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باراك أوباما 
رئيس الواليات املتحدة

بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء إسرائيل

القسان طوني أالمو وسوزان أالمو
كنيسة طوين أالمو املسيحية

الراعي طوني أالمو الراعي طوني أالمو  الَعَدد  الَعَدد ١٣٤٠٠١٣٤٠٠

(البقية صفحة ٢)

يف أواخر العصر الربونزي (١٥٠٠-١٢٠٠ قبل 
فلسطني  وفتحوا  إىل كنعان  اإلسرائيليون  جاء  امليالد) 
الزمين  (التسلسل  امليالد  قبل   ١٤٠٠ سنة  حوايل  يف 
وأمر  من كنعان.  جزءاً  الفلسطينيون  وكان  املاسوريت)١ 
اهللا بين إسرائيل أن يدمروا كنعان (الكنعانيون) مع األمم 
األخرى وإذا مل يقم بين إسرائيل بتدمريهم فان شعوب 

تلك األمم سيصبحون شوكة هلم.٢
هو  بأن كنعان  تبني  الفلسطينيني  تاريخ  وبتتبع 
ابن حام وبأن كنعان هو والد ِصْيُدوَن (سفر التكوين 

باسم  صيدون  أوالد  ويعرف   .(١٠: ١٥-٢٠
ومن  السوداء).  الشعوب  من  (وهي  الفينيقي  الشعب 
كنعان: َِحثًّا  أرض  سكنت  اليت  األخرى  الشعوب 
واجلِْْرَجاِشيَّون  واَألُمورِيّون  واْلَيُبوِسّيون  احلِيثييون)  (أي 
واحلِْوِّيَّون والفالحون واْلَعْرِقيَّون (شعب عرقا) والسِّيِنيَّون 
(شعب  والصََّمارِيَّون  طرطوس  وشعب  واَألْرَواِديَّون 
من  املمتدة  األرض  سكنوا  ولقد  واحلََْماتِيَّون.  صمرا) 
وأَْدَمَة  َوَعُموَرَة  َسُدوَم  ومن  َغزََّة  ِإَىل  َجرَاَر  َحنَْو  َصْيُدوَن 
هذه  سكان  ولقد كان  والَرفَائِيَِّني.  َالَشَع  ِإَىل  َوَصُبويِيَم 

الشعوب عمالقة (التثنية ٢: ١١، ٢٠). ومن الشعوب 
اِإلميِيِّيوَن  أيضاً  املنطقة  هذه  يف  عاشت  اليت  األخرى 
(العمالقة) والزمزوميني أو (الزُّوزّيني) وعمون (أو حام) 
وعناق (أو بنو عناق) ولقد كانوا أيضاً عمالقة (التثنية 
٣: ١١، العدد ١٣: ٣٣).٣ ولقد كان كنعان والد كل 

هذه العائالت اإلفريقية أو كل سكان فلسطني.٤ 
الفلسطيين  العهد  نسميه  أن  ميكن  الذي  العهد، 
أو العهد املعطى لكل األمم هو ببساطة وعد من اهللا 
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العهد الفلسطينيالعهد الفلسطيني

للفلسطينيني وللعرب وللعراقيني ولإليرانيني و لللبنانيني 
وللكوريني وجلميع األمم بأن أرض إسرائيل هي ُمْلك 
لإلسرائيليني (اليهود)!!٥ وهو أيضا العهد الروسي والعهد 
الصيين وعهد أمريكا الشمالية واجلنوبية والوسطى وإنه 
عهد كل األمم. هذا هو وعد اهللا إلسرائيل وفلسطني 
املتحدة  واململكة  وروسيا  األمريكية  املتحدة  والواليات 

والصني والعرب والعامل !!
أهمية هذا العهد العالمي

أنه  حيث  أمهية كربى  على  العهد  هذا  ينطوي 
أرض  بأن  (اليهود)  لإلسرائيليني  بوضوح  (١) يؤكد 
م يف املاضي  امليعاد ال تزال ملكاً هلم. و بالرغم من أ
م وما وعد  م هللا فإن اهللا يعلم ما يف قلو تراخوا يف عباد
سوف  م  إميا عدم  أن  ويعرف  يتحقق٦  سوف  اهللا  به 
يتحول إىل إميان٧ وهذا ما حيدث اآلن! لذلك األرض 
اهللا  وعد  اهللا. (٢)  لوعد  وفقاً  إلسرائيل  ملكاً  تزال  ال 
إبراهيم وعداً غري مشروطاً بأن أرض اسرائيل سيملكها 
أوالده من بعده. مث أعطى اهللا وعداً مشروطاً إىل سيدنا 
الوعد  يلغ  مل  ولكن  موسى)  بقانون  (واملسمى  موسى 
املعطى إلبراهيم حول أرض إسرائيل. وهذه احلقيقة هي 
أساس حجة بولس الرسول حني قال بأن العهد الذي 
قطعه اهللا مع ابراهيم مل يستبدل بالقانون الذي أعطاه 
اهللا ملوسى بعد أربعمائة وثالثون عاماً (غالطية ٣: ١٧) 
(٣) وهذا العهد هو تأكيد و تتميم للوعد اإلبراهيمي 
بعد  املعطى  و  ملوسى،  املعطى  العهد  هذا  األصلي.٨ 
يوضح  االسرائيليني،  عصيان  و  االميان  عدم  من  فرتة 
بأن الوعد املعطى البراهيم حول األرض سيتحقق على 

الرغم من عصيان االسرائيليني. 
النص الوارد بشأن العهد الفلسطيين والعاملي

لقد ورد هذا العهد يف سفر التثنية (٣٠: ١-٣ 
و ٥-٩): «َوِعْنَدَما حتَِلُّ ِبُكْم َهِذِه اْلبـَرََكاُت َواللَّْعَناُت 
ُكلَُّها الَِّيت َوَضْعتـَُها أََماَمُكْم، َوَردَّْدُمتُوَها ِيف قـُُلوِبُكْم بـَْنيَ 

األَُمِم َحْيُث َشتََّتُكُم الرَّبُّ ِإَهلُُكْم، ٢َوَرَجْعُتْم ِإَىل الرَّبِّ 
قـُُلوِبُكْم  ِمْن ُكلِّ  ِلَصْوتِِه  ْعُتْم  َومسَِ َوبـَُنوُكْم،  أَنـُْتْم  ِإهلَُِكْم 
َونـُُفوِسُكْم ِحبََسِب ُكلِّ َما أَنَا أُوِصيُكْم ِبِه اْليـَْوَم، ٣فَِإنَّ 
الرَّبَّ ِإَهلَُكْم يـَُردُّ َسبـَْيُكْم َويـَْرَمحُُكْم، َويـَلُُّم َشَتاَتُكْم ِمْن 
ِإلَْيِهْم  ِإَهلُُكْم  الرَّبُّ  نـََفاُكُم  الَِّذيَن  الشُُّعوِب  يِع  مجَِ بـَْنيِ 
يومنا  إىل  ومستمر   ١٩٤٨ سنة  يف  حدث  ما  [وهذا 
آبَاؤُُكْم  َورِثـََها  الَِّيت  اَألْرِض  ِإَىل  …َويُِعيدُُكْم  هذا.] 
َوقـُُلوَب  قـُُلوَبُكْم  ِإَهلُُكْم  الرَّبُّ  ُر  فـََتْمَتِلُكونـََها…َويَُطهِّ
َوِمْن ُكلِّ  قـُُلوِبُكْم  ِمْن ُكلِّ  ِإَهلَُكْم  الرَّبَّ  لُِتِحبُّوا  َنْسِلُكْم 
نـُُفوِسُكْم لَِتْحيـَْوا ُمْطَمِئنَِّني َوُحيَوُِّل الرَّبُّ ِإَهلُُكْم ُكلَّ َهِذِه 
اللَّْعَناِت لِتـَْنَصبَّ َعَلى َأْعَداِئُكْم َوَعَلى ُمْبِغِضيُكُم الَِّذيَن 
َجِديٍد  ِمْن  الرَّبِّ  َصْوَت  فـَُتِطيُعوَن  أَنـُْتْم  َوأَمَّا  َطَرُدوُكْم، 
اآلَن.  َا  ِ أُوِصيُكْم  أَنَا  الَِّيت  َوَصايَاُه  ِجبَِميِع  َوتـَْعَمُلوَن 
أَْيِديُكْم  تـُْنِتُجُه  َما  ِيف ُكلِّ  َخْرياً  َعَلْيُكْم  الرَّبُّ  فـَُيِفيُض 
َوُيَكثـُِّر َمثََرَة َأْحَشاِئُكْم َونَِتاَج بـََهاِئِمُكْم َوَغالَِّت أَْرِضُكْم، 
ُمْزَدِهرِيَن، َكَما  َوَجيَْعُلُكْم  ِبُكْم  فـََيْبَتِهُج  يـَُعوُد  الرَّبَّ  َألنَّ 

ابـْتـََهَج ِبآبَاِئُكْم».
املقدس،  الكتاب  من  املقطع  هذا  حنّلل  عندما 
اهللا  لغرض  رئيسية  أقسام  سبعة  هناك  بأن  سنرى 
بسبب  امليعاد  أرض  خارج  األمة  سيَُبدِّد   (١) وهي: 
 .(٣٠: ١-٣ و   ٢٨: ٦٣-٦٨ (التثنية  الطاعة  عدم 
(٢) سوف تكون هناك توبة مستقبلية إلسرائيل (التثنية 
٣٠: ١-٣). (٣) سوف يعود خملصهم املسيح (التثنية 
أرض  إىل  إسرائيل  شعب  سيعود   (٤)  .(٣٠: ٣-٦
اسرائيل (التثنية ٣٠: ٥) وهذا حدث يف عام ١٩٤٨. 
(٥) سيقبل الكثري من اإلسرائيليني بأن يكون املسيح 
-١١: ٢٦ رومية  و   ٣٠: ٤-٨ (التثنية  خملصهم 
٢٧). (٦) وسوف حياسب اهللا أعداء إسرائيل (التثنية 
٣٠: ٧). (٧) وحينئٍذ سوف تنال األمة كامل بركتها 

(التثنية ٣٠: ٩).
 وأنا أدرس هذا اجلزء، أرى جمموعة واسعة ومتنوعة 
أن  ينبغي  (أو  تبني  واليت  هنا،  تعطى  اليت  الوعود  من 
تبني) الغرض من هذا العهد، ليس فقط للفلسطينيني 
هذا  يأخذ  اهللا  أن  نؤمن  أن  علينا  بأسره.  للعامل  بل 
له.  بالنسبة  للغاية  مهم  وأنه  اجلد،  حممل  على  العهد 

فاهللا ال يضمن فقط امللكيه إلسرائيل، ولكنه يلزم نفسه 
بأن حياسب يزيل كافة أعداء اسرائيل و يعطي شعب 
قبل  اهللا  إىل  سيتوبون  م  أ أي  جديداً،  قلباً  إسرائيل 

إرجاعهم إىل األرض. 
وُيكرر هذا العهد نفسه يف جزء الحق يف تاريخ 
إسرائيل، يف نبوءة النيب حزقيال، حيث يؤكد اهللا حبه 
 .(١٦: ١-٧ (حزقيال  نشوئها  مهد  يف  إلسرائيل 
م تربطهم عالقة خاصة  حيث قال اهللا لإلسرائيليني بأ
(حزقيال  املختار  اهللا  شعب  م  وبأ الزواج  مثل  معه 
العاهرة  دور  مارست  فقد  ذلك  ومع   ،(١٦: ٨-١٤
(حزقيال١٦: ١٥-٣٤). لذا عاقبهم اهللا بالتشتت يف 
مجيع أحناء العامل (حزقيال ١٦: ٣٥-٥٢). وليس هذا 
ائياً  هو احلكم النهائي على إسرائيل أو طرحها خارجاً 
ألنه ستكون هناك عملية استعادة (حزقيال ١٦: ٥٣-

اهللا:  وعد  على  هذه  االستعادة  عملية  وتستند   .(٦٣
ُأْختـَْيِك:  َتْستـَْقِبِلَني  ِحَني  طُرَُقِك  ِعْنَدِئٍذ  «…فـََتْذُكرِيَن 
َا  اْلُكبـَْرى َوالصُّْغَرى ِكْلتـَْيِهَما، َوَأْجَعُلُهَما َكِبْنتـَْنيِ َلِك، ِإمنَّ
لَْيَس َذِلَك ِبَفْضِل َعْهدك فَأُِقيُم َعْهِدي َمَعِك فـَُتْدرِِكَني 

» (حزقيال ١٦: ٦٠-٦٢). َأينِّ أَنَا الرَّبُّ
وللعامل  إلسرائيل  عهده  الرب  أكد  ولقد 
الرب  وعد  استعراض  خالل  من  وذلك  وللفلسطينيني 
األصلي لألشياء اليت جيب أن تصبح معروفة عن هذه 
حرفياً، فإننا نرى أنه:  ا وفاءاً  الوعود لكي يتم الوفاء 
(١) جيب أن تقبل إسرائيل كأمة املسيح كمخلصها.١٠ 
(٢) جيب أن ُجيمعوا مرة أخرى يف إسرائيل من مجيع 
أحناء العامل.١١ (٣) جيب أن تقام اسرائيل بشكل راسخ 
على أرضها اليت ُجِعلت هلا لتمتلكها، وجيب أن تشهد 
املادية  الربكات  وتنال  أعدائها،  على  احلكم  اسرائيل 

املوعودة هلا. 
أي  على  قوي  تأثري  العهد  هلذا  يكون  أن  ينبغي 
اية الدهر، فلقد حتققت معظم  شخص يدرس نبوات 
ِإْسرَائِيُل»  ُهْم  ِإْسرَائِيَل  َبِين  يُع  مجَِ األشياء. «لَْيَس  هذه 
من  شعبها  مجع  مت  ولقد  املسيح).١٣  يقبلوا  مل  م  (أل
املسيح كمخلصهم،  منهم  اآلالف  وقبل  العامل  أحناء 
حىت  أعدائهم  تدمري  يروا  مل  م  إ من  الرغم  وعلى 
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زكريا ٨: ٧-٨  ١٢ التكوين ١٢: ١-٣، ٢٦: ١-٥، التثنية ٨: ١٨، ٢٨: ١-١٤، اجلامعة ٥: ١٩، إشعياء ٤٩: ٢٦، ٦٦: ٢٠-٢٤، إرميا ٣٠: ١٦-٢٤، حزقيال ٣٩: ١-٢١، يوئيل ٢: ١٨-٢١، ٣: ١٦-٢١  ١٣ يوحنا ٤: ٢٣-٢٤، رومية ١: ١٦-١٧، ٩: ٦-٨، ١١: ٢-١٥، غالطية ٣: ٧-٩، 

٢٨، أفسس ٢: ١١-٢٢، رؤيا يوحنا ٧: ٩، ١٣-١٥  

(تابع صفحة ١)
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رسائل تم إرساها للقس أالمورسائل تم إرساها للقس أالمو

(البقية صفحة ٤)

عهد  هو  العهد  هذا  ألن  يروه  سوف  ولكنهم  اآلن، 
أبدي غري مشروط ويتطلب الوفاء الكامل مبا يف ذلك 
بالتأكيد  اسرائيل  تأسيس  مت  لقد  أعدائهم.  تدمري 
منهم  املزيد  هناك  يكون  سوف  أنه  واعتقادي  كأمة. 
هناك  وسيكون  كمخلصهم  املسيح  سيقبلون  ممن 
أعداء  جلميع  الكامل  والتدمري  اإلضطهاد  من  املزيد 

األرض  على  املفضل  اهللا  ومكان  املختار  اهللا  شعب 
-٢٧: ١٢  ،١١: ١١-١٢ (إشعياء  إسرائيل  وهو 

 ،٦٦: ٢٠-٢٢  ،١٦  ،٤٩: ٨  ،٤٣: ١-٨  ،١٣
 ،٣٠: ١٠-١١  ،٢٣: ٣-٨  ،١٦: ١٤-١٦ إرميا 
 ،١١: ١٧-٢١ حزقيال  و٣١-٣٧،   ٣١: ١-١٩
 ،٣٩: ٢٥-٢٩  ،٣٤: ١١-١٦  ،٢٠: ٣٣-٣٨

عاموس   ،٣: ١٧-٢١ يوئيل   ،١: ١٠-١١ هوشع 
٩: ١١-١٥، ميخا ٤: ١-٨، صفنيا ٣: ١٤-٢٠، 
زكريا ٨: ١-٨). وهذا هو الوعد الذي أعطي لكافة 
يوم  صباح  يرونه  وسوف  (األنبياء)  القديسني  أولئك 
القيامة حىت اذا مل يعيشوا ليشهدوا حتقيق هذه الوعود. 

من كينيا

من الهند
سالم باسم املسيح. 

لقد استلمت نشراتكم اإلخبارية يف طرد واحد. وأشكركم ولقد وّزعُت كّل 
نشراتكم اإلخبارية. 

أنا أصلي ألجلكم ولكنيستكم و لعائلتكم.
أرجوك صلي من أجلي وارسل يل املزيد من النشرات اإلخبارية. شكراً لك.

أخوكم احملب املسيحي 
القس كومو بابوراو

مقاطعة كهمم 
والية أندرا، اهلند

صورة: القس كومو بابوراو يوزّع مطبوعات مسيحية للقس أالمو باللغة التيلوغوية يف والية 
أندرا، اهلند

سالم باسم ربنا وخملصنا،
ا فرصة رائعة ألخربكم أنين نلت بركة من خالل بثكم  إ

على «إذاعة شرق أفريقيا».
ولقد  حيايت،  يف  حقاً  بثكم  أثر  فقد  وكإنسانة كينية 

أخربت الكثري من األصدقاء عن كنيستكم. 
وأرجو أن ترسلوا يل أية نشرات مسيحية مفيدة. 

باسم املسيح املقدس
ريبيكا موثوين 
كينيا، أفريقيا

من والية أيوا
كان يف مدينة ووترلو بوالية أيوا، طالب يف الصف العاشر يف مدرسة وست الثانوية وهو حفيد رجل أعرفه. وكان 
يف صفه معلم يدرسهم أمور ختالف حقيقة اخللق مثل نظرية االنفجار العظيم. ووقف الطالب أليكس مايكل الندرز 
وقال للمعلم: «هذا ليس صحيحاً، فاهللا هو الذي خلق السماوات واألرض». وقال املعلم: «ال ُيسَمُح لنا بتعليم هذا 

هنا،» فأجاب أليكس، «أنا أرفض أن آيت إىل املدرسة لسماع األكاذيب، لقد جئت اىل املدرسة ألتعلم احلقيقة».
وبالنسبة يل كانت هذه أقوى شهادة مسعتها يف نظام املدارس احلكومية من شاب عمره مخسة عشر عاماً. صلوا 
لكي يصبح مجيع شبابنا مثل هذا الشاب. فكنيستنا فخورة به للغاية. هيا لنشجع مجيع الشبان و الشابات املسيحيون 

ضة روحية يف صفوف الشبان والشابات. يف املدارس احلكومية ليقوموا مبا قام به هذا الشاب املسيحي الحداث 
القس طوين االمو

عزيزي القس طوين أالمو،
حتية لك باسم خملصنا يسوع املسيح،

احلب  ومتنح  للخالص  النفوس  من  الكثري  تقود  أنت 
األمل  االجنيلية  وعظاتكم  منحتنا  ولقد  للعامل.  والسالم 

والشجاعة وقد قربتين من اهللا. 

أسأل اآلب السماوي أن يباركك بوفرة وأنت تواصل 
مسريتك إىل الفردوس. 

املخلص لكم يف إسم املسيح املقدس،
إلفيس كينيوا 

مريو، كينيا، أفريقيا

www.alamoministries.com

خدمات أالمو الرعوية على اإلنترنت
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لطلب أي من املقاالت الكثرية اليت كتبها القس طوين أالمو أو للحصول على املعلومات حول مواعيد برامج إذاعتنا حول العامل، يرجى االتصال بنا بواسطة تفاصيل االتصال التالية:

(ليسرتيح  لإلنسان  السبت  اهللا  خلق  اهللا:  وعد  وكما 
ولرياقب وفاء اهللا بكافة األشياء) ومل خيلق اهللا اإلنسان 
للسبت لذا فإن ابن اإلنسان (املسيح) هو رب السبت 

أيضاً (رب الراحة و الوفاء) (مرقس ٢: ٢٧-٢٨).
وسيكون هناك سالم يف إسرائيل عندما يدمر اهللا 

كل أعدائها وسيكون هذا يف وقت قريب جداً!١٤
املسيح  تقبلون  عندما  لكم  السالم  وسيكون 
حاربتموه  إذا  ولكن  لكم،  وإهلاً  رباً  اليهودي  املخلص 
أو حاربتم شعبه فسيكون يف ذلك دماركم كما حدث 

يف أرحيا.١٥
اقبله برتديد هذه الصالة:

أنا  الخاطئ.١٦  أنا  نَفسي  ارحم  وإلهي،  رَبِّي 
أنا   ١٧. الحيِّ اهللا  ابن  هو  المسيَح  َيُسوَع  َأنَّ  أؤمن 
سفك  وأنَّه  الصليب  على  مات  يسوَع  أنَّ  أؤمن 
أنا  السابقة.١٨  َخطاياي  كلِّ  لمغفرة  الغالي  دَمه 

الروح  بقـّوة  المـوت  من  يسـوَع  أقاَم  اهللا  َأنَّ  أؤمن 
في  اهللا  عرش  يمين  في  جالٌس  وَأنَّه  القُدس،١٩ 
ولهذه  بخطاياي  العترافي  يسمع  الّلحظة،  هذه 
الصالة.٢٠ إني أفتح قلبي وأدعوك إلى داخل قلبي، 
بالَدم  خطاياي  جميَع  اغسْل  يسوع.٢١  الرّب  أيُّها 
في  الصليب  على  عني  بَدًال  أرقَته  الذي  الغالي 
بْل  َيُسوع،  رّب  يا  تُرفضني  لن  أنت  الجلُجثة.٢٢ 
ّألن  َأعـرف ذلك  نفسي.  وُتخلِّص  خطاياي  سـتغفر 
كالمك في الكتاب المقدَّس تقول كذلك.٢٣ تقول 
كلماتك في الكتاب المقدس إنَّك ال تُرفضَّ أحدًا، 
وذلك يشمُلني.٢٤ لذلك أعَلم أنَّك سمعتني، وأنَّك 
أيُّها  أشكُرك،  َخُلصت.٢٥  قد  َأنّني  وأعَلم  أَجبَتني، 
وسوف  لروحي،  خالصك  أجل  من  يسوع  الرّب 
أبرهن على ُشكري بعَمل وصاياك، ولن أعيش في 

الخطيًة بعد اآلن.٢٦

َلَقد َأكَملَت أنت اآلَن اخلطوَة اُألوَىل يف سـلسلة 
من َمخس ُخطوات الزمة لَكي َحتَظى باخلالص. واخلطوُة 
الثانيُة هي َأْن تنكر نَفَسـَك و حتمل صليبك يَومّياً وتتبع 

ويف  القدس  الروح  لسيطرة  نفسك  ختضع  وأن  املسيح 
وهو  أجلك،  من  حياته  املسيح  أعطى  فلقد  خدمته. 
اخلاطئة  السابقة  حياتك  طرق  عن  تتخلى  أن  يريدك 

من أجله. 
آدَم  حياة  من  قيامُتك  هي  الثالثُة  واخلطوُة 
اخلطايا.  من  اخلالية  املسـيح  حياة  إىل  الشـيطانّية 
والسلطات  املسؤولية  تتحمل  أن  هي  الرابعُة  واخلطوُة 
أن  هي  اخلامسـُة  واخلطوُة  اهللا.  من  إليك  املعطاة 
تستخدم مسؤوليتك وسلطتك لتساعد يف جلب مملكة 
اجلنة على األرض والذي يعين جلب النفوس الضائعة 
تـَتـََعلََّم َكلمَة  َأْن  وَجيب  املسيح.  خالل  من  للخالص 
اهللا وُتَسـلَِّم نَفَسك وَتعَمَل ما تـَُقولُه الَكلمة حىتَّ تُري 
نفسك  تسليم  على  َدليًال  والعاَملُ  الَكنائس  شعوب 

لَكلمة اهللا ورغبته وسلطانه.
محداً للَرّب، وليبارككم اهللا ويكافئكم بغىن. 

باسم املسيح املقدس
القس طوين أالمو

طوين أالمو هو على األرجح أعظم الرجال 
الوطنيني اليت عرفته الواليات املتحدة.

١٤ حزقيال ٣٨: ١٤-٢٣، األصحاح ٣٩، زكريا ١٢: ١-٩، رؤيا يوحنا ٢٠: ٧-١٠  ١٥ يشوع ٦: ٢-١٧، ٢٠-٢١، ٢٤-٢٥  ١٦ املزامري ٥١: ٥، رومية ٣: ١٠-١٢، ٢٣  ١٧ مّىت ٢٦: ٦٣-٦٤، ٢٧: ٥٤، لوقا ١: ٣٠-٣٣، يوحنا ٩: ٣٥-٣٧، رومية ١: ٣-٤  ١٨ أعمال الرسل ٤: ١٢، 
٢٠: ٢٨، رومية ٣: ٢٥، ١يوحنا ١: ٧، رؤيا يوحنا ٥: ٩  ١٩ املزامري ١٦: ٩-١٠، مّىت ٢٨: ٥-٧، مرقس ١٦: ٩، ١٢، ١٤، يوحنا ٢: ١٩، ٢١، ١٠: ١٧-١٨، ١١: ٢٥، أعمال الرسل ٢: ٢٤، ٣: ١٥، رومية ٨: ١١، ١كورنثوس ١٥: ٣-٧  ٢٠ لوقا ٢٢: ٦٩، أعمال الرسل ٢: ٢٥-٣٦، العربانيني 
١٠: ١٢-١٣  ٢١ ١كورنثوس ٣: ١٦، رؤيا يوحنا ٣: ٢٠  ٢٢ أفسس ٢: ١٣-٢٢، العربانيني ٩: ٢٢، ١٣: ١٢، ٢٠-٢١، ١يوحنا ١: ٧، رؤيا يوحنا ١: ٥، ٧: ١٤  ٢٣ مّىت ٢٦: ٢٨، أعمال الرسل ٢: ٢١، ٤: ١٢، أفسس ١: ٧، كولوسي ١: ١٤  ٢٤ مّىت ٢١: ٢٢، يوحنا ٦: ٣٥، ٣٧-٤٠، رومية 

١٠: ١٣  ٢٥ العربانيني ١١: ٦  ٢٦ يوحنا ٥: ١٤، ٨: ١١، رومية ٦: ٤، ١كورنثوس ١٥: ١٠، رؤيا يوحنا ٧: ١٤، ٢٢: ١٤  

(تابع صفحة ٣)

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA

ويتوفر خط هاتفي للصالة والمعلومات على مدار الـ ٢٤ سـاعة يوميًا: ٧٣٧٠-٧٨٢ (٤٧٩) • أو بالفاكس ٧٤٠٦-٧٨٢ (٤٧٩)
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

ولجميع األفراد الراغبين حقًا بخدمة الرّب من كل قلبهم ونفسهم وعقلهم وقدرتهم، فإن كنيسة طوني أالمو المسيحّية تمنحهم المسكن وجميع إحتياجاتهم في الواليات المتحدة من خالل مؤسساتها المتواجدة هناك.

وتقام الصالة كل مساء في الساعة الثامنة، وفي أيام األحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا والثامنة مساًء في األماكن التالية: 
الكنيسة في منطقة نيويورك: ويرجى االتصال للحصول على العنوان 

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837  :الكنائس في والية أركنسا
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390  •  (661) 251-9424  الكنيسة في منطقة لوس أنجلوس

 (Highland Ave.) وهايالند آفنيو (Hollywood Blvd.) وُتَقدَّم الوجبات بعَد ُكل صالة - وتتوفر مواصالت مجانية إلى مكان الخدمة ومنها عند تقاطع شارعي هوليوود بوليفارد
في هوليوود في والية كاليفورنيا يوميًا في تمام الساعة ٦:٣٠ مساًء وفي أيام األحد وذلك في تمام الساعة ١:٣٠ بعد الظهر والساعة ٦:٣٠ مساًء.

اطلبوا كتاَب «المسـيا» للقس أالمو، الذي ُيـَبيِّن أنَّ أكثر من ٣٣٣ ُنُبوءة في الَعهد الَقديم تنّبأت عن المسيح.

تتوفر جميع مطبوعات طوني أالمو ووعظاته التي تم تسجيلها على األقراص المضغوطة واألشرطة مجانًا وليست متاحة للبيع. 
إذا حاول أي شخص ان يبيعكم هذه المواد فالرجاء اإلتصال بالرقم ٧٣٧٠-٧٨٢ (٤٧٩) وسنقوم نحن بدفع تكلفة المكالمة على حسابنا.

تحتوي هذه المطبوعة على خطة الخالص الحقيقية (أعمال الرسل ٤: ١٢)، فالرجاء عدم رميها بعد االنتهاء من قراءتها بل إعطاؤها لشخص آخر.

ونشجع جميع األفراد الذين يتحدثون لغات أخرى في أي دولة أن يترجموا هذه المطبوعات إلى لغاتهم. 
وفي حال قيامهم بطباعة أو نسخ هذه المطبوعات فيرجى إضافة ما يلي عن ُحُقوق النشر والتسجيل: 

© ُحُقوق الَطبع والَنشر، أيلول/سبتمبر ٢٠١١، َجميع الحقوق َمحُفوظة، القس العالمّي طوني أالمو، ® مسجل في أيلول/سبتمبر ٢٠١١
Arabic—Volume 13400—The Palestinian Covenant
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