أصغ إلى صوت هللا
عاين ظهور هللا

كنيسة هللا القدير

جدول المحتويات
أ .هللا المتجسد في األيام األخيرة؛ ظهوره وعمله بوصفه ابن اإلنسان
يتجسد في األيام األخيرة ويظهر كابن اإلنسان ليقوم بالعمل
 .1تنبأ الرب يسوع نفسه عن أن هللا سوف َّ
التجسد؟
التجسد؟ ما هو جوهر
 .2ما هو
ُّ
ُّ
ِ
تجسد وعمل الروح؟
الم ّ
 .3ما الفرق بين عمل هللا ُ
يتجسد ويقوم بالعمل بنفسه؟
 .4لماذا ال يستخدم هللا اإلنسان للقيام بعمل دينونته Kفي األيام األخيرة ،بل يجب أن َّ
 .5لماذا يقال أن البشرية الفاسدة هي في َأم ِّ
جسدا؟
س احتياج إلى خالص هللا الصائر ً
َ
التجسد؟
تجسدي هللا يكمالن أهمية
ُّ
 .6لماذا يقال أن ُّ
 .7كيف تفهم أن المسيح هو الحق والطريق والحياة؟
ِ
تجس د للقيام بعمل الدينونة نهاية إليمان البشر في اإلله الغامض والعصر المظلم لسيادة الشيطان؟
الم ّ
 .8كيف يضع هللا ُ
عظة تكميلية ومقتطفات من الشركة
جسدا كابن اإلنسان ليقوم بعمل الدينونة في األيام األخيرة ،ومع ذلك فإن
السؤال  :1إنك تشهد بأن هللا قد صار ً

غالبية الرعاة والشيوخ الدينيين يؤكدون أن الرب سKيعود مKع السKحاب ،ويبنKون تأكيKدهم أسا ًسKا على آيKات الكتKاب
طِلًقKا ِإَلى ٱل َّسKم ِاء" (أع " .)11 K:1هKو َذا يِ K
ْKأتي مKKع ٱل َّسKح ِ
اب،
وع َه َذاَ ...سَي ِْأتي َه َك َذا َك َما َر َْأيتُ ُموهُ ُم ْن َ
المقدسِ" :إ َّن َي ُس َ
َُ َ
َ
ََ
َ
Kل َع ْي ٍن" (رؤ  .)7 K :1بKKل وإضKKافة إلى ذلKKك ،يعِّلمنKKا الرعKKاة والشKKيوخ الKKدينيون أن أي مجيء ال يKKأتي
ظ ُرهُ ُKك ُّ
َو َس Kتَْن ُ
فيKKه الKKرب يسKKوع مKKع السKKحاب هKKو مجيء زائKKف ويجب رفضKKه .لKKذلك فإننKKا لسKKنا متأكKKدين مKKا إذا كKKان هKKذا الKKرأي
يتوافق مع الكتاب المقدس أم ال؛ وهل هذا النوع من الفهم صحيح أم ال؟
ِ
المتجسد ،فإن قلة
السؤال  :2على الرغم من أن أولئك الذين يؤمنون بالرب يعرفون أن الرب يسوع كان هو هللا
ّ
قليلة من الناس يفهمKون حقيقKة التج ُّسKد .عنKدما يعKود الKرب ،إذا ظهKر كمKا فعKل الKرب يسKوع ،ليصKير ابن اإلنسKان
ويعمل ،فلن يكون هناك سبيل للنKاس للتع ُّKرف على الKرب يسKوع والKترحيب بعودتKه K.فمKا هKو حًقKا التجسKد؟ مKا هKو
جوهر التجسد؟

السؤال  :3لماذا تجسد هللا في األيام األخيرة ،وصار ابن اإلنسان ليؤدي عمل الدينونة؟ ما الفرق الحقيقي بين
الجسد الروحي للرب يسوع الذي قKام من المKوت وابن اإلنسKان المتج ِّسKد؟ هKذه مشKكلة ال نفهمهKا .برجKاء مشKاركة
شركة في هذا الشأن.
السؤال  :4استخدم هللا موسى ليقوم بعمل عصر الناموس ،فلماذا ال يستخدم هللا الناس ليقوموا بعمل دينونته Kفي
المتج ِّس Kد
األيKKام األخKKيرة؟ هKKل يتعيَّن عليKKه حًقKKا أن يصKKير جسKً Kدا ليقKKوم بKKه بنفسKKه؟ مKKا االختالف الجKKوهري بين هللا ُ

والناس الذين يستخدمهم هللا؟
ِ
المتجسد يجب أن يخِّلص البشرية الفاسدة؟ هذا شيء ال يفهمه معظم الناس .برجاء
السؤال  :5لماذا يقال إن هللا
ّ
مشاركة شركة في هذا الشأن.
جسدا ليكون بمثابة ذبيحة خطية عن البشرية ،ليفتديها من الخطية .وفي
السؤال  :6في عصر النعمة ،صار هللا ً
ليطهر اإلنسان ويخِّلصه بالتمام.
األيام األخيرة ،صار هللا ً
جسدا مرة أخرى ِّ
ليعبر عن الحق وليقوم بعمل دينونتهِّ K
لتجسد هللا مرتين؟
فلماذا يحتاج هللا إلى
التجسد مرتين للقيام بعمل خالص البشرية؟ وما المغزى الحقيقي ُّ
ُّ
السؤال  :7شهد جسدا هللا المتجسدان أن المسيح هو الطريق والحق والحياة .كيف ينبغي أن نفهم أن المسيح هو
الطريق والحق والحياة؟
منهيا العصر القديم
السؤال  :8أنتم تشهدون أن هللا الذي َّ
تجسد بنفسه في األيام األخيرة قد بدأ عصر الملكوتً ،
لحكم الشيطان .ما نود أن نسأله هو؛ كيف أنهى عمل هللا القدير للدينونة في األيام األخيرة عصKر إيمKKان البشKرية
ِ
المظلم لحكم الشيطان؟ برجاء الشركة بالتفصيل.
بإله ُمبهم ،والعصر
خطة تدبير هللا لخالص البشرية – مراحل العمل الثالث
 .1لماذا يعمل هللا عمل خالص البشرية؟
 .2فهم الهدف من المراحل الثالث لعمل هللا في تدبير Kالبشرية
 .3غرض عمل هللا وأهميته في عصر الناموس
 .4غرض عمل هللا وأهميته في عصر النعمة
 .5دينونة هللا وتوبيخه في األيام األخيرة هما وحدهما عمله الحاسم والفاصل لخالص البشرية
 .6العالقة بين كل مرحلة من المراحل الثالث لعمل هللا
تدريجيا حتى ينال الناس الخالص والكمال؟
تتعمق المراحل الثالث من عمل هللا
 .7كيف َّ
ً
 .8يجب أن يعلم المرء أن وحدها المراحل الثالث من عمل هللا هي عمله الكامل لخالص البشرية.

أ .هللا المتجسد في األيام األخيرة؛ ظهوره وعمله بوصفه ابن اإلنسان
يتجسد في األيام األخيرة ويظهر كابن
 .1تنبأ الرب يسوع نفسه عن أن هللا سوف
َّ
اإلنسان ليقوم بالعمل

آيات الكتاب المقدس للرجوع إليها:
" َف ُكوُنوا َأْن ُتم ِإ ًذا مس َت ِعِّدينِ َّ ،
ون َي ِْأتي ْٱب ُن ٱِإْل ْن َس ِ
ان" (لوقا .)40 :12
اع ٍة اَل َت ُ
ظُّن َ
َ
َأِلن ُه في َس َ
ُْ
ْ

.)27

ِ
ِ
يء ْٱب ِن ٱِإْل ْن َس ِ
ان" (متى .)37 :24
وح َك َذل َك َي ُك ُ
ام ُن ٍ
ون َْأي ًضا َمج ُ
" َو َك َما َكاَن ْت ََّأي ُ
ِ
يء ْٱب ِن ٱِإْل ْن َس ِ c
" َّ
َأن ٱْلَبcْ cر َق َي ْخُ cر ُج ِم َن ٱْل َم َش ِ cار ِق َوَي ْظ َهُ cر ِإَلى ٱْل َم َغِ c
ان" (مccتى :24
َأِلن ُه َك َمccا َّ
cار ِبَ ،ه َكَ cذا َي ُكُ c
cون َْأي ًض cا َمج ُ

احيٍ ccة َتح َت َّ ِ
ِ ِ
َأن ٱْلبccرق َّٱل ِذي يبccر ِ
ِ
ِ
ِ
" َّ
cون َْأي ًضccا ْٱب ُن
ْ
ٱلسَ ccماءcَ ،كَ cذل َك َي ُكُ c
يء ِإَلى َن َ
َْ ُ ُ
َأِلن ُه َك َمccا َّ َ ْ َ
ق م ْن َناحَيٍ ccة َت ْح َت ٱل َّسَ ccماء ُيضُ cc
ِ
ض ِم ْن َه َذا ٱْل ِج ِ
ٱِإْل ْن َس ِ
يل" (لوقا .)25-24 :17
َأن َي َت ََّأل َم َك ِث ًيرا َوُيْر َف َ
ان ِفي َي ْو ِمهَ .وَل ِك ْن َيْنَب ِغي ََّأواًل ْ
" َف ِفي ِنص ِ
ف َّ
ٱخُر ْج َن ِلِلَقاِئ ِه!" (متى .)6 :25
يس ُمْق ِب ٌلَ ،ف ْ
ٱللْي ِل َص َار ُصَرا ٌخُ :ه َو َذا ٱْل َع ِر ُ
ْ
.)20

ِ
ِ
cف َعَلى ٱْلَبِ c
cه َو ُهcَ cو َم ِعي " (رؤيccا :3
" َهَأَنَ cذا َو ِاقٌ c
cل ِإَلْيccه َو ََأت َع َّشcى َم َعُ c
cاب َوَأ ْقcَ cر ُعِ .إ ْن َسcم َع َ
َأحcٌ cد َصْ cو ِتي َو َف َت َح ٱْلَبَ c
cابَْ ،أد ُخُ c

ٱلسْcب ِع ٱْل َمَنccاِي ِر ِش ْcب ُه ْٱب ِن
ظcَcر َّ
" َفccٱْل َت َف ُّت َأِلْن ُ
ٱلصْ cو َت َّٱل ِذي َت َكَّل َم َم ِعيَ .وَل َّما ٱْل َت َف ُّت َر َْأي ُت َسْcب َع َمَنccاِيَر ِم ْن َذ َه ٍبَ ،و ِفي َو ْس ِ cط َّ
ان َك ُّ ِ
ٱَأْلبَي ِ
َأما َرْأ ُس ُه َو َش ْعُر ُه َف َْأبَي َضِ c
انُ ،م َت َسْربِاًل ِب َث ْو ٍب ِإَلى ِّ
ض
ٱلر ْجَلْي ِنَ ،و ُم َت َمْن ِطًقا ِعْن َد َث ْدَيْي ِه ِب ِمْن َ
طَق ٍة ِم ْن َذ َه ٍبَ .و َّ
ِإ ْن َس ٍ
ٱلصcوف ْ
ِ
ِ ِ
َّ
اه َكَل ِه ِ
ٱلن َح ِ
ٱلن ِق ِيَ ،ك ََّأن ُه َما َم ْح ِمَّي َت ِ
اس َّ
يب َن ٍارَ .و ِر ْجاَل ُه ِشْب ُه ُّ
cه ِفي
ان ِفي َُأت ٍ
cير ٍةَ .و َم َع ُ
َكٱلثْل ِجَ ،و َعْيَن ُ
ونَ .و َص ْو ُت ُه َك َصْ cوت مَيcا ٍه َكث َ
ّ
ِ ِِ
ِ
يcِ cد ِه ٱْليمَنى س cبع ُة َكccو ِ
ٱلش cم ِ ِ
يء ِفي ُق َّو ِت َها " (رؤيccا :1
ف َمٍ c
اك َبَ ،و َس ْcي ٌ
َ
ُْ َ َْ َ
س َوه َي ُتض ُ c
cاض ُذو َحcَّ cدْي ِن َي ْخُ cر ُج م ْن َفمccهَ ،و َو ْج ُهُ cه َك َّ ْ
.)16-12
كلمات هللا المتعلقة:
أخَبKَ Kركم أنتم هKKذه
قدم كمKKا رحKKل ،ولكن هKKل تعKKرف المعKKنى الحقيقي لكلماتKKه؟ هKKل يمكن أن يكKKون قKKد ْ
قKKال يسKKوع إنKKه سKَ Kي ُ
راكبKKا على سKKحابة ،لكن هKKل تعKKرف كيKKف يقKKوم هللا نفسKKه بعملKKه؟ إن كنت
الجماعKKة؟ كKKل مKKا تعرفKKه هKKو أنKKه سَ K
Kيقد ُم كمKKا رحKKلً ،

قادرا ًّ
حقا على أن ترى ،فكيف يمكن تفسير الكلمات التي قالها يسوع؟ قKال" :عنKدما يKأتي ابن اإلنسKان في األيKام األخKKيرة ،هKو
ً
نفسKK Kه لن يعKK Kرف ،والمالئكKK Kة لن يعرفKK Kوا ،والرسKK Kل في السKK Kماء لن يعرفKK Kوا ،والبشKK Kرية بأسKK Kرها لن تعKK Kرف ،إنمKK Kا اآلب وحKK Kده
كنت
سKKيعرف ،أي إن الKKروح وحKKده سKKيعرف .حKKتى ابن اإلنسKKان نفسKKه ال يعKKرف ،فهKKل أنت قKKادر على أن تKKرى وتعKKرف؟ لKKو َ
قادرا على المعرفKة والرؤيKة بعينيKك ،أفال تكKون هKذه الكلمKات قيلت هبKاء؟ ومKا الKذي قالKه يسKوع آنKذاك؟ "و َّ ِ
Kك
Kك ٱْلَي ْKو ُم َوِتْل َ
َأما َذل َ
ً
َ
ً
ٱل َّسK K Kاع ُة فَاَل يعَلم ِب ِهمKK Kا َأحKٌ K Kد ،واَل ماَل ِئ َKك ُ K Kة ٱل َّسK K Kماو ِ
اتِ ،إاَّل َأِبي و Kحَ K Kده .و َكمKK Kا َكَ K Kان ْت َأيَّام ُنِ ٍ K K
ِ
يء ْٱب ِن
Kون َْأي ً
Kوح َKكَ K Kذل َك َي ُكُ K K
َ
ََ
َ ْ ُ َ َ
َْ ُ َ َ َ َ
ضK K Kا َمج ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
انِ ... .ل َذِلك ُكونKوا َْأنتُم َأيضKا مسKتَ ِع ّدينِ َّ ،
ون َيْKأتي ْٱب ُن ٱِإْل ْن َسِ K
ٱِإْل ْن َس ِ
ان" .عنKدما يKأتي ذلKك اليKوم ،لن يعلمKه
اعة اَل تَ ُ
َ ُ
ظُّن َ
َ
َأِلن ُه في َسَ K
ْ ْ ً ُْ
ابن اإلنسKKان نفسKKه .يشKKير ابن اإلنسKKان إلى جسKKم هللا االمتج َّس Kد ،شKKخص عKKادي وطKKبيعي .حKKتى ابن اإلنسKKان نفسKKه ال يعKKرف،

فكيف يمكنك Kأنت أن تعرف؟

من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

وح ِلْل َكَناِئ ِ
"م ْن َل ُه ُأ ُذَن ِ
س" .هل سمعتم كلمات الروح القدس اآلن؟ لقد جاءت كلمKات هللا إليكم .هKل
انَ ،فْلَي ْس َم ْع َما َيُقوُل ُه ُّ
الر ُ
َ
سمعتموها؟ يقKوم هللا بعمKل الكلمKة في األيKام األخKيرة ،وتلKك الكلمKات هي من الKروح القKدس ،ألن هللا هKو الKروح القKدس ويمكن
المتج ِّسKد اليKوم .هنKاك العديKد
أيضا أن يصير ً
ً
جسدا؛ ولذلك ،فإن كلمات الروح القKدس ،كمKا قيلت في الماضKي ،هي كلمKات هللا ُ
من الحمقى الKKذين يؤمنKKون بKKأن كلمKKات الKKروح القKKدس يجب أن تKKأتي من السKKماوات إلى أذن اإلنسKKان .أي شKKخص يفكKKر بهKKذه

Kائر جسKً Kدا .ال يمكن أن
الطريقKKة ال يعKKرف عمKKل هللا .في الواقKKع ،األقKKوال الKKتي يقولهKKا الKKروح القKKدس هي أقKKوال يقولهKKا هللا الصُ K
Kرة إلى الشKKعب ،حKKتى في عصKKر النKKاموس .ألن يكKKون من غKKير
Kرة إلى اإلنسKKان ،ويهKKوه لم يتكلم مباشً K
يتكلم الKKروح القKKدس مباشً K

المرجح باألحرى أن يفعل هذا في العصر الحالي؟ ألن هللا لكي يقول أقواالً لتنفيذ عمل ،يجب أن يصKKير جسKً Kدا وإال لن يحقKKق
جسدا ال يعرفون الروح وال المبادئ التي يعمل بها هللا.
عمُله هدَفه .أولئك الذين ينكرون أن هللا صار ً
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في مفاهيمه أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

قادرا على أن يشهد مجيء المخِّلص .اشتاق اإلنسان إلى أن يرى يسوع
لقد اشتاق اإلنسان آلالف السنين إلى أن يكون ً
المخِّل ص نازال على سحابة بيضاء ،بشخصه ،بين أولئك الذين اشتاقوا وتاقوا إليه آلالف السنين .اشKKتاق اإلنسKان إلى أن يعKود
ُ
المخِّلص ويتَّ
المخِّلص إلى الش KKعب ال KKذي انفصKKKل عنKKKه آلالف
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السنين .واإلنسان يأمل أن ينِّ
Kرة أخKرى ،وأن يكKون شKفوًقا على اإلنسKان ومحبًّا
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لKKه ،وأن يغفKKر خطايKKا اإلنسKKان ويحملهKKا ،بKKل ويحمKKل تعKّ Kديات اإلنسKKان كّلهKKا ويخِّلصKKه من الخطيَّة .إنهم يشKKتاقون إلى أن يكKKون
يسKKوع المخِّلص مثلمKKا كKKان من قبKKل؛ ُمخّلصKاً ُم ِحبKاً ،ودوداً ،مهيبKاً ،غKKير سKKاخط أبKً Kدا على اإلنسKKان ،وال يعاتبKKه البتَّة .يغفKKر هKKذا
ِ
ضKا على الصKليب من أجKل اإلنسKان مKرة أخKKرى .منKKذ أن رحKل يسKوع،
المخّلص جميع خطايا اإلنسان ويحملهKKا ،بKKل ويمKوت أي ً
يشتاق إليه ٍ
بشدة التالميذ الذين تبعوه والقديسون كّلهم الذين َخلصوا بفضل اسمه ،والذين كانوا يتلهفون إليKKه وينتظرونKKه بشKKدة.
كل أولئك الذين نالوا الخالص بنعمة يسوع المسيح في عصر النعمة كانوا يشKKتاقون إلى اليKوم البهيج في األيKام األخKKيرة ،حين
ٍ
ِ
ض Kا رغبKKة جماعيKKة لكKKل َم ْن يقبلKKون اسKKم يسKKوع
المخّلص على سKKحابة بيضKKاء ويظهKKر بين البشKKر .بKKالطبع هKKذه أي ً
يصKKل يسKKوع ُ
بأسره يتوقون ٍ
المخِّلص اليوم .جميع َم ْن يعرفون خالص يسوع المخِّلص في الكون ِ
بشدة إلى مجيء يسKKوع المسKKيح المفKKاجئ،

إلتمKKام كلمKKات يسKKوع حينمKKا كKKان على األرض" :سKKوف أجيء مثلمKKا رحلت" .يKKؤمن اإلنسKKان أنKKه بعKKد الصKKلب والقيامKKة ،رجKKع
ٍ
Kددا بالمثKKل في
يسKKوع إلى السKKماء على سKKحابة بيضKKاء ،وأخKKذ مكانKKه عن يمين العظمKKة .يتصKَّ Kور اإلنسKKان أن يسKKوع سKKينزل مجً K
األيKKام األخKKيرة على سٍ K
Kحابة بيضKKاء (هKKذه السKKحابة تشKKير إلى السKKحابة الKKتي ركبهKKا يسKKوع عنKKدما عKKاد إلى السKKماء) ،بين أولئKKك
الذين كانوا ومKا زالKوا يشKتاقون بش ٍ
Kدة إليKه آلالف السKنين ،وأنKه سKيحمل صKورة اليهKود ويتسKربل بمالبسKهم .بعKد ظهKوره للبشKر

أن
Kوءا نعمً K Kة ومحبً K Kة ،حي
وحقيقي .وم KKا إلى ذلKKKك .إال ّ
سKُ KKينعم عليهم بالطع KKام ،ويفيض عليهم بالم KKاء الحي ،ويحي KKا بينهم ممل ً K
ٌ
ّ
تصوره اإلنسان .لم ِ
يأت بين أولئك الذين كKKانوا يشKKتاقون لرجوعKKه ،ولم يظهKKر
المخِّلص لم يفعل هذا؛ بل فعل عكس ما َّ
يسوع ُ
راكبا على السحابة البيضاء .لقد جاء بالفعل ،لكن اإلنسKان ال يعرفKه ،ويظKل جKاهاًل بKه .اإلنسKان ينتظKره فقKط بال
لجميع البشر ً
هدف ،غير ٍ
دار بأنه نزل بالفعل على "سحابة بيضاء" (السحابة التي هي روحه وكلماته وشخصيته الكليَّة وكل ماهيتKKه) ،وهKKو
يؤسسها في أثناء األيام األخيرة.
اآلن بين جماعة من الغالبين سوف ّ

المخّلِ ص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ

جسد الثاني – القKدير .وسKيكونون قKادرين على
سيأتي أولئك الذين يطيعون الحق ويخضعون لعمل هللا تحت اسم هللا المتُ ّ
Kانية حقيقيKة .وسKينظرون الرؤيKة الKتي لم
قبKول إرشKاد هللا الشخصKي ،وسيكتسKبون المزيKد من الحKق األسKمى ،وينKالون حي ً
Kاة إنس ّ
صْ Kو َت َّٱل ِذي تَ َكَّل َم َم ِعيَ .وَل َّما ٱْلتََف ُّت َر َْأي ُت َسْ Kب َع َمَنKKاِي َر ِم ْن َذ َه ٍبَ ،و ِفي َو ْسِ Kط ٱل َّسْ Kب ِع
ظKَ Kر ٱل َّ
َأِلن ُ
يرهKKا أنKKاس الماضKKي قKKطَ" :فKKٱْلتََف ُّت ْ
ضِ K
ٱْل َمَنKKاِي ِر ِش ْ Kب ُه ْٱب ِن ِإ ْن َس ٍ K
ان
طَقKٍ Kة ِم ْن َذ َه ٍبَ .و َّ
انُ ،متَ َس ْ Kر ِباًل ِبثَKْ Kو ٍب ِإَلى ٱلKِّ Kر ْجَل ْي ِنَ ،و ُمتَ َم ْن ِطًقKKا ِع ْنKَ Kد ثَ ْدَي ْيKKِ Kه ِب ِم ْن َ
َأما َرْأ ُس ُ Kه َو َش ْ Kع ُرهُ َف َْأبَي َ
Kون .وصKوتُه َكصKو ِت ِمي ٍ
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ٱلن ِق ِيَ ،ك ََّأنهمKا مح ِميَّتَ ِ ِ
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ِ ٍ
فم ٍ
يء ِفي ُق َّوِت َهKا"
ُ
َ
ََ ُ
َكث َيرةَ .و َم َع ُه في َيده ٱْلُي ْمَنى َسْب َع ُة َك َواك َبَ ،و َس ْي ٌ َ
Kه َكٱلشْ Kمس َوه َي تُضُ K
ضKا عن
الكليKة هKو تعبKير أي ً
الكلية ،وهذا التعبير عن شخصية هللا ّ
(رؤيا  .)16-12 K:1هذه الرؤية هي تعبير عن شخصية هللا ّ
صKلة من خالل قKول
عمل هللا حين يصير جس ًKدا هKذه المKرة .في وابKل التKوبيخ والدينونKةّ ،
المتأ ّ
يعبKر ابن اإلنسKان عن شخصKيته ُ
Kامحا لمن يقبلKKون توبيخKKه ودينونتKKه برؤيKKة الوجKKه الحقيقي البن اإلنسKKان ،وهKKذا الوجKKه هKKو تصKKوير أمين لوجKKه ابن
كلمKKات ،سً K
لم ْن لم يقبلوا عمل هللا في عصر الملكوت).
اإلنسان الذي رآه يوحنا( .بالطبع كل هذا سيكون غير مرئي َ

من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

أقول لكم ،أولئك الذين يؤمنون باهلل بسKبب العالمKات هم بالتأكيKد KالفئKة الKتي سKتَُد َّمر .ال شKك في أن أولئKك العKاجزين عن

ذرية الجحيم ،أحفاد رئيس المالئكة ،والفئة التي ستخضع للKKدمار األبKKدي .قKKد ال يبKKالي
تقبُّل كلمات يسوع العائد في الجسد ،هم ّ
العديKد Kمن النKاس بمKا أقKKول ،لكنKني ال أزال أود أن أقKKول لكKKل ق ّKد ٍ
يس مزعKو ٍم يتّبKع يسKوع إنكم حين تKKرون بKأعينكم يسKوع يKنزل
من السماء على سحابة بيضاء ،وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر .ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك،
ولكن يجب أن تع KKرف أن ال KKوقت ال KKذي تش KKهد في KKه ن KKزول يس KKوع من الس KKماء ه KKو نفس ال KKوقت ال KKذي س KKتهبط في KKه للجحيم لتن KKال

عقابKKك .سKKوف يكKKون ذلKKك وقت نهايKKة خطKKة تKKدبير هللا ،ووقتهKKا سKKيكافئ هللا الصKKالحين ويعKKاقب األشKKرار .ذلKKك ألن دينونKKة هللا
سKKتكون قKKد انتهت قبKKل أن يKKرى اإلنسKKان اآليKKات ،حين ال يوجKKد إال التعبKKير عن الحKKق .أولئKKك الKKذين يقبلKKون الحKKق وال يسKَ Kعون
وراء اآليات ،ويكونون بذلك قد تطهروا ،سيكونون قد عادوا أمام عرش هللا ودخلوا في كنف الخالق .إن الذين ي ِ
صّ Kرون على
ُ
اإليمKKان بKKأن "يسKKوع الKKذي ال يKKأتي على سKKحابة بيضKKاء هKKو مسKKيح كKKاذب" هم وحKKدهم من سيخضKKعون لعقKKاب أبKKدي؛ ألنهم ال
يؤمنون إال بيسKوع الKذي ُيظهKر اآليKات ،ولكنهم ال يعKترفون بيسKوع الKذي يعلن العقKاب الشKديد ،وينKادي بKالطريق الحKق للحيKاة.
ِ
ولذلك ال يمكن سوى أن يتعامل معهم يسوع حين يرجKع عالنيً Kة على سKحابة بيضKاء .إنهم ِ
وم ِ
فرطKون في
موغل َ
Kون في العنKادُ ،
الثق KKة بأنفس KKهم وفي الغ KKرور .كي KKف يمكن له KKؤالء المنحطين أن يك KKافئهم يس KKوع؟ إن ع KKودة يس KKوع خالص عظيم ألولئ KKك ال KKذين
يسKKتطيعون قبKKول الحKKق ،أمKKا بالنسKKبة إلى أولئKKك العKKاجزين عن قبKKول الحKKق فهي عالمKKة دينونKKة .عليKKك أن تختKKار طريقKKك ،وال
صKا يطيKKع إرشKKاد
صKا جKKاهاًل ومتغطر ًسKا ،بKKل شخ ً
ينبغي أن تجKّ Kدف على الKKروح القKKدس وتKKرفض الحKKق .ال ينبغي أن تكKKون شخ ً
الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم.
وأرضا جديدتين" في "الكلمة يظهر في الجسد"
سماء
من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً
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وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا" (يوحنا .)14 :1
َ"وٱْل َكل َم ُة َ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْيَنَناَ ،و َر َْأيَنا َم ْج َدهَُ ،م ْج ًدا َك َما لَوحيد م َن ٱآْل بَ ،م ْمُل ً
"َأَنا ُهو َّ
ق َوٱْل َحَيا ُة" (يوحنا .)6: 14
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ِ
ِ
ِ
cول َأْن َتَِ :أرَنccا
س! اََّلذي َرآني َفَقْ cد َرَأى ٱآْل َبَ ،ف َكْيَ c
َوَل ْم َت ْع ِcر ْفني َيcا فيُلُّب ُ
cف َتُقُ c
cال ِف َّي ُهcَ cو
ُأكِّل ُم ُك ْم ِبcِ cه َل ْسُ cت ََأت َكَّل ُم ِبcِ cه ِم ْن َن ْف ِسcيَ ،ل ِك َّن ٱآْل َب ٱْل َحَّ c
ٱْل َكاَل ُم َّٱل ِذي َ

ِ
ِ ِ ِ ِ
ٱَأْلعم ِ
ِ ِ ِ ِ
اَّل
ِ
ال َن ْف ِس َها" (يوحنا .)11-9 :14
َي ْع َم ُل ْ
ٱَأْلع َم َ
الَ .صّد ُقوني َأّني في ٱآْل ب َوٱآْل َب ف َّيَ ،وِإ َف َصّد ُقوني ل َسَبب ْ َ
"َأَنا وٱآْل ب و ِ
احٌد" (يوحنا .)30 :10
َ ُ َ
كلمات هللا المتعلقة:
التجسد هو َّ
أن هللا يظهر في الجسد ،ويأتي ليعمKل بين خليقتKه من البشKر في صKورة جسKد .لKذلك ،لكي يتج َّسKد هللا،
معنى
ُّ

جسدا ،جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط األساسي .في الواقع ،يشمل تج ُّس Kد هللا أن يعيش هللا
يجب أواًل أن يكون ً
إنسانا.
جسدا ،يصير
ً
ويعمل في الجسد ،وأن يصير هللا في جوهره ً
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

المسيح بطبيعته البشرية العاديKة هKو جسKد يح َّKل فيKه الKروح ،ويملKك طبيعKة بشKرية عاديKة ،إحسا ًسKا عاديًّا ،وفك ًKرا بشKريًّا.
Kانا ،وصKKيرورة الKKروح جسKً Kدا؛ ألوضKKح األمKKر ،حين يسKKكن هللا نفسKKه في جسKKد بطبيعKKة بشKKرية
"الحلKKول" يعKKني صKKيرورة هللا إنسً K

يتجسد.
عبر من خالله عن عمله اإللهي – فهذا معناه أن َي َّ
حل أو َّ
وي ِّ
عاديةُ ،

من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن التج ُّسK Kد في مغ KKزاه ه KKو أن ي KKؤدي إنس KKان ع KKادي وط KKبيعي عم KKل هللا ذات KKه؛ أي أن هللا ي KKؤدي عمل KKه اإللهي في طبيع KKة

بشKKرية ،وبهKKذا يقهKKر الشKKيطان .يعKKني التج ُّس Kد أن روح هللا يصKKير جسKً Kدا ،أي أن هللا يصKKير جسKً Kدا؛ والعمKKل الKKذي يقKKوم بKKه في
المتج ِّسKد؛ أي
الجسد هو عمل الروح ،الذي يتحقق في الجسدُ ،
ويعبَّر عنه بالجسKKد .ال أحKKد غKKير جسKKد هللا يمكنKKه أداء خدمKة هللا ُ
ِ
تجسد وحده ،أي هذه الطبيعة البشرية العادية – وليس سواها – يمكنه التعبير عن العمل اإللهي .لKKو لم يكن هلل
الم ّ
أن جسد هللا ُ
الطبيع KKة البش KKرية العادي KKة قب KKل عم KKر التاس KKعة والعش KKرين أثن KKاء مجيئ KKه األول ،وك KKان بمج KKرد أن ُول KKد بإمكان KKه ص KKنع معج KKزات،
تعلم كيKKف يتكلم اسKKتطاع أن َّ
وبمجKَّ Kرد أن َّ
يتكلم لغKKة السKKماء ،وبمجKَّ Kرد أن وطKKأت قدمKKه األرض اسKKتطاع أن يKKدرك كافKKة األمKKور
عاديا ،ولما ُدعي مثل هذا الجسKKد جسKً Kدا بشKKريًّا .لKKو
العالمية ويميز أفكار كل شخص ونواياه ،لما ُدعي مثل هذا اإلنسان
ً
إنسانا ً
تجسد هللا وجKوهرهَّ .
المتج ِّسKد في
كان هذا هو الحال مع المسيح ،لضاع معنى ُّ
إن مKا لKه من طبيعKة بشKرية يKبرهن على َّأنه هللا ُ
ِ
عاديا؛ وإضاف ًة إلى ذلك ،عملKه هKو دليKل كKاف
الجسد؛
أيضا حقيقة َّأنه خضع لعملية نمو بشرية عادية َّأنه كان ً
ّ
وتوضح ً
جسدا ً

جسدا بسبب احتياجKات العمKKل ،أو بمعKKنى آخKر ،تحتKKاج هKKذه المرحلKKة
جسدا .يصير هللا ً
على َّأنه كلمه هللا وروح هللا الذي صار ً
من العمل إلى أن تتم في الجسد ،أي في طبيعKة بشKرية عاديKة .هKذا هKو الشKرط الالزم "للكلمKة الKذي يصKير جس ًKدا" ،أي "للكلمKة
دي هللا.
الذي يظهر في الجسد" وهي القصة الحقيقية وراء ُّ
تجس ّ

من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

Kانا .يمكن تقسKKيم حياتKKه
يشKKمل تج ُّس Kد هللا أن يعيش هللا ويعمKKل في الجسKKد ،وأن يصKKير هللا في جKKوهره جسKً Kدا ،يصKKير إنسً K
التجسد إلى مرحلتين .المرحلة األولى هي الحياة التي عاشها قبل أداء خدمته ،حيث عاش في أسرة بشKKرية عاديKKةK،
وعمله في
ُّ

في طبيعKKة بشKKرية كاملKKة ،يطيKKع األخالقيKKات والقKKوانين العاديKKة للحيKKاة اإلنسKKانية ،مKKع وجKKود احتياجKKات إنسKKانية عاديKKة (المأكKKل،

الملبس ،المKKأوى ،النKKوم) ،وجKKوانب ضKKعف بشKKرية عاديKKة ،ومشKKاعر بشKKرية عاديKKة .بمعKKنى آخKKر ،أثنKKاء هKKذه المرحلKKة األولى لم
طKا في كافKة األنشKطة اإلنسKانية الطبيعيKة .المرحلKة الثانيKة هي الحيKاة الKتي
تماما ،منخر ً
يعش كإله ،بل عاش حياة بشرية عادية ً
عاشها بعد أن بدأ أداء خدمتKه .ال يKزال يسKكن في طبيعKة بشKرية عاديKة بمظهKر إنسKاني عKادي ،ولم ُيظهKر أيKة عالمKة خارجيKة

حياة خالصة من أجل خدمتKKه ،وآنKذاك توجKد طبيعتKه البشKرية العاديKKة بصKKورة
على أية قوة خارقة للطبيعة .ومع ذلك فهو يحيا ً
Kادرا على
كاملة من أجل خدمة العمل العادي لالهوته؛ ألنه منذ ذلك الKوقت نضKجت طبيعتKKه البشKرية إلى مسKKتوى أصKKبح فيKKه ق ً

أداء خدمتKKه .لKKذلك فKKإن المرحلKKة الثانيKKة من حياتKKه كKKانت ألداء خدمتKKه في طبيعتKKه البشKKرية؛ وهي حيKKاة تتّسKKم بكاًل من الطبيعKKة
البشرية العادية والهوت كامل .السبب وراء كونه قد عاش في طبيعة بشرية عادية كاملة أثناء المرحلة األولى من حياتKKه هKKو
أن طبيعتKKه البشKKرية لم تكن بعKKد مسKKاوية لعملKKه اإللهي الكلي ،لم تكن ناضKKجة بعKKد؛ Kلكن بعKKدما نضKKجت طبيعتKKه البشKKرية ،صKKار
ّ
َّ
Kأول مرحلKKة من حياتKKه
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تحمKKل مسKKؤولية خدمتKKه ،واسKKتطاع أداءهKKا.
قً K
ّ
Kادرا على ّ

كKKانت في طبيعKKة بشKKرية عاديKKة ،بينمKKا في المرحلKKة الثانيKKة ،حيث كKKانت طبيعتKKه البشKKرية قKKادرة على االضKKطالع بعملKKه وأداء
المتج ِّس Kد الKKتي عاشKKها أثنKKاء خدمتKKه هي حيKKاة تجمKKع بين طبيعتKKه البشKKرية والهوتKKه الكامKKل .إن كKKان هللا
خدمتKKه ،فKKإن حيKKاة هللا ُ
ِ
تجسد قد بدأ خدمته بحماس ٍKة منKذ KلحظKة ميالده ،وقKام بآيKات وعجKائب فائقKة للطبيعKة ،لمKا كKان لKه جKوهر جسKدي .لKذلك ،فKإن
الم ّ
ُ
طبيعتKKه البشKKرية موجKKودة من أجKKل جKKوهره الجسKKدي؛ فال يمكن أن يوجKKد جسKKد بال طبيعKKة بشKKرية ،وشKKخص بال طبيعKKة بشKKرية

المتج ّس Kد .إن قلنKKا "حين يصKKير هللا
ليس إنسً K
Kانا .بهKKذه الطريقKKة ،فKKإن الطبيعKKة البشKKرية لجسKKد هللا هي ملكيKKة جوهريKKة لجسKKد هللا ُ
جسKً Kداَّ ،
فإنه إلKKه بصKKورة كاملKKة ،وليس هKKو إنسKKان البتَّة" فهKKذا تجKKديف ،ألن هKKذه العبKKارة ببسKKاطة ليس لهKKا وجKKود ،وتخKKالف مبKKدأ

ساكنا في الهوته بمظهر بشري خارجي حين يقوم بعمله؛ كل مKا في األمKKر هKKو أن
التجسد .حتى بعدما يبدأ أداء خدمته ،يظل ً
ّ
واحدا وهKو السKماح لالهوتKه أن يKؤدي العمKل في جسKد عKادي .لKذلك فKإن القKائم بالعمKل هKو
غرضا
طبيعته البشرية تخدم حينها
ً
ً

الهوتKKه السKKاكن في طبيعتKKه البشKKرية .إن الهوتKKه هKKو العامKKل ،وليس طبيعتKKه البشKKرية ،ومKKع ذلKKك فإنKKه الهKKوت محتجب داخKKل
طبيعته البشريةَّ .
إن الهوته الكامل ،وليست طبيعته البشرية ،هو بصفة أساسية الذي يقوم بعمله ،ولكن ُمنِّفذ العمل هو جسده.
إلهKا يحيKا في الجسKد ،لKه مظهKر بشKري وجKوهر بشKري ،ولكن
يمكن أن يقول المKرء إنKه إنسKان وهKو أي ً
ضKا هللا ،ألن هللا يصKير ً

ضKا جKKوهر هللا .وألنKKه إنسKKان بجKKوهر هللا ،فهKKو أسKKمى من كKKل البشKKر المخلKKوقين وفKKوق أي إنسKKان يمكنKه Kأن يKKؤدي عمKKل هللا.
أي ً
وعلي KKه ،من بين ك KKل أولئ KKك ال KKذين ل KKديهم مظه KKر بش KKري مث KKل مظه KKره ،ومن بين ك KKل من ل KKديهم طبيع KKة بش KKرية ،ه KKو وح KKده هللا
ِ
تجسد بذاته – وجميع المخلوقات األخرى هم بشر مخلوقون .ومع أن جميع البشر المخلKKوقين لKKديهم طبيعKKة بشKKرية ،إال أنهم
الم ّ
ُ
ِ
َّ
المتج ّس Kد مختلKKف ،فإنه ال يحمKKل في جسKKده طبيعKKة بشKKرية فحسKKب ،بKKل بKKاألحرى يمتلKKك
ال يمتلكKKون سKKوى بشKKريتهم ،بينمKKا هللا ُ
أما الهوتKه فيصKعب تص ّKوره .وألن
الهوتًا .يمكن أن تُKرى طبيعتKه البشKرية في المظهKر الخKارجي لجسKده وفي حياتKه اليوميKةَّ ،
يتخيلهKKا النKKاس ،فمن الصKKعب للغايKKة على
الهوتKKه ال ُيعبَّر عنKKه إال حين يتَّخKKذ طبيعKKة بشKKرية ،وهي ليسKKت خارقKKة للطبيعKKة كمKKا ّ
المتج ِّسKد .حKKتى بعKKدما تحKَّ Kدثت حKKديثًا مطKKوالً كهKKذا
النKKاس أن يKKروه .حKKتى اليKKوم يصKKعب على النKKاس إدراك الجKKوهر الحقيقي هلل ُ
ض Kا بالنسKKبة إلى معظمكم .وهKKذه المسKKألة ،في الواقKKع ،في غايKKة البسKKاطة :منKKذ أن يصKKير هللا جسKً Kدا،
عنKKه ،أتوقKKع أن يظKKل غام ً
اتحادا بين الطبيعة البشرية والالهوت .وهذا االتحاد ُيدعى هللا نفسه ،هللا بذاته على األرض.
يصير جوهره
ً

من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

Kرية كثKيرة.
في الفترة
الر ّب يسوع ،اسKتطاع النKاس أن يKروا أنKه كKانت لKدى هللا تعب ٌ
Kيرات بش ّ
ّ
الزمنية التي كان يعمل فيها ّ
على سبيل المثKال ،كKان يمكنKه الKرقص وحضKور حفالت الزفKاف والتواصKل مKع النKاس والتح ّKدث إليهم ومناقشKة األمKور معهم.

Kيرا وكش ًKفا
ضKا الكثKير من األعمKال الKتي مّثلت
الر ّب يسوع أي ً
ّ
أتم ّ
ألوهيتKه ،وبKالطبع كKان هKذا العمKل كّلKه تعب ً
باإلضافة إلى ذلكّ ،
ٍ
Kادي اسKKتطاع النKKاس أن يKKروه ويلمسKKوه ،لم يعKKودوا
عن شخصKّ Kية هللا .خالل هKKذا الKKوقت ،عنKKدما تحّققت
ّ
ألوهيKKة هللا في جسKKد عّ K

يش KKعرون أن KKه ك KKان يتنّقKKل إلى ال KKداخل والخ KKارج ،ولم يع KKودوا يش KKعرون أن KKه ال يمكنهم االق KKتراب من KKه .ولكن على العكس ،ك KKان

ٍ
ٍ
ٍ
المتج ّسKد عن
كل حركة وكلمKة وعمKل البن اإلنسKانّ .
يمكنهم محاولة فهم مشيئة هللا أو فهم الهوته من خالل ّ
عبKر ابن اإلنسKان ُ
ضKا للنKKاس
Kرية .ومن خالل التعبKKير عن مشKKيئة هللا وشخصKّ Kيته ،كشKKف أي ً
Kريته ونقKKل مشKKيئة هللا إلى البش ّ
ألوهيKKة هللا من خالل بش ّ
ّ
هللا الKذي ال يمكن رؤيتKه أو لمسKه في العKالم الKروحي .كKان مKا رآه النKKاس هKKو هللا نفسKه ،ملمو ًسKا بلح ٍم وعظKامٍ .ولKKذلك فKإن ابن
ّ
Kرية .وحتّى مKع أن
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هويKKة هللا ومكانتKKه
ً
َْ
ّ
ّ
Kورا مثKKل ّ
تجسد جعل أمً K
الم ّ
اإلنسان ُ
تمامKا
المظهKKر الخ
وم ْن هKو ّ
تمكنKKا ً
Kارجي البن اإلنسKان كKانت لKKه بعض القيKKود فيمKا يتعّلKKق بصKKورة هللا ،إاّل إن جKوهره ومKا لديKه َ
ّ
بغض النظر عن ناسKKوت ابن اإلنسKKان
هوية هللا ومكانته ،إذ لم تكن توجد سوى بعض االختالفات في شكل التعبيرّ .
من تمثيل ّ
هويKKة هللا ومكانتKKه .ومKKع ذلKKك ،عمKKل هللا خالل هKKذا الKوقت من خالل الجسKKد وتحKّ Kدث
أو الهوتKKه ،ال يمكننKKا إنكKKار أنKKه كKان ُيمّثKKل ّ
الحقيقيKKة
بهوية ومكانة ابن اإلنسان ،وهذا أتاح للناس الفرصة لمقابلة واختبار الكلمKKات
من منظور الجسد ووقف أمام
ّ
البشرية ّ
ّ
Kرة ثاقبKKة في الهوتKKه وعظمتKKه في وسKKط التواضKKع ،باإلضKKافة إلى اكتسKKاب فه ٍم ّأولي
هلل وعملKKه بين البشKKر .كمKKا أتKKاح للنKKاس نظً K
ّ
الر ّب يسوع ،وطرق عملKKه ،والمنظKKور الKKذي تحKّ Kدث منKKه اختلKKف
وتعريف
أتمه ّ
مبدئي ألصالة هللا وحقيقته .مع أن العمل الذي ّ
ّ
ٍ
شيء عنه مّثل هللا نفسه تمثيالً حقيقيًّا لم يره البشر من قبKKل – وهKKذا ال
كل
عن شخص هللا الحقيقي في العالم
الروحي ،إاّل إن ّ
ّ
ّ
وبغض النظKر عن المنظKور الKذي يتح ّKدث منKه أو في
بغض النظر عن الشكل الKذي يظهKر بKه هللا
ّ
يمكن إنكاره! وهذا يعني أنه ّ
أي إنسٍ K
أي إنسٍ K
Kان
ّأيKKة صKKور ٍة يقابKKل البشّ K
Kان – ال يمكنKKه أن ُيمّثKKل ّ
Kرية ،فKKإن هللا ال ُيمّثKKل شKKيًئا سKKوى نفسKKه .ال يسKKتطيع أن ُيمّثKKل ّ
فاسد .فاهلل هو هللا نفسه ،وهذا ال يمكن إنكاره.

وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

Kرية ،وفي بعض
Kرية ويتح ّKدث اللغKة البش ّ
تمامKا مظهKر اإلنسKان ،وأنKه يتعّلم المعرفKة البش ّ
المتج ّسKد يشKبه ً
مع أن مظهر هللا ُ
عبKKر عن أفكKKاره من خالل طKKرق اإلنسKKان أو تعKKابيره ،إاّل أن الطريقKKة الKKتي يKKرى بهKKا البشKKر وجKKوهر األشKKياء تختلKKف
األحيKKان ُي ّ

Kيء
تمKKام االختالف عن الطريقKKة الKKتي يKKرى بهKKا الفاسKKدون البشKKر وجKKوهر األشKKياء .فوجهKKة نظKKره والمكانKKة الKKتي يسKKتند عليهKKا شٌ K
بعيKد المنKال عن ش ٍ
عبKر
Kق ،والجسKد الKذي يلبسKه يملKك أي ً
ضKا جKوهر هللا ،كمKا أن أفكKاره ومKا تُ ّ
Kخص فاسKد .وهKذا ألن هللا هKو الح ّ
Kق والحيKKاة .هKKذه األحكKKام ليسKت لش ٍ
Kخص
أيضا
عنه
بشريته هي ً
أما للفاسدين ،فإن ما ُي ّ
ّ
عبر عنه في الجسد هو أحكKام الحّ K
ّ
الحقّ .
أي شٍ K
Kخص فاسKKد سKKوى أولئKKك األشKKخاص القليلKKون الKKذين يرتبطKKون بKKه .ال
ًK
واحKKد فقKKط ولكنهKKا للبشKKر
جميعKا .ال يوجKKد في قلب ّ
ويف ّكKKر فيهم .عنKKدما تلKKوح كارثٌ Kة في األفKKق ،فإنKKه ُيف ّكKKر ّأوالً بKKأوالده أو
يهتم بهم ُ
يوجKKد سKKوى أولئKKك األشKKخاص العديKKدون KالKKذين ّ
الجيدين؛ هKل ُيف ّكKKر في
شريك حياته أو والديه ،ويكون أقصى ما ُيف ّكر به الشخص األكثر
إنسانية بعض األقارب أو األصدقاء ّ
ّ
Kال ،وال يمكنهم النظKر إلى كKل ش ٍ
المزيد؟ كال على اإلطالق! ألن البشر هم بشKر على أيKة ح ٍ
Kيء سKوى من منظKور ومن مكانKة
ّ
ٌ
ّ
المتج ّسKد
الم ّ
تجسد يختلف تمام االختالف عن الشخص الفاسد .بغض النظر عن مKدى كKون جسKد هللا ُ
البشر .ومع ذلك ،فإن هللا ُ

Kياء ال
عاديًّا ومألوًفا وبسي ً
طا ،أو حتى مدى النظرة الدونية التي تبناها الناس تجاهKKه ،إاّل إن أفكKKاره وموقفKKه تجKاه البشKKر هي أشٌ K
ٍ
ٍ
األلوهيKة ،ومن عل ّKو مكانتKه باعتبKاره
دائمKا من منظKور
ّ
يمكن ألحد أن يملكهKا ،وال يمكن ألحKد أن ُيقّلKدها .سKوف يالحKظ البشKر ً
الخالق .سوف يرى البشر دائما من خالل جوهر هللا وعقليته .ال يمكن أن يرى البشر على اإلطالق من مكانة شٍ K
Kادي
Kخص ع ّ
ً
ٍ
ومن منظKKور شٍ K
Kياء مثKKل المعرفKKة
Kرية ،فKKإنهم ينظKKرون برؤيKKة بشّ K
Kخص فاسKKد .عنKKدما ينظKKر النKKاس إلى البشّ K
Kرية ويسKKتخدمون أشً K
ٍ
كمقياس .هذا في نطاق ما يمكن أن يراه األشخاص بأعينهم؛ إنه في نطKKاق مKKا يمكن أن
والنظريات البشرية
البشرية والقواعد
ّ
ّ
ٍ
إلهيKKة ويسKKتخدم جKوهره ومKا لديKه وم ْن هKو كمقيٍ K
Kاس .يشKمل
أما عندما ينظر هللا إلى البشر ،فإنKKه ينظKKر برؤيKة ّ
ُيحّققه الفاسدونّ .
َ
المتج ّس Kد والبش KKر .وه KKذا االختالف ُيق Kّ Kرره
Kام بين هللا ُ
Kياء ال يس KKتطيع الن KKاس رؤيته KKا ،وه KKذا مكمن االختالف الت ّ K
ه KKذا النط KKاق أش ً K

هويتهمKKا ومكانتهمKKا وكKKذلك المنظKKور والعلKّ Kو
الجKوهران المختلفKان للبشKر وهللا ،وهKKذان الجKوهران المختلفKان همKا اللKذان ُيح ّKددان ّ
اللذان يران منهما األشياء.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

المتج ِّسKد بالمسKKيح ،والمسKKيح هKKو الجسKKد الKKذي ارتKKداه روح هللا .هKKذا الجسKKد ال ُيشKKبه أي إنسKKان من جسKٍ Kد .هKKذا
ُيسKَّ Kمى هللا ُ
االختالف هKو بسKKبب أن المسKKيح ليس من لح ٍم ودمٍ ،بKKل هKKو تَج ُّسKد الKKروح .لKه طبيعKKة بشKKرية عاديKKة والهKKوت كامKKل .الهوتKKه ال

يمتلكKKه أي إنسKKان .تحتفKKظ طبيعتKKه البشKKرية بكKKل أنشKKطته الطبيعيKKة في الجسKKد ،في الKKوقت الKKذي يضKKطلع فيKKه الهوتKKه بعمKKل هللا
نفسه .وسواء أكانت طبيعتKه البشKرية أم الهوتKه ،فكالهمKا يخضKعان إلرادة اآلب السKماوي .إن جKوهر المسKيح هKو الKروح ،أي
Kدمر عملKه ،كمKا أنKه
الالهوت .لذلك ،فإن جوهره من جوهر هللا نفسه ،ولن يع ِّ
طل هKذا الجKوهر عملKه ،وال يمكنKه أن يفعKل مKا ي ّ
طKKل تKدبيره K.هKذا مKا يجب أن
المتج ِّسKد أبKً Kدا أي عمKل يع ّ
لن ينطق بأي كلمات تتعارض مع مشKيئته الخاصKة .لهKذا ،لن يفعKل هللا ُ

يفهمه كل إنسان .إن جوهر عمل الروح القدس هKو خالص اإلنسKKان ،وهKذا ألجKل تنفيKذ تKKدبير هللا .وبالمثKKل ،فKإن عمKل المسKيح
هKKو خالص اإلنسKKان ،وهKKذا ألجKKل إنفKKاذ مشKKيئة هللا .عنKKدما يصKKير هللا جسKً Kدا ،فإنKKه ُيحِّقKKق جKKوهره في جسKKده ،حKKتى يكKKون جسKKده
كافيا لالضطالع بعملKه .لKذلك ،فKإن عمKل المسKيح أثنKاء زمن التج ُّسKد يحKل محKل كKل عمKل لKروح هللا ،ويوجKد عمKل المسKيح في
ً
ٍ
عصر آخر .وبما أن هللا يصKKير جسKً Kدا ،فإنKKه يعمKKل في هيئتKKه
التجسد ،وال يمكن خلطه بعمل من أي
قلب كل عمل طوال زمن
ُّ
يتعين عليKKه القيKKام بKKه .وسKKواء أكKKان روح هللا أم المسKKيح،
الجسKKدية؛ وألنKKه يحKّ Kل في الجسKKد ،فإنKKه يكمKKل في الجسKKد العمKKل الKKذي ّ
فكالهما هللا نفسه ،وهو يقوم بالعمل الذي يجب أن يقوم به ويؤدي الخدمة التي يجب أن يؤديها.

إن جKKوهر هللا نفسKKه يتمتَّع بالسKKلطان ،لكنKKه قKKادر على الخضKKوع الكامKKل للسKKلطان المسKKتمد منKKه .فسKKواء أكKKان ذلKKك عمKKل
الروح أم عمل الجسKد ،فال يتصKارع أحKدهما مKع اآلخKر .روح هللا هKو السKلطان السKائد على كKل الخليقKة .إن الجسKد مKع جKوهر
يحل في الجسد قادر على القيKام بكKل العمKل الKذي ُيطيKع مشKيئة اآلب السKماوي .ال يمكن
أيضا
ً
هللا يمتلك ً
سلطانا ،لكن هللا الذي ّ
ألي إنس KKان أن ي KKدرك ه KKذا أو يتص Kّ Kوره .هللا نفس KKه س KKلطان ،لكن يمكن لجس KKده أن يخض KKع لس KKلطانه .ه KKذا ه KKو المع KKنى الب KKاطن
للكلمKKات الKKتي تقKKول إن" :المسKKيح ُيطيKKع مشKKيئة هللا اآلب" .إن هللا روح ويمكنKKه أن يقKKوم بعمKKل الخالص ،حيث يمكن أن يصKKير
ضKا،
هللا
ً
إنسانا .على أي حال ،هللا نفسه يقوم بعمله ،وهو ال يعارض وال يتدخل ،كما ال يقوم بأعمال متضاربة مع بعضKKها بع ً

ألن جKKوهر العمKKل الKKذي يقKKوم بKKه الKKروح والجسKKد متشKKابهان .سKKواء أكKKان الKKروح أم الجسKKد ،فكالهمKKا يعمالن على إنفKKاذ مشKKيئة

واحدة وتدبير العمل نفسKه ،ومKع أن الKروح والجسKد لهمKا صKفات متباينKة ،إال أن جوهرهمKا واحKد؛ كالهمKا يتمتَّعKان بجKوهر هللا

Kالح .إنKه التعبKKير عن كKKل الجمKال والصKKالح ،وكKذلك
نفسه ،وهوية هللا نفسه .ليس لدى هللا نفسه أوجه عصيان؛ ألن جوهره ص ٌ
Kتعدا من كKل
كل المحبة .حتى في الجسKد ،ال يقKوم هللا بKأي شKيء يعصKي هللا اآلب .حKتى إلى حKد التضKحية بحياتKه ،سKيكون مس ً
قلب KKه ولن ُي ِقKKدم على أي خي KKار آخ KKر .ليس ل KKدى هللا أوج KKه ب KKر ذاتي وأناني KKة ،أو غ KKرور وغطرس KKة؛ وليس لدي KKه اعوج KKاج .فك KKل
بح وشKٍ Kر .السKKبب في أن اإلنسKKان يتَّ ِسKم بصٍ K
Kفات مشKKابهة لتلKKك الKKتي
عصKKيان هلل يKKأتي من الشKKيطان؛ فالشKKيطان هKKو مصKKدر كKKل ُق ٍ
َّ ِ
ثم فهو ال يمتلKك سKوى سKمات
وحوله .لكن الشيطان لم ُيفسد المسيح ،ومن َّ
يتسم بها الشيطان هو أن الشيطان قد أفسد اإلنسان ّ
أبدا ،وهو يحيKKا
هللا ،وال يمتلك ًأيا من سمات الشيطان .وبغض النظر عن مدى صعوبة العمل أو ضعف الجسد ،فلن يفعل هللا ً
ض Kل بKKاألحرى أن يعKKاني آالم
في الجسKKد ،أي شKKيء يع ِّK
ط ل عمKKل هللا نفسKKه ،والسKّ Kيما إهمKKال إرادة هللا اآلب بالعصKKيان .فهKKو ُيف ّ
ِِ
ِ
الجسد عن أن يعارض مشيئة هللا اآلب ،تماما كما قال يسوع في الصالة" :يا َأبتَاهِ ،إ ْن ِشْئ َت ْ ِ
ْKأسَ .وَل ِك ْن
َأن تُج َيز َعّني َهKKذه ٱْل َكَ K
َ َ ُ
ً

ِلتَ ُك ْن اَل ِإ َر َادِتي َب ْل ِإ َر َادتُ َك" .سيظل اإلنسان مخي ًَّرا في هذا ،أما المسيح فلن يكون كذلك .مع أنه يمتلك هوية هللا نفسه ،فإنه ال
ويتمم مKKا أوكKKل بKKه هللا اآلب لKKه ،من ناحيKKة الجسKKد .هKKذا أمKٌ Kر ال يمكن لإلنسKKان أن يدركKKه .ذاك
يKKزال يطلب مشKKيئة هللا اآلبّ ،
الKKذي يKأتي من الشKيطان ال يمكن أن يكKون لKه جKوهر هللا ،بKKل يكKون لديKه فقKط مKا يعصKKي هللا ويقاومKKه .وال يمكنKKه أن يطيKKع هللا

طاع ًة كامل ًة ،كما ال يمكنه طاعKKة إرادة هللا عن طيب خKاطر .كKKل مKا يمكن لإلنسKان عملKKه بعيKً Kدا عن المسKيح هKو أن يقKاوم هللا،
Kرة العمKKل الKKذي يوكلKKه لKKه هللا .ال يقKKدر أحKKد على اعتبKKار تKKدبير هللا واجبKKه الخKKاص الKKذي يتعيَّن
وال يمكن ألحKKد أن َّ
يتحمل مباشً K

علي KKه القي KKام ب KKه .إن الخض KKوع لمش KKيئة هللا اآلب ه KKو ج KKوهر المس KKيح؛ وعص KKيان هللا ه KKو س KKمة الش KKيطان .هات KKان الص KKفتان غ KKير
سمى بالمسيح .السKKبب في أن اإلنسKان ال يسKتطيع القيKKام بعمKKل هللا
متوافقتين ،وأي شخص يمتلك صفات الشيطان ال يمكن أن ُي ّ
بدالً عنه هو أن اإلنسان ال يملك ًأيا من جوهر هللا؛ فاإلنسان يعمKل هلل من أجKل مصKالحه الشخصKية وتطلعاتKه المسKتقبلية ،لكن
المسيح يعمل إلتمام مشيئة هللا اآلب.

من "جوهر المسيح هو الطاعة لمشيئة اآلب السماوي" في "الكلمة يظهر في الجسد"

الجسد الذي لبسه روح هللا هو جسد هللاَّ .
ضKا سKKا ٍم وقKKدير
إن روح هللا سا ٍم وهو قدير وقدوس وبار .وكذلك فإن جسKKده أي ً
جسدا مثل هذا ال يمكن أن يفعل إالّ ما هو بار ومفيد للبشرية ،أي ما هو مقدس ومجيKد وقKدير ،وغKير قKادر
وقدوس وبار .إن ً

على فعل ما ينتهك Kالحق أو األخالق والعدالة ،بل وال حتى ما يخون روح هللا .إن روح هللا قدوس ،وهكKKذا يكKKون جسKKده غKKير
قابKKل إلفسKKاده من ِقَبKKل الشKKيطان .فجسKKده ذو جKKوهر مختلKKف عن جسKKد اإلنسKKان؛ ذلKKك ألن اإلنسKKان ،وليس هللا ،هKKو َم ْن أفسKKده
الش KKيطان ،فال يمكن للش KKيطان أن ُيفس KKد جس KKد هللا .وهك KKذا ،م KKع أن اإلنس KKان والمس KKيح يس KKكنان في نفس الموض KKع ،ف KKإن اإلنس KKان
وح KKده ه KKو َم ْن يس KKتحوذ علي KKه الش KKيطان ويس KKتخدمه ويوقع KKه في َشَ K Kركه .على النقيض من ذل KKك ،ف KKإن المس KKيح م KKنيع على فس KKاد
Kادرا على االقKKتراب من
Kادرا أبKً Kدا على الصKKعود إلى المكKKان األعلى ،ولن يكKKون قً K
الشKKيطان إلى األبKKد؛ ألن الشKKيطان لن يكKKون قً K

أبدا.
هللا ً

جدا :الخيانة ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"
"مشكلة خطيرة ً
من ُ

يمكن هلل أن ُيخِّلص اإلنسان الفاسد من تأثير إبليس ،ولكن هKذا العمKل ال يمكن تحقيقKه تحقيًقKا مباش ًKرا من ِقَبKل روح هللا؛
ِ
ض Kا هللا ،هKKو
المتج ّس Kد .هKKذا الجسKKد هKKو إنسKKان وهKKو أي ً
بKKل يمكن أن يتم فقKKط من خالل الجسKKد الKKذي يلبسKKه روح هللا ،جسKKد هللا ُ
ضKا إلKه يملKك الهوتًKا كKاماًل  .وعليKه ،حKتى لKو أن هKذا الجسKد ليس هKو روح هللا ،ويختلKف
إنسKان يملKك طبيعKة بشKرية عاديKة وأي ً
ِ
اَّل
وأيضا الجسد .ال يهم
تجسد نفسه الذي ُيخِّلص اإلنسان ،والذي هو الروح
ً
اختالًفا ً
الم ّ
كبيرا عن الروح ،إ َّأنه ال يزال هو هللا ُ
سمى الذي ُيطلق عليه ،فهو في النهايKة ال يKKزال هللا نفسKKه الKKذي ُيخِّلص البشKرية .ألن روح هللا ال يتج َّKزأ عن الجسKد ،وعمKل
الم َّ
ُ
أيضا عمل روح هللا؛ كل ما في األمر أن هذا العمل ال يتم باستخدام هويَّة الروح ،بل باستخدام هويَّة الجسد.
الجسد هو ً

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

ِ
تجسد وعمل الروح؟
الم ّ
 .3ما الفرق بين عمل هللا ُ

آيات الكتاب المقدس للرجوع إليها:

ِ
يز ُك َّل ج َ ِ
"َأر ِني م ْج َد َك"َ .فَقالِ " :
فَ ،و َْأر َح ُم
ُأج ُ
اء ُ
اء ُ
ُ
ام َكَ .وُأَنادي ِب ْ
ف َعَلى َم ْن ََأتcَcر َ
ام َكَ .و ََأتcَ cر َ
َ
" َفَق َ
ٱس ِم َي ْcه َوه ُقcَّ cد َ
ودتي ُقَّد َ
الَ ِ :
ِ
يش" (الخروج .)20-18 :33
َأن َتَرى َو ْج ِهيَّ ،
ان اَل َيَر ِاني َوَي ِع ُ
ال" :اَل َتْقدُر ْ
َأِلن ٱِإْل ْن َس َ
َم ْن َْأر َح ُم"َ .و َق َ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وسccى ِإَلى َرْأ ِ
اءِ ،إَلى َرْأ ِ
ال َي ْcهَ cوه
ٱهلل ُم َ
س ٱْل َجَبccلَ .ف َصccع َد ُمو َسccىَ .فَcقَ c
س ٱْل َجَبccلَ ،و َد َعccا ُ
َ"وَنcَ cز َل َي ْcهَ cوه َعَلى َجَبccل سccيَن َ
ِ
ِ
ظcرواَ ،فيسُcق َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسى :ٱْن َح ِدْر َح ِّذ ِر َّ
cون
ين َيْق َت ِرُبَ c
ونَ .وْلَي َتَقَّ cد ْس َْأي ًضcا ٱْل َك َهَنُ cة َّٱلذ َ
cير َ
ط مْن ُه ْم َكث ُ
ٱلش ْع َب لَئ اَّل َيْق َتح ُموا ِإَلى َي ْه َوه لَيْن ُ ُ
َْ
ل ُم َ
ش ِب ِه ِم َي ْه َوه" (الخروج .)22-20 :19
ِإَلى َي ْه َوه ِلَئ اَّل َيْب ِط َ

وق وص ْ Kو َت ٱْلُبِ K
Kل ُيKَ Kد ِّخ ُنَ .وَل َّما َرَأى ٱل َّش ْ Kع ُب ْٱرتَ َKع ُKدوا َو َوَقُفKKوا ِم ْن
ان َج ِميKُ Kع ٱل َّش ْ Kع ِب َيKَ Kر ْو َن ُّ
ٱلر ُعَ K
َ"و َكَ K
Kوقَ ،وٱْل َجَبَ K
Kود َوٱْلُبKُ Kر َ َ َ
ٍِ
َّ
َّ
ِ
وت" (الخروج .)19-18 :20
وسى :تَ َكل ْم َْأن َت َم َعَنا َفَن ْس َم َعَ .واَل َيتَ َكل ْم َم َعَنا ٱهللُ ِلَئاَّل َن ُم َ
َبعيدَ ،وَقاُلوا ل ُم َ

َّ ِ
ِ
ِ
ون
Kالَ":قKْ Kد َKح َKد َث َر ْK
ص ْ Kو ٌت ِم َن ٱل َّس َ Kم ِاءَ " :مج ْ
ع ٌKد!"َ .و َ
آخُ Kر َ
ُأم ِّcج ُد َْأي ًضcا!"َ .فKKٱْل َج ْم ُع ٱلذي َكَ K
ان َواقًفKKا َو َس Kم َعَ ،قَ K
َّد ُتَ ،و َ
اء َ
"َف َجَ K
َّ
ك!" (يوحنا .)29-28 :12
َقاُلواَ :ق ْد َكل َم ُه َماَل ٌ
كلمات هللا المتعلقة:

Kرة من خالل طريقKKة الKKروح وهويKKة الKKروح ،ألن روحKKه ال يمكن لإلنسKKان أن يلمسKKه أو
ال يتم خالص هللا لإلنسKKان مباشً K
Kرة من منظKKور الKKروح ،لمKKا اسKKتطاع اإلنسKKان أن ينKKال
يKKراه ،وال يمكن لإلنسKان االقKKتراب منKKه .إن حKKاول تخليص اإلنسKان مباشً K
خالصKKه .ولKKو لم يتسKKربل هللا بالشKKكل الخKKارجي إلنسKKان مخلKKوق ،لمKKا اسKKتطاع البشKKر أن ينKKالوا هKKذا الخالص .ألن اإلنسKKان ال

Kانا
يمكنKKه بأيKKة وسKKيلة االقKKتراب منKKه ،بالضKKبط مثلمKKا لم يسKKتطع أحKKد االقKKتراب من سKKحابة يهKKوه .فقKKط من خالل صKKيرورته إنسً K

وضع كلمته في الجسKد ،يسKتطيع أن يعمKل عمKل الكلمKة بصKورة شخصKية في كKل من يتبعKه K.وقتهKا فقKط
مخلوًقا ،أي من خالل ْ
يمكن لإلنسKان أن يسKمع كلمتKه ويراهKا وينالهKا ،ومن خالل هKذا َيخُلص بالتمKKام .لKو لم يصKر هللا جسKً Kدا ،لمKا اسKتطاع أي إنسKان

Kرة بين البشKر،
ذو جسد أن ينال مثل هKذا الخالص العظيم ،ولمKا اسKتطاع أي شKخص أن يخُلص .إن كKان روح هللا يعمKل مباش ً
ط ِر ح اإلنسان واستحوذ عليه إبليس كأسير بالتمام ألن اإلنسان غير قادر على االرتباط باهلل.
لُ
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

تخيلهKKا ،إاَّل َّ
أن النتKKائج الKKتي يحققهKKا في
ومKKع أن عمKKل هللا في الجسKKد ينطKKوي على العديKKد من الصKKعوبات الKKتي ال يمكن ّ
Kرة .عمKل الجسKد تسKتتبعه الكثKير من المشKقات ،وال يمكن للجسKد أن تكKون لديKه
النهاية تتجاوز العمل الذي يقوم به الروح مباش ً

نفس هوية الروح العظيمة ،وال يمكنKه تنفيKذ نفس األفعKال الخارقKة للطبيعيKة ،فضKاًل عن َّأنه ال يمكن أن يكKون لKه نفس سKلطان

Kرة،
الروح .ومع ذلك فإن جوهر العمل الذي يقKوم بKه هKذا الجسKد غKير الملحKوظ يفKوق بكثKير العمKل الKذي يقKوم بKه الKروح مباش ً
لم ْن سيخُلصKون ،فKإن قيمKة الفائKدة الKتي يحِّققهKا الKروح أقKل
وهذا الجسد نفسه هو اإلجابKة عن كافKة احتياجKات البشKرية جمعKاءَ .
بكثKKير من تلKKك ال KKتي يحِّققهKKا الجسKKد :عم KKل الKKروح قKKادر على تغطي KKة الك KKون بأس KKره ،وعKKبر كافKKة الجبKKال واألنهKKار والبحKKيرات

والمحيطات ،ومع ذلك فإن عمل الجسد يرتبط بأكثر فاعلية بكل شخص يتصل به .باإلضافة إلى هKKذا ،يمكن لإلنسKKان أن يفهم

انطباعKا
ضKا تعميKق معرفKة اإلنسKان باهلل ،ويKترك لKدى اإلنسKان
جسد هللا بصورته الملموسة ويثق به بصورة أفضKل ،ويمكنKه أي ً
ً
أكثر عمًقا عن أعمال هللا الفعلية .إن عمل الروح م َّ
غلف باألسرار ،ومن الصعب على الكائنات الفانية إدراكه ،ومن األصKKعب
ُ
عليهم رؤيته ،ولذلك يمكنهم فقط االعتماد على خياالت جوفاء .ولكن عمل الجسد طبيعي ويعتمد على الواقعية ،ويملKKك حكمKKة

Kارا شخص ًKيا ،وال حاجKKة لKه
غنية ،وهو واقع يمكن لعين اإلنسان الجسدية رؤيته؛ يمكن لإلنسان أن يختKبر حكمKKة عمKKل هللا اختب ً
ِ
صب .هذه هي دّقة عمل هللا في الجسد والقيمة الحقيقية لKه .يمكن للKروح فقKط أن يقKوم بعمKل األشKياء غKير
الستخدام خياله الخ ْ

تخيلها ،على سبيل المثال ،استنارة الروح ،وتحريك الKKروح ،وإرشKKاد الKKروح ،ولكن ينظKKر
المرئية لإلنسان والتي يصعب عليه ّ

اإلنسان الذي يعتمد Kعلى عقله إلى هذه األمور على َّأنها ال تقدم أي معنى واضحَّ .إنها ال تقدم سوى حركة ،أو معنى واسKً Kعا،

عظيمKKا :بKKه كلمKات إرشKاد دقيقKة،
وال يمكنهKا تقKKديم إرشKاد من خالل كلمKات .مKKع ذلKKك فKإن عمKKل هللا في الجسKد مختلKف اختالًفKا
ً
يتلمس طريقKKه وال أن يسKKتخدم خيالKKه ،وال حKKتى أن
ومشKKيئة واضKKحة ،وأهKKداف واضKKحة منشKKودة .ولKKذلك ال يحتKKاج اإلنسKKان أن َّ
يقKKوم بعمKKل تخمينKKات .هKKذا هKKو وضKKوح العمKKل في الجسKKد ،واختالفKKه الكبKKير عن عمKKل الKKروح .عمKKل الKKروح غKKير مناسKKب إاَّل

لنطKKاق مح KKدود ،وال يمكن أن يحKKل مح KKل عمKKل الجس KKد .يعطي عمKKل الجس KKد اإلنسKKان أه KKداًفا ضKKرورية ومح KKددة بدرجKKة أك KKبر،
وأكثر واقعية ،ومعرفKة ِّ
قيمKة أكKثر من عمKل الKروح .العمKل الKذي لKه قيمKة ُعظمى لإلنسKان الفاسKد هKو العمKل الKذي يقKدم كلمKات

ويلمس .فقط العمKKل الKواقعي واإلرشKاد في الKKوقت المناسKب همKا
دقيقة ،وأهداف واضحة للسعي وراءها ،والذي يمكن أن ُيرى ُ
م KKا يناس KKبان أذواق اإلنس KKان ،وال ش KKيء س KKوى العم KKل الحقيقي يمكن KKه أن يخِّلص اإلنس KKان من فس KKاده وشخص KKيته المنحرف KKة .ال
يسKKتطيع أحKKد أن يحقKKق هKKذا إاَّل هللا المتج ِّس Kد؛ هللا المتج ِّس Kد وحKKده هKKو الKKذي يسKKتطيع أن يخِّلص اإلنسKKان من شخصKKيته الفاسKKدة
ِ
إن عمKل
صKل ،فإنKه ال يمكن أن يتم عماًل مثKل هKذا إاَّل من خالل جسKدهْ .
المنحرفة السابقة .ومع أن الKروح هKو جKوهر هللا المتأ ّ
مؤثرا – هذا هو الحق الخالص.
الروح
ً
منفردا ،لما أمكن لعمله أن يكون ً

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

إإلهامKKا ،وإحسKKاس
لكKKل شKKخص يسKKعى إلى الحKKق ويشKKتاق لظهKKور هللا ،فKKإن عمKKل الKKروح يمكنKKه فقKKط أن يقKِّ Kدم تحفKKيز أو
ً
باإلعجKKاب ال يمكن تفسKKيره وال تخيلKKه ،وإحسKKاس بKKأن هKKذا عظيم ومتعٍ K
Kال وبKKديع K،ومKKع ذلKKك ال يمكن تحقيقKKه أو الحصKKول عليKKه
ّ

بالكامKKل .ال يمكن لإلنسKKان وروح هللا إاّل أن ينظKKر كKKل منهمKKا لآلخKKر من بعيKKد ،كمKKا لKKو كKKانت هنKKاك مسKKافة كبKKيرة بينهمKKا ،وال

طا فاصاًل غير مرئي يفصل بين اإلنسان وهللا .في الواقع ،هذا وهم يعطيKKه
أن هناك خ ً
يمكنهما ً
أبدا أن يكونا متماثلين ،كما لو ّ
ال KKروح لإلنسKKان ،ألن الKKروح واإلنسKKان ليسKKا من نفس النKKوع ،الKKروح واإلنسKKان ال يمكن أبKً Kدا أن يتعايشKKا في العKKالم ذاتKKه ،ألن
الKKروح ال يملKKك شKKيًئا ممKKا لإلنسKKان .لKKذلك ال يحتKKاج اإلنسKKان إلى الKKروح ،ألن الKKروح ال يمكنKKه القيKKام بالعمKKل الKKذي يحتKKاج إليKKه
ِ
يقدم أهداًفا واقعية لإلنسان لكي يسعى وراءهKا ،ويق ِّKدم كلمKات واضKحة ،وإحسا ًسKا َّ
بأنه (أي
اإلنسان بشدة
مباشرة .عمل الجسد ّ
ً
ِ
المتجسد) حقيقي وطبيعيَّ ،
وأنه متَّضع وعادي .ومع َّ
أن اإلنسان قد يتَّقيه ،إاَّل َّأنه من السKKهل على معظم النKKاس أن يتعّلقKKوا
هللا
ّ

بKKه :فيمكن لإلنسKKان أن يKKرى وجهKKه ،وأن يسKKمع صKKوته ،وال يحتKKاج إلى أن ينظKKر إليKKه من بعيKKد .يمكن لإلنسKKان الوصKKول إلى

هKKذا الجسKKد؛ فهKKو ليس ببعيKKد ،وال غKKير ُمKKدرك ،بKKل مKKرئي وملمKKوس ،ألن هKKذا الجسKKد موجKKود في العKKالم نفسKKه الKKذي يوجKKد فيKKه
اإلنسان.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

عنKKدما لم يكن هللا قKKد صKKار جسKKدا ،لم يفهم النKKاس الكثKKير ممKKا قالKKه ألنKKه خKKرج من الهٍ K
Kوت كامKKل .كKKان البشKKر ال يKKرون
ً
ّ
ممكنKKا
منظ KKور م KKا قال KKه وس KKياقه وال يمكنهم الوص KKول إلي KKه؛ فق KKد ُعّب Kَ Kر عن KKه من ع KKال ٍم روحي لم يس KKتطع الن KKاس رؤيت KKه .لم يكن
ً
ّ
لألش KKخاص ال KKذين ك KKانوا يعيش KKون في الجس KKد اخ KKتراق الع KKالم ال KKروحي .ولكن بع KKد أن ص KKار هللا جس Kً Kدا ،تح Kّ Kدث إلى البش KKر من
ّ
اإللهيKKة ومشKKيئته وموقفKKه
ته
Kي
K
ص
شخ
عن
Kير
ب
التع
من
ن
ك
تم
منظور البشر وخرج من نطKاق العKالم ال
Kروحي وانطلKق فيمKKا ورائKKهّ .
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وأشياء كانوا يرونها ويقابلونها في حيKاتهم ،وباسKKتخدام أسKاليب كKان يمكن أن يقبلهKKا
تخيلها
من خالل أشياء كان بمقدور البشر ّ
ٍ
وبلغة يمكنهم فهمهKا ومعرف ٍKة يمكنهم اسKتيعابها ،وذلKك للسKماح للبشKر بفهم هللا ومعرفتKه وفهم قصKده ومعKاييره المطلوبKة
البشر،
Kرية .ومKKع أن طKرق هللا ومبادئKه في
في نطاق قدرتهم ،وبحسب درجة قKدرتهم .كKانت هKKذه هي طريقKة ومبKدأ عمKل هللا في البش ّ

العمKKل في الجسKKد تحّققت في معظمهKKا من البشKKرية أو من خاللهKKا ،إاّل أنهKKا حّققت ًّ
حقا نتKKائج لم يمكن تحقيقهKKا من خالل العمKKل
ّ
األلوهية.
مباشرة في
ً
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

يKKرى اإلنسKKان اآلن أن عمKKل هللا المتجسKKد هKKو في الواقKKع غKKير عKKادي .بKKه الكثKKير ممKKا ال يسKKتطيع اإلنسKKان تحقيقKKه؛ وهKKو
أبدا ألي إنسان منذ يKوم والدتهم ،ومKع ذلKك حين يKرون
مملوء باألسرار والعجائب .لذلك ،قد خضع العديد K.لم يخضع البعض ً
كلمات هللا هذا اليوم ،يخضعون بالتمام دون أن يالحظوا أنهم فعلوا ذلك ،وال يدققون أو يتفحصون أو يقولون أي شيء آخKKر.
مباشرة مع البشر ،لخضع البشر كافة
لقد سقط البشر تحت الكلمة ويرقدون خاضعين تحت الدينونة بالكلمة .إن تكلم روح هللا
ً
Kافرا إلى
لصKKوته ،وسKKقطوا على وجKKوههم دون كلمKKات من الKKوحي ،مثلمKKا سKKقط بKKولس على األرض من النKKور عنKKدما كKKان مسً K

ثم
دمشKKق .إن اسKKتمر هللا في العمKKل بهKKذه الطريقKKة ،لمKKا اسKKتطاع اإلنسKKان أبKً Kدا أن يعKKرف فسKKاده من خالل دينون Kة KالكلمKKة ومن َّ
جسدا يستطيع أن يقدم كلماته بصورة شخصية آلذان كل إنسان ،حتى يسKمع
يحصل على الخالص .فقط من خالل صيرورته ً
جميع َمن لهم آذان كالمه ويقبلون عمل ديونته Kبالكلمة .هذه فقط هي النتيجة الKتي حققتهKا كلمتKه ،بKداًل من ظهKور الKروح الKذي
يخيف اإلنسان فيخضع .فقط من خالل هذا العمل العملي غير العادي يمكن لشخصية اإلنسان القديمة K،المستترة عميًقا بداخلKKه
ِ
المتجسد؛ إنه يتكلم وينفذ الدينونة Kبأسلوب
للعديد من السنوات ،أن تنكشف فيدركها اإلنسان ويغيرها .هذا هو العمل العملي هلل
ّ
ِ
تجسد هللا.
عملي لتحقيق نتائج الدينونة Kعلى اإلنسان بالكلمة .هذا هو سلطان هللا
المتجسد ومغزى ُّ
ّ
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

َّ
Kرة ،ف KKإن عم KKل
المدان KKة مباش ً K
ألن َم ْن ُي KKدان ه KKو اإلنس KKان ،اإلنس KKان المخل KKوق من جس KKد وق KKد فس KKد ،وليس روح الش KKيطان ُ
الدينونKKة ال ُي َّنفذ داخKKل العKKالم الKKروحي بKKل بين البشKKر .ال أحKKد مالئم ومؤهKKل أكKKثر من هللا في الجسKKد للقيKKام بعمKKل دينونKKة فسKKاد
مباشرة بتنفيذ الدينونة ،لمKا كKانت ستشKKمل الجميKKع .إضKاف ًة إلى َّأنه كKان سيصKعب على اإلنسKان
جسد اإلنسان .إن قام روح هللا
ً
وجها لوجه ،ولهذا السبب ،لمKا كKKانت ستصKKبح التKKأثيرات فوريKKة،
قبول هذا العمل ،ألن الروح غير قادر على مواجهة اإلنسان ً

مهزومKا هزيمKKة
Kوحا .ال يمكن أن يصKبح الشKيطان
ولما استطاع اإلنسان أن يرى شخصية هللا التي بال عيب بدرجKة أكKثر وض ً
ً
كاملة إاَّل إذا أدان هللا في الجسد فساد البشرية .بعد أن اتخذ هللا نفس الطبيعة البشرية التي لإلنسان ،يسKKتطيع هللا في الجسKKد أن
ِ
المؤهَّل ليKدين اإلنسKان بحكم مكانتKه،
يدين إثم اإلنسان مباشرةً؛ هذه هي عالمKة قداسKته المتأ ّ
صKلة فيKه ،وروعتKه .هللا وحKده هKو ُ
ألنه يملك الحق والبر ،ولذلك هو قادر أن يدين اإلنسان .أولئك الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصKKلحون إلدانKKة اآلخKرين .إن
انتصارا على الشيطان .الروح في األصKKل أسKKمى من المخلوقKKات الفانيKKة ،وروح
كان روح هللا قد قام بهذا العمل ،لما كان ُيعد
ً
ِ
Kرة ،لم KKا اس KKتطاع أن ي KKدين ك KKل عص KKيان
صK Kل ًة ،ومنتص KKر على الجس KKد .إن ق KKام ال KKروح به KKذا العم KKل مباش ً K
هللا ق KKدوس قداسً K Kة متأ ّ

ضKا من خالل تصKّ Kورات اإلنسKان عن هللا ،ولم يكن
اإلنسKان ،ولمKKا اسKKتطاع الكشKKف عن إثم اإلنسKKان .ألن عمKKل الدينونKةُ Kي َّنفذ أي ً
لKدى اإلنسKان أب ًKدا أيKة تصKّ Kورات عن الKروح ،لKذلك فKإن الKKروح غKKير قKادر على الكشKف عن إثم اإلنسKان بدرجKة أفضKل ،ناهيKKك
ِ
المتجسد هو عدو كKKل من ال يعرفونKKه .من خالل دينونKKة لتصKّ Kورات
كشفا كاماًل  .هللا
عن َّأنه ال يقدر على كشف مثل هذا اإلثم ً
ّ
اإلنسKان ومعارضKKته هلل ،يكشKKف كKل عصKKيان البشKKرية .آثKار عملKKه في الجسKد واضKحة أكKKثر من آثKار عمKKل الKKروح ،وعليKKه فKإن
ِ
دينونKة KكKKل البشKKرية ال تُ َّنفذ مباشِ ِ K
المتج ِّسKد ويلمسKKه،
ً
المتج ّسKد .يمكن لإلنسKKان أن يKKرى هللا ُ
Kرة من قَبKKل الKKروح ،بKKل هي عمKKل هللا ُ
ُ
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المقاومة إلى الطاعة ،ومن االضKطهاد إلى القبKول ،ومن التص ّKور إلى المعرفKة ،ومن الKرفض إلى المحبKة .هKذه هي آثKار عمKل
ِ
اَّل
اَّل
ويخضKKعه هللا
المتج ّس Kد .ال َيخُلص اإلنسKKان إ من خالل قبKKول دينون Kة Kهللا ،وال يعرفKKه تKKدريجيًّا إ من خالل كلمKKات فمKKهُ ،
هللا ُ
ِ
تجسد أثناء مقاومة اإلنسان له ،وينال منه اإلمداد بالحيKاة أثنKاء قبKول توبيخKه .كKل هKذا العمKل هKو عمKل هللا في الجسKد وليس
الم ّ
ُ
عمل هللا بهويته كروح.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

أفضKKل شKKيء بشKKأن عمKKل هللا في الجسKKد هKKو َّأنه يمكنKه Kأن يKKترك ألولئKKك الKKذين يتبعونKه KمواعKKظ وكلمKKات دقيقKKة ،وإرادتKKه
المحKKددة ألجKKل البشKKرية .بحيث يمكن ألتباعKKه بعKKد ذلKKك أن ينقلKKوا كKKل كلماتKKه ومشKKيئته على نحKKو أكKKثر دّقKKة وواقعيKKة للبشKKرية
جمعاء لكل الذين يقبلون هذا الطريKقَّ .
إن عمKل هللا في الجسKد بين البشKر هKو وحKده الKذي بKالحق يتمم حقيقKة وجKود هللا وحياتKه
بينهم .هKذا العمKل وحKده هKو مKا يشKKبع رغبKKة اإلنسKان في رؤيKة وجKه هللا ،والشKKهادة عن عمKKل هللا ،وسKماع كلمKKة هللا الشخصKKية.
بهم .وعلى
وينهي أي ً
المتج ّسKد العصKKر الKKذي لم يظهKKر فيKKه إال ظKKل يهKKوه للبشKKريةُ ،
الم َ
ضKا عصKKر إيمKKان البشKKرية باإللKKه ُ
ُينهي هللا ُ
Kروراَّ .إن ُه ال يختتم
وجKKه الخصKKوص يKKأتي عمKKل آخKKر مرحلKKة لتج ّسKد هللا بالبشKKرية جمعKKاء إلى عصKKر أكKKثر واقعيKKة وعمليKKة وسً K
عصر الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقدوس ،الذي يكشف

حتجبKا
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشKرية ،والKذي سKينهي عمKل التKدبير ،والKذي ظKل ُم ً
عن عمل خطة التدبير ُ
تماما ،ويختتم العصر الذي ابتغت فيه البشرية جمعKاء طلب وجKه هللا ولكنهKا لم تقKدر أن
آلالف السنينُ .ينهي عصر الغموض ً

تنظره ،وينهي العصر الذي فيه خدمت البشرية جمعاء الشيطان ،ويقود البشرية كّلها إلى عصر جديKKد كليًّا .كKKل هKKذا هKKو نتKKاج

عمل هللا في الجسد بداًل من روح هللا .حين يعمل هللا في جسده ،لن يعود أولئك الذين يتبعونه Kيتلمسون ويسعون وراء األمKKور

بهم .حين ينش KKر هللا عمل KKه في
الم َ
ال KKتي يب KKدو أنهKKا موج KKودة وغ KKير موج KKودة على ح KKد س KKواء ،وس KKيتوقفون عن تخمين مش KKيئة هللا ُ
ِ
ص Kل من يتبعونKKه العمKKل الKKذي قKKام بKKه في الجسKKد إلى كKKل الKKديانات والطوائKKف ،وسَّ K
Kيتكلمون بكKKل كلماتKKه في آذان
الجسKKد ،سيو ّ َ ْ

Kورا رآهKKا اإلنسKKان وسKKمعها شخصKً Kيا،
البشKKرية بأسKKرها .كKKل مKKا يسKKمعه أولئKKك الKKذين قبلKKوا بشKKارته سKKيكون حقKKائق عملKKه ،وأمً K
ض Kا األدوات ال KKتي يسKKتخدمها لنشKKر
سKKتكون حقKKائق ،وليسKKت هرطقKKة .هKKذه الحقKKائق هي الKKدليل ال KKذي ينشKKر ب KKه عمل KKه ،وهي أي ً

ممكنKKا أبKً Kدا في ظKKل غيKKاب
العمKKل .بKKدون وجKKود حقKKائق ،لمKKا انتشKKرت بشKKارته عKKبر جميKKع الKKدول وإلى كافKKة األمKKاكن؛ لم يكن
ً
الحقKKائق ووجKKود تخيالت اإلنسKKان فقKKط أن يقKKوم هللا المتج ِّسKد بعمKKل إخضKKاع الكKKون بأسKKره .الKKروح غKKير مKKرئي وغKKير محسKKوس
لإلنسان ،وعمل الروح غير قKادر على تKرك أي دليKل إضKافي أو حقKائق إضKافية عن عمKل هللا لإلنسKان .لن يKرى اإلنسKان أب ًKدا

دائمKا بإلKKه مبهم غKKير موجKKود .لن يKKرى اإلنسKKان أبKً Kدا وجKKه هللا ،ولن يسKKمع أبKً Kدا الكلمKKات الKKتي
وجKKه هللا الحقيقي وسKKوف يKKؤمن ًK
تخيالت اإلنسKKان جوفKKاء وال يمكنهKKا أن تحKKل محKKل وجKKه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصKKية هللا
يقولهKKا هللا شخصKً Kيا .في النهايKKةّ ،
ِ
المتأصلة وعمله أن يجسدهما اإلنسان .إن هللا غير المرئي في السKKماء وعملKKه ال يمكن أن يجيئKKا إلى األرض إاَّل من خالل هللا
ّ
ِ
المثلى الKKتي يظهKKر بهKKا هللا لإلنسKKان ،وفيهKKا يKKرى اإلنسKKان هللا
المتج ّسKد الKKذي يقKKوم بعملKKه شخصKً Kيا بين البشKKر .هKKذه هي الطريقKKة ُ
ِ
متجسد.
ويعرف وجهه الحقيقي ،وال يمكن تحقيق هذا من خالل إله غير
ّ

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

 .4لماذا ال يستخدم هللا اإلنسان للقيام بعمل دينونته في األيام األخيرة ،بل يجب أن

يتجسد ويقوم بالعمل بنفسه؟
َّ
آيات الكتاب المقدس للرجوع إليها:
ِ ِٱِل
ِ
ِ
َأِلن ُه ْٱب ُن ٱِإْل ْن َس ِ
ين َْأي ًضاَّ ،
طى ُك َّل َّ
ان" (يوحنccا
" َّ
اه ُسْل َ
َأع َ
َأع َ
طاًنا ْ
...و ْ
َأح ًداَ ،ب ْل َق ْد ْ
َأن َيد َ
َأِلن ٱآْل َب اَل َيد ُ
ين َ
طُ
ٱلدْيُنوَنة ل ْب ِنَ ،
.)27-22 :5
كلمات هللا المتعلقة:
إن الدينونKKة هي عمKKل هللا ،لKKذلك من الطKKبيعي أن يقKKوم بهKKا هللا بنفسKKه ،إذ ال يمكن إلنسKKان أن ينKKوب عنKKه في هKKذا العمKKل.
ِ
تجسدة ليتمم هKKذا
الم ّ
وحيث أن الدينونة هي إخضاع الجنس البشري بواسطة الحق ،فال شك أن هللا ال يزال يظهر في الصورة ُ
Kق ُليعّلم البشKKر الموجKKودين على األرض ويجعلهم يKKدركون
Kيح الحَّ K
العمKKل بين البشKKر .أي إنKKه في األيKKام األخKKيرة سيسKKتخدم المسُ K
كافة الحقائق .وهذا هو عمل دينونة هللا.

من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

صKا كلماتKKه
وم ّ
مح ً
ففي األيKKام األخKKيرة ،سيسKKتخدم المسKKيح مجموعKKة من الحقKKائق المتنوعKKة لتعليم اإلنسKKان ،كاشKً Kفا جKKوهره ُ
ص Kا هلل،
وأعمالKKه .تضKKم هKKذه الكلمKKات حقKKائق متنوعKKة ،مثKKل واجب اإلنسKKان ،وكيKKف يجب عليKKه طاعKKة هللا ،وكيKKف يكKKون ُمخل ً
موجهKة إلى
ضKا حكمKة هللا وشخصKيته ،ومKا إلى ذلKك .هKذه الكلمKات جميعهKا َّ
وكيف يجب أن يحيا بحسKب الطبيعKة البشKرية ،وأي ً
تعبKKر عن كيفيKKة تجسKKيد
جKKوهر اإلنسKKان وشخصKKيته الفاسKKدة؛ وبKKاألخص تلKKك الكلمKKات الKKتي تكشKKف كيفيKKة ازدراء اإلنسKKان هلل ّ

اإلنسان للشيطان وكونه قوة معادية هلل .في قيKام هللا بعمKل الدينونKة K،ال يكتفي بتوضKيح طبيعKة اإلنسKان من خالل بضKع كلمKات

وحسKب ،إنمKKا يكشKفها ويتعامKل معهKا ويهّ Kذبها على المKKدى البعيKد .وال يمكن االستعاضKة عن طKرق الكشKف والتعامKل والتهKذيب

هKKذه بكلمKKات عاديKKة ،بKKل بKKالحق الKKذي ال يمتلكKKه اإلنسKKان على اإلطالق .تُعKKد الوسKKائل من هKKذا النKKوع دون سKKواها دينونKKة ،ومن
اقتناعKا كKKامالً بالخضKKوع هلل؛ ال بKKل ويمكنKKه اكتسKKاب معرفKKة
ًK
خالل دينونKKة مثKKل هKKذه ،وحKKدها يمكن إخضKKاع اإلنسKKان واقناعKKه
ضK Kا .يس KKمح عم KKل
حقيقي KKة عن هللا .ي KKؤدي عم KKل الدينون KKة إلى تع Kُّ Kرف اإلنس KKان على الوج KKه الحقيقي هلل وعلى حقيق KKة تم Kّ Kرده أي ً
الدينونة Kلإلنسان باكتساب فه ٍم أعمق لمشيئة هللا وهدف عمله واألسرار التي يصKعب على اإلنسKان فهمهKا .كمKا يسKمح لإلنسKان
بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجKذور فسKاده ،إلى جKانب اكتشKاف قبحKه .هKذه هي آثKار عمKل الدينونKة K،ألن جKوهر هKذا العمKل

فعليا إظهار حق هللا وطريقه وحياته لكل المؤمنين به ،وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به هللا.
هو ً
من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

وتمردك .أنKا ال أتفKاخر بقKوتي أمKامكم ،أو أقمعكم عم ًKدا؛ فأنKا أفعKُ Kل
اليوم ،أنا أدينك بسبب دنسك،
وأوبخك بسبب فسادك ُّ
َ
هKKKذه األش KKياء ألن ال KKدنس ق KKد ل KKوثكم بش KKدة ،أنتم ي KKا من ُول KKدتم في أرض ال KKدنس ه KKذه .لق KKد فق KKدتم ببس KKاطة ن KKزاهتكم وإنسKKKانيتكم
وأصKKبحتم مثKKل الخنKKازير المولKKودة في أقKKذر أركKKان العKKالم ،ولهKKذا السKKبب تُKKدانون وأطلKKق العنKKان لغضKKبي عليكم .وبسKKبب هKKذه

Kار ،وأن هللا هKKو اإللKKه الُقKُّ Kدوس؛ أي إنKKه ُيKKدينكم تحديKً Kدا KويطلKKق العنKKان
الدينونKة KبالتحديKKد ،تمكنتم من أن تKKروا أن هللا هKKو اإللKKه البُّ K
لغضبه عليكم بسبب قداسته ِّ
حين يKرى تم ُّKر َد اإلنسKان ،وألنKه يسKتطيع أن
وبرِه .وألنه يسKKتطيع أن يكشKف عن شخصKيته الب َّ
Kارة َ
يكشKKف عن قداسKKته حين يKKرى دنس اإلنسKKان ،فKKإن هKKذا يكفي ِلُيظ ِKه َر أنKKه هKKو هللا ذاتKKه ،وأنKKه مقKKدس ونقي ،ومKKع ذلKKك يعيش في
ّ

Kارة ،لمKا كKان
Kيء مقKدس ،وشخصKيته غKير ب َّ
أرض الدنس .لو كان شKخص يتمKرغ في الوحKل القKذر مKع اآلخKرين ،وليس فيKه ش ٌ
صKا آخKKر ،ألن يكKKون األمKKر أشKKبه بKKأن يصKKفع
مKKؤهالً إلدانKKة خطيKKة اإلنسKKان ،وال لدينونKKة اإلنسKKان .لKKو كKKان الشKKخص ِلُيKَ K
Kدين شخ ً
Kاو من الKدنس مKع ش ٍ
Kدر متس ٍ
المKرء وجهKه؟ كيKف يمكن لشKخص على ق ٍ
Kدين من يشKبهه؟ وحKده هللا
Kخص آخKر أن يكKون مKؤهاًل ِلُي َK
ُ
دين جميع البشر الدنسين .كيف لإلنسان أن ُيدين خطايKا اإلنسKان؟ كيKف لإلنسKان أن يKرى خطايKا
القدوس ذاته القادر على أن ُي َ
ِ
Kدين خطايKKا اإلنسKKان ،فكيKKف يكKKون هKKو
اإلنسKKان ،وكيKKف لإلنسKKان أن يكKKون مKKؤهاًل ِلُيKَ K
Kدين تلKKك الخطايKKا؟ لKKو َلم ُ
يكن هللا مKKؤهاًل لُيَ K
دينهم ،وحينها فقط يرى الناس أنه قدوس.
اإلله ُّ
البار ذاته؟ عندما تُ َ
ف شخصيات الناس الفاسدة ،يتكلم هللا ِلُي َ
كش ُ
من "كيفية تحقيق آثار الخطوة الثانية من عمل اإلخضاع" في "الكلمة يظهر في الجسد"

غيKر كKل من يعيشKون في الجسKKد شخصKKيتهم يحتKاجون إلى أهKKداف يسKعون وراءهKا ،ومعرفKة هللا تحتKاج شKهادة عن
لكي ُي ِّ
ِ
اَّل
تجسد ،وال يمكن إنجKKاز كليهمKKا إاَّل من خالل
الم ّ
األفعال الواقعية هلل ووجهه الحقيقي .وال يمكن تحقيق كليهما إ من خالل هللا ُ
الجسKد الحقيقي والعKادي .لهKKذا السKKبب فKإن التج ُّسKد ضKروري ،ولهKKذا تحتKاج إليKه كKل البشKرية الفاسKدة .حيث َّ
إن النKKاس مطلKوب

بهم KK Kة والخارق KK Kة للطبيع KK Kة K،وحيث َّإنه مطل KK Kوب منهم أن
الم َ
منهم أن يعرف KK Kوا هللا ،فيجب أن تختفي من قل KK Kوبهم ص KK Kور اآلله KK Kة ُ
يتخلص KKوا من شخص KKيتهم الفاس KKدة ،عليهم أواًل أن يعرف KKوا شخص KKيتهم الفاس KKدة .لKKو أن اإلنس KKان ق KKام بالعم KKل ُّ
َّ
للتخلص من ص KKور

بهمة من قلوب الناس فحسب ،فسوف يفشل في تحقيق التأثير السليم ،ذلك َّ
المبهمة في قلوب النKKاس
الم َ
ألن صور اآللهة ُ
اآللهة ُ
ال يمكن الكشف عنها أو التخّلص منها أو طردها بالكامل من خالل الكلمات وحدها .فحتى مKKع القيKKام بهKKذا ،سKKيظل في النهايKة
من غKKير الممكن ُّ
التخلص من هKKذه األشKKياء المتأصKKلة في النKKاس .ال يمكن تحقيKKق التKKأثير المطلKKوب إال بKKأن يحKKل اإللKKه العملي
Kدريجيا .يقKKر اإلنسKان بKKأن اإللKKه الKKذي
والصورة الحقيقية هلل محل هذه األشياء المبهمة والخارقة للطبيعة وتعريف الناس بهمKKا تK
ً
كKان يطلبKKه في األزمنKة الماضKية هKو إلKه ُمبهم وخKارق للطبيعKKة .مKا يمكنKKه تحقيKKق هKKذا األثKر ليس القيKادة المباشKرة للKروح ،وال
ِ
المتج ِّس Kد بعملKKه رسKKميًّا ،ألن الحالKKة الطبيعيKKة
المتج ّس Kد .تتعKَّ Kرى تصKّ Kورات اإلنسKKان حين يقKKوم هللا ُ
تعKKاليم إنسKKان معيَّن ،بKKل هللا ُ
ِ
بهم الخKKارق للطبيعKKة الموجKKود في مخيلKKة اإلنسKKان .ال يمكن أن تنكشKKف التصKّ Kورات
الم َ
المتج ّسKد هي نقيض اإللKKه ُ
والحقيقيKKة هلل ُ
ِ
اَّل
المتج ِّس Kد ،ال يمكن أن تنكش KKف تص Kُّ Kورات
المتج ّس Kد .فب KKدون المقارن KKة م KKع هللا ُ
األص KKلية لإلنس KKان إ من خالل مقارنته KKا م KKع هللا ُ
بهمKKة بKKدون مقارنتهKKا مKKع الحقيقKKة .ال أحKKد يسKKتطيع اسKKتخدام الكلمKKات
الم َ
اإلنسKKان .بعبKKارة أخKKرى ،ال يمكن أن تنكشKKف األشKKياء ُ
للقيKKام بهKKذا العمKKل ،وال أحKKد يقKKدر على التكّلم عن هKKذا العمKKل مسِ K
Kتخد ًما الكلمKKات .هللا وحKKده يمكنKKه بنفسKKه القيKKام بعملKKه ،وال أحKKد
ُ
آخر يستطيع القيام بهذا العمل نياب ًة عنه .مهما كان غنى لغKة اإلنسKان ،فهKو عKاجز عن النطKق بالحالKة الحقيقيKة والطبيعيKة هلل.
ال يمكن لإلنسان أن يعرف هللا على نحو عملي أكثر ،أو أن يراه بصورة أوضح إن لم يعمل هللا بصKKورة شخصKKية بين البشKKر
ويظهر صورته وكيانه لهم على نحو كامل .هذا التأثير ال يمكن تحقيقه من خالل أي إنسان جسداني.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

إن عمKKل خطKKة تKKدبير Kهللا الكاملKKة ينّفKKذه هللا نفسKKه شخصKً Kيا .المرحلKKة األولى ،أي خْلKKق العKKالم ،نّفKKذها هللا شخصKً Kيا .نفKKذها
بنفسKKه ،ولKKو لم يفعKKل ،لمKKا كKKان هنKKاك من يقKKدر على خلKKق البشKKرية .وكKKانت المرحلKKة الثانيKKة هي فKKداء البشKKرية كلهKKا ،وقKKد نّفKKذها
غنية عن الذكر :توجد حاجKة أكKKبر إلنهKاء عمKKل هللا بواسKطة هللا نفسKه .إن
تجسد
ً
شخصيا؛ أما المرحلة الثالثة فهي ّ
ً
الم ّ
أيضا هللا ُ

كKKل عمKKل فKKداء البشKKرية وإخضKKاعها واقتنائهKKا وتكميلهKKا قKKد نفKKذه هللا نفسKKه شخصKً Kيا .إذا لم يقم شخصKً Kيا بهKKذا العمKKل ،فال يمكن
شخصيا من أجل هزيمة
شخصيا ويعمل بين البشر
لهويته أن يمثلها اإلنسان ،وال لعمله أن يقوم به اإلنسان .إنه يقود اإلنسان
ً
ً

الشKKيطان ،ومن أجKKل اقتنKKاء البشKKر ،ومن أجKKل منح اإلنسKKان حيKKاة طبيعيKKة على األرض؛ ومن أجKKل خطKKة تKKدبيره الكاملKKة ،ومن
أجKKل كKKل عملKKه ،يجب عليKKه القيKKام بهKKذا العمKKل شخصKً Kيا .إذا كKKان اإلنسKKان ال يKKؤمن إال أن هللا قKKد جKKاء لينظKKره اإلنسKKان وليجعKKل
Kعيدا ،فمثKKل هKKذه المعتقKKدات ال قيمKKة لهKKا ،وليس لهKKا أهميKKة .فمعرفKKة اإلنسKKان سKKطحية للغايKKة! وعن طريKKق تنفيKKذ هللا
اإلنسKKان سً K
وتامKKا .فاإلنسKKان غKKير قKKادر على فعKKل ذلKKك نيابKKة عن هللا .وبمKKا أنKKه ال يملKKك
للعمKKل بنفسKKه يسKKتطيع هللا القيKKام بهKKذا العمKKل كKKامالً ً
هويKKة هللا أو جKKوهره ،فهKKو غKKير قKKادر على القيKKام بعملKKه ،وحKKتى إن فعKKل اإلنسKKان هKKذا ،فلن يكKKون لKKه أي تKKأثير .كKKانت المKKرة
األولى ال KKتي صKKار فيه KKا هللا جس Kً Kدا هي من أج KKل الف KKداء ،أي ف KKداء البش KKرية كلهKKا من الخطي KKة ،ولمنح اإلنس KKان إمكاني KKة التطه KKير
شخصيا بين البشر .إذا كKان هللا خالل هKذه المرحلKة ينطKق بKالنبوة فحسKب،
وغفران خطاياه .كما أن عمل اإلخضاع قام به هللا
ً

ثم يمكن إيجاد نبي أو شخص موهوب التخاذ مكانه .ولو كان األمر مجرد نطق النبوات ،ألمكن لإلنسKKان أن يتخKKذ مكKKان
فمن ّ
هللا .ومع ذلك ،إذا كان لإلنسان أن يقوم شخص ًKيا بعمKل هللا نفسKه وأن يعمKل في حيKاة اإلنسKان ،لكKان من المسKتحيل عليKه القيKام
شخصيا جس ًKدا للقيKام بهKذا العمKل .في عصKKر الكلمKKة ،إذا
شخصيا بهذا :يجب أن يصير هللا
بهذا العمل .يجب أن يقوم هللا نفسه
ً
ً
فعندئذ يمكن إيجاد إشعياء أو إيليا النKبي للقيKام بهKذا العمKل ،ولن توجKد حاجKة هلل أن يفعKل ذلKك
ٍK
كان األمر مجرد نطق النبوات،

بنفسه .ألن العمل الذي تم في هذه المرحلة ال يقتصر على نطق النبوات ،وألنKه من األهميKة بمكKان أن ُيسKتخدم عمKل الكلمKات
إلخضKKاع اإلنسKKان وهزيمKKة الشKKيطان ،فال يمكن أن يقKKوم اإلنسKKان بهKKذا العمKKل ،بKKل يجب أن يقKKوم بKKه هللا نفسKKه شخصKً Kيا .عمKَ Kل
جزءا من عمل هللا ،وبعد ذلك تكلم ببعض الكلمKKات وعمKKل بعض العمKKل من خالل األنبيKKاء .ذلKKك ألن
يهوه في عصر الناموس ً
اإلنسان ال يمكن أن يحل محل يهوه في عمله ،وقد تم ّكن العرافون من أن يتنبأوا بKاألمور ويفسKروا بعض األحالم نيابKKة عنKKه.

Kيرا مباش ًKرا ،ولم يكن لKه عالقKة بخطيKة اإلنسKان،
لم يكن العمKل الKذي تم في البدايKة هKو العمKل على تغيKير شخصKية اإلنسKان تغي ً
ويظهKKر نفسKKه لإلنسKKان ،بKKل تحKKدث مباشKKرة إلى
ولم يكن
مطلوبKKا من اإلنسKKان سKKوى أن يلKKتزم بالنKKاموس .فلم يصKKر يهKKوه جسKً Kدا ُ
ً

مباشرة بين البشKKر .كKKانت المرحلKKة األولى من عمKKل هللا
موسى وغيره ،وجعلهم يتحدثون ويعملون نيابة عنه ،وجعلهم يعملون
ً
Kميا بعKKد K.لقKKد بKKدأت الحKKرب الرسKKمية مKKع
هي قيKKادة اإلنسKKان .كKKانت بدايKKة المعركKKة مKKع الشKKيطان ،لكن هKKذه المعركKKة لم تبKKدأ رسً K
المتج ِّس Kد ُمسKَّ Kم ًرا على
الشKKيطان مKKع أول تج ُّس Kد هلل ،واسKKتمرت حKKتى اليKKوم .كKKانت أول مرحلKKة من هKKذه الحKKرب عنKKدما كKKان هللا ُ
المتج ِّسKد إبليس ،وكKKانت أول مرحلKKة ناجحKKة في الحKKرب .عنKKدما بKKدأ هللا المتج ِّسKد في العمKKل مباشKKرة
الصKKليب .هKKزم صKKلب هللا ُ
على حياة اإلنسان ،كان ذلك هو البداية الرسمية لعمل استعادة اإلنسان ،وألن هKذا كKان عمKل تغيKير شخصKية اإلنسKان القديمKة،

فقد كان عمKل خKوض معركKة مKع الشKيطان .كKانت مرحلKة العمKل الKتي قKام بهKا يهKوه في البدايKة مجKرد قيKادة حيKاة اإلنسKان على
األرض .لقد كانت بداية عمل هللا ،ومع أنها لم تتضمن أي معركة ،أو أي عمل كبير ،إال أنهKا أرسKت األسKاس لعمKل المعركKة
Kيرا في شخصKKية اإلنسKKان القديمKKة K،ممKKا يعKKني أن هللا
اآلتيKKة .الحًقKKا ،تضKKمنت المرحلKKة الثانيKKة من العمKKل خالل عصKKر النعمKKة تغيً K
شخصيا جسKً Kدا ،ولKKو لم َيصKْ Kر
شخصيا :لقد تطلب األمر أن يصير هللا
نفسه قد صنع حياة اإلنسان .كان يجب أن يقوم هللا بهذا
ً
ً

مباشرة .لو قام اإلنسان بهذا
جسدا ،لم يكن ألحد أن يحل محله في هذه المرحلة من العمل ،ألنها تمثل عمل محاربة الشيطان
ً
ً
العم KKل نياب KKة عن هللا ،فلم يكن من الممكن عن KKدما يق KKف اإلنس KKان أم KKام الش KKيطان أن يخض KKع الش KKيطان ،ولك KKان من المس KKتحيل أن
ِ
ِ
تجسد ال يزال الالهوت ،والجسKKد الKKذي
الم ّ
الم ّ
تجسد الذي جاء إللحاق الهزيمة به ،ألن جوهر هللا ُ
ُيهزم .كان عليه أن يكون هللا ُ
يلبسKKه يمتلKKك حيKKاة بشKKرية ،وهKKذا هKKو ظهKKور الخKKالق .مهمKKا حKKدث ،لن تتغKKير هويتKKه وجKKوهره .وهكKKذا ،اتخKKذ جسKً Kدا وقKKام بعمKKل

Kاعا كKKامالً .وأثنKاء مرحلKة العمKل في األيKKام األخKKيرة ،لKو كKان لإلنسKان أن يقKKوم بهKKذا العمKل وُأجKبر على
إخضKاع الشKKيطان إخض ً
ٍ
فعندئذ لن يتمكن من التحدث بها ،ولو كان األمر مجرد نطق نبوءة ،فعندئKٍ Kذ ال يمكن إخضKاع اإلنسKان.
نطق الكلمات مباشرة،

ويخضKع اإلنسKان
باتخاذ هللا ً
جسدا ،فإنKه يKأتي لهزيمKة الشKيطان ويدفعKه لالستسKالم الكامKل .عنKدما يهKزم الشKيطان هزيمKة تامKةُ ،
تمامKKا ،سKKتكتمل هKKذه المرحلKKة من العمKKل ،ويتحقKKق النجKKاح .في تKKدبير Kهللا ،ال يسKKتطيع اإلنسKKان اتخKKاذ
بالتمKKام ،ويقتKKني اإلنسKKان ً

مكان هللا .إن عمل قيادة العصر وإطالق عمل جديد يحتاج على وجه الخصوص إلى أن يتممKKه هللا نفسKKه شخصKً Kيا .إن إعطKاء
شخصيا ،وهو عمل
الوحي لإلنسان وتزويده بالنبوءة يمكن أن يقوم به اإلنسان ،ولكن إن كان هذا العمل يجب أن يقوم به هللا
ً

المعركKKة بين هللا نفسKKه والشKKيطان ،فKKإن هKKذا العمKKل ال يمكن أن يقKKوم بKKه اإلنسKKان .خالل المرحلKKة األولى من العمKKل ،حينمKKا لم

مستخدما النبوءة التي نطق بها األنبياء .بعKKد ذلKKك ،كKانت المرحلKKة
شخصيا شعب إسرائيل
توجد معركة مع الشيطان ،قاد يهوه
ً
ً
الثانيKKة من العمKKل هي المعركKKة مKKع الشKKيطان ،وصKKار هللا نفسKKه جسKً Kدا ،وجKKاء في الجسKKد ،للقيKKام بهKKذا العمKKل .أي شKKيء يتضKKمن

ض Kا على تج ُّس Kد هللا ،وهKKو مKKا يعKKني أن هKKذه المعركKKة ال يمكن لإلنسKKان أن يخوضKKها .لKKو كKKان
معركKKة مKKع الشKKيطان ينطKKوي أي ً
Kادرا على هزيمKKة الشKKيطان .كيKKف يمكن أن تكKKون لديKKه القKKوة لمحاربتKKه في حين ال
لإلنسKKان أن يخKKوض المعركKKة ،فلن يكKKون قً K
لملكKKه؟ يقKف اإلنسKان في الوسKKط :إن ِمْلت نحKKو الشKKيطان فKKأنت تنتمي إلى الشKKيطان ،ولكن إذا أرضKKيت هللا فإنKKك
يKKزال خاضKً Kعا ُ
Kادرا على ذلKك؟ وإن فعKل ذلKKك ،ألم يكن قKد هلKك
تنتمي إلى هللا .لو ّ
حل اإلنسان محل هللا في عمل هذه المعركة ،هKل سKKيكون ق ً

منذ وقت طويل؟ ألم يكن قد دخل إلى العالم السفلي منذ فترة طويلة؟ وهكKذا ،ال يسKتطيع اإلنسKان أن يحKل محKل هللا في عملKKه،

Kادرا على هزيمتKه K.ال يمكن لإلنسKان سKوى
أي أن اإلنسان ال يمتلك جوهر هللا ،وإذا ُخ ْ
ضت معركKة مKع الشKيطان ،فلن تكKون ق ً
يحل محل هللا في عمKل هللا نفسKKه .كيKKف يمكن لإلنسKان أن
القيام ببعض العمل؛ فيمكنه كسب بعض الناس ،لكنه ال يستطيع أن ّ

يخKKوض معركKKة مKKع الشKKيطان؟ يمكن للشKKيطان أن يأسKKرك حKKتى قبKKل أن تبKKدأ K.عنKKدما يخKKوض هللا وحدهمعركKKة مKKع الشKKيطان،
وعلى هذا األساس يتبع اإلنسان هللا ويطيعه ،يستطيع اإلنسان أن يقتنيKه هللا ويهKرب من قيKود الشKيطان .إن مKا يمكن أن يحققKه
اإلنسان بحكمته وقدراته محدود للغاية؛ فهو غKير قKKادر على جعKل اإلنسKان كKامالً ،وغKير قKادر على قيادتKه K،بKل وال حKKتى على
هزيمة الشيطان .ال يمكن لذكاء اإلنسان وحكمته أن يحبطا مخططات الشيطان ،فكيف يمكن لإلنسان أن يحاربه؟

من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .5لماذا يقال أن البشرية الفاسدة هي في َأم ِّ
جسدا؟
س احتياج إلى خالص هللا الصائر ً
َ
كلمات هللا المتعلقة:

Kرة من خالل طريقKKة الKKروح وهويKKة الKKروح ،ألن روحKKه ال يمكن لإلنسKKان أن يلمسKKه أو
ال يتم خالص هللا لإلنسKKان مباشً K
Kرة من منظKKور الKKروح ،لمKKا اسKKتطاع اإلنسKKان أن ينKKال
يKKراه ،وال يمكن لإلنسKان االقKKتراب منKKه .إن حKKاول تخليص اإلنسKان مباشً K
خالصKKه .ولKKو لم يتسKKربل هللا بالشKKكل الخKKارجي إلنسKKان مخلKKوق ،لمKKا اسKKتطاع البشKKر أن ينKKالوا هKKذا الخالص .ألن اإلنسKKان ال

Kانا
يمكنKKه بأيKKة وسKKيلة االقKKتراب منKKه ،بالضKKبط مثلمKKا لم يسKKتطع أحKKد االقKKتراب من سKKحابة يهKKوه .فقKKط من خالل صKKيرورته إنسً K

وضع كلمته في الجسKد ،يسKتطيع أن يعمKل عمKل الكلمKة بصKورة شخصKية في كKل من يتبعKه K.وقتهKا فقKط
مخلوًقا ،أي من خالل ْ
يمكن لإلنسKان أن يسKمع كلمتKه ويراهKا وينالهKا ،ومن خالل هKذا َيخُلص بالتمKKام .لKو لم يصKر هللا جسKً Kدا ،لمKا اسKتطاع أي إنسKان

Kرة بين البشKر،
ذو جسد أن ينال مثل هKذا الخالص العظيم ،ولمKا اسKتطاع أي شKخص أن يخُلص .إن كKان روح هللا يعمKل مباش ً
ط ِر ح اإلنسان واستحوذ عليه إبليس كأسير بالتمام ألن اإلنسان غير قادر على االرتباط باهلل .كان الغKKرض من التج ُّسKد األول
لُ

هKKو فKKداء اإلنسKKان من الخطيKKة ،فدائKKه من خالل جسKKد يسKKوع ،أي َّإنه خّلص اإلنسKKان من الصKKليب ،ولكن الشخصKKية الشKKيطانيَّة

التجسد الثاني بمثابة ذبيحKKة خطيKKة بKKل الهKKدف منKKه هKو خالص أولئKك الKذين نKKالوا الفKKداء
الفاسدة ال تزال بداخل اإلنسان .لم يعد
ّ

Kارا بصKورة كاملKة،
من الخطية
لمن نKالوا الغفKران أن يخلصKوا من خطايKاهم ويصKيروا أطه ً
خالصا كاماًل  .هKذا يتم حKتى يمكن َ
ً
ومن خالل إحKKراز تغيKKير في شخصKKيتهم ،يتحKَّ Kررون من تKKأثير ظلمKKة الشKKيطان ويعKKودون أمKKام عKKرش هللا .بهKKذه الطريقKKة فقKKط
يمكن لإلنسان أن يتقدس بالتمام.

التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

ِ
(فقرة ُمختارة من كلمة هللا)

ِ
المتجسد
أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

صKKار هللا جسKً Kدا ألن الهKKدف من عملKKه ليس روح الشKKيطان ،أو أي شKKيء غKKير مKKادي ،بKKل اإلنسKKان المخلKKوق من جسKKد،
والKKذي قKKد أفسKKده الشKKيطان .وألن جسKKد اإلنسKKان قKKد فسKKد ،فKKإن هKKذا على وجKه التحديKKد هKو السKKبب الKKذي ألجلKKه جعKKل هللا اإلنسKKان
الجسدي هKدف عملKKه؛ وإضKافة إلى ذلKKك ،ألن اإلنسKان هKو َم ْن يسKتهدفه KالفسKاد ،فقKد جعKل هللا اإلنسKKان الهKKدف الوحيKKد من عملKKه
على امتداد Kجميع مراحل عمله الخالصي .اإلنسKان كKائن ف ٍ
Kان من جسKد ودم ،وهللا هKو الوحيKد الKذي يسKتطيع أن يخّلصKه .بهKذه

الطريقKKة ،يجب على هللا أن يصKKير جسKً Kدا يحمKKل نفس سKKمات اإلنسKان لكي يقKKوم بعملKKه ،حKتى يحقKق عملKKه أفضKKل النتKKائج .يجب
أن اإلنسان مخلوق من جسKKد ،وعKاجز عن ُّ
جسدا ليقوم بعمله ،والسبب في ذلك بالتحديد هو َّ
التغلب على الخطيKKة
أن يصير هللا ً
ِ
Kيرا عن جKKوهر اإلنسKKان وهويتKKه ،إاَّل َّ
أن مظهKKره
والتجKُّ Kرد من الجسKKد .ومKKع أن جKKوهر هللا المتج ّسKد وهويتKKه يختلفKKان اختالًفKKا كبً K
ميزون أي فKKرق بينKKه وبين
ومن يرونه ال ُي ِّ
مطابق لمظهر اإلنسان ،وله مظهر الشخص العادي ،ويحيا حياة الشخص العاديَ ،
الشخص العادي .هذا المظهر العادي وهذه الطبيعة البشرية العاديKKة يكفيانKه للقيKام بعملKه اإللهي في البشKKرية العاديKKة؛ إذ يسKمح

لKKه جسKKده بالقيKام بعملKKه في الطبيعKKة البشKرية العاديKKة ،ويسKKاعده على القيKKام بعملKKه بين البشKر ،وتسKاعده طبيعتKKه البشKKرية العاديKKة
أن طبيعتKه البشKرية تسKببت في الكثKير من االضKطراب بين البشKر ،إاَّل َّ
ضKا على تنفيKذ عمKل الخالص بين البشKر .مKع َّ
أن هKذا
أي ً

االضطراب لم يؤثر على التأثيرات العادية لعمله .باختصKار ،عمKل جسKده الطKبيعي ذو منفعKة عظمى لإلنسKان .ومKع َّ
أن معظم
اَّل
مؤثرا ،وتتحقق هذه التأثيرات بفضل طبيعته البشرية .ال شKKك في هKKذا.
الناس ال يقبلون طبيعته البشرية ،إ أن عمله ال يزال ً
من خالل عمل KKه في الجس KKد ،ين KKال اإلنس KKان عش KKرة أض KKعاف أو عش KKرات أض KKعاف األم KKور ف KKوق مKKا هKKو موج KKود في تص Kّ Kورات
نهائيا .وقد تجاوز التأثير الذي حققه عمله ،أي معرفKKة
اإلنسان عن طبيعته البشرية ،وسيقضي عمله على كل هذه التصورات ً
تصورات اإلنسان بمراحKل .ال توجKKد وسKيلة لتخيKKل العمKل الKKذي قKام بKKه في الجسKد أو قياسKKه ،ألن جسKKده ال يشKKبه
اإلنسان عنهّ ،
جسد أي إنسان جسداني؛ ومع أن مظهره الخارجي مطابق ،إاَّل أن جوهره ليس كذلك .يثير جسKKده العديKد Kمن التصKّ Kورات بين
ضKا أن ُيخضKKع أي إنسKKان
ضKا أن يسKKمح لإلنسKKان باكتسKKاب الكثKKير من المعرفKKة ،ويمكنKKه أي ً
البشKKر عن هللا ،ولكن جسKKده يمكن أي ً

مجرد إنسان ،بKل هKو هللا بمظهKر إنسKان خKارجي ،وال يمكن ألحKد أن يدركKه أو يفهمKه
مظهرا خارجيًّا
يملك
مشابها .ألنه ليس َّ
ً
ً
ِ
ويرحبون به .إن كان هللا ليس إاَّل
روحا غKKير مKرئي لإلنسKKان ،لكKKان
يحبه الجميع
فهما كاماًل  .هللا غير المرئي وغير الملموس ّ
ّ
ً
ً
من السKKهل على اإلنسKKان جKًّ Kدا أن يKKؤمن باهلل .يمكن لإلنسKKان أن يطلKKق العنKKان لخيالKKه ،ويختKKار الصKKورة الKKتي يKKود أن يKKرى هللا
ويش ِKعر نفسKه بالسKعادة .بهKذه الطريقKKة ،ربمKا يفعKKل اإلنسKان أكKثر مKا يحبKه إلهKKه الخKاص ويرغبKKه من أجKل
عليهKا ليرضKي نفسKKه ُ
والء وتكري ًسKا منKه هلل ،وأن اآلخKرين مKا هم إاَّل كالب
اإلنسان ،بال أي تردد .إضاف ًة إلى ذلك ،يKؤمن اإلنسKان أن ال أحKد أكKثر ً
أمميَّة غKKير ُمخلصKKة هللُ .يمكن أن ُيقKKال إن هKKذا هKKو مKKا يسKKعى نحKKوه أولئKKك الKKذين إيمKKانهم باهلل ُمبهم ومبKKني على عقيKKدة؛ كKKل مKKا
يسعون نحوه هو نفس الشKKيء ،مKKع قليKKل من التن ّKوع .فالصKKور الموجKودة في مخيالتهم هلل مختلفKة فحسKKب ،ولكن جوهرهKا فعليًّا

نفس الشيء.
ال يبKKالي اإلنسKKان بإيمانKKه غKKير المكKKترث باهلل ،ويKKؤمن باهلل حسKKبما يحلKKو لKKه .هKKذه واحKKدة من "حقKKوق اإلنسKKان وحريَّاتKKه"،
ال KKتي ال يمكن ألح KKد أن يت KKدخل فيه KKا ،ألن اإلنسKKان ي KKؤمن بإله KKه الشخصKKي وليس بإل KKه أي شKKخص آخ KKر؛ إن KKه ملكيت KKه الخاص KKة،
وتقريبKKا كKKل شKKخص يمتلKKك هKKذا النKKوع من الملكيَّة الخاصKKة .ينظKKر اإلنسKKان ألمالكKKه ككKKنز ثمين ،ولكن حين ينظKKر هلل ال يوجKKد
ً
شKيء أكKKثر دنKاوة وعKKدم اسKKتحقاق ،ألنKه ال يوجKKد مؤشKر أوضKح لمعارضKKة هللا أكKKثر من هKKذه األمالك الخاصKKة لإلنسKان .بسKKبب
ِ
روح ا بال هيئKKة ،بKل جسKد يمكن
جسدا له شكل ملمKوس ،يمكن لإلنسKان أن يKراه ويلمسKهَّ .إنه ليس ًK
عمل هللا
المتجسد يصير هللا ً
ّ
ضKا
لإلنسKان أن يتواصKل معKه ويKراه .مKع ذلKك ،معظم اآللهKة الKتي يKؤمن بهKا النKاس هي آلهKة ليس لهKا جسKد وال هيئKة ،وهي أي ً
ِ
عدوا لمعظم المؤمنين Kباهلل ،والKذين ال يسKتطيعون قبKول حقيقKة تج ُّسKد هللا أصKبحوا،
بال شكل .بهذه الطريقة ،صار هللا
المتجسد ًّ
ّ
تصورات ليس بسبب طريقة تفكيره وليس بسبب عصيانه ،بKKل بسKKبب أمالكKKه الخاصKKة هKKذه.
بالمثل،
خصوما هلل .اإلنسان لديه ّ
ً

بهم غKKير الملمKKوس وغKKير المKKرئي وغKKير الموجKKود في الواقKKع هKKو الKKذي
الم َ
بسKKبب هKKذه األمالك يمKKوت معظم النKKاس ،وهKKذا اإللKKه ُ
المتج ِّسKد ،وبKKاألحرى ليس بسKبب إلKه السKماء ،بKل بسKKبب اإللKه الموجKود
يKدمر حيKاة اإلنسKان .تُفقKد حيKاة اإلنسKان ليس بسKبب هللا ُ
ِ
تجسد يأتي في جسد هو احتياجKات اإلنسKان الفاسKKد .فالسKبب هKKو احتياجKات
الم ّ
في مخيلة اإلنسان .السبب الوحيد الذي جعل هللا ُ
اإلنسKK Kان وليس هللا ،وكKK Kل تضKK Kحياته ومعاناتKK Kه هي من أجKK Kل البشKK Kرية ،وليس من أجKK Kل منفعKK Kة تعKK Kود على هللا نفسKK Kه .ال توجKK Kد

إيجابيKKات وسKKلبيات أو مكافKKآت هلل؛ ولن يجKKني هللا حصKKاد مKKا في مسKKتقبل ،بKKل سKKيجني مKKا كKKان لديKKه في األصKKل .كKKل مKKا يفعلKKه
ِ
خالصا من أجل البشرية .ومKKع أن عمKKل
يقدمه
ويضحي به من أجل البشرية ليس من أجل الحصول على مكافآت عظيمة ،بل ّ
ّ
ً
تخيلهKKا ،إاَّل َّ
أن النتKKائج الKKتي يحققهKKا في النهايKKة تتجKKاوز العمKKل
هللا في الجسKKد ينطKKوي على العديKد Kمن الصKKعوبات الKKتي ال يمكن ّ

Kرة .عمKKل الجسKKد تسKKتتبعه الكثKKير من المشKKقات ،وال يمكن للجسKKد أن تكKKون لديKKه نفس هويKKة الKKروح
الKKذي يقKKوم بKKه الKKروح مباشً K
العظيمة ،وال يمكنه تنفيذ نفس األفعKال الخارقKة للطبيعيKة ،فضKاًل عن َّأنه ال يمكن أن يكKون لKه نفس سKلطان الKروح .ومKع ذلKك

Kرة ،وهKذا الجسKد نفسKه
فإن جوهر العمل الذي يقوم به هذا الجسKد غKير الملحKوظ يفKوق بكثKير العمKل الKذي يقKوم بKه الKروح مباش ً
لم ْن سيخُلصون ،فإن قيمة الفائدة التي يحِّققهKا الKروح أقKل بكثKير من تلKك الKتي
هو اإلجابة عن كافة احتياجات البشرية جمعاءَ .
يحِّققهKا الجسKKد :عمKKل الKKروح قKKادر على تغطيKKة الكKKون بأسKKره ،وعKKبر كافKKة الجبKKال واألنهKKار والبحKKيرات والمحيطKات ،ومKKع ذلKKك
فKKإن عمKKل الجسKKد يرتبKKط بKKأكثر فاعليKKة بكKKل شKKخص يتصKKل بKKه .باإلضKKافة إلى هKKذا ،يمكن لإلنسKKان أن يفهم جسKKد هللا بصKKورته

انطباعKKا أكKKثر عمًقKKا عن
ضKا تعميKKق معرفKKة اإلنسKKان باهلل ،ويKKترك لKKدى اإلنسKKان
الملموسKKة ويثKKق بKKه بصKKورة أفضKKل ،ويمكنKKه أي ً
ً
أعمال هللا الفعلية .إن عمل الروح م َّ
غلف باألسرار ،ومن الصعب على الكائنKKات الفانيKKة إدراكKKه ،ومن األصKKعب عليهم رؤيتKKه،
ُ

ولKذلك يمكنهم فقKط االعتمKاد على خيKاالت جوفKاء .ولكن عمKل الجسKد طKبيعي ويعتمKد Kعلى الواقعيKة ،ويملKك حكمKة غنيKة ،وهKو
Kارا شخصKً Kيا ،وال حاجKKة لKKه السKKتخدام
واقKKع يمكن لعين اإلنسKKان الجسKKدية رؤيتKKه؛ يمكن لإلنسKKان أن يختKKبر حكمKKة عمKKل هللا اختبً K
ِ
صKب .هKذه هي دّقKة عمKل هللا في الجسKد والقيمKة الحقيقيKة لKه .يمكن للKروح فقKط أن يقKوم بعمKل األشKياء غKير المرئيKة
خياله الخ ْ

تخي لها ،على سبيل المثال ،استنارة الروح ،وتحريك الروح ،وإرشاد الKروح ،ولكن ينظKر اإلنسKان
لإلنسان والتي يصعب عليه ّ
الKKذي يعتمKKد على عقلKKه إلى هKKذه األمKKور على َّأنهKKا ال تقKKدم أي معKKنى واضKKحَّ .إنهKKا ال تقKKدم سKKوى حركKKة ،أو معKKنى واسKً Kعا ،وال

عظيمKKا :ب KKه كلم KKات إرشKKاد دقيق KKة،
يمكنه KKا تق KKديم إرش KKاد من خالل كلم KKات .م KKع ذل KKك ف KKإن عم KKل هللا في الجس KKد مختل KKف اختالًفKKا
ً
يتلمس طريقKKه وال أن يسKKتخدم خيالKKه ،وال حKKتى أن
ومشKKيئة واضKKحة ،وأهKKداف واضKKحة منشKKودة .ولKKذلك ال يحتKKاج اإلنسKKان أن َّ
يقKKوم بعمKKل تخمينKKات .هKKذا هKKو وضKKوح العمKKل في الجسKKد ،واختالفKKه الكبKKير عن عمKKل الKKروح .عمKKل الKKروح غKKير مناسKKب إاَّل

لنطKKاق مح KKدود ،وال يمكن أن يحKKل مح KKل عمKKل الجس KKد .يعطي عمKKل الجس KKد اإلنسKKان أه KKداًفا ضKKرورية ومح KKددة بدرجKKة أك KKبر،
وأكثر واقعية ،ومعرفKة ِّ
قيمKة أكKثر من عمKل الKروح .العمKل الKذي لKه قيمKة ُعظمى لإلنسKان الفاسKد هKو العمKل الKذي يقKدم كلمKات

ويلمس .فقط العمKKل الKواقعي واإلرشKاد في الKKوقت المناسKب همKا
دقيقة ،وأهداف واضحة للسعي وراءها ،والذي يمكن أن ُيرى ُ
م KKا يناس KKبان أذواق اإلنس KKان ،وال ش KKيء س KKوى العم KKل الحقيقي يمكن KKه أن يخِّلص اإلنس KKان من فس KKاده وشخص KKيته المنحرف KKة .ال
يسKKتطيع أحKKد أن يحقKKق هKKذا إاَّل هللا المتج ِّس Kد؛ هللا المتج ِّس Kد وحKKده هKKو الKKذي يسKKتطيع أن يخِّلص اإلنسKKان من شخصKKيته الفاسKKدة
ِ
إن عمKل
صKل ،فإنKه ال يمكن أن يتم عماًل مثKل هKذا إاَّل من خالل جسKدهْ .
المنحرفة السابقة .ومع أن الKروح هKو جKوهر هللا المتأ ّ
Kؤثرا – هKذا هKو الحKق الخKالص .ومKع أن معظم النKاس قKد أصKبحوا أعKداء هللا بسKبب
الروح
ً
منفردا ،لما أمكن لعمله أن يكون م ً
ه KKذا الجس KKد ،فإن KKه حين ُينهي عمل KKه ،لن يك KKف أولئ KKك ال KKذين ك KKانوا يعادون KKه عن أن يص KKبحوا أعدائ KKه فحس KKب ،ب KKل على العكس
Kهود متوافقKKون معKKه وال ينفصKKلون عنKKه .سKKيعطي اإلنسKKان أن
Kهودا لKKه .سيصKKيرون الشKKهود الKKذين أخضKKعهم؛ شٌ K
سيصKKبحون شً K

يعKرف أهميKة عملKه في الجسKد من أجKل البشKر ،وسKيعرف اإلنسKان أهميKة هKذا الجسKد لمعKنى الوجKود اإلنسKاني ،ويعKرف القيمKة
الحقيقية لنمو حياته ،إضافة إلى أنه سيعرف أن هذا الجسد سيصبح ينبوع حياة ال يطيق اإلنسان االنفصال عنه .مع أن جسKKد
التج ُّسKد الKKذي اتخKKذه هللا ال يطKKابق على اإلطالق هويتKKه ومكانتKKه ،ويبKKدو لإلنسKKان أنKKه ال يتماشKKى مKKع مكانتKKه الفعليKKة ،إاَّل َّ
أن هKKذا
الجسKKد ،الKKذي ال يحمKKل صKKورة هللا الحقيقيKKة ،أو هويKKة هللا الحقيقيKKة ،يمكنKKه أن يقKKوم بالعمKKل الKKذي ال يقKKدر روح هللا أن يعملKKه

بطريقKKة مباشKKرة .هKKذه هي األهميKKة والقيمKKة الحقيقيKKتين لتج ُّسKد هللا ،وهKKذه هي األهميKKة والقيمKKة الحقيقيKKتين اللKKتين يعجKKز اإلنسKKان
عما يرونKKه أو
Kدن إلى جسKKده ،فبغض النظKKر َّ
عن تقديرهما واإلقرار بهمKKا .مKع أن كافKKة البشKر ينظKرون بسKKمو إلى روح هللا وبت ٍّ
يفكرون به ،فإن األهمية والقيمة الحقيقيتين للجسد تتجاوزان بكثير أهمية الروح وقيمته .بالطبع هذا فقKKط فيمKا َّ
يتعلق بالبشKرية

إإلهامKKا ،وإحسKKاس
الفاسKKدة .لكKKل شKخص يسKKعى إلى الحKKق ويشKKتاق لظهKKور هللا ،فKإن عمKKل الKKروح يمكنKKه فقKKط أن يقKِّ Kدم تحفKKيز أو
ً
باإلعجKKاب ال يمكن تفسKKيره وال تخيلKKه ،وإحسKKاس بKKأن هKKذا عظيم ومتعٍ K
Kال وبKKديع K،ومKKع ذلKKك ال يمكن تحقيقKKه أو الحصKKول عليKKه
ّ
بالكامKKل .ال يمكن لإلنسKKان وروح هللا إاّل أن ينظKKر كKKل منهمKKا لآلخKKر من بعيKKد ،كمKKا لKKو كKKانت هنKKاك مسKKافة كبKKيرة بينهمKKا ،وال
طا فاصاًل غير مرئي يفصل بين اإلنسان وهللا .في الواقع ،هذا وهم يعطيKKه
أن هناك خ ً
يمكنهما ً
أبدا أن يكونا متماثلين ،كما لو ّ
ال KKروح لإلنسKKان ،ألن الKKروح واإلنسKKان ليسKKا من نفس النKKوع ،الKKروح واإلنسKKان ال يمكن أبKً Kدا أن يتعايشKKا في العKKالم ذاتKKه ،ألن
الKKروح ال يملKKك شKKيًئا ممKKا لإلنسKKان .لKKذلك ال يحتKKاج اإلنسKKان إلى الKKروح ،ألن الKKروح ال يمكنKKه القيKKام بالعمKKل الKKذي يحتKKاج إليKKه
ِ
يقدم أهداًفا واقعية لإلنسان لكي يسعى وراءهKا ،ويق ِّKدم كلمKات واضKحة ،وإحسا ًسKا َّ
بأنه (أي
اإلنسان بشدة مباشرةً .عمل الجسد ّ
ِ
المتجسد) حقيقي وطبيعيَّ ،
وأنه متَّضع وعادي .ومع َّ
أن اإلنسان قد يتَّقيه ،إاَّل َّأنه من السKKهل على معظم النKKاس أن يتعّلقKKوا
هللا
ّ

بKKه :فيمكن لإلنسKKان أن يKKرى وجهKKه ،وأن يسKKمع صKKوته ،وال يحتKKاج إلى أن ينظKKر إليKKه من بعيKKد .يمكن لإلنسKKان الوصKKول إلى

هKKذا الجسKKد؛ فهKKو ليس ببعيKKد ،وال غKKير ُمKKدرك ،بKKل مKKرئي وملمKKوس ،ألن هKKذا الجسKKد موجKKود في العKKالم نفسKKه الKKذي يوجKKد فيKKه
اإلنسان.
غيKر كKل من يعيشKون في الجسKKد شخصKKيتهم يحتKاجون إلى أهKKداف يسKعون وراءهKا ،ومعرفKة هللا تحتKاج شKهادة عن
لكي ُي ِّ
ِ
اَّل
تجسد ،وال يمكن إنجKKاز كليهمKKا إاَّل من خالل
الم ّ
األفعال الواقعية هلل ووجهه الحقيقي .وال يمكن تحقيق كليهما إ من خالل هللا ُ
الجسKد الحقيقي والعKادي .لهKKذا السKKبب فKإن التج ُّسKد ضKروري ،ولهKKذا تحتKاج إليKه كKل البشKرية الفاسKدة .حيث َّ
إن النKKاس مطلKوب

بهم KK Kة والخارق KK Kة للطبيع KK Kة K،وحيث َّإنه مطل KK Kوب منهم أن
الم َ
منهم أن يعرف KK Kوا هللا ،فيجب أن تختفي من قل KK Kوبهم ص KK Kور اآلله KK Kة ُ
يتخلص KKوا من شخص KKيتهم الفاس KKدة ،عليهم أواًل أن يعرف KKوا شخص KKيتهم الفاس KKدة .لKKو أن اإلنس KKان ق KKام بالعم KKل ُّ
َّ
للتخلص من ص KKور

بهمة من قلوب الناس فحسب ،فسوف يفشل في تحقيق التأثير السليم ،ذلك َّ
المبهمة في قلوب النKKاس
الم َ
ألن صور اآللهة ُ
اآللهة ُ
ال يمكن الكشف عنها أو التخّلص منها أو طردها بالكامل من خالل الكلمات وحدها .فحتى مKKع القيKKام بهKKذا ،سKKيظل في النهايKة
من غKKير الممكن ُّ
التخلص من هKKذه األشKKياء المتأصKKلة في النKKاس .ال يمكن تحقيKKق التKKأثير المطلKKوب إال بKKأن يحKKل اإللKKه العملي
Kدريجيا .يقKKر اإلنسKان بKKأن اإللKKه الKKذي
والصورة الحقيقية هلل محل هذه األشياء المبهمة والخارقة للطبيعة وتعريف الناس بهمKKا تK
ً
كKان يطلبKKه في األزمنKة الماضKية هKو إلKه ُمبهم وخKارق للطبيعKKة .مKا يمكنKKه تحقيKKق هKKذا األثKر ليس القيKادة المباشKرة للKروح ،وال
ِ
المتج ِّس Kد بعملKKه رسKKميًّا ،ألن الحالKKة الطبيعيKKة
المتج ّس Kد .تتعKَّ Kرى تصKّ Kورات اإلنسKKان حين يقKKوم هللا ُ
تعKKاليم إنسKKان معيَّن ،بKKل هللا ُ
ِ
بهم الخKKارق للطبيعKKة الموجKKود في مخيلKKة اإلنسKKان .ال يمكن أن تنكشKKف التصKّ Kورات
الم َ
المتج ّسKد هي نقيض اإللKKه ُ
والحقيقيKKة هلل ُ
ِ
اَّل
المتج ِّس Kد ،ال يمكن أن تنكش KKف تص Kُّ Kورات
المتج ّس Kد .فب KKدون المقارن KKة م KKع هللا ُ
األص KKلية لإلنس KKان إ من خالل مقارنته KKا م KKع هللا ُ
بهمKKة بKKدون مقارنتهKKا مKKع الحقيقKKة .ال أحKKد يسKKتطيع اسKKتخدام الكلمKKات
الم َ
اإلنسKKان .بعبKKارة أخKKرى ،ال يمكن أن تنكشKKف األشKKياء ُ
للقيKKام بهKKذا العمKKل ،وال أحKKد يقKKدر على التكّلم عن هKKذا العمKKل مسِ K
Kتخد ًما الكلمKKات .هللا وحKKده يمكنKKه بنفسKKه القيKKام بعملKKه ،وال أحKKد
ُ
آخر يستطيع القيام بهذا العمل نياب ًة عنه .مهما كان غنى لغKة اإلنسKان ،فهKو عKاجز عن النطKق بالحالKة الحقيقيKة والطبيعيKة هلل.
ال يمكن لإلنسان أن يعرف هللا على نحو عملي أكثر ،أو أن يراه بصورة أوضح إن لم يعمل هللا بصKKورة شخصKKية بين البشKKر

ويظهر صورته وكيانه لهم على نحو كامل .هذا التKأثير ال يمكن تحقيقKKه من خالل أي إنسKان جسKداني .بKKالطبع ،ال يقKKدر روح
أيضا على تحقيق هذا التأثير .يمكن هلل أن ُيخِّلص اإلنسان الفاسد من تأثير إبليس ،ولكن هذا العمل ال يمكن تحقيقه تحقيًقا
هللا ً
ِ
المتج ِّس Kد .ه KKذا الجس KKد ه KKو
مباش Kً Kرا من قَبKKل روح هللا؛ ب KKل يمكن أن يتم فق KKط من خالل الجس KKد ال KKذي يلبس KKه روح هللا ،جس KKد هللا ُ

وأيضا إله يملك الهوتًا كاماًل  .وعليه ،حتى لKو أن هKذا الجسKKد ليس
أيضا هللا ،هو إنسان يملك طبيعة بشرية عادية
ً
إنسان وهو ً
اَّل
المتج ِّس Kد نفس KKه ال KKذي ُيخِّلص اإلنسKKان ،وال KKذي ه KKو
ه KKو روح هللا ،ويختل KKف اختالًفKKا كب ً K
Kيرا عن ال KKروح ،إ َّأنه ال ي KKزال ه KKو هللا ُ
سمى الذي ُيطلق عليه ،فهو في النهايKKة ال يKKزال هللا نفسKKه الKKذي ُيخِّلص البشKKرية .ألن روح هللا
الروح
الم َّ
ً
وأيضا الجسد .ال يهم ُ

ال َّ
أيضا عمل روح هللا؛ كل ما في األمر أن هذا العمل ال يتم باسKKتخدام هويَّة الKروح ،بKKل
يتجزأ عن الجسد ،وعمل الجسد هو ً
باسKتخدام هويَّة الجسKد .العمKل الKذي يحتKاج إلى أن يقKوم بKه الKروح مباشKرةً ال يحتKاج إلى التج ُّسKد ،والعمKل الKذي يحتKاج إلى أن
اَّل
المتج ِّسKد .هKKذا هKKو المطلKوب من أجKل
يقوم بKKه الجسKد ال يمكن أن يتم مباشKKرةً بواسKطة الKروح ،وال يسKKتطيع أن يقKوم بKKه إ هللا ُ
هذا العمل ،وهو المطلوب من البشرية الفاسKدة .في المراحKل الثالث لعمKل هللا ،هنKاك مرحلKة واحKدة فقKط تُ َّنفذ مباشKرةً بواسKطة
ِ
َّ
المتج ِّسKد ،وليس بواسKKطة الKKروح مباشKKرةً .عمKKل عصKKر النKKاموس الKKذي قKام بKKه
الKKروح ،والمرحلتKKان الباقيتKKان تُنفذان من قَبKKل هللا ُ
الروح لم يتضمن تغيير شخصية اإلنسان الفاسدة ،ولم يكن له أية عالقة بمعرفة اإلنسان باهلل .ولكن عمل جسد هللا في عصKKر
النعمKKة وعصKKر الملكKKوت ،يتضKَّ Kمن شخصKKية اإلنسKKان الفاسKKدة ومعرفتKKه باهلل ،وهKKو جKKزء هKKام وحيKKوي من عمKKل الخالص .لKKذلك
ِ
المتج ِّسKد المباشKر .تحتKاج البشKرية
ًK
تجسد ،وأكKثر
الم ّ
احتياج ا إلى عمKل هللا ُ
فإن البشرية الفاسدة في أمس احتياج إلى خالص هللا ُ
ِ
ِ
Kداء أعظم من ِقَبKKل
ويطعمها ،ويدينها ّ
تجسد ليرعاها ،ويدعمها ،ويرويهاُ ،
الم ّ
إلى هللا ُ
ويوبِخها ،وتحتKKاج إلى مزيKKد من النعمKKة وفً K
هللا المتج ِّسKد .هللا في الجسKKد وحKKده يمكنKKه أن يكKKون خليKKل اإلنسKKان ،وراعي اإلنسKKان ،والعKKون الحاضKKر لإلنسKKان ،وكKKل هKKذا هKKو
التجسد اليوم وفي األزمنة الماضية.
ضرورة
ُّ
أفسKKد إبليس اإلنسKKان ،الKKذي هKKو أسKKمى سKKائر مخلوقKKات هللا ،لKKذلك يحتKKاج اإلنسKKان إلى خالص هللا .هKKدف خالص هللا هKKو
َّ
ص هKKو جسKKد اإلنسKKان وروحKKه ،وليس الشKKيطان .إبليس سKKيبيده هللا ،أمKKا اإلنسKKان فهKKو
اإلنسKKان ،وليس إبليس ،ومKKا يجب أن ُيخل ُ
هKKدف خالص هللا ،وجسKKد اإلنسKKان قKKد فسKKد بفعKKل إبليس ،لKKذلك أول مKKا يجب أن َيخُلص هKKو جسKKد اإلنسKKان .فسKKد جسKKد اإلنسKKان

بصورة عميقة إلى أبعد الحدود ،وأصبح شيًئا يقاوم هللا ،لدرجKة َّأنه يعKارض وجKود هللا وينكKKره عالنيً Kة .هKذا الجسKد الفاسKد هKو
ببسKKاطة جKKامح للغايKKة ،وال يوجKKد شKKيء أصKKعب من التعامKKل مKKع شخصKKية الجسKKد الفاسKKدة أو تغييرهKKا .يKKأتى إبليس داخKKل جسKKد
ثم فق KKد أص KKبح اإلنس KKان
اإلنس KKان ليث KKير التش KKويش ،ويس KKتخدم جس KKد اإلنس KKان للتش KKويش على عم KKل هللا ،وتعطي KKل خط KKة هللا ،ومن ّ
التحدي ويأتى في جسKٍ Kد للقيKKام
خضع .لهذا السبب ينهض هللا لمواجهة
شيطانا،
ًّ
ّ
ً
وعدوا هلل .لكي َيخُلص اإلنسان ،عليه أواًل أن ُي َ
بالعمل الذي ينوي القيام به ،ومصارعة الشيطانَّ .
تمرد عليKKه
إن هدفه هو خالص البشرية ،التي فسدت ،وهزيمة إبليس الذي َّ

ويخّلص البشKرية الفاسKدة في نفس الKKوقت .وبKذلك فهKو عمKل يحقKق
وإبادتهَّ .إنه يهKزم إبليس من خالل عمKKل إخضKاع اإلنسKانُ ،
َّ
ويتكلم في الجسKKد ،وينِّفKKذ كKKل العمKKل في الجسKKد من أجKKل تواصKKل أفضKKل مKKع اإلنسKKان
هKKدفين دفع ً Kة واحKKدة .يعمKKل في الجسKKد،
وإخضKKاع أفضKKل لإلنسKKان .في آخKKر مKKرة يصKKير هللا فيهKKا جسKً Kدا ،سKُ Kيختَتم عملKKه في األيKKام األخKKيرة في الجسKKد .سيصKِّ Kنف جميKKع
وأيضا يختتم كل عمله في الجسد .بعدما ينتهي كKKل عملKKه على األرض ،سKKيغدو
البشر وفًقا للنوع ،ويختتم خطة تدبيره الكليَّة،
ً

سيخضKع هللا البشKرية بالتمKام ،ويربحهKا بصKورة كاملKة .أال يعKني هKذا أن
Kارا كKاماًل  .من خالل عملKه في الجسKدُ ،
منتصرا انتص ً
ً
ظافرا ،لن يكون لدى
تدبيره
الكلي سينتهي؟ حين يختتم هللا عمله في الجسد ،عندما يكون قد هزم إبليس هزيمة ساحقة وصار ً
ّ
إبليس فرصة أخرى إلفساد اإلنسان .كان عمKل التَج ُّسKد األول هلل هKو الفKداء وغفKران خطايKا اإلنسKان .اآلن العمKل هKو إخضKاع

غالبKKا غلبKKة
البشKKرية واقتناؤهKKا بالتمKKام ،لكي ال ُK
يعKد لKKدى إبليس أيKKة وسKKيلة للقيKKام بعملKKه ،وسيخسKKر خسKKارة نهائيKKة ،ويصKKير هللا ً
األولي للمراحKKل الثالث الخاصKKة بعمKKل هللا
كاملKKة .هKKذا هKKو عمKKل الجسKKد ،وهKKو العمKKل الKKذي يقKKوم بKKه هللا نفسKKه .لقKKد تم العمKKل َّ
المتج ِّس Kد ،وليس
مباشرة بواسطة الروح ،وليس بواسطة الجسدَّ .
ً
أما العمل النهائي للمراحل الثالثمن عمل هللا فيتم بواسطة هللا ُ
ضKا قKام بKKه هللا في الجسKKد .على امتKKداد عمKKل التKKدبير الكلي ،كKان
بواسطة الروح
ً
مباشرة .عمل الفداء في المرحلة المتوسKKطة أي ً
ّ
ثم اس KKتعادة
أهم عم KKل ه KKو خالص اإلنس KKان من تأثيرالش KKيطان .العم KKل الرئيس KKي ه KKو اإلخض KKاع الكام KKل لإلنس KKان الفاس KKد ،ومن ّ
المخافKKة األصKKليَّة هلل في قلب اإلنسKKان الخاضKKع ،والسKKماح لKKه بالوصKKول لحيKKاة عاديKKة ،أي الحيKKاة العاديKKة لمخلKKوق من مخلوقKKات

هللا .هKKذا العمKKل حيKKوي ،وهKKو جKKوهر عمKKل التKKدبير K.في مراحKKل عمKKل الخالص الثالث ،كKKانت مرحلKKة عمKKل عصKKر النKKاموس
األولى بعيKKدة عن جKوهر خطKKة التKKدبير؛ كKان بهKKا ظهKور طفيKKف فقKKط لعمKKل الخالص ،ولم تكن بدايKKة عمKKل خالص هللا لإلنسKان
من ُملك الشيطان .المرحلة األولى من العمل تمت مباشرةً من ِقَبل الKروح ،ألنKه ،بمKKوجب النKاموس ،لم يعKرف اإلنسKان إاَّل أن
يلKتزم بالنKاموس ،ولم يكن لديKKه المزيKKد من الحKق ،وألن العمKل في عهKKد النKKاموس بالكKاد تضKمن تغKيرات في شخصKKية اإلنسKان،
فضKاًل عن َّأنه لم ير ِّكKKز على عمKKل خالص اإلنسKان من ُملKKك الشKKيطان .لKذلك أكمKل روح هللا هKذه المرحلKة من العمKKل الKتي هي
طا بجKوهر
طKا بسKKي ً
في غاية من البساطة ،والتي لم تهتم بشخصية اإلنسان الفاسدة .لم يكن لهKKذه المرحلKKة من العمKKل سKوى ارتبا ً
كبيرا بعمل خالص اإلنسان الرسمي ،لKKذلك لم تتطلب أن يصKير هللا جس ًKدا للقيKام بعملKه شخصKً Kيا.
التدبير K،ولم يكن لها ارتبا ً
طا ً
العمل الذي قام به الروح خفي وصعب اإلدراك ،وهو باعث على خوف عميKق ويصKعب على اإلنسKان الوصKول إليKه؛ الKروح

مباشرة .األنسب لإلنسان هو تحويل عمل الKKروح إلى
مباشرة ،وال يناسبه تقديم الحياة لإلنسان
ال يناسبه القيام بعمل الخالص
ً
ً
منهاج قريب منه ،أي َّأنه من األنسب لإلنسان أن يصير هللا شخصا عاديا وطبيعيًّا للقيام بعمله .هذا َّ
يتطلب من هللا أن يتج َّسKد
ً
ً
ليحل محل عمل الKروح ،وبالنسKKبة لإلنسKان ال توجKKد وسKيلة أنسKب من هKKذه ليعمKKل بهKKا هللا .من بين مراحKل العمKل الثالث هKKذه،

تَُنَّف ُذ مرحلتKان بالجسKKد ،وهاتKان المرحلتKKان همKا المرحلتKKان الرئيسKKيتان لعمKKل التKدبير K.يكمKل التج ُّسKدان كKKل منهمKا اآلخKKر بطريقKKة
أساسا للمرحلة الثانيKKة ،ويمكن أن ُيقKال أن مرحلKتي تج ُّسKد هللا يشِّ Kكالن تجس ًKدا واح ًKدا
تبادلية .أرست المرحلة األولى ُّ
لتجسد هللا ً
كKKاماًل  ،وهمKKا متوافقتKKان مKKع بعضKKهما البعض .هاتKKان المرحلتKKان من عمKKل هللا قKKام بهمKKا هللا في هويتKKه المتج ِّسKدة َّ
مهمتKKان
ألنهمKKا َّ

للغاية لعمل التدبير Kالكلي .يمكن تقريبا أن يقال إنه لKوال عمKKل مرحلKKتي تج ُّسKد هللاَ ،ل َّ
تعطل عمKل التKKدبير الكلي ،وِلمKا كKKان عمKل
ُ
ً
ّ
ّ
أهمي KKة ه KKذا العم KKل من ع KKدمها على احتياج KKات البش KKرية ،وحقيق KKة انحرافهKKKا ،وشKKKدة
Kف
K
ق
تتو
ًّا.
عبثي
ا
ث
Kدي
خالص البش KKرية إاَّل ح ً K
ّ
عصKKيان الشKKيطان وتشويشKKه على العمKKل .يعيَّن الشKKخص المناسKKب للمهمKKة وفًقKKا لطبيعKKة العمKKل الKKذي ينفKKذه العامKKل .حين َّ
يتعلق
ُ ُ
Kرة بواسKطة روح هللا ،أو
األمر بأهمية هذا العمل ،فمن حيث الطريقة التي يجب تبنيها للقيام بالعمل – سواء إتمام العمKل مباش ً
ِ
Kاء على
بواس KKطة هللا المتج ّس Kد ،أو من خالل اإلنس KKان – ف KKإن أول األم KKور ال KKتي تُمحى هي العم KKل ال KKذي يق KKوم ب KKه اإلنس KKان ،وبن ً K
يؤديه الجسد أكKKثر فائKKدة لإلنسKKان
طبيعة العمل ،وطبيعة عمل الروح في مقابل طبيعة الجسدَّ ،
يتقرر في النهاية أن العمل الذي ّ
ِ
ويقدم المزيد من المزايا .هذا هو فكر هللا آنذاك لتقرير ما إذا كان العمل يجب أن يتم
من العمل الذي يقوم به الروح
مباشرةّ ،
ً
طKا ،بKل
بالروح أم بالجسد .هنKاك أهميKة وأسKاس لكKل مرحلKة من مراحKل العمKلَّ .إنهKا ليسKت خيKاالت بال أسKاس ،وال تُ َّنفذ اعتبا ً

عينKKة .هKKذا هKKو الحKKق وراء كKKل عمKKل هللا .على وجKKه التحديKKد ،يوجKKد المزيKKد من خطKKة هللا في هKKذا العمKKل
تنطKKوي على حكمKKة ُم َّ
Kل ماهيتKKه في كKKل عمKKل من أعمالKKه ،وكKKل
العظيم الKKذي يقKKوم بKKه هللا المتج ِّسKد شخصKً Kيا بين البشKKر .وعليKKه ،تظهKKر حكمKKة هللا ُK
وك ّ
فكKKرة من أفكKKاره ،وكKKل خKKاطر من خKKواطره في العمKKل؛ هKKذا هي ماهيKKة هللا األكKKثر تماسKً Kكا ونظاميKKة .هKKذه األفكKKار والخKKواطر

تخيلهKKا وتصKKديقها ،واألصKKعب معرفتهKKا .العمKKل الKKذي يقKKوم بKKه اإلنسKKان يكKKون وفًقKKا لمبKKدأ عKKام،
الفصKKيحة يصKKعب على اإلنسKKان ّ
Kرض للغايKKة بالنسKKبة لإلنسKKان .ولكن مقارن ً Kة بعمKKل هللا ،يظهKKر ببسٍ K
وهKKو أمKKر مٍ K
Kاطة اختالف هائKKل؛ فبKKالرغم من َّ
أن أعمKKال هللا
ُ
اَّل
عظيمة ومقياس عمل هللا ضخم ،إ َّ
أن وراء تلك األعمKKال تقبKع العديKKد من الخطKط والترتيبKات الدقيقKة والمحKKددة الKKتي يصKعب

ضKا العديKKد من األمKور الKKتي ال
على اإلنسKان تخيلهKا .ال تتم كKل مرحلKة من مراحKل عمKل هللا وفًقKا لمبKدأ فحسKب ،بKKل تتض َّKمن أي ً
عمKKا إذا كKان العمKKل هKو عمKKل الKروح أو عمKKل
يمكن التعبير عنها بلغة اإلنسان ،وهي أمور غير مرئيKKة لإلنسKان .بغض النظKر ّ
ِ
Kرة ،فإنKه
هللا
المتجسد ،فإنKه يتض َّKمن خط ً
طKا لعملKه .ال يعمKل هللا بال أسKاس ،وال يقKوم بعمKل غKير هKام .حينمKا يعمKل الKروح مباش ً
ّ
Kاء على
بناء على أهدافه ،وحين يصKير إنس ً
يغيKر مظهKره الخKارجي) للعمKل ،فإنKه يفعKل هKذا أي ً
Kانا (أي حين ِّ
ضKا بKاألكثر بن ً
يعمل ً
طهد؟
ولم يصير طواعي ًة
غرضه .وإاّل َفِل َم يقوم
ويض َ
ً
ً
إنسانا ُينظر إليه نظرةَ احتقار ُ
طوعا بتغييرهويته؟ َ
َّ
Kيرا ه KKو هللا
عمل KKه في الجس KKد ه KKو عم KKل ذو أهمي KKة قص KKوى ،وه KKو ُم ّ
وم ْن يختتم العم KKل أخ ً K
عب KKر عن KKه فيم KKا يتعلق بالعم KKلَ ،
المتج ِس Kد ،وليس الKKروح .يKKؤمن البعض أن هللا قKKد يKKأتي لألرض ويظهKKر لإلنسKKان في ٍ
وقت مKKا ،ووقتهKKا سKKيدين بنفسKKه البشKKرية
ُ ّ

كافKKة ،ويختبره KKا واحKً Kدا واح Kً Kدا دون إغفKKال أي فٍ K
Kرد .أولئKKك ال KKذين يفكKKرون به KKذه الطريق KKة ال يعرف KKون ه KKذه المرحل KKة من عم KKل
Kردا؛ ألن القيKKام بهKKذا ليس هKKو عمKKل الدينونKKة K.أليس
Kردا فً K
التج ُّسKد .إن هللا ال يKKدين KاإلنسKKان واحKً Kدا بواحKKد ،وال يختKKبر اإلنسKKان فً K

فسKKاد البشKKرية كّلهKKا واحKً Kدا؟ أوليس جKKوهر اإلنسKKان واحKً Kدا؟ مKKا ُيKKدان هKKو جKKوهر البشKKرية الفاسKKد ،جKKوهر اإلنسKKان الKKذي أفسKKده
الشKKيطان ،وكافKKة خطايKKا اإلنسKان .ال يKKدين هللا زالّت اإلنسKKان التافهKKة عديمKKة األهميKKة .إن لعمKKل الدينونKKة داللKKة تمثيليKKة K،وال ُي َّنفذ

على شخص محدد على وجه الخصوص؛ بل إنه عمل تُدان فيه جماعة من الناس لتمّثل دينونة البشرية كّلهKKا .من خالل تنفيKKذ
عمله بنفسه على مجموعة من الناس ،يستخدم هللا في الجسد عمله لتمثيل عمل البشKKرية جمعKKاء ،بعKKدها ينتشKKر العمKKل تKKدريجيًّا.

معينا من األشخاص أو جماعKة محKKددة من النKاس ،بKKل يKدين إثم البشKرية كّلهKا – مقاومKKة
نوعا ً
كذلك عمل الدينونة .ال يدين Kهللا ً
اإلنسان هلل ،على سKبيل المثKال ،أو عKدم مخافKة اإلنسKان هلل ،أو التشKويش على عمKل هللا ،وخالفKه .مKا ُيKدان هKو جKوهر البشKرية
الذي يقاوم هللا ،وهذا العمKل هKو عمKل اإلخضKاع في األيKام األخKيرة .إن عمKل هللا المتج ِّسKد وكلمتKه اللKذان يشKهد عنهمKا اإلنسKان
تصوره اإلنسان أثناء األزمنKة الماضKية .العمKل الKذي
هما عمل الدينونة Kأمام العرش العظيم األبيض في األيام األخيرة ،والذي َّ
حاليKKا من هللا المتج ِّس Kد هKKو بالضKKبط الدينونKKة أمKKام العKKرش العظيم األبيض .إلKKه اليKKوم المتج ِّس Kد هKKو هللا الKKذي يKKدين البشKKرية
يتم ً

جمKل كينونتKه .مKع أن نطKاق عملKه محKدود،
جمعKاء أثنKاء األيKام األخKيرة .هKذا الجسKد وعملKه وكلمتKه وشخصKيته الكليَّة يمثلKون ُم َ
يتضمن بطريقKة مباشKرة الكKون بأسKره ،فKإن جKوهر عمKل الدينونKة هKو دينونKة مباشKرة لكKل البشKرية ،ليس من أجKل الشKعب
وال
َّ

المختار في الصين وحدهم ،وال ألجل عدد صغير من الناس .أثناء عمل هللا في الجسKد ،ومKع أن نطKاق هKذا العمKل ال يتض َّKمن
الكون كله ،إاَّل َّأنه يمِثّل عمل الكون كّلKKه ،وبعKKدما يختتم العمKKل داخKل نطKاق عمKKل جسKده ،سيوسKKع هKذا العمKKل في الحKال ليشKمل

ِ
عمKا إذا كKان العمKل
الكKون كّلKه ،بنفس الطريقKة الKتي انتشKر بهKا إنجيKل يسKوع عKبر الكKون عقب قيامتKه وصKعوده .بغض النظKر ّ
هو عمKل الKروح أم الجسKد ،فهKو عمKل ُي َّنفذ داخKل نطKاق محKدودَّ ،
ولكنه يمثKل عمKل الكKون كلKه .أثنKاء األيKام األخKيرة ،يظهKر هللا
ِ
المتجسدة ،وهللا في الجسد هو هللا الذي يKدين KاإلنسKان أمKام العKKرش العظيم األبيض .وبغض النظKر
ليقوم بعمله باستخدام هويَّته
ّ
جسداَّ ،
Kاء على
روحا أم ً
عما إذا كان ً
ّ
فإن َمن يقوم بعمل الدينونKة هKو هللا الKذي يKدين البشKرية في األيKام األخKيرة .هKذا ُيعKرف بن ً
عملKKه ،وليس وفًقKKا لمظهKKره الخKKارجي أو عوامKKل أخKKرى متعKKددة .ومKKع أن اإلنسKKان لديKKه تصKّ Kورات عن هKKذه الكلمKKات ،ال يمكن
ِ
عما يفكKKر فيKه اإلنسKان بشKأن هKKذه الحقKائق،
تجسد للبشرية كّلها وإخضاعه لها .بغض النظر ّ
الم ّ
ألحد أن ينكر حقيقة دينونة هللا ُ

فهي في النهاية تظل حقائق .ال يمكن أن يقول أحدهم" :إن هللا يقوم بالعمل ،ولكن الجسد ليس هللا" .هذا هراء ،ألن هKKذا العمKKل
ال يمكن أن يقKKوم بKKه إاَّل هللا في الجسKKد .حيث إن هKKذا العمKKل قKKد اكتمKKل بالفعKKل ،لن يظهKKر بعKKده عمKKل دينونKKة هللا لإلنسKKان ثانيً Kة؛
وقد اختتم هللا في تجسده الثاني بالفعل كافة عمل التدبير الكلي ،ولن تكون هناك مرحلة رابعة من عمل هللاَّ .
ألن َم ْن ُيدان هKKو
ّ
َّ
Kرة ،فKKإن عمKKل الدينونKKة ال ُينفذ داخKKل العKKالم
المدانKKة مباشً K
اإلنسKKان ،اإلنسKKان المخلKKوق من جسKKد وقKKد فسKKد ،وليس روح الشKKيطان ُ
الروحي بل بين البشر .ال أحد مالئم ومؤهل أكثر من هللا في الجسKد للقيKام بعمKل دينونKة فسKاد جسKد اإلنسKان .إن قKام روح هللا

Kرة بتنفيKKذ الدينونKKة K،لمKKا كKKانت ستشKKمل الجميKKع .إضKKاف ًة إلى َّأنه كKKان سيصKKعب على اإلنسKKان قبKKول هKKذا العمKKل ،ألن الKKروح
مباشً K
وجهKا لوجKKه ،ولهKKذا السKKبب ،لمKKا كKKانت ستصKKبح التKKأثيرات فوريKKة ،ولمKKا اسKKتطاع اإلنسKKان أن
غKKير قKKادر على مواجهKKة اإلنسKKان ًK
مهزومKا هزيمKة كاملKة إاَّل إذا أدان هللا في
Kوحا .ال يمكن أن يصKبح الشKيطان
يرى شخصية هللا التي بال عيب بدرجة أكKثر وض ً
ً
الجس KKد فس KKاد البش KKرية .بع KKد أن اتخ KKذ هللا نفس الطبيع KKة البش KKرية ال KKتي لإلنس KKان ،يس KKتطيع هللا في الجس KKد أن ي KKدين إثم اإلنس KKان
ِ
المؤهَّل ليKدين اإلنسKان بحكم مكانتKه ،ألنKه يملKك الحKق
ً
مباشرة؛ هKذه هي عالمKة قداسKته المتأ ّ
صKلة فيKه ،وروعتKه .هللا وحKده هKو ُ
والبر ،ولذلك هو قادر أن يدين اإلنسان .أولئك الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصلحون إلدانة اآلخرين .إن كان روح هللا قد
انتصارا على الشيطان .الروح في األصل أسمى من المخلوقKKات الفانيKKة ،وروح هللا قKKدوس قداسً Kة
قام بهذا العمل ،لما كان ُيعد
ً
ِ
متأصل ًة ،ومنتصKر على الجسKد .إن قKام الKروح بهKذا العمKل مباشKرةً ،لمKا اسKتطاع أن يKدين كKل عصKيان اإلنسKان ،ولمKا اسKتطاع
ّ

ض Kا من خالل تصKّ Kورات اإلنسKKان عن هللا ،ولم يكن لKKدى اإلنسKKان أبKً Kدا أيKKة
الكشKKف عن إثم اإلنسKKان .ألن عمKKل الدينون Kةُ Kي َّنفذ أي ً
تصKّ Kورات عن الKKروح ،لKKذلك فKKإن الKKروح غKKير قKKادر على الكشKKف عن إثم اإلنسKKان بدرجKKة أفضKKل ،ناهيKKك عن َّأنه ال يقKKدر على
كشفا كاماًل  .هللا المتج ِّسKد هKو عKKدو كKKل من ال يعرفونKKه .من خالل دينونKة لتصKّ Kورات اإلنسKان ومعارضKKته
كشف مثل هذا اإلثم ً
هلل ،يكشف كل عصيان البشرية .آثار عمله في الجسد واضحة أكثر من آثKKار عمKKل الKروح ،وعليKKه فKإن دينونKKة كKKل البشKرية ال
ِ
ِ
ِ ِ
تجسد ويلمسه ،وهللا في الجسKKد يمكنKه Kأن
تُ َّنفذ ُم
ً
الم ّ
الم ّ
تجسد .يمكن لإلنسان أن يرى هللا ُ
باشرة من قَبل الروح ،بل هي عمل هللا ُ
Kدريجيا من المقاومKKة إلى الطاعKKة ،ومن
Kوعا كKKاماًل  .في عالقKKة اإلنسKKان باهلل في الجسKKد ،ينتقKKل اإلنسKKان تK
ُيخضKKع اإلنسKKان خضً K
ً
المتج ِّسK Kد .ال َيخُلص
االض KKطهاد إلى القب KKول ،ومن التص Kّ Kور إلى المعرف KKة ،ومن ال KKرفض إلى المحب KKة .ه KKذه هي آث KKار عم KKل هللا ُ
اَّل
اَّل
المتج ِّس Kد أثن KKاء مقاوم KKة
اإلنس KKان إ من خالل قب KKول دينون Kة Kهللا ،وال يعرف KKه ت KKدريجيًّا إ من خالل كلم KKات فم KKهُ ،
ويخض KKعه هللا ُ
اإلنسKKان لKKه ،وينKKال منKKه اإلمKKداد بالحيKKاة أثنKKاء قبKKول توبيخKKه .كKKل هKKذا العمKKل هKKو عمKKل هللا في الجسKKد وليس عمKKل هللا بهويتKKه

المتج ِّسKد هKو العمKل األعظم واألعمKق ،والجKزء الحيKKوي من المراحKل الثالث من عمKKل هللا هKو
كروح .العمل الذي يقKوم بKه هللا ُ
مرحلتKKا عمKKل التج ُّس Kد .فسKKاد اإلنسKKان العميKKق هKKو عKKائق عظيم أمKKام عمKKل هللا المتج ِس Kد .إن العمKKل َّ
المنفذ على النKKاس في األيKKام
ّ
األخيرة ،على وجه التحديد K،هو عمل بالغ الصعوبة ،فالبيئة معادية ،وقدرة كKل نKوع من أنKواع النKاس ضKعيفة ج ًKدا .ومKع ذلKك

اقتناعKا أكKKبر
ًK
في نهاية هذا العمل ،سيحقق التأثير السليم دون عثرات؛ هذا هو تأثير عمل الجسد ،وهذا هو التأثير الذي ُيحدث
ِ
المتج ِّسKد .العمKKل
م َّما يحدثKKه عمKKل الKKروح .سKKتُختتم المراحKKل الثالث لعمKKل هللا من خالل الجسKKد ،ويجب أن تُختتم من خالل هللا ُ
األكثر أهمية واألكثر حيوية ُيعمل في الجسد ،وخالص اإلنسان يجب أن يتم من خالل هللا في الجسد بنفسه .ومKKع أن البشKKرية
كلها تشعر َّأنه ال عالقة بين هللا في الجسد واإلنسان ،إال أن هذا الجسد في الواقع َّ
يتعلق بمصير كل البشرية ووجودها.
وموجهKة للبشKرية بأسKرها .ومKKع أنKه يتمم عملKKه في الجسKد،
كل مرحلة من مراحل عمل هللا هي من أجل البشرية كافKKة،
َّ

موجه ا لكافة البشرية؛ فهو إله البشرية جمعاء ،وهو إله كل الكائنات المخلوقKة وغKير المخلوقKة .ومKع أن عملKه
إاَّل َّأنه ال يزال
ً
ضKا محKدود ،إاَّل َّأنه في كKل مKرة يصKير فيهKا جس ًKدا ليقKوم بعملKه ينتقي
في الجسد يقع داخل نطاق محدود ،والهKدف من عملKه أي ً
تمثيليا بدرجKة عاليKة؛ فهKو ال يختKار مجموعKة من النKاس البسKطاء العKاديين ليعمKل فيهم ،بKل بKاألحرى يختKار كهKدف
لعمله هدًفا
ً
لعمله جماعة من الناس قادرين على أن يكونوا ممثلين Kلعمله في الجسد .تُنتَقى هذه المجموعKKة من النKKاس ألن نطKKاق عملKKه في
ِ
صKا لعملKه في الجسKد .انتقKاء هللا ألهKداف عملKه ليس بال
الجسد محدود ،وتُ َّ
المتج ّسKد ،وتُختKار خصي ً
جهز بطريقKة خاصKة لجسKده ُ

قادرا على تمثيKل البشKرية كّلهKا.
أساس ،بل وفًقا لمبدأ :يجب أن يكون هدف العمل ً
مفيدا لعمل هللا في الجسد ،ويجب أن يكون ً
Kينيون قKKادرون على
على سKKبيل المثKKال ،كKKان اليهKKود قKKادرين على تمثيKKل البشKKرية كّلهKKا في قبKKول فKKداء يسKKوع الشخصKKي ،والصّ K
ِ
ضKا أسKاس
المتج ّسKد .يوجKد أسKاس لتمثيKل اليهKود لكKل البشKرية ،وهنKاك أي ً
تمثيل البشرية كّلهKا في قبKول اإلخضKاع الشخصKي هلل ُ
لتمثيل شعب الصين للبشرية كّلها في قبول إخضاع هللا الشخصي .ال شيء يكشف أهمية الفKداء أكKثر من عمKل الفKداء الKذي تم

شمولية عمKل اإلخضKاع ونجاحKه أكKKثر من عمKKل اإلخضKاع بين شKKعب الصKين .يبKدو كمKا لKو كKKان
بين اليهود ،وال شيء يكشف
ّ
المتج ِّس Kد وكلمت KKه ال يس KKتهدفان س KKوى مجموع KKة ص KKغيرة من الن KKاس ،ولكن في الواق KKع ،إن عمل KKه بين ه KKذه المجموع KKة
عم KKل هللا ُ
الصغيرة هو عمل في الكون بأسره ،وكلمتKه موجهKة للبشKرية كّلهKا .بعKد أن ينتهي عملKه في الجسKد ،سKيبدأ أولئKك الKذين يتبعKوه

في نشر العمل الذي قام به بينهم .أفضل شيء بشأن عمل هللا في الجسد هو َّأنه يمكنه Kأن يترك ألولئك الKKذين يتبعونKه KمواعKKظ

وكلمات دقيقة ،وإرادته المحددة ألجل البشرية .بحيث يمكن ألتباعه بعد Kذلك أن ينقلوا كل كلماته ومشيئته على نحو أكثر دّقة

وواقعية للبشرية جمعKاء لكKل الKذين يقبلKون هKذا الطريKقَّ .
إن عمKل هللا في الجسKد بين البشKر هKو وحKده الKذي بKالحق يتمم حقيقKة
وجود هللا وحياته بينهم .هذا العمل وحده هو ما يشبع رغبة اإلنسان في رؤية وجه هللا ،والشKهادة عن عمKل هللا ،وسKماع كلمKة
ضKا عصKر إيمKان البشKرية باإللKه
وينهي أي ً
المتج ّسKد العصKر الKذي لم يظهKر فيKه إال ظKل يهKوه للبشKريةُ ،
هللا الشخصKيةُ .ينهي هللا ُ
Kرورا.
بهم .وعلى وجه الخصوص يأتي عمل آخKر مرحلKة لتج ّسKد هللا بالبشKرية جمعKاء إلى عصKر أكKKثر واقعيKKة وعمليKKة وس ً
الم َ
ُ

َّإن ُه ال يختتم عصر الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقKKدوس،
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشKرية ،والKKذي سKKينهي عمKKل التKKدبير K،والKKذي
الذي يكشف عن عمل خطة التدبير ُ

تمامKKا ،ويختتم العص KKر ال KKذي ابتغت في KKه البش KKرية جمع KKاء طلب وج KKه هللا
ظ KKل ُم ً
حتجبKKا آلالف الس KKنينُ .ينهي عص KKر الغم KKوض ً
ولكنهKKا لم تقKKدر أن تنظKKره ،وينهي العصKKر الKKذي فيKKه خKKدمت البشKKرية جمعKKاء الشKKيطان ،ويقKKود البشKKرية كّلهKKا إلى عصKKر جديKKد

كليًّا .كل هذا هو نتاج عمل هللا في الجسد بداًل من روح هللا .حين يعمل هللا في جسده ،لن يعود أولئك الذين يتبعونKKه يتلمسKKون
بهم .حين
الم َ
ويسعون وراء األمور التي يبKدو أنهKا موجKودة وغKير موجKودة على حKد سKواء ،وسKيتوقفون عن تخمين مشKيئة هللا ُ

ِ
صKل من يتبعونKه العمKل الKذي قKام بKه في الجسKد إلى كKل الKديانات والطوائKف ،وس َّ
Kيتكلمون بكKل
ينشKر هللا عملKه في الجسKد ،سيو ّ َ ْ
Kورا رآهKKا اإلنسKKان وسKKمعها
كلماته في آذان البشرية بأسرها .كل ما يسمعه أولئك الذين قبلوا بشارته سيكون حقائق عمله ،وأمً K
ضKا األدوات الKتي يسKتخدمها
شخص ًKيا ،سKتكون حقKائق ،وليسKت هرطقKة .هKذه الحقKائق هي الKدليل الKذي ينشKر بKه عملKه ،وهي أي ً
ممكنKKا أبKً Kدا في ظKل غيKKاب
لنشر العمل .بدون وجود حقائق ،لما انتشرت بشارته عبر جميع الدول وإلى كافKKة األمKاكن؛ لم يكن
ً
الحقKKائق ووجKKود تخيالت اإلنسKKان فقKKط أن يقKKوم هللا المتج ِّسKد بعمKKل إخضKKاع الكKKون بأسKKره .الKKروح غKKير مKKرئي وغKKير محسKKوس
لإلنسان ،وعمل الروح غير قKادر على تKرك أي دليKل إضKافي أو حقKائق إضKافية عن عمKل هللا لإلنسKان .لن يKرى اإلنسKان أب ًKدا

دائمKا بإلKKه مبهم غKKير موجKKود .لن يKKرى اإلنسKKان أبKً Kدا وجKKه هللا ،ولن يسKKمع أبKً Kدا الكلمKKات الKKتي
وجKKه هللا الحقيقي وسKKوف يKKؤمن ًK
تخيالت اإلنسKKان جوفKKاء وال يمكنهKKا أن تحKKل محKKل وجKKه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصKKية هللا
يقولهKKا هللا شخصKً Kيا .في النهايKKةّ ،
ِ
المتأصلة وعمله أن يجسدهما اإلنسان .إن هللا غير المرئي في السKKماء وعملKKه ال يمكن أن يجيئKKا إلى األرض إاَّل من خالل هللا
ّ
ِ
المثلى الKKتي يظهKKر بهKKا هللا لإلنسKKان ،وفيهKKا يKKرى اإلنسKKان هللا
المتج ّسKد الKKذي يقKKوم بعملKKه شخصKً Kيا بين البشKKر .هKKذه هي الطريقKKة ُ
ِ
متجسد .بعد أن َّنفذ هللا عمله حKتى هKذه المرحلKة ،حقKق عملKه
ويعرف وجهه الحقيقي ،وال يمكن تحقيق هذا من خالل إله غير
ّ
بالفعل التأثير األمثل ،والنجاح الكامل .إن عمل هللا الشخصي في الجسد قد أنهى بالفعل تسعين بالمئKKة من عمKKل تKKدبيره الكلي،
ّ
حيث َّ
صKا لكKل عملKه ،وأعلن كKل عملKه ،وقKام بعمKل التجديKد األخKير الشKامل لكKل
قدم هKذا الجسKد بدايً Kة أفضKل لكKل عملKه ،وتلخي ً
هKKذا العم KKل .ل KKذلك ،لن يكKKون هنKKاك إلKKه متج ِّس Kد آخKKر ليقKKوم بمرحل KKة رابعKKة من عم KKل هللا ،ولن يك KKون هن KKاك المزي KKد من العمKKل
تجسد ثالث هلل.
المعجزي في ُّ
كل مرحلة من مراحل عمل هللا في الجسد تمِثّل عمله للعصر كّله ،وال تمِثّل فترة محددة مثل عمل اإلنسان .ولذلك فإن
نهايKة عمKل تج ّسKده األخKير ال تعKني أن عملKه قKKد وصKل إلى نهايKة كاملKKة ،ألن عملKه في الجسKKد يمِثّKKل العصKر بأكملKKه ،وال يمِثّKKل
فقط الفترة التي يقوم فيها بعمله في الجسد .إنه ينهي فحسب عمله في العصر كّله أثناء الوقت الذي هو فيه في الجسد ،وبعKKده
سينتش KKر عمل KKه في األم KKاكن كاف KKة .بع KKد أن يتمم هللا المتج ِّسK Kد خدمت KKه ،س KKيو ِكل ألولئ KKك ال KKذين يتبعونK Kه Kبعمل KKه المس KKتقبلي .به KKذه
سي َّنفذ على نحو متواصل .ال يعتKبر عمKKل عصKKر التج ُّسKد بأكملKه عماًل ُمكتماًل إاَّل حينمKا ينتشKKر
الطريقة ،فإن عمله للعصر كّله ُ
ِ
Kتمرون في عملKKه هم األشKخاص الKKذين يسKتخدمهم.
عKبر الكKKون بأسKKره .يبKدأ عمKKل هللا المتج ّسKد عصKً Kرا جدي ًKدا ،وأولئKKك الKKذين يس ّ
فالعمل الذي يقوم به اإلنسان كّله في نطاق خدمة هللا في الجسد ،وهذا العمKKل يعجKز عن الخKروج عن هKذا النطKاق .إن لم ي ِ
Kأت
ِ
المتجسد ليقوم بعمله ،ال يستطيع اإلنسان أن ُينهي العصر القديم ،وال يستطيع أن يعلن عن عصر جديد .العمل الKKذي يقKKوم
هللا
ّ
ِ
ِ
ويتمم العمKKل
بKKه اإلنسKKان هKKو فقKKط داخKKل نطKKاق واجبKKه الممكن بشً K
Kريا ،وال يمثّKKل عمKKل هللا .هللا المتج ّسKد وحKKده بإمكانKKه أن يKKأتي ّ
أتكلم عنKKه َّ
الذي ينبغي عليه القيام به ،وال أحد يستطيع القيام بهKKذا العمKل نيابً Kة عنKه .بKالطبع مKا َّ
يتعلق بعمKل التج ُّسKد .هKذا اإللKه
المتج ِّسKد يقKKوم أواًل بتنفيKKذ خطKوة من العمKل ال تتوافKق مKع تصKّ Kورات اإلنسKان ،وبعKKدها يقKKوم بالمزيKد من العمKKل الKذي ال يتوافKق
ُ
تصورات اإلنسان .هدف العمل هKو إخضKاع اإلنسKان .فمن ناحيKة ،ال يتماشKى تج ُّسKد هللا مKع تص ّKورات اإلنسKان ،باإلضKافة
مع ّ
تصورات اإلنسان ،ولذلك يتبنى اإلنسان المزيد من اآلراء االنتقادية عنه.
إلى ذلك يقوم بالمزيد من العمل الذي ال يتوافق مع ّ
َّإنه ال يقوم بعمل اإلخضاع إاَّل بين البشر الKذين لKديهم تص ّKورات وافKرة عنKه .بغض النظKر عن كيفيKة معKاملتهم لKه ،بمج َّKرد أن

يتمم خدمته ،سيصبح جميKع البشKر خاضKعين لسKيادته .ال تظهKر حقيقKة هKذا العمKل بين شKعب الصKين فحسKب ،بKل تُص ّKور كيKف
ّ
أن البشرية كّلها ستُخضع .التأثيرات التي يتم تحقيقها على هKؤالء النKاس هي نKذير للتKأثيرات الKKتي سKيتم تحقيقهKا على البشKKرية
جمعاء ،وسKتتفوق تKأثيرات العمKل الKKذي يقKوم بKه في المسKتقبل على التKأثيرات على هKKؤالء النKKاس على نحKو متزايKKد .ال يتضKَّ Kمن

عمل هللا في الجسد جلب ًة ضخمة وال يكتنفه الغموض .إنه حقيقي وفعلي ،وهو عمل فيه واحد زائد واحد يساوي اثنين ،وليس
مخفيا عن أي شخص ،وال يخدع أي شخص .مKا يKراه النKاس هي أمKور حقيقيKة وأصKيلة ،ومKا ينالKه اإلنسKان هKو معرفKة وحKق
ً
حقيقيين .حينما ينتهي العمل ،سيكون لKKدى اإلنسKان معرفKKة جديKدة عن هللا ،ولن يعKود لKKدى َم ْن يطلبKKون هللا بح ٍ
Kق أيKة تصKّ Kورات
ِ
ضKا تKأثير عملKه في إخضKاع البشKرية كّلهKا ،ألن ال شKيء أكKثر
عنه .هKذا ليس فقKط تKأثير عملKه على شKعب الصKين ،بKل يمثّKل أي ً
فائKKدة لعمKKل إخضKKاع البشKKرية جمعKKاء من هKKذا الجسKKد ،وعمKKل هKKذا الجسKKد ،وكKKل مKKا َّ
يتعلق بهKKذا الجسKKد .هي أمKKور نافعKKة لعملKKه
سيخضع البشرية جمعKاء ويقتنيهKا .ال يوجKد عمKل أفضKل يمكن من خاللKه لكKل البشKرية
اليوم ،ولعمله في المستقبل .هذا الجسد ُ
محدودا ،وحين يقوم هللا بعمله فهKKو ال يتحKَّ Kدث إلى
أن ترى هللا وتطيعه وتعرفه .ال يمِثّل العمل الذي يقوم به اإلنسان إاَّل نطاًقا
ً

شخص معيَّن ،بل إلى البشرية جمعاء ،وإلى كل َمن يقبلون كلماته .النهاية التي ينادي بها هي نهاية كافة البشKر ،وليسKKت فقKط
َّ
ويتكلم إليهKا .ولهKذا
نهاية شخص محددَّ .إنه ال ُيحابي أح ًKدا بمعاملKة خاصKة ،وال يخKدع أح ًKدا ،بKل يعمKل من أجKل البشKرية كّلهKا
فKKإن هKKذا اإللKKه المتج ِّس Kد قKKد صKَّ Kنف بالفعKKل البشKKرية كّلهKKا وفًقKKا للنKKوع ،وقKKد أدان بالفعKKل البشKKرية كّلهKKا ،وأعKَّ Kد غاي ً Kة مناسKKب ًة لكKKل
البشKKرية .ومKKع أن هللا يقKKوم بعملKKه في الصKKين فقKKط ،إاَّل َّأنه في الواقKKع قKKرر بالفعKKل العمKKل في الكKKون بأسKKره .ال يمكنKKه االنتظKKار

ٍ
Kأخرا ج ًّKدا؟ لKدى هللا اآلن
حتى ينتشر عمله بين البشKرية جمعKاء قبKل أن يق ّKدم أقوالKه وترتيباتKه خطKوة بخطKوة .ألن يكKون هKذا مت ً
كKKل المقKKدرة على إكمKKال العمKKل المسKKتقبلي ُمقKَّ Kد ًما .ألن العامKKل هKKو هللا في الجسKKد ،فإنKKه يقKKوم بعمKKل غKKير محKKدود داخKKل نطKKاق

محدود ،وبعد ذلك سيجعل اإلنسKان يKؤدي الKواجب الKذي ينبغي عليKه أداؤه؛ هKذا هKو مبKدأ عملKه .ال يمكنKه أن يحيKا مKع اإلنسKان
يتكهن بعملKKه
إاَّل لمKKدة محKKددة ،وال يمكنKKه أن يصKKطحب اإلنسKKان حKKتى اختتKKام عمKKل العصKKر الجديKKد بأكملKKه .ألنKKه هKKو هللا ،فإنKKه َّ
المسKKتقبلي سKً Kلفا .بعKKد ذلKKك سيصKِّKنف كافKKة البشKKرية وفًقKKا للنKKوع بواسKKطة كلماتKKه ،وسKKتدخل البشKKرية بأسKKرها إلى عملKKه التKKدريجي

وفًقKKا لكلمات KKه .ال أح KKد س KKيهرب ،والك KKل سيتص Kَّ Kرف وفًقKKا له KKذا .ل KKذلك ،في المس KKتقبل ،كلمات KKه هي ال KKتي سترش KKد العص KKر ،وليس
الروح.

مباشرة بروح هللا ،لما حقق أي تأثيرات .حتى لو كKKان
عمل هللا في الجسد يجب أن ُيعمل في الجسد .إن كان العمل يتم
ً
يتم بالروح ،لما كان له أهمية كبيرة ،وسيكون في النهاية غير ُم ِقنع .كافة المخلوقات تبغي معرفة مKا إذا كKKان عمKل الخKالق ذا
أهمية أم ال ،وما الذي يمِثّله ،ومن أجل َم ْن يقوم به ،وما إذا كان عمل هللا كامل السلطان والحكمة أم ال ،وما إذا كان ذا قيمKKة
وأهميKة عظمى .العمKل الKذي يقKوم بKه هKو من أجKل خالص كKل البشKرية ،ومن أجKل هزيمKة الشKيطان ،وحمKل شKهادة لنفسKه بين
كافة الكائنات .وعليKه ،فKإن العمKل الKذي يقKوم بKه يجب أن يكKون ذا أهميKة عظيمKة .فسKد جسKد اإلنسKان بفعKل الشKيطان ،وأصKبح
Kأذى بش ٍ
اإلنسKان أعمى بدرجKة عميقKة ،وت َّ
Kدة .السKKبب األساسKي الKذي يجعKل هللا يعمKل شخص ًKيا في الجسKد هKو أن هKKدف خالصKKه
ضKا يسKتخدم جسKد اإلنسKان للتشKويش على عمKل هللا .في الواقKع إن المعركKة
هو اإلنسKان ،المخلKوق من جسKد ،وألن الشKيطان أي ً

ضKا هKو هKدف خالص هللا .بهKذه الطريقKة ،فKإن عمKل هللا
مع الشيطان هي عمل إخضKاع اإلنسKان ،وفي الKوقت ذاتKه ،اإلنسKان أي ً
ِ
Kيدا للشKKيطان ،وأصKKبح هKKو الهKKدف الKKذي سKKيهزمه هللا.
المتج ّسKد ضKKروري .أفسKKد الشKKيطان جسKKد اإلنسKKان ،وأصKKبح اإلنسKKان تجسً K
ُ
ٍ
بهKKذه الطريقKKة ،فKKإن عمKKل الKKدخول في معركKKة مKKع الشKKيطان وخالص البشKKرية يحKKدث على األرض ،ويجب على هللا أن يصKKير

Kانا ليقاتKKل الشKKيطان .هKKذا عمKKل ذو طKKابع عملي ألقصKKى درجKKة .حينمKKا يعمKKل هللا في الجسKKدَّ ،
فإنه يقاتKKل الشKKيطان بالفعKKل في
إنسً K
الجسد .حينما يعمل في الجسدَّ ،
فإنه يقوم بعمله في العالم الروحي ،ويجعل كKل عملKه في العKالم الKروحي واقعيًّا على األرض.

أيضا اإلنسKKان) ،الKKذي هKKو
وم ْن ُيهزم هو تجسيد الشيطان (وهذا بالطبع هو ً
َم ْن ُي َ
خضع هو اإلنسان؛ اإلنسان الذي يعصي هللا؛ َ
Kانا لKه مظهKر
ضKا اإلنسKان .بهKذه الطريقKة ،من الضKروري هلل أن يصKير إنس ً
وم ْن سKيخُلص في النهايKة هKو أي ً
في عداوة مKع هللاَ ،

قادرا على مصارعة الشيطان في معركة واقعية ،وإخضاع اإلنسKان الKKذي يعصKKاه والKKذي لKKه نفس
مخلوق خارجي ،لكي يكون ً
المظهر الخارجي ،ويخِّلص اإلنسان الذي له نفس المظهر الخارجي وقKد ت َّ
Kأذى بفعKل الشKيطان .إن عKدوه هKو اإلنسKان ،وهKدف
ُ
إنسانا ،وبهKKذه الطريقKKة ،يصKKبح عملKKه أكKKثر
إخضاعه هو اإلنسان ،وهدف خالصه هو اإلنسان الذي خلقه .لذلك البد أن يصير
ً

Kادر على تخليص البشKKرية .ومKKع أن هKذا الجسKد
قادر على هزيمKKة الشKيطان وإخضKاع البشKرية ،باإلضKافة إلى َّأنه ق ٌ
سهول ًةَّ .إنه ٌ
اَّل
معKا .هKKذا هKKو اختالفKKه
Kانيا فحسKKب ،بKKل هKKو جسKKد إنسKاني وإلهي ًK
عKادي وواقعي ،إ َّأنه ليس الجسKKد الشKKائع؛ َّإنه ليس جسKً Kدا إنس ً

عن اإلنسان ،وهذه هي عالمة هويَّة هللا .جسد مثل هذا فحسب يمكنه القيام بالعمل الKذي ينKوي هللا القيKام بKه ،وإتمKام خدمKة هللا

ومعيبKKا .ومKKع أن هللا
دائمKا أجوًفKKا
في الجسKKد ،وإكمKKال عملKKه بالتمKKام بين البشKKر .لKKو لم يكن األمKKر كKKذلك ،لكKKان عملKKه بين البشKKر ًK
ً
يمكن KKه مص KKارعة روح الش KKيطان واالنتص KKار ،إاَّل أن الطبيع KKة القديم KKة لإلنس KKان الفاس KKد ال ُيمكن أن تتب Kَّ Kدد ،وال KKذين يعص KKون هللا
أبدا أن يخضعوا لسيادته ،أي َّأنه لن يسKتطيع أب ًKدا إخضKاع البشKريةِ ،
وربحهKا جمعKاء .لKو كKان عملKه على
ويقاومونه ال يمكنهم ً
األرض ال يمكن أن يتم ،لمKKا انتهى تKKدبيره أبKً Kدا ،ولمKKا اسKKتطاعت البشKKرية جمعKKاء أن تKKدخل إلى الراحKKة .إن لم يسKKتطع هللا أن

أبدا لهذا العمل التدبيري K،وعليه لكاناختفى مجد هللا .ومع أنKKه ليس
يدخل إلى الراحة مع كافة مخلوقاته ،لما كانت هناك نتيجة ً
لجسده سKلطان ،إاَّل َّ
التوجه الحتمي لعملKه .بغض النظKر َع َّما إذا كKان
أن العمKل الKذي يقKوم بKه سKيكون قKد حقKق تKأثيره .هKذا هKو
ُّ

عاديKا
جسده يملك س ً
Kلطانا أم ال ،طالمKKا َّأنه قKادر على القيKKام بعمKKل هللا نفسKKه ،فهKو هللا بذاتKه K.بغض النظKر عن كKKون هKKذا الجسKKد ً
مجرد إنسان .السبب وراء قدرة هذا الجسد
وطبيعيًّا ،يمكنه القيام بالعمل الذي ينبغي عليه فعله ،ألن هذا الجسد هو هللا وليس َّ
على القيKام بالعمKKل الKذي ال يقKKدر إنسKان أن يقKوم بKه هKو َّ
أن جKوهره الKKداخلي ال يشKبه جKوهر أي إنسKان .والسKبب وراء إمكانيKKة

هويتKه المختلفKة عن هويKة أي إنسKان .هKذا الجسKد هKام ج ًّKدا للبشKرية َّ
ضKا هللا ،ألنKه يسKتطيع
تخليصKه لإلنسKان هKو َّ
ألنه إنسKان وأي ً
القيKKام بالعمKKل الKKذي ال يسKKتطيع أي إنسKKان مخلKKوق من جسKKد أن يفعلKKه ،وألن بإمكانKKه تخليص اإلنسKKان الفاسKKد ،الKKذي يعيش معKKه
على األرض .ومع َّأنه مطKابق لإلنسKان ،إال أن هللا المتج ِّسKد أكKثر أهميKة للبشKرية من أي إنسKان ذي قيمKة ،ألنKه يسKتطيع القيKام
أن يشKKهد هلل نفسKKه ،وأكKKثر قKKدرة من
بالعمKKل الKKذي ال يسKKتطيع روح هللا القيKKام بKKه مباشKKرةً ،وهKKو أكKKثر قKKدرةً من روح هللا على ْ
روح هللا على أن يKKربح البشKKرية بالتمKKام .ونتيج ً Kة لKKذلك ،مKKع أن هKKذا الجسKKد عKKادي وطKKبيعي ،إاَّل َّ
أن إسKKهامه للبشKKرية وأهميتKKه

للوجود البشري تجعله ثمين القيمة ،وال يمكن ألي إنسان قياس القيمة واألهمية الحقيقيتين لهذا الجسد .ومع أن هKKذا الجسKKد ال
يمكنKKه مباشKKرةً تKKدمير الشKKيطان ،إاَّل َّ
أن بإمكانKKه اسKKتخدام عملKKه إلخضKKاع البشKKرية وهزيمKKة الشKKيطان ،وجعKKل الشKKيطان يخضKKع
ويخّلص البش KKريةَّ .إنه ال ي KKدمر الش KKيطان مباش KKرةً ،ولكن KKه يص KKبح
بالتم KKام لس KKيادته .ألن هللا تج ّس Kد ،اس KKتطاع أن يه KKزم الش KKيطان ُ
جسدا للقيام بعمل إخضاع البشرية التي أفسدها الشKيطان .بهKذه الطريقKة هKو أقKدر على أن يشKهد لنفسKه بين المخلوقKات ،وأقKدر
ً
ِ
ِ
إقناعKKا من ال KKدمار المباش KKر
Kهادة أعظم ،وه KKو أك KKثر
المتج ّس Kد على الش KKيطان يق Kّ Kدم ش ً K
ً
على تخليص اإلنس KKان الفاس KKد .انتص KKار هللا ُ
للشKKيطان من خالل روح هللا .هللا في الجسKKد أكKKثر قKKدرة على مسKKاعدة اإلنسKKان أن يعKKرف الخKKالق ،وأكKKثر قKKدرة على أن يشKKهد
لنفسه بين المخلوقات.
من "الكلمة يظهر في الجسد"

التجسد؟
تجسدي هللا يكمالن أهمية
ُّ
 .6لماذا يقال أن ُّ
آيات الكتاب المقدس للرجوع إليها:
ِ ٍ
ِ
َّة ِلْلخاَل ِ َِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط َايKKا َكِثِ K
ونKُ Kه"
ينَ ،س َKي ْ
Kل َخ َ
ظ َه ُر ثَانَيً K Kة ِباَل َخطي َ
ين َي ْنتَظ ُر َ
ص للذ َ
Kير َ
يح َْأي ً
َ
"ه َك َ Kذا ٱْل َمسُ K K
ضK Kاَ ،ب ْعKَ Kد َما ُقKّ Kد َم َمKَّ Kر ًة ل َك ْي َي ْحمَ K

(عبرانيين .)28 :9
ِ
" ِفي ٱْلب ْد ِء َكان ٱْل َكِلمةُ ،وٱْل َكِلم ُة َك ِ
ِ
ٱهلل" (يوحنا .)1 :1
ان عْن َد ٱهللَ ،و َك َ
َ
َ
َ
ان ٱْل َكل َم ُة َ
َ َ َ
كلمات هللا المتعلقة:
كKKان الغKKرض من التج ُّسKد األول هKKو فKKداء اإلنسKKان من الخطيKKة ،فدائKKه من خالل جسKKد يسKKوع ،أي َّإنه خّلص اإلنسKان من

التجسد الثKKاني بمثابKKة ذبيحKKة خطيKKة بKKل الهKKدف منKKه
الصليب ،ولكن الشخصية الشيطانيَّة الفاسدة ال تزال بداخل اإلنسان .لم يعد
ّ
لمن ن KKالوا الغفKK Kران أن يخلصKKKوا من
صK Kا ك KKاماًل  .ه KKذا يتم ح KKتى يمكن َ
هKKKو خالص أولئKK Kك ال KKذين نKK Kالوا الف KKداء من الخطيKK Kة خال ً
Kارا بص KKورة كامل KKة ،ومن خالل إح KKراز تغي KKير في شخص KKيتهم ،يتح Kَّ Kررون من ت KKأثير ظلم KKة الش KKيطان
خطاي KKاهم ويص KKيروا أطه ً K
ويعKKودون أمKKام عKKرش هللا .بهKKذه الطريقKKة فقKKط يمكن لإلنسKKان أن يتقKKدس بالتمKKام .بعKKدما انتهى عصKKر النKKاموس ،بKKدأ هللا عمKKل

الخالص في عصر النعمKة ،الKذي يسKتمر حKتى األيKام األخKيرة ،عنKدما يقKوم هللا ،من خالل إدانKة الجنس البشKري وتوبيخKه على
Kيرا كKKاماًل  .وحينئKKٍ Kذ فقKKط سKKيختتم هللا عمKKل الخالص ويKKدخل إلى الراحKKة .لKKذلك ،في مراحKKل العمKKل
تمKّ Kرده ،بتطهKKير البشّ K
Kرية تطهً K
جسدا مرتين فقط لينفذ عمله بين البشر بنفسKه .هKKذا ألن هنKاك مرحلKة واحKدة من مراحKل العمKKل الثالث تقKود
الثالث ،صار هللا ً
جنبKKا إلى جنب مKKع اإلنسKKان ،ويختKKبر
البشKKر في حيKKاتهم ،بينمKKا المرحلتKKان األخرتKKان همKKا عمKKل الخالص .ال يمكن هلل أن يعيش ً
آالم العKKالم ،ويعيش في جسKKد عKKادي ،إال بKKأن يصKKير جسKً Kدا .فقKKط من خالل هKKذه الطريقKKة يمكنKKه أن يمKَّ Kد البشKKر خليقتKKه بKالطريق

Kرة من خالل صKKلواته إلى
العملي الKKذي يحتKKاجون إليKKه .ينKKال اإلنسKان الخالص الكامKKل من هللا من خالل تج ُّسKد هللا ،وليس مباش ً
السKKماء .ألن اإلنسKKان مخلKKوق من جسKKد؛ فهKKو غKKير قKKادر على رؤيKKة روح هللا وال حKKتى على االقKKتراب منKKه .كKKل مKKا يمكن أن

صKا
الم ّ
تجسد؛ وفقط من خالله يمكن لإلنسان أن يفهم كKل الطKرق وكKل الحقKائق ،وينKKال خال ً
يتواصل اإلنسان معه هو جسم هللا ُ
التجسد الثاني يكفي ُّ
للتخلص من خطايا اإلنسان وتطهيره بالتمام .لKذلك ،س ُKينهي التج ُّسKد الثKاني كKل عمKل هللا في الجسKد
كاماًل .
ُّ
تجسد هللا.
ويكمل مغزى ُّ

التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

دائمKا أنKه ابن
عندما كان يسوع يقوم بعملKه ،كKانت معرفKة اإلنسKان بيسKوع ال تKزال مبهمKة وغKير واضKحة .آمن اإلنسKان ً
خيKKر قKKد فKKدى اإلنسKKان من خطايKKاه .وعلى أسKKاس اإليمKKان نKKال البعض الشKKفاء فقKKط من خالل
داود وأعلن أنKKه نKKبي عظيم وسKKيد ِّ
لمس ه KKدب ثوب KKه؛ اس KKتطاع األعمى أن ي KKرى وح KKتى الميت اس KKتعاد الحي KKاة .وم KKع ذل KKك لم يس KKتطع اإلنس KKان اكتش KKاف الشخص KKية
الشKKيطانية الفاسKKدة المتأصKKلة بعمKKق داخلKKه وال عKKرف كيKKف يتخلص منهKKا .نKKال اإلنسKKان الكثKKير من النعمKKة ،مثKKل سKKالم وسKKعادة
الجسد ،وبركة أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد ،وشفاء مرض ،وخالفه .كانت البقية هي أعمال اإلنسان الصKKالحة
صالحا .مؤمنون مثل هؤالء فقط هم من بإمكانهم دخKKول
مؤمنا
ومظهره التقي؛ إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا ،فكان ُيعد
ً
ً
السماء بعد Kالموت ،ما يعني أنهم نالوا الخالص .ولكن في حياتهم لم يفهموا طريق الحياة على اإلطالق .كل ما كانوا يفعلونه
هو ارتكKKاب الخطايKا ،ثم االعKتراف بهKا في دورة مسKKتمرة دون أي مسKار لتغيKKير شخصKيتهم؛ كKانت هKذه هي حالKة اإلنسKان في
صKا كKKاماًل ؟ كال! لKKذلك بعKKد اكتمKKال هKKذه المرحلKKة ،ال يKKزال هنKKاك عمKKل الدينونKKة والتKKوبيخK.
عصKKر النعمKKة .هKKل نKKال اإلنسKKان خال ً
ثم تهبKه طريًقKا ليتبعKه .ال يمكن أن تكKون هKذه المرحلKة مثمKرة وذات مغKزى
تُ ِّ
طهر هذه المرحلة اإلنسان بواسKطة الكلمKة ،ومن ّ
لKو أنهKا اسKKتمرت في طKرد األرواح الشKKريرة ،ألن طبيعKKة اإلنسKKان الخاطئKKة لن يتم التخلص منهKKا وسKKيقف اإلنسKان عنKKد غفKKران
الخطايا فقط .من خالل ذبيحKة الخطيKKة ،نKKال اإلنسKKان غفKران خطايKKاه ،ألن عمKKل الصKلب قKKد انتهى بالفعKل وقKKد غلب هللا إبليس.

لكن شخصKKية اإلنسKKان الفاسKKدة تظKKل بداخلKKه ومKKا زال اإلنسKKان يخطئ ويقKKاوم هللا؛ ولم يKKربح هللا البشKKرية .لهKKذا السKKبب في هKKذه
المرحلKKة من العمKKل يسKKتخدم هللا الكلمKKة ليكشKKف عن شخصKKية اإلنسKKان الفاسKKدة وليKKدفع اإلنسKKان إلى الممارسKKة بحسKKب الطريKKق
Kرة
أيضا ،ألن اآلن الكلمة هي التي تدعم حياة اإلنسان مباشً K
إثمارا ً
الصحيح .هذه المرحلة ذات مغزى أكثر من سابقتها وأكثر ً
وتم ِّكن شخصية اإلنسان من أن تتجدد بالكامKل؛ هKذه المرحلKة من العمKل أكKثر شKمولية .لهKذا فKإن التج ُّسKد في األيKام األخKيرة قKد
تجسد هللا وأنهى بالكامل خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.
أكمل أهمية ُّ
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ُّ

تجسده األول؛ إنه لم يكمل سوى الخطوة األولى من العمل ،والتي كان من الضروري أن
يكمل هللا عمل
التجسد في ُّ
ُّ
لم ْ
يقوم هللا بهKا في الجسKد .لKذلك ،لكي ينهي عمKل التج ُّسKد ،عKاد هللا للجسKد من جديKد ،وعKاش كKل مKا هKو حقيقي وطKبيعي للجسKد،

تمم في الجسKKد .إن جسKKد التج ُّسKد
أي َّأنه جعل كلمة هللا
الم َّ
ً
ظاهرا في جسد عادي وطبيعي للغاية ،وأنهى من خالله العمل غير ُ
الثاني ُمشابه في جوهره لألولَّ ،
ولكنه حقيقي وعادي بدرجة أكبر من التج ُّسKد األول .ونتيجKKة لKKذلك ف َّ
يتحملهKKا
Kإن المعانKاة الKتي َّ
المتج ِّس Kد الث KKاني أعظم من معان KKاة األول ،ولكن ك KKانت ه KKذه المعان KKاة نتيج KKة لخدمت KKه في الجس KKد وهي تختل KKف عن معان KKاة
الجس KKد ُ
تمامKا،
اإلنسان الفاسدَّ .إنها تنبع كذلك من الطبيعKة الحقيقيKة والعاديKة الKتي لجسKده .ألنKه يKؤدي خدمتKه في جسKد حقيقي وعKادي ً
المشقةَّ .
َّ
عبKKر عن
كلما كان الجسد طبيعيًّا
كبيرا من
فيجب على الجسد أن َّ
وحقيقيا ،عانى المزيد في أداء خدمتهُ .ي ّ
ً
قدرا ً
يتحمل ً
ض Kا أن يضKKطلع بعمKKل
عمKKل هللا في جسKKد عKKادي للغايKKة ،جسKKد غKKير فKKائق للطبيعKKة على اإلطالق .وألن جسKKده عKKادي ويجب أي ً
خالص اإلنسان ،فإنه يعاني بمقKدار أعظم من الجسKد الفKائق للطبيعKة؛ كKل هKذه المعانKاة ناشKئة من كKون جسKده حقيقيًّا وطبيعيًّا.
ِ
المتجسدان أثناء أداء خKKدماتهما ،يمكن للمKرء أن يKرى جKوهر الجسKد المتج ِسKدَّ .
كلمKا كKان
من المعاناة التي اجتاز فيها الجسدان
ُ ّ
ّ
تحملها أثناء أداء العمل؛ َّ
َّ
حقيقيKا ،زادت قسKوة
وكلما كان الجسد الذي ينِّفذ العمKل
ظمت
المشقة التي يجب عليه ُّ
عادياَ ،ع ُ
ً
الجسد ً
كلما كان الجسد حقيقياَّ ،
األفكار التي تراود الناس ،وكثرت األخطار التي قد تلحق به .ومع ذلكَّ ،
وكلما كKKانت لKKه االحتياجKKات
ً
Kدرة على تKKولي عمKKل هللا في الجسKKد .كKKان جسKKد يسKKوع هKKو مKKا ُس ِّ Kمر على
والعقKKل الكامKKل الKKتي لإلنسKKان العKKادي ،كKKان أكKKثر قً K

الصليب ،جسده الذي َّ
تاما
قدمه كذبيحة خطيئة؛ من خالل جسد له طبيعة بشرية عادية هزم الشيطان وخّلص اإلنسان
خالصا ً
ً
وإنم KKا ي KKؤدي هللا كجس KKد كام KKل في تج ُّسK Kده الث KKاني عم KKل اإلخض KKاع ويه KKزم الش KKيطان .ال يمكن إاَّل لجس KKد ع KKادي
من الص KKليبّ .
ِ
يقدم شهادة قويKKة .أي أن عمإلخضKKاع اإلنسKان يصKKير فعKااًل من خالل كKKون
برمته وأن ّ
تماما أن يقوم بعمل اإلخضاع ّ
وحقيقي ً
المتج ِّسK Kد هي
هللا في الجس KKد حقيقيًّا وطبيعيًّا ،وليس من خالل المعج KKزات واإلعالن KKات الخارق KKة للطبيع KKة .إن خدم KKة ه KKذا اإلل KKه ُ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
Kال في الجسKKد ،أي واجب الجسKد ،هKKو التحKُّ Kدث
التكلم ،ومن خالل التكلم ُيخضع اإلنسان ُ
كمله؛ بمعKKنى آخKر ،عمKل الKروح الح ّ
وي ّ
التحدث يخضع اإلنسان ويكشفه ِ
كملKKه ويبيKKده بالتمKام .وهكKKذا ،سKوف َّ
يتحقق عمKل هللا في الجسKKد على أكمKKل وجKKه
ومن خالل
ُ
ُّ ُ
وي ّ
في عمل اإلخضاع .لم يكن العمل الفدائي األولي سوى بداية عمل التج ُّسKد؛ الجسKKد الKذي يKKؤدي عمKل اإلخضKاع سKُ Kي ْكمل العمKل
ّ
الكلي للتج ُّسKد ... .في هKKذه المرحلKKة من العمKKل ،ال يقKKوم هللا بعمKKل آيKKات وعجKKائب ،لKKذلك فKKإن العمKKل سKKيحقق نتائجKKه من خالل
ّ
الكلمKKات .إضKKافة إلى ذلKKك ،يرجKKع السKKبب في هKKذا إلى َّ
أن عمKKل هللا المتج ِّس Kد هKKذه المKKرة ليس شKKفاء المرضKKى وطKKرد األرواح
ِ
تجسد هKKذا هي قKKول الكلمKKات
الم ّ
الشريرة ،بل إخضاع اإلنسان من خالل الكالم ،أي أن القدرة الفطرية الموجودة لدى جسد هللا ُ
وإخضKKاع اإلنسKKان ،وليس شKKفاء المرضKKى وطKKرد األرواح الشKKريرة .إن عملKKه في الطبيعKKة البشKKرية ليس صKKنع المعجKKزات وال
ُّ
المتج ِّسKد الثKاني يبKدو للنKاس أنKه عKادي أكKثر من الجسKد
شفاء المرضKى وطKرد األرواح الشKريرة ،بKل التكلم ،ولKذلك فKإن الجسKد ُ
ِ
المتج ِّسK Kد ،وم KKع أن كليهم KKا هم KKا هللا
المتج ّسK Kد يختل KKف عن يس KKوع ُ
األول .ال ي KKرى الن KKاس أن تج ُّسK Kد هللا أكذوب KKة؛ لكن ه KKذا اإلل KKه ُ

المتج ِّس Kد ،إال أنهمKKا ليسKKا متشKKابهين بالكامKKل .امتلKKك يسKKوع طبيعKKة بشKKرية عاديKKة وطبيعيKKة ،لكن كKKانت تالزمKKه آيKKات وعجKKائب
ُ
ِ
Kردا لألرواح الشKKريرة ،أو
تجسد ،لن ترى العيون البشرية أية آيات أو عجائب ،أو شفاء مرضKKى أو طً K
الم ّ
عديدة .في هذا اإلله ُ
يوماَّ ...إنه ال يقوم بنفس العمKKل الKذي قKام بKه يسKوع ،ليس ألن جسKده يختلKف في جKوهره
مشيا على المياه ،أو
ً
صوما ألربعين ً
ً
بأية حال عن جسد يسوع ،بل ألن خدمته ليست شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرةَّ .إنه ال يهKKدم عملKKه وال يشKِّ Kوش عليKKه.
وحيث َّأنه ُيخض KKع اإلنس KKان بكلمات KKه الحقيقي KKة ،فال حاج KKة أن ُيخض KKعه بمعج KKزات ،ول KKذلك فKKإن ه KKذه المرحل KKة هي لتكمي KKل عم KKل
التجسد.
ُّ

من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

Kزءا
لماذا أقول إن عمل
ُّ
التجسد لم يكتمل في عمل يسوع؟ ألن الكلمة لم يصر ً
جسدا ّ
كلي ًة .فما فعلKه يسKوع لم يكن إال ج ً
Kرة أخKرى في
من عمل هللا في الجسد؛ قام فقط بعمل الفداء ولم يقم بعمل ربح اإلنسان بالكامKKل .لهKKذا السKبب صKار هللا جسKً Kدا م ً

أيضا في جسد عادي ،وبواسطة إنسان عادي للغاية ،إنسKان طبيعتKه البشKرية ليسKت
األيام األخيرة .هذه المرحلة من العمل تتم ً
Kانا كKاماًل  ،وجس ًKدا كKاماًل يقKوم
إنسانا كاماًل ،
خارقة على اإلطالق .بمعنى آخر ،قد صار هللا
وشخصا هويته هي هويKة هللا ،إنس ً
ً
ً
ب KKأداء العم KKل .بالنس KKبة للعين البش KKرية ،ه KKو مج Kَّ Kرد جس KKد غ KKير ف KKائق على اإلطالق ،ش KKخص ع KKادي ج Kًّ Kدا يس KKتطيع التح Kُّ Kدث بلغ KKة
السKKماء ،ال ُيجKKري أيKKة آيKKات خارقKKة ،وال يصKKنع معجKKزات ،وال حKKتى يكشKKف عن الحKKق الKKداخلي للKKدين في قاعKKات االجتماعKKات
كلي ًة عن األول ،لدرجKKة َّأنه يبKKدو َّ
أن االثKKنين ليس بينهمKKا أي شKKيء
ًK
الكKKبرى .إن عمKKل جسKKد التج ُّس Kد الثKKاني يبKKدو للنKKاس
مختلفKا َّ
Kترك ،وال يمكن أن ي KKرى أي ش ٍ K
مش ٍ K
Kيء من عم KKل األول في ه KKذه الم Kَّ Kرة .م KKع َّ
أن عم KKل جس KKد التج ُّس Kد الث KKاني يختل KKف عن عم KKل
ُ
األول ،فهذا ال يثبت أن مصدرهما ليس واحKً Kدا .يعتمKد KتحديKد KمKا إذا كKKان مصKدرهما واحKً Kدا من عدمKه على طبيعKة العمKل الKKذي

يقKKوم بKKه الجسKKدان وليس على مظهرهمKKا الخKKارجي .أثنKKاء المراحKKل الثالث لعمKKل هللا ،تج ّس Kد هللا مKKرتين ،وفي كKKل مKKرة منهمKKا
ِ
يكمالن بعضKهما البعض .من المسKتحيل لألعين البشKرية أن تقKول
يدشن عمل هللا
ِّ
عصرا ً
ً
جديدا ،ويبKدأ عماًل جدي ًKدا؛ التج ّسKدان ّ

فعليKKا من نفس المص KKدرَّ .
َّ
إن األم KKر بطبيع KKة الح KKال يتج KKاوز ق KKدرة العين البش KKرية أو العق KKل البش KKري .ولكن
إن الجس KKدين يأتي KKان ً
التج ّس Kدين في جوهرهمKKا سواسKKية ،ذلKKك ألن عملهمKKا ينبKKع من نفس الKKروح .سKKواء أكKKان الجسKKدان المتج ِّس Kدان ينشKKآن من نفس
Kاء على العصKKر الKKذي ُوِلKKدا فيKKه أو مكKKان مولKKديهما أو أيKKة عوامKKل أخKKرى
المصKKدر أم ال فKKإن هKKذا األمKKر ال يمكن الحكم عليKKه بنً K
التجسد الثاني أي عمل قام به يسKوع ،ألن عمKل هللا ال يلKKتزم بتقليKٍ Kد،
يعبران عنه .ال يؤدي جسد
ُّ
كهذه ،بل بالعمل اإللهي الذي ِّ
َّ
ولكنه في كKKل م Kَّ Kرة يفتتح طريًقKKا جديKً Kدا .ال يهKKدف جسKKد التج ُّس Kد الث KKاني إلى تعمي KKق انطب KKاع الجس KKد األول في أذهKKان النKKاس أو
ِ
ِ
ِ
عمق معرفة اإلنسان باهلل ،وليكسر جميع القواعد الموجودة في قلKKوب النKKاس ،وليزيKKل من قلKKوبهم
كملهُ ،
تممه ُ
ولي ّ
وي ّ
تقويته ،بل ُلي ّ
الصور الوهمية عن هللا .يمكن أن يقال َّإنه ال توجKKد مرحلKKة واحKKدة من عمKل هللا يمكنهKا أن تعطي اإلنسKان معرفً Kة كاملً Kة عنKه؛
Kيرا كKاماًل  ،إاَّل َّأنه بسKبب قKKدرات فهم
Kزءا فقKط وليس الكKKل .ومKKع أن هللا قKKد عبَّر عن شخصKيته تعب ً
كل مرحلة تعطي اإلنسان ج ً

برمتهKKا باسKKتخدام اللغKKة البشKKرية؛
اإلنسKKان المحKKدودة ،ال تKKزال معرفتKKه عن هللا ناقصKKة .من المسKKتحيل التعبKKير عن شخصKKية هللا ّ
Kيرا كKاماًل ؟ َّإنه يعمKل في الجسKد تحت غطKاء طبيعتKه
فكم بKاألحرى يمكن لمرحلKة واحKدة من مراحKل عملKه أن تُ ِّ
عبKر عن هللا تعب ً
البشKKرية العاديKKة ،وال يمكن للمKKرء إاَّل أن يعرفKKه من خالل تعبKKيرات الهوتKKه ،وليس من خالل مظهKKره الجسKKدي K.يKKأتي هللا في
الجسKد ليسKمح لإلنسKان بKأن يعرفKKه من خالل عملKه المتنKِّ Kوع ،وال تتشKKابه أي مرحلKتين من مراحKل عملKKه .بهKKذه الطريقKة وحKدها
يمكن أن يقتني اإلنسان معرفة كاملة عن عمل هللا في الجسد ،معرفة غير مقصورة على جانب واحد.

من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

مرحلKKة العمKKل الKKتي أتمهKKا يسKKوع لم تحقKKق إال جKKوهر "الكلمKKة كKKان عنKKد هللا" :كKKان حKKق هللا مKKع هللا ،وكKKان روح هللا مKKع
الجسد غKير قابKل لالنفصKال عن ذلKك الجسKد ،وهKذا يعKني أن جسKد هللا المتجسKد كKان مKع روح هللا ،وهKذا أعظم برهKان على أن
يسوع المتجسKد كKان هKو أول تجسKد هلل .تحقKق هKذه المرحلKة من العمKل بدقKة المعKنى الKداخلي لعبKارة "الكلمKة صKار جس ًKدا" ،كمKا
أنهKKا منحت عبKKارة "الكلمKKة كKKان عنKKد هللا ،وكKKان الكلمKKة هللا" معKKنى أعمKKق ،وسKKمحت لKKك بKKأن تKKؤمن بقKKوة بعبKKارة "في البKKدء كKKان

Kبين في
الكلم KKة" .وه KKذا يع KKني ،أن هللا في وقت الخلKKق ك KKان يملKKك الكالم ،وكKKان كالم KKه عن KKده وكKKان غKKير منفص KKل عنKKه ،وهKKو ُيِّ K
العصر األخير بوضوح أكبر قKKوة كلماتKKه وسKلطانها ،ويسKمح لإلنسKان بKأن يKKرى كKKل طرقKKه ،أي أن يسKKمع كKKل كالمKه .ذلKKك هKKو

معKا،
عمKKل العصKKر األخKKير .يجب أن تفهم هKKذه األشKKياء جيKً Kدا .ليسKKت المسKKألة أن تعKKرف الجسKKد ،بKKل كيفيKKة فهم الجسKKد والكلمKKة ًK
وهذه هي الشهادة التي يجب أن تشهدها ،وما يجب على كKل واحKد أن يعرفKه .مKا دام هKذا هKو عمKل التجسKد الثKاني – واألخKير
– هلل ،فإنه يستكمل أهميKة التجسKKد بصKKورة تامKKة ،ويضKطلع بدقKKة بكKل عمKKل هللا في الجسKKد ويعلنKKه ،وينهي عصKر وجKKود هللا في
الجسد.
من "الممارسة ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .7كيف تفهم أن المسيح هو الحق والطريق والحياة؟
آيات الكتاب المقدس للرجوع إليها:
ٱهلل ،و َكان ٱْل َكِلم ُة ٱهلل .ه َذا َكان ِفي ٱْلب ْد ِء ِعْند ِ
" ِفي ٱْلب ْد ِء َكان ٱْل َكِلمةُ ،وٱْل َكِلم ُة َكان ِعْند ِ
ٱهلل" (يوحنا .)2-1 :1
َ
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا" (يوحنا .)14 :1
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْيَنَناَ ،
َ"وٱْل َكل َم ُة َ
...م ْمُل ً
"َأَنا ُهو َّ
َأحٌد َي ِْأتي ِإَلى ٱآْل ِب ِإاَّل ِبي" (يوحنا .)6 :14
يق َوٱْل َح ُّ
س َ
ٱلط ِر ُ
ق َوٱْل َحَيا ُةَ .لْي َ
َ
ِ
وح َو َحَيا ٌة" (يوحنا .)63 :6
"اَْل َكاَل ُم َّٱل ِذي َ
ُأكِّل ُم ُك ْم ِبه ُه َو ُر ٌ
كلمات هللا المتعلقة:
أمرا يمكن ألي شخص الحصول عليKKه بسKKهولة؛ ذلKKك ألن
ليس طريق الحياة شيًئ ا يستطيع أي شخص أن يمتلكه ،وليس ً
مصدر الحياة الوحيد هو هللا ،وهذا يعني أن هللا وحده هو الذي يملك مادة الحياة ،وال يوجKKد طريKKق للحيKKاة دون هللا نفسKKه ،فاهلل
أتم أعمKاالً كثKيرة تشKمل حيويKة الحيKاة ،وقKام
إ ًذا هو مصدر الحياة وينبوع مائها الحي الذي ال ُ
ينضب .منKذ Kأن خلKق هللا العKKالمّ ،
ظKا حKتى يفKوز اإلنسKان بالحيKاة ،ألن هللا ذاتKه هKو الحيKاة األبديKة ،وهKو نفسKه
ثمنKا باه ً
بأعمال كثيرة تجلب لإلنسان الحياة ،ودفKع ً
الطريKKق لقيامKKة اإلنسKKان .ال يغيب هللا مطلًقKKا عن قلب اإلنسKKان ،بKKل إنKKه موجKKود معKKه على الKKدوام .إنKKه القKKوة الKKتي تغKKذي حيKKاة

ومعين ثKري لوجKوده بعKد والدتKKه .يهب اإلنسKان والدة جديKدة ،ويمنحKه القKدرة على أن يKؤدي
اإلنسKانُ ،
وكنKKه الوجKKود البشKريَ ،
دوره في الحياة على أكمل وجه وبكل مثKابرة .ظKل اإلنسKان يحيKا جيالً بعKKد جيKل بفضKل قKKدرة هللا وقKوة حياتKه الKKتي ال تنضKب،
ثمنKا لم يدفعKه Kأي إنس ٍ
Kان عKادي .لقKوة
وكانت قوة حياة هللا طوال هذه المدة هي ركيزة الوجود اإلنساني التي دفع هللا من أجلهKا ً
حياة هللا القدرة على السمو فوق أي قوة ،بل والتفوق على أي قوة؛ فحياته أبدية وقوته غKKير عاديKKة ،وال يمكن ألي مخلKKوق أو

قوة حياته .قوة حياة هللا موجودة وتلمع بأشKKعتها البراقKة ،بغض النظKر عن الزمKان والمكKان .تبقى حيKاة هللا إلى األبKد
عدو قهر ّ
دون أن تتغير مهما تغيَّرت السماء واألرض .الكKل يمضKي ويKزول وتبقى حياتKه ألنKه مصKدر وجKود األشKياء وأصKل وجودهKا.

Kوق
أيضا تستمد وجودها من قوة حياته .ال يعلو فKوق سKيادته مخل ٌ
فاهلل أصل حياة اإلنسان ،وسبب وجود السماء ،بل واألرض ً
يتنفس ،وال يفلت من حKKدود سKKلطانه مKKا يتحKKرك .هكKKذا يخضKKع الكKKل – كKKان من كKKان – لسKKيادة هللا ،ويحيKKا الجميKKع بKKأمره ،وال
يفلت من سيطرته أحد.
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

هللا نفسه هو الحق والحياة ،والحق والحياة متالزمان .لذلك فإن َم ْن ال يسKتطيع أن يصKل إلى الحKق لن يصKل مطلًقKا إلى
الحياة .فبدون إرشاد الحق ودعمه وعنايته لن تصKل إال إلى مجKرد حKروف وعقائKد ال بKل إلى المKوت نفسKه .حيKاة هللا موجKودة
دائمKا ،وحقKKه وحياتKKه متالزمKKان .إذا تعKKذر عليKKك العثKKور على مصKKدر الحKKق ،فلن تصKKل إلى طعKKام الحيKKاة ،وإذا تعKKذر عليKKك أن
ًK
ٍ
لحمKا
تصل إلى طعKام الحيKاة ،فبالتأكيKد لن تKدرك الحKق ،حينئKذ ،وبعي ًKدا Kعن التصKورات والمفKاهيم النظريKة ،يصKبح جسKدك كلKه ً
Kاةَّ ،
نتنKKا .اعلم َّ
وأن س KKجالت الت KKاريخ ال تُك Kَّ Kرم ك KKالحق ،وعقائ KKد الماض KKي ال يمكن
فحس KKب ،لحم Kاً ً
أن كلم KKات الكتب ال تُعتََبKKر حي ً K
يعبKKر عنKKه هللا عنKKدما يجيء إلى األرض ويعيش بين البشKKر هKKو الحKKق
اعتبارهKKا تسKKجيالً للكالم الKKذي يتكلم بKKه هللا اليKKوم .إن مKKا ّ
والحياة وإرادة هللا ومنهجه الحالي في العمل.

من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

مسKKيح األيKKام األخKKيرة يهب الحيKKاة ،وطريKKق الحKKق األبKKدي .هKKذا الحKKق هKKو الطريKKق الKKذي يسKKتطيع اإلنسKKان من خاللKKه أن

َّ
ويتزكى منه.
يحصل على الحياة ،وهو السبيل الوحيد الذي من خالله يعرف
ُ
اإلنسان هللاَ

من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

في هذه المرة يأتي هللا ليقKKوم بعمKKل ليس في جسKKد روحKاني ،بKل في جسKد عKادي جKً Kدا ،وليس هKو جسKد التجسKد الثKاني هلل
أيضا الجسد الذي يعKود بKه هللا ،فهKو جسKد عKادي ج ًKدا ،ال يمكنKك أن تKرى فيKه أي شKيء يختلKف عن اآلخKرين،
فحسب ،بل هو ً
ولكن يمكنك أن تتلقى منه الحقائق التي لم تكن قد سمعتها من قبل على اإلطالق .وهذا الجسد الضئيل هو تجسيد لجميKKع كالم

الح KKق ال KKذي من هللا ،وال KKذي يت KKولى عم KKل هللا في األي KKام األخ KKيرة ،وه KKو تعب KKير عن شخص KKية هللا كله KKا لإلنس KKان لكي يص KKل إلى
Kيرا في أن تفهم هللا الKKذي في السKKماء؟ أال
Kيرا في أن تKKرى هللا الKKذي في السKKماء؟ أال تKKرغب كثً K
معرفتKKه .أال تسKKاورك الرغبKKة كثً K
كثيرا في أن ترى غاية البشرية؟ سوف يخبرك هو عن كل هذه األسرار التي لم يسKتطع إنسKان أن يخKبرك عنهKا،
تكن ترغب ً
بKKل إنKKه حKKتى سKKيخبرك بالحقKKائق الKKتي ال تفهمهKKا .إنKKه بابKKك للKKدخول إلى الملكKKوت ،ودليلKKك إلى العصKKر الجديKKد K.يكمن في هKKذا

الجسد العادي العديد Kمن األسرار التي يصعب إدراكها .قKKد تبKKدو أفعالKKه غامضKKة لKك ،ولكن هKدف كKل العمKل الKKذي يعملKه يكفي
ألن تKKرى أنKKه ليس مجKKرد جسKKد بسKKيط كمKKا يعتقKKد اإلنسKKان؛ ذلKKك أنKKه يمثKKل إرادة هللا وكKKذلك العنايKKة الKKتي يبKKديها هللا للبشKKرية في
األيKKام األخKKيرة .ومKKع أنKKه ال يمكنKك Kأن تسKKمع الكالم الKKذي ينطKKق بKKه ،والKKذي تهKKتز لKKه السKKماوات واألرض ،أو تKKرى عينيKKه مثKKل
اللهب المتّقKKد ،ومKKع أنKKك ال تسKKتطيع أن تشKKعر بالتKKأديب بقضKKيبه الحديKKدي K،فKKإن بإمكانKKك أن تسKKمع من كالمKKه غضKKب هللا ،وتعلم
أن هللا يظهر الشفقة على اإلنسان .يمكنك أن ترى شخصية هللا البارة وحكمته ،كما أنك تKKدرك كKKذلك االهتمKKام والعنايKKة من هللا
لجميع البشر .يتمثل عمل هللا في األيام األخKيرة في أن يسKمح لإلنسKان بKأن يKرى اإللKه الKذي في السKماء يعيش بين النKاس على
وجه األرض ،ويم ّكن اإلنسان من معرفة هللا وطاعته واتقائه ومحبته .وهذا ما جعله يعود إلى الجسد مرة أخرى....
 ...الحقيقKKة الKKتي وصKKلتم لهKKا هKKذا اليKKوم هي بفضKKل هKKذا الجسKKد ،ومKKا أتيحت لكم الفرصKKة للعيش إال ألن هللا يعيش في

الجسد .وكKل هKذه البركKات الKتي نلتموهKا هي بسKبب هKذا اإلنسKان العKادي .ليس هKذا فحسKب ،بKل إن كKل أمKة في نهايKة المطKاف
ستعبد هذا اإلنسان العادي ،كما تقدم الشكر لهذا الرجل العادي وتطيعه ،ألن الطريق والحق والحياة الالتي جKKاء بهKKا هي الKKتي
جميعا ،وهدأت الصراع بين هللا واإلنسان ،وقللت المسافة بينهما K،وأوجدت صلة بين أفكار هللا واإلنسKان .وهKKو
خلصت البشر
ً
Kديرا بKأن تثKق بKه وتعبKده؟ أال يصKلح جسKد عKادي مثKل هKذا أن
ً
أيضا الذي ّ
مجد هللا بمزيKد من المجKد .أليس رجKل عKادي كهKذا ج ً

Kيرا عن هللا بين النKاس؟ أليس هKذا الرجKل الKذي يسKاعد البشKر على
ُيدعى المسيح؟ أال يستطيع هKذا الرجKل العKادي أن يكKون تعب ً
Kديرا بحبكم وب KKأن تتمس KKكوا ب KKه؟ ف KKإذا رفض KKتم َم ْن نط KKق ب KKالحق من فم KKه وك KKرهتم وج KKوده بينكم ،فم KKاذا
الخالص من الض KKيقة ج ً K
سيكون مصيركم؟

عظيما بين الناس" في "الكلمة يظهر في الجسد"
أمرا
من "هل علمت؟ لقد صنع هللا ً
ً

ومKKع ذلKKك ،إنKKه هKKذا الشKKخص العKKادي المختفي بين النKKاس هKKو َم ْن يقKKوم بالعمKKل الجديKKد لخالصKKنا .إنKKه ال يوضKKح لنKKا أي
شيء ،وال يخبرنا لماذا جKاء ،بKل يقKوم فقKط بالعمKل الKذي ينKوي القيKام بKه في خطKوات ،ووفًقKا لخطتKه .أصKبحت كلماتKه وأقوالKه
Kرارا .كلمات KKه ال KKتي تتن KKوع م KKا بين التعزي KKة والتح KKذير والت KKذكير Kواإلن KKذار والل KKوم والت KKأديب؛ ومن اس KKتخدام ن KKبرة رقيق KKة
أك KKثر تك ً K

ولطيفة ،إلى كلمات قاسية ومهيبKة جميعهKKا تغKKرس الشKفقة والخKوف في اإلنسKKان .كKل مKا يقولKKه يكشKف بصKKدق األسKرار المخبKKأة
في أعماقنا ،فكلماته تنخس قلوبنا ،وتحث أرواحنا ،وتتركنا مخزيين وأذالء... .
لقKKد قادنKKا هKKذا اإلنسKKان غKKير المهم من دون علمنKKا خطKKوة بعKKد خطKKوة إلى عمKKل هللا .نختKKبر تجKKارب ال تعKKد وال تحصKKى،
ونقدر
أيضا بحبه وتعاطفهّ ،
ونخضع للعديد من التوبيخات ،ونختبر الموت .إننا نتعلم من شخصية هللا البارة والمهيبة K،ونتمتع ً
قوة هللا وحكمته العظيمتين ،ونشهد على جمال هللا ،ونعKKاين رغبKKة هللا المتلهفKKة لخالص اإلنسKان .على حKKد تعبKير هKKذا الشKخص

العادي ،إننا نتعKKرف على شخصKية هللا وجKKوهره ،ونفهم إرادة هللا ،ونعKKرف طبيعKة اإلنسKان وجKوهره ،ونعKاين طريKKق الخالص
ضKا محطمين بالKذنب
والكمال .كلماته تتسبب في "موتنا"َّ ،
ثم تجعلنا "نولد من جديد"؛ كلماته تجلب لنا الراحKة ،ولكنهKKا تتركنKKا أي ً
أحيانKKا نكKKون كحمالن للKKذبح في يديKKه،
Kيرا.
ضKا تجلب ًK
ً
والشKKعور بالمديونيKKة .كلماتKKه تجلب لنKKا الفKKرح والسKKالم ،ولكنهKKا أي ً
ألمKا كبً K

وأحيانا نكون مثل عدوه ،نتحول إلى رماد من الغضKب الKذي في عينيKKه .إننKKا
وأحيانا نكون كحدقة عينه ،ونتمتع بحبه وحنانه؛
ً
ً

Kارا .إنKKه رحيم
نحن البشKKر قKKد َخُلصKKنا بواسKKطته ،نحن الKKذين مثKKل ديKKدان في عينيKKه K،الحمالن الضKKالة الKKتي يبحث عنهKKا ليالً ونهً K
Kارا،
نحونKKا ،يحتقرنKKا ويرفعنKKا ،يعزينKKا ويحKKذرنا ،يرشKKدنا وينيرنKKا ،يوبخنKKا ويؤدبنKKا ،بKKل وحKKتى يلعننKKا .إنKKه يقلKKق بشKKأننا لياًل ونهً K

Kارا ،وال يKKترك جانبنKا أب ًKدا ،ويكKِّ Kرس كKKل رعايتKKه لنKKا ،ويKدفع أي ثمن من أجلنKا .وسKط الكلمKات الKتي
ويحمينKا ويهتم بنKا لياًل ونه ً
نطق بها هذا الجسد الصغير والعادي ،تمتعنا بكامل هللا ،وعايننا الغاية التي منحها هللا لنا... .
ما زالت أقوال هللا مستمرة ،وهKKو يوظKف أسKاليب ووجهKات نظKر مختلفKKة ليحثنKا على مKا نفعلKKه ولنعKبر عن صKوت قلبKKه.

Kبين لنKKا الطريKKق الKKتي يجب أن نسKKلكها ،وتسKKمح لنKKا أن نفهم مKKا هKKو الحKKق .نبKKدأ في االنجKKذاب إلى
كلماتKKه تحمKKل قKKوة الحيKKاة ،وتِّ K
Kعوريا في االهتمKKام بصKKوت قلب هKKذا الشKKخص غKKير الممKKيز .إنKKه
كلماتKKه ،ونبKKدأ بKKالتركيز على نKKبرة وطريقKKة حديثKKه ،ونبKKدأ ال شً K
جهودا مضKنية من أجلنKا ،فيحKرم نفسKه من النKوم والطعKام من أجلنKا ،ويبكي من أجلنKا ،ويتنهKد من أجلنKا ،ويتKألم بKالمرض
يبذل
ً
من أجلنKKا ،ويعKKاني الKKذل من أجKKل غايتنKKا وخالصKKنا ،ويKKنزف قلبKKه ،ويKKذرف الKKدموع بسKKبب تبلKKدنا وتمردنKKا .ال يمتلKKك كينونت KهK

وصفاته مجرد شخص عادي ،وال يمكن امتالكهما أو بلوغهما بأحد الفاسدين .ما لديه من تسامح وصبر ال يملكKKه أي شKخص
عKادي ،وال يملKك محبتKه أي كKائن مخلKوق .ال يمكن ألي أحKد غKيره أن يعKرف جميKع أفكارنKا ،أو يKدرك طبيعتنKا وجوهرنKا ،أو

يKKدين KتمKKرد البشKKر وفسKKادهم ،أو يتحKKدث إلينKKا ويعمKKل بيننKKا بهKKذه الطريقKKة نيابKKة عن إلKKه السKKماء .ال أحKKد غKKيره يسKKتطيع امتالك
وم ْن هKKو تصKKدر بجملتهKKا منKKه .ال يمكن ألحKKد غKKيره أن يرينKKا الطريKKق
سKKلطان هللا وحكمتKKه وكرامتKKه؛ فشخصKKية هللا ومKKا لديKKه َ
ويجلب لنKKا النKKور ،وال يسKKتطيع أحKKد أن يكشKKف عن األسKKرار الKKتي لم يكشKKفها هللا منKKذ بKKدء الخليقKKة وحKKتى اليKKوم .ال يمكن ألحKKد
ِ
ويعبKKر عن صKKوت قلب هللا ،وتحKKذيرات هللا ،وكالم
غKKيره أن يخّلصKKنا من عبوديKة KالشKKيطان وشخصKKيتنا الفاسKKدة .إنKKه يمثّKKل هللاِّ ،
جديدة ،وأتى بسماء جديدة وأرض جديKKدة ،وعمKKل جديKKد ،وجاءنKا
جديدا وحقب ًة
دينونة هللا تجاه البشرية بأسرها .لقد بدأ
ً
عصرا ً
ً
بالرجKKاء ،وأنهى الحيKKاة الKKتي كنKKا نحياهKKا في غمKKوض ،وسKKمح لنKKا بKKأن نعKKاين طريKKق الخالص بالتمKKام .لقKKد أخضKKع كياننKKا كلKKه،
Kاعدا ،تصKبح عقولنKا واعيKة ،وتنتعش أرواحنKا :أليس هKذا الشKخص العKادي الKذي بال أهميKة،
وربح قلوبنا .منKذ تلKك اللحظKة فص ً
Kارا؟ إنKKه هKKو! إنKKه
دائما في أفكارنا ونتوق إليKKه ليالً ونهً K
والذي يعيش بيننا وقد رفضناه لزمن طويل ،هو الرب يسوع الذي هو ً

حًق ا هو! إنه إلهنا! هو الطريق والحق والحياة! لقد سمح لنا أن نعيش مرة أخرى ،ونرى النور ،ومنع قلوبنا من الضالل .لقKKد
وجها لوجه معه ،وشاهدنا وجهه ،ورأينا الطريق أمامنا.
عدنا إلى بيت هللا ،ورجعنا أمام عرشه ،وأصبحنا ً

من "معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه" في "الكلمة يظهر في الجسد"

في عصر الملكوت ،يستخدم هللا الكلمة لإلعالن عن بداية عصر جديد ،ولتغيير طريقKة عملKه ،وليقKوم بالعمKل المطلKوب
للعصKر بأكملKه .هKذا هKو المبKدأ الKذي يعمKل بKه هللا في عصKر الكلمKة .لقKد صKار هللا جس ًKدا ليتكلم من وجهKات نظKر مختلفKة ،ممKا
مكن اإلنسان حًقا من رؤية هللا ،الذي هو الكلمة الظKاهر في الجسKد ،ومن رؤيKة حكمتKه وعجبKه .ويتم مثKل هKذا العمKل لتحقيKق
ُي ّ
أفضل ألهداف إخضاع اإلنسان وتكميله والقضاء عليه .هذا هو المعنى الحقيقي الستخدام الكلمة للعمل في عصر الكلمة .من

يتعرف اإلنسان على عمل هللا وشخصيته ،ويتعرف على جوهر اإلنسان ،وما يجب على اإلنسKKان الKKدخول إليKKه.
خالل الكلمةّ ،
من خالل الكلمKKة ،يKKأتي العمKKل الKKذي يKKرغب هللا في القيKKام بKKه في عصKKر الكلمKKة بأكملKKه بثمKKاره .من خالل الكلمKKةُ ،يك َش Kف عن

واعيا بوجودها .فيؤمن اإلنسان نتيجKKة لKKذلك بوجKKود
وي َج َّرب .لقد رأى اإلنسان الكلمة ،وسمعها ،وصار
وي َ
ً
قضى عليه ُ
اإلنسان ُ
ضKا بمحبKKة هللا لإلنسKان ورغبتKKه في خالصKه .ومKKع أن كلمKKة "الكلمKKة" بسKKيطة وعاديKKة،
الكلية وحكمته ،وأي ً
هللا ،ويؤمن بقدرة هللا ّ
ِ
وتغيKKر مفKKاهيم اإلنسKKان وشخصKKيته القديمKKةK،
المتج ّسKد تزعKKزع الكKKون بأسKKره؛ كلمتKKه تحKّ Kول قلب اإلنسKKانّ ،
فKKإن الكلمKKة من فم هللا ُ
والطريقKKة القديمKKة الKKتي اعتKKاد العKKالم بأكملKKه على أن يظهKKر بهKKا .على مKKر العصKKور ،يعمKKل إلKKه هKKذا اليKKوم وحKKده بهKKذه الطريقKKة،
Kاعدا ،يعيش اإلنسKKان تحت توجيKKه الكلمKKة ،وتحت
وبهKKذه الطريقKKة وحKKدها ُيكّلم اإلنسKKان ويKKأتي ُليخِّلصKKه .ومن هKKذا الKKوقت فصً K
رعايتها وعطائها .لقد أتت البشرية بأكملها لتحيا في عالم الكلمة ،وسط لعنKات كلمKة هللا وبركاتهKا ،بKل وأتى المزيKKد من البشKر
ليحيKKوا في ظKKل دينونKKة الكلمKKة وتوبيخهKKا .جميKKع هKKذه الكلمKKات وكKKل هKKذا العمKKل هKKو من أجKKل خالص اإلنسKKان ،ومن أجKKل تتميم
مشKKيئة هللا ،ومن أجKKل تغيKKير المظهKKر األصKKلي لعKKالم الخليقKKة القديمKKة .خلKKق هللا العKKالم بالكلمKKة ،ويقKKود البشKKر من جميKKع أرجKKاء
وأخيرا ،سيستخدم الكلمة ليأتي بالعالم القديم بأسKKره إلى نهايKKة .عنKKدها فقKKط
ويخّلصهم بالكلمة.
الكون بالكلمة،
ً
وأيضا يخضعهم ُ
ً
تماما.
تكتمل خطة التدبير ً
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ملموسا في الجسد ،بمعنى أن كل الحKKق والطريKKق والحيKKاة قKKد جKاء في الجسKKد،
الكلمة قد تجسد وأن روح الحق قد صار
ً
مختلفKا عن الحبKل بKالروح القKKدس،
–ظاهريKKا –
وأن روح هللا قد جاء على األرض وجاء الروح في الجسد .رغم أن هKذا يبKدو
ً
ً
فإنك تستطيع في هذا العمل أن ترى بوضKوح أكKKبر أن الKKروح القKKدس قKد صKار ملمو ًسKا في الجسKد ،وأن تKKرى كKKذلك أن الكلمKKة

قد تجسد وأنه ظهر في الجسد .بإمكانك فهم المعنى الحقيقي لهذه الكلمات :في البدء كKان الكلمKة ،والكلمKة كKان عنKد هللا ،وكKان
الكلمة هللا .عالوة على ذلك ،يجب عليك أن تفهم أن كلمة اليوم هKKو هللا ،وأن تعKKاين الكلمKة متجس ًKدا .هKذه أفضKKل شKهادة يمكنKكK
ضKا أن
أن تقدمها ،وهذا يثبت أنKك تمتلKك معرفKة حقيقيKة بتج ُّسKد هللا؛ بمعKنى أنKك ال تسKتطيع فقKط أن تعKرف هللا ،لكنKك تKدرك أي ً

الطريKق الKKذي تسKلكه اليKوم هKKو طريKKق الحيKاة وطريKق الحKKق .مرحلKKة العمKل الKKتي أتمهKا يسKKوع لم تحقKق إال جKوهر "الكلمKة كKKان
عن KKد هللا" :ك KKان ح KKق هللا م KKع هللا ،وك KKان روح هللا م KKع الجس KKد غ KKير قاب KKل لالنفص KKال عن ذل KKك الجس KKد ،وه KKذا يع KKني أن جس KKد هللا
المتجسد كان مع روح هللا ،وهذا أعظم برهان على أن يسوع المتجسKد كKان هKو أول تجسKد هلل .تحقKق هKذه المرحلKة من العمKل

جسدا" ،كمKا أنهKا منحت عبKارة "الكلمKة كKان عنKد هللا ،وكKان الكلمKة هللا" معKنى أعمKق،
بدقة المعنى الداخلي لعبارة "الكلمة صار ً
وسمحت لك بأن تؤمن بقوة بعبارة "في البدء كان الكلمة" .وهKKذا يعKKني ،أن هللا في وقت الخلKق كKKان يملKك الكالم ،وكKان كالمKKه

Kبين في العصKر األخKير بوضKوح أكKبر قKوة كلماتKه وسKلطانها ،ويسKمح لإلنسKان بKأن يKرى
عنده وكان غKير منفصKل عنKه ،وهKو ُي ِّ
كل طرقه ،أي أن يسمع كل كالمه .ذلك هو عمل العصر األخKير .يجب أن تفهم هKذه األشKياء جي ًKدا .ليسKت المسKألة أن تعKرف
معا ،وهذه هي الشهادة التي يجب أن تشهدها ،وما يجب على كل واحد أن يعرفه.
الجسد ،بل كيفية فهم الجسد والكلمة ً

من "الممارسة ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

Kرية .وال تتحKَّ Kدد قيمKKة كالمي
Kق الثKKابت إلى األبKKد .أنKKا هKKو مصKKدر الحيKKاة لإلنسKKان والمرشKKد الوحيKKد للبشّ K
كالمي هKKو الحّ K
ومعناه باعتراف البشرية به أو بقبوله ،بل بجوهر الكلمات نفسها .حتى لو لم يستطع شخص واحد على هذه األرض أن يقبKKل
ممن يثKKورون
صKا كثKيرين ْ
كالمي ،فإن قيمة كالمي ومعونته للبشرية ال يمكن أن يقKدرها أي إنسKان .لKذلك ،عنKدما أواجKKه أشخا ً
ويظ ِKه ران أن كالمي هKKو
تماما به ،فهذا هو موقفي الوحيد :فليشهد الوقت والحقKKائق لي ُ
ضد كالمي أو يدحضونه أو يستخفون ً

Kتزود بKKه اإلنسKKان ،وكKKذلك مKKا
الطريKKق والحKKق والحيKKاة .فليKKبرهن الKKوقت والحقKKائق أن كKKل مKKا قلتKKه صKKحيح ،وهKKو مKKا ينبغي أن يّ K
تامKا،
يجب أن يقبله اإلنسان .وسأجعل كل َم ْن يتبعوني يعرفون هذه الحقيقة :إن أولئك الذين ال يستطيعون قبول كالمي قبوالً ًK
وأولئ KKك ال KKذين ال يس KKتطيعون ممارس KKة كالمي ،وأولئ KKك ال KKذين ال يس KKتطيعون اكتش KKاف قص KKد في كالمي ،وال KKذين ال يس KKتطيعون
قبول الخالص بسبب كالمي ،هم أولئك الذين أدانهم كالمي ،بل وخسروا خالصي ،ولن يحيد صولجاني عنهم.
من "يجب أن تفكروا في أعمالكم" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ِ
تجسد للقيام بعمل الدينونة نهاية إليمان البشر في اإلله الغامض
الم ّ
 .8كيف يضع هللا ُ
والعصر المظلم لسيادة الشيطان؟
آيات الكتاب المقدس للرجوع إليها:
ج ِري ِإَليِ c
ِ
ِ
ون ِفي ِ
س ٱْل ِجَبِ c
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ٱُأْلممِ.
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ِ
ِ
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َأِلن ُه
cوبَ ،فُي َعِّل َمَنccا ِم ْن ُ
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َ
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ِ
اح ُهم مَن ِ
ون ٱْل َحْر َب ِفي َما َب ْع ُد" (إشعياء .)5-2 :2
ُأم ٌة َعَلى َّ
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ِ
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ٱَأْلر َ
ين َكاُنوا ُي ْهل ُك َ
َوٱْلكَب ِارَ ،وِلُي ْهَل َك َّٱلذ َ
ون ْ
كلمات هللا المتعلقة:
وقKK Kد وضKK Kع مجيء هللا المتجسKK Kد في األيKK Kام األخKK Kيرة نهايKK Kة لعصKK Kر النعمKK Kة .لقKK Kد جKK Kاء في المقKK Kام األول لينطKK Kق بكالمKK Kه
ويستخدمه في جعل اإلنسان كKامالً ،وتنKKويره واسKتنارته ،ومحKKو مكKان اإللKKه المبهم في قلب اإلنسKان .ليسKت هKذه مرحلKKة العمKKل
وأتم عمKل
التي نفذها يسوع عندما جاء .عندما جاء يسوع ،أجرى العديد من المعجزات؛ فشفى المرضKى ،وأخKرج الشKياطينَّ ،

فداء الصلب .ونتيجة لذلك ،يعتقد اإلنسان وفق تصوراته أن هذه هي الكيفية الKKتي ينبغي أن يكKون عليهKا هللا؛ ألنKه عنKدما جKاء

صلب ،لقد شفى المرضى وأخرج الشKKياطين ونشKر
يسوع ،لم ينفذ عمل محو صورة هللا المبهم من قلب اإلنسان ،وعندما جاء ُ
إنجيل ملكوت السماء .من جهKة ،يزيKل تجسKد هللا في األيKام األخKيرة المكKان الKذي شKغله اإللKه المبهم في تصKور اإلنسKان ،حKتى
ال تعKKKود هن KKاك ص KKورة لإلل KKه المبهم في قلب اإلنس KKان .من خالل كالم KKه وعمل KKه الفعل KKيين وحركت KKه في جمي KKع أرج KKاء األرض
والعمل الحقيقي والطبيعي الذي ينفذه على نحو اسKتثنائي بين البشKر ،يع ِّKرف اإلنسKان بحقيقKة هللا ويمحKو مكKان اإللKه المبهم في
قلب اإلنسKKان .ومن جهKKة أخKKرى ،يسKKتخدم هللا الكالم الKKذي ينطKKق بKKه جسKُ Kدهُ ليجعKKل اإلنسKKان كKKامالً وينجKKز كKKل شKKيء .هKKذا هKKو
العمل الذي سينجزه هللا في األيام األخيرة.

من "معرفة عمل هللا اليوم" في "الكلمة يظهر في الجسد"

فليس هلل غاي KKة من مجيئ KKه بين البش KKر الي KKوم س KKوى إح KKداث تغي KKير في أفك KKارهم وأرواحهم ،وك KKذلك في ص KKورة هللا ال KKتي
Kتغل هKذه الفرصKة ليجعKل اإلنسKان كKاماًل  ،أي سKيغير الطريقKة الKتي يعرفونKه
حملوها في قلوبهم منKذ ماليين السKنين .وسKوف يس ّ
ثم تتجKKدد قلKKوبهم
بهKKا ومKKوقفهم تجاهKKه من خالل معرفKKة اإلنسKKان ،بحيث يمكن لمعKKرفتهم بKKه أن تشKKهد بدايKKة جديKKدة ًK
تمامKا ،ومن َّ

وتتغير .التعامل والتKأديب همKا الوسKيلتان لتحقيKق ذلKك ،في حين أن اإلخضKاع والتجديKد KهمKا الهKدفان منKه .قصKد هللا منKذ األزل
ّ
ملحKة لKه.
بهم ،وقKد أصKKبح هKKذا في اآلونKة األخKKيرة مسKألة ّK
الم َ
هKو تبديKد KأوهKام اإلنسKان الKKتي يKؤمن بهKا فيمKKا يخص موضKKوع هللا ُ
ليت جميع الناس يوسعون منظور رؤيتهم عند النظر في هذا الموقف.

من "العمل والدخول ( ")7في "الكلمة يظهر في الجسد"

شخصيا بين الناس وأتحدث بكالمي ،ستكون معKKرفتهم بي ضKKئيلة ،فKKيزيلون مكKKان صKKورة "أنKKا" في
اليوم فقط عندما آتي
ً
مكانKKا لإللKKه العملي في وعيهم .اإلنسKKان لديKKه تصKّ Kورات وهKKو
الموضKKع المخصKKص "لي" في أفكKKارهم ،ويصKKنعون بKKدالً Kمن ذلKKك ً

مكانا
فم ْن من البشر ال يرغب في رؤية هللا؟ َم ْن الذي ال يرغب في لقاء هللا؟ لكن الشيء الوحيد الذي يشغل ً
مليء بالفضول؛ َ
Kحا في قلب اإلنسKان هKو اإللKه الKذي يشKعر اإلنسKان أنKه غKامض ونظKريَ .م ْن كKان سKيدرك هKذا لKو لم أكن قKد أخKبرتهم بKه
واض ً

فعليKKا؟ بكKKل يقين وبال أدنى شKKك؟ يوجKKد فKKارق شاسKKع بين صKKورة "أنKKا" في قلب
بوضKKوح؟ َم ْن كKKان سKKيؤمن حًقKKا بKKأني موجKKود ً
جسدا ،لمKKا كKان اإلنسKان قKKد عرفKKني
اإلنسان و"أنا" في الحقيقة ،وال يستطيع أحد أن يعقد مقارنات بينهما .لو لم أكن قد صرت ً
تصورا؟…
أبدا ،وحتى لو وصل إلى معرفتي ،أما كانت هذه المعرفة ستظل
ً
ً

… وألن الشKKيطان قKKد أغKKوى اإلنسKKان وأفسKKده ،وألنKKه انشKKغل بالتصKKورات والتفكKKير ،صKKرت جسKKدا لكي ُأخ ِ
ضKع شخصKً Kيا
ً
ّ
تصورات اإلنسان ،ولكي أهدم تفكير اإلنسان .نتيجة لذلك ،لن يعود اإلنسان للتفاخر أمامي ،ولن
كل البشر ،ولكي أكشف كل ّ

تصورات اإلنسان.
تصوراته الخاصة ،وهكذا تتبدد Kبالكامل صورة "أنا" في ّ
يعود يخدمني باستخدام ّ
من "الفصل الحادي عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

غيKر كKل من يعيشKون في الجسKKد شخصKKيتهم يحتKاجون إلى أهKKداف يسKعون وراءهKا ،ومعرفKة هللا تحتKاج شKهادة عن
لكي ُي ِّ
ِ
اَّل
تجسد ،وال يمكن إنجKKاز كليهمKKا إاَّل من خالل
الم ّ
األفعال الواقعية هلل ووجهه الحقيقي .وال يمكن تحقيق كليهما إ من خالل هللا ُ
الجسKد الحقيقي والعKادي .لهKKذا السKKبب فKإن التج ُّسKد ضKروري ،ولهKKذا تحتKاج إليKه كKل البشKرية الفاسKدة .حيث َّ
إن النKKاس مطلKوب

بهم KK Kة والخارق KK Kة للطبيع KK Kة K،وحيث َّإنه مطل KK Kوب منهم أن
الم َ
منهم أن يعرف KK Kوا هللا ،فيجب أن تختفي من قل KK Kوبهم ص KK Kور اآلله KK Kة ُ
يتخلص KKوا من شخص KKيتهم الفاس KKدة ،عليهم أواًل أن يعرف KKوا شخص KKيتهم الفاس KKدة .لKKو أن اإلنس KKان ق KKام بالعم KKل ُّ
َّ
للتخلص من ص KKور

بهمة من قلوب الناس فحسب ،فسوف يفشل في تحقيق التأثير السليم ،ذلك َّ
المبهمة في قلوب النKKاس
الم َ
ألن صور اآللهة ُ
اآللهة ُ
ال يمكن الكشف عنها أو التخّلص منها أو طردها بالكامل من خالل الكلمات وحدها .فحتى مKKع القيKKام بهKKذا ،سKKيظل في النهايKة
من غKKير الممكن ُّ
التخلص من هKKذه األشKKياء المتأصKKلة في النKKاس .ال يمكن تحقيKKق التKKأثير المطلKKوب إال بKKأن يحKKل اإللKKه العملي
Kدريجيا .يقKKر اإلنسKان بKKأن اإللKKه الKKذي
والصورة الحقيقية هلل محل هذه األشياء المبهمة والخارقة للطبيعة وتعريف الناس بهمKKا تK
ً
كKان يطلبKKه في األزمنKة الماضKية هKو إلKه ُمبهم وخKارق للطبيعKKة .مKا يمكنKKه تحقيKKق هKKذا األثKر ليس القيKادة المباشKرة للKروح ،وال
ِ
المتج ِّس Kد بعملKKه رسKKميًّا ،ألن الحالKKة الطبيعيKKة
المتج ّس Kد .تتعKَّ Kرى تصKّ Kورات اإلنسKKان حين يقKKوم هللا ُ
تعKKاليم إنسKKان معيَّن ،بKKل هللا ُ
ِ
بهم الخKKارق للطبيعKKة الموجKKود في مخيلKKة اإلنسKKان .ال يمكن أن تنكشKKف التصKّ Kورات
الم َ
المتج ّسKد هي نقيض اإللKKه ُ
والحقيقيKKة هلل ُ
ِ
اَّل
المتج ِّس Kد ،ال يمكن أن تنكش KKف تص Kُّ Kورات
المتج ّس Kد .فب KKدون المقارن KKة م KKع هللا ُ
األص KKلية لإلنس KKان إ من خالل مقارنته KKا م KKع هللا ُ
بهمKKة بKKدون مقارنتهKKا مKKع الحقيقKKة .ال أحKKد يسKKتطيع اسKKتخدام الكلمKKات
الم َ
اإلنسKKان .بعبKKارة أخKKرى ،ال يمكن أن تنكشKKف األشKKياء ُ
للقيKKام بهKKذا العمKKل ،وال أحKKد يقKKدر على التكّلم عن هKKذا العمKKل مسِ K
Kتخد ًما الكلمKKات .هللا وحKKده يمكنKKه بنفسKKه القيKKام بعملKKه ،وال أحKKد
ُ
آخر يستطيع القيام بهذا العمل نياب ًة عنه .مهما كان غنى لغKة اإلنسKان ،فهKو عKاجز عن النطKق بالحالKة الحقيقيKة والطبيعيKة هلل.
ال يمكن لإلنسان أن يعرف هللا على نحو عملي أكثر ،أو أن يراه بصورة أوضح إن لم يعمل هللا بصKKورة شخصKKية بين البشKKر
ويظهر صورته وكيانه لهم على نحو كامل .هذا التKأثير ال يمكن تحقيقKKه من خالل أي إنسKان جسKداني .بKKالطبع ،ال يقKKدر روح
أيضا على تحقيق هذا التأثير.
هللا ً
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

أفضKKل شKKيء بشKKأن عمKKل هللا في الجسKKد هKKو َّأنه يمكنKه Kأن يKKترك ألولئKKك الKKذين يتبعونKه KمواعKKظ وكلمKKات دقيقKKة ،وإرادتKKه
المحKKددة ألجKKل البشKKرية .بحيث يمكن ألتباعKKه بعKKد ذلKKك أن ينقلKKوا كKKل كلماتKKه ومشKKيئته على نحKKو أكKKثر دّقKKة وواقعيKKة للبشKKرية
جمعاء لكل الذين يقبلون هذا الطريKقَّ .
إن عمKل هللا في الجسKد بين البشKر هKو وحKده الKذي بKالحق يتمم حقيقKة وجKود هللا وحياتKه
بينهم .هKذا العمKل وحKده هKو مKا يشKKبع رغبKKة اإلنسKان في رؤيKة وجKه هللا ،والشKKهادة عن عمKKل هللا ،وسKماع كلمKKة هللا الشخصKKية.
بهم .وعلى
وينهي أي ً
المتج ّسKد العصKKر الKKذي لم يظهKKر فيKKه إال ظKKل يهKKوه للبشKKريةُ ،
الم َ
ضKا عصKKر إيمKKان البشKKرية باإللKKه ُ
ُينهي هللا ُ
Kروراَّ .إن ُه ال يختتم
وجKKه الخصKKوص يKKأتي عمKKل آخKKر مرحلKKة لتج ّسKد هللا بالبشKKرية جمعKKاء إلى عصKKر أكKKثر واقعيKKة وعمليKKة وسً K
عصر الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقدوس ،الذي يكشف

حتجبKا
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشKرية ،والKذي سKينهي عمKل التKدبير ،والKذي ظKل ُم ً
عن عمل خطة التدبير ُ
تماما ،ويختتم العصر الذي ابتغت فيه البشرية جمعKاء طلب وجKه هللا ولكنهKا لم تقKدر أن
آلالف السنينُ .ينهي عصر الغموض ً

تنظره ،وينهي العصر الذي فيه خدمت البشرية جمعاء الشيطان ،ويقود البشرية كّلها إلى عصر جديKKد كليًّا .كKKل هKKذا هKKو نتKKاج

عمل هللا في الجسد بداًل من روح هللا .حين يعمل هللا في جسده ،لن يعود أولئك الذين يتبعونه Kيتلمسون ويسعون وراء األمKKور

بهم .حين ينش KKر هللا عمل KKه في
الم َ
ال KKتي يب KKدو أنهKKا موج KKودة وغ KKير موج KKودة على ح KKد س KKواء ،وس KKيتوقفون عن تخمين مش KKيئة هللا ُ
ِ
ص Kل من يتبعونKKه العمKKل الKKذي قKKام بKKه في الجسKKد إلى كKKل الKKديانات والطوائKKف ،وسَّ K
Kيتكلمون بكKKل كلماتKKه في آذان
الجسKKد ،سيو ّ َ ْ

Kورا رآهKKا اإلنسKKان وسKKمعها شخصKً Kيا،
البشKKرية بأسKKرها .كKKل مKKا يسKKمعه أولئKKك الKKذين قبلKKوا بشKKارته سKKيكون حقKKائق عملKKه ،وأمً K
ض Kا األدوات ال KKتي يسKKتخدمها لنشKKر
سKKتكون حقKKائق ،وليسKKت هرطقKKة .هKKذه الحقKKائق هي الKKدليل ال KKذي ينشKKر ب KKه عمل KKه ،وهي أي ً

ممكنKKا أبKً Kدا في ظKKل غيKKاب
العمKKل .بKKدون وجKKود حقKKائق ،لمKKا انتشKKرت بشKKارته عKKبر جميKKع الKKدول وإلى كافKKة األمKKاكن؛ لم يكن
ً
الحقKKائق ووجKKود تخيالت اإلنسKKان فقKKط أن يقKKوم هللا المتج ِّسKد بعمKKل إخضKKاع الكKKون بأسKKره .الKKروح غKKير مKKرئي وغKKير محسKKوس
لإلنسان ،وعمل الروح غير قKادر على تKرك أي دليKل إضKافي أو حقKائق إضKافية عن عمKل هللا لإلنسKان .لن يKرى اإلنسKان أب ًKدا

دائمKا بإلKKه مبهم غKKير موجKKود .لن يKKرى اإلنسKKان أبKً Kدا وجKKه هللا ،ولن يسKKمع أبKً Kدا الكلمKKات الKKتي
وجKKه هللا الحقيقي وسKKوف يKKؤمن ًK
تخيالت اإلنسKKان جوفKKاء وال يمكنهKKا أن تحKKل محKKل وجKKه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصKKية هللا
يقولهKKا هللا شخصKً Kيا .في النهايKKةّ ،
ِ
المتأصلة وعمله أن يجسدهما اإلنسان .إن هللا غير المرئي في السKKماء وعملKKه ال يمكن أن يجيئKKا إلى األرض إاَّل من خالل هللا
ّ
ِ
المثلى الKKتي يظهKKر بهKKا هللا لإلنسKKان ،وفيهKKا يKKرى اإلنسKKان هللا
المتج ّسKد الKKذي يقKKوم بعملKKه شخصKً Kيا بين البشKKر .هKKذه هي الطريقKKة ُ
ِ
متجسد.
ويعرف وجهه الحقيقي ،وال يمكن تحقيق هذا من خالل إله غير
ّ

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

في عصر الملكوت ،يستخدم هللا الكلمة لإلعالن عن بداية عصر جديد ،ولتغيير طريقKة عملKه ،وليقKوم بالعمKل المطلKوب
للعصKر بأكملKه .هKذا هKو المبKدأ الKذي يعمKل بKه هللا في عصKر الكلمKة .لقKد صKار هللا جس ًKدا ليتكلم من وجهKات نظKر مختلفKة ،ممKا
ُيم ّكن اإلنسان حًقا من رؤية هللا ،الذي هو الكلمة الظKاهر في الجسKد ،ومن رؤيKة حكمتKه وعجبKه .ويتم مثKل هKذا العمKل لتحقيKق
أفضل ألهداف إخضاع اإلنسان وتكميله والقضاء عليه .هذا هو المعنى الحقيقي الستخدام الكلمة للعمل في عصر الكلمة .من

يتعرف اإلنسان على عمل هللا وشخصيته ،ويتعرف على جوهر اإلنسان ،وما يجب على اإلنسKKان الKKدخول إليKKه.
خالل الكلمةّ ،
من خالل الكلمKKة ،يKKأتي العمKKل الKKذي يKKرغب هللا في القيKKام بKKه في عصKKر الكلمKKة بأكملKKه بثمKKاره .من خالل الكلمKKةُ ،يك َش Kف عن

واعيا بوجودها .فيؤمن اإلنسان نتيجKKة لKKذلك بوجKKود
وي َج َّرب .لقد رأى اإلنسان الكلمة ،وسمعها ،وصار
وي َ
ً
قضى عليه ُ
اإلنسان ُ
ضKا بمحبKKة هللا لإلنسKان ورغبتKKه في خالصKه .ومKKع أن كلمKKة "الكلمKKة" بسKKيطة وعاديKKة،
الكلية وحكمته ،وأي ً
هللا ،ويؤمن بقدرة هللا ّ
ِ
وتغيKKر مفKKاهيم اإلنسKKان وشخصKKيته القديمKKةK،
المتج ّسKد تزعKKزع الكKKون بأسKKره؛ كلمتKKه تحKّ Kول قلب اإلنسKKانّ ،
فKKإن الكلمKKة من فم هللا ُ
والطريقKKة القديمKKة الKKتي اعتKKاد العKKالم بأكملKKه على أن يظهKKر بهKKا .على مKKر العصKKور ،يعمKKل إلKKه هKKذا اليKKوم وحKKده بهKKذه الطريقKKة،
Kاعدا ،يعيش اإلنسKKان تحت توجيKKه الكلمKKة ،وتحت
وبهKKذه الطريقKKة وحKKدها ُيكّلم اإلنسKKان ويKKأتي ُليخِّلصKKه .ومن هKKذا الKKوقت فصً K
رعايتها وعطائها .لقد أتت البشرية بأكملها لتحيا في عالم الكلمة ،وسط لعنKات كلمKة هللا وبركاتهKا ،بKل وأتى المزيKKد من البشKر
ليحيKKوا في ظKKل دينونKKة الكلمKKة وتوبيخهKKا .جميKKع هKKذه الكلمKKات وكKKل هKKذا العمKKل هKKو من أجKKل خالص اإلنسKKان ،ومن أجKKل تتميم
مشKKيئة هللا ،ومن أجKKل تغيKKير المظهKKر األصKKلي لعKKالم الخليقKKة القديمKKة .خلKKق هللا العKKالم بالكلمKKة ،ويقKKود البشKKر من جميKKع أرجKKاء
وأخيرا ،سيستخدم الكلمة ليأتي بالعالم القديم بأسKKره إلى نهايKKة .عنKKدها فقKKط
ويخّلصهم بالكلمة.
الكون بالكلمة،
ً
وأيضا يخضعهم ُ
ً
تماما.
تكتمل خطة التدبير ً
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

شخصيا بعمله بين البشر ،فكل العمل الذي يقوم به هو من أجKKل هزيمKKة
خالل هذا التجسد هلل على األرض ،عندما يقوم
ً
ض Kا
Kهادة
الش KKيطان ،وس KKوف يه KKزم الش KKيطان من خالل إخض KKاع اإلنس KKان وتكميلكم .وحينم KKا تش KKهدون ش ً K
مدويKKة ،س KKيكون ه KKذا أي ً
ّ

يتكمل في نهايKKة األمKKر من أجKKل هزيمKKة الشKKيطان .ومKKع ذلKKك ،فمن
ض Kع اإلنسKKان أوالً ثم َّ
عالمKKة على هزيمKKة الشKKيطان ،إذ ُيخ َ
الناحية الجوهرية ،ومع هزيمة الشيطان ،يكون هذا هو نفس الوقت الذي تخُلص فيه البشرية بأسرها من بحر الضيقة العميKKق
عما إذا ك KKان ه KKذا العم KKل ُينّفKKذ في جمي KKع أنح KKاء الك KKون أو في الص KKين ،ف KKإن ذل KKك كل KKه يه KKدف إلى هزيم KKة
ه KKذا .وبغض النظ KKر َّ
المتج ِّس Kد ،هKKذا الجسKKد
الشKKيطان وتحقيKKق خالص البشKKرية بأسKKرها حKKتى يتمكن اإلنسKKان من الKKدخول إلى مكKKان الراحKKة .إن هللا ُ
الع KKادي ،ه KKو بالض KKبط من أج KKل هزيم KKة الش KKيطان .إن عم KKل هللا في الجس KKد ُيس KKتخدم لإلتي KKان ب KKالخالص لك KKل أولئ KKك ال KKذين تحت

ضKا من أجKKل هزيمKKة الشKKيطان .إن جKKوهر كKKل عمKKل تKKدبير هللا ال
السKKماء الKKذين يحبKKون هللا ،وألجKKل إخضKKاع البشKKرية كلهKKا ،وأي ً
ينفصل عن هزيمة الشيطان لتحقيق خالص البشرية بأسرها.
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

فKKإن جKKوهر خالص اإلنس KKان ه KKو المعرك KKة م KKع الش KKيطان ،والحKKرب م KKع الش KKيطان تنعكس في المقKKام األول على خالص
ض Kا
سيخضKKع فيهKKا اإلنسKKان ،هي المرحلKKة األخKKيرة في المعركKKة مKKع الشKKيطان ،وهي أي ً
اإلنسKKان .مرحلKKة األيKKام األخKKيرة ،الKKتي ُ

مرحلKKKة عم KKل الخالص الكام KKل لإلنس KKان من ُمل KKك الش KKيطان .المع KKنى الك KKامن وراء إخض KKاع اإلنس KKان يكمن في عKKKودة تجسKKKيد
الشيطان ،أي اإلنسان الذي أفسده الشيطان ،إلى الخالق بعKد إخضKاعه ،والKذي من خاللKه سKيتخلى عن الشKيطان ويعKود إلى هللا
تمامKKا .وهك KKذا ،ف KKإن عم KKل اإلخض KKاع ه KKو آخ KKر عم KKل في المعرك KKة ض KKد
عً K
Kودة تام ً Kة .وبه KKذه الطريق KKة ،س KKوف يخُلص اإلنس KKان ً
الش KKيطان ،والمرحل KKة األخ KKيرة في ت KKدبير Kهللا من أج KKل هزيم KKة الش KKيطان .ب KKدون ه KKذا العم KKل ،س KKيكون الخالص الكام KKل لإلنس KKان
أبدا من دخول الغاية الرائعة،
أيضا ،ولن تتمكن البشرية ً
مستحيالً في نهاية األمر ،وستكون هزيمة الشيطان المطلقة مستحيلة ً
ثم ،ال يمكن إنهKKاء عمKKل خالص اإلنسKKان قبKKل انتهKKاء المعركKKة مKKع الشKKيطان ،ألن جKKوهر
أو التحKKرر من تKKأثير الشKKيطان .ومن َّ
ظKKا في يKKد هللا ،ولكن بسKKبب إغKKواء الشKKيطان وإفسKKاده،
عمKKل تKKدبير هللا هKKو من أجKKل خالص البشKKرية .كKKان اإلنسKKان األول محفو ً

أسيرا للشيطان وسقط في يد الشرير .وهكذا ،أصKبح الشKيطان هKدًفا للهزيمKة في عمKل تKدبير هللا .وألن الشKيطان
صار اإلنسان ً
Kدي الشKKيطان،
اسKKتولى على اإلنسKKان ،وألن اإلنسKKان هKKو األصKKل في كKKل تKKدبير هللاُ ،
فيشKKترط لخالص اإلنسKKان أن ُينKKتزع من يّ K
هزم الشKيطان بإحKKداث تغيKيرات في الشخصKKية
أسيرا للشيطان .لذا يجب أن ُي َ
وهذا يعني أنه يجب استعادة اإلنسان بعد أن بات ً
Kدي الشKيطان.
العتيقة لإلنسان ،التي يستعيد Kمن خاللهKا عقلKه األصKلي ،وبهKذه الطريقKة ،يمكن اسKتعادة اإلنسKان الKذي ُأسKر من ي ّ

ويهKزم الشKيطان.
إذا َّ
ويسKترد اإلنسKان في نهايKة األمKرُ ،
تحرر اإلنسان من تأثير الشKيطان وعبوديتKه ،فسKوف يخKزى الشKيطانُ ،
المظلم للشيطان ،فسيصبح اإلنسان هKو المكسKب من كKKل هKذه المعركKة ،وسيوضKKع الشKيطان
وألن اإلنسان قد َّ
تحرر من التأثير ُ
موضع العقاب حالما تنتهي هذه المعركة ،وبعدها سيكون قد اكتمل العمل الكامل لخالص البشرية.

من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

Kدريجيا إلى الحال KKة الطبيعي KKة ،وهك KKذا
Kدريجيا ،ويع KKود اإلنس KKان ت K
عن KKدما يكتم KKل كالمي ،يتشّ K Kكل الملك KKوت على األرض ت K
ً
ً
Kترد كKKل شKKعب هللا حيKKاة اإلنسKKان العKKادي .يمضKKي
يتأسKKس هنKKاك على األرض الملكKKوت الموجKKود في قلKKبي .وفي الملكKKوت ،يسّ K
الشKKتاء القKKارس ،ويحKKل محلKKه عKKالم من مKKدن الربيKKع ،حيث يمتKد KالربيKKع طKKوال العKKام .وال يعKKود النKKاس يواجهKKون عKKالم اإلنسKKان

ض Kا ،وال تشKKن الKKدول
الكKKئيب البKKائس ،وال يعKKودون إلى ُّ
تحمل الKKبرودة الشKKديدة KلعKKالم اإلنسKKان .ال يتقاتKKل البشKKر مKKع بعضKKهم بع ً

بعضا ،وال توجد أشالء ودماء تتدفق منها مKرة أخKرى؛ تمتلئ كKKل األراضKي بالسKKعادة ،ويسKود الKدفء بين
حروبا ضد بعضها ً
ً
وتقدم لي المالئكة
البشر في كل مكان .أنا أتحرك في كل مكان في العالم ،وأستمتع من فوق عرشي ،إذ أعيش وسط النجومّ .

Kددا على وجKKوههم .ال أعKKود أسKKمع أمKKامي صKKوت
تKKرانيم جديKKدة ورقصKKات جديKKدة .ال يتسKKبب ضKKعفهم في انهمKKار الKKدموع مجً K
المالئكة وهي تبكي ،وال يعود أي إنسان يشكو لي من الصعوبات.
من "الفصل العشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

جميعKا ،وتصKبح جميKع أمم األرض ملكKوت المسKيح ،فعندئ ٍKKذ سKيحين الKوقت الKذي تُKدوي فيKه أصKوات
كمل النKاس
عنKدما ُي َّ
ً
الرعKود السKبعة .إن اليKوم الحاضKر خطKوة في اتجKاه تلKك المرحلKة؛ فقKد ُأطلقت شKارة االنطالق نحKو ذلKك اليKوم .هKذه هي خطKة
هللا ،وستتحقق في المستقبل القريب .ومع ذلك ،فقد أنجز هللا بالفعKل كKKل مKا نطKKق بKه .وهكKذا ،فمن الواضKح أن أمم األرض مKا
هي إال قالع في الرمال تهتز مع اقتراب المKد العKالي :إن اليKوم األخKير وشKيك وسيسKقط التKنين العظيم األحمKر تحت كلمKة هللا.
ولضKKKمان تنفي KKذ خط KKة هللا بنج KKاح ،ن KKزلت مالئك KKة الس KKماء إلى األرض ،وب KKذلت قص KKارى جه KKدها إلرض KKاء هللا .لقKKKد انتشKKKر هللا
المتج ّسKد نفسKKه في ميKKدان المعركKKة لشKKن الحKKرب على العKKدو .أينمKKا يظهKKر التج ّسKدُ ،يبKKاد العKKدو من ذلKKك المكKKان .سKKتكون الصKKين
خرابKا على يKد هللا ،ولن ُيKنزل هللا أي رحمKة إطالًقKا عليهKا .يمكن رؤيKة الKدليل على االنهيKار
أول ما يتعKرض لإلبKادة؛ ستصKير
ً
التKKدريجي للتKKنين العظيم األحمKKر في النضKKج المسKKتمر للنKKاس؛ فهKKذا واضKKح وظKKاهر ألي إنسKKان .إن نضKKج النKKاس عالمKKة على
زوال العدو .هذا جزء من تفسير المعنى المقصود من "التنافس معه".
من "الفصل العاشر" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عندما ترجع كل شKعوب وأمم العKالم أمKام عرشKي ،سKآخذ كKل غKنى السKماء وأمنحKه للعKالم البشKري ،فينعم بKوفرة ال مثيKل

ِ
Kأعجل بغضKKبي على أممKKه ،وأعلن مراسKKيمي اإلداريKKة في أرجKKاء
لهKKا بفضKKلي .لكن طالمKKا أن العKKالم القKKديم ال يKKزال موجً K
Kودا ،سّ K
الكون ،وألقي بالتوبيخ على كل َم ْن ينتهكها.
ما أن ألتفت بوجهي للكون ألتكلم ،تسمع البشKرية جميعهKا صKوتي ،فKترى كافKة األعمKال الKتي فعلتهKا عKبر الكKون .أولئKك
الKKذين يسKKيرون ضKKد مشKKيئتي ،أي أولئKKك الKKذين يقKKاوموني بأعمKKال اإلنسKKان ،سKKيقعون تحت تKKوبيخي .سKKآخذ النجKKوم العديKKدة في
Kتتجدد أش KKياء ال
الس KKماوات وأجعله KKا جدي KKدة ،وبفض KKلي س KKتتجدد الش KKمس ويتج KKدد القم KKر – لن تع KKود الس KKماوات كم KKا ك KKانت؛ إذ س ّ K
ويسKتبدل بهKKا
قسم الشعوب العديدة Kداخل الكون من جديد ُ
تُحصى على األرض .الكل سيصير كامالً من خالل كلماتي .سوف تُ ّ
ملكوتي ،حتى تختفي الشعوب الموجودة على األرض إلى األبد وتصير ملكوتًKا يعبKدني؛ سKتفنى جميKع الشKعوب على األرض،
ولن توجد فيما بعد .أما من جهة البشر الذين في الكون ،فسيفنى كل َم ْن ينتمون للشيطان؛ وسيسKKقط كKKل َم ْن يعبKKدون الشKKيطان

تحت ناري الحارقة ،أي إنه ،باستثناء َم ْن هم اآلن داخل التيار ،سKيتحول البKاقون إلى رمKاد .عنKدما أوبخ العديKد من الشKعوب،
راكبKKا
سKKيعود أولئKKك الKKذين في العKKالم الKKديني إلى ملكKKوتي بKKدرجات مختلفKKة ،وتُخضKKعهم أعمKKالي ،ألنهم سKKيرون مجيء القKKدوس ً

على سKحابة بيضKاء .كKل البشKرية سKتتبع نوعهKا ،وسKتنال توبيخKات تختلKف وفًقKا لمKا فعلKه كKل واحKد .أولئKك الKذين وقفKوا ضKدي
جميعKKا؛ وأولئ KKك ال KKذين لم تتض KKمني أعم KKالهم على األرض ،سيس KKتمرون في الحي KKاة على األرض تحت حكم أبنKKKائي
سKKKيهلكون
ً
وشعبي ،بسبب الطريقة التي ّبرؤوا بها أنفسهم .سأعلن عن نفسي للعديد Kمن الشعوب واألمم ،وسأصدر صKKوتي على األرض
ألعلن اكتمال عملي العظيم لجميع البشر ليروا بأعينهم.
من "الفصل السادس والعشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عظة تكميلية ومقتطفات من الشركة
السcؤال  :1إنcك تشcهد بcأن هللا قcد صcار جس ًcدا كcابن اإلنسcان ليقcوم بعمcل الدينونcة في األيcام األخcيرة ،ومcع ذلcك فcإن غالبيcة

أساسcا على آيcات الكتcاب المقcدسِ" :إ َّن
الرعاة والشيوخ الcدينيين يؤكcدون أن الcرب سcيعود مcع السcحاب ،ويبنcون تأكيcدهم
ً
ِ
ِ
ٱلسcم ِ
ٱلسَ cح ِ
cوه مْن َ ِ ِإ
cل َعْي ٍن"
ابَ ،و َسَ cتْن ُ
cع َّ
ظُر ُه ُكُّ c
َي ُس َ
اء" (أع ُ .)11 c:1
"ه َcو َذا َيْccأتي َم َ
طلًق cا َلى َّ َ
وع َه َذاَ ...سَcيْأتي َه َكَ cذا َك َمccا َر َْأي ُت ُم ُ ُ
(رؤ  .)7 :1بل وإضافة إلى ذلك ،يعِّلمنا الرعاة والشيوخ الدينيون أن أي مجيء ال يأتي فيه الرب يسوع مع السحاب هو

مجيء زائف ويجب رفضccه .لccذلك فإننccا لسccنا متأكccدين مccا إذا كccان هccذا الccرأي يتوافccق مccع الكتccاب المقccدس أم ال؛ وهccل هccذا
النوع من الفهم صحيح أم ال؟
اإلجابة:

Kرب الثKKاني هKKو التج ّس Kد .مثالًَ " :ف ُكوُنccوا َأْن ُت ْم ِإ ًذا
التنبKKؤ بوضKKوح ّ
يتم ّ
أن مجيء الّ K
في العديKKد من مقKKاطع الكتKKاب المقKّ Kدسّ ،
ظُّنون يِ c
مس َ cت ِعِّدينِ َّ ،
َأن ٱْلب KKرق َّٱل ِذي يبKKرق ِم ْن َن ِ
ْcأتي ْٱب ُن ٱِإْل ْن َس ِ c
ان" (لوق KKا َّ )40 K K:12
احَي Kٍ Kة تَ ْح َت
َ
َأِلن ُه في َس َ c
َْ ُ ُ
"َأِلن ُه َك َمKKا َّ َ ْ َ
اع ٍة اَل َت ُ َ َ
ُْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإْل
ِإ
ِ
ِ
ض
ضKا ْٱب ُن ٱ ْن َسKان في َي ْو KمKهَ .وَلك ْن َي ْنَبغي ََّأواًل ْ
Kون َْأي ً
يء َلى َناحَيKKة تَ ْح َت ٱل َّسَ KماءKَ ،ك َذل َك َي ُكُ K
Kيرا َوُيKْ Kرَف َ
َأن َيتََKKأل َم َكثً K
ٱل َّسَ Kماء ُيضُ K
ِم ْن َهَ Kذا ٱْل ِجيKِ Kل" (لوقKKا  .)25-24 K :17جميKKع هKKذه النبKKوءات تتحKّ Kدث عن "ابن اإلنسKKان" أو "مجيء ابن االنسKKان" .هKKذه العبKKارة
طبيعيKKة .ول KKذا ال يمكن إطالق تس KKمية "ابن
"ابن اإلنس KKان" تش KKير إلى ذل KKك الواح KKد ال KKذي ول KKد من إنس KKان ويتمتّ KKع بطبيع KKة بش KKرية
ّ
اإلنسKKان" على الKKروح القKKدس .مثالً ،بمKKا أن هللا يهKKوه هKKو روح ،ال يمكن إطالق تسKKمية "إبن اإلنسKKان" عليKKه .كKKذلك رأى بعض

روحيKKة ،ولKKذا ال يمكن إطالق تسKKمية "ابن اإلنسKKان" عليهم .فجميKKع الKKذين لKKديهم مظهKKر
ضKا كائنKKات
النKKاس مالئكKKة ،والمالئكKKة أي ً
ّ
Kرب يسKKوع المتج ّس Kد
مكونKKون من أجسKKاد
ّ
روحانيKKة ال يمكن إطالق تسKKمية "ابن اإلنسKKان" عليهم .أطلKKق على الّ K
اإلنسKKان ولكنهم ّ
Kانا عاديًّا وطبيعيًّا ،يعيش بين البشKر .إ ًذا عنKدما
تسمية "ابن اإلنسان" و"المسيح" ّ
ألنه الجسد المتج ّسKد لKروح هللا الKذي أصKبح إنس ً
التجسد في األيام األخيرة.
الرب من خالل
الرب يسوع "ابن اإلنسان" و"مجيء ابن اإلنسان" ،كان يشير بذلك إلى مجيء ّ
قال ّ
ّ

من "أسئلة وأجوبة كالسيكية عن إنجيل الملكوت"

تمامKKا مثKKل
تنبKKأ الKKرب يسKKوع أنKKه سKKيجيء مKKرة أخKKرى بهيئKKة ابن اإلنسKKان .يشKKير مصKKطلح ابن اإلنسKKان إلى هللا المتج ّسKدً ،
أن الجسKد الروحKاني
الرب يسوع
المتجسد الذي يبدو عاديًّا ،كشخص طبيعي من الخارج ،يأكل ،ويشرب ،وينام ويسKKير .غKKير ّ
ّ

مختلفا يمكنه Kاختراق الجدران ،يدخل ويخرج من خاللهKا .كKان خارًقKا للطبيعKة .لKذا لم يكن من الممكن تسKميته
بعد قيامته كان
ً
ض ِم ْن َه َذا ٱْل ِج ِ
يل" (لوقا
َأن َي َت ََّأل َم َك ِث ًيرا َوُيْر َف َ
ابن اإلنسان .فيما يتعّلق بعودة ابن اإلنسان ،قال الرب يسوع"َ ،وَل ِك ْن َيْنَب ِغي ََّأواًل ْ
عالني KKة ،سKKKينحني الجميKKKع
Kاهرا
ّ
 )25:17ولكن وفًقKKا لم KKا تقول KKه ،س KKيعود ال KKرب بهيئ KKة جس KKد روح KKاني ن KKازالً على س KKحابة وظ ً K
َأن ي َت ََّألم َك ِثيرا وير َف َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
Kتتم
ويعبدونKKه ،من يجKKرؤ على مقاومتKKه؟ قKKال الKKرب يسKKوع"َ :وَلك ْن َيْنَبغي ََّأواًل ْ َ َ ً َ ُ ْ
ض م ْن َه َذا ٱْلجيcل" كيKKف سّ K
يتعرفKKون عليKKه ،هKKل سKKيجرؤون على
هKKذه الكلمKKات؟ فقKKط عنKKدما يظهKKر هللا المتج ّسKد للعمKKل بصKKفته إبن اإلنسKKان ،فقKKط عنKKدما ال ّ
َأما َذِل َك ٱْلَيcْ cو ُم
رفضه وفًقا لمفاهيمهم
أيضا"َ ،و َّ
وتخيالتهم .أال تقولون ّ
أن هذه هي الحالة؟ باإلضافة إلى ذلك ،تنبأ الرب يسوع ً
ّ
ِ
ِ
ِ
cك
َأحcٌ cدَ ،واَل َماَل ِئ َكُ cة َّ
cك َّ
ٱلسَ cم َاواتِ ،إاَّل َأِبي َو ْحَ cد ُه" (مKKتى َ " K )36 K :24فِ cإ ّني ِإ ْن َل ْم َت ْس َ cهْرُ ،أ ْقccد ْم َعَلْيَ c
َو ِتْلَ c
اع ُة َفاَل َي ْعَل ُم ِب ِه َمccا َ
ٱلس َ c
ِ
cك" (رؤيKKا  .)3:3إذا نKKزل الKKرب على سKKحابة بجسKKد روحKKاني ،سKKوف يعلم الجميKKع بKKذلك
َكِل ٍّ
اع ٍة ُأ ْقccد ُم َعَلْيَ c
صَ ،واَل َت ْعَل ُم ََّأي َة َس َ c
و"كِل ٍّ
ص" .كيKف
عندئذ وسيتمكنون Kمن رؤيته .ولكن تنبأ الرب يسوع بموعد عودتKKه ،سKKيكون "اَل َي ْعَل ُم ِب ِه َمKا َK
ٍK
و"واَل ٱٱِل ْب ُن" َ
َأح ٌKد"َ ،

Kتتم هKKذه الكلمKKات؟ إذا كKKان الKKرب يسKKوع سKKيظهر في جسKKد روحKKاني ،فكيKKف ال يعKKرف هKKو عن األمKKر؟ فقKKط عنKKدما يصKKبح هللا
سّ K
تتم الكلمKات الKKتي ال يعرفهKKا اإلبن .كمKا الKرب يسKوع،
صKا عاديًّا وطبيعيًّاّ ،
جسداً كإبن اإلنسان في األيKKام األخKيرة ،ويصKKبح شخ ً
غالبKا مKا صّKلى الKرب يسKوع لآلب السKماوي.
قبل تأدية خدمته ،حتى هو لم يعرف ّأنه المسيح الذي أتى ليخّلص
ّ
البشرية .لذاً ،
هويته.
إلى أن بدأ الرب يسوع بإتمام خدمته ،عرف ّ
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لقد تنبأ الرب يسوع .بعودته .وقال الكثير عن ذلك لكنكم تتمسكون بنبKوءات الKنزول مKKع السKحاب وأنتم ال تتحKرون عن
نبوءات أكثر أهمية قالها الرب هذا يجعلنKا نسKير في الطريKق الخطKأ ويتخلى عنKا الKرب في الواقKع .ال يتضKمن الكتKاب المقKدس
نبوءة "النزول مع السحاب" فقط لكنKه يتضKمن أيضKاً نبKوءات تقKول أن الKرب سKيأتي سKراً كKاللص ،على سKبيل المثKال ،في سKفر
ص!" .ومKتى َ" 6: 25فِفي ِن ِ َّ ِ
"ها ََأنKا ِآتي َكِل ٍّ
Kٱخ ُر ْج َن ِلِلَقاِئ ِه!".
صَ Kر ٌ
Kلَ ،ف ْ
الرؤيا َ 15 K:16
يس ُمْقِب ٌ
اخُ :ه َKو َذا ٱْل َع ِKر ُ
ْ
صَ Kار ُ
صKف ٱللْيKل َ
ِ
ِ
Kف َعَلى ٱْلبِ K
Kه َو ُهKَ Kو
Kابَْ ،أد ُK
Kاب َوَأْقKَ Kرعُِ .إ ْن َسِ Kم َع َK
"ه ََأنَ Kذا َواقٌ K
Kل ِإَل ْيKKه َوَأتَ َع َّشKى َم َKع ُ
وفي سKKفر الرؤيKKا َ 20 K:3
َ
صْ Kوِتي َوَفتَ َح ٱْلَبَ K
خُ
َأح ٌKد َ
"كِل ٍّ
ص" تعKKني أنKKه سKيأتي سKراً وبهKدوء ولن
َم ِعي" .كل هذه النبوءات تؤكد تجسKKيد الKرب على صKورة ابن إنسKان ونزولKKه سKراًَ .
يعرف الناس بأنه هللا .حتى لو رأوه وسمعوه تماماً مثلما حصل في الماضي عندما ظهر الرب يسوع وقام بعمله أثناء تجسKKده
"كِل ٍّ
ص" كتشKKبيه لظهKKور ابن
كابن اإلنسان .لم يعلم أحد أنه الرب ألنه كان على صورة ابن اإلنسKKان لهKKذا اسKKتخدم الKKرب يسKKوع َ
Kق ،وبغض النظKر عن كالم وعمKل الKرب .والحقKائق الKتي يعKبر عنهKا
اإلنسKان هKذا تشKبيه مالئم جKداً أولئKك الKذين ال يحبKون الح ّ
هم الKذين ال يقبلKون ويعKاملون هللا المتجسKد .وكأنKه إنسKان عKادي ويتخلKون عنKه ويدينونKه .ولهKذا تنبKأ الKرب يسKوع عنKد عودتKه،
احيٍ cة َتح َت َّ ِ
احي ٍة َتح َت َّ ِ ِ
َأن ٱْلبرق َّٱل ِذي يبر ِ
ِ
cون َْأي ًضcا ْٱب ُن ٱِإْل ْن َسِ c
َّ
ان ِفي
يء ِإَلى َن ِ َ ْ
ق م ْن َن ِ َ ْ
ٱلسَ cماءَ ،كَ cذل َك َي ُك ُ
َُْ ُ
"َأِلن ُه َك َما َّ َ ْ َ
ٱلس َماء ُيضُ c
ِ
َcألم َك ِثccيرا ويccر َف َ ِ
ِ ِ
Kاء على ه KKذه النب KKوءات .س KKتكون
َي ْو ِمccهَ .وَل ِك ْن َيْنَب ِغي ََّأواًل ْ
َأن َي َتْ ُ َ ً َ َّ c
ض م ْن َهَ cذا ٱْلجيccل" (لوق KKا  .)25-24 K K:17بن ً K
عودتKه بمثابKKة مجيء ابن اإلنسKان ابن اإلنسKان .تشKير إلى الKKرب المتجسKد وليس الجسKKد الKروحي الخKاص بKالرب يسKوع .القKائم

ولم ذلك؟ اذا نزل الجسد الKKروحي للKKرب يسKKوع.القKائم من بين األمKKوات بشKكل علKKني.هKذا سيصKKدم
من بين األموات عند عودته َ
العالم بقKوة لن يقاومKه أحKداً أبKداً .وسيسKقطون على األرض في هKذه الحKال .سKيرفض أبنKاء هKذا الجيKل الKرب يسKوع العائKد لهKذا
السبب .تنبأ الرب يسوع بعودته K.على هيئKة ابن اإلنسKان ومثKل اللص في الواقKع .إنهKا اشKارة بKأن الKرب المتجسKد على صKورة

ابن اإلنسان سيصل سراً.
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حس KKناً .انتش KKر إنجي KKل ملك KKوت هللا الق KKدير ،في جمي KKع أنح KKاء الص KKين .ألك KKثر من عش KKرين عام Kاً .وق KKد انتش KKر إلى مختل KKف

األديKان والطوائKف .خالل هKKذه الفKKترة ،وبسKبب حمالت القمKع من قبKKل الحKزب الشKKيوعي الصKKيني إلى جKانب الحمالت الدعائيKة
لوسKKائل االعالم التابعKKة لهKKذا الحKKزب أصKKبح "هللا القKKدير" بالفعKKل اسKKماً مألوف Kاً يعKKرف الجميKKع بشKKأنه .الحق Kاً .كKKل الحقKKائق الKKتي

أعKرب عنهKKا هللا القKKدير وشKرائط الفيKKديو .و األفالم المختلفKKة الKKتي تنتجهKKا كنيسKKة هللا القKKدير .عرضKKت على االنKKترنت وانتشKKرت
في أنحاء العالم أنا واثق من أن كل الناس في األوساط الدينية قد سKKمعوا عن األسKاليب المختلفKة لشKهادة كنيسKKة هللا القKدير .لقKد
شهد الكثير من الناس أن هللا قد أتى .وبذلك تتحقق تماما نبوءة الKرب يسKوعَ" :فِفي ِن ِ َّ ِ
يس
صَ Kر ٌ
اخُ :ه َKو َذا ٱْل َKع ِKر ُ
ْ
صَ Kار ُ
صKف ٱللْKيKل َ
ٱخ ُر ْج َن ِلِلَقاِئ ِه!" (متى  .)6 K:25إذاً لماذا .ال يزال القساوسة والشيوخ الدينيون Kيدينون ويقاومون بشدة عمKKل هللا القKKدير
ُمْقِب ٌلَ ،ف ْ

في األيام األخيرة؟ هناك الكثير من النبوءات عن عودة الرب في الكتاب المقدس فلماذا تراهم .متمسكين إلى هذا الحد بنبKKوءة

نKKزول الKKرب مKKع السKKحاب لمKKاذا ال يتحKKرون .عنKKدما يسKKمعون أنKKه ثمKKة شKKهادات .عن مجيء الKKرب لمKKاذا عنKKدما يKKدركون أن هللا
القدير اعرب عن حقائق ورأى حقيقKة عمKل هللا يصKرون على التشKبث بمفKاهيمهم في إدانKة عمKل الKرب في األيKام االخKيرة هKل
أن هKK Kؤالء النKK Kاس .يحبKK Kون الحقيقKK Kة ويتطلعKK Kون بصKK Kدق إلى قKK Kدوم الKK Kرب أم ال هKK Kل هم مثKK Kل العKK Kذارى الحكيمKK Kات أم العKK Kذارى
الجاهالت؟ إذا كانوا مثل العذارى الحكيمات .ويتطلعون بصدق إلى عودة الرب ،فلماذا عندما يسKKمعون صKKوت الKKرب ويKرون
ازده KKار إنجي KKل الملكKKوت ،يصKّ Kرون بعن KKاد على اإلدان KKة والمقاوم KKة؟ هKKل يمكن .أن يك KKون هKKذا ص KKدقهم في الت KKوق والرجKKاء الى
ظهور الرب؟ هل يمكن أن يكون هذا تعبيرهم الحقيقي .عن الفرحة بعودة الرب؟ في النهاية .وبصراحة فKKإن إيمKKانهم بKKالرب.
وتKKوقهم إلى عKKودة الKKرب يسKKوع زائفKKان ،ولكن تKKوقهم إلى نيKKل البركKKة .وملكKKوت السKKموات حقيقي إنهم يؤمنKKون بKKالرب .ليس
يهمهم بالدرجKKة األولى؟
ليكKKون بوسKKعهم السKKعي إلى الحKKق واكتسKاب الحيKKاة ليس ليكتسKKبوا الحKق ويبتعKKدوا Kعن الخطيKKة مKKا الKKذي ّ
متى سينزل الرب ليأخذهم مباشرة .إلى ملكوت السKموات وينقKذهم من معانKاة الجسKد .لينعمKوا ببركKات ملكKوت السKموات .هKذه
هي غايتهم الحقيقية .من اإليمان باهلل فضالً عن هذا ،مKا السKبب الKذي يKدفهم .إلى رفض .هللا القKدير الKذي يعKرب عن الحقKائق

Kق .ويت KKوق بص KKدق إلى ظه KKور هللا ،كي KKف سيتص KKرف عن KKدما
يحب الح ّ K
إلنق KKاذ البش KKرية؟ فك KKروا جميع Kاً ب KKاألمر إذا ك KKان .أح KKدهم ّ
يسKمع .أن الKرب قKد أتى؟ هKل سKيرفض أن يصKغي .وأن يتحKرى عن األمKر؟ هKل سKينكر .ويقKاوم .بشKكل أعمى بKالطبع ال ألن
Kبر
الKKKذين يتوق KKون بص KKدق إلى ظه KKور هللا .ويرحب KKون ب KKه يتطلع KKون بش KKوق إلى ظه KKور الن KKور الحقيقي .وإلى تح ّكم الحKKKق .والّ KK
بقلوبهم .إنهم يتطلعون بشوق إلى مجيء هللا .لينقذ البشرية ويساعد الناس على الهKKروب من الخطيئKKة ليتطهKKروا ويKKربحهم هللا.
ولكن أولئKKك الKKذين ينتظKKرون فقKKط .نKKزول الKKرب مKKع السKKحاب ومKKع ذلKKك ينكKKرون هللا القKKدير ال سKKيما أن القKKادة الKKدينيون الKKذين
Kق .إنهم
Kق .ويكرهKKون الحّ K
يقKKاومون بشKKدة هللا القKKدير من أجKKل حمايKKة منصKKبهم ورزقهم هKKؤالء .هم النKKاس الKKذين يحتقKKرون الحّ K
جميعKاً غKKير مؤمنKKون .وأعKKداء المسKKيح وقKKد كشKKفهم عمKKل هللا .في األيKKام األخKKيرة .بعKKد أن ،ينهي هللا المتج ّسKد عملKKه الخالصKKي،
سيقع هؤالء الناس في كارثKة ال مثيKل لهKا وسKيبدأون البكKاء وصKرير االسKنان بعKدها سKتتحقق نبKوءة نKزول الKرب مKع السKحاب.
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِئ ِ
ٱلسح ِ
ٱَأْلر ِ
ض" (رؤيKKا :1
ين َ
ابَ ،و َستَْن ُ
ظ ُرهُ ُك ُّل َع ْي ٍنَ ،وٱلذ َ
ليظهر بشكل علنيُ :
يع َقَبا ل ْ
ط َعُنوهَُ ،وَيُن ُ
"ه َو َذا َيْأتي َم َع َّ َ
وح َعَل ْيه َجم ُ
.)7
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ِ
المتجسد ،فإن قلة قليلcة من
السؤال  :2على الرغم من أن أولئك الذين يؤمنون بالرب يعرفون أن الرب يسوع كان هو هللا
ّ
التجسد .عندما يعود الرب ،إذا ظهccر كمccا فعccل الccرب يسccوع ،ليصccير ابن اإلنسccان ويعمccل ،فلن يكccون
الناس يفهمون حقيقة
ُّ
حقا التجسد؟ ما هو جوهر التجسد؟
هناك سبيل للناس ُّ
للتعرف على الرب يسوع والترحيب بعودته .فما هو ً
اإلجابة:
بالنس KKبة لس KKؤال م KKا ه KKو التجس KKد ومن ه KKو المس KKيح ،يمكنكم الق KKول إن ه KKذا ه KKو غم KKوض الحقيق KKة ال KKتي ال يفهمه KKا أح KKد من
المؤمKKKنين .على ال KKرغم من أن المؤم KKنين ك KKانوا يعرف KKون من آالف الس KKنوات أن ال KKرب يس KKوع ه KKو هللا المتجس KKد ،ال أحKKKد يفهم
التجسKKد والجKKوهر الحقيقي للتجسKKد .اآلن فقKKط بعKKد مجيء هللا القKKدير في األيKKام األخKKيرة ،اتضKKح هKKذا الجKKانب من حقيقKKة التجسKKد
الغامضة للبشر...
أن روح هللا اتخKذت جس ًKدا متّس ًKما ببعKد KإنسKاني طKبيعي
...أن
التجسد يتمّثل في روح هّللا الKتي لبسKت الجسKد ،وهKذا يعKني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ص Kا عاديًّا وطبيعيًّا يعمKKل ويتكلم بين البشKKر .وال يتمتّ Kع KهKKذا الجسKKد ببعKKد إنسKKاني
Kري طK
وتفكKKير بشّ K
Kبيعي ،وأصKKبحت بKKذلك شخ ً
ّ
ّ

فإنKKه قKادر
أيضا
أن جسده يبدو من حيث المظهKKر الخKارجي عاديًّا وطبيعيًّاّ ،
بألوهية كاملة .على الرغم من ّ
طبيعي فحسب ،بل ً
ّ
ّ
البشرية ومنحهKKا الخالص .ويعKKود ذلKKك إلى ّأنKKه
وإرشاد
هللا،
صوت
عن
التعبير
بإمكانه
وكذلك
عاتقه،
على
هللا
عمل
أخذ
على
ّ

أن ك ّKل مKا تتمتّKع بKه روح هللا -أي الشخصKية المتأصKلة هلل ،وجKوهر هللا القKدوس
بألوهية كاملKة .وتعKني
يتمتّع
األلوهيKة الكاملKة ّ
ّ
ّ
وقوتKه -ك ّKل ذلKك تحّقKق في الجسKد .هKذا الجسKد هKو
والصالحّ ،
وكل مKا لKدى هللا ومن هKو هللا ،وقKدرة هللا وحكمتKه ،وسKلطان هللا ّ

Kتنادا إلى المظهKKر الخKKارجي ،المسKKيح هKKو ابن
المسKKيحّ ،إنKKه هللا
العملي الحاضKKر هنKKا على األرض ليعمKKل ويخّلص البشKKرية .إسً K
ّ
ّ
Kري مخلKKوق .فاالنسKKان المخلKKوق يتمتّKKع فقKKط بالبع KدK
Kادي وطK
Kبيعيّ ،
أي كKKائن بشّ K
ولكنKKه من حيث الجKKوهر مختلKKف عن ّ
انسKKان عّ K
ّ
Kانية ،ولكن مKKا يفKKوق
اإلنسKKاني ،وال يتمتّKKع حتّى بKKأثر ضKKئيل من الجKKوهر
اإللهي .مKKع ذلKKك ،ال يملKKك المسKKيح فقKKط الطبيعKKة اإلنسّ K
ّ
ّ
بألوهية كاملة .إ ًذا جوهر هللا في داخله ،وهو يستطيع تمثيل هللا بكّليته ،وكذلك التعبير عن جميع الحقKائق
ع
يتمت
ه
أن
ة
أهمي
ً
ّ
ذلك ّ ّ
ّ
والحق والحياة .ومKا
وكل ما لدى هللا ومن هو هللا .وإرشاد اإلنسان إلى الطريق
ّ
كما يفعل هللا بذاته ،والتعبير عن شخصية هللا ّ
من انسKKان مخلKKوق يملKKك القKKدرة على القيKKام بمفKKاخر مماثلKKة .فالمسKKيح يعمKKل ويتكّلم ،ويعKKبر عن شخصKKية هللا وكKّ Kل مKKا لKKدى هللا
Kؤدي فيهKKا عمKKل هللا ،فهKKو يقKKوم بKKذلك في
يعبKKر فيهKKا عن كلمKKة هللا ويّ K
ومن هKKو هللا من خالل جسKKده .مهمKKا كKKانت الطريقKKة الKKتي ّ
أن هللا الKKذي جKKاء إلينKKا
ممKKا يKKبرهن ّ
إطKKار الطبيعKKة اإلنسKKانية .لKKه جسKKد طKKبيعي ،وبالتKKالي مKKا من أمKKر خKKارق للطبيعKKة يرتبKKط بKKهّ .

تمم حقيقKKة "الكلمKKة يصKKير جسKً Kدا" ّإنKKه هللا المتج ّس Kد
Kادي والطK
الب ًس Kا الجسKKد ،قKKد أصKKبح مسKKبًقا انسً K
Kانا عاديًّا .هKKذا الجسKKد العّ K
Kبيعي ّ
ّ
أن المسKKيح
ويعبKKر عن الحقيقKKة ،ويخّلص البشKKرية .بمKKا ّ
العملي .بمKKا ّ
إلهيKKة كاملKKة ،يمكن أن يمّثKKل هللاّ ،
أن المسKKيح يتمتّKKع بطبيعKKة ّ

Kرة ،وليس فقKKط نقKل وتمريKر كلمKة هللا .كKذلك يسKKتطيع التعبKير عن
إلهية كاملة ،بإمكانه التعبير عن كلمKة هللا مباش ً
يتمتّع بطبيعة ّ
ألن المسKKيح
أي وقت أو مكKKان ،من خالل تزويKKد ،وإرواء عطش ورعايKKة االنسKKان ،وإرشKKاد البشKKرية جمعKKاء .فقKKط ّ
الحقيقKKة في ّ
بحد ذاته.
تجسد هللا ،أي هللا
يتمتّع
العملي ّ
بألوهية كاملة ،ويحمل ّ
ّ
هوية هللا وجوهره ،نستطيع القول ّأنه يمّثل ّ
ّ

عاديKKة .ب KKل يق KKوم ب KKاألحرى على حقيق KKة
لغ KKز التجس KKد العظيم ال ّ
يمت بص KKلة إلى م KKا إذا ك KKان جس KKد هللا ذا قام KKة كب KKيرة أو ّ
تمامKا كمKا حKدث
المسKتترةً .
اختباء كامل األلوهية في هذا الجسد العادي .ما من انسان يقدر أن يكتشف أو يعاين هKذه األلوهيKة ُ

أن الKرب يسKKوع
الرب يسوع للقيام بعمله ،لو لم يسمع أحد صوته ويختبر كلمتKه وعملKKه ،لمKا تم ّكن أح ٌKد من معرفKKة ّ
عندما أتى ّ
Kرب
تجسد هللا هو أفضKل طريقKة بالنسKبة إليKه ليح ّKل بشKكل مسKتتر بين البشKر .عنKدما جKاء ال ّ
هو المسيح ،ابن هللا .وبالتالي ،فإن ّ

ألوهيتKKه
يسوع ،لم يتم ّكن أحد من معرفة ّأنه المسيح ،هللا المتج ّسKد ،باالسKKتناد إلى مظهKKره الخKارجي ،ولم يتم ّكن أحKKد من رؤيKKة
ّ
الحق وقام بعمل افتKKداء الجنس البشKKري ،اسKKتطاع اإلنسKKان أن
الرب يسوع عن
المستترة في طبيعته البشرية .فقط بعد أن ّ
ّ
عبر ّ
الرب يسوع أمKام النKKاس بعKKد قيامتKKه،
يكتشف ّ
والقوة ،وحينئذ Kفقط بدأ البشر باتّباعه .فقط عندما ظهر ّ
أن كلمته تتمتّع بالسلطان ّ
الحق ويقم بعمله ،لما كان أحد ليتبعه .ولو لم يشهد على حقيقKة ّأنKه
يعبر عن
أدركوا ّأنه المسيح
المتجسد ،وظهور هللاَ .فلو لم ّ
ّ
ّ

ألن اإلنسKان يعتقKد ّأنKه لKو كKان ًّ
حقا هللا المتج ّسKد ،لكKان ينبغي لجسKده
المسيح ،ظهور هللا ،لما كان أحKد تم ّكن من التع ّKرف إليKهّ .
متفوقKاً  ،ذا قامKKة شKاهقة ،وحضKور ُمKدهش ،وال يجKKدر بKه
أن يتمتّع بصفات فائقة للطبيعKة ،ولكKان ينبغي عليKKه أن يكKKون إنسKاناً ّ

فقKKط أن يتكّلم بسKKلطان وقKّ Kوة  ،بKKل أن يصKKنع العالمKKات ويجKKترح العجKKائب أينمKKا ذهب -هKKذا مKKا ينبغي أن يكKKون عليKKه هللا الKKذي
عاديKة ،فKذلك يعKني ّأنKه
صار ً
Kرية ّ
Kادي آخKر ،ويتمتّKع KبطبيعKة بش ّ
Kأي انسKان ع ّ
أمKا إذا كKان عاديًّا في مظهKره الخKارجي ،ك ّ
جسداّ .
Kق وعن
ليس بالتأكي KKد تج ّسK Kد هللا .لنت ّ K
Kرب يس KKوع ليتكّلم ويعم KKل ،أيًّا ك KKانت طريق KKة تعب KKيره عن الح ّ K
Kذكر مج Kّ Kد ًدا ،عن KKدما تج ّسK Kد ال ّ K

Kرب يسKوع ،كKانوا حتّى يقولKون :أليس هKذا ابن يوسKف؟ أليس هKذا
يتعرف عليه أحد .عند سKماع أحKدهم يشKهد لل ّ
صوت هللا ،لم ّ
Kرية عاديKKة في مظهKKره الخKKارجي .وكKKان
ناصKKريًّا؟ لم تكّلم الشKKعب عنKKه بهKKذه الطريقKKة؟ ّ
Kرب يسKKوع كKKان يتمتّKKع بطبيعKKة بشّ K
ألن الّ K

Kوي وبKKارز ،ولKKذا لم يقبKKل بKKه أحKKد .في الحقيقKKة ،بقKKدر مKKا يمّثKKل الKKرب يسKKوع
ص Kا طبيعيًّا ،ومتو ّس ً K
طا ولم يكن ذا حضKKور قّ K
شخ ً
أن الجسKد الKذي يتّخKذه
Kرية عاديKة من حيث المبKدأ ،وكKان عليKه أن يظهKر للشKعب ّ
التجسد ،كان ينبغي عليه أن يتمتّع بطبيعKة بش ّ
ّ
وأنKKه يظهKKر كانسKKان طKKبيعي .لKKو ألبس هللا نفسKKه جسKKد إنسKKان خKKارق ،وليس جسKKد شKKخص يتمتّKKع
Kادي وطK
Kبيعيّ ،
هللا هKKو جسKKد عّ K
ّ
ّ
Kرية عاديKة .ذلKك أنKه فقKط
بشرية عادية ،لكان معنى
بطبيعة
التجسد ضKاع بالكامKل .إ ًذا ،كKان على المسKيح أن يتمتّKع بطبيعKة بش ّ
ّ
ّ
جسدا...
بهذه الطريقة يمكن إثبات ّأنه الكلمة الذي صار ً
عاديKK Kة وإاّل فلن يك KK Kون تج ّسK K Kد هللا .من ناحيKK Kة المظهKK Kر
...أنKK Kه من الض K K
ّ
Kرية ّ
Kروري أن يتمتّ KK Kع هللا المتج ّسK K Kد بطبيع KK Kة بشّ K K
ّ
Kرية .إ ًذا ،لKو ِقسKنا المسKيح باسKتخدام مفاهيمنKا
Kادي ،وط
Kبيعي ،ومKا من أمKر خKارق بشKأن طبيعتKه البش ّ
الخارجي ،يبدو كإنسان ع ّ
ّ
بأنKه مج ّKرد نKبي مرسKل من هللا ،أو شKخص
Kنقر ّ
وتخيالتنKا ،لمKا ّ
كنKا سKنعترف بالمسKيح أو نقبلKه أب ًKدا .في أحسKن األحKوال ،كنKا س ّ
ّ
ِ
يعبKKر عنKه هKو
نتعرف فعالً إلى المسيح ،ينبغي علنا أن نKKدرس كلماتKه وعملKKه ،لKKنرى إذا كKان مKا ّ
ُمستخدم من هللا .إذا أردنا أن ّ
يعبKر عنهKا تمّثKل تجليKات لشخصKية هللا ولجميKع مKا لKدى هللا ومن هKو هللا ،ولKنرى مKا
صوت هللا نفسه ،وإذا كانت الكلمات الKتي ّ
البشري .فقط حينئذ يمكننKا معرفKة المسKيح وقبولKه وإطاعتKه .إذا
يعبر عنها يمكن أن يخّلصا الجنس
إذا كان عمله
والحق الذي ّ
ّ
ّ

نتقص عمل هللا ،حتى لو سمعنا كلمات المسيح ورأينا عمله ،لن نتم ّكن أبداً من معرفة المسKKيح .حKKتى
نسع وراء
الحق ،ولم َّ
ّ
لم َ
Kادي وسKنرتكب بالتKالي فعKل مقاومKة المسKيح وإدانتKه K.في
لو ّ
كنا مع المسيح من الصباح إلى المسKاء ،س ّ
Kنظل نعاملKه كشKخص ع ّ

Kأن المسKيح
كل ما نحتاج إلى القيام به هو التع ّKرف إلى صKوت هللا ،واإلعKتراف ب ّ
الحقيقة ،من أجل االعتراف بالمسيح وقبولهّ ،
ومحبKKة هللا العملي،
الحقيقيKKة للمسKيح
يقوم بعمل هللا .ولكن من أجل معرفة جوهر المسيح اإللهي وكنتيجة لذلك تحقيKKق الطاعKة
ّ
ّ
ِ
شخصية هللا وما لدى هللا ومن هو هللا ،وكذلك معاينة جKKوهر
علنا السعي الكتشاف الحقيقة في كلمات المسيح وعمله ،ومعاينة
ّ
محب وتق KKدير نواي KKاه المخلص KKة .فق KKط به KKذه الطريق KKة يس KKتطيع الم KKرء أن يطي KKع
هللا الق Kّ Kدوس ،وقدرت KKه ،وحكمت KKه ،ورؤي KKة ّ
أن هللا ّ
المسيح ويعبد هللا العملي في قلبه.

يعبKKر عنهKKا ،وأسKKرار ملكKKوت السKKماء
ًK
نحن المؤمنKKون نعلم
جميعKا ّ
Kرب يسKKوع ،والكلمKKة الKKتي ّ
أن الطريقKKة الKKتي يعKKظ بهKKا الّ K
الحق ،وصوت هللا .وكانت تمّثل جميعها تجليات لشخصية
التي يكشفها ،والطلبات التي طلبها من اإلنسان كانت تمّثل جميعها
ّ

حياة هللا ولما لدى هللا ومن هو هللا .إن المعجزات التي اجترحها – مثل شKفاء المرضKKى ،وطKرد الشKKياطين ،وتهدئKKة العواصKKف

وأمواج البحر ،وإطعام خمسة آالف شخص بخمس أرغفة وسمكتين K،وإقامة الموتى -كانت جميعها تجليات لسلطان هللا نفسKKه
Kرب
وقوته .أولئKك الKذين كKانوا يبحثKون عن الحKق في ذلKك الKوقت ،مثKل بطKرس ،ويوحنKا ،ومKتى ،ونتنائيKل ،عرفKوا من كلمKة ال ّ
يسKKوع وعملKKه أنKKه المسKKيح المنتظKKر  ،وبالتKKالي تبعKKوه وحصKKلوا على خالصKKه .بينمKKا الفريسKKيون اليهKKود ،رغم سKKماعهم عظKKات
Kادي ،بال ق ّKوة أو قامKة ،وبالتKالي تجKرأوا
الرب يسوع ورؤيته يصنع المعجKزات ،ظّلKوا ينظKرون إليKه على أنKه مج ّKرد شKخص ع ّ
بوقاحKK Kة على مقاومتKK Kه وإدانتKK Kه دون أدنى شKK Kعور بKK Kالخوف .وفي النهايKK Kة ،اقKK Kترفوا أعظم خطيئKK Kة بتعليقهم الKK Kرب يسKK Kوع على
Kادة للمسKيح،
الصليب .درس الفريسKيين يKدعونا إلى التف ّكKر العميKق! وهKو يظهKر بوضKوح طKبيعتهم الكارهKة للحقيقKة وهلل والمض ّ
Kرب يسKوع،
تمامKا كمKا فعKل ال ّ
ويكشف عن غباء وجهل الجنس البشري الفاسد .في الKوقت الحاضKر ،يقKوم هللا القKدير المتج ّسKدً ،

يعبKKر هللا القKKدير عن جميKKع الحقKKائق الKKتي يتطلبهKKا خالص البشKKرية الفاسKKدة ،وينّفKKذ
عاديKKةّ .
Kرية ّ
بعمKKل هللا نفسKKه ضKKمن طبيعKKة بشّ K
بدءا من بيت هللا .وهو ال يقوم فقط بإدانة وإظهار الطبيعKKة الشKKيطانية للبشKرية الفاسKKدة وإبKKراز
عمل الدينونة في األيام األخيرة ً
طKKة تKKدبير هللا خالل سKKتة آالف سKKنة لخالص البشKKرية،
ضKا عن جميKKع أسKKرار خ ّ
حقيقKKة فسKKاد الجنس البشKKري ،بKKل إنKKه كشKKف أي ً

وأوضKKح الطريKKق الKKتي يمكن للبشKKرية أن تتحKّ Kرر بواسKKطتها من الخطيئKKة ،وتَتَطهKKر ،وتصKKير مخّلص ً Kة من هللا ،كمKKا كشKKف عن
قوة هللا وسKKلطانه الفريKKدين ...كلمKKة هللا القKKدير وعملKKه
البارة
شخصية هللا ّ
المتأصلة فيه ،وعن جميع ما لدى هللا ومن هو ،وعن ّ
ّ

هوية هللا نفسه وجوهره .في هذه األيام ،جميع الذين يتبعون هللا القدير سمعوا صوت هللا في كلمة وعمKKل
هما تعبير كامل عن ّ
أمKKا ه KKؤالء
هللا الق KKدير ،ورأوا ظه KKور كلم KKة هللا في الجس KKد ووقف KKوا أم KKام ع KKرش هللا الق KKدير ،وحص KKلوا على تطه KKير هللا وكمال KKهّ .
المنتمين إلى العالم الديني الذين ما زالوا ينكرون ،ويقاومون ،ويدينون هللا القدير فقد ارتكبKوا خطKأ الفريسKّ Kيين اليهKKود نفسKKه ،إذ
صKي جميKKع
عاملوا مسيح األيام األخيرة ،هللا القKKدير ،كKأي شKخص عKادي آخKر ،دون أن يكّلفKKوا أنفسKهم عنKKاء بKKذل أدنى جهKد لتق ّ

Kبين
عبKKر عنهKKا هللا القKKدير ودراسKKتها ،وبالتKKالي عّلقKKوا هللا من جديKKد على الصKKليب ،وأغضKKبوا شخصKّ Kية هللا .كمKKا يتّ K
الحقKKائق الKKتي ّ
Kاجزا
لنا ،إذا
استمر اإلنسان في التم ّسKك بتص ّKوراته وتخيالتKه ،ولم َّ
عبKر عنهKا المسKيح ،سKيكون ع ً
يتقص ويKدرس الحقKائق الKتي ّ
ّ

عبKر عنKه المسKيح ،وسKيكون غKير قKادر على قبKول عمKل المسKيح وإطاعتKه ،ولن يحصKل أب ًKدا
التعرف إلى صKوت هللا الKذي ّ
عن ّ
قادرا على قبKKول عمKKل هللا وإطاعتKKه ،وسKKيدين
على خالص هللا في األيام األخيرة .إذا لم يفهم اإلنسان حقيقة التجسد ،لن يكون ً

Kام جKًّ Kدا أن
المسيح ويقاوم هللا ،وسينال على األرجح أيضاً عقKاب هللا ولعناتKKه .إ ًذا ،في إيماننKKا ،لنكKKون مخّلصKKين من هللا ،من الهّ K
التجسد!
سر
نتقصى الحقيقة ونفهم ّ
ّ
ّ
من "أسئلة وأجوبة كالسيكية عن إنجيل الملكوت"

السccؤال  :3لمccاذا تجسccد هللا في األيccام األخccيرة ،وصccار ابن اإلنسccان ليccؤدي عمccل الدينونccة؟ مccا الفccرق الحقيقي بين الجسccد
ِ
المتجسcد؟ هcذه مشcكلة ال نفهمهcا .برجcاء مشcاركة شcركة في هcذا
الروحي للرب يسوع الذي قام من المcوت وابن اإلنسcان
ّ
الشأن.
اإلجابة:
يعتقKد معظم المؤمKنين أن الKرب العائKKد سKيظهر لهم بجسKKده الروحKاني ،أي الجسKد الروحKاني للKرب يسKوع الKKذي ظهKر بKه
يوم ا بعد قيامته من األموات .هذا األمر واضح لنا كمؤمنين .على السطح ،الجسد الروحاني للKرب يسKوع بعKد
للبشر لمدة ً 40
قيامتKKKه من األم KKوات ،يظه KKر على نفس هيئت KKه البش KKرية ال KKتي تجس KKد فيه KKا ،ولكن الجس KKد الروح KKاني ال يقي KKده العKKKالم المKKKادي أو
تاركا اإلنسان في صدمة وذهول .مKKذكور في الكتKKاب المقKKدس أمثلKKة
المساحة أو المكان .إذ يمكنه أن يظهر أو يختفي برغبتهً ،
على هذا .قبل صلب الرب يسوع ،كان يتكلم ويعمل من خالل بشرية طبيعية .سواء إن كان يعKبر عن الحقيقKة أو يتعامKل مKع
البشر أو يصنع المعجزات ،فقد شعر الناس بأنه طبيعي في كافة الجوانب .ما رآه الناس هو هذا الجسد الKKذي يقKوم حًقKKا وفعالً
بالعمKKل ويعKKاني حًقKا وفعالً من العKKذابات ويKدفع الثمن .في النهايKKة كKKان هKذا الجسKد هKو الKذي ُسKمر على الصKليب كذبيحKKة خطيKة
عن البشKKر ،وبالتKKالي يكمKKل عمKKل هللا الخالصKKي .هKKذه حقيقKKة معروفKKة بشKKكل موسKKع .فكKKروا للحظKKة :لKKو كKKان الجسKKد الروحKKاني

Kادرا على التعامKKل مKKع النKKاس وإجKKراء أحKKاديث عاديKKة معهم؟ هKKل يمكن حًقKKا وفعالً أن
للKKرب يسKKوع يقKKوم بالعمKKل ،هKKل سKKيكون قً K
يعاني العذابات ويدفع الثمن؟ هKل يمكن أن يس ّKمر على خشKبة الصKKليب؟ مKا كKان بوسKKعه أن يفعKل أي من هKKذه األمKور .لKو كKان
جسده الروحاني هو الKذي يقKوم بالعمKل ،هKل كKان بوسKعنا نحن البشKر التعامKل معKه بسKهولة؟ هKل سKنخون طبيعتنKا الفاسKدة؟ هKل

سKKنكون تصKKورات عنKKه؟ هKKل سKKنجرؤ على التمKKرد على هللا وإدانتKKه كمKKا نشKKاء؟ سKKيكون هKKذا مسKKتحيالً .البشKKر مشKKبعون بطبيعKKة

أيضا عادية .إن تعامل البشر مع عمل
بشرية وكلهم تحت وطأة قيود العالم المادي والمساحة والمكان .وعملية تفكير اإلنسان ً
ويصKKابون بKKالفزع .وكKKانت أفكKKارهم لتصKKبح مجنونKKة ومهووسKKة .وفي مواجهKKة مثKKل هKKذا الموقKKف،
الجسKKد الروحKKاني ،سKKيخافون ُ

س KKيتعرض هللا لض KKغوط في تحقيق KKه للنج KKاح في عمل KKه الخالص KKي للبش KKرية .ل KKذا ،فالت KKأثير المتحق KKق بالعم KKل داخ KKل قي KKود الطبيع KKة
البشرية يفوق بكثير ذلك المتحقق من خالل الجسد الروحاني .وعبر العصور ،لم يختبر شعب هللا المختKKار قKKط عمKKل جسKKد هللا
مناسب ا للجسد الروحاني أن يقوم مباشرة بالتعبير عن الحق والتعامل مع البشر ورعاية الكنائس.
الروحاني .بالطبع لن يكون
ً
عم KKل الدينون KKة ال KKذي س KKيؤديه المجيء الث KKاني لل KKرب في األي KKام األخ KKيرة ،يس KKتخدم التعب KKير عن الكلم KKة لتطهKKKير اإلنسKKKان
ضKا كشKKف البشKKر واسKKتبعادهم ،وتوزيKKع البشKKر ،كKٍ Kل مKKع من هم على شKKاكلته ،ثم مكافKKأة
وخالصKKه وتكميلKKه ،والهKKدف منKKه هKKو أي ً

الصKالحين ومعاقبKة األشKرار .إن كKان هللا سKيظهر لإلنسKان على هيئKة جسKده الروحKاني ،لسKجد أمامKه كKل البشKر ،األخيKار منهم

واألشKKرار ،كيKKف سيفصKKل إ ًذا الصKKالحين عن األشKKرار؟ وكKKذلك ،لKKو كKKان هللا قKKد ظهKKر في جسKKده الروحKKاني ،ألصKKيب اإلنسKKان

بKKالفزع ولعمت الفوضKKى ش KKتى أرجKKاء العKKالم .لKKو حKKدث ه KKذا ،فكي KKف ك KKان هللا ليKKؤدي عم KKل الدينون Kة Kفي األي KKام األخ KKيرة بشKKكل
طبيعي؟ وكذلك كيف يمكن هلل أن يحقق خطته الخاصة بتكميل مجموعة من البشر الذين يتبعون مشيئته قبل وقKKوع الكKKوارث؟
لKKذا في األيKKام األخKKيرة كKKان على هللا مKKرة أخKKرى التجسKKد على هيئKKة ابن اإلنسKKان بطبيعKKة بشKKرية .بهKKذه الطريقKKة فقKKط يمكنKKه أن
يعمل ويعيش في العالم اإلنساني .وبهذه الطريقة فقط يمكنه KالتعبKير عن الحKق وإدانKة البشKر وتطهKيرهم بطريقKة عمليKة .بحيث
يمكن انتزاع البشرية من تأثيرات إبليس ثم خالصهم من قبل هللا ،فيصيرون شعب هللا .عمل الKKرب يسKKوع المتجسKKد من خالل
طبيعة بشرية ليحقق فداء البشرية .ظهر الجسد الروحاني للKرب يسKوع الKKذي قKKام من بين األمKKوات للبشKر فقKط ليثبت أن الKرب
يسوع هو تجسد هللا .تم هذا لتقوية إيمان اإلنسان .لذا فقد جKKاء جسKKد هللا الروحKاني فقKKط ليظهKKر للبشKKر ،وليس ليعمKKل .يجب أن
يتمتع هللا الظاهر في الجسد بطبيعة بشKرية ليتمكن Kمن أداء العمKل وسKط البشKر .وتحقيKق فKداء البشKرية وخالصKها .لKذا إن كKان
ص Kا ك KKامالً بعم KKل الدينون KKة ال KKذي س KKيتممه في األي KKام األخ KKيرة ،يجب أن يتجس KKد ويق KKوم بعمل KKه في
هللا يري KKد تخليص البش KKرية خال ً
صورة طبيعKة بشKرية لتحقيKق أفضKل أثKر .بالتأكيKد لن يظهKر لبKني البشKر على هيئKة الجسKد الروحKاني للKرب يسKوع ليقKوم بعمKل
جميعا نحن معشر المؤمنينK...
واضحا لنا
الدينونة Kفي األيام األخيرة .يجب أن يكون هذا الشيء
ً
ً
...على الرغم من حقيقة أن الجسد الروحاني للرب يسوع يمكنه أن يظهKKر للبشKر ويKKواجههم ،مKKا زال الجسKKد الروحKاني
يبدو غامضا إلى ٍ
حد يتعدى إدراك البشر وفهمهم .إنه يثير الخوف والخشية في قلوبهم ويجعلهم يحافظون على مسافة مهابKKة.
ً
وألن جسKKد الKKرب يسKKوع الروحKKاني ال يمكنKKه التعامKKل بشKKكل طKKبيعي مKKع البشKKر وال يمكنKKه تأديKKة العمKKل والتحKKدث بشKKكل طKKبيعي
Kادرا على خالص البشKرية .ولكن هللا المتجسKد مختلKف .إذ يمكنKه التفاعKل مKع البشKر بشKكل عملي
بين البشر ،بالتالي ال يكون ق ً
Kادرا على التعبKKير عن
تمامKKا مثلمKKا كKKان الKKرب يسKKوع ،أثنKKاء حياتKKه برفقKKة البشKKر ،قً K
وحقيقي .يمكنKKه إمKKداد البشKKر بالمKKاء والKKزادً .

كثيرا ما كKان تالميKذه يجلسKون معKKه ،ويسKمعون تعاليمKKه ويتناقشKون معKKه مناقشKات
الحق إلمداد البشر في أي وقت وأي مكانً .
وديKKة .كKKانوا يرتKKوون منKKه ويتلقKKون رعايتKKه بشٍ K
Kكل مباشKٍ Kرً .أيKKا كKKانت المشKKاكل أو الصKKعاب الKKتي يواجهونهKKا ،كKKان الKKرب يسKKوع

ودودا وجميالً .لهKKذا السKKبب ،تمكنKKوا من محبKKة
يسKKاعد على حلهKKا .وكKKانوا متنعمين بقKKدر هائKKل من مKKدد الحيKKاة ،ووجKKدوا أن هللا
ً
هللا وطاعتKKه بشKKكل حقيقي .فقKKط بمجKKرد أن جKKاء تجسKKد هللا إلى العKKالم اإلنسKKاني سKKنحت لنKKا الفرصKKة للتفاعKKل مKKع هللا واختبKKاره

ومعرفته .عندئذ فقط تمكنا من رؤية روعة هللا وحكمتKه ،والخالص العملي للبشKرية بعيوننKا .هKذا أحKد جKوانب أهميKة عمKل هللا
المتجسد وقيمته العملية .ببساطة ال يمكن للجسد الروحاني أن يحقق هذا األثر.
هKKذه المشKKاركة أوضKKحت لنKKا حقيقKKة واحKKدة بشKKكل تKKام .فقKKط من خالل التجسKKد على هيئKKة ابن اإلنسKKان والعمKKل من خالل
فعليKKا .ال يسKKتطيع جسKKد الKKرب يسKKوع الروحKKاني أن يحقKKق نفس
طبيعKKة بشKKرية يمكن هلل دينون Kة KالبشKKر وإخضKKاعهم وتطهKKيرهم ً

األثKKر أو بعض KKه في عملKKه .في البداي KKة ،عنKKدما يتجس KKد هللا على هيئ KKة ابن اإلنسKKان ليقKKوم بعمKKل الدينون KKة والتطهKKير بين البشKKر،
Kنكون مفKاهيم خاصKKة
سنعامل نحن البشر هللا على إنه إنسان عادي ألننا ما زلنا ال نميز تجسد هللا بنKKاء على ماهيتKKه .بKKل أننKKا سّ K
بكالم هللا وعمله ،وسنعامل المسيح دون احترام ونرفض طاعته .وسننطق بأكاذيب لخداعه ،وسKKندينه ،بKKل وسنعارضKه ونحكم
عليه .ستتضح غطرستنا وتمردنا ومقاومتنا نحن البشKKر جليKKة أمKKام المسKKيح .كمKKا يقKKول هللا القKKدير" ،تنكشف الشخصية الفاسدة

تمامcا
لإلنسان وعصيانه ومقاومته عندما يرى المسيح ،ويصير العصcيان والمقاومcة المكشcوفان في هcذا الcوقت مكشcوفين ً
أكثر من أي وقت آخر .وذلك ألن المسيح هو ابن اإلنسان – ابن اإلنسان الذي له طبيعة بشرية – والذي ال ُيجّلccه اإلنسccان

وال يحترمه .وألن هللا يحيcا في الجسcد ،فcإن عصcيان اإلنسcان ينكشcف للنcور بشcكل كامcل وبتفصcيل واضcح .لcذلك أقcول إن

مجيء المسيح قد كشف كل عصيان البشرية وكشف بوضوح طبيعة البشرية .وهccذا مccا يسccمى "إغccراء النمccر أسccفل الجبccل"

و"اجتذاب الذئب خارج كهفه" ("أولئKKك الKKذين يخKKالفون المسKKيح هم من غKKير ريب معانKKدون هلل" في "الكلمKKة يظهKKر في الجسKKد").
يKKدين Kهللا البشKKر ويكشKKفهم يهKKذبهم KويتعامKKل معهم طبًقKKا للحقيق KKة الواقع KKة لعصKKيانهم ومقKKاومتهم .عم KKل هللا عملي ويظه KKر حقيقKKة
البش KKر حًقKKا .عن KKد مواجه KKة البش KKر به KKذه األدل KKة الواقعي KKة ،من يق KKدرون على تقب KKل الحقيق KKة س KKيقتنعون إيم KKا اقتن KKاع وس KKيعترفون

بعصيانهم وبمقاومتهم .وسيصبحون واعين كذلك بشخصKية هللا القدوسKة البKKارة الKتي ال تقبKKل اإلغضKاب .وسKKيتمكنون من قبKول
ِ
المتجسد هو عccدو كccل من
دينونة هللا وتوبيخه بخضوع ،حتى ُيخضعهم عمل هللا العملي ويخلصهم .كما يقول هللا القدير" ،هللا
ّ
لتصو رات اإلنسان ومعارضته هلل ،يكشف كل عصيان البشرية .آثار عمله في الجسد واضحة
ال يعرفونه .من خالل دينونة
ّ
ِ ِ
ِ
َّ
تجس cد .يمكن
الم ّ
أكثر من آثار عمل الروح ،وعليه فإن دينونة كل البشرية ال ُتنفذ ُمباشر ًة من قَبل الروح ،بل هي عمل هللا ُ
ِ
cوعا كccاماًل  .في عالقccة اإلنسccان باهلل
تجسد ويلمسه ،وهللا في الجسccد يمكنcه أن ُيخضccع اإلنسccان خضً c
الم ّ
لإلنسان أن يرى هللا ُ
تدريجيا من المقاومة إلى الطاعة ،ومن االضطهاد إلى القبccول ،ومن التصcّ cور إلى المعرفccة ،ومن
في الجسد ،ينتقل اإلنسان
ً
ِ
تcدريجيا
تجسد .ال َيخُلص اإلنسcان إاَّل من خالل قبcول دينونcة هللا ،وال يعرفcه
ًّ
الم ّ
الرفض إلى المحبة .هذه هي آثار عمل هللا ُ
ِ
تجسد أثناء مقاومcة اإلنسcان لcه ،وينcال منcه اإلمcداد بالحيcاة أثنcاء قبcول توبيخcه.
إاَّل من خالل كلمات فمهُ ،
الم ّ
ويخضعه هللا ُ
كل هذا العمل هو عمل هللا في الجسد وليس عمل هللا بهويتcه كcروح" ("أكKKثر مKKا تحتKKاج إليKKه البشKKرية الفاسKKدة هKKو خالص هللا
ِ
المتجس د" في "الكلمة يظهر في الجسد") .لذا سيتطهر اإلنسان ويخلص بشكل كامل فقط إن كان تجسد هللا هو الذي يقKKوم بعمKKل
ّ
الدينونة Kفي األيام األخيرة.
من "أسئلة وأجوبة كالسيكية عن إنجيل الملكوت"

السcؤال  :4اسcتخدم هللا موسcى ليقcوم بعمcل عصcر النcاموس ،فلمcاذا ال يسcتخدم هللا النcاس ليقومcوا بعمcل دينونتcه في األيcام
ِ
تجسcد والنccاس الccذين
األخccيرة؟ هccل َّ
يتعين عليccه ً
الم ّ
حق cا أن يصccير جسcً cدا ليقccوم بccه بنفسccه؟ مccا االختالف الجccوهري بين هللا ُ
يستخدمهم هللا؟
اإلجابة:
َلم ينبغي على هللا أن يصKKير جسKً Kدا ليقKKوم بعمKKل الدينونKKة في األيKKام األخKKيرة هKKذا السKKؤال هKKو الشKKغل الشKKاغل للكثKKير من
ضKا سKؤال يرتبKط بمKا إذا كKان يمكن أن يتم اختطافنKا إلى ملكKوت السKموات.
Kق والبKاحثين عن ظهKور هللا .إنKه أي ً
المتعطشين للح ّ

يتجسد بنفسه ليقوم بعمل الدينونة Kفي األيام األخيرة بKKدالً
إ ًذا ،من المهم ً
جدا فهم هذا الجانب من الحقيقةَ .لم ينبغي على هللا أن ّ
Kق وتعبKKير
من اسKKتخدام اإلنسKKان للقيKKام بهKKذا العمKKل؟ هKKذا تُحKّ Kدده طبيعKKة عمKKل الدينونKKة .ألن عمKKل الدينونKKة هKKو تعبKKير هللا عن الحّ K

البارة إلخضاع الجنس البشري وتطهيره وتخليصه...
عن
ّ
شخصيته ّ
Kق ،وعلى التعبKKير عن شخصKKية
...أن عمKKل دينونKKة هللا في األيKKام األخKKيرة يقKKوم على التعبKKير على جKKوانب عديKKدة من الحّ K
هللا ،وعلى كل ما لدى هللا ومن هKو هللا ،وكشKف جميKع األلغKاز ،وإدانKة طبيعKة اإلنسKان المقاومKKة والخائنKة هلل ،وفضKح وتشKريح
نقص .عنKKدما
Kار وشخصKّ Kيته الKKتي ال يطالهKKا ٌ
خطKKاب االنسKKان وسKKلوكه ،والكشKKف للبشKKرية بأسKKرها عن جKKوهر هللا القKKدوس والبّ K
وجهKKا لوج KKه أم KKام هللا ،مكش KKوفين
يخض KKع المخت KKارون من هللا للدينون KKة بواس KKطة كلم KKات هللا ،يك KKون األم KKر كم KKا ل KKو أنهم يقف KKون ً

Kارة ،كمKا لKو أنهم يKرون جKوهر هللا
ومدانين من قبله .وعندما يدين هللا البشر ،عليه أن يسKمح لهم بمشKاهدة ظهKور شخص ّKيته الب ّ
القد وس ،والنور العظيم الملقى من السموات ،وعليه أن يسمح لهم بمشاهدة كلمة هللا كسKيف ذي ح ّKدين يغKرز في قلب اإلنسKKان
ّ

وروحKKه ،ويتسKّ Kبب لKKه بعKKذاب ال يوصKKف .فقKKط بهKKذه الطريقKKة يسKKتطيع االنسKKان أن يتعKّ Kرف على جKKوهره الفاسKKد وحقيقKKة فسKKاده،
Kق
ويخبئ وجهKKه خجالً ،وينحKKني أمKKام هللا في توبKKة
وأن يشKKعر بعKKذاب عميKKق،
ّ
ّ
Kادرا على قبKKول الحّ K
حقيقيKKة ،ليصKKبح بعKKد ذلKKك قً K
والعيش بحسKK Kب كلمKK Kة هللا ،وتخليص نفسKK Kه بالكامKK Kل من تKK Kأثير إبليس ،ونيKK Kل الخالص والوصKK Kول إلى الكمKK Kال باهلل .إن عمKK Kل
المتجسد شخصيًّا.
الدينونة ،والتطهير وخالص البشر هذا يمكن تحقيقه فقط بواسطة هللا
ّ
أن البش KKر ع KKاجزون عن الت KKأثير على قداسKKKة هللا
بع KKد اختب KKار الدينونK Kة Kبواس KKطة كلم KKة هللا الق KKدير ،ش KKعرنا
جميعKKا كي KKف ّ
ً
وكل كلمة من كلمKات هللا تKKدخل إلى أعمKKاق قلوبنKKا ،وتكشKف
وشخصيته ّ
كل حرف من كلمة هللا يتمتّع بالعظمة والهيبةّ ،
البارةّ .

تماما طبيعتنا الشيطانية المقاومة والخائنة هلل ،فضالً عن عناصر الشخصKية الفاسKKدة الكامنKة في أعمKKاق قلوبنKKا الKتي ال نسKKتطيع
ً
وحب الKذات،
أن طبيعتنا وجوهرنا مليئان بالكبريKاء ،والKبرارة الذاتيKKة،
نحن أنفسنا أن نراها حتى ،مما يسمح لنا بمعرفة كيف ّ
ّ
الحية التي تجوب األرض ،وال نملك حتّى أقKل قKKدر من اإلنسKKانية .لقKKد
والخداع ،وكيف نعيش بحسب هذه األمور ،كالشياطين ّ
Kتحق أن نعيش أمKام هللا ،لKذا
ضKا
وكريهKا .نشKعر بالKذل والنKدم ّ
وجKد هللا ذلKك بغي ً
يمزقنKا .نKرى دناءتنKا وش ّKرنا ونعKرف ّأننKا ال نس ّ
ً

نرك KKع على األرض ،راغ KKبين في الحصKKول على خالص هللا .من خالل اختب KKار الدينون KKة بواس KKطة كلم KKة هللا الق KKدير ،نش KKهد ًّ
حقا

والحب الحقيقي الKKذي
Kادة
وأن برارته ال يطالها نقصُ .نKKدرك النوايKKا الجّ K
أن قداسة هللا ال يشوبها دنسّ ،
على ظهور هللا .ونرى ّ
ّ
يسعى من خاللهما هللا إلى تخليص اإلنسان ونرى حقيقة وجKوهر فسKادنا على أيKدي الشKيطان .لKذلك ،في قلوبنKا ،نبKدأ بالشKعور
تتطهKر شخصKيتنا الفاسKدة تKدريجيًّا .التغKيرات الKتي
بمخافة هللا ونقبل بفKرح الحقيقKة ونطيKع خطKط هللا من أجلنKا .بهKذه الطريقKةّ ،
ويعبKر
Kقّ ،
توصKلنا إليهKا اليKوم هي نتيجKة تج ّسKد هللا للقيKام بعمKل الدينونKة .إ ًذا تالحظKون ّأنKه فقKط عنKدما ّ
يعبKر تج ّسKد هللا عن الح ّ

Kارة وك KKل م KKا ل KKدى هللا ومن ه KKو لتنفي KKذ عم KKل الدينون KKة ،فق KKط حينئ KKذ يس KKتطيع اإلنس KKان رؤي KKة ظه KKور الن KKور
عن شخص KKية هللا الب ّ K
يتطهKر ويخلص .ال أحKKد
حقيقية عن هللا .وفقط بهذه الطريقة يستطيع االنسان أن ّK
الحقيقي ،وظهور هللا ،ويبدأ باكتساب معرفة
ّ
غير المسيح يمكنه القيام بعمل الدينونة Kفي األيام األخيرة...

Kق ،وشخص ّKية هللا،
يتم القيKام بKه من خالل التعبKKير عن الحّ K
...أن عمKل الدينونKة KالخKاص باهلل في األيKام األخKKيرة يجب أن ّ
وقKKدرة هللا وحكمتKKه إلخضKKاع االنسKKان وتطهKKيره وبلوغKKه الكمKKال .ظهKKر هللا بنفسKKه للقيKKام بعمKKل الدينونKة KهKKذا في األيKKام األخKKيرة.
هذا العمل يطبع بداية عصر ونهاية آخر .من الضروري أن ينجز هذا العمل من خالل تج ّسKد هللا ،مKKا من انسKKان يمكنKKه القيKKام
بهKKذا العمKKل بKKدالً منKKهَ .لم يعتقKKد الكثKKيرون ّأنKKه على هللا أن يقKKوم بكKّ Kل هKKذا العمKKل ،بKKدالً من تج ّسKده للقيKKام بالعمKKل بنفسKKه؟ هKKذا ال
يصدق! هل تستقبل البشرية ًّ
أن هللا سيستخدم البشر
ّ
دوما ً
كبيرا من الناس يتمنون لو ّ
حقا مجيء هللا؟ َلم يحصل ّ
عددا ً
أن هناك ً
يظن النKاس أنKه عليهم
تمامKا بالطريقKة الKتي ّ
للقيام بعملKه؟ هKذا ّ
ألن البشKر يقومKون بالعمKل بحسKب تص ّKوراتهم ،يقومKون بKاألمور ً

ولكن طريق KKة هللا في العم KKل ال
القي KKام به KKا ،إ ًذا البش KKر يعب KKدون البشKKر اآلخ KKرين بس KKهولة ،يض KKعونهم في مك KKان عKKال ويتبع KKونهمّ ،
يظن االنسان ّأنه يجب القيام بها .لKKذلك يصKKعب على االنسKKان أن
تتماشى ً
تصورات االنسان ،فهو ال يقوم باألمور كما ّ
أبدا مع ّ

Kارة وغKKير قابلKKة لإلهانKKة .مKKع ذلKKكُ ،أفسKKد
Kق ،والطريKKق ،والحيKKاة .شخصKّ Kية هللا ّ
قدوسKKة وبّ K
يكKKون مطابًقKKا هلل .جKKوهر هللا هKKو الحّ K
االنسان الفاسد بشكل كامل على يKد إبليس ،وهKو مليء بشخص ّKية شKيطانية ،ويصKعب عليهم التطKابق مKع هللا .إ ًذا ،يجKد االنسKان
ّأنKKه من الصKKعب قبKKول عمKKل تج ّس Kد هللا وهKKو غKKير عKKازم على الدراسKKة والتفKKتيش ،ويقKKوم بKKدالً من ذلKKك بعبKKادة االنسKKان ويKKؤمن
إن البشKKرية ال تملKKك أدنى فكKKرة عن
بعملKKه ً
إيمانKKا أعمى ،ويقبلKKه ويتبعKKه كمKKا لKKو كKKان عمKKل هللا .مKKا المشKKكلة هنKKا؟ يمكنKك KالقKKول ّ

معKKنى اإليمKKان باهلل واختبKKار عملKKه ،إ ًذا ،من الضKKروري أن ينطKKوي عمKKل هللا في األيKKام األخKKيرة على التعبKKير عن الحقيقKKة عKKبر

التج ّسKد بهKKدف حKّ Kل جميKKع المشKKاكل الKKتي تواجههKKا البشKKرية الفاسKKدة .أمKKا بالنسKKبة لسKKؤالكم َلم ال يسKKتخدم هللا اإلنسKKان ليقKKوم بعمKKل
Kاص بKKه في األيKKام األخKKيرة ،هKKل ال يKKزال هKKذا بحاجKKة إلجابKKة؟ جKKوهر اإلنسKKان بشKKري ،فاإلنسKKان ال يملKKك الجKKوهر
الدينونKKة الخّ K

اإللهي ،وبالتKKالي فاإلنسKKان عKKاجز عن التعبKKير عن الحقيقKKة ،وعن شخصKKية هللا ،وكKّ Kل مKKا لKKدى هللا ومن هKKو ،وال يمكنKKه القيKKام
Kؤهلهم إلدانKKة
ًK
أن البشKKر أفسKKدهم إبليس
Kرية .ناهيKKك عن ّ
جميعKا وصKKاروا يملكKKون طبيعً Kة آثمً Kة ،إ ًذا مKKا الKKذي يّ K
بعمKKل خالص البشّ K

يطهKر ويخّلص اآلخKرين؟ لن
بشر آخرين؟ بما ّ
أن اإلنسان النجس والفاسد عاجز عن تطهKير وخالص نفسKه ،فكيKف ُيتوّقKع أن ّ
Kار وق ّKدوس ،ووحKده هللا هKو
يقابKKل بشKر كهKKؤالء سKوى العKار عنKKدما يكKKون اآلخKرون غKKير مس ّ
Kتعدين KلقبKKول دينKونتهم .وحKده هللا ب ّ
Kق ،والطريKKق ،والحيKKاة .إ ًذا ،ينبغي تنفيKKذ عمKKل هللا القKKائم على الدينون Kة Kفي األيKKام األخKKيرة من خالل تج ّس Kده .مKKا من إنسKKان
الحّ K
قادر على عمل كهذا ،وهذا أمر واقع.

ألن طبيع KKة عم KKل عص KKر الن KKاموس وطبيع KKة عم KKل
واآلن َلم اس KKتخدم هللا اإلنس KKان ليقKKوم بعمل KKه في عص KKر الن KKاموس؟ ه KKذا ّ
تمامKا .في عصKKر النKKاموس ،كKKان البشKKر عرًقKKا حKKديث الKKوالدة في الوجKKود ،فلم يطلهم من فسKKاد
دينون Kة KاأليKKام األخKKيرة تختلفKKان ًK
ط تKKوجيهي لإلنسKKان
إبليس إال القليKKل .كKKان عمKKل هللا يهKKوه ينطKKوي بشKKكل رئيسKKي على إصKKدار التشKKريعات والوصKKايا لتوفKKير خّ K

كيفيKة عيشKه على األرض .ولم تكن هKذه المرحلKة من العمKل تهKدف إلى تبKديل شخص ّKية اإلنسKان ،ولم تكن تتطّلب
األول حKول ّ
ّ
التعبKKير عن المزيKKد من الحقي .كKKان هللا يحتKKاج ببسKKاطة إلى اسKKتخدام اإلنسKKان لنقKKل التشKKريعات الKKتي وضKKعها لشKKعب إسKKرائيل،

طبيعي ًة على األرض .بعKد القيKام
حياة
ّ
ليتمكن شعب إسرائيل من معرفة كيف يلتزمون بالتشريعات ،ويعبدون يهوه ،ويعيشون ً
ّ
تم إنجاز مرحلKة العمKل تلKك .إ ًذا ،اسKتطاع هللا اسKتخدام موسKى إلتمKام عمKل عصKر النKاموس ،لم يكن بحاجKة إلى التج ّسKد
بذلكّ ،
لينّفKKذ العم KKل شخص KKيًّا .على العكس ،ك KKان عم KKل هللا الق KKائم على الدينون Kة Kفي األي KKام األخ KKيرة يه KKدف إلى خالص البش KKرية ،ال KKتي
فسKKKدت بعمKK Kق على ي KKد إبليس .إصKK Kدار بعض المق KKاطع من كلم KKة هللا وسKّ K Kن بعض التش KKريعات ال يكفيKK Kان في هKKKذه الحالKK Kة .من

الضKKروري التعبKKير عن مقKKدار كبKKير من الحقي .يجب التعبKKير بالكامKKل عن شخصKّ Kية هللا المتأصKKلة ،وعن كKّ Kل مKKا لKKدى هللا ومن
وجهKا لوجKه للبشKرية،
تمامKا كمKا لKو ّ
هKو ،ويجب أن ُينشKر الح ّ
أن هللا كKان سيكشKف ذاتKه ً
Kق والطريKق والحيKاة بين جميKع البشKرً ،

يطهرهللا البشKKرية بعمKKق ويخّلصKKها ويبلغهKKا الكمKKال .على
ويسKKمح لإلنسKKان أن يفهم الحّ K
Kق ويعKKرف هللا ،ومن خالل القيKKام بKKذلكّ ،
التجسد ،فما من إنسان يستطيع القيKام بهKذا العمKل محلKKه  .قKKد يسKKتخدم هللا األنبيKKاء إلصKدار
هللا أن يقوم بذلك شخصيًّا من خالل
ّ

صKلة ،أو عن ك ّKل مKKا لKدى هللا ومن هKو ،أو
بعض مقاطع من كلمتKهّ ،
ولكن هللا ال يسKمح لألنبيKاء بKKالتعبير عن شخص ّKية هللا المتأ ّ
ألن اإلنسKKان ليس أهالً للقيKKام بKKذلك .لKKو اسKKتخدم هللا اإلنسKKان للتعبKKير عن كامKKل شخصKّ Kيته وحقيقتKKه،
التعبKKير عن الحKKق الكامKKلّ ،

ألن شخصية اإلنسان فاسدة ،وهو عرضة لخيانة مفاهيمه وتخيالته ،فال ّبد أن يكKKون هنKKاك
فسيكون من المرجح أن يهين هللاّ ،
فعاليKة عمKل هللا .كKذلك ،اإلنسKان قKادر على اعتبKار كKل مKا لديKه
شوائب في عمله ،التي قد تهين بسهولة هللا وتؤثّر على مجمKل ّ

Kؤدي إلى سKKوء فهم هلل
ممKKا يّ K
ومن هKKو مرادًفKKا لكKKل مKKا لKKدى هللا ومن هKKو ،حKKامالً شKKوائب اإلنسKKان في عملKKه في سKKبيل الحقيقKKةّ .
وإلى إهانتKK Kه .كKK Kذلك ،لKK Kو اسKK Kتخدم هللا اإلنسKK Kان للتعبKK Kير عن كامKK Kل شخصKّ K Kيته وحقيقتKK Kه ،فلن يKK Kرغب النKK Kاس في قبولهKK Kا بKK Kل قKK Kد

Kيرا
يقاومونها ،بسبب دنس اإلنسان .وعندها سيجد إبليس الثغرات ويلقي باالتهامKات ،م ً
Kذكيا شKعلة اسKتياء اإلنسKان من هللا ،ومث ً
صً Kة،
الثKورات ،ومحر ً
صKة بهم .هKذه هي النتيجKة النهائيKة لقيKام اإلنسKان بعمKل هللا .خا ّ
ضKا لهم على إقامKة مملكتهم المسKتقّلة الخا ّ
ّأنه في حالة تخليص هللا لإلنسان العميق فساده في األيام األخيرة ،ال يقبKل البشKر بسKهولة عمKل تج ّسKد هللا أو يطيعونKه .إ ًذا ،لKو
Kيرا احتمKاالت أن يقبKل البشKر أو يطيعKKوا .أليسKت هKKذه الوقKائع الواضKحة؟ أنظKروا إلى
استخدم هللا البشر للقيام بعملKه ،فسّ K
Kتقل كثً K
القساوسة والشيوخ في العالم الديني ،هل تختلف مقKاومتهم وإدانتهم لعمKل تج ّسKد هللا عن الطريقKة الKتي قKاوم بهKا رؤسKاء الكهنKة
مهم ًة سهلة .علينا أن نفهم كيف يف ّكر هللا!...
اليهود والفريسيون ّ
الرب يسوع مسبًقا؟ ليس خالص هللا للبشرية الفاسدة ّ

...عمKKل دينونKKة هللا في األيKKام األخKKيرة لKKه مغKKزى حقيقي .تج ّسKد هللا على األرض في األيKKام األخKKيرة ،وعKKاش بين البشKKر
وجه
يحبKKه هللا ومن يكرهKKه هللا ،من ُي َّ
وعبKKر عن شخصKّ Kية هللا وكKّ Kل مKKا لديKKه ومن هKKو أمKKام الجمKKوع .من ّ
وأعلن كلمتKKه للبشKKريةّ ،
ونيتKKه تجKKاه البشKKر ،ونظKKرة اإلنسKKان المثاليKKة للحيKKاة،
إليKKه غضKKب هللا ،ومن يعاقبKKه هللا ،وحالتKKه العاطفيKKة ،وطلباتKKه من البشKKرّ ،

والقيم ،إلخ ،هو خبَّر البشرية بكل هذه األمور ،وسمح لإلنسKان بKأن يكKKون لKه أهKKداف واضKحة في الحيKKاة كيال يبحث بال هKدف

أيض cا
في سعي
وينهي ً
تجسد العصر الذي لم يظهر فيه إال ظل يهوه للبشccريةُ ،
الم ّ
ديني مبهم .إن ظهور ّ
تجسد هللا ُ"ينهي هللا ُ
ّ
بهم" .فلكKّ Kل أولئKKك الKKذين اختKKبروا كلمKKة هللا القKKدير وعملKKوا في األيKKام األخKKيرة تصKّ Kور مشKKترك
الم َ
عصر إيمcان البشccرية باإللcه ُ

وتحملنKا التهKذيب والتجKارب بكKل أشKكالها ،وتعّ Kذبنا بش ّKدة ج ّKراء مالحقKة واضKطهاد
وهو حKتى لKو خضKعنا لدينونKة هللا وتوبيخKه،
ّ
Kارة تحKّ Kل بيننKKا K،قKKد رأينKKا مجKKد هللا وغضKKبه وقدرتKKه
الحKKزب الشKKيوعي الصK
Kدم ْ
رين K،قKKد رأينKKا شخصKّ Kية هللا البّ K
Kيني الوحشKKيَّين والمّ K
ّ
ّ
كنKKا سKKنرى هللا بنفسKKه .مKKع أننKKا لم نKKر جسKKد هللا الروحKاني،
Kو
K
ل
Kا
K
م
ك
Kبط
K
ض
بال
Kو،
ه
ومن
هللا
Kدى
K
ل
Kا
K
م
Kل
K
ك
ي
ل
تج
Kا
K
ن
وحكمتKKه ،قKKد رأي
ّ
ّ
ّ
وجهKا لوجKKه،
صKلة ،وقدرتKه وحكمتKKه ،وك ّKل مKا لديKKه ومن هKو ،كمKا لKو ّ
أن هللا وقKف أمامنKKاً ،
ُكشفت لنا بالكامل شخصية هللا المتأ ّ
وسمح لنا بأن نعرف هللا ًّ
طة يريKدها هللا لنKا حKتى المKوت .جميعنKا نشKعر ّأنKه في
حقا وبأن يكون لنا قلب يخاف هللا لنطيع ّأية خ ّ

صKا
عملية
ّ
كلمة هللا وعمله نرى ونعرف هللا بطريقة ّ
وحقيقية ،ونطKرد بصKورة شKاملة جميKع المفKاهيم والتخيالت ونصKبح أشخا ً
نع KKرف هللا ًّ
Kتمر في العف KKو عن خطاي KKا اإلنس KKان
حقا .في الس KKابق ،ف ّكرن KKا بشخص Kّ Kية هللا
المحبKKة والرؤوف KKة ،مؤم KKنين ب ّ K
ّ
Kأن هللا سيس ّ K
ألن شخص Kّ Kية هللا ليس KKت فق KKط رؤوف KKة
صK Kلنا إلى اإلدراك الحقيقي ّ
ومغفرته KKا .ولكن بع KKد الم KKرور بدينونK Kة Kكلم KKة هللا الق KKدير ،تو ّ
Kق
ومحبة ،بل هي ً
ّ
نبجKل هللا ،ونقبKل الح ّ
وأي أحKد يهين شخص ّKيته سKينال العقKاب .إ ًذا ،يمكننKا أن ّ
أيضا ب ّ
Kارة ،ومهيبKة وغاضKبةّ .
جميعKا في الحقيقKKة وبصKKورة
ًK
صKلنا
ونلKKتزم بكلمتKKه في حياتنKKا .ومن خالل اختبKKار عمKKل دينونKة Kهللا القKKدير في ّ
األيKKام األخKKيرة ،تو ّ

صKلنا فعالً إلى تقKKدير قKKدرة هللا
Kارة وطويلKKة األنKKاة ،واختبرنKKا رأفKKة هللا
أن شخصKّ Kية هللا ّ
عمليKKة إلى فهم ّ
ّ
ّ
قدوسKKة ،وبّ K
ومحبتKKه ،وتو ّ
وتعرفنKKا إلى نوايKKاه المخلصKKة ،وصKKفاته المحبوبKKة ،وحالتKKه العاطفيKKة ،وأمانتKKه،
وحكمتKKه ،وعرفنKKا كيKKف تصKKاغر هللا في الخفKKاءّ ،

وجماله ،وصالحه ،وسلطانه ،وسيادته ،وفحصه لكKّ Kل شKيء ،إلخ .ك ّKل مKا لKKدى هللا ومن هKKو ظهKر أمامنKا ،كمKا لKو أننKKا نKKرى هللا
ولكننKKا
Kتنادا إلى مفاهيمنKKا وتخيالتنKKا،
Kالتعرف إلى هللا ًK
ّ
وجهKا لوجKKه .إننKKا لم نعKKد نKKؤمن باهلل أو نتبعKKه إسً K
ممKKا يسKKمح لنKKا بّ K
بنفسKKهّ ،
ًّ
ًّ
يتجسد هللا شخصيًّا في كبشKKر للتعبKKير عن الحقيقKKة
نخشع هلل ونعبده حقا ،ونطيعه ونتّكل عليه بالفعل .لقد اعترفنا حقا ّأنه لو لم ّ
وكنا سنعجز عن تخليص أنفسنا من الخطيئة أو بلوغ التطهير .إ ًذا ،مهما كانت نظرتك
أبداّ ،
وإدانة اإلنسان ،ما ّ
كنا عرفنا هللا ً

األيKKام األخKKيرة ،فال يمكن ألحKKد أن يحKّ Kل مكانKKه.
إلى ذلKKك ،يجب أن يتمم هللا المتج ّس Kد بنفسKKه عمKKل هللا القKKائم على الدينونKKة في ّ
Kادرا على تحقيKKق
نظرا إلى مفاهيم اإلنسان وتخيالته ،لو استخدم هللا اإلنسان ليقوم بعمل الدينونKة Kفي األيKام األخKKيرة ،مKKا كKKان ق ً
ً

المرجو.
األثر
ّ
من "أسئلة وأجوبة كالسيكية عن إنجيل الملكوت"

ِ
المتجسد يجب أن يخِّلص البشرية الفاسدة؟ هذا شيء ال يفهمcه معظم النcاس .برجcاء مشcاركة
السؤال  :5لماذا يقال إن هللا
ّ
شركة في هذا الشأن.
اإلجابة:
أن جس KKد اإلنس KKان ق KKد خدع KKه وأفس KKده إبليس
Kأن س KKبب وج KKوب خالص البش KKرية الفاس KKدة على ي KKد هللا المتجس KKد يكمن في ّ
بّ K
تمامKا .البشKKرية جمعKKاء تعيش تحت إمKKرة إبليس ،وال يمكنهم التميKKيز بين الخKKير والشKّ Kر ،والجمKKال والقباحKKة .ال يمكنهم معرفKKة
ًK
متكبKKرون ،ومعتKّ Kدون KبأنفسKKهم،
الفرق بين اإليجابي والسلبي .إنهم يعيشون
ً
إستنادا إلى فلسKKفة إبليس ،والشKKريعة والطبيعKKة ،إنهم ّ
طين يتKKآمرون مKع إبليس لمقاومKة هللا ،وهم ال
ًK
وفوضويون .إنهم يشKKكلون
ومتهورون،
Kيدا إلبليس وقKKد أصKبحوا منح ّ
جميعKا تجس ً
ّ
ّ

وألي مKKدى ُأفسKKدت .وهللا وحKKده
الحقيقيKKة،
Kرية
يKKدركون ذلKKك حKKتى اآلن .هللا هKKو الخKKالق ،وحKKده هللا يعKKرف ًK
ّ
تمامKا الطبيعKKة البشّ K
ّ
يسKKتطيع أن يفضKKح ويشKّ Kرح الطبيعKKة الشKKيطانية لإلنسKKان وشخصKّ Kيته الفاسKKدة ،ويمكنKKه أن يخKKبر اإلنسKKان كيKKف يعيش ويتصKّ Kرف
تمامKا .باسKتثناء هللا ،ال يمكن ألي إنسKان مخلKوق النظKKر إلى جKوهر
البشرية،
كالبشر ،ويمكنه أن ُيخضع
ّ
ّ
ويطهرهKا ،ويخّلصKKها ً
فساد اإلنسان وال يمكنه بالتأكيد أن يعطي لإلنسان الحقيقة حKول كيفيKة تصKرفه كالبشKKر .إ ًذا ،إن كKKان هللا يKKرغب في أن يح ّKرر

البشرية التي تعمق فيها الفساد من مخالب إبليس وينقذهم ،وبالتالي فقط إن كان تجسد هللا يعبر شخص ًKيا عن هللا وشخصKّ Kية هللا
ويخKKبر اإلنسKKان بكKّ Kل الحقKKائق الKKتي يجب أن يمتلكهKKا ،ويسKKمح بKKذلك لإلنسKKان أن يفهم الحقيقKKة ،ويعKKرف هللا ،ويKKرى مKKؤامرات
إبليس الشKKيطانية ومغالطاتKKه المتعKKددة ،عندئKٍ Kذ فقKKط يمكن لإلنسKKان أن يتخّلى عن إبليس ويرفضKKه ويعKKود إلى هللا .كKKذلك ،يفضKKح

ليعبKKر عن الحقيقKKة،
ًK
ألن البشKKر متكKKبرون
عمKKل تج ّس Kد هللا جميKKع أنKKواع البشKKرّ .
جميعKا ويرفضKKون االستسKKالم .عنKKدما تجسKKد هللا ّ
دومKا بمفKKاهيمهم ،ومقKKاومتهم وحKKتى بحKKربهم .هكKKذا ،تُفضKKح بالكامKKل حقيقKKة مقاومKKة البشKKرية الفاسKKدة وخيانتهKKا هلل.
يجيب البشKKر ًK
Kتنادا إلى الفس KKاد ال KKذي أظه KKروه وط KKبيعتهم الحقيقي KKة .فق KKط به KKذه الطريق KKة ،يمكن هلل أن يخض KKع
ويق KKوم هللا بدينونت KKه لإلنس KKان إس ً K
يتم إخضاع اإلنسان وتطهيره تKKدريجيًّا .عنKKدما
البشرية،
ّ
ويطهرها ويبلغها الكمال بسالسة .من خالل الدينونة عبر كلمات هللاّ ،

تامKا ،يبKدأ بطاعKة هللا المتجسKد ،ويبKدأ بقبKول وطاعKة دينونKة هللا وتوبيخKه وباختبKار عمKل هللا ،ويص ّKمم
ُي َ
خضع اإلنسان خض ً
Kوعا ً
ملتزمKKا بالكامKKل بكلمKKة هللا ،يكKKون هللا قKKد
على البحث عن الحقيقKKة وال يتمسKKك بعKKدها بفلسKKفة إبليس وقواعKKده .عنKKدما يعيش هللا
ً
نهائيا ويصير اإلنسان الفاسد غنيمKة النتصKKاره على إبليس .في الجKKوهر ،يحKKرر هللا البشKرية الفاسKKدة من بKراثن
هزم إبليس في ً
إبليس .وحKKده عمKKل هللا المتج ّسKد يمكن أن يكKKون لKKه تKKأثير مماثKKل .هKKذه هي الضKKرورة المطلقKKة لتج ّسKد هللا كي يخّلص البشKKرية،

تماما .األشخاص الذين يسKKتخدمهم هللا عKاجزون عن القيKKام بعمKKل فKKداء
ووحده هللا
ّ
المتجسد يمكنه أن يخضع البشرية ويخّلصها ً
البشرية وخالصها.
يحتKKاج اإلنسKKان الفاسKKد ًّ
حقا إلى أن يتجسKKد هللا من أجKKل إدانتKKه وتطهKKيره شخصKKيًّا إن كKKان يريKKد نيKKل الخالص .في سKKياق
وألن البKاحثين الفعلKيين عن الحقيقKة يقبلKون
تفاعل هللا
وجهKا لوجKهّ .
المتجسد مع اإلنسان ،يسKمح لإلنسKان بKأن يفهم ويعKرف هللا ً
ّ
تمامKا من
بمحبته قي قلKKوبهم وينجKKون ًK
دينونة وتطهير مسيح األيام األخيرة ،هم بطبيعة الحال قادرون على طاعة هللا والشعور
ّ

ألن هللا صKKار جسKً Kدا ،حصKKلنا على فرصKKة
إمKKرة إبليس .أال يعتKKبر ذلKKك الطريقKKة األفضKKل ليخلص هللا البشKKرية ويجعلهKKا كاملKKة؟ ّ
Kرة
وجه ا لوجه واختبار عمله الفعلي ،ونلنا فرصة الحصول على زاد كلمة هللا الدقيقة ورعايتKه واالرتKواء منKه مباش ً
معاينة هللا ً

كي نبKKدأ باإلتك KKال على هللا ،وطاعتKKه ومحبتKKه ًّ
حقا .لKKو لم يص KKر هللا جس Kً Kدا ليقKKوم بعمKKل خالص البشKKرية ،ال يمكن له KKذا التKKأثير
ّ
العملي أن يتحّقق... .
جسدا ليخّلص البشKرية الفاسKدة ،يسKتطيع اسKتخدام لغKة البشKر إلخبKار البشKرية بوضKوح عن طلبKات هللا،
عندما يصبح هللا ً

وكل مKKا لديKه ومن هKKو .بهKذه الطريقKKة ،بKKدون وجKوب السKKعي والبحث ،يمكن لإلنسKان أن يفهم مشKيئة هللا
ومشيئته،
ّ
وشخصيتهّ ،
تمامKا
فهما عمليًّا ومعرفً Kة باهللً .
بوضوح ،ويعرف طلبات هللا والطريقة التي يجدر بهم ممارستها .كذلك يمكنهم هكذا أن ينالوا ً
مثل الحال في عصر النعمة ،سأل بطرس الرب يسوع" ،يار ُّبَ ،كم مَّر ًة ي ْخ ِط ِإَل َّي ِ
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Kرب يسKKوع المتجسKKد أطعم البشKKر ودعمهم كّلمKKا وأينمKKا ذهب ،ومنح اإلنسKKان
 .)22 K:18من خالل ذلKKك يمكننKKا أن نالحKKظ ّ
أن الّ K
وعبKKر عن الحقيقKKة لمعالجKKة وضKKع اإلنسKKان
Kوحا .في األيKKام األخKKيرة ،تج ّس Kد هللا القKKدير بين البشKKرّ ،
الKKزاد األكKKثر عملي ً Kة ووضً K
Kيرا إلى كKّ Kل المعلومKKات غKKير الدقيقKKة
الحKKاليّ ،
وعبKKر عن شخصKّ Kية هللا وكKّ Kل مKKا لديKKه ومن هKKو لKKدعم البشKKرية ومKKدها بKKالزاد ،مشً K

ومعطيKKا البشKKر زاد وقKKوت الحيKKاة األكKKثر
Kبرا اإلنسKKان عن مشKKيئة هللا وطلباتKKه،
ً
والمغالطKKات في إطKKار إيمKKان اإلنسKKان باهلل ،ومخً K
Kرة،
عمليKKة ودّقً Kة .مثالً ،عنKKدما نعيش في ثKKورة ومقاومKKة ضKّ Kد هللا من دون معرفKKة ذلKKك ،تقKKوم كلمKKة هللا بفضKKحنا وإدانتنKKا مباشً K

أن طبيعتنKKا الشKKيطانية معاديKKة هلل .عنKKدما نتبKKع هللا من أجKل ربحنKKا الشخصKي ونكKKون
وتسKKمح لنKKا بKKأن نKKرى ،في كلمKKة هللا ،كيKKف ّ
معتKّ Kدين بأنفسKKنا في القيKKام بKKذلك ،يفضKKح هللا أوجKKه النقص لKKدينا ويخبرنKKا بالمعتقKKدات الKKتي يجKKدر بنKKا أن نتمسKKك بهKKا كأتبKKاع هللا.

Kوي ًة
عنKدما نخطئ في فهم هللا في اختبارنKKا للدينونKKة K،ت ّ
Kرية ،مس ّ
Kذكرنا كلمKة هللا بالنيKات الحسKنة الKKتي يخّلصKKنا بهKا هللا ويKدين البش ّ
مسKألة سKوء فهمنKا هلل ،إلخ .جميKع المختKارين من هللا اختKبروا بعمKق كيKف يقKوم هللا المتج ّسKد بمسKاعدتنا ومKدنا بKالزاد باسKتمرار
حKKتى ال نحتKKاج إلى السKKعي والبحث .كKKل مKKا نحتKKاج إلى القيKKام بKKه هKKو القKKراءة أكKKثر في كلمKKة هللا القKKدير لكسKKب القKKوت والمKKاء

يعبKKر عنهKKا هللا ،نكتسKKب بعض التفهم الحقيقي لمشKKيئة هللا ،وشخصKّ Kيته
األكKKثر عمليKKة .من خالل الكلمKKة الKKتي ّ
كيفيKة
صKلنا إلى معرفKة كيفيKة االسKتمرار بمKا يجعلنKا نحيKا حيKاة حقيقيKة ونتعّلم ّ
هKو ومن خالل هKذا الفهم ،تو ّ

وكKّ Kل مKKا لديKKه ومن
اكتشKاف مKؤامرات

إبليس الخسيس KKة ،ونش KKهد بوض KKوح كي KKف أفس KKدنا إبليس ح KKتى العم KKق ،وبينم KKا نق KKوم ب KKذلك ،ون KKنزع ببطء خطيئتن KKا وت KKأثير إبليس

ممكنا.
كل ذلك
ً
تجسد هللا ّ
المظلم .نتيج ًة لذلك ،يتبدل ترتيب حياتنا ونسلك الدرب الصحيح ،ونحيا واقع الحقيقة .لقد جعل ّ
سامحا لإلنسان أن يبلغ زاد وقوت الحياة األكثر عملية .رغم أن اإلنسKان لديKه
ويعبر عن كلمته،
تجسد هللا ليقوم بالعمل ّ
ً
ّ
Kاص بالدينونKKة K،جلب هللا لإلنسKKان طريKKق الحيKKاة والخالص األبKKدي K،فصKKار
العديKKد من التصKKورات حKKول عمKKل هللا المتج ّس Kد الخّ K
Kادي في تج ّسK Kده في األي KKام األخ KKيرة لمنح البش KKرية الخالص
اإلنس KKان متكالً علي KKه!  ...رغم ّ
أن هللا اتخ KKذ ص KKورة ابن إنس KKان ع ّ K
والكمKال ،رغم عKدم صKنعه آلي ٍ
Kات وعجKائب ،وعKدم تمتّعKه KبصKفات فائقKة للطبيعKة أو قامKة رفيعKة ومKع كونKه الهKدف لتصKورات
يعبKKر عنهKKا المسKKيح وعمKKل الدينونKة KالKKذي يقKKوم بKKه زاد كلمKKة هللا
البشKKر ،وإنكKKارهم ،ومقKKاومتهم ،ورفضKKهم ،منحت الحقيقKKة الKKتي ّ
لإلنسان ،وسمحت له ببلوغ الحقيقة ومشاهدة ظهور هللا .مKع أننKا لم نKرى هللا في شخصKه الحقيقي ،رأينKKا شخصKّ Kيته المتأصKKلة،

تمامKا رؤيتنKKا لشخصKKه الحقيقي .رأينKKا هللا يعيش بيننKKا فعالً وحًKقKا .نشKKعر فعالً أننKKا ُخطفنKKا إلى
وجKKوهره المقKّ Kدس ،ويطKKابق هKKذا ًK
وجهKا لوجKKه ،وتمتّعنKKا بKKزاد مKKاء الحيKKاة الحي المتKKدفق من العKKرش .بع Kد Kأن اختبرنKKا عمKKل هللا
أمKKام العKKرش ،واختبرنKKا عمKKل هللا ًK
أن
توصلنا تدريجيًّا إلى االعتراف بالنيات المخلصة التي يخّلص هللا بها البشKKرية ،ورأينKKا ّ
ّ
الخاص بالدينونة في األيام األخيرةّ ،
ًّ
حبKKه
يتحملهKKا ليخّلص البشKKرية عظيمKKة حقا .كKّ Kل مKKا يفعلKKه هللا من أجلنKKا هKKو تعبKKير عن ّ
الثمن الKKذي يدفعKKه هللا والعKKذابات الKKتي ّ

ويهKKدف إلى خالصKKنا .نحتقKKر أنفسKKنا لتمردنKKا وغباوتنKKا في السKKابق ونبKKدأ بKKأن نحب هللا ونطيعKKه ًّ
حقا .بعKKد أن اختبرنKKا عمKKل هللا
ّ
ّ
أن التغي KKيرات ال KKتي نراه KKا في أنفس KKنا هي بالكام KKل نتيجً K Kة لخالص تج ّسK Kد هللا! مس KKيح األي KKام األخKKKيرة هKKKو
حKKKتى اآلن ،أدركن KKا ّ
الخالص األعظم للبشرية الفاسدةّ .إنه الدرب الوحيد نحو معرفة هللا ونيل إشادة هللا!

من "أسئلة وأجوبة كالسيكية عن إنجيل الملكوت"

جسcدا ليكccون بمثابcة ذبيحccة خطيcة عن البشcرية ،ليفتccديها من الخطيccة .وفي األيccام
السcؤال  :6في عصcر النعمccة ،صcار هللا
ً
جسدا مرة أخرى ِّ
ليطه ر اإلنسcان ويخِّلصcه بالتمcام .فلمcاذا يحتcاج
ليعبر عن الحق وليقcوم بعمcل دينونتcه ِّc
األخيرة ،صار هللا ً
لتجسد هللا مرتين؟
التجسد مرتين للقيام بعمل خالص البشرية؟ وما المغزى الحقيقي
هللا إلى
ُّ
ُّ
اإلجابة:
Kحا لنKا :بKالنظر
بشأن لماذا يجب أن يتجسد هللا مرتين ليقوم بعمKل خالص البشKرية ،يجب أواًل أن يكKون هKذا األمKر واض ً
إلى خالص البشKKرية ،يحمKKل كال تجسKKدا هللا معKKان عميقKKة .ألن عمKKل الخالص ،سKKواء أن كنKKا نتحKKدث عن الفKKداء أو عن دينونKةK
وتطهKKير األيKKام األخKKيرة ،ال يمكن أن يؤديKKه إنسKKان .إذ يتطلب أن يتجسKKد هللا ويKKؤدي العمKKل بنفسKKه .في عصKKر النعمKKة ،تجسKKد
الرب على هيئة الرب يسوع .أي أن روح هللا تدثر بجسKد قKدوس بال خطيKة ،و ُسKمر على خشKبة الصKليب ليكKون ذبيحKة خطيKة
ليفتKKدي KاإلنسKKان من خطايKKاه .كلنKKا نفهم هKKذا .ولكن بKKالنظر لعKKودة الKKرب يسKKوع في األيKKام األخKKيرة ،لمKKاذا تجسKKد على هيئKKة ابن
اإلنسKKان ليظهKKر ويعمKKل؟ كثKKيرون يواجهKKون صKKعوبة في اسKKتيعاب هKKذا األمKKر .لKKو لم يشKKرح هللا القKKدير هKKذا الجKKانب من الحKKق
ويكشف عن هذا الغموض ،ما كان أحد ليفهم هذه الحقيقة...
...أنKKه في عصKKر النعمKKة تجسKKد هللا المKKرة األولى فقKKط ليقKKوم بعمKKل الفKKداء ،باسKKتخدام الصKKلب كذبيحKKة خطيKKة لفKKدائنا نحن
البشر من خطيتنا ،لتحريرنا من لعنات النKاموس وإدانتKه .ليس علينKا سKوى االعKتراف بخطايانKا والتوبKة لتُغفKر خطايانKا .يمكننKا

عندئذ Kأن نستمتع بالنعمة والحق الوافرين الذين أنعم بهما هللا علينا .هذا هو عمل الفداء الذي قام به الرب يسوع وهKKو المعKKنى
الحقيقي للخالص باإليمKKان في الKKرب .بKKرغم أن الKKرب يسKKوع غفKKر لنKKا خطايانKKا ،فمKKا زال علينKKا أن نصKKارع لنتحKKرر من قيKKود
طبيعتنا اآلثمKة .ألن طبيعتنKا اآلثمKة والشخصKية الشKيطانية مKا زالتKا تتملكانKا .وعلى الKرغم من اعترافنKا للKرب بخطايانKا ونوالنKا
لمغفرتKKه ،إال أننKKا لسKKنا على علم بطبيعتنKKا اآلثمKKة ،ونعي بدرجKKة أقKKل شخصKKيتنا الفاسKKدة ،وهKKو وضKKع أكKKثر خطKKورة من الطبيعKKة
اآلثمKKة .نحن قKKادرون فقKKط على معرفKKة الخطيKKة بKKداخل أنفسKKنا الKKتي تتكKKون من عKKدم الخضKKوع للنKKاموس والKKتي تنتهي إلى اتهKKام
ضمائرنا .ولكننا نفشل في معرفة الخطايا األعمKق ،خطيKة مقاومKة هللا .على سKبيل المثKال ،ليس لKدينا علم بجKذور مقاومتنKا هلل،
أو كيف ظهرت شخصيتنا الشيطانية ،وكيف نشKأت طبيعتنKا الشKيطانية ،وأي سKموم شKيطانية تتواجKد بKداخل طبيعتنKا ،ومن أين
تأتي فلسفة اإلنسان الشيطانية والمنطKق واللKوائح الشKيطانية .إ ًذا لمKاذا ليس لKKدينا معرفKKة بهKKذه األمKور الشKيطانية؟ مKKع األخKذ في

االعتبار أن اإلنسان نال مغفرة الرب يسوع لخطاياه ،فلمKاذا ال يسKKتطيع تخليص نفسKKه من أغالل الطبيعKKة اآلثمKKة ،ولمKKاذا حKKتى

يستمر في ارتكاب نفس الخطايا؟ هل يتطهر هو حًقا بمجرد أن ينال مغفرة خطاياه؟ هذه قضية عملية بالفعل يبKKدو انKKه ال أحKKد
في عصKKر النعمKKة يفهمهKKا .على الKKرغم من إنKKه من خالل إيماننKKا بKKالربُ ،غفKKرت لنKKا خطايانKKا ،إال أننKKا مKKا زلنKKا نKKرتكب الخطايKKا
دون أن نعلم ،ونقاوم هللا ونخونه .نحن المؤمنون نعKرف هKذا عن تجربKة .على سKبيل المثKال ،حKتى بعKد إيماننKا بKالرب ،نسKتمر
في الكذب ،والغرور واحتقار الحق والتمسك بالشر .ما زلنا متغطرسين وغادرين وأنKKانيين وجشKKعين .ونحن عKKالقين بال حKKول
وال قKKوة في شخصKKية إبليس الفاسKKدة .نحن نعمKKل بال كلKKل من أجKKل الKKرب ولكننKKا نفعKKل هKKذا على أمKKل أن نكKKافئ بKKدخول ملكKKوت

السKKموات .عنKKدما نتمتKKع بنعمKKة الKKرب نسKKعد ونتمسKKك بإيماننKKا بKKالرب ،ولكن بمجKKرد أن نواجKKه بالكارثKKة ،أو تقKKع مأسKKاة مKKا في
العائل KKة ،نس KKيء فهم ال KKرب ونلوم KKه ،ب KKل وننك KKره ونخون KKه .وبمج KKرد أال يتماش KKى عم KKل هللا م KKع تص KKوراتنا وأوهامن KKا ،نتص KKرف
كالفريسيين المرائين ونقاوم هللا وندينه .نحن لدينا خبرة مباشرة بهذا .ماذا يثبت كKل هKKذا؟ هKKذا يKبين KانKه على الKرغم من قبولنKا
طهKرين .وال
لخالص الرب يسوع وأن خطايانا ُغفرت لنا ،فهذا ال يعني أننا تخلصنا بالكامل من الخطية وأننا أصKKبحنا اآلن ُم ّK
مجددا ليؤدي عمل الدينونة في األيام األخKKيرة،
يعني كذلك أننا أصبحنا خاصة هللا وأن هللا يقتنينا K.لذا عندما يأتي الرب يسوع
ً

Kدوا لهم ويسKKمرونه مKKرة أخKKرى على
يدين كثيرون من العالم الديني هللا ويحكمون عليه ويجKKدفون عليKKه ،ويعلنونKKه على المأل عً K
Kاء فقKKط على أن خطايKKاهم قKKد
خشKKبة الصKKليب .أيمكن لمن يKKدينون Kهللا ويقاومونKKه عالنيKKة أن ُيختطفKKوا إلى ملكKKوت السKKموات بنً K

ُغف KKرت لهم؟ أيمكن هلل أن يس KKمح له KKذه الق KKوات الش KKريرة ال KKتي تق KKاوم هللا ب KKدخول ملك KKوت الس KKموات؟ ه KKل يمكن أن يختط KKف هللا
أضداد المسKيح ومبغضKي الحKKق هKؤالء إلى ملكKKوت السKموات؟ مثلمKا نKKرى ،على الKرغم من أننKKا نلنKKا غفKران خطايانKا من خالل
إيماننا بKالرب ،لم نتخلص كليً Kة من الطبيعKة اآلثمKة ولم نتخلص من التKأثيرات الشKيطانية .ولم يقتننKا هللا ولم نصKبح خاصKة هللا.
تامKا ،يجب أن نتطهKر ونخلص بصKورة
Kاء ً
لذا إن أردنKا نحن البشKر أن نتخلص من الخطيKة والوصKول للتطهKر ،ليقتنينKا هللا اقتن ً
كاملة بواسطة عمل التجسد الثاني هلل.

لنا رؤيKة غايKة في البسKاطة لعمKل هللا الخالصKي ،كمKا لKو أنKه بمجKرد أن ُغفKرت خطايانKا ،ال تعKود هنKاك مشKاكل أخKرى،
وكKKل مKKا تبقى هKKو أن ننتظKKر أن يختطفنKKا الKKرب إلى ملكKKوت السKKموات .كم هKKو سKKاذج وطفKKولي اإلنسKKان الفاسKKد .كم هي سKKخيفة
تصورات وأوهام اإلنسان الفاسد .هل كانت الخطيKة هي المشKKكلة الوحيKدة الKتي أصKابت البشKرية بعKد إفسKاد إبليس لهKا؟ مKا هي
جKKذور خطيKKة اإلنسKKان؟ مKKا هي الخطيKKة؟ لمKKاذا يبغضKKها هللا؟ إلى يومنKKا هKKذا ،ال أحKKد يفهم بشKKكل سKKليم .لقKKد أفسKKد إبليس اإلنسKKان
يقينKا .حقيقKة فسKاد اإلنسKان التKام اتضKحت أثنKاء صKلب الKرب يسKوع .حقيقKة أن
تاما ،ما مدى هذا الفساد؟ ال أحKد يعKرف ً
ً
إفسادا ً
البشر تمكنوا من صلب الKرب يسKوع الرحKوم الKذي عKبر عن الكثKير من الحKق ،أظهKرت أن اإلنسKان أصKبح سKلياًل إلبليس ،من
جنس إبليس ،وفقKد إنسKانيته بالكامKل ،بKل لم يعKد KيملKك أي قKدر يسKير من التعقKل والضKمير .من في البشKر مKا زال يملKك طبيعKة
بشرية؟ أال تشير مقاومة البشر وعدائهم تجاه هللا إلى أن اإلنسان وصKKل إلى درجKة أنKKه إمKا هKKو أو هللا ،حيث أصKبح غKير قابKKل
للمصKالحة مKع هللا؟ هKل يمكن حًقKا حKل هKKذه المشKكلة من خالل غفKران خطايKاه؟ من عسKاه يضKمن إنKه بعKKد غفKران خطايانKKا ،لن
عدوا لنا؟ ال أحد يمكنه Kأن يضKمن هKذا .ربمKا تُغفKر خطايانKا ،ولكن هKل يمكن أن يغفKر هللا لنKا طبيعتنKا؟ تلKك
نقاوم هللا أو نتخذه ً

الطبيعKKة المقاومKKة هلل؟ هKKل يمكن أن يغفKKر هللا شخصKKيتنا الشKKيطانية الKKتي تملؤنKKا؟ إ ًذا كيKKف يعKKالج هللا هKKذه األمKKور المنتمي Kة Kإلى

أبدا ،فسKُ Kيدمرهم هللا بKKالكوارث .من المنصKKف
إبليس؟ بدون شك يستخدم هللا الدينونة Kوالتوبيخ .وبالنسبة لهؤالء ممن ال يتوبون ً
ض Kا باتضKKاع شKKديد .هKKذا هKKو
أن نقKKول ،إنKKه دون دينونKKة هللا البKKارة وتوبيخKKه ،لن ُيخضKKع اإلنسKKان الفاسKKد ،وبKKاألكثر لن يخKKر أر ً
Kددا ليقKKوم بعمKKل الدينونKKة .هنKKاك كثKKيرون يتشKKككون ولKKديهم تصKKورات
السKKبب الرئيسKKي الKKذي من أجلKKه يجب أن يتجسKKد هللا مجً K
خاصKKة بتجسKKد هللا للقيKKام بعمKKل الدينون Kة Kفي األيKKام األخKKيرة .مKKا السKKبب في هKKذا األمKKر؟ السKKبب هKKو أننKKا نفشKKل في رؤيKKة حقيقKKة
الفسKKاد التKKام لإلنسKKان .لKKذا ،نتيجKKة لKKذلك ،ليس لKKدينا أدنى فهم لمعKKنى عمKKل دينونKKة هللا في األيKKام األخKKيرة .إننKKا نعجKKز عن السKKعي
إلى طريق الحق والتحقق منه .بهذه الطريقة ،كيف يمكننا أن نقبل عمل هللا ونطيعه؟...
...أن التجس KKد يش KKير إلى ت KKدثر روح هللا بالجس KKد وتحول KKه إلى إنس KKان ع KKادي وط KKبيعي ليق KKوم بعم KKل هللا نفسKKKه .ال بKKKد هلل
المتجسد أن تكون له طبيعة بشرية ،ويجب أن يعمKل ويتكلم من خالل الطبيعKة البشKرية .حKتى عنKدما يجKري المعجKزات ،يجب

عاديا .يبKدو أنKه يقKوم بعملKه كKأي رجKل
أن تُجري من خالل الطبيعة البشرية .في المظهر الخارجي ،يبدو هللا المتجسد
شخصا ً
ً
عادي .لو لم تكن له طبيعة بشرية ويعمل من حالل الطبيعة البشرية ،لن يكون تجسد هللا .المقصود بالتجسKKد هKو ظهKور روح
هللا في الجسد .ومن خالل الطبيعة البشرية ،يعKبر هللا عن الحKق ويقKوم بعمKل هللا نفسKه ،من حيث فKKداء وخالص البشKرية .هKذه
هKKو مغKKزى التجسKKد .اآلن مKKا هي أهميKKة كال تجسKKدي هللا؟ المقصKKود باألسKKاس هKKو أن تجسKKدي هللا تممKKا مغKKزى التجسKKد ،وأنجKKزا
عمKKل الكلمKKة يظهKKر في الجسKKد وتممKKا خطKKة تKKدبير هللا لخالص البشKKرية .هKKذا هKKو مغKKزى كال تجسKKدي هللا .يجب أن نعي كلنKKا
بوضKوح الغKKرض من تجسKKد هللا األول وهKKو القيKام بعمKKل الفKKداء وتمهيKد KالطريKق لعمKل الدينونKة Kفي األيKام األخKKيرة .إ ًذا فالتجسKKد

األول هلل لم يتمم مغKزى التجسKKد .الغKKرض من التجسKKد الثKاني هلل هKو القيKKام بعمKKل الدينونKKة في األيKام األخKKيرة وتخليص البشKرية

بالكامKK Kل من قبضKK Kة إبليس ،لتحريKK Kر البشKK Kرية من شخصKK Kيتها الشKK Kيطانية وتحريرهKK Kا من تKK Kأثير إبليس بحيث يرجعKK Kون إلى هللا
ليقتنيهم K.عبر هللا القدير ،مسيح األيام األخيرة ،عن الحق بكاملKKه لتطهKير البشKKرية وخالصKKها ،وأكمKKل كKKل عمKل هللا في الجسKKد،
وعبر عن كل ما يجب أن يعKبر عنKه هللا في جسKده .وبهKذا العمKل تمم عمKل الكلمKة يظهKر في الجسKد... .يتمم تجسKدا هللا جميKع
عمKKل هللا في الجسKKد ،أي عمKKل هللا الخKKاص بKKالخالص التKKام لإلنسKKان .لKKذا ،في المسKKتقبل ،لن يتجسKKد هللا ثانيKKة .لن يكKKون هنKKاك
تجسد ثالث أو رابع .ألن عمل هللا في الجسد قد تم بالفعل .هذا هو المقصود بعبارة أن هللا تجسد مرتين ليتمم مغزى التجسد.
تجسKKد هللا مKKرتين ليتمم مغKKزى التجسKKد .لمن لم يختKKبروا بعKKد عمKKل هللا الخKKاص بالدينونKة Kفي األيKKام األخKKيرة ،سKKيكون هKKذا
عصيا على فهمهم .من اختبروا فقط عمل الفداء في عصر النعمKة يعرفKون أن الKرب يسKوع هKو هللا المتجسKد .ولكن قلKة
األمر
ً
هم من يفهمKKون أن عمKKل الKKرب يسKKوع كKKان قاصKً Kرا على الفKKداء وحKKده وأنKKه لم يتمم عمKKل الكلمKKة يظهKKر في الجسKKد .أي بعبKKارة
ِإ ِ
ورا
ُأم ً
أخرى ،لم يعKKبر الKرب يسKوع عن كKل الحKق الخKاص بخالص هللا المتجسKد التKKام للبشKرية .لKذا قKال الKرب يسKوعَّ " :ن لي ُ
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Kدءا من بيت هللا.
يسوع إلى الجسد على هيئة ابن اإلنسان .إنه هللا القدير ،مسيح األيام األخKيرة .إنKه هنKا يKؤدي عمKل الدينونKة ب ً
وهKKو هنKKا يعKKبر عن الحKKق بأكملKKه ،الKKذي سKKيطهر ويخلص البشKKرية .الحKKق المتضKKمن في "الكلمKKة يظهKKر في الجسKKد" .يتحKKدث هللا

القدير للمرة األولى بهوية هللا إلى الكون بأكمله ،ويعلن كالمه .ويعلن عن تفاصKKيل خطKKة تKKدبير هللا من أجKKل خالص البشKKرية،
ويعبر عن إرادة هللا ومطالبه من البشرية بأكملها ومصير اإلنسان.
فلنر كيف يفسر هللا القدير هذا" .من اإلنصاف أن نقول إن هذه هي أول مرة يخاطب فيها هللا كccل البشccرية منccذ بدايccة
َ
أيضcا
أبد ا من قبل إلى الجنس البشري المخلوق بهذه الطريقة المنظمة والمفصلة .بالطبع ،كcانت هccذه ً
الخليقة .لم يتكلم هللا ً

كليا .فضالً عن أن هذه األقوال كccانت
كثيرا ،ولمدة طويلة ،للبشرية كافةً .هو أمر غير مسبوق ًّ
هي أول مرة يتكلم فيها هللا ً
عبر عنه هللا بين البشرية وفيه كشف الناس وأرشدهم وأدانهم وتكلم إليهم من القلب .ولذلك كccانت هccذه هي أول
أول نص َّ
أقوال يدع هللا فيها الناس يعرفون خطاه ،والمكان الcذي يظcل فيcه ،وشخصcية هللا ،ومcا لديcه ومن هcو ،وأفكcاره ،واهتمامcه

بccالجنس البشccري .يمكن أن ُيقccال إن هccذه هي أول أقccوال قالهccا هللا للجنس البشccري من السccماء الثالثccة منccذ بدايccة الخليقccة،
وهي أول مرة يستخدم فيها هللا هويته المتأصلة ليظهر ويعبر عن صوت قلبccه للبشccرية من خالل كلمccات" (مقدمccة "كالم هللا
إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد").
"هccذا ألنccني أجلب نهايccة البشccرية إلى العccالم ،ومن هccذا المنطلccق ،أكشccف عن شخصccيتي الكاملccة أمccام البشccرية ،حccتى

أتيت إلى األرض
يتسنى لكل َم ْن يعرفcني ولكcل َم ْن ال يعرفcني أن ُتسcر عينcه ويcرى أنcني جئت ًc
حق ا إلى عcالم البشcر وأنcني ُ
حيث يكثر كل شيء .هذه هي خطتي ،وإنه "اعترافي" الوحيد منccذ أن خلقت البشccر .أتمcنى أن تولccوا اهتمccامكم الكامccل تجccاه
("َأعcِ cد ْد مccا يكفي من
كل تحرك من تحركاتي ؛ألني سأحكم قبضتي من جديد على البشر وعلى كل أولئك الذين يعارضccونني" ْ
األعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد").
بخصKKوص تجسKKدي الKKرب ليكمKKل أهميKKة التجسKKد ،هنKKاك بعض النKKاس الKKذين ال يفهمونKKه .ألنهم يفتقKKرون للخKKبرة .عنKKدما
يسKKمعونه ،ال يفهمKKون .دعونKKا ننKKاقش اآلن تفاصKKيل العمKKل الKKذي أداه هللا في تجسKKده مKKرتين .أثنKKاء تجسKKد هللا األول ،أدى عمKKل
الفKKداء وصKKنع عKKدة معجKKزات .أطعم  5آالف بخمسKKة أرغفKKة وسKKمكتين K.وأسKKكت الريKKاح واألمKKواج بكلمKKة واحKKدة .أقKKام لعKKازر.
يومKا .ومشKKى على الميKKاه ومKKا إلى ذلKKك .ألن جسKKد الKKرب يسKKوع صKKنع
وجKرب في البريKKة ألربعين ًK
ض Kا ُ K
الKKرب يسKKوع صKKام أي ً
معجKKزات وتجلى على الجبKKل ،في عيKKون البشKKر ،على الKKرغم من أن الKKرب يسKKوع حKKل في الجسKKد ،فإنKKه مKKا زال يتمتKKع بقKKدرات
خارقKة .كKان يختلKف عن اإلنسKان العKادي ،وكKانت المعجKزات تتبعKه أينمKا ذهب .كمKا قKام الKرب يسKوع بKأداء مرحلKة واحKدة من
العمل ،عمKKل الفKداء .وعKKبر فقKط عن حقيقKKة عمKل الفKداء ،وأظهKر باألسKاس شخصKية هللا الرحومKKة والمحبKة .لم يعKKبر عن جميKKع
الحقKKائق الخاصKKة بعمKKل الدينونKKة والخالص ،ولم يعKKبر لإلنسKKان عن شخصKKية هللا البKKارة والقدوسKKة الKKتي ال تقبKKل ااإلثم .لKKذا ال
عمل لم تحقcق إال جcوهر
يمكننا القول إن التجسد األول تمم مغKKزى التجسKKد .مثلمKKا قKKال هللا القKKدير" :لقد أتم يسوع مرحلة من ٍ

"الكلمة كان عند هللا" :كccان حccق هللا مcع هللا ،وكccان روح هللا مcع الجسcد غcير قابcل لالنفصcال عنcه ،وهcذا يعcني أن جسcد هللا

المتجسد كان مع روح هللا ،وهذا أعظم برهان على أن يسوع المتجسد كان هو أول تجسد هلل" ("الممارسKKة ( ")4في "الكلم KKة

يظهKKر في الجسKKد") .يختلKKف تجسKKد هللا في األيKKام األخKKيرة عن التجسKKد األول .ففي التجسKKد الثKKاني ،لم يصKKنع هللا المعجKKزات وال

يتمتع بأي قوى خارقة للطبيعة .في المظهر الخارجي يبدو كإنسان عKادي وطKبيعي ،يقKوم بعملKه ويتحKدث بكالمKه بشKكل عملي
وواقعي بين النKKاس .لقKKد عKKبر عن الحقيقKKة ليKKدين اإلنسKKان ويطهKKره ويكملKKه .لقKKد كشKKف هللا القKKدير جميKKع خبايKKا خطKKة تKKدبير هللا،
ضKا أدان طبيعKKة اإلنسKKان
وأظهKKر شخصKKية هللا البKKارة والقدوسKKة وكKKل ماهيKKة هللا ومKKا لديKKه ومشKKيئة هللا ،ومطالبKKه من البشKKر .وأي ً
الشيطانية وشخصيته الفاسدة المقاومة هلل وكشفها .وبقيامه بKذلك ،أخضKع اإلنسKان وكملKه وكشKفه واسKتبعده K،كKل إلى الفئKة الKتي
ينتمي إليهKKا .يعKKبر هللا عن كKKل الحقيقKKة الKKتي يسKKبغ بهKKا على البشKKر في األيKKام األخKKيرة من خالل طبيعتKKه البشKKرية .ليس بKKه أي
شKKيء خKKارق للطبيعKKة .كKKل مKKا نKKراه هKKو شKKخص عKKادي يتكلم بكالمKKه ويقKKوم بعملKKه ،ولكن الكالم الKKذي يتكلم بKKه المسKKيح هKKو كKKل
الحق .إذ أن له سلطان وقوة ويمكنKKه أن يطهKر اإلنسKان ويخلصKه .من كالم المسKKيح ،الKKذي يKدين KويكشKف حقيقKة وجKوهر فسKاد

ِ
فهمKKا عميًقKKا .يعKKرف
اإلنسان ،نرى كيف يخترق هللا اإلنسان وصواًل إلى ُلّبه من خالل مالحظته إياه ،وكيKKف يفهم هللا اإلنسKKان ً
اإلنسان كذلك شخصية هللا البارة والقدوسة التي ال تقبل اإلثم .من تحذيرات المسيح وتوجيهاته ،نستشعر شKKفقة هللا على البشKKر
واعتنائه بهم .من الطرق العديدة التي يتكلم بها المسKيح ويعمKل بهKا ،نق ّKدر قKدرة هللا وحكمتKه ،والنوايKا الخالصKة الKتي يعمKل بهKا
هللا لخالص البشKرية ومحبKKة هللا الحقيقيKKة لإلنسKان وخالصKKه لKه .من الطريقKة الKKتي يتعامKل بهKا المسKيح مKع كKل النKاس واألمKور
واألشياء ،نفهم كيف أن متعة هللا وغضبه وحزنه وسعادته هي كلها صور واقعية ألمور إيجابية ،وكيKKف أنهKKا كلهKا تعبKKير عن
شخصية هللا وتعبير طبيعي عن جوهر حياة هللا .من كالم المسيح وعمله ،نرى كيف أن هللا هائل وعظيم وكيف هو متواضKع
تعطشا للحق وخشKKية من
يكون لدينا
ً
ومستتر ،ونحصل على فهم ومعرفة حقيقيان بشخصية هللا األصلية ووجهه الحقيقي ،مما ّ
هللا في قلوبنKا ،فنحب هللا حًقKا ونطيعKه هKذا هKو أثKر كالم وعمKل التجسKد الثKاني هلل علينKا .كالم التجسKد الثKاني هلل وعملKه ال يKتيح
أيضا أن نرى حقيقة كلمة هللا التي تظهر في الجسد .كالم هللا يحقق كل شيء! جسد
لنا فقط أن نرى هللا يتجسد ولكن يتيح Kلنا ً

اإلنسان العادي يحتوي روح الحق .هللا المتجسد هو الطريق والحق والحياة! إنه ظهور هللا الواحد الوحيKKد الحقيقي! وحKKده من
خالل ظهور هللا القدير وعمله تم مغزى التجسد...
...أعتقد أن جميعنا أصبحنا نفهم بشكل أفضKل كيKف أدي تجسKدا هللا إلى إتمKام أهميKة التجسKد! نحن اآلن واعKون بحقيقKة
أن عمل خالص هللا للبشرية تم من خالل عمل التجسد .مرحلة العمل التي نفKذها الKرب يسKوع كKانت عمKل الفKداء .الحKق الKذي
عبر عنه كان غاية في المحدودية ،لذا بعد أن اختبرنا عمل الرب يسوع ،كانت معرفتنا باهلل ما تزال محدودة .جاء هللا القKKدير
للقيKKام بعمKKل الدينونKKة في األيKKام األخKKيرة ،وعKKبر عن كامKKل الحقيقKKة الخاصKKة بدينونKKة هللا البKKارة لفسKKاد اإلنسKKان .يKKتيح هKKذا لنKKا أن
نرى شخصية هللا المتأصلة ونعرف جوهره البار والقدوس .لKذا قKام هللا المتجسKد في األيKام األخKKيرة بإتمKام عمKل هللا في الجسKKد
بصورة كاملة .وعبر عن الحقيقة الكاملة التي كان يفترض أن يعبر عنها هللا في الجسKد ،وبالتKالي تحقيKق حقيقKة الكلمKة يظهKر
تجسدي هللا ،فهمKKا يسKاعدان ويكمالن أحKدهما اآلخKر .لKذا يجب أال
في الجسد .هكذا تمم تجسدا هللا مغزى التجسد .ال غنى عن
ّ
Kدي هللا قKKد تممKKا بالفعKKل
يقKKول المKKرء إن هللا يمكنKKه أن يتجسKKد مKKرة واحKKدة فقKKط ،أو أنKKه سيتجسKKد ثالث أو أربKKع مKKرات .ألن تجسّ K
عمل خالص هللا للبشرية ،وعبرا عن الحقيقة الكاملة لخالص البشرية الKتي كKKان يهKدف تجسKدا هللا التعبKير عنهKKا .وبالتKالي تمم

تجسدا هللا مغزى التجسد.
من "أسئلة وأجوبة كالسيكية عن إنجيل الملكوت"

السؤال  :7شهد جسدا هللا المتجسدان أن المسيح هو الطريق والحق والحياة .كيف ينبغي أن نفهم أن المسيح هو الطريcق
والحق والحياة؟
اإلجابة:
أن المسKKيح هKKو الحKKق ،والطريKKق ،والحيKKاة ،هKKذا ثمين ًّ
إذا اسKKتطاع المؤمنKKون إدراك ًّ
أن مؤمKKنين مثلهم
حقا ،ويظهKKر ّ
حقا ّ
ّ
يتمتعون بمعرفKة حقيقيKة لجKوهر المسKيح .فقKط شKخص كهKذا يمكن القKول ّإنKه يعKرف هللا ًّ
حقا .المسKيح هKو هللا المتج ّسKد العملي.
ّ

فقKKط هKKؤالء الKKذين يعرفKKون المسKKيح ويمكنهم أن يطيعKKوه يعرفKKون هللا ًّ
Kق ،والطريKKق ،والحيKKاة تKKأتي جميعهKKا من هللا،
حقا ّ
ألن الحّ K
ثمة عدد قليKKل
المتجسد .ال أحد غير المسيح يمكن أن يقال عنه ّأنه
جميعها تنبثق عن أقوال المسيح
ّ
الحق ،والطريق ،والحياةّ ،
ّ
جKًّ Kدا من األشKKخاص يفهمKKون هKKذا .يسKKتخدم هللا قKKدرة اإلنسKKان على التعKKرف على تج ّسKد هللا كمعيKKار يختKKبر من خاللKKه اإلنسKKان.
فقKط أولئKك الKذين يسKتوفون هKذا المعيKار في إيمKانهم قKد يحصKلون على إشKادة هللا .ك ّKل أولئKك الKذين يقبلKون تج ّسKد هللا ويطيعونKه

سير َسKلون ليعKانوا
هم الغالبون الKذين ُيختطفKون أوالً أمKام هللا ليبلغKوا الكمKال .أولئKك الKذين ال يسKتطيعون قبKول المسKيح وطاعتKه ُ
Kرب يسKKوع ،لقKد أخKKذ
عذاب المصائب ّ
تمامKKا مثKل الحKال عنKدما أتى الّ K
ألنهم ال يعترفون ّ
بتجسد هللا ويعتبرون عذارى جKاهالتً .
ِ
ًّ
أي اهتمKKام
محبي
كل ّ
ّ
ّ
قمة الجبل ،وقادهم وعّلمهم شخصKKيًّا ،في حين ّأنKKه لم يبKKد ّ
الحق وأولئك الذين قبلوا كلمته وتبعوه حقا إلى ّ
ألنهم آمنKKوا فقKKط في إلKKه أعKKالي
ة
Kي
K
ص
الشخ
Kلحتهم
K
ص
م
Kل
K
ج
أ
من
Kط
K
ق
ف
باهلل
Kوا
K
ن
آم
Kذين
K
ل
ا
Kك
K
ئ
وأول
Kديني
K
ل
ا
Kالم
K
ع
ال
إلى
K
ن
المنتمي
Kك
K
ئ
بأول
ّ ّ
الس KKماء المبهم ولم يقبل KKوا تج ّسK Kد هللا .ك KKانوا عمي KKان في عج KKزهم عن االع KKتراف باهلل .إ ًذا فق KKط أولئ KKك ال KKذين يقبل KKون ويطيع KKون
مقطعKا من
Kق ،والطريKKق ،والحيKKاة؟ لنقKرأ
المسيح
المتجسد سينالون إشادة هللا وسيجعلهم هللا الكمال .لمKاذا المسKيح وحKKده هKو الح ّ
ً
ّ

كلمة هللا القدير .يقول هللا القدير" ،إن طريق الحياة ليس بالشيء الذي يستطيع أي شخص أن يقتنيه ،وال هو بالشيء الccذي
يمكن للجميع الحصول عليه بسهولة ،ذلك ألن مصدر الحياة الوحيد هو هللا ،وهذا يعني أن هللا وحccده هccو الccذي يملccك مccادة

ينضcب .منccذ أن خلccق
الحياة ،وال يوجد طريق للحياة دون هللا نفسه ،فاهلل إ ًذا هو مصدر الحياة وينبوع مائها الحي الذي ال ُ

ظccا حcتى يفccوز
أتم أعماالً كثيرة تشcمل حيويcة الحيcاة ،وقcام بأعمccال كثcيرة تجلب لإلنسccان الحيcاة ،ودفcع ثمًنcا باه ً
هللا العالمّ ،
اإلنسان بالحياة ،ألن هللا ذاته هو الحياة األبدية ،وهو نفسه الطريق لقيامcة اإلنسcان" ("وحKKده مسKKيح األيKKام األخKKيرة قKKادر أن
يمنح اإلنسKKان طريKKق الحيKKاة األبديKKة" في "الكلمKKة يظهKKر في الجسKKد")" .وأنه وحcده َم ْن يملcك طريcق الحيcاة .ولمcا كcانت حياتcه
غير قابلة للتغيير ،فإنها أبدية ،وألنcه وحccده طريccق الحيcاة ،فهcو نفسcه طريcق الحيcاة األبديcة" ("وحKKده مسKKيح األيKKام األخKKيرة
Kق،
ق KKادر أن يمنح اإلنس KKان طري KKق الحي KKاة األبدي KKة" في "الكلم KKة يظه KKر في الجس KKد") .من خالل كلم KKة هللا الق KKدير نالح KKظ ّ
أن الح ّ K
ِ
ِ
cان ٱْل َكِل َم cةُ،
والطري KKق ،والحي KKاة تص KKدر جميعه KKا من هللا .وح KKده هللا يمل KKك طري KKق الحي KKاة .ي KKذكر الكت KKاب المق Kّ Kدس" ،في ٱْلَبcْ cدء َكَ c
ِ
وٱْل َكِلم ُة َك ِ
ِ
Kق ،والطريKKق،
ان عْن َد ٱهللَ ،و َك َ
َ
ٱهلل( ".يوحنKKا  .)1 K :1الكلمKKة هKKو هللا .الكلمKKة هKKو كلمKKة هللا .الكلمKKة هKKو الحّ K
ان ٱْل َكل َمُ cة َ
َ َ
Kق ،والطريKق ،والحيKاة
والحياة .الكلمة الذي صار ً
ممKا يعKني ّ
أن الح ّ
جسدا يشير إلى روح هللا الKذي تج ّسKد آخً Kذا صKورة إنسKانّ ،
ملموسcا في الجسccد ،بمعccنى أن
تماما كما قال هللا القKKدير" ،الكلمة قد تجسد وأن روح الحق قccد صccار
ً
حّلت جميعها في الجسدً .

الحق والحياة والطريق كله قد جاء في الجسد ،وأن الccروح قccد جccاء على األرض وفي الجسccد" ("الممارسKKة ( ")4في "الكلمKKة

الحق ،والطريق والحياة .ومنح ذلك اإلنسKان رؤيً Kة عميقً Kة ،وأظهKر
معا لواقع ّأنه
ّ
تجسد هللا ّ
مرتين يشهدان ً
يظهر في الجسد")ّ .
Kق ،والطريKق ،والحيKاة.
أن المسيح وحده هو
له ّ
الحق والطريق والحياة كلمات المسKيح وعملKه ،وكKّ Kل مKا لديKKه ومن هKو هي الح ّ
ّ

Kأن هللا يقKKوم بنفسKKه بعمKKل هللا ،ويختم العصKKر السKKابق
يعبKKر المسKKيح عن كلمKKة هللا ،يفعKKل ذلKKك وكّ K
هKKذا هKKو جKKوهر المسKKيح .عنKKدما ّ
عبKKر عنهKا المسKKيح هي كلمتKه بأكملهKا في مرحلKة
جديدا ،ويقوم بعمل عصر كامل
ويبدأ
عصرا ً
للبشرية جمعاء .كلمة هللا الKتي ّ
ّ
ً
واح KKدة من العم KKلّ .إنKKه ًّ
ونيت KKه
حقا التعب KKير عن شخص Kّ Kية هللا ،وك Kّ Kل مKKا ل KKدى هللا ومن ه KKو ،وسKّ Kر خ ّ
طKKة ت KKدبير هللا ،ومط KKالب هللا ّ
تمامKا مثKل الحKال عنKدما
ّ
للبشرية .كلمته بأكملها هي الحقيقKة .فهي ليسKت تشKكل حيKاة اإلنسKان ،بKل يمكنهKا مKد اإلنسKان بالحيKاةً .

عبKKر عن كKّ Kل الحقيقKKة الالزمKKة لإلنسKKان في عصKKر النعمKKة K،وسKKمح لإلنسKKان بKKأن يعKKترف بخطايKKاه ،ويتKKوب،
Kرب يسKKوعّ ،
أتى الّ K
ومحبتKKه .هKKذا هKKو األثKKر
ويعKKود ليمُثKKل أمKKام هللا ،مKKؤهالً اإلنسKKان للصKKالة أمKKام هللا والمثKKول أمامKKه للتمتّKKع بنعمتKKه K،ومعاينKKة رأفتKKه
ّ
Kرب يسKوع
Kرب يسKوع بKأن تُغف َKر خطايKا اإلنسKان ،وفKدى بKذلك البشKر من الخطيئKة .نّفKذ ال ّ
الذي أحدثه عمل الفداء .سمح عمل ال ّ
وعبKKر عن
البشرية ،بادًئا عصر النعمة
مرحلة عمل لفداء
وناهيا عصKر النKاموس .أتى هللا القKدير المتج ّسKد في األيKام األخKيرةّ ،
ّ
ً

Kامحا لإلنس KKان أن يع KKاين شخص Kّ Kية هللا
تطهKKر وتخّلص البش ّ K
ك Kّ Kل الحق KKائق ال KKتي ّ
Kداء من بيت هللا ،س ً K
Kرية ،ونّفKKذ عم KKل الدينون KKة ابت ً K
نهائيKKا
ومطه ًKرا ومبKّ Kدالً KتKKرتيب اإلنسKKان لحياتKKه ،كي يخKKاف اإلنسKKان هللا
ّK
Kارة ،وقدرتKKه وحكمتKKه،
ّ
ويتجنب الشKّ Kر ،ويحKّ Kرر نفسKKه ً
البّ K
كل
من تأثير إبليس ،ليرجع أمام هللا ويربحه هللا .عمل هللا القدير بدأ عصر الملكوت وأنهى عصر النعمة .ويظهر لنا ذلك ّ
أن ّ

Kدل اإلنسKان على الطريKق المسKتقيم ،ويمKد اإلنسKان بKزاد
ما يقوله المسيح ويفعله ويظهره كّلKه ح ّ
Kق .وحKده المسKيح يسKتطيع أن ي ّ
الحياة والخالص ،ما من إنسان يملك هذه األمور أو يستطيع التعبير عنها .المسيح هو نبKع حيKاة اإلنسKان الKذي ال ينضKبّ ،إنKه

Kق،
Kق ،والطري KKق ،والحي KKاة ،ف KKداء اإلنس KKان وخالص KKه الوحي KKد .باس KKتثناء المس KKيح ،م KKا من إنس KKان يمل KKك الح ّ K
ظه KKور هللاّ .إن KKه الح ّ K
والطريق ،والحياة ،من السهل مالحظة هذه الحقيقة!
من "أسئلة وأجوبة كالسيكية عن إنجيل الملكوت"

منهيccا العصccر القccديم لحكم
السccؤال  :8أنتم تشccهدون أن هللا الccذي َّ
تجسcد بنفسccه في األيccام األخccيرة قccد بccدأ عصccر الملكccوتً ،
الشيطان .ما نcود أن نسcأله هcو؛ كيcف أنهى عمcل هللا القccدير للدينونcة في األيccام األخcيرة عصcر إيمcان البشccرية بإلccه ُمبهم،
ِ
المظلم لحكم الشيطان؟ برجاء الشركة بالتفصيل.
والعصر

اإلجابة:
أيضcا عن
عبر عن كل حقائق تطهير البشر وخالصهم ،كمccا كشccف لهم ً
في عمل دينونة هللا القدير في األيام األخيرةّ ،

سccد هccذا بالكامccل الفجccوة بين هللا
كccل أسccرار خطccة تccدبير هللا ومشccيئته وترتيباتccه لوجهccة البشccر األخccيرة ومccا إلى ذلccكّ .
واإلنسان ،وسccمح للبشcر بccأن يشccعروا كccأّنهم في حضccرة هللا ،كمcا أنهى عمccل هللا القccدير هcذا فعاًل عصcر إيمcان النccاس بإلcه

أيضا عصر الظلمة وشر حكم الشccيطان للبشccرية وإفسccاده إياهccا .عمccل هللا القccدير هccو فعاًل عمccل إنهccاء عصccر
ُمبهم ،وأنهى ً
شخصcيا بين النccاس وأتحccدث بكالمي ،سccتكون
وبccدء عصcر جديccد .لنقccرأ بعض المقccاطع من كالمccه" :اليccوم فقccط عنccدما آتي
ً
معرفتهم بي ضcئيلة ،فcيزيلون مكcان صcورة "أنcا" في الموضcع المخصcص "لي" في أفكcارهم c،ويصcنعون بcدالً من ذلcك مكاًنcا
فم ْن من البشccر ال يccرغب في رؤيccة هللا؟ َم ْن الccذي ال
لإلله العملي في وعيهم .اإلنسان لديه ّ
تصورات وهو مليء بالفضول؛ َ

cحا في قلب اإلنسccان هccو اإللccه الccذي يشccعر اإلنسccان أنccه
يccرغب في لقccاء هللا؟ لكن الشccيء الوحيccد الccذي يشccغل مكاًنccا واضً c
فعليcا؟ بكcل
غامض ونظريَ .م ْن كان سيدرك هcذا لcو لم أكن قcد أخcبرتهم بcه بوضcوح؟ َم ْن كcان سcيؤمن ًc
حق ا بcأني موجcود ً

يقين وبال أدنى شccك؟ يوجccد فccارق شاسccع بين صccورة "أنccا" في قلب اإلنسccان و"أنccا" في الحقيقccة ،وال يسccتطيع أحccد أن يعقccد

أبدا ،وحتى لccو وصccل إلى معرفccتي ،أمccا كccانت هccذه
جسدا ،لما كان اإلنسان قد عرفني ً
مقارنات بينهما .لو لم أكن قد صرت ً
جسcدا
التصcورات ،صcرت
تصورا؟ … وألن الشيطان قد أغوى اإلنسان وأفسcده ،وألنcه انشcغل بcالتفكير في
المعرفة ستظل
ً
ّ
ً
لكي ِ
ُأخض cع شخصcً cيا كccل البشccر ،ولكي أكشccف كccل تصcّ cورات اإلنسccان ،ولكي أهccدم تفكccير اإلنسccان .نتيجccة لccذلك ،لن يعccود
تصcورات
اإلنسccان للتفccاخر أمccامي ،ولن يعccود يخccدمني باسcتخدام تصcّ cوراته الخاصccة ،وهكccذا تتبccدد بالكامccل صccورة "أنccا" في
ّ
اإلنسان" (من "الفصل الحادي عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد").

Kاء على معرفKة كالمي،
أتصرف
"في بناء الملكوت
َّ
ً
مباشرة بالهKKوتي ،وأسKKمح لكKKل النKKاس أن يعرفKKوا مKا لّ K
Kدي َ
ومن أنKا بنً K
حيث أسمح لهم في نهاية المطاف بأن يصلوا إلى معرفتي أنا الموجود في الجسد .وهكذا ،فإن ذلKك يضKع حKً Kدا لسKKعي البشKKرية
حدا لمكان هللا الذي في السماء في قلب اإلنسان ،وهو ما يسمح لإلنسان أن يعرف أفعKKالي في
بهم ،ويضع ً
الم َ
جمعاء إلى اإلله ُ

جس KKدي ،وبالت KKالي يض KKع نهاي KKة لوق KKتي على األرض" (من "الفص KKل الث KKامن" "كالم هللا إلى الك KKون بأس KKره" في "الكلم KKة يظه KKر في
الجسد").

غير كل من يعيشون في الجسKKد شخصKيتهم يحتKKاجون إلى أهKKداف يسKKعون وراءهKا ،ومعرفKة هللا تحتKاج شKهادة عن
"لكي ُي ِّ
ِ
اَّل
تجسد ،وال يمكن إنجKKاز كليهمKKا إاَّل من خالل
الم ّ
األفعال الواقعية هلل ووجهه الحقيقي .وال يمكن تحقيق كليهما إ من خالل هللا ُ
الجسKد الحقيقي والعKادي .لهKKذا السKKبب فKإن التج ُّسKد ضKروري ،ولهKKذا تحتKاج إليKه كKل البشKرية الفاسKدة .حيث َّ
إن النKKاس مطلKوب

بهم KK Kة والخارق KK Kة للطبيع KK Kة K،وحيث َّإنه مطل KK Kوب منهم أن
الم َ
منهم أن يعرف KK Kوا هللا ،فيجب أن تختفي من قل KK Kوبهم ص KK Kور اآلله KK Kة ُ
يتخلص KKوا من شخص KKيتهم الفاس KKدة ،عليهم أواًل أن يعرف KKوا شخص KKيتهم الفاس KKدة .لKKو أن اإلنس KKان ق KKام بالعم KKل ُّ
َّ
للتخلص من ص KKور

بهمة من قلوب الناس فحسب ،فسوف يفشل في تحقيق التأثير السليم ،ذلك َّ
المبهمة في قلوب النKKاس
الم َ
ألن صور اآللهة ُ
اآللهة ُ
ال يمكن الكشف عنها أو التخّلص منها أو طردها بالكامل من خالل الكلمات وحدها .فحتى مKKع القيKKام بهKKذا ،سKKيظل في النهايKة
من غير الممكن ُّ
التخل ص من هذه األشياء المتأصلة في الناس .وحده هللا العملي والصورة الحقيقيKة هلل همKا اللKذين يمكنهمKا أن

Kدريجيا ،وبهKKذه الطريقKKة وحKKدها يمكن تحقيKKق
يحاّل محKKل هKKذه األشKKياء المبهمKKة والخارقKKة للطبيعKKة ليسKKمحا للنKKاس بمعرفتهمKKا تK
ً
التأثير المطلوب .يقر اإلنسان بأن اإلله الذي كان يطلبه في األزمنKة الماضKية هKو إلKه ُمبهم وخKارق للطبيعKة .مKا يمكنKه تحقيKق

المتج ِّس Kد .تتعKَّ Kرى تصKّ Kورات اإلنسKKان حين يقKKوم هللا
هKKذا األثKKر ليس القيKKادة المباشKKرة للKKروح ،وال تعKKاليم إنسKKان معيَّن ،بKKل هللا ُ
ِ
ِ
بهم الخKKارق للطبيعKKة الموجKKود في مخيلKKة
الم َ
الم ّ
الم ّ
تجسد هي نقيض اإلله ُ
تجسد بعمله رسميًّا ،ألن الحالة الطبيعية والحقيقية هلل ُ
ُ
ِ
اَّل
المتج ّس Kد .فبKKدون المقارنKKة مKKع هللا
اإلنسKKان .ال يمكن أن تنكشKKف التصKّ Kورات األصKKلية لإلنسKKان إ من خالل مقارنتهKKا مKKع هللا ُ
ِ
بهم Kة Kب KKدون مقارنته KKا م KKع
الم َ
المتج ّسKKد ،ال يمكن أن تنكش KKف تص Kُّ Kورات اإلنس KKان .بعب KKارة أخ KKرى ،ال يمكن أن تنكش KKف األش KKياء ُ
ُ
ِ
الحقيقKة .ال أحKد يسKتطيع اسKتخدام الكلمKات للقيKام بهKذا العمKل ،وال أحKد يقKدر على التكّلم عن هKذا العمKل ُمسKتخد ًما الكلمKات .هللا
وحده يمكنه بنفسه القيام بعملKه ،وال أحKد آخKر يسKتطيع القيKام بهKذا العمKل نيابً Kة عنKه .مهمKا كKان غKنى لغKة اإلنسKان ،فهKو عKاجز
عن النطKق بالحالKة الحقيقيKة والطبيعيKة هلل .ال يمكن لإلنسKان أن يعKرف هللا على نحKو عملي أكKثر ،أو أن يKراه بصKورة أوضKح

إن لم يعم KKل هللا بص KKورة شخص KKية بين البش KKر ويظه KKر ص KKورته وكيان KKه لهم على نح KKو كام KKل .ه KKذا الت KKأثير ال يمكن تحقيق KKه من
ضKا على تحقيKق هKKذا التKأثير" (من "أكKثر مKKا تحتKاج إليKKه البشKرية الفاسKدة
خالل أي إنسان جسداني .بKالطبع ،ال يقKدر روح هللا أي ً
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد").
هو خالص هللا
ّ
"عنKKدما يعرفKKني كKKل النKKاس بشKKكل أفضKKل بعKKد قبKKولهم ألقKKوالي عندئKذ Kيمكن لشKKعبي أن يعيشKKني ،وسKKيكون هKKذا هKKو الKKوقت
الKKذي يتم فيKKه عملي في الجسKKد ،والKKوقت الKKذي يكKKون فيKKه الهKKوتي قKKد عKKاش بالكامKKل في الجسKKد .في هKKذه اللحظKKة ،سKKيحاول كKKل
الناس أن يعرفونني في الجسد ،وسيتمكنون Kحقاً من قول إن هللا يظهر في الجسKد ،وسKتكون تلKك هي الثمKرة … .وفي النهايKة،

يمكن لشعب هللا أن يمجد هللا تمجيداً حقيقياً غير قسKري ،نKابع من قلKوبهم .هKذا هKو أسKاس خطKة تKدبير هللا القائمKة منKذ  6آالف

عKKام .أي أنهKKا بلKKورة خطKKة الت KKدبير تلKKك الممتKKدة لـ  6آالف عKKام :أن يعKKرف جمي KKع النKKاس أهمي KKة تجس KKد هللا والسKKماح لهم فعلي Kاً

المبهم ويعرف KKوا إل KKه الي KKوم واألمس
بمعرف KKة أن هللا ص KKار جس Kً Kدا ،أو بتعب KKير آخ KKر ،أعم KKال هللا في الجس KKد – ح KKتى ينك KKروا اإلل KKه ُ
أيضاً ،واألكثر من هذا ،إله الغد ،الذي هو موجود حقيقياً وفعلياً منذ األزل وإلى األبد .عندئذ KفقKKط يسKKتريح هللا!" (من "الفصKKل
الثالث" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد").

وأنKه خلKق
جسدا ،أي منذ َ
كليKا وجKود هللاّ ،
قبل أن يصبح هللا ً
ألفي سKنة ،كKل البشKرية (مKا خال اإلسKرائيليين) KكKانت تجهKل ً
أرواح Kا ش KKريرةً متنوعً KKة
Kأن الطبيع KKة هي ال KKتي خلقت البش KKر ،وعب KKد معظم الن KKاس
ك KKل األش KKياء ّ
وأنKKه يحكمه KKا .آمن الكث KKيرون ب ّ K
ً

Kناما ،وأحرق KKوا البخ KKور وس KKجدوا ،وانتش KKرت هياك KKل لتك KKريم آله KKة َك َذب KKة في ك KKل مك KKان .اتخ KKذ الن KKاس كاف KKة أن KKواع األرواح
وأص ً K
أن كل البشرية عبKKدت الشKيطان وخدمتKه .كKKان البشKKر تحت سKKيطرة الشKKيطان بالكامKKل،
الشريرة والشيطان كاإلله الحق ،لدرجة ّ
وعاش KKوا تحت ُملك KKه بالكام KKل .س KKقطوا في الظلم KKة والخطي KKة – ه KKذه حقيق KKة ُمع KKترف به KKا بش KKكل كب KKير .بع KKد أن أنهى هللا عمل KKه
لكن هللا عمKKل عKKبر البشKKر وحKKدهم ،ولم
الخKKاص بعصKKر النKKاموس في إسKKرائيل ،بKKدأ اإلسKKرائيلون يعبKKدون هللا الحKKق ويخدمونKKهّ .

لكن العKKالم غKKير اليهKKودي
يكن
متجس ًدا ليقوم بالعمل .إ ًذا ،لم تتحّقق نتائج عمل هللا في عصر الناموس سوى بين اإلسKKرائيليينّ K،
ّ
بكاملKKه كKKان ال يKKزال يعبKKد الشKKيطان ويخدمKKه ،ويواصKKل العيش في الظلمKKة والخطيKKة ،وعجKKزوا عن تحريKKر أنفسKKهم .على هKKذه
وبوا َّ
َأِلن ُه َق ِد ٱ ْق َتَر َب
تجسد هللا في العالم كالرب يسوع للمرة األولى ليقKKوم بعمKKل فKKداء البشKKر ،ووعKKظ بطريKKق التوبKKة"ُ :ت ُ
الخلفية ّ
ِ
Kأن هللا هKKو
وت َّ
َمَل ُك ُ
وعبKKر عن بعض الحقKKائق كي يKKرى البشKKر ظهKKور المخّلص ،وفقKKط آنKKذاك بKKدأ البشKKر يعKKترفون بّ K
ٱلس َم َاوات"ّ .
لكن
من خلKKق السKKماوات واألرض وكKKل األشKKياءّ ،
وانKKه هKKو حKKاكمهم .فقKKط آنKKذاك بKKدأ الكثKKير من النKKاس يؤمنKKون باهلل ويعبدونKKهّ K،
Kتمروا بإنكKKار هللا واإليمKKان بKKاألرواح الشKريرة واتّبKاع الشKKيطان .كKان الشKيطان يتKابع
الكثير من الناس ضمن البشرية الفاسدة اس ّ

لكنهم لم يعرفKKوه فعاًل  ،وكKKانوا بعيKKدين جKً Kدا عن
Kدينين Kباهللّ ،
خداعKKه البشKKر وإفسKKاده إيKKاهم .باإلضKKافة إلى ذلKKك ،آمن معظم المتّ K

الطاعة الحقيقية هلل وعبادتKه .بKالرغم من هKذا ،سKمح ظهKور الKرب يسKوع وعملKه للنKاس برؤيKة ظهKور المخّلص للمKرة األولى،

تماما كرؤية ظهور هللا .هذه حقيقة ال يستطيع أحد إنكارها .في األيام األخيرة ،أصKKبح هللا جسKً Kدا من جديKKد – ّإنKه هللا القKدير –
ً
أخيرا بين البشر مجموع ًة من الناس يتناغم قلبها وفكرها معه .لقKKد
وقام بعمل الدينونة Kفي األيام األخيرة ،وعبر هذا ،ربح هللا ً
Kارة بفضKKل دينونتKKه وتوبيخKKه اللKKذين خضKKعت لهمKKا ،وبKKدأت تتّقيKKه في
فهمKKا
حقيقيKKا لشخصKKية هللا البّ K
ً
ربحت مجموعKKة النKKاس هKKذه ً
كليا والشعب الذي ربحه هللا .هذه هي مجموعة الناس األولى الKKتي ربحهKKا هللا بين البشKKرية
قلبها ،وأصبحت الشعب المطيع هلل ً

وإنهم الغالبون األوائل الذين صنعهم عمل دينونKة هللا في األيKام األخKيرة .مKع انتشKار تعبKير هللا القKدير – الكلمKة تظهKر
الفاسدةّ ،
تهتم لكالم هللا .ثمKK Kة أش KKخاص ُكثُKK Kر يتحKّ K Kرون عن
في الجسKK Kد – وتوزيعKK Kه في أنحKK Kاء العKK Kالم ،بKK Kدأت البشKK Kرية تصKK Kحو ،وراحت ّ

Kميا لتكKون أمKام عKرش هللا .كKل
الطريKق الحKق ويسKعون وراء الحKق ،وبالكKاد بKدأت البشKرية الفاسKدة كلهKا بKالعودة ت
Kدريجيا ورس ً
ً
كالما بين البشر .سيحّقق كالم هللا كل األشKKياء ،لKKذا قKKال" :عندما يكتمل كالمي ،يتش ّكل
هذه نتائج حّققها هللا عبر ّ
تجسده وقوله ً
cدريجيا إلى الحالccة الطبيعيccة ،وهكccذا يتأسccس هنccاك على األرض الملكccوت
cدريجيا ،ويعccود اإلنسccان تc
الملكccوت على األرض تc
ً
ً
يسترد كل شعب هللا حياة اإلنسان العادي c.يمضي الشتاء القارس ،ويحل محلccه عcالم من
الموجود في قلبي .وفي الملكوت،
ّ
تحمل
مدن الربيع ،حيث يمتد الربيع طوال العام .وال يعود الناس يواجهون عالم اإلنسان الكccئيب البccائس ،وال يعccودون إلى ُّ

بعضcا ،وال توجcد
بعضcا ،وال تشcن الcدول
حروبcا ضcد بعضcها ً
الcبرودة الشcديدة لعcالم اإلنسcان .ال يتقاتcل البشcر مcع بعضcهم ً
ً
أشالء ودماء تتدفق منها مرة أخرى؛ تمتلئ كل األراضي بالسccعادة ،ويسccود الccدفء بين البشccر في كccل مكccان" (من "الفصKKل
العشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد").
رسميا مع عصر الملكوت .إنه مع البداية الرسمية لعصر الملكوت تبKKدأ شخصKKيتي في الظهKKور
"عملي في األلوهية يبدأ
ً
رسميا سلطتي وأحكم
يبوق وينادي للجميع .عندما أتولى
المقدس
تدريجيا لإلنسان .هكذا في هذه اللحظة يبدأ البوق ّ
ً
ً
ً
رسميا أن ّ
كملك في الملكوت ،مع مرور الوقت سأجعل كل شKعبي كKKاماًل  .عنKKدما تتمKKزق كKKل ُأمم العKKالم ،هKKذا يكKKون بالتحديKد KالKوقت الKKذي

وأتوجه إلى الكون كله .في ذلك الوقت يجب أن يKKرى كKKل النKKاس وجهي
وأيضا عندما سأتجلى
فيه سيتأسس ويتشكل ملكوتي،
ً
ّ
المجيد ،يرون مالمحي الحقيقية" (من "الفصل الرابع عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد").
رحيمKا ومحبًّا،
إلهKا
"في النهاية َ
سيسحق كل ما هو نجس وآثم داخل اإلنسان عKKبر الكKKون ،ليظهKKر لإلنسKان أنKه ليس فقKط ً
ً
ض Kا اإللKKه الKKذي يKKدين اإلنسKKان .بالنسKKبة لألشKKرار الKKذين
وليس فقKKط إلKKه الحكمKKة والعجKKائب ،وليس فقKKط ًK
إلهKا قدو ًس Kا ،بKKل هKKو أي ً

ضKا تعزيKة وسKند وإمKداد
يعيشون بين البشر ،هو دينونKة وعقKاب ونKار؛ بالنسKبة للKذين س ُKي َّ
كملون ،هKو ضKيقة وتنقيKة وتجربKة وأي ً
ِ
كمالن معKنى التجسد"
سيبادون ،هو عقاب
ً
بالكلمات والمعاملة والتهذيب .وبالنسبة ألولئك الذين ُ
وأيضا انتقام" (من "التج ُّسKدان ُي ّ
في "الكلمة يظهر في الجسد").
"عندما ترجع كل شعوب وأمم العالم أمام عرشKي ،سKآخذ كKل غKنى السKماء وأمنحKه للعKالم البشKري ،فينعم بKوفرة ال مثيKل

ِ
Kأعجل بغضKKبي على أممKKه ،وأعلن مراسKKيمي اإلداريKKة في أرجKKاء
لهKKا بفضKKلي .لكن طالمKKا أن العKKالم القKKديم ال يKKزال موجً K
Kودا ،سّ K
الكون ،وألقي بالتوبيخ على كل َم ْن ينتهكها.
"ما أن ألتفت بوجهي للكون ألتكلم ،تسمع البشرية جميعها صوتي ،فKترى كافKة األعمKال الKتي فعلتهKا عKبر الكKون .أولئKك
الKKذين يسKKيرون ضKKد مشKKيئتي ،أي أولئKKك الKKذين يقKKاوموني بأعمKKال اإلنسKKان ،سKKيقعون تحت تKKوبيخي .سKKآخذ النجKKوم العديKKدة في
Kتتجدد أش KKياء ال
الس KKماوات وأجعله KKا جدي KKدة ،وبفض KKلي س KKتتجدد الش KKمس ويتج KKدد القم KKر – لن تع KKود الس KKماوات كم KKا ك KKانت؛ إذ س ّ K

تُحصKKى على األرض .الكKKل سيصKKير كKKامالً من خالل كلمKKاتي .سKKوف تُق ّسKم الشKKعوب العديKKدة KداخKKل الكKKون من جديKKد وتُسKKتبدل
Kدة تعب KKدني؛ س KKتفنى جمي KKع الش KKعوب على
بش KKعبي ،ح KKتى تختفي الش KKعوب الموج KKودة على األرض إلى األب KKد وتص KKير أمً K Kة واح ً K
األرض ،ولن توجد فيما بعد .أما من جهة البشر الذين في الكون ،فسيفنى كل َم ْن ينتمون Kللشيطان؛ وسيسقط كKKل َم ْن يعبKKدونK
الشيطان تحت ناري الحارقKة ،أي إنKه ،باسKتثناء َم ْن هم اآلن داخKل التيKار ،سKيتحول البKاقون إلى رمKاد .عنKدما أوبخ العديKد من
الشKKKعوب ،س KKيعود أولئ KKك ال KKذين في الع KKالم ال KKديني إلى ملك KKوتي ب KKدرجات مختلف KKة ،وتُخض KKعهم أعم KKالي ،ألنهم سKKKيرون مجيء

راكبا على سحابة بيضاء .كل البشرية سKتتبع نوعهKا ،وسKتنال توبيخKات تختلKف وفًقKا لمKا فعلKه كKل واحKد .أولئKك الKذين
القدوس ً
جميعKKا؛ وأولئ KKك ال KKذين لم تتض KKمني أعم KKالهم على األرض ،سيس KKتمرون في الحي KKاة على األرض تحت
وقف KKوا ض KKدي س KKيهلكون
ً
حكم أبنائي وشعبي ،بسبب الطريقKة الKتي ب ّKرؤوا بهKا أنفسKهم .سKأعلن عن نفسKي للعديKد من الشKعوب واألمم ،وسأصKدر صKوتي
على األرض ألعلن اكتمKال عملي العظيم لجميKع البشKر لKيروا بKأعينهم" (من "الفصKل السKادس والعشKرون" "كالم هللا إلى الكKون
بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد").
أن ظهKKور هللا وعملKKه قKKد أنهيKKا بالفعKKل عصKKر إيمKKان البشKKر بإلKKه ُمبهم ،باإلضKKافة إلى عصKKر
اآلن ،نسKKتطيع كّلنKKا أن نKKرى ّ
أيضا عصر ملكوت ظهور هللا الشخصي وعمله ،وحكم كالم هللا.
الظلمة وشر حكم الشيطان للبشرية وإفساده إياها ،كما فتحا ً
ألن معظم النKاس في العKKالم
ضKا ُ
ونبKذ من قبKل عمKKل هللا في األيKKام األخKيرة ،بKل حKKتى خضKع للعنتKه؟ ّ
لماذا ُكشف العKالم الKديني أي ً

لكن صورة هللا الحقيقية وشخصيته الحقيقيKKة غKKير موجKKودتين في قلKKوبهم.
تصوراتهمّ ،
الديني ال يزالون يؤمنون بإله ُمبهم ،إله ّ
"ويل ألولئك الccذين
إ ًذا ،فهم قKKادرون على مقاومKKة هللا في الجسKKد وإدانتKKه ،وتسKKميره على الصKKليب مجً K
Kددا ،لKKذا لعنهم هللا قKKائاًل ٌ :
يصلبون هللا" (من "ينبغي أن ُيعاَقب الشKرير" في "الكلمKة يظهKر في الجسKد") .حّقKق ظهKور هللا القKدير وعملKه في األيKام األخKيرة
علنا لكل البشر ،ما سمح لهم برؤية كالم هللا وسماعه ،وبKالعيش
حقيقة ظهور الكلمة في الجسد ،حيث ُكشف عن شخصية هللا ً
في تطهير دينونته Kوتوبيخه .بين البشر ،إذا ما آمن أحدهم باهلل أم لم يؤمن بKه ،وإذا مKا كKان ملKك هللا أم الشKيطان ،يص َّKنف كKل

Kدريجيا من قKوت
الناس بحسKب نKوعهم عKبر كشKف كالم هللا لهم .لقKد بKدأ كKل من هم ملKك هللا يفيقKون نتيجKة كالمKه ،ويفهمونKه ت
ً
Kارة
كالمKKه ،ويقابلونKKه ًK
أن هللا يحكم كKKل شKKيءّ ،
وجهKا لوجKKه ،ويKKرون ّ
وأنKKه يحكم أقKKدار النKKاس .كKKذلك ،رأوا كلهم شخصKKية هللا البّ K

والقدوسة التي ال تتساهل مع آثام الناس .سيعود كل النKاس إلى هللا ،وسKيحّقق كالمKه كKل األشKياء .سKيعود َمن هKو ُملKك هللا إلى
ّ
هللا ،وسKKيعود َمن هKKو ُملKKك الشKKيطان إلى الشKKيطان .بعKKد وقت وجKKيز على هKKذا ،سKKيكافئ هللا الخKKير ويعKKاقب الشKKر ،وسيسKKتخدم
حتمKا ،وسKKيأخذ هللا إلى ملكوتKKه كKKل من يقKKدرون على
الكارثKKة لمحKKو كKKل من هم ملKKك الشKKيطان .سKKيقلب توبيخKKه كKKل قKKوى الشKKر ًK
علنKا عن شخصKية هللا
قريبKا .عصKر الملكKوت هKو عصKر الكشKف ً
طاعKة عملKه والتحKول نحKوه فعاًل  .هKذه حقيقKة مKا سKيحّققه هللا ً
ضKا عصKKر بKKدء تعKّ Kرف البشKKر إلى هللا .باإلضKKافة إلى ذلKKك ،عصKKر الملكKKوت هKKو عصKKر قKKول هللا كالم وظهKKوره
للبشKKر ،وهKKو أي ً

علنKKا للنKKاس .مKKا من قKKوة قKKادرة على عرقلKKة تنفيKKذ مشKKيئة هللا على األرض .سKKبق أن ظهKKر ملكKKوت المسKKيح على األرض ،ولقKKد
ً
ِ
ٱلن ِ
"ه َو َذا َم ْس َك ُن ٱهلل َم َع َّ
ٱهلل َن ْف ُس ُه
تحّققت النبوءة من رؤيا يوحنا بالكاملُ :
اسَ ،و ُه َو َسَي ْس ُك ُن َم َع ُه ْمَ ،و ُه ْم َي ُكوُن َ
ون َل ُه َش ْعًباَ ،و ُ
cل َدمعٍ cة ِم ْن عيccو ِن ِهم ،وٱْلمccو ُت اَل ي ُكِ c
ِإ
صَcرا ٌخ َواَل
cون في َمccا َب ْعcُ cدَ ،واَل َي ُكُ c
َ ُ
َي ُكُ c
ُُ ْ َ َ ْ
ٱهلل ُكَ ْ َّ c
cون ُحcْ cز ٌن َواَل ُ
cون َم َع ُه ْم َل ًه cا َل ُه ْمَ .و َسَي ْم َسُ cح ُ
ور ٱُأْلوَلى َق ْد َم َض ْت" (سفر الرؤيا  .)4-3 :21يقول هللا القدير" :في في الملكوت ،يشعر شعب هللا
َو َج ٌع ِفي َما َب ْع ُدَّ ،
ٱُأْلم َ
َأِلن ُ
في حياته مع هللا بسعادة ال يضاهيها شيء ،فالمياه تccتراقص ألجccل حيccاة النccاس المباركccة ،وتسcتمتع الجبccال بنعمي الوفccيرة
مع الناس .جميع الرجال يكcدون ويجاهccدون في العمccل ،ويظهccرون والئهم في ملكcوتي .في الملكcوت ،ال يعccود هنcاك تمcرد،

وال تعود هناك مقاومcة؛ وتعتمcد السcماء واألرض على بعضcها البعض ،وأكcون أنcا واإلنسcان قريبcان ،ونشcعر بعمcق بهنcاء

جميعKKا! افرح KKوا!" "كالم هللا إلى الك KKون بأس KKره" في "الكلم KKة يظه KKر في الجس KKد") .في
الحيccاة ،ونتكئ معccا( "...من "أيه KKا الن KKاس
ً
سيظهر هللا نفسه لشعبه ،وسيقود الناجين من بين البشرية في حياتهم على األرض .سKيعيش بقKربهم ،ويسKكن معهم،
الملكوتُ ،
ضKا بحيKاة سKعيدة وجميلKة برفقKKة هللا .هKKذا مKا سKKيحّققه هللا المتج ّسKد في األيKKام األخKيرة ،وهKKذا هKKو
ويبتهج معهم .سKيتمتّع النKاس أي ً
الوعد األكبر والبركة الكبرى اللذين يعطيهما هللا لإلنسان.

من "اإلجابات على أسئلة السيناريو"

خطة تدبير هللا لخالص البشرية – مراحل العمل الثالث
 .1لماذا يعمل هللا عمل خالص البشرية؟
كلمات هللا المتعلقة:
مستريحا .لم يكن هناك بشر أو أي شKيء آخKر على األرض في ذلKك الKوقت ،ولم يكن هللا قKد قKام بKأي
في البدء كان هللا
ً
عم KKل أيًّا ك KKان .لم يب KKدأ هللا عمل KKه الت KKدبيري Kإال بع KKد أن ُوج KKدت البش KKرية وفس KKدت اإلنس KKانية ،ومن KKذ ه KKذه اللحظ KKة ،لم يس KKترح هللا

ضKا تخلى عن راحتKه بسKبب
ً
مجددا ،بل بدأ بدالً من ذلك يشغل نفسه بين البشر .تخلى هللا عن راحته بسبب فساد البشKرية ،وأي ً
ِ
ويخّلص البش KKرية ال KKتي فس KKدت ،فلن يتمكن هللا أب Kً Kدا من دخ KKول الراح KKة م KKرة
تم KKرد رئيس المالئك KKة .إذا لم يه KKزم هللاُ الش َ K
Kيطان ُ
ضKا
أخKرى .وكمKا يفتقKر اإلنسKان للراحKة ،كKذلك يفتقKر إليهKا هللا .عنKدما يKدخل هللا الراحKة مKرة أخKرى ،فسKوف يKدخل اإلنسKان أي ً

الراحة .الحياة في الراحة هي حياة بدون حKرب ،وبKدون َدَنس ،وبKدون إصKرار على اإلثم .وهKذا يعKني أنهKا تخلKو من مضKايقة
الشيطان (هنا يشير "الشيطان" إلى القوى المعادية) K،وفساد الشيطان ،وكذلك غKKزو أي قKوة معارضKKة هلل .كKKل شKيء يتبKKع نوعKه

تمامKا .هKKذه حيKKاة اإلنسKKانية المريحKKة .عنKKدما يKKدخل هللا الراحKKة ،فلن
الخKKاص ويعبKد Kرب الخليقKKة .إن السKKماء واألرض هادئتKKان ًK
ضKا إلى عKالم جديKد؛
يستمر أي إثم آخر على األرض ،ولن يكون هناك مزيKد من الغKزو ألي قKوى معاديKة .سKتدخل البشKرية أي ً
Kددا ،بKل بشKرية تم خالصKها بعKد أن أفسKدها الشKيطان .يKوم راحKة البشKرية هKو يKوم
ولن تكون هناك بشرية يفسدها الشKيطان مج ً

أيضا .فقد هللا راحته بسبب عدم قدرة البشرية على دخول الراحة ،ولم يكن ذلKك في األصKل بسKبب عKدم قدرتKه على
راحة هللا ً
الراحة.
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

هذه هي الحقائق :لمKا كKانت األرض غKير موجKودة بعKد ،كKان رئيس المالئكKة أعظم مالئكKة السKماء .كKان لKه سKلطة على
جميKKع المالئكKKة في السKKماء؛ كKKان هKKذا هKKو السKKلطان الKKذي منحKKه هللا .باسKKتثناء هللا ،كKKان أعظم مالئكKKة السKKماء .عنKKدما خلKKق هللا

البشKK Kرية في وقت الحKK Kقَّ ،نفذ رئيس المالئكKK Kة خيانKK Kة أكKK Kبر تجKK Kاه هللا على األرض .وأقKK Kول بأنKK Kه خKK Kان هللا ألنKK Kه أراد أن ُيKَ K Kدِّب ُر
البشKKرية ويتخطى سKKلطان هللا .إنKKه كKKان رئيس المالئكKKة الKKذي أغKKوى حKKواء بKKالوقوع في الخطيَّة؛ وكKKان ذلKKك ألنKKه أراد أن يقيم

مملكته على األرض ويجعل البشر يديرون ظهورهم هلل ويطيعون رئيس المالئكة بدالً منه .لقد رأى أن العديد Kمن المخلوقات

قد أطاعته؛ فالمالئكة أطاعتKه ،كمKKا فعKل النKاس على األرض .كKKانت الطيKKور والوحKKوش واألشKجار والغابKات والجبKال واألنهKKار
ثم أراد رئيس
وك KK Kل ش KK Kيء على األرض تحت رعاي KK Kة اإلنس KK Kان – أي آدم وح KK Kواء – في حين أن آدم وح KK Kواء أطاع KK Kاه .ومن َّ

المالئكKKKة أن يتخطى س KKلطان هللا ويخ KKون هللا .بع KKدها دف KKع العدي KKد من المالئك KKة لخيان KKة هللا ،فأص KKبحت بع KKد ذل KKك أرواح نجسKKKة

مختلفة .ألم يكن تطور البشرية حتى يومنا هذا سببه فساد رئيس المالئكة؟ لم لم يسلك البشر السبيل التي هم عليها اليوم اليوم
إال ألن رئيس المالئك KKة خ KKان هللا وأفس KKد البش KKرية ... .البش KKرية وك KKل م KKا على األرض اآلن تحت ُمل KKك الش KKيطان وتحت ُمل KKك
ِ
كمKل هKذا
األشرار ،ويريد هللا أن يعلن عن أفعاله للجميع حتى يعرفه الناس ،ومن َّ
ثم يهزم الشيطان ويقهر أعKداءه ً
نهائيKا .إنKه ُي ّ
تمامKKا بالكشKKف عن أفعال KKه .جميKKع خالئق KKه تحت ُملKKك الشKKيطان ،ولKKذا فهKKو يKKرغب في إظهKKار قدرت KKه لهم ،وب KKذلك يهKKزم
العم KKل ً

الشKKيطان .إذا لم يوجKKد شKKيطان ،فلن يحتKKاج إلى الكشKف عن أفعالKKه .لKوال مضKايقات الشKيطان ،لكKان قKد خلKق البشKرية وأرشKدها
إلى الحياة في جنة عدنِ .ل َم ْلم يكشف عن أفعاله للمالئكة أو لرئيس المالئكة قبل خيانة الشيطان؟ ولو عرفه المالئكKKة ورئيس
ضK Kا من البداي KKة ،فلم يكن ليق KKوم بتل KKك األفع KKال ال KKتي ال مع KKنى له KKا في العم KKل .وبس KKبب وج KKود الش KKيطان
المالئك KKة K،وأط KKاعوه أي ً
والش KKياطين ،يقاوم KKه الن KKاس ممتل KKئين بالشخص KKية المتم KKردة ،ول KKذلك يري KKد هللا أن يكش KKف عن أفعال KKه .وألن KKه ي KKرغب في خ KKوض

الحKKرب مKKع الشKKيطان ،يجب أن يسKKتخدم سKKلطانه لهزيمKKة الشKKيطان ويسKKتخدم جميKKع أفعالKKه لهزيمKKة الشKKيطان؛ وبهKKذه الطريقKKة،
سوف يؤدي عمل الخالص الذي يقوم به بين البشر إلى السماح لهم برؤية حكمته وقدرته.
تطو رت البشرية حتى يومنا هذا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك أن تعرف كيف َّ

ذلKKك أن السKKماء فKKوق البشKKر قاطب ً Kة مكKّ Kدرة ،ومظلمKKة من دون أدنى انطبKKاع بالوضKKوح ،وعKKالم البشKKر غارقKKة في الظالم
الدامس ،حتى أن من يعيش فيه ال يمكنه حتى رؤية يده ممKدودة أمKام وجهKه ،وال الشKKمس عنKKدما يرفKع رأسKه .يتعKKرج الطريKKق
والحَفKKر؛ وتنتش KKر الجثث على األرض كله KKا .تمتلئ الزواي KKا المظلم KKة ببقاي KKا الم KKوتى،
تحت قدميK Kه Kب KKالتواءات ،ويمتلئ بالوح KKل ُ
Kكنا لهKا .وفي كKل مكKان في عKالم اإلنسKان تKأتي جحافKل من شKياطين
واتخذت حشKود الشKياطين من الزوايKا البKاردة والمظللKة مس ً
رعبKKا في القلب .أين يKKذهب
وتKKذهب .وذريKKة جميKKع أنKKواع الوحKKوش المغطKKاة بالقKKذارة عالقKKة في معركKKة عنيفKKة ،يسKKبب صKKوتها ً
المرء للبحث عن مصادر سعادة الحيKاة في مثKKل هKKذه األوقKات في عKالم مثKل هKذا ،وفي مثKل هKذه "الجنKKة األرضKية"؟ أين يKKذهب
المرء ليجد وجهKة حياتKه؟ إن البشKرية ،الKتي تKداس تحت أقKدام الشKيطان منKذ زمن بعيKد ،قKد لعبت من البدايKة دور الممثKل الKذي
يأخKKذ صKKورة الشKKيطان ،بKKل وأكKKثر من ذلKKك ،تجسKKيد الشKKيطان ،وبKKذلك فهي تحمKKل شKKهادة قويKKة وواضKKحة للشKKيطان .كيKKف يمكن
لمثKل هKذا الجنس البشKري ،مثKل هKذه الحفنKة من الحثالKة الفاسKدة ،نسKل هKذه العائلKة البشKرية الفاسKدة ،أن تشKهد هلل؟ من أين يKأتي
مجدي؟ أين يمكن للمرء أن يبدأ في الكالم عن شهادتي؟ بالنسبة للعدو الذي ،بعد Kأن أفسد البشر ،يقف ضدي ،فقد أخذ بالفعKKل
البشر – هؤالء البشر الذين خلقتهم منذ زمن بعيد ومألتهم بمجKKدي وحيKاتي – ولKوثهم .لقKد انKتزع مجKدي منهم ،وكKل مKKا أشKKبع
به اإلنسان هو ُسم ممزوج بنكهة قبح الشيطان ،وعصير من ثمرة شجرة معرفة الخير والشر .في البداية ،أنا خلقت البشرية،
ومفعمKا بالحيويKة ،وإضKافة إلى ذلKك ،كKان
بمعنى أنني خلقت َج َّد البشرية األعلى ،آدم .ومنحته الشكل والصKورة ،مليًئا بKالقوة،
ً
ض Kا َKجKدة
بمعيKKة مجKKدي .كKKان ذلKKك هKKو اليKKوم المجيKKد عنKKدما خلقت اإلنسKKان .بعKKدها ُأخKKذت حKKواء من جسKKد آدم ،وكKKانت هي أي ً
اإلنسKK Kان ،وهكKK Kذا صKK Kار النKK Kاس الKK Kذين خلقتهم مملKK Kوئين من أنفاسKK Kي ومفعمين بمجKK Kديُ .ولKK Kد آدم أص K Kالً من يKK Kدي وكKK Kان ممثالً
ومفعمKKا بمجKKدي ،لKKه شKKكل
لصKKورتي .وبالتKKالي كKKان المعKKنى األصKKلي السKKم "آدم" هKKو كKKائن خلقتKKه أنKKاُ ،مشKّ Kب ًعا بطKKاقتي الحيويKKة،
ً

Kادر على تم KKثيلي ويحم KKل ص KKورتي ويتلقى
ون َسK Kمة .وك KKان الك KKائن الوحي KKد ال KKذي خلقت KKه ويمتل KKك ًK
وص KKورة ،ول KKه روح َ
روح Kا ،ق ٌ K
عينت خلقتهKKا ،وبالتKالي كKان المعKنى األصKKلي السKم
نسمتي .في البداية ،كKانت حKواء هي اإلنسKان الثKKاني الKKذي ُو ِهب َن َسKمة وقKد ّ
ومفعم بغنى أكثر من مجدي .خKرجت حKواء من آدم ،لKKذلك فقKد
سيكمل مجدي ،كائن مملوء بحيويتي
"حواء" أنها كائن مخلوق ُ
ٌ ً
ضKا ،ألنهKKا كKKانت اإلنسKKان الثKKاني الKKذي خلقتKKه على صKKورتي .كKKان المعKKنى األصKKلي السKKم "حKKواء" هKKو إنسKKان
حملت صKKورتي أي ً

حي ،له روح ولحم وعظام ،وشهادتي الثانية وكذلك صورتي الثانية بين البشرية .كانا هما َجَّدي البشرية ،كKKنز اإلنسKKان النقي

والثمين K،وكانا منذ البداية الكائنين Kالحيين اللذين ُو ِهبا الروح .ومع ذلك أخذ الشرير ذرية َج َّدي البشرية وداس عليهم وأخKKذهم
إلى األسر ،مغرًقا العالم البشري في ظالم دامس ،وجعله هكذا حKتى ال يعKود نسKلهما يKؤمن بوجKودي .بKل مKا هKو أكKثر فظاعKة
هو أنه بينما يفسد الشKرير النKاس ويطيح بهم ،فإنKه يقاتKل بعنKف النKتزاع مجKدي وشKهادتي والحيويKة الKتي منحتهKا لهم ،والنسKمة

والحياة التي نفختها فيهم ،وكل مجدي الذي في العالم اإلنساني ،وكل دم القلب الذي أغدقتKه على البشKرية .لم تعKد البشKرية في
رب كKKل المخلوقKKات؟
النور ،وقد فقدت كل ما أعطيتها ،وازدرت بالمجد الذي منحتها إياه .كيف يستطيعون أن يعKKترفوا بKKأنني ُّ

كيف يمكنهم أن يستمروا في االعتقKاد بوجKKودي في السKماء؟ كيKKف يكتشKKفون تجليKات مجKدي على األرض؟ كيKف يمكن لهKؤالء

ِ
Kرب خلقهم؟ ق KKام ه KKؤالء األحف KKاد والحفي KKدات التعس KKاء "بتق KKديم" مج KKدي
األحف KKاد والحفي KKدات أن يتخ KKذوا هللا ال KKذي اتَّق KKاه أج KKدادهم ك ّ K
وص KKورتي وك KKذلك الش KKهادة ال KKتي محنته KKا آلدم وح KKواء ،فضK Kالً عن الحي KKاة ال KKتي أعطيته KKا للبش KKرية وال KKتي يعتم KKدون عليه KKا في
وجودهم ،للشرير بسخاء ،وأعطKوا كKKل مجKدي للشKKرير دون أدنى اعتبKKار لوجKوده .أليس هKذا هKو أصKل تسKمية "الحثالKة"؟ كيKف

يمكن لمث KKل ه KKذه البش KKرية ،ولمث KKل ه KKؤالء الشKK Kياطين األشKK Kرار ،ولمثKK Kل ه KKذه الجثث المتحرك KKة ،ولمثKK Kل ص KKور الشKK Kيطان هKKKذه،
وألعدائي هؤالء أن يمتلكوا مجدي؟ سأستعيد مجدي ،وسأستعيد Kشهادتي الكائنة بين البشر ،وكل ما كان لي وأعطيته للبشرية
تماما .ومع ذلك ،عليKك أن تعKرف أن البشKر الKKذين خلقتهم كKانوا قديسKKين وقKد حملKKوا
منذ زمن ،أي أنني سوف أخضع البشرية ً
Kحا عKني ،وغKير حKاملين ألدنى
Kيرا واض ً
صورتي ومجدي .لم ينتموا إلى الشيطان ،كما أنهم لم يخضعوا لخداعه ،بل كKKانوا تعب ً

لس ّم الشيطان .وهكذا ،أسمح لإلنسانية أن تعرف أنKني أريKد فقKط َم ْن خلقتهم يKداي ،هKؤالء القديسKين الKذين أحبهم والKذين ال
أثر ُ
ينتمKKون ألي كيKKان آخKKر .وعالوة على ذلKKك ،سKKتكون مسKKرتي فيهم وسKKأعتبرهم مجKKدي .غKKير أن ،مKKا أريKKده ليس البشKKرية الKKتي
أفسدها الشيطان ،والتي تنتمي للشيطان اليوم ،والتي لم تعد خليقتي األصلية .وألنني أعتزم اسKترجاع مجKدي الكKائن في العKالم
اإلنس KKاني ،سأس KKود س KKيادة كامل KKة على الن KKاجين الب KKاقين من بين البش KKر ،ك KKدليل على مج KKدي في هزيم KKة الش KKيطان .أن KKا آخ KKذ فق KKط
شهادتي كالبورة لنفسي ،كهدف تمتعي .هذه هي إرادتي.
حقيقيا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
شخصا
من "ما يعنيه أن تكون
ً
ً

 .2فهم الهدف من المراحل الثالث لعمل هللا في تدبير البشرية
كلمات هللا المتعلقة:
تتك KKون خط KKة ت KKدبيري الكامل KKة ،ال KKتي تمت Kد Kلس KKتة آالف ع KKام ،من ثالث مراح KKل ،أو ثالث KKة عص KKور :عص KKر الن KKاموس في
أيض ا عصر الفداء)؛ وعصر الملكوت في األيام األخيرة .يختلف عملي في هذه العصور الثالثKKة
البداية؛ Kوعصر النعمة (وهو ً
من حيث المحتوى وفًقKا لطبيعKة كKل عصKر ،ولكنKه يتوافKق في كKل مرحلKة مKع احتياجKات اإلنسKان ،أو ألكKون أكKثر تحدي ًKدا K،يتم

العم KKل وفًقKKا للحي KKل ال KKتي يسKKتخدمها الش KKيطان في الح KKرب الKKتي أشKKنها عليKKه .اله KKدف من عملي هKKو هزيمKKة الش KKيطان ،وإظهKKار
حكمتي وقدرتي الكلية ،وفضح حيل الشيطان كافة ،وبهذا أخّلص ُك َّل الجنس البشري الذي يعيش تحت ُملك الشKKيطان .الهKKدف
أيضا هو
من عملي هو إظهار حكمتي وقدرتي الكلية ،وفي الوقت ذاته الكشف عن قبح الشيطان الذي ال يطاق .والهدف منه ً
تعليم خليق KKتي التمي KKيز بين الخ KKير والش KKر ،ومعرف KKة أني أن KKا ح KKاكم ك KKل األش KKياء ،ولكي ت KKرى بوض KKوح أن الش KKيطان هKKKو عKKKدو
اإلنسانية ،وأوضع الوضعاء وهو الشرير ،وليميزوا بيقين مطلق بين الخير والشKر ،والحKق والزيKف ،والقداسKة والKدنس ،وبين
ما هو عظيم وما هو حقير .بهذه الطريقة ستصير البشرية الجاهلة قادرة على تقديم الشهادة لي بأني لسKKت من أف َسَ Kد البشKKرية،
وأني أنا وحدي – رب الخليقKة – من أسKتطيع تخليص البشKرية ،واإلنعKام على البشKKر بأشKKياء من أجKل اسKتمتاعهم؛ وسKKيعرفون

علي فيمKا بعKد .تنقسKم خطKة تKدبيريK
انقلب َّ
أني أنا حاكم كKل األشKياء وأن الشKيطان مجKرد واحKد من الكائنKات الKتي خلقتهKا وأنKه َ
Kاهدة لي ،وتفهم مشKK Kيئتي،
ذات السKK Kتة آالف عKK Kام إلى ثالث مراحKK Kل لتحقيKK Kق النتيجKK Kة التاليKK Kة :تمكين خليقKK Kتي من أن تكKK Kون شً K K
وتعرف أني أنا الحق.

من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ٍ
Kرة على العمKKل
سKKوف ُن ّ
تحركاتKKه منKذ KخلKKق البشKKر ،وسKKوف نلقي نظً K
لخص اليKKوم ّأوالً أفكKKار هللا وخططKKه وكKّ Kل حركKKة من ّ
Kمية لعصKKر النعمKKة .يمكننKKا بعKKد ذلKKك استكشKKاف أيًّا من أفكKKار هللا وخططKKه غKKير
الKKذي عملKKه منKKذ تأسKKيس العKKالم إلى البدايKKة الرسّ K
ٍ
تمامKا السKKياق الKKذي أ ّس Kس فيKKه هللا عمKKل
طKKة تKKدبير هللا ونفهم ًK
ض Kح تKKرتيب خ ّ
معروفKKة لإلنسKKان ،ويمكننKKا من هKKذه النقطKKة أن ُنو ّ
تاما النتKائج الKتي يريKدها من عمKل تKدبيره ،أي جKوهر وغKرض
تدبيره ومصKدره
فهمKا ًّ
وعمليKة تطKويره ،ويمكننKا أن نفهم أي ً
ّ
ضKا ً
ٍ
زمان بعيد ساد فيه السكون والصمت ،زمن لم يوجد فيه بشر...
عمل تدبيره .لفهم هذه األمور يجب علينا العودة إلى
Kان حي ،أي إنس ٍ
عندما نهض هللا من مضجعه ،كان ّأول ما ف ّكKر بKKه هللا منKذ األزل هKو خلKق إنس ٍ
Kان حي حقيقي يمكن أن
ّ
ّ
ّ
يحيKا معKه ويكKون رفيقKه الKدائم .يمكن لهKذا الشKخص أن يسKتمع إليKه ويمكن هلل أن يثKق بKه ويتح ّKدث معKه .وللم ّKرة األولى أمسKك
ٍ
ٍ
تصوره ،ثم أعطى هذا المخلKوق الحي اس ًKما ،وهKو آدم .كيKف شKعر هللا
إنسان
بحفنة من التراب واستخدمها لخلق ّأول
هللا
حي ّ
ّ
ّ
بمجKKرد أن حصKKل على هKKذا الكKKائن الحي الKKذي يتنّفس؟ للمKKرة األولى شKKعر بKKالفرح الKKذي يصKKاحب وجKKود حٍ K
Kبيب أو رفيKKق .كمKKا
ّ
ُ ّ
ّ
ٍ
بمسؤولية أن يكون ًأبا وباالهتمام الذي يرافق ذلك .هذا الشخص الحي الKKذي يتنّفس جلب السKKعادة والفKKرح هلل؛
مرة
ّ
ألول ّ
شعر ّ
ّ
ٍ
ٍ
يتم بأفكKاره أو حتّى بكلماتKKه ،ولكن بيديKKه K.عنKدما وقKف هKKذا
فقد شKعر هللا باالرتيKKاح ّ
ألول مKّ Kرة .كKان هKKذا ّأول شKيء فعلKKه هللا لم ّ
ٍ
وقادرا على التح ّKدث مKع
وهيئة،
ومكوًنا من جس ٍم
مصنوعا من لح ٍم ودم،
الكائن – أي الشخص الحي الذي يتنّفس – أمام هللا،
ً
ً
ّ
ّ
ًّ
Kؤوليته ،ولم يقتصKKر األمKKر على أن قلبKKه تعّلKKق بهKKذا الكKKائن
هللا ،اختKKبر هللا ً
نوعKKا من الفKKرح لم يشKKعر بKKه من قبKKل .شKKعر حقا بمسّ K
ٍ
ضKا وأسKعدت قلبKه .ولKذلك ،عنKدما وقKف هKذا الكKائن الحي أمKام
تحركاته الصغيرة لمسKته أي ً
كل حركة من ّ
الحي فحسب ،بل إن ّ
ّ
ّ
فكKر فيهKKا في كسKب المزيKKد من النKاس مثKل هKذا .كKانت هKKذه سلسKKلة األحKKداث الKتي بKKدأت
هللا ،كKKانت هKذه هي الم ّKرة األولى الKKتي ّ
بغض
األول عنKد هللا .بالنسKبة هلل ،كKانت جميKع هKذه األحKداث تحKدث للم ّKرة األولى ،ولكن في هKذه األحKداث األولىّ ،
بهذا الفكKر ّ
أحد يمكنKKه مشKKاركة مشKKاعره معKKه.
عما كان يشعر به في ذلك الوقت ،أي شعور الفرح
والمسؤولية واالهتمام ،لم يوجد ٌ
ّ
النظر ّ
حقا بوحٍ K
وابتKKداء من تلKKك اللحظKKة ،شKKعر هللا ًّ
Kدة وحٍ K
Kزن لم يشKKعر بهمKKا من قبKKل .شKKعر بKKأن البشKKر ال يمكنهم أن يقبلKKوا أو يفهمKKوا
ً

Kرية ،ولKذلك كKان ال يKزال يشKعر بKالحزن واأللم في قلبKه .ومKع أنKه فعKل هKذه األشKياء من أجKل
محبتKه واهتمامKه أو مقاصKده للبش ّ
ّ
اإلنسKKان ،إاّل إن اإلنسKKان لم يكن على درايKٍ Kة بهKKا ولم يفهمهKKا .وبصKKرف النظKKر عن السKKعادة ،فKKإن الفKKرح والعKKزاء اللKKذين شKKعر

بهم KKا هللا بع Kد Kخل KKق اإلنس KKان س KKرعان م KKا ص KKاحبهما ّأول مش KKاعره ب KKالحزن والوح KKدة .ك KKانت ه KKذه أفك KKار هللا ومش KKاعره في ذل KKك
تغيKKر شKKعوره في قلبKKه من الفKKرح إلى الحKKزن ومن الحKKزن إلى األلم ،وكKKانت
الKKوقت .بينمKKا كKKان هللا يفعKKل جميKKع هKKذه األشKKياءّ ،

Kري ،يعKرف مKا
مشاعره كّلها مشوبة بKالقلق .كKان ك ّKل مKا أراد عملKه هKو اإلسKراع في جعKل هKذا الشKخص ،أي هKذا الجنس البش ّ
كان يدور في قلبه ويفهم مقاصده عاجاًل  .وبعد ذلك ،يمكنهم أن يصبحوا أتباعه ويتوافقوا معه .لن يعودوا يسKKتمعون إلى كالم
صKا غKير مبKالين بمتطّلبKات
هللا ويبقون دون كالمٍ؛ لن يعودوا غKير مKدركين ّ
كيفيKة مشKاركة هللا في عملKه؛ بKل ولن يعKودوا أشخا ً
طة تدبيره وللبشر اليوم.
هللا .هذه األشياء األولى التي أكملها هللا ذات مغزى كبير وقيمة عالية لخ ّ
بعKKد خلKKق جميKKع األشKKياء والبشKKر ،لم يسKKترح هللا .لم يسKKعه االنتظKKار لتنفيKKذ تKKدبيره K،ولم يسKKعه االنتظKKار لKKربح األشKKخاص

أحبهم بين البشر...
الذين ّ

...يKKرى هللا هKKذا المثKKال عن تKKدبير البشKKرية وخالص البشKKر أهم من أي شٍ K
Kيء آخKKر .إنKKه يفعKKل هKKذه األشKKياء ليس بعقلKKه
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
طKKة وهKKدف ومعKKايير
وحسKKب ،وليس بكلماتKKه وحسKKب ،كمKKا أنKKه ال يفعلهKKا بصKKفة عرضKّ Kية – ولكنKKه يفعKKل جميKKع هKKذه األشKKياء بخ ّ
فبغض النظ KKر عن م KKدى
أهمي KKة كب KKيرة لك Kٍّ Kل من هللا واإلنس KKان.
ّ
Kرية ه KKذا يحم KKل ّ
وبمش KKيئته .من الواض KKح أن عم KKل خالص البش ّ K

Kيء من
شدة العقبات،
صعوبة العمل ،ومدى ّ
ّ
وبغض النظر عن مدى ضKعف البشKر ،أو مKدى عمKق تم ّKرد البشKر ،ال يصKعب ش ٌ
هKذا على هللا .فاهلل يبقي نفسKه مشKKغواًل  ،ويبKذل جهKده الشKاق ،ويKKدبر العمKل الKKذي يريKد عملKKه بنفسKه .إنKه يKKرتّب أيضKا كKل ش ٍ
Kيء
ً
ّ ُ ّ
ُ
ُ
ّ
تم من قبل .هKذه هي الم ّKرة األولى الKتي اسKتخدم فيهKا هللا هKذه
هذا
من
شيء
وال
إتمامه،
يريد
الذي
والعمل
ويحكم جميع الناس
ّ
عبKKر شKKيًئا فشKKيًئا
ثمنKKا هKائالً لهKKذا المشKروع الرئيسK
الطKKرق ودفKKع ً
Kرية وخالصKKها .بينمKKا يقKوم هللا بهKKذا العمKKل ،فإنKKه ُي ّ
Kي لتKKدبير البش ّ
ّ
للبشKKر دون تحّفٍ K
Kظ عن جهKKده الKKدؤوب وعمKKا لديKKه ومن هKKو وحكمتKKه وقدرتKKه وعن كKKل جٍ K
Kانب من جKKوانب شخصKّ Kيته .إنKKه يعلن
ّ
ّ

ويعبر عن هذه األشياء كما لم يفعل من قبل .ولذلك ،في الكون كّله ،وبصرف النظر عن النKKاس الKKذين يهKKدف هللا إلى تKKدبيرهم
ٍ
ٍ
Kدبره
وخالصKKهم ،لم توجKKد مطلًقKKا ّأيKKة مخلوقKات أقKرب إلى هللا وتنعم بعالقKKة قريبKKة معKKه .ففي قلب هللا ،اإلنسKان الKKذي يريKKد أن ُيّ K
ٍ
Kتمر
ويخّلصKKه هKKو
Kرية فKKوق كKّ Kل شKKيء آخKKر .ومKKع أنKKه دفKKع ً
األهم ،كمKKا أنKKه ُيقKّ Kدر هKKذه البشّ K
تعرضKKه المسّ K
ثمنKKا هKKائالً عنهم ،ومKKع ّ
ُ
ّ
أبدا ويواصل بال ٍ
كلل عملKKه ،دون ّأيKKة شKKكاوى أو نKKدمٍ .يعKKود السKKبب في ذلKKك
لإليذاء والعصيان بسببهم ،إاّل أنه ال يتخّلى عنهم ً
رب الخليق KKة،
يومKKا على دعوت KKه ،ويت KKأثّرون بكلمات KKه ،ويع KKترفون بأن KKه ّ
إلى أن KKه يع KKرف أن KKه ع KKاجالً أم آجالً س KKوف يفي KKق البش KKر ً
ويعودون ليكونوا إلى جانبه...

وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

وبغض النظKKر عن الكلفKKة ،أو هدفKKه ،فKKإن الغKKرض من
عمKKا يفعلKKه هللا أو الوسKKيلة الKKتي يفعKKل بهKKا مKKا يفعلKKه،
ّ
ّ
بغض النظKKر ّ
ِ
ِ
يتغيKKر .إن هدفKKه هKKو أن ُيشKKغل اإلنسKKان بكالم هللا ومتطّلبKKات هللا وإرادة هللا لإلنسKKان؛ أي أن ُيشKKغل اإلنسKKان بكKّ Kل مKKا
أفعالKKه ال ّ
مكن اإلنس KKان من فهم قلب هللا وإدراك ج KKوهر هللا ويس KKمح ل KKه بطاع KKة س KKيادة هللا
ممKKا ُي ّ
ي KKؤمن هللا بأن KKه إيج ٌّ K
Kابي وفًقKKا لخطوات KKهّ ،
Kانب واحKKد من غKKرض هللا في كKّ Kل مKKا
وترتيباتKKه ،ومن َّ
ثم يسKKمح لإلنسKKان ببلKKوغ اتّقKKاء هللا والحيKKدان عن الشKّ Kر – وهKKذا كلKKه جٌ K
غالبKKا مKKا ُيسّKلم إلى الشKKيطان ألن الشKKيطان هKKو أداة هللا الخاضKKعة في عمKKل هللا .هKKذه هي
يفعلKKه .الجKKانب اآلخKKر هKKو أن اإلنسKKان ً

الطريقKKة الKKتي يسKKتخدمها هللا للسKKماح للنKKاس برؤيKKة شKّ Kر الشKKيطان وقبحKKه وحقارتKKه وسKKط إغKKواء الشKKيطان وهجماتKKه ،ممKKا يجعKKل
العملية بتحرير أنفسهم تدريجيًّا من سKKيطرة
سلبي وإدراكه .تسمح لهم هذه
ويم ّكنهم من معرفة ما هو
ٌّ
ّ
الناس يكرهون الشيطان ُ
وتدخله وهجماتKKه ،إلى أن ينتصKروا على هجمKKات الشKيطان بفضKل كالم هللا ،ومعKKرفتهم باهلل وطKاعتهم إيKاه،
الشيطان واتّهاماته
ّ
تمامKا من سKيطرة الشKيطان .تعKني
وإيمانهم به واتّقائهم إياه ،وينتصروا على اتّهامات الشKيطان؛ وعنKدها فقKط يكونKون قKد نجKوا ً

نج KKاة الن KKاس أن الش KKيطان ق KKد انه KKزم ،وتع KKني أنهم لم يع KKودوا لقم ً Kة س KKائغة في فم الش KKيطان ،وأن الش KKيطان ي KKتركهم بK Kداًل من أن
يبتلعهم .وهKKذا يرجKKع إلى أن هKKؤالء النKاس مسKKتقيمون ،وأنKKاس لKKديهم إيم ٍ
دائمKKا مKKا يتصKKارعون مKKع
Kان وطاعKKة واتّقKKاء هلل وألنهم ً

جبانKا ،ويهزمونKه هزيمً Kة نكKراء .إن إيمKانهم باتّبKاع هللا وطاعتKه واتّقائKه
الشيطان .إنهم يجلبون العار على الشKيطان ،ويجعلونKه ً
النوعيKة من النKاس ،وهKذا هKو الهKدف النهKائي هلل من خالص
تمامKا .هللا ال يKربح سKوى هKذه
ّ
يهزم الشيطان ويجعلKه يستسKلم لهم ً
ّ
اإلنسان.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

هذا هو تدبير هللا :تسليم البشرية إلى الشيطان – البشKرية الKتي ال تعKرف ماهيKة هللا ،وماهيKة الخKالق ،وكيفيKة عبKادة هللا،
Kدي
ولم KKاذا من الض KKروري الخض KKوع هلل – وإطالق العن KKان لفس KKاد الش KKيطان .وخط KKوة تل KKو األخ KKرى ،يس KKترد هللا اإلنس KKان من ي ّ K
عبادة كامل ًة ويرفض الشيطان .هذا هو تدبير هللا .كل هذا يبدو وكأنه قصة أسKطورية؛ ويبKKدو
الشيطان ،حتى يعبد اإلنسان هللا
ً

محيرا .يشعر الناس أن األمر يشبه القصة األسطورية ،وذلKك ألنهم ال يKدركون مKدى مKا حKKدث لإلنسKان على مKKدار عKدة آالف
ً
من السنين الماضية ،فضالً عن أنهم ال يعرفون عدد القصKص الKتي حKدثت في العKالم وفي السKماء .إضKافة إلى ذلKك ذلKك ،فKإن

هذا ألنهم ال يستطيعون تقدير العالم األكثر إثارة للدهشة والذي يتسبب في المزيد من الخوف ،والذي يمتد إلى ما وراء العKالم

غامضا لإلنسان؛ وذلك ألن اإلنسان ليس لديه فهم ألهمية خالص
المادي ،ولكن عيونهم الفانية تمنعهم من رؤيته .يبدو األمر
ً
هللا للبشKKرية وأهميKKة عمKKل تKKدبير هللا ،وال يKKدرك كيKKف يKKرغب هللا أن يكKKون البشKKر في النهايKKة .هKKل هKKو جنس بشKKري يشKKبه آدم
وحKKواء ،ولكن على غKKير فسKKاد بسKKبب الشKKيطان؟ كال! إن تKKدبير هللا هKKو من أجKKل كسKKب مجموعKKة من النKKاس الKKذين يعبKKدون Kهللا
ويخضKKعون لKKه .لقKKد أفسKKد الشKKيطان هKKذا الجنس البشKKري ،لكنKKه لم يعKKد يKKرى الشKKيطان أبKKاه؛ إنKKه يعKKرف الوجKKه القKKبيح للشKKيطان،
ويرفضKKه ،ويKKأتي أمKKام هللا ليقبKKل دينونتKKه وتوبيخKKه .إنKKه يعKKرف مKKا هKKو قKKبيح ،وكيKKف أنKKه يتنKKاقض مKKع مKKا هKKو مقKKدس ،ويعKKترف
بعظمة هللا وشر الشيطان .إن بشرية مثل هذه لم تعد تعمل من أجل الشيطان ،أو تعبد Kالشيطان ،أو تُِّقدس الشيطان؛ هذا ألنهم
مجموعة من األشخاص الذين اقتناهم هللا حًقا .هذه هي أهمية تدبير هللا للبشرية.

من "ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

خلق هللا البشرية وأسكنها األرض ،وقادها إلى يومنا هKذا .ثم َّ
خلص البشKرية وخKدم كذبيحKة خطيئKة للبشKKرية .في النهايKة
صKا كKKاماًل  ،وإرجاعهKKا إلى شKKكلها األصKلي .هKKذا هKKو العمKKل الKKذي
ال يKKزال يتعين عليKKه إخضKاع البشKKرية ،وخالص البشKKرية خال ً
ّ
قام به منذ Kالبداية وسيستمر حتى النهاية – وهو استعادة اإلنسان إلى صورته األصKKلية وشKKبهه األصKKلي .سKُ Kي ِّثبت مملكتKKه ويعيKدK
َشَبه اإلنسان األصلي ،بمعنى أنه سيستعيد سلطانه على األرض وسيستعيد Kسلطانه بين كل الخليقة .لقد فقKد اإلنسKان قلبKه الKذي

Kدوا غKKير مطيKKع هلل .عKKاش
يتقي هللا بعKKد أن أفسKKده الشKKيطان وفقKKد الوظيفKKة الKKتي يجب أن يمتلكهKKا أحKKد مخلوقKKات هللا ،وأصKKبح عً K
Kادرا على
اإلنسKKان تحت ُملKKك الشKKيطان واتبKKع أوامKKر الشKKيطان؛ وهكKKذا ،لم يكن لKKدى هللا طريقKKة للعمKKل بين مخلوقاتKKه ،ولم يعKKد قً K

وعَبKKد الشKKيطان .أصKKبح
تلقي المخافKKة من مخلوقاتKKه .خلKKق هللا اإلنسKKان ،وكKKان عليKKه أن يعبKKد هللا ،لكن أدار اإلنسKKان ظهKKره هلل َ
Kودا في قلب اإلنسKان .وهكKذا فقKKد هللا مكانتKه في قلب اإلنسKان ،أي أنKKه فقKKد معKKنى خلقتKKه لإلنسKان ،وهكKKذا السKتعادة
الشKKيطان معبً K
ويخِّلص اإلنسKKان من شخصKKيته الفاسKKدة .السKKترداد اإلنسKKان من
معKKنى خلقتKKه لإلنسKKان ،فعليKKه أن يعيKKد صKKورة اإلنسKKان األصKKلية ُ
الشيطان ،عليه أن ُيخِّلص اإلنسKان من الخطيئKة .وبهKذه الطريقKة فقKط يمكن اسKتعادة صKورة اإلنسKان األصKلية واسKتعادة وظيفKة
ض Kا الهالك النه KKائي ألبن KKاء المعص KKية من أج KKل الس KKماح
اإلنس KKان األص KKلية ت K
Kدريجيا ،وفي النهاي KKة يس KKتعيد مملكت KKه .س KKوف يتم أي ً
ً
Kادة أفضKKل وأن يعيش حيKKاة أفضKKل على األرض .بمKKا أن هللا خلKKق اإلنسKKان ،فيجب أن يجعKKل اإلنسKKان
لإلنسKKان أن يعب Kد Kهللا عبً K

يعبKKده؛ وألنKKه يKKرغب في اسKKتعادة وظيفKKة اإلنسKKان األصKKلية ،فيجب عليKKه اسKKتعادتها بالكامKKل ،ودون أي غش .اسKKتعادة سKKلطانه

ويهلKKك أعKKداءه بسKKبب
تعKKني جعKKل اإلنسKKان يعبKKده وجعKKل اإلنسKKان يطيعKKه؛ هKKذا يعKKني أنKKه سKKوف يجعKKل اإلنسKKان يعيش بسKKببهُ ،
قائما بين اإلنسانية ودون أي مقاومة من اإلنسان .المملكKة الKتي يKرغب
سلطانه؛ هذا يعني أنه سوف يجعل كل جزء منه يظل ً
في إقامتها هي مملكته الخاصة .إن البشرية التي يرغب فيها هي بشرية تعبKده K،بشKرية تطيعKه طاعً Kة كاملً Kة وتحمKل مجKKده .إذا
لم ُيخِّلص البشKرية الفاسKKدة ،فلن يتحقKKق معKKنى خلقتKKه لإلنسKKان؛ لن يكKKون لKه سKKلطان مKKرة أخKرى بين البشKKر ،ولن يعKKود لملكوتKKه

Kادرا على الحصKKول على مجKKده الكامKKل ،ولن
وجKKود على األرض .إن لم ُيهلKKك هKKؤالء األعKKداء الKKذين ال يطيعونKKه ،فلن يكKKون قً K

تمامKا
يكون ً
قادرا على تأسيس مملكته على األرض .هذه هي رموز االنتهKاء من عملKه ورمKوز إنجKاز عملKه العظيم :أن ُيهلKك ً
أولئ KKك ال KKذين ال يطيعون KKه بين البش KKر ،وأن ُيحض KKر أولئ KKك ال KKذين تَ َك َّمل KKوا إلى الراح KKة .عن KKدما يتم اس KKتعادة البش KKرية إلى ش KKكلها
األصلي ،وعندما تستطيع البشرية أن تؤدي واجباتها ،وأن تحتفظ بمكانها وتطيع كKKل ترتيبKKات هللا ،سKKيكون هللا قKKد حصKKل على

Kارا
مجموعة من الناس الذين يعبدونه Kعلى األرض ،وسيكون قد أسس ً
أيضا مملكة تعبده على األرض .سيكون قد حقKKق انتصً K
أبدي ا على األرض ،وسيهلك إلى األبد أولئك الذين يعارضونه .هذا سوف ُيعيد قصده األصلي من خلق اإلنسان؛ وسKKوف ُيعيKKد
ً
ضKا سKلطانه على األرض ،وسKلطانه وسKط كKل األشKياء وسKلطانه بين أعدائKه .هKذه
قصده من خلق كل األشياء ،وسKوف ُيعيKد Kأي ً
فصاعدا ستدخل البشرية الراحة وتدخل إلى حياة تتبKKع الطريKKق الصKKحيح ،وسKKوف يKKدخل
هي رموز انتصاره الكامل .من اآلن
ً

ضK Kا الراح KKة األبدي KKة م KKع اإلنس KKان وي KKدخل في حي KKاة أبدي KKة يش KKترك فيه KKا هللا واإلنس KKان .س KKيختفي ال KKدنس والعصKKKيان على
هللا أي ً
األرض ،كما سيختفي العويل على األرض .لن ُيوجد كل ما يعارض هللا على األرض .سيبقى هللا وحده وهKؤالء النKاس الKذين
َّ
خلصهم؛ وحدها خليقته ستبقى.
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

بعKKد أن َّنفذ هللا عملKKه الKKذي اسKKتغرق سKKتة آالف عKKام حKKتى يومنKKا هKKذا ،كشKف هللا بالفعKKل عن العديKKد من أفعالKKه ،والغKKرض
األساسي منها هو هزيمة الشيطان وخالص البشرية جمعاء في المقام األول .وانتهز هذه الفرصKة ليسKKمح لكKKل مKا في السKKماء،
وكKKل مKKا على األرض ،وكKKل مKKا في البحKKار ،باإلضKKافة إلى كKKل كKKائن من خليقKKة هللا على األرض برؤيKKة قKKدرة هللا ورؤيKKة كKKل
أفعالKKه .إنKKه يغتنم الفرصKKة الKKتي أتاحهKKا إلحاقKKه الهزيمKKة بالشKKيطان ليظهKKر كKKل أفعالKKه للبشKKر ويKKتيح للنKKاس القKKدرة على تسKKبيحه
وتعظيم حكمته في هزيمKة الشKيطان .كKل مKا على األرض ومKا في السKماء ومKا في البحKار يمجKده ويسKبح لKه على قدرتKه وعلى
جميع أفعاله ويهتKف باسKمه القKدوس .إن هKذا دليKل على إلحاقKه الهزيمKة بالشKيطان؛ ودليKل على إخضKاعه للشKيطان؛ واألهم من
تمجKده وتسKّ Kبحه على إلحاقKKه الهزيمKKة بعKKدوه وتسKّ Kبحه عنKKد عودتKKه
ذلKKك أن هKKذا دليKKل على خالصKKه للبشKKرية .إن خليقKKة هللا كلهKKا ّK
منتصKً Kرا كالملKKك المنتصKKر العظيم .إن هدفKKه ليس فقKKط هزيمKKة الشKKيطان ،ولهKKذا اسKKتمر عملKKه لمKKدة سKKتة آالف عKKام .إنKKه يسKKتخدم
هزيمة الشيطان ليخِّل ص البشرية؛ وهو يستخدم هزيمة الشيطان ليظهر أفعاله ويعلن عن كل مجده .إنه سينال المجد ،وسKKترى
كKKل حشKKود المالئكKKة مجKKده .سKKترى الرسKKل في السKKماء والبشKKر على األرض وكKKل الخليقKKة على األرض مجKKد الخKKالق .هKKذا هKKو

نهائيKKا
العمل الذي يقوم به .سترى كل خليقته في السماء وعلى األرض مجده ،وسيعود
منتصرا بعد إلحاقه الهزيمKKة بالشKKيطان ً
ً
يسبحونه .وبذلك سيحقق كل هذه الجوانب بنجKاح .وفي النهايKKة ستخضKKع لKه البشKرية جميعهKKا ،وسKKيتخّلص من كKل
ويدع البشر ِّ

َم ْن يقاوم أو يتمرد ،وهذا يعني أن يتخّلص من كل أولئك الذين ينتمون إلى الشيطان.

تطو رت البشرية حتى يومنا هذا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك أن تعرف كيف َّ

 .3غرض عمل هللا وأهميته في عصر الناموس
كلمات هللا المتعلقة:
في البدايKة ،خKدم بنKو إسKرائيل بعKد خلKق البشKرية كأسKاس للعمKل ،وكKانت إسKرائيل كلهKا أسKاس عمKل يهKوه على األرض.
تجّلى عمل يهوه في القيادة المباشرة لإلنسان ورعايته من خالل وضع نواميس تُ ِّ
مك ُن اإلنسKان من عيش حيKاة طبيعيKة وعبKادة
يهوه على األرض بأسلوب طبيعي .كان هللا في عصر الناموس غير مرئي أو ملموس من ِقَبل اإلنسان .كان فقط يقود النKKاس

ال KKذين أفس KKدهم الش KKيطان أوالً ،وك KKان هن KKاك ُلي َعِّل َم وي KKرعى ه KKؤالء األش KKخاص ،ل KKذلك ك KKانت األق KKوال ال KKتي تف Kّ Kوه به KKا تخص فق KKط
التشريعات والفرائض والمعرفة العامة لعيش الحي ٍ
Kاة كإنسKان ،ولم يتكلم على اإلطالق بحقKائق تKدعم حيKاة اإلنسKان .لم يكن بنKو
إسKKرائيل تحت قيKKادة هللا فاسKKدين للغايKKة بسKKبب الشKKيطان .كKKان عمKKل ناموسKKه هKKو فقKKط المرحلKKة األولى في عمKKل الخالص ،بKKل
وبداية عمل الخالص ،ولم يكن له أية عالقة من الناحية العملية بالتغييرات في حياة شخصية اإلنسان.
المتجسد وواجب اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ

"يه KKوه" ه KKو االس KKم ال KKذي اتَّخذتُ KKه أثن KKاء عملي في إس KKرائيل ،ويع KKني إل KKه ب KKني إس KKرائيل (ش KKعب هللا المخت KKار) َم ْن يKKKترأف
باإلنسان ،ويلعن اإلنسKان ،ويرشKKد حيKاة اإلنسKان .والمقصKKود من هKذا هKو هللا الKKذي يمتلKKك قKوة عظيمKKة ومملKKوء حكمKKة ... .هKKذا
معنKKاه أن يهKKوه وحKKده هKKو إلKKه شKKعب إسKKرائيل المختKKار ،إلKKه إبKKراهيم ،وإلKKه إسKKحاق ،وإلKKه يعقKKوب ،وإلKKه موسKى ،وإلKKه شKKعب بKKني
ِ
يقدمون لKKه ذبKائح
إسرائيل أجمعين .ولذلك فإن جميع بني إسرائيل في العصر الحالي ،بخالف الشعب اليهودي K،يعبدون يهوهّ .
Kددا ... .اسKم يهKوه هKو
على المذبح ،ويخدمونه وهم يرتKدون مالبس الكهنKة في الهيكKل .مKا يرجونKه هKو عKودة ظهKور يهKوه مج ً
اسKKم خKKاص لشKKعب بKKني إسKKرائيل الKKذين عاشKKوا تحت النKKاموس .في كKKل عصKKر وكKKل مرحلKKة عمKKل ،اسKKمي ليس بال أسKKاس ،بKKل

يحمل أهميKة تمثيليKة K:كKل اسKم يمثKل عص ًKرا واح ًKدا .يمثKل اسKم "يهKوه" عصKر النKاموس ،وهKو َلَقب ُمش ّKرف هلل الKذي عبKده شKعب
بني إسرائيل.
المخّلِ ص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ

أثنKKاء عصKKر النKKاموس ،تم عمKKل إرشKKاد البشKKرية تحت اسKKم يهKKوه ،وتم إطالق أول مرحلKKة عمKKل على وجKKه األرض .في
هذه المرحلة ،اشتمل العمل على بناء الهيكKل والمKذبح ،واسKتخدام النKاموس إلرشKاد شKعب إسKرائيل والعمKل بين ظهKرانيهم .من
قاعدة لعمله على األرض .ومن هذه القاعدة ،قام بتوسيع عمله خارج إسرائيل ،أي أنه بKKدأ
خالل إرشاد شعب إسرائيل ،أسس
ً
من إسرائيل ووسع عمله إلى الخارج ،حتى تمكنت األجيال التالية من أن تعرف تدريجيًّا أن يهوه كان هللا ،وأنه هKKو من خلKKق
السماوات واألرض وكل األشياء ،وأن يهوه هو َمن صKَ Kن َع كKل المخلوقKات .نشKر عملKه من خالل شKعب إسKرائيل إلى الخKارج.
كKانت أرض إسKرائيل هي أول مكKان مقKدس لعمKل يهKKوه على األرض ،وفي أرض إسKرائيل ذهب هللا أوالً ليعمKل في األرض.
كان ذلك هو عمل عصر الناموس.

من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

Kطحية
Kداء من أك KKثر المب KKادئ الس ّ K
Kرية األق KKدم تع KKرف ش KKيًئا ،وهك KKذا ّ
لم تكن البش ّ K
تعين على هللا الب KKدء في تعليم اإلنس KKان ابت ً K
فهمKKا
زارعKKا هKKذه األشKKياء في قلب اإلنسKKان شKKيًئا فشKKيًئا،
Kرورية للحيKKاة،
ً
واألساسKّ Kية عن البقKKاء واألحكKKام الضّ K
ً
ومانح Kا اإلنسKKان ً
Kوم أساسKKي للعالقKKة بين اإلنسKKان وهللا من خالل هKKذه األحكKKام ومن خالل
Kدير تK
تKKدريجيًّا هلل ،أي تقٌ K
Kدريجي وفهم لقيKKادة هللا ،ومفهٌ K
ّ
ّ
كلمات .بعد تحقيق هذا التأثير تم ّكن هللا شيًئا فشيًئا من العمKل في ٍ
ٍ
وقت الحKق ،وهكKذا فKإن
هذه القواعد التي كانت مصاغ ًة في
Kرية ،والمرحلKة األولى من العمKل في
هKذه األحكKام والعمKل الKذي أتّمKه هللا خالل عصKر النKاموس هKو أسKاس عملKه لخالص البش ّ
طة تدبير هللا.
خّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

ِ
(فقرة ُمختارة من كلمة هللا)

العمل في عصر الناموس
لقKKد أسKKهم العمKKل الKKذي قKKام بKKه يهKKوه على بKKني إسKKرائيل في إقامKKة مكKKان المنشKKأ األرضKKي هلل وسKKط البشKKرية ،وهKKو أيض Kاً

المكان المقدس الذي كان موجوداً فيه ،وقد خصص عمله لشعب إسرائيل .في البداية ،لم يقم بعمل خارج إسرائيل؛ بKل اختKار

Kعبا وجKKده مناسKً Kبا لكي يقيKKد نطKKاق عملKKه .إسKKرائيل هي المكKKان الKKذي خلKKق هللا فيKKه آدم وحKKواء ،ومن تKKراب ذلKKك المكKKان خلKKق
شً K
ضKا أحفKاد آدم ،كKانوا
يهوه اإلنسان ،وصار هذا المكان
ً
قاعدة لعمله على األرض .إن بني إسرائيل ،الذين كانوا أحفاد نوح وأي ً
هم األساس البشري لعمل يهوه على األرض.

في هذا الوقت ،كانت أهمية وهدف ومراحل عمل يهوه تهدف إلى بدء عمله على األرض كلها ،وهو العمل الKKذي اتخKKذ
مركزا له ،ثم انتشر تدريجيًّا إلى الشعوب األممية .ووفًقKا لهKذا المبKدأ يعمKل في كKل الكKون لتأسKيس نمKوذج ثم توسKيعه
إسرائيل
ً
Kوهب لهKKؤالء النKKاس سKKوى َنَفس
حKKتى يحصKKل كKKل النKKاس في الكKKون على بشKKارته .كKKان بنKKو إسKKرائيل األوائKKل أحفKKاد نKKوح ،ولم ُيَ K

يه KKوه ،وفهم KKوا م KKا يكفي لالعتن KKاء باحتياج KKات الحي KKاة األساس KKية ،لكنهم لم يعرف KKوا م KKا ن KKوع اإلل KKه ال KKذي يمثل KKه يه KKوه ،أو مش KKيئته
لإلنس KKان ،فضK Kالً عن أنهم لم يعرف KKوا كي KKف يقدس KKون رب الخليق KKة كله KKا .أم KKا فيم KKا يتعل KKق بم KKا إذا ك KKانت هن KKاك قواع KKد وق KKوانين

ليطيعوها[أ] ،أو م KKا إذا ك KKان هن KKاك واجب ينبغي على الخالئ KKق أن تؤدي KKه للخ KKالق :لم يع KKرف أحف KKاد آدم ه KKذه األم KKور ،وك KKل م KKا
عرفوه هو أنه يتعين على الزوج أن يعرق ويعمل إلعالة أسرته ،وأن الزوجة عليها أن تخضع لزوجها وتسKKتمر في اإلنجKKاب

للحفاظ على الجنس البشري الذي خلقه يهKKوه .بمعKKنى آخKر ،مثKKل هKKذا الشKعب ،الKذي كKKان ال يملKKك سKوى َنَفس يهKKوه وحياتKKه ،لم
يعKKرف شKKيًئا عن اتبKKاع شKKرائع هللا أو كيفيKKة إرضKKاء رب الخليقKKة كلهKKا ،لقKKد فهمKKوا القليKKل جKًّ Kدا عن ذلKKك .لKKذلك وحKKتى رغم عKKدم
Kادرا مKا كKانت تظهKر الغKيرة أو الخصKومات بينهم ،لم تكن لKديهم معرفKة أو فهم
وجود اعوجاج أو خداع في قلوبهم ،ومKع أنKه ن ً
عن يهوه ،رب الخليقة كلها؛ مKا عKرف هKؤالء األجKداد لإلنسKان سKوى أن يKأكلوا من نعم يهKوه ويتمتعKوا بهKا ،ولكنهم لم يعرفKوا

كيKف يقدسKونه؛ لم يعرفKKوا أن يهKوه هKو الKذي يجب أن يعبKدوه بKKركب منحنيKة ،فكيKف يمكن أن ُيطلKق عليهم أنهم مخلوقاتKKه؟ إن
كان األمر كذلك ،فماذا عن الكلمات القائلة" :يهوه هو رب الخليقKة كلهKا" و"خلKق اإلنسKان لكي ُيظهKَ Kره اإلنسKKان ويمجKده ويمثلKه"
أليسKKت كلمKKات تُقKKال بال جKKدوى؟ كيKKف يمكن ألنKKاس ال يKKوقرون يهKKوه أن يصKKيروا شKKهوداً على مجKKده؟ كيKKف يكونKKون مظKKاهر

Kالحا في يKدي الشKيطان ،الشKرير؟ ألن تصKير هKذه الكلمKات
لمجده؟ أال يصبح قKول يهKوه" :خلقت اإلنسKان على صKورتي" إذن س ً
إذن عالمة خزي لخلق يهوه لإلنسان؟ لكي يكمل يهوه تلك المرحلة من العمل ،بعد أن خلق اإلنسان ،لم يرشده أو يوجهه منذ
زمن آدم إلى زمن نKKوح ،بKKل لم يبKKدأ رسKKمياً بإرشKKاد بKKني إسKKرائيل – الKKذين كKKانوا من نسKKل نKKوح وأيضKاً آدم – إال بعKد Kأن دمKKر

Kادا لكKل شKعب إسKرائيل حينمKا كKانوا يعيشKون حيKاتهم على جميKع أرض
الطوفان العالم .لقد قدم عملKه وأقوالKه في إسKرائيل إرش ً
ضKا
قادرا على نفخ الروح في اإلنسان ،حKKتى يمكن لإلنسKان أي ً
إسرائيل ،وبهذه الطريقة أوضحت للبشرية أن يهوه لم يكن فقط ً

Kاة منKه وينهض من الKتراب ليصKير كائنKاً بشKرياً مخلوًقKا ،بKل كKان يمكنKه أيضKاً أن يحKول البشKرية إلى رمKاد ويلعنهKا
أن ينKال حي ً
ضKا أن يهKوه يسKتطيع إرشKاد حيKاة اإلنسKان على األرض والتحKدث والعمKل بين البشKرية
لحكمهKا .لKذلك رأوا أي ً
ويسKتخدم عصKاه ُ
بحسب ساعات النهار والليل .لقKKد قKام بالعمKل فقKط لكي تسKKتطيع مخلوقاتKKه أن تعKKرف أن اإلنسKان جKاء من الKKتراب الKذي التقطKKه

وأيضا أنه هو من خلق اإلنسان .ليس هذا فحسب ،ولكن العمKل الKذي بKدأه في إسKرائيل كKان ُيقصKد بKه أن تنKال الشKعوب
يهوه،
ً
واألمم األخKKرى (الKKتي لم تكن في الواقKKع منفصKKلة عن إسKKرائيل ،بKKل منبثقKKة عن بKKني إسKKرائيل ،ولكنهKKا كKKانت منحKKدرة من آدم
وحواء) بشارة يهوه من إسرائيل ،كي يمكن لكافة الكائنات المخلوقKة في الكKون أن تبجKل يهKوه وتنظKر إلى عظمتKه .لKو لم يبKدأ

يهوه عمله في إسرائيل – بل بدالً من ذلك ،وبعد أن خلق الجنس البشري ،ترك البشر يعيشون حياة رغKKد على األرض ،فإنKKه
أبدا معرفة األمور التي ال يراهKا؛ بمعKنى
في تلك الحالة،
ونظرا لطبيعة اإلنسان الجسدية( ،الطبيعة تعني أن اإلنسان ال يمكنه ً
ً
آخر لن يعرف أن يهوه هو من خلق البشرية ،فضKالً عن أنKه لن يعKرف لمKاذا خلقهKا) – لمKا عKرف أب ًKدا أن يهKوه هKو من خلKق
البشرية أو أنه رب الخليقة كلهKا .لKو أن يهKوه خلKق اإلنسKان ووضKعه على األرض ،ثم نفض يديKه من األمKر وغKادر ،بKدالً Kمن

البقاء وسط البشرية إلعطائهم اإلرشاد لمدة من الوقت ،لعادت البشرية كافKKة في تلKKك الحKKال إلى العKKدم؛ حKKتى األرض والسKKماء

وكل األشياء التي ال تحصى والتي هي من صنعه ،وكل البشKرية ،كKانت سKتعود إلى العKدم ،باإلضKافة إلى أنهKKا كKانت ستسKحق
من قبل الشيطان .وبهKذه الطريقKة فKإن أمنيKة يهKوه بKأن "يكKون لKه موضKع مقKدس ،موضKع يقKف فيKه على األرض وسKط خليقتKه"
باقي KKا وس KKطهم ليرش KKدهم في حي KKاتهم ،وليتكلم معهم من
كKKKانت س KKتتحطم .وعلي KKه فإن KKه بع KKد أن خل KKق البش KKر ،اس KKتطاع أن يظ KKل ً
وسKKطهم ،وكKKل هKKذا كKKان بهKKدف تحقيKKق رغبتKKه ،وإنجKKاز خطتKKه .لقKKد كKKان ُيقصKKد من العمKKل الKKذي قKKام بKKه في إسKKرائيل فقKKط تنفيKKذ
الخطKة الKتي أعKدها قبKل خلقKه لكKل األشKياء ،ولKذلك فKإن عملKه في البدايKة بين بKني إسKرائيل وخلقKه لكKل األشKياء لم يكونKا أمKرين

وأيضا كانا بهدف تعميق معنى خلقه للبشKKرية .لقKKد
متعارضين مع بعضهما ،ولكن كان كالهما من أجل تدبيره وعمله ومجده،
ً
أرشKKد حيKKاة الجنس البشKKري على األرض لمKKدة ألفي عKKام بعKKد نKKوح وفي تلKKك األثنKKاء َّ
علم البشKKر أن يفهمKKوا كيKKف يبجلKKون يهKKوه
رب الخليق KKة كله KKا ،وكي KKف ي KKديرون حي KKاتهم ويس KKتمرون في العيش ،وقب KKل أي ش KKيء عّلمهم كي KKف يتص KKرفون كشKKKاهد ليهKKKوه،
ويقدمون له الطاعة والتقديس بل ويسبحونه بالموسيقى كما فعل داود وكهنته.

تقريبKا في الفسKاد،
قبKل األلفي عKام الKتي كKان يقKوم فيهKا يهKوه بعملKه ،لم يكن اإلنسKان يعKرف شKيًئا ،وانKزلقت كKل البشKرية
ً
وحتى ما قبل وقت دمار العالم بالطوفان ،كانت البشرية قد وصلت إلى غياهب الفسوق والفسKاد الKذي كKانت قلKوبهم فيKه خاليKة
من يهKKوه ،وحKKتى أكKKثر خلKً Kوا من طريقKKه .لم يفهم البشKKر أبKً Kدا العمKKل الKKذي كKKان سKKيقوم بKKه يهKKوه؛ إذ افتقKKروا إلى المنطKKق ،فضKالً
عن افتقKKارهم إلى المعرفKKة ،وكKKانوا على جهKKل تKKام باإلنسKKان ،وهللا ،والعKKالم والحيKKاة ومKKا شKKابه ،وكKKأنهم آلKKة تتنفس .وانخرطKKوا
على األرض في العديKKد من الفتن ،مثKKل الحيKKة ،وقKKالوا العديKKد من األمKKور المسKKيئة ليهKKوه ،ولكن ألنهم كKKانوا جهKKاالً لم يKKوبخهم

يه KKوه أو ي KKؤدبهم .ولم يظه KKر يه KKوه رس KKمياً لن KKوح إال بع KKد الفيض KKان عن KKدما بل KKغ ن KKوح  601عامK Kاً من العم KKر ،حيث أرش KKده ه KKو

وعائلته ،ووجKه الطيKور والKدواب الKتي نجت من الطوفKان مKع نKوح وذريتKه ،حKتى نهايKة عصKر النKاموس ،وذلKك طKوال 2500

ع KKام .ك KKان يعم KKل في إس KKرائيل؛ بمع KKنى آخ KKر ك KKان يعم KKل رس KKميًّا في إس KKرائيل لم KKدة  2,000ع KKام ،وعم KKل في ال KKوقت ذات KKه في
إسرائيل وخارجها لمدة  500عام ،بإجمالي  2,500عام .أثناء تلك الفترة ،أرشد بني إسKرائيل بKKأنهم لكي يخKKدموا يهKKوه ينبغي
عليهم أن يبنوا هيكالً ،ويتسربلوا بأثواب الكهنة ،ويمشوا بال أحذيKة داخKل الهيكKل عنKد الفجKر ،خشKي َة أن تلطخ أحKذيتهم الهيكKل
Kار من السKKماء من أعلى الهيكKKل وتحKKرقهم فيموتKKوا .قKKاموا بتنفيKKذ واجبKKاتهم وخضKKعوا لخطKKط يهKKوه ،وصKKلوا ليهKKوه في
فتُر َسKل نٌ K

الهيكل ،وبعد استالم إعالن يهوه ،أي بعد أن تكلم يهوه ،قادوا الجمKKوع وعلمKKوهم أنهم يجب أن يبجلKKوا يهKKوه ،إلههم .وأخKKبرهم

Kذبحا ،وفي الKKوقت المحKKدد من قبلKKه ،أي الفصKKح ،كKKان عليهم أن ُيعKّ Kدوا أبكKKار عجKKول وتيKKوس
يهKKوه أن عليهم أن يبنKKوا هيكالً ومً K
لوضKKعها على المKKذبح KكKKذبائح تقKKدم ليهKKوه لتقييKKدهم ووضKKع تبجيKKل يهKKوه في قلKKوبهم .صKKارت طKاعتهم لهKKذا النKاموس هي مقيKKاس
أيض ا يوم السبت لهم ،وهو اليوم السابع من خلقه ،وجعل اليوم الذي يلي السKKبت أول يKKوم ،يومKاً
والئهم ليهوه .وخصص يهوه ً
لتسبيح يهKوه ،وتقKديم الKذبائح لKه ،وعKزف الموسKيقى لKه .في هKذا اليKوم ،كKان يهKوه يKدعو كKل الكهنKة لتقسKيم الKذبائح على المKذبح
لكي يأك KKل الش KKعب ،ويس KKتمتعوا بال KKذبائح على م KKذبح يه KKوه .وقKKال يه KKوه إنهم مب KKاركون ألنهم شKKاركوا جKKزءاً مع KKه ،وأنهم ش KKعبه

المختKKار (وهKKذا كKKان عهKKد يهKKوه مKKع بKKني إسKKرائيل) .لهKKذا السKKبب ،ال يKKزال شKKعب إسKKرائيل يقKKول إلى هKKذا اليKKوم إن يهKKوه إلههم

وحدهم وليس إله الشعوب األخرى.
أنزل يهوه العديد من الوصايا لموسى لينقلهKا إلى بKني إسKرائيل الKKذين تبعKوه خKارج مصKر أثنKاء عصKر النKاموس .أعطى
يهKKوه هKKذه الوصKKايا إلى بKKني إسKKرائيل ولم يكن لهKKا عالقKKة بالمصKKريين؛ إذ كKKانت تهKKدف لتقييKKد بKKني إسKKرائيل .اسKKتخدم الوصKKايا
ليطKKالبهم؛ حيث إن مراعKKاتهم للسKKبت من عدمKKه K،واحKKترامهم ألبKKويهم من عدمKKه K،وعبKKادتهم لألوثKKان من عKKدمها ،ومKKا إلى ذلKKك:
ضKا منهم ،وبعضKهم ُرجم حKتى
كانت هي المبادئ التي من خاللها ُيحكم عليهم إن كانوا خط ً
Kرارا .أصKابت نKار يهKوه بع ً
Kاة أم أب ً
المKKوت ،وبعضKKهم نKKال بركKKة يهKKوه ،وكKKان هKKذا يتحKKدد وفًقKKا لطKKاعتهم للوصKKايا من عKKدمها .أولئKKك الKKذين لم يراعKKوا السKKبت كKKانوا

ُيرجمKKون حKKتى المKKوت ،وأولئKKك الكهنKKة الKKذين لم يراعKKوا السKKبت كKKانت تصKKيبهم نKKار يهKKوه ،أمKKا الKKذين لم يحKKترموا آبKKاءهم فكKKانوا

جميعا موضع إشادة من يهوه .لقد وضع يهKKوه وصKKاياه وشKKرائعه كي ينصKKت
أيضا ُيرجمون حتى الموت .وكانت هذه األشياء
ً
ً
النKKاس لكلمتKKه ويطيعوهKKا وال يتمKKردوا ضKKده إذ يقKKودهم في حيKKاتهم .اسKKتخدم هKKذه الشKKرائع ُليبقي الجنس البشKKري حKKديث الKKوالدة

Kاء على العمKKل الKذي قKام بKه يهKوه،
تحت السيطرة ،وهو الجنس الذي سيرسي أساس عمله المستقبلي بصورة أفضل .وعليه ،بن ً
ُأطلKق على أول عصKر "عصKر النKاموس" .على الKرغم من أن يهKوه قKال الكثKير من األقKوال وقKام بKالكثير من العمKل ،فقKد أرشKد
الناس فقKط بصKورة إيجابيKة ،وعلم هKؤالء النKاس الجهلKة كيKف يكونKون إنسKانيين K،وكيKف يحيKون ،وكيKف يفهمKون طريKق يهKوه.

كKKان العمKKل الKKذي يقKKوم بKKه في الغKKالب يهKKدف إلى جعKKل النKKاس يحKKافظون على طريقKKه ويتبعKKون شKKرائعه .كKKان العمKKل يتم على
مهتما إالّ باسKKتخدام الشKKرائع
النKKاس الفاسKKدين بصKKورة ضKKئيلة ،ولم يمت Kد Kإلى تغيKKير شخصKKيتهم أو مسKKيرتهم في الحيKKاة .لم يكن ًّ
لتقييد Kالشعب والسيطرة عليه .كان يهوه بالنسبة إلى بني إسKرائيل آنKذاك مجKرد إلKه في الهيكKل ،إلKه في السKماوات .كKان عمKود

سKحاب وعمKKود نKKار .كKKل مKا طلبKKه يهKKوه منهم هKKو طاعKKة مKا يعرفKKه النKاس اليKKوم "بشKKرائعه ووصKاياه" – ويمكن للمKKرء أن يطلKKق
عليها قواعد؛ ألن مKا فعلKه يهKوه لم يكن يهKدف إلى تغيKيرهم ،بKل كKان يهKدف إلى إعطKائهم المزيKد من األشKياء الKتي كKان ينبغي
على اإلنسان أن يملكها ،وإرشادهم بأقوالKه من فمKه؛ ألنهم بعKدما ُخلقKوا ،لم يكن لKديهم أي شKيء ممKKا ينبغي أن يملكKوه .وهكKذا
أعطى يهوه للناس األمور التي كان ينبغي أن يملكوها من أجل حياتهم على األرض ،وجعل الشعب الذي يقوده يفوق أجداده،
آدم وحواء ،ألن ما أعطاه يهوه لهم فاق ما قد أعطاه آلدم وحواء في البداية .وبغض النظر عن ذلك ،فإن العمKKل الKذي قKام بKه
يهوه في إسرائيل كKان فقKط من أجKل إرشKاد البشKرية وجعلهKا تتعKرف على خالقهKا .لم يخضKعهم أو يغKيرهم لكنKه فقKط أرشKدهم.
هKKذا هKKو مجمKKل عمKKل يهKKوه في عصKKر النKKاموس .إنهKKا الخلفيKKة والقصKKة الحقيقيKKة وجKKوهر عملKKه في كKKل أرض إسKKرائيل ،وبدايKKة
عمله الذي امتد لستة آالف عام ،إلبقاء البشرية تحت سيطرة يد يهوه .ومن هذا انبثق المزيد من العمKKل في خطKKة تKKدبيره ذات
الستة آالف عام.
من "الكلمة يظهر في الجسد"

الحواشي:
أ ..ال يشتمل النص األصلي على كلمة "ليطيعوها".

 .4غرض عمل هللا وأهميته في عصر النعمة
آيات الكتاب المقدس للرجوع إليها:

ِِ
ِ
ِ
" َّ
ص ِب ِه ٱْل َعاَل ُم" (يوحنا .)17 :3
ٱهلل ْٱبَن ُه ِإَلى ٱْل َعاَل ِم لَيد َ
ين ٱْل َعاَل َمَ c،ب ْل لَي ْخُل َ
َأِلن ُه َل ْم ُيْر ِسل ُ
كلمات هللا المتعلقة:
ص Kلب
ص Kلب على الصKKليب ،وافتتح أي ً
ض Kا عصKKر النعمKKةُ .
يمثKKل يسKKوع كKKل عمKKل عصKKر النعمKKة؛ إذ تجسKKد في الجسKKد و ُ
دعى "بالقائد األعلى" و"ذبيحة الخطيئة" و"الفادي".
ليكمل عمل الفداء ،وينهي عصر الناموس ويبدأ عصر النعمة ،وهكذا كان ُي َ

وهكKKذا اختلKKف عمKKل يسKKوع في محتKKواه عن عمKKل يهKKوه ،على الKKرغم من أن مبKKدأهما واحKKد .بKKدأ يهKKوه عصKKر النKKاموس ،وأسKKس

القاعKKدة الرئيسKKية ،أي نقطKKة األصKKل ،لعملKKه على األرض ،وأصKKدر النKKاموس والوصKKايا .كKKان هKKذان اثKKنين من إنجازاتKKه ،وهمKKا
يمثالن عصر الناموس .لم يكن العمل الذي قام به يسوع في عصKر النعمKة هKو إصKدار النKاموس بKل تتميمKه K،وبالتKالي الKدخول
إلى عصر النعمة واختتام عصر الناموس الذي قد استمر أللفي عام .كKان الرائKد الKذي أتى لكي يبKدأ عصKر النعمKة ،ومKع ذلKك
أيضا ذات شقين :افتتاح عصر جديد ،وإتمام عمل الفداء من
يكمن الجزء الرئيسي من عمله في الفداء .وهكذا كانت إنجازاته ً
خالل صلبه .ثم رحل .ومنذ ذلك الوقت ،انتهى عصر الناموس وبدأ عصر النعمة.
كKKان العمKKل الKKذي قKKام بKKه يسKKوع متوافًقKKا مKKع احتياجKKات اإلنسKKان في ذلKKك العصKKر .وكKKانت مهمتKKه فKKداء البشKKرية وغفKKران
ذنوبه KKا ،ول KKذا ك KKانت شخص KKيته تتس KKم كليًّا بالتواض KKع والص KKبر والمحب KKة والتق KKوى والحلم والرحم KKة واإلحس KKان .لق KKد أغ KKدق على
البش KKرية بركت KKه وأس KKبغ عليه KKا نعمت KKه ،وك KKل األش KKياء ال KKتي يمكن أن تس KKتمتع به KKا ،ومتّعه KKا بالس KKالم والس KKعادة ،وبرفق KKه ومحبت KKه
ورحمته وإحسانه .وفي ذلك الزمان ،لم يتلق البشKر إال الكثKير من األشKياء الKتي يمكنهم االسKتمتاع بهKا :فKنزل السKالم والسKكينة
على قلKKوبهم ،وغشKKيت السKKلوى أرواحهم ،وكKKان المخّلص يسKKوع يمKّ Kدهم بKKالقوت .وكKKان تمكنهم من الحصKKول على تلKKك األشKKياء
نتيجKKة للعصKKر الKKذي عاشKوا فيKKه .ففي عصKKر النعمKKة ،كKKان اإلنسKKان قKKد خضKKع لفسKKاد الشKKيطان ،ولKKذلك ،وحKKتى يحقKKق عمKKل فKKداء
َّ
وصبرا غير محدودين K،وفوق ذلKك ،ذبيحKة كافيKة للتكفKير
وحلما
فيضا من النعمة،
البشرية جمعاء النتيجة المرجوة ،فقد تطل َب ً
ً
ً
عن خطايKا البشKرية .ومKا رأتKه البشKرية في عصKر النعمKة كKان ذبيحKتي للتكفKير عن خطايKا اإلنسKان ،وتلKك الذبيحKة هي يسKوع.
وحليما ،وكل ما رأوه هو رحمKKة يسKKوع وإحسKKانه ،كKKل ذلKKك ألنهم ولKKدوا في
رحيما
كل ما عرفوه هو أن الرب يمكن أن يكون
ً
ً
لزام ا قبل أن يتم فداؤهم أن ينعموا بأشكال النعمة المختلفة التي أسبغها عليهم يسوع ،وهذا وحده عاد
عصر النعمة .ولذا كان ً

أيضا بفرصة االفتKKداء عKKبر التمتKKع بحلم يسKKوع
عليهم بالنفع .فبتلك الطريقة ،من خالل التنعم بالنعمة تُغفر خطاياهم ،ويحظون ً
وص KKبره .بKKذلك فقKKط اسKKتحقوا الغفKKران والتمت KKع بنعم Kة KيسKKوع الوفKKيرة ال KKتي أس KKبغها عليهم مصKKداًقا لقKKول يسKKوعَ" :لم ِ
آت لف KKداء
ْ
طاة ،لينال الخطاة مغفرة خطايKاهم" .ولKو أن يسKوع قKد تجسKد في شخصKية من صKفاتها الدينونKة وإنKزال اللعنKات
الخ َ
اَألب َرار َب ْل ُ
ْ
والسKخط وعKدم التسKامح مKع آثKKام اإلنسKان ،لمKا حظي اإلنسKان بفرصKKة الفKداء ولظKل أسKير الخطيئKKة إلى أبKد اآلبKKدين .ولKو حKKدث

هKKذا لتKKوقفت خطKKة تKKدبير هللا ذات السKKتة آالف عKKام عنKKد عصKKر النKKاموس ،وألمتKKد عصKKر النKKاموس لسKKتة آالف عKKام ،ولKKزادت
اإلنسان قد ُخلق عبثًا .كان البشر سيتمكنون فقط من خدمKKة يهKKوه تحت
عددا وأشد فداحة ،ولكان
خطايا اإلنسان فصارت أكثر ً
ُ
الناموس ،ولكن خطاياهم كKانت سKتتجاوز خطايKا البشKر األوائKل .كلمKا أحب يسKوع البشKرية وغفKر لهKا خطاياهKا ومنحهKا رحمKة
وحنانا ،زادت قدرة البشرية على نيل الخالص ،وأن تُدعى الخKراف الضKالة الKتي أعKاد يسKوع شKراءها بثمن باهKظ .لم يسKتطع
ً
الشKKيطان التKKدخل في هKKذا العمKKل ألن يسKKوع عامKKل أتباعKKه كKKأم حانيKKة تضKKع طفلهKا في حضKKنها .لم يغضKKب عليهم أو يKKرذلهم بKKل
Kرف عن حمKKاقتهم وجهلهم لدرجKKة قولKKه" :اغفKKر
َّ
كKKان ممتلًئا بKKالعزاء؛ لم يKKثر غضKً Kبا بينهم أبKً Kدا ،بKKل احتمKKل خطايKKاهم
وغض الطَ K
لآلخرين سبعين مرة سبع مرات" .وبذلك غKير قلبKه قلKوب اآلخKرين .بهKذه الطريقKة نKال النKاس غفKران الخطايKا من خالل طKول

أناته.
من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

دائمKا يعKKزي تالميKKذه ،ويعKKولهم ،ويسKKاعدهم،
على الKKرغم من أن يسKKوع في تجسKKده كKKان بال عاطفKKة مطلًقKKا ،إال أنKKه كKKان ًK
ويمدهم بالقوت .ومهما كان حجم العمل الكثKير الKذي قKام بKه والمعانKاة الكثKيرة الKتي احتملهKا ،لم يطلب أب ًKدا مطKالب مفرطKة من

Kبورا ومحتمالً خطايKKاهم ،لدرجKKة حKKتى أن النKKاس في عصKKر النعمKKة أطلقKKوا عليKKه بمحبKKة لقب" :يسKKوع
دائمKKا صً K
النKKاس ،بKKل كKKان ً
المخلص المحبوب" .كانت الرحمة واإلحسKان همKا ماهيتKه ومKا لديKKه بالنسKKبة للنKاس آنKذاك ،كKKل النKKاس .لم يتKKذكر أب ًKدا تجKاوزات

Kيرا مKKا أغKKدق عليهم الطعKKام والشKKراب
ًK
النKKاس ،ومعاملتKKه لهم لم تكن مبنيKKة على تجKKاوزاتهم .وألن هKKذا كKKان عصKً Kرا
مختلفKا ،كثً K
ومقيمKا المKKوتى .ولكي
ًK
ومخرج ا األرواح الشKKريرة،
ًK
Kافيا المرضKKى،
بKKوفرة لكي يKKأكلوا حKKتى الشKKبع .عامKKل كKKل أتباعKKه بنعمKKة ،شً K
يؤمن الناس به ويروا أن كل ما فعله إنما فعله بإخالص وجدية ،وصل به األمر إلى أن يقيم جثة متعفنة ُمظ ِه ًرا لهم أنه حتى
الموتى بين يديه Kيمكن أن يعKودوا إلى الحيKاة .بهKذه الطريKق تحمKل بصKمت وقKام بعمKل الفKداء في وسKطهم .حKتى قبKل أن يسKمر

على الصKKليب ،حمKKل يسKKوع بالفعKKل خطايKKا البشKKرية وصKKار ذبيحKKة خطيئKKة ألجلهKKا .حKKتى قبKKل أن ُيصKKلب ،كKKان قKKد فتح طريًقKKا
ضحيا بذاته من أجل الصليب ،وأنعم على البشKKرية بكKKل رحمتKKه
للصليب لكي يفدي البشرية .وفي النهاية ُس ّمر على الصليب ُم ً
منتقمKا ،بKل غفKر خطايKا النKاس وحثهم على التوبKة وعّلمهم أن
Kامحا مKع البشKرية ولم يكن قKط
دائمKا متس ً
ً
وإحسانه وقداسته .كKان ً
يقتنوا الصبر وطول األناة والمحبة ،وأن يحذوا حذوه ويبذلوا أنفسهم من أجل الصليب .فاقت محبته لإلخوة واألخKKوات محبتKKه

لمريم .وكان العمل الKذي قKام بKه في المقKام األول هKو شKفاء النKاس وإخKراج األرواح الشKريرة ،وكKان كلKه من أجKل الفKداء الKذي
قدمKKه .أينمKKا ذهب ،كKKان يعامKKل جميKKع من اتبعKKوه بنعمKKة K.لقKKد أغKKنى الفقKKراء ،وجعKKل العKKرج يمشKKون ،والعميKKان يKKرون ،والصKKم
ّ
Kبورا،
دائمKKا صً K
والمعKوزين والخطKاة لكي يجلسKوا على نفس المائKدة معKه ،ولم يتجنبهم بKKل كKان ً
يسمعون؛ إنه حتى دعا األدنيKاء ُ
ين ِفي اْلب ِري ِ
التّسع َة و ِ
احدا ِم ْنهاَ ،أالَ ي ْتر ِ
ان ِم ْن ُكم َله ِمَئ ُة خر ٍ
وف ،وَأض َ ِ
ضِ K
التّ ْس ِع ِ
"َأي ِإ ْن َس ٍ
َألج ِل ال َّ
ال َحتَّى
َّةَ ،وَيْ Kذ َه ُب ْK
وقالُّ :
َ َ
َُ ُ
ْ ُ
َّ
َُ
اع َو ً َ
ك َْ َ
ِ ِ
وجهKKاالً،
َي ِجKَ Kدهُ؟ َوِإ َذا َو َجKَ Kدهُ َي َ
ض ُ Kع ُه َعَلى َم ْنكَب ْيKKه َف ِر ًح Kا" .لق KKد أحب أتباع KKه كم KKا تحب النعج KKة حمالنه KKا .وم KKع أنهم ك KKانوا حمقى ّ
Kأنا في المجتمKKع ،اعتKKبر هKKؤالء الخطKKاة – البشKKر الKKذين يحتقKKرهم اآلخKKرون – كحدقKKة
Kاة في عينيKKه ،وكKKانوا أقKKل النKKاس شً K
وخطً K
عينKKه .ألنKKه أحبهم ،أسKKلم حياتKKه من أجلهم كحمKKل ُيقKKدم ذبيحً Kة على المKKذبح .جKKال بينهم كمKKا لKKو كKKان خKKادمهم ،وجعلهم يسKKتغلونه

المخّلص المحبوب ،أما للفريسيين ،الذين كانوا يعظون الشKKعب
ويذبحونه ،وخضع لهم بال شروط .كان في نظر أتباعه يسوع ُ
Kتياء .لم يقم بKالكثير من العمKل بين الفريسKيين ،بKل كKان
من فوق منابر عالية ،فلم ُيظهKر أيKة رأفKة أو رحمKة ،بKل اشKمئزازاً واس ً

يعظهم وينتهKKرهم من حين إلى آخKKر؛ لم يكن يجKKول في وسKKطهم ويقKKوم بعمKKل الفKKداء ،وال قKKام بعمKKل آيKKات وعجKKائب بينهم .أنعم
على جميع أتباعه بكل رأفتKه ورحمتKه ،واحتمKل من أجKل هKؤالء الخطKاة حKتى النهايKة حين ُسKمر على الصKليب وقاسKى كKل ُذ ّل
حتى فدى كل البشرية بالتمام .كان هذا مجمل عمله.
بKKدون فKKداء يسKوع ،لكKKانت البشKKرية قKKد عاشKKت إلى األبKKد في الخطيKKة ،وصKKار البشKKر أبنKKاء خطيKKة ،وأحفKKاد الشKKياطين .ولKو
Kكنا لKKه .لكن عمKKل الفKKداء تطّلب إظهKKار
ذهبت البشKKرية في هKKذا الطريKKق ،لكKKانت األرض بأسKKرها ستصKKير مKKأوى للشKKيطان ومسً K
كمل
رأف KKة ورحم KKة تجKKاه البش KKرية؛ به KKذه الوس KKيلة وح KKدها اس KKتطاعت البشKKرية ني KKل الغفKKران ،وف KKازت في النهاي KKة بحقهKKا في أن تُ َّ

Kدما .لKو لم يكن
وتُربح بالتمKام .بKKدون هKذه المرحلKة من العمKKل ،لمKا حققت خطKKة التKKدبير الKتي تمتKKد على مKدى سKتة آالف عKام تق ً
صK Kلب ،وإنم KKا فق KKط ش KKفى الن KKاس وط KKرد األرواح الش KKريرة منهم ،لم KKا اس KKتطاع الن KKاس الحص KKول على غفKKKران تKKKام
يسKKKوع ق KKد ُ

لخطاياهم .في الثالث سنوات ونصKف الKتي قضKاها المسKيح في القيKام بعملKه على األرض ،أكمKل فقKط نصKف عمKل الفKداء؛ ثم،

ص Kلب على الصKKليب وصKKار في ش KKبه جس KKد الخطي KKة ،بع KKد أن ُأس KKلم للشKKرير ،أكم KKل عمKKل الصKKلب وتسKّ Kيد على مص KKير
بعKKد أن ُ
ويحتقKKر
عاما ونصف العام على األرضُ ،
البشرية .فقط بعدما ُأسلم ليد الشيطان ،فدى البشرية .كان يعاني لمدة ثالثة وثالثين ً
صKلب بكيانKKه الكلي – الKKذي هKKو جسKKد قKKدوس
ويشKKتم ُ
ُ
وينبKKذ ،حKKتى أنKKه لم يكن لKKه موضKKع ليسKKند فيKKه رأسKKه وال مكKKان راحKKة؛ ثم ُ
ِ
وتحمل كل صنوف المعاناة .سخر منه الذين في السلطة وعذبوه ،وبصKKق الجنKKود في وجهKKه؛
وس ّمر على الصليب،
ّ
وبريء – ُ
ومع ذلك ظل صامتًا وتحمل حتى النهاية ،وخضع بال شروط حتى الموت ،وفي تلك اللحظKKة فKKدى البشKKرية بأسKKرها .بعKKد ذلKKك
فقط ُسمح له بالراحة .ال يمثل العمل الذي قام به يسوع إال عصKر النعمKة؛ وال يمثKل عصKر النKاموس ،وال هKو بKديل عن عمKل
األيام األخيرة .هذا هو جوهر عمل يسوع في عصر النعمة ،العصر الثاني الذي اجتاز الناس فيه – أي عصر الفداء.
من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
أتم عمKKل
"يسKKوع" هKKو َّ
عمانوئيKKل ،وهي كلمKKة تعKKني ذبيحKKة الخطيَّة المملKKوءة بالمحبKKة والرأفKKة ،والKKتي تفKKدي اإلنسKKان .لقKKد َّ
ِ
ِ
Kزءا واح Kً Kدا من خط KKة الت KKدبير ... K.يس KKوع وح KKده ه KKو ف KKادي
عص KKر النعم KKة ،ويمثّKKل عص KKر النعم KKة ،ويس KKتطيع فق KKط أن يمثّKKل ج ً K
Kودا بسKKبب
البشKKرية .إنKKه ذبيحKKة الخطيَّة الKKتي َفKَ Kدت البشKKرية من الخطيَّة .أي أن اسKKم يسKKوع جKKاء من عصKKر النعمKKة ،وكKKان موجً K
عمKKل الفKKداء في عصKKر النعمKKة .اسKKم يسKKوع ُوجKَ Kد ليسKKمح لشKKعب عصKKر النعمKKة أن ينKKالوا الKKوالدة الجديKKدة والخالص ،وهKKو اسKKم
مخصص لفداء البشرية ِ
بأسرها .ولذلك فإن اسم يسوع يمِثّل عمل الفداء ،ويرمز لعصر النعمة ... .يمّثل اسKم "يسKوع" عصKر
َّ
النعمة K،وهو اسم إله كل َم ْن فداهم أثناء عصر النعمة.

المخِّلص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ

ِ
آمنت بKKه ،فإنKه سKيفديك .إذا
في ذلك الوقت ،كان عمل يسوع هو فداء كل البشرُ ،غف َرت خطايا كل َم ْن آمن به؛ فطالمKا َ
تخُلص وتتبرر باإليمان .لكن ظKKل بين
آمنت به ،لن تعود خاطًئا بعد ذلك ،بل تتحرر من خطاياك .كان هذا هو المقصود بأن ْ
َ
مملوك ا ليسKKوع بأكملKKه،
ًK
Kنزع ببطء .ال يعKKني الخالص أن اإلنسKKان قKKد أصKKبح
وم ْن يجب أن ُيَ K
المؤمKKنين َم ْن عصKKى هللا وقاومKKهَ ،
مملوكا بعد للخطية.
مملوكا للخطية ،وأن خطاياه قد ُغ ِف َرت :إذا آمنت ،لن تصبح
لكنه يعني أن اإلنسان لم يعد
ً
ً
من "رؤية عمل هللا ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .5دينونة هللا وتوبيخه في األيام األخيرة هما وحدهما عمله الحاسم والفاصل لخالص
البشرية

آيات الكتاب المقدس للرجوع إليها:
ِ
وه َم ْج ًداَّ ،
اع ُة َدْيُنوَن ِت ِه" (رؤيا .)7 :14
َأع ُ
يمَ :
" َقاِئ اًل ِب َص ْو ٍت َعظ ٍ
ٱهلل َو ْ
اء ْت َس َ
ط ُ
َأِلن ُه َق ْد َج َ
"خا ُفوا َ
اء ِمن بي ِت ِ
َأِلنه ٱْلو ْق ُت ٱِل ب ِت َد ِاء ٱْلَق َض ِ
ٱهلل" ( 1بطرس .)17 :4
ْ َْ
ْ
" َّ ُ َ

ِ
وب َك ِث ِ
ين" (إشعياء .)4 :2
ف ِل ُش ُع ٍ
ٱُأْلم ِم َوُيْن ِص ُ
ير َ
" َفَيْقضي َبْي َن َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"و ْ ِ
ِ
cل َكاَل ِمي
َأحٌد َكاَل مي َوَل ْم ُيْؤ ِم ْن َفَأَنا اَل َأديُن ُهَ ،أِلّني َل ْم آت َأِلد َ
ِإن َسم َع َ
ين ٱْل َعاَل َم َب ْل ُأِل َخّل َ
َ
ص ٱْل َعاَل َمَ .م ْن َر َذَلني َوَل ْم َيْقَبْ c

َفَل ُه م ْن ي ِديُن ُه .اَْل َكاَل م َّٱل ِذي َت َكَّلم ُت ِب ِه ُهو ي ِديُن ُه ِفي ٱْليو ِم ِ
ٱَأْلخ ِ
ير" (يوحنا .)48-47 :12
َْ
َ َ
َ َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِإ ِ
cقَ ،ف ُهcَ cو
َأن َت ْح َت ِمُلccوا ٱآْل َنَ .و َّ
ون ْ
cاء َذ َ
يع َ
اكُ ،ر ُ
وح ٱْل َحِّ c
cول َل ُك ْمَ ،وَلك ْن اَل َت ْس َ cتط ُ
cورا َكثَ c
ُأمً c
َأما َم َتى َجَ c
cير ًة َْأي ًض cا َأِل ُقَ c
" َّن لي ُ
َّ ِ ِ
ِ ِ
ور ِ
َّ ِ
ِ
ِ
قَّ ،
آتَي ٍة" (يوحنا .)13-12 :16
ُيْر ِش ُد ُك ْم ِإَلى َج ِم ِ
ُأم ٍ
يع ٱْل َح ِّ
َأِلن ُه اَل َي َت َكل ُم م ْن َن ْفسهَ ،ب ْل ُك ُّل َما َي ْس َم ُع َي َت َكل ُم بهَ ،وُي ْخبُر ُك ْم ب ُ
كلمات هللا المتعلقة:
حين أتى يسوع إلى عالم البشر ،جاء بعصر النعمKة واختتم عصKر النKاموس .أثنKاء األيKام األخKيرة ،صKار هللا جس ًKدا مKرةً
أخ KKرى ،وحين أص KKبح جس Kً Kدا ه KKذه الم KKرة ،أنهى عص KKر النعم KKة وج KKاء بعص KKر الملك KKوت .جمي KKع َم ْن يقبل KKون التَج ُّسK Kد الثKKKاني هلل

سKKينقادون إلى عصKر الملكKKوت ،وسKKيكونون قKKادرين على قبKKول إرشKKاد هللا قبKKوالً شخصKً Kيا .مKKع أن يسKKوع قKام بKKالكثير من العمKKل
بين البشKK Kر ،فإنKK Kه لم يكمKK Kل سKK Kوى فKK Kداء الجنس البشKK Kري بأسKK Kره وصKK Kار ذبيحKK Kة خطيKK Kة عن اإلنسKK Kان ،ولم يخلص اإلنسKK Kان من
تاما لم يتطّلب من يسوع أن يحمل خطايا اإلنسKان كذبيحKة
شخصيته الفاسدة كلها .إن خالص اإلنسان من تأثير إبليس
خالصا ً
ً
تماما من شخصيته التي أفسKKدها إبليس .ولKKذلك
أيضا عمالً
خطية فحسب ،بل تطّلب األمر ً
ضخما من هللا لكي يخلص اإلنسان ً
ً
ليتجسد لكي ما يقود اإلنسان إلى العصر الجديد K،ويبدأ عمل التوبيخ والدينونKة K،وقKد
بعدما نال اإلنسان غفران الخطايا عاد هللا
َّ
أتى هذا العمل باإلنسان إلى حالة أسمى .كل َم ْن يخضKع لسKيادة هللا ،سKKيتمتع بحKق أعلى وينKKال بركKات أعظم ،ويحيKا بحKق في
النور ،ويحصل على الطريق والحق والحياة.
من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"
علي أيض Kا المسKKيَّا ،ونKKاداني النKKاس في ٍ
ٍ
وقت من األوقKKات باسKKم
ُ
كنت معروًفKKا في وقت من األوقKKات باسKKم يهKKوه .وُأطلKKق َّ ً
ولكني اليوم لست يهوه أو يسوع الذي عرفKه النKاس في أزمنKة ماضKية ،إنKني اإللKه
يسوع المخِّلص ألنهم أحبوني واحترمونيّ .

الKK Kذي قKK Kد عKK Kاد في األيKK Kام األخKK Kيرة ،اإللKK Kه الKK Kذي سKُ K Kينهي العصKK Kر .إنKK Kني اإللKK Kه نفسKK Kه الصKK Kاعد من أقاصKK Kي األرض ،تتجّلى في
ّ
دائمKKا يجهل KKون
شخص KKيتي الكامل KKة ،وأزخKKر بالس KKلطان والكرام KKة والمج Kٌ Kد .لم يش KKاركني الن KKاس ق KKط ،ولم يعرف KKوني أب Kً Kدا ،وك KKانوا ً
شخصيتي .منذ خلق العالم حتى اليوم ،لم يرني أحد .هذا هو اإللKه الKذي يظهKر لإلنسKان في األيKام األخKيرة ،ولكنKه مخت ٍ
Kف بين
َ
ضرمة ،مملوء قوة ومفعم بالسلطان .ال يوجKKد شKKخص
البشر .إنه يسكن بين البشرٌ ،
الم َ
حق وحقيقة ،كالشمس الحارقة وكالنار ُ
يتطهر بلهيب النKKار .في النهايKKة سKKتتبارك
واحد وال شKيء واحKKد لن تدينKKه كلمKاتي ،وال يوجKKد شKخص واحKد وال شKيء واحKد لن َّ

جميعKا في األيKKام األخKKيرة أنKKني
ًK
ض Kا بسKKبب كالمي .بهKKذه الطريقKKة ،سKKيرى النKKاس
األمم كّلهKKا بسKKبب كالمي ،وسKKوف تُسKKحق أي ً
ض Kع البشKKرية كّلهKKا ،وأنKKني كنت في ٍ
المخِّلص الKKذي عKKاد ،أنKKا هللا القKKدير الKKذي سيخ ِ
وقت من األوقKKات ذبيحKKة خطيئKKة لإلنسKKان،
ُ

وأيضا شمس الKبر الKتي تكشKف كKل األشKياء .هKذا
هب الشمس التي تحرق كل األشياء،
ً
ولكن في األيام األخيرة سأصبح كذلك ُل َ
Kار ،وأنKني الشKمس
خذت هذا االسم ،وأمتلك هKذه الشخصKية لع َّKل النKاس
جميعKا يKرون أنKني إلKه ب ٌّ
هو عملي في األيام األخيرة .اتَّ ُ
ً
جميعKا ،أنKا اإللKKه الحقيقي الوحيKKد ،وسKيرون وجهي الحقيقي :إنKني
ًK
الحارقة ،والنيران المتأججKKة .بهKKذه الطريقKة سKKيعبدني النKKاس
لست فقط إله بني إسرائيل ،ولست فقط الفادي – إنني إله المخلوقات كّلها في جميع أرجاء السماوات واألرض والبحار.
المخِّلص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ
عمل األيام األخيرة هccو قcول كلمccات .يمكن أن تحccدث تغccيرات عظيمccة في اإلنسccان من خالل الكلمccات .التغccيرات الccتي

تؤثر اآلن في هؤالء الناس من جراء قبول هذه الكلمات أعظم من تلك التغيرات التي أثرت في الناس من جccراء قبccول تلccك

اآليccات والعجccائب الccتي حccدثت في عصccر النعمccة .ألنccه في عصccر النعمccة ،خccرجت الشccياطين من اإلنسccان من خالل وضccع

األيccدي والصccالة ،ولكن الشخصccيات الفاسccدة داخccل البشccر ظلت كمccا هيُ .شcفي اإلنسccان من مرضccه ونccال غفccران خطايccاه،
ُّ
التخلص من شخصيته الشيطانية الفاسدة لم يتم بداخله .نال اإلنسان الخالص وغفccران خطايccاه
ولكن العمل المتعلق بكيفية
بفضccل إيمانccه ،ولكن طبيعccة اإلنسccان الخاطئة لم ُتمحى وظلت بداخلccه كمccا هي .لقccد ُغ ِفccرت خطايccا اإلنسccان من خالل هللا

ِ
المتجسد ،ولكن هذا ال يعني أن اإلنسان بال خطية بداخله .يمكن أن ُتغفر خطايا اإلنسان من خالل ذبيحccة الخطيccة ،ولكن لم
ّ
ُّ
تمامccا
cادرا على حccل المشccكلة المتعلقccة بكيفيccة أال يخطئ مجً c
يكن اإلنسccان قً c
cددا وكيccف يمكنccه التخلص من طبيعتccه الخاطئة ً

ويتغccيرُ .غفccرت خطايccا اإلنسccان بسccبب عمccل صccلب هللا ،ولكن اسccتمر اإلنسccان في العيش بالشخصccية الشccيطانية الفاسccدة

القديمة .وعليه ،يجب على اإلنسان أن ينال الخالص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسccدة لكي ُتمحى طبيعتccه الخاطئة
بالكامccل وال تعccود لتظهccر أبcً cدا ،وهكccذا تتغccير شخصccية اإلنسccان .هccذا يتطلب من اإلنسccان أن يفهم طريccق النمccو في الحيccاة،
وفق cا لهccذا الطريcق ،لكي تتغcير شخصcيته
وطريق الحياة ،والطريcق لتغيccير شخصcيته .كمcا يحتcاج اإلنسcان إلى أن يتصccرف ً

وفق  cا لمش ccيئة هللا ،ح ccتى َّ
يتخلص من شخص ccيته
cدريجيا ويمكن ccه أن يعيش تحت بري ccق الن ccور ،وأن يق ccوم بك ccل األش ccياء ًc
تc
ًّ

خالصcا
ويتحرر من تأثير ظلمة الشيطان ،وبهذا يخرج بالكامل من الخطية .وقتهcا فقcط سcينال اإلنسcان
الشيطانية الفاسدة،
َّ
َّ
ً

دائمcا أنcه
كاماًل  .عندما كان يسوع يقوم بعمله ،كانت معرفة اإلنسcان بيسccوع ال تcزال مبهمccة وغcير واضcحة .آمن اإلنسcان ً
ابن داود وأعلن أنه نبي عظيم وسيد ِّ
خير قد فدى اإلنسان من خطايccاه .وعلى أسccاس اإليمccان نccال البعض الشccفاء فقccط من
خالل لمس ه ccدب ثوب ccه؛ اس ccتطاع األعمى أن ي ccرى وح ccتى الميت اس ccتعاد الحي ccاة .وم ccع ذل ccك لم يس ccتطع اإلنس ccان اكتش ccاف
الشخصccية الشccيطانية الفاسccدة المتأصccلة بعمccق داخلccه وال عccرف كيccف يتخلص منهccا .نccال اإلنسccان الكثccير من النعمccة ،مثccل

سالم وسعادة الجسد ،وبركة أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد ،وشفاء مرض ،وخالفه .كانت البقية هي أعمccال
cالحا .مؤمنccون مثccل هccؤالء فقccط
اإلنسان الصالحة ومظهره التقي؛ إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا ،فكccان ُيعccد مؤمًنccا صً c
هم من بإمكcانهم دخcول السcماء بعcد المcوت ،مcا يعcني أنهم نcالوا الخالص .ولكن في حيcاتهم لم يفهمcوا طريcق الحيcاة على
اإلطالق .كل ما كانوا يفعلونه هو ارتكcاب الخطايcا ،ثم االعcتراف بهcا في دورة مسcتمرة دون أي مسcار لتغيcير شخصcيتهم؛
خالصا كcاماًل ؟ كال! لcذلك بعcد اكتمccال هcذه المرحلcة ،ال يcزال
كانت هذه هي حالة اإلنسان في عصر النعمة .هل نال اإلنسان
ً
طريق ا ليتبعcه .ال يمكن أن تكcون
ًc
ثم تهبcه
هناك عمل الدينونة والتوبيخُ .ت ِّ
طهر هذه المرحلة اإلنسان بواسcطة الكلمcة ،ومن ّ
هذه المرحلة مثمرة وذات مغزى لو أنها استمرت في طرد األرواح الشccريرة ،ألن طبيعccة اإلنسccان الخاطئة لن يتم التخلص

منها وسيقف اإلنسان عند غفران الخطايا فقط .من خالل ذبيحة الخطية ،نال اإلنسان غفران خطاياه ،ألن عمccل الصcلب قcد
انتهى بالفعccل وقccد غلب هللا إبليس .لكن شخصccية اإلنسccان الفاسccدة تظccل بداخلccه ومccا زال اإلنسccان يخطئ ويقccاوم هللا؛ ولم
يربح هللا البشرية .لهذا السبب في هذه المرحلة من العمل يستخدم هللا الكلمة ليكشف عن شخصية اإلنسان الفاسدة وليدفع

أيضcا ،ألن اآلن
cارا ً
اإلنسان إلى الممارسة بحسب الطريق الصccحيح .هccذه المرحلccة ذات مغccزى أكcثر من سccابقتها وأكccثر إثمً c
الكلمة هي التي تدعم حياة اإلنسان مباشcر ًة وتم ِّكن شخصcية اإلنسcان من أن تتجcدد بالكامcل؛ هcذه المرحلcة من العمcل أكcثر

تجسد هللا وأنهى بالكامل خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.
شمولية .لهذا فإن
التجسد في األيام األخيرة قد أكمل أهمية ُّ
ُّ
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

قبKKل أن ُيفتKKدى اإلنسKKان ،كKKان العديKKد من سKKموم الشKKيطان قKKد ُز ِر َعت بالفعKKل في داخلKKه .وبعKKد آالف السKKنوات من إفسKKاد

الشKKيطان ،صKKارت هنKKاك طبيعKKة داخKKل اإلنسKKان تقKKاوم هللا .لKKذلك ،عنKKدما افتُKKدي اإلنسKKان ،لم يكن األمKKر أكKKثر من مجKKرد فKKداء،
Kيرا أن يخضKKع
حيث اُشتري اإلنسان بثمن نفيس ،ولكن الطبيعة السامة بداخله لم تُ َ
مح .لذلك يجب على اإلنسان الذي تلKKوث كثً K

للتغيKKير قبKKل أن يكKKون مسًّ K
Kتحقا أن يخKKدم هللا .من خالل عمKKل الدينونKKة والتKKوبيخ هKKذا ،سKKيعرف اإلنسKKان الجKKوهر الفاسKKد والKKدنس

والتطهر .بهKذه الطريقKKة فقKط يمكن لإلنسKان أن يسKتحق العKودة
تماما
ُّ
الموجود بداخله معرًفة كاملة ،وسيكون ً
قادرا على التغير ً
أمKKام عKKرش هللا .الهKKدف من كKKل العمKKل الKKذي يتم في الKKوقت الحاضKKر هKKو أن يصKKير اإلنسKKان نقيًّا ويتغKKير؛ من خالل الدينون KةK
والتوبيخ بالكلمة ،وأيضا التنقية ،يمكن لإلنسان أن َّ
طاهرا .بداًل من اعتبار هذه المرحلة من العمKKل
يتخلص من فساده ويصير
ً
ً
ض Kا
مرحل َ Kة خالص ،سKKيكون من المالئم أن نقKKول إنهKKا عمKKل تطهKKير .في الحقيقKKة ،هKKذه المرحلKKة هي مرحلKKة إخضKKاع وهي أي ً
المرحلKKة الثانيKKة للخالص .يKKربح هللا اإلنسKKان من خالل الدينونKKة والتKKوبيخ بالكلمKKة؛ ومن خالل اسKKتخدام الكلمKKة للتنقيKKة واإلدانKKة
والكشف تظهر كل النجاسات واألفكار والدوافع واآلمال الفردية داخل قلب اإلنسان بالتمام.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

فسيعبر عمله عن شخصيته من خالل التوبيخ والدينونKKة في المقKKام األول .وباسKKتخدامه
جسدا هذه المرة،
حين يصير هللا ً
ّ
ويظهر له المزيد من طرق الممارسKKة ،وهكKKذا يحقKKق هدفKKه من إخضKKاع اإلنسKKان
هذا األساس سيأتي بالمزيد من الحق لإلنسان ُ
وتخليصه من شخصيته الفاسدة .هذا هو ما يكمن وراء عمل هللا في عصر الملكوت.

من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"

مح ًص cا
وم ّ
ففي األيccام األخccيرة ،سيسccتخدم المسccيح مجموعccة من الحقccائق المتنوعccة لتعليم اإلنسccان ،كاش ً cفا جccوهره ُ

خلص cا
كلماته وأعماله .تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة ،مثل واجب اإلنسان ،وكيف يجب عليه طاعة هللا ،وكيف يكccون ُم ً
وأيضا حكمة هللا وشخصيته ،وما إلى ذلك .هذه الكلمات جميعها موجَّهة
هلل ،وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية،
ً

تعبccر عن كيفيccة
إلى جccوهر اإلنسccان وشخصccيته الفاسccدة؛ وبccاألخص تلccك الكلمccات الccتي تكشccف كيفيccة ازدراء اإلنسccان هلل ّ
تجسcيد اإلنسccان للشccيطان وكونcه قcوة معاديcة هلل .في قيccام هللا بعمccل الدينونcة ،ال يكتفي بتوضcيح طبيعcة اإلنسccان من خالل
بضccع كلمccات وحسccب ،إنمccا يكشccفها ويتعامccل معهccا ويه ّ cذبها على المccدى البعيccد .وال يمكن االستعاضccة عن طccرق الكشccف

والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية ،بل بcالحق الccذي ال يمتلكccه اإلنسccان على اإلطالقُ .تعccد الوسccائل من هccذا النccوع دون

اقتناعccا كccامالً بالخضccوع هلل؛ ال بccل
سccواها دينونccة ،ومن خالل دينونccة مثccل هccذه ،وحccدها يمكن إخضccاع اإلنسccان واقناعccه
ً
ويمكنccه اكتسccاب معرفccة حقيقيccة عن هللا .يccؤدي عمccل الدينونccة إلى تعcُّ cرف اإلنسccان على الوجccه الحقيقي هلل وعلى حقيقccة

فهم أعمccق لمشccيئة هللا وهccدف عملccه واألسccرار الccتي يصccعب على
تمcّ cرده ً
أيض cا .يسccمح عمccل الدينونccة لإلنسccان باكتسccاب ٍ
اإلنسان فهمها .كما يسمح لإلنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده ،إلى جانب اكتشاف قبحccه .هccذه هي آثccار

فعليا إظهcار حcق هللا وطريقcه وحياتccه لكcل المؤمcنين بcه ،وهcذا هcو عمcل الدينونcة
عمل الدينونة ،ألن جوهر هذا العمل هو ً
الذي يقوم به هللا.
من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

في عصر الملكوت ،يستخدم هللا الكلمة لإلعالن عن بداية عصر جديد ،ولتغيير طريقKة عملKه ،وليقKوم بالعمKل المطلKوب
للعصKر بأكملKه .هKذا هKو المبKدأ الKذي يعمKل بKه هللا في عصKر الكلمKة .لقKد صKار هللا جس ًKدا ليتكلم من وجهKات نظKر مختلفKة ،ممKا

ُيم ّكن اإلنسان حًقا من رؤية هللا ،الذي هو الكلمة الظKاهر في الجسKد ،ومن رؤيKة حكمتKه وعجبKه .ويتم مثKل هKذا العمKل لتحقيKق
أفضل ألهداف إخضاع اإلنسان وتكميله والقضاء عليه .هذا هو المعنى الحقيقي الستخدام الكلمة للعمل في عصر الكلمة .من
يتعرف اإلنسان على عمل هللا وشخصيته ،ويتعرف على جوهر اإلنسان ،وما يجب على اإلنسKKان الKKدخول إليKKه.
خالل الكلمةّ ،
من خالل الكلمKKة ،يKKأتي العمKKل الKKذي يKKرغب هللا في القيKKام بKKه في عصKKر الكلمKKة بأكملKKه بثمKKاره .من خالل الكلمKKةُ ،يك َش Kف عن

واعيا بوجودها .فيؤمن اإلنسان نتيجKKة لKKذلك بوجKKود
وي َج َّرب .لقد رأى اإلنسان الكلمة ،وسمعها ،وصار
وي َ
ً
قضى عليه ُ
اإلنسان ُ
ضKا بمحبKKة هللا لإلنسKان ورغبتKKه في خالصKه .ومKKع أن كلمKKة "الكلمKKة" بسKKيطة وعاديKKة،
الكلية وحكمته ،وأي ً
هللا ،ويؤمن بقدرة هللا ّ
ِ
وتغيKKر مفKKاهيم اإلنسKKان وشخصKKيته القديمKKةK،
المتج ّسKد تزعKKزع الكKKون بأسKKره؛ كلمتKKه تحKّ Kول قلب اإلنسKKانّ ،
فKKإن الكلمKKة من فم هللا ُ
والطريقKKة القديمKKة الKKتي اعتKKاد العKKالم بأكملKKه على أن يظهKKر بهKKا .على مKKر العصKKور ،يعمKKل إلKKه هKKذا اليKKوم وحKKده بهKKذه الطريقKKة،
Kاعدا ،يعيش اإلنسKKان تحت توجيKKه الكلمKKة ،وتحت
وبهKKذه الطريقKKة وحKKدها ُيكّلم اإلنسKKان ويKKأتي ُليخِّلصKKه .ومن هKKذا الKKوقت فصً K
رعايتها وعطائها .لقد أتت البشرية بأكملها لتحيا في عالم الكلمة ،وسط لعنKات كلمKة هللا وبركاتهKا ،بKل وأتى المزيKKد من البشKر
ليحيKKوا في ظKKل دينونKKة الكلمKKة وتوبيخهKKا .جميKKع هKKذه الكلمKKات وكKKل هKKذا العمKKل هKKو من أجKKل خالص اإلنسKKان ،ومن أجKKل تتميم
مشKKيئة هللا ،ومن أجKKل تغيKKير المظهKKر األصKKلي لعKKالم الخليقKKة القديمKKة .خلKKق هللا العKKالم بالكلمKKة ،ويقKKود البشKKر من جميKKع أرجKKاء
وأخيرا ،سيستخدم الكلمة ليأتي بالعالم القديم بأسKKره إلى نهايKKة .عنKKدها فقKKط
ويخّلصهم بالكلمة.
الكون بالكلمة،
ً
وأيضا يخضعهم ُ
ً
تمامKا .يسKتخدم هللا الكلمKة في عصKر الملكKوت للقيKام بعملKه وتحقيKق نتKائج عملKه .فهKو ال يعمKل عجKائب أو
تكتمل خطKة التKدبير ً

يصKKنع معجKKزات ،لكنKKه يعمKKل عملKKه ببسKKاطة من خالل الكلمKKة .وبسKKبب الكلمKKة ،يتغKKذى اإلنسKKان ويقتKKات؛ وبسKKبب الكلمKKة ،ينKKال
وخبرة حقيقي ًة.
اإلنسان معرف ًة
ً
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

لجع KKل الن KKاس ينب KKذون الش KKيطان ،فيتخل KKون عن س KKلفهم الق KKديم .ته KKدف ك KKل
في الحقيق KKة ،إن العم KKل ال KKذي يج KKري اآلن ه KKو َ
الدينونات التي تجري بالكلمة إلى فضح شخصية البشر الفاسدة وتمكين الناس من فهم جوهر الحيKاةَّ .
إن جميKع هKذه الKدينونات
المتكررة تخترق قلوب الناس ،فتؤثر كل دينونة على مصيرهم مباشرة وتهدف لجKرح قلKوبهم بحيث يمكنهم التخلي عن جميKع
ض Kا حكمKKة هللا وقدرتKKه ،ويعرفKKون هKKذا الجنس
تلKKك األمKKور ومن َّ
ثم يعرفKKون الحيKKاة ،ويعرفKKون هKKذا العKKالم الKKدنس ،ويعرفKKون أي ً
جرح قلب اإلنسان ،وإلمكانية إيقKاظ
البشري الذي أفسده الشيطان .فكلما ازداد هذا النوع من التوبيخ والدينونة K،زادت إمكانية
ُ
ض َّKلِلين ضKKالالً ِّبيًنKKا هKKو الهKKدف من دينونKKة كهKKذه .ليس
روحKKه .إن إيقKKاظ أرواح هKKؤالء األشKKخاص الفاسKKدين فسً K
والم َ
Kادا فاح ًش Kا ُ
ٍ
إلهKا ،وبالتأكيKKد ال يعلم أنKKه
Kماء ،وال أن هنKKاك ًK
لإلنسKKان روح ،بمعKKنى أن روحKKه قKKد مKKاتت منKKذ أمKKد بعيKKد K،وال يعلم أن هنKKاك سً K

ُي ِ
قادراً على معرفة أنه يعيش في هذا الجحيم األثيم على األرض؟ كيف يمكن أن يكKKون
نازعُ في غياهب الموت .فكيف يكون ً
Kادرا على
Kادرا على معرفKKة أن جثتKKه العفنKKة هKKذه قKKد ُ
طKِ Kر َحت في هاويKKة المKKوت جKّ Kراء فسKKاد الشKKيطان؟ كيKKف يمكنKKه أن يكKKون قً K
قً K
Kادرا على معرفKة
معرفة أن كل شيء على األرض قد دمره البشر منذ أمد بعيد Kوال سبيل إلصالحه؟ وكيف يمكنKه Kأن يكKون ق ً
أن الخالق قد جاء إلى األرض اليKKوم ويبحث عن جماعKة من األشKخاص الفاسKKدين لكي ُيخِّلصKهم؟ حKKتى بعKKد أن يختKبر اإلنسKان

طKة البشKرية! على الKرغم من أن
نح ّ
كل تنقيKة ودينونKة محتملKة ،ال يKزال وعيKه البليKد بالكKاد ينشُ K
ط وال يسKتجيب ً
فعليKا .كم هي ُم َ
Kخاص كهKؤالء ،لمKا
الب َر َد الالذع الساقط من السماء ،فإنه ذو فائKKدة عظيمKKة لإلنسKان .لKو لم ُي َKدن أش ٌ
هذا النوع من الدينونة Kيشبه َ
تماما تخليص الناس من غياهب البؤس .لوال هذا العمل ،لكKان من الصKKعب جKً Kدا على
كانت هناك نتيجة ،ولكان من المستحيل ً

Kيطان أرواحهم .يتطلب خالص KKكم أنتم ال KKذين
Kحق الش ُ K
الن KKاس الخ KKروج من الهاوي KKة ألن قل KKوبهم ق KKد م KKاتت من KKذ أم KKد بعيK Kد Kوق KKد س َ K
دعوا وتدانوا دون ٍ
المتجمدة كالجليد.
كلل أو ملل ،وعندها فقط ستستيقظ قلوبكم
انحدرتم إلى عمق أعماق االنحطاط أن تُ َ
ّ
للم َك َّملين وحدهم أن يعيشوا حياة ذات مغزى" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يمكن إال ُ
في عمله األخير باختتام العصر ،شخصية هللا هي شخصية توبيخ ودينونة ،وفيها يكشف كل ما هccو آثم بهccدف إدانccة
جميع الشعوب عالنيةً ،وتكميل أولئك الذين يحبونه بقلب مخلص.ال يمكن إال لشخصية مثل هذه أن تنهي العصر .لقد حّلت

cاء على
األيcام األخcيرة بالفعcل .سcيتم فصcل جميccع األشccياء في الخليقcة ًc
وفق ا لنوعهccا ،ومن ثم توزيعهcا إلى فئات مختلفccة بنً c
طبيعتهccا .هccذا هccو الccوقت الccذي يكشccف هللا فيccه عن مصccير النccاس وغccايتهم .إذا لم يخضccع النccاس للتccوبيخ والدينونccة ،فلن

تكون هناك طريقة لكشف عصيانهم وعcدم بcرهم .فقcط من خالل التcوبيخ والدينونcة يمكن أن ُيعلن بوضcوح مصcير الخليقcة
cع مccع األشccرار ،والصccالح مccع الصccالحين،
كلهccاُ .ي ِc
ظه ر اإلنسccان فقccط ِطباعccه الحقيقيccة عنccدما ُيَّ c
سيوضُ c
ويccدان .الشccرير ُ
cوبخ ُ

ويكافcأ
فصل جميcع البشcر بحسcب نcوعهم .من خالل التcوبيخ والدينونcةُ ،
سcتعلن نهايcة كcل الخليقcة ،حcتى ُيعcاقب الشcرير ُ
ُ
وي َ
البcارين.
الصcالح ،ويصcير جميccع النcاس خاضccعين لسcيادة هللا .يجب أن يتحقccق كccل هccذا العمccل من خالل التccوبيخ والدينونccة َّ
وألن فساد اإلنسان قد بلغ ذروته ،وصار عصيانه شديدا على نحو متزايد ،فلن تستطيع أن ُت ِ
حدث تحوالً كامالً في اإلنسccان
ً
ستسcتعلن أثنcاء األيcام األخcيرة .ال يمكن إال
وتمنحه الكمال سوى شخصية هللا البارة ،التي تشمل التوبيخ والدينونة ،والcتي ُ
ثم معاقبة كل األشرار بشدة.
لهذه الشخصية وحدها تعرية الشر ومن ّ
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"
هللا يعمل عمل الدينونة والتوبيخ حتى يعرفه اإلنسان ،ومن أجل شهادته .بدون دينونتccه لشخصccية اإلنسccان الفاسccدة،
لن يعرف اإلنسان شخصية هللا البارة التي ال تسمح باإلثم ،ولن يمكنه تحويل معرفته القديمة باهلل إلى معرفcة جديccدة .ومن
ثم ُيم ِّكن اإلنسان من الوصول لمعرفة هللا وتغيير
أجل شهادته ،ومن أجل تدبيره ،فإنه يجعل كينونته معروفة بكليتها ،ومن َّ
شخصيته ،وأن يشهد شهادة مدوية هلل من خالل ظهور هللا على المأل .يتحقق التغيير في شخصية اإلنسان من خالل أنواع
مختلفة من عمل هللا .وبدون هذه التغيcيرات في شخصcية اإلنسcان ،لن يتمكن اإلنسcان من الشcهادة هلل ،وال يمكن أن يكcون

حرر نفسه من عبودية الشccيطان ،وقccد
بحسب قلب هللا .تدل التغييرات التي تحدث في شخصية اإلنسان على أن اإلنسان قد َّ

وشخصcا بحسccب قلب هللا.
شcاهدا هلل،
نموذجا وعينة لعمccل هللا ،وقcد أصcبح بحcق
حقا
َّ
حرر نفسه من تأثير ال ُ
ظلمة ،وأصبح ً
ً
ً
ً
تجسد ليقوم بعمله على األرض ،ويطلب من اإلنسان أن يصل إلى معرفته وطاعته والشcهادة لcه – وأن
الم ّ
واليوم ،جاء هللا ُ
يعرف عمله العccادي والعملي ،وأن يطيccع كccل كالمccه وعملcه اللccذين ال يتفقccان مcع تصcورات اإلنسccان ،وأن يشcهد لكcل عملcه

ألجccل خالص اإلنسccان ،وجميccع أعمالccه الccتي يعملهccا إلخضccاع اإلنسccان .يجب أن يمتلccك أولئك الccذين يشccهدون معرفً cة باهلل؛

فهذا النوع من الشهادة وحده هو الشهادة الصحيحة والحقيقية ،وهي الشهادة الوحيدة التي ُتخccزي الشccيطان .يسccتخدم هللا

أولئك الذين عرفcوه من خالل اجتيcاز دينونتcه وتوبيخcه ومعاملتcه وتهذيبcه ليشcهدوا لcه .إنcه يسcتخدم أولئك الcذين أفسcدهم
ثم نcالوا بركاتccه ،ليشcهدوا لcه .إنccه ال يحتccاج إلى
الشيطان للشهادة له ،كمcا يسcتخدم أولئك الccذين تغccيرت شخصcيتهم ،ومن َّ

اإلنسان ليسبحه بمجرد الكالم ،وال يحتاج إلى التسبيح والشهادة من أمثال الشيطان ،الذين لم ينccالوا خالصccه .أولئك الccذين

يعرفccون هللا هم وحccدهم المؤهلccون للشccهادة هلل ،وأولئك الccذين تغccيرت شخصccيتهم هم وحccدهم المؤهلccون للشccهادة هلل ،ولن
عارا على اسمه.
يسمح هللا لإلنسان أن يجلب عن عمد ً

من "ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
هل تدركون اآلن ماهية الحق والدينونة؟ إن أدركتم هذا فأنا أحثكم على أن تخضعوا بطاعة للدينونة ،وإال فلن تنالوا
الفرصة أبداً كي ُتز ّكوا من قبل هللا أو تدخلوا ملكوته .أما أولئك الccذين يقبلccون الدينونccة فقccط ولكن ال يمكن أبcً cدا تطهcيرهم،

أي الcccذين يهربcccون في منتصcccف عمcccل الدينونcccة ،سcccيمقتهم هللا ويرفضcccهم إلى األبcccد .خطايcccاهم أكcccثر وأعظم من خطايcccا
cديا
الفريسيين؛ ألنهم خانوا هللا ّ
عقابccا أبً c
وتمردوا عليه .أولئك األشخاص الذين ليسوا أهالً حتى ألن يؤدوا الخدمة سccينالون ً
cل هcؤالء سcينالون عقcاب الccروح والنفس
والء بالكلمات وخان هللا بعد ذلك .فمثُ c
أكثر شدة .لن يعفو هللا عن أي خائن أظهر ً

cارة؟ أوليس هccذا هccو الهccدف اإللهي من دينونccة اإلنسccان وإظهccار
والجسccد .أوليس هccذا بالتحديccد اسccتعالًنا لشخصccية هللا البّ c
حقيقته؟ إن هللا في وقت الدينونة يودع جميع من قاموا بمثل هذه األعمال األثيمة مكاًنccا يضcج بcاألرواح الشcريرة ،ويسccمح

دون هللا في أسفار هؤالء
لتلك األرواح الشريرة بسحق أجسادهم لتفوح منها روائح الجثث الكريهة ،وهذا عقابهم العادلُ c.ي ّ
كل ما اقترفوه من خطايا؛ وعندما يحين الccوقت المناسccب يلقي بهم
المزيفين الخائنين،
المؤمنين
والرسل والعاملين الكذبةَّ ،
ّ
َ
cادا من جديccد وال يccرون النccور أبcً cدا .أولئك
لتنجس أجسادهم كما يحلو لها ،فال يعودون يأخccذون أجسً c
وسط األرواح النجسة ِّ
المccراؤون الccذين يخccدمون لبعض الccوقت ،ولكنهم ال يسccتطيعون البقccاء أوفيccاء حccتى النهايccة ،يحسccبهم هللا من بين األشccرار

cزءا من جمccاعتهم المتمcّcردة ،وفي النهايccة يبيccدهم هللا .ال يبccالي هللا بأولئك األشccخاص
ليسccلكوا في مشccورتهم ويصccبحوا جً c
تغيccر
جانبccا ،إذ أن هللا سccيبيدهم
جميعccا مccع ّ
الccذين لم يكونccوا أوفيccاء أبcً cدا للمسccيح ولم يبccذلوا أي جهccد ُيccذكر ،بccل ويطccرحهم ً
ً

cتمروا في البقccاء على األرض ،ولن يccدخلوا ملكccوت هللا .أولئك األشccخاص الccذين لم يكونccوا قccط أوفيccاء هلل،
العصccر .لن يسّ c
ولكن أجبرتهم الظروف على التعامل معه بصورة روتينيةُ ،يحسبون من بين األشخاص الذين قدموا خدمة لشعب هللا ،ولن

ينجوا سوى عدد صغير منهم ،بينما سيهلك األغلبية مع أولئك غير المؤهلين حccتى ألداء الخدمccة .وفي النهايccة ُسcيدخل هللا
فعينهم ليكونcوا كهنcةً .سcيكون هcؤالء هم ثمccرة عمcل هللا .أمcا
إلى ملكوته من تحّلوا بفكره ،أي شعبه وأبناءه والذين سبق ّ

تخيل نهايتهم.
ويمكنكم ُّ
فسيحسبون مع غير المؤمنينُ ،
أولئك األشخاص الذين ال يندرجون تحت أية فئة سبق فوضعها هللا ُ
علي قوله؛ الطريق الcذي سcتختارونه هcو قcراركم الخcاص .ومcا عليكم إدراكcه هcو أن عمcل
لقد قلت لكم بالفعل كل ما يجب َّ

أبدا من يتخّلفون عن اللحاق به ،وشخصية هللا البارة ال ُتظهر أية رحمة ألي إنسان.
هللا ال ينتظر ً
من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

عندما ترجع كل شعوب وأمم العالم أمام عرشي ،سآخذ كل غنى السماء وأمنحه للعالم البشري ،فينعم بوفرة ال مثيل

سأعجل بغضcبي على أممcه ،وأعلن مراسcيمي اإلداريcة في أرجcاء
موجودا،
لها بفضلي .لكن طالما أن العالم القديم ال يزال
ً
ِّ
الكون ،وألقي بالتوبيخ على كل َم ْن ينتهكها.
مccا أن ألتفت بccوجهي للكccون ألتكلم ،تسccمع البشccرية جميعهccا صccوتي ،فccترى كافccة األعمccال الccتي فعلتهccا عccبر الكccون.
أولئك الccذين يسccيرون ضccد مشccيئتي ،أي أولئك الccذين يقccاوموني بأعمccال اإلنسccان ،سccيقعون تحت تccوبيخي .سccآخذ النجccوم

cتتجدد
العديدة في السماوات وأجعلها جديدة ،وبفضلي ستتجدد الشمس ويتجدد القمر – لن تعود السماوات كما كccانت؛ إذ سّ c

قسcم الشccعوب العديccدة داخccل الكccون من جديccد
أشياء ال ُتحصى على األرض .الكل سيصccير كccامالً من خالل كلمccاتي .سccوف ُت ّ
ملكوتا يعبدني؛ ستفنى جميع الشccعوب
ويستبدل بها ملكوتي ،حتى تختفي الشعوب الموجودة على األرض إلى األبد وتصير
ً
ُ
على األرض ،ولن توجد فيما بعد .أمcا من جهccة البشccر الcذين في الكccون ،فسcيفنى كcل َم ْن ينتمccون للشcيطان؛ وسيسccقط كcل

َم ْن يعبدون الشيطان تحت ناري الحارقccة ،أي إنccه ،باسccتثناء َم ْن هم اآلن داخccل التيccار ،سccيتحول البccاقون إلى رمccاد .عنccدما
وتخضccعهم أعمccالي ،ألنهم
أوبخ العديccد من الشccعوب ،سccيعود أولئك الccذين في العccالم الccديني إلى ملكccوتي بccدرجات مختلفccةُ ،

وفق cا لمccا فعلccه كccل
راكبا على سحابة بيضاء .كل البشرية ستتبع نوعها ،وسccتنال توبيخccات تختلccف ً
سيرون مجيء القدوس ً
جميعا؛ وأولئك الccذين لم تتضccمني أعمccالهم على األرض ،سيسccتمرون في الحيccاة
واحد .أولئك الذين وقفوا ضدي سيهلكون
ً
على األرض تحت حكم أبنccائي وشccعبي ،بسccبب الطريقccة الccتي بcّcرؤوا بهccا أنفسccهم .سccأعلن عن نفسccي للعديccد من الشccعوب
واألمم ،وسأصدر صوتي على األرض ألعلن اكتمال عملي العظيم لجميع البشر ليروا بأعينهم.
من "الفصل السادس والعشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
سccيكون أولئك القccادرون على الصccمود أثنccاء عمccل هللا في الدينونccة والتccوبيخ خالل األيccام األخccيرة – أي خالل عمccل
التطهير النهائي – هم الcذين سcيدخلون الراحcة النهائيccة مcع هللا؛ لهccذا ،فccإن أولئك الccذين يccدخلون الراحcة سccوف يتحcررون

جميعا من سيطرة الشيطان ويقتنيهم هللا فقط بعد خضccوعهم لعملccه النهcائي في التطهcير .سccوف يcدخل هccؤالء النcاس الccذين
ً
اقتناهم هللا في نهاية المطاف الراحة النهائية .إن جوهر عمل هللا في التccوبيخ والدينونccة هccو تطهccير اإلنسccانية ،وهccذا ألجccل
يccوم الراحccة النهccائي .وإال فلن تتمكن البشccرية جمعccاء من اتبccاع نمطهccا الخccاص أو دخccول الراحccة .هccذا العمccل هccو الطريccق
الوحيد للبشرية لدخول الراحة.
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

 .6العالقة بين كل مرحلة من المراحل الثالث لعمل هللا
كلمات هللا المتعلقة:
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عصرا وهو الذي ينهيه K.إن مراحل العمل الثالث ،في مختلKKف
البشرية .هو البداية والنهاية ،هو األول واآلخر ،هو الذي يبدأ
ً
العصKKور والمواقKKع ،هي بال شKKك من عمKKل روح واحKKد .كKKل أولئKKك الKKذين يفصKKلون مراحKKل العمKKل الثالث بعضKKها عن البعض
اآلخر يقاومون هللا.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"

العمل في األيام األخيرة هو آخر مرحلة من الثالث مراحل .إنه عمل عصر جديد وال يمثل خطة التدبير الكلية .تنقسKKم
خطة التدبير ذات الستة آالف عام إلى ثالث مراحل من العمل .ال يمكن لمرحلة وحدها أن تمثل عمل الثالثKKة عصKKور ،ولكن

واحدا من كKKل .ال يمكن أن يمثKل اسKم يهKKوه شخصKKية هللا الكليKة .حقيقKKة أنKه َّنفذ العمKل في عصKر النKاموس
جزءا
ً
المرحلة تمثل ً
ال تثبت أن هللا يمكن أن يكون فقط هللا بموجب الناموس .لقKد س ّKن يهKوه الشKرائع لإلنسKان وسKلمه الوصKايا ،وطلب من اإلنسKان
أن يبني الهيكل والمذابح؛ Kالعمل الذي قام به يمثKل فقKط عصKر النKاموس .ال يثبت العمKل الKذي قKام بKه هللا أنKه اإللKه الKذي يطلب

من اإلنسKKان الحفKKاظ على الشKKريعة ،أو أنKKه إلKKه الهيكKKل ،أو إلKKه أمKKام المKKذبح .ال يمكن أن نقKKول هKKذا .العمKKل بمKKوجب النKKاموس
Kيحد هللا في تعريKف يقKول" :هللا إلKه
يمكنه فقط تمثيل عصر واحد .لذلك ،إن قام هللا بعمل عصر النKاموس فقKط ،فKإن اإلنسKان س ّ

الهيكل .ولكي نخدم هللا علينا أن نلبس الحلة الكهنوتيKKة ونKKدخل الهيكKل" .لKو لم ُي َّنفذ العمKل في عصKر النعمKKة واسKتمر العمKKل في
ومحب .إن لم ُي َّنفذ العمKK Kل في عصKK Kر
عصKK Kر النKK Kاموس حKK Kتى الKK Kوقت الحاضKK Kر ،لمKK Kا عKK Kرف اإلنسKK Kان أن هللا أي ً
ض K Kا إلKK Kه رحيم ُ
ونِّفKKذ فقKKط عمKKل عصKKر النعمKKة ،لعKKرف اإلنسKKان أن هللا ال يمكنKKه سKKوى فKKداء اإلنسKKان وغفKKران خطايKKاه .كKKان اإلنسKKان
النKKاموسُ ،
سيعرف فقط أن هللا قدوس وبريء ،وأنه يمكنه بذل نفسه ويمكنه أن ُيصلب من أجل اإلنسان .كان اإلنسان سKيعرف فقKط هKذا
Kزءا من شخص KKية هللا .يمث KKل عص KKر الن KKاموس بعض الج KKوانب،
ولن يفهم ك KKل األم KKور األخ KKرى .ل KKذلك ف KKإن ك KKل عصKKر يمث KKل ج ً K
ويمثKKل عصKKر النعمKKة بعض الجKKوانب ،ويمثKKل هKKذا العصKKر بعض الجKKوانب .ويمكن أن تنكشKKف شخصKKية هللا بالكامKKل من خالل
الجمع بين الثالث مراحل كلها .عندما يعرف اإلنسان الثالث مراحل كلها يمكنه وقتها فقKط أن يفهمهKKا كليًّا .ال يمكن محKKو أيKKة
مرحلة من الثالث مراحل .لن ترى شخصية هللا في صورتها الكلية إال بعد أن تعرف هذه المراحل الثالث من العمKKل .إكمKKال
هللا لعمله في عصر الناموس ال يثبت أنه هو فقط اإلله بمKوجب النKاموس ،وإكمالKه لعمKل الفKداء ال يوضKح أنKه هللا الKذي سKيظل
دومKKا يف KKدي البش KKرية .ه KKذه جميعه KKا اس KKتنتاجات بش KKرية .لق KKد انتهى عص KKر النعم KKة ،لكن ال يمكن KKك أن تق KKول إن هللا ينتمي إلى
ً
تعريفKا هلل .في هKذه المرحلKة ،يقKوم هللا بصKورة
الصليب فقKط وأن الصKليب وحKده يمثKل خالص هللا .إن فعلت هKذا ،فKأنت تضKع
ً

رحيمKKا أب Kً Kدا على اإلنس KKان وأن ك KKل م KKا ج KKاء بKKKه هKKKو التKKKوبيخ
رئيسKKKية بعم KKل الكلم KKة ،ولكن ال يمكن KKك أن تق KKول إن هللا لم يكن
ً
والدينونة K.يكشف عمل األيام األخيرة عمل يهوه ويسوع وكافKKة األسKرار الKKتي ال يفهمهKا اإلنسKان .يتم هKذا ليكشKKف عن مصKير
ونهاية البشرية وليختتم كل عمل الخالص بين البشر .إن مرحلKة العمKل هKذه في األيKام األخKيرة تختتم كKل شKيء .كKل األسKرار
Kحا في قلبKه .وقتهKا فقKط يمكن تقسKيم
التي لم يفهمها اإلنسان يجب أن تُفك طالسمها لكي ينال اإلنسان بصيرة عنها
وفهما واض ً
ً
البشر وفًقا ألنواعهم .بعد اكتمال خطة التدبير ذات الستة آالف عام فقط سيفهم اإلنسان شخصKية هللا في صKورتها الكليKة ،ألن

تدبيره سينتهي وقتها.

التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

إن العمKKل الKKذي يتم في الKKوقت الحاضKKر قKKد دفKKع عمKKل عصKKر النعمKKة لألمKKام؛ أي أن العمKKل بمKKوجب خطKKة التKKدبير الكليKKة
Kدما .لمKاذا أقKول
Kدما .على الKرغم من أن عصKر النعمKة قKد انتهى ،إال أن عمKل هللا قKد حقKق تق ً
ذات الستة آالف عKام قKد مضKى ق ً
وتكرارا إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على عصر النعمة وعصر الناموس؟ هذا يعني أن عمKل اليKوم هKو اسKتمرارية
مرارا
ً
ً
للعمKKل الKKذي تم في عصKKر النعمKKة وهKKو تقKKدم عن العمKKل الKKذي تم في عصKKر النKKاموس .الثالث مراحKKل متداخلKKة بصKKورة لصKKيقة

ضKا إن هKذه المرحلKة من العمKل تُْبKنى
وكل واحدة منهKا مرتبطKة في سلسKلة مربوطKة بإحكKام بالمرحلKة الKتي تليهKا .لمKاذا أقKول أي ً
على المرحلة التي قام بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنيKKة على العمKل الKKذي قKKام بKKه يسKوع ،لكKان من
المحتم أن يحدث صلب آخر في هذه المرحلة ،ولكان عمل فداء المرحلة السابقة تم مرة أخرى .سيكون هذا بال مغزى .لKKذلك
قدما وسما مستوى العمل لدرجة أعلى من قبل .يمكن أن ُيقال إن
األمر ليس أن العمل قد اكتمل بالتمام ،بل العصر قد مضى ً
هذه المرحلة من العمKل مبنيKة على أسKاس عصKر النKاموس وصKخرة عمKل يسKوعُ .يبKنى العمKل مرحلً Kة بمرحلKة ،وهKذه المرحلKة
ليست بداية جديدة .فقط الجمع بين مراحل العمل الثالث يمكن اعتباره خطة التدبير ذات الستة آالف عام.

ِ
كمالن Kمعنى التجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من
ُّ
"التجسدان ُي ّ

ِ
مكمKل للمرحلKتين السKابقتين ،ممKا يعKني أنKه من المسKتحيل
ال تKأتي المرحلKة األخKيرة من العمKل منفصKلة ،وإنمKا هي جKزء ّ
اكتمKKال عمKKل الخالص بالكامKKل من خالل القيKKام بمرحلKKة واحKKدة فقKKط من المراحKKل الثالث للعمKKل .على الKKرغم من أن المرحلKKة

األخ KKيرة من العم KKل ق KKادرة على تخليص اإلنس KKان كلي KKة ،إال أن ه KKذا ال يع KKني أن KKه من الض KKروري تنفي KKذ ه KKذه المرحل KKة الوحي KKدة
بمفردهKKا فقKKط وأن المرحلKKتين السKKابقتين للعمKKل غKKير مطلوبKKتين لتخليص اإلنسKKان من تKKأثير الشKKيطان .ال يمكن اعتبKKار مرحلKKة
واحKKدة من المراحKKل الثالث هي الرؤيKKة الوحيKKدة الKKتي يجب أن تعرفهKKا كKل البشKرية ،ألن مجمKKل عمKل الخالص يعKني المراحKل
الثالث للعمل ال مرحلة واحدة من بينها .طالما لم ُينجKز عمKل الخالص ،فلن يكتمKل تKدبير هللاُ .يعبَّر عن ماهيKة هللا وشخصKيته
وحكمتKK Kه في مجمKK Kل عمKK Kل الخالص الKK Kذي لم ُيكشKK Kف لإلنسKK Kان عنKK Kه في البدايKK Kة ،ولكن جKK Kاء التعبKK Kير عنKK Kه بالتKK Kدريج في عمKK Kل
تعبر كل مرحلة من مراحل عمKل الخالص عن جKزء من شخصKية هللا ،وجKزء من ماهيتKKه؛ إذ ال يمكن لكKل مرحلKKة
الخالصِّ .
من مراح KKل العم KKل أن تع KKبر عن ماهي KKة هللا على نح KKو مباش KKر وكام KKل .وعلى ه KKذا النح KKو ،ال يمكن الف KKراغ من عم KKل الخالص
ثم فKKإن معرفKKة اإلنسKKان الكاملKKة باهلل ال تنفصKKل عن المراحKKل الثالث
بالكامKKل إال بعKد KاكتمKKال المراحKKل الثالث من العمKKل ،ومن َّ

لعمل هللا .إن ما يناله اإلنسان من مرحلة واحKدة من العمKل هKو مجKرد شخصKية هللا الKتي ُيعبَّر عنهKا في جKزء واحKد من عملKه،
وال يمكن أن تمث KKل الشخص KKية والماهي KKة ال KKتي ُيعبَّر عنه KKا في المراح KKل الس KKابقة أو الالحق KKة؛ ذل KKك أن عم KKل تخليص البش KKرية ال

Kدريجيا وفًقKKا لمسKKتوى تطKKور اإلنسKKان
يمكن أن ينتهي على الفKKور خالل فKKترة واحKKدة ،أو في مكKKان واحKKد ،وإنمKKا يصKKبح أعمKKق تK
ً
في أوقات وأماكن مختلفة .إنه العمل الذي يتم على مراحل ولم يكتمKKل في مرحلKة واحKدة .وهكKذا تتبلKور حكمKة هللا الكاملKKة في
المراحKKل الثالث ،وليس في مرحلKKة فرديKKة واحKKدة .تكمن ماهيتKKه الكاملKKة وحكمتKKه الكاملKKة في هKKذه المراحKKل الثالث ،وتضKKم كKKل

مرحلة ماهيته وتُعد سجالً للحكمة من عمله ... .تُ َّنفذ كل مرحلة من مراحKل العمKل الثالث فKKور تأسKيس المرحلKKة السKابقة؛ وال
تُ َّنفذ على نحو مسKتقل بمعٍ K
Kزل عن عمKKل الخالص .على الKKرغم من وجKKود اختالفKات كبKيرة في العصKر الKذي يجKري فيKه العمKKل
ونوع العمل ،إال أن جوهره ال يزال هو خالص البشرية ،وكل مرحلة من مراحل عمل الخالص أعمق من التي سبقتها.

من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن عمKKل خطKKة تKKدبير Kهللا الكاملKKة ينّفKKذه هللا نفسKKه شخصKً Kيا .المرحلKKة األولى ،أي خْلKKق العKKالم ،نّفKKذها هللا شخصKً Kيا .نفKKذها
بنفسKKه ،ولKKو لم يفعKKل ،لمKKا كKKان هنKKاك من يقKKدر على خلKKق البشKKرية .وكKKانت المرحلKKة الثانيKKة هي فKKداء البشKKرية كلهKKا ،وقKKد نّفKKذها
غنية عن الذكر :توجد حاجKة أكKKبر إلنهKاء عمKKل هللا بواسKطة هللا نفسKه .إن
تجسد
ً
شخصيا؛ أما المرحلة الثالثة فهي ّ
ً
الم ّ
أيضا هللا ُ

كKKل عمKKل فKKداء البشKKرية وإخضKKاعها واقتنائهKKا وتكميلهKKا قKKد نفKKذه هللا نفسKKه شخصKً Kيا .إذا لم يقم شخصKً Kيا بهKKذا العمKKل ،فال يمكن
شخصيا من أجل هزيمة
شخصيا ويعمل بين البشر
لهويته أن يمثلها اإلنسان ،وال لعمله أن يقوم به اإلنسان .إنه يقود اإلنسان
ً
ً
الشKKيطان ،ومن أجKKل اقتنKKاء البشKKر ،ومن أجKKل منح اإلنسKKان حيKKاة طبيعيKKة على األرض؛ ومن أجKKل خطKKة تKKدبيره الكاملKKة ،ومن
شخصيا.
أجل كل عمله ،يجب عليه القيام بهذا العمل
ً

من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

إن المراحل الثالث للعمل نفذها إله واحد؛ هذه هي الرؤية األكبر وهذا هو السبيل الوحيKKد لمعرفKKة هللا .لم يكن باإلمكKKان
القيام بالمراحل الثالث للعمKل إال من خالل هللا نفسKه ،وال يمكن ألي إنسKان أن يقKوم بمثKل هKذا العمKل نيابKة عنKه – وهKذا يعKني
أن هللا وح KKده يس KKتطيع أن يق KKوم بعمل KKه من KKذ البداي KKة وح KKتى الي KKوم .على ال KKرغم من أن المراح KKل الثالث لعم KKل هللا ق KKد ُنف KKذت في
عصKور وأمKاكن مختلفKة ،وعلى الKرغم من أن عمKل كKل منهKا مختلKف ،إال أن العمKل كلKه ينفKذه إلKه واحKد .من بين كKل الKرؤى،
Kادرا على الوقKKوف
تُعKKد هKKذه هي أعظم رؤيKKة يجب أن يعرفهKKا اإلنسKKان ،وإذا كKKان بإمكKKان اإلنسKKان أن يفهمهKKا ًK
تمامKا ،فسKKيكون قً K
بثبات.

من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

تدريجيا حتى ينال الناس الخالص
تتعمق المراحل الثالث من عمل هللا
 .7كيف َّ
ً
والكمال؟
كلمات هللا المتعلقة:
ينقسم تدبير هللا الكلي لثالث مراحل ،وفي كل مرحلة ،يتم تقديم متطلبات مناسبة من اإلنسان .باإلضافة إلى أنه إذ تمKر
العصور وتتقدم ،تصير متطلبات هللا من البشرية كلها أعلى .وهكذا ،يصل عمل تدبير هللا هذا إلى ذروته ،حتى يرى اإلنسان
حقيقKKة "ظهKKور الكلمKKة في الجسKKد" وبهKKذه الطريقKKة تصKKير المتطلبKKات من اإلنسKKان أعلى ،وتصKKير متطلبKKات اإلنسKKان ليقKKدم شKKهادة

مجKد هللا .تعKKاون هللا هKKو الشKKهادة المطلKKوب أن يقKKدمها،
Kادرا على التعKKاون مKKع هللا بحKKق ،فإنKKه ُي ِّK
أعلى أكKKثر .كلمKKا كKKان اإلنسKKان قً K
والشهادة التي يقدمها هي ممارسة اإلنسان .وعليه ،فإن وجود تأثير لعمل هللا من عدمه ووجود شهادة حقيقيKة من عKKدمها همKKا
طا وثيًقا بتعاون وشهادة اإلنسان .عندما ينتهي العمل ،أي عندما يصل كل تدبير هللا إلى نهايتKKه ،سKKيكون
أمران مرتبطان ارتبا ً
مطلوب ا من اإلنسان تقديم شهادة أعلى ،وعندما يصل عمل هللا إلى نهايته ،ستصل ممارسة اإلنسان ودخوله إلى ذروتهمKKا .في
ً

Kبورا ومتضKً Kعا .اليKKوم مطلKKوب من اإلنسKKان أن
الماضKKي ،كKKان
ً
مطلوبKKا من اإلنسKKان أن يمتثKKل للنKKاموس والوصKKايا وأن يكKKون صً K
يطيKKع كKKل ترتيبKKات هللا ويكKKون لديKKه محبKKة عليKKا هلل ،وفي النهايKKة سKKيكون عليKKه أن يظKKل يحب هللا وسKKط الضKKيقة .هKKذه المراحKKل
الثالث هي المتطلبKات الKتي يطلبهKKا هللا من اإلنسKKان ،خطKKوة بخطKKوة ،على مKKدار تKKدبيره الكلي .كKKل مرحلKKة من عمKKل هللا تتعمKKق

أكثر من التي قبلها ،وفي كل مرحلKة تصKير المتطلبKات من اإلنسKان أعمKق عن سKابقتها ،وبهKذه الطريقKة ،يتخKذ تKدبير هللا الكلي
شKKكالً تKKدريجيًّا .هKKذا بالتحدي Kد Kألن المتطلبKKات من اإلنسKKان أعلى من أن تقKKترب شخصKKيته من المعKKايير المطلوبKKة من قبKKل هللا،

ووقتها فقط يمكن للبشرية كلها أن تتخلص تدريجيًّا من تأثير الشيطان ،عندما يصل عمل هللا إلى نهايته الكاملة ،ستخلص كKKل

البشرية من تأثير الشيطان.
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

بدأ عمل تدبير هللا عند خلق العالم ،واإلنسان هو في قلب هذا العمل .يمكن القول إن خلق هللا لكل األشياء هKKو من أجKKل

اإلنسKKان .ألن عمKKل تKKدبيره يمتKد Kعلى مKKدى آالف السKKنين ،وال ُينفKKذ في غضKKون دقKKائق أو ثٍ K
Kوان فقKKط ،أو طرفKKة عين ،أو حKKتى
على مKKدار سKKنة أو سKKنتين ،كKKان عليKKه أن يخلKKق المزيKKد من األشKKياء الضKKرورية لبقKKاء اإلنسKKان على قيKKد الحيKKاة ،مثKKل الشKKمس
والقمر ،وجميع أنواع الكائنات الحية ،والغذاء والبيئة المعيشية للبشرية .كانت هذه بداية تدبير هللا.
بعد ذلكَّ ،
تدريجيا إلى عمل هللا في العصر
سلم هللا البشر إلى الشيطان ،وعاش اإلنسان تحت ُملك الشيطان ،وأدى ذلك
ً
األول :قصة عصر الناموس ...خالل عدة آالف من السنوات في عصKر النKاموس ،أصKKبح البشKر معتKKادين على إرشKاد عصKر

Kدريجيا .وهكKKذا ،في نفس الKKوقت الKKذي تمسKKكوا فيKKه بالنKKاموس ،كKKانوا
النKKاموس ،وبKKدأوا في االسKKتهانة بKKه ،وتركKKوا رعايKKة هللا تK
ً
Kناما ويرتكبKKون أفعKKاالً شKريرة .كKانوا بKKدون حمايKKة يهKوه ،وعاشKوا حيKاتهم فقKط أمKKام المKذبح Kفي الهيكKKل .في الواقKع،
يعبKدون Kأصً K
كان عمل هللا قد تKركهم منKذ زمن بعيKد K،ومKع أن بKني إسKرائيل ظلKوا ملKتزمين بالنKاموس ،وتحKدثوا باسKم يهKوه ،وتفKاخروا بKأنهم
هم فقط شعب يهوه والمختارون من يهوه ،فإن مجد هللا هجرهم بهدوء...

دائمKKا ،بعKKد عمKKل يهKKوه في عصKKر النKKاموس ،بKKدأ هللا عملKKه الجديKKد في المرحلKKة الثانيKKة :اتخKKذ جسKً Kدا،
...كمKKا كKKان الحKKال ً
وتج ّس Kد في صKKورة إنسKKان لمKKدة عشKKر أو عشKKرين سKKنة ،وتكلم وعمKKل بين المؤمKKنين .لكن بKKدون اسKKتثناء ،لم يعKKرف أحKٌ Kد ،ولم
يعKK Kترف سKK Kوى عKK Kدد قليKK Kل من النKK Kاس بأنKK Kه كKK Kان هللا الKK Kذي صKK Kار جسKً K Kدا بعKK Kد أن ُس ِ K Kمر الKK Kرب يسKK Kوع على الصKK Kليب وقKK Kام من
األمKKوات ... .بمجKKرد االنتهKKاء من المرحلKKة الثانيKKة من عمKKل هللا – بعKKد الصKKلب – تم إتمKKام عمKKل هللا في اسKKتعادة اإلنسKKان من

Kاعدا ،كKKان على اإلنسKKان فقKKط أن
Kدي الشKKيطان) .وهكKKذا ،ومنKKذ تلKKك اللحظKKة فصً K
الخطيKKة (وهKKو مKKا يعKKني اسKKترداد اإلنسKKان من يّ K
يقبKKل الKKرب يسKKوع كم ِّ
Kاجزا أمKKام تحقيKKق
خلص لكي ينKKال غفKKران خطايKKاه .من الناحيKKة االسKKمية ،لم تعKKد خطايKKا اإلنسKKان تشKKكل حً K
ُ
حقيقيKKا،
الخالص والقKKدوم إلى هللا ،ولم تعKKد وسKKيلة الضKKغط الKKتي يتهم الشKKيطان بهKKا اإلنسKKان؛ ذلKKك ألن هللا نفسKKه قKKد عمKKل عمالً
ً

Kذوق المعان KKاة ،وك KKان هللا ه KKو نفس KKه ذبيح KKة الخطي KKة .به KKذه الطريق KKة ،ن KKزل اإلنس KKان عن
فق KKد ص KKار في ش KKبه الجس KKد الخ KKاطئ وت َّ K
الصKKليب ،ألنKKه قKKد اُفتKKدي Kوخُلص بفضKKل جسKKد هللا ،هKKذا الKKذي هKKو ِشKبه جسKKد الخطيKKة .وهكKKذا ،بعKKد أن أسKKر الشKKيطان اإلنسKKان،
اقKKترب اإلنسKKان خطKKوة من قبKKول الخالص أمKKام هللا .بKKالطبع ،كKKانت هKKذه المرحلKKة من العمKKل هي تKKدبير هللا ،الKKذي ابتعKKد خطKKوة
واحدة عن عصر الناموس ،وفي مستوى أعمق من عصر الناموس...
ضKا األصKKعب في قبولهKKا بواسKKطة اإلنسKان.
...ثم جاء عصر الملكوت ،الذي ُيعد مرحلة أكثر عملية في العمل ،ولكنه أي ً
Kوحا أمKام اإلنسKان.
ذلك ألنه كلما اقترب اإلنسان إلى هللا ،كلما اقترب خالص هللا من اإلنسان ،وكلما ظهر وجKه هللا أكKثر وض ً

Kميا إلى عائلKة هللا .ظن اإلنسKان أن الKوقت قKد حKان لالسKتمتاع ،ومKع ذلKك فهKو يتعKرض
وعقب فداء البشرية ،يعود اإلنسKان رس ً
لهجوم أمامي كامKKل من هللا لم يتوقKع مثلKKه أي شKخص .وكمKKا يتضKح ،هKذه معموديKة Kيجب على شKعب هللا "التمتKع" بهKا .في ظKل
Kحى هللا
الح َمKKل الKKذي تKاه لسKنوات عديKدة K،وض َّ
مثل هذا التعامل ،ليس أمام الناس خيار سKوى التوقKKف والتفكKKير في أنفسKKهم ،فأنKKا َ
بKKالكثير جKً Kدا السKKتردادي ،لKKذلك لمKKاذا يعKKاملني هللا هكKKذا؟ هKKل هKKذه هي طريقKKة هللا في السKKخرية مKKني وكشKKفي؟  ...بعKKد مKKرور

بالي KKا ،بع KKد أن واج KKه مص KKاعب التنقي KKة والت KKوبيخ .م KKع أن اإلنس KKان ق KKد فق KKد "مج KKد" األزمن KKة الماض KKية
س KKنوات ،أص KKبح اإلنس KKان ً
و"رومانسKKيتها" ،فقKKد بKKدأ يفهم دون أن يKKدري أسKKس السKKلوك اإلنسKKاني ،وأصKKبح يقKّ Kدر سKKنوات التفKKاني الKKتي تحملهKKا هللا لخالص
البشرية .يبدأ اإلنسان ببطء في االشمئزاز من بربريته ،ويبدأ في كراهية مدى وحشKيته ،وكKل سKوء الفهم تجKاه هللا ،والمطKالب

غKير المعقولKة الKتي طلبهKا منKه .ال يمكن عكس الKزمن ،فأحKداث الماضKي تصKبح ذكريKات ينKدم عليهKا اإلنسKان ،وتصKبح كلمKات
قوتKه ،ويقKف ويتطلKع إلى وجKه
يومKا بعKد يKوم ،وتعKود ّ
هللا ومحبته القوة الدافعة في حياة اإلنسان الجديKدة .تلKتئم جKروح اإلنسKان ً
دائمKKا في ج KKانبي ،وأن ابتسKKامته ووجه KKه الجمي KKل ال ي KKزاالن في غاي KKة اإلث KKارة .ال ي KKزال قلب KKه
الق KKدير ...فق KKط ليكتش KKف أن KKه ك KKان ً

منشKغالً بالبشKرية الKتي خلقهKKا ،ومKا زالت يKKداه دافئKKتين وقويKتين KكمKا كانتKا في البدايKKة .وكKأن اإلنسKان عKKاد إلى جنKKة عKدن ،ولكن
هذه المرة لم يعد اإلنسان يستمع إلى إغواء الحية ،ولم يعد يبتعد عن وجه يهوه .يركKع اإلنسKان أمKام هللا ،وينظKر إلى وجKه هللا

المبتسم ،ويقدم أغلى تضحياته – أوه! يا ربي ،يا إلهي!
من "ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

العمل الذي قام به يسوع كان مجرد مرحلة أعلى من العهد القديم؛ كان ُيستخدم لبدء عصر ،ولقيادة ذلك العصر .لمKKاذا
قKKال" :لم ِ
آت ألنقض النKKاموس ،بKKل ألكملKKه"؟ ومKKع ذلKKك كKKان في عملKKه الكثKKير الKKذي يختلKKف عن الشKKرائع والوصKKايا الKKتي اتبعهKKا
ِ
ِ
كمله .احتKKوت عمليKKة تتميم النKKاموس على عKKدة أمKKور
ومارسها بنو إسرائيل في العهد القديم ،ألنه لم يأت ليطيع الناموس ،بل ُلي ّ
التزامKKا أعمى بعقيKدة مKا .ألم يحفKKظ
نبضا بالحياة ،وليس
فعلية :كان عمله أكثر عملية وواقعية ،وباإلضافة إلى ذلك ،كان أكثر ً
ً

بنو إسرائيل السبت؟ عندما جاء يسوع لم يحفظ السبت ،ألنه قال إن ابن اإلنسان هو رب السبت ،وعندما وصKKل رب السKKبت،
فقد فعل ما كان يحلو له .لقد أتى ليكمل ناموس العهد القديم ويغير الشرائع .كل ما ُيفعل اليKوم مبKني على الحاضKر ،ولكنKه مKا
زال يستند على أساس عمKل يهKوه في عصKر النKاموس ،وال يتخطى هKذا النطKاق .االنتبKاه لمKا تقKول وعKدم ارتكKاب الزنKا ،أليسKا
هذان ،على سبيل المثال ،شرائع العهد القديم؟ اليوم المطلوب منك ال يقتصر فقط على الوصايا العشKر ،بKل يتكKون من وصKايا
وشرائع ذات شKأن أعلى من تلKك الKتي أتت من قبKل ،ومKع هKذا فKإن ذلKك ال يعKني أن مKا جKاء في السKابق قKد تم محKوه ،ألن كKل
Kاء على أسKKاس المرحلKKة الKKتي جKKاءت قبلهKKا .من جهKKة مKKا قدمKKه يهKKوه إلسKKرائيل ،مثKKل مطالبKKة النKKاس
مرحلKKة من عمKKل هللا تُنفKKذ بنً K
بتقديم ذبائح ،وإكرام األبوين ،وعدم عبادة األوثان ،وعدم إهانKة اآلخKرين ولعنهم ،وعKKدم ارتكKKاب الزنKا واالمتنKKاع عن التKدخين
وشKKرب الخمKKر وعKKدم أكKKل مKKا هKKو ميت ،وعKKدم شKKرب الKKدم ،أليس هKKذا يشّ Kكل أسا ًسKا لممارسKKتكم اليKKوم؟ قKKد تم تنفيKKذ العمKKل حKKتى
اليKKKوم على أس KKاس الماض KKي .على ال KKرغم من أن ش KKرائع الماض KKي لم تع KKد تُ KKذكر ،وهن KKاك متطلب KKات جدي KKدة من KKك ،إال أن هKKKذه
مح ،ارتقت إلى درجKKة أسKKمى .إن قلنKKا إنهKKا قKKد ُمحيت فهKKذا يعKKني أن العصKKر السKKابق قKKد عفKKا عليKKه
الشKKرائع ،بعيKً Kدا Kعن أنهKKا لم تُ َ
الKKKزمن ،في حين أن هن KKاك بعض الوص KKايا ال KKتي يجب علي KKك أن تل KKتزم به KKا بجملته KKا .ق KKد مورس KKت وص KKايا الماضKKKي بالفعKKKل،

وصKKارت بالفعKKل هي كيKKان اإلنسKKان ،وال حاجKKة لتكKKرار الوصKKايا المتعلقKKة بعKKدم التKKدخين والشKKرب وخالفKKه .على هKKذا األسKKاس،
تُبKKنى الوصKKايا الجديKKدة وفًقKKا الحتياجKKاتكم اليKKوم ،وفًقKKا لقKKامتكم ،ووفًقKKا لعمKKل اليKKوم .إعالن وصKKايا العصKKر الجديKد Kال يعKKني محKKو

وصKايا العصKر الماضKي ،بKKل ارتقائهKا على هKKذا األسKاس ،وجعKKل أفعKال اإلنسKان أكKثر كمKاالً ،وأكKKثر توافًقKا مKع الواقKع .لKو كKان
مطلوبا منكم اليKوم فقKط اتبKاع الوصKايا وااللKتزام بشKريعة العهKد القKديم ،بنفس الطريقKة الKتي كKان يفعلهKا بنKو إسKرائيل ،كKذلك لKو
ً

مطلوبKKا منكم حف KKظ الش KKرائع ال KKتي وض KKعها يه KKوه ،لن يك KKون من المحتم KKل أن تتغ KKيروا .إن ك KKان عليكم االل KKتزام فق KKط بتل KKك
ك KKان
ً
الوصKKايا القليلKKة المحKKدودة أو حفKKظ شKKرائع كثKKيرة ،لظلت طKKبيعتكم القديمKKة متجKKذرة بعمKKق ،ولمKKا كKKانت هنKKاك وسKKيلة القتالعهKKا.
Kددا قليالً من الوصKKايا البسKKيطة أو
ًK
وهكKKذا كنتم ستصKKيرون فاسKKدين بصKKورة متزايKKدة ،ولمKKا صKKار واحKKد منكم
مطيعKا .أي أن عً K
ش KKرائع بال حص KKر ع KKاجزة عن مس KKاعدتكم على معرف KKة أعم KKال يه KKوه .أنتم لس KKتم مث KKل ب KKني إس KKرائيل :من خالل اتب KKاع الش KKرائع
وحفKظ الوصKايا كKانوا قKادرين على الشKهادة عن أعمKال يهKوه ،واإلخالص لKه وحKده ،ولكنكم تعجKزون عن تحقيKق هKذا ،والقليKل
من وصايا عصر العهد القديم ليست عاجزة عن جعلكم تسلمون قلبكم فحسب أو حمايتكم بل ستجعلكم بدالً من ذلك متراخين،

وس KKتهبطون إلى الجحيم .ألن عملي هKKو عم KKل إخضKKاع ،وهKKو يس KKتهدف عص KKيانكم وط KKبيعتكم القديم KKة .كلم KKات يه KKوه أو يس KKوع
اللطيفة تبتعد Kتمام البعد عن كلمات الدينونة الحادة اليوم .بKKدون كلمKKات حKادة مثKKل هKKذه ،سKيكون من المسKKتحيل إخضKاعكم "أيهKKا
الخKKبراء" الKKذين كنتم عاصKKين آلالف السKKنين .لقKKد فقKKدت شKKرائع العهKKد القKKديم قوتهKKا عليكم منKKذ زمن بعيKKد K،ولكن دينونKKة اليKKوم
مهولة أكثر من الشرائع القديمة .األكثر مالءم ًة لكم هي الدينونة K،وليست قيود الناموس التافهة ،ألنكم لستم البشر الذين ُخلقوا
في البدايKKة ،ولكن البشKKر الKKذين فسKKدوا آلالف السKKنين .مKKا يجب على اإلنسKKان تحقيقKKه اآلن يتوافKKق مKKع حالKKة اإلنسKKان الحقيقيKKة
اليوم ،ويتوافق مع اإلمكانيات والقامة الفعلية إلنسان اليوم الحالي ،وال يتطلب األمر منKKك أن تتبKKع عقيKKدة .هKKذا لكي يتم تحقيKKق
جانبا.
تغييرات في طبيعتك القديمة K،وبهدف تنحية تصوراتك ً
من "رؤية عمل هللا ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

ضKا طريKق الصKليب والمعانKKاة ،فKإن مKا يمارسKه اإلنسKKان
على الرغم من أن الطريق الذي يسير فيKه اإلنسKان اليKوم هKو أي ً
تمامKا عن إنسKKان النKKاموس وإنسKKان عصKKر النعمKKة .مKKا هKKو مطلKKوب من اإلنسKKان اليKKوم
اليKKوم ويأكلKKه ويشKKربه ويتمتKKع بKKه يختلKKف ًK
مطلوبKا من
مطلوبKا منKه في عصKر النKاموس .ومKاذا كKان
مطلوبKا من اإلنسKان في الماضKي ويختلKف عمKا كKان
يختلف عما كان
ً
ً
ً

مطلوبا منهم إال حفظ السKKبت وشKKرائع يهKKوه .لم يكن ينبغي
اإلنسان بموجب الناموس حين كان يتم العمل في إسرائيل؟ لم يكن
ً
أن يعم KKل أح KKد في الس KKبت أو يتع KKدى على ش KKرائع يه KKوه .ولكن األم KKر ليس ك KKذلك اآلن .في الس KKبت ،يعم KKل البش KKر ويجتمع KKون
ويصKKلون كالع KKادة ،وال تُف KKرض عليهم قي KKود .أولئ KKك ال KKذين عاش KKوا في عص KKر النعم KKة كKKان يجب عليهم أن يتعم KKدوا؛ Kوليس ه KKذا
مطلوبKا منهم أن يصKوموا ويكسKروا الخKبز ويشKربوا الخمKر ويغطKوا رؤوسKهم ويغسKلوا أرجKل اآلخKرين .اآلن
فحسب ،بKل كKان
ً

ووضKKعت مطKKالب أكKKبر من اإلنسKKان ،ألن عمKKل هللا يصKKير أكKKثر عمًقKKا ودخKKول اإلنسKKان يصKKل إلى مسKKتوى
ُمحيت هKKذه القواعKKد ُ
أعلى .في الماضي ،وضع يسوع يده على الناس وصلى ،ولكن اآلن كل شيء قد قيل ،ما فائدة وضKKع األيKKدي؟ يمكن للكلمKKات
وحدها أن تحقق نتائج .عندما وضع يده على اإلنسان في الماضي ،كان لبركة اإلنسKان وشKفائه .كKKانت هKذه هي الطريقKKة الKKتي
يعمل بها الروح القدس آنذاك ،ولكن األمر ليس كKذلك اآلن .اآلن يسKتخدم الKروح القKدس الكلمKKات في عملKKه لتحقيKKق نتKائج .لقKد
أوضKKح كلماتKKه لكم ،وينبغي عليكم فقKKط أن تمارسKKوها .كلماتKKه هي مشKKيئته وتوضKKح العمKKل الKKذي سKKيقوم بKKه .من خالل كلماتKKه،
Kرة دون الحاجKKة إلى وضKKع أيKKدي .قKKد
يمكنKKك أن تفهم مشKKيئته ومKKا يطلب منKKك تحقيقKKه .مKKا عليKKك سKKوى أن تمKKارس كلماتKKه مباشً K
علي كي أنKKال بركتKKك وأشKKترك معKKك" .هKKذه كلهKKا ممارسKKات سKKابقة عتيقKKة الطKKراز
علي! ضKKع يKKدك َّ
يقKKول البعض" :ضKKع يKKدك َّ
Kوائيا أو وفًقKKا للقواع KKد الموض KKوعة .لق KKد تغ KKير
ُمنعت اآلن ،ألن العص KKر تغ KKير .يعم KKل ال KKروح الق KKدس وفًقKKا للعص KKر ،وليس عش ً K
العصKKر ،والعصKKر الجديKKد يجب أن يKKأتي معKKه بعمKKل جديKKد .هKKذا صKKحيح بالنسKKبة لكKKل مرحلKKة من مراحKKل العمKKل ،لKKذلك عملKKه ال

أبدا .في عصر النعمة ،قKام يسKوع بKالكثير من هKذا العمKل مثKل شKفاء المرضKى وطKرد األرواح الشKريرة ووضKع األيKدي
يتكرر ً
على الناس والصالة لهم ومباركتهم .ولكن فعل نفس الشيء ال معنى له في اليوم الحاضر .عمل الKKروح القKKدس بهKKذه الطريقKKة
آنKKذاك ،ألنKKه كKKان عصKKر النعمKKة وقKKد رأى اإلنسKKان مKKا يكفي من النعمKKة للمتعKKة .لم يكن على اإلنسKKان أن يKKدفع أي ثمن وكKKان
Kدما؛ من خالل
Kاملون بسKKماحة .اآلن قKKد تغKير العصKر وعمKKل هللا مضKى قً K
بإمكانه نيل النعمة طالما لديه إيمKان .الجميKع كKانوا ُيعَ K
توبيخKKه ودينونتKKه ،سKُ Kيزال تمKKرد اإلنسKKان واألمKKور غKKير النقيKKة الKKتي بداخلKKه .ألنهKKا كKKانت مرحلKKة الفKKداء ،كKKان على هللا أن يقKKوم

ظهرا لإلنسان نعمKKة كافيKة ليتمتKع بهKKا ،لكي يسKتطيع اإلنسKان أن ُيفتKدى من الخطيKKة ،ومن خالل النعمKة
بالعمل بهذه الطريقةُ ،م ً
تُغفKر لKه خطايKاه .هKدف هKذه المرحلKة هKو كشKKف اإلثم الموجKود داخKل اإلنسKان من خالل التKKوبيخ والدينونKKة والكلمKات الالذعKKة،
ضKا التKKأديب وإعالن الكلمKKات ،لكي تخُلص البشKKرية بعKKدها .هKKذا العمKKل أعمKKق من الفKKداء .في عصKKر النعمKKة ،تمتKKع اإلنسKKان
وأي ً
بنعمة كافيKة وقKد اختKبر هKذه النعمKة بالفعKل ،لKذلك لم يعKد على اإلنسKان التمتKع بهKا .عمKل مثKل هKذا قKد عفKا عليKه الKزمن ولم يعKد

وينقى ،تتغKير شخصKيته .أليس هKذا بسKبب الكلمKات الKتي
Kوبخ ُ
وي َ
يتم .اآلن ،يخلص اإلنسان بدينونة Kالكلمة .بعدما ُيKدان اإلنسKان ُ
أقولهKKا؟ تتم كKKل مرحلKKة وفًقKKا لتقKKدم كافKKة البشKKرية ووفًقKKا للعصKKر .كKKل العمKKل لKKه أهميتKKه؛ KوهKKو ُيعمKKل من أجKKل الخالص النهKKائي
قسم البشر حسب نوعهم في النهاية.
لإلنسان ،ولكي يكون للبشرية غاية جيدة في المستقبل ،ولكي ُي َّ

التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

في عمKل األيKام األخKيرة ،الكلمKة أقKدر من إظهKار اآليKات والعجKائب ،وسKلطان الكلمKة يتخطى سKلطان اآليKات والعجKائب.
تكشKKف الكلمKKة كKKل السKKمات الفاسKKدة المسKKتترة في قلب اإلنسKKان .أنت غKKير قKKادر على تمييزهKKا بنفسKKك .عنKKدما تنكشKKف لKKك من
Kادرا على إنكارهKKا ،وسKKتقتنع بالتمKKام .أليس هKKذا هKKو سKKلطان الكلمKKة؟
خالل الكلمKKة ،سKKتدرك األمKKر بصKKورة طبيعيKKة؛ لن تكKKون قً K
هKKKذه هي النتيجKK Kة ال KKتي يحققهKK Kا عم KKل الكلم KKة الح KKالي .ل KKذلك ال يمكن لإلنس KKان أن يخلص بالتمKK Kام من خطاي KKاه من خالل شKKKفاء
الم KKرض وط KKرد األرواح الش KKريرة وال يمكن أن يص KKير ك KKاماًل بالتم KKام من خالل إظه KKار اآلي KKات والعج KKائب .إن س KKلطان ش KKفاء
منتميKK Kا إلى الشKK Kيطان والسKK Kمات
المKK Kرض وطKK Kرد األرواح الشKK Kريرة يعطي اإلنسKK Kان نعم ً K Kة فقKK Kط ،ولكن جسKK Kد اإلنسKK Kان مKK Kا زال
ً

الشKKيطانية الفاسKKدة ال تKKزال باقيKKة داخKKل اإلنسKKان .بمعKKنى آخKKر ،مKKا لم يتطهKKر مKKا زال ينتمي إلى الخطيKKة والKKدنس .فقKKط بعKKد أن
طردت األرواح الشKKريرة من اإلنسKKان ونKKال
مقدسا .عندما ُ
يتطهر اإلنسان بواسطة الكلمات يمكن عندها أن يربحه هللا ويصير ً
Kدي الشKيطان ورجKKع إلى هللا .ولكن إن لم يطهKKره هللا أو يغKKيره ،يبقى فاس ًKدا.
الفKداء ،لم يعن هKذا إال أن اإلنسKان قKKد تح ّKرر من ي ّ

ال يKKزال هنKKاك دنس ومعارضKKة وتمKKرد داخKKل اإلنسKKان؛ لقKKد عKKاد اإلنسKKان إلى هللا فقKKط من خالل الفKKداء ،ولكن ليسKKت لديKKه أدنى

Kادرا على أن يقاوم KKه ويخون KKه .قب KKل أن ُيفت KKدى اإلنس KKان ،ك KKان العدي Kد Kمن س KKموم الش KKيطان ق KKد ُز ِر َعت
معرف KKة عن KKه ،وال ي KKزال ق ً K
بالفعل في داخله .وبعد آالف السنوات من إفساد الشيطان ،صارت هنKاك طبيعKة داخKل اإلنسKان تقKاوم هللا .لKذلك ،عنKدما افتُKدي
مح .لKKذلك
اإلنسKKان ،لم يكن األمKKر أكKKثر من مجKKرد فKKداء ،حيث اُشKKتري اإلنسKKان بثمن نفيس ،ولكن الطبيعKKة السKKامة بداخلKKه لم تُ َ
يجب على اإلنسان الذي تلوث كثيرا أن يخضع للتغيKير قبKل أن يكKون مس ًّ
Kتحقا أن يخKدم هللا .من خالل عمKل الدينونKة والتKوبيخ
ً
والتطهر .بهKKذه
تمامKKا
ُّ
هذا ،سيعرف اإلنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرًفة كاملKKة ،وسKKيكون قً K
Kادرا على التغKKير ً

الطريقKKة فقKKط يمكن لإلنسKKان أن يسKKتحق العKKودة أمKKام عKKرش هللا .الهKKدف من كKKل العمKKل الKKذي يتم في الKKوقت الحاضKKر هKKو أن
يصير اإلنسان نقيًّا ويتغير؛ من خالل الدينونة والتوبيخ بالكلمKKة ،وأيضKا التنقيKKة ،يمكن لإلنسKان أن َّ
يتخلص من فسKاده ويصKKير
ً
طاهرا .بداًل من اعتبKار هKذه المرحلKة من العمKل مرحلَ Kة خالص ،سKيكون من المالئم أن نقKول إنهKا عمKل تطهKير .في الحقيقKة،
ً
أيضا المرحلة الثانية للخالص .يربح هللا اإلنسKان من خالل الدينونKKة والتKKوبيخ بالكلمKKة؛
هذه المرحلة هي مرحلة إخضاع وهي ً
ومن خالل اس KKتخدام الكلم KKة للتنقي KKة واإلدان KKة والكش KKف تظه KKر ك KKل النجاس KKات واألفك KKار وال KKدوافع واآلم KKال الفردي KKة داخ KKل قلب
وغ ِف َKرت لKKه خطايKاه ،فكأنمKKا هللا ال يKKذكر تعدياتKه وال يعاملKه بحسKب تعدياتKKه .لكن عنKKدما
اإلنسان بالتمام .ألن اإلنسان قد افتُدي ُ
يعيش اإلنسان بحسب الجسKد ،وال يكKون قKد تحKرر من خطايKاه ،فإنKه ال محKال يواصKل ارتكKاب الخطيKةُ ،مظه ًKرا فسKاد الطبيعKة

Kارا،
الشيطانية بال توقف .هKذه هي الحيKاة الKتي يحياهKا اإلنسKان ،دورة ال تنتهي من الخطيKة والغفKران .غالبيKة النKاس تخطئ نه ً
مساء .وبذلك ،حتى إن كانت ذبيحة الخطية ذات مفعول أبدي لإلنسان ،فإنها لن تستطيع أن تخِّلص اإلنسKKان
وتعترف بخطئها
ً
من الخطية .لم يكتمل إال نصف عمل الخالص ،ألن شخصية اإلنسان ما زالت فاسدة .على سبيل المثKKال عنKدما عKرف النKاس

تمامKا .أال يوضKح هKذا أنهم مKا
أنهم جاؤوا من نسل موآب ،قالوا كلمKات شKكوى ،ولم يعKودوا يطلبKون الحيKاة ،وصKاروا سKلبيين ً
زالKKوا غKKير قKKادرين على الخضKKوع بالتمKKام تحت سKKيادة هللا؟ أليسKKت هKKذه هي بالتحديKKد شخصKKيتهم الشKKيطانية الفاسKKدة؟ عنKKدما لم
تخضع للتوبيخ ،ارتفعت يداك فوق الجميع ،حتى فوق يسKوع نفسKه .وصKرخت بصKKوت عٍ K
محبوبKKا هلل! كن صKديًقا
ابنKا
Kال" :كن ً
ً
حميما هلل! نحن نفضل الموت عن الخضKوع إلبليس! تمKرد ضKد إبليس القKديم! تمKرد ضKد التKنين Kالعظيم األحمKر! ليسKقط التKنين
ً

Kرة
العظيم األحمKKر بالكامKKل من ال ُس Kلطة! ليكملنKKا هللا!" كKKانت صKKرخاتك أعلى من الجميKKع .ولكن بعKKدها أتت أزمنKKة التKKوبيخ ومً K
أخKKرى انكشKKفت شخصKKية النKKاس الفاسKKدة .ثم تKKوقفت صKKرخاتهم ،ولم يعKKد لKKديهم عKKزم .إنKKه فسKKاد اإلنسKKان ،الKKذي هKKو أعمKKق من
الخطية ،وقد زرعه الشيطان ،وتأصل داخل اإلنسان .ليس من السهل على اإلنسان أن يفطن إلى خطايKKاه؛ فهKKو ال يسKKتطيع أن
يدرك طبيعته المتأصلة في داخلKKه .ال يتحقKKق مثKل هKذا التKأثير إال من خالل الدينونKة بالكلمKKة .وبهKKذا وحKKده يسKKتطيع اإلنسKان أن
فصاعدا.
تدريجيا من تلك النقطة
يتغير
ً
ً
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

في عمل خالص اإلنسانُ ،نفذت ثالث مراحل ،أي أن المعركة مع الشيطان قد انقسمت إلى ثالث مراحKKل قبKKل الهزيمKKة
الكاملKKة للشKKيطان .ومKKع ذلKKك ،فKKإن الحقيقKKة الكامنKKة وراء كKKل عمKKل المعركKKة مKKع الشKKيطان هي أن آثارهKKا تتحقKKق من خالل عKKدة
خطوات من العمل :منح النعمة لإلنسان ،والصيرورة ذبيحة خطية عن اإلنسان ،وغفران خطايا اإلنسKان ،وإخضKاع اإلنسKان،

وتكميل اإلنسان .في واقع األمر ،فإن المعركة مع الشيطان ليست حمKل سKالح ضKد الشKيطان ،ولكن خالص اإلنسKان ،والعمKل
على حي KKاة اإلنس KKان ،وتغي KKير شخص KKية اإلنس KKان ح KKتى يق KKدم ش KKهادة هلل .هك KKذا ُيه KKزم الش KKيطانُ .يه KKزم الش KKيطان من خالل تغي KKير
تمامKا ،عندئ ٍKKذ سيصKبح الشKيطان
شخصKية اإلنسKان الفاسKدة .وحينمKا تتحقKق هزيمKة الشKيطان ،أي عنKدما يتحقKق خالص اإلنسKان ً
تامKKا .وهك KKذا ،ف KKإن ج KKوهر خالص اإلنسKKان هKKو المعرك KKة م KKع
ص Kا ً
تمامKKا ،وبه KKذه الطريق KKة ،س KKيكون ق KKد ن KKال اإلنس KKان خال ً
مقي Kً Kدا ً

سيخضKKع فيهKKا
الشKKيطان ،والحKKرب مKKع الشKKيطان تنعكس في المقKKام األول على خالص اإلنسKKان .مرحلKKة األيKKام األخKKيرة ،الKKتي ُ

ض K Kا مرحلKK Kة عمKK Kل الخالص الكامKK Kل لإلنسKK Kان من ُملKK Kك
اإلنسKK Kان ،هي المرحلKK Kة األخKK Kيرة في المعركKK Kة مKK Kع الشKK Kيطان ،وهي أي ً
الش KKيطان .المع KKنى الك KKامن وراء إخض KKاع اإلنس KKان يكمن في ع KKودة تجس KKيد الش KKيطان ،أي اإلنس KKان ال KKذي أفس KKده الش KKيطان ،إلى
Kودة تامً K Kة .وبه KKذه الطريق KKة ،س KKوف يخُلص
الخ KKالق بع KKد إخض KKاعه ،وال KKذي من خالل KKه س KKيتخلى عن الش KKيطان ويع KKود إلى هللا ع ً K
تمامKKا .وهكKKذا ،فKKإن عمKKل اإلخضKKاع هKKو آخKKر عمKKل في المعركKKة ضKKد الشKKيطان ،والمرحلKKة األخKKيرة في تKKدبير Kهللا من
اإلنسKKان ً

أجل هزيمة الشيطان .بدون هذا العمل ،سيكون الخالص الكامل لإلنسان مسKتحيالً في نهايKة األمKر ،وسKتكون هزيمKة الشKيطان

ثم ،ال يمكن
ضKا ،ولن تتمكن البشKKرية أبKً Kدا من دخKKول الغايKKة الرائعKKة ،أو التحKKرر من تKKأثير الشKKيطان .ومن َّ
المطلقKKة مسKKتحيلة أي ً
إنهاء عمل خالص اإلنسKان قبKل انتهKاء المعركKة مKع الشKيطان ،ألن جKوهر عمKل تKدبير Kهللا هKو من أجKل خالص البشKرية .كKان

Kيرا للشKKيطان وسKKقط في يKKد الشKرير.
اإلنسان األول محفو ً
ظا في يد هللا ،ولكن بسبب إغواء الشيطان وإفساده ،صار اإلنسان أسً K
وهكذا ،أصبح الشيطان هدًفا للهزيمة في عمل تKدبير Kهللا .وألن الشKيطان اسKKتولى على اإلنسKان ،وألن اإلنسKان هKKو األصKKل في

Kيرا
كل تدبير هللاُ ،
يدي الشيطان ،وهذا يعني أنه يجب استعادة اإلنسان بعKKد أن بKKات أسً K
فيشترط لخالص اإلنسان أن ُينتزع من ّ
هزم الشيطان بإحداث تغييرات في الشخصية العتيقة لإلنسKان ،الKتي يسKتعيد Kمن خاللهKا عقلKه األصKلي،
للشيطان .لذا يجب أن ُي َ

Kدي الشKيطان .إذا تح َّKرر اإلنسKان من تKKأثير الشKKيطان وعبوديتKKه K،فسKKوف
وبهذه الطريقة ،يمكن استعادة اإلنسان الKKذي ُأسKر من ي ّK
المظلم للشKKيطان،
ويسKKترد اإلنسKKان في نهايKKة األمKKرُ ،
يخKKزى الشKKيطانُ ،
ويهKKزم الشKKيطان .وألن اإلنسKKان قKKد تحKَّ Kرر من التKKأثير ُ
فسيصKKبح اإلنسKKان هKKو المكسKKب من كKKل هKKذه المعركKKة ،وسيوضKKع الشKKيطان موضKKع العقKKاب حالمKKا تنتهي هKKذه المعركKKة ،وبعKKدها
سيكون قد اكتمل العمل الكامل لخالص البشرية.
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

 .8يجب أن يعلم المرء أن وحدها المراحل الثالث من عمل هللا هي عمله الكامل
لخالص البشرية.

ِ
(فقرة ُمختارة من كلمة هللا)
معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا
ينقسKKم عمKKل تKKدبير KالبشKKر إلى ثالث مراحKKل؛ ممKKا يعKKني أن عمKKل خالص البشKKر ينقسKKم إلى ثالث مراحKKل .ال تشKKمل هKKذه
المراحKKل الثالث عمKKل خلKKق العKKالم ،لكنهKKا بKKاألحرى تمثKKل المراحKKل الثالث للعمKKل في عصKKر النKKاموس وعصKKر النعمKKة وعصKKر
الملكKKوت .كKKان عمKKل خلKKق العKKالم عمالً يهKKدف إلى خلKKق البشKKر أجمعين .فلم يكن عمKKل خالص البشKKر ،وال يمت لعمKKل خالص

ثم فلم تكن هنKاك حاجKKة لتنفيKذ عمKKل خالص البشKر .بKKدأ عمKل
البشر بصلة ،ألن الشيطان لم ُيفسد البشر عند خلKق العKالم؛ ومن َّ
ض Kا إال عن KKدما فس KKد البش KKر .وبعب KKارة
الخالص فق KKط عن KKدما فس KKد البش KKر بس KKبب الش KKيطان؛ ومن َّ
ثم لم يب KKدأ عم KKل ت KKدبير البش KKر أي ً

أخرى ،بدأ تدبير هللا لإلنسان نتيجة لعمل خالص البشKر ،ولم ينشKKأ نتيجKة عمKKل خلKق العKالم .لم يظهKر عمKKل التKدبير إال بعKKد أن
ثم فKKإن عمKKل التKKدبير يتضKKمن ثالثKKة أجKKزاء ال أربKKع مراحKKل أو أربعKKة عصKKور .هKKذا وحKKده
اكتسKب البشKKر شخصKKية فاسKKدة؛ ومن َّ

هKKو السKKبيل الصKKحيح لإلشKKارة إلى تKKدبير هللا للبشKKر .عنKKدما يوشKKك العصKKر النهKKائي على االنتهKKاء ،سKKيكتمل عمKKل تKKدبير البشKKر.

ويعني انتهاء عمل التدبير أن عمل الخالص لجميع البشر قد انتهى بالكامل وأن البشKرية قKد وصKKلت إلى نهايKة رحلتهKا .بKدون
عمKKل خالص جميKKع البشKKر ،لم يكن ليظهKKر عمKKل التKKدبير KولمKKا كKKان للمراحKKل الثالث للعمKKل من وجKKود .كKKان هKKذا تحديKً Kدا KبسKKبب
انح KKراف البش KKرية ،وألن البش KKرية ك KKانت في أمس الحاج KKة إلى الخالص ،فق KKد ف KKرغ يه KKوه من خل KKق الع KKالم وب KKدأ عمKKKل عص KKر
النKKاموس .وعنKKدها فقKKط بKKدأ في عمKKل تKKدبير البشKKرية ،ممKKا يعKKني أنKKه بKKدأ عمKKل خالص البشKKرية عنKKدها فقKKط .ال يعKKني "تKKدبير
البشKKرية" توجيKKه حيKKاة البشKKر ،المخلKKوقين حKKديثًا ،على األرض (أي البشKKرية الKKتي لم تفسKKد بعKKد) ،بKKل يعKKني خالص البشKKر الKKذين

أفسدهم الشيطان ،مما يعني أن الهدف منه يتمثل في إحداث تغيير في هذه البشرية الفاسدة .وهذا هو معنى تKKدبير البشKKرية .ال

يتضKKمن عمKKل خالص البشKKر عمKKل خلKKق العKKالم ،ولKKذا فKKإن عمKKل تKKدبير البشKKر ال يتضKKمن عمKKل خلKKق العKKالم ،وإنمKKا يتضKKمن فقKKط
المراحل الثالث للعمل التي تنفصل عن خلق العالم .لفهم عمKل التKدبير K،من الضKروري أن تكKون على درايKة بتKاريخ المراحKل
الثالث للعم KKل – ه KKذا مKKا يجب على كKKل فKKرد أن يك KKون على علم ب KKه ح KKتى يحصKKل على الخالص .باعتبKKاركم خليقKKة هلل ،يجب
ضK K Kا على عملي KK Kة خالص
عليكم إدراك أن هللا خل KK Kق اإلنس KK Kان ،ويجب عليكم التع KK Kرف على مص KK Kدر فس KK Kاد البش KK Kر والتع KK Kرف أي ً
اإلنسان .إذا علمتم فقط كيف تعملون وفKق العقيKدة للفKوز برضKا هللا لكن ليس لKديكم معرفKة بالكيفيKة الKتي يخِّلص بهKا هللا البشKر

أو بمص KKدر فسKKاد البش KKرية ،فKKإن ه KKذا م KKا تفتقدون KKه باعتب KKاركم خليق KKة هللا .يجب علي KKك أال تكتفي بفهم ه KKذه الحقKKائق ال KKتي يمكن KكK
ممارستها ،وتظل جاهالً بالنطKاق األوسKع لعمKKل تKدبير Kهللا – ففي هKKذه الحالKة ،سKتكون غارًقKا في الجمKود الفكKKري .إن المراحKKل
ض Kا
الثالث للعمKKل هي القصKKة الكامنKKة في تKKدبير هللا لإلنسKKان ومجيء اإلنجيKKل إلى العKKالم كلKKه وأعظم سKKر بين جميKKع البشKKر وأي ً
هي أسKKاس نشKKر اإلنجيKKل .إذا ركKKزت فقKKط على فهم الحقKKائق البسKKيطة الKKتي ترتبKKط بحياتKKك ،ولم تعKKرف شKKيًئا عن هKKذا ،أعظم
لمنتَج معيب غير صالح لشيء سوى النظر إليه؟
األسرار والرؤى قاطبة ،ألن تكون حياتك مماثلة ُ

إذا حصر اإلنسان تركيزه على الممارسة فقط ونظر إلى عمل هللا ومعرفة اإلنسان كأمر ثKانوي ،أفال يكKKون ذلKKك عندئKذK
كمن ينتابه القلق على األمور الثانوية في الوقت الذي يتجاهKل فيKKه األمKKور األشKد أهميKKة؟ فمKKا يجب عليKKك معرفتKKه ،يجب عليKKك
أن تعرفه ،وما يجب عليك ممارسKته ،يجب عليKك أن تمارسKه .عنKدها فقKط سKتكون الشKخص الKذي يعKرف كيKف ينشKد الحقيقKة.
قادرا على أن تقKKول بKKأن هللا إلKKه عظيم وعKادل ،ذلKKك أنKKه هللا العلي ،إلKKه
عندما يأتي اليوم الذي تنشر فيه اإلنجيل ،إذا كنت فقط ً
Kادرا فقKط على قKKول هKKذه الكلمKKات غKKير المترابطKKة والسKطحية،
ال ُيقKارن بKKأي إنسKKان عظيم ،وال يعلKKو عليKKه شKيء ،...إذا كنت قً K
تمام ا على التحدث بكلمات شديدة األهمية ،ولها مضمون ،وإذا لم يكن لديك ما تقوله عن معرفة هللا أو عمKل
وكنت غير قادر ً
ص Kا مثلKKك يكKKون غKKير قKKادر على القيKKام
هللا ،ولم يكن في مقKKدورك أي ً
ض Kا شKKرح الحقيقKKة أو تقKKديم مKKا ينقص اإلنسKKان ،فKKإن شخ ً

Kلحا بالحقيقKKة
بواجبKKه كمKKا ينبغي .إن تقKKديم الشKKهادة هلل ونشKKر إنجيKKل الملكKKوت ليس بKKاألمر الهين .يجب عليKKك أوالً أن تكKKون مسً K
وملمKا بحقيقKKة الجKKوانب المختلفKKة لعمKKل هللا ،سKKتتعرف
والKKرؤى الKKتي يمكن اسKKتيعابها .عنKKدما تكKKون واضً K
Kحا فيمKKا يتعلKKق بKKالرؤى ً

بقلبKKك على عمKKل هللا ،وبغض النظKKر عمKKا يفعKKل هللا – سKKواء أكKKان دينونKKة عادلKKة أم تنقيKKة لإلنسKKان – فKKأنت تملKKك أعظم رؤيKKة
Kادرا على اتبKاع هللا حKتى النهايKة .عليKك أن
باعتبارها حجر األسKاس لKKك وتملKKك الحقيقKة الصKحيحة لممارسKتها ،حينئKذ سKKتكون ق ً
تعKرف أنKKه بغض النظKر عمKKا يفعKل هللا ،فKإن الهKدف من عمKKل هللا ال يتغKKير ،ومحKور عملKه ال يتغKير K،ومشKKيئته تجKاه اإلنسKان ال
تتغKKير .بغض النظKKر عن حKKدة كلماتKKه ،وبغض النظKKر عن مKKدى انعكاسKKها على البيئKKة ،فKKإن مبKKادئ عملKKه لن تتغKKير K،ونيتKKه في

خالص اإلنسان لن تتغير .شريطة أال يكون اإلعالن عن نهاية اإلنسKان أو مصKKير اإلنسKKان وأال يكKKون عمKKل المرحلKKة األخKKيرة
أو عمل إنهاء خطة هللا الكاملة في التدبير ،وشريطة أن يكون هKذا اإلعالن في الKوقت الKذي يعمKل فيKه في اإلنسKان ،عنKدها لن
دائمKا خالص البشKرية .ينبغي أن يكKون هKذا هKو األسKاس الKذي يسKتند إليKه إيمKانكم باهلل .إن الهKدف
يتغير محور عملKه :سKيكون ً
من المراحل الثالث للعمل هKو خالص البشKKرية كافKة – ممKا يعKKني اكتمKKال خالص اإلنسKان من ُملKك الشKKيطان .على الKرغم من
Kزءا من عمKل خالص البشKرية
أن لكل مرحلة من المراحل الثالث للعمKل هKدًفا ومKدلوالً
ً
مختلفKا ،إال أن كKل مرحلKة منهKا تُعKد ج ً
مختلفKKا للخالص ُي َّنفذ وفKKق مطKKالب البشKKر .مKKا إن تكKKون على درايKKة بالهKKدف من المراحKKل الثالث للعمKKل هKKذه ،فسKKتكون
وعمالً
ً
على درايKKة بطريقKKة تقKKدير داللKKة كKKل مرحلKKة من مراحKKل العمKKل ،وسKKتدرك كيKKف تعمKKل لتلKKبي رغبKKة هللا .إذا اسKKتطعت أن تصKل

إلى هذه النقطة ،فسيصبح هذا ،أعظم الKرؤى جميعهKKا ،أسKاس إيمانKك باهلل .يجب عليKك أال تسKلك الطKرق اليسKKيرة للممارسKة أو
الحقKKائق العميقKKة فقKKط ،بKKل يجب عليKKك أن تجمKKع بين الKKرؤى والممارسKKة ،بحيث توجKKد الحقKKائق الKKتي يمكن تطبيقهKKا والمعرفKKة
المستندة إلى الرؤى .عندها فقط ستكون الشخص الذي ينشد الحقيقة بالكلية.
إن المراحل الثالث للعمل هي محور التدبير الكامل هلل ،وفيهKKا تظهKر شخصKKية هللا وماهيتKKه .إن أولئKKك الKذين ال يعرفKون

يعبر بها هللا عن شخصيته وال يعرفون الحكمة من عمل هللا،
المراحل الثالث لعمل هللا غير قادرين على إدراك الطريقة التي ِّ
فيظل KKون جKKاهلين بالعدي KKد من الط KKرق ال KKتي يخِّلص به KKا البش KKر وبمش KKيئته تجKKاه البشKKرية قاطب KKة .إن المراح KKل الثالث للعم KKل هي

التعبKير الكامKل عن عمKل خالص البشKرية .سKيجهل أولئKك الKذين ال يعرفKون المراحKل الثالث للعمKل الطKرق والمبKادئ المختلفKة

Kارما فقKKط بالعقيKKدة الKKتي ترسKKخ من مرحلKKة واحKKدة من العمKKل هم الKKذين
لعمKKل الKKروح القKKدس؛ فأولئKKك الKKذين يلKKتزمون
التزامKKا صً K
ً
ِ
يحجمون هللا بالعقيدة وإيمانهم باهلل إيمان غامض وغير َّ
مؤكد .ومثل هؤالء لن ينالوا خالص هللا .يمكن للمراحل الثالث لعمل
ّ

تمامKKا عن ني KKة هللا في خالص البش KKرية بالكام KKل والعملي KKة الكامل KKة لخالص
هللا وح KKدها أن تع KKبر عن شخص KKية هللا كلي KKة وتع KKبر ً
البشرية .هذا دليKل على أنKه قKد هKزم الشKيطان وظفKر بالبشKرية ،وهKو دليKل على انتصKار هللا وتعبKير عن الشخصKية الكاملKة هلل.

جانبKKا من جKKوانب شخصKKية هللا .في
أولئك الذين ال يفهمون غير مرحلة واحدة فقط من المراحل الثالث لعمل هللا يعرفون فقKKط ً
تصKKور اإلنسKKان ،من اليسKKير أن تصKKبح هKKذه المرحلKKة المنفKKردة من العمKKل عقيKKدة ،فيصKKبح من األرجح أن ينشKئ اإلنسKان قواعKKد
عن هللا وأن يستخدم اإلنسان هذا الجزء المنفKرد من شخصKية هللا باعتبKاره تمKثيالً Kعن الشخصKية الكاملKة هلل .عالوة على ذلKك،
Kارما في نطاقKات
يختلط كثير من خيال اإلنسان بداخلKه ،بحيث ِّ
يقيKKد شخصKية هللا وحكمتKKه فضKالً عن مبKKادئ عمKل هللا تقيي ًKدا ص ً
محKKددة ،واإليمKKان بأنKKه إذا كKKان هللا مثKKل هKKذا ،فسKKيبقى هكKKذا طKKوال الKKوقت ولن يتغKKير أبKً Kدا .إن الKKذين يعرفKKون المراحKKل الثالث
للعمKKل ويقKKدرونها هم فقKKط الKKذين يمكنهم معرفKKة هللا معرفKKة كاملKKة ودقيقKKة .على األقKKل ،لن ِّ
يعرفKKوا هللا بأنKKه إلKKه بKKني إسKKرائيل أو
سيسKَّ Kمر على الصKKليب إلى األبKKد من أجKKل اإلنسKKان .إذا تعKKرف امKKرؤ على هللا من خالل مرحلKKة
اليهKKود K،ولن يKKروه اإللKKه الKKذي ُ

فلم
جدا ً
واحدة من مراحل عمله ،فستكون معرفته قليلة ً
جدا ،وال تعادل أكKثر من قطKرة في المحيKط .فKإذا لم يكن األمKر كKذلكَ ،
ِ
حيا؟ أليس هذا ألن اإلنسان يحصر هللا في نطاقات معينة؟ أال يعارض الكثKKير
يسمر العديد من َّ
حراس الدين هللاَ على الصليب ً
ّ
طلKK Kون عمKK Kل الKK Kروح القKK Kدس ألنهم ال يعرفKK Kون العمKK Kل المختلKK Kف والمتنKK Kوع هلل ،وعالوة على ذلKK Kك ،ألنهم ال
من النKK Kاس هللا ويع ِّ

يملكKKون سKKوى القليKKل من المعرفKKة والعقيKKدة ويقيسKKون بهمKKا عمKKل الKKروح القKKدس؟ على الKKرغم من أن خKKبرات هKKؤالء األشKKخاص
سKطحية ،إال أنهم متغطرسKون ومنغمسKKون في ذواتهم ،وينظKKرون إلى عمKKل الKروح القKKدس بKKازدراء ،ويتجKاهلون تKKأديب الKKروح
الق KKدس ،وعالوة على ذل KKك ،يطلق KKون حججهم القديم KKة التافه KKة لتأكي KKد عم KKل ال KKروح الق KKدس .كم KKا أنهم يق KKدمون على العم KKل وهم

تمامKKا بتعلمهم ومعKKرفتهم وأنهم قKKادرون على السKKفر في أرجKKاء العKKالم .أليس هKKؤالء النKKاس هم الKKذين ازدراهم الKKروح
مقتنعKKون ً

علنKا ويحKاولون فقKط إظهKار بKراعتهم
القدس ورفضهم ،وألن يستبعدهم العصر الجديد؟ أليس الذين يأتون أمKام هللا ويعارضKونه ً
ألمعيتهم؟ إنهم يحKاولون ،بمعرفKة هزيلKة فقKط بالكتKاب المقKدس،
Kغارا جهالء قليلي المعرفKة ،يحKاولون إظهKار مKدى
ّ
صKا ص ً
أشخا ً

اعتالء "األوساط األكاديمية" في العالم ،وبعقيدة سطحية فقط تعليم الناس ،ويحاولون معارضة عمKل الKروح القKدس ،ويحKاولون

جعلKه يتمحKور حKول فكKرهم الخKاص ،وجعلKه محKدود النظKر مثلهم ،ويحKاولون إلقKاء نظKرة واحKدة سKريعة على  6000عKام من
عمKKل هللا .ليس لKKدى هKKؤالء النKKاس أي منطKKق للحKKديث بKKه .في الحقيقKKة ،كلمKKا زادت معرفKKة النKKاس باهلل ،تمهلKKوا في الحكم على
عملKه .عالوة على ذلKك ،إنهم يتحKدثون فقKط عن القليKل من معKرفتهم بعمKل هللا اليKوم ،لكنهم غKير متسKرعين في أحكKامهم .كلمKا
قلت معرفة الناس باهلل ،زاد جهلهم واعتزازهم بأنفسKهم ،وأعلنKوا عن ماهيKة هللا باسKتهتار أكKبر– ومKع ذلKك فKإنهم يتحKدثون من
منطلKKق نظKKري بحت ،وال يقKKدمون أي دليKKل ملمKKوس .مثKKل هKKؤالء النKKاس ال قيمKKة لهم على اإلطالق .إن أولئKKك الKKذين ينظKKرون
إلى عمKKل الKKروح القKKدس باعتبKKاره لعبKKة هم أنKKاس تKKافهون! إن أولئKKك الKKذين ال يعبKKأون بمواجهKKة العمKKل الجدي Kد KللKKروح القKKدس،
يتسرعون في إصKدار األحكKام ،والKذين يطلقKون العنKان لغريKزتهم الطبيعيKة إلنكKار صKحة عمKل الKروح القKدس ويحطKون
والذين َّ
من شKKأنه ويجKِّ Kدفون عليKKه – أال يجهKKل مثKKل هKKؤالء األشKKخاص عKKديمو االحKKترام عمKKل الKKروح القKKدس؟ عالوة على ذلKKك ،أليسKKوا
أناسا ذوي غطرسة بالغة و ِك ٍ
بر متأصل وال سبيل إلى ضبطهم؟ حتى إذا جاء اليوم الذي يقبل فيه هؤالء العمKKل الجديKد KللKKروح
ً
ِ
القدس ،فلن يسKامحهم هللا .إنهم ال ينظKرون فقKط إلى أولئKك الKذين يعملKون من أجKل هللا نظKرة دونيKة K،وإنمKا أيضKاً يج ّKدفون على
هللا نفسه .لن ُيغفKر لهKؤالء المتعصKبين K،سKواء في هKذا العصKر أو في العصKر القKادم وس ُKيطرحون في الجحيم إلى األبKد! هKؤالء
بأنهم يؤمنون باهلل ،وكلما أكثروا من فعلهم هKKذا ،ازداد
األشخاص عديمو االحترام ،الذين يطلقون العنان ألهوائهم ،يتظاهرون ّ
احتمال مخالفتهم لمراسيم هللا اإلدارية .أال ُيعد Kجميع هؤالء المتغطرسين ،المنفلتين بالفطرة ،والKذين لم يطيعKوا أح ًKدا قKطَّ ،أنهم

دائمKKا وال يشKKيخ أبKً Kدا؟ واليKKوم ،يجب عليكم أن
يوما بعد يومٍ ،ذاك الذي هو
ّ
متجدد ً
سائرون على هذا الدرب؟ أال يعارضون هللا ً
تفهمKKوا السKKبب رواء حتميKKة معKKرفتكم بأهميKKة المراحKل الثالث لعمKKل هللا .مKKا أقولKKه مفيKKد لكم وليس مجKKرد كالم فKارغ .وإن كنتم
ببساطة تقرأونKه باسKتعجال ،أفلن يكKون جميKع عملي الشKاق غKير مج ٍKد؟ يجب أن يعKرف ك ٌKل منكم طبيعتKه الخاصKة .إن أكKثركم
يجيدون الجدال والرد بإجابات األسئلة النظرية التي تتناقلها ألسنتكم ،لكن ليس لKديكم مKا تقولونKه للKرد على األسKئلة الKتي تKدور
حKول الجKKوهر .حKKتى اليKKوم ،ال تزالKKون منغمسKKين Kفي المحادثKKات التافهKKة وغKKير قKKادرين على تغيKKير طKKبيعتكم القديمKKة وليس لKKدى
معظمكم النيKKة في تغيKKير الطريقKKة الKKتي يسKKعى بهKKا لبلKKوغ الحقيقKKة العليKKا ،وتعيشKKون حيKKاتكم بفتKKور فقKKط .كيKKف يسKKتطيع هKKؤالء
الناس اتبKاع هللا حKتى النهايKة؟ حKتى إذا وصKلتم إلى نهايKة الطريKق ،فمKا الفائKدة الKتي سKتعود عليكم؟ من األفضKل تغيKير أفكKاركم
قبل فوات األوان ،فإما السعي بحق أو االنسحاب في وقت مب ّكر .مع مرور الKوقت ،ستصKبحون طفيلKيين عالKة على غKيركم –
فهل أنتم على استعداد Kلتأدية هذا الدور المتدني الوضيع؟
إن المراحKKل الثالث للعمKKل سKKجل لعمKKل هللا الكامKKل وهي سKKجل لخالص هللا للبشKKرية ،وليسKKت من نسKKج الخيKKال .إذا كنتم
ترغبون حًقا في طلب معرفة شخصKية هللا الكاملKة ،فعليكم معرفKة المراحKل الثالث للعمKل الKتي نف َّKذها هللا ،واألكKثر من ذلKك أن

عليكم أال تُسKKقطوا أي مرحلKKة منهKKا .هKKذا هKKو الحKKد األدنى الKKذي يجب على الKKذين ينشKKدون معرفKKة هللا تحقيقKKه .ال يمكن لإلنسKKان
بنفسKKه أن يتوصKKل إلى معرفKKة حقيقيKKة باهلل .فهي ليسKKت بالشKKيء الKKذي يمكن لإلنسKKان أن يتخيلKKه بنفسKKه ،وال هي نتيجKKة تفضKKيل

خاص من الروح القدس لشخص ما .بل إنها معرفة تنتج عن اختبار اإلنسKان لعمKل هللا ،وهي معرفKة باهلل تتبKع اجتيKاز اختبKار
Kاء على نKKزوة وال هي بالشKKيء الKKذي يمكن تلقيKKه بKKالتعلم .إنهKKا مرتبطKKة
حقKKائق عمKKل هللا .وال يمكن لهKKذه التجربKKة أن تتحقKKق بنً K
طKKKا وثيًق KKا بالتجرب KKة الشخصKK Kية .إن خالص هللا للبش KKر ه KKو ج KKوهر ه KKذه المراح KKل الثالث من العمKK Kل ،ولكن ضKK Kمن عمKKKل
ارتبا ً

الخالص ،هنKKاك العدي Kد Kمن أسKKاليب العمKKل والوسKKائل الKKتي ُيعبَّر بهKKا عن شخصKKية هللا .هKKذا مKKا يمثKKل تحديKKده الصKKعوبة األكKKبر
بالنسKKبة لإلنسKKان ،ومن الصKKعب على اإلنسKKان اسKKتيعابه .يKKدخل ضKKمن المراحKKل الثالث للعمKKل التميKKيز بين العصKKور والتغKKيرات
التي تطرأ على عمل هللا والتغيرات التي تطرأ على مكان العمKل والتغKيرات الKتي تطKرأ على المسKتفيد من العمKل وهكKذا .على
وجه الخصوص ،يعد الفرق في طريقة عمل الروح القدس ،باإلضافة إلى التغييرات التي تطرأ على شخصية هللا أو هيئتKKه أو

عبKKر فقKKط عن
Kزءا من المراحKKل الثالث للعمKKل .يمكن لمرحلKKة واحKKدة من العمKKل أن تُ ِّ
اسKKمه أو هويتKKه أو أي تغيKKيرات أخKKرى ،جً K
جKKزء واحKKد محKKدود وفي نطKKاق معين .ال يشKKمل ذلKKك التميKKيز بين العصKKور أو التغKKيرات الKKتي تطKKرأ على عمKKل هللا فض Kالً عن

الجوانب األخرى .هذه حقيقة واضحة بجالء .إن المراحل الثالث للعمل هي مجمKل عمKل هللا في خالص البشKرية .يجب على

اإلنسKKان معرفKKة عمKKل هللا وشخصKKية هللا في عمKKل الخالص ،وبKKدون هKKذه الحقيقKKة ،تكKKون معرفتKKك باهلل مجKKرد كلمKKات جوفKKاء،
وليس KKت أك KKثر من كرس KKي للكنيس KKة البابوي KKة .ال يمكن لمث KKل ه KKذه المعرف KKة أن تقن KKع اإلنسKKان أو تُخض KKعه ،فمث KKل ه KKذه المعرف KKة ال

تتماشى مع الواقع وال تمثل الحقيقة ،فقد تكون وفيرة للغاية وتألفها األذن ،لكنها إذا كانت مخالفKة لشخصKية هللا المتأصKلة ،فلن
يخِّلصك هللا .ال يقتصر األمKر على أنKه لن يثKني على معرفتKKك ،بKل سKينتقم منKك لكونKKك خاطئKاً تجKِّ Kدف عليKKه .إن كلمKKات معرفKKة
هللا ال ُيتحKَّ Kدث بهKKا بسKKهولة .على الKKرغم من أنKKك قKKد تكKKون متحKKدثًا لبًقKKا وفصKKيح اللسKKان ،وكKKان كالمKKك ينطKKوي على ذكKKاء شKKديد
ويمكن لحجتKKك أن تقنKKع اآلخKKرين بKKأن األبيض أسKKود ،فإنKKك ال تKKزال بعيKً Kدا عن العمKKق عنKKدما يتعلKKق األمKKر بالحKKديث عن معرفKKة
هللا؛ فاهلل ليس شخصاً يمكنك Kالحكم عليه باندفاع ،أو مدحه على نحو عرضي ،أو تشويه سمعته بال مباالة .إنك تثني على أي
شخص وكل شخص ،لكنKك تنتقي الكلمKات الصKحيحة الKتي تصKف عدالKة هللا وعظمتKه البالغKة – وهKذا هKو الKدرس الKذي يتعلمKه
كل خاسر .على الرغم من وجود العديد Kمن المتخصصين اللغويين القادرين على وصف هللا ،إال أن الدقة التي يتحرونها عند
وصفه ال تعكس غير جزء من المائة من الحقيقة التي يتحدث بها الناس الذين ينتمKKون إلى هللا وليس لKKديهم سKوى عKدد محKKدود
ثم يمكن مالحظ KKة أن معرف KKة هللا تكمن في الدق KKة والواقعي KKة ،وليس KKت في
من المف KKردات ،وم KKع ذل KKك ل KKديهم تجرب KKة ثري KKة .ومن َّ
تمامKا .إن العKبرة من معرفKة هللا أرقى من
براعة الكلمKات أو ثKراء المفKردات ،وإن معرفKة اإلنسKان ومعرفKة هللا غKير مKرتبطين ً
أي علم من العلوم الطبيعية التي عرفتها البشرية .إنها عبرة ال يستطيع بلوغها إال عدد محدود ج ًKدا من الKذين ينشKدون معرفKة

ثم يجب عليكم عKK Kدم النظKK Kر إلى معرفKK Kة هللا ومناشKK Kدة
هللا وال يمكن ألي شKK Kخص لديKK Kه الموهبKK Kة فحسKK Kب أن يحظى بهKK Kا .ومن َّ

تمامKا في حياتKك العائليKة ،أو حياتKك المهنيKة ،أو
ًK
الحقيقة كما لو كان في إمكان طفل صKغير أن يحظى بهمKا .ربمKا كنت
ناجح ا ً
في زواجك ،ولكن عندما يتعلKق األمKر بالحقيقKKة ،والعKKبرة من معرفKة هللا ،فليس لKديك مKا تثبتKه لنفسKك ألنKك لم تحِّقKق فيKKه شKKيًئا.

يمكن القKKول إن ممارسKKة الحقيقKKة أمKKر صKKعب للغايKKة وإن معرفKKة هللا تمثKKل معضKKلة أكKKبر بالنسKKبة إليكم .هKKذه هي الصKKعوبة الKKتي
تواجهك وهي نفسها الصعوبة التي واجهتها البشKKرية كلهKا .من بين أولئKKك الKKذين لKديهم بعض اإلنجKازات في سKKبيل معرفKة هللا،
ال يكKKاد يكKKون هنKKاك َم ْن يKKرقى إلى المسKKتوى القياسKKي .ال يعKKرف اإلنسKKان مKKا الKKذي تعنيKKه معرفKKة هللا أو َلم تُعKKد معرفKKة هللا أمKً Kرا
Kديدا ،وببسKKاطة شKKديدة هKKذا هKKو أكKKبر لغKKز واجهتKKه
Kروريا أو مKKا مKKدى اعتبKKار معرفKKة هللا .هKKذا مKKا يربKKك البشKKرية
ً
إرباكKKا شً K
ضً K
البشKKرية ،وال أحKKد يسKKتطيع اإلجابKKة عن هKKذا السKKؤال ،وال أحKKد على اسKKتعداد لإلجابKKة عنKKه ،ألنKKه ،حKKتى اآلن ،لم يحKKرز أحKKد من

بين البشر أي نجاح في دراسة هذا العمل .ربمKا تظهKر على التKوالي فئKة من المKواهب الKتي تعKKرف هللا عنKدما تتعKKرف البشKرية
على لغز المراحل الثالث للعمل .بالطبع ،آمل أن تكون هذه هي الحالة ،بل وأكثر من ذلك ،فأنا في سبيلي للقيام بهKKذا العمKKل،
وأتم KKنى أن أرى ظهKKور المزي KKد من ه KKذه المKKواهب في المس KKتقبل القKKريب .وسيصKKبح هKKؤالء هم ال KKذين يشKKهدون بهKKذه المراح KKل
أيضا أول َم ْن يشهد بهذه المراحل الثالث من العمل .إذا لم تكن هنKاك مKKواهب من
الثالث من العمل وبطبيعة الحال سيكونون ً

هذا القبيل ،في اليKوم الKذي ينتهي فيKه عمKل هللا ،أو عنKدما يكKون هنKاك واحKد أو اثنKان منهKا فقKط ،وقKد قبلKوا شخصKياً أن يكملهم
هللا المتجسKد ،فعندئKٍ Kذ ال يكKون هنKاك شKيء أكKثر حزنKاً وأس ًKفا من هKذا – على الKرغم من أن هKذا هKو السKيناريو األسKوأ فقKط .أيKا

كKان الحKال ،مKا زلت آمKل أن يتمكن KأولئKKك الKKذين يسKعون حًقKا من الحصKول على هKKذه البركKKة .منKKذ بدايKة الKزمن ،لم يكن هنKاك
مثل هذا العمل قط ،ولم يشهد تاريخ تطور البشرية مثل هذا التعهد .إذا كنت حًقKا تسKتطيع أن تصKبح من أوائKل الKذين يعرفKون

هللا ،أفال يكون هذا أشرف وسام بين كل الخليقة؟ هل سيشيد هللا بأي مخلوق أكثر من البشر؟ ليس من اليسير تحقيق مثل هKKذا

العمKKKل ،لكن KKه سيحص KKد المكاف KKآت في نهاي KKة المط KKاف .وبغض النظ KKر عن ن KKوع الق KKادرين على بل KKوغ معرف KKة هللا أو جنسKKKيتهم،
فسيحص KK Kلون ،في النهاي KK Kة ،على أعظم تك KK Kريم من هللا ،وس KK Kيكونون هم وح KK Kدهم ال KK Kذين يتمتع KK Kون بس KK Kلطان هللا .ه KK Kذا هKK Kو عم KK Kل
ضKا عمKل المسKتقبل؛ إنKه العمKKل األخKير واألسKمى الKذي يتحقKق في  6000عKام من العمKل وهKKو طريKKق العمKل
الحاضKر ،وهKKو أي ً
الKK Kذي يكشKK Kف عن الفئKK Kة الKK Kتي ينتمي إليهKK Kا اإلنسKK Kان .من خالل عمKK Kل تعريKK Kف اإلنسKK Kان باهللُ ،يكشKK Kف عن األصKK Kناف المختلفKK Kة
لإلنسKKان :فأولئKKك الKKذين يعرفKKون هللا مؤهلKKون لتلقي بركKKات هللا وقبKKول وعKKوده ،بينمKKا أولئKKك الKKذين ال يعرفKKون هللا غKKير مKKؤهلين

لتلقي برك KKات هللا وقب KKول وع KKوده .وأولئ KKك ال KKذين يعرف KKون هللا هم أولي KKاء هللا ،وأولئ KKك ال KKذين ال يعرف KKون هللا ال يمكن تس KKميتهم
بأولياء هللا؛ فيمكن ألولياء هللا أن ينالوا ًأيا من بركات هللا ،لكن أولئك الKذين ليسKوا أوليKاء هلل ال يسKتحقون أي شKيء من عملKه.
سKKواء أكKKانت ضKKيقات أم تنقيKKة أم دينونKKة ،فكلهKKا من أجKKل السKKماح لإلنسKKان أن يبلKKغ معرفKKة هللا في نهايKKة المطKKاف وبحيث يمكن
لإلنسKKان أن يخضKKع هلل .هKKذا هKKو األثKKر الوحيKKد الKKذي سKKيتحقق في نهايKKة المطKKاف .ال شKKيء من المراحKKل الثالث للعمKKل مسKKتتر،
وهذا مفيد لمعرفKة اإلنسKان باهلل ،ويسKاعد اإلنسKان على الحصKول على معرفKة كاملKة وشKاملة هلل .فكKل هKذا العمKل يعKود بالفائKدة
على اإلنسان.
إن عم KKل هللا نفس KKه يمث KKل الرؤي KKة ال KKتي يجب أن يعرفه KKا اإلنس KKان ،ذل KKك أن عم KKل هللا ال يمكن لإلنس KKان أن يحقق KKه وال أن
يمتلكKKKه .إن المراح KKل الثالث للعم KKل هي مجم KKل ت KKدبير هللا ،وليس هن KKاك من رؤي KKة أك KKبر يجب على اإلنس KKان معرفتهKKKا .إذا لم
يعKKرف اإلنسKKان هKKذه الرؤيKKة القويKKة ،فلن يكKKون من السKKهل معرفKKة هللا ولن يكKKون من السKKهل فهم مشKKيئة هللا ،وعالوة على ذلKKك
Kادرا على الوصKKول إلى هKKذا
سيصKKبح الطريKKق الKKذي يسKKلكه اإلنسKKان شKKاًقا على نحKKو متزايKKد .بKKدون رؤى ،لن يكKKون اإلنسKKان قً K
الحد .إنها الرؤى التي حمت اإلنسان حتى اليوم ،والتي أمدت اإلنسان بKKأعظم حمايKKة .في المسKKتقبل ،يجب أن تصKKبح معKKرفتكم
أعمKKق ،ويجب أن تعرفKKوا مجمKKل مشKKيئته وجKKوهر عملKKه الحكيم في المراحKKل الثالث للعمKKل .فقKKط هKKذه هي قKKامتكم الحقيقيKKة .ال
مكمKل للمرحلKKتين السKKابقتين ،ممKKا يعKKني أنKKه من المسKKتحيل اكتمKKال
تKKأتي المرحلKKة األخKKيرة من العمKKل منفصKKلة ،وإنمKKا هي جKKزء ِّK
عمKKل الخالص بالكامKKل من خالل القيKKام بمرحلKKة واحKKدة فقKKط من المراحKKل الثالث للعمKKل .على الKKرغم من أن المرحلKKة األخKKيرة
من العمل قادرة على تخليص اإلنسKان كليKة ،إال أن هKذا ال يعKني أنKه من الضKروري تنفيKذ هKذه المرحلKة الوحيKدة بمفردهKا فقKط
وأن المرحل KKتين الس KKابقتين للعم KKل غ KKير مطلوب KKتين لتخليص اإلنس KKان من ت KKأثير الش KKيطان .ال يمكن اعتب KKار مرحلKKKة واحKKKدة من
المراح KKل الثالث هي الرؤي KKة الوحي KKدة ال KKتي يجب أن تعرفه KKا ك KKل البش KKرية ،ألن مجم KKل عم KKل الخالص يع KKني المراح KKل الثالث
للعمل ال مرحلة واحدة من بينها .طالما لم ُينجز عمل الخالص ،فلن يكتمل تدبير هللاُ .يعبَّر عن ماهية هللا وشخصيته وحكمته
تعبKر
في مجمل عمKل الخالص الKذي لم ُيكشKف لإلنسKان عنKه في البدايKة K،ولكن جKاء التعبKير عنKه بالتKدريج في عمKل الخالصِّ .

ك KKل مرحل KKة من مراح KKل عم KKل الخالص عن ج KKزء من شخص KKية هللا ،وج KKزء من ماهيت KKه؛ إذ ال يمكن لك KKل مرحل KKة من مراح KKل
العمل أن تعبر عن ماهيKة هللا على نحKو مباشKر وكامKل .وعلى هKذا النحKو ،ال يمكن الفKراغ من عمKل الخالص بالكامKل إال بعKد
ثم فKإن معرفKKة اإلنسKان الكاملKة باهلل ال تنفصKKل عن المراحKل الثالث لعمKل هللا .إن مKا
اكتمKال المراحKKل الثالث من العمKKل ،ومن َّ

ينالKKه اإلنسKKان من مرحلKKة واحKKدة من العمKKل هKKو مجKKرد شخصKKية هللا الKKتي ُيعبَّر عنهKKا في جKKزء واحKKد من عملKKه ،وال يمكن أن
تمثKKل الشخصKKية والماهيKKة الKKتي ُيعبَّر عنهKKا في المراحKKل السKKابقة أو الالحقKKة؛ ذلKKك أن عمKKل تخليص البشKKرية ال يمكن أن ينتهي
تدريجيا وفًقا لمستوى تطور اإلنسKKان في أوقKKات وأمKKاكن
على الفور خالل فترة واحدة ،أو في مكان واحد ،وإنما يصبح أعمق
ً
مختلفKة .إنKه العمKل الKذي يتم على مراحKل ولم يكتمKل في مرحلKة واحKدة .وهكKذا تتبلKور حكمKة هللا الكاملKة في المراحKل الثالث،
وليس في مرحلة فردية واحدة .تكمن ماهيته الكاملة وحكمته الكاملة في هذه المراحل الثالث ،وتضم كل مرحلة ماهيتKKه وتُعKKد

المعبَّر عنها في هKKذه المراحKKل الثالث .تحظى كKKل
سجالً للحكمة من عمله .يجب على اإلنسان أن يعرف الشخصية الكاملة هلل ُ
ماهية هللا هذه على األهمية القصKوى لجميKKع البشKرية ،وإذا لم يكن لKKدى البشKرية هKذه المعرفKKة عنKKد عبKادة هللا ،فلن يختلفKوا عن
معلومKا لجميKKع َم ْن يعبKKدون Kهللا.
ًK
خافيKKا على اإلنسKKان ،ويجب أن يكKKون
أولئKKك الKKذين يعبKKدون بKKوذا .إن عمKKل هللا بين البشKKر ليس ً
بمKKا أن هللا قKKد َنَّفذ المراحKKل الثالث لعمKKل الخالص بين البشKKر ،فيجب على اإلنسKKان أن يعKKرف تأويKKل مKKا كKKان ومKKا يكKKون خالل
المراحل الثالث للعمل .هذا ما يجب على اإلنسان أن يفعله .ما يخفيه هللا عن اإلنسان هKKو مKKا ال يسKKتطيع اإلنسKان تحقيقKKه ومKا

ال يجب على اإلنسان معرفته ،في حين أن ما أظهKKره هللا لإلنسKان هKو مKKا يجب عليKKه معرفتKKه ومKا يجب أن يحصKKل عليKه .تُ َّنفذ
كKKل مرحلKKة من مراحKKل العمKKل الثالث فKKور تأسKKيس المرحلKKة السKKابقة؛ وال تُ َّنفذ على نحKKو مسKKتقل بمعٍ K
Kزل عن عمKKل الخالص.

على الKKرغم من وجKKود اختالفKKات كبKKيرة في العصKKر الKKذي يجKKري فيKKه العمKKل ونKKوع العمKKل ،إال أن جKKوهره ال يKKزال هKKو خالص
البشرية ،وكل مرحلة من مراحل عمل الخالص أعمق من التي سبقتها .تستمد كل مرحلة من العمKل اسKتمراريتها من تأسKيس

Kديما مطلًقKKا عن
عبKKر هللا باسKKتمرار في عملKKه الKKذي يكKKون ًK
المرحلKKة األخKKيرة الKKتي لم ُتلKَ Kغ ،وبهKKذه الطريقKKةُ ،ي ِّ
دومKا جديKً Kدا وليس قً K
دومKا لإلنسKKان عن عملKKه الجديKد KوماهيتKKه الجديKKدة K،وحKKتى على
جKKوانب من شخصKKيته لم ُيعبَّر عنهKKا من قبKKل لإلنسKKان ،ويكشKKف ًK

دائمKا مKا يقKKدم على العمKKل الجديKKد
الرغم من مقاومة َّ
حراس الدين القدامى لهذا بكل قوة ومعارضKKتهم لKKذلك صKراحة ،إال أن هللا ً
ضKKا ف KKإن
ال KKذي ن KKوى القي KKام ب KKه.
دائمKKا م KKا يج KKد معارض KKة من اإلنس KKان .ول KKذلك أي ً
ودائمKKا م KKا يك KKون عمل KKه متغ ً K
Kيرا ،وبس KKبب ه KKذا ً
ً

دائما مKا يقKوم بالعمKل الKذي لم
دائما ما تتغير وفًقا للعصر الذي يجري فيه عمله والمتلقين له .عالوة على ذلك ،فإنه ً
شخصيته ً
متعارضا مع العمل الKذي قKام بKه من قبKل ،ليتعKارض معKه .يسKتطيع
يقم به من قبل ،حتى عند القيام بالعمل الذي يبدو لإلنسان
ً
اإلنسان فقط قبول نوع واحد من العمل أو طريقة واحKدة للتنفيKذ .ويصKعب على اإلنسKان قبKول العمKل ،أو طريKق التنفيKذ ،الKذي

دائمKا مKا يقKوم بعمKل جديKد K،وهكKذا تظهKر جماعKة تلKKو أخKرى من الخKبراء
ال يتماشKى معKKه أو األعلى منKه – لكن الKروح القKدس ً
الدينيين تعارض العمل الجديد Kهلل .لقد أصKبح هKؤالء خKبراء ألن اإلنسKان ليس لديKه على وجKه التحديKد علم بالكيفيKة الKتي يكKون
دائمKا جدي ًKدا وليس بقKديم ،وليس لديKه معرفKة بمبKادئ عمKل هللا ،وفKوق كKل ذلKك ،ليس لديKه معرفKة بKالطرق العديKدة الKتي
بهKا هللا ً
يخِّلص بها هللا اإلنسان .على هذا النحو ،ال يستطيع اإلنسان معرفة ما إذا كKان هKو العمKKل الKذي يKأتي من الKKروح القKKدس أم أنKKه
عمل هللا نفسKه .يتشKبث كثKير من النKاس بموقKف حيKال ذلKك ،فKإن كKان العمKل موافًقKا للكلمKات الKتي جKاء بهKا من قبKل قبلKوه ،وإن
جميعKا بهKKذه المبKKادئ؟ لم يظهKKر
ًK
كKKانت هنKKاك أوجKKه اختالف مKKع العمKKل الKKذي يسKKبقه عارضKKوه ورفضKKوه .واليKKوم ،أال تلKKتزمون

للمراحل الثالث من عمل الخالص أي أثKKر عظيم عليكم ،وهنKاك َم ْن يؤمنKون بKأن المرحلKتين السKابقتين من العمKKل تمثالن عبًئا
ليس من الضKروري معرفتKه ببسKاطة .إنهم يظنKون أنKه ينبغي عKدم الكشKف عن هKذه المراحKل الثالث للعامKة ويجب أن تKتراجع
في أقرب وقت ممكن حتى ال يشعر الناس بالجهد من المرحلتين السKابقتين من المراحKل الثالث للعمKل .يعتقKد معظم النKاس أن

التعري KKف بمرحل KKتي العم KKل الس KKابقتين خط KKوة أبع KKد من الالزم ،وال تس KKاعد على معرف KKة هللا – ه KKذا ه KKو م KKا تعتقدون KKه أنتم .ف KKأنتم
تعتقدون اليوم أنه من الصواب العمل بهKKذه الطريقKة ،ولكن سKيأتي اليKKوم الKKذي تKدركون فيKKه أهميKة عملي :اعلمKوا أنKKني ال أقKKوم

بأي عمل غKKير ذي أهميKة .فمعKKنى أنKKني أعلن عن المراحKل الثالث للعمKل أمKامكم ،أنKKه يجب أن تكKKون مفيKKدة لكم؛ وبمKKا أن هKذه
المراحKKل الثالث من العمKKل تصKKب في جKKوهر التKKدبير الكامKKل هلل ،لKKذا يجب أن تصKKبح محKKور اهتمKKام الجميKKع في جميKKع أنحKKاء
جميعKا أهميKKة هKKذا العمKKل .اعلمKKوا أنكم تعارضKKون عمKKل هللا أو تسKKتخدمون تصKKوراتكم الخاصKKة
ًK
ويومKKا مKKا ،سKKتدركون
الكKKون.
ً
لقياس عمل اليوم ،ذلك ألنكم ال تعلمKون مبKادئ عمKل هللا وألنكم ال تأخKذون عمKل الKروح القKدس مأخKذ الجKد بالقKدر الكKافي .إن
معارضKKتكم هلل وعKKرقلتكم لعمKKل الKKروح القKKدس سKKببها تصKKوراتكم وغطرسKKتكم المتأصKKلة .ليس ألن عمKKل هللا خطKKأ ،لكن ألنكم
عصKKاة جKً Kدا بKKالفطرة .ال يمكن لبعض النKKاس ،بعKKد اكتشKKاف إيمKKانهم باهلل ،القKKول من أين جKKاء اإلنسKKان على وجKKه اليقين ،لكنهم
يجKرؤون على إلقKاء الخطب العامKKة ِّ
ليقيمKون أوجKKه الصKواب والخطKأ في عمKKل الKروح القKدس .حKKتى أنهم يعظKون الرسKKل الKKذين
ن KKالوا العم KKل الجدي KKد لل KKروح الق KKدس ،فيعِّلق KKون ويتح KKدثون بح KKديث في غ KKير محل KKه؛ فبش KKريتهم ض KKحلة للغاي KKة وليس ل KKديهم أدنى
إحسKKاس بهم .ألن يKKأتي اليKKوم الKKذي يKKرفض فيKKه عمKKل الKKروح القKKدس هKKؤالء النKKاس ويحKKرقهم في نKKار الجحيم؟ إنهم ال يعرفKKون

ضKا توجيKKه هللا في عملKKه .كيKKف يمكن لمثKKل هKؤالء النKاس غKير المنطقKيين أن يعرفKKوا
عمل هللا لكنهم ينتقدون عمله ويحاولون أي ً
هللا؟ يتجه اإلنسان لمعرفة هللا أثناء البحث عنه وتجربته؛ وليس من خالل انتقKاده بKKدافع أن يKKأتي لمعرفKKة هللا من خالل اسKKتنارة
الKKروح القKKدس .كلمKKا كKKانت معرفKKة النKKاس باهلل دقيقKKة أكKKثر ،كKKانت معارضKKتهم لKKه أقKKل .وعلى النقيض من ذلKKك ،كلمKKا قKَّ Kل عKKدد
األش KKخاص ال KKذين يعرف KKون هللا ،زاد احتم KKال معارض KKتهم ل KKه .إن تص KKوراتك وطبيعت Kك Kالقديم KKة وطبيعت KKك البش KKرية وشخص KKيتك
طKKا أكKKثر ،كنت أشKKد عKKداوة
Kدهورا ومنح ً
ونظرتKKك األخالقيKKة هي "الوقKKود" الKKذي يشKKعل بKKداخلك مقاومKKة هللا ،كلمKKا كنت فاسKً Kدا ومتً K
هلل .إن أولئ KKك ال KKذين ل KKديهم تص KKورات بالغ KKة الخط KKورة ول KKديهم شخص KKية ت KKرى أنه KKا أك KKثر ب Kً Kرا من اآلخ KKرين ،هم أل KKد أع KKداء هلل

دومKا ضKKد هللا؛ ولن تكKKون متوافًقKKا مKKع هللا،
المتجسKKد وأولئKKك هم أضKKداد المسKKيح .إذا لم تخضKKع تصKKوراتك للتصKKحيح ،فسKKتكون ًK
ٍ
بمعزل عنه.
دوما
وستكون ً
يمكن KKك فق KKط من خالل نب KKذ تص KKوراتك القديم KKة أن تحص KKل على المعرف KKة الجدي KKدة K،وليس بالض KKرورة أن تك KKون معرفت KKك

القديمة عبارة عن تصورات قديمة .تشير "التصورات" إلى األشياء التي َّ
ظن اإلنسان أنها غير متماشية مع الواقع .فKإذا كKانت
المعرفة القديمة قد عفا عليها الزمن بالفعل ووقفت حجر عثرة أمام دخول اإلنسان إلى العمل الجديKKد ،فKإن هKذه المعرفKKة تكKKون
Kادرا على انتهKKاج المنهج الصKKحيح نحKKو هKKذه المعرفKKة وكKKان بإمكانKKه معرفKKة هللا من عKKدة
أي ً
Kورا .أمKKا إذا كKKان اإلنسKKان قً K
ضKا تصً K
عونKا لإلنسKان وأسا ًسKا يسKتطيع من خاللKه
جKوانب مختلفKة عن طريKق الجمKع بين القKديم والحKديث ،فKإن المعرفKة القديمKة تصKبح ً

الKKدخول إلى العصKKر الجديKKد .تتطلب منKKك العKKبرة من معرفKKة هللا أن تتقن العديKKد من المبKKادئ :كيKKف تسKKلك طريKKق معرفKKة هللا،
وأي الحقائق يجب عليك فهمها حتى تعرف هللا ،وكيف تتخّلص من تصوراتك وطبيعتك القديمة لعلك تخضع لجميع تنظيمات
العمل الجديد هلل .إذا استخدمت هذه المبادئ كأسKاس للKدخول إلى العKKبرة من معرفKKة هللا ،فستصKKبح معرفتKKك أعمKKق وأعمKق .إذا

كKKانت لKKديك معرفKKة واضKKحة بالمراحKKل الثالث للعمKKل – أي بخطKKة تKKدبير Kهللا الكاملKKة – وإذا كنت تسKKتطيع أن تربKKط المرحلKKتين
محكمKا ،ويمكنKك أن تKKرى أن َم ْن قKام بالعمKKل إلKه واحKد ،فلن يكKKون لKKديك أسKاس
طKا
السKابقتين من عمKKل هللا بالمرحلKKة الحاليKKة رب ً
ً
أكثر ثباتًا من هذا .إن المراحل الثالث للعمل نفذها إله واحد؛ هKKذه هي الرؤيKKة األكKKبر وهKذا هKو السKبيل الوحيKد لمعرفKKة هللا .لم
يكن باإلمكان القيام بالمراحKل الثالث للعمKKل إال من خالل هللا نفسKه ،وال يمكن ألي إنسKان أن يقKKوم بمثKKل هKذا العمKKل نيابKKة عنKKه

– وهKKذا يعKKني أن هللا وحKKده يسKKتطيع أن يقKKوم بعملKKه منKKذ البدايKKة وحKKتى اليKKوم .على الKKرغم من أن المراحKKل الثالث لعمKKل هللا قKKد
ُنفذت في عصور وأماكن مختلفة ،وعلى الرغم من أن عمل كل منهKا مختلKKف ،إال أن العمKل كلKه ينفKKذه إلKKه واحKد .من بين كKل
Kادرا على
الKKرؤى ،تُعKKد هKKذه هي أعظم رؤيKKة يجب أن يعرفهKKا اإلنسKKان ،وإذا كKKان بإمكKKان اإلنسKKان أن يفهمهKKا ًK
تمامKا ،فسKKيكون قً K

الوقKKوف بثبKKات .تُعKKد أكKKبر معضKKلة تواجKKه األديKKان الطوائKKف الديني Kة KالمختلفKKة اليKKوم هي أن أصKKحابها ال يعرفKKون عمKKل الKKروح
الق KKدس ،وأنهم غ KKير ق KKادرين على التمي KKيز بين عم KKل ال KKروح الق KKدس والعم KKل ال KKذي ال ي KKأتي من ال KKروح الق KKدس – ول KKذا ف KKإنهم ال
يستطيعون القول إن كانت مرحلة العمل هذه يقوم بهKKا يهKوه هللا مثKل المرحلKتين السKابقتين من العمKKل أم ال .على الKKرغم من أن
الناس يتبعون هللا ،إال أن أكثرهم ال يزالون غير قادرين على القول بأنه هو الطريق الصحيح .يساور اإلنسKان القلKKق حKKول مKKا
إذا كKKان هKKذا الطريKKق هKKو الطريKKق الKKذي يقKKوده هللا بنفسKKه ،ومKKا إذا كKKان تجسKKد هللا حقيقKKة ،وال يKKزال معظم النKKاس ال يجيKKدون
التمييز عندما يتعلق األمر بمثل هذه األمور .إن أولئك الKذين يتبعKKون هللا غKKير قKادرين على تحديKKد الطريKKق ،ولKذا فKإن للرسKائل
ثم يKKؤثر هKKذا في دخKKول
الشKKفهية أثKKر جKKزئي فقKKط في هKKؤالء النKKاس ،وهي غKKير قKKادرة على أن تكKKون فعالKKة بشKKكل كامKKل ،ومن َّ

الحيKKاة عنKKد هKKؤالء النKKاس .إذا كKKان اإلنسKKان يسKKتطيع أن يKKرى في المراحKKل الثالث للعمKKل الKKتي قKKام هللا فيهKKا بالعمKKل بنفسKKه في

أوقKKKات مختلف KKة ،وفي أم KKاكن مختلف KKة ،وفي أن KKاس مختلفين ،وإن ك KKان اإلنس KKان يس KKتطيع رؤي KKة أن KKه على ال KKرغم من أن العمKKKل
Kحيحا وبKدون أخطKاء،
مختلف ،فإن الذي يقوم به كله إلKه واحKد ،وبمKا أن الKذي يقKوم بالعمKل كلKه إلKه واحKد ،فال بKد أن يكKون ص ً
وأنه على الرغم من تعارضه مع تصورات اإلنسان ،إال أنه ليس هناك َم ْن ينكر أنه عمKKل إلKه واحKKد إذا كKان اإلنسKان يسKKتطيع

أن يقول على وجه اليقين إنه عمل إله واحد ،فإن تصورات اإلنسان ستصبح مجKرد تفاهKات ،وغKير جKديرة بالKذكر .ألن رؤى

Kائرا بشKKأن هللا المتجسKKد
اإلنسان غير واضحة ،وألن اإلنسان ال يعرف إال يهوه باعتباره هللا ،ويسوع باعتباره الرب ،ويقKKف حً K
ودائما مKKا يسKKاور الشKKك
كرسين لعمل يهوه ويسوع ،ومحاطين بتصورات حول عمل اليوم،
اليوم ،فال يزال العديد Kمن الناس ُم َّ
ً
معظم الناس وال يأخذون عمل اليوم على محمل الجKد .ال يحمKل اإلنسKان أي تصKورات تجKاه مرحلKتي العمKل األخKيرتين اللKتين

كانتKKا غKKير مرئيKKتين K.وذلKKك أن اإلنسKKان ال يفهم واقKKع المرحلKKتين األخKKيرتين من العمKKل ،ولم يشKKهدهما بنفسKKه .والسKKبب في عKKدم
إمكانية رؤيتهما أن اإلنسان يتخيل وفق ما يحب؛ وبغض النظر عما توصKل إليKه ،فال توجKد أي حقKائق إلثبKات ذلKك وال يوجKد
متخليKا عن الحKذر ممKا قKد تKأتي بKه الريKاح ومطلًقKا لخيالKه العنKان
أحد يتولى تصحيحه .يطلق اإلنسان لغريزتKه الطبيعيKة العنKان
ً
ثم تصKKبح تصKKورات اإلنسKKان "حقيقKKة" بغض النظKKر عن وجKKود مKKا يثبتهKKا .هكKKذا يKKؤمن
ألنKKه ال توجKKد حقKKائق إلثبKKات ذلKKك ،ومن َّ
اإلنسان باإلله الذي يتصوره في ذهنه ،وال يسعى إلله الواقع .إذا كان للشخص الواحد نوع واحد من االعتقاد ،فسيكون هناك

مائة نوع من االعتقاد من بين مائة شخص .يمتلك اإلنسان مثل هذه المعتقدات ألنه لم ير حقيقة عمل هللا ،ألنKKه لم يسKمعها إال
بأذنيه ولم يبصرها بعينيه K.لقد سمع اإلنسان األساطير والقصص – ولكن نادراً مKا سKKمع بمعرفKة حقKائق عمKKل هللا .ولKKذلك فKإن

الذين مر على إيمانهم عام واحد هم فقط يؤمنون باهلل وفق تصوراتهم الخاصة ،وينطبق الشKKيء نفسKKه على أولئKKك الKKذين آمنKKوا

باهلل طوال حياتهم .إن أولئك الذين ال يستطيعون رؤية الحقائق لن يتمكنوا أبداً من الهKروب من عقيKدة بهKا تصKورات عن هللا.

حرر نفسه من قيود تصوراته القديمة K،وأنه دخل منطقة جديKدة .أال يعلم البشKر أن المعرفKة الKتي لKدى َم ْن ال
يعتقد اإلنسان أنه ّ
يسKKتطيعون رؤيKKة وجKKه هللا الحقيقي ليسKKت إال تصKKورات وهرطقKKة؟ يظن اإلنسKKان أن تصKKوراته صKKحيحة وبKKدون أخطKKاء ويظن
أن هذه التصورات تأتي من هللا .واليوم ،عندما يشهد اإلنسان عمل هللا ،فإنه يطلق التصورات التي تراكمت على مKKر سKKنوات

ويصِKبح من الصKعب على اإلنسKان أن يتخلى عن
عديدة .أصبحت تصورات الماضKي وأفكKاره عقبKة أمKام عمKل هKذه المرحلKةُ ،

هKKذه التصKKورات ويKKدحض مثKKل هKKذه األفكKKار .لقKKد أصKKبحت التصKKورات تجKKاه هKKذا العمKKل التKKدريجي لKKدى العديKد Kمن أولئKKك الKKذين

مستعصيا تجاه هللا المتجسد ،ومصKدر هKKذه الكراهيKة
عداء
كون هؤالء الناس بالتدريج
اتبعوا هللا حتى اليوم أكثر خطورة ،وقد َّ
ً
ً
Kدوا لعمKKل اليKKوم ،العمKKل الKKذي يتنKKاقض مKKع تصKKورات
تصKKورات اإلنسKKان وتخيالتKKه .لقKKد غKKدت تصKKورات اإلنسKKان وتخيالتKKه عً K
تحديدا إلى أن الحقائق ال تسمح لإلنسان بأن يطلKKق العنKKان لخيالKKه ،وعالوة على ذلKKك ال يمكن
اإلنسان .ويرجع السبب في هذا
ً

لإلنس KKان أن يدحض KKها بس KKهولة ،وال تحتم KKل تص KKورات اإلنس KKان وخياالت KKه وج KKود الحق KKائق ،فض Kالً عن أن اإلنس KKان ال يفك KKر في
ظف خياله .يمكن القول فقKط بأنKKه قصKKور في تصKKورات اإلنسKان
صحة الحقائق ودقتها ،بل يطلق فقط تصوراته بإصرار ،ويو ِّ
وال يمكن القول بأنه قصور في عمل هللا .قد يتخيل اإلنسان ما يشاء ،لكنKه ليس ح ًKرا في مناقشKة أي مرحلKة من مراحKKل عمKل
هللا أو أي ش KKيء منه KKا؛ فحقيق KKة عم KKل هللا ال يمكن لإلنس KKان أن ينتهكه KKا K.يمكن KKك أن تطل KKق لخيال KKك العن KKان ،ب KKل ويمكنKKك Kت KKأليف
القصص الجميلة حول عمل يهوه ويسKوع ،لكن ليس بإمكانKك دحض الحقيقKة الكامنKة وراء كKل مرحلKة من مراحKل عمKل يهKوه
ض Kا ويجب عليكم فهم أهميKKة هKKذه األمKKور .يعتقKKد اإلنسKKان أن هKKذه المرحلKKة من العمKKل ال
ويسKKوع؛ إنKKه مبKKدأ ومرسKKوم إداري أي ً
تتوافق مع تصورات اإلنسان ،وأن هذا ليس هو الحال بالنسبة لمرحلتي العمKل السKابقتين .يعتقKد اإلنسKان في تصKوره أن عمKل
دائمKا
المرحلتين السابقتين ليس بالتأكيKد KهKو نفسKه عمKل اليKوم – لكن هKل فكKرت في أن مبKادئ عمKل هللا كلهKا واحKدة وأن عملKه ً
دائمKا ،بغض النظKر عن العصKر ،سKواد عظيم من النKاس الKذين يقKاومون حقيقKة عملKه ويعارضKونها؟
عملي وأنKه سKيكون هنKاك ً

إن ك KKل أولئ KKك ال KKذين يق KKاومون ه KKذه المرحل KKة من العم KKل ويعارض KKونها ك KKانوا بال ش KKك سيعارض KKون هللا في الماض KKي ،ألن مث KKل

هؤالء الناس سيكونون دائماً أعداء هلل .إن الذين يعلمون حقيقة عمل هللا سينظرون إلى المراحل الثالث للعمل على أنها عمKKل

إلKKه واحKKد وسKKيتخلون عن تصKKوراتهم .أولئKKك هم الKKذين يعرفKKون هللا وأولئKKك هم الKKذين يتبعKKون هللا حًقKKا .عنKKدما يوشKKك تKKدبير Kهللا
الكام KKل على االنته KKاء ،سيص Kِّ Kنف هللا ك KKل ش KKيء وف KKق الن KKوع .إن اإلنس KKان من ص KKنع ي KKدي Kالخ KKالق ،وفي النهاي KKة يجب أن يعي KKد
اإلنس KKان بالكام KKل تحت س KKيادته؛ وتل KKك هي خاتم KKة المراح KKل الثالث للعم KKل .إن مرحل KKة العم KKل في األي KKام األخ KKيرة ،والمرحل KKتين

السابقتين في إسرائيل واليهودية K،هي خطة تدبير هللا في الكون كله .ال أحد يستطيع أن ينكر هKذا ،وهKذه هي حقيقKة عمKل هللا.
على الرغم من أن الناس لم يختَِبروا أو يشهدوا الكثير من هذا العمل ،إال أن الحقائق ال تKKزال هي الحقKKائق ،وهKKذا مKKا ال يمكن

ألحKKد من البشKKر إنكKKارهَ .سَKي َقبل جميKKع الKKذين يؤمنKKون باهلل في كKKل بقعKKة من الكKKون المراحKKل الثالث للعمKKل .إذا كنت ال تعلم إال
مرحلة واحدة بعينهKا من العمKل وال تسKتوعب المرحلKتين األخKريين من العمKKل وال تسKKتوعب عمKKل هللا في الماضKي ،فKأنت غKير
قKKادر على الحKKديث عن الحقيقKKة الكاملKKة لخطKKة هللا الكاملKKة للتKKدبير ومعرفتKKك باهلل أحاديKKة الجKKانب ،ألن في إيمانKKك باهلل أنت ال
ثم فKKأنت ال تصKKلح للش KKهادة هلل .بغض النظKKر عمKKا إذا كKKانت معKKرفتكم الحالي KKة به KKذه األمKKور عميق KKة أم
تعرفKKه وال تفهمKKه ،ومن َّ
تمامKا ،وسKKيرى جميKKع النKKاس مجمKKل عمKKل هللا
سKKطحية ،فيجب أن تكKKون لKKديكم المعرفKKة في النهايKKة ويجب أن تكونKKوا مقتنعين ًK
ويخض KKعون لس KKيادة هللا .في نهاي KKة ه KKذا العم KKل ،س KKتتحد جمي KKع ال KKديانات في ديان KKة واح KKدة ،وس KKتعود جمي KKع الخليق KKة تحت س KKيادة
مجددا.
الخالق ،وستعبد جميع الخليقة اإلله الحق الواحد ،وستذهب جميع األديان الشريرة ُسدى ،ولن تظهر
ً
َلم هKKذه اإلشKKارة المسKKتمرة إلى المراحKKل الثالث للعمKKل؟ إن تعKKاقب العصKKور والتطKKور االجتمKKاعي وتغKKير وجKKه الطبيعKKة
تسKتتبع كKKل هKذه حKدوث تغKيرات في المراحKKل الثالث للعمKKل .تتغKKير البشKرية في الKKوقت المناسKب بمKا يتماشKى مKع عمKل هللا وال
تتطور من تلقاء نفسها .إن ذكر المراحل الثالث لعمKل هللا يهKدف إلى إحضKار جميKع المخلوقKات والنKاس من كKل ديانKة وطائفKة
تحت سيادة إله واحد .بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه ،فستخضع مع الجميع تحت سيادة هللا في نهايKKة المطKKاف .يمكن
هلل وحده أن ينفKذ هKذا العمKل بنفسKه؛ وال يمكن ألي زعيم ديKني أن يقKوم بKه .هنKاك العديKد Kمن األديKان الكKبرى في العKالم ،ولك ٍKل
منهKا قائKد أو زعيم ،وينتشKر األتبKاع في مختلKف الKدول والمنKاطق في جميKع أرجKاء العKالم؛ ففي كKل بلKد ،سKواء أكKانت كبKيرة أم
صKKغيرة ،أدي KKان مختلفKKة .وم KKع ذل KKك ،بغض النظKKر عن ع KKدد األديKKان الموج KKودة في جميKKع أنحKKاء الع KKالم ،فجمي KKع َم ْن في الك KKون
موجود بتوجيKه من إلKه واحKد في نهايKة األمKر ،ووجKودهم ال يخضKع ألي قKادة أو زعمKاء دينKيين K.وهKو مKا يعKني أن البشKرية ال
ضKا
تُ َّ
وجه بقائد أو زعيم ديني معين ،وإنما تُقاد البشرية كلها بالخالق الذي خلق السماء واألرض وكل شKKيء وخلKKق اإلنسKKان أي ً

– وه KKذه حقيق KKة .على ال KKرغم من أن الع KKالم يعج بالعدي KKد من األدي KKان الك KKبرى ،بغض النظ KKر عن م KKدى عظمته KKا ،إال أنه KKا كله KKا
موجKKودة تحت سKKيادة الخKKالق ،وال يمكن ألي منهKKا أن يتجKKاوز نطKKاق هKKذه السKKيادة .إن نمKKو البشKKرية والتقKKدم االجتمKKاعي وتطKKور
العلوم الطبيعية – هKو جKزء ال يتج ّKزأ من ترتيبKات الخKالق .وال ُيعKد هKذا العمKل شKيًئا يمكن ألي زعيم ديKني بعينKه أن يقKوم بKه.
إن الزعمKKاء الKKدينيين هم مجKKرد قKKادة لKKدين بعينKKه ،وال يمكن أن يمثلKKوا هللا أو الواحKKد الKKذي خلKKق السKKماء واألرض وكKKل شKKيء.
يمكن للزعمKKاء الKKدينيين قيKKادة جميKKع من يKKدينون KبالKKدين كلKKه ،لكن ال يمكنهم السKKيطرة على جميKKع الخليقKKة تحت السKKماء – وهKKذه
عالميKKا .الزعمKKاء الKKدينيون هم مجKKرد قKKادة ،وال يمكنهم الوقKKوف على قKKدم المسKKاواة مKKع هللا (الخKKالق) .كKKل
حقيقKKة ُمعKKترف بهKKا
ً
جميعا إلى يدي الخالق .كان البشر في األصل من صنع هللا ،وبغض النظKKر عن
شيء في يدي Kالخالق ،وفي النهاية سيعودون
ً

الKKدين ،سKKيعود كKKل إنسKKان تحت سKKيادة هللا – وهKKذا أمKKر ال مفKKر منKKه .هللا وحKKده هKKو األعلى بين جميKKع األشKKياء ،والحKKاكم األعلى
ضKا تحت سKKيادته .بغض النظKر عن مKKدى رفعKة مكانKة اإلنسKان ،إاَّل َّأنه ليس في إمكانKه
بين جميع المخلوقKات يجب أن يعKKود أي ً
أن يقود البشرية إلى مصير مناسب ،وال يسKتطيع أحKد أن يص ِّKنف جميKع األشKياء وفًقKا للنKوع .خلKق يهKوه بنفسKه البشKر وص َّKنف
كKKل واحKKد على حسKKب النKKوع ،وعنKKدما يحين وقت النهايKKة سKKيظل يقKKوم بعملKKه بنفسKKه ،ويصKِّKنف كKKل األشKKياء حسKKب النKKوع – وال
يمكن لهذا أن يحدث بمعKزل عن هللا .إن المراحKل الثالث للعمKل الKتي ُنِّفKذت من البدايKة وحKتى اليKوم نفKذها كلهKا هللا بنفسKه ،فقKد
نفKKذها اإللKKه الواحKKد .إن حقيقKKة المراحKKل الثالث للعمKKل هي حقيقKKة قيKKادة هللا لجميKKع البشKKر ،حقيقKKة ال يمكن ألحKKد إنكارهKKا .في

سيص َّKنف كKKل شKيء حسKب النKKوع ويعKKود تحت سKKيادة هللا ،ألنKKه في جميKع أنحKاء الكKون بأكملKKه ال
نهاية المراحKKل الثالث للعمKKلُ ،

يوج KKد س KKوى ه KKذا اإلل KKه الواح KKد ،وليس هن KKاك أي أدي KKان أخ KKرىَ .م ْن لم يكن بمق KKدوره خل KKق الع KKالم لن يك KKون بمق KKدوره أن ينهي
العKKالم ،في حين أن َم ْن خلKKق العKKالم هKKو َم ْن سKKينهيه بكKKل تأكيKKد ،وهكKKذا إذا كKKان أحKKدهم غKKير قKKادر على إنهKKاء العصKKر ويمكنKKه
إلها بكل تأكيد ،ولن يكKKون رب البشKKر بكKKل تأكيKKد K،فسKKيكون غKKير قKKادر على
بالكاد مساعدة اإلنسان على تنمية عقله ،فلن يكون ً
القيKKام بمثKKل هKKذا العمKKل العظيم؛ فهنKKاك واحKKد فقKKط هKKو َم ْن يسKKتطيع تنفيKKذ هKKذا العمKKل؛ وكKKل َم ْن ال يكKKون بمقKKدورهم القيKKام بهKKذا
العمل هم بالتأكيKد أعKداء من دون هللا .جميKع الKديانات الشKريرة غKير متوافقKة مKع هللا ،وبمKا أنهKا غKير متوافقKة مKع هللا ،فإنهKا إ ًذا

في عداء مع هللا .كل عمل يقوم به هذا اإلله الحق الواحد ،والكون بأكمله يKأتمر بKKأمر هKذا اإللKKه الواحKد .بغض النظKKر عمKا إذا
كان يعمل في إسرائيل أو الصين ،وبغض النظر عما إذا كان ينفذ العمل بالروح أو الجسد ،فإن كل شKيء يقKKوم بKKه هللا بنفسKKه،

تحديدا إلى أنه إله كل البشر وأنه يعمل بحريKKة وغKKير مقيَّد بKKأي شKKروط
وال يمكن ألحد غيره القيام به .ويرجع السبب في هذا
ً

– وهKKذه أعظم الKKرؤى كلهKKا .باعتبKKارك مخلوًقKKا من خليقKKة هللا ،إذا أردت القيKKام بمKKا يجب على المخلKKوق فعلKKه تجKKاه هللا وفهمت

مش KKيئة هللا ،فيجب علي KKك أن تفهم عم KKل هللا ،ويجب أن تفهم مش KKيئة هللا للخليق KKة ،ويجب أن تفهم خطت KKه في الت KKدبير ،ويجب أن
تفهم كل داللة يحملها العمل الذي يقوم به .إن الذين ال يفهمون هذا غير مؤهلين ألن يكونوا خليقة هلل! فباعتبKKارك مخلوًقKKا هلل،
ض Kا كيKKف تطKKورت البشKKرية حKKتى يومنKKا
إذا لم تفهم من أين جئت ،ولم تفهم تKKاريخ البشKKرية وكKKل عمKKل قKKام بKKه هللا ،ولم تفهم أي ً

هذا ،ولم تفهم َم ْن الذي يحكم البشرية كلها ،فأنت إ ًذا غير قادر على القيام بواجبك .لقد قاد هللا البشرية حتى يومنKKا هKKذا ،ومنKKذ
أبدا .ال يتوقف الKروح القKKدس عن العمKل أب ًKدا ،ولم يتوقKKف عن قيKKادة البشKرية قKKط ،ولم
أن خلق اإلنسان على األرض لم يتركه ً

إلهKا ،ناهيKKك عن أن يعKKرف هللا ،فهKKل هنKKاك مKKا هKKو أكKKثر مهانKKة من هKKذا
يKKترك البشKKرية قKKط .لكن اإلنسKKان لم يKKدرك أن هنKKاك ًK
لجميع خليقة هللا؟ يقود هللا بنفسه اإلنسان ،لكن اإلنسان ال يفهم عمل هللا .إنك مخلوق هلل ،لكنك ال تعي تاريخKKك ،وغKKير مKدرك
ثم فKأنت غKير قKادر على معرفKة هللا .فKإذا لم تعKرف
لك ْنه َم ْن يقKودك في رحلتKك ،فKأنت غافKل عن العمKل الKذي قKام بKه هللا ،ومن َّ
ُ
أبدا .واليوم ،يقود الخالق بنفسه جميع الناس مرة أخرى ،ويجعل جميع الناس ينظKKرون إلى
اآلن ،فلن تكون مؤهالً للشهادة هلل ً

واع – أفلسKKت أنت ذلKKك الشKKخص الKKذي لن ينKKال
حكمتKKه وقدرتKKه وخالصKKه وروعتKKه .ومKKع ذلKKك فإنKKك ال تKKزال غKKير مKKدرك أو ٍ

الخالص؟ إن الKذين ينتمKون Kإلى الشKيطان ال يفهمKون كلمKات هللا ،أمKا الKذين ينتمKون إلى هللا فيمكنهم أن يسKمعوا صKوت هللا .إن

جميع َم ْن يدركون ما أقول ويفهمونه هم أولئك الذين سKينالون الخالص ويشKهدون هلل؛ وأمKا جميKع َم ْن ال يفهمKون مKا أقKول فال
يمكنهم الشKKهادة هلل وأولئKKك َم ْن سKKيتم القضKKاء عليهم .إن أولئKKك الKKذين ال يفهمKKون مشKKيئة هللا وال يKKدركون عمKKل هللا غKKير قKKادرين

على تحقيق معرفة هللا ،ولن يشKهد هKؤالء هلل .فKإذا كنت تKرغب في أن تشKهد هلل ،فعليKك أن تعKرف هللا ،وتتحقKق معرفKة هللا من

خالل عمKKل هللا .وإجمKKاالً ،إذا كنت تKKرغب في معرفKKة هللا ،فعليKKك أن تعKKرف عمKKل هللا :إن لمعرفKKة هللا أهميKKة قصKKوى .عنKKدما

تنتهي المراحKKل الثالث من العم KKل ،س KKتكون هن KKاك جماع KKة من الن KKاس يش KKهدون هلل ،جماع KKة من الن KKاس ال KKذين يعرف KKون هللا .ك KKل

جميعKKا
ه KKؤالء الن KKاس س KKيعرفون هللا وس KKيكونون ق KKادرين على ممارس KKة الح KKق .إنهم س KKيمتلكون اإلنس KKانية والحس ،وس KKيعرفون
ً
وسيش ِّكل هKؤالء النKاس بلKورة عمKل تKدبير هللا في
المراحل الثالث لعمل هللا
نجز في النهايةُ ،
الخالصي .هذا هو العمل الذي ُ
سي َ
ّ
 6000عام ،وهم أقKKوى شKKهادة للهزيمKKة النهائيKKة للشKيطان .إن أولئKك الKKذين يسKتطيعون الشKKهادة هلل سKKيكونون قKادرين على تلقي
وعد هللا وبركته ،وسيكونون هم الجماعة التي تبقى في النهاية ،وسيملكون سلطان هللا ويشKKهدون هلل .ولعKKل جميعكم يمكنهم أن
يصيروا ضمن هذه الجماعة ،أو ربما نصف عددكم فقط أو القليل منكم – فهذا يعتمد Kعلى رغبتكم وسعيكم.
من "الكلمة يظهر في الجسد"

