
الَرّبْ َجَسْد َتْمِييْز
بالجلوس. تفّضلوا إن… األصدقاء، أيها الخير، مساء أخسوليفان. لك، شكرا 

هؤالء وبين السقف، هذا تحت الليلة، أخرى مّرًة هنا أكون أن الجّيد من ٢
َنعمل ا ِممَّ ا ِجدًّ كَْثَر أَ فائقة، بأعماٍل اّهللا يقوم ْن أَ نتوّقع نحن االّطيبين. المسيحيين

حقيقي. أنه نعلم َنْفَتِكُر.نحن ْو أَ
اإلجتماع؟ خالل الماضية، الليلة الشفاء نال بأنه يشعر بينكم من شخص كم ٣
أنه أعتقد أنا وأنا- ، منكم البقية شفاء إلى الليلة، هذه في نتطلع اّننا جّيد. أوه،هذا
ليس ألنه بطاقة، أية يعِط لم بأنه لي قال بيلي الصالة. بطاقات بعض لدينا يزال ال
بعًضا هنالك يكون وقد الماضية. الليلة في منها القليل العدد سوى نتناول لم لدينا-
لَرّبما أو الصالة، صف في الوقوف في بالّرغبة شعروا الذين األشخاص هؤالء من

التمييز. أجلصف من المساء، هذا البعضمنها نستخدم
ويقبلون الىفوق، يتطّلعون يجعلهم ٳّنما الناس؛ يشفي ال التمييز ما… هذا إنه… ٤
ألنه- جدًا، جيد شيء هو األيدي وضع ٳّن ٳياه. منحهم أن ليسوع سبق الذي الشفاء

الشفاء. على للحصول أممّية ليستوسيلة ولكنه روحي، ألنه
جدًا، مريضة إبنته كانت لديه- يهوديًا رجًال المقدس، الكتاب في في- هناك كان ٥
َتأِْتي لَْيَتَك َنَسَمٍة. آِخِر َعلَى ”اْبَنِتي ليسوع: فقال بالفعل. ماتت ولقد الموت، حتّى

َفَتْحَيا.” ِلُتْشَفى َعلَْيَها َيَدَك َوَتَضُع
لَْسُت ُد، َسيِّ ”َيا قال: مريًضا، المئة، قائد األممي، الروماني، كانخادم عندما ولكن ٦
فهذا يسوع. قلب ل حوَّ ما هذا َفَقْط.” كَِلَمًة ُقْل لِكْن َسْقِفي، َتْحَت َتْدُخَل ْن أَ ا ُمْسَتِحقًّ

وحسب. الكلمة أنيسمع بل عليه. يديه يسوع ألنيضع بحاجة يكن لم االنسان،
لديه رجٌل بأّنه يعلم كان الّروماني الّرجل ذاك ألّن القصة، هذه أحّب أنا أرأيتم، ٧
وجد ولقد يفعله، فسوف ذاك،” إفعل أو هذا ”إفعل ألحدهم: قال إذا وبأّنه سلطان،
إلنساٍن قال إذا أّنه علم ألنه ألنه- السلطان. - السلط بنفسهذا يتمّتع يسوع الّرب أّن

يطيعه. فيجبأن ”تعال”، أو ”إذهب”، منه، رتبة أدنى ما
فاّنه لذلك، يسوع؛ الرب تحتسيطرة هي األمراضواألوبئة، كّل أن يعلم وكان ٨

ُغَالِمي.” َفَيْبَرأَ َفَقْط كَِلَمًة ”ُقْل الخادم؛ على يديه أنيذهبويضع بحاجة يكن لم
ِبِمْقَداِرهَذا.” يَماًنا إِ ْسَراِئيَل إِ ِفي َوالَ ِجْد أَ ”لَْم وقال: تعّجبيسوع، ٩

األميركّيون نحن لدينا يكون الذي اليوم ألرى أحيا أن طبعًا، أتمنى فٳنني لذا، ١٠
رائًعا. يوًما يكون سوف أوه، ُغَالِمي.” َفَيْبَرأَ َفَقْط كَِلَمًة ”ُقْل اإليمان. هذا مثل

نحن… اآلن،



المنطوقة٢ الكلمة

بفرصٍة أحَظ لم حال، وفي جدا، ثقيلة المسحة تكون عندما بعضاألحيان، في ١١
النبالء بعضاألخوة أو سوليفان، األخ اآلخرين، بعضاإلخوة فإّن المنبر، إلى للدعوة

األمر. بهذا يهتمون سوف هنا،
ُيشبه اإللهي الشفاء إّن فقط. اإللهي الشفاء ُنظهر بأننا ما شخٌص يقول قد ١٢
فتختطف فقط، عم الطُّ ُتريهم ٳّنما لألسماك، الّصنارة ُتظهر فأنتال الّصيد. إلى الذهاب
فهو أيضًا، اإللهي للشفاء بالّنسبة الحال هو هذا الّصنارة. وتبتلع عم الطُّ السمكات
والغير بك. يعتني وهو ا، حيًّ إلًها هنالك بأّن ويثّبت يبرهن ألّنه ألّنه- األنظار، يجذب
ثم، وعندئٍذ، حّي، إله هنالك أن ويعرف بسرعة، ذلك تلتقط فعينه ذلك. يرى مؤمن
إذًا، إليه. يضّمه وبالّتالي، قيادته، من اّهللا يتمكّن وهكذا، الخالص، سكّة على يسير

تأكيد. بكل اإللهي، الّشفاء عليه هو ما هذا
أصبح وهكذا والتسجيالت، والكتب، علىبعضاألشرطة، هنا الشبان حصل لقد ١٣
تلك لدي لي، بالنسبة ال… نحن بها. يهتمون التي الخاصة، الصغيرة أعمالهم لديهم
الكتب أّما العظات. يخصني: منها فقسٌم بعضها، شراء علي ويتوّجب فقط، الكتب
إسمه كتاب هناك ثم حياتي”، ”قصة إسمها ليندساي، اإلخ من اشتريها فاّنني األخرى
فهي أنا. تخّصني عظات أربع أو ثالث هنالك أن أعتقد وأنا و- ، أفريقيا يزور نبي

الرسالة. نشر فقطبقصد إنما المال، أجل ليسمن هنا، موجودة
إننا نعتقد. مما أكثر متأخر زمن في نعيش ألننا الرسالة، نشر األساس: هو هذا ١٤
بين الشمس نور ننشر أن نحاول ونحن رهيبة، حالة في والكنيسة الزمن، نهاية في
منا محاولًة اّنما، معتقداتنا، من البعض لقبول جلبهم سبيل في ال ٳالّ، ليس الناس،
من أعضاء جذب بهدف ليس به. واإليمان يسوع الرب بقرب العيش على لحّضهم

الكنيسة. تلك إلى األعضاء من المزيد إرسال هو ولكنهدفنا إلىأخرى، كنيسة
طويلة، لفترٍة إبقاءكم نريد ال ُمقتضبة. اّلتيستكون الليلة، بكلمة البدء قبل اآلن، ١٥
وسوف العمل؛ إلى العودة وعليهم المدينة، خارج من أتوا قد منكم العديد ألّن
تكونوا لن ووقتئٍذ، متأخرة. ساعة حتى ُنبقيكم وعندئذ، ليًال، السبت يوم الى ننتظر

والنصف. التاسعة الساعة قبل األحد، إلىمدرسة األحد للّذهابيوم مضطّرين
الّصالة. أجل من للحظٍة رؤوسنا نحني اآلن، دعونا حسنًا،

رؤوسنا ونحني هنا الى نأتي كي لنا، الفرصة إلتاحة باالمتنان نشعر نحن رب، يا ١٦
أّنه يسوع، الرب القدوس، إبنه من وعٍد على حصلنا قد بأننا فنعرف الحي، لإلله
الّربيسوع. إبنه بإسم اآلب، من نحنطلبنا إْن الحصولعلىكلطلباتنا، باستطاعتنا
يسوع. بإسم اليه أتينا إذا معه، مقابلٍة أو لقاٍء على سوفنحصل بأننا تأكيدا نلنا ولقد

ُيْعِطيكُْم.” ِباْسِمي، اآلِب ِمَن َطلَْبُتْم َما كُلَّ ”إِنَّ قال، ألّنه
ما كل يعطينا سوف وهو، يسمعنا بأّنه الّليلة، هذه في تماًما متأكّدون ونحن ١٧
ما، مكاٍن في قال قد ألنه اّهللا. مشيئة بحسب هي طلباتنا، بأّن نشعر ألننا نطلبه،
مجيئنا، سبب إّن رب، يا تؤمن.” ال ألّنك تطلب، ال وأنت تطلب؛ ال ألنك لديك، ”ليس
يستمع لكي ليست صلواتنا بأّن وبأّن- تستجيب، بأنكسوف نؤمن ونحن إيماننا. هو
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أنكسوفتستجيب من متأكدون ونحن ُتصغي، بأنك نؤمن ولكّننا الناسفقط، اليها
مشيئتك. م ُتتمِّ أن سوى نسأل لن بذلك. ألنكوعدَت لنا،

الليلة، هذه في ما، شيء يقال أو شيء، أّي يحدث أن في رب، يا إسمح ١٨
مخّلصًا يقبلك أن كمخّلص، بعد، عليك يتعّرف ولم ههنا، موجود خاطئ كل تجعل

لحياته. شخصّيًا
انتظارهم أَمد طال والذين الليلة، القدس الروح لديهم ليس الذين أولئك ليت ١٩
علىشهوة ذلك، بعد فيحصلون عنعيونهم، القشور حينستسقطفيها لتلكالساعة،
لكي اّهللا وِح لرُّ ْظَهار إِ هنالك ليكن قلب. كّل القدس الروح فْليمأل رب، يا قلوبهم.
وِليحل الخرافية، والمعتقدات الشكوك كل منهم وُتنَزع غامرة، بسعادة نفوسهم تنعم

اّهللا. ملكوت في ويختمهم حياتهم القدسفي الروح
أي بيننا يكون أال الخدمة انتهاء عند الليلة، هذه في رب، يا إسمح ٢٠
المستشفيات في الذين اولئك ننسى ولن يشفى. شخص كّل دْع مريض. شخص
كْن الرحمة. إلى شديدة بحاجة هم الذين السجون، في والموجودين والمحجوزين،

رب. يا معهم
َعَجاِئَب!» اْلَيْوَم ْيَنا َرأَ َقْد َنا نَّ «إِ التالميذ: مثل نقول سوف نغادر، وبينما الّليلة، ٢١
عليك، نعتمد نحن منزله. إلى مّنا واحٍد كّل عودة لدى داخلنا في قلوبنا ولتشتعْل
نسألك اّننا مشيئتك. هو ووعدك لوعدك، وفًقا األشياء هذه تمنحنا لكي المخلص، أيها

آمين. يسوع. بإسم إياها
سوف عشر، الحادي الفصل األولى، كورنثوس رسالة إلى ننتقل أن سمحتم لو ٢٢

والعشرين: الثالثة اآلية من إبتداًء النص، من جزًءا نقرأ
الَِّتي اللَّْيلَِة ِفي َيُسوَع بَّ الرَّ إِنَّ ْيًضا: أَ َسلَّْمُتكُْم َما بِّ الرَّ ِمَن َتَسلَّْمُت ِني الَٔنَّ

ُخْبًزا: َخَذ أَ ِفيَها، ْسِلَم أُ
الَْٔجِلكُُم. اْلَمكُْسوُر َجَسِدي ُهَو هَذا كُُلوا «ُخُذوا َوَقاَل: َر، َفكَسَّ َوَشكََر

ِلِذكِْري». هَذا اْصَنُعوا
اْلَجِديُد اْلَعْهُد ِهَي اْلكَأُْس «هِذِه َقاِئًال: ْوا، َتَعشَّ َبْعَدَما ْيًضا أَ َس اْلكَأْ كَذِلَك

ِلِذكِْري». َشِرْبُتْم كُلََّما هَذا اْصَنُعوا ِبَدِمي.
بِّ الرَّ ِبَمْوِت ُتْخِبُروَن َس، اْلكَأْ هِذِه َوَشِرْبُتْم اْلُخْبَز هَذا كَْلُتْم أَ كُلََّما كُْم نَّ َفإِ

َيِجيَء. ْن أَ لَى إِ
َيكُوُن اْسِتْحَقاق، ِبُدوِن ، بِّ الرَّ كَأَْس َشِرَب اْلُخْبَز،… هَذا كََل أَ َمْن يُّ أَ ًذا إِ

َوَدِمِه. بِّ الرَّ َجَسِد ِفي ُمْجِرًما
والعشرين. التاسعة اآلية من العشرين- من نّص - الـ أقرأ أن أريد اآلن، ٢٣

َيكُوُن اْسِتْحَقاق، ِبُدوِن ، بِّ الرَّ كَأَْس َشِرَب ْو أَ اْلُخْبَز، هَذا كََل أَ َمْن يُّ أَ ًذا إِ
َوَدِمِه. بِّ الرَّ َجَسِد ِفي ُمْجِرًما

بالخطأ. هذه قرأت لقد لحظة، إنتظروا ٢٤
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. بِّ الرَّ َجَسَد ٍز ُمَميِّ َغْيَر اْسِتْحَقاق، ِبُدوِن َوَيْشَرُب كُُل َيأْ الَِّذي الَٔنَّ
. بِّ الرَّ َجَسَد ٍز ُمَميِّ َغْيَر ِلَنْفِسِه، َدْيُنوَنًة َيْشَرُب …

األماكن بعض هناك وأصبح- المقدس، الكتاب هذا فوق بكيت لقد ٢٥
بداخله. الباهتة

. بِّ الرَّ َجَسَد تَمييٍز هو: الليلة موضوعي احسنًا، . بِّ الرَّ َجَسَد ٍز ُمَميِّ َغْيَر ٢٦

علىتمييزنا بناًء بل، نرىونسمع، ِلما ِوفقًا تحديده يتم األبديال مصيرنا إّن اآلن، ٢٧
ونسمع. نرى ِلما

صحيًحا، تصرفهم كان لقد الرب. بعشاء اٳلشتراك حول يناقشهم بولس يكن لم ٢٨
ولكن الّرب، من هيوصّية الّرب، فيعشاء المشاركة إّن تمييزهم. في أخطأوا ولكّنهم
هؤالء كان الخطأ. يكُمن فهنا ، بِّ الرَّ َجَسَد ٍزين ُمَميِّ َغْيَر اْسِتْحَقاق، ِبُدوِن نتناوله أن
المسيحية. الحياة يعيشون يكونوا لم أّنهم ٳالّ الرب، جسد يتناولون المسيحيون
تشبههم، ال حياًة يعيشون المسيحّيون هؤالء وكان وحياة. خبرة هي فالمسيحية،
بولس: ويقول به. يجاهرون اّلذين إليمانهم سيئا مثاال يجعلهم مّما كان، كيفما أي
أّنهم يعني ما َيْرُقُدوَن.” َوكَِثيُروَن َوُضَعَفاُء، َمْرَضى كَِثيُروَن ِفيكُْم هَذا، ْجِل أَ ”ِمْن

الرب. جسد زوا يميِّ لم ألنهم أموات،
ما الرب، عشاء في نشارك أن لنا يحق ال مسيحيين، أنفسنا ندعو الذين ونحن ٢٩
من هي الرب عشاء في المشاركة حق. لدينا ليس العالم. من تعيير كّل فوق نِعْش لم
موجود شيء أسوأ إن للمسيحية. كِمثال مستقيمة حياًة يعيشون الذين أولئك أجل
هذا في منهم الكثير وهناك ما، شخصية ٳنتحال يحاول الذي اإلنسان هو العالم، في

اليوم. العالم
الكنيسة يوّبخ بولس كان الذي نفسه، الُجرم هذا في مذنبين لسنا اليوم، نحن ٣٠
الرب، به وأمر سبق قد بشيء القيام محاولة بسبب ولكن وحسْب، بسببه الكورنثية

المؤمنون. هو، بِّ الرَّ وَجَسَد ، بِّ الرَّ َجَسَد زيٍن ُمَميِّ َغْيَر ٳّنما،
لدينا يكون أن يجب اّهللا. لكلمة تمييز أّي دون من بأموٍر نقوم اليوم، نحن لكننا ٣١
يفعله ما كل اّهللا. كلمة مع نقارنه أن علينا يجب نفعله، شيء لكل وتمييزًا إدراكًا

اّهللا. ُيقاسبكلمة أن يجب المسيحيون، ويقوله
أكثر الكنيسة، تقوله بما أحيانًا يثقون فٳّنهم اليوم، الّناسبعضالشيء ر تغيَّ لقد ٣٢
أفضل حقوقًا، لديها الكنيسة أّن إذًا، يؤمنون فٳّنهم الرب. كلمة تقوله بما ثقتهم من
المعجزات،” ولَّتأيام ”لقد مثًال، الكنيسة تقول فقد ٳدراكنا. لتمييز اّهللا، كلمة لدى مما
الروح من أكثر تعرف الكنيسة بأّن يعتقدون ألنهم الناس، من الكثير وسوفيصدقها

. ُموُراّهللاِ أُ علىمعرفة قادرين لسنا نحن لذلك، الذيكتبالكلمة. القدس،
َملَكُوَت َيَرى ْن أَ َيْقِدُر الَ َفْوُق ِمْن ُيولَُد الَ َحٌد أَ كَاَن ْن ”إِ مّرة،: ذات يسوع قال لقد ٣٣

َفْوُق. ِمْن ُتولَُدوا لم إْن ملكوتاّهللا تمييز يمكنكم ال آخر، بتعبيٍر يفهمه. أو ”، اّهللاِ
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معمودية ٳختبار قبلوا الذين أولئك بأّن ويخبروننا يأتون سوف الذين فالناس ٣٤
الكنيسة، في الشيطان تهم ثبَّ ٌقد ار ُفجَّ أو متعصبين، أشخاص هم القدس، الروح
لقد القدس). الروح تأثير تحت هم (الذين ”البهلوانيين” إسم عليهم يطلق لكي
قد تسمية فهذه واحد. بهلوانًا اآلن حتى أشاهد ولم العالم، أنحاء جميع في رُت بشَّ
فإنهم الصحيح، التمييز أحياًنا الناس يملك الحي.ال اّهللا كنيسة في الشيطان فبركها

ذلك. من يخافون
أنه عنه، اإلعالن تّم قد أو علني… بشكل اّتهامه تّم قد رّبنا أّن تعلمون ألستم ٣٥
الرشد. فاقد الرجل هذا ”إن العليا، الكنيسة الفريسيون، قال فلقد عاقل؟ شخصغير
َفكَْم بالمجنون، ُبوه لَقَّ َقْد كَاُنوا ْن إِ مجنون”، ”أنه تعني ”مختّل” وكلمة مختّل،”

تالميذه. يلقبون سوف ِباْلَحِريِّ
(جنون)، ِشيَعٌة لَُه َيُقوُلوَن الَِّذي ِريِق الطَّ َحَسَب ِني نَّ ”أَ ْغِريَباُس، أَ لـ بولس قال ٣٦
بَحَسَب إنني معه.” األيادي لنشبك الليلة جدا مسرور إنني آَباِئي، لَه إِ ْعُبُد أَ هكََذا
لقد اّهللا. ْعُبُد أَ هكََذا الديني، بالتعصب الحديثة الكنيسة فيه يصفون الذي ِريِق الطَّ
الرب جسد يمّيزوا لم ألّنهم م.م.) المسيحّيين- على (أي ”شيعة”، تسمية عليهم أُطِلَق

الحي. اّهللا كنيسة هي هذه حق. عن
إذا التمييز. ِحّس الناسليسلديهم ألّن مجنونة، كنيسة تسمى اليوم والكنيسة ٣٧
الشفاء بأّن تؤمن ولسَت منجديد، ُولدَت بأنك لي وأنتتقول فوق، من ما إنساٌن ُولد
فعندئٍذ، للناس، هي القدس الروح معمودية بأّن تؤمن وال اّهللا، من وعٌد هو اإللهي،

الخطأ. الّروح كانتمن والدتك بإّن أقول، أن يجب
ُبْعٍد، َعلَى الَِّذيَن َوِلكُلِّ َوالَْٔوالَِدكُْم لَكُْم ُهَو اْلَمْوِعَد َانَّ يقول القدس الروح ”ألن ٣٨

لُهَنا.” إِ بُّ الرَّ َيْدُعوُه َمْن كُلِّ
وال آخر، شخص كلمة يقبلون الناس فإّن الفكري. بالمفهوم ذلك تقبل ٳنك ٣٩

والخطأ. الحق بين التمييز يستطيعون ال التمييز. على القدرة يملكون
من الكثير إنما ليسنحن، الكبار، المثقفون نحن منا، العديد بأّن اليوم أعتقد أنا ٤٠
أنَّ المقدس، الكتاب قال الثقافة. شديد أبدًا يكن لم اّهللا شعب فإّن الكبار… المثقفين

وِر. النُّ ْبَناِء أَ ِمْن ْحكَُم أَ العالم هذا في الظلمة ْبَناَء أَ
عليهم يحافظ اّنه وَفطنين، أذكياء ليسوا فهم بالخراف. شعبه اّهللا ه شبَّ لقد ٤١
يمكنك- الشخصي، تفكيرك استخدام حاولت فإذا قيادتهم. من يتمكّن لكي هكذا،

اّهللا. بروح ينقادون اّهللا أبناء ألّن الدخول. من اّهللا تمنع فأنكبالحقيقة، عندئٍذ،
عظيمة. ثقافية فترة نعيشفي نحن ولكن،

لديهم- كان نيويورك، في الصحيفة)، في قرأتموه (لقد هنا أشهر بضعة منذ ٤٢
منقادْين بأنهما فترة منذ شعرا الشبابقد المبشرين من اثنان هناك كان تجربة، لديهم
بواري إلى الرب قادهما وقد باء، األلف يعرفان وبالكاد انا، مثلي شابان اّنهما بالرب،
يبشران وكانا معّين، مبنى وابتاعا م.م.)، نيويورك- من الجنوبية الجهة في (شارع
الشراء، بهدف الضخمة الشركات إحدى فجاءت الساقطين. إلخوتهما باإلنجيل هناك



المنطوقة٦ الكلمة

يريد الرّب بأّن إعالنًا لديهما كان الشابين. هذين مبنى عدا ما األمالك، جميع بيع وتم
المحكمة. السلطاتإلى وأستدعتهما بممتلكاتهما، كا فتمسَّ هناك، البقاء منهما

هذين وجعل غرينوول. المحامي لديهم- العظام المفكِّرين كبار أحد فأرسلوا ٤٣
صحيح بشكل كلماته انتقى لقد أنفسهما. من بالخجل يشعران اليافعين الشابين
مثّقًفا كان ألنه يجيبانه، كيف يعرفا لم الشابين هذين أن بحيث متناهية، وبدّقة
بحالة الشابان هذان وكان نيويورك. في ال- هو هناك المحامين أفضل أحد عظيًما،

أنفسكما؟” تقوالنعن ”ماذا قائًال: جاهر أخيًرا يجيبان. بماذا يعرفا ولم ٳرتباك،
الشيء إن السيد، ”أيها وقال، اآلخر، بيدّي وأمسك المبّشرين، أحد فوقف ٤٤

المبنى.” نأخذ أن لنا قال الربقد أّن هو نعرفه، الذي الوحيد
في ا ربًّ نريد ال نحن الحد، هذا عند اآلن توّقفا ”آه، غرينوول، المحامي وقال ٤٥

المسألة.” هذه
في وغاصت الجسر، تحت من المرور طائرة حاولت تقريًبا، أسبوعين وبعد ٤٦
الموتاّلذي يصارع هناك، المياه، في ممّدًدا المحاميغرينوول وكان الجليدية، المياه

المكان. ذاك في اّهللا يرغببوجود كان اذا فيما أتساءل اّني يبتلعه؛ كان
الشابين، المبشَرْين هذين ألّن الرب، جسد ز يميِّ لم اّنه المسألة؟ تلك كانت ما ٤٧
نكون ألن بحاجة لسنا نحن اّهللا. مشيئة ويعرفان القدس، بالروح ممسوحين كانا
جسده. ز ونميِّ للرب، متواضعين خّداًما نكون ألن بحاجة، نحن بل ِعظاًم؛ مثقفين
ْن أَ لََك ”َفَخْيٌر يقول، المقدس الكتاب أتعلمون، وتعليمه… ونباهته، ذكائه، كل في
اّني مسحته.” الذي َتْعَثَر أن ِمْن اْلَبْحِر ِة ُلجَّ ِفي َوتْغَرَق َحى، الرَّ َحَجُر ُعُنِقَك ِفي ُيَعلََّق
حيث المكان، في حاضرًا يكون الّربكي ليطلب الوقتلك من الكثير لديه بأّن أعتقد

الرب. جسد ز يميِّ لم لكّنه هو،
القدر نملك األميركيين، المثقفين نحن كنا إذا األحيان، بعض في أتساءل اّني ٤٨
خير هي األحداث، محاكم وأّن خصوًصا الباطل. من الحق لتمييز الفطنة، من الكافي
إجابة لديهم أن ويبدو أوالدنا، مع والخطأ الحق تمييز من نتمكن لم أننا على دليل

جيدة. نفسية
بقدميه، األرض يضرب والده، الى المراهق الفتى جاء إذا المثال: سبيل فعلى ٤٩
سيارة أريد تقوله، ما كّل يهّمني ال أبي، ”يا قائًال، ويصرخ جهة، كّل في رأسه يهز

األميركي. النموذج هو هذا السرعة.” عالية
لك.” سوفأشتريها صغيري، يا ”حسًنا، الوالد، فيجيبه

فعلتذلك؟” ”لماذا الوالد، هذا تسأل أن يمكنك
أحبه.” أنا ”آه،

يتزوج ثّم، رجًال، ويصبح ما، يومًا يكبر سوف الفتّي، الولد األب. أيها تذكر ٥٠
بهذه تربَّى فتى تعيشمع سوف التي الزوجة تلك عون في اّهللا ليكن عائلة. ن ويكوِّ
تمييز يستطيع ال يريده: ما كل على الحصول في الخاص أسلوبه ولديه الطريقة،
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حق. على المقدس الكتاب الجهل. منتهى هو بل ا؛ حبًّ ليس هذا الخطأ. من الصواب
اْبَنُه.” َيْمُقت َعَصاُه َيْمَنُع ”َمْن

رول”. إند ”الروك لترقص الذهاب تنوي وهي أمها، إلى الصغيرة فاني تأتي ٥١

علّي”. جًدا قاسية أنت أمي، يا آه ”ولكن، الّذهاب. تستطيع ال بأّنها الوالدة لها فتقول
من المجموعة تلك وسط فتخرج بالذهاب. لها وستسمحين طبعًا، فاني تحبين أنت
ه وتتفوَّ الملونتين، الصغيرتين شفتيها وتزّم التفاهات، تلك بكل وتأتي الطرق، اع قطَّ
يقترن سوف الذي الرجل رْب، يا ٳرحْم ذلك. في ضرر أي هنالك ليس بأنه بالكذب،

نحن. يخّصنا ما تمييز نستطيع ال الباطل، الحقمن تمييز كهذه. بزوجة
من الحق نستشّف أن باستطاعتنا كان ما إذا األحيان بعض في أتساءل ٳّني ٥٢
الباطل من الحق ز نميِّ ال نحن الرب. جسد وخاصًة أجسادنا، خصَّ فيما الباطل
بعد وعامًا شهر، بعد شهرًا أسبوع، بعد وأسبوعًا يوم، بعد يومًا جسدنا. أجل من
وإعالنات، مكان، كل في كبيرة كتابات ويضعون المختبرات، في العلماء يعمل عام،
سوف الرجال، أيها الكرتون.” علب عبر ”مرضالّسرطان للناس: تحذيرات هون ويوجِّ
وأنتمستمر السجائر، تدخين بسبب أميركي ألف وسبعون مائتين العام، هذا يموت
القدس الروح بمفردنا فلنمّيز الخاص، جسدنا نمّيز أن نستطيع ال فنحن بالتدخين.

الرب. جسد في
أبحاثه؟ كل بحثًا- العلماء أحد فيها عرض التي المقالة تلك مؤَخًرا رأيتم هل ٥٣
السبب أيًضا، هي إنما فحسب، السرطان لمرض سببًا ليست السجائر ”إّن قال، فلقد
زلت ما وأنت المئة.” في خمسين بنسبة آخر، مرٍض بأّي اإلصابة ٳحتمال زيادة في

التدخين. في ا مستمرًّ
لهذا قُت تطرَّ أن وبعد التدخين. على مدمنة كانت ٳمرأة، مع مدة منذ تقابلُت ٥٤
هذه ”اقرأ جيبي: في صغيرة رسالًة تدّس وهي لي، قالت حزم، بكل الموضوع

المنزل”. إلى تصل عندما الّرسالة
وبدأتبقراءتها. وأخرجتالُقصاصة اآلن،” سوفأقرأها ”شكرا؛ قلت، ٥٥

لك عالقة ال التدخين. ضّد المنبر، على ث يتحدَّ أن الّرب، بخادم يليق ”ال قالت ٥٦
” الموضوع. بهذا

خاطئ.” أيشيء ضّد أتكّلم أن واجبي ”من قلُت، ٥٧

شيء أي الصواب… لمعرفة الكافي التمييز لديه ليس الذي الواعظ اّهللا ليساعد ٥٨
قال شعبه… حاجة القدس، بالروح يتبّين أن يستطيع ال الذي الواعظ صحيح… غير
[أدّمرك- أفسدك.” فسوف أفسدته، إذا القدس. للروح هيكل هو الجسد ”هذا اّهللا،
هنا الُمدّخنين. ام الخدَّ من الكثير أّن هي، المشكلة ذلك. نعظضد أن يجبعلينا م.م.]،
اجتماعاتهم، في الموضوع هذا الى ق الّتطرُّ من يخافون فإنهم نعم. المشكلة. تكُمن

ايًضا. مذنبون بأنهم يعلمون ألنهم
صحيح. نحٍو على ُمميزين
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يعرضون فإنهم ة. ُمِضرَّ بإّنها يقولون لماذا، كحول، ويسكي، بحق ا حدًّ واضعين ٥٩
ُعُبواٍت صحيفتكم، وفي اإلعالنية، واّللوحات التلفزيون، شاشات كل على هناك
انظر دارة. الصَّ في يضعونها اّنهم يحتسينها، حسناوات، وفتيات البيرة من كبيرة
رهيٌب هذا، الجنون زيادة إّن بالّسموم. عقولهم تمأل فإنها وجيزة، فترة بعد إليهم

الشباب. بين الفجور انتشار يتسّببفي إنه حقًا.
العادات، هذه من العديد وتمارس تعلِّم اليوم، الكنائس من العديد اّن وحتى ٦٠
في للشبابولألهل يقولون اّنهم الحقيقة. بأّنها تعلمون أنتم معتدل.” بشكل ”إشربوا
فقط، علّموهم لذا، يشربون سوف حال، بأّي إلنهم يشربون. أوالدكم ”دعوا المنزل،
ساعد اّهللا يا ليسصواًبا. فهذا ذلك. يدين المقدس الكتاب إّن باعتدال.” يشربوا أن
من الّصواب تمييز يستطيعون ال اّنهم الكافي. للتمييز يفتقرون كنيسة أو إنسان أّي

نعيشفيه. اّلذي الّرهيب الّزمن لهذا يا آه، الخطأ.
الرب. جسد تمييز اّن

يدعو بشكل يتصّرفن كنيستنا، أعضاء بين ومن اليوم، كنائسنا في النساء إّن ٦١
أمٌر إنه القصيرة. السراويل تلك محتشمة، مالبسغير يرتدين منهّن كثيرات للخجل،
من ”بيلي، لي: قالوا أيضًا، غيرها وكثيرون الّسيدات، ٳحدى لي قالت جدا. خاطىٌء
ر أبشِّ أن ربما علّي يكون قد سيدي. يا ال المسائل.” هذه عن التحّدث عدم األفضل
هذه صحيح. هذا صحيح. هذا الحقيقة. أخبر عندها سأكون لكنني (عواميد)، أعمدة

خطيئة. وهذه خطأ، هذا شكرا. الحقيقة. هي
أرتدي بل، قصيرة؛ سراويل أرتدي ال ”أنا قالت، السيدات، إحدى أّن كما ٦٢

طويلة.” سراويل
ثوب ة المرأَ َتْلَبْس أن اّهللا لََدى َمكُْروٌه إنه المقدسقال، الكتاب أسوأ. ”هذا قلت، ٦٣

الحقيقة. إنها َرُجٍل.”
ما ولكّنهم األلبسة. من الّنوع هذا سوى اآلن، ُيصنع يعد لم بأنه فهو، العذر أّما ٦٤

البضائع. ويبيعون للخياطة، آالت يصنعون زالوا
يِن. الدِّ َيْوِم في الزنا بجرم مذنبة تصبح سوف الطريقة، بتلك تلبس التي المرأة ٦٥
كُلَّ ”إِنَّ قال، يسوع ولكّن لصديقك، أو لزوجك بالّنسبة كالزنبق، طاهرة تكونين لعلك
تفعلي لم الحقيقة، لعّلكفي إًذا، َقْلِبِه.” ِفي ِبَها َزَنى َفَقْد ِلَيْشَتِهَيَها، ٍة اْمَرأَ لَى إِ َيْنُظُر َمْن
وسوف للرجل؛ نفسك تقّدمين فأنك هكذا، تلبسين عندما ولكن خاطىء. شيء أّي
بذلك، تسمح والكنيسة أنِت. عليك تقع والمسؤولية الزنا، الرتكابه اإلجابة عليه ن يتعيَّ

حسره. من لها يا الرب. جسد زة مميِّ غير
ُيطلِّق أن للزوج يحقُّ بأّنه المقدسقال، الكتاب اّن رؤوسهن. شعر رن يقصِّ اّنهّن ٦٦
ُتشين بإّنها اّهللا، قال فقد وفّية. وغير حقيقّية غير ألنها شعرها، قّصت اذا ٳمرأته،

جدًا. قاٍس هذا أّن أعلم رأسالمرأة. هو والرجل أليسصحيًحا؟ رأسها.
اّهللا فكلمة الكلمة. إقبلوا الحق. كلمة الكلمة. خالل من للتمييز بحاجة ولكّننا ٦٧
به يخبرنا وما الناس، به يفكر ما خالل من األمور تمييز يمكننا ال ة. ُمحقِّ دائما هي
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”لَْيَس اّهللا. يقوله ما بموَجب نتحّرك أن علينا النفس؛ علماء لنا يقوله وما المثقفون،
”. اّهللاِ َفِم ِمْن َتْخُرُج كَِلَمٍة ِبكُلِّ َبْل ْنَساُن، االِٕ َيْحَيا َوْحَدُه ِباْلُخْبِز

َوَمْرَضى، ُضَعَفاُء كَِثيُروَن ِفيكُْم هذا، أجل من ، بِّ الرَّ َجَسَد زين ُمَميِّ ”َغْيَر ٦٨
كانت أصابتمصر، اّلتي األخيرة الّضربة روحًيا. أموات أموات، َيْرُقُدوَن.” َوكَِثيُروَن
إليه نحتاج ما الروحي. الموت هو الكنيسة، ضربت الّتي األخيرة والبلوة الموت.

التمييز. فيسبيل روحية نهضة روحية، نهضة هو اليوم،
سليمة. بنوايا آه، األمر، هذا الناسفعلوا هؤالء يكون قد ٦٩

الجنوب، أسفل من الرجل ذلك إلى الكبريت حمض أعطى الذي الطبيب فذلك ٧٠
يفتقر كان ولكّنه علىحق، بأّنه يظن كان طّيبة. نوايا لديه كانت بموته، تسّبب والذي

صحيح. بشكٍل العالج يمّيز لم للّتمييز.
صغير، هرٍّ على وعثرت الشارع، في تسير كانت التي مثًال، الصغيرة الفتاة تلك ٧١
باب وفتحت المنزل، إلى فأدخلته البرد، شّدة من تقريًبا دًا ومجمَّ بالكامل، ُمَبلًَّال كان
أنا ضعيًفا. كان إدراكها ولكّن طّيبة، نواياها كانت لقد لتدفئته. داخله ووضعته الفرن

الفكرية. بعضالتحليالت مع أيًضا، الهّر طهو بصدد اّننا نراقب، ال لم…نحن
علينا. دخل الشيوعّية.العالم إلينا دخلت لقد

على وليس بينهم، فيما ينفصلون ينقسمون، الناس تفكيكها. تّم قد كنائسنا ٧٢
وعقائد هامشية، أموٍر حول ويتصارعون يتجادلون اّنهم اإليمان، لحيازة يبدو، ما
لنصلِّي، واحد، وبقلٍب بيد يًدا مًعا نلتقي أن علينا يجب مهّمة: غير بها، ُيعتّد ال
لدينا يكون أن أجل من القدس، الروح مجددا لنا يرسل كي اّهللا وندعو ونصوم،

الروحي. التمييز
والكنيسة الرب، نحنفيظاللمجيء الزمن. نهاية إلى اآلن أشرفتالساعة لقد ٧٣

تظنون. مما أكثر متأخر نعيشفيوقٍت نحن ذلك. إدراك تستطيع ال
تتحدثون اّنكم فيميدلتاون، الليلة الموت بولسمن يقوم أن الممكن من كان لو ٧٤
أو معتوهًا بصفته الفجر، طلوع قبل السجن في به يزّجون فسوف مشتعلة. ناٍر عن
على سائرة األمور أّن يرى الذي القدس، بالروح المملؤه الرجل هذا متوحشًا. إنسانًا
عليهم سيكون أو نهضة، هناك يكون سوف حان، قد الوقت أّن وُمدركًا المنوال، هذا

صحيح. هذا إليه. لإلستماع السجن إلى المجيء
قبيل األخير اليوم في ”أّنه المقدس، الكتاب يقوله وما يسوع، قاله ما كل اآلن، ٧٥
وأنتم األرض. على تجري وعجائب كبيرة عالمات هنالك يكون سوف الرب، مجيء
التدريب والبرامج التدريس، أنواع كل وفي الالهوت، في ميتة الكنيسة أّن تعلمون

األمور. تلك تمييز على قادرة أصبحتغير أن إلى والتعليمية،
َماِء، السَّ َوْجَه ُزوا ُتَميِّ ْن أَ ”َتْعِرُفوَن بالقول: أيامه في للكنيسة يسوع يتوجه ألم ٧٦

يومي.” لََعَرْفُتْم َعَرْفُتُموِني َقْد كُْنُتْم لَْو َتْسَتِطيُعوَن؛ َفَال االَْٔزِمَنِة َعَالَماُت ا مَّ َوأَ
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نحنفيغاية…هنالكَخْطٌب ذلك. تبيان يستطيعون وال ساعةخالصالكنيسة، ٧٧
مسيحي. نفسهم يسّمي من كل بأكملها: الكنيسة أتحدثعن أنا ما.

ويمتلؤون يخلصون الناس تحدث، الروحية واألمور بالتحّرك، اّهللا يبدأ قد ٧٨
ينسحبون سوف مسيحيين، أنفسهم يسّمون الذين من آالف وعدة القدس؛ بالروح

الروحي. التمييز ليسلديكم البهلوانيون.” هؤالء هو، هذا هذا، ”آه، ويقولون: منها
شيء كل في أُحكُم المقدس. الكتاب في ن ُمدوَّ القدس، الروح يفعله ما كل ألّن ٧٩

المقدس. الكتاب خالل من شيء، كّل وعلى
المقدس، الكتاب قال إذا صحيحا. تمييزنا كان إذا ما برؤية لنا يسمح ما هذا ٨٠
الكتاب كان إذا بذلك. أؤمن فاّني االََٔبِد،” لَى َوإِ َواْلَيْوَم ْمًسا أَ ُهَو ُهَو اْلَمِسيُح ”َيُسوُع
أؤمن فأنا ْيًضا،” أَ أنت َتْعَمُلَها ْعَمُلَها أَ َنا أَ الَِّتي ”َفاالَْٔعَماُل يسوع، قال إذا المقدس…
َيْدُعوُه َمْن لكُلِّ األجيال، لكل هو القدس الروح أّن المقدس الكتاب قال وإذا بذلك.

مكانه. تحّل األيدي مصافحة أّن أؤمن ال فأنا لُهَنا، إِ بُّ الرَّ
العالمات، نفس ُمظِهًرا آنذاك، نزل الذي نفسه، القدس الروح هو بأنه أؤمن أنا ٨١
أرواحنا تشهد عندما هو، القدس الروح نلنا بأننا شاهد خير ٳّن العجائب. ونفس

الّرب. مع
بأّن ونرى الروح، من مملوئين بأننا وقلنا مسيحيين، أنفسنا نسّمي كنا إذا ٨٢
لنا تقول وأرواحنا العصور، كل في المؤمنين على ًسِكبت القدسقد الروح معمودية

صحيح. نعم، مخطئين. فاّنكم أخرى، لحقبة يسري هذا بأّن
االََٔبِد، لَى َوإِ َواْلَيْوَم ْمًسا أَ ُهَو ُهَو اْلَمِسيُح َيُسوُع أّن المقدس الكتاب يقول عندما ٨٣

خطبما. فثّمة رحل،” لقد مات. لقد ”كال، أرواحنا، قالت فإذا
كُلَّ َمَعكُْم َنا أَ َوَها تعملونها. أيضًا أنتم ْعَمُلَها، أَ َنا أَ الَِّتي ”َفاالَْٔعَماُل يسوع، قال ٨٤
القدس. الروح فليسلدينا ذلك، عن تراجعتأرواحنا وإذا ْهِر،” الدَّ اْنِقَضاِء لَى إِ اِم االَٔيَّ

المعرفة تسحبك سوف اآلن، كتبها. كلمة لكل ”آمين” القدسسيقول الروح ألّن ٨٥
بالتأكيد فهو لكلمته. ”آمين” القدسسوفيقول الروح ولكن ذلك، عن بعيدا الذهنية

هذا. يفعل سوف
فهو فيه، يسكن أن يستطيع ما، شخًصا يجد أن ويحاول ويصطاد، يبحث، وهو ٨٦

عليه. للعثور يتوق
بطول صغيرة تتخّيلسمكًة أن يمكن هل طيبته. ٳستنفاد بأنكتستطيع أعتقد ال ٨٧
هذه من باعتدال أشرب أن بي ”يجدر تقول، الهادئ المحيط منتصف نصفإنشفي
أن في الغباء، من القدر نفس على يكون أن ذلك شأن من مني؟” ينفذ فقد المياه؛
كامًال. فرحكم ليكون بغنًى أطلبوا اّهللا. ِنعم ٳستنفاد باستطاعتك أنه التفكير تحاول

لك. فهو اّهللا، به وعد شيء بأّي آمن
األخيرة، األيام في الّناس ”اّن واآلخرون، دانيال القديم، العهد أنبياء قال لقد ٨٨

وعد. هذا بطولية.” بأعماٍل سوفيقومون إلههم، يعرفون الذين
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تواُرد إّنه نفس؛ علم هذا ”آه، ويقولون المآثر، تلك إلى المثّقفون سينظر عندئذ ٨٩
الشيطان.” عمل من هذا أفكار،

الصحيح. التمييز الحقيقة.” هي هذه ”آمين، القدسسوفيجيب، الروح لكّن ٩٠

تْعَمُلونَها ْعَمُلَها أَ َنا أَ الَِّتي ”َفاالَْٔعَماُل يسوع، قال به. وعد يسوع به. وعدوا لقد ٩١
ِبي.” أَ لَى إِ َماٍض الَٔنِّي ِمْنَها، ْعَظَم أَ تْعَمُلون َو ْيًضا، أَ

األخيرة، األزمنة في الكنيسة، بأّن القدس، الروح خالل من بولس، وعد لقد ٩٢
ُمْقَتِحِميَن، يكونون الناس ألن السقوط، يأتي سوف منهم. الماليين تسقط، سوف
َغْيَر َزاَهِة، النَّ َعِديِمي َثاِلِبيَن، ِرًضى، ِبَال ِِهللا، ٍة َمَحبَّ ُدوَن اِت ِللَّذَّ يَن ُمِحبِّ ُمَتَصلِِّفيَن،

صحيح. الغير التمييز َالِح: ِللصَّ يَن ُمِحبِّ
الشيوعي.” هو ”هذا تقولون، ”آه”،

ُهْم َولِكنَّ ْقَوى، التَّ ُصوَرُة ”لَُهْم التالية. لآلية إنتبهوا بالمسيحيين. ى يسمَّ ما هذا ٩٣
روحي. تمييز أي يوجد ال َتَها،” ُقوَّ ُمْنِكُروَن

لديك ويكون القدس، الروح عليك ويحّل روحيًا، تمييزًا لديك يكون عندما ٩٤
اّهللا. من وعٍد لكل ”آمين” يقول فإنه الروحي، التمييز

ونحن علينا، إنها هنا. إنها إليها. وصلنا لقد تأتي. سوف األيام تلك بولسبأّن قال ٩٥
ونراها. إليها ننظر

يقول، المقدس الكتاب شملنا. نلّم أن ينبغي نفعل؟ وماذا مكان كل من نسمعها ٩٦
يكون أن ينبغي َيْقُرُب.” اْلَيْوَم َتَرْوَن َما َقْدِر َعلَى الَبْعض، َبْعُضَنا مع سوًيا ”مجتمعين
لقاء مكان: كل في كنيسة، كل في اّهللا مجد نار وتكون األخرى، تلو نهضة هنالك
ورأي واحد بقلٍب جنب، إلى جنًبا مًعا مجتمعة الكنائس جميع تكون حيث حاشد،
القوة يمنحهم لكيما اّهللا إلى ومتضرعين اإلنسان، الذيصنعه الالهوت ناكرين واحد،

نحتاجه. الذي الوقت هو هذا الروحي. والتمييز الروحية
لمعرفة البارحة) ليلة لذلك تطّرقُت (لقد يوًما منحنا قد يسوع أّن هذا، أقول قد ٩٧
الَِّذي اْلَيْوِم ِفي َيكُوُن هكََذا ُلوٍط، اِم يَّ أَ ِفي كَاَن ”كََما يسوع: قال لقد الزمن. نهاية
كَاَن ”كََما صحيح؟ بشكل األمر، هذا روحكم تمّيز هل واآلن، ْنَسان.” االِٕ اْبُن ُيْظَهُر ِفيِه
كانتخطيئة ماذا مثَبت. وهذا أميركا، عن لوطصورًة كان تذكروا، ُلوٍط…” اِم يَّ أَ ِفي
حططَن قد الّنساء أّن نرى هذا، األميركي وطننا وفي اإلنحراف، كانت لقد سدوم؟

للرجال. الطبيعي األصل طال قد الشذوذ أّن لدرجة كبير، إلىحدٍّ منشأنهن
أنجلوس، لوس في المسيحيين األعمال رجال عند كنت قليلة، أسابيع قبل ٩٨
قاله ما قرأُت حيث المالحظات، بعض عليها ن الُمَدوَّ أوراقهم، من واحدًة وسحبُت
عن المئة في عشرين بنسبة ازداد قد الجنسي اٳلنحرافوالشذوذ بأّن المحللين، أحد

الماضية. السنة
َسدوم…” اِم يَّ أَ ِفي كَاَن ”كََما يسوع، قال
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الى للّتوّجه دائم تأهب حالة في هم وغيرها، القتل جرائم مكافحة شرطة فإّن ٩٩
االشتباك فّك أجل من وزوجة، زوٍج مثل مًعا يعيشون الذين الشبان هؤالء منازل
ألنهم قذرة، أفكارهم جنسي، إنحراف نفسها، بالطريقة يعشن فالنساء بينهما؛ فيما
حتى، يستطيعون وال وفحش، شهوة شيء، كّل الروحي. اإلدراك ِحّس يملكون ال
فقط، ا سويًّ ويخرجون يعيشون إنهم يتزّوجون. ال انهم حتى البعض. بعضهم إرضاء
األخيرة، األيام في يحصل سوف ما هذا أّن يسوع قال لقد شاّذون. إّنهم أن… إلى

اآلن. حاصلًة هي وها
بينكم، خادم قّسيسأو أّي بأّن أؤمن أنا سدوم. أيام في أّنه أيًضا، تذكرون وأنتم ١٠٠
والعديد سكوفيلد دكتور ذلك. على يوافق المقدس، الكتاب تالميذ من شخٍص وأّي
وغيرهم فوللر، تشارلز مثل المعلمين، معظم بينهم، ومن أيضًا، يوافقون اآلخرين من
يمثل لوط الروحية. الكنيسة الّروح، يمّثل ابراهيم أّن البلد: في الكبار الباحثين من
ذلك، ومع الخطّية، وسط سدوم، يعيشفي كان لقد الطبيعية. أو الجسدية الكنيسة

بينهما. فيما يخلط كان لكنه ذاته، في ا برًّ لديه كان
بأّية يقوما لم هناك. را يبشَّ لكي الىسدوم ها تَوجَّ مثقفْين، مبّشرين بأّن وتذكروا، ١٠١
ما هذا أيضًا. مؤمنين الغير تعمي بالصليب والبشارة بالعمى. ضرباهم ٳّنما معجزة،

أسوأ. جعلتهم لقد معهم، الكبرى غراهام بيلي إجتماعات فعلته
كان عندما أّنه ذلك، سمعتم لقد أسابيع، بضعة منذ غراهام بيلي أشار لقد إًذا، ١٠٢
كان حيث المنتزه، خارج إلى زوجته يصطحب أن عليه وكان إنجلترا، في ل يتجوَّ
في جنسية بممارسات يقومون كانوا والنساء الرجال ألّن هناك، عظيمة نهضة لديه

روحية. نهضة هناك حيثكان المفتوحة، العاّمة األماكن في الَعلن،
يتطلب األمر فهذا والفكرّية. العلمّية الّناحية من ليس نفًعا؟ ذلك يجدي هل ١٠٣
ولن العالم، في فرق إلحداث السماء، من المقدسة والنار اّهللا غضب ٳستدعاء
نهاية في تعيشون وأنتم عظيم، أمر مجيء إلى يتطلعون الناس كذلك. األمر يكون
األمم، كنيسة إلى ُسلَِّمت قد األخيرة، العالمات بالفعل. وأتى سبق قد الذي الّزمن
نهاية في اآلن نحن ولكننا الكنيسة. اختطاف بعد اليهود عليها يحصل سوف واّلتي

األمم. زمن
هذا. أقول أن علّي الختام، في اآلن، و

مع يتكّلم لكي هناك مكث الذي هذا هو، األشخاص من نوٍع أّي الحظتم هل ١٠٤
َساَرُة ْيَن ”أَ وقال، غريًبا، شخًصا وكان للخيمة، وظهره جالًسا الروحية؟ الكنيسة

” ُتَك؟ اْمَرأَ
.” اْلَخْيَمِة ِفي ِهَي ”َها أجاب،

وهو… لك.” أعطيه الذي بحسبالوعد ْبَراِهيَم، إِ يا لَْيَك، إِ ْرجُع أَ ي نِّ ”إِ أضافقائًال، ١٠٥
َباِطِنَها. ِفي َساَرُة َفَضِحكَْت بالداخل، سارة

؟” َضِحكَْت ”ِلَماَذا المالك، وقال
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اْبُن ُيْظَهُر ِفيِه الَِّذي اْلَيْوِم ِفي َيكُوُن هكََذا ُلوٍط، اِم يَّ أَ ِفي كَاَن ”كََما يسوع، قال ١٠٦
إالَّ تصل أن يمكنها ال كهذه، خدمة لماذا تعرفون هل تفهمون؟ هل حسًنا، ْنَسان.” االِٕ
كنيسة في ترعرعت لقد تأتي؟ أين من ترون هل اإلنجيل؟ من مملؤين أناس إلى
أدركُت ما، شيء قلبي ك حرَّ عندما لكن ، معمدانًيا ومبّشًرا ا قسًّ نُت وُعيِّ معمدانية،

أظهرها. اّنه تتجّسد، جعلها لقد اّهللا. كانتكلمة بأّنها الفور، على
.” تلكاألمور إلىمثل يستمع أحد ال بهلواًنا. سوفتكون ”بيلي، لي، قالوا ١٠٧

يكون وسوف المقدس، الكتاب في بها وعد فاّنه أرسلها، قد اّهللا كان ”إْن قلت، ١٠٨
صحيح. هذا إليها.” لإلستماع شخصما لديه

ذلك، نفعل لم وٳْن فيها. نعيش التي األزمنة ونمّيز الرب، جسد ز نميِّ دعونا ١٠٩
العالمة ينا تلقَّ معنا، القدس والروح صحيًحا، هذا كان وإذا روحيا. نموت فسوف
مباشرة، سدوم حريق قبل هذا كان تذكروا، مجيئه… قبيل الرب لمجيء األخيرة

ٳحتراقها. من فقط قليلة ساعات قبل
اليوم… أّنكم أعتقد اّني

لقد اليوم. ذلك لألميركيين،في خروتشيف قاله ما سمع قد منكم الكثير اّن ١١٠
سوف الطبيعي، التمييز تملكون الذين أنتم به. أدلى ما هذا الصحف. في قرأتموه
وينظّفه الهيكل يمسح سوف فإّنه إله، هناك كان ”لو قال: فقد هذا، تستوعبون
علىحق،فاّن وهو تعلمون؟ أال ذلك، يعني ماذا تفهمون التغيير.”هل رأسمالية بأموال

مماثلة. ينفثتهديداٍت أن عليهم ال، والدجَّ الشيطان، األممّي،
يملكون ال ألنهم جاهلون، اّنهم ويشربون، الخطيئة، يفعلون نائمين: زالوا ما ١١١

نعيشفيه. زمٍن من له يا الرب. لجسد الروحي التمييز
اّني ذلك. في طرًفا أكون أن أحاول لسُت أحبائي، يا واألخوات، األخوة أيها ١١٢
أقول وأنا المقدس، الكتاب عن سوى مسؤوالً لسُت أنا وحسْب. الحقيقة لكم أقول
الحقيقة. لكم أقول بأنني تصّدقون فأنتم خادمه، أو ه نبيَّ بأنني تؤمنون كنتم إن لكم:
أعرف لكنني يعلم؛ آخر أحد وال أعلم، لسُت قريبة، هي مدى أي إلى قريبة. النهاية

مجيئه. ظالل نعيشفي بأننا
لديهم؟ ما ترون هل تهديداتهم؟ رؤية يمكنكم أال

تفعلون فإنكم بذلك. القيام يمكنكم ال بها. اٳلستهزاء ٳمتصاصها، تحاول األمة ١١٣
الكتابة اّهللا ُيريهم أن يمكن به الذي الروحي، التميّيز على الحصول لتفادي ذلك
وهوليوود، بالّنكات عليه القضاء يمكنكم موجود. بأنه نعرف نحن الحائط. على
ذلك، من تسخروا أن ويمكنكم المنزل في البقاء يمكنكم شئتم، إذا أو والتلفزيون،

اّهللا. من ا، حقًّ المولود ولكن
مكانه سوفيجد القدس، الروح من بالتمييز يتحّلى والذي إمرأة، أو رجًال أكان ١١٤
بكل الخاطئين. جلب محاوًال حياته في ذلك بكل ويقوم ويبكي يفعبد، الكنيسة، في

البصيرة. لديك كان إذا قلبكفيه، تضع يجبأن دعونا- اّهللا، كانهذا إذا تأكيد.
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أمر وهذا الحقيقة. هي هذه بذلك. أؤمن أنا ”نعم، فقط، وتقول تذهب ال إعمل، ١١٥
المنزل. إلى ٳذهب آمين،” جيد.

َحٌد أَ َيْسَتِطيُع الَ ِحيَن لَْيٌل ِتي َيأْ َنَهاٌر، َداَم َما إعمل البصيرة. لديك للعمل. اذهب ١١٦
كهذه. اجتماعات عقد بإمكاننا طالما اعمل مفتوحًا. بابًا لدينا َداَم َما اعمل َيْعَمَل. ْن أَ
من الرب مات لقد جيراننا. أصدقاءنا- أحِضر اإلنجيل. إلى أحضرهم أحّباءنا. أحِضر
تنزف حتى ونعمل بهم، الكافي اٳلهتمام لدينا يكون أن ويجب الناس، هؤالء أجل

فارغين. نأتي ذلكسوف نفعل لم وإن أيدينا.
طريق تالل على ُمّؤخرا توفيت التي كنتاكي، في هنا الصغيرة الطفلة تلك مثل ١١٧
الُوسطى كانت الّصغيرة، الفتاة وهذه أطفال، ثمانية حوالي هناك كان فوق. العودة،
وال جًدا كسولين وأخواتها ٳخوتها كان عاًما، عشر االثني حوالي العمر من ولها بينهم،
ع. المروِّ مرضالسّل من تعاني فراشالموت، على أمها وكانت أيشئ، بعمل يرغبون
في بأمها، والعناية والغسيل، والطهي، األرضية، بمسح تقوم الصغيرة الفتاة وكانت

للسباحة. ويذهبون يلعبون يتسكَّعون- اآلخرون كان حين
أحد يكن لم ألنه اإلستمرار، الصغيرة الفتاة على وكان والدتها، توفيت وأخيرا ١١٨
بمرض النهاية أصيبتفي أن إلى وتعمل، وتعمل، تعمل، وصارت بالعمل. يرغب منهم
الجسد هذا فانهار ذلك، إلى وما الطعام، من يكفي ما تناول وعدم تغذية سوء مريع،

تحتضر. وكانت الصغير.
مسيحية؟” أنِت ”هل قائًال: وسألها األحد المعلمينفيمدرسة أتىأحد ١١٩

مسيحية”. أنا ”نعم قالت:
تنتمين.” طائفة أّية ”إلى لها، فقال
طائفة”. أّية الى انتمي ال ”أنا قالت،

كنيسة وأّية العالم. في يسوع لقاء تنوين كيف أخبريني: ”إًذا قائًال: فأردف ١٢٠
له؟” تظهرين سوف

سوفيفهم”. وهو وحْسب. يدّي أريه بأن ”سوفأكتفي قالت:
اٳلجتماعات تلك مثل نرى عندما فينا، يراه سوف ما هذا بأّن أعتقد ٳني حسنًا، ١٢١

عملناه. الذي وما أيدينا الى سوفينظر هنا. تجري التي
الرب. جسد ُممّيزين غير الروحّية، البصيرة

نصلي. دعونا
وبينما تعمل، أن يجب بأّنه تعلمون وأنتم تعمل، أن األيادي لتلك بد ال كان إذا ١٢٢
األيادي تلك س يقدِّ أن منه وتطلبوا اّهللا، إلى صالتكم ترفعوا أن تريدون أال نصلي،

عالًيا. أيديكم ٳرفعوا خدمته؟ سبيل في
إليك آتي أن أريد رب. يا أيضا، أنا يدّي وإلى األيادي، تلك إلى أنظر رب، يا ١٢٣
أن أريد الموت. ُيدركَني أن إلى أبّشر أن أوّد فارغا. القدوم أريد ال صلب. كجنديٍّ
الَٔنَّ تتساقط، بدأت الليل ظالل أّن أعرف ألنني وأصلِّي، أصوم، أن أتوسل، أن أجذب،
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قلوب أشعل مجيئك. عالمات من المزيد لرؤية عيوني ٳفتح رب، يا َقِريٌب. اْلَوْقَت
بها. ووعدَت سبق قد بعجائبعظيمة الناسالليلة هؤالء

يستصرخون: الناسالخاطئين ونسمع العالم، بها تنّبأ اّلتي التوّقعات نرى عندما ١٢٤
سوى يلزمهم ال بذلك. للقيام القنابل يملكون بأنهم ندرك نحن العواصم. سوفيجتاح

الكنيسة. تجهز الىأن بفضلرحمته، أنتمصامدون بعضالمتعصبينإلطالقها.
أظهر الخدمة. في قلوبنا ضع مستعّدين. إجعلنا الليلة، هنا يجري ماذا رب، يا ١٢٥
هنا، بأنك تدرك وأرواحنا األموات، بين من قمت قد بأنك نؤمن ألننا حضورك، لنا
تعمل لكي القدس الروح هيئة في هنا أنت االََٔبِد. لَى َوإِ َواْلَيْوَم، ْمًسا، أَ ُهَو، ُهَو َيُسوُع
أليك أعهد أّني كما رب، يا إلينا أنِصت والخالص. الشفاء وتمنح كنيستك، خالل من

آمين. اّهللا. إبن يسوع، الناسبإسم هؤالء مع ذاتي
ضاغطًا ذلك كان بعيًدا. انجرفت قد ا، حقًّ بأنني أعتقد أنا وُلْطِفِه. لرحمته يا آه، ١٢٦
الميثودّيين، أصدقائي إلى أسأت قد أكون أال آرجو أقوله. أن وعليَّ صدري، على
مني. قصٍد غير عن المؤكَّد، فمن ٳليكم، أسأُت أّني فلو الخمسينيّين. أو المعمدانيّين

الزمن. نهاية في فنحن قليال. كم أهزَّ إيقاظكم، أردُت لقد
اإليمان. يوحيبوجود ال البعض، بعضنا عن فانفصالنا الرب، ُمَمّيزينجسد غير ١٢٧

بالذات. الوقت هذا وفي منكم، فرد كل إلى بحاجة فنحن وقت، هناك كان إذا ١٢٨

معا. وجهودنا قلوبنا فلنضّم إلينا. يحتاج اّهللا إليكم. بحاجة وأنا إلي، بحاجة أنتم
الكاثوليكية، المقدسة، الرسولية الناصرية، الكنيسة إلى ننتمي بأننا للتفكير داعي ال
جسد ز نميِّ دعونا وحْسب. مسيحيين فْلنكن عليه; نحن ما أو الخمسينّية، المشيخّية،
هي هذه الحظيرة. إلى وإحضارهم الخاطئين، أسوأ إلى حّتى، يدنا ونمد الرب،

المتواضعة. صالتي
المالك هذا أّن تذكّروا، ووعد. جاء لقد سدوم، إلى جاء الذي ذاك، اّهللا مالك إن ١٢٩
ألّن الجسد، ذلك يكن لم اّهللا. كان بأّنه يعرف انساٍن كّل جاء. اّلذي هو نفسه

تراًبا. كان الجسد
موعود. وهو جاء لقد طويلة، ليست فترة منذ الموضوع هذا عن تكّلمُت لقد ١٣٠

قلت. اّهللا. كان جاء. قد نفسه، المالك هذا بأّن تذكّروا
اّهللا؟” كان الرجل ذاك بأّن تعتقد أنتال برانهام، أخ يا ”اآلن قال: اّهللا، خادم قال، ١٣١

هذا ”إلوهيم”… باسم ناداه لقد اّهللا.” كان بأّنه قال إبراهيم اّهللا. كان ”لقد قلت، ١٣٢
المالئكة. من واثنين هو القدير: اّهللا هو

عاشفيجسد؟” بأّنه تظن أّنك يعني ”حسًنا، قال،
جدا. سهل ”هذا أجبت،

والكالسيوم، الكوني، الضوء النفط، عنصرا: عشر ستة من نون مكوَّ فنحن ١٣٣
برانهام [األخ عجًبا. ذهب،” صغيرة، حفنة اّهللا َجَبل لقد آخره. وإلى البوتاسيوم،
ونفخ إلىهناك،” أدخل ميخائيل، واْو، إلىهناك. أْدخل ”جبرائيل، قال: م.]، م يوّضح-
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بأنفسنا. لننزل ونرى. لننزل هيا أوانها. آن قد سدوم أّن علمُت ”لقد وقال: له. واحدًة
بأنفسنا”. لنذهبونرى يبشرون. كانوا أيًضا وآخرون يبّشر إبراهيم كان

تحدث لقد الخلف، في بقي الذي ذاك خَبة. النُّ المختارين إلى جاءوا؟ أين إلى ١٣٤
إْن لتروا ”إل” الكبير الحرف ذلك إلى أنظروا إلوهيم. إبراهيم ودعاه إبراهيم. إلى

لحم. من كانفيجسٍد لقد يهوه. الرباإلله ليسصحيًحا: هذا كان
أنا للعجب.” ذلك،”يا يستطيع اّهللا وحده، وحسب. اّهللا، هو ما تدركون ال أنتم ١٣٥
بركانًيا، رماًدا أكون ربما أو شيئا، أكون لن يوم ذات اإلله. هذا أعرف ألنني مسرور

اّهللا. إنه أخرى. مّرًة الحياة الى سوفأعود وأنا، سوفيتكلم، لكنه
أصلعًا.” تصير أنتعلىوشكأن ”بيلي، قصيرة: مّدة قالتليزوجتيمنذ ١٣٦

واحدة؟” وال أخسر لم ”أنا فقلت:
هم؟” ”أين قالت:

مكاٍن أّي في فأخبرِك عليهم; حصولي قبل كانوا أين ”أخبريني أجبُت: ١٣٧
مجيئي.” ينتظرون

[بقعة السماء… إله يقول سوف َتْهِلُك، الَ ُرُؤوِسكُْم ِمْن َشْعَرًة َولِكنَّ صحيح. هذا ١٣٨
أو برانهام،” ”ويليام األشياء، كل يضبط الذي م.]… م التسجيل- شريط على فارغة

هلليلويا! َشَبِهِه. علَى سوفآتي وأنا ”تعاْل،” ذلك، إلى ما
مجيد، حضوٍر في الليلة، بيننا القدس بالروح يسكن الذي نفسه اإلله هو هذا ١٣٩

عملها. التي نفسها، الطبيعية بالعالمات ذاته، عن يبرهن
فإذا أيضًا. غدا العنب تحمل سوف فإنها اليوم، العنب تحمل الكرمة كانت إذا ١٤٠
علينا بل مثقفين. بصفتنا أبدا، ندخل لن العنبدائمًا. فسوفتحمل عنٍب، كانتكرمُة
في الموجود الوحيد الروح هو القدس، الروح ’ألّن القدس، الروح بواسطة نأتي أن

فينا. المسيح حياة هي الروح، ثمار الكنيسة:
الدمار. إلى توّجه قد وعمورة- سدوم علىتدمير الشاهد هنا. نفسه المالك ذاك ١٤١

أو أربعون هناك أيديكم. إرفعوا صالة؟ بطاقة لديه شخص كم لنرى. واآلن، ١٤٢
حسنًا، أيديكم. إرفعوا بطاقاتصالة؟ ليسلديهم األشخاصالذين عدد كم خمسون.

العدد. أضعاف ثالثة هنالك
ما. بشيٍء للقيام ُمقاد بأّنني أشعر أنا جّيد،

يحملون الذين دعوا صالة. بطاقات على يحصلوا لم الذين اولئك فقط، لنأخذ ١٤٣
اولئك فقط, نريد التمييز، بهذا لكن أيضا، المشاركة يمكنهم حسنا، … الصالة بطاقات
على تحصلوا ولم مرٍض، ثّمَة لديكم الذين أنتم صالة. بطاقات لديهم ليس الذين

حسنا. عنكم. فكرة تكوين فأستطيع ثانيًة، أيديكم إرفعوا بطاقةصالة،
ههنا. المواجهة، هي ها
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روحّيًا، تمييزًا تملكون بأّنكم تعتقدون هل الحقيقة؟ لكم قلت بأّنني تؤمنون هل ١٤٤
هنا. إلى نأتي أن ليسعلينا الحقيقة؟ هي هذه، بأّن تعرفوا لكي

باستطاعتكم كان لو الّشافي، هو المسيح أخوكم. أنا إنساٌن. أنا شافيًا. لست أنا ١٤٥
هنا. يكون لكي عليه تتعّرفوا أن فقط،

يستطيع لن فاّنه ة، البزًّ بهذه هنا واقفا كان لو بشفائكم، يتعّلق األمر كان إذا اآلن، ١٤٦
كيف وحْسب. المسيح، كان ُيثِبتبأّنه أن باستطاعته ذلك. وفعل سبق ألّنه شفاءكم،

عاش. قد الحياة، نوعمن أّي تعرفونه. وِح، الرُّ َثَمر منخالل ذلك؟ ستعرفون
لبطرس ظهر عندما المسيح؟ المسّيا- أّنه يثبت لكي هنا، كان عندما فعل ماذا ١٤٧
ومكان هوّيتهم، على ٳطالعهم خالل من والبقية، ونثنائيل بطرس أو ويوحنا-

زمنهم. إختتام هذا، كان لقد لليهود. تلككانتعالمته مجيئهم،
كانوا اّلذين السامريون، ٳّنهم مجيئه. الناسينتظرون من أخرى طبقة هناك كان ١٤٨
تلك بأن فأدركت آثامها، كل البئر على للمرأة كشف لقد أممّيين. ونصف يهود نصف
األشياء، بتلك ُيْخِبُرَنا سوف ا الَمِسيَّ نَّ أَ نْعلَم ”نحن قالت، المسّيا. عالمة هي العالمة،

أنت؟” من ولكن
هو”. ”أنا فقال

اليهم؟ ذهَب هل األمميّين، إلى يذهب لم فهو إًذا، ١٤٩

محدود؟ غير هو اّهللا بأّن شخصيؤمن كم ينتظرونه. يكونوا لم األمميّين ألّن ١٥٠
هنا، ما شيئًا يفعل أو يقول أن يستطيع ال فإّنه إًذا، محدود. غير هو بالتأكيد، حسًنا
األمر يفعل أن يجب فهو عادًال. ويكون ، آخر مكاٍن في ذلك، من أكثر شيئًا ويفعل
األّول. المقام في ينّفذه، أن عليه يتوّجب لكان أفضل، مخّططًا لديه كان لو نفسه.

هناك. أصدره الذي والحكم ما، أجلشيٍء من اّهللا نسأل عندما
أن عليه فيجب أساسإيمانه، على خّلصه اّهللا و اّهللا، إلى الخطاة أحد صرخ إذا ١٥١
في بذلك يقوم أن ينبغي التالي. والخاطئ التالي، والخاطئ التالي، يخّلصالخاطئ

األول. خّلصالخاطئ عندما أخطأ يكون وٳالّ، نفسالوقت،
الوحيد الشئ العمل. هذا انهى لقد للشفاء. بالّنسبة نفسه األمر يفعل أن عليه ١٥٢
اّهللا إنه تاريخّيًا; إلهًا ليس وهو خرافة; ليس أّنه هو إدراكه، عليكم يجب الذي
تؤمنون هل بالذات. اآلن االََٔبِد: لَى َوإِ َواْلَيْوَم ْمًسا أَ ُهَو ُهَو اْلَمِسيُح، َيُسوُع الموجود،

ذلك؟ إدراك تستطيعون هل هنا؟ أّنه
الحضور. هذا إلى أنتقل أن أريد

هذه وختام الليلة، لكم قلُته ما كّل القدس الروح يؤكّد لكيما أصلي أنا اآلن، ١٥٣
ُتعلَن سوف لسدوم، وأعلنها يسوع، عنها تكلم التي نفسها العالمات أّن هي الرسالة،
اْبُن ُيْظَهُر ِفيِه الَِّذي اْلَيْوِم ِفي َيكُوُن هكََذا سدوم اِم يَّ أَ ِفي كَاَن ”كََما الجيل. لهذا

هنا. موجود روح أّي تميزون حينئذ ْنَساِن.” االِٕ
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على الحصول نريد صالة؟ بطاقة لديه ليس والذي التالي المريض كان من ١٥٤
جميعا. أجلهم من سوفنصلي الصالة. بطاقات

شخصا أجد أن أّوال، أريد اّني يعلم. اّهللا يكون. من ٳخباركم يمكنني ال حسنًا، ١٥٥
كن الّرب، ”أيها ويقول: بالصالة، منكم واحد كل ليبدأ قد… القدس الروح واحدًا،

قال. كما كانسوفيفعل إذا ما وانظروا وساعدني.” اآلن، تجاهي رحومًا
فقط. عالمته أترّقب اّني

إسرائيل؟ بني يتبع كان الذي النار عامود اليوم هو يسوع، بأّن شخصيعلم كم ١٥٦
على بولس قابله وعندما قاله؟ ما هذا أليس اّهللا.” إلى وأذهب اّهللا، من جئت ”لقد
هللا روح اليوم، نفسه وهو النار.” عامود العظيم، ”النور كان؟ ماذا دمشق، طريق
روحه، لكّن السماء، في عرشه على اّهللاِ َيِميِن َعْن َقاِئم هو َيُسوَع، جسد إن القدوس.

عمله. وُينهي ُيكِمل األرض، على هنا موجوٌد
في كان اّلذي ذاته الروح اّنه المسيح، يسوع جسد عاشتفي التي الروح وتلك ١٥٧
الذي ذاك نفسه وهو بذلك؟ تؤمنون هل وعمورة. سدوم إلى جاء الذي المالك ذاك

نفساإلله. إسرائيل، بني يرافق كان
اْلَمنَّ آَباُؤكُُم كََل أَ لقد البرية. في كانت التي الصخرة تلك هو ”أنا يسوع، قال ١٥٨
ُهَو أنا اْلُخْبُز. َذِلَك ُهَو أنا لِهي. إِ ِعْنِد ِمْن َماِء السَّ ِمَن اِزل النَّ اْلَحَياِة ُخْبُز ُهَو َنا وأَ َوَماُتوا;

.” ْخَرِة الصَّ ِتْلَك
َبْعُد.” َسَنًة َخْمُسوَن لََك ولَْيَس ْبَراِهيَم، إِ ْيَت َرأَ أّنك تقول ”لماذا ١٥٩

الَناٍر لِهيِب اّنه هو؟ أنا الـ، كان من كَاِئٌن.” َنا أَ ْبَراِهيُم إِ َيكُوَن ْن أَ ”َقْبَل لَُهْم، َقاَل ١٦٠
موسى. مع تكلََّم التي الُعلَّْيَقٍة في كان اّلذي ذاك،

ى أتحدَّ ذلك، ى أتحدَّ أنا أليسكذلك؟ الّليلة، هنا الموجود نفسه هو هذا، ويسوع ١٦١
بهذا. يؤمن أن مؤمن أّي

هنا، والجالسة قبعتها، على أبيض صغيرًا شيئًا تضع التي الشابة السيدة تلك ١٦٢
اّهللا البعض؟ بعضنا عن غرباء نحن هل مريضة؟ أنت هل صالة؟ بطاقة لديك هل
فوقها. مباشرًة يطوف رؤيته، بإمكانكم كان إن المرأة، فوق نور هناك كلينا. يعرف
إلى لتصعدي فرصة أّية ليسلديك بأنه أنتتعلمين أليسصحيًحا؟ كانتتصلي. لقد
ُمظلَّلة المرأة موت. إّنه مظلم; ظّل ذلك، أسفل في أرى ألنني ولكنككنتُتصلين، هنا،
الثدي. سرطان شفاءك؟ يستطيع اّهللا بأن تؤمنين هل بالسرطان. مصابة إنها بالموت.
وأنت عمليًة، يجري أن يحاول سوف بأّنه لِك يقول وهو إليه، ينظر طبيبا أرى واّني
إمرأة واعظة، أنت آخر. شئ أو منبر على تسيرين أراك وأني العملية. إلجراء جاهزة
صحيح؟ هذا هل قال، ماذا سيدتي؟ يا صحيًحا، أليسهذا . بُّ الرَّ َقاَل هكََذا واعظة.

صحيحا. هذا كان إذا قدميك على قفي
لمس- الذي نفسه، يسوع هو بأّنه تمّيزي أن يمكنك هل أن… تؤمنين هل اآلن، ١٦٣
ال أنا هذا. فعل من هو إنما الخطوة، بهذه قام من أنا لسُت ثوبه؟ لمست التي المرأة

أختاه. يا لببارككاّهللا، األثنين. نحن يعرفنا اّهللا تعرفني. هيال أعرفالمرأة.
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بالتحديد. هنا جالسة وهي شابة. إنها تصلي. وهي رؤية. في سيدًة أشاهد إّنني ١٦٤
ما هذا إجهاض، إنه آه، طفل. لديها إنها- ال، تريد… هي إنه… بطفل. يتعلق أمر إنه
- بـ نعم، مارتن؟ سيدة أنت أين مارتن. واسمها كنتاكي، من إنها ميت. طفل حدث:
األمر كان إذا قدميك على قفي سيدتي؟ كذلك أليس صحيح، هذا األصفر. بالثوب
مباركًا. الرباإلله إسم ليكن هيهناك. وها يعرفها، اّهللا لكّن أعرفالمرأة، ال أنا كذلك.
لمشاكل تعرضت لقد البواسير. مرض لديها وراءها. مباشرًة تجلس سيدة هناك ١٦٥
بطاقة لديك هل أسود، ثوًبا وترتدي الجسم ممتلئة إمرأة إنها األيمن. جانبها في
إيمانًا تملكين أنكِّ تعتقدين هل إليها. بحاجة لسِت ليسلديك؟ السيدة؟ أيتها صالة،
ارفعي إًذا حسًنا، هو. لمستيه لقد بلمسي. أبدا تقومي لم ما؟ شيئا تلمسي لكي
بإسم بخير تكونين وسوف المنزل إلى ٳذهبي شفاءك. واقبلي المنديل حاملًة يدك

المسيح. يسوع
عليه جميًال ثوًبا وترتدي هنا، الخلف تجلسفي شابة سيدة هنالك هنا. أنظروا ١٦٦
مشاكل من يعاني اّنه والدها. أجل من وتصلي رأسها. تحني وهي ملونة. مرّبعات
إًذا بذلك؟ تؤمنين هل يشفيه؟ سوف الرب بأّن أختي، يا تؤمنين هل الكبد. في

تنالينه. سوف
اّلذي والّسبب باألمر. المعنّية هي بأّنها أخبرِتها، ٳْذ معها لطيفًة كنِت لقد سيدتي، ١٦٧
صحيح. هذا أيضًا. أنِت حّركَِك قد القدس، الروح أّن هو هذا، لها تقولي ألن دفعِك
من تصلين أنِت لبطاقة. بحاجة لسِت واحدة؟ تحملين ال صالة؟ بطاقة لديك هل
بحاجة لسِت صحيح. هذا الكنيسة. إلى مساًء، غًدا إحضارها تعتزمين وأنت . أمٍّ أجل
إذا تشفى، سوف اّنها يسوع. الرب بإسم وادِع عليها يديك ضعي بذلك. لتقومي

بذلك. آمنت
يؤمن؟ أن ويريد بطاقةصالة، ليسلديه من إيمانكم. ى أتحدَّ اّني ١٦٨

هو النبي اّهللا؟ عند من رسول بأنني تؤمن هل األمام، في يجلسهنا الذي أنت، ١٦٩
ال أنا بذلك؟ تؤمن هل اّهللا؟ من رسالًة أحمل بأّنني تؤمن ن،هل معيَّ زمن إلى رسول
لك، شفاٍء بمثابة ستقبله فهل معاناتك، عن اّهللا أخبرني إذا يعرفك. اّهللا لكن أعرفك،
بينما اآلن، لمسه من روحك تمكّنْت إذا أّن… تمّيز أن يمكنك عندئذ هو… هذا بأّن آِمن
وإلى ندبة. صدرك: إنه الشفاء؟ تقبل هل شفاءك، تقبل سوف عندئذ إليك، أتحّدث أنا

باّهللا. آمن الرب. قال هكذا كذلك، إّنه صحيح. هذا جانبذلكأنتواعظ.
أعود. سوف

الذي نفسه اإلله هو كان إذا انظروا نفسه. المالك هو كان إذا انظروا صّلوا. ١٧٠
مالكه اإلله الرب يرسل لكي البعضمنكم، ليصّلي الخيمة. إلى ظهره أدار عندما وعد،

اقتربت. قد النهاية، كانتعند- سدوم أّن ويثبت
إبنك، من وعٌد ألّنه التمييزعينه، وامنحنا الليلة، مالكك أرسل اإلله، الرب أيها ١٧١

كذلك. وليكْن
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في الخلف في اّنها الّرأس. في ِاْلِتهاُب من تعاني وهي أمامي، تقف إمرأة ثّمة ١٧٢
ويلي. السيدة إسمها يدفعها، إيمانها بأّن أشعر ألنني االتجاه، هذا

صحيح هذا هل هناك… يكن… أّيًا الخلف. في ما مكاٍن في لنرى. هي؟ أين ١٧٣
بخير. وسوفتكونين المنزل، إلى اذهبي حسنا، سيدتي؟

ما. فيمكان يصّلون آخرون هناك باّهللا. إيمانًا عندكم ليكن
. اّهللاُ ُهَو ْنَت أَ رب، يا معلوًما، فليكن

مشاكل من تعاني اّنها الحضور، بين هنا تصّلي وهي أمامي تقف امرأة هناك ١٧٤
اليك. السيدة اسمها وأبيض. أحمر ثوًبا ترتدي وهي صحية،

المنزل، إلى اذهبي اّهللا. ليباركك مهما… تقفي، أن أرجو اليك؟ سيدة أنِت، أين ١٧٥
خّلصك. إيمانك بخير. تكونين وسوف

الرب؟ جسد لتمييز الحّس لديكم هل نفسه. المالك إنه نفسه. يسوع هو هذا ١٧٦
على شاهًدا يعطي المسيح أّن تؤمنون هل الحقيقة؟ لكم أقول بأنني تؤمنون هل

أيديكم. ٳرفعوا بذلك، تؤمنون كنتم إذا ذلك؟
كنتم حال في هكذا؟ بأيديهم حون يلوِّ سوف هنا، المؤمنين بين شخصمن كم ١٧٧
نحو بها تلّوحون التي األيدي تلك حّركوا إطالًقا. تشكّوا ال اّهللا. رسول بأنني تؤمنون
كّل هذا اّهللا. مجد ترون وسوف جانبكم، الى الموجود الشخص على وضعوها اّهللا،
موجوٌد روحه أّن تدركون هل الرب. جسد تمييز تستطيعون هل فعله. وسعه في ما
وَن.” َيْبَرأُ َفَسوًف اْلَمْرَضى، َعلَى ْيِدَيُهْم أَ َوَضُعوا وإذا اْلُمْؤِمِنيَن. َتْتَبُع اآلَياُت ”هِذِه هنا.
إبليس ليكن ة، االََٔبِديٍّ الَحَياة َسَبَب واألرض، السماوات خالق اإلله، الرب أيها ١٧٨
مؤمنون. وهم البعض، بعضهم على أيديهم يضعون إنهم هنا. مؤمٍن كل من مرفوًضا
أبًدا تسقط ال كلماتك رب، يا ذلك. تفعل سوف بأنك يؤمنون وهم باّهللا إيمانًا لديهم
وَن.” َيْبَرأُ َفَسوًف اْلَمْرَضى َعلَى ْيِدَيُهْم أَ َوَضُعوا ”إذا كانت: ووعودك أيضًا، ووعودك

إني التراب، إلى الناس هؤالء يجّر الذي الظلم شيطان الشيطان، أيها اآلن، ١٧٩
بإسم منهم أخرج تحّررهم. بأن الحي، اّهللا إبن المسيح، يسوع بإسم أستحلفك

المسيح. يسوع
تشعرون وعندما اإليمان، صالة البعضوصّلوا بعضكم على أيديكم ضعوا اآلن، ١٨٠

لكم. اّهللا وعد هو هذا أّن ٳعلموا اّهللا، بروح
ويستقبل َفْليقْف داخله، في تتحرك اّهللا قوة بأّن يشعر منكم، شخص أّي ١٨١
تقفوا أن المسيح، يسوع بإسم المؤمنين أيها منكم شخص كل أدعو اّنني شفاءه.
كراسي على الجالسون أنتم تعالوا، لكم. الشخصي الشافي أنه على يسوع وتقبلوا
المسيح، يسوع الرب بإسم باّهللا. آمنوا ٳنهضوا. يكْن، ا أيًّ ة، األِسرَّ وعلى قين، المعوَّ

الّشفاء. تنالون سوف
وغيرها. المتحّركة الكراسي وعن ة األسرَّ عن ينهضون إنهم ١٨٢

 سوليفان. األخ أّيها حسنا،
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أوهايو، شوتاكوا، في ،١٩٥٩ آب ١٢ األربعاء، يوم مساء الّصادرة هذه، األصلية برانهام ماريون وليام األخ رسالة إّن
العربية. باللغة وطبعت الممغنط التسجيل شريط من متناهية، ة وبدقَّ ا حرفيًّ نقلت قد األميركية، المتحدة الواليات

اّهللا. تسجيالتصوت قبل من عت ووزِّ طبعت قد العربية الترجمة هذه
ARABIC

©2021 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org




