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لدى واقفين أناسًا أرى أن أحّب فأنا صغيرة، فكرة لدّي تعلمون، أن…أنتم أتسأل 
نقف ال فلماذا، لدولتنا، بالوالء نتعّهد عندما نقف نحن، ذلك؟ تحّبون أال الكلمة. قراءة

اآلن؟ الكلمة أجل من
وكنت ليستبعيدة، مّدٍة منذ مقالًة، كُنتأقرأ واحدٍة. لدقيقٍة واقفون نحن بينما ٢
هذا فعلت قد تكن لم إن للمسيح. وقفوا الّلذين باألشخاص الماضية، الليلة أفكّرفي

اليوم؟ تفعُلُه ال فِلَم قبل، من
ال ولكّنني، عظيٌم، مبشٌر عامًا، والّسبعين الخمسة يقارب ما منذ هناك، كان لقد ٣
عبر قد وهو، كوي”، ماك ”آرثر ُيدعى كان أّنه أظن، اآلن. إسمه أتذكر أن أستطيع
ارتفع بأنه وقال المجد إلى ذهب بأنه َمفاده، حلمًا رأى الليالي، إحدى وفي األرض.
الواليات من كـوي، ماك آرثر ”أنا فقال: بالّدخول. له يسمحوا لم ولكّنهم، البّوابة، إلى

مبّشٌر.” أنا . المتحدة
أستطيع ال ”أنا قال: دخل، وعندما الحلم)، في هذا (كان البوابة، حارس فدخل ٤

اإلطالق.” على إسمك أجد أن
مبّشٌر.” أنا ”حسًنا، قال:

أنا…” ”سّيدي، قال:
ما. خطأٌ أن…هناك في احتمال أّي هنالك هل حسًنا، قال: ٥

إسمكعلىاإلطالق.” أجد أن أستطيع ال الكتابهنا. لدي سيدي، يا ”ال له: قال ٦

الخصوص؟” بهذا شيئًا، أفعل أن بإمكاني هل ”حسنًا، فأجاب:
ساعدني األبيض.” الدينونة عرش أمام قضّيتك تستأنف أن عليك ”ينبغي قال: ٧

هناك. اكون أن أريد ال فأنا، إلهي. يا
سوف بأّني فأظّن لدّي، اّلذي الوحيد األمل هو هذا كان إْن ”حسنًا، قال: ٨

قضّيتي.” أستأنف
بأّن قال، َشَرَع، الوقت…ولحظَة وفي بعيد، طريٍق في سار بأّنه قال، وبعدئٍذ ٩
َبدا بأّنه وأضاف فشيئًا، شيئًا ُمنيرًا أصبح ، َثمَّ ومن المكان، على م ُيَخيِّ كان ظالمًا
وسطه، في كان ولكّنه، عنده، الضوء يتوقف مّعيٍن مكاٍن من هناك يكن لم وكأّنه
عرش من يقترب اّلذي ”من قال: العرشم.م.] [الجالسعلى بأّنه قائًال، وأكمَل تمامًا.

دينونتي؟”
إلى النفوس من العديد أرسلت وقد مبّشٌر، إّنني كوي. ماك آرثر ”أنا، أجاب: ١٠

الملكوت.”
الكتاب؟” في مكتوبًا إسمك يوجد ”ألم قال:
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”كال”
إذن؟” محكمتي، أمام أٌستأنفتقضّيتك ”لقد قال:

سّيدي.” يا ، ”نعم
كوي، ماك آرثر لقوانيني. ِوفقًا عليك أحكم فأنا العدالة. على ستحصل ”أنت، ١١

مّرة؟” كذبت هل
ثّم النور.” هذا في وقفُت أن إلى جيدًا، رجًال كنت بأّنني أعتقُد ”كنُت قال: ١٢
نكون سوف ما وهذا خاطئًا.” نفسي وجْدُت النور، هذا محضر في ”ولكن، أضاف،
شعور أّي هناك. الى تصلوا حتى انتظروا إّنما، اآلن، باألمان تشعرون قد جميعًا. عليه،
اّلذيسوف ما بالّنقصسوفيتمّلككم! شعوٍر أّي المْسحة؟ حيُث هناك، سوفينتابكم

األبيض؟ عرشالدينونة عند هناك، يكون
ً؟” مّرة كذبت ”هل قال:

كنُت التي الصغيرة، األشياء بعض ولكن، صادقًا، كنُت بأّنني ظننُت ”لقد قال: ١٣
وسوداء.” كبيرة هناك، بها فإذا بيضاء، أكاذيبصغيرة بأّنها اعتقد

كذبُت.” لقد سّيدي، ”نعم، قال:
مّرًة؟” سرقت ”هل قال:

أعلَن ولكّنه أبدًا،” أسرق ولم وصادقًا، أمينًا كنُت بأّنني أعتقُد ”كنُت قال: ١٤
المشبوهة، الّصفقات بعض أْبَرْمُت قد بأّنني أدركُت النور، ذاك َمحضِر ”في قائًال:

ة.” ُمِحقَّ والغير
سرقت.” لقد سّيدي، يا ”نعم فقال:

”دينونتي…” قال:
النار الى ”إنصِرْف بحقه: الصادر الحكم لسماع االستعداد أْهَبة على كان ولقد ١٥
كلٌّ وتتفكّك تتمّزق الِعظام كّل كانت لقد فقال: ومالئكته” إلبليس ة الُمَعدَّ األبدية،

ِحَدة. على
أرى بي إذا ألنظَر، التفتُّ وعندما حياتي.” في صوٍت أعذب سمعُت ”لقد قال: ١٦
أّمي، صوت من أعذَب أّمي، وجه من أجمَل حياتي، أيام في رأيته قد وجٍه أجمل
صحيح، هذا ’أبي، يقول: صوتًا وسمعت حولي. من ”نظرُت وقال: تناديني.” عندما
يقف كان األرِض على هناك، األسفل في ولكن، تمامًا. صادقًا، يكن ولم كذب قد فهو،

مكانه.” أقف سوف أنا واآلن، قال، أجلي، من
يحين وعندما اآلن، أجله أقفمن أن أريد فأنا، هناك. لي يحدث أن أريد ما هذا، ١٧

مكاني. يقف سوف هو، الوقت،
۱٧،۱٦،۱٥و۱٨. اآليات، :۲۲ الّتكوين كتاب من نقرأ دعونا ١٨

َماِء السَّ ِمَن َثاِنَيًة ْبَراِهيَم إِ بِّ الرَّ َمَالُك َوَناَدى
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االَْٔمَر، هَذا َفَعْلَت َك نَّ أَ ْجِل أَ ِمْن نِّي أَ ، بُّ الرَّ َيُقوُل ْقَسْمُت أَ «ِبَذاِتي َوَقاَل:
َوِحيَدَك، اْبَنَك ُتْمِسِك َولَْم

َعلَى الَِّذي ْمِل َوكَالرَّ َماِء السَّ كَُنُجوِم َتكِْثيًرا َنْسلََك ُر كَثِّ َوأُ ُمَباَركًَة، َباِركَُك أُ
ْعَداِئِه، أَ َباَب َنْسُلَك َوَيِرُث اْلَبْحِر، َشاِطِئ

َوَسكََن َسْبٍع. ِبْئِر لَى إِ َمًعا َوَذَهُبوا َفَقاُموا ُغَالَمْيِه، لَى إِ ْبَراِهيُم إِ َرَجَع ُثمَّ
َسْبٍع. ِبْئِر ِفي ْبَراِهيُم إِ

نصّلي. دعونا
القدس الّروح ليحمْل لنا. واشرحه الّسيد، أّيها األن، النص ُخذ الّسماوي، أبي يا ١٩
ظهر بعد العظيمة، توّقعاتنا تالقي لكيما قلٍب. كل إلى مباشرًة، رب، يا الكلمات، هذه
نطلب نحن فرحتنا. تكتمل لكي ِبِوفرٍة، نسأل أن لنا، قلَت وأنت رب. يا اليوم، هذا

آمين. يسوع. بإسم هذا،
الجلوس. ُيمِكُنكم

ضعيف، صوتي لحظات. لبضع النص، لهذا عنوانًا أضع أن علّي ينبغي كان إْن ٢٠
قليًال نعاني لكّننا صدى، هناك أن أعلم الميكرفون. الىجانب أقف سوف الّسبب، لهذا

الّتجربة. بعد أعدائك بّوابة إمتالك هكذا: أَعْنِوُنُه سوف منه.
تعلمون أنتم بإبراهيم. الخاّصة المشاهد أهم من واحٍد على المشهد ينفتح ٢١
خالل من معه وارثين وكوننا إلبراهيم. الوعد وكان المؤمنين. أُب هو ابراهيم، بأّن
اآلن، ابراهيم. خالل من هي الوعد، على لحصولنا الوحيدة فالطريقة فقط، المسيح
الدعوة. لتلك أمينًا وكان اّهللا، من مدعوٌّ ولكّنه ، عاديٍّ رجٍل مجّرد ابراهيم، كان لقد
معه. ثابتًا مكث لقد أبدًا. الصوت، ذاك في ابراهيم ُيَشكِّْك لم إبراهيم، اّهللا كلم عندما

الّصوت. هذا مع ظّل فهو، الصعوبات، عَصَفت فمهما
اإلبن، ذاك على للحصول عامًا وعشرين خمسًة وإنتظر بإبٍن. ُوِعَد ثّم، ومن ٢٢
خالل من ثّم، ومن كذلك. ليس وكأّنه، الوعد، هذا مع يتعارض شيٍء أي أّن ُمْعَتِبرًا
لدعوته أمينًا كان اإليمان، وبطريرك األرض. عائالت كل تتبارك سوف اإلبن، هذا

الوعد. ولكلمة
المسيح، مع أموات كوننا االن، ونحن عليه. نكون أن يجب لما مثاالَ كان لقد ٢٣

إبراهيم. نسل فاّننا
روحّية. بذرة هي واألخرى، طبيعية، كانت إحداهما، إبراهيم. من بذرتان هناك ٢٤
يجعلنا الذي االيمان، ذاك ايمانه، بذرة كانت واألخرى، لحمه، من طبيعّية إحداهما،

الموعودة. الكلمة خالل من إبراهيم، ذرّية
يشتّد أن من وعوضًا عامًا، وعشرين خمسة طوال للّتجربة خضع أن بعد واآلن، ٢٥
الّسنة في عليه فسوفيحصل األولى، الّسنة في يتّم لم فإن ترون، قّوًة. ازداد ضعفه،
من الّسنتين ستبلغ أّنها بما أكبر، المعجزة تكون سوف الّتالية، الّسنة ففي التالية،
جسده وأصبح الّسن في طعَن حتى الّسنوات، تلك كل يكّدس راح وهكذا، عمرها،
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م.م.]. [عقيمة الخصوبة عديمة كانت أو، (أصبحت) ”الرحم،” ساره وأحشاء ميتًا
تماًما. مستحيٌل هناك…إّنه وكان وهنتقوته، وبالتالي

رحمها جعل يحاول لم فهو، أرأيتم، ؟ هناك اّهللا فعله اّلذي ما يوًما، فكّرتم هل ٢٦
االثنان، ذلك…فهما فعل أّنه لو إذن، تذكّروا هذا، فعل أّنه لو تذكروا، ألّنه، خصيبًا.
من ُمعّقمًة، زجاجاٍت األيام، تلك في هناك، يكن ولم الصحة، تلك لديهما يكن لم
من عروقها جّفت ايًضا…لقد عليه وكان أترون؟ البقرة. حليب من الطفل تغذية أجل

هناك. قدحصل ما، شيئًا أّن من بد لديه…فال يكن لم هو—هو، لذا، الحليب.
المخاض مرحلة في وتدخل عمرها، من المئة ناهزت وقد إمرأة، إلى أنظروا ثّم، ٢٧
في امرأة على اآلن، الصعب من فاّنه، يصُمد. لن فقلبها الوالدة. أعباء وتتحّمل
لن فقلُبها الوالدة. أوجاع وتتحّمل الحْمل تجربة تخوض أن عمرها، من األربعين

تالحظون… كنتم إن فعل؟ ماذا تعلمون فهل الّصمود. يستطيع ولن يتحّمل،
بهذا أقوم أن الجّيد، من كان فإْن ربما. كثيرينسوفيعترضون بأّن اآلن أعلم أنا ٢٨

الخاصبي. تفكيري مجّرد يكونسوى، أنا…فسوفلن أرأيتم، اإلعالن؟

َمخفيٍّ مكتوببشكٍل فهو، الطبيعة. خارق كتاٌب هو المقّدس، الكتاب اّن أترون، ٢٩
اّهللا. يسوع، شكر لقد ذلك؟ يعرف منكم واحٍد كم الالهوتيين. وعن المدارس عن
والفهماء الحكماء عن هذه أخفيت ألّنك واألرض، الّسماء ربُّ اآلب أيها ”أحمُدك قال:
حينئٍذ، تقع، القلب، إلى اّهللا محّبة تدخل عندما المحّبة. كتاب إّنه لألطفال.” وأعلنتها
الكتاب تفسير إّنه، لكذاته، يعلن هو ، َثمَّ ومن باّهللا، مغرومًا تصبح اّنك، اّهللا، فيحّب
الكتاب ولكّن لمواعيده. نفسه، اّهللا، تفسير هو المقدس، الكتاب تفسير اّن المقدس.

السطور. بين مكتوب المقدس،
وهي كثيرًا. أحّبها وأنا العالم، في إمرأة أروع اّنها أوه، زوجتي، أحبُّ أنا اآلن، ٣٠
لقد بيل، ”عزيزي فيها: تقول رسالًة لي تكتب المنزل، عن بعيًدا أكون فعندما تحبني.
وهلّم فعلته، ما وكل اليوم، بالغسيل قمت لقد الليلة. هذه الّسرير، في األوالد وضعُت
متحدين ونحن كثيًرا، أحّبها أنا أترون، ولكن، الرسالة. في كّله، هذا تقول اّنها، جّرا.”
فإّني السطور. بين ما القراءة أستطيع أّنني-أّنني حتى واحٌد، شخٌص كأّننا كثيًرا،
أعلم أنا—أنا ترون، ال، أم األمر، بهذا أخبرتني إْن ترون، تقوله، أن تريد اّلذي ما أعلم

لها. مي وَتفهُّ حّبي هو هذا ألنه تقصده. اّلذي ما
اّن-اّن فهمتم؟ هل المقّدس. الكتاب بها، كٌتب التي الطريقة هي هذه حسنًا. ٣١
أن يجب ترون، اليها. أبدًا يصلوا لن ولكّنهم القّمة، باّتجاه يسيرون سوف الدّارسين

أرأيتم؟ هو.” تعرفوه ”لكي هو، فيغرامه، الكلمة، فيغرام تقعوا
ِفي َمْيِن ُمَتَقدِّ َشْيَخْيِن َوَساَرُة ْبَراِهيُم إِ َوكَاَن فعل. ماذا شاهدوا هنا، اآلن اآلن، ٣٢
فحْسْب. طويًال، عمرًا عاشا شخصان ألّنهما ليس هذا الكتاب. قال هكذا اِم، االَٔيَّ

اِم.” االَٔيَّ ِفي َمْيِن ُمَتَقدِّ ”كانا المقدسيقول: فالكتاب
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كان والذي عنه، نتحدث كّنا اّلذي المالك، هذا ظهور بعد مباشرًة، اآلن، الحظوا ٣٣
اآلن اْلَحَياِة.” َزَماِن َنْحَو لَْيَك إِ ْرجُع أَ ي نِّ ”إِ له: قائًال ابراهيم أخبر لقد اإلله. إلوهيم،

مسيرتها. طوال للكنيسة، يرمزان اّنهما الحظوا،
أعاد بل، فحْسب. وإبراهيم، ساره، يرّمم لم اّنه اآلن، حصل. ما هذا إسمعوا. اآلن ٣٤
مًعا. واجمعها الكلمة، بقّية الى إنتبهوا ولكن، غريًبا، ذلك يبدو قد اآلن، شبابهما. لهما
مباشرًة، تذكروا، واآلن، الكلمة. من ُمْلَهمين تكونوا أن وعليكم بها، موحى الكلمة اّن

المالك…. هذا ظهور وفوَر ذلك، بعد
سارة، رأس يغّطي اّلذي الّرمادي الشعر ذاك تماًما، ذلك أرى أن أستطيع اّني ٣٥
بعًصا، وُتمسُك ُمْغِبرًا، صغٍيرًا غطاًء تضع كتفيها، على الشال مع الصغيرة الجّدة
أترون؟ أيًضا؟” عجوز وهو سّيدي، مع أتمتع ”أنا المحّلة. أرجاء كل في وتتمّشى
متقّدًما أّنه بما عصا، على متكئًا الطويلة، اللحية تلك مع هناك، كان أيضًا، وإبراهيم،

ايًضا. اآلخر هو السن، في
َيُعد ولم باإلنتصاب، كتفيه بدأت التالي، اليوم صباح في أّنه أرى، أن وأستطيع ٣٦
سوف ما ُيرينا إّنه وشابًة. شابًا عادا لقد جديد. من شعره نبت الّظهر. ُمْحَدودب
عين، طرفة في لحظة، في نتغّير ”عندما أترون، الملوكي، ابراهيم نسل مع يفعله

مًعا.” ونخطف
رحلة في اآلن ذهبا لقد . لكم ذلك أثبت أن لي اسمحوا واآلن حصل. ماذا راقبوا ٣٧
جرار، الى متوجهْين وذهبا عمورة، في هناك، يعيشان. كانا حيث المكان، ذلك من
إّنها مسافتها. الى الخريطة، على اليها أِشْر الحظتم؟ هل فلسطين. أرض أسفل في

الّسن. في كبيرين لزوجين بالنسبِة طويلة رحلة فعًال،
ابيمالك، إسمه، شاب ملٌك هناك كان فلسطين، أرض في-في هناك، ، َثمَّ ومن ٣٨
ولكّن الجميالت، الفلسطينيات الفتيات تلك كل لديه كان لقد زوجة. يبحثعن وكان
يتزوجها. أن وأراد بها، غِرم وأُ للنظر،” جميلة ”إنها قال، العجوز، المرأة رأى عندما

أترون؟ كانتجميلة. لقد ها، ،آه صحيح
فجعلها الطفل. ذاك ُتْنِجب أن عليها كان الحظوا، شابة. إمرأة الى تحّولْت لقد ٣٩
كان ”فجسده إبراهيم، وتذكروا الطفل. هذا تربية عليها وكان جديدة. خليقة اّهللا،
سّن في كان إسحاق بأّن أعتقد ابراهيم…أنا كان عندما ميتة، كانت وساره، ُمماتا،”
أخرى، بامرأة ذلك، بعد ابراهيم وتزّوج سارة، ماتت عندما واألربعين، الخامسة

آمين. ها! ها الفتيات. جانب إلى صبيان وأنجبسبعة
الذي ما أعلنت، قد فهي (رمز). عالمة إنها الّسطور. بين ما أقرا أنا أترون، ٤٠
المنحنية، فأكتافنا لذا، اآلن، منها نقترب إننا إبراهيم، أبناء أجل من اّهللا، سيفعله،
يهّم. ال أيضًا فهذا شابه، ما أو األشيب، وشعرنا أصدقائي. يا فرًقًا، ُتْحِدث لن وغيرها،

عليه. قادمون نحن ما الى نتطلع دعونا الخلف. الى ننظر ال فنحن،
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إبراهيم رآها التي اآلخيرة العالمة كانت نراها التي العالمة هذه وتذكروا ٤١
في نعيش بأّننا نؤمن نحن الوجود. إلى الموعود اإلبن يأتي أن قبل وسارته،

الساعة. تلك
فهو، إسحاق، شكل تتخّيلوا ان يمكنكم الصبّي…هل هذا والدة بعد البطريرك، إّن ٤٢
عينان له الشعر، ُمجّعد محبوب، صغير، عمره، من عشر الثانية حوالي يبلغ صبي،
ووالده الجميلة، الشابة اإلمرأة كيفشعرتتلكاألم، أتصور أن أود بنيتان؟ صغيرتان
الساعة. أتت قد وها الطريق، نهاية الى وصلنا لقد اآلن، اّهللا قال يوم، وذات أيضًا.
الصبي هذا تأخذ أن أريدك األن، ولكّني الصبي، هذا خالل من لألمم، أبًا جعلتك ”لقد
ذبيحًة ابنك، لي تقّدم أن أريدك حيث، عليه، أدّلك سوف الذي الجبل قمة أعالي الى

ذلك؟ تتصّوروا أن يمكنكم هل هناك.” لي
اآلن. هذا يطلب ال فاّهللا، إختبار. بهكذا تقوموا أن قبل، من ابًدا منكم ُيطلَب لم ٤٣

وظالل. كانتأمثلة تلك، وظالل. أمثلة، بمثابة كانتطلباته، لقد
قادٌر بأنه تماًما، مقتنع ”أنا هذا: قال فإبراهيم سّيدي. يا ال، إبراهيم؟ خاف هل ٤٤
من الوصّية تلك كانت وإن الموت. من عليه، حصلت ألّنني الموت، من إقامته على
االبن، على حصولي مكِلفًا كان وقد قًا، مَصدِّ ومكْثُت بذلك، القيام طلبتمني قد اّهللا،

كصورٍة.” حصلتعليه، منحيث، الموت، من اقامته فالربقادٌرعلى
والتكلم الخمسينيون، ايها القدس، الروح قدأعطاكم اّهللا كان إْن صديقي! يا آه ٤٥
كان إْن ورحمته! وصالحه، شفائه، بقوة تؤمن أن عليك يجب بالحري فكم بألسنة،
األمر، هذا يحصل أن يمكن ال وقالوا البالد! في الالهوت علماء كل ضد ذلك، فعل قد
سيفك الكلمة، حامًال بندقيتك، حامًال اذن، قف لذا، به. وعد ألنه ذلك فعل اّهللا ولكّن

قوله! نّفذ ولقد تكّلم، قد اّهللا، اّهللا. وِثقبكلمة وآمن
المشي استطيع اآلن البغال. مع أيام، ثالثة لمّدة فيرحلة أخذه لقد اآلن، الحظوا ٤٦
وكان البرية، في يومّيًا ميًال ثالثين األقدام على أمشي كنُت جولة، في كنت عندما
كانت اّلتي للتنقل الوحيدة الوسيلة اّنما، الّتعبير. جاز إذا البنزين، من أقدام لدينا
وانطلق األقدام، على الّسير أو-أو حمار، ظهر على الركوب إما كانت، لهم، ُمتاَحة
الجبل ورأى هناك، البرية في عينيه رفع ثم، ومن كان، حيث من أيام لثالثة برحلة

جًدا. بعيدًا
بأّنه ،۲۲ التكوين سفر في هنا جميعنا، نعلم ونحن يديه. وربط إسحاق أخذ ٤٧
جبل الجبل، الى يسوع أصعدوا كما ربطه، الجبل، أعلى الى أصعده للمسيح. رمز

طبعًا. البنه، اّهللا تقدمة الى تشير كرمزّيٍة الجلجثة،
”َيا وقال: الشكوك. إسحاق ساورت مطيًعا، وكان هناك، الى وصال عندما ولكن، ٤٨

ِلْلُمْحَرَقِة؟” اْلَخُروُف ْيَن أَ َولِكْن َواْلَحَطُب، اُر النَّ ُهَوَذا ِبي، أَ
بني، ”يا قال: هناك، موجودة كانت اّهللا كلمة بأّن ذهنه في عالًما إبراهيم وكان ٤٩

يرا.” ”يهَوه المكان: إسم فدعا الخروفللمحرقة.” له يرى اّهللا إن
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وأخذ يده مدَّ ثم المذبح، على وضعه الموت، حتى مطيًعا كان إبنه، ربط وعندما ٥٠
يدك.” تمّد ال ”إبراهيم وقال: أمسكيده، ما شيء فعلذلك، ولما إبنه ليذبح الّسكين،

الغابة. في قرنيه، مربوطمن كبشوراءه، هناك كان الوقت، وفيذلك ٥١

باألسود تعّج المنطقة تلك تذكّروا، الكبش؟ ذاك أتى أين من مّرة، فكّرتم هل ٥٢
وبعد المدنّية؟ عن بعيدة كانت وكم الغنم. آكلة الوحوش وتلك آوى، وأبناء والذّئاب
ذلك في المذبح، ليبني الحجارة جمع ولقد ماء. يوجد حيثال الجبل، ة قمَّ على ذلك،

أترون؟ الكبش؟ ذلك أتى أين من الموضع.
له يرى ”اّهللا قال؟ ماذا دم. هناك كان الكبش، قتل قد فهو، رؤيا. تكن لم لكّنها، ٥٣

للمحرقة.” الخروف
المتشّنج الطفل لهذا كيفيمكن المتحّرك؟ الكرسّي منهذا تقوم كيفيمكنكأن ٥٤
مهما قلبك؟ مشكلة انتمع هناك، من الذي انت المقعد، ذلك على انت أو يتعافى، أن

لنفسه.” يرى ”اّهللا األمر، كان
أعطى وقد للوعد. مصّدقًا االيمان، بطريرك بقي لقد بذلك. إبراهيم آمن لقد ٥٥
فاّن الظروف، عن الّنظر وبغّض بها، وآمنت لكلمتي سمعت ألنك ”نسلك! بأّن، الوعد،

أعدائه.” باب سيرث نسلك
”اّنها الـ اّلذي، العىّو ابرا…. إبراهيم، ضد كصورة، يظهر كان اّلذي عدو، كل لماذا؟ ٥٦
هذا من وبالّرغم اآلخرى.” األشياء وكل هذه، كل جّدًا. عجوٌز وأنا السن. في طاعنة

الوعد. لهذا مصّدقًا ظّل كّله،
الظروف. رغم اّهللا، بكلمة يتمّسك سوف اإليمان، ذلك يمتلك الذي الرجل اآلن، ٥٧
االيمان هو هذا إبراهيم. نسل من لست فأنت، بذلك، القيام تستطيع ال كنت إن اآلن

نسله. هو، إبراهيم، عليه حصل اّلذي
أخبرتكم كما ايًضا، الملكي نسله اآلن ”نسله،” هو، إلبراهيم كان الذي الوعد إّن ٥٨
وفًقا الملكي، والنسل الوعد. ختم كان إلبراهيم، اعطَي الذي الختم وهذا قليل. منذ
أن حاولوا اإلختبار. إجتازوا أن بعد القدس،” بالروح مختوم ”هو ،٣٠:٤ ألفسس

باألمر. تفكروا
الّروح لديهم بأّن العديد يّدعي القدس. الّروح على حصلوا أنهم الكثيرون يعتقد ٥٩
ذلك. حول والعالمات األدلة من العديد إظهار يستطيعون منهم الكثير القدس.

أترون؟ القدس. الّروح ليس، فهذا الكلمة، هذه تتوافقمع لم إن ولكّنها،
كل في نؤمن عندما اإلختبار. بعد ُتختمون وحينئٍذ، كلمة، كل في تؤمنون ٦٠
اّتبعه اّلذي األسلوب هو وهذا الوعد. لنؤكد الروح من بعدها، ُنختم الكلمة. في وعٍد
يمكنكم ال عدونا. بوابة بإمتالك الحق لدينا يصبح فقط، وعندئٍذ وعندئٍذ، إبراهيم.

الكتابالمقّدس… في تذكّروا، أوالً. منذلكالنسل، أنتصبحوا بذلكقبل القيام
العالمة. داالس. أقصد أو، آخر، فيمكاٍن أو فيهيوستن، عنه تكّلمُت لقد ٦١
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”عنما قال: اّهللا ولكّن الختان. من يهودي أّنه نفسه يعّرفعن اليهودي اّن أترون، ٦٢
عالمة.” الّدم لكم ويكون الّدم! أرى

كانت ألّنها حسنا، المؤمن، منها يستفيد أن يمكن ال الدم في الموجودة الحياة اّن ٦٣
لذا، الحقيقّية. الحياة سيمنح اّلذي لآلتي، ظّل سوى اذًا، تكن فلم ما، حيواٍن حياة

األبواب. األبوابوعلىقوائم على يوَضع يجبأن نفسه، الّدم فالكيمياء،
أن عليك ليس أّنه على تدّل الّشائعة، األعشاب من نوع وهي بالّزوفا، ترّشها أن ٦٤
محّرك ُتدير كأن االيمان، هذا لك يكون أن عليك ينبغي للطبيعة. فائقًا ايمانًا تمتلك
ان يجب بأّنه يظّنون الناس من العديد أترى؟ الكنيسة. الى المجيء أو سيارتك،
لكي اليه، بحاجة أنت ما هذا عاديًا، ايمانًا خطأ. هذا ال، ال، مهّمين…ولكن، يكونوا
شيء. كّل هذا عليك، ضعها بالكلمة، وااليمان الكلمة، سماع بواسطته. الّدم ترش
التي األعشاب بعض زوفا، أكانت فلسطين، في مكاٍن أّي من األعشاب بعض التقط
على ويضعونها بالّدم، يغمسونها كان، وأينما الجدران، ثقوب في الخارج، في تنمو

األبواب. وقوائم األبواب
بالختان، َمعنيًا اليهودي كان كم بالعهد، ُمْلتزمين كانوا كم يهّمني ال وتذكّروا، ٦٥
موجودة. ال-العالمة تكْن لم إْن ُمْلغى، يكون فالعهد، الّسلوك، حسن شخصًا كان كم

وحده. الّدم، الّدم،” أرى ”عندما
المسيح، دم كيميائّية الكيميائّية، الماّدة ليس هو الّرمزّية، العالمة الّدم، األن، ٦٦

الّسنين. آالف منذ ْهِرَق أً قد ألنه،
حياة إّن هناك، الكيميائّية الماّدة تكون أن يجب ال…كان أين ترون، لكن، ٦٧
الصّح يعلم ال الحيوان روحًا. تملك ال الحيوان حياة ألّن لالنسان، ُتْمَنح ال الحيوان

الّروح. يملك الذي هو، اإلنسان، الخطأ. من
كانت التي فالحياة، دمه، عذراء، من المولود اّهللا، إبن يسوع سفك عندما اآلن، ٦٨
بالحياة، مخلصون ”نحن قال: المقدس الكتاب نفسه. اّهللا هو كان، الّدم ذلك في
الدم خلية اّهللا خلق لقد اّهللا. حياة اّنما، وثني، دم ليس يهودي، دم ليس اّهللا.” بدم
مأخوذة البويضة تكن تعرف…ولم لم قط، رجًال تعرف لم هي، عذراوي. مولود هذه،

حتى. منها،
منها. أُِخذت قد البويضة بأّن يصّدقوا أن يريدون منكم الكثيرين أّن أعلم ٦٩
إذ اّهللا، يفعل قد فماذا الشعور، وجود دون من بويضة، هناك يكون أن يمكن ال

أترون؟ ؟ ًا
”لن القدوس. اّهللا، خيمة كانت وتلك، الدم، وخلية البويضة من كّال خلق لقد ٧٠
لقد الهاوية.” في نفسه أترك ”ولن البويضة؟ أتت أين من فساًدا.” يرى قدوسي أدع
تسّمي فكيف األمر، هذا تصدق أن تستطيع ال ال، أنَت الهي! يا آه، مقدسًا! جسده كان

مسيحيًا؟ نفسك
، عاديٍّ رجٍل بدم وال نبي، بدم ليس إيماني. هو هذا اّهللا.” بدم مخّلصون ”نحن ٧١
صار لقد هذا. قال َمن هو نفسه، فاّهللا، اّهللا. بدم نسير نحن اّنما، الهوتي، او معلٍم، أو
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هو، منا. واحًدا أصبح وقد بيننا، معنا، هنا، خيمته بسط لقد الحبل. غّير لقد إنساًنا.
هذا ألّنه أقربائنا. من يكون أن عائلتنا، من فردًا يصبح أن عليه كان الفادي. قريبنا

بيننا. وخّيم انسانًا، صار اّهللا، القانون. هو
الروح، اّهللا، كان هو، منه، اآلتي فهو األمر، بهذا القيام خالل من أّنه، كيف الحظ ٧٢
تلك هي، ذبيحتنا، في الموجودة فالحياة لذلك، المؤمن. في يصبح الروح، وهذا

هويتنا. تحّدد التي بذاتها، الحياة
النجس، بالشيء ويصفوها البشر، بين تتحرك اّهللا حياة يروا أن يمكنهم فكيف ٧٣
ايًضا. هو يعملها أعملها أنا التي بيفاألعمال يؤمن ”من فيذبيحتنا؟ هيهويتنا فيما
ايدينا نضع بينما التضحية، التض…من بناءعلى حياته تعود منها.” أعظم ويعمل
للطوائف الّسماح يمكننا، كيف ًا، إذ الخاّصة. أفكارنا عن أمواًتا أنفسنا ونعلن عليها
األشياء. عنهذه متنا لقد ؟ بها نؤمن بأننا ونقول أخرى، وأمور عقائد نحو تدفعنا بأن
بالُمْطلَق، متعلقًا كان ألنه تزعجني،” األشياء تلك من شيء ”ال بولس، قال ٧٤
الكلمة. هو والُمطلق، بالُمطلَق مرتبط هو حقيقي، إنجاز وكل المسيح. أي بالكامل
كلمة هو اليه، بالّنسبة فالمطلق، الروح، من الحقيقي المولود ال- آخر، شخص وكل
أّنه نعلم، نحن معه. تماثْلُت ولقد مكاني، وأخذ عليها. بيدّي ألقي بها. مرتبٌط إّني، اّهللا.
الشخصي، إيمانك ليس الحقيقي، اإليمان يجلب ما هذا، معنا. يتماثل بأن وعدنا قد
اآلن. الحظوا به. يتحكّم هو ولكّنه، عليه. الّسيطرة يمكنك ال شيئًا هو، إيمانه إّنما،

لكم. المعد الوعد ال…اّنه عندما فقط، ثمَّ ومن ثم،
وجهك اعتمدتم، مّرة وكم اليها، انضممت التي الكنائس عدد هو كم مهمًا ليس ٧٥
أن يمكنك ال عليك، الختم ذاك يوضع أن فإلى تريدها. وسيلة أية الوراء، الى لألمام،

بذبيحتك. ُمّتصل نفسك تدعو
الذي القدوس اّهللا روح ُتْحزنوا ”ال تقول: ،٣٠:٤ أفسس اّهللا؟ ختم هو وما ٧٦
الى أبديًا، ختمًا مختومين إّنما، أخرى، الى نهضٍة من ال الفداء.” ليوم ُختمتم به

. فدائكم يوم
أبدًا، تكونوا لن فاّنكم، قّط، اّهللا، م.م.] [ذهن- أفكار في تكونوا لم إن وتذكروا، ٧٧
م.م.] ”آمين.”- تقول: [الجماعة الفادي؟ هو، بأّنه، يعلم منكم واحٍد كم اّهللا. مع
قد كان فإن لذا، سقَط. حيث الى ثانيًة، يعود أن عليه ُيْفَتدى، شيٍء أّي إذًا، حسنأ
مولودين جميعنا ”ونحن، للفداء، بحاجة اذًا، نكون أآل يمكن فكيف ليفتدينا، أتى
على يدّل فهذا بأكاذيب؟” نتكلم ونحن العالم، الى نأتي باإلثم، مَشكَّلين بالخطيئة،
أو نجمة أو عالم، هنالك يكون أن قبل اّهللا، فكر من سمة هو الحقيقي، المسيحي أّن
في تكلم اّلذي فكراّهللا، اّنه لنفسه. ليفتدينا أتى وقد أزلي، إنه آخر. شيء أي أو هواء،

فكره. إلى واف…وأعادنا ظاهرًا، أصبح كلمة،
منا، واحدًا يصبح بأن نفسه، اّهللا جعل الذي الّسبب هو هذا الفادي، النسيب ٧٨
ال ذلك، يفعل أن المالك يستطيع ال هذا. يفعل أن آخر شخص ألي يمكن ال لفدائنا.

يفتدينا. لكي مثلنا، بًا ُمَجرَّ ههنا، الى ينزل أن عليه كان لقد أحد.
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البذور تلك من بعضًا نتفّحص دعونا الطبيعّية. ابراهيم بذرة الى اآلن، أنظروا ٧٩
أي تلك، الطبيعية البذرة مع كلمته على حافظ قد اّهللا كان ما اذا ونرى الطبيعّية،
اّهللا، وعد كامل صّدقوا الذين الطبيعية، البذور من بهضًا نتفّحص دعونا اسحق.
مضاعفة المّرات ألوف األلوف عشرات هناك كان لقد تذكروا، أسئلة. لديهم يكن ولم
”ليس أكيد. ابراهيم، نسل من يكونوا لم هذا، ومع اخُتِتنوا، اّلذين من باآلالف،
قد منهم فالعديد يهوديًا.” هو الداخل، من اليهودي بل خارج، من يهوديًا اليهودي،

مريرًا. سقوطهم كان سقطوا،
لدى أو الفصح، يوم ”نحن…” قالوا: لقد م.م.] [الصحراء البرية في أنظروا، ٨٠

مبتهجين. كلهم كانوا لقد .٦ القديسيوحنا الينبوع، الشربمن
النازل الخبز هو، أنا، البرية. في كانت التي الصخرة تلك هو، ”أنا، يسوع: قال ٨١

يموت.” فال الخبز هذا من أحٌد أكل إن السماء، من اّهللا، عند من
سنة.” أربعين لمدة البرية، في المّن أكلوا ”أباؤنا قالوا: ٨٢

مّيت.” هو منهم، واحٍد كّل أموات، هم وها لهم: قال
أزليين.” منفصلين ” تعني: ماذا واعرفوا فيها، وتمّعنوا الكلمة هذه خذوا أموات، ٨٣
بالكامل، رين مَدمَّ فناء، ”انفصال، يعني، الموت إبراهيم. نسل من كانوا أّنهم، مع
كانوا أّنهم مع منهم، واحٍد كّل جميعًا، ماتوا بأّنهم يسوع قال لقد ابادة.” فناء،

مختونين. يهودًا
مشيخّيون، معمدانّيون، ميتوديون، ،ألننا فقط مساكين، أشخاص أترون، ٨٤
ما قدر على يؤمن الشيطان اّن مماثلة، وأشياء صغير، إعتراف على حصلنا

نؤمن. نحن
خالل من االيمان، أجل من لها شهد قد اّهللا اّن معها. تتماثلوا أن عليكم ولكن، ٨٥

الكلمة! عن سؤال من ما القدس. الّروح ختم
خطأ. ما هنالكشيء آخر،” ليوم ذلك كان اآلن، ”حسًنا، قلتم: إْن ٨٦

الى مسرعًا ينزل به واذا ساطًعا، كان النور بأّن له وقلَت راكًضا، رجل أتى لو ماذا ٨٧
أنا نور. اسمه شيء يوجد ال أرفضه. أنا أرفضه. ”اّني وقال: القبو، الى الّسفلي، الطابق
فإن عقلًيا. مضطرًبا يكون قد الرجل. هذا في ما، خطبًا بأّن المؤكّد، فمن أصدقه؟” ال

خللفيعقله. لديه يكون أن بّد ال الحياة، ومصدر الدافئة، رفضأشّعته
ومن وتحّددت، أمامه، توّضحت وقد اّهللا، كلمة على ما، رجٌل يتعّرف وعندما ٨٨
الّرجل، هذا في ما، خطٌب فهنالك الطائفية، ستائر األسفل نحو ويسحب ُيغلق ثّم
يمكنه ال فهو، خاطىء. روحّي هنالكشيء فيه. ما خطأ هنالك الروحية. الّناحية من
سوف هو، واّهللا، الدينونة، إلى ”مّتجٌه ذلك ُمدرٍك غير وهو أعمى، اّنه عليه، الحصول

الدّيان.ها.” يكون
حصل. ماذا راقبوا بها، آمنو الذين اآلن، البذور وتلك هذا، فعلوا عندما الحظوا ٨٩

إبراهيم. ذرية اآلن، منها نتفّحصبعًضا بنا فهّيا
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العبادة. لهمصورة يكن فيالحقولم مكثوا ألّنهم العبرانّيين، األوالد نأخذ دعونا ٩٠
أيًضا، ُمقّدس لرجٍل ُصِنَعت لقد األمة. ملك صنعها التي للصورة السجود رفضوا لقد

دانيال. صورة
رجٍل صورَة، عبادة من الخطأ، الجانب أُحِضرالى قد األمم بأّن أظهرت لقد ٩١
عبادة على الناس ُيجبرون سوف عندما نفسها، الحالة تكون سوف اّنها س. ُمقدَّ
الكلمة تفسير على القادر دانيال الى باإلعالن، تنكشف وهي األشخاص. بعض صور
نفسها، الطريقة اّنها تخرج. الطريقة وبهذه الينا، تأتي هكذا . الحائط على المكتوبة،

األمم. لصورة
الذين إبراهيم نسل من كانوا لقد فعلوا؟ وماذا ذلك. فعل رفضوا لقد الحظوا، ٩٢
فعلوا لقد النار. من العدو، بوابة امتلكوا لقد الحق، فيكلمة وثابتين صادقين مكثوا

حقيقّية. هي اّهللا كلمة اّن حسًنا، ذلك.
وفي ذلك. في اْختِبر لقد الحقيقي. الواحد اإلله عبادة أجل من دانيال اْختِبر لقد ٩٣
كما الّمحمصة البطاطا لرقائق له بدا أن بعد اّهللا؟ فعل وماذا فيه. صمد األختبار وقت
طعامًا براثنه، بين لرميه األسد، إلى به ذاهبين كانوا يفعلون. ماذا يعرفوا ولم يقال:
العدو. بوابة وامتلك حقيقي، واحد إله يوجد بأّنه لإلختبار، وفًيا بقي دانيال ولكّن له.

األسد. فم اّهللا، أغلق لقد
األنبياء صفة الُمنتحلين أمام اإلختبار، في الوعد لكلمة وفًيا موسى بقَي لقد ٩٤
عالمة وكل العالمات، هذه وأظهر اّهللا، التقاه لقد أنظروا، ويامبريس. َينيس الكذبة
رمى بالحقيقة. لمعرفته وفقًا تمامًا هناك، الى مباشرًة، ذهبموسى لقد صوتًا. تحمل
الّصفة الُمنتحلين حضر هنا، جرى؟ ماذا تعلمون هل ثعبان. إلى فتحّولت أرًضا، العصا

نفسه. الشيء وفعلوا
بل، خطأ.” شيء كل بأّن أعتقد انا ”حسًنا، قائًال: يديه، يرفع لم موسى اآلن، ٩٥
فلقد هناك، الُمقلدين عدد كان كم يهّم ال للحق. وفّيًا بقي لقد اّهللا. وانتظر هناك مكث
ذاك من الشعب باخراج القاضية لمأموريته، وفًيا بقي وعندما الحق. في ثابتًا بقي
بواسطة البوابة، وشق يمتلكها، اّهللا جعله طريقه، الماء اعترضتبوابة عندما المكان.

أرضالموعد. الى الشعب وقاد يقوده. كان الذي النار عمود
لقد وكالب. يشوع الموعد، ارض إلى فقط…ذهبا إثنان آخر. عظيم قائٌد يشوع، ٩٦
كان ما بقْدِر الوقت، ذلك في العالم وسط كان الذي قادش، ُيّدعى، مكاٍن إلى أتيا
اثنا ثّم، ومن األرض، ليتجّسسوا جاسوًسا، عشر اثني أرسلوا لقد آه، الدينونة. كرسّي

ديارهم. إلى منهم عشرعادوا
هذا حسًنا، به. القيام نستطيع ال نحن، كبير. عمٌل اّنه ”آوه، قالوا: منهم، عشرٌة ٩٧

أعينهم.” في كالجراد نحن، الّشعب،
من أكثر نحن لحظة. ”إنتظروا فقال: الّشعب. هّدأَ لقد يشوع؟ فعل ماذا ولكن، ٩٨
يفعل؟ كان ماذا أقلّية.” نحن، كم أو عددنا، هو قليل كم يهّم ال امتالكها، على قادرين



المنطوقة١٢ الكلمة

أجل من تحاربون سوف ولكّنكم األرض،” هذه ”أعطيكم الوعد. لذاك وفّيًا بقي لقد
منها. شبٍر كل

من ستقاومين ولكّنٍك، الشفاء، اّهللا منحِك لقد األم؟ أيتها بذلك تؤمنين هل ٩٩
بطون تدوسه موضٍع ”كّل نأخذه. أن على قادرين من أكثر ونحن منه، شبر كل أجل
لكم، هو وعد كل لكم، كّلها إنها ”اإلمتالك.” تعني األقدام، آثار أعطيته.” لكم أقدامكم،

اآلن. من بدًا شبٍر، كل أجل من للمحاربة بحاجة ولكّنكم،
قال: اترون؟ إبراهيم. من بذرًة كان لقد اّهللا. قاله اّلذي ما يشوع، علم لقد اآلن، ١٠٠
على قادرين من اكثر ونحن كّلها، األرض بيدنا دفع قد الّرب بأّن بأّن، أؤمن ”أنا
الشعب وكل القبائل فكل اإلسرائليين، جميع أمام اإلختبار، في نجح وألّنه امتالكها.”

الوعد.” قدقطع اّهللا، ونثبت! ”سوفنصمد يشوع: قال إشتكىوبكى.
يعطي فاّهللا الطبيب، قال ومهما االعتراض، حجم كان ومهما كبيًرا، كنت مهما ١٠١

ينّفذه. اّلذي هو واّهللا، الوعد.
فعله. ما هذا البوابة. إمتلك األردن، نهر الى نزل عندما فعلهو؟ ماذا ١٠٢

البوابة. امتلك لقد فعل؟ ماذا فيغالفها. مثلسلحفاة ُمْغلََقة كانتاريحا ١٠٣

بوابة هو، إمتلك عليه، الّتغّلب عدّوه حاول عندما االيام، أَحَد في أّنه حتى، ١٠٤
في الّشمس فوقفت أطاعته، قد والشمس، بالّتوّقف. الشمس أمر أّنه لدرجة العدو،

ساعة. وعشرين أربٍع لمدة الّسماء كبد
وال الّسماوات، يزيل فهو، بفعله. يقوم عّما النظر بغض وعوده، في صادٌق اّهللا ١٠٥
شافي الّرب هو ”أنا، به. الوفاء يستطيع ال وعًدا، ُينشئ ال اّنه كلمته. بانهزام يسمح
آمنتم، ”إْن آمين. يشفون.” فسوف المرضى، على أيديهم وضعوا إذا أمراضكم. كل

مستطاع.” شيء فكل
الدوران. إيقافاألرضعن عليه كان اّهللا، أّن من اّلرغم على بهذا، يشوع آمن لقد ١٠٦
لمّدة الّدوران توّقفعن العالم أّن لدرجة، قّوته، اّنها ما، قّوة بواسطة هناك، اوقفها لقد
البوابات. امتلك لقد عدّوه. من لنفسه، يشوع إنتقم حين الى ساعة، وعشرين أربع

الّدوام. على صادق هو، فاّهللا، فعل. قد بالتأكيد،
عشر لدّي ولكن، مناألبطال، المزيد عن لنتكلم أطول، وقتًا لدينا أّنه لو أتمنى ١٠٧
أشّداء ابطاالً أيضًا، وكانوا والمهمين، األعّزاء األبطال أولئك كل الحظوا، فقط. دقائق

الموت. بوابة عند ماتوا، جميعهم الموت. بوابة عند ماتوا فجميعهم فياإليمان،
من الطبيبعية، البذرة كانوا جميعهم، الملكي. إبراهيم نسل يأتي ، ثمَّ ومن ١٠٨
إبراهيمباإليمان، ذرية المسيح، اّنه، يصل، الملكي، إبراهيم نسل اّن ها اّنما، إسحاق.
النسل اّن ال. أم الّنسل هذا نحن هل فانظروا الذّرية، تلك نكون، أن نحن المفترضبنا
ولد فلقد هو أما طبيعّية، والدة كّلهم ُوِلدوا قد فهؤالء، رمٍز. مجّرد كان الطبيعي،
أتى لقد يهودي، ثّم، ومن إبراهيم، بذرة من يكن لم فهو أترون، عذراوية. والدة
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خالل من اوالده، نحن نكون أن اذًا، بنا، المفترض ومن بالوعد. اإليمان بذرة من
الرجل. هذا

بوابات كل وامتلك واستولى غزا، األرض، على كان عندما فعل. ماذا راقبوا ١٠٩
بوابة غلب لقد عليها. واستولى غزاها لقد بالكلمة. بها وعد لقد الملكي. النسل العدو؛
البوابة. تلك غلب لقد المرضى، تذكّر هو، أجله. من جاء ما هذا أجلنا. من المرض
بواباتهم التغّلبعلي الباقين الرجال على كان غلبها. قد فهو، تغلبوها؛ أن ليسعليكم
المرض. ابواب غلب لقد ُغِلَبت. قد فهي ذلك، فعل عليكم ليس أنتم، ولكن الخاّصة.
األرضوما على تطلبون ”مهما َيَوّد؟ أّنه قائًال المرض، ابواب غلب عندما فعل وماذا

البوابة. مفاتيح أعطانا وقد السماء،” في سوفيربطه علىاألرض، تربطونه
وسوف العدو، ”قاوموا كان: والمفتاح الكلمة. خالل من الّتجربة، باب غلب لقد ١١٠

مرض. غلبكّل لقد كّلها؛ غلبها لقد منكم”، يهرب
لقد . الجحيم وعلى الموت على إنتصر لقد . الجحيم وغلب الموت، غلب لقد ١١١
النسل هو هذا الطبيعي. النسل من كانوا ألنهم يغلبه، أن أحد يستطع لم ما كّل غلب

لتبريرنا. الثالث، اليوم في وقام القبر، غلببوابة لقد الّروحي.
ورثة، بصفتنا الّنصرة، موكب في نسير نحن منتصرين.” من أكثر اآلن ”ونحن ١١٢
والموت المرضمهزوم. اّن مهزوم. عدوٍّ مع اآلن، نتعامل فنحن، منتصرين.” من ”أكثر
مقاسي، ضعف أّني لو أتمنى الهي! يا آه، مهزوم. شيء، كل مهزوم. الجحيم مهِزوم.

مغلوب. عدوٍّ مع نتصارع أكثر.اّننا مرتين بالفرح شعرت لكنُت،
ليقطعوا مدماكًا، يبنون كانوا عندما القول، من بولس يتمكّن أن في عجب ال ١١٣
هي أين القبر، أّيها أصرخ. تجعلني أن يمكنك أين أرني موت؟ يا شوكتك ”أين رأسه:
واحٍد على أدّلك سوف هناك؟ أتعّفن تدعني أن تستطيع بأنك تعتقد أنت، نصرتك؟

المهزوم! العدو أيها األخير.” اليوم وسوفيقيمنيفي فيه، وأنا هناك؛ فارٍغ
ذلك. إلى االشارة يمكنه فال الطبيعي النسل اّما البراهيم! الملوكي النسل اّن ١١٤
على وانتصر أمامنا، ذهب ألّنه، غلب، قد وهو، يغلب، أن يمكنه الملكي النسل ولكّن،
الجّبار. المنتصر وسطنا، في يقف سنة، الفي بعد اآلن، وهو أجلنا. من البّوابات كّل
لقد التجربة. غلب لقد المرض. على انتصر المرضوحْسب…لقد على يتغّلب لم فهو،
القبر غلب لقد الهاوية. على وانتصر الموت. على انتصر لقد عدو، كل على تغّلب
عن فًا ُمعرِّ اليوم، هذا ظهر بعد هنا، بيننا يقف هو ها سنة، الفي وبعد مجدًدا. وقام
إبراهيم نسل وعده، ُمبرِهنًا هنا، زال ما وهو، آمين. الجّبار! والغالب المنتصر نفسه،

سوف… والعدو الهي! ,يا آه الملوكي!
البذور، تلك أجل من حّيًا، هنا موجوٌد اّنه كّلها.” عدّوه، أبواب يغلب ”سوف ١١٥
ولقد ذلك. ترى أن يمكنها والتي سابًقا المعّينة البذور لتلك ِلمن؟ نفسه ليبرهن
الّروح من مختومين كانوا الكلمة، لوعد اختباره، بعد الذي، ذلك. على انتصر
إنهم لتتأكّدوا. ،٨:١٣ عبرانيين إقرأوا ؟) (ماذا لهم، المؤكّد المسيح، جسد في القدس،
ورأى إلبراهيم سبق الذي…لقد ذاك القدس، الروح القدس، بالروح هناك مختومون
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أنشأه. الذي الوعد إلى ناظرين عليه، حصلنا قد نحن، واآلن صّدقه. بااليمان، هذا؛
نفسه. المنتصر القائم بواسطة هذه، اآلخيرة فياأليام تأكيدًا يعطي ،١٢:١٤ ويوحنا

ليست كنيستي، ليست المنتصر. المسيح، إنسان، اّنما، األنظمة، بعض ليس ١١٦
هذه، ليسمنخالل الخمسينية، أو الميثودية، أو المشيخية، أو المعمدانية، كنيستي

لتبريرنا. قام هو اليوم. حّي إّنه المسيح. يسوع منخالل بل
بكل بل يحيااإلنسان، وحده، بالخبز ”ليس ايًضا. نحيا ونحن قال، حّي، وألنه ١١٧
القيامة هو ”أنا، اّهللا.” فم من تخرج كلمة ”بكّل بل الكلمة، من بجزٍء ليس كلمة.”
الى يموت فلن بي وآمن حّيًا كان من وكّل فسيحيا، مات ولو بي، آمن من والحياة.

عدو! كل بوابة امتلكوا بهذا؟” أتؤمنون األبد.
المنتصر. في كان اّهللا…المستحق عندما يستحق، من لكل يغلب أن يمكنه كيف ١١٨
ذلك يعرف كان اوه-ها، اآلن.” هي حياتي في ساعة ”أسعد قال: السبب ولهذا

: نرنم أن نستطيع اآلن، الهي! يا آه، إستراحتمعه. ضمانته، القوي. المنتصر
خّلصني، موته، في أحّبني، حياته، في

خطيئتي، عني وأبعد ُدِفَن،
مجانًا، بّررني لقد قائٌم،

المجيد! اليوم لهذا يا سيأتي، ما، يومًا
يستطع ال بأنه أؤمن أنا، پيرونيت، ادي مهزومين. وكأّنهم يبدو، الذين اولئك الى ١١٩
ومؤمن! مهزوم، آه، بها، شأٍن أّي ليسلهم يريدها. احد من ما المسيحية، ترانيمه بيع
وشعره! أدبِه من عليها يحصل التيلم عدوه، بوابة القدس. الّروح عليه حّل ذاتيوم،

اإلفتتاح. يكتبترنيمة اّهللا جعله بقلٍم، فأمسك فالّروحصعقه،
يسوع! إسم قّوة حّيواجميعكم

ساجدًة، المالئكة لتسقط
الملكي. االكليل هاتوا
الكَل. على رّبا وتّوجوه

البعض…لمتِبع لكم؟” بالنسبة تعني ”ماذا فانيكروسبي: قالتالعمياء ذاتيوم، ١٢٠
كما أو المسيح، كنيسة فعلت كما أو الخمسيني پريسلي الڤس فعل مثلما حقوقها
سيارات من أسطوٍل على حصلوا لقد للعالم؛ مواهبهم باعوا لقد األحمر، فولي فعل
وصادقة بقيتأمينة فانيكروسبي، ولكن، وارشيفذهبي. دوالر وماليين الكاديالك

عاليًا: صرخت وقد لمكانها،
الّلطيف، مخلصي يا تتركني ال

المتواضع، صراخي إسمع
اآلخرين، تدعو أنت حين في

تتجّنبني ال
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راحتي ينبوع أنت
حياتي من أكثر انت

األرض؟ على سواك لي من
سواك؟ الّسماء في يوجد من أو
الّسماء؟” في عمياء لوكنِت ”ماذا قالوا: لقد ١٢١

أعرفه.” سوف فأنا األحوال، كّل ”في قالت:
”كيفستعرفينه؟” قالوا:

أعرفه” ”سوف قالت:
دوالر.” مليون َجنِي ِ بمكانك كان غروسبي، ”سّيدة قالوا:

دوالر.” مليون أريد ”ال قالت:
قالت: ستعرفينه؟” ”كيف ١٢٢

سأعرفه سأعرفه، أنا،
جانبه، الى أبقى، سوف ومفدّية،

سأعرفه سأعرفه، أنا،
غلبت لقد يديه.” على المسامير بآثار أشعر فسوف رؤيته، أستطيع ال كنُت ”إن ١٢٣

نعم. عدّوها. بوابة
أي اطلبوا فيكم، كالمي وثبت فيَّ ثبّتم ”إذا قال: قد فهو، المسيح! في كنت إن ١٢٤
يعطى فسوف تشاؤون، ما واسألوا تأخذوا؛ أن تريدون بوابة وأّية تريدون، مفتاح
تقففي قد للعدو، بوابة أّية تغلبوا أن يمكنكم فيكم، وثبتكالمي ، فيَّ ثبتم إذا لكم،

الملوكّية. إبراهيم ذرّية فأنتم، وجهكم.”
من اكثر فأنت مرض، كانت إن وجهك؟ في تقف التي البوابات نوع هو ما ١٢٥

القديمة: األغنية هذه رّنموا القول، يمكننا عندها منتصرعليه.
لي هو الكتاب في وعٍد كل

ّسماوي هو ما آية…وكّل كل فصٍل، كل
اإللهي، بحبه اثق إني

لي، هو الكتاب في وعد كل ألّن
عندما عدّوه! بوابة يمتلك سوف ابراهيم، ونسل منتصرين، من أكثر نحن، ١٢٦
بعلزبول، أو الشيطان، يدعونه عندما تحصل، أن يمكنها ال األشياء، هذه بأّن يقولون

العدو. واحتجاز بوابة، التغّلبعلىكّل من متأكّد هو اّهللا، اّن آخر، شيء أّي أو
نصّلي. دعونا

لتلك يمكن كيف رب. يا يرونه، سوف أنهم أعلم إبراهيم…أنا نسل ليت رب، يا ١٢٧
يفهموا لكي أصلي أنا الحقيقّية؟ األرض تلك تضرب أن دون من تسقط أن الكلمة

الصالة. كلشخصيقففيصّف ليشفى اآلن.
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يقفوا ولم بعد، توبتهم ُيعِلنوا لم بعضاألشخاصالذين هنا، يوجد كان إن ربي، ١٢٨
الباردة الّشكلّية األشياء وعن عقيدة كل للتخليعن مستعدين المسيح، أجل من علًنا
لي.” مخلصًا سأقبله ”إني ويقولوا: اآلن، فليقفوا عنك. بعيًدا تأخذهم التي والميتة،

اليوم. ذلك في أجلهم من أنَت تقف ثّم، ومن
بالوقوف الّراغبين األشخاص بعض يوجد كان إن رؤوسنا، حانين نحن بينما ١٢٩
لكي اآلن، له وأشهد أجله من فأقف موقعين أحّدد ان ”اريد قولوا: للصالة، لحظة،
وأمنحكم اسألكم، اّني اإللهّية.” حضرته في اليوم، ذلك في أجلي من هو، يقف
اآلن. موقفكم حّددتم إن الحياة، كتاب في موجودة أسماؤكم تكون لكيما الفرصة
هنا كنتم إذا للمسيح، تاتوا أن أسألكم اّنما، كنيسة. بأّية االلتحاق منكم أطلب ال أنا،

بعد. اليه تتعرفوا ولم
اجله من أقف أن أريد ”أنا-أنا قْل: آخر، أحٌد هناك كان إن بنّي. يا اّهللا ليباركك ١٣٠
اّهللا. ليبارككم أريد…” ”إّني أختي. يا اّهللا، ليباركِك الّسيدة. أيتها اّهللا ليباركِك اآلن.”
األشخاصالجّيدين، هؤالء اليوم.” هذا ظهر بعد موقفي، ”سوفأحّدد اّهللا. ليبارككم

اليوم.” ظهرهذا بعد موقعي، ”سوفأتخذ الواقفين، ونساء، رجاالً
الموت دٍم، نزيف لديه الحطام؛ ”حسًنا، الطبيب: يقول عندما اليوم، ذلك وفي ١٣١
تقفون انتم موقعكم. تتذكّرون سوف صباح، ذات اّنما، منها.” أو منه، قريب

أجله. من اآلن
القديسين. المالئكة وأمام أبي أمام به فسأستحي الناس، امام بي استحى ”من ١٣٢
القديسين.” أبيوالمالئكة أمام فسأعترفبه الناس، يعترفبيقّدام من كّل ولكن،

فيما االن، الشرفة؟ في األشخاص بعض هناك هل أختي. يا اّهللا، ليباركك ١٣٣
أصّدقك، سوف حسًنا. الرئيسي؟ الطابق في أكثرهم منهم، البعض منتظرين. نحن

صديقي. يا
البئر، عند كانت التي الصغيرة اإلمراة مثل خصبة، أرٍض في سقطتالكلمة إن ١٣٤
العالم. تأسيس قبل التأسيس…من من السماء، في لًَة ُمَمثَّ كانت لقد فهمت. هي-هي

عليه. تعرفت الّنور، ذاك ضربه فعندما
اشياء فعلت قد ربما، أخي. يا اّهللا شهامة…ليباركك هذه ياأخي. اّهللا ليباركك ١٣٥
من تقف فأنت حياتك، في فعلته شيء أعظم اآلن، تفعل أنت حياتك؛ في عظيمة

المسيح. أجل
نرى اّننا، ما. أرٍض في اليوم، هذا ظهر بعد البذور، سقطت لقد الّسماوي، أبانا ١٣٦
الكّلي فاإلله عليهم، الثاقبة اّهللا وعين على، واقفين ونساء، رجال تتفّجر. حياًة
أقّدمهم فأنا أبي، يا لك، اّنهم جميعًا. يراهم القدرة، والكّلي المعرفة، والكّلي الوجود،

اآلن. لك كجوائز،
فعلوا، ماذا عالمين اآلن، هناك الواقفين هؤالء لهم، التجربة هذه تكون قد ١٣٧
الُمْحَتقرين مع وموقعهم قرارهم يّتخذوا لكيما يقفوا بأن هذا، يعني ماذا عارفين
اليوم، ذلك يأتي أن الى وأوفياء، حقيقّيين ِليمكثوا الّرب. يخّصون اّلذين القالئل،
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ذات ”نعم، يقول: الحبيب الصوت ذاك ُيْسَمع ثم، ومن محضرك، في سيقفون حين
لقد سپرينغر)، (دنهام يدعى آخر، صغير مكان في أو روج)، (باتون في لي شهد يوٍم،
اآلب.” أيها يا أجلها، من أو أجله، من سأقف أنا، واالن، بي، واعترف أجلي، من وقف

آمين. . يسوع إسم في لك، جميعهم اّنهم رب. إستجبيا
لألبد. اّهللا موقفكم. أجل من اّهللا، ليبارككم

بعض يوجد كان ان إبحثوا، االن. أجلي من الوحيد، الشيء هذا إفعلوا ١٣٨
المسيحية، المعمودية بعد تتلّقوا لم كنتم إن اليهم. وتحّدثوا حولكم، من القساوسة،
المؤمنين وليس الحقيقيين، المؤمنين المؤمنين، جماعة إلى إنضّموا اآلن. فاعتمدوا

الحقيقيّين. المؤمنين بل االسميّين،
المناديل. هذه اجل نصليمن دعونا نصلي، نحن بينما

لربما اعلم. لسُت أين، إلى االن؛ المناديل هذه تخرج سوف السماوي، أبانا يا ١٣٩
وهم الصغيرة. المستنقعات أحد في خارًجا، القابعين العميان األباء بعض يوجد
وهنالك المستشفيات، إحدى سرير في نائم صغير طفل أو المناديل. هذه ينتظرون
تذهب كي اصلي أنا الّسماوي، أبانا يا المنديل. عودة منتظرة محمومة، واقفة، أمٌّ
بشرنا ما حْسَب بك، وإيماننا اليوم، لحضورك ورمز وكعربون المناديل. هذه مع أنت
خالل من لنا وأعطي فينا، تحّقق اّلذي وااليمان، إبراهيم إيمان ليكن اليوم، بكلمتك
عليه. توَضع واحٍد المناديلويشفيكل هذه مع االيمان، فليذهبهذا المسيح، يسوع

آمين. يسوع. بإسم نرسلها، نحن
العظيم، القدرة، والكلي الجّبار اإلله الصالة. صّف ندعو أن قبل فقط، لحظة اآلن، ١٤٠
وانا… المرضى، اجل من الصالة سأبدأ أنا-أنا اصدقائي، بذاته…أرجوكم والمكتفي
منكم، فالبعض لكم؛ أقوله شيئًا لدّي يكون ال قد فانا-أنا، ننزل، عندما األرجح، على
منذ وموقعكم قراركم اّتخذتم تكونوا لم إن تكونون، مهما الوقت. هذا يذهبقبل قد

أكيدون… ولستم فترة،
ترون، كفاية. جيًدا ليس ولكن، جيد، شيء فهذا ما، كنيسٍة في عضًوا كنَت إن ١٤١
عليه اّلذي ما يسوع سأل لقد ترون، الكنيسة. في عضوًا كان الغني، الحاكم الشاب
له يا طريقه. في ذهب لقد أبًدا. يقبلها لم اّنه، األبديًة. الحياة على يحصل لكي فعله
بعدها تعريفه؟ وتّم التقيناه قد مّرة آخر تذكرون هل مكانه. تأخذوا ال منشاباحمق.
انفجرت. حظائره أّن حّتى مكاٍن، إلى ذهب غنى. وازداد أوضاعه. إزدهرت بقليل،
تدعوا ال تدعوا، ال العذاب. لهيب في الجحيم، في األخيرة هويته نكتشف وأخيرًا،

المسيح. إقبلوا لكم. يحصل هذا
ل تحوُّ نقطة عند اآلن، الصغار، والفتيان الفتيات، أيّتها أنتّن الشبان، أيها أنتم ١٤٢
ألنني هنا أنا كم. يحبُّ الذي األخ لكم، ك-كأٍخ الّي أصغوا ذلك. إفعلوا أرجوكم، حياتكم،

احبكم. لم إن احباّهللا أن استطيع فاّنيال وأحبكم، أحباّهللا أحبكم.أنا
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إلبني مّرروه لي، إيصاله تريدون تعليق أي لديكم كان إذا باألحرى، كثيرا أودُّ ١٤٣
هذا، يفعلون ألهٍل كّال سأذهببدونه. أنا ليفقط…أنا، إسمحوا أوالدي. ألحد أو هناك،

البعض. بعضكم أحّبوا شعبه يحّب ترون؟ اّهللا. يفعله ما وهذا،
تصحيحي. هو الحقيقي، الحّب ُتؤّنبهم؟” ”عالَم أنتتقول، ١٤٤

يجلسجونيور.” هناك فتقول”حسًنا، الشارع، في كانطفلكيجلسخارًجا، إن ١٤٥
هو، تحبه. ال اذًا، أنت مشاعره.” أجرح أن أريد ال ولكّني ذلك، يفعل أن به ينبغي ال
وعندها، وصفعه. المنزل، الى إحضاره عليك يجب تحبه، أنَت فلو هناك. ُيقتل سوف

يطيعك. تجعله سوف
هو وهذا تصحيحي، هو فالحب اّهللا، بها يتعامل التي الطريقة هي هذه ١٤٦

الحقيقي. الحب
السروال وارتداء ، شعركُنَّ بقّص النساء أيتها لكّن ويسمح واعظ يقف عندما ١٤٧
حبٍّ من هناك فليس سلوككّن، يصحّح وال كهذه. أخرى وأمور الماكياج، ووضع
األمور تلك وكل مّرات. أربع أو ثالث تتزوجوا بأن الّرجال أيها لكم ويسمح حقيقي.
احدى الى تنضم يجعلك هناك. حقيقي حّب من فما عليها. وتعتادون األخرى،
عليكفعله، ما كُّل ”هذا، ثّم، ببعضالعقائد، ويخنقك الظهر، ويرّبتلكعلى الكنائس،
ضائع نفسه، هو الّرجل، اّن أو، هناك، محبة، يوجد ال المقدسة،” الكنيسة إلى تنضم أن

يرى. ال بالكامل،
اّهللا. إلىكلمة ويعيدك تصحيحي، الحقيقيهو الحّب ١٤٨

حتى نفسه بذل لدرجة، كثيًرا أحبهم ألنه قال، ماذا كيف، يسوع، إلى أنظروا ١٤٩
دمه. بهدر يطالبون كانوا عندما حتى أجلهم، من الموت،

إّني فقط. واحدة دقيقة أنتظر أن العظيم…أريد القدس الّروح ليكن اآلن، ١٥٠
أشكركم أّني أِعظ. كنت نبدأ. أن قبل َعليَّ تنسكب أن القدس الّروح مسحة أنتظر

تعاونكم. على
لدقيقة صّلوا المبنى، من مكاٍن أي في كنتم، أينما هنا، موجود واحد كل اآلن، ١٥١
قال المسثوبك.” دعني ساعدني! ! ساعدني يسوع، الّرب ”ايها قولوا: فقط. واحدٍة
ولكّنه، ا، جسديًّ بها، يشعر لم هو، ثوبه، لمست المرأة، لمسته عندما تعلمون، يسوع،
هذا ظهر بعد هنا، نفسه، يسوع هو، اّنه فعلت. كانتوماذا من وعلم حوله التفتمن

بعجزنا. الشعور منخالل لمسه، يمكننا رئيسكهنة هو، اليوم،
هذا حّقق قد اّهللا، وبأّن الحقيقة، بأّنها يؤمن اآلن، منكم واحد كل تؤمنون، هل ١٥٢
في منكم واحٍد كم سدوم؟ أيام في نعيش بأنّنا يظهره) (وليته أخرى مرًة الوعد،

أيديكم. إرفعوا بهذا، يؤمن المبنى، هذا
أنظمة وملّوثة، فاسدة األنظمة كل أصبحت لقد سدوم. أيام في كما نعيش اننا ١٥٣
فاسدة السياسة شيء. يبَق لم السياسي. النظام الكنسي، النظام شيء، كل العالم،
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ايًضا. هكذا أصبحت والكنيسة فاسد. شيٍء كّل طغاتنا، مكان، كل في األنظمة جدًا.
سدوم! الفساد، إنه

يظهر سوف بأنه قال لقد تذكروا، ثّم قبلكم، ذلك فعل قد إّهللا أن تذكروا، ثّم، ١٥٤
يأتي أن قبل سدوم، أيام في كما نفسه، بالعمل يقوم وسوف بشري، جسٍد في نفسه
به، الموعود االبن ذاك يسبق واحد، بإرسال وعد لقد الساحة. إلى به الموعود االبن

اإلنسان.” إبن إعالن يتم ”عندما وقال: الذيسيتقّدمه، األول، المكان فعلفي كما
النسائّية، والمتاعب االضطرابات تلك طومبسون، سيدة حسًنا، أعرفكم. ال أنا ١٥٥
أتؤمنين؟ بهذا؟ تؤمني أن تستطيعين هل تتعافين؟ يجعلِك اّهللا بأّن تؤمنين هل

عاليًا. يديكم إرفعوا إًذا سيشفيَك؟ بأّنه تؤمن هو طوماس، آنسة. آنسة،
المفاصل. إلتهابفي لديها تصلي. إنها خلفك. تجلسمباشرًة، هناكسيدة ١٥٦

سوف ايًضا. يصّلي اّنه المعدة، في مشكلة لديه تماًما، بقربها يجلس أحدهم، ١٥٧
السيد أنتما ميسيسسبي. من انتم هنا. من لستم انتم تراقبون. ال انتم هذا، تون تَفوِّ
يشفيكما. سوف المسيح يسوع فاّن قلبكما، كل من فعًال آمنتما إن كرامر. والسيدة
إرفعا حسًنا. عليه. الحصول يمكنكما اذًا، تؤمنان؟ هل تؤمنوا. أن بامكانكم كان ان

الّناسرؤيتكما. يستطيع كي أيديكما.
تؤمن أن عليك يجب قّط. حياتي، في أَرهم لم األشخاص. هؤالء أعرف ال أنا ١٥٨
[الجماعةتقول قلبكم؟ كّل من بهذا، تؤمنون هل نفسه. عن يعّرف اّنه صديقي. يا

م.م.] ”آمين”.
ذلك، فعلت ألنك سيدي. نعم، هكذا؟ إلّي وتنظر سّيدي، يا رأسك هّزيَت لماذا ١٥٩
جالسًا المحترمين، بالعمر، المتقدمين الّرجال نوع من أنت، لدقيقة. أكلمك أن أريد
شخٍص أجل من تصلي أنَت بذلك. آمن لقد بصدٍق. إلّي ينظر كان .لقد إلّي تنظر ههنا،
أنتبحاجة، أجله، تصليمن الذي الّرئيسي األمر ولكن-ولكن، دماغّية. بجلطة مصاٍب
تؤمن كنت إن صحيح. هذا آه-ها. صحيح. هذا القدس. الروح معمودية تطلب أنَت
اّهللا، نبي بأّني تعلموا أن يجب ذلك، إلى باإلضافة عمل. إلى تسعىين أنِت السيدة، به!
الظروف، أنواع جميع الّضعف. من شيئًا تعانون تجعلكم عمليتين. لديكم خادم، أو
يجعلكم إيمانكم ًيَسّوى. سوف شيء كّل بأّن لكم، أقول أن أريد روحية. اضطرابات

جّيدة. بحالة
أنظري تصلّي. اّنها هناك، منك بالقرب الشريط-م.م.]…الجالسة على فارغة [بقعة ١٦٠
كنِت لِكلَم سوفأقول يعرفك. هو ولكن، أعرفِك، ال أنا لمستيه. وقد لك، سمع لقد هنا.
تؤمنين هل أنتتصّلين. المرارة، في لديكمشكلة قلبك؟ كل من تؤمنين هل تصلين.
صحيح هذا سميث. السّيدة انت يرام؟ ما على ويجعلِك يشفيِك سوف اّهللا بأّن

يدك. إرفعي
لدى كان الذي اإليمان إبراهيم، بذرة إّنها هذا؟ ما نفسه. عن يعلن هو أترون، ١٦١

تتبع. اآلياتاّلتي منخالل كلمته مؤكًدا بيننا، هو، المسيح، الّربيسوع ابراهيم،
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لديكم أيديكم، إرفعوا أجلها، من ُيَصلى أن تريد التي البطاقات عدد هو كم َمن، ١٦٢
بالواقفينفيصفالصالة. نبدأ أن األفضل من آه، بطاقاتكم؟

إنه يشفي. ال ليستفقط…فهي الروح هذ اآلن أليسكذلك؟ تفهمون أنتم ترون، ١٦٣
من للصالة نفسه، السلطان لديهم رعاتكم، اّن هنا. وجوده ويعلنعن نفسه، يعّرفعن
السلطة، نفس لديهم ولكن-ولكن ال. بالتأكيد كال، ذلك؛ يفعلون ال انهم المرضى. أجل

المؤمنين.” تتبع اآلياتسوف ”هذه تمامًا،
يمكن ”هل أحدهم، يسأل برانهام [األخ هنا. القساوسة أصدقائي أريد اآلن، ١٦٤

-م.م.] الحضور؟” بين من الخّدام استدعاء
يؤمنون؟ هنا، الخدام قلوبهم، كل من يؤمنون الذين هنا القساوسة عدد كم ١٦٥
للحظة، بجانبي قفوا هنا، إلى تعالوا تقفون؟ سوف كنتم إن أتسال لكم. شكًرا آه،
اآلن، يحّل سوف الشفاء شاهدوا هنا. إلى تعالوا المرضى. اجل من صّلوا تماًما، هنا

يحدث. ماذا شاهدوا
األسفل، إلى لحظات، بعد أنزل سوف مزدوجًا. صّفًا هنا، شكِّلوا تأتوا، أن أريدكم ١٦٦
عن الّتعريف يريدون الذين المؤمنين القساوسة من اريد المرضى، أجل من للصالة
ونقّية. مقدسة حياة تعيشون هنا، إلى تأتون تؤمنون، أنكم مؤمنون. بأّنهم أنفسهم

المسيح. انجيل واّلذيسوفيمّثل سوفيحدثهنا، ماذا إنظروا تذكروا،
الخط ذاك تشكيل يمكنكم هل پات، األخ أو أنت هناك، أنك أعلم أنا بلير، األخ ١٦٧

پات. أنتواألخ سمعتم، إذا تفعلوه، أن إعتدتم كما المزدوج،
نفسه يعلن اّهللا كان إن أنظروا، اآلن، سيؤمنون! الذين المؤمنون القساوسة ١٦٨
في قال يسوع بأّن يعلم منكم واحٍد كم كلمته، بواسطة كلمته، خالل من هكذا،
فيبرأون المرضى على أيديكم وضعتم إذا المؤمنين. تتبع اآليات ”هذه اإلنجيل:
أنتم هل مؤمنون. أنكم أنفسكم، عن لتعّرفوا هنا إلى أتيتم لقد القساوسة، أيها ؟”
يسوع؟ قال ماذا هنا. تقفون كنتم لما واالّ، كذلك؟)، (ألستم مؤمنون انتم مؤمنون؟

معكم. مؤمٌن أنا، المؤمنين.” تتبع اآليات ”هذه
ألطرح نازل أنا القطعان. لهذه رعاة ونحن أناسنا، هم هؤالء األسفل. الى نازل أنا ١٦٩
إن الناس، هؤالء يأتي وعندما أيديكم. في يدي وألضع وأمّدها، اآلن معكم شبكتي
هؤالء يأتي فعندما لذا، اآلن؛ أخرجوه أفكاركم، في قليل ولو شك أي لديكم كان
هل يشفون. وسوف عليهم، أيدينا فنضع حَدة، هلى يأتي منهم واحد كل الناس،

”آمين”—م.م.]. يقولون: [الخدام منكم؟ واحد كل اآلن، قلبكم كل تؤمنونمن
أيديكم، إرفعوا يمّرون، عندما اآلخرين على يصلي سوف هنا، واحد كم ١٧٠

”سأصلي.”
ولكن، أخوكم. أو أختكم إبنكم، أو إبنتكم والدتكم، أو والدكم، يكون ربما تذكروا، ١٧١
هذا خالل من سيأتي والذي آخر شخصًا يخّصون كانوا إن يخّصونكم، ال كانوا إن
بعضاألمراض أو الموتبسببالسرطان، ينازعون وهم أحدهم، كان لو وماذا الّصف.

نريد. بالّطبع، صادقين؟ تكونوا أن الرجال أيها تريدون أال الّشنيعة،
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الجهة، هذه هنا، الصف هذا في هؤالء إلى…اآلن كيفستذهبون أؤمن، أنا اآلن، ١٧٢
هم من كل الجانب، عكسهذا قفوا الصالة، بطاقة مع الجانب، عكسذلك في قفوا
و أترون، شيء، كل شوشنا لقد األيسر، القسم أضبط اإلتجاه، اآلن، األيمن. الجزء في
اآلن هنا. قفوا الجزء، هذا في موجود هو من كل حسنا، نفعل. ماذا كيف، تعلمون ال
األسفل، إلى ستذهبون ألنكم االتجاه، هذا من إفتربوا يدي، يمين على هم من كل

هناك. ومن هنا من تعالوا
تعالوا الجانبي، الباب من تماما ااألخ؟ أيها سيخرجون، كيف سيذهبون، وكيف ١٧٣

أخرى. مرة المبنى حول من
ودعونا فاّنهمسيقفون. دقائق، خاللبضع الجانب، سُيْستدعىهذا عندما لذلك، ١٧٤
إحملوا هنا. الناحية إلى إستديروا القسم، هذا في هؤالء ماذا…حسنا، اآلن نرى
في لمالقاتهم إنزلوا الشرفة، على وأنتم، الجانب. هذا إلى تعالوا صلواتكم، بطاقات
ومن األيسر. الجانب إلى إنتقلوا األيسر، القسم في هؤالء، واآلن، هناك. الصف نهاية
عودوا الوراء، الى عودوا اإلتجاه؛ ذلك في وعودوا صّفكم، أنتم، شكلوا أترون، ثم،
يكون لن وعندها، حولكم، من مباشرًة الخط تتبعون وسوف أترون؟ اإلتجاه. ذاك في

اإلطالق. على اختالط أّي لدينا
معهم واذهبوا تماما، الممرات عند أماكنكم إجعلوا الشرفة، على فوق أنتم ثم ١٧٥

يمرون. عندما
أن الى الخلف، نحو تماما سيروا الخلف، إلى مباشرًة، بالّسير إبدأوا اآلن اآلن، ١٧٦
وتعالوا هنا، من تماما السير في إبدأوا فوق، هنا الى تعالوا، هنا. الخط، بهذا تلتحموا

تماما. هنا، الخط هذا إلى
لحدوث وقت يكون سيحصل!سوف عساه ما حاالً! يحدث أن يمكن ماذا آه، ١٧٧

جدًا. جيد ما. شيء
الّصف، الى وانضموا االّتجاه، هذا من الخلف الى عودوا صحيح، هذا واآلن، ١٧٨

اآلن. االّتجاه هو هذا الممّر. هذا حول اذهبوا هكذا.
وهذه صالة. نقدم سوف أقدامهم، على الجميع واقفون، أنتم وفيما اآلن، ١٧٩

وال… اآلن. إيمان لكم ليكْن وسوفتتحّسنون. الجماعةسوفتصليمعي،
الخط إلى وإنضموا إستديروا الخلف، إلى الخلفي اإلتجاه في إستديروا، ١٨٠
شكلوا و اإلتجاه، هذا في إستديروا كبيرا. واحدا صفا شكّلوا إستديروا، هنا. الخلفي

هو. هذا واحدا. صفا
اآلن. للحشد تهتموا ال حقًا. اآلن، ايمان في كونوا الصالة. في الجميع ليشارك ١٨١
تكريم لجهة متوّقفعلينا وهذا المسيح، يسوع مغمورونبحضور نحن-نحن تذكروا،

بكلمته. اإليمان خالل من وسطنا، في فعله قد ما
الخطرائع. هذا أن أعتقد يرام. علىما سيكون كلشيء، اآلن، جيد. ١٨٢
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أن المبنى، هذا في اآلن، شخٍص كل من أريد واقفون، الجميع أّن حين في اآلن ١٨٣
رؤوسكم. تحنوا

نؤمن هل اآلن. َخذ ُيتَّ أن يجب القرار، قريب. عن سيحدثهذا الربيسوع، أيها ١٨٤
هؤالء ربي؟ سنطلبه، لما الكافي اإليمان لدينا هل نحبَك؟ هل هنا؟ موجود بأّنك
يكون هذا تدع ال ربي، الصف. في وقوفهم خالل من أنفسهم عن يعلنون الناس،
تحت يمّرون وكأّنهم منهم، واحد كل مرور ليكن ربي، هنا، يمّرون اّلذين دع عبثا.
حتى أّنه من متأكد أنا شفاءهم. ينالوا أن ونصلي هنا. موجوٌد بأّنه نعلم ألننا المسيح،
رعاتهم، الى يذهبون سوف الناس، هؤالء كل المقبلة، األسابيع وفي أسابيع خالل
مرض لديهم رجال المعدة، في اضطرابات نسائّية، مشاكل يواجهن الّلواتي والنساء
”أنتم ويقولون: حالتهم، تتحّسن سوف االضظرابات، أنواع كاّفة البروستات، في
و- اآلن خاللك من فْليأتوا حضرتك. في ”ألّنهم الشيء هذا عني رحل لقد تعلمون،
أجلهم. من وغلبَت انتصرت لقد و إبراهيم، ذرية إنهم إلجلها. متَّ التي هذه وينزعوا

لهم. قدمته ما ويأخذوا فليأتوا
كائن بأنك تعلم أن الى األسبوع، هذا كثيرا مكشوفا أصبحت لقد إبليس، ويا ١٨٥
لتبريرنا، الثالث، اليوم في قام لقد الجلجثة. هزمكعلى المسيحقد إنيسوع مهزوم.
قد شيء أّي عن أو عنك وبعيدا إليه، يتطّلع وإيماننا اآلن. وسطنا في واقف وهو

المسيح. يسوع بإسم الناس، هؤالء أترك فعلته.
في شخٍص لكل وُيصلون المرضى على أيديهم يضعون والخدام، برانهام [األخ ١٨٦

الشريط—م.م.]…؟… على فارغة بقعة الصالة. خط
يؤمن الّصالة، فيصف اجتازوا اّلذين منكم واحد كم سيدنا. أمرنا كما فعلنا لقد ١٨٧

أيديكم. الى يدي سأضّم أيضًا وأنا يده. فْليرفع سوفيتعافى، بأّنه
لقد هناك؛ الخدام من كمجموعة المطاف، نهاية في هناك، نفعله كنا اّلذي اّن ١٨٨
يقوموا أن يحاولون كانوا لكنهم هذا، علمت لقد بينهم، المرضى الكثيرمن هناك، كان
ينالوه. لم أم الّشفاء نالوا سواء هنا، الى رعاياهم أو جماعاتهم ليجعلوا بجهدهم،
أيديهم يجمعوا أن لهم ”قل القدس: الروح لي وقال الحقيقيين. الرعاة هم هؤالء
بعضنا المشتركة صلواتنا ونرفع معًا، وشباكنا قلوبنا نجمع اّننا البعض،” بعضهم مع

بعض. مع
الرب. فيكلمة أقوياء أقوياء، رعاًة اجعلهم و أيضا. إشفِهم، يسوع، يا ١٨٩

لديكم ولتكن األيام، كل لتخدموه قلوبكم. رغبات كل إخوتي، يا اّهللا، ليمنحكم ١٩٠
المسيح، يسوع ليت الطّيبين. األشخاص هؤالء تخدموا لكي حياتكم، في اّهللا قوة
من أكثر وبينكم، لكم نفسه َفْلُيبِرز األوقات، كل في معكم هو واّلذي، معنا، كان الذي

مضى. وقت أي
ربما قصيرة، لفترة الفرق تروا لن لَربما مشلوالً، كان البعضمنكم، الحضور، أيها ١٩١
فهو كان؛ مهما فرق أي تجعلوا ال إبراهيم. فعل ماذا أنظروا فرق. أّي تلحظوا لن
قاله. ما إلى إنظروا أمراضكم. عوارض إلى تنظروا ال عنه. تبحثون كنتم ما ليس
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لكم. اّهللا قاله ما فعلتم لقد به. لكم شأن ال فهذا، باأللم،” أشعر زلت ”ما قلتم إن

به. أؤمن أنا هكذا! فليكن اّهللا قال لقد قاله. ما إلى أنظروا ذلك. إلى تنظروا ال أترون،
به. أؤمن أنا، قلبي، كل من م.م.] [الجماعةتقول:”آمين”- تؤمنون؟ أال

يظلم لم الليل لكم؛ صلواتي جديد. من أراكم حين الى اإلله، الرب فليبارككم ١٩٢
حين الى أجلي. من صلوا أجلكم. من أصلي سوف بشّدة. يتساقط ال والمطر، كثيرًا،
 أترون. يرعاكم، أألخ اآلن، اّهللا. ليبارككم مجددا، نلتقي
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(Possessing The Gate Of The Enemy After Trial)

دنهام مدرسة في ،۱٩٦٤ آذار ۲۲ األحد، يوم ظهر بعد الّصادرة هذه، األصلّية برانهام ماريون وليام األخ رسالة إّن
من متناهية وبدقة ا حرفيًّ نقلَت قد األميركية. المتحدة الواليات لويزيانا، سپرينغز، دنهام في سپرينغزالثانوية
تسجيالت قبل من عت وُوزِّ ُطِبَعت قد العربية، الترجمة هذه إّن العربّية. بالّلغة وُطِبَعت الممغنط التسجيل شريط

اّهللا. صوت
ARABIC
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