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لقد ا$ذت اإلسم طو� أالمو قبل سنني عديدة عندما كنت مغنيا �فا. 	 ذاك الوقت 
كان معظم الذين يكسبون عيشهم 	 الطرب من اإليطاليني . ( ولو كانت ال,عة وقتها للغناء 
اآلسيوي، لرب; كان إسمي ياك سوكياكي.) لقد كان اسمي عند والد@ بر� الزار هوف;ن، من 
مهاجرا  كان  الذي   Iأ ظل  وقد  املتدينني.  األشخاص  من  عائلتي  أفراد  يكن   Qو Rودي.  أصل 
من رومانيا، Xتفظ ببعض التقاليد الدينية عندما كنا صغارا جدا. واملنطقة التي ترعرعنا فيها 	 
الواليات املتحدة كانت تضم القليل جدا من اليهود. وكان أI وأمي Xذروننا بصورة دائمة أال 
نقول اننا Rود، بل رومانيني إذا ما سئلنا 	 املدرسة ألن األوالد هناك سي\بوننا إذا عرفوا أننا 
Rود. بالنسبة d، كان يسوع املسيح إله الشعوب غ_ اليهودية، ك; يعتقد كل اليهود. كان شخصا 
دجاال، وبسببه ُأضطهَد اليهود وتعذَبوا وُقتِلوا. لقد قيل d أن أوالد الشعوب غ_ اليهودية هم 
مسيحيون، وأن هذا هو السبب الذي سي\بو� ألجله إن عرفوا أ� Rودي، إذ أiم كانوا يلومون 
 Q �اليهود عm مقتل املسيح. وقد كنت أظن أن هذا األمر 	 منتهى الغرابة حين; كنت صغ_ا، أل
أكن أعرف من هو املسيح وال أعرف أي qء عنه، فكيف أكون مسؤوال عن مقتله؟ أما أI فقد 

كان رّسامًا موهوبًا جدًا، وكان أيضًا مدرب الرقص لرودولف فاالنتينو. 
وعندما كvت، بعض أصدقائي كانوا من غ_ اليهود وكانوا 	 اعتقادي مسيحيني. كانوا 
ي|بون 	 نفس اخل;رات التي كنت أzب فيها أنا، وكانوا يرتزقون من ممارسات نفس األع;ل 
غ_ األخالقية التي كنت أمارسها أنا، وكانوا يق�فون نفس اخلطايا التي كنت أق�فها أنا. فلو كان 
املسيح هو إ�هم وQ يكن قد فعل �م ما يميزهم، فأنا إذا لست بحاجة إليه. لقد كان عندي من 
مشاك� ما يكفيني. فأنا Q أكن أؤمن باهللا، وأقل من ذلك كان إي;� باملسيح. لقد كانت فلسفتي 
	 احلياة أن أحصل عm كل ما يمكنني احلصول عليه من املال، وأن أفعل ما أشاء، حين; أشاء، 
كل;  أنه  أعتقد  مزرية، وكنت   d بالنسبة احلياة  كانت  وقد  آخر.  اعتبار ألي شخص  أي  وبدون 
 ،dكل; زادت سعاد@. ولكن �عان ما اكتشفت أن الواقع هو انه كل; زادت أموا ،dزادت أموا
يزيد  كان  شقائي  فإن  واحدة.  طمأنينة  حلظة  منحني  قد  املال  أن  يوما  أشعر   Qو  .Iكر زاد  كل; 

بازدياد ثرو@.
تعاملت  أو  قابلتهن  اللوا@  كل  أن  إذ  قطعيَا.  للنساء  باإلح�ام  شعور  أي  لدي  يكن   Qو
فكانت   .(٢٨  :٧ اجلامعة  (سفر  واالشكال  النواحي  من  عديد   	 zيرات  نساء  كن  معهن، 
بعض النساء Xسبن أنفسهن رجاال. (ولكن Q اختلط أبدا �ذا النوع من النساء). ك; وان الكث_ 
من الرجال كانوا بنفس الدرجة من السؤ، إذ أiم كانوا يظنون أiم نساء. حتى أن بعضهم كان 
يعتمد عm النساء كسند �م، فيمكثون 	 البيوت متظاهرين أiم ربات منزل، يطبخون ويغ_ون 
حفاضات األطفال ويقومون باألع;ل املنزلية. وكانت النساء هن اللوا@ يكسبن العيش. فيا �ذه 

الطرق غ_ اإل�ية! إذ إّن الرب يقول أن املخنّثني ال يدخلون ملكوت اهللا (١كور ٦: ٩-١٠).
أنا أعلم أن يسوع حقيقي. وأعلم أنه هو املسيح. وأعلم أنه سيعود إ� األرض مرة أخرى. 
� بذلك. لقد كان املسيح بعيدًا كل البعد عن حيا@، وخطاياي كانت vوأنا أعلم هذا ألن اهللا أخ

كرمل البحر 	 كثر ا.

الراحلة سوزان أالمو  الراعي طوني أالمو مع زوجته 

األزمنة عالمات 
بعد ذلك انتقلت من كو� مطربا 	 فرقة كب_ة إ� مدير 	 النوادي الصحية. لقد كنت نائب 
املدير التنفيذي ألكv منظمة للنوادي الصحية 	 العاQ. وقد كانت املنظمة متتلك ¡سة وسبعني 
ناديا 	 الواليات املتحدة، وعدة نواد 	 كندا وبريطانيا. وخالل تلك السنني كنت أدخل وأخرج 
من صناعة األفالم واملوسيقى بحسب متطلبات املوضة إذ أنني كنت أخرج إسطوانا@ لتالئم كل 
اإلجتاهات املوسيقية. وكنت أول من ¥ع األغنيات املفضلة ملطربني ¤تلفني عm اسطوانة واحدة. 
فجمعت  االسطوانات،  لبيع  الراديو  وطات  التلفزيون  قنوات   mع لالعالم  أوقاتا  واش�يت 
السين;  كب_ة من تلك االع;ل. وقد كنت مسؤوال عن إدارة شؤون عدد من نجوم  بذلك ثروة 
وفنا� الطرب. ك; أنني قد تعهدت بعض املغمورين وحولتهم إ� نجوم 	 عاQ السين; والتلفزيون 

والغناء.
ستونز،  والرولينغ  البيتلز،  فرق  مني  فتقدمت   ،�عم  	 مشهورا  أصبحت  ذلك،  بعد 
 �الطبل األص (الذي كان عازف  بيست  وبي�   ،Iبرو والدورز، وبوفالو سvينغفيلد، وI جي 
أن  وبعد  ثم  أع;�م. ومن  إدارة  أتو�  لكي  املوسيقية  والفرق  املطربني  من  البيتلز) وكث_  لفرقة 
نلت اخلالص، ُطلب مني أن أتو� إعادة كل من إدي في|، ولينا هورن، وستيف لورانس وإيدي 
غورمه إ� الشعبية التي كانت �م مرة 	 املاª. هذا، باإلضافة إ� املئات من الطلبات ل�ويج 

أع;ل العديد من االشخاص اآلخرين واملنظ;ت األخرى.
بوربنك   	 بروذرز  وارنر  استوديوهات  لدى  يعمل  كان  الذي  بوين،  جيمي  سأل  لقد 
وهيلني  براون  إد  جليم  ترويج  بعملية  القيام  مني  يطلب  ان  س�انج   �بي من  مرة  كاليفورنيا،   	
كورنيليوس ولفيف كب_ من مغّني الكون�ي والويس�ن الذين كانوا من زبائن بي� س�انج، وهو 
ونان¬ سيناترا.  فرانك  يملكها  التي  الن|  فرانك سيناترا ورئيس zكة  أحد مدبّري موسيقى 
ولكن ألنني أصبحت 	 ذلك الوقت قسًا وإنجيليًا وكاتبًا أكرس وقتي بكامله خلدمة الرب يسوع 
ولكنني ما زلت أقوم من وقت ا� آخر بتسجيل أنواع  املسيح، Q يعد لدي الوقت �ذا العمل. 

¤تلفة من املوسيقى املسيحية. 
وكان لقائي مع رI يسوع النا®ي 	 إطار اجت;عات أع;ل تتعلق بإحدى تلك العمليات 
ال�و¯ية الكب_ة ألحد املطربني. و	 ذلك اليوم قلب اهللا دنياي رأسًا عm عقب، 	 وقت كان فيه 
عق� أبعد ما يكون عن اهللا. كنت قد اخ�ت شابا مغمورا متاما وروجت له °لة دعائية ضخمة. 

وضمنت له حجوزات 	 كل الvامج التلفزيونية ا�امة. 
ليموزين مع سائقها اخلاص وكانت  إطار هذه احلملة، كنت أجتول 	 سيارة  و	  وقتها، 
ال|طة عm دراجات نارية ترافقني 	 جتواd مع حاشية من سبعة ع| شخصا، ُمبهرا كل الناس. 
أمامي ويقولون  يرافقني حالق وحار± اخلاص وممرضة وعدة أشخاص آخرون يمثلون  كان 
أو  دوغ،  ا�وت  بائع  إ�  ذلك  كان  سواء  احلملة،  هذه  خالل  توجهت  وأين;  سيدي».  يا  «نعم 
بمواكبة  واملرافقني  السائق  مع  الليموزين   	 أذهب  كنت  جديد،  لفيلم  األول  العرض  حلضور 
سيارات الليموزين وال|طة عm الدراجات النارية . كان حار± يقوم بفتح األبواب d، ويضع 
عm األرض ¤دة ¤ملية كب_ة لندوس عليها أثناء ترجلنا من السيارة. وكان احلالق يصفف لنا 

بقلم طوني أالمو
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الزهور  العطور وآخر لرش  النبض. وكان هناك من يرش علينا  لنا  املمرضة  تقيس  بين;  شعرنا، 
رجال   mأين كنت أحصل ع متأهبني. ومن  يقفون  بين; كان رجال ال|طة  الطريق،   mأمامنا ع

ال|طة والسائقني والسيارات؟ كنت أستأجرهم من مؤسسة لدفن املوتى بمئة دوالر 	 اليوم.
كنت أنفق كمية كب_ة من املال عm الدعايات ال�و¯ية ولالحتفاظ �ذا الرهط من سبعة 
ع| شخصا حوd، لدرجة أن نفقا@ وصلت إ� آالف الدوالرات كل يوم، وأصبحت تاجا 
األموال  بعض  استثمروا  قد  الكبار  النجوم  بعض  أن  امّي   �vأخ الوقت،  ذلك   	 املال.  إ� 
إن كنت  األموال 	 °لتي. وسألني  يستثمروا بعض  أن  يرغبون  قابضة وهم  تأسيس zكة   	
ناجحة،  إسطوانة  أمتلك  إنني  «ال،  وقلت:  رفضت  البدء   	 اميهم.  مع  مقابلتهم   mع أوافق 
وموزعو التسجيل مدينون d، ففي خالل ثالثني إ� ¡سة وأربعني يوما، سوف أحصل عm كل 
النقود التي أحتاج إليها». فقال d: «يا طو�، بالطريقة التي ت,ف فيها مالك، لن تدوم ثالثني 
أو ¡سة وأربعني يوما». فغضبت وقلت: «من املؤكد أiم سوف يعرضون املال �ذا امل|وع. لقد 
جعلت نج; من هذا املطرب، فمن البدRي أiم سيدفعون مليون دوالر لالستث;ر 	 هذه الصفقة 
الرابحة». لكنه أجابني قائال: «حسنا يا طو�، لسَت ¶vًا عm قبول عرضهم خلمسني باملئة. ملاذا 
ال تقدم �م عرضا مقابال؟». فوافقت عندها عm مقابلتهم، عm أن أعرض عليهم فقط ¡سة باملئة 

مقابل ¡سني ألف دوالر. ولكني Q اكن أعلم ما كان ينتظر� ذلك النهار.
ال|طة  وكذلك  األخرى،  تلو  الواحدة  اصطفت  قد  السوداء  الليموزين  سيارات  كانت 
املرافقة، ثم طفنا 	 الشوارع بني تأوهات املشاة وسائقي السيارات األخرى الذين كانوا يتساءلون 
من هم هؤالء األعيان؟ ثم عند وصولنا إ� مكتب املحامي، قامت ال|طة بتوجيه صف سيارات 
الليموزين، وقام السائقون بفتح األبواب، ثم ترجلنا منها وصعدنا الدرجات املؤدية إ� مكتب 
املحامي 	 بيفرd هيلز. وكان املكتب مكتظًا بالناس وكان نجوم السين; واميهم هناك، وبالطبع 

حاشيتي املؤلفة من سبعة ع| شخصا كانت معي.
األمام  إ�  مني  وتقدم  القامة،  صغ_  Rوديا  رجال  اإلستث;رية،  ال|كة  ممثل  املحامي  كان 
وهو يفرك يديه مبتس; وقائال: «طو� أالمو! لقد كنت متشوقا للقائك. إن هذه أعظم °لة دعائية 
إ�  وهويش_  هذا  قال  الروائع».  من  روعة  إiا  املهنة.  هذه   	 قضيتها  التي  السنني  طيلة  رأيتها 
احلائط بيده، فنظرت ورأيت أن كل تفاصيل احلملة كانت قد وضعت عm ذلك احلائط. ثم دعانا 
إ� اجللوس وهو ال يزال يفرك يديه ويبتسم. وقال املحامي: «واآلن، لقد أخvت أنكم بحاجة إ� 
النقود». 	 تلك اللحظة كنت استعد ألمتاحك معه ولكني عدت وفكرت: «إ� أمتاز عليه ب·ء 
ال يعلمه، فهو يظن أنني إيطاd ولكني أعلم أنه Rودي». فأجبته عندها: «أنا باحلقيقة لست تاجا 

لكل النقود التي عرضتموها ع� 	 البدء».
وفجأة أصيبت أذناي بالطرش الكامل. وQ أعد أسمع أي صوت من اجلمهور املتجمع 	 
الغرفة، ومع أننا كنا 	 الطابق األول، Q أعد أسمع أي صوت من الشارع، فرفعت رأ± ونظرت 
إ� الناس حوd 	 الغرفة، ومع أن أفواه بعضهم كانت تتحرك إال أنني Q أقدر أن أسمع شيئا مما 
كان يقال. وفجأة سمعت صوتا، وكان مصدر هذا الصوت من كل اإلجتاهات حوd وكان Xيط 
وساقاي. كان حوd متاما. وقال  وذراعّي  I من كل جانب، و¸�ق كل ذرة من كيا�، رأ± 
الصوت: «أنا هو الرب إ$ك، قف ع� قدميك وقل للموجودين � الغرفة إن يسوع املسيح سوف 

يعود إ4 األرض وإال فإنك حت, متوت». 
فتطلعت حوd 	 الغرفة ألرى إن كان أحدهم يلعب معي لعبة ما، وكانوا كلهم ينظرون 
هل  ¶نونا؟  أصبحت  «هل  قائال  نف¬،   	 وفكرت  هائل.  فراغ   	 صور   �كأ وشعرت   ،dإ
 �إ  d يقولون الناس  كان  باجلنون».  لقد أصبت  اiيار،  أنني 	 حالة  بد  ال  فقدت عق�؟ حت; 
عبقري، والعباقرة كث_ا ما يصابون باجلنون، إذا هذا ما هو حاصل معي اآلن. فقررت أن أخرج 

من هناك قبل أن أجعل من نف¬ هدفًا للسخرية.
 mع  �vوأج  �عّ طغى  كب_  بضغط  أحسست  ولكن  مريض»،  «أنا  �م  وقلت  فوقفت 
 dومن خال dاجللوس مرة أخرى، وسمعت ذات الصوت الذي كان كمياه كث_ة متدفقة من حو
املسيح  يسوع  إن  الغرفة   � للموجودين  وقل  قدميك  ع�  قف  إ$ك،  الرب  هو  «أنا  يقول:  عاد 

سوف يعود إ4 األرض وإال فإنك حت, متوت».
وجاهدت عندها للوقوف عm قدمي مرة أخرى وحاولت امل· خطوة واحدة، وما أن فعلت 
ذلك حتى أحسست أن اهللا قد بدأ يلعب بروحي مثل اليويو، ينزعها مني بعض ال·ء ثم يعيدها 
إd. وابتدأ قلبي ¸فق 	 داخ� بشدة شعرت معها أنه سيقفز من بني ضلوعي. وتبني d فجأة qء 
	 غاية الوضوح وكان حقيقّيًا جدًا لدرجة أنني فوجئت بعدم معرفتي له قبال، وهو أنني أدركت أن 
هناك جنًة وجهنً;. فبدأت أ®خ بصوت عال: «ال يا رّب ال! أرجوك أن ال تقتلني ....سأقول �م! 

سأقول �م! سأقول �م!» حينئذ عادت إd أنفا±، وتوقف قلبي عن اخلفق بشدة.

ولكني   .�يصدقو لن  إiم  أنا.  أعرفهم  ك;  الناس  هؤالء  تعرف  ال  أنت  رّب  «يا  فقلت 
سأقول �م. سوف أتصل �م ¥يعًا بالتلفون، سوف أرسل �م برقيات، سأفعل أي qء. فقط 
ال جتعلني أفعل ذلك هنا. إiم سيعتقدون أنني ¶نون». ومرة أخرى ابتدأ الرب يسحب روحي 
مني، وابتدأ قلبي ¸رج من ضلوعي. كنت أحاول جاهدا أن أتنفس وابتدأت أ®خ «ال يا رب 
 ،d ±هم». ومرة أخرى عادت أنفاvال... أرجوك. سأقوم ب; طلبت! سأقوم ب; طلبت! سأخ

وعاد قلبي إ�.خفقه الطبيعي. 
ثم نظرت إ� الذين 	 الغرفة، فرأيتهم Xدقون I بأعني مفتوحة كأعني البوم.فقلت �م: 
«أنا أعلم أنكم لن تصدقو�، ولكن اهللا أمر� أن أخvكم أن يسوع املسيح سوف يعود ثانية إ� 
 ،dقلتها». ولكن مرة أخرى عادت روحي $رج وتعود إ لنف¬: «لقد  األرض». واآلن، قلت 
وبدأت أحاول أن ألتقط أنفا± ثانية. فقلت: «ما األمر يا رباه؟ لقد أخv م». وفجأة برزت أمام 
ذهني بالتسلسل كل احلمالت ال�و¯ية والدعائية التي قمت �ا 	 حيا@، وتذكرت حينها كل 
احل;س الذي كنت أضعه 	 ترويج أحد الفنانني أو املنتوجات. وقال d الرب «واآلن ب, أنك تعلم 
 ،�أC أنا هنا، هل هذا أفضل ما تستطيع فعله من أج>؟» فقلت �م: «أنا أعلم أنكم لن تصدقو
ولكن يسوع املسيح آت ثانية إ� هذه األرض». ولكن هذه املرة حين; نظرت إليهم بدوا وكأiم 
صغار جدا 	 نظري، وجتّمع لدي كل احل;س أل®خ وأقول �م «توبوا..إن املسيح آت»، مع 
العلم بأنني Q أقرأ 	 الكتاب املقدس مرة واحدة 	 حيا@. كنت قد شاهدت فيلم «إملر غان�ي»، 
وهو عن حياة كارز مسيحي اسمه إملر غان�ي، وتذكرت كلمة «توبوا». فأمرت كل املوجودين 
	 الغرفة أن يركعوا ويتوبوا فورا ألن املسيح آت. ولكن متلكني شعور بأ� إن Q أنجح باقناعهم، 
فإن اهللا سيبيدهم و¸فيهم من أمام عينّي، ك; وأنني سأختفي معهم أيضا أل� Q أنجح 	 القيام 

ب; طلبه اهللا مّني.
«هذا يكفي». عندها  بدأ الفراغ من حوd ينقشع وبدأت أستعيد سمعي، وقال d الرب: 
أمسك املحامي الذي كان معي بذراعي التي كانت تلوح 	 ا�واء وقال «طو�، طو�، ما الذي 
¯رى لك؟» وكان املحامي اليهودي قد تراجع إ� الوراء وكاد ¸رج من الشباك، وكانت األوراق 
ف,خ  الطاولة).  عن  األوراق  علبة  بيدي  ¼بت  قد  كنت   �(أل الغرفة  أنحاء  كل   	 تتطاير 
إ�  شخص  دخل  فلو  ألومه.  أن  أستطيع  «ال   :d خطر  حلظتها  ¶نون!».  إنه  هنا.  من  «أخرجوه 

مكتبي وفعل نفس ال·ء الذي فعلته أنا، لكنت قد رميته من الشباك».
اخلاص  حار±  أما  معي.  كانت  التي  احلاشية  كل  بصحبة  املكتب،  من  خارجا  ومشيت 
 	 Rوي  كاد  أنه  لدرجة  الضحك  متلكه  فقد  ش_)  أند   �سو مع  للعمل  بعد  في;  ذهب  (الذي 
املدخل. ثم كلمني قائال «طو� ما بالك أQ يكن هذا الرجل عm مزاجك؟ إن هذا احلادث سيودي 
به إ� مستشفى املجانني». ولكنني كل; حاولت أن أzح �م بأن اهللا فعال كلمني، كانوا يزدادون 	 
الضحك. وقالوا d «هيا يا طو�، إذا كنت تريد أن تلعب هذه اللعبة عليهم، حسنا، فليكن، ولكن 
ال تلعبها علينا». وما أن وصلت إ� أسفل الدرج حتى رأيت سيارات الليموزين السوداء اخلاصة 
بمؤسسة دفن املوتى مصفوفة، وجاءتني فكرة «يا إ�ي، إن آخر ما أبتغيه اآلن هو هذه الورطة». 

وألزمت اجلميع أن يستقلوا السيارات.
أردت أن أس_ بعض ال·ء وأن أكون بمفردي. وبين; كنت أم· نظرت إ� الس;ء وقلت 
«يا إ�ي، اآلن وقد علمت أنك موجود، فقط قل d ماذا تريد مني أن أفعل، وأنا سوف أنفذ كل ما 
تطلبه مني». ولكن Q يكن هناك جواب. وفكرت «رب; يريد اهللا مني أن أذهب إ� الكنيسة. نعم، 

هذا ما يريد. سأذهب إ� الكنيسة».
واخ�ت أكv كنيسة، إذ ظننت أن الكنيسة األكv لدRا من املعرفة أكثر من غ_ها. فدخلت 
وتكلمت مع الكاهن وأخvته ب; حدث معي. فأجابني أنه ¯ب عّ� أن أصّمم 	 قلبي عm أن 
أتعمد. ولكن ذلك أغضبني ألن اهللا قال d إن املسيح آت، وهذا الرجل، الذي يدعي أنه رجل 
وأنا  ال�ويج،  هي  مهنتي  إن  «أنظر،  له  فقلت  أتعمد!  أن   mع قلبي   	 أصّمم  أن   d يقول  اهللا، 
لفعل ذلك.  إ¯ابية  ما فسأخvك عن طريقة  أروج بضاعة  أن  املهنة. وإذا طلبت مني  بتلك   Qعا
� إذًا عن اهللا». هذا الكاهن امتأل في; بعد بالروح vاملفروض فيك أنت ان تكون رجل اهللا. أخ

.d يكن لديه أية أجوبة Q القدس وهو اآلن يكرز باإلنجيل، ولكنه وقتها
بتلك  تلو األخرى ولكني Q أجد بني أي منها من كان يعظ  الواحدة  الكنائس  جلت بني 
الرسالة القوية التي أعطا� إياها اهللا. ومرة بعد أخرى كنت أترك تلك الكنائس مكتئبا أكثر مما 
املسيح آت  الذي يعرف احلقيقة وهي أن يسوع   Qالعا الوحيد 	 هذا   �كنت أوال. وشعرت كأ

حقا. 
كنت قد تركت كل أع;d، و®ت معِدما. وأخذت القليل الذي بقي d من املال ودفعت 
به ديو�. وQ يكن باستطاعتي أن أعمل. كنت أخاف أن يأتيني اهللا مرة أخرى وأنا بني الناس. 



٣

سنوات عديدة، زّوجت خال�ا الكث_ين، غ_ أنني Q أشعر يوما �ذا احلضور القوي لروح اهللا ك; 
أشعره معك; أنت; اإلثنني. إن اهللا يعّد لك; شيئا كب_ا »

وطوال هذه الف�ة من الزمن كنت قد تركت ¶ال ال�ويج. ولكني عدت وقمت بحملة 
يثبت �ؤالء  بتلك احلملة لكي  بأن أقوم   d بأن اهللا قد سمح وترو¯ية كب_ة. وأنا أؤمن  دعائية 
الذين يعملون 	 هذا القطاع أ� لست ¶نونا. فبعد ذلك املشهد 	 املكتب، كانت قد انت|ت 
سمعتي بأ� ¤بول انتشار النار 	 ا�شيم. لقد سمح اهللا d أن أثبت للعاQ كله بأ� ما زلت تفظا 
دخله األسبوعي تسعون دوالرا، شخصا  بكل قواي العقلية. كنت قد أخذت مطربا كالسيكيا 
مغمورا متاما Q يسمع به أحد، 	 ف�ة كانت موسيقى ا�ارد روك هي السائدة، وصنعت منه نج; 
قيمته ١٥٠٠٠ دوالر 	  فيغاس  	 الس  الديونز  فندق  بعقد 	  يوما فقط،  خالل تسعني  مميزا 

األسبوع مع زيادات تدر¯ية.
بعد ذلك قمت ب|اء بيت 	 منطقة ماليبو 	 كاليفورنيا. وقد ترجتني سوزان أال أش�يه. 
الناس متوت باألالف، وهم ضاّلون. أرجوك دعنا ن�ك كل qء  إن   ،�فكانت تقول d: «طو
 �أعطا قد  اهللا  إن  حبيبتي،  يا  «أنظري  �ا:  فقلت  املقدس».  بالكتاب  للتبش_  حياتنا  ونكرس 
الراديو   mع بث  أوقات  ل|اء  وأستعملها  األموال  بعض  أ¥ع  أستعمله.دعيني  فدعيني  عقال، 
والتلفزيون وهكذا نخرج البشارة للعاQ». ولكن سوزان كانت جتيبني: «يا طو�، إن اهللا ال يريد 

منك أموالك، إنه يريد قلبك».
و	 كل مرة كنا نخرج 	 السيارة إ� هوليوود بوليفار أو سانسيت بوليفار، كانت سوزان 
تنظر إ� شباب ا�يبيز ¯ولون الطرقات وتقول d: «أنظر يا طو�، ها هم. هناك حقل للحصاد، 
وهو ناضج، ولكن أحدا ال يريد الذهاب إليهم. ال أحد يريد أن يأخذ مكان النا®ي املتواضع». 
وكنت أقول �ا: «أنت ال تعرفني هذا النوع من الشباب. إiم مبتعدون بتفك_هم لدرجة أiم لن 
ا�يبيز  موضوع  وأصبح  يسوع».  أعرف  ولكني  ممكن،  «هذا  فتجيبني  تقولني».  ما  منك  يفهموا 
موضوعا شائكا بيننا، وكنت أحاول أن أجتنب املرور 	 تلك املنطقة بقدر اإلمكان. وكنت أحاول 
أن أقنعها باملنطق قائال: «إسمعي يا حبيبتي، إن كل ما تريدين أن تفعليه خطأ. هل تعتقدين أن 
أيًا من األشخاص الذين روجتهم كان من املمكن أن ينجح لو إ� وقفت 	 الشارع حامال رزمة 
من أوراق اإلعالم أوزعها عm املارة؟ صدقيني، إن ما تق�حينه لن ينجح. دعيني أكسب بعض 

النقود، وسأريك كيف تن|ين البشارة عن اخلالص».
وبدأت سوزي تص� لكي أفلس. ورويدا رويدا بدأت أخÁ كل ما كنت أملكه. فحتى 
فلو ذهبت إ� البنك ألعمل إيداعا كان ذلك يكلفني بعض النقود. ولكن ذلك Q يزعج سوزي 
	 qء. وكنت كل; ذكرت أمامها أ� عm وشك اإلفالس كانت تقول d «سّبح الرب!» وأخ_ا 
ماليبو،  البيت 	  تكره ذلك  لقد كانت  ما كان ¯ري d، فهي كانت تص� ألجل ذلك.  فهمت 
وكانت تكره تلك املفروشات الثمينة التي فيه. كل ما كانت تريده هو أن تذهب إ� هؤالء ا�يبيز 

	 الشوارع وتكرز الكتاب املقدس �م. وهكذا كان.
لقد  iائيا:  إنذارا  أعطتني  الكنيسة   	 اخلدمة  من  راجعون  ونحن  األمسيات  إحدى  و	 
قررت أن $رج إ� الشوارع للتبش_ بني ا�يبيز، فإما أن أذهب معها وإما أن أرحل. وكنت أعلم 
 �تعر  Q ولكنها  واملنطق،  باإلقناع  معها  وحاولت  إليها،  فتوسلت  قالتها،  كلمة  كل  تعني  أiا 
بيتنا  هاتف  رقم  عليها  ودونت  املقدس  الكتاب  عن  املناش_  ببعض  وأتت  ذهبت  ثم  انتباه.  أي 
واتصلت بمجموعة من الشباب الذين كانت قد ربحتهم للمسيح وقالت �م: «ليلة السبت القادم 
سنخرج إ� الشوارع». ف;ذا كان باستطاعتي أن أفعل حيال ذلك؟ Q يكن باستطاعتي أن أراها 
$رج بوحدها إ� الشوارع، إذ أiا يمكن أن تقتل. فتوسلت إ� اهللا قائال: «أرجوك يا رب، أِرها 
كم هي ¤طئة. وال تدعها تفعل ذلك». ولكن ما حدث هو أ� 	 كل مرة كنت أضع املسألة أمام 

اهللا، Q يكن اهللا يقول �ا أiا ¤طئة، بل كان يقول d أنني ¤طيء.
يسوع»  «حركة  بدأت  هنا  ومن  جدا،  م�ددا  وكنت  الشوارع  إ�  معها  خرجت  وهكذا 
(هكذا سميت النهضة املسيحية بني شباب ا�يبيز 	 أواخر الستينات). أنتم تسمعون اليوم الكث_ 
عن كيفية ابتداء «حركة يسوع»، وباستطاعتي أن أخvكم كل ما هنالك عنها. كث_ون من الناس 
حاولوا أن يؤولوا الفضل للنهضة الكب_ة التي حدثت 	 العاQ إ� أنفسهم، ولكن صدقو� حين; 
ذلك   	 إليها.  وسوزان  أنا  خرجنا  حين;  الطرقات   mع غ_نا  أحد  هناك  يكن   Q إنه  لكم،  أقول 
و«اقتلوا رجال  الكنائس»  و«أحرقوا  قد مات»  اهللا  «إن  تقول   �أغا يغنون  الشباب  كان  الوقت 

ال|طة» و«أطيحوا بالنظام». 
املنزل  إ�  معنا  الشباب  نأخذ  كنا  العمل.  نمّول  نحن  وكنا  كنيسة،  لدينا  يكن   Q البدء   	
التغذية.  وسوء  املخدرات  إدمان  من  يموتون  موتى،  نصف  كانوا  منهم  وكث_ون  ونطعمهم. 

وقدناهم إ� يسوع املسيح ورأيناهم يمتلئون بالروح القدس، ودّرسناهم كلمة اهللا.

فيها  وكان  الفندق،   	 غرفتي  إ�  عدت  أفعل.  ماذا  أعرف  أعد   Qو مرتبكا،  وكنت  يائسا  كنت 
الv ألiم  املقدس. ففتحته وقرأت «طوبى للجياع والعطاش إ�  الكتاب  الرف نسخة عن   mع
ألiم  للودعاء  «طوبى  للحق».  عطشان  أنا  أنا.  هذا  اهللا،  «يا  ف,خت   .(٦  :٥ (متى  يشبعون» 
أنا Q أكن يوما وديعا، ولكنني اآلن فق_  يرثون األرض» (متى ٥: ٥). ف,خت أيضا «يا اهللا، 
معِدم. وها أنذا اآلن 	 هذه الغرفة احلق_ة، رب; أصبحت اآلن مؤهال لذلك». وبين; كنت أقرأ 
كل;ت الكتاب املقدس، عرفت أن كل كلمة فيه هي احلق. وأحسست بنفس الروح القدس الذي 
أحسست فيه ذاك اليوم 	 املكتب. وعرفت أن اهللا قد نزل عm أنبيائه، وعm تالميذه، وعm رسله، 
بنفس األسلوب الذي نزل عّ� به ذاك اليوم 	 املكتب، وكان ذلك بقوة الروح القدس وأنه كان 

¸vهم ما يكتبون.
أحسست بقوة الروح القدس 	 أع;ق قلبي وروحي. واكتشفت خطة اخلالص، وكيف 
أن علينا أن نطلب من اهللا غفران خطايانا وأن نسأل يسوع أن يدخل قلوبنا. ®خت إ� اهللا طالبًا 
قلبي وأن  إ�  أن يدخل  باخلطية. وسألت يسوع  مليئة  أن يساني عm خطاياي. وحيا@ كانت 
¯عل مني خليقة جديدة. ثم أعطا� اهللا رؤية عن جهنم، ف,خت إليه قائال «أرجوك يا أهللا أال 
جتعلني أذهب إ� هناك». وبعدها أعطا� رؤية عن الس;ء. فرأيت نف¬ صغ_ا، وعريانا، وراكعا 
أمام اهللا. وكنت 	 سالم كامل حتى أنني Q أكن أريد أن أغادر. هناك كنت حتت رجليه وخائفا 
أن أفتح عينّي. وعرفت أ� إذا ما فتحته; فإ� سأنظر 	 وجه يسوع، وقد كنت خائفًا أن أنظر إ� 
وجهه. وبعدها رأيت صليبًا كب_ًا مضيئًا ونجوما تتفجر باآلالف، ومالئكة ترّنم. لقد دخل روح 
لقد  احلياة.  إ�  املوت  أن روحي قد عvَت من  الشك  إليه  يدنو  بيقني ال  فأيقنت  اهللا 	 جسدي 
كÁ اهللا قلبي إ� مليون قطعة، فرقدت عm األرض والدموع تنهمر عm خدّي. وجسدي ينتفض 
بالبكاء، وأدركت أ� قد نلت اخلالص. وأن بر� الزار هوف;ن، املعروف أيضا باسم طو� أالمو، 
قد أصبح ¤لوقًا جديدًا. عندها استحممت وغ_ت ثياI وخرجت ألم· 	 املطر. وكم كان 
شعوري رائعا. أصبحت الس;ء ¤تلفة ع; كانت عليه من قبل وتغ_ العاQ بأ¥عه. وألول مرة 	 

حيا@ شعرت بالسالم. وكان سالما من النوع الذي ال تستطيع أي كمية من املال أن تش�يه.
لقد  هناك.  جالسة  سوزان  وكانت  مطع;.  دخلت  وبعدها  ساعات،  ملدة  املطر   	 مشيت 
عرفنا أنا وسوزي أحدنا اآلخر منذ عدة سنوات ولكنها Q تكن تك�ث d أبدا. وأكثر ما كانت 
مرارا أن أحتدث معها إال إiا Q تبِد  تقوله d هو أهال وسهال أو مع السالمة، ومع أ� حاولت 
النساء. خطوت  عن غ_ها من  فيها  ما كان ¸تلف  أن شيئا  دائ; أشعر  اهت;م I. كنت  أبدًا أي 
نحو الطاولة التي كانت سوزي جالسة إليها، وسألتها إن كان بإمكا� أن أجلس معها. وفوجئت 
عندما قالت نعم، فجلست وطلبت فنجانا من القهوة. ومن اجلهة املقابلة للطاولة نظرت إd بتلك 
العينني السوداوين الكب_تني وقالت: «طو�، هل تعلم أن الرب يسوع املسيح آت مرة ثانية إ� 
األرض؟» فقلت �ا: «سوزي، سوزي، هل أنت التي قلت هذا؟ هل هناك آخرون مثلنا؟ هل من 
املفروض فينا أن نلتقي 	 مكان ما؟ كيف عرفت هذا؟ هل جاءك اهللا وأخvك �ذا أنت أيضا؟» 
فقالت d: «طو�، إن هذا مكتوب 	 الكتاب املقدس من أوله إ� آخره». قلت �ا: «أر� ذلك».

أربعة ع|  وإثني ع|، وحتى  ع| ساعات،  املقدس  الكتاب   d تقرأ  وابتدأت سوزان 
اإلسفنجة،  مثل  كنت  يكفي.  أسمعه  ما  يكن   Qو تقرأ.  وهي   d ت|ح  وكانت  اليوم.   	 ساعة 
أتّ|ب كل ما كنت اسمع. وكانت ترجو� قائلة «أرجوك يا طو�، إذهب إ� البيت، إ� تعبة، 
¯ب أن أنام». فكنت أذهب إ� غرفتي منتظرا إياها أن تنام، ثم أعود إليها. وعندما كنت أظن أن 
مدّرستي للكتاب املقدس قد نامت ب; فيه الكفاية، كنت أذهب إليها وأدق عm جرس الباب إ� 
أن تستيقظ وجتيبني. ثم بعد ذاك، بدأت أ¥ع كل الناس الذين استطعت أن أجدهم آلخذهم معي 

إ� سوزي حيث يتعلمون عن اهللا.
كانت سوزي تأخذ� معها إ� الكنائس حيث كانت تعظ. وعندها بدأت أعي أنني مغرم 
أن  وروحي  قلبي  أع;ق  كل  من  اهللا  إ�   �أصّ وبدأت  كامال.  غراما  املقدس  للكتاب  بمعلمتي 
¯علها من نصيبي. ورجوته قائال: «يا رب أرجوك، إنني أفسدت حيا@، وهذه هي املرأة الوحيدة 
بالنسبة لسوزي،  أما  إياها».  تعطيني  أن  أرجوك  اهللا،  يا  أرجوك  فأنا  لذا  أحببتها 	 حيا@.  التي 
كنا نجتمع  التي  إّال 	 األوقات  باملرة،  انتباه  أي   �تعر  Q تعلم بوجودي، فهي  فبدت وكأiا ال 
فيها لدرس الكتاب و	 الكنيسة، وذلك كان دائ; ضمن ¶موعة. وأصبحت تعيسًا جدا. كنت 
أخاف جدا أن تلحظني وأنا أس�ق إليها النظر فتعرف أنني واقع 	 حبها، وتطلب مني عندها 

أن ال أعود. 
روحية عظيمة.  بنهضة   Qللعا يبعث  الوقت كانت سوزي تصوم وتص� هللا لكي  	 ذلك 
وبدأت أنا أصوم وأص� أكثر ألن ¯علها اهللا من نصيبي. وقد تكلم اهللا إ� قلبها بصورة خارقة 
اخلدمة  هذه   	  d صار  «لقد  زّوجنا:  الذي  القس  قال  وقد  زوجتي.  بعدها  أصبحت  للطبيعة 
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َلَقد َأكَملَت اآلَن اخلطوَة اُألوَ� 	 سـلسلة من َ¡س ُخطوات الزمة لَكي َحتَظى باخلالص. 
وشهواتك،  إرادتك  كبح  أجل  من  َيومّيًا  الَصليَب  وَحتمَل  َنفَسـَك  َحترَم  َأْن  هي  الثانيُة  اخلطوُة 
َموت   	 اَألشـياء  هذه  ُكلُّ  َد  ُتَعمَّ َأْن  ُب  َ̄ خدمته.  و	  القدس  الروح  سيطرة  حتت  ووضعها 

املسـيح.
اخلطوُة الثالثُة هي قيامُتك من حياة آدَم الشـيطانّية إ� حياة املسـيح اخلالية من اخلطايا. اخلطوُة 
الرابعُة هي ُصُعوُدك إ� َموقع الُسـلطة لَكي َحتكَم ألجِل اهللا عm األرض، واخلطوُة اخلامسـُة هي 
أن َحتكَم ألجِل اهللا عm األرض حتى اآلخرة ومن َأَجل َتأسـيس َمَلُكوت الَسـ;وات عm اَألرض. 
 ُQََم َنفَسك وَتعَمَل ما َتُقوُله الَكلمة، حتَّى َتَرى الَكنيـسُة وَيَرى العا َم َكلمَة اهللا، ُثمَّ ُتَسـلِّ ُب َأْن َتَتَعلَّ َ̄

َدليًال عm ُخُضوعك لَكلمة اهللا وأوامره وُسـلطانه فيك وبك.
زَل اهللا لك اجلزاء. ُ̄ احلمُد للَرّب. َعسى َأْن 

الراعي طو� أالمو
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.٢ أنا  َرTِّ وإ$ي، ارحم َنفS أنا اخلاطئ.١ أنا أؤمن َأنَّ َيُسوَع املسيَح هو ابن اهللا احليِّ
أؤمن أنَّ يسوَع مات ع� الصليب وأنَّه سفك دَمه الغاZ ملغفرة كلِّ َخطاياي.٣ أنا أؤمن َأنَّ 
اهللا أقاَم يسـوَع من املـوت بقـّوة الروح القُدس٤ وَأنَّه جالٌس ع� يمني اهللا � هذه الّلحظة، 
قلبي،  داخل  إ4  وأدعوك  قلبي  باَب  أفتح   Cإ الصالة.٥  وهذه  بخطاياي  اعoا�  يسمع 
الصليب  منِّي ع�  بَدًال  أرقَته  الذي   Zالغا بالَدم  اغسْل qيَع خطاياي  يسوع.٦  الرّب  ا  ُّvأ
C عنك يا رّب يا َيُسوع، بْل سـتغفر خطاياي وxُلِّص نفS. َأعـرف  � اجللُجثة.٧ لن تُردَّ
س، تقول كذلك.٨ تقول كلمتك إنَّك لن تُردَّ أحدًا، وذلك  ذلك ّألنَّ كلمَتك، الكتاب املقدَّ
وأنا  َخُلصت.١٠  قد  َأّنني  وأعَلم  أَجبَتني،  وأنَّك  سمعتني،  أنَّك  أعَلم  لذلك  يشمُلني.٩ 
ا الرّب يسوع، لتخليص نفS، وسوف أبدي ُشكري بعَمل ما أَمرَت به، ولن  ُّvأشكُرك، أ

أرتكَب خطيئًة أبدًا بعد اآلن.١١

ومنذ أن مسح الرب عملنا، رأينا الكث_ من ¶موعات الشباب تتألف. وقد يكون بعض 
هذه املجموعات صاحلا، عm أن األغلبية التي كنا نعرفها منهم كانت ¶موعات zيرة جدا ألن 
عقيد م هي عقيدة مزيفة. ومعظمهم كانوا من «املسيحيني املزيفني» التابعني للفاتيكان الذي هو 
ضد املسيح. إiم يقولون إiم مسيحيون ولكنهم فعليا يكرهون ذلك اجلزء من كلمة اهللا الذي 

ينص عm أن اهللا يرهب اخلطأة غ_ التائبني.
يمكننا أن ننال اخلالص، أي أن نحيا لألبد 	 ملكوت السموات بقراءة وإطاعة «كل كلمة 
$رج من فم اهللا» (متى ٤: ٤). ولكن هؤالء املسيحيني املزيفني ال يريدون أن يقبلوا آيات كث_ة 
من الكتاب املقدس الذي هو كلمة اهللا، والتي $vنا أن اهللا يكره اخلطأة غ_ التائبني، ك; وأنه يكره 
إبليس وضد املسيح و«النبي املزّيف» و«الوحش» و«فم الوحش»، وكل الذين يكرهون كلمته. 
التي  النار  التي $vنا عن غضب اهللا، وعن بح_ة  أيضا يكرهون ذلك اجلزء من كلمة اهللا  إiم 
الذين  كل  أيضا  ويقاومون  كلمته،  ويقاومون  يقاومونه،  الذين  ألولئك  األبدي  للعذاب  أعّدها 
ليص_وا  [أي  �لصوا  حتى  احلق  �بة  يقبلوا   � «أل�م  اخلطأ.  عن  املعصومة  بكلمته  يبّ|ون 
أقوى  [أي  الل  الضَّ طاقة  إليهم  اهللا  س�ِسل  السبب،  $ذا  املسيح].  جسد   	 وأعضاء  مسيحيني 
أنواع الضالل] حتَّى يصّدقوا ما هو دجٌل، فتقع الّدينونة ع� qيع الَّذين � يؤِمنوا بِاحلقِّ بل ّ�هم 
اإلثم» (٢ تس ٢: ١٠- ١٢) إن غرض هؤالء الناس الذين ال Xّبون احلق الذي 	 كلمة اهللا هو 
وتعاطي  احلشيش  تدخني  أن  بتعليمهم  الرب،   	 الشباب  لدى  املوجود  اإلي;ن   mع يقضوا  أن 
هي  Xلو �م  ما  كل  وصنع  واإلجهاض  الفسوق  وممارسة  الزنى  وارتكاب  املهلوسة  املخدرات 

مقبولة.
كلهم يعملون حتت راية «اهللا بة». فاحذروا إذا من حركة «اهللا بة»، ألن حقيقة ما يعلنون 
الناس  نعّلم  نحن  اخلطية.  بارتكاب  االذن  تعني  هؤالء  نظر   	 النعمة  إن  متساهل.  اهللا  أن  هي 
	 كنائسنا أن اهللا قدوس، وانه عندما يتكلمون عنه ¯ب أن يفعلوا ذلك بكل وقار وتبجيل. إن 
املهلوسة هي جتديف عm الروح  احلشيش او املخدرات  مقارنة تأث_ الروح القدس علينا بتأث_ 
قد  االنتهازيني  إن  املسيحية.  احلركات  تلك  االنغ;س 	  قبل  كث_ا  تدققوا  أن  فعليكم  القدس. 
تغلغلوا 	 هذه احلركات ك; تغلغلوا 	 كل حترك مسيحي من أجل أن Xّرفوا البشارة ويتاجروا 
�ا. ك; تقول سوزي: «ال يمكنك أن تتاجر بالعمل املسيحي، بل عليك أن تبنيه عm تلك الصخرة 

الثابتة، يسوع املسيح».
إن «حركة يسوع» Q توجد من العدم. وهي Q تبدأ عm يد شاب كان حتت تأث_ املخدرات. 
إن الثمن كان غاليا. يا إ�ي، كم كان غاليا، أكثر بكث_ مما يرغب أي إنسان أن يدفعه. لقد أتى بثمن 
الدم والعرق والدموع وأنا باحلقيقة مÁور ألن «األسد الذي من سبط Rوذا»، احلافظ األبدي 
وهو  يسوع»،  «حركة  بدأت  وكيف  ومتى  أين  يعرف  الذي  هو  للحمل»،  الذي  احلياة  «لكتاب 
جسدها،   	 ينهش  الÁطان  مرض  كان  الذي  الوقت   	 الشوارع  إ�  نازلة  حبيبتي  رأى  الذي 

لتوزع البشارة عm ا�يبيز.
أتعلمون شيئا؟ إن سوزي 	 غاية الذكاء! فهي كانت عm حق! إن يسوع هو أكv املرّوجني 	 
العاQ، وهو القائل «وأنا إن ارتفعت عن األرض أجذب إZّ اجلميع» (يوحنا ١٢: ٣٢) حتى وان 
كانت إحدى الطرق جلذب الناس ا� املسيح هي من خالل توزيع املناش_ عن الكتاب املقدس 

	 الشوارع.
ذبك إليه 	 احلال، وبإمكانك أن تعرف املسيح ك; نعرفه نحن، أنا  إن يسوع املسيح يريد أن̄ 
وسوزي. نعم، 	 هذه اللحظة بالذات، كل ما عليك أن تفعله هو أن تردد هذه الصالة هللا، وسوف 

تشعر أن روح اهللا قد دخل جسدك. إفعل ذلك اآلن وس�ى أن املسيح سوف يدخل جسدك. 

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
يوجدخط هاتفي للصالة واملعلومات ٢٤ سـاعة يومياً: ٧٣٧٠-٧٨٢ (٤٧٩) • أو بالفاكس ٧٤٠٦-٧٨٢ (٤٧٩)

www.alamoministries.com
كنيسة طوني أالمو املسيحّية متنح السكن وجميع مسـتلزمات املعيشة لكل من يريد حقاً أن يخدم الرّب بكل فؤاده ونفسه وعقله وقوته.

تقام خدمة العبادة كل مساء في الساعة الثامنة، وأيام األحد في الساعة الثالثة عصراً والساعة الثامنة مساًء في األماكن التالية: 
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904  الكنيسة في واليةأركنساس • 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 الكنيسة في منطقة لوس أجنلوس

تقام خدمة العبادة أيضاً في موقعني آخرين: في مدينة إليزابيث بوالية نيوجيرسي/ وعلى مسافة خمسة عشر دقيقة جنوبا من تكساركانا بوالية أركنساس. 
م الوجبات بعَد ُكل خدمة اتصلوا بنا ملزيد من املعلومات عن األماكن. تَُقدَّ
وهناك نقليات مجانية من وإلى مكان اخلدمة تنطلق من االماكن التالية: 

- عند التقاء الشارع اخلامس (.Fifth Ave) وشارع برودواي (.Broadway Ave) في لوس اجنيليس في كاليفورنيا يومياً الساعة٥:٣٠ مساًء، ويوم األحد الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر والساعة ٥:٣٠ مساًء
- وعند التقاء شارعّي هوليوود بوليفارد(.Hollywood Blvd) وهايالند آفنيو (.Highland Ave) في هوليوود في كاليفورنيا يومياً الساعة ٦:٣٠ مساءً، وأيام األحد الساعة ١:٣٠ بعد الظهر والساعة ٦:٣٠ مساءً.

اطلبوا كتاَب «املسـيح» بقلم الراعي أالمو، الذي يُـَبنيِّ كيف أنَّ املسـيح أُوحَي به في أكثر من ٣٣٣ نُُبوءة في الَعهد الَقدمي. إن كتابات الراعي أالمو متوفرة أيضاً على أشرطة تسجيل صوتية.
م هذا املنشور اخلّطة احلقيقية للخالص (أعمال الرسل ٤: ١٢). الرجاء مشاركة اآلخرين في هذا الكتاب عند اإلنتهاء من قراءته وإعطاءه لشخص آخر. يَُقدِّ

 إننا نشجع اجلميع من متكلمي اللغات األخرى على ترجمة هذه املنشورات إلى لغتكم. إذا طبعتم او نسختم هذه املواّد، نرجو منكم إضافة ما يلي عن ُحُقوق النشر والتسجيل: 
 World Pastor Tony Alamo ® Registered 1984  ُحُقوق الَطبع والَنشر، ١٩٨٤ َجميع احلقوق َمحُفوظة ©

(Tony Alamo Christian Ministries Worldwide is a division of Music Square Church, Inc.)

َصالة

رٌة مبعَظم الُلغات. منشـورات القس طوني أالمو وكتاب «املسـيح» كلُّها متوفِّ

اينما كنت في  الراعي طوني االمو اإلذاعية  ميكنك ان تصغي الى برامج 
املعلومات عن محطة  ملزيد من  العالم.  اقطار  املتحدة وكندا وفي كل  الواليات 
لنا  إبعث  االمو،  الراعي  الى  عليها  السماع  ميكنك  التي  منطقتك  في  االذاعة 
جهاز  بواسطة  او   info@alamoministries.com على  إلكترونية  برسالة 
االمو  طوني  الراعي  موقع  إستكشف   .٧٤٠٦-٧٨٢-٤٧٩ الرقم  على  الفاكس 
االلكتروني على www.alamoministries.com او استمع الى رساالته على 

 .www.wmqm1600.com
االمو  طوني  الراعي  وأشرطة  منشورات  موّزعي  أحد  ُكن  االرواح.  إكسب 
برسالة  إبعث  املعلومات،  من  مزيد  على  للحصول  باخلالص.  تبّشر  التي  اجملانية 
الفاكس  او بواسطة جهاز   info@alamoministries.com إلكترونية على

على الرقم ٧٤٠٦-٧٨٢-٤٧٩.


