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الجزء األول من ثالث أجزاء
غاري:
صديقي العزيز ،اسمي غاري ،وأنا سعيد أنك وجدتَ هذا الموقع .لقد خدمت كقس ألكثر من  20عاما .وبعد ذلك ،بدأت الخدمة
في كهنوت  .I Am Watchmanأنا ال أؤمن أنك وصلت إلى هذا الموقع أو أنك تشاهد هذا الفيديو بالصدفة .أنت تشاهد هذا
الفيديو ألن روح الرب قادتكَ إليه .واآلن لديك فرصة أخرى للحياة السرمدية بفضله .أنا أعتقد أنك تشاهد هذا الفيديو ألن حدث
في حياتك شيئا غير مسبوق.
إذا اختفى الماليين من البشر من مختلف البالد بمختلف العروق والطبقات االجتماعية ،بتأكيد سترغب في أن تعرف ما الذي
جرى وما سيحدث تاليا .هذا هو الجزء األول من رسالة تتكون من ثالث أجزاء تحمل عنوان "رسالة طوارئ ما بعد نشوة
الطرب" .دعني أبدأ بالمشاركة ،هناك إجابات قصيرة وطويلة ألسئلة الهامة مثل :ماذا حدث؟ وماذا نفعل؟ وما الذي سيحدث
تاليا؟
ما قمنا به أنا وسكوت ،مؤسس  I Am Watchmanهو توفير ثالث ملفات صوتية قصيرة مدتها  10دقائق والتي ستقوم
باإلجابة عن هذه األسئلة .ثم سنقودك إلى تحميل مجاني ألكثر من  24غيغا بايت من المعلومات المتعلقة .الفيديوهات والكتب
والوثائق التي ندعوك إلى تحميلها سوف تثبت لك صحة اإلجابات القصيرة المقصودة في الملفات الصوتية .المعلومات
تتضمن اقتراحات حول ما يمكن فعله وستقدم نظرة عما سيحدث تاليا .ولكن األهم هو أن هذه المعلومات ستُفهمك كيف يمكن أن
تعيش حياة ترضي الرب في هذه اللحظة المحورية من التاريخ .إنها هدية مننا لنساعدك في وقت الحاجة .دعني أقدمك إلى
سكوت ،هو سيشارك معنا ما سيحدث سريعا.
سكوت:
شكرا لك ،غاري .العديد من الكهنوت المسيحي ،بما فيهم نحنُ يستعد لهذا اليوم عندما تكون األخبار مليئة بالقصص حول اختفاء
الماليين من البشر من جميع أنحاء العالم .هذا االختفاء سيكون مباشر على التلفاز وكاميرات المراقبة والهواتف و سيسبب
الزعر للكوكب بأكمله .سترى شخصا بكل وضوح في ملي ثانية ثم في لمح البصر سيختفي .لقد حذرنا أنه يوما ما ستسقط
الطائرات وستخرج القطارات عن مسارها وتتحطم السيارات ،ستتعطل جميع الخدمات األساسية ألن الشخص قائد الطائرة أو
القطار أو من يقود السيارة سيختفي .لقد حذرنا أنه عند اختفاء عشرات الماليين ،سيكون هناك فوضى عارمة وتفسيرات زائفة
لما حدث ويحدث .ربما أنت تتذكر التحذيرات من المسيحيين الذين تحدثوا عن نشوة الطرب ،الحدث الهام حيث يعود المسيح
ويأخذ تابعيه المولودون من جديد في كرمه ،كمقدمة لعقاب الشديد وابتالء سي ُحل على األرض.
إذا اختفى الماليين فاجآه من العالم ،فهذا يعني أن الحدث المنتظر قد وقع .الكتاب المقدس َعلمنا أن المسيح سيعود يوما ما ويأخذ
تابعيه بعيدا عن األرض قبل قدوم المسيح الدجال ووصوله إلى السلطة وبداية السبع سنوات من البالء والمحن .أنت في خطر
سهُ ِب ُهتَاف،
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وهذا من سيحدث .المسيح الرب سوف يأتي من أجلنا والمؤمنين األحياء منهم واألموات سيخطفون إلى السماء لملاقاة الرب.
نحنُ اآلن في السماء ،لن نفترق عن ربنا المسيح ابدا .نريدك أن تعرف أن نشوة الخطف لها أسس قوية في الكتاب المقدس والتي
تمتد آلالف السنين .في الفصل الثالث من سفر التكوين ،السفر األول من الكتاب المقدس ،نجد نبوءة عن قدوم ال ُمخلص .هذه
النبوءة تحققت عند ميالد المسيح.
المسيح قال إنه سيموت ،وأنه سيعود من جديد في اليوم الثالث ،وقد حدث .المسيح قال ايضا أنه سيصعد إلى السماء .وهذه هي
النقطة المحورية .لقد وعدنا أنه سيعود مجددا كلص الليل وسيأخذ كل تابعيه من األرض .النبوءة المسيحية قد تحققت ألن المسيح
قد عاد كما وعد .أنا أعرف اآلن أن هذه كثير من المعلومات ،خاصةٌ إذا كانت أحداث الخطف والمسيح الدجال والمحنُ غير
مألوفة لديك.

يا أصدقاء ،هناك الكثير لنتعلمه ونحن نريد مساعدتك .بداية من الحقيقة أنه بعضا منكم أو الكثير منكم قد يكون في حالة صدمة
وتشتت وربما في حالة حزن ألن فكرك الديني الذي تحمله بداخلك نحو عالقة صادقة ومؤثرة مع الرب قد تكون خاطئة .أنت
لست وحدك في هذا الخطأ ،ولكن األمل موجود ،أمل عظيم ألن الطريق الزال مفتوحا ولكنه مليء بالصعاب .كما ترى في هذا
العرض التقديمي وفي الموارد األخرى التي نقدمها لك للتحميل ،هناك نقاش نقدي حول حقيقة اإلنجيل ونداء إليك للتوبة،
تَواضع اآلن وإدعو المسيح الرب للخالص.
اآلن قبل أن أعود إلى غاري ،أريد أن أؤكد لك أنه بالرغم من أنكَ لم تُختطف مع المسيح ،لكن ال يزال بإمكانك العودة إليه.
يمكن أن يُغفر لك .اليزال لديك أمل بالوصول إلى السماء وأن تحظى بحياة ذات معنى ورغبة في الرب .واألن ،غاري
سيعرض لك الخطوة التالية األفضل.

غاري:
شكرا لك يا سكوت .هذا قد يكون صعب تصديقه للبعض ،ولكن نشوة الطرب قد حدثت بالفعل ،على األقل جزئيا إلثبات حقيقة
الكتاب المقدس للعالم .نبوءة الكتاب المقدس تخبرنا بأن االختطاف اإللهي سوف يحدث وكيفية حدوثه .تحقق المئات من نبوءات
الكتاب المقدس من قبل تثبت بأن الكتاب المقدس حقيقي وإلهي .لهذا يا أصدقائي من الهام فهم وتصديق أن ما ذكر في الكتاب
المقدس عن الخطيئة والمغفرة والخالص ايضا حقيقة .الكتاب المقدس يخبرنا عن العدو ،الشيطان ،المالك الملعون الذي له
اتباعه والذي يكره هو وشياطينه كل ما يحبه الرب .ويكرهك أنت ايضا .أنه يضع كل جهوده وعمله في أن يجعل البشر مشتتون
وغير مهتمون بالروحانيات .ربما هذا ينطبق عليك ،ولكن أهم األشياء في الحياة هي األشياء الروحانية.
األشياء الروحانية أبدية .روحك أبدية وهناك فقط طريقين ،أن تقود حياتك مع الرب أو مع الشيطان ،وهذا ما يحدد مصيرك
األبدي .هؤالء الذين قادوا حياتهم مع الرب وابنه المسيح يسوع ،خطفهم الرب .هذا يثبت أن للا حقيقة ،وأن المسيح هو الرب
وأن الكتاب المقدس حقيقة .هؤالء الذين تم خطفهم إلى السماء سيحظون بحياة سرمدية في ملكوت الرب الرائع .الوعد المنتظر
بالخالص قد تحقق لهؤالء .أنت لم تُخطف إلى الرب ألنك لم تكن تابع مخلص ليسوع المسيح .المسيح قد آتي وخَطف أحبابه إلى
السماء ،ولكن استمع جيدا ،ألنه سيأتي مجددا.
في المرة القادمة ،ستراه كل العيون .يخبرنا الكتاب المقدس أنه سيأتي بكل مجد .سيرى العالم قدميه وهي تلمس قمة جبل
الزيتون في القدس .وسيأتي وبقدومه ستكون نهاية اآلالم والحروب والمعاناة وستسطر نهاية ُحكم المسيح الدجال .سيكون
المسيح المرشد نحو عصر من السعادة والسالم .يشير الكتاب المقدس إلى ألفية ُحكم المسيح .المسيح سيعود من جديد في نهاية
العام السابع ألعوام المحن .أنتَ لم تكن مستعدا عندما آتي المسيح وخطف اتباعه في نشوة الطرب ،ولكن هل ستكون مستعدا
عندما يأتي مجددا؟ قد يكون هذا خالل سبعة أعوام من اآلن ،ولكن أنا أحذرك من االنتظار .نبوءة الكتاب المقدس تخبرنا بأن
السنوات القادمة ستكون مليئة بالحروب والمجاعات والمحاكمات والوباء والموت باإلضافة إلى الزالزل والطقس الزريع.
سيموت المليارات من البشر .ال يمكنك ضمان الغد ،ولكن الرب قد منحك هذه اللحظة وهذه الفرصة لتقود حياتك تجاه الرب وأن
تكون تابعا مخلصا للمسيح وأن تضمن مكانك األبدي في الجنة وليس في الجحيم.
يمكنُ أن يغفر لك وأن تُنقذ وأن تكون في عالقة جيدة مع الرب ،ولكن هذا يشترط بأن تكون ملتزما تجاهه .ليس كافيا أن تؤمن
بوجود الرب وأن تعرفه .اإليمان وحده ال يكفي .الكتاب المقدس يخبرنا أن حتى الشياطين تؤمن بالرب .ما أنت بحاجة إليه هو
االلتزام و أن تقود حياتك إليه وأن تكون مستعدا ألن تعيش ألجل الرب ولخدمة الرب وألن تكون شاهدا له .هذا المقصود
بااللتزام تجاه الرب .أنا أتوقع أن هناك من هؤالء الذين لم يخطفهم الرب إلى سمائه ظنوا أنهم مسيحيون م ُخلصون ،وأنهم قد
ضمنوا مكانهم في الخطف اإللهي ولكن لم يحدث .هذا ألن إيمانهم والتزامهم لحياة طبقا لتعاليم المسيح لم تكن جادة ومخلصة.
ولكن اآلن يمكنك أن تقرر أن تكون تابعا مخلصا بحق للمسيح يسوع.
أنا أطلب منك وأتوسل إليك اآلن .اختر أن تعيش حياتك إلى للا .للا يحبك ويريد مساعدتك .يريد أن يغفر لك وأن يوحي إليك
برؤى عظيمة .العمر الباقي لألرض ،كما تعرف ،هو مجرد أيام معدودة .المحن قادمة .الكتاب المقدس يشير إلى أن نصف
سكان العالم سوف يموتون في موجتين عمالقتين حول العالم .لن يبقى الكثير على قيد الحياة ،ولكن يمكنك أن تعيش حياة أبدية
في الجنة مع الرب وكل من خطفهم الرب .هذا الملكوت الرائع يمكن أن يكون لك إذا كنت مؤمنا بحق .إذا كنت مستعدا لتلقي

كَرم وحب للا ،ومستعد ان تتخلى على خططك الدنيوية وأن تعيش ألجل الرب .انقر على الجزء الثاني من هذه الرسالة وسكوت
سوق يقودك إلى كيفية أن تصبح مؤمنا وتابعا ليسوع المسيح.
ى .إذا
ولكن إذا لم يكن في استطاعتك النقر على الجزء الثاني من هذه الرسالة ،دعني أقودك إلى صالة الخالص اآلن .استمع إل ّ
ى ،لست بحاجة إلى قس حتى تصل إلى
صليت بهذه الطريقة ،فأنت مخلصا وسيُغفر لك وستنال الخالص .أنت لست بحاجة إل ّ
الخالص .كل ما تحتاج هو رغبة من القلب وأن تصلي مثلما أصلي .إذا كنت مستعدا ألن تكون تابعا مخلصا ليسوع المسيح في
اليسير ،فعليك أن تكون مستعدا في العسير ايضا ،حتى يأتي اليوم الذي ينادي فيه الرب إليك لتذهب إلي الموطن األبدي .يمكنك
أن تعيد كلماتي عند الصالة أو يمكنك الصالة باستخدام كلماتك الخاصة شرط أن تتبع مشاعر هذه الصالة .بهذه الطريقة تضع
لنصلى.
قلبك وروحك وعقلك على طريق الرب .بالفعل يمكن إنقاذك.
ِ
أبانا العزيز الذي في السماء ،أنا أؤمن بك .أنا آسف يا رب أنني لم أعش حياتي ألجلك .أنا أؤمن أنك أتيت للخطف اإللهي وأنك
ستعود من جديد .أنا أؤمن أن الكتاب المقدس حقيقة .أنا أؤمن أنك عشتُ حياة مثالية وأنك متَ ألجلي على الصليب حتى تُغفر لي
الخطايا .أؤمن أنك عدت إلى الحياة في اليوم الثالث ،وأؤمن أنك تدعوني ألن أكون طفال للملك .أنا أعترف بخطاياي إليك .أؤمن
بك وأريد أن أعيش لك .يا إلهي ،ساعدني أن أعيش لك .يسوع العزيز ،أنا أحبك وأؤمن بك .ساعدني يا ربي أن أعيش ألجلك.
باسم يسوع .آمين.

الجزء الثاني من ثالث أجزاء
سكوت:
مرحبا ،أنا سكوت مجددا ،آتي بالجزء الثاني من سلسلة تعليم "رسالة طوارئ ما بعد نشوة الطرب" .إذا لم تستمع إلى الجزء
األول ،فأقترح عليك أن تستمع إليها اآلن ،ألن ما سيتم مناقشته هنا يعتمد على الرسالة السابقة .أنا وغاري نحظى بشرف
مساعدتك في أن تتخذ أهم قرار في حياتك ،وهو كيف أن تصبح تابعا مخلصا ليسوع المسيح .هذه الخطوة اإليمانية ستقودك إلى
الغفران واالطمئنان وإلى الخالص في عيون الرب ،من الضروري أن نقولها بهذا الشكل ألن األديان التي صنعها البشر تقود
إلى مفهوم خاطئ للخالص .لذا دعني أشاركك بعض النقاط الهامة للتذكر .اوال ،أنا وغاري هنا لنشجعك ونُعلمك ونساعدك في
هذا االلتزام الذي سيغير حياتك .ستتخلى عن القواعد الدينية والتقاليد وترتكز بإيمانك بالكامل على تعاليم وإنجازات المسيح.
األمر ال يتعلق بنا نحنُ  ،بل يتعلق بالمسيح .باإلضافة إلى ذلك ،فإن قرار اإليمان هو قرار يسكن بينك وبين للا فقط .ال يمكن
ألحد التالعب بك أو التحكم بإيمانك .فأنت لديك حرية اإلرادة .القرار لك بالكامل .أنت مدعو إلى أن تدخل في عالقة مع المسيح
يسوع .ماليين من المؤمنين اتخذوا هذه الخطوة ،وأنا واحدا منهم .ثانيا ،التعبير عن اإليمان الساكن بداخلك ال يتعلق بالكلمات
المثالية أثناء الصالة ،بل إن صالتك يجب أن تنبع من قلبك .المطلوب منك هو أن تقول للرب -بطريقتك وكلماتك -أنك ارتكبت
الخطايا وأنك فعلت أشياء ال تتوافق مع معايير الرب المثالية والمقدسة .أن تتأسف له على ما فعلت ،وأن تدرك أنك بحاجة إلى
غفرانه وحبه الغير مشروط ،أن تؤمن بحقيقة الكتاب المقدس وأن تملك الرغبة في داخلك بأن تلتزم في حياتك أن تعيش ألجله،
مما يعني أنك مستعد ألن تتعلم وتنمو روحيا وتخبر اآلخرين بدينك الجديد.
الزمن الذي أنت به زمنا عصيبا وملئ بالشرور .أنت في األيام األخيرة وفي امس الحاجة إلى الخالص من المسيح يسوع .هذه
هي اإلجابة الحقيقة للمأزق الذي أنت به .من الضروري أن تفهم كيف تنتهي في هذه األيام األخيرة .سيكون من المستحيل العودة
والندم بعد الخطف اإللهي وأن تدرك أنك باقيا ،أال إذا عدت إلى المسيح وآمنت به وطلبت الغفران .عليك أن ترغب في حسن
الخاتمة ،والطريق الوحيد لهذه النتيجة هو طريق المسيح .ثالثا ،عليك أن تعرف في داخلك أن قرارات الخالص الصادقة نهائية
وال رجعة بها .هذا يعني أن الرب لن يغير قراره في حبه لك .الشيطان ،المالك الملعون وعدو للا ،ال يريدك أن تؤمن بذلك.
الكتاب المقدس يخبرنا بأن الشيطان هو أساس الكذب والخداع ،يسعى فقط إلى القتل والسرقة وتدمير كل ما يحبه للا ،وفي األيام
القادمة سيقوم الشيطان بمهاجمة العقول .سيحاول أن يزرع الشك بداخلك أنه لن يتم انقاذك وأن خطواتك اإليمانية ما هي اال
خيالك يتالعب بك.

ال تخضع لتالعب الشيطان واخضع إلى الروح المقدسة .إحدى أكاذيب الشيطان هي أنه سيخبرك "بأنك ال تستحق ،وأنك ليست
جيدا بما يكفي .وأن الكتاب المقدس غير حقيقي وأن الرب ال يحبك ".ولكن أنا أخبرك اآلن أنك تستمع إلى هذه الرسالة الطارئة
ألن الرب يريدك أن تسمعها .الرب يمد يد العون إليك اآلن ألنه يريدك أن تكون في عالقة إلهية معه هنا واآلن .إذا كنت مخلصا
في هذه الرغبة ،فالرب سينشئ هذا الرابط األبدي معك .إنه قادر ومستعد إلنقاذك .واخيرا ،عليك أن تعرف أن كونك تابعا
للمسيح ليس بشيء يفعله الناس مرة ثم يتجاهلونه ،أنه ليس ضمانا للدخول إلى الجنة .ال ،ما نقوم بوصفه هنا هو عالقة كاملة مع
المسيح .إنه إبن للا وجزءا من الثالوث المقدس ،مساوى لإلله األب والروح المقدسة.
بالرغم من أن الخالص يحدث بمجرد اإليمان واالستسالم إلى المسيح ،لكن عالقتك الجديدة مع المسيح تتطلب منك أن تتعرف
عليه من خالل قراءة كلمات الرب .وكما نفعل ،نحن نمر بفترة نمو والتي تسمح لنا بالنضوج إلى التشبه بالمسيح .دعني اشرح
هذا ألن هذا في غاية األهمية ،وغاري وأنا نريدك أن تفهم هذا بكل وضوح .ال يجب عليك أن تفكر بعقلية "لقد تعهدت إلى
المسيح وأنا اآلن بأمان ".ال ،مصطلح (تابع للمسيح) ال يجب أن يسكن في الحاضر فحسب .أن تكون في عالقة إيمانية مع
المسيح يعني اإليمان الدائم باهلل والنضوج اإليماني واالستعداد لمساعدة وخدمة اآلخرين .ليكن من أولوياتك دائما قراءة الكتاب
المقدس حتى ينمو إيمانك .اقترح عليك البدء بالعهد الجديد ،بالتركيز على إنجيل يوحنا ثم االستمرار بالقراءة إلى الرؤيا .لدينا
الكثير من المصادر متوفرة في مجموعة نشوة الطرب والتي ستساعدك في رحلتك اإليمانية.
اآلن ،المسيحي ال يعرف الرب فحسب ،بل يعيش ألجل الرب ويضحي ألجل الرب ويكون شاهدا له ،وإذا لزم األمر يكون
مستعدا ألن يكون شهيدا للرب .أنا آسف إلخبارك هذا ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أن تابعي المسيح سيتم مطاردتهم ومحاكمتهم
وسيموت الكثير منهم .قراءة هذه الكلمات قد يسبب الزعر لك بالفعل .ستشهد بنفسك عقاب الرب يأتي كموج البحر واحدة تلو
األخرى والذي سيجعلك متأكدا من خطورة الموقف .في خالل السبع سنوات من المحن ،تقريبا نصف سكان العالم ستختفي
واألرض ستُدمر .سيحدث الكثير من الظواهر الخارقة للطبيعة والتي ستجبرك على االختيار .اختر المسيح وليس المسيح
الدجال .اختر الحقيقة .ال تأخذ عالمة الوحش وال تنخدع بالعالمات المذهلة المصممة بهدف زعزعة احساسك بالحق ومعارضة
كلمة الرب.
سيشهد العالم العديد من األشياء الخارقة .كن حذرا واختر حياتك طبقا لتعاليم المسيح يسوع ،فإذا مت من الجوع أو الوباء أو
الحرب أو المطاردة ،ستكون معنا في الجنة .لن يكون سهال ،ولكن هذا ما عليك فعله .الخضوع للمسيح هو الشيء الوحيد واألهم
الذي عليك فعله .إنه ليس الشيء الذي يمكنني أنا وغاري أن نقوم به ألجلك .أنت ،يا عزيزي ،عليك أن تبحث عن الرب في
قلبك وعقلك وروحك وأن تذهب إليه اآلن .اخيرا ،انضم إلى المسيح واعرف أنه مطلوب منك الكثير .لستُ بحاجة إلى أن تكون
مثاليا ،فال أحد مثالي .في الواقع ،الرب يَعلم قدراتك ويعرف أنك ستعاني الصعوبات ،ربما لمرات عديدة .ولكن عليك أن تكون
ملتزما بأن تعود إليه عندما تفشل وتحاول مجددا .الرياضي يركض في السباق ،الموسيقي يعزف األنشودة والمسيحي يعيش
حياته ألجل الرب .اآلن ،دعوني أتوجه إلى غاري ،حيث سيقودك في صالة من ثالث خطوات بسيطة لتصبح مسيحيا.

غاري:
شكرا لك ،سكوت .االله ،برحمته ،جعل أن تصبح مسيحيا أمرا في غاية السهولة .تبدأ بإيمان متواضع كالطفل .إنها مجرد
خطوات معدودة كالحروف (أ ب ج) ،دعني أشاركك هذه الخطوات نحو الخالص .الخطوة األولى (أ) تبدأ باالعتراف .عليك أن
تعترف أنك على خطيئة وأنك بحاجة إلى غفران الرب .عليك أن تعترف وتدرك خطاياك أمام الرب قدر اإلمكان .صل واطلب
من المسيح أن يستدعي إلى عقلك كيف أنك لم تصبح ما ارادك الرب أن تصبح .اعرف وادرك أنك على خطيئة وأنك كنت
عاصيا للرب ،اعترف بأخطائك .اعترف بأنك بحاجة إلى ُمخلص .لكن اعلم هذا :جميعنا على خطيئة ،جميعنا ارتكبنا المعاصي،
كل شخص على األرض بحاجة إلى غفران الرب .كل شخص بحاجة إلى ال ُمخلص ،لهذا أتى المسيح .اآلية في رومية 3:23
اس َمجْ ِد للا" .ولكن في يوحنا " 3:16ألَنَّهُ ه َكذَا أَ َحبَّ هللاُ ْالعَال َمَ
إن ال َج ِمي َع أخ َ
تشير إلى " َحي ُ
ْث َّ
ع ْن بُلُوغِ ِمقيَ ِ
اجزونَ َ
طأُواَ ،و ُه ْم َع ِ
َحتَّى َبذَ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحيدَِ ،ل َك ْي الَ َي ْهلِكَ ُك ُّل َم ْن يُؤْ ِمنُ ِب ِهَ ،ب ْل تَ ُكونُ لَهُ ْال َح َياة ُ األ َ َب ِديَّةُ".

هذه هي الحقيقة الرائعة وعليك أن تصدقها .هذا يأخذنا إلى الخطوة الثانية (ب) ،وهي اإليمان .علينا أن نؤمن أن المسيح هو إبن
هللا الوحيد ،كما يخبرنا الكتاب المقدس" ،علينا أن نؤمن أنه آتى إلى األرضُ ،ولد لعذراء ،عاش حياة بال خطيئة ،صعد على
الصليب وقام من الموت في اليوم الثالث ".علينا أن نؤمن أن المسيح يمكن أن يغفر لنا حتى نقف امام للا بال ذنوب و ننال الحياة
األبدية .عليك أن تؤمن بهذا بكل قلبك وعقلك كما فعلت أنا وسكوت لعقُود طويلة .علينا أن نؤمن ايضا أن الكتاب المقدس
حقيقة ،أن المسيح جاء إلى األرض منذ  2000عاما ،وأنه آتى مؤخرا ليخطف التابعين المؤمنين إلى السماء .لقد شهدت هذا
الحدث .أنت تعرف أن الكتاب المقدس حقيقة وأن نبوءة الكتاب المقدس تخبرنا بدقة وصدق ما سيأتي مستقبال.
علينا أن نؤمن ايضا أن المسيح سيعود في نهاية السبع أعوام من المحن و عودته ستكون نهاية ُحكم الشر على األرض .الخطوة
الثالثة (جـ) هي االلتزام .تابعين المسيح ال يجب عليهم اإليمان فحسب ،بل عليهم االلتزام بحياتهم إلى المسيح .المسيحيون عليهم
االلتزام بوقتهم وعطاياهم وأموالهم ومجهودهم وكل شيء إلى خدمة المسيح يسوع .هكذا تكون ُحسن الخاتمة .اإلنسان المسيحي
يعيش ألجل المسيح وليس لنفسه .المسيحيون عليهم أن يسيروا في درب مختلف وجديد ومطاردة أولويات واهتمامات جديدة عما
كانوا عليه قبل االلتزام للمسيح .عليك أن تعرف أنك بمجرد أن تقبل المسيح ،ستنتقل الروح المقدسة إلى داخلك و ستساعدك
بشكل خارق وإلهي .أنت تتغير عندما تصبح مسيحيا .الكتاب المقدس يقول إنك "تُولد من جديد من الروح" ،إلى أن تصبح
"مخلوقا جديدا".
عندما تكون الروح بداخلك وتقود حياتك ،ستبدأ باإلحساس بالتجديد والصحة في قلبك وعقلك .هذه هي عطايا الرب الغير
مشروطة .ال يمكنك شرائها .الرب يعطي مجانا إلى المؤمنين المخلصين .ستنضج في قدسية كنتيجة لهذا ،مما يعني أنك ستنمو
روحيا وتبدأ حياة أفضل ،حياة مختلفة وجديد ومقدسة .المسيحي المؤمن يرفض ويتجنب طرق الحياة القديمة .عناصر الحياة
القديمة التي لم تقدس المسيح وتكرمه يجب أن يتم تطهيرها .التابع الحقيقي للمسيح يفعل كل ما يستطيع للتعلم والنضج وأن يعيش
ألجله .إذا أردت اآلن أن تلتزم بحياتك نحو المسيح وأن تتلقى مغفرته وأن تعيش حياة جديدة أفضل معه وألجله ،فاختم قرارك
بالصالة معي اآلن .صل جهرا .صل من قلبك .يمكنك أن تعيد ما أقول أو يمكنك الصالة بكلماتك التي بداخلك النابعة من الروح
المقدسة.
الصالة المثالية ال تتعلق بالكلمات ،بل تتمثل في أن تفتح قلبك إلى الرب .ال يجب عليك أن تصلي بالكلمات ذاتها ،ولكني أدعوك
ألن تصلي معي .أنا وسكوت سنساعدك في هذه الخطوة الهامة التالية .لذا ،دعنا نصلي معا .إلهي ،أنا أعترف أنني عاص.
أعترف أنني بحاجة إليك .إلهي اغفر لي .أنا أؤمن بالمسيح .أؤمن أنه ُمخلصي ِ وربي .أؤمن أن المسيح أتى وقام من الموت.
أريد أن اتلقى عطاياك من الغفران والحياة األبدية .ساعدني يا ربي حتى امنح حياتي لك .ساعدني يا ربي ألعيش ألجلك من هذه
اللحظة إلى النهاية .آمين .إذا كنت مخلصا في هذه الصالة ،فيمكنك أن تعرف أن الرب قد غفر لك ومنحك الحياة األبدية .الكتاب
ب ِديَّةَ ،و ِل َك ْي تُؤْ ِمنُوا ِباس ِْم اب ِْن هللاِ ".هذه من
المقدس يقولَ " :كتَبْتُ هذَا ِإلَ ْي ُك ْم ،أَ ْنت ُ ُم ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِباس ِْم اب ِْن للاِِ ،ل َك ْي تَ ْعلَ ُموا أ َ َّن لَ ُك ْم َح َياة أ َ َ
رسالة يوحنا الرسول األولى .5:13
مبارك لك حياتك الجديدة في ضي المسيح .أنت اآلن على الدرب .لقد فاتك نشوة الطرب ،ولكن ُمنحت فرصة ثانية .استغلها .في
هذه اللحظة العصيبة من التاريخ ،أنت على وشك أن تبدأ مهمة جديدة وخالبة .انقر على الجزء الثالث من "رسالة طوارئ ما
بعد نشوة الطرب" وأنا وسكوت سنشارك معك بعض األفكار حول ما تريد أن تعرف وما ستفعل .سنشارك معك بشكل مختصر
ما أنت بحاجة إليه لالستعداد وكيفية تحميل  24غيغا بايت من المواد التي ستساعدك على النضوج بحياتك الجديدة في ضي
المسيح .نريدك أن تعرف كيف تنضج في إيمانك الجديد وأن تعرف القادم وكيف تعيش ألجل الرب في هذه األيام الحساسة
األخيرة.

الجزء الثالث من ثالث أجزاء
سكوت:
حسنا يا صديقي ،هذا هو الجزء الثالث من "رسالة طوارئ ما بعد نشوة الطرب" .الخطف اإللهي قد حدث .المسيح قد أتى وأخذ
تابعيه .الكتاب المقدس يُعرف هذه الفترة التي أنتَ بها بفترة المحن .للا يصب غضبه العظيم على العالم الغير مؤمن .هناك

نقطتين محوريتين لهذه الفترة و كال النقطتين يقودان إلى نتيجة مشتركة ،الرب قد كبح غضبه حتى هذه اللحظة ،ولكن العالم
وصل إلى قمة الفساد .للا أزال حمايته .الكتاب المقدس يشير إلى أن الرب قد حاكم األرض من قبل .طوفان نوح وسدوم
وعمورة هي أمثلة من الماضي .هناك هدفين لهذه المحن .األول ،الكتاب المقدس يقول إن للا سيعاقب فاعلي الشر في جميع
أنحاء العالم .وثانيا ،سيقوم الرب بتوصيل اليهود إلى الخالص القومي من خالل اإليمان بيسوع المسيح ،المسيح األوحدُ .كال من
الحدثين ،معاقبة الشرور حول العالم وخالص اليهود القومي في إسرائيل ،سيحدثان لحث البشر على فهم حاجتهم الماسة إلى
يسوع المسيح.
هذه هي النتيجة المشتركة التي ذكرتها .الخالص على بعد صالة واحدة ،وبالرغم من ذلك ،الكثير يقاوم في حالة من الجهل
والفخر والوهم الشخصي .حاشا أن تكون أنتَ من هؤالء .سبعة أعوام من  30شهرا أو  2520يوما بعدما يوقع المسيح الدجال
معاهدة سالم مع دولة إسرائيل في نهاية فترة المحن ،عندها يأتي المسيح .هذا هو القدوم الثاني للمسيح الذي غلب على خيال
البشر لمئات األعوام .عليك أن تكون مستعدا .أدعو أن تقرر روحيا أن تُخضع حياتك إلى المسيح وأن ترضخ إلى األهداف التي
وضعها للا لك في هذه األيام وأن تسعى الستخدام حياتك ألجله .وإذا فعلت ،فستعرف إذا أن المالئكة في السماء تفرح ألجلك.
للا كان في انتظارك .المسيح آتى ألجلك ،عاش ألجلك ومات ألجلك ،واآلن هو بحاجة إلى استغاللك.
أجل ،بحاجة إلى استغاللك آلن تابعي المسيح قد أخذهم المسيح في الخطف اإللهي .لم يبقى الكثير هنا على األرض الذين يعرفوا
الحقيقة ،ولكن هذا سيتغير قريبا .سيدخل عشرات الماليين من البشر إلى اإليمان ويطلبون المغفرة واإليمان بالمسيح حتى يتم
تخليصهم .الكتاب المقدس يخبرنا أن عدد الذين سيتم انتقاؤهم في فترة المحن عظيما وكبيرا .أنا وغاري نؤمن بقوة أن للا يريد
استغاللك لنشر الحقيقة مع اآلخرين .قد يكون واضحا لك اآلن ،ولكن ال يوجد الكثير من البشر ال يعرفون أن الكتاب المقدس
حقيقة ،وأنه تنبأ بنشوة الطرب وأحداث فترة المحن .ال يوجد الكثير ممن ال يعرفون كيف يتم خالصهم .ال يوجد الكثير ممن
يعرفون ما هو آت .اآلن ،البشر خائفون و مشتتين .الكثير لديه أسئلة وأنت لديك اإلجابة ،اإلجابة المعتمدة على كالم الرب في
الكتاب المقدس.
ستتعلم الكثير وستعرف إجابات أسئلة أنت وغيرك يسألها .إنها في الكتاب المقدس .مهمتك اآلن أن تكون خادم وشاهد للرب.
يمكنك أن تعيش حياة ذات هدفا .يمكنك استغالل الوقت المتبقي لك .يمكنك أن تنجح بكل شجاعة وتضحية في أن تشارك قدر ما
تستطيع مع اآلخرين .أنتَ  ،يا صديقي ،نلتُ الخالص حتى تكون شاهدا ومنقذا .أنتَ اآلن في الصفاف األولى لمهمة الرب في أن
تدعو الكثيرين إلى دين اإلنقاذ قدر المستطاع .ال تتهاون ألن هناك سلسلة من المعارك الملحمية في انتظارك .غاري سيتحدث
عن نبوءة الكتاب المقدس وكيف عرفنا نحنُ أننا بحاجة لالستعداد لتلبية احتياجاتك من المعلومات حول ما يحدث هذه األيام .إليك
يا غاري.
غاري:
فريق كهنة  I Am A Watchmanكان قادرا على توقع الخطف اإللهي ألن النبوءات في الكتاب المقدس أخبرت بأن الحدث
قادم .تقريبا ثلث نبوءات الكتاب المقدس ت ُ
َحدث في الطبيعة .هناك أكثر من  1000نبوءة في الكتاب المقدس وأكثر من 900
حدثت مثلما نبؤ بها ،والباقي في انتظار حدوثه .ال يوجد نبوءة من الكتاب المقدس أُثبت خطئها ،بالرغم من محاوالت الكثيرين
على مر العصور .ت َحقق نبوءات الكتاب المقدس تؤكد صحة كالم للا .حقيقة حدوث نشوة الطرب تؤكد هذا ويمكنني أن أقول
بدون غموض أن ما ذكر في الكتاب المقدس ليحدث سيحدث بالضبط كما ذُكر في سفر الرؤيا ومتى و دانيال وحزقيال وزكريا
وإشعياء وأكثر .قلوبنا تخفق ألجلك اآلن .دعني أشارك معك ملخص ما سيحدث.
العالم على وشك أن يشهد موسم غير مسبوق من التغيير والمحن .قائد جديد ومروع للعالم سيُعرف باسم المسيح الدجال سيصعد
إلى سلطة العالم ومعه نظام اقتصادي وديني وعسكري جديد .في النهاية ،كل هذا سيكون تحت سيطرته .المسيح الدجال سيحكم
العالم لمدة سبعة سنوات .ستكون هذه السبع سنوات األصعب واألكثر قهرا في تاريخ العالم .ستشهد بنفسك أفعال الشر المطلق
بكل رعب وفظاعة .هذه الفترة المعروفة بفترة المحن ستنتهي بمعركة ملحمية بين الخير والشر .معركة ستحدد مصير مليارات
األرواح األبدية العالقة في األرض .سيحدث شيئين في الوقت ذاته ،سيصعد المسيح الدجال إلى إدارة العالم ويكون هو الحل
لجميع مشاكل العالم .سيكون خارقا للطبيعة ولكن ذو قدرات وأفكار شريرة ،سيظهر للعالم كرجل مسالم وعبقري ،مؤثرا في
البشرية وقائد ذو كاريزما.

ولكن بمرور الوقت سيظهر أنه أكثر الرجال شرا في تاريخ البشر .هؤالء الذين يتحدوا سلطانه أو يقوموا بعبادة رب الكتاب
المقدس الحقيقي سيتم قهرهم .وبعد مرور ثالث ونصف سنوات من حكمه ،ستكلل كل المجهودات لعزل وسجن وإعدام كل من
يعارضه .هذه المطاردات والحروب والصعوبات االقتصادية التي يسببها المسيح الدجال ستؤدي إلى موت المليارات من البشر.
يشير الكتاب المقدس إلى فناء نصف سكان العالم في موجتين كبيرتين .المسيح الدجال هو تجسيد الشر ذاته وأي ظهور طيب له
سيكون مجرد خداع للعالم .في الوقت ذاته ،وقت صعود المسيح الدجال لحكم العالم ،للا سيرسل العالمات والمعجزات والرسائل
من خالل الرسل والمالئكة ،سيرسل المحن والمصاعب والتي من خاللها سيذكر العالم أن الكتاب المقدس هو الحقيقة ،وأن
الخالص الحقيقي يكمن في الثقة بالمسيح وليس ببوذا أو هللا أو االلهة الهندية وليس بالتكنولوجيا والذكاء االصطناعي وما بعد
اإلنسانية.
الخالص ممكن فقط من خالل كرم هللا عن طريق اإليمان بالمسيح يسوع .هذه هي رسالتك إلى اآلخرين اآلن .هذه هي مهمتك،
أن تشارك بأعلى صوت ألطول وقت ممكن ألكثر عدد من الناس يمكنك الوصول إليه ،أن الخالص يمكن أن يتواجد فقط عند
الثقة بالمسيح يسوع .خالل فترة المحن ،سيكون هناك حربا وجفاف ومياه مسممة وزالزل ومحاكمات وحرارة ال تطاق وظالم
غير معتاد .ولكن سيكون هناك ايضا تحول غير طبيعي من البشر نحو طريق المسيح بحثا عن الخالص .سيؤمن الكثير بالرب
وسيُعلن ميالد كنيسة جديدة سرا .من المحتمل أن تتشابه كنيسة األيام األخيرة مع كينسة البداية المسيحية التي عانت مطاردة
الحكومة الرومانية .هل تعرف أن أكثر من  2مليون مسيحي قُتلوا بسبب ديانتهم بين عام  100إلى عام 400؟ هذا الرقم خيالي،
خاصةٌ بالمقارنة مع عدد السكان في هذا الوقت.
لآلسف ،ستعيش وقت المحن ومطاردة المؤمنين من قبل المسيح الدجال والتي ستكون أسوأ بكثير .ألننا نهتم بشأنك ،نحنُ
نخبرك اآلن الحقيقة ال ُمرة .ال يوجد طريقة لطيفة لنخبرك بهذه الحقائق وخطورة ما ستواجه .كل ما يمكنك أن تأمل به هو إيمان
خالص بالمسيح .من غير المحتمل انه سينقذك من المحن القادمة ،ولكنه سيكون بجوارك ويحث القوة بك ويقدم لك الراحة في
مواجهة كل هذا .دع التاريخ يكون مشجعا لك وإعلم أن الكثير من المسيحيين الشجعاء ذهبوا من قبلك .لقد اظهروا انه من
الممكن أن تكون قويا باإليمان وأن ترى الرب حتى في أشد الصعاب ،حتى لو على حساب حياتهم .أنت لستُ األول وأنت لستُ
وحدك .هناك اآلخرين الذين وقفوا في وجه الشر وبإمكانك ايضا فعل ذلك .صديقي العزيز ،كن شاهدا على المؤمنين الجدد
مثلك ،سيأتي الماليين من حول العالم إلى اإليمان باهلل خالل السبع أعوام من المحن.
أنت تعيش واحدة من أكثر الفترات عظمةٌ في تاريخ التبشير باألناجيل .عليك اإليمان بأن لك دورا .يمكنك أن تكون انبعاث
عظيم في هذه األيام األخيرة بأن تكون شاهدا مؤمنا وقويا ألجل الرب .لن يكون هذا سهال ،ولكن هؤالء الذين آتوا من قبلك هم
خير مثال ،وهؤالء ذو الخاتمة الجيدة لهم مكافأة عظيمة .عليك أن تكون حارسا .مصطلح الحارس هو مصطلح إنجيلي .الحارس
هو شخص يتحلى بشجاعة وتحمل عظيم .الحارس هو مثل القوات الخاصة في الجيش .الحراس هم أفراد شجعان وناشطون
وعلى استعداد دائم للمشاركة والتضحية واتخاذ القرار .الحراس يدرسون ما فعله الرب في الماضي ويشاركون ما سيفعله الرب
في المستقبل .الحراس لديهم حرص دائم على روح اآلخرين .يراقبون ويحذرون .يظهروا كالمصابيح في الظالم ،لمساعدة
الجميع لرؤية الرب وخطته لخالص البشرية.

أجل يمكنك لعب دورا حيويا في خطة هللا في األيام األخيرة .يا صديقي ،أنا أدعوك ليس فقط لإليمان بالرب ،بل ألن تعيش ألجل
الرب كحارس .لمساعدتك على التعلم والنضج اإليماني ،كهنوت  Am A Watchmanقام بتجهيز مكتبة من المواد المجانية
المتوفرة للتحميل .باسم "سلسلة نشوة الطرب" .أنا وسكوت نؤمن أن الكتب والوثائق والفيديوهات في هذه السلسلة توفر
مصدرا هاما أنت بحاجة إليه .تذكر ،المؤمنون المخلصون الذين خدموا كمعلمي لألناجيل وقساوسة ،هؤالء الذين ولدوا بهذه
الخبرة اإللهية ،كل هؤالء اخذهم الرب في الخطف اإللهي (نشوة الطرب) .الكنيسة الحقيقية انتهت .لذا ،اآلن ،بينما يُجهز الرب
الجيل الثاني من القادة الكهنة ،ندعوك إلى االعتماد على هذه الموارد ،حيث إنها ستساعدك على معرفة ما هو حقيقي ومعرفة ما
هو آت وكيف تستعد له.
ستساعدك على فهم الكتاب المقدس واالستعداد على مشاركة وتعليم الحقائق الروحية الموجودة في الكتاب المقدس .دعوني أعود
إلى سكوت ،هو سيقوم بشرح كيفية تحميل واستخدام والوصول إلى الموارد في سلسلة نشوة الطرب.

سكوت:
أصدقائي األعزاء ،أنا اآلن أدعوكم باإلخوة واألخوات إذا قررتهم اتباع طريق المسيح لما تبقى من حياتهم .لقد حان الوقت
للمشاركة معكم كيفية الوصول إلى هذه المعلومات الهائلة التي قمت أنا وغاري وفريق  I Am A Watchmanبتجهيزها لك.
هنا نسلم نحنُ االخوة السابقين الذين ذهبنا من قبلهم العهدة إليكم .على موقع  rapturekit.orgستجد اختيار ان تنشئ السلسلة
الخاصة بك بتحميل الملفات .هناك شرح بالصور والخطوات والعديد من شروحات الفيديو التي ستساعدك .هناك الكثير من
البيانات لذا تحلى بالصبر إذا تتطلب الوقت الذي قد يصل إلى بضع ساعات .أنا وغاري نعتقد أن هناك آخرين يقومون بتحميل
هذه الملفات بينما نتحدث اآلن ،لذا من المتوقع أن تقوم ابطأ من الطبيعي .كن صبورا وال تستسلم.

إذا كان التحميل يتعطل كثيرا ،عليك بالمحاولة مجددا .عليك الصمود .هدفك هو أن تجد رابطا واحدا من مواقع التحميل الثالثة
التي قمنا بتحضيرها box.com :أو  dropbox.comأو  sync.comوتحميل كل ما يمكنك تحميله .من بين هذه المصادر
عرضين تقديمين على هيئة فيديو لما حدث أثناء نشوة الطرب .هناك العديد من نسخ الكتاب المقدس بصيغة  PDFوالتي يمكنك
دراسة إحداها .لدينا كتب إلكترونية بصيغة  PDFتغطي الكثير من الموضوعات بما فيها قصة المسيح والتي يمكن استخدامها
لتعليم اآلخرين .هناك عروض تقديمية لمدة خمس ساعات ونصف تغطي  14موضوعا مختلفا تحت عنوان "ما الذي يحتاجه
قديسين المحن لمعرفته للمساعدة في االستعداد لما هو قادم ".لقد جمعنا الكثير من الخطب والمحاضرات من قساوسة مختلفين،
البعض على هيئة صوت والبعض على هيئة فيديو ،وذلك لمساعدتك في التعلم وتوصيل الحقيقة اإلنجيلية إلى اآلخرين.
هناك الكثير لالكتشاف هنا ،نحو  25غيغا بايت من البيانات بالكامل .نحنُ ندعوك إلى تحميل هذه المصادر على جهازك
الشخصي أو جهاز الماك الخاص بك ونسخها إلى ذاكرة مؤقتة بحجم  32غيغا قدر المستطاع .عندما تجد شخصا بحاجة إلى
االستماع إلى رس الة اإلنجيل واكتشاف الحقيقة الرائعة لكالم الرب ،يمكنك إذا إعطاء هذه المصادر إليهم أو نسخ هذه الموارد
إلى أجهزتهم حتى تتمكن من االستمرار بمنح هذه الموارد إلى آخرين .يمكنك فعل هذا بشكل مجاني تماما كما ترغب .نحنُ
ندعوك إلى فعل هذا .ندعوك إلى نشر وتوزيع محتوى "سلسلة نشوة الطرب" .هذه هي مهنتك اآلن .سأختم كالمي بأمنيتي بأن
أراك قريبا يوما ما .سيكون هناك اجتماع عظيما لهؤالء الذين سبقوك في الموت أو في نشوة الطرب.
إذا كان لديك شريك أو اطفاال أخذهم الرب في الخطف اإللهي ،فيمكنك االطمئنان ألنهم بأمان معنا في الجنة ،وأنت ستراهم
قريبا من جديد .ولكن من الضروري أن تضع إيمانك وثقتك بالمسيح .ال تؤجل قرارك ألن بسبب الموت الكثير حول العالم ،فقد
ال ترى الموت قادما ألجلك .ال تخاطر بمستقبلك األبدي .لقد تم تحذيرك .وباإلضافة إلى كل هذا ،أنا وغاري نحبك مع الرب
ونريدك معنا في الجنة .أختم كالمي بتحذير أخير .من الضروري والحتمي أن تتجنب عالمة الوحش وأن تسعى إلى ُحسن
الخاتمة .قد يكون قد فاتك نشوة الطرب وسيكون األمر صعبا بالنسبة لك ،ولكن لم يفت األَوان بعد .المزيد عن هذه المواضيع
متوفر في روابط التحميل وسلسلة نشوة الطرب .ليوفقك الرب .ادعو لك بالنجاة.

غاري:
إخوتي وأخواتي في المسيح ،أريد منكم أن تتحلوا بالقوة .هناك الكثير لنتعلمه والكثير لنفعله ،ولكن للا سيكون مساعدا .قد تتعثر،
ولكن للا سريع الغفران و سيساعدك على المضي قدما .أن تثق به وأن ال تستلم هما الحل .الشيطان قد يهمس لك" :أنت تقوم
بالكثير وال تستطيع المزيد" أو "حان وقت االستالم" أو "أنت ال تستحق ذلك" .ال تستمع إلى كاذبا .على أن تعرف أن الرب
يحبك .لقد منحك هذه الفرصة في الساعات األخيرة لتعيد حساباتك و تعيش ألجله .تذكر أن هؤالء الذين يعيشون ألجله ويختمون
حياتهم ب ُحسن ألجله سينالون الكثير من عطاياه ،أكثر مما يتخيله المرء .كن مؤمنا .كن قويا .أنا وسكوت وقرنائنا وفريق
كهنوت  I Am A Watchmanنتطلع إلى مقابلتك قريبا .ليباركك
للا.

