
وهذا  عبدي»،  «هوذا  الكلت  �ذه  النبّوة  تبدأ 
 .١٢  :١٣-٥٣  :٥٢ إشعياء  من  كله  املقطع  موضوع 

لـ:  هي صورة مفّصلة 
يَْهَوه» املسيح املتألم... «عبد 

هو:  عليه  اإلجابة  ينبغي  الذي  األول  السؤال 

 الَعَدد ٠٥٦٠٠  الراعي طو� أالمو

«له َيشـَهُد َ�يُع اَألنبـياء» (أع�ل الرسـل ١٠: ٤٣). 
«هَئَنذا جئُت. بَدرج الكتاب َمكُتوٌب َعنِّي» 

(مزمور ٤٠: ٧، ع5انيـني ١٠: ٧).

بقلم طوني أالمو

(البقية صفحة ٢)

يناير-مارس ٢٠٠٣ 

عزيزي القس أالمو،
امتأل قلبي فرحا عندما أخذت قل وورقة ألكتب لك 
معك  يرام  ما   Mع Nء  كل  يكون  أن  أرجو  الرسالة.  هذه 
وU اخلدمة، ألن اهللا القدير ما زال عM عرشه القوّي. شكرا 
به U أرجاء  تقوم  الذي  الصالح  العمل   Mالقس ع أXا  لك 

العاZ. أرجو من اهللا أن يباركك ويبارك خدمتك.
لك  كتبت  التي  األخ\ة  املرة   U لك  قلت   ك سيدي، 
مسيحيا.  أصبحت  اليوم  ولكني   مسل م^   في كنت  أ_ 
املستشفى.  فأدخلناها  مريضة جدا  أمي  كانت  الراعي،  أXا 
زارنا  شيئا.  يفعلوا  أن  األطباء  يستطع   Zو متوت  كانت 
لشفائها  وسعهم   U ما  كل  وحاولوا  املسلمني  من  الكث\ 
أعضاء  من  بعضا  أرسلُت  ذلك،  بعد  يقدروا.   Z لكنهم 
ُيسمح   Z لكن  أجلها،  من  ليصلوا  معهم  أنا  وكنت  كنيستنا 
لنا بذلك. دخلت أنا من دون علم أo وصليت من أجلها. 

غانا

لروح  ويرّوجوا  يعّزوا  أن  يوّدون  للذين  خاصًة  هذا 
بأعضاء  امتازت  التي  احلياة   ،sاألو الكنيسة   U احلياة 
الكنيسة  حياة  الزدهار  هذا  املسيح.   U وحيويني  عاملني 

املدنسة. غ\  الطاهرة 
الدينونة.  يوم   U حياتنا  عن  حسابا  نقّدم  أن  علينا 
أو  الستحقاقنا  ومكشوفا  جليا  مشهدا  حياتنا  ستكون 
أجل  من  للمسيح  خدمتنا  أقسام  كل   U استحقاقنا  عدم 
وجتاربنا  واخلاصة  العامة  حلياتنا  مشهدا  ستكون  الكنيسة. 
الكاملة  التقوى  إذا كنا قد عشنا حياة  الداخلية، ُمظهرة ما 
عّلمنا  قد  كنا  إذا  وما  هللا  واملقدس  احلي  جسدنا  هيكل   U

البz طرق اهللا واحلياة األبدية بفرح وسعادة.
لكي  الرب  خلدمة  حتّفظ  بدون  حيا~  كرسُت  لقد 
 :١٢ (٢كورنثوس  البzية   U أخو~  خل\  وُأنَفق»  «أنِفق 
خالل  من  اهللا  ابن  إلنجيل  ألرّوج  بجهد  أسعى  أنا   .(١٥

إياها اهللا. التي وهبني  القوة  مقدرة 
حّقًا  مولودا  شخصا  �د  أن  ألحد  املستحيل  من 
أعيننا  انفتحت  لقد  تواضع.  فيه  وليس  والروح  املاء  من 

اهللا  حياة  وقوة  اإل�ية  احلياة  وهو  القدس  الروح  بواسطة 
 Z إن  التواضع  عن  البعد  كل  بعيدا  جسدنا  يكون  فينا. 
االرتداد موجود  فينا.  باستمرار  القدوس  اهللا  تفيض روح 
يستحقون  أ�م  يعتقدون  اجلسديني  �عل  مما  اجلسد،   U
من  بتأث\  أعيننا  تتفّتح  عندما  يستنشقوه.  الذي  ا�واء 
بالتفك\  نبدأ  أن  نستطيع  عندها  وقوته،  اإل�ية  اهللا  حياة 
عن أنفسنا ك ينبغي. عندها فقط نستطيع أن نعرف أن اهللا 
هو كّل Nء وأننا أقلَّ من ال Nء. عندما نتواضع يدخل 
يعطيك  الرب  ليت  يا  لنفوسنا.  راحة  وهو  السالم  فينا 
وصالح  لصاحلك  التواضع  اجلميع  ويعطي  ويعطيني 
نتمّتع  لكي  الغا�  ابنه  لصالح  أي  وجسده،  كنيسته  امتداد 

الرب وسالمه. براحة  كلنا 
لكي  أّتضع  أنا   .zالب ألر�  اهللا  أمام  أّتضع  ال  أنا 
ملوك  اهللا.  أر�  أن  ويعجبني  أحب  أنا  اهللا.  أر� 
 Zالعا هذا   U املؤّقتة  األمور  بأعل  جدا  منشغلني  األرض 
يبا�ون  عندما  حتى  أْجِلهم  من  نص�  أن  ينبغي  املؤّقت. 

اهللا. بخدمة  املتعّلقة  باألمور  كلّيًا  فينشغلون  اهللا  بخدمة 

اهللا والوطن أمران �تلفان متاما. عندما يكون قادة الوطن خبثاء، 
الدفاع  قناع  حتت  �تبئون  وهم  وللوطن  هللا  بني  �رِّ يكونون  وعندما 
صّلوا  وطنهم.  ر  ويدمِّ اهللا  سيدّمرهم  عندها  الوطن،  وعن  اهللا  عن 
واخليانة  للفسق  السح   U استمّرينا  إن  سأقوله:   في كث\ا  وتأملوا 
الوطن   Mع اهللا  دينونة  ستقع  الدول،  باقي   Uو املتحدة  الواليات   U
وعM العاZ أ�ع. يريد_ اهللا أن ُأعِلمكم أن دينونته أصبحت وشيكة. 
أمريكي وكل  أنا أؤمن أن قصد اهللا من أن يطلب مني أن أحّذر كل 
ولكنهم  ووطنيون  أتقياء  أ�م  يّدعون  من  وكل  بني  واملخرِّ الفاسقني 
عكس ذلك، إن قصد اهللا أن يقول لكم إنه سيق� عليكم �يعا قريبا 
بسبب ريائكم. اهللا بنفسه سيدّمركم. كان اهللا دائ ضّد حكومة واحدة 
للعاZ، وضد الكنيسة العلنية الواحدة للعاZ، وكل مرّوجيها الذين تسيطر عليهم، متاما ك وقعت دينونته عM الذين كانوا 
�اولون بناء حكومة واحدة للعاU Z برج بابل.١ اهللا يعلم أنه عندما �تمع الرجال األ�ار معا معتقدين أ�م أعظم من اهللا 
ك فعلوا عند برج بابل، يعلم أن الشيطان �رضهم أن يفعلوا هذا.١أ نزل اهللا اs برج بابل وبلبل ألسنتهم. قبل هذه احلادثة 

١ تك ١١: ١-٩، دا ٢: ٣١-٤٥، ٧: ٣-١٢، ١٧-٢٧، رؤ ١٤: ٨-١١، ١٦: ١-١٤، ١٧-٢١، ١٧: ١-١٨، ١٨: ١-١٠، ١٥-١٩، ١٩: ١-٣، ١٧-٢١ ١أ ٢تس ٢: ٣-١٠، رؤ ١٦: ١٤

إظهار حياة القداسة
بقلم طوني أالمو

٤. نبّوات مختّصة بآالم وموت 
وقيامة املسيح دراسة في

(١) مزمور ٢٢  (ب) إشعياء ٥٣

(ب) إشعياء ٥٣ (تابع)

الراحلة سوزان.     الراعي طوني أالمو مع زوجته 
صورة - ١٩٨٠

بيرل هاربر آخر

(البقية صفحة ٢)

(البقية صفحة ١٧)

گنائسگنائس

املسيحيةاملسيحية

هذه هي املقتَطفة الواحد والعzين من سـلسلة املقتطفات 
 .The Messiah «املسـيح»  أالمو،  طو_  الراعي  كتاب  من 

سـوف ُنواصُل هذه املقتَطفات ُكلَّ َشـهر حتَّى َيكَتمَل الكتاب.
أَعَظُم ُمعجزة َمطُبوعة

سـجّل
املسـيح

وفقاً لُنبوءات الكتاب املَقدَّس

.. ְק ֵד
ّّ



٢

بيرل هاربر آخر

لتقرأه.  «املسيا»  بعنوان  كتابك  �ا  قّدمت  الصالة،  بعد 
أن  شجعتها  البيت.   sإ وعادت  متاما  ُشفيت  يومني،  بعد 
 Mع وحصلت  الكنيسة   sإ دعو¤ا  الكتاب.  قراءة  تتابع 
 oأ  sإ ذهبت  ثّم  معي،  الكنيسة   sإ تأ~  كانت  اخلالص. 
أعلن  ذلك  بعد  أجله.  من  وصّليت  اهللا  بكلمة  وشاركته 
يزال  ال  القدير!  هللا  املجد  واعتمد،  مسيحيون  كلنا  أننا   oأ
الفرصة،  نعطيهم  ال  لكننا  يرجعونا  أن  �اولون  املسلمون 

غانا
وما زلنا نص� إs اهللا ليساعدنا. أXا الراعي، أرجوك أرسل 
سبعة كتب مقدسة لعائلتي وجل\ا_ فهذه الكتب ستجعلنا 
ننمو روحيا U املسيح. أريد أن أختم رسالتي هنا وأستغل 
الرب  ليباركك  الفرصة ألقول شكرا كث\ا لك وخلدمتك. 

بغنى.
U املسيح،

ج. أ.                                                                     أغونا، غانا

أن  أخ§هم   .(٥ و٦٦:   ١٢  :٧٦ (مزمور  آدم»  بني  نحو 
اهللا  رهم  يدمِّ ال  لكي  الzيرة  أع�م  عن  يتوبوا  أن  عليهم 
ويضع أرواحهم U جهنم وU البح\ة املتقدة بالنار اs األبد.٨ 
أخ§هم كيف أن فرعون أساء معاملة شعب اهللا U م© أيام 
موسى وكيف عاقبه اهللا بتدم\ه كل األمة ب فيه قتل كل بكر 
كانوا  عندما  بكامله.٩  امل©ي  اجليش  وغرق  أوالدهم  من 
يغفر  وأن  روحه  يستلم  أن  اهللا  من  استفانوس  طلب  يقتلونه 

للناس الذين يقتلونه.١٠
املسيح  جسد   U أعضاء  أ�م  عون  يدَّ الذين  من  كث\ون 
قلو�م   U الضغينة   Mع ُيبقون  فإ�م  كاستفانوس،  ليسوا 
أن يسيطرا  السابق.١١ يسمحون للحقد واألذى  وعM األذى 
عندما  باهللا.  املسيح  روح  عليهم  يسيطر  أن  بدل  حيا¤م   Mع
يفعلون هذا، ُيصبح من املستحيل عليهم أن ®لصوا منها وأن 
يصبحوا كاملني. عندما نستسلم ونضع حياتنا بني يدّي اهللا، 
التفاصيل  أن اهللا سيعتني بكل  بفرٍح عاِملني  سنعيش ونموت 

التي °رج عن نطاق سيطرتنا.١٢
 U القدس  بالروح  املمتلئ  الشّس  استفانوس،  ®§نا 
العهد اجلديد، وعلينا بدورنا أن نخ§ اآلخرين، أن اهللا مهوب 
مللوك األرض. يريد_ اهللا أن أخ§كم أنه يقول U عدة أماكن 
U كلمته أنه «مهوب مللوك األرض (األ�ار)» (مزمور ٧٦: 
بني  نحو  املرهب  اهللا)  فعل  (أي  «فعله  يقول:  أيضا   ١٢).١٣
بني  نحو  مرهب  اهللا   ٥).١٤  :٦٦ (مزمور  (األ�ار)»  آدم 
واجلنراالت  والرؤوساء  امللوك  يطيعون  الذين  األ�ار  آدم 
ووسائل  األ�ار،  الُعرفاء  مرتبة   sإ نزوًال  ومنهم  األ�ار 
اهللا.١٥  يطيعوا  أن  بدل  روما   U الزائفة  وكنيستهم  إعالمهم، 
ي³ك هؤالء األفراد اهللا ليتبعوا ملوك األرض األ�ار الذين 
مللوك  املقال  هذا  أكتب  أن  اهللا   � قال  قريبا.١٦  اهللا  سيدّمرهم 
اهللا  غضب  من  أحّذرهم  أن  ينبغي   .Zالعا وشعوب  األرض 

اآل~ عليهم قريبا.١٧
يا  واّتعظوا  وتعّقلوا،  امللوك  أXا  «فاسمعوا  اهللا،  يقول 
أXا  الناس،  الذين حتكمون  أXا  اصغوا  كلها.  األرض  حّكام 
من  ج§وتكم  األمم.  من  لكم  اخلاضعني  بكثرة  املفتخرون 
الرب ومن الع� سلطانكم وهو سيفحص أعلكم ونياتكم. 
حتكموا   Z أنتم  األرض،  هذه   Mع (ُدنيوّيني)  حّكامًا  فألّنكم 

اهللا،  مشيئة  بحسب  تس\وا   Zو بالناموس  تعملوا   Zو بالعدل 
أشّد  يكون  اُحلكم  ألن  شديدًا،  عقابًا  بغتًة  عليكم  فسُينزل 
بأن   sَأْو فالرµة  الرفيعة.  املناصب  الذين �تلون   Mقساوة ع
ُيعاَقبوا  أن  �ب  الذين  القّوة  ألرباب  ال  الناس،  لعامة  تكون 
بقساوة. والذي هو رّب اجلميع ال ®اف أحدا وال Xاب عظمة 
أحد ألنه هو الذي خلق الصغ\ والكب\ عM السواء، وعنايته 
تشمل اجلميع ولو كان يقسو U حكمه عM األقوياء. إليكم، 
تضّلوا.  فال  احلكمة  لتتعّلموا  كالمي،  ُأّوّجه  امللوك  أXّا  إذا، 
أنتم الذين U القداسة حت³مون اشياء اهللا املقّدسة سوف ُ�كم 
به  تدافعون  ما   Mع حصلتم  تعّلمتموها  وإذا  ُقدسًا،  عليكم 
حت³موا  أن  هي  القول  وخالصة  احلساب.  يوم  أنفسكم  عن 

تعاليمي وترغبوا فيها» (حكمة سلين ٦: ١-١١).
«الرب مرعب إليهم (اs كّل األ�ار، سواء كانوا عظء 
أم غ\ عظء) ألنه Xُزل �يع آ�ة األرض» (صفنيا ٢: ١١). 
ال فرق إن كنت �يرا بال شأن وغ\ تائب U هذا العاZ، أو إن 
ع هو الوقوع (عندما  كنت ملكا �يرا وغ\ تائب، فإنه «ُمروِّ
تقع أنت) U يدّي اهللا احلّي (اهللا احلّي احلقيقي الذي يقول إنه 
ع، اهللا املرهب لكل األ�ار١٨)» (ع§انيني ١٠: ٣١).  إله ُمروِّ
الzير بالنسبة اs اهللا هو أي شخص ال يطيع ما يقوله اهللا.١٩ 
به»  «أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم (آمركم)  قال يسوع، 
وصاياه  �فظ  ال  وهو  عرفته  قد  قال  «من   .(١٤:١٥ (يوحنا 
فهو كاذب وليس احلق فيه» (١ يوحنا ٢: ٤). U أعل الرسل 
٥: ٢٩، حني أمر القادة األ�ار الرسل أن ال يبzّوا بإنجيل 
نطيع  أن  «علينا  قائلني،  الرسل  أجا�م  املسيح،  يسوع  ربنا 
األصل  عن  عربية  (تر�ة  البzية»  السلطات  من  أكثر  اهللا 
للسلطات  احلقيقي  اهللا  شعب  سيقول  واليوم  اليونا_).٢٠ 
تأبه إن كانت ستم�  التي ال   Zالعا الُدنيوية الzيرة U هذا 

أبديتها U جهنم أم ال، سيقول �م نفس هذا الكالم.٢١
 Mع أنفسهم  ُيظهرون  الذين  الكذبة  وأنبياؤها  روما 
وبإله غ\  بيسوع  يبzّون  امللتزمني،  أو من  الرب  أوالد  أ�م 
«ضد  هم  الكذبة  وأنبياؤها  الزائفة  الكنيسة  هذه  موجود.٢٢ 
اهللا  اهللا ألخ§كم عن  دعا_  لقد  اهللا.٢٣  كلمة  حسب  املسيح» 
الروح  خالل  من  كلمته   U احلقيقي  املسيح  وعن  احلقيقي 
القدس.٢٤ �ب أن أخ§كم أن يسوع املسيح سيعود من جديد 
تظنون،٢٥ سيعود  مما  أقرب  وأنه سيعود U وقت  األرض   sا
وبغضب  وصاياه،  وحفظوا  أحبوه  الذين  لكل  جوائز  ومعه 
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إر ٤: ١-٤، حز ١٨: ٢١-٢٣، ٢٧-٣٢، ٣٣: ١٠-١١، يون ٣: ٨-١٠، زك ١: ٣-٤، مت ٣: ٢، ٧-٨، لو ١٣: ١-٥، أع ٣: ١٩، يع ٤: ٨-١٠، ٢بط ٣: ٩، ١يو ١: ٩، رؤ ٢: ٥، ١٦ ٩ خر ١٠: ٧، ١٢: ١٢، 
٢٩-٣٠، ١٤: ٢٠-٣١، أع ٧: ٣٣-٣٦ ١٠ أع ٧: ٥٨-٦٠ ١١ مت ٦: ١٥، مر ١١: ٢٥-٢٦، لو ٦: ٣٧، أف ٤: ٣١-٣٢، كو ٣: ١٣، عب ١٢: ١٤-١٥، يع ٥: ٨-٩ ١٢ أش ١٢: ٢-٣، أم ٣: ٥-٦، ٢كور ١: 
٩-١٠، ٣: ٤-٥، ١ ~ ٦: ١٧ ١٣ ١أى ٢٩: ١١، مز ٢: ١-٥، ٩-١٢، ١٠: ١٦، ١٢: ٢-٨، ١٤: ١-٥، ١٨: ٣١-٥٠، أش ١٤: ٥-٦، ١٩-٢٠، ٣٤: ١-٤، رو ١: ١٨، ٢: ٥، رؤ ٦: ٨، ١٤-١٧، ١٩: ١٧-٢١ 
١٤ مز ٤٦: ٦، ١٠، ٤٧: ٢-٣، أش ١٠: ١٦، ١٤: ١-٥، دا ٢: ٤٤-٤٥، ٧: ٧-٢٧، زك ١٤: ٣-٥، ٩-١٣، مت ٦: ١٠، رؤ إصحاح ١٧، ١٨: ١-١١، ١٥-٢٤، ١٩: ١١-٢١ ١٥ مت ٢٣: ٥، ١٣-١٥، ٢٧-٢٨، 

٣٣-٣٦، أع ٥: ٢٩ ١٦ مز ٧٦: ١٢، أش ١٠: ١-٣، إر ١٠: ١٠-١١، رو ١: ١٨، ٢: ٥، عب ٦: ٤-٨، ٢بط ٢: ٢٠-٢٢ ١٧ أش ٢: ١٠-١٢، ١٩-٢٢، ١٣: ٤-١١، ١٣، ٢٤: ١٩-٢١، إر ١٣: ١٠-١١، مت 
٢٤: ٥-٢٤، ٢٩، ٢بط ٣: ٧-١٢، قض ١٤-١٥، رؤ ٦: ١٦-١٧، ٨: ٧-١١، ٩: ١-١١، ١٣-١٩، ١١: ١٨-١٩، ١٤: ٩-١٠، ١٦: ٢-٤، ٨-١٤، ١٧-٢١، ١٩: ١١-٢١ 

١٨ تك ٦: ٥-٧، ١٣-١٧، ٧: ٤، ١٠-١٢، ١٩: ١٢-١٣، ٢٤-٢٦، خر ٣٣: ٥، عد ١:١١، ١٠، 

٣٣، تث ٤: ٢٤، ١٠: ١٧، ٢٨: ١٤-٦٨، ٣٢: ٤، ١٥-١٦، ١٩-٢٦، أى ١٨: ١٤، مز ٢: ١-٥، 
١٢، ٥: ٥، ٧: ١١-١٦، ١١: ٥-٦، مز١٨، ٨٨: ١٥-١٨، أش ٢: ١٠-١١، ١٩-٢٢، ١٣: ٤-١٨، 
٢٩: ١٣-١٤، ٢٠، نح ١: ٢-٣، ٦، مت ٢٣: ٥، ١٣-١٥، ٢٧-٢٨، ٣٣-٣٦، رو ١: ١٨، ٢: ٥، 
٢كو ٥: ١١، رؤ ٨: ٧-١٢، ٩: ١-١١، ١٣-١٩، ١١: ١٥، ١٩، ١٦: ٢-٤، ٨-١٤، ١٧-٢١، ١٩: 
١٥ ١٩ ال ٢٦: ١٤-٤٦، عد ٣٢: ١٠-١٣، تث ٢٨: ١٥-٦٨، ٣٠: ١٤-١٨، يش ٢٢: ٢٢، ١صم 
٢٤: ١١، ١أى ٩: ١، ٢ أى ١٢: ١٤، نح ١٣: ٢٤-٢٧، مز ٣٦: ١١، ٨٩: ٣٢، ١٠٧: ١٧، أم ٢٨: ٤، 
٢٩: ٦، ١٦، إر ٢: ١٢-١٣، ٧: ٢٣-٢٤، ١١: ٧-٨، ١٣: ١٠، حز ٣٣: ١٢، عب ٢: ٢، يع ٢: ١٠، 
تث ١٠: ١٢-١٣، ١١: ١، مت ١٢: ٥٠، ٢٢: ٢١،   ٢١ تيندل  ٢٠ منشورات  ١يو ٣: ٤، ٦، ٨، ١٠ 
٣٧-٤٠، يو ٤: ٣٤، ١٥: ١٤، أع ٤: ١٩-٢٠ ٢٢ حز ٣٤: ٤-١٠، أش ٥: ٢٠، مي ٣: ٥-١٢، زك 
١١: ١٧، مت ٧: ١٣-٢٣، ٢٦-٢٧، ٢٤: ١١، ٢٤-٢٥، ٢كور ١١: ١-٣، ١٣-١٥، غال ١: ٦-

١٠، ٢بط ٢: ١-٣، ١٣-١٩، ١يو ٤: ١-٦، قض ٤، ١٠-١٦، رؤ ٢٠: ١٠ ٢٣ ١يو ٢: ٢٢، ٤: ٣، 
٢يو ١: ٧ ٢٤ ٢مل ٢٢: ١٣، مز ٧: ١١، ٧٦: ٧، أش ١٣: ٩، ١٣، ٦٣: ٣-٦، ٦٦: ١٥، إر ١٠: ١٠، 
٢١: ٥-٦، ٢٣: ٢٠، مرا ٤: ١١، حز ٥: ١٣، ١٥، نح ١: ٢-٣، ٦، لو ١٤: ٢٦، يو٧: ٧، قض ١٤، 
رؤ ٦: ١٦-١٧، ١١: ١٨ ٢٥ أش ١٣: ٤-١١، ٣٤: ٤-٨، ٢٤: ١٩-٢٣، يوء ٢: ٣٠-٣١، مت ١٣: 
٣٥-٣٦، ١٦: ٢٧، ٢٤: ٣، ٧-١٥، ٢٧، ٢٩-٣٩، ٤٣-٥١، ٢٥: ١-١٣، مر ١٣: ٣٥-٣٦، لو١٢: 
٣٧-٤٠، ١٧: ٢٤-٣٠، ٢١: ٧-١٢، ١٦، ٢٠، ٢٢-٣٦، أع ٢: ١٧-٢٠، ١تس ٥: ١-٨، ٢تس ١: 
٧-١٠، ٢:٢-١٠، ٢~ ٣: ١-٥، يع ٥: ٨، ٢بط ٣: ٣-١٤، ١يو ٢: ٢٨، يه ١٤-١٥، رؤ ١: ٧، ٦: 

 ١٢-١٤، ١٦-١٧، ٨: ٧-١٣، ١١: ١٦،١٨: ٨-٩، ١٥-٢١، ٢٢: ١٢-٢٠،١٥

اهللا  لكن  واحدة  لغة  تتكلم  كلها  األرض  شعوب  كانت 
جعلهم يتكلمون لغات �تلفة. والعاZ آنذاك Z ُيعِط اهللا بديال 
عندما  �ذا،  اهللا  يقوم  عندما  الzيرة.  أع�م  يدّمر  أن  إال 
أن  األوان  فوات  بعد  ستدركون  معكم،  األمور  هذه  حتدث 
منه  الرسالة  هذه  ومعي   Zالعا كل   sا أرسلني  الذي  هو  اهللا 

عن غضبه.
نقرأ U العهد اجلديد U سفر أعل الرسل عن استفانوس 
(رجل مملوء من اإلين والروح القدس) الذي كان ُيظهر قوة 
يفعل.٢  كان  ما  كل   U لوصاياه  حفظه  خالل  من  وºبته  اهللا 
املسيح  �ا  يقوم  كان  التي  املعجزات  بسبب  يعرفه  كان  الكل 
من خالله وبسبب الطريقة التي يساعد �ا املحتاجني.٢أ كانت 
خدمته أن يتأكد من أن كل املحتاجني (وخاصة األرامل) غ\ 
ُيعلن  أيضا  كان  عليهم.٣  الطعام  بتوزيع  ®تص   في ُمهَملني 

األخبار الساّرة عن يسوع بجرأة وقوة الروح القدس.٤
الرب يسوع املسيح، بل  بإنجيل  Z يبz استفانوس فقط 
كان أيضا ُيظهر رسالة اهللا وحياته عالنية من خالل العجائب 
حاول  يسوع.٥  باسم  خالله  من  املسيح  يصنعها  كان  التي 
األيام  تلك   U احلكم   Mع يسيطرون  كانوا  الذين  الدين  قادة 
أن  يتسطيعوا   Z لكنهم  احلقيقية،  املسيح  رسالة  يدحضوا  أن 
املند¼ة  اهللا  روح  وجه   Uو استفانوس  حكمة  وجه   U يقفوا 
يوقفونه  لكي  عنه  األكاذيب  يلّفقون  فبدأوا  روحه،٦   U
و�½ونه أمام ¼مع قادة الدين. رّد استفانوس بمحبة املسيح 
جتاه أعدائه عM كل ا¤اما¤م عندما قّص عليهم تاريخ الشعب 
الع§ا_. ابتدأ بابراهيم، ثم انتقل اs موسى، وبعد ذلك تكلم 
ثم   .Zالعا ِخلطايا  التكف\ي  املخلص  املسيح  يسوع  ¼يء  عن 
أ�ى استفانوس بروح املسيح دفاعه �جوم كالمي من الروح 
من  ككث\ين  الذين  الِدينيني-العلنيني  القادة   Mع القدس 
أسالفهم قاوموا رسالة كلمة اهللا األساسية املوحى �ا وقيادة 

الروح القدس.٧
أغضبت كلت املحبة هذه التي صدرت من استفانوس 
اهللا  أن  �م  قال  ألنه  أغضبهم  اليهود.  القادة  القدس  بالروح 
املرهب  «فعله  عن  وأخ§هم  األرض»  مللوك  مهوب  «هو 

(تابع صفحة ١)

(تابع صفحة ١)



٣

عظيم عM كل الذين Z يتوبوا وZ �فظوا وصاياه.٢٦ لكن قبل 
أن �صل كل هذا هناك غضب آٍت.٢٧

الباليا آتية

األربعة  الباليا  من  ¿بات  سبع  أول   Zالعا  Mع سيقع 
 .(١٩ ١١؛   -  ٧  :٨ يوحنا  (رؤيــا  سفر   U املذكورة   zع
سُيقتل  فورا.٢٨  ذلك  بعد  ستتبعها  األخرى  السبع  والباليا 
من  أكثر  الناس.٢٩  من  مليارات  عدة   sاألو السبع  الباليا   U
 ٣٠.sاألو السبع  الباليا  بسبب  العاZ سيموتون  نصف سكان 
عشب  كل  سيح³ق  ودم.  نار  هناك  وسيكون  َبَرد،  سيقع 
و�ول  البحر   U اجلبال  بحجم  كب\  ِشهاب  وسيقع  أخ½. 
ذلك  بعد  البحر.   U التي  اخلالئق  ثلث  وسيموت  دمًا،  ماءه 
ُمّرًة  األ�ر  مياه كل  وستصبح  البحر   U السفن  ثلث  سُتهلك 
املياه  بسبب  املاليني  سيموت  للzب.  صاحلة  تعود  ولن 
القمر  وثلث  الشمس  ثلث  سُيظلم  عنها.  الناتج  والتلوث 

وثلث النجوم (رؤيا يوحنا ٨: ٧-١٢).
�ا  قعر  ال  ُحفرة  من  عظيم  شيطا_  جــراد  سيخرج 
دخان  من  واجلّو  الشمس  فُتظلم  كثيف  بدخان  مصحوبًا 
 احلفرة.٣١ سيكون �ذا اجلراد ملكًا، قائدًا، وسيكون �ا قوة ك
لعقارب األرض قوة. ستأتيهم األوامر أن ُيّ½وا فقط الناس 
الذين ليس �م ختم اهللا عM جباههم، أي الذين Z يولدوا من 
املاء وروح املسيح (رؤيا يوحنا ٩: ٢-٤).٣٢ سيضع الرجال 
ختم الشيطان عM جباه أوالد الشيطان أو عM أيدXم اليمنى . 
لكن سيضع الروح القدس ختم اهللا عM جباه أوالد اهللا٣٣ ألن 
خطاياهم قد ُغسلت بدم يسوع املسيح، وهم ممتلئون من روح 
اهللا القدوس.٣٤ اهللا يعرفهم جيدا.٣٥ إن اخلتم الذي عM جباه 
أتباع املسيح هو عقل املسيح.٣٦ اهللا يرى َمْن هم ويعرفهم وهم 

يعرفونه ألنه يسكن ويعمل U كل واحد منهم.٣٧
لن  اجلراد  إن  اهللا،  كلمة  وهو  املقدس  الكتاب  يقول 
أشهر.  Âسة  ملدة  سيعّذ�م  أنه  إال  األ�ار،  هؤالء  يقتل 
سيكون عذاُ�م شديدا جدا لدرجة أ�م سيطلبون املوت وال 
�دونه. «فيهرب املوت منهم» (رؤيا يوحنا ٩: ٦). شكل هذه 
 Mوع للحرب،  مهّيئة  خيل  شبه  اجلراد  تشبه  التي  الكائنات 
الناس،  كوجوه  ووجوهها  الذهب  شبه  كأكاليل  رؤوسها 
وشعرها كشعر النساء، وأسنا�ا كأسنان األسود، و�ا دروع 
عM صدورها كدروع من حديد. وصوت أجنحتها كصوت 
مركبات خيل كث\ة جتري اs القتال. �ا أذناب شبه العقارب 
وكان U أذنا�ا µُاٌت. سيعطيها اهللا سلطانا لكي تؤذي أناس 

األرض األ�ار ملدة Âسة أشهر (رؤيا يوحنا ٩: ١-١١).
سيقتل أربعة مالئكة من مالئكة اهللا ثلث البz.٣٨ إن كان 

عدد سكان األرض ستة مليارات، فسيموت ملياري نسمة. 
إن كان عدد سكان األرض ثنية أو تسعة مليارات، فسيقتل 
ألف»  ألف  مئتي  من  املؤلف  «وجيشها  األربعة  اهللا  مالئكة 
وµُم  وياقوت  نار  من  صدر  دروع  يلبسون  سموي  فارس 
كرؤوس  خيو�م  رؤوس  نسمة.٣٩  مليارات  ثالث  حوا� 
األسود ومن أفواهها ®رج نار ودخان وµُم. من هذه الثالثة 
من  اخلارجة  واُحلمم  والدخان  النار  من  الناس:  ُثلث  ُقتِل 
أفواهها. سلطا�ا هو U أفواهها، وأذنا�ا شبه احليات، «و�ا 

رؤوس و�ا تّ½» (رؤيا يوحنا ٩: ١٣-١٩).
بعد كل هذا مبا�ة، سينزل مالك اهللا من السء ويطلب 
«أن ال يكون زمان بعد» (رؤيا يوحنا ١٠: ٦). وقبل أن يعطي 
اهللا قوة لشاهَدْيه ك تنبأ U اإلصحاح احلادي عz من سفر 
الرب،  مالك  الواقع   U (وهو  عظيم  مالك  سيظهر  الرؤيا، 
قزح،  قوس  رأسه   Mوع بسحابة،  متÄبال  نفسه)...  الرب 
رجله  فيضع  نار...  كعمودي  ورجاله  كالشمس  ووجهه 
املسيح  يعلن  (هنا  األرض   Mع والُيÄى  البحر،   Mع الُيمنى 
املالك  هذا  وÅخ  وبحرها).٤٠  بّرها  األرض،   Mع ملكه 
بصوت عظيم ك يز¼ر األسد... ورفع يده اs السء وأقسم 
باحلّي اs أبد اآلبدين الذي خلق السء وما فيها واألرض وما 
فيها والبحر وما فيه أن ال يكون زمان بعد. (عبارة أن ال يكون 
تلك  نعيش اآلن عM مشارف  األزمنة.  تعني �اية  بعد  زمان 
املالك  صوت  أيام   Uو األزمنة).٤١  �اية  هي  التي  اللحظات 
السء   sا الشاهَدْين  وصعود  وقيامة  موت  (بعد  السابع 
 Æّ أيضا  يتّم  يبّوق  أن  السابع)  (املالك  أزمع  متى  مبا�ة) 
اهللا ك بzّ عبيده األنبياء (رؤيا يوحنا ١٠: ١-٣، ٥-٧). إن 
الذين يدرسون كلمة اهللا يعرفون متاما أن عددا قليال جدا من 

أÆار اهللا Z تنكشف بعد.٤٢
تقول كلمة اهللا إن السالم سُينزع من األرض (رؤيا يوحنا 
٦: ٤). هذا قد حصل بالفعل لأل�ار. «أما األ�ار فكالبحر 
املضطرب ألنه ال يستطيع أن Xدأ وتقذف مياهه µأة وطينا. 
 .(٢٠-٢١  :٥٧ (إشعياء  لأل�ار»  إ�ي  قال  سالم  ليس 
ب (البغيضة  نستطيع أن نرى اليوم �اية إقامة «الرجس املخرِّ
التي تأ~ باخلراب)» بأم أعيننا (دانيال ١٢: ١١).٤٣ هذا يدّل 
قال  الزمن.  من  األخ\ة  اللحظة  من  جدا  قريبون  نحن  كم 

يسوع إنه حني نرى كل هذا سنعلم أنه �اية األزمنة.٤٤

إنه هنا – الرجس اخملّرب 
(البغيضة التي تأتي باخلراب)

املقدس  الكتاب  قراءة  من  اليوم  العاملية  القوى  جعلت 
خطيئة ألنه ضّد قانو�ا األر�. هذا هو أحد أعل «الرجس 

خطيئة  الصالة  من  جعلوا   .(٣١  :١١ (دانيال  املخّرب» 
«الرجس  أعل  أحد  أيضا  وهذا  األر�.  قانو�ا  ضّد  أل�ا 
املخّرب». هم يعرفون أنه عندما نص� يأ~ اهللا ليدافع عنا.٤٥ 
«ألن عيَنْي الرب عM األبرار وأذنيه إs طلبتهم. ولكن وجه 
كنتم  إن  سيؤذيكم  الذي  هو  فمن   .zّال فاع�  ضّد  الرب 
لنا.٤٦  ينتقم  هو   .(١٢-١٣  :٣ بطرس   ١) اخل\؟»  تتبعون 
ُأعادي  به  أتكلم  ما  كل  وفعلت  لصوته  سمعت  إن  «ولكن 
(خروج  ضّدك)»  الذين  (ضّد  مضايقيك  وأضايق  أعداءك 
٢٣: ٢٢). ال �ب أن ننتقم ألنفسنا أبدًا.٤٧ هذه هي الطريقة 
أن  املسيح  جسد  أعضاء  �ا  يستطيع  التي  احلقيقية  الوحيدة 
أبا  الشيطان  ا°ذوا  الذين  األ�ار  مع  حر�م   U ينت©وا 
�م.٤٨ يقول هؤالء األ�ار إن اهللا القدير خاطئ مذنب ألنه 
ضّد القانون األر�. هذا أيضا من عمل «الرجس املخّرب». 
 Zالعا هذا   U فيه  نسلك  أن  �ب  الذي  اهللا  قانون  إن  يقولون 
هو قانون �ير ألنه ضّد قانو�م األر� (قانون الشيطان)، 
 sإ اإلنجيل  حق  �ملون  الذين  اهللا  شعب  من  جعلوا  وقد 
القوانني  العاZ، جعلوا منهم أ�ارا، ألن شعب اهللا لن يطيع 
األرضية التي هي ضّد ناموس اهللا الذي هو القانون احلقيقي 
الدّجال)»  (املسيح  املسيح  «ضد  هو  الذي  هذا  الكون.  لكل 
يغّ\  أّنه  ويظّن  العّ�   Èّقّدي وُيب�  العّ�  ضّد  بكالم  «يتكلم 
«ويل  إشعياء  يقول   .(٢٥  :٧ (دانيال  والسّنة»  األوقــات 
للقائلني للzّ خ\ا وللخ\ �ا اجلاعلني الظالم نورا والنور 
أعني   U ءللحك مرا. ويل  املّر حلوا واحللو  اجلاعلني  ظالما 
من  الzير  يّ§رون  الذين  ذوا¤م...  عند  والفهء  أنفسهم 
 ك لذلك  منهم.  فينزعونه  الصّديقني  حّق  وأّما  الرشوة  أجل 
يأكل �يب النار القّش وXبط احلشيش امللتهب يكون أصلهم 
رّب  �يعة  رذلوا  أل�م  كالغبار  زهرهم  ويصعد  كالعفونة 
) إÆائيل» (إشعياء ٥:  اجلنود واستهانوا بكالم قّدوس (ربِّ

.(٢٠-٢١، ٢٣-٢٤
يفعلونه لكلمة اهللا وألوالد اهللا هو «الرجس املخّرب  ما 
التي  األمور  إن  وأقول  أكرر  باخلراب)».  تأ~  التي  (البغيضة 
يراها العاZ قانونا U نظرهم هي U الواقع ضّد قانون اهللا. أذكر 
من هذه األمور عM صعيد املثال اإلجهاض، اللواطية، عبادة 
املدفوع  الزور  شهود  الكذب،  الشيطا_،  السحر  األصنام، 
الzعي  الزواج  منع  إن  اهللا  كلمة  تقول  الزواج.٤٩  ومنع  �م 
الذي أقره اهللا هو «عقيدة شيطانية».٥٠ يكره اهللا هذه القوانني 
األرضّية ألن األمور التي ليست من اهللا U هذا العاZ الدنيوي 
«الرجس  أيضا  هي  األمور  هذه  كل  الشيطان.٥١  من  هي 
تطّبق.٥٢  واملوت  اخلطيئة  قوانني  أن  اليوم  نرى  املخّرب». 
األرض.  أهل  قوانني  نفسها  هي  الشيطان  قوانني  أصبحت 

٢٦ تك ١٩: ١٢-١٣، ٢٤-٢٥، خر ٢٢: ٢٤، ٣٢: ١٠-١٢، ال ٢٦: ٢٧-٣٣، عدد ١١: ١، ١٠، ٣٣، ٣٢: ١٣-١٤، تث ٣٢: ١٦، ١٩-٢٦، ١مل ١١: ٩-١١، ٢مل ٢٢: ١٣، ١٧، ٢٣: ٢٦، ٢أى ١٩: ٢، ٢٩: ٦-٨، ٣٤: ٢١، ٣٦: ١٦، مز ٢: ٥، ١٢، ٧: ١١-١٦، ١١: ٥-٦، ١٩: ٩-١١، ٧٨: ٤٩-٥٠، ٩٠: ١١، 

أم ١: ٢٤-٢٩، إش ١: ٤، ٢: ١٠-١١، ١٩-٢٢، ١٣: ٣-١٩، ٣٠: ١، ١٤، ٣٠، ٣٣، ٣٤: ١-١١، ٦٦: ١٥-١٦، إر ١٠: ١٠، ٣٠: ٢٣-٢٤، حز ٧: ٨-٩، ٢١: ٣١، مي ٥: ١٥، نا ١: ٢-٨، صف ٣: ٨، مل ٤: ١، رو ١: ١٨-١٩، ٢: ٧-٨، عب ١٢: ٢٩، ٢بط ٢: ٤-٦، ٩، ٢٠-٢٢، رؤ ١٩: ١٧-٢١ ٢٧ يؤ ٢: 
٣٠-٣١، مت ٢٤: ٤-٢٤، لو ٢١: ٧-١٢، ١٦، ٢٠، ٢٢-٣٦، ١تس ٥: ١-٣، ٢~ ٣: ١-٥، ٢بط ٣: ١-٣، رؤ ٦: ١٢-١٤، ٨: ٧-١٣، ١٦: ٨-٩ ٢٨ رؤ ١٦: ٢-٤، ٨-١٤، ١٧-٢١ ٢٩ رؤ ٨: ٧-١٢، ٩: ١٣-١٩، ١١: ١٥، ١٩ ٣٠ رؤ ٨: ٨-١١، ٩: ١٣-١٩ ٣١ رؤ ٩: ٢-١٠ ٣٢ يو ٣: ٣-٧ ٣٣ يو ٦: ٢٧، ٢كو 
١: ٢٢، أف ١: ١٣، ٤: ٣٠، رؤ ٧: ٢-٨، ١٣: ١٦-١٨، ١٤: ١-٥ ٣٤ يو ٧: ٣٨-٣٩، ١٤: ١٦-٢٦،١٧ أع ٢: ٣٨، رو ٣: ٢٤-٢٥، ٥: ٩، ١كو ٣: ١٦، ٢كو ١: ٢٢، غل ٤: ٤-٥، أف ١: ٧، كو ١: ١٤، ٢٠-٢٢، عب ٩: ١٢، ١٥، ١بط ١: ١٨-١٩، ١يو ١: ٧، ٣: ٢٤ ٣٥ ٢أى ١٦: ٩، مز ١: ٦، ٣٨: ٩، ٣٩: ١-٤، 
مت ٦: ٨، ١كو ٨: ٣، غل ٤: ٩، ٢~ ٢: ١٩، ١يو ٣: ٢٠ ٣٦ ١كو ٢: ١٦، غل ٣: ٢٧، Ê ٢: ٥، ١بط ٤: ١ ٣٧ نا ١: ٧، يو ١٠: ٢-٥، ١٤-١٦، ٢٧-٢٨، ١٤: ١٥-٢٠، ٢٣، ٢٦، ١٥: ١-١١، ٢٦، رو ٨: ١، ١٠-١١، ٢٦-٢٨، ١كو ٣: ٩، ١٥: ١٠، أف ٢: ١٨-٢٢، ٣: ١٦-٢١، كو ١: ٢٧-٢٩، ١يو ٣: ٦، ٢٤ 
٣٨ رؤ ٩: ١٥، ١٨ ٣٩ رؤ ٩: ١٥-١٨ ٤٠ تك ١: ١-٢٨، ١صم ٢: ٨، أي ٢٦: ٧، إش ٤٠: ٢١-٢٦، ٤٥: ١٨، ٦٦: ١-٢، أع ٧: ٤٩ ٤١ إش ١٣: ٤-١١، ٢٤: ١٩-٢٣، ٣٤: ٤-٨، يوء ٢: ٣٠-٣١، مت ١٣: ٣٥-٣٦، ١٦: ٢٧، ٢٤: ٣، ٧-١٥، ٢٧، ٢٩-٣٩، ٤٣-٥١، ٢٥: ١-١٣، مر ١٣: ٣٥-٣٦، لو ١٢: 

٣٧-٤٠، ١٧: ٢٤-٣٠، ٢١: ٧-٣٣، أع ٢: ١٧-٢٠، اتس ٥: ١٨، ٢تس ١: ٧-١٠، ٢: ٢-١٠، ٢~ ٣: ١-٥، يع ٥: ٨، ٢بط ٣: ٣-١٤، ١يو ٢: ٢٨، يه ١٤-١٥، رؤ ١: ٧، ٦: ١٢-١٤، ١٦-١٧، ٨: ٧-١٣، ١١: ١٨، ١٦: ٨-٩، ١٥-٢١، ٢٢: ١٢-١٥، ٢٠ ٤٢ أم ١: ٢٣، مت ٧: ٧-٨، رؤ ٢: ١٧ ٤٣ دا ١١: ٣١، 
١٢: ١١، مت ٢٤: ٤-٣١ ٤٤ مت ٢٤: ٣، ٧-٢٢، ٢٧، ٣٢-٣٩، ٤٣-٥١، مر ١٣: ١٤، لو ١٧: ٢٦-٣٠، ٢١: ٧، ١٠-١١، ٢٥-٢٦، ٢٨-٣٦، أع ٢: ١٧-٢٠، ١تس ٥: ١-٨، ٢تس ٢: ٢-١٠، يع ٥: ٨، ٢بط ٣: ٣-١٤ ٤٥ خر ٢٣: ٢٢، تث ١: ٣٠، ٧: ٢١، يش ٢٣: ١٠، ١صم ٢: ٩،٦، ٢صم ٢٢: ٣-٤، ٢أى 
١٦: ٩، ٢٠: ١٥، ١٧، مز ٣: ٣-٤، ٧: ١٠، ١٨: ٢-٣، ٦-٧، ٣١: ٢-٦، ٣٤: ١٥-٢٠، ٤٦: ١، ٥، ٥٠: ١٥، ٥٩: ١-٥، ٨-٩، ١٦-١٧، ٦١: ٣، ٦٢: ١-٨، ٩٤: ٢١-٢٣، ٩٧: ١٠، ١٤٤: ١-٢، إش ٥٩: ١٩، صف ٣: ١٧، ١بط ٣: ١٢-١٣ ٤٦ قض ٥: ٢، ١صم ٢٤: ١٢، ٢صم ٤: ٨، ١٨: ١٩، ٢٢: ٤٧-٥١، 
مز ١٨: ٤٦-٥٠، إر ٤٦: ٩-١٠، هو ١: ٤، لو ١٨: ١-٨، ١تس ٤: ٦، رؤ ١٨: ١-٣، ٦-١٠، ١٩: ١-٣ ٤٧ أم ٢٥: ٢١-٢٢، رو ١٢: ١٧-٢١ ٤٨ يو ٨: ٤٤، أف ٢: ٢-٧، ١بط ٥: ٨ ٤٩ أم ٦: ١٦-١٩، ٨: ١٣، زك ٨: ١٦-١٧، عا ٥: ٢٠-٢١، رو ١: ١٨-٣٢، ١~ ٤: ١-٣، ١بط ٤: ١-٦، يه ١٧-١٩، رؤ ٢١: ٨ 
٥٠ ١~ ٤: ١-٣، ١يو ٤: ١، يه ٤ ٥١ خر ٢٠: ٣-١٧، أم ٩: ١٣-١٨، إش ٢: ٨-٩، مال ٣: ٥، مت ٥: ٢٨، ١٢: ٣١، ١٥: ٤، ٢٤: ٤٨-٥١، ٢٥: ٢٤-٣٠، رو ١: ٢٤-٣٢، ٨: ١٣، ١كو ٣: ١٧، ٦: ٩-١٠، ١٠: ٥-١١، غال ٥: ١٩-٢١، أف ٥: ٥-٦، عب ٢: ٢-٣، ١٠: ٢٧-٣١، يع ٢: ١٠-١١، ٤: ١٧، يه ٥-٧، 

رؤ ٢: ٢١-٢٣، ١٤: ٩-١١، ٢١: ٨ ٥٢ رو ٨: ٢، ٦-٨، ١٣ 

(البقية صفحة ٤)



٤

األمس  هو  هو  أبــدا.٥٣  يتغّ\  ال  وقوانينه  اهللا  ناموس  لكن 
واليوم وسيبقى ك هو إs يوم الدينونة.٥٤

التي  النواحي  «أكثر  كوفن  رومان   zواملب القس  يقول 
ضعفنا  وإن  خطيئة.  اخلطيئة  تسمية  عدم  هي  معها  نتساهل 
بنا األمر حتى تصبح اخلطيئة اجللّية  املجال لن يطول  U هذا 
مقبولة. دعو_ أعطيكم بعض األمثلة. اليوم ال ُتعّرف اخلطيئة 
باسمها احلقيقي ألن العاZ ال يستطيع أن يتحّملها، فهي ُمدينة 
باسمها  يعّرفو�ا  ال  السبب  �ذا  كخطيئة،  �ا  ليع³فوا  جدًا 
احلقيقي. والشيطان �ب أن ُ®في اخلطيئة بعبارات ع©ية، 
معًا،  السكن  ُيعت§  والفسق  طويلة،  يده  تكون  يÄق  فالذي 
بديل،  حياة  نمط  ُيدعى  والشذوذ  عالقة،  إقامة  هو  والزنى 
اخلالعة  وصور  البذىء  والكالم  خيارًا،  ُيدعى  اجلنني  وقتل 
أنه  الليلة  منكم  واحد  أي  يعتقد  أن  وقبل  تعب\.  حرية  ُتعت§ 
أمثاًال  أعطي  دعو_  التساهل  من  النوع  هذا   U منخرط  غ\ 
بالفشل  والشعور  طموحًا،  ُيعت§  االشتهاء  إليكم.  أقرب 
الشخص  اإليــن،  بعدم  يوصف  أن  بدل  بالكآبة  يوصف 
الفضو� أو الواN ندعوه بالغيور، والكذب هو ¼ّرد أكذوبة 
ألن  مندهش  أنا  لديكم؟  مألوف  هذا  فهل  مزحة.  أو  بسيطة 
كث\ين من شعب اهللا منخرطون U أمور كهذه. هذا ما �دث 
عندما نطلب ¼د الناس بدل أن نطلب ¼د اهللا».٥٥ أنا موافق 
مع القس ألف باملئة. قال يسوع، «ال تظنوا أ_ جئت ألنقض 
(متى  ألكمل»  بل  ألنقض  جئت  ما  األنبياء.  أو  الناموس 
بzّي  جسد   U  Zالعا سُ\ي  إنه  هنا  يسوع  يقول   .(١٧  :٥
ساكنا  الثالوث  كان  إن  بالكامل  تطبيقه  ممكن  الناموس  أن 

فيهم.٥٦

املُرهب العظيم

الكتاب املقدس فقط أن يسوع هو اهللا،٥٧ اإلله  ال ُ®§نا 
أنه ُمرهب عM اخلطأة غ\  أيضا  إن ®§نا  املرهب لأل�ار، 
�افة  عاملون  نحن  «فإذ  بولس،  الرسول  يقول  التائبني.٥٨ 
الرسول  يقول  الناس» (٢ كورنثوس ٥: ١١).٥٩  ُنقنع  الرب 
بولس أيضا إنه ُ�§ نفسه ليحفظ وصايا اهللا، ألّن «حتى بعد 

أنا نفÈ مرفوضا  ما كرزت (أي بzّت) لآلخرين ال أص\ 
(من اهللا)» (١ كورنثوس ٩: ٢٧). ُيش\ لنا بولس �ذا القول 
 Mع ،Zالعا أن اهللا صارم وحازم مع اجلميع بمن فيهم «والة 
ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الzّ الروحية U (مراكز السلطة 
اهللا  أن  يعني  هذا   ١٢).٦٠  :٦ (أفسس  األرض)»   Mع العليا 
 Mاألرض بل أيضا ع U امللوك األ�ار Mليس ُمرهبا فقط ع
كل األ�ار اآلخرين.٦١ لقد ُكتب أّن اهللا ليس عنده أفضليات 
U حكمه بني الناس (رومية ٢: ١١).٦٢ «ألنه الوقت البتداء 
بعد  بولس  يقول   .(١٧  :٤ بطرس   ١) اهللا»  بيت  من  القضاء 
الكرازة (التبش\)  يتابع   Z إنه إن العهد اجلديد  ثلثي  أن َكتب 
كأي  اجلحيم  مص\ه  فسيكون  القدس  الروح  بقوة  باإلنجيل 

إنسان عاص آخر.٦٣
تقول كلمة اهللا احلقيقية املهيبة «هو مهوب مللوك األرض» 
بالروح  الكلمة أن نص� هللا اآلب  تأمرنا  (مزمور ٧٦: ١٢). 
اخلالص.٦٤   Mع أعداؤنا  �صل  لكي  يسوع  اسم   U القدس 
إن Z يتوبوا ويقبلوا إنجيل الرب يسوع املسيح، سُيقتلون مع 
التي  الرؤيا  سفر   U املذكورة  الباليا  تّوًا  عليهم  ستأ~  الذين 
بح\ة   sإ وأخ\ا  جهّنم،   sإ سُ\سلون  ذلك  بعد  ذكر¤ا. 

النار.٦٥
طلب مّنا اهللا احلقيقي أن نص� له U أوقات الضيق (إرميا 
٣٠: ٧). إن صلينا له فسيسمع ويستجيب و®ّلصنا و�ارب 
عنا.٦٦ نحن أوالد العّ�،٦٧ نعيش U أوقات مليئة بالضيق.٦٨ 
 العاZ يعيشون U ضيق كث\. إن صّلينا إs اهللا ك كل سكان 
كان يصّ� األنبياء والرسل U وقت ضيقهم، فإما اهللا ®لِّص 
األنبياء  أعداء   Mع ق^   ك وأعدائنا  أعدائه   Mع يق�  أو 
هو  «هو  اهللا  وتكرارا.  مرارا  هذا  أكرر  أن  �ب  والرسل.٦٩ 
سيق�  اهللا   ٨).٧٠  :١٣ (ع§انيني  األبد»   sوإ واليوم  أمسًا 
ناموس   sإ اهللا  ناموس  حّولوا  الذين  األ�ار  امللوك   Mع
با¤امات  اهللا  أوالد   Mع القبض  يلقوا  أن  أمل   Mع للشيطان 
األكاذيب  يلفقون  حيث  ºاكمهم   sإ ويسوقوهم  باطلة 
فعلوا  إن  أ�م  يعتقدون  لُيقتلوا.٧١  حتى  أو  لُيسجنوا  عليهم 
يستخّفون  لكنهم  اهللا.  وعمل  اهللا  شعب   Mع سيقضون  هذا 
كث\ا  كذلك  ويستخفون  حتركا¤م  كّل  يرى  الذي  باهللا  كث\ا 

بقّوة الصالة، الصالة التي يرفعها أوالد اهللا إليه.٧٢

معا  يّتحدون  عندما  ُترى  أوالده   U العظيمة  اهللا  قّوة  إن 
ملوك  من  مؤلفة  كأّمة  الصالة،   U املحاربني  من  كجيش 
وكهنة «مولودين ثانية» يق³بون وXّزون عرش اهللا بت½عا¤م 
بواسطة دم املسيح واسم املسيح.٧٣ قال يسوع علينا أن «نص� 
يتوب   Z إن   .(٣٦  :٢١ (لوقا  النفوس  خلالص  حني»  كل   U
األ�ار عن خطاياهم، فإن اهللا قادر أن Xُلك ال بل سُيهلك 
األرض.٧٤  Xُلكون  الذين  سُيهلك   ك وأعله،  شعبه  ُمهلك 
علينا أن نخ§ اهللا ما نريده إن أردنا أن نحصل عM األمور التي 
ألنكم  متتلكون  «ولستم  يعقوب  الرسول  يقول  �ا.  نرغب 
ردّيا»  تطلبون  ألنكم  تأخذون  ولستم  تطلبون  تطلبون.  ال 
(يوحنا  تأخذوا»  «اطلبوا  يقول  ويسوع   .(٢-٣  :٤ (يعقوب 

١٦: ٢٤).٧٥

نفوذ روما

لو  ومتّنت  وقتي  سلطان   Mع روما  حصلت  ما   دائ
ت³ك   Z مآر�ا  حتقق  ولكي  األرض.٧٦  وأمراء  امللوك  حتكم 
وتؤثر  الغنى   Mع حتصل  لكي  تستخدمها   Zو واحدة  وسيلة 
لتسبب  السياسيني   Mع نفوذها  روما  تستخدم  السياسيني.   U
من  الكوارث  وبالتا�  احلروب  شائعات  وترّوج  احلروب 
بـ  متصلون  أ�م  عليهم  يبدو  ال  الذين  الناس  أعل  خالل 
التي هي العقل املدّبر وراء كل خراب وهي   ««أم الزوا
التي تعطي تعلي¤ا للسياسيني ليقوموا �ذه األعل الzيرة 
العصور  ع§  احلقائق  هذه  قال  لقد   ٥).٧٧  :١٧ يوحنا  (رؤيا 
الكاثوليك من كهنة وراهبات وعلنيني  املرتدين  ماليني من 
والشيطا_.٧٨  الzير  الكاثوليكي  بالدين  وصفوه   عّ ارتدوا 
وسائل اإلعالم والصحف واملرّوجني يعّظمون روما وديانتها 
إنه  كلمته   U اهللا  يقول  والتي  املقّدس  الكتاب  ضد  هي  التي 
اململكة  هذه  إن  دانيال   U املقّدس  الكتاب  يقول  يكرهها.٧٩ 
سيدّمرها  التي  اململكة  هي   Zللعا واألخ\ة  الرابعة  األرضية 
ُتَبzَّ ع§ الروح القدس  املسيح قريبا بكلمته القوية التي هي 
 ،Zمن ِقبل أعضاء جسده ، أي كنيسته.٨٠ باطال �اول نظام العا
ق شفهيًا شهادة  أي مملكة الشيطان عM هذه األرض، أن يمزِّ
وشهادة  السء،   U هم  الذين  وشهادة  كلمته،  وشهادة  اهللا، 

أوالده بواسطة كلته املجّدفة الكاذبة.٨١
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بيرل هاربر آخر
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٥

يغلب  أن  إستطاع  األرض  هذه   Mع املسيح  كان  عندما 
اهللا  يكون  عندما  فيه.٨٢  الساكنة  اهللا  روح  بواسطة  الشيطان 
نفسها  بالقوة  فسنتمّتع  املسيح،  بواسطة  فينا  ويعمل  فينا  حيٌّ 
 Zوالعا واجلسد  والشيطان  اخلطيئة   Mع نفسه  والسلطان 
وال  مهزوم  عدّو  هو  الشيطان  والق§.٨٣  وجهنم  واملوت 
أبدية،  بحياة  السء  يمنعنا من دخول  أن  بأي طريقة  يستطيع 
اهللا  روح  اندماج  بسبب  اآلن  من  نمتلكها  التي  احلياة  هذه 
الذي هو U املسيح مع روحنا.٨٤ غضب اهللا ُمشتعٌل عM نظام 
كلمته  حسب  أجزاء   sإ قريبا  اهللا  سيفتتهم  العاملي.  الشيطان 

ويق� عليهم.٨٥
الذين  وجه   U عظيمة  بجرأة  األتقياء  «يقوم  اآلن  إنه 
 U أتعا�م  (أي  أتعا�م  االعتبار   U يأخذوا   Zو اضطهدوهم 
يأمرنا   ب والعمل  باإلنجيل  التبش\   sإ إشارة  وهي  الرب، 
يستو�  ذلك  املضطِهدون  هؤالء  يرى  وحني  اإلنجيل)».  به 
العجيب  األتقياء  عليهم رعب شديد وينذهلون من خالص 
(وهو يشملنا نحن اليوم) الذي Z يكونوا ينتظرونه. فيندمون 
ويقولون U أنفسهم وهم يئنون من احلÄة: هؤالء هم الذين 
أµقنا حني  للعار. وما كان  مثًال  احتقرناهم حينًا وحسبناهم 
ُيَعّدون من  حسبنا حيا¤م جنونا وآخر¤م بال كرامة، فكيف 
أبناء اهللا وحّظهم بني القديسني؟٨٦ إذا، فنحن الذين ضللنا عن 
أ�كنا  علينا.  ُتzق   Z وشمسه  لنا  ُيضئ   Z احلّق  ونور  احلق، 
الz وا�الك. حقًا مشينا U صحراء  أنفسنا U سلوك طريق 
نفعتنا  فذا  الرب.  طريق  نعلم  أن  بنا   sأو وكان   ،Zمعا بال 

الك§ياء، وماذا أفادنا اعتزازنا باألموال؟
رجاؤهم  األ�ار؟  رجاء   ف كالظّل...  كله  هذا  «م^ 
وكدخان  العاصفة  ُتطارده  األمواج  وكزبد  الريح   U كُغبار 
ثّم  يوما  نزل  كضيف  وكذلك  وهناك،  هنا  األعاص\،  تبّدده 

ارحتل».
«أما األتقياء فيحيون إs األبد. ُ�ازXم الرب خ\ًا و�م 
من  �يًال  وتاجًا  ملوكيًا  ¼دًا  الرب  من  ينالون  العّ�.٨٧  Xتّم 
ويرتدي  �ميهم.٨٨  القوّية  وبذراعه  بيمينه  ويس³هم  يده، 
µاَسُه درعًا كامًال �م، و�عل من اَخللق كّله سالحًا لالنتقام 
من أعدائه. يلبس احلّق درعًا والعدل خوذة، ويّتخذ القداسة 
ُترسًا ال ُيقهر. وتكون شّدة غضبه سيفه القاطع، والعاZ جيشه 
من   ºُك انطالقا  ال§وق  صواعق  فتنطلق  اجلّهال.  مقاتلة   U
سهامها.  ُ°طئ  وال  تنطلق  مشدودة  قوس  من  لو   ك الغيوم 
د الذي ير�هم بغيظ شديد كأن بمقالع. وتنقّض  وكذلك الَ§َ
عليهم أمواج البحر حتى ُيغرقهم طوفان ال يرحم. بM، وتثور 
عليهم ريح شديدة، وكالعاصفة ُتذّرXم. وهكذا ُتث\ الرذيلُة 
اجلبابرة»  عروش  َتقِلب  والسّيئات  كلها،  األرض  لتدم\  اهللا 

(حكمة سلين ٥: ١-٩، ١٤-٢٣).
تتكلم راهبة سابقة اسمها م. فرانسيس كوساك عن روما 

«ماذا  وتقول،  األسود»  «البابا  كتا�ا   U العاملي  نظامها  وعن 
 zننتظر من نظام دينّي يفتخر بأن ُيدعى عليه اسم �لِّص الب
اجلميلة،  الفنون  من  ا  Ñفن للباطل  ممارسته  من  جعل  ذلك  ومع 
الراهبة  وتتابع  ذاته».  بحّد  علم   sإ الكذب  ممارسة  وحّول 
كب\ا.  احتجاجا  للتّو  قلته   عّ الناس  بعض  �تّج  «قد  قائلة: 
أم  قوّية  نستخدمها  التي  الكلت  كانت  إن  املهم  من  ليس 
م.  أعلنت  كاذبة».٨٩  أم  صادقة  تكون  أن  املهّم  لكن  ضعيفة، 
 U فرانسيس كوساك حرفيًا أ�ا أهدرت ثالثني عامًا من حيا¤ا
 كنيسة زائفة حتُكم عليها اآلن أ�ا بِدعة �يرة وفاسدة. فك
من  ا  Ñفن للباطل  ممارسته  من  «جعل  الفاتيكان  الراهبة،  قالت 

الفنون اجلميلة، وحّول ممارسة الكذب إs علم بحّد ذاته».

بعض أكاذيب الشيطان املفّضلة

فالوال  ج\ي  مارس  بالفعل  هل  أمثلة.  عدة  إليكم 
اجلنس مع والدته U مرحاض خارجي، ك أخ§ الري فلينت 
U ¼لة «هاستلر»؟٩٠ اجلواب هو ال. إ�ا كذبة. هل قام سكان 
جونستاون U غيانا كّلهم سويًة باالنتحار شاربني �ابًا ساّمًا 
بأمر من جيم جونز، فقط ألن بعض العمالء U احلكومة قاموا 
بزيار¤م، ك قال لكم املرّوجون ووسائل اإلعالم اإلخبارية 
السكان  إن  ال.  هو  اجلواب  وصدقتموهم؟!٩١  والصحافة 
زوجتي  وأخــ§وا  أخــ§و_  جونستاون  من  هربوا  الذين 
قتلوهم.  الذين  هم  احلكوميني  العمالء  أن  سوزان  الراحلة 
قالوا لنا إ�م سّمموا املzوب، فقد رأووهم يسّممونه. ليس 
عندي أدنى فكرة ماذا كانت عقيدة جيم جونز، لكن البعض 
يقتلون  احلكومة  من  عمالء  رأوا  ملا  إ�م  قالوا  أتباعه  من 
املسموم،  الzاب  يzبوا   Z أل�م  بالرصاص  أصدقاءهم 
الذين هربوا  بعض  قام  ذلك  بعد  الغابة.   sإ أن Xربوا  قرروا 
بينها كنيستنا، وأخ§ونا ب جرى  الكنائس، من  بزيارة بعض 
معهم. قالوا إنه Z يكن انتحارا عM اإلطالق، بل كانوا عمالء 
من احلكومة أو بعض األشخاص املرافقني �م الذين خلطوا 
أن  رفض  من  كل   Mع الرصاص  أطلقوا  ثّم  بالzاب،  السّم 
 يzب منه. أنا صّدقتهم. لقد ظهر U أعينهم خوفا شديدا بين
�م،  احلكوميون  العمالء  فعلها  التي  األمور  يتذّكرون  كانوا 

األمور التي كّذبت فيها وسائل اإلعالم احلكومية.
اإلعالم  ووسائل  احلكومة   U األشخاص  بعض  لّفق 
أن  أعرف  هكذا  عديدة.  لسنوات  كنيستي  حول  األكاذيب 
ما أخ§_ به هؤالء الناس كان صادقا. أخ§ونا أنه ال يوجد 
ينّوم مغناطيسيا  أي طريقة U العاZ يقدر بواسطتها إنسان أن 
بعملية  ليقوموا  واحد  آن   U شخص  ألف  أدمغة  يغسل  أو 
ا�اتف  ع§  اك  َ�َ تاد  أخ§_  يوم،  ذات  �اعية.  انتحار 
 Mع حصل  إنه  قال   ك حقيقية،  األمور  تلك  أن  يعرف  أنه 
مستقل   Uصحا ºّرر  وهو  جاك،  هال  من  Æّية  معلومات 

بمتابعة  وقام  املتحدة،  الواليات   U كونيكتيكوت  والية   U
كان  كورب  ملايك  �يطا  اك  َ�َ تاد  أعطى  املعلومات.  هذه 
 U قد سّجل فيه أقوال بعض شهود العيان الذين قالوا إ�م كانوا
خطر، وأ�م كانوا يتعّرضون للتهديد. أراد الري ستامر، وهو 

كاتب دينّي، أن يكتب قصة عن هذا.
يستطيع أي راعي كنيسة أن يؤكد لك كم أنه من الصعب 
أرصفة  لينّظفوا  الكنيسة  أعضاء  من  بقليل  حّتى  تأ~  أن  جدا 
الكنيسة أو أن يقطعوا األعشاب U احلديقة، فكيف إذًا لو أردنا 
إقناعهم أن يقتلوا أنفسهم U حني أ�م يعرفون جيدا أّ�م إن 
فعلوا هذا فإن أرواحهم ستق� األبدية U جنهم.٩٢ ال يوجد 
ينتحروا.  أن  �اعته  من  يطلب  املسيح  يسوع  للرب  راٍع  أبدا 
كهذه  بأعل  قامت  أ�ا  التاريخ  يشهد  التي  والدول  األديان 
هي اليابان عندما كان الطيارون ينتحرون بطائرا¤م U احلرب 
بنحر  االنتحار  تقليد  (وهو  ا�اراك\ي  وتقليد  الثانية،  العاملية 
االبطان)، والديانة الكاثوليكية الرومانية التي مركزها U روما، 
كل عبدة أصنام، وكل املنخرطني بأعل السحر الشيطا_، وكل 
 ،Zللعا املوحد  روما  دين  من  جزء  هي  التي  والدول  األديان 
كالدين اإلسالمي.٩٢أ بعض احلكومات تطلب من أتباعها أن 
يتناولوا حبة إنتحارية إن أÆهم أعداؤهم، ك فعلت احلكومة 
اليابانية واحلكومة األملانية U احلرب العاملية الثانية، وغ\ها من 
االساليب االنتحارية التي يستعملها االرهابيون االسالميون 
U هذه األيام. وقد طلب بعض القّواد ورؤساء احلكومات من 

األمريكيني أن يقوموا بنفس هذه األمور.
واكو  مدينة   U دايفيديان  الـ§انش  أتباع  قام  بالفعل  هل 
بوالية تكساس بأمور رهيبة ليستحقوا أن يموتوا حتت أوامر 
النائبة العامة جانيت رينو والرئيس بيل كلينتون؟ اجلواب هو 
ال!٩٣ عندنا أ�طة ُتثبت أن أتباع هذه اجلعة ُقتلوا بغاز سام 
أحد  استخدموا  حكوميون  جنود  حكومية.  دبابات  وبن\ان 
أتباع هذه اجلعة كهدف يتدربون عليه بين كان يتسلق السور 
أمريكيون»  «جنود  قتلهم  الذين  وأوالده  امرأته  مع  ليكون 
أحدهم  رأيت  إن  كلينتون.  وبيل  رينو  جانيت  من  بأوامر 
يقتل زوجتك وأوالدك، أال تتسّلق سورا و°³ق الصعوبات 
جندي  سوى  هذا  يفعل  من  إليهم؟  لتصل  العاتية  واألمواج 
للون األµر واألبيض واألزرق  أنا وطنّي  فاتيكا_ شيوعي؟ 
الذين  الفاتيكانيني  للشيوعيني  وطنيا  لست  لكني  علمي   Mع
جنود  حّقًا  هم  هل  واألزرق.  واألبيض  األµر  يرتدون 
عّطلوا  باألحرى  أو  أدمغتهم،  غسلوا  لقد  ال!  أمريكيون؟ 
العاZ، عM ظلمة  الشيطان ومن «والة  أدمغتهم وُخدعوا من 
هذا الدهر، مع أجناد الzّ الروحية U (مراكز السلطة العليا 
رقيب  وكل  روما  ومنهم   .(١٢  :٦ (أفسس  األرض)»   Mع
وعميد لروما، وكل ملوك األرض الذين سُيظهر �م اهللا نفسه 
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هل يقتل األمريكيون مسيحيني أمريكيني؟ لقد قتلوهم! 
أو  أمريكي  رئيس  أي  يأمر  هل  أمريكيني.  أعت§هم  ال  لكني 
فقط  املسيح  جسد  من  أبرياء  أعضاء  بقتل  وطني  عام  نائب 
أل�م ليسوا أعضاء من الديانة الكاثوليكية؟ لقد فعلوا ذلك! 
أن  كيف  تروي  التي  والشهادات  الكتب  وآالف  مئات  هناك 
روما ولقرون طويلة قتلت املاليني من البz فقط أل�م قرأوا 
الكتاب املقدس ووجدوا أن الكنيسة الزائفة الرومانية القاتلة 

ممتلئة باألكاذيب وهي مرتع للفساد.٩٥
األمريكية»  اللي§الية  وفساد  «واكو  بعنوان  ملقال  وفقًا 
اإلعالم  وسائل  تعاونت  «لقد  روكويل،٩٦  ه.  ُلَولني  للكاتب 
هو  ملا  رائعة  تغطية  عملية   U كلينتون  الرئيس  إدارة  مع 
البيت  تتحّرى حريق واكو وأكاذيب  أن  فبدل  واضح وجّ�. 
ال§انش  أتباع  جون)  (املروِّ اإلعالم  وسائل  لّقبت  األبيض، 
بلقب  بمصيبتهم  املتعاطفني  وصبغت  بالشياطني،  دايفيديان 
لفقوها  التي  املروجني  أكاذيب  هي  هذه  املجنون».  املتطرف 
يقول  الكّتاب.  من  السيد روكويل وغ\ه  مقال  لكم بحسب 
يكونوا  أن  اختاروا  الذين  أولئك  فقط  أن  املقدس  الكتاب 
«ضد املسيح» يستطيعون أن يفعلوا أمورا كهذه.٩٧ قال يسوع 
يسكن  أشخاص  من  شيطانا  يطرد  أو  يقتل  لن  الشيطان  إن 
اليهود،  اهللا،  شعب  يقتل  أن  الشيطان  يريد  الشيطان.٩٨  فيهم 
وكل من ليسوا جزئا من حركة «ضاد املسيح» U أيامنا هذه، 

أيام �اية األزمنة.٩٩
اجلنود  أغلب  أن  اجلنود  من  مئات  عدة  أخ§_  لقد 
بعضهم   � قال  يفعلون.  ما  يعرفون  وال  املخدرات  يتعاطون 
تضعف  ولكي  لُيقتلوا  القتال  ساحات   sإ ُيرسلون  أّ�م 
وروسيا  الصني  مثل  دول  تستطيع  حتى  البzية  أم\كا  قوة 
املتحدة  الواليات  تغزو  أن  البابا  عليها  يسيطر  أخرى  ودول 
أن  فيتنام   U منهم  ُطِلب  أنه  أيضا  أخ§و_  لقد  األمريكية. 
املقابلة.  ُيطلق عليهم من اجلهة  َمن   Mالرصاص ع ُيطلقوا  ال 
ثالث  الرصاص،  من  قليلة  ذخ\ة  ُأعطوا  إ�م   � قالوا 
ºدودة.١٠٠  غ\  ذخ\ة  للعدو  كان   بين يوم،  كل  رصاصات 
أخ§_ أعضاء آخرون من القوى العسكرية لوطننا أنه خالل 
جيشنا  من   Åعنا عليهم  أطلق  الصحراء»  «عاصفة  عملية 
 Mع �صلوا   Z إ�م  قالوا  الكيميائية.١٠١  الغازات  بعض 
حلظة راحة واحدة من آالمهم وأمراضهم، وأن احلكومة لن 
تعّوض عليهم. كان أحد اجلنود الذي أعطا_ هذه املعلومات 
حارسا واسمه نيير U املؤسسة التصليحية االحتادية U مدينة 

أي  ُتظهر   Z احلكومة  أن  وقال  تكساس.  والية   U تكساركانا 
إستعداد ملساعدته بأي شكل كان.

املحكمة  قاعات   U الكث\ة  األكاذيب  عّني  قيَل  أن  بعد 
قابلت  ال½يبة،  من  بالتهّرب  الكاذبة  التهم   Mع وُسجنت 
بأ�م  أخ§و_  السجن.   U دايفيديان  ال§انش  من  العديد 
كل مّرة حاولوا االستسالم خالل حصار واكو، حّتى ألشياء 
اجلنود  كان  عنهم،  احلكومة  اختلقتها  ألشياء  يرتكبوها،   Z
من  واردة  معلومات  حسب  عليهم.  النار  بإطالق  يستمرون 
ال§انش دايفيديان ُأصيب دايفيد كوريش ثالث مرات �تلفة 
عندما حاول أن ®رج من البناء بدون سالح وبين كان يلّوح 
�م بعلم أبيض.١٠٢ صّدقتهم ألنه U الوقت نفسه الذي كانت 
كانت  دايفيديان،  بال§انش  األمور  هذه  تفعل  احلكومة  به 
وبحوزة  بحوز~  كان  إنه  تقول  اإلعالم  ووسائل  احلكومة 
يملكون  دايفيديان  ال§انش  كان  أسلحة.  كنيستي  أعضاء 
ويبيعون األسلحة �عيًا، لكننا Z نمتلك سالحا أبدا وZ يكن 

بحوزتنا أي سالح. ال يوجد حتى بندقية ماء U حوزتنا.
هل حقا َقَتل � هارU أوسوالد الرئيس كيندي؟ اجلواب 
شخص  كّل  الدعاة  جعل  الوقت  ذلك   U لكن  ال!١٠٣  هو 
 oبو  Mع النار  Æحان  Æحان  أطلق  حقا  هل  ذلك.  يعتقد 
االغتيال  حلظة  موجودين  كانوا  الذين  أن  ُأخِ§ُت  كيندي؟ 
عم�  أيام  منذ   � صديق  وهو  َ�اك  تاد  ذلــك.١٠٤  أنكروا 
الصلة  وثيق  كان  هوليود،   U ال³فيهية  الصناعة  مضر   U
تاد قد طلب مني أن أقوم  بالرئيس كيندي وأخيه بوo وكان 
بال³ويج للحزب الديمقراطي. ق^ تاد Âس وثالثون سنة 
 يبحث و�ّلل بموت بوo، شقيق الرئيس كيندي. أخ§_ بين
كنا عM ا�اتف U ١١ مارس ٢٠٠٣ أنه يمتلك مئات الوثائق 
 Z كيندي لكن oحان حاول قتل بوÆ حانÆ التي ُتثبت أن
س Æحان Æحان U جسد  تدخل رصاصة واحدة من مسًدَ
بوo كيندي. أخ§_ السيد َ�اك أن بوo كيندي ُقتِل من قبل 
حرسه اخلاص الواقفني وراء السيد كيندي، وقال إنه يستطيع 

إثبات ذلك.
لوس  �طة  من  إثنني  بأن  أيضا  َ�اك  السيد  كشف 
صورة   ٢٤١٠ أحرقا  الzطة  قسم  من  وبأوامر  أنجلوس 
بدء  قبل  املستشفيات  أحد  ºرقة   U االغتيال  بعملية  متعّلقة 
أنجلس  لوس  �طة  دّمــرت  املحاكمة،  وبعد  املحاكمة. 
فندق   U املؤن  حجرة   U األبواب  وهياكل  السقف  ألواح 
أن  ستثبت  كانت  وا�ياكل  ــواح  األل هذه  «أمباسادور». 
 U تكن موجودة Z حانÆ حانÆ الرصاصات التي أطلقها

جسد بوo كيندي.

 Mع حتتوي  اسطوانة  َ�اك  السيد  سجل  سنوات  منذ 
أيضا  كان  كيندي.   oبو مقتل  حول  التفاصيل  من  العديد 
الثانية:  «البندقية  بعنوان  وثائقي  فيلم  إنتاج   U منخرطا 
«اجلولدن  جلائزة  َح  ُرشِّ وقد  حّقا؟»،  كيندي   oبو قتل  من 
حول  كتابا  له  صديق  صحفي  مع  أيضا  كتب  وقد  جلوب». 
«اغتيال  الكتاب  وعنوان  قريبًا،   zسُين هذه  االغتيال  عملية 
 Mع للحصول  الثا_».  اإل�اء  كيندي:  فرانسيس  روبرت 
أخ§_  ا�امش.١٠٥  هذا  راجع  والكتاب  الوثائقي  الفيلم 
الشهود  بمئات  ºشّوان  والكتاب  الفيلم  أن  َ�اك  السيد 

واحلقائق.
الراحلة  وزوجتي  قابلني  و١٩٧٠،   ١٩٦٩ عامي  بني 
العشاء   Mع كيندي  مقّر  من  الرجال  من  ¼موعة  سوزي 
أن  هدفهم  كان  كاليفورنيا   U نيوهول  (مدينة)   U مطعم   U
حول  املعلومات  هذه  تفضح  ترو�ية  بحملة  معهم  ألتحق 
أرفض  لكي  سوزي  عّ�  أّحلت  كيندي.   oبو اغتيال  عملية 
لكي  هو  اآلن  املعلومات  �ذه  كشفي  سبب  إنَّ  طلبهم. 
بالذكر  اجلديرة  األحداث  ومئات  املعلومات  هذه  أن  ُأريكم 
U األخبار قد أخفتها وسائل اإلعالم. Z أكن قبال ملّ هكذا 
أترأس  أن  مني  طلبوا  أّ�م  الرغم   Mع الديمقراطي  باحلزب 
أنا فقط أتابع السياسة من بعيد لكي أعلم  انتخابية �م.  µلة 
كم نحن قريبني حسب الكلمة املقدسة من األزمنة األخ\ة. 
إن كنت  املسيح  يسوع  لربنا و�لصنا  أكون خادما صاحلا  لن 
غ\ قادر أن أعلمكم كم نحن قريبون من ¼يء ربنا و�لصنا 
للتوبة  إليه  يأ~  من  لكل  واملخّلص  اخلالق  املسيح،  يسوع 
واخلالص.١٠٦ أردت أيضا أن ُأريكم كيف أن وسائل اإلعالم 
بأكاذيبها   Zالعا تغُمر  أن  تستطيع  وكيف  أمورا  عنكم  ُ°في 

واألمور التي ترّوج �ا.
هل بالفعل تّم تدم\ املركز الفيدرا� U مدينة أوكالهوما  
ومركز التجارة العاملي U مدينة نيويورك من دون توّرط كب\ 
من  مئات  ال!١٠٧  هو  اجلواب  حكومتنا؟   U املسؤولني  من 
فقط  يكونوا   Z حكوميني  عمالء  إن  يقولون  العيان  شهود 
يقول  املبا_.  هذه   U قنابل  عدة  أيضا  وضعوا   إن متورطني 
املبنى  يسقط  أن  املستحيل  من  إنه  العيان  الشهود  هؤالء 
 U مدينة أوكالهوما  وُبرجي مركز التجارة العاملي U الفيدرا�
نيويورك لو Z تكن هناك قنابل عدة أخرى داخل هذه  مدينة 
أن  الفيدرالية  حكومتنا   sإ املتسللون  يريد  ملاذا  لكن  املبا_. 
يدّمروا املبنى الفيدرا� U مدينة أوكالهوما؟ ُأخ§ت أن كث\ا 
من شهود العيان قّدموا تقارير لشبكة احلرية لألخبار ولنzة 
االستثر االس³اتيجية بأّنه يوجد وثائق Æّية متعّلقة بقضيتّي 
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منطقة  في  للنفوس  الرابحة  أالمو  الراعي  كتب  يوّزع  ر  ت.  األخ 
لوس أجنلوس.

ومتح\ا  الشارع   U نازال  كنت  يوم  أتى  أن   sإ احلال  هذا 
أجتنب  كيف  رب،  «يا  قائال،  فصليت  الكنائس  هذه  بكّل 
فجأة  كث\ا).  وأصوم  الصالة  هذه  أص�  (كنت  اخلداع؟» 
ومكتوب  األرض   Mع ملقاة  كتاباتك  من  قطعة  وجدت 
عليها بأحرف كب\ة: «كيف تتجنب اخلداع». نعم، 
اهللا  أعلن  أن  بعد  أتفاجأ   Z لكني  بالفعل،  معجزة  هذه 
يصنع  إله  وأنه   oأ هو  اهللا  أن  علمت  عجيبة.  بقوة   � نفسه 

أبنائه. املعجزات ويستجيب صلوات 
خدمتك  من  جزءا  أصبحت  لقد  طو_،  الراعي  أXا 
كتاباتك  اجتهاد كل  بكل  تقريبا ودرست  منذ ست سنوات 
كيف  الكاسيت.   Mع املسجلة  الرسائل  آلالف  واستمعت 
يمكنني أن أشكرك عM كّل هذا؟ لقد أعطيتني بيتا وكل ما 
أحتاجه U هذه احلياة. لقد أح½ت عائلتي وكل ما أملكه 
من اجلانب اآلخر من الواليات املتحدة. لقد دفعت تكاليف 

عملية والدة ابني، والذي دعوته بر_ بعد أن صليت إs اهللا 
غ\   اس قديس،  لشخص  ممسوحا   اس يعطيني  أن  وسألته 

الكنيسة. مستخدم بني أوالد 
 ١٥٠٫٠٠٠ الـ  أو  دوالر   ١٠٠٫٠٠٠ الـ  سيدي، 
السابق   Mعم  Ê عليها  أحصل  أن  يمكن  كان  التي  دوالر 
الرب  من  عليه  حصلت  ما  كل  تفي  أن  تكفي  لن  عام  كل 
كانيون  مدينة   U هنا  واألخوات  األخوة  كان  خدمتك.   U
 � كاملة  مسيحية  وقدوة  صادقني  كاليفورنيا   U كان³ى 
ومن  سيدي  يا  أجلك  من  هللا  بالشكر  ممتأل  قلبي  ولعائلتي. 

أجل أخو~ وأخوا~ U املسيح.
 sإ أرسلتها  التي  الرائعة  امليالد  عيد  هدايا   Mع شكرا 
العمر  من  البالغة  أفيفا  وجه  رأيت  لو  أمتنى  كنت  أوالدي. 
كان  الذي  بار_  أما  ا�دايا.  تفتح  كانت   بين ونصف  سنة 
عمره ثالثة أشهر وال يرى جّيدا بعد، ابتسم ابتسامة عريضة 

عندما وضعت أمامه الدمية التى ارسلتها له.
عرفته  شخص  اى  من  أكثر  بى  اهتمك  اظهرت  لقد 
لك  أرّد  أن  أقدر  أن  اهللا   sإ أص�  أنا  حقيقي.  أمر  وهذا 
القدس  وبالروح  املسيح   U اهللا  ليت  يا  أعطيتني.  مما  القليل 

يشكرك من خال� بطريقة ما باسم يسوع القدوس!
أخوك U املسيح،

ت. ر.                              مدينة كانيون كان³ى، كاليفورنيا

نيويورك
وقالت،  الكنيسة  �اتف  ر  إ.  اسمها  امرأة  اتصلت 
قالت  أحدهم».  أخ§  أن  وعّ�  للتّو،  حيا~  تغّ\ت  «لقد 
أبدا  تقرأها   Zو نيويورك   U مرات  عدة  كتاباتك  رأت  إ�ا 
املاضية،  الليلة   U ت. لكنبالكل أ�ا ºشّوة  اعتقدت  أل�ا 
قالت إن أخاها أح½ إs البيت نzة وكانت الرسالة بعنوان 
«الÔء احلقيقي، الصفقة احلقيقية». قالت إ�ا أخذت النzة 
حتّرر_».  اهللا  بقّوة  شعرت  «لقد  قالت،  فتحّررت.  وقرأ¤ا 
 Z اخلالص منذ سنوات عديدة لكنها Mقالت إ�ا حصلت ع
تكن تعرف ماذا ينبغي أن تفعل بعد اخلالص، أو كيف تفعل 
ألمتلك  بجهد  أعمل  «أنا  قالت،   .Zالعا هذا   U للرب  شيئا 
ألمور  قو~  كل  أستهلك  أ_  للتّو  واكتشفت  أرضية  أمورا 
ليست حقيقية وال تعني شيئا». كانت متحمسة جدا وسعيدة 
وظلت تقول، «لقد حتّررت، وسأساعد U دعم هذه اخلدمة 

أل�ا اخلدمة الوحيدة التي أرتني الطريق وحّررتني».
ورجتنا  نراسلهم،  من  قائمة   Mع نضعها  أن  طلبت 
نصدر  مّرة  كل   U نzاتنا  من  نسخ  Âس  إليها  نرسل  أن 
أيضا  املعرفة. طلبت  إs هذه  بحاجة  واحدة ألن أصدقاءها 

مطبوعات متنّوعة من التى كان قد كتبتها الراعى أالمو سابقا 
ونسخة من كتاب «املسّيا».

ج. ك.

عزيزي الراعي طو_ أالمو،
من  الرغم   Mع هذه  الشكر  رسالة  أكتب  أن  أردت 
أن  أبدا  تقدر  لن  البzية  لغتي  أو  هذه   ~كل أن  واثق  أ_ 
تعّ§ عن االمتنان الذي أكّنه لك. كيف يمكنني أن أشكرك 
من  منك  تفيض  التي  الرائعة  اهللا  �افة  اهللا،  �افة   Mع كفاية 
تبقيني  اإل�ية  حكمتك  وتوجيهاتك؟  تعاليمك  كل  خالل 

متواضعا أمام اهللا.
الكنائس  أنواع  كل  زرت  خدمتك  أحُ½  أن  قبل 
كث\ين  «رعاة»  من  أكثر  الرب  عن  أعرف  أ_  واكتشفت 
عندما  لكن  املسيح.   U جديدة  والدة  مولودا  كنت  أنى  مع 
وأقوى  أسمى  دعوة  متتلك  أنك  تيّقنت  كتاباتك،  قرأت 
لست  أنني  علمت  حني  وارحتت  جدا  وفرحت  مني، 

الشخص الوحيد الذي حصل عM اخلالص.
 بين ُكتبت  (وكلها  لك  مقاالت  أربع  درست  أن  بعد 
كنت أنت U السجن با¤امات باطلة) تكلم اهللا إs روحي. 
قال �، «كونوا ملتصقني باخل\» (رومية ١٢: ٩). بعد ذلك 

اتصلُت بك عM الرقم املوجود U �اية املقال.
ما  كل  كان  وفريد.  قوي  Nء  حصل  اتصلت،  عندما 
كتاباتك  مع  متوافقا  اتصا�   Mع أجاب  الذي  الرجل  قال 
ذلك  بعد  املقدس).  الكتاب  مع  متوافقة  أيضا  هي  (التي 
طلب مني أن أتكلم مع أخ U مدينة نيويورك، و ما قال هذا 
اتصا�  أجاب  الذي  الشخص  مع  متوافقا  كان  أيضا  األخ 
املقدسة.  اهللا  كلمة  مع  املتوافقة  كتاباتك  مع  متوافقا  وكان 
هناك،  الناس  مع  تتكلم  عندما  األخرى  الكنائس  أما 
 Mع بقيت  تشويش.  هناك  وكان  �تلفة  عقائد  لدXم  كانت 

كاليفورنيا

العميق  شكرها  عن  تعّ§  نيويورك  من  امرأة  اّتصلت 
لنzة أخبارنا باللغة الصينية ولكتاب «املسّيا» الذى حصلت 
عليه باللغة الصينية. لقد وجدت قطعة من النzة U الشارع 
مكتوب فيها رقم هاتف كنيستنا وعنواننا. قالت إ�ا بحثت 
عن قطع النzة األخرى U سّلة املهمالت. قالت إنه ال يوجد 
كلت تصف �ا كيف شعرت من الداخل وكم تعني �ا هذه 
 ،Î\نيوج  U كنيستنا  خدمة   sإ تأ~  أن  تريد  املطبوعات. 
وهي حقا ترغب U احلصول عM كث\ من املطبوعات باللغة 
الصينية لتعطيها للصينيني U املنطقة الصينية U نيويورك حيث 
 عاشت ملدة أربعني سنة. هي تعرف الكث\ من الناس هناك ك

تقول، وكلهم بحاجة إs هذه املطبوعات.
تطلب هذه السيدة كتابا مقّدسا باللغة الصينية ونzات 

أخرى.
املجد للرب،

ج. د.

عزيزي األخ أالمو و�كاؤه U اخلدمة،
كتاب  نسخ  أجل  من  وتكرارا  مرارا  جزيال  شكرا 
«املسّيا» التي أرسلتموها �. أردت أن أقدم هذه الشهادة منذ 
ف³ة بعيدة لك ولzكائك U اخلدمة. منذ أن استلمت كتب 
 U أوال  .Zالعا الناس حول  الكث\ين من  اهللا  بارك  «املسّيا»، 
صورة  اجلميع  عند  أصبح  حيث  فيها،  أح½  التي  الكنيسة 
البعض  عند  أصبح  باحلق.  املسيح  يسوع  هو  من  عن  أفضل 
 U أفضل  بطريقة  املسيح  يسوع  يعرفوا  أن  أك§  شوقا  منهم 
يسوع  إعالن  ®ت§وا  وأن  اليومية،  حيا¤م   U معه  سلوكهم 
عن نفسه لعائال¤م وأصدقائهم. لقد أتى كث\ من املرسلني 
وقّدموا تقارير عن ما يفعله اهللا U حقل اإلرساليات وكيف 
 Mلص النفوس ويصنع املعجزات. لقد فرحنا و¼دنا اهللا ع®
بعض  املرسالت  إحدى  أخَذت  لقد  أعل.  من  ينجزونه  ما 
الرب.  هو  من  عن  خال�ا  من  تعّلم  لكي  معها  الكتيبات 
أن   عظي تقريرا  وقّدمت  أفريقيا  من  قليلة  أيام  منذ  عادت 
 U كتاب «املسيا» أنتجت حصادا كب\ا U تعاليم الراعي أالمو
 Mخالص األرواح وشفاء العديد من األمراض. املجد هللا ع
الكث\ة.  «املسيا»  كتب  أجل  من  شكرا  اجلميل.  التقرير  هذا 
اُملحّبة.  الكتاب ووجدته غنيا بكلمة اهللا  أنا شخصيا درست 
ربنا  �د  املسيا  عن  الكتاب  هذا  يقرأ  Xودي  كل  أن  صال~ 

يسوع املسيح كمخّلص شخÕ حلياته.
شكرا،

املبz م. ه.                                    مدينة باناروما، كاليفورنيا
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الهند

املسيح،  U الراعي عزيزي 
إرسال   U Åفته  الذي  الوقت  كث\ا  نقّدر  سيدي، 
خريج  انا  سيدي،  «املسّيا».  كتاب  مع  عديدة  نzات 
العاملية»  «الرسالة  نzتك  أترجم  أن  وأستطيع  جامعى 
ألشارك  أوزعها  وأن  التالوغو)  (لغة  األم  لغتنا   sإ
بحاجة  أشخاص  مع  القّيمة  مطبوعاتك  من  اهللا  بكلمة 
كب\  بوضوح  الكلمة   Äّيف قط  أحدا  أَر   Z اخلالص.   sإ
تفعل   ك مفهومة  بطريقة  اهللا  يريده  الذي  املعنى  معطيا 
 sإ الروحية  حياتنا  برفع  نzتك  ساعدت  لقد  أنت. 
قرأت  لقد  باهللا.  املتعّلقة  األمور  فهم  من  جديد  مستوى 
من  اهللا  بكلمة  وشاركت  عديدة  مــرات  األخ ك. س.مطبوعاتك 

أندهارا برادش

اليابسة» حيث قد قرأ¤ا  أنا متأّثر برسالة «العظام  خال�ا. 
املزيد من مطبوعاتك،   Mأن أحصل ع أود  مّرات عديدة. 
معي  القدير.  للرب  عظيمة  �لِّصة  معرفة  تعطيني  فهي 
املناطق   sإ باستمرار  يذهبون  (شباب)  أشخاص  ثنية 

السيدة ن. ف. توّزع مطبوعات الراعي أالمو − فاداپالي، الهند.

الراعي ن. ت. يوّزع مطبوعات الراعي أالمو القوية − فاداپالي، الهند.

بكلمة اهللا من خالل  السكنية ويشاركون 
مطبوعاتك.

بغنى، ويباركك  معك  اهللا  ليكن 
املسيح،  U معك،  صلواتنا 

ك. س.                 أندهارا برادش، ا�ند

كارلتون  مدينة  من  س.د  اسمها  ــرأة  ام اّتصلت 
تعّطلت  سّيار¤ا  إن  وقالت  الكنيسة  �اتف  تكساس   Ê
من  بعضا  وجدت  يقطرها  بمن  تأ~  لكي  ذهبت  وعندما 
كانت  السيارة.  زجاج   Mع موضوعة  أالمو  الراعي  نzات 
عادة ترمي مثل هذه النzات، لكنها أخذ¤ا وقرأ¤ا. قالت 
إن كث\ين من الرعاة يكتبون كتبا عديدة لكنها ال تشعر أ�ا 
موحاة من اهللا كالكتاب املقدس. لكن ما قرأته كان كالكتاب 
اإللك³ونية  صفحتنا   sإ ذهبت  جدا.  حقيقيا  كان  املقدس، 
وسحبت منها عz نzات وقرأ¤ا كلها خالل عطلة �اية 
استوعبتها.  بل  فحسب،  تقرأها   Z إ�ا  وقالت  األسبوع، 
يبدو  أر�،  شخص  كأي  يبدو  ال  أالمو  الراعي  إن  قالت 
كأنه رسول، كأن عنده اتصال مبا� مع الرب ليكتب هذه 

النzات الشبيهة باإلنجيل.
سنوات  عدة  منذ  اخلالص   Mع حصلت  إ�ا  قالت 
إن  قالت  مسيحية.  تكون  لكي  تعّلمته  ما  كل  تفعل  وكانت 
بعض اخلدام قالوا �ا إن اهللا كالغسالة، ففي كل مّرة تّتسخني 
نظيفة.  و�علك  سَيْغٍسلك  وهو  الرب   sإ اذهبي  بخطاياك 
كتاباتك  قرأت  عندما  احلّق   Mع انفتحتا  عينيها  إن  قالت 
التي تتكّلم فيها عن وجود خّط رفيع بني اخلالص واخلطية. 
عندما حتصل عM اخلالص ثم °طئ مرة أخرى فانك تع§ 

ثم  اخلّط  هذا  تعدى   Ê تستمّر  أن  يمكنك  فال  اخلّط،  هذا 
لقد  اآلن.  تغّ\ت  حيا¤ا  إن  قالت  الغفران.   sا العودة 
انفصلت عن صديقها و°ّلت عن النميمة والكذب وستبدأ 
بدفع عشورها. لقد وضعت جانبا كل طرقها اخلاصة وهي 

اآلن °دم الرب بكل ما متلك.
 zقالت إن ابنها (ر.سى) الذي يبلغ من العمر تسعة ع
عاما كان يتعاطى املخدرات U املا� لدرجة أن املخدرات 
الشياطني.  أصوات  بسعه  يتعّذب  اآلن  وهو  عقله  خّربت 
 Z الساكنني فيه الشياطني  التائب لكن  إنه صMّ صالة  قالت 
يسمحوا له بأن �صل عM اخلالص. قالت إ�ا تعلم جّيدا 

إنه غ\ ُ�لَّص.
�صل  لكي  الكنيسة  خدمات   sإ بابنها  تأ~  أن  تريد 
أعرف  فقط  «لو  قالت،  عليه.  ُيصلوا  ولكي  اخلالص   Mع
أين الراعي أالمو موجود لكي ُأح½ ابني إليه، أل_ أعلم 
أنه لو وضع يديه عليه وصM من أجله فسُيشفى». قالت إ�ا 
ستصوم من أجل ابنها وأ�ا ستتصل �اتف الكنيسة كل يوم 
من  تبكي  إ�ا  قالت  والصالة.  التشجيع   Mع حتصل  لكي 
أجل ابنها. قالت للرب، «إن عرفُت أن ابني سيهلك فكيف 
سيكون قلبى ُمشبع؟» قالت إ�ا ستطلب من ابنها أن يّتصل 
نzة   ٥٠  sإ  ٢٥ من  �ا  ُنرسل  أن  طلبت  الكنيسة.  �اتف 
لكي توّزعها. هي مستشارة U إحدى املدارس وهي تطلب 

الفلبني
عزيزي الراعي طو_،

جيدة  بصحة  تكون  أن  أص�  الغا�!  يسوع  باسم  حتية 
سلسلة   Mع حصلت  لقد  هذه.  رسالتي  تصلك  عندما  الرب   Ê
 zنية عالتعليم عن الصالة املكونة من اثنني وثالثني جزء U ث
مع  اهللا،  بمعونة  شاركتها،  وقد  عليها.  أشكرك  مسجال.  �يطا 
¼موعة من األخوة املتشفعني U مدينتنا. نص� مقتدين بالصالة 
املذكورة U األ�طة. حصلنا عM استجابات للصالة ونتج عنها 
وحدة الكنائس املسيحية U مدينتنا، وقد اع³فت رئيس الدولة، 

السيدة غلوريا أرويو، �ذه احلياة اجلديدة U املسيح.

إحدى  تكساس  هيوستن،  من  النساء  إحدى  وجدت 
الرغم   Mع إ�ا  وقالت  الكنيسة  �اتف  واّتصلت  نzاتك 
تسمع   Z فإ�ا  اهللا،  لكلمة  ودراستها  للرب  معرفتها  من 
 ك القلب  من  جدا  والقريبة  اُملطلقة،  ال©احة  �ذه  الكلمة 
الكتاب  بعد  قرأته  تعليم  أعظم  هذا  إن  قالت  تعّلمها.  أنت 
املقدس. قالت إ�ا تعرف أن اهللا U داخلك بسبب الكلت 
اخلارجة منك. قالت إ�ا تعّزت كث\ا بكتاباتك، وسألت إن 
وأجبتها  نzاتك،  بتوزيع  اخلدمة  مساعدة  باستطاعتها  كان 
بأ�ا تستطيع أن تفعل ذلك طبعا. سأَلت إن كان باستطاعتها 
بأ�ا ستحصل  احلصول عM ١٠٠ نzة عM األقل وأجبتها 
الراعي  ُتعلم  أن  فعليها  احتاجت ألكثر من ذلك  عليها ولو 
أالمو وسنرسل �ا عM قدر ما حتتاج. قالت إ�ا سعيدة جدا 
شكرا  لك  نقول  أن  وطلبت  منطقتها،   U النzات  بتوزيع 

جزيال وأن يباركك اهللا القدير بوفرة.
ج. د.

مساعدتك وصلواتك.
املجد للرب،

ج. ك.

والعzين  الرابع  بعيدها  رب»  هو  «يسوع  �اعة  احتفلت 
الضيوف.  كأحد  الدولة،  رئيس  أرويو،  غلوريا  السيدة  بحضور 
بدأ بعض قادة بالدنا يؤمنون بالرب يسوع املسيح. لقد وصلتني 
إ_  لك  أقول  أن  حزين  لكني   ،� أرسلتها  التي  نzاتك  أيضا 
ال  أ_  ع�  شاهد  اهللا  ألن  Æيعا  رسالتك   Mع أرد  أن  أستطع   Z
اهللا  أشكر  لكني  ال§يدي،  الطابع  ثمن  ألدفع   Uالكا املال  أملك 
أنه أعطا_ الفرصة اآلن ألرسل لك هذه الرسالة. لقد وزعنا كل 
املطبوعات تقريبا. إ�ا تساعدنا كث\ا وهي ممسوحة من اهللا. لقد 
انتعش بعض من أخذ هذه املطبوعات روحيا. لقد خلَّصت أيضا 
املحلية وشاركت  لغتنا   sاتك وتر�تها إzالرسائل من ن بعض 

�ا أيضا U خدمتي اإلذاعية.
ليباركك اهللا بغنى!

U املسيح،
ر. إ.                                                              سامار الzقية، الفلبني

الراعي طو_، عزيزي 
بين تقرأ رسالتي. هذه  اليوم  ليبارك الرب الصالح �ارك 
أشعر  لكني  الراعي،  أXا  إليك  أكتب  التي   sاألو املرة  هي 
البسيطة.  اخلطوة  هذه   U القدس  الروح  من  قوية  بمعونة 
 U فكرت (مكتبة مسيحية U) مرة رأيت نzتك ألول  عندما 

من بعد هذا احلديث على التلفون حصل ابنها على اخلالص 
بطريقة مجيدة وهو األن جزء من الكنيسة.

تكساس
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إفريقيا
عزيزي الراعي،

اهللا،  بنعمة  الرسالة،  هذه  لكتابة  يدفعني  الذي  السبب 
أنا  حيا~.  اهللا  فغّ\  قرأ¤ا  التي  نzاتك  إحدى  معي  أن  هو 
أيضا  قبلت   ك يسوع،  املسيح   U جديدة  حياة  اآلن  أعيش 
الرب يسوع كمخلÕ الشخÕ من خالل قراء~ نzتك. 
النzة هو صديق �. أصبح عندي  أعطا_  الذي  الشخص 
 zوين باإلنجيل   zّيب هللا،  رجل  مثلك،  أصبح  أن  حتدي 
عبودية  حتت  الساكنني  اآلخرين  للناس  السارة  األخبار 
اخلطية. يستطيعون بمساعدتك أن يروا نور اإلنجيل. بعد أن 

عزيزي الراعي طو_ أالمو،
هذه   � أرسلت  ألنك  كث\ا  أشكرك  أن  أود  أوال، 
ونسختان  املقدس»،  الكتاب  نبّوات  حسب  «املسيا  املواد، 
االنجليزية  جايمس  كينج  تر�ة  املقدس  الكتاب  من 
لقد  العاملية».  «الرسالة  نzتك  من  متنوعة  و¼موعة 
فرحت جدا عندما استلمت هذه املواد. أXا الراعي أالمو، 
 � ترسل  أن  أرجو  فة.  ومثقِّ ومث\ة  جدا  ملهمة  املواد  هذه 
 ١٠ أوزعها،  لكي  العاملية»  «الرسالة  نzة  من  املزيد  أيضا 
 Mع لتوزيعها  مقدسا  كتابا  و٥٠  «املسيا»،  كتاب  من  كتب 
الئحة   Mع تضعني  أن  أرجو  مقدسا.  كتابا  عنده  ليس  من 

الشهرية. إليهم مطبوعاتك  ترسل  الذين 
لقد  املسيحية.  أالمو  بخدمة  رأيي  أعطي  أن  أيضا  أوّد 
وقرأت  اهللا،  كلمة  يعظون  الوعاظ  من  العديد  سمعت 
التي  والكتّيبات  واملجالت  املسيحية  الكتب  من  الكث\ 
هناك  أن  رأيت  لكني  اهللا،  لكلمة  كث\ون  خدام  كتبها 
التي كتبتها والتي  بينهم وبني وعظك واملواد  اختالفا كب\ا 
من  مقتنع  أنا  السبب،  �ذا  أالمو.  الراعي  أXا   � أرسلتها 
هذا   U أقامك  وقد  هللا  ونبي  رسول  أنك  شّك  أدنى  دون 
ذلك،  تدعي  ال  أنك  الرغم   Mع واملعوج  امللتوي  اجليل 
كالرسل  لست  هللا.  ونبي  حقا  رسول  أنك  أؤمن  لكني 
األيام،  هذه   U بÄعة  ينتzون  الذين  الكذبة  واألنبياء 
يعظون.   ك يسلكون  ال  القدس،  الروح  ثمر  بدون  وّعاظ 
أنت هو «رجل اهللا»، أنت رجل ®اف اهللا، رجل ال يرجع 
قادة   sإ بحاجة  الكلمة  تعظ.   ك تسلك  أنت  كلمته.  عن 

حياتك  و�مي  اهللا  سيباركك  الراعي.  أXا  مثلك  ووعاظ 
إs أن ُيعَلن كل احلق.

اهللا  مع  التقيت  أنك  متأكد  أنا  أالمو،  الراعي  أXا 
اجتعية  برسائل   zتب ال  أنك  عجب  ال  املكتب.  ذلك   U
مساومة. أنت تدعو األشياء بأسئها. أنت رجل ال يسعى 
ل³فع  تسعى  لكنك  الشهرة،  وراء  وال  العاملي  الغنى  وراء 
يا  وقناعا~  مشاعري  إن  جدا.  عاليا  املسيح  يسوع  اسم 
مكانا  تعطى  املسيحية  أالمو  كنيسة  دامت  ما  أنه  اهللا،  رجل 
لالقامة للذين يريدون أن ®دموا اهللا باخالص بكل قلو�م 
وأرواحهم وعقو�م وقّو¤م، فأنا مستعد أن أخدم اهللا بكل 
وعندي  متزّوج  عاما،  وثالثون  ستة  عمري  أنا  عندي.  ما 
أربعة أوالد، وأنا خادم مرسوم لكلمة اهللا ومدعو للخدمة 
 U الرسولية. أمتنى لو تكون � أبا روحيا ومرشدا. أنا حاليا
اخلدمة لكني غ\ قادر أن أخدم بكفاءة. أحد املشاكل هو أن 
اقتصاد بلدنا ضعيف جدا. U الواقع، ُيعت§ وطني، زامبيا، 
قادتنا  أن  املشكلة هو  اجلنوبية.  املنطقة   U البلدان أفقر  ثا_ 
الراعي أالمو،  السبب أطلب منك أXا  ال ®افون اهللا، �ذا 
طريقة،  بأي  خدمتي  وتساعد  تساعد_  أن  قادرا  كنت  إن 
انتعاش   U ساعد_  اهللا.  روح  يقودك   ك ت³ّدد  أال  فأرجو 
القيادة والتدريب وأي مساعدة أخرى تراها مناسبة. أمتنى 
أيضا أن تدّربني أنت شخصيا أXا الراعي أالمو. ليباركك 
اهللا وأنا أص� من أجلك ومن أجل خدمتك. صلِّ من أج� 

أيضا. مشتاق أن أسمع منك قريبا.

زامبيا

ُيْكَرز بكلمة اهللا،  أن  قلبي  انتهيت من قراءة نzتك اشتهى 
فأنا  خطاياهم،   U وهم  يموتون  اخلطاة  كان  ان  ألن  وذلك 
 Mالنار األبدية. إذا، إن كنت قادرا ع U متأّكد أّ�م سيكونون
ذلك فساعد_ كي أساعد اآلخرين لكي أكرز �م باإلنجيل. 
أ�ي رسالتي هنا. ليباركك اهللا القدير ويعطيك حياة طويلة 

لكي تعظ.
U املسيح،

د. ب.                                                                    أشاين، غانا 

نايجيريا
عزيزي الراعي أالمو،

 Õالشخ الرب واملخلص  اسم   U حتية مسيحية لك
يسوع املسيح.

ونzة  «امللح»  بعنوان  التى  نبذتك  طالعت  لقد 
«الرسالة العاملية» عندما كنت حا¿ا U ِقّمة للصالة ملدة 
ثالثة أيام. U اليوم الثالث من القمة، أعطتني أخت مباركة 
مطبوعاتك. بصدق، أنا مندهش من اإلعالنات الواضحة 
للحقائق اإل�ية املوجودة U مطبوعاتك. �ب أن أع³ف 
كتلك  وعميق  سهل  بفهم  إعالنات   Mع أحصل   Z أ_ 
التى حصلت عليها عند قراء~ �ذه املواد. أنا سعيد أل_ 
القدوس ليست فقط للذين  اكتشفت أن مسحة روح اهللا 
عM املن§، لكن أيضا للذين عM املقاعد. شكرا إلرشاداتك 
وتوجيهاتك احلّقة. شكرا ألنك وجهتني إs الرب يسوع 

الذي سُيبقيني عM الطريق املستقيم والضّيق.
واإلعالن  املعصومة  اهللا  لكلمة  اجلديد  فهمي  بسبب 
لنzتني  قراء~  نتيجة  اآلن  عندي  أصبح  الذى  اإللهى 
أريد  إ_  لك  أقول  لكي  أكتب  أنا  هذا  كل  بسبب  فقط، 
بشكل  خدمتك   sوإ هللا  كرجل  إليك  منتسبا  أكون  أن 
يسوع  الرب  �ا  يعمل  التى  بالطريقة  أشيد  ولكي  عام، 
 .Zالعا حول  النفوس  من  ملليارات  ليصل  خاللك  من 
وعM هذا األساس أكتب ألطلب أن ترسل � بعض هذه 
املواد لكي أقّوي طبيعة اهللا U حيا~ كفرد، ولكي أوزعها، 
وهكذا أكون موزعا ملطبوعات أالمو. بسبب هذا التحدي 
اجلديد، سأكون قادرا أن أصل إs النفوس الواقعة U فخ 
من  هللا!  املجد   − أتى  قد  اخلالص  وقت  ألن  الشيطان 
الئحة   Mع تبقيني  أن  أطلب  ذكر¤ا  التي  األسباب  أجل 
مطبوعاتك  خالل  من  ألنه  تراسلهم  الذين  األشخاص 

سأكون قادرا أن أعّرف الكث\ين عن خدمتك.
أشكرك جدا وأرجو أن تبقى مباركا U الرب.

صديقك.
ج. ت.                                                    ماكوردى، نيج\يا 

املخلص U جند اهللا،
الراعي ج. ك.                                               كيتوي، زامبيا

أالمو  كلمة  (ألن  الفليبينية!»،  باللغة  نzة  «وأخ\ا،   ،Èنف
هذا  كان  ولدهشتي  الفليبينية.  اللغة   U تعلم»  «أنت  تعني 
بالباص.  البيت   sإ ذاهبا  كنت   بين النzة  قرأت  اسمك!). 
احدى   Ê املنشورة  اإليــن»  عدم  «خطية  لرسالة  بالنسبة 
ومن  وتعاليمك.  املستقيمة  برسالتك  مندهش  أنا  نzاتك، 
عندما  حتى  كث\ة  مرات  قراء¤ا  أعيد  بدأت  أشعر،  أن  دون 
املقدس   oكتا  U ــرأت  وق كتب  لقد  البيت.   sإ وصلت 
كانت  املوضوع.  عن  أعطيتها  التي  واآليات  اإلصحاحات 
انتهت  تشتعل وبدأت روحي ت©خ، «وأخ\ا  كنار U داخ� 
االنتباه  وانتهى  كامال  ُيصبح  أن  يمكن  أحد  ال  أن  عقيدة 

ذلك  يتبعون  املسيحيني  بعض  ألن  حزين  أنا  الناس!»  لتعاليم 
كاملني  يكونوا  أن  قادرون  أ�م  يعرفون  ال  الفكر.  من  النوع 
لنصبح  القوة  أعطانا  املسيح  دم  ألن  القداسة  حياة  ويسلكون 
وجود  أسباب  أحد  (هذا  هللويا!  القدس،  بالروح  هكذا 

القدير). خدمة حصاد اهللا 
أؤسس  واآلن  تقريبا،  سنتني  منذ  اهللا  خلدمة  متفّرغ  أنا 
إحدى   U سابقا  راعيا  كنت  أشهر.  أربعة  عمرها  كنيسة 
ولكي  الرب،  من  بقناعة  تركتها  لكني  طائفية  الغ\  الكنائس 
ورّد  جوا�م  كان  أشخاص.  ثالثة  استzت  صادقا،  أكون 
القادة.  أتلمذ  فأنا  اآلن  أما  قناعتي.   � أكد  مما  واحد  فعلهم 

أنا بحاجة إs مساعدتك وصلواتك. أرجو أن تسمح بارسال 
تكون  لكي  منتظمة،  بصورة   s العاملية»  «الرسالة  نzتك 
من:  كل  من  نسخة  بإرسال  تباركني  أن  أرجو   ك  ،� مصدرا 
خدمتنا  الباردة».  القلوب  «إذابة  و  «املسيا»،  يابسة»،  «عظام 
طو_،  مثلك،  هللا  ورجاال  أناسا  نحتاج  طفال.  تلد  امرأة  تشبه 
هذا   U القدير»  اهللا  «حصاد  بـ  اخلاص  الروحي  املبدأ  �ملون 
أجل  من   دائ نص�  وأنا  زوجتى  األخ\ة.  األيام  من  املوسم 

خدمتك. أص� أن حتصد دائ Ê م\اثك. اهللا يباركك!
املسيح يسوع،  U

١. م.                                                     مدينة باسيج، الفليبني

غانا



١٠

واكو U تكساس ومينا U أركانساس �ّزنة U ذلك املبنى.١٠٨ 
أن  الواضح  من  فإنه  صحيحة،  املعلومات  هذه  كانت  إن 
املخّربون من الفاتيكان U حكومتنا Z يشاؤوا أن يبقى قصاصة 
برهان واحدة تدينهم، حتى لو تطّلب ذلك تفج\ ١٦٩ رجال 
عدة  من  معلومات  وصلتني  صغ\ة.  قطع   sإ وطفال  وامرأة 
املعلومات  هذه  أخ§وا  العيان  شهود  من  كث\ين  أن  مصادر 
ملكتب التحقيقات الفيدرا�. اع³ف هؤالء الشهود أن مكتب 
املعلومات  بتلك  Åّحوا  إن  سيقتلهم  الفيدرا�  التحقيق 
لغ\هم. اعتقد أولئك احلزانى الذين ُيرثى �م أ�م سيجدون 
َقتلوا زوجا¤م وأوالدهم ورجا�م،  الذين  عزاء وانتقاما من 
حني  واالحتقار  بالتعاسة  الضحايا  عائالت  شعرت  كم  لكن 
Xتّموا   Z �ربون  بالفعل  هم  حكومتهم  من  رجاال  أن  علموا 
كب\ًا  كان  بأم\كا. حزُ�م  بالقوانني وال  عائال¤م وال  بأفراد 
املدى  هذا   sإ ذهبوا  احلكومة  رجال  أن  أدركوا  عندما  للغاية 
ليخفوا جريمة ¼زرة واكو واألدلة الدامغة لتجارة املخدرات 
غ\ الzعية التي كان مسؤولون كبار من احلكومة منخرطني 

�ا U مينا، أركانساس.
كاثوليكي  وهو  منهم  واحدا  كلينتون  الرئيس  كان 
فيديو  �يَطي  تسجيل  تــّم  لقد  معمدا_.  أنــه  يّدعي 
لوالية   حاك كان  عندما  كلينتون  للرئيس  عرض  وØا 
بعض  ورواØا  الzيطني  هذين  سّجل  لقد  أركانساس. 
نيكولز  الري  منهم  أخّص  منه،  املقربني  حكومته  أعضاء 

أركانساس،   U املا�  التطوير  لسلطة  السابق  التسويق  مدير 
الشيوخ  ¼لس   U السابق  العضو  جونسون  جيم  والقا� 
العليا،  أركانساس  ºكمة   U سابق  وعضو  أركانساس   U
وبيل  كلينتون،  بيل  µلة  مقّر  أمن  رئيس  باركس  وج\ي 
دانكن  وبيل  األمريكي،  الكونجرس   U عضو  دانيناير 
وكيل خزانة مصلحة الدخل الوطني ومسؤول عن التحقيق 
أركانساس  والية  �طة   U ºقق  ولش  وراسل  مينا،   U
آخر  ºّقق  دالوتر  ودوك  مينا،   U التحقيق  عن  ومسؤول 
مدعي  نائب  بالك  وشارلز  أركانساس،  والية  �طة   U
براون  د.  ل.  و  باترسون  والري  بولك،  مقاطعة   U عام 
وكالØا من �طة والية أركنساس. للحصول عM األفالم 
راجع هذا ا�امش.١٠٩ تْذُكر هذه األفالم عدة أشياء منها أنه 
كان لكلينتون دور كب\ U ¤ريب كوكايني بقيمة مئة مليون 
ميليشيات   sإ مينا،  خارج  األسلحة  ونقل  بالشهر  دوالر 

نيكاراجوا. املعارضة حلكومة  الكون³ا 
U العاZ مليارات من البz املخدوعني وهم خطرون جدا 
ألن النظام الشيطا_ العاملي قد عّطل أدمغتهم. إن كنت عضوا 
U جسد املسيح، فبالتأكيد تعرف أن الطريقة الوحيدة لنتفّوق 
املسموح  من  ليس  وكلمته.١١٠  املسيح  خالل  من  هي  عليهم 
لنا أن نحار�م بطريقة جسدية.١١١ وحتى لو كان ذلك ممكنًا، 
 Mع املوجود  الشعر  عدد  من  أكثر  فهم  اجلدوى؟  تكون   ف
رؤوسنا. هناك طريقة واحدة ملحاربتهم وهي أن ندعو اهللا.١١٢ 
 zفيه كل الب اهللا أقوى وأقدر من أي Nء U هذا الكون ب
اهللا نصبح  لكن مع  أقلّية،  أننا  للبعض  يبدو  قد  عM األرض. 

بشكل واضح  لنا  ُيظِهر  اهللا  إن   ١١٣.Zالعا من كل سكان  أكثر 
بعظائم»  وُأخ§ك  فُأجيبك،  «ادُعني  يقول،  إذ  ُنحارب  كيف 

(إرميا ٣٣: ٣).

احلّل

 ،Zالعا املوجود U كل   zّال أن ترى حًال لكل  إن أردت 
ليشع  مفتوحة   Zالعا  U الناس  أعني  ترى  أن  شوقك  كان  إن 
بالكلمة �م،١١٤ وعليك   zُتب أن  نور اهللا U ظلمتهم، عليك 
الذين  أعدائنا.١١٥  من  لنا  ينتقم  أن  اهللا  من  وتطلب  تص�  أن 
سُيصبحون  لكنهم  أعدائنا  من  بعد   في يكونوا  لن  ®لصون 
أخوتنا وأخواتنا. إذا، لن©خ إs اهللا باسم يسوع وبدم يسوع 
العاZ. دعونا نص� لكي ®ُلص   U املوجود  zّال  Mليق� ع
كل األ�ار U العاZ، أو لينتقم اهللا منهم أل�م Z يتوبوا. نحن 
�ذا  يوم.  ذات  أ�ارا  كنا  اخلالص   Mع حصلنا  الذين  كلنا 
األ�ار  والنساء  الرجال  كل  نرَحم  أن  بحاجة  نحن  السبب 
اخلالص،  يقبلوا   Z إن  خالصهم.  ألجل  نص�  وأن   Zالعا  U
الشيطان  قيد  ُفّك  لقد  رؤوسهم.١١٦   Mع �را  اهللا  سيسكب 
وهو يسيطر عM ماليني من البz الراغبني.١١٧ العهد القديم 
واجلديد يوصياننا أن نص� من أجل أعدائنا من رجال ونساء 
لكي  صّلوا  املسيح.١١٨  يسوع  ربنا   Mع يتعّرفوا  لكي  أ�ار، 
أجلهم  من  نص�  الذين  األشخاص  رفض  إن  اهللا.  ®ّلصهم 
رؤوسهم»   Mع �را  «سيسكب  اهللا  إن  أكرر،  اهللا،  خالص 

ويق� عليهم.١١٩

مركز التجارة العاملي – ملاذا؟

ملاذا كان مسؤولون من احلكومة منخرطني U تدم\ مركز 
فرانسيسكو  سان  جريدة   U مقال  اقتبس  العاملي؟  التجارة 
 (١-٥ عمود   ٩ صفحة  أ،  قسم   ،٢٠٠٢ يونيو   ١١) إكزاِمنر 
رفع  الذي  املحامي  وهو  هيلتون١٢٠  ستان�  اسمه  ºام  عن 
دعوة قضائية بقيمة سبع مليارات دوالر أمريكي ضّد الرئيس 
القومي  األمن  ومستشارة  تشيني  ديك  الرئيس  ونائب  بوش 
كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير النقل 
نورمان ميناتا. يمّثل هذا املحامي عائالت أربع عzة ضحية. 
أنحاء  �يع  من  الدعوة  هذه   U منخرطون  هم  مّدع  أربعئة 
جونز»  «تقرير  بعنوان  أخرى  ومقابلة  املقال  هذا  يذكر  البلد. 
أن للرئيس بوش عالقة U املؤامرة التي نتجت عنها هجت 
١١٣ ال ٢٦: ٨، تث ٣٢: ٣٠، يش ٢٣: ١٠، ٢مل ٦: ٨-١٨، رو ٨: ٣١، ٣٧-٣٩ ١١٤ لو ٩: ٢، أع ١: 

٨، رو ١٠: ٨-٩، ١٤-١٥، ١كو ١: ١٧-١٨، ٢١، ٢٣-٢٥، ٢كو ٢: ١٤-١٧، ٢~ ٤: ٢، ~ ١: ٢-٣ 
١١٥ مز ٥٠: ١٥، ٥٤: ٧، ٥٩: ١-٢، ٨٦: ٧، ٩١: ١٥-١٦، ١٠٢: ٢، ١٣٨: ٧، ١٤٣: ٩-١٢، إش 

٥٨: ٩، ٦٥: ٢٤، إر ٣٣: ٣، فيلبي ٤: ٦ ١١٦ أم ٢٥: ٢١-٢٢، رو ١٢: ٢٠ ١١٧ رؤ ٢٠: ١-٣، ٧-٨، 
١٠، ١٢: ٣-٤، ٩-١٠، ١٢، يو ٨: ٤٤، ٢تس ٢: ٣-١٠، ٢كو ٤: ٤، ١١: ١٤-١٥، رؤ ١٣: ١-٨، 
١٦: ١٣-١٤ ١١٨ أم ٢٥: ٢١-٢٢، مت ٥: ٤٤-٤٨، لو ٦: ٢٧-٢٨، ٣٥ ١١٩ أم ٢٥: ٢١-٢٢، رو ١: 
٢١-٣٢، ١٢: ١٩-٢١، ٢~ ٣: ١-٧، رؤ اإلصحاحان ٢، ٣، ١١: ١٨ ١٢٠ ستان� هيلتون ºام مارس 
املحاماة ملدة ٢٣ عام وهو اآلن يدير مكتبا للمحاماة خاص به U سان فرانسيسكو. هو خريج كلية ديوك 
للقانون، وكان رفيقا بالدراسة للمّدعي املستقل كينيث ستار. عمل بني عامي ١٩٧٩ و١٩٨٠ كمساعد 
ومستشار قانونى U ¼لس الشيوخ لسناتور روبرت دول U واشنطن العاصمة. السيد هيلتون أيضا عضو 

Ê �عية ºامى والية كاليفورنيا منذ عام ١٩٧٥، ويرس املحاماة U سان فرانسيسكو. 

السلفادور عزيزي الراعي طو_ أالمو،
السلفادور  من  يسوع  املسيح   U وقلبّي  حار  سالم 
ألحدهم  السوي  أبونا  سمح  لقد  الوسطى.  أمريكا   U
لقد  «املسيا».  عنوانه  الذى  كتابك  بال§يد   � يرسل  أن 
أيضا  أنا  جدا.   قّي نصا  وأعت§ه  بالفعل  به  استمتعت 
أكتب الكث\ وأدقق باملحتوى. يا له من فرح عظيم أن أجد 
الرب.  وتبني ومتجد  تعّلم  إ�ا  بالقراءة!  مطبوعاتك جديرة 

الرائعة. اهللا وليستخدمك U هذه اخلدمة  ليباركك 
أتعّرف  لكي  الرب   sإ لف³ة  منذ  أص�  كنت  لقد 
تعجبني  خدمتك.  مثل  رائعة  خلدمة  وأنضم  مثلك  بشخص 
أن أعرض عليك  أود  اهللا.  إياه  أعطاك  ما  بمشاركة  فكرتك 
البالد  ما U هذه  بطريقة  متثي� خلدمتك  إمكانية   U تفّكر أن 

مطبوعاتك. ولتوزيع 
مسيحية،  إذاعات   Mع برا¼ك  أبث  أن  القدرة  عندي 
اهللا عالقات  أعطا_  فقد  فيديو،  لديك تسجيالت  كان  وإن 

جيدة مع �كات البث.

أنا  أبناء.  ثالثة  وعندي  متزّوج  ل.ر،  اسمي  أنا 
لكي  دعوة  تلقيت  أل_  كمهندس  أعمل  ال  لكني  مهندس، 
أن  ال§كة  وعندي  مرسوم  راعي  أنا  الرب.  خلدمة  أتفّرغ 
العاملية.  املسيحية  أورشليم  لسفارة  بلدي   U ممثال  أكون 
اهللا  كلمة   zلن ومكرسني  للربح  تسعى  ال  مؤسسة  نحن 

ممكنة. طريقة  بأي 
أكون  أن  وأمتنى  خدمتك  عن  أكثر  أعرف  أن  أود 
لقد  الرب.  يسمح  عندما  كنيستك  وأزور  أزورك  أن  قادرا 
املث\ة  مقاالتك  كل  وسأقرأ  اإللك³و_  موقعك  وجدت 
لالهتم، وإن كان ممكنا أود لو توافق أن أوّزعها. سأعمل 

اإللك³ونية.  بعنوان صفحتك  الناس  تعريف   Mأيضا ع
أخبارك،  أنتظر   وبين برسالتي،  الهتمك  شكرا 

بغنى. ويباركك  ليستمر  الرب   sإ سأص� 
الراعي ل. ر.

خدمات أالمو الرعوية على اإلنترنت
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بيرل هاربر آخر
(تابع صفحة ٦)
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١١ سبتم§. يذكر املقال أيضا أن الرئيس بوش ساعد U تدب\ 
الواليات   U األمن  رجال  لكل  تسمح  بطريقة  األمور  بعض 
املتحدة بأن يغضوا النظر عن ما كان �ري ويسمحوا بتدم\ 
مركز التجارة العاملي. يقول السيد هيلتون إنه يمتلك أدلة بأّن 
عن  كليتاه  توقفت  عندما  سنوات  عدة  منذ  مات  الدن  بن 
العمل. يتابع قائال إن بوش استخدم صورة بن الدن (املّيت) 
العدائية ليخلق هيجانا عاما ويسمح إلدارته أن تشّد قبضتها 
العاملية  وحكومتها  فروما  صحيحا،  هذا  كان  إن  السياسية. 
ممّر   U تقودك  �ا)  (املروجون  اإلخبارية  إعالمها  ووسائل 

مظلم ك يفعلون كل يوم وليلة.
جونز»  «تقرير  وكاتب  صاحب  جونس  ألكس  أجرى 
االك³ونية:  الصفحة  (راجــع  هيلتون  ستان�  مع  مقابلة 
 .(www.prisonplanet.com/jones_report_031403_hilton.html

احلكومة  من  املدعوم  اإلرهاب   U خب\  وهو  هيلتون  يقول 
وتشيني  بوش  ضّد  املا�  مايو  شهر   U الدعوة  «أقمنا 
حكومة  يديرون  الذين  اإلرهابيني  من  وغ\هم  ورامسفيلد 
وتسببهم  وحتريضهم  ومساعد¤م  لتآمرهم  املتحدة  الواليات 
جلدول  يرّوجوا  لكي  سبتم§  من   zع احلادي  العتداءات 
احلكومة،  من  عنيفة  مقاومة  نواجه  «نحن   .«Îالسيا أع�م 
فهم يّدعون أن األمن القومي يأ~ قبل كل Nء. يّدعون أيضا 
أناسا أصبحوا  أمّثل  لكّني  وثائق.  أي  تسليم  يريدون  أّ�م ال 
أنه يمتلك  به احلكومة». يقول هيلتون أيضا  ملا قامت  ضحية 
 Äوورم ولفوويتز  بوش،  الرئيس  مستشاري  من  مذكرات 
احلادي  أحــداث  قبل  مكتوبة  واآلخرين،  وب\ل  وفايث 
هاربور»،  بب\ل  شبيه  «حادث  فيها  يتمّنون  سبتم§  من   zع
«ب0ل هاربور آخر»، لتعطيهم صدمة كب\ة يقدرون من 
متزّوجة  كانت  شاهدة  «عندي  أع�م.  جدول  تنفيذ  خال�ا 
أل�ا  اخلاطفني  من  سبعة  تعرف  كانت  اخلاطفني.  بأحد 
العرب  اخلاطفون  هؤالء  باختصار،  شخصيا.  �م  التقت 
يعملون ضمن خاليا  كانوا  أ�م  كانوا عمالء مزدوجني، أي 
كان  سنة.  عzة  Âس  أو   zع ملدة  املتحدة  الواليات  داخل 
بعضهم يستخدم عبارة «القاعدة». كانوا يستعملون عبارات 
أن  ممكن  شيئا.  تعني  ال  «القاعدة»  كلمة  كذلك.  أخرى 
تدعوهم األخوة املسلمون أو أي Nء آخر. هم ¼موعة من 
اخلاليا كانت تساعدهم وحتّرضهم حكومة الواليات املتحدة 
اإلرهابيني  أحد  من  متزوجة  املرأة  هذه  كانت  األمريكية. 
 U واملبنى   ١٩٩٣ عام  العاملي  التجارة  مركز  تعّرض  عندما 
 sتفج\ات. لقد سافر زوجها السابق إ sمدينة أوكالهوما إ
مدينة أوكالهوما قبل عّدة أسابيع من االنفجار. يبدو أنه كان 
�م عالقة �ذه التفج\ات. ما نراه هنا هو عمالء مزدوجون 
يبدو عليهم أ�م عرب متعصبون. عM أية حال، كانت إحدى 
النقاط التي شّددت هذه املرأة عليها أن هؤالء العمالء ليسوا 
أعني،  القرآن.   Mع النساء  يفضلون  فهم  حقيقيني،  مسلمني 
 Mبون الكحول وكانوا غ\ متدينني عzهؤالء الرجال كانوا ي

اإلطالق. Z يكونوا من املتعّصبني املسلمني الذين قادنا ¼رمو 
بوش أن نصّدق أ�م كذلك. لقد استلموا دفعات منتظمة من 
املركزية  املخابرات  وكالة  جّند¤م  وقد  األمريكية  احلكومة 
ومكتب التحقيقات الفيدرا� واالستخبارات املضادة. كانوا 
يتبادلوا املعلومات  املال، وكان مسموحا �م أن  يدفعون �م 

مع عمالء من احلكومة األمريكية حول نشاطات �تلفة».
هذه  عند  أوقفك  «دعني  ذلك  بعد  جونز  ألكس  يقول 
سائدة.  بتقارير  مدعوم  قلته  ما  كل  هيلتون.  سيد  النقطة 
بشهادات  نفسها  املعلومات  هذه   Mع حصلَت  لقد  واآلن 
أن  وهو  يتجاهله  أن  اجلميع  يريد  Nء  يوجد  لكن  ºّلفة. 
بنساكوال  قاعدة   U ــوا  ُدّرب األقل   Mع اخلاطفني  من  ثالثة 
البحرية اجلوية، ليس U مطار خاص إن عM قاعدة حكومية. 
واآلن نكتشف أن ثنية من اخلاطفني، بأسئهم التي ُأعطيت 
لنا، ما زالوا عM قيد احلياة U الzق األوسط وكانوا �رون 
مقابالت تلفزيونية. تعرفون وجوههم وأسءهم فهؤالء هم 
 sإ ُأرسل  الذي  أيضا ºمد عطا  أنفسهم. ولدينا  االشخاص 

مدرسة الدفاع اللغوية U مون³ي U كاليفورنيا 
أنا أوافق مع كل ما قاله هيلتون وجونز U هذه املقابلة ما 
عدا ما Åّحا به الحقا U املقابلة أن اليهود هم الذين يسعون 
إs السيطرة عM العاZ. اهللا يقول إن روما هي من تفعل هذا، 
وليس إÆائيل.١٢١ قال اهللا إنه سيدّمر روما ١٢٢ وأنه سيكافح 
من أجل إÆائيل ١٢٣ هناك بعض اليهود السّيئني ك أن هناك 
بعض األمريكيني السّيئني وبعض السّيئني U أي دولة ُأخرى. 
إن اإلÆائيليني هم شعب اهللا املختار.١٢٤ اهللا يضع اللوم لكل 
بغيضة و� موجودين U األرض عM روما.١٢٥ لقد تّعرض 
وألقت  واملحاكمة  لالضطهاد  يزال  وما  اليهودي  الشعب 
علٍة  لكل  زورا  عليه  اللوم  �ا  التابعة  والدمى  الzيرة  روما 
تقريبا. الشيطان يكره اليهود لسببني: أوًال أل�م كتبوا الكتاب 
Xودي.١٢٦  هو  القدير،  اهللا  نفسه،  املسيح  ألن  وثانيًا  املقدس 
إما  فهم  اليهود،   Mع يتهّجمون  أشخاصا  تسمع  عندما  إذا 
نفسه  الشيطان  إن  أو  روما،   U الشيطان يستعملهم  لون  ُمضلَّ

يستخدمهم مبا�ة .
 U ،مدينة نيويورك، واسمه رون كبي U امّيº قال أحد
مقالتني بعنوان «أسئلة مقلقة U زمن مقلق» و «مركز التجارة 
العاملي: الرعب واملأساة والشجاعة واللغز» بخصوص ºاولة 
تفج\ مركز التجارة العاملي عام ١٢٧،١٩٩٣ «إن العقل املدّبر 
(للتفج\ الذي تعّرض له مركز التجارة العاملي عام ١٩٩٣) 
حّقًا  كانت  لقد  األمريكية.  املتحدة  الواليات  حكومة  هو 
 sا لتصل  كانت  �ا وما  مزّيفة ألن احلكومة خّططت  مؤامرة 

ا�دف لو Z °ّطط �ا احلكومة».
التابعة له إنه سيقع  البابا بواسطة الدمى االمريكية  يقول 
وأ�ا  املتحدة،  الواليات   U االرهابية  العمليات  من  مزيدًا 
ستكون عمليات حربية كيميائية. لقد أرعبت هذه الت©�ات 
أن يشّن حربا عM من هم  َقبَِل  أنه  الشعب األمريكي لدرجة 

ليسوا بالواقع سّيئني، عM من هم ليسوا إرهابيني. وفقا ملئات 
السّيئون،  املطلعني جّيدا U احلكومة،  الوطنيني احلقيقيني  من 
هم  الكيميائية،  األسلحة  يمتلكون  والذين  اإلرهابيون،  أي 
رئيس الواليات املتحدة املزّيف وكل من يعمل U إدارته حتت 
 Mح كث\ من الرؤساء أ�م لن ُيقدموا عÅّ سيطرة روما. لقد
أي خطوة من دون توجيه البابا، وقد أقسموا أن يطيعوا وصايا 

البابا.

الفاتيكان – اجلذور

احلــرب،   Mع بغضب  األمريكيون  ُيعارض  عندما 
املتحدة  الواليات   U له  التابعة  والدمى  البابا  فسيحّرض 
هاربر،  وب\ل  سبتم§  من   zع باحلادي  شبيهة  حلوادث 
آملني أن يشعر اجلميع باخلجل أل�م عارضوا بوش واحلرب. 
 zواحلادي ع هاربر  ب\ل  يسبب  الذي  هو  من  تذّكروا  لكن 
أو أحداث  بب\ل هاربر  يقع حادث شبيه  من سبتم§. عندما 
احلادي عz من سبتم§، تذكروا أالمو، القس العاملي طو_ 
أالمو. لقد أخ§تكم بذلك، وها أنا أخ§كم �ذه األمور عينها 
الواليات  شعب  يا  سُتدركون  متى  سنة.  وثالثون  ثن  منذ 
هذه  كّل  لكم  ُيسّبب  الذي  هو  من  الشعوب  وباقي  املتحدة 

األمور الzيرة؟
يوجد املاليني من الكتب عن روما وباباوا¤ا. إن رفضَت 
يكون  فلن   ،Zالعا مشاكل  كل  وراء  املصدر  هو  ما  تؤمن  أن 
هناك �اية �ذه املشاكل. إن حاربَت فقط الدمى التابعة للبابا 
فأنت فقط تقّلم أغصان أّ� طائفة U العاZ، وهذا سيعطي قّوة 
لروما إs أن يق� اهللا مّرًة وإs األبد عM هذا النظام العاملي 

املؤلف من الوحش الشيطا_ والكنيسة الزائفة واإلعالم.١٢٧أ
التي  هي  له  التابعة  الدمى  أن  أنَت  َتعتقد  أن  البابا  يريد 
تسّبب املشاكل، مما يسمح للبابا وروما والفاتيكان أن ®تبئوا 
وراء ستار من ال§اءة والالُمباالة. َتعتقد أنت أنه ال يريد  أن 
يسيطر عM العاZ فقط ألنه يقول U وسائل اإلعالم «ال أريد 
الصدم  تتضّمن:   Zالعا  Mع السيطرة   U خّطته  لكن  احلرب». 
والتهدئة، الصدم والتهدئة، الصدم والتهدئة، احلادي عz من 
سبتم§ والتهدئة، احلادي عz من سبتم§ والتهدئة، احلادي 

عz من سبتم§ والتهدئة، إs أن يصل إs غايته.
هؤالء  فعل  ما   sإ «انظروا  البابا  إعالم  وسائل  تقول 
اإلساءة  يتحملون  ¼انني.  للبابا  التابعة  الدمى  العرب». 
البابا  يقول  ثم  منهم.  يطلبه  ما  ويفعلون  البابا   Mع املتوّجبة 
غضب  يصل  عندما  ُ�زئهم.  جــورج  يا  ¤تم  «ال  لبوش 
أ�م  يشعرون  سنجعلهم  ضــّدك،  ذروتــه   sإ األمريكيني 
نبدأ برجم أمريكا �جت  كالكالب، وستصبح بطال عندما 
من   zع احلادي  كأحداث  أخرى  بأحداث  أخرى،  إرهابية 
سأجعل  كب\ا.  رجال  سأجعلك  جورج.  يا  ¤تّم  ال  سبتم§. 
أننا  ُتعّظمك. لكن ال تسمح ألحد بأن يعلم  وسائل اإلعالم 
تكلمنا مع بعضنا. علينا أن نحمي منظمتنا الرومانية الشيطانية 
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١٢

قبل أي Nء آخر U العاZ. تذّكر يا جورج، لن يذهب شعب 
أمريكا إs احلرب إال إن حّرضهم أحدهم. إذا، كل ازدادت 
مشا�ة  وأحداثًا  إرهابًا  أعطيناهم   كل للحرب،  معارضتهم 
للحادي عz من سبتم§، إs أن يوافقوا عM احتالل البلدان 

التي نحتاج إليها U نظامنا العاملي املوحد.
أ�م  املتحدة  الواليات   U لروما  التابعة  الدمى  تّدعي 
مدافعون عن دستور الواليات املتحدة، لكن وفقا للمّطلعني 
يريدنا  متاما.  ذلك  عكس  فإ�م  الداخل   U احلقيقيني 
فسنتحّرر  العراقيني  قتلنا  إن  أنه  نؤمن  أن  لروما  املروجون 
غ\  الناس  أولئك  قتلنا  إن  الواقع،   U لكن  اإلرهابيني.  من 
 sاألو املرة  هي  هذه  أحياء.  اإلرهابيون  فسيبقى  اإلرهابيني 
بلد �ذه   Mاملتحدة احلرب ع الواليات  فيها  ُتعلن  التاريخ   U
 Mع إنه  اهللا   � قال  السبب  �ذا  ر.  م§ِّ أي  دون  ومن  الطريقة 
اهللا «مهوب  فإن  السبب  املذنبني، و�ذا   Mأن يق� ع وشك 
بني  ُمرهب نحو  مللوك األرض» (مزمور ٧٦: ١٢) و «فعله 

آدم» (مزمور ٦٦: ٥).
 oكو رون  قاله  ما  أن   zالب من  ملاليني  الواضح  من 
بعينها.  املقال هي احلقيقة  واألشياء األخرى املذكورة U هذا 
كلمة اهللا حّقة ووعوده حّقة.١٢٨ كل مشاكل املا� واحلا¿ 
تنبع من روما، «أم الزوا_»، الفاتيكان (رؤيا يوحنا ١٧: ٥). 
الزائفة  الكنيسة  من  جزء  هم  الناس  هؤالء  أن  نعلم  نحن 
وقحني  يكونوا  فلن  وإال   ،Zالعا حكم  مؤامرة  ومن  روما    U
«التنني  أن  نعلم  نحن  �ا.  يقومون  التي  األمور   U هكذا 
روحه  بواسطة  القّوة  روما  يعطي  الشيطان،  العظيم»،  األµر 
الzيرة  أرواحه  بواسطة  أ�ع   Zالعا وفتن  سحر  وقد  الzير 

املتعددة.١٢٩

جّر الناس

ثانية  بمرتبة  نازي  قائد  كان  وهو  جورينج  ه\من  قال 
الشعوب  تريد  ال  «طبعًا،  نيورمبورج  ºاكمة   U نفسه،  �تلر 
البلدان  قادة  األمر،  �اية   U احلرب:   (Zالعا كل  (شعوب 
الناس  جّر  جدا  السهل  ومن  للحرب،  ®ططون  الذين  هم 
فاشيا،  دكتاتوريا  أو  ديمقراطيا  النظام  كان  سواء  وراءهم، 
أم  الشعب  وافق  إن  شيوعية.  دكتاتورية  أو  برملانيا،  نظاما  أو 
وراء  ينقادون  الناس  جتعل  أن   دائ تستطيع  فإنك  يوافق،   Z
أن  هو  تفعله  أن  عليك  ما  فكل  جدا،  سهل  هذا  قاد¤م. 
أحدهم يهجم عليهم (شخص أو بلد  °§هم أن 
(من  السالم  دعاة  كل  سيْشجبون  فورا.  فيتبعونك  شرير) 
بتعريض  ويتهمو�م  وطنيون  غ\  أل�م  احلرب)  يعارضون 
الوطن للخطر». أكرر أن هذه العبارة مسّجلة U وثائق ºاكمة 

نيورمبورج U مدينة نيورمبورج U أملانيا.١٣٠
ضد  «خيانة  كتابه   U جوزيف  ر.  الدكتور  يقول 
احلقائق   sإ «استنادا   ٩/١١»،١٣١ الدن،  بن  بوش،  أمريكا: 
الكتاب  هذا  من  الثا_  اجلزء   U واملوّثقة  املفّصلة  الوف\ة 

مكتب   U عالية  برتب  مسؤولون  نّتهم  أمريكا»  ضد  «خيانة 
وإدارة  املركزية  املخابرات  ووكالة  الفيدرا�  التحقيقات 
تقريبا  أمريكي  آالف  لثالثة  اجلعي  والقتل  باخليانة  بوش 
مقّر  من  رئيسيون  موظفون  «عمل   .١١\٩\٢٠٠١ بتاريخ 
 U مكتب التحقيقات الفيدرا� كجواسيس أو متسللني، وهم
الواقع يعملون حلساب (البابا)... استمّر موظفون رئيسيون 
يتعّذر  وبشكل  الفيدرا�...  التحقيقات  مكتب  مقّر  من 
اليائسة  مينيابوليس  جهود  وتقويض  العوائق  برمي  تفس\ه 
طائرة   Mع للسيطرة  خّططوا  الذين  اإلرهابيني...  لوقف 
و¿�ا بمركز التجارة العاملي». لقد حتّقق من هذه البيانات 
اسمه،  عن  ُيفصح   Z للتحقيق  الفيدرا�  املكتب  من  ُمzف 
وكولني م. راو� العميلة اخلاصة للمكتب الفيدرا� للتحقيق 
واملحامية الرئيسية للقسم. وك هو ُمفّصل U اجلزء الثا_ من 
مكتب  إخفاق  سبب  فإن  أمريكا»،  ضد  «خيانة  الكتاب  هذا 
التحقيقات الفيدرا� ووكالة املخابرات املركزية وإدارة بوش 

U ربط هذه الوقائع بعضها ببعض هو أل�م ُهم الروابط».
جريدة  من  عدد   U ُذِكر   ،٩/١١ من  أشهر  ثالثة  قبل 
الفاتيكان  أن  يوليو٢٠٠١   ٣ بتاريخ  الصادرة  صان  التابلويد 
املتحدة  الواليات  داخل  اإلرهاب  من  كب\ة  بموجات  تنّبأ 
بساطة  بكل  هم  أنبياء،  للفاتيكان  ليس  اخلريف.  بداية   U
سياسيون مشجعون للحرب وإرهابيون. طبعًا، بعد أكثر من 
شهرين بقليل، ¿بت طائرتان ºّكمتان عن ُبعد مركز التجارة 
العاملي، فسببتا بتفج\ عدة قنابل متتالية بف³ات �تلفة كانت 
قد ُوضعت سابقًا داخل املبنى، وأصبح مركزالتجارة العاملي 
«نقطة أرض الصفر». ُقتِل U هذه العملية حوا� ثالثة آالف 

مواطن أمريكي.
بل  اهللا  يعرفون  ال  هم  سياسية.  منظّمة  هو  الفاتيكان 
بدأت  أالمو،  أنا، طو_  كانت.  بأي وسيلة  هم �ّدفون عليه 
عّدة  أبّث  أيضًا  أنا  األمريكي.  للشعب  رسالة  بكتابة  فورًا 
رسائل مسجلة عM كاسيتات ألخ§ شعب الواليات املتحدة 
 حتً سيبدأون  كانوا  السياسيني  وقاد¤ا  الفاتيكان  أن   Zوالعا
بداية   U األمريكية  املتحدة  الواليات   Mع إرهابية  بحملة 
الفاتيكان أن   Mفصل اخلريف من عام ٢٠٠١. من السهل ع
إرهابية أل�م هم ومن يسيطرون عليهم، هم  يتوّقع هجت 

اإلرهابيون.
توّجه  أخرى،  إرهابية  �جت  التهديدات  تزايد  مع 
أن  من  بدال  الدولة  رئيس   sإ املخدوع  األمريكي  الشعب 
لوقف  يفعلوا  أن  يستطيعون  ماذا  ليعرفوا  اهللا   sإ يتوّجهوا 
ألن  لألمريكيني  رجاء  أي  الدول  رؤساء  يعِط   Z اإلرهاب. 
يكون  أن  تريد  ال   Zالعا هذا   U العظمى  الروحية   zال قوى 
لشعوب العاZ أي «رجاء». هم يكذبون عM الشعوب عندما 

يقولون �م إ�م سيجدون الرجاء فيهم بدال من اهللا.

أصداء من املاضي

أمريكا»  كتابه «خيانة ضد   U ر. جوزيف الدكتور  يقول 
عاملي  بـ«نظام  وعد  الذي  احلّر»   Zللعا» اجلديد  القائد  «إن 

بعد  ُعّني  لقد  الديمقراطية.  بالوسائل  بالسلطة  يفز   Z جديد» 
حصل  لكنه  األصوات.  بأغلبية  بالرئاسة  الفوز   U أخفق  أن 
عM دعم من املصارف، والصناعيني والzكات العاملية ومن 
أمريكية  عائالت  توجهها  أو  عليها  تسيطر  التي  تلك  ضمنها 

بارزة ووالد جورج بوش».
وك ذكر كتاب الدكتور جوزيف أنه «عندما توsّ الرئاسة 
U ذلك العام نفسه تعرّضت األمة ل½بات من اإلرهابيني. 
لقد ُحرق وُحّطم إs األرض أحد رموز األمة األكثر سهولة 
للتمييز». ثم يقّدم الدكتور جوزيف براهني «بأن هذه كانت 
�ب  أنه  احلكومة  أعلنت  جيدا.  ة  وºُــ½ّ داهية  مؤامرة 
إال  وعمالئهم.  األجانب  اإلرهابيني  اإلرهابيني،  نلوم  أن 
املسؤول  أنه  زعم  الذي  الشخص  أن  الشعب  ُ®§وا   Z أ�م 
التقارير  كتابة  وأعاد  دقيقة  معلومات  أºى  التحقيقات  عن 
ويغطي  �مي  لكي  هذا  فعل  لقد  الzطة.  �ا  حّققت  التي 
الدكتور جوزيف  يتابع  الد_ء».  العمل  توّرط احلكومة �ذا 
ويزعم U كتابه أن «احلكومة ووسائل إعالم األمة كانت قد 
األمة  وبأن  ¿با¤م  لِشنِّ  ُأطلقوا  اإلرهابيني  بأن  رت  َحذَّ
ضة  معرَّ أصبحت  نفسها  احلرية  وبأن  خطر   U أصبحت 
وحتمى  األمة  ُحتمى  أن  �ب  أنه  الناس  أخ§وا  للهجوم. 
«بنظام  وعد  الذي  القائد  حّذر  لقد  اإلرهاب.  من  احلرية 
عاملي جديد» األمة بأن حزبه فقط هو القادر أن �مي الناس 
القومي، وطالب  باألمن  من اإلرهاب وأن حزبه فقط مهتم 
مع توابعه ووسائل إعالمه التي كانت تدعمه بأن يصّوت له 
الناس، وأن يكون حزبه األغلبية احلاكمة، وسخر من وطنية 
أولئك الذين عارضوه. لقد تعّرض مسؤولون من األحزاب 
ودعمها  عجلة،   Mع القوانني  عت  وُ�ّ للتهديد،  املعارضة 
للشعب  قالوا  لقد  حكمه.  عارضوا  الذين  أولئك  حتى 
قال   (ك املواطنني  �مي  لكي  نفسه  الدستور  حتوير  تّم  إّنه 
بأن  القائد  تذّمر  واألمة.  احلرية  �مي  ولكي  له)  املروجون 
«القوانني متحررة جدا». وّمتت مالحقة وسجن من �م أي 
احلكومة  وصادرت  ا¤امات،  أي  بدون  باإلرهابيني  ارتباط 
شجعوا  لقد  اخل\ية.  ومؤسسا¤م  وبيو¤م  ممتلكا¤م 
من  والعل  احلكومة   U واملسؤولون  واألوالد  املواطنني 
وج\ا�م  أصدقائهم   Mع يتجسسوا  أن  ونساء  رجــال 
أو  شخص  أي  عن  تقريرا  ويقّدموا  بالعمل،  ورفقائهم 
أي  بدون  وأوقفوهم  فالحقوهم  به.  يشتبهون  Nء  أي 
 Zو قانونية  استشارة  أي  من  وُحرموا  وسجنوهم  ا¤امات 
ُيرى أكثرهم وZ ُيسمع عنهم شيئا في بعد. بعد ذلك طالب 
القائد بتعديل قوانني اخلدمة املدنية ليحصل عM سلطة تعيني 
من ®تاره مناسبا وإقصاء من ال يعجبه. قيل إن القائد طالب 
Xّددون  الذين  اإلرهابيني  من  الناس  ليحمي  السلطة  �ذه 
«ا�جت  عن  املسؤولني  احلقيقيني  اإلرهابيني  لكن  األّمة. 
كانوا  األملا_)  ال§ملان  مبنى  الرا®ستاج،  (تدم\  اإلرهابية» 
 U نفوذا  الرجال  أقوى  عليهم  ويسيطر  احلكومة  من  عمالء 
«من  قال  حني  الحقا  جورينج  هرمان  افتخر   ك احلكومة. 
جورينغ  قال  هكذا  أحرقه».  الذي  أنا  الرا®ستاج؟  أحرق 
١٢٨ تث ٧: ٩، ٢صم ٧: ٢٨، ١مل ١٧: ٢٤، ٢أى ٦: ١٠، مز ١١٩: ٨٩، ١٢١: ٣، مت ٥: ١٧-١٨، ٢٤: ٣٥، ٢كو ١: ٩، ٢٠، ٦: ٧، ١تس ٢: ١٣، ٥: ٢٤، ٢تس ٣: ٣، ٢~ ٢: ١٣، ~ ١: ٢، ٢بط ٣: ٩، رؤ ١٩: ١٠، ٢٢: ٦ ١٢٩ ٢~ ٣: ١٣، ١بط ٥: ٨، رؤ ١٢: ٩، ١٢، ١٣: ١٣-١٨، ١٧: ٩-١٣، ١٨: ٢٣، ١٩: ٢٠، 

٢٠: ١٠ ١٣٠ «مذكرات نيورم§ج»، جوستاف جيل§ت، العاZ النفÈ املعني من قبل دول التحالف والذي أجرى املقابلة مع جورينج خالل توّقف ºاكت نيورمبورج بمناسبة عطلة عيد القيامة، ١٨ أبريل ١٩٤٦ ١٣١ ينف\س برس، كاليفورنيا 

بيرل هاربر آخر
(تابع صفحة ١١)



١٣

مفتخرا». يقول الدكتور جوزيف U كتابه «لقد علم الشعب 
(األملا_) الحقا، ك كان يشّك الكث\ون، أن هتلر وجورينج 
احلزب)  أعضاء  من  (طلبوا  الذين  هم  النازي  احلزب  وقادة 

الرا®ستاج».١٣٢ أحرقوا 
ليل   U الثانية  العاملية  احلرب  قبل  الرا®ستاج  ُأحرق  لقد 
 Mع املالمة  وألقوا  النار  النازيون  أشعل  ف§اير١٩٣٣.   ٢٧
الشيوعيني واليهود، واستخدموا هذه احلادثة لتzيع مرسوم 
هذا  والدولة»،  (األملا_)  الشعب  «حلية  حرب   U للدخول 
املرسوم °ّلص من احلية الدستورية. وU ٢٨ ف§اير١٩٣٣، 
بعد يوم واحد من اشتعال املبنى، بدأت ديكتاتورية هتلر.١٣٣ 
التابعة  والدمى  البابا  أحرز  عندما   ٩/١١ بعد  حصل  ما  هذا 
�يعنا  لسنا  لكننا  ظّنوا.  هكذا  بل   ،Zالعا  Mع سيطر¤م  له 
الشيوعيني  البابا  الَم  عندها  يفعلونه.١٣٤  ما  نجهل  «قطعان» 
منذ  مات  إنه  عنه  قيل  الذي  الدن  بن  يلوم  واليوم  واليهود، 
الدول  يلوم  أو  العمل،  عن  كليته  توقفت  عندما  سنوات 
األكاذيب  «أليست  العراق.   U حسني  صدام  أو  العربية 
القادة  من  النازي  وحزبه  البابا  قال   ك رائعة؟»،  والدعايات 
العامليني.١٣٥ وك ذكرت قناة بيوجراÊ التلفزيونية U ٥ مارس 
٢٠٠٣ U برنامج خاص عن الفاتيكان دام ساعتني، أن قادة 

األمم قالوا «نعم يا سّيدي» وانحنوا وقّبلوا أرجل البابا.
هل ما زال هتلر أو جورينج عM قيد احلياة؟ اجلواب هو 
نعم.  هو  اجلواب  موجودا؟  النازي  احلزب  زال  ما  هل  ال. 
¼رمي  بوش  مستشاري  بني  من  إن  جوزيف  الدكتور  يقول 
يتابع  وبنا¤م.  أبناءهم  أيضا  يوجد   ك  ١٣٦، نازيني  حرب 
الدكتور قائال إن هؤالء هم «نفسهم الرجال الذين استخدموا 
اإلرهاب والتهديد باإلرهاب ليدعموا مراكزهم وسلطا�م». 
إن الفاتيكان والدمى التابعة له يلومون مرة أخرى اآلخرين، 
لشهاداِت  وفقا   .٩/١١  U حدث  ما   Mع العربية،  كالدول 
كث\ين، إن الطائرات كانت موجهة بأجهزة للتحكم عن ُبعد 
ووفقا  املتحدة.  الواليات  داخل  من  شخص  يوجهها  وكان 
الطائرة   sإ احليوانات  من  كقطيع  الركاب  ُدفع  تقارير،  لعدة 
التي ُأسقطت فوق والية بنسلفانيا.١٣٧ قال اخل§اء لو حتطمت 
الطائرة نتيجة سقوط عادي، ملا تبعثر حطامها عM قطر ثنية 

أميال.
لقد وصلت تقارير من عدة أشخاص أن عمالء فيدراليني 
أساسيني إما Z يذهبوا إs العمل أو تركوا املبنى Æيعا حلظات 
مركز   Uو أوكالهوما  مدينة  مبنى   U االنفجار  قبل  قليلة 
اهللا  ألن  متّورطا  كان  الفاتيكان  أن  نعلم  العاملي.١٣٨  التجارة 
يوحنا  (رؤيا  األرض»  رجاسات  «أم...  إنه  عنه  يقول 

النازي،  احلزب  استمرارية  مع  نتعامل  إننا  لنا  قيل   .(٥:١٧
اليوم.  وطننا   U كث\ون  حكوميون  عمالء  هم  أعضاءه  وإن 
وفقا للدكتور جوزيف وآالف املصادر غ\ه إن قواتنا املسلحة 
تصبَح  لكي  وهي  األّول،  �دفها  معاكسة  ألغراض  ُتستعمل 
ضّد  املدن   U حروب  لشّن  ُتستخدم  وأن  للمدافع  ُطعمًة 
املواطنني األمريكيني ك حصل متاما U مدينة واكو U والية 
الفاتيكان  ألن  األعل  �ذه  ليقوموا  دّربوهم  لقد  تكساس. 
�ذا  �ططاته.  يعلمون  بــدأوا   Zالعا سكان  أن  يقني   Mع
تقتل  حيث  املدن»  «حروب  يسمونه  ملا  ®ططون  هم  السبب 
 U القوات املسلحة األمريكية املواطنني األمريكيني، وكذلك
ومهارة  الدقيقة  أسلحتهم  شأن  من  يرفعون  هم   .Zالعا سائر 
 جنودهم. هم يرفعون من شأن خطابا¤م ضّد اهللا وشعبه ك
فعل الناطق الرسمي باسم سنحاريب U اإلصحاح السادس 

والثالثني من إشعياء.١٣٩
النازيون  أصدر   «ك أنه  جوزيف  الدكتور  كتاب  يذكر 
عديدة  مراسيم  الرا®ستاج   Mع «اإلرهابية»  ا�جت  بعد 
إشعارات عامة صدرْت عن  املراسيم عبارة عن  (كانت هذه 
تدم\  �ا  ُمصّممًة  املحلية)  أو  الفيدرالية  الرسمية  السلطات 
احلقوق املدنية املضمونة دستوريا، كذلك أصدرت إدارة بوش 
مراسيمها اخلاصة بعد أحداث ٩/١١». «لقد استخدم هتلر 
التهديد باإلرهاب كموضوع حلملته وليدعم سلطته ويسيطر 
أكثر عM ال§ملان األملا_. لقد تبع جورج بوش وفريقه اخلطة 
نفسها». ما يقوله هذا الكتاب بشكل أساÎ هو أن إدارة بوش 

قد متّثلت متاما �تلر وجورينج واحلزب النازي.
قال الدكتور جوزيف «إّن ارتباط النازية بعائلة بوش كان 
قد اشُتبَه به أوال U عام ١٩٣٤ من قبل الكونجرس األمريكي 
«هامبورج- التجارية  البخارية  السفن  �كة  أن  َعِلَم  الذي 

بوش  بريسكوت  بــإدارة  «اليونيون»  وبنك  الين»  أمريكا 
والواليات  أملانيا   U النازية  للحركة  املا�  الدعم  يقدمان  كانا 
أو  بوش  مع  إرتباط  �ا  كان  التي  الzكات  كانت  املتحدة. 
النازيني  مع  تتعامل  مبا�ة  وعصابته  بوش  يديرها  كان  التي 
العام ١٩٢٤». يقول روبرت لدرمان  ومؤيدXم ومتّو�م منذ 
 ١٨ بتاريخ  باي§.نت»  سيتي  «فيالدلفيا  عن  صادر  مقال   U
عائلة  أعضاء  «إن  بوش»،  «عصابة  عنوان  حتت  يناير٢٠٠١ 
القوة الصناعية للرايخ  بوش كانوا العبني حاسمني U إنشاء 

الثالث ( التابع �تلر)».١٤٠
العام ١٩٤٢ كانت عائلة بوش ما زالت �ا مصالح   U»
ضّد  احلرب  هتلر  إعالن  من  الرغم   Mع النازيني،  مع  أعل 
الواليات املتحدة. كانت النتيجة أن حكومة الواليات املتحدة 

انتهكت  لبوش أل�ا  تابعة  القبض عM ثالث �كات  ألقت 
إن  األعداء. وك سنكتشف الحقا،  مع  التجارة  قانون حظر 
العمل مع الذين يقتلون األمريكيني هو تقليد أو عادة تنتهجها 
احلكومة  حاولت   ١٩٤٢ عام  أكتوبرمن   Uو بوش.  عائلة 
األمريكية إ�اء عمل وجتارة عائلة بوش، فقد نتج عن القرار 
األصول  حجز   ١٩٤٢ بتاريخ  الصادر   ٢٤٨ رقم  احلكومي 
مل©ف «يونيون» أل�ا كانت ُتستخدم U دعم احلرب النازية 
وكانت ُتستعمل كواجهة نازية. ك أصدرت احلكومة قرارين 
آخَرْين U تلك السنة بمصادرة �كتني إضافيتني كانتا واجهة 
للنازيني حتت إدارة بوش و�كائه أل� كانتا تدعن النازية 
األجهزة  و�كة  ا�ولندية  األمريكية  التجارية  الzكة  وØا: 
الفوالذية. ُأج§ برسكوت بوش عM جتريد نفسه من روابطه 

النازية عM األقل بشكل علني».
 U أصدقائه  مع  بوش  تفاوض  ــرب،  احل �اية  «بعد 
النازيني  معارفه  ومستخدمًا  النازية  أصوله  متاجرًا  احلكومة، 
للوصول  دعمهم  فيها   ب سياسية،  مكاسب   Mع للحصول 
إs مناصب سياسية. وبمساعدة (الفاتيكان) لبوش وعصابته 
وبشكل خاص ألن دوليز، تّم توظيف نازيني أصبحوا في بعد 
(فاتيكانية)  استخبارات  منظمة   U رفيعة  بمناصب  أعضاء 
وهي  املركزية،  املخابرات  بوكالة  الحقًا  ُسّميت  أمريكية 
قال   وك أالب.  بوش  جورج  بعد   في سيقودها  منظمة 
الـ  أخبار  إذاعة  تقارير   U تفصيل  بكل  سيمبسون  كريستوفر 
النازيني  Î o o واحتاد الصحافة الدولية، كان يتّم توظيف 
املخابرات  وكالة  وكانت  املتحدة  الواليات   sإ وترحيلهم 
للجناح  قوية  قاعدة  لبناء  تدعمهم  لبوش)  (التابعة  املركزية 
األيمن للحزب اجلمهوري بعد احلرب العاملية الثانية. أصبح 
االنتخابية،  µلته   U بوش  مساعدي  أك§  النازيني  من  الكث\ 
حكومُتنا  سّلمت  السبب  �ذا  مستشاريه».  أيضًا  وأصبحوا 
صناَعتنا ألملانيا واليابان وتايوان والبلدان األخرى. أصبحت 
شعبنا  من  وبعض  العمل،  عن  عاطال  وشعبنا  ضعيفة  أمتنا 

أصبح بال مأوى بسبب هؤالء الوحوش.
ملاذا ندعهم يفعلون هذا بنا؟ ملاذا ال نص� إs اهللا أن يثأر 
يوقفهم   Z إن  سيفعلون  وماذا  سنفعل،  ماذا  كهذا؟   �ّ من 
اهللا؟ إن كنت «مولودا من املاء والروح» فسيسمع اهللا صوتك 
 ويستجيب لك. اهللا سُينقذ أرواح هؤالء الناس أو يقتلهم ك

قتلوا غ\هم.

كما األب هكذا االبن

عام  للرئاسة  سعى  عندما  بوش(األب)  جورج  «ُأج§ 
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(البقية صفحة ١٤)



١٤

١٩٨٨ أن �ّرد نفسه من روابطه النازية ك حصل مع والده 
السيناتور بريسكوت بوش. لقد فضحت اجلريدة األسبوعية 
«األسبوع اليهودي» من مقّرها U واشنطن العالقة بني بوش 
َيطُرد عددًا من مستشاريه  أن  والنازيني، وُأج§ جورج بوش 
أولئك  من  أربعة  ُأعيد  طبعا  اجلدد».  «النازيني  و  النازيني 
الفريق وُقّدم �م مراكز   sالنازيني اجلدد» بعد االنتخابات إ»

مرموقة U احلزب اجلمهوري».١٤١
فرانسيسكو  سان  مدينة  من  هيلتون  ستان�  املحامي  قال 
«لقد تآمر بوش ليخلق أحداث احلادي عz من سبتم§ من 
 (Êاملتو) أجل مكاسب سياسية، وقد اسُتخدم أسامة بن الدن
أري  بوش  باسم  الرسمي  املتحدث  قال  فــداء».١٤٢  ككبش 
بسبب  اخلريف   U أصوات   Mع نحصل  أن  «نتوقع   zفالي
جوزيف  الدكتور  كتاب   U ُذكر  اإلرهاب».١٤٣   Mع احلرب 
أفضل  هذه  إن  قاال  وجورينج  هتلر  أن  الكتب  من  وغ\ه 
طريقة الستقطاب األصوات والستدراج مواطنني من بلدØا 
ورائه. هل من املمكن أن يكون مستشارو بوش النازيون قد 
بأحداث  عالقة  أي  �م  كان  هل  الكالم؟  هذا  نفس  له  قالوا 
وبموت  العاملي  التجارة  مركز   U سبتم§  من   zع احلادي 
جوزيف  الدكتور  قاله  ما  هذا  نسمة؟  آالف  ثالثة  حوا� 

والسيد هيلتون وغ\Øا بكل Åاحة.
بوش  إدراة  «أدخلت  قائال  جوزيف  الدكتور  يتابع 
آالف  يشجع  كان  الذي  الÄّية»  املعلومات  «عملية  برنامج 
البيوت  يدخلوا  أن  الصيانة وغ\هم  ال§يد وعل  من سعاة 
تقارير  ويقدموا  أمريكيني  مواطنني   Mع ويتجسسوا  اخلاصة 
برامج  أدخلوا  أيضا  النازيون  للشك.  مث\  نشاط  أي  عن 
مناقشة  أي  أي  بدون  السلطة.   sإ وصو�م  بعد  مشا�ة 
 ٢٠٠١ عام  أكتوبرمن   U بÄعة  الكونجرس  صّوت  ُتذكر 
هجوما  املzوع  هذا  شّكل  الوطني».  قانون  «مzوع   Mع
يصف  الدستور.   Mوع املدنية  احلريات   Mع أساسيا  قانونيا 
يعطي  بأنه  املzوع  هذا  املدنية  للحريات  االمريكي  االحتاد 
صالحيات جديدة لقوى األمن التابعة للحكومة، ويقّلل من 
اعتمد  أمر  وهو  احلاكمة  للسلطة  األمريكي  الشعب  مراقبة 
تقول  الفردية.  احلريات  ليحموا  تقليديا  األمريكيون  عليه 
األمريكي  لالحتاد  واشنطن  مكتب  مديرة   Uمور و.  لورا 
خاطئة  فرضية   Mع يرتكز  القانون  «هذا  إن  املدنية  للحريات 
الفردية».  احلريات  تكون عM حساب  أن  السالمة �ب  بأن 
الوطني» يعطي كل األجهزة األمنية U كافة  «مzوع قانون 
ُتضبط  ال  اعتيادية  غ\  جديدة  وصالحيات  سلطات  أمريكا 

فعلية». بمراجعة قضائية 
هكذا  سنة،  سبعني  منذ  النازية  القوانني  ُأقّرت   ك «حّقا، 

١٤١ «خيانة أمريكا، بوش، بن الدن، ٩/١١»، للدكتور ر. جوزيف. «تقرير البنتاجون يكشف عن انفجار عدة قنابل U مبنى أوكالهوما سيتي الفيدراs»، أخبار شبكة احلرية (Freedom Network News)، يونيو/يوليو ١٩٩٦ ١٤٢ جريدة سان فرانسيسكو إكسامينر، ١١ يونيو ٢٠٠٢، اجلزء أ، صفحة ٩، العمود 

١-٥ ١٤٣ «مستشار بوش يق³ح احلرب كموضوع للحملة االنتخابية»، ريشارد ل. ب\كي، نيويورك تايمز، ١٩يناير ٢٠٠٢، اجلزء أ، صفحة ١٥، العمود الرابع • «مستشار بوش يغضب الديمقراطيون بإس³اتيجية احلرب املطروحة U إجتعات اللجنة القومية للحزب اجلمهوري »، ثوماس ب. إيدسال، واشنطن بوست، 
 • www.lpdallas.org ،الشعب اليومية، عدد ٢٢ سبتم§ ١٩٨٨ • «العالقة بين بوش والنازية»، تقرير دراهايم، ريتشارد دراهايم االبن، إصدار عام ٢٠٠٠ Zلة بوش: وصول الفاشيني»، لتيم ويلر. عن جريدة عاµ» ١٩ يناير ٢٠٠٢، صفحة ٢أ • «خيانة أمريكا: بوش، بن الدن، ٩/١١»، للدكتور ر. جوزيف ١٤٤
«الكاتب يربط عائلة بوش بالنازية،»، جريدة ه\الد تريبيون، ٢٥ أبريل ٢٠٠٢، www.HeraldTribune.Com • «النازية وتاريخ عائلة بوش: احلكومة حققت U متويل عائلة بوش �تلر»، لكارال بينيون، ٢١ ديسم§ ٢٠٠٠، onlinejournal.com • «عصابة ج. دبليو بوش: أي. ج: فاربان ٢٠٠١»، لروبرت 
 ،٢٠٠٠ ٢٧سبتم§  لوفتوس،  جون  للمحامي  النازية»،  من  ثرو¤ا  مشهورة  أمريكية  عائلة  صنعت  كيف  ا�ولندية:  «الصلة   •  ٢٠٠٢ ف§اير   ٩ ليدرمان،  لروبرت  النازية»  من  ثرو¤ا  بوش  عائلة  �عت  «كيف   •  www.baltach.org/lederman/bush-farben-1 -5 -01.html  ،٢٠٠١ يناير   ٥ ليددرمان، 
www.rulersofevil.com  ١٤٥ مت ٧: ١٥، ٢٤: ١١، ٢٤، مر ١٣: ٢٢، ٢كو ١١:  www.tarpley.net • «حكام الشر»، ف.ت. سوسى،  www.baltech.org/lederman/bush-nazi-fortune-2 -9 -02.html • «جورج بوش: الس\ة الذاتية غ\ الرسمية»، وابس³ ج. تارب� وأنتون شايتكني، 

١٣-١٥، ٢بط ٢: ١-٢، ١يو ٤: ١ • «البzي»، مايو/يونيو ١٩٩٨، جون سووم�، أستاذ فخرى ملادة األخالق االجتعية بكلية القديس بولس لالهوت U مدينة كنساس، ميسوري ١٤٦ «البzي»، جون سووم�، مايو/يونيو ١٩٩٨ ١٤٧ «خيانة أمريكا: بوش، بن الدن، «٩/١١، للدكتور ر. جوزيف ١٤٨ «تاريخ اليسوعيني 
الÄي»، إدموند باريس، www.albertoaic.com • «ضحايا مذبحة الفاتيكان الغ\ كاثوليك يوجهون اال¤ام»، الراباي موN شونفيلد، النا� بناي يشيفوس • «تقارير إينساتت جروبن»، يتسحاك أراد، شمويل كراكوسكي، شمويل سباكتور، «تاثير البابا عM هتلر»، جون كورنوال ١٤٩ يو ٨: ١٢، ٣٢، ٣٦، ١٠: 

٩-١٠، رو ٦: ٢-١١، ٨: ١٠-١١، غال ٢: ٢٠، أف ٢: ١، ٥-٦، كو ٢: ١١-١٣، ١بط ١: ٣، ٢٢-٢٣، ١يو ٥: ١، ٤-٥، ١١-١٢، ١٨ 

أو  ُتعّلق  الوطني»  قانون  «مzوع   Mع بوش  مصادقة  أتت 
يمكن  دستوريا.  املضمونة  املدنية  احلقوق  من  عدد  من  ُتقّلل 
أمد غ\ ºّدد   sإ األفراد واحتجازهم   Mالقبض ع إلقاء  اآلن 
رجال  سلطات  ازدادت  لقد  Nء؛  بأي  ُيّتهموا  أن  دون  من 
الzطة وأصبح بمقدورهم أن يتجسسوا عM مكاملات هاتفية 
من  يمكن  ما  أقل  حتت  Æّي  بتفتيش  يقوموا  أن  أو  خاصة 
مراقبة قضائية؛ يمكن مصادرة سجالت العمل اخلاصة حتى 
 Mع يتجسسوا  أن  املمكن  من  جريمة؛  دليل  هناك  يكن   Z لو 
املواطنني األمريكيني ألهداف «استخباراتية» من دون الرجوع 
إs مذكرة تفتيش؛ يمكنهم أيضا إجبار موظفي املكتبات العامة 
أن يقّدموا للzطة قائمة بالكتب واملواد التي قرأها «شخص 

مث\ للشكوك»، حتى لو Z يكن هناك دليل جلريمة».
وبالشعب  الشعب  من  حكومتنا  تكون  أن  املف³ض  من 
وللشعب. من املف³ض أن نكون نحن الشعب احلاكمني. من 
وافقوا  فقد  لنا،  خّدامًا  السياسيون  هؤالء  يكون  أن  املف³ض 
أن يكونوا خّدامنا العموميني. فكيف يمكن أن يكون خلّدامنا 
هذه الوقاحة ليحكموا علينا؟ مصدر وقاحتهم ووقاحة روما 
األµر...  العظيم  «التنني  من  هي  املقدس  الكتاب  يقول   ك
الشعب احلق  لدينا نحن  يوحنا ٢١: ٣ و ٩).  إبليس» (رؤيا 
اهللا   sإ بالنسبة  وهم  األمريكي.  الدستور  حسب  نراقبهم  أن 
هم  له  التابعة  والدمى  الفاتيكان  إن  اجلرائم.  كّل  يرتكبون 
املخّرب»  «الرجس  أقاموا  الذين  هم  يراَقبوا.  أن  �ب  الذين 
لصالح   (٣١  :١١ (دانيال  باخلراب)  تأ~  التي  (البغيضة 

الشيطان.
ال نحتاج أن نعود بعيدًا U املا� لنتذّكر فضيحة الرئيس 
الرئيس  وفضائح  «واترجيت»   U نيكسون  السابق  األمريكي 
كلينتون U البيت األبيض. احلكومة، من خالل هؤالء اخلدام 
عندنا  ليس  األبرياء.  نحن  تراقبنا  ِخلدمتنا،  انتخبناهم  الذين 
يرتكبون. معظمنا  التي هم  الكب\ة  اجلرائم  القدرة الرتكاب 
معهم.  نشاط  أي  له  كان  أو  النازي  احلزب   U عضوا  يكن   Z
أنخرط   Z معهم.  منخرطًا  أبدًا  أكن   Z أ_   Èنف من  أعلم  أنا 
 Zو أبــدًا،  املتحدة  الواليات  أخن   Zو  Èجتس عمل  أي   U
الوحيد  الناس أ_  أبدًا  بناء، وZ أخ§  أبدًا أي  أدّمر  أو  أحرق 
الفاتيكان  يفعل   ك أبدًا  الناس  أبتّز   Zو µايتهم،   Mع القادر 
اإلرهابيني.  إ�م سيحمونكم من  يقولون   .Zالعا وحكومات 
لن  واحدة  نافذة  أن  لك  أؤكد  وأنا  شهريا  دوالر  مائة  «إدفْع 
تنكU Ä واجهة متجرك او دّكانك. إن Z تدفع � مائة دوالر 
لن تكون مطمئنا أبدا بأن نافذة واحدة لن تنكÄ». هذه هي 
يروا  أن  الناس  يستطع   Z إن  نتفاجأ  احلق\ة. ال  املافيا  وسائل 
يقرأون كلمته،  اهللا وال  يعرفون  من خال�م. وذلك أل�م ال 
السبب إن اهللا «مهوب مللوك األرض»  الكتاب املقدس. �ذا 
(مزمور  آدم»  بني  نحو  املرهب  «فعله  و   (١٢  :٧٦ (مزمور 

٦٦: ٥). Z أقتل أحدا وZ يكن عندي أبدا النية أن أقتل. كان 
 Mهناك قوانني صارمة ضّد اخليانة والتجسس واإلرهاب. ع
كهذه.  بنشاطات  ينخرطوا   Z الناس  عموم  من   ٩٩% األقل 
كيف خدعت احلكومة كل الناس أن يعتقدوا أنه �ب مراقبتنا 

نحن الشعب؟
الدن،  بن  بوش،  أمريكا:  ضد  «خيانة  كتاب   U نقرأ 
هي  بوش  عائلة  أن  يعتقدون  الناس  من  ماليني  أن   «٩/١١
البيت   U عاشت  التي  والنازية  الكاثوليكية  العائالت  أكثر 
األبيض.١٤٤ كل الشبكات التلفزيونية اإلنجيلية الكب\ة تابعة 
 U للكهنوت اليسوعي املختبئ حتت قناع املسيحية، كالذئاب
«بات  تتضّمن  واملجموعات  الناس  هؤالء  µالن.١٤٥  ثياب 
اجلنوبيني  املعمدانيني  و¼مع  فالوال  وج\ي  روبرتسون 
 U السابق  كالعضو  العلنيني»  و«القادة  املورمون  و�اعة 
اآلن  هو  (الذي  أشكروفت  جون  السيناتور  الشيوخ  ¼لس 

املدعي العام U إدارة بوش)».١٤٦
يقول الدكتور جوزيف «ليس لغ\ املواطنني األمريكيني 
أن  العام  املدعي  أو  الرئيس  قرر  إن  اإلطالق   Mأي حقوق ع
يرفع عنهم تلك احلقوق. إن Z يكن الشخص مواطنا أمريكيا 
فمن املمكن أن يتم توقيفه بأمر من الرئيس أو املدعي العام. 
ُتراقب  وأن  ُمسّمى،  غ\  ألجل  Æيًا  ُ�تَجز  أن  املمكن  من 
وإن  عسكرية،  بمحكمة  ُ�اكم  وأن  املحامني  مع  حواراته 
ُوجد ُمذنبا ُيعدم قتًال من دون حق االستئناف أو أي مراجعة 
قانونية. U الواقع ليس له احلق º Uاٍم للدفاع عنه». ال �ق له 
تعيني ºام؟ هذا يعني أن روما بدأت من جديد بإقامة «ºاكم 
ديوان التفتيش» حتى هنا U شل أمريكا. «يمكن إذًا أن ُيلقى 
Æّيًا.  وُيعدم  ُ�اكم  وأن  األمريكي  غ\  املواطن   Mع القبض 
أمريكية  بجنسية  املولودين  املواطنني   Mع أيضا  ينطبق  وهذا 

والذين حتكم عليهم إدارة بوش بأ�م «مقاتلون أعداء».١٤٧
يق³ح أعضاء اجلستابو الرومانية الذين تسّللوا إs داخل 
حكومتنا أن ُيسمح �م مّرًة أخرى، هم الذين دون األبرياء، أن 
ينتقوا أناسا أبرياء من الشعب، ك فعل الفاتيكان لعدة قرون 
فرقة اإلعدام.  أمام  ثم يضعو�م  يتهمو�م زورًا  خلت، وأن 
أال يشبه هذا ما كانت تفعله حكومة روما النازية الكاثوليكية؟ 
هذا ما فعله بالضبط النازيون بأوامر من البابا! هتلر نفسه كان 
كاثوليكيا.١٤٨ درَس لُيصبح كاهنا كاثوليكيا، لكن البابا اعتقد 
 Mمركز القائد النازي األع U §أنه يمكن استخدامه بفعالية أك
وعنوانه  هتلر  كتاب   U احلقائق  هذه  ُكتبت  لقد  «الفيوهرر». 
«ماين كامبف». هل أنَت تفضل حكومة يديرها دكتاتور نازي 
أم حكومة من الشعب، بالشعب وللشعب؟ هل تفضل احلرية 
التي كنا نتمّتع �ا حتت الدستور األمريكي املرتكز عM الكتاب 
املقدس؟ لقد مات املسيح ليحررنا من عبودية الشيطان لكي 
ننطلق ك انطلق هو اs السء.١٤٩ وقت الشيطان قص\ جدا 

بيرل هاربر آخر
(تابع صفحة ١٣)



١٥

اهللا يسّجل كل Nء U السء.١٥٦ تذكروا، اهللا «َمهوٌب مللوك 
األرض (األ�ار)» (مزمور ٧٦: ١٢)، و«فعله ُمرهب نحو 

بني آدم (األ�ار)» (مزمور ٦٦: ٥).
يقول البابا لكل قادة األمم إنه سيعطيهم املال من البنوك 
جيوش  م  ُتقدِّ أن  بzط  الفاتيكان،  �ا  يتحكم  التي  الكث\ة 
العاZ، وخاصة جيشنا، الوالء له وأن يفعلوا ما يأمرهم به.١٥٧ 
وكلهم  الكافية،  العقلية  القّوة  عنده  األمم  قادة  من  أحد  ال 

خائفون من هذا اإلله الزائف ومن أكاذيبه.
األملان  إن  الثانية  العاملية  احلرب   U الفاتيكان  لنا  قال 
حربًا  يريدون  األملان  يكن   Z نحارب.   Z إن  علينا  سيقضون 
وال نحن. فخّطط قادة أمتنا والقادة اآلخرين هجومًا عM ب\ل 
هاربر بأوامر من البابا، ووافق فرانكلني د. روزفلت أن �مع 
قصفوا  لو  أ�م  يعلمون  كانوا  احلرب.١٥٨  وراء  أمتنا  شعب 
 sا املتحدة  الواليات  شعب  فسيذهب  بالقنابل  هاربر  ب\ل 
احلرب. هتلر عرف أّن أملانيا ستذهب اs احلرب عندما ُأحرَق 
مبنى الرا®ستاج. فَأحرق هتلر وجورينغ وغ\هم U احلزب 
النازي مبنى الرا®ستاج ودّمروه متاما ك فعل احلزب النازي 

٩/١١ .١٥٩ U
الثانية  العاملية  احلرب  «أحداث   Îسو ف.ت.  يقول 
مثل ب\ل هاربر وقنبلتي ه\وشي وناكاساكي أّدت اs إنشاء 
الرئيس بوش األب U اخلليج،  املتحدة. حرب  منظمة األمم 
 Mع وبــوش(االبــن)  جورج  الرئيس  إبنه  حرب  ثّم  ومن 
بِروما،  أمريكا غصبًا  مزاوجة   sا األمم  االرهاب، دعت كل 
األعظم  احل§  سلطة  حتت  بأÆه   Zالعا دفعتا  سويًة  وكلتاØا 

الروما_ املتزايدة عدوانًا.
يمكن تتّبع إعادة ال³تيب اجلديد هذا، التي هي موضوع 
له  ُمضّلل  عمل  بأول  قام  عندما  األب  بوش   sا هنا،  كتابتي 

كرئيس وهو الصالة.
 ٢٠  U رئيسًا  (األب)  بوش  جورج  تنصيب  يوم   U»
 U يناير من عام ١٩٨٩، كان بوش شبَه كاثوليكيا ألنه تثّبت
التي  املتحدة،  الواليات   U ال§وتستانتية  اُألسقفية  الكنيسة 
هذه  البابا.  ومع  الكاثوليكية  الكنيسة  مع  احتاد   U فعليًا  هي 

 U هي الكنيسة التي ُرسم رئيس أساقفتها األول عام ١٧٨٤
مدينة أبردين U أسكوتلندا عM أيدي ثالثة أساقفة أعلنوا علنًا 

وبوقاحة والءهم للح§ األعظم الروما_».
قص\ة  ولف³ة  كعضو،  صباه  معظم  األب  بوش  «أم^ 
كان مديرا، U وكالة املخابرات املركزية، وهي منظمة أسسها 
عام ١٩٤٧ وليام ج. دونوفان �دف تأمني «وسائل خاصة» 
املواطنون  وكان   ._العل  Zالعا  Mع الفاتيكان  تأث\  لضن 
كان  املنظمة.  هذه  يدعمون  ال½ائب  دافعو  األمريكييون 
 zالثا_ ع بيوس  البابا  قّلده  ملتزم، وقد  كاثوليكي  دونوفان 
القديس  بجمعية  األعظم  الصليب  وسام  يوليو١٩٤٤   U
حياته  بسبب  الفاتيكان،  Xبه  وسام   Mأع وهو  سيلفس³، 
(الرومانية)  للكنيسة  والÄّية  العامة  اخلدمة   U Åفها  التي 

الكاثوليكية».
أÂّن)  أن  أستطيع  فقط  (وأنا  «ُيقال  قائًال   Îسو يتابع 
الثالثة والثالثني،  أن السيد بوش كان أيضا ماسونيًا بالدرجة 
وهي   (٢ (ب  دوي»  «ال§وباغاندا   U عضو  أيضا  وهو 
وقادة  بارزين  أعل  رجال  من  مؤلفة  Æّية  ماسونية  �عية 
وأمريكيني،  وإيطاليني  وأملان  فرنسيني  وسياسيني  إعالميني 
املناضلة».١٦٠  الكاثوليكية  الرومانية  الكنيسة  خلدمة  مكّرسني 
والتي   Zالعا  U املوجودة  بالرجاسات  اللوم  كل  وضعوا  لقد 
والصينيني  واليابانيني  والشيوعيني  الروس   Mع يرتكبو�ا 
واملسلمني  والعراقيني  واإليرانيني  والفيتناميني  والكوريني 
ودايفيد  جونز  وجيم  أالمو  وطو_  املتحدة  والواليات 
كورش وعM أي شخص Xدد مصاحلهم. يلومو�م بأفواههم 
هذه   Mع ُيالم  أن  �ب  ومن  اإلعــالم.  وسائل  خالل  من 
الرجاسات إال روما والدمى التابعة �ا؟١٦١ يقول اهللا إ�ا «أم 
الزوا ورجاسات األرض» (رؤيا يوحنا ١٧: ٥). فهل 

تريد أن تصّدق اهللا أم تصدقهم؟
الزائفة  روما  كنيسة  كانت   ،١٩٦٠ عام  منتصف   U
هذا  اهللا».  مات  «لقد  تقول  اإلعــالم  ووسائل  واحلكومة 
 sأغضبني فعال، فمنذ أربعني عاما، ومن خالل جتربتي األو
ُمعظم  حتّققت  لقد  يمت.   Z اهللا  أن  عرفت  الطبيعية،  فوق 
١٥٦ تث ٣٠: ١٩، أي ١٦: ١٩، مز ٩٠: ٨، جا ١٢: ١٤، مت ١٢: ٣٦، رؤ ٢٠: ١٢-١٥ ١٥٧ «الدوالر والفاتيكان»، «ومليارات الفاتيكان»، أفرو ما�اتن • «الصلة الفاتيكانية»، ريشارد هامر • «بضائع العاZ»، جايمس 

كولن • «الفاتيكان، الواليات املتحدة األمريكية»، نينو لو بيللو • «نثق U البنوك»، بيني ل\نوكس ١٥٨ «يوم اخلداع: احلقيقة عن فرانكلني د. روزفلت وب\ل هاربر»، روبرت ب. ستينات • «ب\ل هاربر: أم املؤامرات»، 
مارك إيمرسون وي� • «العار: ب\ل هاربر ونتائجها»، جون توالند ١٥٩ مذكرات نيورم§ج، جوستاف جيل§ت ١٦٠ www.TupperSaussy.com ١٦١ ٢تس ٢: ٤، ١يو ٤: ٣، ٢يو ٧، رؤ ١٧: ٥-١٥، ١٨ 

الشيطان  ®دع  عندما  نشاطاته.١٥٠   U مهمال  أصبح  لذلك 
®³ق  أن  قادر  اهللا  ألن  أجلهم  من  نص�  أن  �ب  الناس، 

ظل¤م و®ّلص أرواحهم.١٥١
ف.ت.  الرومانية  الكاثوليكية  تاريخ   U اخلب\  يقول 
سوÎ «ألن الكاثوليكية مليئة باخليانة لطاعتها الضمنية للبابا 
بدًال من الطاعة للتاج ال§يطا_، منع أغلب مستوطني أمريكا 
تو�  أو  االق³اع   U حقهم  ممارسة  من  الكاثوليك  مواطنيهم 
مناصب عامة أو امتالك املمتلكات أو حتى أن يعبدوا حسب 

طقوسهم املعتادة».١٥٢ 
وفقا ملا ذكرته جريدة سان فرانسيسكو إكزاِمنر فقد رفع 
املحامي ستان� هيلتون دعوة قانونية عM احلكومة األمريكية 
ألن الفاتيكانيني الذين انسّلوا إs حكومتنا قد ّ�عوا األبواب 
الفاتيكان  أن  النتيجة  كانت  آخرين.  كاثوليك  نازيني  أمام 
يتحّكم اآلن بكل Nء U الواليات املتحدة ما عدا األعضاء 
أن  يستطيعون  ال  احلقيقية.  املسيح  يسوع  لكنيسة  احلقيقيني 
 U يتحكموا بنا. �ذا السبب يريدون أن يقتلونا أو أن يضعونا
  Zالعا  Mع ستسيطر  روما  إن  املقدس  الكتاب  يقول  السجن. 
 U قطع ب½باته.١٥٣ الكون ملك هللا sقبل أن �طمها املسيح إ
«هو  عليه.١٥٤  ملكه  ليعلن  يعود  أن  وشك   Mع وهو  املسيح، 

مهوب مللوك األرض» (مزمور ٧٦: ١٢).
عددها   U بوست  الواشنطن  جريدة   U ورد  ملا  وفقا 
«قال  أ٢،  الصفحة   U يناير٢٠٠٢،   ١٩ بتاريخ  الصادر 
اجلمهوريني  إن  اليوم  السياسيني  بوش  مستشاري  كبار  أحد 
جزئا  اإلرهاب   Mع للحرب  الرئيس  معاجلة  من  سيجعلون 
مركزيا من اس³اتيجيتهم الستعادة السلطة U ¼لس الشيوخ 
وإلبقاء سيطر¤م عM البيت األبيض U انتخابات الكونجرس 
الواقعة U منتصف عهد بوش الرئاÎ هذه السنة».١٥٥ جريدة 
فمن  بوست.  الواشنطن  وكذلك  هذا  تقول  تايمز  النيويورك 
نصّدق؟ سأقول لكم من �ب أن نصّدق. صّدقوا اهللا. ال �ب 
اإلعالم  وسائل  أن  أعرفه  ما  كل  األ�ار.  بأولئك  نثق  أن 
عّني  الباطلة  األشياء  من  الكث\  قالت  واحلكومة  اإلخبارية 
وعن كنيستي، وفّصلوها بوسائل اإلعالم لعدة سنوات، لذا 

من املستحيل � أن أصّدق أجهزة اإلعالم واحلكومة.
األمم  فرؤساء  احلرب،  ضد  األمم  شعوب  كانت  إن 
األمثلة  بعض  من  للحرب.  أسبابا  �م  سيقدمون  الكاثوليك 
ب\ل  وقصف  أملانيا،   U الرا®ستاج  مبنى  إحراق  احلديثة 
تّم  لقد  العاملي.  التجارة  مركز   U طائرتني  وتفج\  هاربر، 
 Îآالف الكتب، ككتِب سو U فضح هذه األشياء واكثر منها
وجوزيف وغ\ها من الكتب املدعومة بالوثائق التي لكثر¤ا 
هذا،  كل  وفوق  املقال.  هذا  هوامش   U إحصاؤها  يمكننا  ال 
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إجتعات   U املطروحة  احلرب  بإس³اتيجية  الديمقراطيون  يغضب  بوش  «مستشار   ١٥٥  ٧  :٢٢
 ،٢٠٠٢ يناير   ١٩ بوست،  واشنطن  إيدسال،  ب.  ثوماس   ،« اجلمهوري  للحزب  القومية  اللجنة 
ب\كي،  ل.  ريشارد  االنتخابية»،  للحملة  كموضوع  احلرب  يق³ح  بوش  «مستشار   • ٢أ  صفحة 

الرابع  العمود   ،١٥ صفحة  أ،  اجلزء   ،٢٠٠٢ ١٩يناير  تايمز،  نيويورك 

توغو الراعي أالمو، عزيزي 
عM عتبة عيادة سيدة الرµة حيث أعمل كحارس، 
حيث  العاملية»  «الرسالة  نzة   U رسالتك  وجدت 
شعرت  قراء¤ا  أ�يت  عندما  األرض.  عن  التقطتها 
التي  الصالة  خالل  من  خاصة  حيا~،   U ما  بتغي\ 
اليومية. الصالة صال~  لقد جعلُت من هذه  تضّمنتها. 

من دون أن أخدعك، عزيزي الراعي، لقد شعرت 
قلبي.  Mع ّ تغي\ عظيمة تهب  بريح 

 � ترسل  أن  اجليد  من  أليس  الراعي،  عزيزي 
أخو~   Mع أوزعها  لكي  ونzتك  باملراسلة  دروسا 
وأعوزهم  أخطأوا  اجلميع  (ألن  وطني.   U وأخوا~ 

بحياة  منغمسة  عائلتي  الراعي،  عزيزي  اهللا).  ¼د 
احلياة  هذه  نzتك  خالل  من  اكتشفت  لقد  شيطانية. 
أن  أسألك  أنا  الراعي،  عزيزي  السبب،  �ذا  املختلفة. 
اسم  نمّجد  حتى  أج�  ومن  عائلتي  أجل  من  تص� 
نقّدم  ولكي  األرض،  هذه   Mع حياتنا  باقي   U الرب 
له  بالكامل  األنانية  حياتنا  ونخضع  له  بالكامل  أنفسنا 

يوم. كل 
التحيات وأخلص األفكار. لك مني أصدق 

شكرا،
أ. ج.                                            لومى، توغو، أفريقيا

info@alamoministries.com
بنا: لالّتصال 

(البقية صفحة ١٦)



١٦

بذنو�م  أموات  اهللا قد مات هم  إن  قالوا  الذين  نبوءاته.١٦٢ 
 Mع سو  زوجتي  مع  احلرب  أعلنُت  لقد  وخطاياهم.١٦٣ 
األنبياء  من  العديد  قام  لقد  لإلنجيل.  بتبش\نا  الشيطان 
الروحي  اإلنتعاش  ليبدأ  نحن  استخدمنا  اهللا  لكن  الكذبة 
وبكل  ولكن،  أ�ع.   Zالعا  U إنتشاره  اآلن  ترون  الذي 
أسف، هذا اإلنتعاش ليس اآلن ك �ب أن يكون، لكن اهللا 

ن هذا الوضع. يستخدمني ألحسِّ
اهللا  إ�م   دائ الوثنية  وديانتهم  روما  باباوات  قال  لقد 
نفسه عM األرض. يرفضون أن يعطوا املجد هللا، ويرفضون 
دولة،  أي  قوانني  يطيعوا  أن  ويرفضون  وصاياه،  �فظوا  أن 
الناس هنا  أمام  أن يكونوا مسؤولني  يرفضون فقط  وهم ال 
مسؤولني  يكونوا  أن  رفضوا  أيضا  لكنهم  األرض،   Mع
قوانيننا  من  أي  يطيعوا  أن  يرفضون  نفسه.  القدير  اهللا  أمام 
 Mع شخص  أي  أمــام  مسؤولني  يكونوا  أن  ويرفضون 
أو أي  للقانون  منفذًا  أو  رئيسًا  أو  ملكًا  األرض، سواء كان 
شخص آخر. وذلك كأ�م يقولون إ�م يستطيعون أن يفعلوا 
ومع  يشاؤون  جريمة  أية  إرتكاب  حتى  �م،  �لو  Nء  أي 
ذلك ال ُ�اَكمون عM جريمتهم هذه U هذا العاZ. هذه هي 

املافيا احلقيقية وال شّك U هذا أبدا.
كل قائد بلد U العاZ هو حتت سيطرة روما وهذا يشمل 
ما   Mع احلال  وهذه  األمريكية،  املتحدة  الواليات  رئيس 
التابعة  الدمى  واآلن  البابا،  أن  أعلنوا  لقد  قرون.  منذ  هي 
الدول  رَؤساء  قانونية.١٦٤  مالحقة  أية  من  معصومون  له، 
القوة  البابا  أعطاهم  لقد  األوثان.  األصنام  لعبدة  آ�ة  هم 
ليعاقبوا أي شخص يعارض احلروب التي يشّنو�ا واجلرائم 
الشنيعة التي يرتكبو�ا بأمر من البابا. يسوع الذي خلق كل 
اهللا  والذي خّلص روحي هو  السء وعM األرض   U ءN
الطريق  وهو  سأعبده  الذي  الوحيد  اإلله  هو  احلقيقي.١٦٥ 

الوحيد اs السء.١٦٦

يا اهللا، اسمع هذه الصالة

الوحيدة  الفرصة  أن  يعلمون   Zالعا  U اهللا  أوالد  كّل 
«يا  بالصالة  اهللا  مع  باالتصال  هي  عليهم  لالنتصار  لنا 
أنقذت  لقد   .Zالعا لكل  أظهر¤ا   ك قّوتك  �م  أظهر  اهللا، 
أظهر  نوح.١٦٧  أيام   U كله Zالعا أغرقت  أنفس عندما  ثنية 
 ك التائب،  غ\  الzير   Zللعا املذهلة  العسكرية  قدرتك 
لن  إنه  قلت  أنت  موسى.١٦٨  أيام   U امل©يني  مع  فعلت 
ُتنهيه،١٦٩   Z حاله وأنَت Mع Zلص أي إنسان إذا بقي العا®

فأرهب شعب الشيطان ب½باتك ودّمر كل الذين يدّمرون 
سادوم  بسكان  فعلت   ك �م  افعل  واألرض.  األرواح 
وعامورة وأرسل الباليا التي وعدت �ا.١٧٠ ال َت½ّ  «الزيت 
األبدية.١٧٢  حياتك  أعطيتنا  لقد  أوالدك.١٧١  فهم  واخلمر»، 
لقد تّ§رنا وت§أنا لكي نحصل عM احلياة األبدية بواسطة دم 
يسوع.١٧٣ لقد أبعدت عنا خطايانا، ولنا حياتك ألنك تسكن 
وتعمل فينا.١٧٤ يا رب، نسأل هذا باسم يسوع، آمني وآمني». 
 Mهذا ما �ب أن نفعله إن أردنا أن نخُلص من غضب اهللا ع
هذه األرض وأن نخلص من حياة أبدية U جهنم وU بح\ة 
النار. صّلوا هللا لكي إّما  أن ®ّلص شعوب العاZ أو Xُلكهم. 

لقد قال � اهللا إنه سيفعل هذا قريبا.
�ا  التابعة  والدمى  الرومانية  اإلم§اطورية  أن  شّك  ال 
ستقف لُِتدان أمام اهللا U يوم الدينونة عM خطاياهم الكث\ة، 
وخاصة خطيئة التجديف.١٧٥ يقول اهللا أنه سيعاقب وXِلك 
شخصيًا أولئك الذين «ُيبغضونه بوقاحة». هو ليس لّينًا مع 

الذين يبغضونه. سيجازXم شخصيًا (تثنية ٧: ١٠).
الكتاب  �عية  تر�ة   ،  ٣-٨  :٣ ٢بطرس   U مكتوب 
 U سيأ~  أنه  Nء  كل  قبل  «فاعلموا،  الدولية،  املقدس 
ويسلكون  باحلق،  يسخرون  ُمستهزئون  أناس  األيام  آخر 
هو  «أين  سيقولون:  اخلاصة.  شهوا¤م  وراء  منجرفني 
بل  األّولون،  آباؤنا  مات  أن  فمنذ  املسيح؟  برجوع  الوعد 
منذ بدء اخلليقة، ما زال كل Nء عM حاله!» إ�م يتناسون، 
عمدًا، أنه بكلمة أمٍر من اهللا ُوجدت السوات منذ القديم 
ر  ُدمِّ أيضًا،  منه  وبكلمة  وباملاء.  املاء  من  األرض  وتكّونت 
املاء  فاض  إذ  الزمان،  ذلك   U موجودًا  كان  الذي   Zالعا
�زونًة  فستبقى  احلالّية،  واألرض  السوات  أّما  عليه. 
الدينونة  الكلمة عينها ºفوظة إs يوم  بتلك  للنار  وºفوظًة 
وهالك الفاجرين! ولكن أXا األحياء، عليكم االَّ تنسوا هذه 
احلقيقة: أّن يومًا واحدًا U نظر الرب هو كألف سنٍة، وألَف 
أن  يعني  تعب\ ¼ازي١٧٦  التعب\ هو  سنٍة كيوٍم واحد». هذا 
الناس يموتون وهم أوالد، والبعض يموت وهم مراهقون، 
والبعض  الثالثني،  أو  العzين  بسن  يموت  والبعض 
يعيش  قد  والسبعني.  والستني  بسن اخلمسني  يموتون حتى 
 إن والعzين.  املئة   sإ  ورب التسعني،  عمر   sإ البعض 
يموت  ال  ألنه  دينونته  بتنفيذ  صبورًا  يكون  أن  يستطيع  اهللا 
سيواجه  آجال  أم  عاجال  األبد.١٧٨   sإ حّي  هو  أبدا.١٧٧ 
سُيداُن  ذلك  بعد  أبى.١٧٩  أم  ذلك  شاء  إن  اهللا  إنسان  كل 
الناس عM أفعا�م، خاصة التجديف.١٨٠ «ُوضع للناس أن 
يموتوا مّرة ثّم بعد ذلك الدينونة» (ع§انيني ٩: ٢٧). روح 
الشيطان فيهم يزداد غضبا بسبب هذا، لكن ما عساه يفعل 

تراب!١٨١  من  �لوقون   zب إّ�م  Nء!  ال  لذلك؟  بالنسبة 
ستق� عليهم ¿بات اهللا قريبا.١٨٢

لقد فوجئت حني شاهدت أّن قناة بيوجراÊ التلفزيونية 
كل  عن  مسؤول  البابا  أن  كّررت   ٢٠٠٣ مارس   ٥ بتاريخ 
امللوك وامللكات والرؤساء وأنه السّيد اُملطلق وليس مسؤوال 
بالتفصيل  املقدس  الكتاب  ®§نا  اهللا.  أمام  حتى  أحد،  أمام 
الذي يمّجد نفسه أكثر من اهللا ومن  املتكّ§  الرجل  عن هذا 
املقدس  الكتاب  ُيّ©ح  األرض.   Mوع السء   U Nء  أي 
الشيطان  وأنه  املسيح»  «ضّد  هو  البابا  أن  وضوح  بكل 

املتجّسد.١٨٣
نحن  �ذا،  صادق.١٨٤  املقدس  الكتاب  أن  نعلم  نحن 
 U البابا  بواسطة  الشيطان  من  عاملية  مؤامرة  هذه  أن  نعلم 
روما ليحكم العاZ. لكي يصل إs هدفه هذا، عليه أن ®نق 
كل كلمة من اهللا وبعد أن يفعل هذا يمأل العاZ باألكاذيب، 
التبش\   U النقص  بسبب  هذا  حصل  لقد  هذا.  فعل  وقد 

اجلريء بكلمة اهللا.
يقول صدام حسني إنه وشعبه أبرار. ال يمكن أن يكونوا 
 ،Õأبرارا أبدا إال إذا قبلوا الرب يسوع املسيح كمخّلص شخ
يتخّلوا   Z وما  يسوع،  وصايا  من  وصية  كل  ُيطيعوا   Z وما 
بالكامل عن ديانتهم الباطلة.١٨٥ هم يعتقدون أن شعب اهللا 
يفعل �م أشياء شنيعة، لكن أولئك ليسوا شعب اهللا وليسوا 
أعضاء U جسد املسيح. هؤالء هم الفاتيكان الذين ُيطلقون 
عM دينهم الكاثوليكي الباطل اسم «املسيحية».١٨٦ أنا أرفض 
بسببهم.  إ_ مسيحي   Èنف ُأقول عن  أن  اآلن وصاعدًا  من 
 Èنف عن  أقول  أنا  منهم.  واحد  أ_  خطًأ  ُأعت§  أن  أريد  ال 
احلقيقية.١٨٧  كنيسته   U عضو  املسيح،  جسد   U عضو  إ_ 
اليهود واملسلمني وآخرين كث\ين يكرهون  إن  أكرر وأقول 
يعتقدون  أل�م  مسيحيني  إ�م  أنفسهم  عن  يقولون  الذين 
مسلم  مليون  ونصف  Xودي  ماليني  ستة  قتلوا  الذين  أن 
هم أعضاء املسيح. هؤالء Z يكونوا أعضاء املسيح. هم بربر، 
كاثوليك أ�ار، مؤسسو النازية واإلش³اكية والفاشية وكل 
تنظيم �ير آخر U العاZ. لقد قتلوا أيضا ماليني من أعضاء 
أعضاء   .Zالعا حول   zالب من  كب\ا  وعدد  املسيح  كنيسة 
ولن  أبدًا  أحدا  يقتلوا   Z احلقيقية،  الكنيسة  املسيح،  جسد 
يقتلوا أحدا. نحن نص� لكي ®لص اجلميع.١٨٨ نحن أيضا 
نص� قائلني «أبانا، إن رفضوا خالصك باسم يسوع، فنحن 
نص� لك، يا أبانا، أن تنتقم لنا منهم. يا رب، نسأل هذا باسم 

يسوع». وعدنا أنه سيفعل هذا، ووعوده صادقة.١٨٩
اهللا يكره كل من ينتقم لنفسه. �ذا السبب قال عن قايني 
«لذلك كل من قتل قايني فسبعة أضعاف ُينتقم منه» (تكوين 
١٦٢ يؤ ٢: ١-١١، ٢٥-٣٢، مت ٢٤: ٤-١٥، لو ٢١: ٧-١٢، ١٦-٢٦، ٣٦، أع ٢: ١٧-٢٠، رؤ ٦: ٤-١١ ١٦٣ مز ١٤: ١، ٥٣: ١، جا ٩: ٥، رو ١: ٢١-٢٥، ٦: ١٦، ٢كو ٤: ٣-٤، أف ٢: ٢-٣، ٢تس ١: ٨-٩، ٢~ ٣: ١-٤ ١٦٤ «الكاثوليكية الرومانية ضّد نفسها»، املجّلد األول، أي. أو. Î الم§ت • 

«املشكلة: كنيسة الروم الكاثوليك»، جورج دبليو. إلدركن، بروفيسور فخرى، جامعة برينستون • «أزمة الكنيسة والدولة»، برايان تيار_ • «خارج املتاهة»، ل.هـ. ليهن • «الكثلكة الرومانية»، لورين بوتنر • «احلائط الفاصل بني الكنيسة والدولة»، كونارد هـ. موهلن • «ºا¿ات جافازي»، ج.ب. نيكوليني • 
«أمريكا أم روما، املسيح أم البابا»، جون ل. براندت • «فضح املؤامرة البابوية»، للقس إدوارد بيz، بروفسور الالهوت • «برومبتا بيبليوتيكا، بابا» املقال الثا_، لوسيوس ف\اريس • «سيطرة ضّد املسيح عM عروش امللوك واألمم»، إيان ر.ك. بايس� • «االدعاءات السياسية والطموحات االجتعية للبابوية»، للقس 
كانون أوكونور • «فضح الفاتيكان»، رافايل رودر�ز جيللن. «الفرسان األربعة»، «العرابون»، «النبي»، منشورات تشيك ١٦٥ تك اإلصحاح ١، ٥: ١-٢، يو ١: ٣-٤، أع ١٧: ٢٤-٢٦، أف ٣: ٩، كو ١: ١٦-١٧، عب ١: ٢، رؤ ٤: ١١ ١٦٦ يو ١٠: ١-١٠، ١٤: ٦، أع ٤: ١٢، ١٣: ٣٨-٣٩، ١٦: ٣١، رو ٣: 
٢٣-٢٦، ٥: ١٧-١٩، ٦: ٢٣، ٨: ٢، ١٠: ٩-١٣، غل ١: ٣-٤، أف ٢: ١٣-٢٢، ١بط ٣: ١٨-٢٢، ١يو ٤: ٩، ٥: ١١-١٣، ٢٠ ١٦٧ تك ٦: ٥-٨، ١١-١٨، اإلصحاح ٧، ١بط ٣: ٢٠، ٢بط ٢: ٥ ١٦٨ خر ٧: ١٩-٢٥، ٨: ٦-٢٤، ٩: ٣-١١، ١٨-٢٥، ٣١، ١٠: ٤-٦، ١٢-١٥، ٢١-٢٣، ١١: ٤-٦، ١٢: 
٢٩-٣٠، ١٤: ١٦-٣١ ١٦٩ مت ٢٤: ٢١-٢٢ ١٧٠ مت ٢٤: ٢١، لو ١٧: ٢٨-٢٩، ٢بط ٢: ٦، يه ٧، رؤ ٨: ٧-١٢، ٩: ١-١٥، ١١: ١٥-١٩، ١٦: ٢-٤، ٨-١٧ ١٧١ مز ١٠٥: ١٥، رؤ ٦: ٦ ١٧٢ يو ٣: ١٤-١٦، ٦: ٤٠، ٤٧، ٥٠-٥٨، ١٧: ٢-٣، رو ٥: ٢١، ٦: ٢١-٢٣، ٢~ ١: ١٠، ١يو ٢: ٢٥، ٥: ١١-١٣ 
١٧٣ أف ٢: ١٣، عب ١٠: ١٩-٢٠، ١٣: ١٢، ٢٠-٢١، ١بط ١: ٢، ١يو ١: ٧، رؤ ١: ٥-٦ ١٧٤ حز ٣٦: ٢٧، زك ٢: ١٠-١١، يو ١: ٤، ١٤: ١٥-١٩، ٢٣، ١٥: ١-١١، ١٧: ٢١-٢٣، رو ٨: ١، ١٠-١١، ٢كو ٦: ١٦، غل ٢: ٢٠، كو ٢: ٩-١٠، ١يو ٤: ٤، ٥: ١٢ ١٧٥ أي ٢١: ٣٠-٣٢، دا ٧: ٩-١١، مت 

١٢: ٣٦-٣٧، ١٣: ٤٩-٥٠، مر ٣: ٢٨-٣٠، يو ١٢: ٤٨، رو ٢: ٥-٦، ٢تس ١: ٧-٨، عب ٩: ٢٧، ٢بط ٣: ٧، يه ١٤-١٥، رؤ ١١: ١٨ ١٧٦ ١أى ٢٩: ١٥، أي ٤: ١٧-٢١، ٧: ٦، مز ٢٢: ٢٩، ٣٩: ٤-٥، إش ٤٠: ٦-٨، ٥١: ١٢، ٦٤: ٦، يع ١: ١٠-١١، ٤: ١٤، ١بط ١: ٢٤ ١٧٧ إش ٤٠: ٢٨، دا ٤: ٣٤، 
رو ٢: ٥-٦، عب ٧: ٢٥، يع ٥: ٧، ١بط ١: ٢٣، ٢بط ٢: ٣-٩، ٣: ٧-١٠، ١٥، يه ١٤-١٥، رؤ ١٥: ٧ ١٧٨ تك ٢١: ٣٣، تث ٣٢: ٣٩-٤١، ٣٣: ٢٧، مز ٩٣: ٢، ١٠٢: ١٢، ٢٥-٢٧، ١٤٥: ١٣، أم ٨: ٢٢-٣١، إش ٢٦: ٤، ٤١: ٤، ٤٤: ٦-٧، ٤٨: ١٢-١٣، ٥٧: ١٥، إر ١٠: ١٠، مرا ٥: ١٩، حب ٣: 
٣-٦، ١~ ١: ١٧ ، ٦: ١٥-١٦، عب ١: ٨-١٢، رؤ ١٠: ٦ ١٧٩ ١أى ١٦: ٣٣، مز ٩: ٧، ٥٠: ٤-٦، ٩٦: ١٣، جا ٣: ١٧، ١١: ٩، ١٢: ١٤، دا ٧: ٩-١٠، مت ١٢: ٣٦، رو ١٤: ١٠، عب ٩: ٢٧، ١~ ٥: ٢٤، رؤ ٢٠: ١٢، ١٨٠ جا ٣: ١٧، ١٢: ١٤، مر ٣: ٢٨-٢٩، ٢كو ٥: ١٠، عب ١٠: ٢٧-٣١، رؤ ٢٠: 
١١-١٥ ١٨١ تك ٢: ٧، ٣: ١٩، أي ١٠: ٩، ٣٤: ١٥، مز ١٠٣: ١٤، جا ٣: ٢٠ ١٨٢، رؤ اإلصحاح ٩، ١٥: ١-٢، ١٨٣ دا ٨: ٢٣-٢٥، ١١: ٣٥-٣٩، إش ١٤: ١٢، عو ٣: ٤، يو ٥: ٤٣، ٢ تس ٢: ٣-٤، ٨-١٠، ١يو ٢: ٢٢، ٢يو ٧ ١٨٤ ٢صم ٧: ٢٨، ١مل ١٧: ٢٤، مز ٣٣: ٤، ١٣٨: ٢، يو ١٧: ١٧، ٢كو ١: 
١٨، أف ١: ١٣، كو ١: ٥، ٢~ ٢: ١٥، يع ١: ١٨، رؤ ٢١: ٥ ١٨٥ مت ١: ٢٠-٢١، ٦: ٢٢، ٢٤، لو ٢: ١١، ٩: ٥٦، ١٦: ١٣، ١٩: ١٠، يو ١: ١٠-١٧، ٢٩، ٣: ١٦-١٧، ٤: ١٣-١٤، ١٤: ٦، ١٠: ١-١٠، أع ٤: ١٠-١٢، ١٦: ٣١، رو ٣: ٢٤-٢٦، ٥: ٢١، فيلبي ٢: ٥-١١ ١٨٦ مت ٧: ١٥-٢٠، ٢٤: ١١، 
٢٤، مر ١٣: ٢٢، ٢كو ١١: ١٣-١٥، ٢بط ٢: ١-٢، ١يو ٤: ١، رؤ ١٦: ١٣-١٤، ١٩: ٢٠، ٢٠: ١٠ ١٨٧ رو ١٢: ٤-٥، ١كو ١٢: ١٢-١٣، ١٨-٢٧، أف ٤: ٢٥، ٥: ٢٩-٣٢ ١٨٨ تث ٣٠: ١٩، إش ٥٢: ١٠، حز ١٨: ٣٢، مت ١٨: ٤، ٢٢: ٩، ٢٤: ١٤، لو ٣: ٦، ١٩: ١٠، ٢٤: ٤٧، يو ٣: ١٧، عب ٧: ٢٥، 

١~ ٢: ١-٤، ٢بط ٣: ٩ ١٨٩ خر ٢٣: ٢٢، تث ٣٣: ٢٧، ١أى ١٦: ٣٥، مز ٤: ٣، ٣٤: ١٥، ١٧، ٣٧: ٢٨، ٥٠: ١٥، ١٢١: ١-٢ 

بيرل هاربر آخر
(تابع صفحة ١٥)

(البقية صفحة ١٧)



١٧

٤: ١٥). «� اإلنتقام، أنا أجازي، يقول الرب» (رومية ١٢: 
الوصايا  إحدى  الدولية).  املقدس  الكتاب  �عية  تر�ة   ،١٩
الع§ي  (النص   (١٣  :٢٠ (خروج  تقتل»  «ال  تقول،   zالع
قتل  وليس  الناس  قتل  لِتعني  «قتل»  كلمة  يستعمل  األص� 
الذين  من  ينتقم  أن  يريد  نفسه  اهللا  األخرى).١٩٠  الكائنات 
يقتلون األتقياء، ك كان يريد أن ينتقم من قايني الzير الذي 
قتل  ألنه  شخٍص  من  ينتقم  من  كل  هابيل.١٩١  شقيقه  قتل 
شخصا تقيا سينتقم منه اهللا سبعة أضعاف، ألن اهللا وحده يريد 
أن ينتقم من الذين يقتلون شعبه الغا� واملمسوح، وهو ال يريد 
أن يتدخل أحدًا معه �ذا.١٩٢ اهللا يكره من يقتل أفضل الناس 
عنده من الذين قد مسحهم، لدرجة أنه بنفسه سينتقم منهم.١٩٣ 
يستطيع اهللا أن يفّكك ويدّمر أي شخص �ير ويعذّبه بطريقة ال 
يستطيع أي بzي U العاZ أن يضاهيه �ا.١٩٤ وبعد أن ينتهي 
من إرها�م وتعذيبهم وهم عM األرض، سيجعلهم يقضون 
األبدية U أحّر مكان U جهّنم وبح\ة النار.١٩٥ إن كنت تعتقد 

١٩٠ مت ١٩: ١٧-١٩ ١٩١ تك ٤: ٣-١١، عب ١١: ٤ ١٩٢ تث ٣٢: ٣٥، ٤١، إر ٢٣: ٥، ٣٣: ١٥، حز ٥: ٨، ٢٥: ١٤، ١٧، مي ٥: ١٥، رو ١٢: ١٩، يه ١٤-١٥ ١٩٣ ال ١٩: ١٧-١٨، تث ٣٢: ٣٥-٣٦، ٣٩-٤٣، ١أى ١٦: ٢١-٢٢، مز ١٠٥: ١٤-١٥، أم ٢٥: ٢١-٢٢، إر ٤٦: ٩-١٠، رو ١٢: ١٧-٢١، ٢تس ١: ٦ 

١٩٤ خر اإلصحاحات ٧-١٤، تث ٢٨: ١٦-٦٧، ال ٢٦: ١٤-٣٣، يش ٤: ١-٢٤، ٦: ٦-١٦، ٧: ٧، ١٩-٢٥، ١٠: ٥-٤٢، ١١: ١-٩، قض ٣: ٩-١٠، ١٥-٣٠، أي ١٨: ٥-٢٠، مز ١٠٥: ٢٥-٣٨، غال ٦: ٧-٨، رؤ ٨: ٧-١٢، ٩: ١-١١، ١٣-١٩، ١١: ١٥، ١٦: ٢-٤، ٨-١٤، ١٧-٢١ ١٩٥ مز ٩: ١٧، مت ١٣: 

٤٩-٥٠، ٢٢: ١٣، ٢٥: ٣٠، ٤١، ٤٦، لو ١٦: ١٩-٣١، ٢تس ١: ٨-٩، ٢بط ٢: ٤-٦، يه ٧، رؤ ١٤: ١٠-١١، ١٩: ٢٠، ٢٠: ١٠، ١٥، ٢١: ٨ ١٩٦ مت ٥: ٢١-٢٢، رو ١٣: ٩، ١يو ٣: ١٥ ١٩٧ دا ٧: ١-٢٨، مت ٢٤: ٤، ٩-١٣، ٢٣-٢٤، أف ٦: ١٢، فيلبي ٣: ٢، ١٨، ٢يو ٦-٧، رؤ ١٦: ١٣-١٤، ١٧: ١٢-١٣ 
١٩٨ مز ٩: ١٧، مت ١٠: ٣٨-٣٩ ١٩٩ ال ١٩: ١٧-١٨، ٢صم ٢٢: ٤٧-٥١، مز ١٨: ٤٦-٥٠، أم ٢٥: ٢١-٢٢، إر ٤٦: ٩-١٠، لو ١٨: ١-٨، رو ١٢: ١٧-٢١، رؤ ٦: ٩-١٧، ١٨: ١-٣، ٦-١٠، ٢٠-٢١، ٢٤، ١٩: ١-٣ 

القول؟ إs نفسه أو إs شخص  النبي �ذا  «إs من يش\ 
الكتاب  �عية  تر�ة   ،  ٣٤  :٨ الرسل  (اعل  آخر؟» 
يكون  أن  املمكن  الوحيد  اجلواب  الدولية).  املقدس 
املسيح،  عن  فرد،  عن  تتكلم  النبّوة  هذه  أن  هو  صحيحا 
وهناك شخص واحد فقط U تاريخ العاZ ينطبق عليه هذا 

الوصف: يسوع، مسيح العهد اجلديد.١
أشعياء،  من  اإلصحاح  هذا  ºتوى   U عقولنا  لنرّكز 
نقف   وفي األناجيل،   U يسوع  عن  قيل  ما  لنقرأ  ثم 
كامل  تطابق  هناك  أن  كيف  ونرى  ننظر  الصليب،  حتت 
النبّوة  هذه  حتّققت  األناجيل.  ويسوع  أشعياء  مسيح  بني 
كل   U وحده  فيه  حتّققت  الناÅي،  يسوع  شخص   U

التاريخ وبشكل تام.
النبّوات  بعض   sإ أكثر  بتفصيل  اآلن  ُننبِّه  أن  نوّد 
وموته  وآالمه  املسيح  لرفض  وصف  هي  التي  املدهشة 

١ حاول البعض من غ\ املؤمنني تفس\ هذا اإلصحاح عM أنه إشارة إs «اÆائيل املتأملة»، أمة إÆائيل، بدال من «املسيح املتأZّ»، لكن هذه احلقائق اخلمس ُتثبت أن موضوع اإلصحاح ٥٣ 
من إشعياء هو املسيح، وليس الشعب اليهودي:

(١) تتكّلم هذه النبّوة عن فرد U كل مراحلها. «منا» (أشعياء ٥٣: ٢، تر�ة �عية الكتاب املقدس الدولية)، «ºتقر... رجل آالم» (أشعياء ٥٣: ٣، تر�ة �عية الكتاب املقدس 
الدولية)، «¼روح» (أشعياء ٥٣: ٥) وهكذا U كل اإلصحاح.

(٢) أشعياء ٥٣: ٨ حاسم: املتأZ م½وب بسبب خطيئة «شعبي» (إÆائيل)، إذا هو فرد يتأZّ نيابة عن الشعب، إذا، ال يمكن أن يكون هو «الشعب».
(٣) هو متأZ بريء (أشعياء ٥٣: ٧ ، ٩)، وال يمكن أن ُيقال هذا عن أمة إÆائيل.

(٤) هو متأZ باختياره، هو بإرادته «سكب للموت نفسه» (أشعياء ٥٣: ١٢) وهنا أيضا صورة ملوت فرد وليس ملوت أّمة. أضف إs هذا أن إÆائيل كأمة Z تتأZ يوما باختيارها أو 
بإراد¤ا أو بالنيابة عن غ\ها.

(٥) هو متأZّ ال ُيقاِوم، الذي «Z يفتح فاه» (أشعياء ٥٣: ٧)، وهذا ال يمكن أن ُيقال عن أّمة إÆائيل. لن تكون هذه الكلت أوضح من ذلك ملن هم منفتحون للحقيقة، يصف إشعياء 
٥٣ فردا بدون خطيئة وبإرادته ومن دون أي مقاومة تأZّ بالنيابة عن شعب اهللا، عن شعب إÆائيل.

املسـيح
قيامته،  أي:  موته،  بعد  الناÅي  يسوع  نبّوة  U حتقيق 

وصعوده وجلوسه U العظمة عن ميني اهللا.
ُنَح½َّ  لكي  املسيح  بنهاية  واحد  آٍن   U نواَجه  هنا 
لصدمة إذالله املؤّقتة: نرى عبد الرب (بعد آالمه) يرتفع 
له  حدَّ  ال  علوٍّ   sإ يصل  وأخ\ا  أخرى،   sإ درجة  من 

شامخ فوق كل Nء.
 �عل العهُد اجلديد األمَر واضحا بأن متجيد املسيح 

النهائي يأ~ بعد آالمه وموته:
 U إنه ضياء ¼د اهللا وصورة جوهره. حافظ كل ما»
بنفسه  طّهرنا  بعدما  الذي  القديرة.وهو  بكلمته  الكون 
 U «جلس  الصليب،   Mع الكفاري  بموته  خطايانا»  من 
األعاR عن ميني اهللا العظيم» (ع§انيني ١: ٣، 

تر�ة �عية الكتاب املقدس الدولية). 
«الذي إذ كان U صورة اهللا Z َ�ِسب خلسًة أن يكون 
املوت  حتى  وأطاع  نفسه  وضع   ... لكنه   ... ّهللا  معادال 
 موت الصليب. لذلك رفعه اهللا أيضا وأعطاه اس
فوق كل اسم» (فليبي ٢: ٥-٩، أنظر أيضا متى ٢٨: ٦، 

أعل الرسل ١: ٣، ٩، أفسس ١: ٢٠-٢٣).

وقيامته ومتجيده U هذا اإلصحاح. وفي نقوم بذلك، ننبِّه 
لظاهرة ºّ\ة: ¼يء يسوع الناÅي وموته عM الصليب 
سبعئة سنة بعد هذه النبّوات كان حتّقيقاً Wا Vرفيٍة 

مدهشة وبدّقة توازي احلسابات الرياضية.
(١) ارتقاء املسيح اُملدهش، إشعياء ٥٢: ١٣
«هوذا عبدي يعقل يتعاs ويرتقي ويتسامى جدا».

املقطع  هذا   U املفّصل  املسيح  اذالل  عرض  قبل 
البداية   U أنفسنا  نجد   (١٢  :١٣-٥٣  :٥٢ (إشعياء 
هنا  نش\  النهاية.   U وبتمجيده  بنصرته  مطمئنني 
ويرتقي   sيتعا» الكلت   U املتواصلة  اإلستمرارية   sإ

ويتسامى».
نحصل من هذه الكلت عM سلسلة التفك\ التالية: 
يصعد، ويرفع نفسه إs مقام أعM، ويقف U مكان سامي. 
الرئيسية  الثالث  باخلطوات  وثيق  بشكل  مّتصل  وهذا 

أنك تستطيع أن تنتقم منهم بطريقة أفضل من اهللا، فسيعاقبك 
من  واحدًا  ولدًا  يقتل  الذي  الرجل  من  أكثر  مرات  سبع  اهللا 

أوالد اهللا، رجًال تقّيًا واحدًا.
عدّوك  جاع  «إن  القديم  العهد   U اهللا  يقول  السبب  �ذا 
 Mع �را  جتمع  فإنك  ماء.  فاسقه  عطش  وإن  خبزا،  فأطعمه 
 U رأسه والرب �ازيك» (أمثال ٢٥: ٢١-٢٢). يقول يسوع
العهد اجلديد «أحبوا أعداءكم، أحسنوا إs مبغضيكم، باركوا 
العنيكم وصّلوا ألجل الذين ُيسيئون إليكم». (لوقا ٦: ٢٧-

٢٨). كّرر اهللا من خالل بولس الرسول هذا القول من العهد 
فاسقه، ألنك  وإن عطش  فأطعمه،  «فإن جاع عدّوك  القديم 
(رومية ١٢: ٢٠).  رأسه».   Mنار ع فعلت هذا جتمع �ر  إن 
عندما كان املسيح يموت عM الصليب ليكفر عن خطايانا أمام 
أعني أعداء اهللا، قال «يا أبتاه، اغفر �م أل�م ال يعلمون ماذا 
كل  بعيدين  أل�م  هذا  فعلوا  لقد   .(٣٤  :٢٣ (لوقا  يفعلون» 
البعد U ظلمة الشيطان. بين كان أعداء اهللا ير�ون استفانوس 
ليقتلوه، نظر إs فوق، ورأى املسيح قائ U السموات، وقال 
للرب «يا رب، الحتسب عليهم هذه اخلطيئة» (أعل ٧: ٥٥-

الرسول  وقال  الدولية).  املقدس  الكتاب  �عية  تر�ة   ،٦٠
القدس بحياتنا  الروح  يتحّكم  القدس «عندما  بالروح  بولس 
حنان،  ص§،  سالم،  فرح،  ºبة،  فينا:  الثر  هذه  فسُينتج 
هنا  ليس  النفس.  وضبط  ُلطف،  إخالص،  طيبة،  صالح، 
 :٥ (غالطية  (اهللا)»  الناموس  مع  تناقض  أي  الثر  هذه   U

٢٢-٢٣ عن األصل اليونا_).
ألي  فيه  اهللا  يقول  اجلديد  العهد   U مكان  أي  يوجد  ال 
احلقيقي  العضو  إن  أحدا.١٩٦  يقتل  أن  اهللا  قوة  عنده  شخص 
رب،  «يا  قائال:  اهللا   sإ يص�  كنيسته،  أي  املسيح،  جسد   U
نعلم أن كل الدول متتلك األسلحة. يا رب، نطلب منهم أال 
يستخدموها. نطلب أن ُيصبح اجلميع أعضاء U جسدك لكي 
يصلوا إليك وأنت تنتقم �م». نعلم شيئا واحدا أنه يوجد والًة 
السلطة  مراكز   U الروحي  zّال ُحّكام   ،Zالعا للظلمة U هذا 

العليا عM األرض.١٩٧
أكرر لك أXا القارئ، ال يستطيع أحد أن ينتقم لنفسه من 
لو  فقط.١٩٩  االنتقام هو هللا، وهللا  إs جهّنم.١٩٨  الذهاب  دون 
آمن اجلميع �ذا، فسيسّلم اجلميع أسلحة الدمار الشامل التي 

اجلزء ب الَعَدد ٠٥٦٠٠    الراعي طو� أالمو

الَبقـّيُة في الَنشـرة القادمة

بيرل هاربر آخر

(تابع صفحة ١)

(تابع صفحة ١٦)

(البقية صفحة ١٨)

أالموأالمو .. ְקاملسيحيةاملسيحيةگنائسگنائس
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١٨

ينتقم  أن  هللا  وي³كون  اخلالص   Mع سيحصلون  يمتلكو�ا. 
أمرا واحدا، وهو  نعلم  تأكيد سينتقم �م.٢٠٠  بكل  �م، واهللا 
 zّظلمة هذا الدهر، مع أجناد ال Mع ،Zأنه يوجد «والة العا
األرض)»   Mع العليا  السلطة  (مراكز  السوّيات   U الروحية 
 .Z(أفسس ٦: ١٢). هم �ّبون أن يستخدموا أسلحة هذا العا
احلرب هي كف³ة استجم بالنسبة لأل�ار. سيقفون أمام اهللا 

قريبا، ولن يعجبهم ما سيفعله �م إs األبد.٢٠١
بسبب  حتدث  الzيرة  األمور  هذه  كل  إن  إ�ي   � يقول 
الزائفة  وكنيسته  إبليس،  الكب\»،  األµر  «التنني  ذلك 
هؤالء   sإ بحاجة  العمل  اإلعالم.٢٠٢  ووسائل  وحكومته 
اهللا   sإ بحاجة  اهللا  عمل  املسيحيني   sإ بالنسبة  ليتم.  األربعة 
يتّم.٢٠٣  لكي  وإيانا  القدس  الروح  واهللا  االبن،  واهللا  اآلب، 
بواسطة  اهللا  عرش  من  بجرأة  نق³ب  أن  بحاجة  أننا  أكرر 
أعل   Mع ليق�  اهللا   sإ صلوات  رافعني  املسيح  يسوع  دم 
يقولون  الذين  اُملَخلَّصني  يقوم �ا بواسطة غ\  التي  الشيطان 
مشغولون  كاثوليك  هم  الواقع   U ولكنهم  مسيحيون  إ�م 
كّذاب و�ادع،  الشيطان  اليوم.٢٠٤  عاملنا   U يرةzال بأفعا�م 
متاما كشعبه U روما وكث\ من الناس املنخرطني U حكومات 

�يع الدول.٢٠٥

صّلوا من أجل الساكنني في الظلمة

الكنيسة   U سابقني  أعضاء  هم  كنيستي  أعضاء  معظم 
الناس  أنا أحب نفس كل كاثوليكي، وأنا أعّلم  الكاثوليكية. 
ليوقفوا  أجلهم  من  اهللا   sإ يصلوا  أن  أجلهم،  من  يصّلوا  أن 
ليتوبوا وُيصبحوا  أكاذيبهم وخداعهم، أن يصلوا من أجلهم 
القدس  الروح  «وأما  يسوع  قال  املسيح.  جسد   U أعضاء 
Nء  كّل  ُيعّلمكم  فهو  باسمي  اآلب  سُ\سله  الذي  ي  اُملَعزِّ
«وعندما   .(٢٦  :١٤ (يوحنا  لكم»  قلته  ما  بكّل  وُيذّكركم 
 Mع Zالعا ُيوبِّخ)  (أي  ُت  ُيَبكِّ ي)،  اُملَعزِّ القدس  (الروح  �يُء 
اخلطيئة وعM الِ§ّ (سيعّلم العاZ األمور الصاحلة التي �ب أن 
يؤمنون  أّما عM اخلطيئة، فأل�م ال  الدينونة:   Mيفعلوها) وع
ا وأما ّ ، فألّ_ عائد إs اآلب فال َتَرْوَنني بعد؛ o؛ وأّما عM الِ§ّ
عM الدينونة، فألن سّيد هذا العاZ (الشيطان) قد صدر عليه
حكُم الدينونة. ما زال عندي أمورا كث\ة أقو�ا لكم، ولكّنكم
يأتيكم روح احلق إحت�ا. ولكن، عندما  اآلن تعجزون عن 
ه (إs كل أعل ي) يرشدكم إs احلق كلِّ (الروح القدس اُملَعزِّ
ّيمجّد_ ألّن ) ... ويطلعكم عM ما سوف �دث. وهو س الِ§ّ
ُثكم به صادٌر عّني» (يوحنا ١٦: ٨-١٤، تر�ة كل ما سُيحدِّ

�عية الكتاب املقدس الدولية).
مع املسيح،  جسد   U أعضاء   Zالعا قادة  كان  لو  واآلن، 
ليّتعظوا البابا   sإ يذهبوا  فلن  فيهم،  ساكن  ي  اُملَعزِّ يسوع 

منه، ولن يستطلعوا آراء الناس ملعرفة إذا كان غ\ اُملَخلَّصني 
يسوع،  أن  هو  نعرفه  ما  نفعل.  ماذا  لنا  يقولوا  أن  يستطيعون 
ي، الروح القدس، قد أخ§نا U العهد اجلديد أنه ال �ب  اُملَعزِّ
بوش  والرئيس  البابا   Mع �ب  واآلن،  أحدا.٢٠٦  نقتل  أن 
واآلخرين أن يأخذوا حذرهم وال يتجاهلون الروح القدس، 
ي، الذي �ّثنا �يعا لنطيع احلّق ونكون أبرارا، ولنفعل ما  اُملَعزِّ
هو صالح حسب كلمة اهللا املقدسة واملعصومة من اخلطأ.٢٠٧ 
كل  الع§ي).  األصل  حسب   ،١٣  :٢٠ (خروج  تقتل»  «ال 
«القاتلون (البابوات والرؤساء وامللوك وامللكات وكل القتلة 
حتى لو كانوا مأمورين بذلك)... فنصيبهم U البح\ة املّتقدة 
بنار وك§يت» (رؤيا يوحنا ٢١: ٨). اهللا لن ُيصغي ألي عذر 
كهذا، «كنت ُ¼َ§ا عM ذلك. كنت ُ¼َ§ا أن أقتل شعبك. لقد 
أمرو_ أن أقتل شعبك». اهللا ال يضع أحدا U منصب سلطة ما 
ليعÝ أوامره. من يفعل هذه األمور هم أشخاص Z يضعهم 
اهللا U السلطة، لكن وضعهم الناخبون املنخدعون. من املهم 
 U نصغي، فسنهبط �يعنا Z اهللا. إن sجدا جلميعنا أن نصغي إ
ا�اوية.٢٠٨ القادة العميان يقودون أتباعهم العميان إs ا�اوية، 
أن  العميان  للقادة  يمكن  ال  النار.٢٠٩  بح\ة   sإ اجلحيم،   sإ
يقودوا العميان إs النور. فقط الذين عندهم النور يستطيعون 

أن يقودوا األعمى إs النور.
لَّص ماذا �ب أن يفعل. حتى  ال يعرف أي شخص غ\ ُ�َ
جِل ماذا نص�. علينا أن نسأل اهللا  نحن اُملَخلَّصون ال نعرف ِألَ
منا من أجل ماذا نص�. «ألننا لسنا نعلم ما نص� ألجله  أن يعلِّ
�ا»  ُينطق  ال  بأناة  فينا  يشفع  نفسه  الروح  ولكن  ينبغي.   ك
(رومية ٨: ٢٦). إن طلبنا من اهللا، فسيصغي لنا اهللا، «فأجيبك 
(�يبنا) وأخ§ك (و®§نا) بعظائم» Z نشاهدها من قبل (إرميا 

٣٣: ٣). سيعلمنا اهللا ماذا ينبغي أن نفعل ونقول.
املقدس  الكتاب  من  نعلمها  التي  الكث\ة  األمور  أحدى 

أي  أو  والرصاص،  بالقنابل  نحارب  أن  يريدنا  اهللا ال  أن  هو 
أنبياء  أخ§  لقد  احلقيقة.  هي  هذه   ٢١٠.Zالعا هذا  من  سالح 
وطننا.  وألجل  اهللا  أجل  من  �اربون  أ�م  جنودنا  كذبة 
الكتاب  يقوله   ع فكرة  أدنى  عندهم  ليس  أنه  الواضح  من 
املقدس، كلمة اهللا. قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان ºّرم متاما.٢١١ 
ذلك.  منه  طلبنا  إن  الوطن  وعن  شعبه  عن  سُيحارب  اهللا 
لقادة األمم. تقول  أو  للبابا  لنا وال  االنتقام هو للرب وليس 
لّذاتكم  النزاُع واخلصاُم بينكم؟ أليس من  كلمة اهللا «من أين 
املتصارعة U أعضائكم؟» (يعقوب ٤: ١، تر�ة �عية  تلك 

الكتاب املقدس الدولية).
أل�م  اهللا  شعب  صلوات  من  وشعبه  الشيطان  ®اف 
يعلمون أن اهللا يسمع ويستجيب �م.٢١٢ ال يوجد أي طريقة 
أخرى حلّل هذه املشاكل أو أي وسيلة عM هذه األرض إال من 
خالل الصالة هللا باسم يسوع.٢١٣ ال حتاول أن تعالج األمور 
 U ي، أي املسيح. أْنِشد اهللا بنفسك ألنك ال تستطيع! إسأل اُملَعزِّ
املسيح. تقول لنا كلمته أن ال نحارب، بل أن نص� له لينتقم 

٢١٥.Zالعا U هو لنا.٢١٤ هو سينتقم لنا عن كل األ�ار
عندما  عليه  كانوا  مما  ّ�ا  أكثر  هم  اليوم   Zالعا شعوب 
ازداد شعب اهللا أيام موسى U م©.٢١٦ حصل هذا عندما أتى 
ملك جديد إs العرش وZ يكن يعرف يوسف. لقد تآمر هذا 
امللك عM شعب اهللا وأج§ األها� أن يتخلوا عن مولودXم 
ُ�هضن  الذين  النساء  اليوم،  ليموتوا.٢١٧  اجلدد  الذكور 
اليوم  �§هن  أحد  ال  م^.  وقت  أي  من  أّ�  هّن  أطفا�ن 
كل  Xُلكوا  أن  فرعون  أج§هن  م©،   U أطفا�ن.  قتل   Mع
العمل بملء  يقمن �ذا  اليوم، ال  أما  مولود ذكر جديد �ن. 
ف. هذا  إراد¤ن فحسب، لكن يفعلن ذلك بكل µاسة وتلهُّ
أحد األسباب الذي من أجله لن يسمح اهللا بأن يطول الزمن 
أكثر بعد اليوم.٢١٨ «ولو Z ُتقّ© تلك األيام Z ®لص جسد، 
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ممفيس، تينيسي عزيزي الراعي أالمو،
يكتب  إنه  وقال  ر.  روبرت  اسمه  شخص  اّتصل 
ويريد  ككل،  بأمتنا  أملّت  التى  للمشاكل  حل  عن  كتابا 
يتضّمن  بأن  له  السح  بخصوص  معك  يتكّلم  أن 
 Mع �صل  إنه  قال  مطبوعاتك.  من  مقتطفات  كتابه 
يعّلم  برجل  يلتِق  أو  يَر   Zو  ١٩٩٢ عام  منذ  مطبوعاتك 
مثلك. قال: «لقد تعّلمت الكث\ من ذلك الرجل». قال 
النظر عن  أيضا، «ال Xم ما كان �صل U حيا~، بغض 
زوجية،  أو  مرضية،  مشاكل  كانت  ان  سواء  املشاكل، 
أصل  فعندما  آخر.  Nء  أي  أو  أوقانونية  أومالية، 
طو_  مطبوعات  أجد  بالكامل  وأيأس  قوتى  آخر   sا
�صل  هذا  أن  أخ§كم  «أنا  أيضا،  قال  عجيبة».  بطريقة 

وأجد  السيارة  من  فأخرج  ما  حالة   U أكون   ،دائ معي 
عند قدمّي مطبوعاتك. أتفّحص ال§يد فأجد فيه إحدى 
مطبوعات طو_ التى تصلني دائ عندما أكون Ê احتاج 
اs ارشاد وال اعرف أين اذهب الجده». قال إنه يأمل أن 
يعنيه حني يقول، «كل كنت أبحث عن جواب  تفهم ما 
تّتصل  أن  راجيا  يسأل  طو_».  من  جوابا  أجد  اهللا،  من 
اإل�امات  بعض  تعطيه  أن  ويأمل  سؤالني  عن  لتجيبه  به 
 sلكتابه التا�. قال إنه قرأ العديد من التفاس\ واستمع إ
يعطيه  أن  منهم  أحدا  يستطع   Z لكن  الهوت  علء  عدة 

اجلواب.
ج. ك.
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بيرل هاربر آخر
(تابع صفحة ١٧)



١٩

ولكن ألجل املختارين ُتقّ© تلك األيام» (متى ٢٤: ٢٢).
والرهيبة  املخيفة  ¿باته  من  كب\ا  عددا  إن  اهللا   � قال 
اآلن  ويؤمنوا  يتوبوا  أن  اجلميع   Mع إذا  قريب،٢١٩  عن  آتية 

باإلنجيل.٢٢٠

الشيطان يفرح –
ال مشكلة في الكذب

يقول الكتاب املقدس، «(الشيطان) كّذاب وأبو الكذاب» 
بكّذاب؟  تثق  أن  شخصيا  يمكنك  هل   .(٤٤  :٨ (يوحنا 
من  مد_،  كّذاب  الكّذابني،  من  نوع  أي  عن  اآلن  أتكلم  أنا 
أو  مرّوج،  رئيس،  ملك،  عادي،  إنسان  البابا،  احلكومة، 
املحكمة  نفسها  تسمي  ºكمة  ق  تصدِّ هل  إعالم؟  وسيلة 
بالضبط  هذا  الكذب؟   U مشكلة  ال  بأنه  حتكم  عندما  العليا 
اآلن  الكذب  املتحدة.  الواليات   U العليا  املحكمة  فعلته  ما 
أصبح مzّعا. لقد حكموا بأنه ال بأس أن نكذب.٢٢١ بالفعل 
ال يوجد من نثق به إال اهللا الذي ال يستطيع أن يكذب.٢٢٢ كل 

ما قاله سيتحقق.٢٢٣
ثّم  وفقا لكلمة اهللا، روما تستمّد تعاليمها من الشيطان، 
املسيح  تقّدمها مللوك األرض.٢٢٤ نمتلك نحن أعضاء جسد 
تالميذه،  نحن  جلميعنا  يسوع  قال  الشياطني.٢٢٥  لطرد  القوة 
األرض   Mع تربطه  ما  «فكل  الكنيسة  أي  جسده،  أعضاء 
يكون مربوطا U السموات. وكل ما حتّله عM األرض يكون 
ºلوال U السموات» (متى ١٦: ١٩). هذا يعني أننا نستطيع 
ًال  أوَّ ربطناه  إن  األرض   Mع �دث  الذي   zّال كل  نَقيِّد  أن 
U السموات. إذا �ب أن ُنَقيِّد كل ما هو �ير عM األرض 
ُيَقيِّده الرب هنا عM األرض. إن آمن  ًال U السء قبل أن  أوَّ
املقدس،  الكتاب  من  الكلمة  هذه  وأطاع  منا  واحد  كل 

لقد  األرض.٢٢٦   Mع هنا  Nء  بكل  نتحّكم  أن  فسنستطيع 
حتت  األرض   Mع هنا  األمور  يسوع  بواسطة  اهللا  وضع 
كنا  إن  السموات.   U بالصالة  ًال  أوَّ نربطها  عندما  سلطتنا 
يتحّكم  من  ونحن  السائق  فنحن  فينا،  واملسيح  املسيح   U
 Mوع السء   U سلطان  كل  إ�  «ُدفع  يسوع  قال  باملقود.٢٢٧ 
بالروح  به  متصلون  الذين  نحن   .(١٨  :٢٨ (متى  األرض» 
حفظنا  إن  اهللا  يقول  املسيح.٢٢٨  مع  واحد  نحن  القدس، 
اهللا  أعطاه  الذي  أيضا  القدس  «الروح  فسيعطينا  وصاياه 
سألنا   «ومه  ٣٢).٢٢٩  :٥ الرسل  (أعل  يطيعونه»  للذين 
ننال منه ألننا نحفظ وصاياه ونعمل األعل املرضّية أمامه» 
أمامه  املرضية  األعل  نعمل   Z إن  لكن   .(٢٢  :٣ (١يوحنا 
األرض  مللوك  «مهوبا  يكون  أن  نص�  عندما  يسمعنا  فلن 
بني  نحو  اُملرهب  و«فعله   ،(١٢  :٧٦ (مزمور  (األ�ار)» 
 هائ الشيطان  وسيبقى   ،(٥  :٦٦ (مزمور  (األ�ار)»  آدم 

عM األرض ك هو اآلن.٢٣٠
كلمة  ينzون  والذين  اهللا  ستصّدق  هل  سُتصّدق؟  من 
اهللا U العاZ، أم ستصّدق روما وشعوب العاZ الذين خدعتهم 
إنسان  وكّل  صادقا  اهللا  «ليكن  املقدس  الكتاب  يقول  روما؟ 
مللوك األرض  اهللا مهوبا  يكون  كاذبا» (رومية ٣: ٤). عندما 
وسائل  لك  ستقول  سيهربون؟  فأين  األ�ار   zالب وبني 
لكن  السء،   sإ ذهبوا  إ�م  واملرّوجون  والصحافة  اإلعالم 
رجاء  فال  أحياء،  وهم  يتوبوا   Z إن  إ�م  تقول  اهللا  كلمة 
 sإ طبعا  ذلك  وبعد  جهنم  مص\هم  وسيكون  ألرواحهم 

بح\ة النار.٢٣١
ليس  أنه  املؤّكد  من  األزمنة.٢٣٢  �اية  هي  هذه  أكرر، 
الوقت اآلن لتجاهل اهللا املهوب وأن َنْغضب من اهللا املرهب 
أو من الذين يعيش اهللا ويعمل فيهم. من اخلطأ دائ أن نعلن 
نستسلم  أن  هي  لنربح  الوحيدة  الطريقة  ألن  اهللا   Mع احلرب 
 U له ونفعل مشيئته.٢٣٣ يا له من ك§ياء باطل إذا فّكر أحد ما
العاZ أن يشّن حربا عM اهللا املهوب، اُملرهب وينت© عليه.٢٣٤ 
عندما تقول كلمة اهللا إن روما هي «أم الزوا ورجاسات 
األرض» (رؤيا يوحنا ١٧: ٥)، فهذا يعني أن كل ّ� ترونه 
U األرض هو بتأث\ من روما بطريقة أو بأخرى. روما تش\ 

بإصبعها إs اجلميع وال تش\ إs نفسها.
قادة  العاZ لعدة سنوات من خالل  الفاتيكان  لقد أرهب 
األمم الذين يسيطر عليهم.٢٣٥ عM هؤالء القادة الكاثوليك أن 
يفعلوا ما يأمرهم البابا وإال سيكون عقا�م شديدا. �ب أن 
يطيعوا ألن البابا أعطاهم مراكز عالية وال يريدون أن ®Äوا 
برصاصة  املطاف  �م  ينتهي  أن  يريدون  ال  الوظائف.  هذه 
كيندي  كآل  املطاف  �م  ينتهي  أن  يريدون  وال  رأسهم   U

الواليات   U الُعّل  لنقابات  السابق  (الرئيس  هوفا  وجيمي 
خسارة  من  خوفهم  بسبب  إذا،  غ\هم.  وآخرين  املتحدة) 
مناصبهم وحيا¤م سيفعلون متاما ما يطلبه البابا وسيقولون ما 
البابا أن يقولوه. وإن ُضبطوا باجلرم املشهود فسُيالموا  يطلبه 
الرابع  النازي  الرايخ  وحزب  والفاتيكان  البابا  من  بدال  هم 
التابع للبابا . هذا هو أحد األسباب ليكون اهللا «مهوبا مللوك 
نحو  املرهب  و«فعله  (مزمور ٧٦: ١٢)  (األ�ار)»  األرض 
ماذا ستنفعهم األمور  آدم (األ�ار)» (مزمور ٦٦: ٥).  بني 
اهللا؟٢٣٦  ¿بات  تسحقهم  عندما  اليوم  �ا  يقومون  التي 
َيَقُع  ومن   ،Äّيتك احلجر  هذا   Mع يقع  من  «فأيُّ  يسوع  قال 
�عية  تر�ة   ،٤٤  :٢١ (متى  سحقًا!»  يسحُقُه  عليه  احلجر 
قّو¤م  يستخدمون  الذين  أولئك  الدولية).  املقدس  الكتاب 
U هذا العاZ إلفتعال احلروب وقتل األبرياء وسجن األبرياء 
«ملك  قريبًا  سُيقابلون  اهللا  قوانني  ويغّ\وا  باطلة،  با¤امات 
مللوك  «مهوب  هو  الذي  اهللا   ،(١٤  :١٨ (أيوب  األهوال» 
األرض (األ�ار)» (مزمور ٧٦: ١٢) والذي «فعله مرهب 
نحو بني آدم (األ�ار)» (مزمور ٦٦: ٥). «ال تقتل» (خروج 

٢٠: ١٣، حسب األصل الع§ي).٢٣٧
قائدا  لو كنت  الروحي.   Zالعا قائد  أنا هو  إ_  اهللا  قال � 
اهللا  تقع حرب ألن عهد  فلن  الدول  أو رؤساء  كالبابا  علنيا 
من  هي  احلرب  احلروب.٢٣٨  يمنع  اجلديد،  العهد  اجلديد، 
النزاُع واخلصاُم  أين  «من  أكرر،  اهللا.  من  وليست  اجلسد  ثر 
أعضائكم؟»   U املتصارعة  تلك  لّذاتكم  من  أليس  بينكم؟ 
(يعقوب ٤: ١، تر�ة �عية الكتاب املقدس الدولية). يقول 
للدول  يقول  لكنه  احلرب»،  أريد  «ال  اإلعالم  لوسائل  البابا 
التي يتحّكم �ا إّن احلرب هي أمر اليوم. ماذا عسانا أن نقول 
توجد  وجوههم  ووداعة  لطف  َفَوراء  السياسيني؟  عن  أكثر 
هل  اُملغَلقة.  إجتعا¤م   U �ا  َ®ّططون  التي  الشنيعة  اع�م 
هناك طريقة أفضل لنحّب فيها أعداءنا غ\ أن نص� من أجل 
خالصهم ونعطيهم كلمة اهللا احلقيقية ونرXم األمور الzيرة 

التي يرتكبو�ا، أي اخلطايا والتعديات عM ناموس اهللا؟٢٣٩
املقدس.٢٤٠  الكتاب  قراءة   دائ الباباوات  منع  لقد 
املقدسة،  الكتب  بطباعة  جوتن§ج  مطابع  بدأت  عندما 
قرأوا  عندما  املخدوع.  الكاثوليكي  الشعب  عامة  انصدم 
البابا.  وهرطقات  بينها  املوجود  التناقض  أدركوا  احلقيقة، 
يقرأون  بدأوا  أل�م  البابا  هرطقات  الكاثوليك  رأى  عندما 
ما  بداية  هذه  وكانت  باإلع³اض.  بدأوا  املقدس،  الكتاب 
مع³ضو  طبعا،  لكن  ال§وتستانتية.  بالكنائس  اليوم  نعرفه 
الzّ احلقيقيون كانوا أتباع املسيح األولني، وهذا يتّضمن كل 
األشخاص الذين تبعوه ع§ العصور. �ذا السبب جعل البابا 
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رسالة مترجمة من الفرنسية

اهللا يبارككم.
أوليتموه  الذي  االهتم   Mع اآلن  أشكركم  أن  أود 
هل  املقدسة،  والكتب  املطبوعات   sإ باإلضافة  لطلبي. 
بإمكانكم إرسا� تسجيالت صوتية وب©ية لرسائل الراعي 
أن  يريدون  املسيح   U هنا  واألخوات  األخوة  ألن  أالمو 
يسمعوه ويشاهدوه U �ائط الفيديو. ليحميكم اهللا ويبارك 

خدمة الراعي العاملي الذي ال ُيقارن بأحد، طو_ أالمو.
و. ي.                                             بورت أو پرينس، هاييتي

منطقة الكاريبى

(البقية صفحة ٢٠)



٢٠

تفضح  أل�ا  سنوات  لعدة  خطّيئة  املقدس  الكتاب  قراءة  من 
أن  املقدس  للكتاب  يسمحون  ال  السبب  �ذا  هرطقاته.٢٤١ 
إنه  البابا  قال  السبب  العاّمة و�ذا  املدارس   U يكون موجودا
�ب أن يتحّكم باملدارس العامة وهذا ما حصل بالفعل.٢٤١أ 
الوسيلة  يسحبوا  أن  الفاتيكان  لسياسيي  أنت  سمحَت  لقد 
و®لصوا.  احلق  لقراءة  أوالدك  يستخدمها  التي  الوحيدة 
لكي  اهللا   sإ صلينا  إن  أردنا  إن  اجلبال  هذه  ننقل  أن  نستطيع 
يرفع الظلمة عن عيون تلك األرواح البائسة. «يا رّب، دعهم 

يرون النور! باسم يسوع القدير!»٢٤٢ 
ال أحد فوق القانون. الرب يدين بالتساوي من دون ºاباة 
سواء كان الشخص وضيعا أو ملكا أو رئيسا أو ملكة.٢٤٣ إن 
ارتكب أي إنسان U احلكومة أو من عامة الشعب أي جريمة، 
من  قانونيا  مالحقته  فيجب  كب\ة،  جريمة  كانت  إن  خاصة 
يريد  الفاتيكان  أن  املواطنني وأم\كا والعاZ. إال  أجل سالمة 
نحن  احلّق،  نخ§ك  الذين  نحن  قانونيا،  نحن  يالحقنا  أن 
هم، ونحن الذين نصّ� من أجل  الذين نكشف مكرهم و�َّ

خالصهم باسم يسوع الغا�.

النصر لنا

�اية   U سيقولون  األرض  سكان  إن  اهللا  كلمة  تقول 
العاملي  النظام  الوحش،  (أي  �اربه  أن  يستطيع  «من  األزمنة 
اهللا  إن  اهللا  كلمة  تقول   .(٤  :١٣ يوحنا  (رؤيا  الواحد)؟» 
يستطيع أن يفعل ذلك وسيفعل. اهللا «القادر أن يفعل ... ما 
 ،٢٠  :٣ (أفسس  نتصّور»  أو  نطلب  ما  كل  َحٍ©  بال  يفوق 
تر�ة �عية الكتاب املقدس الدولية). هذا يعني أن املسيح هو 
أكثر من قادر أن �ارب الوحش، لكنه قادر أن يربح بسهولة 
ويسحقه ك هو مكتوب أنه سيفعل U سفر دانيال، اإلصحاح 
الثا_، األعداد ٣٤ و٣٥ .٢٤٤ اقرأ سفري دانيال ورؤيا يوحنا 

حيث مكتوب أن اهللا وشعبه سينت©ان ويربحان احلرب!
ومرّوجو  احلكومة  جعلت  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 
وسائل اإلعالم كل املوجودين U الواليات املتحدة يكرهون 
بلدة   U حتى  املدارس،  كل   U أنه  لدرجة  واألملان  اليابانيني 
أسكن  أنا  كنت  حيث  مونتانا  والية   U الصغ\ة  لويستاون 
واألملا_  اليابا_  العَلَمْني  احلكومة  وضعت  الوقت،  ذلك   U
U رواق املدارس لكي نبصق عليه. عM من �ب أن نبصق 
النظام  وكل  روما  تريدك  ال.  أوسطيني؟  الzق   Mع اآلن؟ 
العاملي أن تبصق عM اهللا، عM كلمة اهللا، عM الكتاب املقدس، 
 U كنيسته.  أي  املسيح،  جسد  أعضاء  كل   Mوع الصالة   Mع
أنك  تطمئن  أن  يمكنك  هؤالء،  من  أي   Mع تبصق  مرة  كل 
بعناية  اهللا  أعده  الذي  املكان   U إن اهللا،  مع  األبدية  لن مت� 

للشيطان وكل أتباعه.٢٤٥

روما  من  أم  الرب  من  الثانية  العاملية  احلرب  كانت  هل 
حلكومة  املؤيدين  والنفوذ  املال  جبابرة  دّبر  لقد  والشيطان؟ 
من  ماليني  هاربر.  ب\ل  اليابانيون  يقصف  أن  واحدة  عاملية 
الناس تعتقد أن فرانكلن د. روزفلت، الذي كان أداًة U أيدي 
املجزرة  التخطيط �ذه   U ساعد إن يعلم  فقط  يكن   Z روما، 
التي ستجعل  الكث\ هي  الرجاسات وغ\ها  الشيطانية. هذه 
اهللا أن يكون قريبًا «مهوبا مللوك األرض» (مزمور ٧٦: ١٢) 
يتبعون هؤالء  وأن يكون «فعله املرهب نحو بني آدم (الذين 
 Mع الرجاسات  ينzون  الذين  واأل�ار  املجانني  الرجال 
ومن  روزفلت  اآلن  يعلم   .(٥  :٦٦ (مزمور  األرض)»  وجه 
كانوا مثله أن هذه األقوال حقيقية. أنا متأكد أ�م �يعا يتمّنون 
لو يستطيعون العودة وُيبطلون ما فعلوه بين كانوا أحياء. لكن 

قد فات األوان لذلك! فات األوان! فات األوان!٢٤٦
بيسوع.  يلتقي  أن  قبل  جدا  �يرا  بولس  الرسول  كان 
رؤيا   U يسوع  أوقفه  لقد  اخلطاة.٢٤٧  أك§  أنه  اع³ف  لقد 
ذلك  وبعد  بولس،  حتّول  هناك  الشام.   sا طريقه   U وهو 
استخدم  التي  تلك  من  فعالية  أكثر  بطريقة  املسيح  استخدمه 
إذًا ال Xم ما فعلته U املا�، عليك فقط  �ا استفانوس.٢٤٨ 
فعل   ك جّبارة  أعًال  بك  يصنع  أن  قادر  اهللا  تتوب.٢٤٩  أن 
اهللا  وتالميذ  اآلخرين  اجلبارين  والرسل  وبولس  باستفانوس 

عM مّر العصور.
بني  ومّو�ا  احلــرب  أطلق  من  هو  رومــا   U الشيطان 
الشيطان  أعطى  واآلن  وأملانيا.  واليابان  املتحدة  الواليات 
هو  من  أخرى.  ودول  وأملانيا  لليابان  صناعاتنا  أهم  وروما 
غ\  الzيرة  األفعال  �ذه  ويتحّكم  الظلمة   U ®تبئ  الذي 
الشيطان والبابا التابع له وروما والدمى التابعة �م U العاZ؟ 
روما والشيطان Øا اللذان U الظلمة يديران كله هذه األمور.
قالت لنا وسائل اإلعالم U احلرب العاملية الثانية عM من 
ينبغي أن نبصق ومن ينبغي أن نحب، وهم يفعلون بنا األمر 
نفسه اليوم. لكن اهللا يقول لنا أن نحب حتى أعداءنا.٢٥٠ نحن 
نحبهم عندما نص� من أجل أرواحهم، وعندما نطعمهم من 
أن  املحبة  هي  «وهذه  اهللا.٢٥١  كلمة  من  ونسقيهم  اهللا  كلمة 
فاهللا  ®لصوا،   Z وإن   ،(٦ (٢يوحنا  وصاياه»  بحسب  نسلك 
«سيجمع �ر نار عM رأسه (رأسهم)» (رومية ١٢: ٢٠). ال 
ينبغي علينا أن نبصق عM روما حتى لو علمنا أ�ا تفعل هذه 
عليهم،  تسيطر  الذين  احلكومات  رؤساء  خالل  من  األمور 
ال �ب أن نبصق عM روما، وال عM رؤساء احلكومات وال 
بإنجيل �اية   zّنب أن  علينا  يتبعو�م.  الذين  عM األشخاص 
األزمنة وإنجيل الرب يسوع املسيح �ؤالء الناس، وعلينا أن 
أعضاء  لُيصبحوا  الناس  كل  أجل  من  يسوع  باسم  هللا  نص� 
كان  الذي  بولس  خّلص  اهللا  أن  أكرر  املسيح.٢٥٢  جسد   U
أك§ اخلطأة بسبب قتله أعضاء من جسد املسيح. اهللا قادر أن 
®ّلص أيضًا أولئك الذين يرتكبون الU z العاZ اليوم. نعم، 

الذين  الذين U روما واألمم  أن نصّ� هللا لكي ®ّلص  ينبغي 
تتحكم �م، أولئك الذين سيخرجون عن روما.٢٥٣ إن رفض 
بعضهم اخلالص عندها �ب أن نسأل من اهللا أن يفعل �م ما 
أعل  إمتام  وبعد   sاألو السبع  الباليا  بعد  يفعله.٢٥٤  أن  أراد 
شاِهَدي اهللا،٢٥٥ «U يوم واحد ستأ~ ¿با¤ا (روما)، موت 
يدينها  الذي  اإلله  الرب  ألن  بالنار  وحت³ق  وجوع  وحزن 
 zالثامن ع اقرأ كل اإلصحاح   ،٨ يوحنا ١٨:  (رؤيا  قوّي» 

من سفر الرؤيا).

أحد أكبر النشاطات اإلجرامية 
اخملادعة في العالم 

لقد ضحك كث\ًا الشيطان وروما وكل أتباع روما الذين 
تسللوا اs الواليات املتحدة عM مدى العقود، خاصة أولئك 
الثانية  العاملية  الذين عملوا U وسائل اإلعالم خالل احلرب 
نقص  عن  أخ§وا  الذين  كهؤالء  األكاذيب،  ينzون  وهم 
 N\ه حلوى  وقطع  والتبغ  واجللد  والزبدة  البقر  حلوم   U
وجوارب النايلون النسائية والطالء األخ½. Z ُيسمح لشعب 
 Z .هذه البضائع لعدة سنوات Mالواليات املتحدة أن �صلوا ع
ُيسمح ملصانع الزبدة أن تصنع الزبدة. كان ُيسمح �م تصنيع 
البوظة وبيع احلليب. وُدفعت األموال للذين كانوا يرّبون البقر 
حتى ال يرّبو�ا وال يبيعو�ا إال لطبقة خاصة من الناس، طبقة 
مؤلفة من أتباع كنيسة روما املّزيفة. فُفتحت دكاكني لبيع حلوم 
 Z أكل حلم األحصنة. طبعا Mاألحصنة، إذ ُأج§ األمريكيون ع

ق هذه الكذبة ألن الشيطان U روما �بك. ُتلفَّ
جنودنا  ألن  الكرتونية  األحذية  نرتدي  أن  منا  ُطلب 
العسكرية.  ألحذيتهم  للجلود  ºتاجني  كانوا  اخلارج   U
أصدق  أن  أستطع   Z سنوات،   _ث عمري  كان  عندما  حتى 
وعالوة  الوقحة.  األكاذيب  هذه  لّفقوا  الذين  أولئك  وقاحة 
الصارخة  اجلعية  احلقة  أصدق  أن  أستطع   Z ذلك،   Mع
فهم  وتلهُّ األخرى  والشعوب  األمريكي  الشعب  عند 
العاقل  أنا  كنت  إن  أتساءل  كنت  األكاذيب.  هذه  لتصديق 
يا إ�ي! أنت تعلم كم أحب  العاZ. «يا إ�ي!  الوحيد U هذا 
أبتاه،  يا  لكن  أنت خلقتهم.  الذين   Zالعا  U zالب أرواح كل 
باسم يسوع، أعطهم عقوال وأعطهم روحك، «روح احلكمة 
والفهم، وروح املشورة والقوة، وروح املعرفة و�افة الرب» 

(إشعياء ١١: ٢).
أن  قبل  متوفرة  األشياء  كل  كانت  «ملاذا  أمي  سألُت 
يوجد  ملاذا  ا�ادئ؟  املحيط  وجنوب  أملانيا   sا جيشنا  يذهب 
من  كث\  ألن  نقصوا   إن البالد،  سكان  يزد   Z اليوم؟  نقص 
بساطة  بكل  جتيبني  أمي  كانت  هناك».  ُيقتلون  كانوا  الرجال 
أن اهللا أعطا_ عقال Z يكن يؤمن  أنا سعيد جدا  «ال أدري». 
�ؤالء الشياطني وأديا�م املزّيفة ودعايا¤م. ما أّ� الشيطان! 
ما أّ� روما! ما أخبث النظام العاملي ووسائل اإلعالم وهم 
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٢١

الذين خلقهم اهللا من تراب األرض وهم  الناس   sا ينظرون 
يس\ون بأحذية من كرتون، بين كان اجللد متوفرا بكثرة. لقد 
أ�م   Zالعا لُيشعروا  فعلوا هذا  أ�م  احلياة   U اكتشفُت الحقا
الكذبة كانت صادرة  ينتهوا من احلرب Æيعا. هذه  �ب أن 

من عقل إنساٍن متوّحٍش تسكنه الشياطني!
أنا ال أدّخن. قال � اهللا إنه Z ®لق جسد اإلنسان الضعيف 
يزرعوا  ال  لكي  التبغ  ملزارعي  املال  دفعوا  الدخان.  ليتحّمل 
جنودنا  لتزويد  يكفي  ما  فقط  ليزرعوا  أو  التبغ،  ºاصيل 
بالسجائر. كان   Zالعا «النخبة» حول  والطبقة  البلد  U خارج 
 Z .كّل من ُوجد يبيع هذه األشياء ُيعاقب بِغرامة أو بالسجن
احلكومة  ألن  للنساء  متوّفرة  النسائية  النايلون  جوارب  تكن 
لصنع  النايلون   sإ بحاجة  إ�م  قالوا  �ا  التابعني  واملرّوجني 
املظالت. كانت علبة سجائر الكي س³ايك حتتوي عM اللون 
كان  األخ½.  اللون  استعل  عن  توقفوا  لكنهم  األخ½، 
احلرب».   sإ ذهب  األخ½  س³ايك  الكي  «لون  شعارهم 
ما  للتمويه.  األخ½  الطالء   sا بحاجة  كانوا  إ�م  قالوا 
يدري  من  األكاذيب.  من  العديد  ق  ُلفِّ احلجة!  هذه  أسخف 
إن كان بن الدن عM قيد احلياة أم ال؟ أكرر وأقول أن املحامي 
إنه  إكزاِمنر  فرانسيسكو  سان  جريدة   U قال  هيلتون  ستان� 
ُتثبت أن بن الدن قد توU منذ عدة سنوات بعد  أدلة  يمتلك 
أن توقفت كليته عن العمل. وك قلت سابقا، شعب الشيطان 
ما  البعض اآلن  يتساءل  قد   .Zالعا يضحكون عندما ®دعون 

إذا كان صدام حسني ما زال عM قيد احلياة أم ال.
هو  اجلواب  طبعا  باملواد؟  نقص  بالفعل  هناك  كان  هل 
ال. لقد أخافت احلكومة مزارعي معامل األلبان حتى املوت 
لدرجة أ�م رفضوا أن يبيعوك قالبًا واحدًا من الزبدة. كانت 
 U مدينة لويستاون U هذه األمور حتدث عندما كنت أعيش
لاللبان  املنتجة  املنطقة  ضمن  هي  والتي  فرجوس،  مقاطعة 
U والية مونتانا. كان U اجلريدة مقال يقول إن رجال أعطى 
 Z ألنه  الزبدة  من  قوالب  Âسة  مقابل  جديدة  سيارة  مزارعا 
الزبدة  الدكاكني وكان �ب  الزبدة من  قادرا أن يش³ي  يكن 
من  أخرى  مناطق   Uو مونتانا   U سكنوا  الذين  إن  كث\ا. 
الواليات املتحدة U ذلك الوقت يتذكرون هذه األمور جيدا.

بلحوم  املليئة  الشحن  زوارق  من  وآالف  آالف  أتلفت 
واجلبنة  والزبدة  والنايلون  املدبوغة  واجللود  والسجائر  البقر 
البحر. عندما كانت   U البضائع األخرى والشوكوال ومئات 
لوس  جريدة   U كمراسلة  تعمل  سوزن  الراحلة  زوجتي 
كوتس  بول  برنامج  د  ُتزوِّ أيضًا  وكانت  إكزاِمنر  أنجلوس 
 U املسؤولني  بعض  �ا  قال  موهوبني،  بأشخاٍص  التلفزيو_ 
الشعب  يشعر  لكي  هي  األعل  هذه  إن  األمريكية  احلكومة 
 تصمي أكثر  جتعلهم  ولكي  حرب  حالة   U أ�م  األمريكي 
احلصول  يمكنهم  فقط  وعندئٍذ  واليابانيني.  األملان  قتل   Mع
النايلون  وجوارب  شوكوال  وألواح  جلدية  أحذية   Mع

النسائية وكل األشياء األخرى التي ذكر¤ا. نظام روما العاملي 
اجلديد هو من َفَعَل هذا هنا U الواليات املتحدة والذي تسلل 
األملانية  احلكومات   sإ تسلل   ك األمريكية  احلكومة   sإ
«هاربرز  ¼لة  كتبت   .Zالعا  U أخرى  حكومة  وكل  واليابانية 
ويك�» بتاريخ ٢١ مايو١٨٧٠ وU معرض كالمها عن �عية 
اليسوعيني الÄية، وهي فرع من الكنيسة الزائفة الكاثوليكية، 
اليسوعيني) كل  القوية (�عية  اجلمعية  «ُتغّطي عمليات هذه 
ذ هذه العمليات بواسطة أكثر آلّيٍة تعقيدًا  جزء من العاZ وُتَنفَّ

استنبطها اإلنسان».٢٥٦
مالِكم  وهو  ليبوتيز،  سول  السابق  سوزان  زوج  كان 
أن  مهنته  وكانت  املعادن.  ُعّل  لِنقابة  أيضًا  يعمل  ³ِºف، 
ي½ب العل الذين ينتهكون اإل¿اب عن العمل ويذهبون 
بعض  كانت  م½با،  االحتاد  يكن   Z وعندما  وظائفهم.   sإ
حلم  رمي   U ليساعدهم  سول  توّظف  احلكومية  الوكاالت 
البقر الطازج وألواح الشوكوال والزبدة والسجائر وكل املواد 
 sقعر البحر. هذا يش\ إ sاألخرى من مئات زوارق الشحن إ
وجود مؤامرة عاملية كب\ة جدًا. هذا يش\ أيضا أنهم مقتنعون 
 Zكل العا Uالواليات املتحدة و U بدون أدنى شّك أن الناس
يلقبو�م  هم  بÄعة.  وُ®دعون  وبسطاء  وأغبياء  بلهاء  هم 
هو  الشيطان  أن  اهللا  كلمة  مع  أكرر  جديد  من  بالـ«قطيع». 

«الذي ُيضّل العاZ» ويضلهم بتلك الغباوات (رؤيا ١٢: ٩).
اجلريدة   U تعمل  سوزان  الراحلة  زوجتي  كانت  عندما 
من  كث\ون  كان  أنجلوس،  لوس   U تلفزيو_  برنامج   Uو
روما  إعالم  كانت وسائل  بإخباٍر  �ا  يأتون  املّطلعني  معارفها 
ببثِّها عM التلفزيون أو بِطبعها. كلهم أخ§وها عن  ال تسمح 
اإلعالم.  ووسائل  احلكومة  وفساد  البواخر  من  املواد  رمي 
تعّرض زوج سوزان السابق سول إs ¿ب ُم§ح من �طة 
 U لوس أنجلوس كاد أن يقتله. تركوه يصارع بني املوت واحلياة
زقاق بعد أن ¿بوه بمضارب البايسبول ألنه كان يعلم الكث\ 
عن الفساد U احلكومة ووسائل اإلعالم واملرّوجني ومكتب 
 وبين واإلقليم.  املدينة  �طة  وأقسام  املنطقة  عام  مدعي 
أنه  منهم  ظّنًا  أحٌد  يساعده   Z العام،  املستشفى   U سول  كان 
سيموت من الكسور الكث\ة U رأسه التي تسّبب �ا م½ب 
أن تسحب لسانه من حنجرته  البايسبول، فاضطرت سوزان 
د  ضِّ كان  ألنه  حتتقره  كانت  إ�ا  سوزان  قالت  بلعه.  ألنه 
املسيح، لكنها كانت تعلم ما قاله الرب عن ºبة األعداء.٢٥٧ 
عندما استعاد وعيه، قال �ا إن الzطة ¿بته بسبب األمور 
التي قا�ا �ا ولآلخرين. وقال �ا ºّرر جريدة لوس أنجلوس 
إكزامينر املغلقة اليوم، إن الzطة أرادت أن تقتلها هى أيضًا. 
وصالة  عزلة  مكان  وهو  هوم»  «ماونتن   sإ سوزن  فذهبت 
الراعي سميث حيث صّلت وصامت ملدة  للمسيحيني يديره 
شهر. وطلبت من اهللا أن ُيرِسل �ا إشارة عندما يزول اخلطر 

عنها، وأرسل اهللا �ا µامًة حّيًة عندما زال اخلطر عنها.

السابق  سوزان  زوج  له  تعّرض  الذي  امل§ح  ال½ب 
حاول  منها،  أنا  تزوجت  أن  بعد  سنوات،  عّدة  بعد  يقتله.   Z
عدة مرات أن يعّطل اجتعاتنا للصلوات املسيحية بالضجيج 
أيام  بعد  العام.  وبإزعاجه  النوافذ  خارج  �دثه  كان  الذي 
مركز   sا يقّله  أصدقائه  أحد  كان   وبين احلادثة،  هذه  من 
آتية  كانت  سيارة  وثبت  معاشه،  ليستلم  املعادن  عّل  نقابة 
باالجتاه املعاكس أربعة خطوط س\ وفاصل الطريق و¿بت 
السيارة التي كانا فيها وَقتلْته. أنا متأكد أن الفاتيكان Z يدبر 
 U هذه احلادثة. يبدو وكأ�ا يد اهللا. جرت مراسم دفن السائق
مدفن كاثوليكي، وجرت مراسم دفن زوجها السابق U مدفن 

أتر ماكين� عM جادة هوليود U مدينة هوليود U كاليفورنيا .
الناس  ويرتعب  سيخجل  كم  تتصور  أن  يمكنك  هل 
عندما يقفون أمام عرش اهللا عند وقت الدينونة؟٢٥٨ هل ُ°دع 
بسهولة؟ أال تؤمن أ_ أخ§ك احلقيقة؟ إن كنت ال تؤمن أ_ 
يفرحان جدا.  الشيطان وروما  فأنت جتعل  احلقيقة  أقول لك 
ويمّدون  بأيدXم  يصفقون  روحي  سور   Mع �لسون  هم 
ألسنتهم ساخرين منك. الشيطان يعّلق األوسمة عM صدور 
اإلعالم  ووسائل  الوحش  الفاتيكان  وأعضاء  املروجني 
الشيطان  والصحافة أل�م قاموا بعمل رائع عندما خدعوك. 
باخلالعة والكحول  يدمرك  أن  لُه  اآلن ألنك سمحَت  راض 
واملخدرات، الخ. بفعله هذا أخرج الشيطاُن اَهللا من حياتك. 
املخدرات  إدخال  سّهل  عندما  دّمرك   ك أوالدك  دّمر  لقد 
وصناعتك  وحكومتك  وطنك  أهلك  لقد  �م.  الوطن   sا
وكل  ومدارسك  وصحافتك  إعالمك  ووسائل  واقتصادك 
Nء آخر بواسطة أنبيائه الكذبة الذين نzوا تعاليمه الكاذبة 
 Mبة فقط وأنه يريدك أن تكنز كنوزا هنا عº قائلني إن اهللا هو
األرض بدال من السء.٢٥٩ ماذا جرى لك؟ يا ليتك تستطيع 

أن ترى حالتك الروحية U مرآة اهللا.
املتحدة  الواليات   U قبال  األمور  هذه  حدثت  هل 
واحدة  عاملية  حكومة  أبدًا  هنالك  كان  هل  العاZ؟   U أو 
إعالمها  ووسائل  املزّيفة  وكنيستها  روما  مع  الشيطان  يديرها 
بطباعتها  اهللا   Mع جتّدف  واحدة  عاملية  حكومة  وصحافتها، 
أقوال البابا الرجسة والسلطة الفاتيكانية U روما؟ هم يعّلمون 
جسد  أعضاء  يتهموا  وأن  وشعبه  اهللا   Mع �ّدفوا  أن  الناس 
املسيح بأ�م يغسلون أدمغة الناس، بين U الواقع شعب اهللا 
يبzّ بحق املسيح.٢٦٠ الشيطان والفاتيكان U روما وحكومة 
الفاتيكان العاملية واملروجني �ا حول العاZ هم الذين يغسلون 
بتوسيخ   zالب أدمغة  يؤذون  باألحرى  أو  الناس،  أدمغة 

عقو�م.٢٦١
سأل  عندما  األخ\ة  األيام  هذه  عن  يوئيل  النبي  يتكلم 
جرى  «هل  قبلهم  والذين  القدماء  الشيوخ  وجداتنا  أجدادنا 
ال!)  هو  (اجلواب  آبائكم؟  أيام   U او  أيامكم   U هذا  مثل 
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(البقية صفحة ٢٢)



٢٢

الكتاب  �عية  تر�ة   ،٢-٣  :١ (يوئيل  القادمة»  األجيال 
الكتاب   U موجودة  الت©�ات  هذه  الدولية).  املقدس 
وÂسون  واحد  تقريبا  هو  اجليل  طويلة.  قرون  منذ  املقدس 
من  األخ\  اجليل  �اية   U نحن  أشهر.  أربعة  أو  وثالثة  سنة 
احلقيقة عن  العاZ أ�ع  أن أخ§كم وأخ§  اهللا  أَمَر_  األزمنة. 
الرب يسوع املسيح، واحلقيقة عن الشيطان ب فيه مصدره وما 

يفعله U العاZ اليوم وماذا يفعل منذ أيام جنة عدن.٢٦٢
احلق  حّرفوا  الكذبة  األنبياء  أن   ٤  :١ يوئيل  ®§نا 
هو  «هو  ليس  اهللا  أن  يؤمنون  الناس  وجعلوا  اهللا  كلمة  عن 
أظهر  لقد   ٨).٢٦٣  :١٣ (ع§انيني  األبد»   sوا واليوم  أمسا 
كلمة  ºوا  الذين  األ�ار  عن  استعارة  القدس  الروح 
كاجلراد  واحلzات  الدود  بشكل  كانت  االستعارات  اهللا. 
من   قس أخذ  منها  واحد  كل  ّيار.  والطَّ واجلنُدب  ّحاف  والزَّ
كلمة اهللا بعيدا عن شعوب العاZ.٢٦٤ كل ُمَبzِّ أو أي شخص 
للفاتيكان  رمزا  ليست  احلzات  هذه  إن  لك  يقول  آخر 
هم  عليك.  يكذب  فهو  له  التابعة  وللدمى  روما   U وللبابا 
املخدوعون  أولئك  هم  أو  الشيطان  جسد   U أعضاء  إما 
الذين يعملون حلساب الشيطان. هم بحاجة ماسة أن يقرأوا 
جيشا،  سيقيم  إنه  قال  اهللا  لكن  ليخلصوا.  اهللا  كلمة  ويقبلوا 
كل  من  باهللا  املؤمنني  أقوى  من  مؤلفًا  جيشًا  يوئيل،  جيش 
عندما  كاملسيح  سيكونون  الذين  األشخاص  هم  العصور. 
تنهض  لكي  البzية  طبيعته  عن   Mّ°و قمح  بحبة  نفسه  َه  شبَّ
معها،  ينهضوا  أن  كث\ين  آلخرين  وسمح  اإل�ية  طبيعته 
أيضًا  هم  حينئذ  أيضًا.٢٦٥  ورائهم  البzية  طبيعتهم  تاركني 
ُيصبحون كحبوب قمح ُتبَذر U ال³اب لكي يموت إنسا�م 
اخلارجي وتقوم فيهم حياة اهللا، روح اهللا، U قيامة املسيح.٢٦٦ 
 sا منهم  وتفيض  بروحهم  اهللا  تندمج روح  عندما  ذلك  بعد 
العاU Z هذه الدقائق األخ\ة من األزمنة، مثمرين أشخاصا 
هؤالء  �م.٢٦٧  ويعمل  فيهم  اهللا  يسكن  أن  جديرين  كث\ين 
كلمة  ليعيدوا  األخ\ة  األيام  هذه   U اهللا  دعاهم  الذين  هم 
(يوحنا  اهللا»  «أوالد  سُيدَعْون  هؤالء   .Zالعا  sا احلقيقية  اهللا 
 U ١: ١٢).٢٦٨ مشيئتهم أن يفعلوا فقط ما يرغب فيهم أبوهم

املسيح أن يفعلوا U نفوسهم باملسيح.٢٦٩
والذين   Zالعا نظام   U الناس  من  العديد  يوجد  زال  ما 
لئال  شعبي  يا  منها  «اخرجوا  اهللا  قال  ملا  وإال  سيخلَّصون. 
تش³كوا U خطاياها ولئال تأخذوا من ¿با¤ا» (رؤيا يوحنا 
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واآلن نحن U �اية العاZ،٢٧٠ فذا ستفعل �ذا الصدد؟ 
البzية  مقدرتنا  من  أك§  هي   Zالعا  U حتدث  التي  األمور 
نقرأ  عندما  �دث  ماذا  نعرف  أن  فقط  نستطيع  إلستيعا�ا. 
كلمة اهللا.٢٧١ كلمة اهللا تzح كل Nء. ®§نا اهللا أنه إن حاول 
العدو أن يرهبنا بواسطة جيشه املؤلف من أتباع الشيطان، فإن 
اخلالص   Mع حتصل  أن  أوال  هو  لإلنتصار  الوحيد  السبيل 
أن  منه  طالبا  اهللا   sا تص�  أن  ذلك  وبعد  اهللا،  وصايا  وتطيع 
الكث\  ينسى  بك.٢٧٢  يفعلو�ا  التي  األشياء  من  لك  ينتقم 
تدّرب  أن  عليك  الضيق.  أوقات   U األمور  هذه  الناس  من 
الطريقة  هي  هذه  غ\ه.٢٧٣  أحد  وال  باهللا  تثق  أن  نفسك 
الذئاب   Mع �ا  لينت©وا  ألوالده  اهللا  أعطاها  التي  الوحيدة 
العديدة U هذا العاZ. قال اهللا «ها أنا أرسلكم كغنم U وسط 
 :١٠ (متى  كاحلم»  وبسطاء  كاحليات  حكء  فكونوا  ذئاب، 
ويستجيب  يسمعك  اهللا  أن  تثق  أن  تعني  احلكمة  هذه   .(١٦
أنقذك»  الضيق  يوم   U «واْدُعني  اهللا  يقول  و®لصك.  لك 
اليهود  خّلص   ك متاما  سيخلصك  هو   .(١٥  :٥٠ (مزمور 
 Uأيام موسى و U اهللا وطلبوا منه أن يتدّخل sالذين صّلوا ا

أيام حزقيا.٢٧٤
كان  أورشليم،  مدينة  قوات سنحاريب  عندما حاÅت 
وقتل  واحدا  مالكا  اهللا  أرسل  اليهود.  عدد  يفوق  عددهم 
اليوم  صباح   U إÆائيل.  وأعداء  اهللا  أعداء  من   ١٨٥٠٠٠
وجثثا.٢٧٥  أمواتا  شعبه  وأعداء  اهللا  أعداء  كل  كان  التا�، 
سيفعل اهللا األمر نفسه مع كل شعبه. لكن تذكروا، علينا أن 
 :١٦ (يوحنا  تنالوا»  «اطلبوا  اهللا  يقول  هذا.  يفعل  أن  نسأله 
٢٤، تر�ة �عية الكتاب املقدس الدولية). علينا أن نتعلم أن 
كأسلحة  وسائلنا  من  أخرى  وسيلة  بأي  وليس  باهللا  كلّيًا  نثق 
هذا العاZ.٢٧٦ إن ¿بنا أعداءنا بالقنابل بدل أن نصّ� اs اهللا 
لينقذنا، فستقع علينا قنابل أخرى ألن «ما يزرعه اإلنسان إياه 
يأخذون  الذين  كل  «ألن   ٧).٢٧٧  :٦ (غالطية  أيضا»  �صد 
من  أفهم  أنا   ٥٢).٢٧٨  :٢٦ (متى  Xلكون»  بالسيف  السيف 
هذا الكالم أن الذين يعيشون من القنابل واحلرب الكيميائية 
األرض سيموتون  أخرى عM هذه  أي حرب  أو  واجلرثومية 
بالقنابل وبحرب كيميائية وجرثومية وبأي حرب أخرى من 
حروب هذه األرض. أكرر، اهللا يقول «� اإلنتقام، أنا أجازي، 
املقدس  الكتاب  تر�ة �عية  (رومية ١٢: ١٩،  الرب»  يقول 

الدولية).
تذّكروا أيضا أن اهللا «مهوب مللوك األرض (وأي شخص 
من  أنه  جتدون  ملاذا   ١٢).٢٧٩  :٧٦ (مزمور  آخر)»  �ير 
اهللا  بروح  ا�واء   U معّلقا  الكون  كل   بين باهللا  الثقة  الصعب 

لو تاب كل  يد اهللا، ذراعه اجلّبارة والقوية جدًا.٢٨٠  التي هي 
الناس ك تاب سكان نينوى بعد تبش\ يونان فسُينقذنا اهللا.٢٨١ 
إن كنت تشعر أنك ذهبت بعيدا عن اهللا، فاهللا يقول «كل من 

يدعو باسم الرب ®لص» (أعل ٢: ٢١).

اسمعوا صوت يونان –
توبوا

نفسه  و�رم  اهللا  أمام  يتواضع  أن  ورئيس  ملك  كّل   Mع
بالصوم ويصّ� للرµة والغفران ويتوب عن خطاياه ك فعل 
يصّ�  أن  ثم  للرب  جنديًا  يصبح  أن  عليه  نينوى.٢٨٢  ملك 
اهللا  سيسمع  وأعله.  الzير  من  ينتقم  أن  منه  طالبًا  اهللا   sإ
صلواتكم.٢٨٣  وسيستجيب  تعاليمه،  يتبع  منكم  واحد  كل 
س³ونه يفعل هذا أمام أعينكم ك قال إنه سيفعل.٢٨٤ قال اهللا 
«واْدعني U يوم الضيق أنقذك فتمّجد_» (مزمور ٥٠: ١٥). 
الذين هم عM هذه األرض يدرسون كيفية القتال U حروب 
هذا العاZ، أما الروحانيون فيدرسون كيفية القتال U احلروب 
الروحية. �اية األمر بالنسبة إs احلرب الروحية هي أن ندعو 
َتْغِلَب  لكي  اهللا  بقّوة  الرب  يؤمن جنود  عنا.٢٨٥  ليحارب  اهللا 
أعداَءهم عنهم. هذه احلرب هي احلرب الzعية الوحيدة.٢٨٦ 
سيأ~ قريبا يوٌم حيث لن �تاج من ُأرسل إs السء لدراسة 
احلرب ، ك ولن �تاج من أرسل إs اجلحيم لدراسة احلرب 
نكون  السء   U الذين  نحن  انتهت.  قد  ستكون  احلرب  ألن 
يكونوا قد خÄوا  قد ربحنا احلرب مسبقا، ومن U اجلحيم 
املوجود   zّال يكره  اهللا  اهللا.  يقوله  ما  صّدقوا  احلرب.٢٨٧ 
 zّال نكره  أن  يريدنا  لكنه  أن يق� عليه،٢٨٨  العاZ ويريد   U
املوجود U هذا العاZ لدرجة أن ندعوه ليق� عليه.٢٨٩ إن كل 
الذين يؤمنون بالدنيوية الشيطانية هم U مأزق أك§ مما يّظنون. 

صّدقو_ U هذه النقطة.
اهللا  لأل�ار.٢٩٠  بالنسبة  املحبة  إله  ليس  اهللا  تَرْون،   ك
اهللا  يشعر  ما  ليغّ\وا  شيئا  يفعلوا  أن  يقدرون  وال  يكرههم 
جتاههم، إال إذا تابوا عن أعل الzّ التي يرتكبو�ا. يريد_ اهللا 
أن أطلب من كل عضو حقيقي U جسد املسيح أن يّتحد معي 
بالصالة.٢٩١  املحاربني  الكهنة  من  جّبار  كجيش  لنكون  باهللا 
علينا أن نقوم معا بالصالة إs اهللا، ك فعل أخنوخ ونوح وكل 
أمة إÆائيل U عّدة مناسبات عندما احتاجوا ملساعدة اهللا.٢٩٢ 
والرسل  األنبياء  فعل   ك خاص  بشكل  هذا  نفعل  أن  علينا 
ويسوع الذي هو احلجر األساU Î بناء اهللا.٢٩٣ إن فعلنا هذا، 
ب. هذا يعني أنه سيق� عM كل الذين  سيق� اهللا عM املخرِّ
يقتلون ويسجنون املاليني  العاZ املعدوم  U رغبتهم إلحتكار 

بيرل هاربر آخر
(تابع صفحة ٢١)



٢٣

الرغم   Mع �ذا،  اآلن  تتمّتع  الzيرة  أرواحهم  األبرياء.  من 
من أن عقو�م املجنونة تعلم أن وقتهم قص\.٢٩٤ أخ§_ اهللا 
الذين  أولئك  فيهم   ب املنخرطني،  كل   Mع قريبا  سيق�  أنه 
 Mكلمة اهللا وع Mاهللا وع Mيرفضون أن يتوبوا عن جتديفهم ع

شعب اهللا.٢٩٥
 U يتأّمل كان كاتب املزام\ داود ºاربا عظي ألنه كان دائ
 Mّء.٢٩٦ صكلمة اهللا، وألنه كان دائ يص� إs اهللا الذي U الس
إs اهللا U مزمور ٦٩: ٤ قائال يا رب، انتقم � من أعدائي ألّ�م 
«أكثر من شعر رأÎ»، هم أكثر مما أستطيع أن أحتّمل.٢٩٧ واهللا 

استجاب لداود! ومات داود بسالم U فراشه.٢٩٨
باملسيح.  نفعله  أن  نستطيع  ال  اليوم  Nء  أي  يوجد  ال 
«إن كان اهللا معنا فمن علينا؟» (رومية ٨: ٣١). اجلواب هو 
 ال أحد! لقد سمح اهللا �ذا املحيط الذي نعيش به أن يكون ك
هو عليه اآلن لكي نثق به فقط. قال U يوحنا ١٥: ٥ «ألنكم 
حكمَتنا  إن  يسوع  قال  شيئا».  تفعلوا  أن  تقدرون  ال  بدو_ 
ستكون نتيجة أن «نص� دائ»، وأضاف أنه هو من سينتقم لنا 
الذي سيبحث عنه يسوع  الوحيد  األمر  (لوقا ٢١: ٣٦).٢٩٩ 
عندما يرجع إs األرض هو «اإلين».٣٠٠ سيبحث فقط عن 

أولئك الذين يؤمنون به ويثقون به.٣٠١
بعضهم  يقول  األمم.  بني  كث\ة  ¤ديدات  اليوم  يوجد 
ويزيلو�ا  املتحدة  الواليات  سيفّجرون  سيفّجروننا،  إ�م 
عن اخلريطة. �يب قادتنا قائلني إ�م سيفّجرو�م ويزيلو�م 
أجازي،  أنا  اإلنتقام،   �» نتذّكر  أن   دائ علينا  اخلريطة.  عن 
املقدس  الكتاب  تر�ة �عية  الرب» (رومية ١٢: ١٩،  يقول 
الدولية). أرجوكم يا قادة العاZ العلنيني، ألن تثـقوا باهللا قبل 
أن تنفجروا كلكم إs أجزاء؟ إن كنَت ُمرضيا U عيني الرب 
وحاولت  اهللا  جتاهلت  إن  لكن  أعدائك،٣٠٢   Mع فسيق� 
أن  اهللا  يريد  أيضا.٣٠٣  أنت  عليك  فسيق�  بنفسك،  االنتقام 
يتمّتع بذلك، يريد أن يق� عM األ�ار. هو جالس U السء 
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١٢: ١٢-١٤، ٢٧، رؤ ١٧: ٥ 

موريتانيا إs الراعي طو_ أالمو،
حتية مسيحية لك وللخدمة بكاملها!

باالنضم  وتوحي  تشّع  اهللا  ملجد  الصاحلة  أعلك 
عليك  بركته  يكمل  أن  الرب  من  أرجو  احلصاد.  حقل   sإ

ويعطيك إ�امات أكثر لعمل امللكوت.
 U هنا  املشيخية  الكنيسة  عن  ومسؤول  إ.م  الراع  أنا 
اإللك³و_  موقعك  أتصّفح  كنت  موريتانيا.   U نواكشوط 
من  بعض  برؤية  فرحي  مدى  عن  أعّ§  أن  يمكنني  وال 
أعلك. أكون شاكرا جدا لو أرسلت � بعض مطبوعاتك 

اُمللهمة ألوزعها عM أعضاء الكنيسة وكل من يسأل عنها.

وتتذّكر  تتذكر_  أن  لك  أقول  أن  أحتاج  سيدي، 
اخلدمة هنا U صلواتك اليومية لكي تتحّقق آمالنا ملجد ربنا 

و�لصنا يسوع املسيح.
القدير  انتظار رّد مكتبك اإل�اo �، أطلب من اهللا   U
حني  كل   U مشيئته  لنفعل  إرشادنا   U يتابع  أن  دعانا  الذي 

وإs النهاية ملجده وكرامته وتسبيحه.
U خدمة الع�،

إ. م.                                                       نواكشوط، موريتانيا

 Z إن  الثا_.  املزمور  اقرأ  عليهم.٣٠٤  يق�  عندما  يضحك 
تتوبوا فسيق� اهللا عليكم.

اهللا  أغرقه  تقريبًا،  اليوم  هو   ك فاسدًا   Zالعا كان  عندما 
عندما  أنفس.٣٠٥  ثنية  كانوا  وهم  وعائلته،  نوح  باستثناء 
أبكار  قتل  م©.   Mع اهللا  ق^  اهللا،   sإ اهللا  أوالد  توّسل 
أوالدهم وأغرق كل اجليش امل©ي.٣٠٦ ق^ اهللا عM األ�ار 
U سادوم وعامورة،٣٠٧ وأيضا قتل جيش سنحاريب املؤلف 
من ١٨٥٠٠٠ رجل، ك ق^ عM كث\ين من الناس األ�ار 
غ\ التائبني.٣٠٨ سيق� اهللا قريبًا عM كل الذين يرفضون أن 
يتوبوا عن خطاياهم U هذه األيام األخ\ة. سُيحرق اهللا هذا 
أّمة  أّمة مصممة عM تدم\  العاZ قريبا جدا.٣٠٩ إن كانت أي 
أخرى، فسيق� اهللا عليهم مع باقي األ�ار. يعرف اهللا كيف 
أن يق� عليها.٣١٠ لكن  قبل  الzيرة  ُينقذ أوالده من األمم 
 إن هّدد اُملْندّسون من روما U حكومتنا زورا دوال أخرى ك
علينا،  اهللا  فسيق�  روما،  تطلبه  ما  فعلنا  وإن  روما،  تأمرهم 
لكنه سُينقذ أوالده. اهللا �ب أن يق� عM الzّ. هذا ما �عله 
إ�ا صاحلا. هو ال يق� عM من تعتقد أنت أ�م أ�ار. هو 
إ�ا  منه  �عل  ما  هذا  أ�ار.٣١١  أّ�م  يعرف  من   Mع يق� 

صاحلا.٣١٢
باهللا ويتطّهرون  الكث\ون  U هذه األيام األخ\ة سيؤمن 
القدس  بالروح  قال  �ذا.  دانيال  وتنّبأ  سبق  لقد  يسوع.  بدم 
أما  بالتجارب.  صون  وُيَمحَّ ون  وُيتنقَّ يتطّهرون  «كث\ون  إن 
يفهمون.  وال  اليوم)  يفعلون   (ك �ا  ف\تكبون  األ�ار 
�عية  تر�ة   ،١٠  :١٢ (دانيال  يدركون»  الفطنة  ذوو   إن
أمور  سيدركون  يدركون؟  ماذا  الدولية).  املقدس  الكتاب 

اهللا العميقة!٣١٣
إن أرسلت الدول األخرى بالفعل صواريخ وقنابل دمار 
فليص�ِّ  األبرياء،  واألطفال  والنساء  الرجال  ليؤذوا  شامل 
اجلميع إذًا ك صMّ حزقيا.٣١٤ «يا اهللا، من الواضح أ�م أ�ار 

أل�م ال �فظون وصاياك. يريدون أن ينتقموا ألنفسهم بدًال 
من أن َيدعوك أنت لتقوم باإلنتقام. يا رب، هم قتلة. يريدون 
شعبك  يقتلوا  أن  أيضا  يريدون  األرض.  ويدّمروا  يقتلوا  أن 
الذين تسُكن فيهم، أوالد اهللا القديسني.٣١٥ يريدون أن يقتلوا 
ليؤمنوا،  الفرصة  تأتيهم  أن  قبل  املستقبل   U سيؤمنون  من 
احلياة.٣١٦  القريب U سفر  املستقبل   U ؤهممن سُتكتب أس
إذا  �ا.  وتستجيب  صلواتنا  تسمع  أن  وعدت  أنت  رب،  يا 
أو  بÄعة،  أرواحهم  خّلص  صحيحا،  هذا  كان  إن  رب،  يا 
افعل ك فعلَت بأبكار م© وبجيش سنحاريب، باسم يسوع 
القدير. أنا أعلم أنك أنت اهللا الذي يفي بكلمته.٣١٧ أنت تأمرنا 
تفي بكلمتك،  أن  أبانا، عليك  يا  بأن نحفظ وصاياك. واآلن 
عليك أن تفي بوعودك. كلمتك حّقة ووعودك حّقة.٣١٨ إذا يا 
أبانا، استجب لنا اآلن ودعنا نرى استجابة الصالة هذه أمام 
القادر. آمني.  باسم يسوع  تفعل هذا اآلن  أن  أعيننا. أرجوك 
هذه هي الصالة التي تريدنا �يعا أن نصليها، وإن صلينا هذه 

الصالة دائ، فسنحصل نحن املؤمنني عM الن©».٣١٩

ثمانية يطردون عشرة مليارات

إن  لكنهم  املوت».  أخاف  ال  «أنا  الناس  من  كث\  يقول 
املرعب  املكان  ُ�لَّصني، فعليهم أن ®افوا من ذلك  Z يكونوا 
حيث سيقضون األبدية.٣٢٠ قبل أن تفتخر قائال «أنا ال أخاف 
أن أموت»، من األفضل لك أن حتصل عM اخلالص. «يعظم 
انتصارنا» فقط U املسيح يسوع (رومية ٨: ٣٧). عضو مصّ� 
واحد من جسد املسيح سوف «َيدَحُر واحٌد ألفًا، وXِزُم اثنان 
من أعدائهم عzة آالف منهم» (تثنية ٣٢: ٣٠، تر�ة �عية 
مرات   zع العدد  هذا  ¿بنا  إن  الدولية).  املقدس  الكتاب 
وأضفنا رجال واحدا، عندها ثالثة يطردون مئة ألف، وأربعة 
يطردون  وسبعة  مليون،  مئة  يطردون  وستة  مليونا،  يطردون 
من  اق³ب  إن  إذا،  مليارات.  عzة  يطردون  وثنية  مليارا، 
جسد  من  أعضاء  ثنية  يسوع  وبإسم  يسوع  بدم  اهللا  عرش 
القدس،  بالروح  واملمتلئني  املسيح  بدم  حقا  املغتسلني  املسيح 
 ١٠ حتى  يوجد  ال  ألنه  Xرب،  أن  �ير  أي  يستطيع  فلن 
مليارات نسمة عM األرض. فكم سيحدث هذا األمر بÄعة 
أك§ لو أن كل عضو من جسد املسيح انضّم إs جيش الكهنة، 
 ك فورا  اهللا  سيتحرك  بصلواتنا؟  اهللا  عرش  هّززنا  وسويًة 
إ�ي  ومنقذي،  وحصني  صخر~  «الرب  قبل.  من  يفعل   Z
أدعو  وملجأي.   àخال وقرن   Îُتر أحتمي.  به  صخر~ 
أعدائي» (مزمور ١٨: ٢-٣). لن  فأ°ّلص من  الرب احلميد 
جسد  ونحن  الغامضة،  العظيمة  بابل  هم  أصا�م.  ما  يعرفوا 
بإسم  أبينا   sا نصّ�  عندما  واملحارب.٣٢١  الغامض  املسيح 
يسوع، لن يعرفوا من أين كل هذا الغضب آٍت. ومّرة أخرى 
(البقية صفحة ٢٤)



َمنُشـورات الراعي طوني أالمو وكتاب «املسـيح» 
الُلغات. ُمَتَوفِّرٌة مبعَظم  ُكلُّها 

Âَس  من  سـلسلة   U  sَاُألو اخلطوَة  اآلَن  َأكَملَت  َلَقد 
َأْن  هي  الثانيُة  اخلطوُة  باخلالص.  َحتَظى  لَكي  الزمة  ُخطوات 
َقتل  َأْي  الَنفس،  إلماتة  َيومّيًا  الَصليَب  وَحتمَل  َنفَسـَك  َحترَم 
بُكلِّ   Zَالعا وكذلك  باملشـاعر،  املليئة  َنفسـك  َقتل   ، إرادتك 
اَألشـياء U َموت  ُكلُّ هذه  َد  ُتَعمَّ َأْن  َ�ُب  به من َشـهوات.  ما 

املسـيح.
 sإ الشـيطانّية  آدَم  حياة  من  قيامُتك  هي  الثالثُة  اخلطوُة 
الرابعُة هي ُصُعوُدك  املسـيح اخلالية من اخلطايا. اخلطوُة  حياة 

اَألرض،  َعرش   Mع اهللا  باسم  بََّع  َت³ََ لَكي  الُسـلطة  َموقع   sإ
بََّع باسـم اهللا عM َعرش اَألرض  َت³ََ َأْن  واخلطوُة اخلامسـُة هي 
َأْن  َ�ُب  اَألرض.   Mع الَسـوات  َمَلُكوت  َتأسـيس  َأَجل  من 
الَكلمة،  َتُقوُله  ما  وَتعَمَل  َنفَسك  َم  ُتَسـلِّ ُثمَّ  اهللا،  َكلمَة  َم  َتَتَعلَّ
حتَّى َتَرى الَكنيـسُة وَيَرى العاZَُ َدليًال عM ُخُضوعك لَكلمة اهللا 

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

الراعي العاَملّي طو_ أالمو

.٢ أنا أؤمن َأنَّ َيُسوَع ماَت ع8  َرQِّ وإNي، أنزْل َرLَتك ع8 َنفI اخلاطئة.١ أنا أؤمن َأنَّ َيُسوَع املسيَح هو ابن اهللا احليِّ
َأنَّ اهللا أقاَم َيُسـوَع من املـوت بُقـّوة الُروح الُقُدس٤ وَأنَّه  سفك َدَمه الغا^ ملغفرة ُكلِّ َخطاياي.٣ أنا أؤمن  الَصليب وَأنَّه 
جالٌس َع8َ َيمني اهللا k هذه الَلحظة، َيسَمع اعlاk بخطيئتي وهذه الَصالة.٥ إf َأفَتح باَب َقلبي وَأدُعوك إc داخل َقلبي، 
َيُسوع.٦ اغسْل َ�يَع َخطاياي الفاحشة بالَدم الغا^ الذي َأَرقَته َبَدًال منِّي َع8َ الَصليب k َموضع اجللُجثة.٧ َلن  ا الَرّب  َأ}ُّ
س، َيُقول كذلك.٨  لِّص َنفI. َأعـرف ذلك ّألنَّ َكلمَتك، الكتاَب املَقدَّ f َعنك يا َرّب يا َيُسوع، َبْل سـَتغفر َخطاياي وُ�َ َتُردَّ
َتُقول َكلمُتك َأنَّك َلن َتُردَّ َأَحدًا، وذلك َيشَمُلني.٩ لذلك َأعَلم َأنَّك سمعَتني، وَأنَّك َأَجبَتني، وَأعَلم َأنَّني قد َخُلصت.١٠ وَأنا 

ا الَرّب َيُسوع، لَتخليص َنفI، وسوف ُأبدي ُشكري بَعَمل ما َأَمرَت به، وَلن َأرَتكَب َخطيئًة َأَبدًا.١١ َأشُكُرك، َأ}ُّ
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١٦: ٩، ١٢، ١٤، يو ٢: ١٩، ٢١، ١٠: ١٧-١٨، ١١: ٢٥، أع ٢: ٢٤، ٣: ١٥، رو ٨: ١١، ١كو ١٥: ٣-٧  ٥ لو ٢٢: ٦٩، أع ٢: ٢٥-٣٦، عب ١٠: ١٢-١٣  ٦ ١كو ٣: ١٦، رؤ ٣: ٢٠  ٧ أف ٢: ١٣-٢٢، 
عب ٩: ٢٢، ١٣: ١٢، ٢٠-٢١، ١يو ١: ٧، رؤ ١: ٥، ٧: ١٤  ٨ مت ٢٦: ٢٨، أع ٢: ٢١، ٤: ١٢، أف ١: ٧، كو ١: ١٤  ٩ مت ٢١: ٢٢، يو ٦: ٣٥، ٣٧-٤٠، رو ١٠: ١٣  ١٠ عب ١١: ٦  ١١ يو ٥: ١٤، ٨: 
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َصالة

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P.O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 • USA
خط هاتفي للصالة واملعلومات ٢٤ سـاعة يومياً: ٧٣٧٠-٧٨٢ (٤٧٩) أو بالفاكس ٧٤٠٦-٧٨٢ (٤٧٩)

www.alamoministries.com
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 جيرسي، 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 بعد 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: ١٢). 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:

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)  World Pastor Tony Alamo ® Registered March, 2003  ُحُقوق الَطبع والَنشر، مارس٢٠٠٣. َجميع احلقوق َمحُفوظة ©

(تابع صفحة ٢٣)
يكون  لن  يفهمون».٣٢٢  «ال  القدس  بالروح  دانيال  قال   ك
اهللا فجأة.٣٢٣  ما حّل �م. سي½�م  ليحللوا  الوقت  عندهم 
التحذير الوحيد الذي سيسمعونه هو من وّعاظ اهللا احلقيقيني. 
«إن كان اهللا معنا فمن علينا؟» (رومية ٨: ٣١). ألن اهللا معنا، 

فال فرق إن كّنا إثنان أم ثنية، فنحن دائ أكثر منهم.٣٢٤ 
العاZ أن يسمعوا مني ك سمع شعب م©  عM سكان 
احلقيقة  أخ§كم  أنا  موسى.٣٢٥  قبل  سنة   ٤٠٠ يوسف  من 
أنه سيق� عM كث\ين من  ع تقوله كلمة اهللا، احلقيقة هي 
الطوفان،  من  وعائلته  نوحا  اهللا  أنقذ   وك قريبا.٣٢٦  األ�ار 
وك أنقذ لوط وابنتيه من سادوم، وك أنقذ الشعب من م© 
ومن أعدائهم سبع مرات U سفر القضاة، وك أنقذ الشبان 
الع§انيني من أتون النار، وك أنقذ دانيال من جّب األسود، 
هكذا سينقذكم، سينقذ شعبه، U هذه الساعات األخ\ة من 
األزمنة ومن الدمار اآل~ عM العاZ ومن النار التي سُتحرق 

٣٢٧.Zالعا
 مثل واحد  وروح  واحد  «جسد  نكون  أن  �يعنا  علينا 
واحد،  رب  ولكم  واحد.  رجاء  �ا  دعوًة  �يعكم،  ُدعيُتم، 
وإين واحد، ومعمودية واحدة، وإله وآب واحد للجميع، 
وهو فوق اجلميع وباجلميع وU اجلميع» (أفسس ٤: ٤-٦، 
تر�ة �عية الكتاب املقدس الدولية)، لكي نستطيع أن نفكر 
ونتّ©ف كاملسيح. علينا أن نكون واحدا مع املسيح، وعلينا 
ملا  نص�  أن  اهللا  يريدنا  نتحّرك.  أن  اهللا  يريدنا   ك نتحّرك  أن 
النفوس والقضاء  نرغب فيه.٣٢٨ علينا أن نرغب U خالص 
فلن  األمور  هذه  ونشتهي  نرغب   Z إن  الشيطان.  مملكة   Mع
قلوبنا  رغبات  فقط  يعطينا  إنه  يقول  اهللا  ألن  عليها  نحصل 

يقول  باخالص.  نطلبها  التي  الرغبات   ،(٤  :٣٧ (مزمور 
سنكون  إننا  املسيح  جسد  أعضاء  نحن  عّنا  املقدس  الكتاب 
«ملء املسيح» (أفسس ٤: ١٣). وسنكون «ملء اهللا» (أفسس 
وعندما  اهللا،  وملء  املسيح  ملء  نكون  عندما  إذا،   .(١٩  :٣

نعرف كلمة اهللا سنعرف احلّق أن اهللا ساكن فينا U املسيح.٣٢٩
املسيح، ملء  بعد أعضاء U جسد  الذين Z تصبحوا  أنتم 
املسيح، ملء اهللا، أنتم بحاجة أن تصبحوا اآلن أعضاء U هذا 
امللء لكي تساعدوننا نحن الذين أصبحنا أعضاء اهللا U املسيح 
بالصالة إs اهللا ضّد الشيطان املغيظ الذي ُرِمَي عM األرض، 
من  وحياة  وأرواحكم  حياتكم  يدّمر  أن  يريد  الذي  الشيطان 

أو  ®يفكم  الشيطان  غضب  تدعوا  ال  وأرواحهم.٣٣٠  حتبون 
الشيطان  كنيسة  أعضاء  لكم  يصوره   ك اآلن  بعد  ®دعكم 
قلبك  شوق  هذا  كان  إن  إعالمه.  ووسائل  وحكومته  الزائفة 
فانضم إلينا بالصالة. سُينقذ اهللا الذين يرغبون باخلالص،٣٣١ 
وسيق� عM األ�ار بغضبهم.٣٣٢ أرجو أن تكون رغبتك هي 
اخلالص. إن كانت رغبة قلبك هي اخلالص، ف© واحدا من 
 Zأوالد اهللا. إرفع نفسك فوق الباطل واخلطيئة والشيطان والعا
وشهواتك واملوت واجلحيم والق§. دع املسيح الذي هو كل 
الهوت اهللا أن يدخل روحك بروحه املقدسة. عندها تستطيع 

أن تنمو U املسيح. ابدأ اآلن �ذه الصالة:

٣٢٢ دا ١٢: ١٠ ٣٢٣ مز ٢: ١-٥، ٣٧: ١٢-١٥، ٥٢: ٥-٧، ٥٩: ٨-٩، أم ١: ٢٤-٣٢ ٣٢٤ قض ٧: 

٧-٩، ١٢، ١٦-٢٢، يش ٢٣: ١٠، ٢مل ٦: ١٤-١٧ ٣٢٥ تك ٤١: ٢٥-٥٧، مز ١٠٥: ١٧-٢١، أع 
تك   ٣٢٧  ١-١٩  :٩  ،٧-١٣  :٨ رؤ   ،١٠  :٤٦ إر   ،٨  :٣٤ إش   ،٣٥  :٣٢ تث   ٣٢٦  ٩-١٠  :٧
اإلصحاحان ٧-٨، ١٩: ١٦-٣٠، خر ١٢: ٢٩-٤١، قض ٣: ٩-١١، ١٥-٣٠، اإلصحاح ٤، ٦: 
 :١٦، ٣٦-٤٠، ٧: ٧، ١٩-٢٥، ١٠: ١٠-١٨، ١١: ١، ١١، ٢٩، ٣٢-٣٣، ١٣: ٢٤-٢٥، ١٥
 :٣ دا   ،١٩-٢١  :١٥ إر   ،٢١  :١١ أم   ،٧-١٠  :٣٢  ،٢٤  ،٤-٥  :٢٢ مز   ،٢٨-٣١  :١٦  ،١٤-٢٠
١٤-٣٠، ٦: ١٠-٢٨، مال ٣: ١٦-١٨، ٢بط ٣: ١٠-١٣، رؤ ٣: ١٠ ٣٢٨ مز ٣٢: ٦، ٣٤: ١٥، ١٧، 

١٤٥: ١٨، لو ١٨: ١-٨، ٢١: ٣٦، رو ١٢: ١٢، فيلبي ٤: ٦-٧، ١تس ٥: ١٧ 

٣٢٩ يو ١٤: ١٥-٢٠، ٢٣، ٢٦، ١٥: ٤-١٠، ١٧: ٢١-٢٣، ٢٦، رو ٥: ١١، ٦: ١١، ٨: ٩، ١كو ٣: ١٦-١٧، ٦: ١٩-٢٠، أف ٢: ١٨-٢٢، ٣: ١٦-٢١، ٤: ١٣، كو ١: ٢٧-٢٩، ٢: ٩-١٠ ٣٣٠ مز ٣٢: ٦، 

إش ١٤: ١٢، مت ١٨: ١٨-٢٠، يو ٨: ٤٤، أف ٢: ١٣-٢٢، ٦: ١٠-١٨، ١بط ١: ٣-٥، ٥: ٨، رؤ ١٢: ٧-٩، ١٢ ٣٣١ يؤ ٢: ٣٢، يو ٣: ١٦-١٧، أع ٢: ٢١، رو ١٠: ١٢-١٣ ٣٣٢ تث ٧: ٩-١٠، ٢٨: ٢٠، 
٢صم ٢٢: ٢٧-٢٨، مز ١: ٤-٦، ١٣٩: ١٩، مت ٧: ٢٢-٢٣، ١٣: ٤٩
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