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شاهدا اهللا
بقلم توني أالمو

أهم النبوءات في يومنا هذا
إّال وَيُكون قد  ها ب�ء  أنَّ اهللا أخَ�َ َتُقول  � تكن سوزان أالمو 
ها، فإنَّ ما َأنبَأت عنه يَقع،  ها اهللا ب�ء، وقالت أنه أخَ�َ َفَعل. وإْن أخَ�َ

وَيُكون شـيئًا عظي6ً، ُمدهشًا، وُمث3ًا.
G ف�اير ١٩٨٢، َقبَل وفاة َزوجتي سوزان بَشهرين َتقريبًا، كنُت 
 G .طان احتضارية َMَ هللا من َأجل شفائها من حالة ِّQأنا والكنيسة ُنص
 ،Tيا تو» قالت:  اهللا.  تأتيها من  تني عن رؤيا كانت  َأخَ�َ  Wالليا إحدى 
ُمّدة  أنَّني سأموت. سَأرحل  أْي  َأعيش،  لن  أنَّني  دًا  ُمَردِّ  W يقول اهللا  إنَّ 
يفعُل  وعندما  املوتى،  من  اهللا  ُيقيُمني  سوف  املدة،  انقضاء  بعد  طويلة. 
احلادي  اإلصحاح   G املذكوَرين  اهللا  شاهَدي  وأنت  أنا  سَنُكون  ذلك، 
َعديدة،  َأوَحى W بذلك منذ سنني  َعjَ من رؤيا يوحنا.»١ كان اهللا قد 
َتعرف  فقد كانت  أبدًا،  ُتريد احلديث عن ذلك  َتُكن   � أنَّ سوزان  ومع 

األمر ك6 أعرفه.
وعيناها  mا  َمتثَّـَلت  قد  ج  سـنتزوَّ بأنَّنا  سوزان  رؤيا  كانت 
فستان  ُمرتدية  َنفسها  رأت  الليل.  طيلة  الرؤيا  هذه  ت  َتَلقَّ مفتوحتان، 
ُمت6سكَتني.  أنَّ ذراعينا كانتا  بذلة مسائية. قالت  ُمرَتديًا  َزفاف، وَرَأتني 
َكب3ة  َخrاء  بأوراق  َمليئة  وُكروم  uَيلة  أشجار  وسط   G َنم�  ُكّنا 
َترى  كانت  َبين6  منها.  َتتساَقط  الَندى  وَقَطرات  ضخمة،  َ}راء  وُوُرود 
 G ِّالسـن إّنه َصغ3  ُممكن.  تكرارًا: «هذا غ3  للربِّ  قالت  الرؤيا،  هذه 
الرّب، وَفرعه ما زال َغّضًا بالنسبة W. لقد َم� عG َّQ اخلدمة َأكثُر من 
�س وعjين عامًا، يا َرّب، وال ُأريد أْن َ�َدعني الشيطان G هذا اليوم 

ر. إنه حديُث َعهد بالرّب.» وَأجاَ�ا الرّب بَ�امة «لكّنه َقوّي.» املتأخِّ
هذه  كانت  إْن  لَ�ى  القدس  الروح  اختبار  من  ساعات  بعد 
للرّب:  الرب وقالت  الرب، طلبت عالمة من  َحّقًا من عند  آتية  الرؤيا 
«إT َأعَلم أّن الشيطان ال َيستطيع أْن َ�َدعني لو أنك ُتري توT ما ُتريني 

وَجتَعله T��ُ ب6 ُتريني. إْن كان هذا هو أنت، يا رّب، وليس الشيطان، 
َأخ�َته  إذا  ذلك،  أفَعل  فسوف  أالمو،   Tتو ج  أتزوَّ أْن   Tُتريد وأنت 

«.T��ُ وَجَعلَته
الرّب   T َأخَ�َ النوم،   G ُمسـَتغرق  وَأنا  الوقت  ذلك  نفس   �
وَجَعَلني ُأخ�ها في6 بعد. أعطاT اهللا رؤياي. َرأيت وَسمعت وعاَيشُت 
التى كانت سوزان  الُغرفة  أراT اهللا َنف� داخًال  ل األمر،  أوَّ  G .Qَي ما 
 ِّTجالسة فيها. َمَشيُت نحوها وقبلتها. حاَولت إيقاظ َنف� من النوم أل
س،  مة الكتاب املَقدَّ ا امرأة ُقدسـية. كانت بالنسبه W ُمَعلِّ كنت َأعَلم أ�َّ
َأسَتطع   � واقعية.  الرؤيا  كانت  اهللا.  أمام  ُسوءًا  َأفَعل  أْن  أخشى  وكنُت 
َتصديق أTّ َأفَعل شـيئًا كهذا. كانت هذه الرؤيا بكامل األلوان G نصفها 

.Tنصفها الثا G ل، وباألسود واألبيض األوَّ
َقلبي،  إ�  الس6ء  من  ين  ُممَتدَّ روحّيني  َذَهبـيَّني  ُأنبوبني  اهللا   Tأرا
الس6ء.  إ�  ُروحي  ُيوصل  واآلَخر  قلبي،  إ�  الس6ء  ُيوصل  أحد�ا 
اسـَتخَرَج َأَحد اُألنبوبني آالف، وَلُرب6َّ ماليني األسئلة من قلبي. كانت 
َحتديد  ع�  قادر  غ3  َجَعَلتني  ب�عة  َنف�  أع6ق  من  ُمنطلقة  األسئلة 
ل، وهو «يا رّب، إنَّ mا من احلكمة  َفحَوى األسئلة، ما عدا السؤال األوَّ
أجاَبني  مني.»  أكثر  س  املَقدَّ الكتاب  َتعرف  فهي  ُمستواي،  َيُفوق  ما 
أو  دبلوماسيًا  ليس  اهللا  أنَّ  عندئذ  عرفُت  لُغُرورك.»  ُمفيد  «هذا  الَرّب: 
س أن اهللا  سياسيًا، فهو يقول الواقع وَيفَعل ما يشاء. يقول الكتاب املَقدَّ

هو اهللا وأنَّ اإلنسان ُدودة،٢ «وكَجحش الَفرا ُيوَلد اإلنسان.»٣
قلبي  الس6ء  من  املمَتّد   Tالثا الروحّي  الَذَهبّي  اُألنبوب  َمأل 
اُألو�،  املّرة  ومثل  األسئلة.  من  املاليني  وَلُرب6َّ  اآلالف،  mذه  بأجوبة 
األجوبة،  َبقّية  ما  أدِر   � األسئلة.  انَطَلَقت  ما  ب�عة  اَألجوبة  ا�َمَرت 
لكني عرفت أنَّ اهللا قد أعطاT ُسلطانًا، وحكمًة، وَمعرفة جديدة َمتامًا. 
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فًا برسالة  ُمَكلَّ كأن6َّ £ُت شخصًا آخر، شخصًا ذا مكانة خاّصة جّدًا، 
هاّمة جّدًا من اهللا.٤

بعد أْن اسـتخَرَج مني الرّب ُكّل األسئلة ونَزَلت G فؤادي ُكّل 
من  كَحلقات  القدس  الروح   Wَهَبَط حو الس6ء،   G الرّب من  اَألجوبة 
الُدخان. َنَطَقت ُكّل َحلقة بالكل6ت «إّنه احلّق، إّنه احلّق، إّنه احلّق، إّنه 
ت الرؤيا من َألوان كاملة إ� األسود واألبيض. رَأيت  َ احلق» بين6 َتَغـ3َّ
حّد  إ�  ج  املتوهِّ كاحلديد  الصورتان  كانت  لَوجَهينا.  جانبية  صورة 
البياض أمام َخلفّية َسوداء. G ذلك احلني، � أكن ُمسـتيقظًا فَحسـب، 
بل كنُت ال أزال أسـمع، وَأَرى، وأحّس بُقّوة الرؤيا. وG هذه اللحظة، 
نًا  ُمَلـيِّ فؤادي،   G لسوزان  احلّب  من  له   �َح ال  ما  َيُصّب  الرّب  بدأ 
َمبدئّيًا  الَن  قد  َقلبي  كان  ُمّرًا.  باردًا،  صلبًا،  ذلك  َقبل  كان  الذي  قلبي 
ُمّرًا إ� هذه  َوقَت خال§. � َأُكن ُأدرك أّن َقلبي ما زال صلبًا، باردًا، 
الدرجة من هذا العا� الjير. َبَدَأت صورتانا احلارتان إ� حد البياض 
متا نحوي، ثم َدَخلتا Gَّ وانَطَبعتا G َعقQ وُروحي وَنف�  ©تزان، وَتَقدَّ
الكام3ا.   G الفيلم  ع�  صورة  الَعَدسة  ع�  الداخل  الضوء  َيطَبع  ك6 
انَطَبَعت هذه الرؤيا انطباعًا دائ6ً حارقًا G كامل كياT، بصوت ذي َن�ة 
َبيَن6 واَصل  صاخبة َتُفوق الطبيعة، كَن�ة اmاتف إذا ُتِرك َمفُتوح اخلّط، 
الروح القدس قائًال «إّنه احلّق، إّنه احلّق، إّنه احلّق، إّنه احلق» G َحلقات 

الُدخان املحيطة ¬.
اآلن َأعرف أّنه عندما اسـَتخَرج اهللا بروحه ماليني األسئلة من 
َقلبي وَأجاب ع� ماليني األسئلة هذه بَصبِّ األجوبة G َقلبي، وعندما 
ج، امَتألُت بحياة َأخُنوخ،  َأطَلَعني بالرؤيا ع� أّنني وسوزان سوف َنَتَزوَّ
إيليا  بُروح  املعَمدان  يوحنا  امَتَأل  ك6  خدمته،  َبقّية  ق  ُألَحقِّ اهللا  من  بُقّوة 
لـُيكمل َبقّية خدمة إيليا عندما َبَلَغ سّن الُرشد.٥ َحَصَل هذا للَمعَمدان 
س  وW ألّنه ال ُبّد إليليا وأخنوخ أْن َيُعودا كي َيُموتا. يقول الكتاب املَقدَّ
«ُوِضَع للناس َأْن َيُموُتوا َمّرة ُثمَّ َبْعَد ذلك الَديُنونة.»٦ أخنوخ وَزوجته 
َجَسد واحد، لكّنه6 َشخصان، ك6 كان آدم وحّواء َجَسدًا واحدًا لكّنه6 

َشخصان.٧
اهللا   Tأعطا َوجيزة،  ف�ة  أنا وسوزان  َزواجنا  أْن َم� ع�  بعد 
َ�ارًا صافيًا،  الَسحيق. كان  َجَبل. كنت َأم� صاعدًا ذلك اجلبل  رؤيا 
صاعدًا  َأم�  كنُت  قويًا.  كنُت  ساطعة.  وَشمسه  ُمَتَألِّقة،  َزرقاء  س6ؤه 
زوجتي،  رأيُت  الرؤيا،  َ°ال  َسَع  اتَّ عندما  َعناء.  ُدون  الَسحيق  اجلبل 
يكن   � كأن6  شديد،  بعناء  خلفي  اجلبل  صاعدًة  ببطء،  َمت�  سوزان، 
القليل. كانت بعيدة عني أسفل اجلبل. رأيت نف�  القّوة إال  لد±ا من 
حول  ذراعي  َوَضعُت  سوزان.  كانت  حيث  إ�  عائد  وأنا  الرؤيا   G

مع  أم�  َبَدأُت  أْن  وما  اجلبل.  ُصُعود   G ُأساعدها  وبدأت  خ�ها، 
سوزان وُأساعدها G ُصُعود اجلبل، حتى َهـبَّت عاصفة شديدة. كانت 
الُغُيوم املعتمة املكَفهّرة G ُكّل مكان، وكانت الريح العاتية ُتلقي بالُغيوم 
بُعنف جتاهنا أسفل اجلبل. كانت الريح َتعصف بشّدة َجَعَلتنا َنميل ضّد 
الريح عدة مّرات وَسَقطنا  بنا  َحت  َدَرجة. َطوَّ اهها بخمس وأربعني  اجتِّ
 Gو ُأخرى.  مّرة  اجلبل  ُصُعوَد  وَبَدأنا  َمّرة  ُكلَّ  َ�َضنا  لكننا  ُرَكبنا،  ع� 
أْن  َمَنَعتني من  لَدرجة  دامسًا  الغيوم  بسبب  الظالم  كاَن  اَألحيان  َبعض 
أرانا. كانت هناك ُبَقع َرمادية َأرى من خالmا الصورة اجلانبية ألجسامنا 
صاعدًة اجلبل، ُثم َتسَودُّ مّرة ُأخرى. َبـيََّنت W هذه الرؤيا ِعَظم املصاعب 

ض mا G خدمتنا من ُكلِّ ُقّوة َشـيطانية.٨  ور التي سـَنَتَعرَّ ُjُوال
 . ّ́ وG رؤيا ُأخرى، َرأيت َخيال سوزان كُدمية ذات َشكل َهند
اليسار  نحو  َذَهَبت  أربعة  أجزاء،  ث6نية  وَتَك�َّ  َ±تز  جسُمها  َبَدَأ  فجأًة، 
صارت  الرؤيا.  َ°ال  خارج  اليمني  نحو  وأربعة  الرؤيا،  َ°ال  خارج 
الرؤيا  َ°ال  إ�  اmندسية  األجزاء  عادت  ثم  ورمادّية.  خالية  الرؤيا 

ُمرَتطمة ببعضها، µُدثة َضّجة صاخبة.
وG رؤيا ُأخرى، َرأيُتني مع سوزان G ُبقعة ُنور ُتشّع من الس6ء 
َكت  رَّ َحتَ أين6  آخر.  إ�  مكان  من  َتنـتقل  الُنور  ُبقعة  كانت  األرض.  إ� 
ُبقعة الُنور، َظلَّ َخياالنا G َمرَكزها. كّنا ُنحاول µُاولة َمسعورة أْن َنُمّد 
الُنور  ُبقعة  الناس من الظالم إ�  َنُجّر  بنا لكي  الُظلمة املحيطة   G أيدينا
 G ّرون أنُفَسهم إ� اخللف بعناد ليعودوا للظالم.٩ معنا، لكنَّهم كانوا َ·ُ
بعض املّرات أدَخلنا ذراعًا G ُبقعة النور معنا، أو ذراعًا ورجًال، أو حتى 
َيسَحبون  دائ6ً  كانوا  الناس  لكن  َبقّية اجلسم،  ذراعًا ورجًال ونصفًا من 
َلت ُبقعة الُنور بني ُقرابة َسبع  َأنُفَسهم بعناد من دائرة الُنور إ� الَظالم. َتَنقَّ

تلفة. كانت املساحة خارَج ُبقعة الُنور ُكّلها حالكة الَسواد. ُ̧ َمواضع 
رأينا  للزواج،  فيغاس  الس  إ�  َهني  ُمَتَوجِّ وسوزان  كنت  بين6 
التي رآها حزقيال G سفر حزقيال ١: ١٥-٢٥  البكرات املضيئة  َنفس 
خالل  من  الرّب  َيفَعله  ما  البكرات  هذه  ُمتَثِّل  اليوم،   .٩-١٧  :١٠ و 
ُتوَجد  ال  املسيح،  بدون  األرض.  ع�  وعروسه  جسده  وهي  الكنيسة، 
قّوة َمرَكزية للُنور والقيامة منبثقة G ُكّل أرجاء بكرة الكنيسة بكاملها.١٠ 
وبدون كنيسة املسيح، ال ُيوَجُد َجَسد، َأو هيكل، أو َمسَكن، أو كنيسة، 
 jَأجسام الَب G أو َعروس للَمسيح ليحيا وَيعَمل فيها لكي ُيدخل َنفسه

َدهم مع كنيسته أو َجَسده.١١ اآلَخرين بُروحه لُيَوحِّ
اهللا  بكرات  إّ�ا  َحقيقّية.  اليوم  ُتشاَهد  التي  الطائرة  اَألطباق 
وخدمتنا  الrبات،  قبل  املسيح   G َيـتَّحد  لكي  العاَ�  ُتنذر  املالئكية 
املسيح  ياخذ  ولكي  اَألرض.  إ�  الَقريبة  وبَعودته  اهللا،  بقّوة  املمسوحة 
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مسكنه،١٦  َبـيته،١٥  َعروسه،١٤  َكنيسـته،١٣  ياخذ  أْي  اجلديد،١٢  اإلنسان 
 G هيكله،١٧ مدينته، أورشليم اجلديدة،١٨ وجيشه١٩ ليحيا إ� اَألَبد معه

ملكوت الس6وات.٢٠
بُصورة  لكن  اهللا،  َيعَمله  ما  وُكّل  اهللا  عند  ما  ُكّل  عنده  الشيطان 
َغريبة  بمخُلوقات  َأطباقًا  أيضًا،  َأطباقًا  َأنَتج  قد  فالشيطان  ُمَزيَّفة.٢١ 
املالئكة   — املضيئة  اهللا  بكرات  َمعنى   � اجلميُع  َيرتاب  لكي  الَشكل 

الس6وية. كال�ا َحقيقّيان، لكن واحدة منه6 فقط من الرّب.
أْن  لنا  َ¼لو  كاَن  فيغاس،  الس   G وسوزان  َأنا  جنا  َتَزوَّ أْن  بعد 
هذه  كانت  املساء.   G والُغروب  الصباح   G الjُوق  وُنشاهد  َنم� 
املشاهد uَيلة دائ6ً، وكانت َتَتَغـ3َّ ُكّل َدقيقة G الَصحراء. G َصباح َأَحد 
اَألّيام، كانت الَس6ء صافية جّدًا وَزرقاء، إّال َعُمودًا َعظي6ً من الُسُحب 
سة G هيئة َجَبل. كانت  اجلميلة الصافية البياض اخلفيفة كالَزغب، ُمَكدَّ
َثالثة  َتعُلو  َأميال، وكأّ�ا  َث6نية  أو  َسبعة  ُقرابة  َتبُعُد  كأّ�ا  َتبدو  الُسُحب 
الُسُحب.  إ�  َنرنو  األيدي،  ُمت6سكي  أنا وسوزان  َأكَثر. كنت  أو  َأميال 
َعني إليها عاليًا.  ق ُمَتَطلُّ � َنُكن نقول َشـيئًا لَبعضنا، بل ُكّنا َمفُتوَنني ُنَحدِّ
من  الُسُحب  إ�  َننُظر  َأنُفَسنا  َوَجدنا  بالُصُعود،  إحساس  وبُدون  فجأًة، 
فوقها.٢٢ عندما َبَدا لنا أنَّنا واقَفني G اmواء فوق ُمسَتَوى السحاب َننُظر 
إليها من َعٍل، سأَلتني سوزان «هل َتَرى ما َأَرى؟» ُقلت «َنَعم. ُكّنا َننُظر 
َغَرزت  فوقها.»  من  إليها  َننُظر  اآلن  ونحن  حتتها،  من  الَسحاب  إ� 

سوزان أطراف أظافرها الطويلة G َيدي وقالت «هذا صحيح.»
بعد آونة تساءلُت إْن كنا قد متنا. إْن متنا، فِلم ال َنرى ملكوت 
الس6وات، أو الرّب، أو أّيًا من األنبياء أو الُرُسل. بدأُت أتساءل ملاذا كنا 
واقَفني هناك، َننُظر إ� الُسُحب من َعٍل. بدأُت أتساءل عالَم كنا واقَفني. 
َنَظرُت إ� أسفل ألرى إْن كنا واقَفني ع� أّي ¿ء. عندما َنَظرُت، ُأِعدنا 
ُدون  ذلك  ُكّل  َجرى  ُأخرى.  َمّرًة  الَسحاب  إ�  َنرُنو  فورًا  األرض  إ� 
إحساس منا باmبوط. َسَأَلتني سوزان «ماذا َتَرى اآلن؟» قلت «لقد ُعدنا 
إ� األرض َنرُنو إ� الَسحاب َمّرة ُأخرى.» قاَلت سوزان «هذا َصحيح.» 
الَن�.  َعيني سوزان كانتا كَعيني  فإّن  دائ6ً،  َعيني كانتا َضعيفة  أنَّ  َرغم 
من  إنَّ  حياتنا.  طيلة  رات  املَخدِّ َتعاَطينا  أْن  َيسبق   � خارقًا.  َنَظُرها  كان 

اُألُمور املَوثَّقة أنَّني ُكنت دائ6ً ُمهَت6ًّ بالصّحة منذ طفولتي.
َرَأت  فقد  رة.  املبكِّ طفولتها  منذ  بَيُسوع  مؤمنة  سوزان  كانت 
من  التاسعة  السنة   G َشفاها  وقد  َجـيِّدًا.  وَعَرَفته  َكث3ة  َمّرات  َيُسوع 
َتزيد ع� َ�س وعjين سنة  ُعمرها.٢٣ وكانت سوزان G اخلدمة ملّدة 
قبَل أن َأحَظى باخلالص،٢٤ وقبَل أْن َ·َمَعنا الرّب معًا. منذ ذلك احلني، 

تلَو اُألخرى.  َتُفوق الطبيعة، واحدة  التي  بالوقائع  ُكّلها زاخرة  وحياتنا 
ُمنَتَصف  من  بَأكَملها  َيسوع  َحَركة  َيسـَتنهض  لكي  اهللا  اسَتخَدَمنا 
ذلك  منذ  الَنهضة  هذه  ت  اسـَتَمرَّ وقد  العjين.٢٥  الَقرن  سـتِّينات 

احلني، واضَطَرَدت إ� هذا اليوم.
شارع  ع�  شّقتنا  َمطبخ   G واقفًا  ُكنُت  املّرات،  إحدى   G
 � سيتي  ستوديو  مدينة   G  (Sunshine Terrace) تَراس  شاين  َصن 
 Tَمّرة ُأخرى األشياء التي َأرا W د كاليفورنيا. َأَردُت من الرّب أْن يؤكِّ
امللبَّدة بالغيوم الداكنة  النافذة إ� الس6ء  َأنُظر من  ُكنُت  بين6   .Äاملا G
كنا  إْن  َتَتَبّدد  الُغُيوم  َ·َعَل  أْن  الرّب  من  َطلبُت  عاصف،  بجّو  املنذرة 
شاهدي اهللا املذكورين G اإلصحاح احلادي عj من رؤيا يوحنا. ُكّل 
الُغُيوم َتالشت َمتامًا G ما ال َيزيد عن ُجزء من الثانية. َأصَبَحت الَس6ء 
اإلجابة  هذه  عن  بَلباقة  سوزان  َأخَ�ُت  الَشمس.  بضوء  ُمفَعمة  َزرقاء 
إطالقًا.  سوزان  َتسَتغرب   �َ ُمكَ�ثة.  َغ3  سوزان  كانت   .Wسؤا ع� 
َأَحَد  ال   ،Tتو «يا  قالت:  املوضوع.   G احلديث  ُتريد  َتُكن   �َ لكّنها 
صعبة،  حياة  َيعيشا  أْن  الَشخَصني  هذين  َيلَزُم  الشاهَدين.  خدمة  ُيريد 
أّي َشخص  ُكِره  مما  َأكَثَر  الناس  َيكَرهه6  للَرّب.٢٦ سوف  َمتامًا  سة  ُمَكرَّ
من  النوع  هذا  ُأريد  ُكنُت  إذا  ما  ليست  «املسألة  mا:  قلت  العاَ�.»٢٧   G
اخلدمة. إنَّني ُأخ�ك فقط ب6 َطَلبُت من الَرّب وما أراT.» ثم قلت: «أال 
ُتريدين أْن َتعرG اإلجابة إْن كانت نعم أم ال؟ إّن الكنيسة ُكّلها َتعرف 

أنَّنا شاهدا اهللا.»
بيضاوية  مرآة  هيئة  ع�  اهللا  من  رؤيا  يُت  َتَلقَّ ُأخرى  َمّرة   Gو
ذي   ّ́ كر ع�  املرآة   G جالسًا  يسوع  رأيت  ذهبى.  اطار  ذات  الشكل 
الَظهر واملقعد. كان   G الَبَنفَسجّي د باملخمل  ُمَنجَّ َبدا كأنه  هيكل ذهبّي 
ُكنُت  بوصات.  أربع  أو  ثالث  بنحو  يسوع  كتفي  َيعلو   ّ́ الكر َظهر 

ُمسـتيقظًا َمتامًا وقت هذه الرؤيا.
� يكن يسوع يشبه أيًا من ُصَوره التي رأيُتها. كان أuل َمن رأيُت 
من الرجال وأكثرهم رجولة. � يكن أشقر، أزرق العينني، بشعر طويل 
َيعرفني  من  ُكّل  يها  ُيَسمِّ التي   Çjب كَلون  َبjَته  لون  كان  كاخليوط. 
كان ع�انيًا،  َذَهبي.  تاج  رأسه  كثيفًا، وع�  َأسودًا  َشعره  كان  قوقازية. 
عندما  اسمي  [كان  كذلك.   Tع�ا أنا  املقدس.٢٨  الكتاب  يقول  ك6 
ت اسـمي إ� توT أالمو عندما ُكنُت  ولدت برT الزار هوف6ن. وَغـ3َّ
يًا َأعَمل G َ°ال الَتسجيالت املوسيقية.] G الَبدء َظَننت  شابًا يافعًا وُمَغنِّ
أنَّ هذه الرؤيا قد َأَتت كي يأُخَذT يسوع معه إ� الس6ء. صحُت بَفَرح 

ها وقال «ال، ليس اآلن.» عظيم «يارّب!!» َقّدم يسوع يده وَهزَّ
قة من كل6ته،  ثني، لكني � َأسـَمع غ3 أجزاء ُمَتَفرِّ دِّ بدأ يسوع ُ¼َ  ،١٥  :٣ تيموثاوس   ١  .١٥   ٩-١٠  :٢١ رؤيا   .١٤   ٢٢-٢٣  :١ أفسس   .١٣   ١٤-١٦  :٢ أفسس   .١٢
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كأن6 كان هناك شخص َيفَتح وُيقفل مذياعًا. � َأفهم ما كان يقول. ُكنُت 
اجلُدد  للَمسيحّيني  َمنازل  بناء   G سًا  ُمَتَحمِّ وُكنُت  الرّب،   G سّن  َصغ3َ 
ُينذرT َألْن َأسعى  الذين َكَسـبناهم، أنا وسوزان، للمسيح. كان يسوع 
ن روحي  إليه بُكّل َقلبي وروحي وَعقQ وُقّوÇ.٢٩ بذلك، يمكن أْن َتَتَكوَّ
لقيامة  اُالخرى  الُنُفوس  من  الكث3  أكسب  لكي  َشخصه  كامل  حسب 
املسيح. إنَّ َجَسده، أي كنيسـته، هي ثمرة قيامته.٣٠ كانت هذه ُمهّمتي، 

ال بناء املنازل.
وG َمّرة ُأخرى أراT اهللا رؤية � ولسوزان، ألرى كيف سنكون 
التام. G الس6ء كل شئ  G ملكوت الس6وات. كنا � حالة من الك6ل 

كامل.٣١ ُكّل من هناك سـَيُكون uَيًال وكامًال.٣٢
كان َشعر سوزان َطويًال َيَتَدّ� إ� َخ�ها. وكان mا قّصة َشعر 
وكان  األمام.  ا�  ُمنمقًا  رأسها  جانبي  ع�  الَشعر  وكان  َجبينها،  ع� 
َعمود،  هيئة  ع�  أنيقة  بطريقة  منمقًا  األمامية  القّصة  َفوق  من  الشعر 
َعُمود   G كان  احلجم.  ط  ُمَتَوسِّ uَيل  َذَهبّي  تاج  الَعُمود  قاعدة  ولدى 
 6 ُكلَّ ماهر.  َجواهرّي  َوَضَعها  كأن6َّ  وهناك  هنا  عة  ُمَوزَّ ماسات  الَشعر 
قًا  َتَألُّ املاسات  َتَألََّقت  تلك،  أو  الناحية  هذه  إ�  َرأسها  سوزان  أدارت 
فائق اجل6ل. ُكّل َمَلكوت الس6ء ُمَتَألِّقة وَمليئة بألوان َحـّية uَيلة، ألوان ال 
َنَرى G هذه الناحية من األبدية.٣٣ كان جسمها كامل الصفات، وكانت 

َترَتدي فستانًا أنيقًا كامل الُطول أبيض وحول خ�ها حزام ذهبي.
حًا  يًا، وكان ُمَ�َّ يًا، ال َرماديًا وال أبيض، بل فضِّ كان َشعري فضِّ
ح من قبل أبدًا. كانت خصالته G حلقات كشعر الت6ثيل  بَشكل � ُيَ�َّ
تنا ذهبيًا.  َjَالتي تراها لكبار املوسقيني مثل بيتهوفن وشوبان. كان لون َب
ر،  الَتَصوُّ َيُفوق  uَاًال  uَيلة  سوزان  كانت  الصفات.  كامل  منا  ُكّل  كان 
َبديَعني  ر. حتى حاجبي سوزان كانا  الَتَصوُّ َتُفوق  وُكنُت َوسـي6ً َوسامة 
إ� َحّد ُملفت، وكانت أهداب َعينَيها َطويلة وَكثيفة. كان َجفناها وَعيناها 
ُكّل  وكانت  الjَقية،  العيون  تشبه  احل6مة،  َعيني  مثل  اللوز،  َشكل   G
سـ6©ا ُمَزيَّنة كُدمية uَيلة كالتمثال. ال َتسـَتطيع كلÇ6 الَتعب3 عن ُجزء 
من اجل6ل املجيد الذي ُيَمـيِّز أبناء اهللا G ملكوت الس6ء. كان ُيسعُدT أْن 
َأنُظر إ� ُكلِّ ُجزء منها إ� األبد. كانت ُكّل َخصلة من َشعرها uَيلة فاتنة 
َمَلكوت   G ُمّدة َطويلة بال �اية. ليس أْن َجتذب االنتباه  آMة َتسـَتطيع 
الَس6وات ¿ء َأدنى من ُمسـَتوى الَك6ل، وال ¿ء ُممّل، حتى َخصالت 
الَشعر، بل ُكّل ¿ء َخالب وَ°يد. وُكّل ¿ء َمنيع ال َيناله اmالك.٣٤ ال 
ُيمكن إهالك حتى َخصلة َشعر بُكّل الرؤوس النووية G العاَ�، ألنَّ ُكّل 

َخصلة َشعر َتَتَمـتَّع بأبدية كأبدية َبقّية الَنفس واجلسد املتحول.

ضوء  َعيَنّي  من  يشّع  وكان  الصفات.  كامل  جسمي  كان 
َقوّيًا  سيكون  الس6ء  ملكوت   G َنَظري  أنَّ  ُيريني  النجم،  ضوء  كانبثاق 
عامنا   G كأننا  َبَدونا  احلسن.  كاملة  َحَركاتنا  ُكّل  كانت  الطبيعة.  فوق 
َنَتَمـتَّع �يبة وحكمة  السادس عj أو الثامن عj من العمر، لكن كنا 
والقداسة  واحلكمة  اmيبة  هذه  وكانت  العمر،  نطاق  عن  خارجة  أبدية 
ـّيانا. كنا واثَقني َمتامًا وكان إحساسنا أّن املكان ليس  َµُ أيضًا َمرئية ع� 
َمكاننا فَحسب، بل كنا َنعَلم أننا سنكون هناك دائ6ً وأْن ال ¿ء يستطيع 
َمتامًا.  علينا  راٍض  خالُقنا  اهللا  كان  هناك.٣٥  لدينا  مما  ¿ء  أّي  يأخذ  أْن 
لُكّل  املسيح»٣٦  مع  اهللا، ووراثني  «َوَرثة  س  املَقدَّ الكتاب  يقول  ك6  كنا، 
ما لدى اهللا، وكنا َنعرف ذلك ُكّل املعرفة.٣٧ كنت َأعرف أّن اهللا َمُ�ور 
كنا  لنا ألجله عندما  مَّ َحتَ َعملنا ألجله وما  ملا  َمتامًا  مّنا. كان راٍض علينا 
ع� األرض. كان ذلك إحساسًا بالثقة والعافية ال ¼ّس به أحد G هذه 

الناحية من األبدية حتى يصلوا هناك.
من  انجليزي  كلب  الرؤيا  هذه   G كان  ُأخرى.  رؤيا  ورأيت 
يبدو G دعة وأمان ودفء  الظه3ة. كان  نائم G َشمس  البولدوج  نوع 
وَشـَبع. كانت ُمَقّدمة جسمه خارَج بيت الكلب، ومؤّخرة جسمه داخل 
َسَع َ°ال الرؤيا ورأيُت أنَّ اجلزء األع� من رأس الكلب  بيت الكلب. اتَّ
كان مشطورا، فصار رأسه كالَقدح. كان هناك أسد ُمكَتمل الُنُمّو َيلَعُق 
املرتّدة  النائمة  الكنيسة  هو  الرؤيا  هذه  معنى  رأسه.  من  الكلب  ُمّخ 
خارج  ورأسه  وروحه  قلبه  لكن  الكنيسة،  داخل  َ·لس  الذي  [الكلب 
املسـيحيني  من  املاليني  ر  َدمَّ الذي  الشيطان،  األسد  ُيَمـثِّل  الكنيسة].٣٨ 
ل هؤالء املسيحيون أْن  السابقني الذين َقّرروا أن ال َ�دموا الرّب.٣٩ َفضَّ

يكونوا ضّد املسيح.٤٠
ورؤيا أخرى حل6ر َوحّ� َيُعّض ملء فمه من احلشـيش الَطويل 
األرض  من  احلشـيش  انَقَلَع  فجأة،  اقتالعه.  µُاوًال  ُقّوته  بُكّل  ّره  وَ·ُ
هؤالء  ُمتَـثِّل  الرؤيا  هذه  ُمؤخرته.  ع�  شديدة  َسقطة  احل6ر  وَسَقَط 

اجلوعى ملتاع الدنيا وG النهاية سـيقعون G جهنم.٤١
إ�  آَلت  قد  ُكّلها  الكنيسة  رعاية  أّن  َأدَركُت  سوزان  َوفاة  بعد 
معي  ُجتري  أْن  ُتريد  انقطاع  بال  َتـتَّصل  اإلعالم  َوسائل  كانت  َيَدّي. 
ال  أنني  اإلعالم  لوسائل  َيُقلن  أْن  اmاتف  لعامالت  قلت  ُمقابالت. 
 G ُأجري ُمقاَبالت مع َوسائل اإلعالم غ3 الُروحية وغ3 املولودة ثانية
املسيح. قال W الرّب «اعَمل املقابالت.» قلت له «كيف أستطيع؟ فأنا � 
أعَمل ُمقابالت من َقبل. ال َأعرف كيف َأعَمل.» قال W «كن ك6 أنت.» 
يا رّب؟» قال «نعم.» قلت «هذا َسهل.» وعملت  أنا،  قلت «أكون ك6 
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الرّب  إ�  عت  َّrَفَت تلفزيونية،  برامج  أعمل  أْن  ُأريد  أكن   �
سـُيعطيني  أّنه   W الرّب  قال  التبش3ية.  الكتابة  ع�  الُقدرة  َيَمَنحني  أْن 
َموهبة الكتابة، لكنه أنَذَرT أّن الكتابة ُتَقـيِّد، وأّنه َينبغي أْن أحَ� َنف� 
إْن   W قال  ثم  الدراسة.  من  أسـتزيد  وأْن  إليه،  أسَعى  وأْن  الداخل،   G
َعت املنشورات، فإّن الدمار لن ُيصيبني أو ُيصيب الكنيسة. لكن إْن  ُوزِّ
ع املنشورات ع� نحو واسع ب6 فيه الكفاية، فإن ُحكومة  � َأكُتب وُأَوزِّ
راT. سوف يفعلون  ران الكنيسة وُيدمِّ ُيَدمِّ وكنيسة العاَ� الواحد سوف 
املنشورات  َتوزيع  أّن   W قال  وأكاذيبهم.  احلاقدة  باف�اءا©م  أّوًال  ذلك 
فرقة  لسنا  وكنيستي  بأنَّني  الرّب  َيعرُفون  الذين  الناس  ف  ُيعرِّ سوف 
املقدس،  الكتاب  من  صادرة  َتعاليمي  أّن  ُيدركون  سوف  شيطانية. 
وأ�ا صافية وُمستقاة من صدق الرّب، وأّن ُكّل ما كانت تقوله وسائل 

اإلعالم واحلكومة عن سوزان، وعن الكنيسة، وعني َزيف ُمطَلق.
األشياء  أحد  رؤيا  اهللا   Tأعطا َوجيزة،  بف�ة  سوزان  َوفاة  بعد 
¿ء  أّي  من  أكثر  يفًا  ُ̧ ضخ6ً،  وحشًا  كان  دانيال.٤٢  النبي  رآها  التي 
َيُفوق  املخيف  َشـّره  كان  َشـّر.  كّل  فيه  كان  ُكّلها.   Çحيا  G رأيُته 
إدراك أّي إنسان ُدنَيوي، وأيضًا إدراك أولئك الذين ُولُدوا َمّرة ُأخرى 
من  أكثر  إليه  الَنَظر  أسـتطع   � أّنني  َحّد  إ�  يفًا  ُ̧ كان  املسيح.  قيامة   G
شيطان»،  يا  ضّدك،  يسوع  «دم  قلت  وب�عة  ثانيتني.  أو  واحدة  ثانية 

فاختفى ع� الفور.
وكنيسة  حكومة  ُيَمـثِّل  الوحش  هذا  أن  هو  الرؤيا  هذه  َمعنى 
 jالواحد اللتني تّتخذان ُخطوات ُمرعبة إلكراه ُكّل الناس ع� ال �العا
الوحش  هذا  َمتامًا.٤٣  اهللا  ناموس  عكس  وهو  القانون،  ونه  ُيَسمُّ الذى 
دعاية  املرعب  الوحش  هذا  اهللا.٤٤  أدانه  َشـّر  ُكّل  مع  يتسامح  املرعب 
واحلديد  اخلزف  من  َمصنوع  إنه  الروحية.  الناحية  من  وضعيف  ُمَزّيفة 
هذا   G الناس  أّن  ببساطة  يقول  املَقّدس  فالكتاب  طويًال.٤٥  يدوم  ولن 
العاَ� لن يتضامنوا ُكّلهم مع هذه احلكومة املنشأة من احلديد واخلزف.٤٦ 

عندما قلت «دم يسوع ضّدك، يا شيطان» تالشت الرؤيا فورًا.
ُيَبـنيِّ العهد القديم والعهد اجلديد أّن هذا الوحش ضعيف، إذ 
الناس  َأرواح َنجسة شبَه َضفادع»٤٧ ويسأل  أنه «ثالثة  الرب  يقول عنه 
«َأهذا هو الَرُجل الذي َزلَزل اَألرَض وَزعَزع امل6لك، الذي َجَعَل العاَ�َ 

كَقفر وَهَدَم ُمُدنه، الذي َ� ُيطلق َأMاه إ� ُبُيو©م؟»٤٨
إّن الرؤى التى تظهر فيها َمريم العذراء رؤى شيطانية. إذا قلت 
رؤيا  أمامك  َتظَهر  عندما  شيطان»  يا  ضّدك  املسيح  يسوع  الرّب  «دم 
العذراء مريم الصادرة من الَشـيطان ، سوف ترى أّن الرؤيا َتفّر ك6 َفّر 

هذا الوحش املرعب من أمامي.

م  بعد وفاة سوزان، َشَهد كث3 من املسيحيني وغ3 املسيحيني أ�َّ
النوم واليقظة  رأوا سوزان ظاهرة mم G رؤى وأحالم، G كال حالَتي 
التامة. ُمعَظم املسيحيني َشَهدوا أّ�م اخَتَ�وا ُروح هذه األحالم والرؤى 

وَبقَيت األحالم والرؤى، وهذا يعني أّ�ا من الرب.
والية  من  أحد�ا  جريدتني،   G ملقاَلني  رؤيا  َرُجل  رأى 
َمقال  كاَن  مازورى  بوالية  لويس  سانت  مدينة  من  واآلَخر  أوكالهوما 
تابوت،  بجانب  واقفة  لسوزان  صورة  َ¼مل  أوكالهوما  من  اجلريدة 
سانت  من  اجلريدة  مقال  كاتب  أما  «َزيف.»  َيقول  الرئيّ�  والعنوان 
َمقاًال  عنها  وَكَتَب  املوتى،  من  قامت  قد  سوزان  أّن  اعَتَقَد  فقد  لويس 

إ·ابيًا جّدًا.
َيسَمع   � َرُجل  آيداهو  بوالية  بويز  املسجونني G سجن  من بني 
ث معها فعًال  دَّ بسوزان أو ¬ أو بكنيستنا، رأى عّدة رؤى لسوزان وَحتَ
تناول وجبة  املّرات، بعد عودته إ� زنزانته من  مّرات كث3ة. G إحدى 
قالت  فراشه.  ع�  هاتفنا  رقم  عليها  َمكتوب  ورق  قطعة  رأى  الغداء، 
الورقة «اتَّصل بتوT» وَأعَطت رقم اmاتف. بعد االّتصال برقم هاتفنا، 
مني،  َسَأَل أسئلة كث3ة. عندما قيل له أنني الراعي وأنه يستطيع أْن ُيكلِّ
سألني «هل َتعرف امرأة ذات َشعر طويل أشَقر؟» قلت «نعم، َزوجتي 
«ملاذا؟»  فقلت  له،  أصَفها  أْن  أستطيع  كنُت  إْن  سألني  حديثًا.»  املتوّفاة 
قال «ألّن ُروح امرأة �ذه الس6ت قد َظَهَرت أمامي G زنزانتي ُمرتدية 
ما  ُكّل ¿ء ع�  أّن  ُأخ�ه  بتوT وأْن  أتَّصل  أْن   W قالت فستان زفاف. 

ُيرام وأّنني سأراه مرة أخرى َقريبًا.» كان اسم الشخص آرثر هيز.
مدة عj سنوات.  التخاُطب  انَقَطعنا عن  قد   Tدا كنت وأخي 
اتََّصَل ¬ هاتفيًا G اليوم التاW لوفاة سوزان وقال «يا توT، ما األمر؟» 
نومي،  غرفة   G رؤيا   G سوزان   W «َظَهَرت  قال  تقصد؟»  «ماذا  قلت 
أن  بعد  أنه  قال  يرام.»  ما  ع�  ¿ء  ُكّل  يكون  سوف   ،Tدا يا  وقالت 
ا قد َسمعت من  َذَهَبت الرؤيا، اتَّصلت زوجته باmاتف فورًا وقالت أ�َّ
َيت  ُتُوفِّ لقد  له «نعم، هذا صحيح.  َيت. قلت  ُتُوفِّ قد  أنَّ سوزان  املذياع 

الليلة املاضية.»
وجد َرُجل آَخر رقم هاتفنا مكتوب ع� منديل ُسفرة G َمنزله 
ع� طاولة الَطعام. َظَهَرت له سوزان عّدة مّرات. كانت ُمرَتدية فسـتان 
َمته عن الرّب. اتََّصل بالرقم املكتوب ع�  الزفاف الذي ُدفنت فيه وَكلَّ
وَبكى  اخلوف،  َغَلَبه  نكون،  َمن  االسـتفسار عن  وبعد  السفرة،  منديل 
الكنيسة  َوَصَف  األشياء.  ُكّل هذه  أراه  قد  اهللا  أنَّ  لنا  قائًال  اmاتف  ع� 
وأخواتنا  إخواننا  من  عدد  ى  َتَلقَّ وقد  َدقيق.  بَتفصيل  مبانينا  وُكّل 
عن  امل6ثلة  واألحالم  الرؤى  من  العديد  أنا،  يت  َتَلقَّ ك6  الكنيسة،   G
الزفاف  فسـتان  ترتدي  كانت  ُحُلم،  أو  رؤيا  ُكّل   Gو سوزان.  عودة 
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َيفَهم  و�  اهللا،  رؤيا عن شاهدي  دانيال  القديم  العهد  نبّي  َرَأى 
الرؤيا. ثم قال دانيال: «يا َسـيِِّدي ما هي آِخر هذه؟ فقال [اهللا]: اذهب 
دانيال  النهاية.»٤٩ رأى  َوقت  إ�  تومة  َ̧ و فّية  َ̧ الكل6ت  َألنَّ  دانيال  يا 
G رؤياه «اثنني آَخَرين [الشاهدين] قد وقفا واحد من هنا ع� شاطئ 
اَألرض]، وآَخر من هناك  أْي  اُألرُدّن،  َ�ر  الَضّفة من  النهر [ع� هذه 
اُألرُدّن  َ�ر  ُيَمـثِّل  الس6وات].»٥٠  ملكوت  [أْي  النهر  شاطئ  ع� 
افتداهم  الذين  ألولئك  الس6ء  ملكوت  إ�  احلياة  هذه  من  االنتقال 
املسـيح. إّن سوزان G ملكوت الس6ء، وأنا ما زلت هنا ع� األرض. 
سوف ُتقام سوزان قريبًا من املوتى، وَتنَضمُّ إWّ كي ُنَحّقق اخلدمة التي 
وزمانني  «زمانًا  يوحنا  رؤيا  من   jع احلادي  اإلصحاح   G إليها  ُأش3َ 

ونصف زمان.»
الَكتَّان الذي من فوق مياه النهر: إ� متى  «قال للَرُجل الالبس 
مياه  فوق  من  الذي  الَكتَّان  الالبس  الَرُجل  فَسمعُت  الَعجائب؟  انتهاء 
النهر إذ َرَفَع ُيمناه وُي�اه نحو الس6وات وَحَلَف باحليِّ إ� اَألَبد: إنَّه إ� 

َزمان وزمانني ونصف.»٥١
َيمَتّد   :Qي ك6  هو  زمان»  ونصف  وزمانني،  «زمان،  معنى 
اجلديد،  العهد   G القديم.  العهد  �اية  إ�  دانيال  من  األّول  «الزمان» 
يسوع  الرّب  إلستعالن  الثالث  الزمنية  املراحل  إ�  «زمانني»  ُتش3 
املسيح  أّن  َتكشف  التي  األربعة  األناجيل  هو  األول  الزمان  املسيح. 
ليفتدَينا  املسيح  يسوع  شخص   G كَرُجل  للعا�  أتى  وقد  اهللا،  هو 
الكنيسة  مع  املسيح  َيَتعاَمل  ال  عندما  هو   Tالثا الزمان  َخطايانا.  من 
شخصيًا، بل من خالل روحه الُقُدس، ابتداًء من اإلصحاح الثاT من 
الثالث هو رؤيا يوحنا،  الرسل وإ� �اية رسالة ±وذا. والزمان  أع6ل 
حيث ُيواصل يسوع َتعاُمله مع الكنيسة من خالل األرواح السبعة التي 

الكنيسة. ُتنذر 
«نصف»  معنى  يوحنا.  رؤيا   G إصحاحًا  وعjون  اثنان  هناك 
 jع احلادي  اإلصحاح  حتى  األول  اإلصحاح  من   — هو  زمان 
بعد  خدمتنا   Çتأ Ìبة.   jع أربعة  أيضًا  هناك  الشاهدين.  خدمة   —
التالية،  السبع  الrبات  األوائل.٥٢  السبع  الrبات  األول،  النصف 

النصف الثاT، تأÇ بعد خدمتنا ُمباÍة.٥٣
شاهدي  رؤيا  وهي  رؤيا،  أيضًا  زكريا  القديم  العهد  نبّي  ى  َتَلقَّ
اهللا، وهو ُينبئ عنها ع� حقيقتها: كانا واقفني «إحدا�ا عن يمني الكوز 
واألخرى عن يساره.»٥٤ إحدى أشجار زيتون اهللا ع� هذه الناحية من 
ملكوت   G األخرى  الناحية  ع�  األخرى  اهللا  زيتون  وشجرة  احلياة، 

الس6ء. يمثل الكوز الذهبّي حياة اهللا القائمة القوية غ3 املتناهية.

واألعاجيب  العالمات  هذه  ُمعَظم  كنيسـُتنا  َعرَفت  طبعًا، 
أكثر بكث3  اإلعجازية منذ سنوات عديدة. فقد رأوا، وعرفوا وَسمعوا 
األمر  َيستغرق  سوف  الَقص3.  املنشور  هذا   G عنه  الكتابة  أستطيع  مما 
عاتقي  ع�  أبدًا  الرّب  ُيلق   � َتفاصيله.  بُكّل  عنه  للحديث  كث3ة  ُقرونًا 
ُمهّمة كتابة ونj ُكّل هذه النبوءات والعالمات واألعاجيب حتى اآلن. 
الوقت  ألّن  اآلن،  عها  وُأَوزِّ وأنjها،  أكتبها،  أْن   Tَأَمَر قد  الرّب  لكن 
قد حان.٥٥ � يكن باإلمكان فهم الرؤى الواردة G سفر دانيال، وسفر 
زكريا، ورؤيا يوحنا، حتى أواخر �اية الزمان املحدد، وهو اآلن.٥٦ لقد 
َأَمَرT الرّب أْن ُأنذر العاَ� أّننا G الزمان واألزمنة املحددة حيث سـيفتح 
السبع األو�.٥٧ بعد هذا  التي َحتمل الrبات  السبعة،  املسيح األختام 

ُمباÍة، ستكون خدمتنا، نصف الزمان.٥٨
العاملي،  النظام  هذا  ُينشئ  و�  واألرض،٥٩  الس6وات  اهللا  َخَلَق 
الُدنيوّي  النظام  هذا  بjية.  حياة  لُكّل  الشامل  احلكومي  الَتنظيم  هذا 
للشيطان.  تابع  النظام  هذا  أّن  َبد±ّي  اهللا.٦٠  ُينشئه  و�  الشيطان،  أنشأه 
بل  اإلmية.  الرّب  خلدمة  النظام  هذا  كراهية  من  ُيعَرف  َبد±ّي  أمر  هذا 
َضت للكره من  أّن ُكّل خدمات األنبياء، ويسوع، والرسل كانت قد َتَعرَّ

ِقَبل النظام العاملّي، أو النظام القائم.٦١
الزائفون  املسيحيون  هم  العا�   G الشيطان  َزَرَعه  الذي  الزوان 
للشيطان.  التابع  العاملي  للنظام  َيتَبعون  الذين  الزائفة،  بكنائسهم 
حول  العاَ�  لدى  التباس  َخلق  ألجل  الزوان  هذه  الشيطان  َزَرَع  لقد 
الزوان،  بجانب  الشيطان  نظام  َتَرى  سوف  احلقيقية.  املسـيحية  ماهية 
ُمُرور  مع  لنا  ُكرهًا  يزدادون  الزائفة،  بكنائسهم  الزائفني  املسيحيني 
ز ال�هان ع� أننا شاهَدي اهللا، وأّن العاَ� َيعُبد النظام  الزمن. وهذا ُيَعزِّ
الزمان  ُنبوءات  من  ُأخرى  ُنبوءة  هذه  الشيطان.٦٢  نظام  وهو  العاملي 
باألرض. من األسباب  قريبًا  َحتّل الrبات  َقت. سوف  قَّ َحتَ قد  األخ3 
س  األخرى حلقد الشيطان علينا أّن اهللا يؤّكد من خاللنا أنَّ الكتاب املَقدَّ
صادق ُكّل الصدق، وذلك بإرسال Ìباته، وبقيامة سوزان من املوتى، 
 G املذكورة ملّدة ثالثة أعوام ونصف لألغراض  القوة  وبإعطاء خدمتنا 
احلياة  روُح  سـَيدُخُل  وأخ3ًا  يوحنا،  رؤيا  من   jع احلادي  اإلصحاح 
موتى  انطرحنا  قد  نكون  أْن  بعد  أقدامنا  ع�  وسـنقف  فينا،  اهللا  من 
شاشة  ع�  ُيشاهدنا  ُكّله  العا�  بين6  ونصف  أيام  ثالثة  ملّدة  الشارع   G

التلفزيون ونحن َنصَعد إ� ملكوت الس6ء.٦٣
إيليا،٦٥  أنه  لليهود  َأنَكر  عندما  إيليا.٦٤  هو  املعَمدان  يوحنا  كان 
لِّصهم  ُ̧ لُرّب6 قد َسـبََّب َعَدَم َتصديق ماليني اليهود بأّن الرّب َيسوع هو 
 Çإ� يومنا هذا. كانوا عارفني أنه قبل ُقُدوم املسيح ال ُبّد أْن يأ Îالشخ
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م لن  َنُكون، فإ�َّ َ� ُأخ� العاَ� من  إْن  أنَّني  َأَخT�َ اهللا  أّوًال.٦٦ لقد  إيليا 
ُيدركوا أين َنُكون من الناحية الزمنية. قد ُيفَقد املاليني، بل الباليني، إن 

� أفعل ذلك.
اخلطايا  ُمرَتكبي  أْي  املذنبني،  سـُيدين  كيف  اهللا   Tأرا كذلك 
من  جزء  وخالل  إنذار،  بدون  نائ6ً.  كنت  غّرة.  حني  ع�  توبة،  دون 
فتحة  خالل  الس6ء  إ�  وُسِحَبت  جسدي،  من  روحي  ُنِزَعت  الثانية، 
املعتمة،  الُسُحب  خالل  من  ُأخَرى  َمّرة  ُألقَيت  ثم   ، ُمعتمة  ُسُحب   G
وخالل األرض، إ� جهّنم. � يكن ثمة وقت لشهقة نفس، ناهيك عن 
َمُ�ورًا  كنت  واحدة.  َتوبة  كلمة  لُنطق  وقت  ثمة  يكن   � كلمة؛  ُنطق 
روحي   G كان  لو  ألنه  جهّنم،   G وُألَقى  ُأَدن   � أنني  فائقًا  ورًا  ُMُ
ولكان  التوبة،  ألجل  أعمله  أْن  أستطيع  ¿ء  ثمة  يكن   � خطيئة، 

األوان قد فات َمتامًا.
نرى  والعدد،  والالويني،  اخلروج،  أسفار   G القديم،  العهد   G
الناموس  ُكتَب  ُمسَتَوى كلمته وناموسه.  َنفس  َتقف ع�  اهللا  َشهادة  أّن 
اللوحان لوحي  ى هذان  ُيَسمَّ ع� َلوحني من احلجر بإصبع اهللا ذاته.٦٧ 
تابوت  اللوحان  فيه  ُيَوضع  كان  الذي  التابوت  ى  وُيَسمَّ الشهادة.٦٨ 
الشهادة.٦٩ ُكّل ذلك كان بأمر اهللا. �ذا، ُأظهَر للعا� ما هي َشهادة اهللا. 
الشهادة هي القانون األخالقي الذي ُيَمـثِّل َرغبَة قلب اهللا وفريضَة اهللا 

أو مقاييَسه التي َفرَضها علينا.
َيكشف اهللا عن نفسه، أْي أّنه ُيرينا أّي َنوع من اآلmة هو. G ُكلِّ 
هو  ما  وَنعرف  َنقَرَأ  أْن  نستطيع  اجلديد  والعهد  القديم  العهد  أجزاء 
ُأغرق  اهللا،  َمقاييس  اَلفة  ُ̧ عند  أّنه  ُترينا  شهادة  فلدينا  املطلق.  مقياسه 
العاَ�، ما عدا َث6نية أشخاص.٧٠ َيسَتطيع العاَ� أْن َيَرى «أنَّ الَرّب َبعَدما 
 � يؤمنوا [أل�م   � الذين  أيضًا  َأهَلَك   ،�الَشعَب من أرض م َص  َخلَّ
َتَرُكوا  بل  رياستهم،  َ¼َفُظوا   � الذين  واملالئكة  اهللا].  بمقاييس  يلتزموا 
الَيوم الَعظيم بُقيود أبدّية حتت الظالم. ك6  َديُنونة  َمسَكَنهم َحفَظهم إ� 
أّن َسُدوَم وَعُمورة واملُدن التي َحو6mَ، إذ َزَنت ع� َطريق مثله6 وَمَضت 
وراء َجَسد آَخَر، ُجعَلت عَ�ة ُمكابدة عقاب نار أبدّية [أل�م � يلتزموا 

بمقاييس اهللا، و� يؤمنوا أّن من الrورة االلتزام بشهادة اهللا].»٧١
«كذلك هؤالء أيضًا، املحتلمون (الذين ¼لمون أحالم نجسة)، 
ون ع� َذوي األ°اد [ذوي  ُسون اجلسد، ويتهاونون بالسيادة، وَيفَ�ُ ُيَنجِّ
ا ما َيفَهُمونه  ون ع� ما ال َيعَلُمون. وأمَّ أ°اد اهللا]. . . ولكن هؤالء َيفَ�ُ
م  بالطبيعة، كاحليوانات غ3 الناطقة، ففي ذلك َيفُسُدون. َويل mم أل�َّ
 G وا إ� َضاللة َبلعام ألجل ُأجرة، وَهَلكوا َسَلُكوا َطريق قايِـني، وانصبُّ

ُمشاَجرة ُقوَرح [بدًال من االلتزام بمقاييس اهللا].»٧٢

أبدًا.٧٣  اجلديد  والعهد  القديم  العهد   G َمقايـيسه  اهللا  ُيَغـ3ِّ  ال 
الَتوبة  عن  َيمَتنع  َمن  وُكّل  األرَض  ُ¼رق  أْن  اهللا  َوَعَد  خدمتنا،  بعد 
وااللتزام بشهادته، أْي بمقايـيسه.٧٤ هكذا يقول الرب: انظروا، سوف 
َتنَدكُّ اجلباُل الَشوامخ، وسوف َتنَخسُف اآلكاُم العالية.٧٥ سوف َتُذوُب 
َتنَشقُّ األرض ِمزقًا بكاملها.٧٦ ُكّل ما ع�  النار، وسوف  ُقّدام  كالشمع 
األرض سـَيفنى، وسـتكون َديُنونة ع� اجلميع، ُكٌل َرُجل وكل امرأة.٧٧ 
لكن اهللا سـُيصالح ُمـتَّبعي احلق.٧٨ سوف َ¼ميهم ك6 سـَيحمي الَصفوة. 
م [أْي ُمتَّبعي احلق] سيكونون هللا.٧٩ سوف  وستكون عليهم الر}ة أل�َّ
َيكونون G َرخاء، وسـُيباَرك أهل احلق.٨٠ سوف ُيساعدهم اهللا uَيعًا.٨١ 
َيظهُر  سوف  الُنور  فإن  األرض،  ع�  وهم  فيهم  كان  النور  أنَّ  وحيُث 
الَديُنونة أيضًا. سوف ُيصاحلهم اهللا.٨٢ ها هو ذا! قد جاء  عليهم ساعة 
الرّب مع عjة آالف من قّديسيه ليجرى دينونة ع� اجلميع، وسيدمر 

uيع األÍار وسوف ُيَبِني للجميع كل الjور التى فجروا �ا.٨٣
اهللا  َغَضب  يوم  إنَّ  األبد.٨٤  إ�  األوان  فوات  قبل  اآلن  ُتوبوا 
ُتوُبوا ملصَلَحتكم.   . ِّ�الَوقُت ُمَق ُيطيُقه؟»٨٥  وٌف جّدًا فَمن  ُ َ̧ قريب «و

وا هللا �ذه الكل6ت اآلن: َصلُّ
َر6ِّ وإ2ي، أنزْل َر+َتك ع) َنف& اخلاطئة.٨٦ أنا أؤمن َأنَّ َيُسوَع 
َأنَّ َيُسوَع ماَت ع) الَصليب وَأنَّه  أنا أؤمن   ٨٧. اهللا احليِّ املسيَح هو ابن 
َأراَق َدَمه الغاN ملغفرة ُكلِّ َخطاياي.٨٨ أنا أؤمن َأنَّ اهللا أقاَم َيُسـوَع من 
املـوت بُقـّوة الُروح الُقُدس٨٩ وَأنَّه جالٌس َعَ) َيمني اهللا U هذه الَلحظة، 
باَب َقلبي وَأدُعوك  إd َأفَتح  اعgاU بخطيئتي وهذه الَصالة.٩٠  َيسَمع 
 Nيَع َخطاياي بالَدم الغاiَ اغسْل َيُسوع.٩١  ا الَرّب  ُّlداخل َقلبي، َأ mإ
d َعنك  الذي َأَرقَته َبَدًال منِّي َعَ) الَصليب U َموضع اجللُجثة.٩٢ َلن َتُردَّ
لِّص َنف&. َأعـرف ذلك ّألنَّ  َwُيا َرّب يا َيُسوع، َبْل سـَتغفر َخطاياي و
َكلمُتك َأنَّك َلن َتُردَّ  َتُقول  كذلك.٩٣  س، َيُقول  َكلمَتك، الكتاَب املَقدَّ
َأنَّك سمعَتني، وَأنَّك َأَجبَتني،  لذلك َأعَلم  َأَحدًا، وذلك َيشَمُلني.٩٤ 
َيُسوع، لَتخليص  ا الَرّب  ُّlوَأنا َأشُكُرك، َأ َأنَّني قد َخُلصت.٩٥  وَأعَلم 
إلرَتكاَب  َنف&، وسوف ُأبدي ُشكري بَعَمل ما َأَمرَت به، وَلن اعود 

اَخلطية مرة أخرى.٩٦
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ُخطوات  من َ�س  سـلسلة   G �َاُألو اخلطوَة  اآلَن  َأكَملَت  َلَقد 
الزمة لَكي َحتَظى باخلالص. اخلطوُة الثانيُة هي َأْن تنكر َنفَسـَك وَحتمَل 
املليئة  َنفسـك  َقتل  إرادتك،  َقتل  َأْي  َنفسك،  إلماتة  َيومّيًا  الَصليَب 
َد  باألنانية والذات، وكذلك العاَ� بُكلِّ ما به من َشـهوات. َ·ُب َأْن ُتَعمَّ

ُكلُّ هذه اَألشـياء G َموت املسـيح.
حياة  إ�  الشـيطانّية  آدَم  حياة  من  قيامُتك  هي  الثالثُة  اخلطوُة 
َموقع  إ�  ُصُعوُدك  هي  الرابعُة  اخلطوُة  اخلطايا.  من  اخلالية  املسـيح 
َأْن  هي  اخلامسـُة  واخلطوُة  اَألرض،  ع�  اهللا  باسم  َحتكم  لَكي  الُسـلطة 
َحتكم باسـم اهللا ع� اَألرض حتى النهاية من َأَجل إكمال بنيان َمَلُكوت 
َنفَسك  Ôُضع  ُثمَّ  اهللا،  َكلمَة  َم  َتَتَعلَّ َأْن  َ·ُب  اَألرض.  ع�  الَسـ6وات 
ع�  َدليًال  العاَ�ُ  وَيَرى  الَكنيـسُة  َتَرى  حتَّى  الَكلمة،  َتُقوُله  ما  وَتعَمَل 

ُخُضوعك لَكلمة اهللا وأوامره وُسـلطانه فيك وبك.

احلمُد للَرّب. َعسى َأْن ُ·زَل اهللا لك اجلزاء.
الراعي توT أالمو

واحـَمد  َيَديك  ارَفْع  َخطاياك،  لك  وُغفَرْت  َخُلصَت  وَقد  اآلَن 
الَرّب. اآلن َ¼يا املسـيُح فيك من خالل الُروح الُقُدس، وُهناك َسـبيٌل لَكي 
ى َنصيبًا َأكَمَل من الَطبيعة اإللـهّية فيك. اآلن َ¼يا فيك اهللا اَألُب َأيضًا.  َتَتَلقَّ
6 زاَد َنصـيُبك من َطـبيعة اهللا اإللـهّية، زاَدت ُقدرُتك َعَ� الُصُمود َأماَم  ُكلَّ
عن  َبعيدًا  املسـيحيِّني  من  َكث3ًة  َماليَني  بُسـُهولة  َدَفَعت  التي  املغريات 
َأكَثَر من  اإلنسانية  بالطبيعة  ُممَتلئني  َغَدونا  َأنَّنا  َسـَبَب ذلك  إنَّ  اخلالص. 
امتالئنا بالطبيعة اإلmية. َلَقد أصبح اجلنس البjى � غاية الj، َحتَّى َأنَّه 

ير، َلَغدا اإلنسـاُن َشـيطاَن َنفسـه. َلو انـَمَحى الَشـيطاُن وَجيُشـه الشـرِّ
اآلَن وَقد َخُلصت، َصـلِّ للَتعميد بالُروح الُقُدس. إدَرس الَكلمَة 
َم َكيَف  بُكلِّ ُخُشوع وَصلِّ دائ6ً للَمزيد من الَطـبيعة اإللـهّية. ولَكي َتَتَعلَّ
سـة،  ى املزيَد من َطـبيعة اهللا املَقدَّ ى الَتعميد بالُروح الُقُدس، وَكيَف َتَتَلقَّ َتَتَلقَّ
اطُلب َمنُشوراتنا َأو اتَّصل بنا، َألنَّه من ُدون الَقداسـة، َلن َيَر إنسـاٌن اهللا 

(الع�انيني ١٢: ١٤ ).
اآلَن وَقد َخُلصت، هناك وصية باالنغ6س التاّم، أَي الَتعميد G املاء 

باسـم اَآلب وباسـم االبن وباسـم الُروح الُقُدس. اتَّبع uَيَع َوصايا اهللا لَتحيا.
َلَدينا الَعديُد من َمنُشـوراتنا ُمتاحًا G ُلغات َكث3ة. اقَرأ ُكلَّ ما ُهنالك 
اإلن�نت   َعَ�  َموقعنا   G الَكنيسـة  ُموسـيَقى  إ�  واسـَتمع  الَكنيسـة  َعن 
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املعيشة  مسـتلزمات  وuيع  السكن  متنح  املسيحّية  أالمو  كنيسة 
لكل من يريد حقًا أن �دم الرّب بكل قلبه ونفسه وعقله وقوته.

َل الَتكلفة. اطُلب  مُّ ُس ُمتاٌح لُكلِّ َمْن ال َيسـَتطيُع َحتَ الكتاُب املَقدَّ
َمنُشـورات ُأخَرى للراعي أالمو.

 Tony Alamo, World Pastor

 Holy Alamo Christian Church

 P.O. Box 398

Alma, Arkansas 72921 USA

خط هاتفي للصالة واملعلومات ٢٤ سـاعة يومياً: 
 (479) 782-7370

أو بالفاكس 782-7406 (479)
www.alamoministries.com

اطلبوا كتاَب «املسـيح» The Messiah بقلم الراعي أالمو، الذي 
من  أكثر   � الَقديم  الَعهد   G عنه  ُتنبأ  الذى  املسـيح  هو  يسوع  أنَّ  ُيـَبنيِّ 

٣٣٣ ُنُبوءة. وهناك تسجيالت ع� أÍطة أيضًا.
إخواننا G البالد األخرى، نشّجعكم ع� ترuة هذه املنشورات 
عن   Qي ما  إضافة  منكم  نرجو  املواّد،  هذه  اسـَتنَسختم  إذا  لغتكم  إ� 

ُحُقوق النj والتسجيل:
©  ُحُقوُق الَطبع والَن�، ديسم� ١٩٩٦، iَيُع احلقوق َ�ُفوظة

 World Pastor Tony Alamo  ® Registered December, 1996

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

هناك خدمة أيضاً في اليزابيث بوالية نيو جيرسي، وأخرى على 
مسافة خمسة عشر دقيقة من جنوب تكساركانا فى والية اركنسا.

اتصلوا ملعرفة األماكن.
م الوجبات بعَد ُكل خدمة،  تَُقدَّ

وهناك مواصالت مجانية من وإلى اخلدمة لَدى زاوية الشارعني هوليود 
 (Highland Ave.) وهايالند آفنيو (Hollywood Blvd.) بوليفارد

في هوليود، بوالية كاليفورنيا يومياً الساعة ٦:٣٠ مساًء، 
وأيام األحد الساعة ١:٣٠ يعد الظهر والساعة ٦:٣٠ مساًء.

واحلياُة   ، واحلقُّ الَسـبيُل،  َوحَدُه  ُهَو  اهللا،  َكلمة  املسـيُح، 

اهللا  لَكلمة  باسـتخدامه  عاَملياً  َمعرُوٌف  أالمو  الراعي  األَبَدّية.٩٧ 

اخلالِص  ـَة  ُخطَّ املنُشـورُ  هذا  ُم  يَُقدِّ احلق.  هذا  لتقدمي  وحدها 

احلقة.٩٨ ال تَرِم هذا املنُشـورُ، بل أعطه لشخص آخر.

دايك  فان  َترuَة  من  مقتبسة  املنشور  هذا   G املذكورة  اآليات 
العربية، النسخ اآلرامية والع�ية االصلية، هذا باالضافة ا� نسخة امللك 

جيمس االنجليزية.

٩٧ يوحنا ١٤: ٦  ٩٨ أع6ل الرسل ٤: ١٢   

The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.

Arabic – God’s Two Witnesses


