   # وأكتبها  قلوֲדم 

وتعّدياִדم # ما بعد» (عxانيني ١٠: ١١-١٧).
# العهد اجلديد، يصبح كّل اخلاطئني قّديسني # 
موته  بعد  اإلله-البشر،  هذا  ألن  يسوع.٧٢ج  املسيح 
القدس.  الروح  إ=  إله-بشر  من  َتحوَّل  وقيامته، 
عندئذ  للحياة.٧٣  ُمعطي�  روح�  َيكون  أن  استطاع 
ُمعطي�  روح�  فينا  األبدية  حياته  يضع  أن  استطاع 
للحياة.٧٤ وحيث أن حياته وقدرته حتيا وتعمل فينا 
بعد قبولنا للعهد اجلديد، يستحيل أن نرتكب خطيئة. 
ألن «من يفعل اخلطية فهو من إبليس، ألن إبليس من 
َينُقض  لكي  اهللا  ابن  أظهر  هذا  ألجل  Çطئ.  البدء 
يفعل  ال  اهللا  من  مولود  هو  من  كّل  إبليس.  أعمال 
فيه:٧٥  يثبت  [املسيح]  َزرعه  ألن  [للموت]،  خطّية 
وال يستطيع أن Çطئ ألنه مولود من اهللا. ֲדذا أوالد 
 xال يفعل  ال  من  كّل  إبليس.  وأوالد  َظاهرون  اهللا 

فليس من اهللا» (١ يوحنا ٣: ٨-١٠).
القدرة  أخرى، ألن  تضحية  بنا ألّي  ال حاجة 
فينا  وتعمل  حتيا  اخلطايا  ارتكاب  عن  االمتناع  على 
اآلن. بعد َتحوُّلنا من املوت إ= احلياة األبدية، بعد 
غفران خطايانا من خالل دم املسيح للعهد اجلديد، 
أّن  نرى  أن أصبحنا Èلوقات جديدة، سوف  وبعد 
ذبيحتنا، ربّنا، قد مات مرة واحدة من أجل خطايانا 
ولن ميوت مرة ثانية �ا أبدًا.٧٥أ بذلك xÇنا # رؤيا 

يوحنا، اإلصحاح األول، اآلية الثامنة عشرة «أنا هو 
أبد  إ=  حّي  أنا  وها  ميت�  وكنت  احلّي.   .  .  .
اآلبدين.» لذلك، إن شططنا بعد أن أصبح املسيح، 
لنا  ُمعطي�  فينا،  للحياة  ُمعطي�  روح�  اإلله-البشر، 
القدرة على أن «َنذهب وال Éطئ مرة أخرى» «لئال 
فلن  (يوحنا ٨: ١١، ٥: ١٤)،  أشّر»  [لنا]  يكون 
«تبقى بعد ذبيحة عن اخلطايا» (عxانيني ١٠: ٢٦). 
السماِوية  املوهبة  وذاقوا  مّرة،  اسُتن{وا  الذين  «ألّن 

اهللا  كلمة  وذاقوا  القدس،  الروح  شركاء  وَصاروا 
ميكن  ال  وسقطوا،   ،hاآل الدهر  وقوات  الصاحلة 
جتديدهم أيض� للتوبة، إذ هم َيصلبون ألنُفسهم ابَن 
اهللا ثانيًة وُيشّهرونه» (عxانيني ٦: ٤-٦). َيدُخل اهللا 
الذي # روح املسيح بدمه # روحنا، وَيغسل كّل 
 «Cالعا «خطّية  املسيح  دم  «يرفع»  عندئذ  خطايانا. 
(يوحنا ١: ٢٩)، كّل خطايانا القذرة، مهما َكُثَرت 

اخلطايا، ومهما َعُظَمت.

معنى غسل يس�ع ألق�ام تالمي�ه
ومعنى غسلنا ألق�ام بعضنا بعض*

بغسل  خالصنا  من  األول  اجلزء  املسيح  َمثَّل 
أقدام تالميذه.٧٦ عندما ُتغَسل خطايانا، عندما َيرى 
العلوية،  وعتباִדا  قلوبنا  قوائم  على  ُملّطخ�  الدم  اهللا 
َيدُخل األب الذي # املسيح والروح القدس، وهم 
بأرواحنا،  ذاته  مازج�  أرواحنا،   # واحد،  كيان 
أن  نستطيع  األبدية.٧٧  للحياة  امليتة  أرواحنا  ُمقيم� 
£افظ على هذه املنحة الثمينة من اهللا إذا C ننكث 
مقدسة  العيش حياة  واصلنا  إذا  أي  اجلديد،  بالعهد 

بفضل حياة اهللا القادرة فينا.
يش{ غسل الرّب ألقدام التالميذ إ= االغتسال 
باملاء # الساحة اخلارجية للَمسَكن املقّدس.٧٨ ويرمز 
حياتنا  من  اخلطايا  َغسل  إ=  التالميذ  أقدام  َغسل 
أقدامنا إ=  َحَمَلتنا فيها  ال�  السالفة، احلياة  الُدنيوية 
اخلطيئة.٧٩ وذلك رمز للخامتة النهائية حلياتنا الُدنيوية 
السالفة، كما كانت ُتَمثِّل # العهد القدمي �اية حياة 
الغنم والعجول وغ{ها من الذبائح. وهي رمز لَقولنا 
أنّنا سنعيش حياة قيامية خالية من اخلطيئة بقّوة روح 
اهللا الذي �يا فينا. وهي رمز لَغسل خطايا التالميذ 
جديدة  قيامية  حياة  ذات  حّية  ذبائح  ليكونوا 
د  لَتَجسُّ استمرار  اهللا، وهذا  فيها  �يا  أن  يسـتطيع 
اهللا # اإلنسان.٨٠ اآلن متشي أقدامهم حيثما يقودهم 
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السالم في الشرق األوسط
اإلجابة الوحيدة

«®ّدة  طاهرة،  بروح  يس{ون  اآلن  بروحه.  الرّب 
د] الروح» (رومية ٧: ٦).٨١ �ب أن يتحقَّق  [َتجدُّ
أّوًال َغسُل خطايانا قبل أن يتحّقق خالصنا أو قيامتنا 

من املوت.٨٢
«قام عن العشـاء وخلع ثيابه وأخذ منشـفة 
يغسـل  وابتدأ  َمغَسل   # ماًء  صّب  ُثم  ֲדا  واتَّزر 
كان  ال�  باملنشـفة  وميسـحها  التالميذ  أرُجل 
ُمـّتزراً ֲדا. فجاء إ= �عان بطرس. فقال له ذاك: يا 
سيد أنت تغسـل رجلي! أجاب يسـوع: لسـت 
فيما  أنا أصنع ولكنك سـتفهم  تعلم أنت اآلن ما 
بعد. قال له بطرس: لن تغسـل رجلي أبدًا! أجابه 
معي  لك  فليس  أغسـلك  ال  كنُت  إن  يسـوع: 
ليس  سـّيد  يا  بطرس:  سـمعان  له  قال  نصيب. 
رجلي فقط بل أيض� يدي ورأسي. قال له يسـوع: 
غسـل  إ=  إال  حاجة  له  ليس  اغتسـل  قد  الذي 
رجليه بل هو طاهٌر كّله. وأنتم طاهرون ولكن ليس 
كّلكم. ألنه عرف ُمَسلَِّمه لذلك قال: لسـتم كّلكم 
طاهرين. فلما كان قد َغَسـل أرُجلهم وأخذ ثيابه 
واّتكأ أيض� قال �م: أتفهمون ما قد َصَنعُت بكم؟ 
تقولون  وحسـن�  وسـّيدًا،  ُمَعلِّم�  تدعون�  أنتم 
أل� أنا كذلك. فإْن كنُت وأنا السـّيد واملعلِّم قد 
َيغسـل  أْن  عليكم  �ب  فأنتم  أرُجلكم  َغَسـلُت 
بعُضكم أرُجَل بعض [مع« ذلك أْن َتعيشـوا حياة 
ُقدسـية أمام بعضكم بعض�، لكي ُتثِبتوا، أو ينعكس 
أعطيتكم  فيكم حق�].٢٨أ أل�  اهللا حّي  أّن  عليكم، 
مثاًال ح¡ كما َصَنعُت أنا بكم َتصنعون أنتم أيض�. 
احلّق احلّق أقول لكم: إنه ليس َعبٌد أعَظَم من سـيده 
هذا  َعلمتم  إْن  ُمرسـله.  من  أعَظَم  رسوٌل  وال 
فطوباكم إْن َعَملتموه. لست أقول عن yيعكم. أنا 
أعَلُم الذين اخترُتهم. لكن ليتمَّ الكتاب: الذي يأكل 
أن  قبل  اآلن  لكم  أقول  َعِقبه.  َرَفَع عليَّ  اخلبَز  معي 
يكون ح¡ م¡ كان تؤمنون أ� أنا هو. احلّق احلّق 
والذي  َيقَبُل�،  ُأرسله  من  َيقَبُل  الذي  لكم:  أقول 
َيقَبُل� َيقَبل الذي َأرَسـل�» (يوحنا ١٣: ٤-٢٠).

من  العشرين  ح¡  عشر  السادسة  اآليات 
نقطة  هي  يوحنا  إجنيل  من  عشر  الرابع  اإلصحاح 

التحوُّل # هذا اإلجنيل. ننتقل من الساحة اخلارجية 
إ= املحّل املقّدس ويب« روح اهللا فينا ُقدس األقداس.٨٣ 
ُيخxنا إجنيل يوحنا، اإلصحاح العشرون، اآلية الثانية 
فينا  اهللا  لتكون حياة  الوحيد  السبيل  أن  والعشرون، 
ولتنمو فينا منواً كامًال هو أن نتلّقى الروح القدس من 
بإميان، من  العهد اجلديد  َنقَبَل  أن  املسيح. �ب  اهللا 
«الذي  اجلديد  العهد  هو  ألنه  ودمه،  املسيح  خالل 
ُيسَفك [دمه] من أجل كث{ين ملغفرة اخلطايا» (م¡ 
٢٦: ٢٨ ، األصل اليونا�). أقول مرًة ثانية، يتحّقق 
ذلك عندما نصّد بقلوبنا عن العاC متام�، أي عندما 
اليوم ألجل   Cُمتخّلني عن عا قلوبنا هللا متام�،  ُنسّلم 
 # «كما  السماوات  ملكوت  اهللا،٨٤   Cعا استقبال 
السماء كذلك على األرض» كما فعل تالميذ الرّب 

قبل ألفي عام (م¡ ٦: ١٠).
لقد أوحى الرّب # إجنيل يوحنا، من اإلصحاح 
أنه  عشر،  السادس  اإلصحاح  ح¡  عشر  الرابع 
ذلك  كيفية  وَبـيَّن  للحياة،  ُمعطي�  روح�  سيصبح 
على £و دقيق # إجنيل يوحنا من اإلصحاح الثامن 
السبيل،  هو  هذا  العشرين.  اإلصحاح  ح¡  عشر 
السبيل إ= موتنا وقيامتنا الروحية. من خالل املوت 
والقيامة، أصبح اهللا الذي هو # املسيح، وهو إنسان 
وإله كذلك ألّن اهللا �يا فيه، روح� ُمعطي� للحياة بعد 
َتحوُّله.٨٥ بعد موته وقيامته، عاد هذا اإلله-اإلنسان 
«اقبلوا  �م:  وقال  «َنَفَخ  ُقدس�.  روح�  تالميذه  إ= 

الروح الُقدس» (يوحنا ٢٠: ٢٢).
ُيعطي  الذي  الروح  هو  الُقدس  الروح  إن 
فينا احلياة. ֲדذه احلياة،  َتدُخل  الروح  احلياة.٨٦ ֲדذا 
يكون لنا نور، وֲדذه احلياة فينا َنعرف أّن لدينا كّل 
املسيح  كنوز  كّل  اإلله-اإلنسان.٨٧  هذا  كنوز 
فإّن  حياته،  لدينا  كانت  إذا  حياته.  ُتعادل  بكاملها 
بإمكاننا أن َنسَعد بالرّب أو نعايشه بصفته «الباب» 
نستطيع  (يوحنا ١٠: ٩).٨٨ كذلك،  املؤدِّي لألب 
 Àالصا الراعي  بصفته  نعايشه  أو  بالرّب  َنسَعد  أْن 
الذي يقودنا عx الباب٨٩ إ= األب، أي إ= نفسه.٨٩أ 
بكل  األب،  اهللا،  وبني  بيننا  الوحيد  الوسيط  إنه 
بركاته.٩٠ فمرمي ليست واسطة بني اهللا واإلنسان،٩١ 
وال أحد غ{ يسوع. ُنصبح £ن «َوَرثة اهللا و[وارثني] 
مع املسيح» لكّل ما ميلك، كّل كنوز اهللا (رومية ٨: 
١٧). ُيريد اهللا أن ُتعَرف ما هي هذه الكنوز. ُيريد 

اهللا أن َتستن{ «عيون أذهانكم، لَتعَلموا ما هو رجاء 
دعوته، وما هو غ« Ìد م{اثه # القديسني، وما هي 
عَظمة قدرته الفائقة £ونا £ن املؤمنني، حسب َعَمل 
من  أقامه  إذ  املسيح،   # َعَمَله  الذي  قّوته  شّدة 
أو  «ميينه»  ميينه [تش{ عبارة  األموات، وأجلسه عن 
ذراع اهللا إ= كون املسيح «قّوة اهللا وحكمة اهللا» (١ 
كل  فوق  السماويات   #  ،[(٤٢  :١ كورنثوس 
رياسة وسلطان وقوة وسيادة، وكل اسم ُيسمَّى ليس 
وأخَضَع  أيض�،  املستقَبل  بل #  فقط  الدهر  هذا   #
كّل  فوق  رأس�  َجَعَل  وإياه  قدميه،  كّل شيء حتت 
أو  شبكة  [وهي  جسده  هي  ال�  للكنيسة،  شيء 
بقّوة  فيها  �يا  ال�  البشرية  األجسام  من  Ìموعة 
ميأل  الذي  ملء  عمله]،  فيها  ويعمل  الُقدس  الروح 

الكّل # الكّل» (أفسس ١: ١٨-٢٣).
العهد  آخر  فرد  أّي  أو  يهودّي  يتلقَّى  عندما 
اجلديد، أي عندما ُيحوِّلون قلوֲדم متام� من الدنيا إ= 
وُقدرته،  ³ياته،  فيهم  اهللا  َيدُخل  فسوف  اهللا،٩٢ 
وكنوزه.٩٣ إن التحوُّل التاّم £و كلمة اهللا هو التحوُّل 

التاّم بقلوبنا £و اهللا.
َصار  «والكلمة  الكلمة.٩٤  هو  اهللا  أنَّ  روا  َتَذكَّ
جسداً وحلَّ بيننا» (يوحنا ١: ١٤). قال اهللا املسيح 
«الكالم الذي ُأكلِّمكم به هو روٌح وحياة» (يوحنا 
َطَرف آخر  أّي  أو  إسرائيل  َتتلّقى  ٦: ٦٣). عندما 
وحياته  ذاته  اهللا  أْي  اهللا،  كلمة  فإّن  اجلديد،  العهد 
هكذا  فيهم.  اهللا  حياة  ستكون  فيهم.٩٥  سَتدُخل 
لن  إلسرائيل.  األوسط  الشرق   # السالم  سيحّل 
بأّي  إلسرائيل  األوسط  الشرق   # السالم  يتحّقق 

وسيلة أخرى.

جه�د اإلنسان ال قيمة لها. ال نست.يع 
فعل أّي شيء

ب�ون أْن يك�ن اهللا ُمشارك* 
فينا ومعنا.٩٥أ

وهي  املتحدة،  األمم  حكومة  أَبداً  َتنَجَح  لن 
حكومة الوحش الرابع الرومانية املادية، أو احلكومة 
احلكومة  أو  اإلسرائيلية،  احلكومة  أو  األمريكية، 
إحالل  حتاول  أخرى  حكومة  أّي  أو  الفلسطينية 
السالم # الشرق األوسط باملفاوضات، ومعاهدات 
أّي  إّن  أخرى.  وسيلة  أّي  أو  املتخّلفة،  السالم 
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(البقية في الصفحة ١٠)

كاليفورنيا
عزيزي الراعي أالمو:

نشراتكم  بقراءة  حّق�  استمتعُت  الصباح  هذا 
ونسخة من كتيب «املسيح» The Messiah ُمتضّمنة 
إ=  طريقي   # قصد  غ{  من  أخذُتها  قد  كنت  فيها 
َوَعظتم  أنا ُمعَجب مبا  انتهائي من قراءִדا،  شّق�. بعد 

عن كلمة اهللا وتعاليم يسوع # الكتاب املقدس.
أنك  هو  وانطباعي  لكتاباتكم،  حّق�  ُمَقدِّر  إ� 
واحد من ُرسل اهللا واملسيح احلقيقيني # هذه األيام. 
إ� أرى أنك أحد ُمعلِّمي صالة التأمل، يقودك الروح 

الُقدس لتكرز بسبب خxتك الطويلة.
كذلك أعتقد أنك واحد من َأقَدر الرعاة روحي� # 
العاC، وأنك ُمستحّق ألْن تكرز الكتاب املقدس بسبب 

صّحة فهمك هللا ويسوع.
منك  ألطُلب  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أوّد  لذلك 

Åاوالت َبَشرية إلحالل السالم # الشرق األوسط 
العاC عدمية األمل ألّن ما  أو # أّي مكان آخر # 
�ري # العاC اليوم شيء روحي، واإلنسان املاّدي ال 
َغَ{  أحد  الروحية.٩٦ ال  املشكالت  َيعي كيف �ّل 
و#  األوسط  الشرق   # السالم  إسرائيل  ُيعطي  اهللا 
وزوجته،  لنوح،  َصَنَع  كما  اهللا،  ألبناء  كّله   Cالعا
زمن   #) وإلسرائيل  وزوجاִדم،  الثالثة،  وأبنائه 
َيغَرَق  لن  املرة،  هذه  اآلخرين.٩٧  ولكّل  موسى)، 
هذا  بقية  مع  سيحترقون  بل  كّلهم،  اآلخرون 

٩٨.Cالعا
الغرض من إعطاء اهللا العهد اجلديد ال إلسرائيل 
فقط، بل للعاC كّله، هو أن يتحّقق َغَرضه. َخَلَق اهللا 
اإلنسان على صورته.٩٩ وَغَرُض اهللا منذ األزل هو 
أن �يا داخل اإلنسان، كي ال ينال اإلنسان صورته 

فقط، بل شبهه أيض�.١٠٠
 C أّن يسوع إن من غاية األَهمِّـّية أن ُندرك 
ُمعطي�  روح�  أصبح  بل  فحسب،  روح�  ُيصبح 
للحياة، أْي روح� ُيعطي حياته لنا بأن �يا فينا.١٠١ 
 # اهللا  Ìد  انعكاس  ُيَرى  وسوف  فينا،  �يا  سوف 

العاC من خاللنا.١٠٢
ا�دف اآلخر من أْن �يا اهللا ويعمل فينا ومن 
ومن  فينا   Cالعا �كم  أْن  يسـتطيع  أْن  هو  خاللنا 
خاللنا.١٠٣ ذلك كان َغَرُضه من بدء الزمن.١٠٤ إن 
بأْن  َخَلق  الذي  اإلنسان  َيكَسَب  أْن  هو  اهللا  هدف 
َيتَّحد معه، وأن �يا فيه. عندما ُيصاÀ اإلنساُن اهللا، 
خالل  حياته  اهللا  �يا  عندما  اهللا.  خّطة  تتحّقق 

اإلنسان، تتحّقق حاجُة اهللا.

إذن، ماذا َيفرض اهللا على اإلنسان الذي َخَلق. 
إنه يفرض على اإلنسان أْن َيحكم. تلك هي خّطة 
اهللا أو نيّته منذ بدء الزمن.١٠٤أ لكن اهللا-اإلنسان ليس 
على  اجلسدّي.  اإلنسان  َيحكم  كما  َيحُكم  أن  له 
اإلنسان أن َيحكم كما َيفرض اهللا، وفق� لغاية اهللا. 
إن اهللا Ç Cلق وُيسـيِّر اإلنسان ليهوي # اخلطيئة.، 
ولَيخَضع حلكم الشيطان ومالئكته الساقطني. إن اهللا 
اهللا  مع  متصاحلني  جديد،  من  َمولودين  َبَشراً  ُيريد 
لَيحكموا نيابة عنه ومعه. أولئك أناس َيقوُدهم روح 

اهللا «أوالد اهللا» (يوحنا ١: ١٢).
أْن  اهللا  َغَرض  ملاذا كان  الناس  َيسأل بعض  قد 
َيحكم اإلنسان كّل شيء # العاC من خالل حياة اهللا 
# اإلنسان؟ سبب ذلك أن إبليس، مالك اهللا الكافر، 
مالك النور الذي َتمرَّد على اهللا. كان ذلك َقبل َخلق 
اإلنسان. ارَتكب إبليس خطيئة.١٠٥ َسَقَط إبليس،١٠٦ 
الشيطان،  إبليس  أصبح  وإذ  الشيطان.١٠٧  وأصبح 
من  سلطانه  اهللا  َسَحَب  لذلك  اهللا.١٠٨  عدوَّ  صار 
اإلنسان.١٠٩  يد   # ذلك  من  بدًال  وَوَضَعه  عُدّوه، 
السبب # خلق اهللا لإلنسان هو أن َيحكم اإلنساُن # 
على  إّن  الشيطان.١١٠  أصبح  الذي  إبليس،  مكان 
اإلنسان، وفيه اهللا، ال الشيطان، أْن َيحكم العاC. لو 
كان اهللا # اإلنسان َيحكم العاC، لكان العاC شيئ� 

Èتلف� كث{اً عما هو عليه اليوم.

وكّل  الساقطني  ومالئكته  الشيطان  أّن  ٌد  مؤكَّ
 # الشّر  فهم  أبدًا،  يتوبوا  لن  النهاية  إ=  يَتبعه  من 
 # موجودون  احلق  أهل  وشعبه  اهللا  إن   ١١١.Cالعا
تبعه هم  الساقطني ومن  العاC، والشيطان ومالئكته 
الشّر # العاC.١١٢ سوف ُتدّمرهم كلمة اهللا «سيف 
فمه» (رؤيا يوحنا ٢: ١٦)، ال� َتعَمل # جسده، 
أبداً  َيستعمل  ال  احلّق  املسيحّي  إن  الكنيسة.١١٣ 
سالح  أّي  أو  القنابل،  أو  الرصاص،  أو  البنادق، 
ماّدي، بل يستعملون كلمة اهللا، سيف فم الرب.١١٤ 
أّن  لك  يقولون  وشعبه  اهللا  َعُدّو  ترى  السبب،  �ذا 
املقّدس،  بالكتاب  املؤمنني  احلقيقيني،  املسيحيني 
ُيرهب  اهللا  إّن  إرهابيون.  اهللا،  بناموس  املؤمنني 
ُترهب  اهللا  كلمة  إّن  بكلمته.١١٥  وأتباعه  الشيطان 
الشيطان.١١٦ تقول كلمة اهللا له وألتباعه أ�م سوف 
وقت  َغ{  �م  َيُعد   C وأنه  جهّنم   # األبد  َيقُضون 
قص{ َقبل دخو�م موطنهم األبدّي. وهذا أيض� ُيهيج 
من  ُرعبه  شّدة  من  الشيطان  إّن  وأبناءه.  الشيطان 
«أنت  ا�ه.  ذكر  من  ل{جتف  املسيح،  اهللا،  كلمة 
تؤمن أّن اهللا واحد. َحَسن� تفعل. والشياطني يؤمنون 
حرَّم  هذا  ألجل   .(١٩  :٢ (يعقوب  وَيقشعّرون» 
اسـَتبَدل  هذا  أجل  من  اهللا.  كلمة  ِذكر  الشيطان 
الشيطان كلمة اهللا بنظرية الَتَطوُّر # املدارس. الَتَطوُّر 
اهللا  إن  ُتضايقهم.  اهللا  كلمة  لكّن  ُيضايقهم،  ال 
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(اثنـتني  أسبوع  كّل  نشرات  أربع  إّ*  ُترسل  أْن 
وُكَتـيِّبني،  باإلجنليزية)  واثنـتني  بالفرنسية، 
«املسيح» The Messiah (واحد بالفرنسية، وواحد 
إ= نشرات  أحتاج كذلك  باإلجنليزية). وفوق ذلك، 
 ،The Fugitive Pope الشريد»،  «البابا  كث{ة، 
وبعض   ،The Pope’s Secrets البابا»  «أسرار  و 
Åتاج  أنا  الكاثوليكية.  الرومية  الديانة  عن  املعلومات 
بالكتاب  املعرفة  اكتسا¥  ألجل  ال  للدراسة،  �ا 
املمارسة  أجل  من  بصفة خاصة  بل  املقّدس فحسب، 

الروحية.
أمت« أن تكون دوم� ابن� هللا لنشر إرادة اهللا.

املخلص
سي. ت.                    ردينغ، والية كاليفورنيا

اإلنترنت على  لرعوية  ا أالمو  خدمات 
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عزيزي الراعي أالمو وكّل من ُيساعدك # نشر 
كلمة اهللا، 

إّن  لكم  وأقول  ألشكركم  إليكم  أكتب 
كتاباتكم قد ساعَدت كث{اً # إتاحة الفرصة * 
للوصول إ= ُمستَوى أعلى من اإلدراك الروحي، 
وأعطت� الفرصة للتقرُّب إ= اهللا. إ� أعتقد حّق� 
أّن الراعي أالمو، مع الطّيـبني الذين يساعدونه 
بنشر رسائل اهللا، سوف يلقون جزاًء عظيم� من 
اهللا. لقد َذكرَت أنك سوف ُتصدر ُنَسخ� من 
أّي  لدينا  فليس  Ìانية،  بصفة  املقّدس  الكتاب 
ُنَسخ من الكتاب املقّدس. لذلك أرجو أن ُترسل 
إننا  األخرى.  والكتابات  املقّدس  الكتاب  إلينا 
Ìلة  وعن  كتاباتك  عن  املزيد  نعرف  أن  نريد 
«االنتظار» Wait أيض�. سوف ُيكَتب ا�ك # 

سفر احلياة.
املخلص لك # املسيح

ك. د.                           حيدرأباد، ا�ند

عــزيــزي تــونــي:
الذي قضيته يف منزلكم.  الوقت اجلميل  أشكرك على 
مل أعــرف يف حــيــاتــي نــاســًا بــهــذا الــقــدر مــن الــقــنــاعــة والــســعــادة.

رغــــم أنــــي أعــــرفــــك مـــنـــذ كـــنـــت يف الـــســـادســـة عـــشـــرة مــن 
عــمــري، وأعــرف أنــك رجــل حمــب هللا، فــإن إقــامــيت مــعــك ومــع 
َرتــين أكــثــر لــكــي  زوجــتــك خــالل األشــهــر الــقــلــيــلــة املــاضــيــة قــد نـَـوَّ
أنبياء اهللا، وأنك  س، من  نيّب ُمقّدس، ُمكرَّ أعرف أنك فعًال 
لــــديَّ عــرب  تــعــيــش وتــتــنــّفــس كـــّل كــلــمــة تـــكـــرزهـــا. إّن شـــهـــادتـــك 
الـــســـنـــني طــــاهــــرة ومـــســـتـــقـــيـــمـــة وخـــالـــيـــة مــــن اخلـــطـــيـــئـــة والـــنـــفـــاق. 
س مــع  إنــــك فـــعـــًال خـــــاٍل مــــن اخلـــطـــيـــئـــة ومـــقـــتـــدر يف ســــريك املــــكــــرَّ

اهللا يــومــيــًا، ســنــة بــعــد ســنــة بــعــد ســنــة.

تكساس

الهند

حيدرأباد

الــراعــي   - ــني  ــم ــي ال
أالمو  لكنيسة  الزميل 
آر. سي، يعمد  املسيحية، 
الذين  اجلدد  املسيحيني 
قبلوا الرب يسوع املسيح 
لهم  شخصياً  ُمخلِّصاً 

- تابسوارام، الهند

املسيحية،  أالمو  لكنيسة  الزميل  الراعي   - اليمني 
ف. ي. مع بعض أفراد الكنيسة - رانغامبيتا ماندال، 

الهند

يــــوم. إنـــك فـــعـــًال ال تـــكـــّل وال متـــّل مـــن خـــدمـــة الــــرب ودائـــمـــًا  بـــعـــد 
حتــمــد وتــشــكــر اهللا، ودائــمــًا ســعــيــد خبــدمــتــك لــه.

أشكرك  السعيد.  منزلك  يف  استضافيت  على  أشكرك 
ُيعطين  مل  بيـنما  ألشرَب  أعطيتين  الذي  البارد  املاء  كأس  على 
غــــــريك، وكــــذلــــك عـــلـــى اآلبـــــــار الــــغــــزيــــرة مــــن املــــــاء الـــــيت َصـــَبـــبـــت 
دَتـــــــــين وَمــــــــألَتــــــــين بــــــــاإلميــــــــان واملـــــعـــــرفـــــة  عـــــلـــــى نـــــفـــــســـــي. لـــــقـــــد َجـــــــــدَّ
الناس  إنك أنت وزوجتك من أطيب من عرفُت من  بالرّب. 

حــقــًا. إنــي ممــنــونــة لــكــمــا إىل األبــد.
اخملــلــصــة

ب. ب.                                    تــكــســاركــانــا، واليــة تــكــســاس

ــّيــًا يف مــثــل ُقــدرتــك  إنــين أعــتــقــد حــقــًا أن الــعــامل مل يَــعــرف نــبـــ
يـــســـري ويـــتـــحـــّدث  أّن اهللا  فـــعـــًال  لـــقـــد شـــهـــدت  مــــن اهللا.  وُقــــربــــك 
مــــعــــك كــــــّل يـــــــوم. وشـــــهـــــدت فــــعــــًال ُمــــعــــجــــزات شــــفــــاء عـــظـــيـــمـــة، 
ونـــفـــوســـًا كـــثـــرية جــــداً نـــالـــت اخلــــالص وبـــاقـــيـــة يف الـــــرّب بــســبــب 
شــهــادتــك املــســتــقــيــمــة وانــصــبــاب الــكــلــمــة مــنــك أربــعــًا وعــشــريــن 

ســاعــة يف الــيــوم، كــّل يــوم.
ال ُبّد أّن اهللا ُيبارك نومك عندما ُيتاح لك أن تنام، ألني 
أعــرف أنــك َقــلَّــمــا تــنــام. مل يــســبــق أْن عــَرفــُت أحـــداً يَــعــَمــل بــقــدر 
أّن  يبدو ممكنًا  َتعَمل، وال  اجتهادك. أحيانًا ُأالحظك وأنت 
َرُجـــًال واحـــداً ميــكــن أْن حُيــّقــق هــذا الــقــدر يف آن واحـــد، يــومــًا 
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نيجيريا

مالوي

عزيزي الراعي تو�:
املسيح  يسوع  ربنا  باسم  لك  جلجثية  حتيات 
£ن  ليفتدينا  اخلاطئ   Cالعا هذا  إ=  جاء  الذي 

اخلاطئني.
الوسيلة  هذه  من  ُمستفيد  إ�  الراعي:  أيها 
ألشكر اهللا على ما تقوم به من عمل، وعلى ُجهودك 
من  القريب  الزمان  هذا   # املسيحية  الرعاية   #
وأع�  احلقيقية»  اهللا  «كلمة  بتوزيع  وذلك  النهاية، 
 ،The Messiah «بذلك كتُبك، مثل كتاب «املسيح
 # الناس  طلبات  حسـب   ،Ðا املقّدس،  والكتاب 
العاC، دون االكتراث بتكلفة الxيد. #  yيع أ£اء 
الواقع، أنت َرُجل ُمحّب هللا حق�، َأرَسَلك اهللا لكي 
َتكون وسيلة للشرف # هذا اجليل األخ{. إ� ُأصّلي 
أْن ُيواصل اهللا املعطي تزويدك وتزويد خدمتك ح¡ 

عزيزي الراعي أالمو:
من  َأرَسلَت  ما  على  جداً  أشكرك  أن  أريد 
الكتاب  لنبوءات  وفق�  «املسيح  كتاب  كتاباتك. 
 The Messiah According to Bible Prophecy املقّدس» 
أوه!  استلمتها منذ هنيهة.  ال�  املجالت  وعدد من 
ما أروَع العمل الذي تعمله، خاصة الكتـّيب الرائع 
«املسيح» The Messiah. ال ُبّد أنك َقَضيَت الكث{ 
من الوقت # البحث # الكتاب املقّدس. كما َتعَلم، 

غانة

info@alamoministries.com

عزيزي الراعي أالمو:
فهي  املسيحية،  أالمو  كنيسة  على  الرّب  أشكر 
مازالت مصدر إ�ام وبركة * ولعائل� منذ سنة ٢٠٠٠، 
عندما بدأت قراءة كتاباتك. لقد عرفت الرّب شخصي� # 
سنة ٢٠٠٠، شهر يناير،  من خالل الكتابات املسيحية. 
الكث{ من رسائلك َوَصَلتنا عن طريق راعي كنيستنا # 
جلسات الصلوات العائلية، وyاعات الرفقة، وخدمات 
الكنيسة، و# Ìموعة دراسة الكتاب املقّدس ال� ُتقام # 
راً لك أعظم تقدير لو تتكّرم بإرسال  م *. أكون ُمقدِّ
نسخة من كتاب «املسيح» The Messiah، وشيء من 
كتاباتك، ورسائلك املسجلة # أشرطة الفيديو وأشرطة 
تواصل  إذ  أجلك  من  للصالة  أسعى  إن�  الكاسيت. 
ُمساَعدتك * ُألصبح َمصَدر بركة للكث{ين. أرجو أن 
َتصَل� أخبارك قريب�. أرجو أْن تتذّكر أْن ُترسل * هذه 
املواد ال� ُتساعد على إنقاذ النفوس الضاّلة # منطقتنا. 

بارك اهللا فينا yيع� حتت خدمته.
املخلص لك # املسيح

ن. آي.                                 رومفي، مالوي

عزيزي الراعي يف قلب اهللا:
لــقــد أعــطــتــين كلماتك املــشــّجــعــة الــفــرصــة ألن أكــتــب إليك 
هـــــذا اخلــــطــــاب. أرجــــــو بــنــعــمــة إهلـــنـــا الــــقــــادر عـــلـــى كـــــّل شـــــيء أن 
تــكــون خبــري كــمــا أنــــا. أيــهــا الـــراعـــي، أّوًال وقــبــل كـــّل شــــيء، أوّد 
أن أشـــكـــرك عـــلـــى طـــبـــاعـــة هــــذه الـــكـــلـــمـــات الـــطـــّيـــبـــة املـــشـــّجـــعـــة لــنــا 
هــنــا يف غــانــة. إّن الــســبــب يف كــتــابــيت هــذا اخلــطــاب إلــيــك هــو أنــين 
فــأنــا اآلن  ت حياتي متــامــًا،  تــغـــــرّيَ قــرأت اثنتني مــن كتاباتك. لقد 
مسيحي مولود من جديد. لذلك، أوّد منك أن ُتعطيين ُنسخة 
من الكتاب املقّدس واملزيد من كتاباتك املشّجعة. إْن أرسلت 
إيّل الـــكـــتـــاب املــــقــــّدس والـــكـــتـــابـــات املـــشـــّجـــعـــة، فــــــإّن اهللا ســـوف 

ُيبارك فيك ويف سرتك. اֱדد هللا.
اخمللص لك

ب. أ.                                                                كوماسي، غانة

الراعي: عزيزي 
إنــــي لــســعــيــد جــــداً بــــأن أكـــتـــب إلـــيـــك هــــذا اخلـــطـــاب. أرجــــو أن 
تكون خبــري كما أنــا، وأنــا أعلم أّن اهللا يَعَمل يف مــا تقوم بــه مــن خدمة 
قــرأت مــن كتاباتك  النفوس مــن أجــلــه. كــم سعدت عندما  لتكسب 
املــفــيــدة الــرائــعــة الـــيت أرســلــت إىل أحـــد أصــدقــائــي. إّن كــتــابــاتــك الــيت 
لــلــرّب، وأنــا واحــد منها، وأريــد أن أزداد  قرأُتها قــد كَسَبت ُنفوسًا 
إميــــانــــًا بـــيـــســـوع. لـــذلـــك أكـــــون ســـعـــيـــداً لـــو أرَســــلــــَت يل عــشــر ُنـــَســـخ مــن 
 ،The Messiah «املسيح»  وكــــــتــــــاب  املــــــــقــــــــّدس،  ـــــكـــــتـــــاب  ال
وكـــتـــابـــات مـــفـــيـــدة أخـــــرى لـــلـــتـــوزيـــع عـــلـــى أعــــضــــاء كــنــيــســتــنــا، وزمــــالء 
املدرسة، وأفــراد أسرتي، حتى إذا ما اجتمعنا يف أّي وقت لكي 
نــنــاقــش كــلــمــة اهللا، نــســتــطــيــع فــهــمــهــا جـــيـــداً ويـــــزداد إميــانــنــا. أرجــــو أن 
ُيرَسل إيلَّ طليب هذا. إني أصلي من أجل عملك ليستمّر يف كسب 

النفوس.
اخمللص لك

أ. ك.                                                                          جومورو، غانة

ُمعَظُم الناس يتحّدثون عن يسوع حسب ما يظّنون 
أنه املسيح، أشياء غ{ ُمثَبتة من الكتاب املقّدس. إ� 
أرى أنك فعًال َرَجل ُمحّب هللا يريد أن َينُشر كلمته 

ح¡ هنا # مالوي.
أيها الراعي: لقد َوَجدُت بعض األصدقاء الذين 
قراءة كتاباتك وÌالتك.  اهتمام� عظيم� #  أبدوا 
أرجو أْن َتستمّر # إرسال هذه املواّد للقراءة. لقد 
الحظُت أّن املرَء �تاج إ= كتاب ُمقّدس # ُمتناَول 
هل  لذلك،  أفضل.  وفهم  َمعرفة  الكتساب  اليد 
من  ُنسختني  أو  ُنسخة  منك  ألَتمس  أْن  أستطيع 

َتسلَّمُت  عندما  ُمبتهج�  كنُت  آمني.  يسوع.   hيأ
الطرد، وبه الكتاب املقّدس، وكتاب املسيح، وبعض 
لذلك،  ر  ُمقدِّ إ�  أسبوعني.  £و  قبل  النشرات، 

أشكرك، وبارك اهللا فيك.
كُتبك  توزيع  أّن  ُأخxك  أْن  أوّد  الراعي:  أيها 
ُنفوس  تغي{/كسب  إ=  أّدى  قد  ُعموم�  املسيحية 
للمسيح، ح¡ املسيحيني املرتادين للكنائس أصَبحوا 
اآلن يعرفون من هو هذا الذي يؤمنون به، وذلك من 
خالل خدمتك، بتوزيع كلمة اهللا. سأكون سعيداً لو 
ترyة  املقّدس،  الكتاب  من  ُنَسخ  * fس  أرسلتم 
من  ُنَسخ  وعشر   ،KJV اإلجنليزية  جيمز  امللك 
كتاب املسيح The Messiah، والكث{ من النشرات 
أشرطة   * ُترسلوا  أن  أوّد  لذلك،  إضافًة  للتوزيع. 

الوعظ بالفيديو وأشرطة فيديو املوسيقى املسيحية.
كذلك، أيها الراعي، َتذّكر أسرh # صلواتك. 
ذلك  ومنذ  ونصف،  أعوام  سبعة  قبل  َتزوَّجُت  لقد 
هو:  السؤال  الراعي،  أّيها  لكن  ُأجنب.   C احلني، 
«ملاذا خّص� اهللا ֲדذا؟» سوف أواصل الصالة ألجل 
إجابتك.  انتظار   # أنا  خدمتك.  وجناح  جناحك 
َكرمة   # معك  َيعَمل  َمن  لكّل   hحتيا بلِّغ  فضًال 

الرّب.
املخلص لك # املسيح

الراعي أ. أ.                         إيبادان، نيج{يا

 KJV ة امللك جيمز اإلجنليزيةyالكتاب املقّدس، تر
لة، لكي نستطيع هنا أيض� أْن  وبعض الرسائل املسجَّ
َنسمع صوتك، وإْن C نكن نراك. أنا وÌموعة من 
املقدس  الكتاب   # دراسات  َعَمَل  نريد  األصدقاء 
التبش{ من خالل رسائلك. هذا  َنشَرع #  ولرّبما 
هو سبب حاجتنا للمواّد ال� بّيـنُتها أعاله. سأكون 
شاكراً جداً إْن َوَصَلت� هذه املواد. أشكرك، وبارك 

اهللا فيك كث{اً.
املخلص لك # املسيح يسوع

س. ك.                          ليلونغوي، مالوي

٩

بنا: لالّتصال 

أفريقيا



١٠

هدا� اهللا إليك، فأرجو أن تتمّكن من أن ُترسلها إّ*، 
أل� ال أريد أْن أصَعد وأهبط # حياh الروحية بدون 
الكتاب املقّدس خاصة والكتابات. أضف إ= ذلك، 
املقّدس  الكتاب  باخلصوص  أطلب  أ�  سيدي،  يا 
ُيحّبون  نيج{يا   # هنا  الناس  ألّن  الكتابات  وبعض 
أْن َيَروا كلمة اهللا قبل أْن يؤمنوا. سيدي، الكتابات 
وكتاب «املسيح» The Messiah ال� ُأرسَلت إّ* 

هي ال� أستعمل # تبش{ي اآلن.
 # املوجز  بشرحي  أنه  أعتقد  سيدي،  أخ{ا، 
وليس  إليه،  أحتاج  ما  ُتدرك  سوف  الرسالة،  هذه 
ألتوّسل  الفرصة  هذه  ُمغتنم  إ�  بل  فحسب،  ذلك 
إليك أن ُتساعد� # التقّدم # حياh الروحية. مرًة 
أخرى، أرجو أن ُتبلِّغ حتياh إ= زوجتك، وإخوتك، 
وأخواتك، وغ{هم من اإلخوان املحيطني بك هناك. 
هذا   # أملي  ُتخيِّب  لن  أّنك  اهللا   # ثق�  أضع  إ� 
الطلب، وأعتقد أّن طلª سوف يصل قريب� باسم ربنا 

يسوع املسيح. أشكرك ُمقّدم� على تعاُونك.
املخلص لك

م. م.                           والية النيجر، نيج{يا

نيجيريا
سـّيدي العزيز:

حتية لك باسم ربنا وُمَخلِّصنا يسوع املسيح.
إننا ُمقّدرون تقديراً ال حصر له جلهودك الضخمة 
من أجل اهللا القادر على كّل شيء، الذي َنَهَض بك 
نقول  ذلك،  ُمقابل  بلدنا.   # للناس  نوراً  لتكون 
كث{اً  أشكرك  ولإلخوان. كذلك،  لك  بليون شكر 
العظيم  وكتابك  والكتابات،  العظيم  املنشور  على 
املقدس».  الكتاب  لنبوءات  وفق�  «املسيح  املسمى 
لقد قرأُته، وكنُت سعيداً أْن يكون * سيف يرشد� 
َوّزعُت  العزيز،  سيدي  يا  لذلك،  عمري.  طيلة 
وبعد  الكث{،  وقرأها   ،* أرسلتموها  ال�  الكتابات 
للمسيح  حياִדم  ُيَسلِّمون  تراهم  وجيزة،  بفترة  ذلك 
ُمقّدرون  كّلنا  سيدي،  الشخصّي.  ُمَخّلصهم  بصفته 
لتنقل كّل هذا اجليل  ال� وهبك اهللا  الروحية  هبتك 
من الظلمات إ= النور. إضافًة لذلك، يا سيدي، أنا 
الروحية.   hحيا  # املساعدة  منك  أطلب  إذ  سعيد 
لكن  للتبش{،  فيها  أتوّجه  أْن  ُيفتَرض  أوقات  هناك 
 hملساند املقّدس  الكتاب  وال  الكتابات  لدّي  ليس 
# تبش{ي. لذلك، يا سيدي العزيز، إن كانت هذه 
إذ  الروحي،  ُنُمّوي  أجل  من  لديك  ُمتوّفرة  األشياء 

(تتمة م الصفحة ٧)

السالم في الشرق األوسط
اإلجابة الوحيدة

اتـّـــصــــلــــت امــــــــرأة بـــغـــرفـــة اهلــــاتــــف مــــن مـــديـــنـــة آبـــلـــتـــون، 
الراعي  تلّقت أحد كتب  أنها  بوالية وسكونسن، وقالت 
أالمو، بعنوان «املسيح» The Messiah وأنها قرأت 
الكتاب  كــثــريون، فأعطت  يهود  الكتاب، وهلــا أصــدقــاء 
لــصــديــقــة يـــهـــوديـــة مل تــكــن مـــؤمـــنـــة. أحـــّبـــت الـــســـيـــدة الــكــتــاب 
واتّـــصـــلـــت بــــاحلــــاخــــام، وتـــنـــاقـــشـــوا ُمـــنـــاقـــشـــة كــــبــــرية، واآلن 
يقرأ الكتاب ألّن فيه إجابات عن أسئلة مل  أصبح احلاخام 
يــســتــطــع إجــابــتــهــا، واســتــطــاعــت الــســيــدة أن ُتــريــه يف كــتــاب 

.The Messiah «املسيح»
احلمد هللا.

س. ب.

ح¡  مصر  َضَرَب  وحياة،١١٧  روح  وهي  بكلمته، 
دّمرت ألن فرعون َتمّرد على كلمة اهللا عندما قال 

اهللا له «أطلق شعª» (خروج ١٠: ٣).١١٨

ات?ك�ا إس?ائيل وال تمّس�ها بس�ء

أنتم يا من لكم الكلمة خلف الكواليس، أقول 
وال  إسرائيل  َتَدُعوا  أن  بكم  �در  ملصلحتكم  لكم 
أعظم  اهللا  من  ودمار  انتقام  بسوء. سيكون  وها  متسُّ

بكث{ مما حصل # مصر # القرون املاضية.١١٩
تسـتعّد  الرومانية  الرابعة  اململكة  جيش  إن 
عسـكري� لتحكم العاC.١٢٠ هذه روح إبليس. هذا 
ليس من اهللا. # العهد اجلديد، ال يقبل اهللا القتل، بل 
ال  من خالل شـعبه،  اهللا،  فإن  واليوم،  ُيدينه.١٢٠أ 
َيسـتعمل سـموم�، أو جراثيم، أو حرب� كيميائية، 
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غرفة الهاتف

أو  قنابل،  أو  رصاص،  أو  بنادق،  أو  طائرات،  أو 
دبابات، أو سـكاكني، أو رماح�، أو سـهام�، أو 
إنسـان.١٢١  جسـم  َتقُتل  أخرى  أسـلحة  أّي 
إَذن، ماذا سـَيجري إْن كان جيش اململكة العاملية 
اقرأ  األسـلحة!  ֲדذه  ُمدّججة  الرابعة  الرومانية 
ال  األسـلحة  هذه  أنَّ  ُتدرك  لكي  املقّدس  الكتاب 
َتكفي ملحاربة اهللا. لقد َوَعَد اهللا أبناَءه قائًال «كّل آلة 
إّن  َتنَجح» (إشـعيا ٥٤: ١٧).  ُصوِّرت ضّدك ال 
أّي  أو  البابا  يد   # ليس   Cوالعا إسـرائيل  َمص{ 
شـخص آَخر. ال يسـتطيع أّي جيش # العاC أْن 
يصّد اهللا عما قال أنه سـيفعل. لقد أثَبَت اهللا ذلك # 
 C وُمسـتقَبًال.١٢٢  حاضراً  وسـُيثبته  مصر، 
َيسـتطع أّي سـالح ماّدي أْن ُيخلِّص إسـرائيل 
من مصر أو أْن ُيدّمر جيش مصر بكامله، بل َفَعَل اهللا 
الشيء  سـيفعل  أنه  لُيثبت  اليوم  حّي  واهللا  ذلك، 
نفسـه قريب� ضّد أشـرار العاC.١٢٣ ما أعظَم ُقدرة 
اهللا ال� نراها # خلقه لإلنسـان! إن اهللا �يا و�كم 

من خالل َمن Çتارهم!

ال يوجد غ{ إله واحد، وله ثالثة أقانيم: األب، 
واالبن، والروح القدس. «وهؤالء الثالثة هم واحد» 
(١ يوحنا ٥: ٧).١٢٤ املسـيح، اهللا املسـيح، هو 
صورة اهللا.١٢٥ «قّوة اهللا وحكمة اهللا» (١ كورنثوس 
١: ٤٢)، «كل ملء الالهوت» (كولوسي ٢: ٩)، 

«القادر على كل شيء» (رؤيا يوحنا ١: ٨).١٢٦
«الذي لنا فيه الفداء، بدمه ُغفران اخلطايا، الذي 
هو صورة اهللا غ{ املنظور، بكر كّل خليقٍة. فإنه فيه 
َخلق الكّل: ما # السـماوات وما على األرض، ما 
ُيرى وما ال ُيرى، سـواٌء كان عروش� أم سـيادات 
ُخلق.  قد  وله  به  الكّل  سـالطني.  أم  رئاسات  أم 
الذي هو قبل كّل شيٍء، وفيه يقوم الكّل وهو رأس 
من  بكٌر  البداءة،  هو  الذي  الكنيسـة.  اجلسـد: 
األموات، لكي يكون هو ُمتقّدم� # كّل شيٍء. ألنه 
الكّل  به   Àُيصا وأْن  امللء،  كّل  �ّل  أْن  سّر  فيه 
بواسـطته،  َصليبه،  بدم  الُصلح  عامًال  لنفسـه، 
سـواء كان ما على األرض أم ما # السـماوات. 
وأنتم الذين كنتم قبًال أجنبيـني وأعداًء # الفكر، # 
اآلن # جسـم  قد صاَلَحكم  الشـّريرة،  األعمال 
بشـرّيته باملوت، لُيحضركم قّديسـني وبال َلوم وال 
ـسني  شـكوى أمامه، إْن َثَبـتُّم على اإلميان، ُمتأسِّ
الذي  اإلجنيل،  ُمنتقلني عن رجاء  وراسـخني وغ{ 
حتت  ال�  اخلليقة  كّل   # به  املكروز  سـمعتموه، 
السـماء،١٢٧ الذي صرت أنا بولس خادم� له، الذي 
نقائص  وأكمل  ألجلكم،  آالمي   # افرح  اآلن 
شـدائد املسيح # جسـمي ألجل جسـده: الذي 
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١١

(البقية في الصفحة ١٢)

أنا خادم� �ا، حسـب  هو الكنيسـة، ال� صرت 
اهللا.  كلمة  لتتميم  ألجلكم،   * املعطى  اهللا  تدب{ 
السـّر املكتوم منذ الدهور ومنذ األجيال، لكنه اآلن 
قد أظهر لقّديسـيه، الذين أراد اهللا أْن ُيَعرِّفهم ما هو 
املسـيح  هو  الذي  األمم،   # السـر  هذا  Ìد  غ« 
كّل  ُمنذرين  به  ُننادي  الذي  املجد.  رجاء  فيكم 
إنسـان، وُمعلِّمني كّل إنسـان، بكل حكمة، لكي 
يسـوع.  املسـيح   # كامًال  إنسـان  كّل  ُنحضر 
األمر الذي ألجله أتعب أيض� Ìاهداً، ³سـب عمله 

َّ̂ بقوة» (كولوسي ١: ١٤-٢٩). الذي يعمل 
أبناء  له  يكون  أْن  البداية  من  اهللا  نـّية  كانت 
كث{ون، «ألنه [اهللا] الق بذاك الذي من أجله الكّل 
وبه الكّل، وهو آت بأبناء كث{ين إ= املجد أْن يكمل 
املقّدس  ألّن  باآلالم.  خالصهم  رئيس  [يسـوع] 
ال  السبب  فلهذا  واحد،  من  yيعهم  واملقّدسني 
يستحي أن يدعوهم إخوة» (عxانيني ٢: ١٠-١١). 
وجاء # رسالة بولس إ= أهل غالطية ٤: ٥-٦ أنه 
لكي £ظى بالقيامة، �ب أن َيدُخل فينا روح ابن اهللا 
«لننال التبـّني. ¢ مبا أنكم أبناء، َأرَسل اهللا روح ابنه 
الذين  أولئك  أما  أبا األب»  يا  قلوبكم صارخ�:  إ_ 
تلّقوا العهد اجلديد، فإنه يقول �م «إذ C تأخذوا روح 
من  أو  املوت،  [للخوف من  للخوف  أيض�  العبودية 
أخذمت  بل  آخر]،   ªسل شيء  أي  من  أو  الشيطان، 
الروح  األب!.  أبا  يا  نصرخ:  به  الذي  التب�  روح 
فإن كنا  اهللا.  أوالد  أننا  يشهد ألرواحنا  أيض�  نفسه 
أوالداً فإننا ورثة أيض� ورثة اهللا ووارُثون مع املسيح. 
فأ�  معه.  أيض�  نتمّجد  لكي  معه١٢٨   Cنتأ كنا  إن 
أحسب أّن آالم الزَّمان احلاضر ال ُتقاس باملجد العتيد 
يتحّقق  ال   .(١٥-١٨  :٨ (رومية  فينا»  َيستعلن  أْن 
ذلك إال بُقدومه إ= هذا العاC َبَشرًا، وإراقة دمه لكي 
ُتغَفَر ُذُنوبنا من خالل موتنا �ذا العاC، لكي يدخل 

روحه فينا ليقيمنا من املوت إ= احلياة.١٢٩
صار املسيح روح� ُمعطي� للحياة لكي ميتزج مع 
أرواحنا.١٣٠ ال يستطيع اإلنسان أن يؤّدي وصايا اهللا 
إال إذا كان األب مع اهللا املسيح بُقدرة الروح الُقدس 
�يا فيه.١٣١ يقول اهللا املسيح، الرّب يسوع «بدو� ال 

فَغَرُض  (يوحنا ١٥: ٥).  تفعلوا شيئ�»  أن  تقدرون 
اهللا يتحّقق فينا عند قبولنا للعهد اجلديد.

وحارب  ُمزدهرة،١٣٢  منيعة  إسرائيل  اهللا  جعل 
 Àتتصا أن  أعدائهم.١٣٣ �ب  من أجلهم ودمَّر كّل 
بالعهد  إسرائيل  َتقَبل  أن  �ب  اهللا.  مع  إسرائيل 

اجلديد، املسيح، والدم الذي أراقه من أجلهم.
إن كانت إسرائيل ترغب # السالم لنفسها # 
الشرق األوسط، فيجب أن تتحّول قلوُبهم متام� من 
العاC إ= اهللا لكي �ارب اهللا من أجلهم وُيدّمر كّل 
أْن  وعد  لقد  آبائهم.١٣٤  أعداء  دّمر  كما  أعدائهم، 
بعهده  َقبلوا  إْن  اليوم  إسرائيل  أجل  من  ذلك  يفعل 
أن  ُيريدون  الذين  أولئك  أّن  أعَلم  أنا  اليوم.  اجلديد 
ُيصبحوا إسرائيل الروحية سوف يفعلون كذلك، ألّن 

اهللا قال أنه سُيدمر أعداءهم.١٣٥
لو أن رئيس الواليات املتحدة وإدارته بكاملها 
عن  وُيَعـبِّر  �يا  وَيَدعونه  يومي�،  اهللا  َوجَه  يطلبون 
القرارات  يتوّلى كّل  اهللا  َيَدعون  أ�م  لو  فيهم،  ذاته 
نيابًة عنهم، فإن اهللا سيفعل الشيء ذاته �م. «اهللا ال 
 xَيقَبل الُوجوه. بل # كّل أمة الذي يتقيه ويصنع ال
َمقبوٌل عنده» (أعمال الرسل ١٠: ٣٤-٣٥).١٣٦ لو 
أنك ُتصغي هللا فقط، فإنك سَتبُلغ احلكمة.١٣٧ جاء # 
اجللد  كضياء  ُيضيئون  «والفا¯ون  املقّدس  الكتاب 
أبد  إ=  كالكواكب   xال إ=  كث{ين  َردُّوا  والذين 

الُدهور» (دانيال ١٢: ٣).
َتقتنع متام�  أْن  بل  َتقتنع،  َتكاد  أْن  اهللا  يريد  ال 
وُمعّزيك،  ُمَخلِّصك،  ويكون  فيك  �يا  لكي 
وُمَخلِّصك،  وشافيك،  ثقتك،  وموضع  وُمرشدك، 
 # واحلكومة  إسرائيل  لدى  كان  فلو  وإ�ك.١٣٨ 
فيهم،  َغَرَضه  ُيحقِّق  اهللا  لَتَدَع  الشجاعة  واشنطن 
نا، الشيطان.  فسُيواجهون ُمعارضة من َعُدّو اهللا وَعُدوِّ
علينا؟»  فمن  معنا  اهللا  كان  «إْن  و  معك،  اهللا  لكن 
(رومية ٨: ٣١). إْن َقرَّرَت أْن َتعيش ُمعتمدًا على 
ُأموُرك  َتس{  فلن  الناس،  من  سواك  وَعقل  َعقلك 
َس{اً حسن�. فأنتم َبَشر سوف تقضي ُنُفوسهم األبد 
# مكان ما، إّما # ملكوت السماوات أو # ُبح{ة 

من النار.

ال نست.يع أن نأخ� ما ل�ينا على األرض 
إلى األب�ية معنا.

كّل ما ل�ينا في ه�ا العال� سنخلفه وراءنا
إن اهللا ليس بأسطورة، وهو ال يعبث أو يلهو.١٣٩ 
كل ما �صل # العاC # هذه األيام األخ{ة �صل 
متام� كما قال أنه سيحصل # كلمته. ليس ألحد منا 
خيار. «إن C تتوبوا فجميعكم كذلك ִדلكون» (لوقا 
١٣: ٣). التوبة حسنة، لكن ا�الك ليس ³سن. مهما 
كxنا وعُظمنا # هذا العاC # نظر أنُفسنا، َيتحّتم أن 
نقف ُعراًة أمام اهللا.١٤٠ ال أحد ُيعجب اهللا أو يستطيع 
أْن ُيرضيه غ{ أولئك الذين ُيتيحون له أْن �يا فيهم 
وَزيتكم  وفّضتكم  ذهبكم  إّن  َمشيئته.١٤١  ويفعل 
َتذهبون  حيث  إ=  َتذَهَب  لن  األخرى  وكنوزكم 
عندما متوتون.١٤٢ ال شيء له قيمة غ{ ما تفعله هللا # 
هذا العاC.١٤٣ كّل ما تظن أو أظن أّن اهللا ُيريد منا أن 
«كنجس  املقّدس  الكتاب   # جاء  ما  غ{  نفعل، 

وكثوب عّدة» # نظر اهللا (إشعيا ٦٤: ٦).١٤٤
اإل�ي،  املنهج  حسب  شيء  كّل  نعمل  عندما 
ُطُرق  الرّب  أرَضت  «إذا  و  اهللا.  ُيرضي  ذلك  فإن 
 :١٦ (األمثال  ُيساملونه»  أيض�  أعداءه  جعل  إنسان 

٧). سوف ُيدّمر اهللا األشرار قريب�.١٤٥
خطاياها.١٤٦  بسبب  َنينوى  لتدم{  اهللا  ط  خطَّ
وقد بّلغهم يونان الرسالة على َمَضض، وتابت املدينة 
بالصيام والصالة من أجل رÁة اهللا.١٤٧ وقد أرضى 
األمم،  كّل  َتُتب   C إْن  ُيدمِّرهم.١٤٨  فلم  اهللا،  ذلك 
والرخاء سوف  األمن  كّل  فإّن  نينوى،  َفَعَلت  كما 
.Cيتالشى من إسرائيل، ومن أمريكا، ومن بقية العا

حرٌب  حالي�   Cالعا Çوضها  ال�  احلرَب  إّن 
روحية، سـّماها اهللا «هرÌّدون».١٤٩ هرÌّدون هي 
احلرب بني اهللا وإبليس من أجل نفوس البشر.١٥٠ # 
السياسة  السياسة.  ُتحَبط  الروحية،  احلرب  هذه 
احلرب  هذه  إل�اء  شيء  أّي  فعل  عن  عاجزة 
¨تار  أن  �ب  القرار.  ساعة  هي  هذه  الروحية. 
اهللا،  اخترت  إذا  إبليس.١٥١  مع  أو  اهللا  مع  الوقوف 
السماوات،١٥٢  ملكوت   # األبدية  ستقضي  فإنك 
النار.١٥٣  ³{ة  َمص{ك  فإن  إبليس،  اخترت  وإن 
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(تتمة م الصفحة ١١)

السالم في الشرق األوسط
اإلجابة الوحيدة

حركة واحدة غ{ صائبة، أو قرار واحد غ{ صائب 
 ،Cيع أرجاء العاy # يكفي جللب الدمار الساحق
يا ملوك وحكام  أنتم  األبد # جهّنم.١٥٤  وقضائك 
قراركم غ{  َينتظر  إبليس  أّن  َتعرفوا  أن  العاC �ب 
قراراً  م�  أو  منكم  ُيريد  ال  أنه  د  مؤكَّ الصائب. 
صائب�. إّن اهللا ُيراقب كّل قرار غ{ صائب تّتخذونه 
الشّر  َيرى  إنه  تّتبعونه.١٥٥  صائب  غ{  قرار  وكّل 
الذي يفعله كّل إنسان.١٥٦ القرار الصائب هو اهللا. ال 
إميان�  أظَهَر  املقّدس  الكتاب   # واحد  فرد  ُيوَجد 
ُيدمِّره  أْن  الشيطان  واستطاع  اهللا  ³كمة  كامًال 
تدم{اً أبدي�.١٥٧ ُأّمة إسرائيل كّلها كانت ُتدرك أ�ا 
لكي تنجح ال ُبّد �ا من قائد ال يعمل سوى ما أمر 

اهللا به.١٥٨
لو كنت أنا مكانك يا إسرائيل، أو يا أمريكا، 
احلرب  استعمال   # أتسّرع  فلن  املتحدة،  األمم  أو 
الذرية أو أّي وسائل أخرى لديكم لشّن احلرب على 

«أعدائكم» املفَترضني.
أنتم أيها اإلرهابّيون، ومن ميّدهم بالعون، أيها 
الذئاب املتسربلة بلباس الغنم، وأنتم يا من �كمكم 
الشيطان وأنتم تراقبون شعب اهللا لتكشفوا عيوֲדم، 
األجدر بكم أن َتسمعوا. ُيريدكم اهللا أن َتعرفوا أنه 
«سراج  أّن  َتسمعوا   Cأ وباطنكم.  ظاهركم  ُيراقب 
نفس  ُيفتِّش  اهللا]  وهو  الرّب،  كلمة  [احلّق،  الرّب 
َمخادع  كّل  وُيفتِّش  إنسان]،  [كّل  اإلنسان 
البطن.١٥٩ الرÁة واحلّق [حّقانية كلمة اهللا] َيحفَظان 
امللك وكرسّيه ُيسَند بالرÁة» (أمثال ٢٠: ٢٧-٢٨، 
األصل اليونا� والترyة اإلجنليزية KJV وترyة فان 
دايك العربية). يا من َتحترفون اإلرهاب، اعَلموا أن 
اهللا سوف ُيرهبكم قريب�، فاهللا إرهاّ¥ حقيقي، «ملك 

األهوال» لألشرار (أيوب ١٨: ١٤).١٦٠
إله  وليس  هو  أنا  أنا  اآلن!  «انظروا  اهللا  يقول 
معي. أنا ُأميت وُأحيي. َسَحقُت وإ� أشفي، وليس 
من يدي ُمَخلِّص. أ� أرفع إ= السماء يدي وأقول: 
البارق  سيفي  سـَننت  إذا  األبد.  إ=  أنا  حّي 
أضدادي  على  نقمة  أرّد  يدي  بالقضاء  وَأمَسكت 
وأجازي ُمبِغضي. ُأسكر سهامي بدم ويأكل سيفي 

حلم�. بدم القتلى والسبايا ومن ُرؤوس ُقّواد الَعُدّو. 
ويرّد  عبيده  بدم  َينتقم  ألنه  شعبه  األمم  أيها  َتهلَّلوا 
شعبه»  عن  أرضه  عن  وَيصفح  أضداده  على  نقمة 

(تثنية ٣٢: ٣٩-٤٣).
اإلرهاب  ُيمارسون  ال  اجلديد  العهد  َمسيحيُّو 
�م،  َينتقم  سوف  اهللا  بأن  مؤمنون  أل�م  أحد  ضّد 
كما أنَتَقم إلسرائيل # أيام موسى. وَمسيحيُّو العهد 
اهللا  ألّن  ملاذا؟  أحد.  إلرهاب  �تاجون  ال  اجلديد 
«الذي  َيزرع.  ما  اإلنسان  َيحصد  إمنا  عنا.  ُيحارب 
َيزرعه اإلنسان إياه َيحصد أيض�» (غالطية ٦: ٧). 
كيف ألحد أن َيتوّقع من اهللا أن يُبارك # أمريكا أو 
أّي بلد إذا C ُيباركوا كّل من سواهم # العاC بقبول 
العهد اجلديد من خالل دم اهللا املسيح أو بأن َيَدعوا 
ومن  فيهم  اهللا غرضه  ُيحقق  لكي  فيهم  �يا  املسيح 
خال�م؟ إّن اهللا C َيُقل أبداً أنه ُيعني من ُيعني نفسه، 

بل قال أنه ُيعني من ال ُمعني له.١٦١
ُتخxنا كلمة اهللا أنه # آخر األيام سـوف ُيلقى 
بإبليس ومالئكته من السـماء، وأّن إبليس وأرواحه 
ُيَنفِّذون خّطة شـرِّيرة باسـم  الشـريرة سـوف 
السـالم العاملي.١٦٢ وقد َحَصل ذلك، لكن اخلطة ال 
َتعَمل شـيئ� ألحد # العاC، ولن َتنَجح. إّن اهللا # 
إبليس  خطط  الناس  من  كث{  اتِّباع  بسـبب  غيظ 
ُيوَقد ضّد شـّرهم.١٦٣  إمنا  الفاشـلة، وَغَضُب اهللا 
إنه ُيحارُبهم. فالكوارث # ازدياد. سـوف يهّز اهللا 
درجة  إ=  كث{ة  شـنيعة  بضربات  كّله  الكوكب 
جتعل مصر أيام موسى تبدو كأ�ا ُنزهة # حديقة.١٦٤ 
هذا ما �عله يقول لكّل من َكَتَب اسـمه # سـفر 
حياة احلَمل لكنهم إ= اآلن ُمنهمكني # خطة إبليس 
َوسـطهم  من  اخُرجوا  «لذلك  الفاشـلة  الَتدم{ية 
[أعمال  ـوا جنس�  َتَمسُّ وال  الرّب.  يقول  واعتزلوا، 
الشـيطان] فأقبلكم، وأكون لكم أب� وأنتم تكونون 
* بنني وبنات يقول الرّب القادر على كل شيٍء» (٢ 
كورنثوس ٦: ١٧-١٨). هذه الكلمات ُمكّررة # 

رؤيا يوحنا ١٨: ٤-٥.
عندما َفَعَلت إسـرائيل َتمام� كما أمَرهم اهللا به 
أمثلة  ولدينا  أر�ا.١٦٥  أسـوار  ا�ارت  أر�ا،  عند 
عندما  يكون  ما  ُتبـيِّن  املقدَّس  الكتاب   # كث{ة 
َيعَمل شـعب اهللا ما أمرهم اهللا أن َيعَملوا. حاَرَب 

اهللا ألجلهم وَدمَّر أعداءهم.١٦٦
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نتائج التمّ?د على إرادة اهللا، وغ?ض اهللا
املقّدس  الكتاب   # كث{ة  أمثلة  أيض�  هنالك 
ُتبـيِّن ما �دث عندما َيتمّرد الناس على اهللا.١٦٧ # 
البشري  اجلنس  كافة  على  اللعنة  حقَّت  عدن،  جنة 
البشر  ُأغرق  نوح،  اهللا.١٦٨ و# زمن  َمعصية  بسبب 
سدوم  وُدمَِّرت  أشخاص.١٦٩  ·انية  إال  كلهم، 
وعمُّورة. هناك أمثلة كث{ة غ{ها لغضب اهللا ضّد من 
َيعصيه. وهناك أيض� آيات كث{ة # الكتاب املقّدس 
َتَمرَّد أو سيتمرَّد  املعّد لكّل َمن  الغضب  ُتخxنا عن 

على اهللا # املاضي، أو احلاضر، أو املستقبل.١٧٠
ناموس  خالف  «من  املقّدس  الكتاب   # جاء 
شـهود  ثالثة  أو  شـاهدين  فعلى  موسى  [عهد] 
املوت].  ح¡  ُيرَجمون  [كانوا  رأفة  بدون  َيموت 
فكم عقاب� أشّر تظّنون أنه �سـب مسـتحق� من 
داس ابن اهللا، وحسـب دم العهد [العهد اجلديد] 
الذي قّدس به دنس�، وازدرى بروح النعمة [القدرة]؟ 
فإننا نعرف الذي قال: * االنتقام، أنا أجازي، يقول 
الرّب. وأيض�: الرّب ُيدين شعبه. ُمخيٌف هو الُوقوع 
# َيَدي اهللا احلّي!» (عxانيني ١٠: ٢٨-٣١). اليوم، 
# العهد اجلديد، َيسـمح اهللا أحيان� للخطيئة بأن 
العنيدين  املتمّردين  َيقتل  أن  دون  وتتراكم،  تتجّمع، 
من  «ولكنك  ضرباته.١٧١  إحدى  باسـتعمال  فوراً 
أجل قساوتك وقلبك غ{ التائب تّذخر لنفسك [أيها 
اخلاطئ غ{ التائب] غضب� # يوم الغضب واستعالن 
دينونة اهللا العادلة الذي سيجازي كّل واحد حسب 
يطلبون   Àالصا العمل   #  xبَص الذين  أما  أعماله. 
الذين  وأما  األبدية.  فباحلياة  والبقاء  والكرامة  املجد 
بل  للحّق  ُيطاوعون  وال  التحزُّب  أهل  من  هم 
على  وضيٌق  شّدة  وغضٌب  فسخٌط  لإل¢  ُيطاوعون 
كّل نفس إنسان َيفَعل الشّر اليهودّي أّوال ُثم اليونا� 
يفعل  من  لكل  وسالم  وكرامة  وÌد  [األمميني]. 
ألن  [األمميني].  اليونا�  ُثم  أوال  اليهودي  الصالح 
قومية عن أخرى،  ُمحاباة [ال ¨تلف  اهللا  ليس عند 

يهوداً كانوا أم ُأَمميني]» (رومية ٢: ٥-١١).١٧٢
بسبب  بالنار  كّله   Cالعا ُيدمِّر  أن  اهللا  أوشك 
مازال  اهللا  لكن  اليوم.١٧٣  املوجودة  اخلطيئة  َمدى 
واملكـّبلني  اخلطيئة،   # للمكـّبلني  رÁته  ُيعطي 
حكومة  الرومانية،  احلكومة  مّلة  ومّلته،  بإبليس، 
اململكة العاملية الرابعة بفروعها الكث{ة.١٧٤ يقول اهللا 

١٢



(البقية في الصفحة ١٥)

َتشتركوا # خطاياها،  لئال   ªيا شع «اخُرجوا منها 
حلقت  خطاياها  ألن  َضرباִדا.  من  تأُخذوا  ولئال 
يوحنا ١٨: ٤- آثاَمها» (رؤيا  اهللا  َر  السماء، وتذكَّ

٥).١٧٥
يقول الرّب «ال ُتحّبوا العاC وال األشـياء ال� 
َمَحّبة  فيه  فليست   Cالعا أحٌد  أحّب  إْن   .Cالعا  #
األب. ألّن كّل ما # العاC شهوة اجلسد، وشهوة 
 «Cم املعيشة، ليس من األب بل من العا العيون، وَتَعظُّ
إ�ي  قال  سالم  «ليس   .(١٥-١٦  :٢ يوحنا   ١)
أناس  يستطيع  كيف   .(٢١  :٥٧ (إشعيا  لألشرار» 
الشرق األوسط، ناهيك من  أشرار حتقيق سالم # 
سالم العاC، بينما ال ُيوَجد سالم لألشرار؟ لن ُيَدّمر 
اهللا أعداء أولئك الذين َيرُفضون االنصياع لُشروطه.

أهمِّـّية العه� الج�ي� للبش?ية

احلياة  كّل  أسـاس  هو  اجلديد  العهد 
الروحية.١٧٦ بقبولنا للعهد اجلديد، £ن َنقبل القدرة 
على السـ{ # روح اهللا. هذا هو أهّم شيء لنا # 
على  اآلن  الدينونة  من  شيء  ال  «إَذن  كله.  الكون 
الذين هم # املسـيح يسـوع، السـالكني ليس 
حسـب اجلسـد بل حسـب الروح» (رومية ٨: 
البقية  غ{  واحلياة # سـالم  بالبقاء  يَنعم  لن   .(١
الباقية من إسـرائيل، الذين سـُيصبحون إسـرائيل 
الروحية بقبو�م العهد اجلديد، وذلك عندما ُيحقِّق 
اهللا ما جاء # ِسـفر زكريا وحزقيال # إسرائيل.١٧٧ 
أولئك هو «ُمختارو» اهللا املذكورين # رؤيا يوحنا 

.٧: ٤-٨
املقدس  الكتاب   # َمذكور  اجلديد  العهد 
كّله.١٧٨ # يعقوب ٤: ٤ «أيها اّلزناة والزوا�، أما 
أْن  أراد  فمن  هللا؟  عداوة   Cالعا َمحبة  أّن  تعلمون 
(الترyة  هللا»  َعُدّواً  َصار  فقد   Cللعا ُمحّب�  يكون 
اإلجنليزية KJV واألصل اليونا� وترyة فان دايك 
العربية). قال اهللا املسيح «من ليس معي فهو علّي» 
ما  َفَعلتم  إْن  أحبائي  «أنتم  وقال   ،(٣٠  :١٢ (م¡ 
ُأوِصيكم به» (يوحنا ١٥: ١٤). هل َيعَمل الناس # 
العاC أّي شيء يأُمرهم به اهللا؟ كال، إ�م ال َيعَملون 
َمص{هم؟  هو  ما  املسيح.  اهللا  به  يأُمرهم  شيء  أّي 

َدعهم َيقَرأون الكتاب املقّدس لَيروا بأنُفسهم.

«أم لستم َتعَلمون أّن الظاملني ال َيرثون ملكوت 
اهللا؟ ال َتضلُّوا! ال ُزناة وال َعَبدة أوثان وال فاسقون 
بأ�ا  املعاجم عبارة «مأبونون»  [ُتَعرِّف  وال مأبونون 
َوصف للرجال َذوي الصفات أو الشخصية األنثوية، 
بإظهار  َتتمّيز  جنسية  «صفة  اللوطية  اللوطيني.  مثل 
رغبة جنسية £و أفراد من نفس جنس املرء. نشاط 
جنسي مع فرد من نفس جنس املرء. املساِحقة: املرأة 
إ�م  شيطانية.  روح  النساء،»  £و  جنسي�  هة  املتوجِّ
َيفَعلون ذلك أل�م يُبغضون خّطة اهللا، وهي «َأ·روا 
إ�م   .(٢٨  :١ (التكوين  األْرض»  وامألوا  واكثروا 
أو  أنُفسهم  مع  الفاحشة  ُمرتكبو  وال  اهللا]  يُبغضون 
أنُفسهم،  مع  الفاحشة  [ُمرتكبو  الُذكور  من  غ{هم 
أنُفسهم،  ُمخادعو  هم  املعاجم،  تعريف  حسب 
وُممارسو االستمناء، وتلويث النفس، مثل استعمال 
املخدِّرات والكحول، وغ{ها من األشياء ال� ُتدمِّر 
البشري  اجلسم  ونفسه،  وجسمه،  اإلنسان،  عقل 
الذي َخلقه اهللا على صورته لَنفسه لَيحيا فيه وَيعَمل 
وال  سّك{ون  وال  طّماعون  وال  سارقون  وال  فيه] 
الذين  اهللا،  َيحتقرون  الذين  هم  [الشّتامون  شّتامون 
ُيبدون ُبغَضهم £وه و£و من هم منه، باستعمال لغة 
ُمسيئة ضّدهم]  وال خاطفون [ُمبتّزون مثل َمصلحة 
من  أ�ا  َثَبَت  ال�   ،IRS األمريكية  الدخل  ضريبة 
تعريف�  «االبتزاز»  عبارة  املعاجم  ُتَعرِّف   

املبتّزين.١٧٩
فني� قانوني� بأنه جرمية َيرتكبها َمسئول على £و غ{ 
َمنصبه،  من  املستمّدة  السلطة  خالل  من  َمشروع، 
ويدَّعي أو يأخذ ماًال أو أشياء أخرى ذات قيمة، بغ{ 
حّق. وفق� لكلمة اهللا، كل هؤالء ال] َيرُثون ملكوت 
اهللا [أل�م ُمبغضون هللا وُطغاة على شعب اهللا]» (١ 

كورنثوس ٦: ٩-١٠).
َنقرأ # رؤيا يوحنا ٢١: ٨ «وأما اخلائفون وغ{ 
املؤمنني والرجسون [ُتَعرِّف املعاجم عبارة «الرجسون» 
بأ�ا َتنطبق على أولئك الذين ُيريد اإلنسان أْن َيبتعد 
اهللا،  نظر   # ُمبغضون  َممقوتون،  أل�م  عنهم 
َمكروهون إ= أقصى درجة، وَشديدو الَبغضاء، مثل 
أولئك الذين َيعتقدون بأشياء رجسة مثل املواّد اخلليعة 
ال� َينبغي، حسب إرادة اهللا، أن ال ُتباح ضمن قانون 
ُحرِّية التعب{. إّن أولئك الذين َيعَتقُدون أّن هذا الشـّر 
َينبغي أن ُيعَطى نفس املكانة ال� ُتعَطى لإل�يات هم 
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أناس رجسـون، أشـرار، وَمكُروهون # َنظر اهللا. 
إ�م أفراد رجسـون. هؤالء هم أعضاء «أّم الزوا� 
اهللا  َيكرهها  ال�  الرومانية  األرض»  ورجاسـات 
سـوف  هؤالء  كّل   ٥).١٨٠  :١٧ يوحنا  (رؤيا 
َيقضون األبد # ُبح{ة النار]، والقاتلون [ومن بينهم 
َيخَضعون لإلجهاض]،  ُممارسـو اإلجهاض، ومن 
والزناة [الرجال الذين ُيعاشـرون الفاجرات والُبغاة 
واخلالعة،  ـخ،  والتفسُّ الفجور،  £و  وَيميلون 
اجلنسـني.  وُمضاجعة  املماثل،  اجلنس  وُمضاَجعة 
هؤالء أناس ُيفسـدون غ{هم، مثل ُمضاجعي اجلنس 
الرذيلة،  £و  الناس  ُيغُوون  الذين  أولئك  املماثل، 
جديدة  قوانني  وَشـرَّعوا  كتبوا  الذين  وأولئك 
ـخ الرجس، مثل مواّد اخلالعة ال�  َتسـَمح بالتفسُّ
أيض�  ذلك  َيشمل  السـن.  صغار  فيها  ُيسـتعَمل 
اللxاليني، أولئك الذين َيعتقدون أّن القوانني اجلديدة 
ُتطلق ُحّريتهم ملمارسـة اخلطيئة، وأعمال الرجس. 
إ�م َيُظّنون أْن لن ُيدينهم اهللا بُظلمهم يوَم احلسـاب، 
ـخ  املتفسِّ بتفك{هم  أشـرار  أ�م  رغم 
الذين  [أولئك  والَسـَحرة  الشـيطا�.١٨١] 
َيسـتعملون الُقدرة ال� َيسـتمّدو�ا من ُمسـاَعدة 
للتنـّبؤ،  خاصًة  الشـّريرة،  األرواح  م  َتَحكُّ أو 
التنـّبؤ بسـحر  الذين ميارسـون  أولئك  وكذلك 
السـحر  وأعمال  األموات،  مع  والتواصل  الشـّر، 
األخرى.١٨٢ ُمعظم الناس ال َيعتقدون أ�م # حوزة 
الشـيطان، أو َيُظّنون أ�م سـُيلقون # ُبح{ة النار 
إنَّ  يوَم احلسـاب.  أفظَع دهشـتهم  ما  األبد.  إ= 
األمر َمتروك ألبناء اهللا، «أوالد اهللا»١٨٣ لُيبـيِّنوا �م، 
بكلمة اهللا، شّرهم، على أمل أْن َيتلّقوا العهد اجلديد 
من خالل دم اهللا املسـيح١٨٤ قبل أْن ُينتَشـلوا من 
 # Cهذه الدنيا وُيضطروا لقضاء األبد �ترقون # أ
ُبح{ة النار دون راحة، بال شيء يأكلونه، وال شيء 
باضطراد  املتزايد   Cاأل ُيوقف  دواء  وال  يشـربونه، 
إّن  أقول  ُأخرى  مّرًة  هناك.١٨٥  َيقضو�ا  حلظة  كل 
ُبَح{ة النار ال �اية �ا.١٨٦ إ�ا أبدية] وعبدة األوثان 
[ومن بينهم أولئك الذين َيعُبدون أّي شيء أو أّي فرد 
الذين  أولئك  بينهم  [ومن  الَكَذبة  وyيع  اهللا]،  غ{ 
الُبَح{ة   # فنصيبهم  مسـيحيون]،   أ�م  يقولون 

املتَّقدة بنار وكxيت، الذي هو املوت الثا�.»

 “Nickles Hears Taxpayer Tales of IRS Terror,” Danny M. Boyd, Daily Oklahoman, Dec. 4, 1997; “IRS Agents Say Office Pushed Seizures,” Paul Queary, Dallas Morning News, Dec. 4, 1997, sec. A, p. 27; “Agents Told to Ignore Law,” Brian 

Ford, Tulsa World, Dec. 4, 1997, front page; “IRS Confesses to Taxpayer Abuse,” Jim Myers, Tulsa World, Dec. 13, 1997, front page; “National Archives to Peruse all IRS Files,” Deb Riechmann, Morning News, July 14, 1998, sec. D, p. 6  
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(تتمة م الصفحة ١)

الصحيحة لكلمات املسيح على الصليب: لقد َصَرَخ 
املسيح قائًال «إ�ي، إ�ي، �ذا ُأبقيت.»

على كلِّ  ُظلمة  كانت  السادسة  الساعة  «ومن 

التاسعة  الساعة  و£و  التاسعة.  الساعة  إ=  األرض 
ملانا  إيلي  إيلي،  قائًال:  عظيم  بصوت  َيسوع  َصَرَخ 
َشَبقَت� . . . فقوم من الواقفني هناك ملا �عوا قالوا: 
النّص   ،٤٥-٤٧  :٢٧ (م¡  إيليا»  ينادي  إنه 

األصلي).
yيع ترyات األناجيل اسَتبَقت هذه الكلمات 
فم¡،  Èتلفة.  معا�  وأعطتها  األصلية  ُلَغتها   #
حسب النص الشرقي، ال ُيَترyها، ألنه كان َيكُتب 
يبدو  يكرز.  و�عوه  يسوع  شاهدوا  الذين  لشعبه 
 C ح� كذلك أّن الُكّتاب الذين جاءوا فيما َبعد ُمرجَّ
يتَّفقوا على املع« الدقيق �ذه العبارة عندما ترyوها 
 Cإ= اليونانية. ذلك ألن اآلرامية ُلغة نادرة جدًا، و
وَيَضُعوها #  ُيَترyوها  أن  قبل  َينبغي  َيفهموها كما 
الكتاب املقّدس. هذا التعب{، ح¡ # الوقت احلاضر، 
ال ُيستعَمل إال من قبل ُمَتكلِّمي اآلرامية اآلشوريني، 
الذين يتكّلمون نفس اللغة ال� تكلمها اجلليليون # 
زمن الرّب. هذه العبارة # اللغة اآلرامية تع� «إ�ي، 
إ�ي، �ذا ُأبقيت [هذا هو َقَدري، لقد ُوِلدت ألجل 

هذا].»
C َيكُتب داود اآلية ١ من املزمور ٢٢ على أ�ا 
نبوءة عن الرّب، بل لَنفسه (أعداء داود). إمنا كان 
داود يقول ُحمق� أن اهللا قد ¨ّلى عنه هو، وليس عن 
الَصليب.  املسيح، ملء الالهوت املعّلق جسم� على 
نبوءة عن موت  املزمور ٢٢ C يكن  هذا اجلزء من 
أنه  لو  املزمور.  هذا  َيقتبس   C واملسيح  املسيح، 
اقَتَبسه، القَتَبسه بالعxانية، بدًال من اآلرامية، ولو أنه 
اآلرامية  الكلمة  الستعَمل  العxانية،  من  َترَجَمه 
«َنَشأَت�» ال� تع� «َتَركَت�» بدًال من «َشَبقَت�» ال� 
تع� هنا «َأبَقيَت�». ح¡ اجلنود الواقفني عند الَصليب 
 Cاأل من  الساعة  تلك   # املسيح  قاله  ما  َيفَهموا   C
اسم  ألن  إيليا،  ينادي  كان  أنه  َظنُّوا  فقد  والعناء، 
«إيليا» # اآلرامية ينطق «إيليا» وهو لفظ ُيشبه كلمة 

«إ�ي» «إيلي».
راَقَب  العناء،  من  األخ{ة  الدقائق  هذه   #
والكهنة،  احلاخامات  من  املكّون  اجلمهور  يسوع 
ورجال ونساء من أورشليم َحَضروا ليشاهدوه وهو 
َيموت. بعضهم أهانوه، وآخرون َبَصقوا # وجهه، 
وا ادِّعاءه أنه املسيح، أوَّل إله-إنسان،  وَشَتموه، وحتدَّ

املسـيح

١. «الكتاب املقدس من النص الشرقي القدمي» و «عبارات الكتاب املقدس موضحة مع دليل لألناجيل 
األصلية» تأليف جورج المسا، من منشورات هاربر كولي .

أوَّل إنسان مع اإلله الثالوثي �يا ويعمل فيه. اّتهموه 
تلك  ألجل  املسيح  ُولد  لقد  واخلطيئة.  باإلجرام 
السبيَل  َيفَتَح  ولكي  حّق  شاهد  يكون  لكي  الساعة 
كان  الذي  موته   # سـُيعمَّدون  الذين  ألولئك 
َمجيداً  نصرًا  ُيعطي  آخر  هناك شيء  يكن   C .َقَدَره

كالصليب.
يكونوا   C اجلليل  أهل  من  والنساء  التالميذ 
اهللا  أّن  قال  قد  يسوع  أّن  واحدة  للحظة  ليظّنون 
القائل لتالميذه  تركه. كيف له أن يقول ذلك وهو 
لكّن  يشملهم،  وهذا  عنه،  ¨لى  قد  كّله   Cالعا أّن 
األب سيكون دائم� معه ألّن اإلله الثالوثي كان فيه؟ 
لقد قال يسوع لبطرس، «أتظّن أ� ال أستطيع اآلن 
أن أطلب إ= أ¥ فيقّدم * أكثر من اث� عشر جيش� 
من املالئكة؟» (م¡ ٢٦: ٥٣). كذلك قال «يا أبتاه 
أْن أشرֲדا  إال  الكأس  تعx ع� هذه  أْن  إْن C ميكن 
الكلمات  هذه   .(٤٢  :٢٦ (م¡  َمشيئتك»  فلتكن 
«إيلي، إيلي، ملانا َشَبقَت�» ُتسَتعمل ح¡ اآلن من قبل 
اآلشوريني عندما َيشَقون وَيموتون ُظلم�، فبدًال من 
اهللا،  إ=  شيء  كّل  ُيوكلون  والسـخط،  التذمُّر 
�ذا  التجارب.  َيمّروا ֲדذه  أن  اهللا #  برغبة  مؤمنني 
على  ُيقدمون  ال  الشرق   # املؤمنني  ترى  السبب، 

االنتحار.١

وق� استهIأوا به

املزمور ٢٢ ُتخx عن  اآليات من ٦ إ= ٨ # 
أولئك الذين الُموا يسوع واستهزأوا به «كّل الذين 
وينغضون  الشفاه  َيفَغرون   .¥ َيستهزئون  َيرون� 
ه. لُينقذه ألنه  الرأس قائلني: اتََّكَل على الرّب فلُيـَنجِّ

ُسرَّ به» (اآليتان ٧ و ٨).
استهزأوا  الناس  أّن  كيف  اجلديد  العهد  ُيخxنا 
م¡ ٢٧:  (راجع  الصليب  على  املسيح  من  وسخروا 
ُمطابقة  َتكون  َتكاد  كلمات  ُمستعملني   ،(٣٩-٤٤
الكهنة  «كذلك رؤساء   ªالن اسَتعَملها  ال�  للكلمات 
أيض� وهم َيستهزئون مع الكَتبة والشيوخ قالوا: . . . قد 

اتَّكل على اهللا فلُينقذه اآلن» (م¡ ٢٧: ٤١، ٤٣).

إنسانيته، وع.شه، وتع?ضه 
لتهكُّ� عامة الناس

الَتفاصيل  من  املزيد  الُنبوءات  سجّل   # َنرى 
الباهرة: «َفَغُروا عليَّ أفواههم . . . كاملاء انَسَكبُت. 
انَفَصَلت كّل عظامي. صار قلª كالشمع. قد ذاب 

وَلَصَق   hقو شقفة  مثل  َيبست  أمعائي.  وسط   #
(اآليات  َتَضُع�»  املوت  ُتراب  وإ=  ³َنكي  لسا� 

.(١٣-١٥
م – «َفَغُروا عليَّ أفواههم»  َتَعّرَض املسيح للَتَهكُّ
لدى  اجلديد  العهد  زمن   # َتَحقََّق   –  (٣١ (اآلية 
َيحرسونه  َجلسوا   ¢» الناس  جاء  عندما  الصليب، 
شّدة  عن  النبوءة  َأخَبَرت   .(٣٦  :٢٧ (م¡  هناك» 
ضعفه، وَعَرقه، وَعَطشه حتت ضربات الشمس ال� ال 

َترحم:
 hقو مثل شقفة  يبست   .  . انَسَكبت.  «كاملاء 

وَلَصَق لسا� ³نكي» (اآليتان ١٤-١٥).
َعبَّر العهد اجلديد # ُجملة بسيطة عن إنسانيته 
قد  شيء  ُكلَّ  أنَّ  يسوع  رأى  هذا  «بعد  وَعَطشه: 
(يوحنا  َعطشان»  أنا  قال:  الكتاب  يتمَّ  فلكي  َكَمَل 

.(١٩: ٢٨

آركنسا
مســـــيـــــث،  فـــــــــــــورت  مـــــــــن  ن.  د.  ُيـــــــــدعـــــــــى  رجـــــــــــل  اتـــــــصـــــــل 
ـــــًال أنــــــه قـــــد تـــلـــّقـــى  ـــــة آركـــــنـــــســـــا، بــــغــــرفــــة اهلـــــاتـــــف لــــديــــنــــا قـــــائ بـــــوالي
يــطــلــب  الـــربيـــد وأراد أن  الــــراعــــي أالمـــــو يف  كـــتـــابـــات  مـــن  شـــيـــئـــًا 
ُنـــســـخـــة بــــاألحــــرف الـــكـــبـــرية مــــن كـــتـــاب لـــلـــراعـــي أالمـــــو بـــعـــنـــوان 
لـــريســـلـــهـــا  األســــبــــانــــيــــة  بـــالـــلـــغـــة   The Messiah «املسيح» 
ُنــســـــخــتــني  ُمتــــارس الــتــبــشــري يف كـــوريـــا. كــمــا أراد  إىل ابــنــتــه الـــيت 
أّن  وقــــال  لــنــفــســه،   The Messiah «املسيح»  كـــتـــاب  مـــن 
يَــــعــــرف  أن  وأراد  الـــــَبـــــَصـــــر،  َمــــكــــفــــوف  تــــكــــســــاس  يف  ابــــــن  لــــديــــه 
أْن  نـــســـتـــطـــيـــع  شــــريــــط  عــــلــــى  مــــتــــوفــــر  «املسيح»  كــــتــــاب  كــــــان  إْن 
ّــه ُمــقــَعــد يف كــرســي بــعــجــالت بــســبــب  ُنــرســلــه إلــيــه أيــضــًا. قــال إن
لــه  ُنــــوفّــــر  أن  نــســتــطــيــع  كـــنـــا  إْن  يَـــعـــرف  أْن  حــــادث ســـيـــارة وأراد 
ُمـــــواصـــــالت حلـــضـــور اخلــــدمــــات املـــســـائـــيـــة يف فـــــورت مســـيـــث. 
ُقــلــت لــه «نعم». قــال إنــه ســوف يـَـبــعــث مبــبــلــغ جــيــد مــن الــعــشــور 
مــــن أجــــل الـــعـــمـــل الـــــذي تـــقـــوم بــــه كـــنـــيـــســـة أالمــــــو. قــــال يل إنــــه لــن 
األمهات احلوامل  أالمو على  الراعي  َعَرَض  أبداً كيف  يَنسى 
تــكــالــيــف  ُيــــَســــّدد عـــنـــهـــن  الـــــــوالدة أن  ــــل  يـَــســـتـــطـــعـــن َحتــــمُّ الــــالتــــي مل 
الـــــــوالدة والـــتـــنـــشـــئـــة كـــبـــديـــل هلــــن عــــن اإلجــــهــــاض. وقـــــال إّن كـــّل 
املــؤســســات الــكــنــســيــة والــرعــاة اآلخــريــن مــهــمــا كــان جــهــدهــم، 
فـــإن بــيــت الــقــصــيــد هـــو مـــا جَيــمــعــونــه مـــن الـــنـــاس، وأّن املــوقــف 
الـــــــذي َوَقـــــفـــــه الـــــراعـــــي أالمـــــــو خبــــصــــوص اإلجـــــهـــــاض قـــــد َجــــَعــــَلــــه 
خَيــتــلــف عـــن اآلخـــريـــن كــلّــهــم. وهـــو شــاكــر جـــداً لــلــراعــي أالمـــو 

وُيــريــد أْن ُيــرســل عــشــوراً إىل كــنــيــســتــه.
ج. ك.                                             فــورت مســيــث، أركــنــســا

الَبقـّيُة في نَشـرة َشـهر أكتوبر



١٥

(البقية في الصفحة ١٦)

السالم في الشرق األوسط
اإلجابة الوحيدة

(تتمة م الصفحة ١٣)

كاليفورنيا حتــيــاتــي لــلــراعــي أالمــو:
أشــكــر اهللا والـــرب يــســوع املــســيــح عــلــى خــدمــتــك. قــبــل 
موقف  يف  اإلجنيلية  كتاباتك  من  شيئًا  وجدت  شهرين،  حنو 
قراءة  بعد  كاليفورنيا.  بوالية  النكاسرت،  مدينة  يف  سيارات 
الــكــتــابــات، حبــثــت عــن كــل آيــات الــكــتــاب املــقــدس املــذكــورة. 
كـــل شـــيء كـــان مــطــابــقــًا لـــكـــالم اهللا. بــعــد ذلـــك تــوجــهــت ملــوقــع 
كــنــيــســتــكــم عـــلـــى اإلنــــرتنــــت، وبـــــدأت أقــــرأ كـــتـــابـــات مــتــنــوعــة. 
كــانــت كــل الــعــظــات قــويــة وممــســوحــة. وقــبــل حنــو أربــعــة أســابــيــع 
وجـــــدت نـــصـــًا آخــــر مـــن الـــكـــتـــابـــات يف مـــوقـــف ســــيــــارات. هــل 

كــان اهللا حيــاول أن يــقــول يل شــيــئــًا مــا؟ أعــتــقــد ذلــك.
أنــا اآلن أحــضــر اخلــدمــات يف كــانــيــون كــنــرتي. أســتــطــيــع 
أن أشــهــد أن كــل اإلخـــوان واألخـــوات يف هــذه الــكــنــيــســة أتــبــاع 

حــقــيــقــيــون لـــلـــرب يـــســـوع املـــســـيـــح، وكـــلـــهـــم مـــلـــتـــزمـــون بـــالـــوصـــول 
الــــســــنــــوات  الـــــــعـــــــامل. يف  هـــــــذا  واملـــــيـــــتـــــة يف  الــــتــــائــــهــــة  الـــــنـــــفـــــوس  إىل 
فـــانـــا  اآلن  أمـــــا  «مذهبية».  كـــنـــيـــســـة  أحــــضــــر  كـــنـــت  األخــــــــرية، 
ُيــــــدَعــــــون  «كثريين  أن   ١٦  :٢٠ مــــتــــى  يف  يـــــســـــوع  قـــــــال  مل  أرى 
بــصــراحــة  بـــاحلـــق  الــتــكــلــم  عـــلـــى  أشـــكـــرك  ُينتَخبون.»  وقــلــيــلــني 

ودون مــســاومــة.
املـــــســـــيـــــح  يـــــــســـــــوع  الـــــــــــــرب  يـــــســـــتـــــمـــــر  مــــــــن أجـــــــــــل أن  ـــــلـــــــى  أصــ
لـــك ولـــكـــل الـــقـــديـــســـني يف هـــذه  يف محـــايـــتـــه وإرشــــــاده ومــســـــحــتــه 

األيــام األخــرية.
أخــوك يف املــســيــح

إم. ســي.                                                بــامــديــل، كــالــيــفــورنــيــا

َنحظى  لكي   Cللعا َموتنا  هو  األّول  املوت 
بالقيامة الروحية للحياة الروحية # َملكوت اهللا.١٨٧ 
املوت الثا� هو َعودة اإلنسـان للعاC بعد أْن نال 
مّرًة  اخلطيئة  ُممارسـته   # والبدء  اخلالص، 
ُأخرى.١٨٨ هنالك ُيلَقون # جهّنم، # ُبَح{ة النار، 
فقد  الالمبالة، حياة اخلطيئة،  ألّن من عاد إ= حياة 
«داس ابن اهللا، وحسـب دم العهد [اجلديد] الذي 

قّدس به دنسـ�، وازَدرى بروح النعمة [قدرة اهللا]» 
عبارة  املعاجم  ُتَعرِّف   .(٢٩  :١٠ (العxانيني 
إ�م  أخرى،  بعبارة  «التحق{».  بأنه  «االزدراء» 
ُيَحقِّرون «ناموس روح احلياة # املسـيح يسـوع» 
(رومية ٨: ٢). إ�م ُيحّبون الَسـ{ حسـب روح 
الشـيطان # حلمهم. مع« ذلك أ�م َيزَدرون بروح 
 Cالعا من  أكثر  احلاضر   Cالعا ُيحّبون  فهم  اهللا. 
من  أبدية  مع  َتنتظرهم،  النار  ُبَح{ة  إّن   ١٨٩.hاآل
وانعدام  واالحتراق،  والعذاب،   ،Cواأل الكآبة، 
 * قال:  الذي  َنعرف  «فإننا  ُأخرى  َمّرًة  املتعة.١٩٠ 
 .  .  . وأيض�:  الرب.  يقول  ُأجازي،  أنا  االنتقام، 
Èيٌف هو الوقوع # َيَدي اهللا احلّي!» (عxانيني :١٠

.(٣٠-٣١
الكتاب املقّدس َوحَده َيقول لنا ما هي اخلطيئة 
املهلكة. إْن C يكن أهل العاC ُمدركني ملع« اخلطيئة، 
الكتاب  منهم  َأَخَذ  قد  الشـيطان  ألّن  ذلك  فإن 
مع«  َمعرفة  يسـتطيعون  ال  لذلك  فهم  املقّدس. 
عبارة «ُتوبوا عن خطاياكم». َيقول الكتاب املقدس 
«إن C َتتوبوا فجميعكم كذلك َتهَلكون». مع« ذلك 
أنكم سـَتقضون األبد # ُبح{ة النار مؤّكداً (لوقا 
وإال  خطاياكم،  عن  ُتوبوا  هذا  َمع«   ٣).١٩١  :٣١
 # سـُتلَقون  أي  جهّنم،   # األبدية  فسـتَقضون 
الرّب  باسـم  َيدعو  َمن  «ألّن كّل  النار.١٩١أ  ُبَح{ة 
وكيف  به.  يؤمنوا   C مبن  يدعون  فكيف  Çلص. 
يؤمنون مبن C َيسـمعوا به؟ وكيف َيسـمعون بال 
كارز؟ وكيف َيكرزون إن C ُيرسـلوا [بكلمة اهللا 
أقدام  أyَل  ما  َمكتوٌب:  اهللا]؟ كما هو  ومع كلمة 
لكن  باخل{ات.  ـرين  املبشِّ بالسـالم  ـرين  املبشِّ
إشـعياء  ألن  اإلجنيل  أطاعوا  قد  اجلميع  ليس 

إَذن  َخَبَرنا؟  َق  َصدَّ َمن  رّب  يا  يقول:  [إشعيا١٩١ب] 
 C بكلمة اهللا. لكن� أقول: أَلَعلَّهم xواخل xاإلميان باخل
صوִדم،  َخَرَج  األرض  yيع  إ=  بلى!  َيسـَمعوا؟ 
أَلعّل  أقول:  لك�  أقوا�م.  املسـكونة  أقاصي  وإ= 
إسـرائيل C يعلم؟ أّوًال موسى يقول: أنا ُأَغـيُِّركم 
اليهودية]  غ{  [األمم  غبـّية  بُأّمة  ُأّمة.  ليس  مبا 
َيَتجاَسـر ويقول: ُوجدُت من  ُأغيظكم. ¢ إشعياء 
الذين C َيطلبو� [األمم غ{ اليهودية] وصرُت ظاهراً 
إسـرائيل  جهة  من  أما  ع�.  َيسـألوا   C للذين 
شـعب  إ=  َيدي  َبَسـطُت  النهار  «طول  فيقول: 

ُمعاند وُمقاوم» (رومية ١٠: ١٣-٢١).

ه�ف اهللا

الَبَشـر،  َب�   # َيحيا  أْن  هو  اهللا  َهَدَف  إّن 
معنا  يّتحد  أْن  اهللا  ُيريد  آ�ة-بشـرًا.١٩٢  لَيجَعلهم 
َنحظى  أْن  هو  أو غرضه  اهللا  نية  إّن  هدفه.  ليتحّقق 
بكّل من حياته وَطبيعته. ُيريد اهللا أْن َنكوَن مثله.١٩٣ 
َغَرض اهللا هو أْن َيجعلنا «أبناء اهللا» (يوحنا ١: ١٢). 
لن َيسـَمح اهللا ألحد بُدخول ملكوت السـماوات 
أْن  اهللا  لروح  َيسَمحون  الذين  اآل�ة-البشـر  غ{ 
َيمتزج مع أرواحهم.١٩٤ إّن َغَرض اهللا هو أن ُنصبح 
من اآل�ة- ُممّجداً  الناس، َجسداً  من  واحداً  َجسداً 

دة،  الَبَشر الذين ميكن أْن ُيسـّميهم كنيسـته املمجَّ
فيه  اختاَرنا  «كما  اجلديدة.١٩٥  أورشـليم  َعروسه، 
لوم  وبال  قّديسـني  لَنكون   ،Cالعا تأسـيس  قبل 

ُقّدامه # املحبة، إذ َسـَبَق فَعـيَّننا للتب� بيسـوع 
َمشـيئته»  َمَسـّرة  حسـب  لنفسه،  املسـيح 
د. «والذين  (أفسـس ١: ٤-٥). ُيريد اهللا أْن نَتَمجَّ
والذين  أيض�.  دعاهم  فهؤالء  فَعـيََّنهم  سـبق 
َبرََّرهم فهؤالء  أيض�. والذين  َبرََّرهم  دعاهم فهؤالء 
السـبب  �ذا   .(٣٠  :٨ (رومية  أيض�»  َدهم  َمجَّ

َخَلَقنا اهللا على صورته (تكوين ١: ٢٧).
�ب أن ُنعطي والءنا الكامل هللا إْن كنا ُنريد أْن 
يعطينا اهللا والءه الكامل.١٩٦ �ب أن ُنعطي اهللا كّل 
ما لدينا من قلب، ونفس، وعقل، وقّوة إن كنا ُنريد 
وعقل،  ونفس،  قلب،  من  لديه  ما  كّل  ُيعطينا  أن 
وقّوة.١٩٧ بقدر ما ُتريد أْن َيكون اهللا معك، �ارب 
كّل   # وُيباركك  أعداءك،  وُيدمِّر  أجلك،  من 
حتيا  وأن   Cللعا متام�  متوت  أْن  �ب  النواحي، 
للرّب.١٩٨ عندما َيقَبل اليهود العهد اجلديد من خالل 
يسوع والدم الذي أراق من أجلهم، فسُيوَلدون من 
الروح القدس. وسَيكونون # رفقة اهللا،  جديد من 
وسَيعرفونه.١٩٩ مّرة ُأخرى أقول إن اهللا هو الوحيد 

القادر على إحالل السالم �م # الشرق األوسط.
من  الذين  yيع  «ليس  املقّدس  الكتاب  يقول 
لكن   .(٦  :٩ (رومية  إسرائيليون»  هم  إسرائيل 
ستكون هناك بقية باقية، مائة وأربعة وأربعون ألف 
إسرائيل   # واألطفال  والنساء  الرجال  من  يهودي 
عن  بعيداً  اهللا  £و  قلوֲדم  ُيَحوِّلون  سوف  الذين 
بأنه سوف  ليتنـّبأ  يكن   C اهللا فإن  وإال   ٢٠٠،Cالعا
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كنيسة أالمو املسيحّية متنح السكن وجميع مسـتلزمات املعيشة لكل من يريد حقاً أن يخدم الرّب بكل فؤاده ونفسه وعقله وقوته.

تقام اخلدمة كل مساء في الساعة الثامنة، وأيام األحد في الساعة الثالثة عصراً والساعة الثامنة مساًء في األماكن التالية:
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390, 4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

تقام اخلدمة أيضاً في مدينة أليزابيث بوالية نيو جرزي، وعلى مسافة خمسة عشر دقيقة من تكساركانا. اتصلوا ملعرفة األماكن.
م الوجبات بعَد ُكل خدمة، وهناك مواصالت مجانية من وإلى اخلدمة لَدى زاوية الشارعني هوليوود بوليفارد (.Hollywood Blvd) وهايالند آفنيو  تَُقدَّ

(.Highland Ave) في هوليوود، بوالية كاليفورنيا يومياً الساعة ٦:٣٠ مساًء، وأيام األحد الساعة ١:٣٠ يعد الظهر والساعة ٦:٣٠ مساًء.
اطلبوا كتاَب «املسـيح» بقلم الراعي أالمو، الذي يُـَبنيِّ كيف أنَّ املسـيح أُوحَي به في أكثر من 

٣٣٣ نُُبوءة في الَعهد الَقدمي. وهناك تسجيالت على أشرطة أيضاً.
م هذا املنشور خّطة اخلالص احلقانية (أعمال الرسل ٤: ٢١). ال تَرِم هذا املنشور، بل أعطه لشخص آخر. يَُقدِّ

إخواننا في البالد األخرى، نشّجعكم على ترجمة هذه املنشورات إلى لغتكم إذا اسـَتنَسختم هذه املواّد، نرجو منكم إضافة ما يلي عن ُحُقوق النشر والتسجيل:

اُألوَلى # سـلسلة من َخمس  اخلطوَة  اآلَن  َأكَملَت  َلَقد 
َأْن  هي  الثانيُة  اخلطوُة  باخلالص.  َتحَظى  لَكي  الزمة  ُخطوات 
َقتل  َأْي  الَنفس،  َيومّي� إلماتة  الَصليَب  َنفَسـَك وَتحمَل  َتحرَم 
إرادتك ، َقتل َنفسـك املليئة باملشـاعر، وكذلك العاَلم بُكلِّ 
 # اَألشـياء  هذه  ُكلُّ  َد  ُتَعمَّ َأْن  َيجُب  َشـهوات.  من  به  ما 

َموت املسـيح.
إ=  الشـيطانّية  آدَم  حياة  من  قيامُتك  هي  الثالثُة  اخلطوُة 
الرابعُة هي ُصُعوُدك  حياة املسـيح اخلالية من اخلطايا. اخلطوُة 

اَألرض،  َعرش  على  اهللا  باسم  َتَتَربََّع  لَكي  الُسـلطة  َموقع  إ= 
واخلطوُة اخلامسـُة هي َأْن َتَتَربََّع باسـم اهللا على َعرش اَألرض 
َمَلُكوت الَسـماوات على اَألرض. َيجُب  من أََجل َتأسـيس 
َأْن َتَتَعلََّم َكلمَة اهللا، ُثمَّ ُتَسـلَِّم َنفَسك وَتعَمَل ما َتُقوُله الَكلمة، 
حتَّى َتَرى الَكنيـسُة وَيَرى العاَلُم َدليًال على ُخُضوعك لَكلمة 

اهللا وأوامره وُسـلطانه فيك وبك.
احلمُد للَرّب. َعسى َأْن ُيجزَل اهللا لك اجلزاء.

الراعي العاَلمّي تو� أالمو

السالم في الشرق األوسط
اإلجابة الوحيدة

(تتمة م الصفحة ١٥)

.٢ أنا  َربِّي وإlي، أنزْل َرkَتك على َنفسي اخلاطئة.١ أنا أؤمن َأنَّ َيُسوَع املسيَح هو ابن اهللا احليِّ
أؤمن َأنَّ َيُسوَع ماَت على الَصليب وَأنَّه َأراَق َدَمه الغاq ملغفرة ُكلِّ َخطاياي.٣ أنا أؤمن َأنَّ اهللا أقاَم 
َيُسـوَع من املـوت بُقـّوة الُروح الُقُدس٤ وَأنَّه جالٌس َعَلى َيمني اهللا ^ هذه الَلحظة، َيسَمع اعترا^ 
�طيئ� وهذه الَصالة.٥ إ� َأفَتح باَب َقل{ وَأدُعوك إ_ داخل َقل{، َأيُّها الَرّب َيُسوع.٦ اغسْل َجميَع 
َخطاياي الفاحشة بالَدم الغاq الذي َأَرقَته َبَدًال منِّي َعَلى الَصليب ^ َموضع اجلمُجمة.٧ َلن َتُردَّ� 
َعنك يا َرّب يا َيُسوع، َبْل سـَتغفر َخطاياي وُتَخلِّص َنفسي. َأعـرف ذلك ّألنَّ َكلمَتك، الكتاَب 
املَقدَّس، َيُقول كذلك.٨ َتُقول َكلمُتك َأنَّك َلن َتُردَّ َأَحدًا، وذلك َيشَمُل�.٩ لذلك َأعَلم َأنَّك �عَت�، 
وَأنَّك َأَجبَت�، وَأعَلم َأنَّ� قد َخُلصت.١٠ وَأنا َأشُكُرك، َأيُّها الَرّب َيُسوع، لَتخليص َنفسي، وسوف 

ُأبدي ُشكري بَعَمل ما َأَمرَت به، وَلن َأرَتكَب َخطيئًة َأَبدًا.١١
١ املزام{ ٥١: ٥، رومية ٣: ١٠-١٢، ٢٣  ٢ م¡ ٢٦: ٦٣-٦٤، ٢٧: ٥٤، لوقا ١: ٣٠-٣٣، يوحنا ٩: ٣٥-٣٧، رومية ١: ٣-٤  ٣ أعمال الرسل ٤: ١٢، ٢٠: ٢٨، رومية ٣: ٢٥، ١يوحنا ١: ٧، رؤيا 
٥: ٩  ٤ املزام{ ١٦: ٩-١٠، م¡ ٢٨: ٥-٧، مرقس ١٦: ٩، ١٢، ١٤، يوحنا ٢: ١٩، ٢١، ١٠: ١٧-١٨، ١١: ٢٥، أعمال الرسل ٢: ٢٤، ٣: ١٥، رومية ٨: ١١، ١كورنثوس ١٥: ٣-٧  ٥ لوقا ٢٢: 
٦٩، أعمال الرسل ٢: ٢٥-٣٦، العxانيني ١٠: ١٢-١٣  ٦ ١كورنثوس ٣: ١٦، رؤيا ٣: ٢٠  ٧ أفسس ٢: ١٣-٢٢، العxانيني ٩: ٢٢، ١٣: ١٢، ٢٠-٢١، ١يوحنا ١: ٧، رؤيا ١: ٥، ٧: ١٤  ٨ م¡ 
٢٦: ٢٨، أعمال الرسل ٢: ٢١، ٤: ١٢، أفسس ١: ٧، كولوسي ١: ١٤  ٩ م¡ ٢١: ٢٢, يوحنا ٦: ٣٥، ٣٧-٤٠، رومية ١٠: ١٣  ١٠ العxانيني ١١: ٦  ١١ يوحنا ٥: ١٤، ٨: ١١، رومية ٦: ٤، 

١كورنثوس ١٥: ١٠، رؤيا ٧: ١٤، ٢٢: ١٤  

َصالة

يلتمس «هالك كّل األمم اآلتني على أورشليم [وكّل 
إسرائيل]» «وَيجتمع عليها كّل أمم األرض» (زكريا 

.(١٢: ٩، ٣
لو كنُت ممن َيدّسون أُُنوَفهم # شؤون إسرائيل، 
كما يفعل الكث{ اليوم، لَسَحبُت أنفي سريع� جدًا، 
وُأَحوِّل قلª بعيداً عن العاC و£و اهللا، وأتقّبل حياة 
هذا   # بالxكة  أحظى  ذلك،  بعد   .#ّ وُقدرته  اهللا 

العاC، وبالxكة األبدية # ملكوت السماوات.٢٠١
ُقلُته هنا ليس رأيي أو رأي أّي شخص  إّن ما 
َتدم{  يَتحّقق  سوف  اهللا.  قاله  عما  احلّق  إنه  آخر. 
بالعهد  الروحية  إسرائيل  قبول  َفوَر  إسرائيل  أعداء 
اجلديد. إن كلمة اهللا حّق، وُوعود اهللا صادقة.٢٠٢ إّن 

د الوقوع. ما َوَعَد مؤكَّ
أن  ميكن  ال  األوسط  الشرق   # األحوال  إّن 
َتستمّر على هذا املنوال. ُيريد اهللا أن ُيحرِّك األمور 
اآلن.  اهللا  £و  َتَحوَّ*  إسرائيل  يا  إسرائيل.  ملصلحة 
اقبلي اهللا املسيح، الذي َحّقق أكثر من ٣٣٣ نبوءة 
أن  ليستطيع  األوحد،  املسيح  وحَده  هو  أنه  لُيثبت 
بالعهد  أقّري  الشرق األوسط.  السالم لك #  ُيحّل 
اجلديد، باهللا املسيح، وبدمه. إذا َفعلت ذلك، فإنه لن 
ُيهلكك ولن ُيهلك أبناءك البكر. عندما َيرى اهللا دم 

املسيح على نفسك، فإنه سيعxمن فوقك.٢٠٣
يا  لك   hصال إّن  السالم.  السالم،  لك  أمت« 

أورشليم، ولكّل إسرائيل الروحية. أ� ُأصّلي لسالم 
أورشليم (املزام{ ١٢٢: ٦)، أي ُأصّلي ألْن ُيدمِّر 
ألنه   ،hسُيجيب صال اهللا  أّن  أعرُف  أعداءك.  اهللا 
قال أنه سوف ُيدمِّرهم. م¡ سيحصل ذلك يعتمد 
اهللا  اجلديد،  العهد  قبول  إ=  عليهم. كلما سارعوا 
املسيح، اهللا الذي جاء إ= هذا العاC َبَشرًا، وَسَكب 
وقام ألجلهم، وأصبح روح�  دمه ألجلهم، ومات 
فيهم،  ويعمل  و�يا  فيهم  ليدخل  للحياة  ُمعطي� 

سارع اهللا مبباركته �م من كل ناحية. فور إظهارهم 
َمجد اهللا، سوف ينهض اهللا # غيظ وُيدمِّر أعداءهم. 
السالم إلسرائيل #  أقول هكذا سيحّل  ُأخرى  مّرة 
 ،Cالعا أهل  بالنسبة لآلخرين،  أما  األوسط.  الشرق 
فمرة أخرى يقول اهللا «ليس سالم قال إ�ي لألشرار» 

(إشعيا ٥٧: ٢١).
إن كنت توّد أن تقبل العهد اجلديد لكي يكون 

اهللا إ�ك ولتكون من شعبه، صل هذه الصالة:

٢٠١ الخروج ١٩: ٥، المزامير ٢٤: ٣-٥ لوقا ١٨: ٢٩-٣٠، يوحنا ١٢: ٢٦، رؤيا ٢: ١٠  ٢٠٢ 
العدد ٢٣: ١٩، التثنية ٣٢: ٤، صموئيل األول ١٥: ٢٩، المزامير ١١٧: ٢، ١٣٢: ١١، رومية ٣: 
٣-٤، تيطس ١: ٢  ٢٠٣ الخروج ١٢: ١٣، إشـعيا ١: ١٨، متى ٢٦: ٢٨، أعمال الرسل ٢٠: 
٢٨، رومية ٣: ٢٤-٢٦، ٥: ٦-١١، أفسس ١: ٧، ٢: ١٣-١٨، العبرانيين ١٠: ١٩، ١٣: ١٢، 

٢٠-٢١، ١ بطرس ١: ١٨-٢٠، ١ يوحنا ١: ٧، رؤيا ١: ٥
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َمنُشـورات الراعي توني أالمو وكتاب «املسـيح» 
The Messiah ُكلُّها ُمَتَوفِّرٌة مبعَظم الُلغات.
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