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فقط… آمن ُمْسَتطاع، شيٍء كّل
اآلن: يلي، كما هكذا كيف،

اآلن، أؤمن أنا اآلن، أؤمن أنا
اآلن؛ أؤمن اّني ُمْسَتطاع، شيٍء كّل

اآلن، أؤمن أنا اآلن، أؤمن ٳّنني
أؤمن. أنا اآلن، ُمْسَتطاع، شيٍء كّل
الّرؤوس. حانين ونحن واقفين، نبقى دعونا

األغنية: هذه ترّنم التي هي، قلوبنا أعماق ٳّنما، أغنية، مجّرد ليست إنها رب، يا
المعجزات، من الكثير يسوع صنع أن بعد يوم، ذات الّتالميذ قال لقد اآلن!” أؤمن ”أنا

اآلن.” نؤمن نحن رب، ”يا قالوا:
اآلن؟” ”أتؤمنون يسوع: قال

يعّلمك.” شخصأن ألّي بحاجة ولسَت شيء، بأّنكتعرفكل نؤمن ”نحن قالوا: ٢
منك. للّتعّلم محتاجين نحن، بل دروسنا، إلى تحتاج ال بأنك أبِت، يا ُندِرك، نحن إذن
في رب، يا لنا ٳستجب نؤمن. وكيف نحيا كيف نصلي، كيف عّلمنا فضلك، من لذا
هذا، نطلب اّننا رب. يا ٳياه ٳمنحنا ما، شيء ينقصنا كان وإذا المساء، هذا اجتماع

آمين. يسوع. بٳسم
مجموعات قابلُت ولقد الليلة. هذه واقفين يزالون ال منكم العديد بأّن أعلم أنا ٣
في فجلسوا الدخول، يستطيعوا لم بأّنهم يقولون وكانوا الخارج، في الناس من
مساء في اإلمكان، قدر ُنسرع أن الّليلة، وسنحاول الراديو. عبر يستمعون سياراتهم
في صالة، طابور سنشكّل حيث المرضى، أجل من للصالة نكّرسه اّلذي هذا، األحد

المرضى. أجل من للصالة الليلة، سوفنخّصصخدمة ولكّننا هنا. المقدمة
هذه إيمان اإليمان، في المقدسة، اّهللا أقوال في… اآلن تترّسخوا أن وأريدكم ٤
وقٍت أي من أكثر اإليمان، من مزيدًا يتطلب سوف األمر، هذا اّن اإليمان! الساعة.
ُنرَفع لكي اإلختطاف، إيمان سوفيكون اإليمان، هذا ألّن الّسابقة، العصور في مضى
اّلتي بالكلمة تؤمنوا أن وسمعتموه، رأيتموه ما كّل منخالل نريدكم، فاّننا الّسماء. الى
تتّم رأيتموها اّلتي والعجائب، بالعالماتواآليات وبال- الّليلة، علىمسامعكم بها كُِرز
كّلها هذه هل جّيدًا، تفكّروا وأن قلوبكم، في هذا كل ُتَخّزنوا أن نريدكم أعينكم. أمام

ال. أم اّهللا الى تعود
كان إذا أيضًا، وهكذا فاخدموه.” اّهللا، هو الّرب كان ”إذا قديمًا، ايلّيا قال كما ٥
أعتقد فأنا لذلك، المسيحي، للشخص بالّنسبة شيء كل وأساس مركز هو يسوع
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كوكب ٳّنه األساس. هو ٳّنه تذكّروا به. ونلتصق شيء كل عن نتخلى أن يجب بأّنه
وٳْن هو… كان وإْن الُمطلَق. هو الّنهائّية. المرجعّية الّنقطة ٳّنه الكامل. ٳّنه الّشمال.
ُتبِحر اّلتي البوصلة اّنها عليه، يدّل فقط واحد شيء فهنالك الّشمال، كوكب هو كان
هي بواسطتها، ُتبِحر) (أو أجعلكتتنّقل أن والبوصلةاّلتيأحاول (تتنّقل)بمساعدتها…

هو. ٳليه دائمًا. ٳليه تشير والكلمة الكلمة،
القلق، يسودها فترة وهي والّتجارب، الِمَحن من عصيبٍة بفترٍة نمّر أننا يبدو ٦
أغوص… وكأّنني أحيانًا وأشعر يحصل؛ أن يمكن شيء كّل حيث الدول، بين والّتوّتر
ُعِهد وقد البحر، َعرض في سفينٍة متن على … على وكأنّني وأتلّفت، أنظر فأينما
من تصل بالّرغوة متّوجة بموجٍة وٳذا األمان؟ مرفأ الى سنصل كيف بالقيادة. الّي
من واحدة كل قمة نعبر سوف ولكّننا مّرة. بمئة سفينتي حجم يفوق وحجمها بعيد،
ُيمِسك الذي القائد، الّرّبان بان. الرُّ اّنه منتصرين”. من أكثر به، ”نحن األمواج. هذه
كل قمة نعبر سوف خالله. من يسحبها سوف وهو، السفينة. طرف عند بالحبل

األمواج. من واحدة
تأتون ألّنكم نشكركم ٳّننا باكرًا. تذهبون وَنَدعكم ُنسرع سوف الليلة، هذه حسنًا، ٧
وتقومون سياراتكم تقودون وأنتم طويلة برحالٍت وتقومون جّدًا، بعيدة أماكن من
البقاء في كثيرا أرغب فاّنني هذه، تضحيتكم وبسبب لذا ترون، التضحية. بهذه
هنا، أكون عندما ولكّنني لمساعدتكم. جهدي قصارى وبذل الحديث، ومواصلة هنا،
هذه خالل المساعدة، تقديم أجل من باستطاعتي، ما كل اليكم أنقل أن حقًا، أحاول
كثيرة الناسأشياَء أعطينا إذا … نأخذ وبعدئٍذ، ٳّنما اآلن. هنا وجودنا أثناء الّلحظات،
موضوٍع الى نتطّرق أن علينا يحتملوها. ولن يستوعبوها لن فإنهم واحٍد، وقت في
عندما ، َثمَّ ومن ويفهمه. يراه أن الى مباشرًة، الّشخص أمام وعرضه فقط، واحٍد
شيئًا علِّموه عندئٍذ، فاّنه… قلبه، في بصالبة، متجّذرًا ويصبٍح أعماقه، الى يدخل

خطوة. خطوًة نتقّدم بساطٍة، وبكّل اّننا، آخر.
بأّن أعتقد ال الشفاء. ٳيمان الليلة هذه لديكم فليكن اآلن، وتشّجعوا صّلوا لذا، ٨
بأّنكم أظّن أنا خطأ؟ على أنا أو وسطشعبه، في اّهللا وجود جهة من شّك أّي لديكم
بأّن أعلم وأنا-أنا-أنا ذلك. في شك أّي يراودني ال وأنا وأنا… هذا. تصدقون جميًعا

بذلك. أيضًا، هم يؤمنون المسيح، أصدقاء أصدقائي، أهلي،
رسالًة لدينا بأّنه ُندِرك عندما لرؤيتي… عارمة فرحًة وتغمرني حّقًا، أبتهج واّني ٩
جّيٍد بشكٍل يتفاعلون بأّنهم ونرى الناس، إلى وتوصيلها تمريرها ونريد اّهللا، من
الفرحة لهذه يا آه، أَبتي.” يا لك، ”شكرا ونقول: الوراء الى ننظر فاّننا لذلك، حيالها.
بأنها ُتدركون أنتم إليهم! رِسَل أُ الذي الخبز يأكلون وُهم األطفال، رؤية لدى الكبيرة،
الحياة”، ”خبز صحيح: هذا مضت؟ سنواٍت منذ الخيمة، في هنا، حدثت رؤية كانت

عادّية! وغير كانتلحظاتعظيمة، ربما. األمر، هذا أنتتتذكّر نيفيل، أخ
ال فأنا ألّنه… المالحظات بعض تدوين أو القراءة متابعة أردتم إذا هّيا، واآلن ١٠
بعض وتسجيل اّهللا، كلمة قراءة دون من بالخدمة القيام المناسب من بأّنه أعتقد
نحن الخدمات. من آخر نوع أّي أو للشفاء، خدمًة لتأدية خّططنا حال في الّتعليقات،
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نفهم جميعنا ولكننا - أعتقد، ما على بيننا، جدٌد وافدون يوجد ال - نفهم، جميًعا
اّهللا سبق قد أمٌر هو اّنما أجلك؛ من ما شخٌص يفعله شيئًا ليس إنه الشفاء. هو ما
الضروري من ولكن، الخالص. موضوع على ينطبق نفسه، واألمر اجلك. من وفعله
فيكلمته، ُيَعلِّمها اّهللا ٳّن هيالحقيقة. هذه بأّن ويؤمنون الناسيصدّقون نجعل أن
”كل قال: ألنه به، يؤمنوا أن ٳستعداد على هم الذين كّل أمام يبرهنها، ذلك، بعد و

يؤمنون.” لّلذين ُمسَتطاع شيء
شيء ال بذلك؟ تؤمنون هل اّهللا.” على مستحيل شيء ”ال تقولون: أنتم ١١
هو (اّهللا، يؤمنون” لّلذين ُمسَتطاع شيء كّل ”ألّن أيضًا. أنتم، لكم بالنسبة مستحيل
بالنسبة مستحيل شيء ال فاّن لذا، أترون؟ يؤمنون.” اّلذين ”ألولئك واحد)، شخص

فقط. تؤمنوا أن استطعتم إذا اليكم،
االَُٔول، الّسبع اآليات أقرأ أن أود االصحاح١٧، األول، ملوك من أقرأ سوف واآلن، ١٢

ذلك. الّرب شاء اذا
لُه إِ بُّ الرَّ ُهَو «َحيٌّ الَْٔخآَب: ِجْلَعاَد ُمْسَتْوِطِني ِمْن ْشِبيُّ التِّ ا يِليَّ إِ َوَقاَل
إِالَّ ِنيَن السِّ هِذِه ِفي َمَطٌر َوالَ َطلٌّ َيكُوُن الَ ُه نَّ إِ َماَمُه، أَ َوَقْفُت الَِّذي ْسَراِئيَل إِ

َقْوِلي». ِعْنَد
َقاِئًال: لَُه بِّ الرَّ كََالُم َوكَاَن

ُهَو الَِّذي كَِريَث َنْهِر ِعْنَد َواْخَتِبْئ اْلَمْشِرِق، َنْحَو ِجْه َواتَّ ُهَنا ِمْن «اْنَطِلْق
، االُْٔرُدنِّ ُمَقاِبُل

ُهَناَك». َتُعولََك ْن أَ اْلِغْرَباَن َمْرُت أَ َوَقْد ْهِر. النَّ ِمَن َفَتْشَرَب
”ُهَناَك”. بل آخر مكان ليسفي ُهَناَك” َتُعولََك ْن ”أَ الحظوا:

ُهَو الَِّذي كَِريَث َنْهِر ِعْنَد َقاَم َفأَ َوَذَهَب ، بِّ الرَّ كََالِم َحَسَب َوَعِمَل َفاْنَطلََق
. االُْٔرُدنِّ ُمَقاِبُل

َوكَاَن َمَساًء، َولَْحٍم َوِبُخْبٍز َصَباًحا، َولَْحٍم ِبُخْبٍز لَْيِه إِ ِتي َتأْ اْلِغْرَباُن َوكَاَنِت
ْهِر. النَّ ِمَن َيْشَرُب

االَْٔرِض. ِفي َمَطٌر َيكُْن لَْم ُه الَٔنَّ َيِبَس، ْهَر النَّ نَّ أَ َماِن الزَّ ِمَن ٍة ُمدَّ َبْعَد َوكَاَن
أوّد األمسية، هذه وفي كلمته. قراءتنا لدى بركاته يضيف أن الرب من نرجو ١٣
في الّروحي ”الغذاء كالتالي: أعنونه سوف موضوًعا الكلمة هذه من أستخلص أن
عن-عن- يتحّدث جديد، تعليٍم الى الصباح هذا اجتماع في تعّرفنا لقد موسمه”.
ليس أي الوقت، خارج يكون… أن دون الّرب، خدمة محاولة أو للّرب، خدمة ”ٳسداء
المناسبين.” الّشخص حتى، أو المكان، وال المناسَبْين، الموسم في أو الوقت في

المناسب. الوقت في الروحي الطعام هو: هذا واآلن حسنًا،
خادم اّهللا، خادم كان بأّنه نعرف أّننا غير عنه، الكثير نعرف ال هذا، ايليا النبي اّن ١٤

الوقت. ذلك في الساعة، لتلك اّهللا
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قد وكان مّرات، ثالث إيليا على كان الذي، ذاك هو، روحه اّهللا استخدم ولقد ١٥
اسُتخِدَم اّلتي المّرات عدد فيصبح مرتين؛ مجّددًا، نفسه الّروح هذا باستخدام وعد
هذا كان لقد الّنعمة. الى يرمز الّرقم وهذا مّرات، خمس اذن، نفسه الّروح هذا فيها
يوحنا على أيضًا وكان ُمضاَعَفة؛ نعمًة ُمِنح اّلذي اليشع، مع ثّم إيليا. على الّروح
من الخارجة العروس تجهيز أجل من أخرى، مّرًة أيضًا يأتي أن ويجب المعمدان،
وعد لقد تماًما. مجّددًا. البيت إلى اليهود ُيعيد لكي موسى مع يأتي ، َثمَّ ومن األمم،
فاستخدمه سبق ٳْذ هذا، وعده أتّم قد هو وها خمسمرات، إيلّيا روح باستخدام اّهللا

بالفعل. مرات ثالث
هي كُنيته بأّن نعرف ولكّننا، العظيم، الّنبي هذا أتى أين من نعلم ال نحن ١٦

أتى… وكيف جاء، أين من ولكن، ”التشيبي”،
أنا ، الواقع في جدا… النادر من أتوا. أين نعرفمن ال األنبياء. عن الكثير نعرف ال ١٧
معروفة. َنَسب سلسلة لديه كان أو الكنيسة من أتى قد بينهم، من أحدا اّن أعرف ال
ما وغالبًا شيئًا، يخشون ال الخوف، يعرفون ال كانوا اآلخرين، مثل رجاالً كانوا لقد
أو اثنان وإرميا، إشعياء ال بأنفسهم. شيٍء أّي يكتبوا لم فٳّنهم الّثقافة. معدومي كانوا
اّن اإلطالق. على يكتبشيئًا لم إيليا، العظيم، الرجل هذا ولكّن كتبوا، قد منهم ثالثة
أشّداء. رجاًال كانوا ولكّنهم الكتابة. يجهلون كانوا ألنهم ربما يكتبوا؛ لم منهم العديد
يتمّتعون كانوا اّلذين األنبياء هؤالء َجْبلة من كان المقدس، الكتاب في أحٍد من ما
شعوبًا وملوكًا، ممالَك تحّدوا لقد معًا. آٍن في والمرونة الّصالبة من كبيرة بدرجة
بأّنهم اّهللا أثبت ولقد اّهللا، كلمة جهة من حازمة مواقَف أخذوا لقد وغيرهم، وكنائَس

بالّصالبة. ويتمّتعون جدًا، أشّداء أشخاصًا كانوا لقد علىحّق. كانوا
من خرج البرّية؛ من رجًال كان لقد جميعًا. بينهم وشّدًة، صالبًة األكثر إيليا وكان ١٨
يرتدي الّشعر، كثيف رجًال كان بأّنه المقدس الكتاب يقول البرّية. في وعاش البّرية.
الّلحية وكانت … كثير حقويه، عند الَجَمل، جلد من بمنطقة متنّطقًا وكان خراف، جلد

جًدا. صلبًا رجًال أتخّيله، اّني وجهه، تغطي
أموات. جميعًا-جميعًا ليسوا جميعهم، ليس ولكن ماتوا، لقد نكن… لم ولكّننا ١٩
في نيقية مجمع عن الصادرة الوثيقة قرأ قد منكم العديد نيقية،- مجمع زمن في
تذويب طريق عن واحدة، منّظمة تأسيس الى سعوا األولى،-حيث الكنيسة عصر
نيقية، مجمع انعقاد فلدى ووحيدة. واحدة كنيسة انشاء بهدف الكنائس، سائر
هناك، ووقفوا بالّصالبة، يتمّتعون وكانوا ٳيلّيا، طينة من البّرّية، من رجاٌل خرج
أّنما جّدًا. أشّداء رجاالً كانوا غير، ال فقط البّرّية الحشائش من يتغّذون كانوا لقد
من وغيرهم لقسطنطين، الّتابعين المرموق، الّشأن وذوو الّرفيعة، المقامات أصحاب
بصفتهم وهؤالء، االعتراض. من ومنعوهم ٳسكاتهم، الى عمدوا المهّمين، األشخاص
وقعت كما األرض، في تقع أن يجب الكنيسة-العروس، حنطة حّبة بأّن عرفوا أنبياء،

األلفعام. مّدة طوال وبقيتفيها فياألرض. أيضًا هي العريس، حنطة حّبة
هو ”أين مثًال: اليوم، يكتبونه ما كتابة الى البعض يدفع اّلذي السبب هو هذا ٢٠
الصغار األطفال يشاهد، وهو حراك، دون البقاء استطاع الذي الّصامت، اإلله هذا
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بكلمة يتفّوه ال صامتًا، السماء في جالسًا ظّل ذلك، ومع الّنساء، تمّزق ٌيقَتلون،واألسود
في تقع أن هذه، القمح لحّبات ينبغي يفهموها. وال الكلمة، يعرفون ال ٳنهم واحدة؟”
موت يشاهد وهو صامتًا، البقاء من والعادل، الّصالح اإلله هذا تمكّن كيف األرض.
يحدث أن يجب كان للكلمة، وِوفقا ٳّنما، عليه؟ يبصقون كانوا اّلذين الى وينظر ٳبنه،

أيضًا. الساعة الىهذه حتى تزال، وما وتلككانتالوسيلة، كّله. هذا
ملكًا، أخآب كان خاطئ. جيٍل وسط موجودًا كان عظيما. رجًال كان الرجل، هذا ٢١
بعد الُمْلك على تعاقبوا الذين الملوك كّل شّريرا. أيضًا هو كان سبقه، الذي ووالده،
في سنة ٢٢ مّدة حكم الذي أخآب، الرجل وهذا أشرارا. جميعهم كانوا سليمان،
بالّديانة يؤمن وكان الكلمة، معنى بكّل عصرّيًا ملكًا كان لقد األسوأ. كان السامرة،
في الّتحديثي المنحى أو الحداثة، نزعة ورّسخ العصرنة، فكر فزرع تأكيد، بكّل
المتعّلمين من كانوا وجميعهم عبرّيًا، نبّيًا أربعمائة يديه بين يقف وكان مكان. كل
ذاك يصدّقه: أن ُيِرد لم ولكّنه عنده، من نبيًا اّهللا له أرسل لقد جّيد. بشكٍل والُمَدّربين

إيليا. كان الّنبي،
قًا، وُمنمَّ مهّذبًا ناعمًا، رجًال يكن لم البّرّية. من رجًال كان الّتشبي، ذاك إيليا، ولكّن ٢٢
َيعد لم درجة، إلى آخاب أخطأ أن بعد يوم، ذات وَصلبًا. خشًنا رجًال كان بل ال
على يسير هو وها البّرّية. في إيليا إلى ٳلوهيم فتكّلم احتماله، على قادرًا اّهللا معها
كان فوجهه، األحيان: من كثيٍر في أتخّيله كنُت كما السامرة، إلى يؤدي اّلذي الّطريق
الضّيقتان عيناه الشمس، أشّعة تحت يلمع األصلع ورأسه بيضاء، بلحيٍة مزّينًا رّبما
لمقابلة مباشرًة يسير وكان َثغره، تعلو اإلبتسامة يده، في عصا والصغيرتان-ويحمل

قولي.” عند ٳالّ طّل، يكون ال ”إّن… له: حيثقال إسرائيل، ملك
العبارة، هذه مع يفعلون، ماذا يعرفون رجاالً الّرجل، هذا مثل رجاالً اّهللا فلُيعِطنا ٢٣

الرب. يقول هكذا
ولهذا اّهللا، معه تحّدث لقد ناداه. قد اّهللا بأّن نرى العمل، بهذا يقوم أن وقبل ٳّنما ٢٤
بأّن يعرف كان رسالته؛ من خائفا يكن لم شيء. أّي من خائفا يكن لم هو السبب،
بأّنه يعلم كان الّرب، لكلمة ِوفقا كان كّله هذا بأّن أيضًا، ويعلم يحدث! سوف ما هذا
السجن، في ويرميه رأسه، يقطع سوف الملك أّن لو حتى لذا، الساعة. لتلك اّهللا نبّي
”هكذا بمأمورّية: بمهمٍة، ُمكَّلفًا كان لقد يهّم؛ ال كّله، فهذا معه، الناس فعل ومهما
يفعل أن قبل ولكن صلْب! ٳنساٍن من له يا الملك. الى مباشرًة َهة ُمَوجَّ الّرب”، يقول

الكبير… الجفاف حدوثهذا يتوّقع أن قبل األمر، هذا
هناك يكون أن يجب عقاب. دون الخطيئة تمّر أن اّهللا يسمح لن الواقع، في ٢٥
ينفع فماذا بالمقابل؟ عقابًا هناك يكن لم إْن ما، قانون وجود الهدفمن هو ما عقاب.
بهذا ُمْلَحَقة غرامة وليسهناك للقانون”، مخالف أمر هو النار ”ٳشعال بأّن القول، مثًال
عقاٌب هنالك فاذن، عقاب. من هناك يكون فلن واالّ، به؟ مرتبطة عقوبة أو القانون،
القانون-القانون، هذا بتحّدي نحن ونقوم ما، قانونًا اّهللا ُيرسي عندما لذا، للخطيئة.

القانون. هذا لخرق مناسبة عقوبة هناك يكون يجبأن
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لديهم كان كبيرة، كنيسة لديهم كان آه، قوانينه. جميع خرقت قد االّمة، وهذه ٢٦
البلد، في مكان كل في أنبياء لديهم كان المتعلمين. الرجال ينقصهم يكن لم المعبد.
كّمًا لديهم وكان ماكينات. الى ٳياهم لين ُمَحوِّ لهم، َصة ُمَخصَّ مدارس من يتخّرجون
الّديانة، تنقصهم تكن ولم الكََتَبة، من الكثير الكهنة، من العديد األنبياء، من هائًال
صفوفهم، خارج من رجًال اّهللا دعا لذا، اّهللا. كلمة عن جّدًا بعيدين كانوا ولكنهم

الّرب” يقول ”هكذا كلمة: مع وأرسله
له: قال الرسالة، تلك مع النبي هذا ُيرسل أن فقبل بخاّصته. كيفيهتّم والحظوا ٢٧
عنه ٳبتعْد مهّمتك، ُتنِجز وعندما الرسالة. هذه وبّلغه آخاب الملك الى ٳذهب ”إيليا،
يا وأنا، الجفاف. مّدة طوال وتبقىفيه تذهبإليه لكمكانًا أعْددُت ألّننيقد بسرعة،
بالّضبط.” عليك، أمليه ما كّل وفعلَت بكلمتي، بّشرَت ٳْن سوفأعتنيبكهناك، إيليا،
إيليا وزمن إيليا خدمة المساء، هذا العظيمة الخدمة هذه آخذ سوف اآلن ٢٨
اّني . مثاليٌّ رجٌل باّنه اعتقد فيه. نعيش الذي الوقت مع مقارنتهما يمكننا كِمثال،
أكّرس أن أريد ولكّنني الوراء، إلى للعودة الوقت لدينا كان لو أّني… لو باألمم… أفكّر

الصالة. لطابور والكافي الّالزم الوقت
استولت قد إسرائيل بأّن نرى سوف الوراء، الى نعود أن استطعنا إذا بالّتالي، ٢٩
المتحدة. الواليات على فيها استولينا التي نفسها، الظروف ظّل في فلسطين، على
الهنود، وهم األصلّيين، السكّان منها وطردنا المتحدة، الواليات الى دخلنا لقد
بقيادة فلسطين دخلت حين أيضًا، اسرائيل فعلت وهكذا البالد. على واستحوذنا

األرض. على واستولوا السكان وطردوا اّهللا، من تحتإشراٍف يشوع،
لقد عظماء. رجال سليمان، داود، وأشّداء: شجعانًا رجاالً األوائل ملوكهم وكان ٣٠
، ثمَّ ومن جّرا. وهلم ولينكولن، واشنطن أيضًا: عظماء رجاالً األوائل، رؤساؤنا كان
الملك: هذا مع األمر بنا انتهى أن الى ، فأكثر أكثر فساًدا الملوك، أو الرؤساء ٳزداد
الّناس، أّن كما هذه. أيامنا في طينته، من لّلذين والمطابق الّنموذجي المثال أخاب.

الّرب. كلمة الى اإلصغاء يرفضون جعلتهم لدرجة، عصرّيين أصبحوا قد
علىشعٍب الحقيقي، اّهللا خادم يتركه أن ُيمكن انطباٍع أّي تتخّيلوا، أن ويمكنكم ٣١
متدّينين كانوا لقد مستحيل”. أمٌر فهذا عقله. فقد لقد مجنوٌن، اّنه ”هيا، كهذا. عصريٍّ
لقد صادقون. أناٌس هناك كان بينهم، ُمخلصون رجاٌل هناك كان الّتدّين. شديدي جدا،

جدا. متدّينين كانوا
العادي، اّلالهوت في علم مجّرد من أكثر يتطلب األمر، بأّن يعلم كان وبالّتالي، ٣٢
اّهللا كلمة في عظٍة، ٳلقاء مجّرد من أكثر يلزم كان وبأّنه عادّية، رسالة من-من وأكثر
الّرب”، يقول ”هكذا يلزمهم: كان بأّنه يعلم كان رة. المتحجِّ قلوبهم يفتحوا لكيما
هناك الى سيذهب عندما بأّنه اذن، يعلم كان فهو الّشعب. هذا على الّدينونة إلنزال
الّرب،-وتجاُهل يقول هكذا بالفعل، كان الّرب،-وقد يقول الّرسالة،-هكذا هذه حامًال
نراه ما هذا أيضًا. الحالي زمننا في اليوم، نراه ما وهذا الّدينونة. تعني الّرسالة، هذه
الّدينونة. يبقىهناكسوى لن الّرحمة، نتخّطىخّط ٳن فما العصور. فيكاّفة أيضًا،
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الكنيسة لتمثيل كنموذج إيليا، أستخدمه، سوف الذي الشخص هو هذا فاذن، ٣٣
ما اّن مباشرًة. الّدينونة، قبل الّرسالة، هذه تلّقى قد فهو األيام. هذه كنيسة اليوم،
يكون لن ألنه الّطبيعي، الغذاء صعيد على به اإلعتناء تّم لقد يلي: ما هو إيليا يمّثله
إيليا أّن طالما أو اّهللا، لكلمة ِوفقا أشهر، وستة سنوات ثالث مدى على مطر هناك
ما فهذا باألمر، الّنطق المناسب من بأّنه ايلّيا، يا تعتقد ”عندما ُتْمِطر. يجعلها لم
”إنه له: والقول الملك، أمام الوقوف الى دفعه اّلذي الّسبب هو وهذا يحدث”. سوف
هي هذه كذلك؟ أليس الذمة، إبراء باب من كّله هذا قولي.” عند ٳالّ طّل يكون لن

تمامًا! الرسالة
في الّسائد الروحي الجفاف الى لٳلشارة الّنموذج هذا أستخدم سوف واآلن، ٣٤
كبيًرا روحّيًا جفاًفا هناك بأّن تماًما ندرك ٳّننا ُندِرك، نحنجميعنا نعرف، كّلنا هذا. يومنا
قديًما، األنبياء به تنّبأ ما هذا تعلمون، وكما الروحي. الّصعيد على اليوم، البالد في
تكون ولن البالد، في مجاعة هناك ”سيكون قالوا: ٳْذ الثاني؛ المسيح مجيء قبل بأّنه
اآلني الوقت هو، اليوم، وذلك أيضًا”. اّهللا كلمة لسماع وٳّنما، وحْسب، للخبز مجاعة
الطبيعي فالجفاف الحقيقية”. اّهللا كلمة ”لسماع (مجاعة) الحالي: الّزمن اّنه هذا،

الروحي. للجفاف ِمثال أو رمز هو هنا،
قد الكنيسة، في والعصرّيين الكََذَبة المعلمين بسبب اإليمان، وعدم الخطيئة ٳّن ٣٥
اّهللا كلمة عن تخلوا قد فاّنهم بالّتالي، المكان. هذا على اآلتي الّدينونة بحكم تسّببا

اّهللا. فيكلمة حديثة مصطلحاتالهوتّية اعتماد الى وتحّولوا وعننبّيه،
الواقع، في فهو ما. شيئًا باستثارة يقوم الّلحظة، هذه في اّهللا هنا، الحظتم ٳذا ٣٦
ودومًا، عادًة عنه يكشف وهو ، للناسأوالً ُيعلنه أن دون شيء، أّي فعل على ُيْقِدم ال

خّدامه. يد على
اّهللا، له أعّده قد سّريًا، مكانًا لديه كان الفترة، تلك خالل ايليا، ولكّن حسنًا، ٣٧
قبل اآلن، رؤيته نريد اّلذي الّشيء هو هذا هناك. ويبقى يذهب أن عليه كان وحيث
تكن لم نفسه. اّهللا له أّمنه قد سرًيا مكاًنا إليليا كان لقد . الصالة طابور نشكّل أن
عليه يحصل لم المكان، ذاك له أّمن من الملك يكن ولم له، وّفرته اّلتي هي الكنيسة،
له، الغذاء تقديم يتّم سوف حيث إليليا، سرًيا مكاًنا أوَجد الذي هو اّهللا، اّنما بنفسه،
يقلق أن عليه يكن لم يوم. بعد يوًما له الطعام توفير حيثسيتم الجفاف، أيام طوال
سينفد اذا ما االحتياطي، حول والقلق الّتساؤل أو التالي، اليوم في سيحدث عّما
عن نموذج رائع-اّنه أمٍر من له تعولك”.يا أن الغربان أمرت ”أنا اّهللا: له قال لقد ال. أم

المسيح. في السري مكاننا
قد المعجزات أيام ”بأّن يقولون: العالم، وكّل العالمي المجلس أن حين في ٣٨
لديهم يعد لم بأّنه يبدو الكنائس. ُسِحَبتمن قد العظيمة، اّهللا قوى بٳّن نجد مضت”،
هذه بأّن نعلم نحن يرّن”. صنج أو يطّن إنهم،”كنحاٍس جوفاء. روحّياٍت سوى شيئًا،

قّوتها.” ُمنكرون ولكّنهم الّتقوى، صورة ”ولهم، الحقيقة. هي
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ابتعدوا فقد الّثيران؛ عربات مع الّصباح، ذاك داود فعله ما بالّضبط هذا ٣٩
أضحوا وبالّتالي، رفضوها؛ لهم، ْعِطَيت وأُ الكلمة، اليهم مت ُقدِّ عندما الكلمة. عن

عنها. بعيدين
لقد الكلمة. عن ٳبتعدوا أيضًا، هم ٳْذ ايليا، أيام في الناس حال كان وهكذا ٤٠
ٳذن، الحظوا يملكونها. يكونوا لم ولكّنهم الكلمة، على حائزون بأّنهم يعتقدون كانوا

في… بعدئٍذ
يدّبر أخرى، ناحيٍة من نراه، الخاطئ، االنسان اّهللا، فيه يعاقب اّلذي الوقت في ٤١
بالماء، العالم ٳهالك وشك على كان فحين بواسطتها. ينجو لكي للمؤمن وسيلًة
أعّد (أي البحر، عبر طريقًا أعّد مصر، ٳغراق أراد وعندما للنجاة. وسيلًة لنوح أّمن
على يسهر نفسه، هو اّهللا، أّن كيف آه، الخاص. شعبه ُيَنّجي لكي البحر)، عبر ممّرًا
هو اّنه الوسيلة. نفسه، هو يصبح وسيلة. أّية هناك يكون ال وحين الوسيلة! تأمين

الوسيلة. نفسه
أهم من واحدة، مواجهة في اّننا من… واحدة نواجه بأّننا ندرك نحن ، كلٍّ على ٤٢
البّراق الصاروخ أي، الرأسالحربي، ذاك اّن الواقع، في التاريخ. اّلتيشهدها الساعات
الكنائس، تلك بل، منه. نخاف أن ينبغي اّلذي الّشيء هو ليس حربي، برأس ز الُمَجهَّ
يجب الّذي هو اليوم، نعيشه اّلذي الحالي الوقت اّن منها. نخاف أن يجب اّلتي هي،

ومراقبته. مالحظته علينا
أيضًا، واليوم الّشّدة. تلك من للنجاة وسيلًة إليلّيا، أعّد قد اّهللا ولكّن اآلن: الحظوا ٤٣
الغضبومن للهروبمن وسيلًة الّشدائد، من للّنجاة وسيلًة ألبنائه، دّبر قد نفسه، هو

اآلتية. الِمَحن
بهم، العقوبة ُينِزل وأن األشخاص، هؤالء على اّهللا يحكم أن الظلم من ألّنه ٤٤
ليس أّنه كما البحر، وسط في القعر إلى كفرناحوم وُيرِسل وعامورة، سدوم وُيغِرق
بارتكاب لنا يسمح وأن وعمورة، وسدوم األجيال، تلك كّل يدين أن بشيء، العدل من
بحّقهم. مؤكّدًا كان كما بحّقنا، مؤكٌّد الحكم ٳّن العقوبة. واإلفالتمن نفسها، المعاصي

ال… بأّن نالحظ اآلن نحن
أقام الَحَقَبة، لتلك العصري المنحى أي، مرة، ألول األشياء هذه ظهرت عندما ٤٥
ولكّن القوات، هذه مقاومة على رجًال حثَّ باألحرى، أو الوقت، ذلك في رجًال، اّهللا
سوى وليس عقله، فقد قد بأّنه مجنون”، بأّنه ظنوا لقد . له االصغاء رفضوا الناس
جعلت قد األدغال وبأّن البّرّية، من خارج احمق ٳنسان ومتعّصب، عجوز رجل مجّرد

الرب. كلمة لديه كان ذلك، ومع مجنونًا”. رجًال منه
حسنا، ”آه، اليوم. الناس يقوله ما هذا تعلنه”، ما كّل حقًا تعني ال الكلمة، ”ٳّن ٤٦
اليوم، يؤكّدونه ما سمعتم قد بأنكم أفترض تاريخ.” كتاب هو المقدس، فالكتاب
”بأّنها أعتقد… بالفعل؟ أكلته اّلذي ما أكلت…” بل، تفاحًة، تأكل لم حواء ”أن وهو،
كما المشمش.” فاكهة كانت ”لقد اليوم. يرّددونه ما هذا المشمش”، من حّبًة كانت
كان بل األحمر. البحر يعبرون األبناء يجعل لم موسى بأّن القول، على ُيصّرون أّنهم
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اجتاز قد فاّنه وبالّتالي، البحر، من اآلخر الطرف على القصب، من كبيرة كومٌة هناك
الجانبين، على جدارًا ا-ل-م-ا-ء، الماء، كيفشكّل الحالة، هذه ففي القصب. من بحرًا
اّلذي الّزمن هو هكذا أترون، ولكن الُهراء! لهذا يا آه، اذن؟ علىاألقدام، سيرًا واجتازوه

أدنىشك. ودون بالّتأكيد، نعم، الناس. على غضباّهللا ٳنهمار يستلزم
ال أيضًا، الكنيسة وشعب هذه… مثل كهذه، أشياء يوجد ال بأّنه يقولون اّنهم ٤٧
دعني معجزة. أرى ”دعني ألفدوالر”، ”سأعطيك يقولون: اّنهم بالمعجزات. يؤمنون
أمام شيء آالف عشرة ٳنجاز تّم ولو حتى شيئًا، يروا لن اّنهم حسنا، معجزة!”. أرى

أبدًا. شيئًا يروا لن اّنهم حسنًا، أنظارهم.
اإلطالق. على أبدًا كّال، آه مستحيل”. ”هذا تقولون، أنتم

اليد لوضع بالمدينة السوري الجيش فأحاط دوثان، في أليشع كان يوم، ذات ٤٨
الرائي. فيهذا موجودة اّنها فيه، تكمن األمة، هذه قّوة بأّن يعلمون كانوا ألنهم عليها،
اّن شيئًا؟ أتعلم ”حسنا، سوريا: لملك قال الملك، رجال من واحد الملك… اّن حسنا،
مخدع في بها تتكّلم التي باألمور إسرائيل ملك ُيخبر اسرائيل، في اّلذي الّنبي أليشع

مضجعك”.
أمامنا”. عقبًة يشكّل الذي هو الشخص، فهذا الرجل! هذا وأحضر ”ٳذهب فقال: ٤٩
الجوانب. منجميع بها أحاطوا لقد وطّوقدوثان. بهدوء، كلجيشسوريا وتوّجه

كّل من بنا الجيوشتحيط اّن أبي، يا ”آه، وقال: النبي غالم جيحزي واستيقظ ٥٠
بالكامل”. محاصرون نحن وهناك. هنا الجهات،

أترى؟ معهم.” الذين من أكثر معنا الذين ألّن تخف، ”ال قال: ٥١

.” أحدًا أرى ال ”أنا وقال: ، حوله من جيحزي نظر
التالل بكّل واذا عيناه، فانفتحت الغالم” هذا عيني ٳفتح االله، الرب ”أّيها قال: ٥٢

مرئية. الغير الِقوى مكان، فيكل والدباباتموجودة بالمالئكة مملوءة
بالعمىى. ضربهم بأّنه المقدس، الكتاب ويقول ترّدد، دون هناك إلى أليشع ذهب ٥٣
تبحثون ”هل وقال: فتقّدم هو. كان بأّنه يروا لم عميانًا، كانوا نحوهم؛ فتقّدم

أليشع؟” عن
عنه.” نبحث نحن ”نعم، قالوا:

، مباشرًة كميٍن الى بهم وسار تجدونه.” أين لكم أقول سوف تبعوني، ”ٳ قال: ٥٤
الجيوشواستولتعليهم. حيثخرجت من المكان الى

الّسؤال، على ُيجيب ما هذا بالعمى”. ضربهم ”لقد اذن، المقدس الكتاب يقول ٥٥
اإلله الّرب أّن لدرجة، عميان الّروحّية، الّناحية من هم اليوم، والّناس المسألة. ويحّل
ظّلوا ذلك، ومع بها، بالقيام التيوعد األعمال وأنجز وسكنفيوسطالّشعب، جاء قد
يعرفون وال اّهللا، يعرفون ال هم، عميان. الّروحّية، الّناحية من اّنهم ُمبصرين. غير
وأليشع، ٳيليا أيام في فعلوه ما أيضًا، هذا بأّن نالحظ فاّننا لذلك، العظيمة. قوته
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”ال يرّددون: اليوم، فنراهم بالعمى. اّهللا ضربهم لقد أيضًا. اليوم يفعلونه ما وهذا
وأحاسيس.” ليسسوىمشاعر كّله، هذا ٳّن منهذا، يوجدشيٌء ال معجزات، توجد

شاّبًا، محله،-وكان أليشع اخُتِطفوحّل عندما ٳْذ إيليا، عن قالوه نفسه، والشيء ٥٦
”أّيها ويقولون: وراءه يركضون األطفال صغيرة،-فكان سنٍّ في أصلعًا أصبح لكّنه
في يؤمنوا لم الّناس، هؤالء اّن أترون، إيليا؟” مع تصعد لم لماذا العجوز، األصلع
العظيم ايلّيا اّهللا، ورجل إنجازها. تم اّلتي العديدة األعمال من الرغم على البداية،
ولقد مصّدقين. الناسغير بقي هذا، ومع نار، من فيعربٍة الّسماء، إلى ِخذ أُ اّلذي هذا،
لماذا األصلع، العجوز أّيها ويرّددون: الرجل هذا للركضوراء الّصغار بأوالدهم دفعوا

منهم. وأربعين اثنين وقتلتدّبٌة، الّصغار، النبيهؤالء لعن وعندئٍذ، تصعد؟ لم
تفسيرهم يضيفون الحقبة، تلك في الّشعب كان كما بأّنه اليوم، نالحظ نحن ٥٧
يسعون ولكّنهم شأنهم، فهذا ذلك، يفعلوا أن أرادوا إذا حسنا، الكلمة. الشخصيعلى
يمكن ال هذه، اّهللا ”كلمة ٳّن المقدس، الكتاب يقول تلك. تفاسيرهم نصّدق جعلنا الى
وهذا كلمته، يؤكّد فاّهللا بتفسيرها: يقوم بنفسه، اّهللا خاًص”. تفسيٍر من تكون أن
فكان نور” ”ليكن قال: البدء، في بأّنه عديدة: مّراٍت وكّررُت قلُت وكما تفسيرها. هو
”ها أيضًا: وقال قوله. تحّقق فقد وتّم، صار لقد تفسير؛ إلى يحتاج ال القول، هذا نور.
يسكبروحه”، ”سوف بأنه أيضًا، وقال وحبلت. ذلك تّم ولقد وتلد”، تحبل العذراء
األخيرة”، األيام ”في يفعلها سوف اّلتي األشياء عن وتحّدث بالفعل. سكبها وقد
تفسير يتوّلى من بنفسه، هو اّهللا اّن تفسير. ألّي تحتاج ال اّنها، يفعلها! سوف واّلتي
على اّهللا مسيرة في يؤّثر لن فاّنه والَحمقى، األغبياء األشخاص يقول مهما كلمته.

بمخّططه. االستمرار عن أبدًا يوقفه ولن االطالق،
على االيمان، عدم من به بأس ال كَمٌّ واجهه ، األرض على يسوع كان عندما ٥٨
بل طريقه؛ في عائقًا يقف لم هذا ولكّن أكثر. وربما اليوم، نحن نواجهه ما غرار
لقد أعماله. كّل يؤّيد اآلب، اّهللا وكان مسؤولّيته، وتحّمل واجبه تأدية في استمّر
الحاّل اآلب لكّن يعمل، من أنا لسُت . فيَّ هو واحد؛ وأبي أنا وحدي. لست ”أنا قال:
أعمل، كنُت إن ولكن، بي. تؤمنوا فال أعماله أعمل ال كنُت وإن األعمال. يعمل هو، فيَّ
الكتب”، ”فّتشوا فإنهم… أخرى، بعبارة أترون؟ باألعمال.” فآمنوا بي، تؤمنوا لم فٳن
التي نفسها وهي الكتب، تعرفون أبدّيًة. حياًة فيها لكم أّن تظّنون ”ألّنكم يسوع، قال
أكون”، من لكم ُتعلن اّلتي هي الكتبالمقدسة، ”اّن تصريح! من له يا آمين! لي.” تشهد

يسوع. قال
التي األشياء وهذه نعيشاآلن. وقٍت أي في تخبرك التي هي المقدسة، والكتب ٥٩
وحده، اّهللا فاّن شعبه. وسط في موجود نفسه اّهللا بأّن وتبرهن تبّين تتحّقق، ترونها
ألّن اآلن. ُينِجزها اّلتي األشياء صنع على قادر وحده اّهللا اّن الموتى. ٳقامة يستطيع

األبد”. وإلى واليوم أمسًا هو هو، ”اّنه المقدسيقول، الكتاب
اّن ”أوه، يرّددون: فتسمعهم الناس، عند الحديث االتجاه هذا نرى نحن واآلن، ٦٠
وراء ينساقون الّناس فهؤالء لها. وجود ال فالمعجزات، الماضي، من هي األيام، تلك

عواطفهم”.



المناسب الموسم في الّروحي ١١الغذاء

الهوتّيهم. وضّد ضدهم يصرخ كان الذي النبي، ذاك هذا، إيليا إلى ٳستمعوا ٦١
هو كان لو كما إيليا تكلم بنفسه. اّهللا هو أّنه، لو كما يتكّلم كان الحظوا، الحظوا،
مكث فالنبي سيدي، يا نعم آمين! قولي.” عند االّ مطر وال طّل يكون ”ال بنفسه: اّهللا

اّهللا! حضرة في طويًال وقتًا
اّهللا، حضور في يعيشون كانو عندما آخر، زمٍن أي أو القديم، العهد أنبياء اّن ٦٢
”هكذا قال: بأّنه وتذكروا نفسها. الكلمة هي رسالتهم، وكانت الكلمة، هم يصبحون
لدرجٍة فيها وغاصوا اّهللا، من الرسائل تلك الرجال، هؤالء أخذ عندما الرب”. يقول
يكونوا أن الممكن من الخاص، لتفكيرهم مضاّدة الّرسالة تكون ربما تفكيرهم… أصبح
اّهللا: بكلمة يتفّوهون كانوا ولكنهم يجب، كما رؤيتها على أن… على قادرين غير

الّرب.” يقول ”هكذا
في واقفًا كان لقد تصريح! من له يا آه، قولي.” عند االّ مطر، وال طلٌّ يكون ”ال ٦٣
٧ :٣ عاموس، مع يتفق انه ، وتذكروا رائعة. بطريقة ذلك تأكيد تّم وقد ، اّهللا حضرة
يكون ”ال قال: لقد االَْٔنِبَياِء”. ِلَعِبيِدِه ُه ِسرَّ ُيْعِلُن وهَو إِالَّ ْمًرا أَ َيْصَنُع الَ بَّ الرَّ َد يِّ السَّ ”إِنَّ

أّوالً… اّنه مطر!”
لديه، كان ترون، كما ولكن، ب!” المتعصِّ ”هذا مجنونًا: واعتبروه منه، سخروا لقد ٦٤
كشفه العمل، هذا على الّرب، ُيْقِدم أن وقبل ُتمِطر. لن بأّنها الّرب”، يقول ”هكذا
يتوبوا. أن الناس، على ينبغي كان وقد وصادقًا، موثوقًا نبيا كان وهو خادمه. إليليا،
افالخّزاناتمآلنة. المطر! ينقصنا ال نحن ”آه، وقالوا: منه، سخروا ذلك، من بدال ولكن،

بانتظام.” وتتدّفق تجري والّسواقي
ثالث ندى) قطرة حتى (وال طّل حتى وال هناك يكن لم المقدس: الكتاب يقول ٦٥
الرجل يكن لم جفت. قد مكان، كّل في والمياه الجداول جميع أشهر. وستة سنين
”األنا” هي فهذه الرجل. هذا خالل من يتحدث كان الذي هو اّهللا بل يتكّلم، اّلذي هو
األمر. هذا نعرف كّلنا خالله. من المتكّلم اّهللا الى ُتشير اّنها الّنبي، استخدمها اّلتي

فاّنه… لذا،
ويأتي اّهللا، من نًا ُمَعيَّ اّهللا، من ُمْرَسًال رجًال هنالك يكون عندما بأّنه نرى نحن ٦٦
واالثنان، واحدًا، يكونان والرسول فالرسالة الحّقة، الّرب” يقول ”هكذا رسالة: مع
فهو لذا، كلمة، كلمة، الّرب”، يقول ”هكذا لتمثيل يأتي الواقع، في وهو، واحدًا. شيئًا

واحد. شيٌء ورسالته
وهو الّطائفة، تلك رعاية تحت يكون َنة، معيَّ طائفة الى ينتمي رجل أّي اّن ٦٧
وهو طائفته، أنشأته اّلذي لّالهوت يخضع فالّالهوتي، يكونان”واحدًا”. والكنيسة،

بالّضبط. نعم، الهوتي. الهوت، كنيسة واحٌد؛ ورسالته
هو يصبح فاّنه الّرب”، يقول ”هكذا رسالة مع أحدهم يصل عندما وهكذا، ٦٨
ورسالته هو أضحى الّرب،” يقول ”هكذا مع إيليا وصل عندما واحدًا. ورسالته
كلمة فاّن بالّتالي، .(١ (يوحنا الكلمة، هو كان لقد جاء، عندما يسوع كان كما واحدًا.

حّقًا. واحدًا. دائًما، كانا العصر، أو الّزمن ورسول اّهللا
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سبق ما وتتميم ٳكتمال كان فهو عنها. الّتنبؤ تّم التي الكلمة، هو يسوع كان لقد ٦٩
قال: اّهللا، لهم قال البدء، في ٳبنًا.” وتلد تحبل العذراء ”ها قديمًا: األنبياء وأعلنه
أعطيت قد النبوءات هذه كل عقبه”. تسحق وهي، رأساالحّية، يسحق المرأة ”نسل
لقد عنه. تحّدثوا ، العصور مّر على األنبياء، وجميع صوته، بأعلى نادى قد فداود لنا.

هللويا! المتجّسدة! الكلمة هو، كان
الصباح. هذا تام، بوضوٍح معكم تحدثُت لقد قوله؟ أوّد اّلذي ما ترون هل واآلن ٧٠
فالمرضى العروس؟ أي الحّية، الكنيسة على الحّي االله سلطة تأثير تلمسوا ألَْم
ْعلَن أُ لقد يبصرون، العميان يمشون، والُمقَعدون العرج، يقومون، الموتى ُيْشفون،
يختلف ال واحد، هما والرسول، الرسالة ألّن بقّوة، الُمْفِرحة البشارة أي االنجيل

الشخص. في الكنيسة، في موجودة الكلمة، اآلخر. عن أحدهما
يقول ”هكذا برسالة ونطق الملك أمام وقف فعندما إيليا، في اّهللا كلمة كانت ٧١
كان اّهللا، اّنما المتكلِّم، هو إيليا يكن لم مطر، وال طلٌّ يكون ال وقال: الّرب”،

إيليا. في متكّلمًا
،صاحبة السّيدة تلك كمثل األحيان: من كثيٍر في التالي، الموضوع ذكرُت لقد ٧٢
مّراٍت الحادثة هذه ِذكر على جئُت مرة،-لقد ذات لي قالت التي ، المسيحّية العلوم

تتحّدثعنه”. تنفّك ال كثيرًا، يسوع اّنكتذكر برانهام، ”سيد قالتلي: عديدة،-لقد
عنه.” الذيسوفأعطيحسابًا الوحيد، األمر هو يكونهذا أن ”آمل قلُت:

إلهّيًا”. شخصًا أنتجعله تحاول ”أنَت أضافت: ثّم
ا”. إلهيًّ كان ”لقد فأجبُت:

ليسالهّيًا.” ولكّنه صالحًا، انسانًا كان نبّيًا، كان لقد ”آه، قالْت: ٧٣

لم بأّنه فيه ُذكَر المقّدس، الكتاب في واحٍد مقطٍع الى أشيري ”حسنًا، فقلُت: ٧٤
كذلك.” يكن

الى توّجهِه لحظة ”بكى”، بأّنه يقول حين يوحنا، القديس انجيل ”في قالت: ٧٥
لعازار.” قبر

الّطبيعتين لديه كان لقد يبكى. سوف ”بالتأكيد، قائًال: أردْفُت ثّم ”حسنا،” ٧٦
ُيقيُم حين ٳلهًا يكون أن يجب ولكن، يبكي، حين انسانًا فهو واإللهّية. اإلنسانّية
أطعم عندما الهًا، كان جاولكّنه حين انسانًا، كان ”ولقد قائًال: تابعُت ثّم حّقًا. الموتى.”
في نام عندما ٳنسانًا ”وكان حقًا. .” سمكات وخمس برغيفين شخصًا، آالف خمسة
كّله؟ هذا كان لَم البحر.” مياه تهدئة استطاع اّلذي فيه، اّلذي اّهللا أّن غير القارب،

واحدًا. كانا ورسالته هو ألّنه
الّالهوتجسديًا. ملء فيه حّل لقد .” اآلبفيَّ ٳّن واآلبواحٌد. ”أنا قال: لقد ٧٧

”عصور موضوع عرضُت عندما اليوم، ذاك حقُا، ُمدِهشًا أمرًا كان بأّنه أعتقد ٧٨
وهو، أال األمر، هذا ٳستيعاب من أتمكّن لم-لم األمر، بادئ ففي السبعة”. الكنيسة
الكتاب:”كان يقوله ما هذا البياضالكامل، ذاك مع تلك… مع هناك كان يسوع أّن كيف
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سنة، وثالثين ثالثًا عمره رجًال أّن كيف أفهم أن أستطع لم كالّصوف”. أبيض شعره
أبيضكالثلج. رأسه ويكون

جدا. عزيٌز صديٌق وهو، خمسيني، الهوتي اّنه جّيد، الهوٍت بعاِلم فاّتصلُت ٧٩

د. الُمَمجَّ يسوع اّنه برانهام، ”أخ لي: فقال جدًا. ذكيٌّ رجٌل مور، جاك األخ اّنه حسًنا،
ال. ذلك. أصّدق لم كال، تمّجد.” أن بعد شكله، هو فهذا

”. مور أخ لك شكرًا ”حسنًا، قل-قلت: ُقْل-
اآليات كاّفة أراجع بدأُت ثّم اّهللا. الى أتحّدث ورحُت الغرفة، إلى فدخلُت ٨٠
دانيال، في أجدها بي فاذا آنفًا، المذكورة اآلية مع المنسجمة أو والمماثلة الُمدّونة،
فقلت: الّنقي.” كالصوف أبيض شعره اّلذي األيام، القديم إلى جاء ”لقد ُيقال: حيث
كان الموقف هذا ولكّن كبيرة.” مسؤولية ولدّي أقول، ماذا أعرف ال أنا-أنا-أنا رب، ”يا
عندئٍذ، الّسبعة. األختام فتح من ربما، اكثر أو سنة قبل هذا كان تذكّروا، الّس… قبل

األمر؟” ذاك كان ما رب، ”يا وأقول: أصّلي رحُت
ُمستعارًا شعرًا يضع وكان قاضًيا، كان لقد أمامي. يقف برجٍل وٳذا نظرُت، ثّم ٨١
مستعارًا شعرًا يضعون القضاة كان الخوالي، واأليام الغابرة األزمنة في أبيضالّلون.

العليا. الّسلطَة يمّثلون أّنهم على للّداللة أبيضالّلون،
قلتفي األبيضالُمسَتعار، الّشعر يضع رأيتيسوعوهو عندما فاّنني، وبالّتالي، ٨٢
هو، بأّنه وهي، أال نعرفها، التي الحقيقة تلك بساطٍة، بكّل يؤكد األمر هذا بأّن نفسي،
التجّلي، جبل على الحقيقة، هذه على أيضًا شهد قد نفسه، واآلب العليا. الّسلطة

العليا!” السلطة اسمعوا، له الحبيب. ٳبني هو ”هذا قال: حين
المالئكة نزلت عندما السبعة، الختوم بداية في الوراء، الى وَعْودًا َثّم، ومن ٨٣
الختوم عن للحديث هناك الى العودة مني وطلب هرمّي، شكٍل على تلك، السبعة
المفقودة األشياء كّل عن ُيخبرني وسوف معي، سيكون (هو) وبأّنه تلك، الّسبعة
لم شيٌء وبأنه الكتاب، وراء من مختومة كانت بأّنها اعتقدُت لطالما الّضائعة. أو
األمور يلي: ما هو هنا، تسريبه تّم ما بأّن بعد، فيما اّتضح ولكّنه الكتاب، في ُيكَتب
ًا ُمَخبَّ كان أمٌر إنه الّسفر… في مكتوبًا شيئًا ليس وهو، بها. القيام يستطيع ال اّلتي
يزيد أو الّنبّوة، كتاب أقوال من واحدة كلمة يحذف أحٌد كان ”ٳْن ألّنه، الكتاب. في
وكلُّ تلك. السبعة الكنيسة عصور خالل الكتاب في ُمَخّبأً لغزا كان وبالّتالي، عليه…”
أخطأوا التي شابه، وما الماء معمودية حول مثًال، األمور كهذه لغًزا، أنتج منها، واحٍد

طويلة. لفترٍة بشأنها
الى وصوالً كاليفورنيا، في هناك، الكبيرة المراصد تلك ارتفعت عندما وبعدئٍذ، ٨٤
غامضة، كانترؤيًة لقد مكان. فيكّل لها، صورًا أخذوا وقد توكسون، فوق المكسيك،
جميعنا كنا لقد وأنا، نورمان جين واألخ هناك، سوثمان فريد األخ كان ما. نوعًا
ُيدِركوا لم ولكنهم الصورة، هذه فالتقطوا الّرؤية. تلك ظهرت عندما هناك، حاضرين
وأجنحة هذا، تشبه اّنها ”أنظروا. قال: واحٍد كّل بطويل، ليس وقٍت ومنذ كانت. ما

هنا.” تنثني اّلتي المالئكة هذه
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المسيح، يسوع وجه أرى بي فاذا اليمين، جهة إلى الّصورة أدرُت يوم، ذات ٨٥
يضع الّصورة، تلك في يسوع كان الّرائع. هوفمان رسم مثل ُمتَقَنة، كانتصورًة وقد
العليا. الّسلطة بأّنه ُمْظِهرًا األرض، صوب األسفل، إلى ينظر األبيض، المستعار الّشعر
األمر ُيعلنون تعلنه-كّلهم والرسالة يعلنه، المقدس الكتاب األمر، هذا تعلن السماء
تحتها. من السوداء لحيته ونرى ؛ مستعارًا أبيض شعرًا تضع العليا، الّسلطة نفسه.
أنظروا هناك، الخلفّية الّزاوية في موجودة اّنها الصورة. هذه رأوا قد بينكم من العديد
له. الُتِقَطت قد فوتوغرافّية صورة وكأّنها ُمتَقَنة تبدو فهي اليمين، إلى أديروها اليها.
الصحيحة. الّزاوية من اليها ُينَظر يجبأن المناسبة. الزاوية من اليها ينظرون ال ٳنهم
ما يكشف أن يستطيع فهو الصحيحة، الّزاوية هي ما يحّدد اّلذي هو وحده، والّرب
ُمْتَقنًا يبدو الّرسم هذا اّن إليها. وانظروا اليمين، إلى أديروها الصحيحة. الزاوية هي

هناك. ِخَذتله أُ له، فوتوغرافّية كانتصورة لو كما
قد أكن لم الذي هوفمان، رسم… يشبه كان فيها، رأيته التي األولى المرة في ٨٦
ذلك ومنذ اياه. لرؤيتي سنوات بعد بيليصنداي، خيمة في رأيته لقد قبل. من رأيته

منزلي. في الصور تلك من بواحدة أحتفظ دائما كنُت الحين،
من بالقرب رؤيا في نفسه اّهللا رأيت وكأّنني كنُت، هنا، الّسماء(الفضاء) في ثم ٨٧
اآلن، المدرسة تقع حيث هنا، من بالقرب كان لقد حينها. صغيرا فتًى كنت لقد هنا،
الحقيقة. بأّنها ليعلنوا هؤالء يأتي سنة وثالثين ثالث وبعد الّصورة. هذه يشبه وكان

أحدهم. فكرة يجّسد سّريًا لغزًا يكن لم يشبهها. حقًا اّنه
لحية مع بصورة-صورة-للمسيح، هناك يحتفظون ّنهم أيضًا، الفاتيكان وفي ٨٨
بوصة نصف بطول قالدة، شكل على لحية أو قالدة، شكل على بيضاء صغيرة
يّسمون وهم هكذا، الفم أعلى إلى وصوالً الذقن، حول دائرة تشكّل وهي، [١،٢٥سم]،

المسيح. السيد الّرسم، هذا
في فقط، واحدة مرة له، لوحًة رأيُت قد كنُت ، يونانيٍّ بفناٍن هذا يذكرني ٨٩
هذا من ما شيئًا أو الوحوش من وكأّنهما وحواء، آدم فيها يبدو قديمة، كاثدرائية
آدم بأّن أظّن اّني ويصّورها. الروحية، األشياء الجسدي الفكر يرى هكذا القبيل.
مثالية امرأة كانت حواء، وبأّن حياتي، في رأيته اّلذي وسامة األكثر الرجل كان

النواحي. كل من
اّهللا فاّن لذا الّشخصية، االنسان لمفاهيم ِوفقا األمر ترّتب الجسدية، األفكار اّن ٩٠
هنا، حدث ما بالضبط هذا سلطته. خالل من ويعلنه، الّشيء عن الَكشف الى يعمد

آخاب. عهد في
الساعة رسالة ألّن األقوال، بهذه الّنطق من تمكّن إيليا أّن كيف نرى وهكذا، ٩١
النبي، تمامًا. الشيء، نفس كانوا والكلمة، الّرسالة-الرسالة الرسول، اّهللا… وكلمة
أعمل لم ”إن يسوع: قال نفسه. الشيء يشكّالن والرسالة، الرسول الرسالة؛ الكلمة،

واحد. هما انسانورسالته كل حسنًا، فالتصدقوني”. التيكُِتبتعني، األعمال
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بأعمال القيام عليهم يتوّجب بأّنه يؤمنون ال اليوم، الّناس أّن نرى السبب لهذا ٩٢
يصّدقونالرسالة. ال انهم اّهللا. يقبلونرسالة ال ألّنهم اّهللا،

توقيت هي نعيشها، التي الّساعة هذه بأّن يؤمنون الذين ألولئك بالنسبة ولكن ٩٣
بشكٍل أخفى قد اّهللا اّن ، قليًال فكّروا الَمخفي. الغذاء هي األشياء، هذه فاّن اّهللا،
نفسها، وبالطريقة أيضًا، هكذا يرونه. وال مباشرًة، إليه ينظرون الذي الشيء ُمتَقن،
الغذاء يرى ال لكي المؤمن، الغير اّهللا ُيعمي أيضًا، وهكذا جيشالسوريين. إيليا أعمى

صللمؤمن. الُمَخصَّ الحقيقي األطفال طعام أي، الحقيقي،
على مفتوحتان عيناه كانت ُفلكًا، يبني كان :لقد ”بالمتعّصب” نوح نعتوا لذا ٩٤
نوحًا أنقذ اّلذي نفسه، هو تعصبًا، أسموه الذي الشيء اّن الوعد. وعلى اّهللا كلمة
الشيءنفسه، هو الناس، منه يسخر الذي الشيء اّن نفسه. الشيء أترون، وعائلته.
هو ”جنونا”، الناس يسّميه الذي والشيء الصالة. بواسطة ونطلبه عنه نبحث الذي
يسميه”جنونًا”. اّهللا ”العظيم”، صفة العالم عليه ُيطِلق وما ”عظيمًا!” نحن، نسميه ما
الّصح بين التباين بالضبط، هو هذا ”بالعظيم!” اّهللا بـ”الجنون”يصفه العالم ينعته وما

األبد. وإلى واليوم أمسًا هو، هو المسيح، يسوع اّن والباطل. الحّق بين والخطأ،
ولكلمة اّهللا لنداء ِوفقًا الوهيم، لخّطة ِوفقًا السّري مكانه الى دخل لقد تذكّروا، ٩٥
وللّدعوة ، اّهللا) (مخّطط الُمْسَبق اّهللا لعلم وفقا السري مكانه الى إيليا دخل اّهللا.
الى للولوج الطريقة هي هذه تكن لم إن للكلمة. وِوفقا حياته، في اليها ُدعي اّلتي

نفعلها. أعرفكيفسوف لسُت فكيفسندخل، هنا،
إلعالته. السري، المكان هذا الى إيليا دخل الجفاف، يبدأ أن قبل ، والحظوا ٩٦
األرض، بضرب الّدينونة حكم يبدأ أن قبل الواقعة: هذه مع تماًما يتطابق مثًال هاكم
حالة وهيفي للخروج، ُدِعيت والعروسقد للخروج، الكنيسة ٳستدعاء تّم قد يكون
أّي اّن اّهللا. ببركات تتمتع اّهللا، غذاء من تأكل تنتظر، إنها القضاء. حلول قبل ٳنتظار
القضاء ساعة في وبأّننا مباشرًة، الهدف نحو نسير بأننا يعرف سوف عاقل، رجل

الدينونة. أو
واّلذين الّليلة، هنا الموجودين الّرجال أّيها منكم العديد بانكس، األخ أّيها أنظر! ٩٧

الّصباح. ذاك في الجبل ذاك على متواجدين كنتم
حصلُت لقد الّرب. أراد إذا الجبل، هذا عن أتحّدث أن أوّد المقبل، األحد وصباح ٩٨
قد… لكنّنني المساء. هذا أعلنه أن ٳالّ يَسُعني ال ذلك، من أكثر شيئًا هاّم، إعالٍن على
ال اّنها ترون؟ األخرى. تلو الواحدة تحدث األمور فهذه مستمّرة، حّقًا وهي أترون؟

الّرب. يقول هكذا ، كان فهذا الحدوث، عن أبدا تتوّقف
الّي، اإلستماع لهم تسّنى قد األشخاص، من اآلالف هناك هنا، موجودون أنتم ٩٩
وهكذا الرب، يقول ”هكذا أقول: وأنا ههنا موجوٌد أنا بينما الّتسجيل، شرائط بفضل
دّقتها. عن اإلعالن االّ والمجالت، للصحف يمكن وال يكون”. سوف وهكذا سيكون،

الكلمة. ِلحقيقة تأكيٌد رأوه-اّنه ولكّنهم هذا، كان ما يعرفوا لم اّنهم
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وثالثين ثالثًا منذ هذا، الرب مالك نزل يوم الّساقية، ضّفة على هناك، نقف كنا ١٠٠
من الكثير المغادرة، وعند قالها. التي األشياء وقال نزل لقد ،١٩٣٣ سنة أي، سنة،

بيلي؟” يا معنىهذا، ”ما قالوا: الشاطئ، على هناك، كانوا الذين الرجال
وأكملُت فال.” أنتم، أّما أؤمن، أنا أنتم. لكم بل لي، تكن لم الّرؤيا ”هذه قلت: ١٠١

بساطة. بكل طريقي،
سوى العلم من تحّصل لم اّلذي، أنت، بأّنك اآلن، لي ”أتقول الراعي: لي فقال ١٠٢
ملوك حكام، أمراء، أجل من وتصّلي العالم سوفتجول االبتدائية، الّصفوف مستوى

”ٳنَس” قال، ثّم آه” وغيرهم؟
وثالثين ثالٍث وبعد واليوم، قلبي. في محفورًا كان لقد ذلك، أنسى أن أستطع لم ١٠٣
يفشل. أن يمكن وال اّهللا، ٳّنه بالّضبط. وعد كما حرفّيًا، تّم قد لي، قاله ما كلَّ سنة،

أبدًا. بهذا تشكّوا ال اّنه… ويحفظكلمته. يفيبوعودهدائمًا، ّٳّنه
وكلمة اّهللا دعوة الُمْسَبق)، اّهللا (علم دخلضمنمخّططاّهللا لقد ، الحظوا حسنًا، ١٠٤

الجفاف. يبدأ أن قبل المخّطط، في ودخل اّهللا،
األرض. يضربا علىوشكأن هما والّدينونة، الحكم نعرفبأّن اّننا

اليوم. معنا ههنا الحاضر وود، بانكس األخ مع الّتّلة، على كنُت اليوم، ذلك في ١٠٥
ٳيمانكم، تنمية سبيل في وذلك، أخرى، مّرًة الحادثة هذه سرد أكّرر أّنني الممكن من
القادمة. دقيقة الخمسعشرة أو العشر في تنظيمه سيتم اّلذي الصالة صّف أجل من
كانتاألختروبي ذهبعندما بأّنه أعتقد اّنه… مباشرة. بانكس، األخ أمام كنتأسير
في فقلُت الوراء. الى نظرت أحمر. كان وجهُه بأّن الحظت ولقد يتبعني، كان مريضة.
قليال. خطواتي سرعة من فخّففُت التّلة، تلك تسلّقه لدى مشكلة واجه لرّبما نفسي،
لقد . الرب مالئكة ظهرت حيث التالل، تسّلق أجل من هناك، الصحاري تلك في كنا

أشهر. بضعة قبل المالئكة، حيثظهرتتلك المكان، الىذاك متوّجهين كنا
قمم احدى إلى نظرُت استدرُت، عندما الّرب… روح التل، اصعد كنت وبينما ١٠٦
قليلة، ساعاٍت وبعد الّرب، يقول ”هكذا له: وقل ، الحجر هذا ”ٳلتِقْط فقال: الجبل،

الّرب’” َمْجد َتَرى سوف
لكّنني لماذا”، أدري، لسُت بانكس، األخ ”أّيها وقلُت: ببساطٍة، الحجر فالتقطُت ١٠٧

الّرب’”. سوفَتَرىَمْجد الّرب، يقول ”هكذا وقلُت: الهواء في رميته
روبي؟” يخّص هذا ”هل قال:

بروبي. وال بَك ال بانكس، أنت، بك يتعّلق األمر هذا بأّن أعتقد ال ”كال، فأجبُت: ١٠٨
ما” وسوفيحدثشيٌء الرب، يقول ’هكذا هو: هناك قيل ما أّن أعتقد

واحٍد كم أعلم وال الرجال، من العديد مع هنا، كنا بينما التالي، اليوم صباح في ١٠٩
رّبما، أو عشر أربعة أو عشر اثني عددنا كان لقد الّلحظة، هذه في هنا يموجوٌد منهم،
”أّيها لي: وقال الخّدام أحد مّني تقّدم وفجأة، هناك. جالسين شخصًا عشر خمسة
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ُرعاتك من واحدا كنُت ”لقد وأضاف: الفالني.” أُدعىفالن ”أنا تابع: ثّم برانهام”، األخ
.” كاليفورنيا في

”أنا فأجبُت: ”أنا…” فقال: دوغالس. هوغ ماك سيد” بلقائك، سعيد ”أنا قلت: ١١٠
يده. صافحت ثّم، بلقائك.” سعيد

مسؤول وهو ، روبيرسون روي فقال… عليكسؤاال”. أطرح أن أود ، ”حسنا قال: ١١١
موجودًا كان من متأكّدا ولسُت مكاناّلي، أخ وآه، وبيلي، تيري وود، األخ هنا، ٳداري
، آخر مكان في رؤًى الّرب يعطيك هل ما، شيئًا أسألك أن ”أود قال: ثّم وأنا… هناك.

هذا؟” مثل
عنها ما، نوعًا أبتعد لكي ، هنا إلى آتي أّنني االّ أخي، يا ”نعم، أجبته: ١١٢

للّراحة.” طلبًا
له: قال َثّم ومن إليه، ينظر الُبنَية قوّي طبيًبا ورأيت هكذا، حولي من نظرت
تدّمر سوف ما سرعان عينك، في الحساسية هذه اّن المحترم، هوغ ماك األخ ”أّيها

ذلك”. حيال آخر فعلأيشيء أستطيع وال سنتين، عالجتكلمدة لقد العين. هذه
ذاك لك قال طبيبك أّن هو هذا، سؤالك وراء السبب ”اّن وقلت: إليه فالتفتُّ
الّنهار منتصف عند الحديث هذا جرى لقد عينيك”. في حساسية ”هناك : الّنهار
هو ”السبب له: فقلُت شمسّية. نّظارات يضع وكان عشر، الحادية الساعة حوالي
سوف بأّنك لك قال ْٳْذ عينك. بسبب واّنما، الشمس، بسبب تضعها ال أنت التالي؛

العين”. هذه ”تفقد
صحيح”. ”هذا وأجاب: ، بالبكاء فانفجر

هناك، واقفًا رأيته (ثّم يدي. في مجرفة معي وكان سيري، ألتابع ٳْستدرُت ثّم ١١٣
لَن ، بُّ الرَّ لك يقول ”هكذا له: فقلُت يكون) ما أنقى من عيناه وكانت ، اليَّ ينظر وهو
لقد ممتازًا، نظره وكان سويًا، نصطاد كنا الماضي، الخريف وفي العين.” هذه تفقد

المجموعة. في شخصآخر أّي من وأفضل مّني، أفضل يرى كان
ثّم واحد. جانٍب من تنورتها وترفع جواربها، أحد ُتْخِفض مسنة سيدًة ورأيت ١١٤
إليهما، فنظرُت أجلقدمّي”. أنيصّليمن له قْل برانهام، رأيتاألخ إذا بنّي، ”يا قالت:

قدميها. علىكّل ُمتدّلية أورامصغيرة وكأنها تبدو تدّرناتصغيرة… هناك كان لقد
لك قالت لقد . بنّي يا أترى، الّرمادي.” الشعر ذات السيدة هي ”أمك، قلُت: ١١٥
لديها قدميها. اجل من الّصالة مني تطلب أن رأيتني، حال في بأّنك تغادر، أن قبل
أن كاد قلته، ما سماعه لدى قدميها.” كامل على منتشرة الصغيرة، األورام من أنواع

عليه. ُيغمى
صحيح”. هذا ”نعم، أجاب:

يرام.” ما علىخير كلشئسيكون للقلق. داعي ال لها، ”قل فقلُت:
هنا”. من ”أهربسريعًا يقول: سمعُتصوتالّرب، وحينئٍذ بدأتأمشي. ١١٦
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فوضعت قديما، ُمحاربًا كان بأّنه أعلم وأنا هناك، موجودًا روبيرسون روي كان
”! مخبأً لنفسَك وجْد ،أسِرع روي، ”أخ وقلت: كتفه، على يدي

”لماذا؟” فسأل:
ٳختبئ!” بنفسك! ”أنُج قلت:

لها ويا قبعتي. خلعُت ثّم واستدرُت، جانبًا، مجرفتي فوضعُت أسير، وُرحُت ١١٧
جانب َحّطمت عاصفٍة، في ينزل هو ها الوهيم، مجد حّل قد ها مباركَة، لحظة من
بعد على الشجيرات؛ رؤوس وقّطع المكان، زعزع ٳنفجاٌر رافقها وقد هكذا، الجبل
ثّم رأسي. فوق سم] ١٥٠ أو ١٢٠؛ ٩٠؛ [أي: أقدام خمسة أو أربعة، أو ثالثة حوالي
تكّرر- لقد آخر. انفجاٌر حدث ، َثمَّ ومن ماء؛ أو زيٍت ِقْمِع شكل آخذًة وتجّمعت عادت

مرات. ثالث
هذا ”هل وقال: بانكسنحوي، األخ تقّدم الثالثة، المرة في رحل، عندما وبعدئٍذ، ١١٨

عنه؟” تتحدث كنَت اّلذي األمر هو
”نعم.” فأجبُت:

ذلك؟” كان ”ماذا قال:
عن الناس أخبر أن يريدني كان إْن أعرف لم العاصفة.” في يظهر ”الّرب قلت: ١١٩

ال. أم األمر، هذا
األمر. على ٳطالعهم باستطاعتي أّنه لي فقال أصّلي. ورحُت قليًال، ابتعدُت لذا، ١٢٠
انظروا اليوم! إليه انظروا الغربي.” الّساحل الذييضرب القضاء حكم هو ”هذا فقلُت:
َندخل اّننا اآلن. يغرق شيء وكل األلسكا. غرقت لقد ساعات: بضع بعد حدث اّلذي ما

الرحمة. ُرِفضت لقد والقضاء. الّدينونة فيخضّم
نعيشمن نحن الروحي، الغذاء الخفي، الغذاء لدينا اللهنا، والّشكر الحمد ولكن ١٢١
في نفسه، يؤكّد حيث هذه، األخيرة األيام في ورحمته، المسيح يسوع ٳعالن خير
ألننا للّرب، شكرًا الجفاف. يبدأ أن قبل إيليا دخل دخلوا. لقد آمين! قْومه. وسط
للخروج المناسب الوقت هو اآلن القضاء. حكم يبدأ أن قبل دخلنا قد أيضًا، نحن
الخروج وقت اّنه المسيح، في والدخول المنظمات، هذه من للخروج والّدخول،

الحقيقيين. المؤمنين لجميع والدخول،
أّن طالما أبدًا، الّنهر ذاك يترك لم فهو، تذكّروا، الداخل. في وبقي اذن، ُدِعي اّنه، ١٢٢

يدُعُه. لم الّرب
احدى والذهابإلىمنزل المكان، لمغادرة الّرب دعاه الجفاف، موسم نهاية وفي ١٢٣
الجفاف، مرحلة طوال األرملة، وهذه أيضًا. األرملة تلك دعا لقد الحظوا، األرامل.
فاّنه لذا، الوحش. عالمة خالل من معهم تتوّرط ولم المؤمنين، غير مع ترتبط لم
صغيرًة، كعكًة سوى لديها يكن لم األرملة. هذه إلطعام إيليا ودعا للذهاب… دعاها
ألّنه أوال. أنا لي الكعكة هذه ”أعطني إيليا: فقال به. تشبثت الذي القليل الّشيء وهو
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فيه الذي اليوم الى ينقص، الّزيتال وكوز تفرغ، ال الّدقيق أكواز اّن الّرب، يقول هكذا
فوقكلشيء! كلمته ضعوا الّربأوال، ضعوا األرض”. علىوجه الربمطرًا يعطي

ٳلحضار تذهب كانت مرة كل وفي الكوار. في دقيق هناك كان لقد الحظوا، ١٢٤
مرة كل في الكوز، في زيتًا هناك وكان الكوار. في طلبها تجد كانت الدقيق، بعض
أن يجب الّتقدمة. دقيق في المسيح ُيمّثل الّدقيق اّن لماذا؟ منه. بعضًا تحتاج كانت
من حبٍة كل منها. واحدٍة كّل طحن يتسّنى لكي عيب، أّي من خالية الحبوب تكون
أمسًا هو، هو أّنه بذلك، ُمْظِهرًة واحدة، وكأّنها الّشبه، تمام كانتمتشابهة الدقيق هذا

الكلمة. لتأكيد الرسالة، تبع الذي الحياة خبز تلككانتالكلمة، وإلىاألبد. واليوم،
الحياة فخبز أيضًا: اليوم نفسه األمر هوذا أصدقائي. يا اليوم، نفسه هو األمر ١٢٥
الجفاف. فترة تغذيتهمخالل أجل من الّرباالله، رسالة يتبع األطفال، به يتغذى اّلذي
سوف فهو، بالّذات؟ اآلن، بيننا موجود أّنه لو وماذا اليوم؟ بيننا حاضٌر أّنه لو وماذا
هنا الجسد، في كان حين الوقت، ذلك في فعل كما نفسه، الّشيء ويفعل يتصّرف،
”أنتم المسيح. مثل هي والكنيسة الزوج، من هيجزء العروس، ٳّن األرض. هذه على
قال لقد اّلتيكانتتعملها. هي والكلمة، أعملها.” أنا اّلتي األعمال سوفتعملون أيضا،

هو. عملها التي األعمال سنعمل أيضًا نحن بأننا لنا
ذاك في إيليا حالة في كما إلينا وأتت فينا، الكلمة كانت إذا نالحظ: أيضًا، هنا ١٢٦
اّهللا أشياء من يتغذى كان هو: عملها التي نفسها األعمال ننِجز سوف فاّننا الوقت،
الغذاء واحدًا. والرسول الرسالة يجعل، ما هذا أوه! العالم. عن والمخفية السرّية،
هذا على الحصول يمكنه منكم، َفرٍد وكل موسمه. في اآلن، جاهز هو الروحي
كنتم اذا ايمان، عدم كّل عن لالبتعاد استعداد على كنتم إذا بذلك، رغبتم اذا الغذاء

الىوعده. تعالوا المسيح، في للدخول مستعّدين
يوحنا في وأيضا ،٣٠:١٧ لوقا في ،٤ مالخي في قطعها التي الوعود وتذكّروا
على أو ٣٨:٢ يوئيل في ُيذكَر حيث المقدس، الكتاب من أخرى مقاطع وفي ،١٢:١٤
بأّنه النبي، لسان على قيل وما هذه. األخيرة األيام في سيفعله ما ،٢٨:٢ في األصّح
يكون سوف تأثيٍر وأّي سيعمل، كيف هذه، األخيرة األيام في نور هناك يكون سوف
وبأّنه األيام، هذه الى تؤّشر التي المقّدسة األسفار كّل وعن ُينتج، سوف ماذا له،
حيث السّري، المكان ذلك في اآلن، ذاك في االختباء تستطيع كنت إذا المسيح!
فهنالك مريًضا، كنَت إن االله. الرب رحمة وتنال الخير، ترى وأن تأكل أن يمكنك

الشفاء. تجد
الذي الّتقدمة دقيق بعد ينزل… راح وقتالحق، في ايلّيا أّن كيف تذكرون أنتم ١٢٧
عندما الحقًا، أيضًا والحظوا األرملة. هذه أسرة منه أطعم وقد أيالمسيح، لديه، كان

النبي. روح الّرباالله، ْرِسلمن أُ قد بأّنه وأثبتبالتالي، السماء، تنزلمن نارًا جعل
مع مالٌك نزل البّرية، في الوّزال، تحتشجيرة مستلقًيا ايلّيا كان عندما الحظوا، ١٢٨
ثم مجّددًا، ينام جعله قليل، وبعد وأطعمه. مخبوزًا، كعكًا وصنع نفسه، الّدقيق نوع
الكعك، هذا له وّفرها اّلتي القّوة وبفضل بانتظاره. مطهّوًا، كعكًا هناك وكان أيقظه،



المنطوقة٢٠ الكلمة

األبد. وإلى واليوم أمسًا هو، هو للّرب!اّنه مجدًا يوما. أربعين مّدة الّسير من تمكّن
موسمه! في الروحي الغذاء نحبه. كم آه،

القول هذا يسوع يقْل ألَْم ِلْلِكَالب.” َوُيْطَرَح اْلَبِنيَن ُخْبُز ُيْؤَخَذ ْن أَ َحَسًنا ”لَْيَس ١٢٩
أتى… َمن الى والحظوا حّقًا. إلىخاّصته. ْرِسل أُ ٳّنه الّسورّية؟ الفينيقّية- للمرأة نفسه

األمم. شعوب إلى أبدًا يذهب لم
الخاص، موسمهم في أو الخاّص، وقتهم في األمم، شعوب يزور اليوم، هو وها ١٣٠

أن… وليسجيًدا
تلك وعبر الّشاسعة، األماكن تلك الى الرسالة هذه تتوّجه ال لماذا تتساءلون: ١٣١

الطوائف؟ ضمن الحال، هو كما العظيمة، الّتبشيرّية الحمالت
ٳّنه يزعمون. كما ”كنيسة” ، الُمَسّماة تلك ليسغذاء اّنه ليسلهم. الّطعام هذا اّن ١٣٢
أن الغذاء هذا شأن من ٳليهم، بالّنسبة موسمه. في الروحي الغذاء اّنه العروس. طعام
ال- ترون؟ ترون؟ اليهم. بالنسبة جدا غنٌي اّنه البطن. في ألٌم لهم يسّبب قد يضّرهم،
الحياة، إنه الخبز، إنه لألبناء، بالنسبة أخرى، ناحية من هذا. تفعلوا أن يمكنكم ال ال-

األبد. والى واليوم أمسًا اّلذيهو،هو المسيح، يسوع إنه
نحني دعونا اآلن، الّصالة بطابور نبدأ لم إْن جدا، متأخرا الوقت يكون سوف ١٣٣

للحظة. رؤوسنا
يجهله أمٌر، هو الّروحي، الطعام المناسب، الوقت في الغذاء المحبوب، ٳلهنا يا ١٣٤
ذاك هناك، السامرة في اليوم، فيذلك أو الليلة، تلك في يقول، ربنا كيفسمعنا العالم.
قولي.” عند ٳالّ مطر، وال طّل يكون ال ”حسنا، وقال: ٳيلّيا، جاء حيث نفسه، المكان

يخاطبتالميذه. وهو يقفهناك، يسوع ٳّن ها
تأكل؟” ال لماذا ، معلم ”يا : قالوا لقد

أنتم”. تعرفونه لستم آلكل ليطعام ”أنا أجاب:
في تتجّلى اآلب أعمال ورؤية اآلب، مشيئة يعمل أن كان، فطعامه يارب، حقًا ١٣٥
نفسي من أعمل ال ”أنا فعًال. تّم قد العمل أّن من يتأكّد لكي هناك كان لقد هو. ساعته

أفعله.” ما هذا أعمله، اآلبأن ُيريني ما اآلبأوالً. يريني ما ٳالّ شيئًا،
جسد الحقيقي، المؤمن أي، فالكنيسة، أيضًا. اليوم حاصٌل هو ما هذا أبِت، ويا ١٣٦
الطوائف. كاّفة تجهله اّلذي الروحي، الغذاء الغذاء، إلى الوصول حق له المؤمنين،
ابنك، زوجة شعبك، كنيستك، ولكّن الغذاء. هذا عن شيئا يعرف ال أبتي، يا العالم ٳّن

تحبه. هي،
الحق. هذا لدينا األطباء. يفشل عندما أجسادنا، شفاء على الحصول لنا يحّق ١٣٧
األخيرة األيام في به وعد والذي كنيسته، الى أعطاه الذي اّهللا، طعام من واحٌد هذا
ُمْسَتطاع شيء كل ألّن مؤمنين، أطفاال نكون لكي ساعدنا أبتي، يا المؤمنين. ألبنائه

آمين. يسوع. باسم نطلبهذا نحن الحبيب. ٳلهنا يا اياه، ٳمنحنا للمؤمن.
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لي يقول أن أحدكم من أرجو الصالة. بطاقات وّزعوا بأنهم قال، بيلي أّن أظّن ١٣٨
األشخاص [أحد معرفته. أوّد ما كل هذا الصالة، بطاقة على الموجود الحرف هو ما
تشكيل في للبدء للبدء، ”س”، الحرف نأخذ دعونا جّيد، ”س”، ”س”-م.م.] يقول:
اذا ، واآلن مكان. كل في الحرف، هذا يتواجد أن الممكن من حسنا، ترون، صّفنا.
باستطاعتنا كان ما إذا أعرف ال أنا الطريقة. هذه أجّرب سوف حسنا، الجميع… كان
البقاء الّرجاء الّصف؛ في الناس دعوة الى نلجأ أن الممكن من أو، ال. أم بذلك القيام
أن أو هنا، المنّصة إلى المجيء تفّضلون كنتم إذا عندي. سّياٌن فاألمر بهدوء. جالسين
القدس. الروح على كليًا، أعتمد أنا، يهّم. ال اآلخر، تلَو الواحد ُمداورًة ٳستدعاؤكم يتم

بها. أبّشر التي الكلمة هذه عن للّدفاع عليه أعتمد ٳّني
ال كنت عندما عديدة، سنواٍت منذ بهذا: أؤمن اّني رايت، جورج األخ أّيها ١٣٩
على الجاثم العجوز العصفور ذاك إلى وأستمع منزلك، إلى أذهب كنُت صغيرا، أزال

زالتهينفسها. ال بأّنها أؤمن اّني نفسها. بالّرسالة زلتأؤمن ما الشجرة-أنا،
الصالة. (صّف) طابور لتشكيل تمهيدًا هنا، مجاالً يفسحون بأّنهم أرى حسًنا، ١٤٠
ٳقتربوا خمسة، أو أربعة ثالثة، ٳثنان، واحد، رقم ”س”، الصالة بطاقة جدا، جيد
يأتي وسوف فقط، يدكم ارفعوا الوقوف، على قادرين غير كنتم إذا هنا. وِقفوا أّوالً،
هذا؟ ما -م.م.] برانهام. األخ إلى يتحّدث األشخاص [أحد هنا. الى ليحملكم أحدهم
أنت الحظوا، اآلن و خمسة. أربعة، ثالثة، اثنان، واحد، ”س”، الصالة بطاقة نعم. نعم.

صالة… بطاقة تملك ال الذي
مأمورّيتي، يذكر واحد كم طويل. زمٍن منذ الّشكل، علىهذا صالٍة أنّظمصّف لم ١٤١
اّنما ر. ُمبشِّ أنني يقل لم المبّشر.” بمهّمة ”قْم لي: قال لقد هنا؟ الخيمة نبني كنا لحظَة
ما”. تغييٌر يحصل عندما الّساعة، تأتي سوف ”ألّنه أترون، المبّشر،” بمهّمة ”قْم قال:

هو… هذا في واآلن، جدًا. جّيد ُمحالة. ال آتية الّساعة، تلك
قّسيسًا تكون أن مثًال، أي ثالثخدماتمختلفة، أو نخلطخدمتين أن يمكننا ال ١٤٢
ترون، نفسه، الوقت في قّسيسًا وربما، ا، نبيًّ تكون أن يمكن ال معًا. آٍن في ومبّشرًا،

مختلفة. خدمة أي، وظائفومهّماتمختلفة، لدينا ألّنه
ولكّنه رسالتي. في أعمله أن يجب اّلذي ما الّرب أخبرني لقد أخرى، ناحية من ١٤٣
سوف ألّنه جيد، بشكٍل بك الَمنوطة الخدمة بتأدية قم ر، المبشِّ بعمل ”قم هنا: قال
اآلن! حاصٌل هو ما بالّضبط، هذا الّصحيحة.” العقيدة فيه يتحملوا لن وقٌت، يأتي
والّصحيحة. الحقيقّية العقيدة تحّمل يستطيعوا لم رفضتني. الطائفية، الكنائس كّل
معلمين، ألنفسهم ُيعّينون سوف فاّنهم، الخاصة، وشهواتهم لرغباتهم ِوفقا ”ولكن
مآثر ويسّجلون عظيمة، أعماالً ُينِجزون وسوف ُخرافات. سوى تكون لن وتعاليمهم،
تتجّلى سوف حماقتهم، ولكّن موسى، عارضا الذْين ويمبريس، يّنيس مثل جّمة،

يمبريس… أّن كيف ترون ! يقّلدون اّنهم حسنًا، أترون، وتّتضح.
زاوية في الحجر هذا على هناك، موجود إنه ذلك، يعرف السماء، في والّرب ١٤٤
موجود اّنه المقدس، الكتاب من صفحٍة على مكتوٌب وهو ،١٩٣٣ العام منذ الخيمة،
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اّنهم العمل. ٳكتمال اإلنجازات، شاهدوا بالعمل. بادروا كيف شاهدوا حًقا. هناك،
بشكٍل سيظهران وحماقتهم، جنونهم اّن ”أتركهم، الّرب: قال الّتقليد. تمام يقّلدون
هذا الى وصلنا قد ها حسنًا، ويمبريس.” يّنيس حماقة اّتضحت كما تمامًا، واضح،

اآلن. نعيشه اّننا اليوم،
حاّفة على يّتكئون أناٌس هناك، كان الزاوية: حجر وْضِع عند الكنيسة، رأيُت لقد ١٤٥
في الناس وقال الخيمة. جدران طول على أيضًا ويقفون مكان، كل في النوافذ،
يكن لم أّنه وبما أشهر…” ستة من أقل ”في قالوا: هنا، المدينة أهل المناسبة، هذه
المرائب، أصحاب من فالعديد المسكن، لبناء سنًتا وثمانين واحدُا دوالرًا سوى لدينا
ألغنام يزالحظيرًة ال ولكّنه، الخاص. المكانسوفيصبحمرآبهم هذا أّن على راهنوا

االله. الّرب
ستة، ”س”، عشرة. تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، ثالثة، اثنان، واحد، ١٤٦

جّيد. عشرة. تسعة، ثمانية، سبعة،
يدي”. من أحٌد يخطفها لئال وليال، نهارا وأرويها غرسُتها، قد الّرب ”انا اّنما، ١٤٧
ال دعمها. الّطوائف، من طائفٍة أّية تقّدم لم صدرْت! اّلتي االنتقاد كمّية الحظوا
كنائس من كنيسٍة أّية تقّدم لم البلد. في مكان أّي في كهذه، واحدة كنيسة توجد
الماء، معمودية عارضوا كّلهم أخرى. كنيسٍة أّية وال خمسينية كنيسة ال دعمها، البلد
طردني مثًال، أبي الخاصة، عائلتي حتى األخرى. األمور هذه كل عارضوا جميعهم
”نيو في للعيش وذهبت ورق، من صغيٍر كيٍس في مالبسي فوضعُت المنزل، من

حقًا. ألباني”.
وأحزاني، وُمعاناتي تجاربي في

تكفيني، وحدها، نعمته
ُمعتمدي، هو احسانه

النهر. سوفأعبر وقريبًا، عامًا، وخمسين سّتة عمري
تمّر ساعة كل في

سنة، ألف ولمّدة أكون، عندما
بأمجاده، احتفلُت قد
البدء، في كما يمكننا،
له. احترامنا نقّدم أن

لي! بالنسبة شيء كل اّنه أحبيسوع! كم آه،
جدا. جيد المزيد؟ أخذ يمكننا هل عشرة؟ توقفت؟ أين أنا… كم جدا، جيد آه، ١٤٨
الحرف،”س”، جدا. جيد عشر؟ خمسة عشرة، الّرقم عند توّقفنا وصلنا؟ رقٍم أّي الى
الى واالنضمام الوقوف باستطاعتكم كان إذا كنتم، أينما عشر، خمسة إلى عشرة
عشرين، إلى عشر خمسة من الحرف”س”، جدا. جيد آه؟ قلتم؟ ماذا الّصالة. طابور
يصل أين إلى ترون-ترون نرى… نحن أشخاصآخرين. عشرة هناك سوفيكون اذن.
جّدًا. نحن…جيد و للغاية. متالصقينومحشورين يكونوا أن أن نريد ال الّصالة، صّف
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الوقت، لهذا يا اآلن، ولكن الوقت. من الكثير نأخذ لن انتباهكم؛ أعيروني اآلن ١٤٩
نتمكّن أن أتمنى الّرب. يحّبون الجميع أّن لو قلبي، كّل من أوّد أنا-أنا الّساعة! لهذه يل
نحاول. دعونا اللحظة. هذه قّوة ُندرك حيث الّنقطة، تلك إلى الوصول من جميعًا

انتباهكم. ٳذن، ٳمنحوني
ايليا فعل لقد المحّك. على اّهللا كلمة نضع اّننا هنا؟ به القيام نحاول الذي ما ١٥٠
فقال: الجبل. الى صعد العمل، بهذا للقيام أرسله قد اّهللا أّن أدرك فعندما نفسه، الشيء
اّهللا”. يكونهو الّنار، الذيسيستجيبمنخالل فاإلله اّهللا: ُنثِبتمنهو ”اآلندعونا
كان ال…” بالطبع ”اّنما، يقولون: كانوا آه، أنفسهم، يقّطعون كانوا والوثنّيون ١٥١

ويتلّوون. يصرخون فراحوا تنزل، لن النار بأّن يعلمون الوثنيون
حصل ألّنه تنزل، سوف الّنار بأّن اليقين، علم يعلم إيليا كان أخرى، ناحية من ١٥٢

الّرب. من رؤيا على
رؤيا”. له حصلت ”لقد تقولون:

”يا قال: ِنصابها، الى األمور وأعاد شيء، كّل ترتيب أعاد عندما سيدي! يا نعم ١٥٣
اّهللا كالم ننّفذ عندما النار. نِزلت ثم ألوامرك”، تلبيًة األمور، هذه كل أنجزُت لقد رّب،
هذا تعرضوا أن هو منكم، يطلبه ما ُجّل بالباقي. يهتم بنفسه، الّرب عندئٍذ، حرفّيًا،
هو، الحالة، هذه وفي أترون؟ العرض. لتقديم ُدعيتم قد أنكم من وتأكدوا األمر.

بالباقي. يهتّم سوف
حسنا أجلهم… من أصّلي لكي الّصف، هذا في أشخاصسيجتازون هناك واآلن، ١٥٤
فعلى واآلن، جّيد، الصالة. بصّف نبدأ دعونا جّيد، تقريبًا، الحائط مع ُمصطّفون أنتم ،

بعضالناس… هنا، المبنى في ما مكان في أّوالً، األقل
فليرفعوا صالة، بطاقة لديهم ليس مّمن ههنا، الموجودين المرضى عدد هو كم
رّبنا… كان إذا أنه تعرفون أنتم اآلن، مكان. كل في عون ُموزَّ اّنهم ترون، أيديهم.
فهو، األبد. وإلى واليوم، أمسًا، نفسه) هو،(هو هو كان إذا ُينجزها، سوف بأّنه وأعتقد
حشودًا الناس، من كبيرة صفوفًا اليه، يأتون الناس كان للصالة. طوابير شكّل قد
فجأًة، توّقف ثّم يزحمونه، الناس كان مّرة، ذات ويباركهم. يلمسهم فكان متعّددة،
هذا؛ فعلت لماذا لمسته اّلتي المرأة سأل ثّم حوله، من ونظر لمسني؟”، ”من وقال:

شفاها. إيمانها وبأّن توّقف، قد نزفدمها بأّن الّرب أعلن وللّتو،
هذا من أعاني اّني رب، يا أدري لسُت ”حسنا، وقالت: استدارت اّنها لو ماذا ١٥٥

ليحدث. يكن كال،لم كانحدث. لَما ال، وقتطويل؟” الّنزفمنذ
التي الكلمة تلك ”بسبب الفينيقّية-السورّية: للمرأة قال أّنه لو ِليحدث، كان ماذا ١٥٦
منك أريد رب، يا ”حسنًا المرأة: قالت َثمَّ ومن ٳبنتك”، من الشيطان خرج نطقِتها،
في بقي الّشيطان لَكان حينذاك، وكذا”؟ كذا تفعل مثًال، الّنحو، هذا على تتصّرف أن
اّلتي الّصورة على ٳبنتها ترى أن تتوّقع كانت ولكّنها، منها. خرج كان وما الفتاة، داخل

لها. قال كما تمامًا، تعافت أّنها أي بها، أنبأها
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الجبل، لهذا تقولوا أن تستطيعون أّنكم لو ٳيمان! لكم كان ”ٳْن لنا: قال لكنه ١٥٧
الّصالة في تطلبونه ما بأّن تؤمنون ولكّنكم قلبكم، في تشكّون وال هنا”، من ”ٳنتقْل
عليه، ستحصلون بأّنكم آمنوا ما، لشيٍء تصّلون عندما تنالونه. سوف فاّنكم مؤمنين،

الوعد! لهذا يا ستنالونه.” فاّنكم
لديه ليس أبدًا، بهذا يؤمن ال اٳلجتماعي، باالنجيل يكرز الذي الرجل اّن واآلن، ١٥٨
”حسنا، ويقول: هناك، يبقى أو الّداخل، الى البابوينظر يقتربمن قد االيمان. يقين
هذا، بأّن يجهل لكنه أترون؟ يغادر. ، َثمَّ ومن المتحّمسين”، من مجموعة مجّرد ٳّنهم
فهو عنه. إخفاؤه تم الذي ، السري الشيء هو هذا بأّن يعرف ال الخفي. الطعام هو
ال ولكّنه، بائسوأعمى، عريان، بأّنه يشعر أن للشفقة، مثير أمٌر وهذا-هذا-اّنه يجهله.

سيئ. َألمٌر اّنه ترون؟ يعلم.
أفضل الموت. أفضل اّني الحالة، هذه ففي هكذا، أكون بأن أبدًا تسمح ال يارب، ١٥٩
، منا واحٍد كّل حال ِلسان أّنه وأعتقد العمل. بهذا القيام على سيدي)، يا (نعم الموت

”آمين” تقول:…-م.م.)] [الجماعة أليسكذلك؟
في الكتاب يقول االخيرة. االيام في األشياء، بهذه وعدنا قد االله، الّرب لكّن ١٦٠
في نفسه، عن ُيعّرف أو نفسه، ويقّدم ينزل سوف المسيح، يسوع بأّن ،٤ مالخي
حالة في يكون سوف العالم بأّن ويقال صحيح. سدوم. في فعل كما ، بشريٍّ جسٍد
ذاك اترون، اليوم.” ذلك في ُيسَتعلَن سوف االنسان ابن أيضًا، ”كذلك ويقال: سدوم.
االبن هذا مجيء قبل إبراهيم، مع ”إلوهيم” كان، انسان شكل في نزل الذي الرجل
بأّن المقدس، الكتاب ويقول اّهللا”. ”اّنه إبراهيم: قال كان، كيف أنظروا الموعود.
ثّم، َسَفر، من آتين كانوا فاّنهم مالبسهم، يكسو الغبار كان اليه. جاؤوا رجال ثالثة
سدوم، ِغرار على العالم يصبح ”حين يسوع: قال لقد البشر. مثل وأكلوا جلسوا
اّنه ترون، فكما اّهللا. ٳبن وليس، اخرى”، مرًة االنسان ٳبن ُيْسَتعلن سوف عندئٍذ،

سُيْسَتعلَن. اّلذي اإلنسان، ٳبن
إيليا ٳليكم أرسل ”هأنذا ، األخير النبي قاله ما مع سابقًا، ورد ما قارنوا واآلن، ١٦١
إلى ٳعادتهم الى تهدف رسالة اّنها أترون؟ آبائهم”. على األبناء فيرّد-قلب ، النبي
ذلك وفي اليوم. ذلك في نفسه عن ُيْعِلن سوف اإلنسان وابن المقدس، الكتاب
الّسابع، المالك يكشف عندئٍذ، األخير، الكنيسة زمن أجراس ستصدح حيث اليوم،
هذه الكنائسوكل هذه أسرار السبعة، الختوم فتح سوفيتم ويعلنها. الوهيم، أسرار

سيحدث. اّلذي وما اّلذي… وما كيفحصلت، األمور،
الفّريسيّين ”أّيها يسوع: قال لقد كّله. هذا عن شيئًا يعرفون ال انهم أترون، ١٦٢
، أترى حفرة؟” في كالهما يسقط أال أعمى، يقود أعمى كان ”إْن وقال: العميان!”
عليه يكون سوف ما أو يجري، ما رؤية من الناس هؤالء يمنع اّلذي السبب هو هذا

مستقبًال. األمر
شكّلت قد الكنائس، هذه من واحدة كّل أن هو الختوم، هذه األمور، هذه سر اّن ١٦٣
التي السرية األمور أحد هذا و المنّظمات، هذه داخل غارقة األمر بها وانتهى منظمًة،
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بالتأكيد. أنظر. لي”؟أترى، ”دكتور يا قصدي، هو ما أتفهم اّهللا. نظر في سيئة بدت
منظمات، الى الكنائس تحّولت قد األسرار. من واحد هذا بالتحديد. النقطة هي هذه
كشف يتّم سوف السّر، هذا أو األمر هذا اّهللا. إرادة خارج جميعًا أصبحوا ترون، وكما
طائفٍة الى أو عقيدٍة الى ال، الناس، ُيقاد وسوف األخيرة، األيام في عنه النقاب
الى الحقيقّية، الكلمة ُتْعلَن وسوف الحقيقية. الكلمة إلى إعادتهم سيتم ٳّنما، ما،
وسطهم، في نفسه عن يكشف سوف اإلنسان، وٳبن ، الناس من معّينة مجموعة

األبد.” والى واليوم أمسًا (هو،هو) اّلذي، ”ذاك
أحّب، وأمّجده. أمدحه أن أحب أنا أحب، اّني هذا. أعشُق اّنني للّروعة! يا آه،آه! ١٦٤
عاٍل، اّنه بالفعل. عظيٌم فهو أعّظمه؛ أن مني مطلوبًا ليس الناس. أمام أعّظمه أن
وهو تحته، المرور تستطيعون ال أنكم لدرجة عميٌق، فوقه، القفز يمكنكم ال لدرجة
له كافية مساحًة لديك فأنَت ذلك، ومع به، االحاطة يمكنكم ال لدرجة، جدًا، واسع

جدا. جيد ! ربنا رائع هو كم ٳستقباله؟ تريد أال قلبك. في
هذا ”هل هو: والّسؤال هذا. عن تحّدثنا لقد الهدوء. على نحافظ دعونا واآلن، ١٦٥
لكم: أقوله ما اذا… أقوله: ما هذا هنا، جدد وافدون هناك يكون قد حسنًا، صحيح؟”
الّلحظة في يفعله قد اّلذي ما األبد، وإلى واليوم أمس هو، هو المسيح، كان اذا
مضى. فيما هنا كان يوم يفعله كان اّلذي نفسه، الّشيء يفعل سوف هذه؟ اآلنية
مع فعل كما يستدير. سوف وهو الناسسيلمسمالبسه، إيمان ٳّن أليسصحيحًا؟

أيضا يعرفأفكارهم، كان ٳْذ، أخرى، أماكن في فعل وكما البئر، عند المرأة
يشفيني؟” أن يستطيع ”هل تتساءلون: أنتم حسنًا،

أن الضروري من أخرى، ناحية من بالفعل. تّم قد هذا بأّن أعلنت، قد كلمته اّن ١٦٦
ههنا. حضوره يعّرفعن

بعمر المسيح تصّور اّلتي هوفمان، رسم يشبه ، ماديٍّ فيجسٍد لنا َظَهر إذا ولكن، ١٦٧
من مكان كل في المسامير آثار وتبدو يده، من يتدفق والّدم عامًا، والثالثين الثالث
ستنظره، عين ”كل يأتيبنفسه، سوف عندما ال. ال ال. ال، ذلك. أقبل لن فاّنني جسده،
هكََذا اْلَمَغاِرِب، لَى إِ َوَيْظَهُر اْلَمَشاِرِق ِمَن َيْخُرُج اْلَبْرَق نَّ أَ كََما ُه الَٔنَّ لسانسيعترفبه؛ كل
والجماعات. الطوائف بهذه نؤمن ال نحن ترون؟ ْنَساِن.” االِٕ اْبِن َمِجيُء ْيًضا أَ َيكُوُن

الكلمة. هو اّهللا، بأّن نؤمن نحن
يعطيني اّنه مواهب، ويعطيكم َوَجَسدي، َجَسَدكم ُخُذ َيأْ اّنه يتجّسد،ُ ولكّنه ١٦٨
ال السّري. الطعام هو هذا نفسه. عن يعّرف هو، المواهب، هذه خالل ومن مواهب،
أن يجب لكم، بالنسبة ولكن، خاللي، من نفسه يعّرفعن أن يمكنه مدى أّي الى يهم
هل تؤمنوا. لكي اإليمان، موهبَة أيضًا، أنتم لديكم يكون أن يجب وتؤمنوا، تصدقوا
فهل الطريقة، بهذه تجّسد واذا ”آمين”.-م.م.] تقول: [الجماعة وتؤمنون؟ تصدقون
أنتظره، اّنني الّروعة، لهذه يا آه، قلوبكم؟ كل من به أتؤمنون [”آمين”.] به؟ تؤمنون

سيقول. ما لمعرفة بشوق، وأنتظر



المنطوقة٢٦ الكلمة

قويٌّ رجل أّنه عليه يبدو علمي. بحسب حياتي، في أره لم هنا. رجل يوجد ١٦٩
حسنا، هناك. يقف لكنه أعرف. ال-ال ال- جيدة، بصّحة األرجح، على ويتمّتع جدا،
إذا وأسأله أجله، من الّصالة و الرجل، هذا على يدّي ووضع اليه الّذهاب بامكاني
تصّلي أن منك ”أريد يقول: لي، يقول و يقفهنا أن يمكنه يؤمن. أن باستطاعته كان
في ُقرحة لدّي مستمّر. صداٍع من وأعاني الّظهر. في تقّوس لدي وأنا-أنا وكذا. لكذا
كّله. منهذا شيٍء أّي يقول أن يمكنه أدري. لسُت اّنه-اّنه، آخر. أيشيء أو المعدة،”

وأصّلي عليك يدّي أضع سوف أخي. يا جدا، جيد ”حسنا، سأقول: حينئٍذ ١٧٠
األيام، مّر على فعلناه، ما تمامًا، بالضبط وهذا جيد. شيٍء كّل سيكون أجلك.” من

أليسصحيحًا؟
كما تمامًا، مختلًفا، يكون سوف مجيئه يوم بأّن يسوع، قال لقد تذكروا، ولكن، ١٧١
كانتسارة حيث الخيمة، صوب ظهره وكان جاء، الذي والرجل سدوم. أيام في كان

إبراهيم. بل، ”أبرام”) ٳسمك يعود (ال وهناكقالعندئٍذ، موجودة،
آنذاك: الرب له وقال الّرؤيا، تلك مع تقابل ولكّنه أبرام. كان األمس، في أترون، ١٧٢

ٳسمك.” أغّير ”سوف
ابراهيم، ”يا قال: ثم معه. ويشرب يأكل انسان، شكل تحت الربنفسه، وهوذا ١٧٣

وليسس-ا-ر-ا-ي س-ا-ر-ا…ر-ا؛ زوجتكسارة؟ أين
خلفك.” الخيمة، في هي ”ها قال:

خمسٍة قبل لك قطعته الذي الوعد حسب اليك أرجع ”سوف له: قال ١٧٤
عاما.” وعشرين

الخيمة، في للّتو، سارة ضحكت ”لقد قال: باطنها. في قليًال سارة وضحكت ١٧٥
شيء. ال ترون؟ شيٌء؟ الّرب على يستحيل هل آه، هذا؟ يتّم أن يمكن ”كيف قائلًة:

سيدي. يا كال
تصّدق (هل الكلمة هو واّلذي االنسان”، ٳبن ”ٳّنه، بذلك، وعد لقد ”يسوع، قال ١٧٦
مثلسدوم العالم، سيكون حين يعلنعننفسه، و األخيرة، األيام ”سيأتيفي ذلك؟)

صحيح؟ هذا بأّن تؤمنون هل وعمورة”.
بالّصالة يصّلوا أن الحضور، بين البعض من نرجو واحدة، صالًة نتلو أن قبل ١٧٧
االبد. والى واليوم أمسًا هو، هو زال ما اإلنسان ٳبن كان إذا ما عندئٍذ، نرى ودعونا
أعلم ولكّنني يعرفني، ال الّرجل هذا رب، ”يا وقولوا: كذلك، كان ما اذا فقط، ٳسألو
لكم سيقول كان ٳذا ما وانظروا األبد”، والى واليوم، أمسًا، أنَت كما تزال أنتال بأنك

األمر. عليه هو ما
لحظة. رؤوسكم ارفعوا واآلن، سيدي. يا نعم

صغيرة. فتاة إنها اللحظة. هذه في جّدًا، مرتفعة حرارته طفٌل. اّنه ورائي. اّنه ١٧٨

البعضمنها. لديها كان المعدة. في مشاكل من تعاني الطفلة هذه هنا. من لسِت أنِت
فقط. آمني
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اّن حياتي. في الشخص هذا قّط، أَر لم أنا سيفعله؟ بأّنه قال ما هذا هل اّنما، ١٧٩
هذا. يعلم السماء، في اّهللا

فوقه؟ الظل ذاك ترون هل ولكن ممتازة. وبصحة جدا قوّيًا يبدو هنا، الرجل هذا ١٨٠
سرطان. لديه طويل. لوقٍت بيننا هنا يبقى فلن اّهللا، يساعده لم ما بأّنه يعني هذا

رئتيك. في موجود، الّسرطان
اآلن. هنا، موجوٌد اإلنسان ٳبن

أتؤمن أليسصحيحًا؟ صغير. طفل صغير، صبيٍّ جهة من قلبه على عبء لديه
بأّنه أعلم ”أنا األخ: [يقول الّطفل؟ هذا منه يشكو ما على ٳطالعي يستطيع اّهللا بأّن
من يعاني فهو الوعي، فقدان من بفترات يمّر اّنه يستطيع. ٳّنه نعم، يستطيع.-م.م.]
هذا تمامًا، الّصباح.”] [”هذا قليل. منذ بنوبٍة أُصيب لقد شابه. ما أو الّصرع، نوبات
وتعتني الّطفل هذا ترّبي لكي الحياة، قيد على تبقى سوف بأّنك تؤمن هل الّصباح.

[”نعم.”] ُيرام؟ ما أفضل على سوفيكون وبأّنه به،
من الليلة. هنا بأّنه أظّن كنُت أنت؟ أين تشارلي، هو؟ أين كوكس؟ تشارلي أين ١٨١
الحالة من يعاني كان الصغير، طفله هنا؟ هو هل الري أنت؟ أين غاري، تشارلي. هنا؛
هذا حسنا، واحدة. دقيقة هنا الى تعاْل الري؟ يا أنت أين تمامًا. الشيء نفس نفسها،
صديقان هما ووالدته والده نفسها. الحالة يعانيمن كان الصغير، الولد هذا كلشيء.
خاللها فقد بنوباٍت الصغير الصبي هذا وأصيب هناك، كنُت سنوات، عّدة قبل رائعان.
الّداء هذا وجود الحظُت لقد الّسبب. هو الّصرع وكان شيء. أي يدرك يعد ولم وعيه،
النوبات. تلك تعاوْده لم الحين، ذلك ومنذ يشفيه. أن اّهللا سألت الصغير، الولد على

نفسه. الصغير الولد هو وهذا ما، فيمكاٍن جالسة وأمه والده؛ هو هذا
رب من نرجو سيدي؟ يا تصّدق هل الري.) ، (شكرا سيدي؟ يا تؤمن هل اآلن ١٨٢
وتعتني الطفل هذا ترّبي لكي بالحياة عليَك َيِمّن و نفسها، الِهبة يمنحك أن الّسماء،

اّهللا. فليباركك به.
نصلي. دعونا

رحمتكونعمتكعليه ُتمطر لكي أصلي اّني المساعدة. يد له مدَّ الحبيب، الهنا يا ١٨٣
يسوع. بٳسم تباركه. أن وأسألك

ّهللا. المجد وأعِط فَرحًا، ممتلئًا لويزيانا، إلى اآلن عْد ١٨٤

بالفعل. تشارلز. بحيرة منطقة من بالّضبط، نعم لويزيانا، من كان لقد نعم، أوه ١٨٥
ّهللا! مجدًا أفكاركم. أعلم أن يمكنني أترون،

، أطفاالً وأنجبِت سبق لقد طفًال. تريدين جيدًا، شيئًا-شيئًا تطلبين أنِت حسنا، ١٨٦
يستجيب أن السماء اله من نرجو آخر. بواحٍد ترغبين ولكنِك أطفال، ثالثة أو ٳثنين

عليِك. يدّي أضع أن أريد تعالي، األخت. أّيتها لطلبِك،
بٳسم نبيلة. قضية ألنها قلبها، شهوَة المرأة هذه ٳمنْح المحبوب، الهنا يا ١٨٧

آمين. يسوع.
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الطفل. هذا على واحصلي ٳذهبي اآلن،
كل يعرف هو ”آمين”-م.م.] تقول: [الجماعة تؤمنون؟ هل جّيد. إله هو اّهللا، ١٨٨
كنَت ”إْن قال: لقد بذلك. نؤمن كنا إْن احتياجاتنا، جميع يؤّمن اّنه اليه. نحتاج ما

تؤمن!” أن تستطيع
ال أنا ما. مكان في صافحتَك ولكّنني أين، أذكر ال ما. مكاٍن في صافحتَك لقد ١٨٩
هنا لسنا نحن ليسهنا، اّنما، أين. أعرف ال ما، مكاٍن في كنا ولكّننا بالضبط، أين أذكر
أصلي أن تريدني أجل، من للصالة أو عن، للحديث هنا أنَت األمر. هذا عن للحديث
مريض. وهو جورجيا، في اّنه هنا. موجودًا ليس وهو تماما. آخر. شخٍص أجل من
هل عمك. ابن ٳّنه أيضًا. مريضروحًيا ولكنه وحسب، جسديٍّ مرٍض من يعاني ال إنه
تعال، بهذا؟ تؤمن هل أجله؟ من هنا موجوٌد ألنك به، يعتني سوف الرب بأّن تؤمن

معًا. نصلي دعنا
هذا ويجد يذهب لكي قلبه، في به يرغب ما الرجل هذا ٳمنح المحبوب، الهنا يا ١٩٠

آمين. يسوع. الّطلببٳسم أسألكهذا إنني اّهللا. الى يصرخ وهو الرجل،
قلبك. كل من آمن َتُشّك. ال اّهللا. ليباركك

ولكّنني علّي، سلمِت عندما لمصافحتِك يدي أمّد أن ِرْد أُ لم ليسأّنني كيفحالك. ١٩١
بأّنه أعلم اّنني الّسبب. هو هذا وأسود. جًدا مظلًما ظًال كان لقد شيًئا. أالحظ كنُت
بأّن تؤمنين هل سرطان. لكّنه أترين. الّطريقة، بهذه سأجده لَكنُت يدِك، لمسُت لو
إلى العودة أتريدين األيسر. الجانب على صدِرِك، على اّنه ٳخراجه؟ على قادٌر اّهللا
اّلذي ما ترين هل أليسكذلك؟ صحَتِك، استعدِت ألنِك للرب، المجد وإعطاء كارولينا

نصلي دعونا أعنيه؟
فكما اللحظة: هذه في ههنا، الحاضر المسيح، يسوع اسم في الحبيب، الهنا يا ١٩٢
اّهللا خبز من اإليمان، من أيضا، هو يستفيد الطفل هذا دع اّهللا، خبز األطفال يأكل

آمين. يسوع. فياسم عافيته، استرّد يذهبوقد دعه لشفائه. اآلن، الذييعطيه
قلبك. كل من آمن أخي. يا اّهللا، فليباركك

الخير صباح
عظيم بشعوٍر ِسروا أُ قد الناس وكأّن يبدو كذلك؟ أليس رائعة، لحظة اّنها ١٩٣
برانهام، [األخ ما شيئًا يشبه إنه أذني، في مسموٌع صوٌت كأّنه او الخشوع. من
هكذا، ”هووووووو!”، كهذه ضّجًة ُيْحِدًث ”هووووووو!” الميكروفون-م.م.] في ينفخ
ممتنٌّ أنا لكم. ٳّنه لي؛ ليس هو لكم. ٳنه لكم. اّنه ترون؟ األطفال. خبز إنه أتفهمون.
لي خبٌز ولكّنه أعرف؛ حسبما جّيدة، بصحٍة أتمّتع أنا ال… أنا اللحظة، لهذه جدا
يرفع فهو مرضى، ليسوا لّلذين أّنه، حتى أيضًا، أنتم لكم وهو للّتشجيع. أيضًا، أنا

اّهللا. إلى قلوبنا
هكذا سدوم، أيام في كان ”وكما يفعله: سوف بأّنه قال ما هذا الموسم، هو هذا ١٩٤
ْرِسُل أُ َنَذا ”هأَ أترون؟ .” اإلنسان ٳبن سُيْسَتعلَن عندما اإلنسان، ابن مجيء في يكون
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الناس قلوب َواْلَمُخوِف،فيرّد اْلَعِظيِم اْلَيْوِم ، بِّ الرَّ َيْوِم َمِجيِء َقْبَل ِبيَّ النَّ ا يِليَّ إِ لَْيكُْم إِ
أترون؟ أترون؟ اآلباء”. إلى

يشتعلون سوف رماد”. اّنهم ال-األشرار، سيدوسون الصّديقين فإّن ، َثمَّ ”ومن ١٩٥
تحدث وسوف تنهار. سوف ذلك، نرى نحن تحترق. األرضسوف أترون، الفرن، مثل

سوفتضّطرم. والّسموات، األرض، أنحاء فيجميع بركانية ثورات
أيضًا. اللحظة، وفيهذه اآلن، ارحمني الّدهور، صخر يا

آخر. شيئًا لديِك نسائي. مرض نسائّية، مشكلة لديِك أوالً، حسًنا، الخير. صباح ١٩٦
وُيصاب عصبية، أكثر المرء يصبح عندما السّن، بلوغ لدى وخاّصًة، عصبّية، أنِت
القدس. الروح على الحصول وهي، رغبًة، لديِك اّنما األنواع. جميع من بمضاعفات
إذا بأّنه تؤمنين أنِت شيء؟ بكل اعترفِت هل أّنِك… تظّنين هل هو. هذا بالفعل.
القدس؟ الروح سيحّل فهل الّطلب، هذا يلّبي أن اّهللا من وطلبُت عليِك، يدّي وضعُت

نصّلي. دعونا سيدي.”] يا [”نعم تصّدقينهذا؟ هل ”نعم.”-م.م.] [األختتقول:
وأنا الّرسولي، الّترتيب بحسب المرأة، هذه على يدّي أضع اّنني الحبيب، الهنا يا ١٩٧

آمين. المسيح. يسوع بٳسم فْلتستقبله القدس. الروح تقبلمعمودية أطلبأن
األطفال. خبز إنه-ٳّنه لِك. اّنه ترين. ، لِك ٳنه ذلك. في تشكّي ال ١٩٨

ألّن كذلك؟ أليس نسائي”، ”مرض قلُت عندما الغرابة، من بشيٍء شعرِت لقد ١٩٩
ما على يكون سوف شيء كل بأّن اآلن، تؤمنين أنِت لديِك. اّلتي المشكلة، هي هذه

الّرب. واشكري اذهبي، يرام؟
تناول على قادرًا تكون سوف بأّنك أتؤمن قلبك؟ بكل تؤمن هل حالك؟ كيف ٢٠٠
أنا رب، يا لك ”شكرًا وقْل، ٳذهْب، حسنًا. طويل؟ زمٍن منذ تفعل كنَت كما الطعام

الّرب. حضور بهذا”. أؤمن
اآلن، اذهب حسنا. ستتعافى؟ وبأّنَك تزول، سوف الظهر آالم بأّن تؤمن هل ٢٠١

الّشفاء. سوفيستجيبويمنحك واّهللا، المحبوب”، ٳلهنا يا لك، وقْل:”شكرا
ولن تتحّسن، يجعلك سوف الّرب عافيتك، تسترد أن يمكنك بأّنه تؤمن أنت ٢٠٢
جّيدة؟ بصّحة وتصبح تتعافى سوف وبأّنك بعد، فيما المفاصل ٳلتهاب من تعاني
قلبي، كل من أستقبله أنا رب، ”يا قائًال: الّرب، تشكر وأنت إذهب، بذلك؟ تؤمن هل

بذلك.” وأؤمن
بهذا؟ تؤمنون هل ههنا، الحاضرون أنتم،

الدوالي بأّن لها قل جانبك، إلى الجالسة المرأة، هذه على يدك ضع هنا، أنَت، ٢٠٣
… …؟ تكون عندما يزوالن. المفاصل والتهاب

طريقِك، في ٳمضي اّهللا. فْليباركِك ستتعافين. بأّنِك تؤمنين هل اّهللا. فْليباركِك ٢٠٤
يسوع.” الرب أّيها لك، ”شكًرا وقولي:

المشكلة تلك بأّن أتؤمنين للرب”.-م.م] ”المجد تقول: [األخت . الخير صباح ٢٠٥
صّحتِك؟ تستعيدين سوف وبأّنِك [”نعم.”] أيضًا؟ أنِت عندك تختفي سوف النسائية،
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لك، [”شكرًا رب.”] يا لك، [”شكرا ورّددي: منزلِك، الى عودي يسوع.”] يا [”شكرًا
يسوع”] يا

أنا [”توِتن.”] حسنا! حسنا، غضروفي.”-م.م.] تمّزق ”لقد ، تقول [األخت مرحًبا. ٢٠٦
الكنيسة في قسيسًا كنُت منذ [”توِتن.”]، كنُت-كنُت… مضى… فيما اسمِك. أعرف
الوقت في تعانين، أنِت توِتن. ديال األخت توِتن”.] [”ديّال توِتن. [”توِتن.”] المعمدانية.
بأّنه تؤمنين هل مايرام. على سيكون شئ كل [”نعم”.] الّظهر. في آالم من الحاضر،
في المعمدانية الكنيسة في هناك، حدث اّلذي ما أتذكرين [”نعم”] يشفيِك؟ سوف
شكرًا [”أوه، اليوم. نفسه، هو اّنه هو، هو اّنه أتذكّر!”] ، [”نعم سنوات؟ منذ ميلتاون،

أختي. الّربيا فْليباركِك ّهللا!”] الحمد [”أوه، اليوم. نفساالله هو اّنه للّرب!”]
هذا… كم ، أوه تذكُر؟ هل أنَت؟ أين رايت، جورج

تؤمنين هل الَمسحة، هذه مع عليِك يدّي بوضع قمت إذا بأّنني تؤمنين هل
فْليكْن آمين. المسيح، يسوع ِباسِم فْلُتشفي، تعالي. عافيتِك؟ تستردين سوف بأنك

إيمان! لديِك
”آمين”.] يقول: [الحضور قلوبكم؟ بكل تؤمنون هل حسنا،

ٳسمها، أذكر لسُت قديمة! ذكريات لدّي أيقظت قد الّسيدة، هذه رؤية اّن آه، ٢٠٧
هذا ”بيرتي”، ٳبنتها نعم، صحيح.آه، توِتن، توِتن. ”توِتن.”] يقول: ما [شخٌص لكّنني…
تعلمون، كما بعضالشيء، أنا، ولكّنني بأّننيأهذي، تظّنوا ال تماًما. اّنهصحيح صحيح.

بي. ما لكم أشرح أن أستطيع ال قليال… إنه
”شكرًا قولي: الّرب، مّجدي أدراجِك، عودي سيدتي. يا زال، قد ظهرِك ألم ولكّن ٢٠٨

رب.” يا لك
”نعم”.] [المريضيجيب: أيضا؟ أنَت يتحّسن، سوف مرضقلبك بأّن تؤمن هل ٢٠٩
جدًا. جّيد به. وآمن يسوع”، الّرب أّيها لك، ”شكرًا قل: متهلًِّال، تبتِهج وأنَت ٳذهْب،

تشّك. ال اإليمان. لَك ليكن
ليست اّلتي األشياء من الكثير لديِك قلبِك؟ بكل تؤمنين هل سيدتي. يا تعالي، ٢١٠
اّهللاسوفيشفيِك؟ بأّن تؤمنين هل الظهر. في آالم من تعانين أيضا أنِت ُيرام. ما على
االرتياح بهذا تشعرين يجعلِك الذي هو اّنه مبتهجة. وأنِت اآلن، ٳذهبي جدا، جيد

أختي. يا االله، الّرب فْليباركِك الّرب. أشكري والفرح.
يشفي سوف اّهللا بأن تؤمنون هل ”مرحبا!”-م.م.] يقول: [الصبي بنّي. يا مرحبا ٢١١

دعنيأصافحَك. الّصغير، صديقي يا مرحبًا حسنًا. أتؤمنون؟ الطفل؟ هذا عصبّية
يعيش لكي الصغير، الولد هذا من القبيح الشيء هذا أطرْد المحبوب، الهنا يا ٢١٢

آمين. يسوع. بٳسم وبسالم. طبيعية، حياًة
أحسن على تكون سوف كذلك؟ أليس ذلك، تصّدق أنت أخي. يا اّهللا ليباركك ٢١٣

اإلطالق. على أبدًا، تشّك ال ُيرام. ما
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يشفيك سوف اّهللا بأّن تؤمن أنت القلب. بأمراض ُتصاب ِلكي جدا صغير أنَت ٢١٤
رب، يا ، ”شكرا قْل: هّيا، سيدي.”-م.م.] يا ”نعم المريض: [يقول عافيتك؟ اليك ويعيد

شفيتني.” ألّنك
ٳذهب عافيتك؟ وتسترّد المعدة في المشاكل هذه ُيزيل سوف اّهللا أّن تؤمن هل ٢١٥

رّب.” لكيا .”شكرا وقل: وتهّلل، سبيلك، في
عليكم ليس ”آمين”-م.م.] تقول: [الجماعة كذلك؟ أليس الّرب، هو يزال ال إنه ٢١٦
في االنسان، بٳبن تؤمنون هل صحيحًا؟ أليس بساطة. بكّل تؤمنوا، أن سوى

االخيرة؟ االيام
أرى أن أحاول أن… أستطيع ال وأنا دقائق، بضع منذ هنا ما شيٌء حدث لقد ٢١٧
أو الُمقِبل، األحد يوم أجدهم لَربما أو ما. شيئًا وفعل اإليمان نال أحدهم كان. أين
مرفوعة. يدك هنا. زال ما اّنه هو، ها حسنا، انتم-أنتم… هل ذلك. أستطيع عندما
ويشفي تتعافين، ويجعلِك هذا، القلب مرض يشفي أن يستطيع اّهللا أّن تؤمنين هل
ليو اّهللا… أّن تؤمنين أنِت ”نيف”، السيدة ذلك؟ أتصّدقين من… من، هناك، ابنتك
وابنتِك القلب، في مشاكل من تعانين أنت ٳسمِك. هو هذا ولكن أعرفِك، ال انا نيف.
يشفيِك. إيمانِك تتعافى؟ سوف بأنها تؤمنين هل الِكلى. في مشاكل لديها الصغيرة

قلبِك. بكل آمني
في مشاكل لديك أنَت المعمودية، مغطس يوجد حيث هناك، الواقف أنت ٢١٨

عافيتك. اليك ُيعيد المسيحسوف يسوع المعدة،
األمس نفسه)، هو (أي هو، هو اّنه، ”آمين”.-م.م.] تقول: [الجماعة تؤمنون؟ هل ٢١٩
تفكيركم أحصروا آه!! اآلن. البعض، بعضنا على أيدينا نضع دعونا األبد. وإلى واليوم
في اّننا األمر، في فكروا اللحظة. هذه في فكروا اآلن، نحن حيث الوقت، هذا في
األخيرة. األيام في هذا يفعل سوف بأّنه وعد لقد اّهللا. ٳبن المسيح، يسوع َمحَضر

المناديل. هذه على يدّي أضع اّنني
الناس، أجساد لشفاء المناديل، هذه تبارك لكي أصّلي اّنني المحبوب، الهنا يا ٢٢٠

المسيح. يسوع بٳسم
هو، منكم واحد كل البعض، بعضكم على أيديكم تضعون أنتم وبينما واآلن، ٢٢١
القلوب، أسرار بكشف وعد الذي نفسه، القدس الروح اّن المسيح. جسد في عضو
قالهذا: لقد منكم. جزٌء وهو منه، جزٌء انتم فيكم. موجوٌد هو األعمال، بهذه وبالقيام
المرضى، على أيديهم وضعوا ”إذا أنتم. هم، هؤالء المؤمنين.” تتبع اآليات ”وهذه
يدكم، عليه الواضعين الّشخص أجل من صّلوا ، ألنفسكم تصّلوا ال واآلن، يبرأون”.
شخصًا هناك يكون ال بأن وْلنطلب معا، نصلي دعونا اآلن اجلكم. من يصلي هو ألنه
يا العزيز، أخي يا طويًال، االنتظار عليك يجب لماذا المبنى. هذا في ضعيفًا واحدًا
اّلذي نفسه الشيء ههنا، موجود اّهللا، القدس، الروح هنا، موجوٌد اّنه العزيزة، أختي

عنه. تحّدثنا
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الصغير الطفل هذا الى الحياة أعْدَت أنت وجودك. ُندرك نحن يسوع، حبيبي ٢٢٢
هنالك المحبوب، الهنا يا االيمان. صالة بواسطة ميتا، كان أن بعد اليوم، ذلك في
يضعون اآلن، ولكّنهم والوقتيمّر، بهم، االهتمام من نتمكّن لم الناساّلذين من الكثير
يسوع الرب محضر في نجلس نحن مؤمنون. اّنهم البعض. بعضهم على أيديهم

االبد. والى واليوم، أمسًا، نفسه)، (هو هو وهو الموت، من قام اّلذي المسيح،
بين من قام لقد المسيح! يسوع هزمك لقد ُهِزْمَت! قد أنت الشيطان، أّيها ٢٢٣
األخيرة، األيام رسالة تأكيد بصدد وهو الليلة، وسطنا في موجوٌد، وهو األموات،
ُيخِرجون ”سوف المسيح! يسوع بٳسم أتركهم، الناس! هؤالء من أخرج هذه.

الجماعة! هذه اترك ، المسيح يسوع بٳسم وأنتمطرود. بٳسمي” الشياطين
أن أرجوكم ويقبلونه، اآلن شفاءهم يستقبلون اّلذين بينكم، هنا الحاضرين كل ٢٢٤

المجد! وأعطوه اآلن، أيديكم ٳرفعوا فْليقفوا. الشفاء، يقبلون اّلذين كل تقفوا.
تقول: [الجماعة أقبلشفائياآلن. أنا ّهللا. العبارة، هذه قْل أقبلشفائياآلن”، ”أنا
أّيها أوه! األبد، وإلى ، واليوم أمسًا، نفسك، أنَت أنَت اآلن.”-م.م.] شفائي أقبل ”أنا
أؤمن أنا المسيح.”] أيها يا آه، األبد، وإلى واليوم، أمسًا، نفسك هو، [”أنت المسيح.
إيماني.”] عدم وأِعْن [”تعال إيماني. عدم ِعْن وأَ تعاْل اآلن.”] بك أؤمن [”أنا اآلن. بك

[”آمين”.] آمين.
أمّجدك! سوف أمّجدك! سوف
المذبوح الحمل أمّجد سوف
يمجدونه، الناس جميع ليَت

الخطايا. جميع يغِسل دمه ألّن
اذن. جميعنا، فْلنمّجده ”آمين”-م.م.] تقول: [الجماعة أليسكذلك؟ تحّبونه، أنتم ٢٢٥

 االجتماع. لختام األخ يتقّدم بينما المجد، واعطوه جميعًا، أيديكم ارفعوا
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