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في عصر الملكوت ،يستخدم هللا الكلمة لإلعالن عن بداية عصر جديد ،ولتغيير طريقZة عملZه ،وليقZوم بالعمZل المطلZوب
للعصZر بأكملZه .هZذا هZو المبZدأ الZذي يعمZل بZه هللا في عصZر الكلمZة .لقZد صZار هللا جس ًZدا ليتكلم من وجهZات نظZر مختلفZة ،ممZا
ُيم ّكن اإلنسان حًقا من رؤية هللا ،الذي هو الكلمة الظZاهر في الجسZد ،ومن رؤيZة حكمتZه وعجبZه .ويتم مثZل هZذا العمZل لتحقيZق
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 اإلنسZZان الZZدخول إليZZه.
خالل الكلمةّ ،
من خالل الكلمZZة ،يZZأتي العمZZل الZZذي يZZرغب هللا في القيZZام بZZه في عصZZر الكلمZZة بأكملZZه بثمZZاره .من خالل الكلمZZةُ ،يك َش Zف عن

واعيا بوجودها .فيؤمن اإلنسان نتيجZZة لZZذلك بوجZZود
وي َج َّرب .لقد رأى اإلنسان الكلمة ،وسمعها ،وصار
وي َ
ً
قضى عليه ُ
اإلنسان ُ
ضZا بمحبZZة هللا لإلنسZان ورغبتZZه في خالصZه .ومZZع أن كلمZZة "الكلمZZة" بسZZيطة وعاديZZة،
الكلية وحكمته ،وأي ً
هللا ،ويؤمن بقدرة هللا ّ
ِ
وتغيZZر مفZZاهيم اإلنسZZان وشخصZZيته القديمZZةZ،
المتج ّسZد تزعZZزع الكZZون بأسZZره؛ كلمتZZه تحZّ Zول قلب اإلنسZZانّ ،
فZZإن الكلمZZة من فم هللا ُ
والطريقZZة القديمZZة الZZتي اعتZZاد العZZالم بأكملZZه على أن يظهZZر بهZZا .على مZZر العصZZور ،يعمZZل إلZZه هZZذا اليZZوم وحZZده بهZZذه الطريقZZة،
Zاعدا ،يعيش اإلنسZZان تحت توجيZZه الكلمZZة ،وتحت
وبهZZذه الطريقZZة وحZZدها ُيكّلم اإلنسZZان ويZZأتي ُليخِّلصZZه .ومن هZZذا الZZوقت فصً Z
رعايتها وعطائها .لقد أتت البشرية بأكملها لتحيا في عالم الكلمة ،وسط لعنZات كلمZة هللا وبركاتهZا ،بZل وأتى المزيZZد من البشZر
ليحيZZوا في ظZZل دينونZZة الكلمZZة وتوبيخهZZا .جميZZع هZZذه الكلمZZات وكZZل هZZذا العمZZل هZZو من أجZZل خالص اإلنسZZان ،ومن أجZZل تتميم
مشZZيئة هللا ،ومن أجZZل تغيZZير المظهZZر األصZZلي لعZZالم الخليقZZة القديمZZة .خلZZق هللا العZZالم بالكلمZZة ،ويقZZود البشZZر من جميZZع أرجZZاء
وأخيرا ،سيستخدم الكلمة ليأتي بالعالم القديم بأسZZره إلى نهايZZة .عنZZدها فقZZط
ويخّلصهم بالكلمة.
الكون بالكلمة،
ً
وأيضا يخضعهم ُ
ً
تماما.
تكتمل خطة التدبير ً
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Zادرا على ممارسZة
في هذا العصZZر ،سZوف يجعZل هللا األمZZر حقيقZZة بينكم :أن كZل إنسZان يحيZZا بحسZب كلمZZة هللا ،ويكZون ق ً
قلوبا تتقي هللا ،وأن
الحق ،ويحب هللا بجدية ،وأن يستخدم جميع البشر كلمة هللا على أنها ٌ
أساس وعلى أنها واقعهم ،ويمتلكون ً

ملكية مع هللا .هذا هو العمل الذي سZZيحققه هللا .هZZل يمكنZZك االسZZتمرار دون
بسلطة ّ
يحظى اإلنسان من خالل ممارسة كلمة هللا ُ
قراءة كلمة هللا؟ كثيرون اآلن يشعرون أنهم ال يستطيعون االستمرار ليوم أو يZومين دون قZراءة كلمZة هللا .فعليهم قZراءة كلمتZه
كZZل يZZوم ،وإن كZZان الZZوقت ال يسZZمح ،فسZZيكفي االسZZتماع إليهZZا .هZZذا هZZو الشZZعور الZZذي يعطيZZه الZZروح القZZدس لإلنسZZان وهZZذه هي
الطريقة التي يبدأ بها في تحريكه .بمعنى أنه يحكم اإلنسان بالكلمات حتى يتمكن Zاإلنسان من الدخول إلى حقيقة كلمة هللا .إذا
كنت تشZZعر بZZالظالم والعطش بعZZد يZZوم واحZZد فقZZط دون أكZZل كلمZZة هللا وشZZربها ،وتجZZد األمZZر غZZير مقبZZول ،فهZZذا يZZدل على أن
ثم ف ZZأنت موج ZZود في ه ZZذا التي ZZار .ولكن ،إن لم تش ZZعر ب ZZأي ش ZZيء ،وال
ال ZZروح الق ZZدس ق ZZد حرك ZZك ،وأن ZZه لم يبتعZ Zد Zعن ZZك .ومن َّ

بالعطش ،ولم تتحرك مطلًق ا بعد يوم أو يومين دون أكل كلمة هللا وشربها ،فهذا يدل على أن الروح القدس قد ابتعد عنك .هذا

يعني ،إذن ،أنه يوجZد خطZأ مZا في حالتZك الداخليZة ،وأنZك لم تZدخل في عصZر الكلمZة بعZد Z،وإنZك قZد تخّلفت .يسZتخدم هللا الكلمZة
ليحكم اإلنسZZان .تشZZعر أنZZك بخZZير إذا كنت تأكZZل من كلمZZة هللا وتشZZرب منهZZا ،وإذا لم تفعZZل ذلZZك ،فلن يكZZون أمامZZك أي سZZبيل
ِ
Zل َكِل َمZٍ Zة
لتتبعه .تصبح كلمة هللا غذاء اإلنسان والقوة التي تدفعه Z.قال الكتاب المقدسَ" :ل ْي َس ِبٱْل ُخ ْب ِز َو ْZح َدهُ َي ْحَيZZا ٱِإْل ْن َسُ Z
انَ ،بZْ Zل ِب ُZك ّ

ِ
ِ
كمله هللا اليZZوم .سZوف يحقZZق هZZذا الحZق فيكم .كيZZف أمكن لإلنسZان في الماضZZي أن
تَ ْZخ ُر ُج م ْن َف ِم ٱهلل" .هZZذا هZو العمZZل الZZذي سZُ Zي ّ
Zادرا على أن يأكZZل ويعمZل كالعZZادة؟ ولمZZاذا هZZذا ليس الحZال اآلن؟ في
يقضي عدة أيZZام دون أن يقZرأ كلمZة هللا ومZع ذلZZك يكZون ق ً
هZZذا العصZZر ،يسZZتخدم هللا الكلمZZة في المقZZام األول ليحكم الجميZZع .من خالل كلمZZة هللاُ ،يZZدان اإلنسZZان ويصZZير كZZامالً ،ثم يؤخZZذ
Zؤمن حيZاة اإلنسZان ،وهي وحZدها الZتي تمنح اإلنسZان النZZور وطريًقZا للممارسZة،
ً
أخيرا إلى الملكوت .ال يمكن إال لكلمة هللا أن تّ Z
Zادرا
ال سيما في عصر الملكوت .طالمZا أنZZك تأكZZل من كالمZZه وتشZرب منZه ً
يوميZZا دون أن تZZترك حقيقZZة كلمZZة هللا ،سZZيكون هللا قً Z
على تكميلكZ.
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دوية بال توقف لتهZز جميZع األمم والطوائZف .إن
أنا أقوم بعملي في جميع أنحاء الكون ،وفي الشرق ،تنطلق صدامات ُم ّ
صوتي هو الذي قاد البشر أجمعين إلى الحاضر .سأجعل كل البشر يخضعون لصوتي ،ويسقطون في هذا التيار ،ويخضعون
استعدت مجدي من كل األرض وأعدت إطالقZZه من جديZZد في الشZZرق .من ذا الZZذي ال
مرت فترة طويلة منذ أن
ُ
أمامي ألنه قد ّ
يتعطش لظهZZوري من جديZZد؟ من ذا الZZذي ال يتZZوق
Zوق لرؤيZZة مجZZدي؟ من ذا الZZذي ال ينتظZZر عZZودتي بلهفZZة؟ من ذا الZZذي ال
ُ
يتُ Z
لبهائي؟ من ذا الذي لن يأتي إلى النZور؟ من ذا الZZذي لن يتطلZع لغZنى كنعZZان؟ من ذا الZZذي ال يتZZوق لعZودة الفZادي؟ من ذا الZZذي

يعشق القZدير العظيم؟ سينتشZر صZوتي عZبر األرض؛ ُّ
وأود ،عنZدما ألتقي بشZعبي المختZار ،أن أنطZق بالمزيZد من الكالم لهم.
ال
ُ
Zنز
أقZZول كالمي للكZZون كلZZه وللبشZZرية مثZZل الرعZZود القويZZة الZZتي تهZZز الجبZZال واألنهZZار .ولZZذلك أصZZبح الكالم الZZذي ينطقZZه فمي كَ Z
قاطعZZا طريق ZZه إلى الغ ZZرب .وهك ZZذا ه ZZو كالمي ،ح ZZتى أن
اإلنس ZZان ،وك ZZل البش ZZر يق Zّ Zدرون كالمي .ي ZZومض ال ZZبرق من الش ZZرق
ً
اإلنسZZان يكZZره أن يتخلى عنZZه وفي ذات الZZوقت يجZZده غZZير مفهZZوم ،لكنZZه يبتهج بZZه أكZZثر فZZأكثر .يبتهج جميZZع البشZZر ويفرحZZون

Zاعدا ،س ZZأدخل
احتف ZZاالً بق ZZدومي كاحتف ZZالهم بمول ZZود جدي ZZد .وبواس ZZطة ص ZZوتي ،س ZZأجمع ك ZZل البش ZZر أم ZZامي .ومن ذل ZZك الحين فص ً Z
يشع مني والكالم الذي ينطقZZه فمي ،سZأجعل كZZل البشZZر يZZأتون
رسميا في العرق البشري لكي يأتوا ليعبدوني .ومع المجد الذي ُّ
ً

Zزلت على "جب ZZل الزيت ZZون" في الش ZZرق .س ZZيرون أن ZZني كنت
ضZ Zا ق ZZد ن ُ Z
أم ZZامي وي ZZرون أن ال ZZبرق ي ZZومض من الش ZZرق ،وأن ZZني أي ً
مت من
زمن طوي ZZل منZZZذ أن ُق َ
موجً ZZ
Zودا لف ZZترة طويل ZZة على األرض ،ليس بع ZZد ك ZZابن اليه ZZود ب ZZل ك ZZبرق الش ZZرق .ألن ZZه ق ZZد م ZZر ُ

عبZُ Zد لعصZور ال تحصZى قبZZل اآلن ،كمZZا
وسط البشر ،ثم ُ
عدت للظهZZور بمجZZد بينهم .أنZا هZو من كZان ُي َ
األموات ،وقد رحلت من ْ
Zل من ِقَبZZل بZZني إسZZرائيل منZZذ أزمنZZة ال حصZZر لهZZا قبZZل اآلن .وعالوة على ذلZZك ،فZZإنني أنZZا هللا القZZدير كلي
همُ Z
الم َ
أنZZني الرضZZيع ُ
ِ
Zام عرشZZي ويZZروا وجهي المجيZZد ويسZZمعوا صZZوتي ويتطلعZZوا ألعمZZالي .هZZذا هZZو
المجZZد في العصZZر الحاضZZر! ليZZأت الجميZُ Zع أمَ Z
لتعبدني كZل األمم ،وليعZترف بي كZل لسZان ،وليضZع كZل
جمل إرادتي؛ إنها نهاية خطتي وذروتها ،وهي كذلك غاية تدبيريُ Z.
ُم َ
في ،وليخضع كل شعب لي!
إنسان إيمانه َّ

"دوي الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من
ُّ

الملك األلفي ينبغي أن يظل الناس يتبعون أقواله ،وفي المستقبل سترشد أقZوال هللا حيZاة
قال هللا فيما مضى إنه حتى في ُ
الم َّن
Zرة إلى أرض كنع ZZان الص ZZالحة .عن ZZدما ك ZZان موس ZZى في البري ZZة ،أرش ZZده هللا وتكلم مع ZZه مباشً Z
اإلنسZZان مباش ً Z
Zرة .أرس ZZل هللا َ
Zياء لألكZZل والشZZراب
والمZZاء والطعZZام من السZZماء إلى الشZZعب لكي يبتهج ،واليZZوم ال يZZزال يفعZZل هZZذا ألن هللا أرسZZل شخصZZيًّا أشَ Z
إلى شZZعبه من أجZZل االبتهZZاج؛ وقZZد أرسZZل شخصZZيًّا لعنZZات لتZZوبيخ الشZZعب .ولZZذلك فZZإن هللا ُينِّفZZذ كZZل خطZZوة من خطZZوات عملZZه

بذات ZZه Z.الي ZZوم ،يش ZZتاق الن ZZاس إلى ح ZZدوث الوق ZZائع ،ويح ZZاولون رؤي ZZة اآلي ZZات والعج ZZائب ،ومن المحتم ZZل أن أنا ًسZ Zا مث ZZل ه ZZؤالء

سي َنبذون ،ألن عمل هللا يصير واقعيًّا على نحو متزايد .ال أحد يعرف أن هللا نزل من السماء؛ فهم ال يزالون على غير درايZZة
ُ
الملZZك األلفي الZZذي يتخيلZZه
بZZأن هللا قZZد أرسZZل الطعZZام والمZZاء من السZZماء – ومZZع ذلZZك فاهلل موجZZود بالفعZZل ،والمشZZاهد الدافئZZة من ُ
الملZك مZع هللا على األرض
الناس هي ً
الملZك مZع هللا على األرض .يشZير ُ
أيضا أقوال هللا الشخصية .هذا هو الواقع ،وهو فقZط ُ
إلى الجسد .ما هو ليس من جسد مكانه ليس على األرض ،ولذلك جميع َم ْن يركزون على الذهاب إلى السماء الثالثة ،يفعلZZون

يوما ما ،عندما يعود الكون بأسره إلى هللا ،فإن مركز عمله في كل الكون سوف يتبع أقوال هللا؛ وفي موضع
هذا بال جدوىً .
مركبZZا عZZبر البحZZر ،وبعضZZهم
آخZZر ،بعض النZZاس سZZينخرطون في مكالمZZة هاتفيZZة ،وبعضZZهم سيسZZتقل طZZائرة ،وبعضZZهم سZZيأخذ
ً

جميعZZا على مقربZZZة من هللا،
سيسZZZتخدم عدس ZZات الل ZZيزر الس ZZتقبال أق ZZوال هللا .الجمي ZZع س ZZيكونون عاش ZZقين ومش ZZتاقين ،س ZZيأتون
ً
جميعا – وجميعها ستكون أعمال هللا .تذ ّكر هذا! لن يبZدأ هللا أب ًZدا من جديZد في مكZان آخZر .سZيحقق
ويجتمعون حوله ويعبدونه
ً

هللا هZZ Zذا الواقZZ Zع :سZZ Zيجلب جميZZ Zع النZZ Zاس من أرجZZ Zاء الكZZ Zون أمامZZ Zه ،فيعبZZ Zدون Zهللا على األرض ،وسZZ Zيتوقف عملZZ Zه في األمZZ Zاكن
األخZرى ،وس ُZيجبر النZاس على السZعي وراء الطريZق الحZق .سZيكون مثZل يوسZف :يZأتي الجميZع إليZه من أجZل الطعZام وينحنZون
طعامZا يؤكZZلُّ .
لتجنب المجاعZZة ،سيضZZطر النZZاس إلى السZZعي وراء الطريZZق الحZZق .سZZوف يعZZاني المجتمZZع الZZديني
ًZ
لZZه ،ألن لديZZه
بأسره من مجاعة شديدة ،ووحده إله اليوم هZو نبZع المZاء الحي ،ولديZه نبZع دائم التZدفق ليصZنع غبطZة البشZر ،حيث يZأتي النZاس

ويتمجد؛ كل الناس في أرجاء الكون سيعبدون هذا "اإلنسان"
إليه ويتكلون عليه .هذا هو الوقت الذي ستنكشف فيه أعمال هللا،
ّ
Zاء من نبZZع المZZاء
يوما ما ُ
غير الملحوظ .ألن يكون هذا اليوم هو يوم مجد هللا؟ ً
سيرسل القساوسة الكبار برقيات يطلبون فيها مً Z

Zيوخا ،ومZZع ذلZZك سZZيأتون ليعبZZدوا هZZذا اإلنسZZان ،الZZذي يزدرونZZه .سZZيعترفون بZZأفواههم ويصZZدقون بقلZZوبهم،
الحي .سZZيكونون شً Z
أليست هذه آية وأعجوبة؟ يوم مجد هللا هو حين يبتهج الملكوت بأسره ،وكل َم ْن يأتي إليكم ويسمع أخبZZار هللا السZZارة سZZيباركه
هللا ،وهذه البلدان وهذه الشعوب ستتبارك من هللا ويعتني بها .لذلك سيكون االتجاه المسZZتقبلي كمZZا يلي :أولئZZك الZZذين يحصZZلون

على أقوال من فم هللا ،سيكون لهم طريق يمشون فيZZه على األرض ،وأولئZك الZذين بZZدون كالم هللا ،سZواء أكZZانوا رجZال أعمZال
أم علماء ،معلمين أم صناعيين ،سZيجتازون المشZقات حZتى في اتخZاذهم خطZوة واحZدة ،وس ُZيجبرون على السZعي وراء الطريZق
الحق .هذا هZو مZا تعنيZه ZكلمZات" :بZالحق سZتجوب أرجZاء العZالم؛ وبZدون الحZق ،لن تZذهب ألي مكZان ".والحقZائق هي كمZا يلي:
ِ
دائمZZا في تحZُّ Zو ٍل
سيس ZZتخدم هللا الطري ZZق (أي ك ZZل كلمات ZZه) لي ZZأمر الك ZZون بأس ZZره ويحكم الجنس البش ZZري ُ
ويخض Zعه .يأم ZZل الن ZZاس ً
عظيم فيمZZا يتعلZZق بالوسZZيلة الZZتي يعمZZل هللا من خاللهZZا .إليضZZاح األمZZر ،يسZZيطر هللا على النZZاس من خالل الكلمZZات ،وعليZZك أن
أردت أم ال .هZذه حقيقZة موضZوعية ،ويجب على الكZل طاعتهZا ،لZذلك ليس ألحZZد من ع ٍ
Zذر ،فهي معروفZة
تفعل ما يقوله سواء
َ
للجميع.
"المْلك األلفي قد أتى" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ُ

سينتش ZZر كالم هللا في ع ZZدد ال حص ZZر ل ZZه من المن ZZازل ،وسيص ZZبح معروًفZZا للجمي ZZع ،ووقته ZZا فق ZZط سينتش ZZر عمل ZZه في ك ZZل

ضZا أن ينتشZر كالمZه .في يZوم مجZد هللا ،س ُZيظهر
الكZون .وهZذا معنZاه لZو أن عمZل هللا هZو انتشZاره عZبر الكZون بأسZره ،فال ُب ّZد أي ً
كالم هللا سلطانه وقوته .كل كلمة من كالمه منذ األزمنة السحيقة إلى اليوم ستتحقق وتحدث .بهZZذه الطريقZZة ،سZZيكون المجZZد هلل
توبيخ Zا بكالم فم هللا ،وكZZل األبZZرار سZZيتباركون بكالم
على األرض ،أي أن كالمZZه سيسZZود على األرض .سZZينال كZZل األشZZرار
ً
كملZZون بكالم فمZZه .لن ُيظهZZر أيZZة آيZZات أو عجZZائب؛ الكZZل سZZيتحقق بكالمZZه ،وكالمZZه سZُ Zينتج حقZZائق.
وي َّ
فمZZه ،والجميZZع سZZيثبتون ُ

سيبتهج كل َم ْن على األرض بكالم هللا ،الكبار والصغار ،والذكور واإلناث والشيوخ والشباب ،الجميZZع سيخضZZعون لكالم هللا.
ومفعمZZا بالحيZZاة .هZZذا هZZو معZZنى أن يصZZير
Zوءا بالحيويZZة
ً
يظهZZر كالم هللا في الجسZZد ،ممZZا يسZZمح للنZZاس برؤيتZZه على األرض مملً Z

جسدا" ،أي إنه أتى لكي يصدر كالمه من الجسد
جسدا .لقد أتى هللا إلى األرض في األساس ليتمم حقيقة "الكلمة يصير ً
الكلمة ً
Zرة من الس ZZماء) .بع ZZد ه ZZذا ،ك ZZل كلم ZZة من كلمات ZZه
(ليس كم ZZا ح ZZدث في زمن موس ZZى في العه ZZد الق ZZديم ،حين ك ZZان هللا يتكلم مباشً Z
الملك األلفي ،وستكون حقائق مرئية أمام أعين الناس ،وسينظرها الناس بأم أعينهم بال أدنى تفرقة .هZZذا هZZو
ستتمم في عصر ُ
المعZZنى األسZZمى لتج ُّس Zد هللا .أي أن عمZZل الZZروح سZZيتم من خالل الجسZZد ،ومن خالل الكالم .هZZذا هZZو المعZZنى الحقيقي "للكلمZZة

يصZZير جسZً Zدا" و"ظهZZور الكلمZZة في الجسZZد" .وحZZده هللا هZZو َم ْن يمكنZZه التعبZZير عن مشZZيئة الZZروح ،ووحZZده هللا في الجسZZد هZZو َم ْن
جميعZا .ال أحZZد معفي ،فجميZZع النZZاس
ًZ
يمكنZZه التحZZدث نيابً Zة عن الZZروح؛ يتضZZح كالم هللا في هللا المتج ِّس Zد ،وهZZو يرشZZد اآلخZZرين
ّ
وم ْن ال يحصZZلون على األقZZوال بهZZذه
موجZZودون داخZZل هZZذا النطZZاق .فقZZط من خالل هZZذه األقZZوال يحصZZل النZZاس على المعرفZZة؛ َ
الطريقZZة هم حZZالمون لZZو ظنZZوا أن بإمكZZانهم الحصZZول عليهZZا من السZZماء .هZZذا هZZو السZZلطان الظZZاهر في هللا المتج ِّسZد؛ إنZZه يجعZZل
جميعZا الخضZوع لZه ،ولن يقZدر
الكل يؤمنون .حتى أعظم الخبراء والقساوسة الدينيين ال يمكنهم قZول هZذا الكالم .ينبغي عليهم
ً
أحZZد على أن يقZZدم بدايً Zة أخZZرى .سيسZZتخدم هللا الكالم ليخ ِ
ضZع الكZZون .ولن يفعZZل هZZذا من خالل جسZZده المتج ِّسZد ،بZZل من خالل
ُ
ِ
جسدا ،وهZذا فقZط
جسدا لتُخضع الناس كافة في الكون بأسره؛ هذا فقط هو الكلمة الذي يصير ً
استخدام أقوال من فم هللا تصبح ً
هZZو ظهZZور الكلمZZة في الجسZZد .ربمZZا يبZZدو األمZZر للنZZاس أن هللا لم يفعZZل الكثZZير من العمZZل ،ولكن كZZان على هللا أن ينطZZق كالمZZه

تمامZZا .ب ZZدون الحق ZZائق ،يص ZZرخ الن ZZاس ويص ZZيحون؛ وبكالم هللا ،يس ZZتكينون .س ZZيحقق هللا ه ZZذا الواق ZZع
للن ZZاس ليقتنع ZZوا ويت ZZأثروا ً
Zت في الواقZع في حاجZة إلى أن أشZرح
بالتأكيد Z،ألن هZذه هي خطZة هللا الراسZخة :تحقيZق واقZع وصZول كلمتZه على األرض .لس ُ
المل ZZك األلفي على األرض هZZو مجيء كالم هللا على األرض .نZZزول أورشZZليم الجدي ZZدة من السZZماء هZZو مجيء كالم
إن مجيء ُ
ضZا الواقZع الZذي سZيحققه هللا،
هللا ليحيا بين البشر ،وليصاحب اإلنسZان في كZل فعZل يفعلZه ،وفي كZل أفكZاره العميقZة .هZذا هZو أي ً

للملZك األلفي .هZذه هي الخطZة الZتي وضZعها هللا :سZيظهر كالمZه على األرض أللZف عZام ،وس ُZيظهر جميZع
وهو المشهد الرائZع ُ
ثم تنتهي البشرية بعد هذه المرحلة.
أفعالهُ ،
ويكمل كل عمله على األرض ،ومن ّ
"المْلك األلفي قد أتى" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ُ

حياة المسيحي

أوالً مراحل العمل الثالث
كلمات هللا اليومية اقتباس 1
تتك ZZون خط ZZة ت ZZدبيري الكامل ZZة ،ال ZZتي تمت Zد Zلس ZZتة آالف ع ZZام ،من ثالث مراح ZZل ،أو ثالث ZZة عص ZZور :عص ZZر الن ZZاموس في
أيض ا عصر الفداء)؛ وعصر الملكوت في األيام األخيرة .يختلف عملي في هذه العصور الثالثZZة
البداية؛ Zوعصر النعمة (وهو ً
من حيث المحتوى وفًقZا لطبيعZة كZل عصZر ،ولكنZه يتوافZق في كZل مرحلZة مZع احتياجZات اإلنسZان ،أو ألكZون أكZثر تحدي ًZدا Z،يتم

العم ZZل وفًقZZا للحي ZZل ال ZZتي يسZZتخدمها الش ZZيطان في الح ZZرب الZZتي أشZZنها عليZZه .اله ZZدف من عملي هZZو هزيمZZة الش ZZيطان ،وإظهZZار

حكمتي وقدرتي الكلية ،وفضح حيل الشيطان كافة ،وبهذا أخّلص ُك َّل الجنس البشري الذي يعيش تحت ُملك الشZZيطان .الهZZدف
أيضا هو
من عملي هو إظهار حكمتي وقدرتي الكلية ،وفي الوقت ذاته الكشف عن قبح الشيطان الذي ال يطاق .والهدف منه ً

تعليم خليق ZZتي التمي ZZيز بين الخ ZZير والش ZZر ،ومعرف ZZة أني أن ZZا ح ZZاكم ك ZZل األش ZZياء ،ولكي ت ZZرى بوض ZZوح أن الش ZZيطان هZZZو عZZZدو
اإلنسانية ،وأوضع الوضعاء وهو الشرير ،وليميزوا بيقين مطلق بين الخير والشZر ،والحZق والزيZف ،والقداسZة والZدنس ،وبين

ما هو عظيم وما هو حقير .بهذه الطريقة ستصير البشرية الجاهلة قادرة على تقديم الشهادة لي بأني لسZZت من أف َسَ Zد البشZZرية،
وأني أنا وحدي – رب الخليقZة – من أسZتطيع تخليص البشZرية ،واإلنعZام على البشZZر بأشZZياء من أجZل اسZتمتاعهم؛ وسZZيعرفون
علي فيمZا بعZد .تنقسZم خطZة تZدبيريZ
انقلب َّ
أني أنا حاكم كZل األشZياء وأن الشZيطان مجZرد واحZد من الكائنZات الZتي خلقتهZا وأنZه َ
Zاهدة لي ،وتفهم مشZZ Zيئتي،
ذات السZZ Zتة آالف عZZ Zام إلى ثالث مراحZZ Zل لتحقيZZ Zق النتيجZZ Zة التاليZZ Zة :تمكين خليقZZ Zتي من أن تكZZ Zون شً Z Z
وتعZZرف أني أنZZا الحZZق .وهكZZذا أثنZZاء مرحلZZة العمZZل األولي في خطZZة تZZدبيري ذات السZZتة آالف عZام ،قمت بعمZZل النZاموس ،وقZZد

كZZان هZZو العمZZل الZZذي قZZاد بZZه يهZZوه شZZعبه .بZZدأت المرحلZZة الثانيZZة عمZZل عصZZر النعمZZة في قZZرى اليهوديZZة Z.يمثZZل يسZZوع كZZل عمZZل
صلب ليكمل عمل الفداء ،وينهي عصZر
وصلب على الصليب ،وافتتح ً
أيضا عصر النعمةُ .
عصر النعمة؛ إذ تجسد في الجسد ُ
Zدعى "بالقائZZد األعلى" و"ذبيحZة الخطيئZة" و"الفZادي" .وهكZZذا اختلZف عمZZل يسZوع في
النZZاموس ويبZدأ عصZر النعمZة ،وهكZZذا كZان ُي َ

محت ZZواه عن عم ZZل يه ZZوه ،على ال ZZرغم من أن مب ZZدأهما واح ZZد .ب ZZدأ يه ZZوه عص ZZر الن ZZاموس ،وأس ZZس القاع ZZدة الرئيس ZZية ،أي نقط ZZة
األصZZل ،لعملZZه على األرض ،وأصZZدر النZZاموس والوصZZايا .كZZان هZZذان اثZZنين من إنجازاتZZه ،وهمZZا يمثالن ZعصZZر النZZاموس .لم
يكن العمل الذي قام بZه يسZوع في عصZر النعمZة هZو إصZدار النZاموس بZل تتميمZه ،وبالتZالي الZدخول إلى عصZر النعمZة واختتZام
عصر الناموس الذي قد استمر أللفي عام .كان الرائZد الZذي أتى لكي يبZدأ عصZر النعمZة ،ومZع ذلZك يكمن الجZزء الرئيسZي من
ضZا ذات شZقين :افتتZاح عصZر جديZد ،وإتمZام عمZل الفZداء من خالل صZلبه .ثم رحZل.
عمله في الفداء .وهكذا كZانت إنجازاتZه أي ً
ومنذ ذلك الوقت ،انتهى عصر الناموس وبدأ عصر النعمة.
من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 2
تنقسZZم السZZتة آالف سZZنة من عمZZل تZZدبير هللا إلى ثالث مراحZZل :عصZZر النZZاموس وعصZZر النعمZZة وعصZZر الملكZZوت .هZZذه
المراحل الثالث من العمل هي كلها من أجل خالص البشرية ،أي أنها من أجZل خالص البشZرية الZZتي أفسZZدها الشZZيطان بش ٍ
Zدة.
أيضا في الوقت نفسه من أجل أن يخوض هللا معركة مع الشيطان .وهكذا ،كما ينقسم عمل الخالص إلى ثالث
مع ذلك ،فهي ً
وينفZذ هZذين الجZانبين من عمZل هللا في وقت واحZد .إن المعركZة
مراحل ،تنقسم المعركة مع الشZيطان أي ً
ضZا إلى ثالث مراحZلُ ،

مZع الشZيطان هي في الواقZع من أجZل خالص البشZرية ،وألن عمZل خالص البشZرية ليس شZيًئا يمكن إنجZازه بنجZاح في مرحلZة
ضZا إلى مراحZل وفZZترات ،وتُشZZن الحZرب على الشZيطان وفًقZا الحتياجZات اإلنسZان ومZZدى
واحدة ،تنقسم المعركة مع الشZZيطان أي ً
إفساد الشيطان له .ربما يعتقد اإلنسان في خياله أن هللا سيحمل السالح في هذه المعركة ضد الشيطان ،بنفس الطريقة التي قZZد

ضZا .هZZذا مZا يمكن لعقZZل اإلنسZان أن يتخيلZZه ،وهي فكZZرة غامضZZة وغZZير واقعيZZة إلى حZZد بعيZZدZ،
يحZارب بهZZا جيشZZان بعضZZهما بع ً
ولكن هذا ما يعتقده اإلنسان .وألنني أقول هنا إن وسائل خالص اإلنسان هي من خالل المعركة مع الشيطان ،يتخيل اإلنسZان
أن هZذه هي الطريقZة الZتي تجZري بهZا المعركZة .في عمZل خالص اإلنسZانُ ،نفZذت ثالث مراحZل ،أي أن المعركZة مZع الشZيطان
قZZد انقس ZZمت إلى ثالث مراح ZZل قبZZل الهزيم ZZة الكاملZZة للشZZيطان .وم ZZع ذلZZك ،فZZإن الحقيق ZZة الكامن ZZة وراء ك ZZل عمZZل المعرك ZZة م ZZع
الشZZ Zيطان هي أن آثارهZZ Zا تتحقZZ Zق من خالل عZZ Zدة خطZZ Zوات من العمZZ Zل :منح النعمZZ Zة لإلنسZZ Zان ،والصZZ Zيرورة ذبيحZZ Zة خطيZZ Zة عن
اإلنسان ،وغفران خطايا اإلنسان ،وإخضاع اإلنسان ،وتكميل اإلنسان .في واقع األمر ،فإن المعركة مع الشيطان ليسZت حمZل
سالح ضد الشيطان ،ولكن خالص اإلنسان ،والعمل على حيZاة اإلنسZان ،وتغيZZير شخصZZية اإلنسZان حZZتى يقZZدم شZهادة هلل .هكZذا
ُيهZZزم الشZZيطانُ .يهZZزم الشZZيطان من خالل تغيZZير شخصZZية اإلنسZZان الفاسZZدة .وحينمZZا تتحقZق هزيمZZة الشZZيطان ،أي عنZZدما يتحقZZق
تامZZا .وهكZذا ،فZإن
ٍZ
تماما،
عندئذ سيصبح الشيطان ً
صZا ً
تماما ،وبهذه الطريقة ،سيكون قد نال اإلنسان خال ً
مقيدا ً
خالص اإلنسان ً
ج ZZوهر خالص اإلنس ZZان ه ZZو المعرك ZZة م ZZع الش ZZيطان ،والح ZZرب م ZZع الش ZZيطان تنعكس في المق ZZام األول على خالص اإلنس ZZان.
ضZا مرحلZة عمZل
سيخضع فيهZا اإلنسZان ،هي المرحلZة األخZيرة في المعركZة مZع الشZيطان ،وهي أي ً
مرحلة األيام األخيرة ،التي ُ
الخالص الكام ZZل لإلنس ZZان من ُمل ZZك الش ZZيطان .المع ZZنى الك ZZامن وراء إخض ZZاع اإلنس ZZان يكمن في ع ZZودة تجس ZZيد الشZZZيطان ،أي

Zودة تامً Zة.
اإلنسZان الZذي أفسZده الشZيطان ،إلى الخZالق بعZد إخضZاعه ،والZZذي من خاللZه سZZيتخلى عن الشZيطان ويعZود إلى هللا ع ً
تمام ا .وهكذا ،فإن عمل اإلخضاع هو آخر عمل في المعركة ضد الشيطان ،والمرحلZة
وبهذه الطريقة ،سوف يخُلص اإلنسان ً
األخيرة في تدبير هللا من أجل هزيمة الشيطان .بدون هذا العمل ،سZيكون الخالص الكامZل لإلنسZان مسZتحيالً في نهايZة األمZر،

ض Zا ،ولن تتمكن البشZZرية أبZً Zدا من دخZZول الغايZZة الرائعZZة ،أو التحZZرر من تZZأثير
وسZZتكون هزيمZZة الشZZيطان المطلقZZة مسZZتحيلة أي ً
ثم ،ال يمكن إنهاء عمل خالص اإلنسان قبZل انتهZاء المعركZة مZع الشZيطان ،ألن جZوهر عمZل تZدبير هللا هZو من
الشيطان .ومن َّ
Zيرا
أجZZل خالص البشZZرية .كZZان اإلنسZZان األول محفو ً
ظZZا في يZZد هللا ،ولكن بسZZبب إغZZواء الشZZيطان وإفسZZاده ،صZZار اإلنسZZان أسً Z

للشZZZيطان وس ZZقط في ي ZZد الش ZZرير .وهك ZZذا ،أص ZZبح الش ZZيطان ه ZZدًفا للهزيم ZZة في عم ZZل ت ZZدبير هللا .وألن الش ZZيطان اسZZZتولى على

Zدي الشZيطان ،وهZذا يعZني أنZه
اإلنسان ،وألن اإلنسZان هZو األصZل في كZل تZدبير هللاُ ،
فيشZترط لخالص اإلنسZان أن ُينZتزع من ي ّ
Zيرا للش ZZيطان .ل ZZذا يجب أن ُيه Zَ Zزم الش ZZيطان بإح ZZداث تغي ZZيرات في الشخصZZZية العتيقZZZة
يجب اس ZZتعادة اإلنس ZZان بع ZZد أن ب ZZات أس ً Z

Zدي الشZZيطان .إذا
لإلنسZZان ،الZZتي يسZZتعيد من خاللهZZا عقلZZه األصZZلي ،وبهZZذه الطريقZZة ،يمكن اسZZتعادة اإلنسZZان الZZذي ُأسZZر من يّ Z
ويهZZزم الشZZيطان.
ويسZZترد اإلنسZZان في نهايZZة األمZZرُ ،
تحZَّ Zرر اإلنسZZان من تZZأثير الشZZيطان وعبوديتZZه ،فسZZوف يخZZزى الشZZيطانُ ،

المظلم للشيطان ،فسيصبح اإلنسان هZو المكسZب من كZZل هZذه المعركZة ،وسيوضZZع الشZيطان
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"

كلمات هللا اليومية اقتباس 3

توبيخ ا أم دينونً Zة – موجZه إلى
ًZ
ال يحقد هللا على المخلوقات وال يرغب إال في هزيمة الشيطان .كل عمله – سZواء أكZان
الشZZيطان .إنZZه ُي َّنفذ من أجZZل خالص البشZZرية ،وجميعZZه من أجZZل هزيمZZة الشZZيطان ،ولZZه هZZدف واحZZد :الZZدخول في معركZZة مZZع

الشZZيطان حZZتى النهايZZة! ولن يسZZتريح هللا أبZً Zدا قبZZل أن ينتصZZر على الشZZيطان! ولن يسZZتريح إال عنZZدما يهZZزم الشZZيطان .وألن كZZل
جميعZZا تحت س ZZيطرة ُمل ZZك الش ZZيطان
موجZZه إلى الش ZZيطان ،وألن أولئ ZZك ال ZZذين أفس ZZدهم الش ZZيطان هم
العم ZZل ال ZZذي يق ZZوم ب ZZه هللا ّ
ً
وجميعهم يعيشون تحت ُملك الشيطان ،فبدون أن يخوض هللا معركة ضد الشيطان ويحررهم منه ،لم يكن للشيطان أن يZZرخي
ممكنا أن ُيربحوا .ولو لم ُيربحوا ،ألثبت ذلك أن الشيطان لم ُيهزم ،ولم ُيغلب .وهكذا ،في
قبضته عن هؤالء الناس ،ولم يكن
ً
خطZZة تZZدبير هللا الZZتي امتZZدت لسZZتة آالف سZZنة ،قZZام هللا بعمZZل النZZاموس أثنZZاء المرحلZZة األولى ،وبعمZZل عصZZر النعمZZة ،أي عمZZل
موجه بحسZZب الدرجZZة الZZتي أفسZZد
الصلب ،أثناء المرحلة الثانية ،وبعمل إخضاع البشرية أثناء المرحلة الثالثة .وكل هذا العمZZل َّ

بها الشيطان البشرية ،وكله من أجZل هزيمZة الشZZيطان ،وال توجZد مرحلZZة من هZZذه المراحZل ال تهZدف إلى هزيمZZة الشZيطان .إن
ضZا عمZZل
جZوهر عمZZل تZZدبير هللا الممتZد ZلسZZتة آالف سZنة هZو المعركZة ضZد التZنين ZاألحمZZر العظيم ،وعمZل تZZدبير البشZرية هZZو أي ً
هزيمZZة الشZZيطان ،وعمZZل خZZوض معركZZة مZZع الشZZيطان .لقZZد قاتZZل هللا لمZZدة سZZتة آالف سZZنة ،وهكZZذا عمZZل لمZZدة سZZتة آالف سZZنة،
Zررا كZامالً .أليس هZذا هZو اتجZاه عمZل
ليأتي باإلنسان في النهاية إلى العالم الجديد .عندما ُيهZزم الشZيطان ،سZيتحرر اإلنسZان تح ً
هللا اليZوم؟ هZذا هZو بالضZبط اتجZاه عمZل اليZوم :العتZق والتحريZر الكZامالن لإلنسZان ،بحيث ال يخضZع ألي قواعZد ،وال ُيحZد بأيZة

ُربط أو قيودُ .يعمل كل هذا العمل وفًقا لقامتكم واحتياجاتكم ،وهذا يعZني أن تZتزودوا بكZل مZا يمكنكم إنجZازه .إنهZا ليسZت حالZة
أي شيء عليكم ،بل األحرى أن يتحقق تنفيذ كل هذا العمل وفًقا الحتياجZZاتكم الفعليZZة.
"قيادة بطة نحو موضع هبوطها" بفرض ّ
تتماشى كل مرحلة من مراحل العمل مع االحتياجات الفعلية لإلنسZان ومتطلباتZZه ،وتهZZدف إلى هزيمZZة الشZيطان .في الواقZع ،لم
Zاجزا عن رؤيZZة أي شZيء
توجد في البداية حواجز بين الخالق ومخلوقاته ،بل تكونت جميعها بسZبب الشZيطان .بZZات اإلنسZان عً Z

أو لمسZZ Zه بس ZZبب إزع ZZاج الش ZZيطان وإفس ZZاده .فاإلنس ZZان هZZ Zو الض ZZحية ،ه ZZو َم ْن ُZخZZدع .لكن بمج ZZرد هزيم ZZة الشZZ Zيطان ،سZZZتعاين
المخلوقات الخZالق ،وسZيرعى الخZالق المخلوقZات وسZيقودها شخص ًZيا .هZذه هي فقZط الحيZاة الZتي يجب أن يعيشZها اإلنسZان على
األرض .وهكذا ،عمل هللا هو في األساس من أجل هزيمة الشيطان ،وبمجرد هزيمة الشيطان ،ستُحل كل األمور.
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 4
إن عمZZل خطZZة تZZدبير Zهللا الكاملZZة ينّفZZذه هللا نفسZZه شخصZً Zيا .المرحلZZة األولى ،أي خْلZZق العZZالم ،نّفZZذها هللا شخصZً Zيا .نفZZذها
بنفسZZه ،ولZZو لم يفعZZل ،لمZZا كZZان هنZZاك من يقZZدر على خلZZق البشZZرية .وكZZانت المرحلZZة الثانيZZة هي فZZداء البشZZرية كلهZZا ،وقZZد نّفZZذها
غنية عن الذكر :توجد حاجZة أكZZبر إلنهZاء عمZZل هللا بواسZطة هللا نفسZه .إن
تجسد
ً
شخصيا؛ أما المرحلة الثالثة فهي ّ
ً
الم ّ
أيضا هللا ُ

كZZل عمZZل فZZداء البشZZرية وإخضZZاعها واقتنائهZZا وتكميلهZZا قZZد نفZZذه هللا نفسZZه شخصZً Zيا .إذا لم يقم شخصZً Zيا بهZZذا العمZZل ،فال يمكن
شخصيا من أجل هزيمة
شخصيا ويعمل بين البشر
لهويته أن يمثلها اإلنسان ،وال لعمله أن يقوم به اإلنسان .إنه يقود اإلنسان
ً
ً
الشZZيطان ،ومن أجZZل اقتنZZاء البشZZر ،ومن أجZZل منح اإلنسZZان حيZZاة طبيعيZZة على األرض؛ ومن أجZZل خطZZة تZZدبيره الكاملZZة ،ومن

أجZZل كZZل عملZZه ،يجب عليZZه القيZZام بهZZذا العمZZل شخصZً Zيا .إذا كZZان اإلنسZZان ال يZZؤمن إال أن هللا قZZد جZZاء لينظZZره اإلنسZZان وليجعZZل
Zعيدا ،فمثZZل هZZذه المعتقZZدات ال قيمZZة لهZZا ،وليس لهZZا أهميZZة .فمعرفZZة اإلنسZZان سZZطحية للغايZZة! وعن طريZZق تنفيZZذ هللا
اإلنسZZان سً Z
وتامZZا .فاإلنسZZان غZZير قZZادر على فعZZل ذلZZك نيابZZة عن هللا .وبمZZا أنZZه ال يملZZك
للعمZZل بنفسZZه يسZZتطيع هللا القيZZام بهZZذا العمZZل كZZامالً ً

هويZZة هللا أو جZZوهره ،فهZZو غZZير قZZادر على القيZZام بعملZZه ،وحZZتى إن فعZZل اإلنسZZان هZZذا ،فلن يكZZون لZZه أي تZZأثير .كZZانت المZZرة
األولى ال ZZتي صZZار فيه ZZا هللا جس Zً Zدا هي من أج ZZل الف ZZداء ،أي ف ZZداء البش ZZرية كلهZZا من الخطي ZZة ،ولمنح اإلنس ZZان إمكاني ZZة التطه ZZير
شخصيا بين البشر .إذا كZان هللا خالل هZذه المرحلZة ينطZق بZالنبوة فحسZب،
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 لإلنسZZان أن يتخZZذ مكZZان
فمن ّ
هللا .ومع ذلك ،إذا كان لإلنسان أن يقوم شخص ًZيا بعمZل هللا نفسZه وأن يعمZل في حيZاة اإلنسZان ،لكZان من المسZتحيل عليZه القيZام
شخصيا جس ًZدا للقيZام بهZذا العمZل .في عصZZر الكلمZZة ،إذا
شخصيا بهذا :يجب أن يصير هللا
بهذا العمل .يجب أن يقوم هللا نفسه
ً
ً
فعندئذ يمكن إيجاد إشعياء أو إيليا النZبي للقيZام بهZذا العمZل ،ولن توجZد حاجZة هلل أن يفعZل ذلZك
ٍZ
كان األمر مجرد نطق النبوات،

بنفسه .ألن العمل الذي تم في هذه المرحلة ال يقتصر على نطق النبوات ،وألنZه من األهميZة بمكZان أن ُيسZتخدم عمZل الكلمZات
إلخضZZاع اإلنسZZان وهزيمZZة الشZZيطان ،فال يمكن أن يقZZوم اإلنسZZان بهZZذا العمZZل ،بZZل يجب أن يقZZوم بZZه هللا نفسZZه شخصZً Zيا .عمZَ Zل
جزءا من عمل هللا ،وبعد ذلك تكلم ببعض الكلمZZات وعمZZل بعض العمZZل من خالل األنبيZZاء .ذلZZك ألن
يهوه في عصر الناموس ً
تمكن العرافون من أن يتنبأوا بZاألمور ويفسZروا بعض األحالم نيابZZة عنZZه.
اإلنسان ال يمكن أن يحل محل يهوه في عمله ،وقد ّ

Zيرا مباش ًZرا ،ولم يكن لZه عالقZة بخطيZة اإلنسZان،
لم يكن العمZل الZذي تم في البدايZة هZو العمZل على تغيZير شخصZية اإلنسZان تغي ً
ويظهZZر نفسZZه لإلنسZZان ،بZZل تحZZدث مباشZZرة إلى
ولم يكن
مطلوبZZا من اإلنسZZان سZZوى أن يلZZتزم بالنZZاموس .فلم يصZZر يهZZوه جسZً Zدا ُ
ً

مباشرة بين البشZZر .كZZانت المرحلZZة األولى من عمZZل هللا
موسى وغيره ،وجعلهم يتحدثون ويعملون نيابة عنه ،وجعلهم يعملون
ً
Zميا بعZZد Z.لقZZد بZZدأت الحZZرب الرسZZمية مZZع
هي قيZZادة اإلنسZZان .كZZانت بدايZZة المعركZZة مZZع الشZZيطان ،لكن هZZذه المعركZZة لم تبZZدأ رسً Z
المتج ِّس Zد ُمسZَّ Zم ًرا على
الشZZيطان مZZع أول تج ُّس Zد هلل ،واسZZتمرت حZZتى اليZZوم .كZZانت أول مرحلZZة من هZZذه الحZZرب عنZZدما كZZان هللا ُ
المتج ِّسZد إبليس ،وكZZانت أول مرحلZZة ناجحZZة في الحZZرب .عنZZدما بZZدأ هللا المتج ِّسZد في العمZZل مباشZZرة
الصZZليب .هZZزم صZZلب هللا ُ
على حياة اإلنسان ،كان ذلك هو البداية الرسمية لعمل استعادة اإلنسان ،وألن هZذا كZان عمZل تغيZير شخصZية اإلنسZان القديمZة،

فقد كان عمZل خZوض معركZة مZع الشZيطان .كZانت مرحلZة العمZل الZتي قZام بهZا يهZوه في البدايZة مجZرد قيZادة حيZاة اإلنسZان على
األرض .لقد كانت بداية عمل هللا ،ومع أنها لم تتضمن أي معركة ،أو أي عمل كبير ،إال أنهZا أرسZت األسZاس لعمZل المعركZة
Zيرا في شخصZZية اإلنسZZان القديمZZة Z،ممZZا يعZZني أن هللا
اآلتيZZة .الحًقZZا ،تضZZمنت المرحلZZة الثانيZZة من العمZZل خالل عصZZر النعمZZة تغيً Z
شخصيا جسZً Zدا ،ولZZو لم َيصZْ Zر
شخصيا :لقد تطلب األمر أن يصير هللا
نفسه قد صنع حياة اإلنسان .كان يجب أن يقوم هللا بهذا
ً
ً
جسدا ،لم يكن ألحد أن يحل محله في هذه المرحلة من العمل ،ألنها تمثل عمل محاربة الشيطان مباشرةً .لو قام اإلنسان بهذا
ً

العم ZZل نياب ZZة عن هللا ،فلم يكن من الممكن عن ZZدما يق ZZف اإلنس ZZان أم ZZام الش ZZيطان أن يخض ZZع الش ZZيطان ،ولك ZZان من المس ZZتحيل أن
ِ
ِ
تجسد ال يزال الالهوت ،والجسZZد الZZذي
الم ّ
الم ّ
تجسد الذي جاء إللحاق الهزيمة به ،ألن جوهر هللا ُ
ُيهزم .كان عليه أن يكون هللا ُ
يلبسZZه يمتلZZك حيZZاة بشZZرية ،وهZZذا هZZو ظهZZور الخZZالق .مهمZZا حZZدث ،لن تتغZZير هويتZZه وجZZوهره .وهكZZذا ،اتخZZذ جسZً Zدا وقZZام بعمZZل

Zاعا كZZامالً .وأثنZاء مرحلZة العمZل في األيZZام األخZZيرة ،لZو كZان لإلنسZان أن يقZZوم بهZZذا العمZل وُأجZبر على
إخضZاع الشZZيطان إخض ً
ٍ
فعندئذ لن يتمكن من التحدث بها ،ولو كان األمر مجرد نطق نبوءة ،فعندئZٍ Zذ ال يمكن إخضZاع اإلنسZان.
نطق الكلمات مباشرة،

ويخضZع اإلنسZان
باتخاذ هللا ً
جسدا ،فإنZه يZأتي لهزيمZة الشZيطان ويدفعZه لالستسZالم الكامZل .عنZدما يهZزم الشZيطان هزيمZة تامZةُ ،
تمامZZا ،سZZتكتمل هZZذه المرحلZZة من العمZZل ،ويتحقZZق النجZZاح .في تZZدبير Zهللا ،ال يسZZتطيع اإلنسZZان اتخZZاذ
بالتمZZام ،ويقتZZني اإلنسZZان ً

مكان هللا .إن عمل قيادة العصر وإطالق عمل جديد يحتاج على وجه الخصوص إلى أن يتممZZه هللا نفسZZه شخصZً Zيا .إن إعطZاء
شخصيا ،وهو عمل
الوحي لإلنسان وتزويده بالنبوءة يمكن أن يقوم به اإلنسان ،ولكن إن كان هذا العمل يجب أن يقوم به هللا
ً

المعركZZة بين هللا نفسZZه والشZZيطان ،فZZإن هZZذا العمZZل ال يمكن أن يقZZوم بZZه اإلنسZZان .خالل المرحلZZة األولى من العمZZل ،حينمZZا لم
مستخدما النبوءة التي نطق بها األنبياء .بعZZد ذلZZك ،كZانت المرحلZZة
شخصيا شعب إسرائيل
توجد معركة مع الشيطان ،قاد يهوه
ً
ً
الثانيZZة من العمZZل هي المعركZZة مZZع الشZZيطان ،وصZZار هللا نفسZZه جسZً Zدا ،وجZZاء في الجسZZد ،للقيZZام بهZZذا العمZZل .أي شZZيء يتضZZمن

ض Zا على تج ُّس Zد هللا ،وهZZو مZZا يعZZني أن هZZذه المعركZZة ال يمكن لإلنسZZان أن يخوضZZها .لZZو كZZان
معركZZة مZZع الشZZيطان ينطZZوي أي ً
Zادرا على هزيمZZة الشZZيطان .كيZZف يمكن أن تكZZون لديZZه القZZوة لمحاربتZZه في حين ال
لإلنسZZان أن يخZZوض المعركZZة ،فلن يكZZون قً Z
لملكZZه؟ يقZف اإلنسZان في الوسZZط :إن ِمْلت نحZZو الشZZيطان فZZأنت تنتمي إلى الشZZيطان ،ولكن إذا أرضZZيت هللا فإنZZك
يZZزال خاضZً Zعا ُ
Zادرا على ذلZك؟ وإن فعZل ذلZZك ،ألم يكن قZد هلZك
تنتمي إلى هللا .لو ّ
حل اإلنسان محل هللا في عمل هذه المعركة ،هZل سZZيكون ق ً

منذ وقت طويل؟ ألم يكن قد دخل إلى العالم السفلي منذ فترة طويلة؟ وهكZذا ،ال يسZتطيع اإلنسZان أن يحZل محZل هللا في عملZZه،

Zادرا على هزيمتZه Z.ال يمكن لإلنسZان سZوى
أي أن اإلنسان ال يمتلك جوهر هللا ،وإذا ُخ ْ
ضت معركZة مZع الشZيطان ،فلن تكZون ق ً
يحل محل هللا في عمZل هللا نفسZZه .كيZZف يمكن لإلنسZان أن
القيام ببعض العمل؛ فيمكنه كسب بعض الناس ،لكنه ال يستطيع أن ّ

يخZZوض معركZZة مZZع الشZZيطان؟ يمكن للشZZيطان أن يأسZZرك حZZتى قبZZل أن تبZZدأ Z.عنZZدما يخZZوض هللا وحدهمعركZZة مZZع الشZZيطان،
وعلى هذا األساس يتبع اإلنسان هللا ويطيعه ،يستطيع اإلنسان أن يقتنيZه هللا ويهZرب من قيZود الشZيطان .إن مZا يمكن أن يحققZه
اإلنسان بحكمته وقدراته محدود للغاية؛ فهو غZير قZZادر على جعZل اإلنسZان كZامالً ،وغZير قZادر على قيادتZه Z،بZل وال حZZتى 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"

كلمات هللا اليومية اقتباس 5
ينقسZZم عمZZل تZZدبير ZالبشZZر إلى ثالث مراحZZل؛ ممZZا يعZZني أن عمZZل خالص البشZZر ينقسZZم إلى ثالث مراحZZل .ال تشZZمل هZZذه
المراحZZل الثالث عمZZل خلZZق العZZالم ،لكنهZZا بZZاألحرى تمثZZل المراحZZل الثالث للعمZZل في عصZZر النZZاموس وعصZZر النعمZZة وعصZZر
الملكZZوت .كZZان عمZZل خلZZق العZZالم عمالً يهZZدف إلى خلZZق البشZZر أجمعين .فلم يكن عمZZل خالص البشZZر ،وال يمت لعمZZل خالص

ثم فلم تكن هنZاك حاجZZة لتنفيZذ عمZZل خالص البشZر .بZZدأ عمZل
البشر بصلة ،ألن الشيطان لم ُيفسد البشر عند خلZق العZالم؛ ومن َّ
ض Zا إال عن ZZدما فس ZZد البش ZZر .وبعب ZZارة
الخالص فق ZZط عن ZZدما فس ZZد البش ZZر بس ZZبب الش ZZيطان؛ ومن َّ
ثم لم يب ZZدأ عم ZZل ت ZZدبير البش ZZر أي ً

أخرى ،بدأ تدبير هللا لإلنسان نتيجة لعمل خالص البشZر ،ولم ينشZZأ نتيجZة عمZZل خلZق العZالم .لم يظهZر عمZZل التZدبير إال بعZZد أن

ثم فZZإن عمZZل التZZدبير يتضZZمن ثالثZZة أجZZزاء ال أربZZع مراحZZل أو أربعZZة عصZZور .هZZذا وحZZده
اكتسZب البشZZر شخصZZية فاسZZدة؛ ومن َّ

هZZو السZZبيل الصZZحيح لإلشZZارة إلى تZZدبير هللا للبشZZر .عنZZدما يوشZZك العصZZر النهZZائي على االنتهZZاء ،سZZيكتمل عمZZل تZZدبير البشZZر.

ويعني انتهاء عمل التدبير أن عمل الخالص لجميع البشر قد انتهى بالكامل وأن البشZرية قZد وصZZلت إلى نهايZة رحلتهZا .بZدون
عمZZل خالص جميZZع البشZZر ،لم يكن ليظهZZر عمZZل التZZدبير ZولمZZا كZZان للمراحZZل الثالث للعمZZل من وجZZود .كZZان هZZذا تحديZً Zدا ZبسZZبب
انح ZZراف البش ZZرية ،وألن البش ZZرية ك ZZانت في أمس الحاج ZZة إلى الخالص ،فق ZZد ف ZZرغ يه ZZوه من خل ZZق الع ZZالم وب ZZدأ عمZZZل عص ZZر
النZZاموس .وعنZZدها فقZZط بZZدأ في عمZZل تZZدبير البشZZرية ،ممZZا يعZZني أنZZه بZZدأ عمZZل خالص البشZZرية عنZZدها فقZZط .ال يعZZني "تZZدبير
البشZZرية" توجيZZه حيZZاة البشZZر ،المخلZZوقين حZZديثًا ،على األرض (أي البشZZرية الZZتي لم تفسZZد بعZZد) ،بZZل يعZZني خالص البشZZر الZZذين

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

يتضZZمن عمZZل خالص البشZZر عمZZل خلZZق العZZالم ،ولZZذا فZZإن عمZZل تZZدبير البشZZر ال يتضZZمن عمZZل خلZZق العZZالم ،وإنمZZا يتضZZمن فقZZط

المراحل الثالث للعمل التي تنفصل عن خلق العالم .لفهم عمZل التZدبير Z،من الضZروري أن تكZون على درايZة بتZاريخ المراحZل
الثالث للعم ZZل – ه ZZذا مZZا يجب على كZZل فZZرد أن يك ZZون على علم ب ZZه ح ZZتى يحصZZل على الخالص .باعتبZZاركم خليقZZة هلل ،يجب
ضZ Z Zا على عملي ZZ Zة خالص
عليكم إدراك أن هللا خل ZZ Zق اإلنس ZZ Zان ،ويجب عليكم التع ZZ Zرف على مص ZZ Zدر فس ZZ Zاد البش ZZ Zر والتع ZZ Zرف أي ً
اإلنسان .إذا علمتم فقط كيف تعملون وفZق العقيZدة للفZوز برضZا هللا لكن ليس لZديكم معرفZة بالكيفيZة الZتي يخِّلص بهZا هللا البشZر

أو بمص ZZدر فسZZاد البش ZZرية ،فZZإن ه ZZذا م ZZا تفتقدون ZZه باعتب ZZاركم خليق ZZة هللا .يجب علي ZZك أال تكتفي بفهم ه ZZذه الحقZZائق ال ZZتي يمكن ZكZ
ممارستها ،وتظل جاهالً بالنطZاق األوسZع لعمZZل تZدبير Zهللا – ففي هZZذه الحالZة ،سZتكون غارًقZا في الجمZود الفكZZري .إن المراحZZل
ض Zا
الثالث للعمZZل هي القصZZة الكامنZZة في تZZدبير هللا لإلنسZZان ومجيء اإلنجيZZل إلى العZZالم كلZZه وأعظم سZZر بين جميZZع البشZZر وأي ً
هي أسZZاس نشZZر اإلنجيZZل .إذا ركZZزت فقZZط على فهم الحقZZائق البسZZيطة الZZتي ترتبZZط بحياتZZك ،ولم تعZZرف شZZيًئا عن هZZذا ،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 ثZانوي ،أفال يكZZون ذلZZك عندئZذZ
كمن ينتابه القلق على األمور الثانوية في الوقت الذي يتجاهZل فيZZه األمZZور األشZد أهميZZة؟ فمZZا يجب عليZZك معرفتZZه ،يجب عليZZك
أن تعرفه ،وما يجب عليك ممارسZته ،يجب عليZك أن تمارسZه .عنZدها فقZط سZتكون الشZخص الZذي يعZرف كيZف ينشZد الحقيقZة.
قادرا على أن تقZZول بZZأن هللا إلZZه عظيم وعZادل ،ذلZZك أنZZه هللا العلي ،إلZZه
عندما يأتي اليوم الذي تنشر فيه اإلنجيل ،إذا كنت فقط ً
Zادرا فقZط على قZZول هZZذه الكلمZZات غZZير المترابطZZة والسZطحية،
ال ُيقZارن بZZأي إنسZZان عظيم ،وال يعلZZو عليZZه شZيء ،...إذا كنت قً Z
تمام ا على التحدث بكلمات شديدة األهمية ،ولها مضمون ،وإذا لم يكن لديك ما تقوله عن معرفة هللا أو عمZل
وكنت غير قادر ً
ص Zا مثلZZك يكZZون غZZير قZZادر على القيZZام
هللا ،ولم يكن في مقZZدورك أي ً
ض Zا شZZرح الحقيقZZة أو تقZZديم مZZا ينقص اإلنسZZان ،فZZإن شخ ً

Zلحا بالحقيقZZة
بواجبZZه كمZZا ينبغي .إن تقZZديم الشZZهادة هلل ونشZZر إنجيZZل الملكZZوت ليس بZZاألمر الهين .يجب عليZZك أوالً أن تكZZون مسً Z
وملمZا بحقيقZZة الجZZوانب المختلفZZة لعمZZل هللا ،سZZتتعرف
والZZرؤى الZZتي يمكن اسZZتيعابها .عنZZدما تكZZون واضً Z
Zحا فيمZZا يتعلZZق بZZالرؤى ً

بقلبZZك على عمZZل هللا ،وبغض النظZZر عمZZا يفعZZل هللا – سZZواء أكZZان دينونZZة عادلZZة أم تنقيZZة لإلنسZZان – فZZأنت تملZZك أعظم رؤيZZة
Zادرا على اتبZاع هللا حZتى النهايZة .عليZك أن
باعتبارها حجر األسZاس لZZك وتملZZك الحقيقZة الصZحيحة لممارسZتها ،حينئZذ سZZتكون ق ً
تعZرف أنZZه بغض النظZر عمZZا يفعZل هللا ،فZإن الهZدف من عمZZل هللا ال يتغZZير ،ومحZور عملZه ال يتغZير Z،ومشZZيئته تجZاه اإلنسZان ال
تتغZZير .بغض النظZZر عن حZZدة كلماتZZه ،وبغض النظZZر عن مZZدى انعكاسZZها على البيئZZة ،فZZإن مبZZادئ عملZZه لن تتغZZير Z،ونيتZZه في
خالص اإلنسان لن تتغير .شريطة أال يكون اإلعالن عن نهاية اإلنسZان أو مصZZير اإلنسZZان وأال يكZZون عمZZل المرحلZZة األخZZيرة
أو عمل إنهاء خطة هللا الكاملة في التدبير ،وشريطة أن يكون هZذا اإلعالن في الZوقت الZذي يعمZل فيZه في اإلنسZان ،عنZدها لن
دائمZا خالص البشZرية .ينبغي أن يكZون هZذا هZو األسZاس الZذي يسZتند إليZه إيمZانكم باهلل .إن الهZدف
يتغير محور عملZه :سZيكون ً
من المراحل الثالث للعمل هZو خالص البشZZرية كافZة – ممZا يعZZني اكتمZZال خالص اإلنسZان من ُملZك الشZZيطان .على الZرغم من
Zزءا من عمZل خالص البشZرية
أن لكل مرحلة من المراحل الثالث للعمZل هZدًفا ومZدلوالً
ً
مختلفZا ،إال أن كZل مرحلZة منهZا تُعZد ج ً
مختلفZZا للخالص ُي َّنفذ وفZZق مطZZالب البشZZر .مZZا إن تكZZون على درايZZة بالهZZدف من المراحZZل الثالث للعمZZل هZZذه ،فسZZتكون
وعمالً
ً
على درايZZة بطريقZZة تقZZدير داللZZة كZZل مرحلZZة من مراحZZل العمZZل ،وسZZتدرك كيZZف تعمZZل لتلZZبي رغبZZة هللا .إذا اسZZتطعت أن تصZل

إلى هذه النقطة ،فسيصبح هذا ،أعظم الZرؤى جميعهZZا ،أسZاس إيمانZك باهلل .يجب عليZك أال تسZلك الطZرق اليسZZيرة للممارسZة أو
الحقZZائق العميقZZة فقZZط ،بZZل يجب عليZZك أن تجمZZع بين الZZرؤى والممارسZZة ،بحيث توجZZد الحقZZائق الZZتي يمكن تطبيقهZZا والمعرفZZة
المستندة إلى الرؤى .عندها فقط ستكون الشخص الذي ينشد الحقيقة بالكلية.

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

كلمات هللا اليومية اقتباس 6
إن المراحل الثالث للعمل هي محور التدبير الكامل هلل ،وفيهZZا تظهZر شخصZZية هللا وماهيتZZه .إن أولئZZك الZذين ال يعرفZون

يعبر بها هللا عن شخصيته وال يعرفون الحكمة من عمل هللا،
المراحل الثالث لعمل هللا غير قادرين على إدراك الطريقة التي ِّ
فيظل ZZون جZZاهلين بالعدي ZZد من الط ZZرق ال ZZتي يخِّلص به ZZا البش ZZر وبمش ZZيئته تجZZاه البشZZرية قاطب ZZة .إن المراح ZZل الثالث للعم ZZل هي

التعبZير الكامZل عن عمZل خالص البشZرية .سZيجهل أولئZك الZذين ال يعرفZون المراحZل الثالث للعمZل الطZرق والمبZادئ المختلفZة

Zارما فقZZط بالعقيZZدة الZZتي ترسZZخ من مرحلZZة واحZZدة من العمZZل هم الZZذين
لعمZZل الZZروح القZZدس؛ فأولئZZك الZZذين يلZZتزمون
التزامZZا صً Z
ً
ِ
يحجمون هللا بالعقيدة وإيمانهم باهلل إيمان غامض وغير َّ
مؤكد .ومثل هؤالء لن ينالوا خالص هللا .يمكن للمراحل الثالث لعمل
ّ

تمامZZا عن ني ZZة هللا في خالص البش ZZرية بالكام ZZل والعملي ZZة الكامل ZZة لخالص
هللا وح ZZدها أن تع ZZبر عن شخص ZZية هللا كلي ZZة وتع ZZبر ً
البشرية .هذا دليZل على أنZه قZد هZزم الشZيطان وظفZر بالبشZرية ،وهZو دليZل على انتصZار هللا وتعبZير عن الشخصZية الكاملZة هلل.

جانبZZا من جZZوانب شخصZZية هللا .في
أولئك الذين ال يفهمون غير مرحلة واحدة فقط من المراحل الثالث لعمل هللا يعرفون فقZZط ً
تصZZور اإلنسZZان ،من اليسZZير أن تصZZبح هZZذه المرحلZZة المنفZZردة من العمZZل عقيZZدة ،فيصZZبح من األرجح أن ينشZئ اإلنسZان قواعZZد
عن هللا وأن يستخدم اإلنسان هذا الجزء المنفZرد من شخصZية هللا باعتبZاره تمZثيالً Zعن الشخصZية الكاملZة هلل .عالوة على ذلZك،
Zارما في نطاقZات
يختلط كثير من خيال اإلنسان بداخلZه ،بحيث ِّ
يقيZZد شخصZية هللا وحكمتZZه فضZالً عن مبZZادئ عمZل هللا تقيي ًZدا ص ً
محZZددة ،واإليمZZان بأنZZه إذا كZZان هللا مثZZل هZZذا ،فسZZيبقى هكZZذا طZZوال الZZوقت ولن يتغZZير أبZً Zدا .إن الZZذين يعرفZZون المراحZZل الثالث
للعمZZل ويقZZدرونها هم فقZZط الZZذين يمكنهم معرفZZة هللا معرفZZة كاملZZة ودقيقZZة .على األقZZل ،لن ِّ
يعرفZZوا هللا بأنZZه إلZZه بZZني إسZZرائيل أو
سيسZَّ Zمر على الصZZليب إلى األبZZد من أجZZل اإلنسZZان .إذا تعZZرف امZZرؤ على هللا من خالل مرحلZZة
اليهZZود Z،ولن يZZروه اإللZZه الZZذي ُ

فلم
جدا ً
واحدة من مراحل عمله ،فستكون معرفته قليلة ً
جدا ،وال تعادل أكZثر من قطZرة في المحيZط .فZإذا لم يكن األمZر كZذلكَ ،
ِ
حيا؟ أليس هذا ألن اإلنسان يحصر هللا في نطاقات معينة؟ أال يعارض الكثZZير
يسمر العديد من َّ
حراس الدين هللاَ على الصليب ً
ّ
طلZZ Zون عمZZ Zل الZZ Zروح القZZ Zدس ألنهم ال يعرفZZ Zون العمZZ Zل المختلZZ Zف والمتنZZ Zوع هلل ،وعالوة على ذلZZ Zك ،ألنهم ال
من النZZ Zاس هللا ويع ِّ

يملكZZون سZZوى القليZZل من المعرفZZة والعقيZZدة ويقيسZZون بهمZZا عمZZل الZZروح القZZدس؟ على الZZرغم من أن خZZبرات هZZؤالء األشZZخاص
سZطحية ،إال أنهم متغطرسZون ومنغمسZZون في ذواتهم ،وينظZZرون إلى عمZZل الZروح القZZدس بZZازدراء ،ويتجZاهلون تZZأديب الZZروح
الق ZZدس ،وعالوة على ذل ZZك ،يطلق ZZون حججهم القديم ZZة التافه ZZة لتأكي ZZد عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس .كم ZZا أنهم يق ZZدمون على العم ZZل وهم

تمامZZا بتعلمهم ومعZZرفتهم وأنهم قZZادرون على السZZفر في أرجZZاء العZZالم .أليس هZZؤالء النZZاس هم الZZذين ازدراهم الZZروح
مقتنعZZون ً
علنZا ويحZاولون فقZط إظهZار بZراعتهم
القدس ورفضهم ،وألن يستبعدهم العصر الجديد؟ أليس الذين يأتون أمZام هللا ويعارضZونه ً

ألمعيتهم؟ إنهم يحZاولون ،بمعرفZة هزيلZة فقZط بالكتZاب المقZدس،
Zغارا جهالء قليلي المعرفZة ،يحZاولون إظهZار مZدى
ّ
صZا ص ً
أشخا ً
اعتالء "األوساط األكاديمية" في العالم ،وبعقيدة سطحية فقط تعليم الناس ،ويحاولون معارضة عمZل الZروح القZدس ،ويحZاولون
جعلZه يتمحZور حZول فكZرهم الخZاص ،وجعلZه محZدود النظZر مثلهم ،ويحZاولون إلقZاء نظZرة واحZدة سZريعة على  6000عZام من

عمZZل هللا .ليس لZZدى هZZؤالء النZZاس أي منطZZق للحZZديث بZZه .في الحقيقZZة ،كلمZZا زادت معرفZZة النZZاس باهلل ،تمهلZZوا في الحكم على
عملZه .عالوة على ذلZك ،إنهم يتحZدثون فقZط عن القليZل من معZرفتهم بعمZل هللا اليZوم ،لكنهم غZير متسZرعين في أحكZامهم .كلمZا
قلت معرفة الناس باهلل ،زاد جهلهم واعتزازهم بأنفسZهم ،وأعلنZوا عن ماهيZة هللا باسZتهتار أكZبر– ومZع ذلZك فZإنهم يتحZدثون من

منطلZZق نظZZري بحت ،وال يقZZدمون أي دليZZل ملمZZوس .مثZZل هZZؤالء النZZاس ال قيمZZة لهم على اإلطالق .إن أولئZZك الZZذين ينظZZرون
إلى عمZZل الZZروح القZZدس باعتبZZاره لعبZZة هم أنZZاس تZZافهون! إن أولئZZك الZZذين ال يعبZZأون بمواجهZZة العمZZل الجدي Zد ZللZZروح القZZدس،
يتسرعون في إصZدار األحكZام ،والZذين يطلقZون العنZان لغريZزتهم الطبيعيZة إلنكZار صZحة عمZل الZروح القZدس ويحطZون
والذين َّ
من شZZأنه ويجZِّ Zدفون عليZZه – أال يجهZZل مثZZل هZZؤالء األشZZخاص عZZديمو االحZZترام عمZZل الZZروح القZZدس؟ عالوة على ذلZZك ،أليسZZوا
أناسا ذوي غطرسة بالغة و ِك ٍ
بر متأصل وال سبيل إلى ضبطهم؟ حتى إذا جاء اليوم الذي يقبل فيه هؤالء العمZZل الجديZد ZللZZروح
ً
ِ
القدس ،فلن يسZامحهم هللا .إنهم ال ينظZرون فقZط إلى أولئZك الZذين يعملZون من أجZل هللا نظZرة دونيZة Z،وإنمZا أيضZاً يج ّZدفون على
هللا نفسه .لن ُيغفZر لهZؤالء المتعصZبين Z،سZواء في هZذا العصZر أو في العصZر القZادم وس ُZيطرحون في الجحيم إلى األبZد! هZؤالء
بأنهم يؤمنون باهلل ،وكلما أكثروا من فعلهم هZZذا ،ازداد
األشخاص عديمو االحترام ،الذين يطلقون العنان ألهوائهم ،يتظاهرون ّ
احتمال مخالفتهم لمراسيم هللا اإلدارية .أال ُيعد Zجميع هؤالء المتغطرسين ،المنفلتين بالفطرة ،والZذين لم يطيعZوا أح ًZدا قZطَّ ،أنهم
أبدا؟
يوما بعد يومٍ ،ذاك الذي هو
ّ
دائما وال يشيخ ً
متجدد ً
سائرون على هذا الدرب؟ أال يعارضون هللا ً
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 7
إن المراحZZل الثالث للعمZZل سZZجل لعمZZل هللا الكامZZل وهي سZZجل لخالص هللا للبشZZرية ،وليسZZت من نسZZج الخيZZال .إذا كنتم
ترغبون حًقا في طلب معرفة شخصZية هللا الكاملZة ،فعليكم معرفZة المراحZل الثالث للعمZل الZتي نف َّZذها هللا ،واألكZثر من ذلZك أن

عليكم أال تُسZZقطوا أي مرحلZZة منهZZا .هZZذا هZZو الحZZد األدنى الZZذي يجب على الZZذين ينشZZدون معرفZZة هللا تحقيقZZه .ال يمكن لإلنسZZان
بنفسZZه أن يتوصZZل إلى معرفZZة حقيقيZZة باهلل .فهي ليسZZت بالشZZيء الZZذي يمكن لإلنسZZان أن يتخيلZZه بنفسZZه ،وال هي نتيجZZة تفضZZيل

خاص من الروح القدس لشخص ما .بل إنها معرفة تنتج عن اختبار اإلنسZان لعمZل هللا ،وهي معرفZة باهلل تتبZع اجتيZاز اختبZار
Zاء على نZZزوة وال هي بالشZZيء الZZذي يمكن تلقيZZه بZZالتعلم .إنهZZا مرتبطZZة
حقZZائق عمZZل هللا .وال يمكن لهZZذه التجربZZة أن تتحقZZق بنً Z
طZZZا وثيًق ZZا بالتجرب ZZة الشخصZZ Zية .إن خالص هللا للبش ZZر ه ZZو ج ZZوهر ه ZZذه المراح ZZل الثالث من العمZZ Zل ،ولكن ضZZ Zمن عمZZZل
ارتبا ً

الخالص ،هنZZاك العدي Zد Zمن أسZZاليب العمZZل والوسZZائل الZZتي ُيعبَّر بهZZا عن شخصZZية هللا .هZZذا مZZا يمثZZل تحديZZده الصZZعوبة األكZZبر
بالنسZZبة لإلنسZZان ،ومن الصZZعب على اإلنسZZان اسZZتيعابه .يZZدخل ضZZمن المراحZZل الثالث للعمZZل التميZZيز بين العصZZور والتغZZيرات
التي تطرأ على عمل هللا والتغيرات التي تطرأ على مكان العمZل والتغZيرات الZتي تطZرأ على المسZتفيد من العمZل وهكZذا .على
وجه الخصوص ،يعد الفرق في طريقة عمل الروح القدس ،باإلضافة إلى التغييرات التي تطرأ على شخصية هللا أو هيئتZZه أو

عبZZر فقZZط عن
Zزءا من المراحZZل الثالث للعمZZل .يمكن لمرحلZZة واحZZدة من العمZZل أن تُ ِّ
اسZZمه أو هويتZZه أو أي تغيZZيرات أخZZرى ،جً Z
جZZزء واحZZد محZZدود وفي نطZZاق معين .ال يشZZمل ذلZZك التميZZيز بين العصZZور أو التغZZيرات الZZتي تطZZرأ على عمZZل هللا فض Zالً عن

الجوانب األخرى .هذه حقيقة واضحة بجالء .إن المراحل الثالث للعمل هي مجمZل عمZل هللا في خالص البشZرية .يجب على

اإلنسZZان معرفZZة عمZZل هللا وشخصZZية هللا في عمZZل الخالص ،وبZZدون هZZذه الحقيقZZة ،تكZZون معرفتZZك باهلل مجZZرد كلمZZات جوفZZاء،
وليس ZZت أك ZZثر من كرس ZZي للكنيس ZZة البابوي ZZة .ال يمكن لمث ZZل ه ZZذه المعرف ZZة أن تقن ZZع اإلنسZZان أو تُخض ZZعه ،فمث ZZل ه ZZذه المعرف ZZة ال

تتماشى مع الواقع وال تمثل الحقيقة ،فقد تكون وفيرة للغاية وتألفها األذن ،لكنها إذا كانت مخالفZة لشخصZية هللا المتأصZلة ،فلن
يخِّلصك هللا .ال يقتصر األمZر على أنZه لن يثZني على معرفتZZك ،بZل سZينتقم منZك لكونZZك خاطئZاً تجZِّ Zدف عليZZه .إن كلمZZات معرفZZة
هللا ال ُيتحZَّ Zدث بهZZا بسZZهولة .على الZZرغم من أنZZك قZZد تكZZون متحZZدثًا لبًقZZا وفصZZيح اللسZZان ،وكZZان كالمZZك ينطZZوي على ذكZZاء شZZديد

ويمكن لحجتZZك أن تقنZZع اآلخZZرين بZZأن األبيض أسZZود ،فإنZZك ال تZZزال بعيZً Zدا عن العمZZق عنZZدما يتعلZZق األمZZر بالحZZديث عن معرفZZة
هللا؛ فاهلل ليس شخصاً يمكنك Zالحكم عليه باندفاع ،أو مدحه على نحو عرضي ،أو تشويه سمعته بال مباالة .إنك تثني على أي
شخص وكل شخص ،لكنZك تنتقي الكلمZات الصZحيحة الZتي تصZف عدالZة هللا وعظمتZه البالغZة – وهZذا هZو الZدرس الZذي يتعلمZه
كل خاسر .على الرغم من وجود العديد Zمن 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 ينتمZZون إلى هللا وليس لZZديهم سZوى عZدد محZZدود
ثم يمكن مالحظ ZZة أن معرف ZZة هللا تكمن في الدق ZZة والواقعي ZZة ،وليس ZZت في
من المف ZZردات ،وم ZZع ذل ZZك ل ZZديهم تجرب ZZة ثري ZZة .ومن َّ
تمامZا .إن العZبرة من معرفZة هللا أرقى من
براعة الكلمZات أو ثZراء المفZردات ،وإن معرفZة اإلنسZان ومعرفZة هللا غZير مZرتبطين ً
أي علم من العلوم الطبيعية التي عرفتها البشرية .إنها عبرة ال يستطيع بلوغها إال عدد محدود ج ًZدا من الZذين ينشZدون معرفZة

ثم يجب عليكم عZZ Zدم النظZZ Zر إلى معرفZZ Zة هللا ومناشZZ Zدة
هللا وال يمكن ألي شZZ Zخص لديZZ Zه الموهبZZ Zة فحسZZ Zب أن يحظى بهZZ Zا .ومن َّ

تمامZا في حياتZك العائليZة ،أو حياتZك المهنيZة ،أو
ًZ
الحقيقة كما لو كان في إمكان طفل صZغير أن يحظى بهمZا .ربمZا كنت
ناجح ا ً
في زواجك ،ولكن عندما يتعلZق األمZر بالحقيقZZة ،والعZZبرة من معرفZة هللا ،فليس لZديك مZا تثبتZه لنفسZك ألنZك لم تحِّقZق فيZZه شZZيًئا.

يمكن القZZول إن ممارسZZة الحقيقZZة أمZZر صZZعب للغايZZة وإن معرفZZة هللا تمثZZل معضZZلة أكZZبر بالنسZZبة إليكم .هZZذه هي الصZZعوبة الZZتي
تواجهك وهي نفسها الصعوبة التي واجهتها البشZZرية كلهZا .من بين أولئZZك الZZذين لZديهم بعض اإلنجZازات في سZZبيل معرفZة هللا،
ال يكZZاد يكZZون هنZZاك َم ْن يZZرقى إلى المسZZتوى القياسZZي .ال يعZZرف اإلنسZZان مZZا الZZذي تعنيZZه معرفZZة هللا أو َلم تُعZZد معرفZZة هللا أمZً Zرا
Zديدا ،وببسZZاطة شZZديدة هZZذا هZZو أكZZبر لغZZز واجهتZZه
Zروريا أو مZZا مZZدى اعتبZZار معرفZZة هللا .هZZذا مZZا يربZZك البشZZرية
ً
إرباكZZا شً Z
ضً Z
البشZZرية ،وال أحZZد يسZZتطيع اإلجابZZة عن هZZذا السZZؤال ،وال أحZZد على اسZZتعداد لإلجابZZة عنZZه ،ألنZZه ،حZZتى اآلن ،لم يحZZرز أحZZد من

بين البشر أي نجاح في دراسة هذا العمل .ربمZا تظهZر على التZوالي فئZة من المZواهب الZتي تعZZرف هللا عنZدما تتعZZرف البشZرية
على لغز المراحل الثالث للعمل .بالطبع ،آمل أن تكون هذه هي الحالة ،بل وأكثر من ذلك ،فأنا في سبيلي للقيام بهZZذا العمZZل،
وأتم ZZنى أن أرى ظهZZور المزي ZZد من ه ZZذه المZZواهب في المس ZZتقبل القZZريب .وسيصZZبح هZZؤالء هم ال ZZذين يشZZهدون بهZZذه المراح ZZل
أيضا أول َم ْن يشهد بهذه المراحل الثالث من العمل .إذا لم تكن هنZاك مZZواهب من
الثالث من العمل وبطبيعة الحال سيكونون ً
هذا القبيل ،في اليZوم الZذي ينتهي فيZه عمZل هللا ،أو عنZدما يكZون هنZاك واحZد أو اثنZان منهZا فقZط ،وقZد قبلZوا شخصZياً أن يكملهم
هللا المتجسZد ،فعندئZٍ Zذ ال يكZون هنZاك شZيء أكZثر حزنZاً وأس ًZفا من هZذا – على الZرغم من أن هZذا هZو السZيناريو األسZوأ فقZط .أيZا

كZان الحZال ،مZا زلت آمZل أن يتمكن ZأولئZZك الZZذين يسZعون حًقZا من الحصZول على هZZذه البركZZة .منZZذ بدايZة الZزمن ،لم يكن هنZاك
مثل هذا العمل قط ،ولم يشهد تاريخ تطور البشرية مثل هذا التعهد .إذا كنت حًقZا تسZتطيع أن تصZبح من أوائZل الZذين يعرفZون

هللا ،أفال يكون هذا أشرف وسام بين كل الخليقة؟ هل سيشيد هللا بأي مخلوق أكثر من البشر؟ ليس من اليسير تحقيق مثل هZZذا

العمZZZل ،لكن ZZه سيحص ZZد المكاف ZZآت في نهاي ZZة المط ZZاف .وبغض النظ ZZر عن ن ZZوع الق ZZادرين على بل ZZوغ معرف ZZة هللا أو جنسZZZيتهم،
فسيحص ZZ Zلون ،في النهاي ZZ Zة ،على أعظم تك ZZ Zريم من هللا ،وس ZZ Zيكونون هم وح ZZ Zدهم ال ZZ Zذين يتمتع ZZ Zون بس ZZ Zلطان هللا .ه ZZ Zذا هZZ Zو عم ZZ Zل
ضZا عمZل المسZتقبل؛ إنZه العمZZل األخZير واألسZمى الZذي يتحقZق في  6000عZام من العمZل وهZZو طريZZق العمZل
الحاضZر ،وهZZو أي ً
الZZ Zذي يكشZZ Zف عن الفئZZ Zة الZZ Zتي ينتمي إليهZZ Zا اإلنسZZ Zان .من خالل عمZZ Zل تعريZZ Zف اإلنسZZ Zان باهللُ ،يكشZZ Zف عن األصZZ Zناف المختلفZZ Zة
لإلنسZZان :فأولئZZك الZZذين يعرفZZون هللا مؤهلZZون لتلقي بركZZات هللا وقبZZول وعZZوده ،بينمZZا أولئZZك الZZذين ال يعرفZZون هللا غZZير مZZؤهلين

لتلقي برك ZZات هللا وقب ZZول وع ZZوده .وأولئ ZZك ال ZZذين يعرف ZZون هللا هم أولي ZZاء هللا ،وأولئ ZZك ال ZZذين ال يعرف ZZون هللا ال يمكن تس ZZميتهم
بأولياء هللا؛ فيمكن ألولياء هللا أن ينالوا ًأيا من بركات هللا ،لكن أولئك الZذين ليسZوا أوليZاء هلل ال يسZتحقون أي شZيء من عملZه.

سZZواء أكZZانت ضZZيقات أم تنقيZZة أم دينونZZة ،فكلهZZا من أجZZل السZZماح لإلنسZZان أن يبلZZغ معرفZZة هللا في نهايZZة المطZZاف وبحيث يمكن
لإلنسZZان أن يخضZZع هلل .هZZذا هZZو األثZZر الوحيZZد الZZذي سZZيتحقق في نهايZZة المطZZاف .ال شZZيء من المراحZZل الثالث للعمZZل مسZZتتر،
وهذا مفيد لمعرفZة اإلنسZان باهلل ،ويسZاعد اإلنسZان على الحصZول على معرفZة كاملZة وشZاملة هلل .فكZل هZذا العمZل يعZود بالفائZدة
على اإلنسان.
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 8
إن عم ZZل هللا نفس ZZه يمث ZZل الرؤي ZZة ال ZZتي يجب أن يعرفه ZZا اإلنس ZZان ،ذل ZZك أن عم ZZل هللا ال يمكن لإلنس ZZان أن يحقق ZZه وال أن
يمتلكZZZه .إن المراح ZZل الثالث للعم ZZل هي مجم ZZل ت ZZدبير هللا ،وليس هن ZZاك من رؤي ZZة أك ZZبر يجب على اإلنس ZZان معرفتهZZZا .إذا لم
يعZZرف اإلنسZZان هZZذه الرؤيZZة القويZZة ،فلن يكZZون من السZZهل معرفZZة هللا ولن يكZZون من السZZهل فهم مشZZيئة هللا ،وعالوة على ذلZZك
Zادرا على الوصZZول إلى هZZذا
سيصZZبح الطريZZق الZZذي يسZZلكه اإلنسZZان شZZاًقا على نحZZو متزايZZد .بZZدون رؤى ،لن يكZZون اإلنسZZان قً Z
الحد .إنها الرؤى التي حمت اإلنسان حتى اليوم ،والتي أمدت اإلنسان بZZأعظم حمايZZة .في المسZZتقبل ،يجب أن تصZZبح معZZرفتكم
أعمZZق ،ويجب أن تعرفZZوا مجمZZل مشZZيئته وجZZوهر عملZZه الحكيم في المراحZZل الثالث للعمZZل .فقZZط هZZذه هي قZZامتكم الحقيقيZZة .ال
مكمZل للمرحلZZتين السZZابقتين ،ممZZا يعZZني أنZZه من المسZZتحيل اكتمZZال
تZZأتي المرحلZZة األخZZيرة من العمZZل منفصZZلة ،وإنمZZا هي جZZزء ِّZ
عمZZل الخالص بالكامZZل من خالل القيZZام بمرحلZZة واحZZدة فقZZط من المراحZZل الثالث للعمZZل .على الZZرغم من أن المرحلZZة األخZZيرة
من العمل قادرة على تخليص اإلنسZان كليZة ،إال أن هZذا ال يعZني أنZه من الضZروري تنفيZذ هZذه المرحلZة الوحيZدة بمفردهZا فقZط
وأن المرحل ZZتين الس ZZابقتين للعم ZZل غ ZZير مطلوب ZZتين لتخليص اإلنس ZZان من ت ZZأثير الش ZZيطان .ال يمكن اعتب ZZار مرحلZZZة واحZZZدة من
المراح ZZل الثالث هي الرؤي ZZة الوحي ZZدة ال ZZتي يجب أن تعرفه ZZا ك ZZل البش ZZرية ،ألن مجم ZZل عم ZZل الخالص يع ZZني المراح ZZل الثالث
للعمل ال مرحلة واحدة من بينها .طالما لم ُينجز عمل الخالص ،فلن يكتمل تدبير هللاُ .يعبَّر عن ماهية هللا وشخصيته وحكمته
تعبZر
في مجمل عمZل الخالص الZذي لم ُيكشZف لإلنسZان عنZه في البدايZة Z،ولكن جZاء التعبZير عنZه بالتZدريج في عمZل الخالصِّ .

ك ZZل مرحل ZZة من مراح ZZل عم ZZل الخالص عن ج ZZزء من شخص ZZية هللا ،وج ZZزء من ماهيت ZZه؛ إذ ال يمكن لك ZZل مرحل ZZة من مراح ZZل
العمل أن تعبر عن ماهيZة هللا على نحZو مباشZر وكامZل .وعلى هZذا النحZو ،ال يمكن الفZراغ من عمZل الخالص بالكامZل إال بعZد
ثم فZإن معرفZZة اإلنسZان الكاملZة باهلل ال تنفصZZل عن المراحZل الثالث لعمZل هللا .إن مZا
اكتمZال المراحZZل الثالث من العمZZل ،ومن َّ

ينالZZه اإلنسZZان من مرحلZZة واحZZدة من العمZZل هZZو مجZZرد شخصZZية هللا الZZتي ُيعبَّر عنهZZا في جZZزء واحZZد من عملZZه ،وال يمكن أن
تمثZZل الشخصZZية والماهيZZة الZZتي ُيعبَّر عنهZZا في المراحZZل السZZابقة أو الالحقZZة؛ ذلZZك أن عمZZل تخليص البشZZرية ال يمكن أن ينتهي
تدريجيا وفًقا لمستوى تطور اإلنسZZان في أوقZZات وأمZZاكن
على الفور خالل فترة واحدة ،أو في مكان واحد ،وإنما يصبح أعمق
ً
مختلفZة .إنZه العمZل الZذي يتم على مراحZل ولم يكتمZل في مرحلZة واحZدة .وهكZذا تتبلZور حكمZة هللا الكاملZة في المراحZل الثالث،
وليس في مرحلة فردية واحدة .تكمن ماهيته الكاملة وحكمته الكاملة في هذه المراحل الثالث ،وتضم كل مرحلة ماهيتZZه وتُعZZد

المعبَّر عنها في هZZذه المراحZZل الثالث .تحظى كZZل
سجالً للحكمة من عمله .يجب على اإلنسان أن يعرف الشخصية الكاملة هلل ُ
ماهية هللا هذه على األهمية القصZوى لجميZZع البشZرية ،وإذا لم يكن لZZدى البشZرية هZذه المعرفZZة عنZZد عبZادة هللا ،فلن يختلفZوا عن
معلومZا لجميZZع َم ْن يعبZZدون Zهللا.
ًZ
خافيZZا على اإلنسZZان ،ويجب أن يكZZون
أولئZZك الZZذين يعبZZدون بZZوذا .إن عمZZل هللا بين البشZZر ليس ً
بمZZا أن هللا قZZد َنَّفذ المراحZZل الثالث لعمZZل الخالص بين البشZZر ،فيجب على اإلنسZZان أن يعZZرف تأويZZل مZZا كZZان ومZZا يكZZون خالل

المراحل الثالث للعمل .هذا ما يجب على اإلنسان أن يفعله .ما يخفيه هللا عن اإلنسان هZZو مZZا ال يسZZتطيع اإلنسZان تحقيقZZه ومZا

ال يجب على اإلنسان معرفته ،في حين أن ما أظهZZره هللا لإلنسZان هZو مZZا يجب عليZZه معرفتZZه ومZا يجب أن يحصZZل عليZه .تُ َّنفذ
كZZل مرحلZZة من مراحZZل العمZZل الثالث فZZور تأسZZيس المرحلZZة السZZابقة؛ وال تُ َّنفذ على نحZZو مسZZتقل بمعٍ Z
Zزل عن عمZZل الخالص.

على الZZرغم من وجZZود اختالفZZات كبZZيرة في العصZZر الZZذي يجZZري فيZZه العمZZل ونZZوع العمZZل ،إال أن جZZوهره ال يZZزال هZZو 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"
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معلومZZا لجمي ZZع َم ْن يعب ZZدون Zهللا .بم ZZا أن هللا ق ZZد َنَّفذ
خافي ZZا على اإلنس ZZان ،ويجب أن يك ZZون
إن عم ZZل هللا بين البش ZZر ليس ً
ً
المراحZZل الثالث لعمZZل الخالص بين البشZZر ،فيجب على اإلنسZZان أن يعZZرف تأويZZل مZZا كZZان ومZZا يكZZون خالل المراحZZل الثالث
للعمZZل .هZZذا مZZا يجب على اإلنسZZان أن يفعلZZه .مZZا يخفيZZه هللا عن اإلنسZZان هZZو مZZا ال يسZZتطيع اإلنسZZان تحقيقZZه ومZZا ال يجب على

اإلنسان معرفته ،في حين أن ما أظهره هللا لإلنسان هو ما يجب عليه معرفته وما يجب أن يحصل عليZه .تُ َّنفذ كZل مرحلZة من
مراحZZل العمZZل الثالث فZZور تأسZZيس المرحلZZة السZZابقة؛ وال تُ َّنفذ على نحZZو مسZZتقل بمعٍ Z
Zزل عن عمZZل الخالص .على الZZرغم من
وجZZود اختالفZZات كبZZيرة في العصZZر الZZذي يجZZري فيZZه العمZZل ونZZوع العمZZل ،إال أن جZZوهره ال يZZزال هZZو خالص البشZZرية ،وكZZل

مرحل ZZة من مراح ZZل عم ZZل الخالص أعم ZZق من ال ZZتي س ZZبقتها .تس ZZتمد ك ZZل مرحل ZZة من العم ZZل اس ZZتمراريتها من تأس ZZيس المرحل ZZة
Zديما مطلًقZا عن جZوانب من
األخيرة التي لم ُت َ
لغ ،وبهذه الطريقةُ ،ي ِّ
دومZا جديZً Zدا وليس قً Z
عبر هللا باسZتمرار في عملZه الZZذي يكZZون ً
دومZا لإلنسZZان عن عملZZه الجديZZد وماهيتZZه الجديZZدة ،وحZZتى على الZZرغم من
شخصZZيته لم ُيعبَّر عنهZZا من قبZZل لإلنسZZان ،ويكشZZف ًZ

دائمZZا مZZا يقZدم على العمZل الجديZد الZZذي نZوى
مقاومة َّ
حراس الدين القدامى لهذا بكل قوة ومعارضتهم لذلك صZراحة ،إال أن هللا ً
دائمZا مZا
ودائما ما يكون عمله
القيام به.
دائما ما يجZد معارضZة من اإلنسZان .ولZذلك أي ً
ً
ضZا فZإن شخصZيته ً
متغيرا ،وبسبب هذا ً
ً

دائمZا مZا يقZوم بالعمZل الZذي لم يقم بZه من قبZل،
تتغير وفًقا للعصZر الZذي يجZري فيZه عملZه والمتلقين لZه .عالوة على ذلZك ،فإنZه ً
ضZا مZZع العمZZل الZZذي قZZام بZZه من قبZZل ،ليتعZZارض معZZه .يسZZتطيع اإلنسZZان فقZZط
حZZتى عنZZد القيZام بالعمZZل الZZذي يبZZدو لإلنسZان متعار ً

قبZZول نZZوع واحZZد من العمZZل أو طريقZZة واحZZدة للتنفيZZذ .ويصZZعب على اإلنسZZان قبZZول العمZZل ،أو طريZZق التنفيZZذ ،الZZذي ال يتماشZZى

دائمZZا مZZا يقZZوم بعمZZل جديZZد ،وهكZZذا تظهZZر جماعZZة تلZZو أخZZرى من الخZZبراء الZZدينيين
معZZه أو األعلى منZZه – لكن الZZروح القZZدس ً
تعارض العمZل الجديZد هلل .لقZد أصZبح هZؤالء خZبراء ألن اإلنسZان ليس لديZه على وجZه التحديZد Zعلم بالكيفيZة الZتي يكZون بهZا هللا
دائما جدي ًZدا وليس بقZديم ،وليس لديZه معرفZة بمبZادئ عمZل هللا ،وفZوق كZل ذلZك ،ليس لديZه معرفZة بZالطرق العديZدة ZالZتي يخِّلص
ً
بها هللا اإلنسان .على هذا النحو ،ال يستطيع اإلنسان معرفة ما إذا كان هو العمل الذي يأتي من الروح القدس أم أنه عمZZل هللا
نفسه .يتشبث كثير من الناس بموقف حيال ذلك ،فإن كان العمل موافًقا للكلمات التي جاء بها من قبZل قبلZوه ،وإن كZانت هنZاك
جميعا بهZZذه المبZZادئ؟ لم يظهZZر للمراحZZل الثالث
أوجه اختالف مع العمل الذي يسبقه عارضوه ورفضوه .واليوم ،أال تلتزمون
ً

من عمZZ Z Zل الخالص أي أثZZ Z Zر عظيم عليكم ،وهنZZ Z Zاك َم ْن يؤمنZZ Z Zون بZZ Z Zأن المرحلZZ Z Zتين السZZ Z Zابقتين من العمZZ Z Zل تمثالن عبًئا ليس من
الضروري معرفته ببساطة .إنهم يظنون أنه ينبغي عدم الكشZف عن هZذه المراحZل الثالث للعامZة ويجب أن تZتراجع في أقZرب
وقت ممكن حتى ال يشعر الناس بالجهZد من المرحلZZتين السZابقتين من المراحZل الثالث للعمZل .يعتقZد معظم النZاس أن التعريZف
بمرحلتي العمل السابقتين خطوة أبعد من الالزم ،وال تساعد على معرفZة هللا – هZذا هZو مZا تعتقدونZه أنتم .فZأنتم تعتقZدون اليZوم

أنه من الصواب العمل بهذه الطريقة ،ولكن سيأتي اليوم الذي تدركون فيZه أهميZة عملي :اعلمZوا أنZني ال أقZوم بZأي عمZل غZير
ذي أهمية .فمعنى أنني أعلن عن المراحل الثالث للعمل أمZامكم ،أنZه يجب أن تكZون مفيZدة لكم؛ وبمZا أن هZذه المراحZل الثالث
ويومZZا مZZا،
من العمZZل تصZZب في جZZوهر التZZدبير ZالكامZZل هلل ،لZZذا يجب أن تصZZبح محZZور اهتمZZام الجميZZع في جميZZع أنحZZاء الكZZون.
ً
جميع ا أهمية هذا العمل .اعلموا أنكم تعارضون عمل هللا أو تستخدمون تصوراتكم الخاصة لقياس عمل اليوم ،ذلك
ستدركون
ً
ألنكم ال تعلمون مبادئ عمل هللا وألنكم ال تأخذون عمل الروح القدس مأخذ الجZد بالقZZدر الكZZافي .إن معارضZتكم هلل وعZرقلتكم

لعمل الروح القدس سببها تصوراتكم وغطرستكم المتأصلة .ليس ألن عمل هللا خطأ ،لكن ألنكم عصاة ج ًZدا بZالفطرة .ال يمكن
لبعض الن ZZاس ،بع Zد Zاكتش ZZاف إيم ZZانهم باهلل ،الق ZZول من أين ج ZZاء اإلنس ZZان على وج ZZه اليقين ،لكنهم يج ZZرؤون على إلق ZZاء الخطب

العامZZة ِّ
ليقيمZZون أوجZZه الصZZواب والخطZZأ في عمZZل الZZروح القZZدس .حZZتى أنهم يعظZZون الرسZZل الZZذين نZZالوا العمZZل الجديZZد للZZروح
القدس ،فيعِّل قون ويتحدثون بحديث في غير محله؛ فبشريتهم ضحلة للغاية وليس لديهم أدنى إحساس بهم .ألن يأتي اليوم الZZذي

يZZ Zرفض فيZZ Zه عمZZ Zل الZZ Zروح القZZ Zدس هZZ Zؤالء النZZ Zاس ويحZZ Zرقهم في نZZ Zار الجحيم؟ إنهم ال يعرفZZ Zون عمZZ Zل هللا لكنهم ينتقZZ Zدون عملZZ Zه

أيضا توجيه هللا في عمله .كيف يمكن لمثل هZZؤالء النZZاس غZZير المنطقZZيين أن يعرفZوا هللا؟ يتجZZه اإلنسZان لمعرفZZة هللا
ويحاولون ً
أثنZZاء البحث عنZZه وتجربتZZه؛ وليس من خالل انتقZZاده بZZدافع أن يZZأتي لمعرفZZة هللا من خالل اسZZتنارة الZZروح القZZدس .كلمZZا كZZانت
معرفة الناس باهلل دقيقة أكثر ،كانت معارضتهم له أقل .وعلى النقيض من ذلZZك ،كلمZZا ق َّZل عZZدد األشZZخاص الZZذين يعرفZZون هللا،

زاد احتمZZال معارضZZتهم لZZه .إن تصZZوراتك وطبيعت Zك ZالقديمZZة وطبيعتZZك البشZZرية وشخصZZيتك ونظرتZZك األخالقيZZة هي "الوقZZود"
ط ZZا أكZZ Zثر ،كنت أش ZZد ع ZZداوة هلل .إن أولئ ZZك الZZ Zذين لZZZديهم
Zدهورا ومنح ً
الZZ Zذي يش ZZعل بZZ Zداخلك مقاومZZ Zة هللا ،كلم ZZا كنت فاس Zً Zدا ومت ً Z
تصZZورات بالغZZة الخطZZورة ولZZديهم شخصZZية تZZرى أنهZZا أكZZثر بZً Zرا من اآلخZZرين ،هم ألZZد أعZZداء هلل المتجسZZد وأولئZZك هم أضZZداد
ٍ
بمعزل عنه.
دوما
دوما ضد هللا؛ ولن تكون متوافًقا مع هللا ،وستكون ً
المسيح .إذا لم تخضع تصوراتك للتصحيح ،فستكون ً
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إن المراحل الثالث للعمل نفذها إله واحد؛ هذه هي الرؤية األكبر وهذا هو السبيل الوحيZZد لمعرفZZة هللا .لم يكن باإلمكZZان
القيام بالمراحل الثالث للعمZل إال من خالل هللا نفسZه ،وال يمكن ألي إنسZان أن يقZوم بمثZل هZذا العمZل نيابZة عنZه – وهZذا يعZني
أن هللا وح ZZده يس ZZتطيع أن يق ZZوم بعمل ZZه من ZZذ البداي ZZة وح ZZتى الي ZZوم .على ال ZZرغم من أن المراح ZZل الثالث لعم ZZل هللا ق ZZد ُنف ZZذت في
عصZور وأمZاكن مختلفZة ،وعلى الZرغم من أن عمZل كZل منهZا مختلZف ،إال أن العمZل كلZه ينفZذه إلZه واحZد .من بين كZل الZرؤى،
Zادرا على الوقZZوف
تُعZZد هZZذه هي أعظم رؤيZZة يجب أن يعرفهZZا اإلنسZZان ،وإذا كZZان بإمكZZان اإلنسZZان أن يفهمهZZا ًZ
تمامZا ،فسZZيكون قً Z
بثبات .تُعد أكبر معضلة تواجه األديان الطوائف الدينية المختلفة اليوم هي أن أصحابها ال يعرفون عمل الروح القZZدس ،وأنهم
غير قادرين على التمييز بين عمل الروح القدس والعمل الذي ال يأتي من الروح القدس – ولذا فإنهم ال يسZZتطيعون القZZول إن

كانت مرحلة العمل هذه يقوم بها يهوه هللا مثل المرحلتين السابقتين من العمل أم ال .على الرغم من أن الناس يتبعZZون Zهللا ،إال
أن أكثرهم ال يزالون غير قادرين على القول بأنه هZو الطريZق الصZحيح .يسZاور اإلنسZان القلZق حZول مZا إذا كZان هZذا الطريZق
هو الطريق الذي يقوده هللا بنفسه ،وما إذا كان تجسد هللا حقيقة ،وال يزال معظم الناس ال يجيدون التمييز عنZZدما يتعلZZق األمZZر
بمثل هذه األمور .إن أولئك الذين يتبعون هللا غير قادرين على تحديد Zالطريق ،ولذا فZإن للرسZائل الشZفهية أثZر جZزئي فقZط في
ثم يZؤثر هZZذا في دخZول الحيZZاة عنZد هZZؤالء النZاس .إذا
هZؤالء النZاس ،وهي غZZير قZادرة على أن تكZون فعالZة بشZZكل كامZZل ،ومن َّ

ك ZZان اإلنس ZZان يس ZZتطيع أن ي ZZرى في المراح ZZل الثالث للعم ZZل ال ZZتي ق ZZام هللا فيه ZZا بالعم ZZل بنفس ZZه في أوق ZZات مختلف ZZة ،وفي أم ZZاكن
مختلفة ،وفي أناس مختلفين ،وإن كان اإلنسان يستطيع رؤية أنه على الرغم من أن العمل مختلف ،فإن الذي يقوم بZZه كلZZه إلZZه
Zحيحا وبZدون أخطZاء ،وأنZه على الZرغم من تعارضZه مZع
واحZد ،وبمZا أن الZذي يقZوم بالعمZل كلZه إلZه واحZد ،فال بZد أن يكZون ص ً
تصورات اإلنسان ،إال أنه ليس هناك َم ْن ينكر أنه عمل إله واحد إذا كان اإلنسان يستطيع أن يقول على وجه اليقين إنه عمل

إل ZZه واح ZZد ،ف ZZإن تص ZZورات اإلنس ZZان ستص ZZبح مج ZZرد تفاه ZZات ،وغ ZZير ج ZZديرة بال ZZذكر .ألن رؤى اإلنس ZZان غ ZZير واض ZZحة ،وألن

Zائرا بشZأن هللا المتجسZZد اليZZوم ،فال يZZزال العديZد Zمن
اإلنسZان ال يعZZرف إال يهZZوه باعتبZZاره هللا ،ويسZZوع باعتبZZاره الZZرب ،ويقZZف ح ً
ودائمZا مZا يسZاور الشZك معظم النZZاس وال يأخZذون
كرسين لعمل يهوه ويسوع ،ومحاطين بتصورات حول عمZل اليZZوم،
الناس ُم َّ
ً
عمل اليوم على محمل الجد .ال يحمل اإلنسان أي تصورات تجاه مرحلتي العمل األخZيرتين اللZتين كانتZا غZير مرئيZتين Z.وذلZك

أن اإلنسان ال يفهم واقع المرحلZتين األخZيرتين من العمZل ،ولم يشZهدهما بنفسZه .والسZبب في عZدم إمكانيZة رؤيتهمZا أن اإلنسZان
يتخيل وفق ما يحب؛ وبغض النظر عما توصل إليه ،فال توجد أي حقائق إلثبZات ذلZZك وال يوجZZد أحZد يتZولى تصZحيحه .يطلZق
متخليZا عن الحZذر ممZا قZد تZأتي بZه الريZاح ومطلًقZا لخيالZه العنZان ألنZه ال توجZد حقZائق إلثبZات
اإلنسان لغريزته الطبيعية العنان
ً
ثم تصZبح تصZورات اإلنسZان "حقيقZة" بغض النظZر عن وجZود مZا يثبتهZا Z.هكZذا يZؤمن اإلنسZان باإللZه الZذي يتصZوره
ذلZك ،ومن َّ

في ذهنه ،وال يسعى إلله الواقZZع .إذا كZZان للشZخص الواحZZد نZZوع واحZZد من االعتقZاد ،فسZZيكون هنZاك مائZة نZوع من االعتقZاد من

بين مائ ZZة شZZخص .يمتل ZZك اإلنس ZZان مث ZZل ه ZZذه المعتق ZZدات ألن ZZه لم ي ZZر حقيق ZZة عم ZZل هللا ،ألن ZZه لم يس ZZمعها إال بأذني ZZه ولم يبص ZZرها
بعينيZZه .لقZZد سZZمع اإلنسZZان األسZZاطير والقصZZص – ولكن نZZادراً مZZا سZZمع بمعرفZZة حقZZائق عمZZل هللا .ولZZذلك فZZإن الZZذين مZZر على
إيمZZانهم عZZام واحZZد هم فقZZط يؤمنZZون باهلل وفZZق تصZZوراتهم الخاصZZة ،وينطبZZق الشZZيء نفسZZه على أولئZZك الZZذين آمنZZوا باهلل طZZوال
حيZZاتهم .إن أولئZZك ال ZZذين ال يس ZZتطيعون رؤيZZة الحقZZائق لن يتمكنZZوا أبZZداً من الهZZروب من عقيZZدة بهZZا تص ZZورات عن هللا .يعتقZZد

اإلنسZZان أنZZه حZّ Zرر نفسZZه من قيZZود تصZZوراته القديمZZة Z،وأنZZه دخZZل منطقZZة جديZZدة .أال يعلم البشZZر أن المعرفZZة الZZتي لZZدى َم ْن ال
يسZZتطيعون رؤيZZة وجZZه هللا الحقيقي ليسZZت إال تصZZورات وهرطقZZة؟ يظن اإلنسZZان أن تصZZوراته صZZحيحة وبZZدون أخطZZاء ويظن
أن هذه التصورات تأتي من هللا .واليوم ،عندما يشهد اإلنسان عمل هللا ،فإنه يطلق التصورات التي تراكمت على مZZر سZZنوات

ويصِZبح من الصZعب على اإلنسZان أن يتخلى عن
عديدة .أصبحت تصورات الماضZي وأفكZاره عقبZة أمZام عمZل هZذه المرحلZةُ ،
هZZذه التصZZورات ويZZدحض مثZZل هZZذه األفكZZار .لقZZد أصZZبحت التصZZورات تجZZاه هZZذا العمZZل التZZدريجي لZZدى العديZد Zمن أولئZZك الZZذين

مستعصيا تجاه هللا المتجسد ،ومصZدر هZZذه الكراهيZة
عداء
كون هؤالء الناس بالتدريج
اتبعوا هللا حتى اليوم أكثر خطورة ،وقد َّ
ً
ً
Zدوا لعمZZل اليZZوم ،العمZZل الZZذي يتنZZاقض مZZع تصZZورات
تصZZورات اإلنسZZان وتخيالتZZه .لقZZد غZZدت تصZZورات اإلنسZZان وتخيالتZZه عً Z
تحديدا إلى أن الحقائق ال تسمح لإلنسان بأن يطلZZق العنZZان لخيالZZه ،وعالوة على ذلZZك ال يمكن
اإلنسان .ويرجع السبب في هذا
ً
لإلنس ZZان أن يدحض ZZها بس ZZهولة ،وال تحتم ZZل تص ZZورات اإلنس ZZان وخياالت ZZه وج ZZود الحق ZZائق ،فض Zالً عن أن اإلنس ZZان ال يفك ZZر في
ظف خياله .يمكن القول فقZط بأنZZه قصZZور في تصZZورات اإلنسZان
صحة الحقائق ودقتها ،بل يطلق فقط تصوراته بإصرار ،ويو ِّ
وال يمكن القول بأنه قصور في عمل هللا .قد يتخيل اإلنسان ما يشاء ،لكنZه ليس ح ًZرا في مناقشZة أي مرحلZة من مراحZZل عمZل
هللا أو أي ش ZZيء منه ZZا؛ فحقيق ZZة عم ZZل هللا ال يمكن لإلنس ZZان أن ينتهكه ZZا Z.يمكن ZZك أن تطل ZZق لخيال ZZك العن ZZان ،ب ZZل ويمكنZZك Zت ZZأليف
القصص الجميلة حول عمل يهوه ويسZوع ،لكن ليس بإمكانZك دحض الحقيقZة الكامنZة وراء كZل مرحلZة من مراحZل عمZل يهZوه
ض Zا ويجب عليكم فهم أهميZZة هZZذه األمZZور .يعتقZZد اإلنسZZان أن هZZذه المرحلZZة من العمZZل ال
ويسZZوع؛ إنZZه مبZZدأ ومرسZZوم إداري أي ً
تتوافق مع تصورات اإلنسان ،وأن هذا ليس هو الحال بالنسبة لمرحلتي العمZل السZابقتين .يعتقZد اإلنسZان في تصZوره أن عمZل

دائمZا
المرحلتين السابقتين ليس بالتأكيZد ZهZو نفسZه عمZل اليZوم – لكن هZل فكZرت في أن مبZادئ عمZل هللا كلهZا واحZدة وأن عملZه ً
دائمZا ،بغض النظZر عن العصZر ،سZواد عظيم من النZاس الZذين يقZاومون حقيقZة عملZه ويعارضZونها؟
عملي وأنZه سZيكون هنZاك ً

إن ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين يق ZZاومون ه ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل ويعارض ZZونها ك ZZانوا بال ش ZZك سيعارض ZZون هللا في الماض ZZي ،ألن مث ZZل

هؤالء الناس سيكونون دائماً أعداء هلل .إن الذين يعلمون حقيقة عمل هللا سينظرون إلى المراحل الثالث للعمل على أنها عمZZل

إلZZه واحZZد وسZZيتخلون عن تصZZوراتهم .أولئZZك هم الZZذين يعرفZZون هللا وأولئZZك هم الZZذين يتبعZZون هللا حًقZZا .عنZZدما يوشZZك تZZدبير Zهللا
الكام ZZل على االنته ZZاء ،سيص Zِّ Zنف هللا ك ZZل ش ZZيء وف ZZق الن ZZوع .إن اإلنس ZZان من ص ZZنع ي ZZدي Zالخ ZZالق ،وفي النهاي ZZة يجب أن يعي ZZد
اإلنس ZZان بالكام ZZل تحت س ZZيادته؛ وتل ZZك هي خاتم ZZة المراح ZZل الثالث للعم ZZل .إن مرحل ZZة العم ZZل في األي ZZام األخ ZZيرة ،والمرحل ZZتين

السابقتين في إسرائيل واليهودية Z،هي خطة تدبير هللا في الكون كله .ال أحد يستطيع أن ينكر هZذا ،وهZذه هي حقيقZة عمZل هللا.

على الرغم من أن الناس لم يختَِبروا أو يشهدوا الكثير من هذا العمل ،إال أن الحقائق ال تZZزال هي الحقZZائق ،وهZZذا مZZا ال يمكن
ألحZZد من البشZZر إنكZZارهَ .سَZي َقبل جميZZع الZZذين يؤمنZZون باهلل في كZZل بقعZZة من الكZZون المراحZZل الثالث للعمZZل .إذا كنت ال تعلم إال

مرحلة واحدة بعينهZا من العمZل وال تسZتوعب المرحلZتين األخZريين من العمZZل وال تسZZتوعب عمZZل هللا في الماضZي ،فZأنت غZير

قZZادر على الحZZديث عن الحقيقZZة الكاملZZة لخطZZة هللا الكاملZZة للتZZدبير ومعرفتZZك باهلل أحاديZZة الجZZانب ،ألن في إيمانZZك باهلل أنت ال
ثم فZZأنت ال تصZZلح للش ZZهادة هلل .بغض النظZZر عمZZا إذا كZZانت معZZرفتكم الحالي ZZة به ZZذه األمZZور عميق ZZة أم
تعرفZZه وال تفهمZZه ،ومن َّ
تمامZا ،وسZZيرى جميZZع النZZاس مجمZZل عمZZل هللا
سZZطحية ،فيجب أن تكZZون لZZديكم المعرفZZة في النهايZZة ويجب أن تكونZZوا مقتنعين ًZ
ويخض ZZعون لس ZZيادة هللا .في نهاي ZZة ه ZZذا العم ZZل ،س ZZتتحد جمي ZZع ال ZZديانات في ديان ZZة واح ZZدة ،وس ZZتعود جمي ZZع الخليق ZZة تحت س ZZيادة
مجددا.
الخالق ،وستعبد جميع الخليقة اإلله الحق الواحد ،وستذهب جميع األديان الشريرة ُسدى ،ولن تظهر
ً
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 11
َلم هZZذه اإلشZZارة المسZZتمرة إلى المراحZZل الثالث للعمZZل؟ إن تعZZاقب العصZZور والتطZZور االجتمZZاعي وتغZZير وجZZه الطبيعZZة
تسZتتبع كZZل هZذه حZدوث تغZيرات في المراحZZل الثالث للعمZZل .تتغZZير البشZرية في الZZوقت المناسZب بمZا يتماشZى مZع عمZل هللا وال
تتطور من تلقاء نفسها .إن ذكر المراحل الثالث لعمZل هللا يهZدف إلى إحضZار جميZع المخلوقZات والنZاس من كZل ديانZة وطائفZة
تحت سيادة إله واحد .بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه ،فستخضع مع الجميع تحت سيادة هللا في نهايZZة المطZZاف .يمكن
هلل وحده أن ينفZذ هZذا العمZل بنفسZه؛ وال يمكن ألي زعيم ديZني أن يقZوم بZه .هنZاك العديZد Zمن األديZان الكZبرى في العZالم ،ولك ٍZل
منهZا قائZد أو زعيم ،وينتشZر األتبZاع في مختلZف الZدول والمنZاطق في جميZع أرجZاء العZالم؛ ففي كZل بلZد ،سZواء أكZانت كبZيرة أم
صZZغيرة ،أدي ZZان مختلفZZة .وم ZZع ذل ZZك ،بغض النظZZر عن ع ZZدد األديZZان الموج ZZودة في جميZZع أنحZZاء الع ZZالم ،فجمي ZZع َم ْن في الك ZZون
موجود بتوجيZه من إلZه واحZد في نهايZة األمZر ،ووجZودهم ال يخضZع ألي قZادة أو زعمZاء دينZيين Z.وهZو مZا يعZني أن البشZرية ال
ضZا
تُ َّ
وجه بقائد أو زعيم ديني معين ،وإنما تُقاد البشرية كلها بالخالق الذي خلق السماء واألرض وكل شZZيء وخلZZق اإلنسZZان أي ً
– وه ZZذه حقيق ZZة .على ال ZZرغم من أن الع ZZالم يعج بالعدي ZZد من األدي ZZان الك ZZبرى ،بغض النظ ZZر عن م ZZدى عظمته ZZا ،إال أنه ZZا كله ZZا
موجZZودة تحت سZZيادة الخZZالق ،وال يمكن ألي منهZZا أن يتجZZاوز نطZZاق هZZذه السZZيادة .إن نمZZو البشZZرية والتقZZدم االجتمZZاعي وتطZZور
العلوم الطبيعية – هZو جZزء ال يتج ّZزأ من ترتيبZات الخZالق .وال ُيعZد هZذا العمZل شZيًئا يمكن ألي زعيم ديZني بعينZه أن يقZوم بZه.
إن الزعمZZاء الZZدينيين هم مجZZرد قZZادة لZZدين بعينZZه ،وال يمكن أن يمثلZZوا هللا أو الواحZZد الZZذي خلZZق السZZماء واألرض وكZZل شZZيء.

يمكن للزعمZZاء الZZدينيين قيZZادة جميZZع من يZZدينون ZبالZZدين كلZZه ،لكن ال يمكنهم السZZيطرة على جميZZع الخليقZZة تحت السZZماء – وهZZذه
عالميZZا .الزعمZZاء الZZدينيون هم مجZZرد قZZادة ،وال يمكنهم الوقZZوف على قZZدم المسZZاواة مZZع هللا (الخZZالق) .كZZل
حقيقZZة ُمعZZترف بهZZا
ً
جميعا إلى يدي الخالق .كان البشر في األصل من صنع هللا ،وبغض النظZZر عن
شيء في يدي Zالخالق ،وفي النهاية سيعودون
ً

الZZدين ،سZZيعود كZZل إنسZZان تحت سZZيادة هللا – وهZZذا أمZZر ال مفZZر منZZه .هللا وحZZده هZZو األعلى بين جميZZع األشZZياء ،والحZZاكم األعلى
ضZا تحت سZZيادته .بغض النظZر عن مZZدى رفعZة مكانZة اإلنسZان ،إاَّل َّأنه ليس في إمكانZه
بين جميع المخلوقZات يجب أن يعZZود أي ً
أن يقود البشرية إلى مصير مناسب ،وال يسZتطيع أحZد أن يص ِّZنف جميZع األشZياء وفًقZا للنZوع .خلZق يهZوه بنفسZه البشZر وص َّZنف
كZZل واحZZد على حسZZب النZZوع ،وعنZZدما يحين وقت النهايZZة سZZيظل يقZZوم بعملZZه بنفسZZه ،ويصZِّZنف كZZل األشZZياء حسZZب النZZوع – وال
يمكن لهذا أن يحدث بمعZزل عن هللا .إن المراحZل الثالث للعمZل الZتي ُنِّفZذت من البدايZة وحZتى اليZوم نفZذها كلهZا هللا بنفسZه ،فقZد
نفZZذها اإللZZه الواحZZد .إن حقيقZZة المراحZZل الثالث للعمZZل هي حقيقZZة قيZZادة هللا لجميZZع البشZZر ،حقيقZZة ال يمكن ألحZZد إنكارهZZا .في

سيص َّZنف كZZل شZيء حسZب النZZوع ويعZZود تحت سZZيادة هللا ،ألنZZه في جميZع أنحZاء الكZون بأكملZZه ال
نهاية المراحZZل الثالث للعمZZلُ ،

يوج ZZد س ZZوى ه ZZذا اإلل ZZه الواح ZZد ،وليس هن ZZاك أي أدي ZZان أخ ZZرىَ .م ْن لم يكن بمق ZZدوره خل ZZق الع ZZالم لن يك ZZون بمق ZZدوره أن ينهي
العZZالم ،في حين أن َم ْن خلZZق العZZالم هZZو َم ْن سZZينهيه بكZZل تأكيZZد ،وهكZZذا إذا كZZان أحZZدهم غZZير قZZادر على إنهZZاء العصZZر ويمكنZZه
إلها بكل تأكيد ،ولن يكZZون رب البشZZر بكZZل تأكيZZد Z،فسZZيكون غZZير قZZادر على
بالكاد مساعدة اإلنسان على تنمية عقله ،فلن يكون ً
القيZZام بمثZZل هZZذا العمZZل العظيم؛ فهنZZاك واحZZد فقZZط هZZو َم ْن يسZZتطيع تنفيZZذ هZZذا العمZZل؛ وكZZل َم ْن ال يكZZون بمقZZدورهم القيZZام بهZZذا
العمل هم بالتأكيZد أعZداء من دون هللا .جميZع الZديانات الشZريرة غZير متوافقZة مZع هللا ،وبمZا أنهZا غZير متوافقZة مZع هللا ،فإنهZا إ ًذا

في عداء مع هللا .كل عمل يقوم به هذا اإلله الحق الواحد ،والكون بأكمله يZأتمر بZZأمر هZذا اإللZZه الواحZد .بغض النظZZر عمZا إذا
كان يعمل في إسرائيل أو الصين ،وبغض النظر عما إذا كان ينفذ العمل بالروح أو الجسد ،فإن كل شZيء يقZZوم بZZه هللا بنفسZZه،

تحديدا إلى أنه إله كل البشر وأنه يعمل بحريZZة وغZZير مقيَّد بZZأي شZZروط
وال يمكن ألحد غيره القيام به .ويرجع السبب في هذا
ً
– وهZZذه أعظم الZZرؤى كلهZZا .باعتبZZارك مخلوًقZZا من خليقZZة هللا ،إذا أردت القيZZام بمZZا يجب على المخلZZوق فعلZZه تجZZاه هللا وفهمت

مش ZZيئة هللا ،فيجب علي ZZك أن تفهم عم ZZل هللا ،ويجب أن تفهم مش ZZيئة هللا للخليق ZZة ،ويجب أن تفهم خطت ZZه في الت ZZدبير ،ويجب أن

تفهم كل داللة يحملها العمل الذي يقوم به .إن الذين ال يفهمون هذا غير مؤهلين ألن يكونوا خليقة هلل! فباعتبZZارك مخلوًقZZا هلل،

ض Zا كيZZف تطZZورت البشZZرية حZZتى يومنZZا
إذا لم تفهم من أين جئت ،ولم تفهم تZZاريخ البشZZرية وكZZل عمZZل قZZام بZZه 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 يومنZZا هZZذا ،ومنZZذ
أبدا .ال يتوقف الZروح القZZدس عن العمZل أب ًZدا ،ولم يتوقZZف عن قيZZادة البشZرية قZZط ،ولم
أن خلق اإلنسان على األرض لم يتركه ً

إلهZا ،ناهيZZك عن أن يعZZرف هللا ،فهZZل هنZZاك مZZا هZZو أكZZثر مهانZZة من هZZذا
يZZترك البشZZرية قZZط .لكن اإلنسZZان لم يZZدرك أن هنZZاك ًZ
لجميع خليقة هللا؟ يقود هللا بنفسه اإلنسان ،لكن اإلنسان ال يفهم عمل هللا .إنك مخلوق هلل ،لكنك ال تعي تاريخZZك ،وغZZير مZدرك
ثم فZأنت غZير قZادر على معرفZة هللا .فZإذا لم تعZرف
لك ْنه َم ْن يقZودك في رحلتZك ،فZأنت غافZل عن العمZل الZذي قZام بZه هللا ،ومن َّ
ُ
أبدا .واليوم ،يقود الخالق بنفسه جميع الناس مرة أخرى ،ويجعل جميع الناس ينظZZرون إلى
اآلن ،فلن تكون مؤهالً للشهادة هلل ً
واع – أفلسZZت أنت ذلZZك الشZZخص الZZذي لن ينZZال
حكمتZZه وقدرتZZه وخالصZZه وروعتZZه .ومZZع ذلZZك فإنZZك ال تZZزال غZZير مZZدرك أو ٍ

الخالص؟ إن الZذين ينتمZون Zإلى الشZيطان ال يفهمZون كلمZات هللا ،أمZا الZذين ينتمZون إلى هللا فيمكنهم أن يسZمعوا صZوت هللا .إن

جميع َم ْن يدركون ما أقول ويفهمونه هم أولئك الذين سZينالون الخالص ويشZهدون هلل؛ وأمZا جميZع َم ْن ال يفهمZون مZا أقZول فال
يمكنهم الشZZهادة هلل وأولئZZك َم ْن سZZيتم القضZZاء عليهم .إن أولئZZك الZZذين ال يفهمZZون مشZZيئة هللا وال يZZدركون عمZZل هللا غZZير قZZادرين

على تحقيق معرفة هللا ،ولن يشZهد هZؤالء هلل .فZإذا كنت تZرغب في أن تشZهد هلل ،فعليZك أن تعZرف هللا ،وتتحقZق معرفZة هللا من
خالل عمZZل هللا .وإجمZZاالً ،إذا كنت تZZرغب في معرفZZة هللا ،فعليZZك أن تعZZرف عمZZل هللا :إن لمعرفZZة هللا أهميZZة قصZZوى .عنZZدما

تنتهي المراحZZل الثالث من العم ZZل ،س ZZتكون هن ZZاك جماع ZZة من الن ZZاس يش ZZهدون هلل ،جماع ZZة من الن ZZاس ال ZZذين يعرف ZZون هللا .ك ZZل

جميعZZا
ه ZZؤالء الن ZZاس س ZZيعرفون هللا وس ZZيكونون ق ZZادرين على ممارس ZZة الح ZZق .إنهم س ZZيمتلكون اإلنس ZZانية والحس ،وس ZZيعرفون
ً
المراحل الثالث لعمل هللا الخالصي .هذا هو العمل الذي سينجز في النهاية ،وسي ِّ
شكل هZؤالء النZاس بلZورة عمZل تZدبير هللا في
ُ
ُ َ
ّ
 6000عام ،وهم أقZZوى شZZهادة للهزيمZZة النهائيZZة للشZيطان .إن أولئZك الZZذين يسZتطيعون الشZZهادة هلل سZZيكونون قZادرين على تلقي
وعد هللا وبركته ،وسيكونون هم الجماعة التي تبقى في النهاية ،وسيملكون سلطان هللا ويشZZهدون هلل .ولعZZل جميعكم يمكنهم أن
يصيروا ضمن هذه الجماعة ،أو ربما نصف عددكم فقط أو القليل منكم – فهذا يعتمد Zعلى رغبتكم وسعيكم.
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 12
تنقسZZم خطZZة التZZدبير ذات السZZتة آالف عZZام إلى ثالث مراحZZل من العمZZل .ال يمكن لمرحلZZة وحZZدها أن تمثZZل عمZZل الثالثZZة

Zزءا واحZً Zدا من كZZل .ال يمكن أن يمثZل اسZم يهZوه شخصZZية هللا الكليZZة .حقيقZZة أنZه َّنفذ العمZل في
عصZZور ،ولكن المرحلZة تمثZZل ج ً
عصZZر النZZاموس ال تثبت أن هللا يمكن أن يكZZون فقZZط هللا بمZZوجب النZZاموس .لقZZد سZّ Zن يهZZوه الشZZرائع لإلنسZZان وسZZلمه الوصZZايا،

وطلب من اإلنسان أن يبني الهيكل والمذابح؛ العمل الذي قام به يمثل فقط عصر الناموس .ال يثبت العمل الذي قام به هللا أنZZه

اإللZZه الZZذي يطلب من اإلنسZZان الحفZZاظ على الشZZريعة ،أو أنZZه إلZZه الهيكZZل ،أو إلZZه أمZZام المZZذبح Z.ال يمكن أن نقZZول هZZذا .العمZZل
Zيحد هللا في
بمZZوجب النZZاموس يمكنZZه فقZZط تمثيZZل عصZZر واحZZد .لZZذلك ،إن قZZام هللا بعمZZل عصZZر النZZاموس فقZZط ،فZZإن اإلنسZZان سّ Z
تعريZZف يقZZول" :هللا إلZZه الهيكZZل .ولكي نخZZدم هللا علينZZا أن نلبس الحلZZة الكهنوتي Zة ZونZZدخل الهيكZZل" .لZZو لم ُي َّنفذ العمZZل في عصZZر
ومحب .إن لم ُي َّنفذ
النعمة واستمر العمل في عصر الناموس حتى الZوقت الحاضZر ،لمZا عZرف اإلنسZان أن هللا أي ً
ضZا إلZه رحيم ُ
ونِّفذ فقط عمل عصر النعمة ،لعرف اإلنسان أن هللا ال يمكنه Zسوى فداء اإلنسان وغفران خطاياه.
العمل في عصر الناموسُ ،
كZZان اإلنسZZان سZZيعرف فقZZط أن هللا قZZدوس وبZZريء ،وأنZZه يمكنZZه بZZذل نفسZZه ويمكنZZه أن ُيصZZلب من أجZZل اإلنسZZان .كZZان اإلنسZZان
Zزءا من شخصZZية هللا .يمثZZل عصZZر النZZاموس
سZZيعرف فقZZط هZZذا ولن يفهم كZZل األمZZور األخZZرى .لZZذلك فZZإن كZZل عصZZر يمثZZل جً Z
بعض الجZZوانب ،ويمثZZل عصZZر النعمZZة بعض الجZZوانب ،ويمثZZل هZZذا العصZZر بعض الجZZوانب .ويمكن أن تنكشZZف شخصZZية هللا

بالكامل من خالل الجمع بين الثالث مراحل كلها .عندما يعرف اإلنسان الثالث مراحل كلها يمكنه وقتها فقZZط أن يفهمهZZا كليًّا.
ال يمكن محو أية مرحلة من الثالث مراحل .لن ترى شخصية هللا في صورتها الكلية إال بعد أن تعZZرف هZZذه المراحZZل الثالث
من العمZل .إكمZال هللا لعملZZه في عصZر النZZاموس ال يثبت أنZه هZZو فقZZط اإللZه بمZZوجب النZاموس ،وإكمالZه لعمZZل الفZZداء ال يوضZح
دوما يفدي البشZرية .هZذه جميعهZا اسZZتنتاجات بشZرية .لقZZد انتهى عصZر النعمZZة ،لكن ال يمكنZZك أن تقZول إن
أنه هللا الذي سيظل ً
تعريفا هلل .في هذه المرحلة ،يقZوم
هللا ينتمي إلى الصليب فقط وأن الصليب وحده يمثل خالص هللا .إن فعلت هذا ،فأنت تضع
ً
رحيمZا أبZً Zدا على اإلنسZZان وأن كZZل مZZا جZZاء بZZه هZZو
ًZ
هللا بصZZورة رئيسZZية بعمZZل الكلمZZة ،ولكن ال يمكن Zك Zأن تقZZول إن هللا لم يكن
التوبيخ والدينونة Z.يكشف عمل األيام األخيرة عمل يهوه ويسوع وكافة األسZرار الZZتي ال يفهمهZZا اإلنسZان .يتم هZذا ليكشZف عن

مصZZير ونهايZZة البشZرية وليختتم كZZل عمZZل الخالص بين البشZر .إن مرحلZZة العمZZل هZZذه في األيZZام األخZZيرة تختتم كZZل شZيء .كZZل
Zحا في قلبZZه .وقتهZZا فقZZط
ًZ
األسZZرار الZZتي لم يفهمهZZا اإلنسZZان يجب أن تُفZZك طالسZZمها لكي ينZZال اإلنسZZان بصZZيرة عنهZZا
وفهمZا واضً Z

يمكن تقسيم البشر وفًقا ألنواعهم .بعد اكتمال خطة التدبير Zذات الستة آالف عام فقط سيفهم اإلنسان شخصية هللا في صورتها
الكلية ،ألن تدبيره سينتهي وقتها.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
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كل العمل الذي تم على مدار خطة التدبير Zذات الستة آالف عام أوشك على االنتهZZاء اآلن فحسZZب .فقZZط بعZZد أن انكشZZف
كل هذا العمZل لإلنسZان ِ
Zادرا على معرفZة شخصZية هللا كلهZا وصZفاته وكيانZZه .عنZدما يتم عمZZل
ُ
ونّفZذ بين البشZر ،صZار اإلنسZان ق ً
هZZذه المرحلZZة بالكامZZل ،ستنكشZZف كZZل األسZZرار الZZتي لم يفهمهZZا اإلنسZZان ،وكZZل الحقZZائق الZZتي لم تكن مفهومZZة ستتضZZح ،وسZZتعلم
البشZZرية غايتهZا وطريقهZا المسZتقبلي .هZZذا هZو كZZل العمZل الZZذي سZيتم في هZذه المرحلZة .على الZرغم من أن الطريZZق الZذي يسZير
تمامZا
فيه اإلنسان اليوم هو أي ً
ضZا طريZق الصZليب والمعانZاة ،فZإن مZا يمارسZه اإلنسZان اليZوم ويأكلZه ويشZربه ويتمتZع بZه يختلZف ً
مطلوبا من اإلنسان في الماضZZي
عن إنسان الناموس وإنسان عصر النعمة .ما هو مطلوب من اإلنسان اليوم يختلف عما كان
ً

مطلوبZا من اإلنسZان بمZوجب النZاموس حين كZان يتم العمZل في
مطلوبZا منZه في عصZر النZاموس .ومZاذا كZان
ويختلف عما كان
ً
ً
مطلوبZZا منهم إال حفZZظ السZZبت وشZZرائع يهZZوه .لم يكن ينبغي أن يعمZZل أحZZد في السZZبت أو يتعZZدى على شZZرائع
إسZZرائيل؟ لم يكن
ً

يهZZوه .ولكن األمZZر ليس كZZذلك اآلن .في السZZبت ،يعمZZل البشZZر ويجتمعZZون ويصZZلون كالعZZادة ،وال تُفZZرض عليهم قيZZود .أولئZZك
مطلوبZا منهم أن يصZوموا ويكسZروا
الZذين عاشZوا في عصZر النعمZة كZان يجب عليهم أن يتعمZدوا؛ وليس هZذا فحسZب ،بZل كZان
ً
ووض ZZعت مط ZZالب أك ZZبر من
الخ ZZبز ويش ZZربوا الخم ZZر ويغط ZZوا رؤوس ZZهم ويغس ZZلوا أرج ZZل اآلخ ZZرين .اآلن ُمحيت ه ZZذه القواع ZZد ُ
اإلنسان ،ألن عمل هللا يصير أكثر عمًقا ودخول اإلنسان يصل إلى مستوى أعلى .في الماضي ،وضZZع يسZZوع يZZده على النZZاس

وصZZلى ،ولكن اآلن كZZل شZZيء قZZد قيZZل ،مZZا فائZZدة وضZZع األيZZدي؟ يمكن للكلمZZات وحZZدها أن تحقZZق نتZZائج .عنZZدما وضZZع يZZده على

اإلنسZان في الماضZZي ،كZZان لبركZZة اإلنسZZان وشZفائه .كZZانت هZZذه هي الطريقZZة الZZتي يعمZZل بهZZا الZZروح القZZدس آنZZذاك ،ولكن األمZZر
ليس كZZذلك اآلن .اآلن يسZZتخدم الZZروح القZZدس الكلمZZات في عملZZه لتحقيZZق نتZZائج .لقZZد أوضZZح كلماتZZه لكم ،وينبغي عليكم فقZZط أن
تمارس ZZوها .كلمات ZZه هي مش ZZيئته وتوض ZZح العم ZZل ال ZZذي س ZZيقوم ب ZZه .من خالل كلمات ZZه ،يمكن Zك Zأن تفهم مش ZZيئته وم ZZا يطلب من ZZك
علي! ضZع يZZدك
تحقيقه .ما عليك سوى أن تمارس كلماته
مباشرة دون الحاجة إلى وضع أيدي .قZZد يقZول البعض" :ضZع يZZدك َّ
ً
علي كي أنZال بركتZك وأشZترك معZك" .هZذه كلهZا ممارسZات سZابقة عتيقZة الطZراز ُمنعت اآلن ،ألن العصZر تغZير .يعمZل الZروح
َّ
عشوائيا أو وفًقا للقواعد الموضZوعة .لقZد تغZير العصZر ،والعصZر الجديZد Zيجب أن يZأتي معZه بعمZل
القدس وفًقا للعصر ،وليس
ً
جديد .هذا صحيح بالنسبة لكل مرحلة من مراحل العمل ،لذلك عمله ال يتكZZرر أبZً Zدا .في عصZر النعمZة ،قZام يسZZوع بZالكثير من
هذا العمل مثل شفاء المرضZى وطZرد األرواح الشZريرة ووضZZع األيZدي Zعلى النZاس والصZZالة لهم ومبZZاركتهم .ولكن فعZZل نفس
الشيء ال معنى له في اليوم الحاضر .عمل الZروح القZدس بهZذه الطريقZة آنZذاك ،ألنZه كZان عصZر النعمZة وقZد رأى اإلنسZان مZا
يكفي من النعم ZZة للمتع ZZة .لم يكن على اإلنس ZZان أن ي ZZدفع أي ثمن وك ZZان بإمكان ZZه ني ZZل النعم ZZة طالم ZZا لدي ZZه إيم ZZان .الجمي ZZع ك ZZانوا
Zدما؛ من خالل توبيخZZه ودينونتZZه ،سZُ Zيزال تمZZرد اإلنسZZان واألمZZور
Zاملون بسZZماحة .اآلن قZZد تغZZير العصZZر وعمZZل هللا مضZZى قً Z
ُيعَ Z
غZير النقيZة الZتي بداخلZه .ألنهZا كZانت مرحلZة الفZداء ،كZان على هللا أن يقZوم بالعمZل بهZذه الطريقZةُ ،مظه ًZرا لإلنسZان نعمZة كافيZة

ليتمتZZع بهZZا ،لكي يسZZتطيع اإلنسZZان أن ُيفتZZدى من الخطيZZة ،ومن خالل النعمZZة تُغفZZر لZZه خطايZZاه .هZZدف هZZذه المرحلZZة هZZو كشZZف
ض Zا التZZأديب وإعالن الكلمZZات ،لكي تخُلص
اإلثم الموجZZود داخZZل اإلنسZZان من خالل التZZوبيخ والدينونZZة والكلمZZات الالذعZZة ،وأي ً

البشرية بعدها .هذا العمل أعمق من الفداء .في عصر النعمة Z،تمتع اإلنسZان بنعمZة ZكافيZة وقZد اختZبر هZذه النعمZة بالفعZل ،لZذلك
لم يعد على اإلنسZان التمتZع بهZا .عمZل مثZل هZذا قZد عفZا عليZه الZزمن ولم يعZد يتم .اآلن ،يخلص اإلنسZان بدينونZة الكلمZة .بعZدما
وينقى ،تتغZZير شخصZZيته .أليس هZZذا بسZZبب الكلمZZات الZZتي أقولهZZا؟ تتم كZZل مرحلZZة وفًقZا لتقZZدم كافZZة البشZZرية
Zوبخ ُ
ويَ Z
ُيZZدان اإلنسZان ُ
ووفًقZZا للعصZZر .ك ZZل العم ZZل ل ZZه أهميت ZZه؛ وهZZو ُيعم ZZل من أجZZل الخالص النهZZائي لإلنسZZان ،ولكي يك ZZون للبشZZرية غاي ZZة جيZZدة في
قسم البشر حسب نوعهم في النهاية.
المستقبل ،ولكي ُي َّ
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
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كZZل مرحلZZة من عمZZل الZZروح القZZدس تتطلب في الZZوقت ذاتZZه شZZهادة اإلنسZZان .كZZل مرحلZZة من العمZZل هي معركZZة بين هللا
سيكمل بهZذا العمZZل هZو اإلنسZان .مZا إذا كZZان عمZل هللا سZيثمر أم
والشيطان ،وهدف المعركة هو الشيطان ،بينما الشخص الذي ُ
ال ،فهذا يعتمد Zعلى أسلوب شهادة اإلنسان هلل .هذه الشهادة هي ما يطلبZه هللا من أولئZك الZZذين يتبعونZه؛ إنهZZا الشZZهادة الZZتي تقZدم
أيضا دليل على تأثيرات عمله .ينقسم تدبير هللا الكلي لثالث مراحل ،وفي كل مرحلة ،يتم تقديم متطلبات
أمام الشيطان ،وهي ً
مناسZZبة من اإلنسZZان .باإلضZZافة إلى أنZZه إذ تمZZر العصZZور وتتقZZدم ،تصZZير متطلبZZات هللا من البشZZرية كلهZZا أعلى .وهكZZذا ،يصZZل
عمZZل تZZدبير هللا هZZذا إلى ذروتZZه ،حZZتى يZZرى اإلنسZZان حقيقZZة "ظهZZور الكلمZZة في الجسZZد" وبهZZذه الطريقZZة تصZZير المتطلبZZات من
Zادرا على التعZZاون مZZع هللا بحZZق ،فإنZZه
اإلنسZZان أعلى ،وتصZZير متطلبZZات اإلنسZZان ليقZZدم شZZهادة أعلى أكZZثر .كلمZZا كZZان اإلنسZZان قً Z
مجZد هللا .تعZZاون هللا هZZو الشZZهادة المطلZZوب أن يقZZدمها ،والشZZهادة الZZتي يقZZدمها هي ممارسZZة اإلنسZZان .وعليZZه ،فZZإن وجZZود تZZأثير
ُي ِّZ

طا وثيًقا بتعاون وشهادة اإلنسZان .عنZدما ينتهي
لعمل هللا من عدمه ووجود شهادة حقيقية من عدمها هما أمران مرتبطان ارتبا ً
مطلوبZا من اإلنسZان تقZديم شZهادة أعلى ،وعنZدما يصZل عمZل هللا إلى
العمل ،أي عندما يصل كZل تZدبير هللا إلى نهايتZه ،سZيكون
ً

مطلوبZZا من اإلنسZZان أن يمتثZZل للنZZاموس والوصZZايا
نهايتZZه ،ستصZZل ممارسZZة اإلنسZZان ودخولZZه إلى ذروتهمZZا .في الماضZZي ،كZZان
ً
Zبورا ومتضZً Zعا .اليZZوم مطلZZوب من اإلنسZZان أن يطيZZع كZZل ترتيبZZات هللا ويكZZون لديZZه محبZZة عليZZا هلل ،وفي النهايZZة
وأن يكZZون صً Z
سZZZيكون علي ZZه أن يظ ZZل يحب هللا وس ZZط الض ZZيقة .ه ZZذه المراح ZZل الثالث هي المتطلب ZZات ال ZZتي يطلبه ZZا هللا من اإلنسZZZان ،خطZZZوة
بخطوة ،على مدار تدبيره الكلي .كZل مرحلZة من عمZل هللا تتعمZق أكZثر من الZتي قبلهZا ،وفي كZل مرحلZة تصZير المتطلبZات من
اإلنسZZان أعمZZق عن سZZابقتها ،وبهZZذه الطريقZZة ،يتخZZذ تZZدبير هللا الكلي شZZكالً تZZدريجيًّا .هZZذا بالتحدي Zد Zألن المتطلبZZات من اإلنسZZان

أعلى من أن تق ZZترب شخص ZZيته من المع ZZايير المطلوب ZZة من قب ZZل هللا ،ووقته ZZا فق ZZط يمكن للبش ZZرية كله ZZا أن تتخلص ت ZZدريجيًّا من

ت ZZأثير الش ZZيطان ،عن ZZدما يص ZZل عم ZZل هللا إلى نهايت ZZه الكامل ZZة ،س ZZتخلص ك ZZل البش ZZرية من ت ZZأثير الش ZZيطان .عن ZZدما يحين ال ZZوقت،
سيصZZل عمZZل هللا إلى نهايتZZه ،ولن يكZZون هنZZاك المزيZZد من التعZZاون من اإلنسZZان مZZع هللا لكي يغZZير شخصZZيته ،وسZZتحيا البشZZرية
مطالبا من اإلنسان ،وسZZيكون
أيضا
كلها في نور هللا ،ومنذ ذلك
ً
فصاعدا ،لن يكون هناك عصيان أو مقاومة هلل .لن يطلب هللا ً
ً
معZا ،حيZاةٌ تZأتي بعZدما ُيختتم تZدبير هللا كليًّا،
هناك المزيد من التعZاون التنZاغمي بين هللا واإلنسZان ،وسZتكون حيZاة اإلنسZان وهللا ً

وبعZZد أن يخلص اإلنسZZان بالتمZZام بواسZZطة هللا من قبضZZة الشZZيطان .أولئZZك الZZذين ال يمكنهم اتبZZاع خطى هللا عن كثب عZZاجزون

عن بلZZ Zوغ هZZ Zذه الحيZZ Zاة .إنهم يُّ Z Z
Zدنون أنفسZZ Zهم في الظلمZZ Zة ،حيث يبكZZ Zون ويصZZ Zرون على أسZZ Zنانهم؛ إنهم أن ZZاس يؤمنZZ Zون باهلل وال
يتبعونه ،يؤمنون باهلل وال يطيعون عمله كله.
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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على امتZZداد عمZZل التZZدبير الكلي ،كZZان أهم عمZZل هZZو خالص اإلنسZZان من تأثيرالشZZيطان .العمZZل الرئيسZZي هZZو اإلخضZZاع
ّ
ثم اسZZتعادة المخافZZة األصZZليَّة هلل في قلب اإلنسZZان الخاضZZع ،والسZZماح لZZه بالوصZZول لحيZZاة عاديZZة،
الكامZZل لإلنسZZان الفاسZZد ،ومن ّ

أي الحياة العادية لمخلوق من مخلوقات هللا .هذا العمل حيZوي ،وهZو جZوهر عمZل التZدبير .في مراحZل عمZل الخالص الثالث،

كZZانت مرحلZZة عمZZل عصZZر النZZاموس األولى بعيZZدة عن جZZوهر خطZZة التZZدبير؛ كZZان بهZZا ظهZZور طفيZZف فقZZط لعمZZل الخالص ،ولم
مباشرة من ِقَبل الروح ،ألنZZه ،بمZZوجب
تكن بداية عمل خالص هللا لإلنسان من ُملك الشيطان .المرحلة األولى من العمل تمت
ً
الن ZZاموس ،لم يع ZZرف اإلنسZZان إاَّل أن يل ZZتزم بالن ZZاموس ،ولم يكن لدي ZZه المزي ZZد من الح ZZق ،وألن العم ZZل في عه ZZد الن ZZاموس بالك ZZاد
تضمن تغيرات في شخصية اإلنسان ،فضاًل عن َّأنه لم ير ِّكز على عمل خالص اإلنسZZان من ُملZZك الشZZيطان .لZZذلك أكمZZل روح
هللا هذه المرحلة من العمل التي هي في غاية من البساطة ،والتي لم تهتم بشخصية اإلنسان الفاسZدة .لم يكن لهZذه المرحلZة من
Zيرا بعمZZل خالص اإلنسZZان الرسZZمي ،لZZذلك لم تتطلب أن
طا بجZZوهر التZZدبير ،ولم يكن لهZZا ارتبا ً
طZZا بسZZي ً
العمZZل سZZوى ارتبا ً
طZZا كبً Z
يص ZZير هللا جس Zً Zدا للقي ZZام بعمل ZZه شخص Zً Zيا .العم ZZل ال ZZذي ق ZZام ب ZZه ال ZZروح خفي وص ZZعب اإلدراك ،وه ZZو ب ZZاعث على خ ZZوف عمي ZZق

Zرة.
ويصعب على اإلنسان الوصول إليه؛ الروح ال يناسبه القيام بعمل الخالص
مباشرة ،وال يناسبه تقديم الحياة لإلنسان مباش ً
ً
عاديZZا
ص Zا ً
األنسZZب لإلنس ZZان ه ZZو تحوي ZZل عم ZZل الZZروح إلى منه ZZاج ق ZZريب من ZZه ،أي َّأنه من األنس ZZب لإلنسZZان أن يص ZZير هللا شخ ً
وطبيعيًّا للقيام بعمله .هذا َّ
يتجسد ليحل محل عمل الZروح ،وبالنسZبة لإلنسZان ال توجZد وسZZيلة أنسZب من هZذه
يتطلب من هللا أن َّ

ليعمل بها هللا .من بين مراحZل العمZل الثالث هZذه ،تَُنَّف ُذ مرحلتZان بالجسZد ،وهاتZان المرحلتZان همZا المرحلتZان الرئيسZيتان لعمZل
التجسدان كل منهما اآلخر بطريقة تبادلية .أرست المرحلZZة األولى لتج ُّسZد هللا أسا ًسZا للمرحلZZة الثانيZZة ،ويمكن أن
التدبير Z.يكمل
ُّ
تجسد هللا يش ِّكالن تجس ًZدا واح ًZدا كZاماًل  ،وهمZا متوافقتZان مZع بعضZهما البعض .هاتZان المرحلتZان من عمZل هللا
ُيقال أن مرحلتي ُّ
ِ
المتجسدة َّ
تقريبZZا أن ُيقZال إنZه لZوال عمZZل مرحلZZتي تج ُّسZد
مهمتان للغاية لعمZZل التZدبير الكلي .يمكن
قام بهما هللا في هويته
ألنهما َّ
ً
ّ
ّ
هللاَ ،ل َّ
اَّل
أهميZZة هZZذا العمZZل من عZZدمها على
تعطل عمZZل التZZدبير
الكلي ،وِلمZZا كZZان عمZZل خالص البشZZرية إ حZZديثًا عبثيًّا .تتوقZZف ّ
ّ
َّن الشZZخص المناسZZب للمهمZZة وفًقZZا
احتياجZZات البشZZرية ،وحقيقZZة انحرافهZZا ،وشZZدة عصZZيان الشZZيطان وتشويشZZه على العمZZلُ .يعي ُ
لطبيعZZة العمZZل الZZذي ينفZZذه العامZZل .حين َّ
يتعلق األمZZر بأهميZZة هZZذا العمZZل ،فمن حيث الطريقZZة الZZتي يجب تبنيهZZا للقيZZام بالعمZZل –
Zرة بواسZZطة روح هللا ،أو بواسZZطة هللا المتج ِّسZد ،أو من خالل اإلنسZZان – فZZإن أول األمZZور الZZتي تُمحى
سZZواء إتمZZام العمZZل مباشً Z
Zاء على طبيعZة العمZل ،وطبيعZة عمZل الZروح في مقابZل طبيعZة الجسZد ،يتق َّZرر في النهايZة
هي العمل الZذي يقZوم بZه اإلنسZان ،وبن ً
يؤديZZه الجسZZد أكZZثر فائZZدة لإلنسZZان من العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه الZZروح مباشZZرةً ،ويقZِّ Zدم المزيZZد من المزايZZا .هZZذا هZZو
أن العمZZل الZZذي ّ
فكر هللا آنذاك لتقريZر مZا إذا كZان العمZل يجب أن يتم بZالروح أم بالجسZد .هنZاك أهميZة وأسZاس لكZل مرحلZة من مراحZل العمZل.
عينZة Z.هZذا هZو الحZق وراء كZل عمZل هللا .على وجZه
طZا ،بZل تنطZوي على حكمZة ُم َّ
َّإنها ليست خياالت بال أسZاس ،وال تُ َّنفذ اعتبا ً
التحديد Z،يوجد المزيد من خطة هللا في هذا العمZل العظيم الZذي يقZوم بZه هللا المتج ِّسZد شخص ًZيا بين البشZر .وعليZه ،تظهZر حكمZة
Zل ماهيت ZZه في ك ZZل عمZZل من أعمال ZZه ،وك ZZل فكZZرة من أفك ZZاره ،وك ZZل خZZاطر من خZZواطره في العمZZل؛ هZZذا هي ماهي ZZة هللا
هللا ُ
وكّ Z

تخيلهZZا وتصZديقها ،واألصZعب معرفتهZZا .العمZZل
األكثر
ً
تماسكا ونظامية .هذه األفكار والخواطر الفصيحة يصعب على اإلنسان ّ
Zرض للغايZة بالنسZبة لإلنسZان .ولكن مقارنً Zة بعمZل هللا ،يظهZر ببس ٍ
الذي يقوم به اإلنسان يكZون وفًقZا لمبZدأ عZام ،وهZو أمZر م ٍ
Zاطة
ُ
أن أعمال هللا عظيمZة ومقيZاس عمZل هللا ضZخم ،إاَّل َّ
اختالف هائل؛ فبالرغم من َّ
أن وراء تلZك األعمZال تقبZع العديZد Zمن الخطZط
والترتيبات الدقيقة والمحددة التي يصعب على اإلنسان تخيلهZا .ال تتم كZل مرحلZة من مراحZل عمZل هللا وفًقZا لمبZدأ فحسZب ،بZZل

عمZا
َّ
تتضمن ً
أيضا العديد من األمور التي ال يمكن التعبير عنهZا بلغZة اإلنسZان ،وهي أمZور غZير مرئيZة لإلنسZان .بغض النظZر ّ
ِ
طZا لعملZه .ال يعمZل هللا بال أسZاس ،وال يقZوم بعمZل غZير
إذا كان العمل هو عمل الروح أو عمل هللا
المتجسد ،فإنه يتض َّZمن خط ً
ّ
يغيZر مظهZره الخZارجي) للعمZل،
Zاء على أهدافZه ،وحين يصZير إنس ً
هام .حينما يعمل الروح مباش ً
Zانا (أي حين ِّ
Zرة ،فإنZه يعمZل بن ً
Zرة
بناء على غرضZه .وإاّل َفِل َم يقZوم
ولم يصZير طواعيً Zة إنس ً
Zانا ُينظZر إليZه نظ َ
فإنه يفعل هذا ً
ً
أيضا باألكثر ً
طوعZا بتغييرهويتZه؟َ Z
طهد؟
ويض َ
احتقار ُ
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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إن العمZZل الZZذي يتم في الZZوقت الحاضZZر قZZد دفZZع عمZZل عصZZر النعمZZة لألمZZام؛ أي أن العمZZل بمZZوجب خطZZة التZZدبير الكليZZة
Zدما .لمZاذا أقZول
Zدما .على الZرغم من أن عصZر النعمZة قZد انتهى ،إال أن عمZل هللا قZد حقZق تق ً
ذات الستة آالف عZام قZد مضZى ق ً
وتكرارا إن هذه المرحلة من العمل تُْبنى على عصر النعمة وعصر الناموس؟ هذا يعني أن عمZل اليZوم هZو اسZتمرارية
مرارا
ً
ً
للعمZZل الZZذي تم في عصZZر النعمZZة وهZZو تقZZدم عن العمZZل الZZذي تم في عصZZر النZZاموس .الثالث مراحZZل متداخلZZة بصZZورة لصZZيقة

ضZا إن هZذه المرحلZة من العمZل تُْبZنى
وكل واحدة منهZا مرتبطZة في سلسZلة مربوطZة بإحكZام بالمرحلZة الZتي تليهZا .لمZاذا أقZول أي ً
على المرحلة التي قام بها يسوع؟ بافتراض أن هذه المرحلة من العمل ليست مبنيZZة على العمZل الZZذي قZZام بZZه يسZوع ،لكZان من
الZZواجب أن تحZZدث عمليZZة صZZلب ثاني ً Zة في هZZذه المرحلZZة ،ولكZZان عمZZل فZZداء المرحلZZة السZZابقة تم مZZرة أخZZرى .سZZيكون هZZذا بال
Zدما وسZZما مسZZتوى العمZZل لدرجZZة أعلى من قبZZل.
مغZZزى .لZZذلك األمZZر ليس أن العمZZل قZZد اكتمZZل بالتمZZام ،بZZل العصZZر قZZد مضZZى قً Z

يمكن أن ُيق ZZال إن ه ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل مبني ZZة على أس ZZاس عص ZZر الن ZZاموس وص ZZخرة عم ZZل يس ZZوعُ .يب ZZنى العم ZZل مرحلً Z Zة
بمرحلة ،وهذه المرحلة ليست بداية جديدة .فقط الجمع بين مراحل العمل الثالث يمكن اعتبZZاره خطZZة التZZدبير ذات السZZتة آالف
عام .العمل في هذه المرحلة يتم على أساس عمZZل عصZZر النعمZZة .لZو لم تكن هاتZان المرحلتZان مرتبطZتين Z،فلمZاذا ال يتم تكZZرار

Zرة؟ لZو كZان عمZل
الصلب في هذه المرحلة؟ لمZاذا ال أحمZل خطايZا اإلنسZان؟ بZل بZداًل من ذلZك جئت ألدين وأوبخ اإلنسZان مباش ً
الحَبZZل من الZZروح القZZدس لم يتبZZع الصZZليب ،لمZZا كنت مZZؤهالً لدينونZZة
دينونZZتي ZوتZZوبيخي لإلنسZZان ومجيZZئي الZZذي ليس من خالل َ
وتوبيخ اإلنسان .ألني بالتحديد Zواحد مع يسوع فإني ِ
مباشرة .العمZل في هZZذه المرحلZZة مبZني بالكامZZل
آت ألوبخ اإلنسان وأدينه
ً
على العمZZل في المرحلZZة السZZابقة .لهZZذا السZZبب فZZإن عمالً من هZZذا النZZوع فقZZط هZZو الZZذي يمكنZZه أن يجلب اإلنسZZان إلى الخالص،
خطوة بخطوة .يسوع وأنا أتينا من روح واحد .حتى لو كنZا غZير مZرتبطين في جسZدينا ،إال أن روحنZا واحZد؛ على الZرغم من

أن محتZوى مZا نفعلZه والعمZل الZذي نقZوم بZه مختلZف ،إال أننZا متشZابهان في الجZوهر؛ جسZدانا يتخZذان أشZكاالً مختلفZة ،ولكن هZذا

بسبب التغير في العصر ومتطلبات عملنا المتنوعة؛ خدمتنا غير متشابهة ،ولذلك العمل الذي نقوم به والشخصية التي نكشZZفها

أيضا مختلفة .لهذا ما يراه اإلنسان ويفهمه هذا اليوم ليس مثZل الماضZي؛ هZذا بسZبب تغZير العصZر .لهZذا همZا مختلفZان
لإلنسان ً
في جنس وشكل جسديهما ،ولم يولدا من نفس العائلة ،وال في نفس الحقبة الزمنية ،ومع ذلك روحهما واحZZد .ألن مZZا يتشZZترك
فيه جسداهما ليس الدم أو صZلة قرابZة من أي نZوع ،وال يمكن إنكZار أن تجسZد هللا كZان في حقبZتين زمنيZتين مختلفZتين .كونهمZا
جسمي تجسد هللا ،فهذه حقيقة ال يمكن دحضZها ،على الZرغم من أنهمZا ليسZا من نفس الZدم وال يشZتركان في لغZة بشZرية واحZدة
(األول ذكZZر يتحZZدث بلغZZة اليهZZود واألخZZرى أنZZثى تتحZZدث فقZZط الصZZينية) .لهZZذه األسZZباب عاشZZا في بلZZدين مختلفين للقيZZام بالعمZZل
ضZا .على الZZرغم من أنZه لهمZZا نفس الZروح ،والجZوهر ،ال توجZZد أوجZه
الZZواجب عليهمZا القيZام بZه ،وفي فZترات زمنيZة مختلفZZة أي ً

شZZZبه مطلًقZZا بين المظه ZZرين الخ ZZارجيين لجس ZZديهما .ك ZZل م ZZا يش ZZتركان في ZZه ه ZZو نفس الطبيع ZZة البش ZZرية ،لكن بالنسZZZبة للمظهZZZر
الخ ZZارجي وظ ZZروف والدتهم ZZا ،مختلف ZZان .ه ZZذه األم ZZور ليس له ZZا ت ZZأثير على عملهم ZZا أو المعرف ZZة ال ZZتي يحص ZZل عليه ZZا اإلنس ZZان
بشأنهما ،ألنهما في التحليل النهائي ،لهمZZا نفس الZZروح وال يمكن ألحZZد أن يفصZZلهما .على الZرغم من أن ال صZلة دم تربطهمZZا،
مختلفZا في حقب زمنيZة مختلفZZة ،وجسZZداهما من سZZاللة
إال أن كيانيهما مسؤوالن عن روحهما ،وهو الذي يخصZZص لهمZا عمالً
ً
مختلفZZة .بالمثZZل فZZإن روح يهZZوه ليس أب روح يسZZوع ،وروح يسZZوع ليس ابن روح يهZZوه :همZZا واحZZد ونفس الZZروح .بالضZZبط
مثل هللا المتجسZد اليZوم ويسZوع .على الZرغم من أنZه ال تربطهمZا صZلة دم ،إال أنهمZا واحZد؛ هZذا ألن روحيهمZا واحZد .يمكن هلل
ض Zا إن ZZزال اللعن ZZات على اإلنس ZZان؛ وفي
ض Zا عم ZZل الدينون ZZة الب ZZارة وت ZZوبيخ اإلنس ZZان ،وأي ً
أن يق ZZوم بعم ZZل الرحم ZZة واللط ZZف ،وأي ً
Zادرا
النهاية ،يمكنه أن يقوم بعمل تدمير Zالعالم وعقاب األشرار .أال يفعل كل هذا بنفسه؟ أليست هذه هي كلية قZدرة هللا؟ كZان ق ً
ضZا على قيZZادة بZZني إسZZرائيل األوائZZل ليعيشZZوا حيZZاتهم على
Zادرا أي ً
على سZZن التشZZريعات لإلنسZZان وإصZZدار الوصZZايا لZZه ،وكZZان قً Z
جميعا تحت سيادته .عZZاش على األرض مZZع شZZعب إسZZرائيل لمZZدة ألفي عZZام
األرض وإرشادهم لبناء الهيكل والمذابح Z،وإبقائهم
ً

بجلوا يهوه وحفظوا وصاياه .كان هذا هو العمل الذي تم
معتمدا على سلطانه .لم يتجرأ بنو إسرائيل على عصيانه؛ وجميعهم َّ
ً
Zاء على سZZلطانه وكليZZة قدرتZZه .ثم ،في عصZZر النعمZZة ،جZZاء يسZZوع ليفZZدي كZZل البشZZرية السZZاقطة (وليس بZZني إسZZرائيل فقZZط).
بنً Z

دائما ُمحبًّا لإلنسZان ،ألنZZه قZZد
أظهر رحمته ولطفه لإلنسان .يسوع الذي رآه اإلنسان في عصر النعمة كان مليًئا باللطف وكان ً
Zادرا على غفZران خطايZا اإلنسZان حZZتى فZZدى صZليبه كZل البشZرية من الخطيZة بالتمZام.
أتى لخالص البشZرية من الخطيZة .كZان ق ً

صZلب عن خطايZZاه
أثنZاء هZذه الفZترة ،ظهZر هللا أمZام اإلنسZان بالرحمZZة واللطZف؛ أي أنZه صZار ذبيحZة خطيZة من أجZل اإلنسZان و ُ
ِ
وم ِحبًّا .وكZل من تبعZوا يسZوع في عصZر النعمZة كZذلك سZعوا لكي
Zورا لZه لألبZد .كZان
لكي يصير مغف ً
ومحتمالً ُ
رحيمZا وعطوًفZا ُ
ً
ِ
حبين في كZZل األمZZور .كZZانوا طZZويلي األنZZاة ولم يZZردوا اإلسZZاءة أبZً Zدا حZZتى عنZZدما ُيضZZربون أو ُيشZZتمون أو
وم ِّ
يكونZZوا محتملين ُ
ُي رجمون .ولكن أثناء المرحلة األخيرة لم يعد األمر كذلك .بالمثل ،مع أن روحيهما واحد ،إال أن عمZZل يسZZوع ويهZZوه لم يكونZZا

تمام ا .لم يكن عمل يهوه هو إنهاء العصر بل توجيهه ،وتوجيه حياة البشرية على األرض .غير أن العمل الموجZZود
متطابقين ً
اآلن هو إخضاع الذين فسدوا بشدة في الشعوب األممية ،وليس قيZادة شZZعب هللا المختZZار في الصZZين وحZدهم ،بZل الكZون بأسZره
وسائر البشر .قد يتضح لك أن هذا العمل يتم في الصين فقط ،لكنه في الواقZع قZد بZدأ بالفعZل في التوسZع للخZارج .لمZاذا يسZعى

Zاهزا للعمZZل ،والكلمZZات الZZتي تُقZZال اآلن
Zرارا وراء الطريZZق الصZZحيح؟ هZZذا ألن الZZروح قZZد صZZار بالفعZZل جً Z
Zرارا وتكً Z
األجZZانب ،مً Z
موجهة ألولئك للناس عبر الكون .وبهذا فإن نصف العمل جاري بالفعل إتمامه .منذ خليقة العZZالم إلى الZZوقت الحاضZZر ،قZZد قZZام
روح هللا بتشغيل هذا العمل العظيم ،وقام بعمل مختلف في عصZور وشZعوب مختلفZة .يZرى شZعب كZل عصZر شخصZية مختلفZة
له ،والتي تنكشف بصورة طبيعية من خالل العمل المختلZف الZذي يقZوم بZه .إنZه هZو هللا ،المليء بالرحمZة واللطZف؛ هZو ذبيحZة
ضZا دينونZة ZاإلنسZان وتوبيخZه ولعنتZه .يمكنZه أن يقZود اإلنسZان ليحيZا
الخطيZة من أجZل اإلنسZان وهZو راعي اإلنسZان ،لكنZه هZو أي ً
ضZا قZZادر على إخضZZاع البشZZرية،
ضZا أن يفZZدي البشZZرية الفاسZZدة من الخطيZZة .اليZZوم ،هZZو أي ً
على األرض أللفي عZZام ،ويمكنZZه أي ً

سيس ZZحق ك ZZل م ZZا ه ZZو نجس وآثم داخ ZZل
ال ZZتي ال تعرف ZZه ،وإخض ZZاعها تحت س ZZيادته ،لكي يخض ZZع ل ZZه الك ZZل بالتم ZZام .في النهاي ZZة َ
إلهZZا
إلهZZا
رحيمZZا ومحبًّا ،وليس فق ZZط إل ZZه الحكم ZZة والعجZZائب ،وليس فقZZط ً
اإلنسZZان ع ZZبر الك ZZون ،ليظه ZZر لإلنسZZان أن ZZه ليس فق ZZط ً
ً

ضZا اإللZه الZذي يZدين اإلنسZان .بالنسZبة لألشZرار الZذين يعيشZون بين البشZر ،هZو دينونZة ZوعقZاب ونZار؛ بالنسZبة
قدوسا ،بل هZو أي ً
ً
ضZا تعزيZة وسZند وإمZداد بالكلمZات والمعاملZة والتهZذيب .وبالنسZبة ألولئZك الZذين
وأي
Zة
ب
وتجر
Zة
ي
وتنق
Zيقة
ض
Zو
ه
لون،
كم
Zي
س
Zذين
لل
ُ َّ
ً
وأيضا انتقام.
سيبادون ،هو عقاب
ً
ُ

ِ
كمالن معنى التجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من
ُّ
"التجسدان ُي ّ
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بعZZد أن َّنفذ هللا عملZZه الZZذي اسZZتغرق سZZتة آالف عZZام حZZتى يومنZZا هZZذا ،كشZف هللا بالفعZZل عن العديZZد من أفعالZZه ،والغZZرض
األساسي منها هو هزيمة الشيطان وخالص البشرية جمعاء في المقام األول .وانتهز هذه الفرصZة ليسZZمح لكZZل مZا في السZZماء،
وكZZل مZZا على األرض ،وكZZل مZZا في البحZZار ،باإلضZZافة إلى كZZل كZZائن من خليقZZة هللا على األرض برؤيZZة قZZدرة هللا ورؤيZZة كZZل
أفعالZZه .إنZZه يغتنم الفرصZZة الZZتي أتاحهZZا إلحاقZZه الهزيمZZة بالشZZيطان ليظهZZر كZZل أفعالZZه للبشZZر ويZZتيح للنZZاس القZZدرة على تسZZبيحه
وتعظيم حكمته في هزيمZة الشZيطان .كZل مZا على األرض ومZا في السZماء ومZا في البحZار يمجZده ويسZبح لZه على قدرتZه وعلى
جميع أفعاله ويهتZف باسZمه القZدوس .إن هZذا دليZل على إلحاقZه الهزيمZة بالشZيطان؛ ودليZل على إخضZاعه للشZيطان؛ واألهم من
تمجZده وتسZّ Zبحه على إلحاقZZه الهزيمZZة بعZZدوه وتسZّ Zبحه عنZZد عودتZZه
ذلZZك أن هZZذا دليZZل على خالصZZه للبشZZرية .إن خليقZZة هللا كلهZZا ّZ
منتصZً Zرا كالملZZك المنتصZZر العظيم .إن هدفZZه ليس فقZZط هزيمZZة الشZZيطان ،ولهZZذا اسZZتمر عملZZه لمZZدة سZZتة آالف عZZام .إنZZه يسZZتخدم
هزيمة الشيطان ليخِّل ص البشرية؛ وهو يستخدم هزيمة الشيطان ليظهر أفعاله ويعلن عن كل مجده .إنه سينال المجد ،وسZZترى
كZZل حشZZود المالئكZZة مجZZده .سZZترى الرسZZل في السZZماء والبشZZر على األرض وكZZل الخليقZZة على األرض مجZZد الخZZالق .هZZذا هZZو

نهائيZZا
العمل الذي يقوم به .سترى كل خليقته في السماء وعلى األرض مجده ،وسيعود
منتصرا بعد إلحاقه الهزيمZZة بالشZZيطان ً
ً
يسبحونه .وبذلك سيحقق كل هذه الجوانب بنجZاح .وفي النهايZZة ستخضZZع لZه البشZرية جميعهZZا ،وسZZيتخّلص من كZل
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 َّ
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لقZZد أسZZهم العمZZل الZZذي قZZام بZZه يهZZوه على بZZني إسZZرائيل في إقامZZة مكZZان المنشZZأ األرضZZي هلل وسZZط البشZZرية ،وهZZو أيض Zاً

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

Zعبا وجZZده مناسZً Zبا لكي يقيZZد نطZZاق عملZZه .إسZZرائيل هي المكZZان الZZذي خلZZق هللا فيZZه آدم وحZZواء ،ومن تZZراب ذلZZك المكZZان خلZZق
شً Z
ضZا أحفZاد آدم ،كZانوا
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 الZZذي اتخZZذ
مركزا له ،ثم انتشر تدريجيًّا إلى الشعوب األممية .ووفًقZا لهZذا المبZدأ يعمZل في كZل الكZون لتأسZيس نمZوذج ثم توسZيعه
إسرائيل
ً
Zوهب لهZZؤالء النZZاس سZZوى َنَفس
حZZتى يحصZZل كZZل النZZاس في الكZZون على بشZZارته .كZZان بنZZو إسZZرائيل األوائZZل أحفZZاد نZZوح ،ولم ُيَ Z

يه ZZوه ،وفهم ZZوا م ZZا يكفي لالعتن ZZاء باحتياج ZZات الحي ZZاة األساس ZZية ،لكنهم لم يعرف ZZوا م ZZا ن ZZوع اإلل ZZه ال ZZذي يمثل ZZه يه ZZوه ،أو مش ZZيئته
لإلنس ZZان ،فضZ Zالً عن أنهم لم يعرف ZZوا كي ZZف يقدس ZZون رب الخليق ZZة كله ZZا .أم ZZا فيم ZZا يتعل ZZق بم ZZا إذا ك ZZانت هن ZZاك قواع ZZد وق ZZوانين

ليطيعوها(أ) ،أو م ZZا إذا ك ZZان هن ZZاك واجب ينبغي على الخالئ ZZق أن تؤدي ZZه للخ ZZالق :لم يع ZZرف أحف ZZاد آدم ه ZZذه األم ZZور ،وك ZZل م ZZا
عرفوه هو أنه يتعين على الزوج أن يعرق ويعمل إلعالة أسرته ،وأن الزوجة عليها أن تخضع لزوجها وتسZZتمر في اإلنجZZاب
للحفاظ على الجنس البشري الذي خلقه يهZZوه .بمعZZنى آخZر ،مثZZل هZZذا الشZعب ،الZذي كZZان ال يملZZك سZوى َنَفس يهZZوه وحياتZZه ،لم

يعZZرف شZZيًئا عن اتبZZاع شZZرائع هللا أو كيفيZZة إرضZZاء رب الخليقZZة كلهZZا ،لقZZد فهمZZوا القليZZل جZًّ Zدا عن ذلZZك .لZZذلك وحZZتى رغم عZZدم
Zادرا مZا كZانت تظهZر الغZيرة أو الخصZومات بينهم ،لم تكن لZديهم معرفZة أو فهم
وجود اعوجاج أو خداع في قلوبهم ،ومZع أنZه ن ً

عن يهوه ،رب الخليقة كلها؛ مZا عZرف هZؤالء األجZداد لإلنسZان سZوى أن يZأكلوا من نعم يهZوه ويتمتعZوا بهZا ،ولكنهم لم يعرفZوا

كيZف يقدسZونه؛ لم يعرفZZوا أن يهZوه هZو الZذي يجب أن يعبZدوه بZZركب منحنيZة ،فكيZف يمكن أن ُيطلZق عليهم أنهم مخلوقاتZZه؟ إن
كان األمر كذلك ،فماذا عن الكلمات القائلة" :يهوه هو رب الخليقZة كلهZا" و"خلZق اإلنسZان لكي ُيظهZَ Zره اإلنسZZان ويمجZده ويمثلZه"
أليسZZت كلمZZات تُقZZال بال جZZدوى؟ كيZZف يمكن ألنZZاس ال يZZوقرون يهZZوه أن يصZZيروا شZZهوداً على مجZZده؟ كيZZف يكونZZون مظZZاهر
Zالحا في يZدي الشZيطان ،الشZرير؟ ألن تصZير هZذه الكلمZات
لمجده؟ أال يصبح قZول يهZوه" :خلقت اإلنسZان على صZورتي" 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 نZZوح ،بZZل لم يبZZدأ رسZZمياً بإرشZZاد بZZني إسZZرائيل – الZZذين كZZانوا من نسZZل نZZوح وأيضZاً آدم – إال بعZد Zأن دمZZر

Zادا لكZل شZعب إسZرائيل حينمZا كZانوا يعيشZون حيZاتهم على جميZع أرض
الطوفان العالم .لقد قدم عملZه وأقوالZه في إسZرائيل إرش ً
ضZا
قادرا على نفخ الروح في اإلنسان ،حZZتى يمكن لإلنسZان أي ً
إسرائيل ،وبهذه الطريقة أوضحت للبشرية أن يهوه لم يكن فقط ً

Zاة منZه وينهض من الZتراب ليصZير كائنZاً بشZرياً مخلوًقZا ،بZل كZان يمكنZه أيضZاً أن يحZول البشZرية إلى رمZاد ويلعنهZا
أن ينZال حي ً
ضZا أن يهZوه يسZتطيع إرشZاد حيZاة اإلنسZان على األرض والتحZدث والعمZل بين البشZرية
لحكمهZا .لZذلك رأوا أي ً
ويسZتخدم عصZاه ُ
بحسب ساعات النهار والليل .لقZZد قZام بالعمZل فقZط لكي تسZZتطيع مخلوقاتZZه أن تعZZرف أن اإلنسZان جZاء من الZZتراب الZذي التقطZZه

وأيضا أنه هو من خلق اإلنسان .ليس هذا فحسب ،ولكن العمZل الZذي بZدأه في إسZرائيل كZان ُيقصZد بZه أن تنZال الشZعوب
يهوه،
ً
واألمم األخZZرى (الZZتي لم تكن في الواقZZع منفصZZلة عن إسZZرائيل ،بZZل منبثقZZة عن بZZني إسZZرائيل ،ولكنهZZا كZZانت منحZZدرة من آدم
وحواء) بشارة يهوه من إسرائيل ،كي يمكن لكافة الكائنات المخلوقZة في الكZون أن تبجZل يهZوه وتنظZر إلى عظمتZه .لZو لم يبZدأ
يهوه عمله في إسرائيل – بل بدالً من ذلك ،وبعد أن خلق الجنس البشري ،ترك البشر يعيشون حياة رغZZد على األرض ،فإنZZه
أبدا معرفة األمور التي ال يراهZا؛ بمعZنى
في تلك الحالة،
ونظرا لطبيعة اإلنسان الجسدية( ،الطبيعة تعني أن اإلنسان ال يمكنه ً
ً
آخر لن يعرف أن يهوه هو من خلق البشرية ،فضZالً عن أنZه لن يعZرف لمZاذا خلقهZا) – لمZا عZرف أب ًZدا أن يهZوه هZو من خلZق
البشرية أو أنه رب الخليقة كلهZا .لZو أن يهZوه خلZق اإلنسZان ووضZعه على األرض ،ثم نفض يديZه من األمZر وغZادر ،بZدالً Zمن

البقاء وسط البشرية إلعطائهم اإلرشاد لمدة من الوقت ،لعادت البشرية كافZZة في تلZZك الحZZال إلى العZZدم؛ حZZتى األرض والسZZماء

وكل األشياء التي ال تحصى والتي هي من صنعه ،وكل البشZرية ،كZانت سZتعود إلى العZدم ،باإلضZافة إلى أنهZZا كZانت ستسZحق
من قبل الشيطان .وبهZذه الطريقZة فZإن أمنيZة يهZوه بZأن "يكZون لZه موضZع مقZدس ،موضZع يقZف فيZه على األرض وسZط خليقتZه"
باقي ZZا وس ZZطهم ليرش ZZدهم في حي ZZاتهم ،وليتكلم معهم من
كZZZانت س ZZتتحطم .وعلي ZZه فإن ZZه بع ZZد أن خل ZZق البش ZZر ،اس ZZتطاع أن يظ ZZل ً
وسZZطهم ،وكZZل هZZذا كZZان بهZZدف تحقيZZق رغبتZZه ،وإنجZZاز خطتZZه .لقZZد كZZان ُيقصZZد من العمZZل الZZذي قZZام بZZه في إسZZرائيل فقZZط تنفيZZذ
الخطZة الZتي أعZدها قبZل خلقZه لكZل األشZياء ،ولZذلك فZإن عملZه في البدايZة بين بZني إسZرائيل وخلقZه لكZل األشZياء لم يكونZا أمZرين

وأيضا كانا بهدف تعميق معنى خلقه للبشZZرية .لقZZد
متعارضين مع بعضهما ،ولكن كان كالهما من أجل تدبيره وعمله ومجده،
ً
أرشZZد حيZZاة الجنس البشZZري على األرض لمZZدة ألفي عZZام بعZZد نZZوح وفي تلZZك األثنZZاء َّ
علم البشZZر أن يفهمZZوا كيZZف يبجلZZون يهZZوه
رب الخليق ZZة كله ZZا ،وكي ZZف ي ZZديرون حي ZZاتهم ويس ZZتمرون في العيش ،وقب ZZل أي ش ZZيء عّلمهم كي ZZف يتص ZZرفون كشZZZاهد ليهZZZوه،
ويقدمون له الطاعة والتقديس بل ويسبحونه بالموسيقى كما فعل داود وكهنته.
من "العمل في عصر الناموس" في "الكلمة يظهر في الجسد"

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

كلمات هللا اليومية اقتباس 19
تقريبZا في الفسZاد،
قبZل األلفي عZام الZتي كZان يقZوم فيهZا يهZوه بعملZه ،لم يكن اإلنسZان يعZرف شZيًئا ،وانZزلقت كZل البشZرية
ً
وحتى ما قبل وقت دمار العالم بالطوفان ،كانت البشرية قد وصلت إلى غياهب الفسوق والفسZاد الZذي كZانت قلZوبهم فيZه خاليZة
من يهZZوه ،وحZZتى أكZZثر خلZً Zوا من طريقZZه .لم يفهم البشZZر أبZً Zدا العمZZل الZZذي كZZان سZZيقوم بZZه يهZZوه؛ إذ افتقZZروا إلى المنطZZق ،فضZالً
عن افتقZZارهم إلى المعرفZZة ،وكZZانوا على جهZZل تZZام باإلنسZZان ،وهللا ،والعZZالم والحيZZاة ومZZا شZZابه ،وكZZأنهم آلZZة تتنفس .وانخرطZZوا
على األرض في العديZZد من الفتن ،مثZZل الحيZZة ،وقZZالوا العديZZد من األمZZور المسZZيئة ليهZZوه ،ولكن ألنهم كZZانوا جهZZاالً لم يZZوبخهم

يه ZZوه أو ي ZZؤدبهم .ولم يظه ZZر يه ZZوه رس ZZمياً لن ZZوح إال بع ZZد الفيض ZZان عن ZZدما بل ZZغ ن ZZوح  601عامZ Zاً من العم ZZر ،حيث أرش ZZده ه ZZو

وعائلته ،ووجZه الطيZور والZدواب الZتي نجت من الطوفZان مZع نZوح وذريتZه ،حZتى نهايZة عصZر النZاموس ،وذلZك طZوال 2500

ع ZZام .ك ZZان يعم ZZل في إس ZZرائيل؛ بمع ZZنى آخ ZZر ك ZZان يعم ZZل رس ZZميًّا في إس ZZرائيل لم ZZدة  2,000ع ZZام ،وعم ZZل في ال ZZوقت ذات ZZه في
إسرائيل وخارجها لمدة  500عام ،بإجمالي  2,500عام .أثناء تلك الفترة ،أرشد بني إسZرائيل بZZأنهم لكي يخZZدموا يهZZوه ينبغي
عليهم أن يبنوا هيكالً ،ويتسربلوا بأثواب الكهنة ،ويمشوا بال أحذيZة داخZل الهيكZل عنZد الفجZر ،خشZي َة أن تلطخ أحZذيتهم الهيكZل
Zار من السZZماء من أعلى الهيكZZل وتحZZرقهم فيموتZZوا .قZZاموا بتنفيZZذ واجبZZاتهم وخضZZعوا لخطZZط يهZZوه ،وصZZلوا ليهZZوه في
فتُر َسZل نٌ Z

الهيكل ،وبعد استالم إعالن يهوه ،أي بعد أن تكلم يهوه ،قادوا الجمZZوع وعلمZZوهم أنهم يجب أن يبجلZZوا يهZZوه ،إلههم .وأخZZبرهم

Zذبحا ،وفي الZZوقت المحZZدد من قبلZZه ،أي الفصZZح ،كZZان عليهم أن ُيعZّ Zدوا أبكZZار عجZZول وتيZZوس
يهZZوه أن عليهم أن يبنZZوا هيكالً ومً Z
لوضZZعها على المZZذبح ZكZZذبائح تقZZدم ليهZZوه لتقييZZدهم ووضZZع تبجيZZل يهZZوه في قلZZوبهم .صZZارت طZاعتهم لهZZذا النZاموس هي مقيZZاس
أيض ا يوم السبت لهم ،وهو اليوم السابع من خلقه ،وجعل اليوم الذي يلي السZZبت أول يZZوم ،يومZاً
والئهم ليهوه .وخصص يهوه ً
لتسبيح يهZوه ،وتقZديم الZذبائح لZه ،وعZزف الموسZيقى لZه .في هZذا اليZوم ،كZان يهZوه يZدعو كZل الكهنZة لتقسZيم الZذبائح على المZذبح
لكي يأك ZZل الش ZZعب ،ويس ZZتمتعوا بال ZZذبائح على م ZZذبح يه ZZوه .وقZZال يه ZZوه إنهم مب ZZاركون ألنهم شZZاركوا جZZزءاً مع ZZه ،وأنهم ش ZZعبه

المختZZار (وهZZذا كZZان عهZZد يهZZوه مZZع بZZني إسZZرائيل) .لهZZذا السZZبب ،ال يZZزال شZZعب إسZZرائيل يقZZول إلى هZZذا اليZZوم إن يهZZوه إلههم
وحدهم وليس إله الشعوب األخرى.
من "العمل في عصر الناموس" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أنزل يهوه العديد من الوصايا لموسى لينقلهZا إلى بZني إسZرائيل الZZذين تبعZوه خZارج مصZر أثنZاء عصZر النZاموس .أعطى
يهZZوه هZZذه الوصZZايا إلى بZZني إسZZرائيل ولم يكن لهZZا عالقZZة بالمصZZريين؛ إذ كZZانت تهZZدف لتقييZZد بZZني إسZZرائيل .اسZZتخدم الوصZZايا
ليطZZالبهم؛ حيث إن مراعZZاتهم للسZZبت من عدمZZه Z،واحZZترامهم ألبZZويهم من عدمZZه Z،وعبZZادتهم لألوثZZان من عZZدمها ،ومZZا إلى ذلZZك:
ضZا منهم ،وبعضZهم ُرجم حZتى
كانت هي المبادئ التي من خاللها ُيحكم عليهم إن كانوا خط ً
Zرارا .أصZابت نZار يهZوه بع ً
Zاة أم أب ً
المZZوت ،وبعضZZهم نZZال بركZZة يهZZوه ،وكZZان هZZذا يتحZZدد وفًقZZا لطZZاعتهم للوصZZايا من عZZدمها .أولئZZك الZZذين لم يراعZZوا السZZبت كZZانوا

ُيرجمZZون حZZتى المZZوت ،وأولئZZك الكهنZZة الZZذين لم يراعZZوا السZZبت كZZانت تصZZيبهم نZZار يهZZوه ،أمZZا الZZذين لم يحZZترموا آبZZاءهم فكZZانوا

جميعا موضع إشادة من يهوه .لقد وضع يهZZوه وصZZاياه وشZZرائعه كي ينصZZت
أيضا ُيرجمون حتى الموت .وكانت هذه األشياء
ً
ً

النZZاس لكلمتZZه ويطيعوهZZا وال يتمZZردوا ضZZده إذ يقZZودهم في حيZZاتهم .اسZZتخدم هZZذه الشZZرائع ُليبقي الجنس البشZZري حZZديث الZZوالدة
Zاء على العمZZل الZذي قZام بZه يهZوه،
تحت السيطرة ،وهو الجنس الذي سيرسي أساس عمله المستقبلي بصورة أفضل .وعليه ،بن ً

ُأطلZق على أول عصZر "عصZر النZاموس" .على الZرغم من أن يهZوه قZال الكثZير من األقZوال وقZام بZالكثير من العمZل ،فقZد أرشZد
الناس فقZط بصZورة إيجابيZة ،وعلم هZؤالء النZاس الجهلZة كيZف يكونZون إنسZانيين Z،وكيZف يحيZون ،وكيZف يفهمZون طريZق يهZوه.

كZZان العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه في الغZZالب يهZZدف إلى جعZZل النZZاس يحZZافظون على طريقZZه ويتبعZZون شZZرائعه .كZZان العمZZل يتم على
مهتما إالّ باسZZتخدام الشZZرائع
النZZاس الفاسZZدين بصZZورة ضZZئيلة ،ولم يمت Zد Zإلى تغيZZير شخصZZيتهم أو مسZZيرتهم في الحيZZاة .لم يكن ًّ
لتقييد Zالشعب والسيطرة عليه .كان يهوه بالنسبة إلى بني إسZرائيل آنZذاك مجZرد إلZه في الهيكZل ،إلZه في السZماوات .كZان عمZود

سZحاب وعمZZود نZZار .كZZل مZا طلبZZه يهZZوه منهم هZZو طاعZZة مZا يعرفZZه النZاس اليZZوم "بشZZرائعه ووصZاياه" – ويمكن للمZZرء أن يطلZZق
عليها قواعد؛ ألن مZا فعلZه يهZوه لم يكن يهZدف إلى تغيZيرهم ،بZل كZان يهZدف إلى إعطZائهم المزيZد من األشZياء الZتي كZان ينبغي
على اإلنسان أن يملكها ،وإرشادهم بأقوالZه من فمZه؛ ألنهم بعZدما ُخلقZوا ،لم يكن لZديهم أي شZيء ممZZا ينبغي أن يملكZوه .وهكZذا
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 العمZZل الZذي قZام بZه
يهوه في إسرائيل كZان فقZط من أجZل إرشZاد البشZرية وجعلهZا تتعZرف على خالقهZا .لم يخضZعهم أو يغZيرهم لكنZه فقZط أرشZدهم.
هZZذا هZZو مجمZZل عمZZل يهZZوه في عصZZر النZZاموس .إنهZZا الخلفيZZة والقصZZة الحقيقيZZة وجZZوهر عملZZه في كZZل أرض إسZZرائيل ،وبدايZZة
عمله الذي امتد لستة آالف عام ،إلبقاء البشرية تحت سيطرة يد يهوه .ومن هذا انبثق المزيد من العمZZل في خطZZة تZZدبيره ذات
الستة آالف عام.
من "العمل في عصر الناموس" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في البداية كان إرشاد اإلنسان أثناء عصر ناموس العهد القديم مثل إرشZاد حيZاة أحZZد األطفZال .كZZانت البشZرية األولى قZZد
ُولدت حديثًا من يهوه ؛ كانوا بZني إسZرائيل .لم يكن لZديهم فهم عن كيفيZة اتقZاء هللا أو كيفيZة العيش على األرض .أي أن يهZوه
خلق البشرية ،بمعنى أنه خلق آدم وحواء ،لكنه لم يعطهما ملكات ليفهموا كيف يتقون يهZZوه أو يتبعZZون شZZرائعه على األرض.
Zرة؛ ألن اإلنسZZان في البدايZZة لم يكن يمتلZZك هZZذه الملكZZات .كZZان
لZZوال إرشZZاد يهZZوه المباشZZر لمZZا اسZZتطاع أحZٌZد أن يعZZرف هZZذا مباشً Z
أمZا فيمZا يتعلZق بكيفيZة اتقائZه ونZوع السZلوك المطلZوب التقائZه ،وأي عقليZة يجب على
اإلنسان ال يعرف سوى أن يهوه هو هللاّ ،

المZZرء أن يتّقيZZه بهZZا ،ومZZا الZZذي يقدمZZه التقائZZه ،فلم يكن لZZدى اإلنسZZان فكZZرة عن ذلZZك مطلًقZZا .لم يكن اإلنسZZان يعZZرف إال كيZZف
Zديرا بخليقZZة هللا ،فلم يكن
أما فيما يتعلق بأي نوع من الحيZZاة كZان جً Z
يتمتع بما يمكن التمتع به من كل األشياء التي خلقها يهوهّ ،
فمن ِ ٍ
لZZدى اإلنسZZان أي درايZZة بZZذلكِ .
Zان ويرشZZده شخصZZيًّا لم يكن ليسZZتطيع البشZZر أبZً Zدا أن يعيشZZوا حيZZاة
دون أحZZد يعّلم هZZذا اإلنسَ Z
ج َّZدي البشZZر ،آدم
بطريقZZة سZZليمة والئقZZة ،بZZل كZZانوا سZZيظلون في سZّ Zرهم أسZZرى للشZZيطان .خلZZق يهZZوه البشZZرية ،أي أنZZه خلZZق ّZ
وح ZZواء ،لكن ZZه لم ينعم عليهم ZZا بفك ZZر أو حكم ZZة إض ZZافية .وعلى ال ZZرغم من أنهم ZZا كان ZZا يعيش ZZان بالفع ZZل على األرض ،لم يكون ZZا

تقريبZZا أي شZZيء .وعليZZه ،فZZإن عمZZل يهZZوه في خلZZق البشZZر لم يكن قZZد انتهى بعZZد ،وكZZان بعيZً Zدا عن االكتمZZال .قZZام فقZZط
يفهمZZان
ً
بتشكيل نموذج لإلنسان من الطين ونفخ فيZه ،لكن دون أن ينعم عليZه باس ٍ
Zتعداد ك ٍ
Zاف التقائZه .في البدايZة Z،لم يكن اإلنسZان يفكZر
باتقاء يهوه أو بمخافته .لم يكن اإلنسZان يعZرف إالّ كيZف ينصZت إلى كلمZات يهZوه ،لكنZه كZان جZاهاًل بالمعرفZة األساسZية للحيZاة

على األرض والقواعZZد العاديZZة للحيZZاة البشZZرية .ولZZذلك ،فعلى الZZرغم من أن يهZZوه خلZZق الرجZZل والمZZرأة وأنهى مشZZروع األيZZام
Zانا .لم يعZZرف اإلنسZZان
Zق اإلنسZZان؛ ألن اإلنسZان كZان مجZZرد قشZZرة ،وكZZان يفتقZر إلى واقZZع كونZZه إنس ً
السZZبعة ،لم يكمZZل مطلًقZا خل َ
سوى أن يهوه هو من خلق الجنس البشZري ،لكنZه لم يكن لديZه فكZرة كيZف يلZتزم بكلماتZه وشZرائعه .وهكZذا بعZد وجZود اإلنسZان
معZا
لم ينته عمل يهوه .كان ال يزال عليه أن يرشد الجنس البشري بالتمام ليمثلوا أمامه ،لكي يكونZZوا قZادرين على أن يعيشZوا ًZ

على األرض ويتقZZ Zوه ،ولكي يكونZZ Zوا قZZ Zادرين ،تحت إرشZZ Zاده ،على الZZ Zدخول في المسZZ Zار الصZZ Zحيح لحيZZ Zاة بشZZ Zرية طبيعيZZ Zة على

تمامZا العمZZل الZZذي كZZان يتم في األسZZاس تحت اسZZم يهZZوه؛ أي أنZZه بهZZذه الطريقZZة وحZZدها
األرض .بهZZذه الطريقZZة وحZZدها اكتمZZل ًZ
وجZه حياتهZZا على األرض لعZZدة آالف من السZZنين ،لكي
تمامZZا في خلZZق العZZالم .ولZZذا ،فبعZZد أن خلZZق البشZZريةZّ ،
اكتمZZل عمZZل يهZZوه ً
تكون البشرية قادرة على االلتزام بشZرائعه ومراسZيمه ،وتشZترك في كZZل نشZاطات الحيZZاة البشZرية العاديZZة على األرض .وقتهZا

فقط اكتمل عمل يهوه بالتمام.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"
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كZZان العمZZل الZZذي قZZام بZZه يسZZوع متوافًقZZا مZZع احتياجZZات اإلنسZZان في ذلZZك العصZZر .وكZZانت مهمتZZه فZZداء البشZZرية وغفZZران
ذنوبه ZZا ،ول ZZذا ك ZZانت شخص ZZيته تتس ZZم كليًّا بالتواض ZZع والص ZZبر والمحب ZZة والتق ZZوى والحلم والرحم ZZة واإلحس ZZان .لق ZZد أغ ZZدق على
البش ZZرية بركت ZZه وأس ZZبغ عليه ZZا نعمت ZZه ،وك ZZل األش ZZياء ال ZZتي يمكن أن تس ZZتمتع به ZZا ،ومتّعه ZZا بالس ZZالم والس ZZعادة ،وبرفق ZZه ومحبت ZZه
ورحمته وإحسانه .وفي ذلك الزمان ،لم يتلق البشZر إال الكثZير من األشZياء الZتي يمكنهم االسZتمتاع بهZا :فZنزل السZالم والسZكينة
على قلZZوبهم ،وغشZZيت السZZلوى أرواحهم ،وكZZان المخّلص يسZZوع يمZّ Zدهم بZZالقوت .وكZZان تمكنهم من الحصZZول على تلZZك األشZZياء
نتيجZZة للعصZZر الZZذي عاشZوا فيZZه .ففي عصZZر النعمZZة ،كZZان اإلنسZZان قZZد خضZZع لفسZZاد الشZZيطان ،ولZZذلك ،وحZZتى يحقZZق عمZZل فZZداء
َّ
وصبرا غير محدودين Z،وفوق ذلZك ،ذبيحZة كافيZة للتكفZير
وحلما
فيضا من النعمة،
البشرية جمعاء النتيجة المرجوة ،فقد تطل َب ً
ً
ً
عن خطايZا البشZرية .ومZا رأتZه البشZرية في عصZر النعمZة كZان ذبيحZتي للتكفZير عن خطايZا اإلنسZان ،وتلZك الذبيحZة هي يسZوع.
وحليما ،وكل ما رأوه هو رحمZZة يسZZوع وإحسZZانه ،كZZل ذلZZك ألنهم ولZZدوا 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 االفتZZداء عZZبر التمتZZع بحلم يسZZوع
عليهم بالنفع .فبتلك الطريقة ،من خالل التنعم بالنعمة تُغفر خطاياهم ،ويحظون ً
وص ZZبره .بZZذلك فقZZط اسZZتحقوا الغفZZران والتمت ZZع بنعم Zة ZيسZZوع الوفZZيرة ال ZZتي أس ZZبغها عليهم مصZZداًقا لقZZول يسZZوعَ" :لم ِ
آت لف ZZداء
ْ
طاة ،لينال الخطاة مغفرة خطايZاهم" .ولZو أن يسZوع قZد تجسZد في شخصZية من صZفاتها الدينونZة وإنZزال اللعنZات
الخ َ
اَألب َرار َب ْل ُ
ْ
والسZخط وعZدم التسZامح مZع آثZZام اإلنسZان ،لمZا حظي اإلنسZان بفرصZZة الفZداء ولظZل أسZير الخطيئZZة إلى أبZد اآلبZZدين .ولZو حZZدث

هZZذا لتZZوقفت خطZZة تZZدبير هللا ذات السZZتة آالف عZZام عنZZد عصZZر النZZاموس ،وألمتZZد عصZZر النZZاموس لسZZتة آالف عZZام ،ولZZزادت
اإلنسان قد ُخلق عبثًا .كان البشر سيتمكنون فقط من خدمZZة يهZZوه تحت
عددا وأشد فداحة ،ولكان
خطايا اإلنسان فصارت أكثر ً
ُ
الناموس ،ولكن خطاياهم كZانت سZتتجاوز خطايZا البشZر األوائZل .كلمZا أحب يسZوع البشZرية وغفZر لهZا خطاياهZا ومنحهZا رحمZة
وحنانا ،زادت قدرة البشرية على نيل الخالص ،وأن تُدعى الخZراف الضZالة الZتي أعZاد يسZوع شZراءها بثمن باهZظ .لم يسZتطع
ً
الشZZيطان التZZدخل في هZZذا العمZZل ألن يسZZوع عامZZل أتباعZZه كZZأم حانيZZة تضZZع طفلهZا في حضZZنها .لم يغضZZب عليهم أو يZZرذلهم بZZل
Zرف عن حمZZاقتهم وجهلهم لدرجZZة قولZZه" :اغفZZر
َّ
كZZان ممتلًئا بZZالعزاء؛ لم يZZثر غضZً Zبا بينهم أبZً Zدا ،بZZل احتمZZل خطايZZاهم
وغض الطَ Z

لآلخرين سبعين مرة سبع مرات" .وبذلك غZير قلبZه قلZوب اآلخZرين .بهZذه الطريقZة نZال النZاس غفZران الخطايZا من خالل طZول
أناته.
من "القصة الحقيقية وراء العمل في عصر الفداء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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دائمZا يعZZزي تالميZZذه ،ويعZZولهم ،ويسZZاعدهم،
على الZZرغم من أن يسZZوع في تجسZZده كZZان بال عاطفZZة مطلًقZZا ،إال أنZZه كZZان ًZ
ويمدهم بالقوت .ومهما كان حجم العمل الكثZير الZذي قZام بZه والمعانZاة الكثZيرة الZتي احتملهZا ،لم يطلب أب ًZدا مطZالب مفرطZة من

Zبورا ومحتمالً خطايZZاهم ،لدرجZZة حZZتى أن النZZاس في عصZZر النعمZZة أطلقZZوا عليZZه بمحبZZة لقب" :يسZZوع
دائمZZا صً Z
النZZاس ،بZZل كZZان ً
المخلص المحبوب" .كانت الرحمة واإلحسZان همZا ماهيتZه ومZا لديZZه بالنسZZبة للنZاس آنZذاك ،كZZل النZZاس .لم يتZZذكر أب ًZدا تجZاوزات

Zيرا مZZا أغZZدق عليهم الطعZZام والشZZراب
ًZ
النZZاس ،ومعاملتZZه لهم لم تكن مبنيZZة على تجZZاوزاتهم .وألن هZZذا كZZان عصZً Zرا
مختلفZا ،كثً Z
ومقيمZا المZZوتى .ولكي
ًZ
ومخرج ا األرواح الشZZريرة،
ًZ
Zافيا المرضZZى،
بZZوفرة لكي يZZأكلوا حZZتى الشZZبع .عامZZل كZZل أتباعZZه بنعمZZة ،شً Z
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 Zيمكن أن يعZودوا إلى الحيZاة .بهZذه الطريZق تحمZل بصZمت وقZام بعمZل الفZداء في وسZطهم .حZتى قبZل أن يسZمر

على الصZZليب ،حمZZل يسZZوع بالفعZZل خطايZZا البشZZرية وصZZار ذبيحZZة خطيئZZة ألجلهZZا .حZZتى قبZZل أن ُيصZZلب ،كZZان قZZد فتح طريًقZZا
ضحيا بذاته من أجل الصليب ،وأنعم على البشZZرية بكZZل رحمتZZه
للصليب لكي يفدي البشرية .وفي النهاية ُس ّمر على الصليب ُم ً
منتقمZا ،بZل غفZر خطايZا النZاس وحثهم على التوبZة وعّلمهم أن
Zامحا مZع البشZرية ولم يكن قZط
دائمZا متس ً
ً
وإحسانه وقداسته .كZان ً
يقتنوا الصبر وطول األناة والمحبة ،وأن يحذوا حذوه ويبذلوا أنفسهم من أجل الصليب .فاقت محبته لإلخوة واألخZZوات محبتZZه

لمريم .وكان العمل الZذي قZام بZه في المقZام األول هZو شZفاء النZاس وإخZراج األرواح الشZريرة ،وكZان كلZه من أجZل الفZداء الZذي
قدمZZه .أينمZZا ذهب ،كZZان يعامZZل جميZZع من اتبعZZوه بنعمZZة Z.لقZZد أغZZنى الفقZZراء ،وجعZZل العZZرج يمشZZون ،والعميZZان يZZرون ،والصZZم
ّ
Zبورا،
دائمZZا صً Z
والمعZوزين والخطZاة لكي يجلسZوا على نفس المائZدة معZه ،ولم يتجنبهم بZZل كZان ً
يسمعون؛ إنه حتى دعا األدنيZاء ُ
ين ِفي اْلب ِري ِ
التّسع َة و ِ
احدا ِم ْنهاَ ،أالَ ي ْتر ِ
ان ِم ْن ُكم َله ِمَئ ُة خر ٍ
وف ،وَأض َ ِ
ضِ Z
التّ ْس ِع ِ
"َأي ِإ ْن َس ٍ
َألج ِل ال َّ
ال َحتَّى
َّةَ ،وَيْ Zذ َه ُب ْZ
وقالُّ :
َ َ
َُ ُ
ْ ُ
َّ
َُ
اع َو ً َ
ك َْ َ
ِ ِ
وجهZZاالً،
َي ِجZَ Zدهُ؟ َوِإ َذا َو َجZَ Zدهُ َي َ
ض ُ Zع ُه َعَلى َم ْنكَب ْيZZه َف ِر ًح Zا" .لق ZZد أحب أتباع ZZه كم ZZا تحب النعج ZZة حمالنه ZZا .وم ZZع أنهم ك ZZانوا حمقى ّ
Zأنا في المجتمZZع ،اعتZZبر هZZؤالء الخطZZاة – البشZZر الZZذين يحتقZZرهم اآلخZZرون – كحدقZZة
Zاة في عينيZZه ،وكZZانوا أقZZل النZZاس شً Z
وخطً Z
عينZZه .ألنZZه أحبهم ،أسZZلم حياتZZه من أجلهم كحمZZل ُيقZZدم ذبيحً Zة على المZZذبح .جZZال بينهم كمZZا لZZو كZZان خZZادمهم ،وجعلهم يسZZتغلونه

المخّلص المحبوب ،أما للفريسيين ،الذين كانوا يعظون الشZZعب
ويذبحونه ،وخضع لهم بال شروط .كان في نظر أتباعه يسوع ُ
Zتياء .لم يقم بZالكثير من العمZل بين الفريسZيين ،بZل كZان
من فوق منابر عالية ،فلم ُيظهZر أيZة رأفZة أو رحمZة ،بZل اشZمئزازاً واس ً

يعظهم وينتهZZرهم من حين إلى آخZZر؛ لم يكن يجZZول في وسZZطهم ويقZZوم بعمZZل الفZZداء ،وال قZZام بعمZZل آيZZات وعجZZائب بينهم .أنعم
على جميع أتباعه بكل رأفتZه ورحمتZه ،واحتمZل من أجZل هZؤالء الخطZاة حZتى النهايZة حين ُسZمر على الصZليب وقاسZى كZل ُذ ّل
حتى فدى كل البشرية بالتمام .كان هذا مجمل عمله.
بZZدون فZZداء يسZوع ،لكZZانت البشZZرية قZZد عاشZZت إلى األبZZد في الخطيZZة ،وصZZار البشZZر أبنZZاء خطيZZة ،وأحفZZاد الشZZياطين .ولZو
Zكنا لZZه .لكن عمZZل الفZZداء تطّلب إظهZZار
ذهبت البشZZرية في هZZذا الطريZZق ،لكZZانت األرض بأسZZرها ستصZZير مZZأوى للشZZيطان ومسً Z
كمل
رأف ZZة ورحم ZZة تجZZاه البش ZZرية؛ به ZZذه الوس ZZيلة وح ZZدها اس ZZتطاعت البشZZرية ني ZZل الغفZZران ،وف ZZازت في النهاي ZZة بحقهZZا في أن تُ َّ

Zدما .لZو لم يكن
وتُربح بالتمZام .بZZدون هZذه المرحلZة من العمZZل ،لمZا حققت خطZZة التZZدبير الZتي تمتZZد على مZدى سZتة آالف عZام تق ً
صZ Zلب ،وإنم ZZا فق ZZط ش ZZفى الن ZZاس وط ZZرد األرواح الش ZZريرة منهم ،لم ZZا اس ZZتطاع الن ZZاس الحص ZZول على غفZZZران تZZZام
يسZZZوع ق ZZد ُ
لخطاياهم .في الثالث سنوات ونصZف الZتي قضZاها المسZيح في القيZام بعملZه على األرض ،أكمZل فقZط نصZف عمZل الفZداء؛ ثم،

ص Zلب على الصZZليب وصZZار في ش ZZبه جس ZZد الخطي ZZة ،بع ZZد أن ُأس ZZلم للشZZرير ،أكم ZZل عمZZل الصZZلب وتسZّ Zيد على مص ZZير
بعZZد أن ُ
ويحتقZZر
عاما ونصف العام على األرضُ ،
البشرية .فقط بعدما ُأسلم ليد الشيطان ،فدى البشرية .كان يعاني لمدة ثالثة وثالثين ً
صZلب بكيانZZه الكلي – الZZذي هZZو جسZZد قZZدوس
ويشZZتم ُ
ُ
وينبZZذ ،حZZتى أنZZه لم يكن لZZه موضZZع ليسZZند فيZZه رأسZZه وال مكZZان راحZZة؛ ثم ُ
ِ
وتحمل كل صنوف المعاناة .سخر منه الذين في السلطة وعذبوه ،وبصZZق الجنZZود في وجهZZه؛
وس ّمر على الصليب،
ّ
وبريء – ُ
ومع ذلك ظل صامتًا وتحمل حتى النهاية ،وخضع بال شروط حتى الموت ،وفي تلك اللحظZZة فZZدى البشZZرية بأسZZرها .بعZZد ذلZZك
فقط ُسمح له بالراحة .ال يمثل العمل الذي قام به يسوع إال عصZر النعمZة؛ وال يمثZل عصZر النZاموس ،وال هZو بZديل عن عمZل
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"
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َّ
مبنيا على عمZZل يهZوه .لقZZد كZZان
بعد عمل يهوه ،صار يسوع ً
جسدا ليتمم عمله بين البشر .لم ُينفذ عمله بمعزل ،بل كان ً
Zتمرا
عمالً يهZدف إلى تأسZيس عصZر جديZد بعZدما أنهى هللا عصZر النZاموس .وبالمثZل ،بعZد انتهZاء عمZل يسZوع ،ال يZزال هللا مس ً

دائمZا إلى األمZام .حينمZا يمZر عصZر قZديم ،يحZل محلZه عصZر جديZد،
في عمله من أجل عصر قادم ،ألن التدبير
الكلي هلل يتقZدم ً
ّ
جسد هللا الثاني بعد إكمال عمل يسZZوع.
جسد هو تَ ُّ
وبمجرد اتمام العمل القديم ،يستمر العمل الجديد في تحقيق تدبير هللا .هذا التَ ُّ
جسد ال يحدث حدوثًا مستقالً ،بل هو المرحلة الثالثة من العمل بعد عصر النZZاموس وعصZZر النعمZZة .كZZل مرحلZZة
بالطبع هذا التَ ُّ

المص ZZاحبة في
دائمZZا تجلب بدايً Z Zة جدي ZZدة وعص Zً Zرا جدي Zً Zدا معه ZZا .ول ZZذلك توج ZZد العدي ZZد من التغ ZZيرات ُ
جدي ZZدة من العم ZZل اإللهي ً
شخصية هللا ،وفي طريقة عملZه ،وفي مكZان عملZه ،وفي اسZمه .إ ًذا ال عجب أنZه من الصZعب على اإلنسZان قبZول عمZل هللا في

ودائما ما يقZود الجنس البشZZري كلZZه إلى
دائما ما يقوم هللا بعمله،
ً
العصر الجديد Z.ولكن بغض النظر عن معارضة اإلنسان هللً ،
Zرة
األمام .حين أتى يسوع إلى عالم البشر ،جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس .أثناء األيام األخيرة ،صZZار هللا جسZً Zدا مً Z

أخ ZZرى ،وحين أص ZZبح جس Zً Zدا ه ZZذه الم ZZرة ،أنهى عص ZZر النعم ZZة وج ZZاء بعص ZZر الملك ZZوت .جمي ZZع َم ْن يقبل ZZون التَج ُّسZ Zد الثZZZاني هلل
سZZينقادون إلى عصZر الملكZZوت ،وسZZيكونون قZZادرين على قبZZول إرشZZاد هللا قبZZوالً شخصZً Zيا .مZZع أن يسZZوع قZام بZZالكثير من العمZZل

بين البشZZ Zر ،فإنZZ Zه لم يكمZZ Zل سZZ Zوى فZZ Zداء الجنس البشZZ Zري بأسZZ Zره وصZZ Zار ذبيحZZ Zة خطيZZ Zة عن اإلنسZZ Zان ،ولم يخلص اإلنسZZ Zان من

تاما لم يتطّلب من يسوع أن يحمل خطايا اإلنسZان كذبيحZة
شخصيته الفاسدة كلها .إن خالص اإلنسان من تأثير إبليس
خالصا ً
ً
تماما من شخصيته التي أفسZZدها إبليس .ولZZذلك
أيضا عمالً
خطية فحسب ،بل تطّلب األمر ً
ضخما من هللا لكي يخلص اإلنسان ً
ً
ليتجسد لكي ما يقود اإلنسان إلى العصر الجديد Z،ويبدأ عمل التوبيخ والدينونZة Z،وقZد
بعدما نال اإلنسان غفران الخطايا عاد هللا
َّ
أتى هذا العمل باإلنسان إلى حالة أسمى .كل َم ْن يخضع لسيادة هللا  ،سيتمتع بحق أعلى وينZال بركZات أعظم ،ويحيZا بحZق في
النور ،ويحصل على الطريق والحق والحياة.
من تمهيد" Zالكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 25

إن بقي النZZ Zاس في عص ZZ Zر النعم ZZ Zة فلن يتحZZ Zرروا أبZً Z Zدا من شخص ZZ Zيتهم الفاس ZZ Zدة ،ناهي ZZ Zك عن َّأنهم لن يعرفZZ Zوا الشخصZZ Zية
دائمZا في وافZZر النعمZZة ولكنهم بZZدون طريZZق الحيZZاة الZZذي يسZZمح لهم بمعرفZZة هللا وإرضZZائه ،فلن
ص Zلة هلل .إن عZZاش النZZاس ًZ
المتأ ّ

يحصZZلوا على هللا أبZً Zدا على الZZرغم من إيمZZانهم بZZه .يZZا لZZه من شZZكل بZZائس من اإليمZZان! عنZZدما تكZZون قZZد انتهيت من قZZراءة هZZذا
المتج ّس Zد في عصZZر الملكZZوت ،ستشZZعر أن آمZZال السZZنين
الكتZZاب ،وعنZZدما تكZZون قZZد اختZZبرت كZZل خطZZوة من خطZZوات عمZZل هللا ُ
وجهZا لوجZZه ،وأنZZك اآلن فقZZط نظZZرت إلى وجZZه هللا وسZZمعت
Zيرا ،وستشZZعر أنZZك اآلن فقZZط قZZد عZZاينت هللا ًZ
العديZZدة قZZد تحّققت أخً Z
أقوالZZه الشخصZZية ،وقZَّ Zدرت حكمZZة عمZZل هللا وشZZعرت بمZZدى قZZدرة هللا وحقيقتZZه .ستشZZعر أنZZك قZZد نلت العديZد Zمن األشZZياء الZZتي لم

يقتنيهZZا أو يراهZZا أبZً Zدا َم ْن عاشZZوا في األزمنZZة الماضZZية .وقتهZZا سZZتعرف بوضZZوح مZZا هZZو معZZنى اإليمZZان باهلل ومعZZنى أن تكZZون
تجسد هللا الثاني ،ستظل خZZاوي الوفZZاض،
إنسانا بحسب قلب هللا .بالطبع إن تشبثت بآراء الماضي ،ورفضت أو أنكرت حقيقة ُّ
ً
Zذنبا في النهايZZة لمعارضZZتك هللا .سZZيأتي أولئZZك الZZذين يطيعZZون الحZZق ويخضZZعون لعمZZل هللا تحت
ولن تكتسZZب شZZيًئا ،وسZZتكون مً Z
جسد الثاني – القدير .وسZZيكونون قZادرين على قبZZول إرشZاد هللا الشخصZي ،وسيكتسZZبون المزيZZد من الحZق األسZZمى،
اسم هللا المتُ ّ
صْ Zو َت َّٱل ِذي تَ َكَّل َم َم ِعي.
ظ َZر ٱل َّ
َأِلن ُ
Zانية حقيقيZة .وسZZينظرون الرؤيZZة الZتي لم يرهZا أنZاس الماضZي قZطَ" :فZٱْلتََف ُّت ْ
وينZالون حي ً
Zاة إنس ّ
ٱلس ْب ِع ٱْل َمَناِي ِر ِشْب ُه ْٱب ِن ِإ ْن َس ٍ
انُ ،متَ َس ْر ِباًل ِبثَ ْو ٍب ِإَلى ٱلZِّ Zر ْجَل ْي ِنَ ،و ُمتَ َم ْن ِطًقZZا ِع ْنZَ Zد
َوَل َّما ٱْلتََف ُّت َر َْأي ُت َس ْب َع َمَناِي َر ِم ْن َذ َه ٍبَ ،و ِفي َو ْس ِط َّ
ان َكٱل ُّ ِ
ض َكَّ Z
ٱلثْل ِج ،و َع ْيَنZZاه َكَل ِه ِ
ٱلن َحِ Z
ٱَأْلبَي ِ
Zارَ .و ِر ْجاَل هُ ِش ْ Zب ُه ُّ
يب َنٍ Z
ضِ Z
اس
طَقZٍ Zة ِم ْن َذ َه ٍبَ .و َّ
ثَ ْدَي ْيZZِ Zه ِب ِم ْن َ
َأما َرْأ ُس ُ Zه َو َش ْ Zع ُرهُ َف َْأبَي َ
ص Zوف ْ
ُ
َ
Zاه َكِثZZير ٍة .وم Zع ِ ِ ِ
Zون .وصZوتُه َكصZو ِت ِميٍ Z
ِ
ٱلن ِق ِيَ ،ك ََّأنهمZZا مح ِميَّتَِ ِ Z
ف مٍ Z
َّ
Zاض ُذو َZح َّZد ْي ِن
َ َ ََ ُ
َُ َ ْ
َ
Zان في َأتُْ َ ُ ْ َ َ ٍ Z
Zه في َيZZده ٱْلُي ْمَنى َسْ Zب َع ُة َZك َواك َبَ ،و َسْ Zي ٌ َ
ّ
س و ِهي تُ ِ
ض ِ
يخرج ِمن ف ِم ِه ،ووجهه ك َّ
ٱلشم ِ
الكلية،
يء في ُق َّوِت َها" (رؤيا  .)16-12 :1هذه الرؤية هي تعبير عن شخصية هللا ّ
ُ
َ ُْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ
ضZا عن عمZل هللا حين يصZير جس ًZدا هZذه المZرة .في وابZل التZوبيخ والدينونZةZ،
الكليZة هZو تعبZير أي ً
وهذا التعبير عن شخصية هللا ّ

Zامحا لمن يقبلZZون توبيخZZه ودينونتZه ZبرؤيZZة الوجZZه الحقيقي
ّ
صZلة من خالل قZZول كلمZZات ،سً Z
المتأ ّ
يعبZZر ابن اإلنسZZان عن شخصZZيته ُ
لم ْن لم
البن اإلنسان ،وهذا الوجZه هZو تصZوير أمين لوجZه ابن اإلنسZان الZذي رآه يوحنZا( .بZالطبع كZل هZذا سZيكون غZير مZرئي َ
Zيرا ك ZZامالً باس ZZتخدام كلم ZZات بش ZZرية ،ل ZZذلك
يقبل ZZوا عم ZZل هللا في عص ZZر الملك ZZوت) .ال يمكن التعب ZZير عن وج ZZه هللا الحقيقي تعب ً Z
ص Zلة
المتأ ّ
المتأ ّ
ص Zلة ُليظه ZZر لإلنسZZان وجه ZZه الحقيقي .أي أن جميZZع َم ْن اختZZبروا الشخصZZية ُ
اس ZZتخدم هللا التعبZZير عن شخصZZيته ُ

Zيرا كZامالً باسZZتخدام الكلمZZات
البن اإلنسان قد رأوا الوجZZه الحقيقي البن اإلنسZان ،ألن هللا عظيم ج ًّZدا وال يمكن التعبZZير عنZه تعب ً
البش ZZرية .بمج ZZرد أن يخت ZZبر اإلنس ZZان ك ZZل خط ZZوة من خط ZZوات العم ZZل اإللهي في عص ZZر الملك ZZوت ،س ZZيعرف المع ZZنى الحقيقي
صِ Z
وف ٱَأْلبي ِ َّ
ضِ Z
ان َكٱل ُّ
لكلمZZات يوحنZZا حين تحZZدث عن ابن اإلنسZZان وسZZط المنZZاير"َ :و َّ
َأما َرْأ ُس ُ Zه َو َش ْ Zع ُرهُ َف َْأبَي َ
َْ
ض َك Zٱلثْل ِجَ ،و َع ْيَنZZاهُ
ِ ِ ٍ ِ
َكَل ِه ِ
ٱلن َZح ِ
Zان ِفي َأتُ ٍ
ٱلنِق ِيَ ،ك ََّأن ُه َمZا َم ْح ِميَّتَ ِ
اس َّ
يب َن ٍارَ .و ِر ْجاَل هُ ِش ْب ُه ُّ
Zه ِفي َي ِZدِه ٱْلُي ْمَنى َسْ Zب َع ُة
Zير ٍةَ .و َم َع ُ
صْ Zوت مَيZاه َكث َ
صْ Zوتُ ُه َك َ
Zونَ .و َ
ّ
ِ
ِ
Zاض ُذو Zح َّZد ْي ِن َي ْZخ ر ُج ِم ْن َف ِZم ِZه ،وو ْج Zه ُ َّ ِ ِ
ف Zم ٍ
يء ِفي ُق َّوِت َZهZا" .بال شZZك وقتهZZا سZZتعرف أن هZZذا
ُ
َ
ََ ُ
َكZَ Zواك َبَ ،و َسْ Zي ٌ َ
Zه َكٱلشْ Zمس َوه َي تُضُ Z
حقا كم أنت مبZارك وكأنZك األكZثر ًّ
حقا هللا المتجسد ثانيً Zة .وستشZعر ًّ
الجسد العادي الذي نطق العديد من الكلمات هو ًّ
حظا .ألن
ُ ّ
ُ
راغبا في قبول هذه البركة؟
تكون
ً
من تمهيد" Zالكلمة يظهر في الجسد"
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عمZZل األيZZام األخZZيرة هZZو قZZول كلمZZات .يمكن أن تحZZدث تغZZيرات عظيمZZة في اإلنسZZان من خالل الكلمZZات .التغZZيرات الZZتي
تؤثر اآلن في هZؤالء النZاس من جZراء قبZول هZذه الكلمZات أعظم من تلZك التغZيرات الZتي أثZرت في النZاس من جZراء قبZول تلZك

اآلي ZZات والعج ZZائب ال ZZتي ح ZZدثت في عص ZZر النعم ZZة .ألن ZZه في عص ZZر النعم ZZة ،خ ZZرجت الش ZZياطين من اإلنس ZZان من خالل وض ZZع
األيدي والصالة ،ولكن الشخصيات الفاسدة داخل البشر ظلت كما هيُ .شZفي اإلنسZان من مرضZه ونZال غفZران خطايZاه ،ولكن
العمZZل المتعلZZق بكيفيZZة ُّ
التخلص من شخصZZيته الشZZيطانية الفاسZZدة لم يتم بداخلZZه .نZZال اإلنسZZان الخالص وغفZZران خطايZZاه بفضZZل
إيمان ZZه ،ولكن طبيع ZZة اإلنس ZZان الخاطئ ZZة لم تُمحى وظلت بداخل ZZه كم ZZا هي .لق ZZد ُغِفZZرت خطاي ZZا اإلنس ZZان من خالل هللا المتج ِّسZZد،
ولكن هZZ Zذا ال يعZZ Zني أن اإلنسZZ Zان بال خطيZZ Zة بداخلZZ Zه .يمكن أن تُغفZZ Zر خطايZZ Zا اإلنسZZ Zان من خالل ذبيحZZ Zة الخطيZZ Zة ،ولكن لم يكن
ُّ
تمامZZا ويتغZZير.
Zادرا على حZZل المشZZكلة المتعلقZZة بكيفيZZة أال يخطئ مجً Z
اإلنسZZان قً Z
Zددا وكيZZف يمكنZه Zالتخلص من طبيعتZZه الخاطئZZة ً

ُغفرت خطايا اإلنسZان بسZبب عمZل صZلب هللا ،ولكن اسZتمر اإلنسZان في العيش بالشخصZية الشZيطانية الفاسZدة القديمZة .وعليZه،
يجب على اإلنسZZان أن ينZZال الخالص بالكامZZل من الشخصZZية الشZZيطانية الفاسZZدة لكي تُمحى طبيعتZZه الخاطئZZة بالكامZZل وال تعZZود

لتظهZZ Zر أبZً Z Zدا ،وهكZZ Zذا تتغZZ Zير شخصZZ Zية اإلنسZZ Zان .هZZ Zذا يتطلب من اإلنسZZ Zان أن يفهم طريZZ Zق النمZZ Zو في الحيZZ Zاة ،وطريZZ Zق الحيZZ Zاة،
والطريق لتغيير شخصZيته .كمZا يحتZاج اإلنسZان إلى أن يتصZرف وفًقZا لهZذا الطريZق ،لكي تتغZير شخصZيته تZدريجيًّا ويمكنZه أن
يعيش تحت بريق النور ،وأن يقوم بكZل األشZياء وفًقZا لمشZيئة هللا ،حZتى َّ
يتخلص من شخصZيته الشZيطانيَّة الفاسZدة ،ويتح َّZرر من

ص Zا كZZاماًل  .عنZZدما كZZان يسZZوع يقZZوم
تZZأثير ظلمZZة الشZZيطان ،وبهZZذا يخZZرج بالكامZZل من الخطيZZة .وقتهZZا فقZZط سZZينال اإلنسZZان خال ً
دائمZا أنZZه ابن داود وأعلن أنZZه نZZبي عظيم
بعملZZه ،كZZانت معرفZZة اإلنسZZان بيسZZوع ال تZZزال مبهمZZة وغZZير واضZZحة .آمن اإلنسZZان ًZ
خيZZر قZZد فZZدى اإلنسZZان من خطايZZاه .وعلى أسZZاس اإليمZZان نZZال البعض الشZZفاء فقZZط من خالل لمس هZZدب ثوبZZه؛ اسZZتطاع
وسZZيد ِّ
األعمى أن يZZرى وحZZتى الميت اسZZتعاد الحيZZاة .ومZZع ذلZZك لم يسZZتطع اإلنسZZان اكتشZZاف الشخصZZية الشZZيطانية الفاسZZدة المتأصZZلة

بعمق داخله وال عرف كيف يتخلص منها .نال اإلنسان الكثير من النعمة ،مثل سالم وسعادة الجسد ،وبركة أسZرة كاملZة على
أسZZاس إيمZZان شZZخص واحZZد ،وشZZفاء مZZرض ،وخالفZZه .كZZانت البقيZZة هي أعمZZال اإلنسZZان الصZZالحة ومظهZZره التقي؛ إن اسZZتطاع
Zالحا .مؤمنZZون مثZZل هZZؤالء فقZZط هم من بإمكZZانهم دخZZول السZZماء بعZZد المZZوت ،مZZا
إنسZZان أن يحيZZا مثZZل هZZذا ،فكZZان ُيعZZد
ً
مؤمنZZا صً Z
يعني أنهم نالوا الخالص .ولكن في حياتهم لم يفهموا طريق الحياة على اإلطالق .كZZل مZا كZZانوا يفعلونZZه هZZو ارتكZZاب الخطايZZا،
ثم االعتراف بها في دورة مستمرة دون أي مسار لتغيير شخصيتهم؛ كانت هذه هي حالة اإلنسان في عصZZر النعمZZة .هZZل نZZال

طه Zر ه ZZذه المرحل ZZة
ص Zا ك ZZاماًل ؟ كال! ل ZZذلك بع ZZد اكتم ZZال ه ZZذه المرحل ZZة ،ال ي ZZزال هن ZZاك عم ZZل الدينون Zة Zوالت ZZوبيخ .تُ ِّ
اإلنسZZان خال ً
ثم تهبه طريًقا ليتبعه Z.ال يمكن أن تكون هذه المرحلZة مثمZرة وذات مغZزى لZو أنهZا اسZتمرت في
اإلنسان بواسطة الكلمة ،ومن ّ
ط ZZرد األرواح الش ZZريرة ،ألن طبيع ZZة اإلنس ZZان الخاطئ ZZة لن يتم التخلص منه ZZا وس ZZيقف اإلنس ZZان عن ZZد غف ZZران الخطاي ZZا فق ZZط .من

خالل ذبيح ZZة الخطي ZZة ،ن ZZال اإلنس ZZان غف ZZران خطاي ZZاه ،ألن عم ZZل الص ZZلب ق ZZد انتهى بالفع ZZل وق ZZد غلب هللا إبليس .لكن شخص ZZية
اإلنسZZان الفاسZZدة تظZZل بداخلZZه ومZZا زال اإلنسZZان يخطئ ويقZZاوم هللا؛ ولم يZZربح هللا البشZZرية .لهZZذا السZZبب في هZZذه المرحلZZة من
العمZZل يسZZتخدم هللا الكلمZة ليكشZف عن شخصZZية اإلنسZان الفاسZدة وليZZدفع اإلنسZان إلى الممارسZZة بحسZZب الطريZق الصZحيح .هZZذه
Zرة وتم ِّكن
ضZ Zا ،ألن اآلن الكلم ZZة هي ال ZZتي ت ZZدعم حي ZZاة اإلنس ZZان مباش ً Z
Zارا أي ً
المرحل ZZة ذات مغ ZZزى أك ZZثر من س ZZابقتها وأك ZZثر إثم ً Z
شخصZZية اإلنسZZان من أن تتجZZدد بالكامZZل؛ هZZذه المرحلZZة من العمZZل أكZZثر شZZمولية .لهZZذا فZZإن التج ُّسZد في األيZZام األخZZيرة قZZد أكمZZل
تجسد هللا وأنهى بالكامل خطة تدبير هللا لخالص اإلنسان.
أهمية ُّ
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في عمZل األيZام األخZيرة ،الكلمZة أقZدر من إظهZار اآليZات والعجZائب ،وسZلطان الكلمZة يتخطى سZلطان اآليZات والعجZائب.
تكشZZف الكلمZZة كZZل السZZمات الفاسZZدة المسZZتترة في قلب اإلنسZZان .أنت غZZير قZZادر على تمييزهZZا بنفسZZك .عنZZدما تنكشZZف لZZك من
Zادرا على إنكارهZZا ،وسZZتقتنع بالتمZZام .أليس هZZذا هZZو سZZلطان الكلمZZة؟
خالل الكلمZZة ،سZZتدرك األمZZر بصZZورة طبيعيZZة؛ لن تكZZون قً Z
هZZZذه هي النتيجZZ Zة ال ZZتي يحققهZZ Zا عم ZZل الكلم ZZة الح ZZالي .ل ZZذلك ال يمكن لإلنس ZZان أن يخلص بالتمZZ Zام من خطاي ZZاه من خالل شZZZفاء
الم ZZرض وط ZZرد األرواح الش ZZريرة وال يمكن أن يص ZZير ك ZZاماًل بالتم ZZام من خالل إظه ZZار اآلي ZZات والعج ZZائب .إن س ZZلطان ش ZZفاء
منتميZZ Zا إلى الشZZ Zيطان والسZZ Zمات
المZZ Zرض وطZZ Zرد األرواح الشZZ Zريرة يعطي اإلنسZZ Zان نعم ً Z Zة فقZZ Zط ،ولكن جسZZ Zد اإلنسZZ Zان مZZ Zا زال
ً
الشZZيطانية الفاسZZدة ال تZZزال باقيZZة داخZZل اإلنسZZان .بمعZZنى آخZZر ،مZZا لم يتطهZZر مZZا زال ينتمي إلى الخطيZZة والZZدنس .فقZZط بعZZد أن

طردت األرواح الشZZريرة من اإلنسZZان ونZZال
مقدسا .عندما ُ
يتطهر اإلنسان بواسطة الكلمات يمكن عندها أن يربحه هللا ويصير ً
Zدي الشZيطان ورجZZع إلى هللا .ولكن إن لم يطهZZره هللا أو يغZZيره ،يبقى فاس ًZدا.
الفZداء ،لم يعن هZذا إال أن اإلنسZان قZZد تح ّZرر من ي ّ

ال يZZزال هنZZاك دنس ومعارضZZة وتمZZرد داخZZل اإلنسZZان؛ لقZZد عZZاد اإلنسZZان إلى هللا فقZZط من خالل الفZZداء ،ولكن ليسZZت لديZZه أدنى

Zادرا على أن يقاوم ZZه ويخون ZZه .قب ZZل أن ُيفت ZZدى اإلنس ZZان ،ك ZZان العدي Zد Zمن س ZZموم الش ZZيطان ق ZZد ُز ِر َعت
معرف ZZة عن ZZه ،وال ي ZZزال ق ً Z
بالفعل في داخله .وبعد آالف السنوات من إفساد الشيطان ،صارت هنZاك طبيعZة داخZل اإلنسZان تقZاوم هللا .لZذلك ،عنZدما افتُZدي
مح .لZZذلك
اإلنسZZان ،لم يكن األمZZر أكZZثر من مجZZرد فZZداء ،حيث اُشZZتري اإلنسZZان بثمن نفيس ،ولكن الطبيعZZة السZZامة بداخلZZه لم تُ َ
يجب على اإلنسان الذي تلوث كثيرا أن يخضع للتغيZير قبZل أن يكZون مس ًّ
Zتحقا أن يخZدم هللا .من خالل عمZل الدينونZة والتZوبيخ
ً
والتطهر .بهZZذه
تمامZZا
ُّ
هذا ،سيعرف اإلنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرًفة كاملZZة ،وسZZيكون قً Z
Zادرا على التغZZير ً

الطريقZZة فقZZط يمكن لإلنسZZان أن يسZZتحق العZZودة أمZZام عZZرش هللا .الهZZدف من كZZل العمZZل الZZذي يتم في الZZوقت الحاضZZر هZZو أن
يصير اإلنسان نقيًّا ويتغير؛ من خالل الدينونة والتوبيخ بالكلمZZة ،وأيضZا التنقيZZة ،يمكن لإلنسZان أن َّ
يتخلص من فسZاده ويصZZير
ً
طاهرا .بداًل من اعتبZار هZذه المرحلZة من العمZل مرحلَ Zة خالص ،سZيكون من المالئم أن نقZول إنهZا عمZل تطهZير .في الحقيقZة،
ً
أيضا المرحلة الثانية للخالص .يربح هللا اإلنسZان من خالل الدينونZZة والتZZوبيخ بالكلمZZة؛
هذه المرحلة هي مرحلة إخضاع وهي ً
ومن خالل اس ZZتخدام الكلم ZZة للتنقي ZZة واإلدان ZZة والكش ZZف تظه ZZر ك ZZل النجاس ZZات واألفك ZZار وال ZZدوافع واآلم ZZال الفردي ZZة داخ ZZل قلب
وغ ِف َZرت لZZه خطايZاه ،فكأنمZZا هللا ال يZZذكر تعدياتZه وال يعاملZه بحسZب تعدياتZZه .لكن عنZZدما
اإلنسان بالتمام .ألن اإلنسان قد افتُدي ُ
يعيش اإلنسان بحسب الجسZد ،وال يكZون قZد تحZرر من خطايZاه ،فإنZه ال محZال يواصZل ارتكZاب الخطيZةُ ،مظه ًZرا فسZاد الطبيعZة

Zارا،
الشيطانية بال توقف .هZذه هي الحيZاة الZتي يحياهZا اإلنسZان ،دورة ال تنتهي من الخطيZة والغفZران .غالبيZة النZاس تخطئ نه ً
مساء .وبذلك ،حتى إن كانت ذبيحة الخطية ذات مفعول أبدي لإلنسان ،فإنها لن تستطيع أن تخِّلص اإلنسZZان
وتعترف بخطئها
ً
من الخطية .لم يكتمل إال نصف عمل الخالص ،ألن شخصية اإلنسان ما زالت فاسدة .على سبيل المثZZال عنZدما عZرف النZاس

تمامZا .أال يوضZح هZذا أنهم مZا
أنهم جاؤوا من نسل موآب ،قالوا كلمZات شZكوى ،ولم يعZودوا يطلبZون الحيZاة ،وصZاروا سZلبيين ً
زالZZوا غZZير قZZادرين على الخضZZوع بالتمZZام تحت سZZيادة هللا؟ أليسZZت هZZذه هي بالتحديZZد شخصZZيتهم الشZZيطانية الفاسZZدة؟ عنZZدما لم
تخضع للتوبيخ ،ارتفعت يداك فوق الجميع ،حتى فوق يسZوع نفسZه .وصZرخت بصZZوت عٍ Z
محبوبZZا هلل! كن صZديًقا
ابنZا
Zال" :كن ً
ً
حميما هلل! نحن نفضل الموت عن الخضZوع إلبليس! تمZرد ضZد إبليس القZديم! تمZرد ضZد التZنين Zالعظيم األحمZر! ليسZقط التZنين
ً

Zرة
العظيم األحمZZر بالكامZZل من ال ُس Zلطة! ليكملنZZا هللا!" كZZانت صZZرخاتك أعلى من الجميZZع .ولكن بعZZدها أتت أزمنZZة التZZوبيخ ومً Z
أخZZرى انكشZZفت شخصZZية النZZاس الفاسZZدة .ثم تZZوقفت صZZرخاتهم ،ولم يعZZد لZZديهم عZZزم .إنZZه فسZZاد اإلنسZZان ،الZZذي هZZو أعمZZق من
الخطية ،وقد زرعه الشيطان ،وتأصل داخل اإلنسان .ليس من السهل على اإلنسان أن يفطن إلى خطايZZاه؛ فهZZو ال يسZZتطيع أن

يدرك طبيعته المتأصلة في داخلZZه .ال يتحقZZق مثZل هZذا التZأثير إال من خالل الدينونZة بالكلمZZة .وبهZZذا وحZZده يسZZتطيع اإلنسZان أن
Zاعدا" .وهك ZZذا ص ZZرخ اإلنس ZZان في الماض ZZي ألن ZZه لم يكن لدي ZZه فهم عن شخص ZZيته الفاس ZZدة
يتغ ZZير ت Z
Zدريجيا من تل ZZك النقط ZZة فص ً Z
ً
األصZZلية .هZZذه هي النجاسZZات الZZتي بZZداخل اإلنسZZان .على مZZر تلZZك المZZدة الطويلZZة من الدينونZZة والتZZوبيخ ،عZZاش اإلنسZZان في جZZو
ضZ Zا بص ZZوت مرتف ZZع للغاي ZZة قب ZZل تجربةالخ Zّ Zدام؟ "ادخل ZZوا
من الت ZZوتر .ألم يتحق ZZق ه ZZذا كل ZZه من خالل الكلم ZZة؟ ألم تص ZZرخ أنت أي ً
الملكZZوت! كZZل َمن يقبلZZون هZZذا االسZZم سZZيدخلون الملكZZوت! الجميZZع سيشZZتركون مZZع هللا!" عنZZدما أتت تجربZZة الخZّ Zدام ،لم تصZZرخ

Zددا .في البدايZZة ،صZZرخ الجميZZع" :يZZا هللا! أينمZZا تضZZعني ،سأخضZZع لقيادتZZك" .عنZZد قZZراءة كلمZZات هللا" ،من سZZيكون رسZZولي
مجً Z
ب ZZولس؟" ق ZZال اإلنس ZZان" :أن ZZا راغب!" ثم رأى الكلم ZZات" ،وم ZZاذا عن إيم ZZان أي ZZوب؟" فق ZZال" :أرغب في أخ ZZذ إيم ZZان أي ZZوب ي ZZا هللا،
الخدام ،انهار على الفور وبالكاد استطاع الوقZوف ثانيً Zة .بعZZد ذلZZكَّ ،قلت النجاسZات في
أرجوك اختبرني!" عندما جاءت تجربة ّ
قلب اإلنسZZان بالتZZدريج .ألم يتحقZZق هZZذا من خالل الكلمZZة؟ لZZذلك مZZا قZZد اختZZبرتموه في الحاضZZر هZZو النتZZائج الZZتي حققتهZZا الكلمZZة،

وهي أعظم حZZتى من تلZZك الZZتي تحققت من خالل صZZنع يسZZوع لآليZZات والعجZZائب .إن مجZZد هللا وسZZلطانه الZZذي تZZراه لم ُيZَ Zر فقZZط
من خالل الصZZلب وشZZفاء المرضZZى وطZZرد األرواح الشZZريرة ،بZZل من خالل دينونت Zه ZبالكلمZZة .هZZذا يوضZZح لZZك أن سZZلطان هللا
صنع اآليات وشفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة ،بل أن دينونة Zالكلمة أكثر قدرة على تمثيل سلطان
وقوته ليسا فقط في ُ
هللا والكشف عن قدرته.
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في عصر الملكوت ،يستخدم هللا الكلمة لإلعالن عن بداية عصر جديد ،ولتغيير طريقZة عملZه ،وليقZوم بالعمZل المطلZوب
للعصZر بأكملZه .هZذا هZو المبZدأ الZذي يعمZل بZه هللا في عصZر الكلمZة .لقZد صZار هللا جس ًZدا ليتكلم من وجهZات نظZر مختلفZة ،ممZا
ُيم ّكن اإلنسان حًقا من رؤية هللا ،الذي هو الكلمة الظZاهر في الجسZد ،ومن رؤيZة حكمتZه وعجبZه .ويتم مثZل هZذا العمZل لتحقيZق
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 اإلنسZZان الZZدخول إليZZه.
خالل الكلمةّ ،
من خالل الكلمZZة ،يZZأتي العمZZل الZZذي يZZرغب هللا في القيZZام بZZه في عصZZر الكلمZZة بأكملZZه بثمZZاره .من خالل الكلمZZةُ ،يك َش Zف عن

واعيا بوجودها .فيؤمن اإلنسان نتيجZZة لZZذلك بوجZZود
وي َج َّرب .لقد رأى اإلنسان الكلمة ،وسمعها ،وصار
وي َ
ً
قضى عليه ُ
اإلنسان ُ
ضZا بمحبZZة هللا لإلنسZان ورغبتZZه في خالصZه .ومZZع أن كلمZZة "الكلمZZة" بسZZيطة وعاديZZة،
الكلية وحكمته ،وأي ً
هللا ،ويؤمن بقدرة هللا ّ
ِ
وتغيZZر مفZZاهيم اإلنسZZان وشخصZZيته القديمZZةZ،
المتج ّسZد تزعZZزع الكZZون بأسZZره؛ كلمتZZه تحZّ Zول قلب اإلنسZZانّ ،
فZZإن الكلمZZة من فم هللا ُ
والطريقZZة القديمZZة الZZتي اعتZZاد العZZالم بأكملZZه على أن يظهZZر بهZZا .على مZZر العصZZور ،يعمZZل إلZZه هZZذا اليZZوم وحZZده بهZZذه الطريقZZة،
Zاعدا ،يعيش اإلنسZZان تحت توجيZZه الكلمZZة ،وتحت
وبهZZذه الطريقZZة وحZZدها ُيكّلم اإلنسZZان ويZZأتي ُليخِّلصZZه .ومن هZZذا الZZوقت فصً Z
رعايتها وعطائها .لقد أتت البشرية بأكملها لتحيا في عالم الكلمة ،وسط لعنZات كلمZة هللا وبركاتهZا ،بZل وأتى المزيZZد من البشZر
ليحيZZوا في ظZZل دينونZZة الكلمZZة وتوبيخهZZا .جميZZع هZZذه الكلمZZات وكZZل هZZذا العمZZل هZZو من أجZZل خالص اإلنسZZان ،ومن أجZZل تتميم
مشZZيئة هللا ،ومن أجZZل تغيZZير المظهZZر األصZZلي لعZZالم الخليقZZة القديمZZة .خلZZق هللا العZZالم بالكلمZZة ،ويقZZود البشZZر من جميZZع أرجZZاء
وأخيرا ،سيستخدم الكلمة ليأتي بالعالم القديم بأسZZره إلى نهايZZة .عنZZدها فقZZط
ويخّلصهم بالكلمة.
الكون بالكلمة،
ً
وأيضا يخضعهم ُ
ً
تمامZا .يسZتخدم هللا الكلمZة في عصZر الملكZوت للقيZام بعملZه وتحقيZق نتZائج عملZه .فهZو ال يعمZل عجZائب أو
تكتمل خطZة التZدبير ً

يصZZنع معجZZزات ،لكنZZه يعمZZل عملZZه ببسZZاطة من خالل الكلمZZة .وبسZZبب الكلمZZة ،يتغZZذى اإلنسZZان ويقتZZات؛ وبسZZبب الكلمZZة ،ينZZال
Zبرة حقيقي ً Zة .تلقى اإلنسZZان في عصZZر الكلمZZة بركZZات اسZZتثنائية حًقZZا .فال يعZZاني اإلنسZZان من آالم جسZZدية،
اإلنسZZان معرف ً Zة وخً Z
ص Zر ،من وسZZط
ويتمتZZع ببسZZاطة بالعطZZاء الوفZZير لكلمZZة هللا ،دون الحاجZZة إلى المضZZي على نحZZو أعمى للبحث أو السZZفر بال تب ّ
شخصيا ،ويتلقى احتياجه منه ،ويراه يقZZوم بعملZZه شخص ًZيا .لم يتم ّكن
راحته ،ويرى ظهور هللا بكل سهولة ،ويسمعه يتكلم بفمه
ً
يتمكن Zمن نيلها قط.
اإلنسان في العصور الماضية من التمتع بهذه األشياء ،وهذه هي البركات التي لم ّ
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إلهZا ولم تعZد تعبZد هللا .في البدايZة ،عنZدما ُخِلZق كZل
إن البشرية الZتي أفسZدها الشZيطان حZتى الصZميم ،ال تعZرف أن هنZاك ً
من آدم وحZZواء ،كZZان لمجZZد يهZZوه وشZZهادة يهZZوه حضZZور قZZوي .ولكن بعZZد أن فسZZد االنسZZان ،فقZZد المجZZد والشZZهادة؛ إذ إن الجميZZع
تمردوا على هللا ولم يعد Zيتقيه أحد بالمرة .والقصد من عمل اإلخضاع اليوم هو استعادة كل الشهادة وكZZل المجZZد ،وتحZُّ Zول كZZل
ّ
البشر إلى عبادة هللا حتى تكون هناك شهادة وسط الخليقة .هZذا هZو العمZل الZذي يتعين القيZام بZه في هZذه المرحلZة .كيZف يمكن
تمامZZا ،ومن خالل
إخض ZZاع البش ZZرية بالض ZZبط؟ س ZZيتم ه ZZذا من خالل اس ZZتخدام عم ZZل الكالم في ه ZZذه المرحل ZZة إلقن ZZاع االنس ZZان ً
تمامZا ،وكZZذلك من خالل كشZZف تمZZرد االنسZZان ودينونZZة
اسZZتخدام الكشZZف والدينونZZة والتZZوبيخ واللعنZZة الZZتي ال تZZرحم إلخضZZاعه ًZ

ثم يسZZتخدم هZZذه األمZZور كشخصZZية الضZZد لشخصZZية هللا البZZارة.
مقاومتZZه لعلZZه يZZدرك مZZا تتسZZم بZZه البشZZرية من إثم وقZZذارة ،ومن َّ

سZZيكون اسZZتخدام هZZذه الكلمZZات في المقZZام األول هZZو الوسZZيلة الالزمZZة إلخضZZاع اإلنسZZان وإقناعZZه بشZZكل كامZZل .إن الكلمZZات هي

الوسيلة الالزمة للوصول إلى اإلخضاع التام للبشرية ،وكZل َم ْن يقبZل الخضZوع هلل يجب عليZه أن يقبZل ألم الكلمZات ودينونتهZاZ.
إن عمليZZة التكلم الحاليZZة هي عمليZZة اإلخضZZاع .كيZZف يجب على البشZZر أن يتعZZاونوا يZZا تُZZرى؟ يتم ذلZZك من خالل معرفZZة كيفيZZة
أكل هذه الكلمات وشZربها وفهمهZا .أمZا فيمZا يتعلZق بكيفيZة خضZوع النZاس  ،فهZذا أمZر يمكنهم القيZام بZه بأنفسZهم .كZل مZا يمكنZك
فعلZه ،من خالل أكZل هZZذه الكلمZات وشZربها ،هZو أن تتوصZZل إلى معرفZة فسZادك وقZZذارتك وتمZّ Zردك وإثمZZك ،والسZجود بين يZZدي
هللا .إذا اسZZتطعت ممارسZZة إرادة هللا بعZZد أن تفهمهZZا ،وكنت تتمتZZع بZZرؤى ،واسZZتطعت أن تخضZZع لهZZذه الكلمZZات بالكامZZل ،وأاّل
تقZZوم بZZأي اختيZZارات بنفسZZك ،فعنZZدها سZZيكون قZZد تم إخضZZاعك .وسZZيكون ذلZZك نتيجZZة لهZZذه الكلمZZاتِ .ل َم فقZZدت البشZZرية الشZZهادة؟
ألنZZه ال أحZZد لديZZه إيمZZان باهلل ،وألنZZه ال يوجZZد مكZZان هلل في قلZZوب النZZاس .إن إخضZZاع البشZZرية يعZZني أن يسZZتعيد ZالبشZZر إيمZZانهم.
دائمZا إلى العZZالم الZZدنيوي Z،وتكZZون لZZديهم آمZZال أكZZثر من الالزم ،ويريZZدون الكثZZير لمسZZتقبلهم ،ولZZديهم العديZZد من
ينجZZذب النZZاس ًZ
دائمZا في الجسZZد ويخططZZون ألجلZZه ،ال يهتمZZون بطلب طريZZق اإليمZZان باهلل؛ فقZZد اسZZتحوذ
المتطلبZZات المبZZاَلغ فيهZZا .إنهم يفكZZرون ًZ

الشيطان على قلوبهم ،وفقZدوا تقZواهم هلل ،وأصZبحوا ِّ
يكرسZون قلZوبهم للشZيطان .ولكن اإلنسZان صZنيعة هللا ،لZذا فZإن اإلنسZان قZد
فقZZد الشZZهادة ،وهZZذا يعZZني أنZZه فقZZد مجZZد هللا .إن الهZZدف من إخضZZاع البشZZرية هZZو اسZZترداد مجZZد اتقZZاء اإلنسZZان هلل .يمكن شZZرح
األمر بهذه الطريقة :هناك العديد من البشر الذين ال يبحثون عن الحياة .وحتى إن كان هناك البعض ممن يسعون للحيZاة ،فهم

يمكن أن ُي َZع ّZدوا على أصZZابع اليZZد .ينشZZغل النZZاس بمسZZتقبلهم وال ُيوُلZZون أي اهتمZZام للحيZZاة ،ويتمZZرد البعض على هللا ويقاومونZZه
ِ
Zق هZذه الفئZة من
وراء ظهره وال يمارسون الحق .يتم
ويدينونه من
تجاهل هZؤالء في الZZوقت الحZالي ،وال يتم فعZل شZيء في ح ّ
ُ
ُ
ُّ
حاليZا ،لكنZك في المسZتقبل سZتعيش في الظلمZة حيث البكZاء وصZرير أسZنانك .أنت ال تشZعر بقيمZة النZور النفيسZة
أبناء العصيان ً
حين تعيش فيZZه ،ولكنZZك تZZدرك قيمتZZه إذا عشZZت في الليZZل المظلم ،وحينهZZا سZZتندم .أنت تشZZعر اآلن أن كZZل شZZيء على مZZا يZZرام،

وقت النZZدم .وبسZZبب
ولكن سZZيأتي اليZZوم الZZذي تنZZدم فيZZه .حين يZZأتي ذلZZك اليZZوم ،ويسZZود الظالم ويتالشZى النZZور ،سZZيكون قZZد فZZات ُ
أنZك مZا زلت ال تفهم العمZل الحZالي ،ال يمكنZك تقZدير قيمZة وقتZك اآلن .حين يبZدأ عمZل الكZون بأسZره ،أي عنZدما يتحقZق كZل مZا
أقوله اليوم ،سيمسك العديد Zمن البشر برؤوسهم ويبكون بمرارة .وعندما يفعلون هZZذا ،أال يكونZZون قZZد سZZقطوا في الظلمZZة حيث
البكاء وصرير األسنان؟ كل َم ْن يبحثون عن الحيZاة بصZدق ويصZبحون كZاملين يمكن اسZتخدامهم ،أمZا كZل أبنZاء العصZيان غZير
حرمZZون من عمZZل الZZروح القZZدس ،ويصZZبحون غZZير قZZادرين على فهم أي شZZيء؛
الصZZالحين لالسZZتخدام فسZZيقعون في الظلمZZةُ ،
وي َ

جه ًزا في ه ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل وأص ZZبحت حيات ZZك ناض ZZجة،
ومن ثم يص ZZلون إلى العقوب ZZة حيث البك ZZاء والعوي ZZل .إذا كنت ُم َّ
Zالحا لالس ZZتخدام .أم ZZا إذا كنت غ ZZير مجه ZZز ،فح ZZتى ل ZZو تم اس ZZتدعاؤك للمرحل ZZة القادم ZZة من العم ZZل ،فلن تك ZZون
فعن ZZدها تك ZZون ص ً Z

تتاح لZك فرصٌ Zة أخZرى ،ويكZون هللا قZد غZادر؛ فZأين
صالحا لالستخدام .في هذه المرحلة ،حتى إن كنت تريد تجهيز نفسك ،لن َ
ً
يمكنك الذهاب لتجد نوع الفرصة المتاحة أمامك اآلن؟ وأين عساك تذهب لتتلقى التدريب الZZذي يZZوفره هللا شخصZً Zيا؟ عنZZدها لن

معطيZا صZوته شخص ًZيا .ك ُّZل مZا سZيكون بإمكانZك فعلZه هZو قZراءة مZا يقZال اليZوم؛ فكيZف يمكنZك أن
يكون هللا متحدثًا شخص ًZيا أو
ً
تفهمZZه بسZZهولة؟ كيZZف يمكن أن تكZZون الحيZZاة في المسZZتقبل أفضZZل ممZZا هي عليZZه اليZZوم؟ عنZZدها ،ألن تكZZون في بكائZZك وصZZرير

Zاة أشZZبه بZZالموت؟ أنت اآلن تُمنح البركZZات ،ولكنZZك ال تعZZرف كيZZف تسZZتمتع بهZZا .أنت تعيش في نعيم،
أسZZنانك كمن يعZZاني حيً Z
ولكن ZZك ال تعي ذل ZZك .وه ZZذا يثبت أن مص ZZيرك ه ZZو أن تع ZZاني! في ال ZZوقت الح ZZالي نج ZZد البعض يق ZZاوم والبعض اآلخ ZZر يتم ZZرد،
والبعض يفعZZل هZZذا أو ذاك .أنZZا أتجZZاهلكم ببسZZاطة؛ ولكن ال تظنZZوا أني غZZير عZZالم بتصZZرفاتكم تلZZك .أال أعي جZZوهركم؟ لمZZاذا
تسع ْوا إلى الحياة والبركات ألجلكم؟ أليس إيمانكم لمصلحتكم؟ اآلن أنا أقZوم بعمZل
تظلون معارضين لي؟ أال تؤمنون باهلل لكي َ
اإلخضاع بكلماتي .وعند انتهاء عمل اإلخضاع هذا ستكون نهايتكم واضحة .هل أحتاج إلى أن أخبركم بصراحة؟
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
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عمل اإلخضاع الحالي هو عمل يهدف إلى توضيح ما ستكون عليه نهايZZة اإلنسZان .لمZاذا أقZول إن تZZوبيخ ودينونZة اليZZوم
همZZا دينونZZة أمZZام العZZرش العظيم األبيض في األيZZام األخZZيرة؟ أال تZZرى ذلZZك؟ لمZZاذا كZZان عمZZل اإلخضZZاع هZZو المرحلZZة األخZZيرة؟
أليس ذلZZك خاصZZة لتوضZZيح كيفيZZة نهايZZة كZZل فئZZة من فئZZات البشZZر؟ أليس ذلZZك للسZZماح للجميZZع في خضZZم عمZZل اإلخضZZاع من
توبيخ ودينونة إلظهار معدنهم األصلي ،ثم تصنيفهم حسب نوعيتهم بعZد ZذلZك؟ بZداًل من أن نقZZول إن هZذا إخضZاع للبشZZرية ،قZZد

يكZZون من األفضZZل أن نقZZول إن هZZذا هZZو توضZZيح لنهايZZة كZZل نZZوع من أنZZواع البشZZر؛ بمعZZنى أن هZZذه دينونZZة لخطايZZاهم ثم إعالن
Zرارا .بعZZد عمZZل اإلخضZZاع تZZأتي مكافZZأة الصZZالحين ومعاقبZZة
Zرارا أو أبً Z
لفئZZات البشZZر المختلفZZة ،وبZZذلك يتم تحديZZد مZZا إذا كZZانوا أشً Z
من أط ZZاعوا بالكام ZZل ،أي من تم إخض ZZاعهم بالكام ZZل ،سيوض ZZعون في الخط ZZوة التالي ZZة من نش ZZر عم ZZل هللا في الك ZZون
األش ZZرارْ .

بأكمله؛ أما من لم يتم إخضاعهم فسيوضعون في الظلمة وستحل بهم الكوارث .ومن ثم ُي َّ
صنف البشZZر حسZZب النZZوع ،األشZZرار

صَّZنف األبZZرار مZZع األبZZرار ،وسZZيتلقون النZZور ويعيشZZون إلى األبZZد في النZZور.
مZZع األشZZرار ،ولن يZZروا نZZور الشZZمس مجً Z
Zدداُ ،
وي َ
صَّنف كل األشياء حسب النZوع .كيZZف إ ًذا
اقتربت نهاية كل شيء ،وها هي نهاية اإلنسان قد ظهرت بوضوح أمام عينيه Z،وستُ َ
يمكن للناس الهروب من ألم تصنيف كل منهم حسب النوع؟ تُكشف النهايZات المختلفZة لكZل فئZة من البشZر عنZدما تقZترب نهايZة
كZZل شZZيء ،وهZZو مZZا يتم أثنZZاء عمZZل إخضZZاع الكZZون بأكملZZه (بمZZا في ذلZZك عمZZل اإلخضZZاع الZZذي يبZZدأ بالعمZZل الحZZالي) .يتم هZZذا

الكشZZف عن نهايZZة كZZل البشZZرية أمZZام كرسZZي الدينونZZة ،أثنZZاء التZZوبيخ وعمZZل اإلخضZZاع في األيZZام األخZZيرة .إن تصZZنيف البشZZر

حسب النوع ال ُيرجع الناس إلى فئاتهم األصلية؛ وذلك ألنه عندما ُخلZق اإلنسZان وقت خلZق العZالم ،كZان هنZاك نZوع واحZد فقZط
من البشر ،ولم يكن ينقسم هذا النوع إاّل بين ذكر وأنثى .لم تكن هناك أنواع كثيرة مختلفة من الناس .فقط بعZZد عZZدة آالف من

سZZنوات الفسZZاد ،ظهZZرت فئZZات مختلفZZة من البشZZر ،بعضZZها يZZرزح تحت ُملZZك الشZZياطين الدنسZZين ،وبعضZZها تحت ُملZZك الشZZياطين
Zدريجيا بين
األش ZZرار ،والبعض اآلخ ZZر يبحث عن طري ZZق الحي ZZاة ،تحت هيمن ZZة الق ZZدير .به ZZذه الطريق ZZة فق ZZط تتك ZZون األص ZZناف ت Z
ً

Zاء" مختلفZZون؛ وال يكZZون الحZZال أن
ًZ
البشZZر ،وينقسZZم البشZZر إلى أصZZناف ضZZمن العائلZZة الكZZبرى لإلنسZZان .يصZZبح للبشZZر
جميعZا "آبٌ Z
تماما لهيمنة القدير؛ ألن البشZZر شZديدو التمZرد .تُظهZZر الدينونZة البZارة الZذات الحقيقيZة لكZل نZZوع من األشZZخاص،
يخضع الجميع ً
وي ِ
الكل وجهه الحقيقي في النور .عند هذه المرحلZة ،ال يعZود اإلنسZان كمZا كZان في األصZل،
وال تترك أي شيء
مستتراُ .
ظه ُر ّ
ً
ٍ
Zدادهم آلدم وحZZواء قZد اسZتحوذ عليهم
صZى أعُ Z
ويكون الشبه األصلي بينه وبين أجداده قد اختفى منذ أمد بعيZZد؛ Zألن أحف ً
Zادا ال تُح َ
الشZZيطان طZZوياًل  ،ولم يعZZودوا يعرفZZون شZZمس السZZماء ،وألن النZZاس امتلZZؤوا بجميZZع أنZZواع سZZموم الشZZيطان .ولZZذلك ،أصZZبح لكZZل
واح Zٍ Zد وجهت ZZه المناس ZZبة .وباإلض ZZافة إلى ذل ZZك ،فهم يص Zَّ Zنفون حس ZZب الن ZZوع على أس ZZاس س ZZمومهم المختلف ZZة ،أي أنهم ُيف Zَ Zرزون
مسبًقا منذ خلZق العZالم؛ وذلZك ألنZه في البدايZة لم يكن هنZاك
أمرا ُمَق َّد ًرا َ
بحسب درجة إخضاعهم اليوم .إن نهاية اإلنسان ليست ً
سZZوى صZZنف واحZZد ،كZZان ُيعZZرف إجمZااًل باسZZم "البشZZرية" ،ولم يكن اإلنسZZان قZZد فسZZد على يZZد الشZZيطان في البدايZZة ،وكZZان النZZاس
جميعZا يعيشZZون في نZZور هللا دون أن تحيZZط بهم أي ظلمZZة .ولكن بعZZد فسZZاد اإلنسZZان على يZZد الشZZيطان ،انتشZZرت جميZZع أنZZواع
ًZ

البش ZZر وأص ZZنافهم في جمي ZZع أنح ZZاء األرض – جمي ZZع أن ZZواع البش ZZر وأص ZZنافهم ال ZZذين أت ZZوا من العائل ZZة ال ZZتي تع ZZرف كله ZZا باس ZZم
"البشZZرية" والZZتي كZZانت تتكZZون من الZZذكور واإلنZZاث .انقZZادوا كلهم على يZZد أجZZدادهم إلى الضZZالل بعيZً Zدا عن جZَّ Zد ْيهما األقZَ Zد َم ْين –
البشرية التي كانت تتكون من ذكر وأنثى (أي ،آدم وحZواء األصZZليين ،أقZدم جZZدين لهم) .في ذلZZك الحين ،كZان بنZو إسZرائيل هم
الناس الوحيدين الذين قاد يهوه حياتهم على األرض .ثم أتت األنواع المختلفة من الناس الZتي نشZأت من كZل إسZرائيل (أي من
السبط األصلي) ثم فقدت إرشZاد يهZZوه .هZZؤالء النZاس األوائZل ،بجهلهم التZZام بZZأمور العZالم البشZري ،ذهبZZوا مZع أجZدادهم ليعيشZوا
في األراضي التي ادعوا ملكيتها ،األمر الذي استمر حتى يومنا هذا .وبذلك يظلون في جهل بكيفية ضاللهم عن يهوه وكيفية
Zادا وتسZُّ Zم ًما
إفسZZادهم إلى هZZذا اليZZوم بواسZZطة جميZZع أنZZواع الشZZياطين الدنسZZين واألرواح الشZZريرة .وهZZؤالء الZZذين هم األكZZثر فسً Z

حZZتى اآلن ،أي َمن ال يمكن إنقZZاذهم في النهايZZة ،لن يكZZون لZZديهم خيZZار سZZوى الZZذهاب مZZع أجZZدادهم؛ الشZZياطين الدنسZZين الZZذين
أفسZZدوهم .أمZا الZZذين يمكن تخليصZZهم في نهايZZة المطZZاف فسZZيذهبون Zإلى الوجهZZة المناسZZبة للبشZZرية ،أي النهايZZة المحجZZوزة للZZذين
يتم خالصهم وإخضاعهم .سيتم كل شيء من أجل خالص كل من يمكن خالصهم ،أمZا بالنسZZبة إلى هZZؤالء األشZZخاص عZZديمي
اإلحساس وغير القابلين للشفاء ،فسيكون خيارهم الوحيد هو اتباع أجدادهم إلى هاوية التوبيخ .ال تظن أن مصZZيرك كZان مع ًZدا

مسبًقا منذ البداية وقد ُكشف اآلن فقط .إذا كنت تفكر بهذه الطريقة ،فهل نسZيت أنZZه في أثنZاء بدايZة خلZق البشZرية لم تكن هنZاك
فئZة شZيطانية منفصZلة؟ هZل نسZيت أن هنZاك بشZرية واحZدة فقZط ُخلقت من آدم وحZواء (أي أنZه تم خلZق جنس بشZري مكZون من
ذكر واحد وأنثى واحدة فقط)؟ إذا كنت من ذرية الشيطان في البداية ،أال يعني هذا أن يهوه عندما خلق اإلنسZان وضZع ضZمن

خليقته فئة شيطانية؟ هل يمكن أن يكون قد قام بشيء مثل هذا؟ لقد خلق اإلنسان من أجل شZهادته؛ لقZد خلZق اإلنسZان من أجZل
متعمدا Zمجموعة من نسل إبليس لمقاومته عن عمZد؟ كيZف يمكن أن يكZون يهZوه قZد فعZل ذلZك؟ إن كZان قZد فعZل
مجدهِ .ل َم يخلق
ً
فم ْن سZZيقول إ ًذا إنZZه إلZZه بZZار؟ حين أقZZول اآلن إن بعضZZكم سZZيذهب مZZع الشZZيطان في النهايZZة ،فهZZذا ال يعZZني أنكم كنتم مZZع
ذلZZكَ ،
الشيطان منذ البداية؛ بل يعني هذا باألحرى أنك سZقطت إلى الحضZيض لدرجZة أنZك لن تسZتطيع أن تحظى بZالخالص حZتى لZو
حاول هللا أن يخِّلصك .ليس هناك خيار سوى تصنيفك مع الشZيطان .وهZذا فقZط ألنZك غZير قابZل للخالص ،وليس ألن هللا غZير

Zيدا للشZيطان ومن ثم يصZّ Zنفك مZع الشZZيطان ويريZZدك أن تتعZذب
بار معك ،أي ليس ألن هللا حZZدد مصZZيرك عن قصZد لتكZون تجسً Z
عن عمد .هذه ليست الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع .إذا كان ذلك ما تعتقده ،ففهمZZك لألمZZور إ ًذا هZZو فهم أحZادي الجZZانب

ضZا لكشZف انحطZاط النZاس
تمامZا! إن المرحلZة األخZيرة لإلخضZاع تهZدف إلى خالص البشZر وكZذلك إظهZار مصZائرهم ،وهي أي ً
ً
من خالل الدينونZZة ،ومن ثم دفعهم إلى التوبZZة واالرتقZZاء واتبZZاع الحيZZاة والطريZZق الصZZحيح للحيZZاة اإلنسZZانية .إنهZZا إليقZZاظ قلZZوب
األشZخاص فاقZZدي اإلحسZZاس واألغبيZZاء ،وإلظهZZار تمZZردهم الZZداخلي من خالل الدينونZZة Z.ولكن إذا ظZل البشZZر غZZير قZZادرين على
التوبZZة واتبZZاع الطريZZق الصZZحيح للحيZZاة اإلنسZZانية ونبZZذ الفسZZاد ،فسيصZZبحون غZZير قZZابلين للخالص وسZZيقوم الشZZيطان بZZابتالعهم.
هذا هو معZZنى إخضZاع هللا لهم :هZو خالص النZZاس وكZZذلك إظهZار مصZائرهم :نهايZات طيبZة ونهايZات سZيئة ،وكلهZا تنكشZZف من
َّ
صين أم ملعونين ،كل شيء سينكشف أثناء عمل اإلخضاع.
خالل عمل اإلخضاع .وسواء أكان الناس مخل ً
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 31
األيZZام األخZZيرة هي عنZZدما تُصZَّ Zنف كZZل األشZZياء حسZZب النZZوع من خالل اإلخضZZاع .واإلخضZZاعُ هZZو عمZZل األيZZام األخZZيرة؛
بمعZZنى أن دينونZZة خطايZZا كZZل شZخص هي عمZZل األيZZام األخZZيرة .وإال فكيZZف يمكن تصZZنيف النZZاس؟ إن عمZZل التصZZنيف الZZذي تم
بينكم ه ZZو بداي ZZة مث ZZل ه ZZذا العم ZZل في الك ZZون بأكمل ZZه .وبع ZZد ذل ZZك ،سيخض ZZع جمي ZZع أولئ ZZك في ك ZZل البالد والش ZZعوب إلى عم ZZل

َّ
سيصنف حسب النوع ،عند مثولZه أمZام كرسZي الدينونZةُ ZليZدان .ال يسZتطيع أي
اإلخضاع .وهذا يعني أن كل إنسان من الخليقة
شZZخص أو أي شZZيء الهZZروب من ألم هZZذا التZZوبيخ والدينونZZة Z،وليس ثمZZة أي شZZخص أو أي شZZيء غZZير مصZَّ Zنف حسZZب النZZوع؛
سيتم تصنيف كل شخص؛ وهذا ألن نهاية جميع األشياء اقتربت ،وكل ما في السماوات واألرض قد وصل إلى منتهاه .كيZZف
يمكن لإلنسان الهروب من األيام األخيرة لوجود البشر؟ وعليه ،إلى مZتى يمكنكم االسZتمرار في أفعZال المعصZية الZتي تقومZون

بها؟ أال َتر ْون أن أيامكم األخيرة أصبحت وشيكة؟ كيف يمكن لمن يتقون هللا ويتطلعون إلى ظهوره ّأال يروا يوم ظهور ِّ
بره؟
ممن يفعلZZون الخZZير أم الشZZر؟ هZZل أنت ممن يقبلZZون الدينونZةZ
كيZZف لهم أال يحصZZلوا على المكافZZأة األخZZيرة لصZZالحهم؟ هZZل أنت َ
البZZارة ثم يطيعZZون ،أم ممن يقبلونهZZا ثم يْلعنZZون؟ هZZل تعيش في النZZور أمZZام كرسZZي الدينونZZة أم في العZZالم السZZفلي وسZZط ُّ
الظلمZZة؟
َُ
عقابZا؟ ألسZZت أنت نفسZك َمن يعلم بكZZل وضZوح ويفهم
َ
ثوابZا أم ً
ألست أنت نفسك من يعلم بمنتهى الوضوح مZا إذا كZانت نهايتZZك ً
ِ
بكل عمق أن هللا بار؟ إ ًذا ،كيف يبدو سلوكك وقلبك؟ حينما ُأخض ُعك اليوم ،هل تحتاجني حًقا أن أقول لZك مZZا إذا كZان سZلوكك
Zريرا؟ كم تخليت عنZZه من أجلي؟ مZZا مZZدى عمZZق عبادتZZك لي؟ أال تعZZرف أنت نفسZZك بكZZل وضZZوح كيZZف تتصZZرف
Zالحا أم شً Z
صً Z
تجZZاهي؟ ينبغي أن تكZZون أكZZثر معرفً Zة من أي شZZخص آخZZر مZZا المصZZير الZZذي سZZتلقاه في النهايZZة! أقZZول لZZك بصZZدق ،إنمZZا خلقت
البشرية وخلقتك ،ولكنني لم أسلمكم إلى الشZيطان؛ ولم أقصZد أن أجعلكم تتمZردون علي أو تقZاومونني ،وبالتZالي تلَق ْZون عقZابي.
ّ
أليست هذه الكوارث والمصائب كلها ألن قلوبكم شديدة القساوة وسلوككم شديد الحقارة؟ وبالتZالي أليس المصZZير الZZذي سZتلقونه
قد حددتموه بأنفسكم؟ أال تعلمون أكثر من أي أحد في صميم قلوبكم كيف ستكون نهايتكم؟ إنني أقوم بإخضZاع البشZZر لكشZفهم،
وأفضZZل من ذلZZك ،لكي تنZZال الخالص ،وليس لجعلZZك تZZرتكب الشZZر ،وال لجعلZZك عن قصZZد تZZدخل جحيم الZZدمار .وعنZZدما يحين
الZZوقت ،ألن تكZZون معاناتZZك الشZZديدة ZكلهZZا وكZZل بكائZZك وصZZرير أسZZنانك بسZZبب خطايZZاك؟ إ ًذا ،أليس خZZيرك أو شZّ Zرك هZZو أفضZZل
دينونة لك؟ أليس هو أفضل دليل على شكل نهايتك؟
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 32
في األيZZام األخZZيرة ،أتى هللا لينطZZق بكالمZZه في المقZZام األول .إنZZه يتكلم من منظZZور الZZروح ومن منظZZور اإلنسZZان وكZZذلك
Zتخدما طريقZة واحZZدة لفZترة من الZزمن ،ويسZتخدم طZرق التحZدث لتغيZZير تصZورات
بصيغة الغائب؛ إنه يتكلم بطرق مختلفZة ،مس ً
اإلنسZZان ومحZZو صZZورة اإللZZه المبهم من قلب اإلنسZZان .هZZذا هZZو العمZZل الرئيسZZي الZZذي نفZZذه هللا .بمZZا أن اإلنسZZان يعتقZZد أن هللا قZZد
جاء ليشZفي المرضZى ويخZرج الشZياطين ويجZري المعجZزات ويمنح البركZات الماديZة لإلنسZان وينفZذ هZذه المرحلZة من العمZل –
عمZل التZZوبيخ والدينونZZة – حZZتى يمحZZو هZذه األمZور من تصZورات اإلنسZان ،بحيث يعZZرف اإلنسZان حقيقZZة هللا وحالتZه الطبيعيZZة،
وبحيث تنمحي صورة يسوع من قلبه وتحل محلها صورة جديدة عن هللا .ما إن تصبح صورة هللا داخل اإلنسان قديمة Z،حZZتى
صنما .عنZدما جZاء يسZوع ونفZذ تلZك المرحلZة من العمZل ،لم يمثZل الصZورة الكليZة هلل ،إنمZا نفZذ بعض اآليZات والعجZائب،
تصير
ً
ومثل جزءا واح ًZدا من هللا .لم يسZتطع أن يمثZل كZل صZفات هللا ،لكنZه َّ
وتحدث ببعض الكلمات ،وصلب في نهاية المطافَّ ،
مثل
ُ
ً
Zزءا واحZً Zدا فقZZط
هللا في القيام بجزء واحد من عمل هللا؛ ذلك ألن هللا عظيم ً
جدا ورائع للغاية وال ُيسبر غوره ،وألن هللا ينفZZذ ج ً
من عمله في كل عصر .إن العمZل الZذي نفZذه هللا أثنZاء هZذه المرحلZة هZو بصZورة رئيسZية تقZديم الكالم من أجZل حيZاة اإلنسZان،
والكشف عن شخصية اإلنسان الفاسدة وجوهر طبيعته ،والقضاء على التصورات الدينية Z،والتفكZير اإلقطZاعي ،والتفكZZير الZذي
عفZZا عليZZه الZZزمن ،باإلضZZافة إلى معرفZZة اإلنسZZان وثقافتZZه .يجب أن يتم الكشZZف عن كZZل هZZذا وتطهZZيره من خالل كالم هللا .في
األيام األخيرة ،يستخدم هللا الكالم وليس اآليات والعجائب ليجعل اإلنسان كامالً .إنه يستخدم كالمه في كشف اإلنسان ودينونةZ

اإلنسZان وتZوبيخ اإلنسZان وجعZل اإلنسZان كZامالً ،حZتى يZرى اإلنسZان في كالم هللا حكمZة هللا ومحبتZه ويفهم شخصZية هللا ،بحيث

وجZه يهZوه موسZى للخZروج من مصZر بكالمZه وتكلم ببعض
يبصر اإلنسان أفعZال هللا من خالل كالم هللا .في عصZر النZاموسّ ،
Zدودا ولم يكن هنZZاك
جليZZا ،لكن ألن مقيZZاس اإلنسZZان كZZان محً Z
الكلمZZات لبZZني إسZZرائيل .في ذلZZك الZZوقت ،كZZان جZZزء من أفعZZال هللا ً

Zزءا من أفعZال
من شيء يجعZل معرفتZه كاملZة ،اسZتمر هللا في التحZدث والعمZل .في عصZر النعمZة ،رأى اإلنسZان مZرة أخZرى ج ً
ويصZZلب ،وقZZام بعZZدها بثالثZZة أيZZام
Zادرا على أن يظهZZر اآليZZات والعجZZائب ويشZZفي المرضZZى ويخZZرج الشZZياطين ُ
هللا .كZZان يسZZوع قً Z

من بين األموات ،وظهر في الجسد أمام اإلنسان .لم يعرف اإلنسان عن هللا أكثر من هذا .يعرف اإلنسان بقZدر مZا يظهZره هللا

Zان هلل .وهكZذا ،يسZتمر هللا في
يعينه اإلنس ُ
له ،وإذا لم يكن هللا قد أظهر لإلنسان شيًئ ا أكثر من ذلك ،فسيكون هذا هو الحد الذي ّ
Zدريجيا على جZZوهر هللا .يسZZتخدم هللا كالمZZه في األيZZام األخZZيرة
العمZZل ،حZZتى تصZZبح معرفZZة اإلنسZZان بZZه أعمZZق ،وحZZتى يتعZZرف تZ
ً
ليجع ZZل اإلنسZZان ك ZZامالً .يمي ZZط كالم هللا اللث ZZام عن شخص ZZيتك الفاس ZZدة ،وتحZZل حقيق ZZة هللا محZZل تص ZZوراتك الديني ZZة Z.لق ZZد جZZاء هللا
المتجسZZد في األيZZام األخZZيرة لتحقيZZق الكلمZZات "الكلمZZة صZZار جسZً Zدا ،والكلمZZة حZZل في الجسZZد ،والكلمZZة ظهZZر في الجسZZد" ،وإذا لم

تكن لZديك معرفZة دقيقZة بهZذا ،فسZZتظل غZير قZادر على الصZZمود .وفي األيZZام األخZZيرة ،ينZوي هللا في المقZام األول إنجZاز مرحلZة

العمZZل الZZتي يظهZZر فيهZZا الكلمZZة في الجسZZد ،وهZZذا جZZزء واحZZد من خطZZة تZZدبير هللا .ومن ثم ،يجب أن تكZZون معZZرفتكم واضZZحة؛
فبغض النظر عن كيفية عمل هللا ،لن يسمح هللا لإلنسان بZZأن يقيZده .إذا لم ي ِ
Zأت هللا بهZZذا العمZZل في األيZام األخZيرة ،فلن تتخطى
معرفZZة اإلنسZZان هZZذا الحZZد .سZZتعرف فقZZط أن هللا يمكن أن ُيصZZلب ،ويمكنZZه أن يZZدمر سZZدوم ،وأن يسZZوع يمكن أن يقZZوم من بين
األمZZوات ويظهZZر لبطZZرس ...لكنZZك لن تقZZول أبZZدا إن كالم هللا يمكن أن ينجZZز كZZل هZZذا ويمكن أن يخ ِ
ض Zع اإلنسZZان .يمكن Zك Zأن
ً
ُ
تتحدث بهذه المعرفة فقZط من خالل اختبZار كالم هللا ،وكلمZZا اختZZبرت عمZل هللا أكZZثر ،أصZبحت معرفتZك بZZه أعمZZق .عنZدها فقZZط
Zان هللاَ من خالل اختبZZار عملZZه ،وال توجZZد طريقZZة صZZحيحة
سZZتتوقف عن تحديZZد هللا بحZZدود تصZZوراتك الخاصZZة .يعZZرف اإلنسُ Z
أخرى لمعرفة هللا.

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

كلمات هللا اليومية اقتباس 33
في هZZذه المرحلZZة األخZZيرة للعمZZل ،تتحقZZق النتZZائج من خالل الكلمZZة .من خالل الكلمZZة يفهم اإلنسZZان العدي Zد Zمن األسZZرار
ويفهم عمZZ Zل هللا عZZ Zبر األجيZZ Zال الماضZZ Zية؛ من خالل الكلمZZ Zة يسZZ Zتنير اإلنسZZ Zان بZZ Zالروح القZZ Zدس؛ من خالل الكلمZZ Zة يفهم اإلنسZZ Zان
ضZا عمZZل أنبيZاء ورسZZل األزمنZة القديمZة Z،والمبZZادئ الZZتي كZانوا يعملZZون
األسرار التي لم يفك أجيZال الماضZي طالسZZمها قZط ،وأي ً
ضZا تمZرد اإلنسZان ومقاومتZه ،ويعZرف جZوهره الخZاص .من
ضZا شخصZية هللا نفسZه وأي ً
بها؛ من خالل الكلمة يعZرف اإلنسZان أي ً
ِ
ض Zا
خالل خطZZوات العمZZل هZZذه وكZZل الكلمZZات الZZتي قيلت ،يعZZرف اإلنسZZان عمZZل الZZروح القZZدس وعمZZل جسZZد هللا المتج ّس Zد ،وأي ً
ض Zا معرفت ZZك بعمZZل تZZدبير هللا على م ZZدار س ZZتة آالف عZZام من خالل الكلمZZة .ألم تتحقZZق معرفZZة
ِح ْت أي ً
شخصZZيته الكليZZة .لق ZZد ُرب َ
ضZا من خالل الكلمZZة؟ في المرحلZة السZابقة ،صZنع يسZZوع اآليZات والعجZائب ،ولكن
أفكارك السابقة ونجاحك في التخلي عنهZZا أي ً
أيضا من خالل الكلمة؟ لZذلك فZإن الكلمZات الZZتي قيلت
األمر مختلف في هذه المرحلة .ألم يكن فهمك عن سبب فعله هذا تحقق ً
في هذه المرحلة تتجاوز العمل الذي قام به رسل وأنبياء األجيال السابقة .حتى النبوات التي قدمها األنبياء لم يمكنها أن تحقق

عما سZZيحدث في المسZZتقبل ،ولكنهZZا لم تتطZZرق إلى العمZZل الZZذي كZZان يقZZوم بZZه هللا
نتZZائج مثZZل هZZذه .نطZZق األنبيZZاء بمجZZرد نبZZوات َّ
آن ZZذاك .لم يتكلم ZZوا ليق ZZودوا البش ZZر في حي ZZاتهم ،أو لي ِ
نع ُمZZوا بالحق ZZائق على البش ZZر أو ليكش ZZفوا األس ZZرار لهم ،فضZ Zاًل عن أنهم لم
ُ
ِ
يتكلموا لإلنعام بالحياة .في الكلمات الZتي تُقZال في هZذه المرحلZة ،توجZد نبZوة وحZق ،ولكنهZا بصZورة رئيسZية تُنعم على اإلنسZان
بالحياة .الكلمات التي تُقال في الحاضر مختلفة عن نبوات األنبياء .هذه مرحلة من العمل ليست من أجل النبوات بل من أجZZل
حيZZاة اإلنسZZان ،لتغيZZير شخصZZية حيZZاة اإلنسZZان .كZZانت المرحلZZة األولى هي عمZZل يهZZوه لتمهي Zد ZالطريZZق لإلنسZZان ليعب Zد Zهللا على
األرض .كZZانت هي عمZZل البدايZZة إليجZZاد مصZZدر الحيZZاة على األرض .آنZZذاكَّ ،
علم يهZZوه بZZني إسZZرائيل كيZZف يحفظZZون السZZبت
بعضا .وكان ذلك بسبب أن البشر آنذاك لم يفهمZZوا ممZZا يتكZZون اإلنسZان ،ولم
ويحترمون آبائهم ويعيشون في سالم مع بعضهم ً
يفهموا كيف يحيون على األرض .كان من الضروري بالنسبة له في مرحلZZة العمZل األولى أن يقZود البشZر كي يحيZZوا حيZاتهم.
كZZل مZZا تكّلم بZZه يهZZوه لهم لم تعرفZZه البشZZرية من قبZZل ولم يكن في حوزتهZZا .في ذلZZك الZZوقت أقZZام هللا العديZZد من األنبيZZاء لينطقZZوا

بنب ZZوات ،وجميعهم ق ZZام ب ZZذلك تحت قي ZZادة يه ZZوه .ك ZZان ه ZZذا ببس ZZاطة بن Zً Zدا من بن ZZود عم ZZل هللا .في المرحل ZZة األولى ،لم يص ZZر هللا
جسZً Zدا ،هZZو تكلم إلى كافZZة األسZZباط واألمم من خالل األنبيZZاء .عنZZدما قZZام يسZZوع بعملZZه في ذلZZك الZZوقت ،لم يتكلم بمقZZدار مZZا هZZو
حاص ZZل في ال ZZوقت الحاض ZZر .إن عم ZZل الكلم ZZة في األي ZZام األخ ZZيرة لم يتم أب Zً Zدا في األجي ZZال والعص ZZور الس ZZابقة .م ZZع أن إش ZZعياء
تماما عن الكلمات التي تُقال اليZZوم .مZZا قZالوه كZZان نبZZوات
ودانيال ويوحنا نطقوا بالعديد من النبوات ،كانت تلك النبوات مختلفة ً
فقط ،ولكن كلمات اليZوم ليسZت كZذلك .إن حZولت كZل مZا أقولZه اآلن إلى نبZوات ،هZل سZتفهمون؟ بZافتراض أن مZا أتكلم بZه كZان

عن أمZZور بعZZدما أكZZون قZZد رحلت ،كيZZف يمكنZZك أن تفهم؟ إن عمZZل الكلمZZة لم يتم أبZً Zدا في زمن يسZZوع أو في عصZZر النZZاموس.
أيضا في زمن عملZه؟ باإلضZافة إلى شZفاء المرضZى وطZرد األرواح الشZريرة وصZنع
ربما يقول البعض" :ألم يقل يهوه كلمات ً

أيضا كلمات في زمن عمله؟" هناك اختالفات في كيفية قول الكلمات .ما هو جوهر الكلمات
اآليات والعجائب ،ألم يقل يسوع ً

Zورا روحيZZة في الحيZZاة .لمZاذا
التي نطق بها يهوه؟ لقد كان يقود البشر فقط في حياتهم على األرض ،وهذا األمر لم يتضZZمن أمً Z
ُيقZZال إن كلمZZات يهZZوه كZZانت تُعلن لتُعِّلم النZZاس في األمZZاكن كافZZة؟ كلمZZة "تُعّلم" تشZZير إلى القZZول الصZZريح واإلرشZZاد المباشZZر .لم
يقدم لإلنسان حياة ،بل أخذ ببساطة اإلنسان من يده َّ
وعل َمه كيف يتقيه ،دون استخدام الكثير من أسZZلوب األمثZZال .لم يكن عمZZل
ً

وتوبيخ ا؛ كZان الهZدف من العمZل قيادتZه .طلب يهZوه من موسZى
ًZ
يهوه في إسرائيل يتعامل مع اإلنسZان أو يؤدبZه أو يقZدم دينونZة
المن الZذي يكفي طعZام ذلZك اليZZوم.
المن من البرية .كل صباح قبل شZروق الشZZمس ،كZانوا يجمعZZون َ
أن يخبر شعبه أن يجمعوا َ
عفنZZا .لم ُيعِّلم اإلنسZZان أو يكشZZف لZZه عن طبيعتZZه ،ولم يكشZZف أفكZZاره
Zالمن لليZZوم الZZذي يليZZه ،وإال صZZار ُمتَ ً
لم يمكن االحتفZZاظ بَ Z
ومعتقدات ZZه .لم يغ ZZير البش ZZر ب ZZل ق ZZادهم في حي ZZاتهم .ك ZZان اإلنس ZZان آن ZZذاك مث ZZل طف ZZل؛ لم يكن يفهم ش ZZيًئا ولم يمكن ZZه س ZZوى القي ZZام
بالحركات البسيطة الرئيسية؛ لذلك ،قام يهوه فقط بسن الشرائع لقيادة الشعب.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ
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يقول هللا كالمه ويقZوم بعملZه وفًقZا لعصZور مختلفZة ،ويتحZدث بكلمZات مختلفZة في عصZور مختلفZة .ال يتقيZد هللا بالقواعZد،
Zديما أبZً Zدا ،وفي كZZل يZZوم يتحZZدث
وال يكZZرر نفس العمZZل ،أو يشZZعر بحZZنين ألمZZور في الماضZZي؛ إنZZه هZZو هللا الجديZZد ًZ
دائمZا وليس قً Z

بكلم ZZات جدي ZZدة .يجب علي ZZك أن تل ZZتزم بم ZZا يجب االل ZZتزام ب ZZه الي ZZوم ،فه ZZذه مس ZZؤولية اإلنس ZZان وواجب ZZه .من الحي ZZوي أن ت ZZتركز
الممارسZZة حZZول نZZور هللا وكالمZZه في اليZZوم الحاضZZر .ال يتقيZZد هللا بالقواعZZد ،وهZZو قZZادر أن يتكلم من عZZدة أوجZZه نظZZر مختلفZZة
دائمZا ،وال
ليوضح حكمته وكلية قدرته .ال يهم ما إذا كان يتكلم من منظور الروح أو اإلنسان أو بصيغة الغZZائب ،فاهلل هZZو هللا ًZ
يمكن Zك Zأن تقZZول إنZZه ليس هللا بسZZبب منظ ZZور اإلنس ZZان ال ZZذي يتحZZدث منZZه .ظهZZرت تصZZورات بين بعض البشZZر نتيجZZة لألوج ZZه
دائمZا ،ألم
المختلفة التي يتحدث منها هللا .أناس مثل هؤالء ليس لديهم معرفة باهلل ،وال بعملZه .إن تحZدث هللا من منظZور واحZد ً
يكن اإلنسZZان سيضZZع قواعZZد عن هللا؟ هZZل كZZان سيسZZمح هللا لإلنسZZان أن يسZZلك بهZZذه الطريقZZة؟ بغض النظZZر عن المنظZZور الZZذي
دائمZZا من منظZZور الZZروح ،هZZل كنت سZZتقدر أن تتفاعZZل معZZه؟
يتحZZدث منZZه هللا ،هلل هدفZZه من كZZل منظZZور .إن كZZان هللا سZZيتحدث ً
أحيانZا بصZيغة الغZائب ليقZدم كلماتZه لZك وليرشZدك للحقيقZة .كZل شZيء يفعلZه هللا مالئم .باختصZار ،يقZوم هللا بكZل
وهكذا ،يتحZدث
ً

دائمZZا هللا .هZذا حZق
األمZور ،وال يجب أن تكZZون متشً Z
Zككا بشZأن هZZذا .وبمZZا أنZه هZو هللا فال يهم المنظZور الZذي يتحZZدث منZه ،فهZZو ً
Zيرا ،وكZZان رجالً بحسZZب قلبZZه ،لكن هللا لم يشZZهد
ثZZابت .مهمZZا يفعZZل ،هZZو ال يZZزال هللا ،وجZZوهره لن يتغZZير! أحب بطZZرس هللا كثً Z
عنZZه أنZZه الZZرب أو المسZZيح ،ألن جZZوهر اإلنسZZان هZZو مZZا هZZو عليZZه ،وال يمكن أن يتغZZير أبZً Zدا .ال يتقيZZد هللا بقواعZZد في عملZZه ،بZZل
مؤثرا ويزيد معرفة اإلنسZان بZه .كZل وسZيلة عمZل يسZتخدمها تسZاعد اإلنسZان على معرفتZه،
يوظف وسائل مختلفة ليجعل عمله ً
وتهدف أن تجعل اإلنسان كاماًل  .ال تهم وسيلة العمل التي يستخدمها ،فكل وسيلة تهZZدف لبنZاء اإلنسZان وجعلZZه كZاماًل  .ومZع أن
إحدى وسائل عمله قد تستمر لفترة طويلة ًّ
جدا ،إال أنها تهدف إلى تهدئة Zإيمان اإلنسان به .وعليه يجب أال ترتابوا ،فهذه كلها
خطوات عمل هللا ،وعليكم أن تطيعوها.
من "الكل يتحقق بكلمة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لقد جاء هللا إلى العالم في األساس ليقول كلماته؛ فما تتفاعلون معه هو كلمة هللا ،وما ترونه هو كلمة هللا ،وما تسZZمعونه
هZZو كلمZZة هللا ،ومZZا تتقيZZدون بZZه هZZو كلمZZة هللا ،ومZZا تختبرونZZه هZZو كلمZZة هللا ،وتج ُّسZد هللا هZZذا يسZZتخدم الكلمZZة في األسZZاس ليجعZZل

اإلنسان كاماًل  .إنه ال ُيظهر آيZات وعجZائب ،وبZاألخص ال يقZوم بالعمZل الZذي قZام بZه يسZوع في الماضZي .ومZع أنهمZا هللا ،وأن
جسد ،لكن خدماتهما ليست واحZدة .حين أتى يسZوع ،قZام أيضZا بجZزء من عمZل هللاَّ ،
وتكلم ببعض الكلمZات ،لكن مZا هZو
كليهما ٌ
ً

ليكمZل عمZZل الصZZلب
العمZZل الرئيسZZي الZZذي تحقZZق؟ مZZا حققZZه بصZZورة رئيسZZية هZZو عمZZل الصZZلب .صZZار في شZZبه جسZZد الخطيZZة ِّZ
أتمه .في النهايZة ،ق َّZدم
ويفدي البشرية كافة ،وصار ذبيحة خطيئة من أجل خطيئة البشرية كافة .هذا هZو العمZل الرئيسZي الZذي َّ
ِ
ليكمZZل عم ZZل الف ZZداء في المق ZZام األول .ف ZZدى البش ZZرية كاف ZZة ،وأتى ببش ZZارة
طري ZZق الص ZZليب ليرش ZZد اآلتين من بع ZZده .أتى يس ZZوع ّ
ض Zا أسZZس الطريZZق إلى ملكZZوت السZZماوات .ونتيج ً Zة لZZذلك كZZل من جZZاؤوا فيمZZا بعZZد قZZالوا:
ملكZZوت السZZماوات إلى اإلنسZZان ،وأي ً
ِ
ضZا ببعض األعمZال
Zحي بأنفسZنا من أجZل الصZليب" .بZالطبع قZام يسZوع في البدايZة أي ً
"علينا أن نمشي في طريق الصZليب ،ونض ّ
األخZZ Zرى ،وق ZZال بعض الكلمZZ Zات ليحث اإلنس ZZان على التوبZZ Zة واالعZZ Zتراف بخطاي ZZاه ،ولكن ظلت خدمتZZ Zه هي الصZZZلب ،والثالث

Zيزا للصZلب الZذي حZدث في نهايتهZا .المZرات العديZدة ZالZتي صZلى فيهZا
سنوات ونصف التي قضاها يعظ عن الطريق كZانت تجه ً
عامZا ونصZZف الZZتي عاشZZها على
ض Zا من أجZZل الصZZلب .فالحيZZاة الZZتي عاشZZها كإنسZZان عZZادي ،والثالثZZة وثالثZZون ًZ
يسZZوع كZZانت أي ً

األرض كانت بصفة أساسية من أجل إكمال عمل الصلب ،ولتعطيه قوة ،وليتولى القيام بهذا العمل؛ ونتيجة لذلك أوكZZل هللا لZZه
ِ
ليكمZل عمZل "الكلمZة الظZاهر في الجسZد"
بعمل الصلب .اليوم ،ما هZو العمZل الZذي سZيتممه هللا المتج ّسZد؟ اليZوم ،صZار هللا جس ًZدا ّ
وليسZZ Zتخدم الكلمZZ Zة ليجعZZ Zل اإلنسZZ Zان كZZ Zاماًل  ،ويدفعZZ Zه ليقبZZ Zل تعامZZ Zل الكلمZZ Zة وتنقيتهZZ Zا .في كلماتZZ Zه يجعلكم تحصZZ Zلون على معونZZ Zة

Zوبخكم وين ّقيكم ،ولZذلك إن قاسZيتم المشZقات ،فهZذا
وتحصلون على حياة؛ في كلماته ،تZرون عملZه وأفعالZه .يسZتخدم هللا الكلمZة لي ّ
أيض Zا بسZZبب كلمZZة هللا .اليZZوم ال يعمZZل هللا مسِ Z
Zتخد ًما الحقZZائق ،بZZل الكلمZZات .ال يمكن للZZروح القZZدس أن يعمZZل داخلكم ،ويجعلكم
ً
ُ

تقاسZZون األلم أو تشZZعرون بZZالحالوة إال بعZZدما تحZZل كلمتZZه عليكم .كلمZZة هللا فحسZZب بإمكانهZZا أن تُZZدخلك إلى الحقيقZZة ،وكلمZZة هللا

فحسZZب هي القZادرة على جعلZZك كZاماًل ً .وعليZZه ،ينبغي عليكم أن تفهمZZوا على األقZZل هZZذا :إن العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا في األيZZام
أساسا استخدام كلمته ليجعل كل شخص كاماًل وليرشد اإلنسان .كل العمل الذي يقوم به هZZو من خالل كلمتZZه؛ إنZZه
األخيرة هو ً
ليوبخك .هناك أوقات يقاوم فيها بعض الناس هللا .ال يتسZZبب هللا لZZك في مشّZقة كبZZيرة ،فجسZZدك ال ُيZZوبَّخ وال
ال يستخدم الحقائق ّ

بمجرد أن تأتي عليZك كلمتZه ،وتنقيZك ،يكZون األمZر غZير محتمZل بالنسZبة لZك .أليس كZذلك؟ في وقت ُع َّمال
يقاسي مشقة ،ولكن
ّ
الخدمة ،قال هللا بأن يلقى اإلنسان في الهاوية السحيقة .هل وصل اإلنسان ًّ
حقا للهاوية السحيقة؟ ببساطة لم يدخل اإلنسZZان إلى
ُ
الهاوية السحيقة إاّل من خالل استخدام الكلمات لتنقيته .وعليZه ،عنZدما يصZير هللا جس ًZدا في األيZام األخZيرة ،فإنZه يسZتخدم كلمتZه

Zحا .ال يمكنكم أن تZروا ماهيتZه سZوى في كلماتZه؛ وال يمكنكم أن تZروا أنZه هZو
بصورة أساسZية لتحقيZق الكZل ولجعZل الكZل واض ً
هللا نفسZZ Zه سZZ Zوى في كلماتZZ Zه .حين يZZ Zأتي هللا المتج ِّس Z Zد على األرض ،ال يفعZZ Zل عمZZ Zل آخZZ Zر إال التكّلم بكلمZZ Zات ،لZZ Zذلك فال حاجZZ Zة
للحقZZائق؛ الكلمZZات تكفي .هZZذا ألنZZه قZZد أتى في األصZZل للقيZZام بهZZذا العمZZل ،وليسZZمح لإلنسZZان أن يZZرى قوتZZه وسZZيادته في كلماتZZه،

وليسمح لإلنسان بأن يرى في كلماته كيف يحجب نفسه بتواضع ،وليسمح لإلنسان أن يعرف طبيعته الكلية في كلماته .كل ما
ومن هو هللا موجود في كلماتZZه ،حكمتZZه وروعتZه في كلماتZZه .بهZZذا يمكنكم أن تZروا الوسZائل العديZZدة الZتي يقZZول بهZZا هللا
لدى هللا َ
كلماته ،فمعظم عمل هللا أثناء كل هذا الوقت كان المعونة واإلعالن لإلنسان والتعامل معه .إنه ال يلعن اإلنسان برفZZق ،وحZZتى
حينما يفعZل هZذا ،فإنZه يفعZل هZذا من خالل كلمتZه .وعليZه ،في هZذا العصZر الZذي يصZير فيZه هللا جس ًZدا ،ال تحZاولوا أن تZروا هللا
يشفي المرضى ويطرد األرواح الشريرة مجددا ،وال تحاولوا دائما أن تروا ٍ
آيات ،فال فائدة من هذا! هذه اآليات ال يمكنها أن
ً
ً
تجعZZل اإلنسZZان كZZاماًل ! أقولهZZا واضZZح ًة :اليZZوم هللا المتج ِسZد الحقيقي َّ
يتكلم فقZZط ،وال يفعZZل .هZZذا هZZو الحZZق! إنZZه يسZZتخدم الكلمZZات
ُ ّ
ض Zا يسZZتخدم الكلمZZات للعمZZل ،ويسZZتخدم الكلمZZات محZZل الحقZZائق
أي
Zه
Z
ن
إ
Zرويكم.
ليجعلكم كZZاملين ،ويسZZتخدم الكلمZZات ُليطعمكم ويZ
ً
Zلبيين .ب ZZدالً من
ليجعلكم تعرف ZZون حقيقت ZZه .إن كنتم ق ZZادرين على تص Zّ Zور ه ZZذا الن ZZوع من عم ZZل هللا ،فمن الص ZZعب أن تكون ZZوا س ّ Z
عما إذا تحققت كلمZZات هللا أم ال،
التركZZيز على األشZZياء السZZلبية ،يجب أن تركZZز على مZZا هZZو إيجZZابي فحسZZب ،أي بغض النظZZر َّ

أو إذا كZZان هنZZاك ظهZZور للحقZZائق أم ال ،يسZZاعد هللا اإلنسZZان لينZZال الحيZZاة من كلماتZZه ،وهZZذه هي أعظم اآليZZات كلهZZا ،كمZZا أنهZZا
حقيقZZة غZZير قابلZZة للجZZدل .هZZذا هZZو أفضZZل دليZZل تعZZرف من خاللZZه هللا ،وآيZZة أعظم من اآليZZات .هZZذه الكلمZZات فحسZZب تقZZدر أن
تجعل اإلنسان كاماًل .
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بمجرد أن بدأ عصر الملكوت ،بZZدأ هللا في نشZZر كلماتZZه .في المسZتقبل سZZتتحقق هZZذه الكلمZات تZدريجيًّا ،وفي ذلZZك الZZوقت،
ينتقل اإلنسان إلى الحياة .استخدام هللا الكلم َة ليكشف شخصية اإلنسان الفاسدة هو أمر واقعي وضروري ،وهZZو ال يسZZتخدم إال
َّ
وتعاونZا.
إيمانZZا وعزيمً Zة
ً
كلمته ليقوم بعمله بهدف تكميل إيمان اإلنسان ،ألن اليوم هو عصر الكلمZZة ،وهZZو يتطلب من اإلنسZZان ً
ِ
المتج ِّسZد في التحقZق إال
الم ّ
تجسد في األيام األخيرة هو استخدام كلمته لخدمة اإلنسان ومعونته .لن تبدأ كلمات هللا ُ
إن عمل هللا ُ
بعد أن يكون قد أنهى التحZدث بكلماتZه .ال تتحقZق كلماتZه أثنZاء الZزمن الZذي يتكلم فيZه ،ألنZه عنZدما يكZون في مرحلZة الجسZد ،ال

روح Zا ،حZZتى يسZZتطيع اإلنسZZان أن ينظZZر حقيقZZة هللا بعينيZZه.
يمكن أن تتحقZZق كلماتZZه ،وهZZذا لكي يZZرى اإلنسZZان هللا جسZً Zدا وليس ً
ستبدأ كلماته تتحقق في اليZوم الZذي فيZه يكتمZل عملZه ،حين تُقZال جميZع الكلمZات الZتي ينبغي أن يقولهZا على األرض .اآلن ليس
عص ZZر تحقي ZZق كالم هللا ،ألن ZZه لم ُينZِ Zه التحZZدث بكلمات ZZه .لZZذلك حين تZZرى أن هللا ال يZZزال يتكلم بكلمات ZZه على األرض ،ال تنتظZZر
تحقيق كلماته؛ حين يتوقف هللا عن التحZدث بكلماتZه وحين يكتمZل عملZه ،يكZون قZد جZاء وقت بدايZة تحقيZق كلماتZه .في الكلمZات
تمم ،وأمZZور
النبوة عن أمور آتية ،وأمور سZZتُ َّ
نبوة؛ ّ
التي يقولها على األرض ،توجد من ناحية عطية الحياة ،ومن ناحية أخرى ّ
قدم حياة ،ومن ناحيZٍ Zة أخZرى َّ
نبوة في كلمات يسوع .من ناحيةَّ ،
Zالنبوة .ال يوجZZد حZZديث
تكلم بَّ Z
أيضا توجد َّ
ً
لم تتحقق بعد .كانت ً
اليوم عن تنفيذ الكلمات والحقائق في الوقت ذاته ألن االختالف بين ما يمكن أن يراه اإلنسان بالعيان وبين ما يفعلZZه هللا عظيم
للغايZZة .ال يمكن إال أن ُيقZZال أنZZه بمجZZرد اكتمZZال عمZZل هللا ،سZZتتحقق كلماتZZه ،وسZZتأتي الحقZائق بعZZد الكلمZZات .إن هللا المتج ِّسZد في
األيZZ Zام األخZZ Zيرة سZZ Zيؤدي خدمZZ Zة الكلمZZ Zة على األرض ،وأثنZZ Zاء أداء خدمZZ Zة الكلمZZ Zة ،سZZ Zيقول كلمZZ Zات فحسZZ Zب ،ولن يهتم بZZ Zاألمور
يتمجZد
وبمجرد أن يتغير عمل هللا ،ستبدأ كلماتZه في التحقZZق .اليZوم ،يتم اسZتخدام الكلمZات أوالً لتجعلZك كZاماًل ؛ حينمZZا ّZ
األخرى.
ّ
هللا في الكون بأسره ،سيكون قد حان وقت اكتمال عمله ،حينما تكون كل الكلمات التي ينبغي أن تُقال قد قيلت ،وكZZل الكلمZZات
قد أصبحت حقائق .لقد جاء هللا إلى األرض في األيام األخيرة ليؤدي خدمة الكلمة حZتى يعرفZه اإلنسZان ويZرى ماهيتZه وينظZر

حكمتZZه وجميZZع أعمالZZه العجيبZZة من كلمتZZه .أثنZZاء عصZZر الملكZZوت ،يسZZتخدم هللا الكلمZZة بالدرجZZة األولى إلخضZZاع كافZZة النZZاس.
وأمة وطائفZZة؛ يسZZتخدم هللا الكلمZZة لإلخضZZاع ،ليجعZZل جميZZع البشZZر يZZرون أن كلمتZZه
ض Zا كلمتZZه على كZZل ديانZZة وفئZZة َّ
وسZZتحل أي ً
تحمل السلطان والقدرة ،ولذلك فأنتم اليوم ال تواجهون سوى كلمة هللا فقط.
ضZا تختلZف عن
تختلف الكلمات التي يقولها هللا في هذا العصر عن الكلمات الZتي قالهZا أثنZاء عصZر النZاموس ،وكZذلك أي ً
الكلم ZZات ال ZZتي قالهZZا أثن ZZاء عصZZر النعم ZZة .في عصZZر النعم ZZة ،لم يقم هللا بعمZZل الكلمZZة ،بZZل شZZرح ببسZZاطة الصZZلب بهZZدف فZZداء
ص Zلب ،واآلالم الZZتي خضZZع لهZZا على الصZZليب،
البشZZرية كافZZة .ال يصZZف الكتZZاب المقZZدس إال لمZZاذا كZZان يجب على يسZZوع أن ي ُ
وكيف يجب على اإلنسان أن ُيصلب من أجل هللا .أثناء ذلZك العصZر كZان كZل العمZل الZذي قZام بZه هللا متمرك ًZزا حZول الصZلب.
ِ
تجسد بكلمات إلخضاع كل من يؤمنون به .هذا هو "الكلمة الظاهر في الجسZZد"؛ لقZZد أتى هللا
الم ّ
أثناء عصر الملكوت ،يتكلم هللا ُ

أثنZZاء األيZZام األخZZيرة ليقZZوم بهZZذا العمZZل ،أي أنZZه قZZد جZZاء لتتميم المغZZزى الفعلي للكلمZZة الظZZاهر في الجسZZد .إنZZه يتحZّ Zدث بالكلمZZات

Zادرا مZZا يكZZون هنZZاك إظهZZار للحقZZائق .هZZذا هZZو جZZوهر الكلمZZة الظZZاهر في الجسZZد ،وحين يتكلم هللا المتج ِّسZد بكلماتZZه،
فحسZZب ،ونً Z
ِ
يكZZون هZZذا هZZو إظهZZار الكلمZZة في الجسZZد ،وهZZو الكلمZZة اآلتي في الجسZZد"ِ .في ٱْلبZZد ِء َك Zان ٱْل َكِلمُ Zة ،وٱْل َكِلمُ Zة َZك ِ
ان
َْ
ان ع ْنZَ Zد ٱهللَ ،و َZك َ
َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ص َار َج َس ًدا" .إن (عمل ظهور الكلمة في الجسد) هذا هو العمل الذي سيحققه هللا في األيZام األخZZيرة ،وهZو
ٱْل َكل َم ُة ٱهللََ ،وٱْل َكل َم ُة َ

ويظهZر كلماتZه في الجسZد .إن العمZل الZذي
الفصل األخير من خطZة تZدبيره بأكملهZا ،ولZذلك كZان على هللا أن يZأتي إلى األرض ُ
يجب أن يتحق ZZق في النهاي ZZة ،وال ZZذي يتض Zَّ Zمن م ZZا ُيعم ZZل الي ZZوم ،وم ZZا س Zُ Zيعمل في المس ZZتقبل ،وم ZZا س ZZينجزه هللا ،ووجه ZZة اإلنس ZZان

Zوح ،وكلZZه بهZZدف تحقيZZق المغZZزى الفعلي للكلمZZة الظZZاهر
سيبادون ،وخالفه ،قد ُأعلن كله بوضٍ Z
ومن ُ
ومن سيخلصونَ ،
األخيرةَ ،
ومن سZيدخلون إلى
ومن س ُZيبادونَ ،
في الجسد .إن الكلمات التي شملت الدستور والمراسيم اإلدارية الZZتي صZدرت في السZابقَ ،
ِ
المتج ِّسZد في األسZاس في األيZام األخZيرة .إنZه يعطي النZاس أن
الراحة يجب أن تتحقZق جميعهZا .هZذا هZو العمZل الZذي ّ
يتممZه هللا ُ
عينهم هللا ،وكي ZZف ُيص Zّ Zنف ش ZZعبه وأبن ZZاؤه ،وم ZZا
فعينهم وأين يوج ZZد أولئ ZZك ال ZZذين لم ُي ّ
يفهم ZZوا أين يوج ZZد أولئ ZZك ال ZZذين س ZZبق هللا ّ
سZZيحدث إلسZZرائيل ومZZا سZZيحدث لمصZZر في المسZZتقبل ،وسZZتتحقق كZZل كلمZZة من هZZذه الكلمZZات .إن خطZZوات عمZZل هللا تتسZZارع.
المتج ِّس Zد في األيZZام األخZZيرة،
يسZZتخدم هللا الكملZZة كوسZZيلة ليكشZZف لإلنسZZان ّ
عمZZا ُيعمZZل في كZZل عصZZر ،ومZZا ُيعمZZل من قبZZل هللا ُ
وخدمته التي ستُ َّ
ؤد ى ،وهذه الكلمات جميعها بهدف تحقيق المغزى الفعلي للكلمة الظاهر في الجسد.
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يقوم هللا بعمله في الكون ِ
بأسره .يجب على كل َمن يؤمنZون بZه أن يقبلZوا كلمتZه ويأكلوهZا ويشZربوها؛ ال يمكن أن ُيZربح
دائمZZا الكلمZZة ليجعZZل اإلنسZZان
أحZZد من هللا من خالل رؤيZZة اآليZZات والعجZZائب الZZتي ُيظهرهZZا هللا .على مZّ Zر العصZZور ،اسZZتخدم هللا ً
ِ
كملك هللا .في عصZر
كاماًل  .لذلك ال ينبغي عليك أن
َّ
تصب كل اهتمامك على اآليات والعجائب ،بل يجب أن تسعى وراء أن ُي ّ
ضZا بالعديZد من الكلمZات .وبعZد أن قZال يسZوع
ناموس العهد القديم ،تكلم هللا ببعض الكلمات ،وفي عصر النعمZة ،تكلم يسZوع أي ً

الرسل والتالميذ الذين جاؤوا بعد ذلك الناس على الممارسة وفًقا للوصايا الZتي أصZدرها يسZوع ،واختZبروا
كثيرا ،ساعد ُ
كالما ً
ً
ليكمZل اإلنسZZان .إنZZه ال يسZZتخدم اآليZZات
وفًقZZا للمبZZادئ الZZتي تكلم بهZZا يسZZوع .يسZZتخدم هللا في األيZZام األخZZيرة في األسZZاس الكلمZZة ِّZ
ِ
ض Zح قZZوة هللا .إن أظهZZر هللا اآليZZات والعجZZائب فحسZZب ،لكZZان من المسZZتحيل أن
والعجZZائب ليظلم اإلنسZZان أو يقنعZZه؛ فهZZذا ال يو ّ
كمل اإلنسZZان .ال يجعZZل هللا اإلنسZZان كZZاماًل باآليZZات والعجZZائب ،بZZل يسZZتخدم
تتضZZح حقيقZZة هللا ،وعليZZه كZZان من المسZZتحيل أن ُي َّ
الكلم ZZة ل ZZيروي اإلنس ZZان ويرع ZZاه ،بع ZZدها تتحق ZZق طاع ZZة اإلنس ZZان الكامل ZZة ومعرفت ZZه باهلل .ه ZZذا ه ZZو ه ZZدف العم ZZل ال ZZذي يق ZZوم ب ZZه

والكلمات التي يقولها .ال يستخدم هللا طريقة إظهار اآليات والعجائب ليجعل اإلنسان كاماًل  ،لكنه يسZZتخدم الكلمZZات والعديZZد من

طرق العمل المختلفة ليجعل اإلنسان كاماًل  .سZواء كZانت تنقيZة أو تعZامألو تهZذيب أو رعايZZة بواسZطة الكلمZات ،يتحZZدث هللا من

يتكمل اإلنسZZان وقت
عدة أوجه مختلفة ليجعل اإلنسان كاماًل  ،وليمنح اإلنسان معرفً Zة أعظم عن عملZZه وحكمتZZه وروعتZZه .حين َّ
Zادرا على
أن يختتم هللا العصZZر في األيZZام األخZZيرة ،سيصZZير مZZؤهالً لينظZZر اآليZZات والعجZZائب .حين تتعZZرف على هللا وتكZZون قً Z
طاعته ،مهما كان ما يفعله ،فلن يعود لديك أي تصورات حوله عندما ترى اآليZZات والعجZائب ،ألنZZه لن يكZZون لZZديك تصZّ Zورات

عن حقيقZZة هللا .إنZZك فاسZZد وعZZاجز في الZZوقت الحZZالي عن إطاعZZة هللا طاعً Zة كاملً Zة ،فهZZل أنت مؤهZZل أن تZZرى آيZZات وعجZZائب؟
ضZا هZو الZوقت الZZذي يتغZير فيZZه العصZر،
الوقت الذي ُيظهر فيه هللا آيات وعجائب هو الوقت الذي يعاقب هللا فيZه اإلنسZZان ،وأي ً
وكذلك هو الوقت الذي ُيختَتم فيه العصر .حين ُي َّنفذ عمل هللا بطريقة طبيعية ،فإنه ال ُيظهر آيات وعجائب .إن إظهار اآليات

والعجZZ Zائب أمZZ Zر في غايZZ Zة السZZ Zهولة ،ولكنZZ Zه ليس مبZZ Zدأ عمZZ Zل هللا ،وال الهZZ Zدف من تZZ Zدبير هللا لإلنسZZ Zان .إن رأى اإلنسZZ Zان آيZZ Zات
ربحZZون من
وعجائب ،وإن ظهر جسد هللا الروحي لإلنسان ،ألن يؤمن جميع الناس باهلل؟ قلت سابًقا إن مجموعة من الغالبين ُي َ
الشZZرق ،الغZالبون الZZذين يZZأتون من وسZZط الضZZيقة العظيمZZة .مZZا معZZنى هZZذه الكلمZZات؟ هZZذه الكلمZات تعZZني أن هZؤالء النZZاس الZZذين
ُربحوا فقط أطاعوا بالحق بعد أن اجتازوا في الدينونة والتوبيخ ،والتعامZZل والتهZذيب ،وكZZل أنZواع التنقيZZة .إيمZان هZZؤالء النZاس
ليس غامض Zا وال مجZZردا ،ولكنZZه حقيقي .لم يZZروا أيZZة آيZZات وعجZZائب أو أيZZة معجZZزات؛ وهم ال َّ
يتكلمZZوا عن رسZZائل أو عقائZZد
ً
ً
Zدرة على
ُمبهمZZة Z،أو أفكZZار عميقZZة؛ بZZل لZZديهم الحقيقZZة وكلمZZات هللا ومعرفZZة صZZادقة بحقيقZZة هللا .أليسZZت جماعZZة مثZZل هZZذه أكZZثر قً Z
ِ
ِ
ليكمل اإلنسZان ،بZل أتى ليفديZه Z،لZذلك
إظهار قوة هللا؟ إن عمل هللا في األيام األخيرة هو عمل
فعلي .في عصر يسوع ،لم يأت ّ
ّ
Zزءا من
أظهZZر بعض المعجZZزات ليجعZZل النZZاس يتبعونZZه Z.ألنZZه أتى في األسZZاس ّ
ليتمم عمZZل الصZZلب ،وإظهZZار اآليZZات لم يكن جً Z
Zافيا ،ولم يمثZZل عمZZل العصZZر
مؤثرا؛ كZZانت عماًل إض ً
عمل خدمته .هذه اآليات والعجائب كانت العمل الذي قام به ليجعل عمله ً
ِ
بأسر ه .أثناء عصر ناموس العهد القديم ،أظهر هللا كذلك بعض اآليات والعجائب ،لكن العمل الذي يقوم به هللا اليZوم هZو عمZZل
لعمت الفوضZى عملZه الحقيقي ،ولمZا اسZتطاع
فعلي ،وهو بكل تأكيد لن ُيظهر آيZات وعجZائب اآلن .لZو أظهZر آيZات وعجZائبَّ ،
ّ
ضZا آيZات وعجZائب ،فهZل كZان سيتّضZح
القيام بالمزيد من العمل .إن قال هللا الكلمة ليستخدمها لتكميZل اإلنسZان ،ولكنZه أظهZر أي ً
ما إذا كان اإلنسان حًقا يؤمن به أم ال؟ لZذلك ،ال يفعZل هللا مثZل هZذه األمZور .يوجZد الكثZير من الZدين بZداخل اإلنسZان؛ ولقZد أتى

التصورات الدينية Zواألمور الخارقة للطبيعة من داخل اإلنسان ،ولكي يجعل اإلنسZان يعZرف
هللا في األيام األخيرة ليطرد كافة
ّ
حقيقة هللا .لقد أتى ليزيل صورة إله غامض وخيالي ،أو ُقل صورة إله ليس له وجود على اإلطالق .وعليه ،فإن شZZيء واحZZد

ثمين لك اآلن هو أن تعرف الحقيقة! الحق يفوق أي شZيء .كم لZديك من الحZق اليZوم؟ هZل كZل َمن ُيظهZر آيZات وعجZائب إلZه؟
أيضا أن تُظهر آيات وعجائب؛ هZل جميعهZا هللا؟ إن مZا يبحث اإلنسZان عنZZه في إيمانZه باهلل هZو الحZZق،
يمكن لألرواح الشريرة ً
وما يسعى وراءه هو الحياة أكثر من اآليات والعجائب .يجب أن يكون هذا هو هدف كل َمن يؤمنون باهلل.
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ِ
آمنت بZZه ،فإنZه سZيفديك .إذا
في ذلك الوقت ،كان عمل يسوع هو فداء كل البشرُ ،غف َرت خطايا كل َم ْن آمن به؛ فطالمZا َ
تخُلص وتتبرر باإليمان .لكن ظZZل بين
آمنت به ،لن تعود خاطًئا بعد ذلك ،بل تتحرر من خطاياك .كان هذا هو المقصود بأن ْ
َ
مملوك ا ليسZZوع بأكملZZه،
ًZ
Zنزع ببطء .ال يعZZني الخالص أن اإلنسZZان قZZد أصZZبح
وم ْن يجب أن ُيَ Z
المؤمZZنين َم ْن عصZZى هللا وقاومZZهَ ،
مملوك Zا بعZZد للخطيZZة .في ذلZZك
مملوك Zا للخطيZZة ،وأن خطايZZاه قZZد ُغ ِفZَ Zرت :إذا آمنت ،لن تصZZبح
لكنZZه يعZZني أن اإلنسZZان لم يعZZد
ً
ً
مفهومZZا لتالمي ZZذه ،وق ZZال الكث ZZير مم ZZا لم يفهم ZZه الن ZZاس .ه ZZذا ألن ZZه ،في ذل ZZك
ال ZZوقت ،ق ZZام يسZZوع ب ZZالكثير من العم ZZل ال ZZذي لم يكن
ً
ض Zا
الZZوقت ،لم يعZِ Zط َّ
أي تفسZZير .وهكZZذا ،بعZZد عZZدة سZZنوات على رحيZZل يسZZوع ،كتب متَّى عن سلسZZلة أنسZZابه ،وقZZام آخZZرون أي ً
بالكثير من العمل الذي كان نابعا من إرادة اإلنسان .لم ِ
ِ
ويكمله ،بل كي يقوم بمرحلZZة واحZZدة من
يأت يسوع كي يربح اإلنسان
ً
ّ
صلب يسوع ،وصل عمله إلى نهاية كاملة .ولكن
العمل :حمل إنجيل ملكوت السماوات واستكمال عمل صلبه – وهكذا حالما ُ
في المرحلة الحالية – مرحلة عمل اإلخضاع – يجب التفوه بالمزيد من الكلمات ،والقيام بالمزيZد من العمZZل ،ويجب أن يكZون

هناك العديد من اإلجراءات .كذلك يجب أن ُيكشف عن أسرار عمل يسوع ويهوه ،حتى يتسنى لجميع النZZاس أن يمتلكZZوا الفهم
والوضZوح في إيمZانهم ،ألن هZذا هZو عمZل األيZام األخZيرة ،واأليZام األخZيرة هي نهايZة عمZل هللا ،وقت إتمZام العمZل .ستفسZر لZك

مرحلZZة العمZZل هZZذه شZZريعة يهZZوه وفZZداء يسZZوع ،وهي في األسZZاس لكي َّ
أنت من فهم العمZZل الكامZZل لخطZZة تZZدبير Zهللا الZZتي
تتمكن َ
تبلZZغ سZZتة آالف سZZنة ،وتقZّ Zدر كZZل معZZنى خطZZة تZZدبير السZZتة آالف سZZنة هZZذه وجوهرهZZا ،وفهم الغايZZة من كZZل العمZZل الZZذي قZZام بZZه

يسوع والكلمات التي تكلم بها ،وحتى إيمانك األعمى بالكتاب المقدس وسجودك للكتاب المقدس .سوف يسمح لك كل هذا بZZأن
إدراكZZا تامZZا .سZZوف َّ
تتمكن Zمن فهم كZٍ Zل من العمZZل الZZذي قZZام بZZه يسZZوع ،وعمZZل هللا اليZZوم؛ سZZوف تفهم وتعZZاين كZّ Zل الحZZق
تZZدرك
ً ً
والحياة والطريق .في مرحلة العمل الذي قام به يسوع ،لماذا رحل يسوع دون إتمام العمل الختامي؟ ألن مرحلZZة عمZZل يسZZوع
ِ
تمامZا.
ض Zا إلى النهايZZة؛ وبعZZد صZZلبه ،انتهى عملZZه ًZ
لم تكن مرحلZZة عمZZل اختتZZام .عنZZدما ُس ّ Zم َر على الصZZليب ،وصZZلت كلماتZZه أي ً
المرحلZZة الحاليZZة مختلفZZة :فقZZط بعZZد أن تكZZون الكلمZZات قZZد قيلت إلى النهايZZة وينتهي عمZZل هللا بأكملZZه ،عنZZدها ينتهي عملZZه .خالل
كليZا .لكن يسZوع لم يهتم بمZZا قالZZه
مرحلة عمل يسوع ،كZان هنZZاك العديZد Zمن الكلمZات الZZتي لم يتفZZوه بهZا ،أو الZZتي لم ُيعبَّر عنهZا ً
أو لم يقلZZه ،ألن خدمتZZه لم تكن خدمZZة الكالم ،وهكZZذا بعZZد أن ُسِّ Zم َر على الصZZليب ،غZZادر .كZZانت تلZZك المرحلZZة من العمZZل بشZZكل
رئيسZZ Zي من أج ZZ Zل الص ZZ Zلب ،وهي على خالف المرحل ZZ Zة الحالي ZZ Zة .مرحل ZZ Zة العم ZZ Zل الحالي ZZ Zة ه ZZ Zذه هي أسا ًسZ Z Zا من أجZZ Zل اإلتم ZZ Zام،
واإليضاح ،وختام جميع العمZل .إذا لم تُقZل هZذه الكلمZات إلى نهايتهZا ،فلن تكZون هنZاك طريقZة إلتمZام هZذا العمZل ،ألنZه في هZذه

وينجZZز باسZZتخدام الكلمZZات .في ذلZZك الZZوقت ،قZام يسZZوع بZZالكثير من العمZZل الZZذي لم يفهمZZه
المرحلZZة من العمZZل ُيكتمZZل كZZل العمZZل ُ
اإلنسان .لقد رحZل بهZدوء ،واليZوم ال يZزال هنZاك الكثZير ِم َمن ال يفهمZون كلماتZه ،وفهمهم خZاطئ ،ومZع ذلZك مZا زالZوا يعتقZدون
ِ
نهائيZZا ،وتقZZدم خاتمتZZه .سZZوف يفهم
تمم هZZذه المرحلZZة عمZZل هللا ً
أن فهمهم صZZحيح ،وال يعرفZZون أنهم مخطئZZون .في النهايZZة ،سZZتُ ّ
Zحح المفZZاهيم الZZتي في داخZZل اإلنسZZان ،ونوايZZاه ،وفهمZZه الخZZاطئ ،ومفاهيمZZه حZZول
الجميZZع خطZZة تZZدبير هللا ويعرفهZZا .سZZوف تُصَّ Z
عمل يهوه ويسوع ،وآراؤه حول الوثنيين Z،وانحرافاته وأخطاؤه األخرى .وسيفهم اإلنسان جميع طرق الحياة الصحيحة ،وكل

العمل الZذي أنجZزه هللا ،والحZق كZاماًل  .عنZدما يحZدث ذلZك ،سZتنتهي هZذه المرحلZة من العمZل .كZان عمZل يهZوه خلZق العZالم ،كZان

البدايZZة؛ ZهZZذه المرحلZZة من العمZZل هي نهايZZة العمZZل ،وهZZذه هي الخاتمZZة .في البدايZZةَّ ،نفذ هللا عملZZه بين األشZZخاص المختZZارين في

إسرائيل ،وكان فجر حقبة جديدة في أقدس موضع .أما المرحلة األخيرة من العمZZل فتُ َّنفذ في البلZZد األكZثر دن ًسZا ،لدينونZZة العZالم
تم عمZZل هللا في أكZZثر األمZZاكن إشZZراًقا ،وتُ َّنفذ المرحلZZة األخZZيرة في أكZZثر األمZZاكن
ووضZZع نهايZZة للعصZZر .في المرحلZZة األولىّ ،
ظالمZZا ،وسZZيطرد هZZذا الظالم ،ويZZؤتى بZZالنور ،وتُخض Zع جميZZع الشZZعوب .عنZZدما ُأخ ِ
ض َ Zع النZZاس من هZZذه األمZZاكن األكZZثر دن ًس Zا
َ
ُ
ً
تمامZZا،
ًZ
إلها ،وهو اإلله الحقيقي ،وكZان كZZل شZخص
وأكثرها ظلمة في جميع األماكن ،واعترف جميع السكان بأن هناك ً
مقتنعZا ً

Zتخدم ه ZZذه الحقيق ZZة لمواص ZZلة عم ZZل اإلخض ZZاع في جمي ZZع أنح ZZاء الك ZZون .ه ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل رمزي ZZة :بمج ZZرد
عن ZZدها ستُس َ Z

االنتهZZاء من العمZZل في هZZذا العصZZر ،فZZإن عمZZل السZZتة آالف سZZنة من التZZدبير سيصZZل إلى نهايZZة كاملZZة .وبمجZZرد أن ُيخضZZع كZّ Zل
الذين يعيشZون في أظلم األمZاكن ،فغZني عن القZول إن الوضZع سZيكون كZذلك في كZل مكZان آخZر .على هZذا النحZو ،يحمZل عمZل
اإلخضZZاع فقZZط في الصZZين رمزيZZة ذات معZZنى .تُج ِّسZد الصZZين كZZل قZZوى الظالم ،ويمثZZل شZZعب الصZZين كZZل أولئZZك الZZذين هم من
الجسد ،ومن الشيطان ،ومن اللحم والدم .إن الشعب الصيني هو أكثر َم ْن َف َسد بسبب التنين العظيم األحمر ،الذي يعZZارض هللا
ثم فهم النمZوذج األصZلي لكZل البشZرية الفاسZدة.
أقوى معارضZة ،وهZو الشZعب الZذي تعتZبر إنسZانيته األكZثر دنZاءة ودناسZة ،ومن َّ
هذا ال يعني أنه ال توجد مشاكل على اإلطالق لدى دول أخZرى؛ فمفZاهيم اإلنسZان كلهZا متشZابهة ،وعلى الZرغم من أن شZعوب

ضZا
هذه البلدان قد يكونون من العيار الجيد ،فإن كانوا ال يعرفون هللا ،فقد يعني ذلك أنهم يعارضZونه .لمZZاذا عZZارض اليهZZود أي ً

ض Zا؟ لمZZاذا خZZان يهZZوذا يسZZوع؟ في ذلZZك الZZوقت ،لم يكن العديZZد من التالمي Zذ ZيعرفZZون
هللا وتحZّ Zدوه؟ لمZZاذا عارضZZه الفريسZZيون أي ً
صZلب يسZوع وقZام ،ظZل النZاس غZير مؤمZنين بZZه؟ أليس عصZZيان اإلنسZان متشZابه لZدى الجميZZع؟ ببسZZاطة،
يسZوع .لمZاذا ،بعZZد أن ُ

نموذجا وعينة ،وسZZيكونون مثZل مرجZZع لآلخZرين .لمZاذا قلت
خضعون سوف يصبحون
مثال على ذلك ،وعندما ُي َ
شعب الصين ٌ
ً
دائمZا إنكم جZZزء من خطZZة تZZدبيري؟ ففي الشZZعب الصZZيني يتجلى الفسZZاد والZZدنس واإلثم والمعارضZZة والتمZZرد على أكمZZل وجZZه
ًZ
ويكشف بجميع أشكاله المتنوعة .فمن ناحية ،عيZارهم مت ٍ
Zدن Z،ومن ناحيZة أخZرى ،حيZاتهم وعقليتهم متخلفZة ،وعZاداتهم ،وبZيئتهم
ُ
ضZا وضZيعة للغايZZة .العمZZل في هZذا المكZZان رمZزي،
االجتماعية ،وعائلة نشأتهم – كلها فقيرة واألكثر ً
تخلفا .كمZا أن مكZZانتهم أي ً
وبعد أن ُي َّنفذ هذا االختبار في مجملZه ،سZيقوم هللا بعملZه الالحZق بشZكل أفضZل .إذا كZان يمكن اسZتكمال خطZوة العمZل هZذه ،فZإن

تمامZا
ًZ
تلقائيا .وبمجرد إنجاز هZذه الخطZZوة من العمZل ،فZإن
سينجز
ً
العمل الالحق ُ
نجاح ا كبً Z
Zيرا سZZيتحقق بالكامZZل ،وسZوف ينتهي ً
عمل اإلخضاع في جميع أنحاء الكون.
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بدأ عصر النعمة باسم يسوع ،وعندما بدأ يسوع في أداء خدمته ،بدأ الروح القدس بالشهادة السم يسZZوع ،ولم يعZZد هنZZاك
ذكZZر السZZم يهZZوه؛ وبZZدالً من ذلZZك تZZولى الZZروح القZZدس العمZZل الجديZZد بصZZورة أساسZZية تحت اسZZم يسZZوع ،وتم تقZZديم شZZهادة الZZذين

أيضا من أجل يسZوع المسZZيح .وكZان معZنى اختتZZام عصZر نZZاموس
آمنوا به من أجل يسوع المسيح ،وكان العمل الذي قاموا به ً
العهZZد القZZديم هZZو انتهZZاء العمZZل الZZذي كZZان يتم في األسZZاس تحت اسZZم يهZZوه .وبعZZدها ،لم يعZZد اسZZم هللا يهZZوه ،بZZل أصZZبح ُيZZدعى

يسZZوع ،ومنZZذ ذلZZك الحين ،بZZدأ الZZروح القZZدس العمZZل أسا ًسZا تحت اسZZم يسZZوع .إ ًذا ،أيهZZا النZZاس الZZذين مZZا زلتم تZZأكلون وتشZZربون
كلمات يهوه ،ومZا زلتم تفعلZون كZل شZيء وفًقZا لعمZل عصZر النZاموس ،ألسZت تمتثZل بشZكل أعمى للقواعZد هنZا؟ ألسZت عالًقZا في
Zبر يهZZوه شZZعب
الماضZZي؟ تعرفZZون اآلن أن األيZZام األخZZيرة قZZد أتت .هZZل يمكن أن يظZZل يسZZوع ُيZZدعى يسZZوع عن ZZدما يZZأتي؟ أخ َ Z
شخصا يسمى َم ِسّيا سيأتي ،ومع ذلك عندما أتى ،لم ُيطلق عليه مسيا بل يسوع .قال يسوع إنه سيأتي ثانيً Zة ،وإنZZه
إسرائيل أن
ً
راكبZZا على
سZZيأتي كمZZا رحZZل .كZZانت هZZذه هي كلمZZات يسZZوع ،ولكن هZZل رأيت الطريقZZة الZZتي رحZZل بهZZا يسZZوع؟ غZZادر يسZZوع ً
سحابة بيضاء ،لكن هل يمكن أن يعZود شخصZيًّا بين البشZر على سZحابة بيضZاء؟ إن كZان األمZر كZذلك ،أال يظZل ُيZدعى يسZوع؟
عندما يأتي يسوع مرة أخرى ،سيكون العصر قد تغير بالفعل ،فهل يمكن أن يظل ُيدعى يسوع؟ هل يمكن أن ُيZZدعى هللا باسZم

يسZZوع فقZZط؟ أال يمكن أن ُيZZدعى باسZZم جديZZد في عصZZر جديZZد؟ هZZل يمكن لصZZورة شZZخص واحZZد واسZZم واحZZد معين أن يمثZZل هللا
ويZZدعى باسZZم جديZZد؛ ZفكيZZف يمكنZZه أن يقZZوم بالعمZZل نفسZZه في عصZZور مختلفZZة؟
في كليتZZه؟ في كZZل عصZZر ،يقZZوم هللا بعمZZل جديZZد ُ

كيZZف يمكنZZه التمسZZك بالقZZديم؟ اسZZتُخدم اسZZم يسZZوع من أجZZل عمZZل الفZZداء ،فهZZل سZZيظل ُيZZدعى بنفس االسZZم عنZZدما يعZZود في األيZZام
األخZZيرة؟ هZZل سZZيظل يقZZوم بعمZZل الفZZداء؟ لمZZاذا يهZZوه ويسZZوع همZZا شZZخص واحZZد ،ومZZع ذلZZك لهمZZا أسZZماء مختلفZZة في عصZZور
مختلفة؟ أليس ذلك ألن عصZZور عملهمZا مختلفZة؟ هZل يمكن السZم واحZد أن يمثZل هللا في صZورته الكليZة؟ إن كZان األمZر كZذلك،
فال بد أن ُيطلق على هللا اسم مختلZف في عصZر مختلZف ،ويجب أن يسZتخدم االسZم لتغيZير العصZر أو تمثيZل العصZر؛ وألنZه ال
مرحليZا من شخصZية هللا في عصZر مZا؛ فكZل مZا
جانبZا
ً
يوجد اسم واحد يمكن أن يمّثل هللا بالتمام ،وكل اسم يمكن فقط أن يمثل ً
يحتاج االسم أن يفعله هو تمثيل عمله .لذلك ،يمكن هلل أن يختار أي اسم يتناسب مع شخصZZيته لتمثيZZل العصZر بأكملZZه .وبغض

النظر عما إذا كان هو عصر يهوه أم عصر يسوع ،فلكل عصZر اس ٌZم يمّثلZه .في نهايZة عصZر النعمZة ،وصZل العصZر األخZير،
وجZZاء يسZZوع بالفعZZل .كيZZف يمكن أن يظZZل ُيZZدعى يسZZوع؟ كيZZف يمكنZZه أن يظZZل يتخZZذ شZZكل يسZZوع بين البشZZر؟ هZZل نسZZيت أن
يسوع لم يكن أكثر من مجرد صورة لشخص ناصري (أي من الناصرة)؟ هZل نسZZيت أن يسZوع لم يكن سZوى فZادي البشZرية؟

راكبZZا على سZحابة بيضZاء – هZZذه حقيقZZة
كيف يمكنه أن يتولى عمل إخضاع وتكميل اإلنسان في األيZام األخZيرة؟ غZادر يسZوع ً
– ولكن كيZZف يمكنZZه أن يرجZZع على سZZحابة بيضZZاء بين البشZZر ويظZZل يZZدعى يسZZوع؟ لZZو وصZZل ًّ
حقا على سZZحابة ،فكيZZف يفشZZل
ُ

اإلنسان في التعرف عليه؟ ألن يتعZرف عليZه كZل النZاس حZول العZالم؟ في تلZZك الحالZة ،ألن يكZون يسZوع وحZده هZو هللا؟ في تلZك

قدم كمZZا
الحالZZة ،سZZتكون صZورة هللا هي صZور شZZخص يهZZودي Z،وباإلضZZافة لZZذلك سZZتظل كمZZا هي إلى األبZZد .قZZال يسZوع إنZZه سZَ Zي ُ
أخَبZَ Zركم أنتم هZZذه الجماعZZة؟ كZZل مZZا تعرفZZه هZZو أنZZه
رحZZل ،ولكن هZZل تعZZرف المعZZنى الحقيقي لكلماتZZه؟ هZZل يمكن أن يكZZون قZZد ْ

Zيقدم كمZZا رحZZل ،راكبZZا على سZZحابة ،لكن هZZل تعZZرف كيZZف يقZZوم هللا نفسZZه بعملZZه؟ إن كنت قZZادرا ًّ
حقا على أن تZZرى ،فكيZZف
ً
ً
سُ َ Z
يمكن تفسير الكلمات الZتي قالهZا يسZوع؟ قZال" :عنZدما يZأتي ابن اإلنسZان في األيZام األخZيرة ،هZو نفسZه لن يعZرف ،والمالئكZة لن

يعرفوا ،والرسل في السماء لن يعرفوا ،والبشرية بأسرها لن تعرف ،إنما اآلب وحده سيعرف ،أي إن الروح وحده سZيعرف.
Zادرا على المعرفZZة والرؤيZZة بعينيZZك Z،أفال
حZZتى ابن اإلنسZZان نفسZZه ال يعZZرف ،فهZZل أنت قZZادر على أن تZZرى وتعZZرف؟ لZZو َ
كنت قً Z
تكZZون هZZذه الكلمZZات قيلت هبZZاء؟ ومZZا الZZذي قالZZه يسZZوع آنZZذاك؟ "و َّ ِ
َأح ٌZدَ ،واَل َماَل ِئ َكُ Zة
اع ُة فَاَل َي ْعَل ُم ِب ِه َZمZا َZ
Zك ٱْلَيZْ Zو ُم َوِتْلَ Z
َأما َذلَ Z
Zك ٱل َّس َ Z
َ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإْل
ِ ِإ اَّل ِ
ضZا َمجيء ْٱب ِن ٱ ْن َسِ Z
ين،
َّام ُن ٍ
ان ... .لَ Zذل َك ُك ُ
ضZا ُم ْسZتَع ّد َ
ونZوا َْأنتُ ْم َْأي ً
Zون َْأي ً
Zوح َZك َذل َك َي ُك ُ
ُ
ٱل َّسَ Zم َاواتَ ،أبي َو ْZح َدهَُ .و َك َمZا َZك َان ْت َأي ُ
َّ ِ
ون َي ِْأتي ْٱب ُن ٱِإْل ْن َس ِ
ان" .عندما يأتي ذلك اليZوم ،لن يعلمZه ابن اإلنسZان نفسZه .يشZير ابن اإلنسZان إلى جسZم
اع ٍة اَل تَ ُ
ظُّن َ
َأِلن ُه في َس َ
االمتجسد ،شخص عادي وطبيعي .حتى ابن اإلنسان نفسه ال يعرف ،فكيZZف يمكنZZك أنت أن تعZرف؟ قZال يسZوع إنZه سZZيأتي
هللا
َّ

مثلمZZا رحZZل .هZZو ال يعZZرف مZZتى يZZأتي ،فهZZل يمكنZZه أن يخZZبرك بZZذلك مسZZبًقا؟ هZZل أنت قZZادر على رؤيZZة وصZZوله؟ أليسZZت هZZذه
مزحة؟
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دائمZا
في كZZل مZZرة يZZأتي فيهZZا هللا إلى األرض ،يغZZير اسZZمه وجنسZZه وصZZورته وعملZZه؛ إنZZه ال يكZZرر عملZZه .إنZZه إلZZه جديZZد ًZ

Zديما أب Zً Zدا .عن ZZدما أتى من قب ZZل ،ك ZZان ُيZZدعى يس ZZوع؛ فه ZZل يمكن أن يظ ZZل ُيZZدعى يس ZZوع في ه ZZذه الم ZZرة ال ZZتي ي ZZأتي فيه ZZا
وليس ق ً Z
مجددا هذه المZZرة؟ كZZان عملZه عنZZدما أتى في عصZر النعمZة أن
ذكرا
ً
ً
ذكرا؛ هل يمكن أن يظل ً
مجددا؟ عندما أتى من قبل ،كان ً

Zددا؟ أال
ُيسمر على الصليب ،هل عندما يأتي
مجددا ،سيظل يفZدي البشZرية من الخطيZة؟ هZZل يمكن أن ُيسZمر على الصZليب مجً Z
ً
أبدا؟ هناك َم ْن يقولون إن هللا ثابت وال يتغير .هذا صحيح،
يكون هذا
قديما ً
ً
دائما وليس ً
تكرارا لعمله؟ ألم تعرف أن هللا جديد ً
ولكن هذا يشير إلى عدم قابليZة شخصZية هللا وجZوهره للتغZير .ال تثبت التغZيرات في اسZمه وعملZه أن جZوهره قZد تغZير؛ بمعZنى

أبدا .إذا قلت إن عمل هللا غير متغير ،فهZل سZيكون بإمكانZه إنهZاء خطZة تZدبير السZتة
دائما هللا ،وهذا لن يتغير ً
آخر ،سيظل هللا ً
Zديما أب ًZدا؟ إذا كZان عمZل هللا
دائمZا جديZد وليس ق ً
آالف عام؟ أنت تعرف فقط أن هللا ال يتغير إلى األبد ،ولكن هل تعرف أن هللا ً

غZZير متغ ZZير ،فكي ZZف كZZان سZZيمكنه قيZZادة البش ZZرية كلهZZا ح ZZتى الي ZZوم الحZZالي؟ إذا ك ZZان هللا غZZير متغZZير ،فلمZZاذا قZZام بالفعZZل بعم ZZل

Zدما ،أي أن شخصZZيته تنكشZZف تZZدريجيًّا لإلنسZZان ،ومZZا ينكشZZف هZZو شخصZZيته
العصZZرين؟ ال يتوقZZف عملZZه أبZً Zدا عن المضZZي قً Z
علنZZا أبZً Zدا ،ولم يكن لZZدى اإلنسZZان
المتأصلة .في البداية ،كانت شخصية هللا مستترة عن اإلنسان ،ولم يكشف شخصيته لإلنسZان ً
معرفة عنه ببساطة .لهذا السبب ،يستخدم عمله ليكشف عن شخصيته تدريجيًّا لإلنسان ،ولكن العمل بهذه الطريقة ال يعني أن
دائمZا تتغZZير ،بZZل ألن عصZZور
شخصZZية هللا تتغZZير في كZZل عصZZر .ليسZZت القضZZية أن شخصZZية هللا تتغZZير باسZZتمرار ألن مشZZيئته ًZ
Zادرا على أن يعرفZZه .لكن
عمله مختلفة .يأخذ هللا شخصيته المتأصلة بكليتها ،ويكشفها لإلنسان خطوة خطوة ،ليكون اإلنسZZان ق ً

هذا ليس بأي حال من األحوال دلياًل على أن هللا ليس له شخصZZية محZددة في األصZل أو أن شخصZيته قZد تغZيرت تZدريجيًّا مZع

مرور العصور؛ هذا فهم خاطئ .يكشف هللا لإلنسان شخصيته الخاصة والمتأصلة – ما هو عليه – وفًقا لمZZرور العصZZور؛ ال
أبدا" إلى عمله ،وتشير
قديما ً
يمكن أن ّ
دائما جديد وليس ً
يعبر عمل مرحلة واحدة عن شخصية هللا الكلية .لذا ،تشير جملة "هللا ً
جملZZة "هللا ثZZابت وال يتغZZير" إلى ماهيZZة هللا المتأصZZلة ومZZا لديZZه .بغض النظZZر عن ذلZZك ،ال يمكن Zك Zأن تقلص عمZZل السZZتة آالف

طا كمZZا يتخيZZل اإلنسZZان ،وال يمكن أن
عZZام في نقطZZة واحZZدة أو تحZZددها في كلمZZات ميتZZة .هZZذا هZZو غبZZاء اإلنسZZان .فاهلل ليس بسZZي ً

أيضا أن يقوم بعمله تحت اسم
دائما اسم هللا؛ يمكن هلل ً
يتباطأ عمله في أي عصر .ال يمكن ليهوه ،على سبيل المثال ،أن يمثل ً
دائما إلى األمام.
قدما ً
يسوع .هذه عالمة على أن عمل هللا يمضي ً

دائمZZا ه ZZو الش ZZيطان ولن يص ZZير هللا أب Zً Zدا .ولن تتغ ZZير حكم ZZة هللا،
دائمZZا هللا ،ولن يك ZZون الش ZZيطان أب Zً Zدا؛ الش ZZيطان ً
هللا ه ZZو ً
دائمZZا
وروعZZة هللا ،وبZZر هللا ،وجالل هللا أب ًZدا .جZوهر هللا ومZا لديZZه وماهيتZZه هي أمZور ال تتغيَّر أبZً Zدا .أمZا بالنسZبة إلى عملZه فهZو ً

دائمZا متجZّ Zدد وال يشZZيخ البتَّة .في كZZل عصZZر يتقلZZد هللا اسZً Zما جديZً Zدا ،وفي كZZل
ودائمZا ينفZZذ إلى األعمZZاق؛ ألنZZه ًZ
ًZ
في تقZZدم لألمZZام،
عصZZر يقZZوم بعمZZل جديZZد ،وفي كZZل عصZZر يسZZمح لمخلوقاتZZه أن تZZرى مشZZيئته وشخصZZيته الجديZZدتين Z.لZZو فشZZل النZZاس في عصZZر
جديZZد في أن يZZروا تعZZابير شخصZZية هللا الجديZZدة ،أال يصZZلبونه بZZذلك إلى األبZZد؟ وبفعلتهم هZZذه ،أال يحZZددون هللا؟ لZZو جZZاء هللا في

ِّ
أبدا على أنه إله النساء .سيفهم الرجZZال إ ًذا بعZZد
الجسد فقط كذكر،
سيعرفه الناس على أنه ذكر ،وكإله الرجال ،ولن يؤمنوا به ً
هZذا أن هللا من نفس جنس الZZذكور ،وأن هللا هZZو رئيس الرجZال ،ولكن مZاذا بشZأن النسZاء؟ هZذا غZير عZادل؛ أليسZت هZذه معاملZة
أي من النس ZZاء .عن ZZدما خل ZZق هللا
تمييزي ZZة؟ إن ك ZZانت القض ZZية هك ZZذا ،فك ZZل من خّلص ZZهم هللا س ZZيكونون رج ZZاالً مثل ZZه ،ولن تَخُلص ٌّ
البشZZر ،خلZZق آدم وخلZZق حZZواء .لم يخلZZق آدم فقZZط ،لكنZZه خلZZق الرجZZل والمZZرأة على صZZورته .هللا ليس إلZZه الرجZZال فحسZZب ،هZZو

ضZا إلZZه النسZZاء .يZZدخل هللا مرحلZZة عمZZل جديZZدة في األيZZام األخZZيرة .سيكشZZف عن المزيZZد من شخصZZيته ،ولن تكZZون شخصZZيته
أي ً
هي شخصية الرحمة والمحبة الZتي كZانت في زمن يسZوع .وبمZا أنZه قZد بZدأ عماًل جدي ًZدا ،فهZذا العمZل الجديZد تصZاحبه شخصZية

Zرة عZZبر الرعZZد لكي ال يكZZون لإلنسZZان
جديZZدة .لZZذلك ،لZZو قZZام الZZروح بهZZذا العمZZل – لZZو لم يصZZر هللا جسZً Zدا ،بZZل تكلم الZZروح مباشً Z
وسيلة ليتواصل معه ،فهل كان اإلنسان ليقدر على معرفة شخصيته؟ لو كان الروح فقط هو من قام بالعمل ،فما كان لإلنسZZان

وسZZيلة لمعرفZZة شخصZZية هللا .ال يمكن للنZZاس أن يZZروا شخصZZية هللا بعيZZونهم إال عنZZدما يصZZير جسZً Zدا ،وعنZZدما يظهZZر الكلمZZة في
الجسد ،ويعبر عن شخصيته الكليZة من خالل الجسZZد .يعيش هللا ًّ
حقا وصZZدًقا بين البشZر .هZو ملمZZوس؛ ويمكن لإلنسZان التعامZل

فعليًّا مع شخصيته ،واالنخراط فيما لديZه ومن هZو؛ وبهZذه الطريقZة فقZط يمكن لإلنسZان أن يتوصZل لمعرفتZه بحZق .وفي الZوقت
أيض ا العمل الذي يعتبر فيه "هللا إله الرجال وإله النساء" وقد أنجز عمله بأسره في الجسد.
ذاته ،قد أكمل هللا ً
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تمامZا :عصZZر النعمZZة هZZو عصZZر النعمZZة ،واأليZZام األخZZيرة هي األيZZام
إن عمZZل هللا على مZZدار خطZZة تZZدبيره كلهZZا واضZZح ًZ
مميZزة بين كZل عصZر؛ ألن هللا يقZوم في كZل عصZر بالعمZل الZZذي يمثZل ذلZك العصZZر ،ولكي يتم عمZل
األخيرة .هناك اختالفات ِّ
األيام األخيرة ،يجب أن يكون هناك حريق ودينونة وتZوبيخ وغضZب ودمZار إلنهZاء العصZر .تشZير األيZام األخZيرة إلى العصZر
الختZامي .أثنZاء العصZر الختZامي ،ألن ينهي هللا العصZر؟ ولكي ينهي هللا العصZر ال بZد أن يجلب الدينونZZة والتZوبيخ معZZه ،وبهZذه
الطريقZZة وحZZدها يمكن هلل أن ينهي العصZر .كZانت غايZZة يسZZوع أن يسZZتمر بقZاء اإلنسZان وحياتZZه وأن يوجZZد بطريقZZة أفضZZل .لقZZد

خّلص اإلنسان من الخطية حZتى يتوقZف هبوطZZه إلى الفسZاد وال يظZل يعيش في الهاويZة والجحيم ،ومن خالل تخليص اإلنسZان

من الهاوية والجحيم سمح يسوع له أن يستمر في العيش .واآلن ،قد جZاءت األيZZام األخZZيرة .سZيفني هللا اإلنسZان ويZZدمر الجنس

تمامZZا ،أي أن ZZه س ZZيغير عص ZZيان البش ZZرية .له ZZذا الس ZZبب ،س ZZيكون من المس ZZتحيل على هللا ،بشخص ZZيته المحب ZZة الرحيم ZZة
البش ZZري ً
السابقة ،أن ينهي العصZر ويجعZل خطZة تZدبيره ذات السZتة آالف عZام تZؤتي ثمارهZا .يتمZيز كZل عصZر بتمثيZل خZاص لشخصZية
هللا ،كما يحتوي كل عصر على عمZل ينبغي أن يفعلZه هللا .وبالتZالي فZإن العمZل الZذي يقZوم بZه هللا نفسZه في كZل عصZر يتضZمن
Zيرا عن شخصZZيته الحقيقيZZة ،في حين يتغZZير اسZZمه والعمZZل الZZذي يقZZوم بZZه مZZع كZZل عصZZر ،وكالهمZZا جديZZدان .أثنZZاء عصZZر
تعبً Z
الناموس ،تم عمل إرشاد البشرية تحت اسم يهوه ،وتم إطالق أول مرحلة عمZZل على وجZZه األرض .في هZZذه المرحلZZة ،اشZZتمل
العمZZل على بنZZاء الهيكZZل والمZZذبح ،واسZZتخدام النZZاموس إلرشZZاد شZZعب إسZZرائيل والعمZZل بين ظهZZرانيهم .من خالل إرشZZاد شZZعب
Zدة لعمل ZZه على األرض .ومن ه ZZذه القاع ZZدة ،قZZام بتوس ZZيع عمل ZZه خZZارج إسZZرائيل ،أي أن ZZه ب ZZدأ من إس ZZرائيل
إس ZZرائيل ،أس ZZس قاع ً Z
ووسع عملZZه إلى الخZارج ،حZZتى تمكنت األجيZال التاليZZة من أن تعZرف تZZدريجيًّا أن يهZوه كZان هللا ،وأنZZه هZZو من خلZق السZZماوات
واألرض وك ZZل األش ZZياء ،وأن يه ZZوه ه ZZو َمن صZَ Zن َع كZZل المخلوقZZات .نشZZر عملZZه من خالل ش ZZعب إسZZرائيل إلى الخZZارج .ك ZZانت
أرض إسZZرائيل هي أول مكZZان مقZZدس لعمZZل يهZZوه على األرض ،وفي أرض إسZZرائيل ذهب هللا أوالً ليعمZZل في األرض .كZZان

ومن هZو كZان يمثZل
ذلك هو عمل عصر الناموس .أثناء عصر النعمة ،كZان يسZوع هZو هللا الZذي خلص اإلنسZان .مZا كZان لديZه َ
النعمة والمحبة والرحمة واالحتمال والصبر والتواضع والرعاية والتسامح ،والكثير من العمل الذي قام به كZان من أجZل فZداء

ورحيمZا كZZان ا بZZد من أن ُيسZَّ Zمر على الصZZليب من أجZZل
ًZ
اإلنسZZان .كZZانت شخصZZيته مملZZوءة بالرحمZZة والمحبZZة ،وألنZZه كZZان محبًّا
اإلنسان لكي ُيظهZر أن هللا قZد أحب اإلنسZان كنفسZه ،حZتى إنZه بZذل نفسZه بكليتZه Z.وأثنZاء عصZر النعمZة كZان اسZم هللا هZو يسZوع،

رحيمZZا .ك ZZان هللا م ZZع اإلنس ZZان .رافقت محبت ZZه ورحمت ZZه وخالص ZZه ك ZZل
إلهZZا محبًّا
إلهZZا خّلص اإلنس ZZان ،وك ZZان ً
أي أن هللا ك ZZان ً
ً
شZZخص .من خالل قبZZول اسZZم يسZZوع فقZZط وحضZZوره تمكن اإلنسZZان من الحصZZول على السZZالم والبهجZZة ،ونيZZل بركاتZZه ،ونعمZZه

وغفZرت خطايZاهم .أثنZاء عصZر النعمZة ،كZان
العديدة الواسZعة وخالصZه .من خالل صZلب يسZوع ،نZال كZل من تبعZوه الخالص ُ

يسZZوع هZZو اسZZم هللا .بمعZZنى آخZZر ،كZZان عمZZل عصZZر النعمZZة يتم أسا ًس Zا تحت اسZZم يسZZوع .أثنZZاء عصZZر النعمZZة ،كZZان هللا ُيZZدعى
يسوع .فقد تولى مرحلة عمل جديد بعد العهد القديم ،وانتهى عمله بالصلب .كان هذا هو عمله كّله .لذلك ،كZان يهZZوه هZZو اسZZم
هللا أثنZZاء عصZZر النZZاموس ،وفي عصZZر النعمZZة كZZان اسZZم يسZZوع يمثZZل هللا ،وأثنZZاء األيZZام األخZZيرة أصZZبح اسZZمه هZZو هللا القZZدير،

القدير الذي يستخدم قوته إلرشاد اإلنسان ،وإخضاع اإلنسان وربح اإلنسان وفي النهاية سينهي العصر .شخصية هللا واضZZحة
في كل عصر ،وكل مرحلة من عمله.
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هل يمكن السم يسوع – "هللا معنا" – أن يمثZل شخصZZية هللا بكليتهZZا؟ هZZل يمكن أن يعZبر عن هللا بالتمZام؟ إن قZال أحZZد إن
هللا يمكن أن ُيطلZZق عليZZه فقZط يسZوع وال يمكن أن يحمZZل أي اسZم آخZر ألن هللا ال يمكن أن يغZZير شخصZZيته ،فهZZذه الكلمZZات هي
في الواقع تجديف! هل تؤمن أن اسم يسوع ،هللا معنا ،وحده يمكن أن يمثZل هللا بكّلّيتZه؟ قZد ُيطلZق على هللا العديZد من األسZماء،

تمامZZا .إذاً ،هلل أس ZZماء عدي ZZدة ،ولكن ه ZZذه
ولكن ال يوج ZZد من بين ه ZZذه األس ZZماء العدي ZZدة م ZZا يمكن أن يحي ZZط باهلل كل ZZه ،أو يمثل ZZه ً
تعبر بالكامل عن شخصيته؛ ألن شخصية هللا غنية للغاية لدرجة أنها تتخطى قZZدرة اإلنسZZان على
األسماء العديدة ال يمكنها أن ِّ

تمامZا باسZتخدام لغZة البشZر .البشZر لZديهم مفZردات محZدودة ليحيطZوا من خاللهZا
معرفته .ال يمكن لإلنسZان مطلًقZا أن يحيZط باهلل ً
ممجد ،رائ ZZع ،ف ZZوق اإلدراك ،س ZZامٍ ،ق ZZدوس ،ب ZZار ،حكيم ،وهلم ج Zّ Zرا .العديZZZد من
بكZZZل مZZZا يعرفون ZZه عن شخص ZZية هللا :عظيمَّ ،

الكلمZZات! هZZذه المفZZردات المحZZدودة عZZاجزة عن وصZZف القليZZل ممZZا يشZZهده اإلنسZZان من شخصZZية هللا .بمZZرور الZZوقت ،أضZZاف

العدي Zد Zمن النZZاس كلمZZات اعتقZZدوا أنهZZا قZZادرة بصZZورة أفضZZل على وصZZف الحماسZZة الكامنZZة في قلZZوبهم :هللا عظيم للغايZZة! هللا
Zاجزا عن التعبZير عن نفسZه
قدوس للغاية! هللا جميل للغاية! وقد بلغت أقZوال البشZر هZذه ذروتهZا ،ومZع ذلZك ال يZزال اإلنسZان ع ً
بوضوح .وهكذا يرى اإلنسان أن هلل العديZZد من األسZZماء ،وليس لZه اسZم واحZZد؛ وهZذا ألن كيZان هللا وافZر للغايZZة ،ولغZZة اإلنسZان
فقيرة للغاية .ال توجد كلمة معينة Zأو اسم معين يمكنه أن يمثل هللا بكّلّيتZه Z،فهZل تعتقZZد أن اسZZمه يمكن أن يكZZون ثابتًZZا؟ هللا عظيم
وقZZدوس للغايZZة ،ومZZع ذلZZك فZZأنت لن تسZZمح لZZه بتغيZZير اسZZمه في كZZل عصZZر جديZZد .لZZذلك ،يتZZولى هللا في كZZل عصZZر عملZZه بذاتZZه،
اسما يتالءم مع العصر لكي يحيط بالعمل الذي ينZوي القيZام بZه .يسZتخدم هZZذا االسZم المحZدد الZذي يحمZZل داللZة زمنيZة
ويستخدم ً
لتمثيZل شخصZيته في ذلZك العصZر ،وهZا هZو هللا يسZتخدم لغZة الجنس البشZري للتعبZير عن شخصZيته .ومZع ذلZك ،فZإن العديZد Zمن
خصيصا ال يمكنه تمثيZZل هللا بكليتZZه
الناس الذين كانت لديهم خبرات روحية ورأوا هللا شخصيًّا يشعرون مع ذلك أن هذا االسم
ً
مفر من هذا  -لذلك لم يعد اإلنسان يخاطب هللا بأي اسم ،بل صار يناديه ببساطة "هللا" .يبدو األمر كما لZو كZان
– لألسف ،ال ّ

ض Zا مرتبZZك بالتناقضZZات؛ ألن اإلنسZZان ال يعZZرف كيZZف يفسZZر هللا .ماهيZZة هللا غنيZZة للغايZZة
قلب اإلنسZZان ًZ
مفعمZا بالمحبZZة ولكنZZه أي ً
بحيث ال توجد وسيلة لوصفها ببساطة .ال يوجد اسم واحد يمكنه تلخيص شخصية هللا ،وال يوجد اسم واحد يمكنه وصZZف كZZل
ما لدى هللا ومن هو .لو سألني أحدهم" :ما هو بالضZبط االسZم الZذي تسZتخدمه؟" سZأقول لZه" :هللا هZو هللا!" أليس هZذا هZو أفضZل
اسم هلل؟ أليس هذا هو أفضل إحاطة بشخصية هللا؟ ما دام األمر هكذا ،لماذا تصرفون الكثير من الجهد ساعين وراء اسم هللا؟
لمZZاذا تعتصZZرون عقZZولكم ،وتبقZZون بال طعZZام وال نZZوم ،وكZZل هZZذا من أجZZل اسZZم؟ سZZيأتي اليZZوم الZZذي لن ُيZZدعى فيZZه هللا يهZZوه أو
يسZZوع أو المسZZيا ،سZZيكون ببسZZاطة "الخZZالق" .في ذلZZك الZوقت ،كZZل األسZZماء الZZتي اتخZZذها على األرض سZZتنتهي ،ألن عملZZه على
األرض سZZيكون قZZد انتهى ،ولن ُيZZدعى بأسZZماء فيمZZا بعZZد Z.عنZZدما تصZZير كZZل األشZZياء تحت سZZيطرة الخZالق ،فمZZا حاجتZZه إلى اسZZم
مناسب للغاية ولكنه ناقص؟ هل ما زلت تسعى وراء اسم هللا اآلن؟ هل ما زلت تتجرأ على قول إن هللا ال ُيدعى سوى يهوه؟

هل ما زلت تتجرأ على قول إن هللا يمكن أن ُيدعى فقط يسوع؟ هل أنت قادر على تحمل خطيZZة التجZZديف ضZZد هللا؟ ينبغي أن
اسما أو اسمين أو عZدة أسZماء ألن لديZه عماًل يقZوم بZه لتZدبير البشZرية .أيًّا كZان
تعرف أن هللا ليس له ٌ
اسم في األصل .لقد أخذ ً

االسZZم ال ZZذي ُيطلZZق عليZZه ،ألم يخ ZZتر هZZو ذل ZZك االسZZم بحريZZة لنفس ZZه؟ هZZل يحتZZاج إلي ZZك أنت – وأنت واح ZZد من مخلوقات ZZه – لكي
تقرره؟ االسم الذي ُيسمى به هللا هو اسم يتوافق مع ما يستطيع اإلنسان استيعابه ،بلغZة الجنس البشZZري ،ولكن هZZذا االسZم ليس
إلهZZا في الس ZZماءُ ،يZZدعى هللا ،وإنZZه هZZو هللا نفسZZه يمتل ZZك قZZوة
شZZيًئا يمكن لإلنسZZان اإلحاط ZZة بZZه .يمكن Zك Zفق ZZط أن تقZZول إن هنZZاك ً
جدا ،ومعجز ،ومحتجب ،وقدير ،ثم لن يسعك قول المزيد؛ هZZذا الجZZزء الصZZغير جZًّ Zدا هZZو كZZل
جدا ،وممجد ً
عظيمة ،وهو حكيم ً

وبناء على هذا ،هل يمكن لمجZرد اسZم يسZوع أن يمثZل هللا نفسZه؟ عنZدما تZأتي األيZام األخZيرة ،حZتى لZو كZان
ما يمكنك معرفته.
ً
هللا ال يزال هو من يقوم بالعمل ،ينبغي أن يتغير اسمه ،ألنه عصر مختلف.
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عندما جاء يسوع ليقوم بعمله ،كZان العمZل تحت إرشZاد الZZروح القZZدس؛ حيث فعZل مثلمZZا أراد الZروح القZدس ،وليس وفًقZا
لن ZZاموس عص ZZر العه ZZد الق ZZديم أو عم ZZل يه ZZوه .على ال ZZرغم من أن العم ZZل ال ZZذي أتى يس ZZوع للقي ZZام ب ZZه لم يكن االل ZZتزام بش ZZرائع
واحدا .مّثل العمل الZذي قZام بZه يسZوع اسZم يسZوعَّ ،
ومثل عصZر النعمZة؛ أمZا بالنسZبة إلى
ووصايا يهوه ،إال أن مصدرهما كان
ً
العمل الذي قام به يهوه ،فكان يمِثّل يهوه ،كما َّ
مثل عصر النZاموس .كZان عمُلهمZZا عمZَ Zل روح واحZZد في عصZرين مختلفين .إن
العمل الذي قام به يسوع كان يمثل عصر النعمة فقط ،والعمل الذي قام به يهوه كZان يمثZل عصZر نZاموس العهZد القZديم وحZده.
أرشد يهوه شعب إسرائيل فقط وشعب مصر ،وكل األمم خارج إسرائيل .أما عمل يسZوع في عصZر نعمZة العهZد الجديZد ZفكZان
عمZZل هللا تحت اسZZم يسZZوع حيث أرشZZد العصZZر .إن قلت إن عمZZل يسZZوع مبZZني على عمZZل يهZZوه ،وإنZZه لم يبZZدأ أي عمZZل جديZZد،
Zحيحا لمZا كZZان يسZZوع هZZو هللا الصZائر
وإن كZZل مZا فعلZZه كZZان وفًقZZا لكلمZات يهZZوه وعمZZل يهZZوه ونبZZوات إشZZعياء ،فلZو كZان ذلZZك صً Z
جس ًZدا .لZو قZام بعملZه بهZذه الطريقZة ،لكZان رسZواًل أو عZاماًل لعصZر النZاموس .لZو كZان األمZر كمZا تقZول ،لمZا اسZتطاع يسZوع أن

عصرا ،وال استطاع أن يؤدي أي عمل آخر .وبالطريقة نفسها ،يجب أن يقZZوم الZروح القZدس بعملZه باألسZاس من خالل
طلق
ُي ْ
ً
يهZZوه ،ولم يكن بإمكZZان الZZروح القZZدس أن يقZZوم بZZأي عمZZل إال من خالل يهZZوه .من الخطZZأ أن يفهم اإلنسZZان عمZZل يسZZوع بهZZذه
تم وفًقZا لكلمZات يهZوه ونبZوات إشZعياء ،فهZل كZان يسZوع هZو هللا
الطريقZة .إن كZان اإلنسZان يZؤمن أن العمZل الZذي قZام بZه يسZوع ّ
المتجسZZد أم أنZه كZان واحZً Zدا من األنبيZاء؟ لZو كZZان األمZر وفًقZا لهZذا المنظZZور ،لمZا كZZان هنZاك عصZر نعمZZة ،ولمZا كZان يسZZوع هZو
تجسد هللا؛ ألن العمل الذي قام به لم يكن ليمِثّل عصر النعمة ،ولكان َّ
مثل فقZط عصZر نZاموس العهZد القZديم .ال يمكن أن يكZZون
ُّ
جديدا ،ويخترق العمل الذي تم مسZZبًقا في إسZZرائيل،
هناك سوى عصر جديد عندما عاد يسوع ليقوم بعمل جديد Z،ويبدأ
عصرا ً
ً
ويقوم بعمله ليس وفًقا للعمل الذي قام به يهZوه في إسZرائيل وال لقواعZده القديمZة أو وفًقZا أليZة لZوائح ،بZل سZZيقوم بالعمZZل الجديZZد

الZZذي ينبغي عليZZه القيZZام بZZه .جZZاء هللا بنفسZZه ليفتتح عصZً Zرا ،وجZZاء بنفسZZه لينهي العصZZر .اإلنسZZان عZZاجز عن القيZZام بعمZZل بZZدء
عصر وإنهاء عصر .لو لم ِ
ينه يسوع عمل يهوه بعدما أتى ،لكان هذا دليالً على أنه مجرد إنسان عاجز عن تمثيZZل هللا .وألن

يسZوع جZاء بالتحديZZد وأنهى عمZZل يهZوه وتZابع عمZZل يهZوه ،وكZذلك بZZدأ في تنفيZZذ عملZه ،أي بعمZل جديZZد ،فهZذا يثبت أن هZذا كZان
جديدا ،وأن يسوع كان هو هللا نفسZه .لقZد قامZا بمرحلZتي عمZل مختلفZتين بوضZوحُ .نِّفZذت مرحلZة في الهيكZل ،واألخZرى
عصرا ً
ً
تمت خZZارج الهيكZZل .كZZانت إحZZدى المرحلZZتين لقيZZادة حيZZاة اإلنسZZان وفًقZZا للنZZاموس ،واألخZZرى كZZانت لتقZZديم ذبيحZZة خطيZZة .كZZانت
تمامZا أن نقZZول إنهمZZا
هاتان المرحلتان من العمل مختلفتين بصورة ملحوظة ،وهذا يفصل العصZر الجديZZد عن القZديم ،وصZحيح ً
مختلفZا كZذلك.
ضZا ،والهZدف من عملهمZا كZان
مختلفا ومحتوى عملهما كان
كانا عصرين مختلفين .كان موقع عملهما
ً
ً
ً
مختلفZا أي ً
وعليه ،يمكن أن ينقسما إلى عصرين :العهZدين ZالقZZديم والجديZZد ،أي العصZرين القZديم والجديZZد .عنZZدما جZاء يسZوع لم يZدخل إلى

الهيكZZل ،ممZZا يثبت أن عصZZر يهZZوه كZZان قZZد انتهى .لم يZZدخل إلى الهيكZZل؛ ألن عمZZل يهZZوه في الهيكZZل قZZد انتهى ،ولم يعZZد يحتZZاج
إلى القيام به من جديد ،فالقيام به من جديد يعني تكراره .فقZZط من خالل تZرك الهيكZZل ،وبZZدء عمZZل جديZد وافتتZZاح طريZق جديZد
قادرا على إيصال عمل هللا إلى ذروته .لو لم يخرج خارج الهيكل ليقوم بعمله ،لبقي عمZZل هللا راكZً Zدا على
خارج الهيكل ،كان ً
أبدا أي تغيرات جديدة .ولZذا ،عنZدما جZاء يسZوع لم يZدخل الهيكZل ولم يقم بعملZه في الهيكZل،
أساسات الهيكل ،ولما كانت هناك ً

بحريZة .كZانت مغZادرة هللا للهيكZل للقيZام بعملZه تعZني أن هلل خطZة
بل قام بعمله خZارج الهيكZل ،وقZاد تالميZذه Z،ومضZى في عملZه ّ
جديدا غير مقيد في أسZلوب تنفيZذه .بمجZرد أن وصZل يسZوع ،أنهى
جديدة .كان عمله سيتم خارج الهيكل ،وكان سيصير عمالً ً
عمل يهوه أثنZاء عصZر العهZد القZديم .على الZرغم من أنهمZا تس َّZميا باسZمين مختلفين ،فZإن الZروح نفسZه هZو الZذي أنجZز مرحلZتي
مختلفZا.
مختلفZا ،وكZZان العصZر
مختلفا ،فإن محتوى العمل كان
مستمرا .وبما أن االسم كان
العمل ،وكان العمل الذي تم تنفيذه
ًّ
ً
ً
ً

عندما جاء يهوه ،كان ذلك هو عصر يهوه ،وعندما جاء يسوع ،كان ذلك هو عصر يسوع .وهكذا ،مع كل عملية قدوم ،كZZان
ُيطلZZق على هللا اسZZم واحZZد ،وكZZان يمثZZل عصZً Zرا واحZً Zدا ،ويفتتح طريًقZZا جديZً Zدا؛ وفي كZZل طريZZق جديZZد ،يتقلZZد اسZً Zما جديZً Zدا ،وهZZذا
Zدما ،وكZZذلك
Zديما أبZً Zدا ،وأن عملZZه ال يتوقZZف أبZً Zدا عن التقZZدم لألمZZام .يمضZZي التZZاريخ ًZ
دومZا ُقً Z
دائمZZا جديZZد وليس قً Z
يوضZZح أن هللا ً

Zدما .ولكي تصZZل خطZZة تZZدبيره الZZتي دامت لسZZتة آالف عZZام إلى نهايتهZZا ،فيجب أن تسZZتمر في التقZZدم
يمضZZي ًZ
دائمZا عمZZل هللا ُقً Z
لألمZام .يجب في كZZل يZZوم أن يقZZوم بعمZZل جديZZد ،وفي كZZل عZام يجب أن يقZZوم بعمZZل جديZZد؛ Zيجب أن يفتتح سZZبالً جديZZدة ،ويطلZZق
جديدا يكون أعظم من ذي قبل ،ومع هذه األمور كلها ،يأتي بأسماء جديدة وبعمل جديد.
عصورا جديدة ،ويبدأ عماًل
ً
ً
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"يه ZZوه" ه ZZو االس ZZم ال ZZذي اتَّخذتُ ZZه أثن ZZاء عملي في إس ZZرائيل ،ويع ZZني إل ZZه ب ZZني إس ZZرائيل (ش ZZعب هللا المخت ZZار) َم ْن يZZZترأف
باإلنسZان ،ويلعن اإلنسZان ،ويرشZد حيZاة اإلنسZان .والمقصZود من هZZذا هZZو هللا الZذي يمتلZك قZZوة عظيمZة ومملZوء حكمZة" .يسZوع"
أتم عمZZل عصZZر النعمZZة،
هZZو َّ
عمانوئيZZل ،وهي كلمZZة تعZZني ذبيحZZة الخطيَّة المملZZوءة بالمحبZZة والرأفZZة ،والZZتي تفZZدي اإلنسZZان .لقZZد َّ
ِ
ِ
Zزءا واح ًZدا من خطZة التZدبير .هZذا معنZاه أن يهZوه وحZده هZو إلZه شZعب إسZرائيل
ويمثّل عصر النعمة Z،ويستطيع فقط أن يمثّZل ج ً
المخت ZZار ،إل ZZه إبZZراهيم ،وإلZZه إسZZحاق ،وإلZZه يعقZZوب ،وإل ZZه موسZZى ،وإلZZه ش ZZعب ب ZZني إسZZرائيل أجمعين .ول ZZذلك فZZإن جميZZع بZZني
إسZرائيل في العصZر الحZالي ،بخالف الشZZعب اليهZZودي ،يعبZدون يهZZوه .يقZِّ Zدمون لZه ذبZZائح على المZذبح Z،ويخدمونZZه وهم يرتZZدون
Zددا .يسZوع وحZده هZو فZادي البشZرية .إنZه ذبيحZة الخطيَّة الZتي
مالبس الكهنة في الهيكل .ما يرجونZه هZو عZودة ظهZور يهZوه مج ً

Zودا بسZبب عمZZل الفZZداء في عصZر النعمZZة .اسZم
َف َدت البشرية من الخطيَّة .أي أن اسم يسوع جاء من عصر النعمة ،وكان موجً Z
مخصص لفداء البشرية ِ
بأسرها .ولذلك
جد ليسمح لشعب عصر النعمة أن ينالوا الوالدة الجديدة والخالص ،وهو اسم
َّ
يسوع ُو َ
فZZإن اسZZم يسZZوع يمِثّZZل عمZZل الفZZداء ،ويرمZZز لعصZZر النعمZZة .اسZZم يهZZوه هZZو اسZZم خZZاص لشZZعب بZZني إسZZرائيل الZZذين عاشZZوا تحت

النZZاموس .في كZZل عصZZر وكZZل مرحلZZة عمZZل ،اسZZمي ليس بال أسZZاس ،بZZل يحمZZل أهميZZة تمثيليZZة :كZZل اسZZم يمثZZل عصZً Zرا واحZً Zدا.
شرف هلل الذي عبده شعب بني إسرائيل .يمّثZZل اسZZم "يسZZوع" عصZZر النعمZZة Z،وهZZو
يمثل اسم "يهوه" عصر الناموس ،وهو َلَقب ُم ّ
اسZم إلZZه كZل َم ْن فZداهم أثنZZاء عصZر النعمZة Z.إن كZان اإلنسZان ال يZزال مشZتاًقا لمجيء يسZوع المخِّلص في أثنZZاء األيZZام األخZيرة،
وال يZZزال َّ
يتوقعZZه أن يحZّ Zل في الصZZورة الZZتي كZZان اتَّخZZذها في اليهوديZZة ،لكZZانت خطZZة التZZدبير الZZتي اسZZتمرت لسZZتة آالف عZZام
بأسZِ Zرها قZZد تَّ Z
Zوقفت في عصZZر الفZZداء ،وعجZZزت عن التقZّ Zدم أيZZة خطZZوة إضZZافية .إضZZافة إلى أن األيZZام األخZZيرة َلمZZا كZZانت سZZتأتي
Zذت اسZم يسZوع من أجZل جميZع
أب ًZدا ،ولمZا انتهى العصZر أب ًZدا .هZذا ألن يسZوع المخِّلص هZو فقZط لفZداء البشZرية وخالصZها .اتَّخ ُ
الخطZZاة في عصZZر النعمZZة ،وهZZو ليس االسZZم الZZذي بZZه سZZآتي بالبشZZرية كّلهZZا إلى النهايZZة .مZZع أن يهZZوه ويسZZوع والمسZZيَّا جميعهZZا
أسZZماء تمِثّZZل روحي ،إاَّل َّ
أن هZZذه األسZZماء تشZZير فقZZط إلى العصZZور المختلفZZة في خطZZة تZZدبيري ،وال تمثلZZني بمZZاهيتي الكاملZZة.

مجرد أسZZماء مختلفZZة
علي الناس على األرض ال يمكنها التعبير عن شخصيتي الكاملة وكل ماهيتيَّ .إنها َّ
األسماء التي يطلقها َّ
Zددا Z.لن ُأدعى
تُطلق َّ
علي خالل عصور مختلفة ،وعليZZه حين يZZأتي العصZر األخZZير – عصZر األيZام األخZيرة – يتغيَّر اسZمي مج ً
يهوه أو يسوع وال المسيَّا ،بل سُأدعى هللا القدير القZوي نفسZه ،وبهZذا االسZم سُZأنهي العصZZر بأكملZه .كنت معروًفZا في ٍ
وقت من
ُ
علي أيضZ Zا المس ZZيَّا ،ون ZZاداني الن ZZاس في ٍ
ِ
وقت من األوق ZZات باس ZZم يس ZZوع المخّلص ألنهم أحب ZZوني
األوق ZZات باس ZZم يه ZZوه .وُأطل ZZق َّ ً
ولكني الي ZZوم لس ZZت يه ZZوه أو يس ZZوع ال ZZذي عرف ZZه الن ZZاس في أزمن ZZة ماض ZZية ،إن ZZني اإلل ZZه ال ZZذي ق ZZد ع ZZاد في األي ZZام
واح ZZترمونيّ .

األخZZيرة ،اإللZZه الZZذي سZُ Zينهي العصZZر .إنZZني اإللZZه نفسZZه الصZZاعد من أقاصZZي األرض ،تتجّلى في شخصZZيتي الكاملZZة ،وأزخZZر
ّ
دائما يجهلZون شخصZيتي .منZذ خلZق العZالم حZتى
بالسلطان والكرامة
ٌ
والمجد .لم يشاركني الناس قط ،ولم يعرفوني ً
أبدا ،وكانوا ً
ٍ
Zق
اليوم ،لم َيرني أحد .هذا هو اإلله الذي يظهر لإلنسان في األيام األخيرة ،ولكنه مختف بين البشر .إنه يسكن بين البشZر ،ح ٌ
المضZَ Zرمة ،مملZZوء قZZوة ومفعم بالسZZلطان .ال يوجZZد شZZخص واحZZد وال شZZيء واحZZد لن تدينZZه
وحقيقZZة ،كالشZZمس الحارقZZة وكالنZZار ُ

يتطهر بلهيب الن ZZار .في النهايZZ Zة سZZ Zتتبارك األمم كّله ZZا بسZZ Zبب كالمي،
كلمZZZاتي ،وال يوجZZ Zد ش ZZخص واحZZ Zد وال ش ZZيء واحZZ Zد لن َّ
جميعZا في األيZZام األخZZيرة أنZZني المخِّلص الZZذي عZZاد ،أنZZا هللا
ًZ
ضZا بسZZبب كالمي .بهZZذه الطريقZZة ،سZZيرى النZZاس
وسZZوف تُسZZحق أي ً
خضع البشرية كّلها ،وأنني كنت في ٍ
القدير الذي سي ِ
وقت من األوقات ذبيحة خطيئة لإلنسان ،ولكن في األيام األخيرة سأصبح
ُ

ضZا شZZمس الZZبر الZZتي تكشZZف كZZل األشZZياء .هZZذا هZZو عملي في األيZZام األخZZيرة.
هب الشZZمس الZZتي تحZZرق كZZل األشZZياء ،وأي ً
كZZذلك ُل َ
Zار ،وأنZني الشZمس الحارقZة ،والنZيران المتأججZة.
خذت هذا االسم ،وأمتلك هذه الشخصية لع َّZل النZاس
جميعZا يZرون أنZني إلZه ب ٌّ
اتَّ ُ
ً

جميعZا ،أنZZا اإللZZه الحقيقي الوحيZZد Z،وسZZيرون وجهي الحقيقي :إنZZني لسZZت فقZZط إلZZه بZZني إسZZرائيل،
ًZ
بهZZذه الطريقZZة سZZيعبدني النZZاس
ولست فقط الفادي – إنني إله المخلوقات كّلها في جميع أرجاء السماوات واألرض والبحار.
المخّلِ ص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ
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ِ
ووِلZَ Zد مZَّ Zر ًة أخZZرى في اليهوديZZة ،وقZZام بعملZZه في
حين يZZأتي المخّلص في األيZZام األخZZيرة ،لZZو كZZان مZZا زال ُيZZدعى يسZZوعُ ،
اليهوديZZة ،ألثبت هZZذا أنZZني لم أخلZZق سZZوى شZZعب بZZني إسZZرائيل ولم أفZِ Zد إال شZZعب بZZني إسZZرائيل ،وليس لي أي صZZلة بZZاألمم .أال
يتعZZارض هZZذا مZZع كلمZZاتي أنZZني" :أنZZا الZZرب الZZذي خلقت السZZماوات واألرض وكZZل األشZZياء"؟ تZZركت اليهوديZة ZوأقZZوم بعملي بين
ألني لسZت فقZط يهZZوه
األمم ألني لست َّ
مجرد إله لشعب بZZني إسZرائيل ،بZل إلZه كZZل الخليقZة .أظهZZر بين األمم في األيZZام األخZZيرة ّ
ضZا
أيضا ألنZني خZالق كZل مخت َّ
Zاري بين األمم .لم أخلZق إسZرائيل ومصZر ولبنZان فقZط ،بZل خلقت أي ً
إله شعب بني إسرائيل ،بل ً

رب جميZZع المخلوقZZات .لقZZد اسZZتخدمت إسZZرائيل فقZZط كنقطZZة البدايZZة لعملي،
األمم كّلهZZا بخالف إسZZرائيل .ولهZZذا السZZبب فZZإنني ّ
َّ
ووظفت اليهوديZZة والجليZل كحصZون لعمZZل الفZZداء الZZذي قمت بZه ،وأسZZتخدم الشZZعوب اُألمميَّة كقاعZدة ُأنهي منهZا العصZر بأس ِZره.
لقZZد أتممت مرحلZZتين من العمZZل في إسZZرائيل (مرحلZZتي العمZZل في عصZZر النZZاموس وعصZZر النعمZZة) ،وقZZد بZZدأت ومZZا زلت أنِّفZZذ

ِ
Zأتمم بين الشZZعوب األمميَّة عمZZل
مرحلتي عمل إضافيتين (عصر النعمة وعصر الملكوت) في جميZZع البقZZاع خZZارج إسZZرائيل .سّ Z
عصرا جديZً Zدا في األيZZام
دائما يدعوني يسوع المسيح ،ولكنه ال يعرف أنني قد بدأت
ً
اإلخضاع ،فأختتم العصر .لو أن اإلنسان ً
دائما مجيء يسوع المخِّلص في ترّق ٍب شديد Z،فZإنني أدعZZو أناسZاً كهZZؤالء
األخيرة وشرعت في عمل جديد ،وإن انتظر اإلنسان ً
النZZاس َّأنهم غZZير المؤمZZنين بي .جميعهم أنZZاس ال يعرفونZZني ،وإيمZZانهم بي زائZZف .هZZل يمكن لهZZؤالء النZZاس أن يشZZهدوا مجيء
ّ
ّ
يسوع المخِّلص من السZماء؟ مZZا ينتظرونZه ليس مجيZئي ،بZل مجيء ملZZك اليهZود Z.إنهم ال يشZZتاقون إلى إبZادتي لهZZذا العZالم القZZديم
َّ
Zرة أخZZرى ليفZZدي جميZZع
النجس ،بZZل بZZاألحرى يتوقZZون للمجيء الثZZاني ليسZZوع ،الZZذي بZZه ينZZالون الفZZداء؛ ويتطلعZZون إلى يسZZوع مً Z
تممZZ Zون عملي في األيZZ Zام
البشZZ Zرية من هZZ Zذه األرض غZZ Zير البّ Z Z
Zارة النجسZZ Zة .كيZZ Zف يمكن أن يصZZ Zبح هZZ Zؤالء األشZZ Zخاص ُهم َم ْن ُي ّ
األخيرة؟ إن شهوات اإلنسZان ال تقZدر على تحقيZق رغبZاتي أو تتميم عملي ،ألن اإلنسZان ُيعجب فقZط بالعمZل الZذي قمت بZه في
دائما والذي ال يشيخ البتَّة .ال يعرف اإلنسان إاّل أنZني
الم ّ
السابق أو ّ
تجدد ً
يقدره حق تقديره ،وليس لديه فكرة أنني أنا هللا نفسه ُ
وم ْن سZيأتي بالبشZرية إلى النهايZة .كZل مZا يشZتاق إليZه اإلنسZان وكZل مZا يعرفZه هZو
يهوه ويسZوع ،وليس لديZه شZك أنZني ِZ
اآلخ رَ ،

من وحي تصZّ Zوراته ،ومZZا يسZZتطيع أن يZZراه بالعيZZان فقZZط ،وهZZو ال يتماشZZى مZZع العمZZل الZZذي أقZZوم بZZه ،بZZل يختلZZف عنZZه .إن كZZان
يتم وفًقا ألفكار اإلنسان ،فمتى سينتهي؟ متى ستدخل البشرية إلى الراحة؟ وكيف يمكنني الZدخول إلى اليZوم السZابع ،أي
عملي ّ
السبت؟ إنني أعمل وفًقا لخطتي ،ووفًقا لهدفي ،وليس وفًقا لنية اإلنسان.
المخّلِ ص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ
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جZاءت التسZZبيحات إلى صZZهيون وتجّلى مسZZكن هللا .تُسZّ Zبح جميZZع الشZZعوب االسZZم المقZZدس المجيZZد ،وهZZا هZو ينتشZZر .آه ،يZZا
المشZرقة ،الZتي أشZرقت على جبZل صZهيون ،والZتي تعلZو بجاللZة
هللا القدير! رئيس الكZون ،مسZيح األيZام األخZيرة – هZو الشZمس ُ
وعظمة فوق الكون بأسره...

يZZا هللا القZZدير! ّإنZZا نهتZZف لZZك بابتهZZاج؛ نZZرقص ونZZترنم؛ فZZأنت فادينZZا ،ملZZك الكZَ Zون العظيم! لقZZد كZّ Zونت جماعZZة من الغZZالبين
وأتممت خطZZة تZZدبير Zهللا .سZZتتدفق جميZZع الشZZعوب إلى هZZذا الجبZZل ،وسZZتركع جميZZع الشZZعوب أمZZام العZZرش! فZZأنت اإللZZه الحقيقي
الواحZZد والوحيZZد وتسZZتحق المجZZد والكرامZZة .كZZل المجZZد والتسZZبيح والسZZلطان للعZZرش! يتZZدفق ينبZZوع الحيZZاة من العZZرش لZZيروي
تتغيZZر الحيZZاة كZZل يZZوم ،ويتبعنZZا نZZور جديZZد ورؤى جديZZدة ،حاملً Zة بصZZيرة جديZZدة عن هللا باسZZتمرار،
حشZZود شZZعب هللا ويطعمهZZاّ .
دائمZZا ،ويتجلى في أولئZZك الصZZالحين .إننZZا مبZZاركون بال
فنتوصZZل من خالل االختبZZارات إلى اليقين بشZZأن هللا .إن كالمZZه يظهZZر ً

وجهZا لوجZZه يوميًّا ،نتواصZZل معZZه حZول كZZل شZيء ،ونعطيZZه السZZيادة في كZZل أمZZر .نتفكZZر بإمعZZان في كالم
شZZك؛ ألننZZا نلتقي باهلل ً
هللا ،فته ZZدأ قلوبن ZZا ،وهك ZZذا ن ZZأتي أم ZZام هللا حيث نتلقى ن ZZوره .إنن ZZا نعيش في ظ ZZل كلم ZZة هللا في حياتن ZZا اليومي ZZة وفي أعمالن ZZا وفي
Zل شZZيء؛ فتظهZZر األمZZور الخفيZZة الZZتي في
كالمنZZا وفي خواطرنZZا وأفكارنZZا ،ونتحلى ًZ
دائمZا بقZZدرة على التميZZيز .يرشZZد كالم هللا ُZك َّ
Zدة تلZZو األخZZرى ،ولهZZذا ال تحتمZZل الشZZركة مZZع هللا أي تZZأخير؛ إذ يكشZZف هللا األفكZZار والخZZواطر .إننZZا نعيش في كZZل
داخلنZZا واحً Z

مسيطرا على كل جزء من أجزاء جسZZدنا ،فال ُبZّ Zد وأن يتم
لحظة أمام كرسي المسيح حيث نخضع للدينونة .وإذ يبقى الشيطان
ً
ملكا هلل يجب علينا أن نخوض معركة حياة أو مZZوت .وال
تطهير هيكل هللا اليوم حتى يستعيد هللا سيادته .ولكي نكون بالكامل ً

نفوسنا القديمةZ.
المقامة من الموت أن تسود إال عندما تُصلب ُ
يمكن لحياة المسيح ُ

هجومZZا داخ ZZل ك ZZل ركن فين ZZا لكي يب ZZدأ معرك ZZة اإلص ZZالح! م ZZا دمن ZZا مس ZZتعدين Zلنك ZZران ال ZZذات
اآلن يش ZZن ال ZZروح الق ZZدس
ً
وراغZZبين في التعZZاون مZZع هللا ،فZZإن هللا سZZوف يضZZيء مZZا بZZداخلنا وين ّقيZZه في أي ٍ
وقت ،ويصZZلح من جديZZد كZZل مZZا تسZZلط عليZZه

دائما في ظل كلمZة هللا .اجتمعZوا مZع القديسZين Z،وتعZالوا
كملنا هللا في أسرع وقت .فال ّ
الشيطان حتى ُي ّ
تضيعوا الوقت ،وعيشوا ً
إلى الملكوت ،وادخلوا إلى المجد مع هللا.
من "الفصل األول" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لقد أخذت كنيسة فيالدلفيا شكلها النهائي ،ويعود كامل الفضZZل في ذلZZك إلى نعمZZة هللا ورحمتZZه .تنشZZأ محبZZة هللا في قلZZوب
عدد ال يحصZى من القديسZين الZذين ال يZتزحزحون أب ًZدا عن سZبيلهم الZروحي .إنهم ثZابتون على اإليمZان بZأن اإللZه الحZق الواحZد
وأيدته براهين قوية! وال يمكن أن
قد صار ً
جسدا ،وأنه رئيس الكون الذي يتحكم بجميع األشياء – لقد أكد الروح القدس هذاّ ،

أبدا!
يتغير ً

وللب ِ
Zرص أن ُيش َZفوا.
فتح اليوم عيوننا الروحية،
َ
وسمحت لألعمى أن يZرى ،ولألعZرج أن يمشZيُ ،
يا هللا القدير! أنت من َ
قدس ،وأنت خّلصتَنا من بشZريتنا الZZتي أفسZZدها
الم ّ
أنت من َ
فتح نافذة سماوية ،فشهدنا أسرار العالم الروحاني .لقد تخللنا كالمك ُ
الشيطان .هذا هو عملك العظيم ورحمتك الهائلة .نحن شهود لك!

ومختفيZZا في صZZمت أمZً Zدا طZوياًل  ،واجZZتزت القيامZة ومعانZZاة الصZلب؛ وعZرفت أفZراح الحيZاة اإلنسZانية
كنت متواضZً Zعا
لقZZد َ
ً
وذقت ألم عZالم اإلنسZان ،وتخلى عنZZك العصZZر .إن هللا المتجسZZد هZZو هللا
Zبرت
وأتراحهاَّ ،
َ
ضت لالضطهاد والبالء ،كما اختَ Z
وتعر َ

Zودا
نفسه .لقد أنقذتنا من المزبلة ألجل مشيئة هللا ،ورفعتنا بيدك اليمنى ،ومنحتنا نعمتك Zبال قيد .لقZد بثثت حياتZك فينZZا بZاذاًل جه ً
جبZZارة ،وتَ َّ
الثمن الZZذي بذلتZZه من دمZZك وعرقZZك ودموعZZك في القديسZZين .نحن موضZZوع(أ) جهZZودك المضZZنية ،كمZZا أننZZا الثمن
مثل
ُ

الذي سددتهZ.

جميعZا يسZZجدون لZZك ويعبZZدونك
ًZ
يZZا هللا القZZدير! إن محبتZZك ورحمتZZك ،وبZّ Zرك وجاللZZك ،وقداسZZتك وتواضZZعك ،يجعZZل النZZاس
إلى أبد اآلبدين.
لت الي ZZوم جمي ZZع الكن ZZائس – كنيس ZZة فيالدلفي ZZا – وهك ZZذا حققت خط ZZة ت ZZدبيرك ال ZZتي بل ZZغ عمره ZZا س ZZتة آالف ع ZZام.
كم َ
لق ZZد ّ
يستطيع القديسون اآلن ،وبتواضع ،أن يخضZZعوا بين يZZديك ،تZربطهم ببعضZZهم صZلة روحيZZة ،ويتَّبعZZون بمحبZة .إنهم موصZولون
بZالمنبع ،حيث يجZري مZZاء الحيZZاة الحي بال توقZف ،ويغسZل الكنيسZة ويطهرهZا من جميZZع القZZذارة والحمZأة ،وبZZذلك يطهZZر هيكلZZك
ّ
من جديد .لقد عرفنا اإلله العملي الحقيقي ،وامتثلنا لكالمه ،وعرفنا وظائفنا وواجباتنا ،وفعلنا كل ما نسZZتطيع لنبZZذل أنفسZZنا من
أجZZل الكنيسZZة .علينZZا أن نسZZتغل كZZل لحظZZة من اللحظZات لنكZZون هZZادئين أمامZZك ،ونهتم بعمZZل الZZروح القZZدس لكيال تُعZZاق مشZZيئتك
مواطن القوة لدى بعضهم عن نقاط الضعف لدى آخZZرين .يمكنهم السZZير
فينا .ثمة محبة متبادلة بين القديسين ،وسوف تعوض
ُ

في الZZروح في كZZل األوقZZات بZZدعم من اسZZتنارة الZZروح القZZدس وإضZZاءته .كمZZا يمارسZZون الحZZق بمجZZرد فهمZZه ،ويواكبZZون النZZور
ِ
خطوات هللا.
الجديد Z،ويتبعون

تع ZZاون م ZZع هللا بنش ZZاط؛ إذ بمرافقت ZZك ل ZZه تدع ZZه يس ZZيطر علي ZZك .إن جمي ZZع أفكارن ZZا وتص ZZوراتنا وآرائن ZZا ،وس ZZائر عالقاتن ZZا
Zمو ،ونتغلب
الدنيوية Zتتالشى في الهZواء الرقيZق كمZا يتالشZى الZدخان .إننZا نZدع هللا يملكنZا في أرواحنZا ،نسZير معZه ونحظى بالس ّ
ملكZZا .كيZZف ال نZZرقص ونZZترنم بالتسZZبيح،
على العZZالم ،وتطZZير أرواحنZZا حZZرة وتحقZZق االنعتZZاق ،وهZZذه هي نتZZائج كZZون هللا القZZدير ً
ونرفع تسبيحاتنا ،ونقدم ترنيماتنا الجديدة؟

توج ZZد في الواق ZZع ط ZZرق كث ZZيرة لتس ZZبيح هللا :المن ZZاداة باس ZZمه ،والتق ZZرب إلي ZZه ،والتفك ZZير ب ZZه ،وق ZZراءة الصZZZلوات ،والقيZZZام
بالشركة ،والتأمل ،والتفكر ،والصZالة ،وأغZاني التسZبيح .تنطZوي أنZواع التسZبيح هZذه على المتعZة وعلى التكZريس ،كZذلك توجZد
أيضا في التسبيح.
أيضا في التسبيح .ثمة إيمان وبصيرة جديدة ً
قوة وعبء ً
تعZZاونوا بنشZZاط مZZع هللا ،واخZZدموه بشZZكل منسZZق لتصZZبحوا واحZً Zدا ،وقومZZوا بإرضZZاء مقاصZZد هللا ،وسZZارعوا لتغZZدوا جسZً Zدا
روحانيZZا مقدسZا ،ودوسZZوا على الشZZيطان ،وأن ِZه وا مصZZيره .لقZZد اختُ ِطَفت كنيسZZة فيالدلفيZZا إلى حضZZرة هللا ،وهي َّ
تتجلى في مجZZد
ُ
ً
ً
هللا.
من "الفصل الثاني" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:

(أ)ال يشتمل النص األصلي على كلمة "موضوع".
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أتم الف ZZداء وق ZZاد ش ZZعبه كّل ZZه إلى الظه ZZور في المج ZZد .يحم ZZل الك ZZون في يدي ZZهZ،
يجلس المل ZZك الظ ZZافر على عرش ZZه المجي ZZدّ .
اإللهيZتين بZنى صZZهيون ور ّسZخها .وبجاللZZه يZدين العZالم الخZاطئ؛ وقZد أدان جميZع األمم والشZZعوب ،واألرض
وبحكمته وبقدرته
ّ

الحيZZة فيهZZا ،وكZZذلك أولئZZك الZZذين يسZZكرون بخمZZر الخالعZZة .سZZوف يZZدينهم هللا بالتأكيZZد Z،وسZZوف يكZZون
والبحZZار وكZّ Zل الكائنZZات ّ
فوريZZة وتتحقZZق دون تٍ Z
Zأخير .سZZوف تحZZرق نZZار
غاضZً Zبا منهم بال ريب ،وحينهZZا سZZوف ُيسZZتعَلن جالل هللا حيث تكZZون دينونتZZه
ّ

مكانZZا
أي لحظ ZZة؛ ولن يعرف ZZوا س ZZبيالً لله ZZروب وال ً
حتمZZا ج ZZرائمهم الش ZZنيعة حتّى الرم ZZاد ،وس ZZوف تص ZZيبهم البل ZZوى في ّ
غض ZZبه ً
ص ّرون بأسنانهم ويجلبون الهالك على أنفسهم.
لالختباء ،وسوف يبكون َ
وي ُ
أمZZا أبنZZاء هللا المحبوبZZون الغZZالبون فسZZوف يقيمZZون بالتأكيZZد في صZZهيون ،ولن يتركوهZZا أبZً Zدا .سZZوف تسZZتمع الجمZZوع إلى
ّ
ٍ
ٍ
Zق! سZوف
صوته عن قرب ،وسوف تلتفت إلى أفعاله بعناية ،ولن تنقطZع أب ًZدا أصZوات تسZبيحهم لZه .لقZد ظهZر اإللZه الواحZد الح ّ

نتيّقن منه بالروح ونتبعه عن ٍ
قرب وسوف نتقدم إلى األمZام بكZل قوتنZا ولن نZتردد ZمطلًقZا .تنكشZف نهايZة العZالم أمامنZا؛ والحيZاة
الصZZحيحة للكنيسZZة ،وكZZذلك النZZاس والشZZؤون واألشZZياء الZZتي تحيZZط بنZZا تُكثّZZف اآلن تZZدريبنا .لنسZZرع ونسZZترجع قلوبنZZا الZZتي تحب
Zكت أفواهنZZا حتّى
لنثب ْت خطانZZا لئال نتخ ّ
ولنسْ Z
طى الحZZدودُ Z،
Zيرا! لنسZZرع ونسZZتعيد ZرؤيتنZZا الZZتي أصZZبحت غامضZZة للغايZZة! ّ
العZZالم كثً Z
Zدنيوي والZثروة! آه ،ح ّZرروا أنفسZكن
ّZ
نسير بكلمة هللا ،ولن نتخاصم بعد اآلن على مكاسبنا وخسائرنا .تخ ّZل عن ولعZك بالعZالم ال

قصير! ارفZZع بصZZرك،
وتحيزاتك! آه ،استيقظ فالوقت
أدر ظهرك لوجهات نظرك
ٌ
ّ
من التعّلق بأزواجكن وبناتكن وأبنائكن! آهْ ،
ارفZZع بصZZرك ،من داخZZل الZZروح ،واتZZرك هلل زمZZام األمZZور .مهمZZا حZZدث ،ال تصZZبح مثZZل زوجZZة لZZوط .كم هZZو مثZZير للشZZفقة أن
جانبا! يا للشفقة فعالً! آهِ ،استيقظ!
طرح ً
تُ َ
من "الفصل الثالث" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 49
تتغير الجبال واألنهZار ،وتتZدّفق الميZاه على طZول مجراهZا ،وال تZدوم حيZاة اإلنسZان ديمومَ Zة األرض والسZماء .هللا القZدير
أبدي الحياة وقائمها ،إ ْذ تستمر حياته عبر األجيال إلى األبد! جميع األشياء واألحداث في يديه Z،والشيطان تحت قدمه.
وحده ّ

واليZZوم ،يخلصZZنا هللا من قبضZZة الشZZيطان من خالل اختيZZار هللا المَقZَّ Zدر مسZZبًقا .إنZZه ًّ
حقا فادينZZا .لقZZد تشZZكلت حيZZاة المسZZيح
ُ
وجهZا لوجZه ،وأن نأكلZه ونشZربه ونتمتّZع بZه.
القائمة
ّ
األبدية في داخلنا ،فّقدرت لنZا أن نتصZل بحيZاة هللا ،وأن نكZون بالفعZل معZه ً
هذه هي التقدمة اإليثارية التي قام بها هللا بثمن دم قلبه.

تZZأتي الفصZZول وتمضZZي ،تتخللهZZا الريZZاح والصZZقيع ،وتلقى العديZZد من آالم الحيZZاة واالضZZطهادات والمحن ورفض العZZالم
جانبZZا في
وافتراءاتZZه واالتّهامZZات الحكوميZZة الزائفZZة .ومZZع ذلZZك ال ينقص إيمZZان هللا وال عزيمتZZه على اإلطالق .يضZZع هللا حياتZZه ً
ٍ
طت ZZه .ومن أج ZZل جم ZZاهير ش ZZعبه ال ي Zّ Zدخر جه Zً Zدا في تغ ZZذيتهم وس ZZقايتهم
إخالص من أج ZZل مش ZZيئته ومن أج ZZل تحقي ZZق ت ZZدبيره وخ ّ
ٍ
غيZZر حيZاةُ المسZيح بعZد قيامتZZه طبيعتَنZZا القديمZة...
بعنايZة .ومهمZZا يكن جهلنZZا وعنادنZا ،فمZا علينZZا سZوى الخضZZوع أمامZه وسZوف تُ ّ
ٍ
األيZZام والليZZالي يZZراقب
وبالنسZZبة لجميZZع هZZؤالء األبنZZاء األبكZZار ،فإنZZه يعمZZل بال كلZZل ،ويتغاضZZى عن الطعZZام والراحZZة .وكم من ّ
ٍ
بإخالص في صهيون في لهيب الحرارة الحارقة والبرد القارس.

تمامZZا عن العZالم والمZZنزل والعمZZل بسZZرور وعن طيب خٍ Z
Zاطر ،وال يعZZرف المتZZع الدنيويZZة ...الكلمZZات من فمZZه
إنZZه يتخلى ً
تُZZؤثّر فينZZا وتكشZZف األشZZياء المخفيZZة في أعمZZاق قلوبنZZا .فكيZZف ال نقتنZZع؟ كZZل جملZٍ Zة تخZZرج من فمZZه تتحّقZZق في أي ٍ
وقت فينZZا.
ّ
ّ
ّ
ِ
شيء ال يعرفه أو ال يدركه ،وكل شيء منكشف بالفعل أمامZZه ،على
بعيدا عنه ،فال يوجد
ومهما َعمْلنا ،في حضرته أو بالسر ً
ٌ
الخاصة.
الرغم من خططنا وترتيباتنا
ّ

عندما نجلس أمامه نشعر بالبهجة في أرواحنا وبالراحة والسكينة ،لكننا نشعر دائما بZZالفراغ وبأننZZا مZZدينون ًّ
حقا هلل .هZZذه
ً
أعجوبة تفوق الخيZال ويسZتحيل تحقيقهZا .وحسZب الZروح القZدس أن يثبت أن هللا القZدير هZو اإللZه الحقيقي الواحZد! فهZو دليZل ال
ّ
جدال فيه! فنحن ،من هذه المجموعة ،مباركون للغاية! ولوال نعمZZة هللا ورحمتZZه لوقعنZا في الهالك واتبعنZZا الشZZيطان .وحZZده هللا
القدير باستطاعته أن ُيخّلصنا!
Zمحت لنZZا برؤيZZة أسZZرار العZZالم الZZروحي .آفZZاق
ّأيهZZا اإللZZه القZZدير! ّأيهZZا اإللZZه العملي! أنت من فتحت أعيننZZا
الروحيZZة وسَ Z
ّ
ّ
ّ
بعيدا ًّ
جدا.
اليوم
يكون
أن
يمكن
ال
ننتظر.
ونحن
الملكوت ال حدود لها .لنكن حذرين
ً
ويتغيZZر المنZZاخ ،وسZZوف ينتشZZر الوبZZاء ،وليس
ان المZZدافع األجZZواء ،ويغZZدو الطقس دافًئا،
يثZZور لهيب الحZZرب ،ويمأل ُد َخُ Z
ّ
بوسع الناس سوى أن يموتوا بدون أمل في البقاء.
ّأيه ZZا اإلل ZZه الق ZZدير! ّأيه ZZا اإلل ZZه العملي! أنت حص ZZننا الم ZZنيع .أنت ملجؤن ZZا .نحن نحتمي تحت ظ ZZل جناحيZZZك فال تصZZZيبنا
ّ
اإللهيتان.
البلوى .هكذا هي حمايتك وعنايتك
ّ
ومسبحين ،ويتردد صدى تسبيحنا في أرجاء صهيون! هللا القدير اإللZه العملي أع ّZد لنZا تلZZك
كّلنا نرفع أصواتنا مترنمينZ،
ّ
ّ
بعد.
حذرا – ُمتيّق ً
ظا! فالساعة لم يفت أوانها ُ
الغاية المجيدة .كن ً
من "الفصل الخامس" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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َّ
ف نطاق تدبير هللا برمته عبر الكون بأسره .لم يكن ظهZZور
منذ الوقت الذي شوهد فيه هللا القدير – ملك الملكوت
–تكش َ
هللا قZZد شZZو ِه َد في الصZZين وحZZدها ،بZZل شZZوهد اسZZم هللا القZZدير في كZZل األمم واألمZZاكن .إن الجميZZع يهتفZZون بهZZذا االسZZم القZZدوس،
ويسعون إلى إقامة شركة مع هللا بأي وسيلة ممكنة Z،ويستوعبون مشZيئة هللا القZدير ،ويخدمونZه متعZاونين في الكنيسZة .هZذه هي
الطريقة العجيبة التي يعمل بها الروح القدس.
ِ
يوحد الكنائس في أرجاء الكون ،وهو
تختلف لغات األمم المختلفة فيما بينها ،لكن ال يوجد إال روح واحد ،وهذا الروح ّ
تمامZا دون أدنى اختالف ،وهZو مZا يZZرقى فZوق مسZتوى الشZZك .الZروح القZدس اآلن ينZاديهم ،وصZوته يZوقظهم .إنZZه
واحد مZع هللا ً
ض Zا يسZZبحون ويZZترنمون .ال يمكن أن يكZZون ثمZZة أي
ًZ
صZZوت رحمZZة هللا .وهم
جميعZا يهتفZZون باالسZZم القZZدوس هلل القZZدير ،وهم أي ً
انحراف في عمل الروح القدس ،وأولئك النZاس يفعلZون كZZل مZا في وسZZعهم ليتقZدموا في الطريZق الصZحيح .إنهم ال يZتراجعون،
وتتراكم العجائب فوق العجائب .إنه أمر يصعب على الناس أن يتخيلوه ويستحيل عليهم أن يتكهنوا به.
هللا الق ZZدير ه ZZو مل ZZك الحي ZZاة في الك ZZون .إن ZZه يجلس على الع ZZرش المجي ZZد وي ZZدين الع ZZالم ويس ZZود الجمي ZZع ويحكم ك ZZل األمم؛
ظم
فجميع الشZعوب تركZع وتصZلي لZه وتتقZرب إليZه وتتواصZل معZه .وبغض النظZر عن مZدة إيمZانكم باهلل أو سZمو مكZانتكم أو ِع َ

مZZنزلتكم ،إن عZZاديتم هللا في قلZZوبكم ،فال بZZد أن تُZZدانوا وأن تسZZجدوا أمامZZه ،مصZZدرين أصZZوات االسZZتعطاف األليم؛ وهZZذا – في
واقع األمر – هو جني ثمار أعمالكم ،وصوت النحيب هذا إال صوت عذابكم في بحيرة النار والكبريت ،وهو صراخ التأديب
بقضيب هللا الحديدي Z.تلك هي الدينونة Zأمام كرسي المسيح.
من "الفصل الثامن" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ويZدين .إنZه
جليZا بالفعZل في كZل الكنZائس .إنZه الZروح الZذي يتكلم؛ إنZه نZار متوقZدة ،إنZه يحمZل العظمZةُ ،
لقد بدا ظهZور هللا ً
ابن اإلنسZZان ،متسZZرباًل بثٍ Z
Zوب منسZZدل حZZتى قدميZZه ،وحZZزام ذهZZبي ملفZZوف حZZول صZZدره .ورأسZZه وشZZعره أبيضZZان كالصZZوف،
وعينZZاه كشZZعلتي نZZار ،وقZZدماه شZZبه النحZZاس النقي ،كأنهمZZا محميتZZان في أتZZون ،وصZZوته كصZZوت ميٍ Z
Zاه كثZZيرة .ويحمZZل في يZZده
ُ
ٍ
ماض ذو حدين ،ووجهه يشع بقوة كالشمس الحارقة.
اليمنى سبع نجوم ،وفي فمه سيف
لقد شZو ِه َد ابن اإلنسZان ،وتبZدى هللا ذاتZه عالنيZة ،وظهZر مجZد هللا ،مش ًّZعا بقZوة كالشZمس الحارقZة! ويضZيء وجهZه المجيZد
بنZZور بZZاهر؛ فمن ذا الZZذي تجZZرؤ عينZZاه أن تتحZZداه؟ التحZZدي يقZود إلى المZZوت! ال تُظهZZر أدنى رحمZZة تجZZاه أي شZيء تفكZZرون بZZه

الم حصلتم .ال شZZيء سZZوى
في قلوبكم ،أو أي كلمة تتفوهون بها ،أو أي شيء ٍتفعلونه .سوف تفهمون
ً
جميعا وسوف ترون َع َ
طZا
دينونتي! هل في وسعي أن َّ
أتحمل عندما ال تبذلون جهدكم في األكل والشZرب من كالمي ،وبZداًل من ذلZك تعترضZون اعتبا ً

وتZZدمرون بنZZائي؟ لن أتعامZZل برفٍ Z
Zق مZZع هZZذه النوعيZZة من األشZZخاص! إذا ف َس َ Zد سZZلوكك أكZZثر فسZZوف تلتهمZZك النZZار! يتج َّس ُ Zد هللا
الق ZZدير في جس Zٍ Zد روح ZZاني ،دون أدنى ق ٍ Z
Zدر من لح ٍم أو دم يرب ZZط ال ZZرأس ب ZZأخمص الق ZZدم .إن ZZه يف ZZوق ع ZZالم الك ZZون ،جال ًسZ Zا على

تكلمت ،فسوف يكون مZا قلتZه .إذا قضZيت
يدي .إذا
العرش المجيد في السماء الثالثة يدير كل األشياء .الكون وكل األشياء في َّ
ُ
أمZً Z Zرا ،فال بZZ Zد أن يكZZ Zون .الشZZ Zيطان تحت قZZ Zدمي .إنZZ Zه في الهاويZZ Zة! عنZZ Zدما أصZZ Zدر صZZ Zوتي ،فZZ Zإن السZZ Zماء واألرض سZZ Zتزوالن
ّ
غلبت ك ZZل
غلبت الع ZZالم ،وك ZZذلك
وتص ZZبحان ال ش ZZيء .س ZZوف تُج Zَّ Zدد ك ZZل األش ZZياء ،وه ZZذه حقيق ZZة راس ZZخة وص ZZحيحة ج Zً Zدا .لق ZZد
ُ
ُ
حي أن يقبل.
األشرار .أنا أجلس هنا متحدثًا إليكم ،وعلى كل َمن له أذنان أن يسمع ،وعلى كل َم ْن هو ٌّ
تنس! ال
سZZوف تنتهي األيZZام ،وسZZوف يZZزول كZZل مZZا في هZZذا العZZالم ،وسZZوف تولZZد كZZل األشZZياء من جديZZد .تZZذكر هZZذا! ال َ
Zزول .دعZZوني أنصZZحكم مZZرة أخZZرى :ال تسZZعوا بال
يمكن أن يكZZون هنZZاك التبZZاس! السZZماء واألرض تZZزوالن ولكن كالمي ال يُ Z

Zرت بينكم بالفعZZل ،وقZZد عال صZZوتي .عال صZZوتي أمZZامكم ،وهZZو
طائZZل! اصZZحوا! التوبZZة والخالص في متنZZاول أيZZاديكم! لقZZد ظهُ Z
وجهZا لوجZه معZك ،ومZع
وجهZا لوجZه يوميًّا ،وهZو متجZدد ZوجديZد يوميًّا .تZراني
َ
وأراك ،وأتحZدث إليZك باسZتمرار ،وأنZا ً
يZواجهكم ً

ظ ،وعينZZاك قZZد أعماهمZZا
ذلZZك ترفضZZني ،وال تعرفZZني .خZZرافي تسZZمع صZZوتي ،لكنكم تظلZZون مZZترددين .أنت مZZتردد! قلبZZك غلي ٌ Z
الشيطان ،وال تستطيع أن ترى وجهي المجيد .كم أنت مثير للشفقة! كم أنت مثير للشفقة!

لقد ِ
ُأرسلت األرواح السبعة الكائنة أمام عرشي إلى زوايا األرض كلهZا ،وسZZوف أرسZل رسZZولي ليتكلم إلى الكنZZائس .أنZا
خادع قلب اإلنسان الداخلية .الZروح القZدس يكلم الكنZائس ،وكالمي هZو الZذي يصZدر من أعمZاق
بار وأمين ،أنا اإلله الفاحص َم َ
ابنيَ ،م ْن له أذن فليسمع! على كل َم ْن يحيا أن يقبل! مZا عليZك إال أن تأكZZل وتشZZرب منZZه دون أن ت ُشZك .كZل َم ْن يطيZع كالمي
ويهتم بZZه سZZوف ينZZال بركٍ Z
حتمZا سZZوف يكZZون لZZه نZZور جديZZد Z،واسZZتنارة جديZZدة،
Zات عظيمZZة! كZZل َم ْن يطلب وجهي بZZإخالصZً ،
روحZك كي تZZرى كZZل
عيني ِZ
فتح َ
ورؤى جديدة؛ إذ سيكون الكل ً
جديدا وحZديثًا .سZوف يظهZر لZZك كالمي في أي وقت ،وسZوف َي ُ

غوامض العالم الروحاني وترى أن الملكوت موجZود بين النZاس .ادخZل الملجZأ وسZوف تحZل عليZك كZل النعمZة والبركZات ،ولن
تتمكن المجاعات واألوبئة من أن تَ َم َّس َك ،وسوف تعجز الذئاب والحيات والنمZZور والفهZZود عن أن تؤذيZZك .سZZوف تZZذهب معي،
وسوف تمشي معي ،وتدخل المجد معي.
من "الفصل الخامس عشر" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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هللا القدير! يظهر جسZده المجيZد عالنيZة ،ويرتفZع جسZده الروحZاني المقZدس ،وهZو هللا ذاتZه بكمالZه! العZالم والجسZد كالهمZا
حزامZZا ذهبيًّا
يتغZير ،وتجليZZه على الجبZل هZو شZخص هللا .إنZZه يضZع التZاج الZذهبي فZوق رأسZZه ،ومالبسZه بيضZاء ناصZعة ،ويلZف
ً
ٍ
ماض ذو حدين ،ومعZه في يZZده اليمZZنى سZZبعة
حول صدره ،وكل ما في العالم َم ْسَند لقدميه .عيناه كشعلتي نار ،وفي فمه سيف
ّ
ك ZZواكب .الطري ZZق إلى الملك ZZوت ُمش ZZرق بال ح ZZدود ،ومج ZZد هللا يظه ZZر ويلم ZZع .تتهل ZZل الجب ZZال وتض ZZحك المي ZZاه .الش ZZمس والقم ZZر
حكم ،تZZرحب باإللZZه الفريZZد الحقيقي الZZذي تعلن عودتZZه منتصZً Zرا اسZZتكمال خطZZة تZZدبيره الZZتي
الم َ
والنجZZوم تZZدور كلهZZا في نظامهZZا ُ
فرحا .ابتهجوا! هللا القدير يجلس على عرشه المجيد! غنوا! ترتفع راية النصر هلل
امتدت لستة آالف عام .الكل يقفز ويرقص ً

فرح ا ،فقZZد
القZZدير عاليZZة فZZوق جبZZل صZZهيون السZZاحر المهيب! تتهلZZل كZZل األمم ،وتغZZني كZZل الشZZعوب ،ويضZZحك جبZZل صZZهيون ًZ
وجهZا لوج ٍZه معZه كZل يZوم .إنZه يجZزل في
ظهر مجد هللا! لم أحلم من قبل أن أرى وجه هللا ،لكنني رأيته اليوم .أكشف قلبي لZه ً
توفZZير الطعZZام والشZZراب .الحيZZاة والكالم ِ
والفعZZال واآلراء واألفكZZار؛ نZZوره المجيZZد يضZZيء ذلZZك كلZZه .إنZZه يرشZZد كZZل خطZZوة من
وتحل دينونته فورا على أي ٍ
ٍ
عاص.
قلب
الخطوات على الطريق،
ُّ
ً
ّ

معZا ،أن
معZا ،أن نسZتمتع ً
معZا ،أن نكZون في معيتZه ،أن نمشZي ً
معZا ،أن نحيZا ً
يا لها من متعة أن نأكل مZع هللا ،أن نسZكن ً
وجهZا لوجZٍ Zه كZZل
معZا في الملكZZوت! يZZا للروعZZة! نحن معZZه ًZ
معZا ،أن نشZZترك في الملZZك مZZع هللا ،أن نكZZون ًZ
ننZZال المجZZد والبركZZات ًZ
ونمنح اسZZتنارة ورؤى جديZZدة كZZل يZZوم .عيوننZZا الروحيZZة مفتوحZZة ،ونZZرى كZZل
يZZوم ،نتحZZدث معZZه كZZل يZZوم ،ونكلمZZه باسZZتمرارُ ،
شيء؛ إذ تتكشف لنا كل غوامض الروح .الحياة المقدسة هي حياة بال هموم حًقا .هرول وال تقف ،تقدم باستمرار ،فثمة حيZZاة

أك ZZثر روع ZZة أمام ZZك .ال تقن ZZع بمجZZرد م ٍ Z
Zذاق ع ZZذب ،ب ZZل اس Zَ Zع باس ZZتمرار إلى ال ZZدخول إلى هللا؛ فه ZZو المحي ZZط بك ZZل شZZيء وواس ZZع
العطZاء ،ولديZه كZZل مZا ينقصZZنا .بZادر بالتعZاون ،وادخZZل فيZه ،ولن يكZون ثمZة شZيء كمZZا كZان مطلًقZا .سZوف تسZمو حيواتنZZا ،ولن
يستطيع أي شخص أو أمر أو شيء أن يزعجنا.

السZZمو! السZZمو! السZZمو الحقيقي! حيZZاة هللا السZZامية في الZZداخل ،وقZZد أصZZبحت كZZل األشZZياء سلسZZة حًZقZا! نسZZمو فZZوق العZZالم
واألمور الدنيوية Z،وال نشZعر بZأي رابطZة بZاألزواج أو األطفZال .نسZمو فZوق سZطوة المZرض والبيئZات .ال يجZرؤ الشZيطان على
بالملZZك! نطZZأ الشZZيطان تحت األقZZدام ،ونقZZدم شZZهادة من أجZZل
إزعاجنZZا .نسZZمو ًZ
تمامZا فZZوق كZZل الكZZوارث ،وهZZذا هZZو السZZماح هلل ُ
تمامZZا وج ZZه الش ZZيطان الق ZZبيح .بن ZZاء الكنيس ZZة في المس ZZيح ،والجس ZZد المجي ZZد ق ZZد نهض ،وه ZZذه هي الحي ZZاة في
الكنيس ZZة ،ونكش ZZف ً
اختطاف!

من "الفصل الخامس عشر" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ملك! يضع هللا القدير قدميZZه على جبZZل الزيتZون .يZZا لجمZال هZZذا! أص ِZغ! نحن –
أبدي،
إلهنا ٌ
ٌ
قديرٌ ،
إله ٌ
ُ
أب ٌ
رئيس السالمُ ،
معا؛ ألن الرب عاد إلى صهيون .نرى بأعيننا خراب أورشليم .هلم اهتفوا بابتهاج
الحراس – نرفع أصواتنا؛ بأصواتنا نترنم ً

عزانا وفدى أورشليم .قد ّشمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيZZون جميZZع األمم ،فظهZZر شZخص هللا
وترنموا بانسجام؛ ألن الرب ّ
الحقيقي! ورأت جميع أقاصي األرض خالص إلهنا.
ّ

يZZا إلهنZZا القZZدير! خZZرجت السZZبعة األرواح من عرشZZك إلى كZZل كنيسZZة لتكشZZف جميZZع أسZZراركَ .ح َك ْمت مملكتZZك وأسسZZتها
وثبتهZZا بالعZZدل والٍ Z
Zعت جميZZع األمم أمامZZك .يZZا إلهنZZا القZZدير! أنت فككت دروع
Zبر وأنت جZZالس على عZZرش مجZZدك ،وقZZد أخضَ Z

المل ZZوك ،وفتحت بواب ZZات المدين ZZة على مص ZZراعيها أمام ZZك ،ولن تغل ZZق أب Zً Zدا؛ ذل ZZك ألن ZZه ق ZZد ج ZZاء ن ZZورك ،ومج ZZدك يعل ZZو ويش ZZرق
بضيائه .الظلمة تغطي األرض والظالم الدامس يغمر الشعوب .لكنك ظهرت لنا يا هللا وأشرقت بنورك علينا ،ومجدك سZZوف

ُيرى علينا .ستأتي جميع األمم إلى نورك والملوك لضZياء إشZراقك .ترفZع عينيZك ZوتنظZر حولZك :يجتمZع بنZوك أمامZك ،ويZأتون
من بعيZٍ Zد Z،وتُحمZZل بناتZZك على األذرع .يZZا إلهنZZا القZZدير! تحتضZZننا محبتZZك العظيمZZة؛ أنت َمن تقودنZZا إلى األمZZام في الطريZZق إلى
ملكوتك ،وكلماتك المقدسة هي ما يخترقنا.
ونمجZدك ،ونZZرنم لZZك ٍ
بقلب مخلص وهZZادئ وصZZادق.
ِّZ
يZZا إلهنZZا القZZدير! نشZZكرك ونسZZبحك! دعنZZا نتطلZZع إليZZك ،ونشZZهد لZZك،
Zريعا من أولئZZك الZZذين هم بحسZZب قلبZZك حZZتى تسZZتخدمنا .لعZZل مشZZيئتك ZتتحقZZق في كZZل
ليكن لنZZا فكZZر واحZZد ُلن َبنى ًZ
معZا .واجعلنZZا سً Z
األرض دون عائق.

من "الفصل الخامس والعشرون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 54
هللا القZZدير كلي القZZدرة ،كلي ّالتحقيZZق ،وهZZو هللا الحقيقي الكامZZل! فهZZو ال يحمZZل النجZZوم السZZبعة واألرواح السZZبعة ويمتلZZك
ّ
س ZZبعة عي ZZون ويفتح األخت ZZام الس ZZبعة ويعلن م ZZا في الص ZZحيفة فحس ZZب ،ب ZZل ه ZZو – عالوة على ذل ZZك – بي ZZده الطZZZواعين السZZZبعة
والطاسات السبع ،وهو الذي يفتح الرعود السZبعة ،وينفخ منZذ زمن طويZل في األبZواق السZبعة! كZل األشZياء الZتي خلقهZا وأكمZل
Zزت كZZل شZZيء وبواسZZطتك كZZل
ّZ
صZZنعها بتمامهZZا يجب أن تثZZني عليZZه
وتمجZده وتُشZZيد بعرشZZه .يZZا هللا القZZدير! أنت كZZل شZZيء ،أنجَ Z
ٍ
خبZZأ ،معZZك أنت تنكشZZف
شZZيء اكتمZZل ،الكZZل سZZاطع والكZZل انعتZZق والكZZل تحZZرر والكZZل مZZنيع وقZZوي! ال يوجZZد شZZيء مخفي أو ُم ّ

Zوع أعZZدائك ،وتُظ ِZه ُر جاللZZك وتُZZبين نيرانZZك المسZZتعرة وتُبZZدي غضZZبك ،وفZZوق
جميZZع األسZZرار .وفZZوق هZZذا وذاك ،أنت تُZُ Z
Zدين جمَ Z
ظه ر مجZZدك الZZذي ال سZZابق لZZه ،األزلي المطلZZق غZZير المحZZدود! على جميZZع الشZZعوب أن تسZZتيقظ وأن تهتZZف وتغZZني دون
ذلZZك تُ ِZ
ّ
تحّفZظ إعالء لإللZه القZدير الحZق الحي الكZريم المجيZد الحقيقي ،الZZذي هZو من األزل إلى األبZد .يجب أن يع َّ
ظم عرشZZه باسZZتمرار
َُ
ً
ّ
ِ
وي ْغZدقها علينZZا! َمن مّنZا ال َي ِرثهZا؟ يجب على
َّ
وي َثنى عليه .هذه إرادة هللا الخالدة وبركاته التي ال تنتهي يكشفها لنا ُ
ويمجد اسمه ُ
أمامZه بZZدوافع
مطوق Zاً العZZرش .كZZل أولئZZك الZZذين يمثلZZون َZ
المZZرء لكي يZZرث بركZZات هللا أن يرفZZع اسZZم هللا القZّ Zدوس ويZZأتي للعبZZادة ّ
ونيZZات أخZZرى سZZيذوبون بنيرانZZه المشZZتعلة .اليZZوم هZZو اليZZوم الZZذي ُيZZدان فيZZه أعZZداؤه وهZZو أيضZاً اليZZوم الZZذي فيZZه يهلكZZون .وفZZوق
ّ

لتمجدوا وترحبZZوا
ذلك ،إنه اليوم الذي سُأستَعلن فيه أنا ،هللا القدير ،وأنال المجد والكرامة .يا جميع الشعوب! انهضوا بسرعة ّ
ويحقق ملكوتZZه
باهلل القدير الذي يمنحنا إلى أبد اآلبدين المحبة واللطف والخالص ويغدق علينا البركات ،ويجعل أبناءه كاملين ُ
ويصيرنا كاملين ويأخذ بنا إلى المجد.
بنجاح! إنه العمل الرائع هلل! إنه التدبير األزلي هلل وقضائه،؛ إ ْذ جاء بنفسه ليخّلصنا
ّ

جمي ZZع أولئ ZZك ال ZZذين ال ينهض ZZون وال يش ZZهدون هلل هم ج ZZدود العمي ZZان ومل ZZوك الجهال ZZة ،وس ZZوف يبق ZZون أب ZZد ال ZZدهر َج َهل ZZة

ومجZZدوا دون توقZZف
وحمقى وأبZZداً أموات Zاً .لZZذلك يجب على أرواحنZZا أن تسZZتيقظ! يجب أن
َ
ينهض كZZل النZZاس! هللZZوا وسZّ Zبحوا ّ
ِ
لملZZك المجZZد ووالZِ Zد الرحمZZة ِ
الحّقZZة ،هللا
وابن الفZZداء
ِ
المهيبZZة والدينونZZة َ
واألرواح السZZبعة الZZوافرة وهللا القZZدير الZZذي يسZZتجلب النZZار َ
َ
Zاء إلى األب ZZد! على جمي ZZع الن ZZاس أن ي Zَ Zروا أن ه ZZذه هي حكم ZZة هللا وهي
الك ZZافي ذي ال ZZوفرة ،الق ZZدير الكام ZZل .س Zُ Zي ْعلى عر ُشZ Zه ثن ً Z

الممجZدة .إذا لم نرتَ ِ
Zق ونكن شZZهوداً فبمجZرد أن تنتهي اللحظZة لن يكZZون هنZZاك عZودة
طريقتZZه الرائعZZة للخالص وإنجZاز مشZيئته
ّ
أخZZرى .إن اكتسZZابنا البركZZات أو االبتالءات في هZZذه المرحلZZة الحاليZZة من رحلتنZZا يعتمZد Zعلى مZZا نقZZوم ونفكZZر بZZه وكيZZف نعيش
عاليZا هللا القZدير ،مسZيح األيZام األخZيرة – اإللZZه
مجدوا ً
عاليا إلى األبدّ ،
ومجدوه ً
اآلن .إذاً ،كيف يجب أن تتصرفوا؟ اشهدوا هلل ّ
المتفرد الحقيقي!
األبدي
ّ
الحق  ،أولئك الذين تكتنفهم الشكوك حوله ،هم جميعا
المتفرد
من اآلن فصاعدا عليكم أن َتر وا بوضوح أن كل أولئك الذين ال يشهدون هلل ،الذين ال يشهدون هلل
ّ
ّ
ضدي .هذه
براهينها منذ العصور القديمة :كل أولئك الذين ال يجتمعون Zمعي
مرضى وموتى وهم الذين َيتَ َحّدون هللا! كلمات هللا تَ ّم ْت
ومن ليس معي فهو ّ
ّ
ُ
سيتبددونَ ،
حقيقة غير قابلة للتغيير ،محفورة في الحجر! أولئك الذين ال يشهدون هلل هم خدم خانعون للشيطان يأتون للتشويش على أبناء هللا وتضليلهم ليعرقلوا تدبير هللا ،ويجب

ري هم النوايا الحسنة يسعى إلى دماره معهم .يجب أن تسمع وتؤمن بخطاب روح هللا وأن تمشي على طريق روح هللا وتعيش
وضعهم تحت ّ
حد السيف! وكل من يُ َ
ٍ
تمجيد أكبر لعرش هللا القدير!
أبعد باتجاه
ا
دائم
تمضي
وأن
ً َ
كلمات روح هللاْ ،

هللا القدير هو إله األرواح السZبعة! وهZو أيضZا إلZه العيZون السZبعة والنجZوم السZبعة .هZو الZذي يفتح األختZام السZبعة ويفتح
الصحيفة كلها! لقد نفخ في األبواق السبعة ،أما الطاسات السبعة والطواعين السبعة فكّلها في قبضته ُيطلقها حسZب مشZZيئته .يZا
إن الZZذي سZZيطلق الرعZZود السZZبعة قZZد ظهZZر أمZZام
للرعZZود السZZبعة الZZتي كZZانت دوم Zاً محكمZZة اإلغالق! لقZZد حZZان الZZوقت لفتحهZZا! ّ

أعيننا!

Zذكر؛ فكZل شZيء ينسZاب بسالسZة! ال شZيء يتج ّZرأ على عرقلتZك
Zق ومتحZرر ،وال صZعوبة تُ َ
يا هللا القدير! معك الكل منعت ٌ
يفعل سيموت!
فالك ّل
أو إعاقتك ُ
وكل من ال ْ
يخضع لكّ .
ُ

يا هللا القدير ،إله العيون السبعة! كل شيء واضح بالكامZل ،وكZل شZيء ٍ
زاه ومكش ٍ
Zوف غطZاؤهُ .ك ِشZف كZل شZيء وصZار
Zوح الش ZZمس ،وليس فق ZZط هللا نفس ZZه هك ZZذا ب ZZل أبن ZZاؤه أيض Zاً هك ZZذا .ال يمكن أن ُيخفى
للعي ZZان .مع ZZه ك ZZل ش ZZيء واض ZZح وض َ Z
باديZZاً َ
شخص أو جماد أو مادة عنه وعن أبنائه!

طZZد ُرسZَ Zل كنيسZZته وكZّ Zل الكنيسZZة في داخZZل َمZَ Zدده.
Zوم السZZبعة هلل القZZدير سZاطع ٌة! صZZارت الكنيسZZة كاملً Zة من صZZنعه .و ّ
النجُ Z
يتمم خطZZة تZZدبيره ومشZZيئته .الصZZحيفة هي اللغZZة الروحيZZة المبهمZZة لتZZدبيره ،وقZZد فتحهZZا
يفتح كZّ Zل األختZZام السZZبعة ،وهZZو نفسZZه ّ
وكشف عنها!

Zرة أخZرى ولم يعZد هنZاك أسZى.
المدويZة .بZات بفضZله الكZل معلومZاً ولن ُيخفى م ً
يجب أن يسمع كل النZاس أبواقZه السZبعة ّ
الكل مكشوف والكل ظافر!
ضZا األبZZواق الZZتي تُZدين ZأعZداءه! في خضZم انتصZاره
األبZواق السZبعة هلل القZZدير هي أب ٌ
وبهيZZة وظZافرة! هي أي ً
Zواق مفتوحZZة ّ
ِ
الكون بأسره!
يتعالى نفيره! هو يسود على
أعZّ Z Zد سZZ Zبع طاسZZ Zات من الطZZ Zاعون وأطلقهZZ Zا بكامZZ Zل طاقتهZZ Zا على أعدائ ZZ Zه إلى حZZ Zدها األقصZZ Zى وسZZ Zيلتهمهم لهيب نيرانZZ Zه
المسZZتعرةُ .يظهZُ Zر هللا القZZدير قZZوة سZZلطانه َفيهلZZك أعZZداؤه جميع Zاً .الرعZZود السZZبعة األخZZيرة لن تكZZون مختومZZة فيمZZا بعZZد أمZZام هللا

القدير ،كلهZا تكZون مفتوحZة! كلهZا مفتوحZة! يميت أعZداءه بالسZبعة رعZود ،يثبت األرض ويجعلهZا تخدمZه ،فال تضZيع هبZاء مZرة
أخرى!
منZZا ثنZZاء ًال نهايZZة لZZه وإشZZادةً وتهليالً ال ينتهيZZان! ليسZZت رعZZودك
هللا القZZدير البZZار! نحن ُن ْعِليZZك تمجيZZداً إلى األبZZد! تسZZتحق ّ
السبعة ألجل دينونتك فقط ،ولكنها باألحرى لمجدك وسلطانك ليكتمل كل شيء!
ممجZدة ومسZِّ Zبحة هللا القZZدير ،مسZZيح األيZZام األخZZيرة! تهZز أصZواتهم الكZZون بأسZZره مثZZل
تحتفل جميع الشعوب أمام العرشZِّ ،
وينشZZأ بسZZببه .من يجZZرؤ على أال ُيسZZند إليZZه كZZل المجZZد والشZZرف والسZZلطان والحكمZZة
الرعZZد! كZZل شZZيء موجٌ Z
Zود بسZZببه حتم Zاً َ
والقداسة والنصر والوحي هذا هو تحقيق مشيئته وهو االستكمال النهائي ِلُب ْنَيان تدبيره!Z
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تنطلZZق الرعZZود الس ZZبعة من الع ZZرش ،فتهZّ Zز الك ZZون ،وتقلب السZZماء واألرض رأس Zاً على عقب ،وت ZZدوي عZZبر السZZماوات!
وتتغيZZر السZZماء واألرض
يخZZترق الصZZوت اآلذان ،وال يسZZتطيع النZZاس الهZZرب أو االختبZZاء منZZه .يZZدوي الرعZZد ويZZومض الZZبرق،
ّ
في لحظZZة ،ويصZZبح النZZاس على حافZZة المZZوت .ثم تكتسZZح الكZZون َّ
مطريZZة عنيفZZة تZZنزل من السZZماء بسZZرعة الZZبرق!
كله عاصZZفة
َ
ّ
وفي أقصZZى أركZZان األرض ،تZZنزل كوابZٍ Zل غZZامر من المطZZر الغزيZZر ،فال تبقى شZZائبة واحZZدة ،حيث يغسZZل كZZل شZZيء من مفZZرق
الرأس إلى أخمص القZدم ،وال يمكن لشZيء أن يختZبئ منهZا ،وال يسZتطيع أي شZخص االحتمZاء منهZا .ويقصZف الرعZد ،فيصZدر
عن ZZه مث ZZل بري ZZق ال ZZوميض الب ZZارد ،يجع ZZل الن ZZاس يرتجف ZZون خوًفZZا! ويص ZZرع الس ZZيف الق ZZاطع ذو الح Zّ Zدين أبن ZZاء التم Zّ Zرد ،ويواج ZZه
وار من عنZZف تZZدفق الZZريح والمطZZر ،فيتمZZايلون من الصZZدمة،
Zداء كارثZZة فال يجZZدون ً
مكانZZا يختZZبئون فيZZه ،بينمZZا يصZZيبهم الZُّ Zد ُ
األعُ Z

بعيدا .ليس هنZاك سZوى المZوت ،دونمZZا أي وسZZيلة تنقZذ حيZاتهم .تنطلZق
ويسقطون موتى على الفور في المياه المتدفقة لتجرفهم ً
الرعود السبعة مني وتُعلن مقصدي؛ وهو ضرب أبكZار مصZر لمعاقبZة األشZرار وتطهZير كنائسZي حZتى تسZود األلفZة فيمZا بينهZا

جميعا ،وتتصرف بصدق مZع نفسZZها ،وتكZون معي بحسZب قلZZبي ،ولكي يمكن بنZاء جميZع الكنZZائس في العZZالم في كنيسZة واحZZدة.
ً
هذه هي غايتي.

ي ZZدوي الرع ZZد ،فتن ZZدلع أص ZZوات العوي ZZل أثن ZZاء قص ZZفه ،فيس ZZتيقظ البعض من ُس Zباتهم ،ويص ZZيبهم ذع ZZر ش ZZديد ،فيبحث ZZون في
أعماق نفوسهم ،ويندفعون عائدين َلي ْمُث لوا أمام العرش ،ويتوقفون عن خداعهم المتفاقم وأعمالهم المخزية ،وال يكون الوقت قZZد

ف ZZات لكي يس ZZتيقظ ه ZZؤالء الن ZZاس .إن ZZني أراقب من الع ZZرش ،وأنظ ZZر في أعم ZZاق أفئ ZZدة الن ZZاس .إن ZZني أخّلص ال ZZذين يرغب ZZون في
ّ
بحم ٍ
وجديZة ،وأشZفق عليهم ،وسZوف أخّلص إلى األبZد أولئZك الZذين يحبونZني بقلZوبهم أكZثر من أي شZيء آخZر ،أولئZك الZذين
Zاس ّ
يفهمون إرادتي ،والذين يتبعونني إلى نهاية الطريZق .سZوف تحملهم يZدي في أم ٍ
Zان حZتى ال يواجهZوا هZذا المشZهد ،وال يصZيبهم

قلوبهم تعاس ٌة ال توصف ،ويشعرون بندم شديد .إن تمZZادوا في التصZُّ Zرف
أذى .عندما يرى البعض منظر البرق الالمع تصيب َ
ضZا إحZدى وسZائلي للخالص؛
على هZذا النحZو فسZوف يفZوتهم األوان .آه ،كZل شZخص وكZل شZيء! سZوف يتم هZذا كلZه .وهZذا أي ً
ِ
Zتقرا على األرض ،وأجعZل كZل أم ٍZة وشZعب وكZل من
فأنZا ُأخّلص الZذين يحبونZني وأبطش باألشZرار ،وأجعZل ملكZوتي ثابتًZا ومس ً
يمحص أعمZZاق قلب كZZل
في الكZZون وفي أقاصZZي األرض يعرفZZون أنZZني أنZZا الجالل ،وأنZZا النZZار المضZZطرمة ،وأنZZا اإللZZه الZZذي ّ
إنسان .ومن اآلن فصاعداً ،سZتُ ْعَلن على المأل ،لجميZع الجمZاهير والشZعوب ،دينونُ Zة ZالعZرش العظيم األبيض ،ويتم اإلعالن عن

أن الدينون Zة ZقZZد بZZدأت! و ِم َّما ال ريب فيZZه أن جميZZع َمن ينطقZZون بكلمZZات غZZير صZZادقة ،والZZذين يشZZعرون بالريبZZة وال يجZZرؤون
دى ،الZZذين يفهمZZون رغبZZاتي ولكنهم ليسZZوا على اسZZتعداد لتنفيZZذها ،ال بZZد من
على الشZZعور بZZاليقين ،والZZذين ُيضZZيعون الZZوقت ُس ً Z

دينZZونتهم Z.يجب أن تحرصZZوا على أن تمحصZZوا نوايZZاكم ودوافعكم ،وأن تأخZZذوا مكZZانكم الصZZحيح ،وتطبقZZوا كالمي بال تهZZاون،
وأن تُول ZZوا أهمي ZZة لتج ZZاربكم الحياتيَّة ،وأاَّل تتص Zَّ Zرفوا بحم ZZاس ظ ZZاهري ،ب ZZل تجعل ZZوا حي ZZاتكم تتّس ZZم ب ZZالنمو والنض ZZج واالس ZZتقرار
وعندئذ فقط ستكونون بحسب قلبي.
ٍZ
والخبرة،

Zدمر م ZZا أبنيZZه ،من أي فرص ZZة السZZتغالل األمZZور لمنفعتهم.
Zاع الشZZيطان واألرواح الشZZريرة ،ال ZZتي تُع ّ
احرمZZوا أتب َ Z
طZZل وتُ ّ Z
يجب أن يتم تقييدهم وكبحهم بشZدة ،وال يمكن التعامZل معهم إاَّل بواسZطة سZيف قZاطع .يجب اجتثZاث هZؤالء األسZوأ على الفZور
منعZا للمشZZاكل في المسZZتقبل .وسZZوف يتم تكميZZل الكنيسZZة ،وتحريرهZZا من كZZل مZZا يشZZوه صZZورتها ،وسZZتكون في حZZال صZZحية،
ًZ
فعمZZة بالحيويَّة والطاقZZة .عقب الZZبرق الالمZZع تZZدوي الرعZZود .يجب أاَّل تهملZZوا وال تستسZZلموا ،بZZل تفعلZZوا أقصZZى مZZا يمكنكم
وم َ
ُ
لّلحZZاق ،وسZZوف تكونZZون قZZادرين بالتأكيZZد على رؤيZZة مZZا تفعلZZه يZZدي Z،ومZZا أقصZZد أن أكسZZبه ،ومZZا أقصZZد أن أنبZZذه ،ومZZا أقصZZد أن
جميعZا أمZام أعينكم ،فتZتيح لكم أن تZZروا بوضZوح
ًZ
أكملZه ،ومZا أقصZZد أن أستأصZZله ،ومZا أقصZد أن أطيح بZه .سZوف تتك َّشZف هZذه
ّ
قدرتي الكّلّية.
من العرش إلى الكون وأطراف األرضَّ ،
تترد د أصداء الرعود السبعة .سوف يتم تخليص جماعة كبيرة من الناس ،وسيخضعون أمام عرشي .وفي أعقاب نور

أما أولئك الذين
الحياة هذا ،يبحث الناس عن سبيل للبقاء ،وال يسعهم إال أن يأتوا
بتوسالتهمَّ .
إلي ليجثوا ِّ
متعب دين ،وتنادي أفواههم اسم اإلله القدير الحق ،وينطقوا ّ
ّ
األحباء
أبنائي
يمكث
سوف
تنتظرهم.
التي
العاقبة
ببساطة
هي
هذه
شك.
أدنى
بدون
يهلكوا
أن
بد
وال
يقاومونني ،والذين تقسو قلوبهم ،فإن الرعد يدوي في آذانهم،
ّ

سي ْج نونه ،وسوف يظهر مجد عظيم أمامكم .هذه في الواقع بركة عظيمة وحالوة يصعب وصفها.
الذين هم منتصرون في صهيون ،وسوف ترى الشعوب
جميعا ما َ
ً

يمث ZZل انطالق قص ZZف الرع ZZود الس ZZبعة الخالص لل ZZذين يحبون ZZني ،ال ZZذين يبتغون ZZني بقل ٍ Z
Zوب ص ZZادقة .إن ال ZZذين ينتم ZZون إلي
ّ
جميعZا قZZادرون على االنضZZواء تحت اسZZمي .إنهم يسZZتطيعون سZZماع صZZوتي ،وهZZو نZZداء
ًZ
عينتُهم واخZZترتُهم هم
والZZذين سZَ Zب َق أن ّ

Zيرا
بار
هللا لهم .دعوا الذين في أطراف األرض يرون أنني ّ
الم َسَّ Zعرةُ ،وأخً Z
ووفي ،أنا المودة ،أنZا الرأفZZة ،أنZا الجالل ،أنZا النZار ُ
ّ
أنا الدينونة Zالصارمة.
تمامZZا ،وال أح ZZد يجZZ Zرؤ على أن
ِلَي Zَ Zر الجميZُ Z Zع في الع ZZالم أن ZZني اإللZZ Zه الحقيقي والكام ZZل ذاتZZ Zه .إن جميZZ Zع الن ZZاس مقتنع ZZون ًZ
Zورا ،وتح ّZل بهم كارثZة؛ ولن يكZون
يعارضني ً
مرة أخرى ،أو أن يدينني أو يشتمني من جديد ،وإال فZإن اللعنZات تنهZال عليهم ف ً
ص ّروا بأسنانهم بعد أن جلبوا على أنفسهم الدمار.
بوسعهم سوى أن يبكوا َ
وي ُ

وليعZرف في جميZع أرجZاء الكZون وأقاصZي األرض ،وفي كZل عائلZة وجميZع النZاس :أن هللا القZدير
لتعلم جميZع الشZعوبُ ،
ْ
َّ
ه ZZو اإلل ZZه الحقيقي الواح ZZد .س ZZيجثو الجمي ZZع ،الواح ZZد تل ZZو اآلخ ZZر ،على ركبهم ويعب ZZدونني ،وح ZZتى األطف ZZال ال ZZذين تعلم ZZوا الكالم
ِلتَِّو ِهم سيهتفون" :هللا القدير!" سوف يرى أولئZك المسZؤولون ،الZذين َّ
يتقلدون السZلطة ،بZأم أعينهم ،اإللZه الحقيقي يظهZر أمZامهم،

ض Zا ِّ
متعبدين Zل ZZه ،يرج ZZون الرحم ZZة والغف ZZران ،ولكن س ZZيكون ق ZZد ف ZZاتهم األوان بالفع ZZل حيث ق ZZد ح ZZان وقت
وس ZZوف يس ZZجدون أي ً
هالكهم ،وال يمكن سوى وضZZع نهايZة لهم والحكم عليهم بالهاويZة السZحيقة .سZوف ُأنهي العصZر بأكملZه ،وُأر ّسZخ ملكZوتي أكZZثر
جميعا أمامي إلى أبد اآلبدين!Z
فأكثر ،وسوف تخضع األمم والشعوب
ً
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يحكم هللا القZZدير الحZZق ،الملZك المتZZوج ،الكZون بأسZره ،وتقZف أمامZه كافZZة األمم والشZZعوب ،وكZل شZيء تحت السZZماء ُيشZZع

بمجده .وستراه كل الكائنات الحية في الكون حتى أقاصي األرض .الجبال واألنهار والبحZZيرات واألراضZZي والمحيطZZات وكZZل
الكائنات الحية فتحت أستارها في نور وجه هللا الحق ونهضت مثل المتيقظ من حلم ،كما لو أنها نباتات تنبت من التراب!
تمامZZا،
آه! اإللZZه الواح ZZد الحZZق يظهZZر أم ZZام العZZالمَ .من يجZZرؤ على مقاومتZZه؟ الجمي ZZع يرتع ZZدون خوًفZZا .الجميZZع مقتنعZZون ً
والجميZZZع ال يتوقفZZ Zون عن طلب المغف ZZرة ،ج ZZاثين على ركبهم أمامZZ Zه ،وكZZ Zل األف ZZواه تتعبZZ Zد لZZ Zه! الق ZZارات والمحيطZZZات والجبZZ Zال
Zارا ربيعيZZة لطيفZZة .أمZZا تيZZارات
واألنهZZار وكZZل األشZZياء تسZZبحه إلى مZZا ال نهايZZة! يZZأتي الربيZZع بنسZZائمه الدافئZZة حاملZZة معهZZا أمطً Z
الجداول ،فشأنها شأن الناس ،تتدفق حاملZة مشZاعر الحZزن والفZرح ،لتZذرف دمZوع االمتنZان والنZدم .األنهZار والبحZيرات والزبZد
واألمZZواج جميعهZZا تZZترنم وتسZZبح باسZZم هللا الحZZق المقZZدس! يZZتردد صZZوت التسZZبيح جليًّا! كZZل األشZZياء العتيقZZة الZZتي سZZبق وأفسZZدها
تماما.
الشيطان ستتجدد
ً
جميعا بال استثناء وستتغير وستدخل في حالة جديدة ً
معلنZZا لكZل أمZة
يدوي! أصغوا إليه .ذلك الصوت شZديد العذوبZة هZZو أقZوال العZZرش ً
ها هو صوت البوق المقدس ،وقد بدأ ّ
وشZZعب أن الزمZان قZZد أتى واآلخZZرة قZZد حلت .لقZZد اكتملت خطZة تZZدبيري .لقZZد ظهZZر ملكZZوتي عالنيZZة على األرض .لقZZد صZZارت
معZا من
ممالك العالم ملكوتي ،أنا هللا .ترفع أبواقي السبعة أصواتها من العرش ،وستحدث عجائب كبيرة! سوف ُيهZَ Zرعُ البشZر ًZ
أطراف األرض من كل اتجاه بقوة االنهيار الثلجي وعنفوان الصواعق... .
أنظZر بفZZرح إلى شZZعبي الZZذي يسZZمع صZوتي ويتجمZZع من كZZل أمZZة وأرض .كZZل النZZاس يلهجZZون باسZZم هللا الحZق ويسZZبحون
فرح ا بال توقZف .يقZدمون الشZهادة أمZام العZالم ،وصZوت شZهادتهم هلل الحZق مثZل صZوت الميZاه الهZادر .سيحتشZد
بحمده ويقفزون ًZ
كل الناس في ملكوتي.
Zدوي لتوقZZظ المتخZZاذلين! انهض بسZZرعة ،لم يفت األوان بعZZد .انظZZر إلى حياتZZك! افتح عينيZZك واعلم أي
أبZZواقي السZZبعة تّ Z
سZZاعة هي اآلن .مZZاذا هنZZاك كي تسZZعى إليZZه؟ مZZاذا هنZZاك لتُفكZZر فيZZه؟ ومZZا الZZذي يسZZتحق أن تتشZZبث بZZه؟ ألم تفكZZر أبZً Zدا في فZZارق

ولعوبا .ال تفZّ Zوت هZZذه الفرصZة .هZذا
عنيدا
القيمة بين ربح حياتي وربح كل األشياء التي تحبها وتتشبث بها؟ توقف عن كونك ً
ً
الZZوقت لن يتكZZرر ثانيZZة! انهض على الفZZور ،ومZZارس تZZدريب روحZZك ،واسZZتخدم أدوات متنوعZZة لتكشZZف كZZل مZZؤامرة وخديعZZة
تعمZق خبرتZZك الحياتيZة ،وتحيZا حسZب شخصZيتي ،وحZZتى تصZZبح حياتZك ناضZجة
يحيكها الشيطان وتُحبطها ،وانتصر عليه حتى ّ
دومZا ،خطZوة تلZو الخطZوة ،مباشZرة حZتى
دوما ،وتكZون ش ً
Zجاعا وغZير ضZعيف ،وتتقZدم إلى األمZام ً
ومتزنة وتتبع آثار خطواتي ً

نهاية الطريق!

عن ZZدما تُب Zِّ Zوق األب ZZواق الس ZZبعة ثاني ZZة ،س ZZيكون ذل ZZك ن ZZداء الدينون ZZة ،دينون ZZة أبن ZZاء التم ZZرد ،دينون Zة Zجمي ZZع األمم والش ZZعوب،
تمامZZا،
وستخض ZZع ك ZZل أم ZZة أم ZZام هللا .وس ZZيظهر بالتأكي ZZد وج ZZه هللا المجي ZZد أم ZZام كاف ZZة األمم والش ZZعوب .س ZZيكون الجمي ZZع مقتنعين ً

ويZZدينون كافZZة األمم
وسيهتفون إلى هللا الحق إلى ما ال نهاية .سيكون هللا القدير أكثر ً
والملكُ ،
مجدا ،وسيشاركني أبنائي المجد ُ
Zتقرا .وسZُ Zي َخَّلص عZZدد
إلي ويرحمZZونهم ،ويجعلZZون الملكZZوت قويًّا ومسًّ Z
ويخِّلصZZون من ينتمZZون َّ
والشZZعوب ،ويعZZاقبون األشZZرارُ ،
هائل من البشر بفضل صوت األبواق السبعة ،إذ يعودون ليمثلوا أمامي راكعين متعبدين Zبتسبيح مستمر!

عندما تُبوق األبواق السبعة ثانيZة ،سZيكون المقطZع األخZير في نهايZة العصZر ،نفخZة بZوق النصZر على الشZيطان ،والتحيZة
الZZتي تZZؤذن ببZZدء العيش بانفتZZاح في الملكZZوت على األرض! يZZا لZZه من صZZوت شZZديد الجالل ،هZZذا الصZZوت الZZذي يZZتردد صZZداه

حول العرش ،وهZذا البZوق الZذي يهZز دويZه السZماء واألرض ،هZو عالمZة انتصZار خطZة تZدبيري ،أي دينونZة الشZيطان ،والحكم
على هZZذا العZZالم القZZديم بZZالموت التZZام ،والعZZودة إلى بZZئر الهاويZZة! دوي هZZذا البZZوق ينZZذر بZZأن بوابZZة النعمZZة توشZZك على أن تُغلZZق،

وأن حيZZاة الملكZZوت سZZتبدأ على األرض ،وهZZو شZZيء صZZحيح ومZZبرر .يخّلص هللا هZZؤالء الZZذين يحبونZZه .وفZZور أن يعZZودوا إلى

ملكوته ،سيواجه البشر على األرض مجاعة ووباء وجامات هللا السبع ،وسZZتقع ضZZرباته السZZبع على التZZوالي .السZZماء واألرض

ستزوالن ،ولكن كالمي لن يزول!
من "الفصل السادس والثالثون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zب
عظيم ٌة هي أعمال هللا القدير! ما أعجبها! ما أروعها! تطلق األبZواق السZZبعة صZوتها ،وتنطلZق الرعZود السZبعة ،وتُص ّ
األواني السZZبعة – سZZوف تتجلى هZZذه عالنيً Zة على الفZZور ،وال يمكن أن يوجZZد أي شZZك في ذلZZك .توافينZZا محبZZة هللا كZZل يZZوم ،وال

يسZZتطيع أن ُيخّلصZZنا إال هللا القZZدير ،وسZZواء القينZZا محنZZة أم نلنZZا بركZZة فZZاألمر كّلZZه يرجZZع إليZZه ،وليس لنZZا نحن البشZZر أي سZZبيل
لتقريZZر هZZذا .ومن المؤكZZد أن ُيمنح أولئZZك الZZذين يبZZذلون أنفسZZهم هلل من اعمZZاق قلZZوبهم برك ً Zة عظيم ً Zة ،أمZZا أولئZZك الZZذين يسZZعون
للحفاظ على حيZاتهم فسيخسZرون حيZاتهم؛ فكZل األشZياء وكZل األمZور هي بيZد هللا القZدير .ال توقZف خطواتZك بعZد اآلن .سZيحدث
للسماء ولألرض تغير هائل؛ وال توجد لإلنسان وسيلة لالختباء منه ،وال يوجد أي اختيار آخر له سوى النوح واأللم المريZZر.

اتّبع العمل الذي يقوم به الروح القدس اليوم .ينبغي أن تكون ُم ِ
Zدر ًكا في نفسZك الخطZوة الZتي وصZل إليهZا عمZل الZروح القZدس،
ِ
Zرارا بقZدر مZZا تسZتطيع ،واطلب منZه كZZل شZيء.
دون الحاجZة إلى أن ُيZذ ّكرك اآلخZرون .عZZد اآلن لتقZف في حضZرة هللا القZدير م ً
وسZوف ينZيرك من داخلZك بالتأكيZد ،وفي اللحظZات العصZيبة سZوف يحميZك .ال تخZف! فهZو يمتلZك بالفعZل كيانZك كلZه ،وفي ظZل

اقترب اليوم تَحّق ُق مشيئة هللا ،وكل َم ْن يخZاف ليس أمامZه سZوى الخسZارة .مZا أخZبرك بZه هZو
حمايته ورعايته ما الذي تخشاه؟
َ
الحZZق .افتح عينيZZك الروحZZانيتين Z:يمكن أن تتغZZير السZZماء على الفZZور ،ولكن مZZاذا هنالZZك لتخافZZه؟ بZZأدنى حركZZة من يZZده تZZزول
السZZ Zماء واألرض على الفZZ Zور .فمZZ Zاذا يكسZZ Zب اإلنسZZ Zان من القلZZ Zق؟ أليس الكZّ Z Zل بيZَ Z Zدي هللا؟ إذا أمZZ Zر السZZ Zماء واألرض بZZ Zالتغير،
كم ُل .ال داعي ألن يقلZZق اإلنسZZان ،بZZل ينبغي لZZه أن يتقZَّ Zدم بهZZدوء .ومZZع ذلZZك،
فسZZتتغيران .وإن قZZال إننZZا سنصZZبح كZZاملين ،فسZُ Zن َّ
ظZZا .يمكن أن تتغيَّر السZZماء في لحظZٍ Zة! مهم ZZا فتح اإلنسZZان عيني ZZه المجZZردتين Zفلن يسZZتطيع
Zيرا وأن تك ZZون يق ً
ينبغي أن تنتب Zه Zكثً Z
تمت مشZZيئة هللا ،واكتمZZل مشZZروعه ،ونجحت خطتZZه ،ووصZZل جميZZع أبنائZZه إلى
ظZZا اآلن ،فقZZد َّ
رؤيZZة الكثZZير من أي شZZيء .كن يق ً

معا ليجلسوا في دينونة كل األمم وكZل الشZعوب مZع هللا القZدير .فالZذين كZانوا يضZطهدون الكنيسZة ،ويZؤذون
عرشه .إنهم يأتون ً
قاسيا ،وهذا أمر َّ
فسيحبهم هللا
أما أولئك الذين يسِّلمون أنفسهم هلل بصدق ،ويلتزمون بكل شيء،
مؤكد! َّ
ّ
عقابا ً
أبناء هللا ،سيلقون ً
أبدا!
بالتأكيد إلى أبد اآلبدين ،بدون تغيير ً
من "الفصل الثاني واألربعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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علنا ،وال تعود خافية ،وإنه لمن تمام نعمتي ورحمتي أن
إنه لمن تمام نعمتي ورحمتي أن ُيكشف عن أسراري وتظهر ً
تظهر كلمتي بين البشر ،وال تعود خافية .إنZني أحب جميZZع أولئZك الZZذين يبZذلون أنفسZهم من أجلي بZZإخالص ويكرسZون أنفسZهم
لي ،وأكZZره كZل أولئZك الZZذين ولZدوا مZZني ومZZع ذلZك ال يعرفونZZني ،بZZل ويقZاومونني ،ولن أتخلى عن أي شZخص مخلص لي ،بZل

سوف أضاعف بركاته .وأمZا أولئZك الجاحZدون والZذين يخZالفون فضZلي فسأضZاعف لهم العقZاب ،ولن يفلتZوا مZني بسZهولة؛ ففي

ملكوتي ال يوجد اعوجZاج وال خZداع وال انهمZاك في أمZور العZالم ،أي ال توجZد رائحZة للمZوتى ،بZل كZل شZيء هZو اسZتقامة و ِب ٌّZر

ونقZZاء وانفتZZاح ،بال مواربZZة وال تمويZZه؛ فكZZل شZZيء جديZZد وكZZل شZZيء ممتZZع وكZZل شZZيء تنZZويري Z.ال يمكن ألي شٍ Z
Zخص ال تZZزال
تفZZوح منZZه رائحZZة المZZوتى أن يبقى في ملكZZوتي بZZأي حZZال من األحZZوال ،وبZداًل من ذلZZك سZZتحكمه عصZZاي الحديديZZة Z،وستنكشZZف

أمامكم بالكامل  -يا أفراد الجماعة التي اقتنيتهZا في األيZام األخZيرة  -كZل األسZرار الZتي ال نهايZة لهZا من الZزمن السZحيق حZتى

علنا هي األيام الZتي تشZاركونني
باركون؟ إضافة إلى ذلك ،فإن األيام التي يتجلى فيها كل شيء ً
يومنا هذا .أال تشعرون أنكم ُم َ
فيها ُملكي.
تعتمZZد جماعZZة النZZاس الZZذين يملكZZون حًقZZا كملZZوك على َسْ Zبق تعييZZني واختيZZاري ،وال توجZZد في ذلZZك أيZZة إرادة بشZZرية .من
Zودا لنZZيراني المسZZتعرة؛ وهZZذا جZZانب آخZZر من
يجZZرؤ على المشZZاركة في هZZذا ،فيجب أن يتعZZرض لضZZربة من يZZدي Z،ويكZZون وقً Z
قلت إنZني أحكم كZل شZيء ،وأنZا اإللZه الحكيم الZذي يتمتZع بالسZلطان الكامZل ،ولسZت متسZاهاًل مZع أح ٍZد ،وبال
ِب ّري وجاللتي .لقZد ُ
رحمZZة ،وبال مشZZاعر شخصZZية .إنZZني أتعامZZل مZZع أي شZZخص (بغض النظZZر عن مZZدى طالقتZZه في الحZZديث ،لن أتركZZه) بZZبري
Zاقبت
واسZZتقامتي وجاللZZتي ،وفي الZZوقت نفسZZه ُأتيح للجميZZع رؤيZZة عجيب أعمZZالي على نحZZو أفضZZل ،وكZZذلك مZZا تعنيZZه أفعZZالي .عُ Z
األرواح الش ZZريرة واح ZZدة تل ZZو األخ ZZرى على ك ZZل األعم ZZال ال ZZتي ترتكبه ZZا ،حيث ألقي به ZZا واح ZZدة تل ZZو األخZZرى في الهاوي ZZة .لق ZZد
تارك ا إياهZا دون موضZZع ودون مكZZان تZZؤدي فيZZه عملهZZا .ال يمكنهZZا أبZً Zدا أن تسZZود على كZZل
أنهيت هZZذا العمZZل قبZZل بZZدء الزمZانZً ،
دائما مقدسين .أما أولئك الذين لم يسبق أن عيَّنتُهم وال اخZZترتهم ،فسأسِّZلمهم
شعبي المختار ،الذين َ
سبق وعيَّنتُهم Z،بل سيكونون ً
إلى الشيطان وال أسمح لهم بالبقاء فيما بعد .تشمل مراسيمي اإلدارية في جميع الجوانب ِب ِّري وجاللZZتي .لن أتZرك ولZو واح ًZدا
من أولئك الذين يعمل الشيطان فيهم ،ولكني سألقي بهم وبأجسادهم في الهاوية؛ ألنني أكره الشيطان ،وال يجوز بZZأي حZZال من

تمامZZا ،ولن أت ZZرك ل ZZه أدنى فرص ZZة للقي ZZام بعمل ZZه .أم ZZا أولئ ZZك ال ZZذين أفس ZZدهم
األح ZZوال أن أدع ZZه بس ZZهولة ،ولكن يجب أن أهلك ZZه ً
الشيطان إلى درجة معينة (أي أولئك الذين هم وقود للكZوارث) فZإنهم يخضZعون كZذلك لتZدبير حكيم من يZدي؛ Zفال تظن أن هZذا
حدث بفعل وحشية الشيطان ،بل اعلم أنني أنا هللا القZZدير الZذي يحكم الكZون وكZل األشZياء! ال توجZZد أمZامي مشZZكالت يستعصZي
ممكنZZا أن يكZZون هنZZاك أي شZZيء ال يمكن إنجZZازه أو أي كلمZZة ال يمكن قولهZZا .يجب على البشZZر أال يعملZZوا
علي حلهZZا ،وليس
َّ
ً
ويلَقى بكم في الهاويZZة .أقZZول لكم :إن أولئZZك الZZذين يتعZZاونون معي على نحZZو
كمستشZZارين لي ،فاحZZذروا من أن تصZZرعكم يZZديُ Z
ذكاء ،حيث يتجنبون الخسارة ،ويهربون من آالم الدينونZZة .كZل هZZذه هي ترتيبZاتي و َسَZبق أن عيَّنتُهZا .ال تُب ِZZد
استباقي هم األكثر ً
مالحظ ZZات غ ZZير مدروس ZZة وال تتح ZZدث بغ ZZرور وتظن أن ZZك عظيم ج Zً Zدا .أليس ك ZZل ه ZZذا من َس ْ Zبق تعيي ZZني؟ أنتم ال ZZذين س ZZتكونون
Zاري ال تعرف ZZون أي خج ZZل! أنت ال تع ZZرف قامت ZZك الخاص ZZة ،كم هي ص ZZغيرة إلى ح Zٍّ Zد مث ٍ Z
Zير للش ZZفقة! وم ZZع ذل ZZك ،ف ZZإنكم
مستش َّ Z
تستهينون باألمر ،وال تعرفون أنفسكم ،ومرة تلو المرة ،تصمون آذانكم عن كالمي ،وتتركون جهودي المضنية تذهب سZZدى،

وتكرارا ،فهل تZZذكرون هZZذا؟ مZZا التZZوبيخ
مرارا
وال تدركون مطلًقا أنها
ُ
ً
تجليات رحمتي ونعمتي .وباألحرى تظهرون براعتكم ً
الذي يجب على َم ْن يظنون أنهم أذكياء أن يتلقوه؟ إنكم تستغلونني كذريعة لفعل هذا وذاك ،غZير مبZالين بكالمي وال مخلصZين

ثم فZZإن نعتكم
لZZه ،بZZل وال تنقشZZونه في قلZZوبكم .أيهZZا األشZZرار! مZZتى يمكنكم مراعZZاة قلZZبي بالكامZZل؟ إنكم ال تراعZZون قلZZبي ،ومن َّ

تماما!
باألشرار ال ُيعد سوء معاملة لكم ،بل أمر يليق بكم ً

أمورا كZانت خافيZة في الماضZيُ .يلَقى التZنين العظيم األحمZر في الهاويZZة السZحيقة ويهلZZك
اليوم أريكم،
ً
واحدا تلو اآلخرً ،
تماما ،فاإلبقاء عليه غير ذي جدوى على اإلطالق ،مما يعني أنه ال يمكن أن يؤدي خدمة للمسيح ،ولن يكون هناك مزيZZد من
ً
Zدما .إن ZZني أفع ZZل م ZZا أقول ZZه؛ فه ZZذا تم ZZام عملي؛ أمح ZZو
األش ZZياء الحم ZZراء بع ZZد اآلن ،ويجب أن تتض ZZاءل ت Z
ً
Zدريجيا ح ZZتى تص ZZير ع ً Z
التصورات البشرية ،وكل ما قلته وفعلته .إن كل َم ْن يتذاكى يجلب الدمار واالزدراء على نفسه ،وال يZZرغب في أن يحيZZا .لZZذا
سأرض ZZيك ولن ُأبقي على مث ZZل هZZؤالء النZZاس بالتأكي ZZد .فيم ZZا بعZZد Z،سZZيزداد تمZZيز ع ZZدد الس ZZكان ،في حين سيص ZZير كZZل الZZذين ال
ِ
واحدا منهم ،وليس هناك من
سُأكملهم ،ولن أنبذ
يبادرون إلى التعاون معي إلى العدم .أما أولئك الذين وافقت عليهم فهم الذين
ً
ّ
تناقض فيما أقوله .أما الذين ال يبادرون إلى التعاون معي فسZZيعانون مزيZً Zدا من التZZوبيخ ،لكنZZني سأخِّلصZZهم في نهايZZة المطZاف،

تمامZا .أتريZد أن تكZون هZذا الشZخص؟ انهض وتعZاون معي! أنZا بالتأكيZد لن
ولكن في ذلك الوقت ،سيكون طZول حيZاتهم
ً
مختلفZا ً
أتعامZل بخسZة مZZع أولئZك الZذين يبZZذلون أنفسZهم بZZإخالص من أجلي .أمZا أولئZZك الZZذين يكرسZون أنفسZZهم بZإخالص لي ،فسZأمنحهم
ِ
Zدي ،وسZأرتب كZZل شZيء على نحZو صZحيح ،من
كل بركاتيّ .
قدم نفسك بالكامل لي! فما تأكZل ومZZا ترتZدي ومسZZتقبلك كلZه في يّ Z
قلت" :ألولئZZك الZZذين يبZZذلون بZZإخالص من أجلي ،سZZأبارككم بالتأكيZZد مباركZZة
أجZZل تمتعZZك الالنهZZائي ،والZZذي ال ينضZZب؛ ألنZZني ُ
عظيمة"؛ فكل البركات تأتي إلى كل شخص يبذل نفسه بإخالص من أجلي.
من "الفصل السبعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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الجم ZZاهير تهت ZZف لي ،والجم ZZاهير تس ZZبح لي .ك ZZل األف ZZواه تنط ZZق باس ZZم اإلل ZZه الواح ZZد الحقيقي ،يرف ZZع جمي ZZع الن ZZاس أعينهم
لمش ZZاهدة أعم ZZالي .يح ZZل الملك ZZوت في ع ZZالم البش ZZر ،وشخص ZZي غ ZZني ووف ZZيرَ .م ْن ذا ال ZZذي ال يبتهج به ZZذا؟ من ال يZZZرقص من
الفرح ؟ أوه يا صهيون! ارفعي راية نصرك لالحتفاء بي! غني أغنيتك المظفرة للنصر ،لتنشZري اسZمي القZدوس .أيهZا الخْلZق
ٍ
عاليZZا في السZZماء! سZZارعي بZZالعودة
ًZ
جميعZا حZZتى أطZZراف األرض! سZZارعوا لتطهZZير أنفسZZكم لتكونZZوا تقZZدمات لي! أيتهZZا الZZبروج ً
إلى أماكنZZ Zك لتُظهZZ Zري قZZ Zوة قZZ Zدرتي في السZZ Zماء! ُأعZZ Zير ُأذني ألصZZ Zوات النZZ Zاس على األرض ،الZZ Zذين يسZZ Zكبون محبتهم وتقZZ Zواهم

الالنهائيين Zلي في ترنيمة! في هذا اليوم ،حين تعود كل الخليقة إلى الحيZZاة ،أنZZزل إلى عZZالم البشZر .وفي هZZذه اللحظZZة ،في هZZذه
المرحلZة بالZذات ،تتفتح الزهZور بZوفرة ،وتغZرد الطيZور كمZا لZو كZانت بصZوت واحZد ،وتنبض كZل األشZياء بالبهجZة! في صZوت
دمر من هدير نشيد الملكوت ،وال تقوم لها قائمة من جديد!
تحية الملكوت ،تنهار مملكة الشيطان ،وتُ َّ
َمن ذا الZZذي يجZZرؤ على وجZZه األرض على النهZZوض والمقاومZZة؟ عنZZدما أنZZزل إلى األرض سZZأجلب الحرائZZق والغضZZب،
وأجلب جميع أنواع الكوارث .ممالك األرض أصبحت اآلن مملكتي! هنZZاك في السZZماء ،تتعثَّر الغيZZوم وتتكتZZل ،وتحت السZZماء،
مثيرا .وتخرج الحيوانات الهاجعة من أوكارهZا ،وينهض جميZع النZZاس
تندفع البحيرات واألنهار وتصخب َم َر ًحا ،وتُخرج ً
لحنا ً
أخيرا اليوم الذي تنتظره شعوب عديدة! Zوهم يرفعون إلي أجمل التراتيل!
من رقدتهم .ها قد جاء ً
في هذه اللحظة الجميلة ،وفي هذا الوقت المثير،
يصدح التسبيح في كل مكان؛ في األعالي بالسماوات وفي األرض تحتهاَ .م ْن ذا الذي ال يسعد لهذا األمر؟
َم ْن ذا الذي ال يبتهج قلبه؟ َم ْن ذا الذي ال يبكي لهذا المشهد؟
السماء ليست سماء األزمنة القديمة ،بل سماء الملكوت.

األرض ليست األرض التي كانت ،إنها اآلن األرض المقدسة.
جديدا بكامله.
بعد أن انتهت األمطار الغزيرة ،أصبح العالم القديم الدنس ً
تتغيَّر الجبال ...وتتغيَّر المياه...
تتغيرZ...
يتغيَّر الناس ً
أيضا ...كل األمور ً
أيتها الجبال الصامتة! انهضي وارقصي لي!
أيتها المياه الراكدة! تابعي تدفقك بحرية!
أيها الرجال الحالمون! انهضوا وانطلقوا في سعيكم!
المِلك...
لقد ُ
جئت ...أنا َ
جميعا وجهي بأعينهم ،وسيسمعون صوتي بآذانهم،
سيرى البشر
ً
وسيعيشون بأنفسهم حياة الملكوت...
يا للحالوة ...يا للجمال...
ال ُينسى ...ال يمكن نسيانه...
العظيم األحمر،
التنين
عندما يشتعل غضبي ،يصارع
ُ
ُ

وفي دينونتي المهيبة Z،تُظ ِهر الشياطين أشكالها الحقيقية،
في كلماتي الصارمة ،يشعر الجميع بالخزي ،وال مكان لديهم ليختبئوا فيه.
يتذكرون الماضي ،وكيف هزئوا وسخروا مني،
يتحدوني فيه.
أبدأ لم يتباهوا فيه بأنفسهم ،وال وقت لم ّ
لم يكن ثمة وقت ً
واليومَ ،م ْن ذا الذي ال يبكي؟ َم ْن ذا الذي ال يشعر بالندم؟
الكون كله مملوء بالبكاء...
مملوء بأصوات االبتهاج ...مملوء بأصوات الضحك...
فرحة ال تضاهى ...فرحة ال مثيل لها...
أمطار خفيفة تتساقط ...وكسف الثلج الكثيفة تتطاير نحو األسفل...
يمتزج الحزن بالفرح في نفوس الناس ...البعض يضحكون...
والبعض يبكون ...والبعض يهتفون...
كما لو أن الجميع قد نسوا...

ملبدا بالغيوم واألمطار،
ربيعا ً
ما إذا كان هذا ً
Zاردا بZZرودة الجليZZد والصZZقيع ،ال أحZZد
ًZ
Zيفا تتفتح فيZZه الزهZZور ،أم
أم صً Z
Zتاء بً Z
خريفZا ً
غنيZZا بZZوفرة من َج Zنى الحصZZاد ،أم شً Z
يعرف...
في السماء تتراكم الغيوم ،وتهيج البحار على األرض.
ِّ
ويلوح األبناء بأيديهم Z...ويحرك الناس أقدامهم راقصين...
المالئكة تعمل Z...المالئكة ترعى...
الشعب على األرض يصخب ،وكل األشياء على األرض تتضاعف.
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كل شخص في الجنس البشري يجب أن يقبل مراقبة روحي له ،ويجب عليه أن يفحص َّ
بدق ٍة كل كلماته وأفعاله ،وأكثر
من ذلZZك ،يجب أن يقZِّ Zدر أعمZZالي العجيبZZة .كيZZف ستشZZعرون عنZZد مجيء الملكZZوت إلى األرض؟ عنZZدما يتقZZاطر أبنZZائي وشZZعبي
Zميا في الدينون ZZة أم ZZام الع ZZرش العظيم األبيض .بمع ZZنى أني عن ZZدما أب ZZدأ عملي على األرض شخص Zً Zيا،
أم ZZام عرش ZZي ،س ZZأبدأ رس ً Z
وعندما يقترب عصر الدينونة من نهايته ،سأبدأ في توجيه كالمي للكون كله ،وأطلZق صZوت روحي للكZون بأكملZه .من خالل
كلماتي ،سأغسل كل البشر واألشياء بين كل ما في السماء وعلى األرض ،فال تعود األرض نجسZة وفZاجرة ،بZل تكZون مملكZة

َّ
تتلوث بعد ذلZZك بطعم
مقد سة .سوف أجدد كل األشياء ،بحيث تكون مهيأة الستخدامي ،وال تعود تحمل الرائحة األرضية ،وال َّ
يتلمس هZZدف كالمي وأصZZوله ،وكZZان يالحZZظ أفعZZالي ،لكن لم يعZZرف أحZZد أبZً Zدا بالحقيقZZة
األرض .سZZعى اإلنسZZان على األرض َّ
أصZZول كالمي ،ولم ينظZZر أحZZد أبZً Zدا إلى روعZZة أفعZZالي .اليZZوم فقZZط عنZZدما آتي شخصZً Zيا بين النZZاس وأتحZZدث بكالمي ،سZZتكون

مكانZZا
معZZرفتهم بي ضZZئيلة ،فZZيزيلون مكZZان صZZورة "أنZZا" في الموضZZع المخصZZص "لي" في أفكZZارهم ،ويصZZنعون بZZدالً من ذلZZك ً
فم ْن من البشZZر ال يZZرغب في رؤيZZة هللا؟ َم ْن الZZذي ال
لإللZZه العملي في وعيهم .اإلنسZZان لديZZه تصZّ Zورات وهZZو مليء بالفضZZول؛ َ
Zحا في قلب اإلنسZان هZو اإللZه الZذي يشZعر اإلنسZان أنZه غZامض
يرغب في لقاء هللا؟ لكن الشيء الوحيد الZذي يشZغل ً
مكانZا واض ً

فعليZZا؟ بكZZل يقين وبال
ونظZZريَ .م ْن كZZان سZZيدرك هZZذا لZZو لم أكن قZZد أخZZبرتهم بZZه بوضZZوح؟ َم ْن كZZان سZZيؤمن حًZقZا بZZأني موجZZود ً
أدنى شك؟ يوجد فارق شاسع بين صورة "أنZا" في قلب اإلنسZان و"أنZا" في الحقيقZة ،وال يسZتطيع أحZد أن يعقZد مقارنZات بينهمZا.
لZZو لم أكن قZZد صZZرت جسZً Zدا ،لمZZا كZZان اإلنسZZان قZZد عرفZZني أبZً Zدا ،وحZZتى لZZو وصZZل إلى معرفZZتي ،أمZZا كZZانت هZZذه المعرفZZة سZZتظل
Zورا؟ إنZZني أسZير كZZل يZوم وسZط أعZداد ال حصZر لهZا من البشZر ،وأعمZZل كZZل يZوم داخZل كZZل شZخص .عنZدما يZراني اإلنسZان
تص ً
َّ
َّ
أيضا مقاصدي.
حق ًا،
سيتمكن من معرفتي في كالمي ،وسوف يستوعب الطريقة التي أتكلم بها ،ويفهم ً
رسميا على األرض ،ما الذي بين كل األشياء لن يكZZون صZZامتاً؟ َمن من بين كZZل البشZZر ،لن يكZZون
عندما يأتي الملكوت
ً
خائفا؟ إنني أسير في كل ٍ
شخصيا بترتيبZZه .في هZZذا الZZوقتَ ،م ْن الZZذي ال يعلم أن
مكان عبر العالم الشاسع ،وكل شيء قمت أنا
ً
ً

ض Zا فZZوق جميZZع األشZZياء .واليZZوم ،أليس تج ُّس Zدي ووجZZودي
أعمZZالي عجيبZZة؟ إن يZZداي تحمالن كZZل األشZZياء ،ومZZع هZZذا أظZZل أي ً

Zالحا،
الشخص ZZ Zي بين البش ZZ Zر ه ZZ Zو المع ZZ Zنى الحقيقي التض ZZ Zاعي واحتج ZZ Zابي؟ من الخ ZZ Zارج ،يص ZZ Zفق لي الكث ZZ Zيرون باعتب ZZ Zاري ص ً Z Z

ألني جميل ،لكن َم ْن ذا الذي يعرفني حًقا؟ واليوم ،لماذا أطلب أن تعرفوني؟ أليس هدفي أن أخZزي التZنين العظيم
ويسبحونني ّ
األحمZZر؟ أنZZا ال أرغب في إجبZZار اإلنسZZان على تسZZبيحي ،بZZل أن أجعلZZه يعرفZZني ،ومن خالل ذلZZك سZُ Zيقبل إلى محبZZتي ،وبالتZZالي
ِ
فارغZZا؛ فال يمكن إال لمث ZZل ه ZZذا التس ZZبيح أن يص ZZل إلى عرشZZZي ويحِّلZZZق في
كالمZZا
ً
يسZّ ZZبحني .مث ZZل ه ZZذا التس ZZبيح الئ ZZق ،وليس ً
السماوات .وألن الشيطان قد أغوى اإلنسان وأفسده ،وألنه انشغل بالتفكير في التصورات ،صرت جسدا لكي ِ
شخصيا
ُأخضع
ً
ً
ّ

تصورات اإلنسان ،ولكي أهدم تفكير اإلنسان .نتيجة لذلك ،لن يعود اإلنسان للتفاخر أمامي ،ولن
كل البشر ،ولكي أكشف كل ّ
يعZZود يخZZدمني باسZZتخدام تصZّ Zوراته الخاصZZة ،وهكZZذا تتبZZدد ZبالكامZZل صZZورة "أنZZا" في تصZّ Zورات اإلنسZZان .عنZZدما يZZأتي الملكZZوت،
سZZأبدأ أول كZZل شZZيء هZZذه المرحلZZة من العمZZل ،وسZZأفعل هZZذا وسZZط شZZعبي .ألنكم شZZعبي الZZذين يولZZدون في وطن التZZنين العظيم

األحمZZر ،فليس هنZZاك بالتأكيZZد وال قZZدر ضZZئيل من ُسّ Zم التZZنين العظيم األحمZZر داخلكم .لZZذلك ،تركZZز هZZذه المرحلZZة من عملي في
األسZZاس عليكم ،وهZZذا جZZانب واحZZد من أهميZZة تج ُّس Zدي في الصZZين .معظم النZZاس غZZير قZZادرين على اسZZتيعاب حZZتى شZZذرة من
َّ
Zبابيا ومشو ًشZا .هZZذه واحZZدة من نقZZاط التحZّ Zول في الطريقZZة الZZتي
الكلمZZات الZZتي أتكلم بهZZا ،وعنZZدما يسZZتوعبونها ،يكZZون فهمهم ضً Z
فم ْن إذاً بين البشZZر كZZان يمكن أن يخُلص ،وال
أتكّلم بهZZا .لZZو كZZان جميZZع النZZاس يسZZتطيعون أن يقZZرأوا كالمي ويفهمZZوا معنZZاهَ ،

ُي طرح في الهاوية؟ عندما يعرفني اإلنسان ويطيعني فهذا سيكون وقت راحتي ،وسيكون هذا هو الوقت نفسZZه الZZذي يتمكن ZفيZZه
اإلنسZZان من اسZZتيعاب معZZنى كالمي .اليZZوم ،قZZامتكم ضZZئيلة للغايZZة ،بZZل تكZZاد تكZZون ضZZئيلة لدرجZZة تZZدعو للرثZZاء ،حZZتى أنهZZا غZZير
مستحقة أن تُرفع – فما بالكم بمعرفتكم بي!
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ضZا اللحظZZة الZZتي أبZZدأ فيهZZا بالحZZديث – في اللحظZZة الZZتي يظهZZر
عنZZدما يظهZZر الZZبرق من الشZZرق – والZZتي هي بالتحديZد Zأي ً
فيهZا الZبرق ،فZإن السZماء بأكملهZا تُضZاء ،وتبZدأ كZل النجZوم في التغZير .يبZدو كمZا لZو أن الجنس البشZري بأكملZه ُيخضZع لعمليZتي

تطهZZير وفZZرز مالئمZZتين .تحت تZZوهج هZZذا الشZZعاع من الضZZوء الZZذي يZZأتي من الشZZرق ،يظهZZر كZZل الجنس البشZZري في صZZورته
األصZZلية ،وتنبهZZر العيZZون ،وتتحZZير في ارتبZZاك؛ ويبقZZون بZZالحري غZZير قZZادرين على إخفZZاء صZZفاتهم القبيحZZة .مZZرة أخZZرى ،هم
طلبZZا لملجZZأ في كهZZوف الجبZZال؛ لكن وال واحZZد منهم يس ZZتطيع أن يت ZZوارى من داخZZل
يشZZبهون الحيوانZZات الZZتي تفZZر من نZZوري ً
نZZوري .يصZZاب كZZل البشZZر بالZZذهول؛ الجميZZع ينتظZZرون ،الجميZZع يراقبZZون؛ ومZZع مجيء نZZوري ،يبتهج الجميZZع لليZZوم الZZذي ولZZدوا
فيZZه ،وبالمثZZل يلعن الجميZZع اليZZوم الZZذي ولZZدوا فيZZه .إنهZZا مشZZاعر متضZZاربة من المسZZتحيل التعبZZير عنهZZا بوضZZوح؛ تسZZيل دمZZوع
Zارا ،وتنتقZل بعي ًZدا ZمZع السZيل الجZارف ،وتZذهب دون أثZر في غمضZة عين .مZرة ثانيZة ،يقZترب يZومي بZالمجيء
تZوبيخ الZذات أنه ً
ومعطيZZا للبشZZرية نقطZZة تبZZدأ منهZZا بدايZZة جديZZدة .قلZZبي ينبض ،ومZZع
ظZZا مZZرة أخZZرى الجنس البشZZري،
على الجنس البشZZري ،موق ً
ً

ابتهاج Zا ،واألمZZواج ،بحسZZب اإليقZZاع ،تضZZرب سالسZZل الصZZخور.
فرح Zا ،وتZZتراقص الميZZاه
ً
إيقZZاع نبضZZات قلZZبي ،تطفZZر الجبZZال ً
عمZZا في قلZZبي .أنZZا أريZZد أن تحZZترق كZZل األشZZياء النجسZZة وتتحZZول إلى رمZZاد تحت نظZZري ،وأريZZد من كZZل أبنZZاء
َيصZُ Zعب التعبZZير ّ
المعص ZZية أن يختف ZZوا من أمZZام عي ZZني ،وأال يبق ZZوا بع ZZد ذل ZZك في الوج ZZود .أن ZZا لم أقم فق ZZط ببداي Zة Zجدي ZZدة في مس ZZكن الت ZZنين العظيم
ّ
وقريبZا سZوف تتوقZف ممالZك
Zتي؛
ك
ممل
هي
Zا
قريب
Zالم
ع
ال
Zك
ل
مما
Zبح
ص
ست
الكون.
في
جديد
عمل
أيضا في
األحمر ،لكني شرعت ً
ً
ً
األرض عن الوجود إلى األبد بسبب ملكوتي ،ألنني قZد حققت النصZر بالفعZل ،وألني عZدت منتص ًZرا .لقZد اسZتنفد التZنين العظيم

األحمر كل وسيلة ممكنة لتعطيل خطتي ،على أمل محو عملي من على األرض ،لكن هل يمكن أن أصZZاب بخيبZZة أمZZل بسZZبب
حيلZZه المخادعZZة؟ هZZل يمكن أن أخZZاف بحيث أفقZZد الثقZZة بسZZبب تهديداتZZه؟ لم يوجZZد على اإلطالق مخلZZوق واحZZد في السZZماء وال
على األرض ال أمسكه في راحة يدي؛ Zفكم ينطبق هذا باألكثر على التنين Zالعظيم األحمر ،هذه األداة التي تعمZل كمنZافس لي؟
أيضا كائن أتالعب به بيدي؟
أليس هذا ً
في وقت تج ُّسZ Zدي في الع ZZالم البش ZZري ،وص ZZل البش ZZر عن غ ZZير قص ZZد إلى ه ZZذا الي ZZوم بمعون ZZة ي ZZدي Zالمرش ZZدة ،وأص ZZبحوا

يعرفونني من غير قصد .لكن فيما يتعلق بكيف يسلكون الطريZق الممتZد ZأمZامهم ،ليس لZدى أي إنسZان أيZة فكZرة ،وال أحZد يعي
ذلك ،كما ال يوجد لدى أي إنسان فكرة عن االتجاه الذي سيقوده إليه هذا الطريZZق .ال يتمكن أي إنسZZان من السZZير في الطريZZق
حتى النهايZة إال برعايZة القZدير وحمايتZه؛ ولن يتمكن Zأي إنسZان من عبZور العتبZة الZتي تقZود إلى مملكZتي إال بقيZادة الZبرق الZذي
في الشرق .ال يوجد أي إنسان قط من بين البشر قد رأى وجهي وال أي إنسZان رأى الZZبرق الZZذي في الشZرق؛ وهكZذا بZالحري
لم يوج ZZد أي إنس ZZان س ZZمع الص ZZوت الص ZZادر من عرش ZZي؟ في الواق ZZع ،من ZZذ أي ZZام الق ZZدم ،لم يتواص ZZل ق ZZط أي إنس ZZان مباش ZZرة م ZZع
شخصي؛ واليوم فقط ،عندما آتي إلى العالم ،تكون لدى الناس الفرصة لرؤيتي .لكن حتى اآلن ،ال يZزال النZاس ال يعرفونZني،
تمامZZا كمZZا ينظZZرون فقZZط إلى وجهي ويسZZمعون فقZZط صZZوتي ،لكن بZZدون فهم لمZZا أقصZZد .جميZZع البشZZر هكZZذا .لكZZونكم من ضZZمن
ً
شZZعبي ،أال تشZZعرون بفخZZر عظيم عنZZدما تZZرون وجهي؟ أال تشZZعرون بالعZZار المZZدقع ألنكم ال تعرفونZZني؟ أنZZا أسZZير بين البشZZر،
وأعيش وسط النZاس؛ ألنZني صZرت جس ًZدا وجئت إلى عZالم البشZر .إن هZدفي ليس مجZرد تمكين البشZر من النظZر إلى جسZدي؛
ِ
المتج ِّسZد؛
لكن األهم هو أن أم ّكن البشرية من معرفتي .األكثر من ذلZZك ،سZوف أدين البشZZرية على خطاياهZا من خالل جسZZدي ُ
ِ
المتجسد ،سوف أقهر التنين العظيم األحمر وأقضي على معقله.
ومن خالل جسدي
ّ
من "الفصل الثاني عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 62
يحتفل الناس في أرجاء الكون بمجيء يZومي ،وتسZير المالئكZة وسZط جميZع شZعبي .عنZدما يتسZبب الشZيطان في متZاعب،
فإن المالئكة ،وبسبب خدمتها في السماء ،تساعد شعبي دائما .ال تنخZدع المالئكZة من الشZيطان بسZبب ض ٍ
Zعف بشZري فيهZا ،بZل
ً
تسعى باألحرى جاهدة إلى مالقاة حياة البشر وسط الضباب نتيج ًة لهجوم قوى الظلمة .يخضع جميع الناس السمي ،وال يقZZوم
ِ
ضZم تيZZار عملي .العZالم يسZقط! بابZل
أي منهم لمعارضتي صراحة .إنه بسبب جهZد المالئكZZة يقبZل اإلنسZZان اسZZمي ،والكZZل في خ َ
Zدمر بواسZZطة سZZلطاني على األرض؟ َم ْن مZZا زال يجZZرؤ على مخZZالفتي ومعارضZZتي؟
أصZZابها الشZZلل! العZZالم المتZZدين ،كيZZف ال ُيَّ Z

هZZل هم الكتبZZة؟ أم المسZZؤولون الZZدينيون كافZZة؟ أم الحكZZام وأصZZحاب السZZلطة على األرض؟ أم المالئكZZة؟ َم ْن ال يحتفZZل بتكمي ZلZ
وم ْن ال يشZZعر بسZZعادة دائمZZة؟ أعيش في أرض
وامتالء جسZZدي؟ من بين كZZل الشZZعوبَ ،م ْن ذا الZZذي ال يسZZبحني دون توقZZفَ ،

عرين التنين العظيم األحمرَّ ،
لكن هذا ال يجعلني أرتعد خوًفا أو أهرب؛ ألن كل شZعبها قZد بZدأوا يشZمئزون منZه بالفعZل .لم يتم
أداء "واجب" أي شيء أمام التنين ،بل يتصرف كZل شZيء كمZا يحلZو لZه ،ويZذهب كZل شZيء في طريقZه الخZاص .كيZف ال تفZنى

فرح ا؟
البلZZدان الموجZZودة على األرض؟ كيZZف ال تسZZقط البلZZدان الموجZZودة على األرض؟ كيZZف ال يبتهج شZZعبي؟ كيZZف ال يغZZني ًZ

هل هذا عمZل اإلنسZان؟ هZل هZذا صZنيع يZد اإلنسZان؟ لقZد منحت اإلنسZان أصZل وجZوده ،وزودتZه باألشZياء الماديZةَّ ،
لكن اإلنسZان

ٍ
ثمنZZا،
غZZير
راض بظروفZZه الراهنZZة ويطلب دخZZول ملكZZوتي .لكن كيZZف يتZZأتى لZZه أن يZZدخل ملكZZوتي بهZZذه السZZهولة دون أن يZZدفع ً

Zياء بحيث يصZZبح
غير راغب في إبداء إخالصه دون أنانية؟ وبدالً من أن أرهق كاهل اإلنسان بطلب أي شيء ،أطلب منZZه أشَ Z

مجد ا .أرشدت اإلنسان حتى العصر الحالي ،وهو كائن في هذه الحالة ،ويحيا في إرشاد نوري.
ملكوتي على األرض مملوءاً ً
لZZوال ذلZZكَ ،م ْن ِمن النZZاس الZZذين على األرض كZZان سZZيعرف المتوقZZع منZZه؟ َم ْن كZZان سZZيفهم مشZZيئتي؟ أنZZا أضZZيف أحكZZامي إلى
األشياء المطلوبة من اإلنسان .أال يتوافق هذا مع قوانين الطبيعة؟
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في الملكZZوت ،تبZZدأ أمZZور الخليقZZة الZZتي ال تحصZZى في االنتعZZاش وإعZZادة اكتسZZاب قZZوة حياتهZZا .بسZZبب التغZZيرات في حالZZة
األرض ،تبدأ الحدود بين أرض وأخرى في االنتقال .لقد تنبأت في السZZابق :عنZZدما تنفصZZل أرض عن األخZZرى ،وتتحZZد أرض
مZع أخZرى ،سZيكون قZد حZان وقت سZحق األمم لقطZع صZغيرة .في هZذا الZوقت ،سZأجدد كZل الخليقZة وأعيZد تقسZيم الكZون بأسZره،
وأقوم بترتيب الكون ،وتحويله من حالته القديمة إلى حالة جديدة .هذه هي خطتي .هذه هي أعمالي .عنZZدما ترجZZع كZل شZZعوب
وأمم العالم أمام عرشي ،سآخذ كل غنى السماء وأمنحه للعالم البشري ،فينعم بوفرة ال مثيل لهZZا بفضZلي .لكن طالمZا أن العZZالم

ِ
سأعجل بغضبي على أممه ،وأعلن مراسيمي اإلدارية في أرجاء الكZZون ،وألقي بZZالتوبيخ على كZZل َم ْن
موجودا،
القديم ال يزال
ً
ّ
ينتهكها.
ما أن ألتفت بوجهي للكون ألتكلم ،تسمع البشZرية جميعهZا صZوتي ،فZترى كافZة األعمZال الZتي فعلتهZا عZبر الكZون .أولئZك
الZZذين يسZZيرون ضZZد مشZZيئتي ،أي أولئZZك الZZذين يقZZاوموني بأعمZZال اإلنسZZان ،سZZيقعون تحت تZZوبيخي .سZZآخذ النجZZوم العديZZدة في

Zتتجدد أش ZZياء ال
الس ZZماوات وأجعله ZZا جدي ZZدة ،وبفض ZZلي س ZZتتجدد الش ZZمس ويتج ZZدد القم ZZر – لن تع ZZود الس ZZماوات كم ZZا ك ZZانت؛ إذ س ّ Z
ويسZتبدل بهZZا
قسم الشعوب العديدة Zداخل الكون من جديد ُ
تُحصى على األرض .الكل سيصير كامالً من خالل كلماتي .سوف تُ ّ
ملكوتي ،حتى تختفي الشعوب الموجودة على األرض إلى األبد وتصير ملكوتًZا يعبZدني؛ سZتفنى جميZع الشZعوب على األرض،
ولن توجد فيما بعد .أما من جهة البشر الذين في الكون ،فسيفنى كل َم ْن ينتمون للشيطان؛ وسيسZZقط كZZل َم ْن يعبZZدون الشZZيطان

تحت ناري الحارقة ،أي إنه ،باستثناء َم ْن هم اآلن داخل التيار ،سZيتحول البZاقون إلى رمZاد .عنZدما أوبخ العديZد من الشZعوب،
راكبZZا
سZZيعود أولئZZك الZZذين في العZZالم الZZديني إلى ملكZZوتي بZZدرجات مختلفZZة ،وتُخضZZعهم أعمZZالي ،ألنهم سZZيرون مجيء القZZدوس ً

على سZحابة بيضZاء .كZل البشZرية سZتتبع نوعهZا ،وسZتنال توبيخZات تختلZف وفًقZا لمZا فعلZه كZل واحZد .أولئZك الZذين وقفZوا ضZدي
جميعZZا؛ وأولئ ZZك ال ZZذين لم تتض ZZمني أعم ZZالهم على األرض ،سيس ZZتمرون في الحي ZZاة على األرض تحت حكم أبنZZZائي
سZZZيهلكون
ً
وشعبي ،بسبب الطريقة التي ّبرؤوا بها أنفسهم .سأعلن عن نفسي للعديد Zمن الشعوب واألمم ،وسأصدر صZZوتي على األرض
ألعلن اكتمال عملي العظيم لجميع البشر ليروا بأعينهم.

أيضا حالة الكZون .من خالل كالمي ،تصZZير أمZور الخليقZة الZتي ال تحصZى جديZZدة
بينما َّ
يتعمق صوتي في شدته ،أراقب ً
أيضا ،وتنكشف الهيئة األصلية للبشرية ،كل حسب نوعه ،يجد البشZZر شZيًئا فشZيًئا طريZZق
كلها؛ فتتغير السماء ،وتتغير األرض ً

عZZودتهم على حين غZZرة إلى حضZZن عZZائالتهم .عنZZد هZZذا الحZZد سZZأكون راضZً Zيا جZً Zدا .أنZZا مَّ Z
Zنزه عن االضZZطراب ،فقZZد تم إنجZZاز
لت كZZل األشZZياء وفًقZZا لنوعهZZا،
Zدريجيا ،وتغZZيرت أمZZور الخليقZZة الZZتي ال تحصZZى كلهZZا .عنZZدما
عملي العظيم تZ
خلقت العZZالم ،شZَّ Zك ُ
ُ
ً

ووضعت كل األشياء التي لها هيئة مZZع بعضZZها في نفس النZوع .وإذ توشZك خطZة تZدبيري Zعلى النهايZة ،سأسZZتعيد حالZة الخليقZZة
ُ
تغييرا عميًقا ،حتى تعود كل األشياء إلى مهZZد
السابقة ،وسأستعيد Zكل شيء للطريقة التي كان عليها باألصل،
ّ
وأغير كل شيء ً
خطتي .لقد حان الوقت! وأوشكت المرحلة األخيرة من خطتي على التحقق .آه ،أيها العZZالم القZZديم النجس! سZZتقع بالتأكيZد Zتحت

كالمي! ستصير إلى العدم بالتأكيد بسبب خطتي! آه ،يا أيتها األشياء التي ال تحصى في الخليقة! ستحصZZلين على حيZZاة جديZZدة
ِ
تسيد! آه ،أيهZZا العZZالم الجديZZد النقي الZZذي بال عيب! سZZتحيا بكZZل تأكيZZد في مجZZدي! آه ،يZا جبZZل
الم ّ
داخل كالمي ،إذ لك اآلن ربك ُ
Zأمحص األرض كلهZZا .قZZد بZZدأت الخليقZZة على األرض
صهيون! لن تسكت فيما بعد Z.لقد ُ
عدت في نصرة! من وسط الخليقZZة ،سّ Z
Zاء جديZً Zدا .آه ،يZZا شZZعبي! كيZZف ال يمكنZZك أن ترجZZع إلى الحيZZاة وسZZط نZZوري؟ كيZZف ال تطفZZر في فZZرح
حيً Z
Zاة جديZZدة ،ونZZالت رجً Z
المقZZام! كيZZف ال تشZZعر بفخZZر
تحت إرشZZادي؟ األراضZZي تصZZرخ في ابتهZZاج ،والميZZاه ُّ
تعج ضZZاحكة في مٍ Z
Zرح! آه ،يZZا إسZZرائيل ُ

Zودا ،وإسZرائيل اليZوم قZد نهض في قلZوب جميZع البشZر.
بفضل س ْZبق تعييZني؟ َم ْن بكى؟ َم ْن انتحب؟ إسZرائيل القZديم لم يعZد موج ً
سيحصZZل إسZZرائيل اليZZوم بالتأكيZZد على مصZZدر الوجZZود من خالل شZZعبي! آه ،يZZا مصZZر الكريهZZة! بالتأكيZZد لن تصZZمدي ضZZدي؟
كيZZف يمكنZZِ Zك أن تسZZتغلي رحمZZتي وتحZZاولي الهZZرب من تZZوبيخي؟ كيZZف ال توجZZدين في وسZZط تZZوبيخي؟ سZZيعيش كZZل َم ْن أحبهم
Zأوبخ إلى األبZZد بالتأكيZZد جميZZع َم ْن وقفZZوا ضZZدي .وألنZZني إلZZه غيZZور ،لن أعفي البشZZر من كZZل مZZا فعلZZوه.
بالتأكيZZد إلى األبZZد ،وسّ Z
ٍ
ٍ
سأراقب األرض كلها ،وبظهوري في شرق العالم ٍ
وتوبيخ ،سأعلن عن ذاتي لحشود البشر التي ال تحصى!
ونقمة
وجالل
ببر
ٍ
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عنZZدما تعZZزف المالئكZZة الموسZZيقى لتسZZبيحي ،فال يمكن لهZZذا إال أن يثZZير شZZفقتي نحZZو اإلنسZZان .يمتلئ قلZZبي بZZالحزن على
الف ZZور ،ويس ZZتحيل أن ُأخّلص نفس ZZي من ه ZZذه المش ZZاعر المؤلم ZZة .ال يمكنن ZZا تب ZZادل المش ZZاعر في أف ZZراح وأح ZZزان االنفص ZZال عن

مجددا .وال يمكنZني أنZا واإلنسZان أن نلتقي بانتظZام بسZبب انفصZالنا في السZماء من فZوق وعلى األرض
اإلنسان ثم االتحاد معه
ً
من أسZZ Zفلَ .م ْن يسZZ Zتطيع أن يتحZZ Zرر من الحZZ Zنين إلى المشZZ Zاعر السZZ Zابقة؟ َم ْن يسZZ Zتطيع أن يتوقZZ Zف عن االسZZ Zتغراق في ذكريZZ Zات

Zددا مZع اإلنسZZان؟ قلZZبي
الماضZي؟ َم ْن ال يأمZZل في اسZZتمرار مشZاعر الماضZي؟ َم ْن ال يتZوق لعZودتي؟ َم ْن ال يشZZتاق التحZادي مجً Z
Zيرا ،وال يمكننZا
معZا كث ً
مضZطرب للغايZة ،وروح اإلنسZان قلقZة بشZدة .ومZع أننZا نتشZابه في الZروح ،إال إننZا ال نسZتطيع أن نكZون ً

Zيرا .وهكZZذا فZZإن حيZZاة الجنس البشZZري بأسZZره مليئ ZZة بZZالحزن وتفتقZZر إلى الحيوي ZZة ،ألنZZه طالمZZا ت ZZاق
أن نZZرى بعضZZنا بع ً
ض Zا كثً Z
اإلنس ZZان لي .وك ZZأن البش ZZر كائن ZZات س ZZقطت من الس ZZماء ،ص ZZارخين باس ZZمي على األرض ،ورافعين نظ ZZرهم إلي من األرض،
ّ
ولكن كيف يهربZون من فكي الZذئب الخZاطف؟ كيZف يمكن أن يحZرروا أنفسZهم من تهديداتZه ZوغوايتZه؟ كيZف يسZتطيع البشZر أال
ّ
يضZZحوا بأنفسZZهم بسZZبب طZZاعتهم تZZرتيب خطZZتي؟ عنZZدما يتوسZZلون بصZZوت عٍ Z
Zال ،أحZّ Zول وجهي عنهم ،ولم أعZZد أسZZتطيع تحمZZل
سأصحح مظالم العالم اإلنساني .سأعمل عملي بيZZدي Zفي كZZل
النظر إليهم .ومع ذلك ،كيف يمكن أال أسمع صرخاتهم الدامعة؟
ّ
ومانعZا األعZداء من فعZل مZا يشZاؤون مZرة أخZرى .سأصZير
مانعZا الشZيطان من إلحZاق األذى بشZعبي مZرة أخZرى،
ً
أنحاء العZالمً ،
ملكZا على األرض وأنقZل عرشZي إلى هنZاك ،وأطZرح جميZع أعZدائي على األرض وأرغمهم على االعZتراف بجZرائمهم أمZامي.
ً
تمامZZا ،دون أن أش ZZفق على أح ZZد ،وأبث ال ZZرعب في قل ZZوب أع ZZدائي.
يختل ZZط الغض ZZب في ح ZZزني ،ول ZZذا سأس ZZحق الك ZZون بأس ZZره ً
Zاعدا .خطZتي ثابتZة بالفعZل،
سأحول األرض كلها إلى ِخ َر ٍب وألقي بأعZدائي فيهZا ،حZتى ال يفسZدوا الجنس البشZري من اآلن فص ً

ولن يتمكن أي ش ZZخص مهم ZZا ك ZZان من تغييره ZZا .وبينم ZZا أن ZZا أتج ZZول في الم ZZوكب المهيب ف ZZوق الك ZZون ،ستص ZZير البش ZZرية كله ZZا
طالبZZا المسZZاعدة .حينهZZا سZZيبتهج قلZZبي
Zيتجدد ZكZZل شZZيء .لن يبكي اإلنسZZان مجً Z
Zددا ،ولن يصZZرخ نحZZوي مZZرة أخZZرى ً
جديZZدة ،وسّ Z
وسيعود الناس إلي في احتفال ،وسيهتز الكون كله من أعلى إلى أسفل باالبتهاج...
ّ

أنا أعمل اليوم وسط أمم العالم العمل الZذي شZرعت في إتمامZه .وأتحZرك وسZط البشZر ألعمZل كZل العمZل ضZمن خطZتي،
يقسZZ Zم اإلنسZZ Zان األمم العديZZ Zدة وفًZق ZZا إلرادة هللا وحZZ Zده .يركZZ Zز النZZ Zاس على األرض اهتمZZ Zامهم نحZZ Zو غZZ Zايتهم ،ألن اليZZ Zوم يقZZ Zترب
يبوقZZون بZZأبواقهم .لن يكZZون هنZZاك مزيZٌZد من التZZأخير وسZZتبدأ كZZل الخليقZZة في الZZرقص بابتهZZاجَ .م ْن يسZZتطيع أن يطيZZل
والمالئكZZة ّ

ي ZZومي بإرادت ZZه؟ واح ZZد من س ZZكان األرض؟ أم النج ZZوم ال ZZتي في الس ZZماء؟ أم المالئك ZZة؟ عن ZZدما أنط ZZق ق ZZوالً ألب ZZدأ خالص ش ZZعب
إسZZرائيل ،يحZّ Zل يZZومي على البشZZرية جمعZZاء .يخشZZى كZZل إنسZZان عZZودة إسZZرائيل ،ألن يZZوم عZZودة إسZZرائيل سZZيكون يZZوم مجZZدي،
الجبن
وس ZZيكون ه ZZو أي ً
ض Zا الي ZZوم ال ZZذي يتغ ZZير في ZZه ك ZZل ش ZZيء ويتج ZZدد .وم ZZع اق ZZتراب دينون ZZة عادل ZZة من الك ZZون بأس ZZره ،يكتن ZZف ُ

سينار الشرق ،ثم ُينير بدوره الكZZون
البر في عالم اإلنسان .عندما تظهر شمس البرُ ،
والخوف جميع البشر ،ألنه لم ُيسمع عن ّ
بأسره ،حتى يصل إلى الجميع .إن استطاع اإلنسZان حًقZا تنفيZذ ِب ّZري ،فمZاذا سيخشZى عنZدها؟ ينتظZر كZل شZعبي وصZول يZومي،

وجميعهم مشZZتاقون إلى مجيء يZZومي .فهم ينتظرونZZني لجلب المجZZازاة على البشZZرية بأسZZرها وإعZZداد غايZZة البشZZرية في دوري

كشمس البر .يتجهز ملكZوتي فZوق الكZون كلZه ،ويتس ّZيد عرشZي في قلZوب مئZات الماليين من النZاس ،وسZيتحقق إنجZازي العظيم
قريبا بمساعدة المالئكZة .ينتظZZر جميZZع أبنZZائي وشZZعبي عZودتي بتلهZف ،ويتوقZZون إلى اتحZادي بهم بال انفصZال مZرة أخZرى أبZً Zدا.
ً

كي ZZف لم يتمكن Zحش ZZد ملك ZZوتي العظيم من اإلس ZZراع الواح ZZد نح ZZو اآلخ ZZر في احتف ZZال بهيج بس ZZبب وج ZZودي معهم؟ ه ZZل يمكن أن

Zادا بال ثمن ُيZZدفع في المقابZZل؟ أنZZا ُمكZّ Zرم في أعين جميZZع البشZZر ،وينZZادى بي في كلمZZات الجميZZع .حينمZZا أعZZود،
يكZZون هZZذا اتحً Z
ض Zا قZZوات العZZدو .لقZZد حZZان الZZوقت! سأسZZتمر في عملي ،سZZأحكم كملZZك بين البشZZر! أنZZا في نقطZZة العZZودة! وأنZZا على
سُأخضZZع أي ً
جميعZا يZرون مجيء يZومي ،وسZأدعهم يسZتقبلون
وشك الرحيل! هذا مZا يأمZل فيZه الجميZع ،وهZذا مZا يرغبZون فيZه .سZأدع البشZر
ً
مجيء يومي بفرح!
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أيامZا وليZالي رائعZة معهم .عنZد هZذه النقطZة فقZط شZعر
جئت بين البشZر ،وقض ُ
في اليوم الذي ُأقيمت فيه كZل األشZياءُ ،
Zيت ً
Zدي ومن أنZا ،ونتيجً Zة
ضZا ممZZا ل َّ
اإلنسان بالقليZل من إمكانيZZة الوصZول َّ
Zررا أكZثر ،رأى بع ً
إلي ،وحيث إن تفاعلZZه معي صZار متكً Z
ل ZZذلك حص ZZل على بعض المعرف ZZة ع ZZني .بين ك ZZل الن ZZاس ،أرف ZZع رأس ZZي وأش ZZاهد ،وجميعهم ي ZZروني .لكن عن ZZدما تلح ZZق كارث ZZة
بالعالم ،يقلقون على الفZور ،وتختفي صZورتي من قلZوبهم؛ وعنZدما يصZطدمون بوصZول الكارثZة ،ال يبZالون بنصZائحي .مZررت
بين البشZZر العديZZد من السZZنوات ،ومZZع ذلZZك مZZا زالZZوا غZZير واعين ،ولم يعرفZZوني أبZً Zدا .اليZZوم أخZZبرهم بهZZذا بلسZZاني ،وأجعZZل كZZل
الناس يأتون أمامي لينالوا شيًئا مني ،لكنهم ما زالوا يبتعدون Zعني ،ولذلك ال يعرفوني .عندما أعبر بخطواتي الكون وأقاصي

األرض ،س ZZيبدأ اإلنس ZZان يفك ZZر بش ZZأن نفس ZZه ،وك ZZل الن ZZاس س ZZتأتي وترك ZZع أم ZZامي وتعب ZZدني .س ZZيكون ه ZZذا ه ZZو ي ZZوم مج ZZدي Z،ي ZZوم

ض Zا ي ZZوم رحيلي .اآلن ،ق ZZد ب ZZدأت عملي بين البش ZZرية كاف ZZة ،ب ZZدأت رس ZZميًّا ،ع ZZبر الك ZZون بأس ZZره ،في خاتم ZZة خط ZZة
ع ZZودتي ،وأي ً
Zاعدا ،أي شZZخص غZZير حZZذر هZZو مسZZؤول عن الضZZربات الZZتي سZZينالها وسZZط تZZوبيخي الZZذي ال
تZZدبيري Z.منZZذ هZZذه اللحظZZة فصً Z
يعرف الرحمة في أية لحظة .هذا ليس ألني بال قلب ،بل هي خطZوة في خطZة تZZدبيري؛ يجب على الجميZZع أن يسZZلكوا بحسZب

خطZZوات خطZZتي ،وال يمكن ألي إنسZZان أن يغZZير هZZذا .عنZZدما أبZZدأ عملي رسZZميًّا ،يتحZّ Zرك كZZل النZZاس كمZZا أتحZَّ Zرك ،لكي يشZZغل
الناس عبر الكون أنفسهم بمZا يتوافZق معي ،هنZاك "ابتهZاج" عZبر الكZون ،واإلنسZان م َّ
حفز من ِقَبلي .نتيجً Zة لZذلك ،سZأجعل التZنين
ُ
Zادرا
العظيم األحمZZر نفسZZه في حالZZة من الهيZZاج والحZZيرة ،وأجعلZZه يخZدم عملي ،وعلى الZرغم من كونZZه غZZير راغب ،لن يكZZون ق ً

خيارا إاَّل الخضوع لسيطرتي .في كل خططي ،التنين العظيم األحمZZر هZZو نقيضZZي ،وعZZدوي
على اتباع شهواته ،ولن أترك له ً
ضZا خZادمي؛ وعليZه ،لم أتسZاهل أب ًZدا في "متطلبZاتي" منZه .لZذلك المرحلZة األخZيرة من عمZل تجسZدي سZتكتمل في عقZر داره.
وأي ً
به ZZذه الطريق ZZة ،س ZZيكون الت ZZنين العظيم األحم ZZر ق ZZادرا على خ ZZدمتي بص ZZورة س ZZليمة ومن خالله ZZا سُأخ ِ
ض َ Zعه وأكم ZZل خط ZZتي .إذ
ً
أعمل ،تبدأ كل المالئكة في المعركة الحاسمة إلى جانبي وتعزم على تحقيZق رغبZاتي في المرحلZة األخZيرة ،حZتى يسZتطيع كZل
الناس على األرض الخضوع أمامي مثل المالئكة ،وال تكون لديهم رغبة في معارضتي ،وال يفعلون شيًئا يعصاني .هZZذه هي
آليات عملي عبر الكون.
إن ه ZZدف وأهمي ZZة وص ZZولي بين البش ZZر ه ZZو خالص البش ZZرية جمع ZZاء ،وإعادته ZZا إلى بي ZZتي ،ولم ش ZZمل الس ZZماء ب ZZاألرض،
وجعZZل اإلنسZZان ينقZZل "اإلشZZارات" بين السZZماء واألرض ،ألن هZZذه هي وظيفZZة اإلنسZZان المتأصZZلة .في الZZوقت الZZذي خلقت فيZZه
البشر ،جعلت كل األشياء مستعدة لهم ،وبعد ذلك سمحت لهم بنيل الثروات التي أعطيتهZا إيZاهم وفًقZا لمتطلبZاتي .وهكZذا ،أقZول
إن البشرية كافة وصلت لما وصلت له اليوم تحت إرشادي .وكل هذا هو خطتي .هناك عدد بال حصZZر من النZZاس موجZZودون
تحت حماية محبتي من بين كZل البشZر وعZدد ال حصZر لZه ممن يعيشZون تحت تZوبيخ كراهيZتي .على الZرغم من أن كZل النZاس
يصلون لي ،إال أنهم غير قادرين على تغيير ظروفهم الحالية؛ بمجZرد أن يفقZZدوا الرجZاء ،يمكنهم فقZZط أن يZدعوا الطبيعZZة تأخZZذ
مجراها ويتوقفوا عن عصياني ،ألن هذا هو كل ما يمكن لإلنسان تحقيقه .عندما يتعلق األمZر بحيZاة اإلنسZان ،لم يجZد اإلنسZان
حZZتى اآلن الحيZZاة الواقعيZZة ،وال زال لم يZZر بنظZZرة ثاقبZZة تجتZZاز ظZZروف العZZالم البائسZZة الظالمZZة الخربZZة – ومن ثم ،لZZوال وقZZوع
الك ZZوارث ،لك ZZان معظم الن ZZاس س ZZيعتنقون الطبيعZZة األم ،وكZZانوا س ZZيغرقون أنفس ZZهم في مل ZZذات "الحيZZاة" .أليسZZت هZZذه هي حقيقZZة
العZZالم؟ أليس هZZذا هZZو صZZوت الخالص الZZذي أقولZZه لإلنسZZان؟ لمZZاذا ال يحبZZني أحZZد ًّ
حقا بين البشZZر؟ لمZZاذا ال يحبZZني اإلنسZZان إال
خضم التوبيخ والتجارب ،وال أحد يحبني وهو تحت حمZZايتي؟ لقZZد أنعمت بتZZوبيخي على البشZZرية عZZدة مZرات.
عندما يكون في
ّ
يلقون نظرة عليه ،لكنهم يتجاهلونZه ،وال يدرسZونه أو يتأملونZه في هZذا الZوقت ،لZذلك كZل مZا يZأتي على اإلنسZان هZو دينونZة بال
رحمة .هذه هي فقط إحدى طرق عملي ،ولكنها ال تزال من أجل تغيير اإلنسان وجعله يحبني.
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Zاعدا،
أنZZا أملZZك في الملكZZوت باإلضZZافة إلى أني أملZZك في الكZZون بأسZZره؛ أنZZا ملZZك الملكZZوت ورئيس الكZZون .منZZذ اآلن فصً Z

جميعZا وأبZZدأ عملي بين األمم ،وسZZأعلن مراسZZيمي اإلداريZZة للكZZون بأسZZره ،لكي أسZZتطيع أن أبZZدأ
ًZ
سZZوف أجمZZع غZZير المختZZارين
الخط ZZوة التالي ZZة من عملي بنج ZZاح .سأس ZZتخدم ت ZZوبيخي لنش ZZر عملي بين األمم ،أي أني سأس ZZتخدم الق ZZوة ض ZZد ك ZZل ال ZZذين هم من
األمم .سZZيتم تنفيZZذ هZZذا العمZZل بصZZورة طبيعيZZة في الZZوقت ذاتZZه الZZذي يتم فيZZه تنفيZZذ عملي بين المختZZارين .عنZZدما يحكم شZZعبي
أيضا اليوم الذي سيكتمل فيه إخضZZاع كZZل النZZاس على األرض ،باإلضZZافة إلى أنZZه
ويتقلد السلطة على األرض سيكون هذا هو ً
سيكون الوقت الZذي سأسZتريح فيZه ،ووقتهZا فقZط سZأظهر ألولئZك الZذين ُأخ ِ
ضZعوا .أظهZر للملكZوت المقZدس ،وأحجب نفسZي عن
أرض الدنس .كل من ُأخضعوا وصاروا طائعين أمامي سيكونون قادرين على رؤية وجهي بعيونهم ،وسماع صوتي بآذانهم.
Zبقت فعينتهZZا ،وهZZذا أمZZر ال يمكن لإلنسZZان تغيZZيره .أعمZZل
هZZذه هي بركZZة المولZZودين في األيZZام األخZZيرة ،هZZذه هي البركZZة الZZتي سُ Z
اليوم من أجل عمل المستقبل .عملي كله متداخل ،وفيه كلZه دعZوة واسZتجابة :وليس فيZه أيZة خطZوة تحZدث فجZأة ،وال يتم تنفيZذ
أيZة خطZوة باسZتقاللية عن األخZرى .أليس األمZر كZذلك؟ أليس عمZل الماضZي هZو األسZاس لعمZل اليZوم؟ أليسZت كلمZات الماضZي

Zميا هZZو الZZوقت الZZذي
مؤشZً Zرا لكلمZZات الحاضZZر؟ أليسZZت خطZZوات الماضZZي هي أصZZل خطZZوات الحاضZZر؟ وقت فتحي للسZZفر رسً Z
يوبخ فيه الناس عبر الكون ،عندما يخضZع كZZل النZZاس عZZبر الكZون إلى تجZارب ،ويكZZون هZZذا هZZو وقت ذروة عملي؛ كZZل النZZاس
يعيشون على األرض بال نور ،وكل الناس يعيشون وسط تهديد Zبيئتهم .بمعنى آخر ،إنها الحياة الZتي لم يختبرهZا اإلنسZان أب ًZدا

أبدا بهذا النوع من الحياة على مر العصZور ،ولZذلك أقZول إني أقZوم
منذ زمن الخليقة حتى اليوم الحالي ،ولم يتمتع أي شخص ً
بالعمZZل الZZذي لم يتم أبZً Zدا من قبZZل .هZZذه هي حالZZة األمZZور الحقيقيZZة ،وهZZذا هZZو المعZZنى الZZداخلي .ألن يZZومي قZZد اقZZترب من كZZل
مبتهج ا في هZذا؟ قZد
ًZ
البشر ،وألنZه ال يبZدو بعي ًZدا Z،لكنZه نصZب عين اإلنسZان ،من يقZدر أال يخشZى النتيجZة؟ ومن يمكن أال يكZون
تماما مرة أخرى ،والسماء واألرض قد تغيرتا وتجددتا.
عالما ً
انتهت مدينة Zبابل الفاسدة ً
جديدا ً
أخيرا ،وقد واجه اإلنسان ً
ض Zا الطيZZور على
عنZZدما أظهZZر لكZZل األمم وكZZل الشZZعوب ،سZZتتحرك السZZحب البيضZZاء في السZZماء وتحيZZط بي .وكZZذلك أي ً
فرح ا من أجلي ،مالئZة أجZواء األرض ،منهضً Zة كافZة األشZياء على األرض ،لكي ال تظZل "راكZدة" بZل
األرض ستغني وترقص ًZ
تحيا وسط أجواء الحيوية .عندما أكون وسط السحب ،سيالحظ اإلنسان بشكل باهت وجهي وعيZZني ،وفي ذلZZك الZZوقت سيشZZعر

قصصا تاريخية عZني في األسZاطير ،ونتيجZة لZذلك كZان نصZف مZZؤمن ونصZف
بالقليل من الخوف .في الماضي ،سمع اإلنسان
ً
Zراع خضZراء؟ ال أحZد يعZرف
في .هو ال يعرف أين أنا وال حجم وجهي – هل هو واسZع كZالبحر أم ليس لZه حZدود كم ٍ
متشكك َّ
هZذه األمZور .فقZط عنZدما يZرى اإلنسZان وجهي في السZحب اليZوم سيشZعر أني أنZا المZذكور في األسZطورة واقعي ،فيصZير أكZثر

Zزءا مZني في
ً
استحسانا تجاهي ،وبسبب أعمZالي فقZط يصZير إعجابZه بي أعظم .لكن اإلنسZان مZا زال ال يعرفZني ،ويZرى فقZط ج ً
سيذهل ويضع يده على فمه ،ويشZZعر بخZZوف عميZZق لئال ُيضZZرب
السحب .بعد ذلك ،سأبسط ذراعي وأظهره لإلنسان .اإلنسان ُ

خائفZZا بعم ZZق أن
بي ZZدي ،ول ZZذلك يض ZZيف القلي ZZل من المخاف ZZة إلى إعجاب ZZه .يثبت اإلنس ZZان عين ZZه على ك ZZل حرك ZZة من تحرك ZZاتيً ،
Zاي ال تقيZدني ،وأسZتمر في القيZام بالعمZل الموجZود أمZامي .كZل مZا
أضربه عندما ال يكون
ً
منتبها – ومع ذلك مراقبة اإلنسZان إي َ
في األمر أنه في كل األعمال التي أعملها يملك اإلنسان بعض الفضل نحZوي ،وهكZذا يZأتي تZدريجيًّا أمZامي ليرتبZط بي .عنZدما
أنكشف بكليتي لإلنسان ،سيرى اإلنسان وجهي ،ومنZذ تلZZك اللحظZZة لن أعZود أحجب نفسZي أو أمنعهZا عنZه .سZأظهر عالنيً Zة في
كل الكون لكل الناس ،وكل من هم من جسد ودم سيرون كZZل أعمZZالي .كZZل من هم من الZروح بالتأكيZد ZسيسZZكنون في سZالم في
بيتي ،ويتمتعون بالبركات الرائعة معي .كل من أهتم بهم بالتأكيد Zسيفلتون من التوبيخ Z،وبالتأكيد سيتجنبون ألم الروح وعZZذاب
الجسZZد .سZZأظهر عالنيً Zة لكZZل الشZZعوب وأحكم وأتقلZZد السZZلطة ،فال تنتشZZر رائحZZة الجثث في الكZZون؛ بZZل سينتشZZر أريجي النضZZر
عبر العالم بأسره ،ألن يومي قد اقترب ،واإلنسان يستيقظ ،وكل شيء على األرض صار في ترتيب ،ولم تعد Zهناك أيام نجاة
لألرض ،ألنني قد جئت!
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قوتي لتنفيذ خطتي الهادفZZة إلى
سوف أمأل السماء بتجليات من أعمالي وأجعل كل شيء على األرض يسجد تحت تأثير ّ
"الوحZZدة العالميZZة" وتحقيZZق رغبZZتي هZZذه ،حZZتى ال تعZZود اإلنسZZانية تهيم على وجههZZا في األرض ،بZZل تجZZد وجهZZة مالئمZZة بZZدون
قريبZZا ليعيشZZوا في أرض السZZالم
تZZأخير .أفكZZر في الجنس البشZZري بكZZل وسZZيلة ،بحيث أجعZZل من الممكن لكZZل البشZZر أن يZZأتوا ً
والسعادة ،حتى تخلZو أيZام حيZاتهم من التعاسZة والوحZدة ،وحZتى ال تZذهب خطZتي أدراج الريZاح على األرض .ومZا دام اإلنسZان
Zزءا من اسZZتعالن مجZZدي يكZZون على األرض .في السZZماء فZZوق ،سأسZّ Zوي
موجً Z
Zودا هنZZاك ،فسZZأبني ّ
أمZZتي على األرض ،ألن جً Z

Zأوحد كZل مZا هZو موجZود فZوق السZماء وتحتهZا ،حZتى
مدينتي بشكل سليم ومن ثم أجعل كل شيء ً
جديدا في األعلى واألسفل .س ّ
تتحد كل األشياء على األرض مع كل مZا هZو في السZماوات .هZذه هي خطZتي ،وهي مZا سZوف أحققZه في العصZر األخZير – ال
ينبغي ألحد أن يتدخل في هذا الجزء من عملي! امتداد عملي للشعوب األمميZZة هZZو الجZZزء األخZZير من عملي على األرض .ال
تمامZا .وألني منشZغل ومنغمس في عملي على األرض ،يسZتغل
أحد يمكنه إدراك العمل الذي سZأعمله ،ولZذا فالنZاس متحZيرون ً
أن ZZاس ه ZZذه الفرص ZZة "للعبث" .ولكي أمنعهم من الجم ZZوح الزائ ZZد ،فق ZZد وض ZZعتهم ّأوالً تحت ت ZZوبيخي لكي يتحمل ZZوا ت ZZأديب بح ZZيرة
الن ZZار .ه ZZذه خط ZZوة واح ZZدة من عملي ،وس ZZوف أس ZZتخدم ق ZZوة بح ZZيرة الن ZZار لتحقي ZZق ه ZZذه المرحل ZZة من عملي ،وإال فس ZZيكون من
المسZZتحيل تنفيZZذ عملي .سZZوف أجعZZل كZZل النZZاس في كافZZة أنحZZاء الكZZون يخضZZعون أمZZام عرشZZي ،وأقسZZمهم لعZZدة فئZZات بحسZZب
دينونZتي ،وأص ّZنفهم بحسZب هZذه الفئZات ،وأفZرزهم في عZائالتهم حZتى تتوقZف اإلنسZانية بأسZرها عن عصZياني ،بحيث ينتظمZون
بداًل من ذلك في ترتيب متقن ومنظم بحسب الفئZات الZتي أسZميتها – وال يتحZرك أحZد بشZكل عشZوائي! لقZد قمت بأعمZال جديZدة
أيضا ،تصاب اإلنسZانية كلهZا باالنبهZار والZذهول بسZبب ظهZوري المفZاجئ ،وتتسZع آفZاقهم
في أرجاء الكون ،وفي أرجاء الكون ً
تماما كذلك؟
بشكل غير مسبوق بسبب ظهوري في العَلن .أليس اليوم ً
من "الفصل الثالث واألربعون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إن ZZني أنش ZZر عملي بين األمم .يض ZZيء مج ZZدي ع ZZبر الك ZZون ،وتتج ّسZ Zد مش ZZيئتي في الن ZZاس المنتش ZZرين هن ZZا وهن ZZاك كنج ZZوم
دخلت في عص ZZر
Zاعدا،
ُ
Zدي ويش ZZرعون في القي ZZام بالمه ZZام ال ZZتي ح ZZددتها لهم .من ه ZZذه النقط ZZة فص ً Z
الس ZZماء ،جميعهم مُقZZودون بي ّ Z

بدأت بتنفيذ ٍ
جزء آخر من العمZZل في خطZZتي األصZلية لكي
دت إلى "موطني"ُ ،
جالبا جميع البشر إلى عالم آخر .حينما ُع ُ
جديدً ،
(أ)
وإيابZا للقيZام
ذهابZا ً
يعرفني اإلنسان معرف ًة أعمZق .أتأمZل الكZون بمجملZه وأرى أنه قZد حZان الZوقت المناسZب لعملي ،لZذا أسZرع ً
الج ُZدد إلى
بعملي على اإلنسZZان .ففي نهايZZة األمZZر ،هZZذا عصZZر جديZZد ،وقZZد أحضZZرت عمالً جديZً Zدا آلخZZذ المزيZZد من األشZZخاص ُZ
العصZZ Zر الجدي Z Zد ZوأسZZ Zتبعد المزيZZ Zد ممن سُأقصZZ Zيهم .في أمZZ Zة التZZ Zنين العظيم األحمZZ Zر ،قمت بمرحلZZ Zة من العمZZ Zل ال يمكن للبشZZ Zر
استيعابها ،مما جعلهم مثل ريشة في مهب الريح ،بعZدها صZار الكثZيرون ينجرفZون بعي ًZدا في هZدوء مZع هبZوب الZريح .هZذا هZو
ِ
ًّ
ضZا .ألن الكثZZير من األشZZرار قZZد تسZZللوا بينمZZا
حقا "البيZZدر" الZZذي أوشZZك على أن أن ّقيZZه؛ فهZZذا مZZا أتZZوق إليZZه وهZZذه هي خطZZتي أي ً

Zير
كنت أعمZZل ،ولكZZني لس ُ
ُ
Zت متعجالً إلبعZZادهم .بZZل بZZدالً من ذلZZك ،سZZأبددهم حينمZZا يحين الZوقت المناسZب .بعZZد ذلZZك فقZZط ،سأصَ Z
ينبوع الحياة ،وأسمح لمن يحبونZني ًّ
حقا بZأن يحصZلوا مZني على ثمZرة شZجرة الZتين وعطZر الزنبZق .في األرض الZتي يقيم فيهZا
الشZZيطان ،أرض الZZتراب ،ال يبقى هنZZاك ذهب خZZالص بZZل رمZZل فقZZط ،وهكZZذا ،في ظZZل هZZذه الظZZروف ،أقZZوم بهZZذه المرحلZZة من
العمZZل .عليZZك أن تعلم أن مZZا أك ِس ُZب ُه هZZو ذهب خZZالص ونقي وليس رمالً .كيZZف يمكن لألشZZرار البقZZاء في بيZZتي؟ كيZZف يمكنZZنيZ
السماح للثعالب بالتطفل على جنتي؟ إنني أستخدم كل طريقة ممكنة إلبعاد هذه األشياء .ال أحد يعرف ما أوشZك أن أفعلZه قبZل
ويجZZبرون على مغZZادرة محضZZري .هZZذا هZZو مZZا أفعلZZه مZZع
الكشZZف عن مشZZيئتي .أغتنم هZZذه الفرصZZة ،وأطZZرد هZZؤالء األشZZرارُ ،
Zوم يقZّ Zدمون فيZZه الخدمZZة لي .إن رغبZZة البشZZر بالحصZZول على البركZZات قوي ٌ Zة للغايZZة؛ ولهZZذا،
األشZZرار ،ولكن مZZع ذلZZك سZZيأتي يٌ Z

جميعZZا من أن يعيشZZوا في عZZالم خZZاص بهم ويحكمZZوا على أنفسZZهم ،بينمZZا
أسZZتدير وُأظ ِه Zر وجهي المجيZZد لألمم ،ليتمكن ZالبشZZر
ً
أواصZZل أنZا قZZول الكالم الZZذي ينبغي أن أقولZZه ،وتزويZZد البشZر بمZZا يحتZZاجون إليZZه .وعنZZدما يعZZود البشZZر إلى رشZZدهم ،سZZتكون قZZد

م ZZرت ف ZZترة طويل ZZة من ZZذ أن ُقمت بنش ZZر عملي .حينه ZZا سأكش ZZف عن إرادتي للبش ZZر وأب ZZدأ الج ZZزء الث ZZاني من عملي على الن ZZاس

Zامحا لجميZZع البشZZر باتبZZاعي عن كثب للتنسZZيق مZZع عملي ،وبعمZZل كZZل مZZا في وسZZعهم من أجZZل القيZZام معي بالعمZZل الZZذي علي
سً Z
ّ
القيام به.
"دوي الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على عبارة "أرى أن".

كلمات هللا اليومية اقتباس 69
ال أحد لديه إيمان بأنه سيرى مجدي ،وأنا ال أجبرهم على ذلك ،بل بدالً ن ذلZك أنZزع مجZدي من بين البشZر وآخZذه إلى

عالم آخZر .وعنZدما يتZوب البشZر ثانيZة ،حينهZا سZآخذ مجZدي وأظهZره لمزيZد من المؤمZنين Z.هZذا هZو المبZدأ الZذي أعمZل وفًقZا لZه.
ضZا وقت يرحZل فيZه مجZدي عن المختZارين .وعالوة على ذلZك ،يZأتي وقت يغZادر
ألنه يأتي وقت يغادر فيه مجدي كنعZان ،وأي ً

فيZZه مجZZدي األرض كلهZZا ،ممZZا يجعلهZZا قاتمZZة وغارقZZة في الظلمZZة .حZZتى أرض كنعZZان لن تZZرى ضZZوء الشZZمس؛ وسZZيفقد جميZZع

البشZZر إيمZانهم ،ولكن ال يسZZتطيع أحZد أن يتحمZل تZZرك عطZر أرض كنعZان .لن أكشZف عن الجZزء اآلخZر من مجZZدي في أرض
صZا من الضZوء ليتZألق في كافZZة أرجZاء األرض
كنعZان أوالً إال عنZدما ُ
أعبZُ Zر إلى السZZماء الجديZZدة واألرض الجديZدة Z،مطلًقZا بصي ً
الغارقة في عتم الليل الحالك ،لكي تZZأتي األرض كلهZZا إلى النZور .وألسZZمح للبشZر في جميZع أنحZاء األرض بZZأن يZأتوا ليسZZتمدوا
القوة من طاقة النور ،مما يتيح Zلمجدي أن يزداد ويظهر من جديد لجميع األمم .ولتدرك البشZZرية كلهZZا أنZZني قZZد أتيت إلى عZZالم
وجلبت مج ZZدي من إس ZZرائيل إلى الش ZZرق من ZZذ زمن بعي ZZد؛ Zفمج ZZدي ُيض ZZيء من الش ZZرق ،حيث انتق ZZل من
البش ZZر من ZZذ زمن بعي ZZد
ُ
Zلت إلى الشZZرق .لن تبZZدأ الظلمZZة الZZتي تعم األرض في
Zادرت إسZZرائيل ومن هنZZاك وصُ Z
عصZZر النعمZZة إلى هZZذا اليZZوم .ولكZZني غُ Z

رحلت من
Zدريجيا إلى اللZZون األبيض ،وحينهZZا فقZZط سيكتشZZف اإلنسZZان أنZZني
التحZZول إلى نZZور إال عنZZدما يتحZZول نZZور الشZZرق تZ
ُ
ً
أنهض من جديZد في الشZرق .فبعZد أن نZZزلت مZZرة إلى إسZرائيل ثم غادرتهZا فيمZا بعZZد ،ال يمكن
إسZرائيل منZذ زمن بعيZد Z،وأنZZني
ُ

Zرة من الشZZرق إلى
أن أول ZZد م ZZرة أخZZرى في إسZZرائيل ،ألن عملي يقZZود الكZZون بأكمل ZZه ،واألك ZZثر من هZZذا ،ال ZZبرق يZZومض مباشً Z
وأحضرت كنعان إلى أهل الشZZرق .أود أن أحضZَ Zر النZاس من كافZZة أرجZاء األرض
نزلت في الشرق
الغرب .ولهذا السبب فقد
ُ
ُ
إلى أرض كنعان ،ولذلك أواصZل قZول الكالم في أرض كنعZان ألسZيطر على الكZZون بأسZره .في هZذا الZZوقت ،ال يوجZد نZور في

منحت مجZدي إلسZرائيل ثم أخذتZه منهZا ،وبعZد
كل األرض باستثناء كنعان ،وجميع البشر ُمعرضون لخطر الجوع والZبرد .لقZد
ُ
جميعZZا إلى الن ZZور لعلهم يتح ZZدون ب ZZه،
Zرت ب ZZني إس ZZرائيل إلى الش ZZرق ،والبش ZZرية كله ZZا إلى الش ZZرق .لق ZZد أحض ZZرتهم
ذل ZZك أحض ُ Z
ً

ويصبحون في شركة معه ،فال يعودون مضطرين للبحث عنه .سأدعُ كل الباحثين يرون النور ثانية ويZZرون المجZZد الZZذي كZZان
ط البشZZر ،وأدعهم يZZرون العZZدد الZZذي ال
Zزلت منZZذ زمن بعي Zد Zعلى سZZحابة بيضZZاء و ْس َ Z
لي في إسZZرائيل؛ سZZأدعهم يZZرون أنZZني نُ Z

الس ُحب البيضاء والثمار بأعدادها الوفيرة ،واألكثر من ذلك ،سZأدعهم يZZرون يهZوه إلZZه إسZرائيل .سZأدعهم ينظZZرون
يحصى من ُ
المنتظZZر ،وظهZZوري الكامZZل أنZZا الZZذي تعZZرض لالضZZطهاد من الملZZوك عZZبر العصZZور .سZZأعمل على
إلى سZZيد اليهZZود Z،المسZZيح ُ

عظيمZZا ،كاشZًZفا كZZل مجZZدي وكZZل أعمZZالي لإلنسZZان في األيZZام األخZZيرة .سZZأظهر وجهي المجيZZد في
الكZZون بأسZZره وسZZأؤدي عمالً
ً
كماله لمن انتظروني لسنوات عديدة ،ولمن تاقوا لمجيئي على سحابة بيضاء ،وإلسرائيل التي تاقت لظهوري ثانية ،وللبشZZرية
Zتزعت مجZZدي منZZذ زمن بعيZZد وأحضZZرته إلى الشZZرق ،بحيث لم يعZZد في
جمعZZاء الZZتي تضZZطهدني ،لكي يعلم الجميZZع أنZZني قZZد انZ
ُ
اليهودية Z.ألن األيام األخيرة قد حانت بالفعل!

دوية بال توقف لتهZز جميZع األمم والطوائZف .إن
أنا أقوم بعملي في جميع أنحاء الكون ،وفي الشرق ،تنطلق صدامات ُم ّ
صوتي هو الذي قاد البشر أجمعين إلى الحاضر .سأجعل كل البشر يخضعون لصوتي ،ويسقطون في هذا التيار ،ويخضعون
استعدت مجدي من كل األرض وأعدت إطالقZZه من جديZZد في الشZZرق .من ذا الZZذي ال
مرت فترة طويلة منذ أن
ُ
أمامي ألنه قد ّ
يتعطش لظهZZوري من جديZZد؟ من ذا الZZذي ال يتZZوق
Zوق لرؤيZZة مجZZدي؟ من ذا الZZذي ال ينتظZZر عZZودتي بلهفZZة؟ من ذا الZZذي ال
ُ
يتُ Z
لبهائي؟ من ذا الذي لن يأتي إلى النZور؟ من ذا الZZذي لن يتطلZع لغZنى كنعZZان؟ من ذا الZZذي ال يتZZوق لعZودة الفZادي؟ من ذا الZZذي

يعشق القZدير العظيم؟ سينتشZر صZوتي عZبر األرض؛ ُّ
وأود ،عنZدما ألتقي بشZعبي المختZار ،أن أنطZق بالمزيZد من الكالم لهم.
ال
ُ
Zنز
أقZZول كالمي للكZZون كلZZه وللبشZZرية مثZZل الرعZZود القويZZة الZZتي تهZZز الجبZZال واألنهZZار .ولZZذلك أصZZبح الكالم الZZذي ينطقZZه فمي كَ Z
قاطعZZا طريق ZZه إلى الغ ZZرب .وهك ZZذا ه ZZو كالمي ،ح ZZتى أن
اإلنس ZZان ،وك ZZل البش ZZر يق Zّ Zدرون كالمي .ي ZZومض ال ZZبرق من الش ZZرق
ً
اإلنسZZان يكZZره أن يتخلى عنZZه وفي ذات الZZوقت يجZZده غZZير مفهZZوم ،لكنZZه يبتهج بZZه أكZZثر فZZأكثر .يبتهج جميZZع البشZZر ويفرحZZون

Zاعدا ،س ZZأدخل
احتف ZZاالً بق ZZدومي كاحتف ZZالهم بمول ZZود جدي ZZد .وبواس ZZطة ص ZZوتي ،س ZZأجمع ك ZZل البش ZZر أم ZZامي .ومن ذل ZZك الحين فص ً Z
يشع مني والكالم الذي ينطقZZه فمي ،سZأجعل كZZل البشZZر يZZأتون
رسميا في العرق البشري لكي يأتوا ليعبدوني .ومع المجد الذي ُّ
ً

Zزلت على "جب ZZل الزيت ZZون" في الش ZZرق .س ZZيرون أن ZZني كنت
ضZ Zا ق ZZد ن ُ Z
أم ZZامي وي ZZرون أن ال ZZبرق ي ZZومض من الش ZZرق ،وأن ZZني أي ً
مت من
زمن طوي ZZل منZZZذ أن ُق َ
موجً ZZ
Zودا لف ZZترة طويل ZZة على األرض ،ليس بع ZZد ك ZZابن اليه ZZود ب ZZل ك ZZبرق الش ZZرق .ألن ZZه ق ZZد م ZZر ُ

عبZُ Zد لعصZور ال تحصZى قبZZل اآلن ،كمZZا
وسط البشر ،ثم ُ
عدت للظهZZور بمجZZد بينهم .أنZا هZو من كZان ُي َ
األموات ،وقد رحلت من ْ
Zل من ِقَبZZل بZZني إسZZرائيل منZZذ أزمنZZة ال حصZZر لهZZا قبZZل اآلن .وعالوة على ذلZZك ،فZZإنني أنZZا هللا القZZدير كلي
همُ Z
الم َ
أنZZني الرضZZيع ُ
ِ
Zام عرشZZي ويZZروا وجهي المجيZZد ويسZZمعوا صZZوتي ويتطلعZZوا ألعمZZالي .هZZذا هZZو
المجZZد في العصZZر الحاضZZر! ليZZأت الجميZُ Zع أمَ Z
لتعبدني كZل األمم ،وليعZترف بي كZل لسZان ،وليضZع كZل
جمل إرادتي؛ إنها نهاية خطتي وذروتها ،وهي كذلك غاية تدبيريُ Z.
ُم َ
في ،وليخضع كل شعب لي!
إنسان إيمانه َّ
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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 .اشZZتاق اإلنسZان إلى أن يعZود
ُ
ِ
َّ
المخِّلص إلى الش ZZعب ال ZZذي انفصZZZل عنZZZه آلالف
المخّلص ويتح ZZد م ZZع ش ZZعبه من جدي ZZد Z،أي إن ZZه اش ZZتاق إلى أن يرج ZZع يس ZZوع ُ
ُ
ِ
Zرة أخZرى ،وأن يكZون شZفوًقا على اإلنسZان ومحبًّا
السنين .واإلنسان يأمل أن ينّفذ يسوع عمل الفZداء الZZذي قZZام بZZه بين اليهZود مً Z
لZZه ،وأن يغفZZر خطايZZا اإلنسZZان ويحملهZZا ،بZZل ويحمZZل تعZّ Zديات اإلنسZZان كّلهZZا ويخِّلصZZه من الخطيَّة .إنهم يشZZتاقون إلى أن يكZZون
يسZZوع المخِّلص مثلمZZا كZZان من قبZZل؛ ُمخّلصZاً ُم ِحبZاً ،ودوداً ،مهيبZاً ،غZZير سZZاخط أبZً Zدا على اإلنسZZان ،وال يعاتبZZه البتَّة .يغفZZر هZZذا
ِ
ضZا على الصZليب من أجZل اإلنسZان مZرة أخZZرى .منZZذ أن رحZل يسZوع،
المخّلص جميع خطايا اإلنسان ويحملهZZا ،بZZل ويمZوت أي ً
يشتاق إليه ٍ
بشدة التالميذ الذين تبعوه والقديسون كّلهم الذين َخلصوا بفضل اسمه ،والذين كانوا يتلهفون إليZZه وينتظرونZZه بشZZدة.
كل أولئك الذين نالوا الخالص بنعمة يسوع المسيح في عصر النعمة كانوا يشZZتاقون إلى اليZوم البهيج في األيZام األخZZيرة ،حين
ٍ
ِ
ض Zا رغبZZة جماعيZZة لكZZل َم ْن يقبلZZون اسZZم يسZZوع
المخّلص على سZZحابة بيضZZاء ويظهZZر بين البشZZر .بZZالطبع هZZذه أي ً
يصZZل يسZZوع ُ
بأسره يتوقون ٍ
المخِّلص اليوم .جميع َم ْن يعرفون خالص يسوع المخِّلص في الكون ِ
بشدة إلى مجيء يسZZوع المسZZيح المفZZاجئ،

إلتمZZام كلمZZات يسZZوع حينمZZا كZZان على األرض" :سZZوف أجيء مثلمZZا رحلت" .يZZؤمن اإلنسZZان أنZZه بعZZد الصZZلب والقيامZZة ،رجZZع
ٍ
Zددا بالمثZZل في
يسZZوع إلى السZZماء على سZZحابة بيضZZاء ،وأخZZذ مكانZZه عن يمين العظمZZة .يتصZَّ Zور اإلنسZZان أن يسZZوع سZZينزل مجً Z
األيZZام األخZZيرة على سٍ Z
Zحابة بيضZZاء (هZZذه السZZحابة تشZZير إلى السZZحابة الZZتي ركبهZZا يسZZوع عنZZدما عZZاد إلى السZZماء) ،بين أولئZZك
الذين كانوا ومZا زالZوا يشZتاقون بش ٍ
Zدة إليZه آلالف السZنين ،وأنZه سZيحمل صZورة اليهZود ويتسZربل بمالبسZهم .بعZد ظهZوره للبشZر
أن
Zوءا نعمً Z Zة ومحبً Z Zة ،حي
وحقيقي .وم ZZا إلى ذلZZZك .إال ّ
سZُ ZZينعم عليهم بالطع ZZام ،ويفيض عليهم بالم ZZاء الحي ،ويحي ZZا بينهم ممل ً Z
ٌ
ّ
تصوره اإلنسان .لم ِ
يأت بين أولئك الذين كZZانوا يشZZتاقون لرجوعZZه ،ولم يظهZZر
المخِّلص لم يفعل هذا؛ بل فعل عكس ما َّ
يسوع ُ

راكبا على السحابة البيضاء .لقد جاء بالفعل ،لكن اإلنسZان ال يعرفZه ،ويظZل جZاهاًل بZه .اإلنسZان ينتظZره فقZط بال
لجميع البشر ً
هدف ،غير ٍ
دار بأنه نزل بالفعل على "سحابة بيضاء" (السحابة التي هي روحه وكلماته وشخصيته الكليَّة وكل ماهيتZZه) ،وهZZو
يؤسسها في أثناء األيام األخيرة .ال يعZرف اإلنسZان هZذا :فمZع َّ
أن المخِّلص يسZوع الق ّZدوس
اآلن بين جماعة من الغالبين سوف ّ
مملZZوء رأفZZة ومحبZZة تجZZاه اإلنسZZان ،كيZZف لZZه أن يعمZZل في "هياكZZل" تسZZكنها أرواح نجسZZة وغZZير طZZاهرة؟ مZZع أن اإلنسZZان كZZان
دمهم ويلبسون ثيابهم ،الذين يؤمنون بZZه
ينتظر مجيئه ،كيف له أن يظهر بين أولئك الذين يأكلون جسد غير األبرار ويشربون ّ
لكنهم ال يعرفونZZه ،ويسZZلبونه باسZZتمرار؟ ال يعZZرف اإلنسZZان إال أن يسZZوع المخِّلص مملZZوء محبZZة وشZZفقة ،وهZZو ذبيحZZة للخطيَّة
ّ
أيضا الممتلئ بالبر والجالل والغضب والدينونة Z،ولديه كل سZZلطان
مملوء فداءاً .لكن ليس لدى اإلنسان فكرة أنه هو هللا نفسه ً
َّ
ويتعطش إليها ،وحتى السماء تتأثَّر بصالة اإلنسان،
ومملوء كرامة .ولذلك ،ومع أن اإلنسان يشتاق بحماسة إلى عودة الفادي
ِ
لم ْن يؤمنون به َّ
ولكنهم ال يعرفونه.
ال يظهر يسوع المخّلص َ

المخّلِ ص بالفعل على (سحابة بيضاء)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عاد ُ
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ها هي خطZة التZدبير اإللهي الZتي اسZتمرت لسZتة آالف عZام تZأتي إلى نهايتهZا ،وقZد انفتح بZاب الملكZوت لكZل من يطلبZون
ظهZZور هللا .أعZZزائي اإلخZZوة واألخZZوات ،مZZاذا تنتظZZرون؟ مZZاذا تطلبZZون؟ هZZل تنتظZZرون ظهZZور هللا؟ هZZل تبحثZZون عن آثZZار أقZZدام
هللا؟ كم نشZZتاق لظهZZور هللا! وكم من الصZZعب أن نجZZد آثZZار أقZZدام هللا! في عصZZر مثZZل هZZذا ،وفي عZZالم مثZZل هZZذا ،مZZاذا يجب أن
نفعZل لكي نشZهد يZوم ظهZور هللا؟ مZاذا يجب أن نفعZل لكي نتبZع آثZار أقZدام هللا؟ هZذه أسZئلة تواجZه كZل من ينتظZرون ظهZور هللا.
جميعكم قد فكرتم في تلك األسئلة في أكثر من مناسبة – ولكن ما هي النتيجة؟ أين يظهر هللا؟ أين آثار أقدام هللا؟ هZZل حصZZلتم
على إجابات؟ يجيب العديد Zمن الناس قائلين :يظهZر هللا بين أولئZك الZذين يتبعونZه ويتبعZون آثZار أقدامZه من بيننZا؛ إن األمZر في
غايZZة البسZZاطة! أي شZZخص بإمكانZZه تقZZديم إجابZZة مركبZZة ،لكن هZZل تعرفZZون مZZا هZZو ظهZZور هللا؟ ومZZا هي آثZZار أقZZدام هللا؟ يشZZير
ظه ZZور هللا إلى مجيئ ZZه الشخص ZZي إلى األرض إلتم ZZام عمل ZZه .إن ZZه ي ZZنزل إلى اإلنس ZZان بهويت ZZه وشخص ZZيته وطرق ZZه الفري ZZدة ليب ZZدأ
Zزة أو
Zورة أو معجً Z
وينهي عصZً Zرا آخZZر .هZZذا النZZوع من الظهZZور ليس شZZكالً من أشZZكال االحتفZZال ،وهZZو ليس آيً Zة أو صً Z
عصZً Zرا ُ
رؤي ًة ُعظمى ،كما أنها ليست بالتأكيZد شZكالً من العمليZات الدينيZة .إنهZا حقيقZة فعليZة وواقعيZة ُيمكن لمسZها ورؤيتهZا .هZذا النZوع
تعهد ZقصZZير األجZZل ،بZZل هZZو من أجZZل مرحلZZة من مراحZZل من عمZZل هللا
من الظهZZور ليس من أجZZل متابعZZة عمليZZة ،وال من أجZل ُّ

دائمZZا بخط ZZة ت ZZدبيره Z.يختلZZف ه ZZذا الظه ZZور كليًّا عن ظه ZZور إرش ZZاد هللا
دائمZZا ذو مغ ZZزى ومرتب ZZط ً
في خط ZZة ت ZZدبيره .ظه ZZور هللا ً
لإلنسان وقيادته وتنويره .في كل مرة يعلن هللا عن نفسه فإنه ينّفذ مرحل ًة ما من عمل عظيم .يختلف هذا العمل عن عمZZل أي
تخيلZZه ولم يختZZبره من قبZل .إنZه عمZZل يبZدأ عص ًZرا جديZً Zدا ويختتم العصZر القZديم،
عصZZر آخZر؛ فهZو عمZZل يسZZتحيل على اإلنسZان ُّ

ومح َّس Zن ألجZZل خالص الجنس البشZZري؛ واألكZZثر من ذلZZك ،إنZZه عمZZل إحضZZار الجنس البشZZري إلى العصZZر
وهZZو عمZZل جديZZد ُ
الجديد Z.هذه هي أهمية ظهور هللا.

في الوقت نفسه الذي تفهمون فيه ظهور هللا ،كيف يجب عليكم السعي وراء آثار أقدامه؟ هذا سؤال ال يصZZعب شZZرحه:
حيث ظه ZZور هللا ،س ZZتجدون آث ZZار أقدام ZZه .يب ZZدو ه ZZذا التفس ZZير مباش Zً Zرا للغاي ZZة ،ولكن ال يس ZZهل تطبيق ZZه ،ألن العدي Zد Zمن الن ZZاس ال
يعرفZZZون أين ُيعلن هللا عن ذات ZZه ،وال يعرف ZZون ب ZZاألكثر أين ي ZZرغب هللا ،أو ينبغي علي ZZه ،أن يكش ZZف عن ذات ZZه .يتهZZZور البعض

ويعتقد َّ
ضZا يعتقZدون أنZZه حيثمZZا توجZZد الشخصZZيات الروحانيZZة
أن حيثما يوجد عمل الروح القZZدس ،هنZاك يكZون ظهZور هللا ،أو أي ً
ض Zا يعتقZZدون أنZZه حيثمZZا يوجZZد األشZZخاص المشZZهورون هنZZاك يكZZون ظهZZور هللا .لن ننZZاقش اآلن
هنZZاك يكZZون ظهZZور هللا ،أو أي ً
صحة أو خطأ هذه المعتقدات .لكي نشرح هذا السؤال يجب أوالً أن نوضح هدفنا وهZZو أننZZا نبحث عن آثZZار أقZZدام هللا .نحن ال

نسZZعى وراء الشخصZZيات الروحانيZZة ،وال نتبZZع خطى المشZZهورين؛ نحن نتبZZع خطى هللا .وحيث أننZZا نبحث عن آثZZار ُخطى هللا،
علينZZا البحث عن مشZZيئة هللا ،وعن كالم هللا ،وعن أقZZوال هللا ،ألنZZه حيثمZZا يوجZZد كالم هللا الجديZZد ،هنZZاك يكZZون صZZوته ،وحيثمZZا
توجد آثار أقدامه ،هناك تكون أعماله .حيثمZا يوجZد تعبZير هللا ،نجZد ظهZور هللا ،وحيثمZا ُيوجZد ظهZور هللا ،هنZاك يوجZد الطريZق
والحZق والحيZاة .أثنZاء سZعيكم وراء آثZار أقZدام هللا ،تجZاهلتم الكلمZات الZتي تقZول" :هللا هZو الطريZق والحZق والحيZاة" .لZذلك فحين

يستقبل العديZZد من النZاس الحZق ،فZإنهم ال يؤمنZون َّأنهم قZد وجZدوا آثZار أقZدام هللا ناهيZك عن َّأنهم ال يعZترفون بظهZور هللا .يZا لZه

من خطأ جسيم! ال يمكن أن يتصالح ظهور هللا مع تصورات اإلنسان ،وال يمكن أن يظهر هللا بحسZب أمZر من اإلنسZان .يقZوم
هللا بتقريZZر اختياراتZZه بنفسZZه ويحZZدد خطتZZه بنفسZZه حين يقZZوم بعملZZه ،فضZالً عن أن لديZZه أهدافZZه الخاصZZة وطرقZZه الخاصZZة .ليس

مضطرا إلى أن يناقش العمل الذي يقوم به مZع اإلنسZان ،أو يسZعى إلى الحصZZول على نصZيحة اإلنسZان ،أو يخZبر كZZل شZخص
ً
بعمله .هذه هي شخصية هللا ويجب على كل شخص اإلقرار بهذا .إن كنتم راغبين في رؤية ظهZور هللا ،إن كنتم ترغبZZون في
اتبZZاع آثZZار أقZZدام هللا ،فعليكم أوالً أن تتجZZاوزوا حZZدود تصZZوراتكم الشخصZZية .ال يجب أن تطلبZZوا أن يفعZZل هللا هZZذا أو ذاك .كمZZا
يجب عليكم أال تُ َح ِّج َموا هللا بمحدوديتكم وتصوراتكم الشخصية .بل عليكم أن تسألوا كيف يمكنكم السZعي وراء آثZار أقZدام هللا،
وكيZZف يمكنكم قبZZول ظهZZور هللا والخضZZوع لعملZZه الجديZZد؛ هZZذا مZZا يجب على اإلنسZZان ِفعلZZه .حيث أن اإلنسZZان ليس هZZو الحZZق،
وال يملك الحق؛ فيجب عليه أن يسعى ويقبل ويطيع.
كنت أمريكيًّا أو بريطانيًّا أو حامالً ألية جنسية أخرى ،عليك أن تخطZو خZارج حZZدودك ،عليZك أن تتجZاوز نفسZك،
سواء َ
Zودا على آثZZار أقZZدام هللا .ألن اليZZوم
ويجب أن تنظZZر إلى عمZZل هللا من منظZZور أنZZك مخلZZوق من هللا .بهZZذه الطريقZZة لن تضZZع قيً Z

يتصور العديد Zمن الناس أنه من المستحيل أن يظهZر هللا في دولZة أو أمZة معينZة Z.كم هي عميقZة أهميZة عمZل هللا ،وكم هZو مهم
ظهور هللا! كيف يمكن قياسهما بالتصور والفكر اإلنساني؟ ولذلك أقول إنه عليك أن تخترق حاجز تصوراتك عن الجنسية أو
ِ
العرق حين تطلب ظهور هللا؛ بهذه الطريقة لن تُ ّقيدك تصوراتك الشخصZية؛ وبهZذه الطريقZة ،ستصZبح مZؤهالً السZتقبال ظهZور
أبدا قبول هللا.
ال ً
دائما في الظلمة ،ولن تََن َ
هللا ،وإال ستظل ً
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ٍ
ٍ
ٍ
يتقيZZد بZأي مظه ٍZر أو
يخصص نفسه
لشعب أو دولة أو أمة بعينها ،ويقوم بإتمام خطته دون أن ّ
هللا إله البشرية كلها .وال ّ
ٍ
ٍ
أبد ا هذا المظهر قط ،أو ربما تتبنى موقف اإلنكار لهذا المظهر ،أو ربما الدولة أو األمة التي
أية دولة أو أمة .ربما لم تتخيل ً

Zورا في العZZالم .ومZZع ذلZZك ،فZZإن هلل حكمتZZه الخاصZZة ،وبسZZلطانه وحقZZه
يظهZZر فيهZZا هللا تعZZاني من التميZZيز ضZZدها وتُعZُّ Zد األقZZل تطً Z
ٍ
أناسا يريد أن يجعلهم :جماعة ُيخضZعها ،جماعZZة تتحمZل
وشخصيته ،قد ربح جماعة من الناس على قلب واحد معه .وقد ربح ً
التجZZارب المؤلمZZة وكافZZة أسZZاليب االضZZطهاد وتتبعZه ZحZZتى النهايZZة .إن هZZدف ظهZZور هللا الZZذي يخلZZو من قيZZود أي مظهZٍ Zر أو أيZZة
ٍ
قادرا على إكمال عمل خطته .على سZبيل المثZال ،عنZدما صZار هللا جس ًZدا في اليهوديZة Z،كZان هدفZه أن ُيكمZل
دولة هو أن يكون ً
عم ZZل الص ZZليب لف ZZداء الجنس البش ZZري بأس ZZره .وم ZZع ذل ZZك ،اعتق ZZد اليه ZZود أن هللا من المس ZZتحيل أن يفع ZZل ه ZZذا ،وظن ZZوا أن ZZه من
المس ZZتحيل أن يص ZZير هللا جس Zً Zدا ويتخ ZZذ هيئ ZZة ال ZZرب يس ZZوع .وق ZZد أص ZZبح "مس ZZتحيلهم" أس ZZاس إدانتهم ومعارض ZZتهم هلل ،وأدى في
Zابها؛ إذ أنهم يعلنZون بكZل قZوتهم ظهZور هللا الوشZيك ،ومZع
النهاية إلى دمار إسرائيل .واليZوم يZرتكب العديZد Zمن النZاس خطًZأ مش ً

رأيت العديZد من النZاس
Zرة أخZرى ُي ّقيZد ظهZور هللا داخZل حZدود مخيلتهم .ولZذلك
ُ
ذلك يZدينون ZظهZوره؛ وهكZذا فZإن "مسZتحيلهم" م ً
ين
يقع ZZون ض ً Z
Zحكا عن ZZدما يتق ZZابلون م ZZع كالم هللا .أوليس ه ZZذا الض ZZحك ال يختل ZZف عن إدان ZZة وتج ZZديف اليه ZZود؟ أنتم لس ZZتم َو ِر ِع َ
ُمخلصZZين في مواجهZZة الحZZق ومZZا زاد أنكم ال تشZZتاقون إليZZه! أنتم تدرسZZون مجZZرد دراسZZة عميZZاء وتنتظZZرون بال مبZZاالة .مZZاذا

كنت ال تسZZتطيع تميZZيز
يمكنكم أن تَ ْجنZZوا من دراسZZة كهZZذه وانتظZZار مثZZل هZZذا؟ هZZل يمكنكم نيZZل اإلرشZZاد الشخصZZي من هللا؟ إن َ
أقZZوال هللا ،كيZZف ستصZZبح مZZؤهالً أن تشZZهد ظهZZوره؟ حيثمZZا يظهZZر هللا هنZZاك يكZZون إعالن الحZZق وهنZZاك يكZZون صZZوت هللا .فقZZط
جانبZZا!
أولئZZك الZZذين يسZZتطيعون قبZZول الحZZق يمكنهم سZZماع صZZوت هللا ،وهم فقZZط المؤهلZZون لرؤيZZة ظهZZور هللا .ضZZع تصZZوراتك ً

توق ZZف واق ZZرأ ه ZZذه الكلم ZZات بعناي ZZة .إن كنت تش ZZتاق إلى الح ZZق ،فس ZZينير هللا ذهن ZZك كي تفهم مش ZZيئته وكلمات ZZه .ض ZZع "مس ZZتحيلك"
جانبZZا! كلمZZا صZَّ Zدق األشZZخاص أن شZZيًئا مZZا مسZZتحيل ،زادت أرجحيZZة حدوثZZه ،ألن حكمZZة هللا أعلى من السZZماوات ،وأفكZZار هللا
ً
أسمى من أفكار البشر ،وعمل هللا يتجاوز حدود التفكير والتصور اإلنساني .كلما كان هذا الشيء مستحيالً ،كان هناك المزيZZد

من الحق للسعي وراءه؛ وكلما كان الشيء يتجاوز تخيل وتصور اإلنسان ،كان يحتوي أكZثر على مشZZيئة هللا .ألنZه ال يهم أين

يكشZZف هللا عن ذاتZZه ،فاهلل يظZZل هZZو هللا ،ولن يتغZZير جZZوهره أبZً Zدا بسZZبب مكZZان ظهZZوره أو أسZZلوبه .تظZZل شخصZZية هللا كمZZا هي
بغض النظZZر عن مكZZان آثZZار أقدامZZه .ال يهم مكZZان آثZZار أقZZدام هللا إذ هZZو إلZZه البشZZرية كلهZZا .فمثاًل  ،الZZرب يسZZوع ليس إلZZه بZZني

إسZZرائيل فحسZZب ،لكنZZه إلZZه كZZل الشZZعوب في آسZZيا وأوروبZZا وأمريكZZا ،وهZZو اإللZZه الواحZZد في الكZZون بأسZZره .لZZذلك فلنسZَ Zع لمعرفZZة
مشيئة هللا واكتشاف ظهوره في أقواله واتباع خطاه! هللا هو الطريق والحق والحياة .وظهوره وكالمZZه يتزامنZZان في وجZZدوهما
معZا ،وشخصZZيته وآثZZار أقدامZZه تظZZل م ِ
مكنَ Zة المنZZال للجنس البشZZري .أعZزائي اإلخZوة واألخZوات ،أرجZو أن تكونZZوا قZادرين على
ً
ُ
َّ
رؤية ظهور هللا في هذه الكلمات ،وتبZدؤون في اتبZاع آثZار أقدامZه نحZو عصZر جديZد وسZماء جديZدة جميلZة وأرض جديZدة ُمعZدة
ألولئك الذين ينتظرون ظهوره.
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هللا صZZامت ،ولم يظهZZر لنZZا أبZً Zدا ،لكن عملZZه لم يتوقZZف قZZط .إنZZه يطلZZع على جميZZع األراضZZي ،ويZZأمر كZZل شZZيء ،ويZZرى
جميع أقوال اإلنسان وأفعاله .إنه يواصل تZدبيره في خطZوات ووفًقZا لخطتZه .إنZه يتقZدم بهZدوء ،بZدون إحZداث تZأثير درامZاتيكي،

Zرة نZزول عرشZZه بيننZZا .يZا لZه
لكنه يخطو
مقتربا أكثر من البشر ،ويمتد كرسي قضائه في الكون بسZرعة الZبرق ،ثم يتبعZZه مباش ً
ً
جميعZا مثZZل حمامZZة ،ومثZZل أسZZد مزمجZZر .إنZZه حكيم ،بZZار
ًZ
قدسZZة .يZZنزل الZZروح بيننZZا
وم ّ
من منظZZر مهيب ،يZZا لهZZا من لوحZZة جليلZZة ُ

ومهيب ،وينزل بيننا بهدوء ،صاحب سلطان ،وممتلئ بالحب والحنان .ال يعي أحد وصZZوله ،وال يZZرحب أحZZد بقدومZZه ،بZZل وال

يعZZرف أحZZد كZZل مZZا سZZيفعله .تبقى حيZZاة اإلنسZZان بZZدون تغيZZير؛ ZفقلبZZه على حالZZه ،وتمZZر األيZZام كالمعتZZاد .يعيش هللا بيننZZا كإنسZZان
عادي ،كأحد أهم األتباع وكمؤمن عادي .لديه مساعيه وأهدافه الخاصة ،باإلضافة إلى الهوته الذي ال يملكZه البشZZر العZZاديين.
معZا في معيتZه Z،غZير مقيZدين وغZير
لم يلحظ أحد وجود الهوته ،ولم يفهم أحZد الفZرق بين جZوهره وجZوهر اإلنسZان .إننZا نعيش ً
خائفين ،ألننا نراه مجرد مؤمن بال أهمية .لكنه يراقب كZل حركZة من حركاتنZا ،وجميZZع أفكارنZا وخواطرنZا مكشZوفة أمامZZه .ال
يهتم أحد بوجوده ،وال يتخيل أحد عمله ،بل وال يشك أحZد في ُك ْنهZه .أمZا نحن فنواصZل مسZاعينا فحسZب ،كمZZا لZو أن ال عالقZة
له بنا...
يعبر الروح القدس عن فقرة من الكلمات "من خالله" ،ومع أن هذا يبدو غير متوقع ،فإننا ندرك أنه قZZول هللا،
مصادف ًةِّ ،
عمن يعبر عن هذه الكلمات ،فطالما أنهZا تZأتي من الZروح القZدس ،يجب أن
ونقبله بسهولة من هللا .هذا بسبب أنه بغض النظر َّ

نقبلهZZا ،وال يمكننZZا إنكارهZZا .يمكن أن يكZZون القZZول التZZالي من خاللي ،أو من خاللZZك ،أو من خالل شZZخص آخZZر .بغض النظZZر

عمن هو هذا الشخص ،فكل شيء إنما هو نعمZة هللا .ومهمZا كZان هZذا الشZخص ،ال ينبغي لنZا أن نعبZده Z،ألنZه بغض النظZر عن
َّ
أي شZZيء آخZZر ،ال يمكن أن يكZZون هZZذا الشZZخص هللا؛ ال يمكننZZا بZZأي حZZال من األحZZوال اختيZZار شZZخص عZZادي كهZZذا ليكZZون هZZو

جميعZا ننتظZر وصZول
بجل ،فكيZف يمكن أن يمثلZه شZخص غZير مهم إلى هZذا الحZد؟ إضZافة إلى ذلZك ،إننZا
وم َّ
ً
إلهنا .إلهنZا عظيم ُ
هللا ليعي ZZدنا إلى ملك ZZوت الس ZZموات ،فكي ZZف يمكن لش ZZخص غ ZZير مهم به ZZذه الدرج ZZة أن يك ZZون م ZZؤهالً لمث ZZل ه ZZذه المهم ZZة الهام ZZة
والشZZاقة؟ إذا جZZاء الZZرب مZZرة أخZZرى ،فسZZيكون ذلZZك على سZZحابة بيضZZاء ،وتحت مZZرأى من الجميZZع .لكم سZZيكون هZZذا مجيZً Zدا!
كيف يمكنه أن يختبئ بهدوء وسط مجموعة عادية من الناس؟

ومZZع ذلZZك ،إنZZه هZZذا الشZZخص العZZادي المختفي بين النZZاس هZZو َم ْن يقZZوم بالعمZZل الجديZZد لخالصZZنا .إنZZه ال يوضZZح لنZZا أي
شيء ،وال يخبرنا لماذا جZاء ،بZل يقZوم فقZط بالعمZل الZذي ينZوي القيZام بZه في خطZوات ،ووفًقZا لخطتZه .أصZبحت كلماتZه وأقوالZه

Zرارا .كلمات ZZه ال ZZتي تتن ZZوع م ZZا بين التعزي ZZة والتح ZZذير والت ZZذكير Zواإلن ZZذار والل ZZوم والت ZZأديب؛ ومن اس ZZتخدام ن ZZبرة رقيق ZZة
أك ZZثر تك ً Z
ولطيفة ،إلى كلمات قاسية ومهيبZة جميعهZZا تغZZرس الشZفقة والخZوف في اإلنسZZان .كZل مZا يقولZZه يكشZف بصZZدق األسZرار المخبZZأة
عمZا إذا كZان هللا الZذي في قلب
في أعماقنا ،فكلماته تنخس قلوبنا ،وتحث أرواحنا ،وتتركنZZا مخZزيين وأذالء .فنبZZدأ في التسZاؤل ّ
هذا الشخص يحبنا حًقZا ،ومZا الZذي ينZوي فعلZه بالضZبط .ربمZا أمكن أن ُنختطZف بعZد تحمZل مثZل هZذا األلم؟ ونحسZب األمZر في
جسدا ويعمل بيننا .ومع أنه كان معنا
رؤوسنا ...حول الغاية اآلتية ،ومصيرنا في المستقبل .ال أحد منا يصدق أن هللا قد أخذ ً

وجها لوجه معنا ،إال أننا ال نZزال غZير راغZبين في قبZZول شZخص عZادي
لفترة طويلة ،ومع أنه تكلم بالفعل الكثير من الكلمات ً
على أنه إلهنا في المستقبل ،بل ولسنا على استعداد لنعهد لشخص غير مهم إلى هذا الحد بالتحكم في مستقبلنا ومصيرنا ،فمنه
وجهZZا لوج ZZه م ZZع هللا .إنن ZZا ال نق ZZدم الش ZZكر إال لنعم ZZة ال ZZرب يس ZZوع في
نتمت ZZع بعطي ZZة ال تنتهي من الم ZZاء الحي ،وبفض ZZله نعيش ً
Zبرا
السZZماء ،ولم نعبZZأ قZZط بمشZZاعر هZZذا الشZخص العZادي الZZذي يمتلZZك الالهZوت .ال يZZزال عملZZه
ً
محتجبZZا بتواضZZع في الجسZZد ،معً Z
Zامحا إلى
Zاهرا بأنZه ال يعبZأ بZرفض اإلنسZان لZه ،ومظه ًZرا غفرانZه األبZدي لطفولZة اإلنسZان وجهلZه ،ومتس ً
عن صوت قلبه ،ومتظ ً
األبد مع عدم توقير اإلنسان له.

لقZZد قادنZZا هZZذا اإلنسZZان غZZير المهم من دون علمنZZا خطZZوة بعZZد خطZZوة إلى عمZZل هللا .نختZZبر تجZZارب ال تعZZد وال تحصZZى،
ونقدر
أيضا بحبه وتعاطفهّ ،
ونخضع للعديد من التوبيخات ،ونختبر الموت .إننا نتعلم من شخصية هللا البارة والمهيبة Z،ونتمتع ً
قوة هللا وحكمته العظيمتين ،ونشهد على جمال هللا ،ونعZZاين رغبZZة هللا المتلهفZZة لخالص اإلنسZان .على حZZد تعبZير هZZذا الشZخص

العادي ،إننا نتعZZرف على شخصZية هللا وجZZوهره ،ونفهم إرادة هللا ،ونعZZرف طبيعZة اإلنسZان وجZوهره ،ونعZاين طريZZق الخالص
ضZا محطمين بالZذنب
والكمال .كلماته تتسبب في "موتنا"َّ ،
ثم تجعلنا "نولد من جديد"؛ كلماته تجلب لنا الراحZة ،ولكنهZZا تتركنZZا أي ً
أحيانZZا نكZZون كحمالن للZZذبح في يديZZه،
Zيرا.
ضZا تجلب ًZ
ً
والشZZعور بالمديونيZZة .كلماتZZه تجلب لنZZا الفZZرح والسZZالم ،ولكنهZZا أي ً
ألمZا كبً Z

وأحيانا نكون مثل عدوه ،نتحول إلى رماد من الغضZب الZذي في عينيZZه .إننZZا
وأحيانا نكون كحدقة عينه ،ونتمتع بحبه وحنانه؛
ً
ً
Zارا .إنZZه رحيم
نحن البشZZر قZZد َخُلصZZنا بواسZZطته ،نحن الZZذين مثZZل ديZZدان في عينيZZه Z،الحمالن الضZZالة الZZتي يبحث عنهZZا ليالً ونهً Z

Zارا،
نحونZZا ،يحتقرنZZا ويرفعنZZا ،يعزينZZا ويحZZذرنا ،يرشZZدنا وينيرنZZا ،يوبخنZZا ويؤدبنZZا ،بZZل وحZZتى يلعننZZا .إنZZه يقلZZق بشZZأننا لياًل ونهً Z
Zارا ،وال يZZترك جانبنZا أب ًZدا ،ويكZِّ Zرس كZZل رعايتZZه لنZZا ،ويZدفع أي ثمن من أجلنZا .وسZط الكلمZات الZتي
ويحمينZا ويهتم بنZا لياًل ونه ً

نطZق بهZا هZذا الجسZد الصZغير والعZادي ،تمتعنZا بكامZل هللا ،وعايننZا الغايZة الZتي منحهZا هللا لنZا .ومZع هZذا ،ال يZزال الغZرور يمأل

المن ،والكثير من المتعة ،إال
فعليا في قبول شخص مثل هذا كإلهنا .ومع أنه أعطانا الكثير من ِّ
قلوبنا ،وال نزال غير راغبين ً
أن ًأيا من هذا ال يمكن أن ينتزع مكZان الZرب في قلوبنZا .إننZا نك ِّZرم الهويZة الخاصZة لهZذا الشZخص ومكانتZه بZتردد ZكبZير .إذا لم
قريبا ،مع أنه عمل بيننا لفترة
يتكلم ليجعلنا نعترف بأنه هو هللا ،فلن نأخذ على عاتقنا أن نعترف به على أنه هللا الذي سيصل ً
طويلة.

ما زالت أقوال هللا مستمرة ،وهZZو يوظZف أسZاليب ووجهZات نظZر مختلفZZة ليحثنZا على مZا نفعلZZه ولنعZبر عن صZوت قلبZZه.

Zبين لنZZا الطريZZق الZZتي يجب أن نسZZلكها ،وتسZZمح لنZZا أن نفهم مZZا هZZو الحZZق .نبZZدأ في االنجZZذاب إلى
كلماتZZه تحمZZل قZZوة الحيZZاة ،وتِّ Z
Zعوريا في االهتمZZام بصZZوت قلب هZZذا الشZZخص غZZير الممZZيز .إنZZه
كلماتZZه ،ونبZZدأ بZZالتركيز على نZZبرة وطريقZZة حديثZZه ،ونبZZدأ ال شً Z
جهودا مضZنية من أجلنZا ،فيحZرم نفسZه من النZوم والطعZام من أجلنZا ،ويبكي من أجلنZا ،ويتنهZد من أجلنZا ،ويتZألم بZالمرض
يبذل
ً
من أجلنZZا ،ويعZZاني الZZذل من أجZZل غايتنZZا وخالصZZنا ،ويZZنزف قلبZZه ،ويZZذرف الZZدموع بسZZبب تبلZZدنا وتمردنZZا .ال يمتلZZك كينونت ZهZ

وصفاته مجرد شخص عادي ،وال يمكن امتالكهما أو بلوغهما بأحد الفاسدين .ما لديه من تسامح وصبر ال يملكZZه أي شZخص
عZادي ،وال يملZك محبتZه أي كZائن مخلZوق .ال يمكن ألي أحZد غZيره أن يعZرف جميZع أفكارنZا ،أو يZدرك طبيعتنZا وجوهرنZا ،أو
يZZدين ZتمZZرد البشZZر وفسZZادهم ،أو يتحZZدث إلينZZا ويعمZZل بيننZZا بهZZذه الطريقZZة نيابZZة عن إلZZه السZZماء .ال أحZZد غZZيره يسZZتطيع امتالك
وم ْن هZZو تصZZدر بجملتهZZا منZZه .ال يمكن ألحZZد غZZيره أن يرينZZا الطريZZق
سZZلطان هللا وحكمتZZه وكرامتZZه؛ فشخصZZية هللا ومZZا لديZZه َ
ويجلب لنZZا النZZور ،وال يسZZتطيع أحZZد أن يكشZZف عن األسZZرار الZZتي لم يكشZZفها هللا منZZذ بZZدء الخليقZZة وحZZتى اليZZوم .ال يمكن ألحZZد
ِ
ويعبZZر عن صZZوت قلب هللا ،وتحZZذيرات هللا ،وكالم
غZZيره أن يخّلصZZنا من عبوديZة ZالشZZيطان وشخصZZيتنا الفاسZZدة .إنZZه يمثّZZل هللاِّ ،
جديدة ،وأتى بسماء جديدة وأرض جديZZدة ،وعمZZل جديZZد ،وجاءنZا
جديدا وحقب ًة
دينونة هللا تجاه البشرية بأسرها .لقد بدأ
ً
عصرا ً
ً
بالرجZZاء ،وأنهى الحيZZاة الZZتي كنZZا نحياهZZا في غمZZوض ،وسZZمح لنZZا بZZأن نعZZاين طريZZق الخالص بالتمZZام .لقZZد أخضZZع كياننZZا كلZZه،
Zاعدا ،تصZبح عقولنZا واعيZة ،وتنتعش أرواحنZا :أليس هZذا الشZخص العZادي الZذي بال أهميZة،
وربح قلوبنا .منZذ تلZك اللحظZة فص ً
Zارا؟ إنZZه هZZو! إنZZه
دائما في أفكارنا ونتوق إليZZه ليالً ونهً Z
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 .لقZZد

وجهZا لوجZه معZه ،وشZاهدنا وجهZه ،ورأينZا الطريZق أمامنZا .في ذلZك الZوقت،
عدنا إلى بيت هللا ،ورجعنا أمام عرشه ،وأصZبحنا ً
تمامZZا .ال
أخضZZع قلوبنZZا خضً Z
فيم ْن هZZو ،ولم نعZZد نعZZارض عملZZه وكلمتZZه ،وهZZا نحن نسZZقط قدامZZه ً
Zوعا كZZامالً ،فلم نعZZد نتشZZكك َ

َّ
نتكمل بواسطته ،وأن َّ
حبه لنZZا ،وأن نطيZZع تنظيماتZZه
نرد نعمته،
نرغب سوى في أن نتبع آثار أقدام هللا لبقية حياتنا ،وأن َّ
ونرد ّ
وترتيباته ،وأن نتعاون مع عمله ،وأن نبذل كل ما في وسعنا الستكمال ما يوكله لنا.

من "معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ال يمكن التحدث عن هللا واإلنسان وكأنهمZا متسZZاويان .إن جZوهر هللا وعملZه أمZZران ال يتيسZر على اإلنسZان إدراكهمZZا أو
يتم م هللا عمله بنفسه ويتكلم بكلماته إلى عالم البشر ،لما استطاع اإلنسان أن يفهم مشيئته ولZZذلك حZZتى أولئZZك
استيعابهما .إن لم ّ
الZZذين كرسZZوا حيZZاتهم كلهZZا هلل لن يسZZتطيعوا نيZZل رضZZاه .بZZدون عمZZل هللا ،وبغض النظZZر عن مZZدى صZZالح اإلنسZZان ،سZZيذهب
دائما أسمى من أفكZار اإلنسZان وحكمZة هللا يتعZذر على اإلنسZان اسZتيعابها .ولZذلك أقZول إن
هباء ،ألن أفكار هللا ستظل ً
صالحه ً
تمامZZا .ال يجب على اإلنسZZان تحديZZد
أولئZZك الZZذين "يZZرون بوضZZوح" أن هللا وعملZZه أمZZور غZZير فعالZZة ،هم متغطرسZZون وجهالء ً

عمل هللا ،بل أنه ال يمكن لإلنسان تحديد عمل هللا .اإلنسان في عين هللا أصغر من نملة ،فكيف يمكنه إدراك عمZZل هللا؟ أولئZZك

الZZذين يقولZZون باسZZتمرار" :هللا ال يعمZZل بهZZذه الطريقZZة أو بتلZZك" أو "هللا مثZZل هZZذا أو ذاك" ،أليسZZوا جميعهم جهالء؟ يجب علينZZا

جميعا قد أفسدهم إبليس .طبيعتهم تقاوم هللا ،وهم ليسوا على ِوفاق معه،
جميعا أن ندرك أن البشر – المصنوعين من جسد –
ً
ً
يخص هللا نفسZZه .يجب على اإلنسZZان الخضZZوع وعZZدم
كمZZا ال يمكنهم تقZZديم مشZZورة لعملZZه .كيفيZZة إرشZZاد هللا لإلنسZZان هZZو عمZZل ّ

تصوراتنا على عمل هللا بغZZرض أن
التشبُّث بآرائه ،ألن اإلنسان ليس إال تراب .بما أننا نسعى لطلب هللا ،ال يجب أن نفرض ّ
يأخZZذ ذلZZك بعين االعتبZZار ،وال يجب علينZا توظيZف شخصZZيتنا الفاسZدة في محاولZZة عمديZة ZلمقاومZة عمZZل هللا .أوليس هZZذا يجعلنZا
إلهZا ،وحيث إننZZا نZZرغب
ضد المسيح؟ كيف يمكن ألشخاص مثل أولئك أن يقولوا إنهم يؤمنون باهلل؟ حيث إننا نZZؤمن أن هنZZاك ًZ
في إرضZائه ورؤيتZه ،علينZا أن نسZعى إلى طريZق الحZق ،ونبحث عن طريقZة للتوافZق مZع هللا .وال يجب أن نعZارض هللا بعنZاد؛
فما العائد علينا من مثل هذه األفعال؟
اليوم ،هلل عمل جديد .قد ال تقبلون هذه الكلمات ،فقد تبدو غريبً Zة لكم ،ولكZني أنصZحكم بعZZدم الكشZف عن طZبيعتكم ،ألنZZه
ال يمكن إال ألولئZZك الجيZZاع والعطZZاش إلى الZZبر أمZZام هللا أن ينZZالوا الحZZق ،واألتقيZZاء ًّ
حقا هم فقZZط َم ْن يحصZZلون على االسZZتنارة

واإلرشاد اإللهيين .ال شيء يأتي من السعي وراء الحق من خالل الجدل ،ولكن بالسعي الهادئ فقط نحصل على نتZZائج .حين

أقZZول" :اليZZوم ،هلل عمZZل جديZZد" ،فZZإني أشZZير إلى عZZودة هللا في الجسZZد .ربمZZا ال تبZZالي بهZZذه الكلمZZات ،أو ربمZZا تحتقرهZZا ،أو ربمZZا

تمثZل اهتمامZا كبZيرا لZك .أيًّا كZان الوضZع ،أرجZو أن كZل من يشZتاقون ًّ
حقا لظهZور هللا يمكنهم مواجهZة هZذه الحقيقيZة وإعطاءهZا
ً
ً
االهتمام الواجب .من األفضل أال نقفز للنتائج ،فهكذا ينبغي أن يتصرف الحكماء.
دراسة هذا األمر ليست بالشيء الصعب ،ولكنها تتطّلب أن ُيZZدرك ك ّZل َّ
المتج ّسZد يحمZZل
منا هZZذا الحZق :ذاك الZZذي هZو هللا ُ
ِ
المتج ّسZد يحمZل تعبZير هللا .بمZا َّ
Zه.
أن هللا يصZير جس ًZدا ،فسZوف ُي ِZ
تم َم ُ
نج ز العمZل الZذي يجب أن ُي ّ
جZوهر هللا ،وذاك الZذي هZو هللا ُ
قادرا على جلب الحق للبشر ،ومنحهم الحياة ،وإظهار الطريق
وحيث إن هللا يصير ً
جسدا ،فسوف ِّ
يعبر عن ماهيته ،وسيكون ً

ممZا إذا كZان هZZذا جسZZد
تجسد؛ هذا ٌ
أمر ال شك فيZZه .للتحقZZق ّ
الم ّ
لهم .الجسد الذي ال يحتوي على جوهر هللا هو بالتأكيد ليس هللا ُ
يعبZZر عنهZZا والكلمZZات الZZتي يتحZَّ Zدث بهZZا .أي أنZZه سZZواء كZZان
المتج ّسZد ،يجب على اإلنسZZان أن يحZّ Zدد هZZذا من الشخصZZية الZZتي ِّ
هللا ُ

ثم ،من أجZZل
المتج ّس Zد أم ال ،وسZZواء كZZان الطريZZق الحZZق أم ال ،فيجب ُ
الحكم على هZZذين األمZZرين من جZZوهره .ومن ّ
جسZZد هللا ُ
المتج ّسZ Zد ،علين ZZا أن ننتب ZZه إلى ج ZZوهره (عمل ZZه وكالم ZZه وشخص ZZيته والعدي ZZد من األم ZZور
تحديZ Zد Zإذا م ZZا ك ZZان ه ZZذا ه ZZو جس ZZد هللا ُ
األخZZرى) بZZدالً من مظهZZره الخZZارجي .إن رأى اإلنسZZان فقZZط مظهZZر هللا الخZZارجي ،وتغاضZZى عن جZZوهره ،فهZZذا ُيظهZZر جهZZل

اإلنسان وسذاجته .المظهر الخZارجي ال يحZدد الجZوهر؛ كمZا أن عمZل هللا ال يمكنZه أب ًZدا أن يتماثZل مZع تصZورات اإلنسZانََ .أوَل ْم

يتعارض مظهر يسوع الخارجي مع تصورات البشر؟ أوليس مظهره وملبسه لم يوضحا هويته الحقيقية؟ أوليس السبب وراء
راجعZZا ألنهم نظ ZZروا فق ZZط إلى مظه ZZره الخ ZZارجي ولم ي ZZدركوا صZZميم الكلم ZZات ال ZZتي
معارض ZZة الفريس ZZيين األوائ ZZل ليسZZوع كZZان
ً
تحZZدث بهZZا؟ رجZZائي أال ُيكZّ Zرر اإلخZZوة واألخZZوات الZZذين يطلبZZون ظهZZور هللا هZZذه المأسZZاة التاريخيZZة .يجب أال تكونZZوا فريسZZيي

األزمنZZة المعاصZZرة وتصZZلبوا هللا على الصZZليب ثاني ً Zة .يجب أن تفكZZروا بتٍ Z
Zأن في كيفيZZة اسZZتقبال عZZودة هللا ،ويجب أن تZZدركوا
صZ Zا يخض ZZعون للح ZZق .ه ZZذه هي مس ZZؤولية ك ZZل ش ZZخص ينتظ ZZر ع ZZودة يس ZZوع على
بوض ZZوح الكيفي ZZة ال ZZتي به ZZا تص ZZيرون أشخا ً
البراقZة .يجب علينZا التفكZير بشZأن عمZل هللا العملي وننظZر
السحاب .يجب أن نن ّ
ظف أعيننا الروحية ،وأال نقع فريسZة للكلمZات ّ
دائمZZا متطلعين إلى اليZZوم الZZذي يZZنزل فيZZه
إلى الجZZانب الحقيقي هلل .ال تأخZZذكم الحماسZZة المفرطZZة أو تتوهZZوا في أحالم اليقظZZةً ،

Zأة بينكم على السZحاب ليأخZذكم معZه ،أنتم يZZا من لم تعرفZوه أو تنظZروه أبZً Zدا ،وال تعرفZون كيفيZة إتمZام مشZيئته.
الZZرب يسZZوع فج ً
من األفضل التفكير في أمور عملية!
من تمهيد" Zالكلمة يظهر في الجسد"
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هل تبتغون معرفة أساس معارضZة الفريسZيين ليسZوع؟ هZل تبتغZون ZمعرفZة جZوهر الفريسZيين؟ كZانوا مملZوئين بالخيZاالت
بشZأن المسZيَّا .بZل وأكZثر من ذلZك أنهم آمنZوا فقZط أن المسZيا سZيأتي ،ولكنهم لم يسZعوا طZالبين حZق الحيZاة .وعليZه ،فZإنهم ،حZتى
اليوم ،ما زالوا ينتظرون المسيا؛ ألنه ليس لديهم معرفة بطريZق الحيZاة ،وال يعرفZZون مZا هZو طريZZق الحZZق .كيZف يZا تُZZرى كZZان
يمكن لمثل هؤالء األشخاص الحمقى المعاندين والجاهلين نيل بركة هللا؟ كيZف كZان يمكنهم رؤيZة المسZيا؟ لقZد عارضZوا يسZوع
وعالوة على ذلZZك ،ألنهم لم
ألنهم لم يعرفZZوا اتّجZاه عمZZل الZZروح القZZدس ،وألنهم لم يعرفZZوا طريZZق الحZZق الZZذي نطZZق بZZه يسZZوع،
ً
يفهمZZوا المسZZيا .وبمZZا أنهم لم يZZروا المسZZيا مطلًقZZا ،ولم يكونZZوا أبZً Zدا بصZZحبة المسZZيا ،فقZZد قZZاموا بارتكZZاب خطZZأ التمسZZك عبثًZZا باسZZم
المسZZيا ،في حين أنهم كZZانوا يعارضZZون جZZوهر المسZZيا بجميZZع الوسZZائل الممكنZZة Z.كZZان هZZؤالء الفريسZZيون في جZZوهرهم معانZZدين

ومتغطرسZZين ،ولم يطيعZZوا الحZZق .كZZان مبZZدأ إيمZZانهم باهلل هZZو :مهمZZا كZZان ُعمZZق وعظZZك ،ومهمZZا كZZان مZZدى علZو سZلطانك ،فZZأنت
مجددا :أليس من السهل للغاية بالنسZZبة إليكم
أسألكم
ً
لست المسيح ما لم تُْد َ
ع المسيا .أليست هذه اآلراء منافية للعقل وسخيفة؟ َس ْ

أن ترتكبZZوا أخطZZاء الفريسZZيين األولين بZZالنظر إلى أنكم ليس لZZديكم أدنى فهم ليسZZوع؟ هZZل أنت قZZادر على تميZZيز طريZZق الحZZق؟

هل تضمن ًّ
حقا أنك لن تعارض المسيح؟ هل أنت قادر على اتباع عمل الروح القZدس؟ إذا كنت ال تعZرف مZا إن كنت سZتقاوم

جميعZا قZZادرين على
ًZ
المسيح أم ال ،فإنني أقول لك إ ًذا إنك تعيش على حافة الموت بالفعل .أولئك الذين لم يعرفوا المسZZيا كZZانوا
معارضZZة يسZZوع ورفضZZه واالفZZتراء عليZZه .يسZZتطيع النZZاس الZZذين ال يفهمZZون يسZوع أن يجحZZدوه ويسZّ Zبوه .وإضZافة إلى ذلZZك فهم

ينظرون إلى عودة يسوع باعتبارها مكيدة من الشيطان ،وسوف ُيدين مزيد من الناس يسوع العائد في الجسد .أال يجعلكم كZZل
ضZا لكZل مZا عبَّر
Zديفا ضZد الZروح القZدس،
هذا خائفين؟ ما سZتواجهونه سZيكون تج ً
وتخريبZا لكلمZات الZروح القZدس للكنيسZة ،ورف ً
ً
عنه يسوع .ما الذي يمكنكم الحصول عليه من يسوع إن كنتم مشوشين للغايZة؟ كيZف يمكنكم فهم عمZل يسZوع عنZدما يعZود في
الجسد على سحابة بيضZاء ،إذا كنتم ترفضZون ِ
بعنZاد أن تZدركوا أخطZاءكم؟ أقZول لكم هZذا :النZاس الZذين ال يتقبلZون الحZق ،ومZع

ذل ZZك ينتظ ZZرون بال تب ُّ ٍ
Zدوم يس ZZوع على س ZZحابة بيض ZZاء ،من المؤك ZZد أنهم س ZZيجدفون على ال ZZروح الق ZZدس ،وهم الفئ ZZة ال ZZتي
ص Zر ق َ Z
تتمنون نعمة يسوع ،وفقط تريدون التمتZع بعZالم السZماء السZعيد ،ولكنكم لم تطيعZوا ق ُّ
Zط الكلمZات الZتي تكلم بهZا
ستهلك .أنتم فقط َّ ْ

يعبZZر عنZZه يسZZوع عنZZدما يعZZود في الجسZZد .مZZا الZZذي تتمسZZكون بZZه في مقابZZل حقيقZZة عZZودة
يسZZوع ،ولم تتقبلZZوا مطلًقZZا الحَّ Z
Zق الZZذي ّ

Zرارا؟ مZZا
Zرارا وتكً Z
يسZZوع على سZZحابة بيضZZاء؟ هZZل هZZو إخالصZZكم في ارتكZZاب الخطايZZا بصZZورة متكZZررة ،ثم االعZZتراف بهZZا ،مً Z
تمجZZدون فيه ZZا أنفس ZZكم؟ م ZZا ال ZZذي
ال ZZذي س ZZتقدمونه كذبيح ZZة ليس ZZوع العائ ZZد على س ZZحابة بيض ZZاء؟ ه ZZل هي س ZZنوات العم ZZل ال ZZتي ّ
ستتمسكون به لتجعلوا يسوع العائد يثق بكم؟ هل هي طبيعتكم المتغطرسة التي ال تطيع أي حق؟
وأرضا جديدتين" في "الكلمة يظهر في الجسد"
سماء
من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً
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والؤكم بالكلمات فحسب ،ومعرفتكم هي مجرد معرفة عقلية وتصورية ،وعملكم من أجل كسZب بركZات السZZماء ،فكيZZف
تصمون آذانكم عن كل كلمة من كلمات الحق .أنتم ال تعرفون ماهيZZة هللا،
يكون شكل إيمانكم؟ حتى في هذه األيام ،ال تزالون
ّ
وال تعرفZZون ماهيZZة المسZZيح ،وال تعرفZZون كيZZف تتّقZZون يهZZوه ،وال تعرفZZون كيZZف تZZدخلون في عمZZل الZZروح القZZدس ،وال كيZZف
ِ
Zق عبَّر عنهZا هللا وال تتوافZق مZع أفكZارك.
تمZيزون بين عمZل هللا نفسZه وخZداع اإلنسZان .أنت ال تعZرف إال أن تZدين َّ
أي كلمZة ح ٍّ
أين تواضZZعك؟ أين طاعتZZك؟ أين والؤك؟ أين رغبتZZك في طلب الحZZق؟ أين مخافتZZك هلل؟ أقZZول لكم ،أولئZZك الZZذين يؤمنZZون باهلل
بسZZبب العالمZZات هم بالتأكيZZد الفئZZة الZZتي سZZتَُد َّمر .ال شZZك في أن أولئZZك العZZاجزين عن تقبُّل كلمZZات يسZZوع العائZZد في الجسZZد ،هم

ذريZZة الجحيم ،أحفZZاد رئيس المالئكZZة ،والفئZZة الZZتي ستخضZZع للZZدمار األبZZدي Z.قZZد ال يبZZالي العديZZد من النZZاس بمZZا أقZZول ،لكنZZني ال
ّ
قد ٍ
يس مزعو ٍم يتّبع يسZوع إنكم حين تZرون بZأعينكم يسZوع يZنزل من السZماء على سZحابة بيضZاء ،وقتهZا
أزال أود أن أقول لكل ّ
سيكون الظهور العلني لشمس البر .ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك ،ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي
تشهد فيه نZزول يسZوع من السZماء هZو نفس الZوقت الZذي سZتهبط فيZه للجحيم لتنZال عقابZك .سZوف يكZون ذلZك وقت نهايZة خطZة

تدبير هللا ،ووقتها سيكافئ هللا الصالحين ويعاقب األشرار .ذلك ألن دينونة هللا ستكون قد انتهت قبل أن يرى اإلنسZZان اآليZZات،
يسعون وراء اآليات ،ويكونون بذلك قد تطهZZروا ،سZZيكونون
حين ال يوجد إال التعبير عن الحق .أولئك الذين يقبلون الحق وال َ
قZZد عZZادوا أمZZام عZZرش هللا ودخلZZوا في كنZZف الخZZالق .إن الZZذين ي ِ
ص ّ Zرون على اإليمZZان بZZأن "يسZZوع الZZذي ال يZZأتي على سZZحابة
ُ

بيضاء هو مسيح كZاذب" هم وحZدهم من سيخضZعون لعقZاب أبZدي؛ ألنهم ال يؤمنZون إال بيسZوع الZذي ُيظهZر اآليZات ،ولكنهم ال
يعترفون بيسوع الذي يعلن العقZاب الشZديد Z،وينZادي بZالطريق الحZق للحيZاة .ولZذلك ال يمكن سZوى أن يتعامZل معهم يسZوع حين
ِ
يرجZZع عالني ً Zة على سZZحابة بيضZZاء .إنهم ِ
وم ِ
فرطZZون في الثقZZة بأنفسZZهم وفي الغZZرور .كيZZف يمكن لهZZؤالء
موغلَ Z
Zون في العنZZادُ ،
المنحطين أن يك ZZافئهم يس ZZوع؟ إن ع ZZودة يس ZZوع خالص عظيم ألولئ ZZك ال ZZذين يس ZZتطيعون قب ZZول الح ZZق ،أم ZZا بالنس ZZبة إلى أولئ ZZك
العZZاجزين عن قبZZول الحZZق فهي عالمZZة دينونZZة .عليZZك أن تختZZار طريقZZك ،وال ينبغي أن تجZّ Zدف على الZZروح القZZدس وتZZرفض
صZا يطيZع إرشZاد الZروح القZدس ويشZتاق إلى الحZق ويسZعى إليZه؛
صZا جZاهاًل ومتغطر ًسZا ،بZل شخ ً
الحZق .ال ينبغي أن تكZون شخ ً

بهZZذه الطريقZZة وحZZدها تكZZون منفعتكم .أنصZZحكم أن تسZZلكوا طريZZق اإليمZZان باهلل بعنايZZة .ال تقفZZزوا إلى االسZZتنتاجات ،بZZل وفZZوق

ذل ZZك ،ال تكون ZZوا المب ZZالين ومس ZZتهترين في إيم ZZانكم باهلل .عليكم أن تعرف ZZوا ،بأق ZZل تق ZZديرَّ ،
أن َمن يؤمن ZZون باهلل يجب أن يكون ZZوا
ومتّقين .أمZا الZZذين سZمعوا الحZق َّ
وج َّهال ،وأولئZZك الZذين سZZمعوا الحZق ومZZع ذلZك يقفZZزون
ولكنهم ازدروه فهم حمقى ُ
متواضZعين ُ
إلى االسZZتنتاجات بال اكZZتراث أو ُيZZدينون ZالحZZق فهم مملZZوؤون غطرس ً Zة .ال يحZZق ألي شZZخص يZZؤمن بيسZZوع أن يلعن اآلخZZرين
جميعZا أن تكونZZوا عقالنZZيين ZوتْقبلZZوا الحZZقَ .لعّلZZك بعZZد سZZماعك لطريZZق الحZZق وقراءتZZك لكلمZZة الحيZZاة ،تZZؤمن أن
ًZ
أويZZدينهم .عليكم
ُ
واحدة فقZط من بين  10.000كلمZة من هZذه الكلمZات متوافقZة مZع قناعاتZك والكتZاب المقZدس ،لZذلك عليZك أن تسZتمر في البحث
ً
طZا
عن تلك الكلمة التي نسبتها واحZد من عشZرة آالف من هZذه الكلمZات .ال أزال أنصZحك أن تكZون متواض ًZعا ،وأاّل تكZون ُمفر ً

قلب ZZك ب ZZالتقوى هلل ،ول ZZو بق ZZدر يس ZZير ،حص ZZلت على ن ZZور أعظم .إن
في ثقتZZZك بنفس ZZك ،وأاّل تب ZZالغ في االس ZZتعالء .كّلم ZZا تم ّسZ Zك ُ
Zاة أم ال.
صت هذه الكلمات بدقة وتأملت فيها بصورة متكررة ،ستفهم ما إذا كانت هي الح َّ
Zق أم ال ،ومZا إذا كZZانت هي الحي َ
تفح َ
ّ
ٍ
Zيرا من
لع َّZل َ
Zدرا يس ً
بعض النZاس ،بعZد أن يقZرؤوا بض َZع جمZل فقZط ،س ُZيدينون هZذه الكلمZات بشZكل أعمى قZائلين" :ليس هZذا إال ق ً
استنارة الروح القدس" ،أو "هذا مسيح كاذب جاء ليخZدع النZاس"َ .م ْن يقولZون هZZذا قZZد أعمZZاهم الجهZZل! أنت تفهم أق َّZل القليZZل عن
عمZZل هللا وحكمتZZه ،أنصZحك أن تبZZدأ األمZZر برمتZZه من جديZZد! يجب عليكم أاّل تُZZدينوا بشZZكل أعمى الكلم ِ
Zات الZZتي قالهZZا هللا بسZZبب
ِ
صZا يج ّZدفون على الZروح القZدس ألنكم تخشZون الخZداع.
ظهZور مسZحاء كذبً Zة في األيZام األخZيرة ،ويجب عليكم أاّل تكونZوا أشخا ً
ٍ
كنت ،بع ZZد الكث ZZير من التمحيص ،ال ت ZZزال ت ZZؤمن أن ه ZZذه الكلم ZZات ليس ZZت الح ZZق وليس ZZت
Zدعاة أس ZZف ك ZZبرى؟ إن َ
أوليس ه ZZذا م َ Z

المعلن بوضZوح
الطريZق ،وليسZت تعبZير هللا ،فسZتنال ً
عقابZا في النهايZة ،ولن تنZال البركZات .إن كنت ال تسZتطيع أن تقبZل الحZق ُ
Zار ٍك بمZZا يكفي ليعZZود أمZZام عZZرش هللا؟ ف ِّكZZر في
Zير مبَ Z
ص Zا غَ Z
وصZZراحة ،أفال تكZZون إ ًذا غZZير مؤهZZل لخالص هللا؟ أال تكZZون شخ ً
األمZZر! ال تكن متسZZرعا ومنZZدفعا ،وال تتعامZZل مZZع اإليمZZان باهلل كلعبZٍ Zةِّ .
فكZZر من أجZZل مصZZيرك ،ومن أجZZل تحقيZZق آمالZZك ،ومن
ً
ً
أجل حياتك ،وال تعبث بنفسك .هل يمكنك Zقبول هذه الكلمات؟
وأرضا جديدتين" في "الكلمة يظهر في الجسد"
سماء
من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً

ثال ًثا الدينونة في األيام األخيرة
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إن عمل األيام األخيرة هو فرز الجميع وفًقا لنوعهم واختتZام خطZة التZدبير اإللهي ،ألن الZوقت قZريب ويZوم هللا قZZد جZاء.
يأتي هللا بجميع َمن يدحلون ملكوته ،أي كل الذين بقوا أوفياء له حتى النهايZة ،إلى عصZر هللا نفسZZه .ولكن حZتى مجيء عصZر
هللا نفسZZه ،فZZإن العم ZZل الZZذي س ZZيقوم بZZه هللا ال يكمن في مراقبZZة أعمZZال اإلنسZZان وفحص حياتZZه ،إنمZZا في إدان ZZة تم Zّ Zرده ،ألن هللا
Zيطهر كZZل َم ْن يحضZر أمZام عرشZه .فكZل الZZذين اقتفZZوا أثZر خطZوات هللا حZZتى هZذا اليZZوم ،هم الZZذين يZأتون أمZام عرشZZه .وبZZذلك
س ِّ
فإن كل َم ْن يقبل عمل هللا في مرحلته األخZيرة ينZال التطهZير اإللهي؛ بمعZنى آخZر ،كZل َم ْن يقبZل عمZل هللا في مرحلتZه األخZيرة
يكون هدف دينونة هللا.

"الدينونZZة" الZZتي تحZّ Zدثنا عنهZZا من قبZZل – أي الدينونZZة الZZتي سZZتبدأ بZZبيت هللا – تشZZير إلى دينونZZة هللا اليZZوم لمن يZZأتون أمZZام
عرشZZه في األيZZام األخZZيرة .ربمZZا يوجZZد أولئZZك الZZذين يؤمنZZون بهZZذه التخي ٍ
الغ ْي َّبية ZمثZZل أن هللا في األيZZام األخZZيرة سZZيقيم مائZZدة
الت َ
ُ
غط ٍاة بغطٍ Z Z
كبZZ Zيرة في السZZ Zماوات م َّ
Zاء أبيض ،ثم يجلس على عرشZZ Zه العظيم وأمامZZ Zه جميZZ Zع البشZZ Zر سZZ Zاجدين على األرض ليبZZ Zدأ
ُ
Zاء علي ZZه َمن يص ZZعد إلى الس ZZماء ومن ُيط ZZرح في بح ZZيرة الن ZZار والك ZZبريت .مهم ZZا كZZZانت التخيالت
بكش ZZف خطاي ZZاهم ويق ZZرر بن ً Z
البشZZرية ،ال يمكنهZZا تغيZZير جZZوهر عمZZل هللا .فتخيالت اإلنسZZان ليسZZت إال من بنZZات أفكZZاره ووليZZدة عقلZZه وزبZZدة مZZا اسZZتنتجه ممZZا
صZوراته رائعZZة فهي ليسZZت أكZZثر من مجZZرد تصZZوير عZZاجز عن أن يكZZون بZZديالً ZلخطZZة
سZZمعه ورآه .لZZذلك أقZZول ،مهمZZا كZZانت ت ّ
عم ZZل هللا؛ في نهاي ZZة األم ZZر ،الش ZZيطان ق ZZد أفس ZZد اإلنس ZZان ،فكي ZZف يمكن ZZه أن يفهم أفك ZZار هللا بص ZZورة كامل ZZة؟ فه ZZو يتص Zّ Zور عم ZZل

يتمم عمل الدينونZة بنفسZZه ،إ ًذا فهZZو أمZر خZارج نطZاق قيZZاس البشZر
الدينونة Zاإللهية على أنه ٌ
أمر ٌ
رائع ،ويؤمن أنه طالما أن هللا ّ
وتهتز له األرض ،وإال كيف يكون عمالً للدينونة Zيعمله هللا؟ يؤمن اإلنسZZان أنZZه طالمZZا أن
تضج به السماوات
أمر
ُّ
ّ
واستيعابهمٌ ،

هذا هو عمل الدينونة Z،فال ُب ّZد أن يتجّلى جالل هللا ومهابتZه على نح ٍZو خ ٍ
Zاص أثنZاء عملZه ،وأن من ُيZدانون ال ُب ّZد وأنهم ينوحZون
Zيرا ...فالك ZZل يتص Zّ Zور أن دينون ZZة هللا هي دينونٌ Z Zة
Zترجون الرحم ZZة .يب ZZدو ه ZZذا مش ً Z
بال ZZدموع ج ZZاثين على ركبهم ي ّ Z
Zهدا م ZZذهالً ومث ً Z

معجZZزة .ولكن هZZل تعلمZZون أنZZه في الZZوقت الZZذي بZZدأ هللا فيZZه عمZZل الدينون Zة Zبين البشZZر منZZذ مZZدة طويلZZة أال تزالZZون قZZابعين في
ٍ
ضZا
سبات خامل؟ هل تعلمون أن الوقت الذي تظنون أن هللا قد بدأ فيه عمل الدينونة رسميًّا هو الZZوقت الZZذي يصZZنع فيZZه هللا أر ً
Zدة؟ في ه ZZذا ال ZZوقت ربم ZZا يمكنكم فق ZZط فهم مع ZZنى الحي ZZاة ،ولكن عم ZZل العق ZZاب اإللهي المج ZZرد من الرحم ZZة
Zماء جدي ً Z
جدي ً Z
Zدة وس ً Z
فجأة أن عمل دينونة Zهللا قد انتهى.
سيطرحكم ،أنتم أيها النائمون في ُسبات ،في الجحيم .وقتها فقط ستدركون ً
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حين تُZZذكر كلمZZة "دينونZZة" من المحتمZZل أنكم تفكZZرون في الكلمZZات الZZتي قالهZZا يهZZوه لكافZZة األمZZاكن ،وكلمZZات التZZوبيخ الZZتي
الرغم من ِح َّدِتها ،لم تكن هذه الكلمات هي دينونZZة من هللا على اإلنسZان ،إنمZZا كZانت فقZZط كلمZZات
قالها يسوع للفريسيين .وعلى ّ
Zيتفوه بهZZا المسZZيح وهZZو يZZدين
متنوعZZة ،أي في سZZياقات مختلفZZة؛ هZZذه الكلمZZات ليسZZت مثZZل الكلمZZات الZZتي سّ Z
قالهZZا هللا في بيئZZات ّ
اإلنس ZZان في األي ZZام األخ ZZيرة .ففي األي ZZام األخ ZZيرة ،سيس ZZتخدم المس ZZيح مجموع ZZة من الحق ZZائق المتنوع ZZة لتعليم اإلنس ZZان ،كاش Zً Zفا

ص Zا كلماتZZه وأعمالZZه .تضZZم هZZذه الكلمZZات حقZZائق متنوعZZة ،مثZZل واجب اإلنسZZان ،وكيZZف يجب عليZZه طاعZZة هللا،
وم ّ
مح ً
جZZوهره ُ
ض Zا حكمZZة هللا وشخصZZيته ،ومZZا إلى ذلZZك .هZZذه
ص Zا هلل ،وكيZZف يجب أن يحيZZا بحسZZب الطبيعZZة البشZZرية ،وأي ً
وكيZZف يكZZون ُمخل ً

موجهة إلى جوهر اإلنسان وشخصيته الفاسدة؛ وباألخص تلك الكلمات التي تكشف كيفيZZة ازدراء اإلنسZZان هلل
الكلمات جميعها َّ

تعبر عن كيفية تجسيد اإلنسان للشZيطان وكونZه قZوة معاديZة هلل .في قيZام هللا بعمZل الدينونZة Z،ال يكتفي بتوضZيح طبيعZة اإلنسZان
ّ
من خالل بض ZZع كلم ZZات وحس ZZب ،إنم ZZا يكش ZZفها ويتعام ZZل معه ZZا ويهّ Z Zذبها على الم ZZدى البعي ZZد Z.وال يمكن االستعاض ZZة عن ط ZZرق
الكشف والتعامل والتهذيب هZذه بكلمZات عاديZة ،بZل بZالحق الZذي ال يمتلكZه اإلنسZان على اإلطالق .تُعZد الوسZائل من هZذا النZوع
اقتناعZZا كZZامالً بالخضZZوع هلل؛ ال بZZل
دون سZZواها دينونZZة Z،ومن خالل دينونZZة مثZZل هZZذه وحZZدها يمكن إخضZZاع اإلنسZZان واقتناعZZه
ً

ويمكنZZه اكتسZاب معرفZZة حقيقيZZة عن هللا .يZZؤدي عمZZل الدينونZZة إلى تعZُّ Zرف اإلنسZZان على الوجZZه الحقيقي هلل وعلى حقيقZZة تمZّ Zرده

أيضا .يسمح عمل الدينونة لإلنسان باكتساب فه ٍم أعمق لمشيئة هللا وهZZدف عملZZه واألسZرار الZتي يصZZعب على اإلنسZان فهمهZا.
ً
كما يسمح لإلنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده ،إلى جانب اكتشاف قبحZZه .هZZذه هي آثZار عمZل الدينونZZة ،ألن
فعليZZا إظهZZار حZZق هللا وطريقZZه وحياتZZه لكZZل المؤمZZنين بZZه ،وهZZذا هZو عمZZل الدينونZة ZالZZذي يقZZوم بZZه هللا .إن
جZوهر هZZذا العمZZل هZZو ً
كنتم ال تعتبرون هذه الحقائق ذات أهمية وال تفكرون إال في ُّ
تجنبها أو إيجاد مخرج بعيد عنهZا ،فZدعوني أقZول لكم إنكم خطZاة

بش ZZعون .إن كنتم تؤمن ZZون باهلل ،ولكن ال تس ZZعون إلى معرف ZZة ح ZZق هللا أو مش ZZيئته ،وال تحب ZZون الطري ZZق ال ZZذي يق Zِّ Zربكم إلى هللا،
فZZأقول لكم إنكم تحZZاولون التهZُّ Zرب من الدينونZZة ،وإنكم ألعوبZZة وخZZائنون تهربZZون من العZZرش العظيم األبيض .لن يعفZZو هللا عن

طهZZروا بZZاألكثر ،سZZيحيون
عقابا أكثر شدة .أما الذين يأتون أمام هللا للدينونة Z،وقZZد ت ّ
متمرد هارب من وجهه ،فأولئك ينالون ً
أي ّ
األمر في المستقبل.
في ملكوت هللا إلى األبد .بالطبع سيحدث هذا
ُ
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إن الدينونZZة هي عمZZل هللا ،لZZذلك من الطZZبيعي أن يقZZوم بهZZا هللا بنفسZZه ،إذ ال يمكن إلنسZZان أن ينZZوب عنZZه في هZZذا العمZZل.
ِ
تجسدة ليتمم هZZذا
الم ّ
وحيث أن الدينونة هي إخضاع الجنس البشري بواسطة الحق ،فال شك أن هللا ال يزال يظهر في الصورة ُ
Zق ُليعّلم البشZZر الموجZZودين على األرض ويجعلهم يZZدركون
Zيح الحَّ Z
العمZZل بين البشZZر .أي إنZZه في األيZZام األخZZيرة سيسZZتخدم المسُ Z

كاف ZZة الحق ZZائق .وه ZZذا هZZو عم ZZل دينون ZZة هللا .يش ZZعر العدي Zد Zمن الن ZZاس بالس ZZوء فيم ZZا يخص التج ّس Zد الث ZZاني هلل ،إذ يص ZZعب عليهم
غالبا ما يتخطى التوقعZات البشZرية،
تصديق أن هللا سيصير ً
جسدا ليتمم عمل الدينونة Z.ومع ذلك يجب أن أخبركم أن عمل هللا ً
دودا على األرض ،بينمZZا هللا هZZو الكZZائن األعظم الZZذي يمأل الكZZون؛
ويصZُ Zعب على العقZZل البشZZري قبولZZه؛ ألن البشZZر ليسZZوا إال ً
والعقل البشري يشبه حفرة م ٍ
Zاء قZذر ال تنمZو فيZه إال اليرقZات؛ في حين أن كZل مرحلZة من مراحZل العمZل الZتي تضZبطها أفكZار

هللا هي ُخالصZZة حكمتZZه .يZZرغب اإلنسZZان باسZZتمرار في أن يقZZاوم هللا ،و ِمن الواضZZح َم ْن سZZيعاني الخسZZارة في النهايZZة .أحثكم
جميعZZا أال تنظ ZZروا ُب ُع ْج ٍب إلى أنفس ZZكم .إن ك ZZان يمكن آلخ ZZرين قب ZZول دينون Zة Zهللا ،فلم ZZاذا ال يمكنكم أنتم قبوله ZZا؟ ه ZZل أنتم أرف ZZع
ً

ضZا؟ إن لعمZل هللا
مقام ا منهم؟ إن كان باستطاعة آخرين أن يحنوا رؤوسهم أمام الحق ،فلماذا ال يمكنكم القيام بالشZيء نفسZه أي ً
ً
مجددا من أجل "مساهمتكم" التي قدمتموها ،وستشعرون بندم ال حد لZZه
يكرر هللا عمل الدينونة
ً
قوة دافعة ال يمكن إيقافها ،ولن ّ
إذا أضZZعتم مثZZل هZZذه الفرصZZة الجيZZدة .إن كنتم ال تصZZدقون كلمZZاتي ،فعليكم انتظZZار العZZرش العظيم األبيض في السZZماء ليZZدينكم!

يجب عليكم أن تعرفوا أن بني إسZرائيل جميعهم عصZوا يسZوع ورفضZوه ،وال تZزال حقيقZة فZداء يسZوع للبشZرية ُيك َZر ُز بهZا إلى

أقاصي المسكونة .أليس هذا واقع صنعه هللا منذ زمن بعيد؟ Zإن كنتم ال تزالZون بانتظZار يسZوع لكي يأخZذكم إلى السZماء ،أقZول
(أ)
Zزيفين مثلكم ،خ ZZائنين للح ZZق وال يس ZZعون إاّل إلى البرك ZZات .على
لكم إنكم غص ZZن عني ZZٌ Zد وميت .لن يع ZZترف يس ZZوع بمؤم ZZنين م ّ Z
النقيض من هذا ،سيطرحكم هللا بال رحمة في بحيرة النار لتحترقوا لعشرات اآلالف من السنين.

من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(أ) غصن ميت :تعبير صيني يعني "ال يمكن إصالحه".
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هZZل تZZدركون اآلن ماهيZZة الحZZق والدينونZZة؟ إن أدركتم هZZذا فأنZZا أحثكم على أن تخضZZعوا بطاعZZة للدينونZZة ،وإال فلن تنZZالوا
الفرصة أبداً كي تُز ّكوا من قبل هللا أو تدخلوا ملكوتZه .أمZا أولئZك الZذين يقبلZون الدينونZة ZفقZط ولكن ال يمكن أب ًZدا تطهZيرهم ،أي
ال ZZذين يهربZZون في منتصZZف عمZZل الدينونZZة Z،س ZZيمقتهم هللا ويرفض ZZهم إلى األب ZZد .خطايZZاهم أكZZثر وأعظم من خطايZZا الفريسZZيين؛
Zديا أكZثر شZدة .لن
عقابZا أب ً
وتمردوا عليه .أولئك األشZخاص الZذين ليسZوا أهالً حZتى ألن يZؤدوا الخدمZة سZينالون ً
ألنهم خانوا هللا ّ
والء بالكلمZات وخZان هللا بعZد ذلZك .فمث ُZل هZؤالء سZينالون عقZاب الZروح والنفس والجسZد .أوليس
يعفZو هللا عن أي خZائن أظهZر ً

البارة؟ أوليس هذا هZZو الهZZدف اإللهي من دينونZZة اإلنسZZان وإظهZZار حقيقتZZه؟ إن هللا في وقت
هذا بالتحديد
ً
استعالنا لشخصية هللا ّ
مكانا يضج باألرواح الشريرة ،ويسمح لتلك األرواح الشريرة بسZحق
الدينونة Zيودع جميع من قاموا بمثل هذه األعمال األثيمة ً
Zزيفين الخZZائنين،
Zدون هللا في أسZZفار هZZؤالء المؤمZZنين المّ Z
أجسZZادهم لتفZZوح منهZZا روائح الجثث الكريهZZة ،وهZZذا عقZZابهم العZZادلُ .يّ Z
ِ
لتنجس
والرسZَ Zل والعZZاملين الكذبZZة Z،كZَّ Zل مZZا اقZZترفوه من خطايZZا؛ وعنZZدما يحين الZZوقت المناسZZب يلقي بهم وسZZط األرواح النجسZZة ّ

Zادا من جديZZد وال يZرون النZZور أبZً Zدا .أولئZZك المZراؤون الZذين يخZZدمون لبعض
أجسZادهم كمZZا يحلZZو لهZا ،فال يعZZودون يأخZZذون أجس ً
Zزءا
الZوقت ،ولكنهم ال يسZتطيعون البقZاء أوفيZاء حZتى النهايZة ،يحسZبهم هللا من بين األشZرار ليسZلكوا في مشZورتهم ويصZبحوا ج ً

من جماعتهم المتم ّZردة ،وفي النهايZZة يبيZZدهم هللا .ال يبZالي هللا بأولئZك األشZخاص الZذين لم يكونZوا أوفيZZاء أبZً Zدا للمسZZيح ولم يبZZذلوا
Zتمروا في البقZZاء على األرض ،ولن
ًZ
جانبZZا ،إذ أن هللا سZZيبيدهم
جميعZا مZZع ّ
تغيZZر العصZZر .لن يسّ Z
أي جهZZد ُيZZذكر ،بZZل ويطZZرحهم ً

ي ZZدخلوا ملك ZZوت هللا .أولئ ZZك األش ZZخاص ال ZZذين لم يكون ZZوا ق ZZط أوفي ZZاء هلل ،ولكن أج ZZبرتهم الظ ZZروف على التعام ZZل مع ZZه بص ZZورة
روتينيةُ Z،يحسبون من بين األشخاص الذين قدموا خدمة لشعب هللا ،ولن ينجوا سZوى عZدد صZغير منهم ،بينمZا سZيهلك األغلبيZة
مZZع أولئZZك غZZير المZZؤهلين حZZتى ألداء الخدمZZة .وفي النهايZZة ُسZيدخل هللا إلى ملكوتZZه من تحّلZZوا بفكZZره ،أي شZZعبه وأبنZZاءه والZZذين

فعينهم ليكونZZوا كهن ً Zة .سZZيكون هZZؤالء هم ثمZZرة عمZZل هللا .أمZZا أولئZZك األشZZخاص الZZذين ال ينZZدرجون تحت أيZZة فئZZة سZZبق
سZZبق ّ
علي قولZه؛ الطريZق الZذي
ويمكنكم تخيُّل نهايتهم .لقZد قلت لكم بالفعZل كZل مZا يجب َّ
فسيحسبون مع غير المؤمنينُ Z،
فوضعها هللا ُ
ستختارونه هو قراركم الخاص .ومZا عليكم إدراكZه هZو أن عمZل هللا ال ينتظZر أب ًZدا من يتخّلفZون عن اللحZاق بZه ،وشخصZية هللا

البارة ال تُظهر أية رحمة ألي إنسان.
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إنZZه ال يكZZرر العمZZل في أي عصZZر .وبمZZا أن األيZZام األخZZيرة قZZد أتت ،فسZZيقوم بالعمZZل الZZذي يقZZوم بZZه في األيZZام األخZZيرة،

ويكشف شخصيته الكلية في األيZام األخZيرة .بZالتكلم عن األيZام األخZيرة ،هZذا يشZير إلى عص ٍZر منفصZل ،عص ٍZر قZال فيZه يسZوع

حتم ا ستواجهون كارثة ،وزالزل ،ومجاعات ،وأوبئة ،مما يوضح أن هذا عصر جديد ،وأنه لم يعد عصر النعمZZة القZZديم.
إنكم ً
وم ِحبَّة ،وأن ZZه يحب اإلنس ZZان كنفس ZZه ،ويق ZZدم
دائمZZا رحيم ZZة ُ
ل ZZو افترض ZZنا كم ZZا يق ZZول الن ZZاس أن هللا ث ZZابت إلى األب ZZد ،وشخص ZZيته ً
أبدا ،هل كان سيأتي وقت وينتهي عمله؟ عندما جاء يسوع و ُسِّ Zمر على الصZZليب ،بZZاذالً
الخالص لكل إنسان وال يكره اإلنسان ً

ومقدما نفسه على المذبح Z،كان قZد أكمZZل بالفعZل عمZZل الفZZداء وأنهى عصZر النعمZZة .مZا الحكمZZة إ ًذا من
ذاته من أجل كل الخطاة
ً
إنكارا لعمل يسوع؟ لZو لم يقم هللا بعمZZل الصZZلب عنZZدما
تكرار عمل ذلك العصر في األيام األخيرة؟ أال يكون فعل نفس الشيء ً
ورحيمZZا ،فهZZل كZZان بمقZZدوره إنهZZاء العصZZر؟ هZZل كZZان بمقZZدور إلZZه ُم ِحب ورحيم إنهZZاء
أتى في هZZذه المرحلZZة ،ولكنZZه ظZZل ُم ِحبًّا
ً
العصر؟ في عمله األخير باختتام العصر ،شخصية هللا هي شخصية توبيخ ودينونة ،وفيهZZا يكشZف كZZل مZا هZZو آثم بهZZدف إدانZة
جميع الشعوب عالنيً Zة ،وتكميZل أولئZك الZذين يحبونZه بقلب مخلص.ال يمكن إال لشخصZية مثZل هZذه أن تنهي العصZر .لقZد حّلت

Zاء على
األي ZZام األخ ZZيرة بالفع ZZل .س ZZيتم فص ZZل جمي ZZع األش ZZياء في الخليق ZZة وفًقZZا لنوعه ZZا ،ومن ثم توزيعه ZZا إلى فئ ZZات مختلف ZZة بن ً Z
طبيعتهZZا .هZZذا هZZو الZZوقت الZZذي يكشZZف هللا فيZZه عن مصZZير النZZاس وغZZايتهم .إذا لم يخضZZع النZZاس للتZZوبيخ والدينونZZة Z،فلن تكZZون

هنZZاك طريقZZة لكشZZف عصZZيانهم وعZZدم بZZرهم .فقZZط من خالل التZZوبيخ والدينون Zة Zيمكن أن ُيعلن بوضZZوح مصZZير الخليقZZة كلهZZا.
ِ
ُي ِ
صZل جميZZع
وضع مع األشرار ،والصالح مع الصالحينُ ،
ويدان .الشرير ُ
ظهر اإلنسان فقط طباعه الحقيقية عندما ُيوبَّخ ُ
سي ُ
ويف َ

ويكافZZأ الصZZالح ،ويصZZير
البشZZر بحسZZب نZZوعهم .من خالل التZZوبيخ والدينونZZة Z،سZZتُعلن نهايZZة كZZل الخليقZZة ،حZZتى ُيعZZاقب الشZZرير ُ
Zارين .وألن فسZاد اإلنسZان قZد
جميع الناس خاضعين لسيادة هللا .يجب أن يتحقZق كZل هZذا العمZل من خالل التZوبيخ والدينونZة الب َّ
Zديدا على نحZZو متزايZZد ،فلن تسZZتطيع أن تُحZِ Zدث تحZZوالً كZZامالً في اإلنسZZان وتمنحZZه الكمZZال سZZوى
بلZZغ ذروتZZه ،وصZZار عصZZيانه شً Z
شخصZZية هللا البZZارة ،الZZتي تشZZمل التZZوبيخ والدينونZZة ،والZZتي ستُسZZتعلن أثنZZاء األيZZام األخZZيرة .ال يمكن إال لهZZذه الشخصZZية وحZZدها

ثم معاقبZZة كZZل األشZZرار بشZZدة .ولZZذلك فZZإن شخصZZية مثZZل هZZذه مشZّ Zبعة بأهميZZة العصZZر ،كمZZا سZZيتجّلى إعالن
تعريZZة الشZZر ومن ّ
طZZا وبال أهميZZة .إذا افترضZZنا أنZZه ،بZZإعالن
وإظهZZار شخصZZيته من أجZZل عمZZل كZZل عصZZر جديZZد .إن هللا ال يظهZZر شخصZZيته اعتبا ً
عاقبZZة اإلنسZZان أثنZZاء األيZZام األخZZيرة ،مZZا زال هللا سZZينعم على اإلنسZZان برحمZZة ومحبZZة مطلقين ويسZZتمر في معاملتZZه بمحبZZة ،وال

Zارة ب ZZل ُيظه ZZر ل ZZه التس ZZامح ،والص ZZبر والغف ZZران ويعف ZZو عن ZZه بغض النظ ZZر عن فداح ZZة الخطاي ZZا ال ZZتي
ُيخض ZZع اإلنس ZZان لدينون ZZة ب ّ Z
ٍ
دينونة بارة :فمتى إ ًذا ينتهي كل تدبير هللا؟ متى تكون شخصية مثل هذه قادرة على قيZZادة النZZاس إلى
يرتكبها ،بدون أدنى ذر ِة
دائمZا ،يحكم بوجZZه بشZZوش وقلب لطيZZف ،يحب النZZاس بغض النظZZر
غايZZة مناسZZبة للبشZZرية؟ خZZذ على سZZبيل المثZZال قاضZً Zيا محبًّا ًZ
Zادرا على إصZZدار حكم
عن الجZZرائم الZZتي ارتكبوهZZا ،وهZZو محب لهم ومتسZZامح معهم أيًّا كZZانوا .في تلZZك الحالZZة ،مZZتى سZZيكون قً Z
عZZادل؟ في األيZZام األخZZيرة ،ال يمكن إالّ للدينونZZة البZZارة وحZZدها أن تفZZرز اإلنسZZان بحسZZب نوعZZه وأن تُح ِ
ضُ Zر اإلنسZZان إلى عZZالم
جديد .بهذه الطريقة ،ينتهي العصر بأكمله من خالل شخصية هللا البارة القائمة على التوبيخ والدينونةZ.
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"
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َّ
Zيرا ه ZZو هللا
عمل ZZه في الجس ZZد ه ZZو عم ZZل ذو أهمي ZZة قص ZZوى ،وه ZZو ُم ّ
وم ْن يختتم العم ZZل أخ ً Z
عب ZZر عن ZZه فيم ZZا يتعلق بالعم ZZلَ ،
المتج ِس Zد ،وليس الZZروح .يZZؤمن البعض أن هللا قZZد يZZأتي لألرض ويظهZZر لإلنسZZان في ٍ
وقت مZZا ،ووقتهZZا سZZيدين بنفسZZه البشZZرية
ُ ّ

كافZZة ،ويختبره ZZا واحZً Zدا واح Zً Zدا دون إغفZZال أي فٍ Z
Zرد .أولئZZك ال ZZذين يفكZZرون به ZZذه الطريق ZZة ال يعرف ZZون ه ZZذه المرحل ZZة من عم ZZل
Zردا؛ ألن القيZZام بهZZذا ليس هZZو عمZZل الدينونZZة Z.أليس
Zردا فً Z
التج ُّسZد .إن هللا ال يZZدين ZاإلنسZZان واحZً Zدا بواحZZد ،وال يختZZبر اإلنسZZان فً Z

فسZZاد البشZZرية كّلهZZا واحZً Zدا؟ أوليس جZZوهر اإلنسZZان واحZً Zدا؟ مZZا ُيZZدان هZZو جZZوهر البشZZرية الفاسZZد ،جZZوهر اإلنسZZان الZZذي أفسZZده
الشZZيطان ،وكافZZة خطايZZا اإلنسZان .ال يZZدين هللا زالّت اإلنسZZان التافهZZة عديمZZة األهميZZة .إن لعمZZل الدينونZZة داللZZة تمثيليZZة Z،وال ُي َّنفذ

على شخص محدد على وجه الخصوص؛ بل إنه عمل تُدان فيه جماعة من الناس لتمّثل دينونة البشرية كّلهZZا .من خالل تنفيZZذ
عمله بنفسه على مجموعة من الناس ،يستخدم هللا في الجسد عمله لتمثيل عمل البشZZرية جمعZZاء ،بعZZدها ينتشZZر العمZZل تZZدريجيًّا.

معينا من األشخاص أو جماعZة محZZددة من النZاس ،بZZل يZدين إثم البشZرية كّلهZا – مقاومZZة
نوعا ً
كذلك عمل الدينونة .ال يدين Zهللا ً
اإلنسان هلل ،على سZبيل المثZال ،أو عZدم مخافZة اإلنسZان هلل ،أو التشZويش على عمZل هللا ،وخالفZه .مZا ُيZدان هZو جZوهر البشZرية
الذي يقاوم هللا ،وهذا العمZل هZو عمZل اإلخضZاع في األيZام األخZيرة .إن عمZل هللا المتج ِّسZد وكلمتZه اللZذان يشZهد عنهمZا اإلنسZان
تصوره اإلنسان أثناء األزمنZة الماضZية .العمZل الZذي
هما عمل الدينونة Zأمام العرش العظيم األبيض في األيام األخيرة ،والذي َّ
حاليZZا من هللا المتج ِّس Zد هZZو بالضZZبط الدينونZZة أمZZام العZZرش العظيم األبيض .إلZZه اليZZوم المتج ِّس Zد هZZو هللا الZZذي يZZدين البشZZرية
يتم ً
جمZل كينونتZه .مZع أن نطZاق عملZه محZدود،
جمعZاء أثنZاء األيZام األخZيرة .هZذا الجسZد وعملZه وكلمتZه وشخصZيته الكليَّة يمثلZون ُم َ
يتضمن بطريقZة مباشZرة الكZون بأسZره ،فZإن جZوهر عمZل الدينونZة هZو دينونZة مباشZرة لكZل البشZرية ،ليس من أجZل الشZعب
وال
َّ

المختار في الصين وحدهم ،وال ألجل عدد صغير من الناس .أثناء عمل هللا في الجسZد ،ومZع أن نطZاق هZذا العمZل ال يتض َّZمن
الكون كله ،إاَّل َّأنه يمِثّل عمل الكون كّلZZه ،وبعZZدما يختتم العمZZل داخZل نطZاق عمZZل جسZده ،سيوسZZع هZذا العمZZل في الحZال ليشZمل

ِ
عمZا إذا كZان العمZل
الكZون كّلZه ،بنفس الطريقZة الZتي انتشZر بهZا إنجيZل يسZوع عZبر الكZون عقب قيامتZه وصZعوده .بغض النظZر ّ
هو عمZل الZروح أم الجسZد ،فهZو عمZل ُي َّنفذ داخZل نطZاق محZدودَّ ،
ولكنه يمثZل عمZل الكZون كلZه .أثنZاء األيZام األخZيرة ،يظهZر هللا
ِ
المتجسدة ،وهللا في الجسد هو هللا الذي يZدين ZاإلنسZان أمZام العZZرش العظيم األبيض .وبغض النظZر
ليقوم بعمله باستخدام هويَّته
ّ
جسداَّ ،
Zاء على
روحا أم ً
عما إذا كان ً
ّ
فإن َمن يقوم بعمل الدينونZة هZو هللا الZذي يZدين البشZرية في األيZام األخZيرة .هZذا ُيعZرف بن ً
عملZZه ،وليس وفًقZZا لمظهZZره الخZZارجي أو عوامZZل أخZZرى متعZZددة .ومZZع أن اإلنسZZان لديZZه تصZّ Zورات عن هZZذه الكلمZZات ،ال يمكن
ِ
عما يفكZZر فيZه اإلنسZان بشZأن هZZذه الحقZائق،
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 هZZذا العمZZل
ال يمكن أن يقZZوم بZZه إاَّل هللا في الجسZZد .حيث إن هZZذا العمZZل قZZد اكتمZZل بالفعZZل ،لن يظهZZر بعZZده عمZZل دينونZZة هللا لإلنسZZان ثانيً Zة؛
وقد اختتم هللا في تجسده الثاني بالفعل كافة عمل التدبير الكلي ،ولن تكون هناك مرحلة رابعة من عمل هللاَّ .
ألن َم ْن ُيدان هZZو
ّ
Zرة ،فZZإن عمZZل الدينونZZة ال ُي َّنفذ داخZZل العZZالم
Z
ش
مبا
Zة
Z
ن
دا
الم
Zيطان
Z
ش
ال
اإلنسZZان ،اإلنسZZان المخلZZوق من جسZZد وقZZد فسZZد ،وليس روح
ً
ُ
الروحي بل بين البشر.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ّ
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Zرة بتنفيZZذ
ال أحZZد مالئم ومؤهZZل أكZZثر من هللا في الجسZZد للقيZZام بعمZZل دينونZZة فسZZاد جسZZد اإلنسZZان .إن قZZام روح هللا مباشً Z
الدينونة ،لما كانت ستشZمل الجميZع .إضZاف ًة إلى َّأنه كZان سيصZعب على اإلنسZان قبZول هZذا العمZل ،ألن الZروح غZير قZادر على

وجها لوجه ،ولهذا السZبب ،لمZا كZانت ستصZبح التZأثيرات فوريZة ،ولمZا اسZتطاع اإلنسZان أن يZرى شخصZية هللا
مواجهة اإلنسان ً

مهزومZZا هزيم ZZة كامل ZZة إاَّل إذا أدان هللا في الجسZZZد فس ZZاد
Zوحا .ال يمكن أن يص ZZبح الش ZZيطان
الZZZتي بال عيب بدرج ZZة أك ZZثر وض ً Z
ً
Zرة؛ هZZذه هي
البشZZرية .بعZZد أن اتخZذ هللا نفس الطبيعZة البشZرية الZZتي لإلنسZان ،يسZZتطيع هللا في الجسZZد أن يZZدين إثم اإلنسZان مباش ً
ِ
المؤهَّل ليZدين اإلنسZان بحكم مكانتZه ،ألنZه يملZك الحZق والZبر ،ولZذلك هZو
عالمة قداسZته المتأ ّ
صZلة فيZه ،وروعتZه .هللا وحZده هZو ُ
قادر أن يدين اإلنسان .أولئك الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصZلحون إلدانZة اآلخZرين .إن كZان روح هللا قZد قZام بهZذا العمZل،
ِ
صZ Zل ًة،
لم ZZا ك ZZان ُيع ZZد انتص ً Z
Zارا على الش ZZيطان .ال ZZروح في األص ZZل أس ZZمى من المخلوق ZZات الفاني ZZة ،وروح هللا ق ZZدوس قداسً Z Zة متأ ّ
مباشرة ،لما استطاع أن يدين كل عصيان اإلنسان ،ولما اسZتطاع الكشZف عن
ومنتصر على الجسد .إن قام الروح بهذا العمل
ً

ضZا من خالل تص ّZورات اإلنسZان عن هللا ،ولم يكن لZدى اإلنسZان أب ًZدا أيZة تص ّZورات عن
إثم اإلنسان .ألن عمل الدينونة ُي َّنفذ أي ً
الروح ،لذلك فإن الZروح غZZير قZادر على الكشZف عن إثم اإلنسZان بدرجZZة أفضZZل ،ناهيZك عن َّأنه ال يقZZدر على كشZف مثZل هZذا
ِ
المتجسد هZو عZدو كZل من ال يعرفونZه .من خالل دينونZة لتص ّZورات اإلنسZان ومعارضZته هلل ،يكشZف كZل
كشفا كاماًل  .هللا
اإلثم ً
ّ
Zرة ِمن
عصيان البشرية .آثار عمله في الجسد واضحة أكثر من آثار عمل الروح ،وعليه فإن دينونة Zكل البشZZرية ال تُ َّنفذ ُمباشً Z
ِ
ِ
ِ
تجسد ويلمسه ،وهللا في الجسZZد يمكنZZه أن ُيخضZZع اإلنسZZان
الم ّ
الم ّ
تجسد .يمكن لإلنسان أن يرى هللا ُ
قَبل الروح ،بل هي عمل هللا ُ
Zدريجيا من المقاوم ZZة إلى الطاع ZZة ،ومن االضZZطهاد إلى
Zوعا ك ZZاماًل  .في عالق ZZة اإلنس ZZان باهلل في الجس ZZد ،ينتق ZZل اإلنسZZان ت Z
خض ً Z
ً
المتج ِّس Zد .ال َيخُلص اإلنس ZZان إاَّل من
القب ZZول ،ومن التص Zّ Zور إلى المعرف ZZة ،ومن ال ZZرفض إلى المحب ZZة .ه ZZذه هي آث ZZار عم ZZل هللا ُ
اَّل
المتج ِّسZد أثنZZاء مقاومZة اإلنسZZان لZه ،وينZZال
خالل قبZZول دينونZة Zهللا ،وال يعرفZZه تZZدريجيًّا إ من خالل كلمZZات فمZZهُ ،
ويخضZعه هللا ُ

منه اإلمداد Zبالحياة أثناء قبول توبيخه .كل هذا العمل هو عمل هللا في الجسد وليس عمل هللا بهويتZZه كZZروح .العمZZل الZZذي يقZوم
ِ
التجسد .فسZZاد
تجس د هو العمل األعظم واألعمق ،والجزء الحيوي من المراحل الثالث من عمل هللا هو مرحلتا عمل
ُّ
الم ّ
به هللا ُ
اإلنسZZان العميZZق هZZو عZZائق عظيم أمZZام عمZZل هللا المتج ِسZد .إن العمZZل َّ
المنفذ على النZZاس في األيZZام األخZZيرة ،على وجZZه التحديZZد،
ّ
جدا .ومZع ذلZك في نهايZة هZذا العمZل ،سZيحقق
هو عمل بالغ الصعوبة ،فالبيئة معادية ،وقدرة كل نوع من أنواع الناس ضعيفة ً
اقتناعZا أكZZبر ِم َّما يحدثZZه عمZZل الZZروح.
ًZ
التZZأثير السZZليم دون عZZثرات؛ هZZذا هZZو تZZأثير عمZZل الجسZZد ،وهZZذا هZZو التZZأثير الZZذي ُيحZZدث
المتج ِّسZ Zد .العم ZZل األك ZZثر أهمي ZZة واألك ZZثر
س ZZتُختتم المراح ZZل الثالث لعم ZZل هللا من خالل الجس ZZد ،ويجب أن تُختتم من خالل هللا ُ
حيويZZة ُيعم ZZل في الجس ZZد ،وخالص اإلنسZZان يجب أن يتم من خالل هللا في الجسZZد بنفسZZه .ومZZع أن البشZZرية كلهZZا تش ZZعر َّأنه ال
عالقة بين هللا في الجسد واإلنسان ،إال أن هذا الجسد في الواقع َّ
يتعلق بمصير كل البشرية ووجودها.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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Zوبِخكم ،ولكن اله ZZدف من إدانت ZZك ه ZZو أن تع ZZرف نفس ZZك .إن اله ZZدف من اإلدان ZZة واللعنZZZة والدينونZZZة
يZZZدينكم هللا الي ZZوم وي ّ Z
جميعZا أن تعZZرف نفسZZك لكي تتغيَّر شخصZZيتك وتعZZرف أنZZك تسZZتحق وتZZرى أن جميZZع أعمZZال هللا بZZارة ومتوافقZZة مZZع
ًZ
والتZZوبيخ
شخصZZيته واحتياجZZات عملZZه وأنZZه يعمZZل وفًقZZا لخطتZZه لخالص اإلنسZZان ،وأنZZه اإللZZه البZZار الZZذي يحب اإلنسZZان ويخِّلصZZه ويدين ZهZ

ِ
ويوبِخه .إذا كنت ال تعرف سوى أن مكانتZZك وضZيعة ،وأنZك فاسZZد وع ٍ
ضZح خالصZه
Zاص ،ولكنZZك ال تعZرف أن هللا يريZZد أن يو ّ
ّ
لZZZك من خالل الدينونZ Zة Zوالت ZZوبيخ الل ZZذين يفعلهم ZZا في ZZك الي ZZوم ،ف ZZأنت ال تخت ZZبر بأي ZZة طريق ZZة ،فضZ Zالً عن أن ZZك غZZZير قZZZادر على
ِ
ويوبِخ ويخِّلص .قبل اختتZZام خطZة تZZدبيره الZZتي اسZZتمرت
االستمرار في التقدم لألمام .لم يأت هللا ليقتل ويدمر ،بل ليدين ويلعن ّ
لستة آالف عام ،وقبل أن يوضح نهاية كل فئة من فئات البشZر ،فZإن عمZل هللا على األرض هZو من أجZل الخالص ،كZل عملZZه

تامZZا وجعلهم يخض ZZعون لس ZZيادته .ال يهم كي ZZف يخِّلص هللا الن ZZاس ،ه ZZذا كل ZZه يتم من
ه ZZو من أج ZZل تكمي ZZل ال ZZذين يحبون ZZه تكميالً ً
خالل جعلهم يتح Zَّ Zررون من ط ZZبيعتهم الش ZZيطانية القديم ZZة؛ أي أن ZZه يخِّلص ZZهم من خالل جعلهم يس ZZعون إلى الحي ZZاة .إن ك ZZانوا ال
يسعون إلى الحياة ،لما كZانت لZديهم طريقZة لقبZول خالص هللا .إن الخالص هZو عمZل هللا نفسZه والسZعي وراء الحيZاة هZو شZيء

توبيخ Zا أو
يجب أن يملكZZه اإلنسZZان ليقبZZل الخالص .في نظZZر اإلنسZZان ،الخالص هZZو محبZZة هللا ،ومحبZZة هللا ال يمكن أن تكZZون
ً
دينون ًة أو لعن ًة؛ يجب أن ينطوي الخالص على محبة ورحمة باإلضافة إلى كلمات التعزيZZة ويجب أن ينطZZوي على بركZZات ال
ِ
وجعلZِ Zه يعطيZZه قلبZZه من خالل
محZZدودة يمنحهZZا هللا .يZZؤمن النZZاس أنZZه حين يخِّلص هللا اإلنسZZان ،فإنZZه يفعZZل هZZذا من خالل لم ِسِ Zه
بركاتZZه ونعمتZZه .أي أنZZه حين يلمس اإلنسZZان يخِّلصZZه .هZZذا النZZوع من الخالص هZZو خالص ينطZZوي على صZZفقة تجاريZZة .فقZZط
عندما ينعم هللا عليهم بمئة ضZعف ،يخضZعون السZمه ،ويسZعون للسZلوكيات الحسZنة ويق ِّZدمون لZه المجZد .ليسZت هZذه هي مشZيئة
هللا للبشZرية .لقZد جZاء هللا للعمZل على األرض ليخِّلص البشZرية الفاسZدة ،ال زيZف في هZذا؛ إن لم يكن األمZر هكZذا لمZا أتى بكZل

تأكيZZد ليقZZوم بعملZZه شخصZZيًّا .في الماضZZي ،كZZانت وسZZائله للخالص هي إظهZZار محبZZة ورحمZZة متنZZاهيتين ZلدرجZZة أنZZه بZZذل نفسZZه
بالكامZZل للشZZيطان بZZدالً من البشZZرية كافZZة .اليZZوم ال يشZZبه الماضZZي على اإلطالق؛ اليZZوم يتم خالصZZكم في زمن األيZZام األخZZيرة،

أثن ZZاء تص ZZنيف ك ZZل واح ZZد وفًقZZا لنوع ZZه؛ وس ZZائل الخالص ليس ZZت المحب ZZة والرحم ZZة ،ب ZZل الت ZZوبيخ والدينون ZZة لكي َيخُلص اإلنس ZZان
بصورة أكثر شموالً .وهكذا ،كل ما تنالونه هو التوبيخ والدينونة وضربة بال رحمة ،ولكن اعرفZوا أنZZه في هZZذه الضZZربة الZZتي

بال رحمZZة ال توجZZد أدنى عقوبZZة ،وبغض النظZZر عن مZZدى قسZZوة كلمZZاتي ،فZZإن مZZا يبتليكم هZZو مجZZرد كلمZZات قليلZZة قZZد تبZZدو لكم
ٍ
كلمات للتعليم ،وال أقصZZد
تمام ا من المشاعر .واعلموا أنه بغض النظر عن مدى عظمة غضبي ،فإن ما يقابلكم ما زال
خالية ً
أن أؤذيكم ،أو أحكم عليكم بالموت .أليست هذه جميعها حقيقZZة؟ اعلمZZوا اليZوم ،أن سZواء مZا كZان تتعرضZZون لZه دينونZZة بZZارة أو
عما إذا كZZان هنZاك اليZZوم تصZZنيف لكZZل واحZZد وفًقZا لنوعZه أو
قاسيا ،فإنها
تنقية قاسية أو
جميعا لخالصZZكم .بغض النظZر َّ
ً
توبيخا ً
ً
هناك كشZف لفئZات اإلنسZان ،فZإن هZدف جميZع أقZوال هللا وعملZه هZو خالص أولئZك الZذين يحبZون هللا بحZق .الهZدف من الدينونZةZ
البارة هو تنقية اإلنسان ،والهدف من التنقية القاسية هو تطهير اإلنسان ،والهZدف من الكلمZات القاسZية أو التZوبيخ هZو التطهZير
والخالص .وبذلك فإن وسيلة خالص اليZوم مختلفZة عن الماضZي .اليZوم ،الدينونZة ZالبZارة تخِّلصZكم ،إنهZا وسZيلة جيZدة لتصZنيفكم

Zاميا ،فمZZاذا تقولZZون في مواجهZZة هZZذا التZZوبيخ وهZZذه الدينونZZة؟ ألم تتمتعZZوا
ص Zا سً Z
وفًقZZا لنZZوعكم ،والتZZوبيخ القاسZZي يجلب لكم خال ً
ِ
Zربا
بZZالخالص من البدايZZة ح ZZتى النهايZZة؟ لق ZZد رأيتم هللا المتج ّس Zد وأدركتم قدرتZZه الكليZZة وحكمت ZZه؛ باإلضZZافة إلى أنكم تحملتم ضً Z
ضZا نعمً Zة سZامي ًة؟ أليسZت بركZاتكم أعظم من بركZZات أي شZخص آخZر؟ ِن َع ُمكم أوفZر من المجZZد
وتأديبا
متكررا .لكن ألم تنالوا أي ً
ً
ً
والZZ Zثروات الZZ Zتي تمتZZ Zع بهZZ Zا سZZ Zليمان! ف ِّكZZ Zروا في األمZZ Zر :إن كZZ Zان قصZZ Zدي (أنZZ Zا هللا) من المجيء هZZ Zو إدانتكم ومعZZ Zاقبتكم ،وليس
خالصكم ،هل كانت أيامكم ستطول بهZذا المقZدار؟ هZل كZان بإمكZانكم ،أنتم الكائنZات الخاطئZة الZتي هي من لح ٍم ودم ،البقZاء إلى
اليZZوم؟ لZZو كZZان الهZZدف من مجيZZئي فقZZط هZZو معZZاقبتكم ،فلمZZاذا صZZرت جسZً Zدا ولمZZاذا كنت سأشZZرع في هZZذه المغZZامرة؟ ألم يكن
محتاج Zا إلى إهالككم بع ZZدما أدينكم عن قص ZZد؟ أال
ليسZZتغرق األم ZZر مZZني كلمZZة واحZZدة فقZZط ألعZZاقبكم أيه ZZا الفZZانون؟ هZZل سZZأظل
ً
تزالون غير مؤمZنين بكلمZاتي هZذه؟ هZل كZان بإمكZاني أن أخِّلص اإلنسZان فقZط من خالل المحبZة والرحمZة؟ أم كZان بإمكZاني أن
مطيعZZا بالكام ZZل؟ أليس ZZت ق ZZادرة
أس ZZتخدم الص ZZلب فق ZZط ألخِّلص اإلنس ZZان؟ أليس ZZت شخص ZZيتي الب ZZارة تس ZZاعد على جع ZZل اإلنس ZZان
ً
تاما؟
بصورة أكبر على تخليص اإلنسان
خالصا ً
ً
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مع أن كلماتي قد تبدو صارمة ،إال أنها تُقال كلها من أجل خالص اإلنسان ،إذ أنني أقول كلمZات فقZط وال أعZاقب جسZZد
اإلنس ZZان .تجع ZZل ه ZZذه الكلم ZZات اإلنس ZZان يعيش في الن ZZور ،ويع ZZرف أن الن ZZور موج ZZود ،وأن ZZه ثمين ،ويع ZZرف م ZZدى منفع ZZة ه ZZذه
الكلمZZات لZZه ،ويعZZرف أن هللا خالص .مZZع أنZZني قZZد قلت العديZد Zمن كلمZZات التZZوبيخ والدينونZZة Z،إال أنهZZا لم تتم عليكم في صZZورة
أفعZZ Zال .لقZZ Zد أتيت ألقZZ Zوم بعملي وأقZZ Zول كلمZZ Zاتي ،ومZZ Zع أن كلمZZ Zاتي قZZ Zد تكZZ Zون صZZ Zارمة ،إال أنهZZ Zا تُقZZ Zال من أجZZ Zل إدانZZ Zة فسZZ Zادكم
وعصZZيانكم .يظZZل الهZZدف ممZZا أفعلZZه هZZو خالص اإلنسZZان من ُملZZك الشZZيطان ،واسZZتخدام كلمZZاتي لخالص اإلنسZZان؛ هZZدفي ليس
َّ
ويتخلى عن شخصZZيته
نتائج Zا .ال يمكن لإلنسZZان أن يعZZرف نفسZZه
إيZZذاء اإلنسZZان بالكلمZZات .كلمZZاتي صZZارمة لكي يحقZZق عملي
ً
المتمردة إال من خالل عملي بهذه الطريقة .األهمية العظمى لعمل الكلمات هو السZماح للنZاس بممارسZة الحZق بعZد أن يفهمZوه،
وتحقيق تغيير في شخصيتهم ،والوصول إلى معرفة عن أنفسهم وعن عمل هللا .وحدها وسائل العمZZل من خالل الكالم هي مZZا
يمكنها تحقيق االتصال بين هللا واإلنسان ،ووحدها الكلمات هي ما يمكنها شZرح الحZق .العمZل بهZذه الطريقZة هZو أفضZل وسZيلة
فهمZا أوضZZح للحZZق وعمZZل هللا،
إلخضZZاع اإلنسZZان؛ بZZدون نطZZق الكلمZZات ،ال توجZZد وسZZيلة أخZZرى قZZادرة على إعطZZاء اإلنسZZان ًZ
Zبين ZلإلنسZZان جميZZع الحقZZائق واألسZZرار الZZتي ال يفهمهZZا،
ولZZذلك ففي مرحلZZة عمZZل هللا األخZZيرة ،يتحZZدث هللا إلى اإلنسZZان لكي يِّ Z

ويسمح له بالحصول على الطريق الحق والحياة من هللا ،وهكZذا يرضZي مشZيئة هللا .الهZZدف من عمZل هللا على اإلنسZان هZZو أن

يرضZZي مشZZيئته ويتم العمZZل كلZZه من أجZZل خالص اإلنسZZان؛ لZZذلك أثنZZاء وقت خالصZZه لإلنسZZان ،ال يقZZوم بعمZZل معاقبZZة اإلنسZZان.
أثن ZZاء وقت خالص اإلنس ZZان ،ال يع ZZاقب هللا األش ZZرار ويك ZZافئ الص ZZالحين ،وال يكش ZZف عن مص ZZائر كاف ZZة األن ZZواع المختلف ZZة من
الن ZZاس .بZZل س ZZيقوم بعمZZل معاقب ZZة األشZZرار ومكافئ ZZة الصZZالحين بع ZZد اكتم ZZال مرحلZZة عملZZه األخZZيرة ،ووقته ZZا فقZZط سيكشZZف عن
َّ
نهايZZات كZZل أنZZواع البشZZر المختلفZZة .أولئZZك الZZذين سZZيعاقبون هم من ال يمكن حًقZZا أن ي َّ
المخلصZZون هم من
خلصZZوا ،بينمZZا أولئZZك
ُ
ُ
ُ
َ
حص ZZ Zلوا على خالص هللا أثنZZ Z Zاء زمن خالص ZZ Zه لإلنس ZZ Zان .أثن ZZ Zاء زمن عم ZZ Zل خالص هللا ،ك ZZ Zل َمن يمكنهم أن ين ZZ Zالوا الخالص

سيخّلصZون ألقصZى درجZة ،لن ُينبZذ Zأي شZخص فيهم ،ألن الهZدف من عمZل هللا هZو خالص اإلنسZان .أثنZاء زمن عمZل خالص
ُ
جميعZا
ًZ
هللا ،كل َمن لم يستطيعوا تحقيق تغيير في شخصيتهم وكل َمن لم يقدروا على أن يطيعوا هللا طاع ًة كاملZZة ،سيخضZZعون
للعقاب .هZذه المرحلZة من العمZZل – عمZZل الكلمZات – تفتح أمZام اإلنسZان كZZل الطZرق واألسZرار الZZتي ال يفهمهZا لكي يفهم مشZيئة

هللا ومتطلبات هللا من اإلنسان ،ولكي يكون لديه شروط ممارسة كلمZات هللا وتحقيZZق تغيZير في شخصZيته .يسZZتخدم هللا الكلمZات

فقZZط للقيZZام بعملZZه ،وال يعZZاقب النZZاس ألنهم عصZZاة قليالً ،ألن اآلن وقت عمZZل الخالص .لZZو ُعZZوقب كZZل عٍ Z
Zاص ،لمZZا نZZال أحZZد
جميع ا تحت العقاب ومطروحين في الجحيم .الهدف من الكلمات التي تدين اإلنسان هو أن تسمح لZZه
فرصة للخالص؛ ولكانوا
ً

بمعرفZZة نفسZZه وطاعZZة هللا؛ وليس من أجZZل معاقبتZZه من خالل دينونZZة الكلمZZات .أثنZZاء زمن عمZZل الكلمZZات ،سZُ Zيظهر العدي Zد Zمن
ِ
جانبZZا
النZZاس تمZZردهم وتحZZديهم وأي ً
ضZا عصZZيانهم تجZZاه هللا المتج ّسZد .لكنZZه لن يعZZاقب كZZل هZZؤالء النZZاس بسZZبب هZZذا ،بZZل سZZينحي ً
الفاسدين حZتى النخZاع الZذين هم غZير قZادرين على نيZل الخالص .سيسِّZلم جسZدهم للشZيطان ،وفي حZاالت قليلZة ،سZيبيد جسZدهم.

أما البقية فستستمر في االتباع واختبار تعامالت وتهذيب .أثنZZاء اتبZZاعهم ،إن ظلZوا غZير قZادرين على قبZول التعامZZل والتهZZذيب،

طZZا أكZZثر فZZأكثر ،ثم بعZZد ذلZZك سZZيفقدون فرصZZتهم في الخالص .كZZل َمن قبZZل إخضZZاع الكلمZZات سZZينال فرصZZة
سZZيزدادون انحطا ً
جيدة للخالص .خالص هللا لكZل شZخص من أولئZك األشZخاص سZيظهر تسZاهله الجم ،ممZا يعZني أنZه يظهZر لهم أقصZى قZدر من
التسZZ Zامح .طالمZZ Zا أن النZZ Zاس يرجعZZ Zون عن الطريZZ Zق الخZZ Zاطئ ،وطالمZZ Zا أنهم قZZ Zادرون على التوبZZ Zة ،سZZ Zيعطيهم هللا فرصZZ Zة لنيZZ Zل
خالصZZه .عنZZدما يتمZZرد النZZاس على هللا في البدايZZة ،ال يشZZاء هللا أن يفZZنيهم ،ولكنZZه يفعZZل كZZل مZZا بوسZZعه ليخِّلصZZهم .إن لم تكن

هنZZاك فرصZZة لشZZخص مZZا حّق Zاً للخالص ،سَّ Z
Zيتخلى هللا عنZZه .كZZون هللا يتباطZZأ في معاقبZZة أشZZخاص معيZZنين ،فهZZذا ألنZZه يريZZد أن
يخِّلص جميZZ Zع َمن يمكن أن ينZZ Zالوا الخالص .إنZZ Zه يZZ Zدين ZالنZZ Zاس وينZZ Zيرهم ويرشZZ Zدهم فقZZ Zط بكلماتZZ Zه وال يسZZ Zتخدم عصZZ Zا ليميتهم.
استخدام الكلمات لخالص الناس هو هدف مرحلة عمل هللا النهائية وأهميتها.
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هللا يعمل عمل الدينونZة والتZوبيخ حZتى يعرفZه اإلنسZان ،ومن أجZل شZهادته .بZدون دينونتZه لشخصZية اإلنسZان الفاسZدة ،لن
يعرف اإلنسان شخصية هللا البZارة الZZتي ال تسZZمح بZاإلثم ،ولن يمكنZه تحويZZل معرفتZه القديمZZة باهلل إلى معرفZZة جديZZدة .ومن أجZZل
ثم ُيم ِّكن اإلنس ZZان من الوص ZZول لمعرفZZZة هللا وتغيZZZير
شZZZهادته ،ومن أج ZZل ت ZZدبيره Z،فإن ZZه يجع ZZل كينونتZ Zه Zمعروف ZZة بكليته ZZا ،ومن َّ
شخصZZيته ،وأن يشZZهد شZZهادة مدويZZة هلل من خالل ظهZZور هللا على المأل .يتحقZZق التغيZZير في شخصZZية اإلنسZZان من خالل أنZZواع
مختلف ZZة من عم ZZل هللا .وب ZZدون ه ZZذه التغي ZZيرات في شخص ZZية اإلنس ZZان ،لن يتمكن اإلنس ZZان من الش ZZهادة هلل ،وال يمكن أن يك ZZون
بحسZZب قلب هللا .تZZدل التغيZZيرات الZZتي تحZZدث في شخصZZية اإلنسZان على أن اإلنسZZان قZZد حZَّ Zرر نفسZZه من عبوديZZة الشZZيطان ،وقZZد

ص Zا بحسZZب قلب هللا.
ظلمZZة ،وأصZZبح حًقZZا
حZَّ Zرر نفسZZه من تZZأثير ال ُ
نموذج Zا وعينZZة لعمZZل هللا ،وقZZد أصZZبح بحZZق شً Z
ً
Zاهدا هلل ،وشخ ً
المتج ّس Zد ليقZZوم بعملZZه على األرض ،ويطلب من اإلنسZZان أن يصZZل إلى معرفتZZه وطاعتZZه والشZZهادة لZZه – وأن
واليZZوم ،جZZاء هللا ُ
يعرف عمله العادي والعملي ،وأن يطيع كل كالمه وعمله اللذين ال يتفقان مع تصورات اإلنسان ،وأن يشهد لكZZل عملZZه ألجZZل

خالص اإلنسان ،وجميع أعماله التي يعملها إلخضZاع اإلنسZان .يجب أن يمتلZك أولئZك الZذين يشZهدون معرفً Zة باهلل؛ فهZذا النZوع
من الشZZهادة وحZZده هZZو الشZZهادة الصZZحيحة والحقيقيZZة ،وهي الشZZهادة الوحيZZدة الZZتي تُخZZزي الشZZيطان .يسZZتخدم هللا أولئZZك الZZذين

عرفوه من خالل اجتياز دينونته وتوبيخه ومعاملته وتهذيبه Zليشهدوا له .إنه يستخدم أولئك الذين أفسZدهم الشZيطان للشZZهادة لZه،

ثم نZZالوا بركاتZZه ،ليشZZهدوا لZZه .إنZZه ال يحتZZاج إلى اإلنسZZان ليسZZبحه بمجZZرد
كمZZا يسZZتخدم أولئZZك الZZذين تغZZيرت شخصZZيتهم ،ومن َّ

الكالم ،وال يحتZZاج إلى التسZZبيح والش ZZهادة من أمث ZZال الشZZيطان ،ال ZZذين لم ين ZZالوا خالصZZه .أولئZZك الZZذين يعرف ZZون هللا هم وح ZZدهم
المؤهلون للشهادة هلل ،وأولئك الذين تغيرت شخصيتهم هم وحدهم المؤهلون للشهادة هلل ،ولن يسZمح هللا لإلنسZان أن يجلب عن

عارا على اسمه.
عمد ً
من "ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zارة .تتكZَّ Z Zون شخصZZ Zية هللا في المقZZ Zام األول من الZZ Zبر والنقمZZ Zة
بمZZ Zاذا يتحقZZ Zق تكميZZ Zل هللا لإلنسZZ Zان؟ بواسZZ Zطة شخصZZ Zيته البّ Z Z
َّ
أساسا من خالل الدينونة .بعض الناس ال يفهمZون ويسZألون لمZاذا ال يكZون
والجالل والدينونة Zواللعنة ،وتكميله لإلنسان يتحقق ً
كم ZZل اإلنسZZ Zان إال من خالل الدينون Z Zة ZواللعنZZ Zة .يقولZZ Zون" :إذا كZZ Zان على هللا أن يلعن اإلنسZZ Zان ،أفلن يمZZ Zوت
باسZZ Zتطاعة هللا أن ُي ِّZ
Zدانا؟ فكيZف رغم هZذا يمكن جعلZه كZاماًل ؟" هZذه هي كلمZات
اإلنسان؟ وإذا كان على هللا أن يدين اإلنسZان ،أفلن يكZون اإلنسZان م ً
الن ZZاس ال ZZذين ال يعرف ZZون عم ZZل هللا .م ZZا يلعن ZZه هللا ه ZZو عص ZZيان اإلنس ZZان ،وم ZZا يدينZ Zه Zهللا هي خطاي ZZا اإلنس ZZان .وم ZZع أن ZZه يتكلم

بصZرامة ،وبZدون أدنى درجZة من الرقZة ،إال أنZه يكشZف كZل مZا بZداخل اإلنسZان ،ومن خالل هZذه الكلمZات الصZارمة يكشZف مZا
هو جوهري في داخل اإلنسZان ،ولكن من خالل مثZل هZذه الدينونZة Zيمنح اإلنسZان معرفZة عميقZة بحقيقZة الجسZد ،وهكZذا يستسZلم

اإلنسZZان إلى الطاعZZة أمZZام هللا .إن جسZZد اإلنسZZان هZZو جسZZد خطيZZة ،وهZZو من الشZZيطان ،وهZZو متمZZرد Z،وهZZو موضZZع تZZوبيخ هللا –
ثم ،فمن أجل السZماح لإلنسZان بمعرفZة نفسZه ،يجب أن تح َّZل كلمZات دينونZة هللا عليZه ويجب أن َّ
توظف كZل أنZواع التنقيZة؛
ومن َّ
عندها فقط يمكن أن يكون عمل هللا فعااًل .

من خالل الكلمات التي نطق بها هللا يمكن أن نرى أنه قد أدان بالفعل جسد اإلنسان .فهل هذه الكلمات إ ًذ ا كلمات لعنة؟ إن الكلمات التي نطق بها هللا تكشف عن

الطباع الحقيقية لإلنسان ،وبواسطة هذا الكشف يدان اإلنسان ،وعندما يرى أنه غير قادر على إرضاء مشيئة هللا يشعر في داخله بالحزن والندم ،ويشعر بأنه مديون

للغاية هلل وغير قادر على تحقيق إرادة هللا .ثمة أوقات فيها يقوم الروح القدس بتأديبك من الداخل ،وهذا التأديب يأتي من دينونة هللا؛ توجد أوقات فيها يوبخك هللا

ويستر وجهه عنك ،عندما ال يعيرك أي اهتمام وال يعمل في داخلك ،ويعاقبك بصمت لكي ما ُي نقيك .إن عمل هللا في اإلنسان هو في المقام األول من أجل إبراز
تدبيره البار .فما هي الشهادة التي يحملها اإلنسان في النهاية عن هللا؟ يشهد أن هللا إله بار وأن شخصيته شخصية تتسم بالبر والنقمة والتوبيخ والدينونة؛ يشهد اإلنسان

ص ا له – ولكن ما مقدار محبته؟ هناك الدينونة والجالل والنقمة
ومخّل ً
دائما ُمحبًّا لإلنسان ُ
لشخصية هللا البارة .ويستخدم هللا دينونته لجعل اإلنسان كاماًل  ،فقد كان ً
تمام ا في الهاوية ،بل استخدم هذه الوسيلة لتنقية إيمان اإلنسان؛ لم ُيمت اإلنسان ،لكنه عمل
واللعنة .ومع أن هللا قد لعن اإلنسان في الماضي ،إال أنه لم ُيلق باإلنسان ً

تمام ا في قوله ذلك – لكن الحقائق التي أنجزها هللا لم تكتمل بحسب كلماته .هو يلعنك
من أجل جعل اإلنسان كاماًل  .إن جوهر الجسد هو من الشيطان – كان هللا محًقا ً
يوبِخك لكي يوقظك ،لكي يسمح لك أن تعرف أوجه قصورك وأن تعرف عدم جدارة اإلنسان التامة .ومن
لكي تحبه ،ويكون باستطاعتك أن تعرف جوهر الجسد؛ هو ّ

جميعا
ثم  ،فإن لعنات هللا ودينونته وجالله ونقمته – جميعها من أجل جعل اإلنسان كاماًل  .فكل ما يفعله هللا اليوم ،الشخصية البارة التي يظهرها بوضوح بينكم – هي
َّ
ً
من أجل جعل اإلنسان كاماًل  ،وهذه هي محبة هللا.

من "اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في مفاهيم اإلنسان التقليديZة ،يعتقZد اإلنسZان – حسZب مفاهيمZه التقليديZة  -أن محبZة هللا هي نعمتZه ورحمتZه وتعاطفZه مZع
ضZا محبZZة هللا ،إال أنهZZا أحاديZZة الجZZانب للغايZZة وليسZZت هي الوسZZيلة األساسZZية الZZتي
ضZZعف اإلنسZZان .ومZZع أن هZZذه األمZZور هي أي ً
يستخدمها هللا لجعل اإلنسان كاماًل  .عندما بدأ بعض الناس يؤمنون باهلل للتو ،كان ذلك بسبب المرض .هZذا المZرض هZو نعمZة

ثم ،فحZZتى هZZذه النعمZZة هي محبZZة
هللا ألجلZZك؛ فبدونZZه لن تZZؤمن باهلل ،وإذا لم تكن تZZؤمن باهلل لمZZا وصZZلت إلى هZZذا الحZZد – ومن َّ

هللا .في زمن اإليمZZان بيسZZوع ،فعZZل النZZاس الكثZZير من األمZZور الZZتي لم يحبهZZا هللا ألنهم لم يفهمZZوا الحZZق ،ومZZع ذلZZك فZZإن هللا لديZZه
المحبZZة والرحمZZة ،وقZZد جلب اإلنسZZان إلى هZZذا الحZZد ،ومZZع أن اإلنسZZان ال يفهم أي شZZيء ،مZZا زال هللا يسZZمح لإلنسZZان أن يتبعZZه،
واألكثر من ذلك أن هللا ظل يقود اإلنسان إلى يومنا هZذا .أليسZت هZذه هي محبZة هللا؟ ومحبZة هللا هي الZتي تتجلى في شخصZيته
تمامZZا! عن ZZدما بل ZZغ بن ZZاء الكنيس ZZة ذروت ZZه ،ق ZZام هللا بخط ZZوة العم ZZل الخاص ZZة بع ZZاملي الخدم ZZة وألقى باإلنس ZZان في
– ه ZZذا ص ZZحيح ً
الهاوية .كانت كلمات زمن عZاملي الخدمZة كلهZا لعنZات :لعنZات لجسZدك ولعنZات لشخصZيتك الشZيطانية الفاسZدة ولعنZات لألشZياء
ِ
تتمم إرادة هللا .العمZZل ال ZZذي قZZام ب ZZه هللا في ه ZZذه المرحل ZZة ظهZZر في صZZورة هيب ZZة ،وبعZZده بفZZترة قص ZZيرة ق ZZام هللا
ال ZZتي فيZZك وال ّ
بZZZالخطوة الخاص ZZة بعم ZZل الت ZZوبيخ ،وهن ZZاك ج ZZاءت تجرب ZZة الم ZZوت .في ه ZZذا العم ZZل ،رأى اإلنس ZZان نقم ZZة هللا وهيبتZZZه ودينونت ZZهZ
محبZة لإلنسZان ،وكZل
وتوبيخه ،ولكنه ً
أيضا رأى نعمة هللا ومحبته ورحمتZه؛ كZل مZا فعلZه هللا وكZل مZا تجلى في شخصZيته كZان ً
ما فعله هللا استطاع أن يلبي احتياجات اإلنسان .لقد فعل ذلك لكي يجعل اإلنسان كاماًل  ،وأعطى اإلنسZان بحسZب قامتZZه .لZو لم

Zادرا على الوقZوف أمZام هللا ،ولن يكZون لديZه أي سZبيل لمعرفZة الوجZه الحقيقي هلل .فمنZذ
يفعل هللا ذلZك ،فZإن اإلنسZان لن يكZون ق ً
Zدريجيا يقZZترب
بدأ اإلنسان يؤمن أواًل باهلل وحتى اليوم ،ظل هللا يمد اإلنسان بما يحتاجه بحسب قامتZZه ،بحيث أصZZبح اإلنسZZان تZ
ً

من معرفZZة هللا .فقZZط في يومنZZا هZZذا أصZZبح اإلنسZZان يZZدرك كم أن دينونZة Zهللا رائعZZة .إن الخطZZوة الخاصZZة بعZZاملي الخدمZZة كZZانت
المرة األولى لعمل اللعنZة منZذ زمن الخليقZة وحZتى يومنZا هZذا .لقZد ُل ِعن اإلنسZان وألقي بZه في الهاويZة .لZو لم يفعZل هللا هZذا ،لمZا

رسميا مع شخصية هللاُ .كشف اإلنسان من خالل
كان لإلنسان معرفة حقيقية باهلل اليوم؛ فقط من خالل لعنة هللا تقابل اإلنسان
ً
تجربة عمال الخدمZة .لقZد رأى أن والءه غZير مقبZول ،وأن قامتZه ضZئيلة للغايZة ،وأنZه غZير قZادر على إرضZاء مشZيئة هللا ،وأن
مزاعمه بأنه يرضي هللا في كل األوقات لم تكن سوى مجرد كلمات فقط .مع أنه في خطوة العمل الخاصة بعاملي الخدمZZة قZZد
لعن هللا اإلنسان ،فبالنظر إليها اليوم نرى أن خطZوة العمZل هZذه كZانت رائعZة :لقZد جلبت نقطZة تحZول كبZيرة لإلنسZان ،وتسZبَّبت
في تغيير كبير في شخصيته الحياتية .فقبل زمن(أ) عاملي الخدمة ،لم يفهم اإلنسان أي شZZيء عن مسZZعى الحيZZاة ،ومZZا معZZنى أن
تؤمن باهلل ،أو حكمة عمل هللا ،ولم يفهم كذلك أن عمل هللا يمكن أن يمتحن اإلنسان .ومنذ زمن (ب) عاملي الخدمة وحتى اليوم،
يرى اإلنسان مدى روعة عمل هللا ،إذ ال يقدر اإلنسان أن يسبر أغواره ،وال يمكنه باستخدام عقلZZه أن يتخيZZل كيZZف يعمZZل هللا،
أيضا مدى ضآلة قامته وأنه يغلب عليه طابع العصيان .عندما لعن هللا اإلنسان كان ذلZك ألجZل تحقيZZق تZأثير مZا،
كما أنه يرى ً
فعليZZا على اإلنسZان ،ألن مZا لعنZZه هللا
ولم ُيمت اإلنسان .فمع أنه لعن اإلنسان ،لكنه فعل ذلك بواسZطة الكلمZZات ،ولم تقZع لعناتZZه ً

ضZا بهZZدف جعZZل اإلنسZZان كZZاماًل  .سZZواء كZZان هللا يZZدين ZاإلنسZان أو يلعنZZه،
كZZان عصZZيان اإلنسZZان ،ومن ثم كZانت كلمZZات لعناتZZه أي ً
فكال األمZZران يجعالن اإلنسZZان كZZاماًل  :فكالمهمZZا من أجZZل جعZZل مZZا هZZو نجس في داخZZل اإلنسZZان يصZZبح كZZاماًل  .من خالل هZZذه

َّ
صZا في داخZZل اإلنسZZان قZZد صZZار كZZاماًل من خالل كلمZZات هللا وعملZZه .كZZل خطZZوة في
الوسZZيلة كZZان اإلنسZZان يتنقى ،ومZZا كZZان ناق ً
تمامZا .عZZبر العصZZور لم
توبيخ ا – تجعZZل اإلنسZZان كZZاماًل  ،وهي مناسZZبة ًZ
ًZ
عمZZل هللا – سZZواء كZZانت كلمZZات صZZارمة أو دينونZة Zأو
يسبق هلل أن قام بمثل هذا العمل؛ اليوم هو يعمZZل في داخلكم حZتى يكZون لZديكم تقZدير لحكمتZZه .فمZZع أنكم عZانيتم بعض األلم في
داخلكم ،فZإن قلZوبكم تشZعر بالثبZات ،ويغمرهZا السZالم؛ إنهZا بركZة لكم أن تتمكنZوا من التمتZع بهZذه المرحلZة من عمZل هللا .بغض
عما سيمكنكم تحقيقه في المستقبل ،كل ما ترونه من عمل هللا فيكم اليوم هو المحبة .فإذا لم يكن اإلنسZZان يختZZبر دينونZZة
النظر َّ

دائما ال تتغZير .فهZل هZذا ُيعZد في
دائما مجرد مظهر خارجي ،وستظل شخصيته ثابتة ً
هللا وتنقيته ،فإن أفعاله وحماسته ستكون ً
رأيZZك ُمكتَسZً Zبا من هللا؟ اليZZوم مZZع أن هنZZاك الكثZZير في داخZZل اإلنسZZان ممZZا يتصZZف بالغطرسZZة والغZZرور ،فZZإن شخصZZية اإلنسZZان
استقرارا من ذي قبل .إن تعامل هللا معك هو من أجل خالصك ،ومع أنZك قZد تشZعر ببعض األلم في ذلZك الZZوقت ،سZوف
أكثر
ً
حكيمZا،
يأتي اليوم الذي فيه يحدث تغيير في شخصيتك .في ذلك الوقت ،سوف ترجع بنظرك للخلف وتZرى كم كZان عمZZل هللا
ً

Zادرا على الفهم الحقيقي إلرادة هللا .الي ZZوم ،ثم ZZة بعض الن ZZاس يقول ZZون إنهم يفهم ZZون إرادة هللا –
وذل ZZك س ZZيكون عن ZZدما تك ZZون ق ً Z
ولكن ذلZZك ليس واقعيًّا للغايZZة ،فهم يتكلمZZون بأباطيZZل؛ ألنهم في الZZوقت الحاضZZر يجب عليهم أن يفهمZZوا إذا مZZا كZZانت إرادة هللا
أن ُيخِّلص اإلنسZZان أم يلعن ZZه .ربمZZا ال يمكن ZZك رؤيZZة األمZZر بوضZZوح اآلن ،لكن سZZيأتي الي ZZوم حين تZZرى أن ي ZZوم تمجي ZZد هللا ق ZZد
ِ
المحب،
حان ،وسترى مدى قيمة ومغزى أن تحب هللا ،لكي ما تُقبل إلى معرفة الحياة البشرية ،وسيعيش جسدك في عZالم هللا ُ
قريبZZا من هللا ،وتنظZZر على الZZدوام نحZZو هللا .في ذلZZك الZZوقت،
دائمZZا ً
وسZZتنطلق روحZZك حZZرة ،وتمتلئ حياتZZك بالبهجZZة وسZZتكون ً
ستعرف حًقا مدى أهمية عمل هللا اليوم.
من "اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على كلمة "زمن".
(ب) ال يشتمل النص األصلي على كلمة "زمن".
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لجعZZل النZZاس ينبZZذون الشZZيطان ،فيتخلZZون عن سZZلفهم القZZديم .تهZZدف كZZل الZZدينونات الZZتي
إن العمZZل الZZذي يجZZري اآلن هZZو َ
تجZZري بالكلم ZZة إلى فض ZZح شخص ZZية البش ZZر الفاس ZZدة وتمكين Zالن ZZاس من فهم ج ZZوهر الحيZZاةَّ .
إن جمي ZZع ه ZZذه ال ZZدينونات المتك ZZررة
تخZZترق قلZZوب النZZاس ،فتZZؤثر كZZل دينونZZة على مصZZيرهم مباشZZرة وتهZZدف لجZZرح قلZZوبهم بحيث يمكنهم التخلي عن جميZZع تلZZك
أيضا حكمZZة هللا وقدرتZZه ،ويعرفZZون هZZذا الجنس البشZري
األمور ومن َّ
ثم يعرفون الحياة ،ويعرفون هذا العالم الدنس ،ويعرفون ً
جرح قلب اإلنسان ،وإلمكانيZZة إيقZZاظ روحZZه.
الذي أفسده الشيطان .فكلما ازداد هذا النوع من التوبيخ والدينونة Z،زادت إمكانية
ُ
ضَّZلِلين ضZZالالً ِّبيًنZZا هZZو الهZZدف من دينونZZة كهZZذه .ليس لإلنسZZان
إن إيقZZاظ أرواح هZZؤالء األشZZخاص الفاسZZدين فسً Z
والم َ
Zادا فاح ًشZا ُ
ٍ
إلهZا ،وبالتأكيZZد ال يعلم أنZZه ُينِ Z
Zازعُ في
Zماء ،وال أن هنZZاك ًZ
روح ،بمعZZنى أن روحZZه قZZد مZZاتت منZZذ أمZZد بعيZZد Z،وال يعلم أن هنZZاك سً Z

Zادرا
Zادراً على معرفZZة أنZZه يعيش في هZZذا الجحيم األثيم على األرض؟ كيZZف يمكن أن يكZZون قً Z
غيZZاهب المZZوت .فكيZZف يكZZون قً Z
Zادرا على معرفZة
على معرفة أن جثته العفنZة هZذه قZد ُ
ط ِZر َحت في هاويZة المZوت ج ّZراء فسZاد الشZيطان؟ كيZف يمكنZه Zأن يكZون ق ً
Zادرا على معرفZZة أن
أن كZZل شZZيء على األرض قZZد دمZZره البشZZر منZZذ أمZZد بعيZد Zوال سZZبيل إلصZZالحه؟ وكيZZف يمكنZZه أن يكZZون قً Z
الخالق قد جاء إلى األرض اليوم ويبحث عن جماعة من األشخاص الفاسZدين لكي ُيخِّلصZهم؟ حZتى بعZد أن يختZبر اإلنسZان كZل

طZة البشZرية! على الZرغم من أن هZذا
نح ّ
تنقية ودينونة Zمحتملة ،ال يZزال وعيZه البليZد بالكZاد ينشُ Z
ط وال يسZتجيب ً
فعليZا .كم هي ُم َ
Zخاص كهZZؤالء ،لمZZا
البZَ Zر َد الالذع السZZاقط من السZZماء ،فإنZZه ذو فائZZدة عظيمZZة لإلنسZZان .لZZو لم ُيZَ Zدن أشٌ Z
النZZوع من الدينونZZة يشZZبه َ
تماما تخليص الناس من غياهب البؤس .لوال هذا العمل ،لكZان من الصZZعب جZً Zدا على
كانت هناك نتيجة ،ولكان من المستحيل ً
Zيطان أرواحهم .يتطلب خالص ZZكم أنتم ال ZZذين
Zحق الش ُ Z
الن ZZاس الخ ZZروج من الهاوي ZZة ألن قل ZZوبهم ق ZZد م ZZاتت من ZZذ أم ZZد بعيZ Zد Zوق ZZد س َ Z
دعوا وتدانوا دون ٍ
المتجمدة كالجليد.
كلل أو ملل ،وعندها فقط ستستيقظ قلوبكم
انحدرتم إلى عمق أعماق االنحطاط أن تُ َ
ّ
للم َك َّملين Zوحدهم أن يعيشوا حياة ذات مغزى" Zفي "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يمكن إال ُ
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ُّ
ودنسا على اإلطالق ،وبهذه الطريقة وحدها ،يستطيع هللا أن ُيظهر شخصيته
لقد صار هللا ً
جسدا في أكثر األماكن تخلًفا ً
Zدين الشZيطان،
المقدسة
ظه ُZر شخصZيته الب َّ
َّ
وي ُ
ظه ُZر عنZدما ُي ُ
Zدين خطايZا اإلنسZانُ ،
Zارة؟ تُ َ
والبارة بوضوح كامل .ومن خالل ماذا تُ َ
ويتمردون عليه .الكالم الذي َّ
أتكل ُمه اليZوم هZو من أجZل إدانZة خطايZا
وعندما يمُق ُت الخطية ،ويزدري األعداء الذين يعارضونه
َّ
اإلنسZZان ،وإدانZZة إثم اإلنسZZان ،وَل ِ
Zل مZZا
Zدرهُ ،وكلماتZZه ،وأفعالZZهZُ ،
وك ُّ
عن عصZZيان اإلنسZZان .يجب أن ُيخ َ
ض َ Zع خZZداعُ اإلنسZZان ،وغُ Z
عصيان اإلنسان بصZفته خطيZZة .يتمحZZور كالمZه حZول مبZادئ الدينونZة؛ فهZZو يسZتخدم
دان
ُ
يتعارض مع إرادة هللا للدينونة ،وأن ُي َ
ِ
دينونة إثم اإلنسان ،وَل ِ
Zارة .القداسZة هي تمثيZل لشخصZية
تمر ِد اإلنسان،
وكشف وجوه اإلنسان القبيحة إلظهار شخصZيته الب َّ
عن ُّ

Zارة .شخصZZياتكم الفاسZZدة هي سZZياق كالم اليZZوم ،إذ أسZZتخدمها َّ
ألتكلم ،وُأدين،
Zارة ،وقداسZZته هي في الواقZZع شخصZZيته البَّ Z
هللا البَّ Z
ُ
ِ
أي أثZٍ Zر لشخصZZية
Zك ُّ
وأنّفَ Zذ عمZZل اإلخضZZاع .هZZذا وحZZده هZZو العمZZل الحقيقي ،وهZZذا وحZZده يجعZZل قداسZZة هللا تشZZرق .إذا لم يكن فيَ Z

وتظه ُZر قداسZZتُ ُه
َZ
Zارة .لكن بمZZا أنZZك تملZZك شخصZZية فاسZZدة ،فلن يتركZZك هللا،
ضZا شخصZZيته البَّ Z
فاسZZدة ،فَلن ُيَ Z
Zدين َك هللا ،ولن ُيريZZك أي ً
ِ
َّ
ألثب َت
من خالل هZذا .لZو كZان هللا يZرى أن دنس اإلنسZZان وتم ُّZر َده عظيمZان للغايZة ،ولم يتكلم أو ُيZZد ْن َك ،ولم يوبخZك على إثمZZكَ ،

Zك
كرهZZا للخطيZZة؛ وسZZيكون دن ًس Zا مثZZل اإلنسZZان .اليZZوم ،أنZZا أدين Zك ZبسZZبب دنسZZك ،وأوبخَ Z
هZZذا أنZZه ليس هللا ،ألنZZه حينهZZا لن يملZZك ً
أفعل هذه األشياء ألن الدنس قZد لZوثكم بشZدة ،أنتم يZا
بسبب فسادك ُّ
وتمردك .أنا ال أتفاخر بقوتي أمامكم ،أو أقمعكم ً
عمدا؛ فأنا ُ

من ُول ZZدتم في أرض ال ZZدنس ه ZZذه .لق ZZد فق ZZدتم ببس ZZاطة ن ZZزاهتكم وإنس ZZانيتكم وأص ZZبحتم مث ZZل الخن ZZازير المول ZZودة في أق ZZذر أرك ZZان

العالم ،ولهذا السبب تُدانون وأطلق العنZZان لغضZبي عليكم .وبسZبب هZZذه الدينونZة بالتحديZZد ،تمكنتم من أن تZروا أن هللا هZZو اإللZه
Zار ،وأن هللا هZZو اإللZZه الُقZُّ Zدوس؛ أي إنZZه ُيZZدينكم ZتحديZً Zدا ويطلZZق العنZZان لغضZZبه عليكم بسZZبب قداسZZته وبZِّ Zرِه .وألنZZه يسZZتطيع أن
البُّ Z
تمر َد اإلنسان ،وألنه يسZتطيع أن يكشZف عن قداسZته حين يZرى دنس اإلنسZان ،فZإن هZZذا
حين يرى ُّ
يكشف عن شخصيته َّ
البارة َ
يكفي ِلُي ِ
ظه َر أنZZه هZZو هللا ذاتZه ،وأنZZه مقZدس ونقي ،ومZع ذلZك يعيش في أرض الZدنس .لZو كZZان شZخص يتمZZرغ في الوحZل القZZذر
ّ
Zارة ،لمZا كZان مZؤهالً إلدانZة خطيZة اإلنسZان ،وال لدينونZة اإلنسZان .لZو
Zيء مقZدس ،وشخصZيته غZير ب َّ
مع اآلخZرين ،وليس فيZه ش ٌ
ِ
Zدر متسٍ Z
صZا آخZZر ،ألن يكZZون األمZZر أشZZبه بZZأن يصZZفع المZZرء وجهZZه؟ كيZZف يمكن لشZZخص على قٍ Z
Zاو من
كZZان الشZZخص لُيَ Z
Zدين شخ ً
ُ
ِ
ٍ
Zدين جميZع البشZر الدنسZين.
الدنس مع
Zدين من يشZبهه؟ وحZده هللا القZدوس ذاتZه القZادر على أن ُي َ
شخص آخZر أن يكZون مZؤهاًل لُي َ
ِ
Zدين تلZZك
كيZZف لإلنسZZان أن ُيZZدين ZخطايZZا اإلنسZZان؟ كيZZف لإلنسZZان أن يZZرى خطايZZا اإلنسZZان ،وكيZZف لإلنسZZان أن يكZZون مZZؤهاًل لُيَ Z
ف شخصيات الناس الفاسZZدة،
يكن هللا مؤهاًل ِلُي َZ
دين خطايا اإلنسان ،فكيف يكون هو اإلله ُّ
البار ذاته؟ عندما تُ َ
الخطايا؟ لو َلم ُ
كش ُ
Zدين اإلنسZZان ويوبخZZه على خطايZاه ،ويكشZZف خطايZZا اإلنسZZان
يتكلم هللا ِلُيَ Z
Zدينهم ،وحينهZZا فقZZط يZZرى النZاس أنZZه قZZدوس .وبمZZا أنZZه ُيُ Z
ٍ
شخص أو شيء أن ُي ِفل َت من هذه الدينونة Z،فهو ُيدين ُك َّل ما هو دنس ،وبهذه الطريقZZة فقZZط يمكن
طوال الوقت ،فال يمكن ألي
ضد من حيث المسمى والواقع؟
القول إن شخصيته َّ
بارة .لو كان األمر خالف ذلك ،كيف يمكن أن يقال إنكم شخصيات ّ
من "كيفية تحقيق آثار الخطوة الثانية من عمل اإلخضاع" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يوجZZد فZZرق كبZZير بين العمZZل الZZذي تم في اسZZرائيل وعمZZل اليZZوم ،فقZZد قZZاد يهZZوه حيZZاة بZZني إسZرائيل ،ولم يكن هنZZاك الكثZZير
من التZZوبيخ والدينونZZة Z،ففي ذلZZك الZZزمن ،لم يكن النZZاس يفهمZZون عن العZZالم سZZوى الشZZيء القليZZل جZً Zدا ،ولم تكن لZZديهم سZZوى َّقل ٌة
من الشخصZZيات الفاسZZدة .في ذلZZك الZZزمن ،أطZZاع بنZZو إسZZرائيل يهZZوه ُك ًليZZا؛ فعنZZدما طلب منهم بنZZاء مZZذابح ،بنZZوا مZZذابح بسZZرعة،
قطيعZا من الخZراف ،والخZراف تتَِّب ُZع
راع يZرعى
وعنZدما أمZرهم بارتZداء رداء الكهنZة ،أطZاعوا .في تلZك األيZام ،كZان يهZوه مثZل ٍ
ً
إرشاد الراعي ،وتأكل العشب في المراعي .لقد قZاد يهZوه حيZاتهم ،وأرشZدهم في كيفيZة أكلهم ،ولباسZهم ،وسZكنهم ،وسZفرهم .لم

يكن ذلك الوقت وقت توضيح شخصية هللا ،ألن البشرية في ذلك الزمن كانت حديثة الوالدة؛ إذ لم يكن هناك سوى القليZZل من
ثم ،لم يكن من الممكن أن يلعب النZZ Z Zاس دور
المتمZZ Z Zردين ZوالمقZZ Z Zاومين ،ولم يكن هنZZ Z Zاك الكثZZ Z Zير من الZZ Z Zدنس بين البشZZ Z Zر ،ومن َّ

شخصZZيات الضZّ Zد لشخصZZية هللا .تظهZZر قداسZZة هللا من خالل النZZاس اآلتين من أرض الZZدنس؛ وهZZو اليZZوم يسZZتخدم الZZدنس الZZذي
Zادر على النطZق بكالم
ويدين ،وبذلك تُ ُ
كشف ماهيته وسZط الدينونZة .لمZاذا ُيZدين؟ هZو ق ٌ
ظهر في أولئك الناس في أرض الدنسُ ،

الدينون Zة ZألنZZه يحتقZZر الخطيZZة؛ فكيZZف يمكن أن يغضZZب إلى هZZذا الحZZد لZZو لم يكن يكZَ Zرهُ تمZُّ Zرد البشZZرية؟ لZZو لم يكن لديZZه شZZعور

Zادر على أن ُيZZدين اإلنسZZان
باالشZZمئزاز ،وال بZZالنفور ،ولZZو لم يلتفت إلى تمZُّ Zرد النZZاس ،ألثبت ذلZZك أنZZه دنس مثZZل اإلنسZان .هZZو ق ٌ
ض Zا معارضZZة وتمZُّ Zرد ،لمZZا احتقZZر أولئZZك المقZZاومين
ويوبخZZه ألنZZه يمُق ُت الZZدنس ،ومZZا يمُقتُZZه غZZير موجZZو ٍد فيZZه .لZZو كZZان فيZZه أي ً

يتم عمZل األيZام األخZيرة في الصZين،
والمتمردين Z.لZو كZان عمZل األيZام األخZيرة ُيَنَّف ُذ في إسZرائيل ،لمZا كZان لZه أي معZنى .لمZاذا ُّ
ُّ
ظلم ً Zة،
المكZZان األكZZثر ظلمZZة
وتخلًZفZا على اإلطالق؟ ذلZZك من أجZZل إظهZZار قداسZZة هللا وبZِّ Zره .باختصZZار ،كلمZZا كZZان المكZZان أكZZثر ُ

وك ُّل هذا في الواقع من أجل عمل هللا .اليوم فقط تZZدركون أن هللا قZZد نZZزل من السZZماوات
أمكن إظهار قداسة هللا بشكل أوضحُ .
وتمردكم هما اللZذان أظهZراه ،واآلن فقZط أصZبحتم تعرفZون هللا .أليس هZذا أعظم رف ٍZع لكم؟ في الواقZع،
ليقف بينكم ،وأن دنسكم ُّ
أنتم جماعZZة من النZاس الZZذين اُختZZيروا في الصZZين .وألنكم قZZد اُ ْخِتZْ Zرتُم ،وتمتعتم بنعمZZة هللا ،وألنكم لسZZتم الئقين للتمتZZع بمثZZل هZZذه

النعمة العظيمة ،فإن هذا ُيثبت أن هذا كله هو أسمى رفZٍ Zع لكم .لقZد ظهZZر هللا لكم ،وأظهZZر لكم شخصZيته المقدسZZة بالكامZZل ،وقZZد
Zارة فحسZب ،بZZل تZZذوقتم
منح ُكم كل ذلك ،وجعلكم تتمتعون Zبكل البركات التي يمكنكم التمتع بها .أنتم لم تتZذوقوا شخصZZية هللا الب َّ
َ
دنسا على اإلطالق ،تمتعتم بمثل هZذه النعمZZة العظيمZZة
خالص هللا ،وفداء هللا ،ومحبة هللا الالمحدودة والالمتناهية .أنتم ،األكثر ً
فعZا لكم من هللا؟ أنتم الZذين يمتلكZون القامZة األكZثر وضZاعة؛ فZأنتم بطZبيعتكم ال تسZتحقون التمتZع
– ألسZتم مبZاركين؟ أليس هZذا َر ً

Zادرا على أداء واجبZZك،
Zتثناء بZZأن رفعZZك .أال تشZZعر بالخجZZل؟ إذا لم تكن قً Z
بمثZZل هZZذه النعمZZة العظيمZZة ،ومZZع ذلZZك عمZZل هللا اسً Z
اقبZZا؛ جسZZدك آمن وسZZليم – ولكن
فسZZوف تخجZZل في النهايZZة من نفسZZك ،وسZZوف تعZZاقب نفسZZك .اليZZوم ،أنت لسZZت َ
مؤدًبZZا ،وال ُم َع ً

Zارما ،لكن
في نهايZZة المطZZاف ،سZZيجعلك هZZذا الكالم تشZZعر بالخجZZل .حZZتى اآلن ،لم ّ
ُأوبِخ أي أحZZد عالنيZZة؛ قZZد يكZZون كالمي صً Z
كيZZف أتصZZرف تجZZاه النZZاس؟ أنZZا أريحهم ،وأحثهم ،وُأذ ِّكZZرهم .ال أفعZZل ذلZZك ألي سZZبب آخZZر سZZوى تخليصZZكمًّ .
أحقا ال تفهمZZون
ُ
إرادتي؟ يجب أن تفهموا مZا أقZول ،وأن يكZون مصZدر إلهZام لكم .اآلن فقZط هنZاك الكثZير من النZاس الZذين يفهمZون .أليسZت هZذه

برك ُ Zة كونZZك شخصZZية ضZّ Zد؟ أليس كونZZك شخصZZية ضZّ Zد هZZو أكZZثر شZZيء مبZZارك؟ في النهايZZة ،عنZZدما تخرجZZون َلنشZِ Zر اإلنجيZZل،
نموذجيZZة؟" وسZZوف
سZZتقولون هZZذا" :نحن شخصZZيات ضZّ Zد نموذجيZZة" .وسيسZZألونكم قZZائلين" :مZZاذا يعZZني أن تكZZون شخصZZية ضZّ Zد
ّ
البارة بالكامل؛ نحن أهZZداف تخZZدم
تمردنا ُيسِّلط الضوء على شخصية هللا َّ
ضد لعمل هللا ولُق َّوِت ِه العظيمةُّ .
تقول" :نحن شخصية ّ
عمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة ،وتوابZZع عملZZه ،وكZZذلك أدواتZZه" .سZُ Zيفتَنون عنZZدما يسZZمعون ذلZZك .بعZد ZذلZZك ،سZZتقول" :نحن العينZZات
والنم ZZاذج إلكم ZZال هللا لعم ZZل الك ZZون بأس Zِ Zره ،وإلخض ZZاعه للبش ZZرية بأس ZZرها .س ZZواء كن ZZا مقدس ZZين أو دنس ZZين ،فنحن وباختص ZZار،
Zارة فقZط
قوتُه العظيمة؛ فقZZد ظهZرت شخصZيته الب َّ
مباركون أكثر منكم ألننا رأينا هللا ،ومن خالل فرصة إخضاع هللا لنا ،تظهر َّ
ألننا دنسون وفاسدون .هل أنتم قادرون إ ًذا على الشهادة لعمل هللا في األيام األخZZيرة؟ أنتم غZZير مZZؤهلين! هZZذا ليس سZوى رفZZع

هللا لنZZا! مZZع أنZZه ال يمكننZZا أن نشZZعر بZZالغرور ،إال أنZZه يمكننZZا أن نمZZدح هللا بفخZZر ،إذ ال يمكن ألحZZد أن يZZرث مثZZل هZZذا الوعZZد

العظيم ،وال يمكن ألحZZد أن يتمت Zع ZبمثZZل هZZذه البركZZة العظيمZZة .نشZZعر باالمتنZZان لكوننZZا – نحن الدنسZZون للغايZZة – قZZادرين على
ضد خالل تدبير هللا" .وعندما يسألون قائلين" :ما هي العينZات والنمZاذج؟" تقZول" :نحن األكZثر تم ُّZر ًدا ودن ًسZا
العمل كشخصيات ّ
بين البشZZر؛ نحن أكZZثر من أفسZدهم الشZZيطان بعمZZق ،ونحن األكZZثر ُّ
طZZا بين أصZZحاب الجسZZد .نحن أمثلZZة كالسZZيكية
تخلًفZZا وانحطا ً
ََ
ُ
Zارة
ض Zعون بين البشZZر ،وقZZد رأينZZا شخصZZية هللا البَّ Z
ألولئZZك الZZذين اسZZتخدمهم الشZZيطان .واليZZوم ،اختارنZZا هللا لنكZZون أول َمن ُيخ َ
ضZعون بين البشZر".
خد ُم إلخض ِ
Zاع المزيZد من النZاس ،ومن َّ
وورثنا وعZده؛ نحن ُنسZتَ َ
ثم نحن العينZات والنمZاذج ألولئZك الZذين ُيخ َ
ٍ
اختبار لك.
ال توجد شهادة أفضل من هذه الكلمات ،وهذا أفضل
من "كيفية تحقيق آثار الخطوة الثانية من عمل اإلخضاع" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إن عم ZZل اإلخض ZZاع ال ZZذي يتم عليكم أنتم أيه ZZا الن ZZاس ل ZZه أهمي ZZة قص ZZوى؛ فمن جه ZZة ،يتمث ZZل الغ ZZرض من ه ZZذا العم ZZل في
كمل ،أي إنهم
يكملZZ Zون ليشZZ Zكلوا مجموعZZ Zة من الغZZ Zالبين ،تكZZ Zون أول مجموعZZ Zة من النZZ Zاس تُ َّ
تكميZZ Zل مجموعZZ Zة من النZZ Zاس ،حيث َّ
البZZاكورة؛ ومن جهZZة أخZZرى ،أنZZه يسZZمح للمخلوقZZات باالسZZتمتاع بمحبZZة هللا ونيZZل خالص هللا األعظم ،والحصZZول على خالصZZه
الكامل .لينعم اإلنسان ليس فقط بالرحمة والشفقة ،لكن األهم من ذلك ،بتوبيخه ودينونته Z.منذ أن ُخِل َق العالم وحZZتى اآلن ،كZZان
أيضا محبة ،محبة
الحب هو كل ما فعله هللا في عمله دون أي كراهية لإلنسان .حتى أن التوبيخ والدينونة Zاللذان ترياهما هما ً
أكثر صدًق ا وواقعية .تقود هذه المحبة الناس إلى الطريق الحقيقي للحياة اإلنسانية .من جهة ثالثZZة ،يهZZدف عمZZل اإلخضZZاع إلى

رابعا ،فإن عمZل اإلخضZاع يرسZي أسZاس نشZر عمZل اإلنجيZل في المسZتقبل .يهZدف العمZل الZذي
تقديم شهادة أمام الشيطان .أما ً
قام به هللا كله إلى إرشاد الناس إلى الطريZق الصZحيح للحيZاة اإلنسZانية ،بحيث يمكنهم أن يحصZلوا على حيZاة بشZرية سZوية ،إذ

َّ
أن اإلنسZZان ال يعZZرف كيZZف يرشZZد نفسZZه في الحيZZاة .من دون هZZذا اإلرشZZاد ،لن تحيZZا إال حيZZاة فارغZZة ،ولن يمكنZZك إال أن تحيZZا

Zويا .وهZذه هي أعمZق أهميZة إلخضZاع اإلنسZان .جميعكم
صZا س ً
حياة ال قيمة لهZا وال معZنى ،ولن تعZرف مطلًقZا كيZف تكZون شخ ً
ينحدر من موآب ،وإتمام عمل اإلخضاع عليكم لهو خالص عظيم لكم .تعيشون جميعكم في مكان الخطية والفجور ،وها أنتم
صZا أعمZق كهZذا،
ً
جميعا ُف َّجار وخطاة .ال يمكنكم اليوم أن تZروا هللا فحسZب ،بZل األهم ،أنكم تلقيتم التZوبيخ والدينونZة Z،ونلتم خال ً
سوءا .إن هللا يZZدينكم بسZZبب
أي إنكم حصلتم على أعظم محبة من هللا .كل ما يعمله هللا هو ٌ
محبة صادقة لكم؛ إنه ال ينوي بكم ً
خطايZZاكم حZZتى تفحصZZوا أنفسZZكم وتفZZوزوا بهZZذا الخالص العظيم .الهZZدف من كZZل هZZذا هZZو جعZZل اإلنسZZان كZZاماًل  .يظZZل هللا من

تمامZا على البشZر الZذين خلقهم
البداية إلى النهاية يبذل كZل مZا في وسZعه لخالص اإلنسZان ،وهZو بالتأكيZد ال يZرغب في القضZاء ً
بيديZZه Z.وهZZا هZZو اآلن قZZد عZZاد بينكم ليعمZZل ،أليس هZZذا مزيZً Zدا من الخالص؟ لZZو كZZان قZZد كZZرهكم ،فهZZل كZZان سZZيعمل عماًل بهZZذا
Zوءا .يجب أن تعرفZZوا أن محبZZة هللا هي
المقZZدار حZZتى يقZZودكم شخصZً Zيا؟ لمZZاذا يكابZZد كZZل هZZذا؟ هللا ال يكZZرهكم وال ينZZوي بكم سً Z
أصدق محبة .وحده عصZيان النZاس يجعZل هللا يخّلصZهم من خالل الدينونZة Z،وإال فZإنهم لن يخلصZوا .لمZا كنتم ال تعرفZZون كيZZف

تسيرون في الحياة أو تعيشون ،ولما كنتم تعيشون في هذا المكان الشرير والفاجر ،وكنتم شياطين فاجرة وشZZريرة ،لم يشZZأ أن

Zادا ولم يشZأ أن يZراكم تعيشZون في مك ٍ
Zان شZرير كهZذا مسZحوقين من الشZيطان بZإرادتكم ،ولم يشZأ أن
يZترككم تصZبحون أكZثر فس ً
تمامZZا .هZZذا هZو الغZرض الرئيسZي إلتمZZام
يترككم تلقون في الجحيم .إنه ال يرغب إال في اقتناء هذه المجموعة منكم وخالصكم ً
عمZZل اإلخضZZاع عليكم .إنZZه فقZZط لخالصZZكم .إن لم يكن بوسZZعك أن تZZرى أن كZZل مZZا تم عليZZك مZZا هZZو إال محبZZة وخالص ،وإن

كنت تعتقد أنها مجرد وسيلة أو طريقة لتعذيب اإلنسان وشيء غير جZZدير بالثقZZة ،فربمZZا تفضZZل الرجZوع إلى عالمZZك كي تكابZZد
َ
كنت ترغب في الوجود في هذا الطريق واالسZZتمتاع بهZذه الدينونZة ZوهZذا الخالص الهائZZل ،واالسZتمتاع بهZذه
األلم والضيق! إذا َ
Zالحا :اسZZتمر في
البركZZة كلهZZا الZZتي ال يمكنZZك أن تجZZدها في أي مكZZان آخZZر في عZZالم البشZZر ،واالسZZتمتاع بهZZذا الحب ،فكن صً Z
كمل .رغم أن ZZك تع ZZاني اآلن من بعض األلم والتنقي ZZة بس ZZبب
البق ZZاء خاض Zً Zعا في ه ZZذا الطري ZZق كي تقب ZZل عم ZZل اإلخض ZZاع ح ZZتى تُ َّ
لكن هZZذا األلم ثمين وذو مغZZزى .ومZZع أن التZZوبيخ والدينونZZة همZZا عمليتZZا تنقيZZة وكشٍ Z
Zف قٍ Z
الدينونZZةَّ Z،
Zاس لإلنسZZان المقصZZود بهمZZا

معاقبZZة خطايZZاه وجسZZده ،لكن ليس المقصZZود بZZأي من هZZذا العمZZل إدانZZة جسZZده وإفنZZاءه .إن الغZZرض من عمليZZات الكشZZف الشZZديد

Zيرا من هZZذا العمZZل بصZZفة شخصZZية ،وواضZZح أنZZه لم يZZدفعكم إلى طريٍ Z
Zق
بالكلمZZة اقتيZZادك إلى الطريZZق الصZZحيح .لقZZد اختZZبرتَم كثً Z
Zادرا على أن تحيZا طبيعZة بشZرية عاديZة ،إنZه برمتZه أم ٌZر تسZتطيع بإنسZانيتك الطبيعيZة
شرير! إنه يهZدف برمتZه إلى أن يجعلZك ق ً

Zتنادا إلى ضZعفاتك ،وبمZا يتفZق مZع قامتZك الحقيقيZة ،وال ُيلقى
Zاء على احتياجاتZك ،واس ً
أن تحققه .إن كل خطوة من العمل تتم بن ً
كنت قاس ًZيا
عليكم أي عبء ال تطيقون احتمالZه .رغم أنZك غZير قZادر اآلن على رؤيZة هZذا بوضZوح ،ورغم أنZك تشZعر كمZا لZو ُ
عليك ،ورغم اعتقادك المستمر في أن سبب توبيخي ودينونZتي لZك كZل يZوم وتبكيZتي الZدائم لZك هZو أنZني أكرهZك ،ورغم أن مZا

تناله هو توبيخ ودينونZةَّ Z،
لكن ذلZZك كلZZه في واقZZع األمZر هZZو محبZة خالصZZة وحمايZة فائقZZة لZك .لZو لم يكن بوسZعك إدراك المعZنى
مرتاح ا لهZذا الخالص .ال تZرفض العZودة إلى
ًZ
Zدما في اختبZارك .ال بZد أن تكZون
األعمق لهذا العمل ،فال سبيل لك كي تحZرز تق ً
رشدك .بعد أن قطعنا هذا الشوط ،ال بد أنك أصبحت ترى بوضوح أهمية عمل اإلخضZاع هZذا ،ولم تعZZد لZديك هZZذه الرؤيZZة أو
تلك!
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
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س ZZيكون أولئ ZZك الق ZZادرون على الص ZZمود أثن ZZاء عم ZZل هللا في الدينون ZZة والت ZZوبيخ خالل األي ZZام األخ ZZيرة – أي خالل عم ZZل
جميعZا
التطهير النهائي – هم الذين سيدخلون الراحة النهائية مع هللا؛ لهZذا ،فZإن أولئZك الZذين يZدخلون الراحZة سZوف يتحZررون
ً
من سيطرة الشZيطان ويقتZنيهم هللا فقZط بعZد خضZوعهم لعملZه النهZائي في التطهZير .سZوف يZدخل هZؤالء النZاس الZذين اقتنZاهم هللا
في نهايZZة المطZZاف الراحZZة النهائيZZة .إن جZZوهر عمZZل هللا في التZZوبيخ والدينونZZة هZZو تطهZZير اإلنسZZانية ،وهZZذا ألجZZل يZZوم الراحZZة
النهZZائي .وإال فلن تتمكن البشZZرية جمعZZاء من اتبZZاع نمطهZZا الخZZاص أو دخZZول الراحZZة .هZZذا العمZZل هZZو الطريZZق الوحيZZد للبشZZرية

طهر البشرية من إثمها ،وعمله فحسب في التوبيخ والدينونZZة سZZوف ُيخZZرج
لدخول الراحة .وحده عمل هللا في التطهير سوف ُي ِّ
تلك األشياء المتمردة بين البشر إلى النور ،وبذلك يفصل أولئZك الZذين يمكن خالصZهم عن أولئZك الZذين ال يسZتطيعون ،والZذين

سZZيبقون عن أولئZZك الZZذين لن يبقZZوا .عنZZدما ينتهي عملZZه ،سZZيتم تطهZZير النZZاس الZZذين يسZZمح لهم بالبقZZاء وسZZيتمتعون بحيZZاة بشZZرية
ثاني ZZة أك ZZثر روع ZZة على األرض عن ZZدما ي ZZدخلون إلى ع ZZالم أس ZZمى للبش ZZرية؛ وبعب ZZارة أخ ZZرى ،س ZZيدخلون ي ZZوم راح ZZة البش ZZرية
ويعيشZZون مZZع هللا .وبعZZد أن يخضZZع أولئZZك الZZذين ال يسZZتطيعون البقZZاء للتZZوبيخ والدينونZZة ،فسZZوف يتم إظهZZار هيئZZاتهم األصZZلية
جميعZZا ولن ُيس ZZمح لهم ،مث ZZل الش ZZيطان ،بالبق ZZاء على األرض م ZZرة أخ ZZرى .لن تض ZZم
بالكام ZZل؛ وبع ZZد ذل ZZك س ZZوف يتم ت ZZدميرهم
ً
البشرية في المستقبل هذا النوع من الناس؛ هؤالء الناس ال يصلحون لدخول أرض الراحة النهائية ،وال يصلحون لدخول يوم
صZا صZالحين .لقZد تم
الراحZة الZذي سيتشZارك فيZه هللا والنZاس ،ألنهم سZيكونون ُعرضZة للعقZاب وهم األشZرار ،وهم ليسZوا أشخا ً
ضZا للدينونZة والتZوبيخ ،وكZذلك قZدموا خدمZة إلى هللا ذات مZرة ،ولكن عنZدما يZأتي اليZوم األخZير،
فداؤهم ذات مZرة ،وخضZعوا أي ً

فسZوف يتم القضZZاء عليهم وتZZدميرهم بسZZبب شZZرهم وبسZZبب عصZZيانهم وعZZدم قZابليتهم لإلصZZالح .لن يعZZودوا موجZZودين في عZZالم
المستقبل ،ولن يعودوا موجودين بين الجنس البشري في المستقبل .سيتم تدمير جميع األشرار وجميع الذين لم يخلصوا عندما
عما إذا كZانوا أرواح المZوتى أو أولئZك الZذين ال يزالZون يعيشZون في الجسZد.
يدخل المقدسون بين البشZر الراحZة ،بغض النظZر َّ

وبغض النظZZر عن أي حقبZZة تنتمي إليهZZا هZZذه األرواح الشZZريرة وهZZؤالء النZZاس األشZZرار ،أو أرواح النZZاس الصZZالحين وأولئZZك
ال ZZذين يفعل ZZون ال ZZبر ،فإن ZZه س ZZيتم هالك جمي ZZع ف ZZاعلي الش ZZر ،وس ZZوف ينج ZZو جمي ZZع الن ZZاس الص ZZالحين .ال يتم تحدي ZZد م ZZا إذا ك ZZان
Zاء على مZZا إذا كZZان قZZد قZZاوم هللا أو
Zاء على عمZZل العصZZر األخZZير ،بZZل يتم تحديZZده بنً Z
الشZZخص أو الZZروح يتلقى الخالص كليً Zة بنً Z
عصZZاه .إذا فعZZل النZZاس شZً Zرا ولم يمكن خالصZZهم في الحقبZZة السZZابقة ،فZZإنهم بال شZZك سZZيكونون ُعرضً Zة للعقZZاب .إذا كZZان النZZاس
في ه ZZذا العص ZZر يفعل ZZون الش ZZر وال يمكن خالص ZZهم ،فهم بالتأكي ZZد ُعرض ZZة للعق ZZاب .يتم الفص ZZل بين الن ZZاس على أس ZZاس الخ ZZير

والش ZZر ،وليس على أس ZZاس العص ZZر .بمج ZZرد الفص ZZل بينهم على أس ZZاس الخ ZZير والش ZZر ،ال يتم عق ZZاب الن ZZاس أو مكاف ZZأتهم على

الفZZور؛ بZZل بZZاألحرى سZZينفذ هللا عملZZه فقZZط لمعاقبZZة الشZZر ومكافZZأة الخZZير بعZZد االنتهZZاء من القيZZام بعملZZه في اإلخضZZاع في األيZZام
األخZZيرة .في الواقZZع ،لقZZد اسZZتخدم الخZZير والشZZر في الفصZZل بين البشZرية منZZذ أن قZZام بعملZZه بين البشZZر .سZZوف يكZZافئ الصZّ Zديقين

فحسب ويعاقب األشرار عند إتمام عمله ،بدالً من الفصZل بين األشZرار واألبZZرار عنZد إتمZام عملZZه في النهايZZة ثم الشZروع على

الفZور في عملZه لمعاقبZZة الشZر ومكافZأة الخZير .إن عملZه النهZZائي لمعاقبZة الشZر ومكافZأة الخZZير يتم بالكامZل من أجZل تنقيZZة جميZZع

البشر ،حتى يتمكن من إحضار بشرية مقدسة بالكامل إلى راحة أبدية .هذه المرحلة من عمله هي أهم عمل لZه .إنهZا المرحلZZة
األخيرة من عمله التZدبيري الكامZل .إذا لم يهلZك هللا األشZرار ،لكن تZركهم للبقZاء ،فعندئZٍ Zذ سZتظل البشZرية كلهZا غZير قZادرة على
Zادرا على الوصZZول بالبشZZرية كلهZZا إلى عZZالم أفضZZل .هZZذا النZZوع من العمZZل لن ينتهي بالكامZZل.
دخZZول الراحZZة ،ولن يكZZون هللا قً Z
عندما ينهي عمله ،ستكون البشرية كلها مقدسة بالتمام .بهذه الطريقة فقط يستطيع هللا أن يعيش بسالم في راحة.

معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً
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تجتZZاز خطZZواتي الكZZون وتبلZZغ أقاصZZي األرض ،وتفحص عينZZاي كZZل شZZخص باسZZتمرار ،وعالوة على هZZذا أراقب الكZZون
عمليZZا في كZZل ركن من أركZZان الكZZون .كZZل من يجZZرؤ على أال يقZZدم الخدمZZة لي ،وعلى أن يكZZون غZZير
بأكملZZه .وتنشZZط كلمZZاتي ً
ٍ
مخلص لي ،وعلى أن يZZدين ZاسZZمي ،ومن يجZZرؤ على أن يسZZب ويZZذم أبنZZائي – ال ُبZّ Zد أن ُيZZدان بشZZدة أولئZZك القZZادرون حًZقZا على
Zتحل برمتهZا ،ممZا يعZZني أن اآلن هZو زمن الدينونZة Z،وبالمالحظZZة الدقيقZZة سZZتجد أن دينونZZتي تمتZدZ
فعل هZذه األشZياء ،فZدينونتي س ّ
عبر الكون .وبالطبع ،فإن بيتى لن يكون مستثنى؛ إ ْذ ستحل دينونتي بالذين ال تمتثZZل أفكZارهم أو كلمZاتهم أو أفعZالهم لمشZيئتي.

افهم هZZذا! دينونZZتي ZموجهZZة إلى الكZZون بأكملZZه ،وليس لمجموعZZة واحZZدة من النZZاس أو األشZZياء – هZZل أدركت هZZذا؟ إن كZZان في
ْ
فورا.
أعماقك أفكار متضاربة حولي ،فستُدان في داخلك ً
تأخذ دينونتي جميع األشكال واألنماط .اعلموا هذا! أنا إلZه الكZون الحكيم والفريZد! ال شZيء يفZوق قZّ Zوتي .وأحكZامي كلهZZا
ُمعَلن ٌة لكم :إن كانت لديك أية أفكZار خاطئZة فسZأنيرك؛ على سZبيل التحZذير .إن لم تسZتمع ،فسZأتخلى عنZك على الفZور (ال أشZير
في هZZذا إلى التشZZكيك في اسZZمي ،بZZل بZZاألحرى إلى السZZلوكيات الخارجيZZة المتعلقZZة بZZالمتع الجسZZدية) .إذا كZZانت أفكZZارك تجZZاهي
Zرارا ،ولم تتبZع مشZاعر الحيZاة ،فسZتكون روحZك في ظال ٍم
تنطZوي على تمZرد ،وشZكوت
Zرارا وتك ً
إلي ،وقبلت أفكZار الشZيطان م ً
ّ
وسZZيعاني جسZZدك من األلم .ال ُبZّ Zد أن تتقZّ Zرب إلي .لعلZZك ال يمكن Zك ZاسZZتعادة وضZZعك الطZZبيعي في غضZZون يZZوم أو يZZومين فقZZط،
ّ
ٍ
بجالء .وبالنس ZZبة إلى أص ZZحاب األح ZZاديث المنحل ZZة ،س ZZأؤدب أفواه ZZك وألس ZZنتك وُأتعام ZZل م ZZع ألس ZZنتك.
Zيرا
وس ZZتتخلف حيات ZZك كث ً Z
وأولئك المفرطون في األفعال المنحلة ،سأحذرك في أرواحك ،وسأوبخ بشدة أولئك الذين ال يستمعون .وأولئك الذين يدينونني

نهائيZZ Z Zا وأجعلهم يهلكZZ Z Zون
ويتحZZ Z Zدونني عالنيZZ Z Zة ،من الZZ Z Zذين ُيظهZZ Z Zرون عصZZ Z Zيانهم بZZ Z Zالقول أو بالفعZZ Z Zل ،سأقصZZ Z Zيهم وأتخلى عنهم ً
ويخس ZZرون أس ZZمى البرك ZZات؛ ه ZZؤالء هم ال ZZذين س ZZيتم إقص ZZاؤهم بع ZZد اختي ZZارهم .أم ZZا أولئ ZZك الجهل ZZة ،من أص ZZحاب ال ZZرؤى غ ZZير
أما أولئك الذين يفهمون الحق ومZع هZZذا ال يطبقونZZه فسZZيعاقبون بحسZب القZوانين المZذكورة
الواضحة ،فسأنيرهم وُأخّلصهم ُ
بعدّ Z.
أعاله ،سZZواء كZZانوا جهلZZة أم ال .أمZZا بالنسZZبة إلى أولئZZك األشZZخاص أصZZحاب النوايZZا السZZيئة من البدايZZة Z،فسZZأجعلهم غZZير قZZادرين
على إدراك الواقZZع إلى األبZZد ،وفي النهايZZة سZZيتم إقصZZاؤهم تZZدريجيًّا ،واحZً Zدا تلZZو اآلخZZر– ولن يبقى أحZZد ،وإن بقZZوا اآلن بحسZZب
ٍ
عجلة ،بل بطريقة منظمة).
ترتيبي (ألني ال أقوم باألشياء على
جميعZا أمZاكنهم المناسZبة .سZأعاقب النZاس وأدينهم
تمامZا ،وتسZتهدف مختلZف النZاس الZذين يجب أن يأخZذوا
ً
دينونتي ُمعلنة ً
حسZZب القواعZZد الZZتي خالفوهZZا .أمZZا بالنسZZبة ألولئZZك الZZذين ليسZZوا في هZZذا االسZZم وال يقبلZZون مسZZيح األيZZام األخZZيرة ،فتنطبZZق عليهم
وأمZZ Zا من ال يتح ZZ Zداني،
قاع ZZ Zدة واح ZZ Zدة فق ZZ Zط :س ZZ Zآخذ ف ً Z Z
Zورا أرواح ونف ZZ Zوس وأجس ZZ Zاد ك ZZ Zل من يتح ZZ Zداني وألقي بهم في الجحيم؛ ّ
فسZZأنتظركم لتنضZZجوا قبZZل تنفيZZذ دينون Zة ZثانيZZة .تُف ِّس Zر كلمZZاتي كZZل شZZيء بوضZZوح تZZام ومZZا من شZZيء ُمخفى .ال آمZZل سZZوى أن

تْقدروا على أن تضعوها نصب أعينكم في كل األوقات!
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تُنّفZZذ كلمZZتي في كZZل بلZZد ومكZZان وأمZZة وطائفZZة ،وتتحقZZق في كZZل بقعZZة من بقZZاع األرض وفي أي وقت من األوقZZات .إن
الكوارث التي تقع في كل مكان ليست معارك بين الناس ،وليست صZراعات ُمسّZلحة؛ فلن يوجZد مزيZد من الحZروب بعZد اآلن.

ضعفون في دوامة الكارثة؛ فدع أولئك الذين يقZZاومونني ،وكZZذلك الZZذين ال
فالجميع في قبضتي ،وسيواجه الجميع دينونتيَ ،
وسي ُ
ص ّرون بأسنانهم إلى األبZد ،ويبقZون في الظالم إلى
يبادرون إلى التعاون معي ،يعانون آالم الكوارث المختلفة .دعهم يبكون َ
وي ُ
األبد؛ فلن ينجو هؤالء .إنني أعمل بإنصاف وسرعة ،وال أكترث بمدى إخالصك لي في الماضي؛ فما دمت تقاومني ،فإن يد

غضبا عZاجاًل دونمZZا تZZأخير على اإلطالق ،ولZو للحظZZة ،وبال أدنى ذرة من رحمZة .لقZد كنت
دينونتي سرعان ما ستطلق عليك
ً
دوما أقول إنني أنا هللا الذي يفي بكلمته؛ فكل كلمة أقولها ستتحقق ،وسأجعلكم ترون كاًل منها ،وهذا هو المقصود حًقا بZدخول
ً
الواقع في كل شيء.

حتمZا لن يتعينZ
ال ريب أن الكوارث الكبرى لن تصيب أبنZائي وأحبZائي؛ سZأعتني بأبنZائي في كZل لحظZة وفي كZل ثانيZةً .
عليكم أن تتحمل ZZوا مث ZZل ه ZZذا األلم والمعان ZZاة ،لكن الغاي ZZة منهم ZZا تكمي ZZل أبن ZZائي وتحقي ZZق كلم ZZتي فيهم .ونتيج ZZة ل ZZذلك ،يمكنكم أن
الك ّليZZة ،وأن تَنض ZZجوا ك ZZذلك في الحي ZZاة ،وتتحمل ZZوا األعب ZZاء من أجلي ع ZZاجالً ،وتكرس ZZوا أنفس ZZكم بالكام ZZل
تتعرف ZZوا على ق ZZدرتي ُ
مانح ا إيZZاكم السZZيطرة ،وسأضZZعها
إلتمZZام خطZZة تZZدبيري ،وينبغي أن تبتهجZZوا بسZZرور وسZZعادة بسZZبب هZZذا .سأسZZلمكم كZZل شZZيءZً ،

ابنا يرث تَركة والده كاملة ،فكم سيكون هذا أكثر صحة بالنسبة إليكم ،يا أبنائي األبكZZار؟ إنكم
بين أيديكم .إذا كان
صحيحا أن ً
ً
مباركون حًقا ،وبدالً من معاناة الكوارث الكبرى ،ستنعمون ببركات أبدية؛ فيا له من مجد! يا له من مجد!
أسZZرعوا خطZZاكم واتبعZZوا خطZZواتي في كZZل مكZZان وزمZZان ،وال تتخّلفZZوا .دعZZوا قلZZوبكم تتبZZع قلZZبي ،ودعZZوا عقZZولكم تتبZZع

واحَي Zْ Zوا واس ZZتمتعوا معي؛ ففي انتظ ZZاركم بركZZZات رائعZZZة
عقلي .تع ZZاونوا معي ،وكون ZZوا على قلب واح ZZد ،وعق ZZل واح ZZد .كل ZZوا ْ
لتستمتعوا بها وتحصلوا عليها .يوجد مثل هذا الخير الوفير الذي ال ُيضاهى في داخلي ،ولم ُي َع ّد حتى القليZل منZZه ألي شZخص
آخر – فأنا أفعل هذا كله من أجل أبنائي.

من "الفصل الثامن والستون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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فيقتZZل
يصZZدر صٌ Z
صُّ Zم آذان النZZاس حZZتى إنهم ال يسZZتطيعون تفاديZZه في الZZوقت المناسZZبُ ،
Zدو ،يهZّ Zز الكZZون بأكملZZهَ ،
Zوت مّ Z
وي ُ
ويدان البعض اآلخر .إنه حًقا مشهد لم ير مثَله أح ٌZد من قبZZل .اسZتمعوا بانتبZZاه ،ترافZZق أصZZوات البكZاء
ويهلك البعضُ ،
البعضُ ،
المZّ Zر ألولئ ZZك األبن ZZاء
أص ZZوات قص ZZف الرع ZZد ،وي ZZأتي ه ZZذا الص ZZوت من الهاوي ZZة؛ ي ZZأتي ه ZZذا الص ZZوت من الجحيم .إن ZZه الص ZZوت ُ
العاصZZين الZZذين قZZد ِدنتهم .تلّقى أولئZZك الZZذين لم يسZZتمعوا إلى مZZا أقZZول ولم يمارسZZوا كالمي دينونً Zة قاسZZي ًة ونZZالوا لعنZZة غضZZبي.
صZZZوتي دينونZ Zة Zوغض ZZب ،ال أعامZZ Zل أحZً Z Zدا بلط ZZف وال أرحم أح Zً Zدا؛ ألن ZZني أن ZZا هللا الب ZZار ذاتZZ Zه ،ويتملك ZZني الغضZZZب واإلحZZZراق
والتطهZZير والتZZدمير Z.ال يوجZZد مZZا هZZو مخفي في ،وال يوجZZد مZZا هZZو انفعZZالي ،بZZل على العكس كZZل شZZيء صZZريح وبZZار وعZZادل.
ّ
وألن أبنZZائي األبكZZار معي على العZZرش بالفعZZل ،ويحكمZZون جميZZع األمم وكZZل الشZZعوب ،تبZZدأ دينونZة ZتلZZك األشZZياء وأولئZZك النZZاس
تمامZZا وكZZانت
واح ًZدا فواحZً Zدا ،وال أفZِّ Zوت شZZيًئا ،وأكشZZفهم ًZ
الظZZالمين واآلثمين Z.سZZوف أفحصZZهم ِZ
تمامZا .وألن دينونZZتي قZZد ُأعلنت ً
تماما ،ولم أحجب أي شيء على اإلطالق ،فسوف أتخلص من كل ما ال يتفق مZZع مشZZيئتي ،وسZأتركه يهلZZك إلى األبZد
صريحة ً

يغير هذا ،وال ُب َّد أن يكون
في الهاوية .سأدعه يحترق هناك إلى األبد Z.هذا هو ّبري وهذه هي استقامتي .وال يستطيع أحد أن ّ
تحت إمرتي.

يتجاهل معظم الناس أقوالي ،ويعتقدون أن الكلمات مجرد كلمات وأن الحقائق هي حقائق .إنهم ُعميان! أال يعلمZZون أني
تمامZا،
أنا هللا األمين ذاته؟ تZتزامن كلمZاتي وحقZائقي– أليسZت هZذه هي القضZية في الحقيقZة؟ ببسZاطة ال يسZتوعب النZاس كالمي ً

وال يمكن أن يفهم إال أولئ ZZ Zك المس ZZ Zتنيرون حًقZZ Zا – ه ZZ Zذه حقيق ZZ Zة .حالم ZZ Zا ي ZZ Zرى الن ZZ Zاس كلم ZZ Zاتي ،تقش ZZ Zعر أب ZZ Zدانهم من ال ZZ Zرعب،
ويتراكضZون في كZل مكZان لالختبZاء .وهZذا مZا سZيكون عليZه الحZال عنZدما تحZل دينونZتي .عنZدما خلقت جميZع األشZياء ،وعنZدما

تتم كZل هZذه األشZياء بكلمZة واحZدة من فمي؛ وذلZك ألن كلمZتي هي نفسZها السZلطان،
أهلك العالم ،وعندما ّ
ُأكمZل األبنZاء األبكZارّ ،
وهي الدينونة Z.ويمكن القول إن الشخص الذي هو أنا هو الدينونة والجاللة ،وال يستطيع أحد أن ُيغيَّر هZذا .وهZذا أحZد جZوانب

مراس ZZيمي اإلداري ZZة ،وأح ZZد الط ZZرق ال ZZتي أس ZZتخدمها في دينون Zة Zالن ZZاس .في نظ ZZري ،ك ZZل ش ZZيء؛ بم ZZا في ذل ZZك ك ZZل الن ZZاس وك ZZل

Zدي وخاضZZع لZZدينونتي ،وال يجZZرؤ أحZZد وال شZZيء على أن يتصZZرف بوحشZZية أو بعنZZاد ،ويجب أن
الشZZؤون وكZZل األشZZياء ،في يّ Z
يتم كل ذلZك وفًقZا للكالم الZذي أقولZه .ومن داخZل المفZاهيم البشZرية ،يصZدق الجميZع كالم الشZخص الZذي هZو أنZا .وعنZدما يطلZق

روحي صوتًا ،تحيط الريبة بالجميع .فالناس ليس لZديهم أدنى معرفZة بقZدرتي الكليَّة ،حZتى إنهم يطلقZون اتهامZات ضZدي .أقZول
من يسZZتخف بكالمي ،هZZؤالء سZZوف ُيهلكZZون ،فهم أبنZZاء الهالك األبZZديون .ويمكن أن
من يشZZك في كالمي ،وكZZل ْ
لZZك اآلن! كZZل ْ
يظهر من هذا أنه يوجد قلة قليلة من األبناء األبكار ،ألن هذه هي طريقة عملي .وكما قلت من قبل ،أنا ُأنجز كل شZZيء بZZدون

الك ّلية .ال يمكن ألحد أن يعZثر في كلمZاتي على مصZدر
تحريك إصبع ،ال أستخدم سوى كالمي .وهذا ،إ ًذا ،حيث تكمن قدرتي ُ
مZا أقولZه وغايتZه .ال يسZتطيع النZاس تحقيZق هZذا ،وال يسZتطيعون التصZرف إال باتبZاع قيZادتي ،وال يسZتطيعون القيZام بZأي شZيء
إال بمZا يتفZق مZع مشZيئتي وفًقZا لِب ّZري ،بحيث يجلبZون لعZائلتي الِبZر والسZالم ،ليعيشZوا إلى األبZد Z،وليكونZوا ثZابتين وصZامدين إلى
أبد اآلبدين.

تسZZري دينون ZZتي على الجمي ZZع ،وت ZZؤثر مراس ZZيمي اإلداري ZZة في الكZZل ،وتُ ْعَلن كلمZZاتي وشخصZZي للجمي ZZع .هZZذا هZZو الZZوقت
المناسب لعمل روحي العظيم (في هذا الوقت يفرز أولئك الذين سZZوف ينZZالون البركZZة عن الZZذين سZZوف يعZZانون ِ
المحن) .حالمZZا
ُ
ِ
ميزت أولئك الذين سينالون البركة من الذين سيعانون المحن .وهذا واضح وضوح الشZمس ويمكنZني
تصدر كلماتي ،أكون قد ّ
أن أراه كل ZZه من نظ ZZرة واح ZZدة( .أق ZZول ه ZZذا من جه ZZة طبيع ZZتي البش ZZرية ،ل ZZذا ف ZZإن ه ZZذه الكلم ZZات ال تتن ZZاقض م ZZع َسْ Z Zبق تعيي ZZني

وأطهZر كZل مكZان ،حZتى ال يعZود
واختياري) .أطوف في الجبال واألنهZار وبين كZل األشZياء – عZبر فضZاءات الكZون – أشZاهد
ّ
Zير علي .إذا كZان الZوقت
لتلك المواقع النجسة واألراضي الفاسZقة أي وجZود ،وتُحZرق حZتى العZدم نتيجZة لكلمZاتي .كZل شZيء يس ٌ
ّ
الذي سبق وعينته إلهالك العالم قد حان ،فيمكنني ابتالعه بقول كلمة واحدة ،لكن اآلن ليس الوقت المناسب .وال ُب َّد أن يكZZون
Zدي حكمZتي
كل شيء
ً
جاهزا قبل أن أقوم بهذا العمل ،لعدم إربZاك خطZتي وإعاقZة تZدبيري Z.أعZرف كيZف أقZوم بهZذا بمعقوليZة :ل ّ

يمس بالفع ZZل مراس ZZيمي
Zبعا واح Zً Zدا – وليح ZZذروا لئال يتعرض ZZوا للقت ZZل بي ZZدي ،فه ZZذا ّ
Zدي ترتي ZZبي .يجب أال يح ZZرك الن ZZاس إص ً Z
ول ّ Z
اإلداريZZة .يمكن للمZZرء أن يZZرى من هZZذا قسZZوة مراسZZيمي اإلداريZZة ،ويمكن للمZZرء أن يZZرى مبZZادئ مراسZZيمي اإلداريZZة ،وكZZذلك

المبZZادئ الكامنZZة وراءهZZا ،والZZتي تشZZمل جZZانبين :من ناحيZZة أقتZZل كZZل الZZذين ال يتوافقZZون مZZع مشZZيئتي والZZذين يخZZالفون مراسZZيمي
اإلدارية؛ ومن ناحية أخرى ،ألعن في غضبي كZل من يخZالف مراسZيمي اإلداريZة .هZذان الجانبZان ال مفZر منهمZا وهمZا المبZدآن
التنفيذيان لمراسيمي اإلدارية .يتم التعامل مع الجميع وفًقا لهذين المبدئين Z،بZدون أي انفعZال ،وبغض النظZر عن مZدى إخالص

الشخص .وهذا يكفي إلظهار ّبري وجاللي وغضبي ،الذي سيحرق جميع األشياء األرضية ،وجميع األشياء الدنيوية ،وجميع
ضZا في
األشZياء الZتي ال تتماشZى مZع مشZيئتي .هنZاك أسZرار خفيZة في كلمZاتي ،وهنZاك أسZرار في كلمZاتي الZتي تبقى مخبZأة ،وأي ً

دائمZZا ،وقلZZبي ال يمكن إدراك أعماقZه أبZً Zدا حسZب التصZورات البشZرية
كلمZاتي توجZد أسZZرار قZZد تم إعالنهZZا .إ ًذا ،كالمي غZامض ً

وفي العقZZل البشZZري .ويعZZني هZZذا أنZZني يجب أن أحZZرر البشZZر من تصZZوراتهم وتفكZZيرهم .وهZZذا هZZو العنصZZر األكZZثر أهميZZة في
خطة تدبيري Z.ويجب أن أنفذه بهذه الطريقة ألكسب أبنائي األبكار ،وألنجز األشياء التي أريد فعلها.
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غالبZا! يZا كZل الشZعوب! أسZرعوا وانتظمZوا في
Zافرا ،لقZد ع ُ
يا صهيون! السالم لك! يا صهيون! اصدح! لقZد ع ُ
Zدت ً
Zدت ظ ً
تمامZا اآلن؛ ألن شخصZZي يواجZZه الكZZون كلZZه ويظهZُ Zر في شZZرق العZZالم! َمن ذا الZZذي
صZZفوف! يZZا كZZل األشZZياء في الخلZZق! تZZوقفي ًZ

ومن ذا الZذي يجZرؤ على أال يرفZع عينيZه
ومن ذا الذي يجرؤ على أال يZدعوني باإللZه الحZق؟ ْ
يجرؤ على أال يركع في العبادة؟ ْ
ومن ذا الZZذي يجZZرؤ على أال يسZّ Zبح؟ ومن ذا الZZذي يجZZرؤ على أال يفZZرح؟ سيسZZمع شZZعبي صZZوتي ،وسZZيبقى أبنZZائي
في خشZZوع؟ ْ

أحياء في ملكوتي! ستهتف الجبال واألنهار وكل األشياء إلى ما ال نهاية ،وستقفز دون توقZZف .في هZZذا الZZوقت ،لن يجZZرؤ أحZZد
َ
على التراجع ،ولن يجرؤ أحد على التمرد والمقاومة .هذا هو عملي الرائع ،بل وأكثر من ذلك ،هذه هي كل قدرتي العظيمة!
سأجعل كل شيء يتقيني في قلبه ،وعالوة على ذلك سأجعل كZل شZيء يسZبحني! وهZذا هZو الهZدف النهZائي لخطZة تZدبيري الZتي
تمتد لستة آالف سنة ،ولقد سبق أن عيَّنت هذا .وال يجرؤ شخص واحد وال شيء وال حدث على التمرد ومقاومتي ،أو يجZZرؤ
على معارضتي .وسيجري كل شعبي إلى جبلي (بمعنى آخر إلى العالم الZذي سZأخلقه فيمZا بعZد) وسيخضZعون أمZامي؛ ألن لي
أيضا سلطان في الجسد ،لكن ألنZZه ال يمكن
جاللة ودينونة Z،ولي سلطان( .يشير هذا إلى الوقت الذي أكون فيه في الجسد .لي ً
مجدا كZاماًل وعلى الZرغم من أنZني حZزت األبنZاء األبكZار
تجاوز قيود الزمان والمكان في الجسد ،فال يمكن القول إنني قد نلت ً

Zلطانا ،أي
نلت المجد .فقط عندما أعود إلى صهيون وأغير مظهري ،يمكنZZني القZZول إن لي سً Z
في الجسد ،فال يمكن القول إنني ُ
ِ
كمZZل ،ه ZZذه هي
إن ZZني نلت المج ZZد) .ولن يص ZZعب ش ZZيء
خلق ك ZZل ش ZZيء ُ
علي .س Zُ Zيهلك كالم فمي ك ZZل ش ZZيء ،وبكالم فمي س Zُ Zي ُ
وي ّ
ّ
قدرتي العظيمة وهZذا هZو سZلطاني .وألنZني مملZوء بZالقوة وبالسZلطان ،ال يمكن ألي شZخص أن يجZرؤ على اعZتراض طZريقي.
لقد انتصرت بالفعل على كل شيء ،وغلبت جميع أبناء العصيان .وأجمZع أبنZائي األبكZار معي للعZودة إلى صZهيون .فلن أعZود
إلى صهيون وحدي .ولهذا السبب ،سوف يرى الجميZع أبنZائي األبكZار ،وهكZذا سZوف يصZبح لZديهم قلب مفعم باتقZائي .هZذا هZو

هدفي من حيازة األبناء األبكار ،وكانت هذه هي خطتي منذِ Z
خلق العالم.

Zاهزا ،سZZيكون ذلZZك هZZو اليZZوم الZZذي سZZأعود فيZZه إلى صZZهيون ،وسZZتحتفل جميZZع الشZZعوب بهZZذا
عنZZدما يكZZون كZZل شZZيء جً Z

الي ZZوم .وعن ZZدما أع ZZود إلى ص ZZهيون ،س ZZوف تك ZZون ك ZZل األش ZZياء على األرض ص ZZامتة ،وس ZZتكون ك ZZل األش ZZياء على األرض في
سZZالم .عنZZدما أعZZود إلى صZZهيون ،سZZيعود كZZل شZZيء إلى مظهZZره األصZZلي .وفي ذلZZك الZZوقت ،سZZوف أبZZدأ عملي في صZZهيون،
وسوف أعاقب األشZرار وأكZافئ الصZالحين ،وسZوف يسZري ب ّZري وأنفZذ دينونZتي .وسأسZتخدم كالمي إلتمZام كZل شZيء ،وأجعZل
كل الناس وكل األشياء تختبر يدي Zالتي توبخ ،وسZأجعل كZل النZاس يZرون مجZدي الكامZل ،وحكمZتي الكاملZة ،وسZخائي الكامZل.
ال يجرؤ شخص على التمZرد في الدينونZة Z،ألن كZل األشZياء تُنجZز معي؛ واآلن ،لZيرى الجميZع جاللي الكامZل ،ويشZهدوا غلبZتي

الكاملة ،فكل شيء يتجلى في .ومن هذا ،يمكن رؤية قوتي العظيمة وسZلطاني .لن يجZرؤ أحZد على إغضZابي ،ولن يجZرؤ أحZد
ّ
فمن يجZرؤ على إخفZاء أي شZيء؟ أجZزم أنZني لن أري ذلZك الشZخص أي رحمZة!
،
في
معلن
Zيء
ش
على اعتراض طZريقي .كZل
ْ
ّ
ويجب أن ينال مثل هؤالء األشقياء عقوبتي الشديدة Z،وتجب إزالة هذه النفايZة من أمZام نZاظري .وسZأحكمهم بقضZZيب من حديZZد
وسأستخدم سZلطاني ألدينهم Zدون أدنى رحمZة ودون مراعZاة مشZاعرهم على اإلطالق؛ ألنZني أنZا هللا ذاتZه الZذي هZو بال انفعZال،

والZZذي هZZو مهيب وال يمكن إغضZZابه .وينبغي أن يفهم الجميZZع هZZذا ويرونZZه لئال أقتلهم وأدمZZرهم إيZZاهم "دون سZZبب أو مZZبرر"،
ألن قضيبي سوف يقتل كل من يغضبني .وال يهمني ما إذا كانوا يعرفون مراسZZيمي اإلداريZZة أم ال؛ فلن يكZZون لهZZذا أي عاقبZZة
من ألمسZه أقتلZZه.
أمامي؛ ألن شخصي ال يتحمل أن يقZوم أي شZخص بإغضZابي .وهZZذا هZZو السZZبب في أنZZه قيZZل إنZني أسZد؛ فكZZل ْ
وهذا هو السبب في أنه يقال إن القول اآلن إنني أنا إله الشZفقة والمحبZة هZو تجZديف .أنZا لسZت حماًل في الجZوهر بZل أسZد .وال
يجرؤ أحد على إغضابي؛ فسوف أعاقب كل من يغضZبني بZالموت على الفZور دون أي رحمZة! هZذا يكفي إلظهZار شخصZيتي.

ول ZZذلك ،في العص ZZر األخ ZZير ستنس ZZحب مجموع ZZة كب ZZيرة من الن ZZاس ،وس ZZيكون ه ZZذا أم Zً Zرا يص ZZعب على البش ZZر تحمل ZZه ،لكن من
ناحيتي ،أنا مرتاح وسعيد Z،وال أرى أن هذه مهم ٌة صعب ٌة على اإلطالق .فهذه هي شخصيتي.
من "الفصل العشرون بعد المائة" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في الملكZZوت ،تبZZدأ أمZZور الخليقZZة الZZتي ال تحصZZى في االنتعZZاش وإعZZادة اكتسZZاب قZZوة حياتهZZا .بسZZبب التغZZيرات في حالZZة
األرض ،تبدأ الحدود بين أرض وأخرى في االنتقال .لقد تنبأت في السZZابق :عنZZدما تنفصZZل أرض عن األخZZرى ،وتتحZZد أرض
مZع أخZرى ،سZيكون قZد حZان وقت سZحق األمم لقطZع صZغيرة .في هZذا الZوقت ،سZأجدد كZل الخليقZة وأعيZد تقسZيم الكZون بأسZره،
وأقوم بترتيب الكون ،وتحويله من حالته القديمة إلى حالة جديدة .هذه هي خطتي .هذه هي أعمالي .عنZZدما ترجZZع كZل شZZعوب
وأمم العالم أمام عرشي ،سآخذ كل غنى السماء وأمنحه للعالم البشري ،فينعم بوفرة ال مثيل لهZZا بفضZلي .لكن طالمZا أن العZZالم

ِ
سأعجل بغضبي على أممه ،وأعلن مراسيمي اإلدارية في أرجاء الكZZون ،وألقي بZZالتوبيخ على كZZل َم ْن
موجودا،
القديم ال يزال
ً
ّ
ينتهكها.
ما أن ألتفت بوجهي للكون ألتكلم ،تسمع البشZرية جميعهZا صZوتي ،فZترى كافZة األعمZال الZتي فعلتهZا عZبر الكZون .أولئZك
الZZذين يسZZيرون ضZZد مشZZيئتي ،أي أولئZZك الZZذين يقZZاوموني بأعمZZال اإلنسZZان ،سZZيقعون تحت تZZوبيخي .سZZآخذ النجZZوم العديZZدة في

Zتتجدد أش ZZياء ال
الس ZZماوات وأجعله ZZا جدي ZZدة ،وبفض ZZلي س ZZتتجدد الش ZZمس ويتج ZZدد القم ZZر – لن تع ZZود الس ZZماوات كم ZZا ك ZZانت؛ إذ س ّ Z
ويسZتبدل بهZZا
قسم الشعوب العديدة Zداخل الكون من جديد ُ
تُحصى على األرض .الكل سيصير كامالً من خالل كلماتي .سوف تُ ّ
ملكوتي ،حتى تختفي الشعوب الموجودة على األرض إلى األبد وتصير ملكوتًZا يعبZدني؛ سZتفنى جميZع الشZعوب على األرض،
ولن توجد فيما بعد .أما من جهة البشر الذين في الكون ،فسيفنى كل َم ْن ينتمون للشيطان؛ وسيسZZقط كZZل َم ْن يعبZZدون الشZZيطان

تحت ناري الحارقة ،أي إنه ،باستثناء َم ْن هم اآلن داخل التيار ،سZيتحول البZاقون إلى رمZاد .عنZدما أوبخ العديZد من الشZعوب،
راكبZZا
سZZيعود أولئZZك الZZذين في العZZالم الZZديني إلى ملكZZوتي بZZدرجات مختلفZZة ،وتُخضZZعهم أعمZZالي ،ألنهم سZZيرون مجيء القZZدوس ً

على سZحابة بيضZاء .كZل البشZرية سZتتبع نوعهZا ،وسZتنال توبيخZات تختلZف وفًقZا لمZا فعلZه كZل واحZد .أولئZك الZذين وقفZوا ضZدي
جميعZZا؛ وأولئ ZZك ال ZZذين لم تتض ZZمني أعم ZZالهم على األرض ،سيس ZZتمرون في الحي ZZاة على األرض تحت حكم أبنZZZائي
سZZZيهلكون
ً
وشعبي ،بسبب الطريقة التي ّبرؤوا بها أنفسهم .سأعلن عن نفسي للعديد Zمن الشعوب واألمم ،وسأصدر صZZوتي على األرض
ألعلن اكتمال عملي العظيم لجميع البشر ليروا بأعينهم.

أيضا حالة الكZون .من خالل كالمي ،تصZZير أمZور الخليقZة الZتي ال تحصZى جديZZدة
بينما َّ
يتعمق صوتي في شدته ،أراقب ً
أيضا ،وتنكشف الهيئة األصلية للبشرية ،كل حسب نوعه ،يجد البشZZر شZيًئا فشZيًئا طريZZق
كلها؛ فتتغير السماء ،وتتغير األرض ً

عZZودتهم على حين غZZرة إلى حضZZن عZZائالتهم .عنZZد هZZذا الحZZد سZZأكون راضZً Zيا جZً Zدا .أنZZا مَّ Z
Zنزه عن االضZZطراب ،فقZZد تم إنجZZاز

لت كZZل األشZZياء وفًقZZا لنوعهZZا،
Zدريجيا ،وتغZZيرت أمZZور الخليقZZة الZZتي ال تحصZZى كلهZZا .عنZZدما
عملي العظيم تZ
خلقت العZZالم ،شZَّ Zك ُ
ُ
ً
ووضعت كل األشياء التي لها هيئة مZZع بعضZZها في نفس النZوع .وإذ توشZك خطZة تZدبيري Zعلى النهايZة ،سأسZZتعيد حالZة الخليقZZة
ُ
تغييرا عميًقا ،حتى تعود كل األشياء إلى مهZZد
السابقة ،وسأستعيد Zكل شيء للطريقة التي كان عليها باألصل،
ّ
وأغير كل شيء ً
خطتي .لقد حان الوقت! وأوشكت المرحلة األخيرة من خطتي على التحقق .آه ،أيها العZZالم القZZديم النجس! سZZتقع بالتأكيZد Zتحت

كالمي! ستصير إلى العدم بالتأكيد بسبب خطتي! آه ،يا أيتها األشياء التي ال تحصى في الخليقة! ستحصZZلين على حيZZاة جديZZدة
ِ
تسيد! آه ،أيهZZا العZZالم الجديZZد النقي الZZذي بال عيب! سZZتحيا بكZZل تأكيZZد في مجZZدي! آه ،يZا جبZZل
الم ّ
داخل كالمي ،إذ لك اآلن ربك ُ
Zأمحص األرض كلهZZا .قZZد بZZدأت الخليقZZة على األرض
صهيون! لن تسكت فيما بعد Z.لقد ُ
عدت في نصرة! من وسط الخليقZZة ،سّ Z
Zاء جديZً Zدا .آه ،يZZا شZZعبي! كيZZف ال يمكنZZك أن ترجZZع إلى الحيZZاة وسZZط نZZوري؟ كيZZف ال تطفZZر في فZZرح
حيً Z
Zاة جديZZدة ،ونZZالت رجً Z
المقZZام! كيZZف ال تشZZعر بفخZZر
تحت إرشZZادي؟ األراضZZي تصZZرخ في ابتهZZاج ،والميZZاه ُّ
تعج ضZZاحكة في مٍ Z
Zرح! آه ،يZZا إسZZرائيل ُ

Zودا ،وإسZرائيل اليZوم قZد نهض في قلZوب جميZع البشZر.
بفضل س ْZبق تعييZني؟ َم ْن بكى؟ َم ْن انتحب؟ إسZرائيل القZديم لم يعZد موج ً
سيحصZZل إسZZرائيل اليZZوم بالتأكيZZد على مصZZدر الوجZZود من خالل شZZعبي! آه ،يZZا مصZZر الكريهZZة! بالتأكيZZد لن تصZZمدي ضZZدي؟
كيZZف يمكنZZِ Zك أن تسZZتغلي رحمZZتي وتحZZاولي الهZZرب من تZZوبيخي؟ كيZZف ال توجZZدين في وسZZط تZZوبيخي؟ سZZيعيش كZZل َم ْن أحبهم
Zأوبخ إلى األبZZد بالتأكيZZد جميZZع َم ْن وقفZZوا ضZZدي .وألنZZني إلZZه غيZZور ،لن أعفي البشZZر من كZZل مZZا فعلZZوه.
بالتأكيZZد إلى األبZZد ،وسّ Z
ٍ
ٍ
سأراقب األرض كلها ،وبظهوري في شرق العالم ٍ
وتوبيخ ،سأعلن عن ذاتي لحشود البشر التي ال تحصى!
ونقمة
وجالل
ببر
ٍ
من "الفصل السادس والعشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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التجسد
رابعا
ُّ
ً

التجسد هو َّ
أن هللا يظهر في الجسد ،ويأتي ليعمZل بين خليقتZه من البشZر في صZورة جسZد .لZذلك ،لكي يتج َّسZد هللا،
معنى
ُّ

جسدا ،جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط األساسي .في الواقع ،يشمل تج ُّس Zد هللا أن يعيش هللا
يجب أواًل أن يكون ً
Zانا .يمكن تقس ZZيم حيات ZZه وعمل ZZه في التج ُّسZ Zد إلى مرحل ZZتين.
ويعم ZZل في الجس ZZد ،وأن يص ZZير هللا في ج ZZوهره جس Zً Zدا ،يص ZZير إنس ً Z
المرحلZة األولى هي الحيZاة الZتي عاشZها قبZل أداء خدمتZه ،حيث عZاش في أسZرة بشZرية عاديZة ،في طبيعZة بشZرية كاملZة ،يطيZع

األخالقيات والقوانين العادية للحياة اإلنسانية ،مع وجود احتياجZات إنسZانية عاديZة (المأكZل ،الملبس ،المZأوى ،النZوم) ،وجZوانب
ضZZعف بشZZرية عاديZZة ،ومشZZاعر بشZZرية عاديZZة .بمعZZنى آخZZر ،أثنZZاء هZZذه المرحلZZة األولى لم يعش كإلZZه ،بZZل عZZاش حيZZاة بشZZرية
طا في كافة األنشطة اإلنسانية الطبيعية .المرحلة الثانية هي الحيZاة الZZتي عاشZZها بعZZد أن بZZدأ أداء خدمتZZه .ال
تماما ،منخر ً
عادية ً
يزال يسكن في طبيعة بشرية عادية بمظهر إنساني عZادي ،ولم ُيظهZر أيZة عالمZة خارجيZة على أيZة قZوة خارقZة للطبيعZة .ومZع
حياة خالصة من أجل خدمته ،وآنذاك توجد طبيعته البشرية العادية بصورة كاملة من أجل خدمZZة العمZZل العZZادي
ذلك فهو يحيا ً
Zادرا على أداء خدمتZZه .لZZذلك فZZإن المرحلZZة
لالهوتZZه؛ ألنZZه منZZذ ذلZZك الZZوقت نضZZجت طبيعتZZه البشZZرية إلى مسZZتوى أصZZبح فيZZه قً Z

الثانيZZة من حياتZZه كZZانت ألداء خدمتZZه في طبيعتZZه البشZZرية؛ وهي حيZZاة تتّسZZم بكاًل من الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة والهZZوت كامZZل.
السبب وراء كونه قد عاش في طبيعة بشرية عادية كاملة أثناء المرحلZZة األولى من حياتZه هZو أن طبيعتZZه البشZZرية لم تكن بعZZد

تحمZZل مس ZZؤولية
مس ZZاوية لعمل ZZه اإللهي
الكلي ،لم تكن ناض ZZجة بع ZZد؛ لكن بع ZZدما نض ZZجت طبيعت ZZه البش ZZرية ،ص ZZار ق ً Z
Zادرا على ّ
ّ
Zأول مرحل ZZة من حيات ZZه ك ZZانت في طبيع ZZة بش ZZرية
خدمت ZZه ،واس ZZتطاع أداءه ZZا .وحيث َّأنه يحت ZZاج كجس ZZد إلى أن ينم ZZو وينض ZZج ،ف ّ Z

عاديZZZة ،بينم ZZا في المرحل ZZة الثاني ZZة ،حيث ك ZZانت طبيعت ZZه البش ZZرية ق ZZادرة على االض ZZطالع بعمل ZZه وأداء خدمت ZZه ،ف ZZإن حي ZZاة هللا
ِ
المتج ِّسZد قZZد بZZدأ خدمتZZه
المتج ّس Zد الZZتي عاشZZها أثنZZاء خدمتZZه هي حيZZاة تجمZZع بين طبيعتZZه البشZZرية والهوتZZه الكامZZل .إن كZZان هللا ُ
ُ
ٍ
بحماسة منذ لحظة ميالده ،وقام بآيات وعجائب فائقة للطبيعة ،لما كان له جوهر جسدي .لذلك ،فZإن طبيعتZه البشZرية موجZودة
Zانا .بهZذه الطريقZة،
من أجل جوهره الجسدي؛ فال يمكن أن يوجد جسد بال طبيعة بشZرية ،وشZخص بال طبيعZة بشZرية ليس إنس ً

المتج ّسZد .إن قلنZا "حين يصZير هللا جس ًZداَّ ،
فإنه إلZه بصZورة كاملZة،
فإن الطبيعة البشرية لجسد هللا هي ملكية جوهرية لجسZد هللا ُ
وليس هZZو إنسZZان البتَّة" فهZZذا تجZZديف ،ألن هZZذه العبZZارة ببسZZاطة ليس لهZZا وجZZود ،وتخZZالف مبZZدأ التج ّس Zد .حZZتى بعZZدما يبZZدأ أداء

ساكنا في الهوته بمظهر بشري خارجي حين يقوم بعملZه؛ كZل مZا في األمZر هZو أن طبيعتZه البشZرية تخZدم حينهZا
خدمته ،يظل ً
ضZا واحZً Zدا وهZZو السZماح لالهوتZه أن يZؤدي العمZل في جسZد عZادي .لZذلك فZإن القZائم بالعمZل هZو الهوتZZه السZاكن في طبيعتZه
غر ً
البشZZرية .إن الهوتZZه هZZو العامZZل ،وليس طبيعتZZه البشZZرية ،ومZZع ذلZZك فإنZZه الهZZوت محتجب داخZZل طبيعتZZه البشZZريةَّ .
إن الهوتZZه
الكامل ،وليست طبيعته البشرية ،هZو بصZفة أساسZية الZذي يقZوم بعملZه ،ولكن ُمنِّفZذ العمZل هZو جسZده .يمكن أن يقZول المZرء إنZه
ضZا جZZوهر هللا .وألنZZه
ضZا هللا ،ألن هللا يصZZير ًZ
إلهZا يحيZZا في الجسZZد ،لZZه مظهZZر بشZZري وجZZوهر بشZZري ،ولكن أي ً
إنسZZان وهZZو أي ً

إنسان بجوهر هللا ،فهو أسمى من كل البشر المخلوقين وفZوق أي إنسZان يمكنZه أن يZؤدي عمZل هللا .وعليZه ،من بين كZل أولئZك
المتج ِّسZ Zد بذاتZZZه – وجميZZZع
الZZZذين لZZZديهم مظه ZZر بش ZZري مث ZZل مظه ZZره ،ومن بين ك ZZل من ل ZZديهم طبيع ZZة بش ZZرية ،ه ZZو وح ZZده هللا ُ
المخلوق ZZات األخ ZZرى هم بش ZZر مخلوق ZZون .وم ZZع أن جمي ZZع البش ZZر المخل ZZوقين ل ZZديهم طبيع ZZة بش ZZرية ،إال أنهم ال يمتلك ZZون س ZZوى

ِ
تجسد مختلفَّ ،
فإنه ال يحمل في جسده طبيعة بشرية فحسب ،بل باألحرى يمتلك الهوتًZZا .يمكن أن تُZZرى
الم ّ
بشريتهم ،بينما هللا ُ
أما الهوتZZه فيصZZعب تصZّ Zوره .وألن الهوتZZه ال ُيعبَّر عنZZه إال
طبيعته البشرية في المظهر الخارجي لجسده وفي حياته اليوميZZةَّ ،

يتخيلها الناس ،فمن الصعب للغاية على النZاس أن يZZروه .حZZتى اليZZوم
حين يتَّخذ طبيعة بشرية ،وهي ليست خارقة للطبيعة كما ّ
ِ
ضZا
المتج ّسZد .حZتى بعZدما تح َّZدثت حZديثًا مطZوالً كهZذا عنZه ،أتوقZع أن يظZل غام ً
يصعب على النZاس إدراك الجZوهر الحقيقي هلل ُ
Zادا بين
بالنسZZZبة إلى معظمكم .وه ZZذه المس ZZألة ،في الواق ZZع ،في غاي ZZة البس ZZاطة :من ZZذ أن يص ZZير هللا جس Zً Zدا ،يص ZZير ج ZZوهره اتحً ZZ
الطبيعة البشرية والالهوت .وهذا االتحاد ُيدعى هللا نفسه ،هللا بذاته على األرض.
من "جوهر الجسد الذي سكنه هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 100
كانت الحياة التي عاشها يسوع على األرض هي حياة الجسد العادية .عاش في الطبيعة البشZرية الZZتي لجسZZده .لم يظهZZر

ُّ
والتحدث بكلمته أو شفاء المرضى وإخZراج األرواح الشZريرة ،والقيZام بمثZل هZذه األمZور الخارقZة ،في
سلطانه في القيام بعمله

كافيZZا على َّأنه كZZان
غالبيZZة حياتZZه حZZتى بZZدأ خدمتZZه .كZZانت حياتZZه قبZZل ُعمZZر التسZZعة والعشZZرين ،أي قبZZل أن يZZؤدي خدمتZZه ،دلياًل
ً
إلهZا ،لم يZروا أكZثر من مج َّZرد إنسZان عZادي،
ً
جسدا ً
عاديا .ولهذا السبب وألنه لم يكن قد بدأ بعZد أداء خدمتZه ،لم ي َZر النZاس فيZه ً
إنسان طبيعي ،كما اعتقد بعض الناس آنذاك أنه ابن يوسف في ذلك الحين .اعتقد الناس أنه ابن رجل عادي ،ولم يZZدركوا أنZZه
ِ
تجسد؛ حZتى حين صZنع العديZد من المعجZزات أثنZاء قيامZه بخدمتZه Z،ظZل معظم النZاس يقولZون َّإنه ابن يوسZف ،ألنZه
الم ّ
جسد هللا ُ
كان المسيح بمظهر خارجي لطبيعة بشرية عاديةُ .وجZدت طبيعتZه البشZرية وعملZZه إلتمZZام المغZZزى من تج ّسZده األولُ ،مثبتًZZا أن
عاديZا ج ًّZداَّ .
إن اتّخZاذه طبيعZة بشZرية عاديZة قبZل أن يبZدأ عملZه كZان دلياًل
هللا قد جاء في الجسد على نحZو كامZل ،وصZار إنس ً
Zانا ً
ضZا َّأنه جسZد عZادي ،ألنZه صZنع آيZات وعجZائب ،وشZفى مرضZى،
على َّأنه جسد عادي؛ وما قZام بZه من عمZل بعZد ذلZك أثبت أي ً
أرواح ا شZZريرة في الجسZZد بطبيعZZة بشZZرية عاديZZة Z.السZZبب في َّأنه اسZZتطاع أن يصZZنع معجZZزات هZZو أن هZZذا جسZZده كZZان
ًZ
وأخZZرج

يحمZل ُسZلطان هللا ،كZان جس ًZدا يلبسZه روح هللا .لقZد امتلZك هZذا السZلطان بسZبب روح هللا ،وهZذا ال يعZني َّأنه لم يكن جس ًZدا .كZان
المحتجب
شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة هو العمل الZZذي يحتZZاج إلى أن يقZZوم بZZه ألداء خدمتZZه ،وتعبً Z
Zيرا عن الالهZZوت ُ
في طبيعته البشرية ،وبغض النظر عن اآليات التي بيَّنها أو كيف أظهر سلطانه ،فقد ظل يحيZا في طبيعZة بشZرية عاديZة وظZل

منح النعمZZة Z،وشZZفاء المرضZZى،
عاديZZا حZZتى فZZترة قيامتZZه بعZZد المZZوت على الصZZليب .كZZان ْ
عاديZZا .لقZZد اسZZتمر يسZZكن جسZً Zدا ً
جسZً Zدا ً
جزءا من خدمته ،والعمل الذي َّأداه في جسده العادي .قبZل أن يZذهب إلى الصZليب ،لم يفZارق
وطرد األرواح الشريرة جميعها ً

عما كZZان يفعلZZه .كZZان هZZو هللا نفسZZه ،وكZZان يقZZوم بعمZZل هللا ،ولكن َّ
ألنه كZZان جسZZد هللا
أبZً Zدا جسZZده البشZZري العZZادي ،بغض النظZZر َّ
ِ
ثيابا ،وله احتياجات إنسانية عاديZة ،ولديZه المنطZق والفكZر البشZريين العZZاديين ،وكZZل هZذا
تجسد ،فقد كان يأكل
طعاما ويلبس ً
الم ّ
ً
ُ
ِ
جسدا خارًقا للطبيعة .كان
أثبت َّأنه كان
ً
جسدا من طبيعة بشرية عادية ،وليس ً
تجسد كان ً
إنسانا ً
الم ّ
عاديا ،وبرهن أن جسد هللا ُ
كمZZل عمZZ Zل تج ُّس Z Zد هللا األول ،وأن ُيتمم خدمZZ Zة التج ُّس Z Zد األول .إن التج ُّس Z Zد في مغZZ Zزاه هZZ Zو أن يZZ Zؤدي إنسZZ Zان عZZ Zادي
عملZZ Zه أن ُي ِّZ
وط ZZبيعي عم ZZل هللا ذات ZZه؛ أي أن هللا ي ZZؤدي عملZZه اإللهي في طبيع ZZة بشZZرية ،وبه ZZذا يقهZZر الش ZZيطان .يعZZني التج ُّس Zد أن روح هللا

ويعبَّر عنZه
جسدا ،أي أن هللا يصير ً
يصير ً
جسدا؛ والعمل الذي يقZوم بZه في الجسZد هZو عمZل الZروح ،الZذي يتحقZق في الجسZدُ ،
ِ
ِ
تجسد وحده ،أي هZZذه الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة
الم ّ
الم ّ
تجسد؛ أي أن جسد هللا ُ
بالجسد .ال أحد غير جسد هللا يمكنه أداء خدمة هللا ُ
– وليس سZواها – يمكنZه التعبZير عن العمZل اإللهي .لZو لم يكن هلل الطبيعZة البشZرية العاديZة قبZل عمZر التاسZعة والعشZرين أثنZاء

تعلم كي ZZف يتكلم اس ZZتطاع أن َّ
مجيئZZZه األول ،وك ZZان بمج ZZرد أن ول ZZد بإمكان ZZه ص ZZنع معج ZZزات ،وبمج Zَّ Zرد أن َّ
يتكلم لغZZZة السZZZماء،
ُ
وبمجرد أن وطأت قدمه األرض استطاع أن يدرك كافة األمور العالمية ويمZيز أفكZار كZل شZخص ونوايZاه ،لمZا ُدعي مثZل هZذا
َّ
عاديZZا ،ولمZZا ُدعي مثZZل هZZذا الجسZZد جسZً Zدا بشZZريًّا .لZZو كZZان هZZذا هZZو الحZZال مZZع المسZZيح ،لضZZاع معZZنى تج ُّس Zد هللا
اإلنسZZان إنسً Z
Zانا ً
ِ
ِ
وجZZوهرهَّ .
ض Zا حقيقZZة َّأنه خضZZع لعمليZZة نمZZو
المتج ّس Zد في الجسZZد؛ وتو ّ
ض Zح أي ً
إن مZZا لZZه من طبيعZZة بشZZرية يZZبرهن على َّأنه هللا ُ
عاديZZا؛ وإضZZاف ًة إلى ذلZZك ،عملZZه هZZو دليZZل كZZاف على َّأنه كلمZZه هللا وروح هللا الZZذي صZZار جسZً Zدا.
بشZZرية عاديZZة َّأنه كZZان جسZً Zدا ً

جسدا بسبب احتياجات العمل ،أو بمعنى آخر ،تحتاج هZذه المرحلZة من العمZل إلى أن تتم في الجسZد ،أي في طبيعZة
يصير هللا ً
بشZZرية عاديZZة Z.هZZذا هZZو الشZZرط الالزم "للكلمZZة الZZذي يصZZير جسZً Zدا" ،أي "للكلمZZة الZZذي يظهZZر في الجسZZد" وهي القصZZة الحقيقيZZة

أن حي ZZاة يس ZZوع بأكمله ZZا ك ZZانت مقترن ZZة بالعج ZZائبَّ ،
دي هللا .ق ZZد ي ZZؤمن الن ZZاس َّ
ظه Zر ح ZZتى نهاي ZZة عمل ZZه على
وأنه لم ُي ِZ
وراء تج ُّسّ Z Z
األرض أي مظهZZر من مظZZاهر الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة ،ولم تكن لZZه احتياجZZات إنسZZانية عاديZZة أو مZZواطن ضZZعف أو مشZZاعر

إنسانية ،وأنه لم يكن في احتياج إلى ضZروريات الحيZاة األساسZية ،و لم يكن َّ
يتخيلZون َّأنه
يتفكر باألفكZار اإلنسZانية العاديZة .هم َّ

Zريا خارًقZZا ،وطبيع ZZة بش ZZرية فائق ZZةَّ .إنهم يعتق ZZدون َّأنه طالم ZZا ه ZZو هللا ،فال يجب علي ZZه أن يفك ZZر ويعيش
لم يكن ل ZZه إال عقاًل بش ً Z
كالبشر العاديين ،فاإلنسان العادي وحده ،الكيZان اإلنسZاني الحقيقي ،يمكنZه التفكZير في أفكZار بشZرية عاديZة وعيش حيZاة بشZرية
عادية .هذه كّل ها أفكار اإلنسان وخواطره ،المضادة لمقاصد عمل هللا األصلية .يغذي التفكير البشري العادي المنطZZق البشZZري
العZZادي والطبيعZZة البشZZرية العاديZZة ،وتُبقي الطبيعZZة البشZZرية على وظZZائف الجسZZد العاديZZة؛ ِّ
وتمكن وظZZائف الجسZZد العاديZZة الحيZZاة
المتجسد ال يملك
تجسده إاَّل من خالل العمل في مثل هذا الجسد .إن كان هللا
ّ
برمته .ال يمكن هلل أن يحقق هدف ّ
العادية للجسد ّ
ولكنه ال ِّ
إاَّل مظهر الجسد الخارجيَّ ،
أفكارا بشZرية عاديZZة ،لمZا تمتَّع هZZذا الجسZد بمنطZZق إنسZاني ،وال حZZتى طبيعZZة بشZرية
يفكر ً
ّ
ِ
المتج ِّسZد؟ ُيبقي العقZل
حقيقية .كيف يمكن لجسد مثل هذا ،بال طبيعة بشرية ،أن ّ
يتمم الخدمة التي من المفترض أن يؤديها هللا ُ
Zانا .بمعZنى آخZر ،الشZخص الZذي
العادي على كافة مظاهر الحياة اإلنسانية؛ بدون عقZل عZادي ،ال يسZتطيع المZZرء أن يكZZون إنس ً

ال يفكZZر في إفكZZار عاديZZة هZZو معتZZل عقليًّا .ومسZZيح بال طبيعZZة بشZZرية بZZل الهZZوت فحسZZب ال يمكن أن ُيقZZال عنZZه َّإنه جسZZد هللا
ِ
Zديفا أن نقZZول إن المسZZيح ليسZZت لZZه طبيعZZة بشZZرية؟
المتج ِّسZد طبيعZZة بشZZرية؟ أليس تجً Z
المتج ّسZد .لZZذلك ،كيZZف ال يكZZون لجسZZد هللا ُ
ُ
سيتصرف البشر بصورة شاذة؛
تعتمد كافة األنشطة التي ينخرط فيها البشر العاديون على أداء العقل البشري العادي Z.بدونه،
َّ

وربمZZا يكونZZون غZZير قZZادرين على التميZZيز بين األسZZود واألبيض ،والخZZير والشZZر ،ولمZZا كZZان لZZديهم أخالقيZZات إنسZZانية ومبZZادئ
عاديZا .مثZل هZذا الجسZد غZير المف ِّكZر لم
المتج ِّسZد كإنسZان عZادي ،لمZا كZان جس ًZدا
حقيقيZا ،جس ًZدا ً
ً
أخالقية .بالمثل ،لو لم يفكر هللا ُ
يكن ليقدر أن َّ
يتولى العمل اإللهي .ما كان ليقدر على المشاركة بشكل طبيعي في أنشطة الجسد العZZادي ،فضZاًل عن أن يعيش
سيفقد المغزى من تج ُّسZد هللا ،أي جZوهر مجيء هللا في الجسZد .توجZد الطبيعZة البشZرية هلل
مع البشر على األرض .وبذلك كان ُ
المتجسد للحفZاظ على العمZل اإللهي العZادي في الجسZد؛ يحفZظ تفكZيره البشZري العZZادي طبيعتZه البشZرية وكافZة أنشZZطته الجسZZدية

العاديZZة .يمكن للمZZرء أن يقZZول إن تفكZZيره البشZZري العZZادي موجZZود لإلبقZZاء على كZZل عمZZل هللا في الجسZZد .لZZو لم يكن لZZدى هZZذا
أبدا .ومع
الجسد عقل بشري عادي ،لما استطاع هللا العمل في الجسد ،ولما كان ما يحتاج إلى أن يقوم به في الجسد قد تحقق ً
ِ
أن عمل ZZه لم يتنجس ب ZZالفكر البش ZZري؛ أي َّأنه يت َّ Z
Zريا عاديًّا ،إاَّل َّ
Zولى العم ZZل في الطبيع ZZة البش ZZرية
المتج ّس Zد يمل ZZك عقاًل بش ً Z
أن هللا ُ

بعقZل عZادي وفًقZا للشZرط األساسZي بZأن يملZك طبيعZة بشZرية عاقلZZة ،وليس من خالل ممارسZة التفكZير البشZZري العZادي .وبغض
النظر عن مدى سمو أفكار جسده ،فعمله ال يحمل طابع المنطق أو التفكير .بمعZZنى آخZر ،ال يZدرك عقZل جسZده عملZZه ،بZZل هZو
ِ
يتممهZZا ،وال يوجZZد فيهZZا مZZا
تعبZZير مباشZZر عن العمZZل الالهZZوتي في طبيعتZZه البشZZرية .كZZل عملZZه هZZو الخدمZZة الZZتي يحتZZاج إلى أن ّ

والصلب هي أمور لم تكن من نتZاج عقلZه
يمكن لعقله أن يدركه .على سبيل المثال ،شفاء المرضى ،وطرد األرواح الشريرةَ ،
البشZZري ،ولمZZا اسZZتطاع أي إنسZZان لZZه عقZZل بشZZري أن يحققهZZا .بالمثZZل ،عمZZل اإلخضZZاع اليZZوم هZZو خدمZZة يجب أن يؤديهZZا هللا
ِ
تجسد ،ولكنها ليست عمل مشيئة إنسانية ،بل هو العمل الذي يجب على الهوته القيام به ،فهو عمل ال يقدر إنسان جسداني
الم ّ
ُ
ِ
بشريا عاديًّا ،وطبيعة بشZرية عاديZة ،ألنZZه يجب أن يZZؤدي عملZه في
تجسد أن يملك عقاًل
ً
الم ّ
على القيام به .لذلك يجب على هللا ُ
ِ
ِ
المتجسد.
تجسد ،الجوهر الحقيقي هلل
ّ
الم ّ
الطبيعة البشرية بعقل عادي Z.هذا هو جوهر عمل هللا ُ
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قبل أن يؤدي يسوع العمل ،عاش فقط في طبيعته البشرية العادية .لم يستطع أحد أن يقول َّإنه هللا ،ولم يكتشف أحZد َّأنه
المتج ِّسZد؛ عرفZه النZاس فقZط كإنسZان عZادي للغايZة .كZانت طبيعتZه البشZرية العاديZة والطبيعيZة للغايZة دلياًل على َّ
أن هللا تج َّسZد
هللا ُ
المتج ِّس Zد ،وليس عصZZر عمZZل الZZروح .كZZان دلياًل على َّ
في جسZٍ Zد َّ
أن روح هللا قZZد حZَّ Zل
وأن عصZZر النعمZZة كZZان عصZZر عمZZل هللا ُ
بالكامZZل في الجسZZدَّ ،
وأنه في عصZZر تج ُّسZد هللا ،قZZام جسZZده بZZأداء كZZل عمZZل الZZروح .المسZZيح بطبيعتZZه البشZZرية العاديZZة هZZو جسZZد

Zانا ،وصZيرورة
يح َّZل فيZZه الZروح ،ويملZك طبيعZة بشZرية عاديZة Z،إحسا ًسZا عاديًّا ،وفكZً Zرا بشZZريًّا" .الحلZول" يعZني صZيرورة هللا إنس ً
عبZر من خاللZه عن عملZه اإللهي – فهZذا
الروح ً
وي ِّ
جسدا؛ ألوضح األمر ،حين يسكن هللا نفسه في جسد بطبيعZة بشZرية عاديZةُ ،

ويخZِ Zرج األرواح الشZZريرة ألن
معنZZاه أن َيحZَّ Zل أو يتج َّس Zد .أثنZZاء تج ُّس Zد هللا األول ،كZZان من الضZZروري هلل أن يشZZفي المرضZZى ُ

ورحيمZZا .العمZZل الZZذي قZZام بZZه قبZZل أن
عملZZه كZZان الفZZداء .لكي يفZZدي الجنس البشZZري بأسZZره ،كZZان يحتZZاج إلى أن يكZZون شZZفوًقا
ً
ُيصلب كان شفاء المرضى وطرد األرواح الشZريرة ،وهZذا العمZل ب َّشZر بخالصZه لإلنسZان من الخطيئZة والنجاسZة .ألن العصZر
كان عصر النعمZة ،كZان من الضZروري لZه أن يشZفي المرضZى ،ويظهZر اآليZات والعجZائب ،والZتي كZانت تُمِثّZل النعمZة في ذلZك
العصر؛ ألن عصر النعمة تمركز حول منح النعمZة ،المتمِثّلZة في السZالم والفZرح والبركZات الماديZة وكافZة رمZوز إيمZZان النZZاس

بيسZZوع .أي أن شZZفاء المرضZZى وطZZرد األرواح الشZZريرة ومنح النعمZZة كZZانت قZZدرات غريزيZZة لجسZZد يسZZوع في عصZZر النعمZZة،

كZZانت العمZZل الZZذي َّ
حققZZه الZZروح في الجسZZد .لكن مZZع َّأنه كZZان يZZؤدي مثZZل هZZذا العمZZل ،كZZان يحيZZا في جسZZده ،ولم يتجZZاوز حZZدود

يؤديهZا ،كZان ال يZزال يملZك طبيعZة بشZرية عاديZة ،ويحيZا حيZاة بشZرية عاديZة.
الجسد .بغض النظر عن أعمال الشفاء التي كZان ّ
تجسد هللا قام الجسد بأداء كل عمل الروح هو َّأنه مهما كZان العمZل الZذي قZام بZه فقZد قZام بZه
السبب وراء قولي َّإنه أثناء عصر ُّ

في الجسZZد .ولكن بسZبب عملZZه ،لم يعتZبر النZاس جسZده ذا جZوهر مZZادي خZالص ،ألن هZZذا الجسZZد اسZتطاع صZZنع العجZائب ،وفي

Zورا فZاقت قZدرات الجسZد .بZالطبع كZل هZذه األحZداث وقعت بعZد أن بZدأ خدمتZه ،مثZل
لحظZات خاصZة َّ
معينZة اسZتطاع أن يفعZل أم ً
تجسد هللا كاماًل في يسوع ،ولكنZZه َّ
تحقق جزئيًّا .فالحيZZاة
يوما ،أو التجّلي على الجبل .لذلك ،لم يكن معنى ُّ
التجربة لمدة أربعين ً
تمامZا في كافZة المظZاهر .وبعZدما بZدأ العمZل ،احتفZظ فقZط بZالمظهر الخZارجي
التي عاشها في الجسد قبل بدء عمله كانت عاديZة ً
مختلفZا
المتج ِّسZد
ً
لجسده .وألن عمله كان ً
تعبيرا عن الالهوت ،فقد تجاوز وظائف الجسد العادية .على أي حال ،كان جسZZد هللا ُ
عن البشZZر المخلZZوقين من لحم ودم .بZZالطبع ،في حياتZZه اليوميZZة ،كZZان يحتZZاج إلى طعZZام وملبس ونZZوم ومZZأوى مثZZل أي شZZخص

آخ ZZر ،وك ZZان يحت ZZاج إلى كاف ZZة االحتياج ZZات العادي ZZة ،وكZZان يفك ZZر مث ZZل أي إنسZZان عZZادي .ك ZZان الن ZZاس ال يزال ZZون ينظ ZZرون إلي ZZه
عما فعلZZه ،كZZان يعيش في طبيعZZة
كإنسZZان عZZادي ،فيمZZا عZZدا أن العمZZل الZZذي قZZام بZZه كZZان خارًقZZا للطبيعZZة .فعليًّا ،بغض النظZZر َّ
عاديZZا على نح ZZو خ ZZاص ،وك ZZانت أفك ZZاره على وج ZZه الخص ZZوص
بش ZZرية عادي ZZة وطبيعي ZZة Z،وبق ZZدر م ZZا أدى العم ZZل ،ك ZZان تفك ZZيره ً

واضZZحة ،أكZZثر من أفكZZار أي إنسZZان عZZادي آخZZر .كZZان من الضZZروري على هللا المتج ِس Zد أن ِ
يعقZZل ويف ِّكZZر بهZZذه الطريقZZة ،ألن
ُ ّ
العمل اإللهي كان يحتاج إلى أن ُيعبَّر عنه بجسد له تفكير عادي للغاية وأفكار في غاية الوضوح .بهذه الطريقة فحسZZب أمكن
عامZZا ونص ZZف ال ZZتي عاش ZZها يس ZZوع على األرض ،احتف ZZظ بطبيعت ZZه
لجس ZZده التعب ZZير عن العم ZZل اإللهي .طيل ZZة الثالث ZZة والثالثين ً
البشرية العادية ،ولكن بسZبب العمZل الZذي قZام بZه أثنZاء الخدمZة الZتي اسZتمرت ثالث سZنوات ونصZف ،اعتقZد النZاس أنZه خZارق،

متغيZرة قبZZل وبعZد أن بZZدأ خدمتZه؛
أي أنه فائق للطبيعة بدرجة أكبر من ذي قبZZل .في الواقZZع ،بقيت طبيعZة يسZZوع البشZرية غZZير ِّ
ظلت طبيعته البشرية كما هي طيلة الوقت ،ولكن بسبب ما ُوجZZد من اختالف قبZل أن يبZZدأ خدمتZه وبعZZد أن بZدأها ،ظهZر رأيZZان
المتج ِّسZد بطبيعتZه ZالبشZرية األصZلية طيلZة الZوقت ،فمنZذ أن تج َّسZد هللا،
بشأن جسده .بغض النظZر ّ
عمZا اعتقZده النZاس ،احتفZظ هللا ُ
عما إذا كZان يZؤدي خدمتZه أم ال ،كZان ال يمكن
عاش في الجسد ،أي الجسد الذي كانت له طبيعة بشرية عادية .وبغض النظZر َّ

أن تُمحى طبيعة جسZده البشZرية ،ألن الطبيعZة البشZرية هي الجZوهر األساسZي للجسZد .قبZل أن يZؤدي يسZوع خدمتZه ،بقي جسZده
تمامZا ،وانخZZرط في كافZZة النشZZاطات اإلنسZZانية العاديZZة؛ ولم يظهZZر أبZً Zدا في وضZZع فZZائق للطبيعZZة ،ولم ُيظهZZر أيZZة عالمZZات
عاديZZا ًZ
ً

عاديا للغاية َعَب َد هللا ،ومع أن سعيه كان صادًقا ومخلصا أكZZثر من سZZعي أي شٍ Z
Zخص .هكZZذا أظهZZرت
خارقة .كان آنذاك
ً
إنسانا ً
ً
طبيعته البشرية الكاملة نفسها .وألنه لم يقم بأي عمل مطلًقا قبل أن يباشر خدمته ،لم يكن أحد على دراية بهويته ،ولم يستطع
ِ
جميعاَّ ،
أحد أن يقول َّ
صغيرا من عمZZل
جزءا
مختلفا عن اآلخرين
إن جسده كان
ً
ألنه لم يقم بعمل معجزة واحدة ،ولم ّ
ً
ً
يؤد ولو ً
هللا .مع ذلك ،بعد Zأن بدأ تأدية خدمته ،احتفظ بالمظهر الخارجي للطبيعة البشرية وظل يعيش بالمنطق البشري العZZادي ،ولكن
ألنه كان قد بدأ القيZام بعمZZل هللا نفسZه ،وت َّ
َّ
Zولى القيZام بخدمZة المسZيح ،وقZام بعمZل لم يكن في اسZZتطاعة البشZر الفZانين المخلZوقين
من لحم ودم القيام به ،افترض الناس َّأنه لم تكن لديZZه طبيعZZة بشZريةَّ ،
عاديZا بصZZورة كاملZZة ،بZل جسZً Zدا غZير
وأنه لم يكن جسZً Zدا ً
فهمZا خاطًئا ،ألن النZاس لم
كامل .بسبب العمل الذي َّأداه ،قال الناس َّإنه ٌ
إله في جسد ليست له طبيعZZة بشZرية عاديZة .كZZان هZذا ً

إلهيا عبَّر عنه في جسد
تفهم معنى ُّ
تجسد هللا .نشأ سوء الفهم هذا من حقيقة أن العمل الذي عبَّر عنه هللا في الجسد كان عماًل ً
كان له طبيعة بشرية عادية .تسربل هللا بجسد ،ح َّZل في جسZد ،وعملZه في طبيعتZZه البشZرية جعZل طبيعZZة بشZريته غامضZة .لهZذا
السبب آمن الناس أن هللا لم تكن له طبيعة بشرية عادية ،وإنما الهوتًا فحسب.
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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 بهZا في الجسZد .لZذلك ،لكي ينهي عمZل التج ُّسZد ،عZاد هللا للجسZد من جديZد ،وعZاش كZل مZا هZو حقيقي وطZبيعي للجسZد،

تمم في الجسZZد .إن جسZZد التج ُّسZد
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 ُّسZد األول .ونتيجZZة لZZذلك ف َّ
يتحملهZZا
Zإن المعانZاة الZتي َّ
المتج ِّس Zد الث ZZاني أعظم من معان ZZاة األول ،ولكن ك ZZانت ه ZZذه المعان ZZاة نتيج ZZة لخدمت ZZه في الجس ZZد وهي تختل ZZف عن معان ZZاة
الجس ZZد ُ
تمامZا،
اإلنسان الفاسدَّ .إنها تنبع كذلك من الطبيعZة الحقيقيZة والعاديZة الZتي لجسZده .ألنZه يZؤدي خدمتZه في جسZد حقيقي وعZادي ً
المشقةَّ .
َّ
عبZZر عن
كلما كان الجسد طبيعيًّا
كبيرا من
فيجب على الجسد أن َّ
وحقيقيا ،عانى المزيد في أداء خدمتهُ .ي ّ
ً
قدرا ً
يتحمل ً
ض Zا أن يضZZطلع بعمZZل
عمZZل هللا في جسZZد عZZادي للغايZZة ،جسZZد غZZير فZZائق للطبيعZZة على اإلطالق .وألن جسZZده عZZادي ويجب أي ً
خالص اإلنسان ،فإنه يعاني بمقZدار أعظم من الجسZد الفZائق للطبيعZة؛ كZل هZذه المعانZاة ناشZئة من كZون جسZده حقيقيًّا وطبيعيًّا.

ِ
المتجسدان أثناء أداء خZZدماتهما ،يمكن للمZرء أن يZرى جZوهر الجسZد المتج ِسZدَّ .
كلمZا كZان
من المعاناة التي اجتاز فيها الجسدان
ُ ّ
ّ
تحملها أثناء أداء العمل؛ َّ
َّ
حقيقيZا ،زادت قسZوة
وكلما كان الجسد الذي ينِّفذ العمZل
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 كZZانت لZZه االحتياجZZات
ً
Zدرة على تZZولي عمZZل هللا في الجسZZد .كZZان جسZZد يسZZوع هZZو مZZا ُس ِّ Zمر على
والعقZZل الكامZZل الZZتي لإلنسZZان العZZادي ،كZZان أكZZثر قً Z

الصليب ،جسده الذي َّ
تاما
قدمه كذبيحة خطيئة؛ من خالل جسد له طبيعة بشرية عادية هزم الشيطان وخّلص اإلنسان
خالصا ً
ً
وإنم ZZا ي ZZؤدي هللا كجس ZZد كام ZZل في تج ُّسZ Zده الث ZZاني عم ZZل اإلخض ZZاع ويه ZZزم الش ZZيطان .ال يمكن إاَّل لجس ZZد ع ZZادي
من الص ZZليبّ .
ِ
يقدم شهادة قويZZة .أي أن عمإلخضZZاع اإلنسZان يصZZير فعZااًل من خالل كZZون
برمته وأن ّ
تماما أن يقوم بعمل اإلخضاع ّ
وحقيقي ً
المتج ِّسZ Zد هي
هللا في الجس ZZد حقيقيًّا وطبيعيًّا ،وليس من خالل المعج ZZزات واإلعالن ZZات الخارق ZZة للطبيع ZZة .إن خدم ZZة ه ZZذا اإلل ZZه ُ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
Zال في الجسZZد ،أي واجب الجسZد ،هZZو التحZُّ Zدث
التكلم ،ومن خالل التكلم ُيخضع اإلنسان ُ
كمله؛ بمعZZنى آخZر ،عمZل الZروح الح ّ
وي ّ
التحدث يخضع اإلنسان ويكشفه ِ
كملZZه ويبيZZده بالتمZام .وهكZZذا ،سZوف َّ
يتحقق عمZل هللا في الجسZZد على أكمZZل وجZZه
ومن خالل
ُ
ُّ ُ
وي ّ
في عمل اإلخضاع .لم يكن العمل الفدائي األولي سوى بداية عمل التج ُّسZد؛ الجسZZد الZذي يZZؤدي عمZل اإلخضZاع سZُ Zي ْكمل العمZل
ّ
الكلي للتج ُّسZ Zد .في تص ZZنيف الجنس ،هن ZZاك ذك ZZر وهن ZZاك أن ZZثى ،وفي ه ZZذا ق ZZد اكتم ZZل مع ZZنى تج ُّسZ Zد هللا ،بحيث يزي ZZل تص Zّ Zورات
ّ
ِ
تجسد في جوهره بال جنس .لقد خلZق الرجZZل والمZZرأة ،وبالنسZZبة إلى
اإلنسان عن هللا :يمكن أن يصير هللا ً
الم ّ
ذكرا وأنثى ،وهللا ُ
هللا ،ال يوجZZد تميZZيز بين الجنسZZين .في هZZذه المرحلZZة من العمZZل ،ال يقZZوم هللا بعمZZل آيZZات وعجZZائب ،لZZذلك فZZإن العمZZل سZZيحقق
نتائجZZه من خالل الكلمZZات .إضZZافة إلى ذلZZك ،يرجZZع السZZبب في هZZذا إلى َّ
أن عمZZل هللا المتج ِّسZد هZZذه المZZرة ليس شZZفاء المرضZZى
المتج ِّسZد هZZذا
وطZZرد األرواح الشZريرة ،بZل إخضZاع اإلنسZان من خالل الكالم ،أي أن القZZدرة الفطريZة الموجZودة لZدى جسZد هللا ُ
هي قول الكلمات وإخضاع اإلنسان ،وليس شفاء المرضى وطرد األرواح الشريرة .إن عمله في الطبيعZZة البشZZرية ليس صZZنع
ُّ
المتج ِّسZد الثZZاني يبZZدو للنZZاس أنZZه عZZادي
المعجZZزات وال شZZفاء المرضZZى وطZZرد األرواح الشZZريرة ،بZZل التكلم ،ولZZذلك فZZإن الجسZZد ُ
ِ
المتج ِّس Zد ،وم ZZع أن
المتج ّس Zد يختل ZZف عن يس ZZوع ُ
أك ZZثر من الجس ZZد األول .ال ي ZZرى الن ZZاس أن تج ُّس Zد هللا أكذوب ZZة؛ لكن ه ZZذا اإلل ZZه ُ
ِ
تجسد ،إال أنهما ليسا متشابهين بالكامل .امتلك يسوع طبيعة بشرية عادية وطبيعية ،لكن كانت تالزمه آيZZات
الم ّ
كليهما هما هللا ُ
ِ
Zردا لألرواح
المتج ّسZد ،لن تZZرى العيZZون البشZZرية أيZZة آيZZات أو عجZZائب ،أو شZZفاء مرضZZى أو طً Z
وعجZZائب عديZZدة .في هZZذا اإللZZه ُ

يوماَّ ...إنه ال يقوم بنفس العمل الذي قام به يسZوع ،ليس ألن جسZZده يختلZف
مشيا على المياه ،أو
الشريرة ،أو ً
صوما ألربعين ً
ً
في جZوهره بأيZة حZال عن جسZد يسZوع ،بZل ألن خدمتZه ليسZت شZفاء المرضZى وطZرد األرواح الشZريرةَّ .إنه ال يهZدم عملZه وال

يشZِّ Zوش عليZZه .وحيث َّأنه ُيخضZZع اإلنسZZان بكلماتZZه الحقيقيZZة ،فال حاجZZة أن ُيخضZZعه بمعجZZزات ،ولZZذلك فZZإن هZZذه المرحلZZة هي
المتج ِّسZد الZذي تZZراه اليZZوم هZو جسZZد بالكامZل ،وال يوجZZد فيZه مZZا هZو خZارق للطبيعZة .إنZZه يمZZرض كمZا
لتكميZل عمZZل التج ُّسZد .هللا ُ
يمرض اآلخرون ،ويحتاج إلى طعام وملبس مثلما يحتZZاج اآلخZرون ،فهZZو جسZد بالكامZل .لZو صZنع هللا المتج ِّسZد في هZZذا الZوقت

أرواح ا شZريرة ،أو كZان بإسZتطاعته القتZل بكلمZة واحZدة ،فكيZف يمكن
ًZ
آيZات وعجZائب فائقZة للطبيعZة ،ولZو شZفى مرضZى وطZرد
تنفي ZZذ عم ZZل اإلخض ZZاع؟ كي ZZف يمكن أن ينتش ZZر العم ZZل بين األمم؟ ك ZZان ش ZZفاء المرض ZZى وط ZZرد األرواح الش ZZريرة عم ZZل عص ZZر
النعمة Z،كان أول خطZوة من خطZوات العمZل الفZدائي ،واآلن وبعZد أن َّ
خلص هللا اإلنسZان من الصZليب ،لم يعZد ينِّفZذ ذلZك العمZل.

صZلب من أجZZل اإلنسZZان ،فZZإن هZZذا
لZZو في األيZZام األخZZيرة ظهZZر "إلZZه" مثZZل يسZZوع ،شZZفى المرضZZى ،وطZZرد األرواح الشZZريرة ،و ُ
"اإللZZه" ،ومZZع مطابقتZZه لوصZZف هللا في الكتZZاب المقZَّ Zدس وسZZهولة قبZZول اإلنسZZان لZZه ،فلن يكZZون ،في جZZوهره ،الجسZZد الZZذي يلبسZZه
أبدا ما قد أكمله بالفعل .وعليه َّ
التجسد الثاني هلل يختلف عن
فإن عمل
روح هللا ،بل روح شريرة .ألن مبدأ عمل هللا أاَّل َّ
ُّ
يكرر ً

عمل التج ُّسZد األول .في األيZام األخZيرة ،يحقZق هللا عمZZل اإلخضZاع في جسZد عZادي وطZZبيعي؛ ال يشZفي المرضZى ،ولن ُيصZلب
المتج ِّسZد؛
من أجل اإلنسان ،بل ببسZاطة يقZول كلمZات في الجسZدُ ،
ويخضZع اإلنسZان في الجسZد .هZذا الجسZد هZو وحZده جسZد هللا ُ
وهذا الجسد فحسب يمكنه إكمال عمل هللا في الجسد.
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ِ
َّ
المشقة أم يؤدي خدمتZه ،فإنZه يفعZل هZذا إلكمZال معZنى التج ّسZد ،ألن هZذا
يتحمل
تجسد في هذه المرحلة َّ
الم ّ
سواء أكان هللا ُ
هZZو تج ُّسZد هللا األخZZير .يمكن هلل أن يتج ّسZد مZZرتين فقZZط ،وال توجZZد مZZرة ثالثZZة .كZZان التج ُّسZد األول ذكZً Zرا ،والتجسZZد الثZZاني أنZZثى،
وبZZذلك تصZZبح صZZورة جسZZد هللا ُمكتملZZة في ذهن اإلنسZZان؛ باإلضZZافة إلى هZZذا ،أكمZZل التج ّسZدان بالفعZZل عمZZل هللا في الجسZZد .في
ِ
ض Zا طبيعZZة بشZZرية ،ولكن معZZنى هZZذا
المتج ّس Zد طبيعZZة بشZZرية إلكمZZال معZZنى التج ّس Zد .وهZZذه المZَّ Zرة لZZه أي ً
المZَّ Zرة األولى كZZان هلل ُ
Zرة أخZرى هZو إكمZال معZنى التج ُّسZد.
التج ُّسZد مختلZف :إنZه أعمZق ،وعملZه لZه مغZزى أعمZق .السZبب وراء صZيرورة هللا جس ًZدا م ً

حين يكZZون هللا قZZد أنهى بالكامZZل هZZذه المرحلZZة من عملZZه ،سZZيكتمل المعZZنى الكامZZل للتج ُّسZد ،أي عمZZل هللا في الجسZZد ،ولن يوجZZد
Zددا أب ًZدا في الجسZد ليقZوم بعملZه .ف َّ
Zإن هللا ال
Zاعدا لن يZأتي هللا مج ً
المزيد من العمZل الZذي ُيعمZل في الجسZد .أي َّأنه منZذ اآلن فص ً
ِ
ِ
كملهZZا .بمعZZنى آخZZر ،ليس من العZZادي بأيZZة حZZال أن يZZأتي هللا في الجسZZد إاَّل من
يقZZوم بعمZZل التج ُّس Zد إال لكي ُيخّلص البشZZرية ُ
وي ّ
َّ
Zيطانأن هللا جسZZد ،وشZZخص عZZادي وطZZبيعي ،ولكنZZه مZZع ذلZZك يسZZتطيع أن
أجZZل العمZZل .من خالل مجيئZZه في الجسZZد ،أظهZZر للشZ
يملZZك منتصZZرا على العZZالم ،ويبيZد ZالشZZيطان ،ويفZZدي البشZZرية ويخ ِ
ضZعها! هZZدف عمZZل الشZZيطان هZZو إفسZZاد البشZZرية ،بينمZZا هZZدف
ُ
ً
عمل هللا هو خالصها .يوقع الشيطان اإلنسان في هاوية سحيقة ،بينما ينقذه هللا منها .يجعل الشيطان كل الناس يعبدونه ،بينمZZا
يجعZZل هللا كZZل النZZاس يخضZZعون لسZZلطانه ،ألنZZه هZZو رب الخليقZZة .كZZل هZZذا العمZZل الZZذي َّ
يتحقق من خالل تج ّسZدي هللا .إن جسZZده
المتج ّسZد ،لمZا
في جوهره هو اتحZاد الطبيعZZة البشZZرية والطبيعZZة الالهوتيZZة ،وامتالك طبيعZZة بشZرية عاديZة .لZZذلك بZZدون جسZZد هللا ُ
اسZZتطاع هللا تحقيZZق نتZZائج في خالص البشZرية ،وبZZدون الطبيعZZة البشZرية العاديZZة لجسZZده ،لمZا حّقZق عملZZه في الجسZZد النتZZائج .إن
تجسده.
تجسد هللا هو وجوب ملكيَّته لطبيعة بشرية عادية؛ وما عدا ذلك يكون
مخالفا لقصد هللا األصلي من ُّ
جوهر ُّ
ً
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Zزءا
لماذا أقول إن عمل
ُّ
التجسد لم يكتمل في عمل يسوع؟ ألن الكلمة لم يصر ً
جسدا ّ
كلي ًة .فما فعلZه يسZوع لم يكن إال ج ً
Zرة أخZرى في
من عمل هللا في الجسد؛ قام فقط بعمل الفداء ولم يقم بعمل ربح اإلنسان بالكامZZل .لهZZذا السZبب صZار هللا جسZً Zدا م ً

أيضا في جسد عادي ،وبواسطة إنسان عادي للغاية ،إنسZان طبيعتZه البشZرية ليسZت
األيام األخيرة .هذه المرحلة من العمل تتم ً
Zانا كZاماًل  ،وجس ًZدا كZاماًل يقZوم
إنسانا كاماًل ،
خارقة على اإلطالق .بمعنى آخر ،قد صار هللا
وشخصا هويته هي هويZة هللا ،إنس ً
ً
ً

ب ZZأداء العم ZZل .بالنس ZZبة للعين البش ZZرية ،ه ZZو مج Zَّ Zرد جس ZZد غ ZZير ف ZZائق على اإلطالق ،ش ZZخص ع ZZادي ج Zًّ Zدا يس ZZتطيع التح Zُّ Zدث بلغ ZZة
السZZماء ،ال ُيجZZري أيZZة آيZZات خارقZZة ،وال يصZZنع معجZZزات ،وال حZZتى يكشZZف عن الحZZق الZZداخلي للZZدين في قاعZZات االجتماعZZات
كلي ًة عن األول ،لدرجZZة َّأنه يبZZدو َّ
أن االثZZنين ليس بينهمZZا أي شZZيء
ًZ
الكZZبرى .إن عمZZل جسZZد التج ُّس Zد الثZZاني يبZZدو للنZZاس
مختلفZا َّ
Zترك ،وال يمكن أن ي ZZرى أي ش ٍ Z
مش ٍ Z
Zيء من عم ZZل األول في ه ZZذه الم Zَّ Zرة .م ZZع َّ
أن عم ZZل جس ZZد التج ُّس Zد الث ZZاني يختل ZZف عن عم ZZل
ُ

األول ،فهذا ال يثبت أن مصدرهما ليس واحZً Zدا .يعتمZد ZتحديZد ZمZا إذا كZZان مصZدرهما واحZً Zدا من عدمZه على طبيعZة العمZل الZZذي
يقZZوم بZZه الجسZZدان وليس على مظهرهمZZا الخZZارجي .أثنZZاء المراحZZل الثالث لعمZZل هللا ،تج ّس Zد هللا مZZرتين ،وفي كZZل مZZرة منهمZZا
ِ
يكمالن بعضZهما البعض .من المسZتحيل لألعين البشZرية أن تقZول
يدشن عمل هللا
ِّ
عصرا ً
ً
جديدا ،ويبZدأ عماًل جدي ًZدا؛ التج ّسZدان ّ
فعليZZا من نفس المص ZZدرَّ .
َّ
إن األم ZZر بطبيع ZZة الح ZZال يتج ZZاوز ق ZZدرة العين البش ZZرية أو العق ZZل البش ZZري .ولكن
إن الجس ZZدين يأتي ZZان ً
التج ّس Zدين في جوهرهمZZا سواسZZية ،ذلZZك ألن عملهمZZا ينبZZع من نفس الZZروح .سZZواء أكZZان الجسZZدان المتج ِّس Zدان ينشZZآن من نفس
Zاء على العصZZر الZZذي ُوِلZZدا فيZZه أو مكZZان مولZZديهما أو أيZZة عوامZZل أخZZرى
المصZZدر أم ال فZZإن هZZذا األمZZر ال يمكن الحكم عليZZه بنً Z
التجسد الثاني أي عمل قام به يسZوع ،ألن عمZل هللا ال يلZZتزم بتقليZٍ Zد،
يعبران عنه .ال يؤدي جسد
ُّ
كهذه ،بل بالعمل اإللهي الذي ِّ
َّ
ولكنه في كZZل م Zَّ Zرة يفتتح طريًقZZا جديZً Zدا .ال يهZZدف جسZZد التج ُّس Zد الث ZZاني إلى تعمي ZZق انطب ZZاع الجس ZZد األول في أذهZZان النZZاس أو
ِ
ِ
ِ
عمق معرفة اإلنسان باهلل ،وليكسر جميع القواعد الموجودة في قلZZوب النZZاس ،وليزيZZل من قلZZوبهم
كملهُ ،
تممه ُ
ولي ّ
وي ّ
تقويته ،بل ُلي ّ
الصور الوهمية عن هللا .يمكن أن يقال َّإنه ال توجZZد مرحلZZة واحZZدة من عمZل هللا يمكنهZا أن تعطي اإلنسZان معرفً Zة كاملً Zة عنZه؛
Zيرا كZاماًل  ،إاَّل َّأنه بسZبب قZZدرات فهم
Zزءا فقZط وليس الكZZل .ومZZع أن هللا قZZد عبَّر عن شخصZيته تعب ً
كل مرحلة تعطي اإلنسان ج ً
برمتهZZا باسZZتخدام اللغZZة البشZZرية؛
اإلنسZZان المحZZدودة ،ال تZZزال معرفتZZه عن هللا ناقصZZة .من المسZZتحيل التعبZZير عن شخصZZية هللا ّ
Zيرا كZاماًل ؟ َّإنه يعمZل في الجسZد تحت غطZاء طبيعتZه
فكم بZاألحرى يمكن لمرحلZة واحZدة من مراحZل عملZه أن تُ ِّ
عبZر عن هللا تعب ً
البشZZرية العاديZZة ،وال يمكن للمZZرء إاَّل أن يعرفZZه من خالل تعبZZيرات الهوتZZه ،وليس من خالل مظهZZره الجسZZدي Z.يZZأتي هللا في

الجسZد ليسZمح لإلنسZان بZأن يعرفZZه من خالل عملZه المتنZِّ Zوع ،وال تتشZZابه أي مرحلZتين من مراحZل عملZZه .بهZZذه الطريقZة وحZدها
يمكن أن يقتني اإلنسان معرفة كاملة عن عمل هللا في الجسد ،معرفة غير مقصZورة على جZانب واحZد .مZع أن عمZل الجسZدين
ِ
تجسدين مختلف ،إاَّل َّ
أن جZوهر الجسZZدين ،ومصZZدر عملهمZZا ،متطابقZان؛ كZZل مZا في األمZر هZو َّأنهمZا يوجZZدان ألداء مرحلZتين
الم ّ
ُ
ِ
المتج ّسZدين يتشZاركان نفس الجZZوهر
مختلفتين من العمل ،ويظهZران في عصZرين مختلفين .ومهمZZا كZان األمZر ،فZإن جسZZدي هللا ُ
واألصل – هذه حقيقة ال يستطيع أحد إنكارها.
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المتج ِّسZد بالمسZZيح ،والمسZZيح هZZو الجسZZد الZZذي ارتZZداه روح هللا .هZZذا الجسZZد ال ُيشZZبه أي إنسZZان من جسZٍ Zد .هZZذا
ُيسZَّ Zمى هللا ُ
االختالف هZو بسZZبب أن المسZZيح ليس من لح ٍم ودمٍ ،بZZل هZZو تَج ُّسZد الZZروح .لZه طبيعZZة بشZZرية عاديZZة والهZZوت كامZZل .الهوتZZه ال

يمتلكZZه أي إنسZZان .تحتفZZظ طبيعتZZه البشZZرية بكZZل أنشZZطته الطبيعيZZة في الجسZZد ،في الZZوقت الZZذي يضZZطلع فيZZه الهوتZZه بعمZZل هللا
نفسه .وسواء أكانت طبيعتZه البشZرية أم الهوتZه ،فكالهمZا يخضZعان إلرادة اآلب السZماوي .إن جZوهر المسZيح هZو الZروح ،أي
Zدمر عملZه ،كمZا أنZه
الالهوت .لذلك ،فإن جوهره من جوهر هللا نفسه ،ولن يع ِّ
طل هZذا الجZوهر عملZه ،وال يمكنZه أن يفعZل مZا ي ّ
طZZل تZدبيره Z.هZذا مZا يجب أن
المتج ِّسZد أبZً Zدا أي عمZل يع ّ
لن ينطق بأي كلمات تتعارض مع مشZيئته الخاصZة .لهZذا ،لن يفعZل هللا ُ

يفهمه كل إنسان .إن جوهر عمل الروح القدس هZو خالص اإلنسZZان ،وهZذا ألجZل تنفيZذ تZZدبير هللا .وبالمثZZل ،فZإن عمZل المسZيح
هZZو خالص اإلنسZZان ،وهZZذا ألجZZل إنفZZاذ مشZZيئة هللا .عنZZدما يصZZير هللا جسZً Zدا ،فإنZZه ُيحِّقZZق جZZوهره في جسZZده ،حZZتى يكZZون جسZZده
كافيا لالضطالع بعملZه .لZذلك ،فZإن عمZل المسZيح أثنZاء زمن التج ُّسZد يحZل محZل كZل عمZل لZروح هللا ،ويوجZد عمZل المسZيح في
ً
ٍ
عصر آخر .وبما أن هللا يصZZير جسZً Zدا ،فإنZZه يعمZZل في هيئتZZه
التجسد ،وال يمكن خلطه بعمل من أي
قلب كل عمل طوال زمن
ُّ

يتعين عليZZه القيZZام بZZه .وسZZواء أكZZان روح هللا أم المسZZيح،
الجسZZدية؛ وألنZZه يحZّ Zل في الجسZZد ،فإنZZه يكمZZل في الجسZZد العمZZل الZZذي ّ
فكالهما هللا نفسه ،وهو يقوم بالعمل الذي يجب أن يقوم به ويؤدي الخدمة التي يجب أن يؤديها.
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إن جZZوهر هللا نفسZZه يتمتَّع بالسZZلطان ،لكنZZه قZZادر على الخضZZوع الكامZZل للسZZلطان المسZZتمد منZZه .فسZZواء أكZZان ذلZZك عمZZل
الروح أم عمل الجسZد ،فال يتصZارع أحZدهما مZع اآلخZر .روح هللا هZو السZلطان السZائد على كZل الخليقZة .إن الجسZد مZع جZوهر
يحل في الجسد قادر على القيZام بكZل العمZل الZذي ُيطيZع مشZيئة اآلب السZماوي .ال يمكن
أيضا
ً
هللا يمتلك ً
سلطانا ،لكن هللا الذي ّ
ألي إنس ZZان أن ي ZZدرك ه ZZذا أو يتص Zّ Zوره .هللا نفس ZZه س ZZلطان ،لكن يمكن لجس ZZده أن يخض ZZع لس ZZلطانه .ه ZZذا ه ZZو المع ZZنى الب ZZاطن
للكلمZZات الZZتي تقZZول إن" :المسZZيح ُيطيZZع مشZZيئة هللا اآلب" .إن هللا روح ويمكنZZه أن يقZZوم بعمZZل الخالص ،حيث يمكن أن يصZZير
ضZا،
هللا
ً
إنسانا .على أي حال ،هللا نفسه يقوم بعمله ،وهو ال يعارض وال يتدخل ،كما ال يقوم بأعمال متضاربة مع بعضZZها بع ً

ألن جZZوهر العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه الZZروح والجسZZد متشZZابهان .سZZواء أكZZان الZZروح أم الجسZZد ،فكالهمZZا يعمالن على إنفZZاذ مشZZيئة

واحدة وتدبير العمل نفسZه ،ومZع أن الZروح والجسZد لهمZا صZفات متباينZة ،إال أن جوهرهمZا واحZد؛ كالهمZا يتمتَّعZان بجZوهر هللا

Zالح .إنZه التعبZZير عن كZZل الجمZال والصZZالح ،وكZذلك
نفسه ،وهوية هللا نفسه .ليس لدى هللا نفسه أوجه عصيان؛ ألن جوهره ص ٌ
Zتعدا من كZل
كل المحبة .حتى في الجسZد ،ال يقZوم هللا بZأي شZيء يعصZي هللا اآلب .حZتى إلى حZد التضZحية بحياتZه ،سZيكون مس ً
قلب ZZه ولن ُي ِقZZدم على أي خي ZZار آخ ZZر .ليس ل ZZدى هللا أوج ZZه ب ZZر ذاتي وأناني ZZة ،أو غ ZZرور وغطرس ZZة؛ وليس لدي ZZه اعوج ZZاج .فك ZZل
بح وشZٍ Zر .السZZبب في أن اإلنسZZان يتَّ ِس Zم بصٍ Z
Zفات مماثلZZة لتلZZك الZZتي
عصZZيان هلل يZZأتي من الشZZيطان؛ فالشZZيطان هZZو مصZZدر كZZل ُق ٍ
ثم فهZZو ال يمتلZZك سZZوى
يتَّ ِسZم بهZZا الشZZيطان هZZو أن الشZZيطان قZZد أفسZZد اإلنسZZان وعمZZل فيZZه .لكن الشZZيطان لم ُيفسZZد المسZZيح ،ومن َّ
سZZمات هللا ،وال يمتلZZك ًأيZZا من سZZمات الشZZيطان .وبغض النظZZر عن مZZدى صZZعوبة العمZZل أو ضZZعف الجسZZد ،فلن يفعZZل هللا أبZً Zدا،
ض Zل بZZاألحرى أن
وهZZو يحيZZا في الجسZZد ،أي شZZيء يع ِّZ
ط ل عمZZل هللا نفسZZه ،والسZّ Zيما إهمZZال إرادة هللا اآلب بالعصZZيان .فهZZو ُيف ّ
ِ
Zيز َعِّني َهZِ Zذِه
َأن تُ ِZج َ
تمامZZا كمZZا قZال يسZZوع في الصZZالة"َ :يZا ََأبتَZZاهُِ ،إ ْن شْZئ َت ْ
يعZZاني آالم الجسZZد عن أن يعZZارض مشZZيئة هللا اآلبً ،
ِ
ِ ِ
Zك" .سZZيظل اإلنسZZان مخي ًَّرا في هZZذا ،أمZZا المسZZيح فلن يكZZون كZZذلك .مZZع أنZZه يمتلZZك هويZZة
ْZأسَ .وَلك ْن لتَ ُك ْن اَل ِإ َر َادتي َبZْ Zل ِإ َر َادتَُ Z
ٱْل َكَ Z

ويتمم ما أوكل به هللا اآلب له ،من ناحية الجسد .هذا أمZٌ Zر ال يمكن لإلنسZZان أن
هللا نفسه ،فإنه ال يزال يطلب مشيئة هللا اآلبّ ،
يدركه .ذاك الذي يأتي من الشيطان ال يمكن أن يكون له جوهر هللا ،بل يكون لديه فقط ما يعصي هللا ويقاومه .وال يمكنZZه أن

يطيZع هللا طاعً Zة كاملً Zة ،كمZا ال يمكنZه طاعZة إرادة هللا عن طيب خZاطر .كZل مZا يمكن لإلنسZان عملZه بعيZً Zدا عن المسZيح هZو أن
مباشرة العمل الذي يوكله له هللا .ال يقدر أحد على اعتبار تدبير هللا واجبZZه الخZاص الZذي
يتحمل
يقاوم هللا ،وال يمكن ألحد أن َّ
ً

يتعيَّن عليه القيام به .إن الخضوع لمشيئة هللا اآلب هو جوهر المسيح؛ وعصZيان هللا هZو سZمة الشZيطان .هاتZان الصZفتان غZير
سمى بالمسيح .السZZبب في أن اإلنسZان ال يسZتطيع القيZZام بعمZZل هللا
متوافقتين ،وأي شخص يمتلك صفات الشيطان ال يمكن أن ُي ّ
Zباعا
طمعZا في قضZاء مصZالحه الشخصZية وإش ً
بدالً عنه هو أن اإلنسان ال يملك ًأيا من جوهر هللا؛ فاإلنسان يعمل من أجZل هللا ً
لتطلعاته المستقبلية ،لكن المسيح يعمل ليعمل مشيئة هللا اآلب.
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تمامZا
إن الطبيعZZة البشZZرية الZZتي للمسZZيح خاضZZعة لالهوتZZه .ومZZع أنZZه يحZّ Zل في الجسZZد ،إال أن طبيعتZZه البشZZرية ال تشZZبه ًZ
الطبيعZZة البشZZرية الZZتي لإلنسZان الZZذي من الجسZZد .فلديZZه شخصZZيته الفريZZدة ،وهي أيضZا خاضZZعة لالهوتZZه ،وال يوجZZد أي ضٍ Z
Zعف
ً
ٍ
ويقيZZد ه ZZذا الض ZZعف الهوت ZZه إلى ح ZZد ُمعيَّن ،ولكن ه ZZذه
في الهوت ZZه؛ َّ
أما ض ZZعف المس ZZيح ف ZZيرجع إلى ض ZZعف طبيعت ZZه البش ZZريةِّ ،

الحدود تقع في نطاق ُمعيَّن ووقت ُمعيَّن Z،وليست ُمطلقة .عندما يحين الوقت لتنفيذ عمZZل الهوتZZه ،فZZإن ذلZZك يتم دون عZZائق من
وبعيدا عن الحياة العادية لطبيعتZه ZالبشZرية ،تتZأثر
طبيعته البشرية .إن الطبيعة البشرية للمسيح تخضع بالكامل لتوجيه الهوته.
ً
ط ل عمZZل
جميع األفعال األخرى الصادرة عن طبيعته البشرية بالهوته ،وتُ َّ
وجه به مع أن للمسيح طبيعة بشرية ،إال أنهZZا ال تع ِّZ

الهوتZZه .هZZذا بالتحديZZد ألن الطبيعZZة البشZZرية للمسZZيح يوجههZZا الهوتZZه؛ ومZZع أن طبيعتZZه البشZZرية ليسZZت ناضZZجة في سZZلوكه أمZZام

اآلخZZرين ،إال أنهZZا ال تZZؤثر في العمZZل الطZZبيعي لالهوتZZه .عنZZدما أقZZول إن طبيعتZZه البشZZرية لم تَْفسZZد ،أعZZني أن الطبيعZZة البشZZرية
Zرة من ِقَبZZل الهوت ZZه ،وأن ZZه يمتل ZZك عقالً أرقى من عقZZل اإلنس ZZان الع ZZادي .إن طبيعت ZZه البش ZZرية هي
للمس ZZيح يمكن أن تَُو َّجه مباش ً Z
األكثر مالءمة للخضZوع لتوجيZه الالهZوت في عملZه .إن طبيعتZه البشZرية هي األقZدر على التعبZير عن عمZل الالهZوت ،وكZذلك

األقدر على الخضوع لهذا العمZل .وبينمZZا يعمZZل هللا في الجسZZد ،فإنZZه ال يغفZZل أب ًZدا الZواجب الZذي يتعيَّن على اإلنسZان في الجسZZد
أن يقZوم بZه؛ إنZه قZادر على عبZادة هللا في السZماء ٍ
بقلب صZادق .لديZه جZوهر هللا ،وهويتZه من هويZة هللا نفسZه .كZل مZا في األمZر
كائنZZا مخلوًقZZا ،لZZه الهيئZZة الخارجيZZة لكZZائن مخلZZوق ،ولديZZه اآلن طبيعZZة بشZZرية لم تكن لديZZه من
أنZZه قZZد أتى إلى األرض وأصZZبح ً
قبل؛ وبهذا فهو قادر على عبادة هللا في السZماء .هZذه هي ماهيZة هللا نفسZه الZتي ال يضZاهيها إنسZان ،وهويتZه هي هللا نفسZه .إنZه
يعبد هللا من منظور الجسد .لذلك فإن قولنا" :المسيح يعبد هللا في السماء" ال يأتى عن طريق الخطأ .ما يطلبه من اإلنسZان هZو
يتجنبه هو نفسه ،ألن
بالتحديد Zماهيته .لقد حقق بالفعل كل ما يطلبه من اإلنسان قبل أن يطالبه به؛ فلن يطلب من اآلخرين ما ّ
كZZل هZZذا يشِّ Zكل ماهيتZZه .وبغض النظZZر عن الطريقZZة الZZتي ينِّفZZذ بهZZا عملZZه ،فإنZZه لن يتصZَّ Zرف بطريقZZة تخZZالف هللا .وبغض النظZZر

عما يطلبه من اإلنسان ،ال يوجد طلب يتجاوز ما يمكن أن ُينجزه اإلنسان .كل ما يفعله هو عمل إرادة هللا وألجل تZZدبيره .إن
َّ
Zلطانا من جميZع الكائنZZات المخلوقZة .هZZذا السZلطان هZZو الهوتZه ،أي شخصZZية
الهوت المسيح يعلو جميع البشر ،لذا فهZZو أعلى س ً
هللا نفسه وماهيته ،والذي يحدد هويته .لذلك ،مهما َب َدت طبيعته البشرية عاديَّة ،فال يمكن إنكار أن له هويZZة هللا نفسZZه .وبغض
غالبZا مZا ينظZZر
النظر عن وجهة النظر التي يتكلم منها والكيفية التي يطيZZع بهZZا مشZيئة هللا ،فال يمكن القZول إنZه ليس هللا نفسZZهً .

يعبZZر ويعلن
األشخاص الحمقى
َّ
والجهال إلى طبيعة المسيح البشرية العادية على أنهZا نقيصZة .وبغض النظZر عن الكيفيZة الZتي ِّ
بأنه هو المسيحَّ .
بها عن ماهية الهوته ،فال يستطيع اإلنسان أن يسِّلم َّ
وكلما أظهر المسيح طاعته وتواضعه ،ازداد األشخاص

موقفZZا من االسZZتبعاد واالزدراء ،لكنهم يقZّ Zدمون أولئZZك "الرجZZال
يتبنZZون ZتجاهZZه ً
الحمقى اسZZتخفاًفا بالمسZZيح .حZZتى أنZZه يوجZZد َم ْن ّ
العظمZZاء" أصZZحاب الصZZور الشZZامخة لكي تُقZَّ Zدم لهم العبZZادة .تZZأتي مقاومZZة اإلنسZZان هلل وعصZZيانه إيZZاه من حقيقZZة أن جZZوهر هللا
المتج ِّسZد يخضZZع إلرادة هللا ،وكZZذلك من حقيقZZة الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة الZZتي للمسZZيح؛ وهنZZا يكمن مصZZدر مقاومZZة اإلنسZZان هلل
ُ
وعصZZيانه إيZZاه .إذا لم يكن المسZZيح قZZد احتجب خلZZف طبيعتZZه البشZZرية ولم يطلب إرادة هللا اآلب من منظZZور أنZZه كZZائن مخلZZوق،
بل باألحرى امتلك طبيعة بشرية خارقة ،فلن يوجد على األرجح أي عصيان داخل أي إنسان .إن السبب الذي يجعل اإلنسZZان
دائما على استعداد Zلإليمان بإله غير مرئي في السماء هو أن هللا في السماء ليس له طبيعة بشرية وليست لZZه صZZفة واحZZدة من
ً
ازدرائيا تجاه المسيح.
ا
موقف
يتبنى
لكنه
تقدير،
بأعظم
ا
دائم
اإلنسان
إليه
ينظر
لذلك
مخلوق.
كائن
أي
صفات
ً
ً
ً
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مع أن المسيح على األرض قادر على العمل نياب ًة عن هللا نفسه ،إال أنه ال يأتي بنيZZة أن ُيظهZZر لكZZل النZZاس صZZورته في
الجسد .ال يأتي بهدف أن يراه جميع البشر؛ بل جاء ليسمح لإلنسان أن ُيقاد بيده ،وبZZذلك يZZدخل في العصZZر الجديZZد Z.إن وظيفZZة

جس ZZد المس ZZيح هي القي ZZام بعم ZZل هللا نفس ZZه ،أي من أج ZZل عم ZZل هللا في الجس ZZد ،وليس لتمكين اإلنس ZZان من الفهم الكام ZZل لج ZZوهر

جسZZده .بغض النظZZر عن الكيفيZZة الZZتي يعمZZل بهZZا ،فإنZZه ال يتجZZاوز مZZا يمكن للجسZZد تحقيقZZه .وبغض النظZZر عن الطريقZZة الZZتي
إعالنا كZZامال عن مالمح هللا .باإلضZZافة إلى ذلZZك،
يعمل بها ،فهو يفعل ذلك في الجسد بطبيعة بشرية عادية ،وال يعلن لإلنسان
ً
يتصور اإلنسان .مع أن المسيح يمثل هللا نفسZZه في الجسZZد
أبدا أو ال يمكن تقديره كما
َّ
فإن عمله في الجسد ليس خارًقا للطبيعة ً
ِ
Zعيا حثيثًZا لنشZر
وينّفZذ شخص ًZيا العمZل الZZذي يجب على هللا أن يفعلZه بنفسZZه ،إال َّأنه ال ينكZZر وجZود هللا في السZماء ،وال يسZZعى س ً
ُ
Zذبا ّأنهم
أعماله .بل باألحرى فإنه ال يزال
محتجبا داخل جسده باتض ٍ
Zاع .وبعي ًZدا عن المسZيح ،ال يملZك أولئZك الZذين يزعمZون ك ً
ً

والمتكبر ألولئZZك المسZحاء الكذبZة ،يصZZبح من الواضZح أي نZوع من الجسZZد
التصرف المتعجرف
المسيح صفاته .وبمقارنته مع
ّ
ّ
Zذبا ،تفZZاخروا بأنفسZZهم أكZZثر ،وأصZZبحوا أكZZثر قZZدرة على عمZZل اآليZZات
كZZان حًقZZا للمسZZيح .وكّلمZZا ازداد هZZؤالء المسZZحاء الكذبZZة كً Z
والعجائب لخداع اإلنسان .ليس لZدى المسZحاء الكذبZة ZصZفات هللا؛ وال يشZوب المسZيح أي شZائبة من تلZك الZتي للمسZحاء الكذبZة.

يصZZير هللا جسZً Zدا ليكمZZل عمZZل الجسZZد فحسZZب ،وليس لمجZَّ Zرد السZZماح لجميZZع البشZZر أن يZZروه .ولكنZZه بZZاألحرى يZZدع عملZZه يؤكZZد
ِ
تحجم يZده هويتZه ،بZZل يحZددها عملZه وجZوهره .ومZZع
ّ
هويته ،ويسمح لما يعلنه أن يشهد لجZوهره .فجZZوهره ليس بال أسZاس؛ ولم ّ

مختلفZZا عن الZZروح .إنZZه ليس هللا
أن لZZه جZوهر هللا نفسZZه وقZادر على القيZZام بعمZZل هللا نفسZZه ،إال أنZZه ال يZZزال ،في النهايZZة ،جسZً Zدا
ً
بصفات الZروح؛ بZل هZو هللا في هيئZة الجسZد .لZذلك ،مهمZا كZانت طبيعتZه العاديZة ومهمZا كZان ضZعفه ،ومهمZا كZانت الكيفيZة الZتي
المتج ِّسZ Zد طبيع ZZة بش ZZرية عادي ZZة بم ZZا فيه ZZا من
يس ZZعى به ZZا إلى إتم ZZام مش ZZيئة هللا اآلب ،ال يمكن إنك ZZار الهوت ZZه .ال توج ZZد في هللا ُ
فعليا
ضعفات فحسب ،بل يوجد ً
أيضا روعة الهوته الفائق اإلدراك ،وكذلك جميع أعماله في الجسد .لذلك ،تجتمع في المسيح ً
وعمليZZا كلتZZا الطبيعZZتين البشZZرية والالهوتيZZة .ليس هZZذا بZZاألمر الفZZارغ أو الخZZارق على اإلطالقَّ .إنه يZZأتي إلى األرض بهZZدف
ً
أساسي يتمثل في القيام بالعمل؛ وال بد من أن يمتلك طبيعة بشرية عادية لتنفيZذ العمZل على األرض؛ وإال فمهمZZا كZانت عظمZZة
ق ZZوة الهوت ZZه ،فلن يس ZZتطيع أن يحِّقZZق المهم ZZة األص ZZلية منه ZZا على نح ZZو جي ZZد .م ZZع أن طبيعت ZZه البش ZZرية على درج ZZة كب ZZيرة من

األهمية ،إال أنها ليست جوهره .فجوهره هو الالهوت؛ لذلك ،فاللحظة التي يبدأ فيها مباشرة خدمتZه على األرض هي اللحظZة
التي يبدأ فيها التعبير عن ماهية الهوته .إن طبيعته البشرية هي فقط للحفاظ على الحياة الطبيعية لجسده حتى يتسZZنى لالهوتZZه

يوج ه عملZZه بأكملZZه .وعنZZدما يكمZZل عملZZه ،فسZZيكون قZZد أنجZZز
القيZZام بالعمZZل في الجسZZد بطريقZZة طبيعيZZة .إن الالهZZوت هZZو الZZذي ِّZ
مكن اإلنسZان من معرفتZهَّ .إنه طZوال مZدة عملZه ،يعZبر
خدمته .ما يجب أن يعرفه اإلنسان هو مجمل عملZه ،ومن خالل عملZه ُي ّ
كائنZا يتZأثَّر بZZالفكر والسZلوك البشZري .عنZZدما
تامZا عن ماهيZZة الهوتZZه ،وليس هZو شخصZZية مشZوب ًة بالطبيعZZة البشZZرية ،أو ً
تعب ً
Zيرا ً
يعبZر عنهZا.
تامZا وكZاماًل عن الشخصZية الZتي يجب أن ّ
يحين الوقت الذي تنتهي فيه كل خدمته ،فسيكون قد ّ
عبر بالفعZل تعب ً
Zيرا ً

تمامZا ،وال يسZZيطر عليZZه العقZZل أو
Zير حZٌ Zر ًZ
وعملZZه ال يخضZZع ألي توجيZZه من أي إنسZZان؛ كمZZا أن التعبZZير عن شخصZZيته هZZو تعبٌ Z
تلقائيا .ال يمكن ألي إنسان أن يحِّقق هذا .حZZتى إذا كZZانت األوضZZاع المحيطZZة قاسZZية أو
يحركه التفكير ،ولكن ُيعلن عنه إعالنا
ً

ال تسZZمح الظZZروف بZZذلك ،فهZZو قZZادر على التعبZZير عن شخصZZيته في الZZوقت المناسZZب .المسZZيح وحZZده هZZو َم ْن يعZZبر عن ماهيZZة
المسZZيح ،في حين أن أولئZZك الZZذين ليسZZوا كZZذلك ال يتَّسZZموا بشخصZZية المسZZيح .لZZذلك ،فحZZتى لZZو قاومZZه الجميZZع أو كZZانت لZZديهم
تصورات عنه ،ال يمكن ألحد أن ينكZر على أسZاس مفZاهيم البشZر أن الشخصZية الZتي عبَّر عنهZا المسZيح هي تلZك الZتي هلل .كZل
ُّ

ٍ
ٍ
Zاء على التعبZZير عن الهوتZZه .لن
أولئZZك الZZذين ينشZZدون المسZZيح بقلب صZZادق أو يسZZعون إلى هللا بعZZز ٍم سZZيعترفون أنZZه المسZZيح بنً Z
أبدا على أساس أي جانب من جوانبه ال يتوافZZق مZع مفZاهيم البشZر .مZع أن البشZر حمقى للغايZة ،إال أن جميعهم
ينكروا المسيح ً
يعرفZون بالضZبط مZا هي إرادة اإلنسZان ومZا يصZدر من هللا .كZل مZا في األمZر أن العديZد من النZاس يقZاومون المسZيح عن قص ٍZد
بسبب نواياهم الخاصة .إن لم يكن لهذا السبب ،فلن يكون لدى أي إنسان سبب إلنكار وجود المسيح ،ألن الالهوت الذي عبَّر
المجردة أن تشهد عمله.
عنه المسيح موجود بالفعل ،ويمكن ألعين الجميع
َّ
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كاًل من عمZZل المسZZيح وتعبZZيره يحZZددان جZZوهره .إنZZه قZZادر على أن يكمZZل ٍ
بقلب صZZادق مZZا ُأوكZZل إليZZه ،وهZZو قZZادر على
بقلب ص ZZادق ،وطلب إرادة هللا اآلب ٍ
عب ZZادة هللا في الس ZZماء ٍ
بقلب ص ZZادق .إن ج ZZوهره ه ZZو ال ZZذي يح ZZدد ك ZZل ه ZZذا ،ويح ZZدد ك ZZذلك
Zاة ،أو نتيجZZة لتعليم إنسZZان ،أو نتيجZZة
إعالنZZه الطZZبيعي؛ والسZZبب في أن إعالنZZه الطZZبيعي ُيسZZمى هكZZذا هZZو أن تعبZZيره ليس محاكً Z
ِ
َّ
صZل في داخلZZه .قZZد ينكZZر
لسZZنوات عديZZدة من التربيZZة بواسZZطة اإلنسZZان .فهZZو لم يتعلمZZه أو يّ Z
Zزيِن نفسZZه بZZه ،بZZل إنZZه بZZاألحرى ُمتأ ّ
اإلنسان عمله وتعبيره وطبيعته البشرية والحياة الكاملة لطبيعته البشرية العادية ،لكن ال أحد يستطيع أن ينكر أنZZه يعبZZد هللا في
السماء ٍ
بقلب صادق .ال أحد يستطيع أن ينكر أنه قZZد جZاء ليكمZل مشZZيئة اآلب السZماوي ،وال يمكن ألحZد أن ينكZر إخالصZه في

Zواء غZير عاديZZة ،وال يزعZزع عملZه األرض أو يهZز
طلب هللا اآلب .ومع أن صورته ال تُسر بها الحZZواس ،وال يمأل حديثZZه أجً Z
السZZماء كمZZا يتخيَّل اإلنسZZان ،إال َّأنه بالفعZZل المسZZيح الZZذي يحِّقZZق مشZZيئة اآلب السZZماوي ٍ
Zوعا كZZاماًل
بقلب صZZادق ،ويخضZZع خضً Z

لآلب السماوي ،ويطيع حتى الموت .هذا ألن جوهره هو جوهر المسيح .يصعب على اإلنسان تصديق هذا الحق ،ولكنZه قZائم

قادرا على أن يرى من خالل عمله أن شخصيته وماهيته تمثاّل ن
بالفعل .عندما تكتمل خدمة المسيح بالكامل ،سيكون اإلنسان ً
شخصية هللا وماهيته في السماء .في ذلك الوقت ،يمكن أن يبرهن مجمل عمله على أنه هو بالفعل الكلمZZة الZZذي يصZZير جسZً Zدا،

وليس مثل اإلنسان الذي من لح ٍم ودمٍ .لكل خطوة من خطوات عمل المسيح على األرض داللتها التمثيلية Z،لكن اإلنسان الZZذي

صZا على الخطZZوات المتعZZددة ZللعمZZل
خطZZوة غZZير قZZادر على فهم داللZZة عملZZه .وهZZذا ينطبZZق انطباًقZZا خا ً
الثZZاني .معظم أولئZZك الZZذين سZZمعوا كلمZZات المسZZيح أو رأوهZZا فقZZط ولكنهم لم يZZروه قZZط ليس لZZديهم أي

يختZZبر العمZZل الفعلي لكZZل
المتج ِّسZد
الZZذي قZZام بZZه هللا ُ
ٍ
أفكار عن عمله؛ وأولئك الذين رأوا المسيح وسمعوا كلماته ،وقد اختZبروا كZذلك عملZه ،يجZدون صZعوبة في قبZول عملZه .أليس
هZZذا ألن مظهZZر المسZZيح وطبيعت Zه ZالبشZZرية العاديZZة ال يروقZZان لإلنسZZان؟ أولئZZك الZZذين يقبلZZون عملZZه بعZZد أن مضZZى المسZZيح لن

يواجهوا مثل هذه الصعوبات ،ألنهم يقبلون فقط عمله وال يتواصلون مع طبيعة المسيح البشرية العاديZZة .ليس بإمكZZان اإلنسZان
مكثفZا؛ وهZذا يرجZع إلى حقيقZة أن اإلنسZان ِّ
َّ
يركZز فقZط على
فحصا ً
أن يتخلى عن أفكاره فيما يخص هللا ،بل باألحرى ّ
يتفحصه ً
ظه ZZور هللا وال يس ZZتطيع التع Zّ Zرف على ج ZZوهره من خالل عمل ZZه وكلمات ZZه .عن ZZدما يغض اإلنس ZZان طرف ZZه عن ظه ZZور المس ZZيح أو

َّ
ويتحدث فقZط عن الهوتZه ،الZذي ال يمكن ألي شZخص الوصZول إلى عملZه أو كلماتZه،
يتجنب مناقشة الطبيعة البشرية للمسيح،
ّ
َّ
فإن مفاهيم اإلنسان ستنخفض إلى النصف ،حتى تصل إلى الحد الذي يتغلب عنده اإلنسان على جميع الصعوبات.
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المتج ّس Zد يحمZZل تعبZZير هللا .بمZZا َّ
أن هللا يصZZير جسZً Zدا،
المتج ّس Zد يحمZZل جZZوهر هللا ،وذاك الZZذي هZZو هللا ُ
ذاك الZZذي هZZو هللا ُ
ِ
ِ
Zادرا على جلب
تم َمُ Z
Zه Z.وحيث إن هللا يصZZير جسZً Zدا ،فسZZوف ِّ
يعبZZر عن ماهيتZZه ،وسZZيكون قً Z
فسZZوف ُينج Zز العمZZل الZZذي يجب أن ُي ّ

المتج ّسZد؛ هZذا
الحق للبشر ،ومنحهم الحياة ،وإظهار الطريق لهم .الجسZد الZذي ال يحتZوي على جZوهر هللا هZو بالتأكيZد ليس هللا ُ
يعبZر عنهZا
المتج ّسZد ،يجب على اإلنسZان أن يح ّZدد هZذا من الشخصZية الZتي ِّ
ٌ
أمر ال شZك فيZه .للتحقZق ّ
ممZا إذا كZان هZذا جسZد هللا ُ
الحكم على
المتج ّس Zد أم ال ،وسZZواء كZZان الطريZZق الحZZق أم ال ،فيجب ُ
والكلمZZات الZZتي يتحZَّ Zدث بهZZا .أي أنZZه سZZواء كZZان جسZZد هللا ُ

المتج ّسZد ،علينZا أن ننتبZZه إلى جZوهره (عملZZه
ثم ،من أجل تحديد إذا ما كZان هZذا هZو جسZد هللا ُ
هذين األمرين من جوهره .ومن ّ
وكالم ZZه وشخص ZZيته والعدي ZZد من األم ZZور األخ ZZرى) ب ZZدالً Zمن مظه ZZره الخ ZZارجي .إن رأى اإلنس ZZان فق ZZط مظه ZZر هللا الخ ZZارجي،

وتغاضى عن جوهره ،فهذا ُيظهر جهل اإلنسان وسذاجته .المظهر الخارجي ال يحدد الجوهر؛ كمZا أن عمZل هللا ال يمكنZه Zأب ًZدا
أن يتماث ZZل م ZZع تص ZZورات اإلنس ZZانََ .أوَل ْم يتع ZZارض مظه ZZر يس ZZوع الخ ZZارجي م ZZع تص ZZورات البش ZZر؟ أوليس مظه ZZره وملبس ZZه لم

راجعZا ألنهم نظZZروا فقZZط إلى مظهZZره
ًZ
يوضZZحا هويتZZه الحقيقيZZة؟ أوليس السZZبب وراء معارضZZة الفريسZZيين األوائZZل ليسZZوع كZZان
الخ ZZارجي ولم ي ZZدركوا ص ZZميم الكلم ZZات ال ZZتي تح ZZدث به ZZا؟ رج ZZائي أال ُيك Zّ Zرر اإلخZZوة واألخ ZZوات ال ZZذين يطلب ZZون ظه ZZور هللا ه ZZذه
المأسZZاة التاريخيZZة .يجب أال تكونZZوا فريسZZيي األزمنZZة المعاصZZرة وتصZZلبوا هللا على الصZZليب ثاني ً Zة .يجب أن تفكZZروا بتٍ Z
Zأن في

صZا يخضZعون للحZق .هZذه هي مسZؤولية
كيفية استقبال عZودة هللا ،ويجب أن تZدركوا بوضZوح الكيفيZة الZتي بهZا تصZيرون أشخا ً
البراقZة .يجب علينZا
كل شخص ينتظZر عZودة يسZوع على السZحاب .يجب أن نن ّ
ظZف أعيننZا الروحيZة ،وأال نقZع فريسZة للكلمZات ّ
دائمZZا
التفكير بشأن عمل هللا العملي وننظر إلى الجانب الحقيقي هلل .ال تأخذكم الحماسZZة المفرطZZة أو تتوهZZوا في أحالم اليقظZZةً ،

Zأة بينكم على السZحاب ليأخZذكم معZه ،أنتم يZZا من لم تعرفZوه أو تنظZروه أبZً Zدا،
متطلعين إلى اليوم الذي ينزل فيه الرب يسوع فج ً
وال تعرفون كيفية إتمام مشيئته Z.من األفضل التفكير في أمور عملية!
من تمهيد" Zالكلمة يظهر في الجسد"
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جسدا نفسه فقZط لبعض النZاس الZذين يتبعونZZه خالل هZذه الفZترة إذ ينفZذ عملZه بصZورة شخصZZية ،وليس
ُيظهر هللا الصائر ً
للمخلوقZZات كافZZة .لقZZد صZZار جسZً Zدا فقZZط إلكمZZال مرحلZZة من العمZZل ،وليس إلظهZZار صZZورته لإلنسZZان .ولكن يجب تنفيZZذ عملZZه

بنفسZه ،لZذلك من الضZروري عليZه أن يقZوم بZذلك في الجسZد .عنZدما ُيختتم عملZه ،سZيرحل من األرض؛ ال يمكنZه أن يبقى لمZدة
طويلة بين البشر خوًفا من الوقوف في طريق العمل القZادم .مZZا ُيظهZره للجمZZوع هZZو شخصZيته البZارة فقZط وكZZل أعمالZZه ،وليس

صورة مZا كZان عليZZه عنZZدما صZار جسZً Zدا مZZرتين ،ألن صZورة هللا يمكن أن تظهZر فقZط من خالل شخصZZيته ،وال يمكن أن يحZل
ِ
المتجسد .تظهر صورة جسZZده فقZط لعZدد محZZدود من النZاس ،فقZط ألولئZك النZاس الZZذين يتبعونZه Zإذ يعمZZل
محلها صورة جسد هللا
ّ
في الجسد .هذا هو السبب وراء أن العمل الذي ُينفذ اآلن ُينفذ في السر .بالضبط كما أن يسوع أظهر نفسه فقZط لليهZود عنZZدما
قام بعمله ،ولم يظهر نفسه عالني ًة قط ألية أمم أخرى .لذلك ،بمجرد أن أكمل عمله ،رحل عن اإلنسان في عجالة ولم يمكث؛

Zرة .بمجZرد أن اكتمZل عمZل هللا
في الوقت الذي تال ذلك ،لم يظهZZر صZورته لإلنسZان ،بZZل كZان الZروح القZدس يقZZوم بالعمZل مباشً Z
المتجسد بالتمام ،رحل عن العالم الفاني ،ولم يقم بعمل مشابه مرة أخرى قط منذ الوقت الذي كان فيه في الجسد .العمل الZZذي

Zادرا على أن يZZرى صZZورته في الجسZZد؛
جاء بعد Zذلك قام به كله الروح القدس مباشرة .أثناء هذا الزمن ،كZZان اإلنسZان بالكZZاد قً Z
Zتترا .هنZZاك وقت محZZدد لعمZل هللا الصZائر جس ًZدا ،وهZZو ُيَنَفZذ في عصZZر
إنZه ال ُيظهZر نفسZه لإلنسZان على اإلطالق ،بZZل يظZل مسً Z

محددين وسط أمة محددة وبين أناس محددين Z.يمثل هZذا العمZZل فقZط العمZل أثنZZاء زمن هللا الصZائر جس ًZدا ،وهZZو مختص
وزمن
ْ
بالعص ZZر ويمث ZZل عم ZZل روح هللا في عص ZZر واح ZZد مح ZZدد ،وليس كلي ZZة عمل ZZه .ل ZZذلك ،ص ZZورة هللا الص ZZائر جس Zً Zدا لن تظه ZZر لك ZZل
الشعوب .ما يظهر للجموع هو بر هللا وشخصيته في كليتهZا ،بZداًل من صZورته عنZدما صZار جس ًZدا مZرتين .إنهZا ليسZت صZورة
واحZZدة الZZتي تظهZZر لإلنسZZان وال الصZZورتين مجتمعZZتين .لZZذلك ،من اإللZZزام على جسZZد هللا المتج ِّسZد أن يرحZZل عن األرض عنZZد

اكتم ZZال العم ZZل ال ZZذي يحت ZZاج إلى القي ZZام ب ZZه ،ألن ZZه ق ZZد ج ZZاء فق ZZط ليق ZZوم بالعم ZZل ال ZZذي ينبغي علي ZZه القي ZZام ب ZZه وليس ليظه ZZر للن ZZاس
علنZا أليZة
صورته .مع أن أهمية التج ُّسZد قZد تمت بالفعZل من خالل صZيرورة هللا جس ًZدا مZرتين ،إال أنZه مZا زال ال يظهZر نفسZه ً
أمة لم تَ َZرهُ قZط من قبZل .لن ُيظ ِZه ر يسZوع نفسZه أب ًZدا من جديZد لليهZود كشZمس الZبر ،ولن يصZعد إلى جبZل الزيتZون ويظهZر لكZل

الشعوب؛ كل ما يراه اليهود هو صورته أثناء زمانه في اليهودية .هذا ألن عمZZل يسZوع الصZائر جسZً Zدا انتهى منZZذ وقت طويZZل
قبZZل ألفي عZZام؛ لن يعZZود إلى اليهوديZة Zفي صZZورة رجZZل يهZZودي Z،فضZاًل عن أنZZه لن يظهZZر نفسZZه في صZZورة رجZZل يهZZودي ألي
جسدا هي مجرد صZورة ليهZودي Z،وليسZZت صZورة ابن اإلنسZZان الZZتي قZد رآهZا
من الشعوب األممية ،ألن صورة يسوع الصائر ً
Zددا Z،لن يظهZر نفسZه ببسZاطة في صZورة يهZودي لكZل الشZعوب األمميZة .ينبغي
يوحنا .مع أن يسZوع وعZد أتباعZه أنZه سZيأتي مج ً

عصرا .هذا العمل مقصور على سنوات قليلة ،وال يمكنه Zإنجاز كل عمZZل روح
جسدا سيفتتح
عليكم أن تعرفوا أن هللا الصائر ً
ً
هللا .هZZذا مطZZابق لكيفيZZة تمثيZZل صZZورة يسZZوع كيهZZودي لصZZورة هللا عنZZدما عمZZل فقZZط في اليهوديZZة Z،وكZZان بإمكانZZه فقZZط أن يقZZوم
بعمل الصلب .أثناء الوقت الذي كان يسوع فيه في الجسد ،لم يمكنZZه القيZZام بعمZZل افتتZZاح عصZZر أو إنهZZاء البشZرية أو تZZدميرها.
Zاعدا ،اسZZتطاع أولئZZك
ص Zلب وأنهى عملZZه ،صZZعد إلى أعلى وحجب نفسZZه إلى األبZZد عن اإلنسZZان .منZZذ ذلZZك فصً Z
لZZذلك بعZZد أن ُ
المؤمنZZون األمنZZاء في الشZZعوب األمميZZة أن يZZروا فقZZط صZZورته الZZتي نسZZخوها على الجZZدران ،وليس ظهZZور الZZرب يسZZوع .هZZذه
الص ZZورة ليس ZZت إال ص ZZورة رس ZZمها اإلنس ZZان ،وليس ZZت الص ZZورة ال ZZتي أظهره ZZا هللا نفس ZZه لإلنس ZZان .لن يظه ZZر هللا نفس ZZه عالنيً ZZة
تجسد مZرتين .العمZل الZذي يقZوم بZه بين البشZرية يقZوم بZه لكي يسZمح لهم أن يفهمZوا
للجموع في الصورة التي ظهر فيها حينما َّ
شخصZZيته .هZZذا كلZZه َيظهZZر لإلنسZZان من خالل عمZZل العصZZور المختلفZZة .إنZZه يتحّقZZق من خالل الشخصZZية الZZتي جعلهZZا معروفZZة

والعمZZل الZZذي قZZد قZZام بZZه بZداًل من توضZZيحها من خالل إظهZZار يسZZوع .أي إن صZZورة هللا ال تُعZZرف لإلنسZZان من خالل الصZZورة
المتجسZZدة ،بZZل من خالل العمZZل المنفZZذ من ِقَبZZل هللا المتج ِّسZد في صZZورة وشZZكل؛ ومن خالل عملZZه ،تتضZZح صZZورته وشخصZZيته
تُعلن .هذه هي أهمية العمل الذي يرغب في القيام به في الجسد.
Zامحا
بمج ZZرد أن ينتهي العم ZZل ال ZZذي في ZZه تجس ZZد م ZZرتين ،س ZZيبدأ في إظه ZZار شخص ZZيته الب ZZارة وس ZZط الش ZZعوب األممي ZZة Z،س ً Z

للجمZZوع أن تZZرى صZZورته .يZZرغب في إظهZZار شخصZZيته ،ومن خالل هZZذا يوضZZح نهايZZة أنZZواع اإلنسZZان المختلفZZة ،وبهZZذا ينهي
العصر القديم كليًّا .عمله في الجسد ال يمتد لمدى واسع (بالضبط كما أن عمل يسوع كZان فقZط في اليهوديZة Z،واليZZوم أنZا أعمZل
فقط بينكم) ألن عمله في الجسد له تخوم وحدود .إنه ينفذ فقZط فZZترة قصZZيرة من العمZل في صZورة جسZZد عZادي وطZبيعي ،بZداًل
من القيZZام بعمZZل األبديZZة أو القيZZام بعمZZل الظهZZور لكZZل الشZZعوب األمميZZة من خالل هZZذا الجسZZد المتج ِّس Zد .يمكن للعمZZل الZZذي في
Zدودا في نطZZاق (بالضZZبط مثZZل العمZZل فقZZط في اليهوديZZة أو العمZZل بينكم) ،ثم يتوسZZع من خالل العمZZل المنفZZذ
الجسZZد أن يكZZون محً Z
داخل هذه الحدود .بZالطبع عمZل هZذا التوسZع ُيَنَفZذ من خالل الZروح القZدس مباشZرة وليس من خالل عمZل جسZده المتج ِّسZد .ألن
العمل في الجسد له حدود وال يمتد إلى كل أركان الكون .هذا ال يمكنه تحقيقه .من خالل العمل في الجسد ،ينفذ روحه العمل
تباعا مع هذا العمل ويتوسع فيه.
الذي يليه .لذلك ،العمل الذي يتم في الجسد هو مبادرة تُ َّنفذ داخل حدود؛ روحه يستمر ً
التجسد ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 112
يأتي هللا إلى هذه األرض فقط ليقوم بعمل قيادة العصر؛ وافتتاح عصر جديد وإنهZZاء عصZZر قZZديم .لم يِ Z
Zأت ليعيش مسZار
ِ
صZا مZا
صZا ً
حياة اإلنسان على األرض ،أو يختبر بنفسه أفراح وأحزان الحيZاة كإنسZان ،أو ّ
معينZا بيZده أو يZZراقب شخ ً
ليكمZل شخ ً
وهو ينمو شخصيًّا .هذا ليس عمله؛ عملZه فقZط هZو افتتZاح عصZر وإنهZاء عصZر آخZر .بمعZنى أنZه سZوف يفتتح عص ًZرا ،وينهي

عصZً Zرا آخZر ،ويهZZزم الشZZيطان من خالل تنفيZZذ العمZZل شخصZZيًّا .في كZZل مZZرة ينفZZذ فيهZZا العمZZل شخصZZيًّا ،يبZZدو األمZZر كمZZا لZZو أنZZه
يطZZأ بقدمZZه في أرض المعركZZة .في الجسZZد ،هZZو يغلب هZZذا العZZالم أواًل ويتغلب على الشZZيطان؛ وينZZال كZZل المجZZد ويZZزيح السZZتار

معطيZZا جمي ZZع البش ZZر على األرض الطري ZZق الص ZZحيح ليتبع ZZوه ،وحي ZZاة الس ZZالم
من على عمل ZZه ال ZZذي امت ZZد على م ZZدى ألفي ع ZZام،
ً
والفرح ليحيوها .مZع ذلZك ،ال يمكن هلل أن يحيZZا مZع اإلنسZان على األرض لمZZدة طويلZة ،ألن هللا هZZو هللا ،وهZو في المقZام األول
ليس مثل اإلنسان .ال يمكنه Zأن يحيا عمر اإلنسان العادي؛ أي إنه ال يمكنه أن يسكن على األرض مثل إنسZان عZادي ،ألنZه ال

يملZZك سZZوى أبسZZط جZZزء من الطبيعZZة البشZZرية للبشZZر العZZاديين لإلبقZZاء على حيZZاة بشZZرية كهZZذه .بمعZZنى آخZZر ،كيZZف يمكن هلل أن

Zارا لZه؟ إنZZه يملZك طبيعZZة بشZZرية فقZط بهZدف
يك ِّZون أسZZرة ،ويمتهن إحZZدى المهن ،ويZربي أطفZااًل على األرض؟ أال يكZZون هZZذا ع ً
تنفيZذ العمZل بأسZلوب عZادي ،وليس لتمكينZه من تكZوين أسZرة والعمZل بإحZدى المهن كمZا يفعZل اإلنسZان العZادي .منطقZه العZادي،
وعقله العZادي وإطعامZه لجسZده وكسZوته هي أمZور كافيZة إلثبZات أن لZه طبيعZة بشZرية عاديZة؛ ال يحتZاج إلى أن يك ِّZون أسZرة أو
تمامZا! مجيء هللا إلى األرض يعZني أن الكلمZة يصZير
يمتهن مهنة ليثبت أن لZه طبيعZة بشZرية عاديZة .هZذا أمZر غZير ضZروري ً
جسدا؛ إنه يسمح لإلنسان ببساطة أن يفهم كلمته ويراها ،أي إنه يسمح لإلنسان أن يرى العمZل المنفZذ من قبZل الجسZد .مقصZده
ً
مطيعZا حZتى النهايZZة ،أي يطيZع كZل الكلمZات الZتي
ليس أن يتعامZل النZZاس مZZع جسZده بطريقZة محZZددة ،بZل فقZط أن يكZون اإلنسZان
ً

ينطقها فمه ،ويخضع لكل العمل الذي يقوم به .إنه يعمل فقط في الجسZZد ،وال يطلب من اإلنسZZان عمZً Zدا أن يمجZZد عظمZZة جسZZده
وقدسيته ،لكنه ُيظهر لإلنسان ببساطة حكم َة عملZه وكZل السZZلطان الZذي يتقلZZده .لZZذلك ،مZع أن لZZه طبيعZة بشZرية غZير عاديZة ،إال

أنZZه ال يقZZدم أيZZة إعالنZZات ويركZZز فقZZط على العمZZل الZZذي يجب عليZZه فعلZZه .ينبغي أن تعرفZZوا لمZZاذا صZZار هللا جسZً Zدا ومZZع ذلZZك ال
ُيظهر طبيعته البشرية العادية أو يشهد لها ،بل ينفذ العمل الZZذي يZرغب في تنفيZذه ببسZاطة .لهZZذا ،كZل مZا يمكنكم رؤيتZZه من هللا

الصZZائر جسZً Zدا هZZو ماهيتZZه من الناحيZZة الالهوتيZZة ،وهZZذا ألنZZه ال ينZZادي أبZً Zدا بكيانZZه الناسZZوتي لكي يحاكيZZه اإلنسZZان .فقZZط عنZZدما
يكZZون اإلنسZZان هZZو القائZZد يتكلم عن كيانZZه اإلنسZZاني ،لكي يسZZتطيع قيZZادة اآلخZZرين من خالل إبهZZارهم وإقنZZاعهم .على النقيض،

ُيخضZZع هللا اإلنسZZان من خالل عملZZه وحZZده (أي ،العمZZل الZZذي ال يمكن لإلنسZZان تحقيقZZه) ،فال يمكن أن يعجب بZZه اإلنسZZان ،أو

Zعورا بالتبجيZل لZه ويجعلZه على درايZة بغموضZه .ال يحتZZاج هللا
يجعل اإلنسان يعبده .كل ما يفعله هو أنZه يغZرس في اإلنسZان شً Z
إلى أن يبهر اإلنسان .كل ما يحتاج إليه هو أن تبجله بمجرد أن تشZهد شخصZZيته .العمZZل الZذي يقZوم بZه هللا هZو عملZZه الخZاص؛

وال يمكن إلنسZان أن يقZZوم بZZه بZداًل منZه ،وال يمكن إلنسZZان إنجZازه .هللا وحZZده فقZط هZو القZادر على القيZام بعملZه الخZاص وقيZادة

عصر جديد ليقود اإلنسان إلى حياة جديدة .العمل الذي يقوم به إنما يقوم به لتمكين اإلنسان من استقبال حياة جديدة والZZدخول

في عصر جديدُ .ي َّ
ويعجب بهم آخZرون .لZZذلك ،في عصZر
قدم كل العمل اآلخر ألولئك البشر الذين لZZديهم طبيعZZة بشZرية عاديZZة ُ
عامZZا الZZتي عاشZZها في الجسZZد .عنZZدما يZZأتي هللا
النعمة Z،أكمل عمل ألفي عام في ثالثة أعوام ونصف فقط أثناء الثالثZZة والثالثينً Z

Zادة مZZا يكمZZل عمZZل ألفي عZZام أو عمZZل عصZZر كامZZل في غضZZون أقصZZر من بضZZعة أعZZوام .إنZZه ال
إلى األرض لينفZZذ عملZZه ،عً Z
يضيع وقتًا ،وال يتأخر؛ هو ببساطة يكثف عمل العديد Zمن السنوات لكي يكتمل في سنوات قليلة قصيرة .هذا ألن العمل الZZذي
جديدا.
جديدا ويقود
عصرا ً
يقوم به شخصيًّا يفتتح ببساطة طريًقا ً
ً
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ليتم خدمتZه .في كZل مZZرة يصZير فيهZZا
عنZدما ينفZZذ هللا عملZه ،ال يZأتي لالشZتراك في أيZZة عمليZة بنZاء أو حركZات؛ بZZل يZأتي ّ
جسZً Zدا ،إنمZZا يفعZZل هZZذا لتحقيZZق مرحلZZة من العمZZل وافتتZZاح عصZZر جديZZد .وقZZد أتى اآلن عصZZر الملكZZوت وكZZذلك التZZدريب ألجZZل

الملكوت .ليست هذه المرحلة من العمل عم َZل اإلنسZان وليسZت العمZZل في اإلنسZان إلى درجZZة معينZة؛ ZبZل هي إلكمZZال جZزء من
عمZZل هللا .فمZZا يعملZZه ليس عمZZل اإلنسZZان ،وليس لتحقيZZق نتيجZZة محZZددة في العمZZل في اإلنسZZان قبZZل مغZZادرة األرض؛ بZZل إلتمZZام
يتمجZد .ال
يتعين ZعليZZه فعلZZه ،أي للقيZZام بعمZZل ترتيبZZات مناسZZبة من أجZل عملZZه على األرض ،وبZZذلك ّZ
خدمتZZه وإنهZZاء العمZZل الZZذي ّ
ِِ
عمل األشخاص الذين يستخدمهم الروح القZZدس .عنZZدما يZZأتي هللا ليقZZوم بعملZZه على األرض ،ال يهتم إال
عمل هللا
المتجسد َ
يشبه ُ
ّ
بإتمام خدمته .أما بالنسبة إلى كل األمور األخرى غير المتعلقZة بخدمتZه Z،فهZو ال يكZاد يشZارك فيهZا ،بZل ويتغاضZى عنهZا .وهZو

ببساطة ينفذ العمل الذي يجب عليه تنفيذه ،وأقZل األشZياء الZZتي يهتم بهZZا هZو العمZZل الZذي ينبغي على اإلنسZان القيZام بZZه .فالعمZل
الذي يقوم به هو ذلك المرتبط بالعصر الموجود فيه والخدمة التي ينبغي عليه إتمامها فحسب ،كما لو أن كل األمور األخZZرى
تقع خارج اختصاصه .وهو ال ُي ِم ّد نفسه بالمزيد من المعرفZZة األساسZZية عن العيش كإنسZان وسZZط البشZر ،وال يتعلم المزيZد من
Zزود نفسZZه بZZأي شZZيء آخZZر يفهمZZه اإلنسZZان .ال يهمZZه مطلًقZZا كZZل مZZا ينبغي أن يملكZZه اإلنسZZان ،ويقZZوم
المهZZارات االجتماعيZZة أو يّ Z
ببسZZاطة بالعمZZل الZZذي هZZو واجبZZه .وعليZZه ،فZZإن هللا المتج ِّس Zد ،كمZZا يZZراه اإلنسZZان ،يفتقZZر إلى الكثZZير من األمZZور ،إلى درجZZة ال
يكZZترث فيهZZا بكثZZير من األشZZياء الZZتي ينبغي أن يمتلكهZZا اإلنسZZان ،وليس لديZZه فهم لمثZZل هZZذه األمZZور؛ فZZأمور مثZZل معرفZZة الحيZZاة
العامة ،وكذلك المبادئ التي تحكم السلوك الشخصي والتفاعل مع اآلخرين ،تبدو كما لو أنها ال صلة لها بZه .لكنZك ببسZاطة ال
يمكنك أن تشعر بأدنى ما يمكن من السلوك غZير العZادي من هللا المتج ِّسZد .أي إن طبيعتZه البشZرية تحفZظ حياتZه كإنسZان عZادي
Zزودا بZZأي شZZيء آخZZر ،ممZZا هZZو
Zير الطZZبيعي لعقلZZه ،بحيث تعطيZZه القZZدرة على التميZZيز بين الصZZواب والخطZZأ .لكنZZه ليس ُمً Z
والتفكَ Z

موجZه نحZZو عصZZر بالكامZZل
كلZZه من شZZأن اإلنسZZان (المخلZZوق) وحZZده أن يمتلكZZه .إنمZZا يصZZير هللا جسZً Zدا فقZZط ليتم خدمتZZه ،وعملZZه ّZ
وليس إلى أي شZZخص أو مكZZان محZZدد Z،بZZل إلى الكZZون بأسZZره .هZZذا هZZو اتجZZاه عملZZه والمبZZدأ الZZذي يعمZZل بZZه .ال يمكن ألحZZد أن
يغير هذا ،وال يمكن لإلنسان أن يشترك فيه .في كل مZرة يصZير فيهZZا هللا جس ًZدا ،يجلب معZZه عمZZل ذلZZك العصZر ،وال ينZZوي أن
عامZZا لكي يفهم ZZه اإلنس ZZان ويحص ZZل على
يعيش إلى ج ZZانب اإلنس ZZان لعش ZZرين أو ثالثين Zأو أربعين أو ح ZZتى س ZZبعين أو ثم ZZانين ً
ِ
يعمZZق المعرفZZة الZZتي لZZدى اإلنسZZان عن شخصZZية هللا
بصZZيرة عنZZه بصZZورة أفضZZل .ال حاجZZة إلى ذلZZك! إن فعZZل هZZذا ،فهZZذا لن ّ
Zري
المتأصلة على اإلطالق؛ بل لن يكون دوره سوى أن يضيف إلى تصوراته ويجعل مفاهيمه وأفكاره عتيقة .ولذلك فإنZZه حٌّ Z
جميعZا أن تفهمZZوا بالضZZبط مZZا هZZو عمZZل هللا المتجسZZد .من المؤكZZد أنZZه ال يمكن أن يكZZون قZZد فZZاتكم فهم مZZا قلتZZه لكم" :لم ِ
آت
ًZ
بكم
ألخت ZZبر حي ZZاة إنس ZZان ع ZZادي"؟ ه ZZل نس ZZيتم الكلم ZZات ال ZZتي تق ZZول" :لم ي ِ Z
Zأت هللا على األرض ليعيش حي ZZاة إنس ZZان ع ZZادي"؟ أنتم ال
تفهمZZ Zون هZZ Zدف هللا من أن يصZZ Zير جسZً Z Zدا ،وال تعرفZZ Zون معZZ Zنى "كيZZ Zف يمكن هلل أن يZZ Zأتي إلى األرض بنيZZ Zة اختبZZ Zار حيZZ Zاة كيZZ Zان
مخلZZوق؟" يZZأتي هللا إلى األرض فقZZط ليكمZZل عملZZه ،وبالتZZالي فعملZZه على األرض قصZZير األجZZل .ال يZZأتي إلى األرض بنيZZة أن

لكنيع ZZرف
يتعه ZZد
روح هللا جس Zَ Zده كقائ ZZد غ ZZير ع ZZادي للكنيس ZZة .عن ZZدما ي ZZأتي هللا إلى األرض ،فه ZZو الكلم ZZة ال ZZذي يص ZZير جس Zً Zدا؛ َ
ُ
جميعZا أن تZدركوا أن هللا هZو "الكلمZة الصZائر
ًZ
رغ ًمZا .لكن يجب عليكم
اإلنسZان ال يعZZرف شZيًئا عن عملZه وينسZZب األمZور إليZه ُم َ
نتاج ا لعمليZة صZقل ،بZل هZو الكلمZة
جسد ا" ،وليس الجسد الذي صقله روح هللا ليقوم بدور هللا في الوقت الحالي .هللا نفسZه ليس ًZ
ً

جميعZا وتقZرون بZأن تجسZد هللا حقيقZة واقعيZة ،ولكنكم تتصZرفون
جميعا .تعرفZون
جسدا ،واليوم ينفذ عمله رسميًّا بينكم
الصائر ً
ً
ً
تمامZZا عن اسZZتيعاب هZZذه األمZZور ،بمZZا فيهZZا عمZZل هللا المتجسZZد وأهميZZة وجZZوهر تج ّس Zده،
كمZZا لZZو أنكم تفهمونهZZا .إنكم عZZاجزون ً
عفويا في ترداد كلمات من الذاكرة .هل تؤمن أن هللا المتجسد هو كما تتصوره؟
وتقلدون اآلخرين
ً
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Zيرا عن
يصZير هللا جسZً Zدا فقZZط ليقZZود العصZر ويطلZق عماًل جدي ًZدا .من الضZروري أن تفهمZوا هZZذه النقطZة .هZZذا يختلZZف كث ً
وظيفة اإلنسان ،وال يمكن مقارنة االثنين ببعضهما في الوقت نفسه .يحتاج اإلنسان إلى مدة طويلة من التهZZذيب والتكميZZل قبZZل
أن ُي ستخدم لتنفيذ عمل ،وينبغي أن يكون نوع الطبيعة البشرية الالزمة لذلك من مستويات عالية على نحZZو اسZZتثنائي .ال يجب
ض Zا أن يفهم العديZZد من قواعZZد ومبZZادئ
Zادرا على الحفZZاظ على حسZZه البشZZري العZZادي فحسZZب ،بZZل يجب أي ً
أن يكZZون اإلنسZZان قً Z
السلوك أمام آخZرين ،باإلضZافة إلى أنZه يجب عليZه أن يتعلم المزيZد من حكمZة وأخالقيZات اإلنسZان .هZذا مZا يجب أن يتحلى بZه

Zانا وال هZZو عمZل اإلنسZZان؛ بZل هZو تعبZZير
اإلنسان .لكن األمر ليس كذلك بالنسZZبة إلى هللا الصZائر جس ًZدا؛ ألن عملZZه ال يمثZZل إنس ً
مباش ZZر عن كيان ZZه وتنفي ZZذ مباش ZZر للعم ZZل ال ZZذي ينبغي علي ZZه القي ZZام ب ZZه( .بطبيع ZZة الح ZZالُ ،ي َّنفذ عمُل ZZه في ال ZZوقت المناس ZZب ،وليس
ضZا أو عشZZوائيًّا ،ويبZZدأ عملZZه عنZZدما يحين وقت إتمZZام خدمتZZه) .وهZZو ال يشZZارك في حيZZاة اإلنسZZان أو عملZZه ،أي إن طبيعتZZه
عر ً
ّ
تم خدمتZه إاّل عنZZدما يحين وقت إتمامهZZا؛ وأيًّا كZانت
ي
ال
Zو
Z
ه
ف
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ل
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في
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ً

حالتZه ،فإنZه ببسZاطة يمضZي ُق ُZد ًما في العمZل الZذي يجب أن يفعلZه .وأيًّا كZان مZا يعرفZه اإلنسZان عنZه أو رأيZه فيZه ،فZإن عملZه ال
يتأثر بتاتًZا .على سZبيل المثZال ،عنZدما َّنفذ يسZوع عملZه ،لم يكن أح ٌZد يعZرف بالضZبط َمن هZو ،ولكنZه مZا كZان منZه إاّل أن مضZى
ِ
يعلن
Zه ٌّ
ويتZZه في البدايZZة أو ْ
يتعين عليZZه القيZZام بZZه .لZZذلك ،لم يعْ Z
ُقZُ Zد ًما في عملZZه .لم ُيعْZق ُ
به ّ
أي من هZZذا عن تنفيZZذ العمZZل الZZذي ّ
Zترف ُ

ضZا الطريقZZة الZتي عمZZل بهZا هللا في
عنها ،بل جعل اإلنسان يتّبعه فقط .بالطبع ،لم يكن هذا
تواضعا من هللا فحسZب؛ بZZل كZان أي ً
ً
الجسZZد .كZZان بإمكانZZه فقZZط أن يعمZZل بهZZذه الطريقZZة؛ ألنZZه لم يكن باسZZتطاعة اإلنسZZان مطلًقZZا أن يتعZZرف عليZZه بZZالعين المجZZردة.
وحZZتى لZZو تعZZرف عليZZه اإلنسZZان ،لمZZا اسZZتطاع أن يسZZاعده في عملZZه .وباإلضZZافة إلى ذلZZك ،فهZZو لم ي ِ
صZر جسZً Zدا ليجعZZل اإلنسZZان
َ
يعرف جسده؛ بل كان ذلك لتنفيذ عمله وأداء خدمته .لهذا السبب ،لم ي ِ
ول أهمية إلعالن هويته .وعندما أكمل كل العمZZل الZZذي
ُ

وجب عليه القيZام بZه ،اتضZحت هويتZه ومكانتZه لإلنسZان بطبيعZة الحZال .يظZل هللا الصZائر جس ًZدا صZامتًا وال يقZوم بأيZة إعالنZات
Zدما في أداء خدمتZZه وتنفيZZذ العمZZل الZZذي
أبZً Zدا ،وال يلقي ب Zااًل لإلنسZZان أو لكيفيZZة تَZَ Zدب ُِّره أمZَ Zره في اتباعZZه ،لكنZZه ببسZZاطة يمضZZي قً Z

ينبغي عليZZه القيZZام بZZه .ال يمكن ألحZZد أن يقZZف في طريZZق عملZZه .وعنZZدما يحين الZZوقت الختتZZام عملZZه ،فسZZيتم بالتأكيZZد اختتامZZه

Zان عنZZد
وإنهZZاؤه ،وال يمكن ألحZZد أن ي
ملي مZZا هZZو خالف ذلZZك .ولن يفهم اإلنسZZان العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه إاّل بعZZد أن يZZترك اإلنسَ Z
ُ َ
تمامZا عنZZدما َّنفذ عملZZه
إتمام عمله ،ومع ذلك فلن يفهمه بوضوح تام ،وسوف يحتاج اإلنسان إلى مZدة طويلZZة لكي يفهم مقصZZده ً
ألول مرة .بمعنى آخر ،ينقسم عمل عصر هللا المتجسد إلى جزئين .يتكون الجZZزء األول من العمZِ Zل الZZذي يقZZوم بZZه هللا الصZائر
ً
جسZZدا نفسZه ِ
تم أداء خدمتZZه في الجسZZد بالكامZZل ،يتبقى تنفيZZذ الجZZزء اآلخZZر من العمZZل من
وكالمZِ Zه الZZذي ينطZZق بZZه .وبمجZZرد أن ُي َّ
ً ُ
ِقَبZZل أولئZZك الZZذين يسZZتخدمهم الZZروح القZZدس ،وحينئZذ Zيحين وقت اإلنسZZان ألداء وظيفتZZه؛ ألن هللا قZZد افتتح الطريZZق ،ويجب على
Zزءا واح Zً Zدا من عمل ZZه ،ثم بع ZZد ذل ZZك يتبع ZZه ال ZZروح الق ZZدس
اإلنس ZZان اآلن أن يس ZZير في ZZه بنفس ZZه .أي إن هللا الص ZZائر جس Zً Zدا ينف ZZذ ج ً Z
وأولئك الذين يستخدمهم الروح القدس في هذا العمل .لذلك ينبغي على اإلنسان أن يعرف العمل الرئيسي الZZذي س ُZينفذ من قبZل

هللا الصZائر جس ًZدا في هZZذه المرحلZZة من العمZل ،ويجب عليZZه أن يفهم بالضZZبط أهميZة تج ّسZد هللا والعمZZل الZذي ينبغي عليZZه القيZZام
وأيضا تصوره ،بل باألحرى عصيانه.
به ،وأاّل يطلب من هللا ما ُيطَلب من اإلنسان .هنا يكمن خطأ اإلنسان
ً
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جسدا بنيZة أن يجعZل اإلنسZان يعZرف جسZده ،أو ليسZمح لإلنسZان بتميZيز ZاالختالفZات الموجZودة بين جسZد هللا
ال يصير هللا ً

ِ
المتجسد وجسد اإلنسان؛ كما ال يصير هللا جس ًZدا ليZدرب قZدرة اإلنسZان على التميZيز ،فضZاًل عن أنZه ال يفعZل ذلZك بنيZة السZماح
ّ
أي من هZذه األمZور مقصZد هللا األصZلي من تجسZده.
لإلنسان أن يعبد ZجسZد هللا المتج ِّسZد ،لينZال من ذلZك مج ًZدا
عظيمZا .ال يمثZل ٌّ
ً
يكشفه عمدا أو ِ
أي من هZZذه األمZZور يمثZل المقصZد
يصع َب األمور عليه .ليس ٌّ
جسدا ُليدين اإلنسان أو لكي َ
ً
وكذلك ال يصير هللا ً
ّ

حتميا من أشكال العمل .إنه يفعل ذلك من أجZل عملZه األكZبر
جسدا ،يكون ذلك شكاًل
األصلي هلل .ففي كل مرة يصير هللا فيها ً
ً
وتZZ Zدبيره األعظم ،وليس من أجZZ Zل األسZZ Zباب الZZ Zتي يتخيلهZZ Zا اإلنسZZ Zان .ال يZZ Zأتي هللا إلى األرض إاّل كمZZ Zا يتطلب عملZZ Zه ،وحسZZ Zب
الضرورة فقط .إنه ال يأتي إلى األرض بقصد مجZرد التجZوال ،بZل لتنفيZذ العمZل الZواجب عليZه تنفيZذه ،وإال لمZاذا كZان سZيتحمل

يتعين عليZZه ذلZZك ،وعنZZدما
مثZZل هZZذا العبء الثقيZZل ويتج ّشZم مثZZل هZZذه المخZZاطر لتنفيZZذ هZZذا العمZZل؟ ال يصZZير هللا جسZً Zدا إاّل عنZZدما ّ
ويوسعوا آفاقهم ،فبكل تأكيدَ ،ل َما جZZاء قZZط بين
دائما أهمية فريدة .لو كان يفعل ذلك فقط ليجعل الناس ينظرون إليه
ّ
يكون لهذا ً
البشZZر بهZZذه البسZZاطة .إنZZه يZZأتي إلى األرض من أجZZل تZZدبيره وعملZZه األعظم ،ولعلZZه يكسZZب المزيZZد من البشZZر .إنZZه يZZأتي ليمثZZل

العصZZر ويهZZزم الشZZيطان ،وفي داخZZل الجسZZد يZZأتي ليهZZزم الشZZيطان .وباإلضZZافة إلى ذلZZك فإنZZه يZZأتي ليرشZZد الجنس البشZZري في
حيZZاتهم .كZZل هZZذا يتعلZZق بتZZدبيره ،ويتعلZZق بعمZZل الكZZون بأسZZره .لZZو صZZار هللا جسZً Zدا فقZZط ليسZZمح لإلنسZZان أن يتعZZرف على جسZZده
ويفتح أعين الناس ،فلماذا ال يسZافر إ ًذا إلى كZل أمZة من األمم؟ أليس هZذا أم ًZرا بمنتهى السZهولة؟ لكنZه لم يفعZل ذلZك ،بZل اختZار

مناسبا ليستقر فيZه ويبZدأ العمZل الZذي ينبغي عليZه القيZام بZه .هZذا الجسZد وحZده لZه أهميZة عظيمZة .إنZه يمثZل عص ًZرا بأسZره
مكانا
ً
ً
ضZا عمZل عصZر بأسZره؛ إنZZه ينهي العصZر السZابق ويسZتهل عص ًZرا جديZً Zدا .كZل هZZذا أمZZر مهم يتعلZق بتZدبير هللا ،ويمثZZل
وينفZذ أي ً
أهمية مرحلة العمل التي يأتي هللا إلى األرض لينفذها.
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Zرة من خالل طريقZZة الZZروح وهويZZة الZZروح ،ألن روحZZه ال يمكن لإلنسZZان أن يلمسZZه أو
ال يتم خالص هللا لإلنسZZان مباشً Z
Zرة من منظZZور الZZروح ،لمZZا اسZZتطاع اإلنسZZان أن ينZZال
يZZراه ،وال يمكن لإلنسZان االقZZتراب منZZه .إن حZZاول تخليص اإلنسZان مباشً Z
خالصZZه .ولZZو لم يتسZZربل هللا بالشZZكل الخZZارجي إلنسZZان مخلZZوق ،لمZZا اسZZتطاع البشZZر أن ينZZالوا هZZذا الخالص .ألن اإلنسZZان ال

Zانا
يمكنZZه بأيZZة وسZZيلة االقZZتراب منZZه ،بالضZZبط مثلمZZا لم يسZZتطع أحZZد االقZZتراب من سZZحابة يهZZوه .فقZZط من خالل صZZيرورته إنسً Z

وضع كلمته في الجسZد ،يسZتطيع أن يعمZل عمZل الكلمZة بصZورة شخصZية في كZل من يتبعZه Z.وقتهZا فقZط
مخلوًقا ،أي من خالل ْ
يمكن لإلنسZان أن يسZمع كلمتZه ويراهZا وينالهZا ،ومن خالل هZذا َيخُلص بالتمZZام .لZو لم يصZر هللا جسZً Zدا ،لمZا اسZتطاع أي إنسZان

Zرة بين البشZر،
ذو جسد أن ينال مثل هZذا الخالص العظيم ،ولمZا اسZتطاع أي شZخص أن يخُلص .إن كZان روح هللا يعمZل مباش ً
ط ِر ح اإلنسان واستحوذ عليه إبليس كأسير بالتمام ألن اإلنسان غير قادر على االرتباط باهلل .كان الغZZرض من التج ُّسZد األول
لُ

هZZو فZZداء اإلنسZZان من الخطيZZة ،فدائZZه من خالل جسZZد يسZZوع ،أي َّإنه خّلص اإلنسZZان من الصZZليب ،ولكن الشخصZZية الشZZيطانيَّة

التجسد الثاني بمثابة ذبيحZZة خطيZZة بZZل الهZZدف منZZه هZو خالص أولئZك الZذين نZZالوا الفZZداء
الفاسدة ال تزال بداخل اإلنسان .لم يعد
ّ
Zارا بصZورة كاملZة،
من الخطية
لمن نZالوا الغفZران أن يخلصZوا من خطايZاهم ويصZيروا أطه ً
خالصا كاماًل  .هZذا يتم حZتى يمكن َ
ً

ومن خالل إحZZراز تغيZZير في شخصZZيتهم ،يتحZَّ Zررون من تZZأثير ظلمZZة الشZZيطان ويعZZودون أمZZام عZZرش هللا .بهZZذه الطريقZZة فقZZط

يمكن لإلنسZZان أن يتقZZدس بالتمZZام .بعZZدما انتهى عصZZر النZZاموس ،بZZدأ هللا عمZZل الخالص في عصZZر النعمZZة ،الZZذي يسZZتمر حZZتى
Zيرا كZاماًل  .وحينئ ٍZذ
األيام األخيرة ،عندما يقوم هللا ،من خالل إدانة الجنس البشZري وتوبيخZه على تم ّZرده ،بتطهZير البش ّ
Zرية تطه ً
فقZZط سZZيختتم هللا عمZZل الخالص ويZZدخل إلى الراحZZة .لZZذلك ،في مراحZZل العمZZل الثالث ،صZار هللا جسZً Zدا مZرتين فقZZط لينفZZذ عملZZه
بين البشZZر بنفسZZه .هZZذا ألن هنZZاك مرحلZZة واحZZدة من مراحZZل العمZZل الثالث تقZZود البشZZر في حيZZاتهم ،بينمZZا المرحلتZZان األخرتZZان

جنبZZا إلى جنب مZZع اإلنسZZان ،ويختZZبر آالم العZZالم ،ويعيش في جسZZد عZZادي ،إال بZZأن
همZZا عمZZل الخالص .ال يمكن هلل أن يعيش ً
يصZZير جسZً Zدا .فقZZط من خالل هZZذه الطريقZZة يمكن Zه Zأن يمZَّ Zد البشZZر خليقتZZه بZZالطريق العملي الZZذي يحتZZاجون إليZZه .ينZZال اإلنسZZان
Zرة من خالل ص ZZلواته إلى الس ZZماء .ألن اإلنس ZZان مخل ZZوق من جس ZZد؛
الخالص الكام ZZل من هللا من خالل تج ُّس Zد هللا ،وليس مباش ً Z
فهZZZو غZZZير ق ZZادر على رؤي ZZة روح هللا وال ح ZZتى على االق ZZتراب من ZZه .ك ZZل م ZZا يمكن أن يتواص ZZل اإلنس ZZان مع ZZه هZZZو جسZZZم هللا
التجسد الثاني يكفي ُّ
للتخلص
خالصا كاماًل .
تجسد؛ وفقط من خالله يمكن لإلنسان أن يفهم كل الطرق وكل الحقائق ،وينال
ُّ
الم ّ
ً
ُ
من خطايا اإلنسان وتطهيره بالتمام .لZذلك ،س ُZينهي التج ُّسZد الثZاني كZل عمZل هللا في الجسZد ويكمZل مغZزى تج ُّسZد هللا .بعZد ZذلZك،
Zرة أخZرى من أجZل عملZZه ،ألن تZدبيره الكلي سZيكون قZZد
سينتهي عمل هللا في الجسد كليًّا .بعد
ُّ
التجسد الثاني لن يصZير جس ًZدا مً Z
انتهى .سZZيكون تجسZZده في األيZZام األخZZيرة قZZد ربح شZZعبه المختZZار بالتمZZام ،وكZZل البشZZر في األيZZام األخZZيرة سينقسZZمون بحسZZب
نوعهم .لن يعود يقوم بعمل الخالص ،ولن يعود في الجسد لتنفيذ أي عمل.
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ض Zا رؤيتZZه – هي النتZZائج الZZتي تم
مZZا حققZZه اإلنسZZان اليZZوم – قامZZة اإلنسZZان اليZZوم ومعرفتZZه ومحبتZZه ووالؤه وطاعتZZه وأي ً
Zامدا ح ZZتى ه ZZذا اليZZوم ،فه ZZذا تحقZZق من
Zادرا على أن يك ZZون ل ZZديك والء وأن تبقى صً Z
تحقيقهZZا من خالل دينون ZZة الكلمZZة .كون ZZك قً Z
خالل الكلمة .يZرى اإلنسZان اآلن أن عمZل هللا المتجسZد هZو في الواقZع غZير عZادي .بZه الكثZير ممZا ال يسZتطيع اإلنسZان تحقيقZه؛

وهو مملوء باألسرار والعجائب .لذلك ،قد خضZع العديZZد .لم يخضZع البعض أبZً Zدا ألي إنسZان منZذ ZيZوم والدتهم ،ومZZع ذلZك حين
ي ZZرون كلم ZZات هللا ه ZZذا الي ZZوم ،يخض ZZعون بالتم ZZام دون أن يالحظ ZZوا أنهم فعل ZZوا ذل ZZك ،وال ي ZZدققون أو يتفحص ZZون أو يقولZZون أي
Zرة م ZZع البش ZZر،
ش ZZيء آخ ZZر .لق ZZد س ZZقط البش ZZر تحت الكلم ZZة ويرق ZZدون خاض ZZعين تحت الدينون ZZة بالكلم ZZة .إن تكلم روح هللا مباش ً Z
لخضع البشر كافة لصZوته ،وسZقطوا على وجZوههم دون كلمZات من الZوحي ،مثلمZا سZقط بZولس على األرض من النZور عنZدما
Zافرا إلى دمشZZق .إن اسZZتمر هللا في العمZZل بهZZذه الطريقZZة ،لمZZا اسZZتطاع اإلنسZZان أبZً Zدا أن يعZZرف فسZZاده من خالل دينونZZة
كZZان مسً Z
ثم يحصZZل على الخالص .فقZZط من خالل صZZيرورته جسZً Zدا يسZZتطيع أن يقZZدم كلماتZZه بصZZورة شخصZZية آلذان كZZل
الكلمZZة ومن َّ

إنسان ،حتى يسمع جميع َمن لهم آذان كالمه ويقبلون عمل ديونتZه بالكلمZة .هZذه فقZط هي النتيجZة الZتي حققتهZا كلمتZه ،بZداًل من
ظهZZور الZZروح الZZذي يخيZZف اإلنسZZان فيخضZZع .فقZZط من خالل هZZذا العمZZل العملي غZZير العZZادي يمكن لشخصZZية اإلنسZان القديمZZةZ،
ِ
المتجسد؛ إنه يتكلم
المستترة عميًقا بداخله للعديد Zمن السنوات ،أن تنكشف فيدركها اإلنسان ويغيرها .هذا هو العمل العملي هلل
ّ

وينفذ الدينونة بأسلوب عملي لتحقيق نتائج الدينونة على اإلنسان بالكلمZZة .هZZذا هZZو سZلطان هللا المتج ِّسZد ومغZZزى تج ُّسZد هللا .يتم
ِ
المتجس د ،والنتائج التي يقوم عمل الكلمة بتحقيقها ،والروح الذي أتى في جسد؛ إنه يبين سلطانه
هذا العمل إلعالن سلطان هللا
ّ

من خالل الدينونة Zعلى اإلنسان بالكلمة .مع أن جسده له الشكل الخارجي للطبيعة البشرية العادية والطبيعية ،فإن النتائج التي
سلطانا ،وأنه هو هللا بذاته وأن كلماته هي تعبZZير عن هللا بذاتZZه .هZZذا يوضZZح
تحققها كلماته هي التي توضح لإلنسان أنه مملوء
ً
جسدا ،وأنه ال يمكن ألحد اإلساءة إليه ،وال أحد يستطيع أن يتخطى دينونته
للناس كافة أنه هو هللا بذاته Z،هللا بذاته الذي صار ً

بالكلمZZة ،وال قZZوى الظلمZZة يمكنهZZا أن تسZZود على سZZلطانه .يخضZZع اإلنسZZان لZZه بالكامZZل ألنZZه هZZو الكلمZZة الصZZائر جسZً Zدا ،وبسZZبب
سZZلطانه وبسZZبب دينونتZZه بالكلمZZة .العمZZل الZZذي تحقZZق بجسZZمه المتجسZZد هZZو السZZلطان الZZذي يمتلكZZه .إنZZه يصZZير جسZً Zدا ألن الجسZZد

Zلطانا ،وهZو قZادر على تنفيZZذ عمZZل بين البشZر بأسZلوب عملي ،وهZو مZZرئي وملمZZوس بالنسZZبة لإلنسZان.
ضZا أن يمتلZZك س ً
يمكنZه أي ً
ضZا .هZZذا ألن جسZم
هذا العمل أكثر واقعية من أي عمل قام به روح هللا الZZذي يملZك كZل السZلطان مباش ً
Zرة ،ونتائجZZه واضZحة أي ً
ِ
Zلطانا ويمكن لإلنسZZان االقZZتراب
هللا المتج ّسZد يمكنZZه التحZZدث والقيZZام بالعمZZل بطريقZZة عمليZZة :الشZZكل الخZارجي لجسZZده ال يملZZك س ً
Zلطانا ،ولكن ه ZZذا الس ZZلطان غ ZZير م ZZرئي ألح ZZد .عن ZZدما يتكلم ويعم ZZل ،ال يس ZZتطيع اإلنس ZZان تمي ZZيز وج ZZود
من ZZه .يحم ZZل ج ZZوهره س ً Z

يسهل عليه عماًل له طبيعة عملية .وكل هذا العمل العملي يمكنه تحقيق نتائج .حZZتى على الZرغم من أنZZه ال
سلطانه؛ وهذا أمر ِّ
سلطانا أو يرى أنه ال يمكن اإلساءة إليه أو النظر لغضبه ،من خالل سلطانه وغضبه المستترين
يوجد إنسان يدرك أنه يحمل
ً

وحديثه العلني ،يحقق نتZائج كلمتZه المرجZوة .بمعZنى آخZر ،من خالل نZبرة صZوته وصZرامة خطابZه وحكمZة كلماتZه كلهZا ،يقتنZع
ِ
يتمم هZZدف هللا في خالص
ثم ّ
تمامZZا .بهZZذه الطريقZZة يخضZZع اإلنسZZان لكلمZZة هللا المتج ّس Zد ،الZZذي يبZZدو بال سZZلطان ،ومن ّ
اإلنسZZان ً
لتجسده :أن يتكلم بصورة أكثر واقعية وأن يدع واقعية كلماتZZه تZZؤثر على اإلنسZان لكي يشZهد عن
اإلنسان .وهذه أهمية أخرى ُّ
قوة كلمة هللا .لذلك فإن هذا العمل ،لو لم يتم من خالل التجسد ،لما حقق أقل نتZZائج ولمZا اسZتطاع تخليص الخطZاة بالكامZل .لZZو

جسدا ،لظZل الZروح غZZير المZرئي وغZZير الملمZZوس بالنسZZبة لإلنسZان .اإلنسZان مخلZZوق من جسZد ،وهللا واإلنسZZان كZل
لم يصر هللا ً
منهمZZا ينتمي إلى عZZالمين مختلفين وهمZZا مختلفZZان في الطبيعZZة .روح هللا ال ُيقZZارن مZZع اإلنسZZان المخلZZوق من جسZZد ،وال يمكن
ثم فZZ Z Zإن روح هللا يجب أن يصZZ Z Zير من
روح Z Z Zا .ومن َّ
تأسZZ Z Zيس عالقZZ Z Zة بينهمZZ Z Zا؛ باإلضZZ Z Zافة إلى أن اإلنسZZ Z Zان ال يمكن أن يصZZ Z Zير ً
Zانا من الخليقZة ،ويقZوم بالعمZل ويحيZا
المخلوقات ويقوم بعمله األصلي .يمكن هلل أن يصعد إلى أعلى مكان ويتضZع ويصZير إنس ً
روح ا فضZاًل عن أنZZه ال يمكنZZه الZZنزول إلى
بين البشZZر ،ولكن اإلنسZZان ال يمكنZZه الصZZعود إلى أعلى مكZZان وال يمكنZZه أن يصZZير ًZ
أدنى مك ZZان .وه ZZذا ه ZZو الس ZZبب وراء حتمي ZZة أن يص ZZير هللا جس Zً Zدا لينف ZZذ عمل ZZه .مثلم ZZا ح ZZدث في التج ُّس Zد األول ،وح ZZده جس ZZم هللا
ِ
ممكنZا أن ُيصZلب روح هللا كذبيحZة خطيZة عن اإلنسZان.
المتجسد كان يمكنه أن يفدي اإلنسان من خالل الصZلب ،ولكن لم يكن
ً
ّ
Zرة ليكZZون ذبيحZZة خطيZZة من أجZZل اإلنسZZان ،ولكن ال يمكن لإلنسZZان أن يصZZعد إلى السZZماء ليأخZZذ
أمكن هلل أن يصZZير جسZً Zدا مباشً Z
وذهابZا بين السZماء واألرض بZداًل من أن يجعZل اإلنسZان
ذبيحة خطية قد أعدها هللا لZه .وعليZه ،يجب على هللا أن يرتحZل جيئZة
ً
يصعد إلى السماء ليأخذ هذا الخالص ،ألن اإلنسان قد سZقط وال يمكنZه الصZعود إلى السZماء ،فضZاًل عن عZدم إمكانيZة حصZوله
على ذبيحة خطية .لذلك كان من الضروري أن يأتي يسوع بين البشر ويقوم بالعمل الذي ال يمكن ألي إنسان ببساطة تحقيقه
جسدا ،كZان من الضZروري بشZكل مطلZق أن يفعZل هZذا .لZو ُنِّفZذت أيZة مرحلZة من
بصورة شخصية .في كل مرة صار فيها هللا ً
التجسد.
مباشرة من قبل روح هللا ،لما استطاع تحمل إهانات
المراحل
ُّ
ً
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ
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صZZار هللا جسZً Zدا ألن الهZZدف من عملZZه ليس روح الشZZيطان ،أو أي شZZيء غZZير مZZادي ،بZZل اإلنسZZان المخلZZوق من جسZZد،
والZZذي قZZد أفسZZده الشZZيطان .وألن جسZZد اإلنسZZان قZZد فسZZد ،فZZإن هZZذا على وجZه التحديZZد هZو السZZبب الZZذي ألجلZZه جعZZل هللا اإلنسZZان
الجسدي هZدف عملZZه؛ وإضZافة إلى ذلZZك ،ألن اإلنسZان هZو َم ْن يسZتهدفه ZالفسZاد ،فقZد جعZل هللا اإلنسZZان الهZZدف الوحيZZد من عملZZه
على امتداد Zجميع مراحل عمله الخالصي .اإلنسZان كZائن ف ٍ
Zان من جسZد ودم ،وهللا هZو الوحيZد الZذي يسZتطيع أن يخّلصZه .بهZذه

الطريقZZة ،يجب على هللا أن يصZZير جسZً Zدا يحمZZل نفس سZZمات اإلنسZان لكي يقZZوم بعملZZه ،حZتى يحقZق عملZZه أفضZZل النتZZائج .يجب
أن اإلنسان مخلوق من جسZZد ،وعZاجز عن ُّ
جسدا ليقوم بعمله ،والسبب في ذلك بالتحديد هو َّ
التغلب على الخطيZZة
أن يصير هللا ً
ِ
Zيرا عن جZZوهر اإلنسZZان وهويتZZه ،إاَّل َّ
أن مظهZZره
والتجZُّ Zرد من الجسZZد .ومZZع أن جZZوهر هللا المتج ّسZد وهويتZZه يختلفZZان اختالًفZZا كبً Z
ميزون أي فZZرق بينZZه وبين
ومن يرونه ال ُي ِّ
مطابق لمظهر اإلنسان ،وله مظهر الشخص العادي ،ويحيا حياة الشخص العاديَ ،
الشخص العادي .هذا المظهر العادي وهذه الطبيعة البشرية العاديZZة يكفيانZه للقيZام بعملZه اإللهي في البشZZرية العاديZZة؛ إذ يسZمح

لZZه جسZZده بالقيZام بعملZZه في الطبيعZZة البشZرية العاديZZة ،ويسZZاعده على القيZZام بعملZZه بين البشZر ،وتسZاعده طبيعتZZه البشZZرية العاديZZة
أن طبيعتZه البشZرية تسZببت في الكثZير من االضZطراب بين البشZر ،إاَّل َّ
ضZا على تنفيZذ عمZل الخالص بين البشZر .مZع َّ
أن هZذا
أي ً

االضطراب لم يؤثر على التأثيرات العادية لعمله .باختصZار ،عمZل جسZده الطZبيعي ذو منفعZة عظمى لإلنسZان .ومZع َّ
أن معظم
اَّل
مؤثرا ،وتتحقق هذه التأثيرات بفضل طبيعته البشرية .ال شZZك في هZZذا.
الناس ال يقبلون طبيعته البشرية ،إ أن عمله ال يزال ً
من خالل عمل ZZه في الجس ZZد ،ين ZZال اإلنس ZZان عش ZZرة أض ZZعاف أو عش ZZرات أض ZZعاف األم ZZور ف ZZوق مZZا هZZو موج ZZود في تص Zّ Zورات
نهائيا .وقد تجاوز التأثير الذي حققه عمله ،أي معرفZZة
اإلنسان عن طبيعته البشرية ،وسيقضي عمله على كل هذه التصورات ً
تصورات اإلنسان بمراحZل .ال توجZZد وسZيلة لتخيZZل العمZل الZZذي قZام بZZه في الجسZد أو قياسZZه ،ألن جسZZده ال يشZZبه
اإلنسان عنهّ ،
جسد أي إنسان جسداني؛ ومع أن مظهره الخارجي مطابق ،إاَّل أن جوهره ليس كذلك .يثير جسZZده العديZد Zمن التصZّ Zورات بين
ضZا أن ُيخضZZع أي إنسZZان
ضZا أن يسZZمح لإلنسZZان باكتسZZاب الكثZZير من المعرفZZة ،ويمكنZZه أي ً
البشZZر عن هللا ،ولكن جسZZده يمكن أي ً

مجرد إنسان ،بZل هZو هللا بمظهZر إنسZان خZارجي ،وال يمكن ألحZد أن يدركZه أو يفهمZه
مظهرا خارجيًّا
يملك
مشابها .ألنه ليس َّ
ً
ً
ِ
ويرحبون به .إن كان هللا ليس إاَّل
روحا غZZير مZرئي لإلنسZZان ،لكZZان
يحبه الجميع
فهما كاماًل  .هللا غير المرئي وغير الملموس ّ
ّ
ً
ً
من السZZهل على اإلنسZZان جZًّ Zدا أن يZZؤمن باهلل .يمكن لإلنسZZان أن يطلZZق العنZZان لخيالZZه ،ويختZZار الصZZورة الZZتي يZZود أن يZZرى هللا
ويش ِZعر نفسZه بالسZعادة .بهZذه الطريقZZة ،ربمZا يفعZZل اإلنسZان أكZثر مZا يحبZه إلهZZه الخZاص ويرغبZZه من أجZل
عليهZا ليرضZي نفسZZه ُ
والء وتكري ًسZا منZه هلل ،وأن اآلخZرين مZا هم إاَّل كالب
اإلنسان ،بال أي تردد .إضاف ًة إلى ذلك ،يZؤمن اإلنسZان أن ال أحZد أكZثر ً
أمميَّة غZZير ُمخلصZZة هللُ .يمكن أن ُيقZZال إن هZZذا هZZو مZZا يسZZعى نحZZوه أولئZZك الZZذين إيمZZانهم باهلل ُمبهم ومبZZني على عقيZZدة؛ كZZل مZZا
يسعون نحوه هو نفس الشZZيء ،مZZع قليZZل من التن ّZوع .فالصZZور الموجZودة في مخيالتهم هلل مختلفZة فحسZZب ،ولكن جوهرهZا فعليًّا
نفس الشيء.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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المتج ِّس Zد يZZأتي في جسZZد هZZو احتياجZZات اإلنسZZان الفاسZZد .فالسZZبب هZZو احتياجZZات اإلنسZZان
السZZبب الوحيZZد الZZذي جعZZل هللا ُ
وليس هللا ،وك ZZل تض ZZحياته ومعانات ZZه هي من أج ZZل البش ZZرية ،وليس من أج ZZل منفع ZZة تع ZZود على هللا نفس ZZه .ال توجZZZد إيجابيZZZات

ِ
Zحي بZه
وسلبيات أو مكافآت هلل؛ ولن يجني هللا حصاد ما في مستقبل ،بZل سZيجني مZا كZان لديZه في األصZل .كZل مZا يفعلZه ويض ّ
ص Zا من أجZZل البشZZرية .ومZZع أن عمZZل هللا في
من أجZZل البشZZرية ليس من أجZZل الحصZZول على مكافZZآت عظيمZZة ،بZZل ّ
يقدمZZه خال ً
تخيلها ،إاَّل َّ
أن النتائج التي يحققها في النهاية تتجاوز العمل الذي يقZZوم
الجسد ينطوي على العديد Zمن الصعوبات التي ال يمكن ّ
مباشرة .عمل الجسد تسZتتبعه ZالكثZير من المشZقات ،وال يمكن للجسZد أن تكZون لديZه نفس هويZة الZروح العظيمZة ،وال
به الروح
ً

يمكنZZه تنفيZZذ نفس األفعZZال الخارقZZة للطبيعيZZة ،فضZاًل عن َّأنه ال يمكن أن يكZZون لZZه نفس سZZلطان الZZروح .ومZZع ذلZZك فZZإن جZZوهر

Zرة ،وهZذا الجسZد نفسZZه هZو اإلجابZZة
العمل الذي يقوم به هذا الجسد غير الملحوظ يفوق بكثZير العمZل الZZذي يقZوم بZه الZروح مباش ً
لم ْن سيخُلصZZون ،فZZإن قيمZZة الفائZZدة الZZتي يحِّققهZZا الZZروح أقZZل بكثZZير من تلZZك الZZتي يحِّققهZZا
عن كافZZة احتياجZZات البشZZرية جمعZZاءَ .
الجسد :عمل الروح قادر على تغطية الكون بأسره ،وعبر كافة الجبال واألنهار والبحيرات والمحيطZZات ،ومZZع ذلZZك فZZإن عمZZل
الجسZZد يرتبZZط بZZأكثر فاعليZZة بكZZل شZZخص يتصZZل بZZه .باإلضZZافة إلى هZZذا ،يمكن لإلنسZZان أن يفهم جسZZد هللا بصZZورته الملموسZZة
انطباعZا أكZZثر عمًقZZا عن أعمZZال هللا
ًZ
ضZا تعميZZق معرفZZة اإلنسZZان باهلل ،ويZZترك لZZدى اإلنسZZان
ويثZZق بZZه بصZZورة أفضZZل ،ويمكنZZه أي ً
الفعليZZة .إن عمZZل الZZروح م َّ
غلف باألسZZرار ،ومن الصZZعب على الكائنZZات الفانيZZة إدراكZZه ،ومن األصZZعب عليهم رؤيتZZه ،ولZZذلك
ُ

يمكنهم فقZZط االعتمZZاد على خيZZاالت جوفZZاء .ولكن عمZZل الجسZZد طZZبيعي ويعتمZZد على الواقعيZZة ،ويملZZك حكمZZة غنيZZة ،وهZZو واقZZع

Zارا شخص ًZيا ،وال حاجZة لZه السZتخدام خيالZه
يمكن لعين اإلنسZان الجسZدية رؤيتZه؛ يمكن لإلنسZان أن يختZبر حكمZة عمZل هللا اختب ً
ِ
صب .هذه هي دّقة عمل هللا في الجسد والقيمة الحقيقية له .يمكن للروح فقط أن يقوم بعمل األشZZياء غZZير المرئيZZة لإلنسZان
الخ ْ
تخيلهZZا ،على سZZبيل المثZZال ،اسZZتنارة الZZروح ،وتحريZZك الZZروح ،وإرشZاد الZZروح ،ولكن ينظZZر اإلنسZZان الZZذي
والZZتي يصZZعب عليZZه ّ
يعتمد على عقله إلى هZذه األمZور على َّأنهZا ال تقZدم أي معZنى واضZحَّ .إنهZا ال تقZدم سZوى حركZة ،أو معZنى واس ًZعا ،وال يمكنهZا

عظيمZا :بZZه كلمZZات إرشZZاد دقيقZZة ،ومشZZيئة
ًZ
تقZZديم إرشZZاد من خالل كلمZZات .مZZع ذلZZك فZZإن عمZZل هللا في الجسZZد مختلZZف اختالًفZZا
يتلمس طريقه وال أن يستخدم خياله ،وال حتى أن يقZZوم بعمZZل
واضحة ،وأهداف واضحة منشودة .ولذلك ال يحتاج اإلنسان أن َّ
تخمينات .هذا هو وضوح العمل في الجسZد ،واختالفZه الكبZير عن عمZل الZروح .عمZل الZروح غZير مناسZب إاَّل لنطZاق محZدود،
وال يمكن أن يح ZZل مح ZZل عم ZZل الجس ZZد .يعطي عم ZZل الجس ZZد اإلنس ZZان أه ZZداًفا ض ZZرورية ومح ZZددة بدرج ZZة أك ZZبر ،وأك ZZثر واقعي ZZة،

ومعرفة ِّ
قيمة أكثر من عمل الروح .العمZل الZذي لZه قيمZة ُعظمى لإلنسZان الفاسZد هZو العمZل الZذي يقZدم كلمZات دقيقZة ،وأهZداف
ويلمس .فقZZط العمZZل الZZواقعي واإلرشZZاد في الZZوقت المناسZZب همZZا مZZا يناسZZبان
واضZZحة للسZZعي وراءهZZا ،والZZذي يمكن أن ُيZZرى ُ
أذواق اإلنسان ،وال شيء سوى العمZل الحقيقي يمكنZه أن يخِّلص اإلنسZان من فسZاده وشخصZيته المنحرفZة .ال يسZتطيع أحZد أن

يحقZZق هZZذا إاَّل هللا المتج ِّسZد؛ هللا المتج ِّسZد وحZZده هZZو الZZذي يسZZتطيع أن يخِّلص اإلنسZZان من شخصZZيته الفاسZZدة المنحرفZZة السZZابقة.
ِ
Zردا ،لمZا
ومع أن الروح هو جوهر هللا
إن عمZل الZروح منف ً
المتأصل ،فإنه ال يمكن أن يتم عماًل مثل هZذا إاَّل من خالل جسZدهْ .
ّ
Zؤثرا – هZZذا هZZو الحZZق الخZZالص .ومZZع أن معظم النZZاس قZZد أصZZبحوا أعZZداء هللا بسZZبب هZZذا الجسZZد ،فإنZZه
أمكن لعملZZه أن يكZZون مً Z
Zهودا لZZه.
حين ُينهي عمله ،لن يكف أولئك الذين كانوا يعادونه عن أن يصبحوا أعدائZZه فحسZب ،بZZل على العكس سيصZZبحون ش ً
Zهود متوافقZZون معZZه وال ينفصZZلون عنZZه .سZZيعطي اإلنسZZان أن يعZZرف أهميZZة عملZZه في
سيصZZيرون الشZZهود الZZذين أخضZZعهم؛ شٌ Z
الجسZZد من أجZZل البشZZر ،وسZZيعرف اإلنسZZان أهميZZة هZZذا الجسZZد لمعZZنى الوجZZود اإلنسZZاني ،ويعZZرف القيمZZة الحقيقيZZة لنمZZو حياتZZه،

إضافة إلى أنه سيعرف أن هذا الجسد سيصبح ينبوع حيZاة ال يطيZZق اإلنسZان االنفصZال عنZه .مZZع أن جسZZد التج ُّسZد الZZذي اتخZZذه
هللا ال يطابق على اإلطالق هويته ومكانته ،ويبدو لإلنسان أنه ال يتماشى مع مكانته الفعلية ،إاَّل َّ
أن هذا الجسد ،الZذي ال يحمZل
صورة هللا الحقيقية ،أو هويZة هللا الحقيقيZة ،يمكنZه أن يقZوم بالعمZل الZذي ال يقZدر روح هللا أن يعملZه بطريقZة مباشZرة .هZذه هي

لتجسد هللا ،وهذه هي األهمية والقيمة الحقيقيتين اللتين يعجز اإلنسان عن تقديرهما واإلقرار بهمZZا.
األهمية والقيمة الحقيقيتين ُّ

عما يرون ZZه أو يفك ZZرون ب ZZه ،ف ZZإن األهمي ZZة
م ZZع أن كاف ZZة البش ZZر ينظ ZZرون بس ZZمو إلى روح هللا وبت Zٍّ Z
Zدن إلى جس ZZده ،فبغض النظ ZZر َّ
والقيمZZة الحقيقيZZتين للجسZZد تتجZZاوزان بكثZZير أهميZZة الZZروح وقيمتZZه .بZZالطبع هZZذا فقZZط فيمZZا َّ
يتعلق بالبشZZرية الفاسZZدة .لكZZل شZZخص

إإلهامZZا ،وإحسZZاس باإلعجZZاب ال يمكن
يسZZعى إلى الحZZق ويشZZتاق لظهZZور هللا ،فZZإن عمZZل الZZروح يمكنZZه فقZZط أن يقZِّ Zدم تحفZZيز أو
ً
تفسZZيره وال تخيلZZه ،وإحسZZاس بZZأن هZZذا عظيم ومتعٍ Z
Zال وبZZديع ،ومZZع ذلZZك ال يمكن تحقيقZZه أو الحصZZول عليZZه بالكامZZل .ال يمكن
ّ
لإلنسان وروح هللا إاّل أن ينظر كل منهما لآلخر من بعيد ،كما لو كانت هناك مسافة كبيرة بينهمZا Z،وال يمكنهمZZا أب ًZدا أن يكونZا
طا فاصاًل غير مرئي يفصل بين اإلنسان وهللا .في الواقZZع ،هZZذا وهم يعطيZZه الZZروح لإلنسZZان ،ألن
أن هناك خ ً
متماثلين ،كما لو ّ

الروح واإلنسان ليسا من نفس النوع ،الروح واإلنسZان ال يمكن أب ًZدا أن يتعايشZا في العZالم ذاتZه ،ألن الZروح ال يملZك شZيًئا ممZا
Zرة .عمZل
لإلنسان .لذلك ال يحتاج اإلنسان إلى الروح ،ألن الروح ال يمكنه القيZام بالعمZل الZذي يحتZاج إليZه اإلنسZان بشZدة مباش ً
الجسZZ Zد يقZِّ Z Zدم أهZZ Zداًفا واقعيZZ Zة لإلنسZZ Zان لكي يسZZ Zعى وراءهZZ Zا ،ويقZِّ Z Zدم كلمZZ Zات واضZZ Zحة ،وإحسا ًس Z Zا َّ
بأنه (أي هللا المتج ِّس Z Zد) حقيقي
وطبيعيَّ ،
وأنه متَّضع وعادي .ومZع َّ
أن اإلنسZان قZد يتَّقيZه ،إاَّل َّأنه من السZهل على معظم النZاس أن يتعّلقZوا بZه :فيمكن لإلنسZان
أن يرى وجهه ،وأن يسمع صوته ،وال يحتاج إلى أن ينظZر إليZه من بعيZZد .يمكن لإلنسZان الوصZول إلى هZZذا الجسZZد؛ فهZZو ليس

ببعيد Z،وال غير ُمدرك ،بل مرئي وملموس ،ألن هذا الجسد موجود في العالم نفسه الذي يوجد فيه اإلنسان.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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غيZر كZل من يعيشZون في الجسZZد شخصZZيتهم يحتZاجون إلى أهZZداف يسZعون وراءهZا ،ومعرفZة هللا تحتZاج شZهادة عن
لكي ُي ِّ
ِ
اَّل
تجسد ،وال يمكن إنجZZاز كليهمZZا إاَّل من خالل
الم ّ
األفعال الواقعية هلل ووجهه الحقيقي .وال يمكن تحقيق كليهما إ من خالل هللا ُ
الجسZد الحقيقي والعZادي .لهZZذا السZZبب فZإن التج ُّسZد ضZروري ،ولهZZذا تحتZاج إليZه كZل البشZرية الفاسZدة .حيث َّ
إن النZZاس مطلZوب

بهم ZZ Zة والخارق ZZ Zة للطبيع ZZ Zة Z،وحيث َّإنه مطل ZZ Zوب منهم أن
الم َ
منهم أن يعرف ZZ Zوا هللا ،فيجب أن تختفي من قل ZZ Zوبهم ص ZZ Zور اآلله ZZ Zة ُ
يتخلص ZZوا من شخص ZZيتهم الفاس ZZدة ،عليهم أواًل أن يعرف ZZوا شخص ZZيتهم الفاس ZZدة .لZZو أن اإلنس ZZان ق ZZام بالعم ZZل ُّ
َّ
للتخلص من ص ZZور

بهمة من قلوب الناس فحسب ،فسوف يفشل في تحقيق التأثير السليم ،ذلك َّ
المبهمة في قلوب النZZاس
الم َ
ألن صور اآللهة ُ
اآللهة ُ
ال يمكن الكشف عنها أو التخّلص منها أو طردها بالكامل من خالل الكلمات وحدها .فحتى مZZع القيZZام بهZZذا ،سZZيظل في النهايZة
من غZZير الممكن ُّ
التخلص من هZZذه األشZZياء المتأصZZلة في النZZاس .ال يمكن تحقيZZق التZZأثير المطلZZوب إال بZZأن يحZZل اإللZZه العملي
Zدريجيا .يقZZر اإلنسZان بZZأن اإللZZه الZZذي
والصورة الحقيقية هلل محل هذه األشياء المبهمة والخارقة للطبيعة وتعريف الناس بهمZZا تZ
ً
كZان يطلبZZه في األزمنZة الماضZية هZو إلZه ُمبهم وخZارق للطبيعZZة .مZا يمكنZZه تحقيZZق هZZذا األثZر ليس القيZادة المباشZرة للZروح ،وال
ِ
المتج ِّس Zد بعملZZه رسZZميًّا ،ألن الحالZZة الطبيعيZZة
المتج ّس Zد .تتعZَّ Zرى تصZّ Zورات اإلنسZZان حين يقZZوم هللا ُ
تعZZاليم إنسZZان معيَّن ،بZZل هللا ُ
ِ
بهم الخZZارق للطبيعZZة الموجZZود في مخيلZZة اإلنسZZان .ال يمكن أن تنكشZZف التصZّ Zورات
الم َ
المتج ّسZد هي نقيض اإللZZه ُ
والحقيقيZZة هلل ُ
ِ
اَّل
المتج ِّس Zد ،ال يمكن أن تنكش ZZف تص Zُّ Zورات
المتج ّس Zد .فب ZZدون المقارن ZZة م ZZع هللا ُ
األص ZZلية لإلنس ZZان إ من خالل مقارنته ZZا م ZZع هللا ُ
بهمZZة بZZدون مقارنتهZZا مZZع الحقيقZZة .ال أحZZد يسZZتطيع اسZZتخدام الكلمZZات
الم َ
اإلنسZZان .بعبZZارة أخZZرى ،ال يمكن أن تنكشZZف األشZZياء ُ
للقيZZام بهZZذا العمZZل ،وال أحZZد يقZZدر على التكّلم عن هZZذا العمZZل مسِ Z
Zتخد ًما الكلمZZات .هللا وحZZده يمكنZZه بنفسZZه القيZZام بعملZZه ،وال أحZZد
ُ
آخر يستطيع القيام بهذا العمل نياب ًة عنه .مهما كان غنى لغZة اإلنسZان ،فهZو عZاجز عن النطZق بالحالZة الحقيقيZة والطبيعيZة هلل.

ال يمكن لإلنسان أن يعرف هللا على نحو عملي أكثر ،أو أن يراه بصورة أوضح إن لم يعمل هللا بصZZورة شخصZZية بين البشZZر
ويظهر صورته وكيانه لهم على نحو كامل .هذا التZأثير ال يمكن تحقيقZZه من خالل أي إنسZان جسZداني .بZZالطبع ،ال يقZZدر 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 Zد .ه ZZذا الجس ZZد ه ZZو
مباش Zً Zرا من قَبZZل روح هللا؛ ب ZZل يمكن أن يتم فق ZZط من خالل الجس ZZد ال ZZذي يلبس ZZه روح هللا ،جس ZZد هللا ُ

وأيضا إله يملك الهوتًا كاماًل  .وعليه ،حتى لZو أن هZذا الجسZZد ليس
أيضا هللا ،هو إنسان يملك طبيعة بشرية عادية
ً
إنسان وهو ً
اَّل
المتج ِّس Zد نفس ZZه ال ZZذي ُيخِّلص اإلنسZZان ،وال ZZذي ه ZZو
ه ZZو روح هللا ،ويختل ZZف اختالًفZZا كب ً Z
Zيرا عن ال ZZروح ،إ َّأنه ال ي ZZزال ه ZZو هللا ُ
سمى الذي ُيطلق عليه ،فهو في النهايZZة ال يZZزال هللا نفسZZه الZZذي ُيخِّلص البشZZرية .ألن روح هللا
الروح
الم َّ
ً
وأيضا الجسد .ال يهم ُ

ال َّ
أيضا عمل روح هللا؛ كل ما في األمر أن هذا العمل ال يتم باسZZتخدام هويَّة الZروح ،بZZل
يتجزأ عن الجسد ،وعمل الجسد هو ً
Zرة ال يحتZاج إلى التج ُّسZد ،والعمZل الZذي يحتZاج إلى أن
باسZتخدام هويَّة الجسZد .العمZل الZذي يحتZاج إلى أن يقZوم بZه الZروح مباش ً
اَّل
المتج ِّسZد .هZZذا هZZو المطلZوب من أجZل
يقوم بZZه الجسZد ال يمكن أن يتم مباشً Z
Zرة بواسZطة الZروح ،وال يسZZتطيع أن يقZوم بZZه إ هللا ُ
Zرة بواسZطة
هذا العمل ،وهو المطلوب من البشرية الفاسZدة .في المراحZل الثالث لعمZل هللا ،هنZاك مرحلZة واحZدة فقZط تُ َّنفذ مباش ً
ِ
ِ
َّ
Zرة .عمZZل عصZZر النZZاموس الZZذي قZام بZZه
المتج ّسZد ،وليس بواسZZطة الZZروح مباشً Z
الZZروح ،والمرحلتZZان الباقيتZZان تُنفذان من قَبZZل هللا ُ
الروح لم يتضمن تغيير شخصية اإلنسان الفاسدة ،ولم يكن له أية عالقة بمعرفة اإلنسان باهلل .ولكن عمل جسد هللا في عصZZر

النعمZZة وعصZZر الملكZZوت ،يتضZَّ Zمن شخصZZية اإلنسZZان الفاسZZدة ومعرفتZZه باهلل ،وهZZو جZZزء هZZام وحيZZوي من عمZZل الخالص .لZZذلك
ِ
المتج ِّسZد المباشZر .تحتZاج البشZرية
ًZ
تجسد ،وأكZثر
الم ّ
احتياج ا إلى عمZل هللا ُ
فإن البشرية الفاسدة في أمس احتياج إلى خالص هللا ُ
ِ
ِ
Zداء أعظم من ِقَبZZل
ويطعمها ،ويدينها ّ
تجسد ليرعاها ،ويدعمها ،ويرويهاُ ،
الم ّ
إلى هللا ُ
ويوبِخها ،وتحتZZاج إلى مزيZZد من النعمZZة وفً Z
هللا المتج ِّسZد .هللا في الجسZZد وحZZده يمكنZZه أن يكZZون خليZZل اإلنسZZان ،وراعي اإلنسZZان ،والعZZون الحاضZZر لإلنسZZان ،وكZZل هZZذا هZZو
التجسد اليوم وفي األزمنة الماضية.
ضرورة
ُّ
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 121
أفسZZد إبليس اإلنسZZان ،الZZذي هZZو أسZZمى سZZائر مخلوقZZات هللا ،لZZذلك يحتZZاج اإلنسZZان إلى خالص هللا .هZZدف خالص هللا هZZو
َّ
ص هZZو جسZZد اإلنسZZان وروحZZه ،وليس الشZZيطان .إبليس سZZيبيده هللا ،أمZZا اإلنسZZان فهZZو
اإلنسZZان ،وليس إبليس ،ومZZا يجب أن ُيخل ُ
هZZدف خالص هللا ،وجسZZد اإلنسZZان قZZد فسZZد بفعZZل إبليس ،لZZذلك أول مZZا يجب أن َيخُلص هZZو جسZZد اإلنسZZان .فسZZد جسZZد اإلنسZZان

بصورة عميقة إلى أبعد الحدود ،وأصبح شيًئا يقاوم هللا ،لدرجZة َّأنه يعZارض وجZود هللا وينكZZره عالنيً Zة .هZذا الجسZد الفاسZد هZو
ببسZZاطة جZZامح للغايZZة ،وال يوجZZد شZZيء أصZZعب من التعامZZل مZZع شخصZZية الجسZZد الفاسZZدة أو تغييرهZZا .يZZأتى إبليس داخZZل جسZZد
ثم فق ZZد أص ZZبح اإلنس ZZان
اإلنس ZZان ليث ZZير التش ZZويش ،ويس ZZتخدم جس ZZد اإلنس ZZان للتش ZZويش على عم ZZل هللا ،وتعطي ZZل خط ZZة هللا ،ومن ّ
التحدي ويأتى في جسZٍ Zد للقيZZام
خضع .لهذا السبب ينهض هللا لمواجهة
شيطانا،
ًّ
ّ
ً
وعدوا هلل .لكي َيخُلص اإلنسان ،عليه أواًل أن ُي َ
بالعمل الذي ينوي القيام به ،ومصارعة الشيطانَّ .
تمرد عليZZه
إن هدفه هو خالص البشرية ،التي فسدت ،وهزيمة إبليس الذي َّ

ويخّلص البشZرية الفاسZدة في نفس الZZوقت .وبZذلك فهZو عمZل يحقZق
وإبادتهَّ .إنه يهZزم إبليس من خالل عمZZل إخضZاع اإلنسZانُ ،
َّ
ويتكلم في الجسZZد ،وينِّفZZذ كZZل العمZZل في الجسZZد من أجZZل تواصZZل أفضZZل مZZع اإلنسZZان
هZZدفين دفع ً Zة واحZZدة .يعمZZل في الجسZZد،
وإخضZZاع أفضZZل لإلنسZZان .في آخZZر مZZرة يصZZير هللا فيهZZا جسZً Zدا ،سZُ Zيختَتم عملZZه في األيZZام األخZZيرة في الجسZZد .سيصZِّ Zنف جميZZع

وأيضا يختتم كل عمله في الجسد .بعدما ينتهي كZZل عملZZه على األرض ،سZZيغدو
البشر وفًقا للنوع ،ويختتم خطة تدبيره الكليَّة،
ً
سيخضZع هللا البشZرية بالتمZام ،ويربحهZا بصZورة كاملZة .أال يعZني هZذا أن
Zارا كZاماًل  .من خالل عملZه في الجسZدُ ،
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 عمZل التَج ُّسZد األول هلل هZو الفZداء وغفZران خطايZا اإلنسZان .اآلن العمZل هZو إخضZاع

غالبZZا غلبZZة
البشZZرية واقتناؤهZZا بالتمZZام ،لكي ال ُZ
يعZد لZZدى إبليس أيZZة وسZZيلة للقيZZام بعملZZه ،وسيخسZZر خسZZارة نهائيZZة ،ويصZZير هللا ً
كاملة .هذا هو عمل الجسد ،وهو العمل الذي يقوم به هللا نفسه.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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أما العم ZZل
لق ZZد تم العم ZZل َّ
Zرة بواس ZZطة ال ZZروح ،وليس بواس ZZطة الجس ZZدَّ .
األولي للمراح ZZل الثالث الخاص ZZة بعم ZZل هللا مباش ً Z
ِ
Zرة .عمZZ Zل الفZZ Zداء في المرحلZZ Zة
المتج ّس Z Zد ،وليس بواسZZ Zطة الZZ Zروح مباشً Z Z
النهZZ Zائي للمراحZZ Zل الثالثمن عمZZ Zل هللا فيتم بواسZZ Zطة هللا ُ

أيضا قام بZه هللا في الجسZد .على امتZداد عمZل التZدبير Zالكلي ،كZZان أهم عمZZل هZو خالص اإلنسZان من تأثيرالشZيطان.
المتوسطة ً
ّ
ثم استعادة المخافة األصليَّة هلل في قلب اإلنسان الخاضZZع ،والسZZماح
العمل الرئيسي هو اإلخضاع الكامل لإلنسان الفاسد ،ومن ّ

لZZه بالوصZZول لحيZZاة عاديZZة ،أي الحيZZاة العاديZZة لمخلZZوق من مخلوقZZات هللا .هZZذا العمZZل حيZZوي ،وهZZو جZZوهر عمZZل التZZدبير .في
مراحZZل عمZZل الخالص الثالث ،كZZانت مرحلZZة عمZZل عصZZر النZZاموس األولى بعيZZدة عن جZZوهر خطZZة التZZدبير؛ كZZان بهZZا ظهZZور

طفيZZZف فق ZZط لعم ZZل الخالص ،ولم تكن بداي ZZة عم ZZل خالص هللا لإلنس ZZان من ُمل ZZك الش ZZيطان .المرحل ZZة األولى من العمZZZل تمت
Zرة من ِقَبZZل الZZروح ،ألنZZه ،بمZZوجب النZZاموس ،لم يعZZرف اإلنسZZان إاَّل أن يلZZتزم بالنZZاموس ،ولم يكن لديZZه المزيZZد من الحZZق،
مباشً Z
وألن العمل في عهد الناموس بالكاد تضمن تغيرات في شخصية اإلنسان ،فضاًل عن َّأنه لم ير ِّكز على عمZZل خالص اإلنسZZان

من ُمل ZZك الش ZZيطان .ل ZZذلك أكم ZZل روح هللا ه ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل ال ZZتي هي في غاي ZZة من البس ZZاطة ،وال ZZتي لم تهتم بشخص ZZية
Zيرا بعم ZZل
طا بج ZZوهر الت ZZدبير ،ولم يكن له ZZا ارتبا ً
طZZا بس ZZي ً
اإلنس ZZان الفاس ZZدة .لم يكن له ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل س ZZوى ارتبا ً
طZZا كب ً Z

خالص اإلنسان الرسمي ،لZذلك لم تتطلب أن يصZير هللا جس ًZدا للقيZام بعملZه شخص ًZيا .العمZل الZذي قZام بZه الZروح خفي وصZعب
Zرة،
اإلدراك ،وهو باعث على خوف عميق ويصعب على اإلنسان الوصول إليه؛ الروح ال يناسZZبه القيZZام بعمZZل الخالص مباشً Z

Zرة .األنسZب لإلنسZان هZو تحويZل عمZل الZروح إلى منهZاج قZريب منZه ،أي َّأنه من األنسZب
وال يناسبه تقديم الحياة لإلنسان مباش ً
لإلنسZZان أن يصZZير هللا شخصZا عاديZZا وطبيعيًّا للقيZZام بعملZZه .هZZذا َّ
يتطلب من هللا أن يتج َّسZد ليحZZل محZZل عمZZل الZZروح ،وبالنسZZبة
ً
ً
لإلنس ZZان ال توج ZZد وس ZZيلة أنس ZZب من ه ZZذه ليعم ZZل به ZZا هللا .من بين مراح ZZل العم ZZل الثالث ه ZZذه ،تَُنَّف ُذ مرحلت ZZان بالجس ZZد ،وهات ZZان

المرحلتان هما المرحلتان الرئيسيتان لعمZل التZدبير Z.يكمZل التج ُّسZدان كZل منهمZا اآلخZر بطريقZة تبادليZة .أرسZت المرحلZة األولى
لتج ُّس Zد هللا أسا ًس Zا للمرحلZZة الثانيZZة ،ويمكن أن ُيقZZال أن مرحلZZتي تج ُّس Zد هللا يش ِّ Zكالن تجسZً Zدا واحZً Zدا كZZاماًل  ،وهمZZا متوافقتZZان مZZع
بعضZZهما البعض .هاتZZان المرحلتZZان من عمZZل هللا قZZام بهمZZا هللا في هويتZZه المتج ِّسZدة َّ
مهمتZZان للغايZZة لعمZZل التZZدبير Zالكلي.
ألنهمZZا َّ
ّ
يمكن تقريبا أن يقال إنZه لZوال عمZل مرحلZتي تج ُّسZد هللاَ ،ل َّ
تعطل عمZل التZدبير الكلي ،وِلمZا كZان عمZل خالص البشZرية إاَّل حZديثًا
ُ
ً
ّ
أهمية هذا العمل من عدمها على احتياجات البشZرية ،وحقيقZة انحرافهZا ،وشZدة عصZيان الشZيطان وتشويشZه على
عبثيًّا .تتوقف ّ
العمل .يعيَّن الشخص المناسب للمهمة وفًقا لطبيعة العمZل الZZذي ينفZذه العامZZل .حين َّ
يتعلق األمZر بأهميZZة هZZذا العمZل ،فمن حيث
ُ ُ
ِ
Zرة بواسZطة روح هللا ،أو بواسZطة هللا المتج ّسZد ،أو من خالل
الطريقة التي يجب تبنيها للقيام بالعمل – سواء إتمام العمZZل مباش ً

Zاء على طبيعZة العمZل ،وطبيعZة عمZل الZروح في
اإلنسان – فإن أول األمور الZتي تُمحى هي العمZل الZذي يقZوم بZه اإلنسZان ،وبن ً
يؤدي ZZه الجس ZZد أك ZZثر فائ ZZدة لإلنس ZZان من العم ZZل ال ZZذي يق ZZوم ب ZZه ال ZZروح
مقاب ZZل طبيع ZZة الجس ZZد ،يتق Zَّ Zرر في النهاي ZZة أن العم ZZل ال ZZذي ّ
Zرة ،ويقZِّ Zدم المزيZZد من المزايZZا .هZZذا هZZو فكZZر هللا آنZZذاك لتقريZZر مZZا إذا كZZان العمZZل يجب أن يتم بZZالروح أم بالجسZZد .هنZZاك
مباشً Z
عينZةZ.
طZا ،بZل تنطZوي على حكمZة ُم َّ
أهمية وأساس لكل مرحلة من مراحل العملَّ .إنها ليست خياالت بال أسZاس ،وال تُ َّنفذ اعتبا ً
ه ZZذا ه ZZو الح ZZق وراء ك ZZل عم ZZل هللا .على وج ZZه التحدي ZZد ،يوج ZZد المزي ZZد من خط ZZة هللا في ه ZZذا العم ZZل العظيم ال ZZذي يق ZZوم ب ZZه هللا
Zل ماهيتZZه في كZZل عمZZل من أعمالZZه ،وكZZل فكZZرة من أفكZZاره ،وكZZل
المتج ِّس Zد شخصZً Zيا بين البشZZر .وعليZZه ،تظهZZر حكمZZة هللا ُZ
وك ّ
خZZاطر من خZZواطره في العمZZل؛ هZZذا هي ماهيZZة هللا األكZZثر تماسZً Zكا ونظاميZZة .هZZذه األفكZZار والخZZواطر الفصZZيحة يصZZعب على
تخيلهZZا وتصZZديقها ،واألصZZعب معرفتهZZا .العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه اإلنسZZان يكZZون وفًقZا لمبZZدأ عZZام ،وهZو أمZZر مٍ Z
Zرض للغايZZة
اإلنسZان ّ
ُ
بالنسZZبة لإلنسZZان .ولكن مقارنً Zة بعمZZل هللا ،يظهZZر ببسٍ Z
Zاطة اختالف هائZZل؛ فبZZالرغم من َّ
أن أعمZZال هللا عظيمZZة ومقيZZاس عمZZل هللا
ضZZخم ،إاَّل َّ
أن وراء تلZZك األعمZZال تقبZZع العديZد Zمن الخطZZط والترتيبZZات الدقيقZZة والمحZZددة الZZتي يصZZعب على اإلنسZZان تخيلهZZا .ال

ضZا العديZد Zمن األمZZور الZZتي ال يمكن التعبZير عنهZZا بلغZة
تتم كZZل مرحلZZة من مراحZZل عمZل هللا وفًقZا لمبZZدأ فحسZب ،بZZل تتض َّZمن أي ً
عمZZا إذا ك ZZان العم ZZل ه ZZو عم ZZل ال ZZروح أو عم ZZل هللا المتج ِّسZZد ،فإن ZZه
اإلنس ZZان ،وهي أم ZZور غ ZZير مرئي ZZة لإلنس ZZان .بغض النظ ZZر ّ
Zاء على
يتضZَّ Zمن خط ً
طZZا لعملZZه .ال يعمZZل هللا بال أسZZاس ،وال يقZZوم بعمZZل غZZير هZZام .حينمZZا يعمZZل الZZروح مباشً Z
Zرة ،فإنZZه يعمZZل بنً Z
Zاء على غرضZه .وإاّل َفِل َم
أهدافه ،وحين يصير
ً
يغير مظهره الخارجي) للعمل ،فإنه يفعل هذا أي ً
إنسانا (أي حين ِّ
ضZا بZاألكثر بن ً
طهد؟
إنسانا ُينظر إليه
ولم يصير طواعي ًة
يقوم
ويض َ
ً
َ
ً
نظرة احتقار ُ
طوعا بتغييرهويته؟ َ
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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َّ
Zيرا ه ZZو هللا
عمل ZZه في الجس ZZد ه ZZو عم ZZل ذو أهمي ZZة قص ZZوى ،وه ZZو ُم ّ
وم ْن يختتم العم ZZل أخ ً Z
عب ZZر عن ZZه فيم ZZا يتعلق بالعم ZZلَ ،
المتج ِس Zد ،وليس الZZروح .يZZؤمن البعض أن هللا قZZد يZZأتي لألرض ويظهZZر لإلنسZZان في ٍ
وقت مZZا ،ووقتهZZا سZZيدين بنفسZZه البشZZرية
ُ ّ

كافZZة ،ويختبره ZZا واحZً Zدا واح Zً Zدا دون إغفZZال أي فٍ Z
Zرد .أولئZZك ال ZZذين يفكZZرون به ZZذه الطريق ZZة ال يعرف ZZون ه ZZذه المرحل ZZة من عم ZZل
Zردا؛ ألن القيZZام بهZZذا ليس هZZو عمZZل الدينونZZة Z.أليس
Zردا فً Z
التج ُّسZد .إن هللا ال يZZدين ZاإلنسZZان واحZً Zدا بواحZZد ،وال يختZZبر اإلنسZZان فً Z

فسZZاد البشZZرية كّلهZZا واحZً Zدا؟ أوليس جZZوهر اإلنسZZان واحZً Zدا؟ مZZا ُيZZدان هZZو جZZوهر البشZZرية الفاسZZد ،جZZوهر اإلنسZZان الZZذي أفسZZده
الشZZيطان ،وكافZZة خطايZZا اإلنسZان .ال يZZدين هللا زالّت اإلنسZZان التافهZZة عديمZZة األهميZZة .إن لعمZZل الدينونZZة داللZZة تمثيليZZة Z،وال ُي َّنفذ

على شخص محدد على وجه الخصوص؛ بل إنه عمل تُدان فيه جماعة من الناس لتمّثل دينونة البشرية كّلهZZا .من خالل تنفيZZذ
عمله بنفسه على مجموعة من الناس ،يستخدم هللا في الجسد عمله لتمثيل عمل البشZZرية جمعZZاء ،بعZZدها ينتشZZر العمZZل تZZدريجيًّا.

معينا من األشخاص أو جماعZة محZZددة من النZاس ،بZZل يZدين إثم البشZرية كّلهZا – مقاومZZة
نوعا ً
كذلك عمل الدينونة .ال يدين Zهللا ً
اإلنسان هلل ،على سZبيل المثZال ،أو عZدم مخافZة اإلنسZان هلل ،أو التشZويش على عمZل هللا ،وخالفZه .مZا ُيZدان هZو جZوهر البشZرية
الذي يقاوم هللا ،وهذا العمZل هZو عمZل اإلخضZاع في األيZام األخZيرة .إن عمZل هللا المتج ِّسZد وكلمتZه اللZذان يشZهد عنهمZا اإلنسZان
تصوره اإلنسان أثناء األزمنZة الماضZية .العمZل الZذي
هما عمل الدينونة Zأمام العرش العظيم األبيض في األيام األخيرة ،والذي َّ
حاليZZا من هللا المتج ِّس Zد هZZو بالضZZبط الدينونZZة أمZZام العZZرش العظيم األبيض .إلZZه اليZZوم المتج ِّس Zد هZZو هللا الZZذي يZZدين البشZZرية
يتم ً
جمZل كينونتZه .مZع أن نطZاق عملZه محZدود،
جمعZاء أثنZاء األيZام األخZيرة .هZذا الجسZد وعملZه وكلمتZه وشخصZيته الكليَّة يمثلZون ُم َ

يتضمن بطريقZة مباشZرة الكZون بأسZره ،فZإن جZوهر عمZل الدينونZة هZو دينونZة مباشZرة لكZل البشZرية ،ليس من أجZل الشZعب
وال
َّ

المختار في الصين وحدهم ،وال ألجل عدد صغير من الناس .أثناء عمل هللا في الجسZد ،ومZع أن نطZاق هZذا العمZل ال يتض َّZمن
الكون كله ،إاَّل َّأنه يمِثّل عمل الكون كّلZZه ،وبعZZدما يختتم العمZZل داخZل نطZاق عمZZل جسZده ،سيوسZZع هZذا العمZZل في الحZال ليشZمل

ِ
عمZا إذا كZان العمZل
الكZون كّلZه ،بنفس الطريقZة الZتي انتشZر بهZا إنجيZل يسZوع عZبر الكZون عقب قيامتZه وصZعوده .بغض النظZر ّ
هو عمZل الZروح أم الجسZد ،فهZو عمZل ُي َّنفذ داخZل نطZاق محZدودَّ ،
ولكنه يمثZل عمZل الكZون كلZه .أثنZاء األيZام األخZيرة ،يظهZر هللا
ِ
المتجسدة ،وهللا في الجسد هو هللا الذي يZدين ZاإلنسZان أمZام العZZرش العظيم األبيض .وبغض النظZر
ليقوم بعمله باستخدام هويَّته
ّ
جسداَّ ،
Zاء على
روحا أم ً
عما إذا كان ً
ّ
فإن َمن يقوم بعمل الدينونZة هZو هللا الZذي يZدين البشZرية في األيZام األخZيرة .هZذا ُيعZرف بن ً
عملZZه ،وليس وفًقZZا لمظهZZره الخZZارجي أو عوامZZل أخZZرى متعZZددة .ومZZع أن اإلنسZZان لديZZه تصZّ Zورات عن هZZذه الكلمZZات ،ال يمكن
ِ
عما يفكZZر فيZه اإلنسZان بشZأن هZZذه الحقZائق،
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 هZZذا العمZZل
ال يمكن أن يقZZوم بZZه إاَّل هللا في الجسZZد .حيث إن هZZذا العمZZل قZZد اكتمZZل بالفعZZل ،لن يظهZZر بعZZده عمZZل دينونZZة هللا لإلنسZZان ثانيً Zة؛
وقد اختتم هللا في تجسده الثاني بالفعل كافة عمل التدبير الكلي ،ولن تكون هناك مرحلة رابعة من عمل هللاَّ .
ألن َم ْن ُيدان هZZو
ّ
َّ
Zرة ،فZZإن عمZZل الدينونZZة ال ُينفذ داخZZل العZZالم
المدانZZة مباشً Z
اإلنسZZان ،اإلنسZZان المخلZZوق من جسZZد وقZZد فسZZد ،وليس روح الشZZيطان ُ
الروحي بل بين البشر.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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Zرة بتنفيZZذ
ال أحZZد مالئم ومؤهZZل أكZZثر من هللا في الجسZZد للقيZZام بعمZZل دينونZZة فسZZاد جسZZد اإلنسZZان .إن قZZام روح هللا مباشً Z
الدينونة ،لما كانت ستشZمل الجميZع .إضZاف ًة إلى َّأنه كZان سيصZعب على اإلنسZان قبZول هZذا العمZل ،ألن الZروح غZير قZادر على

وجها لوجه ،ولهذا السZبب ،لمZا كZانت ستصZبح التZأثيرات فوريZة ،ولمZا اسZتطاع اإلنسZان أن يZرى شخصZية هللا
مواجهة اإلنسان ً
مهزومZZا هزيم ZZة كامل ZZة إاَّل إذا أدان هللا في الجسZZZد فس ZZاد
Zوحا .ال يمكن أن يص ZZبح الش ZZيطان
الZZZتي بال عيب بدرج ZZة أك ZZثر وض ً Z
ً
Zرة؛ هZZذه هي
البشZZرية .بعZZد أن اتخZذ هللا نفس الطبيعZة البشZرية الZZتي لإلنسZان ،يسZZتطيع هللا في الجسZZد أن يZZدين إثم اإلنسZان مباش ً
ِ
المؤهَّل ليZدين اإلنسZان بحكم مكانتZه ،ألنZه يملZك الحZق والZبر ،ولZذلك هZو
عالمة قداسZته المتأ ّ
صZلة فيZه ،وروعتZه .هللا وحZده هZو ُ
قادر أن يدين اإلنسان .أولئك الذين ليس لديهم الحق والبر ال يصZلحون إلدانZة اآلخZرين .إن كZان روح هللا قZد قZام بهZذا العمZل،
ِ
صZ Zل ًة،
لم ZZا ك ZZان ُيع ZZد انتص ً Z
Zارا على الش ZZيطان .ال ZZروح في األص ZZل أس ZZمى من المخلوق ZZات الفاني ZZة ،وروح هللا ق ZZدوس قداسً Z Zة متأ ّ
مباشرة ،لما استطاع أن يدين كل عصيان اإلنسان ،ولما اسZتطاع الكشZف عن
ومنتصر على الجسد .إن قام الروح بهذا العمل
ً

ضZا من خالل تص ّZورات اإلنسZان عن هللا ،ولم يكن لZدى اإلنسZان أب ًZدا أيZة تص ّZورات عن
إثم اإلنسان .ألن عمل الدينونة ُي َّنفذ أي ً
الروح ،لذلك فإن الZروح غZZير قZادر على الكشZف عن إثم اإلنسZان بدرجZZة أفضZZل ،ناهيZك عن َّأنه ال يقZZدر على كشZف مثZل هZذا
ِ
المتجسد هZو عZدو كZل من ال يعرفونZه .من خالل دينونZة لتص ّZورات اإلنسZان ومعارضZته هلل ،يكشZف كZل
كشفا كاماًل  .هللا
اإلثم ً
ّ
Zرة ِمن
عصيان البشرية .آثار عمله في الجسد واضحة أكثر من آثار عمل الروح ،وعليه فإن دينونة Zكل البشZZرية ال تُ َّنفذ ُمباشً Z
ِ
ِ
ِ
تجسد ويلمسه ،وهللا في الجسZZد يمكنZZه أن ُيخضZZع اإلنسZZان
الم ّ
الم ّ
تجسد .يمكن لإلنسان أن يرى هللا ُ
قَبل الروح ،بل هي عمل هللا ُ
Zدريجيا من المقاوم ZZة إلى الطاع ZZة ،ومن االضZZطهاد إلى
Zوعا ك ZZاماًل  .في عالق ZZة اإلنس ZZان باهلل في الجس ZZد ،ينتق ZZل اإلنسZZان ت Z
خض ً Z
ً

المتج ِّس Zد .ال َيخُلص اإلنس ZZان إاَّل من
القب ZZول ،ومن التص Zّ Zور إلى المعرف ZZة ،ومن ال ZZرفض إلى المحب ZZة .ه ZZذه هي آث ZZار عم ZZل هللا ُ
اَّل
المتج ِّسZد أثنZZاء مقاومZة اإلنسZZان لZه ،وينZZال
خالل قبZZول دينونZة Zهللا ،وال يعرفZZه تZZدريجيًّا إ من خالل كلمZZات فمZZهُ ،
ويخضZعه هللا ُ

منه اإلمداد Zبالحياة أثناء قبول توبيخه .كل هذا العمل هو عمل هللا في الجسد وليس عمل هللا بهويتZZه كZZروح .العمZZل الZZذي يقZوم
ِ
التجسد .فسZZاد
تجس د هو العمل األعظم واألعمق ،والجزء الحيوي من المراحل الثالث من عمل هللا هو مرحلتا عمل
ُّ
الم ّ
به هللا ُ
اإلنسZZان العميZZق هZZو عZZائق عظيم أمZZام عمZZل هللا المتج ِسZد .إن العمZZل َّ
المنفذ على النZZاس في األيZZام األخZZيرة ،على وجZZه التحديZZد،
ّ
جدا .ومZع ذلZك في نهايZة هZذا العمZل ،سZيحقق
هو عمل بالغ الصعوبة ،فالبيئة معادية ،وقدرة كل نوع من أنواع الناس ضعيفة ً
اقتناعZا أكZZبر ِم َّما يحدثZZه عمZZل الZZروح.
ًZ
التZZأثير السZZليم دون عZZثرات؛ هZZذا هZZو تZZأثير عمZZل الجسZZد ،وهZZذا هZZو التZZأثير الZZذي ُيحZZدث
المتج ِّسZ Zد .العم ZZل األك ZZثر أهمي ZZة واألك ZZثر
س ZZتُختتم المراح ZZل الثالث لعم ZZل هللا من خالل الجس ZZد ،ويجب أن تُختتم من خالل هللا ُ
حيويZZة ُيعم ZZل في الجس ZZد ،وخالص اإلنسZZان يجب أن يتم من خالل هللا في الجسZZد بنفسZZه .ومZZع أن البشZZرية كلهZZا تش ZZعر َّأنه ال
عالقة بين هللا في الجسد واإلنسان ،إال أن هذا الجسد في الواقع َّ
يتعلق بمصير كل البشرية ووجودها.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
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وموجهZة للبشZرية بأسZرها .ومZZع أنZه يتمم عملZZه في الجسZد،
كل مرحلة من مراحل عمل هللا هي من أجل البشرية كافZZة،
َّ

موجه ا لكافة البشرية؛ فهو إله البشرية جمعاء ،وهو إله كل الكائنات المخلوقZة وغZير المخلوقZة .ومZع أن عملZه
إاَّل َّأنه ال يزال
ً
ضZا محZدود ،إاَّل َّأنه في كZل مZرة يصZير فيهZا جس ًZدا ليقZوم بعملZه ينتقي
في الجسد يقع داخل نطاق محدود ،والهZدف من عملZه أي ً
تمثيليا بدرجZة عاليZة؛ فهZو ال يختZار مجموعZة من النZاس البسZطاء العZاديين ليعمZل فيهم ،بZل بZاألحرى يختZار كهZدف
لعمله هدًفا
ً
لعمله جماعة من الناس قادرين على أن يكونوا ممثلين Zلعمله في الجسد .تُنتَقى هذه المجموعZZة من النZZاس ألن نطZZاق عملZZه في
ِ
صZا لعملZه في الجسZد .انتقZاء هللا ألهZداف عملZه ليس بال
الجسد محدود ،وتُ َّ
المتج ّسZد ،وتُختZار خصي ً
جهز بطريقZة خاصZة لجسZده ُ

قادرا على تمثيZل البشZرية كّلهZا.
أساس ،بل وفًقا لمبدأ :يجب أن يكون هدف العمل ً
مفيدا لعمل هللا في الجسد ،ويجب أن يكون ً
Zينيون قZZادرون على
على سZZبيل المثZZال ،كZZان اليهZZود قZZادرين على تمثيZZل البشZZرية كّلهZZا في قبZZول فZZداء يسZZوع الشخصZZي ،والصّ Z
ِ
ضZا أسZاس
المتج ّسZد .يوجZد أسZاس لتمثيZل اليهZود لكZل البشZرية ،وهنZاك أي ً
تمثيل البشرية كّلهZا في قبZول اإلخضZاع الشخصZي هلل ُ
لتمثيل شعب الصين للبشرية كّلها في قبول إخضاع هللا الشخصي .ال شيء يكشف أهمية الفZداء أكZثر من عمZل الفZداء الZذي تم

شمولية عمZل اإلخضZاع ونجاحZه أكZZثر من عمZZل اإلخضZاع بين شZZعب الصZين .يبZدو كمZا لZو كZZان
بين اليهود ،وال شيء يكشف
ّ
المتج ِّس Zد وكلمت ZZه ال يس ZZتهدفان س ZZوى مجموع ZZة ص ZZغيرة من الن ZZاس ،ولكن في الواق ZZع ،إن عمل ZZه بين ه ZZذه المجموع ZZة
عم ZZل هللا ُ
الصغيرة هو عمل في الكون بأسره ،وكلمتZه موجهZة للبشZرية كّلهZا .بعZد أن ينتهي عملZه في الجسZد ،سZيبدأ أولئZك الZذين يتبعZوه

في نشر العمل الذي قام به بينهم .أفضل شيء بشأن عمل هللا في الجسد هو َّأنه يمكنه Zأن يترك ألولئك الZZذين يتبعونZه ZمواعZZظ

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

وواقعية للبشرية جمعZاء لكZل الZذين يقبلZون هZذا الطريZقَّ .
إن عمZل هللا في الجسZد بين البشZر هZو وحZده الZذي بZالحق يتمم حقيقZة
وجود هللا وحياته بينهم .هذا العمل وحده هو ما يشبع رغبة اإلنسان في رؤية وجه هللا ،والشZهادة عن عمZل هللا ،وسZماع كلمZة
ضZا عصZر إيمZان البشZرية باإللZه
وينهي أي ً
المتج ّسZد العصZر الZذي لم يظهZر فيZه إال ظZل يهZوه للبشZريةُ ،
هللا الشخصZيةُ .ينهي هللا ُ
Zرورا.
بهم .وعلى وجه الخصوص يأتي عمل آخZر مرحلZة لتج ّسZد هللا بالبشZرية جمعZاء إلى عصZر أكZZثر واقعيZZة وعمليZZة وس ً
الم َ
ُ

َّإن ُه ال يختتم عصر الناموس والعقيدة فحسب؛ بل األهم من ذلك َّأنه يكشف للبشرية عن هللا الحقيقي والعادي ،البار والقZZدوس،
ويظهر غاية البشرية وأسرارها ،الذي خلق البشZرية ،والZZذي سZZينهي عمZZل التZZدبير Z،والZZذي
الذي يكشف عن عمل خطة التدبير ُ

تمامZZا ،ويختتم العص ZZر ال ZZذي ابتغت في ZZه البش ZZرية جمع ZZاء طلب وج ZZه هللا
ظ ZZل ُم ً
حتجبZZا آلالف الس ZZنينُ .ينهي عص ZZر الغم ZZوض ً
ولكنهZZا لم تقZZدر أن تنظZZره ،وينهي العصZZر الZZذي فيZZه خZZدمت البشZZرية جمعZZاء الشZZيطان ،ويقZZود البشZZرية كّلهZZا إلى عصZZر جديZZد

كليًّا .كل هذا هو نتاج عمل هللا في الجسد بداًل من روح هللا .حين يعمل هللا في جسده ،لن يعود أولئك الذين يتبعونZZه يتلمسZZون
بهم .حين
الم َ
ويسعون وراء األمور التي يبZدو أنهZا موجZودة وغZير موجZودة على حZد سZواء ،وسZيتوقفون عن تخمين مشZيئة هللا ُ
ِ
صZل من يتبعونZه العمZل الZذي قZام بZه في الجسZد إلى كZل الZديانات والطوائZف ،وس َّ
Zيتكلمون بكZل
ينشZر هللا عملZه في الجسZد ،سيو ّ َ ْ

Zورا رآهZZا اإلنسZZان وسZZمعها
كلماته في آذان البشرية بأسرها .كل ما يسمعه أولئك الذين قبلوا بشارته سيكون حقائق عمله ،وأمً Z
ضZا األدوات الZتي يسZتخدمها
شخص ًZيا ،سZتكون حقZائق ،وليسZت هرطقZة .هZذه الحقZائق هي الZدليل الZذي ينشZر بZه عملZه ،وهي أي ً

ممكنZZا أبZً Zدا في ظZل غيZZاب
لنشر العمل .بدون وجود حقائق ،لما انتشرت بشارته عبر جميع الدول وإلى كافZZة األمZاكن؛ لم يكن
ً
الحقZZائق ووجZZود تخيالت اإلنسZZان فقZZط أن يقZZوم هللا المتج ِّسZد بعمZZل إخضZZاع الكZZون بأسZZره .الZZروح غZZير مZZرئي وغZZير محسZZوس
لإلنسان ،وعمل الروح غير قZادر على تZرك أي دليZل إضZافي أو حقZائق إضZافية عن عمZل هللا لإلنسZان .لن يZرى اإلنسZان أب ًZدا

دائمZا بإلZZه مبهم غZZير موجZZود .لن يZZرى اإلنسZZان أبZً Zدا وجZZه هللا ،ولن يسZZمع أبZً Zدا الكلمZZات الZZتي
وجZZه هللا الحقيقي وسZZوف يZZؤمن ًZ
تخيالت اإلنسZZان جوفZZاء وال يمكنهZZا أن تحZZل محZZل وجZZه هللا الحقيقي؛ ال يمكن لشخصZZية هللا
يقولهZZا هللا شخصZً Zيا .في النهايZZةّ ،
ِ
المتأصلة وعمله أن يجسدهما اإلنسان .إن هللا غير المرئي في السZZماء وعملZZه ال يمكن أن يجيئZZا إلى األرض إاَّل من خالل هللا
ّ
ِ
المثلى الZZتي يظهZZر بهZZا هللا لإلنسZZان ،وفيهZZا يZZرى اإلنسZZان هللا
المتج ّسZد الZZذي يقZZوم بعملZZه شخصZً Zيا بين البشZZر .هZZذه هي الطريقZZة ُ
ِ
متجسد .بعد أن َّنفذ هللا عمله حZتى هZذه المرحلZة ،حقZق عملZه
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 بالمئZZة من عمZZل تZZدبيره الكلي،
ّ
حيث َّ
صZا لكZل عملZه ،وأعلن كZل عملZه ،وقZام بعمZل التجديZد األخZير الشZامل لكZل
قدم هZذا الجسZد بدايً Zة أفضZل لكZل عملZه ،وتلخي ً
هZZذا العم ZZل .ل ZZذلك ،لن يكZZون هنZZاك إلZZه متج ِّس Zد آخZZر ليقZZوم بمرحل ZZة رابعZZة من عم ZZل هللا ،ولن يك ZZون هن ZZاك المزي ZZد من العمZZل
تجسد ثالث هلل.
المعجزي في ُّ
ِ
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كل مرحلة من مراحل عمل هللا في الجسد تمِثّل عمله للعصر كّله ،وال تمِثّل فترة محددة مثل عمل اإلنسان .ولذلك فإن
نهايZة عمZل تج ّسZده األخZير ال تعZني أن عملZه قZZد وصZل إلى نهايZة كاملZZة ،ألن عملZه في الجسZZد يمِثّZZل العصZر بأكملZZه ،وال يمِثّZZل
فقط الفترة التي يقوم فيها بعمله في الجسد .إنه ينهي فحسب عمله في العصر كّله أثناء الوقت الذي هو فيه في الجسد ،وبعZZده
سينتش ZZر عمل ZZه في األم ZZاكن كاف ZZة .بع ZZد أن يتمم هللا المتج ِّسZ Zد خدمت ZZه ،س ZZيو ِكل ألولئ ZZك ال ZZذين يتبعونZ Zه Zبعمل ZZه المس ZZتقبلي .به ZZذه
سي َّنفذ على نحو متواصل .ال يعتZبر عمZZل عصZZر التج ُّسZد بأكملZه عماًل ُمكتماًل إاَّل حينمZا ينتشZZر
الطريقة ،فإن عمله للعصر كّله ُ
ِ
Zتمرون في عملZZه هم األشZخاص الZZذين يسZتخدمهم.
عZبر الكZZون بأسZZره .يبZدأ عمZZل هللا المتج ّسZد عصZً Zرا جدي ًZدا ،وأولئZZك الZZذين يس ّ
فالعمل الذي يقوم به اإلنسان كّله في نطاق خدمة هللا في الجسد ،وهذا العمZZل يعجZز عن الخZروج عن هZذا النطZاق .إن لم ي ِ
Zأت
ِ
المتجسد ليقوم بعمله ،ال يستطيع اإلنسان أن ُينهي العصر القديم ،وال يستطيع أن يعلن عن عصر جديد .العمل الZZذي يقZZوم
هللا
ّ

ِ
ِ
ويتمم العمZZل
بZZه اإلنسZZان هZZو فقZZط داخZZل نطZZاق واجبZZه الممكن بشً Z
Zريا ،وال يمثّZZل عمZZل هللا .هللا المتج ّسZد وحZZده بإمكانZZه أن يZZأتي ّ
أتكلم عنZZه َّ
الذي ينبغي عليه القيام به ،وال أحد يستطيع القيام بهZZذا العمZل نيابً Zة عنZه .بZالطبع مZا َّ
يتعلق بعمZل التج ُّسZد .هZذا اإللZه
المتج ِّسZد يقZZوم أواًل بتنفيZZذ خطZوة من العمZل ال تتوافZق مZع تصZّ Zورات اإلنسZان ،وبعZZدها يقZZوم بالمزيZد من العمZZل الZذي ال يتوافZق
ُ
تصورات اإلنسان .هدف العمل هZو إخضZاع اإلنسZان .فمن ناحيZة ،ال يتماشZى تج ُّسZد هللا مZع تص ّZورات اإلنسZان ،باإلضZافة
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 الZذين لZديهم تص ّZورات وافZرة عنZه .بغض النظZر عن كيفيZة معZاملتهم لZه ،بمج َّZرد أن

يتمم خدمته ،سيصبح جميZع البشZر خاضZعين لسZيادته .ال تظهZر حقيقZة هZذا العمZل بين شZعب الصZين فحسZب ،بZل تُص ّZور كيZف
ّ
أن البشرية كّلها ستُخضع .التأثيرات التي يتم تحقيقها على هZؤالء النZاس هي نZذير للتZأثيرات الZZتي سZيتم تحقيقهZا على البشZZرية
جمعاء ،وسZتتفوق تZأثيرات العمZل الZZذي يقZوم بZه في المسZتقبل على التZأثيرات على هZZؤالء النZZاس على نحZو متزايZZد .ال يتضZَّ Zمن

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 .مZا يZراه النZاس هي أمZور حقيقيZة وأصZيلة ،ومZا ينالZه اإلنسZان هZو معرفZة وحZق
ً
حقيقيين .حينما ينتهي العمل ،سيكون لZZدى اإلنسZان معرفZZة جديZدة عن هللا ،ولن يعZود لZZدى َم ْن يطلبZZون هللا بح ٍ
Zق أيZة تصZّ Zورات
ِ
ضZا تZأثير عملZه في إخضZاع البشZرية كّلهZا ،ألن ال شZيء أكZثر
عنه .هZذا ليس فقZط تZأثير عملZه على شZعب الصZين ،بZل يمثّZل أي ً
فائZZدة لعمZZل إخضZZاع البشZZرية جمعZZاء من هZZذا الجسZZد ،وعمZZل هZZذا الجسZZد ،وكZZل مZZا َّ
يتعلق بهZZذا الجسZZد .هي أمZZور نافعZZة لعملZZه
سيخضع البشرية جمعZاء ويقتنيهZا .ال يوجZد عمZل أفضZل يمكن من خاللZه لكZل البشZرية
اليوم ،ولعمله في المستقبل .هذا الجسد ُ
محدودا ،وحين يقوم هللا بعمله فهZZو ال يتحZَّ Zدث 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 البشZر ،وليسZZت فقZط
َّ
ويتكلم إليهZا .ولهZذا
نهاية شخص محددَّ .إنه ال ُيحابي أح ًZدا بمعاملZة خاصZة ،وال يخZدع أح ًZدا ،بZل يعمZل من أجZل البشZرية كّلهZا
فZZإن هZZذا اإللZZه المتج ِّس Zد قZZد صZَّ Zنف بالفعZZل البشZZرية كّلهZZا وفًقZZا للنZZوع ،وقZZد أدان بالفعZZل البشZZرية كّلهZZا ،وأعZَّ Zد غاي ً Zة مناسZZب ًة لكZZل
البشZZرية .ومZZع أن هللا يقZZوم بعملZZه في الصZZين فقZZط ،إاَّل َّأنه في الواقZZع قZZرر بالفعZZل العمZZل في الكZZون بأسZZره .ال يمكنZZه االنتظZZار

ٍ
Zأخرا ج ًّZدا؟ لZدى هللا اآلن
حتى ينتشر عمله بين البشZرية جمعZاء قبZل أن يق ّZدم أقوالZه وترتيباتZه خطZوة بخطZوة .ألن يكZون هZذا مت ً
كZZل المقZZدرة على إكمZZال العمZZل المسZZتقبلي ُمقZَّ Zد ًما .ألن العامZZل هZZو هللا في الجسZZد ،فإنZZه يقZZوم بعمZZل غZZير محZZدود داخZZل نطZZاق

محدود ،وبعد ذلك سيجعل اإلنسZان يZؤدي الZواجب الZذي ينبغي عليZه أداؤه؛ هZذا هZو مبZدأ عملZه .ال يمكنZه أن يحيZا مZع اإلنسZان
يتكهن بعملZZه
إاَّل لمZZدة محZZددة ،وال يمكنZZه أن يصZZطحب اإلنسZZان حZZتى اختتZZام عمZZل العصZZر الجديZZد بأكملZZه .ألنZZه هZZو هللا ،فإنZZه َّ
المسZZتقبلي سZً Zلفا .بعZZد ذلZZك سيصZِّZنف كافZZة البشZZرية وفًقZZا للنZZوع بواسZZطة كلماتZZه ،وسZZتدخل البشZZرية بأسZZرها إلى عملZZه التZZدريجي
وفًقZZا لكلمات ZZه .ال أح ZZد س ZZيهرب ،والك ZZل سيتص Zَّ Zرف وفًقZZا له ZZذا .ل ZZذلك ،في المس ZZتقبل ،كلمات ZZه هي ال ZZتي سترش ZZد العص ZZر ،وليس
الروح.

ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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Zأذى بش ٍ
فسد جسد اإلنسان بفعل الشيطان ،وأصبح اإلنسان أعمى بدرجZة عميقZة ،وت َّ
Zدة .السZبب األساسZي الZذي يجعZل هللا
ضZا يسZتخدم جسZد اإلنسZان
يعمZل شخص ًZيا في الجسZد هZو أن هZدف خالصZه هZو اإلنسZان ،المخلZوق من جسZد ،وألن الشZيطان أي ً

ضZا هZو
للتشويش على عمل هللا .في الواقع إن المعركة مع الشيطان هي عمZل إخضZاع اإلنسZان ،وفي الZوقت ذاتZه ،اإلنسZان أي ً
ِ
Zيدا
المتج ّس Zد ضZZروري .أفسZZد الشZZيطان جسZZد اإلنسZZان ،وأصZZبح اإلنسZZان تجسً Z
هZZدف خالص هللا .بهZZذه الطريقZZة ،فZZإن عمZZل هللا ُ
للشيطان ،وأصZبح هZو الهZدف الZذي سZيهزمه هللا .بهZذه الطريقZة ،فZإن عمZل الZدخول في معرك ٍZة مZع الشZيطان وخالص البشZرية
إنسانا ليقاتل الشيطان .هZذا عمZل ذو طZابع عملي ألقصZى درجZة .حينمZا يعمZل
يحدث على األرض ،ويجب على هللا أن يصير
ً
فإنه يقاتل الشيطان بالفعل في الجسد .حينما يعمZل في الجسZدَّ ،
هللا في الجسدَّ ،
فإنه يقZوم بعملZه في العZالم الZروحي ،ويجعZل كZل
وم ْن ُيه ZZزم ه ZZو تجس ZZيد
عمل ZZه في الع ZZالم ال ZZروحي واقعيًّا على األرضَ .م ْن ُيخ َ
ضZ Zع ه ZZو اإلنس ZZان؛ اإلنس ZZان ال ZZذي يعص ZZي هللا؛ َ
ضZا اإلنسZZان .بهZZذه
وم ْن سZZيخُلص في النهايZZة هZZو أي ً
الشZZيطان (وهZZذا بZZالطبع هZZو أي ً
ضZا اإلنسZZان) ،الZZذي هZZو في عZZداوة مZZع هللاَ ،

Zادرا على مصZZارعة الشZZيطان في معركZZة
الطريقة ،من الضروري هلل أن يصير
ً
إنسانا له مظهر مخلوق خارجي ،لكي يكون قً Z
ويخِّلص اإلنسZان الZذي لZه نفس المظهZر الخZارجي
واقعية ،وإخضZاع اإلنسZان الZZذي يعصZاه والZZذي لZه نفس المظهZZر الخZارجيُ ،
وقد َّ
تأذى بفعل الشيطان .إن عدوه هو اإلنسان ،وهدف إخضاعه هو اإلنسZZان ،وهZدف خالصZه هZZو اإلنسZان الZذي خلقZZه .لZذلك
Zادر على هزيمZة الشZZيطان وإخضZاع البشZرية ،باإلضZافة
البد أن يصير
ً
إنسانا ،وبهذه الطريقة ،يصبح عمله أكثر سZZهول ًةَّ .إنه ق ٌ
اَّل
Zانيا
إلى َّأنه ق ٌ Z
Zادر على تخليص البش ZZرية .وم ZZع أن ه ZZذا الجس ZZد ع ZZادي وواقعي ،إ َّأنه ليس الجس ZZد الش ZZائع؛ َّإنه ليس جس Zً Zدا إنس ً Z

معZا .هZZذا هZZو اختالفZZه عن اإلنسZZان ،وهZZذه هي عالمZZة هويَّة هللا .جسZZد مثZZل هZZذا فحسZZب
فحسZZب ،بZZل هZZو جسZZد إنسZZاني وإلهي ًZ
يمكنZه القيZام بالعمZZل الZذي ينZZوي هللا القيZZام بZZه ،وإتمZZام خدمZZة هللا في الجسZZد ،وإكمZZال عملZه بالتمZام بين البشZر .لZو لم يكن األمZر
ومعيبZZا .وم ZZع أن هللا يمكن ZZه مصZZارعة روح الش ZZيطان واالنتص ZZار ،إاَّل أن الطبيع ZZة
دائمZZا أجوًفZZا
ً
ك ZZذلك ،لكZZان عمل ZZه بين البش ZZر ً
القديم ZZة Zلإلنس ZZان الفاسZZ Zد ال ُيمكن أن تتبZَّ Z Zدد ،وال ZZذين يعصZZ Zون هللا ويقاومونZZ Zه ال يمكنهم أب Zً Zدا أن يخضZZ Zعوا لسZZ Zيادته ،أي َّأنه لن

يس ZZتطيع أب Zً Zدا إخض ZZاع البش ZZريةِ ،
وربحه ZZا جمع ZZاء .ل ZZو ك ZZان عمل ZZه على األرض ال يمكن أن يتم ،لم ZZا انتهى ت ZZدبيره أب Zً Zدا ،ولم ZZا
اسZZتطاعت البشZZرية جمعZZاء أن تZZدخل إلى الراحZZة .إن لم يسZZتطع هللا أن يZZدخل إلى الراحZZة مZZع كافZZة مخلوقاتZZه ،لمZZا كZZانت هنZZاك
أبدا لهذا العمل التZدبيري Z،وعليZه لكانZاختفى مجZد هللا .ومZع أنZه ليس لجسZده سZلطان ،إاَّل َّ
أن العمZل الZذي يقZوم بZه سZيكون
نتيجة ً
Zلطانا أم ال ،طالمZZا َّأنه قZZادر على القيZZام
قد حقق تأثيره .هذا هو
ُّ
التوجه الحتمي لعمله .بغض النظر َع َّما إذا كان جسده يملك سً Z
عاديZا وطبيعيًّا ،يمكنZZه القيZام بالعمZل الZZذي ينبغي عليZه فعلZZه،
بعمل هللا نفسه ،فهو هللا بذاتZZه .بغض النظZر عن كZون هZZذا الجسZZد ً
ألن هذا الجسد هو هللا وليس مج َّZرد إنسZان .السZبب وراء قZدرة هZذا الجسZد على القيZام بالعمZل الZذي ال يقZدر إنسZان أن يقZوم بZه

هZو َّ
هويتZه المختلفZة عن هويZة أي
أن جZوهره الZداخلي ال يشZبه جZوهر أي إنسZان .والسZبب وراء إمكانيZة تخليصZه لإلنسZان هZو َّ

جدا للبشرية َّ
إنسان .هذا الجسد هام ًّ
وأيضا هللا ،ألنZZه يسZZتطيع القيZام بالعمZZل الZذي ال يسZتطيع أي إنسZان مخلZZوق من
ألنه إنسان
ً
جسZZد أن يفعلZZه ،وألن بإمكانZZه تخليص اإلنسZZان الفاسZZد ،الZZذي يعيش معZZه على األرض .ومZZع َّأنه مطZZابق لإلنسZZان ،إال أن هللا
ِ
Zرة،
المتجسد أكثر أهمية للبشرية من أي إنسان ذي قيمة ،ألنZZه يسZZتطيع القيZام بالعمZZل الZذي ال يسZتطيع روح هللا القيZZام بZZه مباش ً
ّ
أن يشZZهد هلل نفسZZه ،وأكZثر قZدرة من روح هللا على أن يZربح البشZZرية بالتمZام .ونتيجً Zة لZZذلك،
Zدرة من روح هللا على ْ
وهو أكZثر قً Z
مع أن هذا الجسد عادي وطZZبيعي ،إاَّل َّ
أن إسZZهامه للبشZZرية وأهميتZه للوجZZود البشZري تجعلZZه ثمين القيمZZة ،وال يمكن ألي إنسZان
Zرة تZZدمير الشZZيطان ،إاَّل َّ
أن بإمكانZZه اسZZتخدام
قيZZاس القيمZZة واألهميZZة الحقيقيZZتين ZلهZZذا الجسZZد .ومZZع أن هZZذا الجسZZد ال يمكنZZه مباشً Z
عمله إلخضاع البشرية وهزيمة الشيطان ،وجعل الشيطان يخضZع بالتمZام لسZيادته .ألن هللا تج ّسZد ،اسZZتطاع أن يهZزم الشZZيطان
جسدا للقيام بعمل إخضZاع البشZرية الZتي أفسZدها الشZيطان .بهZذه
ويخّلص البشريةَّ .إنه ال يدمر الشيطان
مباشرة ،ولكنه يصبح ً
ً
ُ
المتج ِّس Z Zد على
الطريقZZ Zة هZZ Zو أقZZ Zدر على أن يشZZ Zهد لنفسZZ Zه بين المخلوقZZ Zات ،وأقZZ Zدر على تخليص اإلنسZZ Zان الفاسZZ Zد .انتصZZ Zار هللا ُ

ِ
إقناعZا من الZZدمار المباشZر للشZيطان من خالل روح هللا .هللا في الجسZZد أكZثر قZZدرة على
شهادة أعظم ،وهZو أكZثر
يقدم
الشيطان ّ
ً
ً
مساعدة اإلنسان أن يعرف الخالق ،وأكثر قدرة على أن يشهد لنفسه بين المخلوقات.
ِ
المتجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أحوج ما تكون إليه البشرية الفاسدة هو خالص هللا
ّ
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لقZZد جZZاء هللا إلى األرض ليعمZZل عملZZه بين البشZZر ،وليظهZZر نفسZZه شخصZً Zيا لإلنسZZان وليسZZمح لإلنسZZان بZZأن يZZراه .هZZل هZZذا
هين؟ إنه حًقا أمر عظيم! ليس كما يتخيل اإلنسان أن هللا قد جاء حتى ينظره اإلنسZان ،وحZتى يفهم اإلنسZان أن هللا حقيقي
أمر ّ
غامضا أو أجوًفا ،وأن هللا ٍ
أيضا .هل من الممكن أن يكون األمر بهذه السهولة؟ ألن الشيطان هZZو
وليس
عال ،ولكنه متواضع ً
ً

تمامZZا ،وألن قص ZZد هللا من الخالص ه ZZو اإلنس ZZان ،فال ب ZZد أن يتخ ZZذ هللا جس Zً Zدا ليخ ZZوض معركZZZة مZZZع
َم ْن أفسZZZد جس ZZد اإلنس ZZان ً
الش ZZيطان ،ول ZZيرعى اإلنس ZZان رعايً Z Zة شخص ZZية .وه ZZذا وح ZZده ن ZZافع لعمل ZZه .لق ZZد ُوج ZZد الجس ZZدان المتجس ZZدان هلل من أج ZZل هزيم ZZة
الشيطان ،كما ُوجدا من أجل خالص اإلنسان على نحو أفضل .ذلك ألن َم ْن يخوض المعركة مZZع الشZZيطان ال يمكن أن يكZZون
المتج ِّسZد .باختصZارَ ،م ْن يخZوض المعركZة مZع الشZيطان ال يمكن أن يكZون المالئكZةZ،
إال هللا ،سZواء أكZان روح هللا أم جسZد هللا ُ
وال بZZالطبع اإلنسZZان ،الZZذي أفسZZده الشZZيطان؛ فالمالئكZZة عZZاجزون عن القيZZام بZZذلك Z،واإلنسZZان أكZZثر عجZً Zزا .على هZZذا النحZZو ،إذا
أراد هللا أن يعمZZل في حيZZاة اإلنسZZان ،وإذا أراد أن يZZأتي شخصZً Zيا إلى األرض ليعمZZل في اإلنسZZان ،فيجب أن يصZZير هZZو نفسZZه
جسZً Zدا ،أي يجب عليZZه أن يتخZZذ لنفسZZه جسZً Zدا ،وبهويتZZه المتأصZZلة والعمZZل الZZذي يجب عليZZه القيZZام بZZه ،يZZأتي بين البشZZر ويخِّلص
اإلنسان بنفسه .إذا لم يكن األمر كذلك ،ولو كان روح هللا أو اإلنسان هو الذي قام بهذا العمل ،فإن هذه المعركZة كZانت لتفشZل

إلى األب ZZد في تحقي ZZق أثره ZZا ،ولن تنتهي أب Zً Zدا ،ولم يكن اإلنس ZZان ليحظى بفرص ZZة الخالص إال عن ZZدما يص ZZير هللا جس Zً Zدا لي ZZذهب
بنفسZZه إلى الحZZرب ضZZد الشZZيطان بين البشZZر .وعنZZدها فقZZط ُيخZZزى الشZZيطان ،ويغZZادر دون أيZZة فZZرص السZZتغاللها أو أيZZة خطZZط
لتنفيذها .إن العمل الZZذي عملZه هللا المتجسZZد ال يمكن تحقيقZه بواسZطة روح هللا ،وال حZZتى يمكن ألي إنسZان جسZZدي أن يقZZوم بZZه

نيابZZة عن هللا ،ألن العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هZZو من أجZZل حيZZاة اإلنسZZان ،ومن أجZZل تغيZZير شخصZZية اإلنسZZان الفاسZZدة .لZZو شZZارك
اإلنسان في هذه المعركة ،لهرب في حالة من الفوضى ،ولعجز ببساطة عن تغيZZير شخصZيته الفاسZZدة .سZZيكون غZZير قZادر على
المتمردين ،ولكان غير قادر إال على القيام بالقليل من العمل القديم
تخليص اإلنسان من الصليب ،أو من إخضاع جميع البشر
ّ
وفًقا للمبادئ Z،أو القيZام بعمZل غZير مرتبZط بهزيمZة الشZيطان .إ ًذا ِفل َم التعب؟ مZا أهميZة العمZل الZذي ال يمكن أن يقتZني البشZرية،
وال حتى أن يهZزم الشZيطان؟ وبهZذا ،فZإن المعركZة مZع الشZيطان ال يمكن أن يقZوم بهZا إال هللا نفسZه ،وال يمكن لإلنسZان ببسZاطة
القيZZام بهZZا .إن واجب اإلنسZZان هZZو الطاعZZة والتبعيZZة ،ألن اإلنسZZان غZZير قZZادر على عمZZل افتتZZاح حقبZZة جديZZدة ،وال يمكنZZه تنفيZZذ
عمZZل محاربZZة الشZZيطان .ال يمكن لإلنسZZان أن ُيرضZZي الخZZالق إال تحت قيZZادة هللا نفسZZه ،الZZذي يهZZزم الشZZيطان .هZZذا هZZو الشZZيء

الوحيد الذي يمكن لإلنسان القيام به .وهكذا ،في كل مرة تبZدأ معركZZة جديZZدة ،أي في كZل مZرة يبZدأ فيهZZا عمZZل العصZZر الجديZدZ،

يعمل هللا نفسه هZذا العمZل شخص ًZيا ،وفيZه يقZود العصZر بأكملZه ،ويفتح طريًقZا جدي ًZدا أمZام البشZرية بأسZرها .إن فجZر كZل عصZر
Zدة وجمZZاالً ،وإلى عصZZر جديZZد
جديZZد هZZو بدايZZة جديZZدة في المعركZZة مZZع الشZZيطان ،يZZدخل اإلنسZZان من خاللهZZا إلى عZZالم أكZZثر ِZج ً

يق ZZوده هللا بنفس ZZه .إن اإلنس ZZان ه ZZو س ZZيد ك ZZل األش ZZياء ،لكن أولئ ZZك ال ZZذين اُقتن ZZوا سيص ZZبحون ثم ZZار ك ZZل المع ZZارك م ZZع الش ZZيطان.

سيعاقب بعد هذه المعZZارك .من بين
الشيطان هو الذي أفسد كل األشياء ،وهو الخاسر في نهاية كل المعارك ،وهو ً
أيضا الذي ُ
ويZرفض .في هZذه األثنZاء ،يصZبح أولئZك الZذين اقتنZاهم
هللا واإلنسان والشيطان ،سيكون الشيطان هو الوحيد الذي سZوف ُيمقت ُ

الشZZ Zيطان ولكنهم لم يعZZ Zودوا إلى هللا هم َم ْن سZZ Zينالون العقZZ Zاب من أجZZ Zل الشZZ Zيطان .من بين هZZ Zؤالء الثالثZZ Zة ،يجب أن تعبZZ Zد كZZ Zل
األشياء هللا وحده .في هذه األثناء ،يصبح أولئك الذين أفسدهم الشيطان ولكنهم عادوا إلى هللا والذين يتبعون طريق هللا هم َم ْن

سيحصZZلون على وعZZد هللا ويحكمZZون على األشZZرار من أجZZل هللا .سZZيكون هللا بالتأكيZZد منتصZً Zرا وسZُ Zيهزم الشZZيطان بالتأكيZZد Z،لكن
بين البشZZر يوجZZد أولئZZك الZZذين سZZيفوزون وأولئZZك الZZذين سيخسZZرون .أولئZZك الZZذين سZZيفوزون سZZوف ينتمZZون Zإلى المنتصZZر ،أمZZا
أولئك الذين سيخسرون فسوف ينتمون إلى الخاسر .هذا تصنيف لكZل فZرد حسZب نوعZZه ،وهZZذه هي النتيجZة النهائيZZة لكZل عمZZل
ضZا هZZدف كZZل عمZل هللا ،ولن تتغZير أبZً Zدا .يركZZز جZوهر العمZZل األساسZي لخطZZة تZدبير Zهللا على خالص اإلنسZان،
هللا ،بZZل إنهZا أي ً
وأن يصZZير هللا جسZً Zدا في المقZZام األول من أجZZل هZZذا الجZZوهر ،ومن أجZZل هZZذا العمZZل ،ومن أجZZل هزيمZZة الشZZيطان .كZZانت المZZرة
ضZا من أجZZل هزيمZZة الشZZيطان :صZZار هZZو شخصZً Zيا جسZً Zدا ،و ُسِّ Zمر شخصZً Zيا على الصZZليب،
األولى الZZتي صZZار فيهZZا هللا جسZً Zدا أي ً
يكمZZل عمZZل المعركZZة األولى ،الZZتي كZZانت عمZZل فZZداء البشZZرية .وبالمثZZل ،فZZإن هZZذه المرحلZZة من العمZZل نفZZذها هللا شخصZً Zيا،
لكي ّ

حيث صZار جسZً Zدا للقيZام بعملZZه بين البشZر ،وللتحZدث شخصZً Zيا بكلمتZه وللسZZماح لإلنسZان برؤيتZZه .بطبيعZة الحZال ،من المحتم أن
يق ZZوم ببعض األعم ZZال األخ ZZرى على ط ZZول الطري ZZق ،ولكن الس ZZبب الرئيس ZZي في قيام ZZه بعمل ZZه شخص Zً Zيا ه ZZو من أجZZZل هزيمZZZة
الشيطان ،وإخضاع البشرية بأسرها ،واقتناء هؤالء الناس .وهكذا ،فإن عمل تجسZZد هللا هZو في الحقيقZة هZو أمZر مهم .إذا كZان

هدف ZZه فق ZZط إظه ZZار أن هللا متواض ZZع ومحتجب ،وأن هللا حقيقي ،وإذا ك ZZان فق ZZط من أج ZZل القي ZZام به ZZذا العم ZZل ،فلن توج ZZد حاج ZZة
ليصZZير جسZً Zدا .حZZتى لZZو لم َيصZْ Zر هللا جسZً Zدا ،لكZZان في اسZZتطاعته أن يظهZZر تواضZZعه واحتجابZZه ،وعظمتZZه وقداسZZته ،لإلنسZZان
مباشرة ،لكن مثل هذه األشياء ليس لها عالقة بعمل تدبير البشرية .إنها غير قادرة على خالص اإلنسان أو تكميلZZه ،وال حZZتى
على هزيمZZة الشZZيطان .إذا كZZانت هزيمZZة الشZZيطان ال تنطZZوي إال على قيZZام الZZروح بمعركZZة ضZZد أحZZد األرواح ،فZZإن هZZذا العمZZل
قادرا على اقتنZاء اإلنسZان وسZيدمر مصZير اإلنسZان وتطلعاتZه .على هZذا النحZو ،لعمZل هللا
سيكون له قيمة عملية أقل .لن يكون ً
اليوم أهمية عميقة .إنه ال يعني فقط أن يZراه اإلنسZان ،أو حZتى أن تنفتح عيZني اإلنسZان ،أو من أجZل توفZير القليZل من الحركZة
ّ
والتشجيع له؛ فعمل مثل هذا ليس له أهمية .إذا لم يكن بإمكانZك التحZZدث سZوى عن هZذا النZZوع من المعرفZZة ،فهZذا يثبت أنZZك ال
لتجسد هللا.
تعرف األهمية الحقيقية ُّ
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ذكرا ،لكن عندما يأتي هللا هذه
قديما عندما جاء يسوع ،كان ً
كل مرحلة من العمل الذي يقوم به هللا لها أهميتها العمليةً .
المرة يكون أنZثى .من خالل هZذا يمكنZك أن تZرى أن هللا قZد خلZق الرجZل والمZرأة من أجZل عملZه ،وهZو ال يفZرق بين الجنسZين.
عندما يأتي روحه ،يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشيئته وذلك الجسZZد سZZيمثله .سZواء كZان رجالً أم امZرأة ،يمكن للجسZZد

أن يمثل هللا طالما أنZه هZو جسZمه المتجسZد .لZو ظهZر يسZوع في صZورة أنZثى عنZدما أتى ،أو بمعZنى آخZر ،لZو كZان طفلZة وليس

طفالً ،هي الZZتي ُحِبZَ Zل بهZZا من الZZروح القZZدس ،لكZZانت مرحلZZة العمZZل اكتملت بنفس الطريقZZة ذاتهZZا .لZZو كZZان الحZZال كZZذلك ،فZZإ ًذا
مرحلZZة العمZZل الحاليZZة كZZان يجب أن يكملهZZا رجZZل ،ولكن العمZZل كZZان سZZيكتمل كلZZه بالمثZZل .العمZZل الZZذي يتم في كZZل مرحلZZة لZZه
أهمية مساوية؛ وال يتم تكرار أية مرحلة من العمل وال تتعارض مرحلZZة مZع أخZرى .في ذلZك الZZوقت ،عنZدما كZان يقZZوم يسZZوع
Zذكورا في هZZذه
المَ Zذكر .فلمZZاذا إ ًذا االبن الوحيZZد ليس مً Z
بعملZZه كZZان ُيZZدعى "االبن الوحيZZد" وكلمZZة ابن تشZZير ضZZمنيًّا إلى الجنس ُ
Zيرا في الجنس بخالف الوضZع مZZع يسZوع .ال يفZرق هللا بين الجنسZZين .يقZZوم بعملZZه
المرحلZة؟ هZZذا ألن شZروط العمZل تطلبت تغيً Z

كمZZا يحلZZو لZZه ،وال يخضZZع أليZZة قيZZود أثنZZاء أداء عملZZه ،لكنZZه حZZر بصZZورة خاصZZة .مZZع ذلZZك ،كZZل مرحلZZة من العمZZل لهZZا أهميتهZZا
العمليZZة الخاصZZة .صZZار هللا جسZً Zدا مZZرتين ،وال حاجZZة للقZZول إن تجسZZده في األيZZام األخZZيرة هZZو آخZZر مZZرة يتجسZZد فيهZZا .لقZZد جZZاء
جسدا في هذه المرحلة لكي يقوم بعملZZه بشZكل شخصZي لكي يشZZهده اإلنسZان ،لكZان اإلنسZان قZZد
ليكشف كل أعماله .لو لم يصر ً

تمسZZك لألبZZد بفكZZر أن هللا ذكZZر فقZZط ،وليس أنZZثى .قبZZل هZZذا ،آمنت كZZل البشZZرية أن هللا ذكZZر فقZZط وأن األنZZثى ال يمكن أن تُZZدعى

هللا ،ألن البشرية كلها اعتZبرت أن للرجZل سZلطة على المZرأة .آمنت البشZرية أن المZرأة ال يمكنهZا أن تتقلZد السZلطة ،بZل الرجZل

فقZZط .ومZZا زاد على ذلZZك ،قZZالوا حZZتى إن الرجZZل هZZو رأس المZZرأة وأن المZZرأة يجب أن تطيZZع الرجZZل وال يمكن أن تتخطZZاه .في
موجهZا آلدم وحZZواء اللZZذين خZZدعتهما الحيZZة ،وليس للرجZZل
ًZ
الماضZZي ،عنZZدما كZZان ُيقZZال إن الرجZZل هZZو رأس المZZرأة ،كZZان هZZذا
والمZZرأة كمZZا خلقهمZZا يهZZوه في البدايZZة .بالتأكيZZد يجب على المZZرأة أن تطيZZع زوجهZZا وتحبZZه ،ويجب على الZZزوج أن يتعلم كيZZف
يع ZZول وي ZZدعم أس ZZرته .ه ZZذه شZZرائع ومراس ZZيم س ZZنها يه ZZوه ويجب على البش ZZر االل ZZتزام به ZZا في حي ZZاتهم على األرض .قZZال يه ZZوه

ورِتَنا َك َش َZب ِهَنا" .ق ZZال ه ZZذا فق ZZط لكي يس ZZتطيع البش ZZر (أي ك ZZل من الرج ZZل والم ZZرأة) أن يعيش ZZوا
Zل ٱِإْل ْن َس َ Z
صَ Z
للم ZZرأة"َ :ن ْع َمُ Z
ان َعَلى ُ
حيZZاتهم الطبيعيZZة تحت سZZيادة يهZZوه ،وفقZZط لكي يكZZون لحيZZاة البشZZر بنيZZة ثابتZZة وال تخZZرج خZZارج نطZZاق ترتيبهZZا السZZليم .لZZذلك،
وضع يهوه قواعد مناسبة عن كيفية سلوك الرجل والمرأة ،لكن هذا كان يتعلق فقZط بكافZة المخلوقZات الحيZة على األرض ولم

يكن لZه عالقZة بجسZم هللا المتجسZد .كيZف يمكن أن يكZون هللا مثZل خليقتZه؟ كZانت كلماتZه موجهZة فقZط نحZو البشZرية الZتي خلقهZا؛
كان هدفها هو أن يحيا البشر الحياة الطبيعية التي أسس لها قواعد للرجل والمرأة .في البدايZZة Z،عنZZدما خلZZق يهZZوه البشZر ،خلZZق
ضZا إمZZا في صZZورة ذكZZر أو أنZZثى .لم يقZZرر عملZZه على
نZZوعين منهمZZا ،الZZذكر واألنZZثى؛ ولكن جسZZمه المتجسZZد كZZان يتم تميZZيزه أي ً
أساس الكلمات التي قالها آلدم وحواء .المرتان اللتان صZار فيهمZZا جس ًZدا تم تحديZZدهما كليًّا وفًقZا لفكZره عنZZدما خلZق البشZر ألول
ِ
Zاء على الZذكر واألنZثى قبZل أن يفسZدا .لZو أخZذ البشZر الكلمZات الZتي قالهZا يهZوه آلدم وحZواء
مرة ،أي أنه أكمZل عمZل تجسZديه بن ً
ضZا أن يحب زوجتZه؟ بهZZذه الطريقZة ،هZZل
اللذين ُأغويا من الحيZة وطبقوهZا على عمZZل تجسZد هللا ،أمZا كZZان ينبغي على يسZZوع أي ً
Zادرا على إكمZZال عملZZه؟ لZZو كZZان من الخطZZأ أن يكZZون جسZZم هللا
كZZان هللا سZZيظل هZZو هللا؟ ولZZو كZZان األمZZر كZZذلك ،هZZل سZZيظل قً Z
ضZا من الخطZأ الفZادح أن يخلZق هللا المZرأة؟ لZو أن الرجZل مZا زال يZؤمن أنZه من الخطZأ أن يتجسZد هللا
المتجسد أنZثى ،ألم يكن أي ً

Zادرا أن يحب زوجتZZه ،على نفس القZZدر من خطZZأ التجسZZد الحZZالي؟
كZZأنثى ،ألم يكن يسZZوع إ ًذا ،الZZذي لم يZZتزوج ولZZذلك لم يكن قً Z
حيث أنZZك تسZZتخدم الكلمZZات الZZتي قالهZZا يهZZوه لحZZواء لتقيس حقيقZZة تجسZZد هللا في اليZZوم الحZZالي ،يجب عليZZك أن تسZZتخدم الكلمZZات
التي قالها يهوه آلدم لتدين Zالرب يسوع الذي صار جس ًZدا في عصZر النعمZة .أليسZا نفس الشZيء؟ حيث أنZك تأخZذ مقيZاس الZرب

يسوع وفًقا لمثال الذكر الذي لم تغويه الحية ،فال يجب عليك أن تZZدين حقيقZة تجسZZد اليZوم وفًقZا للمZZرأة الZZتي أغوتهZZا الحيZZة .هZZذا
طا
جسدا مرتين ،كان جنس جسده مرتب ً
ُ
ظلم! إن أصدرت هذا الحكم ،فهذا يثبت أنك تجردت من أحاسيسك .عندما صار يهوه ً
بالرجZZل والمZZرأة اللZZذين لم تغويهمZZا الحيZZة؛ لقZZد صZZار جسZً Zدا مZZرتين وفًقZZا للرجZZل والمZZرأة اللZZذين لم تغويهمZZا الحيZZة .ال يجب أن
تمامZا ،وكالهمZا ذكZران من طبيعZة
تظن أن ذكورة يسوع كانت هي نفسها ذكورة آدم الذي أغوته الحيZة .يسZوع وآدم مختلفZان ً

مختلفZZة .بالتأكيZZد ال يمكن أن تثبت ذكZZورة يسZZوع أنZZه رأس كZZل النسZZاء فقZZط وليس الرجZZال ،أليس كZZذلك؟ أليس هZZو ملZZك اليهZZود
ض Z Zا .إنZZ Zه رب كZZ Zل
كلهم (بمZZ Zا في ذلZZ Zك الرجZZ Zال والنسZZ Zاء)؟ إنZZ Zه هZZ Zو هللا بذاتZZ Zه Z،وليس فقZZ Zط رأس المZZ Zرأة لكنZZ Zه رأس الرجZZ Zل أي ً
Zديفا؟ يسZوع ذكZر
المخلوقات ورأسهم
جميعا .كيف يمكنك أن تحدد أن ذكورة يسوع هي رمZز لZرأس المZرأة؟ أال يكZون هZذا تج ً
ً

لم يفسد .إنه هو هللا؛ هZZو المسZZيح؛ هZو الZرب .كيZف يمكنZه أن يكZZون ذك ًZرا مثZZل آدم الZذي فسZZد؟ يسZوع هZو جسZد لبسZZه روح هللا
Zادرا أن
األقدس .كيف يمكنك أن تقول إنه إله يملك ذكورة آدم؟ في تلك الحالة ،أال يكون كل عمل هللا خاطًئا؟ هل كان يهوه قً Z

ُيدمج ذكورة آدم الZذي أغوتZه الحيZة بZداخل يسZوع؟ أليس تجسZد الZوقت الحZالي هZو مثZال آخZر على عمZل هللا المتجسZد المختلZف
في الجنس عن يسوع ولكنه مشابه لZZه في الطبيعZة؟ هZل مZا زلت تجZرؤ أن تقZول إن هللا المتجسZد ال يمكن أن يكZZون أنZZثى ،ألن
المرأة أغوتها الحية أوالً؟ هل ما زلت تجرؤ أن تقول إن المZرأة هي األكZثر نجاسZة وهي مصZدر فسZاد البشZرية لZذلك ليس من

دائمZا الرجZZل
جسدا في صورة أنثى؟ هل ال زالت تجرؤ أن تصر على القول بإن "المرأة يجب أن تطيZZع ًZ
الممكن أن يصير هللا ً
وال يجب أن تظه ZZر هللا أو تمثل ZZه بص ZZورة مباش ZZرة"؟ لم تفهم في الماض ZZي ،لكن ه ZZل يمكن ZZك أن تس ZZتمر اآلن في التج ZZديف على
عم ZZل هللا ،وب ZZاألخص جس ZZم هللا المتجس ZZد؟ إن كنت ال تس ZZتطيع أن ت ZZرى ه ZZذا بوض ZZوح كام ZZل ،من األفض ZZل أن ت ZZراقب لس ZZانك،
خشZZي َة أن تنكشZف حماقتZZك وجهلZك ويتعZرى قبحZZك .ال تظن أنZك تفهم كZZل شZيء .أقZZول لZك إن كZZل مZا قZZد رأيتZه واختبرتZZه غZZير
ٍ
جزءا من ألف من خطة تدبيري .فلماذا إ ًذا تتصرف بكبرياء؟ قلة موهبتك ومعرفتك الضZئيلة غZير كافيZZة
كاف لتفهم ولو حتى ً
ليستخدمها يسوع في حتى ثانية واحدة من عمله! ما هو كم الخZبرة الZذي لZZديك فعليًّا؟ كZZل مZا رأيتZه وكZل مZا سZمعته في حياتZZك
Zرورا،
وكل ما تخيلته أقل من العمل الذي أقوم به في لحظة! من األفضل أال تتصيد األخطاء وتجZZدها! ال يهم كم قZZد تكZZون مغً Z

أنت مجZZرد مخلZZوق أقZZل من نملZZة! كZZل مZZا تحملZZه داخZZل بطنZZك أقZZل ممZZا تحملZZه النملZZة بZZداخل بطنهZZا! ال تظن أنZZه لمجZZرد أنZZك

حصZلت على بعض المعرفZة واألقدميZة ZفZإن هZذا يعطيZك الحZق في اإليمZاء بشراسZة والتكلم بغطرسZة .أليسZت خبرتZك وأقZدميتكZ
Zاء على
هي نتاج الكلمات التي قد نطقتها أنا؟ هل تؤمن أنها مقابل عملك وتعبك؟ اليوم ،أنت رأيت أنني قد صZرت جس ًZدا ،وبن ً
صرت أنت مليًئا بهذه التصZورات الغنيZة ،وجمعت مفZاهيم ال حصZر لهZا منهZا .لZو لم يكن من أجZل تجسZدي ،حZتى لZو
هذا فقط
َ

امتلكت مZZواهب غZZير عاديZZة ،لن يكZZون لZZديك العديZZد من التصZZورات؛ ََأوليس من هZZذا قZZد جZZاءت مفاهيمZZك؟ لZZو لم يصZZر يسZZوع
جسZً Zدا في تلZZك المZZرة األولى ،هZZل كنت سZZتعرف حZZتى عن التجسZZد؟ أليس هZZذا بسZZبب أن التجسZZد األول أعطZZاك المعرفZZة الZZتي

مطيعZا ،تخضZع التجسZد الثZاني للدراسZة؟ عنZدما
تابعZا
ً
جعلتك تحاول بوقاحة الحكم على التجسد الثاني؟ لماذا بZدالً من أن تكZون ً
دخلت إلى هذا التيار وجئت أمام هللا المتجسد ،هل سZمح لZZك بZأن تZZدرس هZZذا؟ من الجيZZد بالنسZبة لZZك أن تZZدرس تZاريخ عائلتZك،

Zت أعمى؟ أال تجلب لنفسZZك
لكن إن حاولت دراسة "تاريخ عائلة" هللا ،هل سيسمح لك إلZه اليZوم أن تقZوم بدراسZZة مثZل هZذه؟ ألس َ
الخزي؟
ِ
كمالن معنى التجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من
ُّ
"التجسدان ُي ّ
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يس ZZوع وأن ZZا أتين ZZا من روح واح ZZد .ح ZZتى ل ZZو كن ZZا غ ZZير م ZZرتبطين في جس ZZدينا ،إال أن روحن ZZا واح ZZد؛ على ال ZZرغم من أن
محتوى ما نفعله والعمل الذي نقوم به مختلف ،إال أننا متشابهان في الجوهر؛ جسدانا يتخذان أشكاالً مختلفة ،ولكن هذا بسZبب

التغZZير في العصZZر ومتطلبZZات عملنZZا المتنوعZZة؛ خZZدمتنا غZZير متشZZابهة ،ولZZذلك العمZZل الZZذي نقZZوم بZZه والشخصZZية الZZتي نكشZZفها

أيضا مختلفة .لهذا ما يراه اإلنسان ويفهمه هذا اليوم ليس مثZل الماضZي؛ هZذا بسZبب تغZير العصZر .لهZذا همZا مختلفZان
لإلنسان ً
في جنس وشكل جسديهما ،ولم يولدا من نفس العائلة ،وال في نفس الحقبة الزمنية ،ومع ذلك روحهما واحZZد .ألن مZZا يتشZZترك
فيه جسداهما ليس الدم أو صZلة قرابZة من أي نZوع ،وال يمكن إنكZار أن تجسZد هللا كZان في حقبZتين زمنيZتين مختلفZتين .كونهمZا
جسمي تجسد هللا ،فهذه حقيقة ال يمكن دحضZها ،على الZرغم من أنهمZا ليسZا من نفس الZدم وال يشZتركان في لغZة بشZرية واحZدة
(األول ذكZZر يتحZZدث بلغZZة اليهZZود واألخZZرى أنZZثى تتحZZدث فقZZط الصZZينية) .لهZZذه األسZZباب عاشZZا في بلZZدين مختلفين للقيZZام بالعمZZل
ضZا .على الZZرغم من أنZه لهمZZا نفس الZروح ،والجZوهر ،ال توجZZد أوجZه
الZZواجب عليهمZا القيZام بZه ،وفي فZترات زمنيZة مختلفZZة أي ً

شZZZبه مطلًقZZا بين المظه ZZرين الخ ZZارجيين لجس ZZديهما .ك ZZل م ZZا يش ZZتركان في ZZه ه ZZو نفس الطبيع ZZة البش ZZرية ،لكن بالنسZZZبة للمظهZZZر
الخ ZZارجي وظ ZZروف والدتهم ZZا ،مختلف ZZان .ه ZZذه األم ZZور ليس له ZZا ت ZZأثير على عملهم ZZا أو المعرف ZZة ال ZZتي يحص ZZل عليه ZZا اإلنس ZZان
بشأنهما ،ألنهما في التحليل النهائي ،لهمZZا نفس الZZروح وال يمكن ألحZZد أن يفصZZلهما .على الZرغم من أن ال صZلة دم تربطهمZZا،
مختلفZا في حقب زمنيZة مختلفZZة ،وجسZZداهما من سZZاللة
إال أن كيانيهما مسؤوالن عن روحهما ،وهو الذي يخصZZص لهمZا عمالً
ً
مختلفZZة .بالمثZZل فZZإن روح يهZZوه ليس أب روح يسZZوع ،وروح يسZZوع ليس ابن روح يهZZوه :همZZا واحZZد ونفس الZZروح .بالضZZبط
مثل هللا المتجسZد اليZوم ويسZوع .على الZرغم من أنZه ال تربطهمZا صZلة دم ،إال أنهمZا واحZد؛ هZذا ألن روحيهمZا واحZد .يمكن هلل
ض Zا إن ZZزال اللعن ZZات على اإلنس ZZان؛ وفي
ض Zا عم ZZل الدينون ZZة الب ZZارة وت ZZوبيخ اإلنس ZZان ،وأي ً
أن يق ZZوم بعم ZZل الرحم ZZة واللط ZZف ،وأي ً
النهاية ،يمكنه أن يقوم بعمل تدمير Zالعالم وعقاب األشرار .أال يفعل كل هذا بنفسه؟ أليست هذه هي كلية قدرة هللا؟
ِ
كمالن معنى التجسد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من
ُّ
"التجسدان ُي ّ
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Zتخدما ص ZZورة
ه ZZل بإمك ZZان هللا ،وه ZZو الكي ZZان األعظم في ك ZZل الك ZZون وفي الس ZZماوات العلي ZZا ،أن يش ZZرح نفس ZZه بالتم ZZام ُمس ً Z
الجسZZد؟ يلبس هللا هZZذا الجسZZد لكي يقZZوم بمرحلZZة واحZZدة من عملZZه .ال توجZZد داللZZة خاصZZة في صZZورة الجسZZد هZZذه ،وليس لهZZا
عالقة بمرور العصور ،وليس لهZا عالقZZة بشخصZZية هللا .لمZاذا لم يسZمح يسZZوع لصZورته أن تبقى؟ لمZاذا لم يZدع اإلنسZان يرسZم
صZZورته حZZتى تتناقلهZZا األجيZZال جياًل بعZZد جيZZل؟ لمZZاذا لم يZZدع النZZاس يقZZرون بZZأن صZZورته هي صZZورة هللا؟ على الZZرغم من أن
صZZورة اإلنسZZان ُخلقت على صZZورة هللا ،هZZل كZZان من الممكن أن يمثZZل مظهZZر اإلنسZZان صZZورة هللا الممجZZدة؟ عنZZدما يصZZير هللا
جسZً Zدا ،فهZZو يZZنزل فقZZط من السZZماء في جسZZد معين ،وروحZZه هZZو الZZذي يZZنزل في جسZZد ،ومن خالل الجسZZد يقZZوم بعمZZل الZZروح.

تمامZا،
الروح هو الذي ُيعبر عنه في الجسد ،والروح هو الذي يقوم بعمله في الجسZد .العمZل الZذي يتم في الجسZد يمثZل الZروح ً
والجسZZد هZZو من أجZZل العمZZل ،ولكن هZZذا ال يعZZني أن صZZورة الجسZZد هي بZZديل للصZZورة الحقيقيZZة هلل ذاتZZه؛ فهZZذا ليس الغايZZة وال
مكانZا يسZكن فيZه يتناسZب مZع عملZه ،ويكZون األفضZل لتحقيZق
الداللة لصZيرورة هللا جس ًZدا .ال يصZير جس ًZدا إال لكي يجZد الZروح ً
عمله في الجسد ،لكي يستطيع الناس أن يروا أعماله ويفهمZوا شخصZيته ،ويسZمعوا كلماتZه ،ويعرفZوا روعZة عملZه .يمثZل اسZمه
شخصيته ،ويمثل عمله هويتZه ،ولكنZه لم يقZل أب ًZدا إن مظهZره في الجسZد يمثZل صZورته؛ هZذه فقZط مجZرد تصZور لZدى اإلنسZان.
ومن ثم ،فإن الجوانب الحيوية لتجسد هللا هي اسمه وعمله وشخصيته وجنسه ،ويتم استخدامها لتمثيل تدبيره في هZZذا العصZZر؛
حيث ال توجZZد عالقZZة بين ظهZZوره في الجسZZد وتZZدبيره؛ إ ْذ هZZو فقZZط من أجZل عملZZه آنZZذاك .لكن من المسZZتحيل على هللا المتجسZZد

Zرة مناسZبة ليحZدد مظهZره .لZو كZان لمظهZر هللا أهميZة تمثيليZة ،لكZان كZل أولئZك
أن يكون بال مظهر معين ،ولذلك فهZو يختZار أس ً
فادحا؟ رسم اإلنسان صورة يسوع لكي يعبZZده.
الذين لديهم مالمح مشابهة لمالمح وجهه يمثلون ً
أيضا هللا .أال يكون ذلك خطًأ ً
لم يعZِ Zط الZZروح القZZدس آنZZذاك تعليمZZات خاصZة ،ولZZذلك مZَّ Zرر اإلنسZان تلZZك الصZZورة الZZتي تخيَّلهZZا حZZتى اليZZوم .في الواقZZع ،بحسZب
مقصد هللا األصلي ،لم يكن ينبغي لإلنسان أن يفعل هذا .إن حماس اإلنسان وحده هو الZZذي جعZل صZZورة يسZZوع تبقى إلى هZZذا

اليZZوم .فاهلل روح ،ولن يسZZتطيع اإلنسZان أبZً Zدا أن يسZZتوعب مZا هي صZورته في التحليZل النهZZائي .يمكن فقZط لشخصZيته أن تمثZل
صورته .أما بالنسبة لمنظر أنفه وفمه وعينيه وشعره ،فهي أبعZد من قZدرة اإلنسZان على االسZتيعاب .عنZدما جZاءت الرؤيZا إلى
ٍ
ماض ذو حدين ،وعيناه كانتا كلهيب نار ،ورأسه وشعره أبيضان
يوحنا ،رأى صورة ابن اإلنسان :كان يخرج من فمه سيف

مثZZل الصZZوف ،وقZZدماه كانتZZا مثZZل الZZبرونز المصZZقول ،وأحZZاط بصZZدره وشZZاح من ذهب .ومZZع أن كلماتZZه مملZZوءة بحيويZZة بالغZZة،

فZإن صZورة هللا الZتي وصZفها ليسZت صZورة كZائن مخلZوق .مZا رآه كZان مجZرد رؤيZا ،وليس صZورة شZخص من العZالم المZادي.
رأى يوحنا رؤيا ،لكنه لم يشهد مظهر هللا الحقيقي .وصورة جسZم هللا المتجسZد ،كونهZا صZورة كZائن مخلZوق ،ال يمكنهZا تمثيZل
تمامZا .عنZZدما خلZZق يهZZوه البشZZرية ،قZZال إنZZه فعZZل هZZذا على صZZورته وخلقهم ذكZً Zرا وأنZZثى .في ذلZZك الZZوقت قZZال إنZZه
شخصZZية هللا ًZ
خلق الذكر واألنثى على صورة هللا .ومع أن صورة اإلنسان تشبه صورة هللا ،ال يمكننا تفسير هZZذا بمعZZنى أن مظهZZر اإلنسZان
هو صورة هللا .وال يمكنك Zأن تستخدم لغة البشZر لتلخيص صZورة هللا بالتمZام ،ألن هللا ممجZد وعظيم وعجيب للغايZة وال يمكن
إدراكه!
من "رؤية عمل هللا ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في هذه المرة يأتي هللا ليقZZوم بعمZZل ليس في جسZZد روحZاني ،بZل في جسZد عZادي جZً Zدا ،وليس هZو جسZد التجسZد الثZاني هلل
أيضا الجسد الذي يعZود بZه هللا ،فهZو جسZد عZادي ج ًZدا ،ال يمكنZك أن تZرى فيZه أي شZيء يختلZف عن اآلخZرين،
فحسب ،بل هو ً
ولكن يمكنك أن تتلقى منه الحقائق التي لم تكن قد سمعتها من قبل على اإلطالق .وهذا الجسد الضئيل هو تجسيد لجميZZع كالم

الح ZZق ال ZZذي من هللا ،وال ZZذي يت ZZولى عم ZZل هللا في األي ZZام األخ ZZيرة ،وه ZZو تعب ZZير عن شخص ZZية هللا كله ZZا لإلنس ZZان لكي يص ZZل إلى
Zيرا في أن تفهم هللا الZZذي في السZZماء؟ أال
Zيرا في أن تZZرى هللا الZZذي في السZZماء؟ أال تZZرغب كثً Z
معرفتZZه .أال تسZZاورك الرغبZZة كثً Z
كثيرا في أن ترى غاية البشرية؟ سوف يخبرك هو عن كل هذه األسرار التي لم يسZتطع إنسZان أن يخZبرك عنهZا،
تكن ترغب ً
بZZل إنZZه حZZتى سZZيخبرك بالحقZZائق الZZتي ال تفهمهZZا .إنZZه بابZZك للZZدخول إلى الملكZZوت ،ودليلZZك إلى العصZZر الجديZZد Z.يكمن في هZZذا

الجسد العادي العديد Zمن األسرار التي يصعب إدراكها .قZZد تبZZدو أفعالZZه غامضZZة لZك ،ولكن هZدف كZل العمZل الZZذي يعملZه يكفي
ألن تZZرى أنZZه ليس مجZZرد جسZZد بسZZيط كمZZا يعتقZZد اإلنسZZان؛ ذلZZك أنZZه يمثZZل إرادة هللا وكZZذلك العنايZZة الZZتي يبZZديها هللا للبشZZرية في
األيZZام األخZZيرة .ومZZع أنZZه ال يمكنZك Zأن تسZZمع الكالم الZZذي ينطZZق بZZه ،والZZذي تهZZتز لZZه السZZماوات واألرض ،أو تZZرى عينيZZه مثZZل
اللهب المتّقZZد ،ومZZع أنZZك ال تسZZتطيع أن تشZZعر بالتZZأديب بقضZZيبه الحديZZدي Z،فZZإن بإمكانZZك أن تسZZمع من كالمZZه غضZZب هللا ،وتعلم
أن هللا يظهر الشفقة على اإلنسان .يمكنك أن ترى شخصية هللا البارة وحكمته ،كما أنك تZZدرك كZZذلك االهتمZZام والعنايZZة من هللا
لجميع البشر .يتمثل عمل هللا في األيام األخZيرة في أن يسZمح لإلنسZان بZأن يZرى اإللZه الZذي في السZماء يعيش بين النZاس على
وجه األرض ،ويم ّكن اإلنسان من معرفة هللا وطاعته واتقائه ومحبته .وهذا ما جعله يعود إلى الجسد مرة أخرى .ومع أن مZZا
يراه اإلنسان اليوم هو إله يشبه اإلنسZان ،إلZه لZه أنZف وعينZان ،وإلZه عZادي ،فسZوف يZريكم هللا في النهايZة أنZه بZدون وجZود هZذا
الرجZZل سZZتتعرض السZZماء واألرض لتغZZير هائZZل ،وبZZدون هZZذا اإلنسZZان سZZوف تصZZبح السZZماء معتمZZة وتغZZدو األرض في حالZZة
جميعا في مجاعة وأوبئة .وسوف يريكم أنكم لوال الخالص باهلل المتج ّسZد في األيZZام األخZZيرة ألهلZك هللا
فوضى ،ويعيش البشر
ً
الخطZZاة وجثثًZZا على الZZدوام .عليكم أن
الناس
جميعا في جهنم منذ أمد طويل ،ولوال وجود هذا الجسد لكنتم إ ًذا وإلى األبد أوائل ُ
ً
تعلمZZوا أنZZه لZZوال وجZZود هZZذا الجسZZد لZZواجهت البشZZرية كلهZZا كارثZZة حتميZZة ،ولوجZZدتم أنZZه من الصZZعب النجZاة من عقZاب هللا األشZZد
جميعZZا في ح ZZال ال تحظ ZZون فيه ZZا بالحي ZZاة وال ب ZZالموت مهم ZZا
للن ZZاس في األي ZZام األخ ZZيرة .ل ZZوال ميالد ه ZZذا الجس ZZد الع ZZادي لكنتم
ً
طلبتموهما ،ولوال وجود هذا الجسد لمZا كنتم قZادرين في هZذا اليZوم على تلقي الحقيقZة والمثZول أمZام عZرش هللا ،بZل لعZاقبكم هللا
بسبب خطاياكم الفظيعة .هل تعلمون؟ لوال عودة هللا إلى الجسد ،لمZZا أتيحت ألحZZد فرصZZة للخالص ،ولZZوال مجيء هZZذا الجسZZد،

Zيرا من ه ZZذا
ألنهى هللا ه ZZذا العص ZZر الق ZZديم .وعلي ZZه ،فه ZZل م ZZا زال بإمك ZZانكم رفض التجس ZZد الث ZZاني هلل؟ وم ZZا دمتم تس ZZتفيدون كث ً Z
اإلنسان العادي ،فلماذا إ ًذا ال تسارعون إلى قبوله؟
عظيما بين الناس" في "الكلمة يظهر في الجسد"
أمرا
من "هل علمت؟ لقد صنع هللا ً
ً
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صائبا ،وال تعلمون ما إذا كان عمل هللا
إن عمل هللا هو ذلك الذي ال تدركونه .فإذا كنتم ال تدركون ما إذا كان قراركم
ً
ناجحا ،فلماذا إ ًذا ال تجربون حظكم وترون ما إذا كان هذا اإلنسان العادي ذا عون كبZZير لكم ،ومZZا إذا كZZان هللا قZZد صZZنع عمالً
ً

عظيمZا .لكنZZني ال بZZد أن أقZZول لكم إن النZZاس في زمن نZZوح كZZانوا يZZأكلون ويشZZربون ويZZتزوجون ويزوجZZون إلى حZZد لم يكن هللا
ًZ
عظيمZZا دمZZر البشZZرية ولم يZZترك سZZوى عائلZZة نZZوح المكونZZة من ثمانيZZة أفZZراد وجميZZع أنZZواع
طوفانZZا
يطيZZق رؤيتZZه ،ولZZذلك أنZZزل
ً
ً
الم ْخلصZZون لZZه حZZتى النهايZZة .ومZZع أن كال الزمZZنين شZZهدا
الطيZZور والحيوانZZات .أمZZا في األيZZام األخZZيرة فكZZل الZZذين يبقيهم هللا هم ُ

دمZZر هللا جميZZع
ًZ
Zادا
فسً Z
عظيمZا ال يطيZZق هللا رؤيتZZه ،وكZZان اإلنسZZان في كال العصZZرين فاسZً Zدا جZً Zدا حZZتى إنZZه أنكZZر ربوبيZZة هللا ،لZZذا ّ
البشر في زمن نوح .لقد أغضب الناس هللا في كال العصرين إلى حد كبير ،ومع ذلك صبر هللا على الناس في األيام األخZZيرة
وحتى اآلنِ .ل َم ذلك؟ ألم يخطر ذلك ببالكم؟ إن كنتم حًقا ال تعلمون ،فZدعوني إ ًذا أخZبركم .السZبب وراء تف ُّ
ضZل هللا على النZاس
Zدمر النZZاس
يتحمZZل أن يّ Z
في األيZZام األخZZيرة ليس أنهم أقZZل فسZZاداً من النZZاس في زمن نZZوح ،أو أنهم تZZابوا إلى هللا ،وال أن هللا ال ّ
في األيام األخZيرة حيث تقZدمت التكنولوجيZا ،بZل إن لZدى هللا عمالً يفعلZه في جماعZة من النZاس في األيZام األخZيرة ،وسZيتم فعZل

هذا من قبل هللا المتجسد نفسه .إضافة إلى ذلك ،سوف يختار هللا جزءاً من هذه الجماعة هدفاً لخالصه ،وثمرة لخطZZة تZZدبيره،

Zيرا لعمليZZة
تمامZا تحضً Z
ويZأتي بهZؤالء معZه إلى العصZر التZالي .لZذلك ،مهمZا يكن األمZZر ،فقZد كZان هZZذا الثمن الZZذي يدفعZه هللا هZو ً
تجسده في األيZام األخZيرة .الحقيقZة الZتي وصZلتم لهZا هZذا اليZوم هي بفضZل هZذا الجسZد ،ومZا أتيحت لكم الفرصZة للعيش إال ألن
ّ

هللا يعيش في الجسZZد .وكZZل هZZذه البركZZات الZZتي نلتموهZZا هي بسZZبب هZZذا اإلنسZZان العZZادي .ليس هZZذا فحسZZب ،بZZل إن كZZل أمZZة في

نهايZZة المطZZاف سZZتعبد هZZذا اإلنسZZان العZZادي ،كمZZا تقZZدم الشZZكر لهZZذا الرجZZل العZZادي وتطيعZZه ،ألن الطريZZق والحZZق والحيZZاة الالتي
جميعZا ،وهZدأت الصZZراع بين هللا واإلنسZZان ،وقللت المسZافة بينهمZZا ،وأوجZZدت صZلة بين أفكZZار
جاء بها هي التي خلصت البشر
ً
Zديرا بZأن تثZق بZه وتعبZده؟ أال يصZلح جسZد
هللا واإلنسان .وهو ً
أيضا الذي ّ
مجد هللا بمزيZد من المجZد .أليس رجZل عZادي كهZذا ج ً

Zيرا عن هللا بين النZاس؟ أليس هZذا الرجZل الZذي
عادي مثل هذا أن ُيدعى المسيح؟ أال يسZتطيع هZذا الرجZل العZادي أن يكZون تعب ً
جديرا بحبكم وبأن تتمسكوا به؟ فإذا رفضتم َم ْن نطZق بZالحق من فمZه وكZرهتم وجZوده
يساعد البشر على الخالص من الضيقة ً

بينكم ،فماذا سيكون مصيركم؟

يتم عمل هللا كله في األيZZام األخZZيرة عن طريZZق هZذا الرجZل العZادي ،حيث سZيمنحك كZل شZيء ،كمZا يمكنZZه باإلضZافة إلى
ذلZZك أن يقZّ Zرر كZZل مZZا يتعلZZق بZZك .فهZZل يمكن أن يكZZون رجZZل كهZZذا كمZZا تعتقZZدون :رجZZل بسZZيط جZً Zدا إلى درجZZة أنZZه غZZير جZZدير
بالZZذكر؟ أليس الحZZق الZZذي لديZZه كٍ Z
تمامZا؟ أم أن السZZبيل الZZذي يهZZديكم
تمامZا؟ وهZZل ال تكفي ّبينZZة أفعالZZه لكي تقتنعZZوا ًZ
Zاف إلقنZZاعكم ًZ
إليه ZZا غ ZZير جZZديرة ب ZZأن تتبعوهZZا؟ مZZا الZZذي يجعلكم تش ZZعرون بالكراهيZZة تجاه ZZه واس ZZتبعاده والتملص من ZZه؟ إن ZZه هZZو الZZذي ينط ZZق
يقدم الحق ،وهو الذي يم ّكنكم من إتاحة سبيل للتحرك .فهZل مZا زلتم ال تسZتطيعون أن تجZدوا آثZار عمZZل هللا
بالحق ،وهو الذي ّ
زكى هللا
ضZZمن هZZذه الحقZZائق؟ لZZوال عمZZل يسZZوع لمZZا نZZزلت البشZZرية من على الصZZليب ،ولكن لZZوال التج ُّس Zد في هZZذا اليZZوم لمZZا ّ

أولئك الذين نزلوا من على الصZليب أو لمZا دخلZوا في العصZر الجديZد .ولZوال قZدوم هZذا الرجZل العZادي لمZا أتيحت لكم الفرصZة

جميعZZا للهالك من ZZذ أم ZZد بعي ZZد .لق ZZد غف ZZر هللا لكم
إ ًذا ،ولم ZZا كنتم أهالً لرؤي ZZة الوج ZZه الحقيقي هلل؛ ألن ZZه ك ZZان ينبغي أن تتعرض ZZوا
ً
وأظهر لكم رحمته بسبب مجيء التجسد الثاني هلل .وبغض النظر عن هذا ،فإن الكلمات الZZتي يجب أن أودعكم بهZZا في النهايZZة
المتجسد – ذو أهمية حيوية لكم .هذا هZو األمZر العظيم الZذي صZنعه هللا بالفعZل
هي ما يلي :هذا الرجل العادي – الذي هو هللا
ّ
بين الناس.
عظيما بين الناس" في "الكلمة يظهر في الجسد"
أمرا
من "هل علمت؟ لقد صنع هللا ً
ً
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ماذا يجب أن تعرف عن اإلله العملي؟ ُي ِّ
كون الروح واُألقنوم والكلمة اإلله العملي ذاته ،وهذا هو المعZZنى الحقيقي لإللZZه
العملي نفس ZZه .إذا كنت تع ZZرف اُألقن ZZوم فحس ZZب – إذا كنت تع ZZرف عادات ZZه وشخص ZZيته – ولكن ال تع ZZرف عم ZZل ال ZZروح ،أو م ZZا
يفعلZZه الZZروح في الجسZZد ،وإذا كنت ال تهتم إال بZZالروح ،والكلمZZة ،وتصZZلي أمZZام الZZروح فقZZط ،غZZير عZZارف بعمZZل روح هللا في
اإللZه العملي ،فهZZذا يثبت حZZتى اآلن أنZZك ال تعZرف اإللZZه العملي .تشZمل معرفZZة اإللZه العملي معرفZZة كلماتZه واختبارهZا ،وإدراك
قواعد عمل الروح القدس ومبادئه Z،وكيف يعمل روح هللا في الجسZد .كZZذلك ،يشZمل هZZذا أيضZاً معرفZة أن كZل عمZZل من أعمZZال

هللا في الجسZZد يحكمZZه الZZروح ،وأن الكلمZZات الZZتي يتحZZدث بهZZا هي التعبZZير المباشZZر للZZروح .وهكZZذا ،إذا كنت تZZرغب في معرفZZة
اإلله العملي ،فيجب أن تعرف في المقZام األول كيZف يعمZل هللا في اإلنسZانية واُأللوهيZة ،وهZذا بZدوره يتعلZق بتعبZيرات الZروح،
التي يتعامل معها جميع الناس.
ما الذي تغطيZZه تعبZZيرات الZروح؟ في بعض األحيZZان ،يعمZZل هللا في اإلنسZانية ،وفي بعض األحيZان يعمZZل في اُأللوهيZZة –
ولكن بش ZZكل ع ZZام ،يض ZZطلع ال ZZروح بالقي ZZادة في كلت ZZا الح ZZالتين .مهم ZZا ك ZZان ال ZZروح ال ZZذي داخ ZZل الن ZZاس فهك ZZذا يك ZZون تعب ZZيرهم
لكن هنZZاك جZZزءان لتوجيهZZه بواسZZطة الZZروح :الجZZزء األول هZZو عملZZه في اإلنسZZانية،
الخZZارجي .يعمZZل الZZروح بشZZكل طZZبيعيْ ،
واآلخZر هZو عملZه من خالل اُأللوهيZة .يجب أن تعZرف هZذا بوضZوح .يختلZف عمZل الZروح وفًقZا للظZروف :عنZدما يكZون عملZه

Zرة
اإلنس ZZاني
مطلوب ZZا ،يوج ZZه ال ZZروح ه ZZذا العم ZZل البش ZZري ،وعن ZZدما يك ZZون عمل ZZه اإللهي ه ZZو المطل ZZوب ،يظه ZZر الاله ZZوت مباش ً Z
ً
إلتمامZه .وبمZZا أن هللا يعمZل في الجسZد ويظهZر في الجسZد ،فهZZو يعمZZل في كZل من اإلنسZانية واُأللوهيZZة .يوجZZه الZZروح عملZZه في

اإلنسZZانية ،وذلZZك ألجZZل تلبيZZة احتياجZZات النZZاس الجسZZدية ،ولتسZZهيل تعZZاملهم معZZه ،وللسZZماح لهم بZZاالطالع على واقZZع هللا وحالتZZه
الطبيعيZZة ،وللسZZماح لهم برؤيZZة أن روح هللا يZZأتي في الجسZZد ،وهZZو بين البشZZر ،ويعيش مZZع اإلنسZZان ،ويتعامZZل مZZع اإلنسZZان .إن
عملZZه في اُأللوهيZZة هZZو من أجZZل منح حيZZاة النZZاس ،وتوجيZZه النZZاس في كZZل شZZيء من الجZZانب اإليجZZابي ،وتغيZZير طبZZائع النZZاس،

والسZZماح لهم ًّ
Zرة من خالل عمZZل هللا
حقا برؤيZZة ظهZZور الZZروح في الجسZZد .في األسZZاس ،يتحقZZق النمZZو في حيZZاة اإلنسZZان مباشً Z
وكلماته في اُأللوهية .ال يستطيع الناس تحقيق تغييرات في شخصيتهم إال إذا قبلوا عمل هللا في اُأللوهية ،وعندئZذ ZفقZZط يمكنهم

تمامZZا إال إذا تم باإلضZZافة إلى ذل ZZك العم ZZل في اإلنس ZZانية :رعاي ZZة هللا
أن ُيش Zَ Zبعوا في روحهم ،وال يمكن تحقي ZZق نت ZZائج عم ZZل هللا ً
ودعمه ومدده في اإلنسانية .إذا كان عليهم أن يلتزموا بالوصايا ،فعلى األقل ينبغي أن يعرف النZاس اإللZZه العملي الZZذي يظهZZر
في الجس ZZد ،دون إرب ZZاك .وبعب ZZارة أخ ZZرى ،ينبغي على الن ZZاس فهم مب ZZادئ االل ZZتزام بالوص ZZايا .إن االل ZZتزام بالوص ZZايا ال يعZZZني
اعتباطيZا ،بZل االلZZتزام بهZZا مZع وجZود أسZاس وهZZدف ومبZادئ .أول شZيء يجب تحقيقZZه هZو أن تكZZون رؤاك
Zوائيا أو
ً
اتباعهZا عش ً
واضحة .يعمل اإلله العملي – الذي يتم التحدث عنه اليوم – في كل من اإلنسZانية واُأللوهيZZة .ومن خالل ظهZZور اإللZZه العملي
تتم أعماله اإلنسانية العادية وحياته وعمله اإللهي الكامل؛ إذ تجتمع إنسانيته وإلوهيته في واحد ،ويتحقق عمZZل كZZل منهما(أ) من

خالل الكلم ZZات؛ وه ZZو ينط ZZق بكلم ZZات س ZZواء ك ZZان في اإلنس ZZانية أو اُأللوهي ZZة .عن ZZدما يعم ZZل هللا في اإلنس ZZانية ،فهZZZو يتكلم لغZZZة
اإلنسانية ،حZتى يتمكن النZاس من المشZاركة والفهم ،ويتم نطZق كلماتZه بوضZوح ،وهي سZهلة الفهم ،بحيث يمكن تقZديمها لجميZع
عما إذا كZZان هZZؤالء األشZZخاص ذوي معرفZZة ،أو لم يتلقZZوا سZZوى تعلي ٍم بسٍ Z
جميعZا تلقي
ًZ
Zيط ،فباسZZتطاعتهم
النZZاس .وبغض النظZZر َّ
ضZا من خالل الكلمZات ،ولكنهZا مليئZة باإلحسZان ،ومليئZة بالحيZاة ،وغZير ملوثZة باألفكZار
كلمات هللا .يتم عمل هللا في اُأللوهية أي ً
البش ZZرية ،وال تتض ZZمن مي ZZوالً إنس ZZانية ،وال تح ZZدها ح ZZدود بش ZZرية ،وخارج ZZة عن ح ZZدود أي إنس ZZانية عادي ZZة .إنه ZZا أيض Zاً تَُنَّفذ في
الجسد ،لكنها التعبير المباشر للروح .إن كان النZاس ال يقبلZون إال عمZل هللا في اإلنسZانية ،فعندئZZذ سZوف يحصZرون أنفسZهم في

وتأديبZZا حZZتى يحZZدث تغيZZير طفيZZف فيهم .ومZZع هZZذا ،فبZZدون عمZZل
Zذيبا
ً
نطZZاق معين ،وبالتZZالي سZZيحتاجون تعZZامالً متواصZالً ،وتهً Z
دائمZZا إلى طZرقهم القديمZZة .إنZZه من خالل عمZZل اُأللوهيZZة فحسZب يمكن تصZحيح هZZذه
الروح القZدس أو حضZوره ،سZوف يلجZأون ً
األمراض وأوجه القصور ،وعندها فقط يمكن جعل الناس كZZاملين .والمطلZZوب – بZZدالً من االسZZتمرار في التعامZZل والتهZZذيب –
هZZو اإلحسZZان اإليجZZابي باسZZتخدام الكلمZZات للتعZZويض عن جميZZع أوجZZه القصZZور ،واسZZتخدام الكلمZZات لإلعالن عن كZZل حالZZة من

حZZاالت النZZاس ،واسZZتخدام الكلمZZات في توجيZZه حيZZاتهم ،وكZZل تعبZZير من تعبZZيراتهم وكZZل عمZZل من أعمZZالهم ،وإلظهZZار نوايZZاهم
ودوافعهم .هذا هو العمل الحقيقي لإلله العملي .وهكذا ،في موقفك تجاه اإلله العملي عليك أن تخضع أمام إنسZZانيته Z،وتعZZترف
ضZا أن تقبZل العمZل اإللهي والكلمZات اإللهيZة وتطيعهZا .إن ظهZور هللا في الجسZد يعZني أن
وتقر به ،وعالوة على ذلك ،عليك أي ً
المتج ِّسZد .بعبZارة أخZرى ،يوجZه روح هللا عملZه
كZل عمZل روح هللا وكالمZه يتم من خالل إنسZانيته الطبيعيZة ،ومن خالل جسZده ُ
المتج ِّسZد عمZZل هللا في اإلنسZانية والعمZZل اإللهي بالكامZZل .هZZذه
البشZZري وينفZZذ عملZZه اإللهي في الجسZZد ،ويمكنZك أن تZZرى في هللا ُ
Zادرا على ربZط جميZZع أجZزاء
هي األهمية الفعلية لظهور هللا العملي في الجسد .إذا استطعت أن تZZرى هZذا بوضZZوح ،فسZZتكون ق ً
هللا المختلفZZة ،وسZZتتوقف عن تعليZZق أهميZZة كبZZيرة للغايZZة على عملZZه في اُأللوهيZZة وعن تجاهZZل عملZZه تمام Zاً في اإلنسZZانية ،ولن

وعموما ،فإن معZنى اإللZه العملي هZو أن عمZZل إنسZانيته وعمZل ألوهيتZZه ،كمZا
تذهب إلى أحد النقيضين ،أو تأخذ أي انعطافات.
ً
يوجهZZ Zه الZZ Zروح ،يتم التعبZZ Zير عنZZ Zه من خالل جسZZ Zده حZZ Zتى يمكن للنZZ Zاس أن يZZ Zروا أنZZ Zه مفعم بالحيويZZ Zة ونZZ Zابض بالحيZZ Zاة وحقيقي
وواقعي.
مكن إنسZZ Zانيته من
يتضZZ Zمن عمZZ Zل روح هللا في اإلنسZZ Zانية مراحZZ Zل انتقاليZZ Zة .فهZZ Zو – من خالل جعZZ Zل اإلنسZZ Zانية كاملZZ Zة – ُي ّ
الحصZZول على توجيZZه الZZروح ،وبعZZد ذلZZك تكZZون إنسZZانيته قZZادرة على إعالZZة الكنZZائس ورعايتهZZا .هZZذا واحZZد من التعبZZيرات عن
عمل هللا الطبيعي .وهكذا ،إن كنت تستطيع رؤية مبادئ عمZل هللا في اإلنسZانية بوضZوح ،فعندئZذ Zلن يكZون لZديك على األرجح
تصZورات حZول عمZل هللا في اإلنسZانية .وبغض النظZر عن أي شZيء آخZر ،ال يمكن أن يكZZون روح هللا مخطًئا .هZZو على حZق
وبZدون خطZأ ،ولن يفعZZل أي شZيء بشZZكل غZZير صZحيح .العمZل اإللهي هZZو التعبZير المباشZZر عن إرادة هللا ،دون تZدخل البشZرية.
إنZZه غZZير خاضZZع للكمZZال ،ولكنZZه يZZأتي مباشZZرة من الZZروح .ومZZع ذلZZك ،فZZإن السZZبب في قدرتZZه على أن يعمZZل في اُأللوهيZZة هZZو
إنسانيته العاديZة .ليس األمZر خارًقZا على اإلطالق ،ويبZدو أنZه يتم من قبZل شZخص عZادي .جZاء هللا من السZماء إلى األرض في
مستخدما الجسد.
المقام األول من أجل التعبير عن كلمات هللا من خالل الجسد ،والستكمال عمل روح هللا
ً
من "يجب أن تعرف أن اإلله العملي هو هللا نفسه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(أ) يرد في النص األصلي" :وكالهما يكونان".
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التجسد ضئياًل للغاية .عندما يتعلق
تظل معرفة الناس باإلله العملي اليوم أحادية الجانب للغاية ،وال يزال فهمهم ألهمية
ُّ

األم ZZر بجس ZZد هللا ،ي ZZرى الن ZZاس من خالل عمل ZZه وكالم ZZه أن روح هللا يش ZZتمل على الكث ZZير ج Zً Zدا ،وأن ZZه غ ZZني ج Zً Zدا .ولكن ،بغض
النظر ،فإن شZZهادة هللا تZأتي في نهايZة المطZاف من روح هللا :مZZا يفعلZه هللا في الجسZZد ،والمبZZادئ الZZتي يعمZل بهZا ،ومZا يفعلZه في
اإلنسانية ،وما يفعله في اُأللوهية .يجب أن يكون للناس هذه المعرفة .أنت قZادر اليZوم على عبZادة هZذا الشZخص ،لكن أنت في
المتج ِّسZد :معرفZة جZوهر الZروح من خالل
الحقيقة تعبد الZروح .هZذا هZو الحZد األدنى الZذي يجب تحقيقZه في معرفZة النZاس باهلل ُ
الجسد ،ومعرفة العمل اإللهي للروح في الجسد والعمل اإلنسZZاني في الجسZZد ،وقبZZول جميZع كلمZات الZZروح وألفاظZZه في الجسZد،

ويظه ZZر قوت ZZه في الجس ZZد؛ وه ZZذا يع ZZني أن يع ZZرف اإلنس ZZان ال ZZروح في الس ZZماء من خالل
ورؤي ZZة كي ZZف ِّZ
يوج Zه روح هللا الجس ZZد ُ
الجسZZد .إن ظهZZور اإللZZه العملي نفسZZه بين البشZZر قZZد بZّ Zدد اإللZZه المبهم نفسZZه في تصZZورات النZZاس ،وعبZZادة النZZاس لإللZZه العملي

نفسZZ Zه زاد من طZZ Zاعتهم هلل .ومن خالل العمZZ Zل اإللهي لZZ Zروح هللا في الجسZZ Zد ،والعمZZ Zل اإلنسZZ Zاني في الجسZZ Zد ،يسZZ Zتقبل اإلنسZZ Zان
اإلعالن والرعاي ZZة ،وتتحق ZZق التغي ZZيرات في طبيع ZZة حيات ZZه .ه ZZذا فق ZZط ه ZZو المع ZZنى الحقيقي لوص ZZول ال ZZروح في الجس ZZد ،وه ZZو
بالدرجة األولى حتى يتسنى للناس المشاركة مع هللا ،واالعتماد على هللا ،والحصول على معرفة هللا.
التجسد ،وظهور الكلمة في الجسZZد،
إجماالً ،ما الموقف الذي ينبغي على الناس تبنيه Zتجاه اإلله العملي؟ ماذا تعرف عن
ُّ

وظهور هللا في الجسZZد ،وأعمZال اإللZZه العملي؟ ومZا أهم مZا يتم الحZديث عنZه اليZZوم؟ يجب أن نفهم التج ُّسZد ،ووصZول الكلمZة في

بناء على قZZامتكم وعصZZركم خالل تجZZاربكم في الحيZZاة ،ويجب أن
الجسد ،وظهور هللا في الجسد .يجب أن تفهموا هذه القضايا ً
Zدريجيا وأن تكZZون لZZديكم معرفZZة واضZZحة بهZZا .إن الطريقZZة الZZتي يتعامZZل بهZZا النZZاس مZZع كلمZZات هللا هي
تفهمZZوا هZZذه القضZZايا تZ
ً
الطريقZZة نفسZZها الZZتي يعرف ZZون من خاللهZZا ظه ZZور كلم ZZات هللا في الجس ZZد .كلمZZا زاد اختبZZار النZZاس لكلمZZات هللا ،ازدادوا معرف ZZة

بZZروح هللا .من خالل اختبZZار كلمZZات هللا ،يZZدرك النZZاس مبZZادئ عمZZل الZZروح ويعرفZZون اإللZZه العملي نفسZZه .في الواقZZع ،عنZZدما

يجعZZل هللا النZZاس كZZاملين ويZZربحهم ،فهZZو ُيعZِّ Zرفهم بأعمZZال اإللZZه العملي .إنZZه يسZZتخدم عمZZل اإللZZه العملي ُلي ِ
ظه Zر للنZZاس األهميZZة
ظه ر لهم أن روح هللا ظهZZر بالفعZZل أمZZام اإلنسZZان .عنZZدما يZZربح هللا النZZاس ويجعلهم كZZاملين ،تكZZون تعبZZيرات
وي ِZ
الفعليZZة للتج ُّسZدُ ،

اإلله العملي قد أخضعتهم ،ويكون كالم اإلله العملي قد غيرهم ،ومنحهم حياته في داخلهم ليمألهم بما هو عليه (سZZواء مZا هZZو

إلهيZا) ،وبجZوهر كلماتZه ،ولجعZل النZاس يعيشZون كلماتZه .عنZدما يZربح هللا النZاس ،فإنZه يفعZل ذلZك
Zانيا ،أو مZا هZو عليZه ً
عليه إنس ً
في المقام األول باستخدام كلمات اإلله العملي وأقواله من أجل التعامل مع قصور النZاس ،وليZدين طZبيعتهم المتمZردة ويكشZفها،
جZZاعالً إيZZاهم يكتسZZبون مZZا يحتZZاجون إليZZه ،ومبينZاً لهم أن هللا قZZد جZZاء بين البشZZر .واألهم من ذلZZك ،أن العمZZل الZZذي يعملZZه اإللZZه

العملي هZZو خالص كZZل شZZخص من تZZأثير الشZZيطان ،وإبعZZاده عن أرض الZZدنس ،وتبديZZد طبيعتZZه الفاسZZدة .إن أعظم أهميZZة لZZربح

Zادرا على التZZدرب وفًقZZا لكلمZZات
Zادرا على اتخZZاذ اإللZZه العملي كقZZدوة وكنمZZوذج ،وأن تكZZون قً Z
اإللZZه العملي إيZZاك هZZو أن تكZZون قً Z
اإلل ZZه العملي ومتطلبات ZZه ،دون أدنى انح ZZراف أو زيغ ZZان ،وممارس ZZة ك ZZل م ZZا يقول ZZه ،والق ZZدرة على تحقي ZZق ك ZZل م ZZا يطلب ZZه .به ZZذه
الطريقZZة ،سZZوف يكZZون هللا قZZد ربحZZك .عنZZدما يربحZZك هللا ،فإنZZك ال تمتلZZك أعمZZال الZZروح القZZدس فحسZZب ،بZZل تسZZتطيع بالدرجZZة
األولى أن تعيش متطلبات اإلله العملي .إن مجرد امتالك عمل الروح القدس ال يعني أن لديك حياة .ما هو أساسي هو ما إذا
Zادرا على أن يربحZك هللا .هZZذه األشZياء
قادرا على التصرف وفًقا لمتطلبات اإلله العملي منك ،والتي تتعلZZق بمZZا إذا كنت ق ً
كنت ً
وحقيقيZا في
فعليZا
ً
هي المعنى األعظم لعمZل اإللZه العملي في الجسZد .وهZذا يعZني ،أن هللا يZربح مجموعZة من النZاس بZأن يظهZر ً

ضZا بالحيZZاة ،حيث يZZراه النZZاس يقZZوم في الواقZZع بعمZZل الZZروح في الجسZZد ،ويعمZZل كقZZدوة
الجسZZد وأن يكZZون ًZ
مفعمZا بالحيويZZة وناب ً
للناس في الجسد .إن وصول هللا في الجسد هو في المقZام األول لتمكين النZZاس من رؤيZZة أعمZال هللا الحقيقيZZة ،ولتجسZيد الZروح
تكملZZوا بZZه سZوف يعيشZون بZه ،وسZZوف
الذي ال شكل له في الجسد ،والسماح للناس برؤيته ولمسZه .وبهZذه الطريقZة ،فZإن الZذين َّ

فعليا ،لظZل النZاس عZاجزين
ُي ربحون بواسطته ،ويكونون بحسب قلبه .لو أن هللا تكلم في السماء فحسب ،ولم يأت إلى األرض ً
عن معرفZة هللا ،ولظلZوا غZير قZادرين إال على التبشZير بأعمZال هللا ،مسZتخدمين نظريZة جوفZاء ،ولمZا أخZذوا كلمZات هللا كحقيقZة.
لق ZZد ج ZZاء هللا على األرض في المق ZZام األول ليك ZZون ق ZZدوة ونموذجZ Zاً ألولئ ZZك ال ZZذين يجب أن ي ZZربحهم هللا ،وبه ZZذه الطريق ZZة فق ZZط
يستطيع الناس أن يعرفوا هللا حًقا ،وأن يلمسوا هللا ،ويروه ،وعندئذ فقط يمكن أن يربحهم هللا حًقا.
من "يجب أن تعرف أن اإلله العملي هو هللا نفسه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يتضZZمن عمZZل هللا المتج ِّس Zد جZZزئين .في المZZرة األولى الZZتي صZZار فيهZZا جسZً Zدا ،لم يZZؤمن بZZه النZZاس أو يعرفZZوه ،وصZZلبوا
Zرة أخZZرى على
ض Zا لم يZZؤمن النZZاس بZZه ،وبZZاألحرى لم يعرفZZوه ،وصZZلبوا المسZZيح مً Z
يسZZوع على الصZZليب .وفي المZZرة الثانيZZة أي ً
الصZZليب .أليس اإلنسZZان هZZو عZZدو هللا؟ إن كZZان اإلنسZZان ال يعرفZZه ،فكيZZف لZZه أن يكZZون خليZZل هللا؟ كيZZف يكZZون مZZؤهالً ليحمZZل

Zت حيات ZZك له ZZذه األم ZZور غ ZZير
Zهادة هلل؟ أليس االدع ZZاء بمحب ZZة هللا وخدم ZZة هللا وتمجي ZZد هللا جميعه ZZا أك ZZاذيب خادع ZZة؟ إن كرس َ Z
شً Z
Zاء؟ كيZZف يمكنZZك أن تكZZون خليZل هللا إن كنت ال تعZZرف َم ْن هZZو هللا؟ أليس هZZذا
الواقعية وغير العمليZZة ،أفال يضZيع مجهZودك هب ً

خادعZZا؟ كيZZف يمكن للمZZرء أن يكZZون خليZZل هللا؟ مZZا هي األهميZZة العمليZZة لكونZZك خليZZل هللا؟ هZZل
Zردا؟ أليس
ضZا ومجً Z
السZZعي غام ً
ً
حميمZا لZZروح هللا؟ هZZل يمكنZZك أن تZZرى مZZدى عظمZZة ِ
حميمZا إللZZه غZZير
ًZ
ًZ
ورفعZZة الZZروح؟ أن تكZZون خليالً
يمكنZZك أن تكZZون خليالً
م ZZرئي وغ ZZير ملم ZZوس ،أفليس ه ZZذا ب ZZاألمر الغZZامض والمج ZZرد؟ م ZZا هي األهمي ZZة العملي ZZة له ZZذا الس ZZعي؟ أليسZZت جميعه ZZا أكZZاذيب

خادعة؟ إن ما تسعى إليZه هZو أن تكZZون خليZل هللا ،ومZع ذلZZك أنت في الواقZZع تZابع للشZZيطان ،ألنZك ال تعZZرف هللا ،ولكنZك تسZZعى
بحثًا عن "إله كل األشياء" غير المرئي وغير الملموس ،وتسعى وراء تصوراتك الشخصZية .إن تكلمنZZا بطريقZة غامضZة ،فهZذا
"اإلله" هو الشيطان ،وإن تكلمنا من وجهة نظر عملية فهذا "اإلله" هو أنت .أنت تسعى إلى أن تكZZون خليZZل نفسZZك الحميم ومZZع
Zديفا؟ مZا هي قيمZة هZذا السZعي؟ إن لم ي ِ
صْ Zر روح هللا جس ًZدا ،فعندئ ٍZZذ
ذلك تقول إنك تسعى إلى أن تكون خليل هللا ،أليس هZذا تج ً
َ
Zوع غ ZZير م ZZادي Z،وال يمكن
يك ZZون ج ZZوهر هللا ه ZZو غ ZZير م ZZرئي ،وروح حي ZZاة غ ZZير ملم ZZوس ،وبال هيئ ZZة وع ZZديم الش ZZكل ،ومن ن ٍ Z

Zدرك مثZل هZذا؟ أليسZت هZZذه
لإلنسZان إدراكZه أو اسZتيعابه .كيZZف يمكن لإلنسZان أن يكZZون خليالً لZروح معنZوي وعجيب وغZير ُم َ
مزحة؟ هذا المنطق األحمق غير صالح وغير عملي .اإلنسان المخلوق له نوع متأصل مختلZZف عن روح هللا ،كيZZف يمكن أن
يصبح االثنان خليلين؟ إن لم يكن روح هللا قد ظهر في جسد ،وإن لم يصر هللا جس ًZدا واتضZع ليصZبح كمخلZوقَ ،لكZان اإلنسZان
وبعيدا عن أولئك المؤمZZنين األتقيZاء الZذين كZانت لZZديهم فرصZة ليكونZZوا أخالء
المخلوق غير مؤهل وغير قادر أن يكون خليله،
ً

هللا بع ZZد دخ ZZولهم الس ZZماء ،لك ZZان معظم الن ZZاس ق ZZد عج ZZزوا عن أن يص ZZيروا أخالء ل ZZروح هللا .وإن ك ZZان اإلنس ZZان ي ZZرغب في أن

يص ZZير خليالً هلل في الس ZZماء تحت إرش ZZاد هللا المتج ّس Zد ،أوليس ه ZZو ب ZZأحمق غ ZZير بشZZري على نح ZZو م ZZذهل؟ ك ZZل مZZا يس ZZعى إلي ZZه
اإلنسان هو "األمانة" تجاه إله غير مرئي ،وال يبدي أقل اهتمام لإلله الذي يمكن رؤيته ،ألنZZه من السZZهل جZًّ Zدا السZZعي وراء إلZZه
غير مرئي – فاإلنسان بإمكانه فعل هZذا كيفمZا يشZاء .ولكن السZعي وراء هللا المZرئي ليس بZاألمر السZهل .اإلنسZان الZذي يسZعى
وراء إلZZه غZZامض هZZو بالتأكيZZد غZZير قZZادر على الحصZZول على هللا ،ألن األشZZياء الغامضZZة والمجZZردة يمكن لإلنسZZان تخيلهZZا وال

Zاميا وممج Zً Zدا وتع ZZذر عليكم الوص ZZول إلي ZZه ،فكي ZZف لكم أن ت ZZدركوا
إلهZZا س ً Z
يمكن ZZه الحص ZZول عليه ZZا .إن ك ZZان هللا ال ZZذي أتى بينكم ً
مشZZيئته؟ وكيZZف لكم أن تعرفZZوه وتفهمZZوه؟ إن قZZام فقZZط بعملZZه ،ولم يكن لديZZه تواصZZل عZZادي مZZع اإلنسZZانِ ،أو لم يمتلZZك طبيعZZة
بشرية عادية ولم يتمكن البشر الفانون من االقتراب منه ،فكيف لكم أن تعرفوه ،حتى لو قZام بZالكثير من العمZل ألجلكم ولكنكم
لم تتواص ZZلوا مع ZZه ولم تسZZتطيعوا رؤيت ZZه؟ إن لم يكن له ZZذا الجس ZZد طبيع ZZة بشZZرية عاديZZة ،لم ZZا اس ZZتطاع اإلنسZZان معرفZZة هللا بأيZZة
تجسد ،تأهل اإلنسان ألن يكون خليالً لهذا اإلله الظاهر في الجسد .أصZZبح اإلنسZان خليالً هلل ألن اإلنسZان
طريقة؛ فقط ألن هللا ّ
هباء؟ ما
تواصل معه ،وألنه عاش معه وفي صحبته ،لذلك بدأ يعرفه تدريجيًّا .لو لم يكن األمر كذلك ،ألم يكن سعي اإلنسان ً
أريZZ Zد أن أقولZZ Zه إن اإلنسZZ Zان ال يسZZ Zتطيع أن يكZZ Zون خليالً هلل بسZZ Zبب عمZZ Zل هللا فقZZ Zط ،ولكن بسZZ Zبب واقعيZZ Zة هللا المتج ِّس Z Zد وحالتZZ Zه
الطبيعية .فقZط ألن هللا يصZير جس ًZدا ،يحظى اإلنسZان بفرصZة ألداء واجبZه ،وفرصZة لعبZادة هللا الحقيقي .أليسZت هZذه هي أكZثر
حقيقZZة واقعيZZة وعمليZZة؟ اآلن ،هZZل مZZا زلت تZZرغب في أن تكZZون خليZZل هللا في السZZماء؟ فقZZط حين يتضZZع هللا لمZZدى معين ،أي

حميمZا وخليالً لZZه .هللا روح :كيZZف يكZZون اإلنسZZان مZZؤهالً ليصZZبح
ًZ
عنZZدما يصZZير هللا جسZً Zدا ،يسZZتطيع اإلنسZZان أن يكZZون صZZديًقا
خليالً لهZZذا الZZروح السZZامي للغايZZة الZZذي يفZZوق اإلدراك؟ فقZZط حين يZZنزل روح هللا في الجسZZد ،ويصZZير كمخلZZوق بنفس المظهZZر

ربح منه فعليًّا .هو يتكلم ويعمل في الجسد ،ويشارك في أفراح اإلنسان
وي َ
الخارجي لإلنسان ،يستطيع اإلنسان أن يفهم مشيئته ُ
يطهره ويسZمح لZه بالحصZول
وأحزانه وضيقاته ،ويحيا في نفس العالم مثل اإلنسان ،ويحمي اإلنسان ويرشده ،ومن خالل هذا ّ

على خالصه وبركاتZه .بعZدما يحصZل اإلنسZان على هZذه األشZياء يفهم بZذلك ًّ
حقا مشZيئة هللا ،ووقتهZا فقZط يمكنZه أن يكZون خليالً
ُ
هلل .هذا فقط هو األمر العملي .إن كان هللا غير مرئي وغير ملموس لإلنسان ،كيف يمكن لإلنسان أن يكون خليلZZه؟ أليس هZZذا
تعليما أجوًفا؟
ً
"م ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من َ
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عندما يأتي هللا إلى األرض ،يقوم فقط بعمله في الالهوت .هذا هو مZا ائتمن الZروح السZماوي هللا المتجسZZد عليZZه .عنZZدما
يZZأتي ،يZZذهب فقZZط ليتحZZدث في كZZل مكZZان ،ويقZZول أقوالZZه بطZZرق مختلفZZة ومن وجهZZات نظZZر مختلفZZة .هZZو يأخZZذ معونZZة اإلنسZZان
وتعليمZZه كأهZZداف رئيسZZية لZZه ومبZZدأ عمZZل ،وال يشZZغل نفسZZه بZZأمور مثZZل العالقZZات الشخصZZية أو تفاصZZيل حيZZاة النZZاس .خدمتZZه
الرئيسZZية هي التكلم من أجZZل الZZروح .عنZZدما يظهZZر روح هللا في جسZZد ملمZZوس ،فإنZZه يعين حيZZاة اإلنسZZان ويعلن الحZZق .هZZو ال
يت ZZورط في عم ZZل اإلنس ZZان ،أي ،أن ZZه ال يش ZZارك في عم ZZل البش ZZرية .ال يمكن للبش ZZر القي ZZام بالعم ZZل اإللهي ،وال يش ZZترك هللا في
دائمZZا من خالل الن ZZاس .لكن
العم ZZل البشZZري .في كZZل الس ZZنوات منZZذ أن جZZاء هللا إلى ه ZZذه األرض ليق ZZوم بعمل ZZه ،كZZان يقZZوم بZZه ً
Zرة من
هZZؤالء النZZاس ال يمكن اعتبZZارهم هللا المتجسZZد ،بZZل هم فقZZط أنZZاس اسZZتخدمهم هللا .لكن إلZZه اليZZوم يمكنZZه أن يتحZZدث مباشً Z

منظ ZZوره اإللهي ،ويرس ZZل صZZوت روح ZZه ويعم ZZل نياب ً Zة عن ال ZZروح .ك ZZل أولئ ZZك الن ZZاس ال ZZذين اس ZZتخدمهم هللا ع ZZبر العصZZور هم
مباشرة
أيضا روح هللا العامل
ً
بالمثل حاالت لعمل روح هللا داخل جسد متجسد ،فلماذا ال يمكن تسميتهم هللا؟ لكن إله اليوم هو ً
أيضا كان روح هللا العامZل في الجسZد؛ كالهمZا ُيZدعى هللا .فمZا الفZرق إ ًذا؟ على مZر العصZور ،النZاس الZذين
في الجسد ،ويسوع ً
اسZZتخدمهم هللا قZZادرون على التفكZZير والمنطZZق الطZZبيعي .جميعهم يعرفZZون مبZZادئ السZZلوك البشZZري .لZZديهم أفكZZار بشZZرية عاديZZة،

وقZZد امتلكZZوا كZZل األمZZور الZZتي ينبغي على النZZاس العZZاديين ZامتالكهZZا .معظمهم لZZديهم موهبZZة اسZZتثنائية ZوذكZZاء فطZZري .في العمZZل
على هZZؤالء النZZاس ،يسZZتخدم روح هللا مZZواهبهم الZZتي هي عطايZZا من هللا .يوظZZف روح هللا مZZواهبهم ويسZZتخدم نقZZاط قZZوتهم في

خدم ZZة هللا .م ZZع ذل ZZك ج ZZوهر هللا يخل ZZو من األفك ZZار والمعتق ZZدات وغ ZZير مل ZZوث بنواي ZZا بش ZZرية ،ب ZZل ويفتق ZZر إلى م ZZؤهالت البش ZZر
العZZاديين Z.أي أنZZه حZZتى غZZير ملم بمبZZادئ السZZلوك البشZZري .هكZZذا يكZZون األمZZر عنZZدما يZZأتي إلZZه اليZZوم لألرض .عملZZه وكلماتZZه ال
Zرة نيابً Zة عن هللا .هZذا يعZني أن الZروح
تشوبها النوايا والفكر البشري ،بZل هي إظهZار مباشZر لمقاصZد الZروح ،وهZو يعمZل مباش ً
يتكلم مباشرة ،أي أن الالهوت يعمل العمل مباشرة ،من دون أن يختلط ولو بنية واحZدة من نوايZا اإلنسZان .بعبZارة أخZرى ،هللا
مباشرة ،وهو بال معتقدات أو أفكار بشZرية ،وال يفهم مبZZادئ السZZلوك البشZري .لZو كZZان الالهZZوت فقZط
المتجسد يجسد الالهوت
ً
هو الذي يعمل (أي لو كان هللا فقط يعمZل بنفسZه) ،لمZا كZانت هنZاك طريقZة لتنفيZذ عمZل هللا على األرض .لZذلك عنZدما يZأتي هللا
طZا بالعمZل الZذي يقZوم بZه
على األرض ،ينبغي أن يكون لZه عZدد صZغير من النZاس الZذين يسZتخدمهم للعمZل داخZل البشZرية ارتبا ً

هللا في الاله ZZوت .بمع ZZنى آخ ZZر ،إن ZZه يس ZZتخدم العم ZZل البش ZZري لي ZZدعم عمل ZZه الاله ZZوتي .وإال لم ZZا ك ZZانت هن ZZاك طريق ZZة لإلنس ZZان

مباشرة مع عمل الالهوت .هكذا كان األمر مع يسوع وتالميذه .أثناء زمانه في العZالم ،ألغى يسZوع الشZرائع القديمZZة
ليتواصل
ً
ضZا العديZد Zمن الكلمZات .هZذا كلZه كZان يتم في الالهZوت .اآلخZرون ،مثZل بطZرس وبZولس ويوحنZا،
وأسس وصايا جديدة .قال أي ً

جميعZZا عملهم الت ZZالي على أس ZZاس كلم ZZات يس ZZوع .أي أن هللا ك ZZان ينش ZZر عمل ZZه في ذل ZZك العص ZZر ويس ZZتهل بداي ZZة عص ZZر
أرس ZZوا
ً
ضZا تمم الكلمZZات القائلZZة بZZأن "هللا هZZو البدايZZة والنهايZZة ".بمعZZنى آخZر ،يجب
قبZZة جديZZدة وألغى القديمZZة وأي ً
بح َ
النعمZZة؛ Zأي أنZZه جZZاء ُ

على اإلنسZZان أن يقZZوم بالعمZZل اإلنسZZاني على أسZZاس العمZZل الالهZZوتي .بعZZدما قZZال يسZZوع كZZل مZZا يحتZZاج أن يقولZZه وأنهى عملZZه

المعبَّر عنهZا في كلماتZه ،ومارسZوا
على األرض ،غادر البشر .بعد ذلك ،قام كل البشر ،في العمل ،بنفس الشيء وفًقZا للمبZادئ ُ
وفًقا للحقائق التي قالها .كان هؤالء هم كل البشر العاملين مع يسوع .لو كان يسوع وحZZده هZو من يقZوم بالعمZZل ،بغض النظZر
عن كم الكلمات الZتي قالهZا ،لمZا اسZتطاع النZاس إلى اآلن التواصZل مZع كلماتZه ،ألنZه كZان يعمZل في الالهZوت وقZال فقZط كلمZات

الالهZZوت ،ولم يسZZتطع أن يشZرح األمZZور إلى الدرجZZة الZZتي يمكن للنZZاس العZZاديين فهم كلماتZZه من خاللهZا .وعليZZه كZZان ينبغي أن
Zتخدما الجسZZد المتجسZد ليتكلم
يكZون لZه رسZل وأنبيZاء يZZأتون بعZد إكمالZZه لعملZه .هZذا هZو المبZدأ الZذي يعمZZل بZه هللا المتجسZZد – ُمسً Z
ويعمل إلكمال عمل الالهZZوت ،وبعZد ذلZZك يسZZتخدم القليZل ،أو ربمZZا المزيZZد ،من النZاس الZذين هم بحسZZب قلب هللا إلكمZZال عملZZه.
أي أن هللا يسZتخدم أنا ًسZا على حسZب قلبZه ليقومZوا بعمZل الرعايZة والسZقاية في البشZرية حZتى يسZتطيع شZعب هللا المختZار دخZول
واقع الحق.
لZZو ،في صZZيرورته جسZً Zدا ،قZZام هللا فقZZط بعمZZل الالهZZوت دون أن يحصZZل إضZZاف ًة على القليZZل من النZZاس الZZذين هم بحسZZب
قلب هللا ليعملوا معه ،لما كانت هناك طريقة لإلنسان كي يفهم مشZيئة هللا أو يتواصZل معZZه .يجب أن يسZZتخدم هللا ُأنا ًسZا عZاديينZ

بحسZZب قلبZZه إلكمZZال هZZذا العمZZل ،وحراسZZة ورعايZZة الكنZZائس ،للوصZZول إلى مسZZتوى يمكن لعمليZZات اإلنسZZان المعرفيZZة وعقلZZه

Zددا من النZZاس الZZذين على حسZZب قلبZZه "لترجمZZة" العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه داخZZل الهوتZZه ،لكي
مجاراتZZه .بمعZZنى آخZZر يسZZتخدم هللا عً Z
علنZا ،أي يتحZول من اللغZة اإللهيZة إلى لغZة بشZرية ،لكي تسZتطيع النZاس أن تفهمZه كلZه وتسZتوعبه .لZو لم يفعZل هللا هZذا،
يكZون ُم ً

لمZZا اسZZتطاع أحZZد أن يفهم لغZZة هللا الالهوتيZZة ،ألن النZZاس الZZذين على حسZZب قلبZZه ،هم ،في المقZZام األول ،أقليZZة صZZغيرة ،وقZZدرة
اإلنسZان على االسZZتيعاب ضZعيفة .لهZZذا يختZار هللا هZZذه الطريقZZة فقZZط حين يعمZل في الجسZد المتجسZZد .لZو كZان هنZZاك فقZZط العمZZل
الالهZZوتي ،لمZZا كZZانت هنZZاك وسZZيلة تجعZZل اإلنسZZان يفهم هللا أو يتواصZZل معZZه ،ألن اإلنسZZان ال يفهم لغZZة هللا .اإلنسZZان قZZادر على

فهم هZZذه اللغZZة فقZZط من خالل وسZZاطة النZZاس الZZذين هم على حسZZب قلب هللا والZZذين يوضZZحون كلماتZZه .مZZع ذلZZك ،لZZو كZZان هنZZاك
فقZZط أولئZZك النZZاس الZZذين يعملZZون داخZZل الطبيعZZة البشZZرية ،لكZZان العمZZل حافZZظ فقZZط على حيZZاة اإلنسZZان الطبيعيZZة؛ ولمZZا اسZZتطاع
تغيير شخصيته .ولما أمكن أن تكون هناك نقطة بداية لعمل هللا؛ كانت سZZتبقى نفس األغZاني القديمZZة ،ونفس التفاهZات القديمZZة.

فقZZط من خالل وسZZاطة هللا المتجسZZد ،الZZذي يقZZول كZZل مZZا ينبغي أن ُيقZZال ويفعZZل كZZل مZZا ينبغي أن ُيفعZZل أثنZZاء فZZترة تجسZZده ،الZZتي
بعدها يعمل الناس ويختبرون وفًقا لكلماته ،أمكن لشخصية حياتهم أن تصير قادرة على التغير وصاروا قادرين على التماشي

مع األزمنة .إن من يعمل داخل الالهوت يمثل هللا ،بينما أولئك الذين يعملZون داخZل الطبيعZة البشZرية هم أنZاس يسZتخدمهم هللا.

هذا يعني أن هللا المتجسد مختلف جوهريًّا عن الناس الذين يستخدمهم هللا .هللا المتجسد قZZادر على القيZZام بعمZZل الالهZZوت ،بينمZZا
الناس الذين يستخدمهم هللا ليسوا كZZذلك .في بدايZZة كZل عصZر ،يتحZدث روح هللا شخصZZيًّا ليفتتح العصZر الجديZد ZويZأتي باإلنسZان
إلى بدايZZة جديZZدة .عنZZدما ينتهي من التحZZدث ،فهZZذا يشZZير إلى أن عمZZل هللا في إطZZار الالهZZوت قZZد انتهى .لZZذلك ،يتبZZع كZZل النZZاس
أيضا المرحلة التي يZZأتي هللا فيهZZا باإلنسZZان
قيادة أولئك الذين يستخدمهم هللا للدخول في خبرتهم الحياتية .وبنفس الرمزية ،هذه ً
إلى عصر جديد ويعطي كل شخص نقطة بداية جديدة .بهذا ُيختتم عمل هللا في الجسد.
من "االختالف الجوهري بين هللا المتجسد وبين األناس الذين يستخدمهم هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 138
يأتي هللا إلى األرض ليس من أجل إكمال طبيعته البشرية العادية .ال يأتي لكي يقوم بعمل الطبيعة البشZZرية العاديZZة ،بZZل

فقط ليقوم بعمل الالهوت في طبيعZة بشZرية عاديZة Z.مZا يقولZه هللا في طبيعتZه البشZرية العاديZة ليس كمZا يتخيلZه اإلنسZان .يع ِّZرف

اإلنسZZان "الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة" على أنهZZا امتالك زوجZZة أو زوج أو أبنZZاء أو بنZZات .هZZذا دليZZل على أن المZZرء هZZو شZZخص
عZZادي .لكن هللا ال يZZرى األمZZر هكZZذا .إنZZه يZZرى الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة على أنهZZا امتالك أفكZZار بشZZرية عاديZZة وحيZZاة بشZZرية
عاديZZة والZZوالدة من أنZZاس عZZاديين .لكن حالتZZه الطبيعيZZة ال تضZZمن امتالك زوجZZة أو زوج أو أبنZZاء بالطريقZZة الZZتي يتحZZدث بهZZا
اإلنسان عن الحالة الطبيعية .أي أنه بالنسبة لإلنسان فإن الطبيعة البشرية العادية التي يتحدث عنها هللا هي ما يعتبره اإلنسان
تماما مثل يسوع الZZذي كZZان لZZه الشZZكل
ً
غياب ا للطبيعة البشرية ،والتي تكاد تفتقر إلى المشاعر وتتجرد من االحتياجات البشريةً ،
تمامZZا كZZل مZZا ينبغي على
الخZZارجي للشZZخص العZZادي ،وأخZZذ لنفسZZه مظهZZر الشZZخص العZZادي ،ولكن في جZZوهره لم يكن يملZZك ً
الشZZخص العZZادي أن يملكZZه .من هZZذا يمكن أن نZZرى أن جZZوهر هللا المتجسZZد ال يشZZمل كليZZة الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة ،بZZل فقZZط

جزءا من األشياء التي يجب أن يتحلى بهZا النZاس ،لكي يZدعم روتين الحيZاة البشZرية العاديZة ويZؤازر قواهZا العقليZة .لكن
يشمل ً
المتج ِّسZد .ومZZع ذلZZك هنZZاك أولئZZك
هZZذه األمZZور ال تتعلZZق بمZZا يعتZZبره اإلنسZZان طبيعZZة بشZZرية عاديZZة .إنهZZا مZZا يجب أن يمتلكZZه هللا ُ
الذين يتمسكون بفكرة أن هللا المتجسد يمكن أن ُيقال إنه يملك الطبيعZة البشZرية العاديZة فقZط إن كZZان لديZه زوجZZة وأوالد وبنZات

عاديZZا .أسZZألك إ ًذا" :هZZل هلل زوجZZة؟ هZZل من الممكن أن يكZZون هلل زوج؟
صZا ً
وأسZZرة .بZZدون هZZذه األشZZياء ،يقولZZون ،إنZZه ليس شخ ً
هZل يمكن أن يكZZون هلل أطفZال؟" أليسZZت هZذه مغالطZات؟ مZع ذلZZك ال يمكن أن ينهض هللا المتجسZZد من شZقوق الصZخور أو يهبZط
من السZZماء .يمكنZZه فقZZط أن ُيولZZد في أسZZرة عاديZZة .لهZZذا السZZبب لZZه أبZZوان وأخZZوات .هZZذه هي األمZZور الZZتي ينبغي أن تكZZون في
تجسد .كانت هذه هي الحالة مع يسوع .كان ليسوع أب وأم وأخZوات وإخZوة .كZل هZذا كZان
الم ّ
الطبيعة البشرية العادية التي هلل ُ
طبيعيًّا .لكن لZو كZZانت لديZZه زوجZZة وأبنZZاء وبنZZات ،لمZZا كZZانت طبيعتZZه هي الطبيعZZة البشZرية العاديZZة الZZتي قصZZد هللا أن يملكهZZا هللا

المتجسد .إن كان هذا هو الحال ،لما استطاع القيام بالعمل نياب ًة
Zادرا
ُولZZد من أنZZاس عZZاديين وفي أسZZرة عاديZZة Z،فهZZو لZZذلك كZZان قً Z

عن الالهوت .ألنه لم يملك زوجة أو أبناء تحدي ًZدا Z،ومZع ذلZZك
على القيZZام بعمZZل الالهZZوت .لتوضZZيح هZZذا بصZZورة أكZZبر ،مZZا

Zانا عاديًّا هZZو الشZZخص المولZZود في أسZZرة عاديZZة .شZZخص مثZZل هZZذا فقZZط هZZو المؤهZZل للقيZZام بعمZZل الالهZZوت .من
يعتZZبره هللا إنسً Z
ناحية أخرى ،لو كان الشخص لديه زوجة وأبناء أو زوج ،لما استطاع هذا الشخص القيام بالعمل الالهوتي ،ألنه كان سيملك

غالبZا
فقط طبيعة بشرية عادية التي يشترطها البشر وليست الطبيعة البشZرية الZتي يشZترطها هللا .مZا يZراه هللا ومZا يفهمZه البشZر ً
تماما .في هZذه المرحلZة من عمZل هللا هنZاك الكثZير من األمZور الZتي تتعZارض وتتبZاين بصZورة كبZيرة مZع
أمرا
ً
ما يكون ً
مختلفا ً

أفكZZار النZZاس .يمكن أن نقZZول إن هZZذه المرحلZZة من عمZZل هللا تتكZZون بالكامZZل من الالهZZوت العملي العامZZل ،مZZع وجZZود الطبيعZZة

داعما .ألن هللا يأتي إلى األرض ألداء عملZه بنفسZه بZدالً Zمن السZماح لإلنسZان بالقيZام بZه ،لهZذا السZبب
دورا
البشرية التي تلعب ً
ً
تجسZد في الجسZد (في شZخص عZادي غZير كامZل) للقيZام بعملZه .إنZه يسZتغل هZذا التجسZد لتقZديم عص ٍZر جدي ٍZد للبشZرية ،وإخبارهZا
بخطZZوة عملZZه التاليZZة ،وطلب الممارسZZة منهم وفًقZZا للطريZZق الموصZZوف في كلماتZZه .بهZZذا يختتم هللا عملZZه في الجسZZد ،وهZZو على
Zزءا
وشZZك مغZZادرة البشZرية ،وعZZدم السZZكنى فيمZا بعZZد في جسZZد الطبيعZة البشZرية العاديZة ،بZZل التحZرك بعيZً Zدا عن اإلنسZان ليبZZدأ ج ً
Zتخدما بش Zً Zرا بحس ZZب قلبZZZه ،ولكن في
آخZZZر من عمل ZZه .ثم يس ZZتمر في عمل ZZه على األرض بين ه ZZذه المجموع ZZة من الن ZZاسُ ،مس ً Z
طبيعتهم البشرية.
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ال يمكن أن يبقى هللا المتجسZZد مZZع اإلنسZZان لألبZZد ألن هللا لديZZه الكثZZير من العمZZل ليقZZوم بZZه .ال يمكنZZه أن يتقيZZد في الجسZZد؛
عليه أن يترك الجسد ليقZوم بالعمZل الZواجب عليZه القيZام بZه ،حZتى ولZو كZان يقZوم بهZذا العمZل في صZورة جسZد .عنZدما يZأتي هللا
إلى األرض ،ال ينتظر حتى يبلغ الشكل الذي ينبغي على اإلنسان أن يبلغه قبل الموت وترك البشرية .ال يهم كم عمر جسده،
عندما ينتهي عملZه ،يZذهب ويZترك اإلنسZان .ال يوجZد مفهZوم للعمZر بالنسZبة لZه ،هZو ال يعZد ZأيامZه بحسZب دورة الحيZاة البشZرية؛
بZZل ،ينهي حياتZZه في الجسZZد وفًقZZا لخطZZوات عملZZه .قZZد يكZZون هنZZاك من يشZZعرون أن هللا ،في مجيئZZه في الجسZZد ،يجب أن يبلZZغ
Zجا ،ويصZZل لعمZZر كبZZير ،ويرحZZل فقZZط عنZZدما يخZZور جسZZده .هZZذا هZZو تخيZZل اإلنسZZان؛ هللا ال يعمZZل
مرحلZZة معينZZة Z،ويصZZير ناضً Z
هكذا؛ فهو يأتي في الجسZد فقZط ليقZوم بالعمZل المفZترض عليZه القيZام بZه ،وال يعيش حيZاة إنسZان عZادي مولZود من أبZوين وينمZو

ويكZون أسZرة ويبZدأ وظيفZة وينجب أطفZاالً ويختZبر نجاحZات وسZقطات الحيZاة – هZذه جميعهZا أنشZطة إنسZان عZادي .عنZدما يZأتي

هللا إلى األرض ،فهذا يعني أن روح هللا يلبس الجسد ،يأتي في الجسد ،ولكن هللا ال يحيا حياة شخص عادي .يأتي فقط ليحقZZق

واحدا من خطة تدبيره .بعد ذلك سيترك البشرية .عندما يأتي في الجسد ،ال يكمZZل روح هللا الجسZZد ذا الطبيعZZة البشZرية.
جزءا
ً
ً
بZZل في الZZوقت الZZذي حZZدده هللا مسZZبًقا ،يعمZZل الالهZZوت مباشZZرة .ثم بعZZد القيZZام بكZZل العمZZل الZZذي يتZZوجب عليZZه القيZZام بZZه وإكمZZال

ض Zا حيZZاة هللا المتجسZZد ،بغض النظZZر
خدمتZZه بالتمZZام ،يكZZون عمZZل روح هللا في هZZذه المرحلZZة قZZد تم ،وفي هZZذه اللحظZZة تنتهي أي ً
عما إذا كان الجسم المتجسد عاش دورة الحياة الطويلة أم ال .أي أنه أيًّا كانت مرحلة الحياة التي يصل إليهZا الجسZم المتجسZZد،

وأيًّا كانت المدة التي يعيشها على األرض ،كل شيء محدد من قبل عمل الروح .وال يتعلق بما يعتبره اإلنسZان طبيعZZة بشZرية
عامZا ونصZف .من حيث دورة حيZاة جسZمه البشZرية ،لم ينب ِZغ
عادية .لنتخZذ يسZوع كمثZال :عZاش في الجسZد لمZدة ثالثZة وثالثين ً
أن يمZZوت في ذلZZك العمZZل ،ولم يكن ينبغي أن يرحZZل .ولكن لم يكن هZZذا ضZZمن أدنى اهتمZZام لZZروح هللا .كZZان عملZZه قZZد انتهى،
وعند تلك النقطة ُأخذ جسده ،واختفى مع روحه .هذا هو المبدأ الذي يعمل هللا به في الجسد .وعليه ،فإن إنسانية هللا المتجسد،
بZZالمعنى الZZدقيق للكلمZZة ،ليسZZت ذات أهميZZة أساسZZية .وأكZZرر القZZول إنZZه ال يZZأتي إلى األرض ليعيش حيZZاة إنسZZان عZZادي .فهZZو ال
يؤسZZس حيZZاة بشZZرية عاديZZة ثم يبZZدأ العمZZل ،بZZل طالمZZا أنZZه ولZZد في أسZZرة بشZZرية عاديZZة ،هZZو قZZادر على القيZZام بالعمZZل الالهZZوتي،

العمZل غZير المشZوب بالمقاصZد البشZرية ،والZذي ليس من جسZد ،والZذي بالتأكيZد ال َّ
يتبنى طZرق المجتمZع أو ينخZرط في األفكZار

أو التصZورات البشZرية ،فضZالً عن أن ذلZك ال يشZZمل فلسZفات العيش .هZZذا هZZو العمZZل الZذي ينZZوي هللا المتجسZZد القيZام بZه ،وهي

أيض ا األهمية العملية لتجسده .يأتي هللا في الجسد بصورة رئيسية ليقوم بمرحلة من العمل ينبغي أن يقوم بها في الجسد ،دون
ً
اجتياز عمليات أخرى تافهة ،أما بالنسبة لخبرات اإلنسان العادي فهو ال يملكها .العمل الذي يحتZاج هللا المتجسZZد إلى القيZZام بZZه
ال يتضZZمن خZZبرات بشZرية عاديZZة .لZذلك يZأتي هللا في الجسZد من أجZل تحقيZق العمZل الZZذي يتZوجب عليZه تحقيقZZه في الجسZZد .وال
ضZا أهميZZة تجسZZده .إنهZZاء هZZذه
يبZZالي بZZأي شZZيء آخZZر .ال يجتZZاز في العديZد Zمن العمليZZات التافهZZة .بمجZZرد أن يتم عملZZه ،تنتهي أي ً
المرحلZZة يعZZني أن العمZZل الZZذي يتZZوجب عليZZه القيZZام بZZه في الجسZZد قZZد انتهى ،وخدمZZة جسZZده قZZد اكتملت .لكنZZه ال يمكن أن يظZZل
يعمل في الجسد إلى أجل غZير مسZمى .ينبغي عليZه أن يتحZرك إلى مكZان آخZر للعمZل ،مكZان خZارج جسZده .بهZذه الطريقZة فقZط
ُيمكن أن يصZZير عملZZه أكZZثر اكتمZZاالً بالتمZZام ،ويتوسZZع توسZً Zعا أفضZZل .يعمZZل هللا وفًقZZا لخطتZZه األصZZلية .وهZZو يعZZرف العمZZل الZZذي
يحتاج القيام به والعمل الذي سيقوم به بوضوح كما يعرف كف يده .يقود هللا كل فرد ليسير في الطريق الذي قد حZZدده مسZZبًقا
بالفعZZل .ال أحZZد يمكنZZه الهZZروب من ه ZZذا .فقZZط أولئZZك األشZZخاص الZZذين يتبع ZZون إرشZZاد الZZروح الق ZZدس س ZZيكونون قZZادرين على
الدخول إلى الراحة .ربما في العمل القادم لن يكون هللا هو من يتكلم في الجسد ليرشد اإلنسان ،بل الروح يرشد حياة اإلنسان
قادرا على لمس هللا والنظر إليه ،والZZدخول بالتمZZام إلى الواقعيZZة الZZتي يتطلبهZZا هللا
في شكل ملموس .وقتها فقط سيكون اإلنسان ً
لكي يكملZZه هللا العملي .هZZذا هZZو العمZZل الZZذي ينZZوي هللا تحقيقZZه ،ومZZا خطZZط لZZه منZZذ أمZZد بعيZZد .ينبغي عليكم من خالل هZZذا أن
تبصروا الطريق الذي ينبغي أن تسلكوه!
من "االختالف الجوهري بين هللا المتجسد وبين األناس الذين يستخدمهم هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ويدعى المسيح ،لذلك فإن المسZZيح القZادر أن يعطي الحZZق للنZZاس اسZZمه هللا .ال مبالغZZة في هZZذا ،حيث إن
يصير هللا ً
جسدا ُ
للمس ZZيح نفس ج ZZوهر هللا وشخص ZZيته وحكمت ZZه في عمل ZZه ،ال ZZتي هي أم ZZور ال يمكن إلنس ZZان أن يبلغه ZZا .ل ZZذلك ف ZZإن أولئ ZZك ال ZZذين

يZدعون أنفسZهم ُمسZحاء لكنهم ال يسZتطيعون أن يعملZوا عمZل هللا كZاذبون .ليس المسZيح صZورة هللا على األرض فحسZبَّ ،
ولكنه
ض Zا الجسZZد الخZZاص الZZذي يتّخZZذه هللا أثنZZاء تنفيZZذ عملZZه وإتمامZZه بين البشZZر .وهZZذا الجسZZد ليس جسZً Zدا يمكن أن يحZZل محلZZه أي
أي ً
إنس ٍ
Zان عZادي ،لكنZه جسZد يسZتطيع إنجZاز عمZل هللا على األرض بشZكل كامZل ،والتعبZير عن شخصZية هللا ،وتمثيلZه تمZثيالً حس ًZنا
وإم ZZداد Zاإلنس ZZان بالحي ZZاة .ع ZZاجالً أم آجالً ،س ZZوف يس ZZقط أولئ ZZك ال ZZذين ينتحل ZZون شخص ZZية المس ZZيح ،ألنهم ورغم ادع ZZائهم ب ZZأنهم

المسيح ،إال أنهم ال يملكون شيًئ ا من جوهر المسيح .لذلك أقول أن اإلنسان ال يستطيع تحديد حقيقة المسيح ،ألن هللا نفسه هZZو
الذي يقررها .وهكذا ،إذا كنت تنشZد طريZق الحيZاة حًقZا ،فال بZد أن تعZترف أوالً أن هللا بمجيئZه إلى العZالم يمنح اإلنسZان طريZق

الحيZZاة ،وأنZZه سZZيأتي إلى األرض في األيZZام األخZZيرة ليمنح اإلنسZZان ذلZZك الطريZZق .ليس هZZذا أمZً Zرا من الماضZZي ،فأحداثZZه تجZZري
اليوم.
مسZZيح األيZZام األخZZيرة يهب الحيZZاة ،وطريZZق الحZZق األبZZدي .هZZذا الحZZق هZZو الطريZZق الZZذي يسZZتطيع اإلنسZZان من خاللZZه أن

Zان هللا وي َّ
Zتزكى منZه .إن لم تَ ْسَ Zع نحZو طريZق الحيZاة الZذي
يحصل على الحياة ،وهو السبيل الوحيد الذي من خالله يعرف اإلنس ُ َ
أبدا تزكية يسوع ،ولن تكZون أهالً لZدخول ملكZZوت السZموات ،ألنZZك سZZتكون حينهZZا ألعوبZZة
يقدمه مسيح األيام األخيرة ،فلن تنال ً

يتمكنZZوا مطلًقZZا من بلZZوغ الحيZZاة ولن
يكبلهم التZZاريخ لن ّ
Zيرا للتZZاريخ .أولئZZك الZZذين تتحكم فيهم الشZZرائع والحZZروف والZZذين ّ
وأسً Z
Zاء عكZً Zرا تشZّ Zبثوا بZZه آلالف السZZنين ،وليس مZZاء الحيZZاة
يسZZتطيعوا الوصZZول إلى طريZZق الحيZZاة األبZZدي Z،فكZZل مZZا لZZديهم ليس إال مً Z

المتZZدفق من العZZرش .أولئZZك الZZذين ال يZZرويهم مZZاء الحيZZاة سZZيبقون جثثًZZا إلى األبZZد ،ألعوبZZة للشZZيطان وأبنZZاء للجحيم .كيZZف لهم
حينZZذاك أن يعZZاينوا هللا؟ لZZو كZZان كZZل مZZا تفعلZZه هZZو محاولZZة التشZZبث بالماضZZي ،واإلبقZZاء على األشZZياء كمZZا هي بZZالوقوف جامZً Zدا،
دائمZZا ضZZد هللا؟ إن خطZZوات عمZZل هللا هائلZZة وجبZZارة كZZاألمواج
وعZZدم محاولZZة تغيZZير الوضZZع الZراهن وتZZرك التZZاريخ ،أفال تكZZون ً
Zاكنا ،ال بZZل تتم ّس Zك بحماقتZZك دون فعZZل
دويZZة ،لكنZZك في المقابZZل ،تجلس وتنتظZZر الZZدمار دون أن تحZZرك سً Z
الم ّ
العاتيZZة والرعZZود ُ
ٍ
الح َZمZل؟ كيZZف تZZبرر أن يكZZون هللا الZZذي
شZZيء ُيَ Z
Zذكر .بZZأي وجZZه – وأنت على هZZذه الحZZال – يمكن اعتبZZارك شخصZاً يقتفي أثZZر َ
عصر ٍ
ٍ
جديد؟ وكيZف لهZا أن ترشZدك
متجد ًدا ال يشيخ مطلًقا؟ وكيف يمكن لكلمات ُكتُِب َك العتيقة أن تَ ْعُبر بك إلى
إلها
ّ
تتمسك به ً
تتبZع عمZل هللا؟ وكيZف لهZا أن تZرتقي بZك إلى السZماء؟ مZا تمسZكه في يZديك ليس إال كلمZات ال تسZتطيع أن تق ّZدم
في السعي نحZو ّ
Zزاء مٍ Z
لZZك سZZوى عٍ Z
Zؤقت ،وتفشZZل في إعطائZZك حقZZائق قZZادرة أن تمنحZZك الحيZZاة .إن الكتب المقدسZZة الZZتي تقرؤهZZا ال تقZZدر إال أن
تجعلك فصيح اللسان ،لكنها ليست كلمات الحكمة القادرة أن تساعدك على فهم الحياة البشرية ،ناهيZZك عن فهم الطZZرق القZادرة
للتأمل؟ أال تسمح لك بفهم الغوامض الموجودة فيهZا؟ هZZل تسZتطيع
على الوصول بك إلى الكمال .أال تعطيك هذه المفارقة ً
سببا ّ
أن تق ZZود نفس ZZك بنفس ZZك لتص ZZل الس ZZماء حيث تلقى هللا؟ ه ZZل تس ZZتطيع من دون مجيء هللا أن تأخ ZZذ نفس ZZك إلى الس ZZماء لتس ZZتمتع
بسZZعادة ِ
العشZَ Zرة معZZه؟ أمZZا زلت تحلم حZZتى اآلن؟ أشZZير عليZZك إذاً أن تنفض عنZZك أحالمZZك ،وأن تنظZZر إلى َم ْن يعمZZل اآلن ،إلى
َم ْن يقوم بعمل خالص اإلنسان في األيام األخيرة .وإن لم تفعل ،فلن تصل مطلًقا إلى الحق ولن تنال الحياة.
أولئك الذين يرغبون في الحصول على الحيZاة من دون االعتمZاد على الحZق الZذي نطZق بZه المسZيح ُهم أسZخف َم ْن على
يقدمZZه المسZZيح هم تZZائهون في األوهZZام .لZZذلك أقZZول إن أولئZZك الZZذين ال
األرض ،وأولئZZك الZZذين ال يقبلZZون طريZZق الحيZZاة الZZذي ّ

يقبل ZZون مس ZZيح األي ZZام األخ ZZيرة س ZZوف ُير َذل ZZون من هللا إلى األب ZZد .المس ZZيح ه ZZو بواب ZZة اإلنس ZZان الوحي ZZدة إلى الملك ZZوت في األي ZZام

يكمZZل هللا أحZً Zدا إال بالمسZZيح .إن كنت تZZؤمن باهلل ،عليZZك أن تقبZZل كلماتZZه وتطيZZع
األخZZيرة ،الZZتي ال يسZZتطيع أحZZد أن يتجنبهZZا .لن ّ
الم َّ
قد َمZة إليZك .يZأتي المسZيح في األيZام
طريقه .يجب أاّل ينحصر تفكيرك في نيل البركات من دون قبول الحق .أو قبول الحياة ُ

حقيقيا .إن عمله إنمZا هZZو من أجZل وضZZع نهايZة للعصZZرالقديم ودخZول العصZر
إيمانا
األخيرة حتى ينال الحياة كل َم ْن يؤمن به ً
ً
كنت غير قادر على االعZZتراف
الجديد Z،وعمله هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد .إذا َ

بZZه ،ال بZZل من الرافضZZين لZZه أو المجZّ Zدفين عليZZه أو حZZتى من الZZذين يضZZطهدونه Z،فZZأنت عتيZٌZد أن تحZZرق بنZZار ال تُطفZZأ إلى األبZZد،
عبZZر عن الZZروح القZZدس وعن هللا ،هZZو َم ْن أوكZZل إليZZه هللا إتمZZام عملZZه على
ولن تZZدخل ملكZZوت هللا .لهZZذا فالمسZZيح نفسZZه هZZو من ُي ّ
األرض؛ لذلك أقول إنك إن لم تقبل كل ما عمله مسيح األيام األخيرة ،تكون مجZدًفا على الZروح القZدس .والعقوبZة الZتي تنتظZر

َم ْن يجZZدف على الZZروح القZZدس واضZZحة للجميZZع .كZZذلك أقZZول لZZك إنZZك إن قZZاومت مسZZيح األيZZام األخZZيرة وأنكرتZZه ،فلن تجZZد َم ْن
Zاعدا ،لن تحص ZZل على فرص ZZة أخ ZZرى لتن ZZال تزكي ZZة هللا ،وح ZZتى ل ZZو
ض Zا أق ZZول إن ZZك من الي ZZوم فص ً Z
يحم ZZل تبع ZZات ذل ZZك عن ZZك .وأي ً
كائنZا
ومن تنكZZره ليس ً
حاولت أن تصلح أخطاءك ،فلن تعZاين وجZZه هللا مZZرة أخZرى ُمطلًقZا .ألن الZذي تقاومZZه ليس إنس ً
َ
Zانا ً
عاديZZا َ
اقترفت جريمة شنعاء .لذلك ،فنصيحتي
صغيرا ،إنما
ال قيمة له ،بل هو المسيح .هل تدرك هذه النتيجة؟ أنت لم ترتكب خطأ
َ
ً

Zادر أن يمنحZك الحيZاة ،وال شZيء غZير الحZق يسZمح لZك
نقدا
لكل واحد هي أال تقاوم الحق أو تبديً Z
مستهترا ،ألن الحق وحده ق ٌ
ً
بأن تُوَل ُد من جديد وأن تعاين وجه هللا.
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تعZZني معرفZZة عمZZل هللا في هZZذه األزمنZZة ،إلى حZZد كبZZير ،معرفZZة ماهيZZة الخدمZZة الرئيسZZية هلل المتج ّسZد في األيZZام األخZZيرة،
Zرت من ذي قبZZل في كالمي أن هللا أتى إلى األرض (في األيZZام األخZZيرة) ليقZZدم مثZZاالً
ومZZا الZZذي جZZاء لعملZZه على األرض .ذكُ Z

ُيحتZZذى بZZه قبZZل أن يغZZادر .كيZZف يقZZدم هللا هZZذا المثZZال الZZذي ُيحتZZذى بZZه؟ من خالل النطZZق بZZالكالم والعمZZل والتحZZدث في جميZZع
عالمZا من الكالم ،وحZZتى ُيZّ Zزِّو َد
أرجZZاء المعمZZورة .هZZذا هZZو عمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة؛ أن يتحZZدث فقZZط ،حZZتى تصZZبح األرض ًZ

Zيره بكالمZZه Z،وحZZتى تفيZZق روح اإلنسZZان وتتجلى لZZه الZZرؤى .في األيZZام األخZZيرة ،أتى هللا المتجسZZد إلى األرض
كZَّ Zل شZZخص وينَ Z
لينط ZZق ب ZZالكالم في المق ZZام األول .عن ZZدما ج ZZاء يس ZZوع ،نش ZZر إنجي ZZل ملك ZZوت الس ZZماء وأنج ZZز عم ZZل ف ZZداء الص ZZلب ،وأنهى عص ZZر
النZZاموس وأبطZZل كZZل األشZZياء القديمZZة .أسZZدل مجيء يسZZوع السZZتار على عصZZر النZZاموس وأعلن عن بدايZZة عصZZر النعمZZة .وقZZد
وضع مجيء هللا المتجسد في األيام األخيرة نهاية لعصر النعمة .لقد جZاء في المقZام األول لينطZق بكالمZه ويسZتخدمه في جعZل
اإلنسZZان كZZامالً ،وتنZZويره واسZZتنارته ،ومحZZو مكZZان اإللZZه المبهم في قلب اإلنسZZان .ليسZZت هZZذه مرحلZZة العمZZل الZZتي نفZZذها يسZZوع

وأتم عمZZل فZZداء الصZZلب.
عنZZدما جZZاء .عنZZدما جZZاء يسZZوع ،أجZZرى العديZZد من المعجZZزات؛ فشZZفى المرضZZى ،وأخZZرج الشZZياطينَّ ،

ونتيجة لذلك ،يعتقد اإلنسان وفق تصوراته أن هذه هي الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها هللا؛ ألنه عندما جاء يسوع ،لم ينفZZذ

صلب ،لقد شفى المرضى وأخرج الشZZياطين ونشZر إنجيZل ملكZZوت
عمل محو صورة هللا المبهم من قلب اإلنسان ،وعندما جاء ُ
السماء .من جهة ،يزيZZل تجسZد هللا في األيZام األخZZيرة المكZZان الZذي شZZغله اإللZZه المبهم في تصZور اإلنسZان ،حZZتى ال تعZود هنZZاك
ص ZZورة لإلل ZZه المبهم في قلب اإلنس ZZان .من خالل كالم ZZه وعمل ZZه الفعل ZZيين وحركت ZZه في جمي ZZع أرج ZZاء األرض والعم ZZل الحقيقي

والطZZبيعي الZZذي ينفZZذه على نحZZو اسZZتثنائي بين البشZZر ،يعZِّ Zرف اإلنسZZان بحقيقZZة هللا ويمحZZو مكZZان اإللZZه المبهم في قلب اإلنسZZان.
ومن جه ZZة أخ ZZرى ،يس ZZتخدم هللا الكالم ال ZZذي ينط ZZق ب ZZه جس Zُ Zدهُ ليجع ZZل اإلنسZZان ك ZZامالً وينجZZز ك ZZل شZZيء .ه ZZذا ه ZZو العم ZZل ال ZZذي
سينجزه هللا في األيام األخيرة.

ما الذي يجب عليكم معرفته:
 .1عمل هللا ليس خارًقا للطبيعة ويجب عليكم أال تتبنوا مفاهيم حول هذا الموضوع.
 .2يجب عليكم أن تفهموا العمل الرئيسي الذي جاء هللا المتجسد لينفذه في هذا الوقت
Zأت ليش ZZفي المرض ZZى وال ليخ ZZرج الش ZZياطين وال ليج ZZري المعج ZZزات ،ولم ي ِ Z
إن ZZه لم ي ِ Z
Zأت لينش ZZر بش ZZارة التوب ZZة وال ليمنح

اإلنسZZان الفZZداء؛ ذلZZك ألن يسZZوع نفZZذ هZZذا العمZZل بالفعZZل وال يكZِّ Zرر هللا العمZZل نفسZZه .اليZZوم ،جZZاء هللا ليضZZع نهايZZة لعصZZر النعمZZة
جانبZZا .جZZاء اإللZZه العملي ليظهZZر أنZZه حقيقي في المقZام األول .عنZZدما جZZاء يسZZوع ،تحZZدث
ويطZرح كZZل ممارسZZات عصZZر النعمZZة ً

ضZا بZZالنبوءات ليقنZZع
بكلمات يسيرة؛ أظهر أوالً معجزات وأتى بآيات وعجائب وشفى المرضى وأخرج الشZZياطين أو تحZZدث أي ً
نزيهZا .وفي النهايZZة ،أكمZZل عمZZل الصZZلب .ال يZZأتي إلZZه اليZZوم باآليZZات
إلهZا ًZ
Zبين لإلنسZZان أنZZه كZZان هللا حًقZZا وأنZZه كZZان ًZ
اإلنسZZان وليِّ Z
Zزءا من هللا ،غZير أن
والعجائب وال يشفي المرضى وال يخرج الشياطين .عنZدما جZاء يسZوع ،كZان العمZل الZذي قZام بZه يمثZل ج ً

دومZا ولم يكن قZZديماً قZط،
هللا جاء في هذا الوقت لينفذ مرحلة العمل المستحقة؛ ألن هللا ال يكرر العمل نفسه؛ فهZZو اإللZه الجديZدً Z
ولذا فكل ما تراه اليوم هو كالم اإلله العملي وعمله.
من "معرفة عمل هللا اليوم" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لقZZد جZZاء هللا المتجسZZد في األيZZام األخZZيرة في المقZZام األول لينطZZق بكالمZZه ،وليZZبين كZZل مZZا هZZو ضZZروري لحيZZاة اإلنسZZان،
وليشير إلى ما ينبغي على اإلنسZان الZZدخول فيZZه ،وليZZبين لإلنسZان أفعZال هللا ،وليظهZZر لإلنسZان حكمZة هللا وقدرتZه وروعتZZه .من
خالل الطرق العديدة التي يتكلم بها هللا ،يبصر اإلنسان تفوق هللا وعظمة هللا ،باإلضافة إلى تواضع هللا وخفائه .يرى اإلنسZZان
أن هللا رفيZZع لكنZZه متواضZZع ومسZZتتر ،ويمكن أن يصZZبح أكZZثر الجميZZع تواضZً Zعا .يZZأتي بعض كالمZZه مباشZرة من منظZZور الZZروح،
وبعض كالمه يأتي مباشZرة من منظZور اإلنسZان ،وبعض كالمZه يZأتي من منظZور األقنZZوم الثZZالث .ومن هنZا يمكن مالحظZة أن
شاسعا ،وأنها تتم من خالل الكالم الذي يسمح لإلنسان برؤيته .إن عمل هللا في األيام األخZZيرة
طريقة عمل هللا تختلف اختالًفا
ً
طZZبيعي وحقيقي ،ومن ثم تخضZZع جماعZZة النZZاس في األيZZام األخZZيرة ألعظم التجZZارب على اإلطالق .نظZً Zرا للحالZZة الطبيعيZZة هلل

جميعZا وسZZط هZZذه التجZZارب؛ وانحZZدر اإلنسZZان إلى تجZZارب هللا بسZZبب الحالZZة الطبيعيZZة هلل وحقيقتZZه.
ًZ
وحقيقتZZه ،فقZZد خZZاض النZZاس
بجZل العمZZل وفًقZZا لتصZZورات اإلنسZZان ،فتبعZZه
أثنZZاء عصZZر يسZZوع ،لم تكن هنZZاك تصZZورات أو تجZZارب .حيث كZZان يسZZوع يZZأتي ُZ
النZZاس ،دون أن تكZZون لZZديهم تصZZورات عنZZه .إن تجZZارب اليZZوم أعظم ممZZا واجهZZه اإلنسZZان من قبZZل ،وعنZZدما يقZZال إن هZZؤالء

الن ZZاس ق ZZد خرج ZZوا من الض ZZيقة العظيم ZZة ،ف ZZإن ه ZZذه هي الض ZZيقة ال ZZتي ُيش ZZار إليه ZZا .الي ZZوم ،يتح ZZدث هللا ليخل ZZق اإليم ZZان والمحب ZZة
والصZZبر والطاعZZة في هZZؤالء النZZاس .يZZأتي الكالم الZZذي ينطZZق بZZه هللا المتجسZZد في األيZZام األخZZيرة وفًقZZا لجZZوهر طبيعZZة اإلنسZZان،
ووفًقا لسلوك اإلنسان ،ووفًقا لما ينبغي أن يدخل إليه اإلنسان اليZوم .إن طريقتZه في التحZدث حقيقيZة وطبيعيZة على حZد سZواء:
فهم اليZZوم .إذا كZZان
إنه ال يتحدث عن الغد وال يعود بنظره إلى األمس؛ إنه ال يتحدث إال عما ينبغي أن ُي َ
مارس ُ
دخل إليه ُ
وي َ
وي َ
قادرا على إظهار اآليات والعجائب ،وإخZراج الشZياطين وشZفاء المرضZى واإلتيZان بالعديZد من
يوجد ،في يومنا هذاَ ،م ْن يكون ً

تزييفZZا من األرواح الشZZريرة وتقليZً Zدا منهZZا ليسZZوع.
المعجزات ،وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء ،فسيكون هذا
ً
تذكر هذا! ال ِّ
يكر ر هللا العمل نفسه .لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع ،ولن يباشر هللا مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبZً Zدا.

إن عمZZل هللا متعZZارض مZZع تصZZورات اإلنسZZان؛ فعلى سZZبيل المثZZال ،تنبZZأ العهZZد القZZديم بمجيء مسZZيح ،لكن األمZZر انتهى بمجيء

مجددا .لقد جاء يسوع بالفعل مرة واحدة ،وسيكون من الخطأ أن يZZأتي يسZZوع
يسوع ،لذا سيكون من الخطأ مجيء مسيح آخر
ً
مZرة أخZرى في هZZذا الزمZZان .يوجZد اسZم واحZد لكZل عصZر ،ويتمZZيز كZل اسZم بالعصZر .وفZق تصZZورات اإلنسZان ،يجب على هللا
Zبيها بيسZZوع،
دائمZZا أن يشZZفي المرضZZى ويخZZرج الشZZياطين ،ويجب ًZ
ًZ
دائمZا أن يكZZون شً Z
دائمZا أن يظهZZر اآليZZات والعجZZائب ،ويجب ً
غZZير أن هللا في هZZذا الزمZZان ليس هكZZذا على اإلطالق .إذا كZZان هللا ،في األيZZام األخZZيرة ،سيسZZتمر في إظهZZار اآليZZات والعجZZائب
وال يزال يخرج الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من األعمال نفسها – فإن هللا يكون بذلك ِّ
يكرر

العمل نفسه ،ولن يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة .وهكذا ،ينفذ هللا مرحلة واحدة من العمل في كZZل عصZر .مZا إن تكتمZZل
ك ZZل مرحل ZZة من العم ZZل ،ح ZZتى تقل ZZدها األرواح الش ZZريرة ،وبع ZZد أن يب ZZدأ الش ZZيطان ب ZZأن يح ZZذو ح ZZذو هللا ،يتح ZZول هللا إلى طريق ZZة
مختلفة ،ومZا إن يكمZل هللا مرحلZة من عملZه ،حZتى تقلZدها األرواح الشZريرة .عليكم أن تفهمZوا هZذا .لمZاذا يكZون عمZل هللا اليZوم
مختلفZا عن عمZZل يسZZوع؟ لمZZاذا ال يظهZZر هللا اليZZوم اآليZZات والعجZZائب وال يخZZرج الشZZياطين وال يشZZفي المرضZZى؟ إذا كZZان عمZZل
ًZ

يسوع هو العمل نفسه الذي تم في عصر الناموس ،فهل كZان يمثZل إلZه عصZر النعمZة؟ أكZان يمكنZه تتميم عمZل الصZلب؟ لZو أن
يسZZوع ،كمZZا في عصZZر النZZاموس ،دخZZل الهيكZZل وحافZZظ على السZZبت ،لم يكن ليضZZطهده أحZZد وآلمن بZZه الجميZZع .إذا كZZان األمZZر
أتم يسوع عمل الفداء؟ ماذا ستكون الغاية إن كان هللا المتجسZZد في األيZZام األخZZيرة
كذلك ،فهل كان في اإلمكان أن ُيصلب؟ هل َّ
Zزءا من
ُيظهر آيات وعجائب ،مثل يسوع؟ فقط إذا كان هللا يأتي بجزء آخZر من عملZه في األيZZام األخZيرة ،جZزء واحZZد يمثZZل ج ً
خطة تدبيره ،يمكن لإلنسان أن يكتسب معرفة أعمق هلل ،وعندها فقط يمكن أن تكتمل خطة تدبير هللا.
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في األيZZام األخZZيرة ،أتى هللا لينطZZق بكالمZZه في المقZZام األول .إنZZه يتكلم من منظZZور الZZروح ومن منظZZور اإلنسZZان وكZZذلك
Zتخدما طريقZة واحZZدة لفZترة من الZزمن ،ويسZتخدم طZرق التحZدث لتغيZZير تصZورات
بصيغة الغائب؛ إنه يتكلم بطرق مختلفZة ،مس ً
اإلنسZZان ومحZZو صZZورة اإللZZه المبهم من قلب اإلنسZZان .هZZذا هZZو العمZZل الرئيسZZي الZZذي نفZZذه هللا .بمZZا أن اإلنسZZان يعتقZZد أن هللا قZZد
جاء ليشZفي المرضZى ويخZرج الشZياطين ويجZري المعجZزات ويمنح البركZات الماديZة لإلنسZان وينفZذ هZذه المرحلZة من العمZل –
عمZل التZZوبيخ والدينونZZة – حZZتى يمحZZو هZذه األمZور من تصZورات اإلنسZان ،بحيث يعZZرف اإلنسZان حقيقZZة هللا وحالتZه الطبيعيZZة،
وبحيث تنمحي صورة يسوع من قلبه وتحل محلها صورة جديدة عن هللا .ما إن تصبح صورة هللا داخل اإلنسان قديمة Z،حZZتى
صنما .عنZدما جZاء يسZوع ونفZذ تلZك المرحلZة من العمZل ،لم يمثZل الصZورة الكليZة هلل ،إنمZا نفZذ بعض اآليZات والعجZائب،
تصير
ً
ومثل جزءا واح ًZدا من هللا .لم يسZتطع أن يمثZل كZل صZفات هللا ،لكنZه َّ
وتحدث ببعض الكلمات ،وصلب في نهاية المطافَّ ،
مثل
ُ
ً
Zزءا واحZً Zدا فقZZط
ج
Zذ
Z
ف
ين
هللا
وألن
غوره،
سبر
ي
وال
للغاية
ورائع
ا
جد
عظيم
هللا
ألن
ذلك
هللا؛
عمل
من
هللا في القيام بجزء واحد
ً
ُ
ً
من عمله في كل عصر .إن العمZل الZذي نفZذه هللا أثنZاء هZذه المرحلZة هZو بصZورة رئيسZية تقZديم الكالم من أجZل حيZاة اإلنسZان،
والكشف عن شخصية اإلنسان الفاسدة وجوهر طبيعته ،والقضاء على التصورات الدينية Z،والتفكZير اإلقطZاعي ،والتفكZZير الZذي
عفZZا عليZZه الZZزمن ،باإلضZZافة إلى معرفZZة اإلنسZZان وثقافتZZه .يجب أن يتم الكشZZف عن كZZل هZZذا وتطهZZيره من خالل كالم هللا .في
األيام األخيرة ،يستخدم هللا الكالم وليس اآليات والعجائب ليجعل اإلنسان كامالً .إنه يستخدم كالمه في كشف اإلنسان ودينونةZ

اإلنسZان وتZوبيخ اإلنسZان وجعZل اإلنسZان كZامالً ،حZتى يZرى اإلنسZان في كالم هللا حكمZة هللا ومحبتZه ويفهم شخصZية هللا ،بحيث

وجZه يهZوه موسZى للخZروج من مصZر بكالمZه وتكلم ببعض
يبصر اإلنسان أفعZال هللا من خالل كالم هللا .في عصZر النZاموسّ ،
Zدودا ولم يكن هنZZاك
جليZZا ،لكن ألن مقيZZاس اإلنسZZان كZZان محً Z
الكلمZZات لبZZني إسZZرائيل .في ذلZZك الZZوقت ،كZZان جZZزء من أفعZZال هللا ً

Zزءا من أفعZال
من شيء يجعZل معرفتZه كاملZة ،اسZتمر هللا في التحZدث والعمZل .في عصZر النعمZة ،رأى اإلنسZان مZرة أخZرى ج ً
ويصZZلب ،وقZZام بعZZدها بثالثZZة أيZZام
Zادرا على أن يظهZZر اآليZZات والعجZZائب ويشZZفي المرضZZى ويخZZرج الشZZياطين ُ
هللا .كZZان يسZZوع قً Z

من بين األموات ،وظهر في الجسد أمام اإلنسان .لم يعرف اإلنسان عن هللا أكثر من هذا .يعرف اإلنسان بقZدر مZا يظهZره هللا

Zان هلل .وهكZذا ،يسZتمر هللا في
يعينه اإلنس ُ
له ،وإذا لم يكن هللا قد أظهر لإلنسان شيًئ ا أكثر من ذلك ،فسيكون هذا هو الحد الذي ّ
Zدريجيا على جZZوهر هللا .يسZZتخدم هللا كالمZZه في األيZZام األخZZيرة
العمZZل ،حZZتى تصZZبح معرفZZة اإلنسZZان بZZه أعمZZق ،وحZZتى يتعZZرف تZ
ً
ليجع ZZل اإلنسZZان ك ZZامالً .يمي ZZط كالم هللا اللث ZZام عن شخص ZZيتك الفاس ZZدة ،وتحZZل حقيق ZZة هللا محZZل تص ZZوراتك الديني ZZة Z.لق ZZد جZZاء هللا

المتجسZZد في األيZZام األخZZيرة لتحقيZZق الكلمZZات "الكلمZZة صZZار جسZً Zدا ،والكلمZZة حZZل في الجسZZد ،والكلمZZة ظهZZر في الجسZZد" ،وإذا لم
تكن لZديك معرفZة دقيقZة بهZذا ،فسZZتظل غZير قZادر على الصZZمود .وفي األيZZام األخZZيرة ،ينZوي هللا في المقZام األول إنجZاز مرحلZة

العمZZل الZZتي يظهZZر فيهZZا الكلمZZة في الجسZZد ،وهZZذا جZZزء واحZZد من خطZZة تZZدبير هللا .ومن ثم ،يجب أن تكZZون معZZرفتكم واضZZحة؛
فبغض النظر عن كيفية عمل هللا ،لن يسمح هللا لإلنسان بZZأن يقيZده .إذا لم ي ِ
Zأت هللا بهZZذا العمZZل في األيZام األخZيرة ،فلن تتخطى
معرفZZة اإلنسZZان هZZذا الحZZد .سZZتعرف فقZZط أن هللا يمكن أن ُيصZZلب ،ويمكنZZه أن يZZدمر سZZدوم ،وأن يسZZوع يمكن أن يقZZوم من بين
األمZZوات ويظهZZر لبطZZرس ...لكنZZك لن تقZZول أبZZدا إن كالم هللا يمكن أن ينجZZز كZZل هZZذا ويمكن أن يخ ِ
ض Zع اإلنسZZان .يمكن Zك Zأن
ً
ُ
تتحدث بهذه المعرفة فقZط من خالل اختبZار كالم هللا ،وكلمZZا اختZZبرت عمZل هللا أكZZثر ،أصZبحت معرفتZك بZZه أعمZZق .عنZدها فقZZط
Zان هللاَ من خالل اختبZZار عملZZه ،وال توجZZد طريقZZة صZZحيحة
سZZتتوقف عن تحديZZد هللا بحZZدود تصZZوراتك الخاصZZة .يعZZرف اإلنسُ Z
أخZZرى لمعرفZZة هللا .اليZZوم ،هنZZاك العديZZد من النZZاس الZZذين ال يفعلZZون سZوى االنتظZZار حZZتى يZZروا اآليZZات والعجZZائب ووقت وقZZوع
الكارثZة .هZل تZؤمن باهلل أم أنZك تZؤمن بZالكوارث الكZبرى؟ عنZدما تقZع الكZوارث الكZبرى فسZيكون قZد فZات األوان ،وإذا لم يZنزل
هللا الكارثة ،أفال يكون هو هللا؟ هل تؤمن باآليات والعجائب أم أنك تؤمن باهلل نفسه؟ لم يظهر يسZZوع اآليZZات والعجZZائب عنZZدما
سخر منه اآلخرون؛ ألم يكن هو هللا؟ هل تZؤمن باآليZات والعجZائب أم أنZك تZؤمن بجZوهر هللا؟ إن أفكZار اإلنسZان حZول اإليمZان
باهلل خطأ! تكلم يهوه بالعديد Zمن الكلمات في عصر الناموس ،لكن حتى اليوم لم يتحقق بعضZZها .هZل يمكنZZك أن تقZZول إن يهZZوه
لم يكن هللا؟
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Zحا لكم جميعZ Zاً ،في األي ZZام األخ ZZيرة ،أن حقيق ZZة "الكلم ZZة ص ZZار جس Zً Zدا" ينجزه ZZا هللا بالدرج ZZة
الي ZZوم ،ينبغي أن يك ZZون واض ً Z
األولى .فمن خالل عمل هللا على األرضُ ،ي ِّ
عرف اإلنسان به ويشترك معه ويريه أفعاله الحقيقية .إنه ُيZZري اإلنسZZان بوضZZوح
أنه قادر على إظهار اآليات والعجائب ،وأن هناك أوقاتاً يعجز فيها عن القيام بذلك Z،وهذا يعتمد Zعلى العصر .من هنZا يمكنZك
يغير من أسلوب عملZZه وفًقZZا لعملZZه ووفًقZZا للعصZZر.
أن ترى أن هللا غير عاجز عن إظهار اآليات والعجائب ،لكنه بدالً من ذلك ِّ

في المرحلة الحالية من العمل ،ال يظهر اآليات والعجائب؛ فقد أظهر بعض اآليات والعجائب في عصZZر يسZZوع ألن عملZZه في

مختلفا .ال يأتي هللا بذلك العمل اليوم ،ويؤمن بعض الناس بأنه غZير قZادر على إظهZار اآليZات والعجZائب ،أو
ذلك العصر كان
ً
يظنZون كZذلك أنZه إذا لم يظهZر اآليZات والعجZائب ،فإنZه ال يكZون هZو هللا .أليسZت تلZك مغالطZة؟ إن هللا قZادر على إظهZار اآليZات
والعجZZائب ،لكنZZه يعمZZل في عصZZر مختلZZف ،ولZZذا فإنZZه ال يZZأتي بمثZZل هZZذا العمZZل .بمZZا أن هZZذا عصZZر مختلZZف ،وألن هZZذه مرحلZZة
إيمانZا باآليZات والعجZائب،
ضZا .إن إيمZان اإلنسZان باهلل ليس ً
مختلفZZة من عمZZل هللا ،فZZإن األفعZال الZتي يجّليهZا هللا تكZون مختلفZZة أي ً
إيمانZا بZالمعجزات ،لكنZه إيمZان بعملZه الحقيقي في العصZر الجديZد .يتعZرف اإلنسZان على هللا من خالل الطريقZة الZتي يعمZل
وال ً

هللا بهZZا ،وتثمZZر هZZذه المعرفZZة في اإلنسZZان اإليمZZان باهلل ،وهZZو مZZا يعZZني اإليمZZان بعمZZل هللا وأفعالZZه .في هZZذه المرحلZZة من العمZZل،

كنت
وبصورة رئيسية ،يتحدث هللا .ال تنتظر أن ترى اآليات والعجZائب؛ فلن تراهZا! ذلZZك ألنZك لم تولZZد في عصZر النعمZة .لZZو َ
ُولدت حينها ،لكان بإمكانك أن ترى اآليات والعجائب ،لكنك ُولدت في األيام األخيرة ،ولذا ال يمكنك أن ترى سوى حقيقة هللا
وحالتZZه الطبيعيZZة Z.ال تتوقZZع أن تZZرى يسZZوع الخZZارق للطبيعZZة في األيZZام األخZZيرة .فZZأنت غZZير قZZادر إال على رؤيZZة اإللZZه العملي

المتجسد ،الذي ال يختلف عن أي إنسان طبيعي .في كل عصر ،يأتي هللا بأفعال مختلفة بسيطة .في كل عصر يأتي هللا بجزء
واحدا من أفعال هللا .تختلZZف األفعZZال
جزءا
جزءا
ً
ً
واحدا من شخصية هللا ،ويمثل ً
بسيط من أفعاله ،ويمثل العمل في كل عصر ً
وإيمانZا باهلل أكZثر واقعيZة وأكZثر
التي يجّليها باختالف العصZر الZذي يعمZل فيZه ،لكن جميعهZا تكسZب اإلنسZان معرفZة أعمZق باهلل
ً

صدًقا .يؤمن اإلنسان باهلل بسZبب جميZع أفعZال هللا؛ وألن هللا رائZع ج ًZدا وعظيم ج ًZدا ،وألن هللا قZدير ،وألنZه ال ُيسZبر غZوره .إذا
آمنت باهلل ألن ZZه ق ZZادر على اإلتي ZZان باآلي ZZات والعج ZZائب وش ZZفاء المرض ZZى وإخ ZZراج الش ZZياطين ،ف ZZإن رؤيت ZZك يجانبه ZZا الص ZZواب،
أيضا قادرة على القيام بمثل هذه األمور؟" أال يجعZZل هZZذا األمZZر صZZورة هللا
وسيقول بعض الناس لك "أليست األرواح الشريرة ً
ملتبسZZة مZZع صZZورة الشZZيطان؟ اليZZوم ،يرجZZع سZZبب إيمZZان اإلنسZZان باهلل إلى أفعالZZه العديZZدة ،ومقZZدار العمZZل الكبZZير الZZذي يقZZوم بZZه،
والطرق العديدة Zالتي يتحدث بها .يستخدم هللا أقواله لي ِ
خضع اإلنسان ويجعلZه كZامالً .يZؤمن اإلنسZان باهلل بسZبب أفعالZه العديZZدة،
ُ
وليس ألن ZZه ق ZZادر على إظه ZZار اآلي ZZات والعج ZZائب ،ويفهم ZZه اإلنس ZZان فق ZZط؛ ألن ZZه ي ZZرى أفعال ZZه .فق ZZط من خالل معرف ZZة أفع ZZال هللا
الحقيقية وكيف يعمل وما الحكمة من الطZرق الZتي يسZZتخدمها وكيZZف يتحZZدث وكيZZف يجعZل اإلنسZان كZامالً – من خالل معرفZة

هZZذه الجZZوانب فقZZط – يمكنZZك إدراك حقيقZZة هللا وفهم شخصZZيته .معرفZZة مZZاذا يحب ومZZاذا يبغض وكيZZف يعمZZل في اإلنسZZان .من

Zدما في
خالل فهم ما يحبه هللا وما يبغضه ،يمكنك Zالتمييز بين ما هو إيجابي وما هو سZلبي ،ومن خالل معرفتZك باهلل تحZرز تق ً
ِ
تصحح أفكارك حول اإليمان باهلل.
حياتك .باختصار ،عليك أن تكتسب معرفة بعمل هللا ،وعليك أن
ّ
من "معرفة عمل هللا اليوم" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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بغض النظZZر عن كيفيZZة سZZعيك ،عليZZك أوالً أن تفهم العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا اليZZوم ،وينبغي عليZZك أن تعZZرف أهميZZة هZZذا

العمZZل .ينبغي عليZZك أن تفهم وتعZZرف العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا حين يZZأتي في األيZZام األخZZيرة ،ومZا الشخصZZية الZZتي يجلبهZZا ،ومZZا

سيكتمل في اإلنسان .إن كنت ال تفهم وال تعرف العمل الذي أتى هللا ليقوم به في الجسZد ،فكيZف يمكنZك أن تZدرك مشZيئته إ ًذا؟

أيضا باألمر البسZZيط .إن كZZان في
وكيف يمكنك أن تصير خليله؟ في الواقع أن تكون خليل هللا ليس باألمر المعقد ،ولكنه ليس ً
تمامZZا ويض ZZعوه موض ZZع التط ZZبيق ،فلن يك ZZون عندئ Zذ Zمعق Zً Zدا؛ أم ZZا إذا لم يس ZZتطيعوا فهم ZZه ،فس ZZيكون
اس ZZتطاعة الن ZZاس أن يفهم ZZوه ً

Zيرا؛ كمZZا يصZZبح اإلنسZZان عرضZZة للسZZعي وسZZط الغمZZوض .في السZZعي إلى هللا ،إن لم يكن لZZدى اإلنسZZان مكانتZZه الZZتي
أصZZعب كثً Z
يقف فيها ،وال يعرف ما هو الحق الذي ينبغي عليه أن يتمسZك بZه ،فهZذا يعZني أنZه بال أسZاس ،وليس من السZهل عليZه أن يبقى
مم ْن ال يفهمZZون الحZق ،وهم غZZير قZZادرين على التميZZيز بين الخZZير والشZZر أو المحبZZة والكراهيZZة .ال
ص ً
Zامدا .اليZZوم يوجZZد العديZدَ Z
يصمد أشخاص مثل هؤالء إال بالكاد .مفتاح اإليمان باهلل هو القدرة على ممارسة الحق ،واالهتمام بمشZZيئة هللا ،ومعرفZZة عمZZل
هللا في اإلنسZZان حين يZZأتي في الجسZZد والمبZZادئ الZZتي يتكلم بهZZا .ال تتبZZع الجمZZوع ،ويجب أن يكZZون لZZديك مبZZادئ تتعلZZق بZZاألمور
تثبت،
ال ZZتي تZZدخل فيهZZا ،ويجب علي ZZك أن تتمس ZZك بتل ZZك المب ZZادئ .التمسZZك بهZZذه األم ZZور وأنت مس ZZتنير من هللا يسZZاعدك .إن لم ُ

أبدا .اتباعك لهذا األسلوب لن ينفع
غدا في اتجاه آخر ،ولن تحصل على أي شيء واقعي ً
ستنحرف اليوم في اتجاه ،وتنحرف ً
أيضا سZتقول إنZه
حياتك بشيءَ .من ال يفهمون الحق ً
عادة ما يتبعون آخرين :إن قال الناس هذا هو عمل الروح القدس ،فأنت ً

دائمZZا
عمZZل الZZروح القZZدس؛ وإن قZZال النZZاس إنZZه عمZZل روح شZZرير ،فZZأنت أي ً
ضZا ستتشZZكك أو تقZZول إنZZه عمZZل روح شZZرير .أنت ً
Zادرا على تميZZيز أي شZيء بنفسZZك وال التفكZZير بنفسZZك .هZZذا الشZخص بال مكانZة ،وهZو غZZير قZادر
تكZرر كالم اآلخZرين ،ولسZت ق ً
Zادة كلمZZات اآلخZZرين :اليZZوم ُيقZZال إن هZZذا هZZو عمZZل الZروح
على التميZZيز ،هZZذا الشZZخص هZZو صZZعلوك عZZديم القيمZZة! إنZZك تكZّ Zرر عً Z
القدس ،ولكن في يZوم آخZر يقZول أحZدهم إنZه ليس عمZل الZروح القZدس بZل أعمZال إنسZان ،ومZع ذلZك ال يمكنZك ZتميZيز هZذا وحين
مم ْن
تراهم يقولون هذا ،تقول نفس الشيء .إنه في الواقع عمل الروح القدس ،ولكنك تقول إنه عمZل إنسZان؛ ألم تصZبح واح ًZدا َ
يجدفون على عمل الروح القدس؟ ومن خالل هذا ،ألم تعارض هللا ألنك ال تستطيع التمييز؟ َم ْن يعرف ،قZZد يظهZZر في يZZوم مZا

Zرة أخZZرى.
أحZZد الحمقى الZZذي سZZيقول" :هZZذا عمZZل روح شZرير" ،وحين تسZZمع هZZذه الكلمZZات ،ستضZZل وتكZZرر كلمZZات اآلخZZرين مً Z
Zاجزا عن الثبZات على موقفZZك ،وكZZل هZذا ألنZك ال تمتلZZك الحZق .اإليمZان باهلل والسZعي
في كل مرة يثير أحدهم
ً
تشويشا تصبح ع ً

معZا وسZماع عظZة ببسZاطة ،وال يمكن
وراء معرفة هللا ليس بZاألمر البسZيط .همZا أمZران ال يمكن تحقيقهمZا من خالل االجتمZاع ً
تكميلZZك بالشZZغف وحZZده .ينبغي أن تختZZبر وتعZZرف ويكZZون لZZديك مبZZادئ في أفعالZZك ،وتحصZZل على عمZZل الZZروح القZZدس .حين
Zادرا على تميZZيز العديZZد من األمZZور وسZZتميز بين الخZZير والشZZر والZZبر واإلثم ،وبين مZZا هZZو من جسZZد
تجتZZاز الخZZبرات ،سZZتكون قً Z
Zادرا على التمي ZZ Zيز بين ك ZZ Zل تل ZZ Zك األش ZZ Zياء ،ومن خالل ه ZZ Zذا ،وبغض النظ ZZ Zر عن
ودم وم ZZ Zا ه ZZ Zو من الح ZZ Zق .ينبغي أن تك ZZ Zون ق ً Z Z
أبدا .هذه فقط هي قامتك الحقيقية.
الظروف ،لن تضل ً

"م ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من َ
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معرفZZة عمZZل هللا ليسZZت بZZاألمر البسZZيط :يجب أن يكZZون لZZديك معZZايير وهZZدف في سZZعيك ،عليZZك أن تعZZرف كيZZف تطلب
Zحيحا أم ال ،وإذا كZان هZذا هZZو عمZل هللا أم ال .مZا هZZو المبZZدأ األساسZي
الطريق الحق ،وكيف تقيس ما إذا كZان هZZذا الطريZZق ص ً
في طلب الطري ZZق الح ZZق؟ علي ZZك أن تنظ ZZر م ZZا إذا ك ZZان يوج ZZد عم ZZل لل ZZروح الق ZZدس في ه ZZذا الطري ZZق أم ال ،وم ZZا إذا ك ZZانت ه ZZذه
وم ْن الZذي تُقZدم لZه الشZهادة ،ومZاذا تضZيف إليZك .التميZيز بين الطريZق الحZق والطريZق المزيZف
الكلمZات هي تعبZير عن الحZقَ ،
يحتاج العديد من أوجه المعرفة األساسية ،وأهمها هو معرفة إذا كان هذا هو عمل الروح القZZدس أم ال .جZوهر إيمZZان اإلنسZZان
باهلل هZZو اإليمZZان بZZروح هللا ،وحZZتى إيمانZZه باهلل المتج ِّسZد يرجZZع لسZZبب أن هZZذا الجسZZد هZZو تجسZZيد لZZروح هللا ،ممZZا يعZZني أن هZZذا
إيمانZZا في ال ZZروح .هن ZZاك اختالف ZZات بين ال ZZروح والجس ZZد ،ولكن ألن ه ZZذا الجس ZZد أتى من ال ZZروح ،وأن الكلم ZZة
اإليم ZZان ال ي ZZزال ً

جسدا ،لذلك فإن ما يؤمن به اإلنسان ال يZزال جZوهر هللا المتأصZل .وعليZه ،في تميZيز مZا إذا كZان هZذا الطريZق الحZق أم
يصير ً
ال ،قبل أي شيء ينبغي أن تنظر ما إذا كان يوجد عمل الروح القدس أم ال ،بعد ذلك عليك أن تنظر ما إذا كان يوجZد حZق أم

طلب من اإلنسZZان حين خلقZZه هللا في
ال في هZZذا الطريZZق .هZZذا الحZZق ه ZZو شخصZZية حيZZاة البشZZرية العاديZZة Z،أي إن هZZذا هZZو مZZا ُ
البدايZة Z،أي من كافZة البشZر العZاديين (بمZا في ذلZك الحس والبصZيرة والحكمZة اإلنسZانية والمعرفZة األساسZية للكينونZة البشZرية).

أي إن عليك أن تنظر ما إذا كان هZذا الطريZق يمكنZZه أن يأخZذ اإلنسZان إلى حيZاة البشZر العZاديين أم ال ،ومZا إذا كZان هZZذا الحZZق
مطلوبZZا وفًقZZا لواقZZع البشZZرية العاديZZة أم ال ،ومZZا إذا كZZان هZZذا الحZZق عمليًّا وواقعيًّا ،وإذا كZZان في وقتZZه
الZZذي يتم اإلعالن عنZZه
ً
الصحيح أم ال .إن كان يوجZد حZق ،فهZو قZادر على أخZذ اإلنسZان عZبر خZبرات واقعيZة وعاديZة؛ ويصZبح اإلنسZان باإلضZافة إلى
ترتيبZا،
ذلك أكثر طبيعية ،ويصبح الحس البشري لإلنسان أكثر كماالً ،وتصبح حياة اإلنسان في الجسZد وحياتZه الروحيZة أكZثر
ً
وتصبح عواطف اإلنسان أكثر طبيعية .هذا هو المبدأ الثاني .ثمة مبدأ آخر وهو ما إذا كان لZZدى اإلنسZZان معرفZZة متزايZZدة عن
هللا أم ال ،وما إذا كان اختبار هذا العمل والحق يمكنه إلهام محبة هللا فيه ،ويقربه من هللا أكثر من ذي قبZZل أم ال .وبهZZذا يمكن
قياس ما إذا كان هذا الطريق هو الطريق الحق أم ال .األساس أن يكون هذا الطريق واقعيًّا أكثر من كونه فائًقا للطبيعة ،وأن
فيسZZتنتج أن هZZذا الطريZZق هZZو الطريZZق الحZق .ال أقZZول هZZذه
Zادرا على إمZZداد حيZاة اإلنسZZان .إن تطZZابق مZZع هZZذه المبZZادئٌ ،
يكZZون قً Z
الكلمات ألجعلكم تقبلون طرًقا أخرى في خبراتكم المستقبلية ،وال كنبوءة عن وجود عمل في عصر جديZZد آخZZر في المسZZتقبل.
أقZZول هZZذه الكلمZZات لكي تZZتيقنوا أن طريZZق اليZZوم هZZو الطريZZق الحZZق ،ولكي ال تكونZZوا مرتZZابين تجZZاه عمZZل اليZZوم وتكونZZوا غZZير
يقينZZا ،إال أنهم ال يزالZون تZZابعين
قادرين على الحصول على بصيرة نافذة عنه .مZع أنZZه يوجZد العديZد Zمن النZاس الZذين يمتلكZZون ً

محون عZZاجالً أم آجالً .حZZتى أولئZZك المتحمسZZونفي تبعيتهم ،يZZتيقنون قليالً ويتشZZككون
في حZZيرة؛ مثZZل هZZذا اليقين بال مبZZدأ ،وسZُ Zي َ
كثيرا ،مما يوضح أنهم بال أساس .ألن مقدرتكم فقيرة للغاية وأساسكم ضحل للغاية ،قد ال يكون لديكم فهم عن التمييز .هللا ال
ً
طا مفرطة من اإلنسZZان ،وال يقZZوم بعمZZل يتخطى الحس البشZZري .كZZل
يكرر عمله ،وال يقوم بعمل غير واقعي ،وال يطلب شرو ً

م ZZا يفعل ZZه هللا داخ ZZل نط ZZاق الحس الع ZZادي لإلنس ZZان ،وال يتخطى حس البش ZZرية العادي ZZة ،وعمل ZZه يك ZZون وفًقZZا لمتطلب ZZات اإلنس ZZان
عاديZZا بدرجZZة أكZZبر ،وتصZZبح بشZZريته عاديZZة بدرجZZة أكZZبر .يحصZZل
العZZادي .إن كZZان هZZو عمZZل الZZروح القZZدس ،يصZZير اإلنسZZان ً
النZZاس على معرفZZة متزايZZدة عن شخصZZيتهم الشZZيطانية الفاسZZدة ،وجZZوهر اإلنسZZان ،ويكZZون لديZZه اشZZتياق أكZZبر إلى الحZZق .أي إن

Zدريجيا ،وكZل هZذا
حياة اإلنسZان تنمZو أكZثر فZأكثر ،وتصZبح الشخصZية الفاسZدة لإلنسZان قZادرة على اكتسZاب المزيZد من التغZير ت
ً
يعني أن هللا يصبح حياة اإلنسان .إن وجد طريق يعجز عن كشف هZذه األمZور الZتي تمثZل جZوهر اإلنسZان ،ويعجZز عن تغيZير
Zحيحا عن هللا ،بZل ويقّلZل من بشZريته ويجعZل حسZه
شخصية اإلنسان ،ويعجز ً
فهمZا ص ً
أيضا عن اإلتيان بZه أمZام هللا أو إعطائZه ً
غZZير طZZبيعي ،فمن المؤكZZد أن هZZذا الطريZZق ليس الطريZZق الحZZق ،وربمZZا يكZZون عمZZل روح شZZرير أو طريZZق قZZديم .باختصZZار ال
يمكن أن يكون هو عمل الروح القدس الحالي .لقد آمنتم باهلل طوال كل هذه السنوات ،ومع ذلك ليس لديكم القليل من المعرفZZة
بشأن مبادئ التمييز بين الطريق الحق والطريق الباطZل أو السZZعي وراء الطريZZق الحZZق .معظم النZاس حZتى غZير مهتمين ZبهZذه
صZا يسZZعى وراء الطريZZق
األمZZور؛ يZZذهبون حيث تZZذهب األغلبيZZة ،ويكZZررون مZZا تقولZZه األغلبيZZة .كيZZف يمكن أن يكZZون هZZذا شخ ً
الحق؟ وكيف يمكن ألولئك النZاس إيجZاد الطريZق الحZZق؟ إن فهمت هZذه المبZZادئ المفتاحيZة المتعZZددة Z،فمهمZا يحZدث ،لن تنخZدع.
قادرا على القيZZام بهZZذه التميZيزات؛ فهZذا مZا ينبغي على البشZZرية العاديZZة أن تمتلكZه Z،ومZا
من الضروري اليوم أن يكون اإلنسان ً
ينبغي على اإلنسان العZادي أن يمتلكZه في خبراتZه .لZو أن اإلنسZان ال يZزال غZير قZادر على تميZيز أي شZيء في تبعيتZه ،وحسZه
اإلنساني ال يزال غير ناضج ،فاإلنسان أحمق للغاية ،وسعيه خاطئ ومنحرف .ال يوجد أدنى تمييز في سZZعيك اليZZوم ،صZZحيح
أنك تقZول إنZك وجZدت الطريZق الحZق ،فهZل اقتنيتZه؟ هZل اسZتطعت تميZيز أي شZيء؟ مZا هZو جZوهر الطريZق الحZق؟ في الطريZق
الحق ،أنت لم ِ
تقتن الطريق الحق ،ولم تحصل على أي شيء من الحZق ،أي أنZك لم تحقZق مZا طلبZه هللا منZك ،ولZذلك لم يحZدث

أي تغيير في فسادك .إن داومت على السعي في هذا الطريق ،ستُباد في النهاية .في تبعيتك ZحZتى اليZوم ،يجب عليZك أن تZتيّقن
أن الطري ZZق ال ZZذي اتخذت ZZه ه ZZو الطري ZZق الح ZZق ،وال ينبغي أن يك ZZون ل ZZديك المزي ZZد من الش ZZكوك .العدي ZZد من النZZZاس يتشZZZككون
ويتوقف ZZون عن الس ZZعي وراء الح ZZق بس ZZبب بعض األم ZZور الص ZZغيرة .أن ZZاس مث ZZل ه ZZؤالء ليس ل ZZديهم معرف ZZة عن عم ZZل هللا ،وهم
يتبعون هللا في حيرة .الناس الذين ال يعرفون عمل هللا عاجزون عن أن يكونوا ِ
أخالءه أو يحملZوا شZهادةً لZه .أنZا أنصZح أولئZك
الذين يسعون فقط وراء البركة ويسعون فقط وراء ما هو غامض ومجرد أن يسZعوا وراء الحZZق بأسZرع مZا يمكن ،لكي تكZZون

حياتهم ذات أهمية .ال تخدعوا أنفسكم أكثر من ذلك!
"م ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من َ
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Zدريجيا على مZZر العصZZور .حZZدثت التحZZوالت في هZZذا العمZZل وفًقZا
Zيرا تZ
ً
شZZهد العمZZل بالكامZZل على مZZدى سZZتة آالف عZام تغً Z
Zدريجيا وفًقZZا للتطZZورات الZZتي شZZهدتها البشZZرية
للظZZروف الZZتي مZZر بهZZا العZZالم بأسZZره .لكن لم يشZZهد عمZZل تZZدبير هللا إال تحZZوالً تZ
ً

طا له عنZد بZدء الخليقZة .قبZل أن ُيخلZق العZالم ،أو بعZد خلقZه مباشZرة ،لم يكن يهZوه قZد وضZع خطZة المرحلZة
ككل؛ ولم يكن مخط ً
األولى من العمZZل ،أي مرحلZZة النZZاموس؛ أو المرحلZZة الثانيZZة من العمZZل ،أي مرحلZZة النعمZZة؛ أو المرحلZZة الثالثZZة من العمZZل ،أي

مرحلة اإلخضاع ،التي سZيعمل فيهZا وسZط مجموعZة من النZاس – بعض من سZاللة مZؤاب ،وأثنZاء هZذا سيخ ِ
ضZع العZالم بأسZره.
ُ

إنZZه لم يتحZZدث بهZZذا الكالم بعZZد خلZZق العZZالم؛ فلم يتحZZدث بهZZذا الكالم بعZZد مZZؤاب ،وال حZZتى قبZZل لZZوط .سZZار عملZZه ككZZل بطريقZZة
تطور كل عمله في التدبير الذي استمر سZZتة آالف عZام؛ وهZو لم يقم بZأي شZكل من
عفوية .هذه بالضبط هي الطريقة التي بها َّ

Zوجزا لتطZZور البشZZرية" .يعبَّر هللا بوضZZوح في عملZZه عن
األشZZكال بتZZدوين ZخطZZة كهZZذه قبZZل خلZZق العZZالم باعتبارهZZا "مخط ً
طZZا مً Z
ماهيتZZه ،وال ُيجهZZد عقلZZه في صZZياغة خطZZة مZZا .بZZالطبع ،تحZَّ Zدث كثZZير من األنبيZZاء بZZالنبوءات ،لكن ال يمكن القZZول بZZأن عمZZل هللا

دومZZا من وضZZع خطZZة ُم ْح َكمZZة؛ فكZZانت النبZZوءات تZZأتي وفZZق عمZZل هللا الفعلي؛ فعملZZه بأكملZZه هZZو عمZZل فعلي من الدرجZZة
ينبZZع ً
األولى .إنه يقوم بعمله وفق تطور األزمنة ،وينِّفذ عمله الفعلي هذا وفًقا لتغير األشياء .القيام بالعمZZل في نظZره أشZبه مZا يكZون
بصZرف الZدواء في حالZة المZرض؛ وأثنZاء قيامZه بعملZه ،فإنZه يالحZظ ويتZابع عملZه وفًقZا لمالحظاتZه .في كZل مرحلZة من مراحZل
Zادرا على التعبZير عن حكمتZه البالغZة والتعبZير عن قدرتZه الواسZعة؛ إنZه يعلن حكمتZه البالغZة وسZلطانه النافZذ وفًقZا
عمله ،يكZون ق ً

مم ْن أعZZادهم خالل هZZذه العصZZور أن يZZروا شخصZZيته بكليتهZZا .إنZZه يلZZبي
لعمZZل هZZذا العصZZر بعينZZه ويسZZمح ألي من أولئZZك النZZاس َ
احتياجZات النZاس وينّفZذ العمZل الZذي ينبغي عليZه القيZام بZه وفًقZا للعمZل الZذي يجب القيZام بZه في كZل عصZر؛ إنZه يلZبي احتياجZات
الناس وفًقا لدرجة الفساد التي أحدثها الشيطان داخلهم .كانت هZZذه هي الطريقZة نفسZها عنZدما خلZق يهZوه آدم وحZZواء في البدايZZة

ليمكنهما من إظهار هللا على األرض وتقديم شهادة عن هللا وسZط الخليقZة ،لكن حZواء وقعت في الخطيَّة بعZد أن أغوتهZا الحيZة؛

Zويا في الجنZZة من ثمZZرة شZZجرة معرفZZة الخZZير والشZZر .وهكZZذا ،كZZان على يهZZوه أن يقZZوم بعمZZل إضZZافي
وكZZذلك فعZZل آدم ،وأكال سً Z
بينهم ZZا Z.لق ZZد رأى عريهم ZZا وس ZZتر جس ZZديهما بمالبس مص ZZنوعة من جل ZZود الحيوان ZZات .بع ZZد ه ZZذا ،ق ZZال آلدمَّ :
"َأِلن َك َس ِ Zم ْع َت ِلَقZْ Zو ِل
ٱلشجر ِة َّٱلِتي َأوصيتُك َقاِئ اًل  :اَل تَ ُ ِ
َأكْل َت ِم َن َّ
ٱَأْلر ِ
ُأخ ْذ َت
ض َّٱلِتي ِZ
ٱم َر َِأت َك َو َ
ْأكZْ Zل م ْن َZهZاَ ،مْل ُع َ
ض ِب َسَZبِب َكَ ...حتَّى تَ ُعَ Z
ْ َْ َ
ٱَأْلر ُ
Zود ِإَلى ْ
ونٌ Zة ْ
ََ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
Zون
Zيرا َ
ابَ ،وِإَلى تُ Zَ Zراب تَ ُعُ Z
ين َْأواَل ًداَ .وِإَلى َر ُجل ZZك َي ُكُ Z
Zاب َحَبل ZZك ،بZZٱْل َو َج ِع َتل ZZد َ
م ْن َهZZاَ .أِلن َك تُ Zَ Zر ٌ
ُأكثّZُ Zر َْأت َعَ Z
Zود ".وق ZZال للم ZZرأة" :تَ ْكثً Z
ٱ ْشِZZتياُق ِك وهZZو يس Zود عَليِ Z
Zك ".ومن ZZذ ذل ZZك الحين طردهم ZZا من جن ZZة ع ZZدن ،وجعلهم ZZا يعيش ZZان خ ZZارج الجن ZZة ،كم ZZا يفع ZZل اإلنس ZZان
َ َ َُ َُ ُ َ ْ
العصZZري اآلن على األرض .عنZZدما خلZZق هللا اإلنسZZان في البدايZZة Z،لم يكن يخطZZط ألن تغZZوي الحيZZة اإلنسZZان بعZZد أن ُخلZZق ،ثم

يلعن اإلنسZZان والحيZZة .لم يكن لديZZه بالفعZZل خطZZة من هZZذا القبيZZل؛ إنمZZا تطZZور األمZZور ببسZZاطة هZZو مZZا وضZZع على عاتقZZه عمالً

جديZZداً بين خليقتZZه .بعZZد أن قZZام يهZZوه بهZZذا العمZZل بين آدم وحZZواء على األرض ،اسZZتمرت البشZZرية في التطZZور لعZZدة آالف من
ِ
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
َأن َش َّر ٱِإْل ْن َس ِ
ضَ ،و َّ
السنين ،حتى َ"رَأى َي ْه َوهُ َّ
ير ُك َّل َيZْ Zومٍَ .ف َZ
صُّو ِر َأْف َك ِار َقْلِبه ِإ َّن َما ُه َو ش ِّر ٌ
ان َق ْد َكثَُر في ْ
ح ِز َن َي ْZه َوهُ
َأن ُك َّل تَ َ
ََّأنه ع ِZمZل ٱِإْل ْنس ِ Z
ٱَأْلر ِ
Zوح َف َو َZج َZد ِن ْع َمً Zة ِفي َع ْيَن ِي َي ْهَ Zوِه" .في هZZذا الZZوقت كZZان لZZدى يهZZوه
ف ِفي َقْلِبZِ Zهَ ... .و َّ
َ َ
َأما ُنٌ Z
ضَ ،وتََأ َّس َ Z
ان في ْ
ُ َ َ
المزيد من العمل الجديد Z،ألن البشرية التي خلقها أضحت غارقة في الخطيَّة بعZد ZإغZواء الحيZة .في ظZل هZذه الظZروف ،اختZار

يهZZوه عائلZZة نZZوح من بين هZZؤالء النZZاس وأبقى عليهZZا ،وقZZام بعملZZه في تZZدمير العZZالم بالفيضZZان .أخZZذت البشZZرية في التطZZور على
ضZا نهايZZة
هZZذا النحZZو حZZتى يومنZZا هZZذا ،وعليZZه ازداد فسZادها ،وعنZZدما يحبن الZZوقت ألن يبلZZغ التطZZور اإلنسZZاني أوجZZه ،سZZتكون أي ً
سيص َّZنف
البشرية .من بداية العالم إلى نهايته ،كانت الحقيقة الكامنة في عمله تسير على هZذا النحZZو .إنهZا الطريقZZة نفسZها الZتي ُ
بهZZا اإلنسZZان وفZZق نوعيتZZه Z،وليسZZت المسZZألة أن كZZل شZZخص قZZد سZZبق أن ُقZِّ Zدر لZZه منZZذ البدايZZة أن ينتمي إلى فئZZة معينZZة ، ،بZZل ال
Zدريجيا إال بع Zد ZاجتيZZاز عمليZZة تطZZوير .وفي النهايZZة ،فZZأي شZZخص ال يمكن خالصZZه بالكامZZل سZZيعود إلى
ُيصZَّ Zنف كZZل شZZخص تZ
ً
سلفا عند خلق العالم؛ بل األحرى أن تطور األمور هو الذي أتاح هلل أن
معدا له ً
أسالفه .لم يكن أي من عمل هللا بين البشرية ً
يقوم بعمله بين البشر خطوة فخطZوة بطريقZة أكZثر واقعيZة وعمليZة .على سZبيل المثZال ،يوضZح هZذا بالضZبط كيZف أن يهZوه هللا
وعينZه عن عم ٍZد Z.قZد يقZول قائZل بZأن هZذا كZان غZير
لم يخلق الحية لكي تغوي المرأة .إنهZا لم تكن خطتZه المحZددة أو أمZر سZبق ّ

متوقZZع .ولهZZذا السZZبب طZZرد يهZZوه آدم وحZZواء من جنZZة عZZدن وأخZZذ على نفسZZه عهZً Zدا بZZأال يخلZZق بشZً Zرا مZZرة أخZZرى أبZً Zدا .لكن لم
Zتنادا إلى مكائZد الشZيطان ".بغض
Zرت سZابًقا" :تُمZارس حكمZZتي اسً Z
تماما مثلما ذك ُ
يكتشف الناس حكمة هللا إال وفًقا لهذا األساسً ،
النظر عن الكيفية التي تنامى بها فساد البشرية أو الطريقة التي أغوتها بها الحية ،كZZان يهZZوه ال يZZزال يمسZZك بتالبيب الحكمZZة؛
Zددا .لقZد اسZتمر الشZيطان في
لذا أقدم على عمل جديد لم يقدم عليه منذ خلZق العZالم ،ولم تتكZرر أي من خطZوات هZذا العمZل مج ً
ضZا في القيZام بعملZه الحكيم .إنZه لم يفشZل قZط،
أيضا في إفساد البشرية ،وفي المقابل استمر يهZوه هللا أي ً
حياكة المكائد ،واستمر ً

ولم يتوقف عن عمله منذ خلق العالم حتى اآلن .وبعد أن أفسد الشيطان البشر ،عمل يهوه باستمرار بينهم ليهزمه ،ذلك العZZدو

الZذي يعتZبر مصZدر فسZادهم ،وستسZتمر هZذه المعركZة من بدايZة العZالم حZتى نهايتZه ،ومن أجZل القيZام بكZل هZذا العمZل ،لم يسZمح
ض Zا أن يZZروا حكمتZZه وقدرتZZه وسZZلطانه،
يهZZوه للبشZZر ،الZZذين أفسZZدهم الشZZيطان ،بتلقي خالصZZه العظيم فحسZZب ،بZZل أتZZاح لهم أي ً
وعالوة على ذلك ،سيدعهم في النهاية يرون شخصيته البارة – فيعاقب األشرار ويكافئ األبرار .لقد حارب هو الشيطان إلى
ً
استنادا إلى مكائد الشيطان؛ وبهذا لم يجعل كل شيء في السZZماء
أبدا ،ألنه إله حكيم ،ويمارس حكمته
ً
هذا اليوم ذاته ولم ُيهزم ً
Zيرا وليس آخ Zً Zرا ،جع ZZل
يخض ZZع لس ZZلطانه فحس ZZب ،ب ZZل جع ZZل ك ZZل ش ZZيء على األرض أي ً
ضZ Zا يس ZZتقر تحت م ZZوطئ قدمي ZZه ،وأخ ً Z
األشZZرار الZZذين يعتZZدون على البشZZرية ويضZZايقونها يقعZZون فريسZZة لتوبيخZZه .نبعت جميZZع نتZZائج العمZZل من حكمتZZه .إنZZه لم يعلن
حكمتZZه قZZط قبZZل وجZZود البشZZرية ،ألنZZه لم يكن لZZه أعZZداء في السZZماء أو على األرض أو في الكZZون بأسZZره ،ولم تكن توجZZد قZZوى
الظالم ال ZZتي غ ZZزت ك ZZل ش ZZيء في الطبيع ZZة .بع ZZد أن خان ZZه رئيس المالئك ZZة ،خل ZZق البش ZZرية على األرض ،وبس ZZبب البش ZZرية ب ZZدأ
رسميا حربZه الZتي اسZتمرت آالف السZنين مZع الشZيطان ،رئيس المالئكZة Z،حZرب تZزداد شراسZة مرحلZة تلZو األخZرى .إن قدرتZه
ً
وحكمته حاضرة في كل مرحلZة من هZذه المراحZل .ال يمكن لكZل شZيء في السZماء وعلى األرض أن يZرى حكمZة هللا وقدرتZه،
وخصوصا حقيقته ،إال في هذا الوقت .إنه ال يزال ينِّفذ عمله بالطريقة الواقعية نفسZها اليZوم؛ إضZافة إلى ذلZك ،فبينمZا هZو ينِّفZذ
ً
ضZا حكمتZZه وقدرتZZه؛ إنZZه يZZتيح لكم أن تZZروا الحقيقZZة الكامنZZة في كZZل مرحلZZة من مراحZZل العمZZل ،وأن تZZروا كيZZف
عملZZه يظهZZر أي ً
تفسرون قدرة هللا بالضبط ،وكيف تفسرون حقيقة هللا على وجه الخصوص.
تطو رت البشرية حتى يومنا هذا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك أن تعرف كيف َّ
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دومZZا بعفويZZة؛ ففي
تعين ً
إن ما كان قد ّ
سلف ا كان في واقع األمر بفعل الروح القدس بالتزامن .يكتمل عمل الروح القدس ً
ِ
دومZا عمZل جديZد وليس
دوما بأن عمZل الZروح القZدس واقعي؟ وأنZه ً
أي وقت يخطط فيه عمله ،ينّفذه الروح القدس .لماذا أقول ً
طا له بالفعل عندما خلق العالم؛ ليس هذا ما حدث على اإلطالق! تُحZِ Zدث كZZل
بعمل قديم ،وأنه ُم ٌZ
دوما؟ لم يكن عمله ُمخط ً
تجدد ً
ضZا .توجZZد العديZد Zمن األحZZداث الZZتي ال
خطZZوة من خطZZوات العمZZل تأثيرهZZا المناسZZب في كZZل مZZرة ،وال تتZZداخل مZZع بعضZZها بع ً

طا بدرجZة بسZاطة منطZZق النZZاس،
تتوافق فيها الخطط التي في عقلك ببساطة مع أحدث عمZل للZروح القZدس .إن عملZه ليس بسZZي ً
وليس معقدا بدرجZة تعقيZد خيZاالتهم؛ إنZه يشZZتمل على تقZديم إم ٍ
Zداد للنZاس في أي وقت وفي أي مكZZان وفًقZا الحتياجZاتهم الحاليZة.
ً
ال يوجد َم ْن هو واضح لجوهر الناس مثله ،ولهذا السبب على وجه التحديد Zال شيء قادر على تلبية احتياجات الناس الواقعيZZة
سلفا منذ عZZدة آالف من السZZنين .وبينمZZا هZZو يعمZZل بينكم اآلن،
كما يفعل عمله .لذا ،فمن منظور إنساني ،كان عمله مخط ً
طا له ً
تمامZZا والZZتي يقولهZZا عنZZد
حيث يعمZZل ويتحZZدث طZZوال الZZوقت وهZو يZZراقب الحZZاالت الZZتي أنتم عليهZZا ،فZZإن لديZZه الكلمZZات المناسZZبة ً

مواجهZZة كZZل نZZوع من أنZZواع الحZZاالت ،ويتكلم الكالم الZZذي يحتZZاج النZZاس إليهZZا بالضZZبط .خZZذ الخطZZوة األولى من عملZZه :زمن

وتصرفوا بتمرد بطرق معينة ،وظهرت بعض الحاالت اإليجابيZZة ،كمZZا
معينا،
التوبيخ Z.بعد أزمنة التوبيخ ،أظهر الناس
ً
سلوكا ً
ّ
Zتنادا إلى كZZل هZZذه
ض Zا ،وبلZZغ الحZZد األعلى لهZZذه السZZلبية مسZZتوى ً
معينZZا .أجZZرى هللا عملZZه اسً Z
ظهZZرت بعض الحZZاالت السZZلبية أي ً
ثم استغلها لتحقيق تأثير أفضل بكثير في عمله .إنه ببساطة ينِّفZZذ عمZZل اإلمZZداد بين النZZاس وفًقZا لحZاالتهم الحاليZZة.
األمور ،ومن َّ

إنZZه ينِّفZZذ كZZل خطZZوة من عملZZه وفًقZZا للحZZاالت الفعليZZة للنZZاس ،وبمZZا أن كZZل الخليقZZة في يديZZه؛ Zأفال يسZZتطيع معرفتهZZا؟ في ضZZوء
طZا س ًZلفا لهZذا
حاالت النZاس ،يقZوم هللا بتنفيZذ الخطZوة التاليZة من العمZل الZذي يجب القيZام بZه ،في أي وقت ومكZان .لم يكن مخط ً

ويتعمZZق عملZZه
العمZZل بZZأي حZZال من األحZZوال منZZذ آالف السZZنين؛ هZZذا هZZو مفهZZوم اإلنسZZان! إنZZه يعمZZل بينمZZا يالحZZظ تZZأثير عملZZه،
ّ
ويتطZّ Zور باسZZتمرار؛ فبينمZZا هZZو يالحZZظ نتZZائج عملZZه ،يقZZوم بZZالخطوة التاليZZة من عملZZه .إنZZه يسZZتخدم العديZZد من األمZZور لالنتقZZال

مرئيا للناس مع مرور الوقت .لهZذا النZوع من العمZل القZدرة على تلبيZة احتياجZات النZاس ،ألن هللا
تدريجيا ولجعل عمله الجديد ً
ً
ِ
المتج ّسZد عملZZه بالطريقZZة نفسZZها،
يعلم جميZZع النZZاس جيZً Zدا .هZZذه هي الكيفيZZة الZZتي ينّفZZذ بهZZا عملZZه من السZZماء .وبالمثZZل ،يفعZZل هللا ُ
طZا لZZه قبZل خلZق العZالم ،ولم
يقوم بالترتيبات حسZب الظZروف الفعليZة ويعمZل بين ظهZراني البشZر .ال شZيء من عملZه كZان مخط ً
سلف ا .بعد ألفي عام من خلق العالم ،رأى يهوه أن البشرية أصبحت فاسدة إلى درجZZة أنZZه تكلم على لسZZان
يكن مخط ً
طا له بدقة ً
النبي إشعياء ليتنبأ بأنه بعد انتهاء عصر الناموس ،سوف ينِّفذ عمله في استعادة البشرية في عصر النعمZZة .كZZانت هZZذه بZZالطبع
ضZا وفًقZا للظZروف الZZتي الحظهZZا في ذلZZك الZZوقت؛ إنZZه لم يفكZZر فيهZZا بالتأكيZZد فZZور خلZZق
خطZZة يهZZوه ،لكن هZZذه الخطZZة ُوضZZعت أي ً
Zالحري ،أعZَّ Zد لهZZذا
آدم .تنبZZأ إشZZعياء بهZZا فحسZZب ،لكن يهZZوه لم يقم بتحضZZيرات مسZZبقة لهZZذا العمZZل أثنZZاء عصZZر النZZاموس؛ بZZل بZ
ِّ

ثم بZZدأ عمZZل
العمZZل في بدايZZة عصZZر النعمZZة ،عنZZدما ظهZر المالك في ُحلم ليوسZZف وأنZاره ،وأخZZبره أن هللا سيصZZير جسZً Zدا ،ومن َّ
التجسد بعد خلق العالم؛ لم يتقرر هذا إال وفًقا لدرجة التطور الZZتي وصZZلت إليهZZا
التجسد .لم ُي ِع َّد هللا ،كما يتصور الناس ،لعمل
ّ
ّ
البشرية وحالة حربه مع الشيطان.
تطو رت البشرية حتى يومنا هذا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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جسدا .إنه يقوم بعمله على األرض ،وبدالً من
تجسد هللاَّ ،
عندما َّ
حل روحه على إنسان؛ وبعبارة أخرى ،اتخذ روح هللا ً
تمامZا .ال يZزال العمZل الZذي قZام بZه الZروح القZدس في
أن يفZرض هZذا العمZل عZدة خطZوات مقيZدة ،كZان هZذا العمZل غZير محZدود ً

محدد ا بآثار عمله ،وهو يستخدم هذه األشياء لتحديد طول المدة التي سيقوم فيها بالعمل في الجسZZد .يعلن الZZروح القZZدس
الجسد
ً
Zدما؛ ال شZZيء خZZارق للطبيعZZة بقZZدر مZZا يمتZZد حZZدود الخيZZال
كZZل خطZZوة من عملZZه مباشZZرة؛ إنZZه يفحص عملZZه بينمZZا يمضZZي فيZZه قً Z
البشري .يشبه هذا عمZل يهZوه في خلZق السZماء واألرض وكZل شZيء؛ إنZه َّ
خطط وعمZل في الZوقت نفسZه .إنZه فصZل النZور عن
يومZا واح ًZدا
يومZا واح ًZدا .وفي اليZوم الثZاني خلZق السZماء ،الZتي اسZتغرق خلقهZا ً
الظلمة ،وظهر الصباح والمساء – استغرق هذا ً
مرورا بZZاليوم السZZادس ،عنZZدما خلZZق هللا
أيضا .استمر هذا
يوما آخر ً
ً
ً
أيضا ،ثم خلق األرض والبحار وما فيهما ،واستغرق هذا ً

اإلنسZان وتركZه ُي َZدِّب ُر كZل مZا على األرض من أشZياء ،حZتى اليZوم السZابع ،عنZدما فZرغ هللا من خلZق كZل شZيء واسZتراح .بZارك
مقدسا بعد أن فرغ من خلق كل شيء ،وليس قبل الخلZقُ .نفZZذ
مقدسا .لقد ّ
قرر أن يكون هذا اليوم ً
يوما ً
هللا اليوم السابع وجعله ً

أيضا بعفوية؛ قبل خلق كل شيء ،لم يقZرر أن يخلZق العZالم في سZتة أيZام ويسZتريح في اليZوم السZابع؛ ليسZت الحقZائق
هذا العمل ً
ططZZه .لم يقZZل بZZأي حZZال من األحZZوال أنZZه سZZيفرغ من خلZZق كZZل شZZيء في اليZZوم
هكZZذا على اإلطالق .إنZZه لم يقZZل هZZذا ،ولم ُيخ ِّ
Zالحري ،خلZق وفZق مZا بZدا لZه جي ًZدا .ومZا إن انتهى من خلZق كZل شZيء ،كZان هZذا
السادس وأنه سيستريح في اليوم السابع؛ بل ب
ِّ

يومZا
اليوم بالفعل هو اليوم السادس .لو كان اليوم الخZامس هZو الZذي انتهى فيZه من خلZق كZل شZيء ،لكZان جعZل اليZوم السZادس ً
يومZا مقد ًسZا ،األمZZر الZZذي تم
ثم أصZZبح اليZZوم السZZابع ًZ
مقد ًسZا؛ ومZZع ذلZZك ،فقZZد انتهى من خلZZق كZZل شZZيء في اليZZوم السZZادس ،ومن َّ
توارثه حتى وقتنZا الحاضZر .لZذا ،فإنZه يقZوم بعملZه الحZالي بالطريقZة نفسZها .إنZه يتحZدث إليكم ويلZبي احتياجZاتكم وفًقZا ألحZوالكم.
وبعبZZارة أخZZرى ،فZZإن الZZروح يتحZZدث ويعمZZل وفًقZZا ألحZZوال النZZاس؛ فZZالروح يZZراقب كZZل شZZيء ويعمZZل في أي وقت ومكZZان .فمZZا
أقوم به وما أقوله وما أضعه على عاتقكم وما أمنحكم إياه ،بال اسZتثناء ،هZو مZا تحتZZاجون إليZه .ولهZذا ال ينفصZل أي شZيء من

جميعا تعرفون أن "روح هللا يراقب الجميع" .إذا كان هذا كله َّ
مقد ًرا في وقت مبكر ،ألن
عملي عن الواقع؛ فكله واقعي ،ألنكم
ً
يكون من غير الوارد تغييره؟ في ظنك أن هللا عمل بنجاح طوال ستة آالف عام ثم عيَّن أن تكون البشرية متمردة ومعارضة
ومعوجZZة ومخادعZZة ،وفيهZZا فسZZاد الجسZZد والشخصZZية الشZZيطانية ومنغمسZZة في شZZهوة العيZZون وكZZل الملZZذات .لم يكن هZZذا ُمعيًَّنZZا
َّ

Zيطان
سلفا ،ولكن
ً
أيضا في قبضة هللا؟ وعيَّن هللا أن ُيفسد الش ُ
بالحري بسبب فساد الشيطان .سيقول البعض" :ألم يكن الشيطان ً
ِّ
Zيطان البشZرية؟ فاهلل حZريص
اإلنسان بهذه الطريقة ،وبعد ذلك قام بعملZه بين البشZر" .هZل سZبق أن قZدر هللا بالفعZل أن يفسZد الش ُ
َ
جZً Zدا أن يسZZمح للبشZZرية بZZأن تعيش حيZZاة طبيعيZZة؛ فهZZل كZZان سZZيتدخل فعاًل في حيZZاتهم؟ إن كZZان األمZZر كZZذلك ،أال تعتZZبر هزيمZZة
عينZا س ًZلفا؟ كZان ذلZك بسZبب مضZايقات الشZيطان في
جهدا بال فائدة؟ َّأنى يكون تمZرد البشZرية أم ًZرا ُم َّ
الشيطان وخالص البشرية ً

الواق ZZع؛ ف َّ Z
تمامZZا عن س ZZلطان هللا على
Zأنى يك ZZون ه ZZذا ُم َّ
عين ZZا س Zً Zلفا من هللا؟ إن س ZZلطان هللا على الش ZZيطان كم ZZا تفهمون ZZه مختل ZZف ً
الشZZيطان كمZZا أتحZZدث عنZZه أنZZا .وفًقZZا لكالمكم بZZأن "هللا قZZدير ،وأن الشZZيطان في قبضZZته" ،فZZإن الشZZيطان لم يكن ليخونZZه .ألم تقZZل

بZZأن هللا قZZدير؟ إن معZZرفتكم نظريZZة جZً Zدا وغZZير متماشZZية مZZع الواقZZع؛ فال يقZZدر اإلنسZZان على فهم أفكZZار هللا وال يمكنZZه فهم حكمZZة
Zزءا من السZZلطان .بZZالطبع
Zدير؛ هZZذا ليس خطZZأ على اإلطالق .خZZان
هللا! هللا قٌ Z
ُ
رئيس المالئكZZة هللاَ ألن هللا أعطZZاه من البدايZZة جً Z
تمامZا كمZا استسZلمت حZواء إلغZواء الحيZة .ومZع ذلZك ،فمهمZا كZانت الطريقZة الZتي َّنفذ بهZا الشZيطان
كان هذا حدث غZير متوقZعً ،
دومZZا .هZZذا هZZو
خيانتZZه ،فهZZو بخالف هللا ليس بقZZدير .فكمZZا قلتم ،إن الشZZيطان قZZوي؛ فمهمZZا كZZان مZZا يفعلZZه ،فسZZلطان هللا يهزمZZه ً

المعنى الحقيقي وراء قول "هللا قدير ،والشيطان في قبضته ".ولذا ،فيجب أن تسZير حربZه مZع الشZيطان خطZوة بخطZوة؛ إضZافة

ردا على ُZخ َZدع الشZZيطان .وهZZذا يعZZني ،وفًقZZا للعصZZور ،أنZZه يخّلص النZZاس ويعلن حكمتZZه وقدرتZZه.
إلى ذلZZك ،فهZZو يخطZZط عملZZه ً

سلفا قبZل عصZر النعمZة؛ وال تتم حZاالت التقZدير المسZبق بطريقZة منظمZة كهZذه:
وبالمثل ،لم يكن العمل في األيام األخيرة ُمعيًَّنا ً
وثانياُ :يهيئ اإلنسان لتلقي التوبيخ والتجارب؛ وثالثًاُ :يخضع اإلنسان لتجربZة المZوت؛
أوالًُ :ي ِّ
غير شخصية اإلنسان الخارجية؛ ً

ويعبZZر عن ق ZZراره كك ZZائن مخل ZZوق؛ وخام ًس Zا :الس ZZماح لإلنس ZZان برؤي ZZة إرادة هللا
ورابعZZا :جع ZZل اإلنس ZZان يخت ZZبر وقت محب ZZة هللا ّ
ً
ِّ
Zالحري ،بZدأ يخططهZا
Zيرا تكميZل اإلنسZان .إنZه لم يخطZط كZل هZذه األمZور خالل عصZر النعمZة؛ ZبZل ب
خ
وأ
،
ة
تام
ة
معرف
ومعرفته
ً ً
ً

ويعبZZر الشZZيطان عن شخصZZيته الفاسZZدة ،بينمZZا يتحZZدث هللا مباشZZرة
في العصZZر الحZZالي .يمZZارس الشZZيطان العمZZل ،كمZZا يفعZZل هللاّ ،
Zتخدما منZذ زمن
ويعلن بعض األمور الحقيقية .هZذا هZو العمZل الZذي يقZوم بZه اليZوم ،وهZذا نZوع مبZدأ العمZل نفسZه الZذي كZان مس ً
بعيد ،بعد أن ُخلق العالم.
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ض Zا .من بين هZZذه المخلوقZZات ،كZZانت الحي ZZة األك ZZثر ُس ً Zما؛ حيث يحتZZوي
في البداي ZZة خلZZق هللا آدم وح ZZواء ،وخل ZZق حيZZة أي ً
ظZف الشZيطان هZذا السZم لالنتفZاع بZه .كZانت الحيZة هي الZتي أغZوت حZواء بالخطيَّة .وقZع آدم في الخطيَّة
جسZمها على السZم ،وو ّ

بعد حواء ،وكان االثنان قادرين على معرفة الخير من الشر .لو كان يهوه يعرف أن الحية ستغوي حواء ،وأن حواء ستغوي
قادرا على التنبؤ بهذه األشياءِ ،فل َم خلق حية وأدخلهZا جنZZة عZدن؟ َلم احتZوت جنZة عZZدن
آدمِ ،فل َم أدخلهم
جميعا الجنة؟ ولو كان ً
ً
على ثمZZرة شZZجرة معرفZZة الخZZير والشZZر؟ هZZل أراد لهمZZا أن يZZأكال من الثمZZرة؟ عنZZدما جZZاء يهZZوه ،لم يجZZرؤ آدم ولم تجZZرؤ حZZواء
على مواجهتZZه ،وعن ZZدها فقZZط علم يهZZوه أنهم ZZا أكال من ثمZZرة شZZجرة معرفZZة الخZZير والشZZر وسZZقطا فريسZZة لخZZداع الحيZZة .وفي
النهايZZة لعن الحيZZة ولعن آدم وحZZواء كZZذلك .وعنZZدما أكZZل االثنZZان من ثمZZرة الشZZجرة لم يكن يهZZوه على علم بأنهمZZا كانZZا يفعالن
جنسيا ،لدرجة أن األشياء التي كانت تُخفيها القلZZوب كZZانت شZZريرة
ذلك .أصبحت البشرية فاسدة إلى حد كونها شريرة ومختلة
ً
ثم نZZدم يهZZوه على خلZZق البشZرية .بعZZد ذلZZك قZام بعملZZه في تZZدمير العZZالم بالفيضZان ،الZZذي نجZZا
وآثمZZة؛ كZZانت جميعهZZا دنسZZة .ومن َّ
منه نوح وأبناؤه .بعض األمور ليست في الواقZZع متطZورة وخارقZة للطبيعZة كمZZا قZد يتصZور النZاس .البعض يسZأل" :بمZZا أن هللا
كان يعلم أن رئيس المالئكة سيخونهِ ،فل َم خلقه؟" هذه هي الحقائق :لمZا كZانت األرض غZير موجZودة بعZد Z،كZان رئيس المالئكZة
أعظم مالئكة السماء .كان له سلطة على جميع المالئكة في السماء؛ كZZان هZذا هZو السZZلطان الZذي منحZZه هللا .باسZZتثناء هللا ،كZان

أعظم مالئكZة السZماء .عنZدما خلZق هللا البشZرية في وقت الحZقَّ ،نفذ رئيس المالئكZة خيانZة أكZبر تجZاه هللا على األرض .وأقZول

بأنه خان هللا ألنه أراد أن ُي َدِّب ُر البشرية ويتخطى سلطان هللا .إنه كان رئيس المالئكة الZZذي أغZZوى حZZواء بZZالوقوع في الخطيَّة؛
وكان ذلك ألنه أراد أن يقيم مملكته على األرض ويجعل البشZر يZديرون ظهZورهم هلل ويطيعZون رئيس المالئكZZة بZدالً منZه .لقZZد
رأى أن العدي Z Zد Zمن المخلوقZZ Zات قZZ Zد أطاعتZZ Zه؛ فالمالئكZZ Zة أطاعتZZ Zه ،كمZZ Zا فعZZ Zل النZZ Zاس على األرض .كZZ Zانت الطيZZ Zور والوحZZ Zوش

واألش ZZجار والغاب ZZات والجب ZZال واألنه ZZار وك ZZل ش ZZيء على األرض تحت رعاي ZZة اإلنس ZZان – أي آدم وح ZZواء – في حين أن آدم
ثم أراد رئيس المالئك ZZة أن يتخطى سZZلطان هللا ويخZZون هللا .بعZZدها دفZZع العدي Zد Zمن المالئكZZة لخيانZZة هللا،
وح ZZواء أطاعZZاه .ومن َّ
فأصبحت بعد ذلك أرواح نجسة مختلفة .ألم يكن تطور البشرية حتى يومنا هذا سببه فساد رئيس المالئكZZة؟ لم لم يسZZلك البشZZر

الس ZZبيل ال ZZتي هم عليه ZZا الي ZZوم الي ZZوم إال ألن رئيس المالئك ZZة خ ZZان هللا وأفس ZZد البش ZZرية .إن ه ZZذا العم ZZل الت ZZدريجي ال يق ZZترب من

مجرد التجريد والبساطة كما يتصور الناسَّ .نفذ الشيطان خيانته لسبب ما ،لكن الناس غير قادرين على فهم أمر بسZيط كهZذا.
ِ
Zيرا جZً Zدا ،والشZZيطان عZZدو
ل َم خلZZق هللا السZZماوات واألرض وكZZل شZZيء وِل َم خلZZق الشZZيطان أي ً
ضZا؟ بمZZا أن هللا يحتقZZر الشZZيطان كثً Z
ِ
مالكZا ،وخانZه
Zدوا؛ بZل ب
Zالحري ،خلZق ً
ِّ
Zدوا؟ لم يخلZق هللا بالفعZل ع ً
له ،فل َم خلق الشيطان؟ من خالل خلZق الشZيطان ،ألم يخلZق ع ً

ضZا
هZZذا المالك فيمZZا بعZZد .كZZان شZZأنه
عظيمZZا لدرجZZة أنZZه أراد خيانZZة هللا .ربمZZا يقZZول أحZZدهم إن هZZذا كZZان مصZZادفة ،لكنZZه كZZان أي ً
ً
حتمZZا في سZZن معينZZة؛ فZZاألمور قZZد تطZZورت بالفعZZل إلى مرحلZZة معينZZة .يوجZZد بعض
أمZً Zرا
ً
حتميZZا .إنZZه شZZبيه بكيفيZZة مZZوت المZZرء ً
لعZا
السفهاء الذين يقولون" :بما أن الشيطان عدوكِ ،فل َم خلقتZه؟ ألم تعلم أن رئيس المالئكZZة سZيخونك؟ أال تسZZتطيع أن تكZZون ُم ّ
طً
ِ
رئيسا للمالئكة؟ حتى إذا تجاهل المرء أمZر
من األزل إلى األبد؟ أال تعلم طبيعته؟ بما أنك علمت أنه سيخونك ،فل َم جعلت منه ً

خيانته ،فسيظل يدفع العديد من المالئكZة ويZنزل إلى عZالم البشZر ليفسZد البشZرية؛ حZتى يومنZا هZذا ،فZأنت غZير قZادر على إكمZال

خطة التدبير التي تبلغ ستة آالف عام ".هل ذلك الكالم صZحيح؟ عنZZدما تفكZZر بهZذه الطريقZZة ،أال تسZZبب لنفسZZك متZاعب أنت في

غنى عنها؟ ال يزال البعض يقول" :لو لم يفسد الشيطان البشرية حتى يومنا هذا ،لما كان هللا قد خّلص البشرية بهذه الطريقZة.
ً
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المسZZتقبل س ُZيظهر هللا قدرتZZه – وإال ،فكيZZف يكتشZZف اإلنسZان حكمZZة هللا؟ إذا لم يقم اإلنسZان بمقاومتZه والتصZرف بتمZZرد تجاهZه،
فلن يكون من الضZروري أن تظهZر أفعالZه .إذا كZانت كZل الخليقZة تعبZده وتطيعZه ،فلن يكZون لديZه عمZل ليقZوم بZه ".هZذا أبعZد مZا
يكون عن حقيقة األمور ،ألنه ال يوجد شيء دنس عن هللا وال يستطيع أن يخلق الدنس .إنه ال يعلن عن أفعاله اآلن إال ليهزم

عدوه وليخّلص البشر الذين خلقهم ،وليهزم األرواح الشريرة والشيطان ،الذي يكرهه ،والذي خانZZه وقاومZZه ،والZZذي كZZان تحت

سيادته وينتمي إليه منذ البدء؛ إنه يريZد أن يهZZزم هZذه الشZياطين ،ومن أجZZل ذلZك يعلن قدرتZZه على كZZل شZيء .البشZرية وكZل مZا

ثم
على األرض اآلن تحت ُملك الشيطان وتحت ُملك األشرار ،ويريد هللا أن يعلن عن أفعاله للجميع حتى يعرفه النZZاس ،ومن َّ
ِ
تمامZا بالكشZف عن أفعالZه .جميZZع خالئقZه تحت ُملZك الشZيطان ،ولZZذا
يهZزم الشZيطان ويقهZZر أعZداءه ً
نهائيZZا .إنZZه ُي ّ
كمZل هZZذا العمZل ً
فه ZZو ي ZZرغب في إظه ZZار قدرت ZZه لهم ،وب ZZذلك يه ZZزم الش ZZيطان .إذا لم يوج ZZد ش ZZيطان ،فلن يحت ZZاج إلى الكش ZZف عن أفعال ZZه .ل ZZوال
مضZZايقات الشZZيطان ،لكZZان قZZد خلZZق البشZZرية وأرشZZدها إلى الحيZZاة في جنZZة عZZدنِ .ل َم ْلم يكشZZف عن أفعالZZه للمالئكZZة أو لZZرئيس
ضZا من البدايZZة ،فلم يكن ليقZZوم بتلZZك األفعZZال
المالئكZZة قبZZل خيانZZة الشZZيطان؟ ولZZو عرفZZه المالئكZZة ورئيس المالئكZZة ،وأطZZاعوه أي ً
التي ال معنى لها في العمل .وبسبب وجZود الشZيطان والشZياطين ،يقاومZه النZاس ممتلZئين بالشخصZية المتمZردة ،ولZذلك يريZد هللا

أن يكشZZف عن أفعالZZه .وألنZZه يZZرغب في خZZوض الحZZرب مZZع الشZZيطان ،يجب أن يسZZتخدم سZZلطانه لهزيمZZة الشZZيطان ويسZZتخدم
جميZZع أفعالZZه لهزيمZZة الشZZيطان؛ وبهZZذه الطريقZZة ،سZZوف يZZؤدي عمZZل الخالص الZZذي يقZZوم بZZه بين البشZZر إلى السZZماح لهم برؤيZZة
حكمته وقدرته؛ فالعمل الذي يقوم به هللا اليوم له معZنى وال يشZبه بZأي حZال من األحZوال مZا يZZردده بعض النZاس قZائلين" :أليس
العمZZل الZذي تقZZوم بZZه متنZZاقض؟ أليسZت هZذه السلسZZلة من العمZل مجZZرد تZZرويض لنفسZZك على المتZZاعب؟ إنZZك خلقت الشZيطان ،ثم
سZZمحت لZZه بخيانتZZك ومقاومتZZك .إنZZك خلقت البشZZر ،ثم أسZZلمتها إلى الشZZيطان ،وسZZمحت آلدم وحZZواء أن يتعرضZZا لإلغZZواء .بمZZا
أنZZك فعلت كZZل ه ZZذه األم ZZور عن قص ZZدِ ،ف َلم تُبغض البشZZرية؟ ِل َم تُبغض الشZZيطان؟ أليسZZت ه ZZذه األم ZZور من ص ZZنعك؟ فمZZا الZZذي
يجعلك تكره؟" سيقول كثير من السفهاء هذا .إنهم يرغبون في محبة هللا ،لكنهم يضمرون في قلوبهم الشZZكوى من هللا – فيZا لZه
وتدعي أن هذا خطأ هللا – فيا لك من سZZفيه! أنت
من تناقض! إنك ال تفهم الحقيقة ،فلديك الكثير من األفكار الخارقة للطبيعةّ Z،
Zرارا ق ZZائلين" :أنت َم ْن خل ZZق الش ZZيطان ،وأنت َم ْن
Zرارا وتك ً Z
َم ْن يع ZZزف عن الحقيق ZZة؛ وليس خط ZZأ هللا! سيش ZZكو بعض الن ZZاس م ً Z
ط ZZرح الش ZZيطان بين البش ZZر وس Zَّ Zلمهم إلي ZZه .وبع ZZد أن أص ZZبحت ل ZZدى البش ZZر شخص ZZي ٌة ش ZZيطانية ،لم تغف ZZر لهم ،بZZZل على العكس
ضZا
معينZZة ،أمZZا اآلن فإنZZك تبغضZهم .أنت َم ْن كZره البشZرية ،لكنZك أنت أي ً
أبغضتهم لدرجة كبيرة .في البداية أحببتَهم إلى درجة ّ
ضZا؟" بغض النظZر عن الكيفيZة الZتي تنظZرون بهZا إلى األمZر ،فهZذا
من أحبها .فما هو بالضبط الذي يجري هنZا؟ أليس هZذا تناق ً

رئيس المالئكZZة هللاَ بهZZذه الطريقZZة ،وفسZZدت البشZZرية بهZZذه الطريقZZة واسZZتمرت حZZتى اليZZوم بهZZذه
هZZو مZZا حZZدث في السZZماء؛ خZZان
ُ
الطريقة .بغض النظر عن الطريقة التي تعبرون بها ،هذه هي القصZة بأكملهZا .ومZع ذلZك ،عليكم أن تفهمZوا أن هللا يقZوم بعمZل
اليوم من أجل خالصكم ،ومن أجل هزيمة الشيطان.
تطو رت البشرية حتى يومنا هذا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك أن تعرف كيف َّ
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استخدم هللا تدبيره للناس ليهZزم الشZيطان .بإفسZاد النZاس ،يضZع الشZيطان مصZير النZاس في نهايتZه ويرهZق عمZل هللا .من
ناحية أخرى ،عمZل هللا هZو خالص البشZرية .أي خطZوة من عمZل هللا ال تهZدف إلى خالص البشZرية؟ أي خطZوة ال تهZدف إلى
تطهير الناس وجعلهم يفعلون البر ويحيون بالطريقة التي ترسم صZورة يمكن محبتهZا؟ ومZع ذلZZك ،فالشZيطان ال يفعZZل هZذا .إنZه
ضZا بعملZZه الخZZاص .إنZZه ال
يفسZZد البشZZرية ،ويسZZتمر في القيZZام بعملZZه في إفسZZاد البشZZرية في الكZZون بأسZZره .وبZZالطبع ،يقZZوم هللا أي ً
يأبZZه بالشZZيطان .مهمZZا كZZان مقZZدار السZZلطان الZZذي يمتلكZZه الشZZيطان ،فسZZلطانه كZZان عطيZZة من هللا لZZه؛ ولم يعطZZه هللا في الواقZZع
دوما في قبضZة هللا .لم ُيظهZZر هللا ًأيZا من أفعالZZه
سلطانه بالكامل ،لذا فال يهم ما يقوم به ،فلن يستطيع التفوق على هللا وسيكون ً

Zغيرا فقZط من السZلطان ليسZمح لZه بممارسZة سZلطته على المالئكZة .لZذا ،فال
Zزءا ص ً
بينما هو في السZماء .إنZه أعطى الشZيطان ج ً
يهم مZZا يقZZوم بZZه ،فلن يتفZّ Zوق على سZZلطان هللا ،ألن السZZلطان الZZذي أعطZZاه هللا لZZه في األصZZل محZZدود .بينمZZا يعمZZل هللا ،يسZZتمر
الشيطان في مضايقاته .في األيام األخيرة ،سينتهي من مضايقاته ،وبالمثZZل سZZينتهي هللا من عملZZه ،وسZZيكتمل نZZوع النZZاس الZZذين

يريد هللا لهم أن يكتملوا .يرشد هللا النZاس على نحZو إيجZابي؛ فحياتZه هي المZاء الحي ،ال حZد وال حZدود لهZا .لقZد أفسZد الشZيطان
ِ
Zيكمل مZZاء الحيZZاة الحي اإلنسZZان ،وسZZيكون من غZZير الممكن أن يتZZدخل الشZZيطان وينِّفZZذ
اإلنسZZان لدرجZZة معينZZة؛ وفي النهايZZة ،سّ Z
عمله .وهكذا ،سيقتني هللا هؤالء الناس بالكامل .ال يزال الشيطان يZZرفض التسZZليم بهZZذا اآلن؛ إنZZه يعZZترض باسZZتمرار على هللا،

لكن هللا ال يأبه به .لقد قال ،سأنتصر على جميع قوى الشيطان المظلمة وعلى كل تأثيرات الظالم .هذا هZZو العمZZل الZZذي يجب
ِ
يكمZل مرحلZZة عمZل هزيمZة الشZZيطان في األيZZام األخZZيرة ،للقضZاء
القيZام بZZه اآلن في الجسZد ،وهZZذا أي ً
ضZا هZو معZZنى التج ُّسZد .إنZه ّ
على كZZل مZZا ينتمي للشZZيطان .إن انتصZZار هللا على الشZZيطان أمZZر حتمي! أخفZZق الشZZيطان بالفعZZل منZZذ فZZترة طويلZZة .عنZZدما بZZدأ
تجسد في العمل وبدأ هذا العمZZل في الحركZZة،
الم ّ
اإلنجيل ينتشر في جميع أنحاء أرض التنين العظيم األحمر ،أي عندما بدأ هللا ُ
تمامZا ،ألن التج ُّسZد كZZان يهZZدف إلى هزيمZZة الشZZيطان .رأى الشZZيطان أن هللا قZZد صZZار جسZً Zدا مZZرة أخZZرى
منهزمZا ًZ
ًZ
كZZان الشZZيطان
صZعق عنZدما شZاهد هZذا العمZل ولم يجZرؤ
وبدأ ً
أيضا في القيZام بعملZه ،ورأى أنZه ال توجZد قZوة يمكنهZا أن توقZف العمZل .لZذلكُ ،
ضZا الكثZير من الحكمZة ،وقZاطع عمZل هللا وأرهقZه ،ومZع ذلZك،
على القيام بأي عمل آخر .في البداية ظن الشZيطان أنZه يمتلZك أي ً

إعالنZا ودينونً Zة للبشZرية ،وبZذلك
جسدا مرة أخرى ،وأنZه يقZZوم بعملZZه ،واسZZتخدم هللا تمZZرده ليكZZون
ً
لم يكن يتوقع أن هللا قد صار ً
ِ
ويلحZZق الهزيمZZة بالشZZيطان .هللا أكZZثر حكمZZة منZZه ،وعملZZه يفوقZZه بكثZZير .ولZZذا ،ذكZZرت سZZابًقا مZZا يلي :العمZZل الZZذي
ُيخضZع البشZZر ُ
ردا على ُخ َدع الشيطان .في النهاية سأظهر قدرتي وضعف الشيطان .عندما يقوم هللا بعملZه ،يتعقبZZه الشZZيطان من
أقوم به ُي َّنفذ ً
ويسZحق بالفعZل؛
الخلZف ،حZتى ُي ِZ
لح ق بZه الهالك في النهايZة – ولن يعZرف حZتى مZا أصZابه! سZيدرك الحقيقZة فقZط عنZدما يتحطم ُ

تمامZا عنZZدها؟ ألنZZه ليس لديZZه المزيZZد من الخطZZط
مقتنعZا ًZ
ًZ
وفي ذلZZك الZZوقت سZZيكون محترًقZZا بالفعZZل في بحZZيرة النZZار .ألن يكZZون
ليستخدمها!
تطو رت البشرية حتى يومنا هذا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك أن تعرف كيف َّ
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ال ينفصل عمل هللا بين البشZر عن اإلنسZان ،ألن اإلنسZان هZو غZرض عملZه ،وهZو المخلZوق الوحيZد الZذي خلقZه هللا الZذي
شهادة له .حياة اإلنسان وكل نشاطاته ال تنفصل عن هللا ،وتتحكم يد هللا فيها كلهZZا ،ويمكن أن ُيقZال إن ليس ثمZZة
يمكن أن يقدم
ً
من يمكنZZه أن يوجZZد مسZZتقالًّ عن هللا .ال أحZZد يمكنZZه إنكZZار هZZذا ،ألن هZZذه حقيقZZة .كZZل مZا يفعلZZه هللا هZZو من أجZل منفعZZة البشZZرية،
وموجهZZة ضZZد مخططZZات الشZZيطان .كZZل مZا يحتاجZZه اإلنسZZان يZZأتي من هللا ،وهللا هZو مصZZدر حيZZاة اإلنسZان .وهكZZذا فZZإن اإلنسZZان
ببساطة غير قZادر على االنفصZال عن هللا .باإلضZافة إلى أن هللا لم يكن لديZZه أب ًZدا أيZة نيZZة لالنفصZال عن اإلنسZان .العمZZل الZذي
دائما جيدة .بالنسبة لإلنسان إ ًذا فZZإن عمZZل هللا وأفكZZاره (أي مشZZيئة هللا) جميعهZZا
يقوم به هللا هو من أجل البشرية كافة ،وأفكاره ً

ضZا تZZدبير هللا ،والعمZZل الZذي ال يمكن أن يتم من خالل إنسZان .بينمZا
"رؤى" ينبغي على اإلنسان أن يعرفها .هذه الZرؤى هي أي ً
المتطلبZZات الZZتي يطلبهZZا هللا من اإلنسZZان أثنZZاء عملZZهُ ،يطلZZق عليهZZا "ممارسZZة" اإلنسZZان .الZZرؤى هي عمZZل هللا نفسZZه ،أو مشZZيئته

أيضا أن نقول إن الرؤى جزء من التدبير ،ألن هذا التZZدبير هZZو عمZZل هللا ،وهZZو موجZZه
للبشرية أو أهداف وأهمية عمله .يمكن ً
لإلنسان ،مما يعني أنه العمل الذي يقوم به هللا بين البشر .هذا العمل هو الدليل والطريق الذي من خاللZZه يعZZرف اإلنسZان هللا،

انتباهZZا لعقائZZد اإليمZZان باهلل ،أو
وهZZو ذو أهميZZة قصZZوى لإلنسZZان .بZZدالً من إعZZارة انتبZZاه لمعرفZZة عمZZل هللا ،لZZو فقZZط أعZZار النZZاس
ً
لتفاصZZيل تافهZZة غZZير هامZZة ،فهم ببسZZاطة لن يعرفZZوا هللا ولن يكونZZوا بحسZZب قلبZZه .عمZZل هللا مفيZZد للغايZZة لمعرفZZة اإلنسZZان باهلل،
ويطلق عليه "رؤى" .هذه الرؤى هي عمل هللا ،ومشيئته ،وأهداف وأهمية عملZZه؛ جميعهZZا مفيZZدة لإلنسZان .تشZZير الممارسZZة إلى
ضZ Zا واجب اإلنس ZZان .الشZZZيء
مZZZا ينبغي على اإلنس ZZان فعل ZZه ،وإلى م ZZا ينبغي على المخلوق ZZات ال ZZتي تتب ZZع هللا القي ZZام ب ZZه .هي أي ً
المفZZترض على اإلنسZZان فعلZZه ليس شZZيًئا فهمZZه اإلنسZZان منZZذ البدايZZة ،بZZل هZZو متطلبZZات هللا من اإلنسZZان أثنZZاء عملZZه .تصZZير هZZذه
سموا بينما يعمل هللا .على سبيل المثال ،كان على اإلنسان أن يتبع الناموس
المتطلبات أعمق بصورة تدريجية ثم تصير أكثر ًّ

في عصر النZاموس ،ويحمZل الصZليب في عصZر النعمZة .عصZر الملكZوت مختلZف :المتطلبZات المطلوبZة من اإلنسZان أعلى من
Zموا ،تصZير المتطلبZات المطلوبZة من اإلنسZان أسZمى ،وأوضZح وأكZثر
عصري النعمZة والنZاموس .عنZدما تصZير الZرؤى أكZثر س ًّ
ضZا واقعيZZة بصZZورة متزايZZدة .هZZذه الZZرؤى الحقيقيZZة العديZZدة Zال تسZZاعد على طاعZZة اإلنسZZان هلل
واقعيZZة .بالمثZZل ،تصZZير الZZرؤى أي ً
فحسب ،بل تُفضي إلى معرفته به.
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إذا قZZورن عمZZل هللا أثنZZاء عصZZر الملكZZوت بعملZZه في العصZZور السZZابقة سZZنجده أكZZثر عمليZZة وموجZZه أكZZثر لجZZوهر اإلنسZZان

غيZZر شخص ZZيته ،وه ZZو ق ZZادر أك ZZثر على تق ZZديم ش ZZهادة عن هللا نفس ZZه لك ZZل ال ZZذين يتبعون ZZه .بمع ZZنى آخ ZZر ،أثن ZZاء عص ZZر
كم ZZا أن ZZه ُي ِّ
الملكZZوت ،إذ يعمZZل هللا فإنZZه يظهZZر المزيZZد من نفسZZه لإلنسZZان أكZZثر من أي زمن مضZZى ،ممZZا يعZZني أن الZZرؤى الZZتي يجب على
اإلنسZZان أن يعرفهZZا أعلى من أي عصZZر سZZابق .ألن عمZZل هللا بين البشZZر قZZد دخZZل إلى منطقZZة غZZير مسZZبوقة ،فZZإن الZZرؤى الZZتي
يعرفهZZا اإلنسZZان أثنZZاء عصZZر الملكZZوت هي األعلى بين كZZل عمZZل التZZدبير Z.لقZZد دخZZل عمZZل هللا إلى منطقZZة غZZير مسZZبوقة ،ولZZذلك
ضZا أعلى من أي عصZZر سZابق،
فZإن الZZرؤى الZZتي يعرفهZZا اإلنسZZان صZارت أعلى من كZZل الZZرؤى ،وممارسZZة اإلنسZان الناتجZZة أي ً
ضZا يمZيز كمZال متطلبZات اإلنسZان .بمجZرد أن ينتهي كZل
ألن ممارسة اإلنسZان تتغZير بمZا يتوافZق مZع الZرؤى ،وكمZال الZرؤى أي ً

تZدبير هللا ،كZذلك تتوقZف ممارسZة اإلنسZان ،وبZدون عمZل هللا لن يكZون لZدى اإلنسZان خيZار آخZر سZوى أن يحفZظ عقيZدة األزمZان
الماضZZية ،وإال لن يكZZون لديZZه ببسZZاطة طريZZق يرجZZع إليZZه .بZZدون رؤى جديZZدة ،لن تكZZون هنZZاك ممارسZZة جديZZدة لإلنسZZان؛ بZZدون
رؤى كاملة ،لن تكون هناك ممارسة كاملة من اإلنسان؛ بدون رؤى أعلى ،لن تكون هناك ممارسZZة أعلى من اإلنسZZان .تتغZZير
ضZا معرفZZة اإلنسZان وخبرتZه يتغZيران مZع عمZل هللا .بغض النظZر عن قZدرة
ممارسة اإلنسان بالتوافق مع خطى هللا ،وبالمثل أي ً
اإلنسZZان ،هZZو ال يZZزال ال يمكنZZه االنفصZZال عن هللا ،ولZZو أن هللا أوقZZف عملZZه للحظZZة واحZZدة ،لمZZات اإلنسZZان من نقمZZة هللا على
الفور .ليس لدى اإلنسان شيء ليتفاخر به ،ألنه مهما كان علو معرفة اإلنسZان اليZوم ،ومهمZZا كZان مZZدى عمZZق خبراتZZه ،فهZو ال
يمكن أن ينفصZZل عن عمZZل هللا ،ألن ممارسZZة اإلنسZZان ومZZا ينبغي عليZZه السZZعي وراءه في إيمانZZه باهلل ،ال ينفصZZل عن الZZرؤى.
تتعين Zعلى اإلنسZان .بZدون
ثمَ Zة متطلبZات مناسZبة ّ
في كل مثZال من عمZل هللا ،توجZد رؤى ينبغي لإلنسZان معرفتهZا ،وعقب هZذه ّ
Zادرا على اتبZاع هللا بال تZردد .إن لم يعZرف
هذه الرؤى كأسZاس ،سيصZير اإلنسZان ببسZاطة ع ً
Zاجزا عن الممارسZة ،ولن يكZون ق ً

Zاء ولن يؤيZZده هللا .ال يهم كZZثرة مZZواهب اإلنسZZان ،هZZو ال يZZزال ال
اإلنسZZان هللا أو يفهم مشZZيئته ،فكZZل مZZا يفعZZل اإلنسZZان يكZZون هبً Z
يمكن فصله عن عمل هللا وإرشاده .ال يهم مدى صالح أو كثرة أعمال اإلنسان ،ال تزال غير قادرة على أن تحZZل محZZل عمZZل

هللا .وعليZZه ،فZZإن ممارسZZة اإلنسZZان ال يمكن فصZZلها عن الZZرؤى بZZأي حZZال من األحZZوال .أولئZZك الZZذين ال يقبلZZون الZZرؤى الجديZZدة

ليس لZZديهم ممارس ZZة جديZZدة .ممارسZZتهم غ ZZير متعلقZZة بZZالحق ألنهم ملZZتزمون بعقيZZدة ويحفظZZون نامو ًس Zا ميتً ZZا؛ ليس ل ZZديهم رؤى
ضZا عمZZل
جديZZدة على اإلطالق ،ونتيجZZة لZZذلك ،ال يمارسZZون شZZيًئا في العصZZر الجديZZد Z.لقZZد فقZZدوا الZZرؤى ،وبفعلتهم هZZذه فقZZدوا أي ً
الروح القدس وفقدوا الحق .أولئZك الZذين بال حZق هم ذريZة العبث ،وتجسZيد للشZيطان .ال يهم نZوع الشZخص ،ال يمكنZه أن يحيZا

بال رؤى عم ZZل هللا ،وال يمكن ZZه أن ُيح ZZرم من حضZZور الZZروح الق ZZدس؛ بمج ZZرد أن يفق ZZد الش ZZخص ال ZZرؤى ،يهب ZZط في الح ZZال إلى
الهاوية ويعيش وسط الظلمة .الناس الذين بال رؤى هم أولئك الZذين يتبعZون هللا بحماقZة ،وهم يخُلZون من عمZل الZروح القZدس،
ويعيشZون في الجحيم .أنZاس مثZZل هZؤالء ال يسZعون وراء الحZZق ويتعZاملون باسZم هللا مثZل الفتZZة .أولئZZك الZZذين ال يعرفZZون عمZل

ال ZZروح الق ZZدس وال هللا المتجس ZZد وال الثالث مراح ZZل من العم ZZل في ت ZZدبير هللا الكلي – ال يعرف ZZون ال ZZرؤى ول ZZذلك هم بال ح ZZق.
أليس هZZؤالء الZZذين ال يملكZZون الحZZق جميعهم فZZاعلي شZZر؟ أولئZZك الZZذين يرغبZZون في ممارسZZة الحZZق ،الZZذين يرغبZZون في طلب
معرفة هللا ،ومن يتعاونون مع هللا بحق هم أناس الرؤى بالنسبة لهم أساس .إن هللا يؤيدهم ألنهم يتعاونون معZZه ،وهZذا التعZZاون
هو ما ينبغي على اإلنسان ممارسته.
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ضZا داخZل
تحتوي الZرؤى على العديZد Zمن طZرق الممارسZة .كمZا أن المتطلبZات العمليZة المطلوبZة من اإلنسZان متض َّZمنة أي ً
الZZرؤى وكZZذلك عمZZل هللا الZZذي ينبغي على اإلنسZZان معرفتZZه .في الماضZZي ،أثنZZاء التجمعZZات الخاصZZة أو التجمعZZات الكبZZيرة الZZتي
كZZانت تنعقZZد في أمZZاكن متنوعZZة ،كZZان يتم التحZZدث عن جZانب واحZZد من مسZار الممارسZZة .كZانت هZZذه الممارسZZة هي الZZتي ينبغي
Zادرا مZا كZانت تتعلZق بمعرفZة هللا ،ألن رؤيZة عصZر النعمZة كZانت فقZط رؤيZة صZلب يسZوع ،ولم
تطبيقها أثناء عصZر النعمZة ،ون ً
تكن هنZZاك رؤى أعظم .كZZان من المف ZZترض على اإلنسZZان أن يع ZZرف فق ZZط عمZZل ف ZZداء هللا للبشZZرية من خالل الصZZليب ،ولZZذلك
أثناء عصر النعمة لم تكن هنZاك رؤى أخZرى ليعرفهZا اإلنسZان .بهZذه الطريقZZة ،كZان لهZZذا اإلنسZان معرفZة ضZZئيلة فقZط عن هللا،
وبعيدا عن معرفة محبZة يسZوع ورحمتZه ،لم تكن هنZاك إال أمZور بسZيطة وصZغيرة للغايZة لكي يمارسZها ،أمZور بعيZدة كZل البعZد
ً
عن اليوم .في الماضي ،مهما كان الشكل الذي كان يتخZذه اجتمZZاع اإلنسZان ،فقZZد كZZان غZير قZادر على التكلم عن معرفZZة عمليZZة
قادرا على قول أي مسار ممارسة مناسب لإلنسZان ليZدخل فيZه بوضZوح .لقZد أضZاف فقZط
عن عمل هللا ،فضالً عن أنه لم يكن ً
القليZZل من التفاصZZيل البسZZيطة ألسZZاس طZZول األنZZاة والصZZبر؛ ببسZZاطة لم يكن هنZZاك تغيZZير في جZZوهر ممارسZZته ،ألنZZه في نفس
العص ZZر لم يقم هللا ب ZZأي عم ZZل أج ZZدد ،ومتطلبات ZZه من اإلنس ZZان ك ZZانت فق ZZط االحتم ZZال والص ZZبر أو حم ZZل الص ZZليب .بعي Zً Zدا عن ه ZZذه
الممارسZZات ،لم تكن هنZZاك رؤى أعلى من صZZلب يسZZوع .في الماضZZي ،لم يكن هنZZاك ذكZZر لZZرؤى أخZZرى ألن هللا لم يقم بقZZدر
كبZZير من العمZZل ،وألنZZه قZZام فقZZط بتقZZديم متطلبZZات محZZدودة من اإلنسZZان .بهZZذه الطريقZZة ،وبغض النظZZر عمZZا فعلZZه اإلنسZZان ،كZZان
عاجزا عن تجاوز هذه الحدود Z،الحدود التي لم تكن إال مجرد أمور بسيطة وضحلة يجب على اإلنسان ممارستها .اليوم أتكلم
ً
عن رؤى أخ ZZرى ألن الي ZZوم المزي ZZد من العم ZZل ق ZZد تم ،وه ZZو العم ZZل ال ZZذي يتج ZZاوز بع ZZدة م ZZرات عم ZZل عص ZZر النعم ZZة وعص ZZر
Zاجزا عن معرفZZة هZZذا
ضZا أعلى بكثZZير من العصZZور الماضZZية .إن كZZان اإلنسZZان عً Z
النZZاموس .كمZZا أن المتطلبZZات من اإلنسZZان أي ً
العمZZل بالكامZZل ،فلن يكZZون ذا أهميZZة كبZZيرة؛ يمكن أن يقZZال إن اإلنسZZان سZZيالقي صZZعوبة في معرفZZة هZZذا العمZZل بالكامZZل إن لم
يكZZرس مجهZZود عمZZره لZZه .في عمZZل اإلخضZZاع ،التكلم عن مسZZار الممارسZZة فقZZط إلخضZاع اإلنسZZان أمZZر مسZZتحيل .مجZZرد التكلم
ض Z Zا إخضZZ Zاع اإلنسZZ Zان مسZZ Zتحيالً .لZZ Zو لم نتكلم عن شZZ Zيء إال طريZZ Zق
عن الZZ Zرؤى بZZ Zدون أيZZ Zة متطلبZZ Zات من اإلنسZZ Zان سZZ Zيجعل أي ً

الممارسة ،سيكون من المستحيل أن نضرب نقطة ضعف اإلنسان غZير المنيعZة ،أو إزالZة تصZورات اإلنسZان ،ومن ثم سZيكون
أيضا أن يتم إخضاع اإلنسان بالكامل .الرؤى هي األداة الرئيسية إلخضاع اإلنسان ،ومع ذلZZك لZو لم يكن هنZZاك
من المستحيل ً
طريق للممارسة بخالف الZرؤى ،لمZا نZال اإلنسZان أي طريقZة لالتبZاع ،فضZالً عن أنZه لن يكZون لديZه أيZة وسZائل للZدخول .كZان

ضZا الكثZير من الZرؤى باإلضZافة
هZذا هZو مبZدأ عمZل هللا من البدايZة إلى النهايZة :في الZرؤى هنZاك مZا يمكن ممارسZته ،وهنZاك أي ً
إلى الممارس ZZة .درج ZZة التغ ZZيرات في حي ZZاة اإلنس ZZان وشخص ZZيته تص ZZاحبها تغ ZZيرات في ال ZZرؤى .ل ZZو اعتم ZZد اإلنس ZZان فق ZZط على

جهوده ،سيكون من المستحيل عليه أن يصل أليZة درجZZة عظيمZة من التغيZZير .تتكلم الZرؤى عن عمZل هللا نفسZZه وتZدبيره .تشZير
الممارسة إلى طريق ممارسة اإلنسان وطريقZZة وجZوده؛ في كZل تZZدبير هللا ،العالقZZة بين الZرؤى والممارسZZة هي العالقZZة بين هللا
واإلنسان .لو ُأزيلت الرؤى ،أو لو تم التكلم عنها بدون التحدث عن الممارسة ،أو لو كانت هناك فقZط رؤى وتم القضZاء على
ممارسة اإلنسان ،فإن هذه األمور ال يمكن اعتبارها تدبير هللا فضالً عن أنه ال يمكننا أن نقول إن عمل هللا من أجل البشرية؛

طلبت من اإلنس ZZان فق ZZط مج ZZرد
ض Zا يتم إنك ZZار ه ZZدف عم ZZل هللا .ل ZZو ُ
به ZZذه الطريق ZZة ،ال تتم إزال ZZة واجب اإلنسZZان فحس ZZب ،ب ZZل أي ً
الممارسZZة من البدايZZة للنهايZZة دون تضZZمين عمZZل هللا ،ولZZو لم ُيطلب من اإلنسZZان معرفZZة عمZZل هللا ،لمZZا أمكن تسZZمية هZZذا العمZZل

تZZدبير هللا .لZZو لم يعZZرف اإلنسZZان هللا ،وكZZان جZZاهالً بمشZZيئته ،ونفZZذ ممارسZZته بعمى بطريقZZة مجZZردة وعشZZوائية ،لمZZا صZZار أبZً Zدا
مخلوًقا مZؤهالً بالكامZل .وعليZه ،هZذان األمZران ال غZنى عنهمZا .لZو كZان هنZاك فقZط عمZل هللا ،أي لZو كZان هنZاك فقZط رؤى ولم

يكن هناك تعاون أو ممارسة من طرف اإلنسان ،لما أمكن أن نطلق على هذه األمور تدبير هللا .لو كZZانت هنZZاك فقZZط ممارسZZة

أمرا غير مقبول .يجب أن يتغZZير دخZZول
اإلنسان ودخوله ،فبغض النظر عن مدى علو طريق دخول اإلنسان ،لكان هذا ً
أيضا ً
جنبZZا إلى جنب مZZع العمZZل والZZرؤى؛ ال يمكن أن يتغZZير في نZZزوة .مبZZادئ ممارسZZة عمZZل اإلنسZZان ليسZZت حZZرة
اإلنسZZان بالتZZدريج ً

وغZZير مقيZZدة ،بZZل هي موضZZوعة داخZZل حZZدود معينZZة .تلZZك المبZZادئ تتغZZير وفًقZZا لZZرؤى العمZZل .لZZذلك تZZدبير هللا ُيقلص في النهايZZة
إلى عمل هللا وممارسة اإلنسان.
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لقد تحقق عمل التدبير فقط بسبب البشرية ،مما يعني أنه ُأنتج فقط بوجود البشرية .لم يكن هناك تدبير قبل البشZرية ،أو
في البداية ،عندما خلقت السماوات واألرض وكل األشياء .في كل عمل هللا ،لو لم يكن هناك ممارسة نافعة لإلنسZZان ،أي ،لZZو
لم يطلب هللا متطلب ZZات مناس ZZبة من البش ZZرية الفاس ZZدة (ل ZZو ،في العم ZZل ال ZZذي ق ZZام ب ZZه هللا ،لم يكن هن ZZاك طري ZZق مناس ZZب لممارس ZZة
اإلنسان) ،فهذا العمل ال يمكن أن ُيطلق عليه تدبير هللا .إن تضمن عمل هللا كله إخبار البشرية الفاسدة بكيفية أداء ممارسZZتهم،
ولم ينف ZZ Zذ هللا أي ش ZZ Zيء من مش ZZ Zروعه ،ولم ُيظه ZZ Zر ذرة من كلي ZZ Zة قدرت ZZ Zه أو حكمت ZZ Zه ،فال يهم إ ًذا م ZZ Zدى عل ZZ Zو متطلب ZZ Zات هللا من
اإلنسان ،وال يهم طول المدة التي عاشZها هللا بين البشZر ،إذ لمZا كZان اإلنسZZان سZيعرف شZيًئا من شخصZية هللا؛ إن كZان هZZذا هZZو
الحZZال ،فالعمZZل من هZZذا النZZوع سZZيكون أقZل اسZZتحقاًقا من أن ُيطلZZق عليZZه "تZZدبير هللا ".لنبسZZط القZZول نقZZول إن عمZZل تZZدبير هللا هZZو
العمل الذي يقوم به هللا ،وكل العمل الذي يتم تنفيذه تحت إرشاد هللا من قبل أولئك الذين ربحهم هللا .هذا العمل يمكن تلخيصه

معZا يمكن أن ُيطلZZق
ض Zا تعZZاون أولئZZك الZZذين يتبعونZZه معZZه؛ كZZل هZZذه األمZZور ًZ
كتZZدبير ،وهZZو يشZZير إلى عمZZل هللا بين البشZZر ،وأي ً
تدبيرا .هنا ،عمل هللا ُيسمى رؤى ،وتعاون اإلنسان ُيسمى ممارسة .كلما سما عمل هللا (أي كلمZZا كZانت الZZرؤى أسZZمى)،
عليها ً
اتضZZحت شخصZZية هللا لإلنسZZان ،وكZZانت متناقضZZة مZZع تصZZورات اإلنسZZان ،وأعلى من ممارسZZته وتعاونZZه .كلمZZا علت متطلبZZات

اإلنسان ،تعارض عمل هللا مع تصورات اإلنسان ،ونتيجة لهZذا فZإن تجZارب اإلنسZان والمعZايير المطلZوب منZه تحقيقهZا ،تصZير
ض Zا أعلى .في خت ZZام ه ZZذا العم ZZل ،س ZZوف تكتم ZZل ك ZZل ال ZZرؤى ،وم ZZا ينبغي على اإلنس ZZان ممارس ZZته سيص ZZل إلى ذروة الكم ZZال.
أي ً
ضZا هZو الZوقت الZذي يتم فيZه تصZنيف كZل واحZد حسZب نوعZه ،ألن مZا ينبغي على اإلنسZان أن يعرفZه سZيكون قZد
سيكون هZذا أي ً
ض Zا إلى ذروتهZZا.
تباعZZا لنهايتZZه ،وستصZZل ممارسZZة اإلنسZZان أي ً
اتضZZح لZZه .لZZذلك عنZZدما تصZZل الZZرؤى ألوجهZZا ،سيصZZل العمZZل ً
ممارسة اإلنسZان مبنيZة على عمZل هللا ،وتZدبير هللا ُمعZبر عنZه بالتمZام فقZط بفضZل ممارسZة اإلنسZان وتعاونZه .اإلنسZان هZو تحفZة

وأيضا نتاج تدبير هللا الكلي .إن عمل هللا بمفرده ،بدون تعZاون اإلنسZان ،لمZا
عرض عمل هللا ،وهو هدف عمل تدبير هللا كله،
ً
ُوجد شيء يكون بمثابة تبلور لعمله الكلي ،وبهذه الطريقة لما كانت هناك أدنى أهمية لتZZدبير هللا .فقZط من خالل اختيZار هZدف

مناسZZب خZZارج عمZZل هللا ،هZZدف يمكنZZه التعبZZير عن هZZذا العمZZل ،وإثبZZات كليZZة قدرتZZه وحكمتZZه ،صZZار من الممكن تحقيZZق هZZدف

تZZدبير هللا وتحقيZZق هZZدف اسZZتخدام كZZل هZZذا العمZZل لهزيمZZة الشZZيطان بالكامZZل .وعليZZه فZZإن اإلنسZZان جZZزء ال غZZنى عنZZه في عمZZل
تدبير هللا ،واإلنسان هو الوحيد الذي بإمكانه جعل تدبير هللا يثمر ويحقق هدفه النهائي؛ فيما عدا اإلنسان ،ال يوجZZد شZZكل حيZZاة
آخر يمكنه أن يتقلد هذا الدور .من أجل أن يصير اإلنسان التبلور الحقيقي لعمZل التZZدبير ،يجب التخلص من عصZيان البشZرية
الفاس ZZدة بالكام ZZل .ه ZZذا يتطلب أن تُعطى لإلنس ZZان ممارس ZZة مناس ZZبة ألوق ZZات مختلف ZZة وأن يق ZZوم هللا بتنفي ZZذ العم ZZل ذي الص ZZلة بين
البشر .وفي نهاية األمر لن تُربح مجموعة من الناس الذين يبلZورون عمZل التZدبير إال بهZذه الطريقZة فقZط .عمZل هللا بين البشZر
Zاء مناسZZبين لكي يتم تحقيZZق
ال يمكن أن يشهد هلل نفسه فقط من خالل عمل هللا وحده؛ حيث تتطلب هذه الشهادة ً
أيضا ً
ُأناسا أحيً Z
عمله فيهم .سيعمل هللا أوالً على هؤالء الناس ،الذين من خاللهم سيتم التعبير عن عملZZه ،وهكZZذا فZإن هZذه الشZهادة عن مشZيئته

Zردا لهزيمZة الشZيطان ألنZه ال يمكنZه أن يقZدم
ستُقدم بين المخلوقات .وفي هذا ،سيكون هللا قد حقق هدف عملZه .ال يعمZل هللا منف ً
شهادة مباشرة لنفسه بين كل المخلوقات .إن فعل هذا ،لكان من المستحيل أن يتم إقناع اإلنسان ،لZZذلك يجب على هللا أن يعمZZل
Zادرا على ربح شZZهادة بين المخلوقZZات كافZZة .إن عمZZل هللا وحZZده ،ولم يكن هنZZاك
على اإلنسZZان ليخضZZعه ،وبعZZدها فقZZط يصZZير قً Z
مطلوبا من اإلنسان أن يتعاون ،لما استطاع اإلنسZان أب ًZدا أن يعZرف شخصZية هللا ،وكZان سZيظل
تعاون من إنسان ،وإن لم يكن
ً

دائما على غZير درايZة بمشZيئته؛ ZبهZذه الطريقZة ،لمZا ُأطلZق عليZه عمZل تZدبير هللا .لZو كZان اإلنسZان وحZده يكZافح ،ويسZعى ويعمZل
ً
بجZZد ،ولكنZZه لم يفهم عمZZل هللا ،بهZZذه الطريقZZة وكZZأن اإلنسZZان يعبث .بZZدون عمZZل الZZروح القZZدس ،يكZZون مZZا يقZZوم بZZه اإلنسZZان من
الش ZZيطان ،فه ZZو ع ٍ Z
Zاص وفاع ZZل ش ZZر؛ والش ZZيطان ظ ZZاهر في ك ZZل م ZZا تفعل ZZه البش ZZرية الفاس ZZدة ،وال يوج ZZد ش ZZيء متواف ZZق م ZZع هللا،

وجميعها تجليات للشيطان .ال شيء مما تحدثنا عنه يخلو من الرؤى والممارسZة .على أسZاس الZرؤى ،يجZد اإلنسZان الممارسZة
وطريق الطاعة ،وبذلك يتخلى عن تصوراته ويربح تلك األشياء التي لم تكن لديه في الماضي .يطلب هللا أن يتعZZاون اإلنسZZان
معه ،وأن يخضع بالكامل لمتطلباته ،ويطلب اإلنسان أن يرى العمل الذي يقوم به هللا بنفسه ،ويختبر قوة هللا القادرة ،ويعZرف
شخصيته .باختصار هذه األشياء هي تدبير Zهللا .اتحاد هللا مع اإلنسان هو التدبير ،وهو أعظم تدبير.
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مZZا يتضZZمن رؤى يشZZير بصZZورة أساسZZية هلل نفسZZه ،ومZZا يتضZZمن ممارسZZة ينبغي أن يشZZير لإلنسZZان وال يتعلZZق باهلل .عمZZل
هللا يكملZZه هللا بنفسZZه ،وممارسZZة اإلنسZZان يحققهZZا اإلنسZZان بنفسZZه .مZZا ينبغي أن يقZZوم بZZه هللا نفسZZه ال يحتZZاج أن يقZZوم بZZه اإلنسZان،
وم ZZا ينبغي على اإلنس ZZان ممارس ZZته ال يتعل ZZق باهلل .عم ZZل هللا ه ZZو خدمت ZZه الخاص ZZة ،وال يتعل ZZق باإلنس ZZان .ال يحت ZZاج أن يتم ه ZZذا

Zادرا على القيZام بالعمZل الZذي يقZوم بZه هللا .مZا ُيطلب من اإلنسZان
العمل من خالل إنسان ،باإلضافة إلى أن اإلنسان لن يكZون ق ً
Zاهدا – هZذه كلهZا يجب على
ممارسته يجب أن يحققه اإلنسان ،سواء كانت التضحية بحياته ،أو تسZليم نفسZZه للشZZيطان ليكZون ش ً
اإلنسان تحقيقها .يكمل هللا بنفسه كل العمل الذي من المفترض أن يقوم به ،وما ينبغي على اإلنسZان القيZام بZه يتضZح لإلنسZان

وبZZاقي العمZZل ُيZZترك لإلنسZZان .ال يقZZوم هللا بعمZZل إضZZافي .يقZZوم فقZZط بالعمZZل الموجZZود في حZZدود خدمتZZه ،ويظهZZر فقZZط لإلنسZZان
الطريق ،ويقZوم فقZط بعمZل فتح الطريZق ،وال يقZوم بعمZل تمهيZد السZبيل؛ يجب على اإلنسZان أن يفهم هZذا .ممارسZة الحZق تعZني
ممارسZZة كلمZZات هللا ،وكZZل هZZذا هZZو واجب اإلنسZZان ،هZZذا مZZا ينبغي على اإلنسZZان القيZZام بZZه وهZZو أمZZر ال يتعلZZق باهلل .إذا طلب
أيضا العذاب والتنقية في الحق ،بنفس الطريقZة الZتي يقاسZي بهZا اإلنسZان ،فاإلنسZان إ ًذا ع ٍ
Zاص .عمZل هللا
اإلنسان أن يقاسي هللا ً
هو أداء خدمته ،وواجب اإلنسZان هZو طاعZة كZل إرشZاد هللا دون مقاومZة .مZا يجب على اإلنسZان تحقيقZه هZو لZزام عليZه ،بغض

النظر عن األسلوب الذي يعمل به هللا أو يحيا .هللا وحده فقط يمكنه أن يطلب متطلبZات من اإلنسZان ،أي أن هللا وحZده هZو من
يصZZلح لطلب متطلبZZات من اإلنسZZان .ال ينبغي على اإلنسZZان أن يكZZون لZZه خيZZار ،وال يجب عليZZه فعZZل أي شZZيء إال الخضZZوع
والممارسZZة بالكامZZل؛ هZZذا هZZو المنطZZق الZZذي يجب أن يملكZZه اإلنسZZان .بمجZZرد أن يكتمZZل العمZZل الZZذي ينبغي على هللا القيZZام بZZه،
ُي طلب من اإلنسان أن يختبره ،خطوة بخطوة .ولو ،في النهاية ،عندما يكتمل كل تدبير هللا ،لم يفعل اإلنسان ما طلبZZه هللا منZZه،
ينبغي أن ي ZعZاَقب اإلنسZZان .لZZو لم يسِ Z
Zتوف اإلنسZZان متطلبZZات هللا ،فهZZذا بسZZبب عصZZيانه؛ وهZZذا ال يعZZني أن هللا لم يكن شZZامالً بمZZا
َُ
يكفي في عملZZ Z Zه .كZZ Z Zل األشZZ Z Zخاص الZZ Z Zذين ال يمكنهم ممارسZZ Z Zة كلمZZ Z Zات هللا ،وتحقيZZ Z Zق متطلباتZZ Z Zه ،وتقZZ Z Zديم والئهم وأداء واجبهم،
سيعاقبون .اليوم ،المطلوب منكم تحقيقه ليس متطلبات إضافية ،بZل واجب اإلنسZان ،وهZو مZZا ينبغي على كZZل النZZاس القيZام بZه.
إن كنتم غ ZZ Zير ق ZZ Zادرين ح ZZ Zتى على أداء واجبكم ،أو على أدائ ZZ Zه بص ZZ Zورة جي ZZ Zدة ،أفال تجلب ZZ Zون المت ZZ Zاعب ألنفسZZ Zكم؟ أال تعجلZZ Zون
بالموت؟ كيف مZا زلتم تتوقعZون مسZتقبالً وتطلعZات؟ عمZل هللا هZو من أجZل البشZرية ،وتعZاون اإلنسZان هZو من أجZل تZدبير هللا.

Zدودا في ممارسZته ،وأن يتعZاون مZع هللا .في عمZل
بعد أن يقوم هللا بكل مZا ينبغي أن يقZوم بZهُ ،يطَلب من اإلنسZان أال يكZون مح ً
هللا ،ال ينبغي على اإلنسان بذل أي جهد ،بل يجب أن يقدم والءه وال ينخرط في تصZورات عديZدة Z،أو يجلس منتظ ًZرا المZوت.

يمكن أن يض ZZحي هللا بنفس ZZه من أج ZZل اإلنس ZZان ،فلم ZZاذا ال يمكن أن يق ZZدم اإلنس ZZان والءه هلل؟ هلل قلب واح ZZد وعق ZZل واح ZZد تج ZZاه
اإلنسZZان ،فلمZZاذا ال يمكن لإلنسZZان أن يقZZدم القليZZل من التعZZاون؟ يعمZZل هللا من أجZZل البشZZر ،فلمZZاذا ال يسZZتطيع اإلنسZZان أن يZZؤدي
ض ZZا من واجب ZZه من أج ZZل ت ZZدبير هللا؟ لقZZ Zد وصZZ Zل عم ZZل هللا له ZZذا المZZ Zدى ،وأنتم مZZ Zا زلتم مش ZZاهدين ال ف ZZاعلين ،تسZZ Zمعون وال
بع ً

تتحركZZون .أليس مثZZل هZZؤالء النZZاس كائنZZات للهالك؟ كZZرس هللا نفسZZه كلهZZا من أجZZل اإلنسZZان ،فلمZZاذا اليZZوم اإلنسZZان عZZاجز عن
أداء واجبه بجد؟ بالنسبة هلل ،عمله هو أولويته ،وعمل تدبيره ذو أهمية قصوى .بالنسبة لإلنسZان ممارسZة كلمZات هللا واسZتيفاء
جميعZا أن تفهمZوه .الكلمZات الZتي قيلت لكم قZد وصZلت إلى صZميمكم ،وعمZل هللا قZد
متطلباته هي أولويتZه .هZذا مZا ينبغي عليكم
ً
دخل لمكان غير مسبوق .العديد من الناس ما زالوا ال يفهمون حق أو زيف هذا الطريق؛ ما زالZوا منتظZرين ومشZاهدين ،وال

يZZؤدون واجبهم .بZZل يفحصZZون كZZل كلمZZة وتصZZرف من هللا ،يركZZزون على مZZا يأكلZZه ومZZا يلبس هللا ،وتصZZير تصZZوراتهم أكZZثر
Zجيجا من ال ش ZZيء؟ كي ZZف يمكن أن يك ZZون ه ZZؤالء الن ZZاس هم من يس ZZعون وراء هللا؟ واآلن كي ZZف
إيالمZZا .أال يص ZZنع الن ZZاس ض ً Z
ً
النية للخضوع هلل؟ يضZعون والئهم وواجبهم خلZف عقلهم ،ويركZزون على مكZان وجZود هللا .إنهم
عندهم
ن
م
يكونوا
أن
يمكنهم
ّ
َ
عار! لو فهم اإلنسان كل ما ُيفترض عليه فهمه ،ومارس كل ما ُيفترض عليه ممارسته ،فبكZل تأكيZZد سZينعم هللا عليZه ببركاتZه،
ألن المطلZZوب من اإلنسZZان هZZو واجبZZه وهZZو مZZا ينبغي على اإلنسZZان القيZZام بZZه .إن كZZان اإلنسZZان غZZير قZZادر على فهم مZZا ينبغي

فسيعاقب .أولئك الذين ال يتعاونون مع هللا هم في عZZداوة معZZه،
عليه فهمه ،وغير قادر على ممارسة ما ينبغي عليه ممارستهُ ،

وأولئك الذين ال يقبلون عمله الجديد ZويعارضZونه ،على الZرغم من أن أولئZك األشZخاص ال يفعلZون شZيًئا يبZدو أنZه معارضZة لZه
بوضZZوح .كZZل من ال يمارسZZون الحZZق المطلZZوب من هللا هم أنZZاس يعارضZZون كلماتZZه عمZً Zدا وال يطيعونهZZا ،حZZتى لZZو كZZان هZZؤالء

صZ Z Zا إلى عم ZZ Zل ال ZZ Zروح الق ZZ Zدس .الن ZZ Zاس ال ZZ Zذين ال يطيع ZZ Zون كلم ZZ Zات هللا ويخض ZZ Zعون هلل هم عص ZZ Zاة
الن ZZ Zاس يع ZZ Zيرون
انتباهZZ Zا خا ًّ
ً
ومعارضZZون هلل .النZZاس الZZذين ال يZZؤدون واجبهم وال يتعZZاونون مZZع هللا ،والنZZاس الZZذين ال يتعZZاونون مZZع هللا هم أولئZZك الZZذين ال
يقبلون عمل الروح القدس.
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جميعZا قZZادرين
ًZ
عندما يصل عمل هللا لنقطة معينة Z،وعندما يصل تدبيره لنقطة معينة ،أولئك الذين بحسب قلبه سيكونون
على استيفاء متطلباته .يقدم هللا متطلبات من اإلنسان وفًقا لمعاييره ،ووفًقZا لمZا يسZتطيع اإلنسZان تحقيقZZه .بينمZZا نتكلم عن تZZدبير

ض Zا يرشZZد اإلنسZZان الطريZZق ويمZZده بسZZبيل النجZZاة .تZZدبير هللا وممارسZZة اإلنس ZZان كالهمZZا نفس مرحل ZZة العم ZZل ،ويتم
هللا ،فه ZZو أي ً
جنبZZا إلى جنب .التكلم عن ت ZZدبير هللا يتالمس م ZZع تغي ZZيرات في شخص ZZية اإلنس ZZان ،والتكلم عم ZZا ينبغي على اإلنس ZZان
تنفي ZZذهما ً

القيZZام بZZه والتغيZZيرات في شخصZZيته يتالمس مZZع عمZZل هللا؛ ليس ثمZZة وقت النفصZZال هZZذين األمZZرين .ممارسZZة اإلنسZZان متغZZيرة،
ض Zا ،وألن عمZZل هللا يسZZتمر في التغZZير والتقZZدم .إن ظلت ممارسZZة
خطZZوة بخطZZوة .هZZذا ألن متطلبZZات هللا من اإلنسZZان تتغZZير أي ً
اإلنسZZان واقعZZة في شZZرك العقيZZدة ،فهZZذا يثبت أنZZه يفتقZZر إلى عمZZل هللا وإرشZZاده؛ لZZو لم تتغZZير ممارسZZة اإلنسZZان أو تتعمZZق ،فهZZذا
يثبت أن الممارسة التي ينفذها اإلنسان هي وفًقا لمشيئته وليست ممارسة الحق؛ لو لم يكن لدى اإلنسان طريق ليتبعه ،فهو قZZد
سقط بالفعل في يد الشيطان وقد سيطر عليه ،مما يعني أنZZه مسZيطر عليZه من الZروح الشZرير .لZZو لم تتعمZZق ممارسZZة اإلنسZان،
لن يتطور عمل هللا ،ولو لم يكن هناك تغيير في عمل هللا ،سينتهي دخول اإلنسان .هذا أمZر حتمي .أثنZاء عمZل هللا كلZه ،لZو لم

يلZتزم اإلنسZان بنZZاموس يهZوه ،لن يتقZدم عمZل هللا ،فضZالً عن أنZZه لن يكZZون من الممكن إنهZZاء العصZر بأسZره .لZو حمZل اإلنسZان

دائما ومارس الصبر واالتضZاع ،سZيكون من المسZتحيل أن يسZتمر عمZل هللا في التقZدم .سZتة آالف عZام من التZدبير ال
الصليب ً
يمكنهZZZا ببسZZ Zاطة اإلتيZZ Zان بنهايZZ Zة بين النZZ Zاس ال ZZذين يلZZ Zتزمون فق ZZط بالن ZZاموس ،أو يحمل ZZون فق ZZط الص ZZليب أو يمارسZZZون الصZZZبر
واالتضاع .بل يتم اختتZام عمZل تZدبير هللا الكلي بين أولئZك الZذين يعيشZون في األيZام األخZيرة ،الZذين يعرفZون هللا ،وقZد تحZرروا
من قبضZZة الشZZيطان ،وتخلصZZوا بالتمZZام من تZZأثيره .هZZذا هZZو االتجZZاه الحتمي لعمZZل هللا .لمZZاذا ُيقZZال إن ممارسZZة أولئZZك الZZذين في
الكنZZائس الديني Zة ZعتيقZZة الطZZراز؟ هZZذا ألن مZZا يمارسZZونه منفصZZل عن عمZZل اليZZوم .في عصZZر النعمZZة ،مZZا كZZان يمارسZZونه كZZان
Zحيحا ،ولكن ألن العصZZر قZZد مZZر ،قZZد تغZZير عمZZل هللا ،وصZZارت ممارسZZتهم عتيقZZة الطZZراز تZZدريجيًّا .لقZZد تخلZZف إلى الZZوراء
صً Z
بناء على أساسه األصلي ،تقدم عمل الروح القZZدس عZZدة خطZوات أعمZZق .ومZZع ذلZZك هZZؤالء
بسبب العمل الجديد والنور الجديدً Z.
الناس ما زالوا عالقين في مرحلZZة عمZل هللا األصZلية ،ومZا زالZوا متمسZZكين بالممارسZات القديمZة والنZZور القZديم .يمكن أن يتغZير

عمZZل هللا بصZZورة ضZZخمة في ثالثZZة أو خمسZZة أعZZوام ،أفال تحZZدث تغيZZيرات أعظم على مZZدار  2000عZZام؟ لZZو لم يكن لإلنسZZان
نور جديد أو ممارسات جديدة ،فهذا يعني أنه لم يواكب عمل الروح القدس .هذا هZو فشZل اإلنسZان؛ وجZود عمZل هللا الجديZد ال
يمكن إنكاره ،ألن ،اليZوم ،أولئZك الZذين لZديهم عمZل الZروح القZدس األصZلي مZا زالZوا ملZتزمين بممارسZات عتيقZة الطZراز .يتقZدم
ضZا التقZZدم بصZورة أعمZق والتغZير ،خطZوة
دائما لألمام ،وكل من هم في تيار الZروح القZZدس ينبغي عليهم أي ً
عمل الروح القدس ً
بخطوة .ال ينبغي عليهم التوقف عند مرحلة واحZZدة .أولئZك الZذين ال يعرفZZون عمZZل الZروح القZZدس سZZيظلون في عملZه األصZZلي،

ولن يقبلوا عمله الجديد .فقZط أولئZك العصZاة سZيعجزون عن الحصZول على عمZل الZروح القZدس الجديZد Z.لZو لم تحتفZظ ممارسZة
اإلنسان بمسايرة عمل الروح القدس الجديZد ،فبالتأكيZد ممارسZة اإلنسZان سZتكون منفصZلة عن عمZل اليZوم ،وغZير متوافقZة معZه.
أنZZاس عZZتيقو الطZZراز مثZZل هZZؤالء عZZاجزون ببسZZاطة عن تحقيZZق مشZZيئة هللا ،فضZالً عن أنهم ال يمكن أن يكونZZوا آخZZر أشZZخاص

يتمسZZكون بشZZهادته .باإلضZZافة إلى أنZZه ال يمكن اختتZZام عمZZل التZZدبير Zالكلي بين مجموعZZة مثZZل هZZذه من النZZاس .بالنسZZبة ألولئZZك
Zرة ،لZو لم يقبلZZوا مرحلZة عمZل األيZZام األخZيرة ،فكZل مZZا
الذين حفظوا ناموس يهوه مرة ،وأولئك الذين عانوا من أجل الصليب م ً
فعل ZZوه س ZZيذهب س ZZدى ويك ZZون بال ج ZZدوى .أوض ZZح تعب ZZير لعم ZZل ال ZZروح الق ZZدس ه ZZو في اعتن ZZاق هن ZZا واآلن ،وليس في التعل ZZق
بالماضZZي .أولئZZك ال ZZذين لم يواكب ZZوا عم ZZل اليZZوم ،وصZZاروا منفصZZلين عن ممارسZZات الي ZZوم ،هم أولئ ZZك الZZذين يعارضZZون عم ZZل
الZZروح القZZدس وال يقبلونZZه .أنZZاس مثZZل هZZؤالء يتحZZدون عمZZل هللا الحZZالي .على الZZرغم من أنهم تمسZZكوا بنZZور الماضZZي ،فهZZذا ال
يعZZZني أن ZZه من الممكن أن ينك ZZروا أنهم ال يعرف ZZون عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس .لم ZZاذا ك ZZان هن ZZاك الكث ZZير من ه ZZذا الحZZZديث كلZZZه عن
التغ ZZيرات في ممارس ZZة اإلنس ZZان أو االختالف ZZات في الممارس ZZة بين الماض ZZي والحاض ZZر ،وكي ZZف ك ZZان يتم تنفي ZZذ الممارس ZZة أثن ZZاء
Zدما
دائما يتم التكلم عنهZا بسZبب أن عمZل الZروح القZدس يمضZي ق ً
العصر السابق ،واليوم؟ هذه االنقسامات في ممارسة اإلنسان ً
باستمرار ،وهكذا فإنه مطلوب من ممارسة اإلنسZان أن تتغZير باسZتمرار .إن ظZل اإلنسZان عالًقZا في مرحلZة واحZدة ،فهZذا يثبت

أنه غير قادر على مواكبة عمل هللا ونوره الجديدين؛ لكن هذا ال يثبت أن خطة تZZدبير هللا لم تتغZZير .أولئZZك الموجZZودون خZارج

دائمZZا يظنZZون أنهم على صZZواب ،ولكن في الواقZZع ،عمZZل هللا فيهم قZZد توقZZف منZZذ زمن بعيZZد Z،وعمZZل الZZروح
تيZZار الZZروح القZZدس ً
القدس غائب عنهم .تحZول عمZل هللا منZذ مZدة طويلZة إلى جماعZة أخZرى من النZاس ،جماعZة ينZوي أن يكمZل عملZه الجديZد فيهZا.
ألن أولئك المتدينين عZاجزون عن قبZول عمZل هللا الجديZد Z،ومتمسZكون فقZط بعمZل الماضZي القZديم لZذلك هجZرهم هللا ،وهZو يقZوم
بعمله الجديد على أناس يقبلون هذا العمل الجديد .هؤالء هم الناس الذين يتعاونون مع عمله الجديد Z،وبهذه الطريقة فقط يمكن
دائمZا ،واإلنسZان في
دائمZا إلى مسZتوى أعلى .يعمZل هللا ً
Zدما ،وترتفZع ممارسZة اإلنسZان ً
دائمZا ق ً
تحقيZق تZدبيره Z.يمضZي تZدبير هللا ً
دائمZZا ،لكي يص ZZل كZZل منهم ZZا ألوج ZZه ،اإلنسZZان وهللا في اتحZZاد كام ZZل .ه ZZذا هZZو التعب ZZير عن تحقي ZZق عمZZل هللا ،والعاقب ZZة
احتي ZZاج ً
النهائية لتدبير هللا الكلي.
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عنZZ Zد ذكZZ Zر شZZ Zر هZZ Zؤالء النZZ Zاس ،بعض النZZ Zاس ال يمكنهم إال لعنهم ،بينمZZ Zا يتجZZ Zاهلهم هللا .من منظZZ Zور اإلنسZZ Zان ،يبZZ Zدو أن
تصZرفاتهم تZZراعي اسZZم هللا ،ولكن في الواقZZع بالنسZZبة هلل ليس لهم عالقZZة باسZZمه أو شZهادته .ال يهم مZا يفعلZZه هZؤالء النZZاس ،فمZا
يفعلون ZZه ال يتعل ZZق باهلل؛ ال يتعل ZZق باس ZZمه أو عمل ZZه الي ZZوم .ه ZZؤالء الن ZZاس يهين ZZون أنفس ZZهم ،ويظه ZZرون الش ZZيطان؛ إنهم فعل ZZة ش ZZر
يسرعون إلى يوم الغضب .اليوم ،بغض النظر عن أفعالهم ،ولو لم يعيقوا تدبير هللا ولم يكن لديهم شيء ليفعلZZوه مZZع عمZZل هللا
الجديZZد Z،أنZZاس مثZZل هZZؤالء لن يخضZZعوا لضZZيقة مقابلZZة ،ألن يZZوم الغضZZب لم يِ Z
Zأت بعZZد .هنZZاك الكثZZير الZZذي يعتقZZد النZZاس أن هللا
ينبغي أن يكZZون قZZد تعامZZل معZZه بالفعZZل ،وهم يظنZZون أن فعلZZة الشZZر أولئZZك ينبغي أن يخضZZعوا للضZZيقة في أقZZرب وقت ممكن.
لكن ألن عمل تدبير هللا لم ِ
ينته بعد ،ويZوم الغضZب لم ي ِ
Zأت بعZد ،سيسZتمر غZير األبZرار في أداء أفعZالهم اآلثمZة .البعض يقZول:
"إن أولئZZك الZZذين في الZZدين هم بال حضZZور أو عمZZل الZZروح القZZدس ،ويجلبZZون العZZار السZZم هللا؛ فلمZZاذا ال يZZدمرهم هللا ،بZZدالً Zمن

االسZZZتمرار في التس ZZامح م ZZع تح ZZديهم؟" ه ZZؤالء الن ZZاس ،ال ZZذين هم إظه ZZار للش ZZيطان وتعب ZZير عن الجس ZZد ،ج ZZاهلون ،ووضZZZعاء،

وسخفاء .لن يروا مجيء غضب هللا قبل أن يفهموا كيف يقوم بعمله بين البشر ،وبمجZZرد أن يتم إخضZZاعهم بالكامZZل ،سZZينالون
جميعهم ض ZZيقتهم ،ولن يس ZZتطيع أح ZZد منهم اله ZZروب من ي ZZوم الغض ZZب .اآلن ليس وقت عق ZZاب اإلنس ZZان ،لكن ZZه وقت تنفي ZZذ عم ZZل
اإلخضاع ،لو لم يكن هناك أولئك الذين يعيقون تدبير هللا ،وفي هذه الحالة سيخضعون للعقاب على أسZاس حZZدة أفعZالهم .أثنZاء
تدبير هللا للبشرية ،كZل من هم داخZل تيZار الZروح القZدس سZيكون لهم عالقZة باهلل .أولئZك الZذين يمقتهم ويرفضZهم الZروح القZدس
يعيشون تحت تأثير الشيطان ،وما يمارسونه ال يتعلق باهلل .فقط أولئك الذين يقبلون عمل هللا الجديد والZذين يتعZZاونون مZZع هللا،
لهم عالقZZة باهلل ،ألن عمZZل هللا يسZZتهدف فقZZط أولئZZك الZZذين يقبلونZZه وليس كZZل النZZاس ،بغض النظZZر عمZZا إذا كZZانوا يقبلونZZه أو ال.
Zهادة هلل فضZالً عن
دائما له هدف ،وال يتم في نزوة .أولئك المرتبطون بالشيطان غير مؤهلين لتقديم ش ً
العمل الذي يقوم به هللا ً
أنهم غير مؤهلين للتعاون معه.
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يجب عليكم أن تتعرفZوا على رؤيZة عمZل هللا وأن تZدركوا االتجZاه العZام لعملZه .هZذا هZو الZدخول بطريقZة إيجابيZة؛ فحالمZا
متفهمZا
آمنZا ،وبغض النظZر عن كيفيZة تغيZير عمZل هللا ،سZتبقى ثابتZاً في قلبZك،
اتقانZا دقيًقZا ،سZيكون دخولZك ً
تتقن حقائق الرؤيZة ً
ً
Zتتعمق كZُّ Zل خZZبرة ومعرفZZة داخلZZك وتصZZبح أكZZثر نقZZاوة .وحالمZZا
للرؤيZZة ،وسZZيكون لZZدخولك وسZZعيك هٌ Z
Zدف .وبهZZذه الطريقZZة ،سّ Z

تسZZتوعب الصZZورة األكZZبر كاملZZة ،لن تعZZاني من خسZائر في الحيZZاة ولن تضZZل .إذا لم تتعZّ Zرف على خطZZوات العمZZل هZZذه فسZZوف
تتكبZد ZخسZZارة في كZZل منهZZا .ال يمكنZZك الZZتراجع في غضZZون أيZZام قليلZZة ،ولن تتمكن ZحZZتى من الشZZروع في المسZZار الصZZحيح في
Zير من الZZدخول بطريقZZة إيجابيZZة من مثZZل هZZذه الممارسZZات
Zدر كبٌ Z
غضZZون بضZZعة أسZZابيع .ألن يZZؤدي هZZذا إلى التعطيZZل؟ يحZZدث قٌ Z
أيضا فهم الكثير من النقاط التي تتعلق برؤية عمله ،كأهميZZة عملZZه في اإلخضZZاع ،وطريZZق نيZZل
التي عليكم إتقانها ،كما وعليك ً
الكمZZال مسZZتقبالً ،ومZZا يجب أن يتحقZZق من خالل اختبZZار التجZZارب والمحن ،وأهميZZة الدينونZZة والتZZوبيخ ،ومبZZادئ عمZZل الZZروح
الق ZZدس ،ومب ZZادئ التكمي ZZل واإلخض ZZاع .ه ZZذه كله ZZا حق ZZائق الرؤي ZZة .أم ZZا البقي ZZة فهي مراح ZZل العم ZZل الثالث في عص ZZر الن ZZاموس،

ض Zا هي حقZZائق متعلقZZة بالرؤيZZة ،وهي أساسZZية ومهمZZة
وعصZZر النعمZZة ،وعصZZر الملكZZوت ،وكZZذلك الشZZهادة المسZZتقبلية .هZZذه أي ً
صٌ Zل بدرجZZة أكZبر .إذا
للغاية .وفي الوقت الحالي ،يوجد الكثير مما يجب عليكم الZZدخول فيZه وممارسZته ،وهZو اآلن مZZرتّ ٌب ومف ّ
لم تكن لZZديك معرفZZة بهZZذه الحقZZائق ،فهZZذا دليZZل على أنZZك لم تZZدخل بعZZد .إن معرفZZة اإلنسZZان بالحقيقZZة تكZZون في معظم األحيZZان

ضZZحلة جZً Zدا ،إذ ال يقZZدر اإلنسZZان على ممارسZZة حقZZائق جوهريZZة بعينهZZا وال يعZZرف حZZتى كيفيZZة التعامZZل مZZع المسZZائل التافهZZة.
والسبب في عدم قدرة اإلنسان على ممارسة الحق يرجع إلى شخصZيته الZتي يغلب عليهZا العصZيان ،وألن معرفتZه بعمZل اليZوم
عظيم جZً Zدا ،ومZZا زلت
ثم ،فZZإن تكميZZل اإلنسZZان ليس بالمهمZZة السZZهلة .إن عصZZيانك
هي سZZطحية وأحاديZZة الجZZانب للغايZZة .ومن َّ
ٌ
تحتفZZظ بZZالكثير من ذاتZZك القديمZZة Z،وغZZير قZZادر على الوقZZوف في جZZانب الحZZق ،وغZZير قZZادر على ممارسZZة حZZتى أكZZثر الحقZZائق
صZالً وهادًفZا ،فسZZيكون
ضZعوا بعZد .إذا لم يكن دخولZك ُمف َّ
وضوحا .ال يمكن خالص مثل هؤالء الناس ،وهم أولئZك الZذين لم ُيخ َ
ً
يتحل دخولك بالقدر األدنى من الواقعية ،فسيكون سعيك بال جدوى .وإذا كنت غير مدرك لجوهر الحق،
نموك بطيًئا .فإذا لم
ّ

فسZتبقى على حالZك .يتحقZق النمZو في حيZاة اإلنسZان والتغيZيرات في شخصZيته من خالل الZدخول إلى الحقيقZة ،ويتحقZق بZاألكثر
صZلة أثنZاء دخولZZك،
المف َّ
من خالل الدخول في خبرات ُمف َّ
صZلة .وسZZتتغير شخصZيتك بسZرعة إذا كZان لZZديك الكثZZير من الخZZبرات ُ
والكثير من المعرفة والدخول الفعليين .حتى وإن لم تكن لZديك فكZZرة واضZحة للغايZZة حZول الممارسZة في الZوقت الZراهن ،يجب

Zادرا على الZدخول ،ولن
أن تكون لك على األقل فكرة واضحة عما يخص رؤية العمZل .وإذا لم يكن األمZر كZذلك ،فلن تكZون ق ً
فهما أعمق للحق وتدخل بعمق أكZثر فقZط إذا أنZارك
تكون ً
قادرا على القيام بذلك ما لم تكن لديك معرفة بالحق أوالً .ستكتسب ً
تتعرفوا على عمل هللا.
الروح القدس في خبرتك .عليكم أن ّ

المتجسد وواجب اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ
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في البدايZة ،خZدم بنZو إسZرائيل بعZد خلZق البشZرية كأسZاس للعمZل ،وكZانت إسZرائيل كلهZا أسZاس عمZل يهZوه على األرض.
تجّلى عمل يهوه في القيادة المباشرة لإلنسان ورعايته من خالل وضع نواميس تُم ِّك ُن اإلنسZان من عيش حيZاة طبيعيZة وعبZادة
يهوه على األرض بأسلوب طبيعي .كان هللا في عصر الناموس غير مرئي أو ملموس من ِقَبل اإلنسان .كان فقط يقود النZZاس
ال ZZذين أفس ZZدهم الش ZZيطان أوالً ،وك ZZان هن ZZاك ُلي َعِّل َم وي ZZرعى ه ZZؤالء األش ZZخاص ،ل ZZذلك ك ZZانت األق ZZوال ال ZZتي تف Zّ Zوه به ZZا تخص فق ZZط
التشريعات والفرائض والمعرفة العامة لعيش الحي ٍ
Zاة كإنسZان ،ولم يتكلم على اإلطالق بحقZائق تZدعم حيZاة اإلنسZان .لم يكن بنZو
إسZZرائيل تحت قيZZادة هللا فاسZZدين للغايZZة بسZZبب الشZZيطان .كZZان عمZZل ناموسZZه هZZو فقZZط المرحلZZة األولى في عمZZل الخالص ،بZZل
وبداية عمل الخالص ،ولم يكن له أية عالقة من الناحية العملية بالتغييرات في حياة شخصية اإلنسان .لذلك ،لم تكن له حاجة
طا ،أي أداة يتواصZZل من خاللهZZا مZZع اإلنسZZان.
في بدايZZة عمZZل الخالص لكي يأخZZذ جسZً Zدا لعملZZه في إسZZرائيل .لهZZذا تطّلب وسZZي ً
أناس تكّلموا وعملوا نيابة عن يهوه ،وبهذه الطريقة عمل بنو البشر واألنبياء بين الناس .عمZل بنZو
وهكذا ،قام بين المخلوقات ٌ

ضZا ككهنZة وسZط
البشر بين الناس باسم يهوه ،وكانت حقيقة دعوة يهوه لهم تعني ّأنهم وضZعوا النZواميس نيابZة عنZه وخZدموا أي ً
بZني إسZرائيل .كZان هZؤالء النZاس كهنZة محروسZين ومحمZيين من يهZوه ،وقZد عمZل فيهم بروحZه .كZانوا قZادة بين النZاس وخZدموا
يهZZZوه مباش ZZرة ،وك ZZان األنبي ZZاء ،من ناحي ZZة أخ ZZرى ،هم أولئ ZZك المكرس ZZون لمخاطب ZZة الن ZZاس نياب ZZة عن يه ZZوه في جميZZZع البلZZZدان
تنبZZأ بعملZZه .سZZواء أكZZانوا من بZZني البشZZر أم األنبيZZاء ،جميعهم ُأقيمZZوا بZZروح يهZZوه نفسZZه وكZZان عمZZل
والقبائZZل .وكZZانوا أي ً
ضZا من ّ
ألن يهZوه أقZامهم وليس ألنهم كZانوا الجسZد الZذي تجسZد فيZه
يهوه فيهم .كانوا من مّثل يهوه بين الناس مباشرة .وقد عملZوا فقZط ّ
الروح القدس ذاته .لذلك ،مع أن بني البشر واألنبياء هZؤالء قZد تكلمZZوا وعملZوا نيابZZة عن هللا ،لم يكونZوا جسZZد هللا المتج ِّسZد في
تمامZا في عصZر النعمZة وفي المرحلZة األخZيرة ،ألن عمZل خالص اإلنسZان ودينونتZه ZقZد نّفZذهما
عصZر النZاموس .حZدث العكس ً
هللا المتجسZد نفسZه ،ولهZذا لم توجZد حاجZة إلقامZة األنبيZاء وبZني البشZر مZرة أخZرى للعمZل نيابZة عنZه .ال توجZد في نظZر اإلنسZان
دائمZا بين عمZZل هللا المتج ِّسZد وعمZZل األنبيZZاء وبZZني
فروقZZات جوهريZZة بين جZZوهر عملهم ووسZZائله .ولهZZذا السZZبب يخلZZط اإلنسZZان ًZ
وواقعيZا
طبيعيZا
البشر .فقد كZان ظهZور هللا المتج ّسZد في األسZاس هZو نفسZه ظهZور األنبيZاء وبZني البشZر ،بZل وكZان هللا المتج ّسZد
ً
ً

تمامZا على التميZيز بينهمZا .فاإلنسZان يركZز على المظZاهر فحسZب ،غZير مZدرك
بدرجة أكبر من األنبيZاء .لهZذا ال يقZدر اإلنسZان ً
تماما أنه يوجد فرق كبير بينهما مع أن كالهما يقوم بالتكّلم والعمل .وبما أن قدرة اإلنسZZان على التميZZيز متواضZZعة للغايZZة ،فال
ً
يسZZتطيع اإلنسZZان تميZZيز القضZZايا األساسZZية ،وهZZو أضZZعف حZZتى من تميZZيز أمZZر ُمعّقZZد للغايZZة .إن عمZZل األنبيZZاء وأقZZوالهم الZZتي
استخدمها الروح القدس قZامت بZواجب اإلنسZان ،مؤديZة وظيفتZه كمخلZوق ،وفعلت مZا يجب على اإلنسZان فعلZه .إال أن كلمZة هللا
المتجسد وعمله كانا لتأدية خدمته .مع أن شكله الخZارجي كZان مثZل كZائن مخلZوق ،إال أن عملZه لم يتمثZل في أداء وظيفتZه إنمZا
ّ
في خدمتهُ .ي ستخدم مصطلح "واجب" في إشارة إلى المخلوقات ،في حين أن مصطلح "خدمة" يستخدم في إشZZارة إلى جسZZد هللا
المتج ّسZد .يوجZZد اختالف جZZوهري بين االثZZنين Z،وال يمكن اسZZتبدال أحZZدهما بZZاآلخر .يتمثZZل عمZZل اإلنسZZان فقZZط في أداء واجبZZه،

الرس ZZل ومأل الكث ZZير من
في حين أن عم ZZل هللا ه ZZو ت ZZدبير خدمت ZZه وإتمامه ZZا .ل ZZذلك ،م ZZع أن ال ZZروح الق ZZدس اس ZZتخدم العدي ZZد من ُ
األنبيZZاء ،إال أن عملهم وأقZZوالهم كZانت فقZZط لتنفيZZذ واجبهم كمخلوقZZات .مZZع أن نبZZوءاتهم قZZد تكZZون أعظم من طريZZق الحيZZاة الZZذي
ِ
Zموا من بشZرية هللا المتج ِّسZد ،إال أنهم كZانوا يZZؤدون واجبهم فحسZب ،ولم
تحدث عنه هللا
المتجسد ،وحتى بشريتهم كانت أكثر س ًّ
ّ
أمر يمكن لإلنسZان تحقيقZZه .إال أن الخدمZZة الZZتي يؤديهZZا
يكونوا ّ
يؤدون خدمتهم .يشير واجب اإلنسان إلى وظيفة اإلنسان ،وهو ٌ
هللا المتج ِّس Zد ترتبZZط بتZZدبيره Z،وهZZذا ال يمكن لإلنسZZان تحقيقZZه .سZZواء أكZZان هللا المتج ِّس Zد يتكلم أم يعمZZل أم ُيظ ِه Zر العجZZائب ،فهZZو
يقوم بالعمل العظيم في إطار تدبيره Z،وال يمكن لإلنسان القيام بهZZذا العمZZل بZZدالً منZه .يتمثZZل عمZل اإلنسZان فقZZط في تنفيZZذ واجبZZه
كمخلZZوق في مرحلZZة معينZZة من مراحZZل عمZZل تZZدبير هللا .بZZدون تZZدبير هللا ،أي إذا لم تكن خدمZZة هللا المتج ّس Zد موجZZودة ،سZZينتفي
ضZا .إن عمZZل هللا في القيZZام بخدمتZZه هZZو تZZدبير اإلنسZZان ،في حين أن تنفيZZذ اإلنسZZان لواجبZZه يتمثZZل في الوفZZاء
واجب المخلZZوق أي ً

بالتزامات ZZه تلبي ً Zة لمط ZZالب الخ ZZالق وال يمكن اعتب ZZاره ب ZZأي حZZال من األح ZZوال تأدي ZZة لخدم ZZة الشZZخص ذات ZZه .من جه ZZة ج ZZوهر هللا
ِ
فيعZZد عملZه هZو
عمل هللا هو تدبيره Z،أما من جهة هللا
المتجسد الذي يلبس الشكل الخZارجي لمخلZوقُ ،
المتأصل ،أي ُ
روحهُ ،يعد ُ
ّ
نجز خدمته هو ،وكZل مZا يسZتطيع فعلZه اإلنسZان هZو أن يق ّZدم أفضZل
تأدية خدمتهً .أيا كان العمل الذي يقوم به هللا ،فهو يعمله ُلي َ
ما لديه في نطاق تدبير هللا وتحت قيادته.
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نبيZZا؟
تكلم يسZZوع في عصZZر النعمZZة أي ً
ضZا وفعZZل الكثZZير .كيZZف اختلَ Z
Zف عن إشZZعياء؟ وكيZZف اختلZZف عن دانيZZال؟ هZZل كZZان ً
تفوه ZZوا بكالمٍ ،وب ZZدا كالمهم ،كث ZZيره أو قليل ZZه،
ولم ZZاذا قي ZZل عن ZZه إن ZZه المس ZZيح؟ م ZZا أوج ZZه االختالف بينهم؟ ك ZZانوا جميعهم أنا ًسZ Zا ّ
لإلنسZان كأنZه الكالم نفسZه .كلهم تحZدثوا وعملZوا .تنبZأ أنبيZاء العهZد القZديم بنبZوءات ،واسZتطاع يسZوع أن يZأتي ِ
بالمثZلِ .ل َم األمZر
على هذا النحو؟ إن التمييز هنا يعتمد على طبيعة العمل .لكي تميز هZذا األمZر ،ال يمكنZك ZالنظZر إلى طبيعZة الجسZد وعليZك أال
تفكZZر في عمZZق كلمZZات المZZرء أو سZZطحيتها .إنمZZا عليZZك دائمZاً النظZZر أوالً لعملZZه والنتZZائج الZZتي يحققهZZا عملZZه في اإلنسZZان ،إذ لم
Zخاص مثZل إشZعياء ودانيZال مجZرد
تُشِبع النبوءات التي تكلم عنهZا األنبيZاء آنZذاك حي َ
Zاة اإلنسZان ،وكZانت الرسZائل الZتي تلقاهZا أش ٌ

ألي من كZZان القيZZام بZZذاك العمZZل ،فهZZو غZZير ممكن
نبZZوءات ولم تكن طريZZق الحيZZاة .لZZوال الZZوحي المباشZZر من يهZZوه ،لمZZا أمكن ٍّ
كثيرا ،لكن أقواله كZانت طريZZق الحيZاة الZZتي يمكن لإلنسZان أن يجZد من خاللهZا سZبيالً لممارسZZتها .هZذا
للبشر .تكلم يسوع ً
أيضا ً

يغيZZر انحرافZZات اإلنسZZان .ثالثZاً،
يعZZني أوالً ،أن بإمكZZان يسZZوع أن ُيشZZبع حيZZاة اإلنسZZان ،ألن يسZZوع هZZو الحيZZاة .ثانيZاً ،يمكنZZه أن ّ
رابعZا ،يمكن ليسZZوع اسZZتيعاب احتياجZات اإلنسZان الداخليZZة وأن يفهم مZا يفتقZر
أمكن لعملZZه أن ُينجح عمZZل يهZZوه ليكمZل العصZZرZً .
جديدا ويختتم القديم .ولهذا السبب ُد ِعي يسوعُ هللاَ والمسيح .وهو ليس مختلZZف عن
إليه اإلنسان.
عهدا ً
وخامسا ،يمكنه أن يبدأ ً
ً
َ
أيضا .خذ إشعياء فيما يخص عمل األنبيZZاء مثZZاالً .أوالً ،لم يتمكن إشZZعياء من
إشعياء فحسب ،إنما عن جميع األنبياء اآلخرين ً
ثانيZا ،لم يتمكن من بZدء عهZد جديZد .كZان يعمZل تحت قيZادة يهZوه وليس لبZدء عهZد جديZد .ثالثًZا ،مZا تحZدث
إشZباع حيZاة اإلنسZانً .
البعض حZZتى بعZZد أن اسZZتمعوا إليهZZا .هZZذه
عنZZه بنفسZZه تجZZاوز إدراكZZه .كZZان يتلقى اإلعالنZZات مباشZZرة من روح هللا ،ولم يفهمهZZا
ُ
نج ز باسZZم
الم َZ
األمُ Z
Zور القليلZZة وحZZدها تكفي إلثبZZات أن أقZZوال إشZZعياء لم تكن سZZوى نبZZوءات ،ولم تكن سZZوى أحZZد جZZوانب العمZZل ُ
يهوه فحسZب .ومZع ذلZك ،فهZو ال يسZتطيع أن يمّثZل يهZوه تمZثيالً كZامالً .كZان خZادم يهZوه وأداة لعملZه .كZان يقZوم بالعمZل فقZط في
مختلفZا .لقZد تجZاوز نطZاق
إطار عصر الناموس وفي نطاق عمل يهZوه ،ولم يعمZل بعZد عصZر النZاموس .أمZا عمZل يسZوع فكZان
ً

عمل يهوه .كان يعمل كاهلل المتجسد وخضع للصلب ليخّلص كZZل البشZرية .وهZZذا يعZZني أنZZه قZام بعمZل جديZد خZارج العمZZل الZذي

قZZام بZZه يهZZوه .وكZZانت هZZذه بدايZZة عهZZد جديZZد .واألمZZر اآلخZZر هZZو أنZZه اسZZتطاع التحZZدث بمZZا ال يمكن لإلنسZZان تحقيقZZه .كZZان عملZZه

عمالً في إطZZار تZZدبير هللا وشZZمل كZZل البشZZرية .لم يعمZZل فقZZط في عZZدد قليZZل من النZZاس ،ولم يكن عملZZه لقيZZادة عZZدد محZZدود من
تجسد هللا ليكون إنسانا ،وكيZف أعطى الZروح إعالنٍ Z
Zات حينهZZا ،وكيZZف نZزل الZروح على إنس ٍ
Zان ليقZوم بالعمZZل،
الناس .أما كيف َّ
ً
ِ
المتجسد .ولهZZذا،
تماما أن تكون هذه الحقائق دليالً على أنه هللا
ّ
فهذه أمور ال يستطيع اإلنسان رؤيتها أو لمسها .من المستحيل ً

حقيقيا .هذا ألن أمور الZZروح
أمور ملموسة لإلنسان .هذا فقط ُيعد
ال يمكن التمييز إال بالنظر إلى كالم هللا وعمله ،والتي هي ٌ
ً
جلياً إال من هللا نفسه ،وحتى جسZد هللا المتج ِّسZد ال يعZرف األشZZياء كلهZا .يمكنZك ZفقZZط التحقZق
درك
ً
إدراكا ّ
غير مرئية منك وال تُ َ
ممZا إذا كZان هZو هللا من العمZل الZZذي قZام بZZه .فمن خالل عملZه ،يمكن مالحظZZة أنZه أوالً قZادر على فتح عهZZد جديZد .وثانيZاً ،هZو
قادر أن يشبع حياة اإلنسZان ويريZه الطريZق ليتبعZه .هZذا ك ٍ
Zاف ليثبت أنZه هللا نفسZه .على أقZل تقZدير ،يمكن للعمZل الZذي يقZوم بZه
ُ
ِ
Zكن فيZه .وبمZا أن العمZل الZذي قZام بZه هللا المتج ّسZد
تمامZا ،ويمكن أن ُيZرى من عمZل مثZل هZذا أن روح هللا يس ُ
أن يمّثل روح هللا ً
أساسا لبZدء عهZد وعمZل جديZدين Z،ولفتح عمZل جديZد ،فهZذه األمZور القليلZة وحZدها كافيZة لتثبت أنZه هللا نفسZه .وهZذا مZا يمZيز
كان ً
جميعZا طبقZZة من األشZZخاص المثقفين
ًZ
يسZZوع عن إشZZعياء ودانيZZال واألنبيZZاء اآلخZZرين العظZZام .كZZان إشZZعياء ودانيZZال واآلخZZرون
ِ
أيضا واسع االطالع وال تنقصه الفطنة،
أناسا غير عاديين تحت قيادة يهوه .وكان جسد هللا
المتجسد ً
ّ
ورفيعي المستوى .كانوا ً
تميZز أي طبيعZZة خاصZة
لكن طبيعته البشZرية كZZانت عاديZZة على نحZو خZاص .كZان إنس ً
عاديZا ،ولم تسZZتطع العين المجZردة أن ّ
Zانا ً
لبشريته أو اكتشZاف أي أم ٍZر فيهZZا يختلZف عن طبيعZة اآلخZZرين .لم يكن خارًقZا للطبيعZة أو فري ًZدا على اإلطالق ،ولم يتحZَّ Zل بZأي

معرف ZZة أو نظري ZZة أو تعلي ٍم س ZZام .لم يكتس ZZب الحي ZZاة ال ZZتي تح ZZدث عنه ZZا والطري ZZق ال ZZذي س ZZار في ZZه من خالل إدراك ZZه لنظري ZZة أو

معرفة معينة Z،أو من خالل تجربة الحياة والتنشئة األسرية .باألحرى ،كZانت هZZذه كلهZا العمZZل المباشZZر للZروح ،الZذي هZZو عمZل
ِ
المتجسد .هذا ألن اإلنسان يحتفظ بمفاهيم عظيمة عن هللا ،وخاصة ألن هذه المفاهيم مكونة من عناصر غامضة كثيرة
الجسد
ّ
وخارقة للطبيعة ،وفي نظر اإلنسان ،ال يمكن إلله عادي بضعف بشري ،غير قادر على القيام بآيZات وعجZائب ،أن يكZون هللا
ِ
عاديا ،فكيف ُيقال إ ًذا إنه صار جسZً Zدا؟ أن
المتجسد ليس
بالتأكيد Z.أليست هذه مفاهيم اإلنسان الخاطئة؟ إذا كان جسد هللا
ً
إنسانا ً
ّ
جسد يعني أن يكون إنسانا عاديا ،فلو كان كائنا متساميا ،لما كان من ٍ
يكون من ٍ
جسد .ليثبت أنه بشر ،احتاج هللا المتج ِّسZد إلى
ً
ً
ً
ً
التجسد .إال أن األمر لم يكن كZذلك مZع األنبيZاء وبZني البشZر .كZانوا
أن يكون له جسد طبيعي ،وكان هذا ببساطة إلكمال أهمية
ّ
خدمين من الZروح القZدس .وكZانت بشZريتهم في نظZر اإلنسZان لهZا عظمتهZا الخاصZة ،إذ قZاموا بZالكثير من
ومسZتَ َ
أنا ًسZا موهZوبين ُ
جميعZا تفهمZون اآلن كZل
ًZ
Zان مثZZل هللا .ال ُبZَّ Zد وأنكم
األعمال التي تجاوزت الطبيعة البشZرية العاديZة .لهZذا السZبب ،اعتZبرهم اإلنس ُ

هZZذه األمZZور بوضZZوح ،فهZZذا هZZو األمZZر األكZZثر حZZيرة لكZZل البشZZر في العصZZور الماضZZية .والتج ّسZد ،فضZالً عن ذلZZك ،هZZو األكZZثر
ِ
تقبلZه .مZا أقولZه يفضZي إلى إتمZام وظيفتكم وفهمكم
ً
غموضا بين كZل األشZياء ،وهللا المتج ّسZد هZو أصZعب مZا يمكن على اإلنسZان ّ

لسZّ Zر التج ّس Zد .هZZذا كلZZه مرتبZZط بتZZدبير Zهللا ،مرتبZZط بالرؤيZZة .إن فهمكم لهZZذا األمZZر سZZيعود عليكم بفائZZدة أكZZبر لتحظZZوا بمعرفZZة
الرؤية ،أي بعمل التدبير Z.وبهZذه الطريقZة ،ستكتسZبون الكثZير من الفهم للZواجب الZذي على النZاس بZأنواعهم المختلفZة القيZام بZه.
Zيرا ،ألن حيZاتكم في الZوقت الحاضZر تفتقZر
مع أن هذه األقوال ال تُظهر لكم الطريق مباشرة ،إال أنهZZا ال تZZزال تنفZZع دخZZولكم كثً Z
Zيرا ،وستصZZبح هZZذه عقبZZة كبZZيرة تعZZترض دخZZولكم .إذا لم تكونZZوا قZZادرين على فهم هZZذه األمZZور ،فلن يوجZZد دافZZع
إلى الرؤيZZة كثً Z
يقودكم إلى الدخول .وكيف يمكن لمثل هذا السعي أن يم ّكنكم من تحقيق واجبكم على أفضل وجه؟
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سيسZZأل بعض النZZاس" :مZZا هZZو الفZZرق بين العمZZل الZZذي قZZام بZZه هللا المتج ِّس Zد والعمZZل الZZذي قZZام بZZه أنبيZZاء ورسZZل األزمنZZة
ِ
أيضا بالسيد ،وكذلك يسوع؛ ومع أنهما قاما بعمل مختلف ،فقد ُأطلZZق عليهمZZا نفس اللقب .أنت تقZZول ،لمZZاذا
القديمة؟" ُلّق َب داود ً
Zادرا على قZول الكلمZات الZتي نZوى الZروح
لم تكن لهما نفس الهويZة؟مZا رآه يوحنZا كZان رؤيZا جZاءت من الZروح القZدس ،وكZان ق ً
تامZا.
القدس قولها؛ لماذا تختلف هويZة يوحنZا عن يسZوع؟ الكلمZات الZتي قالهZا يسZوع كZانت قZادرة على تمثيZل هللا وعملZه تمZثيالً ً

تاما .لماذا تكلم يوحنا وبطرس وبZZولس العديZZد من الكلمZZات
ما رآه يوحنا كان رؤيا ،ولم يكن ً
قادرا على تمثيل عمل هللا تمثيالً ً
– مثلما فعل يسوع – ومع ذلك لم تكن لهم نفس هوية يسZوع؟ يرجZع السZبب في هZذا أسا ًسZا إلى أن العمZل الZذي قZاموا بZه كZان
مختلفZاَّ .
أتم عمZل العصZر الجديZد ،وهZو عمZل لم يقم بZه أحZد من
مثل يسZوع روح هللا ،وكZان هZو روح هللا الZذي يعمZل مباشZرةَّ .
ً
ومثل يهZوه ،ومثZل هللا نفسZه .في حين أن بطZرس وبZولس وداود ،بغض النظZر عن ألقZابهمَّ ،
جديداَّ ،
مثلZوا فقZط
قبل .فتح طريًقا ً
هويZة أحZد مخلوقZات هللا ،وأرسZلهم يسZوع أو يهZوه .لZذلك بغض النظZر عن كم العمZل الZذي قZاموا بZه ،وعظمZة المعجZزات الZتي

صنعوها ،هم ال يزالون مخلوقات هللا ،وعاجزين عن تمثيل روح هللا .لقد عملوا باسZم هللا أو بعZدما أرسZلهم هللا؛ باإلضZافة إلى
أنهم عملZZوا في عصZZور بZZدأها يسZZوع أو يهZZوه ،ولم يكن عملهم عمالً منفص Zالً .كZZانوا في المقZZام األول مجZZرد مخلوقZZات خلقهZZا
هللا .في العهد القديم ،تنبأ العديZد Zمن األنبيZاء أو كتبZوا أسZفار نبZوة .لم يقZل أحZد إنZه هZو هللا ،ولكن مZا أن بZدأ يسZوع العمZل ،ق ّZدم

روح هللا شهادة عنه على أنه هللا .لماذا؟ عند هذه النقطة ،البد وأنك تعرف اإلجابة بالفعل! قبالً ،كتب الرسل واألنبياء رسائل
ض Zا منهZZا ليضZZعوه في الكتZZاب المقZZدس ،والبعض اآلخZZر ُف ِقZَ Zد.
متنوعZZة ،وقZZدموا العديZZد من النبZZوات .بعZZد ذلZZك ،اختZZار النZZاس بع ً
حيث أنZZه يوجZZد أناس Zا يقولZZون إن كZZل شZZيء يقولونZZه ٍ
آت من الZZروح القZZدس ،لمZZاذا ُيعتZZبر بعض منZZه جيZً Zدا وبعض منZZه سZZيًئا؟
ً
ولمZاذا اُختZير البعض ولم يخZتر البعض اآلخZر؟ إن كZانت ًّ
حقا هي كلمZات الZروح القZدس ،هZل كZان من الضZروري على النZاس
ُ
ٍ
سرد الكلمات التي قالهZا يسZوع والعمZل الZذي قZام بZه في ك ّZل من األناجيZل األربعZة؟ أليس هZذا خطZأ من
اختيارها؟ لماذا يختلف ُ
سجلوها؟ يسأل بعض الناس" :حيث إن الرسائل المكتوبة على يد بولس وكتَّاب العهد الجديد اآلخZرين .والعمZZل الZذي قZاموا بZZه

جزئيZZا من مشZZيئة اإلنسZZان ،ومختَلZZط بتصZZورات اإلنسZZان ،أال توجZZد أخطZZاء بشZZرية في الكلمZZات الZZتي تقولهZZا أنت (يZZا هللا)
ينبZZع
ً
ًّ
تمامZا عن تلZك الZتي قZام بهZا
اليوم؟ أال تحتوي حقا على تصورات اإلنسان؟" هZذه المرحلZة من العمZل الZذي يقZوم بZه هللا مختلفZة ً

بولس والعديد Zمن الرسل واألنبياء .ال يوجد فقط اختالف في الهوية ،بZل يوجZZد في األسZاس اختالف في العمZل َّ
المنفذ .بعZZد أن

طZZرح ب ZZولس ووق ZZع أمZZام الZZرب ،قZZاده الZZروح الق ZZدس للعمZZل ،وأص ZZبح مرس Zالً ،ول ZZذا كتب رسZZائل إلى الكنZZائس وتل ZZك الرسZZائل
ُ

جميعهZZا اتبعت تعZZاليم يسZZوع .أرسZZل الZZرب بZZولس للعمZZل باسZZم الZZرب يسZZوع ،ولكن حين أتى هللا نفسZZه ،لم يعمZZل تحت أي اسZZم
َّ
Zاء على تعZاليم أي
أحدا سوى روح هللا في عمله .أتى هللا للقيZام بعملZه مباشZرةً :لم ُي َّ
ولم يمثل ً
كمل من إنسZان ،ولم ُينفذ عملZه بن ً
إنسان .في هذه المرحلة من العمل ال َيُقود هللا عن طريق التحدث عن خبراته الشخصية ،بل ينفذ عمله مباشرةً وفًقا لما لديZZه.
على سبيل المثال ،تجربZة عZاملي الخدمZة ،وزمZان التZوبيخ ،وتجربZة المZوت ،وزمZان محبZة هللا ...كZل هZذا العمZل لم يقم بZه قZط
أي منها خZZبرات إنسZZان؟ أال تZZأتي جميعهZZا
من قبل ،وهو عمل العصر الحاضر ،وليس خبرات إنسان .في الكلمات التي قلتهاٌّ ،

مباشرة من الروح؟ أليست صادرة من الروح؟ كل ما في األمر أن مقدرتكم ضZعيفة حZZتى إنكم ال تقZZدرون على إدراك الحZZق!
ً
تكلمت عن ZZه ه ZZو إلرش ZZادكم الس ZZبيل ،ولم يتكلم عن ZZه أح ZZد ق ZZط من قبلي ،ولم يخت ZZبر أي إنس ZZان ه ZZذا
طري ZZق الحي ZZاة العملي ال ZZذي
ُ
الطريق ،أو يعرف هذه الحقيقة .لم ينطق أحد قط بهذه الكلمات قبل أن أنطق بها .لم يتكلم أحد قط عن هذه الخZZبرات ،أو عن

وأيضا لم ُيشر أحد قط إلى مثل هذه الحZاالت ليكشZف عن هZZذه األمZZور .لم يسZلك أحZد قZط الطريZZق الZZذي أسZZلكه
هذه التفاصيل،
ً

بطريق ٍ
ٍ
جديد .لنأخذ بولس وبطرس كمثZال .لم يكن لZديهما خبراتهمZا الشخصZية قبZل
اليوم ،وإن كان قد سلكه إنسان ،فإنه ليس
أن يقود يسوع الطريق .لم يختبرا الكلمات التي قالها وال الطريق الZذي سZلكه إال بعZد Zأن سZلكه يسZوع؛ ومن خالل هZذا اكتسZبا
Zدة وكتب ZZا الرس ZZائل .ول ZZذلك ف ZZإن خ ZZبرات اإلنس ZZان ال تماث ZZل عم ZZل هللا ،وعم ZZل هللا ال يش ZZبه المعرف ZZة ال ZZتي تص ZZفها
خ ZZبرات عدي ً Z
وتكرارا إني اليZZوم أقZZود طريًقZا جدي ًZدا وأقZوم بعمZل جديZد Z،وعملي وأقZوالي مختلفZZة
مرارا
تصورات اإلنسان وخبراته .لقد ُ
ً
قلت ً

عن تلك التي قالها يوحنا وكافة األنبياء اآلخرين .أنا ال أكتسب خبرات أوالً أبZً Zدا ثم أتكلم بهZZا إليكم ،ال يتم األمZZر هكZZذا مطلًقZا.
أيضا سامية،
إن كان األمر هكذا ،أما كان سيؤخركم هذا لمدة طويلة؟ في الماضي ،كانت المعرفة التي تحدث عنها الكثيرون ً

ولكن كZل كلمZZاتهم كZانت مبنيZZة على كلمZات من ُيطلZق عليهم شخصZيات روحيZZة .لم تهZZديهم تلZك الكلمZات في الطريZZق ،بZZل أتت
من خ ZZبراتهم ومم ZZا رأوه ومن مع ZZرفتهم .ك ZZان بعض مم ZZا ق ZZالوه من تص ZZوراتهم وك ZZان بعض ZZه خ ZZبرتهم ال ZZتي لخص ZZوها .الي ZZوم،
طبيعZZة عملي مختلفZZة كليًّا عن طبيعZZة عملهم .لم أختZZبر أن يقZZودني آخZZرون ،وال أقبZZل أن ِّ
يكملZZني آخZZرون .باإلضZZافة إلى أن،
عما تكلم به أي شخص آخر ،ولم يتكلم بZه قZط أي شZخص آخZر .اليZوم ،وبغض النظZر عن
يختلف كل ما تكلمت وشاركت به ّ
من أنتم ،فZZإن عملكم ُينّفZZذ على أسZZاس الكلمZZات الZZتي أقولهZZا .بZZدون هZZذه األقZZوال والعمZZلَ ،م ْن يسZZتطيع أن يختZZبر هZZذه األمZZور
(تجربZZة عZZاملي الخدمZZة ،وزمن التZZوبيخ ،)...وم ْن يسZZتطيع أن يتكلم بهZZذه المعرفZZة؟ هZZل أنت ًّ
Zاجز عن رؤيZZة هZZذا؟ بغض
حقا عٌ Z
َ
النظر عن خطوة العمZل ،بمجZرد مZا تُنطZق كلمZاتي ،تZدخلون في شZركة وفًقZا لهZا ،وتعملZون وفًقZا لهZا ،وهZو طريZق لم يفكZر فيZه

عاجز عن رؤيZة هZذا السZؤال الواضZح البسZZيط؟ إنZه طريZق لم يخترعZه أحZZد،
أي واحد منكم .وصوالً إلى هذه النقطة ،هل أنت
ٌ
وليس مبنيًّا على أية شخصية روحية .إنه طريق جديد ،وحتى أن العديد Zمن الكلمات التي قالها يسوع من قبZZل لم تعZZد سZارية.
ما أقوله هو عمل الفتتاح عصر جديد ،وهZو عمZل يبقى بمفZرده؛ العمZل الZذي أقZوم بZه ،والكلمZات الZتي أقولهZا ،جميعهZا جديZدة.
ضZا عن عمZل النZZاس في الهيكZل ،وكZان
أيضا مثل هZذا .كZان عملZZه
ً
مختلفZا أي ً
أليس هذا هو عمل اليوم الجديد؟ كان عمل يسوع ً
ضZا عن عمZZل الفريسZيين ،ولم يكن بZه أي شZبه يتعلZZق بالعمZZل الZذي يقZوم بZه جميZع شZعب إسZرائيل .بعZدما شZZهد النZاس
ً
مختلفZا أي ً

عمله ،لم يستطيعوا أن يتخذوا قرارا :أهو ًّ
حقا عمل قام به هللا؟ لم يحفظ يسوع ناموس يهوه :حين جاء ليعلم اإلنسZZان ،كZZل مZZا
ً
عمZZا قالZZه أنبيZZاء وقديسZZو العهZZد القZZديم القZZدامى ،ولهZZذا السZZبب ،بقي النZZاس على غZZير يقين .هZZذا هZZو مZZا
قالZZه كZZان جديZً Zدا
ً
ومختلفZZا ّ

يجعZZل اإلنسZZان صZZعب المZZراس .قبZZل قبZZول هZZذه المرحلZZة الجديZZدة Zمن العمZZل كZZان الطريZZق الZZذي سZZلكته أغلZZبيتكم هZZو الممارسZZة

Zيرا ،لZZذلك أنتم غZZير
والZZدخول بنZZاء على مZZا قالتZZه الشخصZZيات الروحيZZة .ولكن اليZZوم ،العمZZل الZZذي أقZZوم بZZه مختلZZف اختالًفZZا كبً Z
مهتما من طعZZام َم ْن أكلتم ،أو
قادرين على تحديد ما إذا كان
صائبا أم ال .ال أكترث بالسبيل الذي سلكتموه في السابق ،ولست ًّ
ً

بم ْن اتخذتموه "أب" لكم .حيث أني جئت بعمZل جديZد ألرشZد اإلنسZان ،ينبغي لجميZع من يتبعونZZني أن يتصZرفوا وفًقZا لمZا أقZول.
َ
بغض النظر عن قوة "األسZرة" الZتي انحZZدرت منهZZا ،ينبغي عليZZك أن تتبعZZني ،وال ينبغي أن تتصZرف وفًقZا لممارسZاتك السZابقة،

أنت بجملتZZك في يZZدي ،وال ينبغي
ويجب على "أبيك الذي رباك" أن يتنحى ،وينبغي أن تأتي أمام هللا وتطلب نصيبك الحقيقيَ .
ل ZZك أن تك Zّ Zرس الكث ZZير من اإليم ZZان األعمى في أبي ZZك ال ZZذي رب ZZاك؛ إن ZZه ال يس ZZتطيع الس ZZيطرة علي ZZك بالكام ZZل .عم ZZل الي ZZوم يبقى

منفصZالً .من الواضZZح أن مZZا أقولZZه اليZZوم غZZير مبZZني على أسZZاس من الماضZي؛ إنهZZا بدايZZة جديZZدة ،وإن قلت أنت إن هZZذا األمZZر
صنع يد اإلنسان ،فأنت إ ًذا شخص أعمى للغاية وال يستحق الخالص!
من ُ
من "بخصوص األلقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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كZZان ك ZZل من إشZZعياء وحزقيZZال وموس ZZى وداود وإبZZراهيم وداني ZZال قZZادة أو أنبي ZZاء بين ش ZZعب إسZZرائيل المختZZار .لمZZاذا لم
Zهادة ليس ZZوع بمج ZZرد أن ب ZZدأ عمل ZZه والتح ZZدث
Zهادة لهم؟ لم ZZاذا ق Zّ Zدم ال ZZروح الق ZZدس ش ً Z
Zدعوا هللا؟ لم ZZاذا لم يق Zّ Zدم ال ZZروح الق ZZدس ش ً Z
ُي َ Z
Zيدا" .بغض النظZر عن
بكلماته؟ ولماذا لم يقدم الروح القدس
شهادة آلخرين؟ جميعهم – البشر المخلوقون من جسد – ُد ُعZوا "س ً
ً

ألقابهم ،فإن عملهم يمثل كيانهم وجوهرهم ،كما أن كيانهم وجوهرهم يمثالن هويتهم .جوهرهم غير مرتبط بألقابهم؛ بل ُيمّثلZZه

Zيدا" بZاألمر غZير العZادي ،فكZان يمكن للشZخص أن ُيسZمى
ما عبروا عنه ،وما عاشوه .في العهد القديم ،لم تكن دعوة أحZدهم "س ً
بأيZZ Zة طريقZZ Zة ،ولكن كZZ Zان جZZ Zوهره وهويتZZ Zه الموروثZZ Zة غZZ Zير قابلZZ Zة للتغيZZ Zير .من بين أولئZZ Zك المسZZ Zحاء الكذبZZ Zة واألنبيZZ Zاء الكذبZZ Zة
إلهZا؟ ولمZZاذا هم ليسZZوا هللا؟ ألنهم عZZاجزون عن القيZZام بعمZZل هللا .في األصZZل هم بشZZر،
ضZا َم ْن ُد ُعZZوا ًZ
والمخZZادعين ،أال يوجZZد أي ً
ض Zا
مخZZادعون للنZZاس ،وليسZZوا هللا ،لZZذلك ليس لZZديهم هويZZة هللا .ألم ُيسZَّ Zم داود سً Z
Zيدا بين األسZZباط االثZZني عشZZرة؟ ُسZمي يسZZوع أي ً
ِ
ض Zا إرميZZا بZZابن اإلنسZZان؟ ويسZZوع ُعZZرف بZZابن اإلنسZZان؟ لمZZاذا
سً Z
Zيدا؛ لمZZاذا ُس Zمي يسZZوع وحZZده فقZZط هللا المتج ّس Zد؟ ألم ُيعZZرف أي ً
مختلفا؟ هل اللقب يهم؟ مع أن يسوع
صلب يسوع نياب ًة عن هللا؟ أليس ألن جوهره مختلف؟ أليس ألن العمل الذي قام به كان
ً
ُ

أيضا قد ُدعي ابن اإلنسان ،إال إنه كان أول تج ُّسZد هلل ،وقZد جZاء ليتقلZد السZلطة ويحقZق عمZل الفZداء .هZذا يثبت أن هويZة يسZوع
ً
ضZا الZذين ُد ُعZZوا ابن اإلنسZان .اليZومَ ،م ْن منكم يجZرؤ على أن يقZول إن كZل
وجZZوهره كانZا مختلفين عن هويZZة وجZوهر أولئZZك أي ً
الكالم الZZذي يقولZZه هZZؤالء األشZZخاص الZZذين اسZZتخدمهم الZZروح القZZدس جZZاء من الZZروح القZZدس؟ هZZل يجZZرؤ أحZZد على قZZول هZZذه

األمZور؟ إن كنت تقZول هZZذه األقZZوال ،لمZاذا إ ًذا ُرفض سZفر نبZZوة عZزرا؟ ولمZZاذا ُرفضZZت أسZفار القديسZين واألنبيZاء القZدامى؟ إن
كZانت جميعهZا تZأتي من الZروح القZدس ،فلمZاذا تجZرؤون على عمZل مثZل هZذه الخيZارات َّ
الن َز ِويَّة؟ هZل أنت مؤهZل الختيZار عمZل
أيضا العديد من قصص إسرائيل .وإن كنت تؤمن بZأن كتابZات الماضZي جميعهZا جZاءت من الZروح
الروح القدس؟ لقد ُرفضت ً
جميعZZا،
الق ZZدس ،لم ZZاذا ُرفض ZZت بعض األس ZZفار إ ًذا؟ إن ك ZZانت ق ZZد ج ZZاءت جميعه ZZا من ال ZZروح الق ZZدس ،ك ZZان يجب االحتف ZZاظ به ZZا
ً

وإرسZZالها إلى اإلخZZوة واألخZZوات في الكنZZائس لقراءتهZZا .مZZا كZZان ينبغي أن يتم اختيارهZZا أو رفضZZها بمحض اإلرادة البشZZرية؛
ِفف عل هذا أمر خاطئ .عندما أقول إن خبرات بولس ويوحنا اختلطت برؤاهم الشخصية فهذا ال يعني أن خبراتهمZZا ومعرفتهمZZا
جZZاءت من الشZZيطان ،ولكن يوجZZد القليZZل من األمZZور الZZتي جZZاءت من خبراتهمZZا ورؤاهمZZا الشخصZZية .كZZانت معZZرفتهم نابعZZة من
وم ْن اسZZتطاع بثقZZة أن يقZZول إن جميعهZZا أتت من الZZروح القZZدس؟ إن كZZانت البشZZارات
خلفيZZة خZZبرات واقعيZZة في ذلZZك الZZوقتَ ،
Zياء مختلفZZة بشZأن عمZZل يسZوع؟
األربع جميعها قد جاءت من الروح القZدس ،فلمZZاذا قZال كZل من مZتى ومZرقس ولوقZا ويوحنZا أش ً

إن كنتم ال تؤمن ZZون به ZZذا Z،انظ ZZروا للرواي ZZات ال ZZتي ج ZZاءت في الكت ZZاب المق ZZدس عن كيفي ZZة إنك ZZار بط ZZرس لل ZZرب ثالث م ZZرات:
ِ
ض Zا إنسZZان ،فهZZل يمكن أن تZZأتي
الجهZZال يقولZZون" :هللا المتج ّس Zد أي ً
جميعهZZا مختلفZZة ،وجميعهZZا لهZZا سZZماتها الخاصZZة .العدي Zد Zمن ُ
الكلمZZات الZZتي يقولهZZا بأكملهZZا من الZZروح القZZدس؟ إن امZZتزجت كلمZZات بZZولس ويوحنZZا بZZاإلرادة البشZZرية ،أليسZZت الكلمZZات الZZتي
ِ ًّ
Zورا مثZل هZذه هم عميZان وجهلZة! اقZرأ األناجيZل
يقولها هللا
المتجسد حقا ممتزجة باإلرادة البشرية؟" األشخاص الZذين يقولZون أم ً
ّ
األربعZZة بدقZZة؛ اقZZرأ مZZا سZZجلته البشZZارات عن أمZZور فعلهZZا يسZZوع وكلمZZات قالهZZا .كZZل قصZZة كZZانت – ببسZZاطة شZZديدة – مختلفZZة،
الكتَّاب في هذه األسفار قد جاء من الروح القدس ،أما َو َج َب أن تكون
وكان لكل قصة منظورها الخاص .إن كان كل ما كتبه ُ
Zهادة
غبيZا جZً Zدا ألنZه ال يZZرى هZذا؟ إن ُ
طلب منZك أن تقZدم شً Z
جميعها متشZابه ًة ومتسZق ًة؟ لمZاذا توجZZد إ ًذا تناقضZات؟ أليس اإلنسZان ً
شهادة له؟ إن سألك اآلخرون" :إن كانت
تقدم
ستقدمها؟ هل يمكن لهذه الطريقة في معرفة هللا أن ّ
هلل ،ما هو نوع الشهادة التي ّ
ً
سجالت يوحنا ولوقا مختلطة باإلرادة البشرية ،فهل الكلمات التي قالها إلهكم غير مختلطة باإلرادة البشرية؟" هل يمكنك تقديم

إجابة واضحة؟ بعد أن سZمع لوقZا ومZتى كلمZات يسZوع ،ورأيZا عملZه ،تكلمZا من واقZع معرفتهمZا بأسZلوب الZذكريات مZع تفصZيل

إعالنا كامالً من الروح القدس؟ كZZانت العديZZد
بعض الحقائق التي قام بها يسوع .هل يمكنك أن تقول إن معرفتهما كانت ُمعلنة
ً
من الشخص ZZيات الروحي ZZة خ ZZارج الكت ZZاب المق ZZدس تحظى بمعرف ZZة أك ZZبر منهم ZZا؛ لم ZZاذا لم تتناق ZZل األجي ZZال الالحق ZZة كلم ZZاتهم؟ ألم
ضZا؟ اعلم أنZZه في عمZZل اليZZوم ،أنZZا ال أتكلم عن رؤيZZتي المبنيZZة على أسZZاس عمZZل يسZZوع ،وال أتكلم
يسZZتخدمهم الZZروح القZZدس أي ً
عن معرفتي الشخصية المحيطة بخلفية عمل يسوع .ما هو العمل الذي قام به يسZوع آنZذاك؟ ومZا هZو العمZل الZذي أقZوم أنZا بZه
اليZZوم؟ مZZا أقولZZه وأفعلZZه غZZير مسZZبوق .الطريZZق الZZذي أمشZZي فيZZه اليZZوم لم يطZZأه أحZZد قZZط من قبZZل ،ولم ِ
يمش فيZZه أنZZاس عصZZور

جميعZا
ًZ
األجيZZال السZZابقة .اليZZوم قZZد انفتح الطريZZق ،أوليس هZZذا عمZZل الZZروح؟ مZZع أنZZه كZZان عمZZل الZZروح ،فقZZد نّفZZذ قZZادة الماضZZي
عملهم على أسZاس آخZرين .ولكن عمZZل هللا نفسZZه مختلZف .كZانت مرحلZZة عمZل يسZZوع هي بالمثZZل هكZZذا :لقZZد فتح طريًقZا جديZً Zدا.

حينما أتى ،كرز ببشارة ملكوت السماوات ،وقال إن اإلنسان ينبغي أن يتوب ويعZترف .بعZدما أكمZل يسZوع عملZه ،بZدأ بطZرس

وب ZZولس وآخ ZZرون تنفي ZZذ عم ZZل يس ZZوع .بع ZZدما ُسّ Z Zمر يس ZZوع على الص ZZليب وص ZZعد إلى الس ZZماء ،أرس ZZلهم ال ZZروح لنش ZZر طري ZZق
ضZا مبنيZZة على األسZZاس الZZذي أرسZZاه مZZا قالZZه يسZZوع ،مثZZل طZZول األنZZاة أو
الصZZليب .ومZZع سZZمو كلمZZات بZZولس ،إال أنهZZا كZZانت أي ً
Zاء على أسZاس كلمZات يسZوع .لم
المحبة أو المعاناة أو تغطية الرأس أو المعمودية أو العقائZد األخZرى ُ
المتبعZة Z.كZل هZذا كZان بن ً
بشرا استخدمهم هللا.
يكونوا قادرين على فتح طريق جديد ،ألنهم
جميعا كانوا ً
ً
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لم تتعلZZق أقZZوال يسZZوع وعملZZه آنZZذاك بعقيZZدة ،ولم ينفZZذ عملZZه وفًقZZا لعمZZل نZZاموس العهZZد القZZديم ،بZZل وفًقZZا للعمZZل الZZذي يجب
القيام به في عصر النعمة .كان يعمل وفًقا للعمل الذي أحضره ،وفًقا لخطته الشخصية ،ووفًقا لخدمتZه .لم يعمZل وفًقZا لنZاموس
العهد القديم .ال يوجد شيء مما فعله كان طبًقا لناموس العهد القديم ،ولم ِ
يأت ليعمل على تتميم كلمات األنبياء .لم يكن الهدف
من أيZZة مرحلZZة من مراحZZل عمZZل هللا تتميم نبZZوات األنبيZZاء القZZدامى ،ولم يِ Z
Zأت ليلZZتزم بعقيZZدة أو يحقZZق عن عمZZد نبZZوات األنبيZZاء
القدامى .ومع ذلك لم تعطل أفعاله نبوات األنبياء القدامى أو تشوش على العمل الذي قام به سابًقا .النقطة الملحوظة في عملZه
رائيZZا ،بZZل عامZٌ Zل أتى ليقZZوم
هي عZZدم االلZZتزام بأيZZة عقيZZدة ،والقيZZام بالعمZZل الZZذي ينبغي أن يقZZوم بZZه هZZو نفسZZه .لم يكن نبيًّا وال ً

المفZZترض أن يقZZوم بZZه ،وقZZد أتى ليفتح عهZZده الجديZZد وينفZZذ عملZZه الجديZZد .من المؤكZZد أن يسZZوع حين أتى ليقZZوم
بالفعZZل بالعمZZل ُ
ضZا عمZZل الحاضZZر نبZZوات األنبيZZاء
ضZا العديZد Zمن الكلمZZات الZZتي قالهZا األنبيZZاء القZZدامى في العهZZد القZZديم .يتمم أي ً
أتم أي ً
بعملZZه ،قZZد ّ

القدامى للعهد القديم .كZل مZا في األمZر أني لم أعZد أحمZل "تلZك الروزنامZة الصZفراء القديمZة" ،هZذا هZو كZل مZا في األمZر .وألنZه

يوجZZد المزيZZد من العمZZل الZZذي ينبغي أن أقZZوم بZZه ،يوجZZد المزيZZد من الكالم الZZذي ينبغي أن أقولZZه لكم .وهZZذا العمZZل وهZZذا الكالم
أعظم أهميً Z Zة من تفس ZZير فق ZZرات من الكت ZZاب المق ZZدس ،ألن عم ZZل مث ZZل ه ZZذا ليس ل ZZه أهمي ZZة أو قيم ZZة عظمى لكم ،وال يمكن أن
يسZاعدكم أو يغZZيركم .إنZZني أنZوي القيZام بعمZZل جديZZد ليس لتتميم أيZZة فقZرة من الكتZاب المقZدس .إن كZZان هللا قZZد جZاء إلى األرض
فق ZZط لتتميم كلم ZZات أنبي ZZاء الكت ZZاب المق ZZدس الق ZZدامى ،فمن أعظم إ ًذا؛ هللا المتج ِّس Zد أم ه ZZؤالء األنبي ZZاء الق ZZدامى؟ في النهاي ZZة ،ه ZZل
األنبياء مسؤولون عن هللا أم أن هللا مسؤول عنهم؟ كيف يمكنك تفسير هذه الكلمات؟
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كZZل خطZZوة من عمZZل هللا تتبZZع خطZZوة أخZZرى في نفس المسZZار ،ولZZذلك في خطZZة التZZدبير اإللهي الZZتي امتZZدت لسZZتة آالف
عام ،كل خطوة تبعتها Z،عن قرب ،خطوةٌ تليها ،منذ تأسيس العالم حتى اليوم الحاضر .لو لم يوجد أحد ليمهد السبيل ،مZZا كZZان
سيوجد أحد ليأتي بعده؛ Zوحيث إنه يوجد من يأتون فيما بعد Z،فهنالك من يمهدون لهم السبيل .بهذه الطريقة سار العمل متنZZاقالً

خطوة بخطوة .خطوة تلي خطوة ،وبدون وجود شخص يفتح الطريZق ،لكZان من المسZتحيل بZدء العمZل ،وَلمZا كZان لZدى هللا أيZة
التقد م .ال توجد خطوة تعارض األخرى ،وجميع الخطوات تتبع بعضها اآلخر في تسلسل ِّ
تيارا؛
وسيلة لدفع عمله نحو ّ
لتشكل ً
كZZل هZZذا يعملZZه نفس الZZروح .ولكن بغض النظZZر عن وجZZود يفتح الطريZZق أو يكمZZل عمZZل شZZخص آخZZر ،هZZذا ال يحZZدد هويتهمZZا.

صحيحا؟ فتح يوحنا المعمدان الطريق ويسوع أكمله ،فهل هذا يثبت أن هوية يسZZوع أقZZل من يوحنZZا؟ يهZZوه نّفZZذ عملZZه
أليس هذا
ً
قبZل يسZوع ،فهZل يمكنZك أن تقZول إن يهZوه أعظم من يسZوع؟ سZواء مهZدوا السZبيل أو أكملZوا عمZل آخZرين ،هZذا ال يهم؛ األكZثر
صحيحا؟ حيث إن هللا قصد العمZل بين البشZر ،كZان عليZه
أهمية هو جوهر عملهم ،والهوية التي يمثلها هذا الجوهر .أليس هذا
ً
أن يقيم هؤالء القادرين على تمهيد Zالسبيل .حين بدأ يوحنا الكرازة قالِ :
ِ
ِ
وبZZوا،
"َأع ُّدوا َ
يم ًة .تُ ُ
ط ِر َ
يق الZَّ Zر ّب .ا ْ
صَZن ُعوا ُسُZبَل ُه ُم ْسZتَق َ
َّ ِ
ِ
Zادرا على قZZول هZZذه الكلمZZات؟ من حيث الZZترتيب الZZذي
َألن ُه َقZZد ا ْقتَZَ Zر َب َمَل ُكُ Z
ماوات" .قZZال هZZذا منZZذ البدايZZة ،ولمZZاذا كZZان قً Z
Zوت ال َّسَ Z

قيلت في ZZه ه ZZذه الكلم ZZات ،ك ZZان يوحن ZZا أول من تح ZZدث عن بش ZZارة ملك ZZوت الس ZZماوات ،ثم تح ZZدث يس ZZوع بع ZZده .وفًقZZا لتص ZZورات
اإلنسZZان ،كZZان يوحنZZا هZZو من فتح طريًقZZا جديZً Zدا ،وبZZذلك يكZZون يوحنZZا بZZالطبع أعظم من يسZZوع .لكن يوحنZZا لم يقZZل إنZZه المسZZيح،
شهادة لZه كZابن هللا الحZبيب ،ولكنZه اسZتخدمه لفتح وإعZداد الطريZق للZرب .لقZد مهZد السZبيل ليسZوع ،لكنZه لم يسZتطع
يقدم هللا
ولم ّ
ً

أيضا كل عمل اإلنسان.
أن يعمل نياب ًة عنه .لقد حفظ الروح القدس ً

َّ
تم
في عصر العهد القديم ،كان يهوه هو من قاد الطريق ،ومثل عمل يهوه عصر العهد القديم بأكمله ،وكل العمZZل الZZذي ّ
في إسرائيل .أيَّد موسى هذا العمل على األرض ،وأعماله كانت مثل تعاون ُمقدم من اإلنسان .آنذاك ،كان يهوه هZZو من تكلم،

مناديZZا موسZZى ،ورفعZZه بين شZZعب إسZZرائيل وجعلZZه يقZZودهم في البريZZة ومن ثم إلى كنعZZان .لم يكن هZZذا عمZZل موسZZى نفسZZه ،بZZل
ً
ضZا الشZريعة ،ولكن يهZوه هZو
كان عمالً يوجهه يهوه
شخصيا ،لZذلك لم يكن من الممكن أن ُيZدعى موسZى هللا .وضZع موسZى أي ً
ً
ض Zا وصZZايا ونقض نZZاموس العهZZد القZZديم
الZZذي َس َّZن َها بشخصZZه ،وكZZل مZZا في األمZZر أنZZه جعZZل موسZZى ينطZZق بهZZا .قZّ Zدم يسZZوع أي ً
ووضع وصZايا العصZر الجديZد .لمZاذا يسZوع هZو هللا نفسZه؟ ألنهمZا ليسZا نفس الشZيء .كZان العمZل الZذي قZام بZه موسZى آنZذاك ال

Zرة ،وكZان موسZى مجZرد شZخص اسZتخدمه هللا .حين أتى يسZوع ،نّفZذ
Zه يهZوه مباش ً
يمثZل العصZر أو يفتح طريًقZا جدي ًZدا؛ بZل َو َّج َه ُ
يوحنZZا خطZZوة عمZZل تمهيZZد السZZبيل ،وبZZدأ في نشZZر بشZZارة ملكZZوت السZZماء (الZZروح القZZدس قZZد بZZدأ هZZذا) .عنZZدما جZZاء يسZZوع ،قZZام
أيضا بالعديZد Zمن النبZZوات ،فلمZZاذا
ً
مباشرة بأداء عمله الخاص ،ولكن ُوجد اختالف كبير بين عمله وعمل موسى .نطق إشعياء ً
لم يكن هZZو هللا نفسZZه؟ لم ينطZZق يسZZوع بالعديZZد من النبZZوات ،فلمZZاذا إ ًذا هZZو هللا نفسZZه؟ لم يجZZرؤ أحZZد على القZZول إن عمZZل يسZZوع

آنذاك جاء كله من الروح القدس ،كمZا لم يجZرؤ أحZد على القZول إنZه جZاء من مشZيئة اإلنسZان ،أو إنZه في مجملZه كZان عمZل هللا

نفسZZه .لم يكن لZZدى اإلنسZZان وسZZيلة لتحليZZل مثZZل هZZذه األمZZور .يمكن أن ُيقZZال إن إشZZعياء قZZد قZZام بهZZذا العمZZل وقZZال هZZذه النبZZوات
وجميعها أتت من الروح القدس؛ ولم ِ
مباشرة من إشعياء نفسه ،بل كانت إعالنZات من يهZوه .لم يقم يسZوع بقZدر كبZير من
تأت
ً
صZا ،لكنZZه
العمZZل أو يقZZل العديZد Zمن الكلمZZات ،ولم ينطZZق بالعديZZد من النبZZوات .في نظZZر اإلنسZZان ،لم يبZُ Zد وعظZZه سً Z
Zاميا سً Z
Zموا خا ً
كان هللا نفسه ،وهذا أمر يتعذر على اإلنسان تفسيره .لم يؤمن أحد بيوحنا المعمدان أو إشعياء أو داود أو يدعوهم هللا ،أو قال
عن داود إنZZه اإللZZه ،أو يوحنZZا اإللZZه؛ لم يقZZل أحZZد هZZذا قZZط ،ولكن يسZZوع وحZZده هZZو من ُدعي المسZZيح .هZZذا التصZZنيف يتم وفًقZZا
لشZZهادة هللا ،والعمZZل الZZذي تZZواله ،والخدمZZة الZZتي أداهZZا .فيمZZا يتعلZZق برجZZال الكتZZاب المقZZدس العظمZZاء – إبZZراهيم وداود ويشZZوع

ودانيZZال وإشZZعياء ويوحنZZا ويسZZوع – يمكن Zك Zأن تقZZول َمن هZZو هللا نفسZZه من خالل األعمZZال الZZتي قZZاموا بهZZا ،وتتعZZرف على أي
ومن كZZان هZZو هللا نفسZZه بحسZZب جZZوهر العمZZل الZZذي قZZاموا بZZه
منهم أنبيZZاء وأي منهم رسZZل .يختلZZف ويتحZZدد َم ْن اسZZتخدمهم هللا َ
ونوع ZZه .إن لم تس ZZتطع تحديZ Zد Zالف ZZرق ،فه ZZذا يثبت أن ZZك ال تع ZZرف م ZZا مع ZZنى اإليم ZZان باهلل .يس ZZوع ه ZZو هللا ألن ZZه ق ZZال العدي ZZد من

ضZا قZZام بZZالكثير من العمZZل وقZZال
الكلمZZات ،وقZZام بZZالكثير من العمZZل ،وبZZاألخص قيامZZه بالعديZZد من المعجZZزات .بالمثZZل ،يوحنZZا أي ً
Zدع هللا ،بZل فقZط ُدعي مخلوًقZا؟ إن قZال
Zرة؛ لمZاذا لم ُي َ
الكثير من الكلمات ،وكذلك موسى؛ لماذا لم ُي ْZد َعَيا هللا؟ َخلZق هللا آدم مباش ً
أحد لك" :اليوم ،قام هللا بالكثير من العمل ،وتحدث بالعديد من الكلمات؛ فهZZو هللا نفسZه .لZذلك ،وحيث إن موسZى قZZد قZال العديZدZ

Zهادة ليسZوع آنZذاك على أنZه هللا
أيضا هللا نفسZه!" عليZك أن تسZألهم في المقابZل" :لمZاذا ق ّZدم هللا ش ً
من الكلمات ،فال بد من أنه هو ً
نفسه ،وليس ليوحنا؟ ألم ِ
يأت يوحنا قبل يسوع؟ أيهما أعظم ،عمZZل يوحنZZا أم يسZZوع؟ يبZدو عمZZل يوحنZا في نظZر اإلنسZان أعظم
Zهادة ليسZZوع وليس ليوحنZZا؟" نفس الشZيء يحZZدث اليZZوم! في البدايZZة ،حين قZZاد
من عمZZل يسZZوع ،ولكن لمZاذا قZّ Zدم الZروح القZZدس شً Z
Zرة .كZZان هZZذا هZZو
Zرة ،بZZل أرشZZده يهZZوه مباشً Z
موسZZى شZZعب إسZZرائيل ،تحZZدث إليZZه يهZZوه من بين ال ُسُ Zحب .لم يتحZZدث موسZZى مباشً Z
عمل إسرائيل العهد القZديم .لم يكن الZروح أو كينونZة هللا داخZل موسZى .لم يسZتطع القيZام بهZذا العمZل ،لZذلك ُوجZد اختالف كبZير
Zتخدما من قبZل هللا،
بين العمل الذي قام به وعمل يسوع .وهذا بسبب أن العمل الZذي قامZا بZه مختلZف! سZواء كZان الشZخص ُمس ً

أو نبيًّا أو رسZZوالً أو هللا نفسZZه ،فهZZذا يمكن تميZZيزه من خالل طبيعZZة عملZZه ،وهZZذا سZُ Zينهي شZZكوكك .مكتZZوب في الكتZZاب المقZZدس
أن الخ ZZروف وح ZZده بإمكان ZZه فتح الخت ZZوم الس ZZبعة .على م ZZر العص ZZورُ ،وج ZZد العديZ Zد Zمن مفس ZZري الكت ZZاب المق ZZدس من بين تل ZZك

جميعZا الخZZروف؟ هZZل يمكنZZك أن تقZZول إن كZZل تفسZZيراتهم تZZأتي من هللا؟ هم
ًZ
الشخصZZيات العظيمZZة ،فهZZل يمكنZZك أن تقZZول إنهم
مج ZZرد مفس ZZرين؛ ليس ل ZZديهم هوي ZZة الخ ZZروف .كي ZZف يس ZZتحقون فتح الخت ZZوم الس ZZبعة؟ ص ZZحيح أن "الخ ZZروف وح ZZده بإمكان ZZه فتح
ِ
تمامZا لعملZه
الختوم السبعة" ،لكنه ال يأتي فقط لفتح الختوم السبعة؛ فليس من ضرورة لهZذا العمZل ،إنZه يتم عر ً
ضZا .هZو مZدرك ً
الخاص؛ هل من الضروري له أن يقضي وقتًا في تفسير األسفار المقدسة؟ هل يجب إضافة "عصZZر تفسZZير الخZZروف لألسZZفار
ضZا بعض اإلعالنZات بشZأن
المقدسة" إلى خطة العمل التي استمرت لستة آالف عZام؟ لقZد أتى ليقZوم بعمZل جديZد Z،ولكنZه يقZدم أي ً
عمZZل األزمنZZة الماضZZية ،ويجعZZل النZZاس يفهمZZون حقيقZZة خطZZة العمZZل الZZتي اسZZتمرت لسZZتة آالف عZZام .ال يوجZZد احتيZZاج لتفسZZير
العديد من فقرات الكتاب المقZدس؛ إن عمZل اليZوم هZو المفتZاح ،وهZو األمZر المهم .يجب أن تعZرف أن هللا لم ي ِ
Zأت ليفتح الختZوم
السبعة على وجه الخصوص بل أتى من أجل عمل الخالص.
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مهZZد يوحنZZا السZZبيل ليسZZوع في عصZZر النعمZZة .لم يمكنZZه أن يقZZوم بعمZZل هللا نفسZZه ويتمم واجب اإلنسZZان فحسZZب .ومZZع أن

يوحنZZا كZZان السZZابق الZZذي ب َّشZر بZZالرب ،لكنZZه لم يسZZتطع أن يمثZZل هللا؛ كZZان مجZZرد إنسZZان اسZZتخدمه الZZروح القZZدس .بعZZد معموديZةZ

يسZZوع ،حZZل الZZروح القZZدس عليZZه مثZZل حمامZZة .ثم بZZدأ عملZZه ،أي إنZZه بZZدأ أداء خدمZZة المسZZيح .لهZZذا اتخZZذ هويZZة هللا ،ألنZZه أتى من
وأحيانا قويًّا – كانت هذه كلها هي حياته اإلنسانية العادية قبZZل
ضعيفا
أحيانا
هللا .ال يهم كيف كان إيمانه قبل هذا – ربما كان
ً
ً
ً
أداء خدمتZZه .بعZZد أن تعمZZد (أي ُم ِسَ Zح) ،نZZال على الفZZور قZZوة هللا ومجZZده ،وهكZZذا بZZدأ أداء خدمتZZه .كZZان بإمكانZZه أن يصZZنع آيZZات

Zرة بالنيابZZة عن هللا نفسZZه؛ كZZان يقZZوم بعمZZل الZZروح بZداًل منZZه
وعجZZائب ومعجZZزات ،كZZان لديZZه قZZوة وسZZلطان ،إذ كZZان يعمZZل مباشً Z
وعبَّر عن صوت الروح؛ وبذلك كان هو هللا نفسه .هذا أمر ُمثبت وال شك فيه .استخدم الZروح القZZدس يوحنZZا ،ولكن يوحنZZا لم

ممكنا له أن يمثل هللا .إذا رغب في أن يفعل هZذا ،لكZان الZروح القZدس قZد منعZه ،ألنZه لم يسZتطع
يستطع أن يمثل هللا ،ولم يكن
ً
أن يقZZوم بالعمZZل الZZذي نZZوى هللا أن يحققZZه بنفسZZه .ربمZZا كZZان بZZداخل يوحنZZا الكثZZير من مشZZيئة اإلنسZZان أو ربمZZا كZZان هنZZاك شZZيء
منحZZرف بداخلZZه؛ لم يمكنZZه بZZأي حZZال من األحZZوال أن يمثZZل هللا تمZZثياًل مباشZً Zرا .كZZانت أخطZZاؤه وزالّتZZه تمثلZZه هZZو وحZZده ،ولكن
عملZZه كZZان يمثZZل الZZروح القZZدس .ومZZع ذلZZك ال يمكن أن نقZZول إن يوحنZZا بمجملZZه كZZان يمثZZل هللا .هZZل يمكن النحرافZZه وخطئZZه أن
أيضا؟ أن يكون خاطًئا حين يمثل اإلنسان فهذا أمر عادي ،ولكن لZو كZان لديZZه انحZراف في تمثيZل هللا ،أال يكZون هZZذا
يمثال هللا ً
Zديفا على الZZروح القZZدس؟ ال يسZZمح الZZروح القZZدس لإلنسZZان أن يقZZف في مكZZان هللا ،حZZتى لZZو َّ
عظمZZه
خزيZZا هلل؟ أال يكZZون هZZذا تجً Z
ً
آخZZرون .إن لم يكن هZZو هللا ،فلن يسZZتطيع الصZZمود في النهايZZة .ال يسZZمح الZZروح القZZدس لإلنسZZان أن يمثZZل هللا حسZZبما يرضZZي
ضZا أعلن عن أنZه الشZخص الZذي يمهZد السZبيل ليسZوع ،ولكن
اإلنسان! على سZبيل المثZال ،قZدم الZروح القZدس ش ً
Zهادة ليوحنZا وأي ً
العمل الذي تم فيه من قبل الروح القدس كان ُم َّ
مطلوبا من يوحنا أن يكون ُم َم ِّهد Zالسبيل ليسZZوع،
جيدا .كل ما كان
تقديرا ً
ً
قد ًرا ً
ويعZZد الطريZZق لZZه .أي إن الZZروح القZZدس قZZد أيZZد عملZZه فقZZط في تمهيZZد السZZبيل وسZZمح لZZه أن يقZZوم بهZZذا العمZZل فقZZط ال غZZيرَّ .
مثل

يوحنZZا إيليZZاَّ ،
ومثل نبيًّا أعZZد الطريZZق .لقZZد أيَّده الZZروح القZZدس في هZZذا؛ طالمZZا أن عملZZه هZZو تمهيZZد السZZبيل ،كZZان الZZروح القZZدس
يؤيده .ولكن لو ادعى أنه هللا نفسه وأنه أتى ليتمم عمل الفداء ،لوجب على الروح القدس تأديبه Z.ولكن على الZرغم من عظمZة
عمZل يوحنZا وتأييZد الZروح القZدس لZه ،إال أن عملZه ظZل داخZل حZدود .صZحيح أن عملZه كZان مؤي ًZدا بZالروح القZدس ،ولكن القZوة
المعطاة له آنذاك كZانت قاصZرة على إعZداد الطريZق .لم يسZتطع بتاتًZا أن يقZوم بZأي عمZل آخZر ،ألنZه كZان فقZط يوحنZا الZذي أعZد

الطريق ،وليس يسوع .لذلك فإن شهادة الروح القدس أمر مهم ،ولكن العمل الذي يسمح الروح القدس لإلنسان بأدائه هو أمZZر
عظيمZا؟ لكن العمZZل الZZذي قZZام بZZه لم يتخَّ Z
Zهودا لZZه شZZهادة ِّ
Zط عمZZل
ًZ
ض Zا
أكZZثر أهميZZة .ألم يكن يوحنZZا مشً Z
مدويZZة؟ ألم يكن عملZZه أي ً
مباشرة ،ولذلك فإن العمل الZZذي قZام
يسوع ،ألنه لم يكن أكثر من مجرد إنسان استخدمه الروح القدس ولم يستطع أن يمثل هللا
ً

Zدودا .بعZZدما انتهى من عمZZل تمهي Zد ZالسZZبيل ،لم يسZZتمر الZZروح القZZدس في تأييZZد شZZهادته ،ولم يتبعZZه أي عمZZل جديZZد
بZZه كZZان محً Z
مجددا ،وقد اختفى من المشهد إذ بدأ عمل هللا نفسه.
ً

هنZZاك بعض األشZZخاص الZZذين تسZZكنهم األرواح الشZZريرة ويصZZرخون باسZZتمرار قZZائلين" :أنZZا هللا!" ،ولكنهم ُيكشZZفون في
ظم نفسZك بشZدة
النهاية ،ألنهم مخطئون فيما يمثلونه .إنهم يمثلون إبليس ،والZروح القZدس ال يعZيرهم
انتباهZا .ال يهم إن كنت تع ِّ
ً
كيانا مخلوًقا ينتمي إلى إبليس .أنا ال أصرخ أبZً Zدا قZائاًل " :أنZZا هللا ،أنZZا ابن هللا الحZZبيب!" .ولكن مZZا
أو تصرخ بقوة ،أنت ال تزال ً

أفعله هو عمل هللا .هل أحتاج إلى الصراخ؟ ال حاجة إلى التمجيد .يقوم هللا بعمله بنفسه وال يحتZاج أن يقZدم اإلنسZان لZه مكانً Zة
وال لقبZZا تكريميًّا؛ فعملZZه كٍ Z
Zاف لتمثيZZل هويتZZه ومكانتZZه .ألم يكن يسZZوع هZZو هللا نفسZZه قبZZل معموديتZZه؟ ألم يكن جسZZم هللا المتج ِّسZد؟
ً
من المؤكد أنه ال يمكن أن ُيقZال إنZه صZار ابن هللا الوحيZد فقZط بعZد أن ُشZهد لZه .ألم يكن هنZاك إنسZان اسZمه يسZوع قبZل أن يبZدأ
عمله بمدة طويلة؟ ال يمكنك توليد طZرق جديZZدة أو تمثيZZل الZZروح .ال يمكنZك التعبZZير عن عمZل الZروح أو الكلمZZات الZZتي يقولهZا.

ال يمكنZZك أداء عمZZل هللا نفسZZه أو عمZZل الZZروح نفسZZه .ال يمكنZك ZالتعبZZير عن حكمZZة هللا وعجبZZه وفهمZZه الكلي ،أو كZZل الشخصZZية
التي يوبخ بها هللا اإلنسان .لZذلك فZإن مزاعمZك المتكZررة عن أنZك هللا ال تهم؛ أنت تملZك االسZم فقZط وال تملZك أيًّا من الجZوهر.
ِ
Zانا أو
لقد جاء هللا بنفسه ،ولكن ال يعرفه أحد ،ومع ذلك هو مسZZتمر في عملZZه ويفعZZل هZZذا ُم َمثّاًل الZروح .سZواء كنت تسZZميه إنس ً
هللا ،أو الرب أو المسيح ،أو تسميها األخت ،هذا ال يهم .لكن العمل الذي يقوم به هZو عمZZل الZZروح وهZو يمثZZل عمZل هللا نفسZZه.
عما تناديZZه بZZه ،هZZو
هZZو ال يبZZالي بشZZأن االسZZم الZZذي يطلقZZه اإلنسZZان عليZZه .هZZل يمكن لZZذلك االسZZم أن يحZZدد عملZZه؟ بغض النظZZر َّ

ِ
المتجسد لروح هللا عندما يتعلق األمر باهلل؛ إنه يمثل الروح والروح يؤيده .ال يمكنك ZصZناعة طريZق لعصZر جديZد Z،وال
الجسم
ّ
يمكنك إنهاء القديم ،وال اإلعالن عن عصر جديد أو القيام بعمل جديد؛ لذلك ال يمكن أن ُيطلق عليك هللا!
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حتى اإلنسان الذي يستخدمه الروح القدس ال يمكن أن يمثZZل هللا نفسZZه ،وال يمكن لهZZذا اإلنسZZان أن يمثZZل هللا فحسZب ،بZZل
Zرة داخZZل تZZدبير هللا ،وال يمكنهZZا
أيضا عمله ال يمكن أن يمثل هللا مباشرة .بمعنى آخر ،ال يمكن أن توضع خZZبرة اإلنسZZان مباش ً
ً
أن تمثZل تZZدبيره .كZل العمZZل الZذي يقZوم بZه هللا نفسZه ينZZوي القيZام بZه في خطZة تZZدبيره وهZو يرتبZZط بالتZدبير Zالعظيم .العمZZل الZذي
جديدا للخبرة غير ذاك الذي سار فيه من هم قبله فيقZZود إخوتZه وأخواتZZه
يقوم به اإلنسان يدعم خبرته الفردية؛ فهو يجد طريًقا ً
تحت إرشاد الروح القدس .ما يقدمه هؤالء الناس هو خبرتهم الشخصZية والكتابZات الروحيZة ألنZاس روحZZيين .ومZع أن الZروح

القدس يستخدمهم ،إال أن عمل هؤالء الناس ال يتعلق بعمل التدبير Zالعظيم في خطة هللا الممتدة Zعلى مدى ستة آالف عZZام .لقZZد
أقZZامهم ال ZZروح الق ZZدس فق ZZط في ف ZZترات مختلف ZZة لقي ZZادة الن ZZاس في تي ZZار ال ZZروح الق ZZدس إلى أن يتمم ZZوا وظيفتهم أو إلى أن تنتهي
حيZZاتهم .العمZZل الZZذي يقومZZون بZZه هZZو فقZZط إعZZداد طريZZق مناسZZب هلل نفسZZه أو االسZZتمرار في بنZZد واحZZد من بنZZود تZZدبير هللا على
األرض .هؤالء الناس غير قادرين على القيام بالعمZل األعظم في تZZدبيره ،وال يمكنهم افتتZZاح طZرق جديZZدة ،فضZاًل عن أنهم ال

كيانا مخلوًقا يؤدي وظيفتZZه وال
يستطيعون اختتام كل عمل هللا من العصر السابق .لذلك فإن العمل الذي يقومون به يمثل فقط ً
يمثZZل هللا الZZذي يZZؤدي خدمتZZه بنفسZZه .هZZذا ألن العمZZل الZZذي يقومZZون بZZه مختلZZف عن العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا نفسZZه .ال يمكن أن
يحZZل إنسZZان محZZل هللا ويتمم عمZZل القيZZادة لعصZZر جديZZد Z،فهZZذا عمZZل ال يمكن إال هلل القيZZام بZZه بنفسZZه .كZZل العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه
اإلنسان هو أداء لواجبه كواحد من الخليقة ،وهو يقوم به عندما ينيره الروح القZZدس أو يحركZZه .اإلرشZاد الZZذي يقدمZZه مثZل هZذا
اإلنسان هو عن كيفية الممارسة في الحياة اليومية اإلنسانية وكيف ينبغي التصرف وفًقا لمشيئة هللا .ال يتضZمن عمZل اإلنسZان
تZZدبير هللا وال يمثZZل عمZZل الZZروح .على سZZبيل المثZZال كZZان عمZZل كZZل من ويتZZنيس لي ووتشZZمان ني قيZZادة الطريZZق .سZZواء كZZان
Zديما ،فقZZد تأ َّسZس على مبZZدأ البقZZاء ضZZمن إطZZار الكتZZاب المقZZدس .سZZواء تمت اسZZتعادة الكنZZائس المحليZZة أو تم
الطريZZق جديZً Zدا أم قً Z
بناؤها ،فإن عملهما يتعلق بتأسيس كنائس .العمل الذي قاما بZه هZو اسZتمرارية للعمZل الZذي لم ين ِZه ه يسZوع وتالميZذه في عصZر
النعم ZZة Z.م ZZا فعاله في عملهم ZZا ه ZZو اس ZZتعادة م ZZا طلب ZZه يس ZZوع في عمل ZZه في األجي ZZال ال ZZتي ج ZZاءت بع ZZده ،مث ZZل تغطي ZZة ال ZZرأس أو
المعمودية Zأو كسر الخبز أو شرب الخمر .يمكن أن ُيقال إن عملهما فقط كان االلZZتزام بالكتZZاب المقZZدس والسZZعي وراء الطZرق
الموجZZودة فقZZط داخلZZه .لم يقومZZا بZZأي تقZZدم جديZZد على اإلطالق .لZZذلك ،يمكن للمZZرء أن يZZرى في عملهمZZا فقZZط اكتشZZاًفا لطZZرق
ضZ Zا ممارس ZZات أفض ZZل وأك ZZثر واقعيً Z Zة .لكن ال يمكن للم ZZرء أن يج ZZد في عملهم مشZZZيئة هللا
جديZZZدة داخ ZZل الكت ZZاب المق ZZدس ،وأي ً

الحاضZZرة ،فض Zاًل عن أنZZه ال يجZZد العمZZل الجديZد ZالZZذي سZZيقوم بZZه هللا في األيZZام األخZZيرة .هZZذا ألن الطريZZق الZZذي سZZاروا فيZZه ال

قديما؛ لم يكن هناك تقدم أو شيء جديد Z.استمروا في الحفاظ على حقيقZة صZلب يسZوع وممارسZة طلب التوبZZة من النZZاس
يزال ً
واالعZZتراف بخطايZZاهم ،وقZZول إن كZZل من يصZZبر حZZتى النهايZZة يخلص ،وقZZول إن الرجZZل رأس المZZرأة والمZZرأة يجب أن تطيZZع
يعظن ،ويجب عليهن الطاعZZة فقZZط .إن اسZZتمر هZZذا
زوجهZZا ،وحZZافظوا على التصZZور التقليZZدي القائZZل بZZأن األخZZوات ال يمكن أن
ّ
الن ZZوع من القيZZادة ،لمZZا اسZZتطاع الZZروح القZZدس أب Zً Zدا تنفي ZZذ عم Zٍ Zل جديZZد ،وتحريZZر اإلنس ZZان من التعZZاليم ،وقي ZZادة البشZZر إلى عZZالم
الحرية والجمال .وهكذا فإن هZذه المرحلZة من العمZل لتغيZير العصZور يجب أن يفعلهZا ويقولهZا هللا نفسZه ،بخالف ذلZك ال يوجZد

إنسZان يمكنZه فعلZه بZداًل منZه .حZتى اآلن ،كZل عمZل الZروح القZدس خZارج هZذا التيZار قZد توقZف ،وأولئZك الZذين اسZتخدمهم الZروح
القدس قد فقدوا مواقفهم .لذلك ،بمZا أن عمZل النZاس الZذين اسZتخدمهم الZروح القZدس يختلZف عن العمZل الZذي يقZوم بZه هللا نفسZه،

ضZا .هZذا ألن العمZل الZذي ينZوي الZروح القZدس القيZام بZه مختلZف ،وفًقZا للهويZات
فإن هوياتهم ومن يعملون نيابً Zة عنZه مختلفZة أي ً
ض Zا األشZZخاص الZZذين يسZZتخدمهم الZZروح القZZدس ببعض العمZZل الجديZZد وقZZد
واألوضZZاع المختلفZZة لمن يعملZZون كافZZة .قZZد يقZZوم أي ً
ض Z Zا من العمZZ Zل الZZ Zذي تم في عصZZ Zر سZZ Zابق ،ولكن عملهم ال يمكن أن يعZZ Zبر عن شخصZZ Zية ومشZZ Zيئة هللا في العصZZ Zر
يمحZZ Zون بع ً
الجديد Z.هم فقط يعملون ليتخلصZوا من عمZل العصZر السZابق ،وليس للقيZام بعمZل جديZد يمثZل شخصZية هللا نفسZه تمZثياًل مباش ًZرا.

وهكZZذا ،ال يهم كم الممارسZZات عتيقZZة الطZZراز الالتي ُيبطلونهZZا وال الممارسZZات الجديZZدة الZZتي يقZZدمونها ،هم ال يزالZZون يمثلZZون

اإلنسان والكيانZات المخلوقZة .ولكن عنZدما ينفZذ هللا نفسZه العمZل ،فإنZه ال يعلن على المأل عن محZو ممارسZات العصZر القZديم أو
اإلعالن عن بدء عصر جديد بصورة مباشرة .إنه مباشZر ومسZتقيم في عملZه .إنZه صZريح في أداء العمZل الZذي ينويZه؛ أي إنZه
مباشرة بالصورة األصلية التي انتواهZZا ،ويعZZبر عن كيانZZه وشخصZZيته .كمZZا
يعبر عن العمل الذي جاء به مباشرة ،ويقوم بعمله
ً
وأيضا عمله مختلفان عن العصور الماضية .ولكن من منظور هللا نفسه ،هZZذا مجZZرد اسZZتمرار
يرى اإلنسان ،فإن شخصية هللا
ً

Zرة .على النقيض ،عن ZZدما يعم ZZل
وتط ZZور إض ZZافي لعمل ZZه .عن ZZدما يعم ZZل هللا نفس ZZه ،يع ZZبر عن كلمت ZZه وي ZZأتي بالعم ZZل الجدي ZZد مباش ً Z
Zويرا للمعرفZZة وتنظيم الممارسZة المبنيZة Zعلى أسZاس عمZZل
اإلنسان فإنه يعمل من خالل المناقشZة أو الدراسZZة أو يكZون عملZه تطً Z

اآلخرين .بمعنى آخر ،جوهر العمل الذي يقوم به اإلنسان هو الحفاظ على التقليد و"السZZير في الطZرق القديمZZة بأحذيZZة جديZدة".

هZZذا يعZZني أنZZه حZZتى الطريZZق الZZذي سZZار فيZZه البشZZر الZZذين اسZZتخدمهم الZZروح القZZدس مبZZني على مZZا افتتحZZه هللا نفسZZه .لZZذلك فZZإن
إنسانا ،وهللا هو هللا.
اإلنسان في المقام األول ما زال
ً
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ُولد يوحنا المعمدان Zبحسب الوعد ،مثلما ُولد إسحاق إلبراهيم .لقد مهد السبيل ليسوع وقام بZZالكثير من العمZZل ،ولكنZZه لم
عظيما ،وفقط بعد أن أعد الطريق ،بدأ يسوع عمله رسZZميًّا.
أيضا
يكن هللا .بل اعتُِبر نبيًّا ألنه مهد الطريق ليسوع .كان عمله ً
ً

مبدئيًّا كان يوحنا يعمل ببساطة من أجل يسوع ،كان عمله في خدمة عمل يسوع .بعد أن مهد السبيل ،بدأ يسوع عمله ،العمل

األحZZدث ،واألكZZثر دقZZة ،واألعظم تفصZياًل  .قZام يوحنZا بعمZل البدايZZة فحسZب؛ المزيZZد من العمZل الجديZد ZقZام يسZوع بZZه .قZام يوحنZا

ضZا ،ولكنZZه لم يكن الشZZخص الZZذي قZZاد لعصZZر جديZZدُ .ولZZد يوحنZZا بالوعZZد ،والمالك قZZد أعطZZاه اسZZمه .آنZZذاك :أراد
بعمZZل جديZZد أي ً
البعض أن يس ZZموه على اس ZZم أبي ZZه زكري ZZا ،ولكن أم ZZه تكلمت قائل ZZة" :ه ZZذا االبن ال يمكن أن يطل ZZق علي ZZه ه ZZذا االس ZZم .ينبغي أن
وولZZد من الZZروح
ُيسZZمى يوحنZZا" .كZZان هZZذا كلZZه بتوجيZZه من الZZروح القZZدس .كZZان اسZZم يسZZوع أي ً
ض Zا بتوجيZZه من الZZروح القZZدسُ ،
ضZا ،ولكن لمZاذا لم ُيسZَّ Zم
القدس ،وبوعد الروح القدس .كان يسوع هو هللا ،والمسيح ،وابن اإلنسان .كان عمل يوحنZZا
عظيمZZا أي ً
ً
هللا؟ ماذا كان الفرق بالضبط بين العمل الذي قام به يسZوع والعمZل الZذي قZام بZه يوحنZا؟ أكZان السZبب الوحيZد وراء هZذا هZو أن

ضZا:
يوحنZZا هZZو الشZZخص الZZذي أعZZد الطريZZق ليسZZوع؟ أم ألن هZZذا كZZان ُمسZZبق التعZZيين من هللا؟ على الZZرغم من أن يوحنZZا قZZال أي ً
ِ ِ
وبوا َّ
أيضا بإنجيZل ملكZوت السZماوات ،لم يكن عملZه في الصZميم وكZان عملZه يشZكل
وت َّ
َألن َمَل ُك َ
الس َم َاوات َقد ا ْقتَ َر َب" ،وكرز ً
"تُ ُ
ضZا تمم نZاموس العهZد القZديم .كZان العمZل
فقط مجرد بداية Z.على النقيض ،أرشد يسوع إلى عصر جديد وأنهى القديم ،ولكنه أي ً

الذي قام به يسوع أعظم من عمل يوحنا ،وقد أتى ليفدي البشرية جمعاء ،لقد قام بهذه المرحلة من العمل .أعد يوحنا الطريZZق

وأيضا العديد من التالميZذ ZاتبعZوه ،لكن عملZZه لم يحقZق
عظيما ،وكلماته كانت عديدةZ،
فقط .على الرغم من أن عمل يوحنا كان
ً
ً
Zاة أب ًZدا أو الطريZق أو حقZائق أعمZق ولم يحصZل اإلنسZان منZه على فهم
إال إعالن بدايZة جديZدة لإلنسZان .لم ينZل اإلنسZان منZه حي ً
جديدا لعمل هللا وأعد المختارين؛ كان بشZير عصZر النعمZة .هZZذه األمZZر ال
لمشيئة هللا .كان يوحنا نبيًّا
عظيما (إيليا) مهد طريًقا ً
ً

ضZ Zا ق ZZام ب ZZالكثير من العمZZZل
يمكن تمي ZZيزه ببس ZZاطة من خالل مالحظ ZZات مظ ZZاهرهم البش ZZرية العادي ZZة .وب ZZاألخص أن يوحن ZZا أي ً
العظيم؛ باإلضافة إلى أنه ولد بوعد الروح القدس ،وأيد الروح القدس عمله .وعليه ،فإن التميZZيز بين هويZZاتهم المختصZZة يمكن
أن يتم فقZط من خالل عملهم ،ألن مظهZر اإلنسZان الخZارجي ال يZدل على جZوهره ،واإلنسZان غZير قZادر على الZتيقن من شZهادة
الZZروح القZZدس الحقيقيZZة .العمZZل الZZذي قZZام بZZه يوحنZZا والعمZZل الZZذي قZZام بZZه يسZZوع ليسZZا متشZZابهين ولهمZZا طبيعZZة مختلفZZة .هZZذا مZZا

وينجZز .كZZل واحZZدة من هZذه الخطZZوات نفZZذها
ويختتم ُ
ينبغي أن يحدد إذا كان هذا هو هللا أم ال .كان عمل يسوع سZيبدأ ويسZتمر ُ
عمZد النZZاس ويشZZفي
يسوع حيث إن عمل يوحنا لم يكن إال بداية .في البداية ،نشر يسوع اإلنجيل وكرز بطريق التوبة ،ثم بZZدأ ُي ِّZ
المرضى ويطرد األرواح الشريرة .في النهاية فدى البشرية من الخطية وأكمل عمله للعصر كله .كرز لإلنسZان ونشZر إنجيZZل
ملكZZوت السZZماوات في األمZZاكن كافZZة .نفس الشZZيء حZZدث مZZع يوحنZZا ،ولكن الفZZرق أن يسZZوع أرشZZد لعصZZر جديZZد وجلب عصZZر
النعمة لإلنسان .من فمZه جZاءت الكلمZة حZول مZا يجب أن يمارسZه اإلنسZان ،والطريقZة الZتي يجب أن يتبعهZا في عصZر النعمZة،
وفي النهايZZة أنهى عمZZل الفZZداء .لم يكن هZZذا العمZZل ليتم قZZط من خالل يوحنZZا .وعليZZه ،كZZان يسZZوع هZZو من قZZام بعمZZل هللا نفسZZه،
وهZZو هللا ويمثZZل هللا نفسZZه .تقZZول تصZZورات اإلنسZZان إن كZZل من ُولZZدوا بالوعZZد ومن الZZروح وتأيZZدوا بZZالروح وكZZل من افتتحZZوا
ض Zا هللا ،وكZZذلك موسZZى وإبZZراهيم وداود .أليسZZت هZZذه مزحZZة
طرًقZZا جديZZدة هم هللا ،ووفًقZZا لهZZذا المنطZZق ،فZZإن يوحنZZا سZZيكون أي ً

كبيرة؟
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جميعZا
ًZ
قد يتساءل البعض" :لماذا يجب أن يستهل هللا العصر بنفسه؟ أال يمكن أن يفعل كيان مخلوق هذا بZداًل منZZه؟" أنتم

تZZدركون أن هللا صZZار جسZً Zدا صZZراح ًة من أجZZل أن يسZZتهل عصZً Zرا جديZً Zدا ،وبZZالطبع ،حين يسZZتهل عصZً Zرا جديZً Zدا ،فهZZو قZZد اختتم
العصZر السZابق في نفس الZوقت .هللا هZو البدايZة والنهايZة؛ وهZو من يحZرك عملZه بنفسZه لZذلك يجب أن يختتم هZو بنفسZه العصZر
السZابق .هZذا دليZل على أنZه هZزم إبليس وأخضZع العZالم .في كZل مZرة يعمZل فيهZا بنفسZه بين البشZر ،تكZون بدايZة معركZة جديZدة.
بZZدون بدايZZة عمZZل جديZZد ،لن تكZZون هنZZاك نهايZZة للقZZديم .وعZZدم وجZZود نهايZZة للقZZديم هZZو دليZZل على أن المعركZZة مZZع إبليس لم تنتZِ Zه
بعZZد Z.إذا أتى هللا نفسZZه فقZZط ونفZZذ عماًل جديZً Zدا بين البشZZر ،ألمكن لإلنسZZان التحZZرر من ُملZZك الشZZيطان وحصZZل على حيZZاة وبدايZZة
جديدتين Z.ما لم يتحقق ذلك ،فسيظل اإلنسان يعيش في العصر القديم وسيعيش إلى األبد تحت التZZأثير القZZديم للشZيطان .مZZع كZل

عصر يقوده هللا ،يتحرر جزء من اإلنسان ،وهكذا يتقدم اإلنسان مع عمل هللا تجاه العصر الجديد .إن انتصار هللا هو انتصZZار
لجميZZع َمن يتبعونZZه Z.إن ُأوكZZل للبشZZر المخلZZوقين اختتZZام العصZZر ،فهZZذا سZZواء كZZان من منظZZور اإلنسZZان أو إبليس ،ليس أكZZثر من
تماما إال
مجرد سلوك يعارض هللا ويخونه ،وليس فعل طاعة هلل ،وألصبح عمل اإلنسان أداة في يد إبليس .لن يقتنع الشيطان ً

عنZZدما يطيZZع اإلنسZZان هللا ويتبعZZه في العصZZر الZZذي اسZZتهله هللا بنفسZZه ،ألن هZZذا هZZو واجب الكيZZان المخلZZوق .ولZZذلك أقZZول إنكم

تحت ZZاجون فق ZZط إلى أن تتبع ZZوا وتطيع ZZوا ،وال ُيطلب منكم المزي ZZد .ه ZZذا ه ZZو مع ZZنى أن يحاف ZZظ ك ZZل ش ZZخص على واجب ZZه وي ZZؤدي
وظيفته .يقوم هللا بعمل وال يحتZاج أن يقZوم اإلنسZان بعملZه بZداًل منZه وال يحتZاج أن يشZترك في عمZل الكيانZات المخلوقZة .يZؤدي

اإلنسZان واجبZZه وال يتZZدخل في عمZZل هللا وهZZذه هي الطاعZZة الحقيقيZZة والZZدليل الحقيقي على هزيمZZة الشZZيطان .بعZZد أن اسZZتهل هللا
جديدا ،لم يعد ينزل ليعمل بين البشر بنفسه .وقتها فقط يستطيع اإلنسان أن يخطو رسميًّا إلى عصر جديZد ألداء
بنفسه
عصرا ً
ً
واجبه وتنفيذ مهمته ككيان مخلوق .هذه هي مبادئ العمل التي ال يمكن ألحد أن ينتهكها Z.العمZل بهZذه الطريقZة فقZط هZو العمZل
أيضا َمن ينهيه .هو َمن يخطط عمله ،وهو َمن يديره وهو
الراشد والمعقول .يقوم هللا بعمله نفسه .هو َمن يحرك عمله ،وهو ً
ِ
اآلخ ُر" .كZل مZا يتعلZق بعمZل تZدبيره يقZوم بZه بنفسZه.
اَألو ُل َو ِZ
الن َه َايُ Zةَّ ،
"َأنZا اْلِب َد َايُ Zة َو ّ
أيضا َمن يجعله يثمر .يقول الكتاب المقدسَ :
ً

هو حاكم خطة التدبير التي امتدت على مدى ستة آالف عام؛ ال يستطيع أحد أن يقوم بعمله بداًل منه أو يختتم عمله ،ألنه هZZو
من َّ
يتحكم في كل مقاليد األمور .وحيث إنه خلق العالم فهو من يقود العالم كلZZه ليحيZZا في نZوره ،وسZيختتم العصZر كلZZه ويجعZل
خطته تثمر!
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لقد انكشفت شخصية هللا كلها على مدار خطة التدبير Zذات الستة آالف عام .لم تنكشف فقط في عصر النعمZZة ،وال فقZط
في عص ZZر الن ZZاموس ،وال فق ZZط في ف ZZترة األي ZZام األخ ZZيرة ب ZZالطبع .العم ZZل ال ZZذي يتم في األي ZZام األخ ZZيرة يمث ZZل الدينونZZة Zوالغض ZZب
والتوبيخ .العمل الذي يتم في األيام األخيرة ال يمكن أن يحل محل عمل عصر الناموس وعمZZل عصZر النعمZZة .ولكن ،تتZZداخل
جميعZا عمZZل قZZام بZZه هللا .ينقسZZم تنفيZZذ هZZذا العمZZل بصZZورة طبيعيZZة إلى عصZZور متفرقZZة.
ًZ
المراحZZل الثالث في كيZZان واحZZد وهي
العمل الذي يتم في األيام األخيرة يختتم كل شيء؛ والعمل الذي تم في عصر الناموس هو البداية؛ Zوالعمل الذي تم في عصZZر
النعم ZZة هZZو الف ZZداء .بالنسZZبة لZZرؤى العمZZل في خطZZة الت ZZدبير ذات الس ZZتة آالف عZZام ،ال يمكن ألح ZZد الحصZZول على البص ZZيرة أو
دائما .في األيام األخيرة ،يتم عمZل الكلمZة فقZZط ليسZتهل عصZر الملكZZوت ،ولكنZZه ال يمثZل كZZل
الفهم؛ إذ تظل تلك الرؤى
ً
أسرارا ً
أياما أخيرة وليست أكثر من مجرد عصر الملكوت ،وهو ال يمثل عصر النعمة وال عصZZر
العصور .األيام األخيرة ليست إال ً

الناموس .األيام األخيرة هي مجرد زمن فيه ينكشف كل عمZل خطZة التZدبير Zذات السZتة آالف عZام لكم .هZذا هZو كشZف السZتار
عن السر .ال يمكن إلنسان أن يكشف الستار عن سر مثل هذا .مهما كان مZZدى عظمZZة فهم اإلنسZZان عن الكتZZاب المقZZدس ،فهZZو
يبقى مجZZرد كلمZZات ،ألن اإلنسZZان ال يفهم جZZوهر الكتZZاب المقZZدس .حين يقZZرأ إنسZZان الكتZZاب المقZZدس ،قZZد ينZZال بعض الحقZZائق،
أبدا اسZZتخراج المعZZنى المتضZZمن في تلZك
ويفسر بعض الكلمات ويدقق في بعض الفقرات واألقوال الشهيرة ،ولكنه لن يستطيع ً
الكلمات ،ألن كل ما يراه اإلنسان هو كلمات ميتة وليس مشاهد من عمل يهوه ويسZوع ،واإلنسZZان غZير قZادر على فZZك طالسZم
سر هذا العمل .لذلك ،فإن سر خطة التدبير ذات الستة آالف عام هو أعظم األسZZرار وأكZZثر األسZZرار المسZZتترة واإلنسZان غZZير
قادر على استيعابه .ال أحد يمكنه فهم مشيئة هللا مباشرة ،ما لم يفسرها هللا بنفسه ويعلنها لإلنسان ،فيما عدا ذلZZك تظZZل مشZZيئته
مسZZتترة عن اإلنسZZان وتظZZل أسZZرار مخفيZZة إلى األبZZد .ال تهتمZZوا أبZً Zدا بأولئZZك الZZذين في العZZالم الZZديني؛ إن لم تُخZZبروا اليZZوم ،لن
ضZا من كZZل نبZZوات األنبيZZاء .هZZو أعظم سZر منZZذ الخلZZق ،ولم يكن
تفهمZZوا .هZZذا العمZZل الZZذي امتZZد لسZZتة آالف عZام هZZو أكZZثر غمو ً

أبدا أن يفهمه ،ألن طالسم هذا السر ستُفك في العصZر األخZير ولم تنكشZف أب ًZدا من قبZل .إن كنتم
هناك أي نبي سابق استطاع ً
تفهمZZون هZZذا السZZر وتسZZتطيعون أن تقبلZZوه ،فZZإن هZZذا السZZر سZZوف ُيخضZZع جمي ZZع األشZZخاص الZZدينيين .هZZذه وحZZدها هي أعظم
ض Zا بالنسZZبة لZZه .عنZZدما كنتم في عصZZر
ض Zا األكZZثر غمو ً
الZZرؤى الZZتي يجب على اإلنسZZان أن يتZZوق إلى فهمهZZا بشZZدة ،ولكنهZZا أي ً
النعمZZة ،لم تعرفZZوا العمZZل الZZذي قZZام بZZه يسZZوع وال العمZZل الZZذي قZZام بZZه يهZZوه .لم يفهم النZZاس أسZZباب وضZZع يهZZوه للشZZرائع ولمZZاذا

طلب من الشعب االلتزام بها أو لماذا ُبني الهيكل ولم يفهم الناس لماذا خرج بنو إسرائيل من مصر إلى البرية ثم إلى كنعZان.
بقيت هذه األمور غير منكشفة حتى هذا اليوم.
التجسد ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 171
ال يق ZZدر أح ZZد على العيش باس ZZتقاللية م ZZا ع ZZدا أولئ ZZك ال ZZذين يعطيهم ال ZZروح الق ZZدس توجيه ZZات وإرش ZZادات خاص ZZة ،ألنهم
أناسا مختلفين يهرعZZون وينشZZغلون برعايZZة
يطلبون خدمة أولئك الذين يستخدمهم هللا ورعايتهم .وهكذا ،يقيم هللا في كل عصر ً
الكن ZZائس من أج ZZل عمل ZZه .وه ZZذا معن ZZاه أن عم ZZل هللا يجب أن يتم من خالل أولئ ZZك ال ZZذين ُيس Zَّ Zر بهم ويقبلهم .يجب على ال ZZروح
القZدس أن يسZتخدم ذلZك الجZزء بZداخلهم والZذي هZو جZدير باالسZتخدام لكي يعمZل ،وهكZذا يصZبحون مناسZبين لالسZتخدام من قبZل

هللا من خالل جعلهم كاملين بواسZطة الZروح القZZدس .وألن قZدرة اإلنسZان على الفهم ضZعيفة جZً Zدا ،يجب أن يرعZZاه أولئZك الZذين
يسZZتخدمهم هللا .كZZان األمZZر نفسZZه هZZو مZZا حZZدث مZZع اسZZتخدام هللا لموسZZى ،والZZذي وجZZد فيZZه الكثZZير المناسZZب لالسZZتخدام في ذلZZك
ضZا من الجZزء
الوقت ،وهو َم ْن اعتاد أن يقوم بعمل هللا خالل تلك المرحلZة .في هZذه المرحلZة ،يسZتخدم هللا اإلنسZان مس ً
Zتفيدا أي ً
كمZل الجZZزء المتبقي غZZير
فيZZه الZZذي يمكن أن يسZZتخدمه الZZروح القZZدس لكي يعمZZل ،ويوجهZZه الZZروح القZZدس ،وفي الZZوقت نفسZZه ُي ِّZ
القابل لالستخدام.

العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه الشZZخص الZZذي يسZZتخدمه هللا يهZZدف إلى التعZZاون مZZع عمZZل المسZZيح أو الZZروح القZZدس .هZZذا اإلنسZZان
ضZا يقيمZZه من أجZل أداء أعمZZال التعZZاون اإلنسZاني .من
الZZذي أقامZZه هللا بين البشZZر موجZZود لقيZZادة كZZل المختZZارين من هللا ،وهللا أي ً
خالل شZZخص مثZZل هZZذا قZZادر على القيZZام بعمZZل التعZZاون اإلنسZZاني ،يمكن تحقيZZق المزيZZد من متطلبZZات هللا تجZZاه اإلنسZZان والعمZZل
الذي يجب على الروح القدس القيZام بZه بين البشZZر .يمكن صZياغة هZذا بطريقZZة أخZرى على هZذا النحZZو :هZZدف هللا من اسZتخدام
هZZذا اإلنسZZان هZZو أن يتمكن كZZل أولئZZك الZZذين يتبعZZون هللا من أن يفهمZZوا إرادة هللا بشZZكل أفضZل ،وأن يتمكنZZوا من تحقيZZق المزيZZد
صZا يسZZتخدمه في
من متطلبZZات هللا .وألن النZZاس غZZير قZZادرين على فهم كلمZZات هللا أو إرادة هللا بشZZكل مباشZZر ،فقZZد أقZZام هللا شخ ً
ضZا بكونZه وسZيلة يوجZه بهZا هللا النZاس" ،كZالمترجم" الZذي
تنفيذ مثل هذا العمل .هذا الشخص الذي يسZتخدمه هللا يمكن وصZفه أي ً
يتواصZل بين هللا والنZاس .وهكZذا ،فZإن مثZل هZذا اإلنسZان ال يشZبه أيZاً من أولئZك الZذين يعملZون في بيت هللا أو رسZله .وكمZا هZو

Zيرا في جZوهر
األمر بالنسبة إليهمُ ،يمكن أن يقال إنه شخص يخدم هللا ،لكنه يختلZف عن العZاملين والرسZل اآلخZرين اختالًفZا كب ً
عملZZه وخلفيZZة اسZZتخدامه بواسZZطة هللا .من حيث جZZوهر عملZZه وخلفيZZة اسZZتخدامه ،فZZإن اإلنسZZان الZZذي يسZZتخدمه هللا قZZد أقامZZه هللا
وأعZZده لعمZZل هللا ،وهZZو يتعZZاون في عمZZل هللا نفسZZه .ال يمكن ألي شZخص أن يقZZوم بعملZZه بZZدالً منZZه؛ هZZذا تعZZاون إنسZZاني ال غZZنى

عنZZه إلى جZZانب العمZZل اإللهي .وفي الZZوقت نفسZZه ،فZZإن العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه عZZاملون أو رسZZل آخZZرون هZZو مجZZرد نقZZل وتنفيZZذ
العديZد Zمن جZZوانب الترتيبZZات الخاصZZة بالكنZZائس خالل كZZل فZZترة ،أو عمZZل بعض اإلمZZدادات الحياتيZZة البسZZيطة من أجZZل الحفZZاظ
على حيZZاة الكنيسZZة .ال يتم تعZZيين هZZؤالء العZZاملين والرسZZل بواسZZطة هللا ،كمZZا ال يمكن تسZZميتهم بZZأنهم أولئZZك الZZذين يسZZتخدمهم
الZZروح القZZدس ،بZZل يتم اختيZZارهم من بين الكنZZائس ،وبعZZد أن يتم تZZدريبهم وتكريسZZهم لفZZترة من الZZزمن ،يتم اإلبقZZاء على أولئZZك
ال ZZذين يص ZZلحون ،في حين يتم إرج ZZاع أولئ ZZك ال ZZذين ال يص ZZلحون إلى حيثم ZZا أت ZZوا .وألن ه ZZؤالء الن ZZاس يتم اختي ZZارهم من بين
الكنائس ،فإن البعض يظهرون على حقيقتهم بعد Zأن يصبحوا قادة ،بل ويفعل بعضهم الكثير من األشZياء السZZيئة وينتهي األمZZر
معينة ،ويتمتZع بإنسZانية .لقZد أعZده الZروح
باستبعاده .أما اإلنسان الذي يستخدمه هللا فهو الشخص الذي أعده هللا ،ويمتلك مكانة ّ

توجيها كامالً ،ويقZوده الZروح القZدس ويوجهZه السZيما عنZدما يتعلZق األمZر بعملZه –
وكمله ُمسبًقا ،ويوجهه الروح القدس
القدس َّ
ً
ونتيجZZة لZZذلك ،ال يوجZZد انحZZراف عن الطريZZق أثنZZاء قيZZادة المختZZارين من هللا ،ألن هللا بالتأكيZZد يتحمZZل مسZZؤولية عملZZه الخZZاص،
ويقوم هللا بعمله الخاص في جميع األزمنة.
من "حول استخدام هللا لإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 172
Zتخدمين Z،هZZو عمZZل الZZروح
المسَ Z
إن العمZZل في تيZZار الZZروح القZZدس ،سZZواء كZZان عمZZل هللا الشخصZZي أو عمZZل األشZZخاص ُ
عمومZا ،جميعهZا روح
المكثَّف.
ً
القZدس .جZوهر هللا نفسZZه هZو الZروح ،ويمكن أن ُيطلZق عليZه الZZروح القZZدس أو الZZروح السZZباعي ُ
Zماء مختلف ً Zة قZZد ُأطلقت على روح هللا في عصZZور مختلفZZة ،وال يZZزال جوهرهZZا واحZً Zدا .ولZZذلك ،فZZإن عمZZل هللا
هللا؛ ًZ
علمZا أن أسً Z
ِ
ضZا
المسZتخدمين هZو أي ً
نفسه هو عمZل الZروح القZدس؛ بينمZا ال يق ُّZل عمZل هللا المتج ّسZد عن الZروح القZدس العامZل .وعمZل النZاس ُ
تمامZZا ،في حين يختلZZط عمZZل النZZاس
عمZZل الZZروح القZZدس .أمZZا عمZZل هللا فهZZو التعبZZير الكامZZل للZZروح القZZدس ،وهZZذا أمZZر صZZحيح ً
المستخدمين بأمور بشرية عديدة Z،وهZو ليس التعبZير المباشZر للZZروح القZZدس ،فضZاًل عن أن يكZون التعبZير الكامZZل .يتنZZوع عمZل
ُ
وي ْب ِZر ُز ماهيZات مختلفZZة ،كمZZا يختلZف حسZب العصZر
Zخاص،
ش
األ
Zف
ل
مخت
في
Zه
ل
عم
Z
ع
Zو
ن
يت
Zروف.
ظ
Zة
Z
ي
أ
تحده
وال
القدس
الروح
ُ
وحسZZب الدولZZة .ومن الطZZبيعي أنZZه على الZZرغم من أن الZZروح القZZدس يعمZZل بطZZرق عديZZدة مختلفZZة ووفًقZZا لمبZZادئ كثZZيرة ،بغض
دائمZZا مختل ZZف ،والعم ZZل ال ZZذي يتم على أن ZZاس
النظ ZZر عن كي ZZف يتم العم ZZل أو نوعي ZZة الن ZZاس ال ZZذين يتم عليهم العم ZZل ،فج ZZوهره ً

مختلفين لZZه مبادئZZه وجميعZZه يمكن أن يمثZZل جZZوهر أهدافZZه .هZZذا ألن عمZZل الZZروح القZZدس محZZدد للغايZZة في النطZZاق ومحسZZوب

ض Zا على حسZZب
ًZ
تمامZا .ويختلZZف العمZZل الZZذي يتم في الجسZZم المتجسZZد عن العمZZل الZZذي يتم على النZZاس ،كمZZا يختلZZف العمZZل أي ً
قدرات الشخص الذي يجري العمل عليه .فالعمل الذي يتم في الجسم المتجسد ال يتم على النZZاس ،وهZZو ليس نفس العمZZل الZZذي
يتم على النZZاس .باختصZZار ،وبغض النظZZر عن كيZZف يتم ،فالعمZZل المنفZZذ على أجسZZام مختلفZZة غZZير متشZZابه أبZً Zدا ،والمبZZادئ الZZتي
يعمل بموجبها تختلف وفًقا ألحZوال وطبZائع النZاس المختلفين الZذين يعمZل عليهم .يعمZل الZروح القZدس على أنZاس مختلفين وفًقZا

لجوهرهم المتأصل وال يضع مطالب عليهم تتجاوز ذلك الجوهر ،وال يعمل عليهم بمZا يتجZاوز قZZدراتهم الفطريZة .ولZذلك ،فZإن

عمZZل الZZروح القZZدس على اإلنسZZان يسZZمح للنZZاس برؤيZZة جZZوهر هZZدف ذلZZك العمZZل .ال يتغZZير جZZوهر اإلنسZZان المتأصZZل؛ وقدراتZZه
الفطريZZة محZZدودة .إن الZZروح القZZدس يسZZتخدم النZZاس أو يعمZZل عليهم وفًقZZا لحZZدود إمكانيZZات النZZاس لكي يمكنهم االنتفZZاع منهZZا.
كبحهZZا؛ فتُب َ Zذل قZZدراتهم
المسZZتخدمين ،يتم إطالق مZZواهبهم وقZZدراتهم الفطريZZة ال ُ
وعنZZدما يعمZZل الZZروح القZZدس على األشZZخاص ُ
الفطرية خدمً Zة للعمZل .قZد ُيقZال إنZه يسZتخدم أجZزاء النZاس الZتي يمكن اسZتخدامها في عملZه بهZدف تحقيZق نتZائج في ذلZك العمZل.
وفي المقاب ZZل ،ف ZZإن العم ZZل ال ZZذي يتم في الجس ZZم المتجس ZZد ه ZZو تعب ZZير مباش ZZر عن عم ZZل ال ZZروح وال يختل ZZط باألفك ZZار والمف ZZاهيم

البشرية ،وال يمكن أن تبلغه خبرة اإلنسان ووضعه الفطZري .يهZZدف عمZل الZروح القZدس الضZخم كلZه لمنفعZZة اإلنسZان وبنيانZZه.
لكن يمكن تكمي ZZل بعض الن ZZاس في حين ال يمل ZZك آخ ZZرون الش ZZروط المناس ZZبة من أج ZZل ني ZZل الكم ZZال؛ بمع ZZنى أنهم ال يمكن أن
كملوا ،ومن الصعب أن ينالوا الخالص ،وعلى الرغم من أنهم قZZد يكونZZون نZZالوا عمZZل الZروح القZدس ،فZZإنهم يتم إقصZاؤهم في
ُي َّ
نهاية المطاف .أي أنه على الرغم من أن عمل الروح القدس هو لبنيان الناس ،ال يمكن للمرء أن يقول إن كل من نالوا عمل
Zيكملون بالكامZZل؛ ألن الطريZZق الZZذي يسZZلكه العديZد Zمن النZZاس في سZZعيهم ليس هZZو طريZZق التكميZZل .لZZديهم فقZZط
الZZروح القZZدس سَّ Z

عمل الروح القدس من جانب واحد ،وليس التعاون البشري الشخصي وال السعي البشري الصحيح .وبهذا ،يأتي عمZل الZروح

Zرة ،وال أن يلمسZZوه
القZZدس على هZZؤالء النZZاس ليخZZدم الZZذين ُمنحZZوا الكمZZال .ال يمكن للنZZاس أن يZZروا عمZZل الZZروح القZZدس مباشً Z
مباشرة بأنفسهم ،كما ال يمكن أن يتم التعبير عنه إاّل من ِقبل الذين يتمتعون بموهبZة العمZZل ،ممZا يعZZني أن عمZZل الZروح القZZدس

ُي َّ
قدم لألتباع من خالل التعابير التي يصنعها الناس.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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نجز عمل الروح القدس ويكتمل من خالل أنواع عديZدة من النZاس وظZروف عديZدة مختلفZة .وعلى الZرغم من أن عمZل
ُي َ
هللا المتجسZZد يمكن أن يمثZZل عمZZل العصZZر بأكملZZه ،ويمكن أن يمثZZل دخZZول النZZاس في عصZZر بأسZZره ،فZZإن العمZZل على تفاصZZيل
دخول الناس ال تزال هنZاك حاجZة ألن يتم من خالل النZاس الZذين يسZتخدمهم الZروح القZدس وليس من ِقبZل هللا المتجسZد .لZذلك،
فZZإن عمZZل هللا ،أو خدمZZة هللا ،هZZو عمZZل جسZZم هللا المتجسZZد الZZذي ال يسZZتطيع أن يقZZوم بZZه إنسZZان ب Zداًل منZZه .يكتمZZل عمZZل الZZروح

الق ZZدس من خالل العدي ZZد من نوعي ZZات الن ZZاس المختلف ZZة ،وال يمكن لش ZZخص واح ZZد فق ZZط أن ينج ZZزه أو يع ZZبر عن ZZه بكامل ZZه .وليس

ضZا تمثيZZل عمZZل الZZروح القZZدس بالكامZZل؛ وال يمكنهم سZZوى القيZZام ببعض عمZZل القيZZادة .وبهZZذا
بإمكZZان الZZذين يقZZودون الكنZZائس أي ً
المسZZتخدمين Z،والعمZZل على كZZل أولئZZك الZZذين
يمكن تقسيم عمل الروح القدس إلى ثالثة أجزاء :عمل هللا الخاص ،وعمل النZZاس ُ

المسZتخدمين هZZو قيZادة جميZZع أتبZZاع هللا،
هم في تيار الروح القدس .يتمثZل عمZZل هللا في قيZادة العصZر بأسZره؛ بينمZZا عمZZل البشZر ُ
وذلZZك من خالل إرسZZالهم أو اسZZتقبال اإلرسZZاليات بعZZد قيZZام هللا بعملZZه الخZZاص ،وهZZؤالء هم الZZذين يتعZZاونون مZZع عمZZل هللا ،أمZZا

العمل الذي يقZوم بZه الZروح القZدس على أولئZك الموجZودين في التيZار فهZو الحفZاظ على عملZه الخZاص بكاملZه ،أي الحفZاظ على
معZا هي عمZZل الZZروح القZZدس
يكمZل أولئZZك الZZذين يمكن تكميلهم .هZZذه األجZZزاء الثالثZZة ًZ
تZZدبيره الكلي وشZZهادته ،وفي الZZوقت ذاتZZه ِّZ
ِ
ضZا
بكامله ،ولكن لوال عمل هللا نفسه ،لتوقف عمل التدبير بأكمله .يتضمن عمZل هللا نفسZه عمZل البشZرية جمعZاء ،وهZو يمثّZل أي ً
ٍ
ٍ
عمل العصر ِ
وتوجه لعمZZل الZروح القZZدس ،في حين أن عمZZل الرسZل يZأتي
دينامية
بأسره .بمعنى أن عمل هللا الخاص يمِثّل كل
بعد عمل هللا الخاص وال يقود العصر ،وال يمثل اتجاهات عمل الروح القدس في العصر بأسره .إنهم ال يفعلون سZZوى العمZZل

الZZذي ينبغي على اإلنسZZان فعلZZه ،وهZZو مZZا ال عالقZZة لZZه إطالًقZZا بعمZZل التZZدبير .إن العمZZل الZZذي يقZZوم هللا بZZه بنفسZZه هZZو مشZZروع
المستخدمون ،وال عالقة له بعمZZل التZZدبير.
ضمن عمل التدبير ،أما عمل اإلنسان فما هو سوى الواجب الذي يؤديه األشخاص
َ
وعلى ال ZZرغم من أن كليهم ZZا ه ZZو عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس ،فإن ZZه ب ZZالنظر إلى االختالف ZZات والتعارض ZZات توج ZZد اختالف ZZات جوهري ZZة

وواضحة بين عمل هللا الخاص وعمل اإلنسان ،باإلضافة إلى تنوع حدود العمل الZZذي يقZZوم بZZه الZروح القZدس على أهZداف لهZا
هويات مختلفة .هذه هي مبادئ ونطاق عمل الروح القدس.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يدل عمل اإلنسان على خبرته وطبيعته البشرية ،كما أن ما يقدمه اإلنسان والعمل الذي يقوم به يمثالنZZه Z.كZZذلك يتضZZمن
بخاص ٍة أن تZZدل على عملZZه ،ومZا يختZZبره الشZZخص
عمل اإلنسان رؤيته وتفكيره ومنطقه وخياله الغني .وبإمكان خبرة اإلنسان
ّ
يمثل مكونات عمله .يمكن أن يعبر عمل اإلنسان عن خبرته .وعندما يختبر بعض الناس حالة سلبية ،تتألف اللغة المسZZتخدمة
في ش ZZركتهم في معظمه ZZا من عناص ZZر س ZZلبية .وإن ك ZZانت خ ZZبرتهم إيجابي ZZة لف ZZترة من ال ZZزمن وك ZZانوا يمتلك ZZون بص ZZورة خاص ZZة

Zارا في الجZZانب اإليجZZابي ،فZZإن شZZركتهم تكZZون مشZZجعة جZً Zدا ،ويمكن أن يحصZZل النZZاس على إمZZدادات إيجابيZZة منهم .وإذا مZZا
مسً Z
دائمZا .وهZZذا النZZوع من الشZZركة يسZZبب االكتئZZاب،
صZZار العامZZل سZZلبيًّا لفZZترة من الZZزمن ،فسZZوف تحمZZل شZZركته عناصZZر سZZلبية ًZ

Zعوريا باالكتئZZاب بعZZد شZZركته .تتغZZير حالZZة األتبZZاع على حسZZب حالZZة القائZZد .أيًّا كZZان مZZا بZZداخل
وسZZوف يشZZعر اآلخZZرون ال شً Z
غالبا ما يتغZير مZع حالZة اإلنسZان .إنZه يعمZل وفًقZا لخZبرة النZاس وال يجZبرهم بZل
العامل فهو ما يعبر عنه ،وعمل الروح القدس ً
يقوم بمطالبه منهم حسب مسار خبرتهم العادي .أي أن شركة اإلنسان تختلف عن كلمة هللا .ما يقدمZه النZاس في الشZركة ينقZZل
رؤاهم وخبراتهم الفردية ،ويعبر عما يرونه ويختبرونه على أسZاس عمZZل هللا .وتتمثZZل مسZؤوليتهم ،بعZZد أن يعمZZل هللا أو يتكلم،

في اكتشZZ Zاف م ZZ Zا ينبغي عليهم ممارس ZZ Zته أو ال ZZ Zدخول فيZZ Zه من ذل ZZ Zك ،ثم نقل ZZ Zه إلى األتبZZ Zاع .لZZ Zذلك يمث ZZ Zل عمZZ Zل اإلنسZZ Zان دخولZZ Zه
وممارسته .وبالطبع هZذا العمZل مختلZط بZدروس وخZبرة بشZرية أو ببعض األفكZار البشZرية .وكيفمZا عمZل الZروح القZدس ،سZواء
دائمZZا عن مZZاهيتهم .وعلى الZZرغم من أن الZZروح القZZدس هZZو من
كZZان يعمZZل على اإلنسZZان أو في هللا المتجسZZد ،يعZZبر العZZاملون ً
يعمل ،فإن العمل يتأسس على ماهية اإلنسان المتأصلة؛ ألن الروح القدس ال يعمZل بال أسZاس .بمعZنى آخZر ،ال يتم العمZZل من
دائمZZا يتم وفًقZا لظZروف فعليZة وأحZوال حقيقيZة .وبهZZذه الطريقZZة وحZZدها يمكن أن تتغZير شخصZZية اإلنسZان ،ويمكن
ال شZيء ،بZل ً
أن تتغير مفاهيمه وأفكاره القديمة .ما يعبر عنه اإلنسان هو ما يراه ويختZZبره ويمكنZZه أن يتخيلZه ،ويمكن أن يصZل إليZه تفكZZيره
Zاهيم .ال يمكن أن يتجZZاوز عمZZل اإلنسZZان نطZZاق خبراتZZه ،ومZZا يZZراه ،ومZZا يمكنZZه تخيلZZه أو تصZZوره،
Zاليم أو مفَ Z
حZZتى لZZو كZZان تعَ Z
بغض النظZر عن حجم ذلZك العمZل .مZا يعZبر عنZه هللا هZو ماهيتZه ،وهZذا بعيZد عن منZال اإلنسZان ،أي بعيZد عمZا يمكن أن يصZله
عبZZر هللا عن عملZZه لقيZZادة البشZZرية جمعZZاء ،وهZZذا ال َّ
يتعلق بتفاصZZيل خZZبرة بشZZرية ،بZZل يختص بZداًل من ذلZZك بتZZدبيره
بتفكZZيرهُ .ي ِّ
الخZZاص ،ومZZا يعZZبر اإلنسZZان عنZZه هZZو خبرتZZه ،أمZZا مZZا يعZZبر هللا عنZZه فهZZو كيانZZه ،أي شخصZZيته المتأصZZلة ،وهZZو بعيZZد عن منZZال
ويطل ZZق على ه ZZذه الرؤي ZZة
Zاء على تعب ZZير هللا عن كيان ZZهُ .
اإلنس ZZان .خ ZZبرة اإلنس ZZان هي رؤيت ZZه ومعرفت ZZه ال ZZتي حص ZZل عليه ZZا بن ً Z
ضZا عليهZا كيZان
والمعرفة كيان اإلنسان .ويتم التعبZير عنهZا على أسZاس شخصZية اإلنسZان المتأصZلة وإمكانياتZه؛ ولهZذا ُيطلZق أي ً
اإلنسZZان .اإلنسZZان قZZادر على الشZZركة فيمZZا يتعلZZق بمZZا يختZZبره ويZZراه .وال يسZZتطيع أحZZد الشZZرك َة فيمZZا لم يختZZبره أو َيZَ Zرهُ أو ال
يستطيع ذهنه الوصول له ،أي األشياء غير الموجودة بداخله .إن كان ما يعبر اإلنسان عنه ليس من خبرته ،فهو إ ًذا خياله أو

Zادرا على أن تشZارك
تعاليمه .ببساطة ،ليست هناك أية واقعية في كلماته .إن لم تتواصZل أب ًZدا مZع أمZZور المجتمZZع ،فلن تكZون ق ً
معظم
بوضوح بشأن عالقZات المجتمZZع المعقZدة .إن لم تكن لZZديك أسZرة بينمZZا يتكلم أنZاس آخZZرون عن قضZايا األسZرة ،فلن تفهم
َ

مZZا يقولونZZه .ولZZذلك ،فZZإن مZZا يقدمZZه اإلنسZZان في الشZZركة والعمZZل الZZذي يقZZوم بZZه يمثالن كيانZZه الZZداخلي .إن قZّ Zدم أحZZد شZZركة عن
فهمه للتوبيخ والدينونZة ،ولم تكن لZديك خZبرة في هZذا األمZر ،فلن تجZرؤ على إنكZار معرفتZه ،فضZالً عن أن تكZون واثًقZا بشZأنها
بنسبة مئة بالمئة؛ ذلك ألن مZا يتشZارك بشZأنه هZو شZيء لم تختZبره أنت أب ًZدا ،شZيء لم تعرفZه أب ًZدا ،وال يمكن لعقلZك أن يتخيلZه.

كل ما يمكنZك أن تأخZذه من معرفتZه هZو طريZق للخضZوع للتZوبيخ والدينونZة في المسZتقبل .لكن هZذا الطريZق ال يمكن أن يكZون
تمامZZا ،لكن
سZوى طريZZق لمعرفZZة التعZZاليم ،وال يمكن أن يحZل محZZل فهمZZك فضZاًل عن خبرتZZك .لعلZZك تظن أن مZZا يقولZZه صZZحيح ً
ض Zا ممZZا تسZZمعه غZZير عملي مطلًقZZا؛ وتخفي في نفسZZك
عنZZدما تختZZبره تجZZده غZZير عملي من نZZواح عديZZدة Z.ولعلZZك تشZZعر أن بع ً
مفاهيم عنه في ذلك الوقت ،وعلى الرغم من أنك تقبله ،فإنك ال تقبله إال على مضض .ولكن عندما تختبر ،فإن المعرفة التي

تستمد منها المفاهيم تغZZدو طريقZك للممارسZة ،وكلمZZا مارسZت أكZZثر ،زاد فهمZZك للقيمZة الحقيقيZة والمعZنى الحقيقي للكلمZات الZتي
سZمعتها .وبعZد حصZولك على خبرتZZك ،يمكنZZك بعZZد ذلZZك التكلم عن المعرفZة الZZتي ينبغي أن تكZون لZديك عن األمZZور الZتي ينبغي
ض Zا بين أولئZZك الZZذين لZZديهم معرفZZة حقيقيZZة وعمليZZة وبين أولئZZك
أن تكZZون قZZد اختبرتهZZا .باإلضZZافة إلى ذلZZك ،يمكنZZك التميZZيز أي ً

الZذين لZديهم معرفZة مبنيZة Zعلى التعZاليم وعديمZة القيمZة .لZذلك ،سZواء كZانت المعرفZة الZتي تتكلم عنهZا تتفZق مZع الحZق أم ال فهZذا
يعتمZZد بدرجZZة كبZZيرة على مZZا إذا كZZانت لZZديك خZZبرة عمليZZة فيهZZا .وحيث يكZZون هنZZاك حZZق في خبرتZZك ،فسZZتكون معرفتZZك عمليZZة
أيضا الحصول على القZدرة على التميZيز والبصZيرة ،وتعميZق معرفتZك ،وزيZادة حكمتZك
وذات قيمة .ويمكنك من خالل خبرتك ً
ومنطقك السليم فيما يتعلZق بحسZن تصZرفك .التعZاليم هي المعرفZة الZتي يعZبر عنهZا النZاس الZذين ال يملكZون الحZق ،بغض النظZر
جدا حين يتعلZق األمZر بZZأمور الجسZZد ،ولكنZZه ال يمكنZه ZالتميZZيز عنZدما
عن مدى سموها .قد يكون هذا النوع من األشخاص ذكيًّا ً
يتعلق األمر باألمور الروحية؛ وذلك ألن هؤالء الناس ليس لZZديهم خZZبرة على اإلطالق في األمZZور الروحيZة .هZؤالء هم النZZاس
الذين لم يستنيروا في األمور الروحية وال يفهمZون األمZور الروحيZة .بغض النظZر عن نZوع المعرفZة الZذي تُعZبر أنت عنZه ،مZا
دام يمثل كيانك ،فهو إ ًذا يمثل خبرتك الشخصية ،ومعرفتك الحقيقية .ما يناقشه النZاس الZذين ال يتحZدثون إاّل عن التعZاليم ،أي،

أولئZZك الZZذين ال يملكZZون الحZZق أو الواقZZع ،يمكن أن ُيطلZZق عليZZه كيZZانهم؛ ألنهم توصZZلوا إلى تعZZاليمهم من خالل التأمZZل العميZZق،
وهذا نتيجة تفكيرهم العميق ،ولكنها مجرد تعاليم ،وليست أكثر من خيال!
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تمثZZل خZZبرات مختلZZف أنZZواع النZZاس األمZZور الموجZZودة بZZداخلهم .وأي شZZخص يفتقZZر إلى الخZZبرة الروحيZZة ال يمكنZZه التكلم
عن معرفZZة الحZZق ،وال عن المعرفZZة الصZZحيحة عن مختلZZف األمZZور الروحيZZة .مZZا يعZZبر عنZZه اإلنسZZان هZZو مZZا بداخلZZه ،هZZذا أمZZر
مؤكZZد .إن كZZان شZZخص يZZرغب في الحصZZول على معرفZZة عن األمZZور الروحيZZة ومعرفZZة الحZZق ،فعليZZه أن يحصZZل على خZZبرة
Zدرة على
حقيقي ZZة .وإن كنت ال تس ZZتطيع التكلم بوض ZZوح عن المنط ZZق الس ZZليم في الحي ZZاة البش ZZرية ،فكم ب ZZاألحرى س ZZتكون أق ZZل ق ً Z
التكلم عن األمور الروحية؟ أما أولئك الذين بإمكانهم قيادة الكنائس وإمداد الناس بالحيZZاة ،وأن يكونZZوا رسZاًل للنZZاس ،فيجب أن

Zديرا وخZبرة صZحيحة للحZق .أمثZZال هZؤالء النZZاس وحZدهم مؤهلZZون
يملكZوا خZبرات فعليZZة،
Zحيحا لألمZZور الروحيZZة ،وتقً Z
وفهمZا ص ً
ً
ألن يكونZZوا عZZاملين ورسZاًل يقZZودون الكنZZائس .وإال فال يمكنهم سZZوى االتّبZZاع في مرتبZZة أقZZل وال يمكنهم القيZZادة ،فضZاًل عن أن
يكونوا رسالً قادرين على إمداد الناس بالحياة .هZذا ألن وظيفZة الرسZل ليسZت هي االنZدفاع وال القتZال؛ بZل وظيفتهم هي العمZل
على خدمة الحياة وقيادة اآلخرين في تغيير طباعهم .إن الذين يؤدون هذه الوظيفة مكلفون بتولي مسZؤولية ثقيلZZة ،مسZؤولية ال

ألي شZZخص توّليهZZا .وال يمكن أن ُينفZZذ هZZذا النZZوع من العمZZل إال من خالل أولئZZك الZZذين لZZديهم ماهيZZة الحيZZاة ،أي أولئZZك
يمكن ّ
الذين اختبروا الحق .كما ال يمكن توّليZه من قبZZل أشZخاص يهملZون ،أو ينZدفعون Zأو يسZتعدون لبZZذل أنفسZهم .وال يمكن للZZذين ال

خبرة لديهم في الحق ،الذين لم ُيه ّذبوا أو ُيدانوا ،أداء هذا النوع من األعمال .كما ال يمكن لألشخاص الذين ال يملكZون خZبرة،
والZZ Zذين هم بال واقعيZZ Zة ،أن يZZ Zروا الواقZZ Zع بوضZZ Zوح ألنهم أنفسZZ Zهم ال يملكZZ Zون هZZ Zذا النZZ Zوع من الكيZZ Zان .ولZZ Zذلك ،فهZZ Zذا النZZ Zوع من

Zردا من الح ZZق لم ZZدة زمني ZZة
األش ZZخاص ليس فق ZZط غ ZZير ق ZZادر على القي ZZام بعم ZZل القي ZZادة ،ب ZZل س ZZيكون ه ZZدًفا لإلقص ZZاء إن بقي مج ً Z
تعبZر عنهZا دلياًل على المصZاعب الZتي اختبرتَهZا في الحيZاة ،واألمZور الZتي قZد ُوّبِخت فيهZا
طويلة .ويمكن أن تمثل الرؤيZة الZتي ّ
Zعيفا؛ هZذه هي المZواطن
ضZا على التجZارب؛ حيث ُي َّنقى المZرء ،وحيث يكZون المZرء ض ً
والقضايا التي ُأدنت فيها .ينطبZق هZذا أي ً
غالبZا في
التي يكون لدى المرء خبرة وسZبيل فيهZا .على سZبيل المثZال ،إن عZانى شZخص من إحباطZات في الZزواج ،فإنZه يقZول ً

شركته" :الشِ Z
Zكر هلل ،التسZبيح هلل ،يجب أن أرضZي رغبZZة قلب هللا ،وأقZدم حيZاتي بأسZرها ،وأضZZع زواجي بالكامZل في َيZَ Zدي هللا.
أنZا مسZZتعد Zألن أتعهZZد بتقZZديم حيZاتي كلهZZا هلل ".يمكن لجميZZع األشZZياء داخZل اإلنسZZان أن تZZدلل على ماهيتZZه من خالل الشZZركة .إن

وتيرة حديث أي شخص ،سواء كان يتحدث بصوت مرتفع أو بهدوء ،مثل هذه األمور ليست أمور خبرة وال يمكنها أن تمثZZل
مZا لديZZه وماهيتZه .اليمكن ZلهZذه األمZور سZوى أن تحZدد مZZا إذا كZانت شخصZZية امZرئ مZا جيZدة أم سZZيئة ،أو مZا إذا كZانت طبيعتZه
جيZZدة أم سZZيئة ،ولكن ال يمكنهZZا أن تتسZZاوى مZZع مZZا إذا كZZانت لديZZه خZZبرات أو ال .ومZZا قZZدرة الشZZخص على التعبZZير عن نفسZZه
عنZZدما يتح ZZدث ،أو مهارتZZه أو سZZرعته في الكالم ،إاّل مسZZألة ممارسZZة ،وال يمكنهZZا أن تحZZل محZZل خبرت ZZه .عن ZZدما تتحZZدث عن

خبراتك الفردية ،فإنك تتشارك بما تولي له أهمية وبكافة األمور الموجودة في داخلك .إن خطابي يمثل كياني ،ولكن ما أقولZZه

ضZا ليس شZZيًئا
بعيZد Zعن منZZال اإلنسZZان .مZZا أقولZZه ليس مZZا يختZZبره اإلنسZZان ،وهZZو ليس شZZيًئا يمكن لإلنسZZان أن يZZراه ،كمZZا أنZZه أي ً
يمكن لإلنسان أن يلمسه ،بل هو ماهيتي .يقZر بعض النZاس فقZط بZأن مZا ُأشZارك بZه هZو مZا قZد اختبرتZه ،ولكنهم ال يعرفZون أنZه
تعبZZير مباشZZر للZZروح .بZZالطبع ،مZZا أقولZZه هZZو مZZا قZZد اختبرتZZه .فأنZZا من ُقمت بZZأداء عمZZل التZZدبير على مZّ Zر سZZتة آالف عZZام .لقZZد
اختZبرت كZل شZيء من بدايZة خلZق البشZرية حZتى اآلن؛ فكيZف ال يمكنZني أن أنZاقش ذلZك؟ عنZدما يتعلZق األمZر بطبيعZة اإلنسZان،
Zادرا على التحZدث عنهZا بوضZوح؟ وبمZا أنZني رأيت
فقد رأيتهZا بوضZوح ،وقZد راقبتهZا منZذ مZدة طويلZة؛ فكيZف يمكن أال أكZون ق ً
جZZوهر اإلنسZZان بوضZZوح ،فأنZZا أهZٌ Zل لتZZوبيخ اإلنسZZان ودينونتZZه؛ Zألن كZZل البشZZر قZZد جZZاؤوا مZZني ولكن الشZZيطان قZZد أفسZZدهم .ومن

ضZا أهZZل لتقZZييم العمZZل الZZذي قZZد قمت بZZه .وعلى الZZرغم من أن هZZذا العمZZل لم يتم بجسZZدي ،فإنZZه التعبZZير المباشZZر
المؤكZZد أنZZني أي ً
علي القيZZام بZZه .مZZا يقولZZه
للZZروح ،وهZZذا هZZو مZZا لZZدي ومZZا أنZZا عليZZه .ولZZذلك فأنZZا مؤهZZل للتعبZZير عنZZه والقيZZام بالعمZZل الZZذي ينبغي َّ

النZZاس هZZو مZZا قZZد اختZZبروه ،وهZZو مZZا قZZد رأوه ،ومZZا يمكن لعقZZولهم أن تصZZل إليZZه ،ومZZا يمكن لحواسZZهم أن تكشZZفه .هZZذا هZZو مZZا
ِ
عبZZر عن العمZZل الZذي قZZد قZام
يمكنهم أن يتشاركوا به .الكلمات التي قالها جسد هللا المتج ّسZد هي التعبZZير المباشZر للZروح ،وهي تُ ِّ
يعبZZر عنZZهَّ ،
يعبZZر عن كيانZZه ألن جZZوهر الجسZZد هZZو الZZروح ،وهZZو يعZZبر عن
ولكنه مZZا زال ِّ
بZZه الZZروح ،والZZذي لم يZZره الجسZZد أو ِّ
عمZل الZروح .إنZZه العمZZل الZذي قZام بZZه الZروح بالفعZل ،على الZرغم من أنZه بعيZد Zعن متنZاول الجسZZد .فهZو من بعZد ZالتجسZد ،ومن
خالل تعبير الجسدُ ،يم ِّكن الناس من معرفة كيان هللا ويسمح للناس برؤية شخصية هللا والعمل الذي قZZام بZZه .إن عمZZل اإلنسZZان
Zوحا عمZا ينبغي أن يZدخلوا فيZه ومZا ينبغي أن يفهمZوه؛ وهZذا يتضZمن قيZادة النZاس
يتيح للناس أن تكون لZديهم صZورة أكZثر وض ً

نحZZو فهم الحZZق واختبZZاره .فعمZZل اإلنسZZان هZZو مZZؤازرة النZZاس ،وعمZZل هللا هZZو فتح طZZرق جديZZدة وعصZZور جديZZدة للبشZZرية ،وأن
فيمكنهم من معرفة شخصيته .عمل هللا هو قيادة البشرية كافة.
يعلن للناس ما هو غير معروف للفانينّ ،
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يؤدي الروح القدس عمله كله لمنفعة الناس؛ حيث يهدف كله لبنيان الناس؛ فال يوجد عمل ال يفيZZد النZZاس .ال يهم مZZا إذا
كZZان الحZZق عميًقZZا أو ضZZحالً ،وال يهم شZZكل قZZدرات أولئZZك الZZذين يقبلZZون الحZZق ،مهمZZا كZZان مZZا يفعلZZه الZZروح القZZدس ،فهZZو مفيZZد
Zرة؛ بZل يجب التعبZير عنZه من خالل البشZر الZذين يتعZاونون معZه ،وبهZذه
للنZاس .ولكن عمZل الZروح القZدس ال يمكن تنفيZذه مباش ً
الطريقZZة وحZZدها يمكن الحصZZول على نتZZائج عمZZل الZZروح القZZدس .بZZالطبع حين يكZZون عمZZل الZZروح القZZدس مباشZً Zرا ،فال يمكن
Zوبا ج Zً Zدا وال يك ZZون عم Zَ Zل الZZروح
تش ZZويهه على اإلطالق؛ أمZZا عن ZZدما يعم ZZل الZZروح الق ZZدس من خالل اإلنس ZZان ،فإن ZZه يص ZZبح مش ً Z
مزيج ا من
ًZ
القدس األصلي .بهذه الطريقة يتغير الحق بZدرجات متفاوتZة .ال يسZZتقبل األتبZاع المقصZد األصZلي للZروح القZZدس بZل
عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس وخ ZZبرة اإلنس ZZان ومعرفت ZZه .الج ZZزء ال ZZذي يس ZZتقبله األتب ZZاع وال ZZذي يمث ZZل عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس ه ZZو الج ZZزء
الص ZZحيح ،بينم ZZا تتن ZZوع المعرف ZZة والخ ZZبرة ال ZZتي يناله ZZا اإلنس ZZان؛ بس ZZبب اختالف الع ZZاملين .فبمج ZZرد أن يحص ZZل الع ZZاملون على

Zاء على هZZذه االسZZتنارة واإلرشZZاد .وضZZمن هZZذه الخZZبرات
اسZZتنارة وإرشZZاد من الZZروح القZZدس ،يسZZتمرون في تلقي الخZZبرات بنً Z
ضZا كيZZان الطبيعZZة البشZZرية ،وبعZZد ذلZZك يحصZZل اإلنسZZان على المعرفZZة أو الرؤيZZة الZZتي ينبغي
تختلZZط خZZبرة اإلنسZZان وعقلZZه ،وأي ً
دائمZZا
عليZZه الحصZZول عليهZZا .هZZذه هي طريقZZة ممارسZZة اإلنسZZان بعZZد أن يكZZون قZZد اختZZبر الحZZق .طريقZZة الممارسZZة هZZذه ليسZZت ً

واحZZدة؛ ألن النZZاس لZZديهم خZZبرات مختلفZZة واألشZياء الZZتي يختبرهZا النZاس مختلفZZة .بهZZذه الطريقZZة ،تفضZي اسZZتنارة الZروح القZZدس

Zاء
نفسZZZها إلى معرف ZZة وممارس ZZة مختلف ZZتين؛ ألن األش ZZخاص ال ZZذين يس ZZتقبلون االس ZZتنارة مختلف ZZون .ي ZZرتكب بعض النZZZاس أخطً ZZ
Zاء كبZZيرة ،بينمZZا ال يفعZZل آخZZرون شZZيًئا إال ارتكZZاب األخطZZاء .ذلZZك ألن النZZاس
صZZغيرة أثنZZاء الممارسZZة ،ويZZرتكب البعض أخطً Z
نوعZZا من الفهم بعZZد سZZماع الرسZZالة،
يختلفZZون في قZZدرتهم على الفهم ،وألن قZZدراتهم الفطريZZة تختلZZف أي ً
ضZا .يملZZك بعض النZZاس ً
نوعZZا آخZZر من الفهم بعZZد سZZماع الحZZق .يحيZZد بعض النZZاس قليالً ،والبعض اآلخZZر ال يفهم المعZZنى الحقيقي
ويملZZك بعض النZZاس ً

تمامZا ،ألن عمZل اإلنسZان هZو مجZرد تعبZير
للحق على اإلطالق .لذلك ،يملي فهم المرء عليه كيف يقود اآلخرين .هZذا صZحيح ً
ضZا على فهم صZحيح للحZق .حZتى لZو
عن ماهيته .فاألشخاص الذين يقودهم أشZخاص يتمتعZون Zبفهم صZحيح للحZق يحصZلون أي ً

كان هناك أناس لديهم أخطاء في فهمهم ،فهم قلة قليلة ،وال يعاني الجميع األخطZاء .إن كZZان لZدى أحZد أخطZاء في فهمZZه للحZق،

فZإن الZذين يتبعونZZه سZZيكونون خZاطئين بكZZل مZا تحملZZه الكلمZة من معZZنى .تعتمZد ZدرجZZة فهم الحZق بين األتبZZاع إلى حZد كبZZير على
العZZاملين .فZZالحق من هللا صZZحيح بZZالطبع وخٍ Z
تمامZZا .ولكن العZZاملين ليسZZوا على صZZواب بالكامZZل وال
Zال من الخطZZأ ،وهZZو يقيZ
Zني ً
ّ
ضZا
يمكن أن ُيقال إنهم موثوق بهم بالكامل .إن كZان لZدى العZاملين طريقZة عمليZZة جZً Zدا لممارسZZة الحZق ،فسZZيكون لZZدى األتبZاع أي ً
Zاليم فقZط ،فلن يكZون لZدى األتبZاع أيZة حقيقZة.
طريقة للممارسة .فإذا لم يكن لدى العاملين طريقة لممارسة الحZق ولكن لZديهم تع ُ

يتم تحديZZد قZدرات األتبZZاع وطZبيعتهم بZالفطرة وليسZت مرتبطZZة بالعZاملين .ولكن مZZدى فهم األتبZZاع للحZZق ومعرفZة هللا يعتمZد Zعلى
العاملين (هذا األمZر ينطبZق فقZط على بعض النZاس) .أيًّا كZان شZكل العامZل ،سZيكون شZكل األتبZاع الZذين يقZودهم مثلZه .مZا يعZبر

عنه العامل هZو كيانZه الشخصZي ودون أي تَ َحُّفظ ،والمطZالب الZتي يفرضZها على أتباعZه هي مZا هZو نفسZه مسZتعد أو قZادر على
تحقيقه .ويستخدم معظم العاملين ما يفعلونه هم أنفسهم كأساس لجعله مطالب من أتباعهم ،على الZرغم من وجZود الكثZير الZZذي
ال يستطيع أتباعهم تحقيقه على اإلطالق ،وما ال يستطيع المرء تحقيقه يغدو عقبة أمام دخوله.
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Zيرا في عمZZل أولئZZك الZZذين خضZZعوا للتهZZذيب والتعامZZل معهم والدينونZة ZوالتZZوبيخ ،وكZZان التعبZZير عن
ثمَ Zة انحٌ Z
Zراف أقZُّ Zل كثً Z
ّ
منحZZوا
عملهم أكثر دقة .أما الذين يعتمدون Zعلى بداهتهم في العمل فهم يرتكبون
تماما .إن عمل الناس الZZذين لم ُي َ
أخطاء كبيرة ً
ً
الكمال يعبر كثيرا عن بداهتهم ،مما ِّ
ضZا
Zيرا أمZام عمZل الZروح القZدس .ومهمZا تكن مكانZة المZرء جيZدة ،فال ب ّZد أي ً
يشكل عائًقا كب ً
ً
َ
ِ
يخضع للتهذيب والتعامل معه والدينونة قبZZل أن يتمكن من تنفيZذ عمZِ Zل إرسZالية هللا .فZإن لم يخضZZع لمثZل هZذه الدينونZZة ،فZإن
أن
َ

أمZZا عمZZل الZZذين
متقنZZا ،وسZZيكون ًZ
عملZZه ال يمكن أن يتماشZZى مZZع مبZZادئ الحZZق ،مهمZZا كZZان ً
دومZا نتَ Z
Zاج بسZZاطة وصZZالح بشZZريينّ .
خضعوا للتهذيب والتعامل معهم والدينونة Z،فهو أكثر دقة من عمل الذين لم يتم تهذيبهم والتعامل معهم ودينونتهم .إن الذين لم
ِ
المختلطZة بZالكثير من الZذكاء اإلنسZاني والمZواهب الفطريZة .ليس
يخضعوا للدينونة ال يعبرون إال عن الجسد واألفكZار البشZرية
Zيرا دقيًقZZا من اإلنسZZان عن عمZZل هللا .والZZذين يتبعZZون أمثZZال هZZؤالء النZZاس تZZدفعهم إمكانيZZاتهم الفطريZZة للمجيء أمZZامهم.
هZZذا تعبً Z
بعيدا
وبما أنهم يعبرون عن العديد Zمن الرؤى والخبرات اإلنسانية ،التي هي في الغالب ال ترتبط بالمقصد األصلي هلل ،وتحيد ً

جدا عنه ،فإن عمل هذا النوع من األشخاص ال يمكن أن يZأتي بالنZاس أمZام هللا ،بZل يZأتي بهم أمZام اإلنسZان .ولZذلك فZإن أولئZك
ً
الZZذين لم يجتZZازوا الدينونZZة والتZZوبيخ غZZير مZZؤهلين لتنفيZZذ عمZZل إرسZZالية هللا .إن عمZZل العامZZل المؤهZZل يمكنZZه أن يرشZZد النZZاس
للطريZZق الصZZحيح ويمنحهم دخZواًل أكZZبر في الحZZق؛ إ ْذ يمكن لعملZZه أن يZZأتي بالنZZاس أمZZام هللا .وباإلضZZافة إلى ذلZZك ،فZZإن العمZZل

الZZذي يقZZوم بZZه يمكن أن يختلZZف من فZZرد آلخZZر ،وهZZو غZZير مقيZZد بقواعZZد ،ويسZZمح للنZZاس بZZاالنطالق والحريZZة ،وللقZZدرات بZZالنمو

تZZدريجيًّا في الحيZZاة ،والحصZZول على دخZZول في الحZZق أكZZثر عمًقZZا .إن عمZZل العامZZل غZZير المؤهZZل قاصZZر جZً Zدا ،وينطZZوي على
حماقZZة؛ إ ْذ ال يمكنZZه إاّل أن يرشZZد النZZاس فقZZط إلى القواعZZد ،وال يختلZZف مZZا يطلبZZه من النZZاس من فZZرد آلخZZر .إنZZه ال يعمZZل وفًقZZا
جدا من القواعد والتعZاليم ،وال يمكنZه أن يرشZد النZاس إلى
الحتياجات الناس الفعلية .في هذا النوع من العمل ،هناك عدد كبير ً
الحقيق ZZة وال إلى الممارس ZZة الطبيعي ZZة للنم ZZو في الحي ZZاة ،ب ZZل ال يمكن ZZه سZZوى أن يجع ZZل الن ZZاس قZZادرين على االل ZZتزام بالقلي ZZل من
القواعZZد عديمZZة القيمZZة .ليس من شZZأن ه ZZذا النZZوع من اإلرشZZاد سZZوى أن يضZZلل النZZاس .إنZZه يقZZودك لتص ZZبح مثل ZZه ،ويمكنZZه أن
يدخلك فيما هو عليه وما لديه .إن أراد األتباع أن يميزوا ما إذا كان القZZادة مZZؤهلين أم ال ،فالمفتZZاح لZZذلك يتمثZZل في النظZZر إلى
الطريZZق الZZذي يقZZودون إليZZه ونتZZائج عملهم ،ورؤيZZة مZZا إذا كZZان األتبZZاع يحصZZلون على مبZZادئ متوافقZZة مZZع الحZZق وعلى طZZرق
تابعZا أحمZق .يZZؤثر هZZذا في
ممارسة مناسبة لتغييرهم .يجب عليك أن تميز العمل المختلZZف ألنZواع النZZاس المختلفZة؛ وأاّل تكZZون ًZ
مسألة دخول الناس .إن كنت غير قادر على تمييز أية قيادة بشZرية لZديها طريZق وأيZة قيZادة ليس لZديها طريZق ،فسZوف تنخZدع
بسهولة .هذا كله له تأثير مباشر في حياتك .هناك الكثير من البساطة في عمل الناس غير المكملين؛ إذ يمتزج بقدر كبZZير من
اإلرادة البشرية ،ويتمثل كيانهم بالبساطة الطبيعية Z،بحسب ما ُولZدوا بZه ،وليس الحيZاة بعZد الخضZوع للتعامZل معهم أو الواقعيZة
بعZZد التعZZرض للتغيZZير .كيZZف يمكن لمثZZل هZZذا الشZZخص أن يZZدعم أولئZZك الZZذين يسZZعون وراء الحيZZاة؟ إن حيZZاة اإلنسZZان الZZتي كZZان
الفطري ZZان .وه ZZذا الن ZZوع من ال ZZذكاء أو الموهب ZZة بعي ZZد ك ZZل البع ZZد عن مط ZZالب هللا
يتمت ZZع به ZZا في األص ZZل هي ذك ZZاؤه أو موهبت ZZه
ّ
كمل اإلنسZZان ،ولم يتم تهZZذيب شخصZZيته الفاسZZدة والتعامZZل معهZZا ،فسZZتكون هنZZاك فجZZوة كبZZيرة بين مZZا
المحZZددة لإلنسZZان .إن لم ُي َّ
يعبر عنه وبين الحق؛ وسيمتزج ما يعبر عنه بأمور مبهمة؛ Zمثل خياله والخZZبرة أحاديZZة الجZانب .وباإلضZافة إلى ذلZZك ،فبغض

النظZZر عن كيZZف يعمZZل ،يشZZعر النZZاس أن ليس هنZZاك هZZدف كلي وال يوجZZد حZZق مناسZZب لZZدخول كZZل النZZاس .إن معظم مZZا هZZو
ط ٍ
ات اضطرت للجلوس على الفراخ وأصبحت هدًفا سهاًل  .هذا هو عمZZل
مطلوب من الناس يفوق قدرتهم ،كما لو أنهم كانوا ب ّ
اإلرادة البش ZZرية .تتخل ZZل شخص ZZية اإلنس ZZان الفاس ZZدة وأفك ZZاره ومفاهيم ZZه كاف ZZة أجZZزاء جس ZZده .لم يول ZZد اإلنسZZان بغري ZZزة ممارس ZZة

الح ZZق ،وليس لدي ZZه غري ZZزة لفهم الحZZق بص ZZورة مباشZZرة .أض ZZف إلى ذل ZZك شخص ZZية اإلنسZZان الفاس ZZدة ،عن ZZدما يعم ZZل ه ZZذا الن ZZوع
الط ZZبيعي من األش ZZخاص ،أال يس ZZبب ه ZZذا تعطيالً؟ ولكن اإلنس ZZان ال ZZذي ن ZZال الكم ZZال يتمت ZZع بخ ZZبرة في الح ZZق ينبغي على الن ZZاس

فهمهZZا ،ولديZZه معرفZZة بطباعZZه الفاسZZدة ،بحيث تZZزول األمZZور المبهمZZة وغZZير الواقعيZZة في عملZZه تZZدريجيًّا ،وتقZZل خZZدع اإلنسZZان،
واقعيZا .تسZهم
ويغZدو عملZه وخدمتZه أقZرب مZا تكونZان إلى المعZايير الZتي يطلبهZا هللا .وبهZذا دخZل عملZه في واقZع الحZق وأصZبح
ً
األفكZZار الموجZZودة في ذهن اإلنسZZان تحديZً Zدا في إعاقZZة عمZZل الZZروح القZZدس .لZZدى اإلنسZZان خيZZال غZZني ومنطZZق معقZZول وخZZبرة

قديمZة في التعامZل مZع األمZور .إن لم تخضZع هZذه الجZوانب في اإلنسZان للتهZذيب والتقZويم ،تصZير جميعهZا عقبZات أمZام العمZل؛
ولذلك ال يمكن أن يصل عمل اإلنسان ألكثر المستويات دق ًة ،وباألخص عمل الناس غير المكملينZ.
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Zدودا وضZZمن نطZZاق .وال يمكن لشZZخص واحZZد أداء عمZZل مرحلZZة معينZZة كمZZا ال يمكنZZه أداء عمZZل
يبقى عمZZل اإلنسZZان محً Z
العصر بأسره ،وإاّل قاد الناس إلى الخضوع للقواعد .كذلك ال يمكن أن ينطبZق عمZZل اإلنسZان إال على زمن أو مرحلZة معينZZة؛

وذلZك ألن خZZبرة اإلنسZان لهZا نطاقهZا ،وال يمكن للمZرء أن يقZارن عمZZل اإلنسZان بعمZZل هللا .فطZرق اإلنسZان للممارسZة ومعرفتZه

بZZالحق جميعهZZا قابلZZة للتطZZبيق في نطZZاق محZZدد .ال يمكنZZك أن تقZZول إن الطريZZق الZZذي يسZZلكه اإلنسZZان هZZو مشZZيئة الZZروح القZZدس
بالكامل ،ألن اإلنسان يمكنه فقط أن يستنير بالروح القدس وال يمكن أن يمتلئ بالروح القدس بالكامZZل .واألمZور الZZتي يختبرهZا
اإلنسان هي كلها داخل نطاق طبيعته البشرية وال يمكن أن تتجZاوز حZدود األفكZار الموجZودة في الZذهن البشZري العZادي .وكZل
Zارا للحيZاة البشZرية
الذين يعيشون واقع الحق َيختبرون ضمن هZذه الحZدود .وعنZدما يختZبرون الحZق ،يكZون ذلZك في العZادة اختب ً
العادية التي تستمد استنارتها من الروح القZدس ،وليسZت طريقZة اختبZار تحيZد عن الحيZاة البشZرية العاديZة .إنهم يختZبرون الحZق
مسZZتنيرين بZZالروح القZZدس على أسZZاس عيشZZهم حيZZاتَهم البشZZرية ،باإلضZZافة إلى أن هZZذا الحZZق يتنZZوع من شZZخص آلخZZر ،ومZZدى
ط بحالة الشخص .وال يمكن سوى القول إن الطريق الذي يسلكونه هو طريق الحياة البشرية العادية إلنسان يسZZعى
عمقه مرتب ٌ
Zق الZذي يسZلكه إنسZان عZادي مسZتنير بZالروح القZدس‘ .ال يمكن للمZرء القZول إن الطريZق
وراء الحZق ،ويمكن أن َيس َّZمى ’الطري َ
الذي يسلكه هو الطريق الذي يأخذه الروح القدس .وبمZا أن النZاس الZZذين يسZعون ليسZZوا متشZابهين في الخZZبرة البشZرية العاديZZة،

ض Zا ليس واح Zً Zدا ،باإلض ZZافة إلى أن ZZه م ZZا دامت البيئ ZZات ال ZZتي يختبره ZZا الن ZZاس وم ZZدى خ ZZبرتهم غ ZZير
ف ZZإن عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس أي ً
Zق وفًقZا لظروفZZه
متماثلZة ،ونظ ًZرا لالمZZتزاج بين أفكZارهم وعقلهم ،فZإن خZZبرتهم مختلطZZة بZدرجات متفاوتZZة .يفهم كZZل شZخص الحّ Z
الفردية المختلفة ،وفهمهم للمعنى الحقيقي للحق ليس مكتمالً ،بل هو مجZرد جZانب أو جZوانب قليلZة منZه .ويختلZف نطZاق الحZق

الذي يختبره اإلنسان بين شخص وآخZر ،وذلZك وفًقZا لظZروف كZل شZخص .بهZذه الطريقZة ،ال تتطZابق معرفZة الحZق نفسZه الZذي
دائما لها حدود ،وال يمكنها أن تمثZل بالكامZZل مشZيئة الZروح القZدس ،كمZا ال
يعبر عنه أشخاص مختلفون .أي أن خبرة اإلنسان ً

إن ما كان يعبر عنه اإلنسان متوافًقا بصورة لصZيقة مZع مشZيئة هللا ،وحZتى لZZو
يمكن تصور عمل اإلنسان بأنه عمل هللا ،حتى ْ
خادمZZا هلل ،يقZZوم بالعمZZل
أن خبرة اإلنسان وثيقة الصلة بعمل التكميل الذي يؤديه الروح القZZدس .ال يمكن لإلنسZان إاّل أن يكZZون
ً
يعبر عن المعرفة باستنارة الروح القدس والحقZZائق الZZتي حصZZل عليهZZا من
الذي ائتمنه هللا عليه .كذلك ال يمكن لإلنسان إاّل أن ّ
خرج ا للZZروح القZZدس ،وال يحZZق لZZه أن يقZZول إن
تجاربه الشخصية .فاإلنسان غير مؤهل وليست لديه الشروط الالزمة ليكون َم ًZ

عمله هZو عمZل هللا؛ فلإلنسZان مبZادئ تحكم عمZل اإلنسZان ،وكZل البشZر لZديهم خZبرات مختلفZة وظZروف متنوعZة .يتضZمن عمZل

اإلنسان كل خبراته بموجب استنارة الروح القدس .وال يمكن لهذه الخبرات أن تمثل سوى كيان اإلنسZZان ،وهي ال تمثZZل كيZZان
هللا أو مشيئة الروح القدس .ولذلك فZالطريق الZZذي يسZلكه اإلنسZان ال يمكن القZول إنZZه الطريZZق الZZذي يسZلكه الZروح القZZدس؛ ألن
عمZَ Zل اإلنسZZان ال يمكن أن يمثZZل عمZZل هللا ،وعمZُ Zل اإلنسZZان وخبرتُZZه ليسZZا مشZZيئة الZZروح القZZدس الكاملZZة .فعمZZل اإلنسZZان عرضZZة
للخضZZوع للقواعZZد ،وتنحصZZر طريقZZة عملZZه بسZZهولة ضZZمن نطZZاق محZZدد ،وهZZو غZZير قZZادر على قيZZادة النZZاس إلى طريZZق سZZالك.
دائمZا محZZدودة؛
ض Zا محZZدودة في نطاقهZZا .كZZذلك خZZبرة اإلنسZZان ًZ
يعيش معظم األتبZZاع داخZZل نطZZاق محZZدد ،وطريقZZة ممارسZZتهم أي ً
أيضا مقتصرة على أنواع قليلة ،وال يمكن أن تُقZارن مZع عمZل الZروح القZدس أو عمZل هللا نفسZه؛ هZذا ألن خZبرة
وطريقة عمله ً

Zورا على طريقZZة
اإلنسان ،في النهاية ،محدودة .كيفما قام هللا بعمله ،فعمله غير مقيد بقواعد ،وكيفما تم العمZZل ،فهZZو ليس مقصً Z
قواعد أيًّا كانت لعمل هللا ،فكل عمله حر ومنطلق .ال يهم كم الوقت الZZذي يقضZZيه البشZZر في اتباعZZه ،حيث
واحدة .ليست هناك
ُ

دائمZا بطZرق جديZدة وبZه
يتم ً
ال يمكنهم أن يستخلصوا قوانين تحكم طZرق عمZل هللا .وعلى الZرغم من أن عملZه لZه مبZادئ ،فإنZه ّ
دائمZZا ،وهZZو بعيZZد عن منZZال اإلنسZZان .أثنZZاء فZZترة واحZZدة من الZZزمن ،قZZد يكZZون لZZدى هللا عZZدة أنZZواع مختلفZZة من
تطZZورات جديZZدة ً

دائمZZا الحصZول على مZداخل وتغيZZيرات جديZZدة .ال يمكنZك ZتميZيز قZZوانين
العمل وطرق مختلفة لقيادة الناس ،بحيث يكZZون للنZZاس ً
دائما يعمل بطرق جديدة ،ومن خالل هZذه الطريقZة فقZط يمكن ألتبZاع هللا أال يكونZوا مقيZدين بالقواعZد .يتجنب عمZل
عمله؛ ألنه ً

دائمZZا ويواجههZZا .وأولئZZك الZZذين يتبعZZون هللا ويسZZعون إليZZه بقلب صZZادق هم وحZZدهم من يمكن أن تتغZZير
هللا نف ُسZه مفZZاهيم النZZاس ً
شخصZZياتهم ويصZZبحوا قZZادرين على العيش بحريZZة دون الخضZZوع أليZZة قواعZZد أو التقيZZد بأيZZة مفZZاهيم دينيZZة Z.إن عمZZل اإلنسZZان
يفZZرض عليZZه مطZZالب مبنيZة Zعلى خZZبرة اإلنسZZان الشخصZZية ومZZا يسZZتطيع هZZو نفسZZه تحقيقZZه .ومعيZZار هZZذه المتطلبZZات محZZدود في
ض Zا محZZدودة جZً Zدا .وهكZZذا يعيش األتبZZاع بال وعي داخZZل هZZذا النطZZاق المحZZدود؛ ومZZع مZZرور
نطZZاق معين ،وطZZرق الممارسZZة أي ً
صZا لم يخضZع لعمليZة تكميZل هللا الشخصZي لZه ،ولم ينZل الدينونZةZ،
الوقت ،تصير هذه األمور بمثابZة قواعZد وشZعائر .لZو أن شخ ً
Zخص مZا قائ ًZدا
تولى قيادة العمل لفترة واحدة ،فإن أتباعه سيصZبحون
جميعZا متZدينيين ZوخZبراء في مقاومZة هللا .لZذلك إن كZان ش ٌ
ً
إن كZZان
مؤهالً ،فإن ذلك الشخص ال بد أن يكون قد خضع للدينونة وقبل التكميل .أما أولئك الذين لم يخضعوا للدينونة Z،حZZتى ْ
يعبرون إال عن أمور غير واقعية ومبهمة .ومع مZرور الZZوقت ،سZZيقودون النZZاس للخضZZوع
لديهم عمل الروح القدس ،فإنهم ال ّ
لقواعد مبهمة Zوفوق طبيعية .فالعمل الذي يؤديه هللا ال يتوافZق مZع جسZد اإلنسZان وأفكZاره ،بZل يقZاوم مفاهيمZه؛ وال يشZوبه لZون
ديني مبهم .وال يمكن تحقيق نتائج عمل هللا بواسطة إنسان لم ُيكمله هللا؛ فهي بعيدة عن منال الفكر اإلنساني.
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العمZZ Zل الموجZZ Zود في ذهن اإلنسZZ Zان يحققZZ Zه اإلنسZZ Zان بسZZ Zهولة .فالُقسZZ Zوس والقZZ Zادة في العZZ Zالم الZZ Zديني ،على سZZ Zبيل المثZZ Zال،
فيصZابون بعZZدوى مZZواهبهم ويتZأثرون
يعتمدون على مواهبهم ومراكزهم في أداء عملهم .أما الناس الذين يتبعونهم لمدة طويلZZة ُ

ببعض م ZZا هم علي ZZه .هم يرك ZZزون على م ZZواهب الن ZZاس وق ZZدراتهم ومع ZZارفهم ،ويهتم ZZون ب ZZاألمور الفائق ZZة للطبيع ZZة والعدي ZZد من

التعZZاليم العميقZZة غZZير الواقعيZZة (بZZالطبع هZZذه التعZZاليم العميقZZة ال يمكن الوصZZول إليهZZا) ،وال يركZZزون على التغZZيرات في طبZZاع
الناس ،بل يركزون على تدريب الناس على الوعظ والعمل وتحسين معرفتهم وإثراء تعاليمهم الدينية Z.ال يركزون على مقدار
تغZZير شخصZZية النZZاس ومقZZدار فهمهم للحZZق ،وال يركZZزون على مZZدى تغZZير شخصZZية النZZاس ،وال على مZZدى فهمهم للحZZق ،وال
يشZZغلون أنفسZZهم بجZZوهر النZZاس ،فضZالً عن أن يحZZاولوا معرفZZة حZZاالت النZZاس العاديZZة وغZZير العاديZZة .إنهم ال يواجهZZون مفZZاهيم

النZZاس ،وال يكشZZفون تصZZوراتهم ،فض Zالً عن أن يهZZذبوا النZZاس فيصZZلحوا نقائصZZهم أو فسZZادهم .ومعظم النZZاس الZZذين يتبعZZونهم

تمامZا عن منح النZاس
يخدمون بمواهبهم ،وكل ما يصدر عنهم هZZو مفZاهيم دينيZة ZونظريZZات الهوتيZZة بعيZدة عن الواقZع وعZاجزة ً
موهوبZا من معهZد
خريج ا
ًZ
حياة .فجوهر عملهم في الواقع هو رعايZة الموهبZة ،ورعايZة الشZخص الZذي ال يتمتZع بشZيء ليصZبح
ً
ً

الهZوتي ،ثم بعZد ذلZZك يمضZZي للعمZZل والقيZZادة .هZZل يمكنZك أن تجZZد أيZة قZZوانين في عمZZل هللا الZذي اسZتمر سZZتة آالف عZام؟ هنZZاك

العديZZد من القواعZZد والقيZZود في العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه اإلنسZZان ،والعقZZل البشZZري عقائZZدي بدرجZZة مفرطZZة .ولZZذلك فمZZا يعZZبر عنZZه
اإلنسان هZو المعرفZة واإلدراك داخZل حZدود خبرتZZه ،وال يسZتطيع اإلنسZان التعبZير عن أي شZيء بخالف ذلZك؛ ذلZZك أن خZZبرات
اإلنسZZان أو معرفتZZه ال تنبZZع من مواهبZZه الفطريZZة أو غريزتZZه؛ بZZل تنشZZأ بسZZبب إرشZZاد هللا ورعايتZZه المباشZZرة .ال يملZZك اإلنسZZان
سوى االسZتعداد ZلقبZZول هZذه الرعايZZة ،وليس االسZتعداد ZللتعبZير المباشZر عن ماهيZة الالهZZوت .فاإلنسZان غZير قZادر أن يكZون هZو
Zاء يقبZZل المZZاء من المصZZدر؛ هZZذه هي الغريZZزة البشZZرية ،وهي االسZZتعداد الZZذي ينبغي أن
المصZZدر ،بZZل يمكنZه ZفقZZط أن يكZZون وعً Z
ضZا مZا هZو أكZثر
يكون لدى المرء ككائن بشريْ .
إن َفَقد الشخص االستعداد لقبول كلمة هللا وفقد الغريZZزة البشZرية ،فإنZه يفقZد أي ً

قيمZZة ،ويفق ZZد واجبZZه كإنسZZان مخل ZZوق .إن لم يكن لZZدى الشZZخص معرفZZة أو خ ZZبرة بكلم ZZة هللا أو عمل ZZه ،ف ZZإن هZZذا الشZZخص يفق ZZد
واجبه ،أي الواجب الZذي ينبغي عليZه أداؤه ككZائن مخلZوق ،ويفقZد كرامZة الكZائن المخلZوق .تقضZي الفطZرة اإللهيZة بZالتعبير عن
Zرة بواسZZطة الZZروح؛ هZZذه هي خدمZZة هللا .يعZZبر اإلنسZZان عن
ماهيZZة الالهZZوت؛ سZZواء كZZان يتم التعبZZير عنZZه في الجسZZد أو مباشً Z
خبراته أو معرفته الشخصية (أي أنه يعبر عن ماهيته) أثناء عمل هللا أو بعد ذلك؛ هذه هي غريزة اإلنسZZان وواجبZZه ،وهZZو مZZا
يجب على اإلنسZZان تحقيقZZه .على الZZرغم من أن تعبZZير اإلنسZZان يتصZZف بالقصZZور الشZZديد فيمZZا يتعلZZق بمZZا يعZZبر هللا عنZZه ،وأن
تعبZZير اإلنسZZان مقيZZد بZZالكثير من القواعZZد ،يجب على اإلنسZZان أن يZZؤدي الZZواجب الZZذي ينبغي عليZZه أداؤه ،وأن يفعZZل مZZا يتعين
عليه فعله .يجب على اإلنسان أن يفعل كل ما يمكن للبشر فعله ألداء واجبه ،وال ينبغي أن يكون هناك حتى أدنى تحفظ.
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عليكم أن تعرفوا كيفية تمييز عمل هللا عن عمZZل اإلنسZان .مZZا الZZذي يمكنZك Zأن تZراه في عمZل اإلنسZZان؟ هنZZاك الكثZير من
ماهيتZه ،ولكن
ماهيتZه .كZذلك يعZبر عمZل هللا الشخصZي أي ً
ضZا عن ّ
عناصر خبرة اإلنسان في عملZه؛ فمZا يعZبر عنZه اإلنسZان هZو ّ
ماهيتZZه تختلZZف عن ماهيZZة اإلنسZZان .فماهيZZة اإلنسZZان تمثZZل خZZبرة اإلنسZZان وحياتZZه (مZZا يختZZبره اإلنسZZان ويواجهZZه في حياتZZه أو
فلسZZفات المعيشZZة الZZتي يZZؤمن بهZZا) ،ويعZZبر النZZاس الZZذين يعيشZZون في بيئZZات مختلفZZة عن ماهيZZات مختلفZZة .ويمكن من خالل مZZا
تعبر عنه رؤي ُة ما إذا كانت لديك خبرات في المجتمع وكيف تعيش فعليًّا وتختبر في أسرتك ،فيما تعZZبر عنZه ،بينمZا ال يمكنZك
ّ
تامة بجوهر اإلنسان ،ويمكنه أن يكشف
أن ترى من خالل عمل هللا المتجسد إن كانت لديه خبرات اجتماعية .إنه على دراية ّ
كZZل أنZZواع الممارسZZات المتعلقZZة بجميZZع أنZZواع النZZاس .إنZZه حZZتى أفضZZل في كشZZف الشخصZZيات الفاسZZدة والسZZلوك المتمZZرد لZZدى
ماهيتZه.
البشZر .إنZه ال يعيش بين النZاس في هZذا العZالم ،لكنZه عZالم بطبيعZة الفZانين وكZل أنZواع فسZاد البشZر في العZالم .هZذه هي ّ

على الرغم من أنه ال يتعامل مع العZالم ،فهZو يعZرف قواعZد التعامZل مZZع العZالم؛ ألنZه يفهم بالتمZام الطبيعZZة البشZZرية .إنZZه يعZرف

عمZل الZروح الZZذي ال يمكن لعيZZون اإلنسZان أن تZZراه وال يمكن آلذان اإلنسZان أن تسZمعه ،في الحاضZر والماضZي على السZZواء.
ضZ Zا
يتض ZZمن ه ZZذا حكم ZZة ليس ZZت فلس ZZفة للمعيش ZZة أو عج ZZائب يص ZZعب على الن ZZاس فهمه ZZا .ه ZZذه هي ماهيت ZZه المعَلن ZZة للن ZZاس وأي ً

المحجوبZZة عنهم .مZZا يعZZبر عنZZه ليس ماهيZZة شZZخص اسZZتثنائي ،بZZل هZZو ماهيZZة الZZروح وصZZفاته المتأصZZلة .فهZZو ال يجZZوب العZZالم
ولكنه يعرف كل شيء فيه .إنه يتواصل مع "أشباه اإلنسZان" الZذين ليس لZديهم أيZة معرفZة أو بصZيرة ،لكنZه يعZبر بكلمZات أعلى

من المعرفZZة وفZZوق مسZZتوى الرجZZال العظمZZاء .إنZZه يعيش بين جماعZZة من النZZاس البليZZدين ZوفاقZZدي اإلحسZZاس الZZذين يفتقZZرون إلى
الطبيعZZة البشZZرية وال يفهمZZون األعZZراف والحيZZاة البشZZرية ،لكنZZه يسZZتطيع أن يطلب من البشZZرية أن تعيش حيZZاة بشZZرية عاديZZة،
طة للبشر .كل هذا هو ماهيته ،وهي أسمى من ماهيZZة أي شZZخص من
وفي الوقت ذاته يكشف الطبيعة البشرية المتدنية Zوالمنح ّ
لحم ودم .بالنسبة إليه ،من غير الضروري أن يختبر حياة اجتماعية معقدة ومربكة ومتدنيZة لكي يقZوم بالعمZل الZذي يحتZاج أن

يقZZوم بZZه وأن يكشZZف بصZZورة شZZاملة جZZوهر البشZZرية الفاسZZدة .إن الحيZZاة االجتماعيZZة الدنيئ Zة Zال تبZZني جسZZده .فعملZZه وكالمZZه ال
يكشفان سوى عصيان اإلنسان ،وال يقZدمان لإلنسZان خZبرة ودرو ًسZا من أجZل التعامZل مZع العZالم .إنZه ال يحتZاج إلى أن يتحZرى
تعبيرا عن خبرات جسZZده؛ بZZل هي
عن المجتمع أو أسرة الشخص عندما يمد اإلنسان بالحياة .إن كشف اإلنسان ودينونته Zليسا ً
لكشف إثم اإلنسان بعد معرفة طويلة األمد بعصيان اإلنسان وكراهية فسZاد البشZرية .ويهZدف العمZل الZذي يقZوم بZه كلZه لكشZف

شخصيته لإلنسان والتعبير عن ماهيته .وحده هZو من يمكنZه أن يقZوم بهZذا العمZل ،وهZو شZيء ال يمكن للشZخص الZذي من لحم
ودم تحقيقه.
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إن العمل الذي يقوم به هللا ال يمثل اختبار جسده؛ أما العمل الذي يقوم به اإلنسان فهZو يمثZل اختبZاره .يتكلم كZل شZخص
عن خبرته الشخصية .يمكن هلل أن يعبر عن الحق مباشرةً ،بينما ال يمكن لإلنسان إال أن يعبر عن الخبرة المقابلة بعد اختبZZار

يعبZZر عن ماهيتZZه في أي وقت وأي مكZZان.
الحق .ليس لعمZل هللا قواعZد وال يخضZZع لZزمن أو قيZZود جغرافيZة ،وهZو يسZZتطيع أن ِّ
Zادرا على العمZZل أو التعبZZير عن معرفتZZه باهلل
إنه يعمل كما يحلو له .أما عمل اإلنسان فله شروط وسياق؛ وبدونهما لن يكون قً Z

أو خبرت ZZه ب ZZالحق .ولكي تع ZZرف م ZZا إذا ك ZZان ه ZZذا ه ZZو عم ZZل هللا أم عم ZZل اإلنس ZZان ،م ZZا علي ZZك س ZZوى أن تق ZZارن االختالف ZZات بين

االثZZنين .إن لم يكن هنZZاك عمZZل قZZام بZZه هللا نفسZZه ،وكZZان هنZZاك عمZZل اإلنسZZان فقZZط ،سZZتعرف ببسZZاطة أن تعZZاليم اإلنسZZان عاليZZة،
وخZZارج نطZZاق اسZZتطاعة أي شZZخص آخZZر؛ وأسZZلوب كالمهم ومبZZادئهم في التعامZZل مZZع األمZZور وأسZZلوبهم المحنZZك الثZZابت في
جميعZا تعجبZZون بهZZؤالء النZZاس الZZذين يتمتعZZون بقZZدرات جيZZدة ومعرفZZة راقيZZة،
ًZ
العمZZل كلهZZا أمZZور بعيZZدة Zعن منZZال اآلخZZرين .أنتم
عاديZZا وواقعيًّا
لكنك ال تستطيع أن ترى من عمل هللا وكالمه مدى سZمو طبيعتZZه البشZرية .بZZل هZو عZادي ،وعنZZدما يعمZل يكZون ً

أيضا غير قابل للقياس من قبل الفانين ،مما يجعل النZاس لهZذا يشZعرون بنZوع من التقZوى لZه .ربمZا تكZون خZبرة الشZخص
لكنه ً
ضZا على نحZو خZاص ،وتكZون طبيعتZه البشZرية جيZدة بشZكل
Zدما أي ً
في عمله متقدمة بصورة خاصة ،أو يكون خياله وتفكيره متق ً
خ ZZاص ،وه ZZذه الص ZZفات ال يمكن إال أن تحظى بإعج ZZاب الن ZZاس ،ولكنه ZZا لن تث ZZير رهبتهم وخ ZZوفهم .إن جمي ZZع الن ZZاس يعجب ZZون

باألشخاص الذين يستطيعون إتقان العمل ،ولديهم خبرة خاصة وعميقة ،ويمكنهم ممارسة الحق ،ولكن مثZZل هZؤالء األشZخاص
أبدا إثارة الرهبة ،بل اإلعجاب والحسZد .غZير أن النZاس الZذين اختZبروا عمZل هللا ال يعجبZون باهلل ،بZل يشZعرون بZداًل
ال يمكنهم ً
من ذلك بأن عمله بعيد عن منال اإلنسان وعن فهمه ،وأنه جديد وبديع .وعندما يختبر الناس عمل هللا ،تكZون أول معرفZة لهم
Zعوريا ،ويشZZعرون بغمZZوض العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه ،فهZZو خZZارج نطZZاق عقZZل
عنZZه أنZZه فZZوق اإلدراك وحكيم وبZZديع Z،ويتقونZZه ال شً Z
اإلنسZZان .ال يريZZد النZZاس سZZوى أن يكونZZوا قZZادرين على تلبيZZة مطالبZZه ،وإرضZZاء رغباتZZه؛ وال يرغبZZون في تجZZاوزه؛ ألن العمZZل
الZZذي يقZوم بZه يتجZاوز مسZZتوى تفكZير اإلنسZان وخيالZه ،وال يمكن لإلنسZان أن يقZوم بZه بZدالً منZZه .حZتى اإلنسZان نفسZZه ال يعZZرف
عيوبZZه الخاصZZة ،لكن هللا فتح طريًقZZا جديZً Zدا ،وجZZاء لينقZZل اإلنسZZان إلى عZZالم أكZZثر ِZج ّZد ًة وجمZZاالً ،ولZZذلك اسZZتطاعت البشZZرية أن

إعجابا ،أو باألحرى ليس مجZرد إعجZZاب .خZZبرتهم األعمZZق هي
جديدا وبداية جديدة .ما يشعر به الناس نحوه ليس
تقدما ً
ً
تحقق ً
Zورا ال يسZZتطيع
الرهبZZة والمحبZZة ،وشZZعورهم هZZو أن هللا بZZديع بالفعZZل؛ فهZZو يقZZوم بعمZZل ال يسZZتطيع اإلنسZZان القيZZام بZZه ،ويقZZول أمً Z

Zعورا ال يوصZف .فالنZاس ذوو الخZبرة العميقZة بدرجZة كافيZة
دائمZا ش ً
اإلنسان أن يقولها ،والنZاس الZذين اختZبروا عملZه يختZبرون ً
يسZZتطيعون فهم محبZZة هللا ،كمZZا يسZZتطيعون اإلحسZZاس بجمالZZه ،وبZZأن عملZZه حكيم ورائZZع للغايZZة ،وبZZذلك تتولZZد قZZوة مطلقZZة بينهم.
إنها ليسZت مشZاعر الخZوف وال المحبZة أو االحZترام الZتي تZأتي عرض ًZيا ،بZل إحسZاس عميZق برحمZة هللا وتسZامحه مZع اإلنسZان.
لكن النZZاس الZZذين قZZد اختZZبروا توبيخZZه ودينونتZZه يشZZعرون بجاللZZه وبأنZZه ال يتسZZامح مZZع أي إسZZاءة إليZZه .حZZتى النZZاس الZZذين قZZد

اختبروا كثيرا من عمله ال يستطيعون فهمه؛ وكل الZذين يتّقونZه ًّ
حقا يعرفZون أن عملZه ال يتماشZى مZع مفZاهيم النZاس ،بZل يسZير
ً
دائما ضZدها .إنZه ال يحتZاج إلى إعجZاب النZاس الكامZل بZه أو تقZديمهم مظهZر الخضZوع لZه ،بZل أن يكZون لZديهم تقZوى وخضZوع
ً

حقيقيZZان .في الكثZZير من عملZZه ،يشZZعر أي شZZخص لZZه خZZبرة حقيقيZZة بZZالتقوى لZZه ،وهZZذه التقZZوى أعلى من اإلعجZZاب .لقZZد رأى
النZZاس شخصZZيته بسZZبب عملZZه في التZZوبيخ والدينونZZة؛ ولZZذلك فهم يتّقونZZه في قلZZوبهم .هللا جZZدير باالتقZZاء والطاعZZة؛ ألن ماهيتZZه
وشخصيته ليسا مثل ماهية الكائن المخلوق وشخصيته ،وهما أسمى من كل الكائنات المخلوقة .هللا موجود بذاتZه وأزلي ،وهZو
كائن غير مخلوق ،وهللا وحده مستحق لالتقاء والطاعة؛ أما اإلنسان فهو غير ٍ
أهل لذلك .ولذلك ،فإن كل الناس الذين اختبروا
عمله وعرفوه ًّ
حقا يتقونه .أما أولئك الذين لم يتخلوا عن مفاهيمهم عنه ،أي أولئك الذين ببسZZاطة ال يعتبرونZZه هللا ،فليس لZZديهم

أي اتقZZاء لZZه ،وعلى الZZرغم من أنهم يتبعونZZه فZZإنهم لم ُيخضZZعوا؛ إنهم أنZZاس عصZZاة بطZZبيعتهم .مZZا يقصZZد هللا تحقيقZZه بعملZZه هكZZذا

هZZو أن تحظى كZZل الكائنZZات المخلوقZZة بقلZZوب تتقي الخZZالق وتعبZZده وتخضZZع لسZZيادته بال شZZروط .هZZذه هي النتيجZZة النهائيZZة الZZتي
يهZZدف كZZل عملZZه لتحقيقهZZا .إن لم يكن لZZدى النZZاس الZZذين اختZZبروا مثZZل هZZذا العمZZل اتقZZاء لZZه ،ولZZو قليالً ،وإن لم يتغZZير عصZZيانهم

الZZذي كZZان في الماضZZي مطلًقZZا ،سZZيتم إقصZZاؤهم بكZZل تأكيZZد .إن كZZان موقZZف الشZZخص تجZZاه هللا يقتصZZر على اإلعجZZاب وإظهZZار
االحترام عن بعد وال يتعZدى ذلZZك إلى محبتZZه ولZZو قليالً ،فهZZذا هZو النتيجZة الZتي يصZل إليهZا الشZخص الZذي ليس لديZه قلب يحب

كمل .إن لم يفلح ك ZZل ه ZZذا العمZZ Zل في الحص ZZول على محبZZ Zة الشZZZخص
هللا ،وهZZ Zذا الش ZZخص يفتق ZZر إلى الش ZZروط الالزمZZ Zة لكي ُي َّ
الحقيقي ZZة ،فه ZZذا يع ZZني أن ه ZZذا الش ZZخص لم ي ZZربح هللا وال يس ZZعى وراء الح ZZق بص ZZدق .إن الش ZZخص ال ZZذي ال يحب هللا ال يحب
الحق؛ وبالتZالي ال يمكنZه أن يZربح هللا ،فضZالً عن أن ينZال تأييZد Zهللا .أنZاس مثZل هZؤالء ،بغض النظZر عن كيZف اختZبروا عمZل

ال ZZروح الق ZZدس ،وبغض النظ ZZر عن كي ZZف اخت ZZبروا الدينون ZZة ،م ZZا زال ZZوا غ ZZير ق ZZادرين على اتق ZZاء هللا .ه ZZؤالء أن ZZاس ط ZZبيعتهم ال
تتغير ،وشخصZياتهم شZريرة للغايZة .سZيتم إقصZاء جميZع الZذين ال يتقZون هللا ،وسZيكونون أهZداًفا للعقZاب ،وس ُZيعاقبون مثZل أولئZك
أمورا آثمة.
الذين يفعلون الشر ،وسيعانون أكثر من أولئك الذين يفعلون ً
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إن عم ZZل هللا في المق ZZام األول مختل ZZف عن عم ZZل اإلنس ZZان ،فكي ZZف يمكن إ ًذا أن تك ZZون تعب ZZيرات هللا هي نفس ZZها تعب ZZيرات

اإلنس ZZان؟ هلل شخص ZZية خاص ZZة ،بينم ZZا لإلنس ZZان واجب ZZات ينبغي علي ZZه إتمامه ZZا .شخص ZZية هللا معبَّر عنه ZZا في عمل ZZه ،بينم ZZا واجب
ِ
ومعبَّر عنZه في مسZاعيه .لZذلك من الممكن معرفZة مZا إذا كZان هZذا تعبZير هللا أم تعبZير اإلنسZان من
اإلنسZان متج ّسZد في خبراتZه ُ
خالل العمZZل الZZذي يقZZوم كZZل منهمZZا بZZه .األمZZر ال يحتZZاج إلى أن يشZZرحه هللا بنفسZZه أو يحتZZاج إلى أن يسZZعى اإلنسZZان إلى تقZZديم
يتفوق على أي إنسان .كل هذا يأتي كإعالن طبيعي؛ هZZو ليس أم ًZرا إجباريًّا وليس شZZيًئا
شهادة ،كما ال يحتاج هللا نفسه إلى أن َّ
يمكن لإلنسZZان أن يتZZدخل فيZZه .يمكن معرفZZة واجب اإلنسZZان من خالل خبرتZZه وال يتطلب هZZذا من النZZاس أن يقومZZوا بZZأي عمZZل

يعبZZر هللا عن شخصZZيته المتأصZZلة بينمZZا يZZؤدي
تجريZZبي إضZZافي .كZZل جZZوهر اإلنسZZان يمكن أن ينكشZZف إذ يZZؤدي واجبZZه ،بينمZZا ِّ
عمله .إن كان هذا هو عمل اإلنسان فال يمكن أن يستتر .وإن كان هذا هو عمل هللا فإن شخصيته أكZثر اسZتحال ًة من قZدرة أي
Zخص على حجبه ZZا ،وال يمكن ألي إنسZZان أن َّ
شٍ Z
يتحكم فيه ZZا .ال يمكن أن ُيقZZال عن إنسZZان إن ZZه هللا ،وكZZذلك ال يمكن النظZZر إلى
عمله وكلماته على أنها مقدسة أو غير متغيرة .يمكن أن ُيقال عن هللا إنه إنسان ألنZZه لبس جسZً Zدا ،ولكن ال يمكن اعتبZZار عملZZه
عمل إنسان أو واجب إنسان .إضافة إلى ذلك ،فإن أقZZوال هللا ورسZائل بZZولس ال يمكن أن يسZZتويا وال يمكن أن ُيقZZال إن دينونZZة

تميZZز عم ZZل هللا عن عم ZZل اإلنس ZZان .تتن ZZوع وفًقZZا
هللا وتوبيخ ZZه يتس ZZاويان م ZZع كلم ZZات اإلنس ZZان اإلرش ZZادية .ل ZZذلك توج ZZد مب ZZادئ ِّ
Zاء متعلقZZة بالمبZZدأ عن هZZذا الموضZZوع.
لجوهرهZا ،وليس وفًقZا لنطZZاق العمZZل أو كفZاءة العمZZل المؤقتZZة .يZZرتكب معظم النZZاس أخط ً

هذا ألن اإلنسان ينظر إلى الخارج ،الذي يمكنه أن يحِّققZZه ،بينمZZا هللا ينظZZر إلى الجZZوهر ،الZZذي ال يمكن لعين اإلنسZZان الجسZZدية
مالحظتZZه .إن كنت تنظZZر إلى كلمZZات هللا وعملZZه على أنهZZا واجبZZات لإلنسZZان العZZادي ،وتنظZZر إلى عمZZل اإلنسZZان واسZِ Zع النطZZاق
على أنZZه عمZZل هللا الZZذي لبس جسZً Zدا ب Zداًل من النظZZر إليZZه على أنZZه واجب يؤديZZه اإلنسZZان ،أفلسZZت إ ًذا مخطًئا في المبZZدأ؟ يمكن
مؤسسZة على أسZاس عمZل الZروح القZدس .مZع ذلZك ،فZإن أقZوال هللا وعملZه
كتابة رسائل اإلنسان وسيره الذاتية بسZهولة ،ولكنهZا َّ

ال يمكن أن يحققهما اإلنسان بسهولة وال يمكن للحكمة والتفكير البشريين تحقيقهما ،كما ال يمكن شرحهما بصZZورة شZZاملة بعZZد

استكشZZZافهما .إن لم يكن ل ZZديك أي رد فع ZZل تج ZZاه ه ZZذه المس ZZائل المتعلق ZZة بالمب ZZدأ ،فه ZZذا يثبت أن إيمان ZZك ليس حقيقيًّا وال َّ
منقى

ض Zا مش Zَّ Zوش وبال مب ZZدأ Z.ب ZZدون فهم أك ZZثر القض ZZايا الجوهري ZZة
للغاي ZZة .يمكن أن ُيق ZZال فق ZZط إن إيمان ZZك ممل ZZوء ب ZZالغموض وه ZZو أي ً
األساسية عن هللا واإلنسان ،أال يكون هذا النوع من اإليمان هو إيمان بدون فطنة؟
من "ما هو موقفك تجاه الرسائل الثالث عشرة؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تمجZد
عامZا ونصZZف العZZام ،أتى ليقZZوم بعمZZل الصZZلب ،ومن خالل عمZZل الصZZلبZّ ،
بقي يسZZوع على األرض ثالثZZة وثالثين ًZ
هللا جزئيZا .عنZZدما جZاء هللا في الجسZZد ،كZZان قZادراً على التواضZZع واالحتجZاب ،واسZZتطاع تحمZZل عٍ Z
Zذاب هائZٍ Zل .ومZZع أنZZه كZZان هللا
ً
نفسه ،فقد تحمZل كZل إهانZة وكZل مسZبة ،وتحمZل عظيم األلم في الصZلب على الصZليب لكي يكمZل عمZل الفZداء .بعZد ZاختتZام هZذه
تمجد يمجZZد عظيم ،لم يكن هZZذا مجZده الكامZZل؛ بZل كZان مجZرد جZزء منZه،
المرحلة من العمل ،ومع أن الناس قد رأوا أن هللا قد ّ
ويصZلب من
Zادرا على ُّ
تحمل كZل مشZقة ،وعلى أن يتواضZع ويحتجبُ ،
وقد ّ
تمجد بهذا الجزء من يسZوع .ومZع أن يسZوع كZان ق ً

وتمجZد بهZZذا المجZZد في إسZZرائيل .ال يZZزال لZZدى هللا جZZزء آخZZر من مجZZده :المجيء إلى األرض
ّZ
جزئيZZا،
تمجZد هللا
أجZZل هللا ،فقZZد ّZ
ً
للقيام بالعمل بطريقة فعلية وتكميل جماعة من الناس .أثناء مرحلة عمل يسوع ،قام ببعض األمور الفائقة للطبيعZZة ،ولكن تلZZك
المرحلة من العمل لم يكن الهدف منها بأي حال من األحول أداء اآليZات والمعجZZزات فحسZZب ،بZل كZان الهZدف منهZا في المقZام
ألمZZا هZZائالً؛ ألنZZه أحب هللا ،ومZZع أن هللا تخلى عنZZه،
األول إظهZZار أن يسZوع قZادر على أن يتZZألم ُ
ويصZلب من أجZZل هللا ،ويقاسZZي ً
ص Zلب يسZZوع على الصZZليب،
كZZان ال يZZزال
ً
راغبZZا في تقZZديم حياتZZه من أجZZل مشZZيئة هللا .وبعZZدما أكمZZل هللا عملZZه في إسZZرائيل و ُ

شهادة أمام إبليس .أنتم ال تعرفون ولم تروا كيف صZار هللا جس ًZدا في الصZين ،فكيZف يمكنكم أن تZروا أن
تمجد هللا ،وحمل هللا
ً
ّ
تمجZد؟ عنZدما يقZوم هللا بZالكثير من عمZل اإلخضZاع فيكم ،وتثبتZون على مZوقفكم ،وقتهZا تكZون هZذه المرحلZة من عمZل هللا
هللا قد ّ
يكملكم هللا بعZZد ،ولم تقZZدموا قلZوبكم بالكامZZل لZه .لم تZروا هZZذا المجZZد
ناجحة ،وهذا جزء من مجد هللا .أنتم ال ترون إال هذا ،ولم ّ
بالكام ZZل؛ أنتم ال ت ZZرون إال أن هللا ق ZZد أخض ZZع قلبكم بالفع ZZل ،وال يمكنكم أن ت ZZتركوه أب Zً Zدا ،وس ZZتتبعونه ح ZZتى النهاي ZZة ولن يتغ ZZير
قلبكم ،وأن هذا هو مجد هللا .ما الذي ترون مجد هللا فيZZه؟ في آثZار عملZه في النZاس .يZZرى النZاس أن هللا حنZون للغايZZة ،ويسZZكن

هللا قلوبهم ،وهم ال يرغبون في تركه ،وهذا هو مجد هللا .حين تنهض قZZوة اإلخZZوة واألخZZوات بالكنيسZZة ،ويمكنهم أن يحبZZوا هللا
Zلطانا
من قلوبهم ،ويروا العظمة السامية للعمل الذي يقZوم بZه هللا ،وعظمZZة كلماتZه الZZتي ال ُيقZارن معهZا شZيء ،وعنZZدما يZZرون س ً
في كلماته ،وأن بإمكانه مباشرة عمله في مدينة Zاألشباح ببر الصين الرئيسZZي ،وعنZZدما تسZجد قلZوبهم أمZام هللا ،على الZرغم من
ضZZعفهم ،ويرغبZZون في قبZZول كلمZZات هللا ،ومZZع أنهم ضZZعفاء وغZZير مZZؤهلين يسZZتطيعون أن يZZروا أن كلمZZات هللا قريبZZة جZZداً من

يكمZل فيZه هللا النZاس ،ويصZيرون قZادرين على الخضZZوع
قلوبهم ،وجديرة باعتزازهم ،فهذا هو مجZد هللا .حين يZZأتي اليZZوم الZZذي ّ
كليZZا بZZالجزء الثZZاني من مجZZده .أي أنZZه
أمامZZه وطاعتZZه طاعً Zة كاملً Zة ،وتZZرك آمZZالهم وقZZدرهم في يZZدي هللا ،فسZZيكون هللا قZZد ّZ
تمجZد ً

يتكمZZل أولئZZك
عنZZدما يكتمZZل عمZZل هللا العملي بالكامZZل ،سZZينتهي عملZZه في بZZر الصZZين الرئيسZZي؛ بمعZZنى آخZر ،سّ Z
Zيتمجد هللا عنZZدما ّ
فعي نهم واختارهم .قال هللا إنه قد جاء بالجزء الثاني من مجده إلى الشرق ،ومع ذلك فإن هZZذا غZZير مZZرئي للعين
الذين سبق هللا ّ

المجردة .لقد جاء هللا بالجزء الثاني من عمله إلى الشرق :لقد أتى بالفعل إلى الشرق ،وهZذا هZو مجZد هللا .اليZوم ،مZع أن عملZه

لم يكتمZZل بعZZد؛ Zألن هللا قZّ Zرر أن يعمZZل ،فZZإن عملZZه بالتأكيZZد سZZيتم .لقZZد قZZرر هللا أنZZه سZُ Zيكمل هZZذا العمZZل في الصZZين ،وعZZزم على
Zدما ش ZZئت أم أبيت ،وعن ZZدما
جعلكم ك ZZاملين ،ول ZZذلك ال ي ZZترك لكم
ً
مخرج Zا ،لق ZZد أخض ZZع بالفع ZZل قل ZZوبكم ،ويجب علي ZZك المض ZZي ق ً Z

كمل بعد ،ومع أن قلوبكم قد عZZادت إلى هللا ،فتوجZZد العديZZد
يتمجد Z.لم ّ
يربحك هللا ،فإنه ّ
يتمجد هللا بالمجد الكامل اليوم؛ ألنك لم تُ ّ
من نقاط الضعف في جسدكم ،وأنتم غير قادرين على إرضائه ،وغير قادرين على المباالة بمشZZيئته ،وفيكم العديZZد من األمZZور
السلبية التي يجب تخليصكم منها.
(المْلك األلفي قد أتى)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "حديث مختصر عن ُ
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ِ
آمنت بZZه ،فإنZه سZيفديك .إذا
في ذلك الوقت ،كان عمل يسوع هو فداء كل البشرُ ،غف َرت خطايا كل َم ْن آمن به؛ فطالمZا َ
تخُلص وتتبرر باإليمان .لكن ظZZل بين
آمنت به ،لن تعود خاطًئا بعد ذلك ،بل تتحرر من خطاياك .كان هذا هو المقصود بأن ْ
َ
مملوك ا ليسZZوع بأكملZZه،
ًZ
Zنزع ببطء .ال يعZZني الخالص أن اإلنسZZان قZZد أصZZبح
وم ْن يجب أن ُيَ Z
المؤمZZنين َم ْن عصZZى هللا وقاومZZهَ ،
مملوك Zا بعZZد للخطيZZة .في ذلZZك
مملوك Zا للخطيZZة ،وأن خطايZZاه قZZد ُغ ِفZَ Zرت :إذا آمنت ،لن تصZZبح
لكنZZه يعZZني أن اإلنسZZان لم يعZZد
ً
ً
مفهومZZا لتالمي ZZذه ،وق ZZال الكث ZZير مم ZZا لم يفهم ZZه الن ZZاس .ه ZZذا ألن ZZه ،في ذل ZZك
ال ZZوقت ،ق ZZام يسZZوع ب ZZالكثير من العم ZZل ال ZZذي لم يكن
ً
ض Zا
الZZوقت ،لم يعZِ Zط َّ
أي تفسZZير .وهكZZذا ،بعZZد عZZدة سZZنوات على رحيZZل يسZZوع ،كتب متَّى عن سلسZZلة أنسZZابه ،وقZZام آخZZرون أي ً
بالكثير من العمل الذي كان نابعا من إرادة اإلنسان .لم ِ
ِ
ويكمله ،بل كي يقوم بمرحلZZة واحZZدة من
يأت يسوع كي يربح اإلنسان
ً
ّ
صلب يسوع ،وصل عمله إلى نهاية كاملة .ولكن
العمل :حمل إنجيل ملكوت السماوات واستكمال عمل صلبه – وهكذا حالما ُ
في المرحلة الحالية – مرحلة عمل اإلخضاع – يجب التفوه بالمزيد من الكلمات ،والقيام بالمزيZد من العمZZل ،ويجب أن يكZون

هناك العديد من اإلجراءات .كذلك يجب أن ُيكشف عن أسرار عمل يسوع ويهوه ،حتى يتسنى لجميع النZZاس أن يمتلكZZوا الفهم
والوضZوح في إيمZانهم ،ألن هZذا هZو عمZل األيZام األخZيرة ،واأليZام األخZيرة هي نهايZة عمZل هللا ،وقت إتمZام العمZل .ستفسZر لZك

مرحلZZة العمZZل هZZذه شZZريعة يهZZوه وفZZداء يسZZوع ،وهي في األسZZاس لكي َّ
أنت من فهم العمZZل الكامZZل لخطZZة تZZدبير Zهللا الZZتي
تتمكن َ
تبلZZغ سZZتة آالف سZZنة ،وتقZّ Zدر كZZل معZZنى خطZZة تZZدبير السZZتة آالف سZZنة هZZذه وجوهرهZZا ،وفهم الغايZZة من كZZل العمZZل الZZذي قZZام بZZه

يسوع والكلمات التي تكلم بها ،وحتى إيمانك األعمى بالكتاب المقدس وسجودك للكتاب المقدس .سوف يسمح لك كل هذا بZZأن
إدراكZZا تامZZا .سZZوف َّ
تتمكن Zمن فهم كZٍ Zل من العمZZل الZZذي قZZام بZZه يسZZوع ،وعمZZل هللا اليZZوم؛ سZZوف تفهم وتعZZاين كZّ Zل الحZZق
تZZدرك
ً ً
والحياة والطريق .في مرحلة العمل الذي قام به يسوع ،لماذا رحل يسوع دون إتمام العمل الختامي؟ ألن مرحلZZة عمZZل يسZZوع
ِ
تمامZا.
ض Zا إلى النهايZZة؛ وبعZZد صZZلبه ،انتهى عملZZه ًZ
لم تكن مرحلZZة عمZZل اختتZZام .عنZZدما ُس ّ Zم َر على الصZZليب ،وصZZلت كلماتZZه أي ً
المرحلZZة الحاليZZة مختلفZZة :فقZZط بعZZد أن تكZZون الكلمZZات قZZد قيلت إلى النهايZZة وينتهي عمZZل هللا بأكملZZه ،عنZZدها ينتهي عملZZه .خالل
كليZا .لكن يسZوع لم يهتم بمZZا قالZZه
مرحلة عمل يسوع ،كZان هنZZاك العديZد Zمن الكلمZات الZZتي لم يتفZZوه بهZا ،أو الZZتي لم ُيعبَّر عنهZا ً
أو لم يقلZZه ،ألن خدمتZZه لم تكن خدمZZة الكالم ،وهكZZذا بعZZد أن ُسِّ Zم َر على الصZZليب ،غZZادر .كZZانت تلZZك المرحلZZة من العمZZل بشZZكل
رئيسZZ Zي من أج ZZ Zل الص ZZ Zلب ،وهي على خالف المرحل ZZ Zة الحالي ZZ Zة .مرحل ZZ Zة العم ZZ Zل الحالي ZZ Zة ه ZZ Zذه هي أسا ًسZ Z Zا من أجZZ Zل اإلتم ZZ Zام،

واإليضاح ،وختام جميع العمZل .إذا لم تُقZل هZذه الكلمZات إلى نهايتهZا ،فلن تكZون هنZاك طريقZة إلتمZام هZذا العمZل ،ألنZه في هZذه
وينجZZز باسZZتخدام الكلمZZات .في ذلZZك الZZوقت ،قZام يسZZوع بZZالكثير من العمZZل الZZذي لم يفهمZZه
المرحلZZة من العمZZل ُيكتمZZل كZZل العمZZل ُ
اإلنسان .لقد رحZل بهZدوء ،واليZوم ال يZزال هنZاك الكثZير ِم َمن ال يفهمZون كلماتZه ،وفهمهم خZاطئ ،ومZع ذلZك مZا زالZوا يعتقZدون
ِ
نهائيZZا ،وتقZZدم خاتمتZZه .سZZوف يفهم
تمم هZZذه المرحلZZة عمZZل هللا ً
أن فهمهم صZZحيح ،وال يعرفZZون أنهم مخطئZZون .في النهايZZة ،سZZتُ ّ
Zحح المفZZاهيم الZZتي في داخZZل اإلنسZZان ،ونوايZZاه ،وفهمZZه الخZZاطئ ،ومفاهيمZZه حZZول
الجميZZع خطZZة تZZدبير هللا ويعرفهZZا .سZZوف تُصَّ Z
عمل يهوه ويسوع ،وآراؤه حول الوثنيين Z،وانحرافاته وأخطاؤه األخرى .وسيفهم اإلنسان جميع طرق الحياة الصحيحة ،وكل

العمل الZذي أنجZزه هللا ،والحZق كZاماًل  .عنZدما يحZدث ذلZك ،سZتنتهي هZذه المرحلZة من العمZل .كZان عمZل يهZوه خلZق العZالم ،كZان

البدايZZة؛ ZهZZذه المرحلZZة من العمZZل هي نهايZZة العمZZل ،وهZZذه هي الخاتمZZة .في البدايZZةَّ ،نفذ هللا عملZZه بين األشZZخاص المختZZارين في

إسرائيل ،وكان فجر حقبة جديدة في أقدس موضع .أما المرحلة األخيرة من العمZZل فتُ َّنفذ في البلZZد األكZثر دن ًسZا ،لدينونZZة العZالم
تم عمZZل هللا في أكZZثر األمZZاكن إشZZراًقا ،وتُ َّنفذ المرحلZZة األخZZيرة في أكZZثر األمZZاكن
ووضZZع نهايZZة للعصZZر .في المرحلZZة األولىّ ،
ظالمZZا ،وسZZيطرد هZZذا الظالم ،ويZZؤتى بZZالنور ،وتُخض Zع جميZZع الشZZعوب .عنZZدما ُأخ ِ
ض َ Zع النZZاس من هZZذه األمZZاكن األكZZثر دن ًس Zا
َ
ُ
ً
تمامZZا،
ًZ
إلها ،وهو اإلله الحقيقي ،وكZان كZZل شZخص
وأكثرها ظلمة في جميع األماكن ،واعترف جميع السكان بأن هناك ً
مقتنعZا ً

Zتخدم ه ZZذه الحقيق ZZة لمواص ZZلة عم ZZل اإلخض ZZاع في جمي ZZع أنح ZZاء الك ZZون .ه ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل رمزي ZZة :بمج ZZرد
عن ZZدها ستُس َ Z
االنتهZZاء من العمZZل في هZZذا العصZZر ،فZZإن عمZZل السZZتة آالف سZZنة من التZZدبير سيصZZل إلى نهايZZة كاملZZة .وبمجZZرد أن ُيخضZZع كZّ Zل

الذين يعيشZون في أظلم األمZاكن ،فغZني عن القZول إن الوضZع سZيكون كZذلك في كZل مكZان آخZر .على هZذا النحZو ،يحمZل عمZل
اإلخضZZاع فقZZط في الصZZين رمزيZZة ذات معZZنى .تُج ِّسZد الصZZين كZZل قZZوى الظالم ،ويمثZZل شZZعب الصZZين كZZل أولئZZك الZZذين هم من
الجسد ،ومن الشيطان ،ومن اللحم والدم .إن الشعب الصيني هو أكثر َم ْن َف َسد بسبب التنين العظيم األحمر ،الذي يعZZارض هللا
ثم فهم النمZوذج األصZلي لكZل البشZرية الفاسZدة.
أقوى معارضZة ،وهZو الشZعب الZذي تعتZبر إنسZانيته األكZثر دنZاءة ودناسZة ،ومن َّ

هذا ال يعني أنه ال توجد مشاكل على اإلطالق لدى دول أخZرى؛ فمفZاهيم اإلنسZان كلهZا متشZابهة ،وعلى الZرغم من أن شZعوب
ضZا
هذه البلدان قد يكونون من العيار الجيد ،فإن كانوا ال يعرفون هللا ،فقد يعني ذلك أنهم يعارضZونه .لمZZاذا عZZارض اليهZZود أي ً

ض Zا؟ لمZZاذا خZZان يهZZوذا يسZZوع؟ في ذلZZك الZZوقت ،لم يكن العديZZد من التالمي Zذ ZيعرفZZون
هللا وتحZّ Zدوه؟ لمZZاذا عارضZZه الفريسZZيون أي ً
صZلب يسZوع وقZام ،ظZل النZاس غZير مؤمZنين بZZه؟ أليس عصZZيان اإلنسZان متشZابه لZدى الجميZZع؟ ببسZZاطة،
يسZوع .لمZاذا ،بعZZد أن ُ

نموذجا وعينة ،وسZZيكونون مثZل مرجZZع لآلخZرين .لمZاذا قلت
خضعون سوف يصبحون
مثال على ذلك ،وعندما ُي َ
شعب الصين ٌ
ً
دائمZا إنكم جZZزء من خطZZة تZZدبيري؟ ففي الشZZعب الصZZيني يتجلى الفسZZاد والZZدنس واإلثم والمعارضZZة والتمZZرد على أكمZZل وجZZه
ًZ
ويكشف بجميع أشكاله المتنوعة .فمن ناحية ،عيZارهم مت ٍ
Zدن Z،ومن ناحيZة أخZرى ،حيZاتهم وعقليتهم متخلفZة ،وعZاداتهم ،وبZيئتهم
ُ
ضZا وضZيعة للغايZZة .العمZZل في هZذا المكZZان رمZزي،
أي
Zانتهم
Z
ك
م
أن
Zا
م
ك
ا.
تخلف
واألكثر
فقيرة
كلها
–
نشأتهم
وعائلة
االجتماعية،
ً
ً
وبعد أن ُي َّنفذ هذا االختبار في مجملZه ،سZيقوم هللا بعملZه الالحZق بشZكل أفضZل .إذا كZان يمكن اسZتكمال خطZوة العمZل هZذه ،فZإن

تمامZا
ًZ
تلقائيا .وبمجرد إنجاز هZذه الخطZZوة من العمZل ،فZإن
سينجز
ً
العمل الالحق ُ
نجاح ا كبً Z
Zيرا سZZيتحقق بالكامZZل ،وسZوف ينتهي ً
عمل اإلخضاع في جميع أنحاء الكون.
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إن العمZل اآلن على أحفZاد مZؤاب هZو لخالص أولئZك الZذين سZقطوا في أكZثر الظلمZات حلكZة .على الZرغم من أنهم كZانوا
صZا تفتقZر قلZوبهم إلى وجZود هللا فيهZا –
ملعونين ،فإن هللا يZرغب في ربح المجZد منهم؛ هZذا ألنهم في البدايZة كZانوا
ً
جميعZا أشخا ً
فاإلخضZZاع الحقيقي هZZو جعZُ Zل أولئZZك الZZذين يفتقZZرون إلى وجZZود هللا في قلZZوبهم يطيعZZون هللا ويحبونZZه ،وثمZZرة عمZZل كهZZذا هي

وإقناعZا .هكZذا فقZط يكZون ربح المجZد – هZذا هZو المجZد الZذي يريZد هللا أن يربحZه في األيZام األخZيرة .وعلى الZرغم
األكثر قيمة
ً
Zدن Z،فZZإن كZZونهم قZZادرون اآلن على نيZZل مثZZل هZZذا الخالص العظيم هZZو ًّ
من أن مسZZتوى هZZؤالء األشZZخاص متٍ Z
حقا ترقيZZة من هللا.
لهZZذا العمZZل مغZZزى كبZZير ،فاهلل يZZربح هZZؤالء األشZZخاص من خالل الدينونZZة Z.فهZZو ال يقصZZد معZZاقبتهم بZZل تخليصZZهم .لZZو كZZان ال
مستمرا بعمل اإلخضاع في إسرائيل خالل األيام األخZيرة ،لكZان ذلZك من دون جZدوى؛ فحZتى لZو أثمZر ،لمZا كZانت لZه أي
يزال
ً
Zادرا على ربح كZل المجZد .إنZه يعمZل عليكم ،أي أولئZك الZذين وقعZوا في أحلZك األمZاكن،
قيمZة أو أي أهميZة كبZيرة ،ولن يكZون ق ً

أبدا أنه يوجد إله .لقZZد أفسZZد الشZZيطان هZZذه المخلوقZات
والذين هم األكثر ً
تخلفا .هؤالء الناس ال يعترفون بوجود إله ولم يعرفوا ً
إلهZا في السZZماء .في قلZZوبكم ،تعبZZدون
إلى درجZZة أنهZZا نسZZيت هللا .لقZZد أعماهZZا الشZZيطان وهي ال تعZZرف على اإلطالق أن هنZZاك ًZ

جميع ا األصنام ،وتعبدون الشيطان ،ألستم األكثر وضاعة واألكثر رجعية من بين الناس؟ أنتم األكثر وضZZاعة من بين البشZZر،
ً
ض Zا األدنى مسZZتوى في هZZذا المجتم ZZع ،وال تتمتعZZونZ
ض Zا من الض ZZيقات .أنتم أي ً
وتفتقZZرون إلى أي حريZZة شخص ZZية ،وتع ZZانون أي ً
حZZتى بحريZZة اإليمZZان ،وهنZZا تكمن أهميZZة العمZZل عليكم .العمZZل عليكم اليZZوم ،أنتم أحفZاد مZZؤاب ،ال ُيقصZZد منZZه إذاللكم ،بZZل كشZZف

ذريZZة مZZؤاب ،وال أسZZتحق
أهميZZة العمZZل .إنهZZا ترقيZZة كبZZيرة لكم .إن كZZان شZZخص مZZا يتمتZZع بالعقZZل والبصZZيرة ،فسZZيقول" :أنZZا من ّ
ِ
الن َعم العظيمZZة الZZتي َّ
Zتنادا إلى مكZZانتي
من بهZZا هللا
حًقZZا أن أنZZال مثZZل هZZذه الترقيZZة أو ّ
علي اليZZوم .في كZZل مZZا أفعلZZه وأقولZZه ،واسً Z
ّ
Zيرا هلل ،وهZZو الZZذي منحهم النعمZZة الZZتي
وقيمZZتي ،أنZZا ال أسZZتحق مطلًقZZا مثZZل هZZذه النعم العظيمZZة من هللاّ .
يكن بنZZو إسZرائيل حبًّا كبً Z
صZا ج ًZدا ليسZوع،
صZا ج ًّZدا ليهZوه ،وكZان بطZرس ُمخل ً
يتمتعون بها ،ولكن مكانتهم أعلى بكثير من مكانتنZا؛ فقZد كZان إبZراهيم ُمخل ً

واستنادا إلى أفعالنZا ،نحن ال نسZتحق مطلًقZا أن نتمتZع بنعمZة Zهللا" .ببسZاطة ال يمكن
وقد تجاوز إخالصهما إخالصنا بمائة مرة،
ً
عرض خدمة هؤالء الناس في الصين أمام هللا على اإلطالق .إنها فوضى كاملة؛ تمتعكم اآلن بZالكثير من نعمZZة هللا هZو ترقيZZة

بحتة من هللا! فمتى سعيتم إلى عمل هللا؟ ومتى ضحيتم بحياتكم من أجل هللا؟ ومتى تخليتم عن عZZائلتكم ووالZZديكم وأوالدكم؟ لم
ظZZا! لZZو لم ُيظهZZرك الZZروح القZZدس ،فكم من بينكم كZZان ليتمكن من التضZZحية بكZZل شZZيء؟ لقZZد اتبعتمZZوني
ثمنZZا باه ً
يZZدفع أي منكم ً

فاستنادا إلى أفعالكم ،كان ُيفترض أن تكونوا قZZد ُدمZZرتم منZZذ
حتى اليوم تحت القوة واإلكراه فحسب .أين تفانيكم؟ أين طاعتكم؟
ً
فترة طويلة – بل مسZحتم جميعZا بشZكل كامZل .مZا الZذي يZؤهلكم للتمتZع بمثZل هZذه ِ
النعم العظيمZة؟ أنتم ال تسZتحقونها مطلًقZا! من
ً
ُ

منكم شZZق طريقZZه الخZZاص؟ من منكم وجZZد الطريZZق الصZZحيح بنفسZZه؟ جميعكم كسZZالى ونهمZZون ،وبائسZZون يبحثZZون عن الراحZZة!
ذرية مؤاب ،فهZل طZبيعتكم أو مسZقط رأسZكم من أرفZع
أتعتقدون أنكم عظماء؟ ماذا لديكم لتتباهوا به؟ حتى لو تجاهلنا أنكم من ّ
جميعا من ذرية مؤاب بكZل معZنى الكلمZة؟ هZل يمكن تغيZير حقيقZة الوقZائع؟ هZل يشZوه
ذريته ،ألستم
طراز؟ وحتى بتجاهل أنكم ّ
ً

كشZZف طZZبيعتكم اآلن حقيقZZة الوقZZائع؟ انظZZروا إلى خنZZوعكم ،وإلى حيZZواتكم ،وشخصZZياتكم – أال تعرفZZون أنكم األدنى بين أدنى
البش ZZر مس ZZتوى؟ بم ZZاذا تتب ZZاهون؟ انظ ZZروا إلى مرك ZZزكم في المجتم ZZع .ألس ZZتم في أدنى مس ZZتوى؟ أم تعتق ZZدون أن ZZني أخط ZZأت في

الكالم؟ لقد ق َّZد َم إبZراهيم اسZحق ،فمZا الZذي قZدمتموه أنتم؟ وق َّZدم ّأيZوب كZل شZيء ،فمZا الZذي ق ّZدمتموه أنتم؟ ق ّZدم أشZخاص كثZيرون
Zحوا ب ZZأرواحهم ،وس ZZفكوا دم ZZائهم من أج ZZل الس ZZعي وراء الطري ZZق الص ZZحيح .ه ZZل دفعتم ه ZZذا الثمن؟ على س ZZبيل
حي ZZواتهم ،وض ّ Z

ذري ZZة
المقارن ZZة ،أنتم لس ZZتم م ZZؤهلين على اإلطالق للتمت ZZع بمث ZZل ه ZZذه النعم ZZة العظيم ZZة ،أمن الظلم لكم أن تقول ZZوا الي ZZوم إنكم من ّ

مجانZا ،فZأنتم لم تضZحوا
Zيرا فليس لZديكم شZيء تتفZاخرون بZZهُ .يمنح لكم هZZذا الخالص والنعمZة العظيمZZان ً
مؤاب؟ ال تتفZZاخروا كث ً

مجانZا .أال تشZعرون بالخجZل؟ هZل بحثتم عن هZذا الطريZق الصZحيح ووجZدتموه بأنفسZكم؟ ألم
بشيء ،ومع ذلك تتمتعون بالنعمZة ً
قلوبZZا تحب
يكن الروح القدس هو الذي أجبركم على قبوله؟ لم تكن لديكم مطلًقا قلوب محبة للسعي ،وبشكل خاص ،لم تملكZZوا ً
السعي إلى الحZق وتتZوق إليZه .كZل مZا فعلتمZوه هZو االسZتلقاء والتمتZع بZه ،وربحتم هZذا الحZق دون بZذل أي جهZد .أي حZق لZديكم

مم تش ZZتكون؟ س ZZيكون
لتت ZZذمروا؟ أتعتق ZZدون أن قيمتكم عظيم ZZة؟ مقارن ZZة م ZZع أولئ ZZك ال ZZذين ض ZZحوا بحي ZZواتهم وس ZZفكوا دم ZZاءهمَّ ،

Zحيحا وطبيعيًّا! ال خي ZZار ل ZZديكم س ZZوى أن تطيع ZZوني وتتبع ZZوني ،فببس ZZاطة ال قيم ZZة لكم! تم اس ZZتدعاء معظمكم،
ت ZZدميركم اآلن ص ً Z
ولكن ل ZZو لم تج ZZبركم البيئ ZZة أو ل ZZو لم يتم اس ZZتدعاؤكم ،فم ZZا كنتم ل ZZترغبوا أب Zً Zدا في الظه ZZور .من على اس ZZتعداد لتحم ZZل مث ZZل ه ZZذا
جميعZا أنZZاس يتمتعZZون بالراحZZة بجشZZع ويسZZعون وراء حيZZاة مترفZZة! لقZZد
ًZ
التخلي؟ من يZZرغب في التخلي عن ملZZذات الجسZZد؟ أنتم
ربحتم هZZذه ِ
النعم العظيمZZة – مZZاذا لZZديكم لتقولZZوه؟ أي شZZكاوى لZZديكم؟ لقZZد ُس Zمح لكم بZZالتمتع بZZأعظم البركZZات وأعظم نعمZZة في

السماء ،وقد ُكشف لكم اليوم عن عمل لم يسبق القيام بمثله على األرض من قبل .أليست هذه بركZة؟ أنتم توبخZZون هكZذا اليZوم
وتمردتم عليه .وبسبب هذا التZوبيخ رأيتم رحمZة هللا ومحبتZه ،وأكZثر من ذلZك ،رأيتم ب ّZره وقداسZته .بسZبب هZذا
ألنكم قاومتم هللا ّ
التوبيخ وبسبب قذارة البشر ،رأيتم قوة هللا العظيمة ،ورأيتم قداسته وعظمته .أليست هذه أندر الحقZائق؟ أليسZت هZذه حيZاة ذات

أثبت ترقيZة هللا لكم ،وأثبت كZذلك مZدى قيمZة
Zدنيا َ
معنى؟ العمل الذي يقوم به هللا مليء بالمعاني! لZذا كلمZا كZان مسZتواكم أكZثر ت ً
عملZZه عليكم اليZZوم .إنZZه ببسZZاطة كZZنز ال يقZّ Zدر بثمن ،وال يمكن الظفZZر بZZه في أي مكZZان آخZZر! وعلى مZZر العصZZور لم يتمتZع ZأحZZد

بخالص عظيم كهZZذا Z.تZZدل حقيقZZة مسZZتواكم المتZZدني على مZZدى عظمZZة خالص هللا ،وتُZZبين أن هللا مخلص للبشZZر – إنZZه يخّلص،
يدمر.
وال ّ
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ِ
جسدا ليتمتع بالعالم .فالمكان الذي سيكشف فيه العمل شخصZZيتَه
عندما جاء هللا إلى األرض لم يكن من العالم ولم يصر ً
أرضا مقدسZZة أم قZZذرة ،وبغض النظZZر عن مكZZان عملZZه ،فهZZو قZّ Zدوس.
ويكون أكثر أهمية هو المكان الذي ُولد فيه .سواء كانت ً

إنZه من خلZZق كZل شZيء في العZالم على الZرغم من أن الشZيطان أفسZد كZل شZيء .ومZع ذلZZك ،ال تZZزال جميZZع األشZياء تنتمي إليZZه؛

فهي جميعها في يديه .يأتي إلى أرض قذرة ويعمل فيها من أجل إعالن قداسته؛ إنه يفعل ذلك من أجل عملZZه فحسZZب ،أي إنZZه
كبيرا للقيام بمثل هذا العمل من أجZل تخليص شZعب هZذه األرض القZذرة .يتم القيZام بهZذا من أجZل تقZديم الشZهادة،
يتحمل إذالاًل
ً
ومن أجZZل البش ZZرية جمعZZاء .مZZا ُيظه ZZره هZZذا الن ZZوع من العم ZZل ه ZZو بZّ Zر هللا ،وهZZو أفض ZZل قZZدرة على إظهZZار سZZيادة هللا .عظمت ZZه
ونزاهته تتجليان في تخليص مجموعة من النZاس الوضZعاء الZذين يZزدريهم اآلخZرون .ال تZدل والدتZه في أرض قZذرة على أنZه
وضيع على اإلطالق؛ فهي ببساطة تتيح لكل الخلق رؤية عظمته ومحبته الحقيقية للبشZرية .فكلمZZا فعZل ذلZك أكZثر ،كشZZف عن
محبتZZه الصZZافية والZZتي ال تشZZوبها شZZائبة لإلنسZZان .هللا قZZدوس وبZZار .وعلى الZZرغم من أنZZه ُولZZد في أرض قZZذرة ،وأنZZه يعيش مZZع
ّ
الخطZZاة في عصZZر النعمZZة ،ألم ُي َّنفذ كZZل عملZZه من أجZZل بقZZاء
تمامZZا كمZZا عZZاش يسZZوع مZZع ُ
هZZؤالء األشZZخاص المليZZئين بالقZZذارةً ،
Zددا من السZنين.
البشرية جمعاء؟ أليس كل ذلك حتى تتمكن ZالبشZرية من نيZل خالص كبZير؟ قبZل ألفي سZنة عZاش مZع الخطZاة ع ً

كان ذلك من أجل الفZZداء .وهZو يعيش اليZZوم مZZع مجموعZZة من النZاس القZZذرين والوضZZعاء ،وهZZذا من أجZل الخالص .أليسZت كZZل

أعماله من أجلكم ،أنتم البشر؟ لو لم يكن من أجل تخليص البشرية ،لماذا عاش وتع ّذب مع الخطZاة لسZنوات عديZدة ZبعZد والدتZZه
في ِمْ Zذ َود؟ وإن لم يكن من أجZZل تخليص البشZZرية ،فلمZZاذا يتج ّس Zد مZZرة ثانيZZة ،ويولZZد في هZZذه األرض حيث تتجمZZع الشZZياطين،

ِ
صا؟ أي جزء من عمله لم يكن من أجل البشZر؟ أي جZزء
ويعيش مع هؤالء الناس الذين أفسدهم الشيطان بشدة؟ أليس هللا ُمخل ً
قدوس ،هذا شيء ثابت! هو ليس ملوثًا بالقذارة ،على الZZرغم من مجيئZZه إلى أرض قZZذرة؛ إذ ال
لم يكن من أجل مصيركم؟ هللا ّ
يعZZني هZZذا كلZZه سZZوى أن محبZZة هللا للبشZZر غZZير أنانيZZة على اإلطالق ،وأن المعانZZاة واإلذالل اللZZذين يتحملهمZZا عظيمZZان جZً Zدا! أال
ٍ
Zخاص عظمZZاء أو أبنZZاء
جميعZا ومن أجZZل مصZZيركم؟ فبZداًل من تخليص أشZ
ًZ
تعلمZZون مZZدى عظمZZة اإلذالل الZZذي يتحملZZه من أجلكم
عائالت ثرية وذات نفوذ ،يهتم بتخليص أولئك الوضZZعاء والZذين ينظZZر إليهم اآلخZرون باسZتعالء .أليس هZذا كلZه قداسZZته؟ أليس

هذا كله ّبره؟ يفضل أن يولد في أرض قذرة ويتحمل كل اإلذالل من أجل بقاء البشرية جمعZZاء .هللا حقيقي جZً Zدا – إنZZه ال يقZZوم
يشهرون به ويقولون إنه
بعمل خاطئ .ألم تُنجز كل مرحلة من مراحل عمله بطريقة عملية؟ على الرغم من أن الناس
جميعا ّ
ً
جميعZا يسZZخرون منZZه ويقولZZون إنZZه يعيش مZZع أبنZZاء القZZذارة ،ومZZع
ًZ
الخطZZاة ،وعلى الZZرغم من أن النZZاس
يجلس على المائZZدة مZZع ُ
يكرس نفسه بتف ٍ
ضZا هكZZذا بين البشZر .أليسZت المعانZاة الZتي يتحملهZZا أكZZبر من
Zان ،وال يZزال مرفو ً
أكثر الناس وضاعة ،ال يزال ّ

معاناتكم؟ أليس العمل الذي يقوم به أثمن من الثمن الذي دفعتموه؟ لقد ُولدتم في أرض قذرة لكنكم ربحتم قداسة هللاُ .ولدتم في
أرض تتجمZZع فيهZZا الشZZياطين لكنكم تلقيتم حمايZZة كبZZيرة .أي خيZZار آخZZر لZZديكم؟ مZZا هي الشZZكاوى الZZتي لZZديكم؟ أليس األلم الZZذي
قاساه أكبر من األلم الذي قاسيتموه؟ لقد أتى إلى األرض ولم يتمتع أبدا بملذات العالم البشري ،فهو يكره تلك األمZور .لم ي ِ
Zأت
ً
هللا إلى األرض ليق Zِ Zدم ل ZZه اإلنسZZان فوائ ZZد مادي ZZة ،كم ZZا أن ZZه لم ي ِ Z
Zأت ليتمت ZZع بطعZZام اإلنس ZZان ومالبس ZZه وزينت ZZه .إن ZZه ال يب ZZالي به ZZذه
ُ َّ

األمZZور ،بZZل أتى إلى األرض ليتZZألم من أجZZل اإلنسZZان ،وليس للتمتZZع بZZاألمور الدنيويZZة المترفZZة .أتى ليتZZألم ،وليعمZZل ،وليسZZتكمل
مكانا جمياًل  ،ولم يسكن في سZفارة أو فنZدق فZاخر ،ولم يكن لديZه عZدد من الخZZدم ليخZدموه .بنZاء على مZا
خطة تدبيره .لم يختر ً
رأيتم ،أال تعرفون إن كZان قZد جZاء للعمZل أم لالسZتمتاع؟ أال تZرون بZأعينكم؟ كم أعطZاكم؟ لZو كZان قZد ُولZد في مكZان مZريح هZل

قادرا على العمل؟ هل سيكون لقيامه بهذا أي أهمية؟ هل سZZيكون قZادراً على إخضZاع
سيتمكن من أن ينال المجد؟ هل سيكون ً
Zدوس،
البشرية بشكل كامل؟ هل سيكون ق ً
Zادرا على إنقZاذ النZاس من أرض القZذارة؟ يسZأل النZاس وفًقZا لمفZاهيمهم" :بمZا أن هللا ق ّ

وتمردنZا ،فلمZاذا تعيش معنZا إذن؟ يZا
فلماذا ُو َلد في مكاننZا القZذر هZذا؟ أنت تكرهنZا وتمقتنZا نحن البشZر القZذرين .تمقت مقاومتنZا ّ
توبخنZZا وتZZديننا كZZل
لZZك من إلZZه عظيم – كZZان يمكن أن تولZZد في أي مكZZان ،فلمZZاذا كZZان عليZZك أن تولZZد في هZZذه األرض القZZذرة؟ ّ
ذريZة مZؤاب؟ لمZاذا
ذرية مؤاب ،فلمZاذا ال تZزال تعيش بيننZZا؟ لمZاذا ُول َ
Zدت في عائلZة من ّ
يوم وأنت تعرف تمام المعرفة أننا من ّ
فعلت ذلك؟" يفتقر هذا النZوع من التفكZير لZديكم إلى العقZل! هZذا هZو العمZل الوحيZد الZذي يسZمح للنZاس برؤيZة عظمتZه وتواضZعه

واحتجابه .إنه مسZتعد للتضZحية بكZل شZيء من أجZل عملZه ،وقZد تحمZل كZل األلم من أجZل عملZه .إنZه يتصZرف من أجZل البشZر،
بل أكثر من ذلك ،ليقهر الشيطان حتى تخضع جميع المخلوقات لسيادته .هذا هو العمل الوحيد الذي له قيمة ومغزى.
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علنا ،لكني اآلن أعمل وأتكلم بينكم س ًّZرا .غZير المؤمZنين ليسZوا
في الوقت الذي عمل فيه يسوع في اليهودية ،كان يعمل ً
تمامZZا .عملي بينكم مغلZZق أمZZام اآلخZZرين .هZZذه الكلمZZات وهZZذه التوبيخZZات وهZZذه الZZدينونات معروفZZة
على درايZZة بشZZأن هZZذا األمZZر ً

جميعا وليس ألحد آخZر .كZل هZذا العمZZل ُينفZذ بينكم ومعلن لكم فقZط؛ ال يعZرف هZZذا أي من أولئZZك غZZير المؤمZنين Z،ألن
فقط لكم
ً
الوقت لم ِ
تحملهم التوبيخات ،ولكن أولئZZك الZZذين في الخZZارج ال يعرفZZون
كملوا بعد ُّ
يحن بعد .هؤالء البشر هنا قريبون من أن ُي َّ
سرا ،ولكن بالنسبة ألولئك الذين هم في هذا
جسدا فهذا يعد ًّ
شيًئ ا عن هذا .هذا العمل مستتر للغاية! بالنسبة لهم ،أن يصير هللا ً

ومطلZZق ،فZZإن هZZذا صZZحيح فقZZط مZZع الZZذين يؤمنZZون بZZه ،وال
التيZZار يمكن اعتبZZاره ً
معلنZZا .مZZع أن الكZZل معلن في هللا ،ومكشZZوف ُ
ش ZZيء ُيعلن لغ ZZير المؤم ZZنين .العم ZZل ال ZZذي ُينف ZZذ اآلن بينكم وفي الص ZZين مغل ZZق بش ZZكل ص ZZارم لمنعهم من المعرف ZZة .إن ص ZZاروا
يعرفZZون هZZذا العمZZل ،فكZZل مZZا يفعلونZZه هZZو إدانتZZه واضZZطهاده ،وال يؤمنZZون بZZه .إن العمZZل في أمZZة التZZنين العظيم األحمZZر ،أكZZثر
سيعلن هذا العمل ،لكان من المستحيل أن يستمر .هذه المرحلة من العمZZل ببسZZاطة ال
األماكن ً
تخلفا ،ليس مهمة سهلة .إن كان ُ
يمكن تنفيZZذها في هZZذا المكZZان .كيZZف كZZانوا سيتسZامحون مZZع تقدمZZه لZZو أن هZZذا العمZZل كZZان ُينفZZذ عالنيً Zة؟ ألن يشZZكل هZZذا خطZورة
أكZZبر على العمZZل؟ لZZو لم ُيحجب هZZذا العمZZل ،بZZل اسZZتمر كمZZا هZZو الحZZال في زمن يسZZوع عنZZدما كZZان يشZZفي المرضZZى ويطZZرد
"سيقيَّد" من الشZياطين منZZذ أمZZد بعيZZد؟ هZل كZZانوا سيتسZامحون مZZع وجZود هللا؟ لZو كنت
األرواح الشريرة بصورة مذهلة ،ألم يكن ُ
سZZأدخل اآلن إلى المجZZامع ألبشZZر وأحاضZZر اإلنسZZان ،ألم أكن ُألمZَّ Zزق إلى أشٍ Z
Zالء منZZذ مZZدة طويلZZة؟ وإن حZZدث ذلZZك ،كيZZف كZZان

علنا هو من أجل الكتمان .لذلك ال يمكن لغZير المؤمZZنين أن
سيستمر تنفيذ عملي؟ السبب وراء عدم إظهار اآليات والمعجزات ً
يروا عملي أو يعرفوه أو يكتشفوه .إن كانت هذه المرحلة من العمZل تتم بنفس الطريقZة الZتي تمت بهZا مرحلZة عمZل يسZوع في

حجب العمل بهذه الطريقة هو ذو منفعZة لكم وللعمZل كلZه .عنZدما
عصر النعمة ،لما كانت ستصمد كما هي صامدة اآلن .لذلك ْ
ينتهي عم ZZل هللا على األرض ،أي عن ZZدما ُيختتم ه ZZذا العم ZZل س Zًّ Zرا ،ستص ZZير ه ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل معلن ً Zة للجمي ZZع .س ZZيعرف

الجميZZع أن هنZZاك مجموعZZة من الغZZالبين في الصZZين؛ سZZيعرف الجميZZع أن هللا قZZد صZZار جسZً Zدا في الصZZين وأن عملZZه قZZد انتهى.
وقتها فقط سيحين فجر اإلنسان :لماذا يجب أن تنحدر الصين أو تنهار؟ يتضح أن هللا ينفذ عملZه بصZZورة شخصZZية في الصZZين

كمل مجموعة من الناس ليصيروا غالبين.
وقد َّ
التجسد ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "سر
ُّ
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بقبولZZك لعمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة وقبZZول كZZل عمZZل خطتZZه فيZZك ،عليZZك كمٍ Z
Zؤمن باهلل أن تفهم اليZZوم أن هللا قZZد أعطZZاك
جمل عمل هللا في كل الكون على هذه الجماعة من الناس .لقد كZّ Zرس كZZل جهZZوده
تمجيدا
بالفعل
وخالصا عظيمين Z.لقد ّ
ً
تركز ُم ُ
ً
Zحيا ألجلكم بك ZZل ش ZZيء ،وق ZZد اس ZZتعاد عم ZZل ال ZZروح في ك ZZل أرج ZZاء الك ZZون وأعط ZZاكم إي ZZاه .ل ZZذلك أق ZZول إنكم محظوظ ZZون.
ُمض ً Z
مجدهُ من شعبه المختار ،إسرائيل ،إليكم أنتم أيتها الجماعة من الناس ،ليستعلن من خاللكم هدف
حول هللاُ َ
باإلضافة إلى ذلكّ ،
تماما .ولهذا أنتم هم أولئك الذين سيحصلون على ميراث هللا ،بل وأكZثر من ذلZك ،أنتم ورثZة مجZده .ربمZا
خطته
ً
استعالنا ً
جليا ً
ِ
ِ
تتذكرون جميعكم هذه الكلماتِ ِ َّ ِ َّ :
ِ
Zل َم ْZج ٍد ََأبZِ Zديًّا" .كلكم قZZد سZمعتم هZZذا القZZول في
"َأِلن خف َة ضيَقتَنا ٱْل َو ْقتَّي َة تُْنشُZئ َلَنZا َأ ْكثَ َZر َفَZأ ْكثَ َر ثَق َ
الماضZZي ،لكن ال أحZZد منكم يفهم المعZZنى الحقيقي للكلمZZات .أمZZا اليZZوم فتعرفZZون جيZً Zدا أهميتهZZا الحقيقيZZة .هZZذه هي الكلمZZات الZZتي

المبتلين بوحشZZية من التZZنين العظيم األحمZZر في األرض الZZتي يقطنهZZاَّ .
إن
سZZيحققها هللا في األيZZام األخZZيرة ،وسZZتتحقق في أولئZZك ُ
ِ
ض المؤمنZZون باهلل في هZذه األرض إلى اإلذالل واالضZطهاد .ولهZZذا
Zدوه .لZذلك يتعZّ Zر ُ
التZZنين العظيم األحمZZر يضZطه ُد هللاَ وهZو عّ Z
أرض تُ ِ
ٍ
عانZُ Zده ،فهZZو يواجZZه عائًقZZا
الس ZZبب ستص ZZبح ه ZZذه الكلمZZات حقيقZZة فيكم أيتهZZا الجماع ZZة من الن ZZاس .وألن عمZZل هللا يتم في
ضZا
قاسيا ،كما وال يمكن تحقيق الكثير من كلمات هللا في الوقت المناسب ،ومن َّ
ثم ينال الناس التنقية بسبب كلمات هللا .هZZذا أي ً
ً
ِ
أن يقZوم هللا بتنفيZذ عملZه في أرض التZنين العظيم األحمZر ،لكنZه ُيتَ ّم َم من خالل هZذه
Zاق للغايZة ْ
أحد جوانب المعاناة .إنه ألم ٌZر ش ٌ
ِ
ِ
Zل هZZذه الجماعZZة من النZZاس .ويقZZوم
المعانZZاة مرحلً Zة من عملZZه ُليظ Zه َر حكمتZZه وأعمالZZه العجيبZZة .إن هللا ينتهZُ Zز هZZذه الفرصZZة ُلي َك ّZم َ
ليتمجد من
بعمله في التطهير واإلخضاع بسبب معاناة الناس ومقZZدرتهم ،وكZZل شخصZZيتهم الشZZيطانية في هZZذه األرض النجسZZة،
َّ

هZZذا األمZZر ويكسZZب أولئZZك الZZذين يشZZهدون ألعمالZZه .هZZذا هZZو المغZZزى الكامZZل لكZZل تضZZحيات هللا الZZتي قZّ Zدمها لهZZذه الجماعZZة من
الناس ،وهذا يعني أن هللا يقوم بعمل اإلخضاع فقط من خالل أولئZZك الZذين يعاندونZZه .فإظهZار ق ّZوة هللا العظيمZة تكمن في القيZام
بذلك فقط .بعبارة أخرى ،أولئك الذين في األرض النجسZZة هم وحZZدهم َم ْن يسZZتحقون أن يرثZZوا مجZد هللا ،وهZذا وحZZده يمكنZZه أن

تمجد في األرض النجسZZة ومن أولئZZك الZZذين يعيشZون فيهZا .هZذه هي إرادة هللا.
إن هللا قZد َّ
يعلن عن قوة هللا العظيمة .لهذا أقول ّ
يتمجZد فقZZط بين مضZZطهديه من الفريسZZيين .مZZا كZZان ليسZZوع أن
Zادرا على أن ّZ
وهZZذا يشZZابه ًZ
تمامZا مرحلZZة عمZZل يسZZوع ،إ ْذ كZZان قً Z

يتمجد أبZً Zدا لZZوال هZZذا االضZZطهاد ولZZوال خيانZZة يهZZوذا .حيثمZZا يعمZZل هللاُ في
يتعZّ Zرض للسZZخرية واالفZZتراء أو حZZتى الصZZلب وال أن َّ
يكسب من ينوي كسبهم .هذه هي خطة عمل هللا ،وهذا هو تدبيره.
يتمجد هناك ،وهناك
كل عصر ويقوم بعمله في الجسدَّ ،
ُ
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أتمه هللا في الجسZد ينقسZم بحسZب مخططZه الZذي أع ّZده آلالف السZنين إلى قسZمين :األول هZو عمZل صZلب
إن العمل الذي ّ
سيتمجد من خالله .هذا هو تZZدبير هللا.
يتمجد به؛ واآلخر هو عمل اإلخضاع والتكميل في األيام األخيرة ،والذي
َّ
المسيح الذي َّ

طا .أنتم جميعكم ورثZZة ثقZل مجZZد هللا األبZدي غZير المحZدود ،وهZZذا قZZد رتََّبZZه
عمل هللا أو إرساليته لكم أم ًZرا بسZZي ً
هكذا ،ال تعتبروا َ
أح ُZد قسZمي مجZده فيكم ،وقZد ُو ِه َب لكم قس ٌZم من ك ّZل مجZد هللا ليكZون مZيراثكم .هZذا هZو تمجي ُZد هللا
هللا بطريقZة خاصZة .قZد ُأظ ِZه َر ّ
سلفا منذِ Z
القدم .انظروا إلى عظمة العمZZل الZZذي صZZنعه هللا في األرض الZZتي يسZZكن فيهZZا التZZنين Zالعظيم
وهذه هي خطته المحددة ً

عظيمZZا منZZذ زمن بعيZZد ولكZZان من السZZهل على اإلنسZZان قبولZZه؛ فرجZال
األحمZZر ،فلZو ُنِقZZل هZZذا العمZZل إلى مكZZان آخZر ألنتج ثمZً Zرا
ً
جدا قبول مثل هذا العمل ،ألن مرحلZة عمZل يسZZوع تمّثZل سZابق ًة ال مثيZZل لهZا .هZذا
الدين المؤمنون باهلل في الغرب
يسهل عليهم ً
ُ
تعاونZا من كZل
هو السبب في أن هللا غير قادر على تحقيق هذه المرحلة من عمل التمجيZد في مكZان آخZر .أي طالمZا أن هنZاك
ً

البشZZر واعتراًفZZا من جميZZع األمم ،ال مكZZان إ ًذا لمجZZد هللا أن يحZّ Zل فيZZه .وهZZذه هي بالضZZبط األهميZZة االسZZتثنائية الZZتي تحتلهZZا هZZذه
المرحل ZZة من العم ZZل في ه ZZذا البل ZZد .ال يوج ZZد بينكم رج Zٌ Zل واح Zٌ Zد يتمتّ Zُ Zع بحماي ZZة الق ZZانون .ب ZZل ب ZZالحري تع ZZاقبون بالق ZZانون .وتكمن
الصZZعوبة األكZZبر في أن ال أحZZد يفهمكم ،سZواء كZZانوا أقZZاربكم أو والZZديكم أو أصZZدقاءكم أو زمالءكم .ال أحZZد يفهمكم .ال يمكنكم
ِ
اع هللا
ض ِ
تحمل هجرانهم هلل .هذا هو مغزى ِإ ْخ َ
مواصلة العيش على األرض عندما يرفضكم هللا .ومع ذلك ،ال يستطيع الناس ّ
إن ما ورثتموه اليوم يفوق ما ورثه جميع الرسل واألنبياء السابقين ،بل هو أعظم مما كZZان لموسZZى
للناس ،وهذا هو مجد هللاّ .
وبطZZرس .ال يمكن الحصZZول على البركZZات في غضZZون يZZوم أو يZZومين ،إنمZZا يجب اكتسZZابها بكثZZير من التضZZحية .بمعZZنى أنZZه

يجب أن يكون لديكم الحب النقي واإليمان العظيم والحقائق الكثيرة التي يطلب منكم هللا إدراكها .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
ّ
ِ
Zوب
Zرار مطلٌ Z
تكونZZوا قZZادرين على طلب العZZدل وأال تُZZذعنوا أو تخضZZعوا أبZً Zدا .ويجب أن تتحلZZوا بمحبZZة ثابتZZة هلل بال هZZوادة .القُ Z
Zذمر ،وأن تطيعZوا حZتى المZوت.
منكم ،وكZذلك تغيZير شخصZيتكم الحياتيZة .يجب معالجZة فسZادكم ،وأن تقبلZوا تZرتيب هللا بZدون ت ّ
هZZذا مZZا يجب أن تحققZZوه .هZZذا هZZو الهZZدف النهZZائي لعمZZل هللا ،ومطZZالب هللا من هZZذه الجماعZZة من النZZاس .كمZZا يمنحكم هللا ،كZZذلك

Zرارا
ينبغي أن يطالبكم بما يليق .ولذلك ،هناك ٌ
Zرارا وتكً Z
Zوم بعملZZه مً Z
سبب وراء عمل هللا كله ،ومن هذا يمكننا أن نرى لماذا يقُ Z
إيمانZZا باهلل .باختصZZار ،يقZZوم هللاُ بكZZل عملZZه ألجلكم ،لكي تكونZZوا
Zايير عاليZZة ومتطلبZZات صZZارمة .وعليZZه يجب أن تمتلZZؤوا ً
بمعَ Z
Zول على ميراثZZه .ال يقZZوم بهZZذا من أجZZل مجZZد هللا وحZZده ،إنمZZا من أجZZل خالصZZكم ،وتكميZZل جماعZZة النZZاس هZZذه
مسZZتحقين الحصَ Z

أحض الكثير من الجهلZة فاقZدي البصZيرة واإلحسZاس
المتألمة بشدة في األرض النجسة .عليكم أن تفهموا إرادة هللا .ولذا فإنني ُّ

Zان ،وعZانى في الماضZي الكثZير من
تحمZل هللا بالفعZل كZل األلم الZذي لم يتحملZه إنس ٌ
قZائاًل  :ال ّ
تجربZوا هللا وال تقZاوموه أكZثر .لقZد ّ
ض Zا عن اإلنس ZZان .م ZZا ال ZZذي ال يمكنكم التخلي عن ZZه؟ م ZZا ال ZZذي يمكن أن يك ZZون أك ZZثر أهمي ZZة من إرادة هللا؟ م ZZا ال ZZذي
اإلذالل عو ً

يمكنZZه أن يسZZمو على محبZZة هللا؟ إنهZZا لمهمٌ Zة مضZZنية جZً Zدا أن يقZZوم هللا بعملZZه في هZZذه األرض النجسZZة .إذا كZZان اإلنسZZان يتعZَّ Zدى
أحدا .هللا غير مقيد
أي كان وال يفيد ً
بمعرفته وإرادته ،إ ًذا على عمل هللا أن يدوم طوياًل  .على أية حال ،هذا ليس في مصلحة ٍّ
ِ
Zل حZZتى يحّقZZق عملZZه .هZZذه هي شخصZZية هللا :لن
بZZوقت؛ عملZZه ومجZZده يأتيZZان في المقZZام األول .لZZذلك ،مهمZZا طZZال الZZوقت ،لن َيكّ Z
يهZZدأ حZZتى يتحقZZق عملZZه .وال يمكن لعمZZل هللا أن يقZZترب من نهايتZZه إال عنZZدما يحين الZZوقت الZZذي يحقZZق فيZZه القسZZم الثZZاني من

َّ
أبدا ،ولن تبتعZZد يZZده
يومه ً
مجده .إذا لم يتمكن هللا من االنتهاء من القسم الثاني من عمل تمجيده في كل أنحاء الكون ،فلن يأتي ُ
عن ُمختاري ZZه ،ولن يح Zَّ Zل مج ZZده على إس ZZرائيل أب Zً Zدا ،ولن تكتم Zَ Zل خطت ZZه على اإلطالق .يجب أن تفهم ZZوا إرادة هللا وتعلم ZZوا أن
عمل هللا ليس باألمر البسيط كخلق السموات واألرض وكل األشياء .فعمل اليوم يتجلى في تغيZZير أولئZZك الZZذين َف َسZدوا ،وفقZZدوا
ِ
ِ
Zيطان فيهم ،وليس خلZZق آدم وحZواء فضZZال ً عن صZZنع
ثم َعم َل الشُ Z
اإلحساس إلى أقصى درجة ،وفي تطهير أولئك الذين ُخلقوا ّ
Zك
النور أو خلق جميع أنواع النباتات والحيوانات .عمله اآلن هو في تطهير كل ما قد أفسZZده الشZZيطان ُليسZZتعادوا ويصZZبحوا ملَ Z

هلل ومجZَ Zده .على اإلنسZZان أال يعتقZZد أن عماًل كهZZذا هZZو أمZZر بسZZيط كخلِ Z
Zق السZZماوات واألرض وكZZل مZZا سZZيكون ،وهZZو ال يشZZابه
عمZZل ِ
لعن الشZZيطان وطرحZZه في الهاويZZة السZZحيقة ،إنمZZا هZZو لتغيZZير اإلنسZZان ،وتحويZZل مZZا هZZو سZZلبي إلى إيجZZابي والقتنZZاء ُملكZZه
Zثر من الالزم .ال يشZبه عمZل
عنه .هذه هي حقيقة هذه المرحلة من عمل هللا .عليكم أن تدركوها وأال تَُب ِّس َ
البعيدُ Z
طوا األمور أك َ
Zق األشZZياء كلهZZا ويفنيهZZا خالل هZZذه
هللا أي عمZZل عZZادي .وال يمكن لعقZZل اإلنسZZان تصZّ Zور روعتZZه أو إدراك حكمتZZه .فاهلل ال يخلُ Z

عظيمZا ،وهZذه هي
المرحلة من عمل .هو باألحرى يغيَّر كل خليقته وينّقي كZل مZا قZد دنسZه الشZيطان .لZذلك ،سZيبتدئ هللا ُعماًل
ً
جدا؟
األهمية النهائية لعمله .هل تعتقد بعد سماعك لهذه الكلمات أن عمل هللا بسيط ً
عمل هللا بالبساطة التي يتصورها اإلنسان؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هل ُ

كلمات هللا اليومية اقتباس 190
لم َّ
أبدا عن العمل في تكميل اإلنسZان وتغيZير شخصZيته؛ ألن البشZر ناقصZون بطZرق عديZدة ج ًZدا وبعيZدون كZل
يتوقف هللا ً

البعZد Zعن المعZZايير الZZتي وضZZعها .لZZذلك يمكن أن ُيقZZال إنكم في نظZZر هللا سZZتظلون أطفZااًل حZZديثي الZZوالدة ،لZZديكم القليZZل جZً Zدا من
العناصر التي تنال رضاه ،ألنكم لستم إال مخلوقات في أيدي هللا .إن شعر المرء بالرضى عن نفسZه ،فهZل سZينجو من ازدراء
هللاا؟ قZZولكم إنكم قZادرون على إرضZاء هللا اليZZوم هZZو كالم صZادر عن منظZZوركم المحZZدود الZZذي لجسZZدكم المZZادي .لZZو واجهتم هللا
Zدة .ال يمكن أن يمتلZك
لمرة واح ً
أبدا ولو ً
حًقا ،لكنتم قد انهزمتم إلى األبد في هذا الميدان Z.لم يذق جسد اإلنسان طعم االنتصار ً
اإلنس ZZان س ZZمات الف ZZداء إالّ من خالل عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس .في الواق ZZع ،يعت ZZبر اإلنس ZZان ه ZZو األدنى بين مخلوق ZZات هللا ال ZZتي ال

تُحصى .ومع أن اإلنسان هو السيد على كافة األشياء ،فهو الوحيد من بينهZا الخاضZع لخZداع الشZZيطان ،وهZZو الوحيZد الZذي يقZZع
فريسة الطرق غير المحZدودة لفسZاده .لم يكن لإلنسZان أب ًZدا سZيادة على نفسZه .ويعيش معظم النZاس في مكZان الشZيطان الكريZه،
ويع ZZانون من س ZZخريته؛ إن ZZه يض ZZايقهم به ZZذه الطريق ZZة إلى أن يص ZZيروا ش ZZبه أحي ZZاء ،متحملين ك ZZل تقّلب وك ZZل مش ZZقة في الع ZZالم

اإلنساني .وبعدما يتالعب الشيطان بهم ،يضع نهاية لمصZيرهم .وبZذلك يمZر النZاس خالل حيZاتهم في ارتبZاك وال يتمتعZون ولZو

لمرة باألمور الصالحة التي َّ
أعدها هللا لهم ،بل يدمرهم الشيطان ويتركهم كثياب بالية .اليZوم صZاروا ُمجهZدين وفZاترين لدرجZة
أن ليس لZZديهم أي رغبZZة في مالحظZZة عمZZل هللا .إن لم يكن لZZدى النZZاس رغبZZة في مالحظZZة عمZZل هللا ،فمصZZير خZZبرتهم محكZZوم
دائمZا إلى فضZاء فZارغ .على مZZدى عZدة آالف من السZنين الZتي مضZت منZZذ
عليZه بالبقZاء أشZZالء غZZير مكتملZZة ،وسZZيكون دخZZولهم ً
المُثل العليا من أجله ألي عدد من السنين ،ولكن هؤالء الZZذين يعرفZZون
مجيء هللا إلى العالم ،استخدم هللا ً
عددا من الناس ذوي ُ
تقريبZZا .ولهZZذا السZZبب ،تتZZولى أعZZداد ال تعZZد وال تحصZZى من النZZاس دور مقاومZZة هللا في
عملZZه قليلZZون للغايZZة وغZZير موجZZودين
ً
الوقت نفسه الذي يعملون فيه ألجله؛ ألنهم بداًل من قيZامهم بعملZه ،يقومZون في الواقZع بعمZل بشZري في منصZب منحZه هللا لهم.

سمى هذا عماًل ؟ كيف يمكنهم الدخول فيه؟ لقد أخذت البشرية نعمة هللا ودفنتها .ولهذا السZZبب ،فZZإن َم ْن يقومZZون
هل يمكن أن ُي َّ
بعمله في األجيال الماضية لديهم دخول قليل .هم ببسZZاطة ال يتح َّZدثون عن معرفZة عمZل هللا؛ ألنهم ال يفهمZZون سZوى القليZZل من
حكمتZZه .يمكن أن ُيقZZال إن مZZع وجZZود عديZZدين ممن يخZZدمون هللا ،فZZإنهم أخفقZZوا في رؤيZZة مZZدى سZZموه ،وهZZذا هZZو السZZبب في أن
نصبوا أنفسهم كإله لآلخرين لكي يعبدوهم.
الجميع قد َّ
أعواما عديدة Z،وظل يراقب على مدى العديد من األعوام من وراء الضZZباب الZZذي يحجبZZه،
مختفيا داخل الخليقة
ظل هللا
ً
ً
جميعZا
ًZ
وأعوامZZا عديZZدة Z.جلس فZZوق البشZZر
Zهورا
أيامZZا وليZZالي عديZZدة Z،وظZZل يمشZZي بين البشZZر شً Z
ً
ظZZل ينظZZر من السZZماء الثالثZZة ً

بهZZدوء منتظZً Zرا خالل العديZZد من الشZZتاءات البZZاردة .لم ُيظهZZر نفسZZه مZZرةً أبZً Zدا عالنيZZة ألي شZZخص ،ولم يصZZدر صZZوتًا واحZً Zدا،
راحاًل بال عالمZZة وعائZZدا في هZZدوء .من يسZZتطيع أن يعZZرف وجهZZه الحقيقي؟ لم َّ
يتكلم أبZً Zدا أو يظهZZر لإلنسZZان .كم يسZZهل على
َْ
ً
الناس القيام بالعمل الذي كلفهم هللا به؟ قلما يدركون أن معرفته هي أصعب األمور .اليZZوم َّ
تكلم هللا لإلنسZZان ،ولكن اإلنسZZان لم
أبدا؛ ألن دخوله في الحياة محدود وضحل للغاية .بحسب منظوره ،الناس غZZير مZؤهلين بالكامZZل للظهZZور أمZZام هللا .ليس
يعرفه ً
لديهم إال القليل من الفهم عن هللا وبعيدون كل البعد عنه ،كما أن قلوبهم التي تؤمن باهلل معقدة للغاية ،وليس لديهم صورة عن

هللا في أعمZZاق قلZZوبهم .ونتيجً Zة لZZذلك ،فZZإن مجهZZود هللا المضZZني وعملZZه مثZZل قطZZع الZZذهب المدفونZZة تحت الرمZZال ،ال يمكنهZZا أن
تعكس بريًقZZا من النZZور .يZZرى هللا أن مقZZدرة هZZؤالء النZZاس ودوافعهم وآراءهم كريهZZة إلى أقصZZى حZZد .ولكZZونهم مسZZلوبي القZZدرة

على التلقي ،وال يش ZZعرون بأي ZZة حساس ZZية ،ووض ZZعاء ومحطمين ،وأذالء بص ZZورة مفرط ZZة ،وض ZZعاًفا وبال ق ZZوة إرادة ،فيجب أن
ينقادوا مثل األنعام والخيل .أما من جهة دخولهم في الروح أو دخولهم في عمZل هللا ،فZإنهم ال يبZدون أدنى انتبZاه ،وليس لZZديهم

ذرة تصميم واحدة للمعانZاة من أجZل الحZق .ليس من السZهل أن يجعZل هللا هZذا النZوع من األشZخاص كZاماًل  .ولZذلك يجب عليكم
أن تضبطوا دخولكم من هذه الزاوية؛ ِ
فمن خالل عملكم ودخولكم تقتربون من معرفة عمل هللا.
من "العمل والدخول ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
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هللا متج ِّسZد في بZZر الصZZين الرئيسZZي ،وهي مZZا يطلZZق عليهZZا أبنZZاء هZZونج كZZونج وتZZايوان األرض الداخليZZة .عنZZدما جZZاء هللا
من أعلى إلى األرض ،لم يع ZZرف أح ZZد ممن في الس ZZماء واألرض ش ZZيًئا عن األم ZZر ،ألن ه ZZذا ه ZZو المع ZZنى الحقيقي لرج ZZوع هللا
بأسZZلوب مسZZتتر .صZZار في الجسZZد يعمZZل ويعيش لZZزمن طويZZل ،ومZZع ذلZZك لم يعZZرف أحZZد بهZZذا األمZZر .حZZتى إلى هZZذا اليZZوم لم

لغزا أبديًّا .مجيء هللا في الجسد هذه المرة ليس شZZيًئا يمكن ألي ش ٍ
Zخص الدرايZة بZه .ال يهم مZZدى
يدركه أحد .ربما سيظل هذا ً
ط الجZأش ،وال َّ
ِ
يتخلى أب ًZدا عن ذاتZه .يمكن أن نقZول إن هZذه المرحلZة من عملZه كمZا
دائمZا رابَ Z
كبر وقوة عمل الZروح ،يبقى هللا ً
لZZو كZZانت تح ZZدث في الع ZZالم الس ZZماوي .م ZZع أنه ZZا واض ZZحة بص ZZورة كامل ZZة لك ZZل ش ZZخص ،ال أح ZZد يقZZر به ZZا .عن ZZدما ينهي هللا ه ZZذه

المرحلZZة من عملZZه ،سيسZZتيقظ كZZل شZZخص من حلمZZه الطويZZل ويغZZير موقفZZه السZZابق )1( .أتZZذكر هللا يقZZول ذات مZZرة" :المجيء في
الجسد هذه المرة مثل السقوط في عرين النمZر" .هZذا يعZني أنZه بسZZبب أن هZذه الجولZة من عمZل هللا ومجيئZZه في الجسZZد وميالده
في مكان سكنى التنين العظيم األحمر ،فZإن مجيئZه إلى األرض هZذه المZرة تصZاحبه المزيZد من المخZاطر المفرطZة .مZا يواجهZه
هZZو السZZكاكين والبنZZادق والهZZراوات ،مZZا يواجهZZه هZZو التجربZZة؛ مZZا يواجهZZه هZZو الحشZود الZZتي تتسZZربل في هيئZZة سZZفاحين .يخZZاطر
بأن يتعرض للقتل في أية لحظة .لقد جاء هللا بالغضب .لكنه أتى لكي يقوم بعمZل التكميZل ،أي القيZام بZالجزء الثZاني من العمZل
كرس هللا كل فكره وعنايته ويستخدم كل وسZZيلة ممكنZZة ليتجنب
الذي يستمر بعد عمل الفداء .من أجل هذه المرحلة من عملهَّ ،

هجمات التجربة ،ويحجب نفسه باتضZاع وال يتبZاهى بهويتZه Z.أكمZل يسZوع فقZط عمZل الفZداء لكي ينقZذ اإلنسZان من الصZليب؛ لم
يكن يقوم بعمل التكميل .لذلك تم إنجاز نصف عمل هللا فحسب ،وإنهZاء عمZZل الفZداء كZZان فقZZط نصZف خطتZZه اإلجماليZZة .وحيث
إن العص ZZر الجدي Zد Zعلى وش ZZك الب ZZدء ،والق ZZديم على وش ZZك االنته ZZاء ،ب ZZدأ هللا اآلب في ت ZZداول الج ZZزء الث ZZاني من عمل ZZه وب ZZدأ في

التجه ZZيز ل ZZه .لم يتم في الماض ZZي التنب ZZؤ به ZZذا التجس ZZد في األي ZZام األخ ZZيرة ،وب ZZذلك ف ZZإن ه ZZذا ق ZZد أرس ZZى أسا ًس Zا للس Zِّ Zرية المتزاي ZZدة
المحيط ZZة بمجيء هللا في الجس ZZد ه ZZذه الم ZZرة .عن ZZد ب ZZزوغ الفج ZZر ،دون علم أي ش ZZخص ،ج ZZاء هللا إلى األرض وب ZZدأ حيات ZZه في
Zريعا ،وربمZا العديZد منهم كZانوا سZاهرين منتظZرين ،وربمZا
الجسد .لم يكن الناس على دراية بهذه اللحظة .ربما ناموا
جميعZا س ً
ً
الكثُZZر لم يعZZرف أحZZد أن هللا قZZد
العديZد Zمنهم كZZانوا يصZZلون في صZZمت إلى هللا في السZZماء .ومZZع ذلZZك من بين كZZل هZZؤالء النZZاس ُ
ضZا
جاء على األرض بالفعل .عمل هللا بهذه الصورة لكي يستطيع تنفيذ عمله بصورة أكثر سالسZة ويحقZق أفضZل النتZائج ،وأي ً
لتجنب المزيد من التجارب .عندما ينقطع سبات ربيع اإلنسان ،سيكون عمل هللا قد انتهى منذ أمد بعيد وسيرحل ،وينهي حياة

التج ZZول والمك ZZوث على األرض .ألن عم ZZل هللا يتطلب من هللا أن يتص ZZرف ويتح ZZدث بص ZZورة شخص ZZية ،وألن ZZه ليس ZZت هن ZZاك
طZZا ليZZأتي على األرض ليقZZوم بالعمZZل بنفسZZه .اإلنسZZان غZZير قZZادر على أن
ألمZZا مفر ً
وسZZيلة لإلنسZZان لكي يتZZدخل ،فقZZد احتمZZل هللا ً

يكون بدياًل عن عمل هللا .لذلك واجه هللا مخاطر آالف أضعاف المرات عن تلك التي كانت في عصر النعمة ليZZأتي إلى حيث
يس ZZكن الت ZZنين العظيم األحم ZZر ليق ZZوم بعمل ZZه ،ليض ZZع ك ZZل فك ZZره وعنايت ZZه لف ZZداء ه ZZذه المجموع ZZة من الن ZZاس الفق ZZيرة ،ويفت ZZدي ه ZZذه

منزعج ا ألن هZZذا يفيZZد عملZZه
ًZ
الجماعZZة من النZZاس الغارقZZة في كومZZة الZZروث .مZZع أن ال أحZZد يعZZرف بوجZZود هللا ،إال أن هللا ليس
دائمZZا
بصZZورة كبZZيرة .كZZل النZZاس أشZZرار بصZZورة فظيعZZة ،فكيZZف يمكن ألي شZZخص أن يتسZZامح مZZع وجZZود هللا؟ لهZZذا يبقى هللا ً

صZZامتًا على األرض .ال تهم مZZدى قسZZوة اإلنسZZان الشZZديدة على األرض ،ال يأخZZذ هللا أيZاً منهZZا على محمZZل الجديZZة ،ولكنZZه يظZZل
يقZZوم بالعمZZل الZZذي يحتZZاج إلى أن يقZZوم بZZه ليتمم اإلرسZZالية األعظم الZZتي أعطZZاه اآلب السZZماوي إياهZZاَ .من ِمن بينكم قZZد أدرك
غالبZا مZا يZنزعج روح
جمال هللا؟ من ُيظهZر
اهتمامZا بعبء هللا اآلب أكZثر ممZا يفعZل ابنZه؟ من قZادر على فهم مشZيئة هللا اآلب؟ ً
ً

Zالء .هZZل هنZZاك أي شZZخص
هللا اآلب في السماء ،وابنه على األرض يصلي باستمرار بحسب مشيئة هللا اآلب ،وقلبه يتمزق أشً Z
يعرف محبة هللا اآلب البنه؟ هل هناك أي شخص يعرف كيف يفتقد االبن المحبوب هللا اآلب؟ ينظر االثنZZان إلى بعضZZهما من

جنبZZ Zا إلى جنب في الZZ Zروح .أيتهZZ Zا البشZZ Zرية! مZZ Zتى سZZ Zتراعون قلب هللا؟ مZZ Zتى
بعيZZ Zد ،واحZً Z Zدا من السZZ Zماء وواحZً Z Zدا من األرضً ،
دائما ما اعتمد اآلب واالبن على بعضهما .لماذا ينبغي أن ينفصال إ ًذا ،فيبقى واحد في السZZماء من أعلى
ستفهمون مقصد هللا؟ ً
وواحد على األرض من أسفل؟ يحب اآلب ابنه كما يحب االبن اآلب .فلمZاذا إ ًذا ينبغي عليZZه أن ينتظZZر بهZZذا االشZتياق ويشZتاق

أياما وليالي طويلة وكان يتطلع
بهذا القلق؟ مع أنهما لم ينفصال لمدة طويلة ،هل يعرف أي شخص أن اآلب كان مشتاًقا بشدة ً
َ
سريعا؟ إنه يراقب ،ويجلس في صمت ،وينتظر .كل هذا من أجل مجيء ابنه السريع .متى سZZيكون
إلى رجوع ابنه المحبوب
ً

معZا إلى األبZZد ،كيZZف يمكنZZه أن يتحمZZل
معZا ،سZZيبقيان ًZ
Zددا مZZع ابنZZه الZZذي يتجZZول على األرض؟ مZZع أنهمZZا بمجZZرد أن يكونZZا ًZ
مجً Z
آالف األيZZام والليZZالي من االنفصZZال ،واحZZد في السZZماء أعلى واآلخZZر على األرض أسZZفل؟ عشZZرات السZZنوات على األرض هي
مثل آالف السنين في السماء .كيف يمكن هلل اآلب أال يقلق؟ عندما يأتي هللا إلى األرض ،يختبر تقلبZات العZالم البشZري العديZدة

مثلم ZZا يفع ZZل اإلنس ZZان .هللا نفس ZZه ب ZZريء ،فلم ZZاذا ي ZZدع نفس ZZه يع ZZاني من نفس األلم كاإلنس ZZان؟ ال عجب أن هللا اآلب يش ZZتاق بش ZZدة
Zان الكثZZير؛ كيZZف يمكن لإلنسZZان أن يعZZوض قلب هللا بصZZورة كافيZZة؟ مZZع
البنZZه؛ من يمكنZه Zأن يفهم قلب هللا؟ إن هللاُ يعطي اإلنسَ Z
اإلنسان هلل القليل؛ كيف ال يمكن هلل إ ًذا أن يقلق؟
ذلك يعطي
ُ
من "العمل والدخول ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(" ) 1يغير موقفه السابق" تشير إلى كيف تتغير تصورات وآراء الناس عن هللا بمجرد أن يعرفوه.
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ِ
تمامZا،
ن ً
Zادرا مZا يفهم أحZد من بين البشZر اإللحZاح في الحالZة الذهنيZة هلل؛ ألن مقZدرة البشZر متدنيZة ZللغايZة وروحهم ُمتَبّلZدة ً
وألنهم إما ال يالحظون ما يفعله هللا أو ال يبالون به .لذلك يبقى هللا قلًقا بشأن اإلنسان ،كمZZا لZZو كZانت طبيعZZة اإلنسZZان الوحشZZية

من الممكن أن تخZZرج عن السZZيطرة في أيZZة لحظZZة .هZZذا يوضZZح بصZZورة إضZZافية أن مجيء هللا إلى األرض تصZZحبه تجZZارب
Zان بكZل مقصZد من مقاصZده ولم يخZبئ شZيًئا.
عظيمة .ولكن من أجZل إكمZال جماعZة من البشZر ،أخZبر هللاُ ،الممتلئ مج ًZدا ،اإلنس َ
لقZZد عZZزم بثبZZات على إكمZZال هZZذه الجماعZZة من النZZاس .ولZZذلك ،سZZواء كZZانت تجربZZة أو مشZZقة تZZأتي ،فإنZZه يهملهZZا ويتجاهلهZZا .إنZZه
ِ
كمZل هللا اإلنسZان،
يقوم بعملZه فقZط بهZدوء،
ً
مؤمنZا بثبZات أنZه عنZدما يظفZر هللا بالمجZد ،سZيعرف اإلنسZان هللا ،ويعتقZد أنZه عنZدما ُي ّ
سيفهم اإلنسان قلب هللا بالتمام .اآلن ربما هناك أشخاص يجربون هللا أو يسيئون فهمZه أو يلومونZه؛ ال يبZZالي هللا بZأي من هZذا.

ٍ
بمجد ،سيفهم جميZع النZاس أن كZل شZيء يفعلZه هZو من أجZل سZعادة البشZرية وسZيفهم جميZع النZاس أن كZل شZيء
عندما ينزل هللا
ض Zا الجاللZZة
يفعلZZه هللا كZZان من أجZZل أن تحيZZا البشZZرية بصZZورة أفضZZل .مجيء هللا تصZZاحبه التجZZارب ،ويصZZاحب مجيء هللا أي ً
تمامZا بالمجZد وببهجZة العZودة .إن
والنقمة .عندما يحين وقت رحيل هللا عن اإلنسان ،سZيكون قZد َّ
تمجد بالفعZل ،وسZيرحل ممتلًئا ً

Zق هللا للع ZZالم يرج ZZع إلى آالف
هللا العام ZZل على األرض ال يهتم مهم ZZا ك ZZان مق ZZدار رفض الن ZZاس ل ZZه .إن ZZه فق ZZط يق ZZوم بعمل ZZه .خْلُ Z
السنوات ،لقد جاء إلى األرض ليقوم بعدد ال حصر له من األعمال ،ولقد اختبر رفض وافتراء العالم البشZZري بالتمZZام .ال أحZZد

ي ZZرحب بوص ZZول هللا؛ الجمي ZZع يعامل ZZه ب ZZبرود فحس ZZب .على م ZZدار ع ZZدة آالف من الس ZZنوات الممتلئ ZZة بالمص ZZاعب ،حطم س ZZلوك
اإلنسان قلب هللا لمدة طويلة .لم يعد Zهللا يهتم بعصيان الناس ،بل قام بعمZل خطZة منفصZلة لتغيZير اإلنسZان وتطهZيره .اختZبر هللا
في الجسZZد السZZخرية واالفZZتراء واالضZZطهاد والضZZيقة ومعانZZاة الصZZليب وإقصZZاء البشZZر ،لقZZد ذاق هللا مZZا يكفي من هZZذه األمZZور.
عانى هللا في الجسد بالكامZل مآسZي العZالم البشZري .وجZد روح هللا اآلب في السZماء منZذ مZدة طويلZة أن هZذه المشZاهد ال تُحتمZل

منتظرا رجوع ابنه الحبيب .كل مZا يتمنZاه أن ينصZت كZل النZاس ويطيعZوا ،ويكونZوا قZادرين على
فانحنى برأسه وأغلق عينيهZ،
ً
جميعZا أن هللا موجZZود .لقZد توقZف منZZذ
الشZZعور بعZZار عظيم أمZام جسZده ،وال يتمZردون عليZZه .كZل مZا يتمنZاه هZو أن يZZؤمن النZاس
ً
ظZا ،ومZع ذلZZك يسZZتريح اإلنسZZان )1( ،غZZير ُم ْبZٍ Zد أي اهتمZام
ثمنZا باه ً
مZدة طويلZة على طلب مطZالب كبZيرة من اإلنسZان ألنZZه قZZد دفZع ً
بعمل هللا على اإلطالق.
من "العمل والدخول ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
مهما.
(" ) 5يستريح" تشير إلى أن الناس ال يبالون بعمل هللا وال يرونه ً
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في عصر النعمة ،عندما رجع هللا إلى السماء الثالثة ،تحرك عمل هللا لفداء البشرية بأسZرها بالفعZل إلى جزئZه الختZامي.
كل ما بقي على األرض كان الصليب الذي حملZه يسZوع على ظهZره ،والكتZان الZذي التZف يسZوع بZه ،وإكليZل الشZوك ،والZرداء
القرمZزي الZذي كZان يرتديZه( ZكZانت هZذه هي األشZياء الZتي اسZتخدمها اليهZود للسZخرية منZه) .أي إنZه بعZد أن تسZبَّب عمZل صZلب
يسوع في جلب ًة عظيمة ،هدأت األمور .ومنذ ذلك الحين ،بدأ تالميذ يسوع في اسZتكمال عملZZه برعايZة وتغذيZة الكنZZائس في كZل
مكان .محتوى عملهم كان كاآلتي :طلبوا من جميع النZاس أن يتوبZوا ويعZترفوا بخطايZاهم ويعتمZدوا Z،وانطلZق كZل الرسZل لنشZر
Zاجدا أمZام يسZZوع ويعZZترف بخطايZاه،
قصZZة صZلب يسZوع الداخليZة ،أي القصZة الحقيقيZZة ،حZZتى ال يسZع أي أحZZد سZوى أن يخZر س ً
باإلضافة إلى أن الرسل ذهبوا إلى كZل مكZان لينقلZوا الكلمZات الZتي قالهZا يسZوع .ومنZذ ذلZك الZوقت بZدأ بنZاء الكنZائس في عصZر
ض Zا الحZZديث عن حيZZاة اإلنسZZان ومشZZيئة اآلب السZZماوي ،وألنZZه كZZان عصZً Zرا
النعمZZة .مZZا فعلZZه يسZZوع أثنZZاء ذلZZك العصZZر كZZان أي ً
كبيرا عن أقوال وممارسات اليوم .ومع ذلك ،فكالهما متشZابه من
ً
مختلفا ،اختلفت العديد من تلك األقوال والممارسات اختالًفا ً

ناحيZZة الجZZوهر .كالهمZا عمZZل روح هللا في الجسZZد ،وهZZو كZذلك بدقZZة وبالتحديZد .هZZذا النZوع من العمZل واألقZZوال اسZZتمر إلى هZZذا
الي ZZوم ،ول ZZذلك فZZإن ه ZZذا الش ZZيء م ZZا زال ُي َش Zارك في المؤسسZZات الديني ZZة الي ZZوم ،وه ZZو ث ZZابت بالتم ZZام .عن ZZدما اختُِتم عم ZZل يس ZZوع،
وسارت الكنZائس في المسZار الصZحيح ليسZوع المسZيح ،بZدأ هللا خطتZه لمرحلZة أخZرى من عملZه ،والZتي كZانت مسZألة مجيئZه في
الجسد في األيام األخيرة .يرى اإلنسان أن صلب هللا قد اختتم عمل تجسد هللا ،وفدى البشرية كافة ،وسمح هلل أن يأخZZذ مفZZاتيح
الهاوية .يظن كل شخص أن عمل هللا قد ُأنجز بالتمZام .في الواقZع ،من منظZور هللا ،مZا ُأنج َZز هZو جZزء صZغير من العمZل .كZل

تجسدي اجتZZاز في
يغير وجه اإلنسان الشيطاني .لهذا يقول هللا" :مع أن جسم ُّ
ما فعله كان لفداء البشرية؛ فلم ُيخضعها ،كما لم ِّ
ص ِZل َب على الصZZليب من أجلي ،لكنZZه لم
ألم المZZوت ،لم يكن هZZذا هZZو الهZZدف الكلي من تج ُّس Zدي .يسZZوع هZZو ابZZني الحZZبيب وقZZد ُ
يختتم عملي بالكامZZل ،بZZل فقZZط قZZام بجZZزء منZZه" .وهكZZذا بZZدأ هللا جولZZة خطZZط ثانيZZة لالسZZتمرار في عمZZل التج ُّسZد .كZZان مقصZZد هللا
النهائي هو تكميل وربح كل الناس الذين انقذوا من براثن الشيطان ،والذي كان السبب وراء استعداد Zهللا لالجتياز مZZرة أخZZرى

في مخZZاطر المجيء في الجسZZد .تشZZير كلمZZة "تج ُّس Zد" إلى الواحZZد الZZذي ال يجلب المجZZد (ألن عمZZل هللا لم يكتمZZل بعZZد) Z،بZZل إلى

الذي يظهر في هويZة االبن المحبZوب ،الZذي هZو المسZيح ،الZذي بZه ُيسZر هللا .لهZذا السZبب ُيقZال عن هZذا إنZه "اجتيZاز المخZاطر".
()1
وقوتZZه بعيZZدة كZZل البعZZد عن سZZلطان اآلب في السZZماء؛ فهZZو
إن قوة الجسد المتجسد ضئيلة ،وال ُبد أن يحترس
احتراسا ً
شديدا ّ ،
ً

Zزءا واح Zً Zدا من
ويكم ZZل عم ZZل هللا اآلب وإرس ZZاليته دون االش ZZتراك في أي عم ZZل آخ ZZرُ ،
يتمم فق ZZط خدم ZZة الجس ZZدُ ،
ويكم ZZل فق ZZط ج ً Z
العمZZل .لهZZذا السZZبب ُدعي هللا "المسZZيح" بمجZZرد أن جZZاء إلى األرض .هZZذا هZZو المعZZنى الضZZمني لالسZZم .السZZبب وراء قZZول إن
المجيء يصاحبه تجارب هZو أن جZزءا واح ًZدا فقZط من العمZل هZو الZذي يتم .باإلضZافة إلى أن السZبب وراء أن هللا اآلب ي ِ
طلZق
ُ
ً
ِ
عليZZه فقZZط "المسZZيح" أو "االبن المحبZZوب" ولم ُيعطZZه كZZل المجZZد هZZو بالتحدي Zد Zألن الجسZZم المتج ّس Zد يZZأتي ليقZZوم بجZZزء واحZZد من
العمZZل ،وليس لتمثيZZل اآلب في السZZماء ،بZZل ألداء خدمZZة االبن المحبZZوب .عنZZدما يتمم االبن المحبZZوب اإلرسZZالية كلهZZا الZZتي َقِبZَ Zل
تحملهZZا على عاتقZZه ،عنZZدها سZZيعطيه اآلب مجZً Zدا كZZاماًل مZZع هويZZة اآلب .يمكن أن نقZZول إن هZZذا هZZو "قZZانون السZZماء" .ألن الZZذي
ُّ
جاء في الجسد واآلب في السماء هما في عالمين مختلفين ،وكالهمZا ينظZZر إلى اآلخZر في الZروح ،يبقى اآلب عينZZه على االبن

المحبوب ولكن االبن غير قادر أن يرى اآلب من بعيد .هذا ألن الوظيفة التي يقدر عليها الجسد ضئيلة للغايZZة ،ومن المحتمZZل
Zرة أخZرى عن ابنZZه المحبZZوب
أن ُيقتل في أية لحظة ،لهذا ُيقال إن هذا المجيء محفوف بأكبر المخاطر .هذا يعادل تخِّلي هللا مً Z
وإيداعه في فم النمر ،حيث تكون حياته في خطر بوضعه في المكان الZZذي يZتركز فيZZه الشZيطان .حZZتى في مثZZل هZذه الظZروف
الرهيبةَّ ،
سلم هللا ابنه المحبوب إلى شZعب يعيش في مكZان مملZوء بالنجاسZة والفجZور لكي ُ"ي ّربZZوه حZتى البلZوغ" .هZذا بسZZبب أن
وطبيعيZا ،وهي الطريقZZة الوحيZZدة السZZتيفاء جميZع رغبZات هللا اآلب وإتمZZام
مناسبا
هذه هي الطريقة الوحيدة لكي يكون عمل هللا
ً
ً
الجزء األخير من عمله بين البشر .لم يفعل يسوع أكثر من إنجاز مرحلة واحدة من عمل هللا اآلب .بسبب الحاجز المفروض
ِ
المتجسد واالختالفات في العمل العتيد أن ُيكمل ،لم يكن يسوع نفسه يعرف أنه ستكون هناك عودة ثانية للجسZZد.
بسبب الجسم
ّ
ل ZZذلك لم يج ZZرؤ أح Zٌ Zد من مفس ZZري الكت ZZاب المق ZZدس أو األنبي ZZاء على أن يتنب ZZأ بوض ZZوح ب ZZأن هللا سيتج َّسZ Zد م ZZرةً ثانيً Z Zة في األي ZZام

األخZZيرة؛ أي إنZZه سZZيأتي في الجسZZد ثانيً Zة لعمZZل الجZZزء الثZZاني من عملZZه في الجسZZد .لZZذلك ،لم يZZدرك أحZZد أن هللا قZZد حجب نفسZZه
بالفعل في الجسد منذ مدة طويلة .ال عجب أن يسوع لم يقبل هذه اإلرسالية إال بعد أن قام وصعد إلى السماء ،ولذلك ال توجZZد
نبZZوة واضZZحة حZZول التجسZZد الثZZاني هلل ،ويسZZتحيل على العقZZل البشZري تخمين ذلZZك .وفي كZZل أسZZفار النبZZوات الكثZZيرة في الكتZZاب
Zحا .غZير أنZه عنZدما جZاء يسZوع للعمZل ،كZانت هنZاك بالفعZل نبZوة تقZول إن عZذراء
ذكرا واض ً
المقدس ال توجد كلمات تذكر هذا ً
ابنا ،مما يعني أنه ُحبل به من الروح القدس .ومع ذلZك ،قZال هللا إن ذلZك حZدث تحت طائلZة خطZر المZوت ،فكم
ستحبل ،وستلد ً

سZيكون األمZر عليZه لZو حZدثت هZذه القضZية اليZوم؟ ال عجب أن هللا يقZول إن هZذا التجسZد يتعZرض لمخZاطر آالف المZرات أكZثر
ممZا مZر بZه أثنZاء عصZر النعمZة .في العديZد من األمZاكن ،تنبZأ هللا عن أنZه سZيربح مجموعZة من الغZالبين في أرض سZينيم .وبمZا
Zربح الغZالبون ،لZZذلك فمكZZان نZZزول هللا في تجسZZده الثZZاني هZZو بZZدون شZZك أرض سZZينيم ،وهي نفسZZها البقعZZة
أنZZه من شZZرق العZZالم ُيَ Z
ويخزى بالكامل .سوف يوقظ
حيث يرقد التنين العظيم األحمر ملفوًفا .هناك سيربح هللا أحفاد التنين العظيم األحمر لكي ُيهزم ُ
ويخZZرجهم من الضZZباب وينبZZذون التZZنين العظيم
تمامZZاُ ،
هللا هZZؤالء النZZاس الغZZارقين في معانZZاة شZZديدة ،لينهضZZهم حZZتى يسZZتيقظوا ً

األحمZZر .سZوف يسZتيقظون من حلمهم ،ويتعرفZون على ماهيZة التZZنين العظيم األحمZZر ،ويقZدرون على تقZديم قلZوبهم بجملتهZZا هلل،
وينهضZZون خZZارجين من قمZZع قZZوى الظلمZZة ،ويقفZZون في شZZرق العZZالم ،ويصZZيرون دلياًل على نصZZرة هللا .بهZZذه الطريقZZة وحZZدها

سيتمجد هللا .من أجل هذا السبب وحده ،أنهى هللا العمZل في إسZرائيل وبZZدأه في أرض يرقZZد فيهZZا التZنين العظيم األحمZر ملفوًفZا،
َّ
بعد قرابة حوالي ألفي عام من الرحيل ،أتى مرة أخرى في الجسد ُليكمل عمل عصZر النعمZZة .بنظZZرة اإلنسZان المجZZردة ،يفتتح

جديدا في الجسد ،ولكن في نظر هللا ،فإنه يستمر في عمل عصر النعمة ،لكن فقط بعد فترة انقطاع استمرت لبضZعة
هللا عماًل
ً
آالف من السZZنين ،وفقZZط مZع تغيZير في موقZع العمZZل وبرنZامج عملZه .مZع أن الصZورة الZZتي اتخZذها جسZم الجسZZد في عمZZل اليZوم
تماما عن يسوع ،إال أنهما ينشZZآن من نفس الجZوهر والجZZذر ،ويأتيZان من نفس المصZZدر .ربمZا توجZZد فيهمZZا العديZZد
تبدو مختلفة ً
من االختالفات الخارجية ،لكن الحقائق الداخلية لعملها متماثلة كليًّا .وفي نهايZZة األمZZر ،إن هZذين العصZرين مختلفZان كZZاختالف
بعضا؟
الليل والنهار .فكيف يمكن أن يتبع عمل هللا نم ً
طا ثابتًا؟ أو كيف يمكن للمراحل المختلفة في عمله أن تعرقل بعضها ً
من "العمل والدخول ( ")6في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
جدا ،والعمل الذي يتم محدود للغاية.
( )1تشير عبارة "قوة الجسد المتجسد ضئيلة ،وال بُد أن يحترس
شديدا" إلى أن صعوبات الجسد كثيرة ً
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ً
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لقد استغرق اإلنسان كل هذا الوقت ليدرك أن توفير الحياة الروحية واختبار معرفة هللا ليسا كل ما يفتقر إليه ،بل يفتقر
ونظرا لجهل اإلنسان المطبق بالتاريخ والثقافة القديمZة لبZني جنسZه ،كZانت النتيجZة أنZه
إلى أهم من ذلك ،وهو تغيير شخصيته.
ً
جميعZا أن يتعلقZZوا باهلل من صZميم قلZZوبهم ،ولكن فسZاد جسZZد اإلنسZان
ال يعZZرف شZيًئا على اإلطالق عن عمZل هللا .ويأمZZل النZاس
ً
المفZZرط المتمثZZل في الالمبZZاالة والبالدة جعلZZه ال يعZZرف شZZيًئا على اإلطالق عن هللا .فليس هلل غايZZة من مجيئZZه بين البشZZر اليZZوم

Zتغل
سوى إحداث تغيير في أفكارهم وأرواحهم ،وكذلك في صورة هللا التي حملوها في قلوبهم منذ ماليين السZZنين .وسZZوف يسّ Z
هZZذه الفرصZZة ليجعZZل اإلنسZZان كZZاماًل  ،أي سZZيغير الطريقZZة الZZتي يعرفونZZه بهZZا ومZZوقفهم تجاهZZه من خالل معرفZZة اإلنسZZان ،بحيث

وتتغيZZر .التعامZZل والتZZأديب همZZا الوسZيلتان لتحقيZق ذلZZك،
ثم تتجZدد قلZZوبهم
تمامZا ،ومن َّ
ّ
يمكن لمعZرفتهم بZه أن تشZهد بدايZة جديZZدة ً
في حين أن اإلخضZZاع والتجديZZد همZZا الهZZدفان منZZه .قصZZد هللا من Zذ Zاألزل هZZو تبديZZد أوهZZام اإلنسZZان الZZتي يZZؤمن بهZZا فيمZZا يخص

ملحة له .ليت جميع الناس يوسZZعون منظZZور رؤيتهم عنZZد النظZZر
بهم ،وقد أصبح هذا في اآلونة األخيرة مسألة ّ
الم َ
موضوع هللا ُ
ِّ
لح هلل ،وتصZZل المرحلZZة األخZZيرة من
الم ِّ
في هZZذا الموقZZف .غيروا طريقZZة اختبZZار كZZل شZZخص بحيث يمكن تحقيZZق هZZذا المقصZZد ُ

عمل هللا على األرض إلى نتيجة مثمرة .أظ ِهروا والءكم كما يجبِ ،
مرة أخZيرة وإلى األبZZد .آمZل أال يته ّZرب
وأريحوا قلب هللا ّ
أي من اإلخوة واألخوات من هذه المسؤولية أو يأخذها بسطحية .يأتي هللا بالجسد هذه المرة بناء على دعوة وفي ضZZوء حالZZة
ٌّ
سي َم ِّكن كل إنسان – مهما كانت مقدرته أو نشأته – من رؤية كلمة هللا،
ليزود اإلنسان بما يحتاجه .فهو ُ
اإلنسان؛ أي أنه يأتي ّ
ستغير كلمته أفكار اإلنسان وتصوراته؛ بحيث تكZZون
ومن خالل كلمته سيرى وجود هللا واستعالنه ،ويقبل كمال خلق هللا لهم.
ّ
بقوة في أعماق قلب اإلنسان .هZذه هي رغبZZة هللا الوحيZZدة على األرض .هللا ال يهتم بمZZدى عظمZZة
أسارير هللا الحقيقية متج ّذرة ّ
ِ
Zان
طبيعZZة اإلنسZZان ،أو بحقيقتZZه الوضZZيعة ،أو بالطريقZZة الZZتي تصZّ Zرف بهZZا في الماضZZي .يتمثZZل رجZZاؤه فقZZط في أن ُي َZج ّZد َد اإلنسُ Z
ثم ف ZZإن رغب ZZة هللا هي في تغي ZZير النظZZرة األيديولوجي ZZة لإلنسZZان.
Zورة هللا في قلب ZZه وأن يتع Zّ Zرف على جZZوهر البشZZرية ،ومن َّ
صَ Z
أبدي به .هذا كل ما يطلبه هللا من اإلنسان.
يأمل هللا في أن يشتاق إليه اإلنسان بعمق وأن يكون له ارتبا ٌ
ط ٌّ
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لقZZد تكلمت العديZZد من المZZرات عن أن عمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة يهZZدف لتغيZZير روح كZZل شZZخص ونفسZZه ،لكي ُيصZZلح
قلبZZه ،الZZذي عZZانى صZZدمة عظيمZZة ،فينقZZذ روحZZه ،الZZتي تَّ Z
Zأذت بعمZZق من جZZراء الشZZر .إنZZه يهZZدف إليقZZاظ أرواح النZZاس ،وليZZذيب
قلوبهم الباردة ،ويجعلها تستعيد Zشبابها .هذه هي مشيئة هللا العظمى .دع الحديث عن مدى عمق وسمو حيZاة اإلنسZان وخبراتZه
جانبا؛ عندما تستيقظ قلوب الناس ،وعندما ُيقامون من أحالمهم سيعرفون بالكامل الضرر الZZذي قZZام بZZه التZZنين األحمZZر العظيم،
ً
أيضا اليوم الذي ينطلق فيه اإلنسان رسZZميًّا على الطريZZق
سيكون عمل خدمة هللا قد اكتمل .اليوم الذي يكتمل فيه عمل هللا هو ً

جسدا قZد انتهى بالكامZل ،وسZيبدأ اإلنسZان أداء الZواجب
القويم لإليمان باهلل .آنذاك ،ستنتهي خدمة هللا :سيكون عمل هللا الصائر ً
تعين علي ZZه أداؤه رس ZZميًّا ،حيث س ZZيؤدي خدمت ZZه .ه ZZذه هي خط ZZوات عم ZZل هللا .ل ZZذلك ينبغي عليكم أن تتلمسZZZوا طZZZريقكم
الZZZذي ّ

للدخول على أساس معرفZة هZذه األمZور .هZذا كلZه هZو مZا ينبغي عليكم أن تفهمZوه .سيتحسZن دخZول اإلنسZان فقZط عنZدما تحZدث
تغيرات بعمق داخل قلبه؛ ألن عمل هللا هو خالص اإلنسان الكامل ،الذي قد افتُِد َي ،والذي ال يزال يعيش تحت قZوى الظلمZة،
الخطي ZZة،
بتجمع الش ZZياطين؛ ه ZZذا لكي يتمكن Zاإلنس ZZان من التح ZZرر من ألفي ZZة
وال ZZذي لم ُي ِقم نفس ZZه ق ZZط من ه ZZذا المك ZZان الخ ZZاص ُّ
ّ

قريبا .هذا بهZZدف أن
ويصير
محبوب ا هلل ،ويطرح التنين األحمر العظيم بالكامل ،ويؤسس ملكوت هللا ،ويجلب الراحة لقلب هللا ً
ً
يعطي َّ
متنف ًسا بال تحفظ ،للكراهية التي تنفخ صدوركم ،وللقضاء على تلك الجراثيم المتعفنة ،ولكي يسمح لكم بأن تتركوا هZZذه
الحيZZاة الZZتي ال تختلZZف عن حيZZاة حصZZان أو ثZZور ،ولكي ال تكونZZوا عبيZً Zدا بعZZد اآلن ،ولكي ال تعZZودوا تُسZZحقون أو تُحكمZZون من
ِ
مجانZZا .لن تعZZودوا من هZZذه األمZZة السZZاقطة ،ولن تعZZودوا تنتمZZون للتZZنين األحمZZر العظيم الشZZنيع ،لن
قبZZل التZZنين األحمZZر العظيم ً

تعZZودوا عبيZً Zدا ZلZZه .سZZيمزق هللا عش الشZZياطين إلى أشZZالء ،وسZZتقفون إلى جZZانب هللا ،أنتم تنتمZZون هلل ،وال تنتمZZون ZإلمبراطوريZZة
العبيد Zهذه .لقZد مقت هللا هZذا المجتمZع المظلم طZويالً من أعماقZه .إنZه يصZر بأسZنانه ،ويZرغب أن يطZأ بقدمZه هZذه الحيZة القديمZة

Zددا أبZً Zدا ،وال تسZZيء إلى اإلنسZZان أبZً Zدا من جديZZد Z.لن يتسZZامح مZZع أفعالهZZا في الماضZZي ،ولن
الشZZنيعة الشZZريرة لكي ال تقZZوم مجً Z
خطيZة من خطاياهZا عZبر العصZور؛ لن يZترك هللا زعيم كZل الشZرور( )1هZذا
يتسامح مع خداعها لإلنسZان ،وسيصZفي حسZاب كZل ّ

مطلًقا دون عقاب ،بل سيهلكه بالكامل.
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الحواشي:
(" ) 1زعيم كل الشرور" تشير إلى الشيطان القديم .تعبر هذه العبارة عن كراهية مفرطة.
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كث ZZيرة هي اللي ZZالي المؤرق ZZة ال ZZتي احتمله ZZا هللا من أج ZZل عم ZZل البش ZZرية .من أعلى األع ZZالي إلى أدنى األعم ZZاق ،ن ZZزل إلى
الجحيم الحي الذي يسكن فيه اإلنسZان ليقضZي أيامZه معZه ،ولم يش ِ
Zتك قZط من الخسZة الموجZودة بين البشZر ،ولم َيُل ْم اإلنسZان قZط
على عصيانه ،بل تحمل مهان ًة عظيمة بينما ينفذ شخصZZيًّا عملZZه .كيZZف يمكن أن ينتمي هللا إلى الجحيم؟ كيZف يمكن أن يقضZي

قريبZZا ،تحمZZل المهانZة وعZانى الظلم ليZZأتي
حياته في الجحيم؟ لكن من أجل خاطر البشرية جمعاء ،كي تجد كل البشZرية الراحZZة ً
إلى األرض ،ودخZZل شخصZZيًّا إلى "الجحيم" و"العZZالم السZZفلي" ،دخZZل إلى عZZرين النمZZر ،ليخلص اإلنسZZان .كيZZف يتأهZZل اإلنسZZان

Zددا؟ لقZZد جZZاء إلZZه
Zرة أخZZرى؟ كيZZف يتحلى بالسZZفاهة ليتطلZZع إلى هللا مجً Z
لمعارضZZة هللا؟ مZZا السZZبب الZZذي لديZZه ليشZZتكي من هللا مً Z
يعبZر قZط عن مظالمZه ،أو يش ِ
Zتك من اإلنسZان ،بZل قبZل بصZمت ويالت( )1اإلنسZان
السماء إلى أرض الرذيلة األكZثر نجاسZة ،ولم ِّ
ومقاومته .لم يأخZذ بثZأره قZط من متطلبZات اإلنسZان غZير المنطقيZة ،ولم يطلب من اإلنسZان قZط متطلبZات مفرطZة ،ولم يقZدم أيZة

متطلبات غير معقولة منZه؛ إنZه فقZط يقZوم بالعمZل الZذي يطلبZه اإلنسZان بال شZكوى :التعليم واالسZتنارة والتZأنيب وتنقيZة الكلمZات
والتشZZجيع والتZZذكير والتحZZذير والتعزيZZة والدينونZZة واإلعالن .أي من خطواتZZه لم تكن من أجZZل حيZZاة اإلنسZZان؟ مZZع أنZZه قZZد أزال
تطلعات اإلنسان ومصيره ،أي من الخطوات التي نفذها هللا لم تكن من أجل مصير اإلنسان؟ أي منها لم تكن من أجل نجاته؟
أي منهZZا لم تكن من أجZZل تحريZZر اإلنسZZان من هZZذه المعانZZاة ومن قمZZع قZZوى الظلمZZة السZZوداء كالليZZل؟ أي منهZZا لم تكن من أجZZل
اإلنس ZZ Zان؟ من يمكن ZZ Zه أن يفهم قلب هللا ،ال ZZ Zذي ه ZZ Zو ك ZZ Zأم ُمحبَّة؟ من يمكن ZZ Zه أن يس ZZ Zتوعب قلب هللا المتحمس؟ قلب هللا المتحمس
وتوقعاتZه العطوفZة ُل َقيت بقلZوب بZاردة ،وعيZون غZير مباليZة وقاسZية ،وبتأنيبZات وشZتائم متكZررة من اإلنسZان ،ومالحظZات حZادة

الق بشZZيء إال
وسZZخرية واسZZتخفافُ ،لقيت بسZZخرية اإلنسZZان ونبZZذه القاسZZي ،وعZZدم اسZZتيعابه ،وأنينZZه ،واغترابZZه ،وتجنبZZه ،لم تُ َ
ٍ
وتحد بارد بآالف من أصابع االتهام .لم يسZZع هللا شZZيء إال
الخداع والمرارة والهجمات .الكلمات الدافئة ُلقيت بنظرات ضارية
ّ
خادما الناس مثل ثور مطيع )2(.كم من شموس وأقمار ،كم من مرات واجه فيها النجوم ،كم من مرات
االحتمال محني الرأس
ً
مطروحا
غادر فيها عند الفجر وعاد مع الغروب،
وعائدا ،متحماًل العذاب ألف مرة أكثر من وجZZع رحيلZZه عن أبيZZه ،ومتحماًل
ً
ً

هجمZZات وكسZZر اإلنسZZان ،ومعاملتZZه وتهذيبZZه Z.إن اتضZZاع هللا واسZZتتاره ُلقيZZا بإجحZZاف( )3اإلنسZZان ،وبZZآراء اإلنسZZان ومعاملتZZه غZZير
العادلZZة ،وتجهيZZل هويتZZه واحتمالZZه وتسZZامحه ُلقيت بنظZZرة اإلنسZZان الجشZZعة؛ يحZZاول اإلنسZZان أن يZZدوس هللا حZZتى المZZوت ،بZZدون

ض Zا .موق ZZف اإلنس ZZان في معاملت ZZه م ZZع هللا ه ZZو موق ZZف "مه ZZارة ن ZZادرة" وهللا ،وه ZZو ال ZZذي يزدري ZZه
ن ZZدم ،يح ZZاول أن يط ZZرح هللا أر ً
ملكZا في قلعتZه ،كمZZا لZو كZان
عاليا ،كمZا لZو كZZان ً
اإلنسان ويضايقه ،مسحوق تحت قدم عشرات آالف الناس بينما يقف اإلنسان ً

ملتزمZا بالقواعZZد والضZمير من وراء
مخرج ا
ًZ
يرغب في أن يمتلZZك سZلطة مطلقZة )4(،ويZZدير القضZاء من وراء سZZتار ،ويجعZZل هللا
ً
المشZZهد ،وال ُيسZZمح لZZه بالZZدفاع عن نفسZZه أو التسZZبب في متZZاعب؛ يجب على هللا أن يلعب دور اإلمZZبراطور األخZZير ،ويجب أن

()5
متجردا من كل حرية .أفعال اإلنسان ال يمكن وصفها ،فكيف له أن يتأهZZل أن يطلب هZZذا أو ذلZZك من هللا؟ كيZZف
يكون ُدميةZ،
ً

يتأهل ليقدم مقترحات هلل؟ كيف يتأهل ليطلب من هللا أن يتعاطف مع ضعفه؟ كيف يمكنه أن يكون الئًقا لنيل رحمة هللا؟ كيف

Zرارا؟ أين ضZميره؟
مرارا
Zرارا وتك ً
وتكرارا؟ كيف يكZون مZؤهالً لنيZل غفZران هللا م ً
ً
يمكنه أن يكون الئًقا لنيل رحابة صدر هللا ً
ومتوهج ا وآماًل أن
ًZ
لقZد كسZر قلب هللا منZذ مZدة طويلZة ،وقZد تZرك قلب هللا من وقتهZا ممزًقZا .جZاء هللا بين البشZر مشZرق العيZنين

يكون البشر محسنين تجاهه ،حتى ولو بالقليل من الدفء فقط .مع ذلك كان قلب هللا بطيًئا في أن يتعزى من اإلنسZان ،كZل مZا
دائمZا مٍ Z
Zؤذ
حصZZل عليZZه هZZو عZZذاب وهجمZZات متعاظمZZة )6(،قلب اإلنسZZان جشZZع للغايZZة ،وشZZهوته عظيمZZة جZًّ Zدا وال يشZZبع أبZً Zدا ،هZZو ًZ

ومتهZZور ،وال يسZZمح هلل أبZً Zدا بأيZZة حريZZة أو بZZالحق في التكلم ويZZترك هللا بال خيZZار إال الخضZZوع للمهانZZة ،والسZZماح لإلنسZZان بZZأن
يتالعب باهلل كيفما شاء.
من "العمل والدخول ( ")9في "الكلمة يظهر في الجسد"

الحواشي:
(" )1ويالت" تستخدم لكشف عصيان البشرية.

خادمZا
ًZ
(ُ" )2لقيت بنظZZرات ضZZارية وتحZٍّ Zد بZZارد بZZآالف من أصZZابع االتهZZام .لم يسZZع هللا شZZيء إال االحتمZZال محZZني الZZرأس
الناس مثل ثور راغب" هي في األصل جملة واحدة ،لكن تم قسمتها إلى جملتين للتوضيح .تشير الجملة األولى إلى تصرفات
اإلنسان ،بينما الثانية إلى المعاناة التي اجتاز فيها هللا وأنه متضع ومستتر.
( )3تشير "إجحاف" إلى سلوك الناس العاصي.
(" )4يمتلZZك سZZلطة مطلقZZة" تشZZير إلى سZZلوك النZZاس العاصZZي؛ إذ يضZZعون أنفسZZهم في مرتبZZة عاليZZة ،ويكبلZZون اآلخZZرين
ويجعلونهم يتبعونهم ويعانون من أجلهم .إنهم القوى المعادية هلل.
(" )5دمية" تستخدم للسخرية من أولئك الذين ال يعرفون هللا.
(" )6متعاظمة" تستخدم لتسليط الضوء على سلوك الناس المتدني.
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أرسZZل تجسZZد هللا صZZدمات لكZZل األديZZان والقطاعZZات ،لقZZد "أثZZار الفوضZZى" بين الZZترتيب األصZZلي للZZدوائر الدينيZZة ،وزعZZزع
قل ZZوب ك ZZل من اش ZZتاقوا إلى ظه ZZور هللا .من ال يعش ZZق؟ من ال يش ZZتاق إلى رؤي ZZة هللا؟ ك ZZان هللا شخص ZZيًّا بين الن ZZاس للعديZZZد من
السنوات ،ومع ذلك لم يدركه اإلنسان قط .اليوم ،قد ظهر هللا نفسZه ،وأظهZZر هويتZه للجمZZوع ،كيZZف يمكن أال يجلب هZذا سZعادة
لقلب اإلنس ZZان؟ ش ZZارك هللا ذات م ZZرة اإلنس ZZان في أفراح ZZه وأحزان ZZه ،والي ZZوم تم لم ش ZZمله م ZZع البش ZZرية ،ويتش ZZارك في قص ZZص
Zرة أخZZرى م ZZع هللا،
األزمZZان الZZتي ذهبت معZZه .بع Zد Zأن خZZرج من اليهودي ZZة لم يج ZZد ل ZZه النZZاس أثZً Zرا .يش ZZتاقون إلى أن يتالقZZوا مً Z
والقليل منهم يعرف أنه اليوم قد تالقى معه من جديد ،وُأعيد لم شمله معه .كيف ال يمكن لهذا أن يثZZير أفكZZار األمس؟ مZZر ألفZZا
عZZام اآلن على رؤيZZة سZZمعان بن يونZZا ،حفيZZد اليهZZود ،ليسZZوع المخلص ،وأكZZل معZZه على نفس المائZZدة ،وبعZZد اتباعZZه للعديZZد من
السنوات شعر بحنين أعمق له :أحبه من أعماق قلبه ،أحب الرب يسوع بعمZZق .لم يعZZرف الشZZعب اليهZZودي ZشZZيًئا عن كيZZف أن
هZZذا الطفZZل األشZZقر ،المولZZود في مZZذود بZZارد ،كZZان هZZو أول صZZورة لتج ُّسZد هللا .جميعهم اعتقZZدوا أنZZه كZZان مثلهم ،وال أحZZد ظنZZه
مختلف ا ،كيف يمكن للناس التعرف على يسوع الطبيعي والعادي؟ ظن الشعب اليهودي أن يسوع هو ابن األزمنZZة اليهZZودي .ال
ً
نعمZا زاخZرة وغنيZة
أحد نظر إليه كاهلل الجميZل ،ولم يفعZل النZاس شZيًئا إال طلب طلبZات منZه عن عمى ،طZالبين منZه أن يعطيهم ً
وسالما وبهج ًة .عرفوا فقط أنه ،مثل المليونير ،لديه كل شيء قد يرغب فيه المرء .ومع ذلZZك لم يعاملZه النZاس قZط كمحبZوب؛
ً
أنZZاس ذلZZك الZZزمن لم يحبZZوه ،واعترضZZوا عليZZه فحسZZب ،وقZZدموا متطلبZZات غZZير عقالنيZZة منZZه ،وهZZو لم يقZZاوم قZZط ،وأعطى ِ
الن َعم
لإلنسZZان بصZZورة مسZZتمرة ،حZZتى على الZZرغم من أن اإلنسZZان لم يعرفZZه .هZZو لم يفعZZل شZZيًئا سZZوى أن ُيقZّ Zدم في صZZمت الZZدفء

وأيضا أعطى اإلنسان طرق ممارسة جديدة وقاده خارج قيود الناموس .لم يحبZه اإلنسZان ،هZZو فقZZط
والمحبة والرحمة لإلنسان
ً
حسZZده وأقZZر بمواهبZZه االسZZتثنائية Z.كيZZف يمكن للبشZZر العميZZان أن يعرفZZوا مZZدى المهانZZة الZZتي قاسZZاها يسZZوع المخلص المحبZZوب

عنZZدما جZZاء بين البشZZر؟ لم يفكZZر أحZZد في ضZZيقته ،ولم يعZZرف أحZZد محبتZZه هلل اآلب ،ولم يعZZرف أحZZد بشZZأن وحدتZZه؛ حZZتى مZZريم
كانت أمه بالوالدة ،كيف كZان بإمكانهZا أن تعZرف األفكZار الموجZودة في قلب الZرب يسZوع الZرحيم؟ من عZرف المعانZاة الZتي ال
خارج ا.
ًZ
توصف التي تحملها ابن اإلنسان؟ بعد تقديم طلبات منه ،رماه أنZZاس في ذلZZك الZزمن بZZبرود وراء ظهZورهم ،وطZردوه

عامZا
يوما تلZو اآلخZر،
وعامZا تلZو اآلخZر ،متنقاًل عZبر العديZد Zمن السZنوات حZتى عZاش ثالثZة وثالثين ً
ً
لذلك تجول في الشوارعً ،
وأيضا قصZيرة .عنZZدما احتاجZZه النZاس ،دعZوه إلى منZZازلهم بابتسZامات على وجههم ،محZاولين تقZديم
صعبة ،أعوام كانت طويلة
ً

طلبZZZات منهم ،وبع ZZد أن ق ZZدم مس ZZاهمته لهم ،ط ZZردوه إلى الخ ZZارج على الف ZZور .أك ZZل الن ZZاس م ZZا قدم ZZه من فم ZZه ،وشZZZربوا دمZZZه،
ضZا ،ألنهم لم يعرفZZوا قZZط من أعطZZاهم حيZZاتهم .في النهايZZة صZZلبوه
واسZZتمتعوا بZZالنعم الZZتي منحهم إياهZZا ،ومZZع ذلZZك عارضZZوه أي ً
على الصليب ،ومع ذلك لم ينطق بكلمة .وحتى اليوم ،هو يبقى صZامتًا .يأكZل النZZاس جسZده ،ويZأكلون الطعZZام الZذي يقدمZZه لهم،
يسيرون في الطريق الذي افتتحه من أجلهم ،ويشربون دمZZه ،ومZع ذلZك ال يزالZون ينZZوون رفضZZه ،إنهم في الواقZZع يعZZاملون هللا

عمدا في هذا؟ كيف جاء يسZZوع ليمZZوت
الذي أعطاهم حياتهم كعدو ،بل ويعاملون العبيد مثل اآلب السماوي .ألم يعارضوا هللا ً
على الصليب؟ هل تعرفون؟ ألم يخنه يهوذا ،الذي كان األقرب له وقد أكل وشرب وتمتع معه؟ ألم يكن سبب خيانة يهوذا هو

أن يسوع لم يكن أكثر من مجرد معلم صغير عادي؟ لو كان الناس يرون ًّ
حقا أن يسZوع غZZير عZادي ،وهZو من السZZماء ،كيZZف
يتبق َنَفس في جسده؟ من يمكنه أن يعرف هللا؟ ال يفعZZل
أمكنهم أن يصلبوه حيًّا على الصليب ألربعة وعشرين ساعة ،حتى لم َ
الن ZZاس ش ZZيًئا إال التمت ZZع باهلل بجش ZZع ِ
تمامZZا
نهم ،لكنهم لم يعرف ZZوه ق ZZطُ .أعطيت لهم بوص ZZة فأخ ZZذوا مياًل  ،وجعل ZZوا يس ZZوع ً
طائعZZا ً
ألوامرهم ومتطلبZاتهم .من أظهZر أي نZوع من أنZواع الرحمZة تجZاه ابن اإلنسZان هZذا ،الZذي ليس لZه مكZان يسZند فيZه رأسZه؟ من

فكZZر في االنضZZمام لZZه ليكمZZل إرسZZالية هللا اآلب؟ من فكZZر فيZZه؟ من تأمZZل في مصZZاعبه؟ بZZدون أدنى حب ،أدار اإلنسZZان ظهZZره
ومضى؛ ال يعرف اإلنسان من أين أتى نوره وحياته ،وال يفعل شيًئا إال التخطيZZط س ًّZرا حZول كيفيZZة صZلب يسZوع الZZذي مضZى

Zددا ،الZZذي اختZZبر األلم بين البشZZر .هZZل يسZZتوجب يسZZوع ًّ
حقا مثZZل هZZذه الكراهيZZة؟ هZZل كZZل مZZا فعلZZه قZZد ُنسZZي؟
عليZZه ألفZZا عZZام مجً Z
Zيرا إلى الخZZارج .أنتم ،أش ZZباه اليهZZود! ZمZZتى ك ZZان يسZZوع عZZدائيًّا نحZZوكم ،لكي
الكراهي ZZة الZZتي تجمعت آلالف السZZنين س ZZتُطلق أخً Z

تكرهوه لهذه الدرجة؟ لقد فعل الكثير وقال الكثZير ،ألم يكن كZل هZذا من أجZل فائZدتكم؟ لقZد قZدم حياتZه لكم بZدون أن يطلب منكم

أي شZZيء في المقابZZل ،لقZZد أعطى كZZل مZZا لديZZه ،هZZل مZZا زلتم ًّ
حقا تريZZدون أن تZZأكلوه حيًّا؟ لقZZد أعطى كZZل مZZا لديZZه لكم دون أن

يحجب أي ش ZZ Zيء ،ودون أن يتمت ZZ Zع ب ZZ Zأي مج ZZ Zد ع ZZ Zالمي ،أو دفء بين البش ZZ Zر أو محب ZZ Zة بين البش ZZ Zر أو البرك ZZ Zات بينهم .الن ZZ Zاس

وضZZيعون جZًّ Zدا نحZZوه ،لم يتمتZZع بZZأي غZZنى على األرض ،وكZَّ Zرس كZZل قلبZZه العطZZوف المخلص لإلنسZZان ،لقZZد كZZرس كZZل مZZا لديZZه

كوم اإلنسان كل الضغط عليZZه ،وأعطZZاه كZZل الباليZZا ،وفZZرض خبراتZZه البشZZرية
ومن أعطاه الدفء؟ َمن أعطاه تعزي ًة؟ َّ
للبشريةَ ،
سوءا بين البشر عليه ،والمه بالظلم ،ويسوع وافق على ذلك ضZمنيًّا .هZل سZبق واعZترض على أي شZخص؟ هZل طلب
األكثر ً
تعويضا ضئياًل من أي شخص؟ َمن أظهر نحZوه أي عطZZف؟ كأنZاس عZZاديينَ ،من ِمنكم لم تكن لديZZه طفولZZة لطيفZZة؟ َمن لم يكن
ً
احترامZا من
لديه شباب نابض بالحياة؟ من لم يحصل على دفء األحبZاء؟ من كZان بال محبZة األقربZZاء واألصZدقاء؟ من لم ينZل
ً
آخرين؟ من كان بال أسرة دافئة؟ من كان بال تعزية من المقZربين إليZه؟ ولكن هZل تمتZع هZو بZأي من هZذا؟ َم ْن سZبق أن أعطZاه
Zامحا
ولZZو القليZZل من الZZدفء؟ َمن سZZبق أن منحZZه ولZZو ذرة تعزيZZة؟ َمن أظهZZر لZZه القليZZل من األخالقيZZات اإلنسZZانية؟ َمن كZZان متسً Z

معه؟ َمن كان معه أثناء األوقات الصعبة؟ َمن اجتاز في الحياة الصعبة معه؟ لم يخفZف اإلنسZان أب ًZدا متطلباتZه منZه؛ إنZZه يطلب
منه فقط بال تردد Z،كما لو كان ،بعد أن جاء إلى عالم البشر ،في صورة ثZور أو حصZان أو كسZجين لإلنسZان وعليZه أن يعطي
كل ما لديه لZZه؛ ولZو لم يعطZه ،لن يسZامحه اإلنسZان أبZً Zدا ،ولن يتسZZاهل معZZه أبZً Zدا ،ولن يZدعوه هللا أبZً Zدا ،ولن يبجلZZه أب ًZدا .اإلنسZان
عازمZا على تعZذيب هللا حZتى المZوت ،وبعZدها فقZط سZيخفف متطلباتZه من هللا؛ ولZو لم
حاد للغاية في موقفه من هللا ،كما لو كان
ً

إنسانا مثل هذا؟ أليست هذه هي مأسZZاة اليZZوم؟ ال
أبدا معايير متطلباته من هللا .كيف يمكن هلل أال يحتقر
ً
يفعل ،لن يقلل اإلنسان ً
ُيرى ضمير اإلنسان في أي مكان .يظل يقول إنه سيرد محبة هللا ،لكنه ي ُي ِّ
شرحه ويعذبZه ZحZتى المZوت .أليسZت هZذه "الوصZفة
السZZرية" إليمان ZZه باهلل ،الZZتي ورثهZZا من أج ZZداده؟ ال يوج ZZد مك ZZان ال يوج ZZد في ZZه "اليه ZZود" ومZZا زال ZZوا الي ZZوم يقوم ZZون بنفس العم ZZل،

وس ZZينفذون نفس عم ZZل معارض ZZة هللا ،وم ZZع ذل ZZك يؤمن ZZون أنهم يبجلون ZZه .كي ZZف يمكن لعين اإلنس ZZان أن تع ZZرف هللا؟ كي ZZف يمكن

لإلنسZZان ،الZZذي يعيش في الجسZZد ،أن يعامZZل هللا المتج ِّس Zد الZZذي قZZد جZZاء من الZZروح كاهلل؟ من بين البشZZر يمكن أن يعرفZZه؟ أين
الحق بين البشر؟ أين البر الحقيقي؟ من قادر على معرفة شخصZZية هللا؟ من قZادر على منافسZZة هللا في السZZماء؟ ال عجب أن ال
أحZZد من النZZاس عZZرف هللا بعZZدما جZZاء بين البشZZر وأنZZه ُرفض .كيZZف يمكن لإلنسZZان أن يتسZZامح مZZع وجZZود هللا؟ كيZZف يمكن أن
يس ZZمح للن ZZور ب ZZأن يط ZZرد الظلم ZZة من الع ZZالم؟ أليس ه ZZذا كل ZZه ه ZZو التك ZZريس المك ZZرم لإلنس ZZان؟ أليس ه ZZذا ه ZZو ال ZZدخول المس ZZتقيم
متمركزا حول دخول اإلنسان؟ آمل أن تجمعوا بين عمل هللا ودخول اإلنسان وتؤسسوا عالقZZة جيZZدة
لإلنسان؟ أوليس عمل هللا
ً
تباعZا،
بين هللا واإلنسZان وتZؤدوا الZZواجب الZZذي ينبغي على اإلنسZان أدائZه على أكمZZل صZورة .بهZذه الطريقZZة ،سZينتهي عمZZل هللا ً

ويختتم مع تمجيده!
ُ
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Zف شخص ZZياتهم المتم ZZردة وأنZZزع القنZZاع عن بشZZاعتهم ،وهZZذا يمّثZZل
Zوم أعمZZل في شZZعب هللا المختZZار في الصZZين ألكشَ Z
الي َ Z
السياق لقول كل ما أحتاج إلى قوله .بعد ذلك ،عندما أقوم بالخطوة التالية من عمل إخضاع الكZZون بأكملZZه ،سأسZZتخدم دينونZZتي
Zاة بين صZZفوف البشZZر .إن الZZذين ال يسZZتطيعون
لكم إلدانZZة إث ِم كZZل شZZخص في الكZZون بأجمعZZه ،ألنكم أنتم النZZاس تمّثلZZون العصَ Z
االرتقZZاء سيصZZبحون مجZZرد شخصZZيات الضZZد وأغٍ Z
Zراض للخدمZZة ،أمZZا من يسZZتطيعون االرتقZZاء فسيوضZZعون في الخدمZZة .لمZZاذا
Zاليين يسZZتهدفان خلفيتكم ،وألنكم
أقZZول إن من ال يسZZتطيعون االرتقZZاء سZZيكونون شخصZZيات الضZZد؟ ذلZZك ألن كالمي وعملي الحّ Z
أصZZبحتم ممثلي العصZZاة وعنZZوانهم في البشZZرية كلهZZا .الحق Zاً سZZآخذ هZZذه الكلمZZات الZZتي تُخضZZعكم إلى بلZZدان أجنبيZZة وأسZZتخدمها

إلخضZZاع النZZاس هنZZاك ،ولكنZZك لن تكZZون قZZد ربحتهZZا .أال يجعلZZك هZZذا شخصZZية من شخصZZيات الضZZد؟ إن الشخصZZيات الفاسZZدة
لجميZZ Zع البشZZ Zر ،وأعمZZ Zال تمZZ Zرد اإلنسZZ Zان ،والصZZ Zور والوجZZ Zوه القبيحZZ Zة للبشZZ Zر ،كلهZZ Zا مسZZ Zجلة اليZZ Zوم في الكلمZZ Zات الZZ Zتي تسZZ Zتخدم
أمZZة وك ZZل طائف ZZة ألنكم تمثل ZZون النم ZZوذج األص ZZلي والس ZZابقة.
إلخض ZZاعكم .ثم سأس ZZتخدم ه ZZذه الكلم ZZات إلخض ZZاع البش ZZر في ك ZZل ّ
ولكنني لم أشرع بالتخلي عنكم عن قصد ،فإذا أخفقتم في إنجاح مسعاكم ،وبالتالي أثبتُّم أنكم ال أمل يرجى فيكم ،أال تصبحون
َّ
بناء على مخططات الشيطانَ .لم قلت
ببساطة
ً
غرضا للخدمة وإحدى شخصيات الضد؟ لقد قلت فيما مضى إن حكمتي تتجلى ً
كمل ،ب ZZل ب ZZاألحرى
ذل ZZك؟ أليس ZZت تل ZZك هي الحقيق ZZة الكامن ZZة وراء م ZZا أق ZZول وم ZZا أفع ZZل اآلن؟ إذا لم تس ZZتطع االرتق ZZاء وإذا لم تُ َّ
Zيرا في زمنZك ،ولكنZك مZا زلت ال تفهم أي شZيء؛ أنت
عوقبت ،أال تصZZبح شخصZZية من شخصZZيات الضZZد؟ قZZد تكZZون عZZانيت كث ً
ظ بالحياة .عنZZدما
جاهل بكل شيء متعلق بالحياة .وحتى إن اجتزت التوبيخ والدينونة Z،فإنك لم تتغير البتة ،وفي أعماقك لم تح َ
يحين الوقت الختبار عملك ،ستختبر تجربة شرسة مثل النار ومحنة أعظم .وستحول هذه النار كل كيانZك إلى رمZاد .كيZف ال

صZ Zا ال يZZZزال عالًZقZZا
صZ Zا ب ZZدون ذرة من ال ZZذهب الخ ZZالص بداخل ZZه ،شخ ً
صZ Zا ال يمتل ZZك الحي ZZاة ،شخ ً
يمكن إقص ZZاؤك بوص ZZفك شخ ً
شخصا ال يسZتطيع حZتى القيZام بعملZZه كمZZا يجب كشخصZية ضZد؟ مZا فائZدة عمZZل اإلخضZاع لشZخص
بالشخصية القديمة الفاسدة،
ً
قيمتZZه أقZZل من فلس وال حيZZاة لZZه؟ عنZZدما يحين ذلZZك الZZوقت ،سZZتكون أيZZامكم أقسZZى من أيZZام نZZوح وأيZZام سZZدوم! عنZZدها لن تنفعZZك

صلواتك .وعند انتهاء عمل الخالص ،كيف يمكنك Zأن تعود وتتوب من جديد؟ بعد انتهاء عمZل الخالص كلZه ،لن يكZون هنZاك
عقابZا
أي عمل خالص ،بل ستكون بداية عمل عقZاب األشZرار .أنت تقZاوم وتتمZرد وتفعZل أشZياء تعلم أنهZا شZريرة .أال تسZتحق ً
Zأخرا حينZذاك
ً
شديدا؟ أنا أقZول لZك هZذا اليZوم ،فZإذا اخZترت أال تنصZت ،وعنZدما تقZع عليZك الكZوارث الحًقZا ،ألن يكZون الZوقت مت ً

على بZZدء الشZZعور بالنZZدم واإلحسZZاس باإليمZZان؟ أنZا أمنحZZك فرصZZة التوبZZة اليZZوم ،ولكنZZك ال تZZرغب في فعZZل ذلZZك .إلى مZZتى تريZZد

وتكرارا ،وال أنظر إلى جانبك السلبي ،بZZل
مرارا
ً
االنتظار؟ حتى يوم التوبيخ؟ أنا ال أذكر خطاياك السابقة اليوم؛ أنا أغفر لك ً
الحاليين هو خالصك وليس لدي أي نية سZZيئة تجاهZZك .ولكنZZك
أرى فقط جانبك اإليجابي؛ ألن الغرض من كل كالمي وعملي
ّ
تقدر اإلحسان .أال ينتظر مثل هZؤالء النZاس مجيء
ترفض الدخول؛ وال تستطيع أن تفرق بين الخير والشر ،وال تعرف كيف ّ

العقاب والجزاء العادل؟
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عنZZدما ضZZرب موسZZى الصZZخرة ،وتZZدفقت الميZZاه الZZتي أعطاهZZا يهZZوه ،كZZان ذلZZك بسZZبب إيمانZZه .عنZZدما عZZزف داود على
القيثارة ليسبحني أنا يهوه وقلبه مملوء بالفرح ،كان ذلك بسZبب إيمانZه .عنZدما فقZد أيZوب مواشZيه الZتي مألت الجبZال والZثروات

الطائلZZة الZZتي ال توصZZف ،وأصZZبح جسZZده مغطى بZZدمامل ِّ
متقرحZZة ،كZZان ذلZZك بسZZبب إيمانZZه .عنZZدما اسZZتطاع سZZماع صZZوتي أنZZا
يهوه ،ورأى مجدي أنا يهوه ،كان ذلك بسبب إيمانZه .عنZZدما اسZتطاع بطZرس أن يتبZZع يسZوع المسZيح ،كZان ذلZك بفضZل إيمانZZه.
أيضا بفضZل إيمانZه .عنZدما رأى يوحنZا صZورة
عندما استطاع أن ُي َّ
سمر على الصليب من أجلي ويقدم شهادة مجيدة ،كان ذلك ً
مجي ZZدة البن اإلنس ZZان ،ك ZZان ذل ZZك بفض ZZل إيمان ZZه .وعن ZZدما رأى الرؤي ZZا عن األي ZZام األخ ZZيرة ،ك ZZان ه ZZذا ب ZZاألحرى بفض ZZل إيمان ZZه.
والسبب في حصول ما يسمى جموع األمم على إعالني ،ومعرفتهم أنني قد عZدت في الجسZد للقيZام بعملي وسZط اإلنسZان ،هZو
صِ Zدم من كلمZZاتي القاسZZية ولكنZZه تعZّ Zزى بهZZا وتم خالصZZه – ألم يحZZدث ذلZZك بسZZبب إيمZZانهم؟ لقZZد حصZZل
أي ً
ضZا إيمZZانهم .كZZل من ُ
دائما بركة؛ قد اليحصلون على نZوع السZعادة والسZرور الZذي أحس
الناس على الكثير بسبب إيمانهم ،وما يحصلون عليه ليس ً
به داوود ،أوعلى الماء الذي أنعم به يهوه كما حدث مع موسى .على سبيل المثال في حالة أيوب ،لقد تلقى بركZZة يهZZوه بسZZبب

Zدث مقZZدس .بZZدون اإليمZZان ال يمكن Zك Zأن
ض Zا .سZZواء
Zبت بكارثZZة ،فكالهمZZا حٌ Z
تلقيت بركZZة أو ُأصَ Z
َ
إيمانZZه ،لكنZZه أصZZيب بكارثZZة أي ً
تتلقى عم ZZل اإلخض ZZاع ه ZZذا ،فضZ Zاًل عن أن ت ZZرى أعم ZZال يه ZZوه الماثل ZZة أم ZZام عيني ZZك الي ZZوم .ال يمكنZ Zك Zأن تراه ZZا فضZ Zاًل عن أن
تتلقاها .إن لم تُ ِ
ص ْب َك هذه الباليا وهذه الكوارث وكل الZدينونات فهZل كنت تسZتطيع أن تZرى أعمZال يهZوه اليZوم؟ اليZوم ،اإليمZان
هو الذي يسمح لZك بZأن تُخضZع ،والخضZوع يZتيح ZلZك أن تZؤمن بكZل أعمZال يهZوه .يمكنZك فقZط من خالل اإليمZان أن تتلقى هZذا
النZZوع من التZZوبيخ والدينونZZة Z.وعن طريZZق هZZذا التZZوبيخ وتلZZك الدينونZZة ،يتم إخضZZاعك وجعلZZك كZZاماًل  .وبZZدون هZZذا النZZوع من

التوبيخ والدينونة الذي تتلقاه اليوم ،يذهب إيمانك سدى ألنك لن تعرف هللا ،وبصرف النظر عن مدى إيمانك به ،يظZZل إيمانZZك

تماما ،يصبح إيمانك
فارغا وبال أساس في الواقع .فقط بعد Zأن تتلقى هذا النوع من عمل اإلخضاع الذي يجعلك
تعبيرا
ً
ً
ً
مطيعا ً
صادًقا وموثوًقا ،ويتجZه قلبZك إلى هللا .حZتى لZو عZانيت دينونZة ولعنZة عظيمZتين ZبسZبب هZذه الكلمZة "اإليمZان" ،فسZيكون لZديك مZع

ذلك إيمان صادق وتحصل على أنفس األشياء وأصدقها وأكثرها واقعية ،وما ذلك إاّل ألنك تستطيع من خالل طريZZق الدينونZZة

أن ترى الغاية النهائية لخالئق هللا .في هذه الدينونة ترى أن الخالق يستحق المحبة؛ وفي مثل عمل اإلخضاع هذا تZZرى ذراع

فهما كاماًل ؛ وفي هZZذا اإلخضZZاع بالZZذات تحصZZل على الطريZZق
هللا ،وفي هذا اإلخضاع بالذات تتوصل إلى فهم الحياة اإلنسانية ً
الصZZ Zحيح للحيZZ Zاة اإلنسZZ Zانية ،وتتوصZZ Zل إلى فهم المعZZ Zنى الحقيقي لكلمZZ Zة "إنسZZ Zان" ،وفي هZZ Zذا اإلخضZZ Zاع وحZZ Zده يمكنZZ Zك أن تZZ Zرى
الشخصية البارة للقدير ومالمحه الجميلة المجيدة ،وفي عمل اإلخضاع هذا تتعرف على أصل اإلنسZZان وتفهم "التZZاريخ الخالZZد"
للبشZZرية كلهZZا ،وفي هZZذا اإلخضZZاع تتوصZZل إلى فهم أجZZداد البشZZرية وأصZZل فسZZادها ،وفي هZZذا اإلخضZZاع تنZZال البهجZZة والراحZZة
وكذلك التزكية والتأديب بال حدود وكلمات التأنيب من الخالق للبشرية التي خلقها ،وفي عمل اإلخضZZاع هZZذا تحظى بالبركZZات

وكذلك الكوارث التي يستحقها اإلنسان ...أليس كZل ذلZك بسZبب مZا لZديك من إيمZان قليZل؟ وبعZد أن ربحت كZل تلZك األشZياء ألم
ضZا اختZZبرت شخص ًZيا كZل خطZوة
كبيرا؟ فأنت لم تسمع كلمZZة هللا وتZZرى حكمZZة هللا فحسZZب ،ولكنZك أي ً
قدرا ً
َي ْن ُم إيمانك؟ ألم تربح ً
من خطوات عمله .لعلك تقول إنه إن لم يكن لديك إيمان فلن تعاني هذا النوع من التZZوبيخ أو الدينونZZة .ولكن عليZZك أن تعZZرف
ض Zا سZZتُحرم إلى
أنZZه بZZدون إيمZZان ،ليس فقZZط لن يكZZون بمقZZدورك تلقي هZZذا النZZوع من التZZوبيخ أو العنايZZة من القZZدير ،بZZل إنZZك أي ً
أبدا معنى الحياة اإلنسانية .حتى إن مات جسZZدك ورحلت
أبدا أصل البشرية ولن
تعي ً
األبد من فرصة لقاء الخالق .لن تعرف ً
َ
روح ZZك ،س ZZتظل غ ZZير ق ZZادر على فهم جمي ZZع أعم ZZال الخ ZZالق ،فضZ Zاًل عن معرف ZZة أن الخ ZZالق ق ZZام بمث ZZل ه ZZذا العم ZZل العظيم على
عضوا ينتمي إلى هذه البشرية التي خلقها هو ،هل أنت مستعد أن تسقط عن جهZZل في
األرض بعد أن خلق البشرية .بوصفك
ً
الظلمة وتعاني العقاب األبدي؟ إذا عزلت نفسك عن التوبيخ والدينونة التي تحدث اليوم ،فمZا الZZذي سZZتالقيه؟ هZZل تظن أنZZه بعZZد

صحيحا أنك إن تركت "هذا المكZZان" فZZإن
انفصالك عن الدينونة الحالية سيكون بإمكانك الهروب من هذه الحياة الصعبة؟ أليس
ً
أيامZا وليZالي ال تحتمZل؟ هZل تظن أنZك لمجZرد
ما سZتقابله سZيكون ع ً
أليمZا أو إسZاءات قاسZية من الشZيطان؟ أيمكن أن تواجZه ً
Zذابا ً
َ
أن تُ ِفل َت من الدينونZة ZاليZZوم يمكنZZك تفZZادي العZZذاب المسZZتقبلي إلى األبZZد؟ مZZاذا سZZتقابل في طريقZZك؟ هZZل سZZتكون فنZZادق شZZانغريال
الفخمة هي التي تتمناها في الواقع؟ هل تعتقد أنك تستطيع الهروب من ذلك التوبيخ األبدي ببساطة إذا هربت من الحقيقة كمZا

Zددا؟ هZل ستسZتطيع أن تجZدهما
تفعل اآلن؟ بعد اليوم ،هل ستستطيع أن تجد هZذا النZوع من الفZرص وهZذا النZوع من البركZة مج ً
عنZZدما تحZZل بZZك الكارثZZة؟ هZZل ستسZZتطيع أن تجZZدهما عنZZدما تZZدخل كZZل البشZZرية في الراحZZة؟ هZZل يمكن أن تحZZل حياتZZك الحاليZZة
السعيدة وعائلتك الصغيرة المتآلفة محل مستقبلك األبدي؟ إذا كان لديك إيمان حقيقي ،وربحت الكثير بسبب إيمانZZك ،فكZZل ذلZZك
ه ZZو م ZZا ك ZZان يجب علي ZZك أنت – المخل ZZوق – أن تربح ZZه وم ZZا ك ZZان يجب أن يك ZZون ل ZZك في المق ZZام األول .ال ش ZZيء أك ZZثر فائ ZZدة
إليمانك وحياتك من مثل هذا اإلخضاع.
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يجب أن تكون اليوم على دراية بكيفية نيلك اإلخضاع ،وكيفية تصرف الناس بعد أن ينالوا اإلخضاع .قد تقول إنك قZZد
Zادرا على المتابع ZZة ح ZZتى النهاي ZZة بغض النظ ZZر عن
نلت اإلخض ZZاع ،لكن ه ZZل يمكن ZZك أن تطي ZZع ح ZZتى الم ZZوت؟ يجب أن تك ZZون ق ً Z
وج ZZود تطلع ZZات ،كم ZZا يجب أال تفق ZZد اإليم ZZان باهلل بغض النظ ZZر عن البيئ ZZة المحيط ZZة؛ وفي النهاي ZZة ،يجب أن تحق ZZق ج ZZانبين من
الشهادة :شهادة أيوب – أي الطاعة حتى المZZوت – وشZZهادة بطZZرس – أي الحب األسZZمى هلل .فمن ناحيZZة ،يجب أن تكZZون مثZZل
يتخل عن اسم يهوه .كZZانت هZذه شZهادة أيZوب .كZZان بطZرس
أيوب :لم يكن لديه ممتلكات مادية ،واُْبُتلي بألم في الجسد ،لكنه لم
ّ
قادرا على حب هللا حZتى المZZوت ،وعنZدما مZات بوضZعه على الصZZليب ،كZان ال يZزال يحب هللا؛ لم يفكZZر في تطلعاتZZه الخاصZZة،
ً
ولم يسZZع وراء آمZZال مجيZZدة أو أفكZZار متطرفZZة ،بZZل كZZل مZZا كZZان يسZZعى إليZZه هZZو حب هللا وطاعZZة جميZZع ترتيباتZZه .إن هZZذا هZZو

شخصا قد نلت الكمZZال بعZZد أن اجZZتزت
المعيار الذي يجب عليك تحقيقه قبل أن تُعد من بين الحاملين للشهادة ،وقبل أن تصير
ً
اإلخضاع .اليZوم ،إذا عZرف النZاس حًقZا جZوهرهم ومكZانتهم ،هZل سZيظلون يبحثZون عن التطلعZات واآلمZال؟ مZا يجب أن تعرفZه

يكملZZني ،فيجب أن أتبZZع هللا ،إذ كZZل مZZا يفعلZZه اآلن جيZZد ،وهZZو من أجلي ،وحZZتى يمكن
عمZZا إذا كZZان هللا ّ
هZZو هZZذا :بغض النظZZر ّ
لشخصZZيتنا أن تتغZZير ونتمكن من التخلص من تZZأثير الشZZيطان ،ولكي يسZZمح لنZZا بZZأن ُنوَلZَ Zد في أرض الZZرجس ومZZع هZZذا نتخلص
من الدنس ،وأن نتخلص من الرجس ومن تZأثير الشZيطان ،ولتمكيننZا من تZرك تZأثير الشZيطان وراء ظهورنZا .بZالطبع ،هZذا هZو

المطل ZZوب من ZZك ،لكن من جه ZZة هللا فإن ZZه مج ZZرد اإلخض ZZاع ،بحيث يك ZZون ل ZZدى الن ZZاس الع ZZزم على الطاع ZZة ،وأن يس ZZتطيعوا أن
يخضZZعوا لجميZZع ترتيبZZات هللا .بهZZذه الطريقZZة ،سZZوف تتم األمZZور .نZZال معظم النZZاس اإلخضZZاع اليZZوم ،ولكن في داخلهم مZZا زال
يوج ZZد الكث ZZير من التم ZZرد والعص ZZيان .ال ت ZZزال قام ZZة الن ZZاس الحقيقي ZZة ص ZZغيرة ج Zً Zدا ،وهم يمتلئ ZZون بالحماس ZZة إذا ُوج ZZدت آم ZZال
وتطلعZZات؛ وإذا لم توجZZد آمZZال وتطلعZZات ،يغZZدون سZZلبيين ،بZZل وقZZد يفكZZرون في تZZرك هللا؛ وليس لZZدى النZZاس رغبZZة كبZZيرة في
ثم ،ال ب ZZد لي من االس ZZتمرار في الح ZZديث عن
تمامZZا .ومن ّ
الس ZZعي إلى أن يحي ZZوا بحس ZZب الطبيع ZZة البش ZZرية .ه ZZذا غ ZZير مقب ZZول ً
ضZ Zا
اإلخض ZZاع .في الواق ZZع يح ZZدث التكمي ZZل في نفس وقت اإلخض ZZاع :فبينم ZZا تن ZZال في ZZه اإلخض ZZاع ،تتحق ZZق الت ZZأثيرات األولى أي ً

لتكميلZZك Z،وحينمZZا يوجZZد فZZرق بين إخضZZاعك وتكميلZZك ،فإنZZه يتوقZZف على درجZZة التغيZZير الZZذي يحZZدث في األشZZخاص .إن نيZZل
تمامZZا ،وال يثبت أن هللا
اإلخضاع هZو الخطZZوة األولى في نيZل الكمZZال ،وال يعZZني هZZذا أن هZؤالء األشZخاص قZZد صZاروا كZاملين ً
قZZد ربحهم بالكامZZل .بعZZد أن ينZZال النZZاس اإلخضZZاع ،تحZZدث بعض التغيZZيرات في شخصZZيتهم ،لكن مثZZل هZZذه التغيZZيرات تعZZد أقZZل
Zيرا من تلZZك الZZتي تحZZدث في األشZZخاص الZZذين ربحهم هللا بالكامZZل .مZZا يحZZدث اليZZوم هZZو العمZZل المبZZدئي لتكميZZل النZZاس – أي
كثً Z
ربح ا كZامالً .لن
إخضاعهم – وإذا لم تتمكن من بلوغ اإلخضZاع ،فلن يكZZون لZZديك أي وسZZيلة لتصZير كZZامالً وال أن يربحZZك هللا ًZ
ثم سZوف تكZون أحZد أولئZك
تنال إال بضع كلمZات من التZوبيخ والدينونZة Z،لكنهZا لن تكZون قZادرة على تغيZير قلبZك بالكامZل ،ومن ّ
عمن ينظر إلى وليمة فخمة على المائدة ولكنه ال يأكل منها .أليس هذا مأساويا؟ ولZZذا يجب
الذين سيهلكون؛ ولن تكون
ً
مختلفا ّ
مطيعZا
عليك السعي للتغييرات :سواء أكان نيل اإلخضاع أم نيل الكمال ،فكالهما يتعلقان بحدوث تغييرات فيZك ،ومZا إذا كنت
ً
أم ال – وه ZZذا يح ZZدد م ZZا إذا ك ZZان يمكن ربح ZZك من قب ZZل هللا أم ال .اع ZZرف أن "إخض ZZاعك" و"تكميل ZZك" يعتم Zد Zببس ZZاطة على م ZZدى

التغيZير والطاعZة ،وكZذلك على مZدى نقZاء حبZك هلل .المطلZوب اليZوم هZو أن تتمكن من نيZل الكمZال التZام ،ولكن يجب في البدايZة
أن تنZZال اإلخضZZاع – أي يجب أن تكZZون لZZديك معرفZZة كافيZZة بتZZوبيخ Zهللا ودينونتZZه ،ويجب أن يكZZون لZZديك اإليمZZان لتبعيتZZه ،وأن
ص Zا يس ZZعى إلى أن يص ZZبح ك ZZامالً ،يجب أن
ص Zا يس ZZعى إلى التغي ZZير وإلى معرف ZZة هللا .عن ZZدها فق ZZط س ZZوف تك ZZون شخ ً
تك ZZون شخ ً
تفهمZZوا أنكم سZZتنالون اإلخضZZاع في سZZياق تكميلكم ،وسZZتنالون الكمZZال في سZZياق نيلكم اإلخضZZاع .اليZZوم ،يمكنZZك السZZعي في إثZZر
الكمال أو السZعي لحZدوث تغيZيرات في إنسZانيتك الخارجيZة وتحسZينات في قZدرتك ،ولكن من األهميZة بمكZان أن تتم ّكن من فهم

يمكنZZك أنت الZZذي تولZZد في أرض الZZدنس أن تهZZرب من الZZدنس وتتخلص منZZه،
أن كZZل مZZا يفعلZZه هللا اليZZوم لZZه معZZنى ومفيZZد Z:إنZZه ّ

ويم ّك نك من التغلب على تأثير الشيطان ،وأن تطرح وراء ظهرك التأثير المظلم للشيطان– وبالتركيز على هذه األشياء ،فإنZZك

محميا في أرض الدنس هذه .في النهايZة ،مZا هي الشZهادة الZتي س ُZيطلب منZك تقZديمها؟ إنZك تولZد في أرض الZدنس ،لكنZك
تكون
ً
ط ًخا َّ
بالدَنس ،وتعيش تحت ُملك الشZيطان ،ولكنZك تج ّZرد نفسZك من تZأثير
مقدسا ،وتتوقف عن أن تكون مل ّ
قادر على أن تصبح ً
يدي القدير .هZذه هي الشZهادة ،ودليZل النصZرة في معركZة الشZيطان.
الشيطان ،فال يمتلكك Zالشيطان أو يضايقك ،بل تعيش بين ّ
إنك قادر على أن تهجر الشيطان؛ فأنت لم تعد تُ ِ
طباعا شيطانية فيما تعيشه ،ولكنك بداًل من ذلZك تعيش بحسZب مZا طلب
ظهر
ً

هللا أن يحقق ZZه اإلنس ZZان عن ZZدما خلق ZZه :طبيع ZZة بش ZZرية عادي ZZة ،وعقالني ZZة عادي ZZة ،وبص ZZيرة عادي ZZة ،وع ZZزم ع ZZادي على حب هللا
واإلخالص ZZله .ه ZZذه هي الش ZZهادة ال ZZتي يحمله ZZا أي مخل ZZوق من مخلوق ZZات هللا .إن ZZك تق ZZول" ،نحن ول ZZدنا في أرض ال ZZدنس ،ولكن

ض Zا
بسZZبب حمايZZة هللا ،وبسZZبب قيادتZZه ،وألنZZه أخضZZعنا ،فقZZد تخلصZZنا من تZZأثير الشZZيطان .إن قZZدرتنا على الطاعZZة اليZZوم هي أي ً
نتيجة لتأثير نيلنا اإلخضاع من هللا ،وليس ألننا صالحون ،أو ألننا أحببنا هللا بطبيعة الحال .إنه بسبب أن هللا قZZد اختارنZZا ،وقZZد

ضZا ،ألنZZه اختارنZا وحمانZا،
وعيننZZا ،وأخضZZعنا اليZوم ،إننZZا أصZZبحنا قZZادرين على الشZZهادة لZه ،ويمكننZZا أن نخدمZه؛ وهكZZذا أي ً
سZبق ّ
عنا الدنس ونتطهر في أمة التنين العظيم األحمر".
إننا قد خُلصنا ونجونا من ُملك الشيطان ،ويمكننا أن نطرح ّ
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معاقبZZا ،طالمZZا أنZZك تسZZاعد عملي،
ملعونZZا أو
عمZZا إذا كنت
إن عمZZل األيZZام األخZZيرة ُيح ِّ
ً
ً
طم جميZZع القواعZZد ،وبغض النظZZر ّ
عمZZا إذا كنت من نسZZل مZZوآب أو ذريZZة التZZنين العظيم األحمZZر ،فطالمZZا أنZZك تقZZوم
ومفيZZد لعمZZل اإلخضZZاع اليZZوم ،وبغض النظZZر ّ

بواجبك كمخلوق من مخلوقات هللا في هZذه المرحلZة من العمZZل ،وتبZZذل قصZارى جهZدك ،فسZوف يتحقZق التZأثير المطلZوب .إنZZك

من ذريZZة التZZنين Zالعظيم األحمZZر ومن نسZZل مZZوآب ،وباختصZZار ،فZZإن جميZZع الZZذين هم من لحم ودم هم مخلوقZZات هللا ،وصZZنعهم
الخZالق .إنZك مخلZوق من مخلوقZات هللا ،ويجب أال يكZZون لZديك أي خيZار ،وهZذا هZو واجبZك .بZالطبعُ ،يوجZZه عمZل الخZالق اليZZوم
إلى الكون بأكمله .وبغض النظر عن النسل الذي تنحدر منه ،فاألهم أنكم أحد مخلوقات هللا ،وأنتم – أحفاد موآب – جZزء من
مخلوقات هللا ،األمر فقط أنكم من فئة أقZل قيمZة .وبمZا أن عمZل هللا ُينّفZذ اليZوم بين جميZع المخلوقZات ،ويسZتهدف الكZون بأسZره،
فإن الخالق حر في اختيZار أي أشZخاص أو أمZور أو أشZياء من أجZل القيZام بعملZه .إنZه ال يهتم من نسZل َم ْن تنحZدر .طالمZا إنZك
واحد من مخلوقاته ،وطالما إنك مفيد لعمله – أي عمل اإلخضاع والشهادة – فإنه سZوف يقZوم بعملZه فيZك دون أي تZردد .هZذا

يكسZZر مفZZاهيم النZZاس التقليديZة ZبZZأن هللا لن يعمZZل أبZً Zدا بين األمم ،وال سZZيما أولئZZك الZZذين ُلعنZZوا واُحتقZZروا؛ من جهZZة أولئZZك الZZذين
أيضا أجيZالهم التاليZة الZتي أتت منهم إلى األبZد Z،ولن يحصZلوا أب ًZدا على فرصZة الخالص ،ولن يZنزل هللا أب ًZدا
ُلعنوا ،سوف ُتلعن ً
طم عم ZZل هللا في األي ZZام األخ ZZيرة جمي ZZع ه ZZذه
ويعم ZZل في أرض لألمم ،ولن تط ZZأ قدم ZZه أب Zً Zدا أرض ال ZZدنس ،ألن ZZه ق ZZدوس .لق ZZد ح ّ
المف ZZاهيم .اعلم أن هللا ه ZZو إل ZZه ك ZZل المخلوق ZZات ،وه ZZو يمل ZZك على الس ZZماوات واألرض وك ZZل األش ZZياء ،وأن ZZه ليس فق ZZط إل ZZه ب ZZني

ثم ،فإن هذا العمل في الصين له أهمية قصوى ،ولكن ألن ينتشر بين جميع األمم؟ لن تقتصر الشZZهادة العظيمZZة
إسرائيل .ومن ّ
في المستقبل على الصين .فإذا أخضعكم هللا فحسب ،فهل يمكن أن تقتنع الشياطين؟ إنهم ال يفهمون معنى نيZZل اإلخضZZاع ،وال
مع ZZنى ق ZZوة هللا العظيم ZZة ،ولن ين ZZال جمي ZZع المخلوق ZZات اإلخض ZZاع إال عن ZZدما يع ZZاين مخت ZZارو هللا في جمي ZZع أنح ZZاء الك ZZون اآلث ZZار
Zادا من نسZل مZوآب ،لن تتحقZق شZهادة اإلخضZاع إال إذا كZان من الممكن
النهائية لهذا العمل .ال يوجد َم ْن هم أكZثر ً
تخلفZا أو فس ً
Zادا ،والZZذين لم يعZZترفوا باهلل أو يعتق ZZدوا بوجZZود إلZZه
إخضZZاع هZZؤالء النZZاس– أي إذا لم ين ZZل هZZؤالء النZZاس الZZذين هم األكZZثر فسً Z

اإلخضاع ،واعترفوا باهلل بأفواههم ،وحمدوه ،وكZانوا قZادرين على أن يحبZوه .ومZع أنكم لسZتم بطZرس ،إال أنكم تحيZون صZورة

بطرس ،وقZادرون على امتالك شZهادة بطZرس ،وشZهادة أيZوب ،وهZذه هي أعظم شZهادة .في النهايZة سZوف تقولZون" :نحن لسZZنا
بني إسرائيل ،بZل أحفZاد مZوآب المنبZوذين ،ونحن لسZنا بطZرس ،الZذي ال نسZتطيع أن نصZل لمقدرتZه ،ونحن لسZنا أيZوب ،كمZا ال
يمكنن ZZا ح ZZتى أن ُنق ZZارن بع ZZزم ب ZZولس على المعان ZZاة من أج ZZل هللا وتك ZZريس نفس ZZه هلل ،وأنن ZZا وض ZZيعون بش ZZدة؛ وله ZZذا ،فنحن غ ZZير
مؤهلين للتمتع ببركZات هللا .مZا زال هللا يرفعنZا اليZوم ،لZذلك يجب أن نرضZي هللا ،ومZع أننZا ال نملZك مقZدرة أو مZؤهالت كافيZة،

فإننا مستعدون إلرضاء هللا – أي لدينا هذا العزم .إننا نسل موآب ،وملعونون ،وهو ما قرره هللا ،وال نقZZدر على تغيZZيره ،لكن
حياتنا ومعرفتنا يمكن أن تتغير ،ونحن عازمون على إرضاء هللا" .فعندما يكون لديك هذا العزم ،فسZيثبت ذلZك أنZك قZد شZهدت
أنك قد نلت اإلخضاع.
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تتمثZZل النتيجZZة المقصZZودة من عمZZل اإلخضZZاع ،قبZZل كZZل شZZيء ،في وقZZف تمZZرد جسZZد اإلنسZZان؛ وذلZZك بZZأن يكتسZZب عقZZل
تماما هلل ،وأن يتطلع اإلنسان إلى أن يكون من أجل هللا .ال ُيعتZZبر أن النZZاس
جديدة باهلل ،وأن يكون قلبه
اإلنسان معرف ًة
ً
ً
مطيعا ً
قد ُأخضعوا عندما يطرأ تغير على مزاجهم أو جسدهم ،أو على تفكيرهم ووعيهم وإحساسهم؛ بمعنى أنه عندما يتغZZير سZZلوكك
يت عقليZZة جديZZدة ،وعنZدما تتوقZف
العقلي بالكامل ،حينها يكون قد أخضعك هللا .عندما تعقد العزم على أن تطيع ،وتكZون قZد ّ
تبن َ
أي من تصZZوراتك أو نوايZZاك بكالم هللا وعملZZه ،وعنZZدما يسZZتطيع عقلZZك أن يفكZZر بشZZكل طZZبيعي ،بمعZZنى أنZZك عنZZدما
عن إلحZZاق ٍّ

ض Zعون بالكامZZل .يعZZاني العدي Zد Zمن
تسZZتطيع أن تجتهZZد من أجZZل هللا من كZZل قلبZZك ،فإنZZك تكZZون من نوعيZZة األشZZخاص الZZذين ُيخ َ
يروضZZون أجسZZادهم ويحملZZون صZZلبانهم ،حZZتى إنهم يسZZتمرون في المعانZZاة والتحمZZل
النZZاس كثً Z
Zيرا في الZZدين طZZوال حيZZاتهم؛ فهم ّ
Zائما حZZتى صZZباح يZZوم موتZZه؛ فهم يحرمZZون أنفسZZهم طيلZZة حيZZاتهم من الطعZZام الطيب،
حZZتى الرمZZق األخZZير! ويظZZل بعضZZهم صً Z
همتهم
والمالبس الجميلZZة ،واضZZعين تركZZيزهم فقZZط على المعانZZاة .إنهم قZZادرون على إخضZZاع أجسZZامهم ،وإهمZZال أجسZZادهم .إن ّ

تحمZZل المعان ZZاة ج ZZديرة بالثن ZZاء من أج ZZل آالمهم المس ZZتمرة؛ ولكن تفك ZZيرهم ومف ZZاهيمهم وتوجه ZZاتهم العقلي ZZة ،بZZZل وطZZZبيعتهم
في ّZ
القديمZZة ،لم يتم التعامZZل معهZZا على اإلطالق؛ فهم ال يملكZZون معرفZZة حقيقيZZة بأنفسZZهم ،وصZZورتهم العقليZZة عن هللا تقليديZZة Z،فهي
صZورة مجZردة وغامضZZة ،وعZZزمهم على المعانZZاة من أجZZل هللا ينبZZع من حماسZZهم وطبZZائعهم اإليجابيZZة .ومZZع أنهم يؤمنZZون باهلل،
فهم ال يفهمونه وال يعرفون إرادته ،إنما هم يعملون ويعZانون بشZكل أعمى من أجZل هللا .فهم ال ُيولZZون أي قيمZة على اإلطالق
للتصرف عن بصيرة ،ويهتمون قلياًل بكيفيZة التأكZد من أن خZدمتهم تحقZق مشZيئة هللا ،وقّلمZا يZدركون كيZف يحققZون معرفZة هلل.

إن اإلل ZZه ال ZZذي يخدمون ZZه ليس هللا في ص ZZورته األص ZZلية ،ب ZZل ه ZZو إل ZZه من نت ZZاج خيZZاالتهم ،تحي ZZط ب ZZه األس ZZاطير ،إل ZZه س ZZمعوا ب ZZه
فحسZZب ،أو عZZثروا عليZZه في الكتابZZات؛ ثم يسZZتخدمون خيZاالتهم الخصZZبة وتقZZواهم ليعZZانوا من أجZZل هللا ويضZطلعوا بالعمZZل الZZذي
عمليا يستطيع بصZZدق أن يخZZدم هللا وفًقZZا لمشZZيئة
يريد هللا أن يقوم به .إن خدمتهم ليست متقنة بالمرة ،بحيث ال يوجد أحد منهم ً
هللا .وبغض النظر عن مدى سرورهم بالمعاناة ،فإن وجهة نظرهم األصلية حول الخدمة وصورتهم العقلية عن هللا تبقى دون
Zتخدما الحZق؛ وحZتى إن كZانوا يؤمنZون
تغيير؛ ألنهم لم يخضعوا لدينونة هللا وتوبيخه وتنقيته وكماله ،وألنه لم يرشZدهم أحZد مس ً
ثم فZZإن خZZدمتهم ال
بيسZZوع المخِّلص ،لم يZَ Zر أحZZد منهم المخِّلص قZZط .فهم ال يعرفونZZه إاّل من خالل األسZZاطير والشZZائعات ،ومن َّ
تعدو كونها خدمة عشوائية بأعين مغلقة مثل إنسZان أعمى يخZدم أبZاه .مZا الZذي يمكن تحقيقZه في نهايZة المطZاف من خالل مثZل

دروسا من صنع اإلنسان فقZZط
أبدا .إنهم يتلقون
ومن الذي يوافق عليها؟ من البداية إلى النهاية ،ال تتغير خدمتهم ً
ً
هذه الخدمة؟ َ
وال يبنون خدمتهم إال على سZجيتهم ومZا يحبونZه هم أنفسZهم .أي مكافZأة يمكن أن يحققهZا هZذا؟ لم يكن حZتى بطZرس الZذي رأى
يسوع ،يعرف كيف يخدم وفًق ا إلرادة هللا ،ولم يتوصل لمعرفة ذلك إال في النهاية بعد أن بلغ سن الشيخوخة .ماذا يخبرنا هZZذا
العميان الذين لم يختبروا أقل قدر من التعامل معهم أو التهذيب ولم يكن هنZاك َم ْن يرشZZدهم؟ أال تُشZبه خدمZة
عن هؤالء الناس ُ

العميZZان؟ كZZل أولئZZك الZZذين لم َيخضZZعوا للدينونZZة Z،ولم يحصZZلوا على التهZZذيب والتعامZZل ،ولم
الكثZZيرين منكم اليZZوم خدمZZة هZZؤالء ُ
ِ
ضZعوا بشٍ Z
Zؤد تفكZZيرك ومعرفتZZك بالحيZZاة
ًZ
يتغZZيروا – أليسZZوا هم
Zكل كامZٍ Zل؟ مZZا فائZZدة مثZZل هZZؤالء النZZاس؟ إن لم يّ Z
جميعZا َم ْن لم ُيخ َ
ومعرفتZZك باهلل إلى ظهZZور أي تغيZZير جديZZد ولم تZZربح أي شZيء في الواقZZع ،فلن تحقZق إ ًذا أي شZيء ممZZيز في خZZدمتك! ال يمكن
إخضZZاعك من دون تبصZZر ومعرفZZة جديZZدة لعمZZل هللا ، ،وسZZتكون طريقتZZك في اتبZZاع هللا مثZZل أولئZZك الZZذين يعZZانون ويصZZومون:

قليل َة القيمة! يرجع هذا بالضبط إلى ضآلة الشهادة فيما يفعلونه؛ ولذلك أقول إن خدمتهم غير مجدية! Zفهم ُيمضZZون حيZZاتهم في
دومZZ Zا .وهم يتعرض ZZ Zون للس ZZ Zخرية والنب ZZ Zذ من الع ZZ Zالم
المعان ZZ Zاة واالعتق ZZ Zال ،إنهم متس ZZ Zامحون وأه ZZ Zل محب ZZ Zة ويحمل ZZ Zون الص ZZ Zليب ً
ويختZZبرون كZZل الشZZدائد؛ وعلى الZZرغم من أنهم مطيعZZون حZZتى النهايZZة ،فهم ال يزالZZون غZZير خاضZZعين وال يسZZتطيعون تقZZديم أي

Zيرا ،لكنهم في داخلهم ال يعرفZون هللا على اإلطالق .لم يتم التعامZل مZZع أي من تفكZيرهم
شهادة بأنهم قد ُأخضعوا .لقد َ
عان ْوا كثً Z
وتصوراتهم القديمة Z،وممارساتهم الدينيZZة Z،ومعZرفتهم وأفكZارهم البشZZرية .ال يوجZZد لZZديهم أدنى أثZر لمعرفZZة جديZدة ،وليس لZZديهم
أدنى قدر من المعرفة الصحيحة أو الدقيقZة باهلل؛ لقZد أسZاؤوا فهم إرادة هللا .هZل يمكن أن يكZون في هZذا خدمZة هلل؟ مهمZا كZانت
معرفتك باهلل في الماضZي ،إن بقيت على حالهZا اليZوم واسZتمررت في تأسZيس معرفتZك باهلل على تصZوراتك وأفكZارك الخاصZة
عما يفعل ZZه هللا؛ بمع ZZنى أن ZZك إن كنت ال تمل ZZك أي معرف ZZة جدي ZZدة وص ZZحيحة باهلل وفش ZZلت في معرف ZZة ص ZZورة هللا
بغض النظ ZZر َّ

ووليدة الخيZZال والتصZZورات اإلنسZانية  -إذا كZان
موجه ًة بالتفكير العدائي والخرافي،
وشخصيته الحقيقية؛ وظلت معرفتك باهلل َّ
َ
هذا هو الحال ،فإنك لم تُخضع بعد Z.هدفي من قول كل هذه الكلمات لك اآلن هو أن تفضي بZك إلى معرفZة دقيقZة وأكZثر ِج ّZد ًة.
كذلك أقول هذه الكلمات لمحو المفاهيم القديمة والطريقة القديمة للمعرفة لديك حZتى تتمكن من امتالك معرفZZة جديZZدة .إذا كنت

حًZق ZZا تأكZZ Zل وتشZZ Zرب كالمي ،فسZZ Zوف يZZ Zؤدي ذلZZ Zك إلى تغZZ Zير كبZZ Zير في معرفتZZ Zك .مZZ Zا دمت تأكZZ Zل وتشZZ Zرب كالم هللا بقلب يتّسZZ Zم

Zادرا على قب ZZول الت ZZوبيخ المتك ZZرر ،ف ZZإن عقليت ZZك القديم ZZة س ZZتتغير
بالطاع ZZة ،ف ZZإن منظ ZZورك س ZZيتخذ
ً
اتجاهZZا معاك ًسZ Zا .م ZZا دمت ق ً Z
ض Zا وفًقZZا لZZذلك .وبهZZذه
Zدريجيا ،ومZZا دامت عقليتZZك القديمZZة قZZد اسZZتُبدلت بهZZا عقليZZة جديZZدة ًZ
تZ
تمامZا ،فسZZوف تتغZZير ممارسZZتك أي ً
ً

الطريقZZة ،سZZتقترب خZZدمتك نحZZو الهZZدف المنشZZود أكZZثر فZZأكثر ،وسZZتكون أكZZثر قZZدرة على تلبيZZة إرادة هللا .إذا اسZZتطعت تغيZZير
Zدريجيا .هZذه هي النتيجZة ،على أقZل
حياتك ،ومعرفتك بالحياة البشرية ،ومفاهيمZك العديZدة Zعن هللا ،فعندئZٍ Zذ ستتضZاءل طبيعتZك ت
ً
تق ZZدير ،بع Zد Zأن ُيخض ZZع هللا الن ZZاس ،وهي تمث ZZل التغي ZZير ال ZZذي س ZZيظهر في الن ZZاس .إذا ك ZZان ك ZZل م ZZا تعرف ZZه في إيمان ZZك باهلل ه ZZو
Zحيحا أم خطًZأ ،فضZاًل عن معرفZة ِمن أجZZل َم ْن؛
إخضاع جسدك والمكابدة والمعاناة ،بينما أنت غير متيقن إذا كان مZا تفعلZZه ص ً
فكيف سيقود مثل هذا النوع من الممارسات إلى التغيير؟
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ضZع؟ ومZا
ما الذي يعنيه أن تُ َّ
ضZع؟ مZا الشZروط الZتي يجب على المZرء أن يسZتوفيها حZتى ُيخ َ
كمل؟ مZا الZذي يعنيZه Zأن تُخ َ
كمل؟ إن اإلخضZZاع والتكميZZل كليهمZZا لغZZرض جعZZل اإلنسZZان كZZاماًل بحيث
الشZZروط الZZتي يجب على المZZرء أن يسZZتوفيها حZZتى ُي َّ
خاليZا من الشخصZية الشZيطانية الفاسZدة وتZأثير الشZيطان .يZأتي هZذا اإلخضZاع في
يستطيع العودة إلى صورته األصلية ،ويكون ً
أوائل عملية العمل في اإلنسان ،بمعنى أنه الخطوة األولى من العمل .أما التكميل ،فهZZو الخطZZوة الثانيZZة أو إتمZZام العمZZل .ينبغي

على كل كائن بشري أن يمر باإلخضاع ،وإال فإنه لن َّ
يتمكن Zمن معرفة هللا ولن يعرف حتى إنه يوجد إله ،وهو مZا يعZZني أنZZه

لن َّ
كمل بواس ZZ Zطة هللا ،إذ أن ZZ Zه لن يفي
يتمكن من االع ZZ Zتراف باهلل ،وإن لم يع ZZ Zترف الش ZZ Zخص باهلل ،فس ZZ Zوف يس ZZ Zتحيل علي ZZ Zه أن ُي َّ
باشZZتراطات هZZذا التكميZZل .إن لم تكن حZZتى تعZZترف باهلل ،فكيZZف تسZZتطيع أن تعرفZZه؟ وكيZZف تسZZعى ورائZZه؟ إنZZك كZZذلك لن تقZZوى

على تقديم شهادة له ،فما بالك بامتالك اإليمZZان الZذي يرضZيه .إ ًذا ،فZZالخطوة األولى ألي ش ٍ
كمل ال بZZد أن
Zخص يZZرغب في أن ُي َّ
تكZZون هي المZZرور بعمZZل اإلخضZZاع .هZZذا هZZو الشZZرط األول .لكن سZZواء أكZZان اإلخضZZاع أم التكميZZل ،فZZالجميع من أجZZل هZZدف
العمل في اإلنسZان وتغيZيره ،وكZل واحZدة منهمZا مZا هي إال عنصZر في عمZل تZدبير اإلنسZان .إن هZاتين الخطZوتين همZا مZا يلZزم

لتحوي ZZل ش ٍ Z
ظريفZZا ج Zً Zداَّ ،
لكن
أي منهم ZZا .ص ZZحيح أن "اإلخض ZZاع" ال يب ZZدو
ً
Zخص م ZZا إلى ش ZZخص كام ZZل ،وال يمكن التج ZZاوز عن ٍّ
ٍ
تمامZا من شخصZيتك الفاسZدة
عملية إخضاع شخص ما هي – في واقZع األمZر – إال عمليZة تغيZيره .ربمZا ال تكZون قZد تخلصZت ً

بعZZد اإلخضZZاع ،لكنZZك سZZتكون قZZد عرفتهZZا؛ حيث إنZZك تصZZبح من خالل عمZZل اإلخضZZاع على درايZZة بوضZZاعة طبيعتZZك البشZZرية

وبالكثير من عصيانك ،ورغم أنه سيتعذر عليك أن تنزع كل هذا أو تغيره في غضون مZدة عمZل اإلخضZاع الوجZيزة ،إال أنZك
أساسا لتكميلك .إ ًذا ،فاإلخضاع والتكميل كالهمZا يتم لتغيZير اإلنسZان وتخليصZه من
سوف تصبح على دراية به ،وهو ما يضع ً
شخص ZZيته الش ZZيطانية الفاس ZZدة بحيث يس ZZتطيع أن ُيسِّZ Zلم نفس ZZه بالكلي ZZة هلل .إن مج ZZرد اإلخض ZZاع ليس إال الخط ZZوة األولى لتغي ZZير

كمل؛ فشخصZZية
أيضا الخطوة األولى لتسليم اإلنسان نفسه بالكلية هلل ،وهو بدوره خطوة أقZZل من أن تُ َّ
الشخصية البشرية ،وهو ً
كمل .يختل ZZف اإلخض ZZاع عن التكمي ZZل في
الم َّ
المخ َ
ض Zع تش ZZهد تغ ً Z
Zيرا أق ZZل بكث ZZير مم ZZا تش ZZهده شخص ZZية الش ZZخص ُ
حي ZZاة الش ZZخص ُ

المفهZZوم ألنهمZZا مرحلتZZان مختلفتZZان من العمZZل ،وألن كاًل منهمZZا يلZZزم النZZاس بمعZZايير مختلفZZة؛ فاإلخضZZاع ُيلZِ Zزم النZZاس بمعZZايير
ط ِّZه روا .إنهم يبلZZورون عمZZل
الم َّ
كملين هم أنZZاس أبZZرار .إنهم أنZZاس قZZد ُق ِّدسZZوا و ُ
أدنى ،بينمZZا ُيلZZزمهم التكميZZل بمعZZايير أعلى .إن ُ
تZZدبير البشZZرية ،أو ُقZZل إنهم بمثابZZة المنتجZZات النهائيZZة .رغم أنهم ليسZZوا بشZً Zرا كZZاملين ،لكنهم أنZZاس يطلبZZون أن يحيZZوا حيZZاة ذات

ض Zعون هم يع ZZترفون فحس ZZب ب ZZأن هللا موج ZZود؛ فيع ZZترفون ب ZZأن هللا ق ZZد تج ّس Zد بذات ZZه ،وأن الكلم ZZة ق ZZد ظه ZZر في
المخ َ
مع ZZنى .لكن ُ
الجسد ،وأن هللا قد جاء إلى العالم ليقوم بعمل الدينونة والتوبيخ .إنهم كذلك يعZZترفون بZZأن دينونZة Zهللا وتوبيخZZه وضZZربه وتنقيتZZه
كلها نافعة لإلنسان .بمعنى أنهم فحسب في مستهل اقتناء صورة إنسان ،ويفهمZون الحيZاة بعض الشZيءَّ ،
لكن رؤيتهم لهZا تظZل

ضZZبابية ،أو بعبZZارة أخZZرى ،إنهم فحسZZب في مسZZتهل اقتنZZاء طبيعZZة بشZZرية .تلZZك هي نتZZائج اإلخضZZاع .عنZZدما يخطZZو النZZاس في
تدريجيا في الحق ،وتصبح لديهم
طريق الكمال ،يصبح باإلمكان تغيير شخصيتهم القديمة Z.كذلك تظل حياتهم تنمو ،ويتعمقون
ً
القZZدرة على كراهيZZة الع ZZالم وكZZل ال ZZذين ال يس ZZعون وراء الحZZق .إنهم بصZZفة خاصZZة يكرهZZون أنفسZZهم ،واألك ZZثر من ذلZZك ،إنهم
يعرف ZZون ذواتهم بوض ZZوح .إنهم يرغب ZZون في الحي ZZاة ب ZZالحق ،ويتخ ZZذون من الس ZZعي وراء الح ZZق ه ZZدًفا لهم .إنهم ال يرغب ZZون في
الحياة داخل األفكار التي تولدها عقولهم ،ويشعرون بالكراهية للبر الZZذاتي لإلنسZان ومن عجرفتZZه وعجبZZه بذاتZZه .إنهم يتكلمZZون

بلياقة رفيعZة ،ويتعZاملون مZع األشZياء بفطنZة وحكمZة ،وهم مخلصZون ومطيعZون هلل .ليس فقZط أنZه ال يصZيبهم الZوهن أو الفتZور
إذا مروا بحالة من التوبيخ والدينونZة ،بZل إنهم يشZعرون باالمتنZان لتZوبيخ هللا ودينونتZه Z.إنهم يؤمنZون أنZه ال يسZعهم أن يسZيروا
ضZا أن ينZZالوا حمايتZZه من خاللهمZZا .إنهم ال ينشZZدون إيمZZان السZZالم والفZZرح وطلب
من دون تZZوبيخ هللا ودينونتZZه؛ ZبZZل بوسZZعهم أي ً
ضZع النZZاس ،يعZZترفون بأنZZه
الم َّ
كملين .بعZZد أن ُيخ َ
الخZZبز إلشZZباع الجZZوع ،وال يسZZعون وراء ملZZذات جسZZدية مؤقتZZة .هZZذا مZZا لZZدى ُ

فعليZZا
يوجZZد إلZZه ،لكن مهمZZا صZZاحب االعZZتراف بوجZZود هللا من أفعZZال ،تظZZل هZZذه األفعZZال محZZدودة في داخلهم .مZZا الZZذي يعنيZZه ً
ِ
المتجسد؟ وما هدف عمله وما أهميته؟ بعد اختبار قدر كبير
التجسد؟ ما الذي فعله هللا
ظهور الكلمة في الجسد؟ ما الذي يعنيه
ّ
ّ
صZا ُمخض ًZعا إال بعZZد أن تفهم كZل هZZذه األشZياء .إذا اكتفيت
من عملZZه ،واختبZZار أفعالZZه في الجسZد ،مZاذا اسَ Z
Zتفدت؟ لن تصZZبح شخ ً
فقZط بZأن تقZول إنZك تعZترف بوجZود إلZه ،لكنZك لم تهجZر مZا يجب أن تهجZره ،وفشZلت في التخلي عن المتZع الجسZدية الZتي يجب

دائمZا ،فلن تتمكن من تZZرك أي تحيُّز ضZZد اإلخZZوة
تنعم الجسZZد كمZZا تفعZZل ًZ
أن تتخلى عنهZZا ،بZZل ظللت – بZZدالً Zمن ذلZZك – تشZZتهي ُّ
ضZع بعZZد.
واألخوات ،وتفشل في الكثير من الممارسات البسيطة في القيام بما عليك لتحقيق األفعال ،فإن ذلZZك يثبت أنZZك لم تُخ َ
المخضZZعون هم أنZZاس حققZZوا بعض التغيZZيرات المبدئيZةZ
في تلZZك الحالZZة ،حZZتى إذا َ
كنت تفهم الكثZZير ،فلن تكZZون لZZذلك كلZZه قيمZZةُ .
Zدئيا للح ZZق .ح ZZتى بالنس ZZبة للكث ZZير من
Zدئيا .إن م ZZرورهم بدينون ZZة هللا وتوبيخ ZZه يكس ZZبهم معرف ZZة مبدئي ZZة باهلل
وفهمZZا مب ً Z
ودخ Zواًل مب ً Z
ً
الحقائق األعمق واألكثر تفصZياًل الZتي تعجZز عن إدراك واقعهZا بصZورة تامZة ،تسZتطيع أن تمZارس الكثZير من الحقZائق البدائيZة

في حياتZZك الواقعيZZة ،كتلZZك الحقZZائق المتعلقZZة بZZالمتع الجسZZدية أو الحالZZة الشخصZZية .كZZل هZZذا بZZالطبع هZZو مZZا يتحقZZق داخZZل أولئZZك

ضZعين؛ فZZالملبس والهنZدام والحيZاة – على سZZبيل
المخ َ
الذين يمرون باإلخضاع .كذلك يمكن رصد بعض التغيرات في شخصية ُ
المثال – يمكن أن تتغير جميعها .كZذلك يتغZير منظZور اإليمZان باهلل لZديهم ،ويZدركون هZدف سZعيهم ،وترتفZع طموحZاتهم .كZذلك

ض Zا في إطZZار مZZرورهم باإلخضZZاع .إنهم يتمتعZZون ZبتغيZZيرات ،لكنهZZا تغيZZيرات ضZZحلة ومبدئيZZة وأقZZل
قZZد تتغZZير طبZZاع حيZZاتهم أي ً
كثيرا من تغيير الشخصية وأهداف السعي التي يتمتع Zبها أولئك الذين قد نالوا الكمال .لو لم تتغZZير شخصZZية ش ٍ
Zخص مZZا مطلًقZZا
ً
تمامZا! ليس
في إطZZار إخضZZاعه ولم يكتسZZب ولZZو قلياًل من الحZZق ،يصZZبح هZZذا النZZوع من األشZZخاص مجZZرد نفايZZة عZZديم الفائZZدة ًZ
ض Zع فحسZZب ،فليس باإلمكZZان تكميلZZه بالكليZZة ،حZZتى لZZو
ض Zع! كZZذلك ،إذا سZZعى شZZخص مZZا كي ُيخ َ
باإلمكZZان تكميZZل أنZZاس لم تُخ َ
ض Zا الحقZZائق المبدئيZZة الZZتي اكتسZZبها .ثمZZة
أظهZZرت شخصZZيته بعض التغيZZيرات المصZZاحبة أثنZZاء عمZZل اإلخضZZاع .سZZوف يفقZZد أي ً
كمل .لكن يظZZل اإلخضZZاع هZZو الخطZZوة
الم َّ
المخ َ
ض Zع والشZZخص ُ
اختالف شاسZZع في مقZZدار التغيZZير في الشخصZZية بين الشZZخص ُ

وي َZعZد غيZZاب هZZذا التغيZZير المبZZدئي دلياًل على أن الشZZخص ال يعZZرف هللا معرفZZة فعليZZة مطلًقZZا،
األولى في التغيZZير .إنZZه األسZZاسُ ،
ألن هذه المعرفة تZأتي من الدينونZة ،وهZذه الدينونZة من العناصZر الرئيسZية لعمZل اإلخضZاع .لZذلك ،ال بZد أن يكZون كZل شZخص

كمل قد مر أواًل باإلخضاع ،وإال ،فال سبيل أمامه للوصول إلى التكميل.
ُم َّ
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ِ
معينً Zة من وراء ظهZZره ،وال تسZلك
تقول إنك تعترف باهلل
Zياء ّ
ّ
المتجسد وتعترف بظهور الكلمة في الجسد ،لكنك تفعZZل أشَ Z
بحسب متطلباته ،وال تخافه في قلبك .أمثل هذا اعتراف باهلل؟ إنك تعترف بما يقوله ،لكنك تأبى أن تمارس حتى األشياء التي
تستطيع أن تمارسها وال تلتزم بطريقه .أمثل هذا اعتراف باهلل؟ ومع أنك تعترف به ،لكن ما يشغل ذهنك مقاومتZZه ،ال اتقZZاؤه.
ضZع؛
كنت قZد
رأيت عملZه واع َ
َ
لو َ
صZا غZير ُمخ َ
Zترفت بZه وتعZرف أنZه هZو هللا ،وظللت ف ً
Zاترا دون أي تغيZير ،فإنZك مZا زلت شخ ً
فأولئك الذين تم إخضاعهم عليهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم .مثل هذا الشخص يريد في قلبه بلوغ أعلى الحقZZائق حZZتى لZو لم
Zادرا بعZZد على ذلZZك وحZZتى لZZو كZانت تلZZك الحقZائق أكZZبر من قZZدراتهم .ليس قصZZور ممارسZZته ومحZZدوديتها إال ألنZZه محZZدود
يكن ق ً
فيمZZا يسZZتطيع قبولZZه .لكن عليZZه – على األقZZل – أن يقZZوم بكZZل مZZا في مقدرتZZه .إن كZZان بوسZZعك أن تفعZZل كZZل هZZذه األشZZياء ،فلن
قلت" :في ضZوء قدرتZه على قZول كالم كثZير ليس بوسZع اإلنسZان أن يقولZه ،لZو
يكون هذا إال بسبب عمZل اإلخضZاعَ .هب أنZك َ
كنت تعZترف باهلل ،فعليZك أن تُظهZر ذلZك من
لم يكن هو هللاَ ،ف َم ْن يكZون؟" إن التفكZير بهZذه الطريقZة ال يعZني اعترافZك باهلل .إذا َ
خالل أفعالك الواقعية .إن كنت تقود كنيسة مع عZدم القZدرة على القيZام بأعمZال بZر ،وإن كنت تشZتهي المZال والZثروة ،وتختلس

كنت تعZترف حًقZا بوجZود
وم ُهZوب .كيZف ال تخZاف إذا َ
دائمZا في جيبZك ،فهZل هZذا اعZتراف بوجZود هللا؟ هللا قZدير َ
أموال الكنيسة ً
حقيرا مثل هذا ،فهل هذا يعني حًقا أنك تعترف به؟ هZل حًقZا تعZترف بZه؟ هZل مZا تZؤمن بZه
إله؟ إن كنت تستطيع أن تفعل شيًئا ً

هو هللا؟ إن ما تؤمن به هو إله ُمبهم؛ ولهذا ال تخاف .أولئك الذين يعترفون باهلل ويعرفونه حًقا جميعهم يخافونه ويخشZZون من
ارتك ZZاب أي شZZيء يخالفZZه أو يخZZالف ضZZميرهم؛ فهم يخZZافون على وجZZه الخص ZZوص من ارتك ZZاب أي شZZيء يعرف ZZون أن ZZه ضZZد
مشيئتهُ .ي َعد هذا وحZZده اعتراًفZا بوجZود هللا .مZا الZZذي ينبغي أن تفعلZZه عنZدما ُيثنيZZك والZداك عن اإليمZZان باهلل؟ كيZف ينبغي عليZِ Zك
أن تحZZ Zبي هللا عنZZ Zدما يعاملZِ Z Zك زوجZِ Z Zك غZZ Zير المZZ Zؤمن معاملZZ Zة حسZZ Zنة؟ وكيZZ Zف ينبغي عليZِ Z Zك أن تحZZ Zبي هللا عنZZ Zدما ينبZZ Zذك ZإخوتZZ Zك
اعترفت به ،فسوف تتصرف بطريقة مناسZZبة وتحيZا الواقعيZZة في كZZل هZذه المواقZZف .أمZا إذا فشZلت في التصZZرف
وأخواتك؟ إذا
َ
فلست إال صاحب كالم .تقول إنك تؤمن وتعZترف بZه ،لكن بZأي طريقZة تعZترف
واكتفيت بترديد Zاعترافك بوجود هللا،
بواقعية،
َ
َ

مكلومZا ،وال تجZد َم ْن تسZتند إليZه ،تشZعر
به؟ وبأي طريقة تؤمن به؟ هل تخافه؟ هل توقره؟ هل تحبه من داخلك؟ عنZدما تكZون
ً
أن هللا جميZZل ،لكنZZك بعZZد ذلZZك تنسZZى كZZل شZZيء .ليسZZت هZZذه محبZZة هلل أو إيمZZان بZZه .مZZاذا يريZZد هللا من اإلنسZZان أن يقZZوم بZZه؟ كZZل

الح ZZاالت ال ZZتي ذكرتُه ZZا ،مث ZZل االعتق ZZاد في ذات ZZك أن ZZك عظيم الش ZZأن ،والش ZZعور بأن ZZك س ZZريع في تعلم األش ZZياء ،والس ZZيطرة على
اآلخرين ،واالزدراء بغيرك ،والحكم على الناس بحسب مظهرهم ،والسخرية من الناس األمناء ،واشتهاء أموال الكنيسة ،ومZZا
خضع.
إلى غير ذلك؛ فالتخلص من بعض من الشخصيات الشيطانية الفاسدة تلك هو ما ينبغي أن ُيرى فيك بعد أن تُ َ
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عليكم أن تبذلوا ُكَّلكم من أجل عملي .عليكم أن تقوموا بالعمل الذي ينفعني .أنا على استعداد Zألن أوضZZح لكم كZZل شZيء

مني كZZل مZZا تفتقZZرون إليZZه .وحZZتى على الZZرغم من أن عيZZوبكم أكZZثر من أن تُ َZع َّZد Z،فأنZZا على
ال تفهمونZZه حZZتى يمكنكم أن تربحZZوا ّ
استعداد Zلالستمرار في توّلي العمل الذي ينبغي أن أقوم به فيكم ،فZZأمنحكم رحمZZتي األخZZيرة لعلكم تنتفعZون مZني وتنZالون المجZZد
الغZZائب فيكم ،والZZذي لم يZZره العZZالم قZZط .لقZZد عملت ألجلكم سZZنين عديZZدة Z،لكن أحZً Zدا لم يكن يعرفZZني من قبZZل .أريZZد أن أخZZبركم
أحدا غيركم.
باألسرار التي لم أخبر بها ً

Zروح الZذي لم يسZتطيعوا مطلًقZا التعام َZل معZZه .وبZالنظر إلى مراحZل
كنت
بين الناسُ ،
الروح الZذي لم يسZتطيعوا رؤيتZZه ،ال َ
َ
Zورا غZZير علZZني) للقيZZام
عملي الثالث على األرض (خلZZق العZZالم والفZZداء واإلهالك) ،أظهZZر في وسZZطهم في أوقZZات مختلفZZة (ظهً Z

بعملي بينهم .ك ZZانت الم ZZرة األولى ال ZZتي أتيت فيه ZZا بين النZZاس خالل عص ZZر الف ZZداء .ب ZZالطبع دخلت في عائل ZZة يهودي ZZة؛ Zل ZZذا ك ZZان

أردت اسZتخدام جسZدي المتجسZد
اليهود أول َم ْن رأى قدوم هللا إلى األرض .كان السبب وراء قيامي بهذا العمZل شخص ًZيا أنZني
ُ
كذبيحة خطيَّة في عملي في الفداء .وهكذا كان أول َم ْن رآني هم اليهود في عصر النعمة .كانت تلك أول مرة أعمZZل فيهZZا في
الجسZد .في عصZر الملكZوت ،يتمثZل عملي في اإلخضZاع والتكميZل ،لZذا فZإنني أقZوم مZرة أخZرى بعمZل الرعايZة في الجسZد .هZذه

هي المرة الثانية التي أعمل فيها في الجسZد .في المرحلZتين األخZيرتين من العمZل ،مZا يتواصZل النZاس معZه لم يعZد الZروح غZير
صZا ليس لZه
شخصا هو الروح المتمثل في الجسد .وهكذا في أعين اإلنسان،
المنظور والملموس ،بل
ُ
أصبحت مرة أخرى شخ ً
ً
ضZا ،وهZZو األمZZر المZZدهش والمحZZير
هيئZZة هللا وشZZعوره .أضZZف إلى ذلZZك أن هللا الZZذي يZZراه النZZاس ليس ذكZً Zرا فقZZط وإنمZZا أنZZثى أي ً
أكZZZثر بالنس ZZبة إليهم .وم ZZرة تل ZZو األخ ZZرى ،حطم عملي االس ZZتثنائي المعتق ZZدات القديمZ Zة Zال ZZتي ترس ZZخت لس ZZنوات عديZZZدة Z.النZZZاس

ض Zا إنسZZان ،إنسZZان
مZZذهولون! هللا ليس فقZZط الZZروح القZZدس ،أو الZZروح ،أو السZZبعة أرواح المكثفZZة ،أو الZZروح الشZZامل ،لكنZZه أي ً
ضZا .إنهمZا متشZابهان في أن كليهمZا مولZود من بشZر،
ذكرا فحسب ،بل أنZثى أي ً
عادي ،إنسان عادي بصورة استثنائية Z.إنه ليس ً

علمZا أنZه مسZتمد من الZروح مباشZرة.
ومختلفان في أن أحدهما جاء نتيجة الحمZل من الZروح القZدس واآلخZر مولZود من إنسZانً ،
إنهمZZا متشZZابهان في أن كليهمZZا جسZZدان متجسZZدان هلل ينفZZذان عمZZل هللا اآلب ،ومختلفZZان في أن أحZZدهما قZZام بعمZZل الفZZداء واآلخZZر

Zود ًة ورحمZZة ،واآلخZZر إلZZه الZZبر وهZZو
يقZZوم بعمZZل اإلخضZZاع .كالهمZZا يمثالن هللا اآلب ،لكن أحZZدهما هZZو الفZZادي وهZZو ممتلٌئ مّ Z
ممتلئ غض Zً Zبا ودينون ZZة .أح ZZدهما ه ZZو القائ ZZد األعلى ال ZZذي أطل ZZق عم ZZل الف ZZداء ،أم ZZا اآلخ ZZر فه ZZو اإلل ZZه الب ZZار ال ZZذي ينج ZZز عم ZZل
ِ
اإلخضاع .أحدهما هو األول ،والثاني هو ِ
يكمل الفداء ويتابع العمل وال يZZرتكب
اآلخر .أحدهما جسد بال خطيَّة،
َ
واآلخر جسد ّ
الخطيَّة أبZً Zدا .كالهمZZا هZZو الZZروح نفسZZه ،لكنهمZZا يحاّل ن في أجسZZاد مختلفZZة ،وكZZل منهمZZا يولZZد في أمZZاكن مختلفZZة ،وتفصZZل بينهمZZا

ض Zا في العمZZل وال يتعارضZZان أبZً Zدا ،ويمكن التحZZدث عنهمZZا في َنَفس واحZZد.
عZZدة آالف من السZZنين .لكنهمZZا يكمZZل بعضZZهما بع ً
Zغيرا واألخZZرى طفلZZة رضZZيعة .طZZوال هZZذه السZZنوات العديZZدة ،مZZا رآه النZZاس ليس هZZو
كالهمZZا بشZZر ،لكن أحZZدهما كZZان طفاًل صً Z

ثم فZZإن البشZZر غZZير
Zور عديZZدة Zال تنسZZجم مZZع تصZZورات البشZZر ،ومن َّ
الZZروح فقZZط ،وليس رجاًل ذكZً Zرا فحسZZب ،ولكنZZه أي ً
ض Zا أمٌ Z

Zودا بالفع ZZل،
ق ZZادرين على إدراكي تم ZZام اإلدراك .إنهم يظل ZZون نص ZZف مؤم ZZنين بي ونص ZZف متش ZZككين َّ
كنت موج ً Z
في ،كم ZZا ل ZZو ُ
جمل وصفي في جملZة
ولكنني ً
أيضا ُحلم وهمي .ولهذا السبب ظل الناس ال يعرفون حتى اآلن ماهية هللا .هل يمكنك حًقا أن تُ َ
بسيطة واحدة؟ هل تجرؤ حًقا على أن تقول" :ليس يسZZوع إال هللا ،وليس هللا إال يسZوع"؟ هZل لZZديك الجZرأة حقZاً لكي تقZول" :هللا
ليس إال الروح ،والروح ليس إال هللا"؟ هل ترتاح للقول بأن" :هللا مجرد شخص يتَ ِشح بالجسد"؟ هل لديك الشجاعة حًقا للتأكيZZد

بZZأن" :صZZورة يسZZوع هي ببسZZاطة صZZورة هللا العظيمZZة"؟ هZZل أنت قZZادر على شZZرح شخصZZية هللا وصZZورته بدقZZة باالعتمZZاد على
قلت ذلZZك ،فلن تكZZون أي
بالغتZZك؟ هZZل تجZZرؤ حًقZZا على القZZول بأنZZه" :خلZZق هللا الZZذكور فقZZط ،وليس اإلنZZاث ،على صZZورته"؟ إذا َ
ماهيZZة هللا؟
أنZZثى من بين َم ْن وقZZع عليهم اختيZZاري ،فضZاًل عن أن تكZZون النسZZاء صً Z
Zنفا من النZZوع البشZZري .واآلن هZZل تعلم حًقZZا ّ
ِ
Zترت
يكمZل العمZZل المفZترض بي أن أقZوم بZه؟ إذا اخَ Z
هل هللا بشر؟ هل هللا روح؟ هل هللا ذكZZر حًقZا؟ هZZل يمكن ليسZوع وحZده أن ّ
كنت أعمل كجسZZد متج ّسZد مZZرة،
مؤمنا
واحدا فقط مما سبق لتعريف جوهري ،فستكون
أمرا
ً
مخلصا وجاهالً إلى حد بعيد .إذا ُ
ً
ً
ً
تامZا من نظZرة واحZدة؟ هZل يمكنZك حًقZا أن تتعZرف
فهمZا ً
ومZرة واحZدة فقZط ،فهZل بإمكانZك تميZيزي؟ هZل يمكنZك ZحًقZا أن تفهمZني ً
Zأنى
قمت أنZZا بعمZZل مشZابه في عمليتَي التجسZZد الخاصZZتين بي ،فَّ Z
َّ
Zت لZZه أثنZZاء حياتZZك؟ وإذا ُ
علي معرفZZة تامZZة من خالل مZZا تعرضَ Z
طا كما تزعم؟
لك أن تفهمني؟ هل ستتركني ُم َس َّم ًرا على الصليب إلى األبد؟ هل يمكن أن يكون هللا بسي ً
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أمZZا األخZZرى فحZZدثت في اليهوديZZة Z.عموم Zاً ،انحصZZرت
تمت مرحلZZة واحZZدة من عمZZل العصZZرين السZZابقين في إسZZرائيلّ ،
ّ
مرحلتZZا هZZذا العمZZل في بZZني إسZZرائيل ،ونِّ
أن اإللZَ Zه يهZZوه هZZو إلZZه
Zرائيل
Z
س
إ
Zؤمن
Z
ي
Zذلك،
Z
ل
Zة
Z
ج
ونتي
األول.
Zار
Z
ت
المخ
Zعب
Z
ش
ال
في
Zذتا
Z
ف
ُ
ُ ّ
عمZل في اليهوديZZة ،حيث ُنّفZZذ عمZZل الصZZلب ،ينظZZر إليZZه اليهZZود على أنZZه فZZادي الشZZعب اليهZZودي،
وألن يسZZوع ِZ
Zرائيل فقZZطّ .
إسَ Z
ويرون أنه ملك اليهود وحدهم وليس أي شعب آخر ،وأنه ليس الرب الذي يفدي اإلنجليز ،وال الرب الZZذي يفZZدي األمريكZZيين،
بل هو الرب الذي يفدي إسرائيل ،وأن اليهود هم الذين فداهم في إسرائيل .في الواقع ،هللا هو سيد كل شيء ،وهو إله الخليقة
كّلهZZا .إنZZه ليس إلZZه بZZني إسZZرائيل فحسZZب ،وليس إلZZه اليهZZود فحسZZب ،بZZل هZZو إلZZه الخليقZZة كلهZZا .حZZدثت المرحلتZZان السZZابقتان من

عمله في إسرائيل ،األمر الذي أوجد مفاهيم معينة لدى الناس .إنهم يعتقدون أن يهوه قام بعمله في إسرائيل ،وأن يسوع نفسZZه

َّ
Zورا في إسZرائيل؛ فهZو لم يعمZل
نفذ عمله في اليهودية – وأنه كذلك صار جسداً ليعمل– وأيًّا كان األمر ،فإن عملZه كZان محص ً
في المصريين أو الهنود بل ِ
ويحددون عمل هللا داخل نطاق محدد.
يكون الناس مفاهيم مختلفة،
عمل في إسرائيل فقط .وهكذا َّ
ّ

أي
يقولZZون ّ
إن هللا حين يعمZZل يجب أن يفعZZل ذلZZك وسZZط الشZZعب المختZZار وفي إسZZرائيل؛ وفيمZZا عZZدا إسZZرائيل ال يعمZZل هللا في ّ
شعب آخر ،وليس هناك أي نطZاق أوسZع لعملZه؛ وهم على وجZه الخصZوص متشZددون في الحفZاظ على تج ُّسZد هللا في السZاللة،

وال يس ZZمحون ل ZZه أن يتخطى نط ZZاق إس ZZرائيل .أليس ZZت ه ZZذه كله ZZا مج ZZرد تص ZZورات بش ZZرية؟ لق ZZد خل ZZق هللا الس ZZماوات واألرض
جميع Zاً ،وكZZل شZZيء ،وخلZZق الخليقZZة كلهZZا ،فكيZZف يمكن أن يحصZZر عملZZه في إسZZرائيل فحسZZب؟ إن كZZانت تلZZك هي الحZZال ،فمZZا

المغزى من أن يصنع الخليقة كلها؟ لقد خلق العالم بأسره؛ ونّفذ خطة تدبيره ذات الستة آالف عام ،ليس في إسZرائيل فحسZب،
بZZل على كZZل شZZخص في الكZZون ،وسZZواء كZZان هZZؤالء يعيشZZون في الصZZين أو الواليZZات المتحZZدة أو المملكZZة المتحZZدة أو روسZZيا،
Zك عن
فكل إنسان هو من نسل آدم؛ وقد خلقهم هللا
جميعا .ال أحد يستطيع الهروب من نطZاق خليقZZة هللا ،وال أحZد يمكنZه Zأن ينف ّ
ً
ضZ Zا األحف ZZاد الفاس ZZدون آلدم وح ZZواء .ليس إس ZZرائيل وح ZZدهم
ذرّي ZZة آدم؛ وهم أي ً
وس ZZم "حفي ZZد آدم" .جميعهم خليق ZZة هللا ،وجميعهم ّ

أن البعض منهم ُلعنZوا ،بينمZا بZورك البعض اآلخZر .ثمZة العديZد من األمZور
خليقZة هللا ،بZل النZاس جميعZاً؛ ك ُّZل مZا في األمZر هZو ّ
Zأنا
نون بهم؛ بZل هم أقZل ش ً
المستحسنة حول إسرائيل؛ فقد عمZل هللا فيهم أوالً ألنهم كZانوا أق ّZل النZاس فس ً
Zار َ
Zادا .والصZينيون ال ُيق َ
َ

بكثZZير؛ ولZZذلك عمZZل هللا أوالً وسZZط شZZعب إسZZرائيل ،وانحصZZر تنفيZZذ مرحلZZة عملZZه الثانيZZة في اليهوديZZة؛ وأدى ذلZZك إلى شZZيوع

إلهZا
Zاء على التصZZورات البشZZرية ،لكZZان ًZ
العديZZد من التصZZورات والقواعZZد في أوسZZاط النZZاس .وفي الواقZZع ،لZZو كZZان هللا يعمZZل بنً Z
ِ ِ
إلها إلسZرائيل وحZدهم ،ال إل َZه
إلسرائيل فقط ،وما كان حينئذ ليقدر على َب ْسط عمله ليشمل الشعوب األممية ،ألنه كان سيصير ً

ظ ًZمZا لZZدى الشZZعوب األمميZZة وأنZZه سينتشZZر بينهم .مZZا المغZZزى من تلZZك
أن اسZZم يهZZوه سZZيكون مع ّ
الخليقZZة كلهZZا .ورد في النبZّ Zوات ّ
ِ
ضZا هZZذا العمZZل ،ولم يكن ليتكلم
Zل في إسZZرائيل فقZط ،ولمZZا نشZZر أي ً
النبZّ Zوات؟ لZZو كZZان هللا هZZو إلZZه بZZني إسZرائيل فحسZZب ،لكZان َع Zم َ

األمم
النبوة ،فسوف يحتاج بالتأكيد إلى أن يبسط عمله إلى الشعوب األمميZة وإلى جميZZع ّ
النبوة .وبما أنه تكلم بالفعل بهذه ّ
بهذه ّ
والبالد .وبما أنه قال هذا فال بد أن يفعله .هذه هي خطته؛ ألنه هو الرب الذي خلق السماوات واألرض وكل شيء ،وهو إله

Zإن العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هZZو عمZZل
الخليقZZة كلهZZا.
عمZZا إن كZZان يعمZZل بين بZZني إسZZرائيل أو في اليهوديZZة كّلهZZا ،فّ Z
ّ
وبغض النظZZر ّ
إن العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه اليZZوم في شZZعب التZZنين العظيم األحمZZر – وهZZو شZZعب أممي – ال يZZزال
الكZZون بأسZZره والبشZZرية كافZZةّ .

عمZZل البشZZرية جمعZZاء .قZZد تكZZون إسZZرائيل هي أسZZاس عملZZه على األرض؛ وكZZذلك ،قZZد تكZZون الصZZين قاعZZدة عملZZه بين الشZZعوب
عظيمZZا بين الشZZعوب األمميZZة"؟ تتمثZZل خطZZوة عملZZه األولى بين
Zأن "اسZZم يهZZوه سيصZZير
األمميZZة .ألم يحّقZZق اليZZوم النبZّ Zوة القائلZZة بّ Z
ً
إن عمZZل هللا المتجسZZد في هZZذه األرض ،وفي هZZذا
الشZZعوب األمميZZة بهZZذا العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه في أمZZة التZZنين العظيم األحمZZرّ .
أي قيمZZة .وقZZد تخّلى يهZZوه
تماما مع التصورات البشرية؛ هؤالء هم األوضع بين الناس ،وليست لهم ّ
الشعب الملعون يتعارض ً
للهجر من أناس آخرين ،ولكن ليس هناك أوضع منزلة وال أحقر مقاماً منهم إن تخّلى هللا
عنهم في البداية .قد يتعرض الناس َ

هج ر الخZالق أح َZد خْلقZه
ولكن ْZ
مؤلمZا ج ًZداّ ،
عنهم .ذلZك أن اسZتحواذ الشZيطان على أحZد خلZق هللا أو هجZر اآلخZرين لZه أمZر يبZدو ً
إنما يشير إلى منتهى ِ
ص َغر الشأن .لقZد ُل ِع َن أحفZاد مZوآب ،وولZدوا في هZذه الدولZة المتخلفZة؛ وال شZك أن أحفZاد مZوآب هم أحZط
ُّ
تم تنفيذه عليهم
الشعوب مكانة تحت سلطان الظلمة .وبما أن هؤالء الناس كانوا في السابق هم األدنى مكان ًة ،فإن العمل الذي ّ
إن القيام بمثل هZZذا
أيضا األكثر فائدةً لخطة تدبير هللا ذات الستة آالف عامّ .
هو األقدر على تحطيم التصورات البشرية ،وهو ً
العم ZZ Zل في ه ZZ Zؤالء الن ZZ Zاس ه ZZ Zو الطريق ZZ Zة المثَلى لتحطيم التص ZZ Zورات البش ZZ Zرية؛ إذ ي ِ
طلZZ Zق هللا ب ZZ Zذلك عص Zً Z Zرا؛ وهZZ Zو به ZZ Zذا يحطم
ُ
ُ
ِ
التصZZورات البشZرية كّلهZا؛ إنZه بZذلك ينهي عمZل عصZر النعمZة بأسZرهُ .أن Zج ز عملZZه األول في اليهوديZة Z،ضZمن حZدود إسZرائيل؛

بأي عمل إلطالق العصر الجديد Z.ولم يقتصر األمر على تنفيذ المرحلة األخيرة من عمله بين
أما في الشعوب األممية فلم يقم ّ
ّ
األمم؛ ب ZZل ُنِّفZZذت ك ZZذلك بين أولئ ZZك الملع ZZونين .ه ZZذه المس ZZألة هي ال ZZدليل األق ZZدر على إذالل إبليس؛ وهك ZZذا "يص ZZير" هللا إل ZZه ك ZZل
كل ذي حياة.
الخليقة في الكون ورب كل األشياء ،ومعبود ّ
من "هللا هو رب الخليقة كّلها" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ثمة من ال يدرك نوع العمل الجديد الذي بZدأه هللا .لقZد أعلن هللا بدايZة جديZدة في الشZعوب األمميZة ،وبZدأ عص ًZرا
ال يزال ّ
أي عصZر
جديداً ،وباشر عمالً جديداً ،وهو يؤدي هذا العمل في ّ
ذرّية مZZوآب .أليس هZZذا هZو عمَلZZه األج َّZد؟ لم يسZZبق ألحZد ،في ّ
Zذر معرفZِ Zة ُك ْن ِZه ه ،وعظمتَZZه
من العصZZور ،أن اختZZبر هZZذا العمZZل أو سZZمع بZZه ،فضZاًل عن أن يقZّ Zدره .إن حكمَ Zة هللا
َ
وعجائبZZه وتعَ Z
جميعا من خالل هذه المرحلة من العمل ،عمل األيام األخيرة .أليس هذا عماًل جديZً Zدا ،عماًل يحطم التصZZورات
وقداستَه تتجّلى
ً

البشZZرية؟ مZZا زال ثمZZة َمن يفكZZر ِو ْفZZق المنطZZق التZZالي" :بمZZا أن هللا لعن مZZوآب وقZZال إنZZه سZZيهجر ذريZZة مZZوآب ،فكيZZف يخّلصZZهم
طردت خارج إسZرائيل؛ وقZد س ّZماهم بنZو إسZرائيل "الكالب األمميZZة" .وهZZؤالء ،في نظZر
اآلن؟" تلك كانت األمم التي لعنها هللا و ُ

فهم أبنZZاء الهالك؛ أو بمعZZنى آخZZر ،هم ليسZوا شZZعب هللا المختZZار.
الجميZZع ،ليسZZوا كالبZاً أمميZZة فحسZب ،بZZل حZZتى أسZZوأ من ذلZZكُ ،
طZZردوا إلى الشZZعوب األمميZZة .إنهم
لعّلهم ُولZZدوا في األصZZل داخZZل حZZدود إسZZرائيل ،لكنهم ال ينتمZZون Zإلى شZZعب إسZZرائيل؛ وقZZد ُ

تحديدا األوضع بين البشرية ،ينجز هللا عمله المتمثل في إطالق عصر جديد بينهم ،ألنهم يمّثلZZون
جميعا .وألنهم
أوضع الناس
ً
ً
أيضا عمZZل يتم تنفيZZذه على
البشرية الفاسدة .إن عمل هللا انتقائي
َّ
وموجه ،وكذلك العمل الذي ينفذه في هؤالء الناس اليوم ،فهو ً

ذريته .إن أي شخص في العالم من لحم ودم هZZو خليقZZة هللا ،وعمZZل هللا موجZZه للخليقZZة
الخليقة .كان نوح من خليقة هللا ،وكذلك ّ
كافة ،وال يعتمد Zعلى ما إذا كان المرء قد ُلعن بعد ما ُخلق؛ فعمل تدبيره موجه للخليقة كافة ،وليس فقط للشعب المختار الذي

لم يتعرض للعنة .وما دام هللا يرغب في تنفيذ عمله بين خليقته ،فهو بالتأكيد سZZينفذه حZZتى اكتمالZZه بنجZاح؛ وسZZيعمل بين أولئZZك
"مَبZZارك"
"موبَّخ"ُ ،
الناس النافعين لعمله .لذلك ،فإنه يحطم كل التقاليد عندما يعمل بين الناس؛ في نظره ،كلمات مثل" :ملعون"ُ ،
هي كلمات بال معنى! الشعب اليهودي صالح ،كما هو شعب هللا المختار في إسرائيل .هم شZعب ذو إمكانيZZات وإنسZانية جيZدة.

ضZا
أطلZق يهZوه عملZZه في البدايZة بينهم ونفZذ أول عمZZل لZه ،ولكن تنفيZذ عمZZل اإلخضZاع عليهم اليZZوم سZيكون بال معZنى .لعّلهم أي ً
جZZزء من الخليقZZة ،وقZZد يكZZون لZZديهم العديZZد من الجZZوانب اإليجابيZZة ،إال أن تنفيZZذ هZZذه المرحلZZة بينهم سZZيكون عZZديم الجZZدوى .لم

يْZقZدر هللا أن ُيخضZZع النZZاس ولم يسZZتطع أن يقنZZع الخليقZZة كلهZZا .وهZZذه هي بالضZZبط أهميZZة تحويZZل عملZZه لهZZؤالء النZZاس من أمZZة
ٍ
لعصر ،وتحطيمه لكل القواعZد والتصZZورات البشZZرية ،وإنهZاؤه عمZَ Zل عصZر النعمZZة بأسZZره،
التنين Zالعظيم األحمر .يتسم إطالقه
باألهمية الكبرى .لو تم تنفيذ عملZه الحZالي بين بZني إسZرائيل ،آمن الجميZع أن هللا هZو إلZه بZني إسZرائيل وأن بZني إسZرائيل فقZط
هم شZZعب هللا المختZZار ،وأنهم هم من يسZتحقون وحZZدهم أن يرثZوا بركZZة هللا ووعZده بحلZول الZوقت الZZذي تنتهي فيZه خطZة تZZدبيره
التي تستغرق السZتة آالف عZام .إن تجسZد هللا في الشZعب األممي للتZنين العظيم األحمZر في األيZام األخZيرة ينجZز عمZل هللا كإلZه
الخليقZZة كلهZZا؛ حيث ُيكمZZل خطZZة تZZدبيره كلهZZا ،وينهي الجZZزء األساسZZي من عملZZه في أمZZة التZZنين العظيم األحمZZر .يمثZZل خالص
Zوهر مراحZZل العمZZل الثالث هZZذه ،أي جعZZل الخليقZZة كلهZZا تعبZد ZالخZالق .وهكZZذا نجZZد أن كZZل مرحلZZة من العمZZل تنطZZوي
اإلنسZان ج َ

على معZZنى عظيم؛ إ ْذ ال يعمZZل هللا شZZيًئا بال معZZنى أو قيمZZة .من ناحيZZة ،ت ْZؤ ِذن هZZذه المرحلZZة من العمZZل بZZدخول عصZZر وتنهي
طم كل التصورات البشرية وجميع طرق االعتقاد والمعرفة البشZرية القديمZZة .كZان
عصرين سابقين؛ وهي من ناحية أخرى تح ّ

تماما التصورات اإلنسانية ،وهي
عمل العصرين السابقين يتم بحسب التصورات اإلنسانية المختلفة؛ ولكن هذه المرحلة تمحو ً
بذلك تُخضع البشرية تماما .سي ِ
خضع هللا كل الناس في الكون بأسره من خالل إخضاع ذرية موآب والعمZZل المنفZZذ بينهم .هZZذه
ً ُ
هي أعمق ٍ
داللة لهذه المرحلة من عمل هللا ،وهي تمثل الجانب األكثر قيمة في هذه المرحلة من عمله .وحتى لو كنت تعZZرف
اآلن أن مكانتك وضZيعة وأنZك ذو قيمZة متدنيZة ،فسZتظل تشZعر أنZك حظيت بZأبهج األمZور :لقZد ورثت بركZة عظيمZة ،وحصZلت
على وع ZZد عظيم ،ويمكن ZZك تحقي ZZق عم ZZل هللا العظيم ه ZZذا .لق ZZد رأيت وج ZZه هللا الحقيقي وتع ZZرف شخص ZZية هللا المتأص ZZلة ،وتنّفZZذ

مشZZيئته .لقZZد تم تنفيZZذ المرحلZZتين السZZابقتين من عمZZل هللا في إسZZرائيل .لZZو كZZانت هZZذه المرحلZZة الحاليZZة من عمZZل هللا في األيZZام
األخZZيرة يتم تنفيZZذها بين بZZني إسZZرائيل ،لمZZا انحصZZر األمZZر في إيمZZان الخليقZZة جمعZZاء بZZأن بZZني إسZZرائيل وحZZدهم هم شZZعب هللا
المختار ،بل ألخفقت خطة تدبير هللا بأكملها في تحقيق نتيجتهاالمرغوبة .أثناء الفترة التي تم فيها تنفيذ مرحلتين من عملZZه في
إسZZرائيل ،لم يتم تنفيZZذ أي عمZZل جديZZد كمZZا لم يتم تنفيZZذ أي عمZٍ Zل إلطالق عصZZر جديZZد في الشZZعوب األمميZZة .يتم تنفيZZذ مرحلZZة
العمZZل الحاليZZة ،عمZZل إطالق عصZZر جديZZد ،بين الشZZعوب األمميZZة ،كمZZا يجZZري عالوة على ذلZZك تنفيZZذها أواًل بين ذريZZة مZZوآب،

أي منهZZا .لقZZد
وبZZذلك يتم افتتZZاح العصZZر بكاملZZه .لقZZد حطم هللا أيZZة معرفZZة موجZZودة داخZZل التصZZورات البشZZرية ولم يسZZمح ببقZZاء ٍّ
حطم بعملZZه في اإلخضZZاع التصZZورات البشZZرية ،تلZZك الطZZرق اإلنسZZانية القديمZZة األولى للمعرفZZة .إنZZه يZZدع النZZاس يZZرون أنZZه ال
تمامZا،
توجد قواعد بالنسبة إلى هللا ،وأنه ال يوجد شيء قديم فيمZا يتعلZق باهلل ،وأن العمZل الZذي يقZوم بZه ُمح َّZرر بالكامZل ،وح ّZر ً
وأنZZه على صZZواب في كZZل مZZا يفعلZZه .يجب أن تخضZZع بالكامZZل ألي عمZZل يقZZوم بZZه بين الخليقZZة؛ فكZZل العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هZZو
ثمَ Zة شZيء مفيZد لعملZZه قZام
عمZل لZZه معZنى ،ويتم وفًقZا لمشZيئته وحكمتZه ،وليس وفًقZا لالختيZارات والتصZورات البشZرية .إن كZان ّ
جيدا! إنه يعمل ويختار مكان عملZه ومسZZتَقِبلي هZZذا العمZل وفًقZا لمعZZنى
به ،وإن كان شيًئا غير نافع لعمله ،لم يقم به ،مهما َي ُك ْن ً
صيغا قديمة ،وبداًل من ذلك ،يخطط عملZه وفًقZا ألهميZZة
عمله والغرض منه؛ فهو ال يلتزم بقواعد سابقة عندما يعمل ،وال يتبع
ً
العمZZل؛ وهZZو في النهايZZة يريZZد أن يحقZZق األثZZر الحقيقي والهZZدف المZZرتقب .إن كنت ال تفهم هZZذه األمZZور اآلن ،فلن يكZZون لهZZذا
العمل أي تأثير فيك.
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إن استطاع الناس حًقا أن يروا بوضZوح الطريZق الصZحيح للحيZاة البشZرية ،والغZرض من تZدبير هللا لهZا ،فلن يحتفZظ كZل
واحد منهم بمستقبله ومصيره ٍ
مهتمZZا بZZأن يخZدم والديZه اللZذين همZا أسZوأ من الخنZازير
ككنز في قلبه ،وعندها لن يعود أي منهم ً

تمامZZا .فمZاذا
والكالب .أليس مستقبل اإلنسان ومصيره هما ما ُيطَلق عليه اليوم بدقة "والدا" بطرس؟ إنهما كلحم اإلنسان ودمه ً
حيZZا ،أم أنZZه التقZZاء النفس باهلل بعZZد المZZوت؟ هZZل سZZينتهي
سZZيكون مصZZير الجسZZد ومسZZتقبله؟ هZZل هZZو أن يZZرى هللا وهZZو ال يZZزال ً

الحZال بالجسZد غ ًZدا في أت ٍ
Zون عظيم من الضZيقات ،أم في نZار مسZتعرة؟ أليسZت أسZئلة كهZذه هي أسZئلة متعلقZة بمZا إذا كZان جسZد
بال أي واحZZد في هZZذا التيZار الحZالي لديZه ذهن
اإلنسان سيكابد ً
محنا أم سيعاني أعظم األخبار التي تشغل اآلن أكثر من غيرها َ
وإدراك؟ (تشZZير المعانZZاة هنZZا إلى نيZZل البركZZات؛ وتعZZني أن التجZZارب المسZZتقبلية نافعZZة لمصZZير اإلنسZZان .أمZZا المحنZZة فتشZZير إلى
عدم القدرة على الثبات ،أو تشير إلى االنخداع ،أو تعني أن اإلنسان سيواجه مواقف مؤسفة ويخسر حياته في ِخضم الكارثة،

تمامZا مZZع مZا يجب أن
وأنZZه ال يوجZZد مصZZير مناسZب لنفس المZرء) .ومZZع أن البشZر يتمتعZون ZبعقZل سZليم ،فلعZل رأيهم ال يتوافZZق ً
جميعZا أن يفهمZوا مZا يجب أن
مسلحا به؛ وذلك ألنهم بZاألحرى مرتبكZون ويتبعZون األشZياء بطريقZة عميZاء .عليهم
يكون عقلهم
ً
ً

فهما دقيًق ا ،وعليهم بالتحديد اكتشاف ما ينبغي أن يدخلوا إليه أثناء المحنة (أي أثناء التنقية في األتون) ،وكZZذلك مZZا
يدخلوا فيه ً
دائما والديك (أي الجسد) اللذين هما مثZل الخنZازير والكالب ،بZل وأسZوأ من
ينبغي أن يتسلحوا به أثناء تجارب النار .ال تخدم ً

النمZZل والحشZZرات .مZZا الطائZZل من وراء التوجZZع عليZZه والتفكZZير الجZZاد وتعZZذيب ذهنZZك؟ الجسZZد ال ينتمي لZZك ،لكنZZه في َيZَ Zدي هللا،
أيضا على الشيطان( .هذا يعني أن الجسZZد ينتمي في األصZZل إلى الشZZيطان ،وألن الشZZيطان
الذي ال يتحكم فيك فقط بل يسيطر ً
إقناعZا ،وهي تشZير إلى أن
ضZا في يZZدي هللا ،فال يمكن أن تُصZاغ إال على هZذا النحZZو .ذلZZك ألن ِذكرهZا على هZذا النحZو أكZثر
أي ً
ً
تمامZا ،لكنهم في يZZدي هللا) .أنت تعيش في عZZذاب الجسZZد ،لكن هZZل ينتمي الجسZZد إليZZك؟ هZZل
البشZZر ليسZZوا تحت واليZZة الشZZيطان ًZ

يخضع الجسد لسيطرتك؟ لمZاذا ترهZق ذهنZك بشZأنه؟ لمZاذا تZزعج نفسZك بالتضZرع إلى هللا دون انقطZاع من أجZل جسZدك النتن،
الذي ُأدين وُل ِعن منذ ٍ
أمد بعيدَّ Z،
دائما بأعوان الشيطان بالقرب من قلبك؟ أال تقلق
َ
ودنسته أرواح نجسة؟ ما الحاجة إلى التمسك ً
من أن ي ِ
فسد الجسد مستقبلك الفعلي وآمالك الرائعة ومصير حياتك الحقيقي؟
ُ
من "الغرض من تدبير البشرية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zادرا ج ًZدا على مZر العصZور.
ليس من السهل السير في طريق اليوم .يمكن القول إنZه صZعب المنZال ج ًZدا ،بZل وقZد ظZل ن ً
لكن َم ْن كZZان يظن أن جسZد اإلنسZZان وحZZده يكفي لتZدمير اإلنسZان؟ عمZZل اليZوم ثمين بالتأكيZد مثZZل مطZر الربيZع ،و َقِّيم مثZZل شZفقة

هللا على اإلنسان .لكن إن كان اإلنسان يجهل الغرض من عمل هللا الحالي أو ال يفهم جZوهر البشZر ،فكيZZف يمكن الحZZديث عن

نفاسة هذا العمل أو عن قدره الثمين؟ ال ينتمي الجسZد إلى البشZر أنفسZهم؛ لZذلك ليس بوسZع أحZد أن يZرى بوضZوح أين سZيكون
مصZZيره بالفعZZل .لكن ينبغي أن تعZZرف جيZً Zدا أن رب الخليقZZة سZZوف ُيعي Zد ZالبشZZرية الZZتي ُخِلَقت إلى وضZZعها األصZZلي ،ويسZZتعيد
ِ
تماما نسمة الحياة التي نفخها في اإلنسان ،ويسترد عظام اإلنسان ولحمZZه
صورتها األصلية من وقت أن ُخلَقت .سوف يستعيد ً
تمامZZا ويجZZددها ،ويسZZترد من اإلنسZZان كZZل مZZيراث هللا الZZذي ال ينتمي إلى
ويعيZZد الجميZZع إلى رب الخليقZZة .سZZوف ُي ِّ
غيZZر البشZZرية ً
البشر بل إلى هللا ،ولن يسلمه مطلًقا للبشرية مرة أخرى؛ وذلك ألن أيًّا من هذه األشياء لم يكن ينتمي إلى البشر من األسZZاس؛
ظالمZZاَّ ،
لكن المقص ZZود من ZZه ب ZZاألحرى ه ZZو إع ZZادة الس ZZماء واألرض إلى حالتيهم ZZا
فس ZZوف يس ZZترد ك ZZل ذل ZZك ،وال ُي َعZZد ذل ZZك س ً Z
Zلبا ً
األصZZلية ،وكZZذلك تحويZZل اإلنسZZان وتجديZZده .هZZذا هZZو المصZZير المعقZZول لإلنسZZان ،رغم أنZZه ربمZZا لن يمثZZل إعZZادة اسZZتيالء على

الجسد بعد أن خضZع للتZوبيخ كمZا يتخيZل النZاس .ال يريZد هللا هياكZل األجسZاد بعZد فنائهZا ،بZل يريZد العناصZر األصZلية الموجZودة
تمامZZا؛ ألن جسZZد اإلنسZZان
في اإلنسZZان الZZتي كZZانت تنتمي إلى هللا في البZZدء .إ ًذا ،فاهلل لن يمحZZو البشZZرية أو يفZZني جسZZد اإلنسZZان ً
Zابع هلل الZZذي يZZدبر البشZZرية .كيZZف يفZZني هللا جسZZد اإلنسZZان "ليسZZتمتع" بZZذلك؟ في الZZوقت
ليس ملكيZZة خاصZZة لإلنسZZان ،بZZل هZZو تٌ Z

تخليت حًقZZا عن جسZZدك هZZذا بجملتZZه ،والZZذي ال يسZZاوي فل ًس Zا واحZً Zدا؟ إذا تمكنت من اسZZتيعاب ثالثين بالمائZZة من
الحZZالي ،هZZل
َ
عمل األيام األخيرة (تعني هذه الثالثون بالمائة استيعاب عمل الروح القدس اليZوم ،وكZذلك عمZل كلمZة هللا في األيZام األخZيرة)،

تابعا لجسدك ،الذي ظل سنوات طويلZة فاس ًZدا ،كمZا هZZو الحZال اليZوم .يجب أن تZرى بوضZوح أن
فلن تواصل "الخدمة" أو تبقى ً
البش ZZر اآلن ق ZZد ارتق ZZوا إلى حال ZZة غ ZZير مس ZZبوقة ،ولن يع ZZودوا يس ZZتمرون في تحقي ZZق مزي ZZد من التق ZZدم َك َع َجالت الت ZZاريخ .لطالم ZZا

غطى الذباب جسدك العفن ،فمن أين له بالقوة ليعكس حركة َع َجالت التاريخ التي سZZمح لهZا هللا باالسZتمرار في الZدوران حZZتى
يومنZZا هZZذا؟ كيZZف يسZZتطيع أن يجعZZل سZZاعة األيZZام األخZZيرة الZZتي تZZدق في صZZمت أن تZZدق مZZرة أخZZرى وتسZZتمر في الZZدوران في
اتجZZاه حركZZة عقاربهZZا؟ كيZZف يسZZتطيع أن يعي Zد ZتحويZZل العZZالم الZZذي يبZZدو ملفوًفZZا في غاللZZة من الضZZباب الكZZثيف؟ هZZل يسZZتطيع

جسدك أن يبعث الحياة من جديد في الجبال واألنهار؟ هل حًقا يستطيع جسدك صاحب الوظيفة الضئيلة أن يستعيد ZذلZZك النZZوع

من العالم البشري الZذي اشZتقت إليZه؟ هZل بوسZعك حًقZا أن تعّلم ذريتZك كيZف يصZبحون "مخلوقZات بشZرية"؟ هZل تفهم اآلن؟ إلى
وطنZا جمياًل أو
أي شيء بالضبط ينتمي جسدك؟ لم يكن غرض هللا األصلي من خالص اإلنسZان وتكميلZZه وتحويلZZه أن يمنحZZك ً

أن يقZدم لجسZد اإلنسZان راحZة هادئZة .بZل كZان ذلZك من أجZل مجZده والشZهادة لZه ،ومن أجZل متعZة أفضZل للبشZرية في المسZتقبل،
سريعا .ومع ذلك فهذا لم يكن من أجZل جسZدك ،فاإلنسZان رأس مZZال تZZدبير هللا ،ومZا جسZZده سZوى
وحتى يمكنهم التمتع بالراحة
ً
تZZابع لZZه( .اإلنسZZان عبZZارة عن كيZZان يتZZألف من روح وجسZZم ،في حين أن الجسZZد هZZو مجZZرد شZZيء قابZZل للفسZZاد ،وهZZذا يعZZني أن
الجس ZZد م ZZا ه ZZو إال أداة تُس ZZتخدم في خط ZZة الت ZZدبير) Z.علي ZZك أن تع ZZرف أن تكمي ZZل هللا للن ZZاس وإكم ZZالهم واقتن ZZاءهم لم يجلب على

أجسادهم سوى السيوف والضرب ،إضاف ًة إلى معاناة ال تنتهي ،ونZار مسZZتعرة ،ودينونZZة وتZوبيخ ولعنZات بال رحمZZة ،وتجZارب
بال حZدود .تلZك هي القصZة الحقيقيZة ،وحقيقZة عمZل تZدبير ZاإلنسZان .غZير َّ
وج َهZة إلى جسZد اإلنسZان ،وكZل
أن كZل تلZك األشZياء ُم َّ

نصZال العZداء ُمص َّZوَبة بال رحمZة نحZو جسZده (ألن اإلنسZان بZريء) .كZل هZذا من أجZل مجZد هللا والشZهادة لZه ومن أجZل تZدبيره؛
أيضا من أجل الخطZة برمتهZا ،وكZذلك من أجZل تحقيZق مشZيئته األصZلية عنZدما
ذلك ألن عمل هللا ليس فقط من أجل البشر ،بل ً

خلق البشر .لذلك ربما تشZكل اآلالم وتجZارب النZار تسZعين بالمائZة ممZا يختZبره اإلنسZان ،وال يجZد جسZد اإلنسZان إال القليZل ج ًZدا

من األيZام الحلZوة والسZعيدة الZتي اشZتاق إليهZا ،أو حZتى ال يجZد ًأيZا منهZا ،فضZاًل عن أن اإلنسZان ال يسZتطيع االسZتمتاع بلحظZات
توبيخ ا
ًZ
سعيدة في الجسد وهو يقضي أوقاتًا جميلة مع هللا .الجسد َدِنس؛ لذلك فما يراه جسZد اإلنسZان أو مZا يسZتمتع بZه ليس إال
ظه Zر شخص ZZيته الب ZZارة ال ZZتي ال يحب ZZذها
من هللا ال يستحس ZZنه اإلنس ZZان ،وكأن ZZه يفتق ZZر إلى المنط ZZق الس ZZليم؛ ذل ZZك ألن هللا س ZZوف ُي ِZ
اإلنسZZان ،والZZتي ال تتسZZاهل مZZع إسZZاءات اإلنسZZان ،وتبغض األعZZداء .يكشZZف هللا عالنيZZة شخصZZيته كامل ً Zة من خالل أي وسZZائل
ضZZرورية ،وبهZZذا يختتم عملZZه الZZذي اسZZتمر لسZZتة آالف عZZام من الصZZراع مZZع الشZZيطان ،أي عمZZل خالص كZZل البشZZرية وإفنZZاء
شيطان األيام القديمة.
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هZZ Zا قZZ Zد َّ
حلت األيZZ Zام األخZZ Zيرة ،وبZZ Zاتت االضZZ Zطرابات تضZZ Zرب بلZZ Zداناً في شZZ Zتى أنحZZ Zاء العZZ Zالم .توجZZ Zد القالقZZ Zل السياسZZ Zية

ض Zا
والمجاعات واألوبئة والفيضانات والجفاف والتي تظهر في كل مكان .يوجد الخراب في عالم اإلنسان ،وأنزلت السZZماء أي ً

عالمZZا من البهجZZة والروعZZة ،بZZل ويZZزداد بهجZZة وروعZZة أكZZثر
كارثZZة .تلZZك عالمZZات األيZZام األخZZيرة .لكنZZه يبZZدو بالنسZZبة للنZZاس ً
جميعZا إليZZه ،ويقZZع الكثZZيرون في الشZZرك ويعجZZزون عن أن يحZZرروا أنفسZZهم منZZه .أعZZداد غفZZيرة
ًZ
وأكZZثر .تنجZZذب قلZZوب النZZاس
تتعمق في الطريZZق
كنت بغZZير ُمثZZل عليZZا ،ولم َّ
سZZوف ُيضZZللها المخZZادعون والسZZحرة .إن لم تجاهZZد من أجZZل إحZZراز تقZZدم ،وإذا َ
ترديZZا .إنه ZZا األرض ال ZZتي يقب ZZع فيه ZZا الت ZZنين العظيم
الح ZZق ،فس ZZوف تجرف ZZك موج ZZات الخطي ZZة العنيف ZZة .إن الص ZZين أك ZZثر البل ZZدان ً

األحمZZر ،ويوجZZد فيهZZا أكZZبر عZZدد من النZZاس الZZذين يعبZZدون األصZZنام ويمارسZZون السZZحر ،وأكZZبر عZZدد Zمن المعابZZد ،وهي المكZZان

Zدت في هZZذا المكZZان وتعلمت بتعليمZZه Z،وسZZقطت تحت تZZأثيره ،وأفسZZدك وعZZذبك Z،لكنZZك
الZZذي يسZZكنه الشZZياطين األنجZZاس .لقZZد ُوِلَ Z
بعدما استيقظت نبذته وقد اقتناك هللا بالكلية .هذا هو مجد هللا ،ولهذا السZZبب تحظى هZZذه المرحلZZة من العمZZل بأهميZZة كبZZيرة .لقZZد

Zزء واحZٌ Zد من عمZZل تZZدبير هللا،
أتم هللا عمالً بمقZZدار هائZZل كهZZذا ،وتكلم بكال ٍم كثZZير ،وفي النهايZZة سZZوف يقتZZنيكم بالكليZZة .هZZذا جٌ Z
وأنتم "غنيمZZة النصZZر" في معركZZة هللا مZZع الشZZيطان .كلمZZا فهمتم الحZZق وتح َّس Zنت حيZZاتكم الكنسZZية ،ازداد التZZنين العظيم األحمZZر

Zوعا .تلZZك جميعهZZا هي أمZZور العZZالم الروحZZاني ،وتلZZك هي حروبZZه ،وعنZZدما ينتصZZر هللا ،سZZوف يلحZZق بالشZZيطان الخZZزي
خضً Z
والتردي .لهذه المرحلZة من عمZل هللا أهميZة بالغZة .يعمZل هللا عملZه على نط ٍ
Zاق ضZخم كهZذا ويخِّلص هZذه المجموعZة من النZاس

تمام ZZا؛ لZZ Zذا يمكنZZ Zك أن تفلت من تZZ Zأثير الشZZ Zيطان ،وتعيش على األرض المقدسZZ Zة ،وتعيش في نZZ Zور هللا وتتمتZZ Zع بهدايZZ Zة النZZ Zور
ًZ
وإرشاده .حينها يوجد معنى لحياتك .إن مأكلكم وملبسكم مختلف عن غير المؤمنين؛ Zفأنتم تستمتعون بكالم هللا وتعيشون حيZZاة
ذات معZنى ،لكن مZا الZذي يسZتمتعون هم بZه؟ إنهم ال يسZتمتعون إال "بZتراث أسZالفهم" و"بZالروح القوميZة"؛ فليس لZديهم أدنى أثZر
تمامZا ،وتتحZZررون من
من اإلنسانية .إن ملبسكم وكالمكم وأفعالكم كلها مختلفة عنهم ،وفي النهاية ،سZZوف تهربZZون من الZZدنس ًZ
دائمZZا .م ZZع أنكم تعيش ZZون في مك ZZان دنس ،لكنكم غ ZZير
غواي ZZة الش ZZيطان وتف ZZوزون بع ZZون هللا الي ZZومي؛ فيجب أن تتوخ ZZوا الح ZZذر ً

ملZZوثين بٍ Z
Zدنس وتسZZتطيعون أن تعيشZZوا في معيZZة هللا ،وأن تنعمZZوا بحمايتZZه العظمى .لقZZد اختZZاركم هللا من بين كZZل َم ْن على هZZذه
األرض الصفراء .ألستم أكثر الناس ُمبارك ًة؟ أنت مخلوق وعليZZك أن تعبZد Zهللا وأن تنشZZد حيZاة ذات معZZنى .أمZZا إن لم تعبZد Zهللا،
حيوانZZا في ثZوب إنسZان؟ بمZا أنZZك مخلZوق أن تبZZذل نفسZZك من أجZل هللا وأن تتحمZZل كZل
Zت إ ًذا
بل
ً
عشت في جسدك الZدنس ،أفلسَ Z
َ
ضيق .عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم ،وأن تعيش حيZZاة ذات معZZنى مثZZل أيZZوب وبطZZرس .في هZZذا

تمامZا في
طعامZا من الشZZيطان ،ويعمZZل ويخZZدم تحت إمZZرة الشZZيطان ،ويتمZZرغ ًZ
ًZ
العZZالم ،يرتZZدي اإلنسZZان ثZZوب الشZZيطان ،ويأكZZل
دنسZZه .إن لم تفهم معZZنى الحيZZاة أو تجZZد الطريZZق الصZZحيح ،فمZZا معZZنى حياتZZك بهZZذه الطريقZZة؟ أنتم أنZZاس يسZZعون نحZZو الطريZZق
أبرارا .أليس هذا أسZمى معZاني
التحسن .أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم األحمر ،ويدعوهم هللا
الصحيح ،وينشدون
ُّ
ً
الحياة؟
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اليZZوم ،يهZZدف العمZZل الZZذي أقZZوم بZZه فيكم إلى قيZZادتكم إلى حيZZاة تتسZZم بطبيعZZة بشZZرية ،وهZZو عمZZل اسZZتهالل عصZZر جديZZد
وجهZا لوجZZه ،وأقZودكم
وقيادة البشرية إلى حياة العصر الجديد .خطوة بخطوةُ ،ينّفZZذ هZZذا العمZZل ويتطZور بينكم مباشZرة :أعّلمكم ً
ممسكا بأيZديكم ،وأقZول لكم أي شZيء ال تفهمونZه ،وأنعم عليكم بكZل مZا ينقصZكم .يمكن القZول إنZه بالنسZبة إليكم ،كZل هZذا العمZل
ً
ضZ Zا إلى حي ZZاة بش ZZرية طبيعي ZZة ،ويه ZZدف على وج ZZه التحديZ Zد Zإلى توف ZZير الق ZZوت لحي ZZاة ه ZZذه
ه ZZو ق ZZوتكم في الحي ZZاة ،ويرش ZZدكم أي ً
المجموعة من الناس خالل األيام األخيرة .من جهتي ،يهدف كZZل هZذا العمZل إلى إنهZاء العصZر القZديم واسZتهالل عصZر جديZدZ.
تحديدا لهزيمته .إن العمل الذي أقوم بZZه بينكم اآلن هZZو قZوتكم لهZZذا اليZZوم وخالصZZكم المقZَّ Zدم
تجسدت
أما من جهة الشيطان ،فقد َّ
ً
في حين ZZه ،ولكن خالل ه ZZذه الس ZZنوات القليل ZZة القص ZZيرة ،س ZZأخبركم بك ZZل الحق ZZائق ،وك ZZل طري ZZق الحي ZZاة ،وح ZZتى عم ZZل المس ZZتقبل،

طبيعيا في المستقبل .كل كالمي وحده هZو مZا أوكلتZه إليكم .ال أحZذركم
اختبارا
كافيا لتمكينكم من اختبار األشياء
ً
وسيكون هذا ً
ً
الموجه إليكم ،ألنكم ال تمتلكZون اليZZوم خZZبرة بالعديZZد من
بأي شكل آخر .فZاليوم ،كZZل الكالم الZZذي أتحZZدث بZه إليكم هZو تحZZذيري
َّ
الكالم الZZذي أتكلمZZه ،وال تفهمZZون معنZZاه الZZداخلي .ذات يZZوم ،سZZوف تZZؤتي اختبZZاراتكم ثمارهZا كمZZا تحZZدثت اليZZوم .هZZذا الكالم هZZو

رؤاكم الي ZZوم ،وه ZZو م ZZا س ZZتعتمدون Zعلي ZZه في المس ZZتقبل .إن ZZه ق ZZوت للحي ZZاة الي ZZوم وتح ZZذير للمس ZZتقبل ،وال يمكن أن يوج ZZد تح ZZذير
أفضل .وذلك ألن الوقت الذي يجب أن أعمل فيه على األرض ليس بطول الZوقت الZذي يتعين عليكم فيZه أن تختZبروا كالمي،
أكمل عملي ،بينما تسعون أنتم إلى الحيZاة ،وهي عمليZة تنطZوي على رحلZة طويلZة عZبر الحيZاة .فقZط بعZد اختبZار أشZياء
أنا فقط ّ
تمامZZا ،وعنZZدها فقZZط سZZتتمكن من إدراك المعZZنى الZZداخلي للكالم الZZذي أتكلمZZه اليZZوم.
كثZZيرة ،سZZتتمكنون من ربح طريZZق الحيZZاة ً
عن ZZدما يك ZZون كالمي بين أي ZZديكم ،وعن ZZدما يتلقى ك ZZل واح ZZد منكم جمي ZZع تكليف ZZاتي ،بمج ZZرد تكليفكم بك ZZل م ZZا يجب أن أكلفكم ب ZZه،
ضZا.
وعنZZدما ينتهي عمZZل الكالم ،بغض النظZZر عن مZZدى عظمZZة مZZا تحقZZق من أثZZر ،عنZZدها سZZيكون تنفيZZذ مشZZيئة هللا قZZد تحقZZق أي ً
تتغير إلى حد ما؛ فاهلل ال يتصرف وفًقا لمفاهيمك.
األمر ليس كما تتخيل أنه يجب عيك أن ّ
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تجسد هللا للقيام بالعمل الذي ينبغي عليه القيام به ،وألداء خدمته للكلمات .أتى شخصZً Zيا للعمZZل وسZط
في األيام األخيرةّ ،
البشZZر بهZZدف جعZZل أولئZZك النZZاس الZZذين هم بحسZZب قلبZZه كZZاملين .منZذ ZبZZدء الخليقZZة وحZZتى اليZZوم ،لم ينجZZز ذلZZك العمZZل إال خالل
األيZZام األخZZيرة .خالل األيZZام األخZZيرة فقZZط تج ّس Zد هللا من أجZZل القيZZام بمثZZل هZZذا العمZZل على نطZZاق واسZZع .على الZZرغم من أنZZه
تحملهZZا ،وعلى الZZرغم من أنZZه إلZZه عظيم يتمتZZع مZZع ذلZZك بالتواضZZع ليصZZبح إنسZZاناً
يتحمZZل مصZZاعب قZZد يجZZد النZZاس صZZعوبة في ّ
ّ

عاديا ،لم يتم تأجيل أي جانب من عمله ،ولم تقع خطته فريسة للفوضى بأي شكل من األشكال .فهو ينجZز العمZل وفقZا لخطتZه
ً

األصZZلية .وأحZZد أهZZداف هZZذا التج ّسZد هZZو إخضZZاع النZZاس ،وثمZZة هZZدف آخZZر هZZو أن يجعZZل األشZZخاص الZZذين يحبهم كZZاملين .إنZZه
يرغب في أن يرى بأم عينه األشخاص الذين يجعلهم كاملين ،ويريد أن يرى بنفسه كيZZف أن األشZخاص الZZذين يجعلهم كZZاملين
واحدا أو اثنين ،بل هم مجموعة تتألف من بضعة أشخاص .وتZZأتي هZZذه
شخصا
يقدمون الشهادة له .فالذين بلغوا الكمال ليسوا
ً
ً
المجموعZZة من األشZZخاص من مختلZZف بلZZدان العZZالم ،ومن مختلZZف الجنسZZيات في العZZالم .إن الهZZدف من القيZZام بهZZذا العمZZل هZZو
كسZZب هZZذه المجموعZZة من األشZZخاص ،وكسZZب الشZZهادة الZZتي تقZZدمها لZZه هZZذه المجموعZZة من األشZZخاص ،والحصZZول على المجZZد
الZZذي ينالZZه منهم .إنZZه ال يقZZوم بعمZZل ال معZZنى لZZه أو ال قيمZZة لZZه .ويمكن القZZول ،إن هللا يهZZدف من كZZل هZZذا العمZZل الكثZZير هلل إلى
تكميZZل جميZZع أولئZZك الZZذين يZZرغب في جعلهم كZZاملين .وفي وقت الفZZراغ الZZذي لديZZه بعZZد ذلZZك ،سيقضZZي على أولئZZك األشZZرار.
اعلموا أنZه ال يفعZل هZذا العمZل العظيم بسZبب أولئZك األشZرار ،بZل هZو  -على العكس  -يبZذل أقصZى مZا في وسZعه بسZبب ذلZك
العدد Zالصغير من األشخاص الذين سيمنحهم الكمال .فالعمل الذي يقوم به ،والكلمات التي يتلفZظ بهZا ،واألسZرار الZتي يكشZفها،
ودينونته وتوبيخه هي كلها من أجل ذلك العدد الصغير من األشخاص .لم يتجسد بسبب أولئك األشرار ،ناهيك عن أن يثيروا
شديدا .إنه ينطق بالحق ويتحدث عن الدخول ،بسZبب أولئZك الZذين سZيتم منحهم الكمZال ،وقZد تج ّسZد من أجلهم ،ومن
فيه
غضبا ً
ً
أيضا يغدق وعوده وبركاته .الحق ،والZZدخول ،والحيZاة في الناسZZوت الZتي يتحZZدث عنهZZا ليسZت من أجZل أولئZك األشZرار.
أجلهم ً
سيمنحون
إنه يريد أن يتجنب الحديث إلى أولئك األشرار ،ويرغب بداًل من ذلك في أن يغدق جميع الحقائق على أولئك الذين ُ

الكمZZZال .ولكن يتطلب عمل ZZه أن ُيس ZZمح ألولئ ZZك األش ZZرار ،في ال ZZوقت ال ZZراهن ،ب ZZأن يتمتع ZZوا ببعض ثروات ZZه .فأولئZZZك ال ZZذين ال
يعملZZ Zون بZZ Zالحق ،والZZ Zذين ال يرضZZ Zون هللا ،والZZ Zذين يعطلZZ Zون عملZZ Zه ،هم جميعهم أشZZ Zرار ،وال يمكنهم أن يكونZZ Zوا كZZ Zاملين ،وهم
مكروهZZون ومرفوضZZون من هللا .وبالمقابZZل فZZإن األشZZخاص الZZذين يعملZZون بZZالحق ويمكنهم إرضZZاء هللا ،والZZذين يبZZذلون أنفسZZهم
بالكامZZZل في عم ZZل هللا ،هم األش ZZخاص ال ZZذين ين ZZالون الكم ZZال من هللا .فال ZZذين ي ZZرغب هللا في جعلهم ك ZZاملين ليسZZZوا سZZZوى هZZZذه
المجموعة من األشخاص ،والعمل الذي يقوم به هللا هو من أجل هؤالء األشZخاص ،أمZا الحZZق الZZذي يتكلم عنZZه فهZZو موجZه إلى
األشZZخاص الZZذين يرغبZZون في العمZZل بZZه .إنZZه ال يتحZZدث إلى األشZZخاص الZZذين ال يعملZZون بZZالحق .وتسZZتهدف زيZZادة البصZZيرة،
ونمZZو الفطنZZة اللتZZان يتحZZدث عنهمZZا األشZZخاص الZZذين يسZZتطيعون العمZZل بZZالحق .وحين يتحZZدث عن الZZذين سZZيتم تكميلهم Z،فهZZو
موج ٌه نحو األشخاص الذين لZديهم اسZتعداد لممارسZة الحZق .ويتم
يتحدث عن هؤالء األشخاص بالذات .إن عمل الروح القدس َّ
توجيZZه األمZZور  -مثZZل التحّلي بالحكمZZة واإلنسZZانية  -نحZZو األشZZخاص الZZذين هم على اسZZتعداد ZللعمZZل بZZالحق .قZZد يسZZمع أولئZZك
الZZذين ال يعملZZون بZZالحق الكثZZير من الكالم عن الحZZق ،ولكن بمZZا أنهم بطZZبيعتهم أشZZرار جZً Zدا ،وال يهتمZZون بZZالحق ،فمZZا يفهمونZZه
جميعZZا
ًZ
ليس سZZZوى تعZZ Zاليم وكلم ZZات ونظري ZZات فارغZZ Zة ،دونمZZ Zا أدنى قيم ZZة ل ZZدخولهم في الحي ZZاة .ال أحZZ Zد منهم مخلص هلل ،وهم
جميعا.
أشخاص يرون هللا ولكن ال يمكنهم الحصول عليه ،بل يدينهم Zهللا
ً
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إن الهدف الرئيسي لعمل اإلخضاع هو تطهير البشرية ليتمكن اإلنسان من امتالك الحZZق ،ألن اإلنسZZان اآلن ال يفهم من
الحZZ Zق إال الZZ Zنزر اليسZZ Zير! ولZZ Zذا فZZ Zإن عمZZ Zل إخضZZ Zاع هZZ Zؤالء النZZ Zاس ذو أهميZZ Zة كZZ Zبرى .لقZZ Zد وقعتم جميعكم تحت تZZ Zأثير الظلمZZ Zة
ثم عيش الحق .إن قبول الكمال هو
وتضررتم للغاية .الهدف من هذا العمل إ ًذا ،هو تمكينكم من معرفة الطبيعة البشرية ومن َّ
ّ
ما ينبغي أن تسعى إليه كل المخلوقات .إذا كان عمل هZذه المرحلZة ينطZوي فقZط على تكميZل النZاس ،عندئZذ Zيمكن القيZام بZه في

أي أمZة .لكن عمZل اإلخضZاع انتقZائي .فZالخطوة األولى في عمZل
إنجلترا أو أمريكZا أو إسZرائيل ،أي يمكن القيZام بZه في شZعب ّ
اإلخضZZاع قصZZيرة األجZZل؛ وستُسZZتخدم بZZاألكثر إلذالل الشZZيطان وإخضZZاع الكZZون كلZZه .هZZذا هZZو العمZZل األول لإلخضZZاع .يمكن

للمZZZرء الق ZZول إن أي مخل ZZوق م ZZؤمن باهلل يمكن ZZه أن ُي َك َّمل ،إذ ال يمكن تحقي ZZق الكم ZZال إال بع ZZد تغي ZZير طوي ZZل األمZZZد .لكن أمZَ ZZر
اإلخضZZاع م َِ
موقعZا
ًZ
عينُ Zة ونمZZوذج النZZاس الZZذين يجتZZازون اإلخضZZاع هي العينZZة والنمZZوذج اللZZذان يحتالن
ختلZZف .يجب أن تكZZون ّ
ُ

Zدنياً Z،وغZZير المسZZتعدين ZلتقبZZل هللا أبZً Zدا ،واألكZZثر معصZZية لZZه.
متّ Z
Zأخ ًرا ،ويعيشZZان في غيZZاهب الظلمZZة ،وأن يكونZZا أي ً
ض Zا األكZZثر تّ Z
يستطيع هذا النوع من األشخاص الشهادة بأنه قZد ُأخ ِ
ضZع .إن الهZدف الرئيسZي من عمZل اإلخضZاع هZو هزيمZة الشZيطان .ومن
َ
ناحية أخرى ،الهدف الرئيسي من تكميل النZاس هZو كس ُZبهم ،وتمكينهم من أن يشZهدوا بعZد إخضZاعهم بZأن عمZل اإلخضZاع هZذا
قZZد وضZZع هنZZا ألنٍ Z
ضZعون
Zاس مثلكم .والهZZدف من ذلZZك هZZو جعZZل النZZاس يقZZدمون شZZهادة بعZZد إخضZZاعهم .هZZؤالء النZZاس الZZذين ُيخ َ
ُ

Zتخ َدمون به ZZدف إذالل الش ZZيطان .إ ًذا ،م ZZا طريق ZZة اإلخض ZZاع الرئيس ZZية؟ إنه ZZا الت ZZوبيخ والدينونZ Zة Zوص ZZب اللعن ZZات والكش ZZف
سيس ْ Z
ُ
تمامZا بفعZZل شخصZية هللا البZارة .مZا يعنيZZه اإلخضZاع هZZو اسZZتخدام حقيقZة
باستخدام الشخصية ّ
البارة إلخضاع الناس كي يقتنعوا ً

تكملZZوا ليسZZوا فقZZط قZZادرين على تحقيZZق الطاعZZة بعZZد
الكلمZZة وسZZلطانها إلخضZZاع النZZاس وإقنZZاعهم بصZZورة كاملZZة .أولئZZك الZZذين َّ

ويغي ZZروا شخص ZZيتهم ،ويعرف ZZوا هللا ،ويخت ZZبروا
إخض ZZاعهم ،لكنهم أي ً
ض Zا ق ZZادرون على أن يكتس ZZبوا معرف ZZة عن عم ZZل الدينون ZZةّ ،
طريZZق محبتZZه ممتلZZئين بZZالحق .إنهم يعرفZZون كيفيZZة اختبZZار عمZZل هللا ،وقZZادرون على التZZأّلم من أجZZل هللا بZZإراداتهم الخاصZZة .إن

المكملين هم أولئك الذين يتحّلون بفهم حقيقي للحق بفضل اختبارهم لكلمة هللا .الخاضعون هم أولئك الZZذين يعرفZZون عن الحZZق
ّ
ولكنهم لم يقبلوا معناه الحقيقي .يطيعون بعد إخضاعهم ،لكن كZل طZاعتهم هي نتيجZة الدينونZة الZتي تلقوهZا .ليس لZديهم أي فهم
شفهيا ،لكنهم لم يدخلوا إلى الحق .إنهم يفهمون الحZZق ،لكنهم لم يختZZبروه.
للمعنى الحقيقي للعديد Zمن الحقائق .يعترفون بالحق
ً
تكملوا يتضمن التوبيخات والدينونات ،إلى جZانب عطيZة الحيZاة .إن الشZخص الZذي ال يعطي
العمل الذي ُأنجز في أولئك الذين َّ

كمل .يكمن الفZZرق بين أولئZZك الZZذين يجب تكميلهم والZZذين يجب إخضZZاعهم هZZو إذا مZZا
قيم ً Zة لZZدخول الحZZق هZZو الشZZخص الZZذي ُي َّ
المكملZون .أمZا أولئZك الZZذين ال يفهمZZون الحZZق
كانوا يدخلون إلى الحق .أولئك الذين يفهمون الحق قد دخلوا إليه ،ويعيشZZونه هم
َّ
وال يدخلون إليه ،أي أولئك الذين ال يعيشZون الحZق ،فهم أنZاس ال يمكن تكميلهم .إذا كZان هZؤالء األشZخاص قZادرين اآلن على

Zق ،وإذا تبعZZوه دون أن يعيشZZوه ،ولمحZZوا
الطاعZZة الكاملZZة ،فZZإنهم من الZZذين يجتZZازون اإلخضZZاع .إذا لم يطلب الخاضZZعون الحّ Z
Zق وسZZمعوا بZZه دون أن يعطZZوا قيمً Zة لعيشZZه فال يمكن تكميلهم Z.فاألشZZخاص الZZذين سZُ Zي َك َّملون يمارسZZون الحZZق وفًقZZا لمتطلبZZات
الحّ Z

كملون .كل َم ْن يتبع حتى النهاية وقبZل انتهZاء عمZل اإلخضZاع فهZو
في َّ
تمون مشيئة هللا ُ
هللا على طريق الكمال ،ومن خالل هذا ُي ّ
"م َك َّملون" إلى أولئZك الZذين يقZدرون على السZعي وراء الحZق وعلى أن يZربحهم
ٌ
خاضع ،وال يمكن القول إنه ُم َك َّمل .تشير كلمة ُ
هللا بعد انتهاء عمل اإلخضاع .تشير الكلمة إلى أولئك الذين بعد انتهاء عمل اإلخضاع يثبتون في المحنة ويعيشZZون الحZZق .مZZا

والم َك َّمل هو االختالف في مراحل العمل وفي الدرجة التي يصZZل إليهZZا النZZاس في فهم الحZZق والZZدخول إليZZه.
يميز بين
ّ
َ
الخاضع ُ
فسيقضZى في نهايZZة المطZاف عليهم .فقZط أولئZZك
Zق،
ح
ال
Zون
ك
يمتل
ال
Zذين
ل
ا
أي
Zال،
Z
م
الك
Zق
Z
ي
طر
في
Zرعوا
ش
ي
لم
Zذين
ل
ا
Zك
Z
ئ
أول
وكل
ُ
الم َك َّملين،
الذين يمتلكون الحق ويعيشونه يمكن أن يمتلكهم هللا ّ
كلية .أي أن أولئك الZذين يعيشZZون بصZورة مشZابهة لبطZرس هم ُ
Zب اللعنZZات
في حين أن اآلخZZرين هم الخاضZZعون .ببسZZاطة ،يشZZتمل العمZZل الZZذي يجZZري على من يجتZZازون اإلخضZZاع على صّ Z

Zبر واللعن ZZات .إن العم ZZل على ش ٍ Z
Zخص كه ZZذا يع ZZني الكش ZZف الصZZZريح
والتZZZوبيخ وإظه ZZار الغض ZZب ،وم ZZا يتلّق ZZوه ببس ZZاطة ه ZZو ال ّ Z
تمامZZا .وبمجZرد أن يصZبح اإلنسZان مطيعZاً طاعZة كاملZZة ،ينتهي عمZZل
للشخصية الفاسدة بداخله كي ّ
يتعرف عليها بنفسZه ويقتنZZع ً
يسعون إلى فهم الحق فسيكون عمل اإلخضاع قد انتهى.
اإلخضاع .حتى وإن ظل معظم الناس ال َ

للم َك َّملين Zوحدهم أن يعيشوا حياة ذات مغزى" Zفي "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يمكن إال ُ
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كيZZف يجعZZل هللا اإلنسZZان كZZامالً؟ مZZا هي شخصZZية هللا؟ ومZZاذا يوجZZد في شخصZZيته؟ لتوضZZيح كZZل هZZذه األمZZور :يZZدعوها

أحدهم نشر اسم هللا ،ويدعوها آخر تقديم شهادة هلل ،ويدعوها ثالث تمجيد هللا ،وسيحقق اإلنسان في النهاية تغيرات في طبيعZZة
حياتZZه على أسZZاس معرفZZة هللا .فكلمZZا خضZZع اإلنسZZان للمعاملZZة والتنقيZZة ،زادت قوتZZه ،وكلمZZا ازدادت خطZZوات عمZZل هللا ،ازداد
اإلنسان في الكمال .في اختبZار اإلنسZان اليZوم ،تصZطدم كZل خطZوة من خطZوات عمZل هللا بتصZورات اإلنسZان ،وال يمكن لفكZر
اإلنسZZان أن يتخيلهZZا ،فهي تتجZZاوز توقعاتZZه .يقZZدم هللا كZZل مZZا يحتاجZZه اإلنسZZان ،وفي كZZل األحZZوال يتعZZارض هZZذا مZZع تصZZورات
Zعيفا ،ينطZZق هللا بكالمZZه؛ وبهZذه الطريقZZة وحZZدها يمكن أن يعZول حياتZك .عنZZدما تُضZZرب تصZZوراتك،
اإلنسZان ،وعنZZدما تكZZون ضً Z
المتج ّسZد من ناحيZة في الالهZوت،
فإنك تقبل معاملة هللا ،وبهذه الطريقZZة فحسZب يمكنZZك التخلص من فسZادك .واليZZوم ،يعمZل هللا ُ

Zادرا على إنكZار أي عمZل يقZوم بZه هللا ،وعنZدما تتمكن من أن
ومن ناحية أخZرى يعمZل في الطبيعZة البشZرية .عنZدما ال تصZبح ق ً
Zادرا على أن تخض ZZع وتفهم بغض
عمZZا يقول ZZه هللا أو يعمل ZZه في حال ZZة الطبيع ZZة البش ZZرية ،وعن ZZدما تك ZZون ق ً Z
تخض ZZع بغض النظ ZZر ّ
النظZZر عن أي حالZZة طبيعيZZة ُيظهرهZZا،وعنZZدما تكZZون قZZد حصZZلت على اختبZZار فعلي ،عنZZدها فقZZط يمكنZZك أن تZZتيّقن أنZZه هZZو هللا،

Zادرا على أن تتبعZه حZتى النهايZة .توجZد حكمZة وراء عمZل
وعندها فقZط سZتتوقف عن تكZوين تصZورات ،وعنZدها فقZط سZتكون ق ً
هللا ،وهZو يعZرف كيZZف يمكن لإلنسZان أن يصZZمد في شZZهادة عنZZه .إنZه يعZZرف أين يكمن الضZعف األساسZي في اإلنسZان ،ويمكن
ضZا لكي يجعلZك تشZهد عنZه .هZذه هي
للكالم الذي يقوله أن يضرب ضعفك األساسZي ،ولكنZه يسZتخدم كالمZه المهيب والحكيم أي ً
أعمZZال هللا الرائعZZة .العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا ال يمكن تخيلZZه بالعقZZل البشZZري .تكشZZف دينون Zة Zهللا عن أنZZواع الفسZZاد الZZتي لZZدى
اإلنسان واألشياء التي يتكون منها جوهره لكونه من ٍ
جسد ،وهي التي تترك اإلنسان بال مكان ليختبئ فيه بسبب خجله.
هللا يعمل عمل الدينونZة والتZوبيخ حZتى يعرفZه اإلنسZان ،ومن أجZل شZهادته .بZدون دينونتZه لشخصZية اإلنسZان الفاسZدة ،لن
يعرف اإلنسان شخصية هللا البZارة الZZتي ال تسZZمح بZاإلثم ،ولن يمكنZه تحويZZل معرفتZه القديمZZة باهلل إلى معرفZZة جديZZدة .ومن أجZZل
ثم ُيم ِّكن اإلنس ZZان من الوص ZZول لمعرفZZZة هللا وتغيZZZير
شZZZهادته ،ومن أج ZZل ت ZZدبيره Z،فإن ZZه يجع ZZل كينونتZ Zه Zمعروف ZZة بكليته ZZا ،ومن َّ
شخصZZيته ،وأن يشZZهد شZZهادة مدويZZة هلل من خالل ظهZZور هللا على المأل .يتحقZZق التغيZZير في شخصZZية اإلنسZZان من خالل أنZZواع
مختلف ZZة من عم ZZل هللا .وب ZZدون ه ZZذه التغي ZZيرات في شخص ZZية اإلنس ZZان ،لن يتمكن اإلنس ZZان من الش ZZهادة هلل ،وال يمكن أن يك ZZون
بحسZZب قلب هللا .تZZدل التغيZZيرات الZZتي تحZZدث في شخصZZية اإلنسZان على أن اإلنسZZان قZZد حZَّ Zرر نفسZZه من عبوديZZة الشZZيطان ،وقZZد

ص Zا بحسZZب قلب هللا.
ظلمZZة ،وأصZZبح حًقZZا
حZَّ Zرر نفسZZه من تZZأثير ال ُ
نموذج Zا وعينZZة لعمZZل هللا ،وقZZد أصZZبح بحZZق شً Z
ً
Zاهدا هلل ،وشخ ً
المتج ّس Zد ليقZZوم بعملZZه على األرض ،ويطلب من اإلنسZZان أن يصZZل إلى معرفتZZه وطاعتZZه والشZZهادة لZZه – وأن
واليZZوم ،جZZاء هللا ُ
يعرف عمله العادي والعملي ،وأن يطيع كل كالمه وعمله اللذين ال يتفقان مع تصورات اإلنسان ،وأن يشهد لكZZل عملZZه ألجZZل

خالص اإلنسان ،وجميع أعماله التي يعملها إلخضZاع اإلنسZان .يجب أن يمتلZك أولئZك الZذين يشZهدون معرفً Zة باهلل؛ فهZذا النZوع
من الشZZهادة وحZZده هZZو الشZZهادة الصZZحيحة والحقيقيZZة ،وهي الشZZهادة الوحيZZدة الZZتي تُخZZزي الشZZيطان .يسZZتخدم هللا أولئZZك الZZذين

عرفوه من خالل اجتياز دينونته وتوبيخه ومعاملته وتهذيبه Zليشهدوا له .إنه يستخدم أولئك الذين أفسZدهم الشZيطان للشZZهادة لZه،

ثم نZZالوا بركاتZZه ،ليشZZهدوا لZZه .إنZZه ال يحتZZاج إلى اإلنسZZان ليسZZبحه بمجZZرد
كمZZا يسZZتخدم أولئZZك الZZذين تغZZيرت شخصZZيتهم ،ومن َّ

الكالم ،وال يحتZZاج إلى التسZZبيح والش ZZهادة من أمث ZZال الشZZيطان ،ال ZZذين لم ين ZZالوا خالصZZه .أولئZZك الZZذين يعرف ZZون هللا هم وح ZZدهم

المؤهلون للشهادة هلل ،وأولئك الذين تغيرت شخصيتهم هم وحدهم المؤهلون للشهادة هلل ،ولن يسZمح هللا لإلنسZان أن يجلب عن
عارا على اسمه.
عمد ً
من "ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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اسZZتر ِجع المشZZهد الكتZZابي الZZذي أنZZزل فيZZه هللا الخZZراب على سZZدومِّ ،
ضZا في زوجZZة لZZوط الZZتي تحZZولت إلى عمZZود
وفكZZر أي ً
ملح .وتذكر كيف تاب أهل نينوى عن خطاياهم في مسوح ورماد ،وتZذكر مZا حZدث بعZد أن س َّZم َر اليهZود يسZوع على الصZليب

طZِ Zرد اليه ZZود من إس ZZرائيل وف Zّ Zروا إلى بل ZZدان في ك ZZل أنح ZZاء الع ZZالم .العدي Zد Zمنهم ُقتل ZZوا وخض ZZعت األم ZZة
من ZZذ ألفي عZZام مضZZتُ .
اليهودية Zبأسرها لدمار غير مسZZبوق .لقZد سZمروا هللا على الصZليب – وهكZذا ارتكبZوا جريمZZة شZZنعاء – فاسZZتفزوا شخصZZية هللا.
ودفعZZوا عاقبZZة مZZا فعلZZوه وتحلمZZوا عZZواقب أفعZZالهم .لقZZد أدانZZوا هللا ورفضZZوه ،لZZذلك لم يكن أمZZامهم إال مصZZير واحZZد :أن يعZZاقبهم
هللا .إنها العاقبة المريرة والضيقة التي جلبها حكام دولتهم وأمتهم عليهم.
اليوم ،عاد هللا إلى العالم ليقوم بعمله .محطته األولى هي التجمع الضخم للحكام الZZديكتاتوريين :الصZZين ،الحصZZن المZZنيع

لإللحZZاد .لقZZد ربح هللا أنا ًسZا بحكمتZZه وسZZلطانه .وأثنZZاء هZZذه الفZZترة ،يعاديZZه الحZZزب الحZZاكم في الصZZين بكZZل الوسZZائل ويجتZZاز في
معاناة كبيرة ،بال موضع يسند فيه رأسZه أو يتخZذه مZأوى .ومZع هZذا ال يZزال هللا ُي ْكمZل العمZل الZذي ينZوي فعلZه :ينطZق بصZوته

Zدوا ،لم ُيو ِقZف هللا أب ًZدا عملZه ،بZل
وينشر اإلنجيل .ال يمكن ألحد أن يدرك عظمة قدرة هللا .في الصين ،الدولة التي تZرى هللا ع ًّ
قد َقِبل المزيد من الناس عمله وكلمته ،ألن هللا يفعل كل ما بوسZZعه ُليخِّلص كZZل فZرد في البشZرية .نحن نثZZق أنZZه ال توجZZد دولZZة
وير ِبكZZون خطZة هللا
وال قوة بإمكانها الوقوف في طريق ما يريد هللا تحقيقه .أولئك الذين يعرقلون عمZل هللا ،ويقZاومون كلمتZهُ ،

أمة
ويع ّ
رسل إلى الجحيم؛ أية دولZZة تتحZZدى عمZZل هللا سZZتَُد َمر؛ وأيZZة َّ
طلونها سيعاقبهم هللا في النهاية .كل َم ْن يتحدى عمل هللا ُ
سي َ
تقZZZوم ض ZZد عم ZZل هللا س ZZتُمحى من على ه ZZذه األرض ولن يع ZZود له ZZا وج ZZود .إن ZZني أدع ZZو ش ZZعوب جمي ZZع األمم والZZZدول وحZZZتى
ثم يجعلZZوا هللا األقZZدس
الصZZناعات أن ينصZZتوا إلى صZZوت هللا ،وينظZZروا إلى عمZZل هللا ،ويعZZيروا
ً
انتباهZZا لمصZZير البشZZريَّة ،ومن ّ
تمامZا كمZا
واألكرم واألعلى وهدف العبZادة الوحيZد بين الجنس البشZري ،وأن يسZمحوا للبشZرية كلهZا أن تحيZا في ظZل بركZة هللا ً
وتماما مثلما كان يعيش آدم وحواء ،اللذان خلقهما هللا في األصل ،في جنة عدن.
عاش نسل إبراهيم في ظل وعد يهوه،
ً

إن عمل هللا مثل أمواج تندفع بقوة .ال يمكن ألحد أن يحتجز هللا ،وال يمكن ألحد أن يوقف خطوات أقدامZZه .فقZط أولئZZك
الZZذين ينصZتون بانتبZاه لكلماتZZه ويسZZعون إليZه بشZوق وعطش ،يمكنهم اتبZZاع خطZاه ونيZZل وعZZده .أمZا أولئZZك الZذين ال يفعلZZون ذلZZك
فسيتعرضون إلى ضيقة ساحقة وعقاب ُمستحق.

من "هللا هو من ِّ
يوجه مصير البشرية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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بدأ عمل تدبير هللا عند خلق العالم ،واإلنسان هو في قلب هذا العمل .يمكن القول إن خلق هللا لكل األشياء هZZو من أجZZل

اإلنسZZان .ألن عمZZل تZZدبيره يمتZد Zعلى مZZدى آالف السZZنين ،وال ُينفZZذ في غضZZون دقZZائق أو ثٍ Z
Zوان فقZZط ،أو طرفZZة عين ،أو حZZتى
على مZZدار سZZنة أو سZZنتين ،كZZان عليZZه أن يخلZZق المزيZZد من األشZZياء الضZZرورية لبقZZاء اإلنسZZان على قيZZد الحيZZاة ،مثZZل الشZZمس
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 عصZر النZاموس ،أصZZبح البشZر معتZZادين على إرشZاد عصZر
Zدريجيا .وهكZZذا ،في نفس الZZوقت الZZذي تمسZZكوا فيZZه بالنZZاموس ،كZZانوا
النZZاموس ،وبZZدأوا في االسZZتهانة بZZه ،وتركZZوا رعايZZة هللا تZ
ً
Zناما ويرتكبZZون أفعZZاالً شZريرة .كZانوا بZZدون حمايZZة يهZوه ،وعاشZوا حيZاتهم فقZط أمZZام المZذبح Zفي الهيكZZل .في الواقZع،
يعبZدون Zأصً Z
كان عمل هللا قد تZركهم منZذ زمن بعيZد Z،ومZع أن بZني إسZرائيل ظلZوا ملZتزمين بالنZاموس ،وتحZدثوا باسZم يهZوه ،وتفZاخروا بZأنهم
هم فقط شعب يهوه والمختارون من يهوه ،فإن مجد هللا هجرهم بهدوء...
ٍ
بلطف العمل الجديد الذي بدأه في مكان آخر .يبدو هذا
مكانا بهدوء بينما ينفذ
دائما ما يترك ً
عندما يقوم هللا بعمله ،فإنه ً
دائما باألشياء القديمة Zواعتبروها جديدة ،ونظروا إلى األشياء غير المألوفZZة نظZZرة
غير معقول للناس المخدوعين .اعتز الناس ً

عZZداء ،أو اعتبروهZZا مصZZدر إزعZZاج .وهكZZذا ،بغض النظZZر عن العمZZل الجديZZد الZZذي يقZZوم بZZه هللا ،من البدايZZة إلى النهايZZة ،فZZإن
اإلنسان هو آخر من يعلم عن األمر من بين جميع األشياء.

دائما ،بعد عمل يهوه في عصر الناموس ،بدأ هللا عملZZه الجديZZد في المرحلZZة الثانيZZة :اتخZZذ جسZً Zدا ،وتج ّسZد
كما كان الحال ً
في صZZورة إنسZZان لمZZدة عشZZر أو عشZZرين سZZنة ،وتكلم وعمZZل بين المؤمZZنين Z.لكن بZZدون اسZZتثناء ،لم يعZZرف أحZٌ Zد ،ولم يعZZترف
سZZوى عZZدد قليZZل من النZZاس بأنZZه كZZان هللا الZZذي صZZار جسZً Zدا بعZZد أن ُس ِ Zمر الZZرب يسZZوع على الصZZليب وقZZام من األمZZوات... .
بمجرد االنتهاء من المرحلة الثانية من عمل هللا – بعد الصلب – تم إتمZZام عمZZل هللا في اسZZتعادة اإلنسZان من الخطيZZة (وهZو مZZا
Zاعدا ،كZZان على اإلنسZZان فقZط أن يقبZZل الZZرب يسZZوع
Zدي الشZZيطان) .وهكZZذا ،ومنZZذ تلZZك اللحظZZة فص ً
يعZZني اسZZترداد اإلنسZان من يّ Z
كم ِّ
حاجزا أمام تحقيق الخالص والقZZدوم إلى
خلص لكي ينال غفران خطاياه .من الناحية االسمية ،لم تعد Zخطايا اإلنسان تشكل
ً
ُ
حقيقيا ،فقد صار في شبه الجسZZد
هللا ،ولم تعد وسيلة الضغط التي يتهم الشيطان بها اإلنسان؛ ذلك ألن هللا نفسه قد عمل عمالً
ً
وتذوق المعاناة ،وكان هللا هو نفسه ذبيحة الخطية .بهZذه الطريقZZة ،نZZزل اإلنسZان عن الصZZليب ،ألنZه قZZد اُفتZZدي وخُلص
الخاطئ َّ
بفضZZل جسZZد هللا ،هZZذا الZZذي هZZو ِشZبه جسZZد الخطيZZة .وهكZZذا ،بعZZد أن أسZZر الشZZيطان اإلنسZZان ،اقZZترب اإلنسZZان خطZZوة من قبZZول
الخالص أمZام هللا .بZZالطبع ،كZانت هZZذه المرحلZة من العمZل هي تZZدبير هللا ،الZZذي ابتعZZد خطZوة واحZZدة عن عصZر النZاموس ،وفي
مستوى أعمق من عصر الناموس.
هذا هو تدبير هللا :تسليم البشرية إلى الشيطان – البشZرية الZتي ال تعZرف ماهيZة هللا ،وماهيZة الخZالق ،وكيفيZة عبZادة هللا،
Zدي
ولم ZZاذا من الض ZZروري الخض ZZوع هلل – وإطالق العن ZZان لفس ZZاد الش ZZيطان .وخط ZZوة تل ZZو األخ ZZرى ،يس ZZترد هللا اإلنس ZZان من ي ّ Z
عبادة كامل ًة ويرفض الشيطان .هذا هو تدبير هللا .كل هذا يبدو وكأنه قصة أسZطورية؛ ويبZZدو
الشيطان ،حتى يعبد اإلنسان هللا
ً

محيرا .يشعر الناس أن األمر يشبه القصة األسطورية ،وذلZك ألنهم ال يZدركون مZدى مZا حZZدث لإلنسZان على مZZدار عZدة آالف
ً
من السنين الماضية ،فضالً عن أنهم ال يعرفون عدد القصZص الZتي حZدثت في العZالم وفي السZماء .إضZافة إلى ذلZك ذلZك ،فZإن

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

غامضا لإلنسان؛ وذلك ألن اإلنسان ليس لديه فهم ألهمية خالص
المادي ،ولكن عيونهم الفانية تمنعهم من رؤيته .يبدو األمر
ً
هللا للبشZZرية وأهميZZة عمZZل تZZدبير هللا ،وال يZZدرك كيZZف يZZرغب هللا أن يكZZون البشZZر في النهايZZة .هZZل هZZو جنس بشZZري يشZZبه آدم
وحZZواء ،ولكن على غZZير فسZZاد بسZZبب الشZZيطان؟ كال! إن تZZدبير هللا هZZو من أجZZل كسZZب مجموعZZة من النZZاس الZZذين يعبZZدون Zهللا
ويخضZZعون لZZه .لقZZد أفسZZد الشZZيطان هZZذا الجنس البشZZري ،لكنZZه لم يعZZد يZZرى الشZZيطان أبZZاه؛ إنZZه يعZZرف الوجZZه القZZبيح للشZZيطان،

ويرفضZZه ،ويZZأتي أمZZام هللا ليقبZZل دينونتZZه وتوبيخZZه .إنZZه يعZZرف مZZا هZZو قZZبيح ،وكيZZف أنZZه يتنZZاقض مZZع مZZا هZZو مقZZدس ،ويعZZترف
بعظمة هللا وشر الشيطان .إن بشرية مثل هذه لم تعد تعمل من أجل الشيطان ،أو تعبد Zالشيطان ،أو تُِّقدس الشيطان؛ هذا ألنهم

مجموعة من األشخاص الذين اقتناهم هللا حًقا .هذه هي أهمية تدبير هللا للبشرية .أثنZاء عمZل هللا التZZدبيري في هZZذا الZزمن ،فZإن
البشZZ Zرية هي ه ZZدف فس ZZاد الشZZ Zيطان ،وفي نفس الZZ Zوقت هي هZZ Zدف خالص هللا ،وك ZZذلك هي الثمZZ Zر ال ZZذي يناض ZZل من أجلZZ Zه هللا

تدريجيا من يد الشيطان ،وهكذا يقترب اإلنسان أكZZثر
والشيطان .في الوقت نفسه الذي يدير فيه هللا عمله ،فإنه يسترد اإلنسان
ً
إلى هللا...
ضZا األصZZعب في قبولهZZا بواسZZطة اإلنسZZان.
ثم جZZاء عصZZر الملكZZوت ،الZZذي ُيعZZد مرحلZZة أكZZثر عمليZZة في العمZZل ،ولكنZZه أي ً
Zوحا أمZام اإلنسZان.
ذلك ألنه كلما اقترب اإلنسان إلى هللا ،كلما اقترب خالص هللا من اإلنسان ،وكلما ظهر وجZه هللا أكZثر وض ً

Zميا إلى عائلZة هللا .ظن اإلنسZان أن الZوقت قZد حZان لالسZتمتاع ،ومZع ذلZك فهZو يتعZرض
وعقب فداء البشرية ،يعود اإلنسZان رس ً
لهجوم أمامي كامZZل من هللا لم يتوقZع مثلZZه أي شZخص .وكمZZا يتضZح ،هZذه معموديZة Zيجب على شZعب هللا "التمتZع" بهZا .في ظZل
Zحى هللا
الح َمZZل الZZذي تZاه لسZنوات عديZدة Z،وض َّ
مثل هذا التعامل ،ليس أمام الناس خيار سZوى التوقZZف والتفكZZير في أنفسZZهم ،فأنZZا َ
بZZالكثير جZً Zدا السZZتردادي ،لZZذلك لمZZاذا يعZZاملني هللا هكZZذا؟ هZZل هZZذه هي طريقZZة هللا في السZZخرية مZZني وكشZZفي؟  ...بعZZد مZZرور

بالي ZZا ،بع ZZد أن واج ZZه مص ZZاعب التنقي ZZة والت ZZوبيخ .م ZZع أن اإلنس ZZان ق ZZد فق ZZد "مج ZZد" األزمن ZZة الماض ZZية
س ZZنوات ،أص ZZبح اإلنس ZZان ً
و"رومانسZZيتها" ،فقZZد بZZدأ يفهم دون أن يZZدري أسZZس السZZلوك اإلنسZZاني ،وأصZZبح يقZّ Zدر سZZنوات التفZZاني الZZتي تحملهZZا هللا لخالص
البشرية .يبدأ اإلنسان ببطء في االشمئزاز من بربريته ،ويبدأ في كراهية مدى وحشZيته ،وكZل سZوء الفهم تجZاه هللا ،والمطZالب

غZير المعقولZة الZتي طلبهZا منZه .ال يمكن عكس الZزمن ،فأحZداث الماضZي تصZبح ذكريZات ينZدم عليهZا اإلنسZان ،وتصZبح كلمZات
قوتZه ،ويقZف ويتطلZع إلى وجZه
يومZا بعZد يZوم ،وتعZود ّ
هللا ومحبته القوة الدافعة في حياة اإلنسان الجديZدة .تلZتئم جZروح اإلنسZان ً
دائمZZا في ج ZZانبي ،وأن ابتسZZامته ووجه ZZه الجمي ZZل ال ي ZZزاالن في غاي ZZة اإلث ZZارة .ال ي ZZزال قلب ZZه
الق ZZدير ...فق ZZط ليكتش ZZف أن ZZه ك ZZان ً

منشZغالً بالبشZرية الZتي خلقهZZا ،ومZا زالت يZZداه دافئZZتين وقويZتين ZكمZا كانتZا في البدايZZة .وكZأن اإلنسZان عZZاد إلى جنZZة عZدن ،ولكن
هذه المرة لم يعد اإلنسان يستمع إلى إغواء الحية ،ولم يعد يبتعد عن وجه يهوه .يركZع اإلنسZان أمZام هللا ،وينظZر إلى وجZه هللا

المبتسم ،ويقدم أغلى تضحياته – أوه! يا ربي ،يا إلهي!
عما إذا كZZان النZZاس قZZادرين على
تتغلغZZل محبZZة هللا وعطفZZه في كZZل تفصZZيل من تفاصZZيل عملZZه التZZدبيري Z،وبغض النظZZر َّ

فهم مقاصد هللا الطيبة ،فهو ال يزال يعمل بال كلل العمل الذي ينوي إتمامه .وبصZZرف النظZZر عن مZZدى فهم النZZاس لتZZدبير هللا،
فإنه يمكن للجميع تقدير فوائد العمل الذي قام به هللا ومعونتZه .ربمZا لم تشZعر اليZوم بZأي من الحب أو الحيZاة المقZدمان من هللا،
دائما يوم ترى فيه ابتسامة
ولكن طالما أنك ال تتخلى عن هللا ،وال تتخلى عن عزمك للسعي وراء الحق ،فعندئذ Zسيكون هناك ً
لمل ZZك الش ZZيطان ،وليس التخلي عن البش ZZرية ال ZZتي
هللا ل ZZك .ألن اله ZZدف من عم ZZل ت ZZدبير هللا ه ZZو اس ZZتعادة البش ZZرية ال ZZتي تخض ZZع ُ
أفسدها الشيطان ،وتقاوم هللا.
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علي بلوغZه قبZZل
وأي مسZتوى َّ
النُ Z
Zاس كّلهم بحاجZZة إلى فهم الغايZة من عملي على األرض ،أي الهZZدف النهZائي من عملي ّ
اكتمZZال هZZذا العمZZل .إذا كZZان النZZاس غZZير مZZدركين ZماهيZZة عملي بعZZد ال ّسZير معي حZZتى هZZذا اليZZوم ،أفال يكونZZون حينهZZا قZZد سZZاروا

معي عبثًZZا؟ على َم ْن يتبعZZني ِمن النZZاس أن يعZZرف إرادتي .أعمZُ Zل في األرض منZZذ آالف السZZنين ،ومZZا زلت أعمZZل حZZتى يومنZZا
هZZذا على نفس المنZZوال .مZZع أن عملي يتضZZمن العديZد Zمن البنZZود ،إال أن الغZZرض من هZZذا العمZZل يبقى ثابتًZZا؛ فلى سZZبيل المثZZال،
مZZع أنZZني كّل ُّي الدينونZة ZوالتZZوبيخ لإلنسZZان ،إال أن مZZا أقZZوم بZZه مZZا زال لخالصZZه ،ولنشZZر إنجيلي على نحZZو أفضZZل ،والتو ّسZع في
Zتمرا في عمZZZل دينونZZZة
Zتمرا في عملي الي ZZوم ،مس ً Z
عملي توس Zً Zعا أك ZZبر بين ك ZZل األمم عن ZZدما ُي َك َّم ُل اإلنس ZZان .ل ZZذلك م ZZا زلت مس ً Z
اإلنسان وتوبيخه ،في الوقت الذي ال يزال الكثير من الناس يشعرون بخيبة أمل كبيرة ولفترة طويلZة .ومZع حقيقZة أن اإلنسZان

قZZد سZZئم ممZZا أقولZZه ،وبغض النظZZر عن حقيقZZة أنZZه يفتقZZد الرغبZZة في االهتمZZام بعملي ،مZZا زلت أقZZوم بواجZZبي ،ألن الغZZرض من
طZZل خطZZتي األصZZلية .إن الغZZرض من دينونZZتي هZZو تمكين اإلنسZZان من إطZZاعتي على نحZZو
عملي مZZا زال على حالZZه ،ولن تتع ّ

بالتغير بفعالية أكبر .ومع أن مZZا أقZوم بZه هZو من أجZل تZZدبيري ،إال أنZني لم أفعZل
أفضل ،والغرض من توبيخي هو السماح له
ّ
أي شZZيء لم َي ُعZZد بالفائZZدة على اإلنسZان .ذلZZك ألنZZني أريZZد أن أجعZZل كZZل األمم خZارج إسZرائيل تطيZُ Zع كطاعZZة بZZني إسZرائيل ،وأن
ُأنج ُزه
أناسا حقيقيين كي يكZون لي مZوطئ قZدم في األمZاكن الواقعZة خZارج إسZرائيل .هZذا هZو تZدبيري Z،أي العمZل الZذي ِZ
أجعلهم ً
بين األمم الوثنية .حتى اآلن ،ال يزال الكثير من الناس يجهلون تدبيري ،ألنهم ال يولون أي اهتما ٍم لهذه األمور ،إنمZا يهتمZون
عما أقول ،ال يزال الناس غير مبZالين بالعمZZل الZذي أقZوم بZZه ،وبZZدالً من ذلZZك يحصZرون
فقط بمستقبلهم وغايتهم .فبغض النظر َّ

تركZيزهم في غZايتهم المسZتقبلية .كيZف يمكن لنطZاق عملي أن يتّسZع إذا اسZتمرت األمZور على هZذا النحZو؟ كيZف يمكن إلنجيلي

تمامZا مثلمZا ضZرب يهZوه
أن ينتشر في جميع أنحاء العZالم؟ عليكم أن تعلمZوا أني سأشZتتكم وأضZربكم عنZد اتسZاع نطZاق عمليً ،
كZZل ِسٍ Z
مج َZد اسZZمي من
بط في إسZZرائيل .سZZيتم هZZذا كلZZه بغيَ Zة نشZZر إنجيلي في كZZل أصZZقاع األرض ،وعملي في األمم الوثنيZZةُ ،لي ّZ
يتمجZد اسZمي بين
الكبير والصغير على ّ
ويك ّZر َم اسZمي القZدوس على أفZواه النZاس في كZل القبائZل واألمم ،وذلZك لكي ّ
حد سZواءُ ،
األمم الوثنيZZة في هZZذه الحقبZZة األخZZيرة ،ولكي تتجّلى أعمZZالي لألمم ،ولكي يZZدعوني القZZدير ألجZِ Zل أعمZZالي ،وحZZتى َّ
تتحقق كلمZZتي
َ

ضZا ،حZZتى أولئZZك الZZذين
قريبZZا .سZZأجعل جميZZع النZZاس يعرفZZون أنZZني لسZZت إلZZه بZZني إسZZرائيل فقZZط ،بZZل إلZZه جميZZع األمم الوثنيZZة أي ً
ً
ٍ
لعنتهم .سأجعل كل الناس يرون أنني إله الخليقة كلها .هذا هو أعظم عمZل لي ،والغZرض من خطZة عملي في األيZام األخZيرة،
والعمل الوحيد الذي علي إنجازه في األيام األخيرة.
ّ

أيض ا عمل تخليص اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أعلنت
أدبZZره منZZذ آالف السZZنين لن ُيك َش Zف لإلنسZZان بصZZورة كاملZZة إال في األيZZام األخZZيرة .اآلن فقZZط قZZد
ُ
إن العمZZل الZZذي ِّ
سر تدبيري الكامل ،وعرف اإلنسان الغرض من عملي ،وفهم باألكثر جميع أسراري .وقد أخبرت اإلنسان بحق كZZل
لإلنسان َّ

Zون
تهمZZه .لقZZد
ُ
أعلنت بالفعZZل لإلنسZZان كZZل أسZZراري المخبZZأة ألكZZثر من خمسZZة آال وتسZZعمائة سZZنةَ .م ْن يكُ Z
شZZيء عن الغايZZة الZZتي ّ
Zون يسZوع؟ عليكم أن تعرفZوا كZل هZذه األمZور .فعملي يتح َّZدد بهZذه األسZماء .هZل فهمتم ذلZك؟
يكون
وم ْن
وم ْن يك ُ
ُ
ّ
المسيا؟ َ
يهوه؟ َ
كيف ينبغي إعالن اسمي القدوس؟ كيف ينبغي أن ينتشر اسمي في األمم التي دعتني قبالً باس ٍم من أسZمائي؟ إن عملي بالفعZل

تمامZا مثلمZا ضZرب يهZوه
تم فيكم ،فسأضZربكم ً
في طور التوسع ،وسنشره بصورة كاملZة بين جميZع األمم .وحيث إن عملي قZد ّ
إربZا وأف ّZرق شZعوبها
إربZا ً
رعاة بيت داود في إسرائيل ،مشتتًا إياكم بين كل األمم .ألنني في األيZام األخZيرة سأسZحق كZل األمم ً
األم ُم قZد ُق ِّسZمت بالفعZل على طZول الحZدود الZتي رسZمتها نZيراني الملتهبZة .سZأعلن
من جديد .عنZدما أعZود مZرة أخZرى ،سZتكون َ
علنZZا في صZZورة القZZدوس الZZذي لم يZZروه قZZط ،ماشZً Zيا بين
حينهZZا نفسZZي للبشZZرية من جديZZد كالشZZمس الحارقZZةُ ،مظ ِهً Zرا نفسZZي لهم ً

Zاعدا ،سأرشZZد البشZَ Zر في حيZZاتهم على
جمZZوع األممZً ،
تمامZا مثلمZZا سZZرت قبالً أنZZا يهZZوه بين أسZZباط اليهZZود Z.من ذلZZك الZZوقت فصً Z
Zأظهر في
األرض .س ZZيرون مج ZZدي هن ZZاك بالتأكي ZZد ،وس ZZيرون بالتأكي ZZد عم ZZود س ZZحاب في اله ZZواء يرش ZZدهم في حي ZZاتهم ،ألني س ُ Z

أيضا .سيحدث ذلك عندما أملك على كل األرض وأجلب أبنائي
األماكن المقدسة .سيرى اإلنسان يوم ّبري ،وظهوري المجيد ً
Zاس في كZZل بقعZZة على األرض ،وسZُ Zيبنى مسZZكني وسZZط البشZZرية ،وير ّسZخ على صZZخرة عملي
الكثZZيرين إلى المجZZد .سيسُ Z
Zجد النُ Z
ِ
إربZZا وأبZZني
الZZذي أنّفZZذه اليZZوم .سZZيخدمني النZZاس أي ً
إربZZا ً
ض Zا في الهيكZZل .وسZZأحطم المZZذبح المغطى بالقZZذارة الكريهZZة ،سZZأحطمه ً
َّ
ستتكدس الحمالن والعجول حديثي الوالدة على المذبح Zالمقدس .سأهدم هيكل اليZوم وأبZني هيكالً جدي ًZدا .سZينهار
جديدا.
مذبحا ً
ً

تماما الهيكZل القZائم اآلن والمليء بZالممقوتين ،وسZيمتلئ الهيكZل الZذي أبنيZه بالخZدام المخلصZين .سZيقفون مZرة أخZرى يخZدمونني
ً
من أجل مجد هيكلي .ستُعاينون بالتأكيد اليوم الذي يكون لي فيه مجد عظيم ،واليوم الذي أهدم فيه الهيكل وأبني مكانZZه هيكالً
طم الهيكل ،سُأحضر مسكني إلى عالم البشر ،بينما
أيضا يوم مجيء مسكني إلى عالم البشر .حينما أح ّ
ً
جديدا .سترون بالتأكيد ً
ِ
Zاعدا سZأبنى هيكلي وأقيم مZZذبحي ،لكي يقZّ Zدم
يرى الناس نزولي .سأجمعهم من جديد بعد أن أسحق جميZZع األمم ،ومن اآلن فص ً
الجميZZ Zع ال ZZذبائح لي ،ويخ ZZدمونني في هيكليِّ ،
ويكرس ZZون أنفس ZZهم بكZZ Zل أمان ZZة ألجZZ Zل عملي في األمم الوثني ZZة Z.سZZZيكونون كبZZZني
إسرائيل في يومنا هذا ،مزينين برداء وتاج كهنوتي ،ومجدي أنZا يهZZوه في وسZطهم ،وجاللي يحZوم فZوقهم ويسZكن فيهم .سZُ Zيَنَّف ُذ

أيضا في األمم الوثنية بالطريقة ذاتها .كما كZان عملي في إسZرائيل ،هكZذا يكZون عملي في األمم الوثنيZة ،ألنZني سأو ّسZع
عملي ً
عملي في إسرائيل وأنشره بين األمم الوثنيةZ.
أيض ا عمل تخليص اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل نشر اإلنجيل هو ً
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Zياء عظيمZZة ،والZZوقت الZZذي أبتZZدأ فيZZه عملي بين األمم الوثنيZZة Z.وبZZاألكثر ،هZZو
اآلن هZZو الZZوقت الZZذي يعمZZل فيZZه روحي أشً Z
الZZوقت الZZذي أصZِّ Zنف فيZZه كZZل الكائنZZات المخلوقZZة ،واضZً Zعا كZٍ Zل منهZZا في فئتZZه ،حZZتى يتسZZنى لي مواصZZلة عملي بطريقZZة أسZZرع
زلت أطلب منكم أن تقدموا كيانكم كّله ألجل عملي بأسره ،بل وعليك أن تدرك بوضوح وتتأكد من
وبأكثر فعالية .وهكذا ،ما ُ
قوتك ألجل عملي فيصبح أكZثر فعاليZة .هZZذا مZا يجب أن تفهمZه .كّفZوا عن االقتتZZال
تسخ َر َّ
كل العمل الذي علمته فيك ،وأن ِّ
كل ّ
Zؤخر عملي وتُفسZد
بعضا ،وأنتم تبحثون عن طريق العودة ،أو تسعون وراء الراحZة الجسZدية الZتي من شZأنها أن ت ِّ
بين بعضكم ً
مستقبلك الرائع .لن يؤدي القيام بذلك إلى حمايتك إنما إلى هالكك .ألن يكون هذا غباء منك؟ إن مZا تتل َّZذذ ZبZه اليZوم بجشZع هZو
سيدمر مستقبلك ،في حين أن األلم الذي تعانيه اليوم هو نفسه ما يحميZك .يجب عليZك أن تZدرك هZذه األمZور
ذات الشيء الذي
ّ
التخبZZط في الضZباب الكZZثيف فال تقZدر أن تZرى
ولتتجنب
جليZZا ،لتفلت من اإلغZZراءات الZZتي سZتجعل من الصZعب انتشZال نفسZك،
ّ
ّ
ً

الشمس .عندما يتوارى الضباب الكثيف ،ستجد نفسك في دينونة اليوم العظيم .وبحلول ذلZك الZوقت ،سZZيكون يZومي قZZد دنZا من
تحمل حZرارة الشZمس الحارقZة؟ عنZدما ِ
أه ُب غنZاي لإلنسZان ،ال
Zادرا على ُّ
البشرية .كيف ستهرب من دينونZتي؟ كيZف سZتكون ق ً
Zادرا على
يخفيZZه اإلنسZZان في حضZZنه ،إنمZZا يلقيZZه ً
جانبZZا في مكZZان ال يعرفZZه أحZZد .وحينمZZا يحZّ Zل يZZومي على اإلنسZZان ،لن يكZZون قً Z
اكتشZZاف غنZZاي أو العثZZور على كلمZZات الحZZق الالذعZZة الZZتي كلمتZZه بهZZا منZZذ زمن بعيZZد .سZZينوح ويبكي ألنZZه فقZZد سZZطوع النZZور

وسقط في الظلمة .ما ترونه اليوم ليس إال سيف فمي المسلول .لم تروا القضيب في يدي وال اللهب الZذي أحZرق بZه اإلنسZان،
ولهذا السZبب ال زلتم متغطرسZين ومته ّZورين أمZامي .هZذا هZو السZبب في أنكم ال تزالZون تحZاربونني في بيZتي مخZالفين بلسZانكم
إن اإلنسان ال يهابني ،ومع استمراره في عدائZه لي حZZتى اليZZوم ،ال يZZزال بال خZوف البتZZة .ففي أفZواهكم
البشري ما قلته بفميّ .

ضZا العين
Zال الحيZZة الZZتي أغZZوت حZZواء لتخطئ .تطZZالبون بعضZZكم بع ً
Zوال وأفعَ Z
لسZZان وأسZZنان اآلثمين Z.تشZZبه أقZZوالكم وأفعZZالكم أقَ Z
بالعين والسن بالسن ،وتتصارعون أمامي النتزاع المنصب والشهرة ومصZلحتكم الشخصZية ومZع ذلZZك ال تعرفZون أنZني أراقب
دائمZZا اله ZZروب من قبض ZZة ي ZZدي،
س Zً Zرا أق ZZوالكم وأفع ZZالكم .ق ZZد فحص ZZت قل ZZوبكم ح ZZتى قب ZZل ق ZZدومكم في محض ZZري .ي ZZود اإلنس ZZان ً
والتمّلص من مراقب ZZة عين ZZاي ،غ ZZير أني لم أته Zَّ Zرب ق ZZط من كالم ZZه أو أفعال ZZه .وب ZZدالً من ذل ZZك ،أس ZZمح عن قص Zٍ Zد له ZZذه الكلم ZZات

َّ
دائمZZا ،تبقى كلمZZات اإلنسZان وأفعالZZه
واألفعال أن تكون تحت نظري ،كي أتمكن من توبيخ إثم اإلنسان وإدانة عصيانه .وهكZZذا ً
السZZرية أمZZام كرسZZي دينون ZZتي ،إذ لم ت ZZترك دينون ZZتي اإلنسZZان ق ZZط ،ألن عص ZZيان اإلنسZZان فZZاق حZّ Zده .إن عملي يكمن في حZZرق
البشر قZادرين على
يلت وُف ِعَل ْت أمام روحي .وهكذا (أ) ،عندما أترك األرض ،سيظل
وتطهير كل كلمات اإلنسان وأفعاله التي ِق ْ
ُ
االحتفاظ بوالئهم لي ،وسيستمرون في خدمتي كما يفعل خدامي المقدسين في عملي ،مما يتيح لعملي االستمرار على األرض

حتى اليوم الذي يكتمل فيه.
أيض ا عمل تخليص اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل نشر اإلنجيل هو ً
الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على كلمة "وهكذا".
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الملك األلفي ينبغي أن يظZZل
هل رأيتم َّ
أي عمل سيفعله هللا في هذه الجماعة من الناس؟ قال هللا فيما مضى إنه حتى في ُ
مباشرة إلى أرض كنعان الصالحة .عندما كZان موسZZى في
الناس يتبعون أقواله ،وفي المستقبل سترشد أقوال هللا حياة اإلنسان
ً

الم َّن والماء والطعام من السماء إلى الشعب لكي يبتهج Z،واليZوم ال يZزال يفعZل
البرية ،أرشده هللا وتكلم معه
ً
مباشرة .أرسل هللا َ
Zياء لألكZZل والشZZراب إلى شZZعبه من أجZZل االبتهZZاج؛ وقZZد أرسZZل شخصZZيًّا لعنZZات لتZZوبيخ الشZZعب.
هZZذا ألن هللا أرسZZل شخصZZيًّا أشَ Z
ولZZذلك فZZإن هللا ُينِّفZZذ كZZل خطZZوة من خطZZوات عملZZه بذاتZZه Z.اليZZوم ،يشZZتاق النZZاس إلى حZZدوث الوقZZائع ،ويحZZاولون رؤيZZة اآليZZات
والعجZائب ،ومن المحتمZل أن أنا ًسZا مثZل هZؤالء س ُZي َنبذون ،ألن عمZل هللا يصZير واقعيًّا على نحZو متزايZد Z.ال أحZد يعZرف أن هللا
نزل من السماء؛ فهم ال يزالون على غير دراية بأن هللا قد أرسل الطعZZام والمZاء من السZZماء – ومZZع ذلZZك فاهلل موجZود بالفعZل،

الملZك مZع هللا
الملك األلفي الZذي يتخيلZه النZاس هي أي ً
ضZا أقZوال هللا الشخصZية .هZذا هZو الواقZع ،وهZو فقZط ُ
والمشاهد الدافئة من ُ
الملك مع هللا على األرض إلى الجسZZد .مZZا هZZو ليس من جسZZد مكانZZه ليس على األرض ،ولZZذلك جميZZع َم ْن
على األرض .يشير ُ

يوما ما ،عندما يعود الكون بأسره إلى هللا ،فإن مركZز عملZه
يركزون على الذهاب إلى السماء الثالثة ،يفعلون هذا بال جدوىً .
في ك ZZل الك ZZون س ZZوف يتب ZZع أق ZZوال هللا؛ وفي موض ZZع آخ ZZر ،بعض الن ZZاس س ZZينخرطون في مكالم ZZة هاتفي ZZة ،وبعض ZZهم سيس ZZتقل
مركبا عبر البحر ،وبعضهم سيستخدم عدسZZات اللZيزر السZتقبال أقZوال هللا .الجميZع سZيكونون عاشZقين
طائرة ،وبعضهم سيأخذ
ً
جميعا – وجميعها ستكون أعمال هللا .تذ ّكر هذا! لن
جميعا على مقربة من هللا ،ويجتمعون حوله ويعبدونهZ
ومشتاقين ،سيأتون
ً
ً

أبدا من جديد في مكان آخر .سيحقق هللا هذا الواقZZع :سZZيجلب جميZع النZZاس من أرجZاء الكZZون أمامZZه ،فيعبZZدون هللا على
يبدأ هللا ً
األرض ،وسZZيتوقف عملZه في األمZZاكن األخZرى ،وسZُ Zيجبر النZاس على السZعي وراء الطريZق الحZق .سZZيكون مثZZل يوسZف :يZZأتي
طعامZا يؤكZلُّ .
لتجنب المجاعZة ،سيضZطر النZاس إلى السZعي وراء الطريZق
الجميع إليه من أجل الطعام وينحنZون لZه ،ألن لديZه
ً

الحZZق .سZZوف يعZZاني المجتمZZع الZZديني بأسZZره من مجاعZZة شZZديدة ،ووحZZده إلZZه اليZZوم هZZو نبZZع المZZاء الحي ،ولديZZه نبZZع دائم التZZدفق

ويتمجZد؛ كZل النZاس
ليصنع غبطة البشر ،حيث يأتي الناس إليه ويتكلون عليه .هZذا هZو الZوقت الZذي ستنكشZف فيZZه أعمZZال هللا،
ّ

سيرسZZل القساوسZZة
في أرجZZاء الكZZون سZZيعبدون هZZذا "اإلنسZZان" غZZير الملحZZوظ .ألن يكZZون هZZذا اليZZوم هZZو يZZوم مجZZد هللا؟ ًZ
يومZا مZZا ُ
شيوخا ،ومع ذلك سيأتون ليعبدوا هذا اإلنسان ،الذي يزدرونه.
ماء من نبع الماء الحي .سيكونون
ً
الكبار برقيات يطلبون فيها ً
سيعترفون بأفواههم ويصدقون بقلوبهم ،أليست هذه آية وأعجوبة؟ يوم مجد هللا هو حين يبتهج الملكوت بأسره ،وكل َم ْن يأتي
إليكم ويسZZمع أخبZZار هللا السZZارة سZZيباركه هللا ،وهZZذه البلZZدان وهZZذه الشZZعوب سZZتتبارك من هللا ويعتZZني بهZZا .لZZذلك سZZيكون االتجZZاه
المستقبلي كما يلي :أولئك الذين يحصZلون على أقZوال من فم هللا ،سZيكون لهم طريZق يمشZون فيZه على األرض ،وأولئZك الZذين
ب ZZدون كالم هللا ،س ZZواء أك ZZانوا رج ZZال أعم ZZال أم علم ZZاء ،معلمين أم ص ZZناعيين ،س ZZيجتازون المش ZZقات ح ZZتى في اتخ ZZاذهم خط ZZوة
وسيجبرون على السعي وراء الطريق الحZق .هZذا هZو مZا تعنيZه كلمZات" :بZالحق سZتجوب أرجZاء العZالم؛ وبZدون الحZق،
واحدةُ ،
لن تZZZذهب ألي مك ZZان ".والحق ZZائق هي كم ZZا يلي :سيس ZZتخدم هللا الطري ZZق (أي ك ZZل كلمات ZZه) لي ZZأمر الك ZZون بأس ZZره ويحكم الجنس
ِ
تحو ٍل عظيم فيما يتعلZق بالوسZيلة الZتي يعمZل هللا من خاللهZا .إليضZاح األمZر ،يسZيطر
دائما في ُّ
البشري ُ
ويخضعه .يأمل الناس ً
أردت أم ال .هZZذه حقيقZZة موضZZوعية ،ويجب على الكZZل
هللا على الن ZZاس من خالل الكلمZZات ،وعليZZك أن تفعZZل م ZZا يقول ZZه سZZواء
َ
طاعتها ،لذلك ليس ألحد من ٍ
عذر ،فهي معروفة للجميع.
"المْلك األلفي قد أتى" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ُ

كلمات هللا اليومية اقتباس 221
سينتش ZZر كالم هللا في ع ZZدد ال حص ZZر ل ZZه من المن ZZازل ،وسيص ZZبح معروًفZZا للجمي ZZع ،ووقته ZZا فق ZZط سينتش ZZر عمل ZZه في ك ZZل
ضZا أن ينتشZر كالمZه .في يZوم مجZد هللا ،س ُZيظهر
الكZون .وهZذا معنZاه لZو أن عمZل هللا هZو انتشZاره عZبر الكZون بأسZره ،فال ُب ّZد أي ً

كالم هللا سلطانه وقوته .كل كلمة من كالمه منذ األزمنة السحيقة إلى اليوم ستتحقق وتحدث .بهZZذه الطريقZZة ،سZZيكون المجZZد هلل

توبيخ Zا بكالم فم هللا ،وكZZل األبZZرار سZZيتباركون بكالم
على األرض ،أي أن كالمZZه سيسZZود على األرض .سZZينال كZZل األشZZرار
ً
كملZZون بكالم فمZZه .لن ُيظهZZر أيZZة آيZZات أو عجZZائب؛ الكZZل سZZيتحقق بكالمZZه ،وكالمZZه سZُ Zينتج حقZZائق.
وي َّ
فمZZه ،والجميZZع سZZيثبتون ُ

سيبتهج كل َم ْن على األرض بكالم هللا ،الكبار والصغار ،والذكور واإلناث والشيوخ والشباب ،الجميZZع سيخضZZعون لكالم هللا.
ومفعمZZا بالحيZZاة .هZZذا هZZو معZZنى أن يصZZير
Zوءا بالحيويZZة
ً
يظهZZر كالم هللا في الجسZZد ،ممZZا يسZZمح للنZZاس برؤيتZZه على األرض مملً Z
جسدا" ،أي إنه أتى لكي يصدر كالمه من الجسد
جسدا .لقد أتى هللا إلى األرض في األساس ليتمم حقيقة "الكلمة يصير ً
الكلمة ً
Zرة من الس ZZماء) .بع ZZد ه ZZذا ،ك ZZل كلم ZZة من كلمات ZZه
(ليس كم ZZا ح ZZدث في زمن موس ZZى في العه ZZد الق ZZديم ،حين ك ZZان هللا يتكلم مباشً Z
الملك األلفي ،وستكون حقائق مرئية أمام أعين الناس ،وسينظرها الناس بأم أعينهم بال أدنى تفرقة .هZZذا هZZو
ستتمم في عصر ُ
المعZZنى األسZZمى لتج ُّس Zد هللا .أي أن عمZZل الZZروح سZZيتم من خالل الجسZZد ،ومن خالل الكالم .هZZذا هZZو المعZZنى الحقيقي "للكلمZZة

يصZZير جسZً Zدا" و"ظهZZور الكلمZZة في الجسZZد" .وحZZده هللا هZZو َم ْن يمكنZZه التعبZZير عن مشZZيئة الZZروح ،ووحZZده هللا في الجسZZد هZZو َم ْن
جميعZا .ال أحZZد معفي ،فجميZZع النZZاس
ًZ
يمكنZZه التحZZدث نيابً Zة عن الZZروح؛ يتضZZح كالم هللا في هللا المتج ِّس Zد ،وهZZو يرشZZد اآلخZZرين
ّ
وم ْن ال يحصZZلون على األقZZوال بهZZذه
موجZZودون داخZZل هZZذا النطZZاق .فقZZط من خالل هZZذه األقZZوال يحصZZل النZZاس على المعرفZZة؛ َ
الطريقZZة هم حZZالمون لZZو ظنZZوا أن بإمكZZانهم الحصZZول عليهZZا من السZZماء .هZZذا هZZو السZZلطان الظZZاهر في هللا المتج ِّسZد؛ إنZZه يجعZZل
جميعZا الخضZوع لZه ،ولن يقZدر
الكل يؤمنون .حتى أعظم الخبراء والقساوسة الدينيين ال يمكنهم قZول هZذا الكالم .ينبغي عليهم
ً
أحZZد على أن يقZZدم بدايً Zة أخZZرى .سيسZZتخدم هللا الكالم ليخ ِ
ضZع الكZZون .ولن يفعZZل هZZذا من خالل جسZZده المتج ِّسZد ،بZZل من خالل
ُ
ِ
جسدا ،وهZذا فقZط
جسدا لتُخضع الناس كافة في الكون بأسره؛ هذا فقط هو الكلمة الذي يصير ً
استخدام أقوال من فم هللا تصبح ً

هZZو ظهZZور الكلمZZة في الجسZZد .ربمZZا يبZZدو األمZZر للنZZاس أن هللا لم يفعZZل الكثZZير من العمZZل ،ولكن كZZان على هللا أن ينطZZق كالمZZه
تمامZZا .ب ZZدون الحق ZZائق ،يص ZZرخ الن ZZاس ويص ZZيحون؛ وبكالم هللا ،يس ZZتكينون .س ZZيحقق هللا ه ZZذا الواق ZZع
للن ZZاس ليقتنع ZZوا ويت ZZأثروا ً
Zت في الواقZع في حاجZة إلى أن أشZرح
بالتأكيد Z،ألن هZذه هي خطZة هللا الراسZخة :تحقيZق واقZع وصZول كلمتZه على األرض .لس ُ
المل ZZك األلفي على األرض هZZو مجيء كالم هللا على األرض .نZZزول أورشZZليم الجدي ZZدة من السZZماء هZZو مجيء كالم
إن مجيء ُ
ضZا الواقZع الZذي سZيحققه هللا،
هللا ليحيا بين البشر ،وليصاحب اإلنسZان في كZل فعZل يفعلZه ،وفي كZل أفكZاره العميقZة .هZذا هZو أي ً

للملZك األلفي .هZذه هي الخطZة الZتي وضZعها هللا :سZيظهر كالمZه على األرض أللZف عZام ،وس ُZيظهر جميZع
وهو المشهد الرائZع ُ
ثم تنتهي البشرية بعد هذه المرحلة.
أفعالهُ ،
ويكمل كل عمله على األرض ،ومن ّ
"المْلك األلفي قد أتى" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ُ
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Zدة تل ZZو األخ ZZرى؛ وس ZZتتعرض جمي ZZع األمم واألم ZZاكن للك ZZوارث :إذ تنتش ZZر أوبئ ZZة ومجاع ZZات
س ZZتقع جمي ZZع الك ZZوارث واح ً Z
وفيضانات وجفاف وزالزل في كل مكان .ال تحدث هذه الكZوارث في مكZان واحZد أو مكZانين ،ولن تنتهي في غضZون يZوم أو
قوتهZZا أكZZثر فZZأكثر .أثنZZاء هZZذا الZZوقت سZZتظهر على التZZوالي
يZZومين ،ولكنهZZا بZZاألحرى سZZتمتد على مسZZاحة أكZZبر وأكZZبر ،وتشZZتد ّ
جميZZع أنZZواع األوبئZZة الZZتي تنتقZZل من خالل الحشZZرات ،وسZZوف تنتشZZر ظZZاهرة أكZZل لحZZوم البشZZر في جميZZع األمZZاكن .هZZذه هي
اَّل
Zريعا ،وأن
دينونتي على جميع األمم والشعوب .يا أبنZZائي! يجب أ تعZZانوا ألم الكZZوارث أو شZZدائدها .أتمZZنى لكم أن تنضZZجوا س ً
تحملوا العبء الذي يقع على كاهلي بأسرع ما يمكن؛ لماذا ال تفهمون إرادتي؟ سيصبح العمل في المسZتقبل شZاًقا أكZثر فZأكثر.
صَZل ْت قسZZاوة قلZZوبكم إلى حZZد أن تZZتركوني ويZZداي ممتلئتZZان عماًل لكي أعمZZل وحZZدي عماًل شZZاًقا للغايZZة؟ س َّ
Zأتحدث بطريقZZة
هZZل َو َ
ٍ
أمZZا أولئ ZZك ال ZZذين ال تنض ZZج
أوض ZZح :أولئ ZZك ال ZZذين تنض ZZج حي ZZاتهم س ZZوف ي ZZدخلون في مالذ آمن ،ولن يع ZZانوا األلم أو المش ّZقة؛ ّ
حياتهم فال ُب ّد أن يعانوا األلم والضرر .كلماتي واضحة بما يكفي ،أليس كذلك؟
ال ُبZّ Zد أن يمتZZد اسZZمي في جميZZع االتّجاهZZات وإلى األمZZاكن كافZZة ،حZZتى يعZZرف الجميZZع اسZZمي القZّ Zدوس ويعرفZZوني .سZZوف
يجتمع الناس من جميع مناحي الحياة في الواليات المتحدة واليابان وكندا وسنغافورة واالتحاد السوفيتي وماكZZاو وهZونج كZZونج

مباشرة في الصين ،بحثًا عن الطريق الحق .لقد ُش ِه َد لهم باسمي بالفعل ،وكل ما بقي هو أن تنضجوا في أقZZرب
ودول أخرى
ً
وقت ممكن لكي ترعZZوهم وتقZZودوهم .ولهZZذا السZZبب أقZZول إنZZه سZZيكون هنZZاك حZZتى مزيZZد من العمZZل يتعين تنفيZZذه Z.سZZوف ينتشZZر
المخصZص لكم؛ أال تخZافون؟ يمتZZد
اسمي على نطاق واسع في أعقاب الكوارث ،وإن لم تتحّلوا بZZالحرص ،فسZتفقدون النصZZيب ُ
تمم بطريقZٍ Zة م َّ
نظمZZة ،وفي
ُ
اسZZمي إلى جميZZع األديZZان ،وإلى كZZل منZZاحي الحيZZاة ،وجميZZع األمم ،وكZZل الطوائZZف .هZZا هZZو عملي ُي َّ ُ
التقدم مع كل
حلقات وثيقة الصلة بعضها ببعض؛ وكل ذلك يتم بحسب ترتيبي الحكيم .ال أتمنى سوى أن تكونوا قادرين على ّ
خطو ٍة ،متَّبعين Zخطواتي عن ٍ
قرب.
ُ

من "الفصل الخامس والستون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في العالم ،الزالزل هي مبتZدأ ZالضZيقة .أواًل  ،أجعZل العZالم ،الZذي هZو األرض ،يتغZير Z.وتZأتي بعZد ذلZك أوبئZة ومجاعZات.

دمر الكZون بأسZره،
هذه هي خطتي ،وتلك هي خطZواتي ،وسأحشZد كZل شZيء لخZدمتي من أجZل إتمZام خطZة تZدبيري Z.وهكZذا س ُZي َّ

حتى دون تدخلي المباشر .عندما تجسدت أول مرة ِ
رت على الصليب ،اهتزت األرض بشدة ،وسيحدث األمر نفسZZه حين
وس ّم ُ
ُ
تأتي النهاية .سوف تبدأ الزالزل في ذات اللحظZة الZتي أدخZل فيهZا المملكZة الروحيZة من الجسZد .لZذا لن يتضZرر األبكZار مطلًقZا

أبكارا ليعانوا في الضيقات .لذلك ،من منظZZور بشZري ،يZرغب كZل واحZد في
من الضيقة ،بينما ُ
سيترك األشخاص الذين ليسوا ً
بكر ا .بحسب هواجس الناس األمر ال يتعلق بالتمتع بالبركات ،وإنما يهدف إلى الهروب من معاناة الضيقة.
البشرية أن يكون ً
هذا هو مخطط التنين العظيم األحمر .لكنني لن أسمح له باإلفالت؛ إذ سأجعله يعاني من عقابي الشZZديد ويقZZف بعZZد ذلZZك ويقZZدم

الخدمة إلي (هذا يشير إلى جعل أبنائي وشعبي كاماًل ) ،مما يجعله يخZZدع نفسZZه بمؤامرتZه إلى األبZZد ،ويقبZل دينونZZتي إلى األبZد،
ّ
ويتعZZرض لحZZرقي لZZه إلى األبZZد .هZZذا هZZو المعZZنى الحقيقي لتسZZبيحي من قبZZل عمZZال الخدمZZة (أي اسZZتغاللهم لإلعالن عن قZZوتي
العظيم ZZة) Z.لن أس ZZمح للت ZZنين العظيم األحم ZZر بالتس ZZلل إلى ملك ZZوتي ،ولن أمنح ZZه حZZق تس ZZبيحي! (ألن ZZه غ ZZير مس ZZتحق؛ لن يص ZZبح

مسًّ Z
Zتحقا أبZً Zدا!) سZZأجعل التZZنين العظيم األحمZZر يقZZدم إلي الخدمZZة إلى األبZZد فحسZZب! لن أسZZمح لZZه سZZوى بالسZZجود أمZZامي فحسZZب.
ّ
(إن الهZZZالكين هم أفضZZ Zل ح Z Zااًل من القZZ Zابعين في الفن ZZاء؛ إذ أن الهالك هZZ Zو مج ZZرد عقZZ Zاب شZZ Zديد مZZ Zؤقت ،لكن من هم في الفنZZ Zاء

سينالون عقوبات شديدة أبدية Z،لهذا السبب أستخدم كلمة "السجود" .وألن هؤالء الناس يتسللون إلى بيتي ويتمتعون بZالكثير من

نعمتي ،وعندهم بعض المعرفZة عZني ،فZإنني أسZتخدم عقوبZات قاسZية .أمZا بالنسZبة ألولئZك الZذين هم خZارج بيZتي ،يمكنكم القZول
بأن الجهال لن يعZانوا) .يظن النZاس بحسZب تصZوراتهم أن أولئZك الZذين يهلكZون هم أسZوأ من أولئZك الZذين يقاسZون الفنZاء ،لكن
بالعكس ،هؤالء األخيرون سيخضعون لعقاب شديد إلى األبد ،أما الهالكون فسيعودون إلى العدم إلى األبد.
من "الفصل الثامن بعد المائة" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ضZ Zا عن ZZدما ترتف ZZع أص ZZوات الرع ZZود الس ZZبعة — ته ZZتز السZZZماء
عن ZZدما ي ZZتردد ص ZZدى تحي ZZة الملك ZZوت — ال ZZذي ي ZZتردد أي ً
Zميا في
واألرض لهZZذا الصZZوت ويهZZتز المشZZهد السZZماوي محZZدثًا اهً Z
Zتزازا في أوتZZار قلب كZZل إنسZZان .ترتفZZع ترنيمZZة الملكZZوت رسً Z

أمZZة التZZنين العظيم األحمZZر ،ممZZا يZZبرهن على أنZZني دمZZرت أمZZة التZZنين العظيم األحمZZر ثم أسسZZت ملكZZوتي .واألهم من ذلZZك أن

يسZZتقر ملكZZوتي على األرض .في هZZذه اللحظZZة ،أبZZدأ بإرسZZال مالئكZZتي إلى كZZل دولZZة من دول العZZالم حZZتى يتمكنZZوا من رعايZZة
أبنائي وشعبي ،وهذا أيضا لتلبيZZة احتياجZات الخطZZوة التاليZZة من عملي .بينمZZا أذهب شخصZياً إلى المكZZان الZZذي يوجZد فيZه التZZنين

العظيم األحمZZر ملفوًفZZا ألخZZوض معZZه المعركZZة .وحين تعرفZZني كZZل البشZZرية في الجسZZد وتكZZون قZZادرة على رؤيZZة أعمZZالي في
الجسZZد ،عنZZدها سZZيتحول عZZرين التZZنين العظيم األحمZZر إلى رمZZاد ويختفي دون أن يZZترك أثZZراً .باعتبZZاركم شZZعب ملكZZوتي ،ألن

كراهيZZة التZZنين العظيم األحمZZر تسZZري في عZZروقكم ،فعليكم أن تسZZعوا إلى إرضZZاء قلZZبي بأفعZZالكم وبهZZذه الطريقZZة تجلبZZون العZZار
على التZZنين .هZZل تشZZعرون حًقZZا أن التZZنين العظيم األحمZZر بغيض؟ هZZل تشZZعرون حًZقZا أنZZه عZZدو ملZZك الملكZZوت؟ هZZل لZZديكم حًقZZا
اإليمان الذي يمكن أن يقدم شهادة رائعة لي؟ هل لديكم حًقا اإليمان بهزيمة التنين العظيم األحمر؟ هذا مZا أطلبZZه منكم .كZZل مZZا

أحت ZZاج إلي ZZه أن تكون ZZوا ق ZZادرين على اتخ ZZاذ ه ZZذه الخط ZZوة بق ٍ Z
Zدر م ZZا ،فه ZZل س ZZتقدرون على القي ZZام ب ZZذلك؟ ه ZZل ل ZZديكم إيم ZZان ب ZZأنكم
تسZZتطيعون تحقيZZق ذلZZك؟ مZZا الZZذي يسZZتطيع اإلنسZZان القيZZام بZZه؟ أليس هZZذا بZZاألحرى مZZا أقZZوم بZZه أنZZا بنفسZZي؟ لمZZاذا أقZZول إنZZني

شخصZZياً أنZZزل على المكZZان الZZذي تZZدور فيZZه المعركZZة؟ مZZا أريZZده هZZو إيمانZZك وليس أفعالZZك .إن البشZZر غZZير قZZادرين على تلقي

كلمZZاتي بطريقZZة مباشZZرة ،ولكن مجZرد التحZZديق من الجZانب .وهZل حققتم الهZZدف بهZZذه الطريقZZة؟ هZZل عرفتمZZوني بهZZذه الطريقZZة؟

وجهZا لوجZZه ،وال يسZZتطيع أحZد أن يتلقى
لقول الحق ،من بين جميع البشر على األرض ،ال أحد يستطيع أن ينظZZر َّ
إلي مباشZرة ً

المعZZنى النقي وال ِ
صZرف لكالمي .ولZZذا فZZإنني قZZد شZZرعت في بZZدء مشZZروع غZZير مسٍ Z
Zبوق على األرض ،من أجZZل تحقيZZق هZZدفي
ووضZZع الصZZورة الحقيقيZZة لنفسZZي في قلZZوب النZZاس ،وبهZZذه الطريقZZة أنهي الفZZترة الZZتي فيهZZا كZZانت المفZZاهيم تُ ِ
حكم السZZيطرة على
الناس.

ضZا بZإدارة وجهي نحZو الكZون بأكملZZه ،حZZتى ترتجZZف
واليوم ،ال أنزل فقط على أمة التZZنين العظيم األحمZZر ،وإنمZا أقZZوم أي ً
السماوات بأكملهZا .هZل هنZاك مكZان واحZد ال يخضZع لZدينونتي؟ هZل هنZاك مكZان واحZد يخZرج عن نطZاق الباليZا الZتي أطرحهZا؟
لقد بثثت بذور الكارثة بجميع أنواعها في كل مكان كنت أحل به .هZذه هي إحZدى الطZرق الZتي أعمZل بهZا ،وال شZك أنهZا عمZل
لخالص لإلنسZZان ،وال يZZزال مZZا أقدمZZه لZZه هZZو نZZوع من المحبZZة .أود أن يعرفZZني المزيZZد من النZZاس ،وأن يكونZZوا قZZادرين على
خلقت العZالم؟ ألي سZبب،
رؤيتي ،وبهذه الطريقة يبجلون هللا الذي لم يروه منذ سنين طويلة ،ولكنه ،اليZوم ،حقيقي .ألي سZبب
ُ
Zدميرا كZامالً؟ لمZاذا يعيش الجنس البشZري كلZه في الباليZا؟ ألي سZبب وضZعت نفسZي
عندما أصZبح البشZر فاسZدين ،لم أدمZرهم ت ً

ضZا طعم العذوبZZة .من النZZاس في
في الجسZZد؟ عنZZدما أقZZوم بعملي ،فZZإن البشZZرية ال تعZZرف طعم المZZرارة فحسZZب وإنمZZا تعZZرف أي ً
فم ْن كZZان يس ZZتطيع أن يس ZZتمتع باالكتفZZاء في العZZالم؟
الع ZZالمَ ،م ْن يعيش في نعمZZتي؟ لZZو لم أكن ق ZZد منحت البشZZر بركZZات ماديZZةَ ،

بالتأكيZZدُ Z،ليعZZد السZZماح لكم بتبZZوء مكZZانكم باعتبZZاركم شZZعب ملكZZوتي هZZو البركZZة الوحيZZدة ،أليس كZZذلك؟ بZZافتراض أنكم لم تكونZZوا
عم ال الخدمة ،أال تعيشون في ظل بركتي؟ ال أحد منكم قادر على سبر أغوار مصدر كالمي .وب Zداًل من
شعبي ،بل باألحرى َّ

"عمال الخدمة" ،بينما يحمل
تقد ر البشرية األلقاب التي أنعمت بها عليهم ،يحمل العديد منهم االستياء في قلوبهم بسبب لقب َّ
أن ّ
كثZZير منهم المحبZZة لي في قلZZوبهم بسZZبب لقب "شZZعبي" .ال تحZZاولوا أن تخZZدعوني – فعيZZني تZZرى وتنفZZذ إلى كZZل شZZيء! َم ْن منكم

Zدويا ،فه ZZل س ZZيكون بإمك ZZانكم حًقZZا أن
وم ْن منكم يق ZZدم طاع ZZة كامل ZZة؟ إذا لم ُيس ZZمع رنين التحي ZZة إلى الملك ZZوت م ً Z
يتلقى طواعي ZZةَ ،
تطيعوا حتى النهاية؟ ما الذي يستطيع اإلنسان القيZام بZه ،وإلى أي مZدى يسZتطيع الZذهاب — كZل هZذه األمZور سZبق أن حZددتها

منذ فترة طويلة.
من "الفصل العاشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zميا بعZZد؛
Zميا ،فZإن التحيZة للملكZZوت َّ
لما يZZتردد صZZداها رس ً
على الرغم من الحقيقة الZZتي تقZول إن بنZاء الملكZوت قZZد بZZدأ رس ً
جميعZا ،وتصZZبح جميZZع أمم األرض ملكZZوت المسZZيح ،فعندئZZٍ Zذ سZZيحين
ًZ
كمل النZZاس
وهي اآلن مجZZرد نبZZوءة لمZZا سZZيأتي .عنZZدما ُي َّ

الوقت الذي تُZدوي فيZه أصZوات الرعZود السZبعة .إن اليZوم الحاضZر خطZوة في اتجZاه تلZك المرحلZة؛ فقZد ُأطلقت شZارة االنطالق
نحو ذلك اليZوم .هZذه هي خطZة هللا ،وسZتتحقق في المسZتقبل القZريب .ومZع ذلZك ،فقZد أنجZز هللا بالفعZل كZل مZا نطZق بZه .وهكZذا،
فمن الواضح أن أمم األرض ما هي إال قالع في الرمال تهتز مع اقتراب المد العالي :إن اليوم األخير وشيك وسيسقط التZZنين
العظيم األحمZZر تحت كلمZZة هللا .ولضZZمان تنفيZZذ خطZZة هللا بنجZZاح ،نZZزلت مالئكZZة السZZماء إلى األرض ،وبZZذلت قصZZارى جهZZدها

التجسدُ ،يباد العدو من ذلZZك
المتجسد نفسه في ميدان المعركة لشن الحرب على العدو .أينما يظهر
إلرضاء هللا .لقد انتشر هللا
ّ
ّ
خرابZZا على يZZد هللا ،ولن ُيZZنزل هللا أي رحمZZة إطالًقZZا عليهZZا .يمكن
المكZZان .سZZتكون الصZZين أول مZZا يتعZZرض لإلبZZادة؛ ستصZZير
ً
رؤيZZة الZZدليل على االنهيZZار التZZدريجي للتZZنين العظيم األحمZZر في النضZZج المسZZتمر للنZZاس؛ فهZZذا واضZZح وظZZاهر ألي إنسZZان .إن

نضZZج النZZاس عالمZZة على زوال العZZدو .هZZذا جZZزء من تفسZZير المعZZنى المقصZZود من "التنZZافس معZZه" .وهكZZذاَّ ،
ذكر هللا النZZاس في
مناسبات عديZدة ليقZدموا لZه شZهادات جميلZة لتعZديل حالZة التصZورات السZائدة في قلZوب البشZر والZتي تمثZل بشZاعة التZنين العظيم

األحمر .يستخدم هللا مثل هذه التذكيرات إلحياء إيمان الناس ،وبZذلك يحقZق اإلنجZازات في عملZه .وهZذا ألن هللا قZال" :مZا الZذي
يسZZتطيع اإلنسZZان القيZZام بZZه؟ أليس األحZZرى أن أقZوم بZZه بنفسZZي؟" كZZل البشZZر على هZZذه الشZZاكلة؛ فهم ليسZZوا عZاجزين فحسZZب ،بZZل
ضZا باإلحبZاط وخيبZة األمZل بسZهولة .لهZذا السZبب ،ال يمكنهم معرفZة هللا .فاهلل ال يحZيي إيمZان البشZر فحسZب ،وإنمZا
ويصابون أي ً
أيضا ُّ
سرا وباستمرار.
ً
يمد الناس بالقوة ً
ضZا في القيZام بعمZل اليZوم
بعد ذلك ،بدأ هللا يتحدث إلى الكون كله .لم يبدأ هللا عمله الجديد Zفي الصين فحسZب ،بZل بZدأ أي ً
الجديZد في جميZع أنحZاء الكZون .في هZذه المرحلZة من العمZل ،بمZا أن هللا يريZد أن يكشZف عن كZل أفعالZه في جميZع أنحZاء العZالم
حZZتى يZZأتي كZZل البشZZر الZZذين خZZانوه مZZرة أخZZرى ليخضZZعوا أمZZام عرشZZه ،فسZZتظل دينونZZة هللا تحمZZل في طياتهZZا رحمتZZه ومحبتZZه.

كفٍ Z
Zرص لجعZZل البشZZر يشZZعرون بالZZذعر ويZZدفعهم إلى السZZعي إلى هللا حZZتى
يسZZتخدم هللا األحZZداث الجاريZZة في جميZZع أنحZZاء العZZالم ُ
يتسZZنى لهم أن ين ZZدفعوا َليمُثل ZZوا أمامZZه .ول ZZذا يقZZول هللا" :ه ZZذه هي إحZZدى الطZZرق ال ZZتي أعمZZل به ZZا ،وال ش ZZك أنهZZا عم ZZل لخالص
نوعا من المحبة".
البشرية ،وال يزال ما أقدمه لهم ً

من "الفصل العاشر" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أنZZا أمZZارس س ZZلطتي على األرض ،وأكشZZف عن عملي بأكمل ZZه .ك ZZل م ZZا في عملي ينعكس على وج ZZه األرض؛ لم يتمكن
البشZZر على األرض أبZً Zدا من اسZZتيعاب تحركZZاتي في السZZماء ،وال من التأمZZل بطريقZZة شZZاملة في مZZدارات ومسZZارات روحي .ال
تسZZتوعب الغالبيZZة العظمى من البشZZر سZZوى التفاصZZيل الدقيقZZة الZZتي تقZZع خZZارج الZZروح ،دون أن يتمكنZZوا من فهم الحالZZة الفعليZZة
للروح .إن المطالب التي أطلبها من البشر ال تصدر من كينونZZتي الغامضZZة الZZتي في السZZماء ،أو من ذاتي الZZتي ال يمكن التنبZZؤ
بها على األرض :أنا أقوم بمطالب مالئمة بحسب قامZة اإلنسZان على األرض .لم أسZZبب صZعوبات ألحZZد مطلًقZا ،كمZا لم أطلب
أب Zً Zدا من أي إنس ZZان أن "يس ZZتنزف دم ZZه" ألج ZZل مس ZZرتي :أيمكن أن تك ZZون مط ZZالبي مقص ZZورة فق ZZط على ه ZZذه الح ZZاالت؟ من بين
األعZداد الهائلZة للمخلوقZات على األرض ،أي منهZZا ال يخضZع لترتيبZZات كالم فمي؟ أي من هZZذه المخلوقZZات ،الZZتي تZأتي أمZامي،

ال تحZZترق بالكامZZل بسZZبب كالمي ونZZاري الحارقZZة؟ أي من هZZذه المخلوقZZات يجZZرؤ على االختيZZال في زهZZو وغبطZZة أمZZامي؟ أي
من هذه المخلوقات ال ينحني أمامي؟ هل أنا اإلله الذي يفرض الصمت على الخليقة؟ من بين األعداد الهائلة لألشياء الZZتي في
الخليقZZة ،أنZZا أختZZار تلZZك الZZتي تحقZZق غرضZZي؛ ومن بين األعZZداد الهائلZZة للبشZZر في الجنس البشZZري ،أختZZار أولئZZك الZZذين يهتمZZون
بقلZZبي .أنZا أختZار أفضZZل جميZع النجZوم ،وبZZذلك أضZZيف بريقZاً خافتZاً من النZZور لملكZوتي .إني أتمشZZى على وجZه األرض ،ناش ًZرا

عبيري في كل مكان ،وفي كل مكان أترك صورتي ورائي .تتردد Zأصداء صZوتي في كZل مكZZان ،فيطيZZل البشZر في كZل مكZZان
الحنين لمشاهد األمس الجميلة ،حيث تتذكر كل البشرية الماضي...

تش ZZتاق البش ZZرية جمع ZZاء لرؤي ZZة وجهي ،لكن عن ZZدما أن ZZزل شخص Zً Zيا على األرض ،ينف ZZرون كلهم من مجي ZZئي ،ويط ZZردون
Zذرا
جميعهم النZZور حZZتى ال يZZأتي ،كمZZا لZZو أني عZZدو اإلنسZZان في السZZماء .يحييZZني اإلنسZZان وفي عينيZZه نZZور دفZ
Zاعي ،ويظZZل حً Z
ّ
Zدي خطZZط أخZZرى ألجل ZZه .وحيث إن البشZZر ينظ ZZرون إلي كص ZZديق غ ZZير مZZألوف ،فهم
باس ZZتمرار ،ويخشZZى ج Zً Zدا من أن تك ZZون ل ّ Z
ّ
يشعرون كما لو أني أضمر نية قتلهم دون تمييز .أنا في عيني اإلنسان خصم مميت .فمع أنه قد ذاق دفئي في وسط الكارثة،
واع لحZبي ،وال يZزال يميZل إلى مقZاومتي ورفضZي .وبZدالً من أن أسZتغل كيانZه في هZذه الحالZة لكي أقZوم
ال يزال اإلنسان غير ٍ

بإجراء ضده ،فإنني أقوم بمعانقة اإلنسان بدفء حضني ،وأمأل فمه بالعذوبة ،وأضع الطعZام الZZذي يحتZZاج إليZZه في جوفZZه .لكن

عنZZدما يزلZZزل غيظي وغضZZبي الجبZZال واألنهZZار ،لن أعZZود – بسZZبب جبن اإلنسZZان – أغZZدق عليZZه هZZذه األشZZكال المختلفZZة من
نازعZا كZZل رجZZاء في اإلنسZZان،
ًZ
المسZZاعدة .في هZZذه اللحظZZة ،سZZأزداد غضZً Zبا ،وأحZZرم كZZل المخلوقZZات الحيZZة من فرصZZة التوبZZة،
Zأوزع ك ZZل العقوب ZZة ال ZZتي يس ZZتحقها ب ZZوفرة .في ه ZZذا ال ZZوقت ،يزمج ZZر الرع ZZد وي ZZومض ال ZZبرق ،مث ZZل هيج ZZان أم ZZواج المحي ZZط
وس ّ Z
الغاضZبة ،ومثZل عشZZرة آالف جبZZل يتحطم .وبسZZبب تمZرده ،يهلZZك اإلنسZZان بسZبب الرعZد والZZبرق ،وتُمحى مخلوقZات أخZرى في
انفجZZارات الرعZZد والZZبرق ،ويسZZقط الكZZون بأكملZZه فجZZأة في الفوضZZى ،وتصZZبح الخليقZZة غZZير قZZادرة على اسZZترداد نسZZمة الحيZZاة
األساسية .ال تسZتطيع األفZواج الحاشZدة للبشZرية أن تهZرب من زمجZرة الرعZد؛ ففي وسZط ومضZات الZبرق ،تنقلب أفZواج البشZر
سريعا ،حتى تجرفها السيول التي تندفع من أعZالي الجبZZال.
بعضها فوق بعض في تدفقها السريع ،فتنهار في المجرى المتدفق
ً
وفجZZأة ،يتجمZZع هنZZاك عZZالم من "البشZZر" في مكZZان "غايZZة" البشZZر ،وتطفZZو الجثث على سZZطح المحيZZط .تبتع Zد ZالبشZZرية كلهZZا بعيZً Zدا

عZZني بسZZبب غضZZبي ،ألن اإلنسZZان قZZد أخطZZأ تجZZاه جZZوهر روحي ،وأسZZاء إلي تمZZرده وعصZZيانه .لكن في األمZZاكن الخاليZZة من
ّ
الماء ،ال يزال هناك بشر آخرون يستمتعون ،وسط الضحكات واألغاني ،والوعود التي منحتها لهم.

عنZدما تهZZدأ البشZرية بأكملهZا ،أبعث بريًقZا من النZور أمZام أنظارهZا .عنZZدها يتمتZZع البشZر بصZفاء الZذهن ووضZوح الرؤيZZة،
ويتوقف ZZون عن رغبتهم في ال ZZتزام الص ZZمت؛ عن ZZدها تُس ZZتدعى المش ZZاعر الروحي ZZة في قل ZZوبهم في الح ZZال .في ه ZZذا ال ZZوقت ،تق ZZوم

جانبا مظالمها غير المعلنة ،يأتي جميع البشر أمامي ،ويحظون بفرصة أخZرى عنZد
البشرية كلها من األموات .وعندما تطرح ً
جميعZZا في أن يعيش ZZوا على وج ZZه األرض .لكن َم ْن منهم
نج ZZاتهم من خالل الكلم ZZات ال ZZتي أعلنه ZZا .وه ZZذا ألن البش ZZر يرغب ZZون
ً
ط عن أمور سZZامية لديZZه لينZZال رضZZاي؟ من منهم قZZد اكتشZZف من
كانت لديه النية من قبل للعيش ألجلي؟ َم ْن منهم أماط اللثام ق ّ
جميعZا هم مZZادة خشZZنة وغZZير مهذبZZة :من الخZZارج ،يبZZدو أنهم يبهZZرون العيZZون ،لكنهم في جZZوهر
ًZ
Zدي؟ البشZZر
Zيرا جً Z
قبZZل عبً Z
Zذابا لّ Z
نفوسZZهم ال يحبونZZني بZZإخالص؛ ألنZZه لم يوجZZد قZZط في الثنايZZا العميقZZة للقلب البشZZري أدنى مقZZدار مZZني .اإلنسZZان شZZديد االفتقZZار:

بمقارنته بي ،يبدو أننا بمثل ُبعد األرض عن السماء .مع ذلك ،أنا ال أهاجم اإلنسان في نقاطه الضعيفة والحساسة ،وال أسخر
منZZZه بس ZZبب نقائص ZZه .لق ZZد ك ZZانت ي ZZداي تعمالن(أ) على األرض آلالف الس ZZنين ،وط ZZوال ال ZZوقت ظلت عين ZZاي تراقبZZZان البشZZZرية
بأكملها .لكني لم آخذ بإهمال مطلًقا حياة أي إنسان لكي ألهو بها كما لو كان دمية .أنZZا أبصZZر دمZZاء قلب اإلنسZان ،وأفهم الثمن
Zورا غZير
الذي دفعه ،وحينما يقZف أمZامي ،ال أرغب في أن أسZتغل عجZزه في الZدفاع عن نفسZه لكي أوبخZه ،وال لكي أمنحZه أم ً

محببZة .بZZل بZدالً من ذلZكُ ،علت اإلنسZان ،وكنت أغZZدق عليZZه طZوال هZذا الZZوقت .ولZZذلك فمZZا يسZتمتع بZZه اإلنسZان هZZو في مجملZZه
نعم ZZتي ،وه ZZو بالكام ZZل الس ZZخاء ال ZZذي ي ZZأتي من ي ZZدي Z،وبم ZZا أن ZZني على األرض ،لم يكن على اإلنس ZZان أن يتحم ZZل ق ZZط ع ZZذابات

الجوع ،بل باألحرى ،أنا أسمح لإلنسان أن يأخذ من يدي األشياء التي يمكن أن يستمتع بها ،وأسZمح للبشZر بZأن يعيشZوا داخZل
تمامZZا كمZZا تحمZZل الجبZZال في أعماقهZZا أشZZياء وفZZيرة وكثZZيرة ،وتحمZZل الميZZاه في
بركZZاتي .أال يعيش جميZZع البشZZر تحت تZZوبيخي؟ ً
Zورا يمكن التمت ZZع به ZZا ،أال يك ZZون ب ZZاألحرى ل ZZدى البش ZZر ال ZZذين يعيش ZZون داخ ZZل كالمي الي ZZوم الطع ZZام ال ZZذي يقدرون ZZه
رحابته ZZا أم ً Z

ضZا الZوقت الZذي
ويتذوقونه؟ أنا على األرض ،والبشر يستمتعون ببركاتي على األرض .عنZدما أتZرك األرض ورائي ،وهZو أي ً
مجددا أي تساهل مني بسبب ضعفهم.
يصل فيه عملي إلى اكتماله ،في ذلك الوقت ،لن يتلقى البشر
ً
من "الفصل السابع عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(أ) ال يحتوي النص األصلي على "تعمالن".
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هل تكرهون حًقا التنين العظيم األحمر؟ هل تكرهونه حًقا وبصدق؟ لماذا وجهت إليكم هZذا السZؤال مZرات عديZدة؟ لمZاذا
Zرارا؟ م ZZا الص ZZورة ال ZZتي توج ZZد في قلبكم للت ZZنين العظيم األحم ZZر؟ ه ZZل ُأزيلت بالفع ZZل؟ أال
Zرارا وتك ً Z
أظ ZZل أس ZZألكم ه ZZذا الس ZZؤال م ً Z

تعتبرونه حًقZا أبZاكم؟ ينبغي على جميZع النZاس إدراك مقاصZدي من أسZئلتي .إن هZذا ليس إلثZارة غضZب النZاس ،وال للتحZريض
مخرج ا لZZه ،بZZل للسZZماح لجميZZع النZZاس بتحريZZر أنفسZZهم من عبوديZZة التZZنين
ًZ
على التمZZرد بين البشZZر ،وال حZZتى لكي يجZZد اإلنسZZان

العظيم األحمر .ومع ذلك ،ال ينبغي ألحد أن يقلق ،فسوف ُينجز كل شيء بفعل كلماتي .ربما ال يستطيع اإلنسان أن يشZZارك،
وال يمكن ألي إنسان أن يقوم بالعمل الذي سأقوم به .سأزيل الهواء كلية من جميع األراضي وأقضZZي على كZZل أثZZر للشZZياطين

الZZتي على األرض .لقZZد بZZدأت بالفعZZل ،وسZZوف أسZZتهل الخطZZوة األولى من عملي في التZZوبيخ في مسZZكن التZZنين العظيم األحمZZر.
وهك ZZذا يمكن رؤي ZZة أن ت ZZوبيخي ق ZZد ح Zّ Zل على الك ZZون بأس ZZره ،وس ZZيكون الت ZZنين Zالعظيم األحم ZZر وجمي ZZع أن ZZواع األرواح النجس ZZة
عاجزة عن الهروب من توبيخي؛ ألنني أنظر إلى جميZع األراضZي .عنZدما يكتمZل عملي على األرض ،أي عنZدما ينتهي زمن
Zميا بتZZوبيخ ZالتZZنين العظيم األحمZZر .سZZوف يZZرى شZZعبي تZZوبيخي البZZار للتZZنين العظيم األحمZZر ،وسZZيرفعون
الدينونZZة ،سZZأقوم رسً Z
Zميا
ثم ستقومون
القدوس إلى األبد بسبب ّبري .ومن َّ
تسبيحا بسبب ّبري ،وسيمجدون اسمي ّ
رسميا بواجبكم ،وستمدحونني رسً Z
ً
ً
في جميع األرجاء ،إلى أبد اآلبدين!

عنZZدما يصZZل عصZZر الدينون Zة Zإلى ذروتZZه ،لن أسZZرع إلى إنهZZاء عملي ،بZZل سZZوف أدمج فيZZه دليالً على عصZZر التZZوبيخ،

أوبخ التZZنين العظيم
وأسZZمح لجميZZع شZZعبي بZZأن يZZرى هZZذا الZZدليل؛ وسZZيحمل هZZذا ثمZً Zرا أكZZثر .هZZذا الZZدليل هZZو الوسZZيلة الZZتي بهZZا ّ
األحمZر ،وسZأجعل شZعبي ينظZره بعيZونهم حZتى يعرفZوا المزيZد عن شخصZيتي .إن الZوقت الZذي يتمتZع فيZه شZعبي بي هZو حينمZا
ّ
ُي ZZوبَّخ الت ZZنين العظيم األحم ZZر .إن خط ZZتي هي أن ُأنهض ش ZZعب الت ZZنين العظيم األحم ZZر ليث ZZوروا ض ZZده ،وهي الطريق ZZة ال ZZتي من
ِ
ُأكمل شعبي ،وهي فرصة عظيمة لجميع شعبي أن ينموا في الحياة.
خاللها ّ
من "الفصل الثامن والعشرون" "كالم Zهللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 228
سريعا .ومع أن القمر في حالZة يZرثى لهZا ،إال أن اإلنسZان يتمتZع ZبZروح
عندما يظهر القمر الالمع ،يتالشى الليل الهادئ
ً
معجبZZ Zا بالمشZZ Zهد الجميZZ Zل تحت الضZZ Zوء .ال يمكن لإلنسZZ Zان أن يصZZ Zف
معنويZZ Zة عاليZZ Zة ،ويجلس في سZZ Zالم تحت ضZZ Zوء القمZZ Zر،
ً
مشZZاعره؛ فيبZZدو األمZZر كمZZا لZZو أنZZه يZZرغب في الرجZZوع بأفكZZاره إلى الماضZZي ،وكمZZا لZZو كZZان يZZرغب في التطلZZع إلى المسZZتقبل،

وكمZZا لZZو كZZان يسZZتمتع بالحاضZZر .تظهZZر ابتسZZامة على وجهZZه ،ووسZZط الهZZواء العليZZل تتخلZZل رائحZZة رقيقZZة .ومZZع هبZZوب النسZZيم
المعتدل Z،يكتشف اإلنسان العطر الغني ،ويبدو وكأنه قد َس ِكر به ،وال يقZدر على إنهZاض نفسZه .هZذا هZو الZوقت الZذي أكZون قZد
قوي بالرائحة الغنية ،وهكذا يعيش جميع البشZZر وسZZط هZZذا العطZZر.
شخصيا بين البشر ،ويكون لدى اإلنسان
أتيت فيه
إحساس ٌّ
ٌ
ً
أوج َه القصور لZZدى
إنني في سالم مع اإلنسان ،وهو يعيش في انسجام معي ،ولم يعد لديه نظرة مشوهة عني ،ولم أعد أه ّذب ُ
اإلنسZZان ،ولم تعZZد توجZZد نظZZرة حزينZZة على وجZZه اإلنسZZان ،ولم يعZZد المZZوت يهZZدد ZالبشZZرية بأسZZرها .اليZZوم ،أسZZير إلى األمZZام مZZع
جنبا إلى جنب .إنني أقZوم بعملي ،أي إنZني ألقي بعصZاي بين البشZر فتسZقط
اإلنسان إلى عصر التوبيخ ،مواصالً المسيرة معه ً
على ما هو متمرد في اإلنسان .في نظر اإلنسان ،يبZدو أنهZا عصZا تتمتZع بسZلطات خاصZة :إنهZا تZأتي على كZل َم ْن هم أعZدائي

Zدي يZZؤدون واجبZZاتهم
وال تسZZتثنيهم بسZZهولة؛ وتZZؤدي العصZZا وظيفتهZZا المتأصZZلة بين جميZZع الZZذين يعارضZZونني؛ فكZZل الZZذين في يZّ Z
غيروا جوهرها .نتيجة لذلك ،سيعلو صوت هدير المياه ،وستنقلب الجبال،
حسب قصدي األصلي ،ولم يتَ ّ
حدوا قط رغباتي أو ّ
وستتفكك األنهار العظيمة ،وسي َّ
سلم اإلنسان للتغير ،وستصبح الشمس قاتمة ،ويظلم القمر ،ولن يكون لإلنسان مزيZٌ Zد من األيZZام
ُ
التي يعيشها في سالم ،ولن يوجد مزيد من أوقات الهدوء على األرض ،ولن تبقى السماء سZاكنة وهادئZة فيمZا بعZد ولن تصZمد
مجددا .سوف تتجدد جميع األشياء وتستعيد مظهرها األصلي .سوف تتمZZزق جميZZع اُألسZر الZتي على األرض ،وسZوف تتمZZزق
ً
جميZZع األمم على األرض؛ وستنقضZZي األيZZام الZZتي يجتمZZع فيهZZا شZZمل الZZزوج مZZع الزوجZZة ،ولن تلتقي األم وابنهZZا فيمZZا بعZZد ،ولن
معZZا مZZرة أخZZرى .سZZأحطم كZZل مZZا اعتZZاد أن ُيوجZZد على األرض .إنZZني ال أعطي النZZاس الفرصZZة إلطالق
يجتمZZع األب وابنتZZه ً
وصلت إلى حد أنني أمقت عواطف الناس بدرجة كبيرة .وبسبب العواطZف الZتي بين
عواطفهم ،ألنني من دون عواطف ،وقد
ُ
"آخَ Zر" في أعينهم؛ وبسZZبب العواطZZف الZZتي بين النZZاس صZZرت أنZZا منسZً Zيا؛ وبسZZبب
النZZاس ُ
جانبZZا ،وهكZZذا أصZZبحت َ
طZZرحت أنZZا ً
دائمZا ُمتعب من تZوبيخي .وبسZبب مشZاعر
مشاعر اإلنسان فإنه يغتنم الفرصZة لينتشZل "ضZميره"؛ وبسZبب مشZاعر اإلنسZان فإنZه ً

ِ
ضZا أقZارب
Zدي أي ً
وم ْسZتَب ّد Z،ويقZول إنZني غافZل عن مشZاعر اإلنسZان في تعZاملي مZع األشZياء .هZل ل ّ
ظالمZا ُ
اإلنسان فإنZه يZدعونني ً
Zارا دون التفكZZير في طعZام أو نZZوم من أجZZل خطZة تZدبيري ZبأكملهZZا؟ كيZف
على األرض؟ َم ْن سZZبق أن قZZام مثلي بالعمZل ليالً ونهً Z

يمكن أن ُيقZZارن اإلنسZZان باهلل؟ كيZZف يمكن أن يكZZون متوافًقZZا مZZع هللا؟ كيZZف يكZZون هللا الخZZالق من نفس نZZوع اإلنسZZان الZZذي هZZو
دائمZZا العيش والعم ZZل م ZZع اإلنسZZان على األرض؟ َم ْن يقلZZق بشZZأن قلZZبي؟ هZZل هي صZZالة اإلنسZZان؟ لق ZZد
مخل ZZوق؟ كي ZZف يمكن ZZني ً
مرة على االنضمام إلى اإلنسان والسير معه – ونعم ،عاش اإلنسان حتى هذا اليوم تحت رعايتي وحمايتي ،ولكن هZZل
وافقت ً
فم ْن يسZZ Zتطيع
سZZZيأتي اليZZ Zوم الZZ Zذي يس ZZتطيع في ZZه اإلنس ZZان أن يفصZZ Zل نفسZZ Zه عن رع ZZايتي؟ م ZZع أن اإلنس ZZان لم يهتم بقل ZZبي أبZً Z Zداَ ،
االستمرار في العيش في أرض بال نور؟ إنه بسبب بركاتي فحسب عاش اإلنسان حتى اليوم.
من "الفصل الثامن والعشرون" "كالم Zهللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تغZZرق البلZZدان في فوضZZى عارمZZة ،ألن عصZZا هللا قZZد بZZدأت تZZؤدي عملهZZا على األرض .يمكن رؤيZZة عمZZل هللا في حالZZة
األولي
األرض .عنZZدما يقZZول هللا" :سZZيعلو صZZوت هZZدير الميZZاه ،وسZZتنقلب الجبZZال ،وسZZتتفكك األنهZZار العظيمZZة "،فهZZذا هZZو العمZZل ّ
للعصا على األرض ،والنتيجة هي أنه "سوف تتمZZزق جميZZع اُألسZر الZتي على األرض؛ وسZZتتفرق جميZZع أمم األرض وسZتنتهي

معZا مZرة أخZرى .سZأحطم كZل مZا اعتZاد
أيام لم شZمل الZزوج والزوجZة ،لن تلتقي األم وابنهZا فيمZا بعZد ،ولن يجتمZع األب وابنتZه ً
أن ُيوجد على األرض ".ستكون هذه هي الحالة العامة لُألسر الZتي على وجZه األرض .بطبيعZة الحZال ،ال يمكن أن تكZون هZذه
هي حالZZة جميعهم ،لكنهZا حالZZة معظمهم .ومن ناحيZZة أخZرى ،فإنهZZا تشZير إلى الظZروف الZتي يمZZر بهZا النZZاس في هZذا التيZار في

المسZZتقبل .إنهZZا تتنبZZأ بأنZZه بمجZZرد أن يخضZZعوا لتZZوبيخ الكلمZZات ويكZZون غZZير المؤمZZنين ZقZZد تعرضZZوا للكارثZZة ،فلن تكZZون هنZZاك
جميعا مؤمZZنين في ملكZZوت هللا .وبهZZذا،
جميعا أهل سينيم ،وسيكونون
عالقات عائلية بين الناس الذين على األرض .سيكونون
ً
ً
معZا مZرة
"ستنقضي األيام التي فيها يجتمع شZمل الZزوج مZع الزوجZة ،ولن تلتقي األم وابنهZا فيمZا بعZد Z،ولن يجتمZع األب وابنتZه ً
إربا ،وسZيكون هZذا هZو العمZل األخZير الZذي يقZوم بZه هللا
أخرى ".وهكذا ،ستتمزق عائالت الناس الذين على األرض ،ستتمزق ً
في اإلنسان .وألن هللا سوف ينشر هذا العمل في جميع أرجاء الكون ،فإنه يأخZذ الفرصZة لتوضZيح كلمZة "مشZاعر" للنZاس ،ممZا

يسمح لهم أن يروا أن إرادة هللا هي تمزيق عZائالت كZل النZاس ،وإظهZار أن هللا يسZتخدم التZوبيخ لحZل جميZع النزاعZات العائليZة

بين البشر .إذا لم يكن األمر كZذلك ،فلن توجZZد طريقZة إلتمZZام الجZزء األخZZير من عمZZل هللا على األرض .إن الجZزء األخZZير من
Zعورا
ًZ
كلمZZات هللا يكشZZف عن أكZZبر نقطZZة ضZZعف في البشZZرية ،وهي أنهم يعيشZZون
جميعZا وفًقZZا للمشZZاعر ،ولZZذا ال يتجنب هللا شً Z
واحZً Zدا منهZZا ،ويكشZZف عن األسZZرار الخفيZZة في قلZZوب البشZZرية بأسZZرها .لمZZاذا يصZZعب على النZZاس فصZل أنفسZZهم عن المشZاعر؟

عين الناس أثناء الشZZدائد؟ في
يتمم الضمير إرادة هللا؟ هل يمكن للمشاعر أن تُ َ
هل هي أعلى من معايير الضمير؟ هل يمكن أن ّ
نظر هللا ،المشاعر هي عدوه – ألم ُيذكر ذلك صراح ًة في كالم هللا؟
من "الفصل الثامن والعشرون" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تمامZأ من خالل الكلمZZات ،وهZZو مZZا
Zزءا من شخصZZيته ،وال يمكن التعبZZير عن شخصZZية هللا ًZ
تتضZZمن جميZZع كلمZZات هللا جً Z
يكفي ليوضح لنا مقدار الغنى الموجود فيه .ما يستطيع النZZاس رؤيتZه ولمسZه ،على أي حZال ،محZدود ،كمحدوديZZة قZZدرة البشZر.
فهمZZا كZاماًل  .خZذ هZZذه الكلمZات كمثZZال" :في ومضZZة بZرق ،ينكشZZف
ومع أن كالم هللا واضح ،فإن البشر غZZير قZادرين على فهمZZه ً
أيضا ،استعاد البشر قداستهم التي كZZانوا يملكونهZا ذات يZوم مسZZتنيرين بنZوري .آه ،لقZد سZقط
الشكل الحقيقي لكل حيوان .كذلك ً
أخيرا في المياه القذرة غارًقا تحت السطح ،وتحلل ليصبح وحاًل " .تشZZمل جميZZع كلمZZات هللا كينونتZZه ،ومZZع
عالم الماضي الفاسد ً
أن جميع الناس مدركون لهذه الكلمات ،لم يعرف أحد منهم قط معناها .في نظر هللا ،كل من يقاومونZZه هم أعZZداؤه ،أي إن من

ينتمZZون إلى األرواح الشZZريرة هم حيوانZZات .ومن هZZذا يمكن للمZZرء مالحظZZة الحالZZة الحقيقيZZة للكنيسZZة .يضZZيء كالم هللا جميZZع
البشZZ Zر ،وفي هZZ Zذا النZZ Zور ،يفحصZZ Zون أنفسZZ Zهم دون أن يخضZZ Zعوا للوعZZ Zظ أو التزكيZZ Zة أو الZZ Zرفض المباشZZ Zر لآلخZZ Zرين ،ودون أن
يخضZZعوا للطZZرق البشZZرية األخZZرى في فعZZل األشZZياء ،ودون أن يوضZZح اآلخZZرون األمZZور .يZZرون بوضZZوح من منظZZور دقيZZق

ويكش ZZف في ش ZZكله األص ZZلي .أرواح
مق ZZدار م ZZا ب ZZداخلهم حًقZZا من م ZZرض .في كالم هللاُ ،يص Zَّ Zنف ك ZZل ن ZZوع من أن ZZواع ال ZZروحُ ،
Zارا ،ومن هنZZا يقZZول كالم هللا" :اسZZتعاد البشZZر قداسZZتهم الZZتي كZZانوا يملكونهZZا ذات يZZوم".
المالئكZZة تصZZبح أكZZثر اسZZتنارة واستبصً Z

يرتكز هZذا الكالم على النتيجZة النهائيZة الZتي حققهZا هللا .في الZوقت الZراهن ،ال يمكن بZالطبع تحقيZق هZذه النتيجZة بالكامZل ،فهZذه

كبيرا من الناس سZZوف يتعZZثرون في
مجرد حالة مسبقة ،يمكن أن تُرى فيها مشيئة هللا .هذه الكلمات كافية ألن تُظهر أن ً
عددا ً
كالم هللا وسZZيهزمون في العمليZZة التدريجيZZة لتقZZديس جميZZع النZZاس .هنZZا عبZZارة "تحلZZل ليصZZبح وحالً" ال تتنZZاقض مZZع تZZدمير هللا
للعالم بالنار ،و"البرق" يشير إلى غضZب هللا .عنZدما ُيطلZق هللا غضZبه العظيم ،سZيختبر كZل العZالم جميZع أنZواع الكZوارث نتيجZة
عاليZا في السZماء ،يمكن رؤيZة أن جميZع أنZواع المصZائب تقZترب من كZل البشZر على
لهذا ،ويكZون كانفجZار بركZان .وبZالوقوف ً

وجه األرض ،وتصير أقرب بحلول ذلك اليوم .وعند النظر إلى األسفل من األعالي ،تُظهر األرض مشZاهد متنوعZة مثZZل تلZZك
التي تحدث قبل حدوث زلزال .تندفع Zالمياه النارية بال قيد ،وتتدفق الحمم البركانية ،وتتحرك الجبال ،ويسZZطع ضZZوء بZZارد في

كل مكZان .لقZد غZرق العZالم كلZه في النZار .هZذا هZو مشZهد إطالق هللا لغضZبه ،وهZذا هZو وقت دينونتZه Z.كZل أولئZك الZذين هم من
لحم ودم لن يتمكن ZZوا Zمن اله ZZروب .وله ZZذا لن تك ZZون هن ZZاك حاج ZZة للح ZZروب بين ال ZZدول والص ZZراعات بين الن ZZاس لت ZZدمير الع ZZالم
بأكملZZه ،بZZل سZZوف "يسZZتمتع العZZالم بZZوعي" في موضZZع تZZوبيخ هللا .لن يتمكن أحZZد من الهZZروب منZZه ،وسZZوف يجتZZاز الجميZZع هZZذه
المحنة ،واح ًZدا تلZو اآلخZر .بعZد ذلZك ،سZيتألق كZل الكZون من جديZد بإشZعاع مقZدس ،وسZيبدأ كZل البشZر مZرة أخZرى حيZاة جديZدة.
خرابZا ال يطZاق ،بZل ستسZZترد الحيويZZة
وسZZيكون هللا في راحZZة فZوق الكZون ،وسZZيبارك كZZل البشZر في كZZل يZوم .لن تكZZون السZماء
ً

ال ZZتي لم تنعم به ZZا منZZذ خلZZق العZZالم ،وس ZZوف يح ZZل مجيء "الي ZZوم السZZادس" عنZZدما يبZZدأ هللا حيZZاة جديZZدة .س ZZيدخل هللا والبشZZر في

Zذرا ،بZل سZوف يتجZدد .لهZذا قZال هللا" :لم تعZد األرض ثابتZة وسZاكنة ،ولم تعZد السZماء
Zدرا أو ق ً
معا ،ولن يعZود الكZون مك ً
الراحة ً
موحشة وحزينة" .في ملكوت السماوات ،لم يوجZد قZط إثم أو مشZاعر بشZرية ،أو أي من شخصZية البشZر الفاسZدة؛ ألن تشZويش
جميعZا قZادرون على فهم كالم هللا ،والحيZاة في السZZماء حيZاة مملZZوءة بالبهجZة .كZل َمن هم
الشيطان غير موجود هنZاك" .النZZاس"
ً
في السماء لديهم حكمة هللا ومهابته.
من "الفصل الثامن عشر" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يمكن القول إن كل أقوال اليوم تتنبأ بأمور مستقبلية ،فهذه األقZوال هي كيفيZة وضZع هللا للترتيبZات الZتي يتخZذها من أجZل
تقريبا من عمله في شعب الكنيسة ،وسوف يظهر بعد هذا بغضب أمام كل الناس .كمZا
الخطوة التالية من عمله .لقد انتهى هللا
ً
يق ZZول هللا" :س ZZوف أجع ZZل الن ZZاس على األرض يع ZZترفون بأعم ZZالي ،وس ZZوف تُ َثب ُت أفع ZZالي أم ZZام "كرس ZZي الدينون ZZة" ،ح ZZتى تص ZZبح

ُمعتَZZرف بهZZا بين مختلZZف شZZعوب األرض الZZذين سZZوف يخضZZعون" .هZZل رأيتم شZZيًئا في هZZذا الكالم؟ يشZZمل هZZذا الكالم خالصZZة
الجزء التZالي من عمZل هللا .أواًل  ،سZوف يجعZل هللا كZل كالب الحراسZة الZذين يمارسZون السZلطة السياسZية يقتنعZون حًقZا وسZوف
يجعلهم يتZوارون من مسZرح التZاريخ من تلقZاء أنفسZهم ،وال يتصZZارعون مZZرة أخZرى على المكانZZة وال ينخرطZون ثانيZZة أب ًZدا في
حياكة المؤامرات والتآمر ،وهذا العمل ينبغي أن يتم من خالل الكوارث المختلفة التي ي ِ
حدثها هللا على األرض .بيد َّ
أن هللا لن
ُ

ض Zا لل ZZرجس؛ وله ZZذا لن يظه ZZر هللا ،ب ZZل س ZZيكتفي
يظه ZZر أب Zً Zدا ،إذ ينبغي أن تظ ZZل أم ZZة الت ZZنين العظيم األحم ZZر في ذل ZZك ال ZZوقت أر ً
بZZالظهور من خالل التZZوبيخ فحسZZب .تلZZك هي شخصZZية هللا البZZارة الZZتي ال يمكن ألحZZد أن يفلت منهZZا .في ذلZZك الZZوقت ،سZZوف
ضZا الملكZوت على األرض (الكنيسZة).
يعاني كل سكان أمة التنين العظيم األحمZر من المصZائب الZتي من الطZبيعي أن تشZمل أي ً
تحديدا هو الوقت الZذي تخZرج فيZه الحقZائق إلى النZور؛ لZذلك سZوف يختZبر كZل النZاس ذلZك ،ولن يسZتطيع أحZد أن يهZرب.
وهذا
ً

لقد ق َّZدر هللا هZذا مسZبًقا .وتحدي ًZدا بسZبب هZذه الخطZوة من العمZل يقZول هللا" :إنZه اآلن الZوقت لتنفيZذ خطZط كبZيرة" .ألنZه لن تكZون
هنZZاك في المسZZتقبل كنيسZZة على األرض ،وسZZوف يعجZZز النZZاس عن التفكZZير إال فيمZZا هZZو أمZامهم بسZZبب وقZZوع الكارثZZة ،وسZZوف
يتجاهلون أي شيء آخر ،وسوف يصعب عليهم أن يتمتعوا بوجود هللا وسط الكارثZة؛ لZذلك ُيطلب من النZاس أن يحبZوا هللا من
يفوتوا الفرصZZة .في الZZوقت الZZذي ترحZل فيZZه هZZذه الحقيقZة ،يكZون هللا قZZد هZزم التZنين
كل قلوبهم في ذلك الوقت العجيب حتى ال ّ

العظيم األحمر بمعنى الكلمة؛ ومن ثم ،سيكون عمل شهادة شعب هللا قد انتهى ،ثم يبدأ هللا بعد ذلك الخطZZوة التاليZZة من العمZZل،
ِ
سمر الناس في أرجاء الكZون على الصZليب منكسZي الZرؤوس ،وبعZد هZذا
تماما ،وفي النهايةُ ،ي ّ
ويدمر بلد التنين العظيم األحمر ً
يبيZZد كZZل البشZZرية .تلZZك هي خطZZوات عمZZل هللا المسZZتقبلية .من ثم ،ينبغي عليكم أن تسZZعوا لبZZذل قصZارى جهZZدكم لكي تحبZZوا هللا

تاح لكم في المستقبل أي فرص أخرى كي تحبوا هللا ،فليس لدى الناس الفرصة كي يحبZZوا هللا إال
في هذه البيئة السلمية؛ فلن تُ َ
في الجسZZد ،وعنZZدما يحيZZون في عZZال ٍم آخZZر ،لن يتكلم أحZZد عن محبZZة هللا .أليسZZت هZZذه مسZZؤولية المخلZZوق؟ فكيZZف إ ًذا يجب أن

فارغZZا؟
كالمZZا
ً
تحبZZوا هللا في أيZام حيZZاتكم؟ هZل فكَ Z
Zرت في هZZذا من قبZZل؟ هZل تنتظZZر إلى مZZا بعZZد وفاتZZك كي تحب هللا؟ أليس هZZذا ً
لماذا ال تسZعى اليZوم إلى محبZة هللا؟ ِ
أم َن الممكن أن تكZون محبZة هللا أثنZاء االنشZغال محبZة حقيقيZة هلل؟ إن سZبب القZول بZأن هZذه

قريبا هو َّ
أن هللا قد ُش ِه َد له بالفعل أمام الشيطان؛ لذلك ال حاجة إلى أن يفعل اإلنسZZان شZZيًئا؛
الخطوة من عمل هللا سوف تنتهي ً
عاليZZا،
فكZZل المطلZZوب من اإلنسZZان هZZو السZZعي إلى محبZZة هللا في سZ
Zني حياتZZه ،وهZZذا هZZو المهم .وألن سZZقف متطلبZZات هللا ليس ً
ِّ
Zوجزا للخطZوة التاليZة من عملZه قبZل أن تنتهي الخطZوة الراهنZة من عملZه ،وهZو مZا
وأيضا ثمة قلق عارم في قلبZه ،فقZد كشZف م ً
ً

ُي ِ
مبكرا هكذا؟ لكن هللا يعمZل بهZذه
ظهر بوضوح مقدار الوقت المتبقي؛ فلو لم يكن هللا قلًقا في قلبه ،فهل كان ليتكلم بهذا الكالم ً
الطريقة َّ
ألن الوقت قصير .ليتكم تتمكنون من محبة هللا بكل قلوبكم ومن كل أفكاركم وبكل قدراتكم بالكيفية الZZتي تعZZتزون بهZZا
عميانZZا للغاي ZZة؟ ه ZZل
بحي ZZاتكم .أليس ZZت ه ZZذه حي ZZاة ذات أس ZZمى مع ZZنى؟ أين يمكنكم أن تج ZZدوا مع ZZنى للحي ZZاة في غ ZZير ه ZZذا؟ ألس ZZتم
ً
ترغبون في محبة هللا؟ هZل يسZتحق هللا محبZة اإلنسZان؟ هZل يسZتحق النZاس افتتZان اإلنسZان؟ فمZاذا يجب أن تفعZل إذن؟ ِ
َأح َّب هللا

بجسارة دون تحفظات ،وانظر ما سيفعله هللا لك .انظZر مZZا إذا كZان سZZيذبحك .الخالصZة ،إن مهمZZة محبZة هللا هي أهم من نسZZخ
وكتابة أشياء من أجل هللا .يجب أن تفسح المكان األول للشيء األهم ،حتى تكون حياتك ذات معنى أكZZبر وتمتلئ بالسZZعادة ،ثم

يجب أن تنتظZZر بعZZد ذلZZك "أمZZر" هللا لZZك .أتسZZاءل مZZا إذا كZZانت خطتZZك سZZوف تشZZمل محبZZة هللا ،لكنZZني أتمZZنى أن تصZZبح خطZZط
الجميع هي الخطط التي يتممها هللا وأن تتحقق جميعها في الواقع.
من "الفصل الثاني واألربعون" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

سادسا شخصية هللا وما لديه وماهيته
ً
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وم ْن هو كاذب.
أنا بار ،وجدير بالثقة ،وأنا اإلله الذي يفحص صميم قلب اإلنسان! وسأكشف في الحال َم ْن هو صادق َ
عمن ُيريZدني بZإخالص ،ومن ال ُيريZدني بZإخالص ،واح ًZدا تلZو اآلخZر .ال
ال تفزع؛ فكل األشياء تعمل وفًقZا لوقZتي .وسZأخبركم ّ

تهتمZوا سZوى بZأن تZأكلوا جي ًZدا ،وتشZربوا جي ًZدا ،وتقZتربوا مZني عنZدما تZأتون إلى محضZري ،وسZأعمل عملي بنفسZي .ال تتلهفZوا
إلى الحصول على نتائج سريعة؛ فعملي ليس شيًئا يمكن تحقيقه دفع ًة واحدة ،وفيه توجZZد خطZواتي وحكمZZتي ،وهZZذا هZZو السZبب
Zداي – معاقبZZة الشZZر ومجZZازاة الخZZير .وفي الحقيقZZة ال
وراء أنZZه يمكن كشZZف حكمZZتي .وسZZأتيح لكم أن تZZروا مZZا الZZذي تعملZZه يَ Z
دائمZا
ُأحZZابي أي شZZخص .إنZZني أحبكم بZZإخالص يZZا َم ْن تحبونZZني بZZإخالص ،أمZZا أولئZZك الZZذين ال يحبونZZني بZZإخالص ،فسZZيكون ًZ

دائمZZا أنZZني أنZZا اإللZZه الحZZق ،اإللZZه الZZذي يفحص صZZميم قلب اإلنسZZان .ال تتصZZرف بطريقZZة أمZZام
غضZZبي عليهم ،حZZتى يتZZذكروا ً
اآلخرين وبطريقة أخرى من وراء ظهZورهم؛ فأنZا أرى بوضZوح كZل شZيء تفعلZه ،ومZع أنZك قZد تخZدع اآلخZرين ،ال يمكنZك أن
ذكيا للغايZZة ألنZZك تجعZZل
يدي Z.ال تظن نفسك ً
تخدعني .فأنا أرى كل شيء بوضوح ،وال يمكنك إخفاء أي شيء؛ فكل شيء في ّ
حساباتك الصغيرة التافهة تعمل لمصلحتك .وأقول لك :مهما كان عدد الخطZZط الZZتي يضZZعها اإلنسZان ،سZواء آالف أو عشZرات
Zالحري
اآلالف من الخط ZZط ،لكن ZZه في النهاي ZZة ال يس ZZتطيع اإلفالت من راح ZZة ي ZZدي Z.تحكم ي ZZداي جمي ZZع األش ZZياء واألم ZZور ،فكم ب Z
ّ
تحكم شخصا واحدا! فال تحZاول أن َّ
تتملص مZZني أو تختZبئ ،وال تحZاول أن تمكZر أو تكتم شZZيًئا .أيمكن أن يكZون األمZر أنZZك ال
ً
ً

تستطيع أن تZرى أن وجهي المجيZد وغضZبي ودينونZتي قZد ُأعلنت على رؤوس األشZهاد؟ وسُZأدين على الفZور ودون رحمZة كZل
أولئZZك الZZذين ال يريZZدونني بZZإخالص .لقZZد وصZZلت شZZفقتي إلى نهايتهZZا ولم يعZZد يوجZZد المزيZZد منهZZا .فال تكونZZوا منZZافقين بعZZد اآلن
وتوقفوا عن طرقكم الجامحة والطائشة.
يا ُبَن َّي ،احذر ،واقض وقتًا أطول في حضوري وسأتولى أمرك .ال تخف ،وأخرج سيفي القاطع ذا الحZZدين ،وحZارب –
بحسZZب مشZZيئتي – الشZZيطان حZZتى النهايZZة ،وسZZأحميك .ال تقلZZق ،فسZZتُفتح جميZZع األشZZياء المحجوبZZة وتُكشZZف .أنZZا الشZZمس الZZتي
جميعZا
تعطي النور ،فتضيء كل الظالم بدون رحمة .فقZZد جZاءت دينونZZتي بكاملهZا ،والكنيسZZة هي سZاحة المعركZZة .وينبغي لكم
ً
أن تسZZتعدوا ،وأن تكZZرس كيانZZك كلZZه للمعركZZة النهائيZZة الحاسZZمة؛ وسZZأحميك من غZZير ريب لعّلZZك تحZZارب من أجلي في الحZZرب
الصالحة الظافرة.

كونZZوا حZZذرين؛ فقلZZوب النZZاس اليZZوم خادعZZة ومتقلبZZة ومن غZZير الممكن أن يكسZZبوا ثقZZة اآلخZZرين .وحسZZبكم أنZZني أؤيZZدكم
تمامZZا .فال يوجZZد أي مكZZر في؛ اعتمZZدوا علي فحسZZب! سZZيكون أبنZZائي بالتأكيZZد غZZالبين في المعركZZة النهائيZZة الحاسZZمة ،وسZZوف
ً
ّ
ّ
Zرارا ،فال
ك
وت
ا
Zرار
م
Zور
م
األ
في
Zر
Z
ك
تف
ال
Zك.
ل
تم
Zا
Z
م
كل
وأنا
تك،
قو
فأنا
تخف!
ال
الموت.
حتى
ليقاتل
محالة
ال
الشيطان
يخرج
ً
ً
ّ
يمكنZZك أن تتعامZZل مZZع أفكZZار كثZZيرة جZً Zدا .ولقZZد قلت من قبZZل إنZZني لن ُأعيZZدكم إلى الطريZZق بعZZد اآلن؛ ألن الZZوقت ضZZيق للغايZZة.
ِ
تتممZZZون
ليس لZZZدي مزي ZZد من ال ZZوقت ألمس ZZك ب ZZآذانكم م ZZرة أخ ZZرى وأح ZZذركم في ك ZZل مناس ZZبة – ليس األم ZZر
ً
ممكن ZZا! أنتم فقZZZط ّ
يدي .وهذه معركة حتى المZZوت ،ومن المؤكZد
استعداداتكم للمعركة .أما أنا فأتحمل المسؤولية الكاملة عنك؛ إذ كل األشياء في ّ
أن طرًفا أو آخر سيهلك .لكن عليك أن تدرك هذا :أنا غالب إلى األبد وال ُأهZزم ،وسZZوف يهلZZك الشZZيطان من غZZير ريب .هZZذه
هي طريقتي وعملي ومشيئتي وخطتي!

ملوكا إلى أبد اآلبدين! بمجرد أن
األمر مفروغ منه! كل شيء ُمنجز! فال تتردد أو تخف .أنا معك وأنت معي ،سنكون ً
قريبZZا .اسZZهروا! ينبغي لكم أن تتفكZZروا جيZً Zدا في كZZل سZZطر؛ ال تكونZZوا
أنطZZق كالمي ،لن يتغZZير أبZً Zدا ،وسZZتحل عليكم األحZZداث ً

غير فاهمين لكالمي بعد اآلن .ويجب أن تكونوا ُمدركين له! ال بZد أن تتZذكروا هZذا :اقضZوا وقتًZا أطZول على قZدر اسZتطاعتكم
في حضوري!
من "الفصل الرابع واألربعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إجراء لمعاقبة أولئك الذين يرتكبون الشZر ،وأولئZZك الZذين يتقّلZZدون السZلطة ،والZذين يضZطهدون أبنZاء هللا .من
بدأت أتخذ
ً
Zاعدا ،لن يفلت من ي ZZد مراس ZZيمي اإلداري ZZة أولئ ZZك ال ZZذين يعارض ZZونني في قل ZZوبهمُ .كون ZZوا على عل ٍم به ZZذا! Zه ZZذه بداي ZZة
اآلن فص ً Z

يطبق الِبZّ Zر؛ ومن األفضZZل لكم أن تZZدركوا
دينونتي ،ولن ُأظهر رحم ًة تجاه أحد ،ولن ُيستثنى ٌ
أحد ،ألنني أنا اإلله المحايد الذي ّ
هذا.
ليس األم ZZر أن ZZني أرغب في أن أع ZZاقب أولئ ZZك ال ZZذين يرتكب ZZون الش ZZرَّ ،
وإنم ZZا ه ZZذا عق ZZاب جلب ZZوه هم على أنفس ZZهم بس ZZبب

أعمZالهم الشZريرة .أنZZا ال أسZارع بمعاقبZZة أحZZد وال أظلم أح ًZدا – َّ
Zار مZع الجميZع .إنZZني بالتأكيZZد أحب أبنZZائي ،وبالتأكيZZد
وإنمZا أنZا ب ٌ
أك ZZره أولئ ZZك األش ZZرار ال ZZذين يتح Zّ Zدونني؛ ه ZZذا ه ZZو المب ZZدأ ال ZZذي ُيح Zّ Zرك أفع ZZالي .ينبغي على ك ZZل ش ZZخص منكم أن يتمتZZع Zببعض

ضZا
البصZيرة في مراسZيمي اإلداريZة .إن لم تفعلZوا ،فلن ينتZابكم أدنى خZوف ،وستتصZرفون بال اكZتراث تجZاهي .ولن تعرفZوا أي ً
ما الذي أريد أن أحققه ،أو ما الذي أريد أن أنجزه ،أو ماذا أريد أن أربح ،أو أي نوع من األشخاص يتطلبه ملكوتي.
مراسيمي اإلدارية هي كما يلي:
 .1بغض النظر عن هويَّتكم ،فإن عارضتموني في قلبكم ،فسوف تُدانونZ.
.أولئك الذين اخترتهم سوف ُيؤدبون على الفور على أي تفكير خاطئ 2.
جانبZZا .وس ZZوف أس ZZمح لهم ب ZZأن يتح Zَّ Zدثوا ويتص Zَّ Zرفوا بته ٍ Z
Zاون ح ZZتى النهاي ZZة،
ُأنحي أولئ ZZك ال ZZذين ال يؤمن ZZون بي ً
 .3س ZZوف ّ
تماما.
وعندها سأعاقبهم وأفرزهم ً
أمZُّ Zدهم بالحي ZZاة عن طري ZZق
 .4س ZZوف أرعى وأحف ZZظ أولئ ZZك ال ZZذين يؤمن ZZون بي في ك ZZل حين .وفي ك ZZل األوق ZZات ،س ZZوف ُ
الخالص .سZZوف ينZZال هZZؤالء األشZZخاص محبZZتي ،ولن يسZZقطوا أو يض ّZلوا طZZريقهم بالتأكيZZد .وأي ضZZعف لZZديهم سZZيكون مؤّقتًZZا
فحسب ،ولن أتذكر ضعفاتهم بالتأكيد.
 .5أولئZZك الZZذين يتظZZاهرون باإليمZZان ،لكنهم في الحقيقZZة غZZير مؤمZZنين – أي أولئZZك الZZذين يؤمنZZون بوجZZود إلZZه ،لكنهم ال

يسZZعون إلى المسZZيح ،وكZZذلك ال يقZZاومون – هZZؤالء هم أكZZثر أنZZواع النZZاس اسZZتحقاًقا للشZZفقة ،ومن خالل أعمZZالي سZZوف أجعلهم
ُّ
وأستردهم.
يرون األمور بوضوح .وبأفعالي ،سوف أخِّلص هذه النوعيَّات من األشخاص
 .6سوف يبارك األبناء األبكار الذين كانوا أول من َقِبلوا اسمي! ِ
سامحا لكم بZZأن
سُأنعم عليكم بالتأكيد بأفضل البركات،
ً
ُ َ
َ
تماما؛ ألن هذا هو مرسومي اإلداري.
تتمتَّعوا بها حسبما يسر قلوبكم؛ ولن يجرؤ أحد على منع ذلك .كل هذا ُم ّ
عد لكم ً
من "الفصل السادس والخمسون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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طZZوبى للZZذين يقZZرؤون كالمي ويؤمنZZون بأنZZه سZZيتحقق – لن أسZZيء معاملتZZك مطلًقZZا ،ولكنZZني سZZأجعل مZZا تZZؤمن بZZه يتحقZZق
فيZZك .هZZذه هي بركZZتي الZZتي سZZتحل عليZZك .يصZZيب كالمي صZZميم األسZZرار المحتجبZZة داخZZل نفس كZZل إنسZZان .يعZZاني الجميZZع من
جروح مميتة ،وأنZا الطZبيب الصZالح الZذي يشZفيها :تعZالوا فحسZب إلى حضZرتي .لمZاذا قلت إنZه لن يكZون هنZاك حZزن أو دمZوع
في المستقبل؟ هذا هو السبب .في شخصZي يتحقZق كZل شZيء ،أمZا في النZاس ،فكZل األشZياء فاسZدة وفارغZة وخادعZة للبشZر .في
حتمZا أن تZZرى كZZل البركZZات وتنعم بجميZZع البركZZات الZZتي لم تخطZZر لZZك
حضZZرتي ،من المؤكZZد أنZZك سZZتنال كZZل األشZZياء ،ويمكنZكً Z
حتمZا من يقZاومونني .وبالتأكيZZد لن أدعهم يفلتZZون
ً
أبدا على بال .أما هؤالء الذين ال يأتون أمZZامي فهم متمZZردون بال ريب ،وهم ً

مني بسهولة ،بل سأوبخ أمثال هZؤالء النZاس بشZدة .تZذكروا هZذا! كلمZا زاد عZZدد األشZخاص الZذين يZZأتون أمZامي ،ازداد ربحهم،

علما أنهم لن يربحوا غير النعمة ،والحًقا سيتلقون بركات أعظم.
ً
منذ خلق العZالم بZدأت أق ّZدر وأختZار هZذه المجموعZة من النZاس ،أي أنتم بالتحديZد ZالZذين تعيشZون في الZوقت الحاضZر .لقZد
رتبت يZZداي طبZZاعكم ،وقZZدراتكم ،ومظهZZركم ،وقZZامتكم ،وأسZZرتكم الZZتي ولZZدتم فيهZZا ،ووظيفتZZك وزواجZZك ،وأنت بجملتZZك ،وحZZتى
Zدي حZZتى األمZZور الZZتي تفعُلهZZا واألشZZخاص الZZذين تقZZابلهم كZZل
بمZZا في ذلZZك لZZون شZZعرك وبشZZرتك ،ووقت ميالدك .وقZZد
رتبت بيَّ Z
ُ
يوم ،فضاًل عن أن مثولZك في حضZرتي اليZوم قZZد تم في الواقZZع بترتيZبي Z.ال تلZق بنفسZZك في الفوضZZى ،وعليZك أن تZدبر أمZZورك
بهZZدوء .مZا أسZZمح لZZك باالسZZتمتاع بZZه اليZZوم هZZو نصZZيب تسZZتحقه ،وقZZد سZZبق أن َّ
جميعZا شZZديدو
ًZ
قدرتُZZه لZZك منZذ ZخلZZق العZالم .البشZر
تمامZZا من الحي ZZاء .إنهم ع ZZاجزون عن ت ZZدبير أم ZZورهم وفًقZZا لخط ZZتي وترتيب ZZاتي.
التط ZZرف؛ فهم إم ZZا ش ZZديدو العن ZZاد أو مج ZZردون ً
فصاعدا .كل شيء في ذاتي متحرر ،فال تقيدوا أنفسكم ،ألن ذلك سيؤدي إلى خسارة فيما يتعلق
توقفوا عن فعل هذا من اآلن
ً
بحياتكم .تذكروا هذا!
من "الفصل الرابع والسبعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أنا اإلله الفريد ذاته ،وأكثر من ذلك أنZا شZخص هللا الوحيZد Z.إضZافة إلى كZوني الجسZد بكليتZه ،فأنZا االسZتعالن الكامZل هلل.
من يجZZرؤ على أال يتقيZZني ،ومن يجZZرؤ على إظهZZار المقاومZZة في عينيZZه ،ومن يجZZرؤ على التحZZدث بكلمZZات تحZٍ Zد ضZZدي،
كZZل ْ
من يجZرؤ على أال يكZون
سوف يموت بالتأكيد من لعناتي وغضبي (سيكون هناك لعنة بسZبب غضZبي) .إضZافة إلى ذلZك ،كZZل ْ

ابنZZا لي ،ومن يجZZرؤ على محاولZZة خZZداعي ،سZZيموت بالتأكيZZد من كراهيZZتي .وسZZوف يبقى ِبZّ Zري وجاللZZتي ودينونZZتي
صZا أو ً
مخل ً
ورحيما ،لكن هذه ليست شخصية ألوهيتي الكاملة؛ تتألف شخصZZيتي من الZZبر والجاللZZة
حبا
إلى أبد اآلبدين .في البداية ،كنت ُم ً
ً
علي إتمامZه ،اتسZZمت بإحسZان
حبا
ورحيما .وبسZبب العمZل الZZذي كZان َّ
والدينونة Z،اإلله الكامل ذاته .خالل عصر النعمة ،كنت ُم ً
ً
أي منهمZا منZذ ذلZك الحين) .إنZه كلZه الZبر والجاللZة
ورحمة .لكن بعد ذلك لم يكن هنZاك حاجZة إلى هZذه األمZور (ولم يعZد هنZاك ٌّ
والدينونة؛ Zوهذه هي الشخصية الكاملة لطبيعتي البشرية المقترنة بألوهيتي الكاملة.

سZZوف يهلZZك أولئZZك الZZذين ال يعرفونZZني في الهاويZZة ،في حين سZZيعيش أولئZZك الZZذين هم على يقين في إلى األبZZد ،تشZZملهم
ّ
من يسZتطيع أن يسZمع
الرعاية والحماية داخل محبتي .في اللحظة التي أنطق كلمة واحدة ،يرتعد العالم كله وأقاصي األرضْ .
ومن ال يسZZ Zتطيع أن يعZZ Zرف ِبZّ Z Zري وجاللZZ Zتي من
ومن يسZZ Zتطيع أن يمتنZZ Zع عن االمتالء باالتق ZZاء لي؟ ْ
كالمي وال يرتعZZ Zد خوًف ZZا؟ ْ

من ال ينتبZه Z.وهZذا ألن أولئZZك الZZذين
ومن ال يستطيع أن يرى قدرتي وحكمتي في أعمZالي! سZوف يمZوت بالتأكيZد كZZل ْ
أعمالي! ْ
من هZZو
ال ينتبهZZون Zهم الZZذين يقZZاومونني ،والZZذين ال يعرفونZZني .إنهم رئيس المالئكZZة ،واألكZZثر همجيZZة .امتحنZZوا أنفسZZكم :كZZل ْ
همجي وبار في عيني نفسه ومتكبر ومغرور ،هو بالتأكيد Zهدف عداوتي ومصيره الهالك!

أعلن اآلن المراس ZZيم اإلداري ZZة لملك ZZوتي :ك ZZل األش ZZياء داخ ZZل دينون ZZتي Z،وك ZZل األش ZZياء داخ ZZل ِبZّ Zري ،وك ZZل األش ZZياء داخ ZZل
جاللتي ،وأطبق الِب ّر مع الجميع .وسZوف ُيطZرد أولئZZك الZZذين يقولZون إنهم يؤمنZون بي لكنهم ينكرونZZني في أعمZاقهم ،أو أولئZك
الذين قد تخلت عني قلوبهم ،لكن كل ذلك في حينه المناسب .وسZوف يمZوت على الفZور النZاس الZذين يتحZدثون بسZخرية عZني،

لكن بطريقة ال يالحظهZا اآلخZرون (سZوف يهلكZون بZالروح والجسZد والنفس) .وبالنسZبة ألولئZك الZذين يضZطهدون أو يسZتخفون
بأحبائي ،فإن غضبي سوف يدينهم على الفور .ويعني هذا أن الناس الZZذين لZZديهم قلب غيZZور ممن أحبهم ،والZZذين يظنZZون أنZZني
من هم حسZZ Zنو السZZ Zلوك وبسZZ Zطاء
Zارا ،سZZ Zوف أسZZ Zلمهم إلى الZZ Zذين أحبهم لكي يZZ Zدينوهم .وسZZ Zوف يبقى في ملكZZ Zوتي كZZ Zل ْ
لسZZ Zت بً Z Z
(بمن فيهم أولئك الذين يفتقرون إلى الحكمة) والZذين يعZاملونني بZإخالص ثZابت .وسZتكون القZوة في ملكZوتي ألولئZك
وصادقون ْ
ضZا للتعامZل
الذين لم يتموا التدريب ،وأعني أولئك الصالحين الذين يفتقرون إلى الحكمة والبصZيرة .ومZع ذلZك ،فقZد خضZعوا أي ً
معهم والكسZZر .إن عZZدم اجتيZZازهم التZZدريب ليس مطلًقZZا ،لكن من خالل هZZذه األشZZياء سZZأظهر للجميZZع قZZدرتي وحكمZZتي .سZZوف

أطZرد جميZع أولئZك الZذين مZا زالZوا يشZككون في ،وال أريZد أح ًZدا منهم (أمقت النZاس الZذين مZا زالZوا يشZككون في في وقت مثZل
ّ
ّ
هذا) .عن طريق األعمال التي أنفذها في جميع أنحاء العالم كله ،سZوف ُأظهZر للصZالحين عجيب أفعZالي ،وعندئZZذ يتسZبب ذلZك
ٍ
لحظة بسبب أعمالي العجيبZZة .سZZوف يكZZون
في نمو حكمتهم وبصيرتهم وقدرتهم على التمييز .كذلك سوف ُأهلك الماكرين في
كZZل األبنZZاء األبكZZار الZZذين كZZانوا أول من يقبZZل اسZZمي (أعZZني أولئZZك المقدسZZين والZZذين بال عيب والصZZادقين) Zأول من يحصZZلون
على دخZZول إلى ملكZZوتي ويسZZودون كZZل األمم وكZZل الشZZعوب معي ،وسZZوف يحكمZZون كملZZوك في الملكZZوت ويZZدينون ZكZZل األمم
وكZZل الشZZعوب (يشZZير هZZذا إلى جميZZع األبنZZاء األبكZZار في الملكZZوت ،وليس غZZيرهم) .وسZZوف يZZدخل أولئZZك الZZذين ُأدينZZوا والZZذين
ت ZZابوا – من بين ك ZZل األمم وك ZZل الش ZZعوب – ملك ZZوتي ،ويص ZZيرون ش ZZعبي ،بينم ZZا ُيط ZZرح أولئ ZZك المعان ZZدون وغ ZZير الت ZZائبين في
الهاوية (ليهلكوا إلى األبد) Z.وستكون الدينونة في الملكوت هي الدينونة األخيرة ،وسZZتكون تطهZZيري الشZامل للعZالم .ولن يكZون
Zتعالنا
هناك بعد اآلن أي ظلم أو حزن أو دموع أو تنهدات ،أضف إلى ذلك أنه لن يوجد العالم فيما بعد Z.سيكون كل شZZيء اسً Z

للمسيح ،وسيكون كله ملكوت المسيح .فيا له من مجد! يا له من مجد!
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عين توبيخات مختلفة لمختلف الناس):
اآلن ُأشهر مراسيمي اإلدارية لكم (نافذةً من يوم إشهارها ،فتُ ّ
Zدي Z:س ZZوف ُيقت ZZل بالتأكي ZZد ك ZZل من يش ZZكك ،وليس هن ZZاك مج ZZال ألي اعتبZZZار ،وسZZZوف
أفي بوع ZZودي ،وك ZZل ش ZZيء في ي ّ Z
من ُيقت ZZل يجب أال يك ZZون أح ZZد
ُيستأص ZZلون على الف ZZور،
Zاعدا ،يتأك ZZد أن ك ZZل ْ
منتزعZZا ب ZZذلك الكراهي ZZة من قل ZZبي( .من اآلن فص ً Z
ً
أعضاء ملكوتي ،وال بد أنه من ذرية الشيطان).

وتتممZZوا واجبZZاتكم الخاصZZة بصZZورة سZZليمة ،وأاّل
ينبغي لكم – باعتبZZاركم األبنZZاء األبكZZار – أن تحZZافظوا على مZZواقفكمّ ،
وتمجZدوا
ّZ
Zهادة حسZZنة
تكونوا فضوليين .وينبغي لكم أن تقدموا أنفسكم لخطة تدبيري Z،وينبغي لكم أن تشهدوا لي حيثمZZا ذهبتم شً Z

دائمZZا
اسمي .وال تأتوا بتصرفات مخزية ،بل كونوا قدوة لكل أبنائي وشعبي .ال تكونوا فاسقين ولو للحظZZة :يجب أن تظهZZروا ً

أمام الجميع حاملين هوية األبناء األبكار ،وال تكونZZوا خZانعين ،بZل تسZيرون ورؤوسZكم مرفوعZZة .أطلب منكم تمجيZد اسZمي ،ال
أن تهينZZوا اسZZمي .كZZل واحZZد من أولئZZك األبنZZاء األبكZZار لZZه وظيفتZZه ،وال يمكنهم فعZZل كZZل شZZيء .هZZذه هي المسZZؤولية الZZتي قZZد

أعطيتهZZا لكم ،وال يجب التهZZرب منهZZا .يجب عليكم أن ِّ
تكرسZZوا أنفسZZكم من كZZل قلبكم ومن كZZل عقلكم وبكZZل قZZوتكم لتتممZZوا مZZا
أوكلته لكم.
Zاعدا ،وفي جميZZع أنحZZاء العZZالم ،فZZإن واجب رعايZZة جميZZع أبنZZائي وكZZل شZZعبي سZZوف ُيوكZZل إلى أبنZZائي
من هZZذا اليZZوم فصً Z
من ال يستطيع تكريس كل قلبZZه وكZل عقلZه لتتميمZZه Z.هZذا هZو ِب ّZري ،ولن أشZفق حZZتى على أبنZائي
أوبخ ْ
األبكار لتتميمه ،وسوف ّ

األبكار أو أتساهل معهم.

إن كان ثمة أي شخص بين أبنZائي أو بين شZعبي يسZخر أو يهين أحZد أبنZائي األبكZار ،فسZوف أعاقبZه بقسZوة؛ ألن أبنZائي
أيضا بي .وهZذا هZو أقسZى مراسZيمي اإلداريZة .سأسZمح ألبنZائي األبكZار بZأن
األبكار يمثلونني ،وما يفعله شخص ما بهم ،يفعله ً
من يخالف هذا المرسوم من أبنائي وشعبي.
يخدموا ِب ّري حسب مرادهم ضد كل ْ
من ينظر لي بطيش ،ويركز فقZZط على طعZامي ومالبسZZي ونZZومي؛ ويهتم فقZZط بشZZؤوني
سوف أتخلى شيًئا فشيًئا عن كل ْ
الخارجية وال يبالي ِ
من لهم آذان.
بحملي؛ وال يهتم بإنجاز وظائفه كما ينبغي .وهذا موجه لجميع ْ
طيعا دون صخب ،وإال سأعاقبه( .هذا مرسوم إضافي).
يجب على كل ْ
من أنهى عمل الخدمة ألجلي أن ينسحب ُم ً
Zاعدا ويبZZدؤون بتنفيZZذ سZZلطاني ليحكمZZوا كZZل األمم والشZZعوب،
سZZوف يأخZZذ أبنZZائي األبكZZار العصZZا الحديدي Zة Zمن اآلن فصً Z
وليسيروا بين كل األمم والشعوب ،ولينفذوا دينونتي وب ِّري وجاللي بين جميZع األمم والشZعوب .سZوف يتقيZني أبنZائي وشZعبي،

ويبهجونني ويمجدونني بال انقطاع؛ ألن خطة تدبيري تتحقق ويمكن ألبنائي األبكار أن يملكوا معي.
ويسبحونني ُ

هذا جزء من مراسيمي اإلدارية .وبعد ذلك سوف أقولها لكم أثناء تقدم العمل .ومن المراسيم اإلدارية المZZذكورة أعاله،
تأكيدا.
أيضا الخطوة التي وصل إليها عملي .وهذا سيكون ً
سوف ترون الوتيرة التي أنفذ بها عملي ،وسوف ترون ً
ِ
Zري
لقZZد أدنت الشZZيطان بالفعZZل؛ وألن مشZZيئتي تسZZري بZZدون عوائZZق ،وألن أبنZZائي األبكZZار تمجZZدوا معي ،فقZZد مارسZZت بّ Z
Zاكنا أو أبZZالي بالش ZZيطان على اإلطالق
وجاللي بالفعZZل على العZZالم وجمي ZZع األشZZياء ال ZZتي هي ملZZك للشZZيطان .وأنZZا ال أحZZرك سً Z

Zوة ،وتسZZري
Zوة فخط ً
(ألنZZه ال يسZZتحق حZZتى أن يتحZZدث معي) .أسZZتمر فقZZط في تنفيZZذ مZا أريZZد فعلZZه .ويسZZير عملي بسالسZZة ،خط ً
مشZZيئتي بZZدون عوائZZق في كZZل أنحZZاء األرض .قZZد أخZZزى هZZذا الشZZيطان إلى درجZZة كبZZيرة ،وقZZد ِ
تمامZا ،إال أن هZZذا في حZZد
ُأهلZZك ًZ
َ

ذاتZه لم يحقZق مشZيئتي .كمZا أسZمح ألبنZائي األبكZار بتنفيZذ ZمراسZيمي اإلداريZة عليهم .من ناحيZة ،مZا أدع الشZيطان يZراه إنمZا هZو
Zوحا على إذالل
غضZZ Zبي نحZZ Zوه؛ ومن ناحيZZ Zة أخZZ Zرى أتركZZ Zه يZZ Zرى مجZZ Zدي (يZZ Zرى أن أبنZZ Zائي األبكZZ Zار هم الشZZ Zهود األكZZ Zثر وضً Z Z
الش ZZ Zيطان) .وال أعاقب ZZ Zه بنفس ZZ Zي ،ب ZZ Zل أت ZZ Zرك أبن ZZ Zائي األبك ZZ Zار ينف ZZ Zذون ِبZّ Z Zري وجاللي .وألن الش ZZ Zيطان اعت ZZ Zاد مض ZZ Zايقة أبن ZZ Zائي

خارج Zا .لق ZZد ك ZZان الش ZZيطان
واض ZZطهادهم وظلمهم ،ف ZZاليوم ،وبع ZZد انته ZZاء خدمت ZZه ،سأس ZZمح ألبن ZZائي األبك ZZار الناض ZZجين بطرح ZZه
ً
إن عجZز جميZZع األمم في العZZالم هZZو أفضZل شZZهادة ،والنZZاس الZZذين يقZZاتلون والZZدول المتحاربZZة هي
ع ً
Zاجزا في مواجهZZة السZZقوطّ .
األدلة العمليZة الواضZحة على انهيZار مملكZة الشZيطان .السZبب وراء عZدم إظهZاري ألي آيZات وعجZائب في الماضZي كZان إذالل

تمامZا ،أبZZدأ يإظهZار قZّ Zوتي :مZا أقولZه يوجZZد ،واألشZياء الخارقZZة
Zوة فخط ً
الشZZيطان وتمجيZZد اسZZمي خط ً
Zوة .وعنZZدما ينتهي الشZيطان ً

قريبZZا) .وألنZZني اإللZZه العملي
للطبيعة التي ال تتوافق مع المفاهيم البشرية سوف تتحقZZق (تشZير هZذه إلى البركZZات الZZتي سZتتحقق ً
نفسZZه وليس لي أي قواعZZد ،وبسZZبب أنZني أتحZZدث وفًقZا لتغيZZيرات في خطZZة تZدبيري ،فZإن مZZا قZد قلتZه في الماضZZي هZو بالتZالي ال

حر ،وفوق حZZدود
إلها تقيده القواعد .وكل شيء معي ٌ
يسري بالضرورة في الوقت الحاضر .فال تتشبثوا بمفاهيمكم! فأنا لست ً
جانبZZا (لكن مراسZZيمي اإلداريZZة لن تتغZZير
تماما .ربما ما قيل باألمس صار عتيًقا اليوم ،أو ربما ُيترك اليوم ً
اإلدراك ،ومتحرر ً

أبZً Zدا منZZذ أن تُعلن) .وهZZذه هي الخطZZوات في خطZZة تZZدبيري Z.ال تتشZZبث بZZاللوائح؛ فكZZل يZZوم هنZZاك نZZور جديZZد ،وإعالنZZات جديZZدة،
وهذه هي خطتي .وكل يوم سوف ُيعلن نوري فيك وسوف ينطلق صZوتي إلى العZالم .هZل تفهم؟ هZذا هZو واجبZك ،والمسZؤولية

التي أوكلتها لك .يجب عليك عZدم إهمالهZا ولZو للحظZZة .سZوف أسZZتخدم النZاس الZZذين أزكيهم حZتى النهايZة ،ولن يتغZير هZZذا أبZً Zدا.

وألنZZني أنZZا هللا القZZدير ،أعZZرف أي شZZيء ينبغي على كZZل نZZوع من األشZZخاص فعلZZه ،كمZZا أعZZرف أي نZZوع من األشZZخاص يقZZدر
على فعل أي شيء .وهذه هي قوتي المطلقة.
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Zلطانا ودينونً Zة وال يمكن ألحZZد تغيZZير كالمي .بمجZZرد صZZدور كالمي سZZتتحقق األمZZور وفًقZZا
كZZل جملZZة أتفZZوه بهZZا تحمZZل سً Z
يعدل ZZ Zه ينتهZ Z Zك Zت ZZ Zوبيخي ،ويجب أن أطيح ب ZZ Zه .في الح ZZ Zاالت
يقينZZ Zا ،وه ZZ Zذه هي شخص ZZ Zيتي .كالمي س ZZ Zلطان ،وك ZZ Zل َم ْن ّ
لكالمي ً
الخطيرة ،يجلبون الخراب إلى حياتهم ويمضون إلى الجحيم أو الهاوية .هذه هي الطريقة الوحيدة الZتي أتعامZل بهZا مZع الجنس

البشري ،وال يوجZد لZدى اإلنسZان طريقZة لتغييرهZا – وهZذا مرسZومي اإلداري .تZذكروا هZذا! ال يجZوز ألحZد انتهZاك مرسZومي.
يجب أن تتم األمور وفق مشيئتي! كنت في الماضZي متسZZاهالً معكم جZً Zدا ،ولم تواجهZوا سZوى كالمي .فZالكالم الZZذي قلتZZه حZول
Zدة تلZZو
اإلطاحZZة بالنZZاس لم َي ْسِ Zر مفعولZZه بعZZد Z.لكن منZZذ اليZZوم سZZتقع كZZل الكZZوارث (تلZZك الZZتي لهZZا صZZلة بمراسZZيمي اإلداريZZة) واحً Z

Zاس رؤيZة غضZبي ،ال بZل
األخرى لمعاقبة كل أولئك الذين ال يمتثلون لمشيئتي .ال بZد من ظهZور الوقZائع ،وإال فلن يسZتطيع الن ُ
سينغمسZZون أكZZثر ف ZZأكثر في الفس ZZق .ه ZZذه خط ZZوةٌ من خط ZZوات خطZZة ت ZZدبيري وهي الطريقZZة الZZتي أنفZZذ به ZZا الخطZZوة التالي ZZة من
فصاعدا سأجعل جميع
عملي .أقول هذا لكم مسبًقا حتى تتجنبوا ارتكاب اإلثم ومعاناة الهالك األبدي Z.وهذا يعني أنه من اليوم
ً
واحدا تلو اآلخر .لن أسمح ألحد منهم
أوبخهم
ً
الناس باستثناء أبنائي األبكار يتّخذون أماكنهم الصحيحة وفًقا لمشيئتي ،وسوف ّ

أن يخZرج من مأزقZZه .فلتجZZرؤوا فقZZط أن تفسZZقوا مZرة أخZرى! فلتجZZرؤوا فقZZط على العصZZيان مZZرة أخZZرى! لقZZد سZZبق وقلت إنZZني

بار مع الجميع بدون ذرة مشاعر ،وهذا ُيظ ِهر أنه ال تجوز إهانة شخصيتي .هذا شخصي وال أحد يسZتطيع تغيZير هZZذا .يسZZمع
ٌّ

كل الناس كالمي ويرى جميع الناس وجهي المجيد .على جميع الناس واجب طاعتي طاعً Zة كاملً Zة ومطلقً Zة – وهZZذا مرسZZومي
اإلداري .يجب على جميع الناس عبر الكون وفي أركان األرض أن يسبحوني ويمجدوني؛ ألنني أنا هللا المتفرد ذاته ،وألنZZني

يغير كالمي وأقZZوالي ،وخطZابي ومسZZلكي؛ فهي أمZور تخصZني وحZدي وهZذه أمZور قZد امتلكتهZا
أنا ذات هللا .ال أحد يستطيع أن ّ
منذ قديم األزل وستبقى موجودة إلى األبد.
من "الفصل المائة" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zدما دون التوقZZف لحظZZة واحZZدة .بعZZد أن انتقلت إلى عصZZر الملكZZوت،
إن العمZZل الZZذي خططت لZZه مسZZتمر في المضZZي قً Z
وجئت بكم إلى ملكوتي كشعبي ،سZيكون لZدي مطZالب أخZرى منكم؛ بمعZنى أني سZأبدأ بنشZر الدسZتور الZذي سZأحكم بموجبZه في
هذه الحقبة:
التمسك بالشZZهادة في وسZZط التجربZZة .إذا حZZاول
بما أنكم تُدعون "شعبي" ،يجب أن تكونوا قادرين على تمجيد اسمي ،أي
ُّ
Zارد بZZدون
أي شZZخص أن يخZZدعني وأن يخفي الحقيقZZة عZZني ،أو ينخZZرط في تعZZامالت سZZيئة السZZمعة وراء ظهZZري ،فسZZوف ُيطَ Z

بعZد من مZنزلي في انتظZار تعZاملي معZه .أولئZك الZذين كZانوا غZير مخلصZين وغZير مطيعين لي في الماضZي ،واليZوم
استثناءُ ،
وي َ
ض Zا من مZZنزلي .يجب على أولئZZك الZZذين هم شZZعبي أن يهتمZZوا
ينهضZZون مZZرة أخZZرى ليZZدينوني عالنيZZة ،سZZوف ُيطZZردون هم أي ً
ضZ Zا إلى معرف ZZة كالمي .لن ين ZZال االس ZZتنارة إال أن ZZاس مث ZZل ه ZZؤالء ،وسيعيش ZZون بالتأكي ZZد تحت
بأعب ZZائي باس ZZتمرار ويس ZZعون أي ً
إرشZZادي واسZZتنارتي ،ولن يتعرضZZوا أبZً Zدا للتZZوبيخ .أمZZا أولئZZك الZZذين يركZZزون على التخطيZZط لمسZZتقبلهم ،غZZير مهتمين بأعبZZائي،

تمامZZا اسZZتخدام هZZذه المخلوقZZات الشZZبيهة
أي أولئZZك الZZذين ال يهZZدفون بأفعZZالهم إلرضZZاء قلZZبي ،بZZل يطلبZZون صZZدقة ،فأنZZا أرفض ً
بالمتسولين ،ألنهم منذ والدتهم ال يعرفZون شZيًئا عن معZZنى االهتمZZام بأعبZائي .إنهم أنZZاس يفتقZرون إلى العقZل الطZبيعي؛ ويعZاني

Zدي
مثZZل هZZؤالء النZZاس من "سZZوء تغذيZZة" في الZZدماغ ،ويحتZZاجون إلى العZZودة إلى ديZZارهم للحصZZول على بعض "التغذيZZة" Z.ليس لّ Z
أي استخدام ألناس من هZذا النZوع .س ُZيطلب من الجميZع في شZعبي أن يعتZبروا معZرفتهم بي كZواجب إلZزامي يتم الوفZاء بZه مثZل
األكZZل وارتZZداء المالبس والنZZوم ،وكZZأمر ال ينسZZاه المZZرء للحظZZة واحZZدة ،حZZتى تصZZبح معرفZZتي في نهايZZة المطZZاف مهZZارة مألوفZZة

مثZZل األكZZل ،وأمZZراً تؤدونZZه بمهZZارة دون عنZZاء .وأمZZا الكلمZZات الZZتي أتكلمهZZا ،فيجب أن تؤخZZذ كZZل كلمZZة بأقصZZى قZZدر من اليقين

ضZا لي
Zتيعابا كZZامالً؛ فال يمكن أن توجZZد أنصZZاف حلZZول سZZطحية .سZُ Zيعتبر أي شZZخص ال يلتفت إلى كالمي معار ً
وتُسZZتوعب اسً Z
انتباها ،وسZوف ُيطZرح خZارج بZاب بيZتي
وسيعتبر أي شخص ال يأكل كالمي ،وال يسعى إلى معرفته ،أنه ال يعيرني
ً
ً
مباشرةُ ،
Zيرا من النZZاس ،بZZل التمZZيز .إذا ُوجZZد واحZٌ Zد فحسZZب من بين
مباشZZرة؛ وذلZZك ألن مZZا أريZZده ،كمZZا قلت في الماضZZي ،ليس عً Z
Zددا كبً Z

جميعZZا عن طيب خ ZZاطر ألرك ZZز على اسZZ Zتنارة
ًZ
مئZZZة شZZZخص ق ZZادر على معرفZZ Zتي من خالل كالمي ،فعندئZZ Zذ س ُZZألقي ب ZZاآلخرين
صحيحا بالضرورة أن األعداد الكZZبرى هي الZZتي يمكنهZZا أن
واستبصار هذا الشخص الواحد .من هذا يمكنكم أن تروا أنه ليس
ً

تعZZبر عZZني وتحيZZا بي .مZZا أريZZده هZZو الحنطZZة (حZZتى وإن كZZانت السZZنابل غZZير ممتلئZZة) وليس الZZزوان (حZZتى وإن كZZانت السZZنابل
ممتلئة بما يكفي لجذب اإلعجاب) .أما أولئك الذين ال يعيرون أي اهتمام للسZZعي ،بZل بZدالً من ذلZك يتصZرفون بطريقZة بطيئZZة،
فيجب عليهم المغادرة من تلقاء أنفسهم .ال أريد أن أراهم بعد اآلن ،خشية أن يستمروا في جلب عار السمي.
من "الفصل الخامس" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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بمZZا أنZZك واحZZد من أهZZل بيZZتي ،وبمZZا أنZZك مZZؤمن بملكZZوتي ،فيجب أن يسZZتوفي كZZل مZZا تفعلZZه المعZZايير الZZتي أطلبهZZا .أنZZا ال
المعZا ،وتمتلZZك جZوهره ،بZل ولZك بZاألحرى قيمتZZه؛ ألنZني أتيت
ثلج ا ًZ
أطلب منك أن تكZون مجZرد سZحابة منجرفZة ،بZل أن تكZZون ًZ
من األرض المقدس ZZة ،وليس مث ZZل زه ZZرة الل ZZوتس ،ال ZZتي له ZZا اس ZZم فق ZZط دون أي ج ZZوهر ألنه ZZا ج ZZاءت من المس ZZتنقع ،وليس من
ض Zا
األرض المقدسZZة .إن ال ZZوقت ال ZZذي تZZنزل في ZZه س ZZماء جديZZدة على األرض ،وتنتش ZZر في ZZه أرض جدي ZZدة فZZوق الس ZZماء ،ه ZZو أي ً

رسميا بين البشرَ .م ْن من بين البشر يعرفZني؟ َم ْن عZاين لحظZة وصZولي؟ َم ْن رأى أنZني ال أمتلZك
الوقت نفسه الذي أعمل فيه
ً
ض Zا جZZوهرا؟ أنZZا أزيZZل السZZحب البيضZZاء بيZZدي وأراقب السZZماء من ٍ
كثب؛ وفي الفضZZاء ،مZZا من
اسZً Zما فحسZZب ،ولكZZني أمتلZZك أي ً
ً

ويZZرتب بي ZZدي Z،وأس ZZفل الفض ZZاء ،م ZZا من إنس ZZان ال يس ZZاهم بجه ZZده الض ZZئيل في إنج ZZاز مش ZZروعي العظيم .أن ZZا ال أض ZZع
ش ZZيء إال ُ
دوما كنت اإلله العملي ،وألنني القدير الذي خلق اإلنسان ويعرفه جيZً Zدا .كZZل النZZاس
مطالب مرهقة للناس على األرض؛ ألنني ً
كائنون أمام عيني القدير .كيف يمكن ألولئك الذين يقطنون في األطراف البعيZZدة من األرض أن يتجنبZZوا فحص روحي؟ ومZZع

أيضا .يكشف كالمي عن الوجه القZبيح للنZاس كافZة ،ويكشZف عن األفكZار الباطنZة
أن اإلنسان "يعرف" روحي ،فإنه يسيء إليه ً
ويسقطه في وسط فحصي .ولكن مع أن اإلنسان يسقط ،فإن قلبه ال
في نفوس كل الناس ،ويكشف نوري كل ما على األرض ُ

إلي ويحبZZني بسZZبب أفعZZالي؟ َم ْن ال يتZZوق إلي نتيجZZة لكالمي؟ َم ْن
يجZZرؤ على االبتعZZاد عZZني .من بين المخلوقZZاتَ ،م ْن ال يZZأتي َّ
ّ
الذي ال تتوّل د بداخله مشاعر اإلخالص بسبب محبتي؟ إن فساد الشيطان هو الذي يجعل اإلنسان غير قادر على الوصول إلى

الملكوت بحسZب مطلZبي .حZتى إن الحZد األدنى من المعZايير الZZتي أطلبهZZا يخلZق الشZZكوك بداخلZZه ،بغض النظZر عن اليZZوم ،وهZو
Zان بشZدة
Zيطان اإلنس َ
الفترة التي يZدير فيهZا الشZيطان أعمZال شZغب وتتسZم بأنهZا اسZتبدادية بجنZون ،أو الZوقت الZذي سZحق فيZه الش ُ
علي الحZزن؟ أيمكن أن
دن ًسا بالنجاسZة .مZتى لم يجلب إخفZاق اإلنسZان في رعايZة قلZبي نتيجZة فسZاده َّ
لدرجة أن جسده كله غدا ُم َ

يكZZون األمZZر أني أشZZفق على الشZZيطان؟ أيمكن أن يكZZون األمZZر أني أخطZZأت في محبZZتي؟ عنZZدما يعصZZيني اإلنسZZان ،يبكي قلZZبي
أوبِخه ،وعندما ُأخِّلص اإلنسZان وأقيمZه من المZوت ،أغذيZZه بأقصZى قZZدر من العنايZZة ،وعنZدما
سرا ،وعندما يعارضني اإلنسانّ ،
ً

Zورا بتغي ZZيرات عظيم ZZة في ك ZZل ش ZZيء في الس ZZماء وعلى األرض ،وعن ZZدما يس ZZبحني
يطيع ZZني اإلنس ZZان ،يطمئن قل ZZبي وأش ZZعر ف ً Z
أتمجZد؟ أيمكن أال يكZZون كZZل مZZا يفعلZZه اإلنسZZان مZZني
اإلنسZZان ،كيZZف ال أسZZتمتع بZZذلك؟ عنZZدما يZZراني اإلنسZZان وأقتنيZZه ،كيZZف ال ّZ
ويخضع لسيطرتي؟ عندما ال أقدم التوجيه ،يصيب الناس الخمول والسكون ،ومن وراء ظهري ،ينخرطون في تلك الصZZفقات

القذرة "الجديرة بالثناء" .هل تعتقد أن الجسد ،الذي أرتديه ،ال يعرف شيًئا عن أفعالك وتصرفك وكالمك؟ لقZZد تحملت لسZZنوات

عديدة الرياح واألمطار ،وكذلك اختبرت مرارة العالم البشري ،ولكن مZZع التأمZZل عن قZZرب ،ال يمكن ألي قZZدر من المعانZZاة أن
مكتئبZZا أو يشZعر بZالرفض
Zاردا أو
يجعZل إنسZان من جسZٍ Zد يفقZZد األمZZل َّ
في ،كمZZا ال يمكن ألي عذوبZة أن تجعZل إنس ً
Zانا من جسZZد ب ً
ً
تجاهي .هل محبة اإلنسان لي مقصورة حًقا على عدم وجود ألم أو عدم وجود عذوبة؟
من "الفصل التاسع" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zدي أهZZدافي الخاصZZة .إن كZZان لي أن أخZZبركم
واليZZوم ،حيث أني ُقُ Z
Zدتكم إلى هZZذه النقطZZة ،فقZZد قمت بترتيبZZات مالئمZZة ،ولّ Z
عنهZZا اليZZوم ،فهZZل سZZتتمكنون حًقZZا من معرفتهZZا؟ أنZZا على علم جيZZد بأفكZZار عقZZل اإلنسZZان ورغبZZات قلبZZهَ :م ْن ذا الZZذي لم يبحث
مخرج؟ َم ْن ذا الذي لم يفكر أبداً في آفاقه الخاصة؟ لكن مع أن اإلنسان يتمتZZع بعقZل ثZZري وبZZراقَ ،م ْن اسZZتطاع
لنفسه ً
أبدا عن َ
أن يتنبZأ بأنZZه بعZد ZعصZZور سيصZبح الحاضZر كمZا هZو عليZZه اآلن؟ هZZل هZذا حًقZا هZو ثمZZر مجهوداتZك الذاتيZZة؟ هZZل هZذا هZو جZزاء

اجتهادك بال كلل؟ هل هذه هي الصورة الجميلة التي تخيَّلتها بعقلك؟ إن لم أكن قد قمت بتوجيه كZل البشZرَ ،م ْن كZان يمكنZه Zأن
مخرج ا آخZZر؟ هZZل أفكZZار اإلنسZZان ورغباتZZه هي الZZتي جZZاءت بZZه إلى هZZذا اليZZوم؟ كثZZيرون من
ًZ
يفصZZل نفسZZه عن ترتيبZZاتي ويجZZد
الناس يعيشون طوال حياتهم دون أن تتحقق رغباتهم .هZZل هZذا حًقZا بسZبب خطZأ في تفكZZيرهم؟ تمتلئ حيZاة الكثZZيرين من البشZر
بسٍ Z
Zعادة ورضZZا يأتيZZان دون توقZZع .فهZZل هZZذا حًقZZا ألنهم يتوقعZZون القليZZل جZZداً؟ َم ْن من بين كZZل البشZZر ال يحظى بعنايZZة في عيZZني

القدير؟ م ْن ذا الذي ال يعيش وسط ما سبق القدير فعيَّنه؟ م ْن تأتي حياتZه ومماتZه من اختيZاره الخZاص؟ هZل َّ
يتحكم اإلنسZان في
َ
َ
طلبZZا للمZZوت ،ولكنZZه يبقى بعيZZداً عنهم جZً Zدا؛ وكثZZيرون من النZZاس يريZZدون أن يكونZZوا
مصZZيره؟ كثZZيرون من البشZZر يصZZرخون ً

أقويZZاء في الحيZZاة ويخZZافون من المZZوت ،ومZZع أن يZZوم مZZوتهم يكZZون مجه Zواًل بالنسZZبة لهم ،إاّل أنZZه يقZZترب ُليلقي بهم في هاويZZة
الموت؛ كثيرون من الناس ينظرون إلى السماوات ويتنهZZدون بعم ٍ
بتنهدات ونZواح عظيم؛ كثZيرون من
Zق؛ وكثZيرون يصZرخون ُّ

النZاس يسZقطون وسZط التجZارب؛ ويصZبح كثZيرون من النZاس أسZرى اإلغZواء .ومZع أني ال أظهZر شخص ًZيا لكي أسZمح لإلنسZان
أن يZراني بوضZوح ،كثZZيرون من النZZاس يخZافون رؤيZة وجهي ،ويخشZون بشZZدة أن أضZربهم ،وأن أميتهم .هZل يعرفZZني اإلنسZان
حًقZZا ،أم ال يعرفZZني؟ ال أحZZد يسZZتطيع أن يجيب على وجZZه اليقين .أليس كZZذلك؟ أنتم تخZZافون مZZني ومن تZZوبيخي ،ولكنكم تقفZZون
ضدي .أليس كذلك؟ اإلنسان لم يعرفني قط ألنه لم َير وجهي وال سZZمع صZZوتي
أيضا وتعارضونني عالني ًة وتصدرون دينون ًZة ّ
ً

ضZا وغZير واض ٍZح؟ هZل يوجZد أي إنسZان
البتَّة .لZذلك ،مZع أنZني داخZل قلب اإلنسZان ،هZل يوجZد أي إنسZان ال أكZون في قلبZه غام ً
وبطريقة م ٍ
ٍ
ٍ
بهمة ،ولذلك أشZرع في هZZذا العمZZل
بغموض
أيضا
أكون في قلبه
تماما؟ إنني ال أرغب في أن يراني شعبي ً
ً
ُ
واضحا ً
العظيم.
إن ZZني آتي به ZZدوء بين البشZZر ،وأرحZZل بلط ٍ Z
Zف .ه ZZل رآني أح ZZد من قب ZZل؟ ه ZZل الش ZZمس ق ZZادرة على رؤي ZZتي بس ZZبب أش ZZعتها
الحارقة؟ هل يستطيع القمر أن يراني بسبب وضوحه الالمع؟ هل تسZZتطيع النجZوم أن تZراني بسZبب مكانهZZا في السZZماء؟ عنZدما
ضZاَ .م ْن يسZتطيع أن يشZهد
آتي ،ال يعرف اإلنسZان ،وتظZل كZل األشZياء تجهZل ذلZك ،وعنZدما أرحZل ،يظZل اإلنسZان غZير ٍ
واع أي ً
لي؟ ه ZZل يمكن أن يش ZZهد لي تس ZZبيح البش ZZر على األرض؟ ه ZZل تق ZZوم ب ZZذلك الزن ZZابق النابت ZZة في البري ZZة؟ أم الطي ZZور المحِّلق ZZة في

Zهادة كامل ZZة! وال يس ZZتطيع أح ZZد أن يق ZZوم بالعم ZZل ال ZZذي
الس ZZماء؟ أم األس ZZود الزائ ZZرة في الجب ZZال؟ ال أح ZZد يس ZZتطيع أن يش ZZهد لي شً Z
سأفعله! وحتى لو قام بهذا العمل ،فماذا سيكون تZأثيره؟ إنZني أراقب كZل يZوم كZل عمZل يقZوم بZه الكثZيرون من النZاس ،وأفحص
كل يوم قلوب كثيرين من البشZر وأفكZارهم؛ لم يهZرب أب ًZدا أي إنسZان من دينونZتي Z،ولم ُيخّلص أي إنسZان نفسZه أب ًZدا من حقيقZة
دينونتي .إنني أقف فوق السماوات وأنظر من ٍ
ضZا ،يعيش عZدد
بعيد Z:لقد
ضربت ً
ُ
عددا ال حصر له من البشر ،لكن مع ذلZك أي ً
أيضا في ظل مثل هذه الظروف؟
ال حصر له من البشر وسط مراحمي وإشفاقي .أال تعيش أنت ً
من "الفصل الحادي عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zارا،
على األرض ،أنZZا اإللZZه العملي نفسZZه في قلZZوب النZZاس؛ في السZZماء ،أنZZا سZZيد الخليقZZة .لقZZد تسZZلقت جبZZاالً وعZZبرت أنهً Z

أيضا إلى داخل وخارج اإلنسانية .من يجرؤ على معارضZZة اإللZه العملي بصZراحة؟ من يجZرؤ على اإلفالت من
وقد انجرفت ً
س ZZلطان الق ZZدير؟ من يج ZZرؤ على تأكي ZZد ،دون أي ش ZZك ،أني في الس ZZماء؟ م ZZرة أخ ZZرى ،من يج ZZرؤ على التأكي ZZد على أن ZZني على
األرض بشZZكل قZZاطع؟ ال يوجZZد شZZخص في البشZرية قZادر على وصZف كZZل التفاصZZيل عن األمZاكن الZZتي أتواجZZد بهZZا .هZZل يمكن
أنZZه عنZZدما أكZZون في السZZماء ،أكZZون أنZZا هللا الفZZائق للطبيعZZة ذاتZZه؟ هZZل يمكن أنZZه عنZZدما أكZZون على األرض ،أكZZون عنZZدها هللا

العملي نفسه ال يمكن تحديده Zبكوني حاكم كل الخليقة ،أو كZوني أختZبر
العملي ذاته؟ ومن المؤكد أن كوني أو عدم كوني اإلله
َّ
معاناة العالم البشري ،أليس كذلك؟ إذا كانت تلك هي القضية ،أال يكون البشر بZZذلك جهالء بمZZا ال يZZترك مجZااًل لألمZZل؟ أنZا في

ضZ Zا في وس ZZط الكث ZZير من الن ZZاس .يمكن أن يلمس ZZني
ضZ Zا على األرض ،أن ZZا بين األش ZZياء الكث ZZيرة في الخليق ZZة ،أي ً
الس ZZماء ،أن ZZا أي ً

Zودا
خفيZا
اإلنسان كل يوم ،كذلك ،يمكنه أن يراني كل يوم .فيما يتعلق بالبشرية ،أبZدو
ً
ً
Zورا ،أبZدو أن لي وج ً
أحيانZا ً
وأحيانZا منظ ً
حقيقيا ،لكن أبدو أني غير موجود .في كينونتي تكمن كل األلغاز غير المفهومة للبشرية .يبZدو األمZZر كمZا لZو أن جميZZع النZاس
ً

يتZZأملونني من خالل مجهZZر من أجZZل اكتشZZاف المزيZZد من األلغZZاز في داخلي ،آملين بZZذلك تبديZZد هZZذا الشZZعور غZZير المZZريح في

قلZوبهم .ولكن حZتى لZو كZانوا سيسZتخدمون األشZعة السZينية ،كيZف يمكن لإلنسZانية أن تكشZف الغطZاء عن أي من األسZرار الZتي
في حوزتي؟
محي ZZان
عن ZZدما ّ
يتمجZZد ش ZZعبي معي ،في تل ZZك اللحظ ZZة س ZZيتم كش ZZف مخب ZZأ الت ZZنين العظيم األحم ZZر ،ك ZZل الطين والق ZZاذورات ُي َ
بعيد ا ،والماء الملوث ،المتراكم عبر سنوات ال تحصى ،يجف في نيراني المحرقة ،وال يوجد فيما بعد Z.عندها سZZيختفي التZZنين
ً
العظيم األحمر في بحZيرة النZار والكZZبريت .هZZل ترغبZون حًقZا في أن تبقZوا تحت رعZايتي الحنونZة حZتى ال يخطفكم التZZنين؟ هZل
تكره ZZون حًقZZا حيل ZZه الخادع ZZة؟ من يق ZZدر على الش ZZهادة القوي ZZة لي؟ من أج ZZل اس ZZمي ومن أج ZZل روحي ،ومن أج ZZل كام ZZل خط ZZة
تدبيري – من يقدر على تقديم كل القوة التي في جسده؟ اليوم ،عنZدما يكZون الملكZوت في عZالم النZاس ،هZو الZوقت الZذي أجيء

شخصيا إلى عالم الناس .إذا لم يكن األمر كذلك ،هZل هنZاك شZخص مZا يمكنZه أن يتقZدم ببسZالة إلي ميZدان المعركZة بالنيابZة
فيه
ً
عZZني؟ حZZتى يتخZZذ الملكZZوت شZZكله ،حZZتى يرضZZى قلZZبي ،ومZZرة ثانيZZة ،ليZZأتي يZZومي ،حZZتى يZZأتي الZZوقت عنZZدما تولZZد المخلوقZZات
عجيبZZا ،وينمZZو ويزدهZZر،
الكثZZيرة من جديZZد وتنمZZو بكZZثرة ،حZZتى ُينتشZZل اإلنسZZان من بحZZر المعانZZاة ،حZZتى يZZأتي الغZZد ،حZZتى يكZZون
ً
ومZرة أخZرى ،حZتى تتسZنى متعZة المسZتقبل ،كZل البشZر يسZعون جاهZدين بكZل قZوتهم ،وال ي ّZدخرون شZيًئا عنZد تضZحيتهم بأنفسZهم
من أجلي .أليس هذا دليالً على أن النصر هو لي بالفعل ،وعالمة على إتمام خطتي؟

كلما عاش البشر في األيام األخيرة ،سيشعرون بفراغ العالم وسZZيكون لZZديهم شZجاعة أقZل ليعيشZZوا الحيZاة .ولهZذا السZZبب،
م ZZات ع ZZدد ال يحص ZZى من البش ZZر بخيب ZZة أم ZZل ،وآخ ZZرون أص ZZابهم اإلحب ZZاط في س ZZعيهم وبحثهم ،وآخ ZZرون يع ZZانون بأنفس ZZهم من
الخZZداع على يZZد الشZZيطان .لقZZد أنقZZذت العديZد Zمن البشZZر ،أرحت الكثZZير منهم ،وعZZادة ،عنZZدما فقZZد البشZZر النZZور ،قZZد أعZZدتهم مZZرة
أخZرى إلى مكZZان النZور؛ حZZتى يعرفZZوني في إطZار النZور ،ويسZZتمتعوا بي في وسZط أجZواء من السZZعادة .وبسZZبب مجيء نZوري،
ينمو العشق في قلوب الناس الذين يسكنون في ملكوتي؛ ألني إله ُي ِحَبه البشر ،إله تتعلZق بZه البشZرية في ربZاط قZوي ،ويملZؤهم
ويفعZZل كZZل شZZيء ،مZZا من شZZخص يفهم إذا كZZان هZZذا بعمZZل الZZروح ،أم عمZZل
انطبZZاع راسZZخ عن شZZكلي .ومZZع ذلZZك ،فعنZZدما يقZZال ُ
الجسZZد .هZZذا الشZZيء بمفZZرده يكفي لكي يختZZبره اإلنسZZان بتفاصZZيله الدقيقZZة طZZوال مسZZيرة عمZZره .اإلنسZZان لم يحتقZZرني أبZً Zدا في

أعماق قلبه ،بل ،يتطلع إلي في أعماق روحه .حكمتي تثير إعجابه ،العجZائب الZتي أصZنعها تُمتZع بصZره ،كلمZاتي تحZير عقلZه،
ّ
جميعZا .أليس هZZذا
ومZع ذلZZك فهZو يتعلZZق بهZZا بشZZدة .واقعي يجعZل اإلنسZان في خسZارة وذهZZول وحZZيرة ،ولكنZZه يZرغب في قبولهZا
ً
بالضبط مقدار اإلنسان كما هو حًقا؟
من "الفصل الخامس عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(أ) يقرأ النص األصلي "في هذه الحالة"
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 .1ال يجب على اإلنسان أن يعظم نفسه وال يمجدها .ينبغي أن يعبد هللا ويمجده.
 .2ينبغي عليZZك أن تفعZZل أي شZZيء نZZافع لعمZZل هللا ،وال تفعZZل أي شZZيء ضZZار لمصZZالح عمZZل هللا .ينبغي عليZZك أن تZZدافع
عن اسم هللا وشهادته وعمله.

 .3المال واألشياء المادية وكل الممتلكات في بيت هللا هي تقدمات ينبغي على اإلنسZان تقZديمها .هZذه التقZدمات ال ينبغي
أن يتمتZZع بهZZا أحZZد إال هللا والكZZاهن ،ألن تقZZدمات اإلنسZZان هي مسZZرة هلل ،وهللا يشZZارك هZZذه التقZZدمات فقZZط مZZع الكZZاهن ،وال أحZZد
غير ذلك مؤهل أو يحق له التمتع بأي جزء منها .كل تقدمات اإلنسان (بمZا في ذلZك المZال واألشZياء الماديZة الZتي يمكن التمتZع
بها) تُقدم هلل وليس لإلنسان .لذلك ال ينبغي على اإلنسان التمتZع بهZذه األشZياء؛ وإن كZان اإلنسZان ليتمتZع ZبهZا ،فهZو بZذلك يسZرق
خائنZا ،كZZان يهZZوذا يسZرق ممZZا يوضZZع في
التقدمات .أي شخص يفعل ذك هو بمثابة يهوذا اإلسخريوطي ،ألنه باإلضافة لكونZZه ً
الخزانة.

قطعZZ Zا على عضZZ Zوين من جنسZZ Zين
 .4لإلنسZZ Zان شخص ZZ Zية فاس ZZ Zدة باإلضZZ Zافة إلى أن المشZZ Zاعر تمتلكZZ Zه .ومن ثم ،ممن ZZ Zوع ً
معا بمفردهما أثناء خدمة هللا .إن تم اكتشاف شخص يفعل هذا سيتم طرده ،بال استثناء – وال
مختلفين (ذكر وأنثى) أن يعمال ً
أحد مستثنى من هذا.

 .5ال يجب عليZZك إصZZدار حكم على هللا ،وال مناقشZZة األمZZور المتعلقZZة باهلل بصZZورة عرضZZية .ينبغي عليZZك أن تفعZZل مZZا
ينبغي على اإلنس ZZان فعل ZZه ،وتتكلم كم ZZا ينبغي على اإلنس ZZان أن يتكلم ،وال يجب علي ZZك أن تتج ZZاوز ح ZZدودك أو تتع ZZداها .احف ZZظ
لسانك واحرص على خطاك .كل هذا سيمنعك من أن تفعل أي شيء يسيء لشخصية هللا.
 .6ينبغي عليك أن تفعل ما ينبغي على اإلنسان فعله ،وتؤدي التزاماتك ،وتوفي بمسؤولياتك ،وتلZZتزم بواجبZZك .بمZZا أنZZك
تZZؤمن باهلل ،ينبغي عليZZك أن تسZZاهم في عملZZه؛ وإن لم تفعZZل ،فZZأنت ال تصZZلح ألكZZل وشZZرب كلمZZات هللا ،وال تصZZلح للعيش في
بيت هللا.
 .7في عمل وشؤون الكنيسة ،إلى جانب طاعة هللا ،يجب عليك أن تتبع إرشادات اإلنسان الذي يستخدمه الروح القدس
في كZل شZيء تفعلZZه .حZZتى أدنى مخالفZZة غZير مقبولZZة .يجب أن تقZدم امتثالZZك المطلZق ،وال تحلZل مZZا هZو صZواب ومZا هZو خطZأ؛
الصواب والخطأ ال يتعلق بك .عليك فقط أن تهتم بطاعتك الكاملة.
 .8ينبغي على النZZاس الZZذين يؤمنZZون باهلل أن يطيعZZوا هللا ويعبZZدوه Z.ال ينبغي عليZZك أن تُ َم ِZجZد أي شZZخص أو تُرِّفعZZه؛ وال
ينبغي عليك أن تعطي المكانة األولى هلل ،والمكانZة الثانيZة للنZاس الZذين تقZدرهم ،والمكانZة الثالثZة لنفسZك .ال ينبغي ألي شZخص

مكانZا في قلبZك ،وال يجب عليZك اعتبZار النZاس – وبZاألخص الZذين تَُب ِجَلهم – ليكونZZوا على قZدم المسZاواة مZع هللا .هZZذا
أن يشغل ً
أمر ال يتسامح هللا معه.
 .9يجب أن تنصZZ Zب أفكZZ Zارك على عمZZ Zل الكنيسZZ Zة .وينبغي عليZZ Zك أن تتخلى عن تطلعZZ Zات جسZZ Zدك ،وتكZZ Zون حاسZً Z Zما في
ثانيا .هذه هي لياقة القديس.
األمور العائلية ،وتكرس قلبك بالكامل لعمل هللا ،وتضع عمل هللا أوالً وحياتك ً
 .10ال ينبغي إجبZZار القZZريب غZZير المZZؤمن (أبنZZاؤك ،زوجتZZك /زوجZZك ،أخواتZZك ،أبZZواك ،وخالفZZه) على دخZZول الكنيسZZة.
بيت هللا ال ينقصZZه أعضZZاء ،وال حاجZZة لتشZZكيل أعضZZاء من أنZZاس بال منفعZZة .كZZل من ال يؤمنZZون يجب إخZZراجهم من الكنيسZZة
بسZZرور .هZZذا المرسZZوم موجZZه لكZZل النZZاس .في هZZذا األمZZر يجب عليكم فحص وتZZدقيق وتZZذكير بعضZZكم البعض ،وال يجب على
أحد انتهاك هذا المرسوم .وحتى عندما يدخل أقرباء غير مؤمنين إلى الكنيسة باستياء ،ال يجب إصدار كتب لهم أو إعطZZاؤهم
جديدا؛ هؤالء النZاس ليسZوا من عائلZة هللا ،ويجب منعهم من دخZول الكنيسZة بأيZة وسZيلة ضZرورية .إن حZدثت متZاعب في
اسما ً
ً

الكنيسة بسبب هجZوم الشZياطين ،فZأنت نفسZك سZتُطرد من الكنيسZة ،أو سZيتم فZرض قيZود عليZك .باختصZار ،كZل شZخص يتحمZل
متهورا ،أو تستغل هذا األمر لتصفية حساباتك الشخصية.
أيضا أال تكون
مسؤولية تجاه هذا األمر ،ولكن عليك ً
ً
من "المراسيم اإلدارية العشرة التي يجب على شعب هللا المختار طاعتها في عصر الملكوت" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ه ZZذا يع ZZني أن ZZه ينبغي على الن ZZاس أن يل ZZتزموا بالواجب ZZات الكث ZZيرة ال ZZتي عليهم القي ZZام به ZZا .ه ZZذا م ZZا ينبغي على الن ZZاس أن

يل ZZتزموا ب ZZه ،وم ZZا يجب عليهم أن ينّفZZذوه .فليقم ال ZZروح الق ZZدس بم ZZا ينبغي علي ZZه القي ZZام ب ZZه ،إذ ليس لإلنس ZZان أي ٍ
دور في ذل ZZك.

ينبغي على اإلنسان أن يلتزم بما يجب عليه القيام به ،وهو ما ال عالقة له بالروح القدس .إنه ليس إال ذلZZك المفZروض أن يتم

تمامZZا مثZZل االلZZتزام بنZZاموس العهZZد القZZديم .مZZع أن الZZوقت اآلن ليس هZZو عصZZر
بواسZZطة اإلنسZZان ويجب االلZZتزام بZZه كوصZZيةً ،
النZZاموس ،مZZا زال يوجZZد كالم كثZZير من نفس نوعيZZة كالم عصZZر النZZاموس ينبغي االلZZتزام بZZه ،وال ُينّفZZذ بمجZZرد االعتمZZاد على
لمسZZة الZZروح القZZدس ،لكن يتعين على اإلنسZZان أن يلZZتزم بZZه .على سZZبيل المثZZال ،يجب أال تZZدين ZعمZZل اإللZZه العملي ،ويجب أال
تقاوم اإلنسZان المشZZهود لZه من هللا .يجب أن تلZتزم مقامZZك أمZام هللا وأال تكZZون منحالً .يجب أن تكZZون معتZZدالً Zفي الحZديث ،وأن
تكون أقوالك وأفعالك وفق ترتيبات اإلنسان المشZهود لZه من هللا .يجب أن تZوقر شZZهادة هللا ،وأال تتجاهZل عمZZل هللا وكالم فمZZه.

وخارجيا ،يجب أال تفعل شيًئا يقاوم بوضZZوح اإلنسZان المشZZهود لZZه من هللا ،وهكZذا .هZذا
يجب أال تقّلد نبرة أقوال هللا وأهدافها.
ً
ٍ
عصر قواعد كثيرة متوافقة مع الشرائع ينبغي على اإلنسان أن يلتزم
ما يجب على كل شخص أن يلتزم به .يضع هللا في كل

ُأم َك" من عصZZر
Zاك َو َّ
بهZZا ،ومن خاللهZZاُ ،ي ِّقيZZد تصZZرف اإلنسZZان ويحZZدد مZZدى إخالصZZه .خZZذ على سZZبيل المثZZال عبZZارة "َأ ْZك ِZر ْم ََأبَ Z
العهZZد القZZديم .هZZذه العبZZارة ال تنطبZZق اليZZوم ،لكنهZZا في ذلZZك الZZوقت كZZانت فقZZط تُ ّقيZZد بعض جZZوانب شخصZZية اإلنسZZان الخارجيZZة،
خدم إلظهZZار مZZدى اإلخالص في إيمZZان اإلنسZZان باهلل ،وكZZانت عالمZZة ممZZيزة للمؤمZZنين باهلل .ومZZع أنZZه اآلن عصZZر
وكZZانت تُسZZتَ َ
الملكوت ،ما زالت توجد قواعد كثيرة ينبغي على اإلنسان أن يلتزم بهZا .إن قواعZZد الماضZي ال تنطبZZق على يومنZا هZذا ،فZاليوم
توجد ممارسات كثيرة أكثر مالءمة ليقوم بها اإلنسان ،وهذه الممارسات ضرورية ،وال تنطZZوي على عمZZل الZZروح القZZدس وال
بد أن يقوم اإلنسان بها.
الكثZZير من ممارسZZات عصZZر النZZاموس ِ
ُأهمَلت في عصZZر النعمZZة؛ ألن تلZZك الشZZرائع لم تكن ذات تZZأثير تحديZً Zدا في عمZZل
ُأهمَلت ،و ِ
ذل ZZك الزم ZZان .وبع ZZد أن ِ
ضَ Z Zعت ممارس ZZات كث ZZيرة مناس ZZبة للعص ZZر ،وتح ZZولت تل ZZك الممارس ZZات إلى القواع ZZد الكث ZZيرة
ُ
الموجZZودة اليZZوم .لكن مZZا لبث أن جZZاء إلZZه اليZZوم حZZتى توقZZف اسZZتخدام هZZذه القواعZZد ،ولم يع Zد ZااللZZتزام بهZZا مطلوبZZا ،وو ِ
ض َ Zعت
ً ُ
ممارسZZات كثZZيرة مناسZZبة لعمZZل اليZZوم .واليZZوم ،هZZذه الممارسZZات ليسZZت قواعZZدَّ ،
لكن الغZZرض منهZZا إحZZداث تZZأثير .إنهZZا مناسZZبة
عمZZل
لليوم ،ولعلها تتحول ً
غدا إلى قواعد .الخالصة ،عليك أن تلتزم بتلك الممارسة التي تثمر لعمل اليوم .ال تهتم بالغد ،فما ُي َ

Zيرا بZZذلك والZZتزم بمZZا يجب عليZك
اليوم هو ألجل اليوم ،وربما توجZZد غZً Zدا ممارسZات أفضZل ُيطَلب منZك تنفيZذها ،لكن ال تهتم كثً Z
االلZZتزام بZZه اليZZوم لتتجنب مقاومZZة هللا .ال شZZيء اليZZوم أكZZثر أهميZZة ليلZZتزم بZZه اإلنسZZان من اآلتي :عليZZك أاّل تحZZاول أن تخZZدع هللا
الذي يقف أمام عينيك أو تخفي عنه شيًئ ا .ال تنطق بأقوال شريرة أو متعجرفة أمام هللا الموجود أمامك .ال تخدع هللا الموجود

أمام عينيك بكلمات حسنة وأحZاديث جيZدة حZتى تفZوز بثقتZه .ال تتصZرف بعZدم وقZار أمZام هللا .أطZع كZل مZا نطZق بZه فم هللا ،وال
تفسر الكالم الذي نطق به فم هللا بحسب ما تZZراه أنت مناسZً Zبا .احفZZظ لسZZانك لئال يتسZZبب
تقاوم كالمه أو تعارضه أو تجادله .ال ّ
في وقوعك فريسة لمكائZد األشZرار الخادعZة .احفZظ خطواتZك لئال تتجZاوز الحZدود الZتي وضZعها لZك هللا .سZوف يجعلZك الوقZوع

مكروهZا منZه .يجب أاّل تنشZر باسZتهتار الكالم الZذي نطZق بZه
متكبرا ومتعجرًفا في نظر هللا ،وبذلك تصبح
كالما
ً
ً
في ذلك تتكلم ً
هللا ،لئال يهزأ بك اآلخرون وتسخر منك الشياطين .أطع كل عمل هللا اليوم ،وال تنتقد هذا الكالم حتى لو لم تفهمه ،كل ما في
وسZZعك أن تفعلZZه هZZو البحث والمشZZاركة .ال يتجZZاوز أحZZد مكانZZة هللا األصZZلية .ليس بوسZZعك إال أن تخZZدم إلZZه اليZZوم من موقعZZك
كإنسZZان ،فال يمكنZZك أن تُعِّلم إلZZه اليZZوم من موقعZZك كإنسZZان ،إذ ُي َZعZد قيامZZك بZZذلك ضZZالالً .ال يجZZوز إلنسZZان أن يقZZف في محZZل
اإلنسZZان المشZZهود لZZه من هللا؛ فZZأنت في كالمZZك وأفعالZZك وأفكZZارك الداخليZZة تقZZف في موقZZع إنسZZان .ينبغي االلZZتزام بهZZذا؛ فهZZذه
وي َعد تغييره إخالالً بالمراسيم اإلدارية .ينبغي أن يتذكر الجميع هذا.
مسؤولية اإلنسان ،وليس بوسع أحد أن يغيرهُ ،
من "وصايا العصر الجديد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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توجZZد العديZZد من األشZZياء الZZتي آمZZل أن تتمموهZZا .ومZZع ذلZZك ،فZZإن أفعZZالكم وكZZل حيZZاتكم غZZير قZZادرة على تلبيZZة مطZZالبي
ص Zلب الموضZZوع وأشZZرح لكم إرادتي .نظZً Zرا لضZZعف تميZZيزكم
بالكامZZل ،لZZذلك ليس أمZZامي خيZZار سZZوى أن أدخZZل مباشً Z
Zرة في ُ
ملح أن أخبركم عنهمZZا.
وكذلك ضعف تقديركم ،فأنتم
تاما ،ومن َّ
ثم فإن األمر ٌ
ً
تقريبا تجهلون شخصيتي وكذلك جوهري جهالً ً
علي
يتعينَّ Z
بغض النظ ZZر عن مق ZZدار م ZZا فهمت ZZه في الس ZZابق أو م ZZا إذا َ
كنت على اس ZZتعداد لمحاول ZZة فهم ه ZZذه القض ZZايا ،ال ي ZZزال ّ
شZZرحها لكم بالتفصZZيل .هZZذه القضZZايا ليسZZت غريبZZة عليكم بجملتهZZا ،ولكن ال يبZZدو أنكم تفهمZZون المعZZنى المتضZZمن فيهZZا أو على

دراية به .كثير منكم ليس لديه سوى فهم ضعيف ،بل وفهم جزئي وغير كامZZل لZZذلك .ولمسZZاعدتكم على ممارسZZة الحZZق بشZZكل
أفضZZل ،أي تطZZبيق كالمي تطبيًقZZا أفضZZل ،أعتقZZد أن هZZذه هي القضZZايا الZZتي يجب أن تعرفوهZZا أوالً .وإال ،فZZإن إيمZZانكم سZZيبقى
كنت ال تفهم شخصZZية هللا ،فسZZيكون من المسZZتحيل عليZZك القيZZام بالعمZZل الZZذي يجب
مبهمZا
ًZ
ً
Zوءا بزخZZارف الZZدين .إن َ
وزائفZZا ومملً Z

كنت ال تعZZرف جZوهر هللا ،فسZيكون من المسZتحيل عليZZك أن تُظهZZر لZه المهابZZة والتقZZوى ،وبZدالً من
عليك القيZام بZه ألجلZZه .وإن َ
عنيدا Z.مع أن فهم شخصية هللا أمZر مهم بالفعZل ،وال يجب التقليZل من شZأن
المباالة ومراوغ ًة ،بل
ذلك لن تُبدي Zسوى
ً
وتجديفا ً
ً

تعمZZق فيهZZا .من الواضZZح أنكم قZZد رفضZZتم جميZZع المراسZZيم
معرفZZة جZZوهر هللا ،إال أنZZه لم يسZZبق ألحZZد أن درس هZZذه القضZZايا أو ّ
اإلداريZZ Zة الZZ Zتي أصZZ Zدرتها .إذا كنتم ال تفهمZZ Zون شخصZZ Zية هللا ،فسZZ Zوف تسZZ Zيئون بسZZ Zهولة إلى شخصZZ Zيته .مثZZ Zل هZZ Zذا اإلثم يعZZ Zادل
إغضZZ Zاب هللا نفسZZ Zه ،وتصZZ Zبح النتيجZZ Zة النهائيZZ Zة لتصZZ Zرفك هي مخالفZZ Zة المراسZZ Zيم اإلداريZZ Zة .اآلن يجب عليZZ Zك أن تZZ Zدرك أن فهم
جنبZا إلى جنب مZZع فهم شخصZZية هللا يZZأتي فهم المراسZيم اإلداريZZة .بالتأكيZد Z،تتطZرق
شخصية هللا يأتي مع معرفة جZوهره ،وأنZZه ً
ثم ،عليكم
العديZZد من المراسZيم اإلداريZة إلى شخصZية هللا ،ولكن لم ُيعZبر عن شخصZيته بكاملهZا في طيZات هZذه المراسZيم .ومن َّ
أن تخطوا خطوة أخرى في تطوير فهمكم لشخصية هللا.
جدا فهم شخصية هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "من المهم ً
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إن شخصZZية هللا موض ZZوع يب ZZدو مجZّ Zر ًدا ج Zً Zدا للجميZZع ،ب ZZل وليس من الس ZZهل على الجميZZع قبولZZه ،ألن شخص ZZيته ال تشZZبه
ضZا مشZZاعره الخاصZZة من الفZرح والغضZZب والحZZزن والسZZعادة ،لكن تختلZف هZZذه المشZاعر عن مشZZاعر
شخصZZية اإلنسZZان .هلل أي ً

يعبر عنه ويكشفه هو تمثيل لجوهره وهويته .ما هو عليه وما لديه ،وكZZذلك
اإلنسان .هللا هو ما هو عليه وهو ما لديه .كل ما ِّ
ج ZZوهره وهويت ZZه ،هي أش ZZياء ال يمكن اس ZZتبدالها ب ZZأي إنس ZZان .وتش ZZمل شخص ZZيته حب ZZه للبش ZZرية ،وع ZZزاءه للبش ZZرية ،وكراهيت ZZه

إن
للبشرية ،بل وأكثر من ذلك ،فهمه الشامل للبشرية .غير أن شخصية اإلنسان قد تكون متفائلة أو مفعمZZة بالحيZZاة أو متبّلZZدةّ Z.
ِ
رب كZZل الخليقZZة .وتمثZZل شخصZZيته الشZZرف والقZZوة
المهيمن على كZZل األشZZياء والكائنZZات ّ
الحيZZة ،وإلى ّ
شخصZZية هللا تُنسZZب إلى ُ
والنبل والعظمة ،واألهم من ذلك كله ،السيادة .إن شخصيته رمز للسZلطان ،ورمZز لكZل مZا هZو بZار ،ورمZز لكZل مZا هZو جميZل

(أ)
لم ْن ال ُيه ZZان من أي
لم ْن ال ُيغلب وال يهزم ZZه الظالم وال أي ق ZZوة لع ZZدو ،وك ZZذلك رم ZZز َ
وص ZZالح .أك ZZثر من ذل ZZك ،إنه ZZا رم ZZز َ
يتحمZZ Zل اإلهانZZ Zة) (ب) .إن شخصZZ Zيته رمZZ Zز للقZZ Zوة العليZZ Zا .ال يمكن ألي شZZ Zخص أو أشZZ Zخاص أن يعيقZZ Zوا عملZZ Zه أو
مخلZZ Zوق (وال ّ

شخصيته وال ينبغي لهم .لكن شخصية اإلنسان ليست أكثر من مجرد رمز للتفوق البسيط لإلنسان على البهZZائم .ليس لإلنسZZان

سلطانا وال استقاللية وال قZدرة على تجZاوز الZZذات ،بZZل هZو في جZوهره الشZخص الZZذي ينكمش خوًفZا تحت
في ذاته أو من ذاته
ً
رحمZZة كZل النZاس واألحZداث واألشZياء .يعZود فZZرح هللا إلى وجZZود الZبر والنZور وظهورهمZا ،وذلZZك بسZZبب تZدمير الظالم والشZر.
إنه يفرح ألنه أتي بالنور والحياة الطيبة إلى البشرية؛ إن فرحه هو فرح صالح ،ورمZز لوجZود كZل مZا هZو إيجZابي ،بZل وأكZثر
Zذين تسZZببا في أذيZZة البشZZرية ،وبسZZبب وجZZود
من ذلZZك ،أنZZه رمZZز لالبتهZZاج .يرجZZع غضZZب هللا إلى وجZZود الظلم واالضZZطراب اللْ Z
الشر والظالم ،وبسبب وجود األشياء التي تُبعد الحق ،وحتى بسبب وجود أشياء تعارض ما هو صالح وجميل .يرمز غضZZبه
تعZZد موجZZودة ،بZZل واألكZZثر من ذلZZك ،هZZو رمZZز لقداسZZته .إن حزنZZه بسZZبب اإلنسZZان ،الZZذي يحمZZل
إلى أن كZZل األشZZياء السZZلبية لم ُ
آماالً من جهته ،ولكنه سقط في الظالم ،ألن العمل الZZذي يجريZZه على اإلنسZان ال يZZرقى لتوقعاتZZه ،وألن البشZZرية الZتي يحبهZZا ال

يمكن أن تعيش كلهZZا في النZZور .إنZZه يشZZعر باألسZZى تجZZاه البشZZرية البريئZZة ،وتجZZاه اإلنسZZان األمين ولكنZZه جاهZZل ،وتجZZاه اإلنسZZان

الصالح ولكنه يفتقر إلى اآلراء السديدة Z.حزنZه هZو رمZز لصZالحه ورحمتZه ،ورمZز للجمZال واللطZف .تZأتي سZعادته بZالطبع من
هزيمZZة أعدائZZه والظفZZر بحسZZن نيZZة اإلنسZZان .أكZZثر من هZZذا ،إنهZZا تنبZZع من طZZرد كZZل قZZوات العZZدو وتZZدميرها ،وبسZZبب حصZZول
البشرية على حياة صالحة وهادئة .إن سعادة هللا ال تشبه فرح اإلنسان ،بل هي الشعور بالحصول على ثمZار جيZدة ،هي حZتى
Zاعدا ،ورمZZز للبشZZرية الZZتي تستشZZرف
شZZعور أعظم من الفZZرح .سZZعادته هي رمZZز للبشZZرية المتحZZررة من المعانZZاة من اآلن فصً Z
الدخول إلى عالم النور .من ناحية أخZرى ،تنشZأ مشZاعر اإلنسZان بسZبب مصZالحه الشخصZية ،وليس من أجZل الZبر أو النZور أو
ما هو جميل ،وال بالطبع من أجل النعمة التي تمنحها السماء .إن مشاعر البشZر أنانيZة وتنتمي إلى عZالم الظالم .ال توجZZد هZZذه
المشاعر ألجل مشيئة هللا ،وال توجد ألجل خطته ،وهكZذا ال يمكن أب ًZدا التحZدث عن اإلنسZان وهللا في السZياق نفسZه .إن هللا هZو

دائمZZا ويكZّ Zرس نفسZZه
الع
دائما ،وال قيمة له أب ًZدا .هZZذا ألن هللا يقZZدم التضZحيات ً
دائما ،بينما اإلنسان وضيع ً
والمَب ّجل ً
لي إلى األبد ُ
َ ّ
آالمZا من أجZZل بقZZاء اإلنسZZان ،ولكن ال
دائمZا ًZ
دائمZZا مZZا يأخZZذ لنفسZZه ويسZZعى ألجZZل نفسZZه فقZZط .يتحمZZل هللا ًZ
للبشZZرية؛ إنمZZا اإلنسZZان ً

يعطي اإلنسان أي شيء أب ًZدا من أجZل النZور أو من أجZل الZبر .وحZتى لZو بZذل اإلنسZان جه ًZدا لبعض الZوقت ،فهZو ضZعيف جZً Zدا
دائمZا
بحيث ال يسZZتطيع ُّ
دائمZا من أجZل ذاتZه وليس من أجZل اآلخZرين .إن اإلنسZZان ً
تحمل ضZربة واحZZدة ،ألن جهZد اإلنسZان هZZو ً
دائمZZا ِإ يثِ Z
Zالح وجميZٌ Zل ،في حين أن اإلنسZZان هZZو الZZذي يتبZZع كZZل
Zادل وصٌ Z
Zار ّي .إن هللا هZZو مصZZدر كZZل مZZا هZZو عٌ Z
أنZZاني ،بينمZZا هللا ً
تمامZا في أي وقت وفي أي
يغيZZر هللا أب ًZدا جZوهره من الZZبر والجمZال ،لكن اإلنسZZان ق ٌ
القبح والشZر ويظهرهمZا بوضZوح .لن ِّ
Zادر ً
بعيدا عن هللا.
وضع على خيانة البر واالنحراف ً

جدا فهم شخصية هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "من المهم ً
الحواشي:
(أ) يرد النص األصلي "إنه رمز كونه غير قادر على أن".
(ب) يرد النص األصلي "وكذلك رمز لكونه ال ُيهان (وال يتحمل اإلهانة)".
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تنطZZوي كZZل جملZZة تحZZدثت بهZZا على شخصZZية هللا .سZZتعمل عمالً جيZً Zدا للتفكZZير في كلمZZاتي بعنايZZة ،وسZZتجني الكثZZير منهZZا
جميعا لديكم على األقل فكرة عن شخصZZية هللا .آمZZل إ ًذا أن
جدا استيعابه ،لكنني على ثقة بأنكم
بالتأكيد Z.إن جوهر هللا يصعب ً
ً

مطمئنZا .على سZبيل المثZال ،احفZظ هللا في قلبZك طيلZة
تظهZروا لي وأن تفعلZZوا المزيZZد ممZا ال يهين شخصZية هللا .عنZدها سZأكون
ً
الوقت .عندما تتصرف ،افعل ذلك بحسب كلماته .ابحث عن نواياه في كل شيء ،وامتنع عن القيZZام بمZZا ال يحZZترم هللا ويهينZZه،
كمZZا ال ينبغي عليZZك أن تضZZع هللا في مZZؤخرة عقلZZك لملء الفZZراغ المسZZتقبلي في قلبZZك .إن كنت تقZZوم بZZذلك ،فسZZتكون قZZد أسZZأت

إلى شخصZZية هللا .ومZZرة أخZرى ،على افZتراض أنZك لن تقZZوم أبZً Zدا بعمZل تصZريحات أو شZكاوى تجديفيZة ضZZد هللا خالل حياتZZك،
ض Zا طيلZZة حياتZZك ،فعنZZدها
ض Zا بZZافتراض أنZZك قZZادر على إتمZZام كZZل مZZا أوكلZZه هللا لZZك بشZZكل صZZحيح ،وأن تخضZZع لكلماتZZه أي ً
وأي ً
ستكون قد تجنبت مخالفة المراسيم اإلدارية .على سZZبيل المثZZال ،إذا سZZبق لZك أن قلت" :لمZاذا ال أعتقZZد أنZه هZZو هللا؟" ،أو "أعتقZد

أن هذه الكلمات ليست سوى بعض االستنارة من الروح القدس" ،أو "في رأيي ،ليس كل ما يعملZZه هللا بالضZرورة صZحيح" ،أو
"إن الطبيعة البشرية هلل ال تتفوق على طبيعتي البشرية" ،أو "إن كلمات هللا ببساطة ال يمكن تصديقها" ،أو غيرها من مثل هذه
التصZريحات االنتقاديZة ،فأنصZحك بZاالعتراف بخطايZاك والتوبZة عنهZا لمZرات أكZثر من المعتZاد .وإال ،فلن تحصZل على فرصZة
للغفران ،ألنك ال تسيء إلى إنسان ،بل إلى هللا نفسه .قد تعتقد أنك تحكم على إنسZان ،لكن روح هللا ال يعتZبر األمZر كZذلك .إن
عدم احترامك لجسده يساوي عدم احترامه هZو .وهكZذا ،أال تسZيء إلى شخصZية هللا؟ عليZك أن تتZذكر أن كZل مZا يقZوم بZه روح
يتمم هZZذا العمZZل بشZZكل جيZZد .إذا تجZZاهلت هZZذا ،فأنZZا أقZZول إنZZك شZZخص لن
هللا يتم من أجZZل الحفZZاظ على عملZZه في الجسZZد ولكي ّ
ِ
ِ
درسا.
عقابا
قادرا ً
ً
أبدا على النجاح في اإليمان باهلل ،ألنك أثرت غضب هللا ،لذلك سوف ُيع ُّد ً
يكون ً
مناسبا ليعّلمك ً
Zدريجيا ودون أن تZZدري على
تافه Zا .يجب أن تفهم شخصZZيته .بهZZذه الطريقZZة ستحصZZل تZ
ً
إن معرفZZة جZZوهر هللا ليس أمZً Zرا ً
معرفة جZوهر هللا .عنZدما تكZون قZد دخلت في هZذه المعرفZة ،سZتجد نفسZك تخطZو إلى األمZام في حالZة أعلى وأكZثر جمZاالً .وفي
Zدريجيا
النهايZZة ،ستشZZعر بالخجZZل من روحZZك القبيحZZة ،لدرجZZة تشZZعرك أنZZه ال يوجZZد مكZZان لتختZZبئ فيZZه .في ذلZZك الZZوقت ،سZZيقل تZ
ً

Zدريجيا حبZZه في قلبZZك .هZZذا
سZZلوكك تجZZاه اإلسZZاءة إلى شخصZZية هللا ،وسZZيقترب قلبZZك أكZZثر فZZأكثر من قلب هللا ،وسZZوف ينمZZو تZ
ً
وإيابZZا من أجZZل مصZZيركمَ ،م ْن
ذهابZZا ً
عالمZZة على دخZZول البشZZر في حالZZة جميلZZة .ولكن حZZتى اآلن لم تحققZZوا هZZذا .مZZع انطالقكم ً
سيكون لديه الرغبة في محاولة معرفة جوهر هللا؟ إذا استمر هذا ،سوف تتعZدون على المراسZيم اإلداريZة دون وعي ،ألنكم ال

تفهم ZZون س ZZوى القلي ZZل ج Zً Zدا عن شخص ZZية هللا .ل ZZذلك ،أليس م ZZا تفعلون ZZه اآلن ه ZZو وض ZZع أس ZZاس آلث ZZامكم ض ZZد شخص ZZية هللا؟ ال
فم ْن منكم يمكن
يتعارض طلبي منكم أن تفهموا شخصZية هللا مZع عملي .ألنكم إن كنتم تتعZدون Zعلى المراسZZيم اإلداريZة كث ً
Zيراَ ،
أن يفلت من العق ZZ Zاب؟ ألن يك ZZ Zون عملي بأكمل ZZ Zه حينه ZZ Zا بال ج ZZ Zدوى؟ ل ZZ Zذلك ،م ZZ Zا زلت أطلب منكم ،باإلض ZZ Zافة إلى الت ZZ Zدقيق في
سلوككم ،أن تكونوا حذرين في الخطوات التي تتخذونها .سZيكون هZذا هZو المطلب األعلى الZذي أطلبZه منكم ،وآمZل أن تفكZروا
عارمZا ،فسZZيكون عليكم
ًZ
جميعZا بعنايZZة وأن تولZZوه اهتمZZامكم بجديZZة .إذا جZZاء يZZوم من األيZZام أغضZZبتني فيZZه أعمZZالكم غضZً Zبا
ًZ
فيZZه
وحدكم التفكير في العواقب ،ولن يوجد شخص آخر يتحمل العقاب بدالً منكم.
جدا فهم شخصية هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "من المهم ً
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يقول النZاس إن هللا هZو إلZه بZار ،وإنZه طالمZا أن اإلنسZان يتبعZه حZتى النهايZة ،فإنZه بالتأكيZد سZيكون من ِ
صًZفا تجZاه اإلنسZان،
Zيزا تجZZاه جميZZع البشZZر ،وأدين
جانبZZا؟ أنZZا لسZZت متحً Z
ألن بZZره عظيم جZً Zدا .إذا تبعZZه اإلنسZZان حZZتى النهايZZة ،فهZZل سZZيلقي باإلنسZZان ً
جميZZع البشZZر بشخصZZيتي البZZارة ،ومZZع ذلZZك هنZZاك شZZروط مناسZZبة للمتطلبZZات الZZتي أطلبهZZا من اإلنسZZان ،والZZتي يجب على جميZZع

عم ْن هم .ال يهمZZني مZZدى اتسZZاع مؤهالتZZك أو عظمتهZZا ،فال أهتم إال بكونZZك تسZZير في طZZريقي أم
البشZZر تحقيقهZZا ،بغض النظZZر َّ
ال ،ومZZZا إذا كنت تحب الح ZZق وتت ZZوق إليه ZZا أم ال .إذا كنت تفتق ZZر إلى الح ZZق ،ب ZZل وتجلب الع ZZار على اس ZZمي ،وال تسZZZلك وفًقZZZا

لطريقي ،وتمضي دون اهتمام أو انشغال ،ففي ذلك الوقت سأضZربك وأعاقبZك على ش ّZرك ،ومZاذا سZتقول حينهZا؟ هZل تسZتطيع
بار ا؟ اليوم ،إذا كنت قد امتثلت للكلمات التي تحدثت بها ،فأنت من النوع الذي أستحسنه .إنك تشكو أنZZك
أن تقول إن هللا ليس ً

دائما أثناء اتباعك هللَّ ،
وتدعي أنZك تبعتZه Zفي السZراء والضZZراء ،وكنت في معيتZZه في األوقZات الجيZدة والسZيئة ،لكنZZك لم
عانيت ً
تحيZZا بحسZZب الكالم الZZذي قالZZه هللا؛ فطالمZZا تمZZنيت مجZZرد السZZعي وبZZذل نفسZZك من أجZZل هللا كZZل يZZوم ،ولكنZZك لم تفكZZر قZZط في أن

Zت نفسZي
عانيت من أجله،
أيضا" :على أية حال أنا أؤمن أن هللا بار :لقد
وانشغلت بهَّ ،
وكرس ُ
ُ
ُ
تحيا حياة ذات معنى .كما تقول ً
وجاهدت مع أنني لم أحصل على أي اهتمام خاص؛ فمن المؤكد أنه يتذكرني .إن هللا بار حًقا ،ولكن ال تشوب هZZذا
من أجله،
ُ
البر أي شائبة :فال تتداخل في بره أية إرادة بشرية ،وال يدنسه الجسد ،أو التعامالت اإلنسانية .سوف ُيعاَقب جميع المتمردين
والمعارضين ،الذين ال يمتثلون لطريقه؛ فلن ُيعفى أحد ،ولن ُيستثنى أحد! بعض الناس يقولون" :اليوم أنا منشغل بك؛ وعندما

تZZأتي النهايZZة ،هZZل يمكنZZك أن تمنحZZني بركZZة قليلZZة؟" لZZذا أسZZألك" :هZZل امتثلت لكالمي؟" إن الZZبر الZZذي تتحZZدث عنZZه يسZZتند على

ومنصZZف تجZZاه ك ZZل البشZZر ،وأن كZZل ال ZZذين يتبعونZZني حZZتى النهاي ZZة هم بالتأكي ZZد َم ْن
صZZفقة .إن ZZك ال تفك ZZر سZZوى في أن ZZني بZZارُ ،
سيخلص ZZ Zون وين ZZ Zالون البرك ZZ Zات .يوج ZZ Zد مع ZZ Zني متض ZZ Zمن في كالمي ب ZZ Zأن "ك ZZ Zل ال ZZ Zذين يتبعون ZZ Zني ح ZZ Zتى النهاي ZZ Zة هم بالتأكي ZZ Zد َم ْن

Zاء كZZاماًل  ،إنهم أولئZZك الZZذين يسZZعون ،بع Zد Zأن
سيخلصZZون" ،بمعZZنى أولئZZك الZZذين يتبعونZZني حZZتى النهايZZة هم الZZذين سZZأقتنيهم اقتنً Z
كملون .مZZا هي الشZZروط الZZتي حققتهZZا؟ كZZل مZZا حققتZZه ليس إال أنZZك تبعتZZني حZZتى النهايZZة ،ولكن مZZاذا
ُأخضZZعوا ،إلى الحZZق وسZُ Zي َّ
ض Zا؟ هZZل امتثلت لكالمي؟ لقZZد حققت أحZZد متطلبZZاتي الخمسZZة ،ولكنZZك ال تنZZوي تحقيZZق األربعZZة المتبقيZZة .لقZZد وجZZدت ببسZZاطة
أي ً
ظ .إن شخصZZيتي البZZارة نحZZو شZZخص مثلZZك تتضZZمن
أبسZZط الطZZرق وأسZZهلها ،وسZZعيت في إثرهZZا متفكZً Zرا في نفسZZك أنZZك محظZZو ً
التوبيخ والدينونة Z،إنه الجزاء العZادل ،والعقZاب العZادل لجميZع األشZرار؛ فجميZع أولئZك الZذين ال يسZيرون في طZريقي سZيعاقبون

بالتأكيZZد Z،حZZتى لZZو اتبعZZوا الطريZZق حZZتى النهايZZة .هZZذا هZZو بZZر هللا .عنZZدما ُيعبَّر عن هZZذه الشخصZZية البZZارة في عقZZاب اإلنسZZان،
Zالكا في طريقZه" .لقZد عZانيت في ذلZك الZوقت مجZرد معانZاة قليلZة
فسيصاب بالذهول ،ويندم على ذلك ،فبينمZا يتبZع هللا ،لم يكن س ً

أثناء تبعيتي Zهلل ،لكنني لم أسلك في طريق هللا .ما هي األعذار لذلك؟ ال يوجد خيZار سZوى أن أخضZZع للتZوبيخ!" لكنZZه يفكZر في

Zديدا ج ًZدا ،وبعZد فZرض هZذا
ًZ
تبعت حZتى النهايZة ،لZذا فحZتى لZو وبختZني ،فال يمكن أن يكZون
توبيخ ا ش ً
ذهنه" :على أيZة حZال ،لقZد ُ
Zت مثZل أولئZك الZذين سZوف
التوبيخ فستظل تريدني .أعلم أنك بار ،ولن تعاملني بهذه الطريقة إلى األبZد .على أيZة حZال ،أنZا لس ُ

توبيخ ا قاسZً Zيا ،في حين سZZيكون التZZوبيخ الZZذي أتلقZZاه أخZZف ".إن شخصZZية هللا البZZارة
ًZ
ُيبZZادون؛ فسZZوف يتلقى أولئZZك الZZذين يبZZادون
ليست كما تقZول أنت .فZاألمر ال يتعلZق بZأن يحظى أولئZك الZذين يجيZدون االعZتراف بآثZامهم بمعاملZة أكZثر تسZاهاًل  .إن الZبر هZو
القداسة ،وهذا معناه أنه شخصية ال تتساهل مع إساءات اإلنسان ،وهكذا يصبح كل مZا هZو دنس ولم يتغZZير هZدًفا يمقتZZه هللا .إن
إداريZZا :إنZZه مرسZZوم إداري في الملكZZوت ،وهZZذا المرسZZوم اإلداري هZZو العقوبZZة
Zوما
شخصZZية هللا البZZارة ليسZZت
ً
ً
قانونZZا ،بZZل مرسً Z

هامشا للخالص .ألنه عنZدما يص َّZنف كZل إنسZان حسZب نوعZه ،س ُZيكافأ
العادلة ألي شخص ال يمتلك الحق ولم يتغير ،وال يوجد
ً

وسيعاقب الشرير .عندما ُيكشف عن وجهة اإلنسان ،يكون هذا هو الZوقت الZZذي ينتهي فيZه عمZل الخالص ،وبعZدها ال
الصالح ُ
يكون هناك عمل على خالص اإلنسان مرة أخرى ،وسيحل العقاب على كل َم ْن يرتكب الشر.
من "اختبارات بطرس :معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أنا نار آكلة وال أحتمل اإلسZاءة .وألنZني خلقت البشZر كافZة ،فمهمZا كZان مZا أقولZه وأفعلZZه ،يجب عليهم أن يطيعZوني وأاّل

يتمردوا .ليس للناس الحق في أن يتدخلوا في عملي ،فضاًل عن أنهم غير مZؤهلين لتحليZل مZا هZو صZائب أو خZاطئ في عملي

وكالمي .أنZZا رب الخليقZZة ،ويجب على المخلوقZZات أن تحقZZق كZZل شZZيء أطلبZZه بقلب يتقيZZني .ينبغي أال يحZZاولوا أن يجZZادلوني،

وينبغي باألخص أال يقاوموني .أنا أحكم شعبي بسلطاني ،وأولئك الذين هم جزء من خليقتي ينبغي عليهم الخضوع لسZZلطاني.
مع أنكم اليوم جريئون ومتغطرسون أمامي ،وتعصون الكلمات التي أعلمكم بها ،وال تعرفون الخوف ،فأنZZا ال أقابZل عصZيانكم
دودا ضZZئياًل قZZد أثZZار القZZذارة في كومZZة الZZروث .أتحمZZل الوجZZود
إال بالتسZZامح .لن أفقZZد أعصZZابي وأدع هZZذا يZZؤثر في عملي ألن ً
المستمر لكل شيء أشمئز منه وكل األشياء التي أمقتهZZا من أجZل مشZZيئة أبي ،وسZوف أفعZل ذلZZك إلى أن تكتمZل أقZZوالي ،وحZتى
لحظ ZZتي األخ ZZيرة .ال تقل ZZق! لن أنغمس في مس ZZتوى كمس ZZتوى دودة نك ZZرة ،ولن أقZZارن درج ZZة مه ZZارتي مع ZZك .أن ZZا أش ZZمئز من ZZك،
قادر على التحمل .أنت تعصيني ،لكنك ال تستطيع الهروب من اليوم الذي سوف أوبخك فيه والذي قد وعZZدني بZZه أبي.
لكنني ٌ
Zارن مZZع رب الخليقZZة؟ في الخريZZف ،تعZZود األوراق المتسZZاقطة إلى جZZذورها ،وأنت سZZتعود إلى
هZZل يمكن لZZدودة مخلوقZZة أن تُقَ Z
بيت "أبيك" ،وأنا سأعود إلى جانب أبي .ستصطحبني محبته الحانية ،وأنت ستتبع قسوة أبيك .أنZZا سZZيكون لي مجZZد أبي ،وأنت

سيكون لZك خZزي أبيZك .سأسZتخدم التZوبيخ الZذي لطالمZا حجبتZه طZوياًل ألصZحبك ،وأنت سZتلقى تZوبيخي بجسZدك النتن الZذي قZد

Zحوبا بالتس ZZامح ،وس ZZتبدأ أنت أداء دور معان ZZاة
فس ZZد لعش ZZرات اآلالف من الس ZZنين .س ZZأكون ق ZZد اختتمت عم ZZل كالمي في ZZك ،مص ً Z
ص ُّ Zر بأس ZZنانك ،وتحي ZZا وتم ZZوت في الطين .سأس ZZتعيدZ
الكارث ZZة من كالمي .س ZZأبتهج بش ZZدة وأعم ZZل في إس ZZرائيل؛ وأنت س ZZتنوح وتَ ُ

هيئZZتي األصZZلية ولن أبقى في الZZدنس معZZك ،بينمZZا أنت ستسZZتعيد قبحZZك األصZZلي وتسZZتمر في حفZZر جحZZرك في كومZZة الZZروث.

عندما يتم عملي وكالمي ،يكون يوم بهجة لي .عندما تحدث مقاومتZك وعصZيانك ،سZيكون يZوم مناحZة لZك .لن أتعZاطف معZك،
Zددا أب ًZدا .لن أعZود أحZاورك ،ولن تقZابلني مZرة أخZرى أب ًZدا .سZأكره عصZيانك ،وسZتفتقد حالوتي .سأضZربك
وأنت لن تZراني مج ً
دائمZZا .سZأكرهك ألنZZك
أبدا ،لكنك سZZتتطلع
وستتحسر علي .سأرحل عنك بسرور ،وستدرك أنك مدين لي .لن أراك
مجددا ً
ً
إلي ً
ّ
أوبخك اآلن .لن أرغب في العيش بجانبك ،ولكنك ستشتاق بشدة إلى العيش معي
تقاومني في الوقت الحالي ،وستفتقدني ألني ّ

وستبكي إلى األبد؛ ألنك ستندم على كل ما صنعته معي .ستندم على عصيانك ومقاومتك ،وستنبطح ووجهZZك إلى األرض في

نZZدم ،وستسZZقط أمZZامي وتقسZZم أنZZك لن تعصZZيني مطلًقZZا .لكنZZك سZZتحبني في قلبZZك فحسZZب ،غZZير أنZZك لن تسZZتطيع سZZماع صZZوتي،
وسوف أجعلك تخجل من نفسك.
من "حين تعود األوراق المتساقطة إلى جذورها ،ستندم على كل الشر الذي صنعته" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ويعZد حلZول العقوبZة على األشZرار على وجZه التحديZد دليالً على
تجب رحمتي ألولئك الZذين يحبونZني وينكZرون ذواتهمُ .
شخصيتي البارة ،بل وأكثر من ذلZك ،أنهZا شZهادة على غضZبي .عنZدما تحZل الكارثZة ،ستصZيب المجاعZة والطZاعون كZل أولئZك

الذين يعارضونني وسيبكي هZؤالء .إن الZذين ارتكبZوا كZل أنZواع الشZرور ،ولكن اتبعZوني لعZدة سZنوات ،لن يفلتZوا من دفZع ثمن
أيضا للعيش في حالة مستمرة من الذعر والخوف؛ إذ يقعون في كارثة قلمZا يشZاهد مثلهZZا على مZZر ماليين
خطاياهم؛ وسيأتون ً
من الس ZZنين .وس ZZوف يبتهج من أتب ZZاعي أولئ ZZك ال ZZذين أظه ZZروا ال ZZوالء لي وح ZZدي ،وس ZZيهللون لق ZZدرتي ،ويش ZZعرون بطمأنين ZZة ال
تُوص ZZف ويعيش ZZون في بهج ZZة لم أمنحه ZZا أح Zً Zدا من البش ZZر من قب ZZل ق ZZط؛ ألن ZZني أق Zّ Zدر األعم ZZال الص ZZالحة للن ZZاس وأك ZZره أعم ZZالهم
الش ZZريرة .من ZZذ أن ب ZZدأت أول م ZZرة في قي ZZادة البش ZZر ،كنت أتطل ZZع بش ZZغف إلى الف ZZوز بمجموع ZZة من الن ZZاس لهم أس ZZلوب تفك ZZيري
أنس قZط أولئZك الZذين لم يكونZوا يحملZون أسZلوب تفكZيري نفسZه؛ فقZد حملت لهم البغض في قلZبي منتظ ًZرا فقZط فرصZة
نفسه .لم َ
وأخيرا جاء يومي اليوم ولم أعد أحتاج إلى االنتظار!
ليحل عليهم عقابي ،األمر الذي يسرني رؤيته.
ً
ليس الغرض من عملي األخير هو مج َّZرد عقZاب اإلنسZانَّ ،
ضZا من أجZل تZرتيب مصZير اإلنسZان ،بZل األكZثر من
وإنمZا أي ً
قمت بZZه هZZو
قمت بZZه .أريZZد من كZZل إنسZZان أن يZZرى أن كZZل مZZا ُ
ذلZZك َّأنه من أجZZل الحصZZول على اعZZتراف من الجميZZع بكZZل مZZا ُ

صنع اإلنسان ،ناهيك عن الطبيعZZة ،الZZتي أخZرجت البشZZرية،
حق ،وأن كل ما ُ
قمت به هو تعبير عن شخصيتي؛ وليس هو من ُ
على النقيض من ذلZZك ،أنZZا هZZو الZZذي ي ِ
طعم كZZل حي في الخليقZZة .بZZدون وجZZودي ،لن تالقي البشZZرية سZZوى الهالك والخضZZوع
ُ

لZZويالت الكZZوارث .لن يZZرى أي إنسZZان مZZرة أخZZرى الشZZمس البهيَّة والقمZZر الجميZZل أو العZZالم األخضZZر؛ ولن يواجZZه البشZZر سZZوى
الليZZل البZZارد ووادي ظZZل المZZوت الZZذي ال يZZرحم .أنZZا هZZو خالص البشZZرية الوحيZZد .إنZZني األمZZل الوحيZZد للبشZZرية ،بZZل وأكZZثر من
ذلZZك ،أنZا هZZو الZZذي تسZZتند إلى وجZZوده البشZرية كلهZZا .بZZدوني ،ستصZل البشZZرية على الفZZور إلى طريZZق مسZZدود .بZZدوني ،سZZتعاني
Zزت العمZل الZذي لم يكن في مقZدور
البشرية كارثة وتطاردها كل أنواع األشباح ،على الرغم من أن أحداً ال يبالي بي .لقZد أنج ُ
أح ZZد غ ZZيري القي ZZام ب ZZه ،وأملي الوحي ZZد أن يس ZZتطيع اإلنس ZZان أن يفي بال Zَ Zد ْين لي ببعض األعم ZZال الص ZZالحة .على ال ZZرغم من أن

أولئك الذين يسZتطيعون الوفZاء بال َZد ْين هم عZدد قليZل ج ًZدا ،فZإنني سZأنهي رحلZتي في عZالم البشZر وأبZدأ الخطZوة التاليZة من عملي
الذي بدأته Z،ألن كل ما عندي من االنZدفاع جيئZة وذهابZاً في وسZط اإلنسZان خالل هZذه السZنوات العديZدة ZكZان مثم ًZرا ،وأنZا سZعيد
بZZه جZً Zدا .إن مZZا يهمZZني ليس عZZدد النZZاس بZZل أعمZZالهم الصZZالحة .على أي حZZال ،أتمZZنى أن تُعZِّ Zدوا مZا يكفي من األعمZZال الصZالحة
من أجZZ Zل مصZZ Zيركم .وعندئZZٍ Z Zذ سZZ Zأكون راضZً Z Zيا ،وإال فلن يفلت أحZZ Zد منكم من الكارثZZ Zة الZZ Zتي سZZ Zتحل عليكم .تنبZZ Zع الكارثZZ Zة مZZ Zني

وبترتيب مني بالطبع .إذا لم تستطيعوا أن تبدوا صالحين في عيني ،فلن تفلتZZوا من معانZZاة الكارثZZة .في خضZZم الضZZيق ،لم تكن

تمامZا ،بسZZبب فZراغ إيمZZانكم ومحبتكم من معانيهمZا ،ولم تظهZZروا أنفسZكم إال خجZولين أو قاسZZيين .فيمZا
أعمالكم وأفعالكم مناسبة ً
ويعبZر
يتعلق بهذا Z،سأقوم فقط بالحكم على الخZير أو الشZر .سZيظل اهتمZامي منص ًZبا على الطريقZة الZتي يتصZرف بهZا كZل منكم ِّ
ِ
مزيدا من الرحمة ألولئZك الZذين لم
بها عن نفسه ،وهو ما ّ
أحدد نهايتكم على أساسه .ومع ذلك ،يجب أن أوضح هذا :لن أمنح ً
Zدي أي ود ألي أحZد
يظهZروا لي أي ذرة من الZوالء في أوقZات الشZدة ،ألن رحمZتي تسZع هZذا فحسZب .عالوة على ذلZك ،ليس ل َّ
سبق وأن خانني ،وال أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم .هذه هي شخصZZيتي ،بغض النظZر عن الشZخص

علي أن أخZZبركم بهZZذا :كZZل َم ْن يكسZZر قلZZبي لن ينZZال مZZني رأفZZة مZZرة ثانيZZة ،وكZZل َم ْن آمن بي سZZيبقى إلى
الZZذي قZZد أكونZZه .يجب َّ
األبد في قلبي.
"َأع ِد ْد ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ْ
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ِ
جسدا ليتمتع بالعالم .فالمكان الذي سيكشف فيه العمل شخصZZيتَه
عندما جاء هللا إلى األرض لم يكن من العالم ولم يصر ً
أرضا مقدسZZة أم قZZذرة ،وبغض النظZZر عن مكZZان عملZZه ،فهZZو قZّ Zدوس.
ويكون أكثر أهمية هو المكان الذي ُولد فيه .سواء كانت ً

إنZه من خلZZق كZل شZيء في العZالم على الZرغم من أن الشZيطان أفسZد كZل شZيء .ومZع ذلZZك ،ال تZZزال جميZZع األشZياء تنتمي إليZZه؛

فهي جميعها في يديه .يأتي إلى أرض قذرة ويعمل فيها من أجل إعالن قداسته؛ إنه يفعل ذلك من أجل عملZZه فحسZZب ،أي إنZZه
كبيرا للقيام بمثل هذا العمل من أجZل تخليص شZعب هZذه األرض القZذرة .يتم القيZام بهZذا من أجZل تقZديم الشZهادة،
يتحمل إذالاًل
ً
ومن أجZZل البش ZZرية جمعZZاء .مZZا ُيظه ZZره هZZذا الن ZZوع من العم ZZل ه ZZو بZّ Zر هللا ،وهZZو أفض ZZل قZZدرة على إظهZZار سZZيادة هللا .عظمت ZZه
ونزاهته تتجليان في تخليص مجموعة من النZاس الوضZعاء الZذين يZزدريهم اآلخZرون .ال تZدل والدتZه في أرض قZذرة على أنZه
وضيع على اإلطالق؛ فهي ببساطة تتيح لكل الخلق رؤية عظمته ومحبته الحقيقية للبشZرية .فكلمZZا فعZل ذلZك أكZثر ،كشZZف عن
محبتZZه الصZZافية والZZتي ال تشZZوبها شZZائبة لإلنسZZان .هللا قZZدوس وبZZار .وعلى الZZرغم من أنZZه ُولZZد في أرض قZZذرة ،وأنZZه يعيش مZZع
ّ
َّ
الخطZZاة في عصZZر النعمZZة ،ألم ُينفذ كZZل عملZZه من أجZZل بقZZاء
تمامZZا كمZZا عZZاش يسZZوع مZZع ُ
هZZؤالء األشZZخاص المليZZئين بالقZZذارةً ،
Zددا من السZنين.
البشرية جمعاء؟ أليس كل ذلك حتى تتمكن ZالبشZرية من نيZل خالص كبZير؟ قبZل ألفي سZنة عZاش مZع الخطZاة ع ً

كان ذلك من أجل الفZZداء .وهZو يعيش اليZZوم مZZع مجموعZZة من النZاس القZZذرين والوضZZعاء ،وهZZذا من أجZل الخالص .أليسZت كZZل

أعماله من أجلكم ،أنتم البشر؟ لو لم يكن من أجل تخليص البشرية ،لماذا عاش وتع ّذب مع الخطZاة لسZنوات عديZدة ZبعZد والدتZZه
في ِمْ Zذ َود؟ وإن لم يكن من أجZZل تخليص البشZZرية ،فلمZZاذا يتج ّس Zد مZZرة ثانيZZة ،ويولZZد في هZZذه األرض حيث تتجمZZع الشZZياطين،
ِ
صا؟ أي جزء من عمله لم يكن من أجل البشZر؟ أي جZزء
ويعيش مع هؤالء الناس الذين أفسدهم الشيطان بشدة؟ أليس هللا ُمخل ً

قدوس ،هذا شيء ثابت! هو ليس ملوثًا بالقذارة ،على الZZرغم من مجيئZZه إلى أرض قZZذرة؛ إذ ال
لم يكن من أجل مصيركم؟ هللا ّ
يعZZني هZZذا كلZZه سZZوى أن محبZZة هللا للبشZZر غZZير أنانيZZة على اإلطالق ،وأن المعانZZاة واإلذالل اللZZذين يتحملهمZZا عظيمZZان جZً Zدا! أال
ٍ
Zخاص عظمZZاء أو أبنZZاء
جميعZا ومن أجZZل مصZZيركم؟ فبZداًل من تخليص أشZ
ًZ
تعلمZZون مZZدى عظمZZة اإلذالل الZZذي يتحملZZه من أجلكم
عائالت ثرية وذات نفوذ ،يهتم بتخليص أولئك الوضZZعاء والZذين ينظZZر إليهم اآلخZرون باسZتعالء .أليس هZذا كلZه قداسZZته؟ أليس

هذا كله ّبره؟ يفضل أن يولد في أرض قذرة ويتحمل كل اإلذالل من أجل بقاء البشرية جمعZZاء .هللا حقيقي جZً Zدا – إنZZه ال يقZZوم
يشهرون به ويقولون إنه
بعمل خاطئ .ألم تُنجز كل مرحلة من مراحل عمله بطريقة عملية؟ على الرغم من أن الناس
جميعا ّ
ً
جميعZا يسZZخرون منZZه ويقولZZون إنZZه يعيش مZZع أبنZZاء القZZذارة ،ومZZع
ًZ
الخطZZاة ،وعلى الZZرغم من أن النZZاس
يجلس على المائZZدة مZZع ُ
يكرس نفسه بتف ٍ
ضZا هكZZذا بين البشZر .أليسZت المعانZاة الZتي يتحملهZZا أكZZبر من
Zان ،وال يZزال مرفو ً
أكثر الناس وضاعة ،ال يزال ّ
معاناتكم؟ أليس العمل الذي يقوم به أثمن من الثمن الذي دفعتموه؟
ذرية مؤاب" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أهمية تخليص ّ
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لق ZZد تواض ZZع هللا إلى ح ZZد أن ZZه يق ZZوم بعمل ZZه في ه ZZؤالء األش ZZخاص الق ZZذرين والفاس ZZدين ،ومنح الكم ZZال له ZZذه المجموع ZZة من
يتجسد هللا ليعيش ويأكل بين الناس ويرعاهم ويوفر لهم ما يحتاجون إليه بل األهم من ذلZك هZو أنZه يقZوم بعملZه
األشخاص .لم ّ
العظيم المتمثZZل في الخالص وإخضZZاع هZZؤالء الفاسZZدين الZZذين ال ُيطZZاقون .جZZاء إلى قلب التZZنين العظيم األحمZZر ليخّلص هZZؤالء

فسادا ،حتى يتغير ويتجدد جميع الناس .فالمشقة الهائلة التي يتحملها هللا ليسZت هي المشZقة الZتي يتحملهZا هللا
األشخاص األكثر ً
Zيرا حZZتى يصZZبح
المتج ّس Zد فحسZZب ،إنمZZا هي على األغلب معانZZاة روح هللا من اإلذالل الشZZديد – فهZZو يتواضZZع ويخفي نفسZZه كثً Z

الناس أن لديه حياة إنسان عZادي ،وأن لديZه احتياجZات اإلنسZان العZادي .هZذا
شخصا ً
تجسد هللا واتخذ شكل الجسد ليرى ُ
عادياّ .
ً
يكفي إلثبات أن هللا قد أذل نفسه بدرجة كبيرة .ويتحقZق "روح هللا" في الجسZد؛ فروحZه ع ٍ
Zال وعظيم للغايZة ،إال أنZه يأخZذ شZكل
إنسان عادي ،إنسان متواضع ليقوم بعمل روحZZه .تZZبين مكانZة كZل واحZد منكم وبصZيرته وإحساسZه وإنسZانيته وحياتZه أنكم غZير
جديرين حًقا بأن تقبلوا هذا النوع من عمل هللا .أنتم في الواقع غير جديرين بأن تََدعوا هللا يتحمZZل مشZقة كهZZذه من أجلكم؛ فاهلل
Zأود النZZاس،
عظيم جZً Zدا ،وهZZو سZZا ٍم للغايZZة ،والنZZاس أشZZرار ووضZZيعون ،لكنZZه مZZع ذلZZك ال يZZزال يعمZZل عليهم .لم يتج ّس Zد ليقZZوم بَ Z
جنبا إلى جنب مع الناس .هللا متواضع للغاية ،ومحبوب للغاية.
ويتحدث مع الناس فحسب ،بل إنه يعيش ً
من "يمكن Zفقط ألولئك الذين يركزون على الممارسة أن يكونوا كاملين" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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كث ZZيرة هي اللي ZZالي المؤرق ZZة ال ZZتي احتمله ZZا هللا من أج ZZل عم ZZل البش ZZرية .من أعلى األع ZZالي إلى أدنى األعم ZZاق ،ن ZZزل إلى
الجحيم الحي الذي يسكن فيه اإلنسZان ليقضZي أيامZه معZه ،ولم يش ِ
Zتك قZط من الخسZة الموجZودة بين البشZر ،ولم َيُل ْم اإلنسZان قZط
على عصيانه ،بل تحمل مهان ًة عظيمة بينما ينفذ شخصZZيًّا عملZZه .كيZZف يمكن أن ينتمي هللا إلى الجحيم؟ كيZف يمكن أن يقضZي

قريبZZا ،تحمZZل المهانZة وعZانى الظلم ليZZأتي
حياته في الجحيم؟ لكن من أجل خاطر البشرية جمعاء ،كي تجد كل البشZرية الراحZZة ً
إلى األرض ،ودخZZل شخصZZيًّا إلى "الجحيم" و"العZZالم السZZفلي" ،دخZZل إلى عZZرين النمZZر ،ليخلص اإلنسZZان .كيZZف يتأهZZل اإلنسZZان

Zددا؟ لقZZد جZZاء إلZZه
Zرة أخZZرى؟ كيZZف يتحلى بالسZZفاهة ليتطلZZع إلى هللا مجً Z
لمعارضZZة هللا؟ مZZا السZZبب الZZذي لديZZه ليشZZتكي من هللا مً Z
يعبZر قZط عن مظالمZه ،أو يش ِ
Zتك من اإلنسZان ،بZل قبZل بصZمت ويالت( )1اإلنسZان
السماء إلى أرض الرذيلة األكZثر نجاسZة ،ولم ِّ
ومقاومته .لم يأخZذ بثZأره قZط من متطلبZات اإلنسZان غZير المنطقيZة ،ولم يطلب من اإلنسZان قZط متطلبZات مفرطZة ،ولم يقZدم أيZة

متطلبات غير معقولة منZه؛ إنZه فقZط يقZوم بالعمZل الZذي يطلبZه اإلنسZان بال شZكوى :التعليم واالسZتنارة والتZأنيب وتنقيZة الكلمZات
والتشZZجيع والتZZذكير والتحZZذير والتعزيZZة والدينونZZة واإلعالن .أي من خطواتZZه لم تكن من أجZZل حيZZاة اإلنسZZان؟ مZZع أنZZه قZZد أزال
تطلعات اإلنسان ومصيره ،أي من الخطوات التي نفذها هللا لم تكن من أجل مصير اإلنسان؟ أي منها لم تكن من أجل نجاته؟
أي منهZZا لم تكن من أجZZل تحريZZر اإلنسZZان من هZZذه المعانZZاة ومن قمZZع قZZوى الظلمZZة السZZوداء كالليZZل؟ أي منهZZا لم تكن من أجZZل
اإلنس ZZ Zان؟ من يمكن ZZ Zه أن يفهم قلب هللا ،ال ZZ Zذي ه ZZ Zو ك ZZ Zأم ُمحبَّة؟ من يمكن ZZ Zه أن يس ZZ Zتوعب قلب هللا المتحمس؟ قلب هللا المتحمس
وتوقعاتZه العطوفZة ُل َقيت بقلZوب بZاردة ،وعيZون غZير مباليZة وقاسZية ،وبتأنيبZات وشZتائم متكZررة من اإلنسZان ،ومالحظZات حZادة

الق بشZZيء إال
وسZZخرية واسZZتخفافُ ،لقيت بسZZخرية اإلنسZZان ونبZZذه القاسZZي ،وعZZدم اسZZتيعابه ،وأنينZZه ،واغترابZZه ،وتجنبZZه ،لم تُ َ
ٍ
وتحد بارد بآالف من أصابع االتهام .لم يسZZع هللا شZZيء إال
الخداع والمرارة والهجمات .الكلمات الدافئة ُلقيت بنظرات ضارية
ّ
خادما الناس مثل ثور مطيع )2(.كم من شموس وأقمار ،كم من مرات واجه فيها النجوم ،كم من مرات
االحتمال محني الرأس
ً
مطروحا
غادر فيها عند الفجر وعاد مع الغروب،
وعائدا ،متحماًل العذاب ألف مرة أكثر من وجZZع رحيلZZه عن أبيZZه ،ومتحماًل
ً
ً

هجمZZات وكسZZر اإلنسZZان ،ومعاملتZZه وتهذيبZZه Z.إن اتضZZاع هللا واسZZتتاره ُلقيZZا بإجحZZاف( )3اإلنسZZان ،وبZZآراء اإلنسZZان ومعاملتZZه غZZير
العادلZZة ،وتجهيZZل هويتZZه واحتمالZZه وتسZZامحه ُلقيت بنظZZرة اإلنسZZان الجشZZعة؛ يحZZاول اإلنسZZان أن يZZدوس هللا حZZتى المZZوت ،بZZدون

ض Zا .موق ZZف اإلنس ZZان في معاملت ZZه م ZZع هللا ه ZZو موق ZZف "مه ZZارة ن ZZادرة" وهللا ،وه ZZو ال ZZذي يزدري ZZه
ن ZZدم ،يح ZZاول أن يط ZZرح هللا أر ً
ملكZا في قلعتZه ،كمZZا لZو كZان
عاليا ،كمZا لZو كZZان ً
اإلنسان ويضايقه ،مسحوق تحت قدم عشرات آالف الناس بينما يقف اإلنسان ً

ملتزمZا بالقواعZZد والضZمير من وراء
مخرج ا
ًZ
يرغب في أن يمتلZZك سZلطة مطلقZة )4(،ويZZدير القضZاء من وراء سZZتار ،ويجعZZل هللا
ً

المشZZهد ،وال ُيسZZمح لZZه بالZZدفاع عن نفسZZه أو التسZZبب في متZZاعب؛ يجب على هللا أن يلعب دور اإلمZZبراطور األخZZير ،ويجب أن
()5
متجردا من كل حرية .أفعال اإلنسان ال يمكن وصفها ،فكيف له أن يتأهZZل أن يطلب هZZذا أو ذلZZك من هللا؟ كيZZف
يكون ُدميةZ،
ً
يتأهل ليقدم مقترحات هلل؟ كيف يتأهل ليطلب من هللا أن يتعاطف مع ضعفه؟ كيف يمكنه أن يكون الئًقا لنيل رحمة هللا؟ كيف
Zرارا؟ أين ضZميره؟
مرارا
Zرارا وتك ً
وتكرارا؟ كيف يكZون مZؤهالً لنيZل غفZران هللا م ً
ً
يمكنه أن يكون الئًقا لنيل رحابة صدر هللا ً

ومتوهج ا وآماًل أن
ًZ
لقZد كسZر قلب هللا منZذ مZدة طويلZة ،وقZد تZرك قلب هللا من وقتهZا ممزًقZا .جZاء هللا بين البشZر مشZرق العيZنين
يكون البشر محسنين تجاهه ،حتى ولو بالقليل من الدفء فقط .مع ذلك كان قلب هللا بطيًئا في أن يتعزى من اإلنسZان ،كZل مZا

دائمZا مٍ Z
Zؤذ
حصZZل عليZZه هZZو عZZذاب وهجمZZات متعاظمZZة )6(،قلب اإلنسZZان جشZZع للغايZZة ،وشZZهوته عظيمZZة جZًّ Zدا وال يشZZبع أبZً Zدا ،هZZو ًZ
ومتهZZور ،وال يسZZمح هلل أبZً Zدا بأيZZة حريZZة أو بZZالحق في التكلم ويZZترك هللا بال خيZZار إال الخضZZوع للمهانZZة ،والسZZماح لإلنسZZان بZZأن
يتالعب باهلل كيفما شاء.

من "العمل والدخول ( ")9في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(" )1ويالت" تستخدم لكشف عصيان البشرية.
خادمZZا النZZاس مثZZل ثZZور راغب" هي في األصZZل
(" )2لُقيت بنظZZرات ضZZارية وتحZٍّ Zد بZZارد بZZآالف من أصZZابع االتهZZام .لم يسZZع هللا شZZيء إال االحتمZZال محZZني الZZرأس
ً
جملة واحدة ،لكن تم قسمتها إلى جملتين للتوضيح .تشير الجملة األولى إلى تصرفات اإلنسان ،بينما الثانية إلى المعاناة التي اجتاز فيها هللا وأنه متضع ومستتر.
( )3تشير "إجحاف" إلى سلوك الناس العاصي.
(" ) 4يمتلك سلطة مطلقة" تشير إلى سلوك الناس العاصي؛ إذ يضعون أنفسZهم في مرتبZة عاليZة ،ويكبلZون اآلخZرين ويجعلZونهم يتبعZونهم ويعZانون من أجلهم .إنهم

القوى المعادية هلل.

(" )5دمية" تستخدم للسخرية من أولئك الذين ال يعرفون هللا.
(" )6متعاظمة" تستخدم لتسليط الضوء على سلوك الناس المتدني.
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فارغZا وهZZو يختZZبر كZZل شZZيء بنفسZZه .يZZدفع هللا ثمن اختبZZاره الشخصZZي
ًZ
كZZل مZZا يفعلZZه هللا عملي ،وليس شZZيء ممZZا يفعلZZه
يعبZZر عن
للمعانZZاة في مقابZZل يمنح غايZZة للبشZZرية .أليس هZZذا عماًل
عمليZZا؟ قZZد يZZدفع الوالZZدان ً
Zديا من أجZZل أطفZZالهم ،وهZZذا ِّ
ثمنZZا جً Z
ً
صZZدقهم .عنZZد القيZZام بZZذلك ،يتعامZZل هللا المتج ِّسZد بZZالطبع مZZع البشZZرية بمنتهى الصZZدق واألمانZZة .جZZوهر هللا أمين .فهZZو يفعZZل مZZا
يقول ،وكل ما يفعله َّ
إخالصا .إنه ال يتفوه بمجZرد أقZوال .عنZدما يقZول إنZه سZيدفع الثمن،
يتحقق .كل ما يفعله هللا للبشر يعكس
ّ
ً
سيتحمل معاناة البشرية ويعاني بداًل منها ،فهو يZZأتي في الحقيقZZة ليعيش بينهم ،ويشZZعر
فإنه يدفع الثمن بالفعل .عندما يقول إنه
َّ

شخصيا .بعZد ذلZZك ،سZتعترف كZZل األشZZياء الموجZودة في الكZون بZأن كZZل مZا يفعلZه هللا هZو حZق وبZار،
بهذه المعاناة ويعاني منها
ً
وأن كل ما يفعله هللا واقعي :هذا دليل قوي .باإلضافة إلى ذلك ،سZZيكون للبشZرية غايZZة جميلZZة في المسZZتقبل ،وسZZوف يسZّ Zبح هللا

ِ
يبجل ZZون أن أعم ZZال هللا ق ZZد تمت بالفع ZZل بس ZZبب محبت ZZه للبش ZZرية .يح ZZل هللا بين البش ZZر بتواض ZZع كش ZZخص
ك ZZل َم ْن يبق ZZون؛ س ZZوف ّ
عZZادي .إنZZه ال يقZZوم فقZZط ببعض العمZZل ،ويتكلم ببعض الكلمZZات ثم يغZZادر؛ بZZل يحZZل بZداًل من ذلZZك حًقZZا بين البشZZر ،ويختZZبر آالم
العZZ Zالم ،ولن يغZZ Zادر إاّل عنZZ Zدما ينتهي من اختبZZ Zار هZZ Zذا األلم .هZZ Zذا هZZ Zو مZZ Zدى واقعيZZ Zة عمZZ Zل هللا وكونZZ Zه عمليًّا؛ وكZZ Zل من يبقZZ Zون
سيسZZبحونه بسZZبب ذلZZك ،وسZZيرون إخالص هللا وطيبZZة قلبZZه مZZع اإلنسZZان .يمكن رؤيZZة جZZوهر هللا من الجمZZال والخZZير في أهميZZة

حلولZZه في الجسZZد .كZZل مZZا يفعلZZه صZZادق ،وكZZل مZZا يقولZZه هZZو أمين وجZZاد .إنZZه يقZZوم بالفعZZل بكZZل األشZZياء الZZتي يعZZتزم القيZZام بهZZا،
يتفوه بأقوال فحسب .هللا إله بار؛ هللا إله أمين.
وعند دفع ثمن ما فإنه يدفعه فعاًل ؛ إنه ال َّ
من "الجانب الثاني من أهميَّة التجسد" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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أمرا يمكن ألي شخص الحصول عليZZه بسZZهولة؛ ذلZZك 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 يوجZZد طريZZق للحيZZاة دون هللا نفسZZه ،فاهلل
أتم أعمZاالً كثZيرة تشZمل حيويZة الحيZاة ،وقZام
إ ًذا هو مصدر الحياة وينبوع مائها الحي الذي ال ُ
ينضب .منZذ Zأن خلZق هللا العZZالمّ ،
ظZا حZتى يفZوز اإلنسZان بالحيZاة ،ألن هللا ذاتZه هZو الحيZاة األبديZة ،وهZو نفسZه
ثمنZا باه ً
بأعمال كثيرة تجلب لإلنسان الحياة ،ودفZع ً
الطريZZق لقيامZZة اإلنسZZان .ال يغيب هللا مطلًقZZا عن قلب اإلنسZZان ،بZZل إنZZه موجZZود معZZه على الZZدوام .إنZZه القZZوة الZZتي تغZZذي حيZZاة
ومعين ثZري لوجZوده بعZد والدتZZه .يهب اإلنسZان والدة جديZدة ،ويمنحZه القZدرة على أن يZؤدي
اإلنسZانُ ،
وكنZZه الوجZZود البشZريَ ،
دوره في الحياة على أكمل وجه وبكل مثZابرة .ظZل اإلنسZان يحيZا جيالً بعZZد جيZل بفضZل قZZدرة هللا وقZوة حياتZه الZZتي ال تنضZب،
ثمنZا لم يدفعZه Zأي إنس ٍ
Zان عZادي .لقZوة
وكانت قوة حياة هللا طوال هذه المدة هي ركيزة الوجود اإلنساني التي دفع هللا من أجلهZا ً
حياة هللا القدرة على السمو فوق أي قوة ،بل والتفوق على أي قوة؛ فحياته أبدية وقوته غZZير عاديZZة ،وال يمكن ألي مخلZZوق أو

قوة حياته .قوة حياة هللا موجودة وتلمع بأشZZعتها البراقZة ،بغض النظZر عن الزمZان والمكZان .تبقى حيZاة هللا إلى األبZد
عدو قهر ّ
دون أن تتغير مهما تغيَّرت السماء واألرض .الكZل يمضZي ويZزول وتبقى حياتZه ألنZه مصZدر وجZود األشZياء وأصZل وجودهZا.
Zوق
أيضا تستمد وجودها من قوة حياته .ال يعلو فZوق سZيادته مخل ٌ
فاهلل أصل حياة اإلنسان ،وسبب وجود السماء ،بل واألرض ً
يتنفس ،وال يفلت من حZZدود سZZلطانه مZZا يتحZZرك .هكZZذا يخضZZع الكZZل – كZZان من كZZان – لسZZيادة هللا ،ويحيZZا الجميZZع بZZأمره ،وال
يفلت من سيطرته أحد.
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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جادا في بحثك عنه ،أجب أوالً عن هذا السZZؤال :أين
كنت ترغب حقاً في الوصول إلى طريق الحياة األبديةZ،
وكنت ً
َ
إذا َ
يوجZZد هللا اليZZوم؟ ربمZZا تجيب دون أي شZZك أن هللا يسZZكن السZZماء ،فهZZو ال يعيش في منزلZZك ،أليس كZZذلك؟ وربمZZا تقZZول إن هللا
موجود بكل تأكيد بين كل األشياء ،أو تقول إن هللا يحيا في قلب كل إنسان ،أو إنه موجود في عZZالم الZZروح .ال أنكZZر عليZZك أيًّا
ض Zا ليس
Zحيحا ًZ
تمامZا ،لكنZZه أي ً
من تلZZك اإلجابZZات ،لكن دعZZني أوضZZح األمZZر لZZك .القZZول بZZأن هللا يحيZZا في قلب اإلنسZZان ليس صً Z
وم ْن كان إيمانه غZZير مسZZتقيم ،ويوجZZد َم ْن تZZز ّكى من
تماما؛ ذلك ألنه يوجد من بين المؤمنين به َم ْن كان إيمانه
مستقيماَ ،
ً
خطأ ً
ِ
ِ
يكملZZه هللا ،كمZZا أنZZه يوجZZد َم ْن
هللا ،كمZZا أنZZه يوجZZد َم ْن لم يّ Z
Zتزك منZZه ،ويوجZZد َم ْن ُيسZر هللا ،كمZZا يوجZZد َم ْن ُيرذلZZه هللا ،ويوجZZد َم ْن ّ
َِّ
إيمانZZZا
يرفضZZZه .ل ZZذلك أق ZZول إن هللا ال يعيش إال في قل ZZوب قلة من الن ZZاس ،وأولئ ZZك – من دون ش ZZك – هم ال ZZذين يؤمنZZZون بZZZه ً
ِ
يكمَلهم .هم الZZذين يقZZودهم هللا ،وألن هللا يقZZودهم ،فهم أولئZZك
صZZادًقا ،أولئZZك الZZذين يZZزكيهم هللا ،صZZانعو مسZّ Zرته وأولئZZك الZZذين ّ
Zتقيما ،ال ZZذين ال ي ZZز ّكيهم هللا ،إنم ZZا
ال ZZذين س ZZمعوا عن طري ZZق الحي ZZاة األبدي ZZة ورأوه .أم ZZا أولئ ZZك ال ZZذين ال يؤمن ZZون باهلل ً
إيمانZZا مس ً Z
يزدريهم ،وأولئك الذين يبيدهم هللا ،هؤالء عتيZZدون أن ُيرَفضZوا من ِقَبZZل هللا ،وأن يظلZZوا محZرومين من طريZZق الحيZاة ،جZاهلين

بمكZZان وجZZود هللا .وبالمقابZZل ،أولئZZك الZZذين يسZZكن هللا قلZZوبهم يعرفZZون مكانZZه .هم الZZذين يهبهم هللا طريZZق الحيZZاة األبديZZة وأولئZZك
أيضا .ليس في عZالم الZروح وفZوق كZل األشZZياء
الذين يتبعون Zهللا .هل
َ
عرفت اآلن أين يوجد هللا؟ إنه في قلب اإلنسان وبجانبه ً
فحسZZب ،إنمZZا بZZاألكثر موجZZود على األرض حيث يعيش اإلنسZZان .لZZذلك فZZإن مجيء األيZZام األخZZيرة قZZد نقZZل عمZZل هللا إلى دائZZرة
ض Zا بين البشZZر .بهZZذه الطريقZZة
جديZZدة .الZZرب يملZZك على كZZل شZZيء في الكZZون ،وهZZو عمُ Z
Zاد قلب اإلنسZZان ،وبZZاألكثر موجZZود أي ً
وحZZدها يسZZتطيع هللا أن يقZZدم طريZZق الحيZZاة للبشZZرية ،وأن يZZأتي باإلنسZZان إلى طريZZق الحيZZاة .لقZZد أتى هللا إلى األرض وهZZا هZZو
يعيش بين البشر لعل اإلنسان يعرف طريق الحياة وينال الوجود .وفي الوقت نفسه ،يضبط هللا كل مZا في الكZون لعلZه يتعZاون
كنت تق ّZر فقZط بمبZZدأ وجZZود هللا في السZماء وفي قلب اإلنسZان ،لكنZZك ال تقZّ Zر بحقيقZZة وجZوده بين
مع تZZدبيره بين البشZر .لZذلك إذا َ
البشر ،فلن تدرك الحياة ولن تصل إلى طريق الحق.
هللا نفسه هو الحق والحياة ،والحق والحياة متالزمان .لذلك فإن َم ْن ال يسZتطيع أن يصZل إلى الحZق لن يصZل مطلًقZا إلى
الحياة .فبدون إرشاد الحق ودعمه وعنايته لن تصZل إال إلى مجZرد حZروف وعقائZد ال بZل إلى المZوت نفسZه .حيZاة هللا موجZودة
دائمZا ،وحقZZه وحياتZZه متالزمZZان .إذا تعZZذر عليZZك العثZZور على مصZZدر الحZZق ،فلن تصZZل إلى طعZZام الحيZZاة ،وإذا تعZZذر عليZZك أن
ًZ
ٍ
لحمZا
تصل إلى طعZام الحيZاة ،فبالتأكيZد لن تZدرك الحZق ،حينئZذ ،وبعي ًZدا Zعن التصZورات والمفZاهيم النظريZة ،يصZبح جسZدك كلZه ً
Zاةَّ ،
نتنZZا .اعلم َّ
وأن س ZZجالت الت ZZاريخ ال تُك Zَّ Zرم ك ZZالحق ،وعقائ ZZد الماض ZZي ال يمكن
فحس ZZب ،لحم Zاً ً
أن كلم ZZات الكتب ال تُعتََبZZر حي ً Z
يعبZZر عنZZه هللا عنZZدما يجيء إلى األرض ويعيش بين البشZZر هZZو الحZZق
اعتبارهZZا تسZZجيالً للكالم الZZذي يتكلم بZZه هللا اليZZوم .إن مZZا ّ
طَّبْق َت الكلم ZZات الZZتي نط ZZق بهZZا هللا في العصZZور السZZالفة على حياتنZZا الي ZZوم
والحيZZاة وإرادة هللا ومنهجZZه الحZZالي في العمZZل .إذا َ
ٍ
دائمZا باآلثZار الباقيZة لعمZل هللا
تصبح كعالم اآلثار ،ويكون أفضل وصف لZك أنZك خب ٌ
Zير في اإلرث التZاريخي ،ذلZك ألنZك تZؤمن ً

الظل الذي تركه هللا في عمله السابق بين البشر ،كما وتؤمن فقZZط بZZالمنهج الZZذي
أتمه في األزمنة الماضية،
ّ
وتصدق فقط ّ
الذي ّ
َّ
سلمه هللا لمن تبعه في األزمنة الماضية .فZأنت ال تZؤمن بمسZار عمZل هللا اليZوم وسZماته المجيZدة ،كمZا وال تZؤمن بالطريقZة الZتي
البع ZZد عن الواق ZZع .إذا كنت ُمتم ّسً ZZكا اآلن
يس ZZتخدمها هللا اآلن في التعب ZZير عن الح ZZق .ل ZZذلك ف ZZأنت – بال ش ZZك – ح ZZالم بعي Zد Zك ZZل ُ
بكلم ٍ
Zات ال تقZدر أن تحZيي اإلنسZان ،فZأنت غص ٌZن يZابس ميZؤوس منZه(،أ) ذلZك ألنZك محافZظ أكZثر من الالزم ومعانZد جZداً ومنغلZق
تماماً أمام المنطق!
من "وحده مسيح األيام األخيرة قادر أن يمنح اإلنسان طريق الحياة األبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
غصن يابس :مصطلح صيني يعني "تتعذر مساعدتك".
(أ)
ٌ
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هللا بذاته يملZك الحZق ،وهZو مصZدر الحZق .ينبZع كZل شZيء إيجZابي وكZل حZق من هللا .هZو يسZتطيع الحكم على صZحة كZل
األشياء واألحداث وخطِئ هZا .يسZتطيع الحكم على أشZياء قZد حصZلت ،وأشZياء تحصZل اآلن ،وأشZياء مسZتقبلية ال يعرفهZا اإلنسZان

ِئ
أن صZحة كZل األشZياء وخطأهZا ال
بعدّ .إنه القاضي الوحيZد الZذي يسZتطيع الحكم على صZحة كZل األشZياء وخط هZا ،وهZذا يعZني ّ
إن فهم
يمكن أن يحكم عليها سواه .هو يعرف قواعد كل األشياء .هذا
ٌ
تجسيد للحق ،ما يعني ّأنه هو بذاته يملك جوهر الحقْ .
حكما دقيًقا لكZZل مZZا يفعلZZه هللا
ٍZ
اإلنسان الحق وبلغ الكمال ،هل ستكون له
بتجسد الحق؟ عندما َّ
يكمل اإلنسان ،يملك ً
حينئذ عالقة ُ
ويميز الصZZواب عن الخطZأ .لكن ثمZZة
اآلن واألشياء التي يتطّلبها ،ويملك طريقاً دقيقاً للممارسة .يفهم اإلنسان ً
أيضا مشيئة هللا ّ

أشياء ال يستطيع اإلنسان بلوغها ،أشZياء ال يقZZدر أن يعرفهZا إالّ بعZد أن ُيطلعZZه هللا عليهZZا – هZل يسZZتطيع اإلنسZان معرفZة أشZياء

عالوة على هذا ،حتى لو كسZZب
يتنبأ.
ً
مجهولة حتى اآلن ،أشياء لم ُيطلعه هللا عليها بعد؟ (ال يستطيع ).ال يستطيع اإلنسان أن ّ
اإلنسان الحق من هللا ،وامتلك واقع الحق ،وعرف جوهر الكثير من الحقائق ،وامتلك القدرة على تميZZيز الصZواب عن الخطZأ،
فهZZل سZZيمتلك حينئZٍ Zذ القZZدرة على السZZيطرة على كZZل األشZZياء وحكمهZZا؟ (ال ).هZZذا هZZو الفZZرق .ال تسZZتطيع الكائنZZات المخلوقZZة أن
تكس ZZب الح ZZق ق ZZط سZZوى من مص ZZدر الحZZق .هZZل تس ZZتطيع أن تكس ZZب الح ZZق من اإلنس ZZان؟ ه ZZل يس ZZتطيع اإلنس ZZان توفيره ZZا؟ هZZل

Zانا آخZZر؟ ال يسZZتطيع ،وهZZذا هZZو الفZZرق .ال يمكنZZك سZZوى أن تتلّقى ،وليس أن تِّ Z
Zزود – هZZل يمكن
Zزود إنسً Z
يسZZتطيع اإلنسZZان أن يّ Z
Zزود الحZق ،مصZدر الحكم والسZيادة على كZل
تسميتك
ً
تجسيدا للحق؟ مZا هZو بالضZبط جZوهر تج ُسZد الحZق؟ ّ
إن المصZدر هZو مZا ي ّ
تجسد الحق.
األشياء،
وأيضا المعايير والقواعد التي تُ َ
ً
حكم على أساسها كل األشياء واألحداث .هذا هو ُ
إن اختيار طريق أمر بالغ األهمية للقادة والعاملين ،القسم ك" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
من " ّ
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يعبZZر هللا عن شخصZZيته وجZZوهره في تعبZZيره عن الحZZق ،وهمZZا ال ُيعبَّر عنهمZZا وفZZق مZZوجزات البشZZرية لألمZZور اإليجابيZZة
ِّ
المختلفة وطرق الكالم التي تعرفها البشرية .كالم هللا هو كالم هللا .كالم هللا هو الحق .إنZZه هZZو األسZاس والنZZاموس الZZذي يجب
أن توجZZد بZZه البشZZرية ،ويZZدين هللا مZZا يسZَّ Zمى بالمعتقZZدات الZZتي تنشZZأ من اإلنسZZانية .إنهZZا ال تنZZال قبولZZه ،ناهيZZك عن أنهZZا ليسZZت
يعبZZر هللا عن شخصZZيته وجZZوهره من خالل كالمZZه ،وكZZل الكالم الZZذي يظهZZر للعلن من خالل تعبZZير
مصZZدر أو أسZZاس أقوالZZهِّ .

هللا؛ هZZو الحZZق؛ ألن لديZZه جZZوهر هللا وهZZو حقيقZZة كZZل األشZZياء اإليجابيZZة .إن حقيقZZة أن كالم هللا هZZو الحZZق ال تتغZZير أبZً Zدا ،مهمZZا
حددت هذه البشZرية الفاسZZدة موضZعها أو َّ
َّ
عرفتهZا ،ومهمZا كZZانت نظرتهZZا إليهZا أو طريقZZة فهمهZا لهZا .مهمZZا كZان عZدد كلمZZات هللا
الZZتي قZZد َّ
تكلم هللا بهZZا ،ومهمZZا كZZانت درجZZة إدانZZة هZZذه البشZZرية الفاسZZدة والخاطئZZة لهZZا ،حZZتى إلى عZZدم نشZZرها ،وحZZتى إلى درجZZة
تلقي البشZZرية الفاسZZدة البشZZرية لهZZا بZZازدراء؛ حZZتى في هZZذه الظZZروف ،ال ت ZZزال هنZZاك حقيق ZZة ال يمكن تغييره ZZا :إن م ZZا يسZZمى
أشياء إيجابية ،وال يمكنها
تقدرها البشرية ،حتى في ضوء األسباب المذكورة أعاله ،ال يمكنها أن تصبح
بالثقافة والتقاليد التي ّ
َ
أن تصبح الحق .هذا غير قابل للتغيير.
لن تصبح الثقافة وطريقZة الوجZود التقليZديان للبشZرية همZا الحZق ،بسZبب تغZيرات الZزمن أو مZروره ،ولن يصZبح كالم هللا
دائما الحق .فأي حق موجود هنZZا؟ كZZل
هو كالم اإلنسان بسبب إدانة البشرية أو نسيانها .هذا الجوهر لن يتغير ً
أبدا .الحق هو ً
لخص ZZها الجنس البش ZZري تنب ZZع من الش ZZيطان؛ إنه ZZا تص ZZورات ومفZZاهيم بش ZZرية ،ح ZZتى إنه ZZا تنب ZZع من شZZهوات
تل ZZك األق ZZوال ال ZZتي ّ
اإلنسان ،وليس لها عالقة على اإلطالق باألشياء اإليجابية .من جهZة أخZرى ،فZإن كالم هللا هZو تعبZير عن جZوهر هللا ومكانتZه.

ما سبب تعبيره عن هZذا الكالم؟ لمZاذا أقZول إنZه حZق؟ السZبب هZو أن هللا يسZود على جميZع النZواميس والمبZادئ واألصZول وكZل
جZوهر ،والوقZائع وأسZرار كZل شZيء؛ يجمعهZا جميعهZZا في يZZده ،وهللا وحZZده يعZرف جميZZع المبZادئ والوقZائع والحقZائق واألسZرار
لكل األشياء؛ إنZZه يعZرف أصZولها ومZا هي جZذورها حًقZا .ولZZذلك ،فZإن تعريفZات كZل األشZZياء المZذكورة في كالم هللا هي وحZدها
األكZZثر دقZZة ،ومتطلبZZات الجنس البشZZري في كالم هللا هي المقيZZاس الوحيZZد للبشZZرية ،وهي المعيZZار الوحيZZد الZZذي يجب أن توجZZد
البشرية وفًقا له.
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Zارخا بالبكZZاء ،فإنZZك تبZدأ في أداء واجبZك ،وتبZZدأ رحلZة حياتZك بZأداء دورك في
منذ اللحظة التي تZدخل فيهZZا هZZذا العZالم ص ً
وأي ZZا ك ZZانت الرحل ZZة ال ZZتي تنتظ ZZرك ،فال يمكن ألح ZZد أن يفلت من تنظيم ZZات وترتيب ZZات
خط ZZة هللا وترتيبات ZZهً .أي ZZا ك ZZانت خلفيت ZZك ً
السZZماء ،وال أحZZد َّ
يتحكم في مصZZيره؛ ألن َم ْن يحكم كZZل شZيء هZZو وحZZده القZZادر على مثZZل هZZذا العمZZل .منZZذ اليZZوم الZZذي أتى فيZZه

ويوجZه قواعZZد تغيZZير كZZل شZيء ومسZار حركتZZه .ومثZZل جميZZع
ّZ
Zدبر هZZذا الكZZون
اإلنسZان إلى الوجZZود ،وعمZZل هللا مسZZتمر بثبZZات ،يّ Z
Zذاء من العذوب ZZة والمط ZZر والن ZZدى من هللا .ومث ZZل جمي ZZع األشZZZياء ،يعيش
األش ZZياء ،يتلقى اإلنس ZZان ،به ZZدوء ودون أن ي ZZدري ،غ ً Z
اإلنس ZZان دون أن ي ZZدري تحت ت ZZرتيب ي ZZد هللا؛ فقلب اإلنس ZZان وروح ZZه تمس ZZكهما ي ZZد هللا ،وك ZZل حي ZZاة اإلنس ZZان تلحظه ZZا عين ZZا هللا.

Zيتحول ويتغيَّر ويتج َّZدد ويختفي
حيZا كZان أو ميتًZZا ،س َّ
عمZا إذا كنت تصZZدق ذلZZك أم ال ،فZإن أي شZيء وكZZل شZيءً ،
وبغض النظر ّ
وفًقا ألفكار هللا .هذه هي الطريقة التي يسود بها هللا على كل شيء.
عندما يدنو الليل بهدوء ،يظل اإلنسان غير مدرك؛ ألن قلبه ال يمكنه أن يتصZZور كيZZف يقZZترب الظالم أو من أين يZأتي.
وعنZZدما يرحZZل الليZZل بعيZً Zدا ZبهZZدوء ،يسZZتقبل اإلنسZZان ضZZوء النهZZار ،ولكن يظZZل قلب اإلنسZZان ال يعZZرف وال يZZدري بالمكZZان الZZذي
أش ZZرق من ZZه الن ZZور وكي ZZف أزاح ظالم اللي ZZل بعي Zً Zدا .تأخ ZZذ ه ZZذه التعاقب ZZات المتك ZZررة من النه ZZار واللي ZZل اإلنس ZZان إلى مرحل ZZة تل ZZو

أيضا على أن عمZل هللا في كZل مرحلZة وخطتZه لكZل عصZر
األخرى ،ومن سياق تاريخي إلى السياق الذي يعقبه ،ولكنها تؤكد ً
يتحققان .سار اإلنسان مZع هللا عZبر هZZذه الفZZترات ،ولكنZZه لم يعZZرف أن هللا يحكم مصZZير كZZل األشZZياء والكائنZات الحيZZة ،أو كيZZف

ينظم هللا كZZل شZZيء ويوجهZZه .استعصZZى هZZذا الشZZيء على اإلنسZZان منZZذ زمن سZZحيق وحZZتى يومنZZا هZZذا .أمZZا السZZبب ،فليس ألن
أعمZZال هللا مخفيZZة للغايZZة ،أو ألن خطZZة هللا لم َّ
تتحقق بعZZد ،ولكن ألن قلب اإلنسZZان وروحZZه بعيZZدان جZً Zدا عن هللا ،للدرجZZة الZZتي
ّ
Zديا عن ُخطى هللا وظهZZوره،
فيها يظل اإلنسان يخدم الشيطان حZتى وهZو يتبZZع هللا ،ومZا زال غZير مZZدرك لهZذا .ال يبحث أحZد ج ً

وال يرغب أحد في الوجود في رعاية هللا وحفظه .بل باألحرى هم يرغبون في االعتماد على فساد الشيطان الشرير من أجZZل

التكيف مZع هZذا العZالم ،ومZع قواعZد الوجZود الZتي تتبعهZا البشZرية الشZريرة .عنZد هZذه النقطZة ،بZات قلب اإلنسZان وروحZه ذبيحً Zة
ّ
وملعبZا مناسZً Zبا
مكانZZا يمكن للشZZيطان أن يقيم فيZZه،
للشZZيطان ،ويصZZبحان طعامZZه .إضZZافة إلى ذلZZك ،أصZZبح قلب اإلنسZZان وروحZZه ً
ً
له .وبهذه الطريقة ،يفقد اإلنسان دون وعي فهمه لمبادئ كينونته Zكإنسان ،وقيمة الوجود اإلنسZاني والغZرض منZه .تتالشZى في

Zدريجيا القZZوانين الZZتي تZZأتي من هللا والعهZZد الZZذي بينZZه وبين اإلنسZZان ،وال يعZZود يسZZعى اإلنسZZان في طلب هللا أو
قلب اإلنسZZان تZ
ً
يعZZيره االنتبZZاه .ومZZع مZZرور الZZوقت ،ال يفهم اإلنسZZان لمZZاذا خلقZZه هللا ،وال يفهم الكلمZZات الZZتي تZZأتي من فم هللا وكZZل مZZا يZZأتي من
هللا .بعدها يبدأ اإلنسان في مقاومة قوانين هللا وأحكامه؛ ويتقسى قلب اإلنسان وروحه ...يفقد هللا اإلنسان الذي خلقه باألصZZل،
ظم هللا مسZZرحية مأسZZاوية
ويفقد اإلنسان جذور بدايته Z.هذا هو حزن هذا الجنس البشري .في الواقع ،منذ البداية وحZZتى اآلن ،ن ّ
عمن هو مخرج هذه المسرحية.
للبشرية يكون فيها اإلنسان بطل الرواية والضحية على حد سواء ،وال أحد يمكنه اإلجابة َّ
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خلZZق هللا هZZذا العZZالم وجZZاء فيZZه باإلنسZZان ،كائنZاً حيًّا منحZZه الحيZZاة .وبعZZدها أصZZبح لإلنسZZان آبZZاء وأقZZارب ولم يعZZد وحيZً Zدا.

Zدرا لZZه الوجZود ضZمن تZZرتيب هللا .إنهZZا نسZمة الحيZاة
ومنذ أن وضع اإلنسان ألول مرة عينيه على هذا العالم المادي ،أصZبح مق ً

من هللا التي تدعم كل كائن حي طوال نمZوه حZتى مرحلZة البلZوغ .وخالل هZذه العمليZة ،ال أحZد يشZعر أن اإلنسZان يعيش وينمZو
في ظZل رعايZة هللا .بZZل على العكس يZZرون أن اإلنسZان ينمZZو في ظZل ُحب والديZZه ورعZايتهم ،وأن نمZوه تحكمZZه غريZZزة الحيZاة.
وذلZZك ألن اإلنسZZان ال يعZZرف َم ْن الZZذي منحZZه الحيZZاة أو من أين جZZاءت ،فض Zالً عن عZZدم معرفتZZه بكيZZف تخلZZق غريZZزة الحيZZاة
المعجZZزات .ال يعZZرف اإلنسZZان سZZوى أن الغZZذاء هZZو أسZZاس اسZZتمرار حياتZZه ،وأن المثZZابرة هي مصZZدر وجZZوده ،وأن المعتقZZدات

تمامZZا نعمZZة هللا وعطيتZZه ،وهكZZذا يهZZدر اإلنسZZان
الZZتي في عقلZZه هي رأس المZZال الZZذي عليZZه يعتمZZد بقZZاؤه .وهكZZذا ينسZZى اإلنسZZان ً
Zارا – زمZام المبZادرة لعبادتZه Z.ال يZزال هللا
الحياة التي منحها له هللا ...وال يأخذ أي إنسZان من بين البشZر – يرعZاه هللا ليالً ونه ً

يعمZZل كمZZا خطZZط لإلنسZZان ،الZZذي ال ينتظZZر منZZه أي ردود فعZZل .ولكن هللا يفعZZل ذلZZك على أمZZل أنZZه في يZZوم من األيZZام سZZوف

فجأة قيمة الحياة والغرض منها ،ويفهم التكلفة التي تحملهZZا هللا حZZتى يمنح اإلنسZان كZZل شZZيء،
يستيقظ اإلنسان من حلمه ويفهم ً
ويدرك كم يتوق هللا بشZدة إلى عZودة اإلنسZان إليZه .لم يZدرك أحZد من قبZل األسZرار وراء أصZل حيZاة اإلنسZان واسZتمرارها .هللا
وحZZده هZZو َم ْن يفهم كZZل هZZذا ،ويتحمZZل في صZZمت الجراحZZات والضZZربات الZZتي يوجههZZا اإلنسZZان ،الZZذي تلقى كZZل شZZيء من هللا،
ولكنZZه ال يشZZكر .يأخZZذ اإلنسZZان كZZل مZZا تZZأتي بZZه الحيZZاة كZZأمر بZZديهي ،و"بطبيعZZة الحZZال" ،فZZإن اإلنسZZان بهZZذا يخZZون هللا وينسZZاه
ويبZتزه .هZل من الممكن أن تكZون خطZة هللا بهZذه األهميZة حًقZا؟ هZل من الممكن أن يكZون اإلنسZان ،الكZائن الحي الZذي جZاء من
خلقتZZه يZZد هللا موجZZود ألجZZل
يZZد هللا ،لZZه هZZذه األهميZZة حًZقZا؟ إن خطZZة هللا ذات أهميZZة مطلقZZة؛ ومZZع ذلZZك ،فZZإن الكZZائن الحي الZZذي ْ
خطتZZه .لZZذلك ،ال يمكن هلل أن يZZدمر خطتZZه بZZدافع الكراهيZZة لهZZذه البشZZرية .يتحمZZل هللا كZZل العZZذاب من أجZZل خطتZZه والZZروح الZZتي

نفخها ،ليس ألجل جسد اإلنسان ،بZل ألجZل حياتZه .وهZو ال يZرغب في اسZZتعادة جسZد اإلنسZZان ،بZل الحيZاة الZتي نفخهZا فيZZه .هZZذه
هي خطته.
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جميZZع الZZذين يZZأتون إلى هZZذا العZZالم عليهم أن يواجهZZوا الحيZZاة والمZZوت ،وغZZالبيتهم قZZد اختZZبروا دورة المZZوت والعZZودة إلى
قريبا .كل هذا هو مسار الحياة الZZتي رتبهZZا هللا لكZZل
قريبا ،والموتى سوف يعودون ً
الحياة .أولئك الذين يعيشون سوف يموتون ً
كائن حي .ومع ذلZك ،هZZذا المسZار وهZZذه الZدورة همZا الحقيقZZة الZZتي يZرغب هللا في أن يراهZا اإلنسZان :أن الحيZاة الZتي منحهZZا هللا
لإلنسZان هي ال نهائيZZة وغZZير مقيZZدة بالجسZZد أو الZوقت أو المكZZان .هZZذا هZZو سZZر الحيZZاة الZZتي منحهZZا هللا لإلنسZان ،ودليZZل على أن
فحتما يتمتع Zالبشر بكل ما يأتي من هللا ،سZZواء
الحياة جاءت منه .ومع أن الكثيرين قد ال يعتقدون أن الحياة قد جاءت من هللاً ،
فجائيZZا ورغب في اسZZتعادة كZZل مZZا هZZو موجZZود في العZZالم،
Zيرا
ً
كZZانوا يؤمنZZون بوجZZوده أو ينكرونZZه .إذا حZZدث وتغيَّر قلب هللا تغً Z
واستعادة الحياة التي أعطاها ،فعندها لن يبقى أي شيء فيمZا بعZد .يسZتخدم هللا حياتZه لZيرعى جميZع المخلوقZات الحيZة والجامZZدة

على حZZد سZZواء ،وبZZذلك يضZZع كZZل شZZيء في نظZZام حسZZن بحكم قدرتZZه وسZZلطانه .هZZذه حقيقZZة ال يمكن ألحZZد تصZZورها أو فهمهZZا
بسهولة ،وهذه الحقZائق غZير المفهومZة هي اسZتعالن واضZح وشZهادة لقZوة حيZاة هللا .اآلن اسZمح لي أن أقZول لZك س ًZرا :ال يمكن
ألي مخلZZوق اسZZتيعاب عظمZZة وقZZوة حيZZاة هللا .فهكZZذا هي اآلن ،كمZZا كZZانت في الماضZZي ،وهكZZذا سZZتكون في المسZZتقبل .والسZZر
وأيZا كZان شZكل الحيZاة
الثZاني الZذي سZأخبر بZه هZو :يZأتي مصZدر الحيZاة من هللا لكZل المخلوقZات ،مهمZا اختلZف شZكلها أو بنيتهZاً .
التي تعيشها ،فال يمكنك أن تتحرك ضد مسار الحياة الZذي ح َّZدده هللا .في كZل األحZوال ،كZل مZا أتمنZاه هZو أن يفهم اإلنسZان أنZه
من دون رعاية هللا وحفظه وعطيته ،ال يستطيع اإلنسان أن يتلقى كل ما كان من المفترض أن يتلقZاه ،مهمZا كZان مZا يبذلZه من

جهد أو كفاح .من دون عطية الحياة من هللا ،يفقZد اإلنسZان معZنى القيمZZة في الحيZZاة ويفقZد معZنى الهZZدف في الحيZZاة .كيZف يمكن
تنس أن هللا هZZو
أن يسمح هللا لإلنسان الذي ُي ّ
ضيع قيمة حياتZZه بطيش بZأن يكZون بكZل راحZة البZال هZZذه؟ وكمZا سZZبق أن قلت ،ال َ
مصZدر حياتZك .إذا فشZل اإلنسZZان في أن يقZّ Zدر كZZل مZا أعطZاه هللا ،فلن يسZZترد هللا كZZل مZا أعطZاه في البدايZZة فحسZب ،بZل سZZيتعيَّن
ٍ
على اإلنسان دفع ٍ
مضاعف لتعويض كل ما أنفقه هللا.
ثمن
من "هللا مصدر حياة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 261
يتغير كل شيء في هذا العالم بسرعة مZع أفكZZار القZدير وتحت ناظريZZه .فجZأة ،تقZZع أمZور لم تخطZر قZZط على بZZال البشZر،

بينما األشياء التي امتلكها البشZZر منZذ ٍ
زمن طويZZل تتالشZى دون علمهم .ال يمكن ألحZZد إدراك مكZZان القZZدير ،بZل وال يمكن ألحZZد
الشعور بسمو قوة حياة القدير أو عظمتها .يكمن سموه في قدرته على إدراك ما ال يستطيع البشر إدراكه .وتكمن عظمتZZه في
منحZه الخالص لبZني البشZر ،رغم انصZرافهم عنZه .إنZه يعZرف معZZنى الحيZZاة والمZZوت ،بZل يعZZرف القواعZد المالئمZة لحكم وجZود
البش ZZر ال ZZذين خلقهم .ه ZZو أس ZZاس وج ZZود البش ZZر وهZZو الفZZادي ال ZZذي يقيم البش ZZر من الم ZZوت ثاني ZZة .ه ZZو من يثق ZZل القل ZZوب الس ZZعيدة
بالحزنِّ ،
ويفرج عن القلوب الحزينة بالسعادة ،كل ذلك من أجل عمله ،ومن أجل خطته.

يجهل البشZZر ،الZذين ضZلوا عن إمZZداد القZدير ،يجهلZون الغZZرض من الوجZود ،ولكنهم يخZافون المZوت رغم ذلZك .يفتقZرون
طZا في هZذا العZالم ،أجولZة
Zودا منح ً
ويصِّZلبون أنفسZهم ليسZتجمعوا وج ً
إلى المسZاعدة والعZون ،ولكنهم يZترددون في غلZق عيZونهمُ ،
لحم بال حس بأرواحهم .أنت تحيا هكذا ،بال أمل ،كما يحيا اآلخرون ،بال هدف .فقط قدوس األسطورة س ُZيخِّلص النZاس الZذين

المعتقZد لZدى المفتقZرين إلى الZوعي .رغم ذلZك،
ينوحون في وسط معاناتهم ،ويتحرقون شZوًقا لمجيئZه .إلى اآلن ،لم يتحقZق هZذا ُ
ال يZZزال النZZاس يتوقZZون إليZZه بشZZدة .لZZدى القZZدير رحمZZة على هZZؤالء النZZاس الZZذين عZZانوا بشZZدة ،وفي نفس الZZوقت ،فقZZد سZZأم من
ردا من البشZZرية .هZZو يأمZZل أن يسZZعى ،يسZZعى إلى
هZZؤالء النZZاس المفتقZZرين إلى الZZوعي ،إذ اضZZطر إلى االنتظZZار طZZويالً لتلقي ً
جائعا .عندما تشعر باإلنهاك ،وعندما تبZZدأ في الشZعور
قلبك وروحك ،ويقدم لك الماء والزاد ،ويوقظك حتى ال تعود
ً
ظمآنا أو ً
بشZZيء من عزلZZة هZZذا العZZالم الكئيبZZة Z،ال تشZZعر بالضZZياع ،وال تبZِ Zك .هللا القZZدير ،المZZراقب ،سZZيتقبل مجيئZZك بسZZرور في أي وقت.
أتيت من هللا،
Zأة ذاكرتZك :عنZدما تZدرك أنZك َ
إنه بجوارك ،يراقبZك وينتظZر عودتZك إليZه .إنZه ينتظZر اليZوم الZذي ستسZترد فيZه فج ً
ٍ
ٍ
"أب" ،وعنZدما تZدرك ،باإلضZافة
وأنك في وقت غير معروف ،فق َ
Zدت وعيZك على الطريZق ،وفي وقت غZير معZروف صZار لZك ٌ
إلى ذلك ،أن القدير كان يراقب دائما ،منتظرا هناك منذ ٍ
ٍ
طويل ج ًZدا ،عودتZZك .لقZد كZان يZZراقب بلهفZٍ Zة وشZZوق ،منتظ ًZرا رد
وقت
ً
ً
َّ
مراقبا ال نهاية له،
مراقبا ال ُيقدر بمال ،وهو من أجل قلوب البشر وأرواحهم .ربما هذا الوقوف
جوابا .وقوفه
دون أن يتلقى
ً
ً
ً
وربما قد بلغ نهايته .ولكن ينبغي عليك أن تعرف بالضبط أين يوجد قلبك وروحك اآلن.
من "تنهدات القدير" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 262
كأعضZاء في الجنس البشZري وكمسZيحيين أتقيZاء ،تقZع علينZا المسZؤولية وااللZتزام لتقZديم أذهاننZا وأجسZادنا لتتميم إرسZالية
مكرسة إلرسالية هللا وقضZZية البشZر
هللا ،إذ أن كياننا كله قد جاء من هللا ويوجد بفضل سيادته .إن كانت أذهاننا وأجسادنا غير ّ
العادلة ،فلن تكون أنفسنا جديرة بأولئك الذين استشهدوا ألجل إرساليته ،وباألكثر غير مستحّقة هلل الذي وهبنا كل شيء.

خلق هللا هذا العالم وهذه البشرية ،ال بل كان المهندس المعماري الذي صمم الثقافة اإلغريقية والحضارة البشZرية .فقZط
Zارا .ال ينفصZZل التقZZدم البشZZري والنمZZو عن سZZيادة هللا ،وال
هللا َم ْن يعZّ Zزي هZZذه البشZZرية ،وهZZو الوحيZZد الZZذي يعتZZني بهZZا لياًل ونهً Z
يمكن انZZتزاع تZZاريخ البشZZرية ومسZZتقبلها بعيZً Zدا Zعن مقاصZZده .إن كنت مسZZيحيا حقيقيZZا ،فسZZتؤمن ًّ
حقا أن نهZZوض أو سZZقوط أيZZة
ً
ً
دولة أو أمZة يتم طبًقZا
ابتغت البشZZرية ُحسZَ Zن

إن
Zير األمم والZZدول ،وهZو وحZده من يتحكم في مسZار هZذه البشZريةْ .
لمقاصZZد هللا؛ فاهلل وحZده يعZرف مصَ Z
حتمZا
تعبZً Zدا هلل ويتZZوب معترًفZZا أمامZZه ،وإال سZZينتهي ًZ
المZZآل أو أرادتZZه دولZZة مZZا ،فعلى اإلنسZZان أن يسZZجد ُم ِّ

مصيره وغايته نهاية كارثية.

Zيرا ،وابتعZدت عن بركZة هللا الZذي لم يعZد يكZترث لهZا ،وخسZرت
انظر إلى زمن فلك نوح :كانت البشرية فاسZدة فس ً
Zادا كب ً
وعوده .عاشت البشرية في الظلمة بدون نور هللا وهكذا أصبح البشر فاسقين بطبيعتهم وأسلموا أنفسهم للفساد القZZبيح .ولم يعZدZ
مؤهلين لرؤية وجه هللا وال حتى سZماع صZوته ألنهم كZانوا قZد
في استطاعة هؤالء البشر الحصول على وعد هللا؛ وكانوا غير ّ
جانبZZا كZZل مZZا قZZد أنعم بZZه عليهم ،متناسZZين تعاليمZZه .ابتعZZدت قلZZوبهم أكZZثر فZZأكثر عن هللا ،وبفعلتهم هZZذه
تخلZZوا عن هللا ،وطرحZZوا ً

Zادا تخطى العقZZل واإلنسZZانية ،وازداد شZZرهم .وبZZذلك أصZZبحوا أقZZرب إلى المZZوت ،ووقعZZوا تحت غضZZب هللا وعقابZZه.
فسZZدوا فسً Z
Zادرا على سZماع صZوت هللا وتعاليمZه .فقZام ببنZاء الفلZك وفًقZا لتوجيهZات
فقط نوح هو من َعَب َد هللا وحاد عن الشر ،ولZذلك كZان ق ً
Zاهزا ،أوقZع هللا دمZاره على العZالم .فقZط
كلمة هللا ،وجمع كافة أنواع الكائنات الحيZة .وبهZذه الطريقZة ،حالمZا أصZبح كZل شZيء ج ً
نوح وسبعة أشخاص من عائلته نجوا من الدمار ألن نوح عبد يهوه وحاد عن الشر.

ثم انظر اآلن للزمن الحاضر :لم يعZZد يوجZد رجZال أتقيZاء مثZل نZZوح يعبZدون Zهللا ويحيZدون عن الشZر .ومZZع ذلZك ال يZZزال
هللا م ِ
وغافرا لها خالل هذه الحقبة األخZZيرة .يبحث هللا عن أولئZZك المشZZتاقين لظهZZوره .يبحث عن أولئZZك
نع ًما على هذه البشرية
ً
ُ
يطلب أولئZZك الZZذين يطيعونZZه
القZZادرين على سZZماع كلماتZZه ،أولئZZك الZZذين لم ينسZZوا إرسZZاليته إنمZZا يقZّ Zدمون قلZZوبهم وأجسZZادهم لZZه.
ُ
كأطفٍ Z
Zال ،وال يقاومونZZه .إن لم توجZZد أيZZة قZZوة تُعيقZZك في تكريسZZك لZZه ،سZZتجد نعمZZة في عين هللا وينعم عليZZك ببركاتZZه .وإن كنت
في مركZZز عٍ Z
Zال ،وسZZمعة كريمZZة ،ولZZديك معرفZZة غزيZZرة ،وتمتلZZك العديZZد من العقZZارات ويZZدعمك أنZZاس كثZZيرون ،غZZير أن هZZذه
األمZZور ال تمنعZZك من المجيء أمZZام هللا لقبZZول دعوتZZه وإرسZZاليته ،وتنفيZZذ مZZا يطلبZZه منZZك ،عنZZدها فZZإن كZZل مZZا سZZتفعله سZZيكون ذا
رفضت دعوة هللا من أجل مكانتك وأهدافك الخاصة ،فكل مZا سZZتفعله سZيكون
أهمية كبيرة لألرض وذا خير كبير للبشرية .إن
َ
ملعونZZZا وس ZZير ُذُلك هللا .ربم ZZا تك ZZون رئيس دول ZZة ،أو ِ
Zيخا ،مرك ZZزك الع ZZالي ال يهم ،إن كنت تتكZZZل على
عال ًمZZا أو قسي ًسZ Zا أو ش ً Z
ً
َْ
ِ ِ
دائمZZا ولن تنZZال بركZات هللا ،ألن هللا لن يقبZل أي شZيء تفعلZه ،ولن يضZZمن أن تكZZون مهنتZZك
معرفتZك وسَ Zعة مشZاريعك فستفشZل ً
مهنة بارة أو يقبل عملك كشيء مفيد للبشرية .سيقول إن كل شيء تفعلZه هZو اسZتخدام لمعرفZة وقZوة البشZZر لتحجب عن النZاس

حماي ZZة هللا وإلنك ZZار بركات ZZه .سZZيقول إن ZZك تقZZود البشZZرية للظلم ZZة والمZZوت والZZدخول إلى وجZZود بال حZZدود فيZZه يفق ZZد اإلنسZZان هللا
وبركاته.
من "هللا هو من ِّ
يوجه مصير البشرية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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منZZ Zذ أن عZZ Zرف اإلنسZZ Zان العلZZ Zوم االجتماعيZZ Zة أصZZ Zبح عقلZZ Zه منش Z Zغاًل بZZ Zالعلم والمعرفZZ Zة .ثم أصZZ Zبح العلم والمعرفZZ Zة أدوات

للس ZZيطرة على الجنس البش ZZري ،ولم تع ZZد توج ZZد مس ZZاحة كافي ZZة لإلنس ZZان ليعب Zد Zهللا ،ولم تع Zد Zتت ZZوفر ظ ZZروف مناس ZZبة لعب ZZادة هللا.
وانحطت مكان ZZة هللا إلى أدنى مرتب ZZة في قلب اإلنس ZZان .الع ZZالم في قلب اإلنس ZZان بال مك ZZان هلل ُمظلم وف ZZارغ وبال رج ZZاء .وله ZZذا

ظه ZZر العديZ Zد Zمن علم ZZاء االجتم ZZاع والم ZZؤرخين والساس ZZة للتعب ZZير عن نظري ZZات العل ZZوم االجتماعي ZZة ،ونظري ZZة تط ZZور اإلنس ZZان،
ونظريات أخرى تتعارض مع حقيقة خلق هللا لإلنسان ،وهذه النظريات مألت عقZل اإلنسZان وقلبZه .وبهZذه الطريقZة يصZبح َمن
وقت سZZابق ،ويتزايZZد عZZدد المؤمZZنين بنظريZZة التطZُّ Zور أكZZثر من أي ٍ
يؤمنZZون بZZأن هللا خلZZق كZZل شZZيء أقZZل من أي ٍ
وقت مضZZى.
يتزايZZد ويتزايZZد عZZدد النZZاس الZZذين يتعZZاملون مZZع سZجاَّل ت عمZZل هللا وكالمZZه في عصZZر العهZZد القZZديم كخرافZZات وأسZZاطير .أصZZبح

النZZاس في قلZZوبهم غZZير مكZZترثين بكرامZZة هللا وعظمتZZه .وال يبZZالون بعقيZZدة وجZZود هللا وتس ّZلطه على كافZZة األشZZياء .لم يعZZد بقZZاء

مهمZZا في نظ ZZرهم .يعيش اإلنس ZZان في ع ZZالم أج ZZوف يهتم فق ZZط بالمأك ZZل والمش ZZرب
الجنس البش ZZري ومص ZZير ال ZZدول والش ZZعوب ً
والسعي وراء َّ
الملذات... .القليل من الناس يحملون على عاتقهم البحث عن مكان عمل هللا اليZوم ،ويبحثZون عن كيفيZة تسZلطه
على غاية اإلنسان وترتيبه لهذا .وبهذه الطريقة أصبحت الحضارة اإلنسانية – دون دراية اإلنسZان – عZاجزة أكZثر فZأكثر عن

أن تسZاير آمZال اإلنسZان ،بZل ويوجZد العديZد من البشZر يشZعرون أنهم ،لكZونهم يعيشZون في مثZل هZذا العZالم ،صZاروا أقZل سZعادة
من الZZذين سZZبقوهم .حZZتى األشZZخاص الZZذين يعيشZZون في دول متقدمZZة يعZZانون من نفس الشZZكوى .ألنZZه بZZدون إرشZZاد هللا ال يهم
مقZZدار مZا يفكZZر فيZZه الحكZZام أو علمZZاء االجتمZZاع للحفZZاظ على الحضZارة البشZرية؛ فهZZذا كلZZه بال جZZدوى .ال يسZZتطيع أحZZد أن يمأل
Zاة لإلنسZZان وال ثمZZة نظريZZة اجتماعيZZة يمكنهZZا تحريZZر
الفZZراغ الموجZZود في قلب اإلنسZZان ،ألنZZه ال يوجZZد أحZZد يمكنZZه أن يكZZون حيً Z
Zورا تسZZبب راحZة مؤقتZZة.
الم َبتلى به .العلم والمعرفZة والحريZZة والديمقراطيZZة والرخZاء والراحZZة ليسZت إال أم ً
اإلنسان من الفراغ ُ
تكبح
حZZتى مZZع هZZذه األشZZياء سZZيظل اإلنسZZان يZZرتكب اإلثم ًZ
حتمZا ويتحسZZر على مظZZالم المجتمZZع .حZZتى هZZذه األمZZور ال يمكنهZZا أن َ
جم ZZاح َن َهم اإلنس ZZان ورغبت ZZه في االستكش ZZاف .ألن اإلنس ZZان ق ZZد خلق ZZه هللا ،وه ZZذه التض ZZحيات واالستكش ZZافات البش ZZرية ال ZZتي بال

إحسZZاس سZZتقوده فقZZط إلى مزيZZد من الضZZيق .سZZوف يظZZل اإلنسZZان يحيZZا في حالZZة دائمZZة من الخZZوف ،وال يعZZرف كيZZف يواجZZه
مستقبل البشرية أو كيف يواجه الطريق الذي أمامه .بZZل سيخشZى اإلنسZZان العلم والمعرفZة ،ويخشZى شZZعور الفZZراغ بداخلZه .في
Zيرا عن الهZZروب من مصZZير
هZZذا العZZالم ،سZZواء كنت تحيZZا في دولZZة حZZرة أو دولZZة بال حقZZوق إنسZZان ،سZZتظل عً Z
Zاجزا عجZً Zزا كبً Z
Zيرا عن اله ZZروب من رغب ZZة استكش ZZاف مصZZ Zير البشZZZرية
حاكمZZا أم
ًZ
البشZZ Zرية .س ZZواء كنت
محكومZZا ،س ZZتظل ع ً Z
Zاجزا عج Zً Zزا كب ً Z
ً
وأسZZرارها وغايتهZZا ،وسZZتظل أكZZثر عجZً Zزا عن الهZZروب من اإلحسZاس الكبZZير بZZالفراغ .مثZZل هZZذه الظZZواهر منتشZZرة بين البشZZرية
جمعاء ويطلق عليها علمZاء االجتمZاع الظZواهر االجتماعيZة ،غZير أنZه ال يقZدر أي إنسZان عظيم على حZل مثZل هZذه المشZكالت،

فاإلنس ZZان ه ZZو في المق ZZام األول مج ZZرد إنس ZZان ،ومكان ZZة هللا وحيات ZZه ال يمكن اس ZZتبدالها ب ZZأي إنس ZZان .ال يحت ZZاج اإلنس ZZان فق ZZط إلى
ضZا إلى خالص هللا وتZZدبيره لحياتZه .فقZط عنZZدما ينZZال
مجتمع عادل فيه يتمتع الجميع بالمأكل والمساواة والحريZة ،بZل يحتZZاج أي ً

اإلنسZZان خالص هللا وتZZدبيره لحياتZZه ،تُحZُّ Zل مشZZكلة احتياجZZات اإلنسZZان واشZZتياقه لالستكشZZاف وفراغZZه الZZروحي .إن لم يسZZتطع
وسيبيدها هللا.
شعب أمة أو دولة ما نيل خالص هللا ورعايته ،ستسلك هذه األمة أو الدولة تجاه الخراب والظالم ُ

ربمZZا تعيش اآلن في دولZZة مزدهZZرة ،ولكن إن تZZركت شZZعبك يضZZل عن هللا ،سZZتجد دولتZZك نفسZZها تتجZZرد من بركZZات هللا
بطريقة متزايدة .ستُسZحق حضZارة دولتZك أكZثر فZأكثر تحت األقZدام ،وبعZد فZترة وجZيزة سZيثور الشZعب ضZد هللا ويلعن السZماء.
وبذلك يكون مصير هذه الدولة ،دون درايZة اإلنسZان ،هZو الخZراب .سZيقيم هللا دواًل قويZة تتعامZل مZع هZذه الZدول الZتي لعنهZا هللا

أيضا تمسحها من على وجه األرض .يتوقZف صZعود أو سZقوط دولZZة أو أمZة على مZا إذا كZان حكامهZا يعبZZدون هللا ،ومZا
وربما ً
إذا كZZانوا يقZZودون شZZعبهم إلى هللا وعبادتZZه .ولكن في هZZذا العصZZر األخZZير ،الZZذي تحZZاول فيZZه قلZZة قليلZZة عبZZادة هللا والبحث عنZZه،

Zارا نسZبيًّا،
ُينعم هللا بإحسZانه الخZاص على الZZدول الZتي فيهZZا المسZيحية هي دين الدولZة .يجمعهم هللا ًZ
Zكرا عالميًّا ب ًّ
معZا ليك ِّZون معس ً
Zداء للمعسZكر البZار .بهZذه الطريقZة ال يكZون هلل مكZان بين البشZرية
بينما تصير الدول الملحZدة أو تلZك الZدول الZتي ال تعبZد Zهللا أع ً

ضZا يسZZتحوذ على دول يمكنهZZا ممارسZZة السZZلطة البZZارة ،كمثZZل أن تفZZرض عقوبZZات وقيZZود على تلZZك
إلتمZZام عملZZه فحسZZب ،بZZل أي ً
Zيرا وظZل هللا
الدول التي تقاوم هللا .ومع ذلك ال يزال عZدد كبZير من النZاس ال يZأتون إلى هللا ألن اإلنسZان قZد حZاد بعي ًZدا ZعنZه كث ً

البعZZد عن
غائبZZا عن أفك ZZار اإلنسZZان لمZZدة طويل ZZة .ال ت ZZزال على األرض دول تمZZارس الZZبر وتقZZاوم اإلثم ،ولكن هZZذا بعي Zد ZكZZل ُ
ً
رغبات هللا ،ألن حكام الدول لن يسمحوا هلل بتوجيه شZعوبهم ،ولن يجمZع حZزب سياسZي أعضZاءه لعبZادة هللا؛ لقZد فقZد هللا مكانZه
الصحيح في قلب كل دولة وشعب وحزب حاكم وحتى في قلب كل إنسان .ومZع أنZZه توجZد قZوى بZارة موجZZودة في هZذا العZالم،

لكن الحكم ال ZZذي ال يك ZZون في ZZه مك ZZان هلل في قلب اإلنس ZZان يك ZZون ه ًّش Zا .دون برك ZZة هللا ،سيس ZZقط المج ZZال السياس ZZي في الض ZZالل
ويصبح عرضة للهجوم .أما بالنسبة إلى البشر ،فإن الحرمان من بركة هللا أشبه ما يكون بالحرمان من ضوء الشZمس .بغض
النظZZر عن مZZدى المسZZاهمات المجتهZZدة الZZتي يقZZدمها الحكZZام لشZZعوبهم ،وبغض النظZZر عن عZZدد المZZؤتمرات الدينيZة ZالعديZZدة ZالZZتي
ِ
يعدلZه Z.يعتقZد اإلنسZان أن الدولZة الجيZدة هي الZتي يتZوفر فيهZا الملبس والمأكZل
يغيZر هZذا مصZير البشZرية أو ّ
تعقدها البشZرية ،لن ّ
معا في سالم ،ويكون فيها قيادة جيدة .لكن هللا ال يفكر بالمثل .فاهلل يرى أن الدولة الZZتي ال أحZد يعبZده فيهZا
ويعيش فيها الناس ً
هي دولZZة تسZZتحق اإلبZZادة .تختلZZف طريقZZة تفكZير اإلنسZان عن طريقZZة تفكZير هللا كليًّا .لZذلك ،إن لم يعبZد رأس الدولZZة هللا سZZيكون
مصير هذه الدولة مأسويًّا وستكون بال غاية.
ال يش ZZترك هللا في سياس ZZات اإلنس ZZان ،وم ZZع ذل ZZك ف ZZإن مص ZZير دول ZZة أو أم ZZة م ZZا ه ZZو في ي ZZد هللا .هللا يتح ّكم في ه ZZذا الع ZZالم
طZا لصZيًقا ،وال يوجZد إنسZان أو دولZة أو شZعب خZارج نطZاق سZيادته.
والكون بأسره .مصير اإلنسان وخطZة هللا مرتبطZان ارتبا ً

إن رغب إنسان في معرفة مصZيره ،عليZه أن يZأتي أمZام هللا .فاهلل سZيجعل َم ْن يتبعونZه ويعبدونZه يزدهZرون ،وسZيجلب الخZراب
واإلبادة على َم ْن يقاومونه ويرفضونه.
من "هللا هو من ِّ
يوجه مصير البشرية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في االمتZZداد الشاسZZع للكZZون والسZZماء ،تعيش مخلوقZZات ال تحصZZى وتتكZZاثر ،وتتبZZع قZZانون الحيZZاة الZZدوري ،وتلZZتزم بقاعZZدة
واحZZدة ثابتZZة .أولئZZك الZZذين يموتZZون يأخZZذون معهم قصZZص األحيZZاء ،وأولئZZك األحيZZاء يكZZررون التZZاريخ المأسZZاوي نفسZZه ألولئZZك
وم ْن
الذين ماتوا .وهكذا ال يسع البشرية إال أن تسأل نفسZZها :لمZاذا نعيش؟ ولمZاذا علينZا أن نمZZوت؟ َم ْن الZذي يقZود هZذا العZالم؟ َ
خلق هذا الجنس البشري؟ هل خلقت حًقا الطبيعة األم الجنس البشري؟ هل تتحكم حًقا البشرية في مصيرها؟  ...طرح البشZZر
هذه األسئلة مرارا وتكرارا منذ آالف السنين .ولسوء الحظَّ ،
طشZZهم للعلم .يقZZدم
كلمZا ازداد انشZZغال البشZZر بهZZذه األسZZئلة ،زاد تع ّ
ً
ً
كافيZZا لتحري ZZر اإلنس ZZان من العزل ZZة والش ZZعور بالوح ZZدة،
Zباعا مح ً Z
العلم إش ً Z
Zدودا ومتع ZZة جس ZZدية مؤّقت ZZة ،لكن ZZه بعي ZZد عن أن يك ZZون ً
والرعب الذي يستطيع بالكاد أن يخفيه والعجز المتغلغل في أعماق نفسه .يستخدم اإلنسان المعرفة العلمية التي يمكنه رؤيتهZZا

المجردة وفهمها بعقله لتخدير مشاعر قلبه .لكن ال تكفي مثل هذه المعرفZZة العلميZة لمنZع البشZZر من استكشZاف األسZZرار،
بالعين
َّ

فهم ببساطة ال يعرفون َم ْن هو سيد الكون وكل األشياء ،فضالً عن أن يعرفZZوا بدايZة البشZرية ومسZتقبلها .يعيش اإلنسZZان بحكم
الضZZرورة فحسZZب وسZZط هZZذا القZZانون .ال يسZZتطيع أحZZد أن يهZZرب منZZه وال يمكن ألحZZد أن يغZZيره ،فال يوجZZد وسZZط كZZل األشZZياء
وفي السZZموات إال الواحZZد األزلي األبZZدي الZZذي يمتلZZك السZZيادة على كZZل شZZيء .إنZZه الواحZZد الZZذي لم تنظZZره البشZZرية قZZط ،الواحZZد
النسمة في أسالف البشZZر ووهب
أبدا ،والذي لم تؤمن البشرية بوجوده َقط ،ولكنه هو الواحد الذي نفخ َ
الذي لم تعرفه البشرية ً
الحياة لإلنسان .هو الواحد الذي يسد حاجة اإلنسان ويغذيه من أجل وجوده ،ويرشد البشرية حZZتى اليZZوم الحاضZر .إضZافة إلى

ذلك ،هو ،وهو وحده ،الذي تعتمد Zعليه البشرية في بقائها .له السيادة على كل األشZياء ويحكم جميZع الكائنZات الحيZة تحت قبZة
فيخرجه ZZا .إن ZZه يمنح أش ZZعة
الك ZZون .إن ZZه المتحكم في الفص ZZول األربع ZZة ،وه ZZو َم ْن ي ZZدعو الري ZZاح والص ZZقيع والثل ZZوج واألمط ZZار ُ
صم م السموات واألرض ،وأعطى اإلنسان الجبال والبحيرات واألنهار وكل ما فيهZZا من
الشمس للبشر ويأتي بالليل .هو الذي َّ
كائنات حية .أعماله في كZل مكZان ،وقوتZه تمأل كZل مكZان ،وحكمتZه َّ
تتجلى في كZل مكZان ،وسZلطانه يسZود على كZل مكZان .كZل
هZZذه القZZوانين والقواعZZد هي تجسZZيد لعملZZه ،وكZZل منهZZا يعلن عن حكمتZZه وسZZلطانهَ .م ْن ذا يسZZتطيع أن يعفي نفسZZه من سZZيادته؟
وم ْن ذا يسZZتطيع أن يطZZرح عنZZه خططZZه؟ كZZل شZZيء موجZZود تحت نظZZره ،كمZZا أن كZZل شZZيء يعيش خاضZً Zعا لسZZيادته Z.ال يZZترك
َ

Zارا سZZوى االعZZتراف بحقيقZZة أنZZه موجZZود حًقZZا وبيZZده السZZيادة على كZZل األشZZياء .ال يمكن ألي شZZيء آخZZر
عملZZه وقوتZZه للبشZZر خيً Z
Zادرا على التعZZرف على عمZZل هللا،
سZZواه أن يقZZود الكZZون ،وال أن يقZِّ Zدم إحسZZانه للبشZZر بال توقZZف .بغض النظZZر َّ
عما إذا كنت قً Z
دائمZZا
وبصZZرف النظZZر َّ
عما إذا كنت تZZؤمن بوجZZود هللا ،فال ش ZZك أن مصZZيرك يق ZZع ضZZمن تق ZZدير هللا ،وال شZZك أن هللا سZZيحتفظ ً

بالسZZيادة على كZZل األشZZياء .ال يسZZتند وجZZوده وسZZلطانه إلى مZZا إذا كZZان يمكن لإلنسZZان االعZZتراف بهمZZا أو إدراكهمZZا أم ال .هZZو

وحده َم ْن يعرف ماضZي اإلنسZان وحاضZره ومسZتقبله ،وهZو وحZده َم ْن يسZتطيع تحديZد ZمصZير البشZرية .وبغض النظZر عمZا إذا
Zادرا على قب ZZول ه ZZذه الحقيق ZZة ،فلن يم ZZر وقت طوي ZZل قب ZZل أن يش ZZاهد اإلنس ZZان ك ZZل ه ZZذا بعيني ZZه Z،وه ZZذه هي الحقيق ZZة ال ZZتي
كنت ق ً Z

قريبا .يعيش اإلنسZان ويمZوت تحت عيZني هللا .يعيش اإلنسZان من أجZل تZدبير هللا ،وعنZدما تُغلZق عينZاه آلخZر مZرة،
سيعلنها هللا ً
ّ
وإيابا؛ وبدون استثناء ،فهذا كلZZه جZZزء
مرارا
ذهابا ً
وتكرارا ،يأتي اإلنسان ويذهب ،يتحرك ً
ً
فإن ذلك يكون ألجل نفس التدبيرً .
وعيZZا بوجZZوده ،وثقً Zة بسZZيادته،
Zدما ًZ
دائمZا ولم يتوقZZف أبZً Zدا ،وسZZوف يعطي البشZZرية ً
من سZZيادة هللا وتخطيطZZه .يمضZZي تZZدبير هللا قً Z
وأن تنظر عمله ،وتعود إلى ملكوته .هذه هي خطته والعمل الذي كان يقوم به منذ آالف السنين.
من "ال يمكن خالص اإلنسان إال وسط تدبير هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

َّ
المقدس
سابعا أسرار عن الكتاب
ً
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لس ZZنوات طويل ZZةَّ ،
ظلت الوس ZZائل التقليدي Zة Zلإليم ZZان (الخاص ZZة بالمس ZZيحية ،وهي واح ZZدة من ال ZZديانات الرئيس ZZية الثالث في
العZZالم) لZZدى النZZاس تتمثZZل في قZZراءة الكتZZاب المقZZدس؛ فاالبتعZZاد عن الكتZZاب المقZZدس ليس من اإليمZZان بZZالرب ،لكنZZه بدعZZة ،بZZل

كتبا أخرى ،ال ُب َّد أن يكون تفسير الكتاب المقدس هو األساس الذي تقوم عليZZه تلZZك الكتب.
وهرطقة ،وحتى عندما يقرأ الناس ً
قلت إنك تؤمن بالرب ،فال ُبZَّ Zد أن تقZرأ الكتZZاب المقZZدس ،ويجب أال تقZِّ Zدس أي كتZZاب – دون الكتZاب المقZدس
وهذا يعني أنك إذا َ
فعلت ذلZك تخZون هللا .منZذ أن ُو ِج َZد الكتZاب المقZدس ،ظZل إيمZان النZاس بZالرب
– ال يشتمل على الكتاب المقZدس؛ حيث إنZك إذا َ

متمثالً في اإليمان بالكتاب المقدس ،وأصبح من األفضل أن تقول إن الناس تؤمن بالكتاب المقدس بدالً Zمن أن تقول إن الناس

ت ZZؤمن ب ZZالرب؛ وب ZZدالً من أن نق ZZول إنهم ب ZZدأوا يق ZZرأون الكت ZZاب المق ZZدس ،أص ZZبح من األفض ZZل أن نق ZZول إنهم أص ZZبحوا يؤمن ZZون

بالكت ZZاب المق ZZدس؛ وب ZZدالً من أن نق ZZول إنهم ع ZZادوا إلى ال ZZرب ،أص ZZبح من األفض ZZل أن نق ZZول إنهم ع ZZادوا إلى الكت ZZاب المق ZZدس.
وبهذه الطريقة ،أصبح الناس يعبدون الكتاب المقدس كما لو كZان هZو هللا ،أو كمZZا لZو كZان هZو واهب الحيZاة لهم ،وفقدانZZه يمثZZل

Zموا من هللا .إذا كZZان النZZاس
لهم فقZZدان الحيZZاة .ينظZZر النZZاس إلى الكتZZاب المقZZدس بنفس سZZمو هللا ،بZZل إن هنZZاك َم ْن يZZراه أكZZثر سً Z
يفتقرون إلى عمل الروح القZدس ،وال يسZتطيعون الشZZعور باهلل ،فحZZتى لZو اسZتطاعوا االسZZتمرار في الحيZاة ،إال أنهم بمجZZرد أن
يفقدوا الكتاب المقZدس أو يفقZدوا اإلصZحاحات أو اآليZات الشZهيرة من الكتZاب المقZدس ،فسZوف يصZير األمZر كمZا لZو أنهم فقZدوا
حياتهم .وهكذا ،ما إن يؤمن الناس بZالرب حZتى يبZدأوا في قZراءة الكتZاب المقZZدس ويحفظونZه عن ظهZر قلب ،وكلمZا زاد مقZZدار

مZZا يحفظZZه النZZاس من الكتZZاب المقZZدس ،زاد ذلZZك تأكيZً Zدا على حبهم للZZرب ِ
ظم إيمZZانهم .أولئZZك الZZذين قZZرأوا الكتZZاب المقZZدس
وع َ
ويمكنهم أن يخبروا اآلخرين به ُهم إخوة وأخوات أفاضل .لطالما كان إيمان الناس بالرب وإخالصهم له طZوال هZZذه السZZنوات

ُيقاس بمدى فهمهم للكتاب المقZدس .الغالبيZة ال يفهمZون لمZاذا يجب أن يؤمنZوا باهلل وال كيفيZة اإليمZان بZه ،وال يفعلZون أكZثر من
Zوائيا عن مفZZاتيح لفZZك ألغZZاز إصZZحاحات الكتZZاب المقZZدس .لكن لم يسZZع النZZاس مطلًقZZا في طريZZق عمZZل الZZروح
مجZZرد البحث عشً Z

القZZدس ،ولم يفعلZZوا شZZيًئا إال دراسZZة الكتZZاب المقZZدس وتحليلZZه بصZZورة بائسZZة ،ولم يعZZثر أحZZد على أي عمZZل جديZZد للZZروح القZZدس
خارج الكتاب المقدس ،بل َّ
أحدا لم يبرح دفتي الكتاب المقدس ،بل لم يجرؤ أحد على ذلك .ظل الناس طوال هZZذه السZZنوات
إن ً
ٍ
كثيرا حولZZه ودخلZZوا في
يدرسون الكتاب المقدس
َّ
وتوصلوا إلى تفسيرات كثيرة وبذلوا مجهودات كبيرة بل واختلفوا في الرأي ً
ٍ
سجال ال ينتهي بشأنه حتى أصبح لدينا اليوم أكثر من ألفي طائفة مختلفة ،كلها تريد أن تجد تفسZيرات خاصZة للكتZاب المقZدس

أو أن تكشZZف عن ألغZZاز أكZZثر عمًقZZا فيZZه .إنهم يريZZدون سZZبر أغZZواره ليعZZثروا في داخلZZه على خلفيZZة عمZZل يهZZوه في إسZZرائيل أو
خلفيZZة عمZZل يسZZوع في اليهوديZZة ،أو على مزيZٍ Zد من األسZZرار الZZتي ال يعرفهZZا أحZٌ Zد غZZيرهم .يعتمZZد منهج النZZاس في التعامZZل مZZع
الكتZZZاب المق ZZدس على الول ZZع واإليم ZZان ،لكن دون أن يتمكن أح ZZد من استيض ZZاح الم ZZادة أو التفاص ZZيل الداخلي ZZة للكت ZZاب المق ZZدس
بصورة كاملة؛ ولذلك ،ما زال الناس إلى اليوم لديهم شعور ال يوصف باالنجذاب السحري تجاه الكتاب المقZZدس ،بZZل واألكZZثر
من ذلك أنهم مولعون ومؤمنون به .بات اليوم كل واحد يرغب في اكتشZاف النبZZوات المتعلقZZة بعمZZل األيZZام األخZيرة في الكتZاب
المقZZدس ،واكتشZZاف العمZZل الZZذي يتمZZه هللا في تلZZك األيZZام والعالمZZات المZZذكورة لأليZZام األخZZيرة .بهZZذه الطريقZZة تصZZبح عبZZادتهم
للكت ZZاب المق ZZدس أك ZZثر ح ZZرارة ،وكلم ZZا اق ZZتربت األي ZZام األخ ZZيرة ،ازداد إيم ZZانهم األعمى بنب ZZوات الكت ZZاب المق ZZدس ،ال س ZZيما تل ZZك

المتعلقZZة باأليZZام األخZZيرة .في ظZZل ذلZZك اإليمZZان األعمى بالكتZZاب المقZZدس وتلZZك الثقZZة فيZZه ،لم تعZد ZلZZديهم الرغبZZة في البحث عن
عمل الروح القدس .إنهم يعتقدون – بحسب فهمهم – أن بوسZع الكتZاب المقZدس وحZده أن يجلب عمZل الZروح القZدس ،وأنZه في
الكتاب المقدس وحده يمكنهم أن يجدوا خطوات هللا ،وفيه وحZده توجZد خفايZا عمZل هللا ،وأنZه بوسZع الكتZاب المقZدس وحZده دون
باقي الكتب األخرى أو األشZخاص اآلخZرين أن يوضZح كZل شZيء عن هللا وعملZه الكامZل ،وبوسZعه أن يجلب عمZل السZماء إلى
األرض ،وأن يبZZدأ العصZZور وينهيهZZا .في ظZZل وجZZود هZZذه المفZZاهيم ،لم يعZZد لZZدى النZZاس أدنى ميZZل إلى البحث عن عمZZل الZZروح
القدس .لذلك ،وبغض النظر عن مقدار العون الذي قدمه الكتاب المقدس للناس في الماضي ،أصبح اليوم عقبة تعترض عمZZل

هللا األخ ZZير؛ فمن دون الكت ZZاب المق ZZدس ،يس ZZتطيع الن ZZاس أن يبحث ZZوا عن خط ZZوات هللا في أي مك ZZان آخ ZZرَّ ،
لكن الي ZZوم ،أص ZZبحت
كفاح ا َك َم ْن يصZعد
خطواته محصورة في داخل الكتاب المقدس ،وأصبح نشر عملZZه األخZير يواجZه صZZعوبة مضZاعفة ويسZZتلزم ًZ
جبالً .ه ZZذا كل ZZه بسZZبب إصZZحاحات الكتZZاب المق ZZدس وآيات ZZه المشZZهورة فض Zالً عن نبواتZZه المختلف ZZة .لق ZZد أصZZبح الكت ZZاب المق ZZدس

Zودا في عقZZول النZZاس وأحجيZZة في أدمغتهم ،وأصZZبحوا ببسZZاطة غZZير قZZادرين على التصZZديق بأنZZه يمكن للنZZاس أن يجZZدوا هللا
معبً Z
خZارج الكتZZاب المقZZدس ،وبZاألحرى غZZير مصZدقين أن هللا يسZتطيع أن يخZرج خZارج نطZاق الكتZاب المقZدس أثنZZاء العمZل النهZZائي

وأن يبدأ من جديد .هذا أمر مستبعد لدى الناس؛ فال يمكنهم أن يصدقوه أو حتى أن يتصوره .لقد أصبح الكتاب المقدس عقبZZة
كبيرة أمام قبول الناس لعمل هللا الجديد ،وبات يش ّكل صعوبة في توسيع هللا لنطاق هذا العمل الجديد؛
من "بخصوص الكتاب المقدس ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 266
ُكتب العهد القديم بعد Zأن كان هللا قد أتم عمل عصر الناموس ،وحينها بدأ الناس في قراءة الكتاب المقدس .وبعد مجيء
يسوع ،قام بعمل عصر النعمة ،وكتب رسله العهد الجديد .وهكذا ُكتب العهد القديم والعهد الجديد Zمن الكتاب المقZZدس ،ويلZZتزم

ضZا نبZوات األنبيZZاء ،وال يمكن أن
كZل َمن يZؤمن باهلل بZأن يقZرأه حZZتى اليZوم .الكتZZاب المقZدس كتZZاب تZاريخ .إنZZه بZZالطبع يشZمل أي ً
تاريخا .يشتمل الكتاب المقدس على َّ
عدة أجزاء ،فهو ال يقتصر على نبوات أو على عمZZل يهZZوه فحسZZب ،كمZZا
تُ َعد هذه النبوات
ً
أنه ال يشتمل على رسائل بولس الرسول وحدها .يجب أن تعرف َك ْم من األجزاء يشملها الكتاب المقدس؛ فالعهد القZZديم يشZZمل
Zيرا ،ينتهي العهZد القZديم بسZفر مالخي .العهZد
أسفار التكوين والخZروج ...كZذلك هنZاك األسZفار النبويZة الZتي كتبهZا األنبيZاء .وأخ ً
Zجل ش ٍ
ٍ
Zامل بكZل عمZل
القديم يسجل عمل عصر الناموس الZذي كZان يقZوده يهZوه .األسZفار من التكZوين إلى مالخي عبZارة عن س ّ
عصZZر النZZاموس ،أي أن العهZZد القZZديم يسZZجل كZZل مZZا اختZZبره النZZاس الZZذين كZZان يهZZوه يقZZودهم في عصZZر النZZاموس .أثنZZاء عصZZر
النZZاموس في العهZد القZديم ،تكلم ذلZZك العZدد ZالكبZZير من األنبيZاء الZZذين أقZامهم يهZوه بنبZوات عنZZه ،ونطقZوا بتعZZاليم لمختلZف القبائZZل
جميعZا روح النبZZوة؛ فكZانوا قZادرين على
واألمم ،وتنبؤا عن العمل العتيد Zأن يقوم به يهوه .لقد أعطى يهوه أولئك الZذين أقZامهم
ً
ٍ
Zيرا
لهمين منZه وكتبZوا نبZوات .كZان العمZل الZZذي قZاموا بZه يمثZل تعب ً
أن يروا رؤى من يهZZوه وأن يسZمعوا صZوته؛ لZZذلك ،كZZانوا ُم َ

Zيرا عن نبZZوة يهZZوة ،وقZZد كZZان عمZZل يهZZوه في ذلZZك الZوقت مجZZرد إرشZZاد النZZاس باسZZتخدام روحZZه؛ فهZZو لم
عن صZZوت يهZZوه ،وتعبً Z
ليتموا عمله ،وأعطاهم الZZوحي الZZذي نقلZZوه إلى
تجسد بعد Z،ولم يكن الناس قد رأوا وجهه .لذلك أقام يهوه
يكن قد َّ
أنبياء كثيرين ّ
ً
دو َن بعضهم تعاليم يهوه ليظهروها لآلخرين .لقZZد أقZZام يهZZوه
كل أسباط وجماعات إسرائيل .كان عملهم هو التكلم بنبوات ،كما َّ
تمم في ذلZZك الزمZZان حZZتى يسZZتطيع النZZاس أن يZZروا
ولينZZبئوا بعمZZل المسZZتقبل أو العمZZل العتيZد Zأن ُي َّ
أولئZZك النZZاس ليتكلمZZوا بZZالنبوة ُ
جZل االختالف عن كتب الكتZZاب المقZZدس األخZZرى؛ فقZZد كZZانت عبZZارة عن
روعZZة يهZZوه وحكمتZZه .كZZانت كتب النبZZوة تلZZك مختلفZZة ُZ

كلمات نطق بها أو كتبهZZا أولئZك الZذين ُأعطZوا روح النبZوة – اللZZذين اسZZتُ ِ
علَن ْت لهم رؤى أو سZمعوا صZوت يهZZوه .أمZا كZZل شZيء
ُأناس بعد أن أتم يهوه عمله .ال يمكن لتلZك الكتب أن
آخر في العهد القديم بخالف كتب النبوة ،فهو عبارة عن سجالت أنشأها ٌ

تمامZا كمZZا ال يمكن أن ُيقZZارن التكZZوين والخZZروج بسZZفر أشZZعياء
تحZZل محZZل النبZZوات الZZتي تكلم بهZZا األنبيZZاء الZZذين أقZZامهم يهZZوهZً ،
وس ZZفر داني ZZال .لق ZZد قيَل ْت النب ZZوات قب ZZل القي ZZام بالعم ZZلَّ ،
تم العم ZZل ،وه ZZو أم ZZر في اس ZZتطاعة
لكن األس ZZفار األخ ZZرى ُكِتَبت بع ZZد أن َّ
النZZاس .كZZان أنبيZZاء ذلZZك الزمZZان مZZوحى إليهم من يهZZوه ،وتكلمZZوا ببعض النبZZوات ،ونطقZZوا بكلمٍ Z
Zات كثZZيرة ،وتنبZZؤا بأشZZياء تتعلZZق
بعصر النعمة وبفناء العالم في األيام األخيرة ،وهو العمل الذي خطط له يهوه .أما باقي األسفار ،فكلها تسجل العمل الذي قZZام
عما فعله يهوه في إسرائيل؛ ذلك ألن العهZZد
ثم ،عندما تقرأ الكتاب المقدس ،فأنت في األساس تقرأ َّ
به يهوه في إسرائيل؛ ومن َّ

القديم من الكتاب المقدس يسجل بصفة أساسZية العمZل الZذي قZام بZه يهZوه من إرشZاد إسZرائيل واسZتخدامه لموسZى في قيZادة بZني

إس ZZرائيل في رحل ZZة خ ZZروجهم من مص ZZر وتخليص ZZه لهم من قي ZZود فرع ZZون وإخراج ZZه لهم إلى البري ZZة قب ZZل أن ي ZZدخل بهم أرض
وصفا لحياتهم في كنعان .عدا ذلك هو سجالت لعمل يهZZوه طZوال تZاريخ إسZرائيل ،وكZل مZا
كنعان ،وكل ما جاء بعد ذلك كان
ً

سجل في العهد القZديم هZو عمZل يهZوه في إسZرائيل ،وهZو العمZل الZذي فعلZه يهZوه في األرض الZتي جعZل فيهZا آدم وحZواء.
هو ُم َّ

Zجل في العهZد القZديم إنمZا هZو عمZل إسZرائيل .لكن لمZاذا
منذ أن بدأ هللا
المس َّ
ً
رسميا قيادة الناس على األرض من بعZد ZنZوح ،كZل ُ
Zجل أي عم Zٍ Zل آخ ZZر خ ZZارج إس ZZرائيل؟ ألن أرض إس ZZرائيل هي مه ZZد البش ZZرية؛ حيث لم توج ZZد في الب ZZدء أي بل ٍ Z
Zدان أخ ZZرى
لم ُيس َّ Z
بخالف إسرائيل ،ولم يقم يهوه بأي ٍ
عمل في أي ٍ
Zجل في العهZZد القZZديم من الكتZZاب المقZدس هZو فقZط
المس َّ
مكان آخر .بهذا يكZZون ُ
عمZZل هللا في إسZZرائيل في ذلZZك الزمZZان .أمZZا الكلمZZات الZZتي نطZZق بهZZا األنبيZZاء إشZZعياء ودانيZZال وإرميZZا وحزقيZZال وغZZيرهم فتتنبZZأ
بعمله اآلخر على األرض ،حيث إنهم تنبأوا عن عمل يهوه هللا نفسه .كل هذا جاء من هللا ،لقد كZZان ذلZZك عمZZل الZZروح القZZدس،
وبعيد ا عن كتب النبوة هذه ،فإن كل شيء عداها ما هو إال سجل باختبارات البشر لعمل يهوه في زمانهم.
ً
بشر ،فهو كتاب كتبه موسى أثنZZاء
لقد حدث عمل الخلق قبل أن يوجد بشر ،لكن سفر التكوين لم يظهر إال بعد أن ُو ِج َد ٌ
عصZZر النZZاموس .إنZZه كZZاألمور الZZتي تحZZدث بينكم اليZZوم ،حيث تسZZجلونها بعZZد وقوعهZZا لتظهروهZZا للنZZاس في المسZZتقبل ،ويZZرى
الن ZZاس ال ZZذين في المس ZZتقبل أن م ZZا س ZZجلتموه ه ZZو أش ZZياء ح ZZدثت في أزمن ZZة س ZZابقة – وهك ZZذا هي ليس ZZت أك ZZثر من مج ZZرد ت ZZاريخ.
Zجَلة في العهZZد الجدي Zد Zهي عمZZل يسZZوع في عصZZر
المسَّ Z
المسَّ Z
Zجَلة في العهZZد القZZديم هي عمZZل يهZZوه في إسZZرائيل ،وتلZZك ُ
األشZZياء ُ

النعمة Z.إنهما يوثقان العمل الذي قام هللا به في عصرين مختلفين؛ فالعهد القديم يوثق عمل هللا في عصر الناموس ،ولذلك فإن

ضZا العهZد
كتاب تاريخي ،في حين أن العهد الجديد هو نتZاج عمZل عصZر النعمZة .عنZدما بZدأ العمZل الجديZد ،بZات أي ً
العهد القديم ٌ
ِ
سجل
أيضا كتاب تاريخي .بالطبع ،فإن العهد الجديد Zليس
باليا؛ ومن ثم ،فإن العهد الجديد ً
نظاميا كالعهد القديم ،كما ال ُي ّ
ً
القديم ً

الكثZZير من األشZZياء .ففي حين أن كZZل الكلمZZات الكثZZيرة الZZتي تكلم بهZZا يهZZوه مسZZجل ٌة في العهZZد القZZديم من الكتZZاب المقZZدس ،ليس

ضZا بأعمZZال كثZZيرة ،بيZد ZأنهZZا لم
سZZوى بعض من كلمZZات يسZZوع فقZZط هي المسَّ Z
Zجلة في األناجيZZل األربعZZة .وبZZالطبع قZZام يسZZوع أي ً
سجل في العهد الجديد Zإنما يرجع إلى مقدار العمل الذي قZام بZه يسZوع؛ فمقZZدار العمZل الZZذي
الم َّ
تُ َّ
سجل بالتفصيل .إن ذلك القليل ُ
قZZام بZZه يسZZوع أثنZZاء الثالث سZZنوات والنصZZف الZZتي قضZZاها على األرض واألعمZZال الZZتي قZZام بهZZا التالميZZذ كZZانت أقZZل بكثZZير من
العمل الذي قام به يهوه؛ لذلك ،فإن عدد أسفار العهد الجديد Zأقل من عدد أسفار العهد القديم.
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أي نZZوع من الكتب هZZو الكتZZاب المقZZدس؟ العهZZد القZZديم هZZو عمZZل هللا في عصZZر النZZاموس ،حيث يسZZجل العهZZد القZZديم من
الكتZاب المقZدس كZل عمZل يهZوه أثنZاء عصZر النZاموس وعمZل الخلZق الZذي أتمZه .يسZجل العهZد القZديم برمتZه عمZل يهZوه ،قبZل أن
يختتم س ZZرد عم ZZل يه ZZوه بس ZZفر مالخي .يس ZZجل العه ZZد الق ZZديم عملين ق ZZام بهم ZZا هللا :األول ه ZZو عم ZZل الخل ZZق ،والث ZZاني ه ZZو َس ZZن

النZZاموس ،وكالهمZZا يمثالن العمZZل الZZذي قZZام بZZه يهZZوه .إن عصZZر النZZاموس يمثZZل العمZZل تحت اسZZم يهZZوه هللا ،وهZZو مجمZZل العمZZل

ثم ،فZZإن العهZZد القZZديم يسZZجل عمZZل يهZZوه ،بينمZZا يسZZجل العهZZد الجديZZد عمZZل يسZZوع ،وهZZو
الZZذي تم أسا ًس Zا تحت اسZZم يهZZوه؛ ومن َّ
تقريبZZا في العهZZد الجديZZد Z.أثنZZاء
العمZZل الZZذي تم أسا ًس Zا تحت اسZZم يسZZوع .أهميZZة اسZZم يسZZوع والعمZZل الZZذي أتمZZه ُمسZZجالن كلهمZZا
ً

عصZZر النZZاموس في العهZد القZديم ،بZنى يهZوه الهيكZZل والمZذبح Zفي إسZرائيل ،وأرشZد حيZاة بZني إسZرائيل على األرض ليثبت أنهم
كانوا شZعبه المختZار والجماعZة األولى الZتي اختارهZا على األرض الZتي كZانت حسZب قلبZه ،الجماعZة األولى الZتي ت َّ
Zولى قيادتهZا

تم عمZل يهZوه
دائمZا يعمZل فيهم إلى أن َّ
بنفسه .كZان أسZباط إسZرائيل االثZني عشZر هم أوائZل الZذين اختZارهم يهZوه ،لZذلك ظZل هللا ً
Zراني الشZZعب
في عصر الناموس .أما المرحلة الثانية من العمل فقد كانت عمل عصر النعمة في العهد الجديد ،وقد تم بين ظهZ
َ َْ
اليهZZودي في أحZZد أسZZباط إسZZرائيل االثZZني عشZZر ،ويرجZZع السZZبب في أن نطZZاق العمZZل كZZان أصZZغر إلى أن يسZZوع كZZان هZZو هللا
المتج ِسZد .لقZد عمZل يسZوع فقZط في أرض اليهوديZة ،ولم يعمZل إال لثالث س ٍ
Zجل في العهZد
Zنوات ونصZف؛ لZذلك ،فZإن مZا هZو ُمس َّ
ُ ّ
سجل في العهد القديم.
الم َ
الجديد أقل ً
كثيرا من أن يتجاوز مقدار العمل ُ
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إذا كنت ترغب في أن ترى عمل عصر الناموس وأن ترى كيف اتبع بنZو إسZZرائيل طريZZق يهZZوه ،فال ُبZَّ Zد أن تقZرأ العهZZد
القديم .أما إذا أردت أن تفهم عمل عصر النعمة ،فال ُب َّد أن تقرأ العهد الجديZZد .لكن كيZZف تZZرى عمZل األيZZام األخZZيرة؟ ال بZد أن

تقبل قيادة إله اليوم وأن تدرك عمل اليوم ألن هذا هو العمل الجديد الذي لم يسبق أن سجله أحZٌZد من قبZZل في الكتZZاب المقZZدس.
َّن مختارين آخZرين في الصZين .إن هللا يعمZل في أولئZك ،وهZو يواصZل عملZه على األرض ،ويسZتكمل
اليوم اتخذ هللا ً
جسدا وعي َ

عمل من قبل؛ فهZZو
عمل عصر النعمة .إن عمل اليوم هو طريق لم يسلكه اإلنسان من قبل ولم يره ٌ
أحد من قبل .إنه عمل لم ُي َ
تاريخ ا ،ألن اآلن هZZو اآلن ،ولم يصZZبح ماضZً Zيا
ًZ
أحZZدث أعمZZال هللا على األرض ،لZZذلك فZZإن العمZZل الZZذي لم يحZZدث من قبZZل ليس

بعد .ال يعZرف النZاس أن هللا قZد عمZل عمالً أعظم وأحZدث على األرض وخZارج إسZرائيل ،وأنZه قZد خZرج بالفعZل خZارج نطZاق

إس ZZرائيل وخ ZZارج نب ZZوات األنبي ZZاء .إنهم ال يعرف ZZون أن ZZه عم Zٌ Zل جدي ZZد وعجيب خ ZZارج النب ZZوات ،وأن ZZه عم Zٌ Zل جدي ZZد خ ZZارج ح ZZدود
إسZZZرائيل ،وأن ZZه عم Zٌ Zل ال يس ZZتطيع الن ZZاس أن ي ZZدركوه وال أن يتخيل ZZوه .كي ZZف يمكن للكت ZZاب المق ZZدس أن يش ZZتمل على سZZZجالت
صريحة عن هذا العمل؟ من عساه استطاع أن يسجل كل صZغيرة من عمZل اليZوم دونمZZا حٍ Z
Zذف قبZل أن يحZZدث؟ َم ْن بوسZعه أن
َْ
تاريخ ا ،ولهZZذا ،إذا
ًZ
يسZجل هZZذا العمZZل األكZZثر عظمZZة وحكمZZة الZZذي يتحZZدى التقليZZد في الكتZZاب القZZديم البZZالي؟ إن عمZZل اليZZوم ليس
أردت أن تسلك طريق اليوم الجديد ،فال بد أن تهجZر الكتZاب المقZدس وأن تتجZاوز كتب النبZوة أو التZاريخ في الكتZاب المقZدس.
َ
ٍ
حينئ ZZذ فقZZط س ZZوف تتمكن من الس ZZير في الطري ZZق الجدي ZZد بص ZZورة سZZليمة ،وس ZZتتمكن من دخ ZZول الحال ZZة الجدي ZZدة وإدراك العم ZZل
الجديZZد .يجب أن تفهم لمZZاذا ُيطَلب منZZك اليZZوم أال تقZZرأ الكتZZاب المقZZدس ،ولمZZاذا يوجZZد عمZZل آخZZر منفصZZل عن الكتZZاب المقZZدس،
ولماذا ال يتطلع هللا إلى ممارسة أحدث وأكثر تفصيالً في الكتاب المقZدس ،ولمZاذا يوجZد – بZدالً من ذلZك – عمZل أعظم خZارج

Zادرا على
الكت ZZاب المق ZZدس .ه ZZذا م ZZا يجب أن تفهم ZZوه كل ZZه .يجب أن تع ZZرف الف ZZارق بين العملين الق ZZديم والجدي ZZد Z،وأن تك ZZون ق ً Z

التمييز بينهما حتى لو لم تقرأ الكتاب المقدس؛ ألنك لو لم تتمكن من ذلك ،فسوف تظل تعبد الكتZZاب المقZZدس ،وسZZوف يصZZعب
عليZZك أن تZZدرك العمZZل الجديZد Zوأن تخضZZع لتغZZيرات جديZZدة .لمZZا كZZان هنZZاك طريZZق أسZZمى ،فلمZZاذا تZZدرس ذلZZك الطريZZق المتZZدني
القZديم؟ ولمZZا كZانت هنZاك أقZZوال حديثZZة وعمZل أحZدث ،فلمZاذا تعيش وسZط سZجالت تاريخيZZة قديمZZة؟ بمقZدور األقZZوال الحديثZة أن

تكفيك ،وهو ما ُيثِبت أن هذا هو العمل الجديد؛ فليس بوسZZع السZجالت القديمZة Zأن تشZبعك أو تلZبي احتياجاتZZك الحاليZة ،وهZو مZا
ُيثِبت أنها مجرد تاريخ وليست عمل الوقت الراهن .الطريق األسمى هZو العمZل األحZZدث ،ويظZل الماضZي – بغض النظZر عن

سمو طريقه – في ظل وجZود العمZل الجديZد يمثZل تZاريخ أفكZار النZاس ،ويظZل يمثZل الطريZق القZديم مهمZا كZانت قيمتZه كمرجZع.

سج ل في "الكتاب المقدس" ،كما يظل الطريق الجديد هو طريق الوقت الراهن حZZتى ولZو
يظل الطريق القديم
تاريخا رغم أنه ُم َّ
ً
لم يكن مسجالً في "الكتاب المقدس" .يستطيع هذا الطريق أن ُيخِّلصك وأن يغيرك ،ذلك ألنه عمل الروح القدس.
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مطلوبZZا في
Zاب تZZاريخي ،وإذا أكلت وشZZربت العهZZد القZZديم في عصZZر النعمZZة – لZZو مارسZZت مZZا كZZان
الكتZZاب المقZZدس كتٌ Z
ً
عصZZر العهZZد القZZديم في عصZZر النعمZZة – لكZZان يسZZوع قZZد رفضZZك وأدانZZك .إذا طبقت العهZZد القZZديم على عمZZل يسZZوع ،فسZZوف
تصZبح فريس ًZيا .إذا جمعت اليZوم بين العهZدين ZالقZديم والجديZد ZلتأكلهمZا وتشZربهما وتمارسZهما ،فZإن إلZه اليZوم سZوف يZدينك ألنZك
َّ
أكلت العهد القديم والعهد الجديد Zوشربتهما ،تصبح بZZذلك خZZارج مسZZار
بذلك تكون قد تخلفت عن عمل الروح القدس اليوم! إذا َ
الZZروح القZZدس! كZZان يسZZوع في زمانZZه يقZZود اليهZZود وكZZل الZZذين تبعZZوه بحسZZب عمZZل الZZروح القZZدس فيZZه في ذلZZك الZZوقت .لم يتخZZذ

يسوع الكتZاب المقZZدس أسا ًسZا لمZا قZام بZه ،لكنZه تكلم بحسZZب عملZه ،ولم يلتفت إلى مZا قالZه الكتZاب المقZدس أو يبحث في الكتZZاب
المقدس عن طريق يهدي Zتابعيه .لكنه شZرع منZذ بدايZة عملZه في نشZر طريZق التوبZة ،وهي الكلمZة الZتي لم يZرد لهZا ذكZر مطلًقZا
في نبوات العهد القديم .بل إنه لم يكتف فقط بعدم العمل بحسZب الكتZZاب المقZZدس ،لكنZه أنشZأ طريًقZا جديZً Zدا وصZZنع عمالً جديZً Zدا.

كZZذلك ،فإنZZه لم يشZZر إلى الكتZZاب المقZZدس في عظاتZZه .لم يسZZتطيع أحZZد في عصZZر النZZاموس أن يقZZوم بمعجZZزات شZZفاء المرضZZى
وإخراج الشياطين التي قام يسوع بها .كمZا أن عملZه وتعاليمZه وسZلطانه وقZوة كلماتZه فZاقت قZدرة اإلنسZان في عصZر النZاموس؛
فيسوع بكل بساطة قام بعمله الجديد Z،ومع أن كثيرين استخدموا الكتاب المقدس في إدانتZه – بZل واسZتخدموا العهZد القZديم حZتى
في صZلبه – فZإن عملZه فZاق العهZد القZديم .إن لم يكن كZذلك ،فلمZاذا صZلبوه على الصZليب؟ أليس ألن العهZد القZديم لم يZذكر شZيًئا
عن تعاليمZه وعن قدرتZZه على شZفاء المرضZى وإخZراج الشZZياطين؟ كZان الغZرض من عملZZه أن ينشZZئ طريًقZا جدي ًZدا ،ال أن يشZن
مقصودا ضد الكتاب المقدس أو أن يسZتغنى عم ًZدا عن العهZد القZديم .إنZه ببسZاطة جZاء ليتمم خدمتZه ويقZدم العمZل الجديZد
هجوما
ً
ً

ألولئZZZك الZZ Zذين يش ZZتاقون إليZZ Zه ويطلبون ZZه ،لكنZZ Zه لم يجيء ليفس ZZر العه ZZد الق ZZديم أو ليؤكZZ Zد عمل ZZه .لم يكن عمل ZZه بغZZZرض السZZZماح
باستمرار تطور عصر النZاموس ،إذ أن عملZه لم يهتم بمZا إذا كZان الكتZاب المقZدس يمثZل أسا ًسZا يعتمZد عليZه من عدمZه؛ فيسZوع
جZاء فقZZط ليتمم العمZZل الZZذي يجب عليZZه أن يفعلZZه .لZZذلك ،لم يفسZر نبZZوات العهZZد القZZديم أو يعمZZل بحسZب كلمZات عصZر النZZاموس
الخاصZZة بالعهZZد القZZديم ،لكنZZه تجاهZZل مZZا ذكZZره العهZZد القZZديم ،ولم يهتم بمZZا إذا كZZان ذلZZك متفًقZZا مZZع عملZZه أم ال ،ولم يلتفت إلى مZZا
عرفZZه اآلخZZرون عن عملZZه أو كيZZف أنهم أدانZZوه .لقZZد اسZZتمر فحسZZب في القيZZام بالعمZZل الZZذي كZZان عليZZه أن يقZZوم بZZه حZZتى مZZع
اسZZتخدام الكثZZيرين لنبZوات أنبيZZاء العهZZد القZZديم في إدانتZه .بZدا األمZر للنZاس وكZأن عملZZه من دون أسZاس ،وأن معظمZZه متعZZارض
مع أسفار العهZد القZديم .أليس هZذا هZو خطZأ اإلنسZان؟ هZل نحتZاج إلى تطZبيق التعZاليم على عمZل هللا؟ وهZل يجب أن تكZون وفًقZا

لنبZZوات األنبيZZاء؟ في النهايZZة ،أيهمZZا أعظم :هللا أم الكتZZاب المقZZدس؟ لمZZاذا يتحتم أن يكZZون عمZZل هللا وفًقZZا للكتZZاب المقZZدس؟ أمن
الممكن أال يكون هلل الحق في تجاوز الكتاب المقدس؟ أال يستطيع هللا أن يبتعد Zعن الكتاب المقدس ويعمل عمالً آخر؟ لماذا لم

يحفظ يسوع وتالميذه السبت؟ لو أنه كان ليحفظ السبت ويعمل بحسZب وصZايا العهZد القZديم ،فلمZاذا لم يحفZظ يسZوع السZبت بعZدZ

خمرا؟ أليس هذا كله غير موجود في وصايا العهZZد
مجيئه ،لكنه بدالً من ذلك غسل أرجل وغطى الرأس وكسر ً
خبزا وشرب ً
القديم؟ لو كان يسوع ُي ِ
كر م العهد القديم ،فلماذا خالف هذه التعاليم؟ يجب أن تعرف أيهما جاء أوالً ،هللا أم الكتZZاب المقZدس! أال
أيضا؟
يستطيع رب السبت أن يكون رب الكتاب المقدس ً

إن العمل الذي قام به يسوع في زمان العهد الجديد كشZف عن عمZZل جديZZد :إنZه لم يعمZZل بحسZب عمZل العهZZد القZZديم ،ولم
يطبZZق الكلمZZات الZZتي نطZZق بهZZا يهZZوه في العهZZد القZZديم ،لكنZZه عمZZل عملZZه الخZZاص ،وقZZام بعمZٍ Zل جديZZد ،عمZٍ Zل أسZZمى من النZZاموس؛

َأِلنُقض بZZل َ ِ
ِ
وس َِأو ْ ِ
ض َّ
ثم ،ف ZZإن م ZZا أكمل ZZه ق ZZد كس ZZر
ل ZZذلك ق ZZال" :اَل تَ ُ
Zل" .ومن َّ
ظُّنوا َِّأني ِجْئ ُت ْ
َأِلنُق َ
Zاءَ .مZZا جْئ ُت ْ َ َ ْ
ام َ
ُأِلك ّمَ Z
ٱلن ُ
ٱَأْلنبَيَ Z
تعاليم كثيرة .لقد اجتاز في السبت مع تالميذه بين الزروع ،فكZانوا يقطفZون السZنابل ويأكلونهZا ،ولم يحفZظ السZبت ،وقZالَ" :فِ Zإ َّن
ان هو ر ُّب َّ ِ
Zرجم حZتى
ٱلس ْبت َْأي ً
ضZا" .في ذلZك الZوقت ،وبحسZب شZرائع بZني إسZرائيل ،كZان كZل من ال يحفZظ السZبت ُي َ
ْٱب َن ٱِإْل ْن َس ِ ُ َ َ
ثم ،جZاء عمZل يسZوع
الموت .لم يدخل يسوع الهيكل أو يحفظ السبت ،ولم يعمل يهZZوه مثZZل عملZZه في زمZان العهZZد القZZديم؛ ومن َّ

ومتساميا عنه وغير متوافق معه .لم يعمل يسوع في عصر النعمة بحسب نZاموس العهZد القZديم،
متجاوزا لناموس العهد القديم
ً
ً
تمسك بنو إسرائيل بالكتاب المقZدس بشZدة ،وأدانZوا يسZوع .أال ينكZر هZذا عمZل يسZوع؟ يتشZبَّث
وخالف بالفعل تلك التعاليم .لكن َّ
أيضا بالكتاب المقدس ،ويقول البعض" :الكتاب هZZو كتZاب مقZدس ويجب أن ُيقZرأ" .كمZا يقZول البعض" :عمZZل
اليوم العالم لديني ً
ظZZا إلى األبZZد ،وأن العهZZد القZZديم هZZو عهZZد هللا مZZع بZZني إسZZرائيل وال يمكن االسZZتغناء عنZZه وال ُبZَّ Zد من أن
هللا يجب أن يظZZل محفو ً

دائما!" أليسوا ُسخفاء؟ لماذا لم يحفZظ يسZوع السZZبت؟ هZZل كZان يخطئ؟ َم ْن بوسZZعه أن يZZدرك جZوهر تلZZك األمZZور؟
ُي َ
حفظ السبت ً
مهما كانت الكيفية التي يقرأ بها الناس الكتاب المقدس ،من المسZتحيل أن يZدركوا عمZل هللا باسZتخدام قZدراتهم على الفهم .ليس
ضZا سZوف تصZبح أكZثر فجاجZZة من ذي قبZZل ،حZZتى إنهم
فقط أنهم لن يتمكنوا من اكتساب معرفة خالصZZة باهلل ،لكن مفZاهيمهم أي ً
يبدؤون في مقاومة هللا .لوال تجسد هللا اليوم ،لهلك الناس بأفكارهم وماتوا وسط توبيخ هللا.
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أيض ا على الكتاب المقدس اسم العهد القديم والعهد الجديد .هل تعرفون مZاذا تعZني كلمZة "عهZد"؟ تZأتي كلمZة "عهZد"
ُيطلق ً
في العهد القديم من عهد يهوه مع شعب إسرائيل حين أباد المصريين َّ
وخلص بني إسرائيل من فرعون .بالطبع كان دليل هZZذا
العهد هو دم الحمل المرشوش على األعتZZاب العليZZا لألبZواب ،والZZذي من خاللZه أسZس هللا عهZً Zدا مZع اإلنسZان .إنZه عهZد قيZZل فيZه

جميعا
إن كل َم ن وضعوا دم الحمل على القائمين والعتبة العليا ألبوابهم هم بنو إسرائيل ،فقد كانوا شعب هللا المختار ،وكانوا
ً
مزمعZا أن يقتZل جميZع أبكZار المصZريين وأبكZار الماشZية والخZراف) .هنZاك معZنى
َمن سيعفي عنهم يهZوه (ألن يهZوه وقتهZا كZان
ً

مزمعا أن يقتل كل األبكار من األبنZZاء
ينج أحد من شعب مصر أو ماشيتها من يد يهوه ،الذي كان
ذو مستويين لهذا العهد Z.لم ُ
ً
والخZZراف والماشZZية .وهكZZذا تنبZZأت العدي Zد Zمن أسZZفار النبZZوة عن تZZوبيخ المصZZريين بشZZدة نتيج ً Zة لعهZZد يهZZوه .هZZذا هZZو المسZZتوى
األول من معنى العهدَ .قَتل يهوه جميع أبناء مصر األبكار وجميع أبكار الماشية ،وعفZا عن جميZZع بZZني إسZرائيل ممZZا يعZني أن
جميعا؛ وابتغى أن يقZZوم بعمZZل طويZZل األمZد فيهم ،وأقZام
يهوه كان يرعى كل من كانوا ينتمون إلى أرض إسرائيل ،وعفا عنهم
ً

فصاعدا ،لم يقتل يهوه بني إسرائيل ،وقال إنهم سيكونون مختاريه إلى األبZد.
ستخدما دم الحمل .منذ تلك اللحظة
عهدا معهم ُم
ً
ً
ً
وقد باشر عمله بين أسباط إسرائيل االثني عشر طZوال عصZر النZاموس كلZه ،وأعلن عن شZرائعه كلهZا لبZZني إسZZرائيل ،واختZZار
Zاة ،وكZZانوا في صZZميم عمل ZZه .لقZZد قطZZع يه ZZوه عه Zً Zدا معهم :أن ZZه لن يعمZZل إال بين المخت ZZارين مZZا لم يتغZZير
Zاء وقضً Z
من بينهم أنبي َ Z
عهد ُق ِط َع بالدم ،وُأقيم مZع شZعبه المختZار .واألهم أنZه قZد اختZار نطاًقZا وهZدًفا مناسZبين باشZر
العصر .كان عهد يهوه ثابتًا؛ ألنه ٌ

Zعب أهميZة خاصZة للعهZد .هZذا هZو المسZتوى الثZاني لمعZنى العهZد .وإذا مZا
عمله من خاللهما ألجل العصر كله؛ ولذلك رأى الش ُ
ِ
Zجل عمZل هللا بين بZني
استثنينا سفر التكوين ،الذي كان
ً
موجودا قبل إقامة العهZد Z،فZإن كZل األسZفار األخZرى في العهZد القZديم تس ّ
إسرائيل بعد إقامة العهد .بZالطبع هنZاك قصZص عرضZية للشZعوب األمميZة Z،ولكن في المجمZل ،يوِثّZق العهZد القZديم عمZل هللا في

إسZZرائيل .وبسZZبب عهZZد يهZZوه مZZع بZZني إسZرائيل ،فZZإن األسZفار المكتوبZZة أثنZZاء عصZZر النZZاموس ُيطلZZق عليهZZا "العهZZد القZZديم"؛ حيث
ُسميَّت باسم عهد يهوه مع بني إسرائيل.

ُسِّ Zمي العهZد الجديZد Zعلى اسZم الZدم الZذي سZفكه يسZوع على الصZليب وعهZده مZع كZل َمن آمن بZه .كZان عهZد يسZوع هكZذا:
َ
ك ZZان ينبغي على الن ZZاس أن يؤمن ZZوا ب ZZه فق ZZط لكي ين ZZالوا غف ZZران خطاي ZZاهم من خالل دم ZZه المس ZZفوك ،وهك ZZذا ُي َخَّلص ZZون وين ZZالون
خطاة؛ كان ينبغي على الناس فقط أن يؤمنوا به لينZZالوا نعمتZZه Z،وال يتعZZذبوا في الجحيم
الوالدة الجديدة من خالله ،وال يعودون
ً
ضمنة فيZZه؛ فهي
المتَ َّ
بعد موتهم .وكل األسفار التي ُكتبت في عصر النعمة أتت بعد هذا العهد ،وجميعها توثق العمل واألقوال ُ
جميع ZZا أسZZ Zفار كتبهZZ Zا اإلخZZ Zوة في الZZ Zرب الZZ Zذين تمتعZZ Zوا
ًZ
ال تخZZ Zرج عن نطZZ Zاق الخالص بصZZ Zلب الZZ Zرب يسZZ Zوع أو العهZZ Zد .إنهZZ Zا
أيضا باسم عهد ،إذ ُد ِعيت "العهد الجديد" .هذان العهدان ال يتضZZمنان سZوى عصZري
باختبارات .ومن ثمُ ،سميت هذه األسفار ً
النZZاموس والنعمZZة ،وليس لهمZZا عالقZZة بالعصZZر األخZZير .لZZذلك فZZإن الكتZZاب المقZZدس ليس ذا منفعZZة كبZZيرة ألنZZاس اليZZوم في األيZZام

مرجعZZا مؤقتً ZZا ،ولكن قيمت ZZه النفعي ZZة قليل ZZة في األس ZZاس .وم ZZع ذل ZZك ال ي ZZزال المت ZZدينون
األخ ZZيرة .وه ZZو على أك ZZثر تق ZZدير يمث ZZل
ً
ِ
يقدرونZه بشZدة .إنهم ال يعرفZون الكتZاب المقZدس؛ بZل يعرفZون فقZط كيZف يشZرحون الكتZاب المقZدس ،وهم بصZورة أساسZية على
ّ

غ ZZير دراي ZZة بأص ZZوله .م ZZوقفهم من الكت ZZاب المق ZZدس ه ZZو أن ك ZZل ش ZZيء في الكت ZZاب المق ZZدس ص ZZحيح ،وال يح ZZوي أي أغالط أو

أخطZZاء .وبمZZا أنهم قZZرروا منZZذ البدايZZة أن الكتZZاب المقZZدس صZZحيح وبال أخطZZاء ،فZZإنهم يدرسZZونه ويفحصZZونه باهتمZZام عظيم .لم
يتنبZZأ الكتZZاب المقZZدس بمرحلZZة عمZZل اليZZوم ،ولم يكن هنZZاك أي ِذكZZر قZZط لعمZZل اإلخضZZاع في أحلZZك األمZZاكن ظلمً Zة؛ ألن هZZذا هZZو

مختلفZا ،فحZتى يسZوع نفسZه لم يكن يZدري بZأن هZذه المرحلZة من العمZل سZتتم خالل األيZام
العمل النهائي .ومZا دام عصZر العمZل
ً
األخيرة ،ومن ثم كيف يمكن ألناس األيام األخيرة أن يدققوا الكتشاف هذه المرحلة من العمل في الكتاب المقدس؟
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ليس ك ZZل شZZيء في الكت ZZاب المق ZZدس ِس Zجالً للكلم ZZات ال ZZتي قاله ZZا هللا شخص ZZيًّا .يوِثّZZق الكت ZZاب المق ZZدس ببس ZZاطة المرحل ZZتين

السابقتين من عمل هللا ،وفيه جزء عبارة عن سجل لنبوات األنبياء ،وجزء عبارة عن خبرات ومعرفة كتبهZZا أنZZاس اسZZتخدمهم
هللا على مZZر العصZZور .الخZZبرات البشZZرية مشZZوبة بZZاآلراء والمعرفZZة البشZZرية ،وهZZو أمZZر حتمي .في العديZZد من أسZZفار الكتZZاب
المقدس هناك تصZZورات بشZرية وتحZZيزات بشZرية وتفسZZيرات بشZرية سZخيفة .بZالطبع معظم الكلمZات ناتجZZة عن اسZتنارة الZروح
القZZدس وإضZZاءته وهي تفسZZيرات صZZحيحة ،ومZZع ذلZZك ال يمكن أن ُيقZZال إنهZZا تعبZZيرات دقيقZZة كليًّا عن الحZZق .آراؤهم عن أمZZور
محددة ليست إال معرفة نابعة من الخبرة الشخصية ،أو استنارة الروح القدس .نبZZوات األنبيZZاء كZZانت بإرشZZاد شخصZZي من هللا:

نبوات مثل نبوات إشعياء ودانيآل وعزرا وإرميا وحزقيال أتت بإرشZاد مباشZر من الZZروح القZZدس؛ هZؤالء النZاس كZانوا رائين،
ونZZالوا روح النبZZوة ،وجميعهم كZZانوا أنبيZZاء العهZZد القZZديم .في عصZZر النZZاموس ،هZZؤالء النZZاس – الZZذين نZZالوا ُو َحى يهZZوه – قZZالوا
العديZد Zمن النبZZوات بإرشZZاد مباشZZر من يهZZوه .ولمZZاذا كZZان يهZZوه يعمZZل فيهم؟ ألن شZZعب إسZZرائيل كZZان شZZعب هللا المختZZار ،وكZZان
يجب أن يتم عمل األنبياء في وسطهم .هذا هو السبب وراء أن األنبياء استطاعوا تلقي هZZذه اإلعالنZZات .في الواقZZع هم أنفسZZهم
لم يفهموا إعالنات هللا لهم .تكلم الروح القدس هذه الكلمات من خالل أفواههم لكي يستطيع الشعب في المستقبل اسZتيعاب هZذه
حقا عمZZل روح هللا ،أي الZZروح القZZدس ،ولم تِ Z
األشZZياء ،ويZZرى أنهZZا كZZانت ًّ
Zأت من إنسZZان ،ولتقZZدم لهم تأكيZً Zدا على عمZZل الZZروح
القدس .أثناء عصر النعمة ،قام يسوع بنفسه بكل هذا العمل بدالً منهم ،ولذلك لم يعد الشعب يتكلم بالنبوة .هل كZان يسZوع نبيًّا

Zادرا على القيZZام بعمZZل الرسZZل :كZZان بإمكانZZه قZZول النبZZوة وكZZذلك الكZZرازة وتعليم
إ ًذا؟ بZZالطبع يسZZوع كZZان نبيًّا لكنZZه كZZان أي ً
ض Zا قً Z
الناس في األرض .ومع ذلك فإن العمل الذي قام به والهوية التي َّ
مثلها لم يكونا كمثل تلك التي لألنبياء والرسل .فقد جاء من

أجل فداء البشرية جمعاء ،فداء اإلنسان من الخطية؛ لقد كان نبيًّا ورسوالً ،ولكن أكثر من ذلك كZان المسZيح .يمكن للنZبي قZول

نبZZوة ،ولكن ال يمكن أن ُيقZZال عنZZه إنZZه المسZZيح .آنZZذاك قZZال يسZZوع الكثZZير من النبZZوات ،ولZZذلك يمكن أن ُيقZZال إنZZه نZZبي ،ولكن ال
يمكن أن يقZZال إنZZه كZZان نبيًّا لZZذلك لم يكن المسZZيح .هZZذا ألنZZه َّ
مثل هللا نفسZZه في تنفيZZذ مرحلZZة العمZZل ،وهويتZZه كZZانت مختلفZZة عن
ُ

مباشرة .في العمل الZZذي قZZام بZZه لم
أيضا الحياة لإلنسان وروح هللا حل عليه
ً
هوية إشعياء :لقد أتى الستكمال عمل الفداء وقدم ً
يكن هناك وحي من روح هللا أو إرشادات من يهوه .بدالً من ذلك ،عمل الروح مباشZرة ،وهZذا ك ٍ
Zاف إلثبZات أن يسZوع لم يكن
ً
مثل نبي .العمل الذي قام به كان عمل الفداء في المقZام األول ثم بعZد ذلZZك أتى التحZدث بZالنبوة .كZZان نبيًّا ورسZوالً واألكZثر من

ذلك كان الفادي .في هذه األثناء كان يستطيع األنبياء فقط التكلم بالنبوات ولم يقدروا على تمثيل روح هللا في القيام بأي عمZZل

مختلفZا عن أشZZباه
آخZZر .وألن يسZZوع قZام بZZالكثير من العمZZل الZZذي لم يقم بZZه إنسZZان أبZً Zدا من قبZZل ،وأتم عمZZل فZZداء البشZZرية ،كZZان
ً
إشعياء.
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ضZا أن كZZل كلمZZات الكتZZاب
اليZZوم ،يZZؤمن النZZاس أن الكتZZاب المقZZدس هZZو هللا وأن هللا هZZو الكتZZاب المقZZدس .لZZذلك يؤمنZZون أي ً
جميعا قيلت من قبل هللا .أولئZك الZذين يؤمنZZون باهلل يعتقZZدون أنZه على الZرغم
المقدس هي الكلمات الوحيدة التي قالها هللا ،وأنها
ً

جميعZا مZوحى بهZا من هللا وهي سZجل ألقZZوال
ًZ
من أن جميZZع أسZفار العهZZدين القZديم والجديZد السZتة والسZتين كتبهZZا ُأنZZاس ،إال أنهZا
الZZروح القZZدس .هZZذا تفسZZير خZZاطئ من النZZاس وال يتوافZZق بالكامZZل مZZع الحقZZائق .في الواقZZع ،بخالف أسZZفار النبZZوة ،معظم العهZZد
الق ZZديم ه ZZو س ZZجل ت ZZاريخي .بعض رسZZائل العه ZZد الجدي Zد ZتZZأتي من خ ZZبرات النZZاس ،وبعض ZZها ي ZZأتي من اس ZZتنارة ال ZZروح الق ZZدس؛

وكتبت للكنZائس كتشZZجيع
رسZائل بZZولس على سZZبيل المثZZال جZاءت من عمZل إنسZان ،وكّلهZا كZانت نتيجZZة اسZZتنارة الZروح القZدسُ ،
ووعظ لإلخوة واألخZوات في الكنZائس .لم تكن كلمZات تكلم بهZا الZروح القZدس – لم يسZتطع بZولس أن يتكلم بالنيابZة عن الZروح
نبيZZا ،فض Zالً عن أن ZZه لم ي Zَ Zر ال ZZرؤى ال ZZتي رآه ZZا يوحنZZا .لق ZZد كتب رس ZZائله لكن ZZائس أفس ZZس وفالدلفي ZZا وغالطي ZZة
الق ZZدس ،ولم يكن ً
وحيZZا من الZروح القZدس وال
وكنائس أخرى .ولذلك فإن رسائل بZولس بالعهZد الجديZZد هي رسZائل كتبهZZا بZولس للكنZائس وليسZت ً
ضZا
أقواالً مباش ً
Zرة من الZروح القZدس .هي مجZرد كلمZات تشZجيع وتعزيZة ووعZظ كتبهZا للكنZائس أثنZاء مسZار عملZه .لZذلك هي أي ً
سZZجل لمعظم عمZZل بZZولس آنZZذاكُ .كتبت لجميZZع َمن كZZانوا إخZZوة وأخZZوات في الZZرب ،حZZتى يتسZZنى لإلخZZوة واألخZZوات في كZZل

الكن ZZائس آن ZZذاك أن يتبع ZZوا نص ZZيحته ويل ZZتزموا بطري ZZق التوب ZZة ال ZZذي أوص ZZى ب ZZه ال ZZرب يس ZZوع .لم يق ZZل ب ZZولس بأي ZZة وس ZZيلة من
الوسZائل ،سZواء للكنZZائس في وقتهZا أو المسZتقبل ،أن على الجميZZع أن يأكZZل ويشZرب الكالم الZذي كتبZZه ،ولم يقZل أن كلماتZZه كلهZZا
جZZاءت من هللا .بحسZZب ظZZروف الكنيسZZة آنZZذاك ،هZZو ببسZZاطة تواصZZل مZZع اإلخZZوة واألخZZوات ووعظهم وألهمهم اإليمZZان؛ كZZان
يكرز ببساطة ويذ ِّكر الناس ويعظهم .كانت كلماته مبنية على ِح ْملZه الخZاص ،وقZد دعَّم النZاس من خالل تلZك الكلمZات .هZو قZام
بعمZZل رسZZول الكنZZائس آنZZذاك ،وكZZان عZZامالً اسZZتخدمه الZZرب يسZZوع ،ولZZذلك كZZان عليZZه أن يأخZZذ على عاتقZZه مسZZؤولية الكنZZائس
َّ
جميعZا
ويتولى عملها ،وقZد كZان عليZه أن يتعلم بشZأن مواقZف اإلخZوة واألخZوات ولهZذا السZبب كتب الرسZائل لإلخZوة واألخZوات
ً
َّ
Zحيحا ،لكن مZا قالZه ال يمثZل أقZوال الZروح القZZدس ،وال يمكنZZه أن
اء وإيجابيًّا للناس كان ص ً
في الرب .إن كل ما قاله مما كان بن ً
ِ
Zحا
فهمZZا فاض ً
يمثّل هللا .إن تعامل الناس مع سجالت الخبرات والرسائل البشرية كأنها كلمات قالها الZروح القZدس للكنZZائس ُيعZد ً
Zديفا ه ZZائالً! وه ZZذا األم ZZر ص ZZحيح ب ZZاألخص فيم ZZا يتعل ZZق بالرس ZZائل ال ZZتي كتبه ZZا ب ZZولس للكن ZZائس ،ألن رس ZZائله ُكتبت لإلخ ZZوة
وتج ً Z
Zاء على ظ ZZروف وموق ZZف ك ZZل كنيس ZZة في ذل ZZك ال ZZوقت وك ZZانت ته ZZدف لتش ZZجيع اإلخ ZZوة واألخ ZZوات في ال ZZرب لكي
واألخ ZZوات بن ً Z
يمكنهم نيل نعمة الرب يسZوع .كZانت رسZائله تهZدف إلى إنهZاض اإلخZوة واألخZوات آنZذاك .يمكن أن نقZول إن هZذا كZان ِح ْملZه،
وهZZو أيضZا ِ
الح ْZمZل الZZذي ُأعطي لZZه بZZالروح القZZدس؛ ففي النهايZZة ،كZZان بZZولس رسZZوالً قZZاد كنZZائس زمانZZه وكتب رسZZائل للكنZZائس
ً
َ
وشجعها – وكانت هذه هي مسؤوليته .كZانت هويتZZه هي هويZZة رسZZول عامZZل ،وكZان مجZرد رسZول مرسZل من هللا؛ لم يكن نبيًّا

رائيZا .كZان عملZه وحيZاة اإلخZوة واألخZوات في نظZره لهمZا األهميZة البالغZة .لZذلك لم يكن يسZتطيع أن يتكلم نيابً Zة عن الZروح
أو ً
القدس .لم تكن كلماته كلمات الروح القZدس ،وبZاألحرى ال يمكن أن ُيقZال إنهZا كلمZات هللا ،ألن بZولس ليس إال مخلوًقZا من هللا،
وبالتأكيZZد لم يكن هZZو تج ُّسZد هللا .لم تكن هويتZZه مثZZل هويZZة يسZZوع .كZZانت كلمZZات يسZZوع هي كلمZZات الZZروح القZZدس ،كلمZZات هللا،

Zاويا لZZه؟ إن كZZانت النZZاس تZZرى أن رسZZائل وكلمZZات
ألن هويتZZه كZZانت هويZZة المسZZيح – ابن هللا .كيZZف يمكن أن يكZZون بZZولس مسً Z
مثZZل رسZZائل وكلمZZات بZZولس هي أقZZوال الZZروح القZZدس ،ويعبZZدونها كاهلل ،فال يمكن أن ُيقZZال إاَّل َّأنهم يفتقZZرون كZZل االفتقZZار إلى
تجديفا؟ كيZZف يمكن إلنسZZان أن يتكلم نيابً Zة عن هللا؟ وكيZف ينحZZني النZاس أمZام
التمييز Z.وألصيغها بصورة أقسى ،أليس هذا إال
ً

كتابZا مقد ًسZا أو سZماويًّا؟ هZل يمكن أن ينطZق إنسZان بكلمZات هللا بال اكZتراث؟ كيZف يمكن
سجالت رسائله وأقواله كما لو كانت ً
إلنسان أن يتحZدث نيابً Zة عن هللا؟ ولZذلك مZاذا تقZZول أنت ،أوليسZت الرسZائل الZتي كتبهZZا إلى الكنZائس تشZZوبها أفكZاره الشخصZZية؟

Zاء على خبراتZZه ومعرفتZZه الشخصZZية .على سZZبيل
كيZZف ال يمكن أن تشZZوبها األفكZZار البشZZرية؟ لقZZد كتب الرسZZائل إلى الكنZZائس بنً Z
المثZZال ،كتب بZZولس رسZZالة إلى كنZZائس غالطيZZة وكZZانت تحتZZوي على رأيZZه الشخصZZي ،وكتب بطZZرس واحZZدةً أخZZرى ،كZZان بهZZا

تحمل
وجهة نظر أخرى .أيهما أتى من الروح القدس؟ ال أحد يستطيع أن يجيب بالتأكيد .لذلك ،يمكن أن ُيقال فقZZط إن كليهمZZا َّ
ِ
قامتَْيهمZا Z،تمثZل دعمهمZا لإلخZوة واألخZوات ومسZؤوليتهما تجZاه الكنZZائس،
ح ْماًل من أجل الكنائس ،ومع ذلك فإن رسائلهما تمثZZل َ

كلي ًة .إن كنت تقZZول إن رسZZائله هي كلمZZات الZZروح القZZدس،
وهي فقZZط تمثZZل العمZZل البشZZري؛ لم تكن رسZZائل من الZZروح القZZدس َّ
فZZأنت بال عقZZل ،وتُجZِّ Zدف! إن الرسZZائل البولسZZية ورسZZائل العهZZد الجديZZد األخZZرى تZZوازي مZZذكرات الشخصZZيات الروحيZZة األكZZثر

حداثة .وهي على قZدم المسZاواة مZع كتب ووتشZمان ني  Watchman Neeأو اختبZارات لZورانس  ،LawrenceوخالفZه .إن

ضمن في العهد الجديد ،ومع ذلك فإن جوهر هؤالء النZZاس هZZو نفس الجZوهر :هم أنZاس
ُكتب الشخصيات الروحية الالحقة لم تُ َّ
مباشرة.
استخدمهم الروح القدس أثناء فترة محددة Z،وهم ال يمثلون هللا
ً
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يوثZق إنجيZZل مZZتى في العهZZد الجديZZد سلسZلة أنسZاب يسZوع .في البدايZZة يقZول إن يسZوع من نسZل إبZZراهيم ،وابن داود وابن
وولZد من عZذراء ممZا يعZني أنZه ليس ابن يوسZف وال من نسZل إبZراهيم وأنZه
يوسف؛ ثم يقول إن يسوع ُحبل بZه بZالروح القZدس ُ
لم يكن ابن داود .مZZع ذلZZك تؤكZZد سلسZZلة األنسZZاب على نسِ Z
Zبة يسZZوع إلى يوسZZف ،ثم بعZZد ذلZZك تبZZدأ سلسZZلة األنسZZاب في تسZZجيل
وولZد من عZذراء وأنZه ليس ابن يوسZف .ومZع ذلZك في سلسZلة
عملية ميالد ZيسZوع ،فتقZول إن يسZوع ُحبZل بZه من الZروح القZدس ُ
األنساب مكتوب بوضوح أن يسوع ابن يوسف ،وألن األنسZZاب مكتوبZZة ليسZZوع فهي تسZجل اثZZنين وأربعين جيالً .حين تتطZZرق
ض Zا؟
Zريعا إن يوسZZف زوج مZZريم ،وهي كلمZZات تثبت أن يسZZوع كZZان من نسZZل إبZZراهيم .أليس هZZذا تعار ً
لجيZZل يوسZZف ،تقZZول سً Z
يصر متَّى على أنها سلسلة أنساب
توثق سلسلة األنساب بوضوح أصل يوسف ،من الواضح أنها سلسلة أنساب يوسف ،ولكن َّ

المسيح .أال ينكر هذا حقيقZة كZون يسZوع قZد ُحبZل بZه من الZروح القZدس؟ وعليZه ،أليسZت فكZرة األنسZاب الZتي ذكرهZا مZتى فك ًZرا
بشZZريًّا؟ إنZZه أمZZر سZZخيف! بهZZذه الطريقZZة تZZدرك أن هZZذا السZZفر لم يِ Z
Zأت كليًّا من الZZروح القZZدس .ربمZZا هنZZاك بعض النZZاس الZZذين

يظنون أن هللا يجب أن يكون له سلسلة أنسZاب على األرض ولهZذا السZبب ينسZبون يسZوع كالحفيZد من الجيZل الثZاني واألربعين

ًّ
نسبا ،أال تصنفه من
إلبراهيم .إنه أمر حقا سخيف! بعد المجيء إلى األرض ،كيف يمكن أن يكون هلل أنساب؟ إن قلت إن هلل ً
بين مخلوقات هللا؟ ألن هللا ليس من األرض ،بل هو رب الخليقة ،وعلى الرغم من مجيئه في جسZZد فهZZو ليس من نفس جZوهر
اإلنسZZان .كيZZف يمكنZك Zأن تصZZنف هللا بنفس نZZوع خليقتZZه؟ إبZZراهيم ال يمكن أن يمثZZل هللا؛ لقZZد كZZان أداة لعمZZل يهZZوه آنZZذاك ،كZZان
واحدا من شعب إسرائيل ،كيف يمكنه أن يكون َجًّدا ليسوع؟
مجرد خادم أمين وافق عليه يهوه ،وكان
ً

َمن كتب سلسلة أنساب يسوع؟ هل كتبها يسوع بنفسه؟ هل قال يسوع شخصيًّا" :اكتب سلسZZلة أنسZZابي"؟ لقZZد سZZجلها متَّى
ِّ
مفهومZا لتالميZZذه ،ولم يقZZدم لهم أي
ًZ
Zخما لم يكن
بعZZدما ُس Zم َر يسZZوع على الصZZليب .في ذلZZك الZZوقت كZZان يسZZوع قZZد أتم عمالً ضً Z
تفسZZير .بعZZدما رحZZل بZZدأ التالميZذ ZيكZZرزون ويعملZZون في كZZل مكZZان ،ومن أجZZل تلZZك المرحلZZة من العمZZل ،بZZدؤوا يكتبZZون ZرسZZائل

عامZا بعZZد صZZلب يسZZوع .قبZZل
وأسZZفار البشZZارة .أسZZفار بشZZارة العهZZد الجديZدُ Zسِّ Zجلت في مZZدة تZZتراوح مZZا بين عشZZرين إلى ثالثينZً Z
ذلZZك كZZان شZZعب إسZZرائيل يقZZرأ فقZZط العهZZد القZZديم .أي إنZZه في بدايZZة عصZZر النعمZZة كZZان النZZاس يقZZرؤون العهZZد القZZديم .وقZZد ظهZZر

العهد الجديد فقط أثناء عصر النعمة .لم يوجد العهد الجديد Zحين كان يسوع يعمل؛ قام الناس بتسجيل عمله بعدما قZZام وصZZعد.
ضZا سZفر الرؤيZZا .بعZد مZا يزيZد عن  300عZام من
وقتها فقط كان هناك أربع بشارات باإلضافة إلى رسائل بطرس وبZولس وأي ً
صعود المسيح إلى السماء ،فحصت األجيال المتعاقبة هذه الوثائق بانتقاء ،وبعدها ظهر العهد الجديد في الكتاب المقدس .فقZZط
موجودا من قبZZل .قZام هللا بكZZل هZZذا العمZل ،وقZد كتب بZولس ورسZZل آخZرون
بعد إكمال هذا العمل ،ظهر العهد الجديد؛ Zولم يكن
ً
العدي Zد Zمن الرسZZائل إلى الكنZZائس في البقZZاع المختلفZZة ،ثم جمZZع َمن جZZاءوا بعZZدهم رسZZائلهم ،وضZZموا معهZZا أعظم رؤيZZا سZZجلها

يوحنZZا في جزيZZرة بطمس ،والZZتي تنبZZأت عن عمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة .عمZZل النZZاس هZZذا الZZترتيب ،وهZZو تZZرتيب مختلZZف عن

أقZZوال اليZZوم .مZZا ُيسZZجل اليZZوم هZZو بحسZZب خطZZوات عمZZل هللا؛ مZZا ينخZZرط فيZZه النZZاس اليZZوم هZZو عمZZل يتم شخصZZيًّا من قبZZل هللا،
Zرة من الZZروح،
وكلمZZات هZZو قالهZZا شخصZZيًّا .أنتم – أيهZZا البشZZر – لسZZتم في حاجZZة إلى التZZدخل في األمZZر؛ فالكلمZZات اآلتيZZة مباشً Z
ُرِتّبت خطZZوة بخطZZوة وهي مختلفZZة عن تZZرتيب السZZجالت البشZZرية .يمكن أن ُيقZZال إن مZZا سZZجلوه كZZان وفًقZZا لمسZZتواهم التعليمي
والكوادر والمعايير البشرية .ما سجلوه كZانت خZZبرات بشZر ،وكZZل منهم كZZان لديZه وسZائله للتسZجيل والمعرفZZة ،وكZان كZZل سZجل
مختلفZا .لZZذلك إن كنت تعبZد ZالكتZZاب المقZZدس على أنZZه هللا ،فZZأنت جاهZZل وغZZبي بصZZورة كZZبرى! لمZZاذا ال تطلب عمZZل إلZZه اليZZوم؟
ًZ

فقط عمل هللا بإمكانه تخليص اإلنسان .الكتاب المقدس ال يمكنه تخليص اإلنسان ،فالكتاب المقZدس قZرأه البشZر على مZدى عZدة
أبدا بعمل الروح القدس.
آالف من السنين ولم يحدث فيهم أدنى قدر من التغيير ،وإن كنت تعبد الكتاب المقدس فلن تفوز ً
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يعتقZZد العديZZد من النZZاس أن فهم الكتZZاب المقZZدس والقZZدرة على تفسZZيره تماثZZل إيجZZاد الطريZZق الحZZق ،ولكن هZZل األمZZور في

الواقع بهذه البسZاطة ًّ
حقا؟ ال أحZد يعZرف حقيقZة الكتZاب المقZدس :أنZه ليس إاّل سZجاًل تاريخيًّا لعمZل هللا ،وشZهادة عن المرحلZتين

فهمZا ألهZداف عمZل هللا .فكZل من قZرأ الكتZاب المقZدس يعZرف أنZه يوثZق مرحلZتي عمZل
السابقتين من عمل هللا ،وأنه ال يقدم لZك ً
هللا أثناء عصZر النZاموس وعصZر النعمZة .يZؤرخ العهZد القZديم تZاريخ إسZرائيل وعمZل يهZوه من وقت الخليقZة حZتى نهايZة عصZر
وأيضا عمل بولس  -أليست هZZذه
الناموس .ويسجل العهد الجديد عمل يسوع على األرض ،وهو مذكور في األناجيل األربعة
ً
تاريخ ا ،وبغض النظZر عن مZدى حقيقتهZا أو صZحتها ،فهي ال
ًZ
سجالت تاريخية؟ إن طرح أمZZور الماضZي في الحاضZر يجعلهZا

تاريخ ا ،والتZZاريخ ال يمكنZZه معالجZZة الحاضZZر؛ ألن هللا ال ينظZZر إلى الZZوراء في التZZاريخ! وبالتZZالي فZZإن كنت تفهم الكتZZاب
ًZ
تZZزال
المقدس فحسب ،وال تفهم شيًئ ا من العمل الذي ينوي هللا فعله اليوم ،وإن كنت تؤمن باهلل ولكنك ال تطلب عمل الروح القZZدس،
وتبحث في تZZاريخ خلZZق هللا لكZZل
Zدرس تZZاريخ إسZZرائيل
َ
فZZأنت ال تفهم مZZا معZZنى أن تطلب هللا .إن كنت تقZZرُأ الكتZZاب المقZZدس لتَ Z
السماوات واألرض ،فأنت إ ًذا ال تؤمن باهلل .أما اليوم ،فبما أنك تؤمن باهلل ،وتسعى وراء الحياة ،وبما أنك تسعى لمعرفة هللا،
وال تسعى وراء حروف وتعاليم جامدة أو فهم للتZاريخ ،فيجب عليZك أن تطلب مشZZيئة هللا للZوقت الحاضZر ،وتبحث عن إرشZاد

عمل الروح القدس .إن كنت عZالم آثZار فيمكنZك قZراءة الكتZاب المقZدس ،لكنZك لسZت كZذلك ،أنت واحZد من المؤمZنين Zباهلل ،ومن
األفضل لك طلب مشيئة هللا للوقت الحاضر .من خالل قراءة الكتاب المقدس ستفهم ،على األغلب ،القليل عن تZZاريخ إسZZرائيل
وتتعرف على حياة إبراهيم وداود وموسى ،وستكتشف كيف اتقوا يهوه وكيف أحرق يهوه الZذين عارضZوه ،وكيZف كّلم شZعب

ذلZZك العصZZر .لن تكتشZZف سZZوى عمZZل هللا في الماضZي؛ فسZZجالت الكتZZاب المقZZدس ترتبZZط بكيفيZZة اتقZاء شZZعب إسZرائيل األول هلل
وحياتهم تحت إرشZاد يهZوه .وبمZا أن بZني إسZرائيل كZانوا شZعب هللا المختZار ،يمكنZك أن تZرى في العهZد القZديم والء كافZة شZعب

إسرائيل ليهوه ،وكيف أن يهوه اعتنى بجميع من أطاعوه وباركهم ،ويمكنك أن تتعلم أن هللا حين كZZان يعمZل في إسZرائيل كZان
Zارا آكلً Zة ،وأن جميZع بZني إسZرائيل من أدنZاهم إلى أقZواهم اتقZوا يهZوه؛ ولZذلك كZانت
مملوءا رحم ًة ومحبً Zة ،وأي ً
ضZا كZان يمتلZك ن ً
ً
البالد كلها مبارك ًة من هللا .هذا هو تاريخ إسرائيل المسجل في العهد القديم.
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ضZا بعض أقZZوال
الكتاب المقدس هو سZجل تZZاريخي لعمZل هللا في إسZرائيل ،يوثّZق العديZZد من نبZوات األنبيZZاء القZZدامى ،وأي ً
مقدسا (ألن هللا مقدس وعظيم) .بالتأكيد هذا يرجZZع كلZZه إلى
يهوه في عمله في ذلك الزمن .لذلك يعتبر الناس كلهم هذا الكتاب ً

كثيرا ويعبدونه ،ويوجZZد
اتقائهم ليهوه وعبادتهم هلل .يشير الناس إلى هذا الكتاب بهذه الطريقة فقط؛ ألن خْلق هللا يتقون خالقهم ً
يوجZه
كتابا سماويًّا .والواقع أنه مجرد سZجل بشZري .ولم يسZمه يهZوه بصZورة شخصZية ،كمZا لم ّ
يسمون هذا الكتاب ً
حتى أناس ّ

يهZZوه شخصZً Zيا عمليZZة تكوينZZه Z.بمعZZنى آخZZر ،مؤلZZف هZZذا الكتZZاب ليس هللا بZZل البشZZر ،ومZZا "الكتZZاب المقZZدس" سZZوى العنZZوان الZZذي

أطلقه البشر فقZط على هZذا الكتZZاب دلياًل على االحZترام .لكن يهZZوه ويسZوع لم يقZررا هZذا العنZZوان بعZZد أن تنZاقش كZZل منهمZا مZع
اآلخر ،وهو ليس أكثر من مجرد فكرة بشرية؛ ذلك أن هذا الكتاب لم يكتبه يهوه وال يسوع ،بل هو قصص ذكرها العديد Zمن

وجمعته ZZا أجي ZZال الحق ZZة في كت ZZاب يحت ZZوي على كتاب ZZات قديم ZZة ،ب ZZدت للن ZZاس ذات قداس ZZة
األنبي ZZاء والرس ZZل وال ZZرائين الق ZZدامىَّ ،
خاصZZ Zة؛ كتZZ Zاب يعتقZZ Zد النZZ Zاس أنZZ Zه يحتZZ Zوي على العديZZ Zد من األسZZ Zرار العميقZZ Zة صZZ Zعبة اإلدراك والZZ Zتي ستكشZZ Zف عنهZZ Zا األجيZZ Zال

أمَي ُل إلى االعتقاد بأن هذا الكتZاب هZو كتZاب سZماوي .وبإضZافة األناجيZل األربعZة وسZفر الرؤيZا،
المستقبلية .وعليه ،فإن الناس ْ
مختلفZZا بص ZZورة خاص ZZة عن أي كت ZZاب آخ ZZر ،ول ZZذلك ال يج ZZرؤ أح ZZد أن يفحص بدق ZZة ه ZZذا "الكت ZZاب
توجه الن ZZاس نح ZZوه
أص ZZبح ُّ
ً
السماوي" ألنه "مقدس" للغاية.
لماذا يكون الناس قZادرين على إيجZاد طريZق سZليم لممارسZة الكتZاب المقZدس بمجZرد قراءتZه؟ لمZاذا يكونZون قZادرين على
مم ا هو غير مفهوم لهم؟ أنا اليوم أفحص الكتاب المقدس بدقة بهذه الطريقة وهذا ال يعني أنني أكرهه أو أنكZر
اكتساب الكثير َّ
قيمتZه كمرجZZع .أنZا أشZرح وأوضZح لZZك األصZZول والقيمZة المتأصZZلة للكتZZاب المقZدس لكي ُأطلقZZك من أسZر ُّ
الظلمZZة .ومZا دام لZدى
ّ
الناس الكثير من اآلراء حZول الكتZاب المقZدس ،ومعظمهZا خZاطئ؛ فZإن قZراءة الكتZاب المقZدس بهZذه الطريقZة ال تمنعهم فقZط من

الحصول على ما يجب عليهم الحصول عليه بل ،األكثر أهمية ،أنها تعيق العمل الذي أنوي القيام بZZه .إنهZZا تشZّ Zوش بشZZدة على
عمZZل المسZZتقبل ،وتقZZدم فقZZط العوائZZق وليس الممZZيزات .لZZذلك ،فZZإن مZZا أعِّلمZZك إيZZاه هZZو ببسZZاطة جZZوهر الكتZZاب المقZZدس وقصZZته
ِ
تمامZZا من القيمZZة ،بZZل أطلب منZZك فقZZط أن
الحقيقيZZة .ال أطلب منZZك عZZدم قZZراءة الكتZZاب المقZZدس ،أو أن تتجZZول ُمعلًنZZا أنZZه يخلZZو ً
يكون لديك المعرفة والرأي الصحيحان عن الكتاب المقدس .ال تكن متحاماًل للغاية! فعلى الرغم من أن الكتاب المقدس كتZZاب
ضZا خZبرات
ضZا يوثZق العديZZد من المبZادئ الZتي من خاللهZا خZدم األنبيZاء والقديسZون القZدامى هللاَ ،وأي ً
تاريخي كتبZه بشZر ،فهZو أي ً
الرسل الالحقة في خدمة هللا ،وجميعها قد رآها وعرفها هؤالء النZاس ًّ
حقا ،ويمكن أن تكZون بمثابZة مرجZع ألنZZاس هZZذا العصZر

في السعي وراء الطريق الحق .وبالتالي فمن خالل قراءة الكتاب المقدس يستطيع الناس اكتساب العديد من طرق الحيZZاة الZZتي
ال يمكن إيجادها في كتب أخرى .هذه الطرق هي طZرق حيZاة عمZل الZروح القZدس الZذي اختZبره األنبيZاء والرسZل في العصZور
جميعZا أن يقZرؤوا الكتZZاب المقZدس.
ًZ
الماضية ،والعديد Zمن الكلمات ثمينة ويمكن أن توفر ما يحتاجZه النZاس .لZZذلك ،يحب النZZاس
وألن هنZZ Zاك الكثZZ Zير من الخبايZZ Zا في الكتZZ Zاب المقZZ Zدس ،تختلZZ Zف آراء النZZ Zاس فيZZ Zه عن آرائهم في كتابZZ Zات الشخصZZ Zيات الروحيZZ Zة
العظيمة .الكتاب المقدس هو سجل ومجموعZة من خZبرات ومعZارف أنZاس خZدموا يهZوه ويسZوع في العصZرين القZديم والجديZدZ،
ولZZذلك اسZZتطاعت األجيZZال الالحقZZة أن تحصZZل منZZه على الكثZZير من االسZZتنارة واإلضZZاءة وطZZرق الممارسZZة .السZZبب في كZZون
الكتZZاب المقZZدس أعلى من كتابZZات أيZZة شخصZZية روحيZZة عظيمZZة هZZو أن كتابZZاتهم (أي الشخصZZيات) ُمسZZتقاة من الكتZZاب المقZZدس،
وكافZZة خZZبراتهم آتيZZة من الكتZZاب المقZZدس ،وجميعهم يشZZرحون الكتZZاب المقZZدس .وعليZZه ،فمZZع أن النZZاس يمكنهم اكتسZZاب اسZZتفادة
ساميا وعميًقZZا! وعلى الZZرغم من
من كتب أية شخصية روحية عظيمة ،فإنهم ال يزالون يعبدون الكتاب المقدس؛ ألنه يبدو لهم ً
معا ،مثل الرسائل البولسية والبطرسية ،ومZع إمكانيZة حصZول النZاس على
أن الكتاب المقدس يجمع بعض أسفار كلمات الحياة ً

مسZاعدة وعZون من هZZذه األسZZفار ،فZZإن هZZذه األسZZفار قZZد فZات أوانهZZا ،وال تZZزال تنتمي لعصZZر قZZديم ،ومهمZZا كZZانت جودتهZZا؛ فهي

دائمZZا ،وال يمكن أن يق ZZف ببس ZZاطة عن ZZد زمن ب ZZولس
مناس ZZبة لف ZZترة واح ZZدة فحس ZZب ،وليس ZZت أبدي ZZة؛ Zذل ZZك أن عم ZZل هللا يتط ZZور ً
صZلب فيZه يسZوع .وعليZه ،فZإن هZذه األسZفار مناسZبة لعصZر النعمZة فقZط ،وليس
دائما في عصZر النعمZة الZذي ُ
وبطرس أو يظل ً

لعصZZر الملكZZوت في األيZZام األخZZيرة .بإمكانهZZا فقZZط تقZZديم شZZيء لمؤمZZني عصZZر النعمZZة وليس قديسZZي عصZZر الملكZZوت ،وبغض
النظر عن مدى جودتهZا ،فهي ال تZزال عتيقZة .وينطبZق الشZيء نفسZه ينطبZق على عمZل يهZوه في الخلZق أو عملZه في إسZرائيل:

ضZا مشZابه :هZZو عمZل عظيم ،ولكن
ال يهم مدى عظمة هذا العمل ،فهو مع ذلك قد أصبح عتيًقا ،وقد مضZى زمنZه .عمZZل هللا أي ً
مقنعZا ،ومهمZا
دائمZا ضZمن عمZل الخليقZة وال عمZل الصZلب .مهمZا ْ
يكن عمZل الصZلب ً
سيأتي وقت ينتهي فيZه؛ ال يمكن أن يظZل ً

Zورا؛ ال
ْ
تكن فاعليتZZه في دحZZر الشZZيطان ،فالعمZZل ،في المقZZام األول ،ال يZZزال عمالً ،والعصZZور ،في المقZZام األول ،ال تZZزال عصً Z
دائمZZا على األسZZاس نفسZZه ،وال يمكن أال تتغZZير األزمنZZة أبZً Zدا ،ألنZZه كZZانت هنZZاك الخليقZZة ،ويجب أن تكZZون
يمكن أن يبقى العمZZل ً
هناك األيام األخZيرة .هZذا أمZر حتمي! لZذلك ،فZإن كلمZات الحيZاة اليZوم في العهZد الجديZد – رسZائل الرسZل واألناجيZل األربعZة –

Zاس إلى العصZZر الجديZZد؟ ال يهم مZZدى قZZدرة هZZذه
Zاويم القديمZZة النَ Z
أصZZبحت أسً Z
Zفارا تاريخيZZة ،وتقZZاويم قديمZZة ،فكيZZف سZZتأخذ التقُ Z
التقZZاويم على مZِّ Zد النZZاس بالحيZZاة ،وال يهم قZZدرتها على قيZZادة النZZاس للصZليب ،أليسZZت عتيقZZة الطZراز؟ أال تخلZو من القيمZZة؟ لZZذلك
أقول إنك يجب أاّل تؤمن بصZورة عميZاء بهZذه التقZاويم .فهي قديمZة للغايZة ،وال يمكنهZا إدخالZك في العمZل الجديZد Z،وال يمكن أن

تكون إال عبًئا عليك .ليس األمر فقط أنها لن تُدخَلك في العمل الجديZZد  ،بZل سZZتدخل بZك في الكنZZائس الدينيZة ZالقديمZة Z،وإن كZان
ألست تتراجع في إيمانك باهلل؟
ذلك هو الحال،
َ
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اليومَ ،م ْن منكم يجرؤ على أن يقول إن كل الكالم الذي يقوله هؤالء األشخاص الذين استخدمهم الروح القZZدس جZZاء من
الZZروح القZZدس؟ هZZل يجZZرؤ أحZZد على قZZول هZZذه األمZZور؟ إن كنت تقZZول هZZذه األقZZوال ،لمZZاذا إ ًذا ُرفض سZZفر نبZZوة عZZزرا؟ ولمZZاذا
ُرفضZZت أسZZفار القديسZZين واألنبيZZاء القZZدامى؟ إن كZZانت جميعهZZا تZZأتي من الZZروح القZZدس ،فلمZZاذا تجZZرؤون على عمZZل مثZZل هZZذه

الخيZZارات َّ
ض Zا العدي Zد Zمن قصZZص إسZZرائيل .وإن كنت
الن َز ِويَّة؟ هZZل أنت مؤهZZل الختيZZار عمZZل الZZروح القZZدس؟ لقZZد ُرفضZZت أي ً
تؤمن بأن كتابات الماضي جميعها جاءت من الروح القدس ،لماذا ُرفضت بعض األسفار إ ًذا؟ إن كانت قد جاءت جميعهZZا من

جميعZا ،وإرسZZالها إلى اإلخZZوة واألخZZوات في الكنZZائس لقراءتهZZا .مZZا كZZان ينبغي أن يتم
ًZ
الZZروح القZZدس ،كZZان يجب االحتفZZاظ بهZZا
اختيارهZا أو رفضZها بمحض اإلرادة البشZرية؛ ِففعZل هZذا أمZر خZاطئ .عنZدما أقZول إن خZبرات بZولس ويوحنZا اختلطت بZرؤاهم

الشخصية فهذا ال يعني أن خبراتهما ومعرفتهما جاءت من الشيطان ،ولكن يوجد القليل من األمZور الZتي جZاءت من خبراتهمZا
وم ْن اسZZتطاع بثقZة أن يقZZول إن جميعهZZا
ورؤاهمZا الشخصZية .كZانت معZZرفتهم نابعZZة من خلفيZة خZبرات واقعيZة في ذلZك الZZوقتَ ،
أتت من الروح القدس؟ إن كانت البشارات األربع جميعها قد جاءت من الروح القدس ،فلماذا قال كل من متى ومرقس ولوقZZا
أشياء مختلفة بشأن عمل يسوع؟ إن كنتم ال تؤمنون بهذا ،انظروا للروايات التي جاءت في الكتاب المقZZدس عن كيفيZZة
ويوحنا
ً
الجهZZال يقولZZون" :هللا المتج ِّس Zد
إنكZZار بطZZرس للZZرب ثالث مZZرات :جميعهZZا مختلفZZة ،وجميعهZZا لهZZا سZZماتها الخاصZZة .العدي Zد Zمن ُ
ضZا إنسZان ،فهZل يمكن أن تZأتي الكلمZات الZZتي يقولهZا بأكملهZZا من الZروح القZدس؟ إن امZZتزجت كلمZZات بZZولس ويوحنZا بZZاإلرادة
أي ً
ِ ًّ
Zورا مثZل هZذه هم
البشرية ،أليست الكلمات التي يقولها هللا
المتجسد حقا ممتزجة باإلرادة البشرية؟" األشخاص الZذين يقولZون أم ً
ّ
عميان وجهلة! اقرأ األناجيل األربعة بدقة؛ اقرأ ما سجلته البشارات عن أمور فعلهZا يسZZوع وكلمZات قالهZZا .كZل قصZZة كZانت –
الكتَّاب في هZذه األسZفار قZد جZاء من الZروح
ببساطة شديدة – مختلفة ،وكان لكل قصة منظورها الخاص .إن كان كZل مZا كتبZه ُ
القدس ،أما َو َج َب أن تكون جميعها متشابه ًة ومتسق ًة؟ لماذا توجد إ ًذا تناقضات؟
من "بخصوص األلقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لم تتعلZZق أقZZوال يسZZوع وعملZZه آنZZذاك بعقيZZدة ،ولم ينفZZذ عملZZه وفًقZZا لعمZZل نZZاموس العهZZد القZZديم ،بZZل وفًقZZا للعمZZل الZZذي يجب
القيام به في عصر النعمة .كان يعمل وفًقا للعمل الذي أحضره ،وفًقا لخطته الشخصية ،ووفًقا لخدمتZه .لم يعمZل وفًقZا لنZاموس
العهد القديم .ال يوجد شيء مما فعله كان طبًقا لناموس العهد القديم ،ولم ِ
يأت ليعمل على تتميم كلمات األنبياء .لم يكن الهدف
من أيZZة مرحلZZة من مراحZZل عمZZل هللا تتميم نبZZوات األنبيZZاء القZZدامى ،ولم يِ Z
Zأت ليلZZتزم بعقيZZدة أو يحقZZق عن عمZZد نبZZوات األنبيZZاء
القدامى .ومع ذلك لم تعطل أفعاله نبوات األنبياء القدامى أو تشوش على العمل الذي قام به سابًقا .النقطة الملحوظة في عملZه
رائيZZا ،بZZل عامZٌ Zل أتى ليقZZوم
هي عZZدم االلZZتزام بأيZZة عقيZZدة ،والقيZZام بالعمZZل الZZذي ينبغي أن يقZZوم بZZه هZZو نفسZZه .لم يكن نبيًّا وال ً

المفZZترض أن يقZZوم بZZه ،وقZZد أتى ليفتح عهZZده الجديZZد وينفZZذ عملZZه الجديZZد .من المؤكZZد أن يسZZوع حين أتى ليقZZوم
بالفعZZل بالعمZZل ُ
ضZا عمZZل الحاضZZر نبZZوات األنبيZZاء
ضZا العديZد Zمن الكلمZZات الZZتي قالهZا األنبيZZاء القZZدامى في العهZZد القZZديم .يتمم أي ً
أتم أي ً
بعملZZه ،قZZد ّ

القدامى للعهد القديم .كZل مZا في األمZر أني لم أعZد أحمZل "تلZك الروزنامZة الصZفراء القديمZة" ،هZذا هZو كZل مZا في األمZر .وألنZه

يوجZZد المزيZZد من العمZZل الZZذي ينبغي أن أقZZوم بZZه ،يوجZZد المزيZZد من الكالم الZZذي ينبغي أن أقولZZه لكم .وهZZذا العمZZل وهZZذا الكالم
أعظم أهميً Z Zة من تفس ZZير فق ZZرات من الكت ZZاب المق ZZدس ،ألن عم ZZل مث ZZل ه ZZذا ليس ل ZZه أهمي ZZة أو قيم ZZة عظمى لكم ،وال يمكن أن
يسZاعدكم أو يغZZيركم .إنZZني أنZوي القيZام بعمZZل جديZZد ليس لتتميم أيZZة فقZرة من الكتZاب المقZدس .إن كZZان هللا قZZد جZاء إلى األرض
فق ZZط لتتميم كلم ZZات أنبي ZZاء الكت ZZاب المق ZZدس الق ZZدامى ،فمن أعظم إ ًذا؛ هللا المتج ِّس Zد أم ه ZZؤالء األنبي ZZاء الق ZZدامى؟ في النهاي ZZة ،ه ZZل
األنبياء مسؤولون عن هللا أم أن هللا مسؤول عنهم؟ كيف يمكنك تفسير هذه الكلمات؟
من "بخصوص األلقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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جميع اليهود آنذاك قرؤوا من العهZد القZديم وعرفZوا من نبZوة إشZعياء أن طفالً ذك ًZرا سZيولد في مZذود .لمZاذا إ ًذا ،مZع هZذه
المعرفة ،اضطهدوا يسوع؟ أليس هZZذا بسZZبب طZبيعتهم العاصZZية وجهلهم بعمZZل الZروح القZZدس؟ وقتهZZا آمن الفريسZZيون بZأن عمZل
المتج ِّس Zد ال يتماشZZى مZZع
المتََنبZZأ عنZZه؛ إنسZZان اليZZوم يZZرفض هللا ألن عمZZل هللا ُ
يسZZوع لم يكن يشZZبه مZZا عرفZZوه عن الطفZZل الZZذكر ُ
الكتاب المقدس .أليس جوهر عصZيانهم ضZد هللا هZو نفسZه؟ هZل يمكنZك أن تقبZل كZل عمZل الZروح القZدس بZدون سZؤال؟ إن كZان
هو عمل الروح القدس ،فهو التيار الصحيح .يجب عليك أن تقبله دون أدنى شك ،بدالً من انتقاء واختيZار مZا ُيقبZل .إن ربحت
Zبرر؟ مZا ينبغي عليZك فعلZه هZو قبZول
المزيZد من "البصZائر" من هللا وت
Zوخيت بعض الحZذر تجاهZه ،أليس هZذا إ ًذا تصZرًفا غZير م َّ
َ
أي عمZZل طالمZZا أنZZه من الZZروح القZZدس ،دون الحاجZZة إلى دليZZل إضZZافي من الكتZZاب المقZZدس ،ألنZZك تZZؤمن باهلل لتتبZZع هللا ،وليس
لتتحرى عنه .ال ينبغي أن تبحث عن دليل إضZافي عZني ُليظهZر لZك أني أنZا إلهZك .بZل ينبغي عليZك أن تمZيز إن كنت ذا منفعZة
لك أم ال؛ هذا هو المفتاح .حتى لو اكتشفت دليالً ال يقبل الجدل داخل الكتاب المقدس ،فهو ال يقدر أن يجلبك أمZZامي بالكامZZل.

أنت شZZخص يحيZZا منحصZً Zرا في حZZدود الكتZZاب المقZZدس وليس أمZZامي؛ ال يمكن للكتZZاب المقZZدس أن يسZZاعدك على معرفZZتي وال
ِ
يعمق محبتك لي .مع أن الكتاب المقدس قد تنبأ عن ميالد طفل ذكZZر ،لم يمكن ألحZد أن يسZتوعب الشZخص الZZذي سZتتحقق فيZZه
ّ
النبوة ،ألن اإلنسZان لم يعZرف عمZل هللا ،وهZذا هZو مZا جعZل الفريسZيين يقفZون ضZد يسZوع .يعZرف البعض أن عملي في صZالح

اإلنسان ،ومع ذلك يستمرون في اإليمان بZأن يسZZوع وأنZا كيانZZان منفصZZالن كليًّا وغZZير متZوافقين بصZZورة مشZZتركة .آنZZذاك ،قZال
يسوع فقط لتالميذه ZسلسZلة من العظZات في عصZر النعمZة ،مثZل كيفيZة السZلوك ،وكيفيZة االجتمZاع وكيفيZة الطلبZات في الصZالة،
وكيفيZZة التعام ZZل م ZZع آخZZرين ،وخالفZZه .العم ZZل الZZذي قZZام بتنفيZZذه ZكZZان عم ZZل عص ZZر النعم ZZة ،وشZZرح فقZZط كي ZZف يجب أن يطبقZZه

التالميZذ Zومن تبعZZوه .قZZام فقZZط بعمZZل عصZZر النعمZZة ولم يقم بZZأي عمZZل من أعمZZال األيZZام األخZZيرة .حين سZZن يهZZوه شZZريعة العهZZد
القZZديم في عصZZر النZZاموس ،لمZZاذا لم يقم إ ًذا بعمZZل عصZZر النعمZZة؟ لمZZاذا لم يوضZZح مسZZبًقا عمZZل عصZZر النعمZZة؟ ألم يكن بZZذلك
سيساعد في قبول الناس له؟ هو فقط تنبأ بأن طفاًل ذك ًZرا سZيولد وسZيتولى السZلطة ،لكنZه لم ُي َّنفذ مسZبًقا عمZل عصZر النعمZة .إن

عمل هللا في كل عصر له حدود واضحة؛ إنه يقوم فقط بعمZZل العصZر الحZالي وال ينفZذ أبZً Zدا المرحلZZة القادمZZة من العمZل مسZبًقا.
فقط بهذه الطريقة يمكن أن يZأتي عملZه التمZثيلي لكZل عصZر في الطليعZة .تكلم يسZوع فقZط عن عالمZات األيZام األخZيرة ،وكيZف
َّ
ض Zا كيZZف تحمZZل الصZZليب وتتحمZZل المعانZZاة؛ لكنZZه لم يتكلم أبZً Zدا عن
تتحلى بالصZZبر وكيZZف تخُلص وكيZZف تتZZوب وتعZZترف ،وأي ً
كيفي ZZة دخ ZZول اإلنس ZZان في األي ZZام األخ ZZيرة أو كيفي ZZة س ZZعيه إلى تحقي ZZق مش ZZيئة هللا .وعلي ZZه ،أليس من المغالط ZZة أن تبحث داخ ZZل
الكتZZاب المقZZدس عن عمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة؟ مZZا الZZذي يمكنZZك تميZZيزه من مجZZرد مسZZك الكتZZاب المقZZدس بيZZديك؟ سZواء أكZان
كارزاَ ،م ْن يمكنه معرفة عمل اليوم مسبًقا؟
مفسرا للكتاب المقدس أم ً
ً
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في مفاهيمه أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد" "
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َّ
Zزءا من تZاريخ البشZرية لعZدة آالف من السZZنين .إضZافة إلى ذلZك ،يتعامZZل النZاس معZه كمZا لZو
لقد شك َل الكتZZاب المقZدس ج ً
كان هللا ،إلى درجة أنه أخذ مكان هللا في األيZام األخZيرة ،ممZا يثZير اشZمئزاز هللا .وهكZذا ،عنZدما سZمح لZه الZوقت ،شZعر هللا أنZه
مضطر إلى توضيح قصة الكتاب المقدس الداخلية وأصوله؛ إذ أنه لو لم يفعلِ ،
لبقي الكتاب المقدس يحتل مكان هللا في قلZZوب
َ
وب َنيِتZِ Z Zه
النZZ Zاس ،واسZZ Zتخدم النZZ Zاس كالم الكت ZZاب المق ZZدس لقي ZZاس أعم ZZال هللا وإدانته ZZا .من خالل ش ZZرح ج ZZوهر الكت ZZاب المقZZZدس ُ
وعيوبZZه ،لم يكن هللا ينكZZر وجZZود الكتZZاب المقZZدس بZZأي حZZال من األحZZوال ،كمZZا أنZZه لم يكن ُيدينZZه؛ ZبZZل كZZان ب Zداًل من ذلZZك ُيقZِّ Zدم
ومالئما أعاد للكتاب المقدس صورته األصZلية ،وتنZاول سZوء الفهم الZذي كZان لZدى النZاس حZول الكتZاب المقZدس،
مناسبا
وصفا
ً
ً
ً
ومنحهم الرؤيZZة الصZZحيحة لZZه ،حZZتى ال يعب ZZدوا الكتZZاب المق ZZدس بعZZد ذلZZك ،وال يظلZZوا ضZZائعين؛ أي ح ZZتى ال يعZZودوا يعتقZZدون
مخطئين بأن إيمانهم األعمى بالكتاب المقدس هو إيمان باهلل وعبZادة لZه ،ويخZافون حZتى من مواجهZة خلفيتZه الحقيقيZة وعيوبZه.

ويقبلZون
فهم غير َّ
جانبZا دون شZعور بالنZدمَ ،
مشوٍه للكتاب المقدس ،يصبحون قادرين على طرحه ً
بمجرد أن يصبح لدى الناس ٌ
كالم هللا الجديZZد بشZZجاعة .هZZذا هZZو هZZدف هللا في هZZذه الفصZZول العديZZدة Z.الحقيقZZة الZZتي يريZZد هللا أن يقولهZZا للنZZاس هنZZا هي أنZZه ال
يمكن ألي نظريZZة أو حقيقZZة أن تحZZل محZZل عمZZل هللا وكالمZZه اليZZوم ،وأنZZه ال يمكن ألي شZZيء أن يحZZل محZZل هللا .إذا لم يسZZتطع
أبدا من المجيء أمام هللا .وإذا أرادوا المجيء أمZZام هللا ،عليهم أواًل أن
الناس اإلفالت من مصيدة الكتاب المقدس ،فلن يتمكنوا ً
يطهZZروا قلZZوبهم من أي شZZيء يمكن أن يحZZل محلZZه ،حينهZZا سZوف ُيرضZZون هللا .مZZع أن هللا يشZرح الكتZZاب المقZZدس فقZط هنZا ،ال
تنسوا أن هناك العديد من األشياء األخرى الخاطئة التي يعبZZدها النZاس بZإخالص غZZير الكتZاب المقZZدس ،واألشZياء الوحيZدة الZتي

ال يعبدونها هي تلك اآلتية ًّ
حقا من هللا .يستخدم هللا الكتاب المقدس كمجرد مثال لتذكير الناس بعدم السZZير في الطريZZق الخطZZأ،
وعدم التطرف مرة أخرى ،وعدم الوقوع فريسة لالرتباك أثناء إيمانهم باهلل وقبولهم لكالمه.
من مقدمة "كالم المسيح أثناء سيره في الكنائس" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 280

لقد صنعت أعماالً كثZيرة بين البشZر ونطقت بكلم ٍ
Zات كثZيرة في ذلZك الZوقت .كZانت تلZك الكلمZات ألجZل خالص اإلنسZان،
ُ
ُ
وكZZان الغZZرض من قولهZZا أن يصZZبح اإلنسZZان في توافZZق معي .بيZZد أنZZني لم أربح إال نفZً Zرا قليالً من النZZاس الZZذين توافقZZوا معي،
ِ
ثمن كلماتي ،ألنه ال يتوافق معي .بهذه الطريقة ،فإن الغرض من العمل الذي أعمله ليس مجرد أن
لذلك أقول إن اإلنسان ال ُي ّ
يعبZZ Zدني اإلنسZZ Zانَّ ،
لكن األهم من ذلZZ Zك أن يصZZ Zبح اإلنسZZ Zان في توافZZ Zق معي .إن البشZZ Zر الZZ Zذين فسZZ Zدوا يعيشZZ Zون بجملتهم في فخ
الشيطان ،جميعهم يعيشون للجسZد ولرغبZات ذواتهم ،وال يوجZد بينهم َم ْن يتوافZق معي .هنZاك َم ْن يقولZون إنهم يتوافقZون معي،
أوثانا مبهمة؛ ومع أنهم يعZترفون بZأن اسZمي قZدوس ،فZإنهم يسZلكون طريًقZا معاك ًسZا لي ،وكلمتهم مشZحونة
لكنهم
جميعا يعبدون ً
ً
جميعا – من األساس – ضدي وغير متوافقين معي .يسعون في كZZل يZZوم إلى اقتفZاء أثZZري
وإعجابا بالنفس ،ذلك ألنهم
كبرياء
ً
ً
ً
ٍ
Zوائيا عن فقZZرات "مناسZZبة" يقرأونهZZا دون نهايZZة ويتلونهZZا كنصٍ Z
Zوص مقدسZZة ،لكنهم ال يعرفZZون
في الكتZZاب المقZZدس ويبحثZZون عشً Z
كي ZZف يكون ZZون في تواف ZZق معي أو م ZZا يعنيZ Zه Zأن يكون ZZوا في ع ZZداوة معي ،ب ZZل يكتف ZZون بق ZZراءة الكتب المقدس ZZة دون ت ZZدبُّر .إنهم
غامضا لم يروه من قبل وال يستطيعون أن يروه ،ويخرجونه ليتطلعZوا إليZه في وقت
إلها
ً
يضعون داخل حدود الكتاب المقدس ً
فZZراغهم .يعتقZZدون أن وجZZودي ينحصZZر فقZZط في نطZZاق الكتZZاب المقZZدس .في نظZZرهم ،أنZZا والكتZZاب المقZZدس الشZZيء نفسZZه ،ومن
دون الكتاب المقدس ال وجود لي ،كما أنه من دوني ال وجود للكتاب المقدس .إنهم ال ينتبهون Zإلى وجودي أو أعمZZالي ،لكنهم
ص Zا وفائًقZZا لكZZل كلمZZة من كلمZZات الكتب المقدسZZة ،بZZل إن كثZZيرين منهم يعتقZZدون بZZأنني
ًZ
– بZZدالً من ذلZZك – يوجهZZون
اهتمامZا خا ً
Zدرا ُمَباَل ًZغZا فيZZه من األهميZZة
يجب أال أقZZوم بمZZا أريZZده إال إذا كZZانت الكتب المقدسZZة قZZد تنبZZأت بZZه .إنهم يولZZون الكتب المقدسZZة قً Z
لدرج ZZة يمكن معه ZZا الق ZZول ب ZZأنهم ي ZZرون الكلم ZZات والتعب ZZيرات مهم ZZة ج ZZدا إلى الح ZZد ال ZZذي يجعلهم يس ZZتخدمون آي ٍ Z
Zات من الكت ZZاب
ً

ض Zا .إنهم ال ينشZZدون طريZZق التوافZZق معي أو طريZZق
المقZZدس ليقيسZZوا عليهZZا كZZل كلمZZة أقولهZZا ،بZZل ويسZZتخدمونها في إدانZZتي أي ً
التوافZZق مZZع الحZZق ،لكن بZZاألحرى طريZZق التوافZZق مZZع كلمZZات الكتZZاب المقZZدس ،ويعتقZZدون أن أي شZZيء ال يتوافZZق مZZع الكتZZاب
المقدس ،دون استثناء ،ليس بعملي .أليس أولئك هم األبناء البررة للفريسيين؟ لقد استخدم الفريسيون اليهود شريعة موسى في
حرفيZZا حZZتى أنهم سZَّ Zمروا يسZZوع
إدانZZة يسZZوع .لم ينشZZدوا التوافZZق مZZع يسZZوع ذلZZك الزمZZان ،لكنهم حرصZZوا على اتبZZاع الشZZريعة
ً
البريء على الصليب في النهاية بعد أن اتهموه بمخالفة شريعة العهZZد القZZديم وأنZه ليس المسZZيا .مZاذا كZZان جZوهرهم؟ أليس أنهم

Zتبد بهم االهتمZZام البZZالغ بكZZل كلمZZة في الكتب َّ
لم ينشZZدوا طريZZق التوافZZق مZZع الحZZق؟ لقZZد اسَّ Z
المقدسZZة ،لكنهم لم يلتفتZZوا إلى إرادتي
وخط ZZوات عملي وأس ZZاليبه .لم يكون ZZوا ُأنا ًس Zا يبحث ZZون عن الح ZZق ،ب ZZل أنا ًس Zا تش ZZبَّثوا بالكلم ZZات بطريق ZZة جام ZZدة؛ لم يكون ZZوا أنا ًسZZا
حرا ًس Zا للكتZZاب المقZZدس .وفي سZZبيل حمايZZة
يؤمنZZون باهلل ،بZZل أنا ًس Zا يؤمنZZون بالكتZZاب المقZZدس .لقZZد كZZانوا – في واقZZع األمZZر – َّ
Zذهبا بعي ًZدا ZحZتى إلى صZلب يسZوع الZرحيم على الصZليب ،وهZو
مصالح الكتاب المقدس ،ورفعة شZأنه وحمايZة كرامتZZه ،ذهبZوا م ً
ما فعلوه لمجرد الدفاع عن الكتاب المقدس والحفاظ على وضع كل كلمة من كلماته في قلوب الناس .لذلك َّ
فضلوا أن يتنازلوا

الخطية حتى يدينوا يسوع الذي لم يلتزم بعقيدة الكتب المقدسة ويحكمZZوا عليZZه بZZالموت .أليسZZوا بZZذلك
عن مستقبلهم وعن ذبيحة
ّ
عبيدا لكل كلمة في الكتب المقدسة؟
ً
ومZZاذا عن النZZاس اليZZوم؟ لقZZد جZZاء المسZZيح لينشZZر الحZZق ،لكنهم يفضZZلون أن يلفظZZوه من بين البشZZر حZZتى يZZدخلوا السZZماء
تمامZZا ح ZZتى يحم ZZوا مص ZZالح الكت ZZاب المق ZZدس ،وسيفض ZZلون أن يس Zِّ Zمروا
وين ZZالوا النعم ZZة .إنهم يفض ZZلون أن ينك ZZروا مجيء الح ZZق ً
المسيح العائد في الجسد على الصZZليب مZرة أخZZرى حZZتى يضZZمنوا الوجZود األبZZدي للكتZاب المقZZدس .كيZZف يحصZل اإلنسZان على
Zريرا وطبيعت ZZه معادي ZZة نح ZZوي إلى ه ZZذا الح ZZد؟ أن ZZا أعيش بين البش ZZر ،لكن اإلنس ZZان ال يفطن إلى
خالص ZZي عن ZZدما يك ZZون قلب ZZه ش ً Z
وجودي ،وعندما أشرق بنوري عليه ،يظل جاهالً بوجودي ،وعندما أسZخط عليZه ،فإنZه يتش َّZدد أكZثر في إنكZار وجZودي .يبحث

اإلنسان عن التوافق مع الكلمات ،مع الكتاب المقدسَّ ،
طالبZا طريZق التوافZZق مZع الحZق .يرفZZع اإلنسZان
لكن ً
أحدا ال يأتي أمZامي ً
خاصا بوجZZودي في السZماءَّ ،
لكن أح ًZدا ال يهتم بي متجسZً Zدا ،ألني أنZا الZZذي أحيZZا بين البشZر
إلى في السماء ويهتم
نظره َّ
اهتماما ً
ً

ببسZZاطة ليس لي أهميZZة كبZZيرة .أنظZZر إلى أولئZZك الZZذين ال ينشZZدون سZZوى التوافZZق مZZع كلمZZات الكتZZاب المقZZدس ومZZع إلZZه غZZامض
ٍ
ٍ
طق بهZا .مZا يعبZدوه هZو إلZه
منظر بائس .ذلك ألن ما يعبدوه هو
فأراهم في
كنوزا ال ُين َ
كلمات ميتة وإله قادر على أن يمنحهم ً
Zخاص كأولئZك أن ينZالوا مZني؟ اإلنسZان ببسZاطة وضZيع
يضع نفسه تحت رحمZة اإلنسZان ،وليس لZه وجZود .مZاذا إ ًذا يسZتطيع أش ٌ
جZً Zدا حZZتى أن الكلمZZات ال تصZZفه .أولئZZك الZZذين يعZZادونني ،الZZذين يطلبZZون مZZني طلبZZات ال تنتهي Z،الZZذين ليسZZت فيهم محبZZة الحZZق،
الذين يقاومونني ،كيف يكونون في توافق معي؟

ضZ Zا ال ZZذين ال يحب ZZون الح ZZق ،ب ZZل إن َم ْن يق ZZاومونني يكونZZZون
وهم أي ً
أولئ ZZك ال ZZذين يع ZZادونني هم غ ZZير المت ZZوافقين معيُ ،
باألحرى معاندين لي وغير متZوافقين معي .كZل الZZذين ال يتوافقZون معي أسِّZلمهم إلى أيZدي الشZرير ،وأتZركهم لفسZاده ،وأمنحهم

مطلZZق الحريZZة ليكشZZفوا عن شZZرهم ،وأدفعهم في النهايZZة إلى الشZZرير ُلي َبتلعZZوا .ال أبZZالي بعZZدد الZZذين يعبZZدونني ،بمعZZنى أنZZني ال
أبالي بعدد Zالذين يؤمنون بي .كل ما يهمني هو عدد الذين يتوافقون معي ،ألن كZZل الZZذين ال يتوافقZZون معي أشZZرار يخونونZZني.
إنهم أعدائي ،وأنا ال "أصون" أعدائي في بيتي .أولئك المتوافقون معي يخدمونني في بيتي إلى األبد Z،أما أولئك الذين يضZعون
أنفسهم في عداوة معي فسوف يكابدون عذابي إلى األبد .أولئZك الZذين ال يهتمZZون إال بكلمZZات الكتZZاب المقZدس لكنهم ال يهتمZZون
ِ
وهم بZZذلك يج ِّZدفون
بالحق أو يفتشون عن آثار أقدامي ،فZإنهم ضZدي ألنهم َي Zح ُّZدونني بحسZب الكتZاب المقZدس ويقيZدونني داخلZZهُ ،
اهتمامZا ألعمZZالي أو إرادتي أو للحZZق ،لكنهم
ًZ
علي إلى أبعد الحدود .كيف يمكن ألولئك الناس أن يقفوا أمامي؟ إنهم ال يعيرون
َّ

يهتمون – بداًل من ذلك – بالكلمات ،الكلمات التي تقتل .كيف يكون أولئك في توافق معي؟
من "يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح" في "الكلمة يظهر في الجسد"

ثامًنا كشف المفاهيم الدينية
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ال يمكن التحدث عن هللا واإلنسان وكأنهمZا متسZZاويان .إن جZوهر هللا وعملZه أمZZران ال يتيسZر على اإلنسZان إدراكهمZZا أو
يتم م هللا عمله بنفسه ويتكلم بكلماته إلى عالم البشر ،لما استطاع اإلنسان أن يفهم مشيئته ولZZذلك حZZتى أولئZZك
استيعابهما .إن لم ّ
الZZذين كرسZZوا حيZZاتهم كلهZZا هلل لن يسZZتطيعوا نيZZل رضZZاه .بZZدون عمZZل هللا ،وبغض النظZZر عن مZZدى صZZالح اإلنسZZان ،سZZيذهب
دائما أسمى من أفكZار اإلنسZان وحكمZة هللا يتعZذر على اإلنسZان اسZتيعابها .ولZذلك أقZول إن
هباء ،ألن أفكار هللا ستظل ً
صالحه ً
تمامZZا .ال يجب على اإلنسZZان تحديZZد
أولئZZك الZZذين "يZZرون بوضZZوح" أن هللا وعملZZه أمZZور غZZير فعالZZة ،هم متغطرسZZون وجهالء ً

عمل هللا ،بل أنه ال يمكن لإلنسان تحديد عمل هللا .اإلنسان في عين هللا أصغر من نملة ،فكيف يمكنه إدراك عمZZل هللا؟ أولئZZك

الZZذين يقولZZون باسZZتمرار" :هللا ال يعمZZل بهZZذه الطريقZZة أو بتلZZك" أو "هللا مثZZل هZZذا أو ذاك" ،أليسZZوا جميعهم جهالء؟ يجب علينZZا

جميعا قد أفسدهم إبليس .طبيعتهم تقاوم هللا ،وهم ليسوا على ِوفاق معه،
جميعا أن ندرك أن البشر – المصنوعين من جسد –
ً
ً
يخص هللا نفسZZه .يجب على اإلنسZZان الخضZZوع وعZZدم
كمZZا ال يمكنهم تقZZديم مشZZورة لعملZZه .كيفيZZة إرشZZاد هللا لإلنسZZان هZZو عمZZل ّ

تصوراتنا على عمل هللا بغZZرض أن
التشبُّث بآرائه ،ألن اإلنسان ليس إال تراب .بما أننا نسعى لطلب هللا ،ال يجب أن نفرض ّ
يأخZZذ ذلZZك بعين االعتبZZار ،وال يجب علينZا توظيZف شخصZZيتنا الفاسZدة في محاولZZة عمديZة ZلمقاومZة عمZZل هللا .أوليس هZZذا يجعلنZا
إلهZا ،وحيث إننZZا نZZرغب
ضد المسيح؟ كيف يمكن ألشخاص مثل أولئك أن يقولوا إنهم يؤمنون باهلل؟ حيث إننا نZZؤمن أن هنZZاك ًZ
في إرضZائه ورؤيتZه ،علينZا أن نسZعى إلى طريZق الحZق ،ونبحث عن طريقZة للتوافZق مZع هللا .وال يجب أن نعZارض هللا بعنZاد؛
فما العائد علينا من مثل هذه األفعال؟
اليوم ،هلل عمل جديد .قد ال تقبلون هذه الكلمات ،فقد تبدو غريبً Zة لكم ،ولكZني أنصZحكم بعZZدم الكشZف عن طZبيعتكم ،ألنZZه
ال يمكن إال ألولئZZك الجيZZاع والعطZZاش إلى الZZبر أمZZام هللا أن ينZZالوا الحZZق ،واألتقيZZاء ًّ
حقا هم فقZZط َم ْن يحصZZلون على االسZZتنارة

واإلرشاد اإللهيين .ال شيء يأتي من السعي وراء الحق من خالل الجدل ،ولكن بالسعي الهادئ فقط نحصل على نتZZائج .حين

أقZZول" :اليZZوم ،هلل عمZZل جديZZد" ،فZZإني أشZZير إلى عZZودة هللا في الجسZZد .ربمZZا ال تبZZالي بهZZذه الكلمZZات ،أو ربمZZا تحتقرهZZا ،أو ربمZZا

تمثZل اهتمامZا كبZيرا لZك .أيًّا كZان الوضZع ،أرجZو أن كZل من يشZتاقون ًّ
حقا لظهZور هللا يمكنهم مواجهZة هZذه الحقيقيZة وإعطاءهZا
ً
ً
االهتمام الواجب .من األفضل أال نقفز للنتائج ،فهكذا ينبغي أن يتصرف الحكماء.
من تمهيد" Zالكلمة يظهر في الجسد"
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استنادا إلى كالمه وعمله اليوم ،بدون أي تحريZZف أو
تتعرف إلى هللا
ً
يإيمانك باهلل ،كيف يجب أن تعرف هللا؟ ينبغي أن ّ
مغالطة .وقبZل كZل شZيءآخر ،عليZك معرفZة عمZل هللا .هZذا هZو أسZاس معرفZة هللا .إن كZل تلZك المغالطZات المتنوعZة الZتي تفتقZر
إلى قبول خالص لكالم هللا هي مفاهيم دينية Z.إنها قبZول مح ّZرف وخZاطئ .إن أفضZل مهZارة تتحّلى بهZا الشخصZيات الدينيZة Zهي
إن تم ّسZ Zكت ب ZZاألمور الZZZتي
أخZZZذ كالم هللا ال ZZذي ك ZZان مقب ZZوالً في الماض ZZي ومقارنت ZZه بكالم هللا الي ZZوم .عن ZZدما تخ ZZدم إل ZZه الي ZZومْ ،

فستسبب خدمتك مقاطع ًة وستكون ممارستك قديمة Zوال تمّثZل أكZZثر من احتفZال ديZZني .إن
استُنيرت بالروح القدس في الماضي،
ّ

طبقت ه ZZذا الن ZZوع من المعرف ZZة الي ZZوم ،ف ZZإن
اعتق ZZدت أن ال ZZذين يخ ZZدمون هللا عليهم أن يتحّلZZوا ظاهريًّا بالتواض ZZع والص ZZبر ،وإن ّ
زائفZZا .وتشZZير "المفZZاهيم الدينيZZة" إلى األمZZور الZZتي أصZZبحت قديمZZة
أداء ً
معرفZZة كهZZذه هي مفهZZوم ديZZني وممارسZZة كهZZذه أصZZبحت ً

طِّبقت هZذه األمZور
Zرة) .وإذا ُ
وعتيقة (بما في ذلك قبول الكلمات التي سZبق هلل أن قالهZا والنZور الZذي كشZفه الZروح القZدس مباش ً
اليوم ،فهي تمّثل مقاطعة لعمل هللا وال تعود بأي فائZدة لإلنسZان .إذا كZان اإلنسZان غZير قZادر على تطهZير ذاتZه من هZذه األمZور

Zيرا أمZام خدمتZه هلل .إن النZاس الZذين لZديهم مفZاهيم دينيZة ال يمكنهم أب ًZدا
التي تنتمي إلى المفZاهيم الدينيZة Z،فسZوف تش ّZكل عائًقZا كب ً
أن يواكبZZوا خطZZوات عمZZل الZZروح القZZدس ،فهم يتZZأخرون بخطZZوة واحZZدة ثم بZZاثنتين؛ ألن هZZذه المفZZاهيم الدينيZZة تجعZZل اإلنسZZان
ٍ
متعاليZZا ومتعجرًفZZا بشٍ Z
يحن إلى مZZا قالZZه ومZZا فعلZZه في الماضZZي .إذا كZZان عتيًقZZا فسZZوف ُيزيلZZه .هZZل أنت
Zكل ملحZZوظ .إن هللا ال ّ
ً
تمسكت بالكالم الذي قاله هللا في الماضي ،فهل هذا ُيثبت أنك تعZZرف عمZZل
متأ ّكد من أنك قادر على التخلي عن مفاهيمك؟ إذا ّ
تتمسك بنوره في الماضي ،فهل هذا ُيثبت أنZZك
هللا؟ إذا كنت غير قادر على قبول نور الروح القدس اليوم،
ً
وعوضا عن ذلكّ ،
صZا
تسZZير على خطى هللا؟ هZZل مZZا زلت غZZير قZZادر على التخلي عن المفZZاهيم الدينيZZة؟ إذا كZZان األمZZر كZZذلك ،فسZZوف تصZZبح شخ ً

يعارض هللا.

ضZا عن ذلZZك،
إذا اسZZتطاع اإلنسZZان التخّلي عن المفZZاهيم الدينيZZة Z،فلن يلجZZأ إلى عقلZZه لقيZZاس كالم هللا وعملZZه اليZZوم ،وعو ً
مباشرة .وعلى الرغم من أن عمل هللا اليZوم يختلZف بوضZوح عن عملZه في الماضZي ،يمكنZك Zالتخلي عن وجهZات
سوف ُيطيع
ً

قادرا على اكتساب مثل هذه المعرفة ،أي أنك تضع األولوية لعمZZل هللا
نظر الماضي وإطاعة عمل هللا اليوم
ً
مباشرة .إذا كنت ً
ويطيZZع هللا وقZZادر على إطاعZZة عملZZه
اليZZوم بغض النظZZر عن طريقZZة عملZZه في الماضZZي ،فZZأنت شZZخص قZZد تخّلى عن مفاهيمZZه ُ
وكالمه والسير على خطاه .وبهذا ،ستكون شخصا يطيع هللا ًّ
حقا .فأنت ال تحّلل أو تفحص عمل هللا؛ كما لZو كZان هللا قZد نسZي
ً
جانبZا مZا فعلZه
Zع
ض
و
Zد
ق
Zوم
ي
ال
هللا
أن
Zا
م
وب
Zي.
ض
الما
Zو
ه
Zي
ض
والما
Zر،
ض
الحا
أيضا قد نسيته .الحاضر هو
عمله السابق وأنت ً
ً
ٍ
تمامZZا وق ZZد تخّلى نهائيًّا عن مفاهيم ZZه
ص Zا ُيطي ZZع هللا ً
في الماض ZZي ،ال ينبغي علي ZZك أن تتوق ZZف عن ZZده .وعندئ ZZ Zذ فق ZZط ،س ZZتكون شخ ً
الدينية.
من "الذين يعرفون عمل هللا اليوم هم الوحيدون الذين يمكن أن يخدموا هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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والغيZZا حينمZZا يظهZZر العمZZل الجديZZدZ.
Zديما
ً
دائمZZا في عمZZل هللا ،فهنZZاك عمZZل يغZZدو قً Z
ونظZً Zرا إلى أنZZه توجZZد تطZZورات جديZZدة ً
ِ
مكملZZة لألخZZيرة .ونظZً Zرا إلى أنZZه ثمZZة عمZZل
وهZZذا النوعZZان من العمZZل ،القZZديم والجديZZد Z،ال يتناقضZZان بZZل يتكZZامالن .فكZZل خطZZوة ّ
جديZZد ،ال شZZك في أنZZه ينبغي إزالZZة األشZZياء القديمZZة .وعلى سZZبيل المثZZال ،إن بعض ممارسZZات اإلنسZZان القديمZZة العهZZد واألقZZوال
المألوفZة الZZتي تZترافق مZZع سZZنوات عديZدة Zمن االختبZارات والتعZZاليم قZد ش ّZكلت جميZع أنZZواع المفZاهيم في عقZل اإلنسZان .ولكن مZا

تمامZZا لإلنسZZان عن وجهZZه الحقيقي وشخصZZيته
سZZاهم بشZZكل أكZZبر في تشZZكيل هZZذه المفZZاهيم لZZدى اإلنسZZان هZZو أن هللا لم يكشZZف ً
المتأصلة حتى اآلن ،باإلضافة إلى انتشار النظريات التقليدية Zعلى مر السنوات منذ العصور القديمة .إنه لمن المنصف القZZول

Zتمرين لجميZZع أنZZواع الفهZZوم
إنZZه ،في خالل مسZZيرة إيمZZان اإلنسZZان باهللّ ،أدى تZZأثير المفZZاهيم المختلفZZة إلى التشZZكل والتطZّ Zو ٍر المسّ Z
التصورية هلل لدى الناس ،األمر الذي جعل العديZد من األشZخاص المتZدينين الZذين يخZدمون هللا يصZبحون أعZداءه .وهكZذا ،كلمZا
دائمZا جديZد وغZير قZديم أب ًZدا ،وال
كانت مفZاهيم النZاس الدينيZة أقZوى ،عارضZوا هللا أكZثر وأصZبحوا أعZداء لZه أكZثر .إن عمZل هللا ً
أبدا عقيدة ،بل يتغير ويتجدد باستمرار بقدر أكبر أو أقZل .وهZZذا العمZل هZZو تعبZير عن شخصZية هللا نفسZZه المتأصZلة .كمZا
يش ّكل ً

أنه تعبير عن مبدأ متأصل في عمل هللا وإحدى الوسائل الZتي يحقZق هللا من خاللهZا تZدبيره .لZو لم يعمZل هللا بهZذه الطريقZة ،لمZا
تغير اإلنسان أو تم ّكن من معرفة هللا ولما كان الشيطان قد ُهزم .ولذلك ،تطZرأ باسZتمرار تغيZZيرات على عملZه تبZZدو عشZوائية،
ّ
تمامZZا .فاإلنس ZZان يتمس ZZك بالعقائ ZZد واألنظم ZZة
ولكنه ZZا في الواق ZZع منتظم ZZة .إال أن الطريق ZZة ال ZZتي ي ZZؤمن به ZZا اإلنس ZZان باهلل مختلف ZZة ً
القديمة والمألوفة .وبقدر ما تكون قديمة ،بقدر ما يستسZZيغها .كيZZف يمكن إلنسZZان ذي عقZٍ Zل جاهZل ومتصّZلب كالصZخر أن يقبZل
أبدا؛
قديما ً
دائما وال يصبح ً
هذا القدر الكبير من كالم هللا وعمله الجديد الذي ال يمكن إدراكه؟ يمقت اإلنسان اإلله الذي يتجددً Z
وعِلZZق في مكانZZه .وبالتZZالي ،بمZZا أن لكZZل من هللا واإلنسZZان مZZا
Zاب شZZعره َ
وال يحب سZZوى اإللZZه القZZديم ،الكبZZير ال ّس ّ Zن ،والZZذي شَ Z

Zدو هللا .وال يZZزال كثZZير من هZZذه التناقضZZات موجZZوداً حZZتى اليZZوم ،في وقت كZZان هللا فيZZه يقZZوم بعمZZل
ض Zله ،أصZZبح اإلنسZZان عًّ Z
يف ّ
تعنت اإلنسZان أو عZZدم جZواز انتهZاك
جديد لما يقارب الستة آالف سنة .وقد باتت ،إ ًذا ،هذه التناقضات مستعصية ،ربما بسبب ّ

مراسيم هللا اإلدارية من قبل اإلنسان .إال أن هؤالء رجال ونساء الدين ما زالوا يتمسكون بالكتب والوثائق القديمZZة العفنZZة ،في

حين أن هللا يواصل عمل تدبيره غير المكتمل كما لو لم يكن لديه أحد بجانبه .وعلى الZرغم من أن هZZذه التناقضZات تجعZZل من
عدوين ال يمكن حتى التوفيZق بينهمZا ،ال يكZترث هللا لهZذه التناقضZات كمZا لZو أنهZا ،رغم وجودهZا ،غZير موجZودة.
هللا واإلنسان ّ
إال أن اإلنسان مZا زال يتمسZZك بمعتقداتZه ZومفاهيمZه وال يتخّلى عنهZا أبZً Zدا .ولكن ،ثمZZة أمZZر بZديهي .فعلى الZرغم من أن اإلنسZان

دائما وضعيته بحسب البيئZZة .وفي النهايZZة ،إن اإلنسZZان هZZو
ال يحيد عن وضعيته ،تبقى قدما هللا في حركة مستمرة ،وهو ّ
يغير ً
ضZا بطZل أولئZك الZذين
سيهزم بدون معركة .وفي الوقت نفسه ،إن هللا هو العدو األكبر لكل أعدائه الZذين ُهزمZوا ،وهZو أي ً
الذي ُ

Zتمد مفاهيمZZه من هللا؛
ُهزمZZوا من البشZZر والZZذين لم ُيهزمZZوا بعZZد .من يسZZتطيع أن يتنZZافس مZZع هللا وينتصZZر؟ يبZZدو أن اإلنسZZان يسZّ Z
ألن العديد منها أبصر النور نتيج ًة لعمل هللا .ومع ذلك ،ال يغفر هللا لإلنسان بسبب هذا ،كما أنه ال ُيغدق مديحه على اإلنسZZان

ضZا عن ذلZك ،يشZعر باالشZمئزاز الشZديد من
الذي ينتج دفعة تلو األخرى من منتجات "من أجل هللا" تخZرج عن عمZل هللا .وعو ً
مفZاهيم اإلنسZZان ومعتقداتZه القديمZZة والتقيZZة ،وحZZتى ال يلقي بZااًل لالعZتراف بتZاريخ نشZوء هZذه المفZاهيم للمZرة األولى ،وال يتقبZل

أبZً Zدا أن تكZZون كZZل هZZذه المفZZاهيم ناتجZZة من عملZZه؛ ألن مفZZاهيم اإلنسZZان ينشZZرها اإلنسZZان؛ ومصZZدرها هZZو أفكZZار اإلنسZZان وعقلZZه
Zديما وميتًZا ،ومZا يجعZل هللا اإلنسZان متم ّسً Zكا بZه ليس
وليس هللا ،بل الشZيطان .لطالمZا قصZد هللا أن يكZون عملZه جدي ًZدا وحيًّا ،ال ق ً
أبديًّا وغير قابل للتغيير ،بل يتغير وفق العصر والفترة؛ هذا ألنه إلZه يجعZل اإلنسZان يعيش ويتجZدد Z،ال شZيطان يجعZل اإلنسZان

قديما .أما زلتم ال تفهمون ذلك؟ لديك مفاهيم عن هللا وال تستطيع التخلي عنها؛ ألنك منغلZق في تفكZيرك .وهZذا
يموت ويصبح ً
دائمZZا في واجباتZZه.
ال يعود إلى أن عمل هللا يفتقZر إلى المنطZق أو ألنZZه ال يتماشZى مZع الرغبZZات البشZرية ،أو إلى أن هللا مهمZZل ً
إن مZZا يجعلZZك غZZير قZZادر على التخلي عن مفاهيمZZك هZZو افتقZZارك الشZZديد Zإلى الطاعZZة ،وإلى أنZZك ال تشZZبه البتّZZة مخلوقZZات هللا،
ّ
Zببت بZZه أنت وال عالقZZة هلل بZZه .كZZل المعانZZاة والمأسZZاة سZZببها اإلنسZZان .إن
وليس ألن هللا يصZّ Zعب األمZZور عليZZك .وكZZل هZZذا تسَ Z
دائما حسنة :فهZو ال يZرغب في أن يجعلZك تنتج مفZاهيم ،ولكنZه يZرغب في أن تتغZير وتتجZدد مZع مZرور الZزمن .مZع
مقاصد هللا ً

تميز األلف من العصا ،فأنت تبقى غارًقا إما في الفحص أو في التحليل .هZZذا ال يعZني أن هللا ُيص ّZعب األمZZور ،بZل أنت
أنك ال ّ
Zيانك كب ZZير للغاي ZZة .يتج Zّ Zرأ مخل ZZوق ص ZZغير على أخ ZZذ ج ZZزء تاف ZZه مم ZZا س ZZبق هلل أن منح ZZه إي ZZاه ،فيعكس ZZه
من ال يتّقي هللا ،وعص ُ Z

ليعبZZروا
ويستخدمه ليهاجم به هللا ،أليس هذا عصياناً من اإلنسان؟ ومن اإلنصاف القZZول إن البشZZر غZZير مZZؤهلين على اإلطالق ّ

والمنمقZZة كمZZا يرغبZZون،
عن وجهZZات نظZZرهم أمZZام هللا ،ناهيZZك عن أن يكونZZوا أهاًل السZZتعراض لغتهم التافهZZة والفاسZZدة والمنتنZZة
ّ
أشد تفاه ًة؟
فضاًل عن تلك المفاهيم المتعّفنةَ .أوليست حتى ّ
من "الذين يعرفون عمل هللا اليوم هم الوحيدون الذين يمكن أن يخدموا هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يمضي عمل هللا ُقZُ Zد ًما ،ومZZع أن الهZدف من عملZه ال يتغZZير ،إال أن الوسZائل الZتي يعمZZل بهZا تتغZZير باسZZتمرار ،وكZذلك من
يتبعونه .كلما كثُر عمل هللا ،كلما عرف اإلنسان هللا بصورة أشمل ،وكلما تغيرت شخصZZية اإلنسZZان وفًقZZا لعمZZل هللا .ولكن ألن
Zداء هلل .لم
عمل هللا دائم التغير ،فإن هؤالء الذين ال يعرفون عمل الروح القدس والحمقى الذين ال يعرفون الحZZق يصZZيرون أعً Z
Zديما بZZل يتقZZدم إلى
Zديما ،وال يكZِّ Zرر عمالً قً Z
دائمZZا ولم يكن أبZً Zدا قً Z
يتوافZZق قZZط عمZZل هللا مZZع تصZZورات اإلنسZZان ،ألن عملZZه جديZZد ً
Zاء على
األمZام بعمZل لم يقم بZه من قبZZل أبZً Zدا .حيث أن هللا ال يكZرر عملZZه ،واإلنسZان بصZورة ثابتZة يحكم على عمZZل هللا اليZZوم بنً Z
جدا على هللا أن ينف ِّذ كل مرحلZZة من عمZZل العصZZر الجديZد .يضZZع اإلنسZان عوائZق عديZZدة! ِ
عمله في الماضي ،من الصعب ًّ
فكZZر
اإلنسان قليل الذكاء! ال أحZد يعZرف عمZل هللا ،ومZع ذلZك جميعهم يح ّZدون هZذا العمZل .بعي ًZدا عن هللا يفقZد اإلنسZان الحيZاة والحZق
وبركZZات هللا ،ومZZع ذلZZك ال يقبZZل اإلنسZZان ال الحيZZاة وال الحZZق ،وباألقZZل البركZZات األعظم الZZتي ينعم هللا بهZZا على البشZZرية .كZZل

البشر يبتغون الفوز باهلل ،وهم مع ذلك غير قادرين على التصالح مع أية تغيرات في عمل هللاَ .من ال يقبلون عمل هللا الجديZZد
يؤمنZZون بZZأن عمZZل هللا ال يتغZZير ،وأن عملZZه يبقى ثابتًZZا لألبZZد .في اعتقZZادهم ،كZZل مZZا يحتاجZZه اإلنسZZان للحصZZول على الخالص
األبZZدي من هللا هZZو الحفZZاظ على الشZZريعة ،وطالمZZا أنهم يتوبZZون ويعZZترفون بخطايZZاهم ،سZZيظلون يرضZZون مشZZيئة هللا إلى األبZZد.
ِ
ضZا أن
رأيهم أن هللا يمكنه فقط أن يكون اإلله الذي بحسب الناموس وهللا الذي ُس ّمر على الصليب من أجZZل اإلنسZان؛ يZZرون أي ً
هللا ال يجب علي ZZه وال يمكنZ Zه Zتج ZZاوز الكت ZZاب المق ZZدس .ه ZZذه اآلراء بالتحدي ZZد كبَّلتهم بن ZZاموس الماض ZZي وقيَّدتهم بل ZZوائح جام ZZدة.
والمزيد يؤمنون بأن أيًّا كان عمل هللا الجديد Z،يجب أن يتأيد بالنبوات وأنZه في كZل مرحلZZة من العمZZل ،كZZل الZZذين يتبعونZه Zبقلب
ظهZر لهم إعالنZات ،وإال فZإن أي عمZZل آخZر ال يمكن أن يكZZون من هللا .مهمZZة معرفZZة اإلنسZان هلل مهمZة
أيضا أن تُ َZ
حقيقي يجب ً
ليسZZت سZZهلة بالفعZZل ،باإلضZZافة إلى قلب اإلنسZZان األحمZZق وطبيعتZZه المتمZZردة المغZZرورة والمهتمZZة بالZZذات ،ثم أنZZه من األصZZعب
بالنسبة لإلنسان قبول عمل هللا الجديد Z.اإلنسان ال يدرس عمل هللا الجديد بعناية وال يقبلZZه باتضZZاع؛ بZZل ،يتبZZنى اإلنسZان موقZZف
االزدراء وينتظر إعالنات هللا وإرشاده .أليس هذا سلوك إنسان يعصى هللا ويقاومه؟ كيف يمكن لبشر مثل هؤالء أن يحصلوا
على تأييد هللا؟
في ذلك الوقت ،أعلن يسZوع أن عمZZل يهZوه لم َيZْ Zر َق إلى مسZتوى عصZر النعمZة ،مثلمZZا أقZول أنZا اليZZوم إن عمZZل يسZوع لم
صZلب يسZوع ولمZا اسZتطاع
َي ْر َق إلى مستوى عمل اليوم .إن كان هناك فقط عصر الناموس ولم يكن هناك عصر النعمZة ،لمZا ُ
فداء الجنس البشري بأسره؛ إن كان هناك فقط عصر الناموس ،هل كان بإمكان البشرية أن تتطور وصوالً ليومنا هذا؟ يسZZير
قانون عمل هللا الطبيعي؟ أليس هو وصف تدبيره لإلنسان داخل الكون بأسره؟ يمضي التاريخ
قدما؛ أليس التاريخ هو
ُ
التاريخ ً
قدما ،وكذلك عمل هللا ،ومشيئته تتغير باستمرار .من غير العملي أن يحتفظ هللا بمرحلة عمل واحد لمZZدة سZZتة آالف عZZام ،ألن
ً
أبدا .لم يكن بإمكانه االستمرار في تأييZZد عمZل يتعلZق بالصZلب ،مZZرة ،ومZرتين،
قديما ً
دائما وليس ً
كافة البشر يعرفون أنه جديد ً
دائمZZا ،بقZZدر مZZا
وثالثُ ...يسZZمر في الصZZليب؛ فهZZذا تصZZور إنسZZان أحمZZق .ال يؤيZZد هللا نفس العمZZل ،وعملZZه دائم التغZZير وجديZZد ً
أتحZZ Zدث إليكم يوميًّا بكلمZZ Zات جديZZ Zدة وأقZZ Zوم بعمZZ Zل جديZZ Zد .هZZ Zذا هZZ Zو العمZZ Zل الZZ Zذي أق ZZوم بZZ Zه ،يكمن مفتاحZZ Zه في الصZZ Zفتين "جديZZ Zد"

دائمZا هZZو هللا،
دائمZا"؛ في الواقZZع هZZذه المقولZZة صZZحيحة .جZZوهر هللا ال يتغZZير ،هللا ًZ
و"عجيب"" .هللا ال يتغZZير Z،وسZZيظل هللا هZZو هللا ًZ
وال يمكن أبZً Zدا أن يصZZير الشZZيطان ،ولكن هZZذا ال يثبت أن عملZZه ثZZابت ومسZZتمر مثZZل جZZوهره .أنت تعلن أن هللا هكZZذا ،فكيZZف

دائمZZا وتُعZZرف لإلنسZان.
قديما ً
أبدا؟ ينتشر عمل هللا ويتغير باسZZتمرار ،وتُعلن مشZZيئة هللا ً
دائما جديد وليس ً
يمكنك أن تشرح أنه ً

إذ يختZZبر اإلنسZZان عمZZل هللا ،تتغZZير شخصZZيته ومعرفتZZه باسZZتمرار .من أين إ ًذا يظهZZر هZZذا التغيZZير؟ أال يZZأتي من عمZZل هللا دائم

ضZا أن تتغZير باسZتمرار؟ هZل يجب أن
التغير؟ إن كانت شخصية اإلنسZان قZد تتغZير ،لمZاذا ال يسZمح اإلنسZان لعملي وكلمZاتي أي ً
أخضع لقيود اإلنسان؟ أال تلجأ اآلن ببساطة للسفسطة؟
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في مفاهيمه أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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جميع اليهود آنذاك قرؤوا من العهZد القZديم وعرفZوا من نبZوة إشZعياء أن طفالً ذك ًZرا سZيولد في مZذود .لمZاذا إ ًذا ،مZع هZذه
المعرفة ،اضطهدوا يسوع؟ أليس هZZذا بسZZبب طZبيعتهم العاصZZية وجهلهم بعمZZل الZروح القZZدس؟ وقتهZZا آمن الفريسZZيون بZأن عمZل
المتج ِّس Zد ال يتماشZZى مZZع
المتََنبZZأ عنZZه؛ إنسZZان اليZZوم يZZرفض هللا ألن عمZZل هللا ُ
يسZZوع لم يكن يشZZبه مZZا عرفZZوه عن الطفZZل الZZذكر ُ
الكتاب المقدس .أليس جوهر عصZيانهم ضZد هللا هZو نفسZه؟ هZل يمكنZك أن تقبZل كZل عمZل الZروح القZدس بZدون سZؤال؟ إن كZان
هو عمل الروح القدس ،فهو التيار الصحيح .يجب عليك أن تقبله دون أدنى شك ،بدالً من انتقاء واختيZار مZا ُيقبZل .إن ربحت
Zبرر؟ مZا ينبغي عليZك فعلZه هZو قبZول
المزيZد من "البصZائر" من هللا وت
Zوخيت بعض الحZذر تجاهZه ،أليس هZذا إ ًذا تصZرًفا غZير م َّ
َ
أي عمZZل طالمZZا أنZZه من الZZروح القZZدس ،دون الحاجZZة إلى دليZZل إضZZافي من الكتZZاب المقZZدس ،ألنZZك تZZؤمن باهلل لتتبZZع هللا ،وليس
لتتحرى عنه .ال ينبغي أن تبحث عن دليل إضZافي عZني ُليظهZر لZك أني أنZا إلهZك .بZل ينبغي عليZك أن تمZيز إن كنت ذا منفعZة
لك أم ال؛ هذا هو المفتاح .حتى لو اكتشفت دليالً ال يقبل الجدل داخل الكتاب المقدس ،فهو ال يقدر أن يجلبك أمZZامي بالكامZZل.

أنت شZZخص يحيZZا منحصZً Zرا في حZZدود الكتZZاب المقZZدس وليس أمZZامي؛ ال يمكن للكتZZاب المقZZدس أن يسZZاعدك على معرفZZتي وال
ِ
يعمق محبتك لي .مع أن الكتاب المقدس قد تنبأ عن ميالد طفل ذكZZر ،لم يمكن ألحZد أن يسZتوعب الشZخص الZZذي سZتتحقق فيZZه
ّ
النبوة ،ألن اإلنسZان لم يعZرف عمZل هللا ،وهZذا هZو مZا جعZل الفريسZيين يقفZون ضZد يسZوع .يعZرف البعض أن عملي في صZالح

اإلنسان ،ومع ذلك يستمرون في اإليمان بZأن يسZZوع وأنZا كيانZZان منفصZZالن كليًّا وغZZير متZوافقين بصZZورة مشZZتركة .آنZZذاك ،قZال
يسوع فقط لتالميذه ZسلسZلة من العظZات في عصZر النعمZة ،مثZل كيفيZة السZلوك ،وكيفيZة االجتمZاع وكيفيZة الطلبZات في الصZالة،
وكيفيZZة التعام ZZل م ZZع آخZZرين ،وخالفZZه .العم ZZل الZZذي قZZام بتنفيZZذه ZكZZان عم ZZل عص ZZر النعم ZZة ،وشZZرح فقZZط كي ZZف يجب أن يطبقZZه
التالميZذ Zومن تبعZZوه .قZZام فقZZط بعمZZل عصZZر النعمZZة ولم يقم بZZأي عمZZل من أعمZZال األيZZام األخZZيرة .حين سZZن يهZZوه شZZريعة العهZZد
القZZديم في عصZZر النZZاموس ،لمZZاذا لم يقم إ ًذا بعمZZل عصZZر النعمZZة؟ لمZZاذا لم يوضZZح مسZZبًقا عمZZل عصZZر النعمZZة؟ ألم يكن بZZذلك
سيساعد في قبول الناس له؟ هو فقط تنبأ بأن طفاًل ذك ًZرا سZيولد وسZيتولى السZلطة ،لكنZه لم ُي َّنفذ مسZبًقا عمZل عصZر النعمZة .إن

عمل هللا في كل عصر له حدود واضحة؛ إنه يقوم فقط بعمZZل العصZر الحZالي وال ينفZذ أبZً Zدا المرحلZZة القادمZZة من العمZل مسZبًقا.
فقط بهذه الطريقة يمكن أن يZأتي عملZه التمZثيلي لكZل عصZر في الطليعZة .تكلم يسZوع فقZط عن عالمZات األيZام األخZيرة ،وكيZف
َّ
ض Zا كيZZف تحمZZل الصZZليب وتتحمZZل المعانZZاة؛ لكنZZه لم يتكلم أبZً Zدا عن
تتحلى بالصZZبر وكيZZف تخُلص وكيZZف تتZZوب وتعZZترف ،وأي ً
كيفي ZZة دخ ZZول اإلنس ZZان في األي ZZام األخ ZZيرة أو كيفي ZZة س ZZعيه إلى تحقي ZZق مش ZZيئة هللا .وعلي ZZه ،أليس من المغالط ZZة أن تبحث داخ ZZل
الكتZZاب المقZZدس عن عمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة؟ مZZا الZZذي يمكنZZك تميZZيزه من مجZZرد مسZZك الكتZZاب المقZZدس بيZZديك؟ سZواء أكZان
كارزاَ ،م ْن يمكنه معرفة عمل اليوم مسبًقا؟
مفسرا للكتاب المقدس أم ً
ً
من "كيف يمكن لإلنسان الذي حصر هللا في مفاهيمه أن ينال إعالنات هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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هل تبتغون معرفة أساس معارضZة الفريسZيين ليسZوع؟ هZل تبتغZون ZمعرفZة جZوهر الفريسZيين؟ كZانوا مملZوئين بالخيZاالت
بشZأن المسZيَّا .بZل وأكZثر من ذلZك أنهم آمنZوا فقZط أن المسZيا سZيأتي ،ولكنهم لم يسZعوا طZالبين حZق الحيZاة .وعليZه ،فZإنهم ،حZتى
اليوم ،ما زالوا ينتظرون المسيا؛ ألنه ليس لديهم معرفة بطريZق الحيZاة ،وال يعرفZZون مZا هZو طريZZق الحZZق .كيZف يZا تُZZرى كZZان
يمكن لمثل هؤالء األشخاص الحمقى المعاندين والجاهلين نيل بركة هللا؟ كيZف كZان يمكنهم رؤيZة المسZيا؟ لقZد عارضZوا يسZوع
وعالوة على ذلZZك ،ألنهم لم
ألنهم لم يعرفZZوا اتّجZاه عمZZل الZZروح القZZدس ،وألنهم لم يعرفZZوا طريZZق الحZZق الZZذي نطZZق بZZه يسZZوع،
ً
يفهمZZوا المسZZيا .وبمZZا أنهم لم يZZروا المسZZيا مطلًقZZا ،ولم يكونZZوا أبZً Zدا بصZZحبة المسZZيا ،فقZZد قZZاموا بارتكZZاب خطZZأ التمسZZك عبثًZZا باسZZم
المسZZيا ،في حين أنهم كZZانوا يعارضZZون جZZوهر المسZZيا بجميZZع الوسZZائل الممكنZZة Z.كZZان هZZؤالء الفريسZZيون في جZZوهرهم معانZZدين

ومتغطرسZZين ،ولم يطيعZZوا الحZZق .كZZان مبZZدأ إيمZZانهم باهلل هZZو :مهمZZا كZZان ُعمZZق وعظZZك ،ومهمZZا كZZان مZZدى علZو سZلطانك ،فZZأنت
مجددا :أليس من السهل للغاية بالنسZZبة إليكم
أسألكم
ً
لست المسيح ما لم تُْد َ
ع المسيا .أليست هذه اآلراء منافية للعقل وسخيفة؟ َس ْ

أن ترتكبZZوا أخطZZاء الفريسZZيين األولين بZZالنظر إلى أنكم ليس لZZديكم أدنى فهم ليسZZوع؟ هZZل أنت قZZادر على تميZZيز طريZZق الحZZق؟

هل تضمن ًّ
حقا أنك لن تعارض المسيح؟ هل أنت قادر على اتباع عمل الروح القZدس؟ إذا كنت ال تعZرف مZا إن كنت سZتقاوم

جميعZا قZZادرين على
ًZ
المسيح أم ال ،فإنني أقول لك إ ًذا إنك تعيش على حافة الموت بالفعل .أولئك الذين لم يعرفوا المسZZيا كZZانوا
معارضZZة يسZZوع ورفضZZه واالفZZتراء عليZZه .يسZZتطيع النZZاس الZZذين ال يفهمZZون يسZوع أن يجحZZدوه ويسZّ Zبوه .وإضZافة إلى ذلZZك فهم

ينظرون إلى عودة يسوع باعتبارها مكيدة من الشيطان ،وسوف ُيدين مزيد من الناس يسوع العائد في الجسد .أال يجعلكم كZZل
ضZا لكZل مZا عبَّر
Zديفا ضZد الZروح القZدس،
هذا خائفين؟ ما سZتواجهونه سZيكون تج ً
وتخريبZا لكلمZات الZروح القZدس للكنيسZة ،ورف ً
ً
عنه يسوع .ما الذي يمكنكم الحصول عليه من يسوع إن كنتم مشوشين للغايZة؟ كيZف يمكنكم فهم عمZل يسZوع عنZدما يعZود في
الجسد على سحابة بيضZاء ،إذا كنتم ترفضZون ِ
بعنZاد أن تZدركوا أخطZاءكم؟ أقZول لكم هZذا :النZاس الZذين ال يتقبلZون الحZق ،ومZع

ذل ZZك ينتظ ZZرون بال تب ُّ ٍ
Zدوم يس ZZوع على س ZZحابة بيض ZZاء ،من المؤك ZZد أنهم س ZZيجدفون على ال ZZروح الق ZZدس ،وهم الفئ ZZة ال ZZتي
ص Zر ق َ Z
تتمنون نعمة يسوع ،وفقط تريدون التمتZع بعZالم السZماء السZعيد ،ولكنكم لم تطيعZوا ق ُّ
Zط الكلمZات الZتي تكلم بهZا
ستهلك .أنتم فقط َّ ْ

يعبZZر عنZZه يسZZوع عنZZدما يعZZود في الجسZZد .مZZا الZZذي تتمسZZكون بZZه في مقابZZل حقيقZZة عZZودة
يسZZوع ،ولم تتقبلZZوا مطلًقZZا الحَّ Z
Zق الZZذي ّ
Zرارا؟ مZZا
Zرارا وتكً Z
يسZZوع على سZZحابة بيضZZاء؟ هZZل هZZو إخالصZZكم في ارتكZZاب الخطايZZا بصZZورة متكZZررة ،ثم االعZZتراف بهZZا ،مً Z
تمجZZدون فيه ZZا أنفس ZZكم؟ م ZZا ال ZZذي
ال ZZذي س ZZتقدمونه كذبيح ZZة ليس ZZوع العائ ZZد على س ZZحابة بيض ZZاء؟ ه ZZل هي س ZZنوات العم ZZل ال ZZتي ّ
ستتمسكون به لتجعلوا يسوع العائد يثق بكم؟ هل هي طبيعتكم المتغطرسة التي ال تطيع أي حق؟
وأرضا جديدتين" في "الكلمة يظهر في الجسد"
سماء
من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً
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والؤكم بالكلمات فحسب ،ومعرفتكم هي مجرد معرفة عقلية وتصورية ،وعملكم من أجل كسZب بركZات السZZماء ،فكيZZف
تصمون آذانكم عن كل كلمة من كلمات الحق .أنتم ال تعرفون ماهيZZة هللا،
يكون شكل إيمانكم؟ حتى في هذه األيام ،ال تزالون
ّ
وال تعرفZZون ماهيZZة المسZZيح ،وال تعرفZZون كيZZف تتّقZZون يهZZوه ،وال تعرفZZون كيZZف تZZدخلون في عمZZل الZZروح القZZدس ،وال كيZZف
ِ
Zق عبَّر عنهZا هللا وال تتوافZق مZع أفكZارك.
تمZيزون بين عمZل هللا نفسZه وخZداع اإلنسZان .أنت ال تعZرف إال أن تZدين َّ
أي كلمZة ح ٍّ
أين تواضZZعك؟ أين طاعتZZك؟ أين والؤك؟ أين رغبتZZك في طلب الحZZق؟ أين مخافتZZك هلل؟ أقZZول لكم ،أولئZZك الZZذين يؤمنZZون باهلل
بسZZبب العالمZZات هم بالتأكيZZد الفئZZة الZZتي سZZتَُد َّمر .ال شZZك في أن أولئZZك العZZاجزين عن تقبُّل كلمZZات يسZZوع العائZZد في الجسZZد ،هم

ذريZZة الجحيم ،أحفZZاد رئيس المالئكZZة ،والفئZZة الZZتي ستخضZZع للZZدمار األبZZدي Z.قZZد ال يبZZالي العديZZد من النZZاس بمZZا أقZZول ،لكنZZني ال
ّ
قد ٍ
يس مزعو ٍم يتّبع يسZوع إنكم حين تZرون بZأعينكم يسZوع يZنزل من السZماء على سZحابة بيضZاء ،وقتهZا
أزال أود أن أقول لكل ّ
سيكون الظهور العلني لشمس البر .ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك ،ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي
تشهد فيه نZزول يسZوع من السZماء هZو نفس الZوقت الZذي سZتهبط فيZه للجحيم لتنZال عقابZك .سZوف يكZون ذلZك وقت نهايZة خطZة

تدبير هللا ،ووقتها سيكافئ هللا الصالحين ويعاقب األشرار .ذلك ألن دينونة هللا ستكون قد انتهت قبل أن يرى اإلنسZZان اآليZZات،
يسعون وراء اآليات ،ويكونون بذلك قد تطهZZروا ،سZZيكونون
حين ال يوجد إال التعبير عن الحق .أولئك الذين يقبلون الحق وال َ
قZZد عZZادوا أمZZام عZZرش هللا ودخلZZوا في كنZZف الخZZالق .إن الZZذين ي ِ
ص ّ Zرون على اإليمZZان بZZأن "يسZZوع الZZذي ال يZZأتي على سZZحابة
ُ

بيضاء هو مسيح كZاذب" هم وحZدهم من سيخضZعون لعقZاب أبZدي؛ ألنهم ال يؤمنZون إال بيسZوع الZذي ُيظهZر اآليZات ،ولكنهم ال
يعترفون بيسوع الذي يعلن العقZاب الشZديد Z،وينZادي بZالطريق الحZق للحيZاة .ولZذلك ال يمكن سZوى أن يتعامZل معهم يسZوع حين
ِ
يرجZZع عالني ً Zة على سZZحابة بيضZZاء .إنهم ِ
وم ِ
فرطZZون في الثقZZة بأنفسZZهم وفي الغZZرور .كيZZف يمكن لهZZؤالء
موغلَ Z
Zون في العنZZادُ ،
المنحطين أن يك ZZافئهم يس ZZوع؟ إن ع ZZودة يس ZZوع خالص عظيم ألولئ ZZك ال ZZذين يس ZZتطيعون قب ZZول الح ZZق ،أم ZZا بالنس ZZبة إلى أولئ ZZك
العZZاجزين عن قبZZول الحZZق فهي عالمZZة دينونZZة .عليZZك أن تختZZار طريقZZك ،وال ينبغي أن تجZّ Zدف على الZZروح القZZدس وتZZرفض
صZا يطيZع إرشZاد الZروح القZدس ويشZتاق إلى الحZق ويسZعى إليZه؛
صZا جZاهاًل ومتغطر ًسZا ،بZل شخ ً
الحZق .ال ينبغي أن تكZون شخ ً

بهZZذه الطريقZZة وحZZدها تكZZون منفعتكم .أنصZZحكم أن تسZZلكوا طريZZق اإليمZZان باهلل بعنايZZة .ال تقفZZزوا إلى االسZZتنتاجات ،بZZل وفZZوق

ذل ZZك ،ال تكون ZZوا المب ZZالين ومس ZZتهترين في إيم ZZانكم باهلل .عليكم أن تعرف ZZوا ،بأق ZZل تق ZZديرَّ ،
أن َمن يؤمن ZZون باهلل يجب أن يكون ZZوا
ومتّقين .أمZا الZZذين سZمعوا الحZق َّ
وج َّهال ،وأولئZZك الZذين سZZمعوا الحZق ومZZع ذلZك يقفZZزون
ولكنهم ازدروه فهم حمقى ُ
متواضZعين ُ
إلى االسZZتنتاجات بال اكZZتراث أو ُيZZدينون ZالحZZق فهم مملZZوؤون غطرس ً Zة .ال يحZZق ألي شZZخص يZZؤمن بيسZZوع أن يلعن اآلخZZرين

جميعZا أن تكونZZوا عقالنZZيين ZوتْقبلZZوا الحZZقَ .لعّلZZك بعZZد سZZماعك لطريZZق الحZZق وقراءتZZك لكلمZZة الحيZZاة ،تZZؤمن أن
ًZ
أويZZدينهم .عليكم
ُ
واحدةً فقZط من بين  10.000كلمZة من هZذه الكلمZات متوافقZة مZع قناعاتZك والكتZاب المقZدس ،لZذلك عليZك أن تسZتمر في البحث

طZا
عن تلك الكلمة التي نسبتها واحZد من عشZرة آالف من هZذه الكلمZات .ال أزال أنصZحك أن تكZون متواض ًZعا ،وأاّل تكZون ُمفر ً
قلب ZZك ب ZZالتقوى هلل ،ول ZZو بق ZZدر يس ZZير ،حص ZZلت على ن ZZور أعظم .إن
في ثقتZZZك بنفس ZZك ،وأاّل تب ZZالغ في االس ZZتعالء .كّلم ZZا تم ّسZ Zك ُ

Zاة أم ال.
صت هذه الكلمات بدقة وتأملت فيها بصورة متكررة ،ستفهم ما إذا كانت هي الح َّ
Zق أم ال ،ومZا إذا كZZانت هي الحي َ
تفح َ
ّ
ٍ
Zيرا من
لع َّZل َ
Zدرا يس ً
بعض النZاس ،بعZد أن يقZرؤوا بض َZع جمZل فقZط ،س ُZيدينون هZذه الكلمZات بشZكل أعمى قZائلين" :ليس هZذا إال ق ً

استنارة الروح القدس" ،أو "هذا مسيح كاذب جاء ليخZدع النZاس"َ .م ْن يقولZون هZZذا قZZد أعمZZاهم الجهZZل! أنت تفهم أق َّZل القليZZل عن
عمZZل هللا وحكمتZZه ،أنصZحك أن تبZZدأ األمZZر برمتZZه من جديZZد! يجب عليكم أاّل تُZZدينوا بشZZكل أعمى الكلم ِ
Zات الZZتي قالهZZا هللا بسZZبب
ِ
صZا يج ّZدفون على الZروح القZدس ألنكم تخشZون الخZداع.
ظهZور مسZحاء كذبً Zة في األيZام األخZيرة ،ويجب عليكم أاّل تكونZوا أشخا ً
ٍ
كنت ،بع ZZد الكث ZZير من التمحيص ،ال ت ZZزال ت ZZؤمن أن ه ZZذه الكلم ZZات ليس ZZت الح ZZق وليس ZZت
Zدعاة أس ZZف ك ZZبرى؟ إن َ
أوليس ه ZZذا م َ Z
المعلن بوضZوح
الطريZق ،وليسZت تعبZير هللا ،فسZتنال ً
عقابZا في النهايZة ،ولن تنZال البركZات .إن كنت ال تسZتطيع أن تقبZل الحZق ُ
Zار ٍك بمZZا يكفي ليعZZود أمZZام عZZرش هللا؟ ف ِّكZZر في
Zير مبَ Z
ص Zا غَ Z
وصZZراحة ،أفال تكZZون إ ًذا غZZير مؤهZZل لخالص هللا؟ أال تكZZون شخ ً
األمZZر! ال تكن متسZZرعا ومنZZدفعا ،وال تتعامZZل مZZع اإليمZZان باهلل كلعبZٍ Zةِّ .
فكZZر من أجZZل مصZZيرك ،ومن أجZZل تحقيZZق آمالZZك ،ومن
ً
ً
أجل حياتك ،وال تعبث بنفسك .هل يمكنك Zقبول هذه الكلمات؟
وأرضا جديدتين" في "الكلمة يظهر في الجسد"
سماء
من "حينما ترى جسد يسوع الروحاني ،سيكون هللا قد صنع
ً
ً
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وأيضا لناموس موسى وكلمات يهوه أثناء عصZر النZاموس.
في ذلك الوقت ،كان جزء من عمل يسوع وفًقا للعهد القديم
ً
استخدم يسوع كل هZذا ليقZوم بجZزء من عملZه .لقZد َZك َر َز للنZاس وعلمهم في المجZامع ،واسZتخدم نبZوات األنبيZاء في العهZد القZديم

لتZZوبيخ الفريسZZيين الZZذين كZZانوا في عZZداوة معZZه ،واسZZتخدم الكلمZZات الZZتي وردت في األسZZفار المقدسZZة لكشZZف عصZZيانهم ومن ثم
إدانتهم .ألنهم احتقZروا مZا قZد فعلZه يسZوع؛ وبZاألخص أن الكثZير من عمZل يسZوع لم يكن بحسZب النZاموس باإلضZافة إلى أن مZا
كان ُيعِّلمه كان أرقى من كلماتهم ،بل وحتى أسمى مما تنبأ عنه األنبيZاء في األسZفار المقدسZZة .كZZان عمZل يسZZوع فقZط من أجZل
فZZداء اإلنسZZان والصZZلب .لZZذلك لم يحتج إلى أن يقZZول المزيZZد من الكلمZZات ليخضZZع أي إنسZZان .الكثZZير ممZZا علمZZه لإلنسZZان كZZان
Zادرا على تحقي ZZق عم ZZل
ُمس ZZتًقى من كلم ZZات األس ZZفار المقدس ZZة ،وح ZZتى إن لم يتج ZZاوز عمل ZZه األس ZZفار المقدس ZZة ،فم ZZع ذل ZZك ظ ZZل ق ً Z
الصلب .لم يكن عملZه عمZل الكلمZة ،وال عمZل إخضZاع البشZرية ،بZل من أجZل فZداء البشZرية .لقZد عمZل فقZط كذبيحZة خطيZة عن
البشZZر ،ولم يتصZZرف كمصZZدر الكلمZZة للبشZرية .لم يعمZZل عمZZل األمم ،الZZذي هZZو عمZZل إخضZZاع اإلنسZZان ،بZZل قZZام بعمZZل الصZZلب،
وهو عمل تم بين أولئك الZذين آمنZوا بوجZود إلZه .على الZرغم من أن عملZه ُنِّفZذ على أسZاس األسZفار المقدسZة ،واسZتخدم مZا تنبZأ
كافيZا إلكمZال عمZل الصZليب .لZو كZان عمZل اليZوم ال يZزال ُينفZذ على أسZاس
به األنبياء القدامى إلدانZة الفريسZيين ،فZإن هZذا كZان ً

نب ZZوءات األنبي ZZاء الق ZZدامى في األس ZZفار المقدس ZZة ،لك ZZان إخض ZZاعكم مس ZZتحياًل  ،ألن العه ZZد الق ZZديم ال يحت ZZوي على أي س ZZجل عن
باقيZZا في الكتZZاب المقZZدس ،لمZZا
عصZZيانكم وخطايZZاكم ،يZZا شZZعب الصZZين ،ال يوجZZد تZZاريخ لخطايZZاكم .ومن َّ
ثم ،لZZو ظZZل هZZذا العمZZل ً
Zرارا أم
ًZ
أثمZرتم أب ًZدا .ال يسZجل الكتZاب المقZدس إال
تاريخ ا مح ً
Zدودا لبZني إسZرائيل ،وهZو تZاريخ عZاجز عن تحديZد مZا إذا كنتم أش ً

صالحين ،وعاجز عن إدانتكم .تخيَّلوا لو أني أدنتكم وفًقا لتZاريخ بZني إسZرائيل – هZل ُكنتم ستسZتمرون في اتبZاعي كمZا تفعلZون

اليوم؟ هل تعرفون كم أنتم صعاب المراس؟ لو لم يتم قZول كلمZات أثنZاء هZذه المرحلZة ،لكZان إكمZال عمZل اإلخضZاع مسZتحياًل .
ألني لم ِ
آت ُألصZZلب على الصZZليب ،يجب أن أقZZول كلمZZات منفصZZلة عن الكتZZاب المقZZدس ،لكي تُخضZZعوا .العمZZل الZZذي قZZام بZZه

يسZZوع كZZان مجZZرد مرحلZZة أعلى من العهZZد القZZديم؛ كZZان يسZZتخدم لبZZدء عصZZر ،ولقيZZادة ذلZZك العصZZر .لمZZاذا قZZال" :لم ِ
آت ألنقض
ُ
الناموس ،بل ألكمله"؟ ومع ذلك كZZان في عملZه الكثZير الZذي يختلZف عن الشZرائع والوصZايا الZZتي اتبعهZا ومارسZها بنZو إسZZرائيل
ِ
ِ
كمله .احتوت عملية تتميم الناموس على عدة أمور فعليZZة :كZZان عملZZه أكZZثر
في العهد القديم ،ألنه لم يأت ليطيع الناموس ،بل ُلي ّ
التزامZZا أعمى بعقيZZدة مZZا .ألم يحفZZظ بنZZو إسZZرائيل السZZبت؟ عنZZدما جZZاء
عمليZZة وواقعيZZة ،وباإلضZZافة إلى ذلZZك ،كZZان حيًّا ،وليس
ً
يسوع لم يحفظ السZبت ،ألنZه قZال إن ابن اإلنسZان هZو رب السZبت ،وعنZدما وصZل رب السZبت ،فقZد فعZل مZا كZان يحلZو لZه .لقZد

أتى ليكمل ناموس العهد القديم ويغير الشرائع .كل ما ُيفعل اليZوم مبZني على الحاضZر ،ولكنZZه مZZا زال يسZتند Zعلى أسZاس عمZZل
يهZZوه في عصZZر النZZاموس ،وال يتخطى هZZذا النطZZاق .االنتبZZاه لمZZا تقZZول وعZZدم ارتكZZاب الزنZZا ،أليسZZا هZZذان ،على سZZبيل المثZZال،
شرائع العهد القديم؟ اليوم المطلوب منك ال يقتصZر فقZط على الوصZايا العشZر ،بZل يتكZون من وصZايا وشZرائع ذات شZأن أعلى
من تلك التي أتت من قبل ،ومZع هZذا فZإن ذلZك ال يعZني أن مZا جZاء في السZابق قZد تم محZوه ،ألن كZل مرحلZة من عمZل هللا تُنفZذ

Zاء على أس ZZاس المرحل ZZة ال ZZتي ج ZZاءت قبله ZZا .من جه ZZة م ZZا قدم ZZه يه ZZوه إلس ZZرائيل ،مث ZZل مطالب ZZة الن ZZاس بتق ZZديم ذب ZZائح ،وإك ZZرام
بن ً Z
األبوين ،وعدم عبادة األوثان ،وعدم إهانة اآلخرين ولعنهم ،وعدم ارتكZZاب الزنZا واالمتنZاع عن التZZدخين وشZرب الخمZZر وعZدم
أك ZZل مZZا هZZو ميت ،وع ZZدم ش ZZرب ال ZZدم ،أليس ه ZZذا يش Zّ Zكل أسا ًس Zا لممارس ZZتكم الي ZZوم؟ ق ZZد تم تنفي ZZذ العم ZZل ح ZZتى الي ZZوم على أس ZZاس
الماضي .على الرغم من أن شZرائع الماضZي لم تعZد تُZذكر ،وهنZاك متطلبZات جديZدة منZك ،إال أن هZذه الشZرائع ،بعي ًZدا Zعن أنهZا

مح ،ارتقت إلى درجة أسمى .إن قلنا إنها قZد ُمحيت فهZذا يعZني أن العصZر السZابق قZد عفZا عليZه الZزمن ،في حين أن هنZاك
لم تُ َ

بعض الوص ZZايا ال ZZتي يجب علي ZZك أن تل ZZتزم به ZZا بجملته ZZا .ق ZZد مورس ZZت وص ZZايا الماض ZZي بالفع ZZل ،وص ZZارت بالفع ZZل هي كي ZZان
اإلنسZZان ،وال حاجZZة لتكZZرار الوصZZايا المتعلقZZة بعZZدم التZZدخين والشZZرب وخالفZZه .على هZZذا األسZZاس ،تُبZZنى الوصZZايا الجديZZدة وفًقZZا
الحتياجاتكم اليZوم ،وفًقZا لقZامتكم ،ووفًقZا لعمZل اليZوم .إعالن وصZايا العصZر الجديZد ال يعZني محZو وصZايا العصZر الماضZي ،بZل
مطلوبZا منكم اليZوم فقZط اتبZاع
ارتقائها على هZذا األسZاس ،وجعZل أفعZال اإلنسZان أكZثر كمZاالً ،وأكZثر توافًقZا مZع الواقZع .لZو كZان
ً
مطلوبZا منكم حفZظ الشZرائع
الوصايا وااللتزام بشريعة العهد القديم ،بنفس الطريقة التي كان يفعلها بنو إسرائيل ،كذلك لو كZان
ً

الZZتي وضZZعها يهZZوه ،لن يكZZون من المحتمZZل أن تتغZZيروا .إن كZZان عليكم االلZZتزام فقZZط بتلZZك الوصZZايا القليلZZة المحZZدودة أو حفZZظ
ش ZZرائع كث ZZيرة ،لظلت ط ZZبيعتكم القديم ZZة متج ZZذرة بعم ZZق ،ولم ZZا ك ZZانت هن ZZاك وس ZZيلة القتالعه ZZا .وهك ZZذا كنتم ستص ZZيرون فاس ZZدين
Zددا قليالً من الوص ZZايا البس ZZيطة أو ش ZZرائع بال حص ZZر ع ZZاجزة عن
بص ZZورة متزاي ZZدة ،ولم ZZا ص ZZار واح ZZد منكم
مطيعZZا .أي أن ع ً Z
ً
مساعدتكم على معرفة أعمال يهوه .أنتم لسZتم مثZZل بZZني إسZZرائيل :من خالل اتبZZاع الشZرائع وحفZظ الوصZايا كZانوا قZادرين على
الشهادة عن أعمال يهوه ،واإلخالص له وحده ،ولكنكم تعجزون عن تحقيق هذا ،والقليل من وصايا عصر العهد القديم ليسZZت
عاجزة عن جعلكم تسلمون قلبكم فحسب أو حمايتكم بZل سZتجعلكم بZدالً من ذلZك مZتراخين ،وسZتهبطون إلى الجحيم .ألن عملي

هZZو عمZZل إخضZZاع ،وهZZو يسZZتهدف عصZZيانكم وطZZبيعتكم القديمZZة Z.كلمZZات يهZZوه أو يسZZوع اللطيفZZة تبتعZZد تمZZام البعZZد عن كلمZZات

الدينونة Zالحادة اليوم .بدون كلمات حادة مثZل هZذه ،سZيكون من المسZتحيل إخضZاعكم "أيهZا الخZبراء" الZذين كنتم عاصZين آلالف
السنين .لقد فقدت شرائع العهد القديم قوتها عليكم منذ زمن بعيZZد Z،ولكن دينونZة ZاليZZوم مهولZة أكZZثر من الشZرائع القديمZZة .األكZZثر
مالءمً Zة لكم هي الدينونZZة Z،وليسZZت قيZZود النZZاموس التافهZZة ،ألنكم لسZZتم البشZZر الZZذين ُخلقZZوا في البدايZZة ،ولكن البشZZر الZZذين فسZZدوا
آلالف السZZنين .مZZا يجب على اإلنسZZان تحقيقZZه اآلن يتوافZZق مZZع حالZZة اإلنسZZان الحقيقيZZة اليZZوم ،ويتوافZZق مZZع اإلمكانيZZات والقامZZة
الفعلية إلنسان اليوم الحالي ،وال يتطلب األمر منك أن تتبع عقيدة .هZZذا لكي يتم تحقيZZق تغيZZيرات في طبيعتZك القديمZة Z،وبهZدف
جانبا.
تنحية تصوراتك ً
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دما .ولكي تصل خطة تدبيره التي دامت لسZتة آالف عZام إلى
دائما عمل هللا ُق ً
دما ،وكذلك يمضي ً
دوما ُق ً
يمضي التاريخ ً
نهايتهZZا ،فيجب أن تسZZتمر في التقZZدم لألمZZام .يجب في كZZل يZZوم أن يقZZوم بعمZZل جديZZد ،وفي كZZل عZZام يجب أن يقZZوم بعمZZل جديZZد؛
جديدا يكZZون أعظم من ذي قبZZل ،ومZZع هZذه األمZور كلهZا ،يZأتي
يجب أن يفتتح سبالً جديدة ،ويطلق
عصورا جديدة ،ويبدأ عماًل
ً
ً
بأسZZماء جديZZدة وبعمZZل جديZZد .من لحظZZة ألخZZرى ،يقZZوم روح هللا بعمZZل جديZZد ،وال يتعلZZق أبZً Zدا بZZالطرق أو القواعZZد القديمZZة .ولم

قدما مع كل لحظة تمر .إن كنت تقول إن عمل الروح القZدس غZZير قابZل للتغZZير ،فلمZZاذا إ ًذا طلب
يتوقف عمله ً
أبدا ،بل يمضي ً
ضZا إنZه
يهZوه من الكهنZة أن يخZZدموه في الهيكZZل ،بينمZا لم يZدخل يسZZوع الهيكZل ،على الZZرغم من أنZه ،عنZدما جZاء ،قZZال النZاس أي ً

أيضا رئيس الكهنة والملك العظيم؟ ولماذا لم يقدم ذبائح؟ دخZول الهيكZل أو عدمZه،
كان رئيس الكهنة ،وإنه من بيت داود وهو ً
أليست هذه جميعها عمل هللا نفسه؟ لو أن يسوع ،كما يتخيل اإلنسان ،سيأتي من جديد في األيام األخيرة وسZZيظل اسZZمه يسZZوع

Zرارا لعملZZه؟ هZZل الZZروح القZZدس قZZادر على
ويZZأتي على سZZحابة بيضZZاء ويZZنزل بين البشZZر في صZZورة يسZZوع :أال يكZZون هZZذا تكً Z
وأيضا وفًقا لخياله؛ جميعهZZا
التعلق بالماضي؟ كل ما يؤمن به اإلنسان هو تصورات ،وكل ما يفهمه هو وفًقا للمعنى الحرفي،
ً
أمZZور ال تتوافZZق مZZع عمZZل الZZروح القZZدس ،وال تتماشZZى مZZع مقاصZZد هللا .لن يعمZZل هللا بتلZZك الطريقZZة؛ فاهلل ليس أحمZZق وال غبيًّا

راكبZZا على سZحابة ويZنزل في
بناء على كل ما يتخيَّله اإلنسان ،سيأتي يسوع ً
لهذه الدرجة ،وعمله ليس بالبساطة التي تتخيلهاً .
ض Zا آثZZار المسZZامير في يديZZه Z،وسZZتعرفون أنZZه
وسZZطكم .سZZترونه ،وهZZو راكب على سZZحابة ،ويخZZبركم أنZZه يسZZوع .وسZZترون أي ً
يسوع .وسوف يخّلصكم من جديد ،وسيكون إلهكم القدير .سيخّلصكم ،وينعم عليكم باسم جديد ،ويعطي كل واحZZد منكم حصZZاة

وسيسZZمح لكم بعZZد ذلZZك بZZدخول ملكZZوت السZZماوات ويتم اسZZتقبالكم في الفZZردوس .أليسZت هZZذه المعتقZZدات هي تصZZورات
بيضZZاءُ ،
اإلنسان؟ هZل يعمZل هللا وفًقZا لتصZورات اإلنسZان أم ضZدها؟ أليسZت تصZورات اإلنسZان جميعهZا ُمسZتمدة من الشZيطان؟ ألم يفسZد
Zيطانا؟ ألن يكZZون من نفس نZZوع خلقZZه؟ بمZZا أن
الشيطان اإلنسان كله؟ لو قام هللا بعمله وفًقا لتصورات اإلنسان ،ألن يكون إ ًذا ش ً
Zآمرا مZZع
خليقتZZه قZZد أفسZZدها الشZZيطان اآلن وصZZار اإلنسZZان تجسً Z
Zيدا للشZZيطان ،لZZو عمZZل هللا وفًقZZا ألمZZور الشZZيطان ،ألن يكZZون متً Z
الش ZZيطان؟ كي ZZف يمكن لإلنس ZZان أن يس ZZبر أغ ZZوار عم ZZل هللا؟ ول ZZذلك ،لن يعم ZZل هللا أب Zً Zدا وفًقZZا لتص ZZورات اإلنس ZZان ،ولن يعم ZZل

بZالطرق الZتي تتخيلونهZZا .هنZاك أولئZك الZZذين يقولZZون إن هللا قZال بنفسZه إنZZه سZZيأتي على سZحابة .صZحيح أن هللا قZال هZZذا بنفسZه،
لكن أال تعرف أنه ال يوجد إنسان يمكنه أن يفهم أسرار هللا؟ أال تعرف أنه ال يوجد إنسZZان بإمكانZZه شZZرح كلمZZات هللا؟ هZل أنت
مZتيقن ،بال أدنى شZك ،أنZك مضZاء ومسZتنير بZالروح القZZدس؟ بالتأكيZZد لم يكن الZروح القZدس هZZو الZذي وضZZح لZZك بهZذا األسZلوب
المباشZZر؟ هZZل الZZروح القZZدس هZZو الZZذي أرشZZدك ،أم أن تصZZوراتك الشخصZZية هي الZZتي قادتZZك لتفكZZر بهZZذه الطريقZZة؟ قلت "إن هللا
بنفسZZه قZZال هZZذا" ،لكن ال يمكننZZا أن نسZZتخدم تصZZوراتنا الشخصZZية وعقولنZZا لقيZZاس كلمZZات هللا .بالنسZZبة إلى الكلمZZات الZZتي قالهZZا
إش ZZعياء ،ه ZZل يمكن Zك Zأن تفس ZZر كلمات ZZه بيقيني ZZة مطلق ZZة؟ ه ZZل تج ZZرؤ على تفس ZZير كلمات ZZه؟ بم ZZا أن ZZك ال تج ZZرؤ على تفس ZZير كلم ZZات
إشZZعياء ،لمZZاذا تجZZرؤ على تفسZZير كلمZZات يسZZوع؟ َمن أكZZثر تمجيZً Zدا ،يسZZوع أم إشZZعياء؟ بمZZا أن اإلجابZZة هي يسZZوع ،لمZZاذا تفسZZر
الكلمات التي قالها يسوع؟ هل أخبرك هللا بعمله مسبًقا؟ ال يمكن ألحد من المخلوقات أن يعرف ،وال حتى الرسZZل في السZZماء،
وال حتى ابن اإلنسان ،فكيف يمكنك Zأنت أن تعرف؟ اإلنسان ينقصه الكثير .األمر البZZالغ األهميZZة لكم اآلن هZZو معرفZZة مراحZZل

Zداء من عمZل يهZوه إلى عمZل يسZوع ،ومن عمZل يسZوع إلى عمZل هZذه المرحلZة الحاليZة ،تغطي هZذه المراحZل
العمZل الثالث .ابت ً
دائما
الثالث في نسق مستمر السلسلة الكاملة لتدبير هللا ،وهي جميعها من عمل روح واحد .منذ أن خلق هللا العالم وهو يعمل ً

في تدبير البشرية .هو البداية والنهاية ،هو األول واآلخZر ،هZZو الZZذي يبZدأ عص ًZرا وهZو الZZذي ينهيZه Z.إن مراحZل العمZل الثالث،
في مختلف العصور والمواقع ،هي بال شك من عمل روح واحد .كل أولئك الذين يفصلون مراحZل العمZل الثالث بعضZها عن

ولزامZا عليZك اآلن أن تفهم أن كZل العمZل من أول مرحلZة وحZتى اليZوم هZو عمZل إلZه واحZد وروح
البعض اآلخZر يقZاومون هللا،
ً
واحد ،وال شك في هذا.
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بما أن اإلنسان يؤمن باهلل ،يجب عليه أن يتبع خطى هللا ،خطوة بخطوة؛ ينبغي عليه أن "يتبع الحمل أينمZZا يZZذهب ".فقZط
أولئZZك النZZاس الZZذين يطلبZZون الطريZZق الصZZحيح ،هم وحZZدهم الZZذين يعرفZZون عمZZل الZZروح القZZدس .النZZاس الZZذين يتبعZZون ZالعقائZZد
والحZZروف بخنZZوع هم أولئZZك الZZذين سZZيبادون بعمZZل الZZروح القZZدس .في كZZل فZZترة زمنيZZة ،يبZZدأ هللا عمالً جديZً Zدا ،وفي كZZل فZZترة،
ستكون هناك بدايZة جديZدة بين البشZر .لZو تقيZد اإلنسZان فقZط بالحقZائق القائلZة بZإن "يهZوه هZو هللا" و"يسZوع هZو المسZيح" الZتي هي
Zاجزا عن الحصZZول على
دائمZZا عً Z
حقZZائق تنطبZZق فقZط على عصZر واحZZد ،لن يZZواكب اإلنسZان أبZً Zدا عمZZل الZروح القZZدس ،وسZZيظل ً
عمZZل الZZروح القZZدس .بغض النظZZر عن كيفيZZة عمZZل هللا ،يتبZZع اإلنسZZان دون أدنى شZZك ،ويتبZZع عن كثب .بهZZذه الطريقZZة ،كيZZف

طالمZا أن اإلنسZان مZZتيقن أنZZه هZو عمZZل الZروح ويتعZZاون مZZع
يمكن أن ُيباد اإلنسان بالروح القدس؟ بغض النظر عمZا يفعلZZه هللاً ،
عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس دون أي ZZة ش ZZكوك ،ويح ZZاول أن يس ZZتوفي متطلب ZZات هللا ،فكي ZZف س Zُ Zيعاقب إ ًذا؟ لم يتوق ZZف عم ZZل هللا أب Zً Zدا ،ولم

دائمZZا مشZZغوالً ،ولم يتوقZZف أبZً Zدا .لكن اإلنسZZان مختلZZف :بعZZد أن يحصZZل
تتوقZZف خطZZاه أبZً Zدا ،وقبZZل اكتمZZال عمZZل تZZدبيره Z،كZZان ً
اإلنسان على قلة قليلة من عمل الروح القدس ،يتعامل معها كما لو أنهZا لن تتغZير أب ًZدا؛ بعZد حصZوله على القليZل من المعرفZة،
ال يسZZتمر في اتبZZاع خطى عمZZل هللا األحZZدث؛ بعZZد أن يZZرى القليZZل فقZZط من عمZZل هللا ،يشZZخص هللا على الفZZور على أنZZه شZZكل
دائمZZا بهZZذا الشZZكل الZZذي يZZراه أمامZZه ،أي أنZZه كZZان كZZذلك في الماضZZي وسZZيظل هكZZذا في
خشZZبي خZZاص ،ويZZؤمن أن هللا سZZيظل ً
Zورا للغايZة وينسZى نفسZه ويبZدأ بصZورة تعسZفية بادعZاء
المسZتقبل؛ بعZد حصZوله على مجZرد معرفZة سZطحية ،يصZير اإلنسZان فخ ً

متيقنZا من مرحلZة عمZل واحZدة من الZروح القZدس ،بغض النظZر
شخصية وكيZان هللا غZير الموجZودين ببسZاطة؛ وبعZد أن يصZبح ً
عن ن ZZوع شخص ZZيته ال ZZذي يعلن عم ZZل هللا الجدي ZZد ،فإن ZZه ال يقبل ZZه .ه ZZؤالء هم الن ZZاس ال ZZذين ال يقبل ZZون عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس؛ إنهم
ض Zا يرفضZZونه .يZZؤمن
متحفظZZون للغايZZة ،وغZZير قZZادرين على قبZZول األشZZياء الجديZZدة Z.أنZZاس مثZZل هZZؤالء يؤمنZZون باهلل ولكنهم أي ً
اإلنسZان أن بZZني إسZZرائيل كZZانوا خZZاطئين في "إيمZZانهم فقZZط بيهZZوه وعZZدم إيمZZانهم بيسZZوع" ،ومZZع ذلZZك أغلبيZZة النZZاس يتلقZZون الZZدور
الZZذي فيZه "يؤمنZون فقZZط بيهZوه ويرفضZZون يسZوع" و"يشZتاقون لعZZودة المسZيا ،لكنهم يعارضZون المسZZيا المZZدعو يسZZوع" .ال عجب
إ ًذا في أن الناس ما زالZوا يعيشZون تحت تZأثير الشZيطان بعZد قبZول مرحلZة واحZدة من عمZل الZروح القZدس ،ومZا زالZوا لم ينZالوا

بركZZات هللا .أليسZZت هZZذه هي نتيجZZة عصZZيان اإلنسZZان؟ المسZZيحيون عZZبر العZZالم الZZذين لم يواكبZZوا عمZZل اليZZوم الجدي Zد ZمتمسZZكون

باالعتقاد بأنهم المحظوظون ،وأن هللا سيحقق كل رغبة من رغباتهم .ومع ذلك ال يمكنهم أن يقولوا بكل تأكيد لمZZاذا سZZيأخذهم
راكبZZا س ZZحابة بيض ZZاء ،فض Zالً عن أنهم ال يمكنهم أن
هللا إلى الس ZZماء الثالث ZZة ،وال يمكنهم أن ي ZZتيقنوا أن يس ZZوع س ZZيأتي ليجمعهم ً
يقولوا بيقينية إن كان يسوع سيصل ًّ
حقا على سحابة بيضZاء في اليZZوم الZZذي يتخيلونZه أم ال .إنهم قلقZون ومرتبكZون ،حZتى أنهم
هم أنفسهم ،أي هذه الجماعة الصغيرة المتنوعة من الناس ،الذين يأتون من كل طائفة ،ال يعرفون ما إذا كZZان هللا سZZيأخذهم أم
ال .العمل الذي يقوم به هللا اآلن ،والعصر الحالي ،ومشيئته ،ال يفهمون أيًّا من هذه ،وال يمكنهم فعل شيء إال عZZد األيZZام على
أص ZZابعهم .فق ZZط أولئ ZZك ال ZZذين يتبع ZZون خطى الحم ZZل ح ZZتى النهاي ZZة يمكنهم الحص ZZول على البرك ZZة النهائي ZZة ،بينم ZZا أولئ ZZك "الن ZZاس
األذكياء" غير القادرين على االتباع حتى النهاية ومع ذلك يؤمنون أنهم قد حصلوا على الكل ،وهم عاجزون عن الشZZهادة عن
ظهZZ Z Zور هللا .جميعهم يؤمنZZ Z Zون أنهم أذكى األشZZ Z Zخاص على األرض ،ويختصZZ Z Zرون تطZZ Z Zور عمZZ Z Zل هللا المسZZ Z Zتمر بال سZZ Z Zبب على
اإلطالق ،ويب ZZدو أنهم يؤمن ZZون بيقيني ZZة مطلق ZZة أن هللا س ZZيأخذهم إلى الس ZZماء" ،أولئ ZZك ال ZZذين ل ZZديهم إخالص ف ZZائق هلل ،ويتبعون ZZهZ،
ويلZZتزمون بكلماتZZه ".حZZتى على الZZرغم من أن لZZديهم "إخالص فZZائق" تجZZاه الكلمZZات الZZتي يقولهZZا هللا ،فZZإن كلمZZاتهم وأفعZZالهم تبZZدو
مثيرة لالشمئزاز للغاية ألنهم يعارضون عمل الروح القZدس ،ويرتكبZZون الشZر والخZZداع .أولئZZك الZZذين ال يتبعZون ZحZتى النهايZZة،
ال ZZذين ال يواكب ZZون عم ZZل الZZروح القZZدس ،ويتش ZZبثون فق ZZط بالعم ZZل الق ZZديم لم يفش ZZلوا فقZZط في تقZZديم الZZوالء هلل ،ب ZZل على النقيض،
ص ZZاروا هم من يعارض ZZونه ،وص ZZاروا هم من يرفض ZZون العص ZZر الجدي ZZد ،وهم من س ZZيعاقبون .ه ZZل هن ZZاك أحق ZZر منهم؟ ي ZZؤمن
العديد أن كل من رفضوا الناموس القديم وقبلوا العمل الجديد هم بال ضمير .هؤالء الناس ،الذين يتكلمZZون فقZZط عن "الضZمير"
وال يعرفZZون عمZZل الZZروح القZZدس الجديZZد Z،سZZيجدون في النهايZZة ضZZمائرهم توقZZف تطلعZZاتهم .ال يلZZتزم عمZZل هللا بعقيZZدة ،وعلى
الZZرغم من أنZZه عملZZه الخZZاص ،ال يZZزال هللا غZZير متعلZZق بZZه .مZZا ينبغي أن يتم إنكZZاره ،يتم إنكZZاره ،ومZZا ينبغي أن تتم إبادتZZه ،تتم
إبادت ZZه Z.لكن يض ZZع اإلنس ZZان نفس ZZه في ع ZZداوة م ZZع هللا متمس Zً Zكا بج ZZزء ص ZZغير من عم ZZل ت ZZدبير هللا .أليس ZZت ه ZZذه هي ال معقولي ZZة
اإلنسان؟ أليس هذا هو جهله؟ كلما كان الناس خائفين ومرتعدين ألنهم ال يحصلون على بركZZات هللا ،كZZانوا عZZاجزين عن ربح

والء تجاه النZZاموس ،وكلمZا
بركات أعظم ،ونيل البركة النهائية .أولئك الناس الذين يلتزمون بخنوع بالناموس ُيظهرون
ً
جمعيا ً
والء تجاه الناموس ،كلما صاروا عصاة يعارضون هللا .ألن اآلن هو عصر الملكZوت وليس عصZر النZاموس ،وعمZZل
أظهروا ً

اليZZوم ال يمكن مضZZاهاته بعمZZل الماضZZي ،وعمZZل الماضZZي ال يمكن مقارنتZZه مZZع عمZZل اليZZوم .لقZZد تغZZير عمZZل هللا ،وقZZد تغZZيرت

أيضا؛ لم تعد ممارسته هي التمسZك بالنZاموس أو حمZل الصZليب .لZذلك ،والء النZاس تجZاه النZاموس والصZليب
ممارسة اإلنسان ً
لن ينال تأييد هللا.
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ضZا إلZه اآلخZرين ،واألهم من ذلZك هZو إلZه كZل
إن الغرض من إخضاعك اليوم هZو جعلZك تعZترف بZأن هللا هZو إلهZك ،وأي ً

الذين يحبونه ،وإله كل الخليقة .هو إله إسرائيل وإله شعب مصر .إنه إله البريطZانيين وإلZه األمريكZZيين .إنZZه ليس فقZط إل َZه آدم
ذرّيِتهمZZا .إنZZه إلZZه كZZل شZZيء في السZZماوات وكZZل شZZيء في األرض؛ فكZZل اُأل َسZر ،سZZواء كZZانت
وحZZواء ،بZZل هZZو أي ً
ضZا إلZZه جميZZع ّ

وولZZد في الماضZZي في
اإلسرائيليين أو األمميين Z،هم
ً
جميعا في َيد ْي إله واحد .لم يعمل في إسرائيل منذ عZZدة آالف من السZZنين ُ
اليهودي Zة ZفحسZZب ،ولكنZZه اليZZوم نZZزل في الصZZين ،هZZذا المكZZان الZZذي يكمن فيZZه التZZنين العظيم األحمZZر ًّ
ملتفا .إذا كZZان ميالده في
وولZZد في اليهوديZZة ،وهZZو
ًZ
إلهكم
ًZ
اليهوديZة ZيجعلZZه ملZZك اليهZZود ،أال يجعلZZه نزولZZه بينكم
جميعZا اليZZوم َ
جميعZا؟ لقZZد قZZاد بZZني إسZZرائيل ُ
أيض Zا ولZZد في أرض أمميZZة .أليس عملZZه ُّ
كله من أجZZل جميZZع البشZZر ؟ هZZل يحب بZZني إسZZرائيل مئZZة ضZZعف ويكZZره األمم ألZZف
ً ُ
مفهومكم؟ ليست القضية أن هللا لم يكن إلهكم قZط ،بZل بZZاألحرى أنتم الZذين ال تعZترفون بZه .وليسZت المسZألة
ضعف؟ أليس ذاك
َ
ٍ
راغب في أن يكون إلهكم ،بل باألحرى أنتم من ترفضونهَ .م ْن ِمن الخليقة ليس في َيدي القدير؟ أليس الهZZدف في
أن هللا غير
إخضZZZاعكم الي ZZوم جعلكم تع ZZترفون ب ZZأن هللا ليس إاّل إلهكم؟ إذا كنتم ال تزال ZZون تتمس ZZكون ب ZZأن هللا ه ZZو إل ZZه إس ZZرائيل فقZZZط ،وال
تزالون تؤكدون على أن بيت داود في إسرائيل وهو مسقط رأس هللا ،وأنه ال توجد أمة أخرى غير إسZرائيل مؤهلZة "إلنجZاب"

كنت ال تZزال تفكZر بهZذه الطريقZة ،أال يجعلZك
إن َ
هللا ،فضاًل عن أن تسZتطيع أي عائلZة أمميZة أن تسZتقبل شخص ًZيا عمZل يهZوه– ْ
ضZا .توقZZف عن التلهZZف
هZZذا عاصZً Zيا عنيZً Zدا؟ ال تركZZز ًZ
Zق إلى السZZماء أي ً
دائمZا على إسZZرائيل .هللا هنZZا بينكم اليZZوم ،وال تظZَّ Zل تحملُ Z
إللهZZك في السZZماء! لقZZد أتى هللا في وسZZطكم ،فكيZZف يكZZون في السZZماء؟ أنت لم تZZؤمن باهلل لZZوقت طويZZل ،ومZZع ذلZZك لZZديك الكثZZير

من المفاهيم عنه ،لدرجة أنك ال تجرؤ على أن تفكر لثانية واحدة أن إله بني إسرائيل سوف يتفضل لينعم عليكم بوجوده .ولم
نظرا إلى مZدى دناسZتكم الشZديدة.
تجرؤوا على األقل حتى على التفكير في كيف يمكنكم رؤية هللا وهو يقوم بظهور شخصيً ،
ضZا لم تفكZZروا قZZط كيZZف يمكن هلل أن يZZنزل شخصZً Zيا في أرض أمميZZة .يجب أن يZZنزل على جبZZل َسْ Zيناء أو جبZZل الزيتZZون
أنتم أي ً

ويظه ZZر لإلس ZZرائيليين .أليس ZZت األمم (أي الن ZZاس من خ ZZارج إس ZZرائيل) جميعه ZZا موض ZZع احتق ZZاره؟ كي ZZف يمكن ZZه أن يعم ZZل بش ZZكل
شخصي بينهم؟ كل هذه هي المفاهيم المتأصلة التي وضZعتموها على مZدى سZنوات عديZدة ،والغZرض من إخضZاعكم اليZوم هZو
تحطيم مفZZاهيمكم هZZذه؛ وهكZZذا رأيتم هللا شخصZً Zيا يظهZZر بينكم ،ليس على جبZZل سZZيناء أو على جبZZل الزيتZZون ،بZZل بين أنZZاس لم
يسZZبق ل ZZه أن قZZادهم من قبZZل .بعZZد أن أنجZZز هللا مرحلZZتي عمل ZZه في إسZZرائيلَّ ،
تبنى بنZZو إسZZرائيل وجمي ZZع األمم على حZٍ Zد سZZواء
المفهوم القائل إنه على الرغم من أن هللا خلق كل شيء ،فهZو مسZتعد ألن يكZون إلZه إسZرائيل فقZط ،وليس إلZه األمم .يZؤمن بنZو
إلهن ZZا يحتق ZZركم.
إلهكم أيته ZZا األمم ،وألنكم لم تتق ZZوا يه ZZوه ،ف ZZإن يه ZZوه َ
إلهن ZZا ،وليس َ
إس ZZرائيل بم ZZا يلي :هللا ال يمكن أن يك ZZون إال َ
Zودي Z،وهZZو إلZZه يحمZZل عالم َ Zة الشِ Z
Zعب
Zعب اليهَّ Z
يZZؤمن هZZؤالء اليهZZود أي ً
ض Zا بمZZا يلي :لقZZد اتخZZذ الZZرب يسZZوع صZZورتنا نحن الشَ Z

Zودي؛ Zومن بيننZا يعمZل هللا ،وصZورة هللا وصZورتنا متشZابهتان ،وصZورتنا وثيقZة الصZلة باهلل .والZرب يسZوع هZو ملكنZا نحن
اليه ِّ
أهل لتلّقي ِ
اليهود Z.األمم غير ٍ
الخطيZة من أجلنZا نحن اليهZZود .كZان ذلZZك فقZط
مثل هذا الخالص العظيم .الZرب يسZوع هZو ذبيحZZة
ّ
ُ
على أسZZاس مZZرحلتَي العمZZل الّلZZتين شZَّ Zكل فيهمZZا بنZZو إسZZرائيل والشZZعب اليهZZودي كZZل هZZذه المفZZاهيم .إنهم يZّ Zدعون باسZZتبداد أن هللا

فراغZا في قلZوب األمم؛ هZذا ألن الجميZع أصZبحوا
ضZا .وبهZذه الطريقZة ،أصZبح هللا
ً
لهم ،وال يسمحون بأن يكZون هللاُ إل َZه األمم أي ً
يؤمن ZZون بZZأن هللا ال يري ZZد أن يك ZZون إل ZZه األمم ،وأن ZZه ال يحب سZZوى إس ZZرائيل– ش ZZعبه المخت ZZار – والش ZZعب اليه ZZودي Z،وال س ZZيما
التالميذ Zالذين اتبعوه .أال تعرف أن العمل الذي قام بZه يهZوه ويسZوع هZو من أجZل بقZاء البشZرية جمعZاء؟ هZل تعZترف اآلن بZأن
حلمZZا ،أليس
هللا هZZو إلهكم
جميعZZا أنتم المولZZودين خZZارج إسZZرائيل .أليس هللا هنZZا بين َ
ظ ْهَ Z
ً
ران ْي ُكم الي ZZوم؟ هZZذا ال يمكن أن يكZZون ً
كذلك؟ أال تقبلون هذا الواقع؟ إنكم ال تجرؤون على تصديقه أو التفكZير فيZه .بغض النظZر عن كيفيZة رؤيتكم لZه ،أليس هللا هنZا
Zاعدا ،أليس كZZل النZZاس الخاضZZعين وجميZZع الZZذين
في وسZZطكم؟ هZZل مZZا زلتم خZZائفين من تصZZديق هZZذه الكلمZZات؟ من اليZZوم فصً Z
Zعب المختZZ Zار من خZZ Zارج
يرغبZZ Zون في أن يكونZZ Zوا أتبZZ Zاع هللا هم شZZ Zعب هللا المختZZ Zار؟ ألسZZ Zتم
جميعكمَ ،م ْن هم أتبZZ Zاع اليZZ Zوم ،الشَ Z Z
ُ

إسرائيل؟ أليس وضعكم مثل وضع بني إسرائيل؟ أليس كل هذا ما يجب عليكم التعرف عليZZه؟ أليس هZZذا هZZو الهZZدف من عمZZل
إخضZاعكم؟ بمZا أنكم تسZتطيعون رؤيZة هللا ،فإنZه سZيكون إلهكم إلى األبZد ،منZذ البZدء وحZتى المسZتقبل .لن َّ
يتخلى عنكم ،مZا دمتم
على استعداد ألن تتبعوه وأن تكونوا خليقته المخلصين المطيعين.
من "الحقيقة الكامنة وراء عمل اإلخضاع ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يمكن ZZك فق ZZط من خالل نب ZZذ تص ZZوراتك القديم ZZة أن تحص ZZل على المعرف ZZة الجدي ZZدة Z،وليس بالض ZZرورة أن تك ZZون معرفت ZZك

القديمة عبارة عن تصورات قديمة .تشير "التصورات" إلى األشياء التي َّ
ظن اإلنسان أنها غير متماشية مع الواقع .فZإذا كZانت
المعرفة القديمة قد عفا عليها الزمن بالفعل ووقفت حجر عثرة أمام دخول اإلنسان إلى العمل الجديZZد ،فZإن هZذه المعرفZZة تكZZون
Zادرا على انتهZZاج المنهج الصZZحيح نحZZو هZZذه المعرفZZة وكZZان بإمكانZZه معرفZZة هللا من عZZدة
أي ً
Zورا .أمZZا إذا كZZان اإلنسZZان قً Z
ضZا تصً Z
عونZا لإلنسZان وأسا ًسZا يسZتطيع من خاللZه
جZوانب مختلفZة عن طريZق الجمZع بين القZديم والحZديث ،فZإن المعرفZة القديمZة تصZبح ً

الZZدخول إلى العصZZر الجديZZد .تتطلب منZZك العZZبرة من معرفZZة هللا أن تتقن العديZZد من المبZZادئ :كيZZف تسZZلك طريZZق معرفZZة 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 كأسZاس للZدخول إلى العZZبرة من معرفZZة هللا ،فستصZZبح معرفتZZك أعمZZق وأعمZق .إذا

كZZانت لZZديك معرفZZة واضZZحة بالمراحZZل الثالث للعمZZل – أي بخطZZة تZZدبير Zهللا الكاملZZة – وإذا كنت تسZZتطيع أن تربZZط المرحلZZتين
محكمZا ،ويمكنZك أن تZZرى أن َم ْن قZام بالعمZZل إلZه واحZد ،فلن يكZZون لZZديك أسZاس
طZا
السZابقتين من عمZZل هللا بالمرحلZZة الحاليZZة رب ً
ً
أكثر ثباتًا من هذا .إن المراحل الثالث للعمل نفذها إله واحد؛ هZZذه هي الرؤيZZة األكZZبر وهZذا هZو السZبيل الوحيZد لمعرفZZة هللا .لم
يكن باإلمكان القيام بالمراحZل الثالث للعمZZل إال من خالل هللا نفسZه ،وال يمكن ألي إنسZان أن يقZZوم بمثZZل هZذا العمZZل نيابZZة عنZZه

– وهZZذا يعZZني أن هللا وحZZده يسZZتطيع أن يقZZوم بعملZZه منZZذ البدايZZة وحZZتى اليZZوم .على الZZرغم من أن المراحZZل الثالث لعمZZل هللا قZZد
ُنفذت في عصور وأماكن مختلفة ،وعلى الرغم من أن عمل كل منهZا مختلZZف ،إال أن العمZل كلZه ينفZZذه إلZZه واحZد .من بين كZل
Zادرا على
الZZرؤى ،تُعZZد هZZذه هي أعظم رؤيZZة يجب أن يعرفهZZا اإلنسZZان ،وإذا كZZان بإمكZZان اإلنسZZان أن يفهمهZZا ًZ
تمامZا ،فسZZيكون قً Z
الوقZZوف بثبZZات .تُعZZد أكZZبر معضZZلة تواجZZه األديZZان الطوائZZف الديني Zة ZالمختلفZZة اليZZوم هي أن أصZZحابها ال يعرفZZون عمZZل الZZروح

الق ZZدس ،وأنهم غ ZZير ق ZZادرين على التمي ZZيز بين عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس والعم ZZل ال ZZذي ال ي ZZأتي من ال ZZروح الق ZZدس – ول ZZذا ف ZZإنهم ال
يستطيعون القول إن كانت مرحلة العمل هذه يقوم بهZZا يهZوه هللا مثZل المرحلZتين السZابقتين من العمZZل أم ال .على الZZرغم من أن
الناس يتبعون هللا ،إال أن أكثرهم ال يزالون غير قادرين على القول بأنه هو الطريق الصحيح .يساور اإلنسZان القلZZق حZZول مZZا
إذا كZZان هZZذا الطريZZق هZZو الطريZZق الZZذي يقZZوده هللا بنفسZZه ،ومZZا إذا كZZان تجسZZد هللا حقيقZZة ،وال يZZزال معظم النZZاس ال يجيZZدون
التمييز عندما يتعلق األمر بمثل هذه األمور .إن أولئك الZذين يتبعZZون هللا غZZير قZادرين على تحديZZد الطريZZق ،ولZذا فZإن للرسZائل
ثم يZZؤثر هZZذا في دخZZول
الشZZفهية أثZZر جZZزئي فقZZط في هZZؤالء النZZاس ،وهي غZZير قZZادرة على أن تكZZون فعالZZة بشZZكل كامZZل ،ومن َّ

الحيZZاة عنZZد هZZؤالء النZZاس .إذا كZZان اإلنسZZان يسZZتطيع أن يZZرى في المراحZZل الثالث للعمZZل الZZتي قZZام هللا فيهZZا بالعمZZل بنفسZZه في

أوقZZZات مختلف ZZة ،وفي أم ZZاكن مختلف ZZة ،وفي أن ZZاس مختلفين ،وإن ك ZZان اإلنس ZZان يس ZZتطيع رؤي ZZة أن ZZه على ال ZZرغم من أن العمZZZل
Zحيحا وبZدون أخطZاء،
مختلف ،فإن الذي يقوم به كله إلZه واحZد ،وبمZا أن الZذي يقZوم بالعمZل كلZه إلZه واحZد ،فال بZد أن يكZون ص ً
وأنه على الرغم من تعارضه مع تصورات اإلنسان ،إال أنه ليس هناك َم ْن ينكر أنه عمZZل إلZه واحZZد إذا كZان اإلنسZان يسZZتطيع

أن يقول على وجه اليقين إنه عمل إله واحد ،فإن تصورات اإلنسان ستصبح مجZرد تفاهZات ،وغZير جZديرة بالZذكر .ألن رؤى

Zائرا بشZZأن هللا المتجسZZد
اإلنسان غير واضحة ،وألن اإلنسان ال يعرف إال يهوه باعتباره هللا ،ويسوع باعتباره الرب ،ويقZZف حً Z
ودائما مZZا يسZZاور الشZZك
كرسين لعمل يهوه ويسوع ،ومحاطين بتصورات حول عمل اليوم،
اليوم ،فال يزال العديد Zمن الناس ُم َّ
ً
معظم الناس وال يأخذون عمل اليوم على محمل الجZد .ال يحمZل اإلنسZان أي تصZورات تجZاه مرحلZتي العمZل األخZيرتين اللZتين

كانتZZا غZZير مرئيZZتين Z.وذلZZك أن اإلنسZZان ال يفهم واقZZع المرحلZZتين األخZZيرتين من العمZZل ،ولم يشZZهدهما بنفسZZه .والسZZبب في عZZدم
إمكانية رؤيتهما أن اإلنسان يتخيل وفق ما يحب؛ وبغض النظر عما توصZل إليZه ،فال توجZد أي حقZائق إلثبZات ذلZك وال يوجZد
متخليZا عن الحZذر ممZا قZد تZأتي بZه الريZاح ومطلًقZا لخيالZه العنZان
أحد يتولى تصحيحه .يطلق اإلنسان لغريزتZه الطبيعيZة العنZان
ً
ثم تصZZبح تصZZورات اإلنسZZان "حقيقZZة" بغض النظZZر عن وجZZود مZZا يثبتهZZا .هكZZذا يZZؤمن
ألنZZه ال توجZZد حقZZائق إلثبZZات ذلZZك ،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 ،ألنZZه لم يسZمعها إال
بأذنيه ولم يبصرها بعينيه Z.لقد سمع اإلنسان األساطير والقصص – ولكن نادراً مZا سZZمع بمعرفZة حقZائق عمZZل هللا .ولZZذلك فZإن

الذين مر على إيمانهم عام واحد هم فقط يؤمنون باهلل وفق تصوراتهم الخاصة ،وينطبق الشZZيء نفسZZه على أولئZZك الZZذين آمنZZوا

باهلل طوال حياتهم .إن أولئك الذين ال يستطيعون رؤية الحقائق لن يتمكنوا أبداً من الهZروب من عقيZدة بهZا تصZورات عن هللا.

حرر نفسه من قيود تصوراته القديمة Z،وأنه دخل منطقة جديZدة .أال يعلم البشZر أن المعرفZة الZتي لZدى َم ْن ال
يعتقد اإلنسان أنه ّ
يسZZتطيعون رؤيZZة وجZZه هللا الحقيقي ليسZZت إال تصZZورات وهرطقZZة؟ يظن اإلنسZZان أن تصZZوراته صZZحيحة وبZZدون أخطZZاء ويظن
أن هذه التصورات تأتي من هللا .واليوم ،عندما يشهد اإلنسان عمل هللا ،فإنه يطلق التصورات التي تراكمت على مZZر سZZنوات

ويصِZبح من الصZعب على اإلنسZان أن يتخلى عن
عديدة .أصبحت تصورات الماضZي وأفكZاره عقبZة أمZام عمZل هZذه المرحلZةُ ،

هZZذه التصZZورات ويZZدحض مثZZل هZZذه األفكZZار .لقZZد أصZZبحت التصZZورات تجZZاه هZZذا العمZZل التZZدريجي لZZدى العديZد Zمن أولئZZك الZZذين

مستعصيا تجاه هللا المتجسد ،ومصZدر هZZذه الكراهيZة
عداء
كون هؤالء الناس بالتدريج
اتبعوا هللا حتى اليوم أكثر خطورة ،وقد َّ
ً
ً
Zدوا لعمZZل اليZZوم ،العمZZل الZZذي يتنZZاقض مZZع تصZZورات
تصZZورات اإلنسZZان وتخيالتZZه .لقZZد غZZدت تصZZورات اإلنسZZان وتخيالتZZه عً Z
تحديدا إلى أن الحقائق ال تسمح لإلنسان بأن يطلZZق العنZZان لخيالZZه ،وعالوة على ذلZZك ال يمكن
اإلنسان .ويرجع السبب في هذا
ً
لإلنس ZZان أن يدحض ZZها بس ZZهولة ،وال تحتم ZZل تص ZZورات اإلنس ZZان وخياالت ZZه وج ZZود الحق ZZائق ،فض Zالً عن أن اإلنس ZZان ال يفك ZZر في

ظف خياله .يمكن القول فقZط بأنZZه قصZZور في تصZZورات اإلنسZان
صحة الحقائق ودقتها ،بل يطلق فقط تصوراته بإصرار ،ويو ِّ

وال يمكن القول بأنه قصور في عمل هللا .قد يتخيل اإلنسان ما يشاء ،لكنZه ليس ح ًZرا في مناقشZة أي مرحلZة من مراحZZل عمZل
هللا أو أي ش ZZيء منه ZZا؛ فحقيق ZZة عم ZZل هللا ال يمكن لإلنس ZZان أن ينتهكه ZZا Z.يمكن ZZك أن تطل ZZق لخيال ZZك العن ZZان ،ب ZZل ويمكنZZك Zت ZZأليف
القصص الجميلة حول عمل يهوه ويسZوع ،لكن ليس بإمكانZك دحض الحقيقZة الكامنZة وراء كZل مرحلZة من مراحZل عمZل يهZوه
ض Zا ويجب عليكم فهم أهميZZة هZZذه األمZZور .يعتقZZد اإلنسZZان أن هZZذه المرحلZZة من العمZZل ال
ويسZZوع؛ إنZZه مبZZدأ ومرسZZوم إداري أي ً
تتوافق مع تصورات اإلنسان ،وأن هذا ليس هو الحال بالنسبة لمرحلتي العمZل السZابقتين .يعتقZد اإلنسZان في تصZوره أن عمZل
دائمZا
المرحلتين السابقتين ليس بالتأكيZد ZهZو نفسZه عمZل اليZوم – لكن هZل فكZرت في أن مبZادئ عمZل هللا كلهZا واحZدة وأن عملZه ً
دائمZا ،بغض النظZر عن العصZر ،سZواد عظيم من النZاس الZذين يقZاومون حقيقZة عملZه ويعارضZونها؟
عملي وأنZه سZيكون هنZاك ً

إن ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين يق ZZاومون ه ZZذه المرحل ZZة من العم ZZل ويعارض ZZونها ك ZZانوا بال ش ZZك سيعارض ZZون هللا في الماض ZZي ،ألن مث ZZل

هؤالء الناس سيكونون دائماً أعداء هلل .إن الذين يعلمون حقيقة عمل هللا سينظرون إلى المراحل الثالث للعمل على أنها عمZZل

إلZZه واحZZد وسZZيتخلون عن تصZZوراتهم .أولئZZك هم الZZذين يعرفZZون هللا وأولئZZك هم الZZذين يتبعZZون هللا حًقZZا .عنZZدما يوشZZك تZZدبير Zهللا
الكام ZZل على االنته ZZاء ،سيص Zِّ Zنف هللا ك ZZل ش ZZيء وف ZZق الن ZZوع .إن اإلنس ZZان من ص ZZنع ي ZZدي Zالخ ZZالق ،وفي النهاي ZZة يجب أن يعي ZZد
اإلنس ZZان بالكام ZZل تحت س ZZيادته؛ وتل ZZك هي خاتم ZZة المراح ZZل الثالث للعم ZZل .إن مرحل ZZة العم ZZل في األي ZZام األخ ZZيرة ،والمرحل ZZتين

السابقتين في إسرائيل واليهودية Z،هي خطة تدبير هللا في الكون كله .ال أحد يستطيع أن ينكر هZذا ،وهZذه هي حقيقZة عمZل هللا.
على الرغم من أن الناس لم يختَِبروا أو يشهدوا الكثير من هذا العمل ،إال أن الحقائق ال تZZزال هي الحقZZائق ،وهZZذا مZZا ال يمكن

ألحZZد من البشZZر إنكZZارهَ .سَZي َقبل جميZZع الZZذين يؤمنZZون باهلل في كZZل بقعZZة من الكZZون المراحZZل الثالث للعمZZل .إذا كنت ال تعلم إال
مرحلة واحدة بعينهZا من العمZل وال تسZتوعب المرحلZتين األخZريين من العمZZل وال تسZZتوعب عمZZل هللا في الماضZي ،فZأنت غZير
قZZادر على الحZZديث عن الحقيقZZة الكاملZZة لخطZZة هللا الكاملZZة للتZZدبير ومعرفتZZك باهلل أحاديZZة الجZZانب ،ألن في إيمانZZك باهلل أنت ال
ثم فZZأنت ال تصZZلح للش ZZهادة هلل .بغض النظZZر عمZZا إذا كZZانت معZZرفتكم الحالي ZZة به ZZذه األمZZور عميق ZZة أم
تعرفZZه وال تفهمZZه ،ومن َّ
تمامZا ،وسZZيرى جميZZع النZZاس مجمZZل عمZZل هللا
سZZطحية ،فيجب أن تكZZون لZZديكم المعرفZZة في النهايZZة ويجب أن تكونZZوا مقتنعين ًZ
ويخض ZZعون لس ZZيادة هللا .في نهاي ZZة ه ZZذا العم ZZل ،س ZZتتحد جمي ZZع ال ZZديانات في ديان ZZة واح ZZدة ،وس ZZتعود جمي ZZع الخليق ZZة تحت س ZZيادة
مجددا.
الخالق ،وستعبد جميع الخليقة اإلله الحق الواحد ،وستذهب جميع األديان الشريرة ُسدى ،ولن تظهر
ً
من "معرفة المراحل الثالث لعمل هللا هي السبيل إلى معرفة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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المZZراد تحقيق ZZه في اإلنس ZZان ومش ZZيئة هللا تج ZZاه
يجب على ك ZZل إنس ZZان يتب ZZع هللا أن ي ZZدرك الغ ZZرض من عم ZZل هللا والت ZZأثير ُ
اإلنسZZان .فمZZا يفتقZZر إليZZه النZZاس جميع Zاً اآلن هZZو معرفZZة عمZZل هللا ..كمZZا أن اإلنسZZان ال يسZZتوعب وال يفهم بالضZZبط مZZا ُيش ِّ Zكل
ضZا
أعمال هللا في اإلنسان ،وسائر عمل هللا ،ومشيئته منذ َخْل ِق العالم .هذا القصور ال يظهر عZZبر العZZالم الZZديني فحسZب ،بZZل أي ً
في كافة المؤمنين باهلل .حين يأتي اليوم الZذي تُب ِ
صZر فيZه هللا بحZق وتZدرك حكمتZه ،وحين تنظZر كافZة أعمZال هللا وتتع َّZرف على

ماهية هللا وما لديه ،وحين تنظر غناه وحكمته وإبداعه وكل عمله في اإلنسان ،وقتهZZا يكZZون لZZديك إيمZان نZاجح باهلل .حين ُيقZال
عن هللا إنه ُكلي اإلحاطة وعظيم الغنى ،مZا معZنى كلي اإلحاطZة؟ ومZاذا يعZنى ب ِ
Zالغنى؟ إن كنت ال تفهم هZذا ،ال يمكن اعتبZارك
ُ
مؤمنZZا باهلل .لمZZاذا أقZZول إن َمن يعيشZZون في العZZالم الZZديني ال يؤمنZZون باهلل وأشZZرار وهم من نوعيZZة الشZZيطان نفسZZها؟ حين أقZZول
ً

عنهم أش ZZرار؛ فه ZZذا ألنهم ال يفهم ZZون مش ZZيئة هللا وال ي ZZرون حكمت ZZه .ال يكش ZZف هللا عن عمل ZZه لهم في أي وقت؛ فهم عمي ZZان ال

ي ZZرون أعم ZZال هللا .إنهم منب ZZوذون Zمن هللا وال يتمتَّع ZZون بعنايت ZZه وحمايت ZZه على اإلطالق ،ناهي ZZك عن عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس .أم ZZا
أولئZZ Zك الZZ Zذين ال يوجZZ Zد عمZZ Zل هللا فيهم ،فهم أشZZ Zرار وفي موقZZ Zف معٍ Z Z
Zاد هلل .والZZ Zذين أقZZ Zول عنهم إنهم يعارضZZ Zون هللا هم َمن ال
ُ
يعرفونZZه ،هم أولئZZك الZZذين يعZZترفون باهلل بكلمٍ Z
Zات جوفZZاء لكنهم ال يعرفونZZه ًّ
حقا ،أولئZZك الZZذين يتبعZZون هللا ولكنهم ال يطيعونZZه،
ُ
وأولئZZك الZZذين يتمتَّعZZون ZبنعمZZة هللا لكنهم ال يسZZتطيعون أن يشZZهدوا لZZه .بZZدون فهم غZZرض عمZZل هللا عموم Zاً وعملZZه في اإلنسZZان
شاهدا له .وينشأ السبب وراء معZZاداة اإلنسZZان هلل عن
خصوصاً ،ال يمكن لإلنسان أن يكون على ِوفاق مع قلب هللا أو أن يقف
ً
شخصZية اإلنسZان الفاسZZدة ،من ناحيZZة ،وعن الجهZل باهلل وانعZدام الفهم لمبZادئ عملZZه ومشZيئته تجZاه اإلنسZان ،من ناحيZة أخZرى.

هZZ Zذان الجانبZZ Zان ينZZ Zدمجان في تZZ Zاريخ مقاومZZ Zة اإلنسZZ Zان هلل .فالمبتZZ Zدئون في اإليمZZ Zان يقZZ Zاومون هللا؛ ألن تلZZ Zك المقاومZZ Zة تكمن في
ط ZZبيعتهم ،أم ZZا مقاوم ZZة أولئ ZZك األش ZZخاص ال ZZذين قض ZZوا س ZZنوات عدي ZZدة في اإليم ZZان فهي ناتج ZZة عن جهلهم باهلل ،باإلض ZZافة إلى
شخص ZZيتهم الفاس ZZدة .قب ZZل ال ZZزمن ال ZZذي ص ZZار في ZZه هللا جس Zً Zدا ،ك ZZان مقي ZZاس مقاوم ZZة اإلنس ZZان هلل ه ZZو م ZZدى حف ZZاظ اإلنس ZZان على
المراسيم التي نص هللا عليها في السماء .على سبيل المثال في عصر الناموسَ ،من لم يتّبعوا شرائع يهوه هم الZZذين عارضZZوا

ويZرجم حZZتى المZZوت .إن أي
المقدمة ليهوهأويقف ضد المفضلين لZZدى يهZوه كZان يقZاوم هللا ُ
هللا؛ وي شخص كان يسرق الذبائح ُ
ص Zا آخZZر فهZZو لم يحفZZظ الشZZرائع .وكZZل َمن لم يحفظZZوا شZZرائع
شZZخص لم يحZZترم أبZZاه وأمZZه ،وأي شZZخص ضZZرب أو لعن شخ ً
يهوه ،هم أولئك الذين وقفوا ضده .لم يعد األمر كZذلك في عصZر النعمZة ،ففي ذلZك الZZوقت َمن وقفZZوا ضZZد يسZوع كZانوا هم من
وقفوا ضد هللا ،وأي شخص لم يطZZع الكلمZات الZZتي نطZق بهZZا يسZوع كZان يقZف ضZZد هللا .في هZذا العصZZر أصZZبح تقريZر "مقاومZة

وضوحا وواقعية .في الZزمن الZذي لم يكن هللا قZد صZار فيZه جس ًZدا ،كZان مقيZاس مقاومZة اإلنسZان هلل مبنيًّا على مZا إذا
هللا" أكثر
ً
كان اإلنسان يعبد Zاإلله غير المنظور الذي في السماء ويوّقره .وتعريف "مقاومة هللا" آنZZذاك لم يكن واقعيًّا للغايZة؛ ألنZه لم يكن

بمقدور اإلنسان وقتها أن يرى هللا ولم يعرف صورته أو كيف كZان يعمZZل أو يتحZَّ Zدث .لم يكن لZدى اإلنسZان تصZُّ Zورات عن هللا

وآمن باهلل في غم ٍ
Zوض؛ ألن هللا لم يكن قZZد ظهZZر لإلنسZان .ولZذلك ،كيفمZا آمن اإلنسZان باهلل في مخيلتZه ،لم يZZدن هللا اإلنسZان أو

يطلب من ZZه الكث ZZير؛ ألن ZZه لم يكن بمق ZZدور اإلنس ZZان أن ي ZZرى هللا مطلًقZZا .حين يص ZZير هللا جس Zً Zدا وي ZZأتي للعم ZZل بين البش ZZر ،ي ZZرى
الجميZZع هللا ويسZZمعون كلماتZZه ،ويZZرون أعمZZال هللا في الجسZZد .آنZZذاك تتالشZZى كافZZة تصZّ Zورات اإلنسZZان فال تكZZون سZZوى فقاعZZات
أما بالنسZZبة إلى هZZؤالء الZZذين يZZرون اإللZZه يتجسZZد ،فكZZل من لZZديهم طاعZZة في قلZZوبهم لن ُيZZدانوا ،بينمZZا أولئZZك الZZذين يقفZZون
هZZواء! َّ

َّ
أمZZا الZZذين لZZديهم
Zداء لZZه .هZZؤالء النZZاس هم خصZZوم المسZZيح ،وهم أعZZداء يقفZZون عن قصZZد ضZZد هللاّ .
ضZZده عن عمZZد ُيعتَZZبرون أعَ Z
Zاء على نواي ZZاه وأفعال ZZه ،وليس بحس ZZب
تص Zّ Zورات عن هللا ،ولكنهم ال يزال ZZون يطيعون ZZه بف ٍ Z
Zرح فلن ُي ZZدانوا .هللا ي ZZدين اإلنس ZZان بن ً Z
خواطره وأفكZاره .فZإن ُأدين اإلنسZان على هZذا األسZاس ،فلن يسZتطيع أحZد أن يهZرب من يZدي هللا الغاضZبتين .أمZا أولئZك الZذين
ِ
المتعمدة هلل من تص ّZوراتهم عنZه ،ممZا يتنج
عقابZا على عصZيانهم .وتنبZع معارضZتهم
َّ
يقفون ً
عمدا ضد اإلله المتج ّسZد ،فسZينالون ً
ٍ
ِ
فهم ليس لZZديهم مجZَّ Zرد تصZورات عن هللا
ويدمرونZZه عن قصZZد؛ ُ
عنZZه إربZZاكهم لعمZZل هللاُ .أنZZاس مثZZل هZZؤالء يعارضZZون عمZZل هللا ّ
أما أولئZك الZذين ال ينخرطZون في
فحسب ،بل يفعلون مZا ُيربZك عملZه ،ولهZذا السZبب بالZذات ُيZدان مثZل هZذا السZلوك من النZاسَّ .
تعمد لعمZZل هللا فلن يZZدانوا كخطٍ Z
Zاة؛ ذلZZك َّ
Zببا في التعطيZZل و
الم َّ
ألنهم قZZادرون على الطاعZZة عن طيب خZZاطر ،وليسZZوا سً Z
ُ
اإلربZZاك ُ

Zدة من عمZل هللا ،إن كZانوا ال يزالZون يضZمرون
اإلرباك .هؤالء األشZخاص لن ُيZدانوا .ولكن البشZر الZذين اختZبروا سZنوات عدي ً
تصوراتهم عن هللا وال يزالون غZير قZادرين على معرفZة عمZل اإللZه المتج ّسZد ،وعلى الZرغم من سZنوات الخZبرة العديZدة ،فZإنهم
ّ
يتمسكون بتصورات عديZدة عن هللا ،وهم ال يزالZون أيضZاً غZير قZادرين على الوصZول لمعرفتZه ،وحZتى إن لم يسZببوا
ما زالوا ّ

متاعب بسبب تصوراتهم العديدة عن هللا في قلوبهم ،وحZتى إن لم تظهZر هZذه التص ّZورات ،فZإن هZؤالء البشZر ال يقZدمون خدمZة
وهم أغبيZZاء.
لعمل هللا ،فهم غZZير قZادرين على التبشZZير باإلنجيZل أو التمسZZك بالشZZهادة هلل؛ أولئZZك األشZخاص ال يصZلحون لشZيء ُ

فهم ُمZZدانون Z.يمكننZZا أن نقولهZZا بهZZذه الكيفيZZة :إنZZه ألمZZر
وألنهم ال يعرفZZون هللا وال يسZZتطيعون التخّلي عن تصZّ Zوراتهم عن هللا؛ ُ
شZZائع بين المبتZZدئين في اإليمZZان أن يكZZون لZZديهم تصZّ Zورات عن هللا أو قZZد ال يعرفZZون شZZيًئا عنZZه ،ولكن من غZZير الطZZبيعي للZZذين
Zوءا أالّ يكZZون لZZدى
آمنZZوا لسZZنوات عديZZدة واختZZبروا الكثZZير من عمZZل هللا أن تكZZون لZZديهم هZZذه التصZّ Zورات ،ومZZا يزيZZد األمZZر سً Z

هؤالء األشخاص معرفZZة عن هللا .ونتيجً Zة لهZذه الحالZZة غZير العاديZة ُأدين هZZؤالء األشZخاص .هZؤالء األشZخاص غZZير الطبيعZZيين
ال يصلحون لشيء؛ َّإنهم األكثر مقاومة هلل ،وقد تمتعوا بنعمة هللا عبثاً ،وسوف يتم إبادة هؤالء جميعاً في النهاية.
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َمن ال يفهمZZون غZZرض عمZZل هللا هم من يقفZZون ضZZد هللا ،وبZZاألكثر أولئZZك الZZذين على درايZZة بغZZرض عمZZل هللا لكنهم ال
يسZZعون إلى إرضZZائه .أولئZZك الZZذين يقZZرؤون الكتZZاب المقZَّ Zدس في الكنZZائس الكZZبرى ويرددونZZه كZZل يZZوم ،ولكن ال أحZZد منهم يفهم
الغZZرض من عمZZل هللا ،ال أحZZد منهم قZZادر على معرفZZة هللا ،وكZZذلك ال أحZZد منهم على ِوفZZاق مZZع قلب هللا .جميعهم بشZٌ Zر عZZديمو
القيمZZة وأشZZرار ،يقفZZون في مكZZان عٍ Z
Zال لتعليم هللا .على الZZرغم من َّأنهم ِّ
يلوحZZون باسZZم هللا ،فZZإنهم يعارضZZونه طواعيً Zة .يZZدعون
اإليمZZان باهلل ،ولكنهم يZZأكلون لحم اإلنسZZان ويشZZربون دمZZه .جميZZع هZZؤالء األشZZخاص شZZياطين يبتلعZZون روح اإلنسZZان ،رؤسZZاء

شياطين تزعج ،عن عمدَ ،من يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح ،وهم حجارة عZثرة تعيZق طريZق َمن يسZعون إلى هللا.
قويZZا" ،فكيZZف يعZZرف أتبZZاعهم أنهم ضZZد المسZZيح ويقZZودون النZZاس لمقاومZZة هللا؟ كيZZف يعرفZZون
وعلى الZZرغم من أن لZZديهم "جسZً Zدا ً

ط البش ZZر ،بينمZZZا َمن
َّأنهم شZZZياطين حي ZZة تس ZZعى وراء أرواح البش ZZر البتالعه ZZا؟ أولئ ZZك ال ZZذين يرفع ZZون أنفس ZZهم أم ZZام هللا هم أحّ Z Z

إكراما .وأولئك الذين يظنون َّأنهم يعرفون عمل هللا ويعلنون عمله لآلخرين بجلبة كبZZيرة ويثبتZZون
يتضعون أمام هللا هم األكثر
ً
أعينهم عليZZ Zه هم أكZZ Zثر البشZZ Zر جهاًل  .أولئZZ Zك األشZZ Zخاص هم بال شZZ Zهادة هلل ،وهم متغطرسZZ Zون ومغZZ Zرورون .أمZZ Zا أولئZZ Zك الZZ Zذين
يعتقدون أن لديهم معرفة ضئيلة للغاية باهلل على الZرغم من خZبرتهم الفعليZة ومعZرفتهم العمليZة باهلل ،فهZؤالء هم المحبوبZون من

هللاُ .أن ZZاس مث ZZل ه ZZؤالء هم من يملك ZZون الش ZZهادة حقZ Zاً وهم ًّ
كملهم هللا .أولئ ZZك ال ZZذين ال يفهم ZZون مش ZZيئة هللا هم
حقا ق ZZابلون ألن ُي َّ
َ
ومن يفهم ZZون مش ZZيئة هللا ولكنهم ال يمارس ZZون الح ZZق هم أع ZZداء هللا ،والZZ Zذين ي ZZأكلون ويش ZZربون كلمZZ Zات هللا ولكنهم
أعZZZداء هللاَ ،
المتَج ِس Zد ويعصZZون هللا عم Zً Zدا هم أع ZZداء هللا؛
يعارضZZون جZZوهر كلمات ZZه هم أعZZداء هللا؛ وأولئZZك الZZذين ل ZZديهم تصZّ Zورات عن هللا ُ
وأولئZZك الZZذين ُيZZدينون Zهللا هم أعZZداء هللا؛ وأي شZZخص غZZير قZZادر على معرفZZة هللا وتقZZديم شZZهادة لZZه هZZو عZZدو هللا .لZZذلك اسZZمعوا
نصيحتي" :إن كان لديكم إيمان ًّ
حقا للمسير في هذا الطريق ،فاستمروا إذاً في اتباعه .وإن كنتم غير قادرين على التوقف عن

مقاومة هللا ،فمن األفضZل أن ترحلZوا قبZل فZوات األوان ،وإاّل فسZتكون العاقبZة وخيمZة وغZير جيZدة؛ ألن طZبيعتكم فاسZدة للغايZة.
طش للِبZّ Zر والحZZق .وليس لZZديكم أقZZل َقZْ Zد ٍر من المحبZZة هلل .يمكن أن أقZZول إن حZZالتكم
ليس لZZديكم أدنى والء أو طاعZZة أو قلب متع ِّ
طِبقZة .أنتم لسZتم قZادرين على أن تحفظZوا مZا ينبغي حفظZه أو أن تتكّلمZوا بمZا يجب عليكم التكّلم بZه.
أمام هللا في حالة فوضى ُم ْ

أنتم غ ZZ Zير ق ZZ Zادرين على ممارس ZZ Zة م ZZ Zا يجب عليكم ممارس ZZ Zته ،أو أداء المهم ZZ Zة ال ZZ Zواجب عليكم أداؤهZZ Zا .ليس ل ZZ Zديكم الZZ Zوالء ،أو
تحملهZا ،وليس لZZديكم اإليمZZان
تتحملوا المعاناة التي يجب عليكم ُّ
الضمير ،أو الطاعة ،أو العزيمة التي يجب أن تكون لديكم .لم َّ

الZZواجب أن يكZZون لZZديكمَّ .إنكم مجZّ Zردون بالكامZZل من أي اسZZتحقاق؛ هZZل لZZديكم احZZترام للZZذات لتسZZتمروا في العيش؟ أحثّكم أن

وتحمل المعانZZاة من أجلكمَّ .إنكم
ح ٍّل من االنشZZغال بكم
تغلقZZوا أعينكم من أجZZل الراحZZة األبديZZة Z،وبهZZذه الطريقZZة تجعلZZون هللا في ِZ
ُّ
تؤمنون باهلل ولكنكم ال تعرفون مشيئته؛ Zوتأكلون وتشربون كالم هللا لكنكم غير قادرين على الوفاء بمطالبهَّ .إنكم تؤمنون باهلل

ولكنكم ال تعرفونه ،وتحيون على الرغم من َّأنكم بال هZدف تسZعون إليZZه .ليس لZZديكم أيZZة قيم أو هZدفَّ .إنكم تحيZون كرجZل بال

عالوة على أنكم
ض ZZمير أو نزاه ZZة أو أدنى مص ZZداقية .كي ZZف يمكن اعتب ZZاركم بش Zً Zرا؟ َّإنكم تؤمن ZZون باهلل ،وم ZZع ذل ZZك تخدعون ZZه،
ً
تأخذون مال هللا وتأكلون من ذبائحهَّ ،
ولكنكم في النهاية ال تبالون بمشاعره ،وليس لديكم ضZمير تجاهZZه .وحZZتى أبسZط مطZZالب

هللا ال يمكنكم تلبيتهZZا Z.فكيZZف يمكن اعتبZZاركم بشZً Zرا؟ الطعZZام الZZذي تأكلونZZه والهZZواء الZZذي تتنفسZZونه همZZا هبZZة من عنZZد هللاَّ .إنكم
تتمتعون بنعمت ZZه Z،ولكن في النهاي ZZة ليس ل ZZديكم أدنى معرف ZZة عن هللا .ب ZZل على العكس ،لق ZZد أص ZZبحتم أشخاصZ Zاً ع ZZديمي الفائ ZZدة
َّ
ٍ
ٍ
مكرا منكم؟
تعارضون هللا .أولستم إ ًذا َو ً
حشا ليس بأية حال أفضل من كلب؟ هل من بين الحيوانات هناك من هو أكثر ً
أولئك القساوسة والحكماء الذين يقفون فوق منبر ٍ
عال يعّلمون اإلنسان ،هم أعداء هللا وفي تحZZالف مZZع الشZZيطان .أوليس
منكم أولئك الذين ال يقفون فوق منبر ٍ
عالوة على ذلZك ،ألسZتم إ ًذا في تواطZؤ
Zداوة هلل منهم؟
عال يعّلمون اإلنسان
ً
أعداء أكثر ع ً
ً
مع الشيطان؟ أولئك الذين ال يفهمون الغرض من عمل هللا ال يعرفون كيف يكونون في وفاق مع قلب هللا .من المؤكد أن هذا

ال يمكن أن ينطبZZق على َمن يفهمZZون الغZZرض من عمZZل هللا .عمZZل هللا ليس خاطًئا مطلق Zاً؛ بZZل سZZعي اإلنسZZان هZZو الZZذي يشZZوبه
طون الذين يقZاومون هللا عم ًZدا أكZثر شZؤماً وخ َّسً Zة من هZؤالء القساوسZة والحكمZاء؟ كثZيرون هم الZذين
عيب .أوليس أولئك المنح ّ
ٌ
يقاومون هللا ،ومن بين هؤالء الكثيرين من البشر ،توجد أنواع مختلفة من معارضة هللا .وكما أن هناك كافة أنZZواع المؤمZZنينZ،
َّ
ص أي ش ٍ
Zوح
Zخص ِم َّمن ال يعرفZون بوضٍ Z
هناك ً
أيضا كافZة أنZواع المعارضZZين هلل ،فك ٌّZل منهمZZا ال يشZبه اآلخZZر .ال يمكن أن ُي َخل َ
الغرض من عمل هللا .وبغض النظZر عن الكيفيZZة الZZتي عZارض بهZZا اإلنسZان هللا في الماضZي ،فإنZZه حينمZZا يبZدأ اإلنسZان في فهم

الغرض من عمل هللا ِّ
ويكرس مجهوداته إلرضاء هللا ،يمحو هللا خطايZاه السZابقة .ومZZا دام يسZعى اإلنسZان للحZق ويمارسZZه ،فلن
يأخZZذ هللا في االعتبZZار مZZا فعلZZه في الماضZZي ،بZZل يZZبرر هللا اإلنسZZان على أسZZاس ممارسZZته للحZZق .هZZذا هZZو ِبZّ Zر هللا .قبZZل أن يZZرى

اإلنسZZان هللا أو يختZZبر عملZZه ،وبغض النظZZر عن الكيفيZZة الZZتي يتصZَّ Zرف بهZZا اإلنسZZان نحZZو هللا ،فZZإن هللا ال يZZذكر تصZّ Zرفاته ،لكن
بمجZZرد أن يZZرى اإلنسZZان هللا ويختZZبر عملZZه ،فZZإن كافZZة أعمالZZه وتصZّ Zرفاته يكتبهZZا هللا في "السZZجالت" ،ألن اإلنسZZان قZZد رأى هللا
وعاش في عمله.

حقا مZZا لZZدى هللا وماهيتZZه ،ورأى سZZيادته ،وعZZرف عملZZه ًّ
حين يكZZون اإلنسZZان قZZد رأى ًّ
ض Zا حين تتغZZير شخصZZية
حقا ،وأي ً

اإلنسZZان السZZابقة ،سZZيكون اإلنسZZان عندئZذ ZقZZد تخلى تمامZاً عن شخصZZيته المتمZّ Zردة الZZتي تعZZارض هللا .يمكن القZZول إن كZZل إنسZZان
ٍ
كنت تZZرغب في أن تُطيZZع اإللZZه المتج ّسZد ،ومن ثم تُرضZZي
في وقت من األوقZZات قZZد عZZارض هللا وتمZَّ Zرد عليZZه .ومZZع ذلZZك فZZإن َ

قلب هللا بإخالصZZك ،وتمZZارس الحZZق الZZواجب عليZZك ممارسZZته ،وتZZؤدي واجبZZك كمZZا ينبغي Z،وتلZZتزم بالقواعZZد كمZZا ينبغي ،فZZأنت
ِ
أمZZا إن كنت تZZرفض إدراك أخطائZZك
بZZذلك شZZخص تZZرغب في التخّلي عن تمZّ Zردك إلرضZZاء هللا ،ويمكن أن تُ َّ
كمل من قَبZZل هللاّ .
ص Zا
وليس لZZديك قلب تZZائب؛ وإن كنت تسZZتمر في طرقZZك المتمZّ Zردة وليس لZZديك مطلًقZZا قلب للعمZZل مZZع هللا وإرضZZائه ،فZZإن شخ ً
كمل من ِقَبZZل هللا البتّ ZZة .إن ك ZZان الح ZZال ك ZZذلك ،ف ZZأنت ع ZZدو هللا الي ZZوم وغ Zً Zدا،
Zق عني Zً Zدا مثل ZZك س ZZينال العق ZZاب بالتأكي ZZد ،ولن تُ َّ
أحم َ Z

Zدوا وخص ًZما هلل .كيZف يمكن هلل أن يعفZو عنZك؟ طبيعZة اإلنسZان هي مقاومZة
Zدوا هلل بعZد الغ ّZد ،وسZتظل لألبZد ع ًّ
ضZا ع ًّ
وسZتظل أي ً
هللا ،ولكن ال يمكن لإلنسZZان أن يسZZعى عن عمZٍ Zد لمعرفZZة "أسZZرار" مقاومZZة هللا؛ ألن تغيZZير اإلنسZZان لطبيعتZه ZمهمZZة مسZZتحيلة .إن
بعيدا قبل فوات األوان ،لكيال يصير توبيخك في المستقبل أشد ،ولكيال تظهر طبيعتZZك
كان األمر هكذا ،فمن األفضل أن تسير ً

Zارك؛ لZو أنZك في النهايZة
الوحشية ،وال يمكنZك ZالسZيطرة عليهZا إلى أن يبيZد Zهللا جسZدك المZادي في النهايZة .أنت تZؤمن أن هللا ُمب َ
Zديرا باالهتمZZام .أناشZZدكم أن تصZّ Zمموا خطZZة أخZZرى ُفضZZلى؛ فأيZZة ممارسZZة أخZZرى سZZتكون
أصZZابتك فقZZط شZZدةٌ فلن يكZZون هZZذا جً Z

أفضل من إيمانكم باهلل .من المؤكد أن هناك غير هZذا الطريZق الواحZد؟ ألن تسZتمروا في العيش بنفس الكيفيZة دون السZعي إلى
الحق؟ لماذا تعيشون على خالف مع هللا بهذا األسلوب؟
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لقد صنعت أعماالً كثZيرة بين البشZر ونطقت بكلم ٍ
Zات كثZيرة في ذلZك الZوقت .كZانت تلZك الكلمZات ألجZل خالص اإلنسZان،
ُ
ُ
وكZZان الغZZرض من قولهZZا أن يصZZبح اإلنسZZان في توافZZق معي .بيZZد أنZZني لم أربح إال نفZً Zرا قليالً من النZZاس الZZذين توافقZZوا معي،
ِ
ثمن كلماتي ،ألنه ال يتوافق معي .بهذه الطريقة ،فإن الغرض من العمل الذي أعمله ليس مجرد أن
لذلك أقول إن اإلنسان ال ُي ّ
يعبZZ Zدني اإلنسZZ Zانَّ ،
لكن األهم من ذلZZ Zك أن يصZZ Zبح اإلنسZZ Zان في توافZZ Zق معي .إن البشZZ Zر الZZ Zذين فسZZ Zدوا يعيشZZ Zون بجملتهم في فخ
الشيطان ،جميعهم يعيشون للجسZد ولرغبZات ذواتهم ،وال يوجZد بينهم َم ْن يتوافZق معي .هنZاك َم ْن يقولZون إنهم يتوافقZون معي،
أوثانا مبهمة؛ ومع أنهم يعZترفون بZأن اسZمي قZدوس ،فZإنهم يسZلكون طريًقZا معاك ًسZا لي ،وكلمتهم مشZحونة
لكنهم
جميعا يعبدون ً
ً
جميعا – من األساس – ضدي وغير متوافقين معي .يسعون في كZZل يZZوم إلى اقتفZاء أثZZري
وإعجابا بالنفس ،ذلك ألنهم
كبرياء
ً
ً
ً
في الكتZZاب المقZZدس ويبحثZZون عشZZوائيا عن فقٍ Z
Zرات "مناسZZبة" يقرأونهZZا دون نهايZZة ويتلونهZZا كنصٍ Z
Zوص مقدسZZة ،لكنهم ال يعرفZZون
ً
كي ZZف يكون ZZون في تواف ZZق معي أو م ZZا يعنيZ Zه Zأن يكون ZZوا في ع ZZداوة معي ،ب ZZل يكتف ZZون بق ZZراءة الكتب المقدس ZZة دون ت ZZدبُّر .إنهم
غامضا لم يروه من قبل وال يستطيعون أن يروه ،ويخرجونه ليتطلعZوا إليZه في وقت
إلها
ً
يضعون داخل حدود الكتاب المقدس ً
فZZراغهم .يعتقZZدون أن وجZZودي ينحصZZر فقZZط في نطZZاق الكتZZاب المقZZدس .في نظZZرهم ،أنZZا والكتZZاب المقZZدس الشZZيء نفسZZه ،ومن
دون الكتاب المقدس ال وجود لي ،كما أنه من دوني ال وجود للكتاب المقدس .إنهم ال ينتبهون Zإلى وجودي أو أعمZZالي ،لكنهم
ص Zا وفائًقZZا لكZZل كلمZZة من كلمZZات الكتب المقدسZZة ،بZZل إن كثZZيرين منهم يعتقZZدون بZZأنني
ًZ
– بZZدالً من ذلZZك – يوجهZZون
اهتمامZا خا ً
Zدرا ُمَباَل ًZغZا فيZZه من األهميZZة
يجب أال أقZZوم بمZZا أريZZده إال إذا كZZانت الكتب المقدسZZة قZZد تنبZZأت بZZه .إنهم يولZZون الكتب المقدسZZة قً Z
لدرج ZZة يمكن معه ZZا الق ZZول ب ZZأنهم ي ZZرون الكلم ZZات والتعب ZZيرات مهم ZZة ج ZZدا إلى الح ZZد ال ZZذي يجعلهم يس ZZتخدمون آي ٍ Z
Zات من الكت ZZاب
ً
ض Zا .إنهم ال ينشZZدون طريZZق التوافZZق معي أو طريZZق
المقZZدس ليقيسZZوا عليهZZا كZZل كلمZZة أقولهZZا ،بZZل ويسZZتخدمونها في إدانZZتي أي ً

التوافZZق مZZع الحZZق ،لكن بZZاألحرى طريZZق التوافZZق مZZع كلمZZات الكتZZاب المقZZدس ،ويعتقZZدون أن أي شZZيء ال يتوافZZق مZZع الكتZZاب
المقدس ،دون استثناء ،ليس بعملي .أليس أولئك هم األبناء البررة للفريسيين؟ لقد استخدم الفريسيون اليهود شريعة موسى في

حرفيZZا حZZتى أنهم سZَّ Zمروا يسZZوع
إدانZZة يسZZوع .لم ينشZZدوا التوافZZق مZZع يسZZوع ذلZZك الزمZZان ،لكنهم حرصZZوا على اتبZZاع الشZZريعة
ً
البريء على الصليب في النهاية بعد أن اتهموه بمخالفة شريعة العهZZد القZZديم وأنZه ليس المسZZيا .مZاذا كZZان جZوهرهم؟ أليس أنهم

Zتبد بهم االهتمZZام البZZالغ بكZZل كلمZZة في الكتب َّ
لم ينشZZدوا طريZZق التوافZZق مZZع الحZZق؟ لقZZد اسَّ Z
المقدسZZة ،لكنهم لم يلتفتZZوا إلى إرادتي
وخط ZZوات عملي وأس ZZاليبه .لم يكون ZZوا ُأنا ًس Zا يبحث ZZون عن الح ZZق ،ب ZZل أنا ًس Zا تش ZZبَّثوا بالكلم ZZات بطريق ZZة جام ZZدة؛ لم يكون ZZوا أنا ًسZZا
حرا ًس Zا للكتZZاب المقZZدس .وفي سZZبيل حمايZZة
يؤمنZZون باهلل ،بZZل أنا ًس Zا يؤمنZZون بالكتZZاب المقZZدس .لقZZد كZZانوا – في واقZZع األمZZر – َّ
Zذهبا بعي ًZدا ZحZتى إلى صZلب يسZوع الZرحيم على الصZليب ،وهZو
مصالح الكتاب المقدس ،ورفعة شZأنه وحمايZة كرامتZZه ،ذهبZوا م ً
ما فعلوه لمجرد الدفاع عن الكتاب المقدس والحفاظ على وضع كل كلمة من كلماته في قلوب الناس .لذلك َّ
فضلوا أن يتنازلوا

الخطية حتى يدينوا يسوع الذي لم يلتزم بعقيدة الكتب المقدسة ويحكمZZوا عليZZه بZZالموت .أليسZZوا بZZذلك
عن مستقبلهم وعن ذبيحة
ّ
عبيدا لكل كلمة في الكتب المقدسة؟
ً
ومZZاذا عن النZZاس اليZZوم؟ لقZZد جZZاء المسZZيح لينشZZر الحZZق ،لكنهم يفضZZلون أن يلفظZZوه من بين البشZZر حZZتى يZZدخلوا السZZماء
تمامZZا ح ZZتى يحم ZZوا مص ZZالح الكت ZZاب المق ZZدس ،وسيفض ZZلون أن يس Zِّ Zمروا
وين ZZالوا النعم ZZة .إنهم يفض ZZلون أن ينك ZZروا مجيء الح ZZق ً
المسيح العائد في الجسد على الصZZليب مZرة أخZZرى حZZتى يضZZمنوا الوجZود األبZZدي للكتZاب المقZZدس .كيZZف يحصZل اإلنسZان على
Zريرا وطبيعت ZZه معادي ZZة نح ZZوي إلى ه ZZذا الح ZZد؟ أن ZZا أعيش بين البش ZZر ،لكن اإلنس ZZان ال يفطن إلى
خالص ZZي عن ZZدما يك ZZون قلب ZZه ش ً Z
وجودي ،وعندما أشرق بنوري عليه ،يظل جاهالً بوجودي ،وعندما أسZخط عليZه ،فإنZه يتش َّZدد أكZثر في إنكZار وجZودي .يبحث

اإلنسان عن التوافق مع الكلمات ،مع الكتاب المقدسَّ ،
طالبZا طريZق التوافZZق مZع الحZق .يرفZZع اإلنسZان
لكن ً
أحدا ال يأتي أمZامي ً
خاصا بوجZZودي في السZماءَّ ،
لكن أح ًZدا ال يهتم بي متجسZً Zدا ،ألني أنZا الZZذي أحيZZا بين البشZر
إلى في السماء ويهتم
نظره َّ
اهتماما ً
ً

ببسZZاطة ليس لي أهميZZة كبZZيرة .أنظZZر إلى أولئZZك الZZذين ال ينشZZدون سZZوى التوافZZق مZZع كلمZZات الكتZZاب المقZZدس ومZZع إلZZه غZZامض
ٍ
ٍ
طق بهZا .مZا يعبZدوه هZو إلZه
منظر بائس .ذلك ألن ما يعبدوه هو
فأراهم في
كنوزا ال ُين َ
كلمات ميتة وإله قادر على أن يمنحهم ً
Zخاص كأولئZك أن ينZالوا مZني؟ اإلنسZان ببسZاطة وضZيع
يضع نفسه تحت رحمZة اإلنسZان ،وليس لZه وجZود .مZاذا إ ًذا يسZتطيع أش ٌ
جZً Zدا حZZتى أن الكلمZZات ال تصZZفه .أولئZZك الZZذين يعZZادونني ،الZZذين يطلبZZون مZZني طلبZZات ال تنتهي Z،الZZذين ليسZZت فيهم محبZZة الحZZق،
الذين يقاومونني ،كيف يكونون في توافق معي؟

ضZ Zا ال ZZذين ال يحب ZZون الح ZZق ،ب ZZل إن َم ْن يق ZZاومونني يكونZZZون
وهم أي ً
أولئ ZZك ال ZZذين يع ZZادونني هم غ ZZير المت ZZوافقين معيُ ،
باألحرى معاندين لي وغير متZوافقين معي .كZل الZZذين ال يتوافقZون معي أسِّZلمهم إلى أيZدي الشZرير ،وأتZركهم لفسZاده ،وأمنحهم

مطلZZق الحريZZة ليكشZZفوا عن شZZرهم ،وأدفعهم في النهايZZة إلى الشZZرير ُلي َبتلعZZوا .ال أبZZالي بعZZدد الZZذين يعبZZدونني ،بمعZZنى أنZZني ال

أبالي بعدد Zالذين يؤمنون بي .كل ما يهمني هو عدد الذين يتوافقون معي ،ألن كZZل الZZذين ال يتوافقZZون معي أشZZرار يخونونZZني.
إنهم أعدائي ،وأنا ال "أصون" أعدائي في بيتي .أولئك المتوافقون معي يخدمونني في بيتي إلى األبد Z،أما أولئك الذين يضZعون

أنفسهم في عداوة معي فسوف يكابدون عذابي إلى األبد .أولئZك الZذين ال يهتمZZون إال بكلمZZات الكتZZاب المقZدس لكنهم ال يهتمZZون
ِ
وهم بZZذلك يج ِّZدفون
بالحق أو يفتشون عن آثار أقدامي ،فZإنهم ضZدي ألنهم َي Zح ُّZدونني بحسZب الكتZاب المقZدس ويقيZدونني داخلZZهُ ،
اهتمامZا ألعمZZالي أو إرادتي أو للحZZق ،لكنهم
ًZ
علي إلى أبعد الحدود .كيف يمكن ألولئك الناس أن يقفوا أمامي؟ إنهم ال يعيرون
َّ

يهتمون – بداًل من ذلك – بالكلمات ،الكلمات التي تقتل .كيف يكون أولئك في توافق معي؟
من "يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ضZا االبن والZZروح القZZدس" إال بعZZد أن أصZZبح تج ُّسZد
لم يZZؤمن اإلنسZZان أنZZه "ال يوجZZد فقZZط اآلب في السZZماء ،لكن هنZZاك أي ً
يسوع حقيق ًة .هذا هو التصور التقليدي الذي يعتنقZه اإلنسZان ،أنZه ثمZة إلZه في السZماء هكZذا :ثZالوث وهZو اآلب واالبن والZروح

القدس ،إله واحد .كل البشرية لديها هذا التصور :هللا هو إله واحد ،لكنه يتكون من ثالثة أجزاء ،وكZZل مZا رسZZخه أولئZZك بشZZدة

واحدا إال بهZZذه األجZزاء الثالثZZة .فمن دون اآلب
في التصورات التقليديةَ Zيعتبر أنه اآلب واالبن والروح القدس ،وال يصبح هللا
ً
القدوس ،ال يكون هللا كامالً .وبالمثل ،ال يكون هللا كامالً من دون االبن أو الروح القدس .فهم يؤمنون – بحسب اعتقZZاداتهم –

َّ
معا يمكن اعتبارهم هللا ذاتZه.
أن ًأيا من اآلب وحده أو االبن وحده ال يمكن اعتباره هللا ذاته .فقط اآلب واالبن والروح القدس ً

واآلن ،يعتنZق جميZع المؤمZنين المتZدينين ،وحZتى كZل تZابع منكم ،هZذا االعتقZاد ،لكن ليس بوسZع أحZد أن يوضZح مZا إذا كZان هZذا

Zحيحا أم ال؛ ألنكم دومZاً في التب ٍ
Zاس بشZأن أمZور هللا ذاتZه .وعلى الZرغم من أن هZذه عبZارة عن تصZورات ،فZإنكم ال
االعتقZاد ص ً
Zيرا بالتصZZورات الدينيZZة Z.لقZZد قبلتم تلZZك التصZZورات
Zأثرا خطً Z
تZZدرون مZZا إذا كZZانت صZZحيحة أم خاطئZZة؛ ألنكم أصZZبحتم متZZأثرين تً Z

ٍ
ٍ
أيضا لهذا التZZأثير الضZZار؛
بعمق ،وقد تسرب هذا السم
الدينية ZالتقليديةZ
بعمق إلى داخلكم؛ ومن ثم ،فقد استسلمتم في هذا األمر ً
ذلك ألن الثالوث ببسZاطة غZير موجZود ،أي أن ثZالوث اآلب واالبن والZروح القZدس ببسZاطة غZير موجZود .هZذه كلهZا تصZورات

Zدات خاطئZZة لديZZه .لطالمZZا ظZZل اإلنسZZان طZZوال هZZذه السZZنوات الكثZZيرة يعتقZZد في هZZذا الثZZالوث الZZذي
تقليدي Zة ZلZZدى اإلنسZZان ،ومعتقٌ Z
تستحض ZZره تص ZZورات في ذهن اإلنس ZZان اختلقه ZZا اإلنس ZZان ،لكن ZZه لم يره ZZا مطلقZ Zاً من قب ZZل .ظه ZZرت على امت ZZداد ه ZZذه الس ZZنوات
شخص ZZيات روحي ZZة عظيم ZZة تش ZZرح "المع ZZنى الحقيقي" للث ZZالوث ،لكن ظلت ه ZZذه التفس ZZيرات للث ZZالوث – بوص ZZفه ثالث ZZة أش ZZخاص

متمZZايزين ومتحZZدين في الجZZوهر – مبهمZZة وغZZير واضZZحة ،وبZZات جميZZع النZZاس في حZZيرة بشZZأن "تZZركيب" هللا .لم يتمكن إنسZZان
جامعZا؛ فمعظم التفسZZيرات مقبولZZة من حيث التعليZZل وعلى الZZورق ،لكن ال أحZZد يفهم معناهZZا
ًZ
Zيرا
عظيم مطلًقZZا من أن يقZZدم تفسً Z
تماما؛ ذلك ألن هذا الثالوث العظيم الذي يحتفظ به اإلنسان في قلبه غZير موجZود؛ حيث لم يZر أحZد مطلًقZا مالمح
فهما
ً
واضحا ً
ً

ظا بمZZا يكفي ليصZZعد إلى مسZZكن هللا لزيارتZZه حZZتى يفحص بنفسZZه األشZياء الموجZودة في مكZZان
أحد محظو ً
هللا الحقيقية ،ولم يكن ٌ
وجZZود هللا ،ويحZZدد بالضZZبط عZZدد عشZZرات اآلالف أو مئZZات الماليين من األجيZZال الموجZZودة في "بيت هللا" أو ليتحقZZق من عZZدد
ضZا الZروح القZدس،
األجزاء الZتي يتZألف منهZا الZتركيب األصZلي هلل .مZا يحتZاج أسا ًسZا إلى الفحص هZو :عصZر اآلب واالبن وأي ً
وظهور كل واحد منهم ،وكيف انفصلوا بالضبط ،وكيف ُجعلZوا واحZZداً .لألسZف ،لم يتمكن أحZد طZوال هZذه السZنين الكثZيرة من

اكتشZZ Zاف حقيقZZ Zة هZZ Zذه األمZZ Zور؛ فهي كلهZZ Zا ُمجZZ Zرد تخمينZZ Zات؛ ألن أحZً Z Zدا لم يصZZ Zعد مطلًZق ZZا إلى السZZ Zماء للزيZZ Zارة وعZZ Zاد "بتقريZZ Zر
استقصZZائي" ألجZZل البشZZرية جمعZZاء حZZتى يخZZبر كZZل أولئZZك المؤمZZنين ZالمتZZدينين ZالZZورعين الغيZZورين والمهتمين بالثZZالوث بحقيقZZة
Zوع االبن يرافقZZه
األمر .بالطبع ،ال يمكن الرجوع باللوم على اإلنسان في رسم تلك التصورات ،فلماذا لم يجعل يهZZوه اآلب يسَ Z
عنZZدما خلZZق البشZZر؟ لZZو كZZانت كZZل األمZZور في البدايZZة قZZد جZZرت باسZZم يهZZوه ،لكZZانت أفضZZل .إن كZZان ال بZZد من توجيZZه لZZومٍ ،فإنZZه
Zردا .لZZو
والروح
االبن
يوجه إلى تلك الهفوة اللحظية التي لم
ِ
القدس أمامه وقت الخلق ،لكنه قZام بعملZZه منف ً
يستدع فيها يهوه هللاُ َ
َ
َ
Zودا من البدايZZة وحZتى النهايZة وليس
معا ،أال يكونون بذلك قد أصبحوا
واحدا؟ لو ظل اسم يهوه وحZZده موج ً
ً
أنهم قد عملوا كلهم ً
سمى يهوه حينZZذاك ،أمZا يكZون هللا قZZد َّ
وفر على نفسZZه مكابZدة البشZرية لZZذلك االنقسZام؟
اسم يسوع من عصر النعمة ،أو لو ظل ُي َّ
وجه إلى ال ZZروح الق ZZدس ال ZZذي ظ ZZل آلالف
فلي َّ
ب ZZالطبع ،ال يمكن أن يالم يه ZZوه على ك ZZل ه ZZذا ،وإن ك ZZان ال ب ZZد من توجي ZZه ل ZZومٍُ ،
الس ZZنين يواص ZZل عمل ZZه تحت اس ZZم يه ZZوه أو يس ZZوع أو ح ZZتى ال ZZروح الق ZZدس ،فحي ََّر وأرب ZZك اإلنس ZZان ح ZZتى عج ZZز اإلنس ZZان عن أن
وأيضا دون اسم كاسم يسوع ،ولم يكن
تحديدا Z.لو أن الروح القدس نفسه قد عمل دون هيئة أو صورة ،بل
يعرف َم ْن هو هللا
ً
ً
باستطاعة اإلنسان أن يلمسه أو يZراه ،بZل يسZمع أصZوات الرعZد فقZط ،أمZا كZان عم ٌZل من هZذا النZوع أكZثر فائZدة للبشZرية؟ فمZاذا
فع Zل اآلن؟ لقZZد تZZراكمت تصZZورات اإلنسZZان َف َعَل ْت كجبZٍ Zل ،واتسZZعت كZZالبحر حZZتى لم يعZZد إلZZه اليZZوم يسZZتطيع أن
يمكن إذن أن ُي َ

Zائرا
تائها ً
لما لم يكن هناك سوى يهوه ويسوع والروح القدس بين االثنين ،كZZان اإلنسZZان حً Z
يتحملها وأصبح ً
كليا .في الماضيّ ،
ضZا جZزء من هللاَ .م ْن يعZZرف َم ْن يكZZون
بالفعZل في كيفيZZة التعامZZل ،واآلن ُأضZZيف هللا القZدير الZZذي أصZZبح حZZتى ُيقZال عنZه إنZه أي ً

كافيZZا
متحدا أو
هللا وفي أي أقنوم من الثالوث ظل
ً
مختفيا تلك السنوات الطويلة؟ كيف يحتمل اإلنسان هذا؟ كان الثالوث وحده ً
ً
ليقضي اإلنسان في تفسيره عمره كله ،لكن اآلن أصZبح هنZاك "إلZه واحZد بأربعZة أقZانيم"؟ كيZف ُيف َّسZر ذلZك؟ هZل يمكنZك أنت أن
تفسره؟ أيها اإلخوة واألخوات! كيZف ظللتم تؤمنZون بإلZه كهZذا حZتى اليZوم؟ إنZني أخلZع لكم قبعZتي تقZديراً لكم .كZان إلZه الثZالوث

المربَّع
ً
كافيZZا بالفع ZZل ألن تتحمل ZZوه ،فكي ZZف أمكنكم االس ZZتمرار في االحتف ZZاظ به ZZذا اإليم ZZان ال ZZذي ال ي ZZتزعزع به ZZذا اإلل ZZه الواح ZZد ُ
األقانيم .تم حثكم على الخروج ،لكنكم رفضتم .يZا لZه من أمZر ال ُيص َّZدق! أنتم حًقZا مدهشZون! بإمكZان شZخص بالفعZل أن يZؤمن
إلى هZZذا الحZZد بأربعZة آلهZة دون أن يفهم شZيًئا .أال تZرون في هZذا معجZزة؟ لم أكن أعZZرف أنZZه بوسZعكم اجZZتراح معجZزة عظيمZة

آب وال ابن ،فضZاًل عن أن
كهZذه! دعZZوني أخZبركم أن الثZالوث في الحقيقZة غZير موجZود في أي مكZان في هZZذا الكZون .ليس هلل ٌ
معا يستخدمان الروح القZدس كZأداة .هZذا كلZه أكZبر مغالطZة ،وهZو ببسZاطة غZير موجZود في
يوجد مفهوم ّ
مؤداه أن اآلب واالبن ً
هذا العالم! بيد Zأن تلك المغالطة لها أصل وليست بال أساس بالكلية؛ ألن عقولكم ليست بسيطة إلى هذا الحZZد ،وأفكZZاركم ليسZZت

بال منطZZق ،بZZل هي مناسZZبة وحاذقZZة للغايZZة ،لدرجZZة أنهZZا عصZZية حZZتى على أي شZZيطان .لكن لألسZZف ،كZZل هZZذه األفكZZار محض
مغالطات وال وجود لها! إنكم لم تروا الحق الواقعي مطلًقا ،بل أنتم تخمنون وتتصورون فقط ،ثم تختلقون منها قصZZة لتكسZZبوا
به ZZا ثق ZZة اآلخ ZZرين بش ZZكل مخ ZZادع ،وتهيمن ZZوا به ZZا على حمقى البش ZZر دون عق Zٍ Zل أو منط ZZق ،ح ZZتى يؤمن ZZوا "بتع ZZاليمكم المتبح ZZرة"
العظيمة والمشهورة .هل هذا حق؟ هل هذا نظام الحياة الذي يجب أن يحصل عليه اإلنسان؟ إنه كله ُهراء! ليست هناك كلمZZة
قسم أكثر فأكثر مع كل جيZٍ Zل حZZتى َّ
إلهZا
إن ًZ
قسما هكذا بواسطتكم ،وظل ُي َّ
واحدة مناسبة! طوال هذه السنوات الطويلة ،ظل هللا ُم ً
واح Zً Zدا ُق ِّس Zم صZZراحة إلى ثالث ZZة آله ZZة .واآلن أص ZZبح ببسZZاطة من المس ZZتحيل على اإلنسZZان أن يعي Zد ZتجميZZع هللا في واحZZد؛ ألنكم

قطع صZغيرة ج ًZدا! لZوال عملي اآلني قبZل أن يفZوت األوان ،لكZان من الصZعب القZول كم كنتم ستسZتمرون بوقاحZة
قسمتموه إلى ٍ
على هZZذا النحZZو! كيZZف يمكن أن يظZZل إلهكم إن كنتم تسZZتمرون في تقسZZيمه على هZZذا النحZZو؟ هZZل سZZتظّلون تعZZترفون بZZه كZZأبيكم

تأخرت ،لربما كنتم قد أعZZدتم "اآلب واالبن" ،يهZZوه ويسZZوع ،إلى إسZرائيل وادعيتم أنكم أنتم أنفسZZكم
كنت قد
ُ
وترجعون إليه؟ لو ُ
أخيرا جاء هذا اليوم الZZذي طالمZZا انتظرتZZه ،ولم يتوقZZف تقسZZيمكم هلل
لحسن الحظ أن اآلن هو األيام األخيرةً .
جزء من هللا .لكن ُ
ٌ

قمت بيدي بهذه المرحلة من العمل .ربما لوال هذا ،لكنتم تماديتم ،بل حتى لوضعتم جميع الشZZياطين الموجZZودة
ذاته إال بعد أن ُ
بينكم على طاوالتكم لعبادتها .هذه حيلتكم! وسيلتكم لتقسيم هللا! هل ستستمرون في القيام بهZذا اآلن؟ دعZوني أسZألكم :كم هنZاك
دائمZZا؟ أي منهم تؤمنZZون بZZه
من آلهZZة؟ أي إلZZه سZZيمنحكم الخالص؟ هZZل هZZو اإللZZه األول أم الثZZاني أم الثZZالث الZZذي تصZZلون إليZZه ً
دائم ا؟ هل هو اآلب؟ أم االبن؟ أم هو الروح القدس؟ أخبرني بمن تؤمن؟ رغم أنك تقول مع كل كلمة إنك تZZؤمن باهلل ،فZZإن مZZا
ً
تؤمن ZZون ب ZZه فعالً ه ZZو عقلكم أنتم! هللا ببس ZZاطة غ ZZير موج ZZود في قل ZZوبكم! لكن في عق ZZولكم يوج ZZد ع ZZدد من تل ZZك "الثالوث ZZات"! أال
توافقون؟
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إذا تم تقييم مراحل العمل الثالثة بحسب مفهوم الثالوث هذا ،فال بد إ ًذا من وجZZود ثالثZZة آلهZZة حيث إن العمZZل الZذي يقZوم

بZZه كZZل منهم ليس العمZZل نفسZZه الZZذي يقZZوم بZZه اآلخZZر .إن كZZان بينكم من يقZZول إن الثZZالوث موجZZود حًقZZا ،فاشZZرحوا إ ًذا مZZا الZZذي
يعنيه بالضبط إله واحد في ثالثة أقانيم .ما اآلب القدوس؟ ما االبن؟ ما الروح القدس؟ هل يهوه هو اآلب القدوس؟ هل يسZZوع
روحا؟ ألم يكن عمل يسوع هZZو عمZZل الZZروح
روحا؟ أليس جوهر االبن ً
أيضا ً
هو االبن؟ فما هو الروح القدس إ ًذا؟ أليس اآلب ً
روح Z Zا يمكن أن تكZZ Zون هلل؟ وفًقZZ Zا
القZZ Zدس؟ ألم يكن عمZZ Zل يهZZ Zوه في ذلZZ Zك الZZ Zوقت قZZ Zد تم بواسZZ Zطة ٍ
روح كمثZZ Zل روح يسZZ Zوع؟ كم ً
لتفسيرك ،فإن األقانيم الثالثة ،اآلب واالبن والروح القدس ،هي واحZZد؛ فZإن كZان األمZZر كZZذلك ،توجZZد ثالثZZة أرواحَّ ،
لكن وجZود
ثالثZZة أرواح يعZZني وجZZود ثالث ZZة آله ZZة ،وه ZZذا يع ZZني ع ZZدم وجZZود إل ZZه حقيقي واحZZد؛ فكيZZف مZZازال هZZذا الن ZZوع من اآلله ZZة يمتل ZZك

ابن وكيZف يكZون هZو ًأبZا؟ أليسZت هZذه كلهZا تصZوراتك؟
قبلت بوجZود إلZه واحZد فقZط ،فكيZف يكZون لZه ٌ
الجZوهر األصZلي هلل؟ إذا َ
تمامZZا كمZZا هZZو مكتZZوب في الكتZZاب المقZZدس أنZZه
يوجZZد إلZZه واحZZد فقZZط ،وليس إال شZZخص واحZZد في هZZذا اإللZZه وروح واحZZدة هلل ً

"يوجد روح قدس واحد وإله واحد فقط ".بغض النظر عما إذا كان اآلب واالبن اللذان تتكلم عنهمZZا موجZZودين ،فليس هنZZاك إال

إله واحد في النهاية ،وجوهر اآلب واالبن والروح القدس الذين تؤمن بهم هZو نفسZه جZوهر الZروح القZدس .بعبZارة أخZرى ،هللا
وأيضا أن يكون فوق كل األشياء .روحه شZZامل وكلي الوجZZود .يسZZتطيع أن
روح لكنه قادر على أن يتجسد ويعيش بين الناس
ً
يكون في الجسد وأن يكون – في الZوقت ذاتZه – في الكZون وفوقZهَ .ل َّما كZان النZاس َّ
كلهم يقولZون إن هللا هZو وحZده اإللZه الواحZد

Zخص واح ٌZد فقZط ،وهZذا الZروح هZو روح هللا.
الحقيقي ،فإنه إ ًذا يوجد إله واحد غير منقسم بإرادة أحد! هللا ٌ
روح واح ٌZد فقZط وش ٌ
Zوهرا ،واالبن
لZZو كZZان األمZZر كمZZا تقZZول ،اآلب واالبن والZZروح القZZدس ،أفال يكونZZون ثالثZZة آلهZZة؟ حيث يكZZون الZZروح القZZدس جً Z
Zزءا من إلZٍ Zه
Zوهرا آخZZر ،واآلب جً Z
جً Z
Zوهرا آخZZر كZZذلك ،ذواتهم مختلفZZة وجZZواهرهم مختلفZZة ،فكيZZف إ ًذا يكZZون كZZل واحZZد منهم جً Z
روح؛ فهZو لم
واحد؟ الروح القدس روح ،هذا يسهل على اإلنسان فهمZه .إن كZان األمZر كZذلك ،فZإن اآلب كZذلك من بZاب أولى ٌ

ض Zا روح بالتأكي ZZد .فمZZا العالق ZZة إ ًذا بين ZZه وبين ال ZZروح
ي ZZنزل على األرض ولم يتجس ZZد .إن ZZه يه ZZوه هللا في قلب اإلنس ZZان ،وه ZZو أي ً
القZZدس؟ هZZل هي عالقZZة بين ٍ
أب وابنZZه؟ أم أنهZZا العالقZZة بين الZZروح القZZدس وروح اآلب؟ هZZل مZZادة كال الZZروحين واحZZدة؟ أم أن

الروح القدس هو أداة لآلب؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ ثم ،ما العالقZة بين االبن والZروح القZدس؟ هZل هي عالقZة بين روحين أم
روح ا واحZً Zدا ،فال مجZZال للحZZديث عن
عالقZZة بين إنسZZان وروح؟ هZZذه كلهZZا أمZZور ال يمكن أن يكZZون لهZZا تفسZZير! إذا كZZانوا كلهم ًZ
أشخاصا متمايزين ،لكانت أرواحهم متفاوتة في القZZوة ،وال يمكنهم – ببسZZاطة
واحدا .ولو كانوا
روحا
ً
ثالثة أشخاص؛ ألن لهم ً
ً
روح Zا واح Zً Zدا .إن ه ZZذا المفه ZZوم لآلب واالبن وال ZZروح الق ZZدس بمنتهى العبث! فه ZZذا ُيجZِّ Zزئ هللا ويقس ZZمه إلى ثالث ZZة
– أن يكون ZZوا ً
ٍ
واحدا؟ أخبروني ،هل ُخِلَقت السZZموات واألرض
وإلها
روحا
ً
ً
أشخاصّ ،
لكل منهم حالة وروح؛ فكيف يمكن إ ًذا أن يظل ً
واحدا ً
فم ْن افتZZدى البشZZرية؟ أهZZو الZZروح
وكZZل مZZا فيهZZا بواسZZطة اآلب أم االبن أم الZZروح القZZدس؟ البعض يقZZول إنهم خلقوهZZا ًZ
معZا .إ ًذا َ

فم ْن هZو االبن في جZوهره؟ أليس هZو تج ُّسZد روح
القدس أم االبن أم اآلب؟ البعض يقZول إن االبن هZو َم ْن افتZدى البشZرية .إ ًذا َ
المتج ِّسZد يZZدعو هللا الZذي في السZZماء باسZZم اآلب من منظZور إنسZان مخلZوق .أمZا تZZدري أن يسZوع ُوِلZَ Zد من َحَبZٍ Zل عن طريZق
هللا؟ ُ
واحدا مZع هللا في السZماء؛ ألنZه تجسZد روح هللا .إن فكZرة
قلت ،فإنه يظل
ً
الروح القدس؟ في داخله الروح القدس ،لذلك ،فمهما َ
االبن هذه ببساطة غير حقيقية .إنه روح واحد ،وهو الذي يقوم بكل العمZل؛ هللا ذاتZه فقZط ،الZذي هZو روح هللا ،هZو الZذي يقZوم

فم ْن هZZو روح هللا؟ أليس هZZو الZZروح القZZدس؟ أليس الZZروح القZZدس هZZو الZZذي يعمZZل في يسZZوع؟ لZZو لم يكن العمZZل قZZد تم
بعملZZهَ .
بواسطة الروح القدس (الذي هو روح هللا) ،فهل كان عمله يمثل هللا ذاته؟ عندما نZZادى يسZZوع هللا الZZذي في السZZماء في صZZالته
وطبيعيZZا وكZZان لZZه الغطZZاء
عاديZZا
ً
باسZZم اآلب ،كZZان ذلZZك فقZZط من منظZZور إنسZZان مخلZZوق؛ ذلZZك فقZZط ألن روح هللا ارتZZدى جسZً Zدا ً
الخارجي لكائن مخلوق .حتى إن كان روح هللا داخله ،ظل مظهره الخارجي مع ذلك مظهر إنسان عادي .بعبارة أخرى ،إنZZه
بم ْن فيهم يسZZوع نفسZZه .وبZZالنظر إلى أنZZه ُيZZدعى ابن اإلنسZZان ،فهZZو شZZخص
أصZZبح "ابن اإلنسZZان" الZZذي تحZZدث عنZZه كZZل البشZZرَ ،
(سواء كان رجالً أو امرأة ،فهو في كلتا الحالتين شخص له شكل خارجي إلنسان) وِل َZد في أسZرة طبيعيZZة لن ٍ
Zاس عZاديين؛ Zومن
ُ

ثم ،كانت مناداة يسوع هلل الذي في السماء باآلب كمثل ما ناديتموه أوالً ًأبا؛ ألنه فعل ذلك من منظور إنسZZان من الخليقZZة .هZZل
ما زلتم تZذكرون الصZالة الربانيZة الZتي علمهZا لكم يسZوع لتحفظوهZا؟ "أبانZا الZذي في السZموات ،"...لقZد طلب من كZل إنسZان أن
ضZا ،فإنZZه فعZZل ذلZZك من منظZور شZخص يقZZف على قZZدم
يZدعو هللا الZZذي في السZماء باسZم أب .ولمZZا كZان هZZو ذاتZه قZد دعZZاه ًأبZا أي ً
Zاويا لكم
المسZZاواة معكم جميعZاً .وحيث إنكم دعZZوتم هللا الZZذي في السZZماء باسZZم اآلب ،فZZإن هZZذا يوضZZح أن يسZZوع رأى نفسZZه مسً Z

ظم
"أبZZا" ،أليس ه ZZذا ألنكم مخلوق ZZون؟ مهم ZZا ك ZZان ِع َ
وأن ZZه إنس ZZان اخت ZZاره هللا على األرض (ه ZZذا مع ZZنى ابن هللا) .إذا دع ZZوتم هللا ً
سZZلطان يسZZوع على األرض ،فإنZZه لم يكن قبZZل الصZZلب سZZوى ابن اإلنسZZان يهيمن عليZZه الZZروح القZZدس (الZZذي هZZو هللا) ،وأحZZد
المخلوقين األرضيين ،ألنه لم يكن قد أتم عمله بعZد؛ ومن ثم ،لم تكن دعوتZه هلل الZذي في السZماء ًأبZا إال طاعZة وتواض ًZعا منZه.
َّ
لكن مخاطبت ZZه هلل (وه ZZو الZZروح ال ZZذي في الس ZZماء) بتل ZZك الطريق ZZة ال تثبت أن ZZه ابن روح هللا ال ZZذي في الس ZZماء .لكنه ZZا ب ZZاألحرى

ٍ
أشخاص متمايزين مغالطة! كZان المسZيح قبZل صZلبه
مختلف .إن وجود
شخص
مختلف ،وليس أنه
توضح أن منظوره ببساطة
ٌ
ٌ
ٌ
ابن اإلنسان خاضعاً لقيود الجسد ،ولم يكن يمتلZZك سZلطة الZروح بشZكل كامZZل ،لهZZذا كZان يطلب فقZط إرادة هللا اآلب من منظZZور

ك ZZائن مخل ZZوق ،فهك ZZذا ص ZZلى ثالث م ZZرات في َج ْث َسْ Z Zيمانيَ" :ل ْي َس َك َمZZا ُِأري Zُ Zد ََأن ZZا َبZْ Zل َك َمZZا تُ ِري Zُ Zد َْأن َت" .لم يكن قب ZZل وض ZZعه على
مجداً؛ وله ZZذا الس ZZبب دع ZZا هللاَ ًأبZZا من منظ ZZور ك ZZائن
الص ZZليب إال مل ZZك اليه ZZود .ك ZZان المس ZZيح ابن اإلنسZZان ،لكن ZZه لم يكن جس ZZداً ُم َّ
مخلZوق .اآلن ال تسZتطيع أن تقZول إن كZل َم ْن يZدعون هللا اآلب ُهم االبن .لZو كZان األمZر كZذلك ،أمZا كنتم تصZبحون كلكم االبن
بمجZZرد أن علمكم يسZZوع الصZZالة الربانيZZة؟ إن لم تقتنعZZوا بعZZد Z،فZZأخبروني َم ْن هZZو ذاك الZZذي تدعونZZه ًأبZZا؟ إذا كنتم تشZZيرون إلى

فم ْن هو اآلب ليسوع بالنسبة إليكم؟ بعد أن رحل يسوع ،لم تعد فكرة اآلب واالبن موجZZودة .كZانت هZZذه الفكZرة مناسZبة
يسوعَ ،
فقط للسنوات التي تجسد فيهZا يسZوع ،أمZا في بZاقي األحZوال األخZرى ،فالعالقZة كZانت بين رب الخليقZة ومخلZوق عنZدما تZدعون
Zادرا مZZا تُZZرى
هللا اآلب .ال يوجZZد وقت تسZZتطيع فيZZه فكZZرة الثZZالوث من اآلب واالبن والZZروح القZZدس أن تصZZمد؛ فهي مغالطZZة نً Z
على مر العصور وغير موجودة!
من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ورِتَنا َك َشَZب ِهَنا" .حيث إن
Zل ٱِإْل ْن َسَ Z
صَ Z
ربما يستدعي هذا إلى أذهان غالبية الناس كالم هللا في سفر التكZوينَ " :ن ْع َمُ Z
ان َعَلى ُ
هللا يقول "نعمل" اإلنسان على "صورتنا" ،فإن "ضمير المتكلمين Zالجمع" هنا يشير إلى اثنين أو أكثر؛ وحيث إنه يقZZول "نعمZZل"،

ٍ
Zخاص متمZايزين ،ومن هZذه الكلمZات نشZأت فكZرة اآلب
فليس ثمZة إلZه واحZZد فقZط .بهZذه الطريقZZة بZدأ اإلنسZان يعتقZZد في فكZZرة أش

واالبن والروح القدس .فما هي صفة اآلب إذن؟ وما هي صفة االبن؟ وما هي صفة الروح القدس؟ هZZل من الممكن أن يكZZون
كون من ثالثة؟ وهل تكون صورة اإلنسان في هذه الحالة مشابهة لتلZZك الZZتي لآلب أم
إنسان اليوم قد ُخِل َق على صورة واحد ُم َّ
االبن أم الروح القدس؟ على صورة أي شخص من أشخاص هللا يكZون اإلنسZان؟ هZذه الفكZرة عن اإلنسZان ليسZت صZحيحة وال
معZZنى لهZZا! فهي ال تفعZZل أكZZثر من مجZZرد تقسZZيم إلZZه واحZZد إلى عZZدة آلهZZة .كZZان الZZوقت الZZذي كتب فيZZه موسZZى سZZفر التكZZوين بعZZد
Zودا ،ولم يكتب موسZى الكتZاب المقZدس
خلZق اإلنسZان عقب خلZق العZالم ،لكن في البدايZة ،عنZدما بZدأ الكZون ،لم يكن موسZى موج ً
إال بعد ذلك بمدة طويلة ،فكيف عرف إ ًذا ما تكلم به هللا في السماء؟ لم تكن لديه أدنى فكرة عن كيفية خلق هللا للعZZالم .لم يZZرد
في العهZZد القZZديم من الكتZZاب المقZZدس أي ِذ ْZك ر لآلب واالبن والZZروح القZZدس ،فقZZط ُذ ِكZَ Zر إلZZه واحZZد حقيقي ،يهZZوه ،يقZZوم بعملZZه في
إسZZرائيل ،وقZZد ُد ِعي هZZذا اإللZZه بأسZZماء مختلفZZة مZZع تغيُّر األزمZZان ،لكن ليس بوسZZع هZZذا أن يثبت أن كZZل اسZZم يشZZير إلى شٍ Z
Zخص
ٍ
Zدد ال ُيحصZى من األشZخاص في هللا؟ مZا هZو مكتZوب في العهZد القZديم
مختلف .لو كان الوضع كذلك ،أفال يكون هناك حينئ ZZذ ع ٌ
هZZو عمZZل يهZZوه ،وهZZو مرحلZZة من عمZZل هللا ذاتZZه للبZZدء في عصZZر النZZاموس .كZZان ذلZZك عمZZل هللا بحسZZب الموجZZود وهZZو يتكلم،
وبحسب القائم وهو يأمر .لم يقل يهوه مطلًقا إنه اآلب الذي أتى ليقوم ٍ
بعمل ،ولم يتنبأ مطلًقا بمجيء االبن لفداء البشرية .لكن
ذكر أن االبن هو الذي جاء .وبما أن العصور
ذكر إال أن هللا تجسد ليفدي كل البشرية ،لكن لم ُي َ
فيما يتعلق بزمان يسوع ،لم ُي َ

ضZا يختلZZف ،فكZZان ال بZZد أن يقZZوم بعملZZه في ممالZZك مختلفZZة .وهكZZذا ،اختلفت
ليسZZت متماثلZZة ،والعمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا نفسZZه أي ً
أيضا الشخصية التي يمثلها .يعتقد اإلنسان أن يهوه هو اآلب ليسZوعَّ ،
لكن يسZZوع لم يعZZترف بZZذلك في واقZZع األمZر ،حيث قZال:
ً
في وأنا في اآلب؛ عندما يرى اإلنسان االبن ،فهو يZZرى
"لم نكن متمايزين كآب وابن مطلًقا؛ فأنا واآلب السماوي واحد .اآلب َّ
اآلب السماوي ".بعد كل ما قيل ،سواء كان اآلب أو االبن ،فهما روح واحد ،وغير منفصلين إلى شخصين منفصلين .بمجZZرد

أن يشZرع اإلنسZان في التفسZZير ،تتعقZZد األمZZور بفكZرة األشZZخاص المتمZZايزين وكZZذلك بالعالقZZة بين آب وابن وروح .عنZZدما يتكلم
ٍ
كشخص أول ٍ
وثان وثالث؛ ليست
تجسيما هلل؟ حتى إن اإلنسان يرتب األشخاص
اإلنسان عن أشخاص منفصلين ،أما ُي َعد ذلك
ً
إلهZا يوجZد؟" ،لقZال لZك إن
هذه كلها إال تصورات اإلنسان وال تسZتحق اإلشZارة إليهZا ،وهي غZير واقعيZة بZالمرة! إن سZألته" :كم ً

"م ْن هو اآلب؟" ،سZZيقول" :اآلب هZZو
هللا ثالوث مكون من اآلب واالبن والروح القدس ،اإلله الواحد الحقيقي .فإذا سألته ً
أيضاَ :
روح هللا في السZZماء .هZZو الضZZابط للكZZل ،وسZZيد السZZماء" ".فهZZل يهZZوه هZZو الZZروح؟" ،سZZيقول" :نعم!" .فZZإذا سZZألته حينئZٍ Zذ" :من هZZو

االبن؟" ،س ZZيقول إن يسZZوع ه ZZو االبن ب ZZالطبع" .فمZZا قصZZة يس ZZوع إ ًذا؟ من أين أتى؟" ،س ZZيقول" :يسZZوع ُوِلZَ Zد من مZZريم من خالل
ضZا يمثZZل الZZروح القZZدس؟ يهZZوه هZZو الZZروح ،وهكZZذا
ضZا؟ أليس عملZZه أي ً
الحبZZل بZZالروح القZZدس" ".إ ًذا أليسZZت مادتZZه هي الZZروح أي ً

ص Zا مختلفين؟
أي ً
ض Zا مZZادة يسZZوع .اآلن في األيZZام األخZZيرة ،ال يعوزنZZا أن نقZZول إن الZZروح مZZازال يعمZZل؛ فكيZZف يكونZZون أشخا ً
أليس األمر ببساطة أن روح هللا يقوم بعمل الZروح لكن من منZاظير مختلفZة؟" لهZذا ،ال يوجZد تميZيز بين األشZخاص؛ فيسZوع تم
الحمل به بواسطة الروح القدس ،وعمله – من دون شك – هو عمل الروح القدس بالضZZبط .إن يهZZوه في المرحلZة األولى من
العمل الذي قام به لم يتجسد أو يظهر لإلنسان؛ إذن ،لم َير اإلنسان شكله مطلًقZا .بغض النظZZر عن عظمتZه أو طولZZه ،ظZل هZو
الZZروح ،هللا نفسZZه الZZذي خلZZق اإلنسZZان في البZZدء .كZZان هZZو روح هللا .عنZZدما تحZZدث إلى اإلنسZZان من بين السZZحاب ،كZZان مجZZرد
حينئذ فقط رأى اإلنسان للمZZرة
ٍZ
جسدا في اليهودية،
روح .لم يشهد ٌ
أحد شكله إال في عصر النعمة عندما تجسد روح هللا واتخذ ً
ممكنZا .لكنZZه كZان قZد ُحِبZَ Zل بZZه من الZروح القZدس ،بمعZنى أنZZه ُحِبZَ Zل بZZه
األولى صZورة التجسZد كيهZZودي .لم يكن اإلحسZاس بيهZوه
ً
ووِل َد يسوع بوصفه تجسد روح هللا .ما رآه اإلنسان في البداية هو نزول الروح القدس مثل حمامة على
من روح يهوه نفسهُ ،
يسوع ،لكنه لم يكن الروح الخاص بيسوع ،بل الروح القدس .فهل يمكن فصل روح يسوع عن الروح القدس؟ لو كان يسZZوع
هو يسوع ،االبن ،وكان الروح القدس هو الروح القدس ،فكيف يمكن لهما أن يكونZا واح ًZدا؟ لZZو كZان األمZZر كZذلك لتعZZذر القيZZام

بالعمZZل .الZZروح الموجZZود في يسZZوع والZZروح الZZذي في السZZماء وروح يهZZوه كلهZZا واحZZد .يجZZوز أن يطلZZق عليZZه الZZروح القZZدس
وروح هللا والZZروح الم َّ
ؤلف من سZZبعة أرواح ،والZZروح الكلي .يسZZتطيع روح هللا أن يقZZوم بعمZٍ Zل كثZZير؛ فهZZو يسZZتطيع أن يخلZZق
ُ
العالم وأن يفنيه بإغراق األرض ،ويستطيع أن يفدي كل البشرية ،بل وأن ي ِ
خضع كل البشرية ويفنيها .هذا العمل يتم بواسطة
ُ

أي من أشZZ Zخاص هللا اآلخZZ Zرين في محلZZ Zه .يمكن أن ُينZZ Zادى روحZZ Zه باسZZ Zم يهZZ Zوه
هللا ذاتZZ Zه ،وال يمكن أن يكZZ Zون قZZ Zد تم بواسZZ Zطة ٍّ
ضZا.
ويسوع،
وأيضا باسم القدير .إنZZه الZرب والمسZZيح .كZZذلك يمكنZه أن يكZZون ابن اإلنسZان .إنZZه في السZZموات وعلى األرض أي ً
ً
إنZZه أعلى من األكZZوان وفZZوق البشZZر .إنZZه السZZيد الوحيZZد للسZZموات واألرض .من وقت الخلZZق وحZZتى اآلن ،ظZZل هZZذا العمZZل يتم

بواسطة روح هللا ذاته .سواء العمل الذي تم في السموات أم في الجسد ،الكل قد تم بواسطة روحه .جميZZع المخلوقZZات ،مZZا في
السماء أو مZا على األرض ،في قبضZة يZده القZديرة ،وكZل هZذا هZو عمZل هللا ذاتZه ،وال يمكن ألح ٍZد غZيره في محلZه أن يقZوم بZه.
ضZا هللا ذاتZZه ،وهZZو بين البشZZر جسZٌ Zد لكنZZه يظZZل هللا ذاتZZه .رغم أنZZه قZZد ُيZZدعى بمئZZات اآلالف من
هZZو في السZZماء الZZروح ،لكنZZه أي ً
األسZZماء ،لكنZZه يظZZل هZZو ذاتZZه ،وكZZل العمZZل هZZو تعبZZير مباشZZر عن روحZZه .كZZان فZZداء البشZZرية كلهZZا من خالل صZZلبه هZZو العمZZل
أيضا المناداة على كل األمم واألراضي في األيام األخيرة .في جميع األزمZZان ،ال يمكن أن ُيZZدعى هللا
المباشر لروحه ،وكذلك ً

إال بالقZZدير واإللZZه الواحZZد الحقيقي الZZذي هZZو هللا الكامZZل ذاتZZه .ال وجZZود لألشZZخاص المتمZZايزين ،وبZZاألحرى لفكZZرة اآلب واالبن
والروح القدس! يوجد فقط إله واحد في السماء وعلى األرض!
من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تمتد خطZة تZدبير هللا سZتة آالف عZام ،وهي ُمق َّسَ Zمة على ثالثZة عصZور بنZاء على االختالفZات في عملZه :المرحلZة األولى
هي عصر الناموس في العهد القديم ،والمرحلة الثانية هي عصر النعمة Z،والمرحلة الثالثة – الZZتي تنتمي إلى األيZام األخZيرة –
هي عصZZر الملكZZوت .تتمثZZل في كZZل عصZZر شخصZZية مختلفZZة ،وهZZذا فقZZط بسZZبب االختالف في العمZZل ،أي في متطلبZZات العمZZل؛
فالمرحلة األولى أثناء عصر الناموس ُنِّفَ Zذت في إسZرائيل ،والمرحلZة الثانيZة المتمثلZة في إتمZام عمZل الفZداء ُنِّفَ Zذت في اليهوديZة.
ُوِلد يسوع لعمل الفداء من َحَب ٍل بالروح القدس وبوصفه االبن الوحيد .كل ذلك كان بسبب متطلبات ذلك العمZZل .أمZZا في األيZZام
عظيما بينها .إنه يرغب في إرشاد اإلنسان
األخيرة ،فإن هللا يرغب في امتداد عمله إلى األمم وإخضاع شعوبها ليصبح اسمه
ً
Zروح واحZد .ورغم أنZه قZد يقZوم بZذلك من وجهZات نظZر مختلفZة ،تظZل طبيعZة
إلى فهم كل الحZق ودخولZهُ .ي َّنفذ كZل هZذا العمZل ب ٍ

Zروح واحZZد.
العمZZل ومبادئZZه واحZZدة .بمجZرد أن تالحZZظ مبZZادئ وطبيعZZة العمZZل الZZذي قZZاموا بZZه ،سZZوف تعZZرف أنZZه قZZد تم جميعZZه بٍ Z

لكن ربمZZا يقZZول البعض مZZع ذلZZك َّ
وهم في النهايZZة
إن" :اآلب هZZو اآلب ،واالبن هZZو االبن ،والZZروح القZZدس هZZو الZZروح القZZدسُ ،
واحدا" .فكيZف تجعلهم واح ًZدا؟ كيZف يمكن أن ُيجعZل اآلب والZZروح القZZدس واحZً Zدا؟ إذا كZانوا اثZZنين في الجZوهر،
جعلون
ً
سوف ُي َ
"ج ْعلهما واحZداً" ،أليس هZذا ببسZاطة ربZط جZزأين منفصZلين
معا ،أما يظاّل ن جزأين؟ عندما تقول َ
فمهما كانت طريقة ارتباطهما ً
روح ا واح ًZدا.
لجعلهما واحداً كامالً؟ ألم يكونا جZزأين قبZل أن ُيجعال كالً؟ لكZل روح مZادة ممZZيزة ،وال يمكن أن ُيجعZZل روحZان ًZ

مادي ZZا وه ZZو غ ZZير أي ش ZZيء في الع ZZالم الم ZZادي .هك ZZذا ي ZZراه اإلنس ZZان ،اآلب روح واح ZZد ،واالبن روح آخ ZZر،
ال ZZروح ليس ش ZZيًئا ً
أرواح مثلمZZا يمZZتزج ثالثZZة أكZZواب مZZاء في واحZٍ Zد كامZٍ Zل .أليس حينZZذاك ُيجعZZل الثالثZZة
والZZروح القZZدس آخZZر ،ثم يمZZتزج الثالث ُ Zة
ٍ
واحدا؟ أليسوا ثالثة أجزاء لكل
تقسيما هلل؟ كيف ُيجعل اآلب واالبن والروح القدس
تماما! أليس هذا
ً
ً
ً
واحدا؟ هذا تفسير خاطئ ً
منهم طبيعة مختلفة؟ يظل هناك َم ْن يقول" :ألم يذكر هللا صراحة أن يسوع هZو ابنZه الحZبيب؟" بالتأكيZد قيلت عبZارة "يسZوع هZو
ابن هللا الحZZبيب الZZذي بZZه ُي َسZر" بواسZZطة هللا ذاتZZه .كZZانت تلZZك شZZهادة هللا عن ذاتZZه ،لكن فقZZط من منظZZور مختلZZف ،وهZZو منظZZور

الZZروح الZZذي في السZZماء يشZZهد لذاتZZه في الجسZZد؛ فيسZZوع هZZو تجسZZده وليس ابنZZه الZZذي في السZZماء .هZZل تفهم؟ أال تشZZير كلمZZات

في" إلى أنهما روح واحد؟ ألم ينفصال بين السماء واألرض بسZZبب التجسZZد؟ إنهمZZا – في الواقZZع –
يسوع" :أنا في اآلب واآلب َّ
ال ي ZZزاالن واح Zً Zدا ،ومهم ZZا يكن ،فZZاألمر ببس ZZاطة أن هللا يشZZهد لنفس ZZه .إن ZZه بسZZبب التغ ZZير في ك Zٍّ Zل من العصZZر ومتطلبZZات العم ZZل
أيضا االسم الذي يدعوه به اإلنسZان؛ فعنZدما جZاء ليقZوم بالمرحلZة األولى من العمZل ،لم
والمراحل المختلفة لخطة تدبيره ،تغير ً
يكن ُيZZ Zدعى إال بيهZZ Zوه راعي إسZZ Zرائيل ،وفي المرحلZZ Zة الثانيZZ Zة ،لم يكن ُيZZ Zدعى هللا المتجسZZ Zد إال الZZ Zرب والمسZZ Zيح .لكن في ذلZZ Zك
ال ZZوقت ،لم ي ZZذكر ال ZZروح ال ZZذي في الس ZZماء س ZZوى أن ZZه االبن الح ZZبيب ،ولم ي ZZذكر ش ZZيًئا عن أن ZZه ابن هللا الوحي ZZد .ببس ZZاطة ه ZZذا لم
يحZZدث .فكيZZف يكZZون هلل ابن وحيZZد؟ ألم يكن هللا ليصZZبح إنسZZاناً إذن؟ لق ZZد ُدعي االبن الح ZZبيب ألن ZZه المتجسZZد ،ومن هنZZا جZZاءت
العالق ZZة بين اآلب واالبن ال ZZتي ك ZZانت ببس ZZاطة بس ZZبب االنفص ZZال بين الس ZZماء واألرض .وق ZZد ج ZZاءت ص ZZالة يس ZZوع من منظ ZZور

الجسZZد؛ فهZZو إذ كZZان قZZد اتخZZذ جسZً Zدا ذا طبيعZZة بشZZرية عاديZZة ،قZZال من منظZZور هZZذا الجسZZد" :جسZZدي الخZZارجي لمخلٍ Z
Zوق ،وحيث
جسدا كي آتي إلى هذه األرض ،فأنا بعيد ZكZل البعZZد عن السZZماء" .لهZZذا السZبب ،لم يكن يسZتطيع إال أن يصZلي إلى
إنني اتخذت ً

جهز بZه .ال يمكن القZول بأنZه ليس هللا لمجZرد
هللا اآلب من منظور الجسد؛ فهذا واجبه ،وما ينبغي على روح هللا المتجسZد أن ُي َّ
أنZZه يصZZلي إلى اآلب من جهZZة الجسZZد .رغم أنZZه ُيZZدعى ابن هللا الحZZبيب ،يظZZل هZZو هللا ذاتZZه؛ ألنZZه ليس إال تجسZZد الZZروح ،وتظZZل

مادتZZه هي الZZروح .بحسZZب مZZا يZZراه اإلنسZZان ،فإنZZه يتعجب لمZZاذا يصZZلي إذا كZZان هZZو هللا ذاتZZه؛ ذلZZك ألنZZه هللا المتجسZZد ،هللا الZZذي

يعيش في الجسد ،وليس الروح الذي في السZماء .بحسZب مZا يZراه اإلنسZان ،اآلب واالبن والZروح القZدس كلهم هللا .ال يمكن أن
ُيعتََب ر أنه اإلله الواحد الحقيقي إال الثالثة كلهم كواحد ،وبهذه الطريقة تكون قوته فائقة العظمة .يظل هنZZاك َم ْن يقZول إنZZه بهZZذه
الطريقة وحدها يكون هللا هو الZروح المؤلZف من سZبعة .عنZدما صZلى االبن بعZد مجيئZه ،فهZذا هZو الZروح الZذي صZلى إليZه .إنZه
في الواقZZع كZZان يصZZلي من منظZZور كZZائن مخلZZوق .لمZZا لم يكن الجسZZد كZZامالً ،لم يكن كZZامالً إذ كZZانت لZZه مZZواطن ضZZعف كثZZيرة

عندما جاء في الجسد ،وقد قاسى متاعب كثيرة وهو يقوم بعمله في الجسد؛ لذلك السZZبب صZZلى إلى هللا اآلب ثالث مZZرات قبZZل
Zردا على جبZٍ Zل ،وصZZلى على مZركب الصZيد،
صلبه ،فضالً عن مرات كثيرة حتى قبل ذلك ،فقد صلى بين تالميZذه Z،وصZZلى منف ً
وصلى بين كثيرين ،وصلى عند كسر الخبز ،وصلى عندما بZارك آخZرين .لمZاذا فعZل ذلZك؟ كZان الZروح هZو الZذي صZلى إليZه،

أي أنه كان يصلي إلى الروح ،إلى هللا الذي في السماء ،من منظور الجسد .لZذلك أصZبح يسZوع – من وجهZة نظZر اإلنسZان –
االبن في تل ZZك المرحل ZZة من العمZZل .لكنZZه في هZZذه المرحل ZZة (الحاليZZة) لم يص Zِّ Zل .لمZZاذا؟ ألن مZZا يقZZوم بZZه اآلن هZZو عم ZZل الكلمZZة
ودينونZZ Zة وتZZ Zأديب الكلمZZ Zة .إنZZ Zه ليس في حاجZZ Zة إلى صZZ Zلوات ،وخدمتZZ Zه هي أن يتكلم .لم يوضZZ Zع على الصZZ Zليب ،ولم ُيسZَّ Z Zلم من
لم ْن يشغلون السلطة .إنه ببساطة يقZوم بعملZه والكZل مقZرر .عنZZدما صZلى يسZوع ،كZان يصZZلي هلل اآلب من أجZل نZZزول
اإلنسان َ
ملكوت السموات وإتمام مشيئة اآلب وتحقق العمل .أما في هذه المرحلة ،فإن ملكZوت السZماء قZد نZزل بالفعZل ،فهZل مZازال في
مزيد من عص ٍ
Zور جديZدة ،هZل هنZاك إ ًذا حاجZة
حاجة إلى الصالة؟ إن عمله هو الوصول بهذا العصر إلى النهاية ،وليس هناك ٌ
إلى الصالة من أجل المرحلة التالية؟ أخشى أنه ال حاجة إليها!
توجد تناقضZات كثZيرة في تفسZيرات اإلنسZان .إنهZا كلهZا – في الواقZع – تصZورات اإلنسZان ،ومن دون إخضZاعها لمزي ٍZد
من الفحص ،سوف تعتقدون كلكم بأنها صحيحة .أال تدرون أن فكرة هللا كثالوث ليست سوى تصور بشZري؟ ال توجZد معرفZة

دائما ما يشوبها ،وتوجد لدى اإلنسان أفكار كثيرة ،وهو ما ُيظ ِهر بوضوح أن المخلZZوق
كاملة ودقيقة لدى اإلنسان ،لكن هناك ً
ال يمكنه ببساطة أن يشرح عمل هللا .يوجد في فكر اإلنسان الكثير ،ومنبعه كله المنطق والفكر الذي يتعارض مZZع الحZZق .هZZل

بوسZZع منطقكم أن يحلZZل عمZZل هللا تحليالً دقيًقZZا؟ هZZل بوسZZعكم أن تZZدركوا عمZZل يهZZوه كلZZه؟ أفZZأنتم كبشZٍ Zر َم ْن يسZZتطيع أن يZZدرك
حقيقته ،أم أن هللا ذاته هZو الZZذي يسZZتطيع أن يZZرى من األزل إلى األبZد؟ أفZأنتم َم ْن يسZتطيع أن يZرى من األزل القZZديم إلى األبZد
ٍ
حد أنتم مؤهلون لتفسير هللا؟ على أي أساس يقوم تفسيركم؟ هZZل أنتم
البعيد ،أم أن هللا هو َم ْن يستطيع ذلك؟ ما قولكم؟ إلى أي ّ
هللا؟ السZZموات واألرض وكZZل مZZا فيهZZا ُخِلَقت بواسZZطة هللا .ليس أنتم َم ْن صZZنع هZZذا ،فلمZZاذا تقZZدمون تفسZZيرات غZZير صZZحيحة؟

اآلن ،هZZل سZZتظلون تؤمنZZون بالثZZالوث؟ أال تZZرون أن هZZذا بZZات ُمر ِهًقZZا؟ من األفضZZل لكم أن تؤمنZZوا بإلZZه واحZZد ،ال ثالثZZة .من
ِ
نور".
نورا ،ألن "ح ْمل الرب ٌ
األفضل أن تكون ً
من "هل للثالوث وجود؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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بعد عدة آالف من السنين التي ساد فيها الفساد ،أصبح اإلنسان فاقداً للحس ومحدود الZذكاء ،وغZZدا شZZيطاناً يعZارض هللا،
حZZتى وصZZل األمZZر إلى أن تمZZرد اإلنسZZان على هللا قZZد ُوِثّZZق في كتب التZZاريخ ،بZZل إن اإلنسZZان نفسZZه لم يعZZد قZZادراً على إعطZZاء
المتمرد؛ ألن الشيطان أفسد اإلنسان بشدة ،وضZلله إلى الحZد الZذي لم يعZد يعZرف لZه فيZه مالذاً يلجZأ إليZه.
وصف كامل لسلوكه
ّ

وحZZتى في يومنZZا هZZذا ،مZZازال اإلنسZZان يخZZون هللا :عنZZدما يحظى اإلنسZZان برؤيZZة هللا فإنZZه يخونZZه ،وعنZZدما يعجZZز عن رؤيZZة هللا

يخونه أيضZا .بZل إن هنZاك أنا ًسZا بعZد أن شZهدوا لعنZات هللا وغضZبه ال يزالZون مسZتمرين في خيانتZه .ولZذا يمكنZني أن أقZول إن
تفكZZير اإلنسZZان قZZد فقZZد وظيفتZZه األصZZلية ،وإن ضZZمير اإلنسZZان ،أيض Zاً ،فقZZد وظيفتZZه األصZZلية .إن اإلنسZZان الZZذي أنظZZر إليZZه هZZو
زي إنسZZان ،إنZZه ثعبZZان سZZام ،ومهمZZا حZZاول أن يظهZZر مسZZتحًقا للشZZفقة أمZZام عيZZني ،فلن أشZZعر بالرحمZZة تجاهZZه مطلقZاً؛
وحش في ّ
ألن اإلنسان ال يمتلك القدرة على إدراك الفرق بين األسود واألبيض ،أو الفرق بين الحقيقة وغير الحقيقة .إن تفكZZير اإلنسZZان

مخZّ Zدر للغايZZة ،ومZZع ذلZZك فهZZو ال يZZزال يZZرغب في الحصZZول على البركZZات .إن إنسZZانيته حقZZيرة جZZداً ،ومZZع ذلZZك فهZZو ال يZZزال
يرغب في امتالك سيادة َمِلZك .من هم الZذين يمكن أن يصZZبح ملكZاً عليهم بتفكZير كهZذا؟ كيZف يسZتطيع بإنسZانية كهZذه أن يجلس
على العرش؟ حقا إن اإلنسان ال يعرف الخجل! إنه بائس متعجرف! نصيحتي للراغبين منكم في الحصول على البركات هي
ملكZا؟ هZZل لZZديك وجZه إنسZZان يمكن أن
أن تبحثوا أوالً عن مرآة ،وتنظروا إلى صورتكم القبيحة :هل لديك ما يلزم لكي تصبح ً
ينZال البركZات؟ لم يطZرأ أدنى تغيZير على شخصZيتك ،ولم تضZZع أيZاً من الحZق موضZع التنفيZZذ ،ومZZع ذلZك مZا زلت تتمZZنى في أن
تحظى بغد رائع .إنك تضلل نفسك! وبمZا أن اإلنسZان قZد ُولZد في هZذه األرض القZذرة ،فقZد تعZرض البتالء شZديد من المجتمZع،
وتZZ Zأثر بZZ Zاألخالق اإلقطاعيZZ Zة ،وحظي بZZ Zالتعليم في "معاهZZ Zد التعليم العZZ Zالي" .نجZZ Zد أن التفكZZ Zير المتخلZZ Zف ،واألخالقيZZ Zات الفاسZZ Zدة،
والنظZZرة الدنيئZZة إلى الحيZZاة ،والفلسZZفة الخسيسZZة ،والوجZZود الZZذي ال قيمZZة لZZه على اإلطالق ،وأسZZلوب الحيZZاة والعZZادات المتسZZمة
باالنحراف – كل هذه األشياء دخلت عنZوة إلى قلب اإلنسZان ،وأفسZدت ضZميره وهاجمتZه بشZدة .ونتيجZة لZذلك ،أصZبح اإلنسZان
بعيداً كل البعد عن هللا ،وراح يعارضه أكثر من أي وقت مضى ،كما غدت شخصZZية اإلنسZZان أكZZثر شراسZZة يومZاً بعZZد يZZوم .ال
يوجد شخص واحد يمكن أن يتنZZازل عن أي شZيء في سZZبيل هللا عن طيب خZاطر ،كمZZا ال يوجZZد شZخص واحZد يمكن أن يطيZZع

هللا عن طيب خZاطر ،بZZل إنZZه ال يوجZد ،إضZافة إلى ذلZZك ،شZخص واحZZد يمكن أن يسZZعى إلى ظهZور هللا عن طيب خZاطر .بZدالً

Zلما نفسZZه لفسZاد الجسZZد في أرض الطين.
من ذلك ،وتحت ُملك الشيطان ،ال يفعل اإلنسZان شZيًئا سZوى السZZعي وراء المتعZZةُ ،مس ً
وحZتى عنZدما يسZمع الZذين يعيشZون في الظالم الحZق ،فZإنهم ال يفكZرون في وضZعه موضZع التنفيZذ Z،وال يميلZون إلى البحث عن

هللا حZتى لZو كZZانوا قZد حظZZوا برؤيZZة ظهZZوره .كيZZف يكZZون لبشZر وصZلوا إلى هZZذه الدرجZة من االنحZراف أي حZظ في الخالص؟
كيف يستطيع بشر وصلوا إلى هذا الحد من االنحطاط أن يعيشوا في النور؟"
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تعرضZZه للتسZّ Zمم ،والسZZحق من الشZZيطان ،ومن الضZZرر المZZذهل الZZذي أصZZاب بZZه
تنبZZع الشخصZZية الفاسZZدة في اإلنسZZان من ّ
الشيطان تفكيره وأخالقه وبصيرته وعقلZه .ولهZZذا بالتحديZZد ،أي ألن هZذه المكونZZات األساسZية في اإلنسZان قZد أفسZZدها الشZZيطان،

وأصZZبحت ال تشZZبه على اإلطالق الصZZورة الZZتي خلقهZZا هللا عليهZZا في األصZZل ،بZZات اإلنسZZان يعZZارض هللا وال يفهم الحZZق .لهZZذا،
ينبغي أن يبZدأ تغيZير شخصZية اإلنسZان بإدخZال تغيZيرات في تفكZيره وبصZيرته ومنطقZه بحيث تZؤدي إلى تغيZير معرفتZه عن هللا
ومعرفتZZه عن الحZZق .أولئZZك الZZذين ولZZدوا في أكZZثر بقZZاع األرض فسZZاداً هم أكZZثر جهالً بماهيZZة هللا ،أو بمZZا يعنيZZه األيمZZان باهلل.

Zادا تض ZZاءلت فرص ZZة علمهم بوج ZZود هللا ،وزاد ض ZZعف منطقهم وبص ZZيرتهم .إن مص ZZدر معارض ZZة
فكلم ZZا ك ZZان الن ZZاس أك ZZثر فس ً Z
Zدرا،
اإلنسZان وتمZZرده على هللا هZZو اإلفسZاد الZZذي ألحقZZه بZZه الشZZيطان .وألن ضZZمير اإلنسZZان قZZد أفسZZده الشZZيطان ،فإنZZه أصZZبح مخً Z

وغير أخالقي ،واضمحلت أفكاره ،وأصبحت لديه نظZرة ذهنيZZة متخلفZZة .أمZا قبZZل أن يفسZد الشZZيطان اإلنسZان ،فقZZد كZZان اإلنسZان

يتبع هللا بالطبيعة ويطيع كلماته بعد سماعها .كان بطبيعته يتمتZع بتفكZير سZديد وضZمير سZليم وطبيعZة بشZرية عاديZة .أمZا بعZدما

أفسZده الشZيطان ُأصZيب منطقZه وضZميره وإنسZانيته األصZليين بالتبلZد ولحقهZا التلZف بفعZل الشZيطان .وبهZذه الطريقZة ،فقZد طاعتZه
ومحبته هلل .أصبح منطق اإلنسان شا ًذا ،وأصبحت شخصيته مشابهة لشخصZZية الحيZZوان ،وأصZZبح تمZZرده على هللا أكZZثر تكZZراراً

وأشد إيالماً .ومع ذلك فإن اإلنسان ال يعلم ذلك وال يالحظه ،وبكل بساطة يعارض ويتمرد .إن الكشف عن شخصية اإلنسZZان

هو تعبZير عن تفكZيره وبصZيرته وضZميره ،وألن عقلZه وشخصZيته فاسZدان ،وألن ضZميره تخ ّZدر إلى أقصZى حZد ،فقZد أصZبحت
شخصZZيته متمZZردة على هللا .إذا كZZان تفكZZير اإلنسZZان وبصZZيرته غZZير قZZابلين للتغيZZير ،فZZإن التغيZZيرات في شخصZZيته تصZZبح غZZير

واردة؛ حيث يصبح حسب قلب هللا .إذا كان تفكير اإلنسان غير سليم ،فإنه ال يكون قادراً على خدمZة هللا ويصZبح غZير صZالح

ألن يسZZتخدمه هللا .المقصZZود من "التفكZZير العZZادي" هZZو طاعZZة هللا واإلخالص لZZه ،والشZZوق إليZZه ،والتوجZZه إليZZه بطريقZZة ال لبس
يتوحZد القلب والعقZZل تجZZاه هللا ،ال في االتجZZاه المعZZارض
ض Zا هZZو أن ّZ
فيهZZا ،وامتالك ضZZمير متجZZه نحZZو هللا .والمقصZZود منZZه أي ً
عمدا هلل .إن َم ْن يمتلكون "تفكZيراً ضZاالً" ليسZوا على هZذه الشZاكلة .فمنZذ أن أفسZد الشZيطان اإلنسZان أنتج هZذا األخZير تصZورات
ً
عن هللا ،ولم يعد لديه والء أو شوق إلى هللا ،فضالً عن ضمير يتجه نحو هللا .يعارض اإلنسان هللا عن عمZZد ويصZZدر األحكZZام
عليه ،إضافة إلى أنه يرشقه بمفردات القدح من وراء ظهره .يعرف اإلنسان بوضوح أنه هللا ،ومع ذلZZك يسZZتمر في إدانتZZه من

وراء ظهZZره ،وليس لديZZه أي نيZZة ألن يطيعZZه ،وال يتوجZZه سZZوى بالمطZZالب والطلبZZات العميZZاء إلى هللا .ال يمتلZZك هZZذا النZZوع من
النZاس ،أي النZاس الZذين يمتلكZون تفكZيراً ضZاالً ،القZدرة على مالحظZة تصZرفاتهم الخسيسZة أو الشZعور بالنZدم على تمZردهم .إذا
كان الناس يمتلكون القدرة على معرفة أنفسهم ،فبإمكZZانهم اسZتعادة القليZل من قZدرتهم على التفكZير المنطقي ،وكلمZا ازداد تمZرد
الناس على هللا بينما يجهلون أنفسهم ،ازداد انحراف تفكيرهم.
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إن مصدر الكشف عن شخصية اإلنسZان الفاسZدة ليس سZوى ضZميره المخ ّZدر وطبيعتZه ZالخبيثZة وتفكZيره غZير السZديد Z.إذا
كZZان ضZZمير اإلنسZZان وتفكZZيره قZZادرين على العZZودة إلى طبيعتهمZZا ،فسيصZZبح اإلنسZZان صZZالحاً لالسZZتخدام أمZZام هللا .ونظZZراً ألن

ضZZمير اإلنسZZان كZZان دائمZZا مخZً Zدراً ،فZZإن تفكZZير اإلنسZZان لم يكن سZZديداً أبZZداً ،وكلمZZا ازداد بالدة ،ازداد تمZZرد اإلنسZZان على هللا،
المتجسد في األيام األخيرة إلى بيته Z،وهو يZZدين جسZZد هللا ،ويZZرى
حتى إنه قام بتسمير يسوع على الصليب ،ورفض دخول هللا
ّ

أن جسد هللا دنيء .ولو كان اإلنسان يتمتع Zبالقليل من اإلنسZانية ،لمZا تعامZل بهZZذا القZدر من القسZوة مZZع جسZZد هللا المتج ّسZد ،ولZو
كZZان لديZZه القليZZل من المنطZZق ،لمZZا أصZZبح بهZZذا القZZدر من الوحشZZية في معاملتZZه لجسZZد هللا المتج ّس Zد ،ولZZو كZZان لديZZه القليZZل من
الضZZمير ،لمZZا أصZZبح "ممتنZاً" بهZZذا القZZدر تجZZاه هللا المتج ّسZد بهZZذه الطريقZZة .يعيش اإلنسZZان في عصZZر تج ُّسZد هللا ،ومZZع ذلZZك فهZZو

تمامZا حقيقZZة
غZZير قZZادر على شZZكر هللا على منحZZه إيZZاه مثZZل هZZذه الفرصZZة الجيZZدة ،وبZZدالً من ذلZZك يلعن مجيء هللا ،أو يتجاهZZل ًZ
تج ُّس Zد هللا ،ويبZZدو أنZZه معZZارض لهZZا ويشZZعر بالضZZجر منهZZا .وبغض النظZZر عن كيفيZZة تعامZZل اإلنسZZان مZZع قZZدوم هللا ،فZZإن هللا،
دائمZZا في أداء عملZه بصZبر ،حZZتى مZع عZZدم تZZرحيب اإلنسZان بZZه ورفعZه طلباتZZه إليZه بطريقZZة عميZاء .لقZد
وباختصZار ،قZد اسZتمر ً
أصZZبحت شخصZZية اإلنسZZان شرسZZة للغايZZة ،وأصZZبح تفكZZيره بليZZداً إلى أقصZZى حZZد ،وتعZZرض ضZZميره إلى السZZحق التZZام على يZZد
الشرير ،فلم يعد منذ زمن طويل هو الضمير األصلي نفسه الذي كان يمتلكه اإلنسان .ليس اإلنسان نZZاكراً لجميZZل هللا المتج ِّسZد
Zتاء من هللا؛ ألنZZه أعطZZاه الحقيقZZة.
الZZذي أنعم بZZالكثير من الحيZZاة والفضZZل على بZZني اإلنسZZان فحسZZب ،بZZل إنZZه حZZتى أصZZبح مسً Z
ويشعر اإلنسان باالستياء من هللا ألنه ليس لديه (أي اإلنسZان) أدنى اهتمZام بZZالحق .وليس اإلنسZان عZاجزاً عن التضZحية بنفسZZه

ضZا إلى الحصZول على الحسZنات منZه ،ويطلب مصZلحة أكZبر بعشZرات المZرات
من أجZل هللا المتج ّسZد فحسZب ،بZل إنZه يسZعى أي ً
ممZZا قدمZZه إلى هللا .النZZاس من أصZحاب الضZZمائر وطريقZZة التفكZZير الZZتي على هZZذه الشZZاكلة يعتZZبرون أن هZZذا ليس بZZاألمر الجلZZل،
ومZZا زالZZوا يؤمنZZون أنهم بZZذلوا الكثZZير جZZداً في سZZبيل هللا ،وأن مZZا أعطZZاهم هللا هZZو قليZZل جZZداً .هنZZاك أنZZاس أعطZZوني وعZZاء من

الم ZZاء ،لكنهم رفع ZZوا أي ZZديهم وطلب ZZوا أن أس ZZدد لهم ثمن وع ZZاءين من الحليب ،أو أعط ZZوني غرف ZZة لليل ZZة واح ZZدة لكنهم ح ZZاولوا أن
يحصZZلوا مZZني على عZZدة أضZZعاف كرسZZوم لإلقامZZة .عنZZدما يكZZون لZZديكم إنسZZانية كهZZذه ،وضZZمير كهZZذا ،كيZZف تسZZتطيعون على

ال ZZرغم من ذل ZZك أن ت ZZأملوا في اكتس ZZاب الحي ZZاة؟ ي ZZا لكم من بائس ZZين ج ZZديرين ب ZZاالزدراء! فبس ZZبب ه ZZذه البش ZZرية وه ZZذا الن ZZوع من
الضZZمير اإلنسZZاني يطZZوف هللا المتج ّسZد ربZZوع األرض بال مكZZان يجZZد فيZZه مZZأوى .على أولئZZك الZZذين يمتلكZZون ضZZميراً وإنسZZانية
المتجسد ويخZدموه بكZل إخالص ،ليس بسZبب حجم مZا قZام بZه من عمZل ،بZل حZتى لZو لم يكن قZد فعZل شZيًئا
بالفعل أن يعبدوا هللا
ّ
Zديد ،وه ZZو واجب اإلنس ZZان .يتح ZZدث أغلب الن ZZاس ح ZZتى عن
على اإلطالق .ه ZZذا ه ZZو م ZZا يجب أن يفعل ZZه َم ْن يمتلك ZZون تفك ZZيراً س ً Z
Zانا ،وال يتحZZدثون إال عن شZZروطهم ،وال يسZZعون إال إلى
شZZروط في خZZدمتهم هلل :فهم ال يبZZالون إذا مZZا كZZان هZZو هللا أم كZZان إنسً Z

إرضZاء شZZهواتهم .عنZZدما تطبخZZون من أجلي فZZإنكم تطلبZZون أجZر الخدمZZة ،وعنZZدما تجZZري من أجلي فإنZZك تطلب أجZرة الجZري،

وعنZZدما تعمZZل عنZZدي فإنZZك تطلب أجZZر العمZZل ،وعنZZدما تغسZZل مالبسZZي فإنZZك تطلب أجZZر الغسZZيل ،وعنZZدما تتZZبرع للكنيسZZة فإنZZك
تطلب تكZZاليف الراحZZة ،وعنZZدما تتحZZدث فإنZZك تطلب أجZZر متحZZدث ،وعنZZدما تتZZبرع بكتب فإنZZك تطلب رسZZوم توزيZZع ،وعنZZدما
تكتب فإنZZك تطلب أجZZر كتابZZة .بZZل إن حZZتى أولئZZك الZZذين تعZZاملت معهم يطلبZZون الجZZزاء مZZني ،في حين أن الZZذين ُأرسZZلوا إلى
ضZ Zا عن ش ZZبابهم
ال ZZوطن يط ZZالبون بتعويض ZZات عن األض ZZرار ال ZZتي لحقت باس ZZمهم ،وغ ZZير الم ZZتزوجين يطلب ZZون مه Zً Zرا ،أو تعوي ً
الضائع ،وأولئك الذين يذبحون دجاجة يطالبون بأجر جزار ،وأولئك الذين يقومون بشZZي الطعZZام يطZالبون بZأجر الشZZي ،والZZذين
ضZا ...هZذه هي إنسZانيتكم النبيلZة والعظيمZة ،وهZذه هي األفعZال الZتي يمليهZا
يقومZون بعمZل الحسZاء يطZالبون بZأجر مقابZل ذلZك أي ً
ضميركم المتحمس .أين ذهب تفكيركم؟ أين ذهبت إنسانيتكم؟ دعوني أخبركم! إذا تابعتم على هذا المنوال ،سZZوف أتوقZZف عن
العمل بينكم .أنا لن أعمل وسط مجموعة من الوحوش في هيئة إنسانية .أنZا لن أعZاني هكZZذا لصZالح مجموعZة كهZZذه من النZاس
قلوبZZا متوحشZZة ،ولن أسZZتمر في التحمZZل لصZZالح مجموعZZة كهZZذه من الحيوانZZات الZZتي ليس لZZديها
الZZذين تخفي وجZZوههم الجميلZZة ً
أدنى إمكانية للخالص .اليوم الذي سأدير ظهري فيه لكم هو اليوم الذي ستموتون فيه ،هZZو اليZZوم الZZذي سZتحيطكم فيZه الظلمZZة،
أبدا محسناً تجZاه مجموعZة مثلكم ،مجموعZة ال تZرتقي حZتى
وهو اليوم الذي سيهجركم فيه النور! دعوني أخبركم! أنا لن أكون ً
إلى مستوى الحيوانات! توجد حدود لكلماتي وأفعالي ،وطالما أن إنسانيتكم وضميركم على هذا الحZال ،لن أْقZZدم على أي عمZل
آخر؛ ألنكم تفتقرون بشدة إلى الضمائر ،وقد سببتم لي الكثير من األلم ،وسلوككم الدنيء يثير اشZZمئزازي على نحZZو كبZير .لن

يحصZZل النZZاس الZZذين يفتقZZرون بهZZذا المقZZدار إلى اإلنسZZانية والضZZمير أبZً Zدا على فرصZZة الخالص .أنZZا لن ُأخًلص أبZً Zدا أنا ًسZا قسZZاة

وجاحZZدين كهZZؤالء .وعنZZدما يZZأتي يZZومي ،سZZوف أمطZZر ألسZZنة لهيZZبي الحارقZZة طZZوال األبدي Zة Zعلى أبنZZاء المعصZZية الZZذين أثZZاروا

غض ZZبي الش ZZديد في الماض ZZي ،وس ZZوف ُأن ZZزل عق ZZابي األزلي على أولئ ZZك البه ZZائم ال ZZذين ك ZZانوا في وقت م ZZا يرمون ZZني باإلهان ZZات
ويهجرونZZني ،وسZZأحرق بحرائZZق غضZZبي طZZوال الZZزمن أبنZZاء المعصZZية الZZذين سZZبق أن كZZانوا يZZأكلون ويعيشZZون معي لكنهم لم
يؤمنوا بي ،وأهانوني وخانوني .سُأخضع كل الذين أثاروا غضبي لعقابي ،سُأمطر كل غضبي على تلك الوحZZوش الZZتي كZZانت
في يوم من األيام ترغب في الوقوف جنباً إلى جنب معي كمساوية لي ،ومع ذلك لم تعبدني أو تطعني ،وستهوي العصZZا الZZتي
أضرب بها اإلنسان على تلك الحيوانات التي كانت ذات يوم تتمتع Zبرعايتي وباألسرار التي تحZدثت بهZا ،وعلى الZذين حZاولوا

متسامحا تجاه أي شخص يحاول أخذ مكZZاني ،ولن أعفZZو عن أي من أولئZZك الZZذين
الحصول على المتعة المادية مني .لن أكون
ً
يحZZاولون انZZتزاع الطعZZام والمالبس مZZني .في الZZوقت الحZZالي ،سZZتبقون سZZالمين من األذى وتسZZتمرون في المبالغZZة فيمZZا تطلبونZZه
مني .وعندما يحين يوم الغضب لن تكZZون لZZديكم مطZالب أخZZرى مZZني .في ذلZك الZوقت ،سZأترككم "تمتعZون" أنفسZZكم حZتى تقZروا
Zرد" هZZذا الZZدين لكم –
عينZاً ،وسZZوف أمZZرغ أنZZوفكم في الZZتراب ،ولن تتمكنZZوا من النهZZوض ثانيZZة أبZZداً! عZZاجالً أو آجالً ،سZZأقوم "بّ Z
وآمل أن تنتظروا بصبر حلول هذا اليوم.
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يخف ZZق اإلنس ZZان في كس ZZب هللا :ليس ألن هللا يمتل ZZك عاطف ZZة ،أو ألن هللا غ ZZير راغب في أن يكس ZZبه اإلنس ZZان ،وإنمZZZا ألن
اإلنسان ال يرغب في

كسب هللا ،وألن اإلنسان ال يسعى إلى هللا بإلحاح .كيف يمكن أن يلعن هللا َم ْن يسعى إليه بصدق؟ كيف
يتمت ZZع بتفك ZZير س ZZديد وض ZZمير مره ZZف؟ كي ZZف يمكن أن تلتهم ن ZZيران غض ZZب هللا شخصZ Zاً يعب ZZده Zويخدم ZZه

يمكن أن يلعن هللا َم ْن
Zخص لم يج ZZد م ZZا يكفي من الحب
Zخص يس ZZعد بطاع ZZة هللا؟ كي ZZف ُيخّلZZد في عق ZZاب هللا ش ٌٌ Z
ب ZZإخالص؟ كي ZZف ُيط ZZرد من بيت هللا ش ٌ Z
ليقدمه هلل؟ كيف ُيترك بال شيء شZخص يسZعده أن يتخلى عن كZل شZيء من أجZل هللا؟ إن اإلنسZان غZير راغب في السZعي إلى

هللا ،وغير راغب في إنفاق ممتلكاته من أجل هللا ،وغير راغب في تكريس جهد يدوم مدى حياته هلل ،وبدالً من ذلZZك يقZZول إن

هللا تمZZادى ،وإن الكثZZير ممZZا يتعلZZق باهلل يتنZZاقض مZZع تصZZورات اإلنسZZان .مZZع إنسZZانية كهZZذه ،حZZتى لZZو بZZذلتم جهZZوداً جبZZارة ،فلن

تتمكنوا من الحصول على رضا هللا ،فضالً عن حقيقZة أنكم ال تس َZع ْون إلى هللا .أال تعلمZون أنكم تمثلZون القسZم التZالف من بZZني
اإلنس ZZان؟ أال تعلم ZZون أن ZZه ال توج ZZد إنس ZZانية أك ZZثر وض ZZاعة من إنس ZZانيتكم؟ أال تعلم ZZون م ZZا ه ZZو "لقبكم التك ZZريمي"؟ أولئ ZZك ال ZZذين

يحبZون هللا حًقZا يطلقZZون عليكم ألقابZاً مثZZل :أبZZو الZذئب ،أم الZذئب ،ابن الZZذئب ،حفيZد الZذئب؛ أنتم من ذريZZة الZZذئب ،شZZعب الZZذئب،
ويجب أن تعرفوا هويتكم وال تنسوها أبداً .ال تعتقدوا أنكم شخصية متفوقة :أنتم الجماعة عديمة Zاإلنسانية األشد شراس ًة وسZZط
البشر .أال تعلمون أياً من ذلك؟ هل تعلمون مقدار المخZاطر الZتي تعرضZت لهZا لكي أعمZل وسZطكم؟ إذا كZان تفكZيركم ال يمكن

أن يعZZود إلى طبيعتZZه ،وضZZميركم غZZير قZZادر على العمZZل بطريقZZة طبيعيZZة ،فZZإنكم لن تتخلصZZوا مطلقZاً من تسZZمية "الZZذئب" ،ولن

تفلت ZZوا أب ZZداً من ي ZZوم اللعن ZZة ،ولن تفلت ZZوا أب ZZداً من ي ZZوم عق ZZابكم .لق ZZد ول ZZدتم وض ZZيعين ،مج ZZرد ش ZZيء بال أي قيم ZZة .أنتم بط ZZبيعتكم

مجموعZZ Zة من الZZ Zذئاب الجائعZZ Zة ،كومZZ Zة من الحطZZ Zام والقمامZZ Zة ،وعلى عكس مZZ Zا تفعلZZ Zون ،أنZZ Zا ال أعمZZ Zل لكم لكي أحصZZ Zل على
امتيازات ،وإنما بسبب الحاجة إلى العمل .إذا واصلتم التمرد بهذه الطريقة ،فسوف أوقف عملي ،ولن أعمZZل لكم مZZرة أخZرى؛

بZZل على العكس ،سZZوف أنقZZل عملي إلى مجموعZZة أخZZرى ترضZZيني ،وبهZZذه الطريقZZة سZZوف أتZZرككم إلى األبZZد؛ ZألنZZني ال أرغب
في النظر إلى َم ْن هم في عداوة ضدي .إذاً ،هل ترغبون في أن تكونوا متوافقين معي ،أم في عداوة ضدي؟
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يتمنى جميع الناس رؤية الوجه الحق ليسوع وجميعهم يرغبون في أن يكونوا معه .وأعتقد أنه لن يقZZول أحZZد اإلخZوة أو
إحدى األخوات إنه كاره أو إنها كارهة لرؤية يسوع أو أن يكون أو أن تكZZون معZZه .وقبZZل رؤيتكم ليسZوع ،أي قبZZل رؤيتكم هلل
المتج ّسZZد ،ربم ZZا تفك ZZرون في جمي ZZع أن ZZواع األفك ZZار ،على س ZZبيل المث ZZال ،عن حض ZZرة يس ZZوع وطريقت ZZه في الكالم وطريقت ZZه في
صZحيح أنZه ال يمكن
الحياة وما شابه .لكن حالما ترونه حًقا ،فسوف تتغير أفكاركم بسرعةَ .لم هذا؟ وهل تتمنون Zمعرفة هZZذا؟ َ
حتمZل هZو أن يغZZير اإلنسZان جZوهر المسZيح .تعتقZZدون أن المسZZيح خالZZد أو
التغاضي عن تفكير اإلنسZان ،إال أن األمZر الZZذي ال ُي َ
Zارا لرؤيZة هللا
حكيم ،لكن ال أحد يعتبره إنس ً
Zانا ّ
عاديZا يتمتZع بجZوهر إلهي .لZذلك ،فZإن كثZيرين من أولئZك الZذين يتوقZون ليالً ونه ً
هم في الواقZZع أعZZداء هللا ويخالفونZZه .أليس هZZذا خطًZZأ من جZZانب اإلنسZZان؟ وحZZتى اآلن ،مZZا زلتم تعتقZZدون أن تصZZديقكم ووالءكم

كافي ZZان لجعلكم ج ZZديرين برؤي ZZة وج ZZه المس ZZيح ،لكن ZZني أحثّكم على تجه ZZيز أنفس ZZكم بمزي ZZد من األش ZZياء العملي ZZة! وه ZZذا ألن ZZه في

الماضZZي والحاضZZر والمسZZتقبل كثZZيرون من أولئZZك الZZذين يتصZZلون بالمسZZيح فشZZلوا أو سيفشZZلون ،فكلهم يلعبZZون دور الفريسZZيين.

فمZZا هZZو سZZبب فشZZلكم؟ السZZبب على وجZZه التحديZZد هZZو أنZZه يوجZZد في تصZZوراتكم إلZZه َعلي وأهZZل لإلعجZZاب .لكن الحZZق ليس كمZZا
ّ
Zانا فحسZب ،بZZل هZو إنسZان عZادي ،وال يسZتطيع
يتمنى اإلنسان .فليس المسيح
متواضعا فحسب ،بZل هZZو صZغير جZً Zدا ،وليس إنس ً
ً
عاديZZا،
ض Zا أن يصZZعد إلى السZZماء ،بZZل ال يسZZتطيع التجZZول بحريZZة على األرض .وهكZZذا ،يعاملZZه النZZاس كمZZا يعZZاملون إنسً Z
أي ً
Zانا ً
ويتعاملون معه بطريقة غير رسZمية عنZدما يكونZون معZه ،ويتحZدثون إليZه بطيش ،وفي الZوقت نفسZه مZا زالZوا ينتظZرون مجيء

عادي وكلمته كلمة إنسان عZZادي .ولهZZذا السZZبب ،لم تنZZالوا
إنسان
الحق .أنتم تعاملون المسيح الذي جاء بالفعل على أنه
المسيح
ٌّ
ٌ
ّ
تماما قبحكم للنور.
أي شيء من المسيح ،وبدالً من ذلك كشفتم ً
قبل االتصال بالمسيح ،قZد تصZدق أن شخصZيتك قZد تغZيرت بالكامZل ،وأنZك تZابع مخلص للمسZيح ،وأنZك الشZخص األكZثر
Zيرا ،وحققت إنجZZازات كثZZيرة ،فسZZوف
جZZدارة بنيZZل بركZZات المسZZيح .وأي ً
ض Zا أنZZه بعZZد أن قطعت طرًقZZا كثZZيرة ،وأديت عمالً كثً Z
تكون من غير ريب الشخص الذي ينZال التZاج في النهايZة .ومZع ذلZك ،توجZد حقيقZة واحZدة لعلZك ال تعرفهZا :تنكشZف الشخصZية
الفاسZZدة لإلنسZZان وعصZZيانه ومقاومتZZه عنZZدما يZZرى المسZZيح ،ويصZZير العصZZيان والمقاومZZة المكشZZوفان في هZZذا الZZوقت مكشZZوفين
تمامZZا أكZZثر من أي وقت آخZZر .وذلZZك ألن المسZZيح هZZو ابن اإلنسZZان – ابن اإلنسZZان الZZذي لZZه طبيعZZة بشZZرية – والZZذي ال ُيجّلZZه
ً
اإلنسان وال يحترمه .وألن هللا يحيا في الجسد ،فإن عصيان اإلنسان ينكشف للنور بشZكل كامZل وبتفصZيل واضZح .لZذلك أقZول
إن مجيء المسيح قد كشف كل عصيان البشرية وكشف بوضZوح طبيعZة البشZرية .وهZذا مZا يسZمى "إغZراء النمZر أسZفل الجبZل"
و"اجتZZذاب الZZذئب خZZارج كهفZZه" .أتجZZرؤ على االدعZZاء بZZالقول إنZZك مٍ Z
Zوال هلل؟ أتجZZرؤ على االدعZZاء بZZالقول إنZZك تظهZZر الطاعZZة
دائما بZدون
المطلقة هلل؟ أتجرؤ على االدعاء بالقول إنك لست
ً
عاصيا؟ سيقول البعض :كلما وضعني هللا في بيئة جديدة ،أطيع ً
تZZذمر ،وعالوة على ذلZZك ،ال أضZZمر أي تصZZورات عن هللا .سZZيقول البعض :مهمZZا كZZانت المهمZZة الZZتي يكلفZZني بهZZا هللا ،أعمZZل
أبدا .وفي تلك الحالة ،أسألكم هذا السؤال :هل يمكنكم االنسجام مع المسيح عنZدما تعيشZون
قصارى جهدي ،وال أكون
مقصرا ً
ً
يومZا؟ يZZومين؟ سZZاعة؟ سZZاعتين؟ إن إيمZZانكم قZZد يسZZتحق الثنZZاء ،لكن ليس لZZديكم
بجانبZZه؟ وإلى مZZتى سZZتكونون ُمن َس ِ Zجمين معZZه؟ ًZ

Zدادك ZبZذاتك مكشZوفين شZيًئا فشZيًئا
الكثير لتحقيق الثبات .وحالمZا تحيZا حًقZا مZع المسZيح ،سZوف يصZير ِب ُّZرك في عين نفسZك واعت ُ
Zيرا ،ستصZZ Zبح
من خالل كلماتZZ Zك وأفعالZZ Zك ،وكZZ Zذلك سZZ Zوف تظهZZ Zر بطبيعZZ Zة الحZZ Zال رغباتZZ Zك المفرطZZ Zة وعقليتZZ Zك العاصZZ Zية .وأخً Z Z

غطرستك أكبر من أي وقت مضى ،إلى أن تختلف مع المسيح بقدر ما يختلف الماء مع النار ،وسوف تنكشف آنذاك طبيعتك
عفويZZا ،وسZZوف تنكشZZف
Zيرا
ًZ
تمامZا .وفي ذلZZك الZZوقت ،ال يعZZود بإمكانZZك حجب تصZZوراتك ،وسZZوف تكتسZZب شZZكاويك أي ً
ً
ض Zا تعبً Z
تماما .لكن حتى في ذلك الحين ،تستمر في إنكار عصيانك ،معتقZZداً بZZدالً من ذلZZك أن هZZذا المسZZيح ليس
طبيعتك البشرية الدنيئةً Z

Zيحا أكZZثر شZZفقة.
سZZهالً على اإلنسZZان أن يقبلZZه ،وأنZZه شZZديد القسZZوة مZZع اإلنسZZان ،وأنZZك سZZوف تخضZZع ً
كليZZا لZZو أنZZه كZZان فقZZط مسً Z
دائمZZا سZZبب عZZادل لعصZZيانكم ،وأنكم ال تعصZZونه إال بعZZد أن دفعكم المسZZيح إلى تجZZاوز نقطZZة معينZZة Z.ولم
وتصZZدقون أنZZه يوجZZد ً
تفكروا لمZZر ٍة واح ٍ
إلهZا وأن غرضZكم إطاعتZZه .لكن بZاألحرى ،تصZZر ِ
بعنZاد على أن المسZZيح
Zدة أنكم قZد فشZلتم في اعتبZار المسZيح ًZ
عمل وفًق ا لما يحلو لك ،وبمجرد وجود شيء واحد ال يعمل فيه كذلك ،فإنك تؤمن أنه ليس هللا بل هو إنسان .أال يوجد الكثZZير
وبمن تؤمنون رغم كل ذلك؟ وما الطريقة التي تبحثون فيها؟
من بينكم الذين خاصموه بهذه الطريقة؟
ْ
من "أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون Zهلل" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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دائمZZا رؤيZZة المسZZيح ،لكZZني أحثكم أال تضZZعوا أنفسZZكم في هZZذه المكانZZة المرتفعZZة .قZZد يZZرى الجميZZع المسZZيح ،لكنZZني
تتمنZZون ً
أقول إنZه ال أحZد يصZلح لرؤيZة المسZيح .وألن طبيعZة اإلنسZان مليئZة بالشZر والغطرسZة والعصZيان ،ففي اللحظZة الZتي تZرى فيهZا
Zأخ (أو ب ٍ
Zأخت) الكثZير عنZك ،ولكن األمZر ليس بهZذه البسZاطة
المسيح ،ستهلكك طبيعتك وتZدينك بZالموت .قZد ال تظهZر عالقتZك ب ٍ

ويخرج عصZZيانك ثمZZاره .فكيZZف يمكنZZك
عندما ترتبط بالمسيح .في أي وقت ،قد تترسخ تصوراتك ،وتبدأ غطرستك في النموُ ،
إلهZا في كZل لحظZة من كZل يZوم؟
أن تكون ص ً
Zالحا بهZذه الطبيعZة البشZرية لالرتبZاط بالمسZيح؟ وهZل أنت حًقZا قZادر على معاملتZه ً
Zانا.
وهZZل سZZتدرك حًقZZا حقيقZZة الخضZZوع هلل؟ تعبZZدون اإللZZه الع
لي داخZZل قلZZوبكم كمZZا ُيعبZد ZيهZZوه ،بينمZZا تZZرون المسZZيح المZZرئي إنسً Z
َ ّ
إلهZا إلى األبZد؛ ZفقZط في
عقلكم في غاية الوضاعة وطبيعتكم البشرية في غاية الدناءة! وليس لZZديكم القZZدرة على اعتبZار المسZيح ً

إلها .هذا هو السبب في أنني أقول إنكم لسZZتم مؤمZZنين باهلل ،بZZل
بعض األحيان ،عندما تستلطفون األمر ،تتمسكون به وتعبدونه ً
مجموعة متواطئين تقاومون المسيح .وحتى الناس الذين يظهZرون شZفقة على اآلخZرين يكZZافؤون ،لكن المسZيح الZذي عمZZل هZذا
أمرا ممزًقا للقلب؟
العمل بينكم ،لم ينل محبة اإلنسان أو مكافأته والخضوع له .أليس هذا ّ

أبدا ،لكن في ارتباطZZك بالمسZZيح ،ال
أحدا أو ترتكب عمالً رديًئا ً
قد يصادف ،في جميع سنوات إيمانك باهلل ،أنك لم تلعن ً
يمكنك قول الحق ،أو التصرف بصZدق ،أو إطاعZة كلمZة المسZZيح؛ وفي تلZك الحالZZة ،أقZول إنZZك الشZخص األكZZثر ش ًZرا وخبثًZا في

ومتفانيا فوق العادة مع أقاربZZك وأصZدقائك وزوجتZك (أو زوجZZك) وأبنائZك وبناتZك ووالZZديك ،وال تسZZتغل
ودودا
العالم .قد تكون
ً
ً
أبدا اآلخرين ،لكن إذا لم تستطع التوافق واالنسجام مع المسيح ،وحتى لو أنفقت كZل مZا تملكZZه إغاثً Zة لجيرانZZك أو تعتZZني عنايً Zة
ً
بخدع مZZاكرة .وال تعتقZZد
شريرا ،وفوق ذلك أحد المملوئين
شديدة الدقة بأبيك وأمك وأفراد أسرتك ،فأود أن أقول إنك ما تزال
ٍ
ً
أنك منسجم مع المسيح لمجرد أنك تتعايش مZع اآلخZرين أو تنفZذ بعض األعمZال الصZالحة .هZل تعتقZد أنZك من خالل نيتZك Zفع َZل
الخير يمكن أن تحصل على بركة من السماء بالخداع؟ وهل تعتقد أن عمل القليل من األعمZال الصZالحة يمكن أن يكZون بZديالً

لطاعتZZك؟ ال أحZZد منكم قZZادر على قبZZول التعامZZل معZZه وتهذيبZZه Z،ويصZZعب على الجميZZع تقبZZل الطبيعZZة البشZZرية للمسZZيح ،بZZرغم

إعالنكم باستمرار عن إطاعتكم هلل .وسوف يجلب إيمانكم هذا عليكم العقاب المناسب .أمسكوا عن االنغماس في أوهام خياليZZة
تمامZZا من عص ZZيانك
وتم ZZني رؤي ZZة المس ZZيح؛ ألنكم ض ZZئيلون في القام ZZة ،لدرج ZZة أنكم ال تس ZZتحقون ح ZZتى رؤيت ZZه .عن ZZدما تتطه ZZر ً
وتس ZZتطيع أن تنس ZZجم م ZZع المس ZZيح ،في ه ZZذه اللحظ ZZة س ZZيظهر ل ZZك هللا بطبيع ZZة الح ZZال .إذا انص ZZرفت لرؤي ZZة هللا ب ZZدون الخض ZZوع

معاندا هلل ومصيرك الدمار .إن طبيعة اإلنسان في جوهرهZZا معاديZZة هلل؛ ألن
للتهذيب أو للدينونة Z،فإنك ستصير من غير ريب
ً
جميع الناس ِ
ُأخضعوا لفساد الشيطان األكثر عمًقا .وإذا حاول اإلنسان االرتباط باهلل من وسط فساده ،فمن المؤكد أنه ال يمكن
أن يخرج شيء صالح من هذا؛ وسوف تفضح تصرفاته وكلماته من غير ريب فساده في كل مناسبة ،وسيكشف ارتباطه باهلل
ٍ
إنسان المسZيح ويخدعZه ويتخلى عنZه ،وعنZدما يحZدث هZذا ،سZيكون
وبجهل أن يقاوم
عصيانه في كل جانب من جوانبه .يحدث
ٌ
اإلنسان في حالة أكثر خطورة ،وإذا استمر هذا ،فسيخضع للعقوبة.

خطرا إلى هذا الحد ،فقد يكون من الحكمة أكZZثر إبقZZاء هللا على مسZZافة مZZا .مZZا
قد يعتقد البعض أنه إذا كان االرتباط باهلل ً
الZZذي يمكن أن يربحZZه أنZZاس مثZZل هZZؤالء؟ وهZZل يمكن أن يكونZZوا مZZوالين هلل؟ من المؤكZZد أن االرتبZZاط باهلل أمZZر صZZعب للغايZZة؛
لكن ذلك يرجع برمته إلى أن اإلنسان فاسد وليس ألن هللا غير قادر على االرتباط به .وسيكون من األفضل لكم تكريس ٍ
جهد
أك ZZبر لح ZZق معرف ZZة ال ZZذات .لم ZZاذا لم تج ZZدوا نعم ZZة ل ZZدى هللا؟ لم ZZاذا شخص ZZيتكم مقيت ZZة ل ZZه؟ ولم ZZاذا يث ZZير كالمكم اش ZZمئزازه؟ حالمZZا
Zيرا من
تُظهرون قليالً من الوالءّ ،
نزرا يسً Z
تسبحون ،وتطلبون أجرة مقابل خدمة صغيرة ،وتزدرون اآلخرين عندما تظهرون ً
الطاعZZة ،وتصZZيرون مسZZتهينين Zباهلل عنZZد إنجZZازكم مهمZZة تافهZZة .وألجZZل قبZZول هللا ،تطلب المZZال والهZZدايا والمجZZامالت .وتحZZزن
إلعطاء قطعة نقد أو قطعتين ،وعندما تعطي عشر قطع ،تطلب مقابلها بركات ومعاملة متمZZيزة .إن من المZZزعج جZZداً الحZZديث

عن طبيعZZة مثZZل طZZبيعتكم البشZZرية أو السZZماع عنهZZا .وهZZل يوجZZد أي شZZيء يسZZتحق المZZدح في كلمZZاتكم وأفعZZالكم؟ أولئZZك الZZذين
يZؤدون واجبهم وأولئZك الZذين ال يؤدونZه؛ أولئZك الZذين يقZودون وأولئZك الZذين يتبعZون؛ أولئZك الZذين يقبلZون هللا وأولئZك الZذين ال
يقبلونه؛ أولئك الذين يتبرعون وأولئك الذين ال يتبرعون؛ أولئك الذين يعظون وأولئك الذين يتلّقون الكلمة ،وهكZذا :كZل هZؤالء
تماما أنكم تؤمنون باهلل ،فإنكم ال تستطيعون التوافق مZZع هللا.
الناس يمدحون أنفسهم .أال تجدون هذا ً
مثيرا للضحك؟ ومع العلم ً

تماما بعدم جدارتكم مطلًقا ،تصZرون على التفZاخر بكZل شZيء .أال تشZZعرون أن عقلكم قZد فسZد إلى درجZZة أنZه لم يعZد
ومع العلم ً
لZZديكم ضZZبط ألنفسZZكم؟ وبهZZذا المعZZنى ،كيZZف َتَصُZلحون لالرتبZZاط باهلل؟ أال تخشZZون على أنفسZZكم في هZZذه المرحلZZة الحرجZZة؟ وقZZد

Zيرا للضZحك؟ أليس إيمZانكم
فسدت شخصيتكم بالفعل إلى درجة ال تستطيعون عندها االنسجام مZع هللا .وهكZZذا ،أليس إيمZZانكم مث ً
مخالف ا للعقل؟ كيف ستتعامل مع مستقبلك؟ وكيف ستختار الطريق الذي ستسلكه؟
ً
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ٍ
حت بمشZيئتي وأفكZاري ،لكن يظZل النZاس مZع ذلZك غZير قZادرين على معرفZتي واإليمZان
لقد
نطقت بكلمZات كثZيرة ،وص َّZر ُ
ُ
بي ،أو يمكن القول إنهم ال يزالون غير قادرين على إطاعتي .أولئك الذين يعيشون في الكتاب المقدس ،أولئك الZZذين يعيشZZون
في قلب الشريعة ،أولئك الذين يعيشون على الصليب ،أولئك الذين يعيشون بحسب العقيدة ،أولئZك الZذين يعيشZون وسZط العمZل
الZZ Zذي أعملZZ Zه اليZZ Zومَ ،م ْن منهم يتوافZZ Zق معي؟ إنكم ال تفكZZ Zرون إال في نيZZ Zل البركZZ Zات والمكافZZ Zآت ،ولم تفكZZ Zروا مطلًقZZ Zا في كيZZ Zف
تصZZZبحون في تواف ZZق معي أو كي ZZف تمنع ZZون أنفس ZZكم من أن تكون ZZوا في ع ZZداوة معي .لق ZZد خ ZZاب أملي فيكم ج Zً Zدا ألني منحتكم

أي من هZZذا
أتلق منكم إال أقل القليل؛ فخداعكم وكبرياؤكم وطمعكم ورغباتكم الجامحة وخيانتكم وعدم طاعتكمٌّ ،
الكثير لكن لم ّ
يمكن ZZ Z Zه أن يفلت من مالحظ ZZ Z Zتي؟ أنتم تس ZZ Z Zتخفون بي ،أنتم تس ZZ Z Zتغفلونني ،أنتم تهينون ZZ Z Zني ،أنتم تتملقون ZZ Z Zني ،أنتم تس ZZ Z Zلبونني ،أنتم
Zان على عZZداوتكم لي،
تبتزونZZني من أجZZل التقZZدمات .كيZZف تفلت هZZذه األعمZZال الشZZريرة من عقZZابي؟ إن أعمZZالكم الشZZريرة برهٌ Z
Zان على عZZدم تZZوافقكم معي .يعتقZZد كZZل واحZZد منكم أنZZه في توافZZق معي ،لكن إذا كZZان هZZذا هZو الحZال ،فعلى َم ْن إ ًذا ينطبZZق
وبره ٌ

كرسZZتم الكثZZير
هZZذا الZZدليل الZZدامغ؟ تعتقZZدون أنكم تمتلكZZون أنقى إخالص ووفZZاء نحZZوي ،وأنكم غايZZة في الحنZZو والعطZZف ،وأنكم َّ

لي .تعتق ZZدون أنكم ص ZZنعتم م ZZا يكفي من أجلي .لكن ه ZZل ق ZZارنتم من قب ZZل ه ZZذه المعتق ZZدات بس ZZلوككم؟ أق ZZول لكم إنكم مغ ZZرورون

Zيرا .إن الخZZدع الZZتي تخZZدعونني بهZZا ذكيZZة جZً Zدا ،كمZZا أن لZZديكم الكثZZير من النوايZZا الدنيئZZة
Zيرا َّ
Zيرا وسZZطحيون كثً Z
وطماعون كثً Z
كثً Z
خبث كث ZZير ،وخبثكم ال يس ZZتثني
واألس ZZاليب الحق ZZيرة .إن إخالص ZZكم ض ZZعيف وع ZZزيمتكم واهي ZZة وض ZZميركم منع ZZدم Z.في قل ZZوبكم ٌ

خارجا من أجل أبنائكم أو أزواجكم ،أو لحماية ذواتكم ،وبدالً من أن تهتمZوا بي ،تهتمZون بُأ َسِ Zركم
أحدا ،وال حتى أنا .تبقونني
ً
ً
Zاردا ،تتج ZZه
وأبن ZZائكم ومك ZZانتكم ومس ZZتقبلكم ومس ZZراتكم الخاص ZZة .م ZZتى فك ZZرتم َّ
في في ح ZZديثكم أو أفع ZZالكم؟ عن ZZدما يك ZZون الج ZZو ب ً Z
ض Zا .عن ZZدما
Zارا ،فال يك ZZون لي مك ZZان في أفك ZZاركم أي ً
أفكZZاركم إلى األبن ZZاء أو الZZزوج أو الزوج ZZة أو الوال ZZدين ،وعن ZZدما يك ZZون حً Z

فعلت من أجلي؟
تضZطلع بواجبZZك ،فإنZZك ال تفكZZر إال في مصZZلحتك الشخصZZية وسZZالمتك الشخصZZية وأفZZراد أسZZرتك .فZZأي شZيء َ
Zت نفسZك لي ولعملي مهمZا كZانت التكلفZة؟ أين دليZل توافقZك معي؟ أين حقيقZة والئZك لي؟ أين حقيقZة
متى
في؟ متى َّ
فكرت َّ
كرس َ
َ

طاعتك لي؟ متى لم تكن نواياك سوى الفوز ببركاتي؟ إنكم تستغفلونني وتخدعونني وتلهون بالحق وتخفZZون وجZZوده وتخونZZون

جZZوهر الحZZق ،وتضZZعون أنفسZZكم في عZZداوة معي ،فمZZا الZZذي ينتظZZركم في المسZZتقبل إ ًذا؟ إنكم ال تنشZZدون سZZوى التوافZZق مZZع إلZZه

غZZامض ،وتسZZعون نحZZو معتقZZد مبهم فحسZZب ،لكنكم لسZZتم في توافZZق مZZع المسZZيح .أال يسZZتحق خبثكم نفس العقZZاب الZZذي يسZZتحقه

األش ZZرار؟ س ZZوف ت ZZدركون في ذل ZZك ال ZZوقت أن ZZه ليس بوس ZZع أح ZZد ال يتواف ZZق م ZZع المس ZZيح أن يفلت من ي ZZوم الغض ZZب ،وس ZZوف
Zوع من العقZZاب سZZوف يحZZل بأولئZZك الZZذين هم في عZZداوة مZZع المسZZيح .عنZZدما يجيء ذلZZك اليZZوم ،سZZوف تتحطم
تكتشZZفون أي نٍ Z

أحالمكم بنيل البركة ودخول السماء لمجرد إيمانكم باهلل .بيد َّ
أن األمر ليس كذلك ألولئك الذين يتوافقون مZZع المسZZيح .مZZع أنهم
فقZZدوا الكثZZير وكابZZدوا مشٍ Z
Zقات كثZZيرة ،فسZZوف يفZZوزون بكZZل المZZيراث الZZذي أهبZZه لإلنسZZان .سZZوف تفهمZZون في النهايZZة أنZZني أنZZا
وحدي اإلله البار ،وأنني وحدي القادر على أن آخذ اإلنسان إلى غايته الجميلة.
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بطرق ٍ
ٍ
عدة .ولكن بسZZبب الضZZعف الشZZديد في مقZZدرة النZZاس ،لم يفلح الكثZZير
ائتمن هللا البشر على الكثير ،وعالج دخولهم
يتأصل .توجZد أسZباب عديZدة Zوراء ضZعف مقZدرة النZاس ،مثZل فسZاد فكZر البشZر وأخالقهم ،وانعZدام التربيZة
من كالم هللا في أن َّ
الص ZZحيحة ،والخراف ZZات اإلقطاعي ZZة ال ZZتي تمّلكت قلب اإلنس ZZان بق ZZوة ،وأنم ZZاط الحي ZZاة المنحّل ZZة والفاس ZZدة ال ZZتي س Zّ Zببت العديZ Zد Zمن
األمZZراض في أعمZZق أعمZZاق خبايZZا قلب اإلنسZZان ،والفهم السZZطحي للمعرفZZة الثقافيZZة ،مZZع وجZZود مZZا يقZZرب من ثمانيZZة وتسZZعين

مم ْن يتلقون مستويات ُعليا من التعليم
جدا َّ
بالمائة من الناس بال أي تعليم لمحو األمية الثقافية؛ أضف إلى ذلك وجود قلة قليلة ً
الثقافي .لذلك ،ليس لدى الناس أي فكرة أسا ًسZا عن معZني هللا أو الZروح ،بZZل لZديهم فقZط صZورة مبهمZZة وغZير واضZحة عن هللا

القوميZZة السZZامية"
تكZّ Zونت عنZZدهم من األسZZاطير اإلقطاعيZZة .لقZZد تZZركت التZZأثيرات الخبيثZZة الناتجZZة عن آالف السZZنين من "روح
ّ
حريZZة ،وال إرادة في الطمZZوح أو المثZZابرة ،وال رغبZZة في التطZّ Zور
ويكبلهم ،بال أي ّ
يقيZZد النZZاس ّ
وكZZذلك التفكZZير اإلقطZZاعي الZZذي ّ
الموضوعية عن تZZأثير قZZذر بال شZZك
بل المكوث في السلبية والتقهقر ،والغرق في عقلية العبودية .وهكذا ،كشفت هذه العوامل
ّ
والمُثل واألخالق والشخصية اإلنسZانية .يعيش البشZZر ،كمZZا يبZZدو ،في عZالم إرهZZابي من الظلمZZة ،وال
على الصعيد األيديولوجي ُ
يفكر أي منهم في تجاوزه واالنتقال إلى عالم مثالي؛ بل إنهم راضون بنصيبهم في الحياة ،ويقضون أيZZامهم في والدة األطفZZال

وتZZربيتهم ،ويشZZقون ويعرقZZون وينشZZغلون بأعمZZالهم المعتZZادة ،حZZالمين بأسZZرة مريحZZة وسZZعيدة ومZZودة زوجيZZة وذريZZة وهنZZاء في

سنوات ضعفهم بينمZا يحيZون حيZاتهم بسZالم ...على مZدى عشZرات بZل آالف بZل عشZرات آالف السZنين حZتى اآلن ،كZان النZاس
ضZا في هZذا العZالم المظلم
يقضون أوقاتهم بهذه الطريقة ،بدون أن يخلق أي منهم حيZاة كاملZة ،وكZل هZدفهم هZو ذبح بعضZهم بع ً
بعضاَ .م ْن سZبق وسZعى للوصZZول إلى إرادة هللا؟ هZل سZبق واهتم أي أحZد
في سباق على الشهرة والمال ،والتآمر ضد بعضهم ً

ثم أصZZبح من الصZZعب
جزءا من الطبيعZZة البشZZرية ،ومن َّ
بعمل هللا؟ كل ركن من أركان البشرية واقع تحت تأثير الظلمة صار ً
القيام بعمل هللا ،وضعف حماس الناس لالهتمام بما أوكلهم هللا لهم اليوم .على كل ٍ
حال ،أنا على يقين أن الناس لن تمانع تلك

الكلمات التي أقولها بها بمZZا أنZني أتحZZدث عن تZZاريخ يرجZZع إلى آالف السZZنين .الحZZديث عن التZاريخ يعZني حقZائق ،بZZل وفضZائح
أيضا أومن أن األشخاص العاقلين ،عندما يرون تلZZك
واضحة لنا
جميعا ،فما الهدف إ ًذا من قول ما هو عكس الحقيقة؟ ولكني ً
ً
الكلمZZات ،سZZتحدث لهم صZZحوة ويسZZعون إلى التقZّ Zدم .يتمZZنى هللا أن يسZZتطيع البشZZر الحيZZاة والعمZZل في سZZالم ورضZZاء وفي نفس

الZZوقت يسZZتطيعون حب هللا .إنهZZا إرادة هللا أن تZZدخل البشZZرية جميعهZZا إلى الراحZZة؛ ومZZا هZZو أكZZثر من ذلZZك ،رغبZZة هللا العظمى
هي امتالء األرض كلهZZا بمجZZده .من المخZزي أن يظZZل البشZZر غZZارقين في جهZل وغفلZZة وفسZZاد الشZZيطان حZتى لم تعZZد لهم اليZZوم

هاما ،باإلضZافة إلى التZدريب في مجZال التعليم الثقZافي الZZذي
تشكل راب ً
صورة البشر .لذلك فأفكار اإلنسان وأخالقه وتعليمه ّ
طا ً
يش ّك ل الرابط الثاني ،وهما األفضل لرفع المستوى الثقافي للبشر وتغيير نظرتهم الروحية.
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كلمات هللا اليومية اقتباس 308
دائما ُممّلة ،ومملوءة بالعناصر الرتيبة للحيZZاة الروحيZZة ،مثZZل القيZZام ببعض الصZZالة أو
أثناء دخول اإلنسان ،تكون الحياة ً
دائمZا بZZأن اإليمZZان باهلل ال يZZأتي بأيZZة متعZZة .تتم مثZZل هZZذه
أكZZل وشZZرب كالم هللا أو تشZZكيل تجمعZZات ،حZZتى أن النZZاس يشZZعرون ًZ

أحيانZZا نيZZل
دائمZZا على أسZZاس الشخصZZية األصZZلية للبشZZرية ،والZZتي أفسZZدها الشZZيطان .ومZZع أن النZZاس يمكنهم
ً
األنشZZطة الروحيZZة ً
صZلة الجZذور بZداخلهم ،ولZذا
استنارة الروح القدس ،إال أن تفكيرهم األصلي وشخصيتهم وأسلوب حياتهم وعاداتهم ال تZزال متأ ّ

تظل طبيعتهم بال تغيير .األنشطة الخرافية التي يقوم بها الناس هي أكثر ما يكرهه هللا ،ولكن العديد Zمن البشZر مZا زالZZوا غZZير
قZZ Zادرين على التخلي عنهZZ Zا ،مZZ Zع ظنهم أن تلZZ Zك األنشZZ Zطة الخرافيZZ Zة هي من ِقبZZ Zل هللا ،وأنZZ Zه حZZ Zتى اليZZ Zوم ال يجب عليهم تركهZZ Zا
بالكامل .مثال تلZZك األنشZZطة هي مZZا يقZوم بZه بعض الشZZباب من ترتيبZات لZZوالئم الزفZاف وتجهZيزات العZرائس ،والعطايZا النقديZZة
ومآدب الطعام وما شZابه من طZرق االحتفZال بالمناسZبات السZعيدة Z،واألسZاليب القديمZة الZتي توارثناهZا ،وكZل مZا يقZام من أنشZطة
خرافيZة بال معZZنى نيابZZة عن األمZوات وجنZZائزهم ،وهي مكروهZة أكZثر من ِقَبZل هللا .حZتى يZوم العبZادة (بمZا في ذلZZك السZبت كمZZا
الدنيويZZة بين اإلنسZZان واإلنسZان مكروهZZة ومرفوضZZة
يحتفZل بZZه العZZالم الZZديني) مكZZروه لديZZه؛ والعالقZZات االجتماعيZZة والتعZZامالت
ّ
أك ZZثر من ِقَبZZل هللا .ح ZZتى مهرج ZZان الربي ZZع وي ZZوم عي ZZد الميالد الل ZZذان يحتف ZZل بهم ZZا الجمي ZZع ،لم يح Zّ Zددهما هللا ،فضZ Zاًل عن ال Zُّ Zدمى
الشعرية واأللعاب النارية والمصابيح والعشاء الرباني وهZZدايا وحفالت عيZZد الميالد
والزينات لعطل األعياد هذه؛ مثل المقاطع
ّ

Zناما صZZريح ًة .كZZل
أصناما في ذهن اإلنسان؟ ُيعد كسر الخبز يوم السبت والنبيذ Zوالمالبس
– أليست
الكتانية الفZZاخرة أي ً
ّ
ضZا أصً Z
ً
أيZZام المهرجانZZات التقليدي Zة ZالشZZهيرة في الصZZين ،مثZZل يZZوم رأس التZZنين ZومهرجZZان قZZارب التZZنين ومهرجZZان منتصZZف الخريZZف
ومهرجZZان اللالبZZا ويZZوم رأس السZZنة الصZZينية والمهرجانZZات الZZتي يقيمهZZا العZZالم الZZديني ،مثZZل عيZZد الفصZZح ويZZوم المعموديZZة ويZZوم
الم ّبررة ،رتّبها العديد من الناس وتوارثوهZا منZذ األزمنZة القديمZة وحZتى اليZوم .إن خيZال
عيد الميالد Zوكل تلك االحتفاالت غير ُ
البشرية الغني وقدرتها على االبتكار همZا اللZذان سZمحا لهZا بتZوارث كZل ذلZك حZتى اليZوم .إنهZا تبZدو خاليZة من العيZوب ،ولكنهZا

في الحقيقZZة أالعيب ينسZZجها الشZZيطان حZZول البشZZرية .كلمZZا زاد تواجZZد الشZZياطين في مكZZان مZZا ،وكلمZZا كZZان ذلZZك المكZZان عتيًقZZا

تقيZد هZZذه األشZياء النZZاس بق ّZوة وال تسZمح بZZأي مسZاحة للحركZة .تبZدو العديZZد
ومتأخرا ،ازدادت درجZة تأ ُّ
صZل عاداتZه اإلقطاعيZZةّ .
ً
Zدين Zعلى قZZدر كبZZير من التجديZZد واالتصZZال بعمZZل هللا ،ولكنهZZا في الحقيقZZة روابZZط غZZير مرئيZZة
من المهرجانZZات في العZZالم المتّ Z

يربZZط بهZZا الشZZيطان البشZZر ليمنعهم من القZZدوم إلى معرفZZة هللا – إنهZZا جميZZع حيZZل الشZZيطان الشZZريرة .في الحقيقZZة ،عنZZدما تنتهي
دمZZر بالفعZZل األدوات والطريقZة الZتي كZZانت تسZتخدم في ذلZك الZوقت ،دون تZرك لهZا أي
مرحلZZة من مراحZZل عمZل هللا ،يكZون قZZد ّ
أثZر .ولكن "المؤمZنين ZالمخلصZين" يسZتمرون في عبZادة تلZك األشZياء الماديZة؛ في حين ُيو ِدعZون مZا لZدى هللا في قZاع ذهنهم ،وال
يدرسونه فيما بعد Z،ويبدو أنهم مملوؤون بمحبة هلل ولكنهم في الواقع طZردوه خZارج الZبيت منZذ وقت طويZل ووضZعوا الشZيطان

يقد س الناس أيقونات يسوع والصليب ومريم ومعمودية يسوع والعشاء األخير مثل رب السماوات ،وهم
على المائدة ليعبدوهّ .
يZZرددون طZZوال الZZوقت بصZZوت عٍ Z
Zال" :أيهZZا الZZرب ،اآلب السZZماوي" .أليس هZZذا كلZZه نكتZZة؟ حZZتى يومنZZا هZZذا ،يوجZZد العدي Zد Zمن
األقZZوال والممارسZZات الZZتي توارثتهZZا البشZZرية والZZتي تعZZد بغيضZZة في عين هللا؛ إنهZZا تعيZZق حًقZZا مضZZي هللا إلى األمZZام ،كمZZا أنهZZا
Zورا كثZيرة
تتسبب في نكسات كبرى لدخول البشرية .ومZع تنحيZة مZدى تخZريب الشZيطان للبشZرية ً
جانبZا ،سZنجد داخZل النZاس أم ً
تمألهم بالكامل مثل قانون ويتنس لي واختبارات لورنس واستطالعات وتش مان ني ،وعمZل بZولس .ببسZاطة ال يوجZد طريZق

لعمZZل هللا على البشZZر ألن لZZديهم في داخلهم الكثZZير من روح الفرديZZة والقZZوانين والقواعZZد واألحكZZام واألنظمZZة ومZZا شZZابه؛ وقZZد
اسZZتحوذت هZذه األشZZياء – باإلضZافة إلى ميZول النZاس نحZو المعتقZZدات اإلقطاعيZZة – على البشZرية والتهمتهZا Z.إنZه كمZZا لZو كZانت
أفكار الناس عبارة عن فيلم يحكي أسZطورة بZاأللوان مZع وجZود كائنZات رائعZة تZركب السZحاب ولZديها من الخيZال مZا يمكنZه أن
يسحر البشر ،تاركين الناس منبهرين وعاجزين عن الكالم .في الحقيقة ،العمل الذي يأتي هللا اليوم لعمله هZو في المقZام األول
للتعامل مع الميل إلى الخرافات الذي يتسم به البشر ونبذها وتحويل ميولهم العقلية بالكامل .لم َي ُد ْم عمZZل هللا حZZتى اليZZوم نتيجZZة
ما توارثته البشرية عبر األجيZال؛ إنZه عمZل يبZدؤه ويتممZه هZو دون أيZة حاجZة إلى اسZتمرار إرث رجZل روحZاني عظيم مZا ،أو
تZZوارث أي عمZZل ذي طZZابع تمZZثيلي يقZZوم بZZه هللا في زمن آخZZر .ال يحتZZاج البشZZر إلى أن يهتمZZوا بZZأي من هZZذه األمZZور .لZZدى هللا
ِ
يتكبد البشر العناء؟ إذا سZZار البشZر على درب اليZZوم في االتجZZاه الحZالي مZZع االسZZتمرار
اليوم أسلوب جديد للتحدث والعمل ،فل َم ّ
في الحف ZZاظ على موروث ZZات "أج ZZدادهم" ،فلن يص ZZلوا إلى وجهتهم .يش ZZعر هللا باش ZZمئزاز عمي ZZق من ه ZZذا النم ZZط من التص ZZرفات
اإلنسانية ،كما يلعن سنوات وشهور وأيام العالم اإلنساني.
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كلمات هللا اليومية اقتباس 309
أفض ZZل طريق ZZة لتغي ZZير الشخص ZZية اإلنس ZZانية هي عن طري ZZق عكس تل ZZك األج ZZزاء في أعم ZZق أعم ZZاق قل ZZوب البش ZZر ال ZZتي
تسممت بهذا العمق ،ممZا يسZمح للنZاس بZأن يبZدؤوا في تغيZير تفكZيرهم وأخالقهم .أوالً ،يحتZاج النZاس إلى أن يZروا بوضZوح أن
ّ
كZZل تلZZك الطقZZوس الدينيZة ZواألنشZZطة الدينيZة ZوالسZZنوات والشZZهور والمهرجانZZات مكروهZZة لZZدى هللا .يجب يجب أن يتحZZرروا من
قيZZود تلZZك األفكZZار اإلقطاعيZZة ويمحZZوا أي أثZZر لقZZابليتهم العميقZZة للخرافZZات .كZZل هZZذه األمZZور متضZّ Zمنة في دخZZول البشZZرية .يجب
عليك أن تفهم لماذا يقود هللا البشرية خZارج العZالم العلمZZاني ،وأيضZاً لمZاذا يقZود البشZZرية بعيZً Zدا عن القZZوانين والقواعZد .تلZZك هي
البوابة التي ستدخل من خاللها ،ومع أن هذه األمور بعيدة كZل البعZد عن تجZربتكم الروحيZة ،فهي ال تZزال أكZبر العراقيZل الZتي

Zيرا
تمنZZع دخZZولكم وتحZZول دون معZZرفتكم باهلل .إنهZZا تشZZكل شZZبكة تُنسZZج حZZول البشZZر .يقZZرأ العديZد Zمن النZZاس الكتZZاب المقZZدس كثً Z

ويمكنهم حتى ترديد Zالعديد Zمن مقاطعZه من الZذاكرة .في أثنZاء عمليZة دخZولهم اليZوم ،يسZتخدم النZاس الكتZاب المقZدس دون وعي
لقياس مدى عمل هللا ،كمZا لZZو كZان األسZاس لهZZذه المرحلZZة في عمZل هللا ومصZZدرها هZو الكتZاب المقZZدس .عنZZدما يكZون عمZل هللا
في توافق مع الكتاب المقدس ،يدعم الناس بقوة عمZZل هللا وينظZZرون إليZZه بZZاحترام من جديZZد؛ أمZا عنZZدما ال يتوافZق عمZZل هللا مZZع
الكتاب المقدس ،يصاب الناس بالقلق حتى أنهم يتعرقون بحثًا عن أساس عمل هللا داخل الكتاب المقدس؛ وإذا لم يجZZدوا لZZه أي
Zذر كبٍ Z
ِذ ْك Zر هنZZاك ،يتجاهZZل النZZاس هللا .يمكن القZZول إنZZه فيمZZا يتعلZZق بعمZZل هللا اليZZوم ،يقبلZZه معظم النZZاس بحٍ Z
Zير ويولونZZه طاعZZة
انتقائية ويشعرون بالالمباالة تجاه معرفته؛ أما أمZور الماضZي ،فZإنهم يتمسZكون بنصZفها ويتجZاهلون النصZف اآلخZر .هZل يمكن

Zوزا والتعامZل معهZا كمفتZZاح ذهZZبي للملكZZوت ،فZإنهم
أن ُيسمى هذا دخوالً؟ من خالل احتفاظ الناس بكتب اآلخرين واعتبارهZا كن ً
ال يولون ببساطة أي اهتمام لما يطلبه هللا اليوم .باإلضافة إلى ذلك ،يمسك العديد Zمن "الخبراء األذكياء" بكلمة هللا في يسZZراهم
و"األعمال العظيمة" لآلخرين في يمناهم ،كما لZو كZانوا يريZدون إيجZاد أس ٍ
Zاس لكلمZات هللا اليZوم في تلZك األعمZال العظيمZة حZتى
يثبتوا بالقطع أن كلمات هللا صحيحة ،ثم يشرحون كلمات هللا لآلخرين من خالل دمجها داخل األعمال العظيمة ،كما لو كZانت
Zيرا االنج ZZازات العلمي ZZة الحديث Zة Zالي ZZوم أو
عامل ZZة .في الحقيق ZZة ،يوج ZZد العدي ZZد من "الب ZZاحثين العلم ZZيين" بين البش ZZر لم يح ZZترموا كث ً Z
االنجازات العلمية التي ليس لها سابقة (مثل عمل هللا وكلمZات هللا والمسZار للZدخول إلى الحيZاة) ،لZذا يعتمZد ZالنZاس على أنفسZهم
ويعظZZون معتمZZدين Zإلى حZZد كبZZير على ألسZZنتهم الفضZZية وعلى التلZZويح "باسZZم هللا الحسZZن" .في حين ُيعZZد دخZZولهم هم أنفسZZهم في
خطر ،إذ أنهم يبدون أبعد ما يكون عن متطلبات هللا كما هو حال البشرية في الوقت الحالي .ما مدى سهولة القيZZام بعمZZل هللا؟
يبZZZدو أن الن ZZاس ق ZZد ق Zّ Zرروا بالفع ZZل أن ي ZZتركوا نص ZZفهم في األمس وي ZZأتون بالنص ZZف اآلخ ZZر إلى الي ZZوم ،مسّZ Zلمين النصZZZف إلى
الشيطان والنصف اآلخر إلى هللا ،كمZا لZو كZانت تلZك هي الطريقZة إلراحZة ضZمائرهم والشZعور ببعض االرتيZاح .عZوالم النZاس
ضZا ،وهم في شZZدة الخZZوف من إهانZZة الشZZيطان وإلZZه اليZZوم،
الداخليZZة خبيثZZة ،حZZتى أنهم ال يخشZZون فقZZط فقZZدان الغZZد بZZل األمس أي ً
الذي يبدو أنه كائن ولكنه غير كائن .وألن الناس عجزوا عن تهذيب فكرهم وأخالقهم بطريقZZة صZحيحة ،يعZوزهم التميZيز إلى
حد كبير ،وال يمكنهم ببساطة أن يقولوا مZا إذا كZان عمZل اليZوم هZو عمZل هللا أم ال .ربمZا ألن فكZر النZاس اإلقطZاعي والخZرافي
أصبح عميًقا إلى درجZة أنهم وضZعوا منZذ زمن بعيZد ZالخرافZة والحقيقZة ،هللا واألصZنام ،في نفس الفئZة ،دون االكZتراث بZالتمييز

بين تلZك األشZياء ،وأصZبحوا غZير قZادرين على فهم الفZرق بوضZوح حZتى بعZد مجهZود خZارق من التفكZير .لZذا توقZف البشZر في
ط ZZريقهم وب ZZاتوا ال يتق Zّ Zدمون .ك ZZل تل ZZك المش ZZاكل تنب ZZع من افتق ZZار الن ZZاس إلى التعليم األي ZZديولوجي الص ZZحيح ،وال ZZذي يجع ZZل من

أبدا بأي اهتمام بعمل اإللZه الحقيقي ،بZل يظلZون منغمسZين في( )1عمZل البشZر
الصعب بمكان دخولهم .والنتيجة ،ال يشعر الناس ً
مطبوعZا عليهم كعالمZZة تجاريZة .أليسZت تلZك هي
باستمرار (مثل أولئك الذين يرونهم في رأيهم أنهم رجال عظام) كما لو كان
ً
آخر الموضوعات التي على البشرية أن تدخل فيها؟
من "العمل والدخول ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(" )1منغمسين Zفي" تستخدم للسخرية .تشير هذه العبارة إلى عناد وجموح البشر ،وتمسكهم Zبأمور بالية وعدم الرغبة في تركها.
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لقد أسZهمت المعرفZة المتجليZة في آالف السZنين من الثقافZة القديمZة والتZاريخ العريZق في إغالق الفكZر والمفZاهيم والنظZرة
عصية على االختراق والسيطرة( .)1فالناس يعيشون في الZZدائرة الثامنZZة عشZZرة من الجحيم ،كمZZا
الذهنية Zلإلنسان بإحكام لتصبح
ّ

Zاعي النZZاس حZZتى أصZZبحوا بالكZZاد قZZادرين
Zير اإلقطُّ Z
Zع التفكُ Z
لZZو أن هللا قZZد حجبهم في زنZZازين بحيث ال يZZرون النZZور أبZً Zدا .وقZZد َق َمَ Z
بالتحمZZل به ZZدوء ...لم يجZZرؤ أح Zٌ Zد أب Zً Zدا على
على التنفس ويش ZZعرون باالختن ZZاق .ليس ل ZZديهم أدنى ق ZZوة للمقاوم ZZة وله ZZذا يقوم ZZون
ّ
ِ
ويومZا بعZZد
عامZا بعZZد عZام،
القتال أو الدفاع عن الِب ِّر والعدالة .ببساطة يعيش الناس حي ً
ً
Zاة أسZZوأ من حيZاة الحيZوان ،ويتعرضZون ً
ي ZZوم ،لس ZZوء المعامل ZZة والبطش من نظ ZZام األخالقي ZZات اإلقطاعي ZZة ،ولم يفك ZZروا مطلًقZZا في أن يقص ZZدوا هللا ليتمتّع ZZوا بالس ZZعادة في
العالم اإلنساني ،وكأنما قد ُس ِح َق اإلنسان كأوراق الخريف البنية اللون ،الذابلZZة والمتسZاقطة .لقZد فقZZد اإلنسZان ذاكرتZZه منZذ فZZترة
منتظرا مجيء اليوم األخير ليهلك مع الجحيم نفسه ،كما لو أن اليوم األخZZير
طويلة ويعيش في الجحيم المدعو العالم البشري،
ً
طمِئ ن .لقZد أخZZذت األخالقيZات اإلقطاعيZZة حيZاة اإلنسZان إلى "الهاويZة" ،ممZا
الذي يتوق إليZZه هZZو اليZZوم الZZذي سZيتمتع فيZZه بسZZالم ُم َ
Zدريجيا في أعمZZZاق
Zان على الس ZZقوط ت Z
زاد في إضZZ Zعاف ق ZZوة اإلنس ZZان على المقاوم ZZة .أج ZZبرت أن ZZواعٌ مختلف ZZة من القم Zِ Zع اإلنس َ Z
ً
تماما عن اإلنسان الذي يسارع إلى تجنبه حينما يلتقيان .ال يبالي اإلنسان باهلل،
بعيدا عن هللا .وأصبح هللا اآلن
الهاويةً ،
ً
غريبا ً
يوج ه غضZبه
بل ينأى عنه كما لو أنه لم يعرفه أو يره من قبل .لقZد انتظZر هللا طZوال رحلZة الحيZاة الطويلZة لإلنسZان ،ولكنZه لم ِّZ
الكاسZZح نحZZوه ،بZZل اقتصZZر على االنتظZZار بهZZدوء وبصZZمت ليتZZوب اإلنسZZان ويبZZدأ من جديZZد .جZZاء هللا من Zذ ZأمZZد طويZZل إلى عZZالم
أعوامZا عديZدة ،ولم يكتشZف أحZد وجZوده .يتحمZل
اإلنسان ،وتحمل المعاناة نفسها الZتي يتحملهZا اإلنسZان .لقZد عZاش مZع اإلنسZان
ً
هللا بصمت تعاسة الفقر في عالم اإلنسZان ،في حين يقZوم بتنفيZذ العمZل الZذي أتى بZه بنفسZه ،ويسZتمر في التحمZل من أجZل إرادة
ألما لم يسبق أن تحمله اإلنسان من قبل .لقZد قZام بخدمZة اإلنسZان بهZدوء وتواضZع أمامZه
هللا اآلب واحتياجات البشر ،فقد تحمل ً
تلبي ZZة إلرادة هللا اآلب وحاج ZZات اإلنس ZZان .إن المعرف ZZة بالثقاف ZZة القديم ZZة س ZZرقت اإلنس ZZان به ZZدوء من حض ZZرة هللا وس Zَّ Zلمت زم ZZام
اإلنسZZان إلى ملZZك الشZZياطين وأبنائZZه .وقZZد نقلت الكتب األربعZZة والكالسZZيكيات الخمس(أ) تفكZZير اإلنسZZان وتصZZوراته إلى عصZZر
آخZر من العصZZيان ،ممZZا جعلZZه يتملZق أكZZثر من أي وقت مضZى أولئZZك الZZذين صZنفوا الكتب والكالسZيكيات ،وزاد ذلZك في سZوء
تصوراته عن هللا .ودونما إدراك من اإلنسان ،قام ملك الشياطين بنزع هللا من قلبه بقسوة ،ثم استحوذ هو عليه تخامره غبطة
االنتصZZار .ومنZZذ ذلZZك الحين أصZZبح لإلنسZZان روح قبيحZZة وشZZريرة لهZZا مالمح ملZZك الشZZياطين .امتألت صZZدورهم بكراهيZZة هللا،
ِ
تمامZا؛ فلم يعZZد يتمتZZع بZأدنى قZدر من الحريZة،
ويوما بعد يوم انتشر خبث ملك الشياطين داخل اإلنسان إلى أن استُهلك اإلنسZان ً
ً
ِ
ولم يعد أمامه سبيل للتحرر من َش َرك ملك الشياطين .لم يعZد لديZه خيZار سZوى أن يؤسZر في الحZال ،وأن يسستسZلم وأن يهZوي

رع ملZZك الشZZياطين
في خضZZوع في حضZZرته .منZZذ أمZZد بعيZZد Z،عنZZدما كZZان قلب اإلنسZZان وروحZZه ال يZZزاالن في طZZور الطفولZZةَ ،ز َ
فيهما بذرة ورم اإللحاد ،معّلما اإلنسان أباطيل مثل َّ
"تعلم العلوم والتكنولوجيا ،حِّقق الحداثات األربع ،ال يوجZZد إلZZه في العZZالم".
َ
ً
وطنا جميالً من خالل عملنا الدؤوب" ،سائالً الجميZZع أن يكونZZوا
مرارا
وتكرارا قائالً" :دعونا نبني ً
ً
ليس ذلك فحسب ،بل أعلن ً
مستعدين منذ الطفولة ليخدموا بلدهمُ .أحضر اإلنسان من دون وعي أمامه ،وقد أخذ الفضل دون تZZردد (في إشZZارة إلى أن هللا

Zامره أي ش ZZعور بالخج ZZل .وعالوة على ذل ZZك ،اس ZZتحوذ ب ZZدون خج ZZل على ش ZZعب هللا في
يمس ZZك بالبش ZZرية كله ZZا في ي ZZده) .لم يخ ْ Z
ِّ
المروعZZة:
Zان يعبZده Zكاهلل .يZا لZZه من مجZرم! ينZZادي بمثZل هZذه الفضZائح
منزله ،بينما كان يقفز كالفZأر على الطاولZZة وجعZZل اإلنس َ
"ال يوجد إله في العالم .الريح هي نتيجZZة للقZوانين الطبيعيZZة ،والمطZZر هZو الرطوبZZة الZتي تتكثZZف وتسZقط قط ٍ
Zرات على األرض.
الزلZZزال اهZZتزاز لسZZطح األرض بسZZبب التغZZيرات الجيولوجيZZة ،والقحZZط سZZببه جفZZاف الجZZو النZZاجم عن اضZZطراب نZZووي على

أي ج ٍ
Zزء هZو عمZل هللا؟" حZتى إنZه ينZادي بمثZل هZذه التصZريحات الوقحZة" :تط َّZو َر اإلنسZان
سطح الشمس .هذه ظواهر طبيعيZةّ .
تقريبZا .وسZواء ازدهZرت دولZة مZا
من ِق َر َدة قديمة Z،ومنشأ العالم اليوم من سلسلة من المجتمعات البدائية التي بZدأت منZذ ZعصZر
ً

Zق صZورته على الجZدران أو يضZعها على الطZاوالت ليقZدم
أو سقطت ،فهذا يعود لقZرار شZعبها" .في الخلفيZة يجعZل اإلنس َ
Zان يعّل ُ

دافعZا باهلل خZZارج حZZدود
إلهZاZً ،
الZZوالء والتقZZدمات لZZه .وفي الZZوقت نفسZZه يصZZرخ الشZZيطان قZZائالً "ال يوجZZد إلZZه" يعتZZبر هZZو نفسZZه ًZ
الم َسِّ Zممة.
األرض بال هوادة .يقف في مكان هللا
ويتصرف كملك الشياطين .يا لسخافته المطلقة! يسُ Z
ّ
Zتنزف الشَ Z
Zخص بالكراهيZZة ُ
ِ
بعيدا في حين أنه ال يزال طليًقا دون عقاب( .)2يا لZZه من ملZٍ Zك للشZZياطين!
ضه .يخطط ليطرد هللا ً
عدوه اللدود ومناق ُ
يبدو أن هللا ّ

Zارا في فوضZZى كاملة( ،)3كمZZا لZZو أنZZه يريZZد أن
تحمZZل وجZZوده؟ لن يهZZدأ حZZتى يشZّ Zوش على عمZZل هللا ً
تارك Zا إيZZاه منهً Z
كيZZف يمكننZZا ّ
Zوت األسZماك أو تتم ّZزق الشZبكةَّ .إنه يقZاوم هللا عم ًZدا ويقZترب أكZثر من أي وقت مضZى .لقZد
يعارض هللا حZتى النهايZة ،حZتى تم َ
ومحطما( ،)4في محنZة مريعZة .إاّل َّأن ُه ال يلين في كراهيتZه
معطوبZا
تماما منذ Zفترة طويلة ،وأصZبح اآلن
ً
ً
انكشف وجهه البغيض ً
ٍ
ِ
ِ
تحملZZه ،هZZذا عZZدو هللا
هلل ،كمZZا لZZو َّأنه يتمZZنى أن يلتهم هللا كّلZZه في لقمZZة واحZZدة لينّفس عن الكراهيZZة الZZتي في قلبZZه" .كيZZف يمكننZZا ّ
المكروه! لن تثمر أمنيتنا في الحياة سوى بالقضاء عليه واجتثاثه تماما .كيف ي ِ
هائج ا؟ لقZZد
بأن َيستَ ِم َّر بZZالجري ًZ
مك ُن َّ
ماح له ْ
الس َ
ُ
ً
يجهل شZمس السZماء وقZد أصZبح ميتًZا ومتبلZد الحس .لقZد فقZد اإلنسZان عقلZه الطZبيعي .لمZاذا
أفسد اإلنسان إلى درجة أن اإلنسان
ُ
قريبZا بصZور ٍة
ال نضحي بكياننا كله للقضاء عليه وحرقZه كي ننهي جميZع المخZاوف على المسZتقبل ونسZمح لعمZل هللا أن يتZأّلق ً
غZZير مسZZبوقة .لقZZد َّ
وإرباكZZا شZZاملين .لقZZد أحضZZروا جميZZع النZZاس إلى حافZZة
حلت عصZZابة األوغZZاد هZZذه بين النZZاس وسZZببت بلبلZZة
ً

طمZZوهم ويلتهمZZوا جثثهم .إنهم يZZأملون عبثًZZا في تعطيZZل خطZZة هللا والتنZZافس معZZه
َZ
منح َZد ٍر وخططZZوا سZً Zرا لZZدفعهم وإسZZقاطهم ليح ّ
مقامرين في لعبة ال تنتهي( .)5هذا ليس سهاًل على أية حال! فالصليب قد َّ
أخيرا لملك الشZياطين المZذنب بأبشZع الجZرائم .ال
ُأعد ً
ينتمي هللا إلى الصZZليب وقZZد تركZZه بالفعZZل للشZZيطان .لقZZد خZZرج هللا منتصZً Zرا منZZذ زمن بعيZد Zولم يعZZد يشZZعر باألسZZى على خطايZZا
البشرية ،وسوف يجلب الخالص للكل.
من "العمل والدخول ( ")7في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
( )1الغرض من "عصيَّة على السيطرة" هنا هو السخرية ،أي أن الناس جامدون في معرفتهم وثقافتهم ونظرتهم Zالروحية.
مسعورا.
هائجا ويجري
( )2تدل عبارة "ال يزال ً
ً
طليقا دون عقاب" على أن الشيطان يندفع ً
(" ) 3في فوضى كاملة" تشير إلى أنه ال يمكن تحمل سلوك الشيطان العنيف.
ومحطما" تشير إلى الوجه القبيح لملك الشياطين.
"معطوبا
()4
ً
ً
(" ) 5لعبة ال تنتهي" هي استعارة لخطط الشيطان الخبيثة الماكرة ،وتستخدم على سبيل السخرية.
(أ) الكتب األربعة والكالسيكيات الخمس هي الكتب المرجعية للكونفوشيوسية في الصين.
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عمل هللا من أعاله إلى أدناه ومن بدايته إلى نهايته ،وعمل على معارضZته .كمZا أن جميZZع األحZاديث
لقد عطل
ُ
الشيطان َ
عن ال ZZتراث الثق ZZافي العري ZZق ،والمعرف ZZة القيم ZZة للثقاف ZZة القديم ZZة ،وتع ZZاليم الطاوي ZZة والكونفوشيوس ZZية ،والتقالي ZZد الكونفوشيوس ZZية
والطقZZ Zوس اإلقطاعي ZZ Zة أخ ZZ Zذت اإلنس ZZ Zان إلى الجحيم .لم يع ZZ Zد ثم ZZ Zة وج ZZ Zود للعل ZZ Zوم والتكنولوجيZZ Zا المتقدم ZZ Zة الحديث ZZ Zة ،والصZZ Zناعة
المتطZZورة ،والزراعZZة ،واألعمZZال التجاريZZة في أي مكZZان على اإلطالق .وبZZدالً من ذلZZك يشZّ Zدد الشZZيطان ببسZZاطة على الطقZZوس
اإلقطاعيZZة الZZتي روجت لهZZا ِ
"القZَ Zر َدة" القديمZZة لتعطيZZل عمZZل هللا ومقاومتZZه وتZZدميره عمZً Zدا .ولم يع ِّ Zذب اإلنسZZان حZZتى يومنZZا هZZذا
تماما( .)1إن تZZدريس قZZانون األخالق اإلقطZZاعي وتZZوريث المعرفZZة بالثقافZZة القديمZZة قZZد أصZZاب
فحسZZب ،بZZل يريZZد أي ً
ض Zا أن يفنيZZه ً
اإلنسZZان منZZذ زمن طويZZل فتحZZول البشZZر إلى شZZياطين كبZZيرة وصZZغيرة .هنZZاك عZZدد قليZZل مسٌّ Z
Zرحبين
Zتعد أن يسZZتقبل هللا بسZZهولة مّ Z

بقدومZZZه بابته ZZاج .وج ZZه اإلنس ZZان ممل ZZوء بالقت ZZل ،والم ZZوت في ك ZZل مك ZZان .يس ZZعون إلى إخ ZZراج هللا من ه ZZذه األرض؛ يحمل ZZون
السZZكاكين والسZZيوف في أيZZديهم ،ينظمZZون أنفسZZهم للقيZZام بمعركZZة للقضZZاء على هللا .تنتشZZر األصZZنام عZZبر أرض الشZZيطان حيث
ُي َد َّر ُس اإلنسان باستمرار أن ليس هناك من إلZه .فZوق هZذه األرض تنتشZر رائحZة الZورق والبخZور المحZترق ،كثيفً Zة ج ًZدا بحيث
أصبحت خانقة .يبدو أنها رائحة الحمأة التي تفوح حين تلتZف الحيZة وتتل ّZوى ،وهي بالقZدر الZZذي يجعZل اإلنسZان ال يملZك سZوى

قادمZا من
أن يتقيZأ .إلى جZانب ذلZكُ ،يمكن أن تُس َZم َع الشZياطين الشZريرة تZترنم بكتب مقدسZة بصZوت خZافت .يبZدو هZذا الصZوت ً
بعيZد Zفي الجحيم ،وال يسZZع اإلنسZZان إال أن يشZZعر برعشZZة سZZرت في أوصZZاله حZZتى أسZZفل عمZZوده الفقZZري .تتنZZاثر األصZZنام عZZبر
الحسّية ،بينما يضحك ملك الشZZياطين بخبث ،كمZZا لZZو
محولة األرض إلى عالم من الملذات ّ
هذه األرض بكل ألوان قوس قزحّ ،
تمامZZا بهZZذا األمZZر ،وال يعZZرف أن الشZZيطان قZZد أفسZZده
أن مؤامرتZZه الشZZريرة قZZد نجحت .في هZZذه األثنZZاء ،يبقى اإلنسZZان جZZاهالً ً

ومهزومZا .يZرغب الشZيطان في القضZاء على كZل شZيء يتعلZق باهلل بضZربة واحZدة،
بالفعل إلى درجة أنه أصبح فاقد اإلحسZاس
ً
لينته Zك ZقدسZّ Zيته مZZرة أخZZرى ويفتZZك بZZه؛ إنZZه مصZZمم على تZZدمير عملZZه وتعطيلZZه .كيZZف أمكنZZه أن يسZZمح هلل أن يكZZون على قZZدم
المس ZZاواة مع ZZه؟ كي ZZف يمكن ZZه أن يتس ZZاهل م ZZع "ت ُّ Z
Zدخل" هللا في عمل ZZه بين الن ZZاس في األرض؟ كي ZZف يس ZZمح هلل أن يفض ZZح وج ZZه

الش ZZيطان البغيض؟ كي ZZف يمكن ZZه أن يس ZZمح هلل أن يعط ZZل عمل ZZه؟ كي ZZف يمكن له ZZذا اإلبليس المستش ZZيط غض Zً Zبا أن يس ZZمح هلل ب ZZأن
يس ZZيطر على بالط ZZه اإلم ZZبراطوري في األرض؟ كي ZZف يمكن Zه Zاالع ZZتراف طواعي ً Zة بالهزيم ZZة؟ لق ZZد ُكش ZZف وجه ZZه البغيض على
حقيقت ZZه ،وهك ZZذا يج ZZد الم ZZرء أن ZZه ال ي ZZدري أيض ZZحك أم يبكي ،ومن الص ZZعوبة حًقZZا التح ZZدث عن األم ZZر .أليس ه ZZذا ه ZZو ج ZZوهر

الشZZيطان؟ مZZا زال يعتقZZد أنZZه جميZٌ Zل للغايZZة مZZع أنZZه يمتلZZك نف ًسZا قبيحZZة .يZZا لهZZا من عصZZابة من المتواطZZئين! ( )2يZZنزلون بين البشZZر
لينغمس ZZوا في المل ZZذات ويث ZZيروا الفوض ZZى .يس ZZبب اض ZZطرابهم ُّ
التقلب في الع ZZالم ويجلب ال ZZذعر إلى قلب اإلنس ZZان .وق ZZد تالعب ZZوا
البرّية الشديدة Zالقبح التي فقدت آخر أثZZر لإلنسZZان األصZZيل المقZZدس،
كثيرا حتى أصبحت مالمحه مثل مالمح وحوش ّ
باإلنسان ً
Zيرا فال يسZZ Zتطيع التقZZ Zدم إال بصZZ Zعوبة،
حZZ Zتى إنهم يرغبZZ Zون في تZZ Zولي سZZ Zلطة السZZ Zيادة على األرض .إنهم يعوقZZ Zون عمZZ Zل هللا كثً Z Z

ويعزلون اإلنسان بإحكام كما لو كان وراء جدران من النحاس والفوالذ .وبعد أن ارتكبوا العديد من الخطايا الفظيعة ،وسZّ Zببوا

الكثير من الكوارث ،هل ما زالوا يتوقعون شيًئ ا غير التوبيخ؟ لقد اندفعت الشZياطين واألرواح الشZريرة مسZعورة في األرض،
وعزلت إرادة هللا وجهوده المضنية لتجعلها عصيَّة على االختراق .يا لها من خطيَّة مميتZة! كيZف هلل أال يقلZق؟ كيZف ال يشZعر

Zيما وممانعZZة خطZZيرة لعمZZل هللا .يZZا لهم من متمZّ Zردين! حZZتى تلZZك الشZZياطين الكبZZيرة والصZZغيرة
بالغضZZب؟ فهي تسZZبب عائًقZZا جسً Z
عمدا على الرغم من إدراكهم الواضح لZه.
تتغطرس على قوة الشيطان األكثر تسّل ً
طا ،وتبدأ في خلق المشاكل .يقاومون الحق ً
ترب ZZع على الع ZZرش المل ZZوكي ،فيتعجرف ZZون ويع ZZاملون
أبن ZZاء العص ZZيان! يب ZZدو األم ZZر كم ZZا ل ZZو أن مل ZZك الجحيم ال ZZذي يتبعونZ Zه Zق ZZد ّ
Zوش كالخنZازير والكالب ،يقZودون عصZابة
اآلخرين
جميعا باحتقار .كم من الناس يسZعون وراء الحZق ويتبعZون الZبر؟ كلهم وح ٌ
ً

من الZZذباب النتن في كومZZة من الZZروث ليهZّ Zزوا رؤوسZZهم ويثZZيروا الفوضى( .)3إنهم يؤمنZZون بZZأن ملZZك الجحيم الZZذي يتبعونZZه هZZو
أعظم الملZZوك على اإلطالق ،وقّلمZZا يZZدركون أنهم هم أنفسZZهم ليسZZوا سZZوى ذبZZاب منتن .ومZZع ذلZZك ،فهم يسZZتغلون قZZوة الخنZZازير
Zار كالحيتZZان ذات األسZZنان(.)4
والكالب التي لديهم آلبائهم ليطعنوا في وجود هللا .وهم مثل الذباب الحقير يعتقدون أن آبZZاءهم كبٌ Z
قّلما يZدركون أنهم ،في الZوقت الZذي ُيعتZبرون هم أنفسZهم فيZه في منتهى الضZآلة ،فZإن آبZاءهم خنZازير وكالب نجسZة أكZبر منهم

بمئ ZZات ماليين الم ZZرات .يهرع ZZون مس ZZعورين وفًقZZا لرائح ZZة الخن ZZازير والكالب النتن ZZة غ ZZير م ZZدركين Zحق ZZارتهم ،وعن ZZدهم الفك ZZرة
الوهمي ZZة عن إنج ZZاب أجي ZZال قادم ZZة .ي ZZا له ZZا من وقاح ZZة! ب ZZالنظر إلى امتالكهم أجنح ZZة خض ZZراء على ظه ZZورهم (ه ZZذا يش ZZير إلى
ادعZZ Zائهم اإليمZZ Zان باهلل) ،فZZ Zإنهم يشZZ Zرعون في أن يصZZ Zبحوا مغZZ Zرورين ويفتخZZ Zرون في كZZ Zل مكZZ Zان بجمZZ Zالهم وجZZ Zاذبيتهم ،رامين

المتلونZة بZألوان قZوس قZزح يمكنZه أن يخفي
زوج ا من األجنحZة
ضZا ،كمZا لZو أن ًZ
سرا على اإلنسZان .هم متعجرفZون أي ً
أوساخهم ً
ّ
أوسZZاخهم ،وبهZZذه الوسZZيلة يZZؤثّرون من خالل االضZZطهاد في وجZZود اإللZZه الحقيقي (وهZZذا يشZZير إلى مZZا يجZZري خلZZف كZZواليس

العاَلم الديني) Z.كيف يعرف اإلنسان أن الذبابة نفسها ،رغم جمال أجنحتها السZاحر ،ليسZت في النهايZZة أكZZثر من مخلZوق ضZZئيل

بطنZZ Zه مفعم بالقZZ Zذارة وجسZZ Zمه مغطى بZZ Zالجراثيم .إنهم يهرعZZ Zون مسZZ Zعورين في األرض بهمجيZZ Zة عارمZZ Zة ،معتمZZ Zدين على قZZ Zوة

Zادا على دعم قZZوي من الدولZZة ،خZائنين
خنازيرهم وكالب اآلباء (وهذا يشير إلى المسؤولين الدينيين ZالZذين يضZطهدون هللا اعتمً Z
ٍ
بشراسة عارمة .يبدو األمر كما لو أن أشباح الفريسZZيين اليهZZود قZد عZادت مZZع هللا إلى أمZة التZنين العظيم
الحق واإلله الحقيقي)
ّ

عشهم القديم .لقد بدؤوا جولة أخرى من أعمال االضZطهاد ،واسZتأنفوا عملهم الZذي بZدؤوه منZذ عZدة آالف
األحمر ،عائدين Zإلى ّ
المنحطين على األرض في النهايZة! يبZدو أنZه بعZد عZدة آالف من السZنين،
من السنين .سZوف تهلZك بالتأكيZد هZذه المجموعZة من ُ

أصZZ Zبحت األرواح النجسZZ Zة أكZZ Zثر احتراًفZZ Zا وخبثًZZ Zا؛ فهم يفكZZ Zرون باسZZ Zتمرار في طZZ Zرق لتقZZ Zويض عمZZ Zل هللا سZً Z Zرا .إنهم دنZZ Zيئون
Zودون أن ُيعي ZZدوا إلى وطنهم مأس ZZاة ع ZZدة آالف من الس ZZنين .ويك ZZاد ه ZZذا ي ZZدفع هللا إلطالق ن ZZداء م ٍّ Z
Zدو ،وال يك ZZاد
وم ZZاكرون ،وي ّ Z

Zان هللاَ عليZZه أن يفهم إرادتZZه وفرحZه وحزنZZه ،ومZZا
يستطيع أن يمنع نفسه عن العودة إلى السماء الثالثة ليبيدهم .لكي يحب اإلنس ُ
عجZل بZدخول اإلنسZان؛ إ ْذ كلمZZا أسZرع اإلنسZان في الZZدخول ،حظي بمزيZد من رضZى هللا .وكلمZا
أيضا .هذا من شأنه أن ُي ّZ
يمقته ً
قربا من هللا ،لكي تتحقق رغبة هللا.
ازدادت بصيرة اإلنسان حول ملك الشياطين
وضوحا ،زاده ذلك ً
ً
من "العمل والدخول ( ")7في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
ويبتزهم.
جميعا
(" ) 1يفني" تشير إلى السلوك العنيف لملك الشياطين الذي يسلب الناس
ّ
ً
طاع الطرق".
"عصبة ق ّ
(" )2الشركاء" هم ً
أيضا من نفس عائلة ُ
(" ) 3تثير الفوضى" تشير إلى كيف أن الناس الذين لهم طبيعة شيطانية يثيرون الشغب ،حيث يعترضون ويعارضون عمل هللا.
(" )4حيتZZان ذات أسZZنان" تسZZتخدم هنZZا على سZZبيل السZZخرية ،حيث تعتZZبر اسZZتعارة تمثZZل كيZZف أن الZZذباب صZZغير جZً Zدا بحيث تبZZدو الخنZZازير والكالب بحجم الحيتZZان
بالنسبة إليهم.
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لقد بقيت هZذه أرض الZدنس آلالف األعZوام ،إنهZا قZذرة بصZورة ال تُحتمZل ،زاخZرة بZالبؤس ،وتجZري األشZباح هائجZة في
ِ
ومقدمZZة اتهامZZات( )1بال أسZZاس ،وهي بال رحمZZة وقاسZZية ،تطZZأ مدينZة ZاألشZZباح هZZذه ،وتتركهZZا مليئZZة
كZZل مكZZان ،خادعZZة ومخادعZZة ّ
الميت ZZة؛ تغطي رائح ZZة العفن األرض وتنتش ZZر في الج ZZو ،وهي محروس ZZة بش ZZدة )2 ( .من يمكن ZZه أن ي ZZرى ع ZZالم م ZZا وراء
ب ZZالجثث ّ
السماوات؟ يحزم الشيطان جسد اإلنسان كله بإحكام ،إنZه يغلZق كلتZا عينيZه ،وشZفتيه بإحكZام .لقZد ثZار ملZك الشZياطين لعZدة آالف

منيعZا للشZZياطين .في هZZذه األثنZZاء
عZZام ،وحZZتى يومنZZا هZZذا ،حيث مZZا زال يZZراقب عن كثب مدينZZة األشZZباح ،كمZZا لZZو كZZانت قصZً Zرا ًZ
جميعZZا،
تحمل ZZق ه ZZذه الش ZZرذمة من كالب الحراس ZZة بعي ZZون متوهج ZZة وتخش ZZى بعم ZZق أن يمس ZZك به ZZا هللا على حين غ ZZرة ويبي ZZدها
ً
ويتركها بال مكان للسالم والسعادة .كيف يمكن ألناس في مدينة ZأشZZباح كهZZذه أن يZروا هللا أبZً Zدا؟ هZل تمتعZZوا من قبZZل بمعZZزة هللا
التواقZZة؟ أعجوبZة صZغيرة ثم بعZZد ذلZك
وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم ألمور العالم البشري؟ َمن منهم يمكنه أن يفهم مشZZيئة هللا َّ

مختفيZا بالكامZل :في مجتمZع مظلم مثZل هZذا ،فيZه الشZياطين قسZاةٌ ومتوحشZون ،كيZف يمكن لملZك الشZياطين،
سيبقى هللا المتجسد
ً
ضZا القZZدوس؟ كيZZف يمكنZZه أن يهتZZف
الZZذي يقتZZل النZZاس دون أن يطZZرف لZZه جفن ،أن يتسZZامح مZZع وجZZود هللا الجميZZل والطيب وأي ً

ويبتهج بوص ZZول هللا؟ ه ZZؤالء األذن ZZاب! إنهم يق ZZابلون اللط ZZف بالكراهي ZZة ،لق ZZد ازدروا هللا طZZويالً ،وأس ZZاؤوا إلي ZZه ،إنهم وحش ZZيون
بصورة مفرطة ،وليس لديهم أدنى احترام هلل ،إنهم ينهبون ويسلبون ،ليس لديهم ضمير على اإلطالق ،ويخالفون كل ما يمليه

عليهم الضZمير ،ويغZرون البريZئين بالحماقZة .اآلبZاء األقZدمون؟ القZادة األحبZاء؟ كّلهم يقZاومون هللا! تZرك تطّفلهم كZل شZيء تحت
الس ZZماء في حال ZZة من الظلم ZZة والفوض ZZى! الحري ZZة الديني ZZة؟ حق ZZوق المواط ZZنين المش ZZروعة ومص ZZالحهم؟ كله ZZا حي Zٌ Zل للتس ZZتّر على

تبنى عم ZZل هللا؟ من وض ZZع حيات ZZه أو س ZZفك دم ZZه للقي ZZام بعم ZZل هللا؟ جيالً بع ZZد جي ZZل ،من اآلب ZZاء إلى األوالد ،ق ZZام
الخطيئ ZZة! من ّ
اإلنسان المستَعبد Zباستعباد هللا بكل وقاحة .كيف ال يثير هذا الغضب؟ استقر بغض ِ
ألف سZZنة
آالف السنين في القلب ،و ُ
طِب َعت ُ
ّ ُ
ُ َ
ِ
Zدوه بالكام ZZل ،ال تدع ZZه يسZZتفحل أكZZثر ،وال تسZZمح لZZه بإثZZارة
انتقم هللَ ،بZّ Zد ْد عَّ Z
من الخطيئ ZZة في ZZه .كيZZف ال يثZZير ه ZZذا االشZZمئزاز؟ ْ

دافعZا الثمن
المتاعب ثانيً Zة كمZا يشZاء! هZذا هZو الZوقت المناسZب :قZد جمZع اإلنسZان ك ّZل قZواه منZذ زمن بعيZد ،وك ّZرس كZل جهZوده ً
كل ZZه من أج ZZل ه ZZذا ،ليم Zّ Zزق وج ZZه الش ZZيطان الق ZZبيح ،ويس ZZمح للن ZZاس ال ZZذين أص ZZابهم العمى ،وال ZZذين تحمل ZZوا جمي Zَ Zع أن ZZواع اآلالم
والمشZZقات للنهZZوض من آالمهم وإدارة ظهZZورهم لهZZذا الشZZيطان القZZديم الشZZرير .لمZZاذا تضZZع مثZZل هZZذه العقبZZة المنيعZZة أمZZام عمZZل

هللا؟ لماذا تستخدم مختلZف الحيZZل لخZداع شZعب هللا؟ أين هي الحريZة الحقيقيZZة والحقZوق والمصZالح المشZروعة؟ أين العZدل؟ أين
المودة؟ لمZاذا تسZZتخدم حيالً مختلفZZة لتخZدع شZعب هللا؟ لمZاذا تسZتخدم القZّ Zوة لتعيZق مجيء هللا؟ لمZاذا ال تسZZمح هلل أن
الراحة؟ أين
ّ
المودة بين البشر؟ أين الترحيب
مكانا يسند فيه رأسه؟ أين
ّ
يجول بحرية في األرض التي خلقها؟ لماذا تطارد هللا حتى ال يجد ً
Zرارا؟ لمZاذا تجZZبر هللا أن ينشZغل
مرارا وتك ً
بين الناس؟ لماذا تتسبب في مثل هذا االشتياق المستميت هلل؟ لماذا تجعل هللا ينادي ً
على ابنه المحبوبفي هذا المجتمع المظلم لماذا ال تسZZمح كالب حراسZته المثZZيرة للشZفقة هلل أن يZأتي ويZذهب بحريZZة وسZط العZالم

جما ،وبZألم عظيم أنعم
Zذابا ًّ
الذي خلقه؟ لماذا ال يفهم اإلنسان ،اإلنسان الذي يعيش وسط األلم والمعاناة؟ من أجلكم تحمل هللا عً Z
بابنZZ Zه الحZZ Zبيب ،جسZZ Zده ودمZZ Zه ،عليكم ،فلمZZ Zاذا ال تزالZZ Zون تحجبZZ Zون أعينكم؟ في مZZ Zرأى ومسZZ Zمع الجميZZ Zع ،ترفضZZ Zون مجيء هللا،
وترفضZZون صZZداقته .لمZZاذا أنتم عZZديمو الضZZمير؟ هZZل ترغبZZون في تحمZZل الظلم في مثZZل هZZذا المجتمZZع المظلم؟ لمZZاذا تتخمZZون
أنفسكم مع ملك "قذارة" الشياطين بدالً من أن تملؤوا بطونكم بآالف السنوات من العداوة؟
من "العمل والدخول ( ")8في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(" ) 1مقدمة اتهامات بال أساس" تشير إلى الطريق التي يؤذي بها الشيطان الناس.
للتحرك.
(" ) 2محروسة بشدة" تشير إلى أن الطرق التي يبلي بها الشيطان الناس لئيمة وأنه يسيطر على الناس بشدة لدرجة أنه ال يترك لهم مساحة
ُّ
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كم هي عظيمة معوقات عمZل هللا؟ هZل عZرف أحZد هZذا من قبZل؟ مZع وجZود أنZاس مسZجونين بصZبغات خرافيZة متأصZلة،
من يقZZدر أن يعZZرف وجZZه هللا الحقيقي؟ مZZع هZZذه المعرفZZة الثقافيZZة المتZZأخرة الضZZحلة والمنافيZZة للعقZZل ،كيZZف يمكنهم أن يفهمZZوا
أحيانZا يبZدو
وجها لوجه ،وتغذيتهم فماً لفم ،كيف يمكنهم أن يفهمZZوا؟
ً
الكالم الذي يقوله هللا بالكامل؟ حتى عندما يتم التكلم إليهم ً
األمZZر كمZZا لZZو كZZان كالم هللا ُيقZZال آلذان صZZماء :ليس لZZدى النZZاس أدنى رد فعZZل ،يهZZزون روؤسZZهم وال يفهمZZون شZZيًئا .كيZZف ال
يكZZون هZZذا أمZً Zرا ُمقلًقZا؟ هZZذا التZZاريخ الثقZZافي القZZديم البعيد( )1والمعرفZZة الثقافيZZة" قZZد غZَّ Zذت مجموعZZة عديمZة ZالقيمZZة من النZاس .هZZذه
الثقافZZة القديمZZة – الZZتراث الثمين – هي كومZZة نفايZZة! صZZارت عZZارا أبZZديا منZZذ أمZZد بعيZZد ،وال يصZZح ذكرهZZا! لقZZد َّ
عل َمت النZZاس
ً
ً
()2
Zيانا هلل .كZZل جZZزء من
الخZZدع وتقنيZZات معارضZZة هللا ،وقZZد جعZZل "اإلرشZZاد اللطيZZف والمنظم" للتعليم القZZومي النZZاس أكZZثر عصً Z

عمZZل هللا صZZعب بصZZورة كبZZيرة ،وكZZل خطZZوة من عملZZه على األرض كZZانت ُم ِ
حزن ً Zة لZZه .كم هZZو صZZعب عملZZه على األرض!
تتضمن خطZوات عمZل هللا على األرض صZعوبة كبZZيرة :ألجZZل ضZعف اإلنسZان ،ونقائصZZه ،وطفوليتZه ،وجهلZه ،وكZل شZيء في
طZZا دقيقZZة واعتبZZارات مدروسZZة .يبZZدو اإلنسZZان مثZZل نمZZر من ورق ال يجZZرؤ أحZZد على نصZZب فخ لZZه أو
اإلنسZZان ،يضZZع هللا خط ً

ضZه ،وإال فينطZرح ويفقZد طريقZه ،ويبZدو – عنZد أدنى فقZدان للتركZيز – أنZه
اسZتفزازه؛ لZو قZام أحZد بلمسZه لمسZة بسZيطة يقZوم بع ّ
يرتZZد ويتجاهZZل هللا ،أو يZZركض إلى خنZZازير وكالب والديZZه لينغمس في األمZZور النجسZZة من أجسZZادهم .يZZا لZZه من عZZائق كبZZير!
تقريبZZا يجZZازف بZZالتعرض لخطZZر عظيم .كالمZZه
عمليًّا في كZZل خطZZوة من خطZZوات عملZZه ،يتعZZرض هللا للفتنZZة ،وفي كZZل خطZZوة
ً
صادق وأمين ،وبال خبث ،ومع ذلك من يرغب في قبوله؟ من يرغب في الخضوع له بالتمZZام؟ هZZذا يكسZر قلب هللا .إنZه يشZقى
Zارا وليالً من أج ZZل اإلنس ZZان ،وي ZZنزعج قلب ZZه بش ZZأن حي ZZاة اإلنس ZZان ويتع ZZاطف م ZZع ض ZZعفه .لق ZZد احتم ZZل العديZ Zد Zمن التح ZZوالت
نه ً Z
واالنعطافات في كل خطوة من خطوات عمله ،ولكل كلمة يقولها؛ إنه بين حجري رحى ويفكر في ضعف اإلنسZان وعصZZيانه
Zادرا
مرارا
وتكرارا .من َع َر َ
ف هذا؟ من يمكنZZه أن يأتمنZZه على سZZره؟ من سZZيكون قً Z
ً
وطفوليته وهشاشته  ...على مدار الساعة ً
دائمZZا على هشاش ZZة اإلنس ZZان،
على أن يفهم؟ يمقت خطاي ZZا اإلنس ZZان لألب ZZد ،وغي ZZاب الس ZZند ،وض ZZعف شخص ZZية اإلنس ZZان ،ويقل ZZق ً

دائمZا كلمZات اإلنسZان وأفعالZه ،هZل يمتلئ رحمً Zة وغض ًZبا ،ويجلب
ويتأمل الطريق الذي هو نصZب عين اإلنسZان :بينمZا يالحZظ ً
دائمZا األمZZور؟
Zيرا ،فاقZً Zدا لإلحسZZاس .لمZZاذا يجب أن يصZZعب هللا عليهم ًZ
ًZ
دائمZا منظZZر هZZذه األمZZور األلم لقلبZZه .صZZار الZZبريء ،أخً Z
دائمZا أن يخفZZف حZZدة غضZZبه تجاهZZه؟ لم يعZZد لZZدى اإلنسZZان
يفتقZZر اإلنسZZان الضZZعيف بشZZدة إلى المثZZابرة؛ لمZZاذا ينبغي على هللا ًZ
دائمZا أن يوبخZه على عصZيانه؟ من يمكنZه أن يصZمد أمZام تهديZZدات هللا في
الضعيف العاجز أدنى حيويZة؛ لمZاذا ينبغي على هللا ً
الس ZZماء؟ اإلنس ZZان ،في المق ZZام األولٌّ ،
هش وفي وض ZZع ص ZZعب ،لق ZZد دف ZZع هللا غض ZZبه بعم ZZق داخ ZZل قلب ZZه ،لكي يمكن لإلنس ZZان أن

رويدا في نفسه .ومع ذلZك فZإن اإلنسZان ،الZذي هZو في مشZكلة كZبرى ،ليس لديZه أدنى تقZدير لمشZيئة هللا؛ لقZد ُسZحق تحت
يتأمل
ً
Zاترا تجZاه هللا .لقZد قZال هللا
تماما،
ودائما يقف ضZد هللا ،وال يكZون ح ًّ
Zارا وال ف ً
ً
قدم ملك الشياطين القديم ،ومع ذلك فهو ال يدري ً
العديد من الكلمات ،ولكن من اتخذها على محمل الجدية؟ ال يفهم اإلنسان كالم هللا ،ومع ذلك يبقى رابط الجأش وبال اشتياق،

ولم يعZZ Zرف ًّ
حقا قZZ Zط ج ZZوهر الشZZ Zيطان القZZ Zديم .يعيش النZZ Zاس في الجحيم لكنهم يعتقZZ Zدون أنهم يعيشZZ Zون في قصZZ Zر بقZZZاع البحZZ Zر؛

"مف َّ
ض Zلون"( )3ل ZZدى دول ZZة الت ZZنين؛ يس ZZخر منهم الش ZZيطان وم ZZع ذل ZZك
يض ZZطهدهم الت ZZنين األحم ZZر العظيم ،وم ZZع ذل ZZك يعتق ZZدون أنهم ُ

يعتقدون أنهم يتمتعون ببراعة الجسد الفائقة .يا لهم من زمرة من الصعاليك القذرين المنحطين! لقد القى اإلنسان سوء الحZZظ،

ولكنه ال يعZرف هZذا ،وهZو يقاسZي في هZذا المجتمZع المظلم حادثً Zة تلZو األخZرى )4( ،لكنZه لم يتيقZظ قZط لهZذا .مZتى سZيخلص نفسZه
تماما بقلب هللا؟ هل يتغاضى بهدوء عن هذا االضطهاد وهذه المشZقة؟ أال
من لطفه الذاتي وتصرفاته الوضيعة؟ لماذا ال يبالي ً
يرغب في ذلك اليوم الذي يمكنه أن يغير الظلمة إلى نور؟ أال يرغب في أن يحول من جديد الظلم إلى بر وحق؟ هZZل يZZرغب

تحملZه لسZوء المعاملZZة هZZذه؟
في أن يشZاهد وال يفعZZل شZيًئا إذ ينبZذ ZالنZZاس الحZق ويلZوون الحقZائق؟ هZل هZZو سZعيد باالسZتمرار في ُّ
هZZل يZZرغب أن يكZZون عبZً Zدا؟ هZZل يZZرغب أن يفZZنى في يZZدي هللا مZZع عبيZZد هZZذه الحالZZة الفاشZZلة؟ أين عزمZZك؟ أين طموحZZك؟ أين
كرامتك؟ أين نزاهتك؟ أين حريتك؟ هل ترغب في تسZZليم حياتZك كلها( )5للتZنين األحمZر العظيم ،ملZZك الشZZياطين؟ هZل أنت سZعيد

بZZأن تسZZمح لZZه أن يعZZذبك ZحZZتى المZZوت؟ وجZZه البحZZر فوضZZوي ومظلم ،وعامZZة النZZاس يعZZانون مثZZل هZZذه المصZZيبة ويصZZرخون
عاليZZا؟ اإلنسZZان هزيZZل وضZZعيف ،كيZZف يمكن لZZه أن
Zادرا على رفZZع رأسZZه ً
للسZZماء ويشZZتكون لألرض .مZZتى سZZيكون اإلنسZZان قً Z
Zترددا ،بينمZا بإمكانZZه أن
يناضل مع هذا الشيطان االستبدادي Zالعنيف؟ لماذا ال يسلم حياته هلل بأسZZرع مZا يمكن؟ لمZاذا ال يZزال مً Z

ويضZZطهد بال هZZدف؛ لمZZاذا هZZو في مثZZل هZZذه العجلZZة لكي
Zاء إذ ُيZZرهب ُ
يكمZZل عمZZل هللا؟ لZZذلك تضZZيع حياتZZه في النهايZZة كلهZZا هبً Z
يصل ،واالندفاع لكي يغادر؟ لماذا ال يحتفظ بشيء ذي قيمة ليقدمه هلل؟ هل نسي آالف السنين من الكراهية؟
من "العمل والدخول ( ")8في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(" )1بعيد" مستخدمة بأسلوب ساخر.
( )2تُستخدم عبارة "اإلرشاد اللطيف والمنظم" Zبأسلوب ساخر.
"مفض لون" للسخرية من الناس الذين يبدون متبلدين وليس لديهم وعي ذاتي.
( )3تُستخدم كلمة
ّ
(" )4يقاسي حادث ًة تلو األخرى" تشير إلى أن الناس مولودون في أرض التنين األحمر العظيم وهم غير قادرين على رفع رؤوسهم.
(" )5تسليم حياتك كلها" تعطي معنى ازدرائي.
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مZZا تفهمونZZه اليZZوم هZZو أسZZمى من فهم أي شZZخص على مZZدى التZZاريخ لم يتم تكميلZZه Z،سZZواء كZZانت معZZرفتكم بالتجZZارب أو
اإليمZZان باهلل ،هZZذه كلهZZا أسZZمى من مثيالتهZZا عنZZد أي مZZؤمن باهلل .مZZا تفهمونZZه من األمZZور هZZو مZZا قZZد عرفتمZZوه قبZZل خضZZوعكم
لتجارب الظروف (المختلفة) ،ولكن مكانتكم الحقيقية ال تتوافق معها تماماً .فما تعرفونZه أسZZمى ممZا قZZد وضZZعتموه قيZZد التنفيZZذ.

على الZرغم من أنكم تقولZون إن النZاس الZذين يؤمنZون باهلل يجب أن يحبZوا هللا وأال يسZعوا للبركZات إنمZا فقZط إلرضZاء مشZيئته،
بعيد كل البعد Zعن هZذا وقZد تشZوه إلى ح ٍZد كبZير .يZؤمن معظم النZاس باهلل من أجZل السZالم ِ
والن َعم
إال أن ما هو ٌّ
ّ
جلي في حياتكم ٌّ Z
ّ
ِ
Zتتجهم .كيZف يمكن أن تكZون
األخرى .فZأنت ال تZؤمن باهلل مZا لم يكن ذلZك لصZالحك ،وإذا لم تسZتطع الحصZول على ن َعم هللا فس ّ

أزواج يZZدخلون المستشZZفى ،غّلZZة
هZZذه قامتZZك الحقيقيZZة؟ عنZZدما يتعلZZق األمZZر بحZZوادث عائليZZة ال يمكن تجنبهZZا (أطفZال يمرضZZون،
ٌ
ٍ
محصول قليلة ،اضطهاد أفراد العائلة ،وما إلى ذلك) ،ال يمكنZZك تسZZيير حياتZZك حZZتى في هZZذه األمZZور الZZتي غالبZاً مZا تحZدث كZل
يوم .وعندما تحدث مثل هذه األمور تدخل في حالة ذعر وال تعرف ما تفعله ،وفي معظم األحيان تشتكي من هللا .تشتكي من

أفكار كهZذه؟ هZل تعتقZدون أن أمZوراً كهZذه نZادراً مZا تحZدث
أن كلمات هللا قد خدعتك وأن عمله قد أفسدك .أال تدور في رأسكم ٌ
تفكZZرون في نجZZاح إيمZZانكم باهلل وكيفيZZة إرضZZاء إرادتZZه .قZZامتكم
معكم؟ تقضZZون كZZل يZZوم وأنتم تعيشZZون وسZZط هZZذه األحZZداث .ال ّ
ٍ
Zدون
Zتكون من هللا ،وعنZZدما تجَ Z
Zال تشَ Z
الحقيقيZZة صZZغيرة جZZداً ،أصZZغر حZZتى من كتكZZوت صZZغير .عنZZدما يخسZُ Zر عمZُ Zل أزواجكم المَ Z
ٍ
ٍ
Zق َZ
ُ
Zرض َبَقZَ Zرةٌ
أح ُZد كتZZاكيتكم أو تمُ Z
أنف َس Zكم في و َس Zط خZZال من حمايZZة هللا تسّ Z
Zتمرون بالشZZكوى من هللا .تشZZتكون حZZتى عنZZدما َي ُنفُ Z
ِ
ابنكم وال تملZZك عZZائلتكم مZZا يكفي من المZZال .تريZZدون القيZZام بZZواجب
Zوقت ليZZتزوج ُ
ُمس ّZن ٌة في الحظZZيرة .تشZZتكون عنZZدما يحين الُ Z
ضZ Z Zا .بطن ZZ Zك مليئ ZZ Zة بالش ZZ Zكاوى ،وأحيانZ Z Zاً ال ت ZZ Zذهب بس ZZ Zبب ه ZZ Zذا إلى
الض ZZ Zيافة ،ولكنكم ال تملك ZZ Zون كلفت ZZ Zه ،وعن ZZ Zدها تش ZZ Zتكون أي ً
Zيء لZك اليZوم لZZه
االجتماعZZات وال تأكZZل أو تشZرب كلمZZات هللا ،ومن المحتمZل أن تش َ
Zعر بالسZZلبية لفZZترة طويلZة جZداً .ال يحZدث ش ٌ
عالقZZة بتطّلعاتZZك أو مصZZيرك ،فهZZذه األشZZياء سZZتحدث أيض Zاً إن لم تكن مؤمن Zاً باهلل .ولكنZZك اليZZوم تُ َح ِّمZZل هللا المسZZؤولية عنهZZا،
وتصر على القول بأن هللا قد أهملك .ماذا عن إيمانك باهلل ،هل قZدمت لZه حياتZك بالفعZل؟ ليس بينكم ِم َّمن يتبعZون هللا اليZوم من
ّ
هZZو قZZادر على الثبZZات إذا عZZانى نفس تجZZارب أيZZوب فسZZوف تسZZقطون جميع Zاً .وهنZZاك بكZZل بسZZاطة الكثZZير من االختالف بينكم
وبين أيZZ Zوب سZZ Zتجرؤون على إنكZZ Zار وجZZ Zود هللا إذا تم االسZZ Zتيالء على نصZZ Zف ممتلكZZ Zاتكم اليZZ Zوم .وإذا ِ
ُأخَ Z Zذ منكم ابنكم أو ابنتكم

فستجولون الشوارع باكين كالمجانين .وإذا وصلت طريقتك الوحيدة في كسب الرزق إلى طريZق مسZدود ،فسZتناقش األمZر مZع

قلت العديZَ Zد من الكلمZZات في البدايZZة إلخافتZZك .ال يوجZZد شZZيء ال تجZZرؤون على القيZZام بZZه في مثZZل هZZذه
Zراي ُ
هللا متسZZائالً لمZZاذا تَ Z
األوقZZات .هZZذا يZZدل على أنكم لم تZZروا بالفعZZل وال قامZZة حقيقيZZة لكم .وبالتZZالي ،أنتم تعZZانون تجZZارب كثZZيرة جZZداً ألنكم تفهمZZون
الكثZZير جZZداً ،ولكن مZZا تعرفونZZه بالفعZZل ال يصZZل إلى واحZZد من األلِ Z
Zف ممZZا تZZدركوه .ال تتوّقفZZوا عنZZد الفهم والمعرفZZة المجZّ Zردة،
ُ
سZZترون بشZZكل أفضZZل حجم مZZا تسZZتطيعون ممارسZZته ،وكم من عZZرق عملكم الشZZاق قZZد تحZZول إلى اسZZتنارة وإضZZاءة من الZZروح
Zزت قZZراراتكم الخاصZة .عليZZك أن تأخZذ مكانتZك وممارسZZتك على محمZل الجZد .عنZZدما تكZZون
القدس ،وكم من ممارساتكم قZد أنج ْ
مؤمناً باهلل عليك أال تفعل شيئاً لمجرد إرضاء اآلخرين ،فحصولك على المكاسب من عدمها يعتمد على سعيك الخاص.
من "الممارسة ( ")3في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zزين األخZZوات أنفسZZهن بشZZكل جميZZل مثZZل الزهZZور ،ويرتZZديZ
Zزين البعض منهم أنفسZZهم بشZZكل جميZZل ،ولكنZZه سZZطحي :تّ Z
يّ Z
اإلخوة مالبس تشبه األمراء أو األثرياء الشباب ،وال يهتمون سوى باألشياء الخارجية ،مثل األشياء التي يأكلونها ويرتZZدونها،
ومن ال ZZداخل ،هم مع ZZدمون Zوال يعرف ZZون هللا أدنى معرف ZZة .أي مع ZZنى يمكن أن يك ZZون في ه ZZذا؟ ثم هن ZZاك البعض ممن يرت ZZدون
مالبس مثZZل المتسZZولين الفقZZراء  -إنهم يبZZدون حًقZZا مثZZل عبيZZٍ Zد من شZZرق آسZZيا! أال تفهمZZون حًقZZا مZZا أطلبZZه منكم؟ تواصZZلوا فيمZZا

بينكم :ما الذي ربحتموه بالفعل؟ لقد آمنتم باهلل طوال هذه السZنوات ،ومZZع ذلZك هZذا كZل مZZا جZنيتموه .أال تشZZعرون بZالحرج؟ أال

تخجلون؟ لقد كنتم تتبعون Zالطريق الحق طوال هذه السنوات ،ولكن اليZوم ال تZZزال قZZامتكم أقZل من قامZZة عصZفور! انظZروا إلى
ضZا  -ومZا الZذي تقارننZه؟
السيدات الشابات بينكم ،تبدون جميالت كاللوحات بمالبسكن وزينتكن ،وتقZارن أنفسZكن ببعضZكن بع ً
سعادتكن؟ مطالبكن؟ هل تعتقدن أنني جئت لتوظيف عارضات أزياء؟ ال حياء لZديكن! أين حيZاتكن؟ أليس مZا تسZZعين إليZZه فقZط
هو رغباتكن الخاصة المترفة؟ تعتقدينِ Z
أنك جميلة للغاية ،ولكن على الرغم من أنك قZد ترتZدين مالبس مبهرجZة للغايZة ،ألسZت

في حقيقتZZك كZZدودة تتلZZوى ،مولZZودة في كومZZة روث؟ اليZZومِ ،
أنت محظوظZZة ألنZZك تتمتعين بهZZذه البركZZات السZZماوية ليس بسZZبب
Zتثنيك برفعZZه لZِ Zك .هZZل ال يZZزال من غZZير الواضZZح لZِ Zك من أين ِ
وجهZZك الجميZZل ،ولكن ألن هللا يسِ Z
أتيت؟ عنZZد ذكZZر الحيZZاة ،تغلقين

فم Zِ Zك وال تق ZZولين ش ZZيًئا ،بكم ZZاء كتمث ZZال ،وم ZZع ذل ZZك م ZZا زال ل ZZديك الج ZZرأة للت ZZأنق في الملبس! م ZZا ِ
زلت تميلين إلى وض ZZع أحم ZZر
الخدود ومساحيق التجميل على وجهك! وانظZZروا إلى المتZZأنقين بينكم ،الرجZال العصZاة الZZذين يقضZZون اليZZوم كلZه وهم يتجولZون
ج ZZامحين ،وعلى وج ZZوههم تع ZZابير تعكس ال مب ZZاالة .ه ZZل ه ZZذه هي الطريق ZZة ال ZZتي يجب أن يتص ZZرف به ZZا الش ZZخص؟ ألي ش ZZيء
يكZZ Zرس كZZ Zل واحZZ Zد منكم ،رجZZ Zل كZZ Zان أو امZZ Zرأة ،انتباهZZ Zه طZZ Zوال اليZZ Zوم؟ هZZ Zل تعرفZZ Zون على من تعتمZZ Zدون Zليطعمكم؟ انظZZ Zر إلى
مالبسك ،وانظر إلى ما جنيته في يديك ،وافرك بطنك ،ما الذي استفدته من ثمن الدم والعرق الذي دفعته Zطوال هذه السZZنوات
Zاع عديمZة
من اإليمان؟ ما زلت تفكر في الذهاب لمشاهدة معالم المدينة Z،وما زلت تفكر في زينة جسدك النتن ،فيZZا لهZا من مس ٍ

عاديZZا ،ولكنZZك اآلن ببسZZاطة لسZZت شZZا ًذا ،بZZل منحرًفZZا .كيZZف يملZZك مثZZل هZZذا الشZZخص
ص Zا ً
الجZZدوى! ُيطلب منZZك أن تكZZون شخ ً
دائمZا في شZهوات
الجZرأة للمجيء أمZامي؟ مZع مثZل هZذه اإلنسZانية ،أال يجعلZك اسZتعراض جاذبيتZك ZوتفZاخرك بجسZمك ،والعيش ً
الجسد ،من نسل الشياطين القذرة واألرواح الشريرة؟ لن أسمح لهذا الشيطان القZذر بالبقZاء في الوجZZود لفZترة طويلZة! وال تظن

أنZZني ال أعZZرف مZZا تفكZZر فيZZه في قلبZZك .قZZد تبقي شZZهوتك وجسZZدك تحت سZZيطرة مشZZددة ،ولكن كيZZف ال أعZZرف األفكZZار الZZتي
تأويها في قلبك؟ كيف ال أعرف كل ما تشتهيه عيناك؟ أال تتجملن أيتها الشابات لتستعرضن أجسادكن؟ ما فائدة الرجZZال لكن؟
جميعZZا ترت ZZدون المالبس ال ZZتي تب ZZديكم بمظه ZZر
ه ZZل يمكنهم حق ZZا تخليص ZZكن من المحن الكث ZZيرة؟ أم ZZا المت ZZأنقون من بينكم ،ف ZZأنتم
ً

الرجZZال المهZZذبين وتمZZيزكم عن اآلخZZرين ،لكن أليسZZت هZZذه خدعZZة الهZZدف منهZZا لفت االنتبZZاه إلى مظهZZركم األنيZZق؟ لمن تفعلZZون
هذا؟ ما فائدة النساء لكم؟ ألسن مصدر خطيتكم؟ أيها الرجال والنساء ،لقد قلت لكم العديد من الكالم ،لكنكم امتثلتم للقليل منZZه.
آذانكم ص ZZماء ،وق ZZد أص ZZبحت عي ZZونكم قاتم ZZة ،وقل ZZوبكم متحج ZZرة لدرج ZZة أن ZZه ال توج ZZد س ZZوى ش ZZهوة في أجس ZZادكم ،لدرج ZZة أنكم
أصبحتم أسرى لها ،غير قادرين على الفكاك منها .من ذا الذي يريد االقتراب منكم يا من تشZبهون الحشZرات الZتي تZرعى في
القذارة واألوساخ؟ ال تنسوا أنكم لستم أكثر من أولئك الذين رفعتهم من كومة الروث ،وأنكم لم تكونوا تمتلكZZون طبيعZZة بشZZرية
من األس ZZاس .م ZZا أطلب ZZه منكم ه ZZو الطبيع ZZة البش ZZرية ال ZZتي لم تكون ZZوا تمتلكونه ZZا في األص ZZل ،وليس أن تستعرض ZZوا ش ZZهواتكم أو
تطلقوا العنان ألجسادكم الفاسدة ،التي دربها الشيطان لسنوات عديدة .أال تخشون أن تنغمسوا أكZZثر في الغوايZZة عنZZدما ترتZدون
هذه المالبس؟ أال تعرفون أن الخطية متأصلة فيكم؟ أال تعرفون أن أجسادكم غارقZZة في الشZZهوة لدرجZZة أنهZZا تتسZZرب حZZتى من
مالبسZZكم ،وتكشZZف عن حZZالتكم كشZZياطين قبيحZZة ودنسZZة بشZZكل ال ُيطZاق؟ أليس األمZZر هZZو أنكم تعرفZZون ذلZZك بوضZZوح أكZZثر من
تدن س الشياطين القذرة قلوبكم وعيونكم وشفاهكم؟ هل هذه األجزاء منكم غير دنسة؟ هل تعتقد أنه طالمZZا
أي شخص آخر؟ ألم ّ
أن ZZك ال تفع ZZل ش ZZيًئا ف ZZأنت ق ZZدس أق ZZداس؟ ه ZZل تعتق ZZد أن ارت ZZداء المالبس الجميل ZZة يمكن أن يخفي نفس ZZوكم الدنيئ ZZة؟ ه ZZذا لن يفلح!
أنصZحكم بZZأن تكونZZوا أكZZثر واقعيZZة :ال تكونZZوا محتZZالين وزائفين ،وال تستعرضZZوا أنفسZZكم .أنتم تتبZZاهون بشZZهواتكم أمZZام بعضZZكم

ضZ Zا ،ولكن ك ZZل م ZZا ستحص ZZلون علي ZZه في المقاب ZZل ه ZZو معان ZZاة أبدي ZZة وت ZZوبيخ ق ٍ Z
Zاس! م ZZا ح ZZاجتكم إلى تب ZZادل النظ ZZرات الوله ZZة
بع ً
واالنغماس في العواطف؟ هل هذا هو مقياس نزاهتكم ومدى استقامتكم؟ أنا أكره من بينكم الZZذين يشZZاركون في الطب الشZZرير
والشZZعوذة .أنZZا أكZZره الشZZباب والشZZابات من بينكم الZZذين يحبZZون أجسZZادهم .من األفضZZل لكم أن تلجمZZوا أنفسZZكم ،ألنكم مطZZالبون
اآلن بZZZامتالك طبيعZZ Zة بش ZZرية ،وغZZ Zير مس ZZموح لكم بالتبZZ Zاهي بش ZZهواتكم ،ولكنكم تس ZZتغلون ك ZZل فرص ZZة يمكنكم اسZZZتغاللها ،ألن
أجسادكم كثيرة للغاية وشهواتكم هائلة.
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حاليZZا .هZZذا مZZا هZZو ُمسZZتخدم لتحديZZد عاقبتZZك .بتعبZZير ZآخZZر ،تظهZZر
ُيقZZاس اآلن مZZا إذا كZZان سZZعيك فع Zااًل أم ال بمZZا تمتلكZZه ً
جميعZا
ًZ
عاقبتك في التضحيات التي قدمتها واألشياء التي قمت بها .ستُعرف عاقبتك من سعيك وإيمانك وما قمت به .من بينكم

مشوشا في عملي ،ولن أقود
هناك الكثيرون ممن ال يمكن خالصهم ،ألن اليوم هو يوم الكشف عن عواقب الناس ،ولن أكون
ً
أولئ ZZك ال ZZذين ال يمكن خالص ZZهم مطلًقZZا إلى العص ZZر الت ZZالي .س ZZيأتي وقت ينتهي في ZZه عملي .لن أعم ZZل في تل ZZك الجثث الكريه ZZة
الفاقZدة للحيZاة الZتي ال يمكن خالصZها على اإلطالق .اآلن هي آخZر أيZام خالص اإلنسZان ،ولن أقZوم بعمZل غZير مج ٍZد .ال تقZاوم
السZZماء واألرض ،فنهايZZة العZZالم وشZZيكة .إنهZZا حتميZZة .لقZZد وصZZلت األمZZور إلى هZZذه النقطZZة ،وال يوجZZد شZZيء يمكن Zك Zأن تفعلZZه
ثمنZZا للسZعي إلى الحZق ولم تكن وفيًّا .واليZوم ،قZZد حZان
كإنسان لوقفها ،وال يمكنك تغيير األشياء كما يحلو لك .لم تدفع بZاألمس ً
ال ZZوقت وال يمكن خالص ZZك .وغ Zً Zدا ،ستُس ZZتبعد Z،ولن يك ZZون هن ZZاك مج ZZال لخالص ZZك .م ZZع أن قل ZZبي رحيم وأب ZZذل قص ZZارى جه ZZدي
لخالصZك ،إذا لم تسZع جاه ًZدا أو تفكZر في نفسZك ،فمZا عالقZة ذلZك بي؟ أولئZك الZذين يفكZرون فقZط في أجسZادهم والZذين يتلZذذون
بالراحZZة؛ أولئZZك الZZذين يبZZدو أنهم يؤمنZZون ولكنهم ال يؤمنZZون حًقZZا؛ أولئZZك الZZذين يشZZاركون في الطب الشZZرير والشZZعوذة؛ أولئZZك
الفاس ZZقون وأص ZZحاب الثي ZZاب الممزق ZZة والرث ZZة؛ أولئ ZZك ال ZZذين يس ZZرقون ال ZZذبائح المقدم ZZة ليه ZZوه وممتلكات ZZه؛ أولئ ZZك ال ZZذين يحب ZZون
الرشوة؛ أولئك الذين يحلمون بالصعود إلى السماء بال مجهود؛ أولئك المتغطرسون والمغرورون ،الذين يسعون فقط من أجل

الشZهرة الشخصZية والZثروة؛ أولئZك الZذين ينشZرون الكالم البZذيء؛ أولئZك الZذين يجZدفون على هللا نفسZه؛ أولئZك الZذين ال يفعلZون
شيًئ ا سوى دينونة هللا نفسه والتشهير به؛ أولئك الذين يشكلون جماعZات ويسZZعون إلى االسZZتقالل؛ أولئZZك الZZذين يرفعZZون أنفسZZهم
ومن في منتصZZف العمZZر وكبZZار السZZن من الرجZZال والنسZZاء الZZذين يقعZZون في شZZرك الفسZZق؛
فZZوق هللا؛ هZZؤالء الشZZباب التZZافهون َ
أولئZك الرجZال والنسZاء الZذين يتمتعZون ZبالشZهرة والZثروة الشخصZية ويسZعون إلى الحصZول على مكانZة شخصZية بين اآلخZرين؛

جميعZا خZZارج نطZZاق الخالص؟ الفسZZق ،والخطيZZة ،والطب الشZZرير،
ًZ
وهZZؤالء النZZاس غZZير التZZائبين العZZالقين في الخطيZZة  -أليسZZوا
والشZZعوذة ،واأللفZZاظ النابيZZة ،والكلمZZات البذيئZة ZكلهZZا تشZZيع بينكم ،أمZZا الحZZق وكلمZZات الحيZZاة فتُZZداس في وسZZطكم ،واللغZZة المقدسZZة
تتنجس بينكم .أيهZZا األمميZون ،المنتفخZون بالقZذارة والعصZZيان! مZاذا سZتكون عZاقبتكم النهائيZZة؟ كيZZف يمكن ألولئZZك الZذين يحبZZون
الجسد ،الذين يرتكبون شعوذة الجسZد ،والZذين يغرقZون في الفسZق ،أن يجZرؤوا على مواصZلة العيش! أال تعZرف أن أمثالZك هم
ديZZدان ال يمكن خالصZZها؟ مZZا الZZذي يخZّ Zول لZZك المطالبZZة بهZZذا وذاك؟ حZZتى اآلن ،لم يكن هنZZاك أدنى تغيZZير في أولئZZك الZZذين ال
يحبZZون الحZZق ويحبZZون الجسZZد فقZZط  -كيZZف يمكن خالص مثZZل هZZؤالء النZZاس؟ أولئZZك الZZذين ال يحبZZون طريZZق الحيZZاة ،والZZذين ال
يبتهجون باهلل وال يشهدون له ،الذين يخططون من أجل وضعهم الخاص ،والذين يمجدون أنفسهم – أليسZZوا على حZZالهم ،حZZتى
في يومنا هذا؟ ما هي فائدة خالصهم؟ ال يعتمد Zما إذا كان من الممكن خالصك على مدى أقدميتك Zوروعتها أو عدد السZZنوات
ِ
Zاره .يجب أن
التي عملت فيها ،كما ال يعتمد Zعلى عدد الشهادات التي نلتها .بل يعتمد Zاألمر على ما إذا كان سZZعيك قZZد آتَى ثمَ Z
Zارا ،وليسZت األشZجار ذات األوراق المزدهZرة واألزهZار الوفZZيرة
تعرف أن أولئك الذين يخلصون هم "األشجار" التي تحمZZل ثم ً
ثمارا بعد .حتى لو قضZيت سZنوات عديZدة Zفي التجZول في الشZوارع ،فمZا أهميZة ذلZك؟ أين شZهادتك؟ إن اتقZاءك هلل
التي ال تنتج ً
ونموذجا
طا؟ كيف يمكن أن يكون عين ًة
أقل بكثير من حبك لنفسك ولرغباتك الشهوانية – أليس هذا النوع من األشخاص منح ً
ً

للخالص؟ طبيعت ZZك غ ZZير قابل ZZة لإلص ZZالح .ف ZZأنت متم ZZرد للغاي ZZة ،وبعي ZZد ك ZZل البع ZZد عن الخالص! أليس ه ZZؤالء الن ZZاس هم ال ZZذين

قمت بZالكثير من العمZل وتكلمت بالعديZد
سيستبعدون؟ Zأليس الوقت الذي ينتهي فيZه عملي هZو وقت وصZول يومZك األخZير؟ لقZد ُ
ُ
من الكلمZZات بينكم ،فكم منهZZا دخZZل حًقZZا في آذانكم؟ مZZا مقZZدار مZZا أطعتمZZوه منهZZا؟ عنZZدما ينتهي عملي ،سZZيكون هZZو الZZوقت الZZذي

تتوقف فيه عن معارضتي ،والذي تتوقف فيه عن الوقوف ضدي .بينما أعمل ،تتصرفون ضدي باستمرار ،وال تلتزمون أبZً Zدا

Zانعا مملكتZZ Zك الصZZ Zغيرة الخاصZZ Zة .لسZZ Zتم سZZ Zوى زمZZ Zرة من الثعZZ Zالب
بكالمي .أقZZ Zوم بعملي ،وأنت تقZZ Zوم بـ"عملZZ Zك" الخZZ Zاص ،صً Z Z
والكالب ،تفعل كل ما يعارضني! أنتم تحاولون باستمرار إحضار أولئك الذين يقدمون لكم حبهم المخلص إلى أحضZZانكم ،أين
اتقاؤكم؟ كل ما تفعلونه مخادع! ليس لديكم طاعة أو اتقاء ،وكل ما تفعلونه هو خداع وتجديف! هل يمكن خالص مثل هZؤالء
دائما أن يجتذبوا إليهم العاهرات الفاجرات من أجل االسZZتمتاع بهن .أنZZا
الناس؟ يريد الرجال غير األخالقيين والفاسقين
ً
جنسيا ً
بالتأكيZZد لن ُأخِّلص مثZZل هZZذه الشZZياطين غZZير األخالقيZZة جنسZً Zيا .أكرهZِ Zك أيتهZZا الشZZياطين القZZذرة ،وسZZيغرقك فسZZقك وفجZZورك في
الجحيم .كي ZZف س ZZتدافعون عن أنفس ZZكم؟ أنتم أيته ZZا الشZZ Zياطين الق ZZذرة واألرواح الش ZZريرة منّف ZZرون! أنتم مق ZZززون! كيZZ Zف يمكن
خالص هZZذه الحثالZZة؟ هZZل مZZا زال من الممكن خالص العZZالقين في الخطيZZة؟ اليZZوم ،ال يجتZZذبكم هZZذا الطريZZق وهZZذا الحZZق وهZZذه
الحياة ،ولكنكم بداًل من ذلك تنجذبون إلى الخطية ،إلى المال ،إلى المكانة ،إلى الشهرة والمكسب ،إلى متع الجسد ،إلى وسامة
الرجال وسحر النساء .ما الذي يؤهلكم لZZدخول ملكZZوتي؟ صZورتكم أكZبر من صZورة هللا ،ومكZانتكم أعلى من مكانZZة هللا ،فضZاًل

Zناما يعبZZدها النZZاس .ألم تصZZبح رئيس المالئكZZة؟ عنZZدما تُكشZZف عZZواقب النZZاس ،وهZZذا
عن هيبتكم بين البشZZر  -لقZZد أصZZبحتم أصً Z
أيضا عندما يقترب عمل الخالص من نهايته ،سيكون العديZد Zمن بينكم جثثًZا غZير قابلZة للخالص ويجب اسZتبعادها .أثنZاء عمZل
ً
الخالص ،أتعامل مع جميع الناس برحمة وصالح .عنZZدما ينتهي العمZZل ،ستُكشZف عZZواقب أنZZواع مختلفZة من النZZاس ،وفي ذلZZك

صِّZنف وفًقZا لنوعZه ،ولن يكZون
رحيما
الوقت ،لن أعود
ً
وصالحا ،ألن عواقب الناس سZتكون قZد ُكشZفت ،وسZيكون كZل منهم قZد ُ
ً
هناك فائدة في القيام بأي عمل آخر من أعمال الخالص ،ألن عصر الخالص سيكون قد انقضى ،ولن يعود بعد انقضائه.
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لقZZد كZZان اإلنسZZان يعيش تحت وطZZأة تZZأثير الظلمZZة ،مكبالً بZZأغالل العبوديZZة تحت تZZأثير الشZZيطان بال مالذ ،ومZZع الZZوقت

دومZا
أصZZبحت شخصZZية اإلنسZZان فاسZZدة على نحZZو متزايZZد بعZZد أن خضZZعت لعمZZل الشZZيطان .قZZد يقZZول أحZZدهم إن اإلنسZZان كZZان ًZ

يعيش بشخصZZيته الشZZيطانية الفاسZZدة وغZZير قZZادر على محبZZة هللا حًقZZا ،إن كZZان األمZZر كZZذلك فZZإذا كZZان اإلنسZZان يZZرغب في محبZZة

هللا ،فعلي ZZه أن يتج ZZرد من اعت ZZداده بنفس ZZه وغ ZZروره وتك ZZبره واختيال ZZه وغ ZZير ذل ZZك من األفع ZZال ال ZZتي تنتمي كله ZZا إلى شخص ZZية

الشZZيطان ،وإاّل كZZانت محبتZZه محبZZة غZZير نقيZZة ،بZZل محبZZة شZZيطانية ،وال يمكن لمثZZل هZZذه المحبZZة أن تنZZال القبZZول من هللا إطالًقZZا.
َّخ Zا أو
Zادرا على محبZZة هللا حًقZZا مZZا لم يكن َّ
Zورا أو مه Zَّ Zذًبا أو مؤدب Zاً أو موب ً
مكمالً أو ُمتَ َع َّهداً Zأو مكس ً Z
وال يمكن ألحZZد أن يكZZون قً Z
مم ْن
قلت بأن جزءاً من شخصيتك يمثل هللا ومن َّ
ُمَنّق ًى من الروح القدس .إذا َ
ثم فإنك قادر على محبة هللا حًقا ،فإنك إ ًذا واحZZد َ
أخرق ،فأناس مثZZل هZؤالء يجZZدر بهم أن يكونZZوا مثZZل رئيس المالئكZة! إن الطبيعZة
إنسانا
يرددون كالماً يدل على الكبر وتكون
ً
َ
الفطرية لإلنسان غير قادرة على تمثيZل هللا تمZثيالً مباش ًZرا ،وعلى اإلنسZان أن يتخلى عن طبيعتZه الفطريZة من خالل الحصZول
على الكمال من هللا ،ثم تحقيZق مشZيئة هللا بمراعZاة مشZيئة هللا فقZط ،عالوة على خضZوعه لعمZل الZروح القZدس ،وبهZذا يمكن أن

Zانا يسZZتخدمه
تحظى حياتZZه بZZالقبول من هللا .ال أحZZد ممن يعيش في الجسZZد قZZادر على تمثيZZل هللا تمZZثيالً ZمباشZً Zرا ،إال إذا كZZان إنسً Z
تمامZZا إن شخصZيته ومZا يحيZا بحسZبه تمِثّZل هللا؛
الروح القدس .ومع ذلك ،فحتى بالنسبة إلى مثZZل هZZذا الشZZخص ،ال يمكن القZول ً
وكل ما يمكن للمرء قوله إنه يحيا بحسب الروح القدس ووفق توجيهه .ال يمكن لشخصية مثل هذه أن تمِثّل هللا.
وم ZZع أن شخص ZZية اإلنس ZZان تس ZZير وف ZZق ت ZZرتيب هللا – وم ZZا من ش ZZك في أن ه ZZذا ش ZZيء مؤك ZZد ومن الممكن اعتب ZZاره أم ZZر
إيجZZابي ،إاّل َّ
أن الشZZيطان قZZد أثَّر فيهZZا .ولZZذا ،فZZإن شخصZZية اإلنسZZان بأكملهZZا هي شخصZZية الشZZيطان .قZZد يقZZول أحZZدهم إن هللا،

ضZا،
ضZا وإنZه يتسZم بهZذه الشخصZية أي ً
بشخصيته ،واضح فيما يتعلق بعمل األشياء ،وإن هذا اإلنسان يتصرف بهZذه الطريقZة أي ً
ثم فإنZه يقZZول إن شخصZيته هZذه تمِثّZل هللا .فZأي نZوع لإلنسZان هZذا؟ وهZZل يمكن للشخصZZية الشZZيطانية الفاسZدة أن تمِثّZل هللا؟
ومن َّ

إن َم ْن ِّ
يصرح بأن شخصيته تُعد تمثيالً Zهلل ،فإنما يسب هذا الشخص هللا ويهين الروح القدس! من منظور الطريقة الZZتي يعمZل
به ZZا الZZروح الق ZZدس ،ف ZZإن العم ZZل ال ZZذي يقZZوم ب ZZه هللا على األرض ه ZZو اإلخض ZZاع فق ZZط .ه ZZذا ه ZZو الس ZZبب في أن جانب Zاً كب ZZيراً من
شخصية اإلنسان الشيطانية الفاسدة لم تُ َّ
تجسيدا لصZورة الشZيطان .إنZه مZا يعتقZد
طهر بعد ،وأن ما يحيا اإلنسان بحسبه ال يزال
ً
اإلنسان إنه خZير ويمِثّZل أعمZال جسZد اإلنسZان ،أو ،بعبZارة أدق ،يمثZل الشZيطان وال يمكن أن يمِثّZل هللا على اإلطالق .حZتى إذا
Zادرا على االس ZZتمتاع بحي ZZاة الس ZZماء على األرض ،وال ZZذي
ك ZZان اإلنس ZZان ،ال ZZذي يحب هللا بالفع ZZل بالدرج ZZة ال ZZتي يك ZZون عن ZZدها ق ً Z
ٍ
بكلمات من قبيل" :يا إلهي! ال يمكنZني أن أوفيZك قZدرك من الحب" ،وقZد ارتقى إلى العZالم األسZمى ،فال يZزال
يتفوه
يستطيع أن َّ
من غير الممكن الزعم بأنه يحيا بحسب هللا أو يمِثّل هللا؛ ذلك أن جوهر اإلنسان يختلف عن جوهر هللا .ال يمكن أبZً Zدا لإلنسZان
وجه الZروح القZدس بZه اإلنسZان أن يحيZا بحسZبه هZو مZا يتماشZى فقZط
أن يحيZا بحسZب هللا ،وليس في اإلمكZان أن يصZبح هللا .مZا َّ
مع ما يطلبه هللا من اإلنسان.

ثم
تعبيرا عن الشيطان؛ ومن َّ
تتجلى جميع أعمال الشيطان وأفعاله في اإلنسان .واآلن تُعد جميع أعمال اإلنسان وأفعاله ً
فال يمكنZZه تمثيZZل هللا .إن اإلنسZZان تجسZZد للشZZيطان وشخصZZية اإلنسZZان غZZير قZZادرة على تمثيZZل شخصZZية هللا .يتسZZم بعض النZZاس
موج ًهZا من الZروح القZدس.
بحسن الخلق ،وقد يZأتي هللا ببعض األفعZال من خالل ُخلZق النZاس ،ويكZون العمZل الZذين يقومZون بZه َّ
ُ
ومZZع ذلZZك فZZإن شخصZZيتهم غZZير قZZادرة على تمثيZZل هللا .إن العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا فيهم هZZو مجZZرد العمZZل واالمتZZداد لمZZا هZZو
موجود بالفعZZل بZداخلهم .وسZواء أكZانوا أنبيZاء أم أنا ًسZا اسZتخدمهم هللا من العصZور الماضZية ،فال يمكن ألحZZد أن يمثلZZه مباشZZرة.
يصل كل الناس إلى محبة هللا فقط تحت وطأة الظروف ،وال يسعى أحد بمحض إرادته للتعاون .ما األشياء اإليجابيZة؟ كZل مZا
يأتي من هللا مباشرة إيجابي .ومZع ذلZك ،تعرضZت شخصZية اإلنسZان لعمZل الشZيطان وال يمكنهZا أن تمِثّZل هللا .فقZط هللا المتج ِّسZد
– محبته ومشيئته في المعاناة وبره وخضوعه وتواضعه وخفاؤه – كل هذه تمِثّZل هللا مباشZرة؛ والسZبب في ذلZك أنZه حين جZاء

لم يكن ذا طبيع ZZة خاطئ ZZة ،وج ZZاء مباش ZZرة من هللا ،ب ZZدون أن يج ZZري في ZZه عم ZZل الش ZZيطان .إن يس ZZوع يش ZZبه الجس ZZد الخ ZZاطئ في

مظهZZره الخZZارجي فقZZط ،ولكنZZه ال يمثZZل الخطيَّة ،ولZZذلك فجميZZع أفعالZZه وأعمالZZه وكلماتZZه حZZتى الZZوقت الZZذي يسZZبق إنجZZازه للعمZZل
عن طريZZق الصZZلب (بمZZا في ذلZZك لحظZZة صZZلبه) هي تمثيZZل مباشZZر هلل .إن مثZZال يسZZوع يكفي إلثبZZات أن أي إنسZZان ذي طبيعZZة
خاطئ ZZة ال يمكنZ Zه Zتمثي ZZل هللا ،وأن خطيَّة اإلنس ZZان تمِثّZZل الش ZZيطان؛ مم ZZا يع ZZني أن الخطيَّة ال تمث ZZل هللا وأن هللا بال خطيَّة .ح ZZتى

العمل الذي أجراه الروح القدس في اإلنسان إنما جZاء بتوجيZه من الZروح القZدس ،وال يمكن القZول إنZه بفعZل اإلنسZان نيابZة عن
هللا .ولكن بقدر ما يتعلق األمر باإلنسان ،فال خطيئته وال تصرفاته تمِثّل هللا .بالنظر إلى العمل الذي قام به الZZروح القZZدس في
اإلنسان منذ الماضي وحتى الوقت الحاضر ،يرى المرء أن كل ما يعيش اإلنسان بحسبه نZZاتج عن العمZل الZZذي قZام بZه الZروح

جدا َم ْن يستطيعون الحياة بحسب الحق بعد تعامل الروح القدس معهم وتأديبهم؛ ممZا يعZني أن عمZل الZروح
القدس فيه .قليلون ً
القدس وحده هو الموجود وأن التعاون من جانب اإلنسان مفقود .هل ترى هذا اآلن بوضوح؟ إن كZان األمZر كZذلك ،فمZا الZZذي
يتعين عليك القيام به لتبذل أقصى ما بوسعك للعمل في تناغم معه في حين يعمل الروح القدس وبذلك تفي بواجبك؟
من "اإلنسان الفاسد غير قادر على تمثيل هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إيمانZZك باهلل ،وسZZعيك للحZZق ،وحZZتى طريقZZة سZZلوكك جميعهZZا مبنيZZة على الواقZZع القائZZل إن جميZZع مZZا تفعلZZه يجب أن يكZZون
عمليًّا ،وال يجب أن تسZZعى وراء األمZZور الوهميZZة والخياليZZة .ال قيمZZة في السZZلوك بهZZذه الطريقZZة ،وإضZZافة إلى ذلZZك ،ال أهميZZة
لمثل هذه الحياة .ألن سعيك وحياتك ُيقضيان في مجZرد زيZف وخZداع ،وأنت ال تسZعى وراء أشZياء ذات قيمZة وأهميZة ،كZل مZا
تحصل عليه هو منطق وتعZاليم حمقZاء وليسZت هي الحZق .مثZل هZذه األشZياء ليس لهZا عالقZة بأهميZة وقيمZة وجZودك ،وسZتذهب
بZZك إلى عZZالم أجZZوف .بهZZذه الطريقZZة ،سZZتكون حياتZZك كلهZZا بال قيمZZة أو أهميZZة ،وإن لم تسZَ Zع وراء حيZZاة ذات أهميZZة ،يمكنZZك أن
تعيش مئة عام بال جZدوى .كيZف يمكن أن ُيطلZق عليهZZا حيZاة بشZرية؟ أليسZت في الواقZع حيZاة أحZد الحيوانZات؟ بالمثZZل ،إن كنتم

إلهZا غZير ملمZوس وغZير
تحاولون اتباع طريق اإليمان باهلل ،ولكن ال تحاولون السعي وراء هللا الذي يمكن رؤيته ،بل تعبدون ً
م ZZرئي ،أليس مس ZZعاكم بال طائ ZZل؟ في النهاي ZZة ،سيص ZZبح س ZZعيكم كوم ZZة من الحط ZZام .أي ZZة منفع ZZة لكم من ه ZZذا الس ZZعي؟ المش ZZكلة
الكZZبرى مZZع اإلنسZZان هي أنZZه يحب فقZZط األشZZياء الZZتي ال يمكنZZه رؤيتهZZا أو لمسZZها ،األشZZياء الغامضZZة والعجيبZZة بصZZورة فائقZZة،
األشياء التي يتخيلها اإلنسان وال يمكن للبشر الحصول عليهZا .كلمZا كZانت هZذه األشZياء غZير واقعيZة ،خضZعت لتحليZل اإلنسZان
الذي يسعى وراءها غافالً عن أي شيء آخر ،ومحاوالً الحصول عليها .كلما كانت غير واقعية ،دقق فيها اإلنسان وفحصZZها،

وتمZZادى في تقZZديم أفكZZاره المفصZZلة عنهZZا .وعلى النقيض ،كلمZZا كZZانت األشZZياء واقعيZZة ،كلمZZا رفضZZها اإلنسZZان ،ولم يبِ Z
Zال بهZZا بZZل
ويزدريه ZZا .أليس ه ZZذا بالتحدي ZZد ه ZZو م ZZوقفكم من العم ZZل ال ZZواقعي ال ZZذي أق ZZوم ب ZZه الي ZZوم؟ كلم ZZا ك ZZانت ه ZZذه األش ZZياء واقعي ZZة ،ازداد
تحZيزكم ضZZدها .ال تقضZZون وقتًZا في فحصZZها ،ولكنكم تتجاهلونهZZا ببسZاطة؛ أنتم ال تكZترثون لهZZذه المتطلبZات الواقعيZZة منخفضZة
المسZZ Zتوى ،وتتكتمZZ Zون Zعلى العدي Z Zد Zمن التصZZ Zورات عن هللا األكZZ Zثر واقعيZZ Zة .أنتم ببسZZ Zاطة عZZ Zاجزون عن قبZZ Zول واقعZZ Zه وحالتZZ Zه
العاديZZة .بهZZذه الطريقZZة ،أال تؤمنZZون وسZZط حالZZة ضZZبابية؟ لZZديكم إيمZZان ال يZZتزعزع في إلZZه الماضZي الغZZامض ،وال تهتمZZون بإلZZه
ض Zا ألن إلZZه البارحZZة هZZو إلZZه السZZماء
الحاضZZر الZZواقعي .أليس هZZذا ألن إلZZه البارحZZة وإلZZه اليZZوم من عصZZرين مختلفين؟ أليس أي ً
المعظم ،بينما إله اليوم هو إنسZان صZغير على األرض؟ أليس ألن هللا الZذي عبZده اإلنسZان هZو نتZاج تصZوراته ،بينمZا إلZه اليZوم
ُ
هو جسد حقيقي على األرض؟ حين قيل وُفعل الكل ،أليس ألن إلZZه اليZZوم هZو واقعي ج ًّZدا لدرجZة أن اإلنسZان ال يسZZعى وراءه؟

ألن ما يطلبه إله اليوم من اإلنسان هو بالتحديد Zأكثر األمور التي ال يرغب اإلنسان في فعلها ،والZتي تجعلZه يشZعر بالعZار .أال
ِ
مم ْن ال يسZZعون وراء الواقZZع يصZZبحون
ُيصZّ Zعب هZZذا األمZZور على اإلنسZZان؟ أال يكشZZف هZZذا عن عيوبZZه؟ بهZZذه الطريقZZة ،العديZدَ Z
أعZZداء هللا المتجسZZد ،يصZZبحون ضZZد المسZZيح .أليسZZت هZZذه هي الحقيقZZة الواضZZحة؟ في الماضZZي ،عنZZدما لم يكن هللا قZZد أتى في
ٍ
مؤمنZا ِ
ور ًعZا .بعZدما صZار هللا جس ًZدا ،أصZبح العديZد من المؤمZنين ZالZورعين ضZد
جسد ،ربما كنت ستصبح شخصية روحيZة أو
ً
المسيح من دون قصد .هل تعرف ماذا يحدث هنا؟ في إيمانك باهلل ،ال تركز على الواقع أو تسعى إلى الحق ،ولكنك مهووس
بأكZZاذيب ،أليس هZZذا هZZو أوضZZح مصZZدر لعZZداوتك هلل المتج ّس Zد؟ هللا المتج ّس Zد ُيZZدعى المسZZيح ،أليس إ ًذا كZZل َم ْن ال يؤمنZZون باهلل
المتجسد هم ضد المسيح؟ وبذلك هل م ْن تؤمن به وتحبه ًّ
حقا هو هZZذا اإللZZه الظZاهر في الجسZد؟ هZZل هZو حًقZا اإللZZه الZZذي يعيش
ّ
َ
ويتنفس وهو األكثر واقعية والعZادي على نحZو فZائق؟ مZا هZو الهZدف من سZعيك بالتحديZد؟ هZل هZو في السZماء أم األرض؟ هZل

هZZو التصZZور أم الحZق؟ هZZل هZZو هللا أم كيZZان مZZا فZائق للطبيعZZة؟ في الواقZZع ،الحZZق هZZو أكZZثر أقZZوال الحيZZاة المZZأثورة واقعيZZة ،وهZZو
أعلى حكمة موجودة بين البشرية بأسرها .ألنه الشرط الZZذي جعZZل هللا يخلZق اإلنسZان ،وهZZو العمZZل الشخصZي الZذي قZام بZه هللا،
Zهورا لشخصZية عظيمZة؛
Zأثورا ُم ٌ
لخص من شZيء ،وهZو ليس اقتبا ًسZا مش ً
لZذلك ُيطلZق عليZه قZول الحيZاة المZأثور .إنZه ليس قZوالً م ً
بل هو قول للبشرية من سيد السماوات واألرض وسZائر األشZياء ،وليس هZو بعض كلمZات قZام إنسZان بتلخيصZها ،بZل هZو حيZاة
ِ
صZلة .ولZZذلك ُيZZدعى أعظم جميZZع أقZZوال الحيZZاة المZZأثورةَّ .
إن سZZعي اإلنسZZان لتطZZبيق الحZZق هZZو أداء لواجبZZه ،أي السZZعي
هللا المتأ ّ
الس ZZتيفاء ش ZZرط هللا .ج ZZوهر ه ZZذا الش ZZرط ه ZZو أك ZZثر ك ZZل الحق ZZائق واقعي ً Zة ،أك ZZثر من التع ZZاليم الجوف ZZاء ال ZZتي ال يمكن ألي إنس ZZان

صZا يهZZاجم
تحقيقها .إن كنت ال تسعى وراء شيء إال التعاليم التي ال تحتوي على واقZع ،ألسZت متمً Z
Zردا على الحZق؟ ألسZت شخ ً
Zردا
الح ZZق؟ كي ZZف يمكن لش ZZخص مث ZZل ه ZZذا أن يس ZZعى لمحب ZZة هللا؟ َم ْن هم بال واق ZZع ،هم من يخون ZZون الح ZZق ،وهم متم ZZردون تم ً Z

متأصالً!

"م ْن يعرفون هللا وعمله هم وحدهم َم ْن يستطيعون إرضاءه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من َ
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يشعر جميعكم بالسعادة لتلقي مكافآت من هللا ،وأن تنالوا الرضا في عينيه .هذه هي رغبة كل واحد بعZZد أن يبZZدأ في أن
يكZZون لZZه إيمZZان باهلل ،فاإلنسZZان يسZZعى بZZإخالص للحصZZول على أشZZياء أسZZمى وال أحZZد يريZZد أن يتخّلZZف عن اآلخZZرين .هZZذه هي
دائما أن يتمّلقوا رضZZا هللا في السZZماء ،لكن في الحقيقZZة،
طبيعة حياة اإلنسان .لهذا السبب
ً
تحديدا ،فإن الكثيرين بينكم يحاولون ً
بعضا .لماذا أقول هذا؟ ألنZZني ال أعZZترف بZZوالئكم هلل على
كثيرا من والئكم وأمانتكم لبعضكم ً
فإن والءكم وأمانتكم هلل هما أقل ً

بهم الذي تعجبZZون بZZه ،ال وجZود
الم َ
اإلطالق ،بل وأنكر وجود اإلله الموجود داخل قلوبكم .بمعنى أن اإلله الذي تعبدونه Z،اإلله ُ
جدا عن اإللZZه الحقيقي .السZZبب في أن لZZديكم إخالص
له على اإلطالق .السبب في قولي هذا على نحو مطلق هو أنكم بعيدونً Z

ووالء هو وجود ٍ
وثن داخل قلZوبكم ،وأمZا من جهZZتي ،أنZا اإللZZه الZZذي ال يبZZدو كعظيم وال كصZغير في عيZZونكم ،فكZل مZZا تفعلونZZه
ه ZZو أنكم ال تع ZZترفون بي إال ب ZZالكالم فق ZZط .عن ZZدما أتح ZZدث عن المس ZZافة العظيم ZZة بينكم وبين هللا ،أش ZZير هن ZZا إلى أي م ZZدى أنتم
عظيمZZا" ،فإنهZZا إشZZارة إلى
قريبZZا منكم وبجZZواركم .عنZZدما أقZZول "ليس
المبهم يبZZدو ً
ً
بعيZZدون Zعن اإللZZه الحقيقي ،بينمZZا هZZذا اإللZZه ُ
Zاميا ج ًZدا .وعنZدما أقZول "ليس
كيفية ظهور اإلله الذي تؤمنون به اليوم وكأنه مجرد إنسان دون قدرات عظيمZة؛ إنسZان ليس س ً

Zغيرا" ،فهZZذا يعZZني أنZZه على الZZرغم من أن هZZذا اإلنسZZان ال يمكنZZه أن يسZZتدعي الZZريح أو يZZأمر المطZZر ،إال أنZZه قZZادر على أن
صً Z
تمامZا .يبZZدو من الناحيZZة الظاهريZZة أنكم
تارك Zا اإلنسZZان مشو ًش Zا ًZ
يZZدعو روح هللا ليعمZZل العمZZل الZZذي يهZّ Zز السZZماوات واألرضً ،
جميعZا طZZائعون جZً Zدا لهZZذا المسZZيح الZZذي على األرض ،لكن في الجZZوهر ليس لZZديكم إيمZZان بZZه وال محبZZة لZZه .مZZا أعنيZZه هZZو أن
ًZ
بهم الZZذي في شZZعوركم ،وأن َم ْن تحبونZZه حًZقZا هZZو اإللZZه الZZذي تتوقZZون إليZZه
الم َ
الشZZخص الZZذي لZZديكم إيمZZان بZZه حًZقZا هZZو هZZذا اإللZZه ُ
شخصيا قط .من جهة هذا المسيح ،فإن إيمانكم ليس سZوى شZZذرات ضZZئيلة ،وحبكم لZه كال شZيء.
نهارا وليالً ،لكنكم لم ترونه
ً
ً

اإليمان يعني التصديق والثقة؛ والمحبة تعني العشق واإلعجاب في القلب ،وعدم تركZه أب ًZدا .إال أن إيمZZانكم بالمسZZيح وحبكم لZه
كثيرا من هذا .عندما يتعلق األمر باإليمان ،كيف يكون لكم إيمZZان بZه؟ عنZدما يتعلZق األمZر بالمحبZZة ،بZZأي طريقZZة
اليوم هو أقل ً
تحبونه؟ أنتم ببساطة ال تفهمون شخصيته ،بل وال تعرفون جوهره ،إذن كيف سيكون لديكم إيمZان بZه؟ أين حقيقZة إيمZانكم بZه؟

كيف تحبونه؟ أين حقيقة محبتكم له؟
جميع ZZا الكثZZ Zير من التعب .لقZZ Zد
ًZ
Zردد إلى هZZ Zذا اليZZ Zوم ،وعZZ Zبر هZZ Zذه السZZ Zنوات القليلZZ Zة ،عZZ Zانيتم أنتم
كثZZ Zيرون تبعZZ Zوني دون تّ Z Z
استوعبت سماتكم الفطرية وعادات كل منكم ،وكان األمر شZاًقا ج ًZدا أن أتفاعZل معكم .إن مZا يZدعو للشZفقة هZو أنZه على الZرغم

من أنZZ Zني امتلكت الكثZZ Zير من المعلومZZ Zات عنكم ،إال أنكم لم تتمكنZZ Zوا من فهمي بZZ Zأدنى درجZZ Zة من الفهم .ال عجب عنZZ Zدما يقZZ Zول
النZZاس إنكم صZَّ Zدقتم خدعZZة إنسZZان في لحظZZة تشZZويش .أنتم حًقZZا ال تفهمZZون شZZيًئا عن شخصZZيتي ،بZZل وال يمكنكم إدراك مZZا أفكZZر
إيمانZZا مشو ًش Zا .على نقيض القZZول بZZأن لكم إيمانZZا بي،
فيZZه .واآلن ،يتضZZاعف سZZوء فهمكم تجZZاهي بسZZرعة ،ويظZZل إيمZZانكم َّ
بي ً

جميعا تحاولون التودد لنيZل حظZوتي وتتملقZوني .إن دوافعكم بسZيطة ج ًZدا – فتقولZون
صوابا أن تقولوا إنكم
سيكون األمر أكثر
ً
ً
َم ْن يستطيع مكافأتي سوف أتبعه ،ومن يسZتطيع تمكيZني من الهZرب من المصZائب العظيمZZة سZوف أؤمن بZZه ،سZواء كZان هللا أو
أي إلZه آخZر .لكن ال يشZغلني أي شZيء من هZذا .يوجZد الكثZير مثZل هZؤالء النZاس بينكم ،وهZذه الحالZة خطZرة ج ًZدا .إذا ،في يZوم
مZZاُ ،أجZZري اختبZZار لمعرفZZة كم عZZدد الZZذين بينكم الZZذين لهم إيمZZان بالمسZZيح ألن لZZديهم بصZZيرة بجZZوهره ،أخشZZى أن ال أحZZد منكم
Zادرا على أن يفعZZل كمZZا أرغب .لن يضZZير أحZZدكم أن يفكZZر في هZZذا السZZؤال :إن هللا الZZذي تؤمنZZون بZZه مختلZZف اختالًفZZا
سZZيكون قً Z
كبيرا عني أنا ،وإن كان األمر كذلك ،فمZZا هZو إ ًذا جZوهر إيمZانكم باهلل؟ كلمZZا أمنتم بمZZا تسZمونه هللا ،كنتم بعيZZدين عZZني .مZZاذا إ ًذا
ً
في جZZوهر هZZذه المسZZألة؟ إنZZني أثZZق أنZZه مZZا من أحZZد منكم ف ّكZZر في هZZذه المسZZألة من قبZZل ،لكن هZZل خطZZر ببZZالكم خطZZورة هZZذه
المسألة؟ هل فكرتم في عواقب االستمرار في هذا الشكل من االعتقاد؟
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ِ
Zيرا الZZذين يقبلZZون الحZZق بسZرعة؛
Zيرا هZؤالء الZZذين ليس لZZديهم شZZكوك من نحZZو اآلخZZرين وأنZZا أي ً
ضZا أحب كثً Z
إنZZني أقZّ Zدر كثً Z
مخادعZا ج ًZدا ،إذن سZيكون لZك قلب متحفZظ
لهذين النوعين من البشZر ُأب ِZدي عنايZة كبZيرة ،ففي نظZري هم أنZاس أمنZاء .إن كنت
ً

بي مبZZني على أسZZاس الشZZك ،هZZذا النZZوع من
Zك في جميZZع األمZZور وكZZل النZZاس .لهZZذا السZZبب ،فZZإن إيمانZZك َّ
وأفكZZار مملZZوءة بالشّ Z
Zادرا
اإليمZZان هZZو إيمZZان لن أعZZترف بZZه أبZً Zدا .عنZZدما تفتقZZر إلى اإليمZZان األصZZيل ،سZZتبتعد ZأكZZثر عن الحب الحقيقي .وإن كنت قً Z

خمن فيمZا إن كZان هللا
على الشك في هللا وافتراض تخمينات عنه متى َ
شئت ،فZأنت بال شZك أكZثر المخZادعين بين البشZر .أنت تُ ّ
يمكن أن يكZZ Zون مثZZ Zل اإلنسZZ Zان :يZZ Zرتكب خطايZZ Zا ال تُغتفZZ Zر ،وذو شخصZZ Zية هزيلZZ Zة ،ويخلZZ Zو من العدالZZ Zة والمنطZZ Zق ،ويفتقZZ Zر إلى
وأيضا ُي َس ُّر بالشر والظلمة ،وما إلى ذلك .أليس السبب في أن
وي َسَّلم إلى تكتيكات دنسة ،ومخادع وماكر،
ً
اإلحساس بالعدالةُ ،
اإلنسZZان لديZZه أفكZZار مثZZل هZZذه هZZو أن اإلنسZZان ليس لديZZه أدنى معرفZZة عن هللا؟ هZZذا النZZوع من اإليمZZان ليس أقZZل من الخطيZZة!
مم ْن يعتقدون بأن الذين يسروني ما هم سوى مخادعين ومتملقين ،وأن الذين يفتقرون إلى هذه
إضافة إلى ذلك ،يوجد البعض َّ
المهZZارات لن يحظZZوا بZZالترحيب ،وسZZوف يفقZZدون مكZZانهم في بيت هللا .هZZل هZZذه هي كZZل المعرفZZة الZZتي جمعتموهZZا خالل هZZذه
السنوات الكثيرة؟ هل هذا هو ما اكتسبتموه؟ ومعرفتكم عني ال تتوقف عند سZوء الفهم هZذا؛ بZل واألسZوأ من ذلZك هZو تجZديفكم
على روح هللا وتحقيركم للسماء .هذا هو سبب قولي إن مثل هذا النوع من اإليمان الذي يشبه إيمZZانكم سZZيجعلكم تضّZلون عZZني

موقفZا أشZد معارضZة تجZاهي .عZبر سZنوات كثZيرة من العمZل ،رأيتم حقZائق كثZيرة ،لكن هZل تعلمZون مZاذا سZمعت
أكثر وتتبنZون ً
أذنZZاي؟ كم واحZZد بينكم يZZرغب في قبZZول الحZZق؟ جميعكم تعتقZZدون بZZأنكم راغبZZون في دفZZع الثمن من أجZZل الحZZق ،لكن كم واحZZد

ثم ،تعتقZZدون أن أي شZZخصً ،أيZZا كZZان ،ه ZZو ُمخZZادع
منكم ت ZZألم حًقZZا من أجZZل الحZZق؟ إن كZZل م ZZا هZZو في قلZZوبكم ه ZZو ظلم ،ومن َّ
ٍ
ضZا ،تعتقZZدون أن
المتَج ّسZد ،مثلZه مثZل إنسZان عZادي ،هZو بال قلب عطZZوف أو حب شZفوق .بZل وأي ً
وملتو .بل وتعتقدون بZأن هللا ُ
الشخصية النبيلة ذا الطبيعة الرحيمة والشفوقة توجZZد فقZط في اإللZه الZZذي في السZماء .وتعتقZدون أن مثZل هZذا القZديس ال يوجZد،

وأن الظالم والش ZZر وح ZZدهما يس ZZودان على األرض ،بينم ZZا هللا ه ZZو َم ْن يوج ZZه إلي ZZه اإلنس ZZان اش ZZتياقه نح ZZو الخ ZZير والجم ZZال ،ه ZZو
شخصZZية أسZZطورية ابتZZدعها اإلنسZZان .في عقZZولكم ،هللا الZZذي في السZZماء مسZZتقيم وبZZار وعظيم جZً Zدا ،ومسZZتحق العبZZادة والتقZZدير،

Zدي هللا الموجZZود في السZZماء .أنتم تعتقZZدون أن هZذا اإللZه ال يمكن
لكن هZZذا اإللZه الZZذي على األرض هZو مجZرد بZديل وأداة في ي ّZ
أن يك ZZون مع ZZادالً هلل ال ZZذي في الس ZZماء ،وبالتأكي ZZد ال يمكن أن ُي ZZذكر في نفس الح ZZديث عن ZZد التكلم عن هللا .عن ZZدما نتح ZZدث عن

عظمة وكرامة هللا ،نجد أنهما تشيران إلى هللا الذي هو في السماء ،لكن عندما نتحدث عن طبيعة اإلنسZان وفسZاده ،نجZد أنهمZا

سZZمتان يشZZترك فيهمZZا هللا الZZذي على األرض .إن اإللZZه الZZذي في السZZماء متسZZا ٍم إلى األبZZد Z،بينمZZا اإللZZه الZZذي على األرض هZZو
ٍ
مؤهل .اإلله الذي في السماء ال يخضع للمشاعر ،بل للبر فقط ،بينمZZا اإللZZه الZZذي على األرض
دائما غير ها ٍم وضعيف وغير
ً
لديZZه فقZZط دوافZZع أنانيZZة ودون أي عZZدل أو فهم .اإللZZه الZZذي في السZZماء ليس لديZZه أدنى التZZواء وهZZو أمين إلى األبZZد ،بينمZZا اإللZZه
دائمZا لديZZه جZZانب غZZير أمين .هللا الZZذي في السZZماء يحب اإلنسZZان بعمZZق ،بينمZZا اإللZZه الZZذي على األرض
الZZذي على األرض هZZو ًZ
تمامZZا .هZZذه المعرفZZة الخاطئZZة قZZد ظلت محفوظZZة داخZZل قلZZوبكم وربمZZا تسZZتمر
ُيظهZZر لإلنسZان عنايZZة غZZير كافيZZة ،بZZل حZتى ُيهملZZه ً
ضZا هويتZه وجZوهره،
وتقيمZون كZل أعمالZه ،وأي ً
لتظهر في المستقبل .أنتم تق ّZدرون جميZع أعمZال المسZيح من وجهZة نظZر األثمZة ّ
فادحا ،وفعلتم هذا الذي لم يفعله قط أولئك الذين أتوا قبلكم .وهZو أنكم تخZدمون فقZط هللا
من منظور األشرار .لقد ارتكبتم خطًأ ً
أبدا هللا الذي تنظZZرون إليZZه كإلZه غZZير مهم حZZتى صZار غZير مZZرئي
المتوج بتاج على رأسه ،وال تالزمون ً
المتسامي في السماء ّ
ِ
وتبجلZون
لكم .أليست هذه هي خطيتكم؟ أليس هذا مثاالً
تقليديا لتعZديكم على شخصZZية هللا؟ أنتم تعبZدون ZاإللZه الZZذي في السZماءّ ،
ً
الصور السامية وتقدرون هؤالء المميزين لسبب بالغتهم .أنت تنقاد بسرور من هللا الذي يمأل يديك بالغنى ،وتشتاق إلى اإلله

الZZذي يسZZتطيع أن ُيشZZبع كZZل رغباتZZك .الوحيZZد الZZذي ال تعبZZده هZZو ذلZZك اإللZZه غZZير المتسZZامي؛ الشZZيء الوحيZZد الZZذي تكرهZZه هZZو
االرتباط بهذا اإلله الذي ال ينظر إليه إنسان نظرة تكريم .الشيء الوحيد الذي ال ترغب في فعله هZو أن تخZZدم هZZذا اإللZZه الZZذي
لم يعطك قZط َفْل ًسZا واح ًZدا ،والوحيZد غZير القZادر على أن يجعلZك تتZوق إليZه هZو هZذا اإللZه غZير الجZذاب .هZذا النZوع من اإللZه ال
Zنزا ،وال أن يشZبع رغباتZZك .لمZاذا ،إ ًذا ،تتبعZZه؟ هZل ف ّكZرت في
يمكنه أن ُيم ِّكنك من توسيع آفاقZك ،لتشZZعر كمZا لZو أنZك وجZZدت ك ً
أسئلة كهذه؟ الذي تفعله ال ُيحزن فقط هذا المسيح ،بل األهم من هZZذا ،أنZه ُيحZزن هللا الZZذي في السZماوات .إن هZذا ،كمZا أعتقZZد،
ليس غرض إيمانكم باهلل!
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فZأنتم ترغبZZون بشZZدة أن تُس ّZروا هللا ،لكنكم بعيZZدون جZً Zدا عن هللا .مZZا األمZZر هنZZا؟ أنتم تقبلZZون كلماتZZه فقZط ،لكنكم ال تقبلZZون
تعامالته أو تهذيبه؛ بل وال تقدرون حتى على أن تقبلوا كل ترتيب منه ،ليكون لكم إيمان كامل بZZه .إذن ،مZا المشZكلة هنZا؟ في

التحلي ZZل النه ZZائي ،ف ZZإن إيم ZZانكم ه ZZو عب ZZارة عن قش ZZرة بيض فارغ ZZة ال يمكنه ZZا أن تُف Zِ Zرخ .ألن إيم ZZانكم لم ُيحض ZZر لكم الح ZZق أو
وهميا بالشZZبع والرجZاء .إن غرضZكم في اإليمZZان باهلل هZو من
شعورا
ُيكسبكم الحياة ،لكن بدالً من ذلك ،أثمر فيكم هذا اإليمان
ً
ً
وبناء عليZه ،أقZول إن مسZار إيمZانكم باهلل ليس إال كونZه محاولZة
أجل هذا الرجاء والشعور بالشبع بدالً من طلب الحق والحياة.
ً
ِ
االدعاء بأن ذلك إيمان حقيقي .كيف يمكن لفZZرخ أن يولZZد من إيمZZان كهZZذا؟
لتملق رضا هللا عبر الخنوع والوقاحة ،وال يمكنكم ّ

بكلمات أخرى ،ما الثمار التي يحملها إيمان من نوع كهذا؟ إن الغرض من إيمانكم باهلل هو استخدام هللا ليحقZZق أهZZدافكم .أليس

عبZZر عن إثمكم تجZZاه شخصZZية هللا؟ أنتم تؤمنZZون بوجZZود هللا في السZZماء لكن تنكZZرون وجZZود هللا على األرض ،لكن،
هZZذا ًZ
واقعZا ُي ِّ
أنا ال أوافقكم وجهات نظركم .إنني ال أمدح إال األشخاص العمليين الذين يخدمون هللا الذي على األرض ،وليس هZؤالء الZذين
ال يعZZترفون أبZً Zدا بالمسZZيح الZZذي هZZو على األرض .ال يهم إلى أي مZZدى يكZZون هZؤالء البشZZر مخلصZZين هلل الZZذي في السZZماء ،في
النهايZZة لن يهربZZوا من يZZدي الZZتي تعZZاقب األشZZرار .هZZؤالء البشZZر هم األشZZرار؛ إنهم األشZZرار الZZذين يعارضZZون هللا ولم يطيعZZوا

ٍ
بسرور قط .إنهم يضمون بالطبع جميع هؤالء الذين ال يعرفون ،بZZل وال يعZZترفون ،بالمسZZيح .هZZل تعتقZZد أنZZه يمكنZZك أن
المسيح

تتصرف كمZا تZرغب تجZاه المسZيح طالمZا أنZك ُم ْخلص هلل الZذي في السZماء؟ خطZأ! إن تجاهلZك للمسZيح هZو تجاهZل لإللZه الكZائن
في السZZماء .ال يهم إلى أي مZZدى أنت مخلص هلل الZZذي في السZZماء ،إنZZه مجZZرد كالم فZZارغ وخZّ Zداع ،ألن هللا الZZذي على األرض
Zأثيرا وفعاليZة في إدانZة اإلنسZان،
ليس فقط ذا دور فعال في استقبال اإلنسان للحق والمعرفة األكثر عمًقZا ،بZل هZو أي ً
ضZا أكZثر ت ً
ِ
ص Zالت المفيZZدة والضZZارة هنZZا؟ هZZل اختبرتهZZا؟ أتمZZنى لكم أن
المح ّ
ثم بعZZد ذلZZك في جمZZع الحقZZائق لمعاقبZZة األشZZرار .هZZل فهمت ُ
يوما ما :لتعرفوا هللا ،يجب أن تعرفوا ليس فقط اإللZه الZذي في السZZماء ،بZل واألكZثر أهميZة ،أن تعرفZZوا
تفهموا هذا الحق ً
قريبا ً
هللا ال ZZذي ه ZZو على األرض .ال تجعل ZZوا األولوي ZZات تختل ZZط أو تس ZZمحوا للث ZZانوي أن يطغي على األساس ZZي .به ZZذه الطريق ZZة فق ZZط

قريبا من هللا ،وأن تُ ِّ
قرب قلبك إلى هللا .إن كان لك إيمان لسنوات عديدة وارتبطت
يمكنك بناء عالقة جيدة حًقا مع هللا ،لتكون ً
بعيدا عني ،فإني أقZول ال ُب ّZد أنZك تعZارض شخصZية هللا ،وسZتكون نهايتZك صZعبة االحتمZال .إذا كZانت
بي طوياًل  ،إال أنك تظل ً

ص Zلت طرقZZك
سZZنوات ارتباطZZك الطويلZZة بي لم تفشZZل فحسZZب في تغيZZيرك إلى شZZخص يتسZZم باإلنسZZانية والحZZق ،بZZل بZZاألحرى أ ّ
ضZا تضZاعف سZوء فهمZك تجZاهي،
الشريرة في طبيعتZك Z،ولم تضZاعف فقZط خZداع العظمZة لZديك أكZثر ممZا كZان من قبZل لكن أي ً
Zطحيا ،لكنZZه تغلغZZل في أعماقZك .وهكZذا لم يعZZد أمامZك
حتى أنك تنظZر َّ
داء س ً
إلي كرفيZق خاضZZع لZك ،فZأقول إن مرضZك لم يعZZد ً

سوى انتظار تتميم ترتيبات جنازتك .أنت لست في حاجة لتتضرع إلي لكي أكون إلهك ،ألنك ارتكبت خطية ،خطية ال تغتفر
ّ
وتستوجب المZوت .حZتى لZو كZان باسZتطاعتي أن أرحمZك ،فZإن اإللZه الZذي في السZماء سZوف ُيص ِّZمم على أن يأخZذ حياتZك ،ألن
تعZديك Zعلى شخصZية هللا ليس مشZZكلة عاديZة ،لكنهZZا مشZكلة ذات طبيعZة خطZZيرة للغايZة .عنZZدما يحZZل الميعZZاد ،ال َتُل ْZمZني ألنZZني لم
ُأح ِّذرك مسبًقا .فكل األمر يرجع إلى هZZذا :عنZدما ترتبZط بالمسZZيح – اإللZه على األرض – كإنسZان عZادي Z،أي عنZدما تZZؤمن أن
جميعا.
إنسانا ،فعندها تهلك .هذه هي نصيحتي وتحذيري لكم
هذا اإلله ليس إال
ً
ً
من "كيفية معرفة اإلله الذي على األرض" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ال توجد في اإلنسان إال كلمة إيمان غير مؤكدة ،ومع ذلك ال يعرف اإلنسان ما ُيش ِّكل اإليمان ،فضاًل عن أنه ال يعرف
لماذا يؤمن .ال يفهم اإلنسان إال القليل ،واإلنسان نفسه ناقص للغاية؛ فليس لديه إال أن يضع إيمانه بي عن غفلZة وجهZل .ومZع
ّ
أن ZZه ال يع ZZرف م ZZا ه ZZو اإليم ZZان وال لم ZZاذا لدي ZZه إيم ZZان بي ،يس ZZتمر في فع ZZل ذل ZZك بطريق ZZة إلزامي ZZة .لس ZZت أطلب من اإلنس ZZان أن
يدعوني بهذه الطريقة اإللزامية أو أن يؤمن بي بأسلوب غير منهجي .ألني أقوم بالعمل لكي يZZراني اإلنسZان ويعرفZZني ،وليس
Zرت العديZد Zمن اآليZات والعجZائب سZابًقا وصZنعت العديZد
لكي ينبهر اإلنسZان وينظZر َّ
إلي في ضZوء جديZد بسZبب عملي .لقZد أظه ُ
Zديدا من قZدرتي االسZتثنائية Zعلى شZفاء المرضZى
إعجابZا
من المعجزات .آنZذاك ُأعجب بي بنZو إسZرائيل
عظيمZا وخZافوا خوًفZا ش ً
ً
ً
وطرد األرواح الشZريرة .آنZذاك ،اعتقZد اليهZود أن قZدراتي الشZفائية بارعZة واسZتثنائية .وبسZبب العديZد Zمن أعمZالي هZذه ،نظZروا

بالغZا بكZل قZواتي .لZZذلك أي شZخص رآني أصZZنع معجZزات تبعZني عن قZZرب ،لدرجZZة أن
وُأعجبوا
إلي جميعهم باحترام؛
َّ
إعجابا ً
ً
َ
إلي اإلنسZZان كمجZZرد
Zرت العديZد Zمن اآليZZات والعجZZائب ،ومZZع ذلZZك نظZZر َّ
آالًفZZا أحZZاطوا بي ليشZZاهدوني أشZZفي المرضZZى .لقZZد أظهُ Z
إلي كمجZZرد ُمعِّلم ُمتفZِّ Zوق على تالمي ZZذه!Z
ض Zا للن ZZاس آن ZZذاك ،ومZZع ذل ZZك نظ ZZروا َّ
طZZبيب ب ZZارع؛ وقلت العدي ZZد من كلمZZات التعليم أي ً
ومعِّلم
واليZZZوم ،بع ZZد أن رأى البش ZZر الس ZZجالت التاريخي ZZة ألعم ZZالي ،يس ZZتمر تفس ZZيرهم على أني ط ZZبيب عظيم يش ZZفي المرض ZZى ُ
للج َّهال .وقد قرروا ّأني أنا الرب يسوع المسيح الZرحيم .إن أولئZك الZZذين يفسZرون الكتZZاب المقZدس ربمZZا قZد فZاقوا مهZاراتي في
ُ
الشZZفاء أو ربمZZا يكونZZون تالمي Zَ Zذ قZZد فZZاقوا اآلن ُمعِّلمهم ،ومZZع ذلZZك أولئZZك البشZZر المشZZهورون المعروفZZة أسZZماؤهم حZZول العZZالم،
مجرد طبيب فقط! إن أعمZالي أعظم من عZZدد حبيبZZات الرمZZال على الشZZواطئ ،وحكمZZتي
ينظرون
إلي بصور ٍة ُمتدنيَّة على ّأني ّ
ّ
أعظم من جميZZع أبنZZاء سZليمان ،ومZع ذلZك يعتقZد اإلنسZان فقZط أنZZني طZبيب قليZZل الشZأن ومعِّلم غZZير معZZروف لإلنسZان! وهكZذا ال

يZZؤمن كثZZيرون بي إاّل لكي أشZZفيهم ،وكZZذلك يZZؤمن عديZZدون بي فقZط لعلZZني أسZZتخدم قZZواي لطZرد األرواح النجسZZة من أجسZادهم،

وكذلك يؤمن عديدون بي لمجرد أن ينالوا مني السالم والبهجة ،وكذلك يؤمن عديدون بي فقط ليطلبZوا مZني المزيZد من الثّZراء

Zادي ،وكZZذلك يZZؤمن بي كثZZيرون فقZZط ليقضZZوا هZZذه الحيZZاة في سZZالم ويكونZZوا آمZZنين وسZZالمين في العZZالم اآلتي ،وكZZذلك يZZؤمن
المّ Z
كثيرون بي فقط ليتجنبوا عZZذاب الجحيم وينZالوا بركZات السZZماء؟ وكZذلك يZؤمن بي كثZيرون فقZط من أجZل راحZZة مؤقتZة ،ولكنهم
ومنعت كZZل فZرح وسZZالم كانZZا لديZه في األصZZل،
ال يسZَ Zعون لZربح أي شZيء في العZZالم اآلتي؟ حين أنZزلت غضZبي على اإلنسZان
ُ
متشككا .حين أنZزلت على اإلنسZان عZذاب الجحيم واسZتعدت بركZات السZماء ،تح َّZول خZزي اإلنسZان إلى غض ٍ
Zب.
صار اإلنسان
ً

حينم ZZا طلب م ZZني اإلنس ZZان أن أشZZفيه ،تجاهلت ZZه ،وأبغض ZZته ،ح ZZاد اإلنس ZZان ع ZZني بعي Zً Zدا ،ليس ZZعى ب Zداًل من ذل ZZك في طري ZZق الطب
الشرير والشعوذة .حين أخذت كل ما طلبه اإلنسان مني ،اختفى اإلنسان بال أثر .لذلك ،أقول إن اإلنسZان لديZZه إيمZان بي ألني

ُأعطيه الكثير من النعمة ،ويوجد المزيد يمكنه الحصول عليه .آمن بي اليهود من أجZZل نعمZZتي ،وتبعZZوني أينمZZا ذهبت .لم يسZZع

الج َّهال محدودو المعرفة والخZبرة إال لZيروا اآليZات والعجZائب الZتي أظهرتهZا .اعتZبروني رئيس بيت اليهZود الZذي
هؤالء البشر ُ
طZZردت األرواح الشZZريرة من البشZZرَّ ،
تكلمZZوا فيمZZا بينهم ،قZZائلين إني كنت إيليZZا،
ص Zنع أعظم المعجZZزات .لZZذلك حينمZZا َ ُ
بإمكانZZه ُ
جميعZا .ومZZع أني كنت أقZول إنZني الطريZق
ًZ
جميعZا ،وإني كنت أعظم األطبZZاء
ًZ
وإني كنت موسى ،وإني كنت األقZZدم بين األنبيZاء
والحق والحياة ،لم يستطع أحZد أن يعZرف مZاهيتي وهويZتي .وبصZرف النظZر عن ّأني قلت إن السZماء هي المكZان الZذي يسZكنه
أبي ،لم يعZZرف أحZZد أني أنZZا ابن هللا وهللا نفسZZه .وبصZZرف النظZZر عن أني قلت إني سZZأجلب الفZZداء لكZZل البشZZرية وُأخِّلصZZها ،لم

قادرا على شرح كل
يعرف أحد أني فادي البشرية ،لم يعرفني الناس إال كإنسان كريم ورحيم .وبصرف النظر عن أني كنت ً
يخصني ،لم يعرفني أحد ،ولم يؤمن أحد أني أنا ابن هللا الحي .ليس لZZدى اإلنسZان عZZدا هZZذا األسZZلوب من اإليمZZان بي ،وهZZو
ما ّ
آراء مثل هذه عني؟
يخدعني بهذه الطريقة .كيف يمكن لإلنسان أن يشهد عني في حين أنه يعتنق ً
من "ماذا تعرف عن اإليمان؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لقZZد آمن النZZاس باهلل منZZذ ٍ
زمن بعيZٍ Zد ،ولكن أكZZثرهم ال يفهمZZون مZZا تعنيZه ZكلمZZة "هللا" ،حيث يمتثلZZون فقZZط ولكن مZZع شZZعور
بالتشوش والحيرة .ليس لديهم أدنى فكرة عن الحكمة من إيمان اإلنسان باهلل أو ماهية هللا بالضبط .إذا لم يعZZرف النZZاس سZZوى
ضZا ،أفال تكZZون هZZذه أكZZبر نكتZZة؟ وعلى الZZرغم من
اإليمان باهلل واالمتثال له ،دون أن يدركوا ماهية هللا ودون أن يعرفZZوا هللا أي ً
أن الناس بعد أن قطعوا هذا الشوط قد شZهدوا العديZZد من األسZرار السZماوية ،وسZZمعوا الكثZZير من المعرفZة العميقZZة الZتي لم يكن
Zيرا من الحقZZائق األكZZثر بداهZZة والZZتي لم يسZZبق لإلنسZZان أن تZZدبرها .قZZد يقZZول
يZZدركها اإلنسZZان مطلًقZZا من قبZZل ،فZZإنهم يجهلZZون كثً Z
البعض" :لقد آمنا باهلل سنوات عديZدة Z،فكيZف يمكن أاّل نعZرف مZا هZو هللا؟ أليس هZذا السZؤال يمّثZل اسZتخفاًفا بنZا؟" لكن في واقZع

أي من عمZZل اليZZوم ،ويخفقZZون في فهم حZZتى أكZZثر
األمZZر ،على الZZرغم من أن الجميZZع يتبعZZني اليZZوم ،فZZإنهم ال يعرفZZون شZZيًئا عن ٍّ
اعلم أن األسZZئلة الZZتي ال تهتم بهZZا ،والZZتي لم
األسZZئلة وضً Z
Zوحا وسZZهولة ،فمZZا بالZZك بأسZZئلة شZZديدة التعقيZZد مثZZل تلZZك المتعلقZZة باهلل! ْ

األهم بالنسZZبة إليZZك؛ ألنZZك ال تعZZرف سZZوى اتّبZZاع السZZواد األعظم من النZZاس ،غZZير
فهمهZZا هZZو
َّ
ّ
تميزهZZا ،هي األسZZئلة الZZتي يعتZZبر ُ
ٍ
جه ز نفسZك بZه .هZل تعلم حًقZا َلم يجب عليZZك اإليمZZان باهلل؟ هZل تعلم حًقZا مZا هZو هللا؟ هZZل
مبال وغير مهت ٍم بما يجب عليZك أن تُ ِّZ
إنسانا يؤمن باهلل ،إذا لم تفهم هذه األمور ،أفال تفقد بذلك كرامة المؤمن باهلل؟ يتمثZZل عملي
تعلم حًقا ما هو اإلنسان؟ باعتبارك
ً
اليوم في :أن أجعل الناس يفهمون جوهرهم ،ويفهمون كل ما أفعله ،ويعرفون الوجه الحقيقي هلل .هذا هو الفصل الختامي في
Zدما ،بحيث يمكنكم قبولهZا مZني .وبمZا
خطة تدبيري Zوالمرحلة األخيرة من عملي .لهذا السZبب أخZبركم
ً
جميعZا بأسZرار الحيZاة مق ً
جميعZا بحقZZائق الحيZZاة الZZتي لم تتقبلوهZZا من قبZZل قZZط ،حZZتى إن كنتم غZZير
ًZ
أن هZZذا عمZُ Zل العصZZر األخZZير ،فال بZZد لي أن أخZZبركم
Zترض
قادرين على استيعابها وتحملها ،ألنكم ببساطة ضعفاء للغايZة وغZZير مZZؤهلين مطلًقZا .سZأختم عملي وأنجZز العمZZل الZذي ُيف َ
Zددا وتسZقطوا في حبائZل الشZرير عنZدما يحZل عليكم الظالم .هنZاك العديZZد
بي فعله ،وأخبركم بكل ما أمرتكم به ،ألاّل تضZلوا مج ً
من الطZZرق الZZتي تستعصZZي على فهمكم والعدي Zد Zمن األمZZور الZZتي ال تعرفونهZZا .إنكم جهالء للغايZZة .أنZZا أعلم قZZامتكم ونقائصZZكم
جيZً Zدا .لZZذا ،فعلى الZZرغم من وجZZود العدي Zد Zمن الكلمZZات الZZتي لن تسZZتطيعوا اسZZتيعابها ،ال أزال أرغب في إخبZZاركم بجميZZع هZZذه
زلت قلًقZا بشZأن مZا إذا كنتم بقZامتكم الحاليZZة قZادرين على التمسZZك بشZZهادتكم لي.
الحقائق التي لم تتقبلوها من قبل قط؛ ألنني ما ُ

جميعZا وحZZوش لم تجZZتز تZZدريبي الرسZZمي بعZZد ،وال يمكنZZني مطلًقZZا رؤيZZة مقZZدار المجZZد
ًZ
ال يعZZني هZZذا أنZZني أسZZتخف بكم ،فZZأنتم
عمليZZا ،بينمZZا
بداخلكم .وعلى الرغم من أنني بذلت طاقة هائلة في العمل فيكم ،فيبدو أن العناصر اإليجابيZة غZير موجZZودة فيكم ً

تقريبZا فيكم
يمكن للعناصر السلبية أن تُعد على أصZابع اليZZد ،وال تمثZل سZوى شZهادات تجلب الخZZزي للشZZيطان .كZل شZيء آخZر
ً
إلي كم ZZا ل ZZو أنكم تج ZZاوزتم الخالص .كم ZZا تب ZZدو األم ZZورَ ،أنظ ZZر إلى تع ZZابيركم وس ZZلوكياتكم
ه ZZو ُسّ Z Zم الش ZZيطان .إنكم تتطلع ZZون َّ
ك اإلنسZان يعيش وحي ًZدا ،فهZل يصZير في نهايZة
Zيرا أعZرف قZامتكم الحقيقيZة .لهZذا السZبب أظZل قلًقZا عليكم :إذا تُ ِZر َ
المختلفة ،وأخ ً
المطاف أفضل حZاالً من ،أو بالمقارنZة مZع ،مZا هZو عليZه اآلن؟ أال تجعلكم قZامتكم الطفوليZة قلقين؟ أيمكنكم حًقZا أن تكونZوا مثZل

شZZعب إس ZZرائيل المخت ZZارُ ،مخلصZZين لي ،ولي وحZZدي ،في كZZل األحZZوال؟ إن مZZا ينكش ZZف فيكم ليسZZت شZZقاوة أطفZZال ضZZلوا عن

آبائهم ،لكنهZا بهيميZة Zتنبعث من الحيوانZZات حينمZZا تكZون بعيZZدة عن سZZياط أسZZيادها .يجب عليكم أن تعرفZوا طZZبيعتكم ،الZتي تمثZZل
ضZZا الض ZZعف ال ZZذي تش ZZتركون في ZZه ،إن ZZه مرض ZZكم الش ZZائع بينكم .وهك ZZذا تتمث ZZل موعظ ZZتي الوحي ZZدة لكم الي ZZوم في أن تتمس ZZكوا
أي ً
بالشهادة لي .ال تتركوا المرض القديم يتأجج مرة أخZZرى تحت أي ظZZرف من الظZZروف .إن أهم شZZيء هZZو أن تُZZدُلوا بالشZZهادة،

تمامZZا كم ZZا قبلت م ZZريم إعالن يه ZZوه ال ZZذي جاءه ZZا في الرؤي ZZا ،باإليم ZZان ثم
Zميم عملي .يجب عليكم قب ZZول كالمي ً
ف ZZذلك ه ZZو ص ُ Z
ِ
سماعا لكالمي ،واألكثر استفادة من بركاتي.
يؤهلكم إلى أن تكونوا طاهرين؛ ذلك ألنكم أنتم األكثر
الطاعة .هذا وحده هو ما ّ
ً
لقZZد أعطيتكم جميZZع ممتلكZZاتي ِّ
القيمZZة وقZZد منحتكم كZZل شZZيء ،ومZZع ذلZZك ،فحZZالكم وحZZال شZZعب إسZZرائيل مختلفZZان للغايZZة ،فأنتمZZا
أيامZZا سZZعيدة
تماما .لكنكم بالمقارنة بهم ،قد تلقيتم أكثر بكثير .فبينما هم ينتظرون ظهوري بشدة ،تقضون أنتم ً
عاَلمان مختلفان ً
معي وتتقاسZZمون كZZرمي .وبZZالنظر إلى هZZذا االختالف ،مZZا الZZذي أعطZZاكم الحZZق في الصZZياح والجZZدال معي والمطالبZZة بنصZZيبكم

من ممتلكZZاتي؟ ألم تنZZالوا مZZا يكفي؟ أنZZا أعطيكم الكثZZير للغايZZة ،لكن مZZا تعطونZZه لي في المقابZZل هZZو مجZZرد حZZزن يعتصZZر القلب،
ضZا تثZZيرون الشZفقة .لZZذا ليس أمZZامي من خيZZار سZZوى أن أبتلZZع
وقلZق ونقمZZة وسZخط يتعZZذر كبتZZه Z.إنكم بغيضZZون للغايZZة ،لكنكم أي ً
Zرارا .على مZدى هZذه اآلالف العديZZدة من أعZوام العمZZل ،لم ُأظ ِZه ر أي اعZتراض قZط على
Zرارا وتك ً
جميZع نقمZZتي وأحتج عليكم م ً

البشZZ Zر؛ ألن ZZني اكتش ZZفت على مZZ Zدى تZZ Zاريخ التطZZ Zور البش ZZري أن الخZZ Zداع بينكم فق ZZط ه ZZو الطب ZZع األك ZZثر غلب ZZة فيكمَ ،مَثُلZZ Zه َمَثZُ Z Zل
Zأنا
الموروثZZات النفيسZZة الZZتي تركهZZا لكم أسZZالفكم المشZZهورون من العصZZور القديمZZة Z.كم أبغض تلZZك الخنZZازير والكالب األقZZل شً Z

من البشر .أنتم منعدمو الضمير! شخصيتكم وضيعة للغاية! قلوبكم شديدة القسوة! لو أنني قد حملت هZذه الكلمZات وهZذا العمZل

لكنت قZZد حصZZلت على المجZZد منZZذ عهZZد بعيZZد .لكن هZZذا بعيZZد المنZZال بينكم .ليس بينكم سZZوى اإلهمZZال
مZZني إلى بZZني إسZZرائيلُ ،
تماما!
الجسيم والالمباالة واألعذار .أنت منعدمو الشعور وعديمو القيمة ً
من "ما هو مفهومك عن هللا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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جميعZا اآلن أن تفهمZZوا المعZZني الحقيقي لإليمZZان باهلل .إن معZZنى اإليمZZان باهلل الZZذي تحZَّ Zدثت عنZZه سZً Zلفا يتعِّلZZق
ًZ
يجب عليكم
بZZدخولكم اإليجZZابي .وليس األمZZر هكZZذا اليZZوم .اليZZوم أريZZد أن أحِّلZZل جZZوهر ايمZZانكم باهلل .يقZZودكم هZZذا بZZالطبع إلى االبتعZZاد عن
جانب سلبي؛ إذا لم أفعل هذا ،فلن تعرفوا أبدا مالمحكم الحقيقية وسوف تفتخZرون لألبZد بتقZZواكم وإخالصZكم .بكلمٍ Z
Zات أخZرى،
ً
إن لم أكشZZ Zف عن القبح العميZZ Zق داخZZ Zل قلZZ Zوبكم ،فكZZ Zل منكم س ZZوف يضZZ Zع إكلياًل على رؤوسZZ Zكم ويعطي كZZ Zل المجZZ Zد لنفسZZ Zه .إن
تتمردوا على المسZZيح وتقZZاوموه ،وأن تكشZZفوا عن قبحكم،
طبيعتكم
المتكبرة والمتعجرفة تقودكم إلى أن تخونوا ضميركم ،وأن َّ
ِّ
Zتمرون في الZZزعم بَّ Z
Zأنكم سZZوف
فتُفضZZح في النZZور نوايZZاكم ،وأفكZZاركم ،ورغبZZاتكم الجامحZZة وعيZZونكم المليئZZة بZZالطمع .ولكنكم تسّ Z

ِّ
Zرارا الحقZائق الZتي نطZق بهZا المسZيح منZذ زمن بعيZد Z.هZذا هZو "إيمZانكم" –
Zرارا وتك ً
تكرسون حياتكم لعمل المسيح ،وتكررون م ً
طا ،إ ًذا لن أجZد فيZك
"إيمان بال دنس" .لقد أقمت
إنسانا يلتزم بمعايير صارمة طZول الZوقت .إذا كZان والؤك يحمZل نوايZا وشZرو ً
ً

ويبتزونZZني بشZZروط .ال أريZZد من اإلنسZZان سZZوى أن يكZZون
أي شZZيء ِم َّما ُيسZZمى والءك ،إلنZZني أكZZره َم ْن يخZZدعونني بنوايZZاهم
ّ
صا مطلًقا ،وأن يفعل كل شيء ألجZZل كلمZة واحZدة ،وهي اإليمZان ،وأن يZبرهن عليهZZا .إنZZني أحتقZر اسZZتخدامكم
مخلصا لي إخالً ً
ً

ضZا أن تتعZZاملوا معي بإيمZZان
دائما بإخالص كامل ولZZذلك أتمZZنى منكم أي ً
للكلمات المعسولة لتجعلوني أفرح ،ألنني أتعامل معكم ً
َّ
تحملZZوا مثZل هZZذه المعانZاة .إ ًذا
إيمانZZا ،وإاَّل مZا َّ
حقيقي .عندما يتعلق األمر باإليمان ،قد يعتقد الكثZZيرون َّأنهم يتبعZZون هللا ألن لهم ً
أنZZا أسZZألك هZZذا السZZؤال :لمZZاذا ال تتَّقي هللا أبZً Zدا رغم إيمانZZك بوجZZوده؟ لمZZاذا إ ًذا ليس لZZديك خZZوف هللا في قلبZZك بZZرغم أنZZك تZZؤمن

بوجوده؟ أنت تقبل أن المسيح هو تج ُّسZد هلل ،إذن فلمZاذا ت ِّكن هZZذا االحتقZار تجاهZه؟ ولمZاذا تتص َّZرف بZدون أي قZZدر ٍمن المخافZة
دائمZا على تحركاتZZه؟ لمZZاذا ال تخضZZع لترتيباتZZه؟ لمZZاذا ال تتصZَّ Zرف طبًقZZا لكلمتZZه؟
تتجسسZZون ًZ
تجاهZZه؟ لمZZاذا تدينZZه عالنيZZة؟ لمZZاذا َّ
Zتزه وتس ZZرق تقدمات ZZه؟ لم ZZاذا َّ
لمZZاذا تب َّ Z
تتكلم نياب ً Zة عن المس ZZيح؟ لم ZZاذا تحكم إن ك ZZان عمل ZZه وكلمت ZZه حZZق أم ال؟ لمZZاذا تجZZرؤ على
التجديف عليه من وراء ظهره؟ هل هذه األمور وغيرها هي ما تُش ِّكل إيمانكم؟

إن كZZ Zل جZZ Zزء من حZZ Zديثكم وسZZ Zلوككم يكشZZ Zف عناصZZ Zر عZZ Zدم اإليمZZ Zان بالمسZZ Zيح الZZ Zتي تحملونهZZ Zا في داخلكم .إن دوافعكم
وأه ZZدافكم لم ZZا تفعلون ZZه يس ZZودها ع ZZدم اإليم ZZان؛ ح ZZتى ذل ZZك الش ZZعور ال ZZذي ينبعث من النظ ZZرة في عي ZZونكم يش ZZوبه ع ZZدم اإليم ZZان
بالمسZZيح .بكلمZZات أخZZرى ،إن كZZل منكم يحمZZل معZZه عناصZZر عZZدم اإليمZZان طيلZZة الZZوقت .هZZذا يعZZنيَّ ،أنه في كZZل لحظZٍ Zة ،أنتم في

ِ
وبناء عليه ،أقول إن البصمات الZZتي
تجسد.
الم ّ
خطر خيانة المسيح ،ألن الدم الذي يسري في جسدكم مختلط بعدم اإليمان باهلل ُ
ً
ترسخون أقZZدامكم على األرض
تتركونها على طريقكم لإليمان باهلل غير راسخة .في رحلتكم عبر طريق اإليمان باهلل ،أنتم ال ّ
ِ
تطبقوهZا في الحZال .هZذا هZو
– بل باألحرى ّ
تقدمون عبادة شكليَّة .أنتم ال تصدقون كلمة المسيح تمام التصZديق وال يمكنكم أن ِّ
دائمZZا
سZZبب َّأنه ليس لكم إيمZZان بالمسZZيح،
ودائمZZا لZZديكم تصZّ Zورات عنZZه وهZZو سZZبب آخZZر يجعلكم ال تؤمنZZون بالمسZZيح .تظلZZون ً
ً
دائما في عمل المسZيح
دائما تصورات حوله .وتتشككون ً
متشككين في عمل المسيح ،وسبب آخر لعدم إيمانكم به هو أن لديكم ً
رأيا في أي عمل يفعلZه المسZZيح ،وال تقZZدرون على فهم عملZه بشZZكل
وتسمحون بأن تقع كلمة المسيح على آذان َّ
صماء ،ولديكم ً

تصوراتكم ًأيا كان التفسير الذي تتلقونه ،وهلم جرا – هذه كلهZZا عناصZZر عZZدم اإليمZZان
صحيح ،ولديكم صعوبة في التخّلي عن ّ
المختلطة في قلZوبكم .ومZع َّأنكم تتبعZون عمZل المسZيح ولم َّ
تتخلفZوا أب ًZدا ،إاَّل َّأنكم تضZمرون الكثZير من العصZيان المختلZط داخZل

قلوبكم ،وهذا العصيان يشZوب إيمZانكم باهلل .ربمZا ال توافقونZني ،لكن إن كنت ال تسZتطيع إدراك نوايZاك الخاصZة منهZZا ،فسZZوف
ِ
كمل إال أولئك الذين يؤمنون به حًقا ،وليس أولئك الذين َّ
يتشككون فيه ،وال
تكون من ضمن من يهلكون ال محالة .ألن هللا ال ُي ّ
أبدا أنه هللا.
حتى هؤالء الذين يتبعونه على مضض رغم َّأنهم لم يؤمنوا ً
من "هل أنت مؤمن Zحقيقي باهلل؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إن بعض الناس ال يفرحون بالحق ،فما بالك بالدينونةَّ .إنهم باألحرى يفرحون بالسلطة والغنى؛ ويوصف هZZؤالء النZZاس

بأنهم ساعون إلى السلطةَّ .إنهم ال يبحثون سوى عن تلك الطوائف ذات التأثير في العالم وعن هؤالء الرعZZاة والمعّلمين الZZذين
ي ZZأتون من المعاه ZZد الديني ZZة Z.على ال ZZرغم من َّأنهم قبل ZZوا طري ZZق الح ZZق ،إاَّل َّأنهم يظّل ZZون متش ZZككين وغ ZZير ق ZZادرين على تك ZZريس
أنفسZZهم تكري ًسZا كZZاماًل َّ .إنهم يتحZَّ Zدثون عن التضZZحية من أجZZل هللا ،لكن عيZZونهم تر ِّكZZز على الرعZZاة والمعلمين الكبZZار ،وهZZا هZZو
جانبا .إن قلZوبهم ال تهتم سZوى بالشZهرة والZثروة والمجZدَّ .إنهم ال يؤمنZون على اإلطالق ب َّ
Zأن مثZل هZذا الشZخص
نحى ً
المسيح ُم ّ
الهزيZZل قZZادر على إخضZZاع كثZZيرينَّ ،
وأن هZZذا الشZZخص العZZادي للغايZZة قZZادر على تكميZZل اإلنسZZانَّ .إنهم ال يؤمنZZون مطلًقZZا بZZأن

هZZؤالء النكZZراء غZZير الموجZZودين المطZZروحين في الZZتراب وطين الحمZZأة هم أنZZاس اختZZارهم هللاَّ .إنهم يؤمنZZون َّ
بأنه إذا كZZان مثZZل

ه ZZؤالء الن ZZاس هم أه ZZداف لخالص هللا ،إ ًذا النقلبت الس ZZماء واألرض رأ ًس Zا على عقب ،والس ZZتهزأ جمي ZZع الن ZZاس من ذل ZZكَّ .إنهم
ِ
يؤمنون َّ
كملهم ،فسيصZZبح أولئZZك النZZاس العظمZZاء هللا نفسZZه .إن وجهZZات نظZرهم
بأنه إذا اختار هللا مثل هؤالء غير الموجودين ُلي ّ
م َّ
ألنهم ال يعطZZون قيم ً Zة إاَّل للمنصZZب
لطخZZة بعZZدم اإليمZZان؛ وفي الواقZZع ،بعيZً Zدا عن عZZدم اإليمZZانَّ ،إنهم حيوانZZات غZZير متعِّقلZZةّ ،
ُ
والهيبة والسلطة؛ وما ينال احترامهم الكبير هي المجموعات الكبيرة والطوائZZفَّ .إنهم ال يحZZترمون على اإلطالق أولئZZك الZZذين
يقودهم المسيح؛ فهم ببساطة خائنون قد تجاهلوا المسيح والحق والحياة.
إن ما يعجبك ليس هو اتّضاع المسيح ،بل أولئك الرعZاة الكZZاذبون ذوو المراكZZز البZZارزةَّ .إنك ال تحب جمZZال المسZZيح أو
حكمته ،لكن تحب هؤالء المستهترين الذين يرتبطون بالعZZالم الفاسZدَّ .إنك تسZZتهزئ بZZألم المسZيح الZذي ليس لZه أين يسZند رأسZZه،

راغبZZا في أن تعZZاني مZZع المسZZيح ،لكنZZك بسZZعادة
بZZل تُعجب بتلZZك الجثث الZZتي تخطZZف التقZZدمات وتعيش في الفجZZورَّ .إنك لسZZت
ً
تZZرتمي في أحضZZان أضZZداد المسZZيح غZZير المبZZالين مZZع َّأنهم ال يمZّ Zدونك سZZوى بالجسZZد وبZZالكالم وبالسZZيطرة .حZZتى اآلن ال يZZزال

تمسكك بموقف تجZد فيZه أن عمZل المسZيح
قلبك يميل إليهم ،وإلى شهرتهم ،وإلى مكانتهم ،وإلى تأثيرهم ،وما زلت
مستمرا في ُّ
ً
يصعب ابتالعه وأنك غير راغب في قبوله .هZZذا هZو السZبب في قZZولي َّإنه ينقصZZك اإليمZان لالعZتراف بالمسZZيح .إن السZبب في
ِ
Zارا آخZر .فهنZاك سلسZلة من الصZور النبيلZة تطفZو إلى األبZد في قلبZك؛
اتّباعك له إلى هZذا اليZوم يرجZع كليً Zة إلى َّإنك ال تملZك خي ً
وال يمكنك أن تنسى كل كلمة قالوها وكZل فعZZل ّأدوه ،وال حZZتى كلمZZاتهم وأيZاديهم المZZؤثرةَّ .إنكم تقZِّ Zدرونهم في قلZZوبكم كمتفZZوقين

دائمZا،
دائمZا وغZير مسZتحق للمخافZة ً
دائما .لكن ليس األمر كذلك بالنسبة لمسZيح اليZوم .فهZو غZير هZام في قلبZك ً
دائما ،وكأبطال ً
ً
جدا ،وليس له سوى قدر قليل للغاية من التأثير ،وال يحظى بمقام رفيع.
عادي
شخص
ألنه
ً
على أية حال ،أقول إن كل هؤالء الذين ال ِّ
ط
يقدرون الحق غير مؤمنين Z،وخائنين للحق .مثل هؤالء البشZZر لن ينZZالوا َقّ Z
قبول المسيح .هZل عZرفت اآلن أي قZZدر من عZZدم اإليمZZان داخلZك ،وأي قZدر من الخيانZZة للمسZيح لZديك؟ إنZني أحثZك على اآلتي:

Zاترا .يجب أن تفهم َّ
أن هللا ال
بم ZZا َّأنك ق ZZد اخ ZZترت طري ZZق الح ZZق ،إذن يجب أن تك Zِّ Zرس نفس ZZك بص ZZدق؛ فال تك ZZون م ً Z
Zترددا أو ف ً Z
ينتمي إلى الع ZZالم أو إلى أي ش ZZخص بعين ZZه Z،لكن إلى ك ZZل ال ZZذين يؤمن ZZون ب ZZه حًقZZا ،وإلى جمي ZZع ال ZZذين يعبدون ZZه ،ولكZZZل أولئZZZك
المكرسين والمخلصين له.
َّ

من "هل أنت مؤمن Zحقيقي باهلل؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zيرا مناس Zً Z Zبا ويعطيهم ك ZZ Zل نعمZZ Z Zة تحت الشZZ Z Zمس ،وأن يجعل ZZ Zوا هللا
إن إيم ZZ Zان الن ZZ Zاس باهلل يلتمس من هللا أن يعطيهم مص ً Z Z
خادمهم ،ويZدفعوه ليبقي على العالقZة معهم ودودة ،وأال يوجZد أبZZدا أي خالف بينهم .أي أن إيمZZانهم باهلل َّ
يتطلب من هللا أن َي ِZع َZد
ً
ُ
تماما مثلما يقول الكتZZاب المقZZدس" :سأصZZغي إلى جميZZع
باالستجابة لكافة مطالبهم ،واإلنعام عليهم بأي شيء يصّلون من أجلهً ،
المخِّلص الحنZون ،الZذي ُيبقي عالقً Zة
صلواتكم" .يطلبون من هللا أال يدين ً
دائما يسZوع ُ
أحدا أو يتعامل مع أحد ،حيث أن هللا هو ً
طيبZة مZع النZZاس في كZZل األوقZات واألمZاكن .تبZZدو الطريقZة الZتي يؤمنZZون بهZا هكZZذا :إنمZا يرفعZZون مطZالب إلى هللا دونمZZا خجZل،
صZر .ويسZZتمرون في طلب "تسZZديد
اعتقادا منهم أنهم سواء كانوا
عصاة أم مطيعين فإنه ُينعم عليهم بكZZل شZيء يطلبونZZه دون تب ُّ
ً
ً
ديZZون" من هللا ،معتقZZدين Zأن على هللا أن "يسZZدد" لهم بال أيZZة مقاومZZة ،وأن يZZدفع الضZZعف ،ويظنZZون أنZZه ،سZZواء حصZZل هللا على
ظم النZZاس بصZZورة اسZZتبدادية ،فضZالً عن
شZZيء منهم أم ال ،فال يمكنZه ZسZZوى أن يكZZون تحت رحمتهم فحسZZب؛ وال يمكنZZه أن ين ِّ

أن ZZه ال يمكن Zه Zأن يكش ZZف للن ZZاس عن حكمت ZZه وشخص ZZيته الب ZZارة المس ZZتترتين لس ZZنين عدي ZZدة كم ZZا يري ZZد ،دون إذنهم .إنهم ببس ZZاطة
يع ZZترفون بخطاي ZZاهم هلل ،معتق ZZدين أن هللا سيص ZZفح عنهم ،وأن ZZه لن يم Zَّ Zل من فع ZZل ذل ZZك ،وأن ه ZZذا سيس ZZتمر إلى األب ZZد Z.إنهم فق ZZط
ي ZZأمرون هللا معتق ZZدين أن ZZه ليس علي ZZه س ZZوى أن يطي ZZع ،كم ZZا ه ZZو م ZZذكور في الكت ZZاب المق ZZدس َّ
"أن هللا لم ي ZZأت ُليخ Zَ Zدم ب ZZل َلي ْخ Zدم،
دائما بهذه الطريقة؟ حين ال يمكنكم الحصول على شيء من هللا ترغبون في الفرار .وحين
وليكون
خادما لإلنسان" ألم تؤمنوا ً
ً
يعبZZر
Zريعا في أنZZواع اإلسZZاءة كافZZة .لن تسZZمحوا هلل ببسZZاطة أن ِّ
ال تفهمZZون شZZيًئا تسZZتاؤون بشZZدة ،وتZZذهبون بعيZً Zدا وتنZZدفعون سً Z
بالكامل عن حكمتZه وعجبZه ،بZل تريZدون التمتZع بطمأنينZة لحظيZة وتعزيZة مؤقتZة .حZتى اآلن ،مZوقفكم في إيمZانكم باهلل كZان ومZا
Zدرا قليالً من عظمتZZ Zه تصZZ Zيرون تعسZZ Zاء؛ هZZ Zل تZZ Zرون اآلن كيZZ Zف هي قZZ Zامتكم
زال يحمZZ Zل نفس اآلراء القديمZZ Zة .إن أظهZZ Zر هللا قً Z Z
Zيء تظن أن األم ZZور
بالض ZZبط؟ أال تعتق ZZدون أنكم
ً
جميعZZا ُمخلص ZZون هلل في حين أن آراءكم القديم ZZة لم تتغ ZZير؟ حين ال َي َم ُّس َ Zك ش ٌ Z
تسير على ما يرام ،وتحب هللا بأعلى درجة ،ولكن حين يبتليك Zشيء صغير ،تسقط في جحيم .هل هذا هو إخالصك هلل؟
من "عليك أن تتخلى عن بركات المكانة االجتماعية وتفهم مشيئة هللا لجلب الخالص لإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 327
لZZديكم في سZZعيكم الكثZZير من المفZZاهيم الفرديZZة واآلمZZال والخطZZط المسZZتقبلية .أمZZا العمZZل الحZZالي فهZZو من أجZZل التعامZZل مZZع
Zور معروفZة
رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحةُّ .
كل المفاهيم واآلمZال والرغبZة في المكانZة الرفيعZة هي ص ٌ
دائمZا
دائمZا وهم ًZ
تمامZZا ألن سZZم الشZZيطان ينخZZر أفكZZارهم ًZ
لشخصZZية الشZZيطان .وسُ Z
Zبب وجZZود هZZذه األشZZياء في قلZZوب النZZاس هZZو ً

عZZاجزون عن التخلص من إغراءاتZZه .يعيش النZZاس وسZZط الخطيZZة وال يعتقZZدون أنهZZا كZZذلك ،وال يزالZZون يعتقZZدون قZZائلين" :إننZZا

مقامZا من
نؤمن باهلل ،فعليه أن يغدق علينا البركات وأن يرتّب أمورنا بما يليق .نحن نؤمن باهلل ،ولذلك يجب أن نكZZون أسZZمى ًZ
اآلخZZرين ،ويجب أن يكZZون لنZZا منصZZب ومسZZتقبل أفضZZل من أي شZZخص آخZZر .وألننZZا نZZؤمن باهلل عليZZه أن يهبنZZا بركZZات غZZير
إيمانZا باهلل" .لسZنوات عديZدة Z،كZانت أفكZار النZاس الZتي اعتمZدوا عليهZا لبقZائهم على
محدودة ،وإال فال يمكننا أن ندعو هذا األمZر ً
قيZZد الحيZZاة تتلZZف قلZZوبهم لدرجZZة أنهم أصZZبحوا خونZZة وجبنZZاء ووضZZعاء .ال يفتقZرون لقZZوة اإلرادة والعZZزم فحسZب ،إنمZZا أصZZبحوا
أي شZجاعة للتخّلص من
تمامZZا ألي عZZز ٍم يتجZاوز الZذات ،بZZل وليسZت لZديهم َّ
ً
أيضا جشZعين ومتغطرسZZين وعنيZZدين Z.هم يفتقZرون ً
يخص اإليمZZان باهلل ال تZZزال قبيحZZة بقZZدر ال
قيZZود هZZذه التZZأثيرات المظلمZZة .أفكZZار النZاس وحيZاتهم فاسZZدة ،ووجهZات نظZZرهم فيمZZا ّ

يطZZاق ،وح ZZتى عنZZدما يتح ZZدثون عن وجه ZZات نظ ZZرهم فيم ZZا يخص اإليمZZان باهلل ال يمكن بكZZل بسZZاطة احتم ZZال االس ZZتماع إليهZZا .

جميعZZا جبنZZاء وغZZير أ ْكَZفZاء ووضZZعاء وكZZذلك ضZZعفاء .ال يشZZعرون باالشZZمئزاز من قZZوى الظالم ،وال يشZZعرون بZZالحب
النZZاس
ً
للنZZور والحZZق؛ إنمZZا بZZدالً من ذلZZك يبZZذلون قصZZارى جهZZدهم لالبتعZZاد عنهمZZا .أليسZZت أفكZZاركم الحاليZZة ووجهZZات نظZZركم على هZZذا
لي البركZات وأن َيض َZم َن أال تنحZدر مكZانتي وأن تبقى
المنوال؟ ولسان حZالكم يقZZول" :بمZا أنZZني مؤمنٌ Zة باهلل فعلى هللا أن ُيغZِ Zد َق َع َّ
ٍ
بمنظور كهذا لسنة أو سنتين ،إنما آمنتم به لسنين عديZدة .إن طريقZة تفكZيركم في
أسمى من مكانة غير المؤمنين" .لم تحتفظوا
بعد أم َZر المكانZة ،إنمZا تكZZافحون باسZZتمرار
التعامل متطورة للغاية .ومع أنكم قد وصلتم إلى هذه المرحلة اليوم فإنكم لم تتركوا ُ
صZدها بصZورة يوميZZة ،مسZكونين بخٍ Z
Zوف عميٍ Z
باد اسZُ Zمكم .لم
لالستفسZار عنهZا ،وتر ُّ
يومZZا مZا وس ُZي ُ
Zق من أنكم ستخسZرون مكZZانتكم ً

يتخZَّ Zل النZZاس أبZً Zدا عن رغبتهم في حيZZاة أسZZهل .إ ًذا ،وأنZZا أدينكم بهZZذه الطريقZZة اليZZوم ،فZZأي مسZZتوى من الفهم سZZتتمتعون بZZه في
نهايZZة المطZZاف؟ سZZتقولون إنZZه على الZZرغم من أن مكZZانتكم ليسZZت برفيعZٍ Zة لكنكم تمتّعتم بتزكيZZة هللا لكم .لم تكن لكم مكانZZة ألنكم

ُوِلZZدتم وضZZعاء ،وقZZد ُمِنحتم مكانZZة بسZZبب تزكيZZة هللا لكم ،أي أن ذلZZك شZZيء وهبZZه هللا لكم .أنتم اليZZوم قZZادرون شخصZً Zيا على أن

تحصZZلوا على تZZدريب هللا وتوبيخZZه ودينونتZZه ،وبZZاألكثر أن تُ َّ
زكوا منZZه .أنتم قZZادرون على أن تسZZتقبلوا التطهZZير والتهZZذيب منZZه.
طه ر أو يهZذب هللاُ أي أحZZد على م ّZر العصZور ،ولم تجعZZل كلمتُZه أي إنسZان كZZاماًل  .هللا يتحZZدث
هذه هي محبZة هللا العظيمZة .لم ُي ِّZ

مظهرا عصيانكم الداخلي وفي هذا حًقا تكمن تزكيته .مZZاذا يمكن للنZZاس فعلZZه؟ فيمZZا إذا كZZانوا
ويطهركم
وجها لوجه
ّ
ً
معكم اآلن ً
أوالد داود أم أحفZZاد مZZوآب ،باختصZZار ،النZZاس كائنZZات مخلوقZZة تفتقZZد لمZZا تتبZZاهى بZZه .وألنكم مخلوقZZات هللا عليكم تأديZZة واجب
المخلوق ،وال توجد متطلبات أخرى منكم .وسوف تصّلون قZائلين" :يZا هللا! سZواء أكZانت لي مكانZZة أم ال ،أنZا اآلن أفهم نفسZي.
إذا كانت مكانتي رفيعة فهذا بسبب تزكيتك Z،وإذا كانت وضيعة فهذا بسبب ترتيبك Z.فالكل في يديك Z.ال أملZك خي ٍ
Zارات وليسZت
ّ
علي فعله هو أن أكون فقط مطيع ًة تحت سZZلطانك
ُأولد في هذا البلد وبين هؤالء الناس ،وكل ما َّ
لدي شكاوى .أنت أمرت بأن َ

أهتم بالمكانة ،فأنا لست سوى مخلوق .إذا ما طرحتني في الهاويZZة السZZحيقة وبحZZيرة
بالتمام ْ
ألن ال شيء يخرج عن أمرك .ال ّ
تكملZZني سZأبقى أحبZZك
النار والكبريت ،فأنا لست سوى مخلوق .أنا
مخلوق إذا ما استخدمتني ،ومخلٌ Z
ٌ
كملتZZني .وإذا لم ّ
Zوق إذا مZZا ّ
Zغيرا ،أح ZZد البش ZZر المخل ZZوقين ال ZZذين خلقهم رب الخليق ZZة .أنت من خلقت ZZني ،وق ZZد
ألني لس ZZت إال مخلوًقZZا .لس ZZت إال مخلوًقZZا ص ً Z
Zوم
وضعتني ّ
مرة أخرى في يديك ألكZون تحت رحمتZك .أنZا مسZZتعدةٌ أن أكZون لZZك أداتZك وشخصZية الضZد لZك ،فكZل شZيء محك ٌ

تهتمي بZأمر المكانZة إنمZا
بأمرك وال أحZد يسZتطيع تغي َ
Zيرهُ .كZل األشZياء واألحZداث هي في يZديك" .عنZدما يحين ذلZك الZوقت ،لن ّ
ستنفضينها عنك .عندها فقط ستكون لديك القدرة على السعي بثقة وجرأة ،وعندها فقط سيكون قلبZك ح ًZرا من أي قيZد Z.بمج ّZرد
ِ
دائمZا
مقيZZدون بZZأمر المكانZZة ًZ
Zق غZZالبيتُكم اآلن؟ أنتم ّ
Zق فيمZZا بعZZد Z.مZZا الZZذي ُيقلُ Z
أن ُينتَ َش Zل النZZاس من هZZذا األمZZر ،لن َيعZZتريهم القلُ Z
وتبحثون على الدوام عن تطلعاتكم الشخصية .تمسكون أحد كتب كالم هللا وتقّلبون صفحاته وتأملون أن تقرأوا ما قد قيل فيها
عن غايZZة البشZZرية وتريZZدون أن تعرفZZوا مZZا هي تطلعZZاتكم ومZZاذا سZZتكون غZZايتكم" .كيZZف ال يمكن أن تكZZون هنZZاك تطلعZZات؟ هZZل

يمكن أن يكZZون هللا قZZد أخZZذ تلZZك التطلعZZات؟ هللا ال يقZZول إال أنZZني شخصZZية ضZZد ،مZZا هي تطلعZZاتي إ ًذا؟ من الصZZعب عليكم أن

جانبZا" .أنتم اآلن أتبZاع ،وتتحّلZون ببعض الفهم لهZذه المرحلZة من العمZل .ولكنكم لم تتخلZوا بعZد عن
تضZعوا تطلعZاتكم وغايZاتكم ً
دائمZZا في
رغبتكم في المكان ZZة .تس ZZعون جي Zً Zدا إذا ك ZZانت مك ZZانتكم رفيع ZZة ،ولكن إن ك ZZانت وض ZZيعة ،فال تس ZZعون أب Zً Zدا .تفتك ZZرون ً

بركZZات اعتالء المكانZZة الرفيعZZة .لمZZاذا ال يسZZتطيع أغلبيZZة النZZاس الخZZروج من الشZZعور بالسZZلبية؟ أليسZZت تطلعZZاتكم المظلمZZة هي

والهويZZة في المقZZام
Zويتكم .تضZZعون المكانZZة
ّ
السZZبب في ذلZZك؟ حالمZZا يفصZZح هللا عن أقوالZZه تسZZرعون لتعرفZZوا ماهيZZة مكZZانتكم وهّ Z
األو ل وأمر الرؤية في المقام الثاني ،وضرورة تحقيق الدخول في المقام الثالث ،وإرادة هللا الحالية في المقام الرابع .تنظرون
ّ

Zيرا ،وعنZدما تجZدون أن لقب "شخصZية الضZد"
أواًل لتروا فيما إذا كان لقب هللا لكم كشخصيات ضد قZZد ّ
تغيZر أم ال .تقZرؤون كث ً
وتمجدون قوته العظيمة .ولكن حالما تلمحZون أنكم مZا زلتم شخصZيات
قد أزيل عنكم تشعرون بالفرح وتشكرون هللا باستمرار
ّ
ضZد تسZZتاؤون وعلى الفZZور يتبZZدد Zأي دافZZع في قلبكم .كلمZZا سZعيت بهZZذه الطريقZة ،بال ّشZح جZZنيت .وكلمZا عظمت رغبZة الشZخص
ووجب خضوعه لمزيد من التنقية .ذلك النوع من األشخاص ال قيمZZة
جدية
في الوصول ألعلى مكانة ،كان التعامل معه أكثر ّ
َ

بالسعي هكذا حتى النهاية فلن
إن
تماماْ .
ّ
له ً
استمريتم ّ
كثيرا! يجب التعامل معهم ودينونتهم بطريقة مناسبة ليتخّلوا عن رغبتهم ً
تهتم بطلب التغيير
تجنوا شيًئ ا .الذين ال يطلبون الحياة ال يمكن تغييرهم .والذين ال يعطشون إلى الحق ال يحظون به .أنت ال ّ

تقيZZد محبتZZك هلل وتمنعZZك عن االقZZتراب منZZه .هZZل
دائمZZا بتلZZك الرغبZZات الجامحZZة واألمZZور الZZتي ّ
تهتم ً
الشخصZZي والZZدخول ،إنمZZا ّ
يمكن لهZZذه األمZZور أن تغيZZرك؟ هZZل يمكنهZZا أن تُِ Z
إن لم يكن البحث عن الحZZق هZZو الهZZدف من سZZعيك ،يمكن ZكZ
Zدخَلك الملكZZوت؟ ْ
ّ
أيض ا والعودة إلى العيش في العالم .إضاعة وقتك بهذه الطريقة ال تستحق العناء حًقا ،لماذا تع ّذب نفسZZك؟
اغتنام هذه الفرصة ً
ٍ
وهلم جZZرا،
أال يمكنك االستمتاع
بأمور كثيرة في العالم الجميل؟ المال والنساء الجميالت والمكانة والغرور والعائلة واألطفZZال ّ

أليست منتجات العالم هذه كلها أفضل ما يمكن أن تستمتع به؟ ما الفائدة من تجوالك هنZا باحثًZا عن مكZان يمكنZك Zأن تكZون فيZه
ِ
مكانZZا جمياًل يمنحZZك
مكان للراحة؟ كيZZف يمكنZZه أن يخلZZق لZZك ً
مكان ُيسن ُد فيه رأسه ،فكيف يكون لك ٌ
سعيدا؟ ليس البن اإلنسان ٌ
ً
ممكن؟ بغض النظZZر عن دينونZZتي ،يمكنZZك اليZZوم أن تتلقى فقZZط تعZZاليم عن الحZZق .ال يمكنZZك اكتسZZاب الراحZZة
الراحZZة؟ هZZل هZZذا
ٌ
مني وال الحصول على العيش الرغيد الذي تتوق إليه ليل نهار .لن أغدق عليك ثروات العZZالم .إذا مZZا سZZعيت بصZZدق أنZZا على

ٍ
جميعZا.
ًZ
فسأستردها
بصدق،
تسع
ّ
استعداد Zأن أهبك طريق الحياة كلها لتحيا ثانية كالسمك الذي تمت إعادته إلى البحر .وإذا لم َ
للتفوه بكلماتي ألولئك الباحثين بنهم عن الراحة ،المشابهين للخنازير والكالب!
ُ
لست على استعداد ّ
من "لماذا ال تريد أن تكون شخصية الضد؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 328
أن تتحZZرى مZZا إن كنت تمZZارس الZZبر في كZZل مZZا تفعZZل ،وإن كZZان هللا يZZراقب كZZل أفعالZZك ،هZZو من المبZZادئ السZZلوكية لZZدى
Zدعون من األبZZرار؛ ألن بمقZZدوركم إرضZZاء هللا ،وألنكم ترتضZZون عنايZZة هللا وحمايتZZه؛ فكZZل
أولئZZك الZZذين يؤمنZZون باهلل .سZZوف تَُ Z
َم ْن يرتضZZي عنايZZة هللا وحمايتZZه وكمالZZه ،والZZذين اقتنZZاهم هللا ،هم ،في نظZZر هللا ،من األبZZرار الZZذين يشZZملهم هللا برعايتZZه .كلمZZا
ثم تتمثل ZZون كلم ZZات هللا وتلب ZZون
ارتض ZZيتم كلم ZZات هللا ،هن ZZا واآلن ،أص ZZبح بمق ZZدوركم أن تتلق ZZوا مش ZZيئة هللا وأن تفهموه ZZا ،ومن َّ

جميعZا قZادرين على تحقيقZه .إن اسZتخدمتم مفZاهيمكم
مطالبه على نحو أفضل .هZذه إرسZالية هللا لكم ،وهي مZا ينبغي أن تكونZوا
ً
Zدودا هلل ضZZمن ضZZوابط الكتZZاب
Zنما من الصلصZZال ال يتغZZير ،وإذا مZZا رسZZمتم حً Z
لقيZZاس هللا وتعZZيين حZZدوده ،كمZZا لZZو كZZان هللا صً Z
المقZZدس ،وحصZرتموه ضZمن نطZاق محZدد من العمZل ،فZإن ذلZك يثبت أنكم أدنتموهلZه ،وألن اليهZZود في عصZر العهZZد القZديم ،قZZد

وأن َم ْن ك ZZان يسZّ Zمى
عمZZدوا ،في قلZZوبهم ،إلى أن يضZZفوا على هللا ش ZZكل ال ZZوثن ،وك ZZأن هللا ال يمكن أن ُيس Zّ Zمى إال المس ZZيَّا فق ZZطّ ،
Zاليا (بال حيZZاة) ،فقZZد سZّ Zمروا يسZZوع وقتئZِ Zذ على
المسZZيَّا هZZو وحZZده هللا ،وألنهم خZZدموا هللا ّ
Zنما صلصً Z
وتعبZZدوا لZZه كمZZا لZZو كZZان صً Z
الصليب ،وحكموا عليه بالموت – وبذلك حكموا على يسوع البريء بZالموت .لم يقZZترف هللا أي جريمZZة ،ومZZع ذلZZك ،لم يصZZفح
ص Zلب يسZZوع .لطالمZZا اعتقZZد اإلنسZZان بZZأن هللا ال يتغZZير ،ولطالمZZا
Zارما بZZالموت .وهكZZذا ُ
حكمZZا صً Z
اإلنسZZان عن هللا ،وحكم عليZZه ً
عرفه وفًقا للكتاب المقدس ،وكأن اإلنسان قد أدرك تدبير Zهللا ،وكأن ُج ّل ما يفعل هللا هو في متناول يد اإلنسان .لقد بلغ النZاس
َّ
الطنانZZة .بغض النظZZر عن
ًZ
منتهى السZZخف ،فقZZد اسZZتحوذ عليهم الغZZرور في أقصZZى صZZوره ،ولZZديهم
جميعZا ،ميZZل إلى البالغZZة ّ
وأنZZك
وفZZرة معرفتZZك باهلل فِZإ ّنني ،على الZZرغم من ذلZZك ،أقZZول بأنZZك ال تعZZرف هللا ،وأن ليس ثمZZة أحZZد أكZZثر منZZك معارضZZة هللّ ،

Zرض
تماما عن طاعة عمل هللا ،وانتهZZاج طريZZق الكZائن الZZذي جعلZZه هللا كZامالً .لمZاذا لم ي َ
تدين هللا؛ والسبب في ذلك ّأنك عاجز ً
ألن اإلنسان ال يعرف هللا ،وألن لديه مفاهيم كثيرة ج ًّZدا ،وألنZه ،بZدالً من االسZتجابة للحقيقZة ،فZان
هللا البتّة عن أفعال اإلنسان؟ ّ

كZZل معرفتZZه باهلل تسZZير على الوتZZيرة وتسZZتخدم المنهج نفسZZه في كZZل موقZZف .وهكZZذا ،وبعZZد أن هبZZط هللا إلى األرض اليZZوم ،فZZإن

اإلنسZZان قZZد سZَّ Zمر هللاَ من جديZZد على الصZZليب .فيZZا لZZه من جنس بشZZري متZZوحش وقٍ Z
Zاس! جنس متZZواطئ ومخZZادع ،ومتصZZادم
بعضZZه مZZع بعض ،جنس زاحZZف نحZZو الشZZهرة والZZثروة والتنZZاحر – فمZZتى ينتهي هZZذا في يZZوم من األيZZام؟ لقZZد نطZZق هللا بمئZZات
اآلالف من الكلمZZات ،لكن أحZً Zدا لم يعZZد إلى رشZZده .إنهم يتصZZرفون من أجZZل عZZائالتهم وأبنZZائهم وبنZZاتهم ووظZZائفهم وطموحZZاتهم
وجمعZا لألمZZوال ومن أجZZل الثيZZاب والطعZZام والجسZZد – فأعمZZال من هي حق Zاً من أجZZل هللا؟ حZZتى
ًZ
Zاء لغZZرورهم
ومكZZانتهم وإرضً Z
أولئك الذين يعملون من أجل هللا ،هناك عدد Zقليل من بينهم َم ْن يعرفون هللا؛ فكم من الناس َم ْن ال يعملZZون من أجZZل مصZZالحهم
طمعZا في نيZZل مكانZZة خاصZZة؟ وهكZZذاُ ،حكم على هللا
يميZZزون فيمZZا بينهم ًZ
الشخصZZية؟ وكم من النZZاس َم ْن ال يظلمZZون النZZاس وال ِّ

عددا ال يحصى من القضاة الZبربريين هللا مZرات عZدة وس َّZمروه مZرة أخZرى
كرها مرات ال تُعد Zوال تُحصى ،وقد أدان ً
بالموت ً
أبرارا ألنهم يعملون حًقا من أجل هللا؟
نسميهم
ً
على الصليب ،كم من الناس يمكن أن ّ
عنZZد هللا ،هZZل من اليسZZير أن يتمثZZل الكمZZال في شZZخص مقZZدس أو شZZخص بZZار؟ من البZZديهي أنZZه "ال يوجZZد بZZار على هZZذه
Zدي هللا ،ف ِّكZروا فيمZا ترتZدون وفي كZل مZا تقZدمون عليZه من قZول
األرض؛ فاألبرار ال يسكنون هذا العالم" .عندما تمثلZون بين ي َّ

أو عمZZل وفي كZZل خZZواطركم وأفكZZاركم وحZZتى األحالم الZZتي تحلمZZون بهZZا كZZل يZZوم – كZZل هZZذا من أجلكم أنتم .أليسZZت هZZذه هي
حقيق ZZة األم ZZور؟ ال يع ZZني "ال ZZبر" إعط ZZاء الص ZZدقات ،وال يع ZZني أن تحب ج ZZارك كم ZZا تحب نفس ZZك ،وال يع ZZني اجتن ZZاب القت ZZال أو
الجZZدال أو السZلب أو السZرقة،وإنمZZا يعZني الZZبر أن تأخZZذ إرسZالية هللا مأخZذ الجZد باعتبارهZا واجبZاً عليZZك ،وأن تطيZع ترتيبZات هللا

وتنظيماته باعتبارها دعوة ُمرسلة من السZماء بغض النظZر عن الزمZان أو المكZان ،مثلهZا مثZل كZل مZا عملZه الZرب يسZوع .هZذا
الذين أرسZZلهما هللا دون أن
هو البر ذاته الذي تكلم هللا عنه .إن إمكانية أن يدعى لو ٌ
المَل َك ْين ْ
ط باإلنسان البار عائد إلى أنه أنقذ َ

Zالحا لكن ال يمكن أن ُيطلZZق عليZZه وصZZف
يلتفت إلى مZZا ربحZZه أو مZZا فقZZده؛ ويمكن أن ُيسZZمى مZZا فعلZZه في ذلZZك الZZوقت عمالً صً Z
عوضا عن المالئكة .لكن لم يكن كل تصرفه في الماضZي ليمثZل
طا رأى أن هللا أعطاه ابنتيه
إنسان بار .كان ذلك فقط ألن لو ً
ً

الZZبر ،ولZZذا أقZZول إنZZه "ال يوجZZد بZZار على هZZذه األرض" .حZZتى بين أولئZZك الZZذين هم في مرحلZZة التعZZافي ،ال يمكن أن ُيZZدعى أحZZد
بارا .ال يهم كيف تبدو أعمالك جيدة ،وال يهم كيف تُظ ِهر تمجيد اسم هللا ،أو كيف تجتنب ضرب الناس ولعنهم أو سZلب
منهم ً
Zارا ألن ه ZZذه الص ZZفات يمكن ألي ش ZZخص ع ZZادي أن يكتس ZZبها.
أم ZZوالهم وس ZZرقتها ،فإن ZZك ال ت ZZزال غ ZZير ق ZZادر على أن تُس ZZمى ب ً Z
واليوم ،فاألساس هو أنك ال تعرف هللا .كل ما يمكن أن ُيقال هو أن لديك اليZوم القليZZل من اإلنسZانية الطبيعيZZة ،لكنZZك فاقZZد للZبر
ثم ال يوجد من عملك ما يثبت معرفتك باهلل.
الذي تحدث عنه هللا ،ومن َّ
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عنZZدما كZZان هللا في السZZماء ،حZZاول اإلنسZZان من قبZZل أن يخZZدع هللا بأفعالZZه؛ واليZZوم ،جZZاء هللا بين البشZZر – لمZZدة ال يعلمهZZا
أحد – ومع ذلك ال يزال اإلنسان يحاكي أعمZاالً روتينيZة Zمن أجZل هللا ويحZاول خZداع هللا .أليس اإلنسZان بمتخلZف إلى حZد بعيZدZ

في تفكيره؟ حدث الشيء نفسه مع يهZوذا؛فقبZل أن يZأتي يسZوع ،كZان يهZوذا يكZذب على إخوانZه وأخواتZه ،ولم يتغZير بعZد مجيء
يسZZوع؛ فلم تكن لديZZه أدنى معرفZZة بيسZZوع ،وفي نهايZZة المطZZاف خZZان يسZZوع .ألم يكن هZZذا بسZZبب أنZZه ال يعZZرف هللا؟ واليZZوم إذا
كنتم ال تزالZZون ال تعرفZZون هللا ،فمن الممكن أن تصZبحوا يهZوذا آخZر ،ويZترتب على هZZذا أن تُعZZاد أحZداث مأسZاة صZلب المسZيح

ألفي عام ،مZرة أخZرى .أال تؤمنZون بهZذا؟ إنهZا حقيقZة! اليZوم ،يمZر معظم النZاس بمثZل هZذه الظZروف –
إبان عصر النعمة ،منذ
َْ
قد أقول هذا في وقت مبكر – ويلعب هؤالء الناس دور يهوذا .أنا ال أتحZZدث على سZZبيل المZZرح ،ولكن وفًقZZا للحقيقZZة – ويجب
عليك أن تؤمن بذلك .على الرغم من أن العديد من النZاس يتظZاهرون بالتواضZع ،إال أن قلZوبهم ليس بهZZا سZوى الميZZاه الكريهZZة

الراك ZZدة .اآلن ،يش ZZبه ه ZZذا ح ZZال الكث ZZيرين في الكنيس ZZة .أتعتق ZZدون أن ZZني ال أع ZZرف أي ش ZZيء؟ والي ZZوم ،يق ZZرر لي روحي وأش ZZهد
لذاتي .أتظن أني ال أعلم شيًئا؟ أتظنون أني ال أفهم شيًئ ا مما يدور بخلدكم من أفكار ملتوية وما تحتفظZZون بZZه في قلZZوبكم؟ هZZل

ينخZZدع هللا بهZZذه السZZهولة؟ هZZل تظن أن بمقZZدورك التعامZZل معZZه وفZZق مZZا تZZرغب؟ فيمZZا مضZZى ،كنت أخشZZى أن تكونZZوا مقيZZدي

Zبرا فأخZZذوا ميالً .ليسZأل
الحريZة ،ولZذا أطلقت لكم العنZZان باسZتمرار ،لكن أحZً Zدا لم يZZدرك أنZني كنت أعZاملهم بلطZZف .أعطيتهم شً Z
تقريبا ،ولم أكن أسارع إلى توبيخ أحد – ومZع ذلZZك فأنZا شZديد المعرفZة بشZأن دوافZع اإلنسZان
بعضا :لم أتعامل مع أحد
بعضكم ً
ً

ومفاهيمه .هل تعتقد أن هللا نفسه الذي يشهد له هللا أحمق؟ إذا كنت تعتقد ذلك ،فأنا أقول بأنك أعمى للغايZZة! لن أكشZZفك ،ولكن
Zنر إذا مZZا كZZان لحيلZZك أن تخلصZZك ،أم أن بZZذل قصZZارى جهZZدك في محبZZة هللا هZZو مZZا
Zدى يمكن أن يبلZZغ فسZZادك .لَ Z
لَ Z
Zنر إلى أي مً Z
Zدي وقت
ُيمكن ZZه أن ُيخّلص ZZك .الي ZZوم ،لن أدين ZZك؛ لننتظ ZZر ح ZZتى يحين ال ZZوقت ال ZZذي ي ZZرى هللا في ZZه كي ZZف يقتص هللا من ZZك .ليس ل َّ Z
للتح ZZدث مع ZZك اآلن ،وال أرغب في تأجي ZZل عملي األعظم من أجل ZZك ،فمن غ ZZير المناس ZZب أن يقض ZZي هللا وقت ZZه في التعام ZZل م ZZع

لنر إلى أي مدى يمكنZZك أن تشZبع رغباتZك .إن مثZل هZؤالء النZاس ال يهتمZون ZبالحصZZول على أدنى معرفZة عن
يرقة مثلك ،لذا َ
Zرارا ،أليس ZZت ه ZZذه مزح ZZة؟ وألن هن ZZاك في
هللا ،وليس ZZت ل ZZديهم أي محب ZZة هلل ،ولكنهم ال يزال ZZون يرغب ZZون في أن يس ZZميهم هللا أب ً Z

علي القيZZام بZZه فقZط اليZوم،
الواقع عدداً قليالً من النZاس هم صZادقون ،فال أهتم سZوى بتوفZير الحيZاة لإلنسZان ،وسZأكمل مZZا يجب َّ
وفيما بعد سينال القصاص من ٍ
كل وفق سلوكه .لقد قلت ما ُيفترض أن أقوله؛ ألن هذا هو العمZل الZذي أقZوم بZه؛ فأنZا أفعZل مZا
علي فعلZZه ،ومZZع ذلZك ال يZZزال يحZZدوني األمZZل في أن تقضZوا المزيZد من الZZوقت في
علي أن أفعله ،وال أفعZZل مZا ال ينبغي َّ
يجب َّ
التفكير :ما المقدار الحقيقي لمعرفتكم باهلل على وجه التحديد؟ هZل أنتم من أولئZك الZذين س َّZمروا هللا مZرة أخZرى على الصZليب؟

ويل ألولئك الذين يصلبون هللا.
وأخيرا ،أقولٌ :
ً
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بينما تسير في طريق اليوم ،مZا هZو أكZثر أنZواع المسZاعي مالءمً Zة لZك؟ وفي مسZعاك ،أي نZوع من النZاس يجب أن تZرى
ولعنZZا ال
نفسZZك؟ يجب أن تعZZرف كيZZف عليZZك أن تتعZZاطى مZZع مZZا يصZZيبك اليZZوم ،سZZواء أكZZانت تجZZارب أو مش ّZقات ،أو
ً
توبيخ Zا ً

ألن ما يصيبك اليوم ،هو ،في النهاية ،تجZZارب قصZZيرة
يرحمان .يجب أن ّ
تفكر مليًّا في جميع الحاالت .لماذا أقول هذا؟ أقوله ّ
قي ًمZا في
مرارا
دة ً
وتكرارا؛ ربما ال تعتبرها مج ِه ً
عقليا ،وبالتالي ،تترك األمور تنجرف ،وال تعتبر التجارب أصاًل ّ
جدا ً
ً
تحدث ً
القيم كمZZا لZZو كZZان سZZحاب ًة تنجZZرف أمZZام عينيZZك؛
المسZZعى نحZZو التقZZدم .كم أنت مسZZتهتر! حZZتى إنZZه ليبZZدو ّأنZZك تعتZZبر هZZذا األصZZل ّ
وتكرارا – مصائب وجيزة تبدو لك طفيف ًة – بل تنظر إليها بZZبرودة،
مرارا
وأنت ال ّ
تقدر هذه المصائب القاسية التي ّ
ً
تحل بك ً
كأنهZZا ضZZربات عZZابرة .أنت متعجZZرف جZً Zدا! بوجZZه هZZذه الهجمZZات الشرسZZة،
وال تأخZZذها على محمZZل الجZZد ،وتعاملهZZا ببسZZاطة ّ

Zاردة
Zورا بع Zد ZطZZور ،أنت ال تُبZZدي ZسZZوى اسZZتخفاف وقح؛ حZZتى ّإنZZك
ً
أحيانZZا ترسZZم ابتسZZام ًة بً Z
هجمZZات شZZبيهة بعواصZZف ّ
تهب طً Z
Zق اإلنسZZان؟
ألنك لم تسأل نفسك ق ّ
تكشف عن المباالتك؛ ّ
تكبدك المتواصل لهذه "الويالت" .هل أنا مجحف ً
ط عن سبب ّ
جدا بحّ Z
لكنZZك عZZبر رصZZانتك الظاهريZZة ،صZZنعت
أن مشZZاكل عقليتZZك قZZد ال تكZZون بالجديZZة الZZتي وصZZفتُهاّ ،
هZZل أتتبZZع العيZZوب فيZZك؟ مZZع ّ
Zذم الجZافي
أن األمر الوحيد
ً
صورة مثالي ًة لعالمك الداخلي منذ وقت طويل .ال حاجة ألن أخبركم ّ
ّ
المخبZأ في أعمZاق قلبZك هZو ال ّ

تكبZZدت تجZZارب كهZZذه؛
ألنZZك تشZZعر ّ
يميزهZZا اآلخZZرون .أنت تلعن ّ
بأنZZه من الظلم الشZZديد Zأن تكZZون قZZد ّ
وآثZZار باهتZZة للحZZزن بالكZZاد ّ
تُشعرك التجارب بوحشة العالم ،وبسبب هذا ،تملؤك الكآبة .وبداًل من اعتبار هذه المصائب المتكررة والتأديب كأفضZZل أنZZواع
الحماية ،تعتبرها كاختالق السماء التافه للمشاكل ،أو كعقاب مالئم لك .كم أنت جاهل! أنت تحصر األوقات الحلوة في الظالم

التكيZZف مZZع
Zورا بعZZد طZZور ،تعتZZبر التجZZارب المذهلZZة والتZZأديب كاعتZZداءات من أعZZدائك .أنت غZZير قZZادر على ّ
بال رحمZZة؛ وطً Z
ألنك غير مستعد لربح أي شيء من هذا التوبيخ المتكرر الذي تعتZبره قاسZً Zيا .أنت
للتكيفّ ،
بيئتك؛ Zناهيك عن ّأنك غير مستعد ّ
ال تق ZZوم ب ZZأي محاول ZZة للبحث أو االستكش ZZاف ،ب ZZل تُس ZZلم نفس ZZك ببس ZZاطة لق ZZدرك وت ZZذهب حيثم ZZا يق ZZودك .األم ZZور ال ZZتي تب ZZدو ل ZZك
تغيZر قلبZك ولم تغلب عليZه؛ بZل هي تطعنZك في قلبZك .أنت تZرى هZذا "التZوبيخ القاسZي" على ّأنZه ليس أكZثر
كتزكيات وحش ّZية لم ّ

ٍ
ألنZZك حقZZير جZً Zدا؛ بZZل تعتقZد
عدوك في هذه الحياة ،وأنت لم تربح شيًئا .كم أنت
متعال! قّلما تعتقد ّأنك تقاسي تجارب كهZذه ّ
من ّ
Zارا من اليZZوم ،كم تملZZك من المعرفZZة فعاًل حZZول مZZا أقولZZه وأفعلZZه؟ ال
عيوبZZا ًZ
ّأنZZك تعيس الحZZظ وتقZZول ّإنZZني أجZZد فيZZك
ً
دائمZا .اعتبً Z
وأنZك أدنى بقليZل من السZZماء ّإنمZZا أعلى بكثZZير من األرض .أنت لسZت أذكى من أي أحZد آخZر
تظن ّأنك تتمتّع Zبموهبة فطريZZةّ ،
ّ
متكبZر ولم تمتلZك
– ويمكن حتى القول ّإنZك أكZثر س ً
Zخفا بشZكل عجيب من كZل النZاس على األرض الZذين يتمتّعZون ZبعقZلّ ،
ألنZك ّ

ألنZك ال
قّ
Zأدق التفاصZيل .في الواقZع ،أنت شZخص يفتقZر بشZكل جZوهري إلى العقZل؛ ّ
ط ح ًّسZا بالدونيZة؛ يبZدو ّأنZك تZدرك أفعZالي ب ّ
Zاويا لمZZزارع مسZّ Zن يكZZدح في األرض،
تعZZرف مZZا سZأفعله ،ناهيZZك عن ّأنZZك ال تعي مZZا أفعلZZه اآلن .لZZذا أقZZول ّإنZZك لسZZت حZZتى مسً Z

مZZزارع ال يمل ZZك أدنى إدراك للحي ZZاة البشZZرية ،ومZZع هZZذا يعتم Zد Zعلى برك ZZات السZZماء بينم ZZا يحZZرث األرض .أنت ال تف ّكZZر ولZZو
للحظة في حياتك ،وال تعرف شيًئا ذا قيمة ،ناهيك عن ّأنك ال تعرف ذاتك .كم أنت "مترّفع"!
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دائمZZا مث ZZل
لق ZZد تناس ZZيتم تع ZZاليمي المتك ZZررة من ZZذ وقت طوي ZZل .ح ZZتى ّإنكم تعاملونه ZZا كألعوب ZZة ل ZZوقت ف ZZراغكم ،وتعتبرونه ZZا ً
"تعوي ZZذتكم الحارس ZZة" .عن ZZدما يتّهمكم الش ZZيطان ،تصّZ Zلون؛ وعن ZZدما تش ZZعرون بالس ZZلبية ،تهجع ZZون؛ وعن ZZدما تش ZZعرون بالس ZZعادة،

تركضZZون بال وجهZZة؛ وعنZZدما ألZZومكم ،تفرطZZون في تواضZZعكم؛ وعنZZدما تهجرونZZني ،تضZZحكون بجنZZون .عنZZدما تكونZZون ضZZمن
دائمZZا متغطرس ZZون ومعت Zّ Zدون بأنفس ZZكم
حش ZZد ،م ZZا من أح ZZد أرف ZZع منكمّ ،
لكنكم ال تعت ZZبرون أنفس ZZكم أب Zً Zدا أك ZZثر المتعج ZZرفين .أنتم ً
ومتكبZZرون إلى أبعZZد الحZZدود .كيZZف يسZZتطيع "شZZباب وشZZابات عZZذارى" و"سZZادة وسZZيدات" ،ال يتعّلمZZون أبZً Zدا ،أن يعZZاملوا كالمي
ّ

Zداعا
قيم؟ أسZألك من جديZد :مZZا الZZذي تعّلمتَZه يZZا تُZرى من كالمي وعملي على م ّZر هZZذا الZزمن الطويZل؟ ألم تصZZبح أكZZثر إبً Z
ككZنز ّ
قمت ب ZZالكثير من
في خZZداعك؟ وأكZZثر حنك ً Zة في جسZZدك؟ وأقZّ Zل رسZZمي ًة في سZZلوكك تجZZاهي؟ أنZZا أق ZZول لZZك بش ZZكل مباشZZر :لقZZد ُ

ألنZZني لطيZف ج ًZدا ولم أفZZرض
مني كZZل يZوم؛ ّ
لكنZه زاد شZجاعتك ،تلZك الZZتي كZانت بمثابZZة شZجاعة فZأر .يتضZاءل خوفZZك ّ
العمZZلّ ،
وجهZا
لكنZZني على األغلب أبZZدي لZZك ًZ
ط .لعّلي كمZZا تZZرى أقZZول ًZ
عقوبZZات على جسZZدك بواسZZطة العنZZف ق ّ Z
كالمZا قاسZً Zيا ليس إاّل – ّ

Zزارع
المZ
مباشرة.
باسما ،وبالكاد أشجبك
َ
ً
ً
دائما ،ولهذا السبب وحده تعاملني كما تعامل األفعى ُ
عالوة على هذا ،أسامح ضعفك ً
ً
Zبرك بحقيق ZZة
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الطي
ّ
ْ
ض Zا :أنت" ،يZZا
Zت قلًقZZا أو
يهم اليZZوم إن كZZان قلبZZك يعZZرف التقZZوى أم ال .لسُ Z
منزعج Zا .لكن يجب أن أقZZول لZZك هZZذا أي ً
ً
واحZZدة ،ال ّ
صZZاحب الموهبZZة" الZZذي ال يتعلم ويبقى جZZاهاًل  ،في حالتZZك هZZذه ستسZZقط في النهايZZة بفعZZل براعتZZك التافهZZة المغZZرورة – أنت من

تنس ّأنZZك كZZائن مخلZZوق
أبله كي أرافقك بينما
تستمر بالمعاناة في الجحيم؛ ّ
ألنني لسُ Z
سيعاني ويوبَّخ .لن أكون َ
ّ
Zت من نوعZZك .ال َ
Zأي
قد لعنتُه ،ومع هذا ،عّلمتُZZه وخّلصZZتُه .وليس فيZZك شZيء أتZردد في مفارقتZه .أيًّا كZان الZوقت الZZذي أقZوم فيZه بعملي ،ال ّ
أتقيZZد ب ّ
ألنك تََب ٌع لتدبيري Z،وبعيد عن أن
كثيرا ّ
يتغير سلوكي وآرائي تجاه البشرية ً
شخص أو حدث أو شيء .لم ّ
أبدا :أنت ال تروقني ً
دائمZا ّأنZك مجZرد خليقZة هللا! قZد تعيش معي ،لكن يجب أن
تكون صفة فيك أفضل من أي شيء آخر .هذه نصيحتي لك :تZذ ّكر ً

كنت ال ألومك أو أتعامل معك ،وأواجهك بابتسامة ،فهذا ال يثبت ّأنك من نZوعي؛ يجب أن
تتكبر .حتى إن ُ
تعرف هويتك؛ فال ّ
Zف أبZً Zدا عن التغيZZير مZZع كالمي .ال يمكنZZك الهZZرب
تعرف ّأنك من الذين يسعون إلى الحقّ ،
وأنك لست الحق بذاته! يجب أاّل تكّ Z
من هذا .أنصحك بأن تحاول تعّلم شيء خالل هذا الوقت العظيم ،عندما تحين هZذه الفرصZZة النZZادرة .ال تغ ّشZني؛ ال أحتZاج إلى
عني ،فهذا ليس كّله ألجلي ،بل ألجلك!
استعمالك لإلطراء لمحاولة خداعي .عندما تبحث ّ

من "الذين ال يتعّلمون ويبقون جهالء :أليسوا بهائم؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ثم يجب عليكم أن تعZتزوا
إن كZل يZوم تعيشZونه اآلن يكZون ذا شZأن عظيم وفي غايZة األهميZة لZوجهتكم ومصZيركم ،ومن َّ

بكل ما تمتلكون وبكل دقيقة تمر بكم ،وعليكم أن تحصلوا على أقصى استفادة من وقتكم ليعود عليكم بZZأكبر المكاسZZب ،وبZZذلك
لن تعيشZوا هZذه الحيZاة عبثًZا .ربمZا تنتZابكم الحZيرة بشZأن السZبب الZذي من أجلZه أتحZدث إليكم بهZذه الكلمZات .بصZراحة ،أنZا غZير
ٍ
ثم ،يمكنZZ Zني التعبZZ Zير بهZZ Zذه
راض عن أعمZZ Zال أي منكم ،فZZ Zإن اآلمZZ Zال الZZ Zتي لَّ Z Z
Zدي تجZZ Zاهكم تفZZ Zوق مZZ Zا أنتم عليZZ Zه اآلن فقZZ Zط .ومن َّ

جميعZZا على حاف ZZة خط ZZر عظيم ،وص ZZرخاتكم الس ZZابقة من أج ZZل الخالص وطموح ZZاتكم الس ZZابقة في طلب الحقيق ZZة
الطريق ZZة :أنتم
ً
والبحث عن النور تكاد تصل إلى نهايتها .هذه هي الطريقة التي تعوضونني بهZZا في النهايZZة ،وهZZو األمZZر الZZذي لم أتوقعZZه قZZط.
كثيرا ،ولعلكم ال ترغبون في ترك األمر عند هذا الحZد وال ترغبZون
أنا ال أريد أن أتحدث بخالف الحقيقة ،ألنكم خيبتم آمالي ً
لم ْن
في مواجهة الواقع ،ولكن يجب َّ
علي أن أطرح عليكم هذا السZZؤال بجديZZة :طZوال كZل هZZذه السZZنوات ،مZا الZذي مأل قلZوبكم؟ َ

تكون قلوبكم مخلصة؟ ال تقولوا إن سZؤالي يZأتيكم فجZأة ،وال تسZألونني لمZاذا أطZرح مثZل هZذا السZؤال ،وعليكم أن تعرفZوا هZذا:

Zرارا وأتحمZل مشZقة ال
ألنني أعرفكم ً
Zرارا وتك ً
كثيرا ،وأكرس الكثZير من قلZبي لمZا تفعلونZه ،لZذلك أسZتجوبكم م ً
جيدا ،وأهتم بكم ً
تُوصف .ومع ذلكُ ،أقابل بتجاهل وانقيZاد ال ُيطZاق ،فZأنتم مقصZرون تجZاهي؛ وكيZف ال أعZرف شZيًئا عن هZذا؟ إذا كنتم تظنZون
ممكنا ،فهذا يثبت إلى حد بعيد حقيقة أنكم ال تتعاملون معي حًقZا بلطZف ،فZأخبركم بZأنكم تZدفنون ZرؤوسZكم في الرمZال.
بأن هذا
ً
حسابا عن أفعالكم؟
جميع ا من الذكاء ما يجعلكم ال تعرفون ماذا تفعلون؛ فماذا ستستخدمون لكي تقدموا لي
إن لديكم
ً
ً

ظم كZZل منكم أفكZZاره وتسZZأل
ض Zا أن ين ِّ
لم ْن تكZZون قلZZوبكم مخلصZZة .وأود أي ً
والسZZؤال األكZZثر إثZZارة للقلZZق بالنسZZبة إلي هZZو َ
اهتمامZZا دقيًقZZا به ZZذا الس ZZؤال ،ول ZZذا دع ZZوني أكشZZZف لكم عن
صZ Zا ومن أج ZZل َم ْن تعيش .لعلكم لم تهتم ZZوا
ً
لم ْن تك ZZون مخل ً
نفسZZZك َ
اإلجابة.

سZZيعترف أي امZZرئ يتمتZZع بZZذاكرة بهZZذه الحقيقZZة :يعيش اإلنسZZان ألجZZل نفسZZه وهZZو مخلص لنفسZZه .ال أعتقZZد أن إجابZZاتكم
تمامZZا؛ ألن كاًل منكم موج ZZود في حيات ZZه ويص ZZارع معانات ZZه الخاص ZZة .وعلي ZZه ،ف ZZأنتم مخلص ZZون للن ZZاس ال ZZذين تحب ZZون
ص ZZحيحة ً
متأثرا بالنZZاس واألحZداث واألشZياء المحيطZZة بكم،
تماما ألنفسكم .وما دام ٌّ
كل منكم ً
ولألشياء التي تُ َس ّرون بها ،ولستم مخلصين ً
فأنتم غير مخلصين حًقا ألنفسكم .أنZا ال أنطZق بهZذه الكلمZات تأيي ًZدا إلخالصZكم ألنفسZكم ،بZل ألكشZف عن إخالصZكم ألي شZيء
أي واحZد منكم .لقZZد اتبعتمZZوني كZل هZZذه السZنين،
من األشياء؛ ذلك أنني على مدى أعوام عديدة ً
جدا لم أل َ
صZا مطلًقZا من ّ
Zق إخال ً

ولم تعطZZوني مطلًقZا ذرة من اإلخالص ،بZZل قمتم بZداًل من ذلZZك بااللتفZاف حZZول األشZZخاص الZZذين تحبZZونهم واألشZZياء الZZتي تبعث
السرور في نفوسكم؛ بحيث تبقونها – في كافZة األوقZات ،وحيثمZا ذهبتم – قريبZة من قلZوبكم ،ولم تتخّلZوا عنهZا .وكلمZا خZامركم
الش ZZوق أو الش ZZغف ألي أم ZZر تحبون ZZه ،ف ZZإن ذل ZZك يحص ZZل أثن ZZاء اتب ZZاعكم لي ،أو ح ZZتى أثن ZZاء اس ZZتماعكم لكالمي؛ ول ZZذا أق ZZول إنكم
تستخدمون اإلخالص الذي أطلبه منكم بحيث توجهون هZذا اإلخالص والمZودة ،بZZدالً من ذلZZك ،نحZZو "حيوانZZاتكم األليفZة" .وعلى

الZZرغم من تضZZحيتكم بشZZيء أو شZZيئين من أجلي ،فZZإن ذلZZك ال يمّثZZل كليتكم ،وال يZZدل على أنZZني أنZZا المقصZZود حًقZZا بإخالصZZكم.
إنكم تنخرط ZZون في أنش ZZطة أنتم ش ZZغوفون به ZZا :فبعض الن ZZاس مخلص ZZون ألبن ZZائهم وبن ZZاتهم ،وآخ ZZرون مخلص ZZون للزوج ZZات أو
األزواج أو الثروات أو العمل أو المسؤولين أو المكانة أو النساء .إنكم ال تمّلون أو تنزعجون من األشياء التي تخلصون لها،

دومZZا على امتالك هZZذه األشZZياء بكميZZات أكZZبر ،وجZZودة أعلى ،وال تستسZZلمون .ويتم دومZاً تZZأخيري وتZZأخير
بZZل يZZزداد حرصZZكم ً

كالمي إلى مZZا وراء األشZZياء الZتي تولعZZون بهZZا ،وال خيZار لZديكم سZوى جعلهZZا في المZZؤخرة .وهنZاك حZتى أولئZZك الZذين يZZتركون
ط أن احتZوت قلZوبهم على أدنى أثZر لي .لعلكم
هذه المرتبة األخيرة ألشZياء تحظى بإخالصZهم ولم يكتشZفوها بعZد ،ولم يحZدث قّ Z

ظلمZZا ،ولكن ه ZZل س ZZبق لكم أن فك ZZرتم أب Zً Zدا ب ZZأنكم في ال ZZوقت ال ZZذي
تظن ZZون أن ZZني أب ZZالغ في طلب أش ZZياء منكم ،أو أن ZZني أتهمكم ً
تقض ZZونه س ZZعداء م ZZع أس ZZرتكم لم يس ZZبق مطلًقZZا أن أخلص ZZتم لي؟ أال ي ZZؤلمكم ذل ZZك في مث ZZل ه ZZذه األوق ZZات؟ وعن ZZدما تمتلئ قل ZZوبكم
بالفرح وتُكاَفئون على جهودكم ،أال تشعرون باإلحباط من أنكم لم تتزودوا بما يكفي من الحق؟ متى بكيتم لعدم َنْيلكم رضاي؟
أنتم تُجه ZZدون عق ZZولكم وتب ZZذلون قص ZZارى جه ZZدكم ألج ZZل أوالدكم وبن ZZاتكم ،وم ZZع ذل ZZك ال تكتف ZZون ،ب ZZل تعتق ZZدون مZZZع ذلZZZك أنكم

ص Zرين وغ ZZير مب ZZالين ،وال
ص Zرون في حقهم ،وأنكم لم تفعل ZZوا ك ZZل م ZZا تس ZZتطيعون من أجلهم ،أم ZZا تجZZاهي فق ZZد كنتم دائم Zاً مق ّ
مق ّ
وج ZZ Zود لي إال في ذكريZZ Zاتكم ،أمZZ Zا في قلZZ Zوبكم فال وجZZ Zود دائم لي فيهZZ Zا .ويبقى تكريس ZZ Zي وجه ZZ Zودي دون أن تشZZ Zعروا بهمZZ Zا أو
تقدروهما أبدا ،بل تكتفون باالنشغال بقليل من التأمل وتعتقدون أن ذلك ٍ
كاف .مثل هذا "اإلخالص" ليس مZا كنت لZوقت طويZل
ّ
ً
قلت ،تسZتمرون في االعZتراف بشZيء أو شZيئين فحسZب ،وال
أتوق إليه ،بل ذلك ما كنت أمقته منذ أمد بعيد .ومZع ذلZك ،فمهمZا ُ
Zودون قبولZZه من الكلمZZات الZتي أقولهZا .إن كنتم
كليا؛ ألنكم
دومZZا مZا تّ Z
جميعا "واثقون" ً
يمكنكم قبول هذا ً
ً
جدا ،وتلتقطون وتنتقون ً
ال تزالZون على هZذا النحZو اليZوم ،فلZدي بعض األسZاليب للتعامZل مZع ثقتكم بأنفسZكم ،وفZوق ذلZك سZأجعلكم تعZترفون بZأن كالمي
كله حق ،وأنه ال شيء فيه يشوه الحقائق.
مخلصا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "إلى َم ْن تكون
ً
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Zعت بعض النق ZZود أم ZZامكم في ه ZZذه اللحظ ZZة وت ZZركت لكم حري ZZة االختي ZZار ،وإذا لم ُِأد ْينكم على اختي ZZاركم ،عندئZ ZذZ
إذا وض ُ Z
سيختار معظمكم النقود ويتخلى عن الحق .أما األخيار بينكم فسZيتخلون عن النقZود ويختZارون الحZق بZتردد ،بينمZا أولئZك الZذين
هم في المنتصف فسيمسكون بالنقود في يد وبالحق باليZد األخZرى .ألن تغZدو بZZذلك حقيقتكم واضZحة جليZة؟ وعنZZد االختيZZار بين
كنون له اإلخالص سZوف يكZون هZذا هZو اختيZاركم ويبقى مZوقفكم هZو نفسZه .أليس كZذلك؟ أليس هنZاك العديZدZ
الحق وأي شيء تُ ّ
بينكم ممن ت ZZ Zأرجحوا بين الح ZZ Zق والباطZZ Zل؟ وفي المنافسZZ Zة بين اإليجابيZZ Zات والسZZ Zلبيات ،واألبيض واألسZZ Zود ،أنتم تZZ Zدركون ًّ
حقا
الخي ZZارات ال ZZتي قمتم به ZZا بين العائل ZZة وهللا ،وبين األطف ZZال وهللا ،وبين الطمأنين ZZة والتش ZZتت ،وبين الغ ZZنى والفق ZZر ،وبين المكان ZZة
والحال ZZة العادي ZZة ،وبين أن تتلق ZZوا ال ZZدعم وأن يتم التخلي عنكم ،وغ ZZير ذل ZZك من الخي ZZارات .عن ZZد االختي ZZار بين العائل ZZة الهادئ ZZة
المطمئنة والعائلة الممزقZة ،قمتم باختيZZار األولى ،وفعلتم ذلZك دون أدنى تZZردد ،وكZZذلك عنZZد االختيZار بين الغZنى والZواجب قمتم
باختي ZZار األول ح ZZتى دون أن توج ZZد ل ZZديكم إرادة الع ZZودة إلى ب ZZر األم ZZان

(أ)

وعن ZZد االختي ZZار بين الرفاهي ZZة والفق ZZر قمتم باختي ZZار

األولى ،أم ZZا وعن ZZد االختي ZZار بين أبن ZZائكم وبن ZZاتكم وزوج ZZاتكم وأزواجكم وبي ZZني فق ZZد اخ ZZترتم األولى علي ،وعن ZZد االختي ZZار بين
ّ
Zوبلت بكZZل ضِ Z
Zدت ببسZZاطة الثقZZة فيكمُ .يZZذهلني
Zروب أعمZZالكم الشZZريرة فقُ Z
التصZZورات والحZZق اخZZترتم األولى أيض Zاً .وبعZZد أن ُقُ Z
أعوام ZZا عديZZ Zدة من التكZZ Zريس والجهZZ Zد لم تَ ُZع ZZد علي منكم سZZ Zوى بالنبZZ Zذ
ًZ
تمامZZا أن قلZZ Zوبكم عصZّ Z Zي ٌة جZً Z Zدا على أن تلين ،ويبZZ Zدو أن
ًZ
ّ
تمامZا أمZام أعين الجميZع ،ومZع ذلZك تتمZادون
والقنوط ،غير أن آمالي فيكم تنمو مع كل يوم يمر؛ ألن يومي قد أصبح واض ً
Zحا ً
في الس ZZعي وراء األم ZZور المظلم ZZة والش ZZريرة ،وترفض ZZون التخّلي عنه ZZا .م ZZاذا س ZZتكون ع ZZاقبتكم إ ًذا؟ ه ZZل س ZZبق أن فك ZZرتم به ZZذا

طلب منكم االختيZZار من جديZZد ،فمZZاذا سZZيكون مZZوقفكم؟ هZZل سZZيبقى هZZو األول؟ هZZل سZZتظّلون تسZZببون لي خيبZZة
بعنايZZة؟ إذا مZZا ُ
األمل والحزن البائس؟ هل ستبقى قلوبكم تمتلك النزر اليسير فقط من الدفء والحماس؟ هZل سZZتظلون غZير مZZدركين مZا ينبغي

أن تفعلZوا لZتريحوا قلZبي؟ مZا هZو اختيZاركم في هZذه اللحظZة؟ هZل ستخضZعون لكالمي أم أنكم ستضZجرون منZه؟ لقZد غZدا يZومي
Zحا بجالء أم ZZام أعينكم ،وم ZZا تواجهون ZZه ه ZZو حي ZZاة جدي ZZدة ومنطل ZZق جدي ZZد ،لكن يتعين Zعلي أن أق ZZول لكم إن ه ZZذا
مبس ZZو ً
طا واض ً Z
ّ
جميعZا أن
ًZ
المنطلق ليس هو بداية العمل الجديد الماضي ،بل هو ختام القديم؛ أي أنه هو المشZZهد األخZZير .أرى أن باسZZتطاعتكم
تفهموا ما هو غير عادي في هذا المنطلق .لكنكم ذات يوم قريب ستدركون المعنى الحقيقي لهذا المنطلق؛ لذا دعونZZا نتجZZاوزه
دائما،.
ّ
سوي ًة ونرحب بقدوم المشهد األخير! لكن ما يظل يقلقني بشأنكم هو أنكم عندما يواجهكم الظلم والعدل تختارون األول ً
أيضا آمل أن أنسى كل شيء في ماضيكم ،وإن كان من الصZZعب ج ًZدا فعZZل ذلZZك .ومZZع
غير أن ذلك كله هو في ماضيكم .وأنا ً

هذا لدي طريقة جيZدة ج ًZدا لفعZل ذلZك :دعZوا المسZتقبل يحZل محZل الماضZي ،واسZمحوا ألشZباح الماضZي أن تنقشZع وتحZل محلهZا
نفوسZZكم الحقيقيZZة في الZZوقت الحاضZZر .إ ًذا علي ان أزعجكم بZZأن تقومZZوا باالختيZZار من جديZZد ،وسZZوف نZZرى بالضZZبط لمن أنتم
ّ
مخلصون وأوفياء.
مخلصا؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "إلى َم ْن تكون
ً
الحواشي:
(أ) "العودة إلى بر األمان" :تعبير صيني معناه" :عودة Zالمرء عن طرقه الشريرة".
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جميعZZا بحساس ZZية
كّلم ZZا ج ZZاء ذك ZZر المص ZZير ،تتع ZZاملون مع ZZه بجدي ZZة خاص ZZة؛ وعالوة على ذل ZZك فه ZZو أم ZZر تتع ZZاملون مع ZZه
ً
خاصة .يسارع بعض النZZاس بالسZجود والخضZوع أمZام هللا ليحظZوا بمصZZير حسZن .بوسZZعي أن أتفهم لهفتكم الZتي ال تحتZZاج إلى
التعبZZير عنهZZا بكلمٍ Z
Zات؛ فZZأنتم بZZالقطع ال ترغبZZون في أن يسZZقط جسZZدكم في الهاويZZة ،بZZل وال ترغبZZون في الوقZZوع تحت طائلZZة

ٍ
ويسرا بقليل؛ لذلك تشعرون ٍ
بقلق
عذاب دائم في المستقبل ،وال تأملون سوى أن تسمحوا ألنفسكم بأن تعيشوا حياة أكثر حرية
ً
خZZاص كلمZZا جZZاء ِذ ْZك ر المصZZير ،فتخشZZون بشZّ Zدة من اإلسZZاءة إلى هللا إن لم تنتبهZZوا بمZZا يكفي ،فتتعرضZZوا لعقٍ Z
Zاب تسZZتحقونه .لم

تترددوا في تقديم تنازالت من أجل مصيركم ،بل إن الكثيرين منكم ممن كانوا منحرفين ومتطاولين من قبZZل تحولZZوا فجZZأة إلى
ٍ
جميعZا تملكZZون
ًZ
شخصيات دمثة ومخلصة على نحو استثنائي ،إن مظهر إخالصكم يصيب الناس بZZالبرودة حZZتى النخZZاع .لكنكم
Zداعا أم تكري ًسZا.
قلوبا "صZادقة" ،وقZد كشZفتم لي األسZرار المخبZوءة في قلZوبكم دون إخفZاء أي شZيء ،سZواء أكZانت شZكوى أم خ ً
ً
ٍ
وبوج ZZه ع ZZام ،لق ZZد "اع ZZترفتم" لي بك ZZل ص ZZراحة ب ZZاألمور الكامن ZZة في أعم ZZاقكم .ب ZZالطبع أن ZZا لم أتجنب تل ZZك األم ZZور مطلًقZZا ،ألنه ZZا
تماما .إنكم تفضلون دخول بحر النار كمصZير نهZائي لكم على أن تفقZدوا خصZلة شZعر واحZدة
أصبحت من األمور المألوفة لي ً
لتفوزوا بتزكية هللا .ليس األمر أنني جازم معكم بدرجة مبالغ فيها ،بل إنكم تفتقرون إلى قلب مخلص يؤهلكم لمواجهة كل مZZا

طا :ما تحتاجون إليه ليس هو الحق والحيZZاة ،وال هZZو
أقوم به .لعلكم ال تفهمون ما قلته للتو ،لذلك دعوني أقدم لكم
تفسيرا ُم َّ
بس ً
ً
المتقن ،بZZل مZZا تحتZZاجون إليZZه هZZو كZZل مZZا تملكونZZه بالجسZZد من ثZZروة
المبZZادئ الZZتي تحZZدد كيZZف تحسZZنون التصZZرف ،وال عملي ُ
ومكان ZZة وعائل ZZة وزواج وغ ZZير ذل ZZك .إنكم ال تلتفت ZZون مطلًقZZا إلى كالمي وعملي؛ ول ZZذلك أس ZZتطيع أن أوج ZZز إيم ZZانكم في كلم ZZة
واحZZدة ،وهيَّ :
متكلف .إنكم على اسZZتعداد Zألن تبZZذلوا أي شZZيء كي تحققZZوا مZZا تكرسZZون أنفسZZكم لZZه بالكليZZة ،بيZZد أنZZني اكتشZZفت
Zبيا؛ لهZZذا أقZول إن أولئZك الZZذين
أنكم لن تفعلZوا األمZZر نفسZZه ألجZل األمZور المتعلقZة بإيمZانكم باهلل ،بZل أنتم مخلصZون وجZادون نسً Z
قلب غاية في اإلخالص يفشلون في إيمانهم باهللِ .
يفتقرون إلى ٍ
أمعنوا التفكير ،هل يوجد بينكم فاشلون كثيرون؟

ينبغي أن تعرف ZZوا أن النج ZZاح في اإليم ZZان باهلل إنم ZZا يتحق ZZق بس ZZبب تص ZZرفات الن ZZاس ذاته ZZا ،وعن ZZدما ال ينجح الن ZZاس ب ZZل
ضZا يرجZع إلى تصZرفاتهم ال إلى تZأثير أي عامZل آخZر .أنZا مZتيقن من أنكم سZوف تفعلZون أي شZيء يتطلبZه
يفشلون ،فإن هZذا أي ً
جلبا للمعاناة من اإليمان باهلل ،وأنكم سوف تتعZاملون معZه بمنتهى الجديZة ،بZل إنكم سZوف تحرصZون
إنجاز أمر أصعب وأكثر ً
على عZZدم ارتكZZاب أي أخطZZاء؛ فهZZذه نوعيZZات الجهZZود غZZير المتوانيZZة الZZتي يبZZذلها جميعكم في حياتZZه الخاصZZة .بZZل إنZZه بوسZZعكم
ٍ
دائما والمبدأ الZZذي تطبقونZZه
ً
أيضا أن تخدعوني في الجسد في ظل ظروف ال تخدعون فيها ًأيا من أفراد أسرتكم .هذا سلوككم ً
تمامZZا وينطZوي على
في حياتكم .أما زلتم ترسمون صورة كاذبة تخدعونني بها من أجل مصيركم ،كي يكون مصيركم جمياًل
ً

كZZل مZZا ترغبZZون فيZZه؟ أعZZرف أن تكريسZZكم وإخالصZZكم مؤقتZZان .أليس عZZزمكم والثمن الZZذي تدفعونZZه إنمZZا هZZو من أجZZل اللحظZZة

نهائيZZا واحZً Zدا فقZZط تسZZعون من خاللZZه لضZZمان
الحاليZZة فقZZط وليس من أجZZل المسZZتقبل؟ إنكم ال ترغبZZون إال في أن تبZZذلوا جهZً Zدا ً
مصZير جميZZل؛ لغZرض وحيZد هZو أن تZZبرموا صZفقة فحسZب .فZأنتم ال تبZذلون هZZذا الجهZZد لتتجنبZوا أن تكونZوا مZدينين للحZZق ،وال
ل ZZرد الجمي ZZل لي مقاب ZZل الثمن ال ZZذي دفعت Zه Zأن ZZا .باختص ZZار ،أنتم ال ترغب ZZون إال في توظي ZZف خططكم الذكي ZZة لتحص ZZلوا على م ZZا
Zيرا في
تريZZ Zدون ،وليس للكفZZ Zاح من أجلZZ Zه .أليسZZ Zت هZZ Zذه أمZZ Zنيتكم القلبيZZ Zة؟ يجب أال تتنكZZ Zروا ،وبZZ Zاألحرى ،يجب أال تفكZZ Zروا كثً Z Z
Zحيحا أن مصZيركم سZيكون قZد ُح ِّZد َد في النهايZة بالفعZل؟
مصيركم إلى الدرجة الZتي تعجZزون فيهZا عن األكZل أو النZوم .أليس ص ً
ينبغي أن يقوم كل منكم بواجبه بأقصى مZا يسZتطيع  ،وبقلZوب منفتحZة وصZادقة ،وأن تكونZوا راغZبين في بZذل كZل مZا يسZتلزمه

ثمنZZا ألجلZZه .يسZZتحق هZZذا النZZوع من اإليمZZان أن
ذلZZك .كمZZا قلتم ،عنZZدما يجيء اليZZوم ،لن يهمZZل هللا أحZً Zدا تZZألم من أجلZZه أو دفZZع ً
ُيتَم َّسZك بZZه ،والحZZق أنZه يجب أال تنسZZوه مطلًقZا .بهZZذه الطريقZة وحZدها يسZZتريح فكZZري من نZاحيتكم .أمZا بغZير ذلZك ،فلن يسZZتريح

جميعZا أن تتبعZZوا ضZZمائركم وأن تبZZذلوا
ًZ
فكZZري أبZً Zدا من نZZاحيتكم ،وسZZتكونون محZZل كراهيZZة مZZني إلى األبZZد .لZZو أنكم اسZZتطعتم
جهدا من أجل عملي ،وأن تكرسوا طاقتكم طوال العمر من أجل عمل بشارتي ،أمZZا كZZان قلZZبي
وسعكم من أجلي ،وأال تدخروا ً
تمامZZا من نZZاحيتكم ،أليس كZZذلك؟ من المعيب أن مZZا في
ليقفZZز ًZ
فرح ا من أجلكم؟ بهZZذه الطريقZZة سZأكون قً Z
Zادرا على إراحZZة فكZZري ً
Zزءا ه ZZزيالً وض ZZئيالً مم ZZا أتوقع ZZه .في ه ZZذه الحال ZZة ،كي ZZف تتجاس ZZرون على أن تطلب ZZوا م ZZني م ZZا
وس ZZعكم أن تفعل ZZوه ليس إال ج ً Z

تتمنونه؟
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إن مص ZZيركم وق ZZدركم في غاي ZZة األهمي ZZة بالنس ZZبة إليكم ،ولهم ZZا ش ZZأن خط ZZير .تعتق ZZدون أن ع ZZدم ب ZZذلكم العناي ZZة الفائق ZZة في
قيامكم باألشياء يعني فقدان المصZير وضZياع القZدر .لكن هZل جZال بخZاطركم أنZه إذا كZانت الجهZود الZتي يبZذلها المZرء من أجZل
المصZZير وحZZده ،فهي عمZZل ال طائZZل من ورائZZه؟ ليسZZت تلZZك الجهZZود حقيقيZZة ،بZZل زائفZZة وخادعZZة .إذا كZZان الوضZZع كZZذلك ،فZZإن
أولئ ZZك ال ZZذين ال يعمل ZZون إالّ من أج ZZل مص ZZيرهم س ZZتخيب آم ZZالهم في النهاي ZZة؛ إذ إن الفش ZZل في إيم ZZان الن ZZاس باهلل يح ZZدث بس ZZبب
َّ
ُأداهن أو أن ُأعامZZل بحمZZاس ،بZZل أحب أن يقبZZل النZZاس األمنZZاء مZZا أقZZول من
الخZZداعُ .
قلت من َقبZZل إنZZني ال أحب أن ُأتملق أو َ
الح ZZق والتوقع ZZات .ك ZZذلك يعجب ZZني الن ZZاس عن ZZدما يتمكن ZZون من إظه ZZار أقص ZZى عناي ZZة واهتم ZZام من أج ZZل قل ZZبي ،وعن ZZدما يكون ZZون
قادرين حتى على التخلي عن كZل شZيء من أجلي .بهZذه الطريقZة وحZدها يسZتريح قلZبي .كم عZدد األشZياء الZتي ال تعجبZني فيكم
اآلن؟ وكم عدد األشياء التي تعجبني فيكم؟ هل يمكن القول إنه لم يZدرك أي منكم كZل مظZاهر القبح المختلفZة الZتي تبZدونها من
أجل مصيركم؟

أيضا في أن أبدد الطاقZZة لZZدى أي واحZZد
إنني ال أتمنى من قلبي أن أتسبب في إيالم أي قلب إيجابي وطامح ،وال أرغب ً
يؤدي واجبه بإخالص ،لكن ال بد أن أذ ِّك ر كل واحد منكم بجوانب القصور لديه وبالنفس الدنسة الموجودة في أعمZZاق قلZZوبكم.

إنني أفعZل هZذا آمالً في أن تتمكنZوا Zمن أن تواجهZوا كالمي بقلZوب مخلصZة؛ ألن أكZثر مZا أكرهZه هZو خZداع النZاس لي .الشZيء
كرسZZين بالكليZZة ،وأال
الوحيZZد الZZذي أتمنZZاه هZو أن تتمكنZZوا Zمن تحقيZZق أداء متمZZيز في المرحلZZة األخZZيرة من عملي ،وأن تكونZZوا ُم َّ

قائما ،وهZZو أن تتخZZذوا أفضZZل قZZرار
أيضا أن يكون مصيركم
جميعا ً
تظّلوا فاتري الهمة .وبالطبع آمل ً
ً
حسنا .لكن يظل مطلبي ً
ملكZZا عزيZً Zزا للشZZيطان،
حتمZZا سZZيكون ً
بتقZZديم تكريسZZكم الوحيZZد والنهZZائي لي .إن لم يكن لZZدى أحZZدكم ذلZZك التكZZريس الوحيZZد ،فإنZZه ً
ولن أسZZتمر في اسZZتخدامه ،بZZل سZZأعيده إلى بيتZZه كي يهتم بZZه والZZداه .إن عملي مفيZٌ Zد لكم .مZZا أتمZZنى أن أحصZZل عليZZه منكم هZZو
قلب صZZادق يتZZوق إلى أن يسZZموَّ ،
Zدي حZZتى اآلن مZZا زالتZZا فZZارغتين .فكZZروا في األمZZر :إذا كنت ذات يZZوم مهضZZوم الحZZق
لكن يَّ Z
ٍ
ودودا تجZاهكم كمZا أنZا عليZه اآلن؟ هZل سZيكون
حينئذ تجاهكم؟ هZل سZأكون عندئZذ
بدرجة يعجز الكالم عن وصفها ،فما موقفي
ً
مطمئنا عندئذ Zتجاهكم كما هو اآلن؟ هل تفهمون مشاعر شخص حرث الحقل ب ِج ٍّد لكنه لم يثمر حبة واحدة؟ هل تفهمZZون
قلبي
ً
Zخص مفعم باألمZZل ينفصZZل عن شٍ Z
Zخص قZZد تلقى ضZZربة عظيمZZة؟ هZZل بوسZZعكم أن تتZZذوقوا مZZرارة شٍ Z
جZرح شٍ Z
Zخص آخZZر
ظم ُZ
ِع َ
Zخص تعZZرض لالسZZتفزاز؟ هZZل تعرفZZون مشZZاعر الرغبZZة في االنتقZZام لZZدى شٍ Z
بسZZبب عالقZZات عدائيZZة؟ هZZل رأيتم غضZZب شٍ Z
Zخص
عوم ZZل بع ZZداء وخ ZZداع؟ إن كنتم تفهم ZZون عقلي ZZة ه ZZؤالء الن ZZاس ،فأن ZZا أعتق ZZد أن ZZه لن يص ZZعب عليكم أن تتص ZZوروا الموق ZZف ال ZZذي
Zودا جZادة من أجZل مصZZيركم ،لكن من األفضZZل أال تسZتعينوا
Zيرا ،آمZZل أن تبZذلوا
جميعZا جهً Z
ً
المجZازاة .أخ ً
سZيكون عليZZه هللا وقت ُ
إالم تZZؤدي خيبZZة األمZZل؟ أمZا تخZZدعون أنفسZZكم؟ إن
بوسZائل مخادعZZة في جهZZودكم ،وإال فسZZوف يظZZل أملي ً
خائبZا فيكم في قلZZبيَ .

فم ْن سZيتعاطف
أولئك الZذين يفكZرون في مصZيرهم لكنهم يفسZدونه ،هم أقZل من يمكنهم نيZل الخالص .حZZتى لZو تضZايق أولئZZكَ ،
ٍ
وطيبZZا ،بZZل وأكZZثر من ذلZZك ،أال يسZZقط أحZZدكم في
Zيرا مناسZً Zبا
زلت
معهم؟ أنZZا – بوجZZه عZZام – مZZا ُ
ً
ً
راغبZZا في أن أتمZZنى لكم مصً Z
الهاوية.
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اليZZوم ،أذكZZركم بZZذلك من أجZZل نجZZاتكم أنتم ،حZZتى يتقZZدم عملي بسالسZZة ،وبحيث يمكنZZني ZتنفيZZذ عملي االفتتZZاحي في جميZZع
أرج ZZاء الك ZZون على نح ZZو أك ZZثر مالءم ZZة ومثالي ZZةُ ،مظه Zً Zرا كالمي وس ZZلطاني وجاللي ودينون ZZتي على الن ZZاس من جمي ZZع البل ZZدان
واألمم .إن العمل الذي أقوم به بينكم هو بداية عملي في جميع أنحاء الكون بأسره؛ ومZZع أن الZZوقت الحZالي هZZو األيZام األخZZيرة
تماما مثل عصر النZZاموس وعصZZر النعمZZة ،فهZZو
بالفعل ،فاعلموا أن "األيام األخيرة" ليست سوى اسم لعصر من العصور :إنه ً
ٍ
عصر  ،أي إلى عصر بأكمله ،وليس إلى السنوات أو األشهر القليلة األخيرة .ومع ذلZZك ،فZZإن األيZZام األخZZيرة تختلZZف
يشير إلى
يتم في إسZرائيل ،لكن بين األمم؛ إنZه إخضZاع
تماما عن عصر النعمة وعصZر النZاموس ،حيث إن العمZل في األيZام األخZيرة ال َّ
ً
الن ZZاس من جمي ZZع األمم والقبائ ZZل خ ZZارج إس ZZرائيل أم ZZام عرش ZZي ح ZZتى يمأل مج ZZدي المنتش ZZر في الك ZZون جمي ZZع أنح ZZاء المس ZZكونة
أيضا أتمجد بمجد أعظم ،ويمكن لجميZع المخلوقZات على األرض أن تنقZل مجZدي إلى كZل أمZة ،إلى األبZد جيZل
والسماء ،وبهذا ً
بعZZد جيZZل ،فZZترى جميZZع المخلوقZZات في السZZماء وعلى األرض كZZل المجZZد الZZذي تمجZZدت بZZه على األرض .إن العمZZل الZZذي ُينفZZذ
Zادا لحيZاة كZZل النZZاس على وجZه األرض ،ولكنZه إتمZام لحيZZاة طويلZZة من
خالل األيZZام األخZZيرة هZZو عمZل اإلخضZاع ،إنZZه ليس إرش ً
معاناة البشZرية طZال أمZZدها آالف السZZنين على األرض .ونتيجZة لZذلك ،ال يمكن أن يكZZون عمZل األيZZام األخZيرة مثZZل العمZل لعZدة
آالف من السنوات في إسرائيل ،وال مجZرد عZدة سZنوات من عمZل الZذي اسZتمر في اليهوديZة بعZد ذلZك أللفي سZنة حZتى التج ّسZد

الثاني هلل .ال يواجه شعب األيام األخيرة سوى ظهور الفZZادي في الجسZZد مZZرة أخZZرى ،ويتلقZZون العمZZل الشخصZZي وكالم هللا .لن

يمZZر ألفي عZZام قبZZل نهايZZة األيZZام األخZZيرة ،وهي مZZدة مZZوجزة مثZZل الZZزمن الZZذي قZZام فيZZه يسZZوع بتنفيZZذ عمZZل عصZZر النعمZZة في
اليهودي ZZة Z.ه ZZذا ألن األي ZZام األخ ZZيرة هي اختت ZZام الزم ZZان بأكمل ZZه ،وإنه ZZا اكتم ZZال خط ZZة ت ZZدبير هللا ال ZZتي اس ZZتمرت س ZZتة آالف س ZZنة
وانتهاؤها ،وتختتم رحلة معاناة البشرية؛ فهي ال تأخذ الجنس البشري كله إلى عصر جديد أو تسمح لحياة البشZر باالسZتمرار،
حيث أن هذا ال يحمل أي أهميZة لخطZة تZدبيري Zأو لوجZود اإلنسZان .إذا اسZتمر البشZر على هZذا النحZو ،فعZاجالً أم آجالً ،سZوف

يلتهمهم الشيطان بالكامل ،وفي نهاية المطاف فإن تلك األرواح التي هي ملكي سZZتُدمر على يديZZه Z.لم يسZZتمر عملي سZZوى سZZتة
آالف سنة ،ووعدت بأن سيطرة الشرير على البشرية جمعاء لن تتجاوز ستة آالف سنة .وهكذا ،ينتهي الزمان .لن أستمر أو

أتZأخر أكZZثر من ذلZZك :خالل األيZZام األخZZيرة سZأهزم الشZZيطان ،كمZZا سأسZZتعيد كZZل مجZZدي ،وسأسZZتعيد كZZل األرواح الZZتي تخصZZني
على األرض لكي تفلت ه ZZذه األرواح المنكوب ZZة من بح ZZر الع ZZذاب ،وهك ZZذا س Zُ Zيختتم عملي بأكمل ZZه على األرض .من ه ZZذا الي ZZوم
فصاعدا ،لن أكZون أبZً Zدا جس ًZدا على األرض مZرة أخZرى ،ولن يعمZZل روحي الZذي يضZZبط كZل شZيء على األرض مZرة أخZرى،
ً
مقدسا ،ويكZZون قريZZتي األمينZZة على
جنسا
لن أفعل سوى شيًئا
ً
ً
بشريا ً
واحدا على األرض :سأعيد صنع الجنس البشري فيصير ً
األرض؛ ولكن اعلمZZوا أنZZني لن أبيZZد العZZالم بأسZZره ولن أبيZZد كZZل البشZZرية ،بZZل سZZأحتفظ بZZالثلث المتبقي – أي الثلث الZZذي يحبZZني

تماما كما فعل بنZZو إسZZرائيل في ظZل النZZاموس،
مثمرا
وقد خضع لي
ً
ً
تاما ،وسأجعل هذا الثلث ً
ومتكاثرا على األرض ً
خضوعا ً
Zبعا إيZZاه بماشZZية وأغنZZام وفZZيرة وبكZZل ثZZروات األرض؛ وسZZتظل هZZذه البشZZرية معي إلى األبZZد؛ ومZZع ذلZZك فهي ليسZZت بشZZرية
مشً Z
الي ZZوم البش ZZعة القبيح ZZة ،ب ZZل بش ZZرية تجم ZZع ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين اقت ZZنيتهم Z.إن مث ZZل ه ZZذ البش ZZرية لن يؤذيه ZZا الش ZZيطان أو يض ZZايقها أو

يحاصرها ،وسوف تكون البشرية الوحيدة الموجودة على األرض بعد أن أكون قد انتصرت على الشيطان .إنها البشرية الZZتي

ضZا الجنس البشZZري
أخضZZعتها اليZZوم وقZZد نZZالت وعZZدي ،وهكZZذا ،فZZإن الجنس البشZZري الZZذي ُأخضZZع خالل األيZZام األخZZيرة هZZو أي ً
ال ZZذي سZZوف ينجZZو وسZZوف ينZZال برك ZZاتي األبديZZة Z،حيث إن ZZه س ZZيكون ال ZZدليل الوحيZZد على انتصZZاري على الشZZيطان ،والمكسZZب
الوحيZZد من معركZZتي مZZع الشZZيطان .وأنZZا أحفZZظ هZZذا المكسZZب من الحZZرب من ُملZZك الشZZيطان ،فمZZا هZZو إال بلZZورة وثمZZرة خطZZة
تدبيري الZتي اسZتمرت سZتة آالف سZنة .إنهم يZأتون من كZل أمZة ومن كZل طائفZة ،ومن كZل مكZان وبلZد في جميZع أنحZاء الكZون،
فهم من أعZZراق مختلفZZة ،وينطقZZون بلغZZات مختلفZZة ،ولZZديهم عZZادات مختلفZZة ،ويتنZZوع لZZون بشZZرتهم ،وهم منتشZZرون في كZZل أمZZة
ٍ
ٍ
متكامل،
بشري
جنس
وطائفة على األرض ،بل وفي كل ركن من أركان العالم .وفي نهاية المطاف ،سوف يجتمعون لتشكيل
ٍّ
وهZZو اجتمZZاع للبشZZر الZZذين ال يمكن لقZZوى الشZZيطان الوصZZول إليهم؛ أمZZا أولئZZك الZZذين لم ُأخّلصZZهم وُأخضZZعهم بين البشZZر فسZZوف

يغرقZZون بصZZمت في أعمZZاق البحZZر ،وسZZوف ُيحرقZZون بلهيب نZZاري المحرقZZة إلى األبZZد؛ سZZوف أبيZZد هZZذا الجنس البشZZري القZZديم
Zق سZوى على بZني إسZرائيل الZذين تنZاولوا لحم
تمامZا مثلمZا أبZدت أبكZار المصZريين وأبكZار مواشZيهم ،ولم أب ْ
الZذي تنجس للغايZةً ،
الخ ZZروف ،وش ZZربوا من دم ZZه ،ووض ZZعوا عالم ZZات على العتب ZZات العلي ZZا ألب ZZواب من ZZازلهم من دم الخ ZZروف .أليس الن ZZاس ال ZZذين
ضZا الشZZعب الZZذي تنZZاول جسZZدي أنZZا الحمZZل وشZZرب دمي أنZZا الحمZZل ،وفZZديتهم ويعبZZدونني؟ أال
أخضZZعتهم وهم من عZZائلتي هم أي ً
دائما؟ ألم يغرق هؤالء الذين بدون جسدي أنZا الحمZل بصZمت في أعمZاق البحZر؟ إنZك تعارضZني
يصاحب مجدي هؤالء الناس ً
اليوم ،واليوم كلماتي مثل تلك التي تكلم بها يهوه لبني إسرائيل وأحفادهم .ومع ذلك ،فZإن القسZوة الZتي في أعمZاق قلZوبكم تزيZد

من ُس Zخطي ،فتجلب المزيZZد من المعانZZاة على جسZZدكم ،والمزيZZد من الدينونZZة على خطايZZاكم ،والمزيZZد من السZZخط على إثمكم.
َم ْن يمكنZZه أن يفلت من يZZوم ُس Zخطي عنZZدما تعZZاملونني اليZZوم مثZZل هZZذه المعاملZZة؟ َم ْن ذا الZZذي يمكن إلثمZZه الهZZروب من عيZZني
ّ
يدي Z،أنا القدير؟ َم ْن ذا الZZذي يمكن لتحديZZه أن يفلت من دينونZZتي ،أنZZا القZZدير؟
توبيخي؟ َم ْن ذا الذي يمكن لخطاياه أن تفلت من ّ
أنا ،يهوه ،أتكلم إليكم هكذا ،أنتم أحفاد العائلة األممية ،والكلمات التي أتكلم بها تفوق كل كالم عصر الناموس وعصر النعمة،
ولكنكم أقسى من كZل شZعب مصZر .ألسZتم تَْ Zذ َخ ُرون غضZبي بينمZا أعمZل في سZكون؟ كيZف يمكنكم الهZروب سZالمين من يZومي،
أنا القدير؟
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لقد عملت وتحدثت بهذه الطريقة بينكم ،لقZد بZذلت الكثZير من الطاقZة والجهZد ،ولكن مZتى سZبق واسZتمعتم إلى مZا أخZبركم
به بوضوح؟ أين انحنيتم لي ،أنا القدير؟ لماذا تعاملونني هكذا؟ لماذا كل ما تقولونه وتفعلونه يثير غضبي؟ لماذا قلوبكم قاسZZية
ومهمومZا؟ هZZل تنتظZZرون يZZوم ُسZخطي ،أنZZا يهZZوه،
ًZ
حزينZZا
بشZZدة؟ هZZل سZZبق أن آلمتكم؟ لمZZاذا ال تفعلZZون شZZيًئا سZZوى أن تجعلZZوني
ً
ليأتيكم؟ هل تنتظرون مZني أن أرسZل عليكم الغضZب الZذي أثZاره عصZيانكم؟ أليس كZل مZا أفعلZه هZو من أجلكم؟ ومZع ذلZك ،أنتم
دائمZZا معي ،أنZZا يهZZوه ،بهZZذه الطريقZZة :يسZZرق النZاس ذبZZائحي ،ويأخZZذون قZZرابين مZZذبحي إلى وكZZر الZZذئب إلطعZZام صZغار
تعZZاملتم ً
ضZا بنظZرات غاضZبة وسZيوف ورمZاح ،ملقين كلمZاتي ،أنZا
الذئب وأحفاده؛ ويتقاتلون بعضهم مع بعض ،ويواجهZون بعضZهم بع ً
القدير ،في المراحيض لتصZبح قZذرة مثZل الفضZالت .أين هي نZزاهتكم؟ لقZد تحZولت إنسZانيتكم إلى فظاظZة! كمZا تحZولت قلZوبكم

إلى حجر منذ زمن بعيد Z.أال تعرفون أنه عندما يأتي يوم سخطي سيكون عندما أدين الشZر الZذي ترتكبونZه ضZدي ،أنZا القZدير،
الي ZZوم؟ ه ZZل تعتق ZZدون أن ZZه من خالل خ ZZداعي به ZZذه الطريق ZZة ،ومن خالل إلقZZاء كلم ZZاتي في الوحZZل وع ZZدم االس ZZتماع إليه ZZا – هZZل
تعتق ZZدون أن ZZه من خالل التص ZZرف به ZZذه الطريق ZZة من خل ZZف ظه ZZري يمكنكم اله ZZروب من نظ ZZرتي الس ZZاخطة؟ أال تعلم ZZون أن ZZني

رأيتكم بالفعZZل بعيZني ،أنZا يهZوه ،عنZدما سZرقتم ذبZائحي وطمعتم في ممتلكZZاتي؟ أال تعرفZون أنZه عنZZدما سZرقتم ذبZائحي كZان ذلZZك
ّ
أمام المذبح الذي تقدم فيه الذبائح؟ كيف يمكنكم أن تصدقوا أنفسكم بZZأنكم أذكيZاء بمZZا يكفي لخZZداعي بهZذه الطريقZZة؟ كيZف يمكن
أن ينص ZZرف ُسZ Zخطي عن خطاي ZZاكم الش ZZنيعة؟ كي ZZف يمكن لغض ZZبي الش ZZديد أن يتج ZZاوز عن أفع ZZالكم الش ZZريرة؟ إن الش ZZر ال ZZذي
توبيخ ا لغZZدكم ،كمZZا أنZZه يثZZير تZZوبيخي ،أنZZا القZZدير ،نحZZوكم .كيZZف يمكن ألفعZZالكم
ًZ
مخرج ا لكم ،بZZل يZّ Zدخر
ًZ
ترتكبونZZه اليZZوم ال يفتح
Zرج إلثمكم؟
الشريرة وكلماتكم الشريرة الهروب من تZوبيخي؟ كيZف يمكن أن تصZل صZلواتكم إلى
أذني؟ كيZف يمكنZني فتح مخ ٍ
ّ
كيف يمكنني ترك أفعZالكم الشZريرة تتحZداني؟ كيZف ال أسZتطيع أن أقطZع ألسZنتكم السZامة مثZل ُسّ Zم األفعى؟ أنتم ال تZدعونني من
أجZZل صZZالحكم ،بZZل تزيZZدون غضZZبي نتيجZZة إلثمكم .كيZZف أغفZر لكم؟ إن كلمZZاتكم وأفعZZالكم في عيZZني ،أنZا القZZدير ،دنسZZة .وتZZرى
ّ
توبيخا ال هZوادة فيZه .كيZف يمكن أن يفZارقكم تZوبيخي ودينونZتي البZارين؟ وألنكم تفعلZون هZذا
عيني ،أنا القدير ،إثمكم باعتباره
ً

يدي وتجنب اليوم الذي أقوم فيZه أنZا ،يهZوه ،بتZوبيخكم ولعنكم؟
وغاضبا ،كيف أسمح لكم بالهروب من ّZ
حزينا
بي ،مما يجعلني
ً
ً
أال تعرف ZZون أن ك ZZل كلم ZZاتكم وأق ZZوالكم الش ZZريرة وص ZZلت بالفع ZZل إلى أذني؟ أال تعرف ZZون أن إثمكم ق ZZد ل ZZوث بالفع ZZل رداء ب ZZري
ّ
المقدس؟ أال تعرفون أن عصيانكم بالفعل قد أثZار غضZبي الشZديد؟ أال تعرفZون أنكم قZZد تركتمZوني منZذ فZZترة طويلZة في غضZب
مبتليZا؟ لقZد تحملتكم حZتى
حانق ،ومنذ فترة طويلة حاولتم اختبار صبري؟ أال تعرفون أنكم قد آذيتم جسZدي بالفعZل حZتى صZار ً
اآلن ،ل ZZذا ال أع ZZود أنفث عن غض ZZبي وتس ZZامحي تج ZZاهكم بع ZZد اآلن .أال تعرف ZZون أن أفع ZZالكم الش ZZريرة ق ZZد وص ZZلت بالفع ZZل إلى
عيني ،وأن صرخاتي قد وصلت بالفعل إلى أذني أبي؟ كيف يمكنه أن يسمح لكم أن تعZZاملوني هكZZذا؟ هZZل أي من العمZZل الZZذي
ّ
ّ
ِ
حبZZا لعملي ،أنZZا يهZZوه؟ هZZل يمكنZZني أن أكZZون غZZير مخلص إلرادة
أقZZوم بZZه فيكم ليس من أجلكم؟ واآلنَ ،م ْن منكم أصZZبح أكZZثر ً
أبي ألنZZني ضZZعيف ،وبسZZبب الشZZدة الZZتي عZانيت منهZZا؟ أال تفهمZZون قلZZبي؟ أنZا أتكلم معكم كمZZا فعZZل يهZZوه؛ ألم أتنZZازل عن الكثZZير
من أجلكم؟ ومZZع أنZZني على اسZZتعداد لتحمZZل كZZل هZZذه المعانZZاة من أجZZل عمZZل أبي ،كيZZف يمكن أن تتحZZرروا من التZZوبيخ الZZذي
أجلبه عليكم كنتيجة لمعاناتي؟ ألم تتمتعوا بالكثير ج ًZدا مZZني؟ واليZZوم ،منحZني أبي لكم ،أفال تعلمZون أنكم تسZتمتعون أكZZثر بكثZZير
من مجرد كلماتي السخية؟ أال تعرفون أن حياتي قد ُدفعت من أجل حياتكم واألشZZياء الZZتي تسZZتمتعون بهZZا؟ أال تعرفZZون أن أبي

ضZا ،ممZZا جعلكم تحصZZلون على مائZZة ضZZعف ،وسZZمح لكم بتجنب الكثZZير
اسZZتخدم حيZZاتي ليقاتZZل الشZZيطان ،وأنZZه منحكم حيZZاتي أي ً
من اإلغZواء؟ أال تعرفZون أنZه من خالل عملي فقZط قZد نجZوتم من الكثZير من اإلغZواء ،ومن العديZZد من التوبيخيZات العنيفZة؟ أال
Zاة ومتعنZتين اليZوم ،كمZا لZو أن قلZوبكم
تعرفون أنه فقط بسببي قZد سZمح لكم أبي باالسZتمتاع حZتى اآلن؟ كيZف أمكن أن تبقZوا قس ً
تحجرت؟ كيف يمكن للشر الذي ترتكبونZZه اليZوم أن يهZرب من يZوم ال ُسZخط الZذي سZZيتبع رحيلي من األرض؟ كيZZف يمكنZZني
قد ّ
أن أسمح للقساة والمتعنتين بالهروب من غضب يهوه؟
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عZZودوا بأذهZZانكم للماضZZي :مZZتى نظZZرت إليكم بغضZZب وتحZZدثت معكم بصZZرامة؟ مZZتى تجZZادلت معكم على أمZZور عقيمZZة؟
طZZ Zا؟ مZZ Zتى قمت بتZZ Zأنيبكم في وجهكم؟ أليس من أجZZ Zل عملي أن أدعZZ Zو أبي كي يحفظكم من كZZ Zل
تأنيبZZ Zا مفر ً
مZZ Zتى قمت بتZZ Zأنيبكم ً
إغواء؟ لماذا تعاملونني هكذا؟ هل سبق لي من قبل استخدام سلطاني لضرب جسدكم؟ لماذا تقابلون مZا فعلتZه من أجلكم هكZذا؟
بعد أن تتقلبوا في تعاملكم معي ،فلستم حارين وال بZاردين ،ثم بعZد ذلZك تحZاولون أن تخZدعوني وتخفZوا عZني أشZياء ،وأفZواهكم
مليئZZة ببصZZاق اآلثمين Z.هZZل تعتقZZدون أن ألسZZنتكم يمكنهZZا خZZداع روحي؟ هZZل تعتقZZدون أن ألسZZنتكم يمكنهZZا الهZZروب من ُسZخطي؟

حكمZZا على أفعZZالي ،أنZZا يهZZوه ،كيفمZZا تشZZاء؟ هZZل أنZZا اإللZZه الZZذي يحكم عليZZه اإلنسZZان؟ هZZل
هZZل تعتقZZدون أن ألسZZنتكم قZZد تصZZدر ً
بإمك ZZاني أن أس ZZمح لحش ZZرة ض ZZئيلة ب ZZأن تج ZZدف علي هك ZZذا؟ كي ZZف يمكن ZZني أن أض ZZع أبن ZZاء عص ZZيان أمث ZZال ه ZZؤالء بين برك ZZاتي
ّ
األبديZZة؟ لقZZد كشZZفتكم كلمZZاتكم وأفعZZالكم منZZذ فZZترة طويلZZة وأدانتكم Z.عنZZدما بسZZطت السZZماوات وخلقت كZZل األشZZياء ،لم أسZZمح ألي
مخل ZZوق بالمش ZZاركة كم ZZا يحل ZZو ل ZZه ،فض Zالً عن أن ZZني لم أس ZZمح ألي ش ZZيء أن يعط ZZل عملي وت ZZدبيري كيفم ZZا ش ZZاء؛ كم ZZا أن ZZني لم

أتسامح مع أي إنسان أو كائن ،كيف يمكن أن أصفح عن أولئك الذين يعاملونني بقسوة ووحشية؟ كيف أغفZZر لمن يتمZZرد على

Zدي ،أنZZا القZZدير؟ كيZZف يمكن أن اعتZZبر
كالمي؟ كيZZف يمكن أن أصZZفح عن أولئZZك الZZذين يعصZZونني؟ أليس مصZZير اإلنسZZان في يّ Z
إثمZZك وعصZZيانك مقدسZZين؟ كيZZف يمكن لخطايZZاك أن تنجس قداسZZتي؟ أنZZا ال أتZZدنس من نجاسZZة اآلثمين ،وال أسZZتمتع بZZالقرابين
صZا لي ،أنZا يهZوه ،هZل كZان يمكنZZك أن تأخZذ لنفسZZك الZذبائح المقدمZZة على مZZذبحي؟ هZل كZان
المقدمZZة من األشZرار .لZو كنت مخل ً
بإمكانZZك اسZZتخدام لسZZانك السZZام للتجZZديف على اسZZمي القZZدوس؟ هZZل كنت تسZZتطيع التمZZرد على كالمي بهZZذه الطريقZZة؟ هZZل كنت
تس ZZتطيع أن تعام ZZل مج ZZدي واس ZZمي الق ZZدوس باعتبارهم ZZا أدات ZZان تخ ZZدمان الش ZZيطان ،الش ZZرير؟ إن حي ZZاتي مقدم ZZة من أج ZZل متع ZZة
المقدسين .كيف يمكنني أن أسمح لك أن تلهو بحيZاتي كيفمZZا يحلZو لZك ،واسZZتخدامها باعتبارهZا أداة للصZراع بينكم؟ كيZZف يمكن
أن تكونZوا بال قلب إلى هZZذا الحZZد ،وتفتقZرون إلى طريZZق الخZZير هكZذا ،فيمZZا تفعلونZZه تجZاهي؟ أال تعرفZون أنZني قZZد كتبت بالفعZZل
أعم ZZ Zالكم الش ZZ Zريرة في كالم الحي ZZ Zاة ه ZZ Zذا؟ كي ZZ Zف يمكنكم اله ZZ Zروب من ي ZZ Zوم ال ُسZ Z Zخط عن ZZ Zدما أوبخ مص ZZ Zر؟ كيZZ Zف أس ZZ Zمح لكم أن
وتكرارا؟ أقول لكم صراحة ،عندما يأتي اليوم ،سيكون تZZوبيخكم ال يطZZاق بدرجZZة
مرارا
ً
تعارضوني وتتحدوني بهذه الطريقةً ،

أكبر من تZوبيخ مصZر! كيZف يمكنكم الهZروب من يZوم ُسZخطي؟ أقZول لكم حًقZا :إن قZدرتي على االحتمZال ُمع ّZدة لتحمZل أفعZالكم
الشZZريرة ،وموجZZودة لتZZوبيخكم في ذلZZك اليZZوم .ألسZZتم أنتم من سZZيعاني من الدينونZZة السZZاخطة عنZZدما أكZZون قZZد وصZZلت إلى نهايZZة

Zدي Z،أنZZ Zا القZZ Zدير؟ كيZZ Zف يمكنZZ Zني أن أسZZ Zمح لكم أن تعصZZ Zوني هكZZ Zذا ،تحت
قZZ Zدرتي على االحتمZZ Zال؟ أليسZZ Zت كZZ Zل األشZZ Zياء في يّ Z Z
السZماوات؟ سZوف تكZون حيZاتكم شZاقة للغايZة ألنكم قZد قZابلتم المسZيح ،الZذي قيZل عنZه أنZه سZيأتي ،ولكنZه لم يZأت قZط .ألسZتم أنتم
أعZZداؤه؟ لقZZد كZZان يسZZوع صZZديًقا لكم ،ومZZع ذلZZك فZZأنتم أعZZداء المسZZيح .أال تعرفZZون أنZZه مZZع كZZونكم أصZZدقاء يسZZوع ،فZZإن أفعZZالكم

جدا من يهوه ،أال تعرفون أن كلماتكم الشZZريرة قZZد وصZZلت إلى أذني
الشريرة قد مألت آنية أولئك الممقوتين؟ مع أنكم قريبون ً
ّ
قريبZZا منZZك ،وكيZZف ال يحZZرق تلZZك اآلنيZZة الخاصZZة بZZك ،والZZتي هي مليئZZة باألفعZZال
يهZZوه وأثZZارت غضZZبه؟ كيZZف يمكنZZه أن يكZZون َ
الشريرة؟ كيف ال يكون هو عدوك؟

السخط" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يستطيع أحد ممن Zهم من جسد أن يهربوا من يوم ُ
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أنا أنظر اآلن إلى جسدك المترف الذي من شأنه تمّلقي ،ولدي مجرد تحذير صغير لك ،مع أنني لن "أخدمك" بZالتوبيخ.

عليك أن تعرف الدور الذي تؤديه في عملي ،وبعدها سأشعر بالرضZى .وفي غZير هZZذا األمZZر ،إن كنت تقZاومني وتنفZZق مZالي،
ضZا ،أو كZانت هنZاك صZراعات بينكم
يعض بعضZكم بع ً
أو تأكل الذبائح المقدمة لي ،أنا يهوه ،أو إن كنتم أنتم – أيها الديZدان – ّ
أو اعتدى بعضكم على البعض اآلخر ،أيتهZا المخلوقZات الشZبيهة بZالكالب ،فأنZا ال يعنيZني أي من هZذا .لسZتم بحاجZة إال إلى أن
جميعZZا ،ال ب ZZأس إن كنتم ترغب ZZون في إش ZZهار
تعرف ZZوا أي ن ZZوع من األش ZZياء أنتم ،وسأش ZZعر بالرض ZZى .بعي Zً Zدا عن ه ZZذه األم ZZور
ً
طZZا أبZً Zدا في
األسلحة بعضكم على بعض أو التراشق بالكلمات؛ فليس لدي رغبة في التدخل في مثل هذه األمZZور ،ولسZZت منخر ً
مهتما بالنزاعZات فيمZا بينكم Z،بZل األمZر هZو أنZني لسZت واح ًZدا منكم ،ولZذلك ،ال أشZارك
الشؤون البشرية .ليس األمZر أني لسZت ًّ

في المسائل التي تحدث فيما بينكم .أنZا نفسZي لسZت مخلوًقZا ولسZت من العZالم ،لZذلك أشZمئز من حيZاة االهتيZاج بين النZاس وتلZك
Zدي معرفZة عميقZة
العالقات المضطربة غير السليمة بينهم .أنا أشمئز على وجه الخصZوص من حشZود النZاس الصZاخبة .لكن ل ّ
بالنجاسات الموجودة في قلب كل مخلوق ،وقبل أن أخلقكم ،كنت أعرف بالفعل اإلثم الموجود في أعماق قلب اإلنسان ،وكنت

أعلم كل الخداع والعوج فيه .ولذلك فحتى إن لم تكن هناك آثار على اإلطالق عندما يقوم الناس بأمور آثمة ،ما زلت أعZZرف
جميعZZا إلى ذروة الحش ZZود؛ وص ZZعدتم لتكون ZZوا
أن اإلثم الموج ZZود في قل ZZوبكم يف ZZوق غ ZZنى ك ZZل األم ZZور ال ZZتي خلقته ZZا .لق ZZد نهض ZZتم
ً
أسZZ Zالف الجمZZ Zاهير .أنتم مسZZ Zتبدون بص ZZورة مفرطZZ Zة؛ إ ْذ تنZZ Zدفعون مسZZ Zعورين بين جميZZ Zع الديZZ Zدان ZوتبحثZZ Zون عن مكZZ Zان راحZZ Zة،
وتحZZاولون التهZZام الديZZدان األصZZغر منكم .أنتم خبثZZاء وأشZZرار في قلZZوبكم بصZZورة تتجZZاوز حZZتى األشZZباح الZZتي غZZرقت في قZZاع

معا لبرهة ثم تهدأ Z.أنتم
البحر .أنتم تسكنون في قاع الروث ،وتزعجون الديدان من القمة إلى القاع حتى تفقد السالم وتتعارك ً
ض Zا في الZZروث .مZZا الZZذي تكسZZبونه من هZZذا الصZZراع؟ إن كنتم
ال تعرفZZون مكZZانكم ،ومZZع ذلZZك ال تزالZZون تحZZاربون بعضZZكم بع ً
ض Zا من وراء ظهZZري؟ ال يهم مZZدى علZZو مكانتZZك Z،أال تZZزال دودة ضZZئيلة
تتقونZZني في قلZZوبكم فعاًل  ،فكيZZف يصZZارع بعضZZكم بع ً
نكرة في الروث؟ هل يمكن أن تنمو لك أجنحة وتصير حمامة في السماء؟ أنتم ،أيتها الديدان الضZZئيلة النتنZة Z،تسZرقون الZذبائح

Zدمرة وتصZZير شZZعب إسZZرائيل المختZZار؟ أنتم صZZعاليك
من مZZذبحي ،أنZZا يهZZوه ،هZZل يمكنZZك بفعلZZك هZZذا أن تنقZZذ سZZمعتك الهشZZة المَّ Z

Zيرا عن مشZZ Zاعر عرفZZ Zان َم ْن يتقZZ Zوني .إنهZZ Zا من أجZZ Zل تحكمي
وقحZZ Zون! تلZZ Zك الZZ Zذبائح الZZ Zتي على المZZ Zذبح ZقZZ Zدمها لي شZZ Zعبي ،تعبً Z Z
واسZZتخدامي ،فكيZZف يمكنZZك أن تسZZرق مZZني اليمZZام الصZZغير الZZذي قدمZZه لي شZZعبي؟ أال تخشZZى أن تكZZون من أمثZZال يهZZوذا؟ أال

تخشZZى أن تصZZير أرضZZك حقZZل دمZZاء؟ أيهZZا الZZوقح! هZZل تظن أن اليمZZام الZZذي قدمZZه لي النZZاس هZZو لتغذيZة ZبطنZZك أيهZZا الZZدودة؟ مZZا
وراغبZا في إعطائZك إيZاه؛ ومZا لم أعطZك إيZاه هZو في حZوزتي ،وال يمكنZك ببسZاطة أن تسZرق
كنت راض ًZيا
أعطيتك إياه هZو مZا ُ
ً
تقدماتيَ .من يعمل هو أنا ،يهوه ،رب الخليقة ،والناس يقدمون الذبائح بسببي .هل تعتقZد أن تلZك الZذبائح هي تعZويض عن كZل
الركض الZذي تركضZه؟ أنت ًّ
حقا وقح! من الZذي تZركض من أجلZه؟ أليسZت ذاتZك؟ لمZاذا تسZرق ذبZائحي؟ لمZاذا تسZرق مZااًل من

حقيبة مالي؟ ألسZت ابن يهZوذا اإلسZخريوطي؟ الZذبائح المقدمZة لي ،أنZا يهZوه ،يتمتZع بهZا الكهنZة .هZل أنت كZاهن؟ أنت تتجZرأ أن

تأكZZل بتعجZZرف من ذبZZائحي وتضZZعها حZZتى فZZوق المائZZدة؛ أنت ال تسZZاوي شZZيًئا! أنت صZZعلوك بال قيمZZة! نZZيراني ،نZZيران يهZZوه،
ستحرقك وتحولك إلى رماد!

من "حين تعود األوراق المتساقطة إلى جذورها ،ستندم على كل الشر الذي صنعته" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إيم ZZانكم جمي ZZل ج Zًّ Zدا؛ تقول ZZون إنكم راغب ZZون في تك ZZريس حي ZZواتكم بأكمله ZZا من أج ZZل عملي ،وفي التض ZZحية بحي ZZواتكم من
Zيرا .أنتم تتح ZZدثون بغ ZZرور على ال ZZرغم من أن س ZZلوككم الفعلي ب ZZائس .كم ZZا ل ZZو أن ألس ZZنة
أجل ZZه ،ولكن شخص ZZياتكم لم تتغ ZZير كث ً Z
الناس وشفاههم في السماء بينما سيقانهم موجودة بعي ًZدا على األرض ،وكنتيجZة لZذلك فZإن كلمZاتهم وأعمZالهم و ُسZمعتهم ال تZزال

في حالة انهيار ودمارُ .سمعتُكم قد ُدمرت ،وسلوككم فاسد ،وطريقة حديثكم وضZيعة ،وحيZواتكم حقZيرة ،وحZتى إنسZانيتكم كلهZا
قZZ Zد غZِ Z Zرَقت في انحطZZ Zاط وضZZ Zيع .أنتم ضZZ Zيقو الفكZZ Zر تجZZ Zاه اآلخZZ Zرين وتسZZ Zاومون على أقZZ Zل شZZ Zيء .تتشZZ Zاجرون على سZZ Zمعتكم
ووضعكم ،للدرجZة الZZتي تكونZون مسZتعدين ZفيهZا للهبZZوط إلى الجحيم وإلى بحZZيرة الكZZبريت .كلمZZاتكم وأفعZالكم الحاليZZة تكفي لكي

أقZZرر أنكم خطZZاة .مZZواقفكم تجZZاه عملي تكفي لكي أقZZرر أنكم أثمZZة ،وشخصZZياتكم تكفي لكي أشZZير إلى أنكم أرواح نجسZZة مليئZZة
بZZالفواحش ،مظZZاهركم ومZZا تكشZZفون عنZZه تكفي لكي أقZZول إنكم أنZZاس قZZد شZZربوا ملء بطZZونهم من دمZZاء األرواح النجسZZة .حين

يذكر دخول الملكوت ،ال تكشفون عن مشاعركم .هل تعتقZدون أن الحZال الZذي أنتم عليZه اآلن ك ٍ
Zاف لكي تZدخلوا بوابZة ملكZوت
ُ
سZZماواتي؟ هZZل تعتقZZدون أنZZه يمكنكم نيZZل فرصZZة الZZدخول إلى أرض عملي وكالمي المقدسZZة دون أن تَخضZZع كلمZZاتكم وأفعZZالكم
الختبZZاري؟ َم ْن قZZادر على أن يخZZدعني؟ كيZZف يمكن لسZZلوكياتكم وأحZاديثكم الحقZZيرة والوضZZيعة أن تُفلت من عيZZني؟ لقZZد قZررت
أن حيZاتكم هي حيZاة من يشZربون دمZZاء األرواح النجسZZة ويZأكلون أجسZادها ألنكم تقِّلZZدونها أمZامي يوميًّا .لقZZد كZان سZلوككم سZيًئا

ًّ
جدا أمامي ،فكيف ال أراكم مثيرين لالشمئزاز؟ كالمكم يحوي دنس األرواح النجسZZة :أنتم تتملقZZون ،وتخفZZون ،وتجZاملون مثZZل

الZZذين يقومZZون بأعمZZال السZZحر ،ومثZZل أولئZZك المخZZادعين ،وتشZZربون من دمZZاء اآلثمين .كZZل تعZZابير البشZZرية آثمZZة للغايZZة ،فكيZZف
يمكن أن ُيوضZZع جميZZع النZZاس في األرض المقدسZZة الموجZZود فيهZZا األبZZرار؟ هZZل تعتقZZد أن سZZلوكك الحقZZير قZZد يمZZيزك كشZZخص
مقدس مقارنة بأولئك اآلثمين؟ لسانك الشبيه بالحية في النهايZة سZيدمر جسZدك الZذي يتسZبب بالZدمار ويZرتكب الفZواحش ،ويZداك

الملطخت ZZ Zان ب ZZ Zدم األرواح النجس ZZ Zة س ZZ Zتزجان بروح ZZ Zك في الن ZZ Zار في النهاي ZZ Zة ،فلم ZZ Zاذا إ ًذا ال تغتنم ه ZZ Zذه الفرص ZZ Zة لتطه ZZ Zير ي ZZ ZديكZ

المغمورتين بالZدنس؟ ولمZاذا ال تسZتغل هZذه الفرصZة لتقطZع لسZانك الZذي يقZول كلمZات آثمZة؟ هZل تريZد أن تُحZرق بَلهيب الجحيم
بسبب يديك ولسانك وشفتيك؟ أنا أظل أراقب قلوب الناس كافة بعيZني ألنZني قبZل أن أخلZق البشZر بمZدة طويلZة ،أمسZكت قلZوبهم

بيدي Z.لقZد رأيت قلZوب البشZر منZذ أمZد بعيZد ،فكيZف ألفكZارهم أن تُفلت من عيZني؟ وكيZف يمكن أال يكZون األوان قZد فZات حZتى
يفلتوا من لهيب روحي؟
جميعا وضيعة للغاية!" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "شخصياتكم
ً
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شفتاك ُّ
شرا من الحية القديمZة Z،حZتى أن شZفتيك جميلتZZان كالنسZاء اللبنانيZات ،ولكن قلبZZك
أحن من الحمام ولكن قلبك أكثر ًّ

ليس َّ
أحن من قل ZZوبهن ،وب ZZالطبع ال يمكن مقارنت ZZه بجم ZZال الكنعاني ZZات .قلب ZZك مخ ZZادع للغاي ZZة! م ZZا أمقت ZZه فق ZZط ه ZZو ش ZZفاه اآلثمين
وقلZZ Zوبهم ،ومتطلبZZ Zاتي من البشZZ Zر ليسZZ Zت أعلى ممZZ Zا أتوقعZZ Zه من القديسZZ Zين ،كZZ Zل مZZ Zا في األمZZ Zر أني أشZZ Zمئز من أعمZZ Zال اآلثمين
الش ZZريرة ،وآم ZZل أن يتمكن ZZوا من ت ZZرك نجاس ZZتهم واله ZZرب من ورطتهم الحالي ZZة لكي يتميَّزوا عن أولئ ZZك اآلثمين ،ويعيش ZZوا م ZZع
أولئ ZZك األب ZZرار ويكون ZZوا قديس ZZين .أنتم في نفس ظ ZZروفي ،ولكنكم مغم ZZورون بال ZZدنس ،ليس هن ZZاك أدنى ش ZZبه بين أولئ ZZك البش ZZر
المخلوقين في البداية وبينكم ،وفوق ذلك ،وألنكم في كل يوم تحاكون شكل تلك األرواح النجسة وتفعلون ما تفعله وتقولون ما

تقوله ،فكل جZزء منكم وحZتى ألسZنتكم وشZفاهكم منغمسZة في مائهZا القZذر لدرجZة أنكم مغمZورون بالكامZل بتلZك األوسZاخ ،وليس
فيكم جزء واحZZد يمكن أن ُيسZZتخدم من أجZل عملي .إنZZه أمZر مفجZZع للغايZZة! أنتم تحيZون في عZالم الخيZZول والعجZول ومZZع ذلZك ال
تشZZعرون فعليًّا باالضZZطراب؛ وأنتم مملZZوؤون بهج ً Zة وتعيشZZون بحريZZة وانطالق .أنتم تسZZبحون في هZZذا المZZاء القZZذر ولكنكم ال
تعرفZZون ًّ
حقا أنكم سZZقطتم في مثZZل هZZذا المZZأزق .في كZZل يZZوم تقZZترن مZZع األرواح الشZZريرة وتتعامZZل مZZع "الغائZZط" .إن حيZZواتكم
وض ZZيعة للغاي ZZة ،وم ZZع ذل ZZك أنت ال تع ZZرف أن ZZك ال تعيش بتاتً ZZا في ع ZZالم البش ZZر ،وأن ZZك ال تس ZZيطر على نفس ZZك .أال تع ZZرف أن
األرواح النجسة قد سحقت حياتك منذ زمن طويل ،وأن شخصيتك قد تلطخت بالماء القذر منذ أمZZد بعيZZد؟ هZZل تظن أنZZك تعيش
حياة مع األرواح النجسة ،وأنك تعايشت مع كل شيء َّ
أعدته
في فردوس أرضي ،وأنك تحيا في سعادة؟ أال تعرف أنك عشت ً
لZZك؟ كيZZف يمكن أن يكZZون لحياتZZك أي معZZنى؟ كيZZف يمكن أن تكZZون لحياتZZك أي قيمZZة؟ لقZZد كنت تZZركض منش Zغاًل بأبويZZك من
ركا همZZا أبZZواك من األرواح النجسZZة اللZZذان أنجبZZاك
األرواح النجسZZة إلى اآلن ،ومZZع ذلZZك أنت ال تعZZرف أن َمن ينصZZبان لZZك ِشً Z
وعالوة على ذلك ،أنت ال تعرف أنهما من أعطياك نجاستك كلها؛ كل ما تعرفه هو أن بإمكانهما تقZZديم "المتعZZة" لZZك،
وربَّياك.
ً

إنهما ال يوبخانZك ،وال يZدينانك Z،وهمZا بZاألخص ال يلعنانZك .لم يثZورا عليZك غض ًZبا أب ًZدا ،بZل يعامالنZك بمZودة ولطZف .كلماتهمZا
وخادمZا لهمZZا.
ًZ
منفً Zذا
تغZZذي قلبZZك وتأسZZرك فتصZZير مشو ًش Zا ،ودون أن تZZدرك تُبتلZZع وتصZZير
راغبZZا في خZZدمتهما وفي أن تكZZون َ
ً
ليسZZت لZZديك أي شZZكاوى على اإلطالق بZZل تZZرغب في أن تعمZZل لZZديهما كZZالكالب ،وكاألحصZZنة ،إنهمZZا يخZZدعانك .لهZZذا السZZبب،

دائمZا تريZZد أن تتسZZلل من يZZدي سZًّ Zرا ،وال عجب أنZZك
ليس لZZديك رد فعZZل مطلًقZZا بشZZأن العمZZل الZZذي أقZZوم أنZZا بZZه ،وال عجب أنZZك ًZ
وترتيبZZا آخZر .يمكنZZك رؤيZة القليZZل
دائم ا استخدام الكلمات المعسولة لتنال استحساني .يتضح بالفعل أن لZديك خطZة أخZرى
ً
تريد ً
من أعمالي بصفتي هللا القدير ،لكنك ال تعرف ذرة واحدة من دينونتي وتوبيخي .ال تعرف متى بدأ توبيخي؛ أنت فقZZط تعZZرف
كيف تغشني ،ولكنك ال تعZرف أني ال أتسZامح مZع أي تع ٍّZد من اإلنسZان .بمZا أنZك عZزمت على خZدمتي ،فلن أتركZك ترحZل .أنZا
إله يكره الشر ،وأنا إله يحسد البشZرية .بمZا أنZك قZد وضZعت كلماتZك على المZذبح بالفعZل ،فلن أتسZامح مZع هروبZك أمZام عيZني،
ولن أتسامح مع كونك تخدم سيدين Z.هل كنت تعتقد أنه ستكون لديك محبZة أخZرى بعZد أن وضZعت كلماتZك على مZذبحي وأمZام
أم عيZZني؟ كيZZف أدع النZZاس تسZZتغفلني بهZZذه الطريقZZة؟ هZZل كنت تعتقZZد أن بإمكانZZك قطZZع نZZذور وحلZف أقسZام لي بلسZZانك بصZZورة
Zاما أمZZام عرشZZي ،عرشZZي أنZZا األعلى؟ هZZل كنت تعتقZZد أن أقسZZامك قZZد زالت؟ أقZZول لكم،
عرضZZية؟ كيZZف أمكنZZك أن تحلZZف أقسً Z
Zاء على أقسZZامكم .لكنكم تعتقZZدون أن بإمكZZانكم أن تضZZعوا
حZZتى لZZو مZZاتت أجسZZادكم ،لن تZZزول أقسZZامكم .في النهايZZة ،سZZأدينكم بنً Z
كلماتكم أمامي للتعامل معي بينمZا قلZوبكم تخZدم األرواح النجسZة والشZريرة .كيZف يمكن لغضZبي أن يسZامح أولئZك النZاس أشZباه

الكالب والخنازير الذين يغشZونني؟ يجب أن أنفZذ مراسZZيمي اإلداريZة وأسZZترجع جميZZع أولئZك "األتقيZZاء" الفاسZدين الZذين يؤمنZZون
ويرحمZZوا من ذبحي بتZZدبير مZZني.
بي من أيZZدي األرواح النجسZZة حZZتى "ينتظZZروني" بصZZورة منظمZZة ،ليكونZZوا ثZZيراني ،وخيليُ ،

سأجعلك تستعيد عزمك السابق وتخدمني من جديد .لن أتسامح مZع غش أي واحZد من الخليقZZة .هZل كنت تعتقZZد أن بإمكانZك أن

تقدم مطالب عشZوائية وتكZذب بصZورة متعسZفة أمZامي؟ هZل كنت تعتقZد أني لم أسZمع أو َأر كلماتZك وأعمالZك؟ كيZف كZان يمكن
لكلماتك وأعمالك أن تختفي عن ناظري؟ كيف يمكنني السماح للناس بأن يغشوني بهذه الطريقة؟
جميعا وضيعة للغاية!" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "شخصياتكم
ً
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Zدة طويل ZZة ،وعش ZZت معكم؛ كم من
لق ZZد كنت بينكم ،عاش ZZرتكم في العدي ZZد من فص ZZول الربي ZZع والخري ZZف ،عش ZZت بينكم م ً Z
Zرة من أمZZام عيZZني؟ يZZتردد ZصZZدى تلZZك الكلمZZات النابعZZة من قلZZوبكم باسZZتمرار في أذني ،لقZZد
سZZلوكياتكم الحقZZيرة قZZد أفلتَت مباشً Z

ُوضعت الماليين والماليين Zمن تطلعاتكم على مذبحي ،إنها حتى ال ُيمكن أن تُحصى .لكن بالنسبة إلى تكريسكم ومZZا بZZذلتموه،
لم تعطوا حتى ولو قلة قليلZة .أنتم ال تضZعون حZتى ولZو قطZرة صZغيرة من إخالصZكم على مZذبحي .أين ثمZار إيمZانكم بي؟ لقZد
Zرارا ال حZدود لهZا من سZمائي ،حZتى إنZني أظهZرت لكم لهيب السZماء ولكن لم أجZرؤ على
نلتم نعم ًة ال متناهية مZني ،ورأيتم أس ً
وأدرت ظهZZرك
Zكت بالطعZZام الZZذي أعطيتZZك إيZZاه،
َ
حZZرقكم ،وكم قZZد أعطيتمZZوني في المقابZZل؟ كم أنتم راغبZZون في إعطZZائي؟ أمسَ Z

Zالغت وقلت إنZZه شZيء قZZد حصZلت عليZه مقابZل عرقZZك النZاتج عن عملZك الشZاق ،وإنZك تهب كZZل مZا لZZديك
وقدمتَZه لي حZتى إنZك ب َ
لي .كيZZف ال يمكن Zك Zأن تعZZرف أن "هباتZZك" لي هي كلهZZا أشZZياء قZZد ُس Zرقت من مZZذبحي؟ وفZZوق ذلZZك ،أنت تقZZدمها لي اآلن ،أال

تغشZZني؟ كيZZف ال تعZZرف أن مZZا أتمتZZع بZZه اآلن هZZو كلZZه من الZZذبائح الموجZZودة على مZZذبحي وليس مZZا قZZد كسZZبتَه أنت من عملZZك
الجاد ومن ثم قدمته Zلي؟ أنتم بالفعل تتجرؤون لتغشوني بهذه الطريقة ،فكيف لي أن أسامحكم؟ كيZZف تتوقعZZون مZZني أن أتحمZZل
هZZذا لمZZدة أطZZول؟ لقZZد أعطيتكم كZZل شZZيء .وفZZرت لكم كZZل شZZيء ،وزودتكم باحتياجZZاتكم ،وفتحت عيZZونكم ،ومZZع ذلZZك تغشZZونني

بهZZذه الطريقZZة ،وتتجZZاهلون ضZZمائركم .لقZZد أنعمت عليكم بكZZل شZZيء بال أنانيZZة ،لكي تكونZZوا ،حZZتى لZZو عZZانيتم ،قZZد حصZZلتم مZZني
على كZZل شZZيء أحضZZرته من السZZماء .وعلى الZZرغم من هZZذا ليس لZZديكم تكZZريس على اإلطالق ،وحZZتى لZZو قZZدمتم هبZZة صZZغيرة،
فZZإنكم تحZZاولون تصZZفية حسZZاباتكم معي بعZZدها .ألن تفشZZل هبتZZك في تحقيZZق أي شZZيء؟ مZZا أعطيتZZني إيZZاه ليس سZZوى حبZZة رمZZل،
Zت غZZير منطقي؟ أنZZا أعمZZل بينكم Z.بالتأكيZZد ال أثZZر للعشZZور الZZتي ينبغي أن أحصZZل
لكن مZZا طلبتZZه مZZني هZZو طن من الZZذهب .ألسَ Z
جميعZا
عليها ،ناهيكم عن أي ذبائح إضافية .وما زاد عن ذلك ،العشور التي يساهم بها األتقياء يستحوذ عليها األشرار .ألسZZتم
ً

Zني أن تريZا مثZل هZؤالء األشZخاص على أنهم
جميعZا معZادين لي؟ ألسZتم
مشتتين عني؟ ألسZتم
جميعZا تZدمرون مZذبحي؟ كيZف لعي َّ
ً
ً
كنZZوز؟ أليسZZوا الخنZZازير والكالب الZZتي أمقتهZZا؟ كيZZف يمكنZZني أن أشZZير إلى فجZZوركم على أنZZه كZZنز؟ لمن يعمZZل عملي ًّ
حقا؟ هZZل
ُ

جميعا ألكشف عن سلطاني؟ أليست حيواتكم معلقة بكلمة واحدة مني؟ لمZZاذا
يمكن أن يكون الهدف من عملي فقط هو ضربكم
ً
أسZZتخدم الكالم فقZZط ألعلمكم ولم أحZZول كالمي إلى حقZZائق لكي أضZZربكم بأسZZرع مZZا يمكن؟ هZZل الهZZدف من كالمي وعملي هZZو
ضZرب البشZZرية فحسZب؟ هZZل أنZZا إلZZه يقتZZل الZZبريء بال تميZZيز؟ اآلن ،كم عZZدد الZZذين يقفZZون منكم أمZZامي بكZZل كيZZانهم ليسZZعوا إلى
الطريق الصحيح للحيZاة البشZرية؟ أجسZادكم فقZط هي الZتي أمZامي ،أمZا قلZوبكم فمZا زالت طليقZة ،وبعيZدة ،بعيZدة كZل البعZد عZني.

ألنكم ال تعرفون مZا هZو عملي ًّ
حقا ،هنZاك عZدد كبZير منكم يريZد أن يهجZرني ،ويبتعZد عZني ،ويأمZل بZداًل من ذلZك أن يعيش في

ف ZZردوس ليس في ZZه ت ZZوبيخ وال دينون ZZة Z.أليس ه ZZذا ه ZZو م ZZا يتمن ZZاه الن ZZاس في قل ZZوبهم؟ أن ZZا بالتأكي ZZد ال أح ZZاول أن أج ZZبرك .أيًّا ك ZZان
جميعZا أن كZل مZا أنعمت بZه
الطريق الذي تتخذه فهو اختيارك ،وطريق اليZوم ترافقZه الدينونZة ZواللعنZات ،لكن عليكم أن تعرفZوا
ً
عليكم ،سZZواء أكZZان دينونZZات أم توبيخZZات ،هZZو أفضZZل العطايZZا الZZتي أسZZتطيع تقZZديمها لكم ،وهي كلهZZا األمZZور الZZتي تحتاجونهZZا
بصورة عاجلة.
جميعا وضيعة للغاية!" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "شخصياتكم
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Zادرا مZZا يعZZرف النZZاس
ذت الكثZZير من العمZZل على األرض وسُ Z
لقZZد َّنف ُ
Zرت بين البشZZرية للعديZZد من السZZنوات .ومZZع ذلZZك نً Z
صZورتي وشخصZيتي ،ويمكن لعZدد قليZل من النZاس أن يشZرحوا العمZل الZذي أقZوم بZه بصZورة شZاملة .يفتقZر النZاس إلى الكثZير،
دائمZا حZZذرة كمZZا لZZو كZZانوا خZZائفين بعمZZق من أن آتي بهم إلى موقZZف آخZZر ثم ال
دائمZا يفتقZZرون إلى فهم مZZا أفعلZZه ،وقلZZوبهم ًZ
فهم ًZ
دائمZZا فZZاتر ويصZZحبه قZZدر كب ZZير من الح ZZذر .ه ZZذا ألن الن ZZاس ق ZZد أت ZZوا إلى الحاضZZر دون أن
أكZZترث بهم .لZZذلك م ZZوقفهم نح ZZوي ً

يفهموا العمل الذي أقZوم بZه ،وهم بZاألخص مرتبكZون بسZبب الكلمZات الZتي أقولهZا لهم .يحملZون كلمZاتي في أيZديهم وال يعرفZون

إن كZZان ينبغي أن يكونZZوا عZZازمين في إيمZZانهم أم ينبغي عليهم أن ينسZZوها بصZZورة غZZير حاسZZمة .ال يعرفZZون إن كZZان يجب أن
يمارسوها أم ينبغي عليهم أن ينتظروا ويروا .ال يعرفZZون إن كZZان ينبغي أن َّ
يتخلوا عن كZZل شZيء ثم يتبعونهZZا بشZZجاعة ،أم إن
كZZان ينبغي عليهم أن يسZZتمروا في تبZZادل الصZZداقة مZZع العZZالم كالسZZابق .إن عZZوالم النZZاس الداخليZZة معقZZدة للغايZZة ،وهم مZZاكرون
Zعبا في ممارسZZة كلمZZاتي ولZZديهم صZZعوبة في سZZكب قلبهم أمZZامي ألنهم ال يZZرون كلمZZاتي
جZًّ Zدا .يواجZZه العديZZد من النZZاس وقتًZZا صً Z
بوضوح وبصورة كلية .أنا أتفهم صعوباتكم بعمZق .العديZد من نقZاط الضZعف ال يمكن تجنبهZا أثنZاء العيش في الجسZد ،والعديZدZ

أيامZZا من العم ZZل الش ZZاق ،وتم ZZر الش ZZهور
من العوام ZZل الموض ZZوعية ت ZZأتي إليكم بالص ZZعوبات .أنتم تطعم ZZون أس ZZرتكم ،وتمض ZZون ً
والسZZنون بصZZورة مضZZنية .توجZZد العديZZد من المصZZاعب في العيش في الجسZZد ،أنZZا ال أنكZZر هZZذا ،وبZZالطبع فZZإن متطلبZZاتي منكم
تتوافZZق مZZع الصZZعوبات الZZتي تواجهونهZZا .إن متطلبZZات عملي الZZذي أقZZوم بZZه كلهZZا مبني Zة Zعلى قZZامتكم الفعليZZة .ربمZZا عنZZدما كZZان

النZZاس يعملZZون في الماضZZي ،كZZانت متطلبZZاتهم منكم مملZZوءة بعناصZZر مبZZالغ فيهZZا ،ولكن ينبغي عليكم أن تعرفZZوا أني لم أطلب
ٍ
Zاء على طبيعZة النZاس وجسZدهم واحتياجZاتهم .ينبغي أن تعرفZوا،
منكم قط
متطلبات ُمْف ِر َ
ط ًة فيما أقوله وأفعلZه .جميعهZا تُطلب بن ً
وأنZZا يمكن أن أخZZبركم بوضZZوح ،أني ال أعZZترض على طZZرق التفكZZير المنطقي الZZتي يتبناهZZا النZZاس ،وال أعZZارض طبيعZZة البشZZر
المتأصZZلة .فقZZط ألن النZZاس ال يفهمZZون مZZا معيZZار متطلبZZاتي منهم ،وال يفهمZZون المعZZنى األصZZلي لكلمZZاتي ،وال يزالZZون متشZZككين
في كلمZZاتي حZZتى اآلن ،وأقZZل من نصZZف النZZاس يؤمنZZون بكلمZZاتي .البقيZZة الباقيZZة هم غZZير مؤمZZنين Z،وحZZتى أولئZZك الZZذين يحبZZون
ص Zا" .إضZZافة إلى أن العدي ZZد منهم يس ZZتمتعون ب ZZالعرض .أنZZا أح ZZذركم :لق ZZد انفتحت العدي ZZد من كلم ZZاتي
س ZZماعي وأنZZا "أحكي قص ً
بالفعل أمام أولئك الذين يؤمنون بي ،وأولئك الذين يتمتعون بالمنظر الجميل لملكوتي ولكنهم واقفون خارج أبوابه قد أقصZZيتهم
زوانا أمقته وأنبذه؟ كيف يمكنكم أن تودعوني عند رحيلي ثم بعد ذلك ترحبZون بابتهZاج بعZZودتي؟ أقZZول لكم ،بعZZد
بالفعل .ألستم ً
Zدة
أن سZZمع شZZعب نينZZوى كلمZZات يهZZوه الغاضZZبة ،تZZابوا على الفZZور في مسZZوح ورمZZاد .ألنهم آمنZZوا بكلماتZZه امتألوا خوًفZZا ورعً Z

ضZا تؤمنZZون بكلمZZاتي ومZZا زاد أنكم تؤمنZZون أن يهZZوه قZZد جZZاء
وتZZابوا في مسZZوح ورمZZاد .أمZZا من جهZZة النZZاس اليZZوم ،فمZZع أنكم أي ً
مرة أخرى بينكم اليوم ،إال أنكم ال تظهرون أي اتقاء في موقفكم ،كما لو كنتم تراقبون يسوع الZذي ُولZد في اليهوديZة ZمنZذ عZدة
ً
آالف من السنين وقد نزل اآلن بينكم .أنا أتفهم بعمق الخداع الموجود داخل قلوبكم؛ فمعظمكم يتبعني بدافع الفضول وقZZد أتيتم

ضZا .الخZZداع الموجZود
لتطلبوني بدافع الفراغ .حين تتحطم أمنيتكم الثالثة – أي أمنيتكم لحيZاة سZZعيدة وآمنZZة – يتب َّZدد فضZولكم أي ً
داخZل قلب كZZل واحZZد منكم ُيظهZZره كالمكم وأفعZالكم .سZZأقولها صZZراح ًة ،أنتم فقZZط لZZديكم فضZZول عZZني ،ولسZZتم خZZائفين مZZني؛ وال

تفكرون فيما تقولZZون ،وقلياًل مZا تكبحZون سZلوكياتكم .فكيZف يكZZون إيمZZانكم ًّ
حقا؟ هZل هZو إيمZان أصZZيل؟ أنتم تسZتخدمون كلمZاتي

إيمانZZا
فقZZط لتبديZZد مخZZاوفكم وتخفيZZف مللكم ،ولتمأل المسZZاحات الفارغZZة الباقيZZة في حياتZZكَ .م ْن منكم مZZارس كلمZZاتي؟ َم ْن يZZؤمن ً
أصياًل ؟ إنكم تستمرون في الهتاف قائلين إن هللا إله يرى بعمق قلوب الناس ،ولكن كيZف يمكن لهZذا اإللZZه الZذي تهتفZZون بZZه في

قلوبكم أن يكون متوافًق ا معي؟ حيث إنكم تهتفون هكذا ،فلماذا تسلكون بهذه الطريقة؟ هل يمكن أن تكون هذه هي المحبة الZZتي
تريدون أن تكافئوني بها؟ ال يوجد ولو قدر صغير من التقوى على شفاهكم ،ولكن أين ذبائحكم ،وأعمالكم الحسنة؟ إن لم يكن

أذني ،فكيZZف كنت سZZأكرهكم بهZZذا القZZدر؟ إن كنتم تؤمنZZون بي ًّ
حقا ،فكيZZف كنتم سZZتقعون في
من أجZZل كلمZZاتكم الZZتي تصZZل إلى َّ

هZZذه المحنZZة؟ هنZZاك نظZZرات يائسZZة على وجZZوهكم كمZZا لZZو كنتم تقفZZون للمحاكمZZة في الجحيم .ليس لZZديكم أيZZة حيويZZة وتتحZZدثون

بضعف عن صوتكم الداخلي؛ أنتم مملوؤون بالشكاوى واللعنات .قد فقدتم ثقتكم فيما أفعلZه منZذ أمZد بعيZد وحZتى ثقتكم األصZلية
اختفت ،فكيف يمكنكم أن تتبعوا حتى النهاية؟ كيف يمكنكم أن تَخلصوا بهذه الطريقة؟
من "كلمات للشباب والشيوخ" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ِ
ألكملZZه،
مZZع أن عملي مفيZZد لكم كثً Z
دائمZZا مZZا ال تفهمZZون كلمZZاتي وتكZZون بال جZZدوى فيكم .من الصZZعب أن أجZZد هZZدًفا ّ
Zيراً ،
تقريبا فقدت األمل فيكم .لقد بحثت فيما بينكم للعديد من السZZنوات ،لكن من الصZZعب إيجZاد صZZديق حميم .أشZZعر كمZZا لZو
واليوم
ً

Zدي ثق ZZة في أن أس ZZتمر في العم ZZل فيكم ،وليس ل ZZدي محب ZZة ألس ZZتمر في محبتكم .ه ZZذا ألني من ZZذ م ZZدة طويل ZZة ش ZZعرت
ك ZZان ليس ل َّ Z

باشمئزاز من "إنجازاتكم" الضئيلة المثيرة للشفقة؛ األمر يبدو كما لو كنت لم أتكلم قط بينكم ولم أعمZZل فيكم قZZط .إن إنجZازاتكم

Zتم
مق ZZززة للغاي ZZة .تجلب ZZون الخ ZZراب والخ ZZزي على أنفس ZZكم ،وأنتم في الغ ZZالب بال قيم ZZة .بالك ZZاد أج ZZد فيكم ش ZZبه اإلنس ZZان وال أش ُّ Z
رائحتZZه .أين رائحتكم المنعشZZة؟ أين الثمن الZZذي دفعتمZZوه للعدي Zد Zمن السZZنين ،وأين النتZZائج؟ ألم تجZZدوها قZZط؟ لعملي اآلن بدايZZة

جديدة ،وانطالقة جديدة .سأنفذ مخططات كZZبرى وأريZد أن أحقZق عماًل أعظم ،ومZع ذلZZك مZZا زلتم تتمرغZZون في الطين كمZا في
السابق ،وتحيون في مياه الماضي النجسZة ،وبZاألخص لم َّ
تتخلصZوا من حZالتكم األصZلية .لZذلك ال تزالZون لم تحصZلوا على أي
شيء من كلماتي .ال تزالون لم تبرحوا مكانكم األصلي في الطين والمياه الدنسة ،وال تعرفون سوى كلماتي ،ولكن في الواقZZع
لم تدخلوا إلى عالم حريتها ،لذلك لم تنفتح كلماتي لكم قط ،وهي تبZدو مثZZل كتZZاب النبZوة الZذي ظZل مغلًقZا آلالف السZنين .أظه ُZر
تقريبا نصف الكلمات التي أقولهZZا دينونZZة لكم ،ولكنهZZا ال تحِّقZZق
دائما ال تدرون ،وال حتى تتعرفون علي.
ً
لكم في حياتكم لكنكم ً
ّ
إال نصZZف مZZا ينبغي أن تحققZZه ،وهZZو أن تغZZرس الخZZوف في أعمZZاقكم .النصZZف المتبقي عبZZارة عن كلمZZات ألعلمكم عن الحيZZاة
والسلوك ،ولكنها تبدو كما لو كانت لم توجد من أجلكم ،أو كمZا لZو كنتم تنصZتون إلى كلمZات أطفZال ،كلمZات تعطونهZا ابتسZامة
عادة ما تراقبZون أفعZالي بZدافع فضZولكم لZذلك سZقطتم اآلن في الظلمZة
صفراء ،وال تسلكون بحسبها .لم تهتموا قط بهذا األمر؛ ً
ض Zا أريZZدكم أن
وال يمكنكم رؤيZZة النZZور ،أنتم تبكZZون بشZZفقة في الظلمZZة .مZZا أريZZده هZZو طZZاعتكم ،طZZاعتكم غZZير المشZZروطة ،وأي ً

ضZا التZZأقلم معZZه بصZZورة انتقائيZZة
تZZتيقنوا بالكامZZل من كZZل شZZيء أقولZZه .يجب عليكم أاّل تتبنZZوا موقZZف اإلهمZZال وال يجب عليكم أي ً
وال حاجZZة لي أن أقZZول أال تكونZZوا غZZير مكZZترثين بكلمZZاتي وعملي ،كعZZادتكم .عملي يتم بين ظهZZرانيكم وقZZد أنعمت عليكم بعZZددZ
كبZZZير من كلمZZ Zاتي ،لكن إن كنتم تع ZZاملونني به ZZذه الطريقZZ Zة ،س ZZأعطي فق ZZط م ZZا تخليتم عنZZ Zه ولم تحصZZ Zلوا عليZZ Zه وتمارسZZ Zوه إلى
العZZائالت األمميZZة .هZZل هنZZاك ِمن بين الخليقZZة مZZا ليس في يZZدي؟ معظم َمن بينكم هم من "العصZZر القZZديم الناضZZج" وليس لZZديكم
طاق ZZة لقب ZZول ه ZZذا الن ZZوع من عملي .أنتم مث ZZل ط ZZائر ه ZZان ه ZZاو(أ) تم ZZرون بكلم ZZاتي م ZZرور الك ZZرام ولم تأخ ZZذوها ق ZZط على محم ZZل
الجديZZة .إن الشZZباب عZZابثون ومتكاسZZلون بصZZورة مفرطZZة وال يبZZالون بعملي .إنهم ال يحبZZون التغZZذي على ملZZذات وليمZZتي؛ إنهم
بعيدا Z.كيف يمكن لهذه األنواع من الشباب والشيوخ أن يكونوا نافعين لي؟
مثل طائر صغير طار خارج قفصه ليذهب ً
من "كلمات للشباب والشيوخ" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
ال من بنZاء عش أثنZاء الطقس الZZدافئ ،هZذا على
(أ) إن قصة طائر هان هاو تشبه إلى حد بعيد حكاية إيسوب عن النملة والجندب .طائر هان هZاو يفضZZل النZZوم بZد ً

الرغم من التحذيرات المتكررة من جاره العقعق .وعندما يأتي فصل الشتاء يتجمد الطائر حتى الموت.
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Zادرا مZا تتمسZكون بZالطريق الحZق في قلZوبكم .ال يZؤهلكم يفعZان
مع أنكم أيها الشباب
ً
جمعيا مثل األسZود الشZابة إال أنكم ن ً
دائمZا تثZZيرون اشZZمئزازي منكم .مZZع أنكم شZZباب ،إال أنكم تفتقZZرون إلى الحيويZZة
شZZبابكم إلى المزيZZد من عملي ،بZZل على العكس ًZ

ودائمZا غZZير ملZZتزمين بمسZZتقبلكم؛ األمZZر يبZZدو كمZZا لZZو كنتم غZZير مكZZترثين ZومتبZZاطئين .يمكن أن ُيقZZال إن الحيويZZة
ًZ
أو الطمZZوح،
والمثل والمواقف الZتي تُتخZذ والZتي ينبغي أن تكZون موجZودة في الشZباب ليسZت موجZودة فيكم؛ أنتم ،يZا هZذا النZوع من الشZباب،
ُ
بال موق ZZف وال ق ZZدرة على التمي ZZيز بين الص ZZواب والخط ZZأ ،والخ ZZير والش ZZر ،والجم ZZال والقبح .من المس ZZتحيل أن أج ZZد فيكم أي ZZة

ضZا أن تسZZيروا مZZع التيZZار وأن
عناصر جديدة .أنتم
تقريبا عتيقو الطراز بالكامل ،وأنتم ،يا هذا النوع من الشباب ،قZZد تعلمتم أي ً
ً
تكونZZوا غZZير منطقZZيين .ال يمكنكم أبZً Zدا التميZZيز بين الصZZواب والخطZZأ بوضZZوح ،وال التميZZيز بين الحقيقي والمزيZZف من األمZZور،
أبدا وراء التفوق ،وال يمكنكم تحديد Zما هZو صZائب أو خZاطئ ،ومZا هZو حZق ،ومZا هZZو ريZاء .ال تZZزال فيكم نفحZات
وال تسعون ً
الدين األكثر جسامة وشدة من تلك الZتي لZدى الشZيوخ .أنتم متغطرسZون وغZير منطقZيين ،وتنافسZيون للغايZة ،وولعكم بالعدوانيZة
موقفZZا أن يتمسZZك
حZZاد للغايZZة ،كيZZف يمكن لهZZذا النZZوع من الشZZباب أن يملZZك الحZZق؟ كيZZف يمكن لشZZخص ال يسZZتطيع أن يتخZZذ ً

بالشZZهادة؟ كيZZف يمكن لشZZخص ليس لديZZه القZZدرة على التميZZيز بين الصZZواب والخطZZأ أن ُيطلZZق عليZZه شZZابًّا؟ كيZZف يمكن لشZZخص
تابعZا لي؟ كيZZف يمكن لشZZخص ليس لديZZه الحZZق وال حس
بال حيويZZة الشZZباب وحماسZZه وانتعاشZZه وهدوئZZه وثباتZZه أن ُيطلZZق عليZZه ًZ

العدل ،ولكن يحب العبث والعراك ،أن يكون مس ًّ
Zاهدا لي؟ العيZون الZتي تمتلئ بالخZداع والتعصZب تجZاه النZاس
Zتحقا أن يكZون ش ً
ليسZZت هي العيZZون الZZتي ينبغي على الشZZباب امتالكهZZا ،وال يجب على الشZZباب أن يرتكبZZوا أعمZZال تZZدمير وعZZدوان .ال ينبغي أن

يكونZZوا بال ُمثZZل أو تطلعZZات أو رغبZZة متحمسZZة في تحسZZين أنفسZZهم؛ ال ينبغي أن يشZZعروا بخيبZZة األمZZل بشZZأن تطلعZZاتهم وال أن
يفقZZدوا األمZZل في الحيZZاة والثقZZة في المسZZتقبل؛ ينبغي أن تكZZون لZZديهم مثZZابرة لالسZZتمرار في طريZZق الحZZق الZZذي اختZZاروه اآلن -
يكنZZوا في صZZدورهم الريZZاء
حZZتى يحققZZوا رغبتهم في بZZذل حيZZاتهم بالكامZZل ألجلي .ال ينبغي أن يكونZZوا بال حZZق ،وال ينبغي أن ّ
واإلثم ،ب ZZل يجب أن يثبت ZZوا في الموق ZZف الس ZZليم .ال ينبغي أن ينجرف ZZوا بعي Zً Zدا ب ZZل يجب أن تك ZZون ل ZZديهم روح اإلق ZZدام للتض ZZحية
والنضZZال من أجZZل العZZدل والحZZق .ينبغي أن يكZZون لZZدى الشZZباب الشZZجاعة لكيال يخضZZعوا لقمZZع قZZوات الظلمZZة وليغZZيروا مسZZار

أهميZZة وجZZودهم .ال ينبغي أن يستسZZلموا للمحنZZة ،بZZل ينبغي أن يكونZZوا منفتحين وصZZرحاء ولZZديهم روح الغفZZران تجZZاه إخZZوتهم
أيضا كلماتي
أيضا نصيحتي لكل شخص .وما زاد على ذلك ،هي ً
وأخواتهم .بالطبع هذه هي متطلباتي من كل شخص ،وهي ً
المهدئZZة لجميZZع الشZZباب .ينبغي أن تمارسZZوا وفًقZZا لكلمZZاتي .وال ينبغي على الشZZباب خاصZZة أال يكونZZوا بال عزيمZZة في ممارسZZة

التميZZيز في المشZZكالت ،وفي سZZعيهم وراء الحZZق والعZZدل .مZZا يجب أن تسZZعوا وراءه هZZو كZZل األشZZياء الجميلZZة والجيZZدة ،وينبغي

ض Zا أن تكونZZوا مسZZؤولين تجZZاه حيZZاتكم ،وال يجب أن تسZZتخفوا بهZZا.
عليكم الحصZZول على واقعيZZة جميZZع األشZZياء اإليجابيZZة ،وأي ً
ض Zا أن تكZZون لZZديهم فرص ZZة للس ZZعي وراء الحZZق والحصZZول
يZZأتي النZZاس إلى األرض ومن النZZادر أن يقZZابلوني ،ومن الن ZZادر أي ً

دائمZZا رافض ZZون للح ZZق
علي ZZه .لم ZZاذا ال تق ُّ Z
Zدرون ه ZZذا ال ZZوقت الجمي ZZل على أن ZZه طري ZZق الس ZZعي الص ZZائب في الحي ZZاة؟ ولم ZZاذا أنتم ً
قون وتZدمرون أنفسZكم من أجZل ذلZك اإلثم والنجاسZة اللZذين يعبثZان بالنZاس؟ ولمZاذا تسZلكون كمZا يسZلك
دائمZا تَ ْسَ Zح َ
والعدل؟ لماذا ً
الشZZيوخ الZZذين يفعلZZون مZZا يفعلZZه الخطZZاة؟ لمZZاذا تحZZاكون الطZZرق القديمZZة لألمZZور القديمZZة؟ يجب أن تكZZون حيZZاتكم مملZZوؤة بZZالحق
والعZZدل والقداسZZة؛ ال ينبغي أن تفسZZد حيZZاتكم في هZZذا السZZن الصZZغير ،وتقZZودكم إلى الجحيم .أال تشZZعرون أن هZZذا أمZZر مؤسZZف
للغاية؟ أال تشعرون أن هذا ظلم ِّبين؟
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Zادرا على أداء واجبZك عنZدما يحين الZوقت لنشZر
إذا لم يكن للعمل الكثZير والكلمZات الكثZيرة أي تZأثير عليZك ،فلن تكZون ق ً
ومهانZZا .في ذلZZك الZZوقت ،ستشZZعر أنZZك مZZدين Zهلل بZZالكثير ،وأن معرفتZZك باهلل سZZطحية جZً Zدا .إذا
مخزيZZا
عمZZل هللا ،وسZZوف تكZZون
ً
ً

كنت ال تسعى وراء معرفة هللا اليوم ،بينما هو يعمZل ،فسZيكون األوان قZد فZات الحًقZا .وفي النهايZة ،لن يكZون لZديك أي معرفZة
فارغZا ،بZZدون أي شZZيء .مZZا الZZذي ستسZZتخدمه لتخZZبر عن هللا؟ هZZل تجZZرؤ على النظZZر هلل؟ يجب أن
ًZ
تتحZZدث عنهZZا ،سZZوف تُZZترك

تعمZZل بجZZد في سZZعيك اآلن حZZتى تZZدرك في النهايZZة ،مثZZل بطZZرس ،مZZدى فائZZدة تZZوبيخ هللا ودينونتZZه لإلنسZZان ،وأنZZه بZZدون توبيخZZه

ودينونته Z،ال يمكن خالص اإلنسان ،وال يمكنه إال أن يغرق في أرض الدنس ،في طين الحمأة ،أكثر من أي وقت مضى .لقZZد
عظيمZا جZً Zدا،
ًZ
ضZا ،وفقZZدوا خZZوفهم هلل ،وأصZZبح عصZZيانهم
ضZا ،واسZZتخفوا ببعضZZهم بع ً
أفسZZد الشZZيطان البشZZر ،فخZZدعوا بعضZZهم بع ً
جميعZا إلى الشZZيطان .بZZدون تZZوبيخ هللا ودينونتZZه Z،ال يمكن تطهZZير شخصZZية اإلنسZZان
ًZ
وصZZار لZZديهم مفZZاهيم كثZZيرة جZً Zدا ،وانتمZZوا
ِ
يعبر عنه الروح بالتحديد ،وهو ينّفذ العمZZل الZZذي
تجسد في الجسد هو ما ّ
الفاسدة ،وال يمكن خالصه .ما ّ
الم ّ
يعبر عنه عمل هللا ُ

جدا ،وقد خسZرت الكثZZير! إن لم تكن قZZد
يقوم به وفًقا لما يعمله الروح .اليوم ،إذا لم يكن لديك معرفة بهذا العمل ،فأنت أحمق ً
حصلت على خالص هللا ،فإن اعتقادك هو اإليمان الديني ،وأنت مسيحي بالديانة .وألنك تتمسك بعقيدة ميتة ،فقد فقدت العمZZل
الجديد للروح القدس؛ أما اآلخZرون الZذين يسZعون إلى محبZة هللا فZإنهم قZادرون على نيZل الحZق والحيZاة ،بينمZا ال يمكن إليمانZك
ص Zا ي ZZرتكب أعم Zااًل م ZZدمرة وبغيض ZZة ،وق ZZد ص ZZرت
الحص ZZول على استحس ZZان هللا .وب Zداًل من ذل ZZك ،فق ZZد أص ZZبحت ش ً Z
Zريرا ،شخ ً
Zيرا عنZZده .ليس الهZZدف أن يZZؤمن اإلنسZZان باهلل ،بZZل أن يحبZZه ويسZZعى لZZه ويعبZZده .إن كنت ال
Zؤخرا أضZZحوكة الشZZيطان ،وأسً Z
مً Z
تسZعى اليZوم ،فإنZZه سZيحين اليZZوم الZZذي فيZه تقZZول" :لمZZاذا لم أتبZع هللا وقتهZا بطريقZZة صZحيحة ،ولم أرضZه بطريقZZة صZحيحة ،ولم
أسZZعى إلى تغيZZيرات في شخصZZية حيZZاتي؟ كم أنZZا نZZادم على عZZدم القZZدرة على الخضZZوع هلل في ذلZZك الZZوقت ،وعZZدم السZZعي إلى
غبيا ج ًZدا!" سZوف تكZره نفسZك إلى نقطZة معينZZة.
كثيرا في ذلك الوقت؛ فكيف لم أسع؟ لقد كنت ً
معرفة كلمة هللا .لقد تحدث هللا ً
اليوم ،أنت ال تصدق الكلمات التي أقولها ،وال توليها أي اهتمام؛ عندما يحين اليوم النتشار هذا العمل ،وتZZراه بأكملZZه ،فسZZوف
تندم ،وحينها ستصاب بالذهول .توجد بركات ،لكنك ال تعرف أن تسZتمتع بهZا ،ويوجZد الحZق ،ولكنZك ال تسZعى إليZه .أال تجلب
االزدراء على نفسك؟ واليوم ،مع أن الخطوة التالية من عمل هللا لم تبدأ بعZد ،فال يوجZد مZا هZو اسZتثنائي فيمZا يتعلZق بالمطZالب
التي عليك إتمامهZا ومZا أنت مطZالب بZأن تحيZاه .يوجZد الكثZير من العمZل ،والعديZد Zمن الحقZائق؛ أليسZت هZذه األمZور جZديرة بZأن

ٍ
راض
تعرفها؟ أال يستطيع توبيخ هللا ودينونته إيقاظ روحك؟ أال يستطيع توبيخ هللا ودينونته Zحثك على ُبغض نفسZZك؟ هZZل أنت
جميعZا؟ ال أحZد أحمZق أكZثر من أولئZك
عن العيش تحت ُملك الشيطان في سالم وفرح وراحة جسدية قليلة؟ ألست أحقر النZاس
ً
الذين يرون الخالص ولكنهم ال يسعون للحصول عليه؛ إنهم أناس ينهمون إلشباع أجسZZادهم ويسZZتمتعون بالشZZيطان .إنZZك تأمZZل

دائما إلى تلك األشZياء الZتي ال قيمZة لهZا،
أال يؤدي إيمانك باهلل إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات ،أو أدنى مشقةَّ .إنك تسعى ً
وال تعّلZZق أي قيمZZة على الحيZZاة ،بZZل تضZZع أفكZZارك المتطرفZZة قبZZل الحZZق .إنZZك بال قيمZZة ،وتعيش مثZZل خZZنزير – مZZا الفZZرق بينZZك

يحبZZون الجسZZد ،جميعهم وحو ًشZا؟ أليس أولئZZك
وبين الخنZZازير والكالب؟ أليس أولئZZك الZZذين ال يسZZعون إلى الحZZق ،بZZل بZZاألحرى ّ
ِّ
متحركZة؟ كم عZدد الكلمZات الZتي ُنطقت بينكم؟ هZل مZا تم بينكم هZو مجZرد عمZل صZغير؟
المZوتى بZدون أرواح هم جميعهم جثثًZا

ض Zا
كم مقZZدار مZZا قدمتZZه بينكم؟ ولمZZاذا لم تقتنZZوه؟ مZZا الZZذي لZZديك لتشZZكو منZZه؟ أليسZZت القضZZية أنZZك لم تفZZز بشZZيء ألنZZك معجب أي ً
بالجسZZد؟ أليس ألن أفكZZارك متطرفZZة للغايZZة؟ أليس ألنZZك غZZبي جZً Zدا؟ إن كنت غZZير قZZادر على اقتنZZاء هZZذه البركZZات ،فهZZل يمكنZكZ
ِ
Zادرا على تحقيZZق السZZالم بعZZد أن تZZؤمن باهلل – وأن يخلZZو
إلقZZاء اللZZوم على هللا ألنZZه لم ُيخّلصZZك؟ مZZا تسZZعى إليZZه هZZو أن تكZZون قً Z
زوج Zا الئًقZZا ،وأن
أطفالZZك من المZZرض ،وأن يحصZZل زوجZZك على عمZZل جيZZد ،وأن يجZZد ابنZZك زوجZZة صZZالحة ،وأن تجZZد ابنتZZك ً

جيدا ،وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك .هذا ما تسZعى إليZه .ليس سZعيك
يحرث ثيرانك وخيولك األرض ً
إال للعيش في راحة ،ولكيال تلحق الحوادث بعائلتك ،وأن تمر الريZاح بجZوارك ،وأال تلمس حبيبZات الرمZل وجهZك ،وأال تغمZر

المي ZZاه محاصZZيل عائلت ZZك ،وأال تتZZأثر ب ZZأي كارثZZة ،وأن تعيش في حضZZن هللا ،وتعيش في ُعش دافئ .هZZل جبZZان مثل ZZك ،يسZZعى
وحشا؟ إنني أعطيك الطريق الصحيح دون طلب أي شيء في المقابل ،ولكنك
دائما للجسد ،هل لديك قلب ،لديك روح؟ ألست ً
ً
ال تسZZعى في إثZZره .هZZل أنت واحZZد من أولئZZك الZZذين يؤمنZZون باهلل؟ إنZZني أمنحZZك الحيZZاة اإلنسZZانية الحقيقيZZة ،ولكنZZك ال تسZZعى.
ألسZZت مجZZرد خZZنزير أو كلب؟ ال تسZZعى الخنZZازير إلى حيZZاة اإلنسZZان ،فهي ال تسZZعى إلى التطهZZير ،وال تفهم ماهيZZة الحيZZاة .بعZZد
أن تتناول طعامها في كل يوم فإنها تنام ببساطة .لقد أعطيتك الطريق الصحيح ،ولكنك لم تقتنه :إنك خالي الوفاض .هZZل أنت
على اسZتعداد ZلالسZZتمرار في هZذه الحيZاة ،حيZاة الخنZZازير؟ مZا هي أهميZة أن يبقى هZؤالء النZاس على قيZZد الحيZاة؟ حياتZك مزريZZة
وحقيرة ،وتعيش وسط الدنس والفسق ،وال تسعى ألي أهداف؛ أليست حياتك هي أحقZر حيZاة؟ هZل أنت تجZرؤ على النظZر هلل؟

إذا واص ZZلت اختب ZZارك به ZZذه الطريق ZZة ،فه ZZل ستكتس ZZب أي شZZيء؟ لق ZZد أعطي ل ZZك الطري ZZق الص ZZحيح ،لكن م ZZا إذا كنت تقتني ZZه أو
تخسره إنما يعتمد Zفي النهاية على سعيك الشخصي.
من "اختبارات بطرس :معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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َّ
Zور في قلZوبكم باسZتمرار
صZلين تأصZالً عميًقZا فيكم .تتحك ُم هZذه األم ُ
إن جسZدكم ورغبZاتكم الجامحZة وجشZعكم وفسZقكم متأ ّ
لدرجZZة أنكم تعجZZزون عن التخلص من نZZير تلZZك األفكZZار الخرافيZZة المنحطZZة .ال تتوقZZون إلى تغيZZير وضZZعكم الحZZالي ،وال إلى
وعالمZا كهZZذا
ًZ
الهZZروب من تZZأثير الظلمZZة .أنتم ببسZZاطة مقيَّدون بتلZZك األمZZور .حZZتى لZZو كنتم تعرفZZون أن حيZZاةً كهZZذه مؤلمٌ Zة جZً Zدا،
أي منكم الشجاعة لتغيير هZذه الحيZاة .تتوقZZون فقZط للهZروب من حي ٍ
Zاة حقيقيZZة كهZZذه ،وتخليص
جدا ،حتى حينها ،ال يملك ٌّ
مظلم ً

ٍ
تحمل المشّZقات لتغيZZير حيZاتكم الحاليZZة ،كمZZا أنكم
ومف ٍ
Zرح كالسZZماء .ال ترغبZون في ُّ
الم َ
طهر ،والعيش في ج ّZو هZادئ ُ
أنفسكم من َ
أحالمZا غZير واقعيZة
غير مسZتعدين للبحث في هZذه الدينونZة وهZذا التZوبيخ ألجZل الحيZاة الZتي سZتدخلونها .تحلمZون بZدالً من ذلZك
ً

عن هZZذا العZZالم الجميZZل فيمZZا وراء الجسZZد .إن الحيZZاة الZZتي تتوقZZون إليهZZا يمكنكم الحصZZول عليهZZا دون عنZZاء أو ألم .هZZذا غZZير
تماما! ألنكم ال تتوقون إلى العيش في الجسد حيZاة ذات مغZZزى وإدراك الحZق فيهZا ،أي أن تحيZZوا ألجZل الحZق وتZZدافعوا
واقعي ً
عن العدل .هذا ما ال تعتبرونه حياة مشرقة ومذهلة .تشعرون بأن حيZاة كهZذه لن تكZون حيZاة متألقZة وذات مغZزى .عيش حي ٍ
Zاة
ً ُ
شبيها بZZالظلم! ومZZع أنكم تقبلZون هZZذا التZوبيخ اليZZوم ،إال أن مZا تسZZعون إليZه ال يكمن في إدراككم الحZق أو
كهذه في نظركم يبدو ً
عيشه في الوقت الحاضر ،إنمZا بZاألحرى في أن تتم ّكنZوا الحًقZا من دخZول حيZاة رغيZدة بعZد الجسZد .أنتم ال تطلبZون الحZق ،وال
تتمعنZون
تدافعون عنه،
دائمZا في "يZوم مZا" ّ
ً
وقطعا ال تحيون ألجله .أنتم ال تسعون للدخول اليوم ،ولكنكم بدالً من ذلك تفكZرون ً

فيه في السماء الزرقاء ،وتذرفون فيه الدموع المريرة ،وتتوقعون أن تصZZعدوا فيZZه إليهZZا .أال تعلمZZون أن تفكZZيركم هZZذا ال صZZلة
يومZا مZZا دون شZZك ليأخZZذك معZZه ،أنت الZZذي
المخِّلص ذي اللطZZف والحنZZان الالمتنZZاهيين ZسZZيأتي ًZ
لZZه بZZالواقع؟ ّ
تظن باسZZتمرار أن ُ
Zوءا بالخطيَّة؟ هZZل أنت
والمضَ Z
طهد .ألسَ Z
تحملت الضZZيقة والمعانZZاة في هZZذا العZZالم ،وأنZZه بال شZZك سZZيثأر لZZك أنت الضZZحية ُ
Zت مملً Z
الشخص الوحيد الذي عانى في هذا العالم؟ لقد سقطت في ميدان الشيطان بنفسك وعانيت ،فهل ما زال هللا ًّ
حقا بحاجة إلى أن

المتج ِّسZد ،أليسZوا
يثأر لZك؟ أولئZك الZذين ال يسZتطيعون تلبيZة مطZالب هللا ،أليسZوا
ً
جميعZا أعZداء هللا؟ أولئZك الZذين ال يؤمنZون باهلل ُ
ضZZد المسZZيح؟ مZZا نفZZع أعمالZZك الحسZZنة؟ هZZل تحZُّ Zل أعمالZZك مكZZان قلب يعبZZد هللا؟ ال يمكنZك ZالحصZZول على بركZZة هللا ببسZZاطة عن

هدا.
ومض َ Z
ط ً
ص Zنعت ضZZدك لمجZZرد أنZZك كنت ضZZحية ُ
طريZZق القيZZام ببعض األعمZZال الحسZZنة ،ولن ينتقم هللا من األخطZZاء الZZتي ُ
ضZا؟ أنت تZZؤمن باهلل فحسZب ،وتريZZد
أولئك الذين يؤمنون باهلل دون أن يعرفوا هللا ،ولكن يفعلون الخZير ،ألن ُي َّ
وبخZZوا جميعهم أي ً
فقZZط أن ي ِ
مخرج ا من بؤسZZك .لكنZZك تZZرفض أن تZZولي
ًZ
صِZن َعت ضZّ Zدك ،وتريZZده أن يZZوّفر لZZك
صّ Zح َح هللاُ وأن ينتقم لألخطZZاء الZZتي ُ
َُ
تجنب هذه الحياة الصعبة والفارغZZة .وبZZدالً
الحق أية أهمية؛ وال تتعطش إلى الحياة بحسب الحق ،فضالً عن عدم قدرتك على ّ
من ذلZZك ،وبينمZZا تعيش حياتZZك في الخطيَّة وفي الجسZZد ،تتطّلZُ Zع إلى هللا منتظZً Zرا إنصZZاف مظالمZZك وتبديZZد ضZZباب حياتZZك .كيZZف

تجليZاً من تجّليZZات كلمZZة
يكZZون هZZذا
ً
ممكنZZا؟ يمكنZك ZاتبZZاع هللا إذا كنت تمتلZZك الحZZق .وإذا كنت تعيش بحسZZبه ،فيمكنZك Zأن تكZZون ّ
هللا .إذا كنت تمتلZZك الحيZZاة ،يمكنZZك التمتّZZع ببركZZة هللا .إن أولئZZك الZZذين يملكZZون الحZZق يمكنهم التمتZZع ببركZZة هللا .يضZZمن هللا أن
ِ
ض Zا المشّZقات واآلالم ،ال أولئZZك الZZذين يحبZZون أنفسZZهم فقZZط وقZZد وقعZZوا
ف أولئZZك الZZذين يحبونZZه من كZZل قلZZوبهم
متحملين أي ً
ُينصَ Z
ّ
فريس ًة لخداع الشZيطان .كيZف يمكن للخZير أن يوجZد في َم ْن يبغضZون الحZق؟ كيZف يمكن للِب ِّZر أن يوجZد في َم ْن يحبZون الجسZد

Zبر والخZZير إلى الحZZق؟ أليسZZا الZZبر والخZZير حكZً Zرا على أولئZZك الZZذين يحبZZون هللا من كZZل قلZZوبهم؟ أولئZZك
Zير كZٌّ Zل من الّ Z
فقZZط؟ أال يشُ Z
الذين يبغضون الحقَ ،من ليسوا سوى مج ّZرد جثث عفنZة ،أال َيض ُZم ُر كZل هZؤالء الشZر؟ أليس جميZع أولئZك غZير القZادرين على
أعداء له؟ وماذا عنكم؟
عيش الحق
ً

للم َك َّملين Zوحدهم أن يعيشوا حياة ذات مغزى" Zفي "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يمكن إال ُ
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إن تZدبير اإلنسZان هZو عملي ،وإخضZاعي لZه هZZو أمZر قZZد تم تعيينZZه عنZZدما َخَلقت العZالم .قZد ال يعZZرف النZاس أنZني سZوف

ضZا أن دليZل هزيمZتي للشZيطان هZو إخضZاعي للمتمZردين Zبين البشZر.
أخضعهم بالتمZام في األيZام األخZيرة ،وربمZا ال يZدركون أي ً

ولكن عنZZدما دخZل عZZدوي في معركZZة معي ،كنت قZZد أخبرتZZه بالفعZZل أنZZني سZZوف أخضZZع أولئZZك الZZذين أسZرهم الشZZيطان وجعلهم
ض ZZمن أبنائ ZZه وخدام ZZه المخلص ZZين ال ZZذين يس ZZهرون على منزل ZZه .المع ZZنى األص ZZلي لإلخض ZZاع ه ZZو الهزيم ZZة والهيمن ZZة واإلذالل.

وبحسZZب صZZياغتها في لغZZة بZZني إسZZرائيل هي تعZZني إلحZZاق الهزيمZZة التامZZة بهم وتZZدميرهم وجعلهم غZZير قZZادرين على مقZZاومتي
فيما بعد .ولكن اليوم ،كما تُستخدم بينكم أنتم أيها الناس ،فإن معناها هو اإلخضاع .عليكم أن تعرفوا أن نيZZتي هي تحطيم شZZر
تمامZا وهزيمتZه ،حZتى ال يمكنZه التمZرد ضZدي فيمZا بعZد Z،ناهيZك عن أن يكZون لZه القZدرة على مقاطعZة عملي أو تعطيلZه.
البشZر ً
وهكذا ،طالما األمر يتعلق باإلنسان ،فإن المعنى أصبح اإلخضاع .مهما كانت دالالت المصطلح ،فعملي هو هزيمZZة البشZZرية.

وم ZZع أن البشZZرية هي حًقZZا تس ZZاعدني في ت ZZدبيري Z،فعلى نح ZZو أدق ،البش ZZرية ليس ZZت س ZZوى ع ZZدوي .البش ZZرية هي الش ZZرير ال ZZذي
يعارضني ويعصاني .البشرية ليست سوى ذرية الشرير الذي لعنته .البشرية ليست سZوى سZليل رئيس المالئكZZة الZذي خZانني.
البشZZرية ليسZZت سZZوى إرث الشZZيطان الZZذي رفضZZته منZZذ زمن بعيZZد وهكZZذا صZZار عZZدوي الZZذي ال يمكن التصZZالح معZZه منZZذ ذلZZك
الحين .ذلZZك أن السZZماء فZZوق البشZZر قاطبً Zة مكZّ Zدرة ،ومظلمZZة من دون أدنى انطبZZاع بالوضZZوح ،وعZZالم البشZZر غارقZZة في الظالم
الدامس ،حتى أن من يعيش فيه ال يمكنه حتى رؤية يده ممZدودة أمZام وجهZه ،وال الشZZمس عنZZدما يرفZع رأسZه .يتعZZرج الطريZZق
والحَفZZر؛ وتنتش ZZر الجثث على األرض كله ZZا .تمتلئ الزواي ZZا المظلم ZZة ببقاي ZZا الم ZZوتى،
تحت قدميZ Zه Zب ZZالتواءات ،ويمتلئ بالوح ZZل ُ
Zكنا لهZا .وفي كZل مكZان في عZالم اإلنسZان تZأتي جحافZل من شZياطين
واتخذت حشZود الشZياطين من الزوايZا البZاردة والمظللZة مس ً
رعبZZا في القلب .أين يZZذهب
وتZZذهب .وذريZZة جميZZع أنZZواع الوحZZوش المغطZZاة بالقZZذارة عالقZZة في معركZZة عنيفZZة ،يسZZبب صZZوتها ً
المرء للبحث عن مصادر سعادة الحيZاة في مثZZل هZZذه األوقZات في عZالم مثZل هZذا ،وفي مثZل هZذه "الجنZZة األرضZية"؟ أين يZZذهب
المرء ليجد وجهZة حياتZه؟ إن البشZرية ،الZتي تZداس تحت أقZدام الشZيطان منZذ زمن بعيZد ،قZد لعبت من البدايZة دور الممثZل الZذي
يأخZZذ صZZورة الشZZيطان ،بZZل وأكZZثر من ذلZZك ،تجسZZيد الشZZيطان ،وبZZذلك فهي تحمZZل شZZهادة قويZZة وواضZZحة للشZZيطان .كيZZف يمكن
لمثZل هZذا الجنس البشZري ،مثZل هZذه الحفنZة من الحثالZة الفاسZدة ،نسZل هZذه العائلZة البشZرية الفاسZدة ،أن تشZهد هلل؟ من أين يZأتي
مجدي؟ أين يمكن للمرء أن يبدأ في الكالم عن شهادتي؟ بالنسبة للعدو الذي ،بعد Zأن أفسد البشر ،يقف ضدي ،فقد أخذ بالفعZZل
البشر – هؤالء البشر الذين خلقتهم منذ زمن بعيد ومألتهم بمجZZدي وحيZاتي – ولZوثهم .لقZد انZتزع مجZدي منهم ،وكZل مZZا أشZZبع
به اإلنسان هو ُسم ممزوج بنكهة قبح الشيطان ،وعصير من ثمرة شجرة معرفة الخير والشر .في البداية ،أنا خلقت البشرية،
ومفعمZا بالحيويZة ،وإضZافة إلى ذلZك ،كZان
بمعنى أنني خلقت َج َّد البشرية األعلى ،آدم .ومنحته الشكل والصZورة ،مليًئا بZالقوة،
ً
ض Zا َZجZدة
بمعيZZة مجZZدي .كZZان ذلZZك هZZو اليZZوم المجيZZد عنZZدما خلقت اإلنسZZان .بعZZدها ُأخZZذت حZZواء من جسZZد آدم ،وكZZانت هي أي ً
اإلنسZZ Zان ،وهكZZ Zذا صZZ Zار النZZ Zاس الZZ Zذين خلقتهم مملZZ Zوئين من أنفاسZZ Zي ومفعمين بمجZZ Zديُ .ولZZ Zد آدم أص Z Zالً من يZZ Zدي وكZZ Zان ممثالً

ومفعمZZا بمجZZدي ،لZZه شZZكل
لصZZورتي .وبالتZZالي كZZان المعZZنى األصZZلي السZZم "آدم" هZZو كZZائن خلقتZZه أنZZاُ ،مشZّ Zب ًعا بطZZاقتي الحيويZZة،
ً
Zادر على تم ZZثيلي ويحم ZZل ص ZZورتي ويتلقى
ون َسZ Zمة .وك ZZان الك ZZائن الوحي ZZد ال ZZذي خلقت ZZه ويمتل ZZك ًZ
وص ZZورة ،ول ZZه روح َ
روح Zا ،ق ٌ Z

عينت خلقتهZZا ،وبالتZالي كZان المعZنى األصZZلي السZم
نسمتي .في البداية ،كZانت حZواء هي اإلنسZان الثZZاني الZZذي ُو ِهب َن َسZمة وقZد ّ
ومفعم بغنى أكثر من مجدي .خZرجت حZواء من آدم ،لZZذلك فقZد
سيكمل مجدي ،كائن مملوء بحيويتي
"حواء" أنها كائن مخلوق ُ
ٌ ً
ضZا ،ألنهZZا كZZانت اإلنسZZان الثZZاني الZZذي خلقتZZه على صZZورتي .كZZان المعZZنى األصZZلي السZZم "حZZواء" هZZو إنسZZان
حملت صZZورتي أي ً

حي ،له روح ولحم وعظام ،وشهادتي الثانية وكذلك صورتي الثانية بين البشرية .كانا هما َجَّدي البشرية ،كZZنز اإلنسZZان النقي
والثمين Z،وكانا منذ البداية الكائنين Zالحيين اللذين ُو ِهبا الروح .ومع ذلك أخذ الشرير ذرية َج َّدي البشرية وداس عليهم وأخZZذهم
إلى األسر ،مغرًقا العالم البشري في ظالم دامس ،وجعله هكذا حZتى ال يعZود نسZلهما يZؤمن بوجZودي .بZل مZا هZو أكZثر فظاعZة
هو أنه بينما يفسد الشZرير النZاس ويطيح بهم ،فإنZه يقاتZل بعنZف النZتزاع مجZدي وشZهادتي والحيويZة الZتي منحتهZا لهم ،والنسZمة

والحياة التي نفختها فيهم ،وكل مجدي الذي في العالم اإلنساني ،وكل دم القلب الذي أغدقتZه على البشZرية .لم تعZد البشZرية في
رب كZZل المخلوقZZات؟
النور ،وقد فقدت كل ما أعطيتها ،وازدرت بالمجد الذي منحتها إياه .كيف يستطيعون أن يعZZترفوا بZZأنني ُّ

كيف يمكنهم أن يستمروا في االعتقZاد بوجZZودي في السZماء؟ كيZZف يكتشZZفون تجليZات مجZدي على األرض؟ كيZف يمكن لهZؤالء

ِ
Zرب خلقهم؟ ق ZZام ه ZZؤالء األحف ZZاد والحفي ZZدات التعس ZZاء "بتق ZZديم" مج ZZدي
األحف ZZاد والحفي ZZدات أن يتخ ZZذوا هللا ال ZZذي اتَّق ZZاه أج ZZدادهم ك ّ Z
وص ZZورتي وك ZZذلك الش ZZهادة ال ZZتي محنته ZZا آلدم وح ZZواء ،فضZ Zالً عن الحي ZZاة ال ZZتي أعطيته ZZا للبش ZZرية وال ZZتي يعتم ZZدون عليه ZZا في
وجودهم ،للشرير بسخاء ،وأعطZوا كZZل مجZدي للشZZرير دون أدنى اعتبZZار لوجZوده .أليس هZذا هZو أصZل تسZمية "الحثالZة"؟ كيZف

يمكن لمث ZZل ه ZZذه البش ZZرية ،ولمث ZZل ه ZZؤالء الشZZ Zياطين األشZZ Zرار ،ولمثZZ Zل ه ZZذه الجثث المتحرك ZZة ،ولمثZZ Zل ص ZZور الشZZ Zيطان هZZZذه،
وألعدائي هؤالء أن يمتلكوا مجدي؟ سأستعيد مجدي ،وسأستعيد Zشهادتي الكائنة بين البشر ،وكل ما كان لي وأعطيته للبشرية
تماما .ومع ذلك ،عليZك أن تعZرف أن البشZر الZZذين خلقتهم كZانوا قديسZZين وقZد حملZZوا
منذ زمن ،أي أنني سوف أخضع البشرية ً
Zحا عZني ،وغZير حZاملين ألدنى
Zيرا واض ً
صورتي ومجدي .لم ينتموا إلى الشيطان ،كما أنهم لم يخضعوا لخداعه ،بل كZZانوا تعب ً

لس ّم الشيطان .وهكذا ،أسمح لإلنسانية أن تعرف أنZني أريZد فقZط َم ْن خلقتهم يZداي ،هZؤالء القديسZين الZذين أحبهم والZذين ال
أثر ُ
ينتمZZون ألي كيZZان آخZZر .وعالوة على ذلZZك ،سZZتكون مسZZرتي فيهم وسZZأعتبرهم مجZZدي .غZZير أن ،مZZا أريZZده ليس البشZZرية الZZتي
أفسدها الشيطان ،والتي تنتمي للشيطان اليوم ،والتي لم تعد خليقتي األصلية .وألنني أعتزم اسZترجاع مجZدي الكZائن في العZالم
اإلنس ZZاني ،سأس ZZود س ZZيادة كامل ZZة على الن ZZاجين الب ZZاقين من بين البش ZZر ،ك ZZدليل على مج ZZدي في هزيم ZZة الش ZZيطان .أن ZZا آخ ZZذ فق ZZط
شهادتي كالبورة لنفسي ،كهدف تمتعي .هذه هي إرادتي.
حقيقيا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تق ZZدمت البش ZZرية ع ZZبر عش ZZرات اآلالف من الس ZZنين على امت ZZداد الت ZZاريخ لتص ZZل لمك ZZان وجوده ZZا الي ZZوم .وم ZZع ذل ZZك ،ف ZZإن
البشرية التي خلقتها في األصل قد غرقت في االنحطاط منZذ فZترة طويلZة .لقZد توقفZوا بالفعZل عن أن يكونZوا مZا أريZد ،وبالتZالي
لم لم تعد البشرية هي البشرية الZتي أرغب فيهZا ،ولم تعZد ،في نظZري ،تسZتحق اسZم البشZرية .بZل بZاألحرى هي حثالZة البشZرية
الZZتي أسZZرها الشZZيطان ،والجثث الفاسZZدة المتحركZZة الZZتي يسZZكنها الشZZيطان ويكتسZZي بهZZا .النZZاس ال يؤمنZZون بوجZZودي ُمطلًقZZا ،وال
يرحبون بمجيئي .ال تستجيب البشرية لطلباتي إال على مضض ،وال تتقبلهZZا إال مؤقتًZZا ،وال تشZZاركني بصZZدق في أفZراح الحيZZاة
ّ

لم ْن هZZو
وأحزانها .وألن الناس يرونني
ً
غامضا ،فإنهم يتظاهرون باالبتسامة على مضZZض في وجهي ،ويتبنZZون موقZZف التZZودد َ
في السلطة .السبب في هذا أن النZاس ال يعرفZون عملي ،ناهيZك عن إرادتي في الZوقت الحاضZر .سZأكون صZادًقا معكم :عنZدما

في ال
ي ZZأتي الي ZZوم ،س ZZتكون معانZZاة أي شZZخص يعب ZZدني أس ZZهل من تل ZZك ال ZZتي تعانوه ZZا أنتم .في واق ZZع األم ZZر ،إن درج ZZة إيم ZZانكم َّ
تتجاوز درجZة إيمZان أيZوب ،بZل إن إيمZان اليهZود الفريسZيين يفZوق إيمZانكم ،ولهZذا عنZدما يZأتي يZوم النZار ،فZإن معانZاتكم سZتكون

أشد من معاناة الفريسيين عندما وبخهم يسوع ،ومن معاناة المائتين وخمسZZين قائZً Zدا الZذين عارضZZوا موسZى ،ومن معانZاة سZZدوم
تحت ألسنة النيران الحارقة التي دمرتهZا .عنZدما ضZرب موسZى الصZخرة ،وتZدفقت الميZاه الZتي أعطاهZا يهZوه ،كZان ذلZك بسZبب
إيمانZZه .عنZZدما عZZزف داود على القيثZZارة ليسZZبحني أنZZا يهZZوه وقلبZZه مملZZوء بZZالفرح ،كZZان ذلZZك بسZZبب إيمانZZه .عنZZدما فقZZد أيZZوب
مواشيه التي مألت الجبال والثروات الطائلة التي ال توصف ،وأصبح جسZZده مغطى بZدمامل ِّ
متقرحZZة ،كZZان ذلZك بسZبب إيمانZZه.
عندما سمع صوتي أنZا يهZوه ،ورأى مجZدي أنZا يهZوه ،كZان ذلZك بسZبب إيمانZه .عنZدما اسZتطاع بطZرس أن يتبZع يسZوع المسZيح،

ضZا بفضZل إيمانZه.
كان ذلك بفضZل إيمانZه .عنZدما اسZتطاع أن ُيس َّZمر على الصZليب من أجلي ويقZدم شZهادة مجيZدة ،كZان ذلZك أي ً
عن ZZدما رأى يوحن ZZا ص ZZورة مجي ZZدة البن اإلنس ZZان ،ك ZZان ذل ZZك بفض ZZل إيمان ZZه .وعن ZZدما رأى رؤي ZZا عن األي ZZام األخ ZZيرة ،ك ZZان ه ZZذا
بZZاألحرى بفضZZل إيمانZZه .والسZZبب في حصZZول مZZا يسZZمى جمZZوع األمم على مجZZدي ،ومعZZرفتهم أنZZني قZZد عZZدت في الجسZZد للقيZZام
أيضا إيمانهم .كل أولئZك أصZيبوا بكلمZاتي القاسZية ،ولكنهم في الZوقت نفسZه وجZدوا العZزاء فيهZا ،كمZا
بعملي وسط اإلنسان ،هو ً
نZZالوا الخالص – أال يفعلZZون ذلZZك بسZZبب إيمZZانهم؟ أولئZZك الZZذين يؤمنZZون بي ولكنهم يعZZانون المصZZاعب حZZتى اآلن ،ألم ُيرفضZZوا
جميعZا في العZالم؟ فهم أقZرب إلى
أيضا من العالم؟ أولئك الذين ال يحيون بحسب كلمتي فارين من معاناة التجربة ،أال ينجرفوا
ً
ً
أوراق الخريZZف الZZتي ترفZZرف هنZZا وهنZZاك ،دون وجZZود مكZZان للراحZZة ،ناهيZZك عن كلمZZات عZZزائي .على الZZرغم من أن تZZوبيخي

وتهZZذيبي ال يتبعZZانهم Z،أليسZZوا متسZZولين يZZذهبون منسZZاقين من مكZZان إلى آخZZر ،متجZZولين في الشZZوارع خZZارج ملكZZوت السZZموات؟
هل العالم هو حًقا مكان راحتZك؟ هZل يمكنZك حًقZا من خالل تجنب تZوبيخي تحقيZق ابتسZامة رضZا خافتZة من العZالم؟ هZل يمكنZكZ
حًقا استخدام متعتك العابرة لتغطية فراغ قلبك الذي ال يمكن إخفاؤه؟ يمكنك Zأن تخدع أي شخص في أسZرتك ،ولكن ال يمكنZك

Zاجزا عن إيجZاد أي من المسZرات الZتي تقZدمها الحيZZاة.
جدا ،فأنت ال تزال حتى اليZوم ع ً
أبدا .وألن إيمانك ضعيف ً
أن تخدعني ً

أنا أحثك :من األفضل لك أن تقضي نصف حياتك من أجلي عن أن تقضي حياتك كلها في الفساد واالنشغال بالجسZZد ،وتَ َح ُّمل

Zيرا وتهZرب من تZوبيخي؟ مZا هZو
كل المعاناة التي بالكاد يمكن أن يتحملها اإلنسان .ما هو الغرض الذي ألجله تكZنز لنفسZك كث ً
الغرض الذي ألجله تخفي نفسك من توبيخي المؤقت فقط لتجني أبدية من االرتباك ،أبدية من التوبيخ؟ أنا في الواقZZع ال أحZZني
أي شخص إلرادتي .عندما يكZون اإلنسZان على اسZتعداد حًقZا للخضZوع لجميZع خططي ،فلن أتعامZل معZه بطريقZة سZيئة .لكنZني
تمامZا كمZا آمن أيZوب بي ،أنZا يهZوه .إذا كZان إيمZانكم يتجZاوز إيمZان تومZا ،فسيسZتحق إيمZانكم
أطلب أن يZؤمن جميZع النZاس بيً ،

مدحي؛ وفي إخالصكم ستجدون نعيمي ،وستجدون بالتأكيد مجدي في أيامكم .غير أن الناس ،الZZذين يؤمنZZون بالعZZالم ويؤمنZZون

تمامZا مثZل حشZود مدينZة سZدوم ،مZع حبZات رمZل يحركهZا الZريح في عيZونهم وتقZدمات من الشZيطان
بالشيطان ،قد تقست قلZوبهم ً
تقريبZZا في أسZZر
في أفZZواههم ،الZZذين طمس الشZZرير – الZZذي اغتصZZب العZZالم منZZذ زمن – عقZZولهم .وقZZد سZZقطت أفكZZارهم بكاملهZZا
ً
شZZيطان العصZZور القديمZZة Z.وهكZZذا ،ذهب إيمZZان البشZZرية أدراج الZZريح ،وال يقZZدرون أن يالحظZZوا حZZتى عملي .كZZل مZZا يمكنهم
بس ِّم الشيطان منذ زمن بعيد.
القيام به هو محاولة ضعيفة للتأقلم أو التحليل
ً
تقريبا ،ألنهم قد تشبعوا ُ
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يومZا مZا ،وعالوة على ذلZك ،تمتعت بجميZع الكائنZات الوفZيرة في خليقZتي.
سZوف أخضZع البشZرية ألنZني قZد خلقت البشZر ً
أيضا ،وقلوبهم ليست معي ،ويرونني عبًئ ا على وجودهم ،للحد الZذي ال يZزال فيZه البشZر يرفضZونني
ولكن البشر قد رفضوني ً
بعZZZد أن رأوني ،ويفس ZZدون أدمغتهم ب ZZالتفكير في ك ZZل طريق ZZة ممكنZ Zة Zلهزيم ZZتي .ال يس ZZمح الن ZZاس لي أن أع ZZاملهم بجديZZZة أو أن
ممتعZZ Zا ،فهم
أف ZZ Zرض مط ZZ Zالب ص ZZ Zارمة عليهم ،وال يس ZZ Zمحون لي بإدان ZZ Zة إثمهم أو ت ZZ Zوبيخهم علي ZZ Zه .وب ZZ Zدالً من أن يج ZZ Zدوا ه ZZ Zذا ً
يتضZايقون .وهكZذا فZإن عملي هZو أن آخZذ البشZرية الZتي تأكZل وتشZرب وتجZد متعتهZا في ،ولكنهZا ال تعرفZني ،وأهزمهZا .سZوف
ّ
تماما وحطم عملي إلى قطع
قلبي
كسر
أنزع سالح اإلنسانية ،ثم آخذ مالئكتي ومجدي ،وأعود إلى مسكني .ما فعله الناس قد
ً

تارك ا البشZZر يواصZZلون
منZZذ زمن بعيZZد Z.إنZZني أعZZتزم اسZZترجاع المجZZد الZZذي انتزعZZه الشZZرير قبZZل أن أسZZير بعيZً Zدا ZوأنZZا مسZZرورZً ،
حيZZاتهم ،ويواصZZلون "العيش والعمZZل في سZZالم ورضZZا" ،ويواصZZلون "زراعZZة حقZZولهم الخاصZZة" ،ولن أعZZود أتZZدخل في حيZZاتهم.
تمامZا من يZZد الشZرير ،وأسZZتعيد كمZZال المجZد الZذي صZنعته في اإلنسZان عنZZد خلZق العZالم،
ولكنZZني أعZZتزم اآلن أن أسZZتعيد مجZZدي ً
ولن أعط ZZه م ZZرة أخ ZZرى للجنس البش ZZري على وج ZZه األرض .ألن الن ZZاس لم يفش ZZلوا فق ZZط في الحف ZZاظ على مج ZZدي ،ب ZZل أب ZZدلوه
ِ
ِ
يثمنون يوم مجدي .فهم ليسوا سعداء بتلقي توبيخي ،ناهيك عن أنهم ليسوا على
بصورة الشيطان .ال ُي ّ
قدر الناس مجيئي ،وال ّ
اسZZتعداد إلرجZZاع مجZZدي لي .كمZZا أنهم ال يرغبZZون في التخلص من ُس ّ Zم الشZZرير .ال تZZزال اإلنسZZانية تخZZدعني باسZZتمرار بنفس
ووجوهZZا سZZعيدة على نفس النهج القZZديم .إنهم ال يZZدركون أعمZZاق الكآبZZة
الطريقZZة القديمZZة ،وال تZZزال تتصZZنع ابتسZZامات مشZZرقة
ً
الZZZتي س ZZتحل على البش ZZرية بع ZZد أن يغ ZZادرهم مج ZZدي ،وب ZZاألخص ال ي ZZدركون أن ZZه عن ZZدما ي ZZأتي ي ZZومي على البشZZZرية جمعZZZاء،

ظالمZا عنZدما غادرهZا
فسZيواجهون وقتًZا أصZعب من الZذي واجهZه النZاس في أيZام نZوح .ألنهم ال يعرفZون كيZف أمسZت إسZرائيل
ً
مجدي ،ألن اإلنسان ينسى عند الفجر مدى صعوبة ظالم الليل الدامس الذي مر عليZه .عنZدما تعZود الشZمس إلى االختبZZاء مZZرة
أخZZرى ويحZZل الظالم على اإلنسZZان ،فسZZوف يقيم رثZZاء مZZرة أخZZرى ِ
Zعبا على
ويصّ Zر بأسZZنانه في الظالم .هZZل نسZZيتم كم كZZان صً Z
َ
ً
ضZ Zا
ش ZZعب إس ZZرائيل أن يجت ZZاز أي ZZام معان ZZاتهم عن ZZدما غ ZZادر مج ZZدي من إس ZZرائيل؟ اآلن ه ZZو وقت ت ZZرون في ZZه مج ZZدي ،ووقت أي ً

Zاء في خضZZم الظالم عنZZدما يZZترك مجZZدي األرض القZZذرة .اآلن هZZو يZZوم المجZZد
تشZZاركون فيZZه يZZوم مجZZدي .سZZيقيم اإلنسZZان رثً Z
أيض ا اليوم الذي أعتق فيه البشرية من المعاناة ،ألنني لن أشارك أوقات العذاب والضيق معهم .أريد
عندما أقوم بعملي ،وهو ً
تماما.
تماما ،وأهزم الشرير من البشر ً
فقط أن أخضع البشرية ً
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أتباعZZا لي .من بين ك ZZل ه ZZؤالء الت ZZابعين ،هنال ZZك ال ZZذين يخ ZZدمون ككهن ZZةZ،
لق ZZد قص ZZدت أن يك ZZون كث ZZيرون على األرض
ً ّ
وأولئك الذين يقZودون ،وأولئZك الZذين يش ِّZكلون األبنZاء ،وأولئZك الZذين يمِثّلZون النZاس ،وأولئZك الZذين يخZدمون .إنZني أق ِّسZمهم إلى
تبعZا لنZZوعهم ،أي عنZZدما تنكشZZف طبيعZZة كZZل
فئZZات مختلفZZة بحسZZب إخالصZZهم الZZذي يبدونZZه نحZZوي .فعنZZدما ُيصZَّ Zنف جميZZع البشZZر ًZ

نZZوع إنسZZان ،حينهZZا ُأحصZZي كZZل إنسZZان في نوعZZه الصZZحيح وأضZZع كZZل نZZوع في مكانZZه السZZليم حZZتى أحقZZق هZZدفي من خالص

البشZZرية .في المقابZZل ،سZZوف أدعZZو مجموعZZات من أولئZZك الZZذين أرغب في خالصZZهم للعZZودة إلى بيZZتي ،ثم أسZZمح لكZZل هZZؤالء
النZZاس بقبZZول عملي في األيZZام األخZZيرة .وفي نفس الZZوقت ،أصZِّ Zنف اإلنسZZان طبًقZZا لنوعZZه ،ثم أكZZافئ أو أعZZاقب كZZل واحZZد على
أساس أعماله .هذه هي الخطوات التي ِّ
تشكل عملي.

َّإنني أحيZZا اآلن على األرض ،وأعيش بين النZZاس .جميZZع النZZاس يختZZبرون عملي ويشZZاهدون أقZZوالي ،ووسZZط ذلZZك ِ
أهب
كل الحقائق لكل أتباعي حتى ينالوا مني الحياة وبالتالي يحصلون على طريZق يمكن أن يطئZوا عليZه .ذلZك ألني أنZا هللا ،واهب
َّ
لكني ال أزال أقZZول َّ
إن اإلنسZZان ال يZZؤمن بي
الحيZZاة .خالل سZZنوات عديZZدة Zمن عملي ،نZZال اإلنسZZان الكثZZير
وتخلى عن الكثZZيرّ ،
إلها بشZفاههم فقZط بينمZا يرفضZون الحZق الZذي أنطZق بZه ،بZل ويرفضZون ممارسZه الحZق الZذي
حًقا .هذا ألن البشر يعترفون بي ً
أطلبه منهم .وهذا يعني َّ
أن اإلنسان يعترف فقط بوجود هللا ،لكن ليس كإله الحق؛ يعترف اإلنسZان فقZط بوجZود هللا ،ولكن ليس

كارهZا لي .فاإلنسZان يسZتخدم
كإله الحياة ،ويعترف اإلنسان فقZط باسZم هللا ،لكن ليس بجZوهره .ونتيجZة لغيرتZه ،أصZبح اإلنسZان
ً
فق ZZط الكلم ZZات ال ZZتي تُس ZZر األذن ليخ ZZدعني ،وال أح ZZد يعب ZZدني بقلب مخلصَّ .
إن كالمكم يحم ZZل غواي ZZة الحيَّة؛ ب ZZل َّإنه متعج ZZرف
ألقصZZى حZٍ Zد ،تصZZريح مطلZZق من رئيس المالئكZZة .األكZZثر من ذلZZك ،أعمZZالكم ممزقZZة وباليZZة لدرجZZة ُمشZZينة؛ فرغبZZاتكم الجامحZZة،
جميعا ُعثا في بيتي ،وكائنات مثيرة لالشمئزاز يتعيَّن نبZZذها .ألن ال أحZZد منكم
ونواياكم المليئة بالطمع تضايق األذن .أصبحتم
ً

ُمحب للحقَّ ،
طا قوتZZه
لكنكم بZالحري ُأنZاس ترغبZون في البركZات ،وفي الصZعود للسZZماوات ،ورؤيZة مشZZهد المسZZيح العجيب باسً Z
يوما كيف يمكن ألنZاس مثلكم ،فاسZدون بعمZق لهZذا الحZد ،وال يعرفZون ماهيZة هللا على اإلطالق،
على األرض .لكن هل فكرتم ً
أن يستحقوا تبعية هللا؟ كيZZف يمكنكم أن تصZZعدوا للسZZماء؟ كيZف يمكنكم أن تكونZZوا مسZتحقين أن تZZروا البهZZاء غZZير المسZبوق في

روعته؟ إن أفZواهكم مليئZة بكلمZات الغش والZدنس والخيانZة والغطرسZة .لم تنطقZوا أب ًZدا بكلمZات اإلخالص تجZاهي ،وال بكلمZات
قد ٍ
ُم َّ
سة ،وال بكلمات الخضوع لي عند اختبار كلمتي .في نهاية األمر ،ماذا ُيشبه إيمانكم؟ إن قلZZوبكم مليئZZة بالرغبZات والZZثروة،
ّ
يوميZZا ،تحسZZبون كيZZف تحصZZلون على شZZيء مZZني ،وكم تبلZZغ الZZثروة واألمZZور الماديَّة الZZتي ربحتموهZZا
وعقZZولكم بZZأمور ماديَّةً .
يوميا ،تنتظZرون بركZات أكZثر لتهبZط عليكم حZتى تسZتمتعوا بهZا ،بZل تريZدون المزيZد من األمZور الZتي تسZتمتعون بهZا ،بZل
منيً .
واألفضل منها .هذا الذي في أفكاركم في كل لحظة ليس أنا ،وليس الحق الذي يأتي مZني ،بZل بZاألحرى تف ِّكZرون في أزواجكم
(زوجاتكم) ،أو أبنائكم ،أو بناتكم ،أو فيما تأكلون وتلبسون ،وكيف يمكن لمتعتكم أن تزداد وتصير أفضZل .وحZتى عنZZدما يمأل

تزينZون أنفسZكم خارجيًّا بمثZل هZذه المالبس
الطعام بطونكم ويصل إلى أفZواهكم ،هZل تزيZدون عن كZونكم جثZامين؟ حZتى عنZدما ّ
الجميلة ،أال تعلمون أنكم الزلتم تسيرون كجثامين بال حياة؟ أنتم تتعبون ألجZل بطZونكم حZتى يتل َّZون شZعركم بلZون الشZيب ،لكن
ِ
دائمZا مشZZغولون ،تُع ِّ Zذبون أجسZZادكم وترهقZZون عقZZولكم ألجZZل أجسZZادكم،
Zعرة واحZZدة ألجZZل عملي .أنتم ًZ
ال أحZZد منكم يضّ Z
Zحي بشَ Z
وألجل أبنائكم وبناتكم ،وال أحد منكم يبدي أي اهتمام أو اكتراث إلرادتي .ما هو الذي ما زلتم تأملون أن تربحوه مني؟
فأيا كانت الطريقة التي يتبعZني بهZا اإلنسZان ،فZإني أقZوم بعملي طبًقZا لكZل خطZوة ،وفًقZا
في قيامي بعملي ،ال َّ
أتسرع ً
أبداً .
Zيرا ،إاَّل َّأنني ال أوقZZف عملي ،بZZل وال أزال أسZZتمر في أن أنطZZق
لخطZZتي .لZZذلك ،على الZZرغم من َّأنكم ربمZZا تتمZَّ Zردون
علي كثً Z
ّ
ُّ
التحدث بهاَّ .إنني أدعو إلى بيتي جميع أولئك الذين سبقت فعيَّنتهم لكي أجعلهم مسZZتمعين ZلكلمZZتي ،ثم
بالكلمات التي أرغب في
ُأح ِ
أما ال ZZذين أداروا ظه ZZورهم لكلم ZZتي ،وأولئ ZZك ال ZZذين
ض Zر جمي ZZع َمن يطيع ZZون كلم ZZتي ويش ZZتاقون إليه ZZا ليكون ZZوا أم ZZام عرش ZZيَّ .
جميعZا في جZZانب واحZZد لينتظZZروا عقZZابهم
ًZ
أخفقZZوا في طZZاعتي والخضZZوع لي ،وأولئZZك الZZذين يتحZّ Zدونني عالني ً Zة ،فسZZوف ألقيهم
ّ
النهZZائيَّ .
إن جميZZع البشZر يعيشZون وسZZط فسZاد وتحت يZZد الشZرير ،لZذا ،ليس كثZZيرون من أولئZZك الZZذين يتبعونZني ZيتوقZون بالفعZل
إلى الحZZق .هZZذا معنZZاه َّ
أن معظمهم ال يعبZZدونني بقلب صZZادق أو بZZالحق ،بZZل بZZالحري يحZZاولون الحصZZول على ثقZZتي من خالل

الفسZZاد ،والعصZZيان ،والمقZZاييس الخادعZZة .ولهZZذا السZZبب أقZZول" :إن الكثZZيرين مZZدعوون لكن قليلين هم المختZZارون" .فكZZل أولئZZك
المZZدعوين ZفاسZZدون بعمZZق وجميعهم يعيشZZون في ذات العصZZر ،لكن المختZZارين هم فقZZط المجموعZZة الZZتي تZZؤمن بZZالحق وتعZZترف

جدا فقط من الكل ،ومن بين هؤالء األشخاص سZZوف أتلّقى
به ،وهم الذين يمارسون الحق .هؤالء األشخاص هم جزء صغير ً
قياسا على هذه الكلمات ،هل تعرفون إن كنتم من بين المختارين؟ ماذا ستكون نهايتكم؟
ً
مجدا أكثرً .
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قلت بالفعل إن هؤالء الذين يتبعونني كثيرون لكن الذين يحبونني بقلب صZادق هم قليلZZون .ربمZا يقZول البعض" :هZZل
لقد ُ
كنت سأدفع هذه التكلفة الباهظة إن لم أكن أحبك؟ هل كنت سأتبعك حتى هذه الدرجة إن لم أكن أحبك؟" بالتأكيد Z،لديك أسZZباب
جدا ،لكن ما هو جوهر حبك لي؟ "المحبة" ،كما تُدعى ،تشير إلى عاطفة نقيZZة وبال لZZوم،
كثيرة ،وحبك بالتأكيد هو حب عظيم ً
مراعيZا لآلخZرين .ال توجZد شZروط في المحبZة ،وال توجZد حZواجز ،وال مسZافات.
حيث تستخدم قلبZك لتحب ،ولتشZعر ،ولتكZون
ً
في المحبة ال يوجد شك ،وال خداع ،وال مكر .في المحبة ال توجد متZاجرة وال شZيء غZير نقي .إن أحببت ،فحينهZا لن تخZدع،

Zذمر ،أو تخ ZZون ،أو تتم Zَّ Zرد ،أو تغتص ZZب ،أو تس ZZعى إلى أن ت ZZربح ش ZZيًئا م ZZا أو أن ت ZZربح مبل ZZغ ُمعيَّن .إن أحببت فسZZZوف
أو تتَّ ZZ
َّ
ص Zك ألجلي ،تتنZZازل عائلتZZك،
Zحي بسZZرور
Zجما معي .سZZوف تتنZZازل عن كZZل مZZا يخ َّ
َّ
تُضّ Z
وتتحمل المشZZقة ،وسZZوف تصZZير منسً Z
Zداعا وخيانً Zة! مZا
ومستقبلك ،وشبابك ،وزواجك .وفيما عدا ذلك لن تكون محبتZك محبZة على اإلطالق ،بZل سZتكون بZاألحرى خ ً
قدمتZZه؟ كم من الحب َّ
نوعيZZة محبتZZك؟ هZZل هي محبZZة حقيقيZZة؟ أم زائفZZة؟ كم يبلZZغ مZZا تنZZازلت عنZZه؟ كم يبلZZغ مZZا َّ
تلقيتZZه منZZك؟
هي
ّ

هZZل تعZZرف؟ إن قلZZوبكم مليئZZة بالشZZر ،والخيانZZة ،والخZZداع ،وإذا كZZان األمZZر كZZذلك ،كم يبلZZغ عZZدد الشZZوائب في محبتكم؟ تعتقZZدون
َّأنكم قZد َّ
تخليتم بالقZدر الكZافي ألجلي؛ َّإنكم تعتقZدون َّ
أن محبتكم لي كافيZة بالفعZل ،لكن لمZاذا إذن تحمZل كلمZاتكم وأفعZالكم التم ُّZرد

والخZZداع؟ أنتم تتبعونZZنيَّ ،
لكنكم ال تعZZترفون بكلمZZتي .هZZل هZZذه تُعZZد محبZZة؟ أنتم تتبعونZZني ،ومZZع ذلZZك تتجنبونZZني Z.هZZل هZZذه تُ َع ZدZ
اَّل
محبZZZة؟ تتبعون ZZنيَّ ،
حبZZZا؟
لكنكم تس ZZيئون الثق ZZة
حب ZZا؟ تتبعون ZZني Z،إ َّأنكم ال تقبل ZZون وج ZZودي Z.ه ZZل ُيع ZZد ZهZZZذا ً
بي .ه ZZل ُي َعZZد ه ZZذا ً
ّ
ِ
حبZا؟ تتبعونZZنيَّ ،
تتبعوننيَّ ،
لكنكم تحZاولون
لكنكم ال تعاملونني كما يليق بي
وتصعبون األمZور َّ
علي في كZل مZر ٍة .هZل ُي َZع د ZهZذا ً
ّ
ّ
اَّل
حبZا؟ تعارضZZونني
حبZZا؟ تخZZدمونني ،إ َّأنكم ال تهZZابونني .هZZل ُي َZعZد هZZذا ً
أن تسZZتغبوني وتخZZدعوني في كZZل مسZZألة .هZZل ُي َZعZد هZZذا ً
Zحيتم بZالكثير ،هZذا صZحيحَّ ،
لكنكم لم تمارسZوا أب ًZدا مZا أطلبZه منكم.
حبا؟ لقZد ض َّ
في كل الجوانب وكل األمور .هل ُي َعد Zهذا كّله ً
حبZZا؟ إن الحسZZاب الZZدقيق ُيظهZZر َّأنه ال توجZZد أدنى لمحZZة حب لي داخلكم .بعZZد سZZنوات طويلZZة جZً Zدا من
هZZل ممكن أن ُي َZعZد هZZذا ً
ّ
العم ZZل وك ZZل الكلم ZZات الكث ZZيرة ال ZZتي منحته ZZا ،كم ربحتم بالفع ZZل؟ أال يس ZZتحق األم ZZر نظ ZZرة متأنيَّة لل ZZوراء؟ إن ZZني أذ ِّكZZركم :ال ZZذين
ثم يجب أن تكون ZZوا ح ZZذرين
أدع ZZوهم َّ
إلي ليس ZZوا هم ال ZZذين لم يفس ZZدوا أب Zً Zدا ،ب ZZل ال ZZذين أخت ZZارهم هم ال ZZذين يحبون ZZني حًقZZا .ومن ّ
لكلماتكم وأفعZالكم ،وأن تفحصZوا نوايZاكم وأفكZاركم حZتى ال تتع َّZدى الحZدود .في هZذا الZوقت من األيZام األخZيرة ،ابZذلوا قصZارى
لتقدموا محبتكم أمامي ،وإاَّل فإن غضبي لن يفارقكم!
جهدكم ّ
من "كثيرون مدعوون ،لكن قليلون مختارون" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 353
إنZZه َينظZZر كZZل يZZوم في أعمZZال وأفكZZار الجميZZع ،وفي الZZوقت نفسZZه ،تتZZأهب هZZذه األعمZZال واألفكZZار لغZZدها .إن هZZذا طريZZق
كالمZZا ال
يجب أن يسZZلكه كZZل األحيZZاء وقZZد سZZبق وعيَّنتZZه للجميZZع .وال يمكن ألحZZد أن يفلت منZZه وال ُيسZZتثنى منZZه أحZZد .لقZZد ُقلت ً

وافرا من العمل .وأراقب كل يوم كيفية قيام اإلنسان بمهامZه كافZة بطريقZة طبيعيZZة وبمZا يتفZZق مZع
ُيحصى ،كما أنجزت
مقدارا ً
ً

طبيعتZZه المتأصZZلة وكيفيZZة تطورهZZا .يسZZلك كثZZيرون بZZدون درايZZة بالفعZZل "المسZZار الصZZحيح" ،الZZذي وضZZعته لكشZZف كZZل نZZوع من
ويعبر كZZل منهم في مكانZZه عن سZZماته المتأصZZلة.
أنواع البشر .فقد وضعت بالفعل كل نوع من أنواع البشر في بيئات مختلفةّ ،
طبيعيZZا .والشZZيء الوحيZZد
Zدورا
من ُيلZZزمهم بشZZيء ،وال ْ
ال يوجZZد ْ
بكليتهم ومZZا ّ
من ُيغZZويهم .إنهم أحZZرار ّ
ً
يعبZZرون عنZZه يصZZدر صً Z

الZZذي يجعلهم تحت السZZيطرة هZZو كالمي .لZZذلك ،يقZZرأ عZZدد من البشZZر كالمي على مضZZض ،وال يمارسZZونه مطلًقZZا ،وال يفعلZZون
ذلZZك سZZوى ُّ
لتجنب أن تكZZون نهZZايتهم المZZوت .بينمZZا يجZZد بعض البشZZر من ناحيZZة أخZZرى صZZعوبة في تحمZZل األيZZام بZZدون كالمي
ليرشZZدهم ويشZZبعهم ،وهكZZذا يحتفظZZون بكالمي على نحZZو طZZبيعي في جميZZع األوقZZات .ويكتشZZفون مZZع مZZرور الZZوقت سZZر الحيZZاة
البشرية وغاية الجنس البشري وقيمة إنسانيتهم .وليس الجنس البشري أكثر من هذا في وجود كلمتي ،وأنZا فقZط أتZرك األمZور
تأخZZذ مجراهZZا .إنZZني ال أفعZZل أي شZZيء يجZZبر اإلنسZZان على العيش وفًقZZا لكلمZZتي كأسZZاس لوجZZوده .وهكZZذا فZZإن أولئZZك الZZذين ال

ضميرا أو قيمة في وجZودهم يالحظZون روي ًZدا روي ًZدا كيفيZة سZير األمZور ،ثم يتخلZون بكZل وقاحZة عن كالمي ويفعلZون
يملكون
ً
الحق ومن كل ما يصدر عني .كما يسأمون من البقZZاء في بيZZتيُ .يقيم هZZؤالء النZZاس إلى
ما يحلو لهم .إنهم يبادرون بالسأم من
ّ
حين داخ ZZل بي ZZتي من أج ZZل غ ZZايتهم وليفلت ZZوا من العق ZZاب ،ح ZZتى ل ZZو ك ZZانوا ي ZZؤدون خدم ZZة ،إال أن نواي ZZاهم ال تتغ ZZير أب ZZداً ،وك ZZذلك

ضZا على رغبتهم في نيZZل البركZZات ،من أجZZل العبZZور لمZZرة واحZZدة إلى الملكZZوت حيث يمكنهم البقZZاء
تصZZرفاتهم .ويشZZجع هZZذا أي ً
Zق أصZZبح
بعد ذلك إلى األبد،
ً
قريبZا ،شZعروا بZأن الحّ Z
وأيضا للعبور إلى الفZردوس األبZدي Z.كلمZا تZZاقت أنفسZهم إلى مجيء يZZومي ً
عقبZZة وحجZZر عZZثرة في طZZريقهم .ال يسZZتطيعون االنتظZZار للZZدخول إلى الملكZZوت لالسZZتمتاع ببركZZات ملكZZوت السZZماء إلى األبZZد،

Zق أو قبZZول الدينونZة ZوالتZZوبيخ ،واألهم من ذلZZك كلZZه ،دون الحاجZZة إلى اإلقامZZة بخنZZوع داخZZل
دون الحاجZZة إلى السZZعي وراء الحّ Z
قلبZا يسZعى وراء الحZق وال ليعملZوا مZع تZدبيري .إنهم ال يهZدفون
بيتي والقيام بما آمر به .يدخل هؤالء النZاس بيZتي ال ُليشZبعوا ً
ِ
Zق .لهZZذا
Zق أو كيفيZة قبZول الح ّ
إال أن يكونوا م ْن أولئك الذين لن يهلكوا في العصر التZالي .ومن هنZا ،لم تعZZرف قلZوبهم أبZً Zدا الح ّ
"خ ّZداماً" حZتى النهايZة .إنهم
السبب ،لم يمZارس هZؤالء النZاس الحZق أب ًZدا أو يZدركوا عمZق فسZادهم الشZديد Z،لكنهم أقZاموا في بيZتي ُ

ينتظ ZZرون "بص ZZبر" مجيء ي ZZومي ،وال يكّل ZZون ألنهم يعيش ZZون تجاذب ZZات بفع ZZل طريق ZZة عملي .وبغض النظ ZZر عن م ZZدى جه ZZدهم

Zحوا من أجلي .فال يسZZعهم االنتظZار في قلZوبهم لرؤيZة اليZZوم
Zق أو ض ّ
والثمن الذي دفعوه ،لن يرى أحد أنهم تألموا من أجل الح ّ
ال ZZذي ُأنهي في ZZه العص ZZر الق ZZديم ،ويرغب ZZون ك ZZذلك بتله ZZف في معرف ZZة م ZZدى عظم ZZة ق ZZوتي وس ZZلطاني .لكن م ZZا لم يس ZZبق لهم أن
الحق .إنهم يحبZون مZا أسZأم منZه ويسZأمون ممZا أحبZه ،وتتZوق أنفسZهم إلى مZا
سارعوا إلى فعله هو تغيير أنفسهم والسعي وراء
ّ
أكرهZZه ،لكنهم ،في الZZوقت نفسZZه ،يخZZافون من خسZZارة مZZا أبغضZZه .إنهم يعيشZZون في هZZذا العZZالم الشZZرير لكنهم لم يكرهZZوه أبZZداً،

شديدا من أن أدمره .إن مقاصدهم متصارعة ،فهم مسرورون بهذا العالم الZZذي أبغضZZه ،لكنهم في الZZوقت نفسZZه
ويخافون خوًفا ً
ويتحولZون إلى سZادة العصZر القZادم قبZل أن
Zريعا .وبهZذه الطريقZة سZوف يجتنبZZون ألم الZدمار
يتوقZون إلى أن أدمZZر هZZذا العZالم س ً
ّ
ص Zا مطيعين"
Zق .هZZذا ألنهم ال يحبZZون الحّ Z
ينحرفZZوا عن الطريZZق الحّ Z
Zق ويسZZأمون من كZZل مZZا يصZZدر عZZني .قZZد يصZZيرون "أشخا ً
أبدا إخفZاء عقليتهم التواقZة إلى البركZZات وخZوفهم من الهالك والZZدخول
لفترة قصيرة بهدف عدم خسارة البركات ،لكن ال يمكن ً
ظ َمت الضZيقة ،جعلتهم ال حZول لهم وال قZZوة ،وال
المتَّقدة .وتزداد رغبتهم بZاطراد مZع اقZتراب يZومي .وكلمZZا َع ُ
إلى بحيرة النار ُ
يعلمون من أين يبدؤون إلرضائي ،ولتفادي خسارة البركات التي طالما تاقت أنفسهم إليها .حالما تباشر يداي عملها ،يحرص

هZZؤالء النZZاس على اتخZZاذ إجZZراء ليخZZدموا في الطليعZZة .ال يفكZZرون إال في االرتقZZاء إلى خZZط الجبهZZة األمZZامي للقZZوات ،خZZائفين
تمت قZZط إلى
Zحيحا ،وال يعرفZZون أبZً Zدا أن أفعZZالهم وتصZZرفاتهم لم ّ
خوًفZZا شً Z
Zديدا أال أراهم .إنهم يفعلZZون ويقولZZون مZZا يعتقدونZZه صً Z
Zيرا ،وربمZZا كZانوا صZادقين في إرادتهم
الحق بصلة ،وإنما تعرقل خططي وتتداخل معها فحسب .ومع أنهم ربما بذلوا جهZً Zدا كبً Z

ومقصZZدهم في تحمZZل الشZZدائد Z،فZZإن كZZل مZZا يفعلونZZه ليس لZZه عالقZZة بي ،ألنZZني لم َأر أبZً Zدا أن أفعZZالهم مصZZدرها النوايZZا الحسZZنة،
فضالً عن أنني لم أراهم يضعون شيًئ ا على مذبحي .وهذه هي أفعالهم أمامي طيلة هذه السنوات العديدة.
من "يجب أن تفكروا في أعمالكم" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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الحق فاتر وغير مبZZال للغايZZة ،فعلي أن أتZZرك
نظرا ألن موقفكم تجاه
ُ
ّ
أردت في البداية تزويدكم بمزيد من الحقائق ،لكن ً
ّ
األمر .ال أريد أن أهدر جهودي ،وال أريد أن أرى الناس الذين يحملون كالمي لكنهم يتصرفون في كZل المنZاحي بمZا ينZاوئني
ويس ZZيء إلي ويج Zِّ Zدف علي .ونظ Zً Zرا لم ZZواقفكم وط ZZبيعتكم البش ZZرية ،ال أزودكم إال بج ZZزء ص ZZغير من الكلم ZZات المهم ZZة ج Zً Zدا لكم
ّ
ّ
ًّ
ليكZون بمثابZة اختبZاري بين البشZر .اآلن يمكنZZني فقZط أن أؤ ّكZد حقا أن القZرارات الZتي اتخZذتها والخطZط الZتي وضZعتها تتماشZى
مع ما تحتاجون إليه ،كما أؤكد أن موقفي تجاه البشر صحيح .لقد أعطتني تصرفاتكم أمامي على مدى سنوات عديدة Zالجواب

Zق؟" يؤكZد الجهZد
Zق واإللZZه الح ّ
الZZذي لم أتلقZاه أب ًZدا فيمZا مضZى .والسZؤال عن هZZذا الجZZواب هZZو" :مZا هZو موقZZف اإلنسZان أمZام الح ّ
ضZا تصZرفات اإلنسZان وأعمالZه أمZامي جZوهر اإلنسZان
يحب اإلنسان ،وقد ّ
أكدت أي ً
الذي بذلته في سبيل اإلنسان جوهري الذي ّ
دوما بكل من تبعوني ،ومع ذلك لم يسZتطع أب ًZدا أولئZك الZذين تبعZوني قبZول كلمZتي؛
الحق
الذي يبغض
ّ
ّ
ويتصدى لي .إنني أهتم ً
تماما عن قبول أي عروض تصZدر عZني .وهZذا مZا يحزنZني أكZثر من أي شZيء آخZر .ال يسZتطيع أحZد أن يفهمZني
كما عجزوا ً

أبZً Zدا ،كمZZا ال يسZZتطيع أحZZد أن يقبلZZني ،مZZع أن مZZوقفي صZZادق وكالمي رقيZZق .كلهم يقومZZون بالعمZZل الZZذي أوكلتZZه وفًقZZا ألفكZZارهم
الشخصZZية؛ فال يطلبZZون مقاصZZدي ،فض Zالً عن أنهم ال يبحثZZون عن مطZZالبي .ال يزالZZون يZّ Zدعون خZZدمتي بZZإخالص ،بينمZZا كلهم

ضدي .يعتقZد كثZيرون أن الحقZائق الZتي ال يقبلونهZا أو الZتي ال يمكنهم ممارسZتها ليسZت بحقZائق .وتصZير حقZائقي أم ًZرا
يثورون ّ
جانبا من هؤالء الناس .في الوقت نفسه ،أصير حينها الواحد الذي يعترف بي اإلنسان بصفتي هللا بالقول
مرفوضا
ً
ومطروحا ً
ً
Zق الثZابت
أيضا يعتبرني دخيالً ،ولست أنا هو
فقط ،بل ً
الحق أو الطريق أو الحياة .ال يعرف أحد هذه الحقيقZة :كالمي هZو الح ّ
ّ
Zرية .وال تتحZَّ Zدد قيمZZة كالمي ومعنZZاه بZZاعتراف البشZZرية بZZه أو
إلى األبZZد .أنZZا هZZو مصZZدر الحيZZاة لإلنسZZان والمرشZZد الوحيZZد للبشّ Z
بقبولZZه ،ب ZZل بجZZوهر الكلمZZات نفس ZZها .حZZتى لZZو لم يسZZتطع شZZخص واح ZZد على هZZذه األرض أن يقب ZZل كالمي ،فZZإن قيمZZة كالمي
ممن يثZZورون ضZZد كالمي أو يدحضZونه
صZا كثZZيرين ْ
ومعونته للبشرية ال يمكن أن يقدرها أي إنسان .لذلك ،عندما أواجه أشخا ً
ويظ ِZه ران أن كالمي هZو الطريZق والحZق والحيZاة.
تماما به ،فهذا هو مZوقفي الوحيZد :فليشZهد الZوقت والحقZائق لي ُ
أو يستخفون ً

Zتزود بZZه اإلنسZZان ،وكZZذلك مZZا يجب أن يقبلZZه اإلنسZZان.
فليZZبرهن الZZوقت والحقZZائق أن كZZل مZZا قلتZZه صZZحيح ،وهZZو مZZا ينبغي أن يّ Z
تامZZا ،وأولئ ZZك ال ZZذين ال
وس ZZأجعل ك ZZل َم ْن يتبع ZZوني يعرف ZZون ه ZZذه الحقيق ZZة :إن أولئ ZZك ال ZZذين ال يس ZZتطيعون قب ZZول كالمي قب ZZوالً ً

يستطيعون ممارسة كالمي ،وأولئك الذين ال يستطيعون اكتشاف قصد في كالمي ،والذين ال يستطيعون قبول الخالص بسZZبب

كالمي ،هم أولئك الذين أدانهم كالمي ،بل وخسروا خالصي ،ولن يحيد صولجاني عنهم.
من "يجب أن تفكروا في أعمالكم" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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منZZ Zذ أن عZZ Zرف اإلنسZZ Zان العلZZ Zوم االجتماعيZZ Zة أصZZ Zبح عقلZZ Zه منش Z Zغاًل بZZ Zالعلم والمعرفZZ Zة .ثم أصZZ Zبح العلم والمعرفZZ Zة أدوات

للس ZZيطرة على الجنس البش ZZري ،ولم تع ZZد توج ZZد مس ZZاحة كافي ZZة لإلنس ZZان ليعب Zد Zهللا ،ولم تع Zد Zتت ZZوفر ظ ZZروف مناس ZZبة لعب ZZادة هللا.

وانحطت مكان ZZة هللا إلى أدنى مرتب ZZة في قلب اإلنس ZZان .الع ZZالم في قلب اإلنس ZZان بال مك ZZان هلل ُمظلم وف ZZارغ وبال رج ZZاء .وله ZZذا
ظه ZZر العديZ Zد Zمن علم ZZاء االجتم ZZاع والم ZZؤرخين والساس ZZة للتعب ZZير عن نظري ZZات العل ZZوم االجتماعي ZZة ،ونظري ZZة تط ZZور اإلنس ZZان،
ونظريات أخرى تتعارض مع حقيقة خلق هللا لإلنسان ،وهذه النظريات مألت عقZل اإلنسZان وقلبZه .وبهZذه الطريقZة يصZبح َمن
وقت سZZابق ،ويتزايZZد عZZدد المؤمZZنين بنظريZZة التطZُّ Zور أكZZثر من أي ٍ
يؤمنZZون بZZأن هللا خلZZق كZZل شZZيء أقZZل من أي ٍ
وقت مضZZى.
يتزايZZد ويتزايZZد عZZدد النZZاس الZZذين يتعZZاملون مZZع سZجاَّل ت عمZZل هللا وكالمZZه في عصZZر العهZZد القZZديم كخرافZZات وأسZZاطير .أصZZبح

النZZاس في قلZZوبهم غZZير مكZZترثين بكرامZZة هللا وعظمتZZه .وال يبZZالون بعقيZZدة وجZZود هللا وتس ّZلطه على كافZZة األشZZياء .لم يعZZد بقZZاء

مهمZZا في نظ ZZرهم .يعيش اإلنس ZZان في ع ZZالم أج ZZوف يهتم فق ZZط بالمأك ZZل والمش ZZرب
الجنس البش ZZري ومص ZZير ال ZZدول والش ZZعوب ً
والسعي وراء َّ
الملذات... .القليل من الناس يحملون على عاتقهم البحث عن مكان عمل هللا اليZوم ،ويبحثZون عن كيفيZة تسZلطه
على غاية اإلنسان وترتيبه لهذا .وبهذه الطريقة أصبحت الحضارة اإلنسانية – دون دراية اإلنسZان – عZاجزة أكZثر فZأكثر عن

أن تسZاير آمZال اإلنسZان ،بZل ويوجZد العديZد من البشZر يشZعرون أنهم ،لكZونهم يعيشZون في مثZل هZذا العZالم ،صZاروا أقZل سZعادة
من الZZذين سZZبقوهم .حZZتى األشZZخاص الZZذين يعيشZZون في دول متقدمZZة يعZZانون من نفس الشZZكوى .ألنZZه بZZدون إرشZZاد هللا ال يهم
مقZZدار مZا يفكZZر فيZZه الحكZZام أو علمZZاء االجتمZZاع للحفZZاظ على الحضZارة البشZرية؛ فهZZذا كلZZه بال جZZدوى .ال يسZZتطيع أحZZد أن يمأل
Zاة لإلنسZZان وال ثمZZة نظريZZة اجتماعيZZة يمكنهZZا تحريZZر
الفZZراغ الموجZZود في قلب اإلنسZZان ،ألنZZه ال يوجZZد أحZZد يمكنZZه أن يكZZون حيً Z
Zورا تسZZبب راحZة مؤقتZZة.
الم َبتلى به .العلم والمعرفZة والحريZZة والديمقراطيZZة والرخZاء والراحZZة ليسZت إال أم ً
اإلنسان من الفراغ ُ
تكبح
حZZتى مZZع هZZذه األشZZياء سZZيظل اإلنسZZان يZZرتكب اإلثم ًZ
حتمZا ويتحسZZر على مظZZالم المجتمZZع .حZZتى هZZذه األمZZور ال يمكنهZZا أن َ
جم ZZاح َن َهم اإلنس ZZان ورغبت ZZه في االستكش ZZاف .ألن اإلنس ZZان ق ZZد خلق ZZه هللا ،وه ZZذه التض ZZحيات واالستكش ZZافات البش ZZرية ال ZZتي بال

إحسZZاس سZZتقوده فقZZط إلى مزيZZد من الضZZيق .سZZوف يظZZل اإلنسZZان يحيZZا في حالZZة دائمZZة من الخZZوف ،وال يعZZرف كيZZف يواجZZه
مستقبل البشرية أو كيف يواجه الطريق الذي أمامه .بZZل سيخشZى اإلنسZZان العلم والمعرفZة ،ويخشZى شZZعور الفZZراغ بداخلZه .في
Zيرا عن الهZZروب من مصZZير
هZZذا العZZالم ،سZZواء كنت تحيZZا في دولZZة حZZرة أو دولZZة بال حقZZوق إنسZZان ،سZZتظل عً Z
Zاجزا عجZً Zزا كبً Z
Zيرا عن اله ZZروب من رغب ZZة استكش ZZاف مصZZ Zير البشZZZرية
حاكمZZا أم
ًZ
البشZZ Zرية .س ZZواء كنت
محكومZZا ،س ZZتظل ع ً Z
Zاجزا عج Zً Zزا كب ً Z
ً
وأسZZرارها وغايتهZZا ،وسZZتظل أكZZثر عجZً Zزا عن الهZZروب من اإلحسZاس الكبZZير بZZالفراغ .مثZZل هZZذه الظZZواهر منتشZZرة بين البشZZرية
جمعاء ويطلق عليها علمZاء االجتمZاع الظZواهر االجتماعيZة ،غZير أنZه ال يقZدر أي إنسZان عظيم على حZل مثZل هZذه المشZكالت،

فاإلنس ZZان ه ZZو في المق ZZام األول مج ZZرد إنس ZZان ،ومكان ZZة هللا وحيات ZZه ال يمكن اس ZZتبدالها ب ZZأي إنس ZZان .ال يحت ZZاج اإلنس ZZان فق ZZط إلى
ضZا إلى خالص هللا وتZZدبيره لحياتZه .فقZط عنZZدما ينZZال
مجتمع عادل فيه يتمتع الجميع بالمأكل والمساواة والحريZة ،بZل يحتZZاج أي ً
اإلنسZZان خالص هللا وتZZدبيره لحياتZZه ،تُحZُّ Zل مشZZكلة احتياجZZات اإلنسZZان واشZZتياقه لالستكشZZاف وفراغZZه الZZروحي .إن لم يسZZتطع
وسيبيدها هللا.
شعب أمة أو دولة ما نيل خالص هللا ورعايته ،ستسلك هذه األمة أو الدولة تجاه الخراب والظالم ُ
من "هللا هو من ِّ
يوجه مصير البشرية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تعZه قZZط ،ألنZك كنت تعيش في عZال ٍم بال نZور .قلبZZك وروحZZك انتزعهمZZا الشZرير .عينZاك
ثمة سر عظيم في قلبZZك ،سZر لم ِZ
َّ

صَّ Zمهما الكلمZZات الخادعZZة ،فال
أعتمهمZZا الظالم؛ فلم تعZZد تZZرى الشZZمس في السZZماء وال تلZZك النجمZZة الوامضZZة في الليZZل .أذنيZZك ت ُ
تسZمع صZوت يهZوه الم ِّ
Zدت كZل شZيء مسZتحق لZك ،كZل شZيء أنعم عليZك بZه
Zدوي وال صZوت الميZاه المتدفقZة من العZرش .لقZد فق َ

بحر ال ٍ
دخلت إلى ٍ
متناه من الضيقات ،دون أدنى قدرة على الخالص ،دون أي أمZل في النجZاة ،وكZل مZا تفعلZZه هZو
القدير .لقد
َ
التصارع واالندفاع ...منذ تلك اللحظة فصاعداُ ،ق ِ
ضي عليك بZاالبتالء من الشZرير ،بعي ًZدا عن بركZات القZدير ،ويZداك ال تطZال
ً
إمZدادات القZدير ،تسZZير في طريZZق ال عZودة منZه .مليZZون دعZZوة ال تكZZاد تZZؤثر في قلبZك أو روحZك .أنت تغZط في نZZو ٍم عميZق بين

Zدت براءت ZZك
ي ZZدي الش ZZرير ،ال ZZذي اس ZZتدرجك إلى ع ZZال ٍم غ ZZير مح ZZدود ،دون اتجاه ZZات أو عالم ZZات طري ZZق .منZ Zذ Zذل ZZك الحين ،فق َ Z
وطهارتك األوليين وبدأت تتهرب من عناية القZدير .داخZل قلبZك ،يوجهZك الشZرير في كZل األمZور ،وأصZبح هZو حياتZك .لم تعZد
ِ
تبجله وتعبده ،وصار كالكما كجسد وظل ال
تخافه أو تتجنبه أو ترتاب فيه بعد ،بل صرت تعامله مثل هللا في قلبك .لقد بدأت ّ
Zدت ،ولم ZZاذا
أتيت ،ولم ZZاذا ُوِل َ Z
يفترق ZZان ،منتمي ZZان لبعض ZZكما البعض في الحي ZZاة كم ZZا في الم ZZوت .ليس ZZت ل ZZديك أي ZZة فك ZZرة من أين َ
ستموت .تنظر إلى القدير وكأنه غريب ،ال تعرف أصوله ،بل وال تعرف شيًئا عن كل ما فعله من أجلZZك .كZZل شZيء أتى منZه
لت فيZZه إمZZدادات القZZدير .لقZZد
صZZار
مكروهZZا لZZك؛ ال تعZZتز بZZه وال تعZZرف قيمتZZه .أنت تسZZير بجZZوار الشZZرير منZZذ اليZZوم الZZذي ُن َ
ً

لت آالف الس ZZنوات من العواص ZZف والزواب ZZع م ZZع الش ZZرير ،وأنت تق ZZف بجانب ZZه ض ZZد هللا ال ZZذي ك ZZان مص ZZدر حيات ZZك .أنت ال
َّ
تحم َ
Zيت أن الش ZZرير ق ZZد أغ ZZواك وابتالك؛ ونس ZZيتك
Zلت إلى حاف ZZة الهالك .لق ZZد نس َ Z
تع ZZرف ش ZZيًئا عن التوب ZZة ،ب ZZل ال تع ZZرف أن ZZك وص َ Z
Zوقفت عن
أصZZولك .هكZZذا ابتالك الشZZرير في كZZل خطZZوة على الطريZZق إلى يومنZZا هZZذا .قلبZZك وروحZZك ُمخZَّ Zدران وهالكZZان .لقZZد تَ Z
Zودا .ذلZك
Zيرا إذا مZا كZان القZدير موج ً
الشكوى من مضايقات عZالم البشZر ،ولم تعZد تZؤمن أن العZالم غZير عZادل .ولم تعZد تهتم كث ً

ألنك منذ ٍ
زمن بعيد اعتبرت الشرير أباك الحقيقي وال يمكنك االفتراق عنه .هذا هو السر داخل قلبك.

عندما يطلع الفجر ،تبدأ نجمة الصبح في السطوع في الشرق .هذه نجمة لم تكن كائن ًة من قبل ،وهي تضيء السماوات
الهادئZZة المتأللئZZة ،فتعيZد ZتZZوهج النZZور المنطفئ في قلZZوب البشZZر .لم تعZZد البشZZرية وحيZZدة بفضZZل هZZذا النZZور ،الZZذي يسZZطع بالمثZZل
ِ
Zورا ،ال تُِ Z
Zدرك
المظلمZة .ال تسZZمع صZوتًا وال تZZرى نً Z
عليك وعلى اآلخرين .ولكنك الوحيد الذي يبقى في ثباته العميق في الليلZة ُ
مجيء سZZماء وأرض جديZZدتين ZوحلZZول عصZZر جديZZد ،ألن أبZZاك يقZZول لZZك" :ولZZدي ،ال تسZZتيقظ ،ال زال الZZوقت مبكZً Zرا .الطقس
بZZارد ،فال تخZZرج لئاَّل تنفقئ عينZZاك بسٍ Z
Zيف ورمح" .أنت ال تثZZق إال في تحZZذيرات أبيZZك ،ألنZZك تZZؤمن بZZأن أبZZاك فقZZط وحZZده هZZو
شديدا .هذه التحذيرات وهذا الحب يقودانك إلى التوقف عن اإليمان بأسZZطورة وجZZود
المحق ،ألن أباك يكبرك ً
حبا ً
سنا ويحبك ً
النور في العالم ،ويحوالن دون اهتمامك بما إذا كانت الحقيقZZة ال تZزال موجZودة في هZZذا العZالم أم ال .لم تعZZد تجZرؤ على تمZZني
الخالص على يZZد القZZدير .أنت قZZانع بالوضZZع الZZراهن ،ولم تعZZد تZZترقب مجيء النZZور ،لم تعZZد تنتظZZر مجيء القZZدير كمZZا جZZاء في
األسZZطورة .في رأيZZك ،كZZل مZZا هZZو جميZZل ال يمكنZZه العZZودة إلى الحيZZاة وال يمكنZZه التواجZZد .في نظZZرك ،غZZد البشZZرية ومسZZتقبلها
تالشZZيا وانطمسZZا .أنت تتشZZبَّث بثZZوب أبيZZك بكZZل عزمZZك ،وتبتهج بمشZZاركة الصZZعاب ،وتخZZاف بشZّ Zدة من خسZZارة رفيZZق سZZفرك
ِ
شكل عالم البشر الواسZZع والمضZZطرب والضZZبابي العديZZد منكم ،ال يZZتزعزع وال يهZZاب ملء األدوار
وموجه رحلتك البعيدة .لقد ّ
ّ
المختلف ZZة له ZZذا الع ZZالم .لق ZZد خل ZZق "مح ZZاربين" ُكثُ ZZر ال يخ ZZافون الم ZZوت .وأك ZZثر من ذل ZZك ،ص ZZنع دفع ٍ Z
Zات ف ZZوق دفع ZZات من البش ZZر
الم َّ
خدرين والمشلولين ،الذين يجهلون الغZرض من خلقهم .عين القZZدير تZراقب كZل عضZو من الجنس البشZري اشZتد ابتالءه .مZZا
ُ
يسمعه هو عويل أولئك الذين يعانون ،ما يراه هو وقاحة أولئك المبتلين Z،وما يشعر به هو عجز وخوف الجنس البشري الذي

فقZZ Zد نعمZZ Zة الخالص .يZZ Zرفض الجنس البشZZ Zري عنايتZZ Zه ،ويختZZ Zار أن يسZZ Zير في طريقZZ Zه الخZZ Zاص ،ويحZZ Zاول التهZZ Zرب من عينيZZ Zه
تعZZد البشZZرية تسZZمع تنهZZدات القZZدير؛ لم تعZZد يZZدا
الفاحصZZة ،مفضZالً تZZذوق مZZرارة أعمZZاق البحZZر برفقZZة العZZدو ،إلى آخZZر نقطZZة .لم ُ
القدير مستعدة للربت على هذه البشرية التعسة .مرة تلو األخرى ،يسZتعيد ZالسZZيطرة ،ومZرة تلZو األخZرى يخسZر ثانيً Zة ،ويتكZZرر

عمله على هذا المنوال .منذ تلZZك اللحظZة ،يبZدأ في التعب ،والشZZعور باإلنهZاك ،ولZذا يتوقZف عن العمZZل الZذي بين يديZZه ويتوقZف

عن السZZير بين البشZZر ...ليس لZZدى البشZZر أي إدراك ألي من هZZذه التغZZيرات؛ فال يZZدركون ذهZZاب القZZدير أو إيابZZه أو حزنZZه أو
انقباضه.
من "تنهدات القدير" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ومZZع أن تZZدبير هللا قZZد يبZZدو عميًقZZا في نظZZر اإلنسZZان ،فهZZو ليس غZZير مفهZZوم لإلنسZZان ،ألن كZZل عمZZل هللا مرتبZZط بتZZدبيره،

ومرتبط بعمل خالص البشرية ،ومتعلZZق بحيZاة البشZر وعيشZZهم وغZايتهم .يمكن أن ُيقZال إن العمZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا بين البشZر
Zاجزا عن
Zردا .إذا كZZان اإلنسZZان عً Z
هZZو عملي وهZZادف للغايZZة .يمكن أن ينظZZره اإلنسZZان ويختZZبره ،وهZZو بعيZZد عن أن يكZZون مجً Z

قبZZول كZZل عمZZل يقZZوم بZZه هللا ،فمZZا هي إ ًذا أهميZZة هZZذا العمZZل؟ وكيZZف يمكن أن يقZZود هZZذا التZZدبير إلى خالص اإلنسZZان؟ كثZZير من
أولئZZ Zك الZZ Zذين يتبعZZ Zون هللا ال يهتمZZ Zون إال بكيفيZZ Zة الحصZZ Zول على بركZZ Zات أو تجنب كارثZZ Zة .عنZZ Zد ذكZZ Zر عمZZ Zل هللا وتZZ Zدبيره ،فهم

تنمي حيZاتهم أو تعZZود عليهم بفائZZدة ،وكZذلك
يصمتون ويفقدون كل اهتمام .إنهم يعتقدون أن معرفة مثل هZذه األسZZئلة المملZة لن ّ
ثمينZا عليهم قبولZه ،فضZالً عن
مع أنهم قد سZمعوا رسZائل حZول تZدبير هللا ،فZإنهم يتعZاملون معهZا بعZدم اهتمZام ،وال يرونهZا شZيًئا ً
تلقيهZZا كجZZزء من حيZZاتهم .مثZZل هZZؤالء النZZاس لZZديهم هZZدف واحZZد بسZZيط جZً Zدا التبZZاع هللا :نيZZل البركZZة ،وهZZؤالء النZZاس ال يمكن
إزعZZاجهم ليلتفتZZوا ألي شٍ Z
Zيء آخZZر ال ينطZZوي مباشZZرة على هZZذا الهZZدف .ففي نظZZرهم ،يمثZZل اإليمZZان باهلل لكسZZب البركZZات أكZZثر
األهداف مشروعية والقيمة األكبر إليمانهم .إنهم ال يتأثرون بأي شيء ال يمكنه تحقيق هZZذا الهZZدف .هZZذا هZZو الحZZال مZZع معظم
ضZا ألجZل
الذين يؤمنون باهلل اليوم .يبدو هدفهم ودافعهم
Zحون أي ً
ْ
مشروعين؛ ألنهم في الوقت نفسZه الZذي يؤمنZون فيZه باهلل ،يض ّ
هللاِّ ،
ويكرس ZZون أنفس ZZهم هلل ،وي ZZؤدون واجبهم .إنهم يتخل ZZون عن ش ZZبابهم ،وي ZZتركون أس ZZرهم ومهنهم ،ب ZZل ويقض ZZون س ZZنوات في
بعيدا عن المنزل .إنهم من أجل هدفهم النهائي يغيرون اهتماماتهم ،ويغZيرون نظZرتهم إلى الحيZاة ،بZل ويغZيرون االتجZاه
العمل ً
الذي يسعون إليه ،إال أنهم ال يستطيعون تغيير هZZدف إيمZانهم باهلل .إنهم ينشZغلون بZإدارة ُمُثلهم العليZZا؛ وبغض النظZر عن مZZدى

طZول الطريZق ،وبغض النظZر عن عZZدد المصZاعب والعقبZZات الموجZودة على طZول الطريZZق ،فZإنهم يلZZتزمون بأسZلحتهم ويبقZون
غZZير خZZائفين من المZZوت .مZZا القZZوة الZZتي تجعلهم يسZZتمرون في تكZZريس أنفسZZهم بهZZذه الطريقZZة؟ أهZZو ضZZميرهم؟ أهي شخصZZيتهم
العظيمة والنبيلة؟ أهو عزمهم على خوض معركة مع قZوى الشZر حZتى النهايZة؟ أهZو إيمZانهم الZذي يشZهدون بZه هلل دون السZعي
إلى تعويض؟ أهZZو والؤهم الZذي ألجلZZه هم على اسZZتعداد للتخلي عن كZل شZيء لتحقيZق إرادة هللا؟ أم أنهZا روح إخالصZهم الZتي
دائم ا ما تجاهلوا بسببها مطالبهم الشخصية المبالغ فيها؟ ومن جهة األشخاص الذين لم يسبق لهم أن عرفوا عمل هللا التZZدبيري
ً
ليقZZدموا الكثZZير هي ببسZZاطة معجZZزة عجيبZZة! دعونZZا ال ننZZاقش في الZZوقت الحZZالي مقZZدار مZZا قدمZZه هZZؤالء النZZاس .ومZZع ذلZZك ،فZZإن
طا وثيًقا بهم ،هل يمكن أن يكون هنZZاك أي سZZبب آخZر
جدا بتحليلنا .بصرف النظر عن الفوائد التي ترتبط ارتبا ً
جدير ً
سلوكهم ٌ
له ZZؤالء الن ZZاس ال ZZذين ال يفهم ZZون هللا أب Zً Zدا ليعط ZZوه الكث ZZير ج Zً Zدا؟ في ه ZZذا ،نكتش ZZف مش ZZكلة لم تكن معروف ZZة من قب ZZل :إن عالق ZZة

اإلنسZZان باهلل هي مجZZرد عالقZZة مصZZلحة ذاتيZZة محضZZة .إنهZZا العالقZZة بين ُمتلقي البركZZات ومانحهZZا .لنقولهZZا صZZراح ًة ،إن األمZZر
يشZZبه العالقZZة بين الموظZZف وصZZاحب العمZZل .يعمZZل الموظZZف فقZZط للحصZZول على المكافZZآت الZZتي يمنحهZZا صZZاحب العمZZل .في
عالقZZة كهZZذه ،ال توجZZد عاطفZZة ،بZZل اتفZZاق فحسZZب؛ ليس هنZZاك أن تَحب وتُحب ،بZZل صZZدقة ورحمZZة؛ ال يوجZZد تفZZاهم ،بZZل سZZخط
مكبZZوت وخ ZZداع؛ وال توج ZZد م ZZودة ،بZZل ه ZZوة ال يمكن سZZدها .عن ZZدما تصZZل األمZZور إلى هZZذه المرحلZZةَ ،م ْن يسZZتطيع تغيZZير ه ZZذا

ِ
االتّجZاه؟ وكم عZدد األشZخاص الZذين يسZتطيعون أن يZدركوا حًقZا كم أصZبحت هZذه العالقZة بائسZة؟ أعتقZد أنZه عنZدما يغمZر النZاس
أنفسهم في فرحهم بكونهم مباركين ،فال يمكن ألحد أن يتخيل مدى كون هذه العالقة مع هللا محرجة وقبيحة.
إن أتعس شZZيء في إيمZZان اإلنسZZان باهلل هZZو أن اإلنسZZان يقZZوم بتZZدبيره الخZZاص وسZZط عمZZل هللا ،ويتغافZZل عن تZZدبير هللا.
يكمن فشل اإلنسان األكبر في كيفية قيام اإلنسان ببناء غايته المثاليZZة وحسZاب كيفيZة الحصZول على أعظم بركZة وأفضZل غايZة
إن فهم النZZاس كم ُيZZرثى لحZZالهم وكم هم مكروهZZون ومثZZيرون
في الZZوقت نفسZZه الZZذي يسZZعى فيZZه للخضZZوع هلل وعبادتZZه .حZZتى ْ
ِ
وم ْن يسZZتطيع أن يوقZZف خطواتZZه ويتوقZZف عن التفكZZير في
للشZZفقة ،فكم عZZدد Zمن يمكنهم التخّلي عن أفكZZارهم وآمZZالهم بسZZرور؟ َ
نفسه فقط؟ يريZد هللا أولئZك الZذين سZيتعاونون معZه من ٍ
كثب ليكملZوا تZدبيره .هZو يطلب أولئZك الZذين سيكرسZون عقلهم وجسZدهم

لعمZل تZZدبيره من أجZل الخضZوع لZه ،فهZZو ال يحتZZاج إلى أنZاس يمZدون أيZZديهم ويتوسZلون إليZه كZZل يZZوم ،فضZالً عن إنZZه ال يحتZZاج
إلى أولئ ZZك ال ZZذين يعط ZZون القلي ZZل ،ثم ينتظ ZZرون َّ
رد الجمي ZZل .ي ZZزدري هللا أولئ ZZك ال ZZذين يق ZZدمون مس ZZاهمة ص ZZغيرة ثم ي ZZتراخون
معتمZZدين Zعلى مZZا حققZZوه .إنZZه يكZZره هZZؤالء األشZZخاص غالظ القلZZوب الZZذين يمتعضZZون من عمZZل تZZدبيره ويريZZدون فقZZط التحZZدث
عن الذهاب إلى السماء ونيل البركات .وهو يمقت بشدة أكبر أولئك الZذين يسZتغلون الفرصZة الZتي يقZدمها العمZل الZذي يقZوم بZه
لخالص البشZZرية .ذلZZك ألن هZZؤالء النZZاس لم يهتمZZوا أبZً Zدا بمZZا يZZرغب هللا في تحقيقZZه واكتسZZابه من خالل عمZZل تZZدبيره؛ فهم ال
يهتمون إال بكيفية استغالل الفرصة التي يوفرها عمل هللا للحصول على بركات .هم غZZير مكZZترثين بقلب هللا ،ألنهم منشZZغلون
كليZZا بمسZZتقبلهم ومصZZيرهم .أولئZZك الZZذين يمتعضZZون من عمZZل تZZدبير هللا وليس لZZديهم أدنى اهتمZZام بكيفيZZة خالص هللا
انشZZغاالً ً
لإلنسان ومشيئته ،يفعلون جميعا مZا يرضZيهم بطريقZة مسZتقلة عن عمZل تZدبير هللا .ال يت َّ
Zذكر هللا سZلوكهم ،وال يوافZق هللا عليZه،
ً

فضالً عن أن هللا ال يحتسبه.
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معZا ذكZZرى ال تُحتمZZل ،وقZZد واصZZلت تكZZرار
إن عملي على وشك االكتمال .لقZد أصZZبحت السZنوات العديZدة الZZتي قضZZيناها ً
جميعا دون
كون ضروري في كل عمل أقوم به ،وستضلون
ً
كلماتي وأظهرت عملي الجديد باستمرار .نصيحتي بالطبع هي ُم ّ

تامZZة .عملي اآلن على وشZZك االنتهZZاء وهZZو في مرحلتZZه األخZZيرة ،ومZZا زلت أرغب
مشZZورتي ،بZZل وسZZتجدون أنفسZZكم في حZZيرة ّ
في القيام بعمل تقديم المشورة ،أي تقديم كلمات النصح لكم لتسمعوها .وكّلي أم ٌZل بZأن يكZون في وسZعكم أاّل ت َZدعوا اآلالم الZتي

تحملتهZZZا تض ZZيع ُسZ Zدى ،وأن تتمكن ZZوا ك ZZذلك من فهم العناي ZZة واالهتم ZZام الل ZZذين ب ZZذلتهما ،وأن تتخ ZZذوا من كالمي أسا ًس ZZا لكيفيZZZة
َّ
تصرفكم كبشر .وسواء كان من نوع الكالم الذي ترغبون في سماعه أم ال ،وسواء استمتعتم بقبوله أو قبلتمZوه على مضZض،
فيجب أن تأخ ZZذوه على محم ZZل الج ZZد ،وإال أزعجت ZZني بش Zَّ Zدة شخص ZZياتكم وتص ZZرفاتكم ال ZZتي تخل ZZو من المب ZZاالة واالهتم ZZام ،ال ب ZZل

Zرارا – آالف المZرات – بZل وأن تحفظZوه عن
Zيرا أن تتمكنZوا
Zرارا وتك ً
جميعZا من قZراءة كالمي م ً
ً
وأثZارت اشZمئزازي .آمZل كث ً
ظهر قلب .وبهذه الطريقة وحدها سZيكون بإمكZZانكم أال تخيبZZوا أملي فيكم ،غZZير أنZه ال أحZZد منكم يعيش بهZZذه الطريقZة اآلن ،بZل
على العكس ،جميعكم منغمس ZZون في حي ZZاة فاس ZZدة من األك ZZل والش ZZرب إلس ZZعاد قل ZZوبكم ،وال يس ZZتخدم أح ZZد منكم كالمي إلثZZZراء
خلصت إلى نتيجة حول الوجه الحقيقي للبشر :يستطيع اإلنسان أن يخونني في أي وقت من األوقات،
قلوبكم وأرواحكم .لهذا
ُ
تماما لكالمي.
خلصا ً
وال يمكن ألحد أن يكون ُم ً

"لقد أفسد الشيطان اإلنسان لدرجة أنه لم يعد يمتلك مظهر إنسان" .أصبح غالبية الناس ُي ِق ّرون بهذه العبZارة إلى حZّ Zد مZا.
Zوع من االعZتراف السZطحي في مقابZل المعرفZة الحقيقيZة .وبمZا أن ًأيZا منكم ال يسZتطيع
أقول هذا ألن هذا "اإلقرار" هو مجرد ن ٍ

ملتبسا عليكم .لكنني أستخدم في هZذه المZرة حقZائق لكي أشZرح مشZكلة
يقيم نفسه بدّقة أو يحللها بعناية ،فسوف يبقى كالمي
أن ّ
ً
أكZZثر خطZZورة موجZZودة فيكم؛ تلZZك المشZZكلة هي الخيانZZة .جميعكم على درايZZة بكلمZZة "خيانZZة"؛ ألن معظم النZZاس قZZد فعلZZوا شZZيًئا
ينطZZوي على خيانZZة لآلخZZرين ،مثZZل زوج يخZZون زوجتZZه ،وزوجZZة تخZZون زوجهZZا ،وابن يخZZون والZZده ،وبنت تخZZون أمهZZا ،وعبZٌZد
ضZا ،وباعZة يخونZون مشZترين ،وهكZذا دواليZك .تشZZتمل
ضZهم بع ً
بعضا ،وأقZارب يخZZون بع ُ
بعضهم ً
يخون سيده ،وأصدقاء يخون ُ
كل هذه األمثلة على جZوهر الخيانZة .باختصZار ،الخيانZة هي شZكل من أشZكال السZلوك الZذي يخلZف فيZه المZرء وع ًZدا ،أو ينتهZك

Zانا
المبZZادئ األخالقيZZة ،أو يتصZZرف خالًفZZا لألخالقيZZات اإلنسZZانية ،ممZZا يZZدل على ضZZياع اإلنسZZانية .بصZZورة عامZZة ،بوصZZفك إنسً Z

عمZZا إذا كنت تتZZذكر أنZك قمت بشZيء مZZا
ُوِلZَ Zد في هZZذا العZالم ،ال بZZد أنZك قZد َ
فعلت شZيًئا ينطZوي على خيانZZة للحZZق ،بغض النظZر ّ
ِ
قادر على خيانة والديك أو أصZZدقائك ،فإنZZك قZادر
ُخنت فيه
رارا من قبل .بما أنك ٌ
شخصا آخر أو إذا كنت قد ُخنت اآلخرين م ً
ً
بالتالي على خيانة اآلخرين ،بZل وقZادر على خيZانتي والقيZام بأشZياء أحتقرهZا .وبعبZارة أخZرى ،فZإن الخيانZة ليسZت مجZرد شZكل

من أشZكال السZلوك السZطحي غZZير األخالقي ،بZل هي أمZر يتعZZارض مZع الحZق .هZذا األمZZر هZو بالضZبط مصZZدر مقاومZZة الجنس
لخصته في العبارة التالية :الخيانة هي طبيعة اإلنسان ،وهZZذه الطبيعZZة هي
البشري وعصيانه لي ،وهذا هو السبب في أنني قد ّ
العدو الكبير لتوافق كل شخص معي.
جدا :الخيانة ( ")1في "الكلمة يظهر في الجسد"
"مشكلة خطيرة ً
من ُ
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ضZا .إن
صZا لي هZZو خيانZZة أي ً
ُيعZZد السZZلوك الZZذي ال يطيعZZني طاعZZة مطلقZZة خيانZZة ،والسZZلوك الZZذي ال يمكن أن ُيظهZZر إخال ً
خZZداعي واسZZتخدام األكZZاذيب لتضZZليلي همZZا خيانZZة .وإن إضZZمار مفZZاهيم كثZZيرة ونشZZرها في كZZل مكZZان هZZو خيانZZة ،كمZZا أن عZZدم
حماية شZهاداتي ومصZالحي يع ّZد خيانZة ،وإبZداء المZرء البتسZامات زائفZة حين يكZون قلبZه بعيZدا عZني هZو خيانٌ Zة أيضZا .هZذه ُّ
كلهZا
ً
ً
دائمZZا ،وهي شZZائعة بينكم .قZZد ال يZZرى أحZZد منكم أنهZZا مشZZكلة ،لكن هZZذا ليس مZZا أراه
أعمZZال خيانZZة أنتم قZZادرون على القيZZام بهZZا ً

أنZا .إنZZني ال أسZتطيع التعامZZل مZZع خيZانتكم لي على أنهZا مسZألة تافهZة ،ومن المؤكZد أنZZه ال يمكنZZني تجاهلهZا .واآلن عنZدما أعمZZل

طZZاع الطZZرق الZZذين أعلنZZوا
بينكم فZZإنكم تتصZZرفون بهZZذه الطريقZZة؛ فZZإذا جZZاء يZZوم ال يوجZZد فيZZه َم ْن يرعZZاكم ،ألن تصZZبحوا مثZZل ق ّ
ظZف الفوضZى الZتي تخّلفونهZZا؟ تظنZون أن بعض
ملوكا؟ وعنZZدما يحZدث ذلZZك وتتسZZببون في كارثZة ،من سZZيكون هنZاك لين ّ
أنفسهم ً
Zتحق أن ُينZZاقش بمثZZل هZZذه الصZZرامة بطريقZZة تجZZرح
أعمZZال الخيانZZة ليسZZت سZZوى أمZZر عرضZZي وليسZZت سً Z
Zتمرا ،وال يسّ Z
Zلوكا مسً Z

ونموذج ZZا
عينZZZة
كبريZZZاءكم .إن كنتم تعتق ZZدون هك ZZذا حًقZZا ،ف ZZأنتم إ ًذا تفتق ZZرون إلى اإلحس ZZاس ،وتفك ZZيركم به ZZذه الطريق ZZة يجعلكم ّ
ً
للتمرد .إن طبيعة اإلنسان هي حياتZه ،وهي مبZدأ يعتمZد ZعليZه من أجZل البقZاء ،وال يمكنZه تغيZيره .وطبيعZة الخيانZة هي كZذلك –
إذا كان بإمكانك فعل أمر ما لخيانZZة أحZد األقZارب أو األصZدقاء ،فهZZذا يثبت أنهZZا جZزء من حياتZك وأنهZا طبيعZZة ُولZZدت بهZا .هZذا
أمر ال يمكن ألحد أن ينكره .على سبيل المثZال ،إذا كZان شZخص يسZتمتع بالسZرقة من اآلخZرين ،فZإن هZذا "االسZتمتاع بالسZرقة"
عما إذا كان يسرق أم ال ،فإن هZZذا
علما أنه قد يسرق
ً
أحيانا ،وفي أحيان أخرى ال يسرق .وبغض النظر ّ
هو جزء من حياتهً ،
ال يمكن أن يثبت أن سرقته هي مجرد نمZZط من أنمZاط السZZلوك ،بZل يZدّلل على أن سZرقته جZزء من حياتZه ،أي طبيعتZZه .سZوف

أحيانZZا ال يسZZرقها؟ والجZZواب بسZZيط جZً Zدا .توجZZد
يسZZأل البعض :بمZZا أن هZZذه هي طبيعتZZه ،فلمZZاذا إ ًذا عنZZدما يZZرى أشZZياء ظريفZZة
ً

Zيرا جZً Zدا بحيث ال يسZتطيع سZرقته في ظZل وجZود رقابZة يقظZZة ،أو أنZه
أسباب عديدة تجعله ال يسرق ،مثل ما إذا كان الشيء كبً Z
ال يوجد وقت مناسب للقيام بZذلك ،أو أن الشZيء باهZظ الثمن ،ويخضZع لحراسZة مشZددة ج ًZدا ،أو ليس لديZه اهتمZام خZاص بمثZل
عمZZا
هذا الشيء ،أو أنه ال يستطيع أن يرى فيه فائدة له ،إلى آخر هذه األسباب .كل هذه األسZZباب ممكنZZة ،ولكن بغض النظZZر ّ

إذا س ZZرق الش ZZيء أم ال ،ف ZZإن ه ZZذا ال يمكن أن يثبت أن ه ZZذه الفك ZZرة ق ZZد لمعت في ذهن ZZه لمج ZZرد لحظ ZZة ع ZZابرة .ب ZZل هي ،على

العكس ،جزء من طبيعته ومن الصعب أن يتغير لألحسن .إن مثل هذا الشخص ال يقتنع بالسرقة لمZرة واحZدة ،بZل تنشZط لديZه
مالئما؛ ولهذا السبب أقول
وضعا
ملكا له كلما وجد شيًئا جميالً أو
مثل هذه األفكار المتعلقة بأخذ أشياء اآلخرين كما لو كانت ً
ً
ً
إن هذا التفكير ال يراود الشخص بين الحين واآلخر ،بل هو موجود في طبيعتهZ.
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حتمZZا طبيعتZZZه Z.إن كنت
يمكن ألي ش ZZخص اس ZZتخدام كلمات ZZه وأفعال ZZه لتمث ZZل وجه ZZه الحقيقي .وه ZZذا الوج ZZه الحقيقي ه ZZو ً
شخصا يتكلم بطريقة ملتوية ،فلديك إ ًذا طبيعة ملتوية ،وإن كZانت طبيعتZZك تتصZف بالZZدهاء ،فإنZZك تتصZZرف بمكZZر ،ومن السZZهل
ً

ممتعZا ،لكن ال يمكن ألفعالZZك أن تُخفي
جZً Zدا أن تخZZدع اآلخZZرين ،وإن كZZانت طبيعتZZك شZZريرة ،فقZZد يكZZون االسZZتماع إلى كلماتZZك ًZ
حيلك الشريرة .إن كانت طبيعتك كسولة ،فإن كل ما تقوله يهدف إلى التهرب من المسؤولية عن المباالتك وكسZلك ،وسZتكون
أفعالك بطيئة وس ْ ِ
ماهرا في إخفاء الحق .إن كانت طبيعتك متعاطفة ،فسZZيكون كالمZZك معقZZوالً وتتطZابق أفعالZZك
طحّية ،وستكون ً
َ
أيضا مع الحق .إن كانت طبيعتك ُم ْخلصة ،فال ّبد أن يكون كالمك صZادًقا بال ريب ،وأن يكZون لطريقZة تصZرفك مZا يبررهZا،
ً
غالبZZا بهZZذه األشZZياء،
وخاليZZة من أي شZZيء يضZZايق سZZيدك .أمZZا إن كZZانت طبيعتZك ZشZZهوانية أو طامعZZة في المZZال ،فسZZيمتلئ قلبZZك ً

وتقZZZترف  -دون إدراك من ZZك  -بعض التص ZZرفات المنحرف ZZة وغ ZZير األخالقي ZZة ال ZZتي سيص ZZعب على الن ZZاس نسZZZيانها بس ZZهولة،

قلت ،إن كنت تمتلZZك طبيعZZة الخيانZZة ،فال يمكنZZك التخلص منهZZا بسZZهولة .ال تعتمZZد على أنZZه
وسZZتثير اشZZمئزازهم.
وتمامZZا كمZZا ُ
ً
ليسZت لZديك طبيعZZة الخيانZة لمجZرد أنZك لم تُسZئ إلى أحZZد .إذا كZان هZZذا مZا تعتقZZده ،فإنZك مثZير لالشZZمئزاز .في كZل مZZرة أتحZZدث

موجه لجميع الناس ،وليس لشخص واحد أو فئة من األشخاص فحسZب .ال ُيثبت مجZرد عZدم خيانتZك لي
فيها ،فإن كالمي كله ّ
في أمر واحد أنه ال يمكنZك Zأن تخونZZني في أمZر آخZر .يفقZد بعض النZاس ثقتهم في السZعي إلى الحZق أثنZZاء فZZترات النكسZات في
زواجهم ،ويتخلى بعض الناس عن التزامهم بأن يكونوا ُم ْخلصين لي أثناء وقوع تفكZZك في األسZZرة .كZZذلك يتخلى بعض النZZاس
عني من أجل البحث عن لحظة من الفرح واإلثارة .بل يفضل بعض الناس السقوط في ٍ
واد ُمظلم على العيش في النور ونيل
بهجة عمل الروح القدس .يتجاهل بعض الناس نصيحة األصدقاء من أجل إرضZZاء شZZهوتهم للZZثروة ،وحZZتى اآلن ال يمكنهم أن

ويغيروا اتجاههم .ال يعيش بعض الناس في ظZل اسZمي إال مؤقتًZا لكي يحظZوا بحمZايتي ،في حين ال يك ّZرس
يعترفوا بأخطائهم ِّ
آخZZ Zرون أنفسZZ Zهم لي إال قليالً مكZZ Zرهين ألنهم يتشZZ Zبثون بالحي ZZاة ويخشZZ Zون المZZ Zوت .أليسZZ Zت هZZ Zذه وغيرهZZ Zا من التصZZZرفات غZZ Zير

أعلم بZZالطبع أن النZZاس ال
والمخجلة ،هي سلوكيات خانني من خاللها الناس منذ زمن طويل في أعمZZاق قلZZوبهم؟ ْ
األخالقية ،بل ُ
Zعيدا ألنZه فعZل
يخططZون لخيZانتي س ًZلفا؛ فخيZانتهم هي إظهZار طZبيعي لطZبيعتهم Z.ال يريZد أحZد أن يخونZني ،بZل وال يكZون أحZد س ً
أمرا ما ليخونZني .بZل على العكس ،فإنZه يرتجZف من الخZوف ،أليس كZذلك؟ هZل تفكZرون إ ًذا في كيZZف يمكنكم التحZرر من هZZذه
ً
الخيانة ،وكيف يمكنكم تغيير الوضع الحالي؟
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تمامZا من الشZيطان ،وقZد عمZل
تامZا عن جZوهري؛ وهZذا ألن طبيعZة اإلنسZان الفاسZدة تنبZع ً
تختلف طبيعة اإلنسان اختالًفZا ً
الشيطان على طبيعZZة اإلنسZان وأفسZZدها .بمعZZنى أن اإلنسZان يبقى تحت تZZأثير شZره وقبحZZه .ال ينمZو اإلنسZان في عZالم من الحZق
أو في بيئZZة مقدسZZة ،بZZل وال يعيش في النZZور؛ ولZZذلك فمن غZZير الممكن ألحZZد أن يمتلZZك الحZZق بZZالفطرة منZZذ لحظZZة والدتZZه ،وال
ح ZZتى يمكنZ Zه Zأن يول ZZد بج ZZوهر يتقي هللا ويطيع ZZه .ب ZZل على العكس ف ZZإن الن ZZاس يمتلك ZZون طبيع ZZة تق ZZاوم هللا ،وتعص ZZيه ،وال تحب
الحق .هذه الطبيعة هي المشكلة التي أريد مناقشتها؛ وهي الخيانة .فالخيانة هي مصدر مقاومة كل شZخص هلل .هZZذه مشZZكلة ال
تمامZا كمZZا يعيش المسZZيح،
توجZZد إال في اإلنسZZان ،وليسZZت في .سZZوف يسZZأل البعض :بمZZا أن جميZZع النZZاس يعيشZZون في العZZالم ًZ
ّ
جميعا طبائع تخون هللا ،بينما ال يمتلكها المسيح؟ هذه مشكلة ال بد من توضيحها لكم.
فلماذا يمتلكون
ً
إن وجZود البشZرية قZائم على إعZادة تج ّسZد الZروح المتكZرر .وبعبZارة أخZرى ،يكتسZب كZل شZخص حيZاة بشZرية في الجسZد
للتجسد .فبعد والدة جسد الشخص ،تستمر حياته إلى أن يبلغ الجسد حدوده القصوى في النهايZZة؛ أي اللحظZZة
عند عودة روحه
ّ

Zرارا مZع مجيء روح شZخص وذهابهZا مZرة تلZو
Zرارا وتك ً
األخيرة عنZدما تZترك الZروح غالفهZا الخZارجي .تتكZرر هZذه العمليZة م ً
ضZا حيZاة روح اإلنسZZان ،وروح اإلنسZZان
األخرى ،وبذلك يتم الحفاظ على وجود الجنس البشري بأسره .إن حيZاة الجسZZد هي أي ً
تدعم وجود جسد اإلنسان .بمعنى أن حياة كل شخص تأتي من روحه ،وليست الحيZاة متأصZلة في الجسZد .وهكZذا تZأتي طبيعZة

اإلنسZZان من الZZروح ،وليس من الجسZZد .وروح كZZل شZZخص وحZZدها هي الZZتي تعZZرف كيZZف تعZّ Zرض لغوايZZات الشZZيطان وابتالئZZه
وفسZZاده .فالجسZZد ال يمكنZZه معرفZZة هZZذه األمZZور .ولZZذلك يوغZZل الجنس البشZZري في الZZدنس والشZZر والظالم من حيث ال يZZدري،
ظالما على البشZZر .يمسZZك الشZZيطان بZZأرواح البشZZر
أبدا أكثر
بينما تتسع المسافة بيني وبين اإلنسان أكثر فأكثر ،وتصير الحياةُ ً
ً
ض Zا جسZZد اإلنسZZان .كيZZف يمكن لجسZZد كهZZذا وبشZZر كهZZؤالء أال
في قبضZZته .ومن ثم فZZإن من الطZZبيعي أن الشZZيطان قZZد احتZZل أي ً

يقاوموا هللا؟ كيف يمكن أن يتوافقوا معه بالفطرة؟ إن السبب الذي دفعني ألن أطيح بالشيطان في الجZZو هZو أنZZه خZانني ،فكيZZف

يمكن للبشZZر أن ُيخّلصZZوا أنفسZZهم من تZZورطهم؟ هZZذا هZZو السZZبب في أن الطبيعZZة البشZZرية تمثZZل الخيانZZة .إنZZني على ثقZZة في أنZZه

ضZا أن تؤمنZوا بجZوهر المسZZيح .الجسZZد الZZذي لبسZZه روح هللا هZZو جسZZد هللاَّ .
إن
بمجرد أن تفهموا هذا المنطZZق فمن المفZروض أي ً
جسدا مثZZل هZذا ال يمكن أن يفعZZل
أيضا سا ٍم وقدير وقدوس وبار .إن ً
روح هللا سا ٍم وهو قدير وقدوس وبار .وكذلك فإن جسده ً

إالّ ما هو بار ومفيد للبشرية ،أي ما هو مقدس ومجيد وقدير ،وغير قادر على فعZل مZا ينتهZك ZالحZق أو األخالق والعدالZة ،بZل
وال حتى ما يخون روح هللا .إن روح هللا قدوس ،وهكZذا يكZون جسZده غZير قابZل إلفسZاده من ِقَبZل الشZيطان .فجسZده ذو جZوهر
مختل ZZف عن جس ZZد اإلنس ZZان؛ ذل ZZك ألن اإلنس ZZان ،وليس هللا ،ه ZZو َم ْن أفس ZZده الش ZZيطان ،فال يمكن للش ZZيطان أن ُيفسZZZد جسZZZد هللا.
وهكZZذا ،مZZع أن اإلنسZZان والمسZZيح يسZZكنان في نفس الموضZZع ،فZZإن اإلنسZZان وحZZده هZZو َم ْن يسZZتحوذ عليZZه الشZZيطان ويسZZتخدمه
Zادرا أب ًZدا
ويوقعه في َش َركه .على النقيض من ذلZك ،فZإن المسZيح مZنيع على فسZاد الشZيطان إلى األبZد؛ ألن الشZيطان لن يكZون ق ً
جميعZZ Zا الي ZZ Zوم أن تفهمZZ Zوا أن
Zادرا على االق ZZ Zتراب من هللا أب Zً Z Zدا .ينبغي عليكم
ً
على الص ZZ Zعود إلى المك ZZ Zان األعلى ،ولن يك ZZ Zون ق ً Z Z
البش ZZرية وح ZZدها  -وال ZZتي أفس ZZدها الش ZZيطان كم ZZا هي الح ZZال  -هي ال ZZتي تخون ZZني ،وأن الخيان ZZة لن تك ZZون مطلًقZZا قض ZZية تش ZZمل
المسيح بأي شكل من األشكال.
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إن جميع األرواح التي أفسدها الشيطان هي رهن العبودية في حZوزة الشZيطان .ولكن أولئZك الZZذين يؤمنZون بالمسZيح هم
وحدهم َم ْن قد انفصلوا ،وُأنقذوا من معسكر الشيطان ،وجيء بهم إلى ملكوت اليوم .لم يعد ZهZؤالء النZZاس يعيشZZون تحت تZZأثير
الشيطان .ومZع ذلZك ،فZإن طبيعZة اإلنسZان ال تZزال متجّ Zذرة في جسZد اإلنسZان .وهZذا يعZني أنZه حZتى مZع خالص أرواحكم ،فZإن
طبيعتكم ال تزال في كما كانت عليه من قبل ،وتبقى فرصة خيانتكم لي قائمة بنسبة مائة بالمائة .هذا هو السبب في أن عملي

المشاق قZZدر المسZZتطاع وأنتم تZZؤدون واجبZاتكم ،ولكن الحقيقZZة الZZتي ال
جميعا
طويل األمد؛ ألن طبيعتكم عنيدة .واآلن تتحملون
ّ
ً
يمكن إنكاره ZZا هي أن :ك ZZل واح ZZد منكم ق ZZادر على خ ZZداعي والع ZZودة إلى ُمل ZZك الش ZZيطان ،وإلى معس ZZكره ،والع ZZودة إلى حي ZZاتكم
القديمة .هذه حقيقة ال يمكن إنكارها ،وفي ذلك الZZوقت لن تتمكنZوا من إبZداء ذرة من اإلنسZانية أو الظهZور كبشZZر مثلمZا تفعلZZون

عقابZا
ويقضZى عليكم إلى األبZد ،ولن تتخZذوا أجس ً
Zادا مZرة أخZرى أب ًZدا ،بZل تُعZاقبون ً
اآلن .في الحاالت الخطيرة ،سوف تُهلكZون ُ
وثانيZZا ،يمكنكم أن
ً
شديدا .هذه هي المشكلة المطروحة أمZامكم .إنZZني أذكZركم بهZZذه الطريقZة حZZتى ،أوالً ،ال يZZذهب عملي ُسZدىً ،

جميعا في أيام النور .في الواقع ،ال تكمن المشكلة الحرجة فيما إذا كان عملي سيذهب ُسدى ،إنما األمZZر األساسZي هZو
تعيشوا
ً
أن تكونZZوا قZZادرين على نيZZل حيZZاة سZZعيدة ومسZZتقبل رائZZع .إن عملي هZZو عمZZل خالص أرواح النZZاس .إذا وقعت روحZZك في يZZد
الشZيطان ،فلن يعيش جسZدك في سZالم .إن كنت أحمي جسZدك ،فسZتكون روحZك تحت رعZايتي بالتأكيZد .إن كنت حًقZا أكرهZك،
Zأثيرا
يومZا مZا ت ً
فسوف يقع جسدك وروحك على الفور في يد الشيطان .هZل يمكنZك Zتخيُّل وضZعك حينهZا؟ إن لم تُحZدث كلمZاتي ً
تمامZا ،أو سZأعاقبكم شخصZياً أيهZا البشZر
فيكم ،فسوف أسّلمكم
Zذيبا مض ً
جميعZا إلى الشZيطان لتعZذيبكم تع ً
ً
Zاعفا حZتى يهZدأ غضZبي ً
الهالكون؛ ألن قلوبكم التي تخونني لم تتغير قط.
جدا :الخيانة ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"
"مشكلة خطيرة ً
من ُ

كلمات هللا اليومية اقتباس 363
جميعا اآلن في أنفسكم بأسرع ما يمكن لZتروا مقZدار الخيانZZة الZتي مZZا زالت كامنZZة فيكم .أنZا في انتظZار
يجب أن تنظروا
ً
ردكم بف ZZارغ الص ZZبر .ال تكون ZZوا غ ZZير مب ZZالين في التعام ZZل معي ،فأن ZZا ال ألعب أب Zً Zدا م ZZع الن ZZاس .إذا قلت أم Zً Zرا ،فسZZZوف أفعلZZZه

أشخاصا يأخذون كالمي بجدية وأال تروه على أنZه مجZرد روايZة خيZال علمي .مZا أريZده منكم
جميعا
بالتأكيد Z.أتمنى أن تكونوا
ً
ً
هو عمل ملموس ،وليس خياالتكم .بعد ذلك ،يجب أن تجيبوا عن أسئلتي ،وهي كما يلي .1 :إذا كنت حًقا عZZامالً في الخدمZZة،
فهZل يمكنZZك أن تقZZدم لي الخدمZة بZإخالص ،دون أي عنصZر إهمZال أو سZلبية؟  .2إن اكتشZفت أنZZني لم أقZّ Zدرك قZZط ،فهZZل سZتظل
Zادرا على البقZZاء وتقZZديم الخدمZZة لي مZZدى الحيZZاة؟  .3إن كنت أعاملZZك بZZبرودة رغم بZZذلك الكثZZير من الجهZZد ،فهZZل سZZتتمكن من
قً Z
االس ZZتمرار في العم ZZل ألجلي في الخف ZZاء؟  .4إذا لم ِّ
ُألب مطالب ZZك الص ZZغيرة بع ZZد م ZZا بذلت ZZه من أجلي ،فه ZZل ستش ZZعر بخيب ZZة أم ZZل

ومحبًّا جZً Zدا تجZZاهي ،إال أنZZك تعZZاني من
وإحبZZاط تجZZاهي أو حZZتى تصZZبح غاضZً Zبا وتسZZيء التصZZرف؟  .5إن َ
صZا ُ
كنت دائمZاً ُم ْخل ً
وحّبZZك
عZZذاب المZZرض ،أو الفقZZر ،أو هجZZر أصZZدقائك وأقاربZZك ،أو ُّ
تحمل أي مصZZائب أخZZرى في الحيZZاة ،فهZZل سيسZZتمر والؤك ُ
لي؟  .6إذا لم يكن أي مم ZZا تص ZZورته في قلب ZZك يتط ZZابق م ZZع م ZZا عملت ZZه ،فكي ZZف ستس ZZير في طريق ZZك المس ZZتقبلي؟  .7إن كنت ال

تابعZا لي؟  .8إن لم تفهم قZZط الغZZرض من عملي وأهميتZه،
تتلقى أي شيء تأمل في تلقيه ،فهل يمكنك االسZتمرار في أن تكZZون ً
أحكامZZا واسZZتنتاجات تعسZZفية؟  .9هZZل يمكنZك Zأن تقZّ Zدر كZZل الكلمZZات الZZتي قلتهZZا
مطيعZا ال يصZZدر
ًZ
صZا
ً
فهZZل يمكنZZك أن تكZZون شخ ً
صZا لي ،وعلى اسZZتعداد للمعانZاة من
وكZل العمZل الZZذي أتممتZه عنZZدما أكZون مZZع البشZر؟  .10هZل تقZZدر على أن تكZون ً
تابعZا ُم ْخل ً
أجلي طيلة حياتZك حZتى إن لم تتلZق أي شZيء؟  .11هZل تقZدر على التخلي عن التفكZير أو التخطيZط أو التحضZير لمسZار بقائZك

جميعZا من الZرد علي .إن كنت قZZد وفيت
ًZ
في المسZZتقبل من أجلي؟ تمثZZل هZZذه األسZZئلة متطلبZZاتي النهائيZZة منكم ،وآمZZل أن تتمكنZZواZ
ّ
أي من هZذه المتطلبZات،
بZأمر أو أمZرين ممZا تطلبZه منZك هZذه األسZئلة ،فيجب عندئZذ ZمواصZلة السZعي .أمZا إن لم تسZتطع تحقيZق ٍّ

فأنت بالتأكيد من الفئة التي ستُطرح في الجحيم .ال أريد أن أقول أكثر من ذلك لمثل هZZؤالء النZZاس ،وهZZذا ألنهم بالتأكيZZد ليسZZوا
ص Zا يمكنهم أن يكون ZZوا مت ZZوافقين معي .كي ZZف يمكن ZZني اإلبق ZZاء على ش ZZخص م ZZا في م ZZنزلي يس ZZتطيع أن يخون ZZني تحت أي
أشخا ً

ظZZرف من الظZZروف؟ أمZZا أولئZZك الZZذين ال يZZزال بإمكZZانهم خيZZانتي في ظZZل غالبيZZة الظZZروف ،فسZZوف ُأراقب أداءهم قبZZل اتخZZاذ

ترتيبZZات أخZZرى .أمZZا جميZZع من هم قZZادرون على خيZZانتي ،بغض النظZZر عن الظZZروف ،فلن أنسZZاهم أبZً Zدا وسZZأتذكرهم في قلZZبي
بينمZZا أنتظZZر الفرصZZة ألجZZازيهم على أفعZZالهم الشZZريرة .إن المتطلبZZات الZZتي أثرتهZZا هي كZZل المشZZاكل الZZتي يجب عليكم تفحصZZها
جميعا من أخذها على محمZل الجZد وأال تعZاملوني بال مبZاالة .وسZوف أتحقZق في المسZتقبل القZريب
في أنفسكم .آمل أن تتمكنوا
ً
من اإلجابات الZتي قZZدمتموها لي مقابZZل متطلبZاتي .وفي ذلZZك الZوقت ،لن أطلب منكم أي شZيء إضZافي ولن أوجZه إليكم أي لZZوم
بمزيد من الجدية .بل سأمارس سلطاني .فأولئك الذين يجب أن يبقوا سZوف يبقZون ،والZZذين يجب أن ُيكZZافؤوا سZوف ُيكZZافؤون،
شديدا،
عقابا ً
عقابا ً
شديدا سوف ينالون ً
والذين يجب تسليمهم إلى الشيطان سوف ُيسَلمون إلى الشيطان ،والذين يجب أن ينالوا ً

والZZذين يجب أن يهلكZZوا سZوف ُيهَلكZZون .وهكZZذا لن يكZZون هنZاك أي شZخص آخZZر يزعجZZني في أيZامي .هZل تصZZدق كالمي؟ هZل

تؤمن باالنتقام؟ هل تؤمن بأنني سأعاقب كل أولئك األشرار الذين يخدعونني ويخونونني؟ هل تأمل أن يأتي هZZذا اليZZوم عZZاجالً

ضZل مقZZاومتي حZZتى لZZو كZZان عليZZه تحمZZل العقZZاب؟ عنZZدما
أم يZZأتي آجالً؟ هZZل أنت شZZخص خZZائف جZً Zدا من العقZZاب ،أم شZZخص ُيف ّ
يحين ذلZZك اليZZوم ،هZZل يمكنZك Zتخيُّل مZZا إذا كنت سZZتعيش وسZZط الهتافZZات والضZZحك ،أم وسZZط بكائZZك وصZZرير أسZZنانك؟ مZZا نZZوع

جديا فيمZZا إذا كنت تZZؤمن بي بنسZZبة مئZZة في المئZZة أم تشZZك في بنسZZبة
النهاية التي تتمنى أن تحظى بها؟ هل سبق لك أن فكرت ً
ّ
مئة في المئة؟ هل سبق لك أن أمعنت النظر بعناية في نوع العواقب والنهايات التي سوف تجلبها أفعالك وسلوكك عليك؟ هZZل
تأمZل حًقZا في أن تتحقZق كZل كلمZاتي واحZدة تلZو األخZرى ،أم أنZك تخشZى بشZدة أن تتحقZق كلمZاتي واحZدة تلZو األخZرى؟ إن كنت
قريبZZا لكي أتمكن من تحقيZZق كلمZZاتي ،فكيZZف يجب أن تتعامZZل مZZع كلماتZZك وأفعالZZك؟ وإن كنت ال تأمZZل في
تأمZZل في أن أغZZادر ً
رحيلي وال تأم ZZل أن تتحق ZZق كلم ZZاتي على الف ZZور ،فلم ZZاذا إ ًذا ت ZZؤمن بي أسا ًس Zا؟ ه ZZل تع ZZرف حًقZZا لم ZZاذا تتبع ZZني؟ إذا ك ZZان األم ZZر
يقتصر على توسيع آفاقك ،فال يلزمك أن تزعج نفسك على هذا النحو .أما إن كZان هZدفك أن تَُبZارك وتتفZادى الكارثZة القادمZZة،
ِ
ِ
ِ
ضZا مZZا إذا
فل َم ال تشعر بالقلق حيال سلوكك؟ ل َم ال تسZأل نفسZك مZZا إذا كنت تسZZتطيع تلبيZZة متطلبZاتي أم ال؟ ل َم ال تسZأل نفسZك أي ً
كنت مؤهالً لتلقي بركاتي المستقبلية أم ال؟
جدا :الخيانة ( ")2في "الكلمة يظهر في الجسد"
"مشكلة خطيرة ً
من ُ
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يجب على جميع شعبي الذين الذي يقومون بالخدمة بين يدي أن يعودوا بذاكرتهم إلى الماضي :هZZل شZZاب حبكم لي أيZZة
نقيا وصادًقا؟ هل كانت معرفتكم بي صحيحة؟ ما الحيز الذي شغلته في قلوبكم؟ هل مألت قلوبكم
شائبة؟ هل كان والؤكم لي ً
تمامZZا لي! والي ZZوم إذ ينط ZZق
بأكمله ZZا؟ كم المق ZZدار ال ZZذي حقق ZZه كالمي في داخلكم؟ ال تحس ZZبوني أحم َ Z
Zق! ه ZZذه األش ZZياء واض ZZحة ً
تعمَقت معZرفتكم بي؟ هZل أرسZى التسZبيح
نقيا؟ هZل َّ
صوت خالصي ،هل ازداد حبكم لي قليالً؟ هل أصبح جزء من والئكم لي ً
الحيز الZZذي تشZZغله صZZورتي داخلكم؟ هZZل أصZZابت
قويا لمعرفتكم اليوم؟ ما المقدار الذي يشغله روحي داخلكم؟ ما ّ
أساسا ً
القديم ً

Zان تخفZZون فيZZه خZZزيكم؟ هZZل تعتقZZدون حًقZZا أنكم لسZZتم أهالً لتكونZZوا
أقZZوالي نقطZZة ضZZعفكم؟ هZZل تشZZعرون حًقZZا أنZZه ليس لZZديكم مكٌ Z

تمامZZا عن األسZئلة المZZذكورة أعاله ،فهZZذا يZZدل على أنZZك تصZطاد في ميZZاه عكZرة ،وأنZك موجZود لتكميZل
شZعبي؟ إذا كنتم غZافلين ً
حددتُ ZZه قبالً .ه ZZذه هي كلمZZZاتي
األعZZZداد فق ZZط ،وس ZZوف تُمحى بالتأكي ZZد ُ
وتلقى في هاوي ZZة س ZZحيقة م ZZرة أخ ZZرى في ال ZZوقت ال ZZذي ّ
التحذيريZZة ،وكZZل من يسZZتخف بهZZا سZZيقع تحت دينونZZتي ،وتنهZZال عليZZه الكZZوارث في الZZوقت المحZZدد .أليس األمZZر كZZذلك؟ هZZل مZZا
زال علي تقديم أمثلة لتوضيح ذلك؟ هل يجب أن أتحدث بوضوح أكبر لتقZديم نمZوذج لكم؟ عصZى كثZير من النZاس كالمي منZذ
ّ
زمن الخلق وحتى اليوم ،ولهذا طZردتهم وأقصZيتهم من تيZار اسZتعادتي؛ وفي نهايZة المطZاف ،تهلZك أجسZادهم وتُطZرح أرواحهم
في الهاويZZة ،وحZZتى اليZZوم ال يزالZZون يتعرضZZون لعقوبZZة شZZديدة .لقZZد اتبZZع العديZZد من النZZاس كالمي ،لكنهم عملZZوا ضZZد اسZZتنارتي
جانبZZا ،وسZZقطوا تحت ُملZZك الشZZيطان وبZZاتوا أولئZZك المعارضZZين لي( .جميZZع الZZذين يعارضZZونني
وإعالني ،ولهZZذا فقZZد طZZرحتهم ً
ض Zا باالسZZتماع إلى كالمي
مباشً Z
Zرة اليZZوم ال يطيعZZون سZZوى سZZطحية كالمي ،ويعصZZون جZZوهر كالمي ).لقZZد اكتفى كثZZيرون أي ً

نطقت به أمس ،وتمسكوا "بتفاهة" الماضي ولم يعتزوا "بنتاج" اليوم الحاضر .هؤالء الناس لم يأسZرهم الشZZيطان فحسZب،
الذي
ُ
Zرة .مثZZل هZZؤالء النZZاس هم موضZZع دينونZZتي في
ضZا مZZذنبين إلى األبZZد وصZZاروا أعZZدائي ،وهم يعارضZZونني مباشً Z
بZZل أصZZبحوا أي ً

عميانZZا اليZZوم ،وال يزالZZون داخZZل السZZجون المظلمZZة (وهZZذا يعZZني أن هZZؤالء النZZاس هم جثث
ذروة غضZZبي ،وهZZا هم ال يزالZZون
ً
فاسدة فاقدة الحس يحكمهZا الشZيطان؛ وألنZني غش ّZيت عيZونهم فZإنني أقZول إنهم عميZان) .سZيكون من األفضZل أن أقZدم لكم مثZاالً
للرجوع إليه ،حتى يمكنكم التعلم منه:

عنZZد ذكZZر بZZولس ،سZZتفكرون في تاريخZZه وفي بعض القصZZص عنZZه ،وهي غZZير دقيقZZة وغZZير متوافقZZة مZZع الحقيقZZة .علمZZه
والداه منذ صغره ،وتلقى حياتي ،ونتيجة لسبق تعييني Zفقد حظي بالعيار الZذي أطلبZه .لقZZد قZرأ العديZZد من الكتب عن الحيZاة في
صZر عن أمZZور
سن التاسعة عشرة؛ وهكZذا ال داعي للخZZوض في تفاصZZيل عن الكيفيZة؛ فهZZو لم يسZZتطع فقZط التحZدث ببعض التب ُّ

ض Zا فهم مقاصZZدي؛ وذلZZك بسZZبب عيZZاره وبسZZبب اسZZتنارتي وإعالني .ال يسZZتبعد ZهZZذا بZZالطبع الجمZZع بين
روحيZZة ،بZZل أمكنZZه أي ً
كثيرا ما يتسم بالبالغة والتفاخر بسبب مواهبZZه .ونتيجZZة
العوامل الداخلية والخارجية .ومع ذلك ،كان عيبه الوحيد هو أنه كان ً

لZZذلك ،فقZZد بZZذل كZZل جهZZد ممكن ليتحZZداني عنZZدما صZرت جسZً Zدا للمZZرة األولى؛ وذلZZك نتيجZZة لعصZZيانه ،حيث كZZان يمثZZل في جZزء
Zرة .كZZان واحZً Zدا من أولئZZك الZZذين ال يعرفZZون كالمي ،اختفى موضZZعي بالفعZZل من قلبZZه .يعZZارض مثZZل
منZZه رئيس المالئكZZة مباشً Z

Zرة ،لZذا أضZربهم ،فينحنZوا في النهايZة ويعZترفوا بخطايZاهم .ثم بعZZد أن اسZZتفدت من نقZاط قوتZه – أي
هؤالء الناس الهوتي مباشً Z
مباشرة ،فقد
بعد أن عمل ألجلي لفترة من الوقت – ارتد مرة أخرى إلى طرقه القديمة ،وعلى الرغم من أنه لم يعص كالمي
ً

عصZZى إرشZZادي الZZداخلي واسZZتنارتي ،وهكZZذا كZZان كZZل مZZا فعلZZه في الماضZZي بZZاطالً ،وبعبZZارة أخZZرى ،أصZZبح إكليZZل المجZZد الZZذي
تحدث عنه مجرد كلمات فارغة ،ونتاج خياله الخاص ،وها هو حتى اليوم مازال يخضع لدينونتي وسط أصفادي.

يمكن من المثZZال أعاله مالحظZZة أن كZZل َم ْن يعارضZZني (ليس بمعارضZZة ذاتي الجسZZدية فقZZط ،بZZل األهم من ذلZZك ،كالمي
طا مباش ZZرة في
وروحي – أي اله ZZوتي) ،فإن ZZه يتلقى دينون ZZتي في جس ZZده .عن ZZدما يترك ZZك روحي ،فإن ZZك تنح ZZدر إلى أس ZZفل ،س ZZاق ً

الهاوية .ومع أن جسمك يوجد على األرض ،فإنك تكون مثل شZخص يعZZاني من مZZرض عقلي :لقZZد فقZZدت عقلZZك ،وتشZZعر على

الفور كما لو كنت ُجثة ،فتتوسل إلى حتى أقضي على جسدك دون تأخير .معظم َم ْن يملكZZون الZروح بينكم لZZديهم تقZZدير عميZZق
ّ
لهZZذه الظZZروف ،ولسZZت بحاجZZة إلى الخZZوض في المزيZZد من التفاصZZيل .عنZZدما كنت أعمZZل في الطبيعZZة اإلنسZZانية في الماضZZي،
كان معظم الناس قد قاسوا أنفسهم على مقياس غضبي وجاللي ،ولم يعرفوا بالفعل إال القليل عن حكمZZتي وشخصZZيتي .واليZZوم
أتكلم وأتصZZرف مباشZZرة بZZالالهوت ،ومZZازال هنZZاك بعض النZZاس الZZذين سZZيرون غضZZبي ودينونZZتي بZZأعينهم .وإضZZاف ًة إلى ذلZZك،

Zرة ،وأن تZZروا
فZZإن العمZZل الرئيسZZي في الجZZزء الثZZاني من عصZZر الدينونZZة هZZو أن يعZZرف جميZZع شZZعبي أفعZZالي في الجسZZد مباشً Z
Zرة .لكن بمZZا أنZZني في الجسZZد ،فأنZZا أراعي نقZZاط ضZZعفكم .آمZZل أاّل تتعامZZل مZZع روحZZك ونفسZZك وجسZZدك
ًZ
جميعZا شخصZZيتي مباشً Z
ِ
تقدر كZل مZZا لZديك ،وأاّل تعاملZZه مثZZل لعبZة؛ ألن مثZZل هZZذه األمZZور تتعلZق
وتكرسها للشيطان بال مباالة .من األفضل أن ّ
كألعابّ ،
بمصيرك .هل أنت قادر حًقا على فهم المعنى الحقيقي لكالمي؟ هل أنت قادر حًقا على مراعاة مشاعري الحقيقية؟
ه ZZل أنتم على اس ZZتعداد للتمت ZZع ببرك ZZاتي على األرض ،البرك ZZات ال ZZتي تش ZZبه تل ZZك الموج ZZودة في الس ZZماء؟ هZZZل أنتم على
اسZZتعداد ZللتعامZZل مZZع فهمكم لي ،والتمتZZع بكالمي ومعZZرفتكم بي ،على أنهZZا األكZZثر قيمZZة ومغZZزى في حيZZاتكم؟ هZZل أنتم قZZادرون
حًقا على الخضوع الكامل لي ،دون التفكير في توقعاتكم؟ هل أنتم قادرون حًقا على السماح ألنفسكم أن ُأخضعكم للمZZوت وأن
أقودكم مثل الغنم؟ هل يوجد أحد بينكم قادر على تحقيق مثل هذه األشياء؟ هل يمكن أن يكون كل من أقبلهم ويتلقZون وعZودي
هم من ينالون بركاتي؟ هل فهمتم أي شيء من هذه الكلمات؟ إذا اختبرتكم ،فهل يمكنكم أن تضعوا أنفسكم حًقا تحت رحمتي،
Zادرا على التحZZدث بالعديZZد من الكلمZZات
وتبحثZZوا عن مقاصZZدي وتZZدركوا قلZZبي في وسZZط هZZذه االختبZZارات؟ ال أريZZدك أن تكZZون قً Z

Zادرا على أن تحمZل شZهادة حسZنة عZني ،وأن تتمكن
المؤثرة ،أو سرد العديZد Zمن القصZص المثZيرة؛ بZل ،أطلب منZك أن تكZون ق ً
من الZZدخول إلى الحقيقZZة دخZZوالً كZZامالً وعميًقZZا .إذا لم أتحZZدث مباشZZرة ،هZZل يمكنZZك التخلي عن كZZل شZZيء من حولZZك والسZZماح
لنفسك بأن أستخدمك؟ أليسZت هZذه هي الحقيقZة الZتي أطلبهZا؟ َم ْن يقZدر على فهم المعZنى في كالمي؟ ومZع ذلZك ،أطلب منكم أال
تبقوا مثقلين بالشكوك ،وأن تكونوا مبادرين في دخولكم ،وأن تدركوا جوهر كالمي؛ فهذا سيمنعكم من أن تسيئوا فهم كالمي،

ومن أن يلتبس عليكم المعZZنى الZZذي أقصZZده ،بحيث تخZZالفون مراسZZيمي اإلداريZZة .آمZZل أن تفهمZZوا مقاصZZدي لكم في كالمي .ال
تفكZZروا بعZZد اآلن بتوقعZZاتكم ،وتصZZرفوا كمZZا قZZررتم أمZZامي أن تخضZZعوا لتنسZZيقات هللا في كZZل شZZيء .يجب على كZZل من يقZZف
داخZZل مسZZكني أن يفعZZل مZZا في وسZZعه أن يفعلZZه؛ يجب أن تقZZدم أفضZZل مZZا لZZديك إلى القسZZم األخZZير من عملي على األرض .هZZل
أنت على استعداد بالفعل أن تضع مثل هذه األمور موضع التطبيق؟
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على األرض ،تطوف كل أنواع األرواح الشريرة بال نهاية للحصول على مكان للراحZZة ،وتبحث دون توقZZف عن جثث
بشرية يمكنها التهامها .أيا شعبي! عليكم أن تبقZوا في كنZف رعZايتي وحمZايتي .ال تتصZرفوا بZانحالل! ال تتصZرفوا بتهZور! بZل
ِ
قدم لي الوالء في بيZتي ،وبZالوالء فقZط يمكنZك رفZع ادعZاء مضZاد لZدحض مكZر الشZيطان .ال يجب عليZك أن تتصZرف تحت أي
ّ
ظرف من الظروف كما كنت تفعل في الماضي ،تفعل شيًئا أمام وجهي وشيًئا آخر خلZف ظهZري — فبهZذه الطريقZة تكZون قZد

تجZاوزت الفZداء .لقZد تلفظت بالتأكيZد بZأكثر ممZا يكفي من الكلمZات من هZذا القبيZل ،أليس كZذلك؟ ويرجZع السZبب في هZذا تحدي ًZدا

َّ
وتكرارا .ال تشعروا بالملل! كل ما أقوله هو من
مرارا
ً
إلى أن طبيعة اإلنسان القديمة ال سبيل إلى تقويمها وهذا ما ذكرته به ً
أجZل ضZمان مصZيركم! مZا يحتZاج إليZه الشZيطان تحدي ًZدا هZو مكZان كريZه وقZذر؛ وكلمZا ازدادت عZدم قZدرتكم على تكفZير ذنZوبكم

بيأس ،وكنتم أكثر فسًقا رافضين الخضوع لكبح جماح أنفسكم ،ازدادت األرواح النجسZZة اسZZتحوا ًذا عليكم في أي فرصZZة تسZZنح
لها للتغلغل .بمجرد وصولكم إلى هذا الحد ،لن يكون والؤكم إال مجرد لغو ،ال يستند Zإلى أي واقع ،وسZZتلتهم األرواح النجسZZة

ق ZZراركم ،ليتح ZZول إلى عص ZZيان أو حي ZZل من الش ZZيطان ،ويس ZZتخدم لعرقل ZZة عملي .سأض ZZربكم ح ZZتى الم ZZوت في أي وقت وأينم ZZا
جميعZZا ُأ ُذًنZZا ص Zّ Zماء لم ZZا يس ZZمعونه ،وال يتوخ ZZون الح ZZد األدنى من
أردت .ال أح ZZد ي ZZدرك خط ZZورة ه ZZذا الوض ZZع؛ إ ْذ يع ZZير الن ZZاس
ً

الحZZذر .ال أذكZZر مZZا حZZدث في الماضZZي .هZZل ال تZZزال تنتظZZر أن أكZZون متسZZاهالً تجاهZZك عن طريZZق النسZZيان مZZرة أخZZرى؟ على

الرغم من أن اإلنسانية قد عارضتني ،إال أنZني لن أحتفZظ بZذلك ضZد اإلنسZان ،ألن قامZة اإلنسZان قصZيرة للغايZة ،ولZذا فZإنني ال

أطلب منه الكثZير .كZل مZا أطلبZه أال يسZرف على نفسZه ،وأن يخضZع لكبح جماحهZا .من المؤكZد أن هZذا األمZر ال يفZوق قZدرتكم
على تلبية هذا الشرط الوحيد؟ ينتظZZر مZZني السZZواد األعظم من النZاس أن أكشZف عن المزيZد من األسZرار لهم لتُسZر بZه أعينهم.
ومZZع ذلZZك ،إذا مZZا وصZZلت إلى معرفZZة كZZل أسZZرار السZZماء ،مZZا الZZذي يمكن أن تفعلZZه بتلZZك المعرفZZة؟ هZZل سZZتزيد محبتZZك لي؟ هZل
ستشتعل محبتك لي؟ أنZا ال أقِّلZل من شZأن اإلنسZان ،وال أحكم عليZه بتسZرع .إذا لم تكن هZذه هي الظZروف الفعليZة لإلنسZان ،فلم

أكن أبZZداً ألتZِّ Zوج النZZاس بهZZذه األلقZZاب .أعيZZدوا التفكZZير في الماضZZي :هZZل حZZدث في وقت من األوقZZات أن أهنتكم؟ هZZل هنZZاك أي
وقت قللت فيه من شأنكم؟هل هناك أي وقت نظرت إليكم دون مراعاة لظروفكم الفعلية؟هل هناك أي وقت أخفق ما أقوله لكم

في ملء قلوبكم وأفواهكم باإلقناع؟ هل هناك أي وقت تحدثت فيه دون االستماع بعمZق إلى مZا بZداخلكم؟ َم ْن منكم قZرأ كلمZاتي
خائفZا بشZZدة من أن أطرحZZه في الهاويZZة؟ َم ْن ال يحتمZZل التجربZZة الZZتي تكمن داخZZل كلمZZاتي؟ يكمن
دون خZZوف وارتجZZاف ،وكZZان ًZ
السلطان داخل كلماتي ،ولكن هذا ليس لتمرير الدينونة Zالعارضة على اإلنسان ،وإنما مZع مراعZاة الظZروف الحقيقيZة لإلنسZان،

ِ
ُأظهر لإلنسان باستمرار المعنى الكامن في كلماتي .في حقيقة األمر ،هل هنZZاك َم ْن يقZZدر على االعZZتراف بقZZدرتي المطلقZZة في
كلماتي؟ هل من أحد يمكنه أن يتلقى في نفسه أنقى الذهب المصنوعة منه كلماتي؟ كم من كلمات كثيرة تكلمت بها ،ولكن هل
ثمة من يعتز بهذه الكلمات؟
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أنا أقف فوق الكون يوما بعد يوم ،م ِ
راقًبا ،وبتواضع أخفي نفسي في مسZZكني ألختZبر حيZاة البشZر ،متZأماًل عن قZرب كZل
ُ
ً
قدم حًقا نفسه لي .وال أحد مطلًقا قد تتبع الحقيقZة .ولم يوجZد واحZد مطلًقZا قZد ح ّكم ضZميره
قد
أنه
عمل اإلنسان .لم يسبق ألحد
ّ
ألجلي .وال أح ZZد على اإلطالق اتخ ZZذ ق ZZرارات أم ZZامي وال ZZتزم بمس ZZؤوليته .وال أح ZZد على اإلطالق ق ZZد أت ZZاح لي الس ZZكن في ZZه .لم
ُيقZدرني أي أحZZد مثلمZZا ُيقZدر حياتZه الخاصZZة .وال أحZد قZط قZد رأى في الواقZZع العملي الوجZود الكامZZل لالهZوتي .لم يكن أحZد قZط
على اسZZتعداد للتواصZZل مZZع اإللZZه العملي نفسZZه .عنZZدما تبتلZZع الميZZاه النZZاس بZZأكملهم ،أحفظهم من الميZZاه الراكZZدة وأمنحهم فرصZZة
للعيش،
العيش ،أجZذبهم إلى فZوق من حافZة المZوتZً ،
مانح ا إيZاهم الشZجاعة َ
ليأخذوا حيZاة من جديZد .عنZدما يفقZد النZاس ثقتهم في َ
لكي يأخZذوني كأسZاس لوجZودهم .عنZدما يعصZيني البشZر ،أجعلهم يعرفونZني في عصZيانهم .في ضZوء الطبيعZة القديمZة للبشZرية
وفي ضوء رحمتي ،بZداًل من أن ُأميت البشZر ،أسZمح لهم بالتوبZة والبZدء من جديZد .عنZدما يعZاني البشZر من المجاعZة ،انZتزعهم

Zدي،
مانعا إياهم من الوقوع كفريسة لخداع الشZZيطان .كم من المZرات قZZد رأى النZZاس يَّ Z
من الموت طالما بقي لديهم نفس واحدً ،
المبتس ZZم؛ وكم من الم ZZرات ق ZZد رأوا عظم ZZتي ،رأوا غض ZZبي .رغم أن
كم من الم ZZرات ق ZZد رأوا مالمحي الحنون ZZة ،رأوا وجهي ُ
الجنس البش ZZري لم يعرف ZZني ق ZZط ،إال أن ZZني لم أس ZZتغل ض ZZعفهم ح ZZتى أص ZZنع مت ZZاعب ال ل ZZزوم له ZZا .إن ZZني اخت ZZبر معان ZZاة الجنس

Zأنني ُأجZZري توبيخ ZZات
البش ZZري ،وهك ZZذا أتع ZZاطف م ZZع ض ZZعف اإلنسZZان .إن ZZه فق ZZط في االس ZZتجابة لعص ZZيان البش ZZر ،وجح ZZودهم ،ف ّ Z
بدرجات متفاوتة.
أقوم بإخفاء نفسي في أوقZات انشZغال البشZر ،وُأظهZر نفسZي في أوقZات راحتهم .إن البشZرية تتخيلZني كإلZه كلي المعرفZة،
واإلل ZZه نفس ZZه ال ZZذي يجيب ك ZZل ال ZZدعوات .من ثم ي ZZأتي أم ZZامي معظم الن ZZاس لطلب مس ZZاعدة هللا فق ZZط ،وليس بس ZZبب الرغب ZZة في

معرفZZتي .وفي داخZZل نوبZZات آالم المZZرض ،يلتمس البشZZر بلجاجZZة معونZZتي .وفي داخZZل المحنZZة ،يعهZZدون بمصZZاعبهم إلي بكZZل
ّ
ضZ Zا إنس ZZان واح ZZد من أن يحب ZZني أثن ZZاء وج ZZوده في الراح ZZة .لم
ق ZZوتهم من أج ZZل التخّلص من معان ZZاتهم .رغم ذل ZZك ،لم يتمكن Zأي ً
يتواصZZل معي وال حZZتى شZZخص واحZZد في وقت سZZالمهم وسZZعادتهم ،لكي أشZZارك في بهجتهم .عنZZدما تكZZون عZZائلتهم الصZZغيرة

جانبZZا وأغلقZZوا البZZاب علي ،يمنعونZZني من الZZدخول ،وهكZZذا يسZZتمتعون ببركZZة
سZZعيدة وبخZZير ،يكZZون النZZاس بالفعZZل قZZد وضZZعوني ً
ّ
Zت
كمحب ورحيم وودود كمZZا أنZا .كم من المZرات ُرفض ُ
جدا ،ضيق ً
سعادة العائلة .العقل البشري ضيق ً
جدا حZZتى للتمسZZك باهلل ُ
من النZZاس في وقت الضZZحك البهيج؛ Zكم من المZZرات اتكZZأ علي البشZZر كسZZند لمZZا تعZZثروا .كم من المZZرات ُأجZZبرت على ممارسZZة
ّ
تمامZا وال أخالقZZيين .ال يمكن أن
دور الطZZبيب من قبZZل البشZZر الZZذين يعZZانون من المZZرض .فكم هم قسZZاة البشZZر! غZZير معقZZولين ًZ
تقريب ZZا ُمج ZZردون من أي أث ZZر لإلنس ZZانية .تأمZZZل
تلمس فيهم ح ZZتى المش ZZاعر ال ZZتي من المف ZZترض أن البش ZZر مجه ZZزون به ZZا .فهم
ً
الماض ZZي وقارن ZZه بالمس ZZتقبل .ه ZZل تح ZZدث تغ ZZيرات ب ZZداخلك؟ ه ZZل للماض ZZي تمثي ZZل أق ZZل في الحاض ZZر؟ أم أن ه ZZذا الماض ZZي لم يتم
استبداله بعد؟
مختبرا صعود وهبوط العالم .بين البشر قد تجولت وبين البشZZر قZZد عشZZت لسZZنوات
لقد عبرت على التل وأسفل الوادي،
ً
تغيZرت قلياًل  .ويبZدو األمZر كمZا لZو أن طبيعZة البشZر القديمZة قZد تأصZلت ونمت
عديZدة ،مZع ذلZك يظهZر أن شخصZية البشZرية قZد ّ
Zريعا فيهم .لن يكونZZوا قZZادرين أبZً Zدا على تغيZZير هZZذه الطبيعZZة القديمZZة ،فقZZط لتحسZZينها إلى حZZد مZZا على األسZZاس األصZZلي .كمZZا
سً Z
كثيرا .الجميع ،على ما يبدو ،يحاولون خداعي ،إلبهاري ،لعلهم يتمكنون من
يتغير ،لكن الشكل ّ
يقول الناس ،الجوهر لم ّ
تغير ً
انتباهZZا إلى ِحَيZZل النZZاس .ب Zداًل من الطZZيران في غضZZب أتخZZذ موقZZف النظZZر لكن ليس
Zير
ً
الفZZوز بتقZZديري .أنZZا ال ُأعجب وال أعُ Z
جميعZا غZZير
ًZ
عينZZة من اللين ،وبعZZد ذلZZك ،أتعامZZل مZZع كZZل البشZZر كواحZZد .وبمZZا أن البشZZر
الرؤيZZةُ .أخطZZط لمنح البشZZرية درجZZة ُم ّ

Zتزون بأنفسZهم ،فلمZاذا يحتZاجون لي إلظهZار رحمZة متجZددة ومحبZة؟ ومن دون
مقدرين ألنفسهم ،وعديمي القيمZة بائسZين ،ال يع ّ
ّ
ِ
اسZZتثناء ،البشZZر ال يعرفZZون أنفسZZهم ،وال يعرفZZون ثقلهم .يجب أن يضZZعوا أنفسZZهم على مZZيزان ليتم وزنهم .البشZZرية تتجZZاهلني،

اهتمامZZا ،لZZذلك ال أحتZاج إلى بZZذل الجهZZد عليهم .أليس ذلZك
أيضا ال أعمل على أخZذهم بجديZZة .البشZر ال يعيرونZZني
وبالتالي فأنا ً
ً
أفضZZل مZZا في كال العZZالمين؟ أال يصZZفك هZZذا يZZا شZZعبي؟ َم ْن الZZذي اتخZZذ قZZرارات أمZZامي ولم يتجاهلهZZا بعZZد ذلZZك؟ َم ْن الZZذي اتخZZذ

دائمZا مZا يتخZذ البشZر قZرارات أمZامي في أوقZات الراحZة
قرارات طويلة األجل أمامي بZداًل من العZزم المتكZرر على هZذا وذاك؟ ً
قدر جZً Zدا حZZتى أقبZZل
ويشطبونها
الشدة .في وقت الحق يسترجعون قراراتهم ويضعونها أمامي .هل أنا غير ُم ّ
جميعا في أوقات ّ
ً
عZZرض النفايZZة الZZتي قZZد التقطهZZا اإلنسZZان من كومZZة القمامZZة؟ قليZZل من البشZZر يثبت على قراراتZZه ،والقليZZل منهم طZZاهر ،والقليZZل
ُيقدم أثمن ما لديهم كذبيحتهم لي .هل جميعكم ليس بهذه الطريقZة نفسZها؟ إذا كنت كواحZد من أفZراد شZعبي في الملكZوت ،وأنت
غير قادر على االلتزام بواجبك ،فسوف أمُقتك وأرُفضك!
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اإلنسZZان كZZائن ال يعZZرف نفسZZه .ورغم أنZZه ال يعZZرف نفسZZه ،إال أنZZه يعZZرف كZZل شZZخص آخZZر مثZZل كZZف يZZده ،كمZZا لZZو كZZان
اآلخرون قد مروا أوالً على مجموعة من التحريات وحصلوا على موافقته قبل قول أو فعل أي شيء ،ومن ثم كمZZا لZZو أنZZه قZZد

جميعZا يشZZبهون ذلZZك .لقZZد دخZZل اإلنسZZان إلى عصZZر
ًZ
اتخZZذ كافZZة التZZدابير تجZZاه جميZZع اآلخZZرين نZZزواًل إلى حZZالتهم النفسZZية .البشZZر
الملكZZوت اليZZوم ،لكن طبيعتZZه تظZZل كمZZا هي .فهZZو ال يZZزال يفعZZل مثلمZZا أفعZZل أمZامي ،لكن وراء ظهZري يبZZدأ في النهZZوض للقيZZام

"بعمله" الفريد .وعندما ينتهي األمر ويأتي أمامي مرة أخرى ،يبدو كشخص مختلف ،يبدو أنZZه هZZادئ للغايZZة ،ومالمحZZه هادئZZةZ،
تمامZا ،واحZد أمZامي
ونبضZه ثZابت .أليس هZذا بالضZبط مZا يجعZل اإلنسZان حق ً
Zيرا للغايZة؟ كم من البشZر يرتZدون وجهين مختلفين ً
ولكنهم عندما يكونون وراء ظهري فإنهم يتحولون إلى نمور
وآخر من خلف ظهري؟ كم منهم يشبهون الحمل الوديع أماميّ ،

شرسZZة ،بعZZدها يصZZبحون مثZZل الطيZZور الصZZغيرة الZZتي ترفZZرف بسZZرور على التالل؟ كم من أنZZاس يعلنZZون عن هZZدفهم وعZZزمهم

أم ZZامي؟ كم من أن ZZاس ي ZZأتون لي يبحث ZZون عن كلم ZZاتي بك ZZل عطش واش ZZتياق ،لكن من خل ZZف ظه ZZري ،يص ZZيبهم اإلعيZZZاء منهZZZا
ويرفضوها ،كما لو كانت كلماتي عبًئ ا؟ في كثير من المرات ،عندما أرى الجنس البشري وقد أفسده عدوي ،امتنع عن وضع
صZا يZأتي أمZامي تمأل عينيZه ZالZدموع يطZالب بZالعفو ،ولكن بسZبب عZدم احترامZه لذاتZه،
أمالي في البشر .كث ً
Zيرا ،عنZدما أرى شخ ً

Zيرا مZا
وفساده الذي ال يمكن إصالحه ،قد أغلقت عيناي بغضب عن فعلZه ،حZتى عنZدما يكZون قلبZه صZادًقا ونوايZاه مخلصZة .كث ً
Zادرا على أن يكZZون لZه إيمZZان كي يتعZZاون معي ،وكيZZف يبZZدو ،أمZZامي ،أنZZه يمكث في حضZZني ،يتZZذوق دفء هZZذا
أرى اإلنسZZان ق ً

دائمZا بالسZZعادة في قلZZبي بسZZبب هZZذه األمZZور .ال
Zيرا ،عنZZد رؤيZZتي بZZراءة ،حيويZZة ،ومحبZZة شZZعبي المختZZار ،أشZZعر ًZ
الحضZZن .كثً Z
المعيَّنة قباًل في يدي؛ Zألنهم ال يعرفون المعنى النهائي سواء للبركZZة أو المعانZZاة .ولهZZذا
يعرف البشر كيف يستمتعون ببركاتهم ُ

فم ْن منكم ،من الZZواقفين
السZZبب ،فالبشZZر بعيZZدون كZZل البعZZد عن اإلخالص في بحثهم عZZني .إذا لم يكن هنZZاك شZZيء مثZZل الغZZدَ ،
أمZامي ،يمكن أن يكZZون أبيض كZZالثلج ،ومثZZل اليشZب في نقائZZه؟ بZZالطبع محبتكم لي ليسZZت شZZيًئا يمكن اسZZتبداله بوجبZZة شZZهية ،أو

مالبس فخمة ،أو مكانة عالية بمكافآت ضخمة؟ أو يمكن استبدالها بمحبة اآلخرين لك؟ بالتأكيد ،االجتياز في التجربة لن يZZدفع

اإلنسZZان إلى أن يZZترك محبتZZه لي؟ بالتأكيZZد لن تتسZZبب المعانZZاة والضZZيقات في أن تجعلZZه يشZZكو من كZZل مZZا رتبتZZه؟ لم يقZّ Zدر أي
إنسان حًقا السيف الذي في فمي :فهو يعرف فقZط معنZZاه السZZطحي دون أن يفهم المعZني الZZداخلي حًقZا .إذا تمكن البشZر حًقZا من
رؤية حدة سيفي ،سيركضون مثل الفئران إلى جحورهم .وبسZبب تخZديرهم ،ال يفهم البشZر شZيًئا من المعZنى الحقيقي لكلمZاتي،

ول ZZذلك ال يعرف ZZون م ZZدى ق ZZوة كلم ZZاتي ،أو فق ZZط كم من ط ZZبيعتهم مكش ZZوفة ،وكم من فس ZZادهم ق ZZد ن ZZال الدينون ZZة ،في إط ZZار ه ZZذه
فاترا وغير ملتزم.
الكلمات .ولهذا السبب ،وبناء على أفكارهم غير الناضجة عن كلماتي ،اتخذ معظم الناس
توجها ً
ً
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عZZبر العصZZور ،رحZZل كثZZيرون عن هZZذا العZZالم في خيبZZة أمZZل وامتعZZاض ،وجZZاء إليZZه الكثZZيرون بأمZZل وإيمZZان .لقZZد رتبت
رحت أرواح كثZZيرة في الجحيم،
ألجل مجيء الكثيرين ،كما أبعدت الكثيرينَّ .
مر عدد ال حصر له من البشر عبر َّ
يدي Z.لقد ُ
ط ْ
وول ZZدوا ثاني ZZة على األرض .لكن لم تس ZZنح ألي منهم الفرص ZZة لكي يس ZZتمتع
ع ZZاش العدي ZZد منهم في الجس ZZد ،وم ZZات العدي ZZد منهم ُ
جدا ،لكنه ربح القليل ،ألن هجمات القوى الشيطانية تركته غير قادر على
ببركات الملكوت اليوم .لقد
أعطيت اإلنسان الكثير ً
ُ
االسZZتمتاع بكZZل غنZZاي .كZZان يتطلZZع فقZZط إلى الحZZظ السZZعيد ،ولكنZZه لم يتمكن ZقZZط من االسZZتمتاع الكامZZل .لم يكتشZZف اإلنسZZان قZZط

بيت الك ZZنز الموج ZZود في جس ZZده الس ZZتقبال غ ZZنى الس ZZماء ،وهك ZZذا فق ZZد ض ZZاعت من ZZه البرك ZZات ال ZZتي أس ZZبغتُها علي ZZه .أليس ZZت روح
إلي قط بروحه؟ لماذا يقترب إلي بالجسZد ،ولكنZه غZير قZادر
المَلكة التي تربطه بروحي؟ فلماذا لم ينجذب اإلنسان َّ
اإلنسان هي َ
ّ
على القيام بذلك بروحه؟ هل وجهي الحقيقي من لحم؟ لماذا ال يعرف اإلنسان جوهري؟ ألم يوجد أي أثZر لي مطلًقZا في روح
اإلنس ZZان؟ ه ZZل اختفيت بالكام ZZل من روح اإلنس ZZان؟ إن لم ي ZZدخل اإلنس ZZان إلى الع ZZالم ال ZZروحي ،كي ZZف يمكن ZZه أن يفهم مقاص ZZدي
Zرارا كثZZيرة
ويسZZتوعبها؟ هZZل يوجZZد شZZيء في عيZ
Zني اإلنسZZان يمكنZZه أن يخZZترق العZZالم الZZروحي مباشZZرة؟ لقZZد دعZZوت اإلنسZZان مً Z
ّ

ٍ
بروحي ،لكنه يتصرف كما لو أني كنت ِ
Zرحت
َأخ ُزهُ ،وينظر
إلي من على ُبعدً ،
خائفا بشدة من أن أقوده إلى عالم آخر .لقد طُ Z
ّ
وخائفZا بشZZدة من أن أدخZZل إلى بيتZZه وأغتنم الفرصZZة كي
ًZ
تمامZا،
لمZZرات عديZZدة تسZZاؤالت في روح اإلنسZZان ،ولكنZZه يظZZل غZZافالً ًZ

صZد بإحكZZام .سZقط اإلنسZZان
أسZZلبه جميZZع ممتلكاتZZه .لZZذلك فهZZو يغلZZق البZZاب في وجهي ويبعZZدنيZً ،
تارك ا إيZZاي أمZZام بZZاب بZZارد ومو َ
Zريعا ،ال يتZZأثر بمحبZZتي ،ويرمقZني بنظZZرة حZذرة؛ فأنZا لم أدّفئ قZط قلب
مرارا كثيرة وقد أنقذته ،لكنه بعZZد أن يسZZتفيق يتركZني س ً
ً
اإلنسZZان .اإلنسZZان حيZZوان بال عواطZZف ،وذو دم بZZارد .ومZZع أنZZه يسZZتدفئ بحضZZني ،لكنZZه ال يتZZأثر بZZه أبZً Zدا بعمZZق .يشZZبه اإلنسZZان
ِ
ِ
ضZل أن يسZZكن وسZZط الجبZال ،حيث
فظاظZZة الجبZZل ،فهZZو لم يقZّ Zدر قZZط كZZل تZZوبيخي للبشZZر .إنZZه ال يZZرغب في االقZZتراب مZZني ،ويف ّ

يتحم ZZل خط ZZر الوح ZZوش البري ZZة – وم ZZع ذل ZZك ال ي ZZزال غ ZZير راغب في االحتم ZZاء بي .أن ZZا ال أج ZZبر أي إنس ZZان :أن ZZا أق ZZوم بعملي
وحسZب .سZيأتي اليZوم الZذي سيسZبح فيZه اإلنسZان نحZوي من وسZط المحيZط الشاسZع ،لعلZه ينعم بكZل غنZاي على األرض ويZترك
وراءه خطر أن يبتلعه البحر.
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ملكZZا لهم ،ال يس ZZيطرون على أنفس ZZهم ،والكث ZZير من
الكث ZZير من الن ZZاس يتمن ZZون أن يحب ZZوني حًقZZا ،لكن ألن قل ZZوبهم ليس ZZت ً
الن ZZاس يحبون ZZني حًقZZا في وس ZZط التج ZZارب ال ZZتي أرس ZZلها عليهم ،لكنهم غ ZZير ق ZZادرين على أن يفهم ZZوا أني ك ZZائن بالفع ZZل ،وهم ال
Zدي وال يلتفتZون إليهZZا؛ لZZذلك يضZZلل
يحبونني إال وسط الفراغ ،وليس بسبب وجودي الفعلي .يضع كثير من الناس قلوبهم بين يّ Z
الشZZيطان قلZZوبهم عنZZدما تتZZاح لZZه الفرصZZة ،وبعZZدها يتركونZZني .كثZZير من النZZاس يحبونZZني بصZZدق عنZZدما أقZZدم كلمZZاتي ،لكنهم ال

يحفظ ZZون كلم ZZاتي في أرواحهم ،ب ZZل يس ZZتخدمونها بش ZZكل ع ZZارض مث ZZل الملكي ZZة العام ZZة ،ويلقونه ZZا بعي Zً Zدا من حيث ج ZZاءت عن ZZدما
إلي وسZط التجZارب .إنZه يسZتمتع بي في أوقZات السZالم ،وينكZرني
يشعرون بذلك .اإلنسان يبحث عني في وسZط األلم ،ويتطلZع َّ
وقت الخطZZر ،وينسZZاني عنZZدما يكZZون مشZZغوالً ،ويتحZZرك بال مبZZاالة ألجلي عنZZدما يكZZون كسZZوالً ،لكن لم يحبZZني أحZZد قZZط طZZوال

جادا أمZامي ،فال أطلب أن يقZدم لي أي شZيء ،لكن أن يتعامZل جميZع البشZر معي بجديZة .وبZدالً
حياته .أتمنى أن يكون اإلنسان ً
من أن يتملقوني ،يسZمحون لي أن أعيZد اإلخالص الZذي كZان لZدى اإلنسZان .تسZري اسZتنارتي ونZوري وتكلفZة جهZودي بين كZل
أيضا بين كل الناس ،بZل وتسZري حZتى في خZداعهم لي .إن األمZر يبZدو كمZا
الناس ،ومع ذلك فإن حقيقة أفعال اإلنسان تسري ً
لو أن مقومات خداع اإلنسان قد كانت معه منذ أن كان في الرحم ،وكما لو كان يمتلك هذه المهارات الخاصة في الخداع منZZذ
أبدا ،ولم يعرف أحد قط مصدر هذه المهارات الخادعZZة .والنتيجZZة
الوالدة .بل ما هو أكثر من هذا إنه لم
يتخل عن هذه اللعبة ً
ّ
أن اإلنسZZان يعيش وسZZط الخZZداع دون أن يZZدرك ذلZZك ،كمZZا لZZو أنZZه يسZZامح نفسZZه ،وكمZZا لZZو كZZانت هZZذه ترتيبZZات هللا ،ال خداعZZه

طط ZZه الم ZZاكر؟ لم انخ ZZدع أب Zً Zدا بمك ZZر وتش Zُ Zدق اإلنس ZZان؛ ألني
المتعم ZZد لي .أليس ه ZZذا مص ZZدر خ ZZداع اإلنس ZZان لي؟ أليس ه ZZذا ُمخ ّ
عرفت جوهره منذ القديمَ .م ْن يعرف مقدار عدم النقاء الذي في دمه ،ومقدار ُس ّم الشيطان داخل نخاعه؟ بمZرور األيZام ،يعتZاد
يمل من مضايقة الشيطان ،ولهذا ال يهتم باكتشاف "فن الوجود الصحي".
اإلنسان أكثر عليها ،بحيث ال ّ
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ضZا ِل َم ْن ينتمي هZZذا
يعيش اإلنسان في النور لكنه ال يدرك قيمته الثمينة Z.فهو يجهل مادة النور ومصZZدره ،بZZل ويجهZZل أي ً
النور .عندما أمنح اإلنسان النور ،أختبر على الفور األحوال بين البشر؛ فبسبب النور ،يتغير كZل النZاس ويكZبرون وقZد تركZوا
طZZة بالضZZباب ،والمZاء يتجمZد في الZبرد ،وأن النZاس بسZبب إشZراق
الظلمZZة .أتطلZع إلى كZل أركZان الكZون ،وأرى أن الجبZZال ُمحا َ

Zحا وس ZZط
الن ZZور ينظ ZZرون إلى الش ZZرق لعلهم يكتش ZZفون ش ZZيًئا أثمن ،لكن يظ ZZل اإلنس ZZان غ ZZير ق ZZادر على أن يت ZZبين
ً
اتجاهZZا واض ً Z
الضZZباب .مZZا دام الضZZباب يغطي العZZالم كلZZه ،فZZإن اإلنسZZان ال يمكنZZه مطلق Zاً اكتشZZاف وجZZودي عنZZدما أتطلZZع من بين السZZحاب.
ٍ
Zتمرا في بحثZZه ،فهZZو على مZZا يبZZدو ينتظZZر مجيZZئي ،لكنZZه ال يعلم يZZومي ،وال
فاإلنسZZان يفتش األرض عن شZZيء مZZا ،ويبZZدو مسً Z
يسعه إال أن يكثر من التطلع إلى بصيص النور في الشرق .إنني – وسط كل الشZعوب – أطلب أولئZك الZذين هم بحسZZب قلZبي

حًقا .أمشي بين الناس كلهم وأعيش وسطهمَّ ،
لكن اإلنسان في صحة وأمان على األرض؛ لذلك ليس ثمة َم ْن هو بحسZب قلZبي
حًقZZا .ال يع ZZرف الن ZZاس كي ZZف يهتم ZZون بمش ZZيئتي ،وال يس ZZتطيعون أن ي ZZروا أفع ZZالي ،وليس بوس ZZعهم أن يتحرك ZZوا في الن ZZور وأن
ِ
دائمZZا ،فإنZZه ال يسZZتطيع أن يZZرى مخططZZات الشZZيطان الخبيثZZة على حقيقتهZZا،
يشZرق عليهم النZZور .رغم أن اإلنسZان ُي ّ
ثمن كالمي ً
جدا .لم يحبني اإلنسان محبة صادقة مطلًقا .عندما أكرمه ،يشعر
ويعجز اإلنسان عن القيام بما يتمناه قلبه؛ ألن قامته صغيرة ً

وكأنZه غZير مسZتحقَّ ،
لكن هZذا ال يجعلZه يحZاول إرضZائي ،بZل يمسZك فقZط "بZالموقع" الZذي منحتZه إيZاه في يديZه ويتفحصZه ،غZير
مبٍ Z
تخم .أليس ه ZZذا عجZZزاً في اإلنسZZان؟ عنZZدما تتحZZرك
Zال بجمZZالي ،ويواصZZل – ب ZZدالً من ذل ZZك – الته ZZام برك ZZات موقع ZZه ح ZZتى ُي َ
الجبال ،هل بوسعها أن تغير اتجاهها من أجل موقعك؟ عنZدما يتZدفق المZاء ،هZل بوسZZعه أن يتوقZZف عن الجريZان أمZام موقعZZك؟
Zزلت لZZه
ًZ
كنت فيمZZا مضZZى
رحيمZا على اإلنسZZان ،وأجُ Z
هZZل بوسZZع السZZماوات واألرض أن تعكس اتجاههZZا بسZZبب موقZZع اإلنسZZان؟ ُ
ِ
وتكراراَّ ،
ثم ْنZه ،بZل اكتفZوا باالسZتماع إليZه كقصZة ،أو بقراءتZه كروايZة .أحًقZا لم يمس
مرارا
لكن ً
ً
الرحمة ً
أحدا لم يهتم بذلك أو ُي ّ

أحد قد آمن بوجودي؟ اإلنسان ال يحب نفسه ،لكنه
كالمي قلب اإلنسان؟ أحًقا لم يكن ألقوالي أي تأثير؟ أمن الممكن أال يكون ٌ
– بدالً من ذلك – يتحد مع الشيطان لمهاجمتي ،ويستخدم الشZيطان بوصZفه "أصZالً" يخZدمني بZه .سZوف أخZترق كZل مخططZات
الشيطان الخبيثة ،وأمنع الناس من األرض من قبول خداع الشيطان حتى ال يقاوموني بسبب وجود الشيطان.
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سلطانا ليس بقليل ،ممZا يم ّكنZه من تZدبير كZل األشZياء على األرض
اإلنسان في نظري هو حاكم كل األشياء .وقد منحته
ً
سعيدا بسZZبب هZZذا ،فإنZZه
– العشب على الجبال ،والحيوانات في الغابات ،واألسماك في المياه .ولكن بدالً من أن يكون اإلنسان
ً

يعZZZاني من القل ZZق .حيات ZZه كله ZZا هي حي ZZاة ألم وانش ZZغال وله ZZو مض ZZاف إلى الف ZZراغ ،وال توج ZZد في حيات ZZه كله ZZا اختراعZZZات وال

ابتكZZارات جديZZدة .ال أحZZد قZادر على تخليص نفسZZه من هZZذه الحيZاة الجوفZZاء ،ولم يكتشZZف أي شZخص من قبZZل حيZZاة ذات معZZنى،
جميعZا تحت نZZوري المشZZرق ،فZZإنهم ال يعرفZZون شZZيًئا عن
ًZ
ولم يختZZبر أحZZد من قبZZل حيZZاة حقيقيZZة .ومZZع أن أنZZاس اليZZوم يعيشZZون
رحيما تجاه اإلنسان وال أخّلص البشرية ،فقZZد جZZاء جميZZع النZZاس عبثًZZا ،وحيZاتهم على األرض بال
الحياة في السماء .إذا لم أكن
ً

معZZنى ،وسZZوف يرحلZZون عبثًZZا ،دون أي شZZيء يفتخZZرون بZZه .إن النZZاس من كZZل دين ومنزلZZة اجتماعيZZة وأمZZة وطائفZZة يعرفZZون

جميعا الفراغ الذي على األرض ،وجميعهم يطلبونني وينتظرون عودتي ،ولكن َم ْن ذا الذي يستطيع أن يعرفني عندما أصل؟
ً
Zزلت بين البشZZر .ومZZع ذلZZك ،يZZرد اإلنسZZان علي الهجZZوم ويثZZأر مZZني .هZZل
Zنعت كZZل األشZZياء،
وخلقت البشZZرية ،واليZZوم نُ Z
ُ
لقZZد صُ Z
ّ
العمZل الZذي أقZوم بZه في اإلنسZان ال يفيZده؟ هZل أنZا حًقZا غZير قZادر على إرضZاء اإلنسZان؟ لمZاذا يرفضZني اإلنسZان؟ لمZاذا يكZون

Zاردا جZً Zدا وغZZير مبٍ Z
Zال تجZZاهي؟ لمZZاذا تغطي الجثث األرض؟ هZZل هZZذه حًقZZا حالZZة العZZالم الZZذي صZZنعته لإلنسZZان؟ لمZZاذا
اإلنسZZان بً Z
بينما أعطي اإلنسZان غZنى ال يضZاهى ،يقZدم لي يZدين فZارغتين في المقابZل؟ لمZاذا ال يحبZني اإلنسZان حًقZا؟ لمZاذا ال يZأتي أمZامي

أبدا؟ هل ذهب كل كالمي حًقا سدى؟ هZل تالشZت كلمZZاتي مثZل الحZرارة من المZZاء؟ لمZاذا ال يZرغب اإلنسZان في التعZاون معي؟
ً
هل وصول يومي حًقا هو لحظة موت اإلنسان؟ هل يمكنني حًقا إهالك اإلنسان في الوقت الZZذي يتشّ Zكل فيZZه ملكZZوتي؟ لمZاذا لم
يستوعب أحد مقاصدي على مدى خطة تZدبيري ZبأكملهZا؟ لمZاذا يكZره اإلنسZان أقZوال فمي ويرفضZZها بZZدالً من أن يعZZتز بهZا؟ أنZا

أحد ا ،لكن كل ما أفعله هو أن أجعل جميع الناس يهدأون ويقومون بعمل التأمل الذاتي.
ال أدين ً
من "الفصل الخامس والعشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لكن
اختZZبر البشZZر دفZZئي ،وخZZدموني بZZإخالص ،وكZZانوا مطيعين لي بZZإخالص ،وفعلZZوا كZZل شZZيء من أجلي في حضZرتيّ .
جائعZا قZZد نهشZZهم .ال
ذئبZZا ًZ
هZZذا أمZZر ال يسZZتطيع النZZاس إنجZZازه اليZZوم؛ فهم ال يفعلZZون شZZيًئا سZZوى البكZZاء في روحهم كمZZا لZZو أن ً

طلبZZا للمسZاعدة دون توقZZف ،لكنهم في النهايZZة ال يسZZتطيعون الهZروب
يمكنهم سوى أن ينظروا
إلي بال حول وال قوة صارخين ً
ّ
Zردوا
Zودا في وجZZودي ،وأقسZZموا بالسZZماء واألرض في وجZZودي أن يّ Z
من مZZأزقهم .أسZZترجع كيZZف قطZZع النZZاس في الماضZZي وعً Z

Zيرا مZZا قZZدمت للبشZZر
ًZ
لطفي تجZZاههم بكZZل وجZZدانهم .وبكZZوا بحZZزن أمZZامي ،وكZZان صZZوت صZZرخاتهم
مفجعZا ويصZZعب تحملZZه .وكثً Z
عوني لتقوية عزيمتهم .وقد جاء الناس ليخضعوا أمامي مرات ال تُعد وال تُحصى بطريقة رائعة يصعب نسيانها .لقد أحبZZوني
مZZرات ال تُعZZد وال تُحصZZى بٍ Z
Zوالء راسZٍ Zخ ،وكZZانت عZZاطفتهم الصZZادقة رائعZZة .لقZZد أحبZZوني في مناسZZبات ال تُعZد Zوال تُحصZZى إلى
درجZZة التضZZحية بحيZZاتهم ،بZZل وأحبZZوني أكZZثر من أنفسZZهم ،وقبلت حبهم لمZZا رأيت صZZدقهم .وفي مناسZZبات ال تُعZZد وال تُحصZZى،
قدموا أنفسهم في وجودي ألجلي غير مبZZالين في وجZZه المZZوت ،وقZد ه ّZدأت من روعهم والحظت منZZاظرهم بعنايZZة .لقZZد أحببتهم
على أنهم كنزي في أوقات ال حصر لها ،وكرهتهم على أنهم عدوي في أوقات ال تُعد Z.ومع هذا ،ال يزال اإلنسان ال يستطيع
إدراك مZZا في عقلي .عنZZدما يكZZون النZZاس حZZزانى ،آتي ألعZZزيهم ،وعنZZدما يكونZZون ضZZعفاء ،آتي لمسZZاعدتهم .وعنZZدما يضZZلون

ِ
أوجههم ،وعندما يبكون أمسح دموعهم .ومع ذلك ،عندما أحزنَ ،م ْن يسZZتطيع أن يعزيZZني بقلبZZه؟ وعنZدما أشZZعر بZالقلق الشZديدZ،
ّ
َم ْن يراعي مشاعري؟ عندما أحZزنَ ،م ْن يسZتطيع تضZميد الجZروح في قلZبي؟ عنZدما أحتZاج إلى أحZدهمَ ،م ْن سZيعرض طواعيZة
ذرة
أن يعمل باالشتراك معي؟ هل من الممكن أن يكون موقف النZZاس السZابق تجZاهي قZZد اختفى اآلن بال عZZودة؟ لمZاذا ال تبقى ّ
واحدة في ذاكرتهم؟ كيف نسي الناس جميع هذه األشياء؟ أليس هذا كله سببه أن البشر قد أفسدهم عدوهم؟
من "الفصل السابع والعشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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مجرد
فقد خلق هللا البشرية ،لكن عندما يأتي إلى عالم البشر يسعى الناس لمقاومته ويطردونه من أرضهم ،كما لو كان َّ
ِ
يحبZه حًقZا ،ولم
شخص يتيم يهيم على وجهه في العالم ،أو كإنسZان في العZالم ليس لZه بلZد .ال أحZد يشZعر بZالتعّلق باهلل ،وال أحZد ّ
تجهمZZة في غمضZZة عين ،كمZZا لZZو َّ
أن عاصZZفة
يZZرحب أحZZد بمجيئZZه َقّ Z
ط .بZZل ،عنZZد رؤيZZة مجيء هللا ،تصZZبح وجZZوههم المبتهجZZة ُم ِّ
مفاجئZZة كZZانت في طريقهZZا إليهم ،أو كَّ Z
Zأن هللا يمكن أن يسZZلبهم سZZعادة عZZائالتهم ،وكمZZا لZZو أن هللا لم يبZZارك البشZZر أبZً Zدا لكنZZه بZداًل
دائمZا؛
من ذلZك لم يجلب على اإلنسZان سZوى التعاسZة .ولZذلك يحسZب البشZر أن هللا ال يمثZل نعمZة ،بZل هZو بZاألحرى من يلعنهم ً

ِ
دائمZZا .ومZZا دام البشZZر
ولهZZذا ،ال يلتفت البشZZر إليZZه وال ّ
يرحبZZون بZZهُ ،
دومZZا بZZاردون في مشZZاعرهم تجاهZZه ،وهZZذا هZZو الحZZال ً
فهم ً
يضمرون هذه األمور في قلZوبهم ،فZإن هللا يقZول َّ
إن البشZر ال يتحّلZون بالعقالنيَّة أو األخالق ،وال يمكنهم حZتى إدراك المشZاعر
الZZتي من المفZZترض أن يكZZون البشZZر مفطZZورين عليهZZا .فالبشZZر ال يقيمZZون أي اعتبZZار لمشZZاعر هللا ،ولكنهم يسZZتخدمون بZداًل من

أعوامZا عديZZدة ،ولهZZذا السZZبب قZZال هللا إن طبZZاعهم لم
ًZ
ذلZZك مZZا ُيسZَّ Zمى بـ "الZZبر" للتعامZZل مZZع هللا .لقZZد ظZَّ Zل البشZZر على هZZذا الحZZال
تتغيَّر .ويصل األمر بهذا ألن ُيظهر َّأنهم ال يملكون سوى حفنة من الريش .ويمكن القول ب َّ
ـأن البشر تعسZاء ال قيمZZة لهم؛ ذلZZك
ِ
َّ
يحبZZون أنفسZZهم ،وبZZالحري يسZZحقون ذواتهم ،أفال ُيظهZZر هZZذا تفZZاهتهم؟ البشZZر مثZZل
ألنهم ال ُيقZّ Zدرون أنفسZZهم .إن كZZانوا حZZتى ال ّ
رمِتهZا .ورغم ذلZZك ،مZا زال البشZر ال
امZرأة عديمZة األخالق تتالعب بنفسZZها وتقZZدم نفسZها لآلخZZرين بإرادتهZZا ليقومZZوا بانتهZZاك ُح َ
المتع ZZة في العم ZZل ل ZZدى اآلخ ZZرين ،أو في الح ZZديث م ZZع اآلخ ZZرين ،واض ZZعين أنفس ZZهم تحت
يعرف ZZون م ZZدى دونيتهم؛ فهم يج ZZدون ُ
حياة بين البشر ،ولم أختبر حًقا حياة البشZZر ،فقZZد
يعبر هذا بالضبط عن قذارة البشر؟ رغم َّأنني لم أختبر ً
سيطرة اآلخرين؛ أال ِّ
واضحا ج ًZدا لك ّZل حركZة ،وك ّZل فعZل ،وك ّZل كلمZة ،وك ّZل عمZل يقZوم بZه البشZر؛ بZل إنZني قZادر على تعZريض البشZر
فهما
ً
اكتسبت ً
ألعمق مستويات الخزي ،إلى الحد الذي ال يعودون معه يتجZرؤون على إظهZZار كبريZZائهم أو إفسZاح المجZال لشZZهواتهم .ويغZدو

شأنهم شأن الحلزونات التي تعتزل في قواقعها ،حيث ال يعودوا يجرؤون على كشZف حZالتهم القبيحZة .وألن البشZر ال يعرفZون
ذواتهم ،فZZإن عيبهم األكZZبر هZZو رغبZZة في اسZZتعراض محاسZZنهم أمZZام اآلخZZرين ،والتبZZاهي بمالمحهم القبيحZZة ،وهZZذا أكZZثر شZZيء
يبغضه هللا .هذا ألن العالقات بين البشر غير طبيعية ،وال توجZZد عالقZZات طبيعيZZة بين النZZاس ،ناهيZZك عن عZدم وجZود عالقZات
مكانZZا في قلZZوب النZZاس ،حZZتى
طبيعيZZة بينهم وبين هللا .لقZZد قZZال هللا الكثZZير جZً Zدا ،وفي قيامZZه بهZZذا كZZان هدفZZه الرئيسZZي أن يشZZغل ً
يتخلصوا من كل األوثان التي استقرت فيهZا ،ومن ثم يسZتطيع هللا أن َّ
َّ
يتقلد سZلطته على كZل البشZر ويحقZق الغZرض من وجZوده
ّ
ّ
على األرض.

من "الفصل الرابع عشر" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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َّ
الملكي ZZة من عرش ZZه .يحكم الك ZZون وجمي ZZع األش ZZياء ويعم ZZل ليرشZZZدنا على
قوت ZZه
ّ
هللا الق ZZدير ،رئيس جمي ZZع األش ZZياء ،يتقلد ّ
ٍ
هدوء؛ دون أن ُن ّفوت لحظ ًة واحدة أب ًZدا ،إذ توجZZد دروس نتعّلمهZZا في
ونمُث ُل أمامه في
األرض كّلها .نقترب منه في كل لحظة َ
جميZZع األوقZZات .كZZل شZZيء ،من البيئZZة المحيطZZة بنZZا إلى النZZاس واألمZZور واألشZZياء ،جميعهZZا توجZZد بسZZماح من عرشZZه .ال تZZدع
المؤ ّكد أن مقاصZZده
الشكايا تمأل قلبك ألي سبب ،وإاّل فلن يمنحك هللا نعمته .عندما يصيبك المرض ،فهذه هي ّ
محبة هللا ،ومن ُ
الطيبة تكمن في ذلك .ومع أن جسدك يختبر القليل من المعاناة ،ال تضمر أي ٍ
سبح هللا في وسZZط المZZرض
أفكار من الشيطانّ .

واستمر في البحث مرة تلو األخZZرى وال تستسZZلم ،وسZZوف ينZZيرك
وتل ّذذ باهلل في وسط تسبيحك .ال تيأس في مواجهة المرض،
ّ
Zح ٌة.
السكنى في المرض
هللا بنوره .كيف كان إيمان أيُّوب؟ هللا القدير
ٌ
ٌ
السكنى في الZZروح ص ّ
مرض ،ولكن ُ
طبيب ُكّل ّي القدرة! ُ
ما دام لديك َنف ٌس واحد ،فإن هللا لن َي َد َعك تموت.
لنZZا في داخلنZZا حيZZاة المسZZيح القZZائم من األمZZوات .وممZZا ال شZZك فيZZه أنZZه يعوزنZZا اإليمZZان في حضZZور هللا :لعZّ Zل هللا يضZZع
فعال! إنها تُخزي األبالسة والشيطان! يمنحنا فهم كلمZZة هللا
اإليمان
دواء ّ
الحقيقي في داخلنا .حلوةٌ حًقا هي كلمة هللا! فكلمة هللا ٌ
ّ
الZZدعم وسZرعان مZا تعمZل كلمتZZه لتُخّلص قلوبنZا! تطZرد جميZZع األشZياء وتضZع كZZل ش ٍ
Zيء في سZالمٍ .اإليمZان أشZZبه بجس ٍZر خشZبي
ّ
ّ
ٍ
أمZا أولئZZك المسZتعدون لبZZذل أنفسZهم
ُمشZيَّد من جZذع واحZد ،بحيث يجZد الZذين يتشZّ Zبثون بالحيZاة في وضZاعة صZZعوب ًة في عبZورهّ ،
فيمكنهم المZZرور عليZZه واثقي الخطى من دون قلٍ Z
Zق .إذا كZZانت لZZدى اإلنسZZان أفكZZار ُجبن وخZZوف ،فألن الشZZيطان قZZد خدعZZه؛ إذ
يخشZZى الشZZيطان أن نعZZبر جسZZر اإليمZZان للوصZZول إلى هللا .يحZZاول الشZZيطان بكZّ Zل الطZZرق الممكنZZة توصZZيل أفكZZاره إلينZZا ،فيجب
دائما إلى هللا حتى ينيرنا بنوره ،ونتكل عليه في كل لحظة لتطهيرنZا من ُسّ Zم الشZZيطان الZZذي بZZداخلنا ،ونمZZارس
علينا أن ُنصّلي ً
وندع هللا يملك السيادة على كياننا بأكمله.
في أرواحنا كل حين كيفية االقتراب إلى هللاَ ،
من "الفصل السادس" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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عجل بالتجائنا إلى الروح .ال تتصرف ٍ
من شأن قيام البيئات من حولنا أن ي ِّ
بقلب ٍ
قاس ،متجاهالً ما إذا كان الروح القدس قلًقا أم ال ،وإياك أن تتذاكى .ال تكن
ُ
مهتم ا أكثر من الالزم بمصاعبك الشخصية؛ الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تفعله هو أن تعبد هللا بالروح والحق .ال يمكنك أن ترمي
قانعا أو
ً
ً
راضيا عن نفسك ،أو ً
مستخدم ا كالم هللا ،وأن تفهم الحياة الكامنة في هذا الكالم .ال
كالم هللا وراء ظهرك أو أن تصم اآلذان عنه ،بل ينبغي أن تتدبره بعناية ،وأن تواظب على الصالة
ً
ٍ
ٍ
كطفل ،ثم تضطرب كلما واجهتك
تضيع جهدك عبثً ا بالتهام الكالم دون أن تمنح نفسك الوقت الستيعابه .هل تعتمد على كالم هللا في كل ما تقوم به؟ ال تتكلم بتباه
ّ

واجهك من أشخاص أو أحداث أو أمور،
مشكلة .ينبغي أن تمرن روحك في كل ساعة وفي كل يوم ،وال تستر ِخ ولو للحظة .يجب أن تكون لك روح ّتواقة .ومهما
َ
مزيدا من الجهد ،وأن تستوعب
تبذل
وأن
أتيت أمام هللا ،فسوف تجد طريًق ا تسلكه .ينبغي أن تأكل وتنهل من كالم هللا كل يوم ،وأن تتدبر كالمه دون إهمال،
ً
فإذا َ
تركز على اختبار كالم هللا.
توسع من نطاق خبرتك ،وأن ّ
األمور حتى أدق التفاصيل ،وأن تسلح نفسك بالحق الكامل بحيث تتجنب إساءة فهم مشيئة هللا .ينبغي أن ّ

يقين ا باهلل؛ فاالدعاء بأنك على يقين باهلل من دون خبرة ليس إال مجموعة من الكلمات الجوفاء .ينبغي أن نكون
وسوف تتمكن من خالل الخبرة من أن تصبح أكثر ً
ٍ
ٍ
أصحاب ٍ
تماما .ينبغي أن تركز على عمل
صاف! تيّقظ! ال تكن متكاسالً بعد اآلن؛ فإنك إذا
ذهن
َ
تعاملت مع األمور بتوان ،ولم َ
تسع إلحراز تقدم ،فأنت إ ًذا أعمى ً
ف أذنيك لكالم هللا ،وأن تراعي ما تبقى لك من وقت ،وأن تتحمل التكلفة مهما Zكانت .أحسن استغالل همتك حيث
سمعا لصوته ،وأن ّ
تشن َ
الروح القدس ،وأن ترهف ً
يتطلب األمر ،وتح ّكم جيدا باألمور البالغة األهميةِّ ،
نعا في الظاهر ،فلن يكون لذلك كله جدوى.
تخليت عن كالم هللا ،فمهما
وركز على تطبيق كالم هللا .إن
َ
َ
ً
صً
أحسنت ُ
نابع ا من سلوكك وشخصيتك وإيمانك وشجاعتك وبصيرتك.
إن الممارسة بالكالم فقط غير مقبول لدى هللا ،بل ال بد أن يكون التغيير ً

الوقت قريب! ال بد من التخلي حتى عن أفضل األشياء في هذا العالم .لن تستطيع المصاعب والمخاطر مهما بلغت أن

ِ
صZا ذا
تُ ّثبZط همتنZZا ،ولن نرتZZاع حZتى لZو سZقطت السZماء .من دون عزيمZZة كهZذه ،سZZيكون من الصZعب جZً Zدا عليZZك أن تكZون شخ ً
بهلع فليسوا أهالً للوقوف أمام هللا.
أهمية .أما أولئك الخائفون والذين يتمسكون بالحياة ٍ

ِ
يكملنZZا .مZا
هللا القدير هو إله عملي ،ومهما كان جهلنا ،فسوف يظل يشفق علينا،
وحتما سوف تنقذنا يZZداه ،وسZZوف يظZZل ّ
ً
قلوبا تريد هللا بصدق ،وما دمنا نتبعه عن كثب دون أن تثبط هممنا ،وما دمنا نسعى بإلحاح ،فإنZZه لن يعامZZل أيًّا منZZا
دمنا نملك ً
بال عدل مطلًقا ،بل سيعوضنا عما ينقصنا ،وسوف يرضينا .هذا كله كرم هللا القدير.

إن كان المZرء شZرها وكسZوالً ،ويحيZا حيZاة تخم ٍZة على الZدوام ،وال يكZترث لش ٍ
Zيء ،فسZوف يجZد أنZه من الصZعوبة بمكZان
ً
أن يتجنب تكبُّد خسارة .هللا القدير يهيمن على كل األشياء واألحداث! ما دمنZا نتطلZع إليZه بقلوبنZا في كZل األوقZات ونZدخل معZه
بالروح وكانت لنZا شZركة معZه ،فسZوف يرينZا كZل األشZياء الZتي نسZعى لهZا ،وبالتأكيZد سZوف تتكشZف مشZيئته لنZا ،وحينئ ٍZZذ سZوف
ٍ
جدا أن نكون قادرين على التصرف بحسب كالمZZه؛ فالقZZدرة
تكون قلوبنا في ٍ
فرح وسالمٍ ،ثابتة ومتمتعة بصفاء تام .من المهم ً
على فهم مشيئته والحياة معتمدين على كالمه هي وحدها الخبرة الحقيقية.
Zدخلنا ويص ZZ Zبح ه ZZ Zو حياتن ZZ Zا إال إذا فهمن ZZ Zا كالم هللا .من دون أي خ ZZ Zبرة عملي ZZ Zة ،كي ZZ Zف
لن يتمكن ح ZZ Zق كالم هللا من أن َي ُ Z Z
تتغير شخصيتك.
ستتمكن من بلوغ حقيقة كالم هللا؟ إن لم يكن بوسعك أن تستقبل كالم هللا بوصفه حياتك ،فال يمكن أن ّ
إن عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس يتق ZZدم اآلن بخطى متس ZZارعة! إن لم تج Zَّ Zد في إث ZZره وتحص ZZل على ت ZZدريب ،فس ZZوف يكZZZون من
الص ZZعب علي ZZك أن ت ZZواكب خط ZZوات ال ZZروح الق ZZدس المتس ZZارعة .أس ZZرع وقم بتغي ZZير Zج ZZذري لئال يدوس ZZك الش ZZيطان تحت قدمي ZهZ

وتلقى في البحيرة المتقدة ٍ
جانبا.
ُ
بنار وكبريت ،والتي ال يوجد مهرب منها .اذهب اآلن واسع بقدر استطاعتك لئال تُنحى ً
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أود أن ِّ
ُأذك َرك َّ
بأنه حتى القليل من االلتبZاس والالمبZاالة بشZأن كلمZتي غZير مقبZول ،بZل يجب عليZك أن تهتم وتطيZع ،وأن
دائمZا ،وأاَّل تُظ ِه Zر الغطرسZZة أو الZZبر الZZذاتي في شخصZZيتك مطلًقZZا؛ ويجب أن
منتبهZا ًZ
ًZ
تمZZارس وفًقZZا لمقاصZZدي .يجب أن تكZZون
علي في س ZZائر األوق ZZات لكي تط ZZرح عن ZZك تل ZZك الشخص ZZية الطبيعي ZZة القديم ZZة ال ZZتي اس ZZتقرت في داخل ZZك .يجب أن يك ZZون
تعتم Zدَّ Z
Zينا وواضZحا ،وأاَّل
دائما أن تحتفZظ بحالZة طبيعيZة أمZامي ،وأن تتمتَّع بشخصZية مس َّ
Zتقرة .يجب أن يكZون تفكZيرك رص ً
ً
بمقدورك ً
َّ
دائمZZا أن يكZZون بإمكانZZك الهZZدوء في حضZZرتي،
يكZZون ألي شZZخص أو حZZدث أو أمZZر القZZدرة على أن يتحكم فيZZه أو يهZّ Zزه .ينبغي ً
Zتمرة بي وش ZZركة معي .علي ZZك أن تُب ZZدي ش ZZجاع ًة ال تلين وثباتً ZZا في ش ZZهادتك لي .انهض وتكّلم
دائمZZا على ص ZZلة ُمس َّ Z
وأن تبقى ً
ّ
بالنيابة عني ،وال تخش ما يمكن أن يقوله اآلخرون .مZا عليZZك سZوى أن تحِّقZق مقاصZدي ،وال تZدع أح ًZدا َّ
يتحكم بZك .مZا أكشZفه

لZZك يجب أن يتم وفًقZZا لمقاص ZZدي ،وال يمكن تأجيلZZه .مZZاذا تش ZZعر في أعماق ZZك؟ َّإنك تش ZZعر بعZZدم االرتيZZاح ،أليس ك ZZذلك؟ سZZوف
وتتكلم نيابً Zة عZZني مراعيZZا حملي؟ َّإنك تصZZر على االنشZZغال بمخ َّ
ط ٍط ِ
َّ
تافZZه ،لكنZZني أرى كZZل
تفهم .لمZZاذا يتعZَّ Zذر عليZZك أن تنهض
َُ
ً
ِ
ٍ
ٍ
نحي عواطفZZك
Zت
شيء بجالء .أنا سندك و ِدرعك ،وكل األشياء في يدي Z،فم َّم تخZاف؟ ألس َ
عاطفيZا بشZZكل ُمبZاَلغ فيZZه؟ يجب أن تُ ّ
ً
Zبر .إن فعZل أبZZواك أي شZيء غZير نZZافع
فإنني ال
َّ
جانبا بأسرع ما يمكنك؛ ّ
بناء على العواطف ،بل بZZاألحرى أمZارس ال ّ
ً
أتصرف ً
نحي كZZل
للكنيسZZة ،فال يمكنهمZZا النجZZاة! لقZZد تك َّشَZفت لZZك مقاصZZدي ،وال يجZZوز أن تتجاهلهZZا ،بZZل يجب أن تُوليهZZا كZZل اهتمامZZك وتُ ّ

خاضعا لسيطرة زوجك أو زوجتك،
جبانا
دائما في َّ
دائما ً
شيء آخر ً
ً
يدي .ال تكن ً
جانبا حتى تتبعني بكل قلبك .سوف أحفظك ً
بل يجب أن تسمح لمشيئتي بأن تُ َّنفذ.
ظZا .يجب
ليكن لديك إيمان! ليكن لديك إيمان! أنا إلهك القدير .لعZل لZديك بعض البصZيرة في هZذا ،لكن يجب أن تظZل يق ً
ٍ
بجالء كZل األسZرار والنتZائج .لن
أن تكون ُمكر ًسZا بالكامZل من أجZل الكنيسZة ومن أجZل مشZيئتي وتZدبيري Z،وحينئ ٍZذ سZوف تZرى
يكZون هنZاك مزيZد من التZأخير ،فاأليZام أوشZكت على االنتهZاء .فمZاذا عليZك أن تفعZل؟ كيZف ينبغي أن تسZعى للنمZو والنضZج في
َّ
ِ
Zيرا من
حياتZZك؟ كيZZف يمكنZZك أن تجعZZل نفسZZك ذا فائZZدة لي عZZاجاًل ؟ كيZZف سZZتم ّكن مشZZيئتي من أن تُنّفZZذ؟ تتطلب هZZذه األسZZئلة كثً Z
Zادرا على التعامZل مZع األمZور بحسZب إرشZادي Z.يجب
التفكير وشركة أعمق معي .اتّكZل َّ
علي وآمن بي وال تهمZل َ
البتَّة ،وكن ق ً
Zق قبZZل أن يصZZبح
أن تكZZون ُم َZع ًّZدا إعً Z
Zارس كZZل حٍّ Z
Zدادا جيZً Zدا بZZالحق ،وينبغي عليZZك أن تزيZZد من تكZZرار أكلZZه وشZZربه .يجب أن ُي َZم َ
باإلمكان فهمه بوضوح.
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يجب أال تخZZاف من هZZذا وذاك؛ فمهمZZا كZZانت المصZZاعب واألخطZZار الZZتي ربمZZا تواجههZZا ،فZZأنت قZZادر على أن تظZZل ثابتًZZا

أمامي ،وال يعرقلك أي عائق ،حتى تُ َّنفذ مشيئتي دون أي عرقلة .هذا واجبك ،وإال فسZZوف أرسZZل عليZZك غضZZبي ،ويZZدي تفعZZل
مستعدا ألن تتخلى عن كZZل مZZا
ذهنيا ال ينتهي .ال بد أن تحتمل كل شيء ،ومن أجلي ال بد أن تكون
ً
ألما ً
هذا ... .حينها تكابد ً

تملك ،وأن تفعل كل مZا في وسZعك حZتى تتبعZني ،وأن تكZون على اسZتعداد لبZذل كZل مZا لZك .اآلن هZو وقت اختبZاري لZك ،فهZل

ٍ
Zإخالص؟ ال تخZف؛ َف َم ْن ذا الZZذي يسZZتطيع أن يسZZد هZZذا الطريZZق
سZZتقدم والءك لي؟ هZل يمكنZك Zأن تتبعZZني حZZتى نهايZZة الطريZZق بZ
Zودا؟ تَّ Z
Zذكر هZZذا! ال تنسZZه! كZZل مZا يحZZدث إنمZZا يحZZدث بZZدافع من قصZZدي الصZالح ،وكZل شZZيء تحت نظZZري.
إذا كZZان دعمي موجً Z
Zاجزا
هل يمكنك أن تتبع كلمتي في كل ما تقوله وتفعلZZه؟ عنZدما تZأتي عليZZك تجZارب النZZار ،هZل سZتركع وتصZرخ؟ أم سZZتجبن ع ً

عن التحرك إلى األمام؟

ينبغي أن تمتلك شجاعتي في داخلZZك ،وينبغي أن تكZون لZديك مبZZادئ عنZدما يتعلZZق األمZZر بمواجهZة أقربZاء غZير مؤمZنين.

ألي من ق ZZوى الظلم ZZة .اعتم ZZد على حكم ZZتي في س ZZلوك الطري ZZق الق ZZويم ،وال تسZZZمح لمZZZؤامرات
لكن ألجلي ،يجب أال ترض ZZخ ٍّ
سالما وسZZعادة .ال تكZZافح من أجZل أن
الشيطان بالسيطرة .ابذل كل جهودك في أن تضع قلبك أمامي ،وسوف أريحك وأمنحك
ً

Zالما وسZZعادة أبZZديين ZيZZدومان
تظهZZر أمZام اآلخZرين بطريقZZة معينZZة .أليسZت مرضZاتي أهم وأثمن؟ ألسَ Z
Zت في مرضZZاتي سZZتمتلئ سً Z
معZZك طZZوال حياتZZك؟ إن آالمZZك الحاضZZرة تشZZير إلى كم سZZتكون بركاتZZك المسZZتقبلية عظيمZZة .إنهZZا ال توصZZف! إنZZك ال تعZZرف
واقعZا إلى أبعZد حZZد! إنهZا ليسZت بعيZZدة
عظمة البركات التي سوف تنالها ،بل إنك حتى لم تحلم بها ،لكنها
ْ
واقعاً ،
أصبحت اليوم ً
جدا .هل تستطيع أن تراها؟ إنها في داخلي بكZل دقائقهZا الماضZية ،وكم سZيكون الطريZق مشZرًقا في المسZZتقبل! امسZح دموعZك،
ً
Zريعا الغZZالبين ،وأن أحضZZركم إلى المجZZد
وال تشZZعر بZZأي ألم أو أسZZف بعZZد اآلن ،فكZZل شZZيء ترتبZZه يZZداي ،وهZZدفي أن أجعلكم سً Z
ممتنا بالمثل وأن تمتلئ بالتسبيح ،وهذا سوف يرضيني بقوة.
معي .في كل ما يحل بك ،يجب أن تكون ً

لق ZZد ظه ZZرت بالفع ZZل حي ZZاة المس ZZيح الس ZZامية ،وال يوج ZZد م ZZا تخش ZZاه .الش ZZياطين تحت أق ZZدامنا ولن يس ZZتمر زمانه ZZا ط ZZوياًل .
أخِلص مهمZا كZان الوضZع ،وتحZرك إلى األمZام بشZجاعة؛
استيقظ! اترك عنZك عZالم الخالعZة ،وحZرر نفسZك من هاويZة المZوت! ْ
علي!
فأنا صخرة قوتك ،لذا اعتمد َّ
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Zدما بكZZل قZZدرتك ،فZZإن
كنت عً Z
إذا كZZانت لZZديك شخصZZية غZZير مسZZتقرة ومتقلبZZة كالريZZاح والمطZZر ،وإذا َ
Zاجزا عن المضZZي قً Z
عصZZاي لن تبتعZZد عنZZك أبZً Zدا .عنZZدما يتم التعامZZل معZZك ،كلمZا زادت البيئZZة في مناوأتهZZا وتعرضZZت لمزيZZد من االضZطهاد ،سZZوف
تزداد محبتك هلل ،وسوف تتوقف عن ُّ
إلي وتستعيد قوتك وثقتك عندما ال يوجZZد طريZZق آخZر تمضZZي
التعلق بالعالم .سوف تأتي َّ

Zدما .أمZا في البيئZات األسZهل فإنZك تمضZي مش ّZوش الZذهن .ال ُبZد أن تZدخل من جZانب اإليجابيZة ،وأن تكZون ذا همZة وغZير
فيه ق ً
ٍ
ٍ
شيء في جميع المواقف ،وأال تتأثر بكالم أي أحد .يجب أن تكون لديك شخصZZية
شخص أو أي
متقاعس .يجب أال تهتز ألي

مسZZتقرة ،وأن تمZZارس على الفZZور مZZا تعZZرف أنZZه الحZZق مهمZZا قZZال النZZاس .يجب أن يكZZون كالمي عZZاماًل في داخلZZك على الZZدوام
Zاة ألعبZائي .ال يجب أن
بغض النظر َّ
قادرا على الثبات في شZهادتك من أجلي ،وأن تُظ ِZه ر مراع ً
عم ْن تواجهه .يجب أن تكون ً

ترتب ZZك ،فتتف ZZق اتفاًقZZا أعمى م ZZع الن ZZاس دون أن تك ZZون ل ZZك آراؤك الخاص ZZة ،ب ZZل ينبغي – ب Zداًل من ذل ZZك – أن تمتل ZZك الش ZZجاعة
كنت تعZرف بوضZوح َّ
Zت حينئ ٍZذ
أن أم ًZرا مZا خZاطئ
وظللت مZع ذلZك صZامتًا ،فلس َ
َ
للمواجهة واالعZتراض على مZا ليس مZني .إذا َ
كنت تعرف َّ
التففت حZول الموضZوع ،وأعZاق الشZZيطان طريقZك – حيث جعلZZك
أمرا ما خZاطئ ،ثم
َ
شخصا يسلك بالحق .إذا َ
أن ً
ً
زلت تحمل في قلبك خوًفا .أليسZZت هZZذه حالZZة
تتكلم دون أي تأثير وتعجز عن االستمرار حتى النهاية – فإن ذلك معناه أنك ما َ
مملوءا بأفكار الشيطان؟
يكون فيها قلبك ما زال
ً

روحيZا .ال
علي حZتى يكونZوا أقويZاء
َمن هZZو الغZZالب؟ يجب أن يتحلى جنZود المسZيح الصZالحون بالشZجاعة ،وأن يعتمZZدوا َّ
ً
دائمZا؛ ولهZZذا أطلب منZZك أن
ُبZZد أن يحZZاربوا حZZتى يصZZبحوا محZZاربين ويقZZاتلوا الشZZيطان حZZتى المZZوت .يجب أن تبقZZوا مZZتيقظين ًZ
ٍ
ٍ
Zغيا
تتعZZاون معي في كZZل لحظZZة وأن تتعلم االقZZتراب َّ
إلي .إذا تعZZذر عليZZك في أي وقت وأي موقZZف أن تظZZل هادًئا أمZZامي مصً Z
Zارس .كZZل كلمZZة
لحديثي
واضعا كالمي وأفعالي محط تركيزك ،فال تتقلقل وال تتراجع .أي شZيء تتلقZاه من داخلي ُيمكن أن ُيمَ Z
ً

وج َهة إلى حالتك ،وتخترق قلبZك .وحZتى إن أنكرتهZا قZواًل  ،لن تسZتطيع أن تنكرهZا في قلبZك .إضZافة إلى ذلZك ،إن
من كالمي ُم َّ
َّ
حللت كالمي ،فسZZوف تُZZدان .بعبZZارة أخZZرى ،كالمي هZZو الطريZZق والحZZق والحيZZاة ،وسZZيف مٍ Z
Zاض ذو حZZدين يسZZتطيع أن يهZZزم
الشيطان .أولئك الفاهمون الذين لديهم طريZق إلى ممارسZة كالمي هم مبZاركون ،أمZا أولئZك الZذين ال يمارسZونه ،فZإنهم بال ش ٍZك
أمر عملي للغايZة .اتسZع اليZوم نطZاق أولئZك الZذين أدينهم .لن يZدان أمZامي فقZط أولئZك الZذين يعرفونZني ،لكن
سوف ُيدانون .هذا ٌ
وم ْن يبذلون قصارى جهZدهم في مقاومZة عمZل الZروح القZدس وإعاقتZه .كZل الZذين
سوف ُيدان ً
أيضا أولئك الذين ال يؤمنون بي َ

ظ َمZZة! إنZZه ينفZZذ أحكامZZه ،ويجZZري عليهم حكم المZZوت .أولئZZك
Zار متأججZZة! هللا َع َ
أمZZامي ويتبعZZون خطZZاي سZZوف يZZرون أن هللا نٌ Z
انتباهZZا التبZZاع عمZZل الZZروح القZZدس ،والZZذين يقZZاطعون عمZZل الZZروح القZZدس ،والZZذين
الموجZZودون في الكنيسZZة الZZذين ال يعZZيرون
ً

والمشوشZZون
يتباهون بأنفسهم ،والذين لديهم نوايا وأهداف غير سليمة ،والذين ال يوجهون جهودهم إلى أكل وشZZرب كالم هللاُ ،
والمتش ZZككون ،وال ZZذين يفحص ZZون عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس ،س ZZوف تح ZZل عب ZZارات الدينونZ Zة Zعلى ه ZZؤالء األش ZZخاص في أي ٍ
وقت.

وسZZZوف تنكش ZZف جمي ZZع أفع ZZال الن ZZاس .ال ZZروح الق ZZدس يفتش مخ ZZادع قل ZZوب الن ZZاس الداخلي ZZة ،فال تكون ZZوا أغبي ZZاء ،بZZZل انتبهZZZوا

واحترسZوا .ال تتصZرف من تلقZاء نفسZك عن غZير هZدى .إن لم تتوافZق تصZرفاتك مZع كالمي ،فسZوف تُZZدان ،ولن يفيZZدك التقليZZد
كثيرا.
أو الخداع أو عدم الفهم الحقيقي ،بل ال ُبد من أن تأتي أمامي وتتواصل معي ً
ضZا ،وسZوف يكZون وجZودي
مهما كان ما تأخZذه من داخلي ،فسZوف يمنحZك طريًقZا للممارسZة ،وسZوف تصZحبك قZواي أي ً
دائمZZا في كالمي ،وسZZوف تسZZمو فZZوق كZZل األمZZور الدنيوي Zة ZوتمتلZZك قZZوة القيامZZة .أمZZا إذا لم يكن كالمي
معZZك ،وسZZوف تمشZZي ً

Zأيت بنفسZZك عZZني ِ
Zاكنا في تصZZورات ذهنZZك ،وفي
وع ْش َ Zت داخZZل نفسZZك ،سً Z
ووجZZودي في كالمZZك وسZZلوكك وتصZZرفاتك ،وإذا نَ Z
زلت متمس ًZكا بZذاتك القديمZة Z،وال
Zدت العZزم على الخطايZا ،أو بعبZارة أخZرى ،إنZك مZا َ
العقائد والقواعZد ،فهZذا دليZل على أنZك عق َ

تسمح آلخرين بأن يZؤذوا ذاتZك أو أن ُيلحقZوا الضZرر بنفسZك بZأي قZدر كZان .النZاس الZذين يفعلZون هZذا يتسZمون بمقZدرة ضZعيفة

جدا ،وليس بوسZعهم أن يبصZروا نعمZة هللا أو أن يمZيزوا بركاتZه .مZتى سZتتمكن من أن تZدعني أعمZل داخلZك إذا
للغاية وسخفاء ً
Zعيفا بصZZفة
كنت تواصZZل اجتنابZZك لي! بعZZدما أنتهي من الحZZديث ،تكZZون قZZد اسZZتمعت لكنZZك ال تحتفZZظ بZZأي شZZيء ،وتصZZبح ضً Z
َ
دائمZا
خاصة عنZدما ُي َلفت االنتبZاه إلى مشZاكلك بحZق .أي نZوع من القامZات هZذه؟! مZتى أسZتطيع أن أجعلZك كZاماًل إذا َ
كنت تريZد ً
كنت تخشى المشاكل والم ِ
Zآزق ،فال ُبZد أن تسZارع لتحZذير اآلخZرين قZائاًل " :لن أدع أح ًZدا يتعامZل معي .أسZتطيع
أن تُال َ
طف! إذا َ

أن أتخلص من شخصيتي الطبيعية القديمة Zبنفسي" .لذلك لن ينتقدك أو يلمسZك أحZد ،وسZتكون ُح ًZرا في االعتقZاد بالطريقZة الZتي
ترغبه ZZا دون أن يهتم ب ZZك أح ZZد .ه ZZل بوس ZZعك أن تتب ZZع خطZZواتي هك ZZذا؟ إن ادع ZZاءك بأن ZZك على يقين من أن ZZني إله ZZك ورب ZZك ه ZZو
محض كالم فZZارغ .لZZو كZZان الشZZك حًقZZا ال يسZZاورك ،لمZZا َّ
مثلت هZZذه األمZZور مشZZكلة ،وآلمنت بأنهZZا ليسZZت إال محبZZة هللا وبركاتZZه
والح ْمد.
التي منحها لك .عندما أتحدث فإنني أتحدث إلى أبنائي ،وال بد أن ُيقابل حديثي بالشكر َ
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دائمZا أنهم على حZق .ويظلZZون عZالقين في عZوالمهم
ال يستطيع الناس في هZذه األيZZام أن يتخلZوا عن ذواتهم ،بZل يعتقZZدون ً
الص ZZغيرة ،لكنهم ليس ZZوا النوعي ZZة المناس ZZبة من األش ZZخاص؛ فهم ُي ِكّن ZZون نواي ZZا وغاي ZZات خاطئ ZZة ،وإذا اس ZZتمروا في ه ZZذه األم ZZور

حتما ،وفي الحاالت الخطيرة سيتم إقصZاؤهم .ينبغي أن تبZZذل مزي ًZدا من الجهZد في الحفZاظ على شZركة مسZZتمرة
فسوف ُيدانون ً
معي ،وأاّل تكتفي بالشركة مع َم ْن تريد أيًّا كان .يجب أن تفهم الناس الذين تكون لك شZركة معهم ،وأن تتشZارك حZول األمZور
حياة لآلخرين وأن تعZوض نقائصZهم .ينبغي أال تتحZدث إليهم بلهجZة الواعZظ؛
ٍZ
الروحية في الحياة،
وحينئذ فقط تستطيع أن تقدم ً
Zتوعبا لألمZZور الروحيZZة ،وأن تمتلZZك الحكمZة والقZدرة على
فذلك في األساس موقف خاطئ .ينبغي لك في الشZركة أن تكZZون مسً Z

كنت سZZتخدم اآلخZZرين ،فينبغي أن تكZZون النZZوع المناسZZب من األشZZخاص وأن تسZZاهم في الشZZركة
فهم مZZا في قلZZوب النZZاس .إذا َ
بكل ما لديك.

ٍ
Zادرا على األكZZ Zل
Zادرا على الشZZ Zركة معي ،والتواصZZ Zل عن كثب معي ،وأن تكZZ Zون قً Z Z
أهم مZZ Zا في األمZZ Zر اآلن أن تكZZ Zون قً Z Z
Zادرا
والشZZرب بمفZZردك ،وأن تصZZبح ً
قريبZZا من هللا .ينبغي أن تتوصZZل إلى فهم األمZZور الروحيZZة بالسZرعة الممكنZZة Z،وأن تكZZون قً Z

على أن تفهم بوضوح بيئتك Zوما تم تدبيره في محيطك .هل أنت قادر على أن تفهم مZاهيتي؟ من المهم أن تأكZل وتشZرب بنZاء
على مZZا تفتقZZر إليZZه ،وأن تحيZZا بكلمZZتي! تعZَّ Zرف على قZZدرتي وال تشِ Z
Zتك .إذا مZا شZZكوت وتZZركت ،فربمZZا تخسZZر فرصZZة الحصZZول

على نعم ZZة هللا .اب ZZدأ ب ZZاالقتراب م ZZني :م ZZا ال ZZذي ينقص ZZك ،وكي ZZف ينبغي أن تق ZZترب م ZZني وتفهم قل ZZبي؟ يص ZZعب على الن ZZاس أن

دومZا وال تثبت على رأي،
دائمZا غZير مسZتقرة ،فهي متقلبZة ً
يقتربوا مني ألنهم ليس بوسعهم أن يتخلZوا عن النفس .شخصZياتهم ً

بعد .كم مما
وحالما يتذوق هؤالء األشخاص القليل من العذوبة يصابون بالغرور والرضا عن النفس .لم يستيقظ بعض الناس ُ
دفاع عن النفس أو محاكاة لآلخرين ،وكم منه هو اتباع للقواعد؟
يجسد ما أنت عليه؟ وما مقدار ما يحتويه ما تقوله من ٍ
تقوله ّ

إن السبب في عدم مقدرتك على استيعاب عمل الروح القدس أو فهمه هو أنك ال تعرف كيف تتقرب إلي .إنZZك – في الظZZاهر
ّ
دائما في األمور ،وتعتمد على تصورات النفس وعلى ذهنك Z،وتقوم بالبحث في سرية وتنخرط في مخططZZات تافهZZة،
– تتأمل ً
كنت تعZرف حًقZا أن ثمZة شZيًئا
بل وال تستطيع حتى أن تخرجها إلى العلن .هذا ُي ِّبين أنك ال تفهم عمل الروح القدس حًقZا؛ فZإذا َ
ليس من هللا ،فلماذا تخاف أن تنهض وترفضZZه؟ كم هZZو عZدد الZZذين يسZتطيعون أن ينهضZوا ويتكلمZZوا من أجلي؟ إنZك تفتقZر إلى
أدنى قدر من قوة الشخصية التي يمتلكها الفتى.

الهZZدف من كZZل مZZا تم ترتيبZZه في الZZوقت الحاضZZر هZZو تZZدريبكم لكي تَْنمZZوا في حيZZاتكم وتجعلZZوا أرواحكم تواقZZة وحZZادة،
ِ
وجَلZد وتكZون ثابتًZZا
وتفتحوا أعينكم الروحية لكي تعرفوا األشياء التي تZZأتي من هللا .مZا يZأتي من هللا ُيم ّكَنُ Z
Zك من أن تخZZدم بقZدرة َ
فراغZا في روحZك ،وتجعلZك تفقZد إيمانZك،
في الZروح .إن األشZياء الZتي ال تZأتي مZني كلهZا فارغZة ،وال تمنحZك شZيًئا ،بZل تُحZدث
ً
وتجعل بينك وبيني مسافة ،فتغدو حبيس ذهنك .تستطيع اآلن أن تسمو فوق كل ما في العZالم الZدنيوي ZعنZدما تحيZا في الZروح،
إلي بقلبZك ،وسZوف
أما أن تحيا في ذهنك فمعناه االنخداع بالشيطان وهو طريق مسZدود Z.األمZر اآلن غايZة في البسZاطة :انظZر َّ
تصبح روحك قوية في الحال .سيصبح لديك طريق إلى الممارسة ،وسوف أرشد كل خطوة من خطواتZZك .سZوف تنكشZZف لZZك
كلمZZتي في كZZل األوقZات واألمZZاكن .مهمZZا كZZان المكZZان والزمZان ومهمZZا كZZانت البيئZZة غZZير مواتيZZة ،فسZZوف أجعلZZك تZZرى بوضZZوح
إلي بقلبك ،وبهذه الطريقة سZوف تنطلZق في الطريZق إلى األمZام ولن تضZل طريقZك مطلًقZا.
وسوف ُي َ
كشف لك قلبي إذا تطلعت َّ
وغالبZZ Zا مZZ Zا يعجZZ Zزون عن
يحZZ Zاول البعض أن يتحسسZZ Zوا طZZ Zريقهم من الخZZ Zارج ،لكنهم ال يفعلZZ Zون ذلZZ Zك مطلًقZZ Zا داخZZ Zل أرواحهم،
ً
استيعاب عمل الروح القدس ،وعندما يكونون في شركة مع آخرين ،يصبحون فحسZب أكZثر تشوي ًشZا دون أي طريZق يتبعونZه،
تمامZا من
Zياء كثZيرة ،ويبZدون ُمش َZبعين ً
وال يZدرون مZاذا يفعلZون .هZؤالء النZاس ال يعرفZون مZا الZذي يضZيرهم ،لعلهم يملكZون أش َ

الداخل ،لكن هل لذلك أي فائدة؟ هل يوجد لديك حًقا طريق تتبعه؟ هل تملك أي إضاءة أو اسZZتنارة؟ هZل توجZZد لZZديك أي رؤى
Zرت؟ هZZل بوسZZعك أن تZZواكب النZZور الجديZZد؟ ليس لZZديك أي خضZZوع ،فالخضZZوع الZZذي
Zدمت إلى األمZZام أم تقهقَ Z
جديZZدة؟ هZZل تقَ Z

كالما .فهل عشت حياة في الطاعة؟
تذكره ً
كثيرا ليس إال ً

كم هي كب ZZيرة العقب ZZة ال ZZتي يس ZZببها ش ZZعور الن ZZاس ب ZZالبر ال ZZذاتي واإلعج ZZاب ب ZZالنفس والرض ZZا عن النفس والغطرس ZZة؟ من
Zتقيما أم ال .هZZل أهZZدافك
المسZZؤول عنZZدما تعجZZز عن دخZZول الواقZZع؟ يجب أن تفحص ذاتZZك بدقZZة لZZترى مZZا إذا َ
صZا مسً Z
كنت شخ ً
أمحص ك ZZل خ ZZواطرك
ومقاص ZZدك ال ZZتي أبرمته ZZا معي حاض ZZرة في ذهن ZZك؟ ه ZZل قي ZZل كالم ZZك وتمت أفعال ZZك في حض ZZرتي؟ أن ZZا ّ

وأفكارك .أال تشعر بالذنب؟ إنك ترتدي واجهة كاذبZة كي يراهZا اآلخZرون ،وبه ٍ
Zدوء تصZطنع هيئZة الZبر الZذاتي .أنت تفعZل هZذا
ٍ
شخص آخر .أي غدر يسكن في قلبك! ف ِّكZZر
شرك ،بل وتختلق ُسُباًل لتلقي بهذا الشر على
حماي ًة لنفسك .إنك تفعل هذا لتخفي َّ
ِ
Zرمت إخوتZZك وأخواتZZك قسZً Zرا من أكلهم وشZZربهم ،من أجZZل مصZZلحتك الخاصZZة ،خوًفZZا
Zيطان ثم حَ Z
في كZZل مZZا قلتَZZه .ألم تُ ْZخ ف الشَ Z
من أن يص ZZيب األذى روح ZZك .م ZZاذا ل ZZديك لتقول ZZه عن نفس ZZك؟ ه ZZل تظن أن ZZك س ZZتتمكن في الم ZZرة القادم ZZة من تعZZZويض األكZZZل
تعوضZه؟ هZل بوسZعك
والشرب الذي سلبه الشيطان هZذه المZرة؟ إنZك إ ًذا تZرى األمZر بوضZوح اآلن ،هZل هZذا شZيء تسZتطيع أن ّ

تعو ض عن الوقت الضائع؟ ينبغي لكم أن تفحصوا أنفسكم بدقة لتروا لماذا لم يكن ثمة أكل وشرب في االجتماعات القليلZZة
أن ّ
Zردع ذلZZك
واحدا
وم ْن ذا الذي تسبب في هذه المتاعب .يجب أن تكون لكم شركة
فواحدا حتى يتضح األمZZر .إذا لم ُيَ Z
ً
ً
الماضيةَ ،

الشخص بصرامة ،فلن يفهم اإلخوة واألخوات ،ثم سيتكرر األمر مرة أخرى .أعينكم الروحية مغلقة ،وكثZZيرون منكم عميZZان!
أيضا عميان .فالذين يرون
وعالوة على ذلك فإن الذين يرون فعاًل ال يعبؤون باألمر؛ فهم ال يقفون ويتكلمون بصراحة ،وهم ً
لكنهم ال يتكلمون بصراحة إنما هم ُب ْكم .والكثيرون هنا معاقون.
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بعض النZZاس ال يفهمZZون مZZا الحZZق ومZZا الحيZZاة ومZZا الطريZZق ،وال يفهمZZون الZZروح .إنهم يعتZZبرون كلمZZتي مجZZرد معادلZZة،
وه ZZذه المعادل ZZة ص ZZارمة للغاي ZZة .إنهم ال يفهم ZZون ماهي ZZة العرف ZZان والتس ZZبيح الحقيق ZZيين .يعج ZZز البعض عن فهم األم ZZور المهم ZZة
واألساسية ،لكنهم – بدالً من ذلك – ال يفهمون إال األمور الثانوية .ما الذي تعنيه مقاطعة تدبير هللا؟ ما الذي يعنيه هZZدم بنيZان

الكنيسZZة؟ مZZا الZZذي تعنيZه ZمقاطعZZة عمZZل الZZروح القZZدس؟ مZZا هZZو خZZادم الشZZيطان؟ ينبغي أن تكZZون هZZذه الحقZZائق مفهومZZة بوضZZوح
وليست مجرد أمور خفية يلفها الغموض .لماذا لم يكن هناك أكل وشZرب هZذه المZZرة؟ يشZZعر البعض َّأنهم ال بZZد لهم من تسZبيح

جهارا اليوم ،لكن كيف ينبغي لهم أن يسبحوه؟ هل ينبغي لهم أن يفعلZZوا ذلZZك من خالل الZZترنم بالتراتيZZل والZZرقص؟ أال تُ َZعZد
هللا
ً
Zبيحا؟ يZZأتي البعض إلى االجتماعZZات ولZZديهم مفهZZوم أن التسZZبيح المتهلZZل هZZو الوسZZيلة لتسZZبيح هللا .النZZاس لZZديهم
طZZرق أخZZرى تسً Z

ه ZZذه المف ZZاهيم ،وال يلتفت ZZون إلى عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس ،فتك ZZون المحص ZZلة النهائي ZZة اس ZZتمرار وج ZZود مقاطع ZZات .لم يكن ثم ZZة أك ZZل

ولكن َم ْن منكم
جميعZا تقولZZون إنكم تراعZZون عبء هللا وسZZوف تZZدافعون عن شZZهادة الكنيسZZة.
ًZ
وشZZرب في هZZذا االجتمZZاع ،فZZأنتم
ْ
Zاة لعبء هللا؟ ه ZZل بوس ZZعك أن تم ZZارس الِبZّ Zر من أجل ZZه؟ ه ZZل
راعى عبء هللا حًقZZا؟ َسZ Zل نفس ZZك :ه ZZل أنت ممن ُيظه ZZرون مراع ً Z
ٍ
َّ
بثبات؟ هل لديك من الشجاعة مZZا يكفي لتحZارب كZZل أفعZال
وتتكلم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق
بوسعك أن تقف
جانبZZا وتفضZZح الشZZيطان من أجZZل حقيقZZتي؟ هZZل بوسZZعك أن تسZZمح لمقاصZZدي بZZأن
تنحي مشZZاعرك ً
الشZZيطان؟ هZZل تسZZتطيع أن ّ
ِ
Zيرا.
تتحقق فيك؟ هل
َ
قدمت لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك هذه األسئلة وف ّكر فيها كثً Z
هدايا الشيطان موجودة في داخلك ،ومن أجل هZذا سZوف تُالم؛ إذ إنZك ال تفهم النZاس وتخفZق في معرفZة ُسZم الشZيطان؛ وتZZودي
فسكرت بخمر الخالعة ورحت
أصبحت عنده في منتهى الحيرة،
تماما إلى الحد الذي
َ
َ
بنفسك إلى الموت .لقد خدعك الشيطان ً
تتمايل إلى األمام والخلف غير قادر على امتالك وجهة نظر ثابتة ،وليس لديك طريق لممارستك .أنت ال تأكZZل وتشZZرب على

نحو سليم ،وتنخرط في قتال وشجار عنيفين ،وال تعرف الصZواب من الخطZأ ،وتسZير خلZف َم ْن يقZود أيًّا كZان – هZل تملZك أي
حق على اإلطالق؟ يدافع البعض عن أنفسهم ،بZل ويمارسZون الخZداع ،ويمارسZون الشZركة مZع آخZرين َّ
لكن ذلZك ال يقZودهم إال
أن بوسZZعك
إلى طريZZق مسZZدود .هZZل أنZZا هZZو َم ْن يسZZتقي منZZه هZZؤالء النZZاس نوايZZاهم وأهZZدافهم ودوافعهم ومصZZدرهم؟ هZZل تظن ّ
تع ZZويض إخوت ZZك وأخوات ZZك عن حرم ZZانهم من أكلهم وش ZZربهم؟ اع ZZثر على بض ZZعة أش ZZخاص تقيم ش ZZركة معهم وتس ZZألهم ،دعهم
يتكلم ZZون عن أنفس ZZهم :ه ZZل تم إم ZZدادهم ب ZZأي ش ZZيء؟ أم أنهم ملئت بط ZZونهم بم ZZاء ق ZZذر وق ZZاذورات ،ولم يع ZZد ل ZZديهم اآلن طري ZZق
ِ
وم ْن هZZو على
يتبعونZZه؟ أال يهZZدم هZZذا الكنيسZZة؟ أين المحبZZة بين اإلخZZوة واألخZZوات؟ تقZZوم خ ْفيً Zة بZZالبحث فيمن هZZو على صZZواب َ
ٍ
بعبارات رنانة ،لكن عندما تحZZدث
حسنا في الصراخ
بالء ً
خطأ ،لكن لماذا ال تتحمل عبًئ ا من أجل الكنيسة؟ إنك ً
عادة ما تُبلي ً
أمور في الواقع فإنك ترتZاب بشZأنها .البعض يفهم ،لكنهم يغمغمZون بهZدوء فحسZب ،بينمZZا يجZاهر اآلخZرون بمZZا يفهمونZه عنZدما
ال ينبس أحZZد آخZر ببنت شZفة .إنهم ال يعرفZZون مZا الZذي يZZأتي من هللا وماهيZة عمZل الشZيطان .أين هي مشZاعركم الداخليZZة تجZاه
Zورا جديZدة .إنكم
الحياة؟ إنكم ببساطة ال تستطيعون أن تفهمZوا عمZل الZروح القZدس ،وال تميزونZه ،ويصZعب عليكم أن تقبلZوا أم ً

ٍ
بطيش .كم عZZدد األشZZخاص
ال تقبلZZون إال األمZZور الديني Zة ZوالعلمانيZZة الZZتي تتسZZق مZZع تصZZورات النZZاس؛ وبالتZZالي فZZإنكم تقZZاتلون
الذين بوسعهم أن يفهموا عمل الروح القدس؟ كم عدد الذين حملوا حًقا عبًئا من أجZل الكنيسZة؟ هZل تدركZه؟ الZترنم بتراتيZل هZو
أحZZد وسZZائل تسZZبيح هللا ،لكنZZك ال تفهم بوضZZوح حقيقZZة تسZZبيح هللا ،أضZZف إلى ذلZZك أنZZك تتسZZم بZZالجمود في طريقZZة تسZZبيحك لZZه.
دائمZا مZا تتعنت في تمسZكك بتصZوراتك ،وتعجZز عن التركZيز على مZا سZيفعله الZروح القZدس اليZوم،
أليس هZذا أحZد تصZوراتك؟ ً
أنت غ ZZير ق ZZادر على اإلحس ZZاس بم ZZا يش ZZعر ب ZZه إخوت ZZك وأخوات ZZك ،وغ ZZير ق ZZادر على البحث به ZZدوء عن مش ZZيئة هللا .إن ZZك تق ZZوم

بZZاألمور دون تبصZZر ،ولعلZZك تجيZZد الZZترنم باألغZZانيَّ ،
لكن النتيجZZة هي فوضZZى عارمZZة .هZZل هZZذا هZZو األكZZل والشZZرب حًقZZا؟ هZZل
تZZرى من هZZو المتسZZبب الفعلي في المقاطعZZات؟ إنZZك ال تعيش في الZZروح أسا ًس Zا ،لكنZZك – بZZدالً من ذلZZك – تتمسZZك بتصZZورات

مختلفة .كيف لهذا أن يمثل أي سبيل لحمل عبء من أجل الكنيسة؟ ال بد وأنكم ترون عمل الZZروح القZZدس يتقZZدم بسZZرعة أكZZبر

عميانا إذا تمسكتم بشدة بتصوراتكم الذاتية وقZاومتم عمZZل الZروح القZدس؟ أمZا ُي َZعZد هZذا كمثZل ذبابZة تتخبZZط في
اآلن .ألستم بذلك
ً
ِ
جانبا.
الجدران ثم تعاود الطنين مرة أخرى؟ إذا سرتم على هذا المنوال فسوف تَُن َّح ْون ً
إن أولئك الZذين قZد ُك ِّملZوا قبZل الكارثZة خاضZعون هلل .إنهم يعيشZون معتمZدين Zعلى المسZيح ويشZهدون لZه ويمجدونZه .إنهم
أبناء المسيح المنتصرون ،وجنوده الصالحون .من المهم اآلن أن تهدئ ZنفسZZك وتقZZترب من هللا وأن تكZZون لZZك شZZركة معZZه .إذا

تمكنت من االق ZZتراب م ZZني وك ZZانت ل ZZك معي
تع ZZذر علي ZZك االق ZZتراب من هللا ،فإن ZZك تخZZاطر ب ZZالوقوع في أسZZر الش ZZيطان ،أمZZا إذا
َ
Zريب مZني ،فلن
شZركة ،فسZوف تتكشZف أمامZك كZل الحقZائق ،وسZوف يكZون لZك معيZار تتبعZه في حياتZك وتصZرفاتك .مZا َ
دمت ق ٌ
أبدا،
تفارقك كلمتي ً

ولن تضل عن كلمتي مطلًقZا طZول حياتZك ،ولن يجZد الشZيطان سZبيالً ليسZتغلك ،بZل سZيخزى ويZولي األدبZار
ض Zا من ذلZZكَّ ،
Zيرا ممZZا تجZZده
في الخZZارج عمZZا ينقصZZك من الZZداخل ،فربمZZا تZZأتي أوقZZات تجZZد فيهZZا بع ً
لكن كثً Z

بحثت
مهزومZا .إذا
ًZ
َ
سZZيكون عبZZارة عن قواعZZد ،وأشZZياء ال تحتاجهZZا .ال بZZد أن تتخلى عن ذاتZZك ،وأن وتأكZZل وتشZZرب المزيZZد من كلمZZاتي ،وتعZZرف
كيف تتأمل فيها .إن لم تفهم شيًئا ،فZZاقترب مZZني وأكZثر من الشZركة معي ،وبهZZذه الطريقZZة سZZتكون األشZياء الZZتي تفهمهZZا حقيقيZZة
وصZZحيحة .ينبغي لZZك أن تبZZدأ بZZاالقتراب مZZني .هZZذا أمZZر مهم! وإال فلن تعZZرف كيZZف تأكZZل وتشZZرب؛ فليس بوسZZعك أن تأكZZل
جدا.
وتشرب بمفردك ،إذ أن قامتك – في واقع األمر– ضئيلة ً
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لحا بالفعZZل .يسZZتخدم الZZروح القZZدس طرًقZZا مختلفZZة كثZZيرة في اقتيادنZZا إلى كالم هللا ،وعليZZك أن تكZZون
بZZات الZZوقت اآلن ُم ًّ
قريبZZا مZZني وفي معيZZتي بحZZق؛ ولن ُيفتَح لZZك أي مجZZال لالختيZZار .عمZZل
Zلحا بالحقZZائق كلهZZا ،وأن تكZZون مقد ًس Zا ،وأن تكZZون ً
متسً Z
الروح القدس خ ٍ
راغبZا في البحث واالتّبZاع ،وال تZرغب
دمت
Zال من االنفعZاالت ،وال يهتم ألي نوعيZة من األشZخاص أنت .مZا َ
ً
طش ،فس ZZوف
في تق ZZديم األع ZZذار وال تج ZZادل بش ZZأن مكاس ZZبك وخس ZZائرك الشخص ZZية ب ZZل ت ZZرغب في البحث عن الِبZِّ Zر بج ZZوع وتع ّ

أزودك باالسZZتنارة .إنZZني ،وبغض النظZZر عن مZZدى حماقتZZك وجهلZZك ،ال أركZZز على تلZZك األشZZياء ،بZZل أنظZZر ألرى مقZZدار جZZدك
في العمل في الجانب اإليجابي .إذا كنت ال تزال متمس ًZكا بمفهZوم الZذات وتZدور في حلق ٍ
Zات مفرغZة في عالمZك الصZغير ،فZإنني
َ
ٍ
خلى عنZك؟ كيZف ينبغي لZك أن تحيZا أمZام هللا اليZوم؟
حينئذ أرى أنك في خطر داهم ...مZا هZو االختطZاف؟ مZا الZذي يعنيZه أن ُيتَ َّ

كيZZف ينبغي أن تتعZZاون بإيجابيZZة معي؟ تخلص من تصZZوراتك الشخصZZية ،وحلZZل ذاتZZك ،واخلZZع قناعZZك ،لZZترى ألوانZZك الحقيقيZZة

ِ
راغبZZا
قلبا يبحث بجوع وتعطش عن البر ،وآمن أنك في حد ذاتك ليست لك قيمة حًقا ،وكن
بوضوح ،واكره ذاتك،
ً
واقتن لك ً

وقادرا على التوقف عن كل طرقك في إنجاز األمZور ،وهZدئ نفسZك أمZامي ،وق ِّZدم المزيZد من الصZلوات،
في التخلي عن ذاتك
ً
إلي ،وال تتوق ZZف أب Zً Zدا عن االق ZZتراب م ZZني والتواص ZZل معي؛ فق ZZد ُعZZثر على المفت ZZاح في تل ZZك
علي بش ZZكل ج Zِّ Zدي ،وتطل ZZع َّ
واتكئ َّ
األمور .عادة ما يتقوقع الناس على أنفسهم وبالتالي ال يكونون أمام هللا.

العم ZZل الح ZZالي لل ZZروح الق ZZدس ه ZZو بالفع ZZل ص ZZعب التص ZZور على الن ZZاس ،وه ZZو كل ZZه ي ZZدخل في الواقعي ZZة؛ ل ZZذلك لن يك ZZون
أبدا .إذا كان قلبك وعقلك في المكان الخطأ ،فلن تجد لك سبياًل إلى التقدم .ينبغي أن تظل دائم االنتباه من
جديا ً
االستهتار به ُم ً
دائمZا والهZادئون
البداية إلى النهاية ،وأن تحرص على أن تبقى متيق ً
ظا وال تغفZل؛ فمبZاركون ُهم أولئZك المنتبهZون والمنتظZرون ً
إلي في قل ZZ Zوبهم دائمZZ Zا ،ويحرص ZZ Zون على االس ZZ Zتماع لصZZ Zوتي عن ٍ
كثب ،وينتبهZZ Zون إلى
أمZZ Zامي .ومب ZZ Zاركون ُهم من يتطلع ZZ Zون َّ
ً
أعمZZZالي ،ويطبق ZZون كالمي .ال ZZوقت حًقZZا ال يحتم ZZل أي ت ZZأخير إض ZZافي؛ إذ س ZZوف تتفش ZZى ك ZZل أن ZZواع األوبئ ZZة ،وتفتح أفواههZZZا
الضارية الدامية كي تفترسكم كلكم كالطوفان .أبنائي ،لقد حان الوقت! لم يعZZد هنZاك متسZZع للتفكZير .السZZبيل الوحيZZد إلى نجZاتكم
Zبي ،وإيZاكم أن تضZعفوا
والذي يضعكم تحت حمايتي هو العودة إلى الوقوف أمامي .ينبغي أن تمتلكوا قZوة الشخصZية الZتي لص
ٍّ
أو أن تنخلZZ Zع قلZZ Zوبكم؛ فال بZZ Zد أن تالحقZZ Zوا خطZZ Zواتي ،وال ترفضZZ Zوا النZZ Zور الجديZZ Zد Z،وينبغي لكم حين أقZZ Zول لكم كيZZ Zف تZZ Zأكلون
وتشربون كالمي أن تخضعوا وتأكلوا وتشربوا منها بطريقة سليمة .هل ما زال اآلن ثمة وقت كي تتصارعوا وتتشZZاحنوا مZZع
تمامZZا؟ إذا أردتم أن تتغلبZZوا
بعضZZكم دونمZZا سZZبب؟ هZZل بوسZZعكم أن تZZدخلوا ً
حربZZا إن لم تZZأكلوا حZZتى الشZZبع ولم تتسZZلحوا بZZالحق ً
تماما .كلوا واشZربوا أكZثر من كالمي ،وتZZأملوا أكZZثر فيZZه .ال بZد أن تأكZل كالمي
على الدين ،فال بد أن تكونوا متسلحين بالحق ً

Zريعا إلى
وتشربه بصورة مستقلة ،وأن تبدأ باالقتراب من هللا .ليكن هذا
تحذيرا لك! ال بد أن تنتبZZه! Zال بZZد أن ينتبZه ZاألذكيZZاء س ً
ً
الحZZق! تخZَّ Zل عن كZZل مZZا ال تZZرغب في التخلي عنZZه .أقZZول لZZك مZZرة أخZZرى إن مثZZل هZZذه األشZZياء تضZZر حًقZZا بحيZZاتكم وال منفعZZة

Zدما ه ZZو طري ZZق
منه ZZا! أتم ZZنى أن يك ZZون في وس ZZعكم االعتم ZZاد َّ
علي في أفع ZZالكم ،وإال فس ZZوف يك ZZون الطري ZZق الوحي ZZد للمض ZZي ق ً Z
الم ZZوت ،وحين ZZذاك إلى أين س ZZتذهبون لتبحث ZZوا عن طري ZZق الحي ZZاة؟ اس ZZحب قلب ZZك ال ZZذي يحب أن يش ZZغل نفس ZZه بأش ZZياء خارجي ZZة!
ٍ
شخصا أعثر نفسZZه؟
حينئذ
ذت ،أما تكون أنت
اسحب قلبك الذي يعصي اآلخرين! إن لم يكن باالستطاعة أن تنضج حياتك ُ
ونِب َ
ً
ليس عمZZل الZZروح القZZدس الحZZالي مZZا تتصZZوره .إن لم تسZZتطع أن تتخلى عن تصZZوراتك ،فسZZوف تكابZZد خسZZارة عظيمZZة .لZZو أن
كنت
العم ZZل ك ZZان متوافًقZZا م ZZع تص ZZورات اإلنس ZZان ،فه ZZل ك ZZان باإلمك ZZان أن ت ZZأتي طبيعت ZZك وتص ZZوراتك القديم ZZة إلى الن ZZور؟ ه ZZل َ
زلت تعتقZZد أنZZه خٍ Z
Zال من التصZZورات ،لكن في هZZذه المZZرة سZZوف تظهZZر للنZZور كZZل جوانبZZك
تسZZتطيع أن تعZZرف ذاتZZك؟ ربمZZا مZZا َ
القبيحة المختلفة بوضوحَ .سل نفسك بحرص:
هل أنت شخص يخضع لي؟
هل أنت راغب ومستعد Zلتتخلى عن ذاتك وتتبعني؟
هل أنت شخص يطلب وجهي بقلب نقي؟
هل تعرف كيف تقترب مني وتتواصل معي؟
هل تستطيع أن تهدئ Zنفسك أمامي وتطلب مشيئتي؟
هل تطبق الكالم الذي أكشفه لك؟
ظا بحالة طبيعية أمامي؟
هل تستطيع أن تظل محتف ً

هل تستطيع أن ترى حيل الشيطان الماكرة على حقيقتها؟ هل تجرؤ على فضحها؟
ما مدى مراعاتك ِ
لح ْمل هللا؟

هل أنت شخص يراعي ِح ْمل هللا؟
كيف تفهم عمل الروح القدس؟
كيف تخدم بالتنسيق ضمن عائلة هللا؟

كيف تقدم شهادة قوية من أجلي؟
كيف تجاهد الجهاد الحسن من أجل الحق؟
كمل قبZZل أن تحZZل
قريبZZا للغايZZة .ينبغي أن تُ َّ
مليZZا في هZZذه الحقZائق .الحقZائق كافيZZة إلثبZZات أن اليZZوم بZZات ً
تمهZZل في التفكZZير ً
الكوارث .هذه مسألة مهمة ،مسألة ملحة للغاية ينبغي أن ُيفصل فيها! إنZZني أرغب في أن أجعلكم كZZاملين ،لكنZZني أراكم بالفعZZل

همة ،لكنكم ال تحسنون استغاللها ،ولم تستوعبوا أهم األشياء ،لكن كل مZZا تفهمونZZه بZداًل من
غير ُم َّ
لجمين بعض الشيء .لديكم َّ
لطفZZا به ZZذه
ذل ZZك ه ZZو سفاس ZZف األم ZZور .م ZZا المنفع ZZة من وراء الت ZZدقيق في تل ZZك األم ZZور؟ أليس ه ZZذا مض ZZيعة لل ZZوقت؟ أظه ZZر لكم ً
Zاء؟
الطريقة ،لكنكم تفشلون في إظهار أي تقدير ،وتكتفZZون بالشZجار مZع بعضZكم بع ً
ضZا – ألم يZZذهب كZZل مجهZZودي المضZZني هب ً
Zحب منكم عمZZل
إذا ظللتم على هZZذا المنZZوال ،فلن أقضZZي الZZوقت في مالطفتكم .أقZZول لكم إنكم إن لم تصZZحوا للحZZق ،فسZZوف ُيسَ Z
مناسبا .لقد قلت كالمي بشكل شامل ،فاسمعوا أو ال
الروح القدس! لن تُعطوا شيًئ ا آخر لتأكلوا ،ويمكنكم االعتقاد كيفما ترونه
ً

قدما وال تستطيعون أن تبصروا
تسمعوا ،األمر يرجع إليكم .عندما يحين الوقت الذي ترتبكون فيه وال تجدون طريًقا للمضي ً
النZZور الحقيقي ،فهZZل سZZتلومونني؟ يZZا للجهZZل! مZZاذا ينبغي أن تكZZون العاقبZZة إذا تمسZZكتم بZZذواتكم ورفضZZتم أن تتخلZZوا عنهZZا؟ ألن
جانبا عندما تحل الكوارث!
طرحوا ً
يكون عملكم مجرد ممارسة عبثية؟ كم هو مؤسف حًقا أن تُ َ

اآلن هZZذه مرحلZZة حاسZZمة في بنZZاء الكنيسZZة .إن لم يكن في وسZZعكم أن تتعZZاونوا معي بطريقZZة مبِ Z
Zاد َرة وتقZZدموا لي ذواتكم
بإخالص ،وإن لم يكن في استطاعتكم أن تتخلوا عن كل شيء ،فسوف تكابدون خسارة .فهل يمكن أن تضمروا نوايا أخZZرى؟

أظهرت لكم اللين بهذه الطريقة ،فانتظرتكم لتتوبوا وتبدؤوا بداية جديدة ،لكن لم يعد الوقت يسZZمح بZZذلك ًّ
حقا بعZZد اآلن ،وال
لقد
ُ
يومZZا بعZZد يZZوم وسZZاعة
بZZد أن أدرس الموقZZف ككZZل .الكZZل يتحZZرك إلى األمZZام من أجZZل غZZرض خطZZة تZZدبير هللا ،وخطZZواتي تتقZZدم ً

Zتركون .في كZZل يZZوم نZZور جديZZد ،وفي كZZل يZZوم
بعZZد سZZاعة ولحظZZة بعZZد لحظZZة ،وأولئZZك الZZذين ال يسZZتطيعون مواكبZZتي سZZوف ُيَ Z
أعمZZال جديZZدة تتم ،هنZZاك أمZZور جديZZدة تظهZZر في كZZل يZZوم ،وأولئZZك الZZذين ال يسZZتطيعون رؤيZZة النZZور عميZZان! الZZذين ال يتبعZZون
سوف ُيهَلكون...
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يجري تشييد الكنيسة ،والشZيطان يبZZذل قصZارى جهZZده ليهZZدمها .إنZZه يحZاول أن يهZZدم بنZائي بشZZتى الطZرق الممكنZة؛ ZولهZZذا
سريعا .ينبغي أال تبقى أي بقايا ولو ضئيلة من الشر ،بل ينبغي أن تتنقى الكنيسZة حZتى تصZبح
السبب ،ال ُبد أن تتنقى الكنيسة
ً
بال عيب وتس ZZتمر نقي ZZة كم ZZا ك ZZانت في الماض ZZي .يجب أن تكون ZZوا س ZZاهرين ومنتظ ZZرين طيل ZZة ال ZZوقت ،ويجب أن تُ ِ
كثZZZروا من

الصالة أمامي .يجب أن تفطنوا إلى حيل الشيطان المختلفة ومكائده المZZاكرة ،وأن تتعرفZZوا على األرواح ،وأن تعرفZZوا النZZاس،
وأن تكونZZوا قZZادرين على تميZZيز كZZل نوعيZZات النZZاس واألحZZداث واألشZZياء .ينبغي كZZذلك أن تZZأكلوا وتشZZربوا المزيZZد من كالمي،
واألهم من ذلZZك أن تكونZZوا قZZادرين على أكلZZه وشZZربه بأنفسZZكم .سّZلحوا ذواتكم بكZZل مZZا هZZو من الحZZق وتعZZالوا أمZZامي لعلي أفتح

أعينكم الروحيZZة وأدعكم تZZرون كZZل األسZZرار الكامنZZة داخZZل الZZروح ...عنZZدما تZZدخل الكنيسZZة في مرحلZZة بنائهZZا ،يتقZZدم القديسZZون

نحو المعركةَّ ،
وترتدون إلى الوراء ،أم تنهضون وتستمرون
لكن مالمح الشيطان البشعة المتنوعة بادية أمامكم :فهل تتوقفون
ّ
تمامZZا دون أي تع ZZاطف أو ش ZZفقة! ح ZZاربوا
في التح Zُّ Zرك إلى األم ZZام معتم ZZدين َّ
علي؟ افض ZZحوا مالمح الش ZZيطان القبيح ZZة الفاس ZZدة ً
الشZيطان حZتى المZوت! أنZا سZندك ،وينبغي أن تكZون لZك روح صZبي! الشZيطان ينZازع في سZكرات موتZه األخZيرة ،لكنZه سZيظل
أيضا مدوس تحت أقدامكم .هذه حقيقة!
غير قادر على اإلفالت من دينونتي .الشيطان تحت
َّ
قدمي ،وهو ً
يجب أال يكZZون هنZZاك أدنى قZZدر من التسZZاهل مZZع كZZل أولئZZك المعطلين الZZدينيين ZوأولئZZك الZZذين يهZZدمون بنZZاء الكنيسZZة ،بZZل
ويZترك بال أي مكZان ليختZبئ فيZه .كZل
تمامZاُ ،
سZوف يZدانون على الفZور .سZوف ُيفتضZح الشZيطان ويZداس تحت األقZدامُ ،
ويZدمر ً
حتمZZا ،وأنZا سZوف أطرحهZا كلهZا في الهاويZZة الZتي ال
صنوف األبالسة واألرواح الشريرة سوف تكشف أشكالها الحقيقية أمامي ً
فكاك منها مطلًقا .ستكون كلها تحت أقدامنا .إذا أردتم أن تجاهدوا الجهاد الحسZZن من أجZل الحZZق ،فيجب عليكم أول كZZل شZيء

واحدا ،وأن تكونوا قZZادرين على الخدمZZة بتنسZZيق،
فكرا
ً
أال تُعطوا الشيطان فرصة للعمل ُ -
وسي ْع ِو ُزكم لتحقيق هذا أن تفتكروا ً
وأن تتخلوا عن كل تصZوراتكم وآرائكم ووجهZZات نظZZركم وطZرقكم في القيZZام باألشZZياء ،وأن تُهZِّ Zدئوا قلبكم داخلي ،وأن تركZZزوا
على صوت الروح القدس ،وأن تهتموا بعمل الروح القدس ،وأن تختبروا كالم هللا بالتفصيل .ينبغي أن يكZZون لكم قصZZد واحZZد
إلي بكZل قلبZك ،وأن تZراقب أعمZالي وطريقZة
فقط ،وهو إتمام مشيئتي ،وأال يكون لكم أي قصد آخر غير هذا .يجب أن تتطلZع َّ
متهاونا على اإلطالق .يجب أن تكون روحك مرهفة وأن تكون عيناك مفتوحتين .بصفة
قيامي باألشياء من كثب ،وأال تكون
ً
عامة ،عندما يتعلق األمر بأصحاب النوايا واألغراض غير المستقيمة ،وكZذلك الZذين يحبZون الريZاء أمZام اآلخZرين ،والمتلهفين
إلنج ZZاز أش ZZياء ،وال ZZذين يميل ZZون إلى إح ZZداث انش ZZقاقات ،وال ZZذين يجي ZZدون الح ZZديث بطالق ZZة عن العقائ ZZد الديني ZZة Z،ال ZZذين هم خ ZZدام
الش ZZيطان ،وغ ZZيرهم ،عن ZZدما ينهض أولئ ZZك يص ZZبحون ع ٍ Z
Zثرات للكنيس ZZة ،ويتس ZZبب ذل ZZك في أن يص ZZبح أك ZZل اإلخ ZZوة واألخ ZZوات
وشربهم من كالم هللا عديم الفائدة .عندما تقZابلون هZذه النوعيZZة من األشZخاص يتصZZرفون هكZذا ،فZامنعوهم على الفZZور ،وإن لم
يتغيروا رغم التوبيخ المتكرر ،فسوف يكابدون الخسارة .إذا حاول أولئك الذين يصرون على طرقهم بعناد الدفاع عن أنفسZZهم
فورا وال تترك لهم مجااًل للمراوغة .ال تخسروا الكثZZير في محاولZZة إنقZZاذ
محاولين إخفاء خطاياهم ،فينبغي للكنيسة أن تقطعهم ً
القليل ،وثبتوا أنظاركم على الصورة الكلية.
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مرة أخرى إلى طريقة جديدة يعمل بها الروح القدس؛ لZZذلك ،كZZان من
مع استمرار تقدم عمل الروح القدس ،أرشدنا هللا ً
زلت أنتظ ZZر
الحتمي أن يس ZZيء البعض فهمي ويش ZZتكى َّ
ضZ Zا ،لكن ZZني م ZZا ُ
إلي .ق ZZاومني البعض وعارض ZZوني ب ZZل وتفحص ZZوني أي ً

برحمة أن تتوبZوا وتنصZلح أحZوالكم .التغيZير في طريقZة عمZل الZروح القZدس هZو أن هللا ذاتZه ظهZر عالنيZة .سZوف تظZل كلمZتي
دون تغيير .بمZا أنZك أنت هZو َم ْن أخِّلصZه ،فZإنني ال أرغب مطلًقZا في أن أتخّلى عنZك في منتصZف الطريZق .األمZر ليس سZوى
شكوكا داخلكم ،وتريدون أن ترجعوا ِخْل َو الوفاض .بعضZكم توقZف عن المضZي إلى األمZام ،بينمZا راح آخZرون
أنكم تضمرون
ً

ينتظرون ويرقبون فحسب .ما زال آخرون يتعاملون بسلبية مZZع الموقZZف ،بينمZZا يكتفي البعض بمجZZرد االنخZراط في المحاكZاة.
وحولتZZه إلى شZZيء تفتخZZر أو تتبZZاهى بZZه .أمعن التفكZZير أكZZثر في هZZذا :ليس هZZذا
Zذت مZZا قلتZZه لكم َّ
لقZZد ق ّسZيتم قلZZوبكم حًZقZا! لقZZد أخَ Z
َّ
Zرة .ينبغي أن
Zرة ويحلZل مباش ً
سوى كالم الرحمة والدينونة نازاًل عليك .عندما يرى الروح القدس أنكم حًقZا ُعصZاة ،يتكلم مباش ً
تتصرفوا باستهتار أو تأتوا ٍ
بأمر طائش ،وال تكونوا تافهين أو متعجرفين أو متشZZبثين بZZآرائكم! ينبغي أن تهتم أكZZثر
تخافوا .ال
َّ
َّ
غيZZرك حًقZZا من الZZداخل ،وتكZZون لZZك شخصZZيتي؛ فتلZZك وحZZدها هي النتZZائج
بتطZZبيق كالمي ،وأن تحيZZا بحسZZبه أينمZZا ذهبت لعله ُي ّ
الحقيقية.
دائبZZا وبكZZل القلب .إضZاف ًة إلى ذلZZك ،ال بZد
ينبغي لك حتى تُبنى الكنيسة أن تكون صاحب قامة معيَّنة Z،وأن يكZون سZعيك ً
صZا قZZد تغي ََّر .في ظZZل هZZذه الظZروف وحZZدها يمكن للكنيسZZة أن
أي ً
ضZا أن تقبZZل اضZطرام الZZروح القZZدس وتنقيتZZه حZZتى تصZZبح شخ ً
تُبنى .لقد قادكم عمZل الZروح القZدس اآلن إلى الشZروع في بنZاء الكنيسZة .إذا واصZلتم التصZرف بنفس أسZلوب البالدة والتش ّZوش

كم ZZا فعلتم من َقْبZZل ،فال رجZZاء فيكم .ينبغي أن تس ّZلحوا ذواتكم بك ZZل الح ZZق ،وأن تتمتَّع ZZوا بفطن ZZة روحي ZZة ،وأن تس ZZلكوا الطري ZZق
ظاهريZZا .إن
القZZويم بحسZZب حكمZZتي .ينبغي لكم حZZتى تُبZZنى الكنيس ZZة أن تكونZZوا داخZZل روح الحي ZZاة ،وال تكتفZZوا فقZZط بالمحاكZZاة
ً

عملية النمو في حياتكم هي نفسZZها العمليZZة الZZتي تُبنZون بهZZا .لكن الحظZوا أن الZذين يعتمZZدون على المZواهب ،أو الZZذين يعجZزون
ض Zا ال يمكن بنZZاء أولئZZك الZZذين ليس في
عن فهم األمZZور الروحيZZة ،أو الZZذين يفتقZZرون إلى الواقZZع ،ال يمكن بنZZاؤهم ،وكZZذلك أي ً

وسعهم أن يكونوا قريبين مني ويتواصلوا معي على الدوام .الناس الذين يشZغلون أذهZZانهم مسZبًقا بتصZورات أو الZذين يعيشZZون
تمامZا بغض النظZر عن
بعقائد ال يمكن بناؤهم ،وكذلك ً
أيضا ال يمكن بناء أولئك الذين تقZZودهم عZواطفهم .ينبغي أن تخضZع هلل ً
طريقZZة معاملتZZه لZZك ،وإاَّل فال يمكن بنZZاؤك .أولئZZك الZZذين يسZZتحوذ عليهم االعتZZداد بالZZذات والZZبر الZZذاتي والخيالء والرضZZا عن
الذات ،وأولئك الذين يحبون ُّ
الترفع والتبZاهي ،ال يمكن بنZاؤهم .والZذين ليس بوسZعهم أن يخZZدموا بالتنسZZيق مZZع آخZZرين ال يمكن

أيضا ،واألمر ذاتZه ينطبZق على الZذين يفتقZرون إلى التميZيز الZروحي ،بZل يتبعZون من يقZودهم أيًّا كZان على نحZو أعمى.
بناؤهم ً
وبالمثZZل ،أولئZZك الZZذين يخفقZZون في اسZZتيعاب مقاصZZدي والZZذين يعيشZZون الحيZZاة في حالZٍ Zة باليZZة ال يمكن بنZZاؤهم ،وكZZذلك ال يمكن
ٍ
كأساس لهم.
كثيرا في اللحاق بالنور الجديد ،والذين ليست لديهم أي رؤية
بناء أولئك الذين يتباطؤون ً

ينبغي أن تُبنى الكنيسة دون تأخير؛ وهذه مسألة ُمِل َّحة بالنسبة إلي .ينبغي أن تبZZدأ بZZالتركيز على األمZZور اإليجابيZZة ،وأن
ِ
عما ينبغي التخلي عنه ،وأن تأكZZل
تماما َّ
تنضم إلى تيار البناء بأن ّ
تقدم ذاتك بكل قوتك ،وإال فسوف تُرَفض .ينبغي أن تتخلى ً

ويشZَ Zرب .ينبغي أن تحيZZا بحسZZب واقعيZZة كلمZZتي ،وأن تتوقZZف عن التركZZيز على
وتشZZرب بطريقZZة سZZليمة َّ
مما ينبغي أن ُي َ
ؤك Zل ُ
األمور السZطحية وغZير الجوهريZةَ .سZل ذاتZك هZذا السZؤال :مZا مقZدار مZا اسZتوعبته من كلمZتي؟ كم تحيZا بحسZب كلمZتي؟ ينبغي
ٍ
صاف وأن تمتنع عن القيام بأي ٍ
أمر برعونة ،وإاّل فلن يعينك Zمثل هZZذا السZZلوك على تحقيZق النمZZو في الحيZاة،
أن تحتفظ بذهن

بZZل سيضZر بنمZZوك بالفعZZل .ينبغي أن تفهم الحZق ،وأن تعZZرف كيZZف تمارسZZه ،وأن تسZZمح لكلمZZتي بZZأن تصZZبح هي حياتZZك بحٍ Z
Zق؛
فهذا ُلب الموضوع!
في ظ ZZل اللحظ ZZة الحاس ZZمة ال ZZتي بلغه ZZا بن ZZاء الكنيس ZZة اآلن ،ب ZZات الش ZZيطان يتفنن في الخط ZZط ويب ZZذل قص ZZارى جه ZZده كي

يهدمها .ينبغي أاّل تكونZوا مهملين ،بZل أن تتق َّZدموا بح ٍ
Zذر وتمارسZوا التميZيز الZروحي؛ فمن دون التميZيز سZوف تكابZدون خسZائر

ضZا أن يظهZZر ظهZZورات خادعZZة ،وأن
تافهZا ،بZZل ينبغي أن تعتZZبروه أمZً Zرا بZZالغ األهميZZة .يسZZتطيع الشZZيطان أي ً
فادحZZة .األمZZر ليس ً
ٍ
ألشكال زائفة ،لكن الجودة الحقيقية لهذه األشياء مختلفة .النZاس حمقى ومسZتهترون للغايZة ،وال يZرون االختالف ،وهZذا
يروج

Zاف وسٍ Z
يZZدل أيضZا على أنهم ال يسZZتطيعون أن يحتفظZZوا بZZذهن صٍ Z
Zكينة على الZZدوام .قلZZوبكم غائبZZة .من ناحيZZة ،الخدمZZة شZZرف،
ً
ٍ
ولكن من ناحية أخرى يمكن أن تكون خسارة؛ فبإمكانها أن تؤدي إمZZا إلى بركZZات أو إلى شZقاء .احتفZZظ بهZZدوئك Zفي حضZرتي

ِ
Zادرا
وعش بحسب كلمتي ،وبالفعل سوف تحتفظ
ً
روحيا باليقظة وممارسة التمييز Z.عندما يأتي الشZZيطان ،سZرعان مZا سZZتكون ق ً
على حمايZZة نفسZZك منZZه ،وتشZZعر بمجيئZZه؛ إذ إنZZك سZZوف تشZZعر بعZZدم ارتيZZاح حقيقي داخZZل روحZZك .إن العمZZل الحZZالي للشZZيطان

ظZZا على
يت ZZأقلم م ZZع تغيُّر االتجاه ZZات .عن ZZدما يتص Zَّ Zرف الن ZZاس بتش ZZويش وغفل ZZة ،ف ZZإنهم س ZZيظلون في األس ZZر .ينبغي أن تك ZZون يق ً
Zابا من أجZZل منفعتZZك الذاتيZZة ،بZZل
الZZدوام ،وأن تنتبZه ZجيZً Zدا .ال تشZZاحن من أجZZل مكاسZZبك أو خسZZائرك الشخصZZية ،وال تحسZZب حسً Z
اسع إلى تتميم مشيئتي.
َ

قZZد تبZZدو األشZZياء متطابقZZةَّ ،
ضZا .ينبغي أن
لكنهZZا تختلZZف في جودتهZZا .ولهZZذا السZZبب ،ينبغي أن تمZZيز األفZZراد واألرواح أي ً
ٍ
Zورا؛ فليس بوسZZعه أن
تمارس التمييز وتحتفظ بذهن روحي صZاف .حينمZا يظهZZر سZم الشZيطان ،ينبغي أن تتمكن Zمن اكتشZافه فً Z

يفلت من نZZور دينونZة Zهللا .ينبغي أن تحZZرص على االسZZتماع بعنايZZة إلى صZZوت الZZروح القZZدس داخZZل روحZZك .ال تتبZZع اآلخZZرين

دون تفكZZير أو تعتقZZد فيمZZا هZZو خطZZأ َّأنه صZZواب .ال تتبZZع َم ْن يتZZولى القيZZادة بسZZذاجة ،لئال تكابZZد خسZZائر فادحZZة .مZZا هZZو الشZZعور
Zوائيا في الخدم ZZة أو أن تقحم ZZوا آراءكم
ال ZZذي ر َّس Zبه ك ZZل ه ZZذا في نفوس ZZكم ؟ ه ZZل ش ZZعرتم بالتبع ZZات؟ ينبغي لكم أال تت ZZدخلوا عش ً Z
Zت الخض ZZوع ورحت تتكلم وتتص Zَّ Zرف كيفم ZZا ش ZZئت،
الخاص ZZة فيه ZZا ،وإاَّل فس ZZوف أس ZZقطك .ب ZZل واألس ZZوأ من ذل ZZك َّأنك إن رفض َ Z

فسZZوف أقطعZZك! الكنيسZZة ليسZZت في حاجZZة إلى حشZZد المزيZZد من النZZاسَّ ،
حبZZا صZZادًقا
لكنهZZا تريZZد فقZZط أولئZZك الZZذين يحبZZون هللا ً
Zداعا للنفس أن يع ZZد الفقZZراء أنفس ZZهم
ويعيش ZZون بالفع ZZل حسZZب كلم ZZتي .ينبغي أن تنتب ZZه إلى موقف ZZك الشخصZZي الفعلي .أال ُي َعZZد خ ً Z
وأدوا
أثري ZZاء؟ ح ZZتى تُب ZZنى الكنيس ZZة ،ينبغي أن تتبع ZZوا ال ZZروح .ال تس ZZتمروا في التص ZZرف دون تفك ZZير ،ب ZZل ابَقZZوا في مواض ZZعكم ّ
وظائفكم .ينبغي أاَّل تخرجوا عن األدوار المنوطة بكم ،وينبغي عليكم أن تبذلوا قصZارى جهZZدكم لتZZؤدوا أي وظيفZZة تسZZتطيعون
ٍ
حينئذ ستُرضون قلبي .ليس َّ
يؤدي نفس الوظيفة ،بل ينبغي أن يضZطلع ك ُّZل منكم بZدوره
تأديتها مهما كانت،
أن جميعكم سوف ّ
الخاص ،ويتفانى في خدمته بالتنسيق مع اآلخرين في الكنيسة .ينبغي أاَّل تحيد خدمتك في أي االتجاهين.
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة .كل شيء يتجدد Z،وكل شيء بيدي ،ويبدأ كل شZZيء من
وأرض
جديدة
سماء
لقد أوصلكم عمل الروح القدس إلى
جديZZد! يعجZZز النZاس بتصZZوراتهم عن فهم األمZZر ،وال يعZZني األمZZر شZZيًئا لهم ،لكنZZني أنZا الZZذي أعمZZل ،وتوجZZد حكمZZتي في األمZZر.

وهكZZذا ينبغي عليكم أال تنشZZغلوا سZZوى بZZالتخلي عن تصZZوراتكم وآرائكم ،وبأكZZل كلمZZة هللا وشZZربها في خضZZوع ،وأال تضZZمروا
Zك على اإلطالق .وحيث إنZZني أعمZZل بهZZذه الطريقZZة ،أتحمZZل مسZZؤولي ًة مقدس ً Zة .ال يحتZZاج النZZاس في الواقZZع إلى العمZZل
أدنى شّ Z
بطريقة معينة Z.إن هللا باألحرى هو الذي يصنع األعاجيب ،مما يدل على قدرته الكلية .ال يجوز للناس أن يتفاخروا بشيء مZZا
لم يتفZZ Zاخروا باهلل ،وإال فسZZ Zتتحمل الخسZZ Zارة .يقيم هللا المسZZ Zاكين من الZZ Zتراب ،ويرفZZ Zع المتضZZ Zعين .سأسZZ Zتعمل حكمZZ Zتي في كZZ Zل
جميعZZا في داخلي ،وح ZZتى تكون ZZوا أنتم
ص ZZورها لكي أحكم الكنيس ZZة الجامع ZZة ،وألحكم ك ZZل األمم وك ZZل الش ZZعوب ،ح ZZتى يكون ZZوا
ً
جميعZا في الكنيسZة خاضZعين لي .ويجب على أولئZك الZذين لم يطيعZوا من قبZل أن يكونZوا مطيعين أمZامي ،ويجب أن يخضZعوا
ً

ض Zا ،وأن تعتمZZدواZ
ض Zا .يجب أن تكZZون حيZZاتكم مترابطZZة ،وأن يحب بعضZZكم بع ً
ض Zا وأن يصZZبروا على بعضZZهم بع ً
لبعضZZهم بع ً
جميعZا على نقZZاط القZZوة لZZدى اآلخZZرين لتعZZويض نقZZاط ضZZعفكم ،وأن تخZZدموا في انسZZجام .وبهZZذه الطريقZZة سZZتُبنى الكنيسZZة ،ولن
ًZ

تسنح للشيطان أي فرصة الستغاللها .وعندئذ فقط لن تكون خطة تدبيري قد فشلت .دعوني أذكركم مرة أخرى هنا .ال تترك
َّ
معينZا لZه طريقZة معينZة ،أو يتصZرف بطريقZة معينZة ،ممZا ينتج عنZه أن تصZبح فاس ًZدا في حالتZك
صZا ً
سوء الفهم يتملكك ألن شخ ً
ص Zا مZZا .الوظZZائف ليسZZت
الروحيZZة .أرى هZZذا األمZZر غZZير الئZZق ،وشZZيًئا ال قيمZZة لZZه .هZZل من تZZؤمن بZZه ليس هللا؟ إنZZه ليس شخ ً
نفسها .هناك جسد واحد؛ حيث يقوم كل واحد بواجبه ،وكل في مكانه ويبذل قصارى جهZده – لكZل شZرارة وميض نZور واحZZد
راضيا.
– ويسعى إلى النضج في الحياة .هكذا سوف أكون
ً

يجب أال تشغلوا أنفسكم إال بZأن تكونZوا هZادئين أمZامي .كونZوا على تواص ٍZل وثي ٍ
Zق معي ،وابحثZوا أكZثر فيمZا ال تفهمونZه،

وقZZ Zدموا صZZ Zلواتكم ،وانتظZZ Zروا وقZZ Zتي .انظZZ Zروا كZZ Zل ش ZZيء بوضZZ Zوح من الZZ Zروح .ال تتصZZ Zرفوا بطيش ،لتح ZZول دون السZZ Zير في
Zيرا ،وتأمZل فيمZZا قZد قلتZZه ،وانتبZه
الضZZالل .وبهZذه الطريقZة فقZط سZوف يثمZZر حًقZا أكلZZك وشZربك لكالمي .كZل واشZرب كالمي كث ً
ض Zا عمليZZة نمZZو
إلى ممارس ZZة كالمي،
ولتحي بحسZZب واق ZZع كالمي؛ ه ZZذا ه ZZو األمZZر الجZZوهري .إن عملي ZZة بن ZZاء الكنيس ZZة هي أي ً
َ
بيعيZZة ،إلى الجسZZد ،إلى الحماسZZة ،إلى
للحيZZاة .إذا تZZوقفت حياتZZك عن النمZZو ،فال يمكن بنZZاؤك .لن تُ َبنى باالسZZتناد إلى الحالZZة ال ّ
ط ّ
اإلعانZZات ،إلى المZZؤهالت؛ فمهمZZا كنت جيZً Zدا ،لن تُبZZنى إن كنت تسZZتند Zإلى تلZZك األمZZور .يجب أن تحيZZا في إطZZار كالم الحيZZاة،
Zيرا .يجب أن تتمتZZع
ص Zا متغ ً Z
وتحيZZا في إطZZار االسZZتنارة واإلضZZاءة من الZZروح القZZدس ،وتعZZرف وضZZعك الZZراهن ،وتكZZون شخ ً
ٍ
جديدة ،وتقZدر على مواكبZة النZور الجديZد .يجب أن تقZدر على التقZرب مZني بZدون
بالبصيرة نفسها في الروح ،وتتمتع Zباستنار ٍة

انقطاع والتواصل معي بدون توقف ،وتقZدر على إسZناد أفعالZZك في الحيZاة اليوميZة إلى كالمي ،وعلى التعامZZل مZع جميZZع أنZZواع
Zارا لZك ،وتحيZا بحسZب شخصZيتي في جميZع
األشخاص واألحداث واألشياء معامل ًة سZليم ًة اس ً
Zتنادا إلى كالمي ،آخً Zذا كالمي معي ً
أنشطة حياتك.
فهما عميًقZا واالهتمZام بهZا ،فيجب أن تنتبZه إلى كالمي .ال تفعZل األشZياء بتهZور .وسZيالقي كZل مZا
إذا أردت فهم مشيئتي ً
ال أرضZZى بZZه نهايً Zة رديئZZة .ال تحZZل البركZZة إال فيمZZا أوصZZيت بZZه .إذا مZZا قلت ،فسZZيكون ،وإذا مZZا أوصZZيت ،فسيصZZمد .يجب أال
تفعلوا مطلًقا ما لم آذن به لتتقوا إغضابي .إن فعلتم هذا ،فسيكون األوان قد فات على أن تندمواZ.
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غالبZZ Zا مZZ Zا يسZZ Zبب الشZZ Zيطان
الZZ Zوقت الZZ Zذي تُبZZ Zنى فيZZ Zه الكنيسZZ Zة هZZ Zو الZZ Zوقت الZZ Zذي يصZZ Zل فيZZ Zه الشZZ Zيطان إلى ذروة جنونZZ Zهً .
اضطرابات وعوائق من خالل بضعة أشZخاص .إن الZذين ال يعرفZون الZروح والمؤمZنين الجZدد هم الZذين يسZتطيعون أن يلعبZوا
دور الش ZZيطان بأقص ZZى س ZZهولة .وألن الن ZZاس في كث ZZير من األحي ZZان ال يفهم ZZون عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس ،ف ZZإنهم يتص ZZرفون بش ZZكل
تمامZا وفًقZا لتفضZيالتهم ،وطZرقهم في عمZل األشZياء وتصZوراتهم .أمسZك لسZانك – وهZذا القZول لحمايتZك Z.اسZتمع وأطZع
تعسفيً ،
طاع ًة تام ًة .الكنيسة مختلفة عن المجتمع .ال يمكنك ببساطة قول ما يحلو لZك ،كمZا ال يمكنZك قZول كZل مZا تفكZر بZه؛ فلن يصZح

ذلZZك هنZZا ألن هZZذا هZZو بيت هللا .ال يقبZZل هللا الطريقZZة الZZتي يعمZZل النZZاس بهZZا األشZZياء .يجب عليZZك عمZZل األشZZياء من خالل اتبZZاع

Zاب اآلخZZرين .يجب عليZZك أواًل أن تجتZZاز جميZZع العZZثرات داخZZل
الZZروح ،وعليZZك أن تعيش بحسZZب كالم هللا ومن ثم سZZتنال إعجَ Z
قادرا حًقا على الفهم الحقيقي لحالك ومعرفة كيZZف يجب عليZZك أن
نفسك باالعتماد على هللا .ضع ً
حدا لشخصيتك الفاسدة وكن ً
تتص ZZرف .اس ZZتمر في الش ZZركة ح ZZول أي ش ZZيء ال تفهم ZZه .من غ ZZير المقب ZZول أال يع ZZرف الش ZZخص نفس ZZه .ع ZZالج مرض ZZك أواًل ،
Zادا على كالمي .وسZZواء كنت في الZZبيت
وبتناول كالمي واالرتواء منه أكثر ،وإعمال الفكر فيه ،عش حياتك وقم بأفعالك اعتمً Z

دومZا يسZود في داخلZك.
أو في مكان آخر ،عليك أن َ
تدع هللا يدبر القوة في داخلك .انبذ الجسد والبداهة الطبيعيZة .دع كالم هللا ً
Zيرا .قب ZZل اآلن ،كنت
Zيرا كب ً Z
ال داعي للقل ZZق من أن حيات ZZك ال تتغ ZZير؛ فم ZZع م ZZرور ال ZZوقت ستش ZZعر أن شخص ZZيتك ق ZZد تغ ZZيرت تغ ً Z
Zدريجيا هZZذه
Zاخرا ،وسZZتنبذ ZتZ
أحدا أو كنت
حريصا على أن تكون محط األنظار ،فلم تطع ً
ً
بارا في عين نفسZZك أو متف ً
طموحا أو ً
ً
ً

األشZياء .إذا رغبت في نبZذها اآلن ،فZذلك غZير ممكن! وهZذا ألن نفسZك القديمZة لن تسZمح لآلخZرين بالتZأثير فيهZا؛ فهي متجZذرة

فيك .لذلك يجب عليك بذل جهد ذاتي ،وإطاعZة عمZZل الZروح القZدس إطاعً Zة إيجابيً Zة وفعالً Zة ،واسZZتخدام إرادتZك في التعZاون مZZع
هللا واالستعداد للعمل بكالمي .إذا ارتكبت خطيئ ًة ،فسوف يؤدبك هللا .وعندما تتراجع وتفهم ،فسZيكون كZل شZيء على مZZا يZرام

بZZداخلك .إذا تحZZدثت حZZديثًا متسZZاهاًل  ،فسZZوف تَُّ Z
تع ُلم أن هللا ال تَ ُسُّ Zره مثZُ Zل هZZذه األشZZياء،
Zؤدب على الفZZور في داخZZل نفسZZك .أنت ْ
إن ت ZZوقفت على الف ZZور ،فس ZZوف تش ZZعر بس ZZال ٍم داخلي .هن ZZاك بعض المؤم ZZنين الج ZZدد ال ZZذين ال يفهم ZZون ماهي ZZة المش ZZاعر
ول ZZذلك ْ
ّ
الحياتية أو كيف يحيون داخلها .تتساءل في بعض األحيان ،مع أنZك لم تقZل أي شZيء ،عن سZZبب شZZعورك بالضZيق الشZديد Zفي
أحيانZا اختياراتZZك ،وتصZZوراتك وآراؤك؛ حيث تعتZبر
داخلك؟ في مثل هذه األوقات تكون أفكارك وعقلك خاطئين .يكZون لZديك
ً
أحيانZا حسZاباتك األنانيZة وال تصZلي أو تفحص نفسZك ،وهZذا هZو سZبب شZعورك بالضZيق في
أحيانا اآلخرين أقل منك ،وتُجZري
ً
ً

داخلZZك .ربمZZا تعلم ماهيZZة المشZZكلة ،لZZذا استحضZZر اسZZم هللا في قلبZZك على الفZZور ،وتقZّ Zر ْب إلى هللا وسZZوف تتعZZافى .عنZZدما يكZZون
تظن مطلًقا أن هللا يسمح لك بالكالم .يجب أن يحرص المؤمنون الجدد بصورة خاصة على
قلبك مبلباًل وقلًقا للغاية ،يجب أالّ ّ
وغالبZZا مZZا يوجZZد
أن يطيعZZوا هللا في ذلZZك .المشZZاعر الZZتي يضZZعها هللا داخZZل اإلنسZZان هي السZZالم ،والفZZرح ،والوضZZوح واليقين.
ً
أشخاص ال يفهمون ،ويعبثون باألشياء ويتصرفون بشكل اعتباطي – هZذه كلهZا معوقZات ،فانتبZه لهZذا بعنايZة .إذا كنت ُعرضZة
ِ
Zارا في عين نفسZZك؛ خZZذ نقZZاط
معوقZZات وسZZيعاقبك هللا .ال تكن بً Z
لهZZذه الحالZZة ،فيجب عليZZك تنZZاول "دواء وقZZائي" ،وإال فسZZتُحدث ّ
القوة لدى اآلخرين لتعويض أوجZه القصZور لZديك ،وراقب كيZف يحيZا اآلخZرون حسZب كالم هللا ،واعZرف مZا إذا كZانت حيZاتهم

Zرور ،ولسZت
بار في عين نفسك ،مغٌ Z
وأفعالهم وحديثهم جديرة باالقتداء بها .إذا نظرت إلى اآلخرين على أنهم أقل منك ،فأنت ٌ
نافعZZا ألح Zٍ Zد .واألم ZZر الحي ZZوي اآلن ه ZZو الترك ZZيز على الحي ZZاة ،وتن ZZاول كالمي واالرت ZZواء من ZZه أك ZZثر ،واختب ZZار كالمي ،ومعرف ZZة
ً
Zخص ال يسZتطيع الحيZاة حسZب كالم هللا فهZل
كالمي ،وجعل كالمي يصير حياتك حًقZا – هZذه هي األمZور الرئيسZية .إن كZان ش ٌ
دومZا حسZZب كالمي ،وأن تجعZZل كالمي قواعZZد لسZZلوكك في الحيZZاة؛
يمكن أن تنضZZج حياتZZه؟ ال ،ال يمكن ذلZZك .يجب أن تحيZZا ًZ
بحيث تشعر بأن السلوك وفًقا لتلك القواعد هو ما ُي َس ُّر هللا به ،وأن السلوك خالًفا لZذلك هZZو مZا يكرهZZه هللا ،وسZوف تسZZير على

Zوحا أكZبر في الZرؤى،
الطريق الصحيح .يجب أن تدرك ما يأتي من هللا ومZا يZZأتي من الشZيطان .فمZا يZZأتي من هللا يمنحZZك وض ً
ِ
قلبZZا
ويقربZZك من هللا أكZZثر ،أنت تشZZارك المحبZZة الصZZادقة مZZع إخوتZZك وأخواتZZك ،وتقZZدر على إظهZZار التفهم لح ْZمZل هللا ،وتمتلZZك ً
يغيب الZرؤى ويZذهب بكZل مZا كZان لZZديك من قبZُ Zل أدراج الريZاح،
محبا هلل .ثمة
طريق أمامك للسZير فيZZه .مZZا يZأتي من الشZيطان ّ
ٌ
ً

مفعمZZا بZالكره .تصZZير يائ ًسZا ،فال تعZZود تZرغب في
وتصير
غريبا عن هللا ،وال تحمZZل أي محبZZة إلخوتZك وأخواتZك ،وتحمZل ً
ً
قلبZZا ً
عيش الحياة الكنسية ،وتخسر قلبك ِ
أيضا العاقبة الناجمة عن عمل األرواح الشريرة.
المحب هلل .هذا هو عمل الشيطان وهو ً
ُ
تمي ZZز بين
ه ZZذه اآلن لحظ ZZة حاس ZZمة .يجب أن تس ZZتمر في مرك ZZزك ح ZZتى نوبت ZZك األخ ZZيرة ،وأن تجل ZZو َ
عين ْي روح ZZك لكي ّ
الخير والشر ،وأن تبذلوا كل جهدكم في بناء الكنيسة .أزيلوا أتباع الشيطان ،واالضZZطرابات الدينيZة ZوعمZZل األرواح الشZZريرة.
جدا الذي يسZZبق الكZZوارث سZZأجعلكم كZZاملين في
طهروا الكنيسة ،واجعلوا مشيئتي تُنفذ دون عوائق ،وخالل هذا الوقت القصير ً
ّ
أسرع وقت ممكن ،وآخذ بأيديكم إلى المجد.
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Zريعا ،فيجعلZZك تحصZZل على مثZZل هZZذه
عنZZدما تZZرى أن الZZزمن يمضZZي بسZZرعة كبZZيرة ،وأن عمZZل الZZروح القZZدس يتقZZدم سً Z
البرك ZZات العظيم ZZة ،وتس ZZتقبل مل ZZك الك ZZون ،هللا الق ZZدير ،ال ZZذي ه ZZو الش ZZمس المش ZZرقة ومل ZZك الملك ZZوت — فه ZZذه كله ZZا هي نعم ZZتي
ورحمتي .ماذا يوجد أكثر ويقدر أن يقطعك عن حبي؟ تأمل بعنايZة ،ال تحZاول الهZرب ،انتظZرني في هZZدوء في كZZل لحظZZة وال
عما قZZد يحZZدث ،ال تسZZلك بطريقZZة
Zديدا ،وبغض النظZZر َّ
Zكعا في الخZZارج .يجب أن يلتصZZق قلبZZك بقلZZبي التصZZاًقا شً Z
دائمZZا متسً Z
تكن ً
ِ
عمZZا ال أري ZZده .يجب أال تعم ZZل
عمي ZZاء أو اعتباطي ZZة .يجب أن تنظ ZZر إلى إرادتي ،وتفع ZZل ك ZZل م ZZا أري ZZده ،وتص Zّ Zمم على التخلي ّ

بحسب عواطفك ،بل أن تمارس البر مثلي ،دون أي عاطفة حتى لوالديك .يجب أن تتخلى عن كل مZZا ال يمتثZZل للحZZق ،ويجب

أن تقZZ Zدم نفسZZ Zك وأن تبZZ Zذلها من أجلي بقلب نقي يحبZZ Zني .ال تتحمZZ Zل سZZ Zيطرة أي شZZ Zخص أو حZZ Zدث أو شZZ Zيء؛ ومZZ Zا دام يمتثZZ Zل
Zدي تسZZاندانك ،وسZZوف أحفظZZك بالتأكيZZد من كZZل فZZاعلي الشZZر .يجب أن تحZZرس
إلرادتي ،مارسZZه وفًقZZا لكالمي .ال تخZZف؛ ألن يَّ Z
قلب ZZك ،وأن تك ZZون في داخلي في ك ZZل األوق ZZات؛ ألن حيات ZZك تعتم ZZد في معيش ZZتها على حي ZZاتي؛ ول ZZو تركت ZZني ،فإن ZZك س ZZتذبل على
الفور.
يجب أن تعلم أنهZZا األيZZام األخZZيرة .إبليس الشZZيطان ،مثZZل أسZZد مزمجZZر ،يجZZول ملتم ًسZا من يبتلعZZه من النZZاس .كZZل أشZZكال
األوبئة تتفشى اآلن ،وهناك العديد Zمن كل نوع من الروح الشرير .أنZا وحZZدي اإللZZه الحقيقي؛ فقZط أنZZا ملجZZؤك .ال يمكنZZك اآلن
فع ZZل أي ش ZZيء غ ZZير االختب ZZاء في مك ZZاني الس ZZري ،فق ZZط في ،ولن تص ZZيبك الك ZZوارث ،ولن ت ZZدنو ض ZZربة من خيمت ZZك .يجب أن
ّ
تق ZZترب م ZZني أك ZZثر ،وتك ZZون في ش ZZركة معي في المك ZZان الس ZZري ،وال تك ZZون في ش ZZركة الخالع ZZة م ZZع اآلخ ZZرين .يجب أن تفهم
تمييزا .إن عمل األرواح الشريرة
المعنى في كلماتي — أنا ال أقول إنك غير مسموح لك بالشركة ،بل إنك ما زلت ال تمتلك ً
ٍّ
متفش في هذا الزمان .فهم يستخدمون جميع أنواع الناس ليعطوك الشركة .كلماتهم تبدو سارة للغاية ،لكن يوجد بها سم .إنهZZا
رصاصات مغلفة بالسZكر ،وقبZZل أن تعZرف ذلZZك ،يضZعون سZّ Zمهم فيZك .يجب أن تعZرف أن أغلب النZZاس اليZوم غZZير مسZتقرين،
كما لو كZانوا سZكارى .عنZدما تقZدم شZركة عن مصZاعبك لآلخZرين ،فZإن مZا يخبرونZك بZه هZو مجZرد قواعZد وتعZاليم ،وهZذا ليس
جيدا بقدر جودة الشركة معي مباشرة .اُ ْمُث ْل أمامي وأفرغ كل األشياء القديمZZة الZZتي بZZداخلك .افتح قلبZZك لي وبالتأكيZZد سينكشZZف
ً
كثيرا .فهذا أسرع طريZZق لتنمZZو حياتZZك .يجب أن تحيZZا
قلبي لك .يجب أن يكون قلبك يق ً
ظا أمامي .ال تكن كسواًل  ،اقترب مني ً

نصيبا في الملكوت.
ملكا في داخلك ،وأوجهك في كل األشياء ،وسوف تنال
في ،وسوف أحيا فيك ،وسوف أكون ً
ً
ّ
ِ
إلي .أنا ال آخذ بعين االعتبار كيف يظهر الناس من الخارج أو كم عمZZرهم،
تقدم نفسك َّ
ال تستهن بحداثتك؛ إذ يجب أن ّ
ب ZZل آخ ZZذ بعين االعتب ZZار م ZZا إذا ك ZZانوا يحبون ZZني بص ZZدق أم ال ،ومZZا إذا كZZانوا يتبع ZZون طZZريقي ويمارس ZZون الح ZZق متج ZZاهلين ك ZZل
األشZZياء األخZZرى أم ال .ال تقلZZق بشZZأن كيZZف سZZيكون الغZZد أو كيZZف سZZيكون المسZZتقبل .طالمZZا تعتمZد Zعلي لتحيZZا كZZل يZZوم ،فZZإنني
ّ
Zوان مZZع فكZZرة أن "حيZZاتي صZZغيرة للغايZZة ،ولسZZت أفهم شZZيًئا" ،فهي فكZZرة يرسZZلها الشZZيطان .عليZZك فقZZط
سZZأقودك بالتأكيZZد .ال تتَ Z
استخدام قلبك لتقترب مني طيلZة الZوقت ،وتتبZع خطZواتي حZتى نهايZة الطريZق .عنZدما تسZمع كلمZات تZأنيبي وتحZذيري ،فاسZتيقظ

دائمZا إلى األمZام .في حضZوري ،يجب أن
واجر إلى األمام على الفور؛ اقZترب مZني بال توقZف ،سZاير خطZوات القطيZع وانظZر ً
تحب إلهZZك من كZZل قلبZك ومن كZZل نفسZZك .على طريZZق الخدمZZة ،ضZع كالمي في عين االعتبZار أكZZثر .وعنZZد ممارسZة الحZق ،ال
تكن ضعيف القلب ،كن صاحب قلب قوي ،مع عزيمة وإصZرار طفZل ذكZر ،وليكن لZZك قلب مZZذهل .إن رغبت في أن تحبZZني،
يجب أن ترضZZيني في كZZل شZZيء أود أن أحققZZه فيZZك .إن رغبت في أن تتبعZZني ،يجب أن تهجZZر كZZل مZZا لZZديك وكZZل مZZا تحب،

ويجب أن تخضZZع بكZZل تواضZZع أمZZامي ،وبعقZZل بسZZيط .ال تستكشZZف أو تفكZZر بطريقZZة عشZZوائية ،بZZل ابZZق في معيZZة عمZZل الZZروح
القدس.
هنا أعطيك مشورة :تأكد من أنك تتمسك بكل ما أنيره في داخلك ،وتأكد من أنك تمارسه!
من "الفصل الثامن والعشرون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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اسZZتيقظوا يZZا إخZZوتي! اسZZتيقظن يZZا أخZZواتي! لن يتZZأخر يZZومي ،الZZوقت هZZو الحيZZاة ،واقتناصZZه هZZو إنقZا ٌذ للحيZZاة! ليس الZZوقت

بالكّليZة ،بإمكZانكم االسZتذكار ومعZاودة التقZدم لالمتحZان ألي عZدد من المZرات كمZا
ببعيد! Zإذا أخفقتم في امتحان القبZول لاللتحZاق ُ
تشاؤون .ومع ذلك ،لن يتأخر يومي أكثر من ذلك .تذ ّكروا! تذ ّكروا! أحثّكم بهذه الكلمات الطيبZة .هZا هي نهايُ Zة العZالم تتك ّشZف
أمZام أعينكم ،وتقZترب الكZوارث العظيمZZة بسZZرعةّ .أيهZا أكZZثر أهميً Zة بالنسZبة إليكم :حيZاتكم ،أم نZومكم وأكلكم وشZربكم ولباسZZكم؟
لقد آن األوان كي ِّ
يصرفنكم الخجل عن اليقين!
تقيموا تلك األشياء .ال ترتابوا بعد اآلن ،وال
ّ
يZZا للجنس البشZZري ،فكم يثZZير الشZZفقة! يZZا َل َعمZZاه! يZZا لقسZZوته! أنتم بالفعZZل تصZّ Zمون آذانكم عن سZZماع كلمZZتي – هZZل حZZديثي
Zول هZZذه
يوما ما؟ لمن أقُ Z
لكم بال جدوى؟ ال تزالون ّ
مقصرين ،لماذا؟ ما السبب؟ ألم يسبق وأن راودتكم بالفعل مثل هذه الفكرة ً

األشياء؟ آمنوا بي! أنا مخّلصكم! أنا إلهكم الواحد القZدير! تيقظZوا! تيقظZوا! الZوقت الZذي يضZيع ال يعZود ثانيً Zة ،تZذكروا هZذا! ال
Zرارا
Zتحق كلمZZ Zتي منكم النظZZ Zر بعنايZZ Zة مً Z Z
يوجZZ Zد دواء في العZZ Zالم يشZZ Zفي من النZZ Zدم! إ ًذا ،كيZZ Zف يمكنZZ Zني أن أتحZZ Zدث إليكم؟ أال تسُ Z Z

تتحملZZون المسZZؤولية عن حيZZاتكم إلى حZZد كبZZير؛ فكيZZف لي أن أتحمZZل هZZذا؟ كيZZف يمكنZZني
وتكً Z
Zرارا؟ أنتم تسZZتهترون بكلمZZتي وال ّ
ذلك؟
كن ِسَّZي ٌة قويمٌ Zة بينكم طيلZة هZذا الZوقت؟ السZبب هZو افتقZاركم لإليمZان ،وعZدم اسZتعدادكم
لماذا لم يكن
ممكنا أن تظه َZر حيZاةٌ َ
ً
لZZدفع الثمن ،وعZZدم رغبتكم بتقZZديم أنفسZZكم ،وبZZذلها أمZZامي .اسZZتيقظوا يZZا أبنZZائي! آمنZZوا بي يZZا أبنZZائي! أحبZZائيَ ،لم ال تسZZتطيعون
تقدير ما بقلبي؟

من "الفصل الثالثون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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فيما يتعلق بالمشاكل التي تظهر في الكنيسZة ،يجب أالّ تمألكم مثZل هZذه المخZاوف الشZديدة؛ فال مف َّZر من ارتكZاب أخطZاء
Zبركم ِمن
أثناء بنZاء الكنيسZة ،لكن ال ترتZاعوا عنZد مواجهZة المشZاكل ،بZل بZداًل من ذلZك حZافظوا على هZدوئكم وتماسZككم .ألم ُأخ ُ
ف
وص ِّل ،وسُأظهر لك مقاصZدي بوضZوح .الكنيسZة هي قلZبي وهZZدفي النهZZائي ،فكيZZف ال ُّ
ُأحبهZZا؟ ال تَ َZخ ْ
تعال أمامي ً
قبل؟ َ
كثيرا َ
ِ
– عنZZدما تحZُ Zد ُث أشZZياء كهZZذه في الكنيسZZة ،فهي تحZُ Zد ُث بٍ Z
Zل األشZZياء
وكن واثًقZZا من أن ُZك َّ
Zف وتحZَّ Zد ْث بالنيابZZة عZZنيُ ،
Zإذن مZZني .قْ Z
فستحد ُث مشZZكالت .هZZل َّ
والمسائل تحدث بإذن َع ِ
رت في العZZواقب؟
واصلت الشركة باستهتار،
رشي ،وتحوي مقاصدي .إذا
فك َ
ُ
َ
Zيرا .سَّ Z
نت سZZتفعل شZZيًئا دون المجيء أمZZامي ،فال تتخيَّل
Zأتحد ُث بصZZراحة :إذا ُك َ
هZZذا هZZو مZZا سيسZZتغله الشZZيطان .تعZZال أمZZامي كثً Z
َّ
ستتمك ُن من إكماله .أنتم من أجبرتموني على اتخاذ هذا الموقف.
أنك

ال تيZZأس وال تضZZعف ،فسZZوف أكشZZف لZZك .إن الطريZZق إلى الملكZZوت ليس ممهZً Zدا بتلZZك الصZZورة ،وال هZZو بتلZZك البسZZاطة!
حب
الم ّ
أنت تريZZد أن تZZأتي البركZZات بسZZهولة ،أليس كZZذلك؟ سZZيكون على كZZل واحZZد اليZZوم مواجهZZة تجZZارب ُمZَّ Zرة ،وإال فZZإن قلبكم ُ

لي لن يقZوى ،ولن يكZZون لكم حب صZادق نحZوي .حZZتى وإن كZانت مجZرد ظZروف بسZZيطة ،فال ُب َّZد أن يم ّZر كZل واحZد بهZا ،إنهZا
جاثي ZZا على ركبتي ZZه من أج ZZل ني ZZل
Zيرا أم ZZامي ويتو َّسZ Zل ً
فحس ZZب تتف ZZاوت في الدرج ZZة .التج ZZارب برك ZZة م ZZني ،وكم منكم ي ZZأتي كث ً Z
َّ
عتب ُر بركZة مZني ،لكنكم ال تZدركون أن المZرارة هي
دائما أن بعض الكلمات الميمونة تُ َ
بركاتي؟ يا لكم من أبناء سذج! تعتقدون ً
حتمZا سZوف يشZاركونني حالوتي .هZذا وعZدي وبركZتي لكم .ال ت َّ
Zترددوا في
إحدى بركZاتي .أولئZك الZذين يشZاركونني مZرارتيً ،
يتجمع الضZZوء ،فقبZZل الفجZZر تكZZون أحلZZك لحظZZات ُّ
الظلمZZة ،وبعZZد هZZذا
أكZِ Zل كالمي و ُش Zربه واالسZZتمتاع بZZه .عنZZدما يZZوّلي الظالم َّ
تجبنوا .فأنا اليوم أؤيد أبنائي وأستخدم سلطتي من أجلهم.
الوقت تُضيء السماء تدريجيًّا ثم تشرق الشمس .ال تَخافوا أو ُ

عنZZدما َّ
Zت األمZZر أمZZامي بZZوعي ،فسِ Z
Zتج ُد حاًل .
يتعلق األمZZر بأعمZZال الكنيسZZة ،ال تتهZَّ Zرب ًZ
عرضَ Z
دائمZا من مسZZؤوليتك .إذا َ
لت مZرات عديZدة" Z:اق ِ
عندما تح ُZد ُث مشZكلة بسZيطة كهZذه ،هZل تشZعر بZالخوف وال ُّZذ ِ
Zتر ْب مZني
عر وتحتZار فيمZا عليZك فعلZه؟ لقZد ُق ُ
كثZZيرا"! هZZل مارسZZتم عن وعي األشZZياء الZZتي أطلب منكم القيZZام بهZZا؟ كم مZZرة َّ
فكرتم في كالمي؟ إذا لم تكونZZوا قZZد فعلتم ذلZZك،
ً

فأنتم ال تملكون أي رؤية واضZحة .أليس هZZذا مZا اقZZترفتموه أنفسZكم؟ أنتم تلومZون اآلخZZرين ،لكن لمZاذا ال تشZZعرون باالشZمئزاز
ظُّلون بعد ذلك م ِ
هملين وال ُمبالين ،عليكم أن تنتبهوا لكالمي.
من أنفسكم؟ أنتم تفسدون األشياء وت َ
ُ
سيحص ZZل المطيع ZZون والخاض ZZعون على برك ZZات عظيم ZZة .في الكنيس ZZة ،ق ZZف بثب ZZات عن ZZد تق ZZديم ش ZZهادتك لي ،وداف ZZع عن

الحZZق؛ فالصZZواب صZZواب والخطZZأ خطZZأ .ال تخلZZط بين األسZZود واألبيض .عليZZك أن تكZZون في حالZZة حZZرب مZZع الشZZيطان وأن
عليك أن تبZذل كZل مZا تملZك من أجZل الحفZاظ على الشZهادة لي .يجب أن يكZون هZذا هZو
أبدا.
تماما حتى ال ينهض ثانية ً
َ
تهزمه ً
دائمZZا غZZZير
الهZZZدف من أفع ZZالكم – ال تنس ZZوا ه ZZذا .لكنكم تفتق ZZرون اآلن إلى اإليم ZZان والق ZZدرة على التمي ZZيز بين األش ZZياء ،وأنتم ًZ
قادرين على فهم كالمي ومقاصدي .ومع ذلك ،ال تقلقوا؛ فكل شيء يسير وفًقا لخطواتي ،والقلق ال ُيوِّل ُد إال المتZZاعب .اقضZZوا
Zيرا عن مقاصZدي
مزيدا من الZوقت أمZامي وال تعطZوا أهميZة للطعZام والملبس ،الZتي هي أمZور تتعلZق بالجسZد المZادي.
ْ
ً
ابحث كث ً
Zدخل إلى كZZل إنسZZان دون إعاقZZة .سZZوف
وسZZأريك مZZا هي بوضZZوح .سُ Z
Zتجد تZZدريجيًّا مقاصZZدي في كZZل شZZيء لكي يكZZون لZZدي مٌ Z
يرضي هذا قلبي ،وستتلقون أنتم البركات معي إلى أبد اآلبدين!
من "الفصل الحادي واألربعون" من "أقوال المسيح في البدء" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zذمر ولم يكن ل ZZه قلب ُمت َشٍّ Z Zك على اإلطالق ،وح ZZتى أي ZZوب لم يكن
صZ Zا لي
لكن ZZه لم يت َّ Z
أعوامZZا طويل ZZةّ ،
ً
ظ ZZل بط ZZرس ُمخل ً
ِ
ضZا في
ضZا دونZZه في ذلZZك .فهZZو لم يكتZZف بالسZZعي إلى معرفZZتي ،بZZل عرفZZني أي ً
يضZZاهيه .وعلى مZZر العصZZور كZZان القديسZZون أي ً
الZZوقت الZZذي كZZان الشZZيطان فيZZه ينّفZZذ مخططاتZZه الخادعZZة .وقZZد َّأدى هZZذا إلى سZZنوات عديZZدة Zمن الخدمZZة الZZتي كZZانت تنZZال رضZZى
َّ
ضZا.
قلZZبي ،ونتيجZZة لZZذلك لم يسZZتغله الشZZيطان أبZً Zدا .اسZZتمد بطZZرس إيمانZZه من إيمZZان أيZZوب ،ومZZع ذلZZك فقZZد كZZان يZZدرك عيوبZZه أي ً

وعلى ال ZZرغم من أن أي ZZوب ك ZZان عظيم اإليم ZZان ،فق ZZد ك ZZان يفتق ZZر إلى العلم ب ZZاألمور في عZZالم ال ZZروح ،وبالت ZZالي قZZال العدي ZZد من

دل هZZذا على أن علمZZه كZZان ال يZZزال ضZZحاًل  ،وغZZير قZZادر على الكمZZال .وهكZZذا ،كZZان
الكلمZZات الZZتي ال تتوافZZق مZZع الواقZZع .وقZZد ّ
بطZZرس دائمZZا َّ
يتطلع إلى أن يحظى بإحسZZاس بZZالروحَّ ،
دائمZا على مراعZZاة ديناميكيZZات العZZالم الZZروحي .ونتيجZZة لZZذلك ،لم
وركز ًZ
ً

ثم ك ZZانت
ضZ Zا بعض مخطط ZZات الش ZZيطان الخادع ZZة ،ومن َّ
Zادرا على إدراك ش ZZيء من رغب ZZاتي فحس ZZب ،ب ZZل ك ZZان يفهم أي ً
يكن ق ً Z
معرفته بي أكبر من أي شخص آخر عبر العصور.
التأمZZل
ليس من الصZZعب أن نZZرى من خالل اختبZZارات بطZZرس أنZZه إذا أراد اإلنسZZان أن يعرفZZني ،فعليZZه أن ير ّكZZز على ّ

َّ
ظاهريZZا؛ فهZZذا شZZأن ثZZانوي .إذا كنت ال تعرفZZني ،فكZZل اإليمZZان والمحبZZة
بدقة في الZZروح .ال أطلب منZZك أن تكZّ Zرس لي الكثZZير
ً
اَّل
Zيرا بين يZZدي Zدون أن
صZا يتبZZاهى كثً Z
والZZوالء الZZذي تتحZَّ Zدث عنهم مZZا هم إ أوهZZام ،إنZZه مجZZرد َزَبZZد ،وأنت ال بZZد أن تصZZبح شخ ً

Zاجزا عن تخليص نفس ZZك ،وس ZZوف تص ZZبح ابن
ت ZZدري بنفس ZZك ،وهك ZZذا س ZZوف تق ZZع في َشَ Z Zرك الش ZZيطان م Zَّ Zرة أخ ZZرى وتص ZZبح ع ً Z
Zاردا وغ ZZير ع ZZابئ بكالمي ،فإن ZZك تعارض ZZني بال ش ZZك .ه ZZذا ه ZZو الواق ZZع،
الهالك ،وس ZZوف تص ZZير ه ZZدًفا لل ZZدمارَّ .
أما إذا كنت ب ً Z

ِّ
أوبخهZZاَ .من منهم ،ممن
وستحسZZن التصZّ Zرف بZZأن تنظZZر من خالل بوابZZة العZZالم الZZروحي إلى األرواح العديZZدة
والمتنوعZZة الZZتي ّ
ٍ
متقبZZل لZZه؟ َمن منهم لم يسZZخر من كالمي؟ أيُّهم لم يسZَ Zع النتقZZاد كالمي؟ َمن
ُو ِZ
Zلبيا ،وغZZير مبZZال ،وغZZير ِّ
وج َه بكالمي ،لم يكن سً Z

منهم لم يس ZZتخدم كلم ZZاتي كس ZZالح دف ZZاعي لحماي ZZة أنفس ZZهم؟ لم يس ZZعوا لمعرف ZZتي من خالل كالمي ،ب ZZل اس ZZتخدموه فق ZZط كألع ZZاب
للتالعب به .ألم يكن في هذا مخالفZة مباشZرة لي؟ من هي كلمZاتي؟ من هZو روحي؟ في م َّZر ٍ
ات عديZدة طZرحت عليكم مثZل هZذه
َ
َ
رقيا؟ هل كانت اختباراتكم حقيقية؟ أذ ّكركم مرة أخZZرى :إذا كنتم ال تعرفZZون
الكلمات ،ولكن هل كانت رؤيتكم واضحة وأكثر ً
حتمZا موضZZع تZZوبيخي! وسZZوف تصZZيرون بالتأكيZZد ضZZحيَّة
حيZZز التطZZبيق ،فستصZZبحون ًZ
كالمي ،وال تقبلونZZه ،وال تضZZعونه في ِّ
للشيطان!
من "الفصل الثامن" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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مع أن العديد من الناس يؤمنون باهلل ،إال أن قل ًة منهم يفهمون معZنى اإليمZان باهلل ،ومZا يحتZاجون أن يفعلZوه لكي يكونZوا
بحسZZب قلب هللا .ذلZZك ألنZZه بZZالرغم من َّ
أن النZZاس معتZZادون على كلمZZة "هللا" وعبZZارات مثZZل "عمZZل هللا" ،إال أنهم ال يعرفZZون هللا،
فضالً عن أنهم ال يعرفون عمله .ال عجب إ ًذا أن جميع َم ْن ال يعرفZZون هللا مأسZورون بمعتقZد مشZZوش .ال يتخZذ النZاس اإليمZان
يلب ZZون طلب ZZات هللا ،أو
باهلل على محم ZZل
Zيرا أو غ ZZريب عليهم .وبه ZZذه الطريق ZZة ال ّ
ّ
الجدي ZZة ألن اإليم ZZان باهلل أم ZZر غ ZZير معت ZZاد كث ً Z

بمع ZZنى آخ ZZر إن ك ZZان الن ZZاس ال يعرف ZZون هللا ،وال يعرف ZZون عمل ZZه ،ف ZZإنهم ليس ZZوا مناس ZZبين ألن يس ZZتخدمهم هللا ،وال يمكنهم تلبي ZZة

رغبته .إن "اإليمان باهلل" يعني اإليمان بوجود إله؛ هذا هو أبسط مفهوم لإليمان باهلل .ما زاد على ذلZك هZو أن اإليمZZان بوجZود
إلZZه ال يماثZZل اإليمZZان الحقيقي باهلل؛ بZZل بZZاألحرى هZZو نZZوع من أنZZواع اإليمZZان البسZZيط مZZع وجZZود دالالت ديني Zة ZقويZZة .اإليمZZان
Zاء على اإليمZZان بZZأن هللا لZZه السZZيادة على كZZل األشZZياء .وهكZZذا سZZوف تتحZّ Zرر من
الحقيقي باهلل يعZZني اختبZZار كالم هللا وعملZZه بنً Z
وتتمم مشيئة هللا وتتعرف عليه .فقط من خالل هذه الرحلة ُيمكن أن ُيقال عنZك إنZك تZؤمن باهلل .ومZع ذلZك،
ّ
شخصيتك الفاسدةّ ،

كثيرا ما يرى النZاس اإليمZان باهلل كZأمر بسZيط وتافZه للغايZة .إيمZان هZؤالء األشZخاص هZو إيمZان ال معZنى لZه ،وعلى الZرغم من
ً
أنهم ربمZZا يسZZتمروا في اإليمZZان حZZتى النهايZZة ،لن ينZZالوا رضZZى هللا ألنهم يمشZZون في الطريZZق الخطZZأ .اليZZوم ال يZZزال هنZZاك َمن

حرفيZZا ،ويؤمنZZون كZZذلك بالعقائZZد الجوفZZاء ،وهم ال يZZدرون أن إيمZZانهم باهلل بال جZZوهر ،وأنهم غZZير قZZادرين
إيمانZZا
يؤمنZZون باهلل ً
ً
على نيل رضى هللا ،وما زالوا ُيصّلون من أجل السالم ونعمZZة كافيZZة من هللا .يجب أن نتوقZZف ونسZZأل أنفسZZنا :أيمكن أن يكZZون
اإليمان باهلل هو ًّ
حقا أسهل شيء على األرض؟ هل اإليمان باهلل ال يعني إال نيل وافر النعمة منه؟ هZل يمكن لمن يؤمنZون باهلل
وال يعرفونه ويؤمنون باهلل ويعارضونه ،أن يتمموا ًّ
حقا رغبة هللا؟

من تمهيد" Zالكلمة يظهر في الجسد"
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Zيرت بسZبب إيمانZك باهلل؟ تعرفZون
Zرفت عن هللا؟ كم تغ َ
ما الذي حصل عليه اإلنسان منذ أن آمن باهلل في البدايZة؟ مZاذا ع َ
جميعZا أن إيمZZان اإلنسZZان باهلل ليس فقZZط من أجZZل خالص النفس وسZZالمة الجسZZد ،وليس من أجZZل إثZZراء حياتZZه من خالل
ًZ
اآلن
محبة هللا ،إلى غير ذلك من األمZور .واآلن ،إذا كنت تحب هللا من أجZل سZالمة الجسZد أو من أجZل لZذة مؤقتZة ،فحZتى لZو َبَل َغ ْت
– في النهاية – محبتك هلل ذروتهZا ولم تطلب شZيًئا ،فسZوف تظZل هZذه المحبZة الZتي تنشZدها محبZة غZير نقيZة وغZير مرضZية هلل.
Zراغ في قلZZوبهم ،هم أولئZZك الZذين ينشZZدون العيش في
إن أولئك الذين يسZتخدمون محبZة هللا في إثZZراء حيZاتهم المملZZة وفي ملء ف ٍ
راحZZة ،وليس الZZذين يسZZعون حًقZZا إلى محبZZة هللا .هZZذا النZZوع من المحبZZة هZZو ضZZد رغبZZة الفZZرد ،وهZZو عبZZارة عن سZZعي نحZZو لZZذة
عاطفيZZة ،وهللا ليس بحاجZZة إلى محبZZة من هZZذا النZZوع .مZZا نZZوع محبتZZك هلل إذن؟ ألي شZZيء تحب هللا؟ مZZا مقZZدار المحبZZة الحقيقيZZة

تكنهZZا هلل اآلن؟ إن محبZZة أغلبكم هي على النحZZو سZZالف الZZذكر .ال يمكن لهZZذا النZZوع من المحبZZة إال أن يظZZل كمZZا هZZو؛ فال
الZZتي ّ
يمكنه أن يصل إلى ثبات أبدي ،وال أن يتأصل في اإلنسان .إنه مثل الزهرة الZZتي ذبلت بعZد تفتحهZZا ولم تثمZر .بعبZZارة أخZرى،
Zادرا على
الممتد أمامZZك حZZتى تسZZقط .إذا لم تكن قً Z
ما أن تلبث أن تحب هللا على هذا النحو دون وجود أحد يرشدك في الطريق ُ
Zاجزا عن التخلص من تZأثير
أن تحب هللا إاّل في وقت محبة هللا ،ولكن يبقى تنظيم حياتك بعد ذلك دون تغيZZير ،فسZوف تظZل عً Z
الظلمة والهروب واإلفالت من قيود الشيطان وخداعه لك .ال يمكن أن ِ
يكس َب هللاُ إنسانا كهذا؛ فروحه ونفسه وجسده تظل في

تمامZZا س ZZيعودون إلى مكZZZانهم
النهايZZZة مملوك ZZة للش ZZيطان .ه ZZذه مس ZZألة ال ش ZZك فيه ZZا .ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين ال يمكن هلل أن يك َسَZ Zبهم ً
األصZZلي ،أي أنهم سZZوف يعZZودون إلى الشZZيطان ،وسZُ Zيطرحون في البحZZيرة المتقZZدة بالنZZار والكZZبريت ليتلقZZوا المرحلZZة التاليZZة من

سيحسZZبون في عZZداد شZZعب
عقZZاب هللا .أمZZا أولئZZك الZZذين َك َسَZب ُهم هللاَ ،ف ُهم الZZذين تمZّ Zردوا على الشZZيطان وهربZZوا من ُملكZZه .أولئZZك ُ
الملكZZوت ،وهكZZذا يظهZZر إلى الوجZZود شZZعب الملكZZوت .أتZZرغب في أن تكZZون هZZذا النZZوع من األشZZخاص؟ أتZZرغب في أن يكسZَ Zبك

هللا؟ أتZZرغب في الهZZروب من ُملZZك الشZZيطان والرجZZوع إلى هللا؟ هZZل أنت مملZZوك للشZZيطان اآلن ،أم أنZZك من المعZZدودين ZضZZمن
شعب الملكوت؟ يجب أن تكون كل هذه األمور واضحة وال تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
من "ما وجهة النظر الواجب على المؤمنين تبنيها" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في أزمنة َخَلت ،كان كثيرون يسعون بطمZوح اإلنسZان وتصZوراته وألجZل تحقيZق آمZال اإلنسZان .لن تُنZاقش هZذه األمZور
Zادرا على الحفZZاظ على حالZZة طبيعيZZة أمZZام هللا
اآلن .األمZZر الرئيسZZي هZZو العثZZور على طريقZZة ممارسZZة تجعZZل كZZل واحZZد منكم قً Z

تدريجيا من قيود تZأثير الشZيطان ،لعZل هللا َي ْك َسُZب ُكم وتعيشZون على األرض كمZا يطلبZه هللا منكم ،وهZذا وحZده يمكن أن
والتحرر
ً
إيمانZZا أحم ZZق ويتبع ZZون
يحق ZZق رغب ZZة هللا .ي ZZؤمن الكث ZZيرون باهلل ،لكنهم ال يعرف ZZون مش ZZيئة هللا ،وال ّنيZZة الش ZZيطان .إنهم يؤمن ZZون ً
اآلخZZرين تبعيً Zة عميZZاء ،لZZذلك لم يحيZZوا مطلًقZZا حيZZاة مسZZيحية طبيعيZZة؛ وليسZZت لهم عالقZZات شخصZZية طبيعيZZة ،وبالتأكيZZد Z،ليسZZت
لديهم العالقة الطبيعية التي تكون بين اإلنسان وهللا .من هذا يتضح أن اضZطرابات اإلنسZان وأخطZاءه والعوامZZل األخZZرى الZتي

تعZZترض مشZZيئة هللا كثZZيرة ،وهZZذا يكفي إلثبZZات أن اإلنسZZان لم يسZZلك الطريZZق الصZZحيح لإليمZZان باهلل بعZُ Zد ،ولم يZZدخل في تجربZZة
قادرا
حقيقية للحياة اإلنسانية .إ ًذ ا ،فما معنى سلوك الطريق الصحيح لإليمان باهلل؟ إن سلوك الطريق الصحيح يعني أن تكون ً
Zدريجيا إلى معرف ZZة م ZZا ينقص
على تهدئ ZZة قلب ZZك أم ZZام هللا في ك ZZل األوق ZZات ،وأن تتواص ZZل بطريق ZZة طبيعي ZZة م ZZع هللا ،وتص ZZل ت Z
ً

يوميZZا بصZZيرة جديZZدة واسZZتنارة في روحZZك ،وتشZZتاق أكZZثر
اإلنسZZان ،وتكتسZZب ببطء معرفZZة أعمZZق باهلل .من خالل هZZذا ،تكتسZZب ً
Zدريجيا من تZZأثير
وفهم جديZZد .من خالل هZZذا الطريZZق ،تتحZZرر تZ
وتسZZعى إلى الZZدخول في الحZZق .يوجZZد في كZZل يZZوم نٌ Z
ً
Zور جديZZد ٌ

Zانا كهZZذا يكZZون على الطريZZق الصZZحيحِّ .
قيم خبراتZZك الخاصZZة الفعليZZة واختZZبر الطريZZق
الشZZيطان ،وتصZZبح حياتZZك أعظم .إن إنسً Z
آنفا .هZZل أنت موضZوع على الطريZZق الصZحيح؟ في أي األمZور تح ّZر ْرت من قيZود
الذي تسلكه في إيمانك باهلل مقارنة بما ذكر ً

الشZZيطان وتZZأثيره؟ إن لم تكن قZZد وضZZعت نْف َسZك بعZZد على الطريZZق الصZZحيح ،فZZإن صZZلتك بالشZZيطان لم تنقطZZع بعZZد Z،لZZذلك ،هZZل
لسعي كهذا نحو محبZة هللا أن يسZفر عن محبZة حقيقيZة ومتفانيZZة ونقيZZة؟ أنت تقZZول إن محبتZZك هلل ثابتZة وصZادقة ،لكنZZك لم
يمكن
ٍ

كنت ترغب في الحفاظ على محبة نقية هلل ،وأن َي ْك َسَب َك هللا بجملتك،
تتحرر بعد Zمن قيود الشيطان.
ألست بذلك تخدع هللا؟ إذا َ
َ
ّ
ٍ
وأن تدخل في عداد شعب الملكوت ،حينئذ يجب عليك أوالً أن تضع نفسك على الطريق الصحيح لإليمان باهلل.
من "ما وجهة النظر الواجب على المؤمنين تبنيها" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أحد األسباب في ذلك في
المشكل ُة الشائعة بين جميع الناس هي أنهم يفهمون الحق ولكنهم ال يستطيعون تطبيقه ،ويكمن ُ
رفض اإلنسZان دف َZع الثمن ،والسZبب اآلخZر في أن تميZيزه ضZعيف جZً Zدا ،فهZZو غZير قZادر على رؤيZZة مZا هZZو أبعZد من الكثZZير من

التصرف بطريقة مناسبة .بما أن اإلنسان ذا خبرة قليلZة ج ًZدا ،ومقZدرة ضZعيفة ،وفهم
الصعوبات في الحياة الحقيقية ،وال يجيد
ّ
محدود للحق ،فهو غير قادر على حل الصعوبات التي يواجهها في الحياة .يستطيع فقZط التش ّZد َق بZالكالم عن إيمانZه باهلل ،لكنZه

ال يس ZZتطيع استحض ZZار هللا في حيات ZZه اليومي ZZة .بعب ZZارة أخ ZZرى ،هللا ه ZZو هللا ،والحي ZZاة هي الحي ZZاة ،وكأن ZZه ال توج ZZد عالق ZZة ترب ZZط
اإلنسZZان باهلل في حيات ZZه .ه ZZذا م ZZا ي ZZؤمن ب ZZه جمي ZZع النZZاس .في الواق ZZع إن مث ZZل ه ZZذا اإليم ZZان باهلل لن يس ZZمح هلل أن يمنح اإلنس ZZان
العطيZZة وال أن ُي َك ّملZه .في الحقيقZZة ،ال تكمن المشZZكلة في عZدم التعبZZير عن كلمZة هللا ،بZZل في أن قZدرة اإلنسZان على تلِّقي كلمتZZه

ببس ZZاطة ليس ZZت كافي ZZة ،ويمكن الق ZZول إن ZZه ال أح ZZد تقريبZZا يعم ZZل وفًقZZا لمقاص ZZد هللا .ب ZZاألحرى ،إن إيم ZZان الن ZZاس باهلل ه ZZو بحس ِ Z
Zب
ً
ص Zلة .قليلZZون َم ْن يخضZZعون للتغيZZير بعZZد قبZZولهم كلمZZة هللا أو يشZZرعون في
نوايZZاهم الخاصZZة وعZZاداتهم ومفZZاهيمهم الديني Zة Zالمتأ ّ

Zان باهلل ،إنمZZا يفعZل ذلZZك بنZZاء
Zان في اإليمَ Z
Zتمرون في معتقZZداتهم الخاطئZZة .عنZZدما يبZدأ اإلنس ُ
العمل وفًقا إلرادته .بZدالً من ذلZك يس ّ
على قواعد الدين التقليدية ،ويعيش ويتفاعل مع اآلخرين تفاعالً كامالً على أساس فلسفته الخاصZة للعيش .هZZذه هي الحZال مZZع

تسعة من كل عشرة أشخاص .قّل ٌة هم َم ْن يرسمون خطة أخرى ويبZدؤون صZفحة جديZدة بعZد إيمZانهم باهلل؛ فال أحZد يأخZذ كلمZة
يطبقها على أنها الحق.
هللا بعين االعتبار أو ِّ
خذوا اإليمZان بيسZوع مثZاالً .الكZل ببسZاطة اسZتخدم المZواهب الZتي امتلكهZا وأظهZر المهZارات الZتي تحّلى بهZا ،سZواء أكZان

Zاس ببسZZاطة هZZاتين الكلمZZتين "اإليمZZان باهلل" إلى حيZZاتهم المعتZZادة،
مبتZZدًئا في اإليمZZان أم
ً
مؤمنZZا لفZZترة طويلZZة جZً Zدا .لقZZد أضZZاف النُ Z
لكنهم لم ُي ِ
ٍ
Zاردا .لم يقZل إنZه ال
ظهروا َّ
ينم ُ
Zارا أو ب ً
إيمانهم باهلل َ
أنملة .لم يكن سعي اإلنسZان ح ً
قيد ُ
أي تغيير في شخصياتهم ،ولم ُ
وزائفZا على حZٍّ Zد سZZواء؛ فغض الطZZرف
ًZ
حب هللاَ قZZط ولم ُي ِطعZُ Zه .كZZان إيمانZZه باهلل صZZادًقا
يZZؤمن ،ولم يهب نفسZZه هلل بالكامZZل .لم ُي َّ
ولم يكن ًّ
جادا في ممارسته ،وظل في حالة االرتباك هذه من البدء حZتى وقت َم َم ِاتZه .مZا معZنى هZذا؟ عليZك اليZوم أن تكZون في
المسار الصحيح ألنك تؤمن باإلله العملي .ال ينبغي عليZZك عنZد إيمانZك باهلل طلب البركZات فقZZط ،وإنمZا عليZZك السZعي كي تحب

حقيقيا باهلل ،فتكون لك محبZZة حقيقيZZة
فهما
ً
هللا وتعرفه .يمكنك من خالل سعيك واستنارته ،أن تأكل وتشرب كلمته ،وأن تَُن ّمي ً
لZZه نابعZZة من صZZميم قلبZZك .بعبZZارة أخZZرى ،تكZZون محبتZZك هلل صZZادقة ،بحيث ال يسZZتطيع أحZٌ Zد أن يهZZدمها أو يعZZترض طريقهZZا.

يثبت أنZZك تتبZZع هللا ،ألن هللا قZZد امتلZZك قلبZZك وال يمكن أن يمتلكZZه أي شZيء
حينهZZا تكZZون في المسZار الصZZحيح لإليمZZان باهلل .هZZذا ُ
آخر .بسبب خبرتك ،والثمن الZذي دفعتZه Z،وعمZل هللا ،أنت قZادر على تنميZة محبZة عفوي ٍZة هلل .بعZدها تتح َّZرر من تZأثير الشZيطان

حظيت باهلل إال عنZZدما تتحZَّ Zرر من تZZأثير الظلمZZة .عليZZك أن تسZZعى نحZZو هZZذا
فتحيZZا في ضZZوء كلمZZة هللا .ال يمكن اعتبZZار أنZZك قZZد
َ
أي منكم راض ًZيا عن األشZياء كمZا هي .ال يمكنكم االرتيZاب
الهدف وقت إيمانZك باهلل .هZذا
واجب ك ٍّZل منكم .ال ينبغي أن يكZون ٌّ
ُ
في عمZZل هللا أو االسZZتخفاف بZZه .عليكم أن تفكZZروا في هللا من جميZZع النZZواحي وفي جميZZع األوقZZات ،وتفعلZZوا كZZل شZZيء ألجلZZه.
وعندما تتحدثون أو تفعلون شيًئ ا ،يجب عليكم أن تضعوا مصالح بيت هللا أوالً .هذا وحده هو ما يتفق مع إرادة هللا.
ٍ
كمؤمن باهلل أن تعيش من أجل الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك
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باهلل هZZو أن يكZZون إيمانZZه مجZZرد كالم فقZZط ،وال يكZZون هللا حاضZً Zرا في حياتZZه العمليZZة مطلًقZZا .جميZZع النZZاس يؤمنZZون فعالً
صغيرا
موضعا
صلوات كثيرة إلى هللا ،غير أن هلل
جزءا من حياتهم اليومية .تصدر عن ف ِم اإلنسان
ٌ
ً
ً
بوجود هللا ،لكن هللا ليس ً

Zديل سZZوى تجربتZZه ،لعلZZه
في قلبZZه ،وهكZZذا يجZّ Zرب هللاُ اإلنسَ Z
Zرارا .وألن اإلنسZZان ال يتمتّZع ZبالنقZZاء ،فليس أمZZام هللا بٌ Z
Zرارا وتكً Z
Zان مً Z
Zاء لZZرئيس المالئكZZة Z،ويفسZZدون على نحZZو
يشZZعر بالخجZZل ويتعZّ Zرف على نفسZZه وسZZط التجZZارب .وإال سيصZZبح جميZُ Zع النZZاس أبنً Z
متزايZZد .خالل إيمZZان اإلنسZZان باهللَّ ،
يطه ره هللا باسZZتمرار .مZZا عZZدا
يتخلص من العديZZد من الZZدوافع واألهZZداف الشخصZZية ،حيث ِّZ
ذلZZك ،ال يمكن هلل أن يسZZتخدم أيًّا كZZان ،وال طريقZZة أخZZرى أمZZام هللا ليعمZZل في اإلنسZZان العمZZل الZZذي عليZZه أن يعملZZهِّ .
يطه Zر هللاُ
يغيZره هللا .فقZط بعZد هZذا يسZتطيع هللا أن ُيZدخل حياتZه في
َ
يتعرف اإلنسZان على نفسZه خالل هZذه العمليZة وقZد ِّ
اإلنسان أوالً .وقد ّ
Zول اإلنسZZان.
اإلنسZZان ،وبهZZذه الطريقZZة فقZZط يمكن لقلب اإلنسZZان أن يعَ Z
Zود هلل .لZZذلك ،اإليمَ Z
Zان باهلل ليس بهZZذه البسZZاطة كمZZا قZZد يقُ Z

األمر من منظZور هللا هZو كZاآلتي :إذا كZانت لZديك معرفZة فقZط دون أن تمتلZك كلمتZه باعتبارهZا الحيZاة؛ وإذا كنت مقتص ًZرا فقZط
ُ
Zق أو العيش بحسZZب كلمZة هللا ،فهZZذا دليZZل على أنZك ال تZZزال ال ّ
على معرفتZZك الخاصZZة ولكنZZك ال تسZتطيع ممارسZZة الح ّ
تحب هللاَ

من قلبZZك ،وتُظ ِZه ُر أن قلبZZك ال ينتمي إلى هللا .الهZZدف النهZZائي الZZذي على اإلنسZZان السZZعي نحZZوه هZZو التعZّ Zرف على هللا من خالل
َّ
اإليمان به .عليك أن ِّ
لتتحقق في ممارستك .إذا كانت لديك معرفة عقائدية فقZط ،فسZيخيب إيمانZك
جهدا لتعيش كلمة هللا
تكرس ً

باهلل .ال يمكن اعتبار إيمانك كامالً ِ
أيضا تمارس كلمته وتحيا وفًقا لها .يسZZتطيع العديZZُ Zد من النZZاس
ووفقاً إلرادة هللا إال إذا كنت ً
التح ZZدث عن ه ZZذا الطري ZZق بكث ZZير من المعرف ZZة ،ولكن عن ZZدما ت ZZأتي س ZZاعة م ZZوتهم ،تمتلئ عي ZZونهم بال ZZدموع ،ويكره ZZون أنفس ZZهم
هباء حZتى شZيخوختهم .إنهم يفهمZون مجZرد التعZاليم ،ولكنهم ال يمارسZون الحZق وال يشZهدون هلل،
إلهدارهم العمر الذي عاشوه ً
Zيرا أنهم يفتقZرون إلى الشZهادة
بل باألحرى يهرولون هنا وهناك ،منشغلين مثل النحل؛ وما أن يشارفوا على الموت ،يZرون أخ ً
الحقيقية ،وأنهم ال يعرفون هللا على االطالق .أليس هذا بعد فوات األوان؟ لماذا ال تغتنم فرصة اليوم وتسZعى إلى الحZق الZذي

االنتظار حتى الغد؟ إذا كنت ال تعاني في الحياة من أجل الحق وال تسعى إلى اقتنائه ،فهل هذا الشعور بالنZدم هZو
تحبه؟ لماذا
ُ
مZا تريZده سZاعة موتZك؟ إذا كZان األمZر كZذلك ،فلمZاذا تZؤمن باهلل؟ في الحقيقZة ،هنZاك العديZد Zمن األمZور الZتي إذا ك ّZرس اإلنسZان
قلب اإلنسZZان باسZZتمرار ،ولZZذلك ال يسZZتطيع قلبZZه
لهZZا أدنى مجهZZود فسZZيمكنه تطZZبيق الحZZق ومن َّ
ثم إرضZZاء هللا .تمتلZZك الشZZياطين َ
وإيابا من أجل الجسد بال طائل في النهاية .ولهذه األسباب يعZZاني اإلنسZZان من
العمل من أجل هللا .وبدالً من ذلك،
ذهابا ً
يجول ً
ُ

المتZZاعب والمشZZاكل المسZZتمرة .أليسZZت هZZذه عZZذابات الشZZيطان؟ أليس هZZذا فسZZاد الجسZZد؟ يجب أال تخZZدع هللا من خالل التشZّ Zدق

ملموسا .ال تخدع نفسك؛ مZا المعZنى من ذلZك؟ مZاذا يمكنZك كسZبه من
إجراء
عوضا عن ذلك أن تتخذ
بالكال ِم فقط .يجب عليك
ً
ً
ً
ِ
والكد من أجل الثروة والشهرة؟
خالل العيش لجسدك
ّ
ٍ
كمؤمن باهلل أن تعيش من أجل الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب عليك
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عليكم اآلن أن تسعوا إلى أن تصبحوا شعب هللا ،وأن تبدأوا الدخول الكامل إلى الطريق الصحيح .أن تكونZZوا شZZعب هللا
رسميا الدخول في تدريب الملكZZوت ،ويجب أن تتوقZZف حيZZاتكم المسZZتقبلية عن
يعني الدخول إلى عصر الملكوت .اليوم تبدأون
ً
التواني واإلهمال التي كانت عليهما من قبZZل؛ فهZZذه الحيZاة غZير قZادرة على تحقيZق المعZZايير الZتي يطلبهZZا هللا .إن كنت ال تشZعر
لحة ،فهذا يدل على أنك ال ترغب في تحسين نفسك ،وأن سعيك مشZَّ Zوش ومرتبZZك ،وأنZZك غZZير قZادر على تتميم
بأي ضرورة ُم َّ
إرادة هللا .الدخول في تZدريب الملكZوت يعZني البZدء في حيZاة شZعب هللا – هZل أنت على اسZتعداد لقبZول مثZل هZذا التZدريب؟ هZل
لحة لألم ZZر؟ ه ZZل أنت على اس ZZتعداد للعيش وف ZZق ت ZZأديب هللا؟ ه ZZل أنت على اس ZZتعداد
الم َّ
أنت على اس ZZتعداد للش ZZعور بالض ZZرورة ُ
للعيش في ظZZل تZZوبيخ هللا؟ عنZZدما تZZأتي عليZZك كلمZZات هللا وتجربZZك ،كيZZف ستتصZZرف؟ ومZZاذا سZZتفعل عنZZدما تواجZZه كZZل أنZZواع
الحقZZائق؟ في الماضZZي ،لم يكن تركZZيزك على الحيZZاة .واليZZوم ،يجب عليZZك الZZدخول في حقيقZZة الحيZZاة ،ومتابعZZة التغيZZيرات الZZتي
تطZZرأ على شخصZZية حياتZZك .هZZذا مZZا يجب أن يحققZZه شZZعب الملكZZوت .يجب على جميZZع أولئZZك الZZذين هم شZZعب هللا أن يمتلكZZوا
الحيZZZاة ،وأن يقبل ZZوا ت ZZدريب الملك ZZوت ،ويت ZZابعوا التغي ZZيرات ال ZZتي تط ZZرأ على شخص ZZية حي ZZاتهم .ه ZZذا م ZZا يطلب ZZه هللا من شZZZعب
الملكوت.
متطلبات هللا من شعب الملكوت هي كما يلي:
 .1يجب أن يقبلوا تكليفات هللا ،أي عليهم أن يقبلوا كل الكلمات المنطوقة في عمل هللا في األيام األخيرة.
 .2يجب أن يدخلوا في تدريب الملكوت.
 .3يجب عليهم السعي حتى يلمس هللا قلوبهم .عندما يتجZه قلبZك بالكامZل إلى هللا ،وتعيش حيZاة روحيZة عاديZة ،فسZتعيش
في عZZالم الحري ZZة ،مم ZZا يعZZني أنZZك سZZتعيش تحت رعاي ZZة محبZZة هللا وفي حمايتهZZا .وعن ZZدما تعيش تحت رعاي ZZة هللا وفي حمايتZZه
فحينها فقط سوف تنتمي إلى هللا.
 .4يجب أن يقتنيهم هللا.
 .5يجب أن ُيستعلن فيهم مجد هللا على األرض.
كنت غZZير راغب في قبZZول هZZذه التكليفZZات،
هZZذه النقZZاط الخمس هي تكليفZZاتي لكم .إن كالمي َّ
موجه إلى شZZعب هللا ،وإذا َ
ٍ
Zادرا على تتميم مشZيئة هللا .تبZZدأون اليZZوم في قبZول تكليفZات هللا،
فلن أجZZبرك عليهZا ،ولكن إذا قبلتهZZا حًقZا ،فعندئZZذ سZوف تكZون ق ً
والسعي إلى أن تصبحوا شعب الملكوت وتحققZوا المعZايير المطلوبZة لتكونZوا أهZZل الملكZZوت .هZذه هي الخطZوة األولى للZدخول.

Zادرا على تحقيقهZا ،فسZتكون
كنت تZرغب في تتميم إرادة هللا
إذا َ
تتميمZا كZامالً ،فعليZك قبZول هZذه التكليفZات الخمسZة ،وإذا كنت ق ً
ً
عظيمZا .المهم اليZZوم هZZو الZZدخول في تZZدريب الملكZZوت .يتضZZمن الZZدخول في تZZدريب
ًZ
Zتخداما
بحسZZب قلب هللا ويسZZتخدمك هللا اسً Z

الملكوت الحيZاة الروحيZة .لم يكن هنZاك أي حZديث عن الحيZاة الروحيZة في السZابق ،ولكن اليZوم ،عنZدما تبZدأ في دخZول تZدريب
رسميا في الحياة الروحية.
الملكوت ،فإنك تدخل
ً
"تعر ف على أحدث عمل هلل واتبع خطاه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ
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أي نوع من الحياة تكون الحيZاة الروحيZة؟ إن الحيZاة الروحيZة هي الحيZاة الZتي يتجZه فيهZا قلبZك بكاملZه إلى هللا ،ويسZتطيع
Zادرا على فهم إرادة هللا
أن يكون يق ً
ظا لمحبة هللا .إنها الحياة التي تعيش فيها بكلمات هللا ،وال يشغل قلبك شيء آخر ،وتكون قً Z
اليوم ،وتسترشد بنور الروح القدس اليوم للقيام بواجبك .هذه الحياة بين اإلنسان وهللا هي الحياة الروحيZZة .إذا كنت غZZير قZادر
شق في عالقتك مع هللا – وربما أنها حتى قد انقطعت – وأنت بدون حيZZاة روحيZZة عاديZZة .إن
على اتباع نور اليوم ،فقد حدث ٌ
العالقZة العاديZة مZع هللا مبنيZة على أسZاس قبZول كالم هللا اليZوم .هZل لZديك حيZاة روحيZة عاديZة؟ هZل لZديك عالقZة عاديZة مZع هللا؟
قادرا على اتباع نور الروح القدس اليوم ،ويمكنZZك فهم إرادة هللا من داخZZل
هل أنت شخص يتبع عمل الروح القدس؟ إذا كنت ً
كلماته ،والدخول إلى هذه الكلمات ،فأنت إ ًذا شخص يتبع فيض الروح القدس .إذا كنت ال تتبع فيض الروح القدس ،فأنت بال

شZZك شZZخص ال يسZZعى إلى الحZZق .ليس لZZدى الZZروح القZZدس أي فرصZZة للعمZZل في أولئZZك الZZذين ال يرغبZZون في تحسZZين أنفسZZهم،

دائمZZا سZلبيون .هZل تتبZZع فيض الZروح القZدس اليZZوم؟ هZل
ونتيجة لذلك ،فإن هؤالء الناس ال يمكنهم ً
أبدا استحضار قZوتهم ،وهم ً
أنت وسط فيض الZروح القZدس؟ هZل خZرجت من حالZة سZلبية؟ كZل أولئZك الZذين يؤمنZZون بكلمZZات هللا ،والZذين يأخZذون عمZل هللا
جميعا في فيض الروح القدس .إن كنت تؤمن أن كلمات هللا صادقة وصحيحة
كأساس ،ويتبعون نور الروح القدس اليوم ،هم
ً
عما يقولZZه ،فZZأنت شZZخص يسZZعى إلى الZZدخول إلى عمZZل هللا ،وبهZZذه
بصZZورة قاطعZZة ،وإن كنت تZZؤمن بكلمZZات هللا بغض النظZZر َّ
الطريقة أنت تتمم إرادة هللا.

لكي تZZدخل في فيض الZZروح القZZدس ،يجب أن تكZZون لZZديك عالقZZة عاديZZة مZZع هللا ،ويجب عليZZك أوالً تخليص نفسZZك من

دائمZا ،وقZZد ضZZلت قلZZوبهم بعيZً Zدا ZجZً Zدا عن هللا .ليس لZZدى هZZؤالء النZZاس رغبZZة في
حالتZZك السZZلبية .بعض النZZاس يتبعZZون األغلبيZZة ًZ
تحسين أنفسهم ،والمعايير التي يتبعونهZZا منخفضZة للغايZة .إن إرادة هللا هي السZZعي وراء محبZZة هللا واقتنZZاء هللا لZك .هنZاك أنZاس
ال يسZZتخدمون سZZوى ضZZميرهم لZZيردوا محبZZة هللا ،لكن هZZذا ال يحقZZق إرادة هللا .كلمZZا ارتفعت المعZZايير الZZتي تسZZعى في إثرهZZا،
أشخاصا عاديين تسعون وراء محبة هللا ،فإن دخولكم إلى الملكZZوت لتصZZبحوا
ستكون في انسجام أكثر مع إرادة هللا .وبصفتكم
ً
من شعب هللا هو مستقبلكم الحقيقي ،وحياة بالغة القيمة واألهمية .ال أحد مبارك أكثر منكم .لماذا أقول هZZذا؟ ألن أولئZZك الZZذين
ال يؤمن ZZون باهلل يعيش ZZون من أجZZل الجس ZZد ،ويعيشZZون من أجZZل الشZZيطان ،لكنكم تعيشZZون الي ZZوم من أج ZZل هللا ،وتعيش ZZون لتتميم
إرادة هللا .لهZZذا السZZبب أقZZول إن حيZZاتكم بالغZZة األهميZZة .هZZذه المجموعZZة فقZZط من النZZاس ،الZZذين اختZZارهم هللا ،قZZادرة على عيش
حيZZاة بالغZZة األهميZZة :وال أحZZد آخZZر على األرض قZZادر على عيش حيZZاة لهZZا هZZذه القيمZZة والمعZZنى ،ألن هللا اختZZاركم وأنهضZZكم،
وإضافة إلى ذلك ،بسبب حب هللا لكم ،فقد أدركتم الحياة الحقيقية ،وتعرفZZون كيZف تعيشZون حيZاة ذات قيمZة قصZZوى .هZذا ليس
مانح Zا إي ZZاكم
بس ZZبب س ZZعيكم الجي ZZد ،ولكن بس ZZبب نعم ZZة هللا؛ إن ZZه هللا ه ZZو َم ْن فتح عي ZZني روحكم ،وروح هللا ه ZZو َم ْن لمس قلبكمZً ،
ّ
ممكنZZا لZZك
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الحظ الطيب لتأتوا أمامه .إذا لم ينيرك روح هللا،
ً
فعندئذ لما كنت ً
أن تحب هللا ،ويرجZZع األمZZر برمتZZه إلى أن روح هللا قZZد لمس قلZZوب النZZاس فZZاتجهت قلZZوبهم إلى هللا .في بعض األحيZZان ،عنZZدما

فتلمس روحZZك ،وتشZZعر أنZZك ال يسZZعك سZZوى أن تحب هللا ،وأن هنZZاك قZZوة كبZZيرة داخلZZك ،وأنZZه ال يوجZZد
تسZZتمتع بكلمZZات هللاُ ،

جانبا .إذا كنت تشعر بهذا Z،فعندئذ Zيكون روح هللا قد لمسك ،واتجه قلبك كZامالً إلى هللا ،وسZوف تصZلي
شيء ال يمكنك تنحيته ً
واحدا من شعبك .سوف
فخرا ،وأنه لشيء مجيد لي أن أكون
ً
إلى هللا وتقول" :يا هللا! لقد عينتنا واخترتنا حًقا .يمنحني مجدك ً
أبذل أي شيء وأعطي أي شيء لتتميم إرادتك ،وسوف أك ِّZرس كZل سZنوات حيZاتي وجهZودي طيلZة عمZري لZك" .عنZدما تصZلي

غالبZا عنZZدما يلمس روح
هكذا ،ستحظى بحب ال ينقطع هلل وطاعة حقيقية له في قلبك .هل سبق لك أن مررت بهZذه التجربZة؟ ً
خاصا لتكريس أنفسهم هلل في صلواتهم" :يا هللا! أتمنى أن أنظZZر يZZوم مجZZدك ،وأتمZZنى أن
هللا الناس ،يكونون مستعدينZ
ً
استعدادا ً

أعيش من أجل ZZك – ال ش ZZيء أك ZZثر اس ZZتحقاًقا أو مع ZZنى من أن أعيش من أجل ZZك ،وليس ل ZZدي أدنى رغب ZZة في العيش من أجZZZل
الشيطان والجسد .أنت تنهضني بتمكيني من أن أعيش لك اليوم" .عندما تصلي بهذه الطريقة ،ستشZZعر أنZZه ال يسZZعك سZZوى أن

تعطي قلبك هلل ،وأنه عليك أن تقتني هللا ،وأنك كنت ستكره أن تموت دون أن تقتني هللا وأنت على قيZZد الحيZZاة .بعZZد أن تصZZلي
مثل هذه الصالة ،سيصير في داخلك قوة ال تنضب ،ولن تعرف من أين تأتي؛ ستكون هناك قوة ال حدود لها في داخل قلبك،
وسZيكون لZديك إحسZاس بZأن هللا رائZع ج ًZدا ،ويسZتحق المحبZة .هZذا هZو الZوقت الZذي سZيكون هللا قZد لمسZك فيZه .كZل أولئZك الZذين
اختبروا هذا قد لمسZهم هللا .ومن جهZة أولئZك الZذين يلمسZهم هللا من وقت آلخZر ،تحZدث تغZيرات في حيZاتهم ،وهم قZادرون على
تمامZZا إلى هللا ،وال
Zاء كZZامالً ،ولZZديهم محبZZة أقZZوى هلل في قلZZوبهم ،وقZZد تZZوجهت قلZZوبهم ً
اتخZZاذ قZZرارهم ومسZZتعدون القتنZZاء هللا اقتنً Z
يعZيرون أي اهتمZام للعائلZة أو للعZالم أو للعالقZات أو لمسZتقبلهم ،وهم على اسZتعداد لتكZريس جهZود حيZاتهم هلل .كZل أولئZك الZذين
ِ
يكملهم هللا.
لمسهم روح هللا هم أناس يسعون إلى الحق ،ولديهم رجاء في أن ّ
"تعر ف على أحدث عمل هلل واتبع خطاه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ
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من األهمية بمكان في اتباع هللا أن كل شيء يجب أن يكون وفًق ا لكلمات هللا اليوم :سواء أكنت تسعى إلى الدخول في الحياة أم تحقيق إرادة هللا ،فيجب أن
تماما من عمل
يتمركز كل شيء حول كلمات هللا اليوم .إذا كان ما تشارك به وتسعى إليه ال يتمركز حول كلمات هللا اليوم ،فأنت غريب عن كالم هللا ،ومحروم ً

جانبا،
الروح القدس .ما يريده هللا هم أناس يتبعون خطاه .ال يهم كم هو رائع ونقي ما فهمته من قبل ،فاهلل ال يريده ،وإذا كنت غير قادر على طرح مثل هذه األشياء ً

أيضا خطى هللا،
فعندئذ ستكون ً
عائقا هائالً لدخولك في المستقبل .كل أولئك القادرين على اتباع النور الحالي للروح القدس مباركون .اتبع الناس في العصور الماضية ً
ومع ذلك لم َّ
يتمك نوا من اتباعها حتى اليوم .هذه بركة الناس في األيام األخيرة .أولئك الذين يمكن أن يتبعوا العمل الحالي للروح القدس ،والذين يقدرون على اتباع
خطى هللا ،بحيث يتبعون هللا أينما يقودهم – هؤالء هم الناس الذين يباركهم Zهللا .أولئك الذين ال يتبعون العمل الحالي للروح القدس لم يدخلوا إلى عمل كلمات هللا،

وبغض النظر عن مقدار ما يعملون ،أو مدى معاناتهم ،أو مدى Zما مروا به ،فال شيء من ذلك يعني شيًئا هلل ،وهو لن ُيثني عليهم .اليوم ،كل أولئك الذين يتبعون
كلمات هللا الحالية هم في فيض الروح القدس؛ وأولئك الغرباء عن كلمات هللا اليوم هم خارج فيض الروح القدس ،ومثل هؤالء الناس ال يثني عليهم هللا .إن الخدمة

المنفصلة عن الكالم الحالي للروح القدس هي خدمة الجسد والتصورات ،وهي غير قادرة على أن تكون متفقة مع إرادة هللا .إذا عاش الناس وسط المفاهيم الدينية،
ٍ
تماما على
فعندئذ ال يستطيعون فعل أي شيء يتناسب مع إرادة هللا ،وحتى لو أنهم يخدمون هللا ،فإنهم يخدمون في وسط تخيالتهم وتصوراتهم ،وهم غير قادرين ً
الخدمة وفًق ا إلرادة هللا .أولئك الذين ال يستطيعون اتباع عمل الروح القدس ال يفهمون إرادة هللا ،والذين ال يفهمون إرادة هللا ال يستطيعون أن يخدموا هللا .يريد هللا
ٍ
فعندئذ يعيشون في وسط
الخدمة التي بحسب قلبه؛ وال يريد الخدمة التي من التصورات والجسد .إذا كان الناس غير قادرين على اتباع خطوات عمل الروح القدس،
ثم فإن أولئك الذين ال يستطيعون اتباع خطى هللا غير قادرين على
التصورات .تتوقف خدمة هؤالء األشخاص وتتعطل ،وتتعارض مثل هذه الخدمة مع هللا ،ومن َّ
خدمة هللا؛ وأولئك الذين ال يستطيعون اتباع خطى هللا يعارضون هللا بكل تأكيد ،وهم غير قادرين على أن يكونوا منسجمين مع هللا .إن "اتباع عمل الروح القدس"

يعني فهم إرادة هللا اليوم ،والقدرة على التصرف وفًق ا لمطالب هللا الحالية ،والقدرة على طاعة هللا اليوم واتباعه ،والدخول وفًقا ألحدث أقوال من هللا .هذا فقط هو
أيضا معرفة شخصية
الشخص الذي يتبع عمل الروح القدس وهو في فيض الروح القدس .هؤالء الناس ليسوا فقط قادرين على تلقي مدح هللا ورؤية هللا ،بل يمكنهمً Z
هللا من آخر عمل هلل ،ويمكنهم Zمعرفة تصورات اإلنسان وعصيانه ،وطبيعة اإلنسان وجوهره ،من آخر عمل له؛ وإضافة إلى ذلك ،فهم قادرون على إحداث تغييرات
حقا الطريق الحق .أولئك الذين ُيقصيهم عمل الروح القدس
تدريجية في شخصيتهم أثناء خدمتهم .مثل هؤالء الناس هم فقط القادرون على اقتناء هللا ،وهم َم ْن وجدوا ً
هم أشخاص غير قادرين على اتباع آخر عمل هلل ،والذين يتمردون ضد آخر عمل هلل .إن مثل هؤالء الناس يعارضون هللا عالنية ألن هللا قد قام بعمل جديد ،وألن

حكما على هللا ،مما يؤدي إلى كرههم ورفضهم من هللا .إن
صورة هللا ليست هي نفسها التي في تصوراتهم – ونتيجة لذلك فهم يعارضون هللا عالنية ويصدرون ً

قر ر الناس أن يطيعوا عمل هللا وأن يسعوا إلى عمل هللا عن ٍ
قصد ،فعندئذ Zستكون لديهم فرصة رؤية هللا،
أمرا سهالً ،لكن إذا َّ
امتالك معرفة أحدث عمل هلل ليس ً
ٍ
ثم ،يعتمد ما إذا
وفرصة نيل أحدث إرشاد من الروح القدس .أولئك الذين يعارضون عمل هللا عن عمد ال يستطيعون تلقي استنارة الروح القدس أو إرشاد هللا؛ ومن َّ
كان الناس يستطيعون تلقي آخر عمل هلل على نعمة هللا ،ويعتمد على سعيهم ،ويعتمد على نواياهم.
"تعر ف على أحدث عمل هلل واتبع خطاه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ
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كل أولئك القادرين على طاعة الكالم الحالي للروح القZZدس مبZاركون .ال يهم الكيفيZة الZتي اعتZادوا أن يكونZوا عليهZا ،أو
كيف كان الروح القدس يعمل في داخلهم – أولئك الذين نالوا أحدث عمل هم المباركون باألكثر ،وهZZؤالء غZZير القZZادرين على
اتباع أحدث عمل اليوم يقصZون .يريZد هللا هZؤالء القZادرين على قبZول النZور الجديZد ،ويريZد هZؤالء الZذين يقبلZون آخZر عمZل لZه
ويعرفونه .لماذا ُي قال أنه يجب أن تكونوا كعذراء عفيفة؟ ألن العذراء العفيفة قادرة على البحث عن عمل الروح القدس وفهم
جانبا ،وطاعة عمل هللا اليوم .عيَّن هللا هذه الفئة من النZZاس
األشياء الجديدة Z،وإضافة إلى ذلك ،قادرة على تنحية مفاهيم قديمة ً
الذين يقبلون أحدث عمل اليوم قبل بدء األزمنة ،وهم المباركون باألكثر بين الناس .أنتم تسمعون صوت هللا مباشZZرة ،وتZZرون

ظهZZور هللا ،وهكZZذا ،في السZZماء وعلى األرض ،وعلى مZZر العصZZور ،لم يوجZZد َم ْن هZZو مبZZارك أكZZثر منكم ،أنتم هZZذه المجموعZZة
سبق تعZيين Zهللا واختيZاره ،وبسZبب نعمZة هللا؛ إذا لم يتكلم هللا وينطZق بكلماتZه ،فهZل
من الناس .كل هذا بسبب عمل هللا ،وبسبب ْ

كZZانت ظZZروفكم سZZتكون كمZZا هي عليZZه اليZZوم؟ ولهZZذا يعZZود كZZل المجZZد والحمZZد هلل ،كZZل هZZذا ألن هللا يستنهضZZكم .مZZع أخZZذ هZZذه
سلبيا؟ هل ال تزال قوتك غير قادرة على النهوض؟
األمور في االعتبار ،هل يمكنك أن تظل ً
قادرا على قبول تكليفات هللا ،فهو
قادرا على قبول دينونة كالم هللا وتوبيخه وضربه وتنقيته ،وكذلك أن تكون ً
أن تكون ً
جدا عند توبيخZZك .ال يمكن ألحZZد أن يسZZلب العمZZل الZZذي تم
ثم يجب أال تكون
معيَّن سابًقا من هللا في بداية الزمان ،ومن َّ
ً
حزينا ً

فيكم ،والبركات التي تم منحها لكم ،وال يمكن ألحد أن ينتزع كZZل مZا أخZذتموه .ال يطيZق المتZZدينون المقارنZة معكم .ليس لZZديكم

خبرة كبيرة في الكتاب المقZدس ،وغZير متبZنين نظريZة دينيZة ،ولكن ألن هللا قZد عمZل في داخلكم ،فقZد نلتم أكZثر من أي شZخص
والء هلل .ألن هللا
على مZZر العصZZور – وهZZذه هي أكZZبر بركZZة لكم .وبسZZبب هZZذا ،يجب أن تكونZZوا أكZZثر تكري ًس Zا هلل ،بZZل وأكZZثر ً
Zخا في المكZZان الZZذي أعطZZاك هللا
يستنهضZZك ،فعليZZك بتعزيZZز جهZZودك ،وأن ِّZ
تجه ز قامتZZك لقبZZول تكليفZZات هللا .يجب أن تقZZف راسً Z

إيZZاه ،وتسZZعى إلى أن تصZZبح واحZً Zدا من شZZعب هللا ،وتقبZZل تZZدريب الملكZZوت ،ويربحZZك هللا ،وتصZZبح في نهايZZة المطZZاف شZZهادة
مجيZZدة هلل .هZZل تمتلZZك هZZذه القZZرارات؟ إذا كنت تملZZك مثZZل هZZذه القZZرارات ،فسZZيربحك هللا في النهايZZة بالتأكيZZد Z،وسZZوف تصZZبح
شهادة مجيدة هلل .يجب أن تفهم أن التكليف الرئيسي هو أن يقتنيك Zهللا وأن تصبح شهادة مجيدة هلل .هذه هي إرادة هللا.
"تعر ف على أحدث عمل هلل واتبع خطاه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ
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إن كلمات الروح القدس اليZوم هي ديناميZات عمZل الZروح القZدس ،واسZتنارة الZروح القZدس المسZتمرة لإلنسZان خالل هZذه
الفZZترة هي اتجZZاه عمZZل الZZروح القZZدس .ومZZا االتجZZاه في عمZZل الZZروح القZZدس اليZZوم؟ إنZZه قيZZادة الشZZعب إلى عمZZل هللا اليZZوم ،وإلى
حياة روحية عادية .توجد عدة خطوات للدخول في حياة روحية عاديةZ:

 .1أوالً ،يجب أن تس ZZ Zكب قلب ZZ Zك في كلم ZZ Zات هللا .يجب أال تس ZZ Zعى إلى كلم ZZ Zات هللا في الماض ZZ Zي ،ويجب أال تدرس ZZ Zها أو

تقارنه ZZا بكلم ZZات الي ZZوم .ب ZZدالً من ذل ZZك ،يجب أن تس ZZكب قلب ZZك بالكام ZZل في كلم ZZات هللا الحالي ZZة .إذا ك ZZان هن ZZاك أن ZZاس م ZZا زال ZZوا

يرغب ZZون في ق ZZراءة كلم ZZات هللا ،أو الكتب الروحي ZZة ،أو غيره ZZا من رواي ZZات الوع ZZظ من الماض ZZي ،وال ZZذين ال يتبع ZZون كلم ZZات

كنت على استعداد لقبول نور الZروح القZZدس اليZZوم،
الروح القدس اليوم ،فإنهم أكثر الناس حماق ًة؛ يمقت هللا هؤالء الناس ،وإن َ
فعليك سكب قلبك بالكامل في أقوال هللا اليوم .هذا هو أول شيء يجب عليك تحقيقه.
Zاء على أسZZاس الكلمZZات الZZتي قالهZZا هللا اليZZوم ،وأن تZZدخل في كلمZZات هللا وتتواصZZل مZZع هللا ،وتأخZZذ
 .2يجب أن تصZZلي بنً Z
قراراتك أمام هللا ،وتحدد ما المعايير التي ترغب في السعي إلى إنجازها.
 .3يجب أن تسZZعى إلى دخZZول عميZZق في الحZZق على أسZZاس عمZZل الZZروح القZZدس اليZZوم .ال تتمسZZك بZZاألقوال والنظريZZات
البالية من الماضي.
 .4يجب أن تسعى لكي يلمسك الروح القدس ،وتدخل إلى كلمات هللا.
 .5يجب عليك السعي إلى الدخول في الطريق الذي يسلكه الروح القدس اليوم.
وكيف تسعى لكي يلمسك الروح القدس؟ المهم هو العيش في كلمات هللا الحالية ،والصالة على أساس متطلبات هللا .إذا
Zاء على الكلمZZات الZZتي يقولهZZا هللا اليZZوم،
صZZليت بهZZذه الطريقZZة ،فمن المؤكZZد أن الZZروح القZZدس سيلمسZZك .إن َ
كنت ال تسZZعى بنً Z
فسعيك بال ثمر .يجب أن تصلي وتقول" :يZا هللا! أنZZا أعارضZZك ،وأنZا مZZدين لZZك بZالكثير؛ أنZا ع ٍ
Zاص جZً Zدا ،وغZير قZادر أب ًZدا على
إرضZZائك .يZZا هللا ،أرغب في أن تخِّلصZZني ،وأرغب في أن أخ ZZدمك ح ZZتى النهاي ZZة ،وأرغب في المZZوت من أجلZZك .أنت تZZدينني
وتوبخZZني ،وال أتZZذمر؛ أنZZا أعارضZZك وأسZZتحق المZZوت ،حZZتى يZZرى جميZZع النZZاس شخصZZيتك الصZZالحة في مZZوتي" .عنZZدما تصZZلي

من أعماق قلبك بهذه الطريقة ،فسوف يسمعك هللا ،وسوف يرشZدك؛ إذا كنت ال تصZلي على أسZاس كالم الZروح القZدس اليZوم،
فليس هناك احتمال أن يلمسك الروح القدس .إذا صليت وفًقا إلرادة هللا ،ووفًقا لما يشZاء هللا أن يفعلZه اليZوم ،فسZوف تقZول" :يZا
مخلصا لتكليفاتك ،وأنا على استعداد لتكريس حياتي كلهZZا لمجZZدك ،حZتى يتسZZنى لكZZل مZZا
هللا! أتمنى أن أقبل تكليفاتك وأن أكون
ً

دائمZZا ،وأن تجعZZل كZZل مZZا أقZZوم بZZه
أقZZوم بZZه أن يصZZل إلى معZZايير شZZعب هللا .أرجZZو أن تلمس قلZZبي .وأتمZZنى لروحZZك أن ينZZيرني ً
خ ZZزي للش ZZيطان ،وأن تقتني ZZني في نهاي ZZة المط ZZاف" .إذا كنت تص ZZلي به ZZذه الطريق ZZة ،متمرك Zً Zزا ح ZZول إرادة هللا ،فعندئ Zٍ Zذ س ZZيعمل
حتما فيك .ال يهم كم عدد كلمZZات صZالتك – فمZا هZو أساسZي هZو مZا إذا كنت تZZدرك إرادة هللا أم ال .ربمZZا اجتZاز
الروح القدس ً
جميعكم الخ ZZبرة التالي ZZة :في بعض األحي ZZان ،أثن ZZاء الص ZZالة في تجم ZZع م ZZا ،تص ZZل دينامي ZZات عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس إلى ذروته ZZا،

وتؤدي إلى استنهاض قوة كل فرد .يصرخ بعض النZاس بمZرارة ويبكZون وهم يصZلون ،ويغلبهم النZدم أمZام هللا ،ويظهZر بعض
الناس عزمهم ،ويقدمون تعهدات .هذا هو التأثير الذي يتحقق من خالل عمZل الZروح القZدس .من المهم اليZوم أن يسZكب جميZع
كنت ال تZZزال متمسZZكا بمZZا ح ZZدث من قبZZل ،فلن
الن ZZاس قل ZZوبهم في كلمZZات هللا .ال تر ّكZZز على الكلم ZZات الZZتي قيلت من قبZZل؛ إذا َ
يعمل الروح القدس في داخلك .هل ترى مدى أهمية هذا؟
هل تعرفون الطريق الذي يسير فيه الروح القZدس اليZوم؟ النقZاط العديZدة ZالمZذكورة أعاله هي مZا ينبغي أن يحققZه الZروح
القدس اليوم وفي المستقبل؛ هي الطريق الذي يسZلكه الZروح القZدس ،والZZدخول الZZذي يجب أن يسZZعى إليZZه اإلنسZان .في دخولZZك
Zادرا على قبZZول دينونZZة كالم هللا وتوبيخZZه؛ يجب أن
إلى الحيZZاة ،يجب أن تسZZكب قلبZZك في كلمZZات هللا على األقZZل ،وأن تكZZون قً Z

يتوق قلبك إلى هللا ،يجب أن تسعى إلى الدخول بعمق إلى الحق واألهداف التي يطلبها هللا .عندما تمتلZZك هZZذه القZZوة ،فهZZذا يZZدل
على أن هللا قد لمسك ،وبدأ قلبك في التوجه إلى هللا.
إن الخط ZZوة األولى في ال ZZدخول إلى الحي ZZاة هي أن تس ZZكب قلب ZZك بالكام ZZل في كلم ZZات هللا ،والخط ZZوة الثاني ZZة هي قب ZZول أن
قادرا على االشZZتياق إلى
يلمسك الروح القدس .ما التأثير الذي يجب تحقيقه من خالل قبول لمسة الروح القدس لك؟ أن تكون ً
قادرا على التعاون مع هللا في سلوك إيجابي .اليوم ،أنت تتعاون مع هللا ،وهذا
السعي وراء حق أعمق واستكشافه ،وأن تكون ً

يعني أن هناك هدًفا لسعيك ولصلواتك ولشركتك في كلمات هللا ،وتقوم بواجبك وفًقا لمتطلبات هللا – هZذا فقZط هZو التعZاون مZع
هللا .إذا كنت ال تتحZZدث إال عن تZZرك هللا يتصZZرف ،دون أن تقZZوم أنت بZZأي فعZZل ،وال تصZZلي وال تسZZعى ،فهZZل يمكن أن ُيسZZمى
محرومZZا من الت ZZدريب لل ZZدخول اله ZZادف ،ف ZZأنت ال تتع ZZاون .بعض
تعاونZZا؟ إذا لم يكن ل ZZديك أي تع ZZاون في داخل ZZك ،وكنت
ه ZZذا
ً
ً
Zبق تعZيين هللا ،وهZو كZل مZا يتم بواسZطة هللا نفسZه؛ إذا لم يفعZل هللا ذلZك ،فكيZف يتسZنى
النZاس يقولZون" :يعتمZد كZل شZيء على س ْ

لإلنس ZZان فعل ZZه؟" إن عم ZZل هللا ع ZZادي ،وليس خارًقZZا ب ZZأي ش ZZكل من األش ZZكال ،ومن خالل س ZZعيك النش ZZط فحس ZZب يعم ZZل ال ZZروح
القدس ،ألن هللا ال يجبر اإلنسZان – يجب أن تعطي هللا الفرصZة ليعمZل ،وإذا كنت ال تسZعى أو تZدخل ،وإذا لم يكن هنZاك أدنى
شZZ Zوق في قلبZZ Zك ،عنZZ Zدها ال يوجZZ Zد أمZZ Zام هللا فرصZZ Zة ليعمZZ Zل .بZZ Zأي طريقZZ Zة يمكنZZ Zك السZZ Zعي لكي يلمسZZ Zك هللا؟ من خالل الصZZ Zالة

واالق ZZتراب إلى هللا .ولكن األهم من ذل ZZك ،ت ZZذكر أن ZZه يجب أن يك ZZون على أس ZZاس الكلم ZZات ال ZZتي يقوله ZZا هللا .عن ZZدما يلمس ZZك هللا
مستعبدا للجسد :الزوج والزوجZZة واألوالد والمZال – جميعهم غZZير قZادرين على تكبيلZZك ،وأنت فقZط تريZد السZعي
مرارا ،فلست
ً
ً
شخصا يعيش في عالم الحرية.
إلى الحق والعيش أمام هللا .في هذا الوقت ،سوف تكون
ً
"تعر ف على أحدث عمل هلل واتبع خطاه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ
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وأيZZا كZZان المنظZZور الZZذي يتحZZدث منZZه ،فZZإن كZZل هZZذا هZZو من أجZZل تكميZZل هZZؤالء النZZاس.
هللا عZZازم على تكميZZل اإلنسZZانً .
يصZZعب على اإلنسZZان فهم الكلمZZات المنطوقZZة من منظZZور الZZروح ،كمZZا ال يمكنZZه إيجZZاد طريقZZة للممارسZZة ،ألن مقZZدرة اإلنسZZان
على الفهم محZZدودة .يحقZZق عمZZل هللا تZZأثيرات مختلفZZة ،وتنطZZوي كZZل خطZZوة يتخZZذها من خطZZوات العمZZل على غرضZZه .وإضZZافة
إلى ذلZZك ،يتحتّم عليZZه أن يتكلم من وجهZZات نظZZر مختلفZZة ،وبZZذلك وحZZده يمكن Zه ZتكميZZل اإلنسZZان .لZZو نطZZق بصZZوته من منظZZور
ممكنZZا أن تكتمZZل هZZذه المرحلZZة من عمZZل هللا .يمكنZZك أن تZZرى من نZZبرة الصZZوت الZZتي يتحZZدث بهZZا أنZZه
الZZروح وحZZده ،فلمZZا كZZان
ً
ِ
كملهم هللا ،مZا هي الخطZوة األولى الZZتي
عازم على تكميل هذه المجموعة من الناس .ولكل واحZZد من أولئZZك الZZذين يريZدون أن ُي ّ
وتغيZZر العصZZر،
يجب على المZZرء اتخاذهZZا؟ يجب عليZZك أوالً أن تعZZرف عمZZل هللا .اآلن ،اُسZZتخدمت طZZرق جديZZدة في عمZZل هللاّ ،

حاليا طريقة عملZZه فحسZZب ،بZZل
والطريقة التي يعمل بها هللا تغيرت ً
أيضا ،كما أن الطريقة التي يتكلم بها هللا مختلفة .لم تتغير ً
ضZا
الملZك األلفي – الZZذي هZو أي ً
أيضا .إنه اآلن عصر الملكوت ،وهو ً
وتغير العصر ً
ّ
أيضا عصر محبة هللا .إنه بشرى لعصر ُ
ِ
كمZل اإلنسZZان ،ويتحZZدث من وجهZZات نظZر مختلفZZة ُليشZZبع
عصZZر الكلمZZة – أي عصZZر يسZZتخدم فيZZه هللا طZرق عديZZدة من الكالم ُلي ّZ
الملZZك األلفي ،سZZيبدأ هللا في اسZZتخدام الكلمZZة لتكميZZل اإلنسZZان ،وأعطى اإلنسZZان إمكانيZZة
اإلنسZان .بمجZZرد أن يجيء زمن عصZZر ُ
الZZدخول إلى حقيقZZة الحيZZاة ،وقZZاده إلى الطريZZق الصZZحيح .لقZZد اختZZبر اإلنسZZان العدي Zد Zمن خطZZوات عملZZه ورأى أن عمZZل هللا ال

Zرارا ،ولكن
يبقى بدون تغيير Z،بل يتطور
ويتعمق دونما توقف .وبعد أن اختبره الناس طوياًل  ،تعاقب العمل ّ
Zرارا وتكً Z
وتغيZZر مً Z
ّ
مهم ZZا ك ZZان حجم التغي ZZير في ZZه ،فإن ZZه ال ينح ZZرف أب Zً Zدا عن غ ZZرض هللا من اإلتي ZZان ب ZZالخالص للبش ZZرية .وح ZZتى من خالل آالف

أبدا ،وكيفما تغيرت طريقة عمل هللا فZZإن هZZذا العمZZل ال يحيZZد عن الحZZق أو الحيZZاة
التغيرات ،فإنه ال يبتعد Zعن غرضه األصلي ً
مطلًقZZا .إن التغيZZيرات في الطريقZZة الZZتي يتم بهZZا العمZZل ال تنطZZوي سZZوى على مجZZرد تغيZZير في شZZكل العمZZل ومنظZZور الكالم،

Zيرا في اله ZZدف المرك ZZزي لعمل ZZه .تح ZZدث تغي ZZيرات في ن ZZبرة الص ZZوت وطريق ZZة العم ZZل لتحقي ZZق ت ZZأثير من الت ZZأثيرات.
وليس تغي ً Z
تغييرا في الغZرض من وراء العمZل أو مبZدأه .في إيمZان اإلنسZان باهلل ،يكZون هZدف اإلنسZان
فالتغيير في نبرة الصوت ال يعني ً

إيمانZZا باهلل!
هو البحث عن الحياة .إن كنت تؤمن باهلل ولكنك ال تطلب الحياة أو تسعى إلى الحZZق أو معرفZZة هللا ،فZZإن هZZذا ليس ً
ملكZZا؟ إن تحقيZZق المحبZZة الحقيقيZZة هلل من خالل البحث
هZZل يكZZون من الZZواقعي أنZZك ال تZZزال تسZZعى إلى دخZZول الملكZZوت لتكZZون ً
عن الحياة هو وحده الحقيقة؛ والسعي إلى الحق وممارسته كالهما حقيقة .اختبر كالم هللا أثنZاء قراءتZه؛ بهZذه الطريقZة ،سZوف

حقيقيا من أشكال السعي.
تستوعب معرفة هللا من خالل االختبار الحقيقي .هذا يمثل شكالً
ً
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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اآلن هZو عصZر الملكZوت .يتوّقZف مZا إذا كنت قZد دخلت هZذا العصZر الجديZد على مZا إذا كنت قZد دخلت إلى حقيقZة كالم
هللا وما إذا كان كالمه صار واقع حياتك .لقد صارت كلمة هللا معروفة لكل إنسان حتى أن جميع البشZZر في النهايZZة سيعيشZZون
Zرعا ومهمالً في
في عZZالم الكلمZZة ،وسZZتنير كلمZZة هللا كZZل إنسZZان وترشZZده من الZZداخل .إذا كنت خالل هZZذه الفZZترة من الZZزمن متسً Z
قZZراءة كلم ZZة هللا ،وليس ل ZZك أي اهتم ZZام بكلمت ZZه ،فه ZZذا ي ZZدل على وجZZود خطZZأ في حالتZZك .إذا كنت غ ZZير قZZادر على الZZدخول إلى
عصر الكلمة ،فإن الروح القدس ال يعمل فيك؛ وإذا كنت قد دخلت في هذا العصر ،فسوف يعمل عملZه .مZاذا يمكنZZك أن تفعZل
في هZZذه اللحظZZة ،لحظZZة بدايZZة عصZZر الكلمZZة ،حZZتى يمكنZZك نيZZل عمZZل الZZروح القZZدس؟ في هZZذا العصZZر ،سZZوف يجعZZل هللا األمZZر
Zادرا على ممارسZZة الحZZق ،ويحب هللا بجديZZة ،وأن يسZZتخدم جميZZع
حقيقZZة بينكم :أن كZZل إنسZZان يحيZZا بحسZZب كلمZZة هللا ،ويكZZون قً Z
قلوبZZا تتقي هللا ،وأن يحظى اإلنسZان من خالل ممارسZة كلمZZة هللا
البشر كلمة هللا على أنها
ٌ
أساس وعلى أنها واقعهم ،ويمتلكون ً

ملكية مع هللا .هذا هو العمل الذي سيحققه هللا .هل يمكنك االستمرار دون قراءة كلمة هللا؟ كثيرون اآلن يشZZعرون أنهم
بسلطة ّ
ُ
ال يستطيعون االستمرار ليوم أو يومين دون قراءة كلمة هللا .فعليهم قراءة كلمته كل يZZوم ،وإن كZان الZوقت ال يسZZمح ،فسZZيكفي
االستماع إليها .هذا هZو الشZعور الZذي يعطيZه الZروح القZدس لإلنسZان وهZذه هي الطريقZة الZتي يبZدأ بهZا في تحريكZه .بمعZنى أنZه
يحكم اإلنسان بالكلمات حZتى يتمكن اإلنسZان من الZدخول إلى حقيقZة كلمZة هللا .إذا كنت تشZعر بZالظالم والعطش بعZد يZوم واحZد
فقZZط دون أكZZل كلمZZة هللا وشZZربها ،وتجZZد األمZZر غZZير مقبZZول ،فهZZذا يZZدل على أن الZZروح القZZدس قZZد حركZZك ،وأنZZه لم يبتعZد ZعنZZك.
ثم فأنت موجود في هذا التيار .ولكن ،إن لم تشZعر بZأي شZيء ،وال بZالعطش ،ولم تتحZرك مطلًقZا بعZZد يZوم أو يZومين دون
ومن َّ
أكل كلمة هللا وشربها ،فهذا يدل على أن الروح القدس قد ابتعد عنك .هذا يعZZني ،إذن ،أنZه يوجZZد خطZأ مZا في حالتZك الداخليZZة،
وأنك لم تدخل في عصZر الكلمZة بعZد ،وإنZك قZد تخّلفت .يسZتخدم هللا الكلمZة ليحكم اإلنسZان .تشZعر أنZك بخZير إذا كنت تأكZل من

كلم ZZة هللا وتش ZZرب منه ZZا ،وإذا لم تفع ZZل ذل ZZك ،فلن يك ZZون أمام ZZك أي س ZZبيل لتتبع ZZه .تص ZZبح كلم ZZة هللا غ ZZذاء اإلنس ZZان والق ZZوة ال ZZتي
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
كمله هللا
تدفعه .قال الكتاب المقدسَ" :ل ْي َس ِبٱْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ َي ْحَيا ٱِإْل ْن َس ُ
انَ ،ب ْل ِب ُك ّل َكل َمة تَ ْخ ُر ُج م ْن َف ِم ٱهلل" .هذا هو العمل الذي ُ
سي ّ
اليZZوم .سZZوف يحقZZق هZZذا الحZZق فيكم .كيZZف أمكن لإلنسZZان في الماضZZي أن يقضZZي عZZدة أيZZام دون أن يقZZرأ كلمZZة هللا ومZZع ذلZZك
Zادرا على أن يأكZZل ويعمZZل كالعZZادة؟ ولمZZاذا هZZذا ليس الحZZال اآلن؟ في هZZذا العصZZر ،يسZZتخدم هللا الكلمZZة في المقZZام األول
يكZZون قً Z
Zؤمن
ليحكم الجميع .من خالل كلمة هللاُ ،يدان اإلنسان ويصير كامالً ،ثم يؤخذ ً
أخيرا إلى الملكZZوت .ال يمكن إال لكلمZZة هللا أن تّ Z

حيZZاة اإلنسZZان ،وهي وحZZدها الZZتي تمنح اإلنسZZان النZZور وطريًقZZا للممارسZZة ،ال سZZيما في عصZZر الملكZZوت .طالمZZا أنZZك تأكZZل من
قادرا على تكميلكZ.
كالمه وتشرب منه ً
يوميا دون أن تترك حقيقة كلمة هللا ،سيكون هللا ً
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ال يمكن للمرء أن يكون في عجلة لتحقيق النجZاح عنZد البحث عن الحيZاة؛ فZالنمو في الحيZاة ال يحZدث في يZوم أو يZومين
فق ZZط .إن عم ZZل هللا ط ZZبيعي وعملي ،وتوج ZZد عملي ZZة مح ZZددة من الض ZZروري أن يس ZZير وفًقZZا له ZZا .لق ZZد اس ZZتغرق األم ZZر من يس ZZوع

Zحيحا عنZZدما يتعلZZق بتطهZZير
صْZلب ،فكم بZZاألحرى يكZZون األمZZر صً Z
المتج ّسZد مZZدة ثالث وثالثين سZZنة ونصZف حZZتى ُيكمZZل عمZZل ال َ
ُ
اإلنسان وتغيير حياتZه! هZذا هZو أصZعب عمZل .كZذلك فتحويZل إنسZان من إنسZان عZادي إلى إنسZان ُيظهZر هللا ليسZت مهمZة سZهلة

خاصا على الشعب الذي ُولد في أمة التنين العظيم األحمر ،األمة ذات القدر الضعيف والZZتي تحتZZاج
ً
أيضا .هذا ينطبق انطباًقا ً
سباًقا لألكZZل من كالم هللا
إلى فترة طويلة من كلمة هللا وعمله .لذلك ال تكن في عجلة من أمرك لرؤية النتائج .يجب أن تكون ّ
Zادرا على وض ZZعه
والش ZZرب من ZZه ،وأن تك Zّ Zرس المزي ZZد من الجه ZZد لكالم هللا .بع ZZدما تنتهي من ق ZZراءة كالم ZZه ،يجب أن تك ZZون ق ً Z

ناميZZا في المعرف ZZة والبص ZZيرة والتمي ZZيز والحكم ZZة في كالم هللا .من خالل ه ZZذا ،س ZZوف تتغ ZZير دون أن
موض ZZع التط ZZبيق الفعليً ،
Zادرا على أن تتب ZZنى األك ZZل من كلم ZZة هللا والشZZرب منه ZZا ،وق ZZراءة كلمت ZZه ،والتع ZZرف عليه ZZا ،واختباره ZZا،
ت ZZدرك ذل ZZك .إذا كنت قً Z
وممارستها كمبادئ لك ،فسوف تنضج دون أن تدرك ذلك .يقZZول البعض إنZه غZZير قZادر على وضZZع كلمZة هللا موضZع التطZZبيق
حتى بعد قراءتهاِ .ل َم العجلة؟ عنZدما تصZل إلى قامZة معينZة Z،سZتتمكن من وضZع كلمتZه موضZع التطZبيق .هZل يقZول طفZل عمZره
Zادرا على أن تعZرف قامتZك الحاليZة.
أربعة أو خمسة أعZوام إنZه غZير قZادر على مسZاندة والديZه أو إرضZائهما؟ يجب أن تكZون ق ً

صZا يعطZZل تZZدبير هللا .ببسZZاطة ُZكZل من كالم هللا واشZZرب منZZه،
ضZZع مZZا تسZZتطيع وضZZعه موضZZع التطZZبيق ،وتجنب أن تكZZون شخ ً
ِ
ض في ذلك اآلن .كل ما عليك
واتخذ هذا كمبدأ Zلك من اآلن
كملك .ال ُ
ً
تخ ْ
فصاعدا .ال تنشغل اآلن بما إذا كان بإمكان هللا أن ُي ّ
Zادرا على تكميلZك Z.ومZع ذلZك ،يوجZد مبZدأ عليZZك
هو أن تأكل من كالم هللا وتشرب منه عندما يأتي إليك ،وسيكون هللا بالتأكيد ق ً
صZر ،بZل من ناحيZة ابحث عن الكلمZات الZتي يجب أن تعرفهZا،
أن تأكل من كلمته وتشرب منها وفًقا له .ال تفعل ذلZك دونمZا تب ُّ

عمZZا ينبغي علي ZZك وض ZZعه موض ZZع الممارس ZZة الفعلي ZZة ،أي تل ZZك
أي تل ZZك الكلم ZZات المتعلق ZZة بالرؤي ZZة ،ومن ناحي ZZة أخ ZZرى ابحث ّ
المتعلقة بما ينبغي عليك الدخول إليه .فجانب يتعلق بالمعرفة ،واآلخر يتعلZZق بالZZدخول .حالمZا تZدرك كالهمZZا ،أي عنZZدما تكZZون
قد فهمت ما يجب أن تعرفه وما يجب أن تمارسه ،ستعرف كيف تأكل من كلمة هللا وتشرب منها.
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 403
معZا
Zدما في ذلZZك ،سZZيكون الحZZديث عن كلمZZة هللا هZZو المبZZدأ الZZذي ينبغي عليZZك أن تتكلم بZZه .عنZZدما تجتمعZZون ًZ
بالمضZZي قً Z
بحسZZب العZZادة ،عليكم أن تكونZZوا قZZادرين على أن تتشZZاركوا حZZول كلمZZة هللا ،وأن تتخZZذوا كلمZZة هللا على أنهZZا فحZZوى تعZZامالتكم،
عما تعرفونه عن كلمة هللا ،وكيفية ممارسة كلمته ،وكيفية عمل الروح القدس .كل ما عليZZك االنهمZZاك فيZZه هZZو أن
وأن ّ
تحدثوا ّ
تتشZZارك حZZول كلمZZة هللا ،وسZZوف ينZZيرك الZZروح القZZدس .إن تأسZZيس عZZالم يقZZوم على كلمZZة هللا يتطلب تعZZاون اإلنسZZان .وإن لم
تدخل إلى هZZذا ،فلن يكZون أمZام هللا طريقZة للعمZZل .إن كنت تصZZمت وال تتحZZدث عن كلمتZZه ،فليس لZدى هللا طريقZة لكي ُينZيركZ.

على الجZZانب اآلخZZر ،حينمZZا تكZZون غZZير منشZZغل ،تحZZدث عن كلمZZة هللا ،وال تتحZZدث عابثًZZا! دع حياتZZك تمتلئ بكلمZZة هللا ،وعنZZدها
ثمة عمليZZة
فقZZط سZZتكون
صZا .حZZتى وإن كZZانت مشZZاركتك سZZطحية ،فهZZذا حسZZن؛ فبZZدون السZZطحية ،لن يوجZZد العمZZقَّ .
ً
مؤمنZZا ُم ْخل ً
بفعاليZZة .بعZZد
تمرنك ،ستفهم استنارة الروح القدس لك ،وفي كيفية األكل من كلمة هللا والشرب منها
ّ
يجب اجتيازها .من خالل ّ
Zادرا على أن تحصZل على عمZل الZروح القZدس إال إذا
فترة من هذا اختبار هذا ،سوف تدخل إلى حقيقZة كلمZة هللا .ولن تكZون ق ً

قررت التعاون.
ّ

يوجد جانبان لمبدأ األكل من كلمة هللا والشرب منها :جانب يتعلZق بالمعرفZة ،واآلخZر يتعلZZق بالZZدخول .مZا الكلمZات الZZتي
يجب أن تعرفها؟ يجب أن تعرف الكلمات المرتبطة بالرؤية (مثل تلك التي تتعلق بالعصر الذي دخل فيZZه عمZZل هللا اآلن ،ومZZا
التجسد ،وما إلى ذلك .هذه كلها أمور تتعلق بالرؤيZة) .مZا معZنى الطريZق الZذي يجب على
يرغب هللا في تحقيقه اآلن ،وماهية
ُّ

اإلنسZZان الZZدخول إليZZه؟ يشZZير هZZذا إلى كالم هللا الZZذي يجب على اإلنسZZان ممارسZZته والZZدخول إليZZه .هZZذان همZZا جانبZZا األكZZل من

ZاعداZُ ،كZل من كلمZZة هللا واشZZرب منهZZا بهZZذه الطريقZZة .إن كZZان لZZك فهم واضZZح للكلمZZات
كلمZZة هللا والشZZرب منهZZا .من اآلن فصً Z
المتعلقZZة بالرؤيZZة ،فال داعي لالسZZتمرار في القZZراءة طيلZZة الZZوقت .من األهميZZة بمكZZان أن تأكZZل وتشZZرب المزيZZد من الكالم عنZZد
الZZدخول ،مثZZل كيفيZZة توجيZZه قلبZZك نحZZو هللا ،وكيفيZZة تهدئZZة قلبZZك أمZZام هللا ،وكيفيZZة التخلي عن الجسZZد .هZZذه األمZZور هي مZZا يجب
عليك ممارسته .دون معرفة كيفية أكل كلمة هللا وشربها ،ال تكون المشاركة الحقيقية ُممكنZZة .فبمجZرد أن تعZرف كيفيZZة األكZZل

من كلمتZZه والشZZرب منهZZا ،وتكZZون قZZد أدركت مZZا هZZو أساسZZي ،ستصZZبح المشZZاركة يسZZيرة .ومهمZZا تكZZون القضZZايا الZZتي تُنZZاقش،
قادرا على االنخراط في المشاركة حولهZا وإدراك الحقيقZة .فالمشZاركة حZول كلمZة هللا بZدون امتالك الحقيقZة تعZني أنZك
ستكون ً
غZZير قZZادر على فهم مZZا هZZو أساسZZي ،وهZZذا يZZدل على أنZZك ال تعZZرف كيZZف تأكZZل من كلمتZZه وتشZZرب منهZZا .لعZZل البعض يشZZعر

بالضZZجر عنZZد قZZراءة كلمZZة هللا ،وهZZذه ليسZZت حالZZة طبيعيZZة .مZZا هZZو طZZبيعي هZZو أال تتعب أبZً Zدا من قZZراءة كلمZZة هللا ،وأن تعطش
دائمZا أن كلمZZة هللا صZZالحة .هZZذه هي الطريقZZة الZZتي بواسZZطتها يأكZZل الشZZخص الZZذي دخZZل بالفعZZل كلمZZة هللا
دائمZا ،وأن تجZZد ًZ
إليهZZا ًZ
ويشZZربها .عنZZدما تشZZعر أن كلمZZة هللا عمليZZة للغايZZة وهي بالضZZبط مZZا يجب على اإلنسZZان الZZدخول إليZZه ،وعنZZدما تشZZعر أن كلمتZZه

جدا ،وأنها مصدر حياة اإلنسان ،فإن الروح القدس هو َم ْن يمنحك هذا الشعور ،وأن الZZروح القZZدس هZZو
ُمعينة ومفيدة لإلنسان ً
دائمZZا ،يتعبZZون من
َم ْن ّ
يحركك .هذا يثبت أن الروح القدس يعمل فيك وأن هللا لم يبتعد عنZZك .عنZZدما يZZرى البعض أن هللا يتكلم ً

كالمZZه ،ويعتقZZدون أنZZه ليس لهZZذا أي نتيجZZة سZZواء قZZرأوا كالمZZه أم ال .هZZذه ليسZZت حالZZة طبيعيZZة .فليس لZZديهم قلZZوب تعطش إلى
الدخول إلى الحقيقة ،ومثل هؤالء البشر ال يعطشون إلى أن يصيروا كاملين وال يهتمون بذلك .عندما تجد أنك ال تعطش إلى
كلمة هللا ،فهذا يدل على أنك لسZت في حالZة طبيعيZة .في الماضZي ،تحZدد ابتعZاد هللا عنZك بمZا إذا كنت قZد حظيت بسZالم داخلي
وبما إذا كنت قد اختبرت التمتع .األمZر األساسZي اآلن هZو مZا إذا كنت تعطش إلى كلمZة هللا ،ومZا إذا كZانت كلمتZه هي واقعZك،
حكم على اإلنسZان بفعZل
قادرا على فعل كل ما يمكنك فعله من أجل هللا .وبعبارة أخZZرىُ ،ي َ
لصا ،وما إذا كنت ً
وما إذا كنت ُم ْخ ً
حقيقة كلمة هللا .يوجه هللا كلمته إلى البشZرية بأسZرها .فZإن كنت على اسZZتعداد لقراءتهZا ،فسZZوف ينZZيرك ،ولكن إن لم تكن على
اسZZتعداد ،فلن يفعZZل ذلZZكُ .ينZZير هللا أولئZZك الZZذين يجوعZZون ويعطشZZون إلى الZZبر ،وأولئZZك الZZذين يطلبونZZه .يقZZول البعض إن هللا لم
ُينZZيرهم حZZتى بعZZد قZZراءة كلمتZZه .لكن بZZأي طريقZZة قZZرأت الكالم؟ إذا كنت قZZد قZZرأت كلمتZZه قZZراءة عارضZZة ولم تهتم بالحقيقZZة،
فكيZZف يمكن هلل أن ُينZZيرك؟ كيZZف يمكن لشZZخص ال يقZّ Zدر كلمZZة هللا أن ينZZال الكمZZال منZZه؟ إذا كنت ال تقZّ Zدر كلمZZة هللا ،فلن تتمتZZع
ِ
قدر كلمته ،فستتمكن من ممارسة الحق ،وعنZدها فقZط سZZتمتلك الحقيقZZة .لZZذا يجب أن تأكZZل
بالحق وال بالحقيقة .ولكن إن كنت تُ ّ
جرب
من كلمة هللا وتشرب منها طوال الوقت ،سواء كنت مشغوالً أم ال ،وسواء كانت الظروف معاكسة أم ال ،وسواء كنت تُ َّ

أم ال .في المجمZZل ،كلمZZة هللا هي أسZZاس وجZZود اإلنسZZان .فال أحZZد يمكنZZه أن يبتع Zد Zعن كلمZZة هللا ،بZZل أن يأكZZل من كلمتZZه كمZZا
طا هكذا؟ سZZواء كنت تفهم أم ال تفهم في
أمرا بسي ً
يتناولون الثالث وجبات اليومية .هل يمكن أن يكون تكميلك وربحك من هللا ً
الوقت الحاضر ،وسواء كان لديك بصيرة في عمل هللا أم ال ،فيجب أن تأكل وتشرب من كلمة هللا على قدر مZZا تسZZتطيع .هZZذا
جانبZZا مZZا ال تسZZتطيعه في
هو الدخول بطريقة استباقية .بعد قراءة كلمة هللا ،سارع إلى ممارسة ما يمكنك الZZدخول إليZZه ،وضZZع ً
الZZوقت الحZZالي .قZZد ال يمكنZZك فهم الكثZZير من كلمZZة هللا في البدايZZة Z،ولكن بعZZد شZZهرين أو ثالثZZة ،وربمZZا سZZنة ،سZZوف تتمكن من
كمZل النZاس في يZZوم أو يZZومين Z.في معظم األحيZZان ،عنZZدما تقZرأ كلمتZZه ،قZZد ال
ذلZZك .كيZZف يكZZون هZZذا؟ هZZذا ألن هللا ال يمكن أن ُي ِّZ
تفهمها في وقتها .في هذا الوقت ،قد ال تبدو أكثر من مجرد ٍ
نص؛ ولن يمكنك فهمها إال بعد أن تجتZاز في فZترة من االختبZار.
Zيرا ،لZZذلك يجب عليZZك أن تبZZذل قصZZارى جهZZدك لتأكZZل من كلمتZZه وتشZZرب منهZZا ،وعنZZدها ،ودون أن تZZدري،
وألن هللا تكلم كثً Z
س ZZوف تتم ّكن من الفهم وس ZZوف ين ZZيرك ال ZZروح الق ZZدس دون أن تش ZZعر .وعن ZZدما ُين ZZير ال ZZروح الق ZZدس اإلنس ZZان ،يح ZZدث ذل ZZك في

الغالب دون وعي اإلنسان .إنه ينيرك ويرشدك حينما تعطش وتطلب .يتمحور المبدأ الذي يعمل بZZه الZZروح القZZدس حZول كلمZZة

موقفZZا آخ ZZر تجZZاه كلمت ZZه،
دائمZZا ً
هللا ال ZZتي تأك ZZل منه ZZا وتش ZZرب .إن ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين ال يعّلقZZون أهمي ZZة على كلم ZZة هللا ويتخ ZZذون ً
ويظنZZون بتفكZZيرهم المرتبZZك أنZZه ال فZZرق بين قZZراءة كلمتZZه وعZZدم قراءتهZZا ،فأولئZZك هم الZZذين بال حقيقZZة .ال يمكن رؤيZZة عمZZل

الروح القدس وال اسZتنارته داخZل شZخص مثZل هZؤالء .فمثZل هZؤالء النZاس يكتفZون بالحZد األدنى من الجهZد ،وهم ُم َّZدعون دون
(أ)
امتالكهم لمؤهالت حقيقية ،مثل السيد نانغو في المثل.
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(أ) ال يشتمل النص األصلي على عبارة "في المثل".
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بمجرد أن تخرج كلمZZة هللا ،يجب في الحZال أن تسZZتقبلها وتأكZZل وتشZرب منهZا .وبغض النظZر عن مقZدار مZا تفهمZه ،فZإن
Zادرا
وجهة النظر التي ال ُب ّد وأن تتمسك بها هي األكZل والشZرب من كلمتZه ومعرفتهZا وممارسZتها .هZذا شZيء يجب أن تكZون ق ً
ركز ببساطة على األكل والشرب من كلمته .هذا ما
على القيام به .ال تبال بشأن مدى عظمة القامة التي قد تصبح عليها ،بل ّ

يجب على اإلنسZZان التعZZاون معZZه .فحياتZZك الروحيZZة هZZدفها أسا ًسZا محاولZZة الZZدخول إلى حقيقZZة األكZZل من كالم هللا والشZZرب منZZه
وممارس ZZته .ليس من ش ZZأنك الترك ZZيز على أي ش ZZيء آخ ZZر .يجب أن يك ZZون ق ZZادة الكنيس ZZة ق ZZادرين على إرش ZZاد جميZZZع اإلخZZZوة
Zغارا كZانوا
واألخوات حتى يعرفوا كيفية األكل من كالم هللا والشرب منه .هذه مسؤولية كل قائZZد من قZادة الكنيسZZة .وسZواء ص ً
Zارا ،يجب أن يZZولي الجميZZع األكZZل من كالم هللا والشZZرب منZZه أهميZZة ويحفظZZون كالمZZه في قلZZوبهم .إن الZZدخول إلى هZZذه
أم كبً Z

الحقيقة يعني الدخول إلى عصر الملكوت .في الوقت الحاضر ،يشعر معظم الناس بأنهم ال يسZZتطيعون العيش دون األكZZل من

كلمZZة هللا والشZZرب منهZZا ،ومهمZZا كZZان الZZوقت ،يشZZعرون أن كلمتZZه جديZZدة .هZZذا يعZZني بدايZZة تحدي Zد ZاإلنسZZان للطريZZق الصZZحيح.
يس ZZتخدم هللا الكلم ZZة ليعم ZZل عمل ZZه ولكي يع ZZول اإلنس ZZان .وعن ZZدما يت ZZوق ك ZZل إنس ZZان إلى كلم ZZة هللا ويعطش إليه ZZا ،س ZZوف ت ZZدخل
البشرية إلى عالم كالمه.
Zيرا .كم مقZZدار مZZا لZZديك من معرفZZة عن هZZذا؟ ومZZا مZZدى دخولZZك إليZZه؟ إن لم يرشZZد قائZZد الكنيسZZة اإلخZZوة
لقZZد تكلم هللا كثً Z
Zطحيا ،وبغض
واألخوات إلى حقيقة كلمة هللا ،فقد أهمZل في واجبZه وفشZل في إتمZام مسZئولياته! وسZواء كZان فهمZك عميًقZا أو س ً

النظZZر عن درجZZة فهمZZك ،فعليZZك أن تعZZرف كيZZف تأكZZل كالمZZه وتشZZربه .يجب أن تZZولي أهميZZة لكلمتZZه وتفهم أهميZZة الحاجZZة إلى
Zيرا ،فZإن كنت ال تأكZل من كلمتZه وال تشZرب منهZا ،أو ال تخZرج في طلب كلمتZه أو
األكل والشرب منها .بما أن هللا قد تكلم كث ً
تمارس ZZها ،فال يمكن تس ZZمية ه ZZذا بأن ZZه إيم ZZان باهلل .بم ZZا أن ZZك ت ZZؤمن بالفع ZZل باهلل ،فعلي ZZك أن تأك ZZل من كلمت ZZه وتش ZZرب منه ZZا ،وأن
تختبرها ،وأن تحيا بها .يمكن أن يطلق على هذا وحده اإليمان باهلل! إذا اعZترفت بفمZك إنZك تZؤمن باهلل ،ولكنZك ال تسZتطيع أن
تضZZع أي من كلماتZZه موضZZع التطZZبيق أو تُنتج Zأي واقZZع ،فال يمكن وصZZف هZZذا بأنZZه إيمZZان باهلل .بZZل هZZذا بZZاألحرى هZZو "طلب
الخبز لسد الجوع ".عدم التحدث إال عن شهادات تافهة ،وأمور غير مفيدة ،ومسZZائل سZطحية دون امتالك حZZتى أقZZل القليZZل من
إيمان ا باهلل ،وأنت ببساطة لم تعتنق الطريق الصحيح لإليمان باهلل .لماذا يجب أن تأكل على قدر استطاعتك من
الحقيقة ال ُيعد ً
إيمان ZZا باهلل إن كنت ال تأك ZZل من كالم ZZه وتش ZZرب من ZZه ،ولكن ZZك تطلب فق ZZط أن تصZZZعد إلى
كالم هللا وتش ZZرب من ZZه؟ ه ZZل يعت ZZبر ً

تتكمل بZZدون
كمل هللا اإلنسان؟ أيمكنك أن َّ
السماء؟ ما هي الخطوة األولى التي يجب على َم ْن يؤمن باهلل اتخاذها؟ بأي طريق ُي ّ
شخصا من الملكوت بدون امتالك كلمة هللا لتعمل كحقيقة لك؟ ما يعني بالضبط اإليمان
أكل كالم هللا وشربه؟ أيمكن اعتبارك
ً

Zلوكا جي ًZدا من الخZارج على أقZل تقZدير ،واألهم من ذلZك أن يمتلكZوا كلمZة هللا .مهمZا كZان
باهلل؟ يجب أن يمتلك المؤمنون باهلل س ً
أبدا االبتعاد عن كلمته .تتحقق معرفتك باهلل وتتميم مشيئته من خالل كلمته .في المستقبل ،سوف تُخضZZع كZZل
األمر ،ال يمكنكً Z
أمZZ Zة وطائفZZ Zة ودين وقطZZ Zاع من خالل الكلمZZ Zة .سZZ Zوف يتكلم هللا مباشZZ Zرة ،وسZZ Zيحمل جميZZ Zع النZZ Zاس كلمZZ Zة هللا في أيZZ Zديهم؛ وبهZZ Zذه
وخارج Zا :س ZZوف يتكلم البش ZZر ب ZZأفواههم بكلم ZZة هللا
الطريق ZZة ،س ZZوف َّ
تتكمل البش ZZرية .تنتش ZZر كلم ZZة هللا في جمي ZZع األنح ZZاء داخالً
ً
تتكمZZل
ًZ
ويسلكون بحسب كلمة هللا ،بينما يحتفظون بكلمة هللا في داخلهم ،ويبقZون مغمZZورين داخالً
وخارج ا في كلمZة هللا .وبهZZذا ّ
يتممون مشيئة هللا وقادرون على الشهادة له هم أولئك الذين لديهم كلمة هللا كحقيقة.
البشرية .أولئك الذين ّ

Zاعدا ،مZارس االنخZراط
تمم اآلن .من اآلن فص ً
الملZك األلفي ،هZو العمZل الZذي ُي ّ
إن الدخول في عصر الكلمZة ،أي عصZر ُ
ضZا اختبارهZا.
في الشركة حول كلمة هللا .ال يمكنك Zأن تحيا بحسZب كلمZة هللا إال من خالل األكZل من كلمتZه والشZرب منهZا وأي ً

ال ُب ّد لك من انتZاج بعض االختبZار العملي حZتى يمكنZك Zأن تُقنZع اآلخZرين .إن لم تحيZا بحسZب حقيقZة كلمZة هللا ،فلن يقتنZع أحZد!
كZل أولئZك الZذين يسZتخدمهم هللا يمكنهم أن يحيZوا بحسZب حقيقZة كلمZة هللا .إذا لم تسZتطع انتZاج هZذا الواقZع وتشZهد هلل ،فهZذا يZدل

تتكمل بعد .هذه هي أهمية كلمة هللا .هل لديك قلب يعطش إلى كلمة هللا؟ أولئك الZZذين
على أن الروح القدس لم يعمل فيك ولم َّ

يعطشZون إلى كلمZة هللا يعطشZون إلى الحقيقZZة ،وال ُيبZZارك هللا إال مثZZل هZZؤالء األشZخاص .سZوف يقZZول هللا في المسZZتقبل المزيZZد
ِ
كملكم قبل أن ينتقل إلى التحدث والنطZZق
من الكالم لجميع األديان وكل الطوائف .فإنه يتحدث وينطق بصوته بينكم أوالً لكي ُي ّ
بصZZوته وسZZط األمم حZZتى ُيخضZZعهم .من خالل الكلمZZة ،سZZوف يقتنZZع الجميZZع بصZZدق وبالتمZZام .فمن خالل كلمZZة هللا وإعالناتZZه،
أيضا .تعمل الكلمة
تتقّل ص الشخصية الفاسدة التي لإلنسان ،ويكون له المظهر الخارجي إلنسان ،وتضعف شخصيته المتمردة ً
على اإلنسان بسZلطان وتُخضZع اإلنسZان في نZور هللا .إن العمZل الZذي سZيعمله هللا في العصZر الحZالي ،وكZذلك نقZاط التح ّZول في

جميعZا في كلمتZZه .إن كنت ال تقZرأ كلمتZZه ،فلن تفهم شZZيًئا .من خالل أكلZZك من كلمتZZه وشZZربك منهZZا ،ومن
ًZ
عملZZه ،يمكن إيجادهZZا
خالل انضمامك للمشZاركة مZع إخوتZك وأخواتZك ،وكZذلك خبرتZك الفعليZة ،سZتنمو معرفتZك بكلمZة هللا لتصZبح شZاملة .وبهZذا فقZط
سوف يمكنك أن تحيا بحسبها في الحقيقة.
من "عصر الملكوت هو عصر الكلمة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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كملون" .لقZZد
سينبذون؛ وليسوا من بين هZZؤالء الZZذين سZُ Zي َّ
لقد ُق ُ
لت سابًقا إن "كل َمن ير ّكزون على أن يروا آيات وعجائب ُ
قلت العدي Zد Zمن الكلمZZات ،ومZZع ذلZZك ليس لإلنسZZان أدنى معرفZZة عن هZZذا العمZZل ،وبوصZZولنا إلى هZZذه النقطZZة ،فهZZا أنت مZZا زال
ضZا العديZدZ
اإلنسان يطلب آيات وعجائب .هل إيمانك باهلل هو السعي لرؤية آيZات وعجZائب ،أم لكي تنZال الحيZاة؟ قZال يسZوع أي ً
من الكلمZZات ،ولكن مZا زال البعض منهZZا لم يتحقZق حZZتى اليZZوم .هZZل يمكنZZك أن تقZZول إن يسZوع ليس هللا؟ لقZZد شZZهد هللا عنZZه أنZZه
Zاجزا عن معرفتهZZا معرف ً Zة
كZZان المسZZيح وابن هللا الحZZبيب .هZZل يمكنZZك أن تنكZZر هZZذا؟ اليZZوم يقZZول هللا كلمZZات فقZZط ،وإن كنت عً Z
Zاء على مZZا إذا تحققت كلماتZZه أم ال؟ هZZل تZZؤمن باآليZZات
شZZامل ًة ،فال يمكنZZك الثبZZات .هZZل تZZؤمن بZZه ألنZZه هZZو هللا ،أم تZZؤمن بZZه بنً Z

والعجZZائب أم تZZؤمن باهلل؟ هZZل هZZو ًّ
حقا هللا إن كZZان ال ُيظهZZر اليZZوم آيZZات وعجZائب؟ إن لم تتحقZZق الكلمZZات الZZتي يقولهZZا ،هZل هZZو
ًّ
دائمZا تحقيZق
بناء على ما إذا كانت الكلمات الZتي يقولهZا تتحقZق أم ال؟ لمZاذا ينتظZر بعض النZاس ً
حقا هللا؟ هل جوهر هللا يتحدد ً

كلمات هللا قبل اإليمان بZZه؟ أال يعZني هZZذا أنهم ال يعرفونZZه؟ كZZل َمن لZZديهم مفZاهيم مثZل هZذه هم أنZZاس ينكZZرون هللا ،ويسZتخدمون
ودائمZZا يسZZ Zعون وراء رؤيZZ Zة اآليZZ Zات
ًZ
المفZZ Zاهيم لقيZZ Zاس هللا؛ إن تحققت كلم ZZات هللا يؤمنZZ Zون بZZ Zه ،وإن لم تتحقZZ Zق ال يؤمنZZ Zون بZZ Zه،

Zادرا على الثب ZZات يعتم ZZد على م ZZا إذا كنت تع ZZرف هللا الحقيقي أم ال؛
والعج ZZائب .أليسZZوا فريس ZZيي األزمن ZZة المعاصZZرة؟ كون ZZك قً Z
Zدرة على الثبZZات في وقت
وهZZذا أمZZر خطZZير! كّلمZZا تعZZاظمت حقيقZZة كلمZZة هللا فيZZك ،تعZZاظمت معرفتZZك بحقيقتZZه ،وصZZرت أكZZثر قً Z
التجZZ Zارب .لكن َّ
Zاجزا عن الثبZZ Zات ،وستسZZ Zقط في التجZZ Zارب .اآليZZ Zات
كلمZZ Zا ركZّ Z Zزت على رؤيZZ Zة اآليZZ Zات والعجZZ Zائب ،صZZ Zرت عً Z Z
والعجZZائب ليسZZت هي األسZZاس ،بZZل حقيقZZة هللا فحسZZب هي الحيZZاة .ال يعZZرف بعض النZZاس اآلثZZار الZZتي سZZيحققها عمZZل هللا .إنهم

دائمZZا ه ZZو أن ُيش ZZبع هللا ش ZZهواتهم ،بع ZZدها فق ZZط
يقض ZZون أي ZZامهم في ارتب ZZاك ،غ ZZير س ZZاعين وراء معرف ZZة عم ZZل هللا ،ب ZZل مس ZZعاهم ً
يصبحون جادين في إيمانهم .يقولون إنهم سيسعون للحيZاة إن تحققت كلمZات هللا ،ولكن إن لم تتحقZق كلماتZه ،لن توجZد إمكانيZة
لسZZعيهم للحيZZاة .يعتقZZد اإلنسZZان أن اإليمZZان باهلل هZZو السZZعي وراء رؤيZZة اآليZZات والعجZZائب والسZZعي وراء الصZZعود إلى السZZماء
والسماء الثالثة .ال يوجد أحZZد يقZZول إن إيمانZZه باهلل هZZو السZZعي للZZدخول إلى الحقيقZZة ،وال السZعي للحيZZاة ،وال السZZعي أن يZربحهم
هللا .مZZا هي قيمZZة سZZعي مثZZل هZZذا؟ أولئZZك الZZذين ال يسZZعون لمعرفZZة هللا وإرضZZائه هم أنZZاس ال يؤمنZZون باهلل ،هم أنZZاس يجZِّ Zدفون
على هللا!
هل تفهمون اآلن ما هو اإليمان باهلل؟ هل اإليمان باهلل هو رؤيZة آيZات وعجZائب؟ هZل هZو الصZعود إلى السZماء؟ اإليمZان
باهلل ليس س Z Zهاًل على اإلطالق .يجب إخضZZ Zاع هZZ Zذه الممارسZZ Zات الديني Z Zة Zإلى النقZZ Zاش؛ فالسZZ Zعي وراء شZZ Zفاء المرضZZ Zى وطZZ Zرد

األرواح الش ZZريرة ،والترك ZZيز على اآلي ZZات والعج ZZائب واش ZZتهاء المزي ZZد من نعم ZZة هللا وس ZZالمه وفرح ZZه ،والس ZZعي وراء تطّلع ZZات

الجسZد ،جميعهZا ممارسZات دينيZة ،ومثZل هZذه الممارسZات الدينيZة هي نZوع غZامض من اإليمZان .اليZوم ،مZا هZو اإليمZان الحقيقي
Zحا :اإليمZان باهلل هZZو أن
باهلل؟ إنه قبول كلمة هللا كواقع لحياتك ومعرفة هللا من كلمته ليكون لZZك محبZة حقيقيZة لZه .ألكZZون واض ً
تطيعZZه وتحبZZه وتZZؤدي واجبZZك الZZذي يجب أن تؤديZZه كمخلZZوق من مخلوقZZات هللا .هZZذا هZZو هZZدف اإليمZZان باهلل .يجب أن تعZZرف
جمال هللا ،وكم يستحق من تبجيZل ،وكيZف يصZنع هللا في مخلوقاتZه عمZل الخالص ويجعلهم كZاملين .هZذه هي أساسZيات إيمانZك
باهلل؛ فاإليمZZان باهلل هZZو في األسZZاس االنتقZZال من حيZZاة الجسZZد إلى حيZZاة محبZZة هللا ،ومن العيش ضZZمن الفسZZاد إلى العيش ضZZمن
حياة كالم هللا .إنه الخروج من تحت ُم لك الشيطان والعيش تحت رعاية هللا وحمايته .إنه القدرة على طاعة هللا وليس الجسد،
والتحرر من الشخصية الشيطانية الفاسدة .اإليمZZان باهلل هZو
والسماح هلل بأن يربح قلبك بالكامل ،والسماح له أن يجعلك كاماًل ،
ّ
ِ
Zادرا على أن تشZZهد عنZZه أمZام إبليس.
في األساس لكي تتجّلى فيك قZوة هللا ومجZده ،ولعلZك تُت ُّم مشZيئته ،وتنجZز خطتZZه ،وتكZZون ق ً
ليس الهZZدف من اإليمZZان باهلل هZZو رؤيZZة آيZZات ومعجZZزات ،وال يجب أن يكZZون من أجZZل جسZZدك الشخصZZي ،بZZل يجب أن يكZZون

هدفZZه السZZعي لمعرفZZة هللا ،والقZZدرة على طاعتZZه ،وأن تكZZون مثZZل بطZZرس ،تطيعZZه حZZتى المZZوت .هZZذا هZZو مZZا يجب تحقيقZZه في
األساس .إنZه أكZل كلمZZة هللا وشZربها من أجZل معرفZZة هللا وإرضZائه ،فأكZل كلمZZة هللا وشZربها يعطيZZك معرفZة أعظم باهلل ،وبعZدها
فقط ستستطيع طاعته .لن تتمكن Zمن محبة هللا إال لو عرفت هللا ،وهذا هو الهZZدف الوحيZZد الZذي يجب على اإلنسZان تحقيقZه في
دائما ،في إيمانك باهلل ،أن ترى اآليات والعجائب ،فإن وجهة النظر هذه عن اإليمZZان باهلل خاطئZZة.
إيمانه باهلل .إن كنت تحاول ً
اإليمان باهلل هZو في األسZاس قبZول كلمZة هللا كحقيقZة حياتيZة .إن ممارسZة الكلمZات الZتي تخZرج من فم هللا وتنفيZذها داخZل نفسZك
ِ
Zادرا على الخض ZZوع لZZه
كمل ZZه هللا ،وليكZZون قً Z
هZZو فقZZط تحقيZZق ه ZZدف هللا .في اإليم ZZان باهلل ،ينبغي على اإلنسZZان أن يس ZZعى كي ُي ّ
تذمر ،وتنشغل برغبات هللا ،وتصل لمكانة بطرس ،وتمتلك أسلوب بطرس الZZذي
وطاعته .إن كنت تستطيع أن تطيع هللا دون ّ
نجاحا في إيمانك باهلل ،وهذا سيعد عالم ًة على أن هللا قد ربحك.
تكلم عنه هللا ،تستطيع أن تحقق
ً
من "الكل يتحقق بكلمة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ثم نيZل رضZاه ،وبإشZZغال قلZZوبهم
تتمثZل طريقZة إيمZZان النZZاس باهلل ،ومحبتZZه وإرضZائه في مالمسZة روح هللا بقلZوبهم ،ومن َّ

بكالم هللا ،وبZZذلك يتZZأثرون بZZروح هللا .إذا كنت تZZرغب في تحقيZZق حيZZاة روحيZZة طبيعيZZة وإقامZZة عالقZZة طبيعيZZة مZZع هللا ،فيجب
ِ
تهدئ قلبك أمامه ،وتسكب قلبZك كلZه فيZه .إذا
عليك أوالً أن تَ َه َب قلبك له .وال يمكنك Zأن تنعم بحياة روحية طبيعية إاّل بعد أن ّ
لم َي َهب النZZاس قلبهم إلى هللا في إيمZZانهم بZZه ،وإذا لم يكن قلبهم فيZZه ولم يعZZاملوا ِح ْملZZه على أنZZه ِح ْمُلهم ،فZZإن كZZل مZZا يفعلونZZه هZZو

خ ZZداع هلل ،وه ZZو تص ZZرف معه ZZود من المت ZZدينين Z،وال يمكن أن يحظى بثن ZZاء من هللا .ال يمكن أن يكس ZZب هللا أي ش ZZيء من ه ZZذا
ضِّ Zد لعمZل هللا؛ فهZZو أشZZبه بزخرفZZة في بيت هللا،
النوع من األشخاص ،وال يمكن لهذا النوع من األشخاص إال أن يؤدي دور ال ّ
ال ضZZرورة لهZZا ،وليس لهZZا نفZZع .ال يسZZتخدم هللا هZZذا النZZوع من األشZZخاص ،وال يقتصZZر األمZZر على أنZZه ال توجZZد فرصZZة لعمZZل

الروح القدس في مثل هذا الشخص ،بل وليست هنZاك أي قيمZة لحيازتZه للكمZال؛ فهZZذا النZZوع من األشZخاص هZو في الواقZZع في
"حكم الميت" ،وليس لZZدى مثZZل هZZؤالء األشZZخاص أي شZZيء يمكن أن يسZZتخدمه الZZروح القZZدس ،بZZل على العكس فكلهم اسZZتولى
حاليZZا ،ال
عليهم الشZZيطان وأفسZZدهم إلى أقصZZى حZZد ،وسZZوف
ّ
يجتث هللا هZZؤالء األشZZخاص .عنZZد اسZZتخدام الZZروح القZZدس للنZZاس ً
ض Z Zا إلى تكميZZ Zل الجZZ Zوانب غZZ Zير المرغوبZZ Zة فيهم
يقتصZZ Zر على توظيZZ Zف الجZZ Zوانب المرغوبZZ Zة فيهم إلتمZZ Zام األمZZ Zور ،بZZ Zل يعمZZ Zد أي ً
وتغييره ZZا .إن كنت تس ZZتطيع س ZZكب قلب ZZك في هللا واالحتف ZZاظ باله ZZدوء أمام ZZه ،فس ZZتحظى بالفرص ZZة والم ZZؤهالت ال ZZتي يس ZZتخدمها
الZZروح القZZدس ،لتتلقى اسZZتنارة الZZروح القZZدس وإضZZاءته ،وفZZوق ذلZZك سZZتتمتع بفرصZZة إصZZالح الZZروح القZZدس لعيوبZZك .عنZZدما
تعطي قلبZك هلل ،يمكنZك الZدخول لعمZق أكZبر في الجZانب اإليجZابي والتمتZع بمسZتوى أعلى من البصZيرة ،أمZا في الجZانب السZلبي
Zلبيا،
صZا على السZZعي إلرضZاء إرادة هللا ،ولن تكZون س ً
فسZيتاح لZك مزيZZد من الفهم ألخطائZZك وعيوبZZك ،وسZZوف تكZZون أكZثر حر ً
Zادرا على أن يبقى هادًئا أمZام هللا ،يتوقZف
فعاالً .وبذلك ستصبح
بل ستدخل دخواًل ّ
قويما .وبافتراض أن قلبك سيكون ق ً
شخصا ً
ً
صZا ويسZZتخدمه،
نيلك لثناء الروح القدس وإرضاء هللا من عدمه على استطاعتك الدخول بنشاط .عندما ينير الروح القZZدس شخ ً
دائما في ُّ
تقدم نشط .حتى وإن كان يعاني نقاط ضعف ،فبإمكانه تحاشي بناء أسلوب حياته
سلبيا ً
فهذا ال يجعله ً
أبدا ،بل يجعله ً

Zارا.
على نقاط الضعف هذه ،وبإمكانه تفادي تأخير النمو في حياته ،واالستمرار في السعي إلرضاء مشيئة هللا .يمثل هذا معيً Z

دائمZا،
Zلبيا ًZ
ْ
كافيZZا على أنZZك قZZد نلت حضZZور الZZروح القZZدس .إذا كZZان الشZZخص سً Z
إن اسZZتطعت أن تُحZZرز هZZذا فإنZZه يعتZZبر دليالً ً
ومستسلما وغZZير قZادر على الصZمود والتصZZرف في توافZق
سلبيا
وحتى بعد تلقيه االستنارة والتوصل إلى معرفة نفسه إن ظل ً
ً
Zلبيا ،فهZذا يعZZني أن
مع هللا ،فمثل هذا الشخص يتلقى نعمة هللا فحسب ،ولكن الروح القدس ليس معZZه .عنZدما يكZZون الشZZخص س ً
مفهوما للجميع.
قلبه لم يتجه إلى هللا ،وأن روحه لم تتأثر بروح هللا .يجب أن يكون هذا
ً
جد ا إقامة عالقة طبيعية مع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "من المهم ً
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يمكن من التجربZZة رؤيZة أن تهدئZة Zقلب المZرء أمZام هللا هي واحZدة من أهم القضZايا .وهZذه قضZZية تتعلZZق بالحيZZاة الروحيZZة
للنZZاس ونمZZوهم في حيZاتهم .لن يثمZZر سZZعيك وراء الحقيقZZة والتغيZZيرات في شخصZZيتك إال عنZZدما يكZZون قلبZZك في سZZالم أمZام هللا.
ص Zا بطZZرق عديZZدة Z،وتحتZZاج إلى معرفZZة العدي Zد Zمن الحقZZائق،
وبمZZا أنZZك تَمُثZZل أمZZام هللا حZZامالً ثقالً وتشZZعر ًZ
دائمZا بأنZZك تعZZاني نق ً

دائمZا مZZا تشZZغل عقلZZك.
وتحتZZاج إلى اختبZZار جZZانب كبZZير من الواقZZع ،وأن عليZZك توجيZZه كZZل االهتمZZام إلرادة هللا – فهZZذه األشZZياء ًZ
يبZدو األمZZر كمZا لZو أنهZا تضZZغط عليZك بشZدة بحيث ال يمكنZك Zالتنفس؛ وبالتZالي تشZعر بثقZZل في القلب (رغم أنZZك لسZZت في حالZZة
س ZZلبية) .مث ZZل ه ZZؤالء األش ZZخاص هم وح ZZدهم المؤهل ZZون لقب ZZول اس ZZتنارة كالم هللا وت ZZأثير روح هللا فيهم .إنهم يتلق ZZون االس ZZتنارة
واإلضاءة من هللا بسبب ِح ْملهم واكتئابهم ،ويمكن القول إنه بسبب الثمن الذي دفعوه والعذاب الZZذي عZZانوه أمZZام هللا ،ألن هللا ال
طا أو دون قيد أو شرط .هذا
أيضا ال يعطي للناس اعتبا ً
يحابي ً
دائما في معاملته للناس ،لكنه ً
أحدا بمعاملة خاصة .فهو عادل ً

تمامZZا
هو أحد جوانب شخصيته البارة .لم يصل معظم الناس في الحياة الحقيقية إلى هذا المدى بعد .على األقل لم يتجZZه قلبهم ً

إلى هللا بعد Z،وعليه لم يحدث أي تغيير كبير في شخصيتهم الحياتية؛ وما ذلك إال ألنهم يعيشون في نعمة هللا ،ولم ينZZالوا عمZZل
بعد .إن المعايير التي يجب أن يتحقق بها النZZاس كي يسZZتخدمهم هللا هي كمZZا يلي :يتجZZه قلبهم إلى هللا ،ويحملZZون
الروح القدس ُ
Zرارا باالسZZتنارة
عبء كالم هللا ،ويمتلكZZون ً
قلبZZا مشZZتاًقا ،ويعZZتزمون السZZعي إلى الحZZق .فال ينZZال عمZZل الZZروح القZZدس ويحظى مً Z
واإلضZZاءة سZZوى أشZخاص من هZZذا القبيZZل .يظهZZر على النZZاس الZZذين يسZZتخدمهم هللا من الخZارج وكZZأنهم غZZير عقالنZZيين ،وكZZأنهم

دائمZا أن يحتفظZZوا بقلب
ليس لZZديهم عالقZZات طبيعيZZة مZZع اآلخZZرين ،مZZع أنهم يتحZZدثون بلياقZZة ،وال يتكلمZZون بال مبZZاالة ،ويمكنهم ًZ
هZZادئ أمZZام هللا .هZZذا بالضZZبط هZZو الشZZخص الكZZافي ألن يسZZتخدمه الZZروح القZZدس .يبZZدو أن هZZذا الشZZخص "غZZير العقالني" الZZذي
يتكلم هللا عنZZه ال يمتلZZك عالقZZات طبيعيZZة مZZع اآلخZZرين ،وال يZZولي االهتمZZام الالزم للمحبZZة الظاهريZZة أو الممارسZZات السZZطحية،
ولكن يمكنZZه أن يفتح قلبZZه ويمZّ Zد اآلخZZرين باإلضZZاءة واالسZZتنارة الZZتي اكتسZZبها من خبرتZZه الفعليZZة أمZZام هللا عنZZدما يتواصZZل في
ويرضZي مشZيئة هللا .وعنZدما ُيش ِّZهر بZه اآلخZرون ويسZخرون منZه ،فإنZه قZادر على تفZادي
أمور روحية .هكذا ُي ّ
عبر عن حبZه هلل ُ
الخضوع لسيطرة أشخاص أو أمور أو أشياء خارجيZة ،ويمكنZه أن يظZل هادًئا أمZام هللا .يبZZدو مثZل هZذا الشZخص أن لديZه رؤاه

الفري ZZدة ،فال ي ZZترك قلب ZZه هللا أب Zً Zدا ،بغض النظ ZZر عم ZZا يفعل ZZه اآلخ ZZرون .عن ZZدما يتح ZZادث اآلخ ZZرون بم ZZرح وه ZZزل ،يبقى قلب ZZه في
Zاعيا لمقاص ZZد هللا .إن ZZه ال ي ZZولي أهمي ZZة للحف ZZاظ على
Zليا هلل داخ ZZل قلب ZZه في ص ZZمت ،س ً Z
حض ZZرة هللا ،مت ZZأمالً في كلم ZZة هللا أو مص ً Z

فعمZZا بالحيويZZة
عالقZZات طبيعيZZة مZZع اآلخZZرين .يبZZدو أن هZZذا الشZZخص ال يملZZك فلسZZفة للحيZZاة .يظهZZر هZZذا الشZZخص من الخZZارج ُم ً
ض Zا ح ًّس Zا بالهZZدوء .هZZذه هي صZZورة الشZZخص الZZذي يسZZتخدمه هللا .ببسZZاطة ،ال يمكن
Zديرا بالمحبZZة وبريًئا ،ولكنZZه يمتلZZك أي ً
وجً Z

ألمور مثل فلسفة العيش أو "العقل الطبيعي" أن يكون لها أثر في هذا النوع من األشخاص ،فهZو شZخص قZد ك ّZرس قلبZه كZامالً
لكلمة هللا ،ويبدو أنه ال يملك إال هللا في قلبه .هZZذا هZZو الشZخص الZذي يشZZير إليZZه هللا كشZZخص "بZZدون عقZل" ،وهZZو بالضZبط نZوع

دائمZZا أم ZZام هللا بغض النظZZZر عن الزمZZZان
الشZZZخص ال ZZذي يس ZZتخدمه هللا .عالم ZZة الش ZZخص ال ZZذي يس ZZتخدمه هللا هي ه ZZذه :قلب ZZه ً
والمكان ،وال يZترك قلب هZذا الشZخص هللا أب ًZدا ،وهZو ال يتبZع الحشZZود ،بغض النظZر عن مZZدى فسZق اآلخZرين ومZدى انغماسZZهم

في شهواتهم ورغبZات أجسZادهم .هZذا هZZو النZوع الوحيZد من األشZخاص الZZذي يناسZب اسZZتخدام هللا ،وهZو الشZخص الوحيZد الZذي
ِ
ِ
كمل ZZك ال ZZروح
كمل ZZه ال ZZروح الق ZZدس .إن كنت غ ZZير ق ZZادر على الوص ZZول إلى ه ZZذه األم ZZور ،ف ZZأنت لس ZZت م ZZؤهالً ليقتني ZZك هللاُ ،
وي ّ
ُي ّ
القدس.
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أيضا عالقة
يجب أن يلتفت قلبك إلى هللا إذا كنت تريد أن تقيم عالقة طبيعية مع هللا ،وعلى هذا األساس ،سيكون لديك ً
طبيعية مع األشخاص اآلخرين .إذا لم تكن لديك عالقة طبيعية مZع هللا ،فسZيكون األمZر متعلًقZا بفلسZفة العيش اإلنسZانية ،بغض

عما تفعله للحفاظ على عالقاتك مع اآلخرين ،وبغض النظر عن مدى اجتهادك في العمل أو مقZدار الطاقZة الZتي تبZذلها.
النظر ّ
إنك تحافظ على وضZعك بين النZاس من منظZور إنسZاني وفلسZفة إنسZانية حZتى يمZدحوك ،ولكنZك ال تتبZع كلمZة هللا لتقيم عالقZات
طبيعية مع الناس .إن لم تر ّكZز على عالقاتZك مZع النZZاس بZZل حZافظت على عالقZة طبيعيZZة مZع هللا ،وإن كنت على اسZZتعداد ألن
تهب قلبZك إلى هللا وتتعلم طاعتZZه ،فمن الطZZبيعي جZً Zدا أن تصZبح عالقاتZك مZع جميZZع النZاس طبيعيZة .بهZZذه الطريقZة ،ال تُقZام هZذه
تقريبZZا قائم ZZة على الجس ZZد ،أم ZZا في ال ZZروح فهن ZZاك
العالق ZZات على الجس ZZد ،ولكن على أس ZZاس محب ZZة هللا .ال توج ZZد أي تع ZZامالت
ً
شZZركة ،وكZZذلك محبZZة وراحZZة متبادلZZة ،وتوفZZير المؤونZZة من البعض إلى البعض اآلخZZر .كZZل هZZذا يتم على أسZZاس قلب ُيرضZZي

هللا .ال يتم الحفاظ على هذه العالقات باالعتماد على فلسفة إنسانية للعيش ،ولكنها تتشكل بصورة طبيعية جZً Zدا من خالل َح ْZمZل
Zانيا ،وأنت ال تحتZZاج سZوى الممارسZZة وفًقZZا لمبZZادئ كلمZZة هللا .هZZل أنت على اسZZتعداد
العبء ألجZل هللا .إنهZZا ال تتطلب جهZً Zدا إنسً Z
تمامZا إلى
Zانا "دون عقZZل" أمZZام هللا؟ هZZل أنت على اسZZتعداد إلعطZZاء قلبZZك ًZ
لتََف ُّهم إرادة هللا؟ هZZل أنت على اسZZتعداد ألن تكZZون إنسً Z
هللا ،وتغض النظZZر عن مركZZزك بين النZZاس؟ مZZع َم ْن تحظى بأفضZZل عالقZZات من بين جميZZع األشZZخاص الZZذين تتواصZZل معهم؟
ومZZع َم ْن منهم لZZديك أسZZوأ عالقZZات؟ هZZل عالقاتZZك مZZع النZZاس طبيعيZZة؟ هZZل تعامZZل جميZZع النZZاس على قZZدم المسZZاواة؟ هZZل تحافZZظ

على عالقاتZك مZع اآلخZرين وفًقZا لفلسZفتك في الحيZاة ،أم أنهZا مبنيZة Zعلى أسZاس محبZة هللا؟ عنZدما ال يعطي المZرء قلبZه إلى هللا،
تصZZبح روحZZه ُمتبّلZZدة Z،وفاقZZدة للحس وفاقZZدة للZZوعي .لن يفهم مثZZل هZZذا الشZZخص كالم هللا أبZً Zدا ولن يكZZون لZZه عالقZZة طبيعيZZة مZZع

تمامZZا هلل ،ويتلقى
هللا ،ولن تتغZZير شخصZZية مثZZل هZZذا الشZZخص أبZً Zدا .تغيZZير شخصZZية المZZرء هي عمليZZة يعطي فيهZZا المZZرء قلبZZه ً
االسZZتنارة واإلضZZاءة من كالم هللا .يمكن لعمZZل هللا أن يسZZمح للمZZرء بالZZدخول بفاعليZZة ،وكZZذلك بتمكينZه Zمن التخلص من جوانبZZه
Zادرا على إدراك كZل حركZة دقيقZة داخZل
السلبية بعد اكتساب المعرفة حولها .عنZدما تبلZغ نقطZة إعطZاء قلبZك هلل ،سZوف تكZون ق ً
Zدريجيا في طريZZق تكميلZZك بواسZZطة
روحZZك ،وسZZوف تZZدرك كZZل حالZZة اسZZتنارة وإضZZاءة تتلقاهZZا من هللا .تم ّسZك بهZZذا ،وسZZتدخل تZ
ً

Zدوءا أمZZام هللا ،أصZZبحت حساسZZية روحZZك ورقتهZZا طبيعيZZة أكZZثر ،وازدادت قZZدرة روحZZك
الZZروح القZZدس .كلمZZا كZZان قلبZZك أكZZثر هً Z
تدريجيا .يبني الناس عالقZZات طبيعيZZة فيمZZا بينهم
على إدراك تحريك الروح القدس إياها ،ومن ثم تزداد سالمة عالقتك مع هللا
ً
على أساس إعطاء قلبهم إلى هللا ،وليس من خالل الجهد البشري ،فبدون وجود هللا في قلوبهم ،تكZZون العالقZZات الشخصZZية بين

الناس مجرد عالقات جسدية غير سليمة وتنازل للشهوة – إنهZZا عالقZZات يمقتهZZا هللا ويكرههZZا .إذا ُقْلت إن روحZZك قZZد تحZركت،
َّ
ووجZد آخZر يسZعى لZك وال يروقZك ،وتتحZيز
دائما أن تكون لديك شركة مع أشZخاص يروقZZون لZك ،ومZع َم ْن تجلهمُ ،
لكنك تريد ً
ضده وال تتفاعل معه ،فهذا أكبر دليل على أنك خاضع لعواطفك وليس لديك على اإلطالق عالقة طبيعية مع هللا .إنك تحاول
خZZداع هللا وإخفZZاء قبحZZك .حZZتى إن كنت تسZZتطيع مشZZاركة بعض الفهم لكنZZك تحمZZل نوايZZا خاطئZZة ،فZZإن كZZل شZZيء تقZZوم بZZه جيZZد
ِ
Zادرا على
قيا ًس Zا على المعZZايير البشZZرية وحZZدها .لن يمZZدحك هللا ،فZZأنت تتصZZرف وفًقZZا للجسZZد ،وليس وفZZق ح ْZمZل هللا .إن كنت قً Z
تهدئ ZZة قلب ZZك أمZZام هللا ول ZZديك تع ZZامالت طبيعي ZZة م ZZع جمي ZZع ال ZZذين يحب ZZون هللا ،فعندئ ZZٍ Zذ فقZZط تك ZZون الئًقZZأ ألن يس ZZتخدمك هللا .به ZZذه
الطريق ZZة ،مهم ZZا ك ZZانت طريق ZZة ارتباط ZZك ب ZZاآلخرين ،فإنه ZZا لن تك ZZون وفًقZZا لفلس ZZفة من فلس ZZفات الحي ZZاة ،ولكنه ZZا س ZZتكون أم ZZام هللا
والعيش بطريقة تنطZوي على مراعZاة ِح ْملZه .كم يوجZد بينكم من أمثZال هZؤالء النZاس؟ هZل عالقاتZك مZع اآلخZرين طبيعيZة حًقZا؟
َّ
تمامZZا،
على أي أسZZاس تُقيمهZZا؟ كم عZZدد فلسZZفات الحيZZاة في داخلZZك؟ هZZل تخلصZZت منهZZا؟ إذا لم يسZZتطع قلبZZك أن يلتفت إلى هللا ً
واحدا من شعب هللا.
فأنت ال تنتمي إلى هللا ،بل أنت من الشيطان ،وستعود في النهاية إلى الشيطان .أنت ال تستحق أن تكون
ً
وكل هذا يتطلب منك نظرة متأنية.

جد ا إقامة عالقة طبيعية مع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "من المهم ً

كلمات هللا اليومية اقتباس 409
في إيمانZZك باهلل يجب أن تحسZZم على األقZZل مسZZألة وجZZود عالقZZة طبيعيZZة مZZع هللا .إن لم يكن لZZك عالقZZة طبيعيZZة مZZع هللا،
فسيضيع معنى إيمانZك باهلل .يمكن تحقيZق إقامZة عالقZة طبيعيZة مZع هللا تحقيًقZا كZاماًل من خالل قلب هZادئ في حضZرة هللا .كمZا
أن وجود عالقة طبيعية مع هللا يعني القدرة على عدم ِ
الشك في أي من عمل هللا أو ِ
والقدرة على الخضZZوع لعملZZه .إن
إنكاره،
َ
َ
ّ
هذا يعني وجود النوايا الصحيحة في حضرة هللا ،وليس التخطيط لنفسك ،بل اعتبار مصالح عائلZZة هللا أولويZZة قصZZوى قبZZل أي

قادرا على تهدئة ZقلبZك في حضZرة هللا في كZل مZZا
شيء .كما يعني قبول تمحيص هللا ،والخضوع لترتيبات هللا .يجب أن تكون ً
تفعل ZZ Zه؛ وح ZZ Zتى إن كنت ال تفهم إرادة هللا ،فيجب علي ZZ Zك أداء واجبات ZZ Zك ومس ZZ Zؤولياتك بأقص ZZ Zى ق ٍ Z Z
Zدر في اس ZZ Zتطاعتك .وبمج ZZ Zرد
ضZا
اسZتعالن إرادة هللا لZك ،اسZلك وفًقZا لهZا ،ولن يكZون األوان قZد فZات .عنZدما تصZبح عالقتZك مZع هللا طبيعيZة ،سZيكون لZديك أي ً
ِ
Zحح
Zل كالم هللا واش ZZربه ،ثم ِّ
طبZZق متطلب ZZات هللا ،وص ّ Z
عالق ZZات طبيعي ZZة م ZZع الن ZZاس ،فك ZZل ش ZZيء مب ZZني على أس ZZاس كالم هللاُ .كْ Z
وجهات نظرك ،وتجنب القيام بأي شيء لتقاوم هللا أو تزعج الكنيسة .ال تقم بأي شيء ال يفيد حياة إخوتك وأخواتك ،وال تقZZل
نزيهZا ومسZتقيما في كZل مZا تفعلZه َّ
وتأكد من أن كZZل فعZل تقZZوم بZZه
أي شيء ال يفيد اآلخرين ،وال تفعل أي شيء شائن .بZZل كن ًZ
ً
Zادرا على إعطZاء األولويZة لمصZالح عائلZة
مقبول أمام هللا .مع أن الجسد قZد يكZون ض ً
Zعيفا في بعض األحيZان ،يجب أن تكZون ق ً
هللا ،دون الطمع في المنفعة الشخصية ،وعلى أن تسZلك بZالبر .إذا اسZتطعت الممارسZة بهZذه الطريقZة ،فسZتكون عالقتZك مZع هللا

طبيعية.
Zادرا على التصZّ Zرف وفًقZZا لمتطلبZZات هللا،
في كل شيء تفعله ،يجب عليك فحص ما إذا كانت نواياك صحيحة .إذا كنت قً Z
Zادرا على
فستكون عالقتك باهلل طبيعية .هZZذا هZو أدنى معيZار .افحص نوايZاك ،وإذا اكتشZفت ظهZZور نوايZZا غZير صZحيحة ،كن ق ً

Zالحا أمZام هللا ،وهZو مZا يZدل بZدوره على أن عالقتZك مZع
صZا ص ً
إدارة ظهZرك لهZا وتص ّZرف وفًقZا لكالم هللا .وهكZذا ستصZبح شخ ً
Zادرا على وضZع
هللا طبيعية ،وأن كZل مZا تفعلZه هZو من أجZل هللا ،وليس من أجZل نفسZك .في كZل مZا تفعZل وكZل مZا تقZول ،كن ق ً

Zادا بمشZاعرك ،أو تتصZّ Zرف وفًقZا إلرادتZك الشخصZية .هZذه
Zتقيما في أفعالZك ،وال تكن منقً Z
قلبZك في الموضZع الصZحيح ،وكن مس ً
هي المبادئ الZتي يجب على المؤمZنين باهلل أن يتص َّZرفوا بموجبهZا .يمكن أن تكشZف أمZور صZغيرة عن نوايZا الشZخص وقامتZه،
ِ
Zحح نوايZZاه وعالقتZZه مZZع هللا .ال
وبالتZZالي ،لكي يZZدخل المZZرء في طريZZق الحصZZول على الكمZZال من هللا ،يجب عليZZه أواًل أن يصّ Z
ِ
كملZZك هللا إاّل عنZZدما تكZZون عالقتZZك معZZه طبيعيZZة ،وعنZZدها فقZZط يمكن لتعامZZل هللا وتهذيب Zه ZوتأديبZZه وتنقيتZZه أن تحّقZZق
يمكن أن ُي ّ
تأثيرهZا المطلZZوب فيZZك .هZZذا معنZZاه أنZZه إن كZZان البشZZر قZادرين على حفZظ هللا في قلZZوبهم ،وال يسZZعون إلى المكاسZب الشخصZZية،
وال يفكZZرون في تطلعZZاتهم الشخصZZية (بطريقZZة جسZZدانية) ،بZZل يتحملZZون عبء دخZZول الحيZZاة ،ويبZZذلون قصZZارى جهZZدهم للبحث
عن الحZZق ،ويخضZZعون لعمZZل هللا – إن كنت تسZZتطيع فعZZل ذلZZك ،فعنZZدها سZZتكون األهZZداف الZZتي تسZZعى إليهZZا صZZحيحة ،وسZZتغدو
عالقتك مع هللا طبيعية .يمكن تسZمية تصZحيح عالقZة المZرء مZع هللا بZالخطوة األولى للZدخول في رحلZة المZرء الروحانيZة .ومZع
يغيZZره ،فZZإن إمكانيZZة أن يجعلZZك هللا كZZاماًل أو أن
أن مصZZير اإلنسZZان في يZZد هللا ،وقZZد سZZبق أن قZّ Zدره هللا ،وال يمكن لإلنسZZان أن ّ
يقتنيك تعتمد Zعلى ما إذا كانت عالقتك مع هللا طبيعية أم ال .ربما توجZد فيZك جZوانب ضZعيفة أو غZير ُمطيعZة – لكن مZا دامت
مؤهZٌ Zل لنيZZل الكم ZZال من هللا .إذا لم تكن ل ZZديك
وجهZZات نظZZرك ونواي ZZاك صZZحيحة ،وعالقتZZك م ZZع هللا صZZحيحة وطبيعي ZZة ،فZZأنت ّ
وكنت تعمل من أجل الجسد ،أو من أجل أسرتك ،فبغض النظر عن مدى اجتهZادك في العمZل ،فإنZه
العالقة الصحيحة مع هللا،
َ
إن كZZانت عالقتZZك مZZع هللا طبيعيZZة ،فسZZيكون كZZل شZZيء آخZZر على مZZا ُيZZرام .ال ينظZZر هللا إلى أي شZZيء
سZZيكون بال طائZZل .أمZZا ْ

آخZZر ،لكنZZه ينظZZر فقZZط إلى مZZا إذا كZZانت وجهZZات نظZZرك في إيمانZZك باهلل صZZحيحةَ :م ْن تZZؤمن بZZه ،وألجZZل َم ْن تZZؤمن ،والسZZبب
ترتيبZا جي ًZدا،
قادرا على رؤيZة هZذه األمZور بوضZوح والممارسZة ،في حين تكZون وجهZات نظZرك مرتّبً Zة
ً
وراء إيمانك .إذا كنت ً

Zدما في حياتZZك ،وستضZZمن الZZدخول إلى الطريZZق الصZZحيح .أمZZا إذا كZZانت عالقتZZك باهلل غZZير طبيعيZZة ،ووجهZZات نظZZر
فسZZتحقق تقً Z
فعندئذ ستكون كل األشياء األخرى باطلة ،وبغض النظر عن مدى قوة إيمانك ،فلن تنال شيًئا .لن تكسب
ٍZ
إيمانك باهلل منحرفة،

الثن ZZاء من هللا إاّل بع ZZد أن تص ZZبح عالقت ZZك باهلل طبيعي ZZة ،وذل ZZك عن ZZدما تنب ZZذ الجس ZZد وتص ZZلي وتع ZZاني وتحتم ZZل وتخض ZZع وتس ZZاعد

إخوتZZك وأخواتZZك وتبZZذل مزيZً Zدا من جهZZدك ألجZZل هللا ،وهكZZذا .يعتمZZد مZZا إذا كZZان مZZا تقZZوم بZZه لZZه قيمZZة وأهميZZة على مZZا إذا كZZانت
نوايZZاك صZZحيحة ومZZا إذا كZZانت وجهZZات نظZZرك سZZليمة .يZZؤمن الكثZZير من النZZاس باهلل في أيامنZZا هZZذه وكZZأنهم يميلZZون برؤوسZZهم

لينظروا إلى ساعة – فوجهات نظرهم منحرفة ،وال بد من تصحيحها من خالل إحداث تق ُّZدم .إذا ُحلت هZذه المشZكلة ،فسZيكون
Zلوكا جيZً Zدا في وجZZودي ،ولكن كZZل مZZا
كZZل شZZيء على مZZا يZZرام ،وإذا لم تُحZZل ،فسZZيذهب كZZل شZZيء سZZدى .يسZZلك بعض النZZاس سً Z
يفعلونه وراء ظهري هو مقاومتي .هذه مظاهر ملتوية ومخادعZة وهZذا النZوع من األشZخاص هZو خZادم للشZيطان ،وهZو تجسZيد

Zادرا
صZا ًZ
Zادرا على الخضZZوع لعملي وكالمي .مZZا َ
نمZZوذجي للشZZيطان ً
دمت قً Z
قويمZا إال إذا كنت قً Z
آتيZZا لتجربZZة هللا .لن تكZZون شخ ً
وكنت تتصZZرف بنزاهZZة واسZZتقامة في كZZل مZZا
Zالحا لتقديمZZه أمZZام هللا،
َ
على أن تأكZZل كالم هللا وتشZZربه ،ومZZا دام كZZل مZZا تفعلZZه صً Z
ض Zا تعيش في النZZور ،وال تس ZZمح ب ZZأن
دمت ال تفع ZZل أش ZZياء شZZائنة ،وال أشZZياء تض Zّ Zر بحيZZاة اآلخZZرين ،وم ZZا َ
تفعلZZه ،ومZZا َ
دمت أي ً
يستغلك الشيطان ،فعالقتك مع هللا عندئذ في موضعها الصحيح.
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يتطلب منZZك اإليمZZان باهلل أن تضZZع نوايZZاك ووجهZZات نظZZرك في موضZZعها الصZZحيح؛ ويجب أن يكZZون لZZديك فهم صZZحيح
لكالم هللا وعمل ZZه وطريق ZZة ص ZZحيحة للتعام ZZل معهم ZZا ،وم ZZع ك ZZل البيئ ZZات ال ZZتي يرتبه ZZا هللا ،واإلنس ZZان ال ZZذي يش ZZهد ل ZZه هللا ،واإلل ZZه
يكن م ZZا تعمل ZZه ،فيجب أن
العملي .يجب أاّل تك ZZون ممارس ZZتك وفًقZZا ألفك ZZارك الشخص ZZية ،أو أن ترس ZZم خطط ZZك التافه ZZة .ومهم ZZا ْ
قادرا على السعي إلى الحق ،وأن تخضع لكل عمل هللا بحكم وضعك ككائن مخلوق .إذا كنت ترغب في أن تسZZعى إلى
تكون ً
دائمZZا في حضZرة هللا .ال تكن فاسًZقا ،وال تتبZع
أن يجعلك هللا كاماًل وتZZدخل في الطريZق الصZحيح للحيZاة ،فيجب أن يعيش قلبZك ً
الشيطان ،وال تترك للشيطان أي فرص لتنفيذ عمله ،وال تدع الشZيطان يسZZتخدمك .يجب أن تُعطي نفسZك بالكامZZل هلل وأن تZدع
هللا يتولى أمرك.

خادما للشيطان؟ هل أنت على استعداد ليسZZتغلك الشZيطان؟ هZل تZZؤمن باهلل وتسZZعى إليZZه
هل أنت على استعداد ألن تكون
ً
حZZتى يجعلZZك كZZاماًل  ،أم حZZتى تصZZبح شخصZZية ضZZد لعمZZل هللا؟ هZZل تفضZZل أن تعيش حيZZاة ذات معZZنى فيهZZا يقتنيZك Zهللا ،أم حيZZاة

فارغة وعديمة القيمة؟ هل تفضل أن يستخدمك هللا ،أم أن يستغلك الشيطان؟ هل تفضZل السZماح لكالم هللا وحقيقتZه أن يمآلك،

جيدا .في حياتك اليومية ،يجب عليك فهم أي الكلمZات الZتي
أم تترك
الخطية والشيطان يمآلنك؟ خذ هذه األمور بعين االعتبار ً
ّ
تقولها واألشياء الZتي تفعلهZا يمكن أن تسZبب خلاًل في عالقتZك باهلل ،ثم أص ِZل ْح نفسZك واتبZع الطريقZة الصZحيحة .افحص كلماتZك
Zليما لحالتZZك الحقيقيZZة وادخZZل في
وأفعالZZك وكZZل حركZZة من حركاتZZك وجميZZع أفكZZارك وخZZواطرك طيلZZة الZZوقت .اكتسZZب ًZ
فهمZا سً Z
أسلوب عمل الروح القدس .هذه هي الطريقة الوحيدة لتحظى بعالقة طبيعية مع هللا .من خالل تقييم إذا ما كانت عالقتZZك باهلل

حقيقيZZا؛ ومن خالل فعZZل هZZذا ،سZZوف
فهمZZا
ً
طبيعيZZة ،سZZتتمكن من تصZZحيح نوايZZاك وفهم طبيعZZة اإلنسZZان وجZZوهره ،وفهم نفسZZك ً

Zادرا على الZZدخول في اختبZZارات حقيقيZZة ،وتتخلى عن نفسZZك بطريقZZة حقيقيZZة ،وتخضZZع عن قصZZد .وحينمZZا تختZZبر هZZذه
تكZZون قً Z
Zادرا على فهم
فرصا يجعلك هللا من خاللها كاماًل  ،وتصبح قً Z
األمور التي تتعلق بما إذا كانت عالقتك باهلل طبيعية أم ال ،ستجد ً
Zادرا على أاّل تنخ ZZدع بالعدي ZZد من حي ZZل الش ZZيطان وعلى إدراك
العدي ZZد Zمن ح ZZاالت عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس .كم ZZا س ZZتكون أي ً
ضZ Zا ق ً Z
مؤامراتZZه .هZZذا الطريZZق وحZZده هZZو المZZؤدي إلى نيZZل الكمZZال من هللا .أنت تضZZع عالقتZZك مZZع هللا في موضZZعها الصZZحيح لعلZZك
ٍ
تجربة حقيقية ،وتحظى بمزيد من عمZZل الZZروح القZZدس .عنZZدما تمZZارس
تخضع لترتيبات هللا كِّلها ،ولعلك تدخل بعمق أكثر في
إقامة عالقZة طبيعيZة مZع هللا ،سZيتحقق النجZاح في معظم األحيZان من خالل التخلي عن الجسZد ومن خالل التعZاون الحقيقي مZع

هللا .يجب أن تفهم أنه "بدون قلب متعاون ،من الصعب قبZZول عمZل هللا؛ وإن كZان الجسZZد ال يعZاني ،فلن توجZZد بركZZات من عنZد
تامZا ،فستوضZع وجهZات نظZرك عن
فهمZZا ً
هللا؛ وإذا لم تجاهد الروح ،فلن ُيخزى الشيطان" .إذا مارسZت هZذه المبZZادئ ،وفهمتهZZا ً
اإليمان باهلل في موضعها الصحيح .في ممارساتكم الحالية ،يجب أن تتجZاهلوا العقليZة القائلZة" :البحث عن الخZZبز لسZّ Zد الجZZوع"،
ويجب أن تتجZZاهلوا العقليZZة القائلZZة" :كZZل شZZيء يقZZوم بZZه الZZروح القZZدس ،والنZZاس غZZير قZZادرين على التZZدخل" .كZZل من يقZZول هZZذا
يعتقد أنه "يمكن للنZاس أن يفعلZوا مZا يريZدون ،وعنZدما يحين الZوقت ،سZيؤدي الZروح القZدس عملZه ،ولن يحتZاج النZاس إلى تقييZد
الجسZZد ،أو التعZZاون .كZZل مZZا يهم هZZو أن يحZZركهم الZZروح القZZدس" .جميZZع هZZذه اآلراء سZZخيفة .في ظZZل مثZZل هZZذه الظZZروف ،ال
يستطيع الروح القدس أن يعمل .إن وجهة النظر هذه هي التي تعيZق بشZدة عمZل الZروح القZدس .في كثZير من األحيZان ،يتحقZق
أمZZا أولئZZك الZZذين ال يتعZZاونون وليس ل ZZديهم عزيم ZZة ،ومZZع ذل ZZك يرغب ZZون في
عمZZل الZZروح القZZدس من خالل التع ZZاون البش ZZريّ .
تحقيق تغيير في شخصياتهم ،واسZتقبال عمZل الZروح القZدس ،وتلقي االسZتنارة واإلضZاءة من هللا ،فZإنهم يتسZZمون بالفعZZل بأفكZار
مبالغ فيها .وهذا ما يسمى "تدليل ذات المZرء وإبZZراء الشZZيطان" .ال توجZد عالقZة طبيعيZة بين مثZل هZؤالء النZاس وهللا .يجب أن
تجد العديد Zمن مظاهر وتجليات الشخصية الشيطانية في داخلك ،وتجZد أي ممارسZZة من ممارسZاتك تتعZZارض مZع مZا يطلبZه هللا
اآلن .هZZل ستسZZتطيع اآلن التخلي عن الشZZيطان؟ يجب أن تحِّقZZق عالقZZة طبيعيZZة مZZع هللا ،وتتصZّ Zرف وفًقZZا لمقاصZZد هللا ،وتصZZبح
Zادرا على النهZZوض
Zدما مفر ً
طZZا ،وكن قً Z
ص Zا جديZً Zدا لZZه حيZZاة جديZZدة .ال تسZZتغرق التفكZZير في التعZZديات الماضZZية ،وال تنZZدم نً Z
شخ ً
والتعاون مع هللاِ ،
إتمامها .بهذه الطريقة ،ستصبح عالقتك مع هللا طبيعية.
وأت َّم الواجبات التي يجب عليك
ُ
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إذا كنت بعد قراءة هذا تدعي فقط قبول هذه الكلمات ،ولكن يبقى قلبك غير متأثر ،وال تسعى إلى جعل عالقتZZك مZZع هللا
ص َّ Zح ْح بع ZZد ،وأن نواي ZZاك غ ZZير
طبيعي ZZة ،فه ZZذا ُيثبت أن ZZك ال تعّل ZZق أهمي ZZة على عالقت ZZك م ZZع هللا ،ويثبت أن وجه ZZات نظ ZZرك لم تُ َ
يتمجد هللا ،بZZل موجهZZة بZZاألحرى للسZZماح لمZZؤامرات الشZZيطان بZZأن تسZZود ،ولتحقيZZق أهZZدافك
موجهZZة بعZُ Zد لZZربح هللا إيZZاك وحZZتى َّ

عمZا يقولZه هللا أو طريقZة قولZه،
الشخصية .يضمر مثل هؤالء النZاس نوايZا خاطئZة ووجهZات نظZر غZير صZحيحة .بغض النظZر ّ
يظZZل مث ZZل هZZؤالء النZZاس غZZير مبZZالين وال يحZZدث فيهم أي تغيZZير يZZذكر .ال تش ZZعر قلZZوبهم ب ZZأي خٍ Z
Zوف وال يسZZتحون .مثZZل ه ZZذا
ُ
ضْ Zعها موضZع التطZبيق بمجZرد أن تفهمهZا .ربمZا كZانت هنZاك أوقZات
الشخص أحمق بدون ٍ
روح .اقرأ كل قZول من أقZوال هللا و َ

Zردا ،أو قZZاومت – بغض النظZZر عن كيZZف كZZان سZZلوكك في الماضZZي ،فليس لهZZذا أهميZZة
كZZان فيهZZا جسZZدك ضً Z
Zعيفا ،أو كنت متمً Z
دمت تسZتطيع إقامZة عالقZة طبيعيZة مZع هللا اليZوم ،فهنZاك أمZل .وإن كنت
كبيرة ،وال يمكنه عرقلة حياتك عن النضZج اليZوم .مZا َ

في كل مرة تقرأ كالم هللا يحدث تغيير فيك ويمكن أن يخبرك اآلخرون أن حياتك قد تغيرت إلى األفضل ،فZZإن هZZذا يZZدل على

أن عالقتZZك مZZع هللا أصZZبحت طبيعيZZة اآلن ،وأنهZZا أخZZذت وضZZعها الصZZحيح .ال يعامZZل هللا النZZاس بحسZZب تعZZدياتهم Z.فبمجZZرد أن
تكون قد فهمت وأدركت ،وما دمت تستطيع التوقZف عن التمZرد والمقاومZة ،فZإن هللا سZيظل يظهZر رحمZة نحZوك .عنZدما يكZون
ِ
عمZا تفعلZه ،ضZع هZذا بعين
ليكملZك هللا ،فZإن حالتZك في حضZرة هللا ستصZبح طبيعيZة .بغض النظZر ّ
لديك الفهم والعزيمة للسZعي ّ
فعلت هذا؟ هل سيفيد ذلك إخوتي وأخواتي؟ هZل سZZيكون مفي ًZدا للعمZل الZZذي في بيت هللا؟
رأي هللا إذا ُ
االعتبار عندما تفعله :ما ُ

َّ
وتحقق مم ZZا إذا
افحص نواي ZZاك ،س ZZواء في الص ZZالة أو في الش ZZركة أو في الكالم أو في العم ZZل أو في التواص ZZل م ZZع اآلخ ZZرين،
ك ZZانت عالقت ZZك م ZZع هللا طبيعي ZZة أم ال .إذا كنت ال تس ZZتطيع التمي ZZيز بين نواي ZZاك وأفك ZZارك الشخص ZZية ،فه ZZذا يع ZZني أن ZZه يع ZZوزك
Zادرا على فهم كZZل شZZيء يفعلZZه هللا بوضZZوح ،ويمكنZZك
التميZZيز Z،ممZZا يثبت أنZZك ال تفهم سZZوى القليZZل جZً Zدا من الحZZق .إن كنت قً Z
إدراك األمZZور بحسZZب عدسZZة كلماتZZه ،والوقZZوف في جZانب هللا ،عندئZذ ZسZZتكون وجهZات نظZZرك قZZد غZZدت صZZحيحة .ولZZذلك ،فZZإن
تأسيس عالقة جيدة مع هللا ذو أهمية قصوى ألي شخص يؤمن باهلل .يجب أن ينظر الجميع إلى األمر على أنZZه مهمZZة عظيمZZة
األهميZة والحZدث األكZبر في حيZاتهمُ .يقZاس كZل شZيء تفعلZه بمZا إذا كZانت لZديك عالقZة طبيعيZة مZع هللا أم ال .إذا كZانت عالقتZك
تكبZد
ٍZ
مع هللا طبيعية ونواياك صحيحة،
فعندئذ افعل هذا األمZZر .ولكي تحافZظ على عالقZة طبيعيZة مZZع هللا ،ينبغي أال تخZاف من ّ

خسائر في مصالحك الشخصية ،وال يمكنZك Zأن تسZمح للشZيطان بZأن يسZود أو أن يحكم قبضZZته عليZك ،وال يمكنZZك أن تسZZمح لZZه
أن يجعل منك أضحوكة .احتفاظك بمثل هذه النوايا هو عالمة على أن عالقتك مZع هللا طبيعيZة ،ليس من أجZل الجسZد ،بZل من

أجل سالم الروح ،ومن أجل نيل عمل الروح القدس ،ومن أجل إرضاء مشيئة هللا .للدخول في الحالة الصZZحيحة ،يجب عليZZك
ِ
Zيرك
يقتنيZك Zهللاُ ،
تأسZZيس عالقZة جيZدة مZZع هللا ،وتصZحيح وجهZات نظZZرك عن إيمانZZك؛ وذلZZك لكي َ
Zار كالمZه فيZZك ،وينَ Z
ويظهZَ Zر ثم َ
ويضZZيَئك أكZZثر .بهZZذه الطريقZZة سZZتكون قZZد دخلت إلى الطريقZZة الصZZحيحة .اسZZتمر في أكZZل كالم هللا اليZZوم وشZZربه ،وادخZZل في
طريق ZZة عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس الحالي ZZة ،وتص Zّ Zرف وف ZZق متطلب ZZات هللا الحالي ZZة ،وال تتب ZZع ط ZZرق الممارس ZZات القديم ZZة ،وال تتش ZZبث
تمامZZا،
بالطرق القديمة في فعل األشياء ،وانخرط في طريقة عمل اليوم بالسZرعة الممكنZة .وبZZذلك تصZبح عالقتZك باهلل طبيعيZة ً
وستكون قد بدأت السير في الطريق الصحيح لإليمان باهلل.
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كلما زاد قبZول النZاس لكالم هللا ،زادت اسZتنارتهم ،وزاد جZوعهم وعطشZهم في سZعيهم إلى معرفZة هللا .فقZط أولئZك الZذين
Zراء وعمًقZا ،وهم الوحيZZدون الZZذين يمكن أن تسZتمر حيZاتهم في النمZZو
يقبلZون كالم هللا هم القZادرون على خZوض تجZارب أكZZثر ث ً
مثل زهور السمسم .يجب على كل من يسعى إلى الحياة أن يعامل هذا على أنه عمل بدوام كامل ،ويجب أن يشعروا أنه "من
دون هللا ،ال يمكنني العيش؛ من دون هللا ،ال يمكنني تحقيق شيء؛ من دون هللا كل شيء فارغ" .لذا يجب أن يكون لZZديهم هZZذا
ضZا" :من دون حضZور الZروح القZدس ،لن أفعZل شZيًئا ،وإذا لم يكن لقZراءة كالم هللا أي تZأثير ،فأنZا غZير مهتم بفعZل أي
العزم أي ً
شيء ".ال تنغمسوا في ملذات الحياة .تأتي تجZارب الحيZاة من تنZوير هللا وإرشZاده ،وهي خالصZة جهZودكم الذاتيZة .مZا يجب أن
مجانيا".
تصريحا
تطلبوه من أنفسكم هو هذا" :عندما يتعلق األمر بتجربة الحياة ،ال يمكنني منح نفسي
ً
ً
في بعض األحيان ،عندما تكZون في ظZروف غZير طبيعيZة ،تفقZد حضZور هللا ،وتصZبح غZير قZادر على الشZعور باهلل عنZد
الصZZZالة .من الط ZZبيعي أن تش ZZعر ب ZZالخوف في مث ZZل ه ZZذه األوق ZZات ،ل ZZذا يجب أن تب ZZدأ البحث على الف ZZور .وإذا لم تفع ZZل ذلZZZك،
سينفصZZل عنZZك هللا ،وسZZتكون من دون حضZZور الZZروح القZZدس ،بZZل واألكZZثر عمZZل الZZروح القZZدس ،لمZZدة يZZوم أو يZZومين أو حZZتى

Zادرا على
Zدرا للغايZZة ويأسZZرك الشZZيطان مZZرة أخZZرى ،لدرج ZZة أن ZZك تصZZبح قً Z
شZZهر أو شZZهرين .في ه ZZذه المواقZZف ،ستصZZبح مخً Z
اإلتيان بكافة التصرفات .أنت تطمع في الثروة ،وتخدع إخوتZZك وأخواتZZك ،وتشZاهد األفالم ومقZZاطع الفيZZديو ،وتلعب "مZZاجونغ"،
Zفيا
وحZZتى تّ Z
حكمZZا تعسً Z
Zدخن وتشZZرب بZZدون انضZZباط ،كمZZا ابتعZZد قلبZZك عن هللا .لقZZد سZZرت في طريقZZك الخZZاص سZً Zرا ،وأصZZدرت ً
على عمZZل هللا .في بعض الحZZاالت ،يبلZZغ االنحطZZاط بالنZZاس درج ً Zة ال يشZZعرون فيهZZا بالخجZZل أو الحZZرج عنZZد ارتكZZاب الخطايZZا

ذات الطبيعZة الجنسZية .هZذا النZوع من األشZخاص قZد نبZذه الZروح القZدس ،بZل إن عمZل الZروح القZدس قZد غZاب منZذ زمن طويZل
في مثل هذا الشZخص .يمكن للمZرء فقZط أن يZراهم يغرقZون أكZثر فZأكثر في الفسZاد حين تطZول أيZدي الشZر أكZثر .وفي النهايZة،

ينكرون وجود هذا الطريق ،ويأسرهم الشيطان وهم يخطئون .إذا اكتشفت أن لZZديك فقZط حضZور الZZروح القZZدس ،ولكنZZك تفتقZر
إلى عملZZه ،فهZZذا بالفعZZل وضZZع خطZZير .عنZZدما ال تسZZتطيع حZZتى الشZZعور بوجZZود الZZروح القZZدس ،فZZأنت على حافZZة المZZوت .إذا لم
تتب ،ستكون قد عدت بالكامل إلى الشيطان ،وستكون من بين الذين ُيستبعدون .لذا ،عندما تكتشف أنك في حالة ال يوجد فيها
سZZوى حضZZور الZZروح القZZدس (ال تخطئ ،وتتحكم في نفسZZك ،وال تقZZاوم هللا مقاومZZة صZZارخة) ولكنZZك تفتقZZر إلى عمZZل الZZروح
Zويرا أو إضZZاءة واضZZحة عنZZدما تأكZZل وتشZZرب كالم هللا ،وال تبZZالي بأكZZل
القZZدس (ال تشZZعر بالتZZأثر عنZZدما تصZZلي ،ال تكسZZب تنً Z
وحرمت منذ فترة طويلZة من التنZوير العظيم) ،في مثZل هZذه األوقZات يجب أن
وشرب كالم هللا ،وال يوجد أي نمو في حياتكُ ،

حرصا .يجب أالّ تنغمس في الملذات ،وأالّ تطلق العنان لشخصيتك بعد اآلن .قد يختفي حضور الروح القZZدس في
تكون أكثر
ً
أي وقت .هZذا هZو السZبب في أن مثZل هZذا الوضZع خطZير للغايZة .إذا وجZدت نفسZك في مثZل هZذه الحالZة ،فحZاول تغيZير األمZور
في أقZZرب وقت ممكن .أوالً ،يجب أن تصZZلي صZZالة توبZZة وتطلب من هللا أن يتغمZZدك برحمتZZه مZZرة أخZZرى .صZZل بجديZZة أكZZثر،
وه ZZدئ قلب ZZك ليأك ZZل ويش ZZرب المزي ZZد من كالم هللا .في وج ZZود ه ZZذا األس ZZاس ،يجب أن تقض ZZي المزي ZZد من ال ZZوقت في الص ZZالة،

وتضZZاعف جهZZودك في الZZترنيم والصZZالة وأكZZل وشZZرب كالم هللا وأداء واجبZZك .ويمتلZZك الشZZيطان قلبZZك بمنتهى السZZهولة عنZZدما
وي ZZرد إلى الش ZZيطان ،حيث تك ZZون ب ZZدون حض ZZور ال ZZروح
تك ZZون في أض ZZعف حاالت ZZك .عن ZZدما يح ZZدث ذل ZZك ،يؤخ ZZذ قلب ZZك من هللا ُ
القدس .في مثل هذه األوقات ،تتضاعف صعوبة استعادة عمل الروح القدس .ومن األفضل أن تسعى إلى عمل الروح القZZدس
وأداؤك لوظيفتZZك
وهZZو ال يZZزال معZZك ،ممZZا سيسZZمح هلل أن يمنحZZك المزيZZد من تنZZويره وال يجعلZZه يتخلى عنZZك .الصZZالة والZZترنيم
َ
وأكZZل وشZرب كالم هللا ،كZل هZZذا يتم حZتى ال يجZZد الشZZيطان فرصZZة للقيZام بعملZه ،وحZتى يعمZZل الZروح القZدس في داخلZZك .إن لم
تستعد عمل الروح القدس بهذا الشكل ،وإذا انتظرت ببساطة ،فإن استعادة عمل الروح القدس لن يكZون سZهالً عنZدما تكZون قZد

فقZZدت حضZZور الZZروح القZZدس ،مZا لم يحركZZك الZروح القZZدس على وجZZه الخصZZوص ،أو أضZZاءك بشZZكل خZاص واسZZتنارك .ومZZع

يوما أو يومين حتى تستعيد Zحالتك األولى ،إذ قد تمر في بعض األحيان ستة أشهر دون أن تستعيدهاZ.
ذلك ،ال يستغرق األمر ً
والسبب في هذا هو تهاون الناس مع أنفسهم ،وعدم قZZدرتهم على اختبZZار األشZZياء بطريقZة عاديZZة وبالتZالي يتخلى الZروح القZZدس
كثيرا في تجربة
تماما؛ ألنك تأخرت ً
عنهم .حتى لو استعدت عمل الروح القدس ،فربما يظل عمل هللا الحالي غير واضح لك ً
فظيعZا؟ أقZZول لهZZؤالء النZZاس ،مZZع ذلZZك ،لم يفت األوان
ًZ
حياتZZك ،كمZZا لZZو كنت قZZد تُZZركت على بعZZد آالف األميZZال .أليس هZZذا أم ًZرا
على التوبة اآلن ،ولكن هناك شرط واحد :يجب أن تعمل بجد أكبر ،وأال تنغمس في الكسل .إذا صلى اآلخرون خمس مرات

في يوم واحد ،فيجب أن تصلي عشر مرات؛ وإذا كان اآلخرون يأكلون ويشربون كالم هللا لمدة سZZاعتين في اليZZوم ،فيجب أن
تفعل ذلك لمدة أربع أو سZت سZاعات ،وإذا اسZZتمع اآلخZرون إلى الZZترانيم لمZدة سZاعتين ،يجب أن تسZZتمع لمZZدة نصZف يZZوم على
األقل .كن في سالم في كثير من األحيZان أمZام هللا وفكZر في محبZة هللا حZتى تتZأثر ،ويعZود قلبZك إلى هللا ،وال تعZود تجZرؤ على
االبتعاد عن هللا ،عندها فقط ستثمر ممارستك ،وعندها فقط ستتمكن من استعادة حالتك العادية السابقة.

من "كيفية الدخول إلى الحالة العادية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 413
ٍ
جدا من الطريق الذي يسلكه َم ْن يؤمن باهلل ،ولم تدخلوا المسار الصZZحيح بعZُ Zد Z،ولZZذلك ال
لم تقطعوا سوى مسافة قصير ٍة ً
ٍ
دائمZZا مZZع عمZZل هللا بال
تزالون بعيدين عن تحقيق معيار هللا .قامتكم اآلن ليست في مستوى كاف لتلبية مطالبZZهَّ .إنكم تتعZZاملون ً

َّ
المؤكد
مباالة ،وال تأخذونه على محمل الجد؛ وذلZك بسZبب مسZتوى قZدراتكم وطZبيعتكم الفاسZدة .هZذا هZو أكZبر عيب لZديكم .من

َّأنه ليس هنZZاك َمن يZZدرك الطريZZق الZZذي يسZZلكه الZZروح القZZدس؛ فمعظمكم ال يفهمونZZه وال يسZZتطيعون رؤيتZZه بوضZZوح .وعالوة
على ذلكَّ ،
بجدّيZZة .إذا واصZZلتم المسZZير على هZZذا النحZو،
فإن معظمكم ال يعيرون أي اهتمZZام لهZذا األمZر ،فضZاًل عن أن تأخZZذوه ّ
بZالعيش في جهZل بعمZل الZروح القZدس ،فZإن الطريZق الZذي تتَّخذونZه كمؤمZنين باهلل سZيكون عZديم الجZدوى؛ هZذا َّ
ألنكم ال تفعلZون

كZZل مZZا بوسZZعكم للسZZعي لتحقيZZق إرادة هللاَّ ،
وألنكم ال تتعZZاونون على نحZZو جيZZد مZZع هللا .ليس هZZذا ألن هللا لم يعمZZل فيZZك ،أو َّ
أن
ألنك غير ٍ
الروح القدس لم يؤِثّر فيك ،بل َّ
مبال ،وال تأخذ عمل الروح القدس بجديَّة .يجب عليكم تغيير هذا الوضع في الحZZال
والسZZير في الطريZZق الZZذي يقZZود الZZروح القZZدس النZZاس فيZZه .هZZذا هZZو الموضZZوع الرئيسZZي لهZZذا اليZZومَّ .
إن "الطريZZق الZZذي يقZZوده

الروح القدس" يشير إلى اكتسZاب النZاس االسZتنارة في الZروح ،واقتنZاء المعرفZة بكلمZة هللا ،ونيZل الوضZوح بشZأن الطريZق الZذي

صZل إلى مزيZZد من المعرفZZة باهللَّ .
إن الطريZZق الZZذي يقZZود الZZروح
Zوة ،والتو ُّ
Zوة خطً Z
أمZZامهم ،والقZZدرة على الZZدخول إلى الحZZق خطً Z
القZZدس النZZاس فيZZه هZZو في األصZZل طريZZق نحZZو فهم أوضZZح لكلمZZة هللا ،خٍ Z
Zال من االنحرافZZات والشZZبهات ،وأولئZZك الZZذين يسZZلكونه
يسيرون فيه باستقامة .ولتحقيق ذلك ،سوف تحتاجون إلى العمل في انسجام مع هللا ،وإيجاد طريق صحيح للممارسة ،والسZZير
في الطري ZZق ال ZZذي يق ZZوده ال ZZروح الق ZZدس .وه ZZذا ينط ZZوي على التع ZZاون من ج ZZانب اإلنس ZZان ،أي م ZZا يتعيَّن عليكم فعل ZZه لتحقي ZZق
َّ
تتصرفوا للدخول إلى المسار الصحيح لإليمان باهلل.
متطلبات هللا منكم ،وكيف يجب أن
َّ
لعل السير في الطريق الذي يقوده الروح القZدس يبZZدو م َّ
عق ًداَّ ،
ولكنك سZZتجده أكZثر بسZاط ًة عنZZدما يكZZون طريZZق الممارسZة
ُ
واضحا لك .الحق هو َّ
أن الناس قادرون على كل ما يطلبه هللا منهم ،وليس كما لو َّأنه يحاول تعليم الخنازير الطZيران .يسZعى
ً

جميعZا أن تفهمZZوا هZZذا ،ال تسZZيئوا فهم هللا .يتم توجيZZه
ًZ
هللا في جميZZع األحZZوال إلى حZZل مشZZاكل النZZاس وتهدئZZة مخZZاوفهم .عليكم
الناس وفًقا لكلمة هللا على الطريق الذي يسلكه الروح القدس .وكما ُذكر من قبل ،يجب أن تعطوا قلبكم هلل .هذا شZZرط أساسZZي
للسZZير في الطريZZق الZZذي يقZود إليZZه الZروح القZZدس .يجب عليكم القيZام بZZذلك من أجZZل الZZدخول إلى المسZار الصZZحيح .كيZZف يقZZوم
امرؤ بعمل إعطاء قلبه هلل عن ٍ
عمد؟ عندما تختبرون عمل هللا وتصّلون إليه في حياتكم اليوميةَّ ،
فإنكم تفعلZZون هZZذا بال مبZZاالة،

فZأنتم تصّZلون هلل بينمZZا تعملZZون .هZZل يمكن أن ُيطلZZق على ذلZZك إعطZاء قلبكم هلل؟ تف ِّكZZرون في شZZؤون األسZرة أو شZZؤون الجسZZد،
Zأنكم دائمZZا بعقلين .هZZل يمكن اعتبZZار هZZذا تهدئZZة لقلبكم في حضZZرة هللا؟ هZZذا ألن قلبZZك دائمZZا ِّ
وكَّ Z
يركZZز على األمZZور الخارجيZZة،
ً
ً
وغير قادر على العودة أمام هللا .إذا كنتم ترغبون في جعل قلبكم في سZالم حقيقي أمZام هللا ،فيجب عليكم القيZام بعمZل التعZZاون
ِ
جانب ZZا الن ZZاس والحZZZوادث
الٍ ZZ
تنحZZون في ZZه ً
صZ Zص وقتً ZZا لعبادات ZZه ،وقتً ZZا ّ
Zواعي .وه ZZذا يع ZZني َّأنه يجب على ك ZZل واح ZZد منكم أن يخ ّ
واألشZZياءِ ،أقZّ Zروا قلZZوبكم وهZّ Zدئوا أنفسZZكم أمZZام هللا .يجب أن يحتفZZظ كZٌّ Zل منكم بمالحظZZات تعبُّديZZة فرديَّة؛ حيث تقومZZون بتسZZجيل
َّ
Zطحيا .يجب أن يهZّ Zدئ ZكZZل شZZخص
عما إذا كان ما دونتمZZوه عميًقZZا أو س ً
معرفتكم بكلمة هللا ،وكيف تتأثر روحكم ،بغض النظر ّ
وعي .إذا كنت تسZZتطيع تخصZZيص سZZاعة أو سZZاعتين لحيZZاة روحيZZة حقيقيZZة كZَّ Zل يZZوم ،فستشZZعر بازدهZZار في
قلبZZه أمZZام هللا عن ٍ
يوميZا ،فسZوف يكZون قلبZك
Zافيا .إن كنت تعيش هZذا النZوع من الحيZاة الروحيZة ً
حياتك في ذلZك اليZوم وسZيكون قلبZك مشZرًقا وص ً

قدرة على السZZير في الطريZZق
قوة،
َّ
وتتحسن حالتك باستمرار ،وتصبح أكثر ً
قادرا على العودة إلى حوزة هللا ،وستزداد روحك ً
ً
ِ
وسينع ُم هللا عليك بالمزيZZد من البركZات .إن الغZرض من حيZاتكم الروحيZZة هZو كسZZب حضZور الZروح
الذي يقوده الروح القدسُ ،

القZZدس عن وعي ،وليس ه ZZو التقيُّد بالقواع ZZد أو إج ZZراء الطقZZوس الدينيZZة Z،بZZل التصZُّ Zرف حًقZZا بتن ZZاغم مZZع هللا وإخضZZاع جسZZدكم
Zق .هZZذا مZZا يجب على اإلنسZZان فعلZZه ،لZZذلك يجب عليكم أن تفعلZZوا هZZذا بأقصZZى جهZٍ Zدَّ .
بح ٍ
كلمZا تعZZاونت على نحZZو أفضZZل وبZZذلت
مزيدا من الجهدَّ ،
معينZة Z،سZيربح هللا
تمكن قلبك أكZثر من العZZودة إلى هللا ،وزادت قZدرتك على تهدئZة ZقلبZك أمامZZه .وفي مرحلZٍ Zة َّ
ً
قلبZZك تمامZZا .لن َّ
تمامZZا .إذا سZZلكت هZZذا الطريZZق ،فسZZوف
يتمكن ZأحZZد من التح ّكم في قلبZZك أو االسZZتيالء عليZZه ،وسZZتكون ُم ً
لكZZا هلل ً
ً

تُستعلن لك كلمة هللا في جميع األوقات ،وتمنحك استنارة حول كل شيء ال تفهمه – يمكن تحقيZق كZل ذلZZك من خالل تعاونZZك.
دائمZا" ،كZل َم ْن يتصZرف في تنZاغم معي ،فسZوف أكافئZه بZأكثر من الضZعف" .يجب أن تZروا هZذا الطريZق
لهذا السبب يقول هللا ً
بوضZZ Zوح .إذا أردتم السZZ Zير في الطريZZ Zق الصZZ Zحيح ،فعليكم أن تفعلZZ Zوا كZZ Zل مZZ Zا بوسZZ Zعكم إلرضZZ Zاء هللا .يجب أن تفعلZZ Zوا كZZ Zل مZZ Zا
تسZZتطيعون للوصZZول إلى حيZZاة روحي ZZة .قZZد ال تحقZZق في البداي ZZة نتZZائج ك ZZبرى في ه ZZذا المسZZعى ،ولكن يجب أاَّل تس ZZمح لنفس ZZك

َّ
Zت مزيZً Zدا من الحيZZاة الروحيZZة ،أصZZبح
بZZالتراجع أو التمZّ Zرغ في السZZلبية ،بZZل يجب عليZZك االسZZتمرار في العمZZل الجZZاد! وكلمZZا عشَ Z
دائما لهذا العبء .بعد ذلك ،اكشZZف حقيقتZZك األعمZZق هلل
دائما بهذه األمور،
ُّ
وتحمُله ً
قلبك أكثر انشغااًل بكالم هللا ،وزاد اهتمامه ً
من خالل حياتZZك الروحيَّة .أخZZبره بمZZا تZZرغب في فعلZZه ،ومZZا تفكZZر فيZZه ،وبفهمZZك لكلمتZZه ورأيZZك فيهZZا .ال تُخِ Z
Zف أي شZZيء ،وال
حتى أقل القليل! مارس التحZُّ Zدث بالكلمZات داخZZل قلبZك والكشZف عن مشZاعرك الحقيقيZZة هلل ،إن كZانت في قلبZك فقلهZا بال تZرددZ.
َّ
كلما تحدثت أكثر بهذه الطريقZة ،شZعرت أكZثر بجمZال هللا ،وسZيجذب هللا قلبZك بقZوة أكZثر نحZوه .عنZدما يحZدث هZذا ،ستشZعر أن

هللا أع Zُّ Zز علي ZZك من أي ش ZZخص آخ ZZر .لن ت ZZترك ج ZZانب هللا أب Zً Zدا ،مهم ZZا يكن من أم ZZر .إذا كنت تم ZZارس ه ZZذا الن ZZوع من العب ZZادة
عندئذ ستشغل كلمة هللا قلبZZك .هZZذا
ٍZ
الروحية بصفة يوميَّة وال تضعها خارج حسبانك ،بل تتعامل معها كمسألة عظيمة األهمية،
دائمZا في
تحبZه موج ً
دائمZا ،وكمZا لZو كZان مZا ّ
Zودا ً
هو معZنى أن يلمسZك الZروح القZدس .سZيكون األمZر كمZا لZو أن هللا يمتلZك قلبZك ً
قلبك .ال يمكن ألحد أن ينزع هذا منك .عندما يحدث هذا ،سيعيش هللا حًقا في داخلك ،ويكون له موضع في قلبك.
من "حياة روحية طبيعية تقود الناس إلى المسار الصحيح" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zاة روحي ً Zة عادي ً Zة Z،وهي األس ZZاس الختب ZZار كالم هللا ودخ ZZول الواق ZZع .ه ZZل ك ZZل ممارس ZZتكم الحالي ZZة
يتطّلب اإليم ZZان باهلل حي ً Z
والتفكر في كالم هللا تZZرقى إلى مسZZتوى "حيٍ Z
ُّ
Zاة روحيZٍ Zة عاديZٍ Zة"؟
للصZZلوات واالقZZتراب من هللا وإنشZZاد التراتيZZل والتسZZبيح والتأمZZل
أن ال أحد منكم يعرف .ال تقتصZر الحيZاة الروحيZة العاديZة على ممارسZات كالصZالة وإنشZاد التراتيZل والمشZاركة في حيZاة
يبدو ّ
الكنيسZZة وأكZZل كالم هللا وشZZربه .بZZل تشZZمل عيش حيZZاة روحيZZة جديZZدة ونشZZيطة .مZZا يهم ليس كيفيZZة الممارسZZة ،بZZل الثمZZرة الZZتي
أن الحيZZاة الروحيZZة العاديZZة تشZZمل بالضZZرورة الصZZالة وإنشZZاد التراتيZZل وأكZZل كالم هللا
تحملهZZا ممارسZZتكم .يعتقZZد معظم النZZاس ّ
وشربه أو ُّ
عما إن كان لهذه الممارسات أي تأثير حًقا أو إن كانت تقود إلى فهم حقيقي .ير ّكز
التفكر في كالمهّ ،
بغض النظر ّ
هZZؤالء النZZاس على اتبZZاع إجZZراءات سZZطحية من دون أي تفكZZير في نتائجهZZاّ .إنهم أشZZخاص يعيشZZون في طقZZوس دينيZZة Z،وليسZZوا
أشخاصا يعيشون في الكنيسZة ،نZاهيكم عن أن يكونZوا شZعب الملكZوت .فصZلواتهم وإنشZادهم للتراتيZل وأكلهم لكالم هللا وشZربهم
ً

قهريZا وليجZاروا التوجهZات ،وليس رغبZZة منهم وال نابعZاً من قلZوبهم .لكن مهمZا يصّZلي
له كلها مجرد اتباع للقواعد يقومون به ً
ألن مZZا يمارسZZونه ليس سZZوى قواعZZد الZZدين وطقوسZZه ،وال يمارسZZون في الواقZZع
هZZؤالء النZZاس أو ينشZZدون ،لن تثمZZر جهZZودهمّ ،

كالم هللا .ال ير ّكZZزون إاّل على االنهم ZZاك في كيفي ZZة ممارس ZZتهم ،ويع ZZاملون كالم هللا كقواع ZZد يجب اتباعه ZZا .ال يم ZZارس ه ZZؤالء
Zؤدون كي ي ZZراهم اآلخ ZZرون .ك ZZل ه ZZذه القواع ZZد والطق ZZوس الدينيZZة Zمص ZZدرها
الن ZZاس كالم هللا ،ب ZZل ُيرض ZZون الجس ZZد ليس إاّل  ،وي ّ Z
عمليZZا .مثZZل
بشري ،وال تنبع من هللا .ال يتبع هللا القواعد ،وال يخضع ألي قانون .بل يقوم بأمور جديدة كZZل يZZوم وينجZZز عماًل
ً
ّ
يحدون أنفسهم بممارسات كحضور العبZادات الصZباحية كZل يZوم ،وتالوة الصZلوات المسZائية،
أفراد الكنيسة ثالثية الذات الذين ّ
وصZZلوات الشZZكر قبZZل تنZZاول الوجبZZات ،وتقZZديم الشZZكر في كZZل األشZZياء – مهمZZا يفعلZZون هZZذا وألي فZZترة من الZZزمن ،فلن يحظZZوا

بعمZZل الZZروح القZZدس .عنZZدما يعيش النZZاس في وسZZط القواعZZد وتتم ّسZك قلZZوبهم بوسZZائل الممارسZZة ،ال يسZZتطيع الZZروح القZZدس أن
Zتمروا
ألن قل ZZوبهم منش ZZغلة بقواع ZZد ومف ZZاهيم بش ZZرية .ل ZZذا يتع ّ Zذر على هللا أن يت ّ Z
يعم ZZلّ ،
Zدخل ويعم ZZل فيهم ،وال يس ZZعهم إاّل أن يس ّ Z
بالعيش تحت سيطرة القوانين .يعجز هؤالء الناس عن تلقي مديح هللا إلى األبدZ.
الحيZZاة الروحيZZة العاديZZة هي حيZZاة يعيشZZها المZZرء أمZZام هللا .عنZZد الصZZالة ،يسZZتطيع المZZرء أن يهZّ Zدئ قلبZZه أمZZام هللا ،وعZZبر
الصالة ،يستطيع السعي إلى استنارة الZروح القZدس ومعرفZة كالم هللا وفهم مشZيئة هللا .وبأكZل كالم هللا وشZربه ،يسZتطيع النZاس
ضZ Zا أن يربح ZZوا طري ZZق ممارس ZZة جدي Zً Zدا ،ولن يتم ّسZZكوا
فهمZZا أوض ZZح وأك ZZثر ش ZZمولي ًة لعمل ZZه الح ZZالي .يس ZZتطيعون أي ً
أن يربح ZZوا ً
بالطريق القديم .سيكون الهZدف من كZل مZا يمارسZونه هZو تحقيZق النمZو في الحيZاة .أمZا بالنسZبة إلى الصZالة ،فهي ليسZت مسZألة
Zدرب المZرء نفسZه
قول القليل من الكالم العذب أو االنفجار بالبكاء أمام هللا إلظهار مدى شعورك بالمديونية له ،بل هZدفها أن ي ّ
Zدرب نفسZZ Zه للسZZ Zعي إلى اإلرش ZZاد من كالم هللا في جميZZ Zع
في اسZZ Zتعمال الZZ Zروح ،مZZ Zا يسZZ Zمح للمZZ Zرء أن يهZّ Z Zدئ قلبZZ Zه أم ZZام هللا ،ويّ Z Z

الشؤون ،كي ُيجذب قلبه إلى نور جديد كل يوم ،ولئال يكZZون خZاماًل أو كسZواًل وكي يطZأ الطريZق الصZZحيح لممارسZZة كالم هللا.
لكنهم ال يمارسZZون للسZZعي إلى الحZZق وتحقيZZق النمZZو في الحيZZاة .وقZZد
ّZ
يركZز معظم النZZاس في يومنZZا هZZذا على وسZZائل الممارسZZةّ ،
تتغيZZرُ .يحضZZرون معهم
Zورا جديZً Zداّ ،
لكن وسZZائل ممارسZZتهم ال ّ
انحرفZZوا هنZZا .كZZذلك ،ثمZZة البعض الZZذين يسZZتطيعون أن يتلّقZZوا نً Z
فهم ببسZZاطة ال
مفاهيمهم الدينية Zالقديمة بينما ينتظرون تلّقي كالم هللا الحالي ،فما يتلّقونه ال يزال
تلونه المفاهيم الدينيZZةُ Z،
تعليما ّ
ً

يتلّقون نور اليوم .نتيج ًة لهذا ،تكZون ممارسZاتهم فاسZدة ،فهي الممارسZات القديمZة ذاتهZا في مظهZر جديZدّ .إنهم منZافقون قZدر مZا
وفهمZا جديZZدين كZZل
ًZ
Zيرة
Zدة .يقZZود هللا النZZاس في القيZZام بأشZZياء جديZZدة كZZل يZZوم ،ويطلب منهم أن يربحZZوا بصً Z
تكZZون ممارسZZتهم جيً Z
تتغيZر بتاتًZا،
يZوم ،ويطZالبهم بZأاّل يكونZوا تقليZديين وتكZراريين .إن كنت قZد آمنت باهلل لسZنوات طويلZةّ ،
لكن وسZائل ممارسZتك لم ّ
قلبZZا هادًئا تُحضZZره أمZZام هللا كي تسZZتمتع بكالمZZه ،فلن
وإن كنت ال تZZزال متحم ًسZا ومنشZZغاًل بالمسZZائل الخارجيZZةّ ،
لكنZZك ال تملZZك ً
طZط بشZZكل مختلZZف ،وال تمZZارس بطريقZة جديZZدة ،وال
أي شيء .فيما يتعّلق بقبول عمل هللا الجديZZد ،إن كنت ال تخ ّ
تحصل على ّ
Zدودا ليس إاّل  ،من دون تغي ZZير طريق ZZة
Zورا جدي Zً Zدا مح ً Z
تس ZZعى إلى أي فهم جدي ZZد ،ب ZZل ب ZZدل ه ZZذا ،تتم ّسZ Zك ب ZZالفهم الق ZZديم وتتلّقى ن ً Z
دين ZZون خ ZZارج تي ZZار
فريس ZZيون ّ
ممارس ZZتك ،فه ZZؤالء النZZاس أمثال ZZك موج ZZودون في ه ZZذا التي ZZار باالسZZم فق ZZط ،لكن في الواق ZZعّ ،إنهم ّ
الروح القدس.
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يوميZZا والس ZZعي إلى فهم حقيقي لكالم هللا .على
ليعيش الم ZZرء حي ZZاة روحي ZZة عادي ZZة ،علي ZZه أن يتم ّكن من تلّقي ن ZZور جدي ZZد ً
Zدة بق ZZراءة كالم هللا ك ZZل ي ZZوم،
الم ZZرء أن ي ZZرى الح ZZق بوض ZZوح ،ويج ZZد طريًقZZا للممارس ZZة في ك ZZل المس ZZائل ،ويكتش ZZف أس ZZئل ًة جدي ً Z
خائفZا بشZدة
قلبا يتوق ويسZعى ويZؤثّر في كيانZه كلZه ،وكي يكZون هادًئا أمZام هللا طZوال الZوقتً ،
ويدرك أوجه قصوره كي يمتلك ً

ِ
Zتعد لبلZوغ الZدخول باسZتمرار ،هZو شZخص يسZير على طريZق
قصر .الشخص المتمتّZع بقلب يتZوق ويسZعى كهZذا ،والمس ّ
من أن ُي ّ
Zتعدون للسZZعي إلى أن
الحياة الروحية الصحيح .األشخاص الذين يتأثّرون بالروح القدس ،ويرغبZZون بالقيZZام بعمZZل أفضZل ،ومسّ Z

حقيقيZZا ،ويكZZترثون
ثمنZZا
يكملهم هللا ،ويتوقZZون إلى فهم أعمZZق لكالم هللا ،وال يسZZعون إلى األمZZور الخارقZZة للطبيعZZة بZZل يZZدفعون ً
ً
ّ
فعاًل لمشيئة هللا ،ويبلغZون الZدخول حًقZا لتكZون اختبZاراتهم أكZثر أصZال ًة وواقعيً Zة ،وال يسZعون إلى كالم فZارغ وتعZاليم فارغZة أو
Zاة روحيً Zة عاديً Zة.
يسعون إلى الشعور باألمور الخارقة للطبيعة Z،وال يعبدون أي شخصية عظيمة – هؤالء هم الذين دخلZZوا حي ً
دائمZZا على بلZZوغ
يهZZدف كZZل مZZا يفعلونZZه إلى تحقيZZق نمZZو أكZZبر في الحيZZاة وجعلهم جديZZدين ZوحيZZويين في الZZروحُ ،
وهم قZZادرون ً

Zاة روحيً Zة عاديً Zة
صZلون إلى فهم الحZZق ودخZZول الواقZZع من دون إدراك هZZذا .األشZZخاص الZZذين يعيشZZون حيً Z
الZZدخول بنشZZاط .يتو ّ
يجدون تحرر الروح وحريته كل يوم ،ويستطيعون ممارسة كالم هللا بطريقة حZرة ترضZZيه .ليسZZت الصZالة بالنسZZبة إلى هZZؤالء

يدرب النZاس أنفسZهم على تهدئZة ZقلZوبهم أمZام
الناس شكلي ًة أو مجرد إجراء ،فيقدرون على مواكبة النور الجديد كل يوم .مثاًل ّ ،
هللا ،وتسZZتطيع قلZوبهم أن تكZZون فعاًل هادئً Zة أمZZام هللا ،وال يسZZتطيع أحZZد إزعاجهZZا .ال يسZZتطيع أي شZZخص أو حZZدث أو شZيء أن

يقيZZد حيZZاتهم الروحيZZة العاديZZة .يهZZدف هZZذا التZZدريب إلى تحقيZZق نتZZائج وال يهZZدف إلى جعZZل النZZاس يتبعZZون القواعZZد .فليسZZت هZZذه
ّ
الممارسZة مسZألة اتبZاع قواعZد ،بZل تعزيZز النمZو في حيZاة النZاس .إن كنت تعتZبر هZذه الممارسZة مجZرد قواعZد عليZك أن تتبعهZا،

ملتزما في الممارسة عينها كاآلخرين ،لكن بينما هم قZادرون على مواكبZة عمZل الZروح القZZدس
أبدا .قد تكون
تتغير حياتك ً
فلن ّ
ً
في النهاية ،تُقصى أنت من تيZار الZروح القZدس .ألسZت تخZدع نفسZك؟ هZدف هZذا الكالم أن يسZمح للنZاس أن يه ّZدئوا قلZوبهم أمZام
هللا ،ويع ZZودوا بقل ZZوبهم إلى هللا ،كي ال ُيعرَقZZل عم ZZل هللا فيهم وكي ُيثم ZZر .حينئ Zٍ Zذ فق ZZط يس ZZتطيع الن ZZاس أن يكون ZZوا في اتف ZZاق م ZZع

مشيئة هللا.
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دائمZZا .ك ZZانوا من قب ZZل يقوم ZZون في
إنكم ال تع ZZيرون
اهتمامZZا للص ZZالة في حي ZZاتكم اليومي ZZة .لطالم ZZا تجاه ZZل الن ZZاس الص ZZالة ً
ً
ِ
يقدم أي شZخص قلبZه أمZام هللا كZامالً ولم يص ّZل هلل حًقZا.
صلواتهم بحركات رتيبة ويؤدون ببساطة صلوات شكلية أمام هللا ،ولم ّ
ال يصZZلي النZZاس إلى هللا إال عنZZدما يحZZدث لهم شZZيء مZZا .هZZل سZZبق لZZك أن صZَّ Zليت حًZقZا إلى هللا طZZوال هZZذا الZZوقت؟ هZZل سZZبق

تعرفت على نفسك أمام هللا؟ هل سبق لك أن َّ
صالة صZZريحة من القلب
صليت
وبكيت بالدموع من األلم أمام هللا؟ هل سبق أن َّ
ً
Zادة في المZZنزل ،فال سZZبيل لصZZالتك في الكنيسZZة ،وإذا كنت ال
بينZZك وبين هللا؟ تZZأتي الصZZالة بالممارسZZة :إذا كنت ال تصZZلي عً Z
Zادة من هللا
قادرا على الصالة أثناء التجمعZات الكبZيرة .إذا كنت ال تقZترب ع ً
تصلي ً
عادة خالل التجمعات الصغيرة ،فلن تكون ً
أو تتأمل في كلمات هللا ،فلن يكون عندك شيء لتقوله عندما يحين وقت الصالة – وحتى إن صليت بالفعZZل ،فسZZتكون صZZالتك
صالة حقيقية.
من الفم فقط ،ولن تقدم
ً
عما يجول في قلبك إلى هللا ،والتواصل مع هللا بعد أن أدركت
ماذا يعني أن تصلي
صالة حقيقية؟ إن هذا يعني التعبير َّ
ً
إرادته واسZتندت إلى كالمZه ،ويعZني الشZعور بZالقرب الشZديد من هللا ،والشZعور بأنZه أمامZك ،وأن لZديك مZا تقولZه لZه .ويعZني أن

تك ZZون متق Zً Zدا بطريق ZZة خاصZZة داخ ZZل قلب ZZك ،وتش ZZعر بZZأن هللا رائ ZZع على نح Zٍ Zو خ ZZاص .س ZZوف تش ZZعر باله ZZا ٍم خٍ Z
Zاص ،وبع ZZد س ZZماع
كلماتZZك ،سيشZZعر إخوتZZك وأخواتZZك بالرضZZا ،وسيشZZعرون بZZأن الكلمZZات الZZتي نطقت بهZZا هي الكلمZZات نفسZZها الZZتي في قلZZوبهم،
Zالة حقيقيZة .بعZد أن تكZون
الكلمات التي يرغبون في قولها ،وأن ما تقوله يعZبر َّ
عما يريZدون قولZه .هZذا مZا يعنيZه أن تصّZلي ص ً

َّ
Zالة حقيقيZة ،سZوف تشZعر في قلبZك بالسZالم والرضZا؛ وسZتزداد قZوة محبتZك هلل ،وسZوف تشZعر أنZه ال يوجZد شZيء
قد صليت ص ً
فعالZة .هZل سZبق لZك أن
في حياتZك كلهZا أكZثر اسZتحقاًقا أو أهميً Zة من محبتZك هللا – وهZذا كلZه سZيبرهن على أن صZلواتك كZانت ّ
َّ
صليت بهذه الطريقة؟
ومZZاذا عن محتZZوى الصZZالة؟ يجب أن تص ّZلي ،خطZZوة بخطZZوة ،وفًقZZا لحالتZZك الحقيقيZZة ومZZا يجب القيZZام بZZه بفعZZل الZZروح
القدس ،ويجب أن تتواصل مع هللا بما يتفق مع إرادة هللا ومتطلباته من اإلنسان .عندما تبدأ بممارسZة صZالتك ،أع ِZط قلبZك إلى
Zدي هللا ،تكلم
هللا أوالً .ال تحZZاول فهم إرادة هللا؛ بZZل حZZاول فقZZط أن تتحZZدث بالكلمZZات الZZتي في قلبZZك إلى هللا .عنZZدما تمثZZل بين يَّ Z

Zداء من اليZوم
هكذا" :يا هللا!
ُ
أدركت اليوم فقZط أنZني اعتZدت عصZيانك .أنZا حًقZا فاسZد وحقZير .قبZل ذلZك ،كنت أض ّZيع وقZتي ،وابت ً
دائمZZ Zا في داخلي ،وأن يضZZ Zيئني
سZZ Zأعيش من أجلZZ Zك ،وسZZ Zأعيش حيً Z Z
Zاة ذات معZZ Zنى ،وُأرضZZ Zي مشZZ Zيئتك .أود أن يعمZZ Zل روحZZ Zك ً
ومدويZZة أمامZZك ،فZZيرى الشZZيطان مجZZدك وشZZهادتك ودليZZل انتصZZارك في
دائمZZا ،حZZتى أتمكن من أن أقZZدم شZZهادة قويZZة
ّ
وينZZيرني ً

تمامZا ،وبعZد أن تكZون قZد صّZليت بهZذه الطريقZة ،سZيكون قلبZك أقZرب
داخلنا" .عنZدما تصّZلي بهZذه الطريقZة ،سZوف يتح ّZرر قلبZك ً
دائمZZا به ZZذه الطريق ZZة
إلى هللا ،وم ZZع الص ZZالة به ZZذه الطريق ZZة كث ً Z
حتمZZا في داخل ZZك .إذا كنت تطلب هللا ً
Zيرا ،س ZZيعمل ال ZZروح الق ZZدس ً
وتتخ ZZذ ق ZZرارك أم ZZام هللا ،فس ZZيأتي الي ZZوم ال ZZذي يمكن في ZZه قب ZZول ق ZZرارك أم ZZام هللا ،وعن ZZدها سيس ZZتلم هللا قلب ZZك وكيان ZZك بالكام ZZل،

وسZZيجعلك هللا كZZامالً في نهايZZة المطZاف .إن للصZZالة أهميZZة قصZZوى لكم .عنZZدما تصّZلي فإنZZك تتلقى عمZZل الZZروح القZZدس ،وهكZZذا

وتتفجر قوة المحبة هلل في داخلك .إذا كنت ال تصّلي بقلبك ،وإذا لم تفتح قلبك للشركة مع هللا ،فلن يكZون لZدى
يلمس هللا قلبك،
َّ
هللا طريقة للعمل في داخلك .إذا كنت ،بعد أن َّ
صليت ،قد نطقت بكل الكلمZZات الZZتي داخZZل قلبZZك ولم يعمZZل روح هللا ،وإذا كنت

ال تشZZعر باإللهZZام في الZZداخل ،فهZZذا يZZدل على أن قلبZZك غZZير جٍ Z
Zاد ،وأن كلماتZZك ليسZZت صZZادقة ،وأنZZك ال تZZزال غZZير طZZاهر .إذا

كنت تشZZعر بالرضZا ،بعZZد أن صّZليت ،فقZZد َقِبZZل هللا صZZالتك وعمZZل روح هللا في داخلZZك .ال يمكنZك Zأن تكZZون بZZدون صZZالة وأنت
شZZخص يخZZدم أمZZام هللا .إذا كنت تZZرى حًقZZا أن الشZZركة مZZع هللا لهZZا معناهZZا وقيمتهZZا ،فهZZل يمكنZZك التخِّلي عن الصZZالة؟ ال يمكن
ألحد أن يكون بدون شركة مع هللا .بدون صالة ،أنت تعيش في الجسد ،وتعيش في عبوديZZة الشZZيطان؛ وبZZدون صZZالة حقيقيZZة،
فZZأنت تعيش تحت تZZأثير الظالم .آمZZل أن َّ
التزامZZا بالعقيZZدة،
يتمكن Zاإلخ ZZوة واألخZZوات من الصZZالة ك ZZل يZZوم .غ ZZير أن هZZذا ليس
ً
ولكنه تأثير يجب تحقيقه .هل أنت على استعداد Zللتخلي عن قليل من النوم واإلشباع لتصّلي صالة الصباح عند الفجر وبعدها
تسZZتمتع بكالم هللا؟ إذا صZَّ Zليت بقلب نقي وأكلت كالم هللا وشZZربته بهZZذه الطريق ZZة ،فعندئ Zٍ Zذ سZZتكون أك ZZثر قبZZوالً من هللا .إذا كنت

تفعZZل ذلZZك كZZل صZZباح ،وإذا كنت تمZZارس تقZZديم قلبZZك إلى هللا كZZل يZZوم ،وتتواصZZل مZZع هللا ،فمن المؤكZZد أن تZZزداد معرفتZZك باهلل،
تتمجد فين ZZا ،وتس ZZتمتع
وس ZZوف تك ZZون أفض ZZل ق ZZدرة على فهم إرادة هللا .يجب أن تق ZZول" :ي ZZا هللا! أتم ZZنى أن أؤدي واج ZZبي .لكي َّ

بالشZهادة فينZا نحن هZذه المجموعZة من النZاس ،ال يمكنZني إال أن أك ِّZرس كيZاني بالكامZل لZك .أتضZرع إليZك أن تعمZل في داخلنZا،
حتى َّ
أتمكن حًقا من أن أحبك وأرضيك ،تكون أنت الهZZدف الZذي أسZعى إليZه" .عنZدما تتثقZل بهZذه المسZؤولية ،سZوف يجعلZZك هللا

ض Zا من أجZZل تتميم إرادة هللا ،ومن أجZZل محبتZZه .هZZذه هي أصZZدق
بالتأكيZZد كZZامالً؛ يجب أال تص ّZلي فقZZط من أجZZل نفسZZك ،بZZل أي ً
صالة .هل تصّلي من أجل تتميم إرادة هللا؟

لم تعرفZZوا من قبZZل كيZZف تصّZلون ،وتغاضZZيتم عن الصZZالة .واليZZوم ،يجب أن تبZZذلوا مZZا في وسZZعكم لتZZدريب أنفسZZكم على

الصZZالة .إن كنت غZZير قZادر على اسZZتدعاء القZوة الZتي في داخلZك لتحب هللا ،فكيZZف يمكنZZك أن تصّZلي؟ يجب أن تقZZول" :يZا هللا!

علي أن أفعZل؟ أتمZنى منZك أن تفتح عيZZني روحي،
إن قلZبي غZZير قZادر على حبZك حًقZا ،أتمZنى أن أحبZZك لكZZني أفتقZد القZوة .مZZاذا َّ
ّ

Zردا من جميZZع حZZاالتي السZZلبية ،وغZZير مقيZZد بZZأي شZZخص أو أمZZر أو
وأتمZZنى لروحZZك أن يلمس قلZZبي ،حZZتى أظهZZر أمامZZك متجً Z
تمامZا أمامZZك ،حZZتى أكZِّ Zرس كZZل كيZZاني أمامZZك ،وتختZZبرني كيفمZZا تشZZاء .اآلن ،ال أف ِّكZZر في توقعZZاتي،
عاريZZا ًZ
شZZيء؛ أضZZع قلZZبي
ً
ولست مقي ًZدا بZالموت .وباسZتخدام قلZبي الZذي يحبَّك ،أود أن أطلب طريZق الحيZاة .كZل األشZياء واألحZداث بين يZديك Z،ومصZيري

عما إذا كنت تس ZZمح لي أن أحب ZZك ،وبغض النظ ZZر عن
بين ي ZZديك ،كم ZZا تض ZZبط ي ZZداك حي ZZاتي .اآلن أطلب حب ZZك ،وبغض النظZZر َّ

كيفية تدخل الشيطان ،أنا مصمم على حبك" .عندما تقابل مثل هذه األشياء ،فإنك تصّلي بهذه الطريقة .إذا كنت تفعل ذلك كZZل

يوم ،فستزداد قوة محبتك هلل شيًئا فشيًئا.
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كيف يدخل المرء في صالة حقيقية؟
أثنZZاء الصZZالة ،يجب أن يكZZون قلبZZك في سZZالم أمZZام هللا ،ويجب أن يكZZون صZZادًقا .إنZZك حًقZZا تتواصZZل مZZع هللا وتصّZلي لZZه،
فيجب عليZZك أاّل تحZZاول خZZداع هللا بكلمZZات معسZZولة .بجب أن تتمحZZور الصZZالة حZZول مZZا يZZرغب هللا في أن ُيكملZZه اليZZوم .اطلب
من هللا أن يمنحك المزيد من االسZتنارة واإلضZاءة ،ويح ِ
ضZر حالتZك الفعليZة ومتاعبZك أمZام هللا للصZالة ،وتتخZذ القZرار أمZام هللا.
ُ
Zادرا على أن
الصZZالة ليسZZت اتبZZاع إجZZراءات ،ولكنهZZا السZZعي إلى هللا بقلبZZك الصZZادق .اطلب من هللا أن يحمي قلبZZك ،ويجعلZZه قً Z

Zادرا على معرفZة نفسZك ،وعلى أن تحتقZر نفسZك ،وتZترك نفسZZك في المحيZZط الZذي أع َّZده
كثيرا ،ويجعلZك ق ً
يكون في سالم أمامه ً
شخصا يحب هللا حًقا.
مما يسمح لك أن تُ ِّكون عالقة طبيعية مع هللا فتصير
هللا لكَّ ،
ً
ما أهمية الصالة؟

الصالة هي إحدى الطرق التي يتعاون بواسطتها اإلنسان مع هللا ،وهي وسيلة يدعو بها اإلنسان هللا ،وهي العمليZZة الZZتي
Zان .يمكن القZZول إن أولئZZك الZZذين ال يمارسZZون الصZZالة مZZوتى بال روح ،وذلZZك دليZZل على أنهم
يلمس بواسZZطتها
روح هللا اإلنسَ Z
ُ
يفتقرون إلى اإلمكانيات التي يمكن هلل من خاللها لمسهم .فالناس بZدون صZالة غZير قZادرين على تحقيZق حيZاة روحيZة طبيعيZة،
فض Zالً عن عZZدم قZZدرتهم على اتبZZاع عمZZل الZZروح القZZدس .وبZZدون صZZالة ،يقطعZZون عالقتهم مZZع هللا ،وال يكونZZون قZZادرين على
نوال استحسان هللا .بما أنك شخص يؤمن باهلل ،فكلما َّ
صليت ،لمسك هللا أكثر .مثل هؤالء الناس لديهم عزيمة أكZZبر وهم أكZZثر
قدرة على تلقي أحدث استنارة من هللا؛ ونتيجة لذلك ،يمكن فقط للروح القدس جعل مثZل هZؤالء النZاس كZاملين في أسZرع وقت
ممكن.
ما األثر الذي يتحقق بالصالة؟
طا؛
النZاس قZادرون على القيZام بممارسZة الصZالة وفهم أهميZة الصZالة ،ولكن التZأثير الZذي يتحقZق بالصZالة ليس أم ًZرا بسZي ً
فالصZالة ليسZت حالZة من الخZوض في الشZكليات ،أو اتبZاع إجZراءات ،أو تالوة كالم هللا ،أي أن الصZالة ال تعZني ترديZد كلمZات
وتقليد اآلخرين .في الصالة ،عليك أن تعطي قلبك إلى هللا ،وتشارك الكلمات التي في قلبك مع هللا حZZتى يلمسZZك هللا .إذا كZانت
Zادرا على تلقي مزيZZد من االسZZتنارة واإلضZZاءة إال بالصZZالة
صZZلواتك َّ
فعالZZة ،فيجب أن تسZZتند إلى قراءتZZك لكالم هللا .لن تكZZون قً Z
من خالل كالم هللا .تظهZZر الصZZالة الحقيقيZZة من خالل قلب يتZZوق إلى المتطلبZZات الZZتي وضZZعها هللا ،وعلى اسZZتعداد لتتميم هZZذه
بناء على األساس الذي ستحصل منه على المعرفة ،وستعرف
المتطلبات .سوف تكون ً
قادرا على أن تكره كل ما يكرهه هللاً ،

الحق ZZائق ال ZZتي يش ZZرحها هللا وتص ZZبح واض ZZحة ل ZZك .إن عزم ZZك ه ZZذا ووج ZZود اإليم ZZان والمعرف ZZة والطري ZZق ال ZZذي يتم من خالل ZZه
فعالZZة .لكن يجب أن تُبZZنى
ممارسZZة ذلZZك بعZZد الصZZالة – هZZذه فقZZط هي الصZZالة الحقيقيZZة ،وصZZالة مثZZل هZZذه فقZZط يمكن أن تكZZون َّ

قادرا على طلب هللا وأن يكZZون في سZZالم أمZZام
الصالة على أساس التمتع بكلمات هللا والشركة مع هللا بكلماته ،وأن يكون قلبك ً
هللا .مثل هذه الصالة تكون قد وصلت بالفعل إلى نقطة الشركة الحقيقية مع هللا.
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المعرفة األساسية عن الصالة:
 .1ال تقZZل مZZا يتبZZادر إلى الZZذهن جزاًفZZا .يجب أن يكZZون قلبZZك َّ
مثقالً بالمسZZؤولية ،وهZZذا يعZZني أنZZه يجب أن يكZZون لZZديك
هدف عند الصالة.
 .2يجب أن تشتمل صالتك على كالم هللا؛ يجب أن تستند على أساس كالم هللا.
 . 3عن ZZدما تصّZ Zلي ،يجب أال تعي ZZد ط ZZرح أم ZZور ق ZZد ف ZZات أوانه ZZا .يجب أن ترتب ZZط ص ZZلواتك بكالم هللا الح ZZالي ،وعن ZZدما

تصلي ،أخبر هللا عما بداخلك من أفكار.

 .4يجب أن تتمحور الصالة الجماعية حول جوهر ،والذي يجب أن يكون عمل الروح القدس اليوم.
ُّ
أيضا أحد مظاهر االهتمام بمشيئة هللا.
 . 5يجب على جميع الناس تعلم صالة التوسل .هذا ً
ِ
Zيرا في حياتZك اليوميZة ،وص ِّZل
تستند حيZاة الصZالة الفرديZة على فهم أهميZة الصZالة والمعرفZة األساسZية للصZالة .ص ّZل كث ً
Zتندا إلى أسZZاس معرفZZة كالم هللا .يجب على الجميZZع أن يؤسسZZوا صZZالتهم
إلحZZداث تغيZZير في شخصZZيتك في الحيZZاة ،وصZِّ Zل مسً Z

الخاصة ،ويجب أن يصّلوا من أجل المعرفة المسZZتندة على كالم هللا ،وعليهم أن يصّZلوا من أجZZل طلب معرفZZة عمZZل هللا .ضZZع

Zارا
ظروفك الفعليَّة أمام هللا ،وكن
ً
واقعيا ،وال تهتم بالطريقة ،فالمهم هZو الحصZZول على معرفZZة حقيقيZZة ،واختبZZار كالم هللا اختبً Z
وتأمل كالم
فعليا .يجب على أي شخص يسعى إلى الZدخول في الحيZاة الروحيZة أن يصّZلي بطZرق متعZددة .فالصZZالة الصZامتةُّ ،
ً
هللا ،والتعرف على عمل هللا  -هذه كلها أمثلة للعمل الهادف في الشركة الروحية ،من أجل تحقيق الدخول في الحياة الروحية

تقدما أكبر في حياتك .باختصار ،كZZل مZZا تفعلZZه،
الطبيعية ،األمر الذي يجعل وضعك الخاص أمام هللا أفضل
تدريجياُ ،
ً
ويحدث ً
شربا لكالم هللا ،أم الصالة بصمت أم إعالنها بصوت مرتفع ،هو ألجل أن ترى كالم هللا وعمله بوضوح،
سواء أكان أكالً أم ً

ومZZا يZZرغب في تحقيقZZه فيZZك .واألهم من ذلZZك ،أنZZه ألجZZل الوصZZول إلى المعZZايير الZZتي يطلبهZZا هللا وألجZZل أن تأخZZذ حياتZZك إلى

المستوى التالي .أدنى مستوى يطلبه هللا من الناس هو أن يكونوا قادرين على فتح قلوبهم له .إذا أعطى اإلنسZان قلبZه الحقيقي
Zتعدا للعمZZل في اإلنسZZان .هللا ال يريZZد القلب الملتZZوي لإلنسZان ،بZZل
إلى هللا وقZZال مZا في قلبZZه بحZZق تجZZاه هللا ،عنZZدها يكZZون هللا مسً Z
قلبه النقي والصادق .إذا لم يتكلم اإلنسان بما في قلبه حًقا إلى هللا ،فإن هللا ال يلمس قلب اإلنسان ،أو يعمل في داخله .وهكذا،

ف ZZإن الش ZZيء األك ZZثر أهمي ZZة في الص ZZالة ه ZZو أن تتح ZZدث بكلم ZZات قلب ZZك الص ZZادق إلى هللا ،فتخ ZZبر هللا عن عيوب ZZك أو شخص ZZيتك
تماما أمام هللا .عندها فقط سوف يهتم هللا بصالتك .وإال فسوف يصرف هللا وجهه عنك .إن المعيZZار
ّ
المتمردة Z،وتكشف نفسك ً
قادرا على إبقاء قلبك في سالم أمZام هللا ،وأال يحيZZد عن هللا .ربمZZا ،خالل هZZذه الفZZترة ،ال
األدنى للصالة هو أنه يجب أن تكون ً

تحصل على رؤية أحدث أو أعلى ،ولكن يجب عليك استخدام الصالة للحفاظ على األشياء كما هي – ال يمكنك التراجع .هZZذا
هو أقل ما يجب عليك تحقيقZه .إذا لم تسZZتطع حZتى تحقيZZق ذلZZك ،فهZZذا يثبت أن حياتZك الروحيZة لم تZZدخل في المسZار الصZحيح.

يميZZز دخولZZك
ونتيجة لذلك ،تكون غير قادر على التمسك برؤيتك األصلية ،وتفتقد اإليمZZان باهلل ،ويختفي قZZرارك الحًقZا .إن مZZا ِّ
إلى الحيZZاة الروحيZZة هZZو مZZا إذا كZZانت صZZالتك قZZد دخلت إلى المسZZار الصZZحيح أم ال .يجب على جميZZع النZZاس الZZدخول إلى هZZذه
Zوعي إلى أن يلمسZهم
الحقيقة ،وعليهم
Zلبيا ،بZل السZعي بٍ Z
جميعا أن يقوموا بعمل تZZدريب ٍ
Zارا س ً
واع ألنفسZهم في الصZZالة ،ال انتظً Z
ً
أناسا يطلبون هللا حًقا.
الروح القدس .عندها فقط سيكونون ً
واقعيZZا ،ويجب أال تتجZZاوز نفسZZك؛ ال يمكنZك ZتقZZديم مطZZالب مبZZالغ فيهZZا ،آمالً أنZZه
عنZZدما تبZZدأ في الصZZالة ،يجب أن تكZZون
ً
بمجZZرد فتح فمZZك سZZوف يلمسZZك الZZروح القZZدس ،وتسZZتنير وتنZZير ،وتُمنح الكثZZير من النعمZZة .هZZذا مسZZتحيل – هللا ال يفعZZل أشZZياء

صZا أمامZه .عنZدما
عينهZ،
ً
وأحيانا يختبر إيمانك لمعرفة مZا إذا َ
خارق ًة للطبيعة .يحقق هللا صالة الناس في الوقت الذي ُي ِّ
كنت ُمخل ً
تص ّZلي يجب أن يكZZون لZZديك اإليمZZان والمثZZابرة والتصZZميم .عنZZدما يبZZدأ النZZاس تZZدريب أنفسZZهم على الصZZالة ،ال يشZZعر معظمهم
ثم يفقZدون حماسZهم .هZذا غZير مقبZول! يجب أن تكZون لZديك المثZابرة ،ويجب أن تركZز
بأنهم قد ُلمسوا من الروح القدس ،ومن َّ

على الشZZعور بلمسZZة الZZروح القZZدس ،وعلى السZZعي واالستكشZZاف .في بعض األحيZZان ،يكZZون الطريZZق الZZذي تسZZلكه هZZو الطريZZق

الخطZZأ؛ وفي بعض األحيZZان ،تكZZون دوافعZZك ومفاهيمZZك غZZير قZZادرة على الوقZZوف بثبZZات أمZZام هللا ،وهكZZذا ال يحركZZك روح هللا؛
صZا أم ال .باختصZار ،يجب تكZريس المزيZد من الجهZد لتZدريب نفسZك.
توجد كZذلك أوقZات عنZدما ينظZر هللا إلى مZا إذا كنت ُمخل ً
إذا اكتشفت أن الطريق الذي تسلكه منحرف ،فيمكنك تغيZير الطريقZة الZZتي تصّZلي بهZا .طالمZا أنZك تسZعى بصZZدق ،وتشZZتاق إلى
األخZZذ ،فZZإن الZZروح القZZدس سZZيأخذك بالتأكيZZد إلى هZZذا الواقZZع .تص ّZلي أحيانZZا بقلب صZZادق ولكن ال تشZZعر أنZZك قZZد ُلمسZZت لمسZZة
طلZZع على صZZلواتك .يجب أن تتمسZZك بالمثZZابرة
خاصZة .في مثZZل هZZذه األوقZZات ،يجب أن تعتمZZد على إيمانZZك ،وتثZZق في أن هللا ي ّ

في صالتك.

يجب أن تك ZZون ص ZZادًقا ،ويجب أن تصّZ Zلي لكي تُخّلص نفس ZZك من الخ ZZداع ال ZZذي في قلب ZZك .وبم ZZا أن ZZك تس ZZتخدم الص ZZالة

Zدريجيا .إن الحيZZاة الروحيZZة
لتطهير نفسك كلما دعت الحاجة ،وتستخدمها للحصZول على لمسZZة روح هللا ،فسZZتتغير شخصZيتك تZ
ً
الحقيقية هي حياة صالة ،وهي حياة يلمسها الروح القدس .عمليZة لمس الZZروح القZZدس هي عمليZة تغيZير شخصZZية اإلنسZان .إن
غالبZا مZا يلمسZهم الZروح القZدس ،وقZZد
حياة لم يلمسها الروح القدس ليست حياة روحية ،بل هي طقوس دينية Z.أولئك فقط الZذين ً
اسZZتنيروا وُأنZZيروا بفعZZل الZZروح القZZدس ،هم أنZZاس دخلZZوا في الحيZZاة الروحيZZة .تتغيَّر شخصZZية اإلنسZان باسZZتمرار عنZZدما يصّZلي،
Zدريجيا .هZذا
Zدريجيا ،وبعZZدها سZZتتغير شخصZيته ت
يتطهر قلبZZه تZ
وكلما َّ
حركه روح هللا ،كان أكZثر فاعليً Zة وطاعً Zة .كZذلك ،سZوف َّ
ً
ً
هو أثر الصالة الحقيقية.
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ليس ثمة خطوة أكثر أهميً Zة للZدخول إلى كالم هللا من تهدئZة ZقلبZك في حضZرته .وهZو درس لZدى كZل النZاس حاجZة ماسZة
إلى أن يتعلموه في الوقت الحاضر .إن طرق الدخول في تهدئة قلبك أمام هللا هي كما يلي:
ِ
وأول اهتمامك غير المشتت للصالة إلى هللا.
َْ .1أب ِع ْد قلبك عن األمور الخارجية ،وكن في سالم في حضرة هللا،

ُ .2كل واشرب واستمتع بكالم هللا بقلب هادئ أمامه.
 .3تأمل وف ّكر في عمل هللا ومحبته في قلبك.
ِ
صل بانتباه غير مشتت في أوقات ثابتة .مهما كان وقتك ضيًقا أو كنت مشZZغواًل في عملZZك ،أو مهمZZا
ابدأ أواًل بالصالةّ .
وكZZل واش ZZرب كالم هللا بش ZZكل ط ZZبيعي .م ZZا دمت تأك ZZل وتش ZZرب كالم هللا ،مهم ZZا أحZZاط ب ZZك،
أص ZZابك ،صZِّ Zل ك ZZل ي ZZوم كالمعت ZZادُ Z،
فسوف تشعر بمتعة كبرى في روحك ،ولن تتضايق من الناس أو األحداث أو األشياء من حولك .عندما تعتاد على التأمل في
هللا داخل قلبك ،ال يمكن لما يحدث في الخارج أن يزعجك .وهذا مZا يعنيZZه أن يكZZون لZZك قامZZة .ابZZدأ بالصZالة أواًل  .الصZالة في

سكينة أمام هللا هي أكثر أمر مثمر .بعد Zذلكُ ،كل واشرب كالم هللا ،واس َZع للحصZول على النZور في كالم هللا من خالل التف ّكZر
فيZه ،و ِج ْZد طريًقZا للممارسZة ،واعZرف مZا هي غايZة هللا من قZول كالمZه ،وافهمZه بال تحريZف .في العZادة ،ينبغي أن يكZون أم ًZرا
طبيعيZZا أن تقZZترب من هللا في قلبZZك ،وأن تتأمZZل محبتZZه ،وتف ّكZZر في كالمZZه ،دون التشZZتت بZZأمور خارجيZZة .وبعZZد أن ينعم قلبZZك
ً
ُّ
Zادرا على التأمZل في صZمت ،والتفكر في داخZل نفسZك في محبZة هللا ،والتقZرب إليZه بصZدق،
بدرجة معينة من السالم ،ستكون ق ً

بغض النظر عن البيئة التي أنت فيها ،حتى تصل في النهاية إلى المرحلة التي ينبع فيهZZا التسZبيح في قلبZك ،وهZذا أفضZل حZZتى
ٍ
عندئذ ستتمتع بقامة مZZا .إن كنت قZادرا على الوصZZول إلى الحZZاالت الموضZحة أعاله ،فهZZذا يثبت أن قلبZZك ًّ
حقا في
من الصالة،
ً
سZالم أمZام هللا .هZذا هZو الZدرس األساسZي األول .ال يمكن للنZZاس أن يتZZأثروا بZالروح القZZدس إال بعZZد أن يقZدروا على أن يكونZوا
في سZالم بين يZZدي هللا ،وبعZد أن ينZZالوا االسZZتنارة واإلضZاءة من الZروح القZZدس ،وعندئZٍ Zذ فقZط يسZZتطيعون التواصZل الحقيقي مZZع
هللا ،وفهم مش ZZيئته وإرش ZZاد ال ZZروح الق ZZدس .وبه ZZذا ،س ZZيكونون ق ZZد دخل ZZوا المس ZZار الص ZZحيح في حي ZZاتهم الروحي ZZة .عن ZZدما يص ZZل
تZZدريبهم على العيش أمZZام هللا إلى عمZZق محZZدد ،ويكونZZون قZZادرين على التخلي عن نفوسZZهم واحتقارهZZا ،والعيش في كالم هللا،
عندئذ تكون قلوبهم في سالم حًقا بين يدي هللا .إن القدرة على احتقار الZذات ،ولعنهZا ،والتخلي عنهZا ،هي النتيجZة الZتي يحققهZا
ٍZ
عمZZل هللا ،وال يمكن للنZZاس القيZZام بهZZا بأنفسZZهم؛ لZZذلك ،فZZإن ممارسZZة تهدئZZة القلب أمZZام هللا هي درس ينبغي على النZZاس الZZدخول

Zادة عن أن يكون ZZوا في حال ZZة س ZZالم أم ZZام هللا فحس ZZب ،ب ZZل ليس
في ZZه على الف ZZور؛ ذل ZZك أن بعض األش ZZخاص ليس ZZوا ع ZZاجزين ع ً Z
أيضا تهدئة Zقلوبهم بين يدي هللا حتّى عندما يصّلون .هذا بعيد كل البعد عن معايير هللا! إن لم يسZZتطع قلبZZك أن يكZZون
بإمكانهم ً
يحركZZك الZZروح القZZدس؟ إن كنت ال تسZZتطيع تهدئZZة قلبZZك أمZZام هللا ،فZZأنت عرضٌ Zة ألن يتشZZتت
في سZZالم أمZZام هللا ،هZZل يمكن أن ّ
انتباهك عنZد مZرور أي شZخص ،أو عنZدما يتحZدث اآلخZرون ،ويمكن لZذهنك أن يحيZد بعي ًZدا عنZدما يفعZل اآلخZرون أشZياء ،وفي

هZZZذه الحالZZ Zة ،ف ZZأنت ال تعيش في حض ZZرة هللا .إن كZZ Zان قلب ZZك ًّ
حقا هادًئا أم ZZام هللا ،فلن ت ZZنزعج من أي ش ZZيء يحZZZدث في العZZZالم
الخZZارجي ،ولن يشZZغلك أي شZZخص أو حZZدث أو شZZيء .إن دخلت في هZZذه الممارسZZة ،فZZإن تلZZك الحZZاالت السZZلبية وكZZل األمZZور

السلبية ،مثل المفاهيم البشرية ،وفلسZفات العيش ،والعالقZات غZير الطبيعيZة بين النZاس ،واألفكZار والخZواطر وغيرهZا ،سZتختفي
دائمZا منZZه وتنشZZغل بكالمZZه الحZZالي ،فZZإن تلZZك األمZZور السZZلبية
دائمZا في كالم هللا ،ويقZZترب قلبZZك ًZ
بشZZكل طZZبيعي .وألنZZك تتأمZZل ًZ
سZZتزول عنZZك الشZZعوريًّا .وعنZZدما تشZZغلك أمZZور إيجابيZZة وجديZZدة ،لن يكZZون هنZZاك مكZZان لألمZZور السZZلبية القديمZZة؛ لZZذلك ،ال تبِ Z
Zال
بتلك األمور السلبية .فأنت ال تحتاج إلى بذل جهZد للسZيطرة عليهZا .عليZك أن تر ّكZز على الهZدوء أمZام هللا وأكZل وشZرب كالمZه
وترنم بتراتيل التسبيح هلل بقدر ما يمكنك ،وافسح المجال أمامه ليعمل فيك؛ ألن هللا يريد اآلن أن
والتمتع به بقدر ما تستطيع،
ّ

متبعZا إرشZاد
يكمل اإلنسان بصورة شخصية ،ويريد أن يكسب قلبك .فروحه ّ
يحرك قلبك ،وإن أصبحت تعيش في حضZرة هللا ً
ّ
الZZZروح الق ZZدس ،فس ZZوف ترض ZZي هللا .إن كنت تهتم ب ZZالعيش في كالم هللا وتنخ ZZرط أك ZZثر في الش ZZركة ح ZZول الحZZZق لكي تحظى

باالسZZتنارة واإلضZZاءة من الZZروح القZZدس ،فسZZتختفي كZZل تلZZك المفZZاهيم الديني Zة ZوكZZذلك شZZعورك بZZالبر الZZذاتي واالعتZZداد ZبالZZذات.
وعندئZٍ Zذ ،سZZتعرف كيZZف تبZZذل نفسZZك من أجZZل هللا ،وتعZZرف كيZZف تحبZZه وترضZZيه .وستتالشZZى من وعيZZك تلZZك األمZZور الZZتي ال
تتعلق باهلل دون أن تعي.
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أن تتأمZZل في كالم هللا وأن تص ّZلي بZZه في الZZوقت الZZذي تأكZZل وتشZZرب فيZZه كالمZZه الحZZالي هي الخطZZوة األولى لتكZZون في

سZZالم أمZZام هللا .إن كنت تسZZتطيع ًّ
حقا أن تكZZون في سZZالم أمZZام هللا ،فسZZتحظى باالسZZتنارة واإلضZZاءة من الZZروح القZZدس .تتحقZZق
الحيZZاة الروحيZZة كلهZZا من خالل كونZZك في سZZالم في حضZZرة هللا .عنZZدما تص ّZلي ،يجب أن تكZZون هادًئا أمZZام هللا  ،وعنZZدها فقZZط

يمكن أن يحرك ZZك ال ZZروح الق ZZدس .من خالل تهدئ Zة Zقلب ZZك أم ZZام هللا عن ZZدما تأك ZZل وتش ZZرب كالم ZZه ،يمكن ZZك أن تحظى باالس ZZتنارة
واإلضZZاءة ويمكنZZك أن تحقZZق الفهم الحقيقي لكالم هللا .عنZZدما تغZZدو في سZZالم في حضZZرة هللا أثنZZاء أنشZZطتك المعتZZادة في التأمZZل
والشركة والتقرب إلى هللا في قلبك ،فسZZتتمكن من االسZZتمتاع بZالقرب الحقيقي من هللا ،واكتسZاب فهم واقعي لمحبZة هللا وعملZه،
وإبداء مراعاة وعناية حقيقيتين لمقاصد هللا .وكلما غدوت أكثر قدرة بصورة اعتيادية على أن تهدأ أمZZام هللا ،زادت اسZZتنارتك
وقدرتك على فهم شخصيتك الفاسدة ،وما ينقصك ،ومZا ينبغي عليZك الZدخول فيZه ،والوظيفZة الZتي يجب أن تؤديهZا ،وأين تكمن

يتحقق من خالل الهدوء أمام هللا .إن بلغت ًّ
عيوبك .وكل هذا َّ
حقا بعض العمZق في الهZدوء أمZام هللا ،فسZيكون بإمكانZك أن تفهم
فهمZZا أعمZZق لكالم هللا وجZZوهر كالمZZه وكنهZZه
أسً Z
Zرارا محZZددة عن الZZروح ،ومZZا يريZZد هللا أن يعملZZه فيZZك في الحاضZر ،وأن تلمس ً
Zوحا ودقZZة .إن كنت ال تسZZتطيع أن تكZZون هادًئا في
وكينونتZZه Z،وسZZوف تتمكن Zمن أن تZZرى طريZZق الممارسZZة بصZZورة أكZZثر وضً Z
Zيحركك ال ZZروح الق ZZدس بعض الش ZZيء فق ZZط ،وستش ZZعر بق ZZوة داخل ZZك ،وبق ZZدر معين من
روح ZZك إلى درج ZZة كافي ZZة من العم ZZق ،س ّ Z

قلت من قبZZل :إن لم يسZZتخدم النZZاس كZZل قZZوتهم ،سZZيكون من
االسZZتمتاع والسZZالم ،لكنZZك لن تحقZZق ًZ
فهمZا أعمZZق ألي شZZيء .لقZZد ُ
الص ZZعب عليهم أن يس ZZمعوا ص ZZوتي أو ي ZZروا وجهي .وه ZZذا يش ZZير إلى بل ZZوغ عم ZZق في اله ZZدوء أمZZام هللا ،وليس إلى ب ZZذل جه ZZود
سطحية .إن الشخص الذي يمكنه أن يهدأ بحق في حضرة هللا هو شخص قادر على التحرر من جميع العالئق الدنيوية Zوعلى

ملكZZا هلل .أم ZZا ك ZZل الن ZZاس الع ZZاجزين عن اله ZZدوء في حض ZZرة هللا فهم بالتأكي ZZد م ZZاجنون ومنفلت ZZون .إن جمي ZZع الن ZZاس
أن يص ZZبح ً
القادرين على الهدوء أمام هللا هم أتقياء أمامه ويتوقون إليه .والهادئون أمZام هللا هم وحZدهم الZذين يعرفZون قيمZة الحيZاة ،وقيمZة
الشركة في الروح ،ويتعطشون إلى كالم هللا ،ويسعون وراء الحZق .أمZا الZذين ال يZZدركون قيمZة الهZدوء أمZام هللا وال يمارسZون
تمامZا بالعZالم ،وهم بال حيZاة؛ وحZZتى إن كZانوا يقولZون إنهم يؤمنZZون باهلل،
ذلك فهم أنZZاس عZZديمو الجZZدوى وسZطحيون ومتعّلقZZون ً
ِ
ويتممهم هللا في النهاي ZZة هم األش ZZخاص الق ZZادرون على اله ZZدوء في
كملهم ّ
ف ZZإنهم يقول ZZون ه ZZذا بش ZZفاههم فق ZZط .إن أولئ ZZك ال ZZذين ُي ّ

Zادرا مZZا يقضZZون وقتًZZا
حضZZرته ،وبالتZZالي فاألشZZخاص الهZZادئون أمZZام هللا هم أنZZاس ُينعم هللا عليهم ببركZZات عظيمZZة .أمZZا الZZذين نً Z
جميعا منZZافقون بال
خالل اليوم في أكل كالم هللا وشربه ،وينشغلون بالكامل بأمور خارجية ،وال يبالون بدخول الحياة ،فهؤالء
ً
إمكانية للنمو في المستقبل .إن أولئك الذين يمكنهم الهدوء أمام هللا والتواصل معه بصدق هم شعب هللا.
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لكي تقZف أمZام هللا وتقبZل كالمZه كحيZاة لZك ،يجب عليZك أواًل أن تهZدأ أمZام هللا؛ فلن ينZيرك هللا ويهبZك المعرفZة إالّ عنZدما

هدوءا أمام هللا ،زادت قدرتهم على تلقي استنارة هللا وإضاءته .وهذا كله يتطلب من النZZاس
تهدأ أمامه .وكلما كان الناس أكثر
ً
أن يتحّلZZوا بZZالتقوى واإليمZZان .وهكZZذا فقZZط يمكنهم بلZZوغ الكمZZال .إن الZZدرس األساسZZي لZZدخول الحيZZاة الروحيZZة هZZو الهZZدوء في

فع Zااًل إال إن كنت هادًئا في حضZZرة هللا .وإن لم تسZZتطع تهدئZة ZقلبZZك أمZZام هللا ،فلن
حضZZرة هللا .لن يكZZون تZZدريبك الZZروحي كلZZه ّ
عما تفعلZZه ،فهZZذا يثبت أنZZك شZZخص
Zادرا على تلقي عمZZل الZZروح القZZدس .أمZZا إذا كZZان قلبZZك هادًئا أمZZام هللا بغض النظZZر َّ
تكZZون قً Z
يعيش في حضZZرة هللا .إن كZZان قلبZZك هادًئا أمZZام هللا ويتقZّ Zرب إليZZه بغض النظZZر عمZZا تفعلZZه ،فهZZذا يثبت أنZZك شZZخص هZZادئ أمZZام
Zادرا على أن تقZZ Zول" :قلZZ Zبي يتق ZZرب إلى هللا وال ُير ِّك ZZز على األمZZZور
هللا .وعنZZ Zدما تتحZZ Zدث مZZ Zع اآلخ ZZرين ،أو تسZZ Zير ،إذا كنت ق ً Z
الخارجية ،ويمكنني أن أهدأ أمام هللا" ،فأنت شخص هادئ أمام هللا .ال تنخرط في أي شيء يجتذب قلبZZك نحZZو أمZZور خارجيZZة،

أو تش ZZترك م ZZع أش ZZخاص يبع ZZدون قلب ZZك عن هللا .تخ Zَّ Zل أو ابتع ZZد عن أي ش ZZيء يمكنZ Zه Zإله ZZاء قلب ZZك عن االق ZZتراب من هللا .ه ZZذه

يكمل هللا بنفسZZه النZZاس .إن كنت
الطريقة أكثر منفعة لحياتك .حان اآلن وقت العمل العظيم للروح القدس .إنه الوقت الذي فيه ّ
صZا سZيعود أمZام عZرش هللا .إن كنت تسZعى وراء أشZياء غZير هللا،
ال تستطيع في هذه اللحظة أن تهدأ أمام هللا ،فأنت لسZت شخ ً
ِ
يكملك هللا .إن الZZذين يسZتطيعون اليZوم سZماع مثZZل هZZذه األقZوال من هللا لكنهم يخفقZون في الهZدوء أمامZZه هم
فما من إمكانية ألن ّ
أنZاس ال يحبZون الحZق ،وال يحبZون هللا .إن لم تقZZدم نفسZZك اآلن ،فمZاذا تنتظZZر؟ إن تقZZديم النفس يعZZني تهدئZZة القلب أمZام هللا .هZZذه
ِ
ًّ
حتمZا .مZا من شZيء ،أيًّا كZان ،يمكنZه إزعاجZك .وسZواء كZان ذلZك لتهZذيبك
تقدمة حقيقيZة .من يقZدم قلبZه حقا هلل اآلن س ّ
Zيكمله هللا ً
دائمZا هادًئا أمZZام هللا .ينبغي أن يكZون قلبZك هادًئا أمZام
أو التعامل معZZك ،أو كنت تواجZZه إحبا ً
طZا أو فشZاًل  ،ينبغي أن يكZZون قلبZZك ً

محن ZZا أو معان ZZاة أو
هللا مهم ZZا ك ZZانت الطريق ZZة ال ZZتي يعامل ZZك به ZZا الن ZZاس .ومهم ZZا ك ZZانت الظ ZZروف ال ZZتي تواجهه ZZا ،س ZZواء أك ZZانت ً
يكملZZك هللا .لن يصZZبح كالم هللا
اضً Z
دائمZZا أمZZام هللا .هZZذه هي السZZبل ألن ّ
Zطهادا أو تجZZارب مختلفZZة ،فينبغي أن يكZZون قلبZZك هادًئا ً
الحالي واضحا لك إالّ إن هدأت ًّ
حقا أمام هللا .يمكنك بعدها أن تمارس ،بصورة أصح ودونما انحراف ،استنارة الروح القدس
ً
اتجاهZZا أوضZZح ،وتسZZتوعب بمزيZZد من الدقZZة تZZأثير الZZروح
وإضZZاءته ،وتفهم على نحZZو أوضZZح مقاصZZد هللا الZZتي سZZتعطي خZZدمتك
ً
القدس وإرشاده .هذه هي النتائج التي يحققها الهدوء الحقيقي أمام هللا .عندما ال يدرك الناس بوضوح كالم هللا ،ويفتقرون إلى

طريZق للممارسZة ،ويخفقZون في فهم مقاصZد هللا ،أو ال يتحّلZون بمبZادئ ZللممارسZة ،فهZذا يعZود إلى أن قلZوبهم ليسZت هادئZة أمZام

هللا .إن الهدف من الهدوء أمام هللا هو أن تكون جديًّا وعمليًّا وتلتمس االستقامة والشفافية من كالم هللا ،وفي النهاية تصZZل إلى

فهم الحق ومعرفة هللا.
يكملZZك Z.إن االفتقZZار إلى العزيمZZة يسZZاوي االفتقZZار
إن كZZان قلبZZك ال يهZZدأ ً
غالبZZا في حضZZرة هللا ،فليس أمZZام هللا وسZZيلة ألن ّ
إلى القلب ،وشخص بال قلب ال يمكنه Zأن يكون في سالم في حضرة هللا .مثل هذا الشخص ال يعرف مقZZدار العمZZل الZذي يقZوم
صZا بال قلب؟ هZل يمكن إلنسZان بال قلب أن يهZدأ أمZام هللا؟
به هللا أو مقدار مZا يقولZه ،وال يعZرف كيZف يمارسZه .أليس هZذا شخ ً
أناسا بال قلب؛ ألنهم ال يختلفون عن البهائم والدواب .لقد تحدث هللا بوضوح وشفافية .ومع ذلZZك ،فقلبZZك
ال يمكن أن ّ
يكمل هللا ً
أعجم؟ يضZّ Zل بعض النZZاس في ممارسZZة الهZZدوء في
حيوانZZا
لم يتZZأثر حZZتى اآلن ومZZا زلت ال تقZZدر على الهZZدوء أمZZام هللا؛ ألسZZت
ً
َ
حضZZZرة هللا ،وعنZZ Zدما يحين وقت الطهي ال يطهZZ Zون ،وعنZZ Zدما يحين وقت القي ZZام باألعم ZZال المعت ZZادة ال يعملونهZZ Zا ،بZZZل يZZ Zذهبون
للصالة والتأمZل .الهZدوء أمZام هللا ال يعZني عZدم الطهي أو عZدم إتمZام األعمZال المعتZادة أو تجاهZل الحيZاة ،بZل يعZني القZدرة على
تهدئZZة القلب أمZZام هللا في كZZل الحZZاالت العاديZZة ،وعلى أن يكZZون هلل مكZZان في قلب المZZرء .عنZZدما تصZZلي ،ينبغي أن تركZZع كمZZا
هدئ قلبZك أمZام هللا أو تأمZل في كالمZه أو رنم تZرانيم.
يجب أمام هللا للصالة ،وعندما تعمل األعمال المعتادة أو تجهز الطعامّ ،

مهم ZZا ك ZZان الموق ZZف ال ZZذي تج ZZد نفس ZZك في ZZه ،يجب أن يك ZZون ل ZZديك طريقت ZZك الخاص ZZة في الممارس ZZة ،وأن تفع ZZل ك ZZل م ZZا بوس ZZعك
لتتق ZZرب إلى هللا ،وأن تفع ZZل ك ZZل م ZZا يمكن ZZك لته Zّ Zدئ قلب ZZك أمام ZZه .وعن ZZدما تس ZZمح الظ ZZروف ،ص Zِّ Zل بترك ZZيز .وعن ZZدما ال تس ZZمح
الظ ZZروف ،تق Zّ Zرب إلى هللا في قلب ZZك أثن ZZاء قيام ZZك بالمهم ZZة ال ZZتي بين ي ZZديك .وعن ZZدما تس ZZتطيع أك ZZل وش ZZرب كالم هللا ،عندئ ZZٍ Zذ ك ZZل
ٍ
ٍِ Z
عندئذ تأمل فيZه .وبتعبZير آخZر ،افعZل كZل
صل ،وعندما يمكنك التأمل في هللا،
واشرب كالمه ،وعندما تستطيع الصالة،
عندئذ ّ
Zدرب نفسZك على ممارسZة الZدخول حسZب بيئتZك Z.يمكن لبعض النZاس أن يهZدؤوا أمZام هللا عنZدما ال يحZZدث شZيء،
مZا بوسZعك لت ّ
ولكن بمجZZرد حZZدوث شZZيء تَ ْشُ Zرد عقZZولهم .هZZذا ليس بهZZدوء أمZZام هللا .الطريZZق الصZZحيح لالختبZZار هZZو أال يZZترك قلب المZZرء هللا
تحت أي ظZZرف من الظZZروف وأالّ يش ZZعر بانزعZZاج من األح ZZداث أو الن ZZاس أو األش ZZياء الخارجي ZZة ،وعندئ ZZذ فق ZZط يك ZZون الم ZZرء

شخص Zا هادًئا ًّ
حقا أمZZام هللا .يقZZول بعض النZZاس إنهم حين يصZZلون في االجتماعZZات ،يمكن لقلZZوبهم أن تهZZدأ أمZZام هللا ،ولكن في
ً
الشZZركة مZZع اآلخZZرين ال يمكنهم الهZZدوء أمامZZه وتتشZZتت أفكZZارهم .هZZذا ليس بهZZدوء أمZZام هللا .إن معظم النZZاس حاليًّا هم في هZZذه
دائمZZا أن تهZZدأ أمZام هللا .لZذلك ،تحتZاجون إلى بZZذل المزيZد من الجهZZد لتZZدربوا أنفسZكم في هZذا المجZال،
الحالZZة ،وال يمكن لقلZوبهم ً
والدخول خطوة بخطوة في طريق الخبرة الحياتية الصحيح والسير في طريق تكميل هللا لكم.
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الغ ZZرض من عم ZZل هللا وكلمت ZZه هZZو إح ZZداث تغي ZZير في شخص ZZيتكم؛ فليس ه ZZدف هللا ه ZZو مجZَّ Zرد أن يجعلكم تفهم ZZون عمل ZZه
كافيZZا .أنت شZZخص يتمتَّع ZبالقZZدرة على االسZZتيعاب ،لZZذا ال يفZZترض أن تجZZد صZZعوبة في فهم
وكلمتZZه أو تعرفونهمZZا ،فهZZذا ليس ً
كلمة هللا ،حيث إن غالبية كلمة هللا مكتوبة بلغة بشرية ،وهو َّ
يتكلم بوضوح كبير .على سبيل المثال ،لديك القدرة الكاملZZة على

أن تZZدرك مZZا يريZZد هللا منZZك أن تفهمZZه وتمارسZZه؛ فهZZذا شZZيء يسZZتطيع أن يقZZوم بZZه أي شZZخص عZZادي لديZZه َمَل َكZZة االسZZتيعاب .إن
Zدبرها
الكالم الذي يقولZه هللا في المرحلZة الحاليZة على وجZه الخصZوص واضZح وجلي للغايZة ،وهللا يشZير إلى أشZياء كثZيرة لم يت ّ
الناس ،كما يشير إلى جميع أحوال البشر على تنوعهZا .كمZا أن كالمZه جZامع ،وهZو واضZح وضZوح الشZمس في رابعZة النهZار.

الناس إ ًذا يفهمون اآلن مسZائل كثZيرة ،ولكن ال يZزال هنZاك شZيء مفقZود – وهZو أن يضZZع النZZاس كلمتZZه موضZZع التطZبيق .يجب

على الن ZZاس أن يخت ZZبروا جمي ZZع ج ZZوانب الح ZZق بالتفص ZZيل ،وأن يستكش ZZفوه ويبحث ZZوا عن ZZه بمزي ZZد من التفص ZZيل ،بZ Zداًل من مج Zَّ Zرد
االنتظZZار السZZتيعاب كZZل مZZا ُيتZZاح لهم ،وإاَّل فسZZوف يصZZبحون أشZZبه بالطفيليZZات .إنهم يعرفZZون كلمZZة هللا ،إاّل َّأنهم ال يضZZعونها

موض ZZع الممارس ZZة .إن ه ZZذا الن ZZوع من األشZZخاص ال يحب الحZZق ،وفي النهاي ZZة سZZوف يتم إقصZZاؤهم .لكي تكون ZZوا على شZZاكلة

حقيقيZZا في اختبZZاراتكم،
بطZZرس في تسZZعينيات القZZرن الماضZZي ،يتطلب هZZذا أن يمZZارس كZٌّ Zل منكم كلمZZة هللا ،وأن تZZدخلوا دخZواًل
ً
Zدرا أكZZبر وأعظم من االسZZتنارة في تعZZاونكم مZZع هللا ،األمZZر الZZذي يعZZود على حيZاتكم بمزيZZد من العZZون الZZدائم .إن
وأن تكتسZZبوا قً Z

كنتم قZZد قZرأتم الكثZZير من كلمZة هللا لكنكم ال تفهمZون سZوى معZZنى النص ،دون أن تكZون لكم درايZة مباشZرة بكلمZZة هللا من خالل
اختبZZاراتكم العمليZZة ،فلن تعرفZZوا كلمZZة هللا .إنZZك تZZرى أن كلمZZة هللا ليسZZت حيZZاة ،بZZل مجZZرد حZZروف غZZير حيَّة؛ فZZإذا كنت تعيش

متب ًZعZا حZروف ال حيZاة فيهZZا ،فإنZZه ليس بإمكانZZك فهم جZوهر كلمZZة هللا وال إدراك إرادتZZه .لن ينكشZZف لZZك المعZZنى الZروحي لكلمZZة
ِّ
هللا إال عندما تختبر كلمته في اختباراتك الفعلية ،وال يمكنك فهم المعنى الروحي لكثZZير من الحقZZائق وفتح مغZZاليق أسZرار كلمZZة
هللا إال من خالل االختبZZار .إن لم تضZZع كلمZZة هللا موضZZع الممارسZZة ،فبغض النظZZر عن مZZدى وضZZوحها ،فZإن كZZل مZا فهمتZZه مZZا
تحولت إلى تشريعات دينية بالنسبة إليك .أليس هZذا مZا فعلZه الفريسZيون؟ إذا مارسZتم كلمZة هللا
هو إال أحرف وتعاليم جوفاء قد َّ

واختبرتموها ،فإنها تصبح عملية بالنسبة إليكم ،أما إذا لم تسعوا إلى ممارستها ،فإنها ال تكون بالنسبة إليZZك أكZZثر من أسZZطورة
السماء الثالثة .في واقع األمر ،إن عملية اإليمان باهلل ما هي إال عملية اختبار منكم لكلمته وكذلك ربحه إياكم ،أو لنُقل بعبارة
أوضZZح ،إن اإليمZZان باهلل هZZو أن تعZZرف كلمتZZه وتفهمهZZا ،وأن تختZZبر كلمتZZه وتعيش بحسZZبها ،وهZZذه هي الحقيقZZة وراء إيمZZانكم
باهلل .إذا آمنتم باهلل ورجZZ Zوتم الحيZZ Zاة األبديZZ Zة دون أن تسZZ Zعوا إلى ممارسZZ Zة كلمZZ Zة هللا كشٍ Z Z
Zيء موجZZ Zود في داخلكم ،فZZ Zأنتم حمقى.
سيكون هذا أشبه بالذهاب إلى وليمZة وأنتم ال تفعلZون شZيًئا سZوى النظZر إلى الطعZام وحفZظ األشZياء الشZهية فيهZا عن ظهZر قلب
أحمق؟
تتذوقوا أيًّا منها بالفعل .أال يكون شخص كهذا
دون أن َّ
َ
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Zدة للبشZZرية .إنZZه التريZZاق
Zود في كلمZZة هللا ،وهZZو الحZZق األكZZثر ًZ
إن الحZZق الZZذي يحتZZاج اإلنسZZان إلى امتالكZZه موجٌ Z
نفعZا وفائً Z
والطعZZام اللZZذان يحتZZاج إليهمZZا جسZZدكم ،وهZZو شZZيء يسZZاعد اإلنسZZان على اسZZتعادة إنسZZانيته الصZZحيحةَّ .إنه الحZZق الZZذي يجب أن
َّ
Zورا
Zوحا .كلمZZا نمت قZZامتكم ،رأيتم أمً Z
يتسلح به اإلنسان .كلما مارستُم كلمة هللا أكثر ،أزهرت حياتكم أسرع ،وازداد الحق وضً Z
Zوحا ،وسZZتكون لZZديكم قZZوة أكZZبر لالنتصZZار على الشZZيطان .سZZوف يتضZZح لكم الكثZZير من
من العZZالم الروحZZاني بشZZكل أكZZثر وضً Z
الحق الذي ال تفهمونه عندما تمارسون كلمة هللا .يشZZعر غالبيZZة النZZاس بالرضZا لمج َّZرد أن يفهمZوا نص كلمZZة هللا ويركZZزوا على

تسليح أنفسهم بالتعاليم بZداًل من تعميZق اختبZارهم في الممارسZة ،ولكن أليسZت هZذه طريقZة الفريسZيين؟ كيZف إ ًذا يمكن أن تكZون

Zارس
عبZارة "كلمZة هللا حيZاة" حقيقيZZة في نظZرهم؟ ال يمكن لحيZاة اإلنسZان أن تنمZZو بمجZَّ Zرد قZZراءة كلمZة هللا ،ولكن فقZط عنZZدما تُمَ Z

كلمة هللا .إذا كان في اعتقادك أن فهم كلمة هللا هو كل ما يلزم لتنال الحياة والقامة ،ففهمك إ ًذا منحرف؛ فالفهم الصحيح لكلمة

هللا يحدث عندما تمارس الحZق ،وعليZك أن تفهم أنZه "ال يمكن مطلًقZا فهم الحZق إال بممارسZته" .تسZتطيع اليZوم ،بعZد قZراءة كلمZة
هللا ،أن تقول فقط َّإنك تعرف كلمة هللا ،لكن ال يمكنك أن تقول َّإنك فهمتهZZا .يقZول البعض إن الطريقZة الوحيZدة لممارسZZة الحZق

هي أن تفهمZZه أواًل َّ ،
جزئيZZا فقZZط ،وبالتأكيZZد ليس دقيًقZZا في مجملZZه .فZZأنت لم تختZZبر ذلZZك الحZZق قبZZل أن تمتلZZك
لكن هZZذا صZZحيح
ً
ٍ
معرفته .إن شعورك َّ
عظة ال يعني فهمه حًقا ،فما هذا إاَّل اقتناء كلمات الحZZق الحرفيَّة ،وهZZو
بأنك تفهم شيًئا ما مما تسمعه في
ليس كفهم المعنى الحقيقي الذي تنطوي عليهَّ .
إن مجرد اقتنائك لمعرفة سطحية بالحق ال يعني أنك تفهمه أو ّأنه لZZديك معرفZZة
ثم ،فإنك ال تسZتطيع فهم الحZق إالّ عنZد اختبZاره ،وعندئ ٍZذ فقZط
به بالفعل؛ فالمعنى الحقيقي للحق يتأتّى من جراء اختباره .ومن َّ

Zق واسZZتيعاب جZZوهره .ولZZذلك
تسZZتطيع أن تفهم الجZZوانب الخفيZZة فيZZه .إن تعميZZق اختبZZارك هZZو الطريZZق الوحيZZد لفهم دالالت الحّ Z
فإنZZك تسZZتطيع أن تZZذهب حيثمZZا شZZئت بZZالحق ،لكن إن لم يكن الحZZق فيZZك ،فال تفكZZر في أن تحZZاول إقنZZاع حZZتى أفZZراد أسZZرتك،

Zعيدا وح ًZرا ،وال
فضاًل عن األفراد المتدينين .فدون الحق تكون كرقاقات الجليد المتطايرة ،لكن مع الحق ،تستطيع أن تكZون س ً
يسZZتطيع أحZٌZد أن يهاجمZZك .مهمZZا كZZانت نظريZZة مZZا قويZZة ،فإنZZه ال يمكنهZZا أن َّ
تتغلب على الحZZق .مZZع الحZق ،يمكن زعزعZZة العZZالم

نفس ZZه وزحزح ZZة الجب ZZال والبح ZZار ،بينم ZZا يمكن أن ي ZZؤدي غي ZZاب الح ZZق إلى تحوي ZZل أس ZZوار المدين Zة Zالقوي ZZة إلى أنق ZZاض بواس ZZطة
يرقات؛ هذه حقيقة واضحة.
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في المرحلة الحالية ،هناك أهمية بالغة ألن تعرفوا الحق أواًل  ،ثم تضعوه موضع الممارسة ،وتسZلحوا أنفسZZكم – إضZافة

إلى ذل ZZك – ب ZZالمعنى الحقيقي للح ZZق .ينبغي أن تس ZZعوا إلى تحقي ZZق ه ZZذا .وبZ Zداًل من مج Zَّ Zرد الس ZZعي إلى جع ZZل اآلخ ZZرين يتبع ZZون

عما يحZZدث لZZك،
كالمZZك ،ينبغي أن تجعلهم يتبعZZون ممارسZZتك .بهZZذه الطريقZZة فقZZط يمكنZZك أن تجZZد شZZيًئا ذا معZZنى .بغض النظZZر َّ
عمن تصZادفهم ،سZتكون قZZادرا على الوقZوف بثب ٍ
Zات مZا دمت تملZZك الحZق .كلمZZة هللا هي الZتي تجلب الحيZاة وليس
وبغض النظر َّ
ً
الموت لإلنسZان .فZإن لم تَحي بعZد قZراءة كلمZة هللا بZل ظللت ميتًZا ،فمعZنى ذلZك إ ًذا أن ثمَ Zة خطZأ فيZك .إذا ظللت في حالZة م ٍ
Zوت
ّ
َْ
بعZZد ٍ
ِ
وقت من قZZراءة الكثZZير من كلمZZة هللا وسZZماع الكثZZير من العظZZات العمليZZة ،فهZZذا دليZZل على أنZZك لسZZت ّم َم ْن يعرفZZون قيمZZة
ٍ
ينصب تركيزكم على تسليح أنفسكم بالتعZاليم واسZZتخدام
بصدق إلى ربح هللا ،فلن
الحق ،وال ِّم َم ْن يسعون إلى الحق .إذا سعيتم
ّ
لكنكم سZZتر ِّكزون – بZZدالً من ذلZZك – على اختبZZار كلمZZة هللا ووضZZع الحZZق موضZZع الممارسZZة.
تعZZاليم راقيZZة في تعليم اآلخZZرينّ ،
أليس هذا ما يجب أن تسعوا إلى الدخول فيه اآلن؟

ِ
ِ
المحصلة التي يمكن أن تكون إن لم تتعاون معه؟ لماذا يريZZد هللا منكم
ليتمم عمله في اإلنسان ،فما
ّ
أمام هللا زمن محدود ّ
فعليZZا .حينمZZا
دائما أن تمارسوا كلمته
َّ
بمجرد أن تفهموها؟ ذلك ألن هللا قد أعلن كالمZZه لكم ،وخطZZوتكم التاليZZة هي أن تمارسZZوه ً
ً
تمارسZZون هZZذا الكالم سZZينِّفذ هللا عمZZل االسZZتنارة واإلرشZZاد .هكZZذا يتعيَّن أن يتم األمZZر .تسZZمح كلمZZة هللا لإلنسZZان بZZأن يزدهZZر في
Zق
Zلبيا .أنت تقZول َّإنك قZرأت كلمZة هللا ومارسZتها ،بيZد َّأنك لم تتل َّ
الحيZاة وبZأاّل يقتZني أي عناصZر قZد تجعلZه ينحZرف أو يصZبح س ً
بعد أيًّا من عمل الروح القدس .ال ينخدع بكالمك إال طف ٌZل .قZد ال يعZرف اآلخZرون مZا إذا كZانت نوايZاك سZليمة أم ال ،لكن هZل
ُ

تظن َّأنه من الممكن أاّل يعرف هللا ذلك؟ كيف يمارس آخرون كلمة هللا ويحصZZلون على اسZZتنارة الZZروح القZZدس ،بينمZZا تمZZارس
متعاون ZZا،
أنت كلمت ZZه وال تحص ZZل على اس ZZتنارة ال ZZروح الق ZZدس؟ ه ZZل ل ZZدى هللا انفع ZZاالت؟ إذا ك ZZانت نواي ZZاك س ZZليمة حًقZZا وكنت
ً
دائما أن يحتلوا موقع القيادة ،لكن لماذا ال يسZZمح هللا لهم بالصZZعود وقيZZادة الكنيسZZة؟
فسيكون روح هللا معك .يريد بعض الناس ً

يقZوم بعض النZاس بتنفيZذ Zوظيفتهم وتأديZة واجبZاتهم فقZط ،لكنهم ،وقبZل أن يZدركوا ،يكونZون قZZد نZZالوا استحسZان هللا؟ كيZZف يمكن

لهذا أن يكون؟ إن هللا يفحص أعماق قلب اإلنسان ،ويجب على الناس الذين يسعون إلى الحق أن يفعلوا ذلك بنوايZZا سZZليمة .ال
يستطيع األشخاص الذين يفتقرون إلى النوايا السZZليمة أن يصZZمدوا .إن هZZدفكم في جZوهره هZو أن تسZZمحوا لكلمZZة هللا بZأن تكZون
حقيقيZZا في ممارسZZتكم لهZZا .ربمZZا تكZZون قZZدرتكم على اسZZتيعاب
فهمZZا
َّ
ً
فعالZZة في داخلكم ،أو بعبZZارة أخZZرى ،أن تفهمZZوا كلمZZة هللا ً
كلمة هللا ضعيفة ،لكنكم عندما تمارسون كلمة هللا ،فإنه يستطيع أن يعالج هذا العيب ،لذلك يجب أاَّل تكتفوا فقط بمعرفZZة الكثZZير
ضZا أن تمارسZوها .هZZذا أعظم هZZدف ال يمكن تجاهلZه .تحمZل يسZوع الكثZZير من اإلذالل والكثZZير
من الحقZائق ،بZZل يجب عليكم أي ً
من المعاناة على مدار عمره البالغ ثالثة وثالثين عاما ونصف العام .لقZد عZانى كثZيرا ببسZاطة ألنZه مZارس الحZقَّ ،
ونفذ مشZيئة
ً
ً

هللا في كل األمZور ،ولم يهتم إال بمشZيئة هللا .كZانت تلZك معانZاة لم يكن ليكابZدها لZو َّأنه عZرف الحZق دون أن يمارسZه؛ فلZو كZان
يسZZوع قZZد اتَّبZZع تعZZاليم اليهZZود وسZZار على نهج الفريسZZيين ،لمZZا عZZانى .يمكنZك Zأن َّ
تتعلم من أفعZZال يسZZوع أن فاعليZZة عمZZل هللا في
اإلنسZZان تZZأتي من تعZZاون اإلنسZZان ،وهZZذا أمZٌ Zر يجب أن تدركZZه .هZZل كZZان يسZZوع ليعZZاني كمZZا عZZانى على الصZZليب لZZو لم يكن قZZد
مارس الحق؟ هل كان ليصلي تلك الصالة الحزينة لZو لم يكن قZد تصZرف وفZق مشZيئة هللا؟ لهZذا ينبغي لكم أن تعZانوا من أجZل
ممارسة الحق؛ فهذا النوع من المعاناة هو الذي ينبغي أن يتكبَّده المرء.
من "بمجرد فهمك Zللحق عليك أن تمارسه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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عمليًّا يجب أن يرتبZZ Zط حفZZ Zظ الوص ZZايا بممارسZZ Zة الحZZ Zق .عنZZ Zد حف ZZظ الوصZZ Zايا ،يجب على المZZ Zرء ممارسZZ Zة الحZZ Zق .أثنZZ Zاء
ممارسة الحق ،يجب على المرء أاَّل ينتهك مبادئ الوصايا أو يخالفها .يجب عليك أن تفعل ما يطلبه هللا منZZك .فحفZZظ الوصZZايا
وممارسة الحق أمران مترابطان وليسا متناقضين .كلما مارست الحق ،زادت قدرتك على الحفاظ على جZZوهر الوصZZايا .كلمZZا
مارست الحق ،ازداد فهمك لكلمة هللا المعبر عنها في الوصايا .إن ممارسة الحZZق وحفZZظ الوصZايا ليسZZا فعلين متعارضZZين ،بZZل
مZZترابطين .في البZZدء ،فقZZط بعZZد أن حفZZظ اإلنسZZان الوصZZايا صZZار بإمكانZZه ممارسZZة الحZZق والحصZZول على االسZZتنارة من الZZروح
Zلوكا جي ًZدا .ولكن يجب عليZك
القدس ،لكن هذا ليس مقصد هللا األصلي .يطلب هللا منك أن تعبده بقلبZك ،وليس فقZط أن تسZلك س ً
ظاهريا .وتدريجيًّا ،من خالل الخبرة ،وبعZد اكتسZZاب فهم أوضZZح هلل ،سZيتوقف النZاس عن التمZرد
أن تحفظ الوصايا على األقل
ً

على هللا ومقاومته ،وسZتتبدد Zأي شZكوك لZديهم حZول عمZل هللا .هZذه هي الطريقZة الوحيZدة الZتي من خاللهZا يلZتزم النZاس بجZوهر
عبادة حقيقية هلل ،ألنZك لم تبلZZغ بعZد
الوصايا .لذلك ،فإن مجرد حفظ الوصايا دون ممارسة الحق هو أمر غير فعال وال ُيش ِّكل
ً
قامة حقيقية .إن حفظ الوصايا دون الحق يتساوى مع التمسك الجامد بالقواعد .وفي ِفعل هذا ،تصير الوصايا ناموسZZك ،وهZZذا
لن يس ZZاعدك على النم ZZو في حيات ZZك .ب ZZل على النقيض ،ستص ZZير عبًئا علي ZZك ،وس ZZتقيدك بص ZZورة ص ZZارمة مث ZZل ن ZZواميس العه ZZد

القديم ،وتجعلك تخسر حضور الروح القدس .لذلك ،فقط بممارسة الحق يمكنك Zأن تحفظ الوصايا بصZZورة فعالZZة ،وأنت تحفZZظ

فهمZZا أعمZZق
الوصZZايا لكي تمZZارس الحZZق .أثنZZاء حفZZظ الوصZZايا ،سZZتمارس مزيZً Zدا من الحقZZائق ،وعنZZد ممارسZZة الحZZق ،ستكتسZZب ً
لمعنى الوصايا الفعلي .إن الهدف والمعZنى من طلب هللا من اإلنسZان أن يحفZظ الوصZايا ليس دفعZه إلى اتبZاع القواعZد مثلمZا قZد
يتخيل ،بل يتعلق األمر بدخوله في الحياة .إن مقدار نموك في الحياة يحدد درجة قZدرتك على حفZظ الوصZايا .مZZع أن الوصZايا
Zحا من خالل خZبرة اإلنسZان الحياتيZة .يفZZترض معظم النZZاس أن
ُوضZZعت ليحفظهZا اإلنسZان ،إال أن جZوهر الوصZايا يصZZير واض ً
تماما ،وأن كل ما تبقى ُلينجز هو أن ينخرطوا في األمZر" .هZذه فكZرة مبZاَلغ فيهZا وال
حفظ الوصايا ً
جيدا يعني أنهم " جاهزون ً
أمورا مثل هذه ال يرغبZون في تحقيZق أي تقZدم ويشZتهون الجسZد .هZذا غZير منطقي! هZذا ال
تتماشى مع مشيئة هللا .من يقولون ً
يتماشى مع الواقZع! إن ممارسZة الحZق فقZط دون حفZظ الوصZايا بصZورة عمليZة ليسZت مشZيئة هللا .األشZخاص الZذين يفعلZون هZذا

ُمعاقون ،ومثل أناس بساق واحدة .ولكن حفظ الوصايا فقط مثل االلتزام بالقواعZZد دون امتالك الحZZق ،فهZZذا ال يقZZدر على تتميم
ض Zا يع ZZانون ش Zكاًل من أش ZZكال اإلعاق ZZة .يمكن أن ُيق ZZال إن ZZك ل ZZو كنت تحف ZZظ
ض Zا؛ مث ZZل الع ZZور ،من يفعل ZZون ه ZZذا أي ً
مش ZZيئة هللا أي ً

Zبيا على قامZZة حقيقيZZة .إن كنت تمZZارس
الوصZZايا جيZً Zدا ولZZديك فهم واضZZح لإللZZه العملي ،فسZZتملك الحZZق .سZZتكون قZZد حصZZلت نسً Z
ض Zا ،وال يتعZZارض أمZZر منهم مZZع اآلخZZر .إن ممارسZZة الحZZق وحفZZظ
الحZZق الZZذي ينبغي أن تمارسZZه ،فسZZوف تحفZZظ الوصZZايا أي ً
الوصايا هما نظامان ،وكل منهما جزء ال يتجزأ من خبرة المرء الحياتيZة .يجب أن تتكZون خZبرة المZرء من التكامZل بين حفZظ
الوصايا وممارسة الحق ،وال تقوم على الفصل بينهما .ومع ذلك هناك اختالفات وروابط بين هذين األمرين.
من "حفظ الوصايا وممارسة الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إعالن الوصايا في العصر الجديد هو شهادة بأن جميع الناس في هZذا التيZار ،وجميZع َم ْن يسZمعون صZوت هللا اليZوم ،قZد
جديدا .هذه بداية جديدة لعمل هللا ،كما أنها بداية الجزء األخير من عمل خطة تدبير هللا التي امتZZدت لسZZتة آالف
دخلوا
عصرا ً
ً
عام .ترمز وصايا العصر الجديد إلى أن هللا واإلنسان قد دخال عالم السZماء الجديZدة واألرض الجديZZدة ،وأنZه مثلمZا عمZZل يهZZوه

ضZا
بين بZZني إسZZرائيل ويسZZوع بين اليهZZود ،سZZيقوم هللا بالمزيZZد من العمZZل العملي وبعمZZل أعظم وأكZZثر على األرض .وترمZZز أي ً

إلى أن ه ZZذه الجماع ZZة من الن ZZاس س ZZتنال مه ZZام أك ZZبر وأعظم من هللا ،وس ZZيعولهم ويطعمهم ويعينهم ويرع ZZاهم ويحميهم بطريق ZZة
عملية ،وسيتلقون منه المزيد من التدريب العملي ،وتتعامل معهم كلمة هللا وتكسرهم وتنقيهم .إن أهمية وصZZايا العصZZر الجديZدZ

ًّ
سيخضZع الكZون بأسZره ،ويكشZف كZل مجZده في الجسZد،
عميقZة للغايZة .إنهZا تشZير إلى أن هللا سZيظهر حقا على األرض ،ومنهZا ُ

ضZا إلى أن اإللZZه العملي سيصZنع المزيZZد من العمZل العملي على األرض ليكمZل كZل مختاريZZه .باإلضZافة إلى ذلZك،
كما تشير أي ً
ويتمجد ،وسZZتركع
سZZيحقق هللا كZZل شZZيء على األرض بالكلمZZات ،ويظهZZر المرسZZوم الZZذي "سيصZZعده هللا المتجسZZد في األعZZالي
َّ
الشعوب واألمم كافة لتعبد هللا ،هللا العظيم" .مع أن وصايا العهد الجديد ُوضعت لكي يحفظها اإلنسان ،ومع أن هذا هو واجب
اإلنسان والتزامه ،إال أن المعZنى الZذي تمثلZه أعمZق من أن ُيعZبر عنZه بالكامZل في كلمZة أو اثنZتين Z.تحZل وصZايا العصZر الجديZد

محZل نZاموس العهZد القZديم وطقZوس العهZد الجديZد الدينيZة ZكمZا ش َّZرعها يهZوه ويسZوع .هZذا درس أعمZق ،وليس مجZرد أمZر سZهل
مثلما قد يتخيZل النZاس .يوجZد جZانب من األهميZة العمليZة لوصZايا العصZر الجديZد :هي بمثابZة وسZيط بين عصZر النعمZة وعصZر
ض ZZا لجميZZZع
الملكZZZوت .تض ZZع وص ZZايا العص ZZر الجدي ZZد نهاي ZZة لجمي ZZع ممارس ZZات العص ZZر الق ZZديم وطقوس ZZه ،كم ZZا تض ZZع نهاي ZZة أي ً
الممارسات من عصر يسوع والممارسZات الموجZودة قبلZه .إنهZا تُحضZر اإلنسZان أمZام اإللZه األكZثر عمليZة ،وتسZمح لZه بZأن يبZدأ

في نيل كمال هللا الشخصZي؛ إذ إنهZZا بدايZة طريZZق الكمZZال .لZذلك يجب أن تتبنZZوا السZZلوك الصZحيح إزاء وصZايا العصZر الجديZدZ،

عشوائيا أو تزدرونها .تؤكد وصZايا العصZر الجديZد بشZدة على نقطZة واحZدة :يجب على اإلنسZان أن يعبZد إلZه اليZوم
فال تتبعوها
ً
العملي نفسه ،وهو ما ينطوي على الخضوع لجوهر الروح بصورة أكثر عمليً Zة .كمZا تركZز الوصZايا على المبZدأ الZذي سZيدين

Zارا بعZZدما ظهZZر كشZZمس الZZبر .إن فهم الوصZZايا أسZZهل من ممارسZZتها .ومن هZZذا يمكن أن
Zذنبا أو بًّ Z
بZZه هللا اإلنسZZان ليكZZون إمZZا مً Z
ُيZZرى أنZZه إذا كZZان هللا يبغي أن يكمZZل اإلنسZZان ،فعليZZه أن يفعZZل هZZذا من خالل كلماتZZه وإرشZZاده ،وال يمكن لإلنسZZان بلZZوغ الكمZZال
عن طريق ذكائZه الفطZري فحسZب .إن قZدرة اإلنسZان على حفZظ وصZايا العصZر الجديZد Zمن عZدمها أمZر يتعلZق بمعرفZة اإلنسZان
باإلله العملي .لذلك فإن قدرتك على حفظ الوصايا من عدمها هو سZؤال ال يمكن اإلجابZة عنZه في غضZون أيZام ،بZل هZو درس
عميق مطلوب ُّ
تعلمه.
من "حفظ الوصايا وممارسة الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ممارسZZة الحZZق هي سZZبيل يمكن لحيZZاة اإلنسZZان أن تنمZZو عZZبره .إن لم تمارسZZوا الحZZق ،فسZZتُ َتركون فقZZط مZZع النظريZZة ولن
تكون لديكم حياة فعلية .الحق هو رمز لقامة اإلنسان ،وممارستك للحق من عدمها تتعلق بكونك تتمتع Zبقامة حقيقيZZة أم ال .إن
كنت ال تمارس الحق ،وال تتصZرف باسZتقامة ،وتتZأرجح بين المشZاعر واالهتمZام بجسZدك ،فZأنت بعيZد Zعن حفZظ الوصZايا .هZذا
هو أعمق درس .في كل عصر ،هناك العديZد Zمن الحقZائق الZتي يحتZاج النZاس إلى الZدخول فيهZا وفهمهZا ،ولكن في كZل عصZر،
ضZا وصZZايا مختلفZZة تصZZاحب تلZZك الحقZZائق .ترتبZZط الحقZZائق الZZتي يمارسZZها النZZاس بعصZZر محZZدد ،وكZZذلك الوصZZايا الZZتي
هنZZاك أي ً
Zاء على الوصZZايا
يحفظونهZZا .لكZZل عصZZر حقائقZZه الخاصZZة الZZتي يجب ممارسZZتها ووصZZاياه الخاصZZة الZZتي يجب حفظهZZا .ولكن بنً Z

بناء على العصور المختلفة ،يختلف الهدف من ممارسة اإلنسان للحZZق واألثZZر المZترتب على ذلZZك
المختلفة التي يسنها هللا ،أي ً
على نحZZو متناسZZب .يمكن القZZول إن الوصZZايا تخZZدم الحZZق ،والحZZق موجZZود من أجZZل الحفZZاظ على الوصZZايا .إن كZZان هنZZاك حZZق
فقط ،فلن يكون هنZاك تغيZير في عمZل هللا للتحZدث عنZه .مZع ذلZك ،من خالل الرجZوع للوصZايا ،يمكن لإلنسZان أن ُيع ِّZرف مZدى
توجهات عمل الروح القدس ،ويمكن لإلنسZان أن يعZZرف العصZZر الZZذي يعمZل فيZه هللا .في الZدين ،هنZاك العديZد Zمن النZاس الZذين

يمكنهم ممارسة الحقائق التي مارسها الناس في عصر الناموس .ولكنهم ال يملكون وصايا العصر الجديد وال يمكنهم حفظهZZا.
مZZا زالZZوا يحفظZZون الطZZرق القديمZZة ويظلZZون بشZً Zرا بZZدائيين .ال يتبعZZون أسZZاليب العمZZل الجديZZدة وال يمكنهم رؤيZZة وصZZايا العصZZر
الجديZZد Z.وعليZZه ،فZZإنهم ال يملكZZون عمZZل هللا .وكZأن لZZديهم قشZZور بيض فارغZZة فقZZط .إن لم يوجZZد بZZداخلها َف ْZرخ ،فال يوجZZد روح.
Zير أدق ،يع ZZني ه ZZذا أن ليس لهم حي ZZاة .إن مث ZZل ه ZZؤالء الن ZZاس لم ي ZZدخلوا بع ZZد في العص ZZر الجدي Zد Zوت ZZأخروا ع ZZدة خط ZZوات
بتعب Zٍ Z
للوراء .لذلك فال جدوى من امتالك حقائق من العصور القديمZة Zدون امتالك وصZايا العصZر الجديZد Z.يمZارس العديZد Zمنكم حZق
اليوم ولكنهم ال يحفظون وصZاياه .لن تربحZوا شZيًئا ،والحZق الZذي تمارسZونه سZيكون بال قيمZة وال مغZزى ولن يمZدحكم هللا .إن
ممارسZZة الحZZق يجب أن تتم ضZZمن معZZايير أسZZاليب العمZZل الحZZالي للZZروح القZZدس؛ يجب أن تتم كاسZZتجابة لصZZوت اإللZZه العملي
أيضا المعZZنى العملي لسZZن
اليوم .دون عمل هذا ،يكون كل شيء باطالً ،مثل محاولة سحب الماء بسلة من الخيزران .هذا هو ً
وصZZايا العصZZر الجديZZد Z.إن كZZان على النZZاس أن يلZZتزموا بالوصZZايا ،فيجب على األقZZل أن يعرفZZوا اإللZZه العملي الZZذي يظهZZر في
Zوائيا
الجسد ،دون التبZاس .بمعZنى آخZر ،يجب أن يفهم النZاس مبZادئ االلZتزام بالوصZايا .ال يعZني االلZتزام بالوصZايا اتباعهZا عش ً

Zفيا ،بZZل االلZZتزام بهZZا بأسZZاس وهZZدف ومبZZادئ Z.أول شZZيء يجب تحقيقZZه هZZو أن تكZZون رؤاك واضZZحة .إن كZZان لZZديك فهم
أو تعسً Z
Zحا لحفZظ
فهمZZا واض ً
شامل لعمل الروح القدس في الوقت الحالي ،وإن دخلت في أساليب عمل اليZوم ،فستكتسZZب بطبيعZة الحZال ً

الوصايا .إن جاء اليوم الذي تدرك فيه بوضوح جوهر وصايا العصر الجديZZد وتسZتطيع أن تحفZZظ الوصZايا ،فعندئZZذ سZتكون قZZد

تكملت .هZذا هZو المغZزى العملي لممارسZة الحZق وحفZظ الوصZايا .إن قZدرتك على ممارسZة الحZق من عZدمها تعتمZد على كيفيZة
َّ
تصZُّ Zورك لجZZوهر وصZZايا العصZZر الجديZZد Z.سZZيظهر عمZZل الZZروح القZZدس باسZZتمرار لإلنسZZان ،وسZZيطلب هللا المزيZZد والمزيZZد من

اإلنسان .لذلك ،فإن الحقZائق الZتي يمارسZها اإلنسZان فعليًّا سZتزداد في العZدد ZوتصZير أعظم ،وستصZبح آثZار حفZظ الوصZايا أكZثر

عمًقZا .لZZذلك ،يجب أن تمارسZZوا الحZZق وتحفظZZوا الوصZايا في الZوقت نفسZZه .ال يجب على أحZZد أن يهمZZل هZZذا األمZZر .ليبZZدأ الحZZق
معا في هذا العصر الجديدZ.
الجديد والوصايا الجديدة ً
من "حفظ الوصايا وممارسة الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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كثZZيرون يمكنهم أن يتكلمZZوا قليالً عن الممارسZZة ،ويمكنهم أن يتكلمZZوا عن انطباعZZاتهم الشخصZZيةَّ ،
لكن غالبيZZة حZZديثهم مZZا

هZZو إال شZZذرات مقتبسZZة من كلمZZات اآلخZZرين ،وال يشZZمل أي شZZيء مطلًقZZا من ممارسZZاتهم الشخصZZية وال مZZا يرونZZه من واقZZع
كنت قد تناولت هZذه المسZألة بالتحليZل من قبZل .ال تظنZوا أنZني ال أعZرف شZيًئا .هZل أنت مجZرد َن ِمZر من ورق ،لكنZك
خبراتهمُ .
تتكلم عن هزيمة الشيطان ،وعن أنZك تحمZل شZهادات النصZر وتحيZا بحسZب صZورة هللا؟ هZذا كلZه ُهZراء! أتظن أن الغZرض من

كZZل هZZذه الكلمZZات الZZتي قالهZZا هللا اليZZوم أن تُ ْع َجب بهZZا فقZZط؟ فمZZك يتحZZدث عن خلZZع اإلنسZZان العZZتيق وممارسZZة الحZZقَّ ،
لكن يZZديك
تقترفZZان أفعZZاالً أخZZرى وقلبZZك يرسZZم مخططZZات؛ فZZأي نZZوع من األشZZخاص أنت؟ لمZZاذا قلبZZك ويZZداك ليسZZوا واحZً Zدا ونفس الشZZيء؟

Zدل
تطبق كلمة هللا ،فإن ذلZZك يَّ Z
عظات كثيرة أصبحت كلمات جوفاء؛ أليس هذا األمر يكسر القلب؟ إذا َ
ُ
كنت غير قادر على أن ِّ
على أنZZك لم تZZدخل بعZZد طريZZق أعمZZال الZZروح القZZدس ،ولم تحصZZل بعZZد على عمZZل الZZروح القZZدس في داخلZZك ،ولم تحصZZل بعZZد
على إرشZZاده .إذا قلت إنZZك تسZZتطيع فقZZط أن تفهم كلمZZة هللا لكن ال تسZZتطيع أن تمارسZZها ،فZZأنت شZZخص ال يحب الحZZق .لم يِ Z
Zأت
َ
ِ
ِ
ِ
صZ Zلب ليخّلص الخط ZZاة ،وليخّلص المس ZZاكين،
ألمZZا
ً
رهيب ZZا عن ZZدما ُ
هللا ليخّلص ه ZZذه النوعي ZZة من األش ZZخاص .لق ZZد قاس ZZى يس ZZوع ً
تطبZق كلمZة هللا ،يجب أن ترحZل بأسZرع مZا
وليخلص جميع المتواضعين .لقد كان صلبه بمثابة ذبيحة خطيَّة .إن لم تستطع أن ِّ

يمكن .ال تتس ZZكع في بيت هللا كمتطف Zٍ Zل .ب ZZل إن كث ZZيرين يج ZZدون ص ZZعوبة في أن يمنع ZZوا أنفس ZZهم من أن يفعل ZZوا أش ZZياء تق ZZاوم هللا
بوضوح .أليسZوا بZذلك يطلبZون المZوت ألنفسZهم؟ كيZف لهم أن يتكلمZوا عن دخZول ملكZوت هللا؟ ألZديهم الجZرأة ليبصZروا وجهZه؟
وخادعا حZتى في الZوقت الZZذي يسZمح لZك هللا
وماكرا
شريرا
تأكل الطعام الذي رزقك به وتفعل أشياء ملتوية تقاوم هللا ،وتكون
ً
ً
ً
فيZZه بZZأن تسZZتمتع بالبركZZات الZZتي منحZZك إياهZZا؛ أال تشZZعر بهZZا تحZZرق يZZديك عنZZدما تتلقاهZZا؟ أال تشZZعر بحمZZرة الخجZZل؟ أال تشZZعر
بالخوف وقد اقZZترفت مZZا يخZالف هللا وخططت "لرفZZع رايZZة العصZيان"؟ إن لم تكن تشZZعر بش ٍ
Zيء ،فكيZZف يمكنZك أن تتكلم عن أي
َ
ٍ
وقح ا ولم تشZعر –
مسZتقبل؟ لم يكن لZك بالفعZل أي مسZتقبل منZذ أمZد بعيZد Z،فZأي أمنيZات عظمى ال تZزال تZراودك؟ إذا قلت شZيًئا ًZ

رغم ذلZZك – بالتZZأنيب ،ولم ينتبZZه قلبZZك إلى ذلZZك ،أفال يعZZني ذلZZك أنZZك قZZد ُر ِذْل َت من هللا؟ أصZZبح القZZول والتصZZرف بتحZZرر ومن
دون ضZZوابط طبيعZZة لZZك ،فكيZZف يجعلZZك هللا كZZامالً هكZZذا؟ هZZل سZZتتمكن من أن تمشZZي حZZول العZZالم؟ َم ْن سZZيقتنع بZZك؟ لن يقZZترب

منك أولئك الZZذين يعرفZون طبيعتZك الحقيقيZZة .أليس هZZذا عقZاب هللا؟ على أي حZال ،إذا كZان هنZZاك كالم فقZط دون ممارسZة ،فلن

يك ZZون هن ZZاك نم ZZو .رغم َّ
أن ال ZZروح الق ZZدس ربم ZZا يم ZZارس عمل ZZه في ZZك بينم ZZا تتح ZZدث أنت ،فإن ZZه س ZZوف يتوق ZZف عن العم ZZل إن لم

تمارس .إذا ظللت على هZZذا الحZال ،فكيZف يكZون هنZاك أي حZديث عن المسZZتقبل أو تسZZليم كيانZك بجملتZه إلى عمZZل هللا؟ يمكنZكZ
تقدم له عزمك
أن تتكلم فقط عن تقديم كيانك كله ،لكنك لم تقدم محبتك الحقيقية هلل؛ فكل ما يتلقاه هللا هو تكريس باللسان ،وال ّ
ِ
كمَلك هللا؟ أال تشZعر
على ممارسة الحق .هZل يمكن أن تكZون هZذه قامتZك الفعليZة؟ إذا َ
كنت لتسZتمر على هZذا المنZوال ،فمZتى س ُZي ّ
بالقلق تجاه مستقبلك المظلم الكئيب؟ أال تشعر أن هللا قد أيس منك؟ أال تعرف أن هللا يريد أن يمنح الكمال ألناس أكZZثر وأفٍ Z
Zراد
ُجُدد؟ هل تَ ْثُبت األشياء العتيقة؟ إنك ال تنتبه إلى كلمات هللا اليوم :هل تنتظر الغد؟
من "الشخص الذي يسعى إلى الخالص هو شخص يرغب في ممارسة الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إن إعالء كالم هللا وقZدرتك على شZرحه بال خجZل ال يعنيZان أنZك تقتZني الحقيقZة؛ فZاألمور ليسZت بالبسZاطة الZتي تتخيَّلهZا.
كنت تقتZZني الحقيقZZة من عدمZZه ال يعتمZZد على مZZا تقولZZه ،بZZل بZZالحري يعتم Zد Zعلى مZZا تحيZZاه .فقZZط عنZZدما يصZZبح كالم هللا
مZZا إذا َ
حقيقيZZا
فهمZZا
حياتZZك وأسZZلوبك الطZZبيعي في التعبZZير ،يمكن أن ُيقZZال إنZZك تقتZZني الحقيقZZة ،وعندئZZٍ Zذ فقZZط تُ َZعZد واحZً Zدا َّ
ً
ممن اكتسZZبوا ً
قادرا على أن تحيZا الصZورة الZZتي يطلبهZا
قادرا على ُّ
تحمل االختبار لمدد طويلة ،وال بد أن تكون ً
وقامة فعلية .ال بد أن تكون ً
هللا .ال يجب أن يكZZون ذلZZك مجZَّ Zرد اسZZتعراض ،بZZل يجب أن يتZZدفق منZZك على نحZZو طZZبيعي .حينئZٍ Zذ فقZZط سZZتقتني بحٍ Z
Zق الحقيقZZة،
وحينئZٍ Zذ فقZط تكZZون قZZد ربحت الحيZاة .دعZZني أسZZتخدم مثZال تجربZة ع َّمال الخدمZZة الZZذي يعرفZه الجميZZع .بوسZZع أي واحZZد أن َّ
يتكلم
ُ
ِ
فهمZا جي ًZدا ،ويتح َّZدث عنZه ،ويتفZوق كZل حZديث
عن النظريات األسمى المتعّلقة ُ
بع َّمال الخدمة ،ويفهم كZل واحZد منكم هZذا األمZر ً
حZZول الموضZZوع عن سZZابقه ،كمZZا لZZو كZZانت مسZZابقة .لكن لZZو لم يجZZتز اإلنسZZان تجربZZة شZZديدة ،فمن الصZZعب جZً Zدا القZZول بZZأن لZZه
ِ
تمامZا مZع فهمZه؛ لZذلك ،لم يصZبح
شZهادة حسZنة يق ّZدمها .باختصZار ،ال يZزال مZا يحيZاه اإلنسZان يفتقZر إلى الكثZير ج ًZدا ،ويتنZاقض ً

واقعيZZا ،فZZإن قامتZZه مZZا زالت
بعZZد هZZو القامZZة الفعليZZة لإلنسZZان ،ولم يصZZبح بعZZد حيZZاة اإلنسZZان .نظZً Zرا ألن فهم اإلنسZZان لم يصZZبح
ً
كقلعة مبنيَّة على الرمال ،تتمايل وعلى شفا االنهيار .ليس لدى اإلنسان إاَّل القليZZل جZً Zدا من الحقيقZZة ،بZZل َّإنه من شZZبه المسZZتحيل
طبيعيZZا من اإلنس ZZان ،وك ZZل حقيق ZZة يحياه ZZا هي حقيق ZZة
أن تج ZZد أي حقيق ZZة في اإلنس ZZان .ثم ZZة حقيق ZZة ض ZZئيلة للغاي ZZة تت ZZدفق ت ZZدفًقا
ً
طَن َعة؛ وهZZذا هZZو السZZبب وراء قZZولي إن اإلنسZZان ال يقتZZني أي حقيقZZة .مZZع أن النZZاس يZَّ Zدعون أن حبهم هلل ال يتغZZير مطلًقZZا،
ُمص َ Z
فليس هذا إاَّل ما يقولونه قبل أن يواجهوا أي تجارب .ما إن تواجههم التجارب فجأة يوما ما ،تصبح األمور التي َّ
تكلمZZوا عنهZZا
ُ
َ
ً

َّ
Zادفت
ويثبت هZZذا مZZرة أخZرى أن اإلنسZان ال يقتZZني أي حقيقZZة .يمكن القZZول َّإنك كلمZا ص َ
غZير متوافقZZة مZع الحقيقZZة مZرة أخZرىُ ،
َّ
جانبZZا ،فتلZZك األشZZياء هي تجاربZZك .قبZZل أن تُك َشZف إرادة هللا ،يجتZZاز كZZل واحZٍ Zد
أشZZياء ال توافZZق مفاهيمZZك ،وتتطلب تنحيZZة ذاتZZك ً
فهمZZا عميًقZZا؟ عنZZدما يريZZد هللا أن يجZِّ Zرب النZZاس ،فإنZZه يسZZمح لهم
امتحانZاً صZZعباً وتجربZZة هائلZZة .هZZل بوسZZعك أن تفهم هZZذا األمZZر ً
دائمZZا بتحدي Zد ZاختيZZاراتهم قبZZل الكشZZف عن الحZZق الفعلي .وهZZذا يعZZني َّأنه عنZZدما ُيخضZZع هللا اإلنسZZان لتجZZارب ،لن يخZZبرك أبZً Zدا
ً
بZZالحق؛ وهZZذه هي الطريقZZة الZZتي ُيكشZZف بهZZا النZZاس .هZZذه إحZZدى طZZرق هللا في القيZZام بعملZZه ،حZZتى يZZرى مZZا إذا كنت تعZZرف إلZZه
ضZا تقتZZني أي حقيقZZة من عدمZZه .هZZل أنت خٍ Z
Zال حًقZZا من الشZZكوك بشZZأن عمZZل هللا؟ هZZل سَّ Z
Zتتمكن حًقZZا من
اليZZوم ،ومZZا إذا كنت أي ً

وم ْن ذا
الثبZZات عنZZدما تحZZل بZZك تجربZZة شZZديدة؟ َم ْن ذا الZZذي يجZZرؤ على أن يقZZول" :أضُ Z
Zمن أنZZه لن تكZZون هنZZاك أي مشZZكالت"؟ َ
تعرض بطرس لتجZZارب،
الذي يجرؤ على التأكيد قائاًل " :وإن ّ
تماما عندما ّ
شك اآلخرون ،فأنا لن أشك مطلًقا"؟ إن األمر يشبه ً

دائمZا يتفZZاخر قبZZل أن ُيك َش Zف الحZZق .ليس هZZذا عيب Zاً شخصZZياً يخص بطZZرس وحZZدهَّ ،
لكنه أكZZبر صZZعوبة تواجZZه كZZل إنسZZان
كZZان ًZ
كنت ألزور بضZZعة أمZZاكن ،أو أزور القليZZل من اإلخZZوة واألخZZوات ،أو ألرى فهمكم لعمZZل هللا اليZZوم ،السZZتطعتم
حاليZZا .لZZو إنZZني ُ
ً
البتَّةَ .هب أنZني سZألتك" :هZل بوسZعك
بكل تأكيد أن تقولوا الكثير عن معرفتكم ،ولبدا عليكم كما لو َّأنه ال تخZامركم أي شZكوك َ
قرر أن عمل اليوم يضطلع بZه هللا ذاتZه؟ دون أدنى شZك؟" ،لكZانت إجابتZك بالتأكيZدَّ :
حًقا أن تُ ِّ
"إنه العمZل الZذي يضZطلع بZه روح

Zذر ٍة من ش ZZك ،ب ZZل وربم ZZا تش ZZعر
هللا دون أدنى ش ZZك على اإلطالق" .بمج Zَّ Zرد أن تجيب به ZZذه الطريق ZZة ،ال تش ZZعر – بالتأكي ZZد – ب َّ Z

Zدرا قلياًل من الحقيق ZZة .أولئ ZZك ال ZZذين يميل ZZون إلى فهم األش ZZياء على ه ZZذا النح ZZو ُهم أن ZZاس
بس ZZرور ت ZZام ،معتق Zً Zدا َّأنك ق ZZد اقت َ Z
Zنيت ق ً Z
يقتنون قدرا أقل من الحقيقة؛ َّ
فكلما زاد اعتقاد المرء َّ
بأنه اقتنى الحقيقة ،تضاءلت قدرته على الثبات عندما تواجهZه التجZارب.
ً
لم ْن ال يعرفZZون أنفسZZهم؛ فمثZZل هZZؤالء النZZاس مZZاهرون في الحZZديثَّ ،
ولكنهم األسZZوأ عنZZدما
ويZZل للمتعجZZرفين
ّ
والمتكبZZرين Z،وويZZل َ
تتحول كلماتهم إلى سلوك؛ وما إن تلوح أقل بادرة متاعب ،يبZدأ أولئZك النZاس في الشZك ،ويتس َّZلل فكZر االنسZحاب إلى عقZولهم.
َّ

َّإنهم ال يقتن ZZ Zون أي حقيق ZZ Zة؛ فك ZZ Zل م ZZ Zا ل ZZ Zديهم نظري ZZ Zات أعلى من ال ZZ Zدين ،من دون أي حقيق ZZ Zة يطلبه ZZ Zا هللا اآلن .أك ZZ Zثر م ZZ Zا يث ZZ Zير
اش ZZمئزازي هم أولئ ZZك ال ZZذين َّ
يتكلم ZZون عن النظري ZZات فحس ZZب دون أن يقتن ZZوا أي حقيق ZZةَّ .إنهم يص ZZيحون ب ZZأعلى ص ZZوت عن ZZدما

يضZZطلعون بعملهمَّ ،
واجهZZوا بالحقيقZZة .أمZZا ُيظ ِهُ Zر ذلZZك أن أولئZZك النZZاس ال يقتنZZون الحقيقZZة؟ مهمZZا
لكنهم ينهZZارون بمجZَّ Zرد أن ُي َ
كZZانت الZZريح واألمZZواج عاتيZZة ،إذا كZZان بوسZZعك أن تظZZل ثابتًZZا دون أن تZZدع Zذرة من شZZك تZZدخل عقلZZك ،وأن تسZZتطيع أن تظZZل
خاليا من اإلنكار ،حتى عندما ال يبقى أحد غيرك ،فعندها ستُحسب ضمن أولئك الذين يتمتَّعون Zبفهم حقيقي،
ً
صامدا وأن تبقى ً
َّ
وتتعلم ترديZZد
كنت تتغيَّر بتغZZير اتجZZاه هبZZوب الZZريح ََّأيمZZا كZZان ،وإذا كنت تتبZZع األغلبيZZة،
وأنZZك بصZZدق تقتZZني الحقيقZZةَّ .
أما إذا َ
Zيحا ،فلن ُي َعZد هZذا دلياًل على اقتنائZك للحقيقZة؛ لZذلك أشZير عليZك أال تسZارع إلى الصZياح بكالم
حديث اآلخZرين ،مهمZا كنت فص ً

تتصرف كبطرس آخZZر ،خشZZية أن تجلب على نفسZZك الخZZزي وتخسZر قZZدرتك على
فارغ .هل تعرف ما الذي سيقوم به هللا؟ ال
َّ

Zير من العمZلَّ ،
Zدر كب ٍ
عاليا؛ فلن يفيد ذلك أح ًZدا .ليس لZدى غالبيZة النZاس قامZة حقيقيZة .ومZع أن هللا قZد قZام بق ٍ
لكنه لم
رفع رأسك ً
Zوبِخ هللا أحZً Zدا بصZZفة شخصZZية مطلًقZZا .لقZZد كشZZفت تلZZك التجZZارب بعض النZZاس،
ُيZZنزل الحقيقZZة على النZZاس ،أو بمعZZنى ّ
أدق ،لم يّ Z

أن ينZالوا األفضZل من هللا ،وأن يفعلZوا مZا
حيث راحت أياديهم اآلثمة تزحZف إلى الخZارج أكZZثر فZأكثرُ ،معتقZZدين َّأنه من السZZهل ّ
تحمل حZZتى ه ZZذا النZZوع من التجZZارب ،تك ZZون التجZZارب األك ZZثر صZZعوبة مسZZتحيلة لهم،
لما كZZانوا غZZير قZZادرين على ُّ
يحلZZو لهمَّ .

ضZا أم ًZرا مسZتحياًل  .أمZا يحZاولون خZداع هللا فحسZب؟ إن اقتنZاء الحقيقZة ليس بالشZيء الZذي يمكن
وكذلك يصبح اقتنZاء الحقيقZة أي ً
تزييفZZه ،وال الحقيقZZة شZZيء يمكنZZك بلوغZZه من خالل معرفتZZهَّ ،
تحمل
كنت تسZZتطيع ُّ
لكنه يعتمZZد على قامتZZك الفعليZZة ،وعلى مZZا إذا َ
كل التجارب أم ال .هل تفهم؟
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ال يطلب هللا من الناس مج َّZرد القZدرة على الحZديث عن الحقيقZة؛ فهZذا أمZر سZهل للغايZة ،أليس كZذلك؟ فلمZاذا َّ
يتكلم هللا إ ًذا
عن ال ZZدخول إلى الحي ZZاة؟ لم ZZاذا َّ
يتكلم عن التغي ZZير؟ إذا ك ZZان ك ZZل م ZZا في وس ZZع الن ZZاس ه ZZو مج Zَّ Zرد كالم ف ZZارغ عن الحقيق ZZة ،فه ZZل
Zدرب جنZود المملكZZة األكفZاء ليكونZوا مجموعZZة من النZZاس ليس بوسZعهم إاَّل الكالم
تغييرا في شخصيتهم؟ ال يت َّ
يمكنهم أن يحققوا ً
دائمZا ،وليبقZZوا أشZَّ Zداء مهمZZا قZZابلوا من انتكاسZZات ،وليعيشZZوا وفZZق
Zدربون ZليحيZZوا بحسZZب كالم هللا ًZ
عن الحقيقZZة أو التبZZاهي؛ بZZل يتَّ Z
كالم هللا ،وأاَّل يرجعوا إلى العالم .هذه هي الحقيقة التي َّ
يتحدث عنها هللا ،وهذا هو ما يطلبه هللا من اإلنسان .لذلك ال تعتZZبروا

الحقيقة التي تح َّZدث عنهZا هللا ك ِ
Zأمر شZديد البسZاطةَّ .
إن مج َّZرد االسZتنارة من الZروح القZدس ال تعZادل اقتنZاء الحقيقZة؛ هZذه ليسZت
قامZZة اإلنسZZان ،بZZل هي نعمZZة هللا ،والZZتي ال يسZZهم فيهZZا اإلنسZZان بZZأي شٍ Z
يتحمل معانZZاة بطZZرس،
Zيء .ينبغي على كZZل شZZخص أن َّ
واألكثر من ذلك ،أن يقتني مجد بطرس ،وهو ما يعيشZZه بعZZد أن يقتZني عمZZل هللا ،وهZZذا وحZده يمكن أن ُيسZمى حقيقZZة .إيَّاك أن
تظن َّأنك تقتZZني الحقيقZZة َّ
ألنك تسZZتطيع أن تتحZَّ Zدث عنهZZا .فهZZذه مغالطZZة .مثZZل هZZذه األفكZZار ال توافZZق مشZZيئة هللا ،وليس لهZZا أي

فهمZZا خاطًئا هم
Zياء كهZZذه في المسZZتقبل ،تخّلص من هZذه األقاويZZل! جميZZع الZذين يفهمZZون كالم هللا ً
أهمية فعليَّة .إيَّاك أن تقZول أش َ
غير مؤمنين ،وليست لديهم أي معرفة حقيقية ،وباألحرى ،ليست لديهم أي قامة حقيقية ،بل هم أناس جهلZZة تعZZوزهم الحقيقZZة.
بمعنى آخر ،كZل أولئZك الZذين يعيشZون خZارج جZوهر كالم هللا هم غZير مؤمZنين .أولئZك الZذين يعتZبرهم النZاس غZير مؤمZنين هم

ثم ،يمكن أن ُيقZZال َّ
إن
وحوش في عيني هللا ،وأولئك الذين يحسبهم هللا غير مؤمنين هم أنZZاس ليس لهم كالم هللا كحيZZاتهم؛ ومن َّ
أن يجعZل كZل
أولئك الذين ال يقتنون حقيقة كالم هللا ويخفقون في أن يحيوا بحسب كالم هللا هم غير مؤمZنين .إن قصZد هللا هZو ْ
واحZد يحيZا بحسZب حقيقZة كالمZه ،وليس مج َّZرد أن َّ
يتكلم كZل واحZد عن الحقيقZة؛ لكن األهم من ذلZك أن يم ِّكن كZل واحZد من أن

يحيZZا بحسZZب حقيقZZة كالمZZه .الحقيقZZة الZZتي يZZدركها اإلنسZZان سZZطحية للغايZZة؛ إنهZZا عديمZZة القيمZZة وال تسZZتطيع أن َّ
تحقق إرادة هللا.
َّ
متطلبZZات هللا .سZZوف يخضZZع كZZل
Zذكر ،وهي ناقصZZة للغايZZة وأبعZZد مZZا تكZZون عن معZZايير
َّإنهZZا
َّ
متدنية ZجZً Zدا وال تسZZتحق حZZتى أن تَُ Z
اَّل
ٍ
عما تفهمونZه دون أن يسZتطيع اإلشZارة إلى الطريZق ،وكZذلك
واحد منكم
لفحص جوهري ألرى َم ْن منكم ال يعرف إ الحديث ّ
مجرد نفاية عديمة Zالفائدة .ت َّ
Zاعدا! ال تتح َّZدث عن معرفZة فارغZة ،بZل تح َّZدث فقZط عن
لألكتشف َم ْن منكم َّ
Zذكر هZذا من اآلن فص ً

طريق الممارسة وعن الحقيقةَّ .
التحول من المعرفة الحقيقية إلى الممارسة الحقيقية ،ثم التحZُّ Zول من الممارسZZة إلى
تحدث عن
ُّ
الحياة الحقيقية .ال تعظ اآلخرين ،وال َّ
تتحدث عن المعرفة الحقيقية .إن كان فهمZZك طريًقZا ،فZَ Zدع كلماتZZك تمضZZي بحريZٍ Zة عليZZه،
أما إن لم يكن طريًقZا ،فمن فضZZلك اُصZZمت وتوقZف عن الكالم؛ ف َّ
Zإن مZا تقولZZه عZZديم النفZعَّ .إنك تتح َّZدث عن الفهم كي تخZدع هللا
َّ
وتجعل اآلخرين يحسZZدونك .أليس هZZذا طموحZك؟ أال تتالعب عن عمZZد بZاآلخرين؟ هZل في هZذا أي قيمZة؟ إن كنت تتحZَّ Zدث عن
Zت سZZوى شZZخص يتفZَّ Zوه بكلمZZات متعجرفZZة .توجZZد أمZZور
الفهم بعZZد أن تكZZون قZZد اختبرتZZه ،فلن تُZZرى على أنZZك تتبZZاهى ،وإاَّل فلسَ Z

َّ
دائمZا مZا يحلZو لZك ،وال
عديدة في ممارسZتك الفعليَّة ال تسZتطيع أن تتغلب عليهZا ،وال يمكنZك Zأن تتم َّZرد على جسZدكَّ .إنك تفعZل ً
Zري .ي ZZا ل ZZك من وقح! م ZZا زالت ل ZZديك الج ZZرأة على
ترض ZZي مش ZZيئة هللا أب Zً Zدا ،لكن تظ ZZل ل ZZديك الج ZZرأة على الح ZZديث عن فهم نظ ّ Z

Zادا على القيZZام بهZZذا .عنZZدما
Zبحت معتً Z
الحZZديث عن فهمZZك لكالم هللا .كم أنت وقح! لقZZد أصZZبح الوعZZظ والتبZZاهي طبيعتZZك Z،وأصَ Z
لكنك تنهم Zك Zفي التنميZZق عنZZدما َّ
تZZرغب في الحZZديث ،يسZZهل عليZZك ذلZZكَّ ،
يتعلق األمZZر بالممارسZZة .أليسZZت هZZذه طريقZZة لخZZداع
لكن هللا يأخZZذ تلZZك
اآلخZZرين؟ ربمZZا تسZZتطيع أن تخZZدع البشZZر ،لكن هللا ال يمكن أن ينخZZدع .ال يتمتَّع البشZZر بZZالوعي أو التميZZيزّ ،

عجبون بك ،ولكن إن لم تقتZني الحقيقZة،
األمور بجدية ،ولن يصفح عنك .ربما يدافع عنك إخوتك وأخواتك ويمدحون فهمك ُ
وي َ
Zعبا
فلن يصZZفح الZZروح القZZدس عنZZك .ربمZZا لن يسZZعى اإللZZه العملي وراء عيوبZZك ،لكن روح هللا سZZيتجاهلك ،وسZZيكون ذلZZك صً Z
لتتحملZZه .هZZل تصZِّ Zدق هZZذا؟ أ ْكِثZZر من الحZZديث عن حقيقZZة الممارسZZة .هZZل نسZZيت بالفعZZل؟ أ ْكِثZZر من الحZZديث عن الطZZرق العمليZZة.
َّ
َّ
المتكلف عديم القيمة ،ومن األفضل أن تبدأ الممارسة من
هل نسيت بالفعل؟ "قلل من الحديث عن النظريات السامية والحديث
نسيت هذه الكلمات؟ أال تفهم مطلًقا؟ أما تدرك مشيئة هللا؟
اآلن" .هل
َ
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يتعيَّن عليكم أن َّ
دروسا أكثر واقعيَّة؛ فال حاجة إلى ذلZك الحZديث َّ
عجب بZه النZاس .عنZدما
تتعلموا
الرنان األجZوف الZذي ُي َ
ً
َّ
لكن يظZZل ال يملZZك سZZبياًل
يتعلق األمZZر بالحZZديث عن المعرفZZة ،يكZZون كZZل شZZخص أعلى في المسZZتوى من الشZZخص الZZذي قبلZZهْ ،
للممارسة .كم عدد الناس الذين فهمZوا مبZادئ الممارسZة؟ كم عZدد الZذين َّ
تعلمZوا درو ًسZا فعليZة؟ َمن في وسZعه أن يقZوم بالشZركة
حZZول األمZZور الواقعيZZة؟ إن القZZدرة على الحZZديث عن المعرفZZة بكالم هللا ال تعZZني َّأنك تملZZك قامً Zة حقيقيً Zة؛ فهي تُظ ِZه ُر فقZZط أنZZك
كنت غير ٍ
ذكياَّ ،
تافهZا وعZZديم
ٍZ
قادر على بيان الطريق،
وأنك موهوب ،لكن إذا َ
ُوِل ْد َت ً
فحينئذ ستكون النتيجة ال شZيء ،وسZZتكون ً
ِ
ٍ
كنت
كنت غZZير قZZادر على أن تقZZول أي شZZيء عن طريZZق فعلي للممارسZZة؟ أمZZا تكZZون ُمتصZّ Zن ًعا إذا َ
عيا إذا َ
الفائZZدة! أال تكZZون ُمZَّ Zد ً
غZير قZادر على تقZديم خبراتZك الفعليZة لآلخZرين ،الZتي تعطيهم بهZا دروسZا يسZتطيعون ُّ
التعلم منهZا أو طريًقZا يمكنهم اتّباعZه؟ أمZا
ً
زائفZZا؟ مZZاذا لZZديك من قيمZZة؟ شZZخص كهZZذا ال يمكنZZه أن يقZZوم إاَّل
Zاهما في
Z
س
"م
وليس
Zتراكية"،
Z
ش
اال
Zة
Z
ي
نظر
Zترع
Z
خ
"م
Zدور
Z
ب
تكZZون ً
ٌ
ُ ً

قيام االشتراكية" .الخلو من الواقعيَّة هو افتقار إلى الحق .الخلو من الواقعيَّة هZZو انعZZدام للفائZZدة .االفتقZZار إلى الواقعيَّة يعZZني أن

تكZZ Zون جثZZ Zة سZZ Zائرة .االفتقZZ Zار إلى الواقعيَّة يعZZ Zني أن تكZZ Zون واحZً Z Zدا من "مفكZZ Zري الماركسZZ Zيَّة اللينينيَّة" دون أن تكZZ Zون لZZ Zك قيمZZ Zة
Zيء واقعي ،ش ٍ Z
كمرج ZZع .أهيب بك ZZل واح ZZد منكم أن يك ZZف عن الح ZZديث ح ZZول النظريَّة ويتح Zَّ Zدث عن ش ٍ Z
Zوهري،
Zيء حقيقي وج Z
ّ
ّ
ويZZدرس "فنZZا حZZديثًا" ،ويقZZول ش ZZيًئا واقعيًّا ،ويس ِ Zهم في شٍ Z
Zيء واقعي ،وأن يكZZون لديZZه بعض من روح التكZZريس .واجZZه الواقZZع
ً
ُ
ّ
ٍ
تتحدث ،وال تستغرق في حديث ٍ
عندما َّ
مغال وغير واقعي لتجعل الناس يشعرون بالسعادة أو لتجعلهم ينهضون وينتبهون Zلك.
ما القيمZة في ذلZك؟ مZا الطائZل من وراء دفZع النZاس ليعZاملوك بحZرارة؟ ُكن "منمًقZا" قلياًل
في سZZلوكك ،وأكZZثر تعقّاًل بعض الشZZيء في طريقZZة معالجتZZك لألمZZور ،وعمليًّا أكZZثر قلياًل

في حZZديثك وأكZZثر عZداًل بعض الشZيء
فيمZZا تقولZZه ،وف ِّكZZر في تحقيZZق الفائZZدة

Zاز المعZZروف بالكراهيZZة أو َّ
لZZبيت هللا في كZZل تصZُّ Zرف تقZZوم بZZه ،وأصZِ Zغ إلى صZZوت ضZZميرك حين تصZZبح انفعاليًّا ،وال تُجِ Z
تتنكر
مرائيا خشية أن تصبح ذو تأثير سيئ .عندما تأكل وتشرب كالم هللا ،فاربطه بشكل مباشZZر أكZZثر بZZالواقع،
للمعروف ،وال تكن
ً
وعنZدما تقZوم بالشZركة ،تح َّZدث أكZZثر عن أمZZور واقعيَّة ،وال تكن ُمترِّف ًعZا؛ فهZذا لن ُيرضZي هللا .في تعامالتZك مZZع اآلخZرين ،كن
ولينا أكثر قلياًل وسخيًّا أكثر قلياًل َّ ،
وتعلم من "روح رئيس الوزراء"(أ) .عندما تراودك أفكار سZيئة ،تم َّZرس
متسامحا أكثر قلياًل ً ِّ ،
ً
َّ
اَّل
أكZZثر في إهمZZال الجسZZد .عنZZدما تعمZZل تكلم أكZZثر عن الطZZرق الواقعيَّة ،وال ترفZZع مسZZتوى حZZديثك أكZZثر من الالزم ،وإ فسZZوف
Zاة لمقاصZد
يكZون أعلى من مسZتوى إدراك النZاس .متعZة أقZZل ،ومسZاهمة أكZثر – اظهZZر روح التكZريس الغيريَّة .كن أكZZثر مراع ً
وكن أكثر ُّ
يتحدث هللا إليكم بصٍ Z
تنسوا كيف َّ
Zبر وبجديZٍ Zة كZZل يZZوم .أكZZثروا من
هللا،
ِ
تيق ً
وأصغ أكثر إلى صوت ضميركُ ،
ظا ،وال َ

مشوشZZين ،لكن أظهZروا بعض اإلحسZاس واربحZZوا بعض
قراءة "مفكراتكم القديمة" Z،وأكثروا من الصالة والشZركة ،وال تكونZZوا َّ
ٍ
بعيدا؛ فهذا غZير ُمجZٍ Zد ،إذ لن تجZZدوا من
البصيرة .عندما تمتد Zأيديكم اآلثمة إلى شيء ما ،فاسحبوها ،وال تسمحوا لها بالتمادي ً

هللا إاَّل اللعنات ،فاحترسوا .دعوا قلوبكم تشفق على اآلخرين ،وال توا ِجهوا دائما بأس ٍ
Zلحة في أيZديكم .قومZوا بالشZركة أكZثر عن
ً
معرفة الحق وتكّلموا أكثر عن الحياة ،واحتفظوا بروح المساعدة لآلخرين .لتكن أفعالكم أكثر من أقZZوالكم .ليكن مZZا تمارسZZونه
ِ
ِ
استغنوا عن المزيد
كمَلكم.
ُ
أكثر مما تُخض ُ
فرصا أكثر ُلي ّ
عونه للبحث والتحليل .دعوا الروح القدس يحرككم أكثر ،وامنحوا هللا ً
من العناصر البشرية؛ فما زلتم تقتنون الكثير من الطرق البشرية للقيZام باألشZياء ،ومZا زالت سZلوكياتكم وتص ّZرفاتكم السZطحية
بغيضة بالنسZبة إلى اآلخZرين؛ فZانزعوا عنكم المزيZZد منهZا .مZا زالت حZالتكم النفسZZية بغيضZZة للغايZZة ،فاقضZوا المزيZد من الZوقت

في تحسينها .ما زلتم تمنحون الناس مكانة هائلة ،امنحوا هللا مكانة أكبر ،وال تكونZZوا غZZير عZاقلين إلى هZذا الحZد؛ فلطالمZZا كZان
بالبر وأقل بالمشاعر ،ومن األفضل أن تتجاهلوا
"الهيكل" هيكل هللا وال ينبغي أن يستولي عليه الناس .باختصار ،اهتموا أكثر ّ
تحدثوا أكثر عن الواقع وأقل عن المعرفة؛ واألفضل أن تصمتوا وال تقولوا شيًئاَّ .
الجسدَّ .
تحدثوا أكZZثر عن طريZZق الممارسZZة،
وقِّللوا من المفاخر التافهة ،ومن األفضل أن تبدأوا الممارسة من اآلن.
من "ر ِّكز أكثر على الواقعية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(أ) روح رئيس الوزراء :قول صيني قديم يُستخدم في وصف شخص واسع األفق وسخي.
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Zورا غاي ً Z Zة في العلZZ Zو ،وإذا بZZ Zذلوا ولZZ Zو حZZ Zتى القليZZ Zل من الجهZZ Zد فسيحصZZ Zلون على "درجZZ Zة
إن هللا ال يطلب من النZZ Zاس أمً Z Z
النجاح" .إن فهم الحق ومعرفته وإدراكه في الواقع أعقد بكثير من ممارسته؛ فمعرفة الحق وإدراكه يأتيان بعد ZممارسZته ،تلZك

هي الخطZZوات والطريقZZة الZZتي يعمZZل بهZZا الZZروح القZZدس .فكيZZف ال تطيعZZه؟ أتسZZتطيع ِربح عمZZل الZZروح القZZدس عن طريZZق فعZZل

تبعZا لكالم هللا؟ سZZيكون من العبث إذا
Zاء على نقائصZZك ًZ
األشZZياء على طريقتZZك؟ هZZل يعمZZل الZZروح القZZدس بحسZZب رغبتZZك ،أو بنً Z
Zيرا في ق ZZراءة كالم هللا ولكنه ZZا ال تج ZZني س ZZوى
َ
كنت ال تس ZZتطيع أن ت ZZرى ه ZZذا بوض ZZوح .لم ZZاذا ب ZZذلت غالبي ZZة الن ZZاس جه Zً Zدا كب ً Z
المعرفZZة ،وليس في وسZZعها أن تقZZول أي شZZيء بعZZد ذلZZك عن طريٍ Z
Zق حقيقي؟ أتظن أن اقتنZZاء المعرفZZة يZZرقى إلى اقتنZZاء الحZZق؟
أليست هذه وجهة نظر مشوشZة؟ في وسZعك أن َّ
تتكلم بمعZارف بقZدر رمZل الشZاطئ ،لكن ال شZيء منهZا يشZتمل على أي طريZق

فارغZZا بال مZZادة تدعمZZه؟ كZZل تصZُّ Zرف
ض Zا
ً
حقيقي .أال تحZZاولون أن تخZZدعوا النZZاس من خالل القيZZام بهZZذا؟ أال تقZZدمون بهZZذا عر ً
وكلما َخَل ْت من الواقعية ،عجزت عن الوصول بالناس إلى الواقعيZZة؛ َّ
كلما عَل ْت النظريةَّ ،
على هذا النحو يضر بالناس! َّ
وكلمZZا
َ
Zديا ومقاومً Zة هلل .ال تتعامZل مZع أعلى النظريZات كك ٍ
Zنز ثمين؛ فهي مؤذيZة وال تخZدم أي غZرض!
َعَل ْت النظرية ،جعلتك أكZثر تح ً
ربم ZZا يس ZZتطيع بعض الن ZZاس أن يتح Zَّ Zدثوا عن أعلى النظري ZZات ،لكن تل ZZك النظري ZZات ليس فيه ZZا ش ZZيء من الواقعي ZZة ،ألن ه ZZؤالء

الناس لم يختبروها بأنفسهم ،ولذلك ليس لديهم طريق للممارسة .أناس كأولئك غير قZZادرين على اقتيZZاد اآلخZZرين على الطريZZق
الصZحيح ،ولن يقتZادوهم إاَّل إلى الضZالل .أليس هZذا بض ٍّ
Zادرا على حZل مشZاكل النZاس
Zار للنZاس؟ على األقZل ،عليZك أن تكZون ق ً
الراهنة وأن تسمحوا لهم بأن َّ
يتمكنZوا من الZدخول؛ فهZذا وحZده ُي َZع د Zتكري ًسZا ،وحينئ ٍZZذ فقZط تصZبح مZؤهاًل للعمZل من أجZل هللا .ال
ٍ
َّ
تكبZل اآلخZرين وتَ ْح ِملهم على
دائما
كلمات َّ
منمقة وغير واقعيZZة ،وال تسZتخدم مجموعZZة من الممارسZات غZير المالئمZZة كي ِّ
تتكلم ً
طاعتZZك؛ فلن يكZZون لفعلZZك هZZذا أي تZZأثير ،وال يمكن أن يزيZZد النZZاس إاَّل
ارتباكZZا .االسZZتمرار على هZZذا المنZZوال سZZيتمخض عنZZه
ً
الكث ZZير من التع ZZاليم ال ZZتي س ZZتجعل الن ZZاس تبغض ZZك .ه ZZذا ه ZZو عيب اإلنس ZZان ،وه ZZو حًقZZا لمهين؛ ل ZZذلكَّ ،
تكلم أك ZZثر عن المش ZZاكل

الموجZZودة فعاًل  ،وال تتعامZZل مZZع خZZبرات النZZاس بوصZZفها ملكيZZة شخصZZية تستعرضZZها أمZZام اآلخZZرين لتنZZال إعجZZابهم .يجب أن
مخرج لك .هذا ما يجب على كل شخص أن يمارسه.
تبحث بصورة فردية عن
ٍ

إن كZZان مZZا تقZZوم بالشZZركة عنZZه يسZZتطيع أن يمنح النZZاس طريًقZZا يسZZلكونه ،فهZZذا َّإنمZZا يعZZود إلى اقتنائZZك الواقعيZZة .فبغض

عما تقولZZه ،يجب أن تقتZZاد النZاس إلى الممارسZZة وأن تمنحهم كّلهم طريًقZا يمكنهم اتّباعZه .ال تكتفي بالسZZماح لهم بZامتالك
النظZZر َّ
Zق يسZيرون فيZZه .ولكي يZZؤمن النZاس باهلل ،يجب أن يسZلكوا الطريZZق الZZذي يقZودهم
المعرفة؛ فاألهم من ذلك أن يكون لديهم طريٌ Z

فيZZه هللا في عملZZه ،وهZZذا يعZZني أن عمليZZة اإليمZZان باهلل هي عمليZZة السZZير في الطريZZق الZZذي يقZZودك فيZZه الZZروح القZZدس؛ وعليZZه،

Zق تسZتطيع أن تسZير فيZه مهمZا كZانت الظZروف ،ويجب أن تضZع قZدمك على طريZق الكمZال الZذي هZو
يجب أن يكون لديك طري ٌ
َّ
مشيت في الطريق الذي يقودك فيه هللا دون أن
كثيرا عن الركب ،وال تشغل نفسك بالكثير من األمور .إذا
َ
من هللا .ال تتخلف ً
ٍ
حينئذ فقط تستطيع أن تنال عمل الZروح القZدس وتمتلZك طريZق الZدخول .هZذا وحZده ُي َعZد متماش ًZيا مZع مقاصZد هللا
تُسبب عوائق،
وتحقيًقZا لZواجب البشZZرية .يجب على كZZل ش ٍ
Zردا في هZZذا التيZZار أن يZZؤدي واجبZZه على نحZٍ Zو سZZليم ،وأن يكZZثر من
Zخص بوصZZفه فً Z
فعل ما يجب على الناس أن يفعلوه ،وأاَّل يتصرف بإرادته المنفردة .يجب على النZZاس الZZذين يقومZZون بعمZٍ Zل أن يجعلZZوا كالمهم
يتمسكوا بأمZZاكنهم وأاَّل
تحمل المصاعب والطاعة ،ويجب على الجميع أن َّ
واضحا ،ويجب على التابعين أن ير ِّكزوا أكثر على ُّ
ً
Zحا في قلب كZل شZخص كيZف يتعين عليZZه أن يتص َّZرف ومZا الوظيفZZة الZتي يجب أن
ينحرفوا عن المسZار .ينبغي أن يكZZون واض ً
يقZZوم بهZZا .اسZZلك الطريZZق الZZذي يقZZودك فيZZه الZZروح القZZدس ،وال تضZZل أو تخطئ .يجب أن تZZروا عمZZل اليZZوم بوضZZوح .دخZZول

طريقZZة عمZZل اليZZوم هZZو مZZا ينبغي أن تمارسZZوه .إنZZه أول شZZيء يجب أن تZZدخلوه .ال تضZِّ Zيعوا أي كلمZZات بعZُ Zد في أمٍ Z
Zور أخZZرى.
مهمتكم .
القيام بعمل بيت هللا اليوم هو مسؤوليتكم ،ودخول طريقة عمل اليوم هو واجبكم ،وممارسة حق اليوم هي َّ
من ِّ
"ركز أكثر على الواقعية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يعبZZر عنهZZا عمليZZة .كZZل
هللا هZZو إلZZه عملي :كZZل عملZZه عملي ،وكZZل الكلمZZات الZZتي ينطZZق بهZZا عمليZZة ،وكZZل الحقZZائق الZZتي ِّ
كلمات غير كلماته إنما هي كلمات جوفاء وغير موجودة وغير سZليمة .يرشZد الZروح القZدس اليZوم النZاس إلى كلمZات هللا .وإذا
كان على الناس أن يشرعوا في الدخول إلى الحقيقة ،فعليهم أن يبحثوا عن الحقيقة ،وأن يعرفوا الحقيقZZة ،وبعZدها يجب عليهم
أن يختبروا الحقيقة ،وأن يعيشوا الحقيقة .وكلما عرف الناس الحقيقة ،تمكنوا من معرفة ما إذا كانت كلمات اآلخرين حقيقيZZة
أم ال .كلمZZا عZZرف النZZاس الحقيقZZة أكZZثر ،قّلت تصZZوراتهم؛ كلمZZا اختZZبر النZZاس الحقيقZZة ،عرفZZوا أعمZZال إلZZه الحقيقZZة ،وأصZZبح من

يتحرروا من شخصياتهم الشيطانية الفاسدة؛ كلما امتلZZك النZاس الحقيقZZة ،عرفZوا هللا ،وكرهZوا الجسZد ،وأحبZZوا
األسهل عليهم أن ّ
الحقيق ZZة؛ كلم ZZا امتل ZZك الن ZZاس الحقيق ZZة ،اق ZZتربوا من مع ZZايير متطلب ZZات هللا .الن ZZاس ال ZZذين ي ZZربحهم هللا هم أولئ ZZك ال ZZذين يمتلك ZZون
تعرفZZوا على أعمZال هللا الحقيقيZZة من خالل اختبZZار الحقيقZZة .وكلمZZا تعZZاونت مZZع هللا حًقZZا
الحقيقZZة ،والZZذين يعرفZZون الحقيقZZة ،وقZZد ّ
ثم زادت معرفتك بأعمال هللا الحقيقية.
وأقمعت جسدك ،اقتنيت عمل الروح القدس ،واكتسبت الحقيقة ،واستنرت باهلل – ومن َّ

Zوحا لZZك ،وسZZتكون
قادر ا على العيش في نور الروح القدس الحالي ،فإن الطريق الحالي للممارسة سيصZZبح أكZZثر وض ً
إذا كنت ً
أكZثر قZدرة على إبعZاد نفسZك عن المفZاهيم الدينيZة والممارسZات القديمZة ZالZتي عفZا عليهZا الZزمن .الحقيقZة اليZوم هي البZؤرة :كلمZا
وضوحا ،واتسZZع فهمهم إلرادة هللا .يمكن للحقيقZة أن تتفZZوق على جميZع
امتلك الناس الحقيقة ،كانت معرفتهم عن الحقيقة أكثر
ً
الحZZروف والتعZZاليم ،ويمكنهZZا أن تتفZZوق على كZZل النظريZZات والخZZبرات ،وكلمZZا زاد تركZZيز النZZاس على الحقيقZZة ،زاد حبهم هلل،

دائمZZا ،فس ZZتُمحى بطبيع ZZة الح ZZال فلس ZZفة حيات ZZك ،ومفاهيم ZZك الديني ZZةZ،
وزاد ج ZZوعهم وعطش ZZهم لكلمات ZZه .إذا ر ّك Zزت على الحقيق ZZة ً
Zرجح أنهم يسZZعون
وشخصZZيتك الطبيعيZZة بعZZد عمZZل هللا .أولئZZك الZZذين ال يسZZعون للحقيقZZة ،وليس لZZديهم معرفZZة بالحقيقZZة ،فمن المّ Z

لمZZا هZZو خZZارق للطبيعZZة Z،وسZZوف ينخZZدعون بسZZهولة .ليس لZZدى الZZروح القZZدس أي وسZZيلة للعمZZل في مثZZل هZZؤالء النZZاس ،ولZZذلك
يشعرون بأنهم مقفرون ،وأن حياتهم ال معنى لها.
فعليZا ،وتZرغب في المعانZاة من أجZل
فعليا ،وتصلي ً
فعليا ،وتبحث ً
تتمرن ً
ال يمكن للروح القدس أن يعمل فيك إال عندما ّ
البحث عن الحقيقZة .أولئZZك الZZذين ال يطلبZون الحقيقZZة ال يملكZZون سZوى الحZروف والتعZاليم ،والنظريZZات الجوفZاء ،وأولئZك الZذين
ليس لديهم الحقيقة فلديهم بطبيعة الحال العديد Zمن التصورات عن هللا .يتوق مثZZل أولئZZك النZZاس فقZZط إلى أن يحZّ Zول هللا جسZZدهم
المادي إلى جسد روحاني حتى يصعدوا إلى السماء الثالثZة .يZا لحمZق هZؤالء النZاس! كZل َم ْن يقZول مثZل هZذه األشZياء ليس لديZه

Zلبيا.
Zارا س ً
معرفة باهلل أو بالحقيقة .ال يمكن لمثل هZZؤالء النZZاس بأيZZة حZال أن يتعZZاونوا مZZع هللا ،وال يمكنهم سZوى االنتظZار انتظ ً
إذا كان على الناس أن يفهموا الحقيقة ،وأن يروا الحقيقة بوضوح ،وإضZافة إلى ذلZZك ،إذا أرادوا أن يZدخلوا إلى الحقيقZZة ،وأن
فعليZZا .عنZZدما تجZZوع وتعطش ،وعنZدما تتعZZاون
فعليZZا ،وأن يجوعZوا ويعطشZوا ً
فعليZا ،وأن يبحثZوا ً
يتمرنZوا ً
يمارسZZوها ،فعليهم أن ّ
فعليZZا ،فZZإن روح هللا سZZوف يلمسZZك ويعمZZل في داخلZZك بالتأكيZZد Z،األمZZر الZZذي سZZيجلب لZZك مزيZً Zدا من االسZZتنارة ،ويمنحZZك
مZZع هللا ً
عونا أكبر لحياتك.
المزيد من المعرفة بالحقيقة ،ويكون ً
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إذا أراد النZZاس معرفZZة هللا ،فعليهم أوالً أن يعرفZZوا أن هللا إلZZه عملي ،وعليهم أن يعرفZZوا كلمZZات هللا ،وظهZZور هللا العملي

Zادرا على التعZZاون مZZع هللا فقZZط بعZZد معرفZZة أن كZZل عمZZل هللا عملي ،ومن خالل هZZذا
في الجسZZد ،وعمZZل هللا العملي .سZZتكون قً Z
الطريق فحسب ستتمكن من تحقيق نمو حياتك .كل الذين ليست لديهم معرفZة بالحقيقZZة ليسZت لZديهم أيZة وسZZيلة الختبZار كلمZات
ثم فليس ل ZZ Zديهم معرف ZZ Zة بكلم ZZ Zات هللا .كلمZZ Zا زادت معرفتZZ Zك
هللا ،فهم متورط ZZ Zون في تص ZZ Zوراتهم ،ويعيش ZZ Zون في خي ZZ Zالهم ،ومن َّ

Zدت عن هللا ،وهكZذا يZزداد
Zعيت للغمZوض والتجريZZد ،والعقيZZدة ،ابتع َ
بالحقيقة ،اقتربت من هللا ،وكنت أكثر حميمية معZه؛ كلمZا سَ Z
شZعورك بZأن معايشZة كلمZات هللا مضZنية وصZعبة ،وأنZك غZير قZادر على الZدخول فيهZا .إذا كنت تZرغب في الZدخول إلى حقيقZة

كلمات هللا ،وتسير على المسار الصحيح لحياتك الروحيZZة ،فعليZZك أوالً أن تعZZرف الحقيقZة وتعZZزل نفسZZك عن األشZياء الغامضZZة
ِ
ويوجهك من الZداخل .بهZذه
والخارقة للطبيعة – وهذا يعني ،أنه يجب عليك أوالً أن تفهم كيف ينيرك الروح القدس في الواقع
ّ
ِ
ليكملZك
الطريقة ،إن تم ّكنت حًقا من فهم عمل الروح القدس الحقيقي في داخلك ،فسوف تكون قZد دخلت في الطريZق الصZحيح ّ

هللا.

يبدأ كل شيء اليوم من الحقيقة .عمل هللا هو األكثر واقعيZZة ،ويمكن للنZاس أن يلمسZوه؛ إنZZه مZا يمكن للنZZاس أن يعايشZZوه
ثم،
ويحققZوهُ .يوجZد الكثZير ممZا هZZو غZامض وخZارق للطبيعZZة داخZل النZاس ،وهZو مZا يمنعهم من معرفZة عمZل هللا الحZالي .ومن َّ
دائمZZا بصZZعوبتها ،وهZZذا كلZZه بسZZبب تصZZوراتهم .ال يسZZتطيع النZZاس فهم مبZZادئ
دائمZZا في اختبZZاراتهم ،ويشZZعرون ً
فZZإنهم ينحرفZZون ً

دائما سلبيون في طريقهم إلى الZدخول .ينظZZرون إلى متطلبZZات هللا من
عمل الروح القدس ،فهم ال يعرفون الحقيقة ،ولذلك فهم ً
بعيZد Zوهم غZZير قZZادرين على تحقيقهZZا؛ يZZرون فقZZط أن كلمZZات هللا جيZZدة حًقZZا ،لكن ال يمكنهم إيجZZاد الطريZZق إلى الZZدخول .يعمZZل
الروح القدس بهذا المبZدأ :يمكن تحقيZق نتZائج من خالل تعZاون النZاس ،ومن خالل صZالتهم النشZطة ،والبحث عن هللا والتقZرب

إليه ،ويمكنهم االستنارة واالستبصار بواسطة الروح القدس .ليس الحال أن يعمل الروح القدس من طرف واحد ،أو أن يعمZZل
اإلنسان من طرف واحZد .كالهمZا ال غZنى عنZه ،وكلمZا تعZاون النZاس ،وكلمZا سZعوا إلى تحقيZق معZايير متطلبZات هللا ،زاد عمZل
الروح القدس .يمكن لتعاون الناس الحقيقي وحده ،إضافة إلى عمZZل الZZروح القZZدس ،أن ُينتج خZZبرات حقيقيZZة ومعرفZة جوهريZة
وتدريجيا ،ومن خالل المعايشة بهذه الطريقة ،يتحقق الوصZZول إلى شZخص كامZZل في نهايZZة المطZاف .ال يفعZZل هللا
بكلمات هللا.
ً
Zياء خارقZZة للطبيعZZة ،ولكن هللا في تصZZورات النZZاس قZZادر على كZZل شZZيء ،وكZZل شZZيء يتم بواسZZطة هللا – والنتيجZZة أن النZZاس
أشً Z
سلبيا ،وال يقرأون كالم هللا أو يصّZلون ،وينتظZرون فقZط لمسZة الZروح القZZدس .ومZع ذلZك ،يعتقZد أولئZك الZذين
ينتظرون
انتظارا ً
ً
لZZديهم فهم صZZحيح أن أعمZZال هللا ال يمكن أن تتم إال بقZZدر تعZZاوني ،ويعتمZZد األثZZر الZZذي يحدثZZه عمZZل هللا في داخلي على كيفيZZة
وأجد في إثره؛ وهذا ما يجب أن أحققه.
تعاوني .عندما يتكلم هللا ،علي أن أفعل كل ما في وسعي كي أسعى إلى كالم هللا
ّ
ّ
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طبقت كلمZZة هللا ألنZZك
دت على كلمZZة هللا
َ
كم عZZدد التقاليZZد الدينيZZة الZZتي تتّبعهZZا؟ كم مZZرة تمZّ Zر َ
وفعلت مZZا يحلZZو لZZك؟ كم مZZرة ّ
ت ZZراعي ًّ
حقا ج ZZوهر كلمت ZZه وتس ZZعى إلى تحقي ZZق رغبت ZZه؟ افهم كلم ZZة هللا وض ZZعها موض ZZع التنفي ZZذ Z.كن ص ZZاحب مب ZZدأ في أعمال ZZك
وأفعال ZZك .ه ZZذا ال يع ZZني االل ZZتزام بالقواع ZZد أو القي ZZام ب ZZذلك قس Zً Zرا من ب ZZاب المظ ZZاهر فق ZZط .ب ZZل ب ZZاألحرى ،إنهZZا ممارس ZZة الحقيق ZZة
والعيش بحسب كلمة هللا .إن ممارسً Zة كهZذه فقZط تُرضZي هللا .إن أي تقليZد ُيرضZي هللا مZا هZو بقاعZدة بZل هZو ممارسZة الحقيقZة.

يميل بعض الناس إلى جذب االنتباه إلى أنفسهم .وبحضور إخوتهم وأخواتهم ،يقولZZون إنهم مZZدينون هلل ،ولكن ،خفيً Zة عنهم ،ال
يمارسZZون الحZZق بZZل يفعلZZون العكس تمامZZا .أوليس هZZذا مثZZل أولئZZك الفريسZZيين المتZZدينين؟ إن اإلنسZZان الZZذي يحب هللا ًّ
حقا ويملZZك
ّ
ّ
ّ
ً َ
الحقيقZZة هZZو اإلنسZZان الم ِ
خلص هلل ولكنZZه ال ُيظهZZر ذلZZك .هZZو مصZّ Zمم على ممارسZZة الحقيقZZة عنZZدما تطZZرأ األمZZور وال يتحZّ Zدث أو
ُ

جد وهZZو صZZاحب مبZZدأ في
يتصZّ Zرف بطريقZZة تتعZZارض مZZع ضZZميره .إنZZه ُيZZبرهن عن حكمZZة في التعامZZل مZZع األمZZور الZZتي تَسZZتَ ّ
غالبZZا مZا يتظZZاهرون بZZأنهم مZدينونZ
أعماله ،مهما كانت الظروف .إن
ً
إنسانا كهذا هZو الZذي يخZZدم فعالً .ثمZة بعض النZاس الZذين ً
متصنعين ومتظZاهرين ببZؤس يطبZع وجZوههم .يZا لZه من أمZر بغيض! وإذا
هلل .إنهم ُيمضون أيامهم عابسين غارقين في القلق،
ّ
أمينZا هلل ،فال تتحZZدث عن ذلZZك
Zاء!" ،فسZZوف يعجZزون عن الكالم .إذا كنت ً
سZألتهم" :بZأي طريقZة أنتم مZZدينون هلل؟ قولZوا لي رج ً
حبZZك هلل في ممارسZZتك الفعليZZة وصZِّ Zل لZZه بقلب صZZادق .إن الZZذين يسZZتخدمون فقZZط الكالم للتعامZZل مZZع هللا هم
ً
علنZZا ،بZZل أظهZZر ّ
يتحدث البعض ،في كل صالة ،عن أنهم مدينون هلل ويبدأون بالبكاء عندما يصّلون ،حتى بدون أن يحZّ Zركهم
جميعهم مراؤون! ّ
الZZروح القZZدس .إن هZZؤالء النZاس تسZZيطر عليهم الطقZZوس والمفZاهيم الدينيZZة؛ Zفهم يعيشZZون بحسZب هZZذه الطقZوس والمفZZاهيم ،وهم

ضZله هللا .مZا هZو الخZير الZذي يمكن
دائما بأن هذه األفعال تُرضي هللا وبأن التقوى السطحية أو دموع األسى هي ما يف ّ
يؤمنون ً
يتعم ZدZ
أن يZأتي من هZذه األمZور العبثيZة؟ ومن أجZل إظهZار تواضZعهم ،يتظZاهر البعض بالرقZة عنZد التحZدث أمZام اآلخZرين .كمZا ّ

كحمل ال قوة له على اإلطالق .هل هZذه هي طريقZة أهZل الملكZوت؟ على ابن الملكZوت أن يكZون
البعض التذلل أمام اآلخرينَ ،
الحريZZة .إنZZه يتمتZZع بنزاهZZة وبكرامZZة ويمكنZZه
ومنفتح ا ،صZادًقا
ًZ
مفعمZZا بالحيZZاة وحZًّ Zرا ،بريًئا
ومحبوبZZا ،أي أن يعيش في حالZZة من ّ
ً
ً
ِ
Zطحية كثZZيرة؛
أن يتمسك بالشهادة أينما ذهب .إنZه محبZZوب من هللا كمZZا من النZاس .إن المبتZZدئين Zفي اإليمZان لZZديهم ممارسZات س ّ
وعليهم أن يخوضZZوا ّأوالً مرحلZZة من التعامZZل والكسZZر .أمZZا الZZذين يؤمنZZون باهلل في قلZZوبهم فال يمكن تميZZيزهم ظاهريًّا من قبZZل
اآلخرين ،إال أن أعمالهم وأفعالهم جديرة بالثناء في نظZر اآلخZرين .فقZZط هZؤالء يمكن اعتبZارهم أنهم يحيZون بحسZب كلمZZة هللا.

إن كنت تعظ باإلنجيل كZل يZZوم هZذا الشZخص أو ذاك ،وتقZوده إلى الخالص ،ولكنZZك في النهايZة ال تZZزال تعيش بحسZب القواعZZد
أيضا.
متدين Zومرائي ً
تمجد هللا .إن هذا النوع من الناس ّ
والعقائد ،فال يمكنك إ ًذا أن ّ
مZZاذا تمثZZل األعمZZال الحسZZنة السZZطحية الZZتي يقZZوم بهZZا اإلنسZZان؟ إنهZZا تمّثZZل الجسZZد وحZZتى أفضZZل الممارسZZات الخارجيZZة ال

تمّثZZل الحيZZاة ،بZZل مزاجZZك الشخصZZي فقZZط .إن ممارسZZات اإلنسZZان الخارجيZZة ال يمكن أن تحّقZZق رغبZZة هللا .أنت ال تنفZZك تتحZّ Zدث
Zدين هلل ،ولكنZك ال تسZتطيع أن تُ ِّ
Zزود اآلخZرين بالحيZاة أو تحملهم على محبZة هللا .هZل تعتقZد بZأن أفعZاالً كهZذه تُرضZي
عن أنZك م ٌZ

هللا؟ أنت تؤمن بZأن هZذه هي رغبZة قلب هللا وأنهZا من الZروح ،ولكن في الحقيقZة هZذا سZخيف! أنت تZؤمن بZأن مZا ُيرضZيك ومZا

ترغب فيه هو ما ُيفرح هللا .هل يمكن لما ُيرضيك أنت أن يمّثل ما يرضي هللا؟ هل يمكن لشخصZية اإلنسZان أن تمّثZل هللا؟ مZا
تحديدا مZا ُيبغضZه هللا وعاداتZك هي مZا يمقتZه هللا ويرفضZه .إذا شZعرت بأنZك مZدين ،فZاذهب إ ًذا وص ِّZل هلل .فمZا من
ُيرضيك هو
ً
ض Zا عن ذلZZك تجZZذب االنتبZZاه باسZZتمرار إلى نفسZZك
حاجZZة إلى التحZZدث عن ذلZZك إلى اآلخZZرين .إذا كنت ال تص ّZلي إلى هللا وعو ً

دائمZZا ظاهريZة فحسZب ،فهZذا يعZني أنZك أكZثر النZZاس
أمام اآلخZرين ،فهZل يمكن لZZذلك أن يحقZق رغبZة قلب هللا؟ إذا كZانت أفعالZZك ً
فريسZيون مZZراؤون
غرورا .ما نوع اإلنسان الذي يقوم فقط بأعمال حسنة سطحية ولكنZه مج ّZرٌد من الحقيقZة؟ هZؤالء البشZر هم ّ
ً

Zدينون! Zإن لم ت ZZنزعوا منكم الممارس ZZات الخارجي ZZة وال يمكنكم إج ZZراء تغي ZZيرات ،فس ZZوف تنم ZZو عناص ZZر الري ZZاء فيكم أك ZZثر
ومت ّ Z
فأكثر .وكلما نمت هذه العناصر ،ازدادت المقاومة هلل ،وفي النهاية ،سوف ُيقصى هذا النوع من الناس بالتأكيد!Z
إيمانا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "يجب على المرء أن يركز في إيمانه على الحقيقة ،فاالنشغال بالطقوس الدينية ليس ً

كلمات هللا اليومية اقتباس 436
من أجل استعادة صورة الشخص الطبيعي ،أي لتحقيق الطبيعة البشرية ،ال يمكن للناس إرضاء هللا بكلمZZاتهم فقZZط .إنهم
يؤذون أنفسهم فقط عندما يفعلون ذلك ،وال يجلب هذا أي فائدة لدخولهم وتغييرهم .وهكذا ،لبلوغ التغيير يجب على النZZاس أن

Zق
يمارسوا شيًئا فشيًئ ا ،وأن يدخلوا ببطء ،ويسعوا ويستكشفوا خطوة بخطوة ،ويZZدخلوا من الناحيZZة اإليجابيZZة ،ويعيشZZوا حيZZاة ح ٍّ
عمليZZة؛ أي حيZZاة قZZديس .بعZZد ذلZZك ،تسZZمح األشZZياء الحقيقيZZة واألحZZداث الحقيقيZZة والبيئZZات الحقيقيZZة للنZZاس بالتZZدريب العملي .ال

ُيطلب من الناس تقديم خدمة لفظية؛ بل أن يتدربوا بداًل من ذلك في بيئات حقيقيZة .يZدرك النZاس أواًل أن طZبيعتهم ضZعيفة ،ثم
ضZا؛ بهZZذه الطريقZZة فقZZط يمكنهم نيZZل
يZZأكلون ويشZZربون من كالم هللا بشZZكل طZZبيعي ،ويZZدخلون فيZZه ويمارسZZونه بشZZكل طZZبيعي أي ً
الحقيق ZZة ،وه ZZذه هي الطريق ZZة ال ZZتي ق ZZد يح ZZدث به ZZا ال ZZدخول بس ZZرعة أك ZZبر .من أج ZZل تغي ZZير الن ZZاس يجب أن يك ZZون هن ZZاك بعض
التطبيق العملي؛ إذ يجب أن تكZون الممارسZة في أشZياء حقيقيZة ،وأحZداث حقيقيZة ،وبيئZات حقيقيZة .هZل يمكن للمZرء الحصZول
على تدريب حقيقي باالعتماد على حياة الكنيسة وحZدها؟ هZل يمكن للنZاس أن يZدخلوا إلى الحقيقZة بهZذه الطريقZة؟ كال .إذا كZان
الناس غير قادرين على الZدخول إلى الحيZاة الحقيقيZة ،فهم غZير قZادرين إ ًذا على تغيZير نمZط حيZاتهم وطZرقهم القديمZة في القيZام

كليZZا هZZو كسZZل النZZاس ومسZZتوى اعتمZZاديتهم المرتفZZع ،بZZل بسZZبب أن النZZاس ببسZZاطة ال يملكZZون
باألشZZياء .ليس السZZبب في ذلZZك ً
القدرة على العيش ،وعالوةً على ذلك ،ليس لديهم أي فهم لمقيZاس الصZورة الZتي وضZعها هللا لإلنسZان الطZبيعي .في الماضZي،
دائما يتكلمون ويتحدثون ويتواصلون-حZتى إنهم أصZبحوا "خطبZاء"-ومZع ذلZك ،لم يس َZع أي أحZد منهم إلى تغيZير في
كان الناس ً
شخصZZيته الحياتيZZة؛ وبZداًل من ذلZZك سZZعوا بصZZورة عميZZاء إلى نظريZZات عميقZZة .بالتZZالي يجب على النZZاس اليZZوم أن يغZZيروا هZZذا

النم ZZط ال ZZديني في اإليم ZZان باهلل في حي ZZواتهم .عليهم ال ZZدخول في الممارس ZZة من خالل الترك ZZيز على ح ZZدث واح ZZد ،وأم ZZر واح ZZد،
وشخص واحد .يجب عليهم فعZل ذلZك بتركZيز؛ فحينهZا فقZط يمكنهم تحقيZق نتZائج .لكي يتغZير النZاس ،يجب أن يبZدأ ذلZك بتغيZير

في جوهرهم ،ويجب أن يستهدف العمل جوهر الناس ،وحياتهم ،وكسلهم واعتمZZاديتهم وخنZZوعهم؛ بهZZذه الطريقZZة فقZZط يمكن أن
يتغيروا.
على ال ZZرغم من أن حي ZZاة الكنيس ZZة يمكن أن ت ZZأتي بنت ZZائج في بعض الن ZZواحي ،يظ ZZل األم ZZر األساس ZZي أن الحي ZZاة الحقيقي ZZة
يمكنها تغيير الناس ،وال يمكن تغيير طبيعة المرء القديمة Zدون حياة حقيقية .دعونا نأخذ على سبيل المثZال عمZZل يسZوع خالل
Zتخدما أمثلZة واقعيZة من الحيZاة
عصر النعمZة .عنZدما أبطZل يسZوع النZواميس السZابقة وأرسZى وصZايا العصZر الجديZد Z،تحZدث مس ً
الحقيقيZة .بينمZا كZان يسZZوع يقZود تالميZذه Zفي حقZل الحنطZZة ذات سZبت ،شZZعر تالميZZذه بZZالجوع وقطفZZوا سZنابل الحبZZوب ليأكلوهZا،
Zموحا للنZZاس أن ينقZZذوا الثZZيران الZZتي تسZZقط في
رأى الفريسZZيون ذلZZك وقZZالوا إنهم لم يحفظZZوا السZZبت .كمZZا قZZالوا إنZZه لم يكن مسً Z
حفZZرة أيZZام السZZبت قZZائلين إنZZه ال يمكن القيZZام بZZأي عمZZل خالل السZZبت .استشZZهد يسZوع بهZZذه األحZZداث ليعلن تZZدريجيًّا عن وصZايا
العصZZر الجديZZد Z.في ذلZZك الZZوقت ،اسZZتخدم العديZد Zمن األمZZور العمليZZة لمسZZاعدة النZZاس على الفهم والتغيZZير .هZZذا هZZو المبZZدأ الZZذي
غيZZر النZZاس .دون األمZZور العمليZZة ،ال يسZتطيع
يتمم من خاللZZه الZروح القZZدس عملZZه ،وهZذه هي الطريقZZة الوحيZZدة الZتي يمكن أن تُ ّ
فعالة للتغيير .إ ًذا كيف يمكن للمZرء اقتنZاء الحكمZة والبصZيرة من
فهما
نظريا وعقليًّا-وهذه ليست طريقة َّ
ً
الناس إال أن يكتسبوا ً

خالل التZZدريب؟ هZZل يمكن أن يقتZZني النZZاس الحكمZZة والبصZZيرة ببسZZاطة عن طريZZق االسZZتماع والقZZراءة وتقZُّ Zدمهم في المعرفZZة؟
كيف يمكن أن يكون األمر كذلك؟ يجب أن يفهم الناس ويختبروا في الحياة الحقيقية .لZZذلك ،يجب على المZرء أن يتZZدرب ،وال

يجب على المZZرء الخZZروج من الحيZZاة الحقيقيZZة .يجب على النZZاس االهتمZZام بZZالجوانب المختلفZZة والZZدخول في جZZوانب مختلفZZة:
منهZZZا المس ZZتوى التعليمي ،والق ZZدرة على التعب ZZير ،والق ZZدرة على رؤي ZZة األش ZZياء ،والفطن ZZة ،والق ZZدرة على فهم كالم هللا ،والحس
يتجهزوا بها .بعZZد تحقيZZق الفهم ،يجب أن يركZZز
السليم والقواعد اإلنسانية ،وأمور أخرى تتعلق باإلنسانية يجب على الناس أن ّ
النZZاس على الZZدخول ،وعندئ Zذ ZفقZZط يمكن تحقيZZق التغيZZير .إذا نZZال أحZZدهم الفهم ولكنZZه أهمZZل الممارسZZة ،فكيZZف يمكن أن يحZZدث
التغيZZ Z Zير؟ يفهم النZZ Z Zاس الكثZZ Z Zير حاليًّا ،لكنهم ال يحيZZ Z Zون بحسZZ Z Zب الحقيقZZ Z Zة ،وبالتZZ Z Zالي فهم قZZ Z Zادرون على نZZ Z Zوال القليZZ Z Zل من الفهم
تلقي َت إضZZاءة قليلZZة من الZZروح القZZدس ،ومZZع ذلZZك لم تZZدخل في الحيZZاة
الموضZZوعي لكالم هللا .لقZZد تم تنZZويرك هامشZً Zيا فقZZط؛ لقZZد ْ
مهتمZZا بال ZZدخول ،وبالت ZZالي لن تحظى سZZوى بالقلي ZZل من التغي ZZير .بع ZZد ف ZZترة طويل ZZة من ال ZZزمن ،يفهم
الحقيقي ZZة ،أو ربم ZZا لم تكن ً

Zيرا عن معZZرفتهم بالنظريZZات ،لكن شخصZZيتهم الخارجيZZة ال تZZزال كمZZا هي ،ومZZا زال
النZZاس الكثZZير ،ويقZZدرون على التحZZدث كثً Z
عيارهم األصلي كما كان ،ال يحقق أي تقدم .إذا كانت هذه هي الحال ،متى ستدخل في النهاية؟
من "مناقشة حياة الكنيسة والحياة الحقيقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ليست حياة الكنيسة سZوى نZوع من الحيZZاة حيث يتجمZZع النZاس ليتZذوقوا كالم هللا ،وال يحتZل هZZذا سZوى جZانب صZZغير من
ض Zا ،وتشZZتمل على حيZZاة روحيZZة طبيعيZZة،
حيZZاة المZZرء .إذا كZZان يمكن أن تكZZون حيZZاة النZZاس الحقيقيZZة مثZZل حيZZاتهم الكنسZZية أي ً
Zذو ِق كالم هللا بشZZكل طZZبيعي ،والصZZالة والقZZرب من هللا بشZZكل طZZبيعي ،وعيش حيZZاة حقيقيZZة يتم فيهZZا تنفيZZذ كZZل شZZيء وفًقZZا
وتُّ Z
إلرادة هللا ،وعيش حيZZاة حقيقيZZة يتم فيهZZا كZZل شZZيء وفًقZZا للحZZق ،وعيش حيZZاة حقيقيZZة من ممارسZZة الصZZالة والهZZدوء أمZZام هللا،

وممارسة إنشاد الترانيم والرقص ،فهذا فقZZط هZو نZZوع الحيZZاة الZZتي سZتأتي بهم إلى حيZاة كالم هللا .يركZز معظم النZاس فقZZط على

ضZا العديZد Zمن
عدة ساعات من حياتهم الكنسية دون "االهتمام" بحيZاتهم خZارج تلZZك السZاعات ،كمZZا لZو كZانت ال تهمهم .يوجZZد أي ً
األشخاص الذين ال يZدخلون في حيZاة القديسZين إال عنZدما يZأكلون كالم هللا ويشZربونه ،ويZرددون التراتيZل أو الصZالة ،ثم بعZدها

غيZر النZاس ،وال أن يسZمح لهم بمعرفZة
يرتدون إلى شخصياتهم القديمة خارج تلك األوقZات .العيش بهZذه الطريقZة ال يمكن أن ُي ّ
هللا .في اإليم ZZان باهلل ،إذا ك ZZان الن ZZاس يرغب ZZون في ح ZZدوث تغي ZZير في شخص ZZياتهم ،فال يجب عليهم فص ZZل أنفس ZZهم عن الحي ZZاة
الحقيقية .في الحياة الحقيقية ،يجب أن تعرف نفسك ،وتتخلى عن نفسك ،وتمارس الحق ،وكذلك تتعلم المبادئ والحس السZZليم
وقواعد السلوك الذاتي في كل شيء قبل أن تتمكن من تحقيZZق تغيZZير تZدريجي .إذا ركZزت فقZط على المعرفZة النظريZة والعيش
فقZZط بين االحتفZاالت الدينيZة Zدون التعمZق في الحقيقZZة ،ودون الZZدخول إلى الحيZاة الحقيقيZZة ،فلن تZZدخل إلى الحقيقZZة ،ولن تعZرف
أبدا ،وستكون أعمى وجاهاًل  .ليس الغZرض من عمZل خالص هللا للنZاس أن يسZمح لهم بZZأن يعيشZوا حيZاة
نفسك أو الحق أو هللا ً
إنسZZانية طبيعيZZة بعZZد فZZترة قصZZيرة من الZZزمن ،وال أن يغZZير مفZZاهيمهم وتعZZاليمهم الخاطئZZة ،بZZل غرضZZه هZZو تغيZZير شخصZZياتهم
وطريقZZة حيZZاتهم القديمZZة بكاملهZZا ،وكZZذلك جميZZع أسZZاليب تفكZZيرهم ونظZZرتهم العقليZZة الباليZZة .لن يغZZير مجZZرد التركZZيز على حيZZاة
الكنيسة عادات حياة الناس القديمة أو يغير الطرق القديمة الZZتي عاشZZوها لفZZترة طويلZZة .وبغض النظZZر عن أي شZZيء ،يجب أالّ

يصبح النZاس منفصZلين عن الحيZاة الحقيقيZة .يطلب هللا أن يعيش النZاس طبيعZة بشZرية طبيعيZة في الحيZاة الحقيقيZZة ،وليس فقZZط
في حياة الكنيسة؛ أي أن يعيشوا بحسب الحق في الحياة الحقيقية ،وليس فقط في حياة الكنيسة ،وأن يؤدوا وظائفهم في الحيZZاة
الحقيقيZZة ،وليس فقZZط في حيZZاة الكنيسZZة .للZZدخول إلى الحقيقZZة ،يجب على المZZرء توجيZZه كZZل شZZيء نحZZو الحيZZاة الحقيقيZZة .إذا لم
يس ZZتطع الن ZZاس في إيم ZZانهم باهلل أن يعرف ZZوا أنفس ZZهم من خالل دخ ZZول الحي ZZاة الحقيقي ZZة ،وأن يعيش ZZوا طبيع ZZة بش ZZرية في الحي ZZاة
الحقيقي ZZة ،فس ZZوف يص ZZبحون فاش ZZلين .أولئ ZZك ال ZZذين ال يطيع ZZون هللا هم جمي ZZع الن ZZاس ال ZZذين ال يس ZZتطيعون ال ZZدخول إلى الحي ZZاة
جميعZا أنZاس يتحZدثون
ًZ
الحقيقيZة .إنهم جميZع النZZاس الZذين يتحZZدثون عن اإلنسZانية لكنهم يعيشZZون بحسZب طبيعZة الشZياطين .إنهم
عن الحZZق ،لكنهم يعيشZZون عقائZZد بZداًل من ذلZZك .أولئZZك الZZذين ال يمكنهم أن يعيشZZوا بحسZZب الحZZق في الحيZZاة الحقيقيZZة هم أولئZZك
الذين يؤمنون باهلل لكنهم ممقوتون ومرفوضون منه .عليك أن تمارس دخولك إلى الحياة الحقيقية ،وتعرف عيوبك وعصيانك

وجهلZZك ،وتعZZرف إنسZZانيتك غZZير الطبيعيZZة ونقائصZZك .بهZZذه الطريقZZة سZZيتم دمج معرفتZZك في وضZZعك الفعلي وصZZعوباتك .هZZذا
النوع فقط من المعرفة حقيقي ويمكن أن يسمح لك حًقا بإدراك حقيقة حالتك وتحقيق التغيير في شخصيتك.
رسميا ،يجب على المرء أن يدخل إلى الحياة الحقيقية .لZذلك ،لتحقيZق التغيZير يجب عليZك أن
اآلن وقد بدأ تكميل الناس
ً
تبZZZدأ من ال ZZدخول إلى الحي ZZاة الحقيقي ZZة ،وتتغ ZZير ش ZZيًئا فش ZZيًئا .إذا كنت تتجنب حي ZZاة البش ZZر العادي ZZة وتتح ZZدث فق ZZط عن األمZZZور
الروحي ZZة ،فعندئ ZZذ تص ZZبح األم ZZور جاف ZZة ومس ZZطحة؛ وتص ZZبح غ ZZير واقعي ZZة ،فكي ZZف يمكن للن ZZاس أن يتغ ZZيروا؟ اآلن ُيطلب من ZZك
تثبت أسا ًس Zا للZZدخول في خZZبرة حقيقيZZة .هZZذا جZZانب واحZZد لمZZا يجب على النZZاس
الZZدخول إلى الحيZZاة العمليZZة لكي تمZZارس حZZتى ّ
فعله .يهدف عمل الروح القZدس في األسZاس إلى التوجيZه ،بينمZا يعتمZZد البZاقي على ممارسZة النZاس ودخZولهم .قZد ينجح الجميZع

في تحقيZZق الZZدخول إلى الحيZZاة الحقيقيZZة عZZبر طZZرق مختلفZZة ،بحيث يمكنهم إحضZZار هللا إلى الحيZZاة الحقيقيZZة ،ويعيشZZوا طبيعZZة
بشرية حقيقية .هذه فقط هي الحياة ذات المعنى!
من "مناقشة حياة الكنيسة والحياة الحقيقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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كZZان ُيقZZال في الماضZZي إن الحصZZول على حضZZور الZZروح القZZدس والتمتZZع بعمZZل الZZروح القZZدس كالهمZZا مختلفZZان .تتجلى
الحالة الطبيعية للحصول على وجود الروح القدس في الحصول على أفكZار سZوية وعقZل سZوي وطبيعZة بشZZرية سZوية ،وتظZل
شخصZZية الفZZرد كمZZا هي ،لكنZZه يتمتZع Zفي داخلZZه بسZZالمٍ ،ومن الخZZارج ،يتمتZZع بلياقZZة قZZديس ،هZZذا مZZا سZZيكون عليZZه عنZZدما يكZZون

جائعZا،
Zويا؛ فZZيرغب في األكZZل عنZZدما يكZZون ًZ
الZZروح القZZدس معZZه .عنZZدما يتمتZZع المZZرء بحضZZور الZZروح القZZدس ،يكZZون تفكZZيره سً Z
ويرغب في ُشZرب المZاء عنZدما يكZون َع ِط ًشZا .إن مثZل هZذه التجليZات للطبيعZة البشZرية السZوية ال تمثZل اسZتنارة الZروح القZدس،

لكنهZZا األفكZZار العاديZZة للنZZاس والحالZZة الطبيعيZZة للتمتZZع بحضZZور الZZروح القZZدس .البعض يعتقZZد خطZZأ أن أولئZZك الZZذين يتمتعZZونZ

بحض ZZور ال ZZروح الق ZZدس ال يعرف ZZون الج ZZوع وال يش ZZعرون ب ZZالتعب ،ويب ZZدو وك ZZأنهم ال يش ZZغلون ذهنهم باألس ZZرة ،فيكون ZZون كمن
السوي .إنهم
تقريب ا عن الجسد .في الواقع ،كلما زاد وجود الروح القدس مع الناس ،كانوا أشد اتصاًفا بالوضع
انفصل بالكلية
ً
ّ
ِ
Zون ل ZZه ،ب ZZل واألك ZZثر من ذل ZZك ،أنهم يفكZZZرون بالمأكZZZل
وي ْخلص َ Z
يعرفZZZون الت ZZألم وت ZZرك األم ZZور هلل ،ويب ZZذلون ذواتهم من أجل ZZهُ ،

وهم بالفعZل هكZذا،
والملبس .بعبارة أخرى ،إنهم لم يفقدوا شيًئا من الطبيعة البشرية السوية المفروض أن يكZون النZاس عليهZاُ ،
فأحيان ZZا ،يق ZZرأون كالم هللا ويت ZZأملون في عم ZZل هللا ،تك ZZون قلZZZوبهم عZZZامرة
بZZZل يملك ZZون ب ZZدالً من ذل ZZك العق ZZل بص ZZورة خاص ZZة؛
ً
باإليمZZان ،ويكونZZون راغZZبين في طلب الحZZق .وعلى هZZذا األسZZاس يعتم ZZد عمZZل الZZروح القZZدس بطبيعZZة الحZZال .إن لم يكن لZZدى

الناس تفكير سوي ،فإنهم يكونون بغير ُرشد ،وهذه حالة غير سوية .أما عندما يكون لديهم تفكير سوي ويكZZون الZZروح القZZدس
أحيانا عمل الروح القدس أثناء
معهم ،فإنهم بالتأكيد يمتلكون ُرشد اإلنسان السوي؛ بمعنى أنهم يكونون في حالة سوية .يحدث
ً

تقريبZZا .مZZا دام ُرشZZد الن ZZاس وتفكZZيرهم سZZويين ومZZا دامت حZZالتهم
اختب ZZار عمZZل هللا ،في حين أن حضZZور الZZروح الق ZZدس ثZZابت
ً
سوية ،فمن المؤكد أن الروح القدس معهم .أمZا عنZZدما ال يكZون رشZZد النZاس وتفكZZيرهم سZويين ،فZإن طZZبيعتهم البشZرية ال تكZZون

ضZا معZZك .لكن إذا كZان
سوية .فإذا كان عمل الروح القدس في هذه اللحظة فيك ،فمن المؤكد أن الروح القدس سZوف يكZZون أي ً
الروح القدس معك ،فال يتبع ذلك أن الZروح القZZدس يعمZZل داخلZك بالتأكيZZد؛ ذلZZك ألن الZروح القZZدس يعمZل في أوق ٍ
Zات معينZZة .إن

وجZZود الZZروح القZZدس يسZZتطيع أن يبقي فحسZZب على أسZZلوب الحيZZاة السZZوي للنZZاس؛ لكن الZZروح القZZدس ال يعمZZل إال في أوقٍ Z
Zات
ُ
قائدا أو عاماًل  ،فعندما تروي الكنيسة وتدعمها ،فإن الروح القدس سZZيمنحك االسZZتنارة
كنت – على سبيل المثال – ً
معينة .فإذا َ
لبعض الكلمZZات الZZتي تبZZني اآلخZZرين ويمكنهZZا أن تحZZل بعض المشZZاكل العمليZZة الZZتي يواجههZZا إخوتZZك وأخواتZZك  -يعمZZل الZZروح

أحيانZZا يمنحZZك الZZروح القZZدس عنZZدما تأكZZل وتشZZرب كالم هللا اسZZتنارة ببعض الكلمZZات الZZتي تُعZZد
القZZدس في مثZZل هZZذه األوقZZات.
ً

ضZا عمZل الZروح القZدس.
بصفة خاصة ذات صلة باختباراتك الشخصية ،مما يمنحك معرفZZة أكZZبر بحاالتZZك الشخصZية ،وهZذا أي ً
لهمZZون ،وهZZذا كلZZه
أحيان ا – بينما أنا أتكلم ،تستمعون أنتم وتستطيعون أن تقيسوا حاالتكم على كالمي،
ً
ً
وأحيانا ما تتZZأثرون أو ُت َ

دائمZاَّ ،
لكن هZZذا مسZZتحيل .لZZو أنهم قZZالوا إن الZZروح القZZدس
هZZو عمZZل الZZروح القZZدس .يقZZول البعض إن الZZروح القZZدس يعمZZل فيهم ًZ
واقعيZZا ،وألظهZر
ضZا
دائمZا ،لكZان ذلZZك
دائمZZا ،لكZان ذلZك أي ً
ً
ً
واقعيZا ،ولZZو أنهم قZالوا إن تفكZZيرهم وشZZعورهم سZويان ً
موجZZود معهم ً
دائمZا داخلهم ،وإنهم يسZZتنيرون من هللا ويلمسZZهم الZZروح القZZدس
ذلZZك أن الZZروح القZZدس معهم .إذا قZZالوا إن الZZروح القZZدس يعمZZل ًZ

تمامZZا!
في كZZل لحظZZة ،ويكتسZZبون معZZارف جديZZدة في كZZل أوان ،فZإن هZZذا ليس س ً
Zويا بأيZZة حZال من األحZوال .هZZذا فZائق للطبيعZZة ً
أولئZZك النZZاس – بال أدنى شZZك – أرواح شZZريرة! حZZتى عنZZدما يZZدخل روح هللا في الجسZZد ،فسZZوف تZZأتي أوقZZات ال بZZد لZZه من أن

يأكل ويرتاح فيهZا ،ناهيZك البشZر .يبZدو أولئZك الZذين تسZكنهم أرواح شZريرة ال يعZانون ضZعف الجسZد؛ فبوسZعهم أن يتخلZوا عن
أي شZZيء وأن يهجZZروا كZZل األشZZياء ،وهم خZZالون من المشZZاعر .إنهم قZZادرون على تحمZZل العZZذاب ،وال يشZZعرون بZZأدنى تعب،
وكأنهم قد سموا فوق الجسZد .أليسZت هZذه أشZياء تفZوق الطبيعZة؟ إن عمZل األرواح الشZريرة يفZوق الطبيعZة ،وال يسZتطيع إنسZان
أن يبلZغ هZذه األشZياءُ .يصZاب الZذين يفتقZرون إلى التميZZيز بالحسZد عنZدما يZZرون أولئZZك النZاس ،ويقولZZون إن لZديهم هZذه القZوة في
إيمZZانهم باهلل ،ولهم إيمZZان عظيم ،وال تظهZZر عليهم أي بZZادرة ضZZعف مطلًقZZا .في الواقZZع ،فZZإن هZZذه جميعهZZا تجليZZات عمZZل روح

حتمZZا لZديهم نقZاط ضZZعف بشZZرية ،وهZZذه هي الحالZZة السZZوية ألولئZك الZذين حصZلوا على وجZZود
شZرير؛ ذلZك أن النZاس الطبيعZZيين ً
الروح القدس.
من "الممارسة ( ")4في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 439
ماذا يعني ثبات المرء على شهادته؟ يقول البعض إنهم يكتفون باالتباع كما يتبعون اآلن دون أن يشZZغلوا أنفسZZهم بمZZا إذا
ض Zا ال ينسZZحبون .إنهم يعZZترفون فقZZط بZZأن هZZذه
كZZانوا قZZادرين على كسZZب الحيZZاة من عدم ZZه ،وال يبحث ZZون عن الحيZZاة ،لكنهم أي ً
المرحلة من العمل يقوم بها هللا .أليس هZذا إخفاًقZا في شZهادتهم؟ مثZل هZؤالء النZاس ال يشZهدون حZتى أنهم قZد ُأخ ِ
ضZعوا؛ فأولئZك
الZZذين ُأخ ِ
ضZعوا يتبعZZون Zبغض النظZZر عن أي شZZيء آخZZر وبوسZZعهم أن يبحثZZوا عن الحيZZاة ،وال يؤمنZZون فقZZط باإللZZه العملي ،بZZل

أيضا أن يتبعوا كل ترتيبات هللا .أولئZك هم الZZذين يقZZدمون شZهادة .أمZا أولئZك الZذين ال يقZZدمون شZهادة ،فZإنهم لم يبحثZZوا
يعرفون ً
ِ
ٍ
عت؛ ألنZك ال
قZط عن الحيZاة ومZا زالZوا يسZيرون بغZير هZدف واضZح .ربمZا تكZون من التZابعين ،لكن هZذا ال يعZني أنZك قZد ُأخضَ Z
يتحقق اإلخضZZاع .ليس كZZل من يتبZZع قZZد ُأخ ِ
تفهم عمZZل هللا اليZZوم .ال بZZد من تحقيZZق شZZروط معينZZة حZZتى َّ
ض َ Zع؛ ألنZZك ال تفهم في
ُ

وم ْن الZذي دعمZك حZتى اليZوم .ممارسZة
قلبك لماذا يجب أن تتبZع إلZه اليZوم ،وال تعZرف كيZف
َ
نجحت في االسZتمرار إلى اليZومَ ،
بعض الن ZZاس لإليم ZZان باهلل تك ZZون مشوش ZZة ومرتبك ZZة Z،ومن ثم ،ف ZZإن االتب ZZاع ال يع ZZني بالض ZZرورة أن تك ZZون ل ZZك ش ZZهادة .م ZZا هي
ِ
بالضبط الشهادة الصحيحة؟ َّ
عت ،والثاني الشZZهادة بأنZZك
إن للشهادة التي نتحدث عنها هنا جزأين :األول هو الشهادة بأنك ُأخض َ
ِ
Zادرا على
لت (ومن الطZZبيعي أنهZZا سZZتكون شZهادة تعقب التجZارب والضZZيقات العظمى المسZZتقبلية) .بعبZZارة أخZZرى ،إذا َ
ُك ّم َ
كنت قً Z
الثبات أثناء التجارب والضيقات ،ستكون بذلك قد تحملت الخطوة الثانية من الشهادة .الشيء الحاسم اليZوم هZو الخطZوة األولى

من الشهادة ،وهZو أن تتمكن من الثبZات في كZل تجربZة من تجZارب التZوبيخ والدينونZة Z،فهZذه شZهادة على إخضZاعك؛ وذلZك ألن
اآلن هZZو وقت اإلخضZZاع( .عليZZك أن تعZZرف أن اآلن هZZو وقت عمZZل هللا على األرض ،وأن العمZZل الرئيسZZي هلل المتجسZZد على
األرض هو إخضاع تلك المجموعة من الناس التي تتبعZه على األرض من خالل الدينونZZة والتZوبيخ) .إن قZدرتك على الشZهادة
كنت
Zادرا على اتبZZاع هللا حZZتى النهايZZة ،لكنهZZا تعتمZد ZبZZاألكثر على مZZا إذا َ
لإلخضZاع من عZZدمها ال تعتمZد ZفقZZط على مZZا إذا كنت قً Z
ضZا على مZا
فهمZا
حقيقيZا أم ال ،وأي ً
ً
ً
قادرا – أثناء اختبار كل خطوة من عمل هللا – على فهم توبيخ هللا ودينونته في هذا العمZل ً

كنت تZZدرك حًقZZا كZZل هZZذا العمZZل أم ال .لن تتمكن Zمن اختالس الZZدخول بمجZZرد االكتفZZاء باالتبZZاع حZZتى النهايZZة ،بZZل ينبغي أن
إذا َ
Zادرا على فهم كZل خطZوة تختبرهZا من
قادرا على التسليم
ً
راضيا في كل حالة من حاالت التوبيخ والدينونة ،وأن تكZون ق ً
تكون ً

قادرا على معرفة شخصية هللا وإطاعتها .هذه هي شZهادة اإلخضZاع األسZمى المطلZوب منZك أن
فهما
ً
حقيقيا ،وأن تكون ً
العمل ً
تقZZدمها .إن الشZZهادة إلخضZZاعك تشZZير باألسZZاس إلى معرفتZZك بتجسZZد هللا؛ ومن ثم ،فZZإن هZZذه الخطZZوة من الشZZهادة في األسZZاس
Zادرا على
تتعلق بتجسد هللا .ال يهم ما تقوله أو تفعله أمام أهل العالم أو أصحاب السلطة ،لكن األهم من ذلك كله مZZا إذا َ
كنت قً Z
وهم
إطاعة كل الكالم الخارج من فم هللا وكل عمله أم ال .لذلك فإن خطوة الشهادة تلك ُم َّ
وج َهة نحو الشيطان وكل أعداء هللاُ ،
ٍ
ثان هلل وبأنه سوف يأتي ليقوم ٍ
بتجسد ٍ
وأيضا الذين ال يؤمنZZون بحقيقZZة عZZودة
بعمل أعظم،
الشياطين واألعداء الذين ال يؤمنون
ً

وج َهة إلى كل أضداد المسيح ،أي إلى كل األعداء الذين ال يؤمنون بتجسد هللا.
هللا إلى الجسد .بعبارة أخرى ،إنها ُم َّ

ِ
كنت ت ZZؤمن بأن ZZه الكلم ZZة
ثبت أن ZZك ق ZZد ُأخضZ Zعت من هللا ،فه ZZذا يتوق ZZف على م ZZا إذا َ
إن تفك ZZيرك في هللا وش ZZوقك إلي ZZه ال ُي ُ
ِ
كنت تعتقZZد أن الكلمZZة تجسZZد وأن الZZروح قZZد أصZZبح الكلمZZة وأن الكلمZZة قZZد ظهZZر في الجسZZد أم ال.
المتج ّس Zد أم ال ،وعلى مZZا إذا َ

هذه هي الشهادة المهمة .ال يهم الكيفية التي بها تتبع وال الكيفية التي تبذل بها ذاتكَّ ،
قادرا على أن
لكن المهم هو ما إذا َ
كنت ً
ملموسا في الجسZZد ،بمعZZنى أن كZZل الحZZق
تكتشف من هذه الطبيعة البشرية السوية أن الكلمة قد تجسد وأن روح الحق قد صار
ً

–ظاهريZا
والطريق والحياة قد جاء في الجسد ،وأن روح هللا قد جاء على األرض وجاء الروح في الجسZZد .رغم أن هZZذا يبZدو
ً
مختلف ا عن الحبل بالروح القدس ،فإنك تستطيع في هذا العمل أن ترى بوضوح أكبر أن الروح القدس قد صار ملمو ًسZا في
–
ً
الجسد ،وأن تZرى كZذلك أن الكلمZة قZد تجسZد وأنZه ظهZر في الجسZد .بإمكانZك فهم المعZنى الحقيقي لهZذه الكلمZات :في البZدء كZان
الكلمة ،والكلمة كان عند هللا ،وكان الكلمة هللا .عالوة على ذلك ،يجب عليك أن تفهم أن كلمة اليوم هو هللا ،وأن تعZاين الكلمZة
متجسدا .هذه أفضل شهادة يمكنك أن تقدمها ،وهذا يثبت أنك تمتلك معرفZة حقيقيZة بتج ُّسZد هللا؛ بمعZنى أنZك ال تسZتطيع فقZط أن
ً
أيض ا أن الطريق الذي تسلكه اليوم هو طريق الحياة وطريق الحق .مرحلة العمل التي أتمها يسوع لم
تعرف هللا ،لكنك تدرك ً
تحقق إال جوهر "الكلمZة كZان عنZد هللا" :كZان حZق هللا مZع هللا ،وكZان روح هللا مZع الجسZد غZير قابZل لالنفصZال عن ذلZك الجسZد،

وهذا يعني أن جسد هللا المتجسد كان مع روح هللا ،وهZذا أعظم برهZان على أن يسZوع المتجسZد كZان هZو أول تجسZد هلل .تحقZق
هذه المرحلة من العمZل بدقZة المعZنى الZداخلي لعبZارة "الكلمZة صZار جس ًZدا" ،كمZا أنهZا منحت عبZارة "الكلمZة كZان عنZد هللا ،وكZان
الكلمة هللا" معنى أعمق ،وسZZمحت لZZك بZأن تZZؤمن بقZوة بعبZZارة "في البZدء كZان الكلمZة" .وهZذا يعZZني ،أن هللا في وقت الخلZZق كZان

Zبين في العصZر األخZير بوضZZوح أكZZبر قZوة كلماتZZه وسZZلطانها،
يملك الكالم ،وكان كالمZZه عنZZده وكZان غZير منفصZل عنZه ،وهZو ُيِّ Z
ويسمح لإلنسان بأن يرى كل طرقه ،أي أن يسمع كل كالمه .ذلك هو عمل العصر األخير .يجب أن تفهم هذه األشياء جيZً Zدا.
معZا ،وهZZذه هي الشZZهادة الZتي يجب أن تشZهدها ،ومZا يجب على
ليست المسألة أن تعرف الجسZZد ،بZل كيفيZZة فهم الجسZZد والكلمZة ً
كل واحد أن يعرفه .ما دام هذا هو عمل التجسد الثاني – واألخير – هلل ،فإنه يستكمل أهميZة التجسZZد بصZZورة تامZZة ،ويضZطلع

بدقة بكل عمل هللا في الجسد ويعلنZه ،وينهي عصZر وجZود هللا في الجسZد؛ لZذلك ،يجب أن تعZرف معZنى التجسZد .ال يهم مقZدار

ٍ
ألمور خارجيZة أخZرى ،فZالمهم هZو مZا إذا كZان بوسZعك أن تخضZع بصZدق أمZام هللا المتجسZد وأن تكZرس
جهدك أو مدى إتقانك
هلل كل كيانك وأن تطيع كل كالم فمه .هذا ما يجب عليك أن تفعله ،وما يجب أن تلتزم به.
كمل من عدمZZه ،أو بعبZZارة أخZZرى ،أن تفهم كZZل
إن الخطZZوة األخZZيرة في الشZZهادة هي الشZZهادة لمZZا إذا كZZان بوسZZعك أن تُ َّ
ِ
متيقنا منه ،بنفس أسلوب بطرس وإيمان أيوب ،بحيث تسZZتطيع أن
الكالم الذي يتكلم به هللا
المتجسد وتقتني معرفة هللا وتصبح ً
ّ

تطيZZع هللا حZZتى المZZوت ،وأن تمنح ZZه ذات ZZك بالكلي ZZة ،وتحقZZق في النهايZZة صZZورة شZZخص يZZرقى إلى المسZZتوى المطلZZوب ،أي أن
لشخص قد ِ
ٍ
وك ِّم َل بعد أن اختبر دينونة Zهللا وتوبيخه .هذه هي الشهادة األخيرة؛ الشهادة التي ُيفتَZَ Zرض من
تكون صورة
ُأخض َع ُ
ِ
شٍ Z
Zيرا أن يقZZدمها .للشZZهادة خطوتZZان يجب أن تقZZدمهما ،وهاتZZان الخطوتZZان مرتبطتZZان ببعضZZهما ،وكلتاهمZZا ال
Zل أخً Z
Zخص قZZد ُك ّZم َ

وج َهZة إلى أهZل العZالم أو إلى فZر ٍد
غنى عنه .لكن ثمة شيء يجب أن تعرفه ،وهو أن :الشهادة التي أطلبهZZا منZك اليZوم ليسZت ُم َّ
وج َهZة إلى ذلZك الZذي أطلبZه منكم .تُقZاس الشZهادة بقZدرتك على إرضZائي والوفZاء التZام بمعZايير متطلبZاتي من كZل
بعينه ،لكنهZا ُم َّ
واحد منكم .هذا ما يجب عليكم أن تفهموه.
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كلمات هللا اليومية اقتباس 440
عنZدما تعZZانون من قليZZل من القيZود أو المصZاعب ،فهي نافعZة لكم ،أمZا لZو كنتم قZد ُمنحتم وقتًZا سZZهالً ،لكنتم قZد تضZررتم،
وبخZZون وتُZZدانون وتلعنZZون ،وتنZZالون الحمايZZة ألنكم
وعنZZدها كيZZف كنتم سZZتتمتعون بالحمايZZة؟ إنكم اليZZوم تُمنحZZون الحمايZZة ألنكم تُ َّ

قاسZZيتم الكثZZير ،ولZZوال هZZذا ،لكنتم قZZد سZZقطتم في الفسZZاد منZZذ أمZٍ Zد بعيZZد Z.هZZذا ال يعZZني تصZZعيب األمZZور عليكم عن عمZZد؛ فطبيعZZة
اإلنسان يصعب تغييرها ،وال بد من أن يكون األمر هكذا حتى تتغير شخصZيته .إنكم اليZوم ال تمتلكZZون حZتى الضZZمير والرشZد
دائمZا تحت ضٍ Z
وبخZZوا
الZZذين تمتZZع بZZولس بهمZZا ،وليس لZZديكم حZZتى الZZوعي الZZذاتي الZZذي كZZان لديZZه .ال بZZد أن توجZZدوا ًZ
Zغط ،وأن تُ َّ
ض Zا – عنZZد
دائمZZا حZZتى تسZZتفيق أرواحكم .ليس هنZZاك أفضZZل لحيZZاتكم من التZZوبيخ واإلدانZZة ،وال بZZد أن يكZZون هنZZاك أي ً
وتُZZدانوا ً
الضZZرورة – تZZوبيخ مجيء الحقZZائق عليكم ،حينئZٍ Zذ فقZZط تخضZZعون بالكليZZة .إن طبZZائعكم هي أنكم من دون تZZوبيخ ولعنZZة سZZوف
ترفض ZZ Zون أن تحن ZZ Zوا رؤوس ZZ Zكم وتخض ZZ Zعوا .من دون الحق ZZ Zائق الموج ZZ Zودة أم ZZ Zام أعينكم ،لن يك ZZ Zون ثم ZZ Zة ت ZZ Zأثير .أنتم أص ZZ Zحاب
شخص ZZ Zيات وض ZZ Zيعة وعديم ZZ Zة القيم ZZ Zة! ومن دون ت ZZ Zوبيخ ودينون ZZ Zة Z،سZZ Zوف يك ZZ Zون من الص ZZ Zعب إخض ZZ Zاعكم والغلب على إثمكم
وعص ZZيانكم .ط ZZبيعتكم القديم ZZة متأص ZZلة بعم ZZق .هب أنكم و ِ
ض Zعتم على الع ZZرش ،فلن تك ZZون ل ZZديكم أدنى فك ZZرة عن عل ZZو الس ZZماء
َ
ُ
وعمZق األرض ،ناهيZك عن أين تتجهZون .إنكم حZتى ال تعرفZZون من أين أتيتم ،فكيZف لكم أن تعرفZZوا رب الخليقZZة؟ لZوال تZZوبيخ

اليZZوم ولعناتZZه الZZتي تZZأتي في حينهZZا ،لكZZانت أيZZامكم األخZZيرة قZZد حلت منZZذ ٍ
زمن بعيZZد .هZZذا ،نZZاهيكم عن مصZZيركم ،أليس هZZذا في

خط ZZ Zر وش ZZ Zيك؟ من دون الت ZZ Zوبيخ والدينون ZZ Zة ال ZZ Zتي ت ZZ Zأتي في حينه ZZ Zاَ ،م ْن ي ZZ Zدري كم كنتم ستص ZZ Zبحون متعج ZZ Zرفين ،أو كم كنتم
ظZا على وجZودكم .لZو أنكم مZازلتم "تُ َّ
علمZون" بنفس
وحاَف َ
ستصبحون فاسقين؟ لقد أوصلكم هذا التZZوبيخ وهZذه الدينونZZة إلى اليZZومَ ،
قطعا أي قدرة لتتحكموا في أنفسكم وتتأملوا فيها ،ألنه ألنZZاس
فمن يدري أي عالم كنتم ستدخلونه .ليست لديكم ً
طرق "آبائكم"َ ،

بالء
مثلكم مجZرد أن تتبعZوا وتطيعZZوا دون أن تتسZZببوا في أي تZدخل أو تشZZويش ،فسZوف تتحقZZق مقاصZدي .أمZا ينبغي أن تبلZZوا ً
أفضل في قبول توبيخ اليوم ودينونته؟ Zأي خيار آخر لكم؟
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Zادرا على التحZZدث عن معرفZZة هللا،
عند تجهيز نفسك للحياة ،يجب أن تر ّكز على أكل كالم هللا وشربه ،يجب أن تكون قً Z
وعن آرائك حول الحياة اإلنسانية ،وعلى وجه الخصوص ،عن معرفتك بالعمZل الZذي يقZوم بZه هللا خالل األيZام األخZيرة .يجب
تجهز نفسك بهذه األشياء ما دمت تسZعى إلى الحيZاة .عنZدما تأكZل وتشZرب كالم هللا ،يجب أن تقيس واقZع حالتZك عليZه ،أي
أن ّ
Zادرا على العثZور على مسZار للممارسZة ،والتخلي عن دوافعZك
عندما تكتشف عيوبZك أثنZاء اختبZارك الحقيقي ،يجب أن تكZون ق ً

دائما باجتهاد من أجل هذه األشياء وتجتهد بكل قوتZZك لتحقيقهZZا ،فسZZيكون لZZك مسZZار
ومفاهيمك غير الصحيحة .إذا كنت تسعى ً
صZا يحمZZل عبًئا في حياتZZه،
لتتبعه ،ولن تشعر بالخواء ،ومن َّ
ثم ستتمكن من الحفاظ على حالة طبيعية .عندها فقZZط سZتكون شخ ً
ويتمتع بإيمان .لماذا ال يستطيع بعض النZاس ممارسZة كالم هللا بعZد قZراءتهم لZه؟ أليس ألنهم ال يسZتطيعون فهم األشZياء األكZثر

أهميZZة؟ أليس ألنهم ال يأخZZذون الحيZZاة على محمZZل الجZZد؟ والسZZبب في عZZدم قZZدرتهم على فهم األشZZياء المهمZZة ،وأنهم ال يملكZZون
طريًقZZا للممارس ZZة ،ه ZZو أنهم عن ZZدما يق ZZرؤون كالم هللا ،ال يس ZZتطيعون رب ZZط ح ZZاالتهم الشخص ZZية ب ZZه ،وال يمكنهم إتق ZZان ح ZZاالتهم
الشخصية .يقول بعض الناس" :أقرأ كالم هللا وأربط حالتي بZZه ،وأنZا أعلم أنZني فاسZد وضZZعيف المقZZدرة ،لكZZني غZير قZادر على
إرضZZاء مشZZيئة هللا" .لقZZد رأيت ظZZاهر األمZZر فقZZط .توجZZد العديZد Zمن األشZZياء الحقيقيZZة الZZتي ال تعرفهZZا ،ومنهZZا كيفيZZة التخلي عن
ُمتZع الجسZد ،وكيفيZZة التخلي عن الZZبر الZZذاتي ،وكيفيZZة تغيZZير نفسZZك ،وكيفيZZة الZدخول إلى هZذه األمZZور ،وكيفيZZة تحسZين مقZZدرتك،
ومن أي جZZانب تبZZدأ Z.أنت ال تZZدرك سZZوى القليZZل من األشZZياء السZZطحية ،وكZZل مZZا تعرفZZه هZZو أنZZك فاسZZد جZً Zدا حًقZZا .عنZZدما تلتقي
بإخوت ZZك وأخوات ZZك ،تتح ZZدث عن م ZZدى فس ZZادك ،ويب ZZدو أن ZZك تع ZZرف نفس ZZك وتحم ZZل عبًئا ثقياًل في حيات ZZك .في الواق ZZع ،لم تتغ ZZير

قادرا على فهم أحوال اإلخوة
شخصيتك الفاسدة ،مما يثبت أنك لم تجد طريق الممارسة .إذا كنت تقود كنيسة ،يجب أن تكون ً
واألخوات ولفت االنتباه إليها .هل يكفي فقZط أن تقZول" :أنتم عصZاة ومتخلفZون"؟ كال ،بZل يجب أن تZذكر بالتحديZد ZكيZف يظهZر
عصZZيانهم وتخلفهم .يجب أن تتحZZدث عن حالZZة عصZZيانهم وسZZلوكهم العاصZZي وشخصZZياتهم الشZZيطانية ،ويجب أن تتحZZدث عن
تمامZZا بZZالحق الZZذي في كالمZZك .اسZZتخدم حقZZائق وأمثلZZة لتوضZZيح مقاصZZدك ،وقZZل بالضZZبط
هZZذه األشZZياء بطريقZZة تجعلهم مقتنعين ً
كي ZZف يمكن أن يبتع ZZدوا عن الس ZZلوك المتم ZZرد ،وح ZZدد مس ZZار الممارس ZZة ،ه ZZذه هي طريق ZZة إقن ZZاع الن ZZاس .فال يق ZZدر على قي ZZادة
اآلخرين إال الذين يفعلون ذلك ،وهؤالء وحدهم هم من يمتلكون واقع الحق.
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إن الشZZهادة هلل هي في المقZZام األول مسZZألة التحZZدث عن معرفتZZك بعمZZل هللا ،وكيZZف ُيخضZZع هللا النZZاس ،وكيZZف يخّلصZZهم،

وكيZZف يغZZيرهم؛ إنهZZا مسZZألة التحZZدث عن كيفي ZZة إرشZZاده النZZاس لل ZZدخول إلى واقZZع الحZZق ،مم ZZا يسZZمح بإخضZZاعه لهم وتكميلهم

وخالصهم .تقديم الشهادة يعني التحدث عن عمله وعن كل ما اختبرته .يمكن لعمله وحده تمثيله Z،وفقط عمله هZZو الZZذي يمكنZZه
مباشرة؛ فالعمل الذي يقوم به ينِّفذه الروح ،والكالم الZZذي
أن يكشفه عالنية بكامله .يشهد عمله له .ويمثل عمله وأقواله الروح
ً
ِ
يعبZر عن هZذه األشZياء ،ولكنهZا في الواقZع تعبZيرات الZروح .يمّثZل كZل
يقوله ينطق به الروح .جسد هللا
المتجسد وحده هو الذي ّ
ّ

العمل الذي يقوم به وجميع الكلمات التي يتحدث بها جوهره .لو لم يتكلم هللا أو يعمل بعد أن لبس الجسZZد وأتى بين البشZZر ،ثم

وكليZZة قدرت ZZه ،فه ZZل كنت لتتمكن من ذل ZZك؟ ه ZZل كنت لتس ZZتطيع معرف ZZة م ZZا ه ZZو ج ZZوهر
طلب منكم أن تعرف ZZوا حقيقت ZZه وطبيعت ZZه ّ
الروح؟ هل كنت لتتمكن Zمن معرفة صفات جسده؟ إنه ال يطلب منكم أن تشهدوا له إال بسZZبب أنكم قZد اختZبرتم كZZل خطZZوة من
خطوات عمله .لو كنتم بZدون هZذه الخZبرة ،لمZا أص َّZر على أن تشZهدوا لZه .وهكZذا ،عنZدما تشZهد هلل ،فإنZك ال تشZهد فقZط لمظهZر

أيض ا للعمل الذي يقوم به والمسار الذي يقوده؛ عليك أن تشهد على كيفية إخضاعه لك ،وما
طبيعته البشرية الخارجي ،ولكن ً
تكملت فيهZZا .هZZذا هZZو نZZوع الشZZهادة الZZذي يجب أن تؤديZZه Z.إذا صZZرخت أينمZZا ذهبت قZZائاًل " :لقZZد جZZاء إلهنZZا
هي الجZZوانب الZZتي ّ

للعم ZZ Zل ،وعمل ZZ Zه عملي حًقZZ Zا! لق ZZ Zد ربحن ZZ Zا من دون أفع ZZ Zال خارق ZZ Zة ،من دون أي معج ZZ Zزات وعج ZZ Zائب على اإلطالق!" سيس ZZ Zأل
اآلخرون" :ماذا تقصد عندما تقول إنه ال يعمل المعجزات والعجائب؟ كيف يمكن أن يكون قد أخضZZعك دون عمZZل المعجZZزات
والعجائب؟" فتقول" :إنZه يتكلم ،وقZد أخضZعنا بZدون إظهZار أي عجZائب أو معجZزات .لقZد أخضZعنا عملZه" .في النهايZة ،إذا كنت
غير قادر على قول أي شيء جوهري ،إذا كنت ال تستطيع التحدث عن التفاصيل ،فهل هذه شهادة حقيقية؟ عندما ُيخضع هللا
المتج ِّسZد النZZاس ،فZZإن كلماتZZه اإللهيZZة هي الZZتي تفعZZل ذلZZك .ال تسZZتطيع البشZZرية تحقيZZق ذلZZك؛ إنZZه ليس شZZيًئا يمكن أن يحققZZه أي

Zان فٍ Z
إنسٍ Z
Zان ،وحZZتى أولئZZك الZZذين يتمتعZZون ZبمقZZدرة عاليZZة بين النZZاس العZZاديين ZغZZير قZZادرين على ذلZZك ،ألن الهوتZZه أعلى من أي

كZZائن مخلZZوق .هZZذا غZZير عZZادي للنZZاس .فالخZZالق في نهايZZة األمZZر هZZو أعلى من أي كZZائن مخلZZوق .ال يمكن أن تكZZون الكائنZZات
المخلوقZZة أعلى من الخZZالق .لZZو كنت أعلى منZZه ،لمZZا كZZان يقZZدر على إخضZZاعك ،وال يمكنZZه إخضZZاعك سZZوى ألنZZه أعلى منZZك.
الخZالق هZو َمن يسZتطيع أن يخضZع البشZرية جمعZاء ،وال أحZد غZيره يمكنZه القيZام بهZذا العمZل .هZذه الكلمZات هي "شZهادة" – هي
نZZوع الشZZهادة الZZتي يجب أن تؤديهZZا .لقZZد اختZZبرت خطZZوة بخطZZوة التZZوبيخ والدينونZZة والتنقيZZة والتجZZارب واالنتكاسZZات والمحن،
جانبZZا تطلعZZات الجسZZد ،ودوافعZZك الشخصZZية ،والمصZZالح الحميميZZة للجسZZد .بعبZZارة أخZZرى ،أخضZZع كالم هللا
وُأخضZZعتَّ ،
ونحيت ً
تمامZا بمZZا يفعلZه .وهكZذا ،قZZد
قلبك بالكامل .مع أنك لم تنم في حياتك بقدر ما يطلب ،فأنت تعرف كل هZذه األشZZياء وأنت مقتنZع ً

تسZZمى هZZذه شZZهادة ،شZZهادة حقيقيZZة وصZZحيحة .يهZZدف العمZZل الZZذي جZZاء هللا ليعملZZه ،أي عمZZل الدينونZZة والتZZوبيخ ،إلى إخضZZاع
أيضا ينهي عمله ،ويختتم العصر ،ويجري عمل الخاتمZة .إنZه ينهي العصZر بأكملZه ،ويخّلص البشZرية جمعZاء،
اإلنسان ،ولكنه ً
ربحا كاماًل  .يجب أن تؤدي الشهادة لكل هذا .لقد اختZZبرت الكثZZير
وينجيها من الخطية إلى األبد؛ إنه يربح البشرية التي خلقها ً

من عمل هللا ،وقد شاهدته بعينيZك واختبرتZه شخص ًZيا ،وعنZدما تصZل إلى النهايZة ،يجب أال تكZون غZير قZادر على أداء الوظيفZة
Zادرا على التحZZدث عن
الZZتي تقZZع على عاتقZZك .كم سZZيكون هZZذا مؤسZً Zفا! في المسZZتقبل ،عنZZدما ينتشZZر اإلنجيZZل ،يجب أن تكZZون قً Z

معرفتك الشخصية ،وأن تشهد عن كZل مZZا ربحتZZه في قلبZك ،وال تZَّ Zدخر جه ًZدا .هZذا مZا يجب أن يحققZه الكZائن المخلZوق .مZZا هي
األهميZZة الفعليZZة لهZZذه المرحلZZة من عمZZل هللا؟ مZZا هZZو تأثيرهZZا؟ وكم ُي َّنفذ منهZZا في اإلنسZZان؟ مZZاذا ينبغي أن يفعZZل النZZاس؟ عنZZدما
تسZZتطيعون أن تتحZZدثوا بوضZZوح عن كZZل العمZZل الZZذي قZZام بZZه هللا المتج ِّس Zد من Zذ ZمجيئZZه إلى األرض ،سZZتكتمل شZZهادتكم .عنZZدما
تسZZتطيع أن تتحZZدث بوضZZوح عن هZZذه األشZZياء الخمسZZة :أهميZZة عملZZه ،ومحتZZواه ،وجZZوهره ،والشخصZZية الZZتي يمثلهZZا ،ومبادئZZه،
فهذا يثبت أنك قادر على الشهادة هلل ،وأنك تمتلك حًقا المعرفة .متطلباتي منكم ليست عاليZZة جZً Zدا ،ويمكن لكZZل من يسZZعون حًقZا
Zمما على أن تكZZون أحZد شZهود هللا ،فيجب أن تفهم مZا يكرهZه هللا ومZا يحبZZه .لقZد اختZZبرت الكثZZير من
أن يحققوهZا .إذا كنت مصً Z

عملZه ،ومن خالل هZذا العمZZل ،يجب أن تعZرف شخصZZيته وتفهم مشZيئته ومتطلباتZZه من البشZر ،واسZZتخدام هZذه المعرفZZة للشZZهادة

ل ZZه وأداء واجب ZZك .ربم ZZا ك ZZل م ZZا تقول ZZه" :نحن نع ZZرف هللا .دينونت Zه Zوتوبيخ ZZه ش ZZديدان للغاي ZZة ،وكلمات ZZه صZZارمة ج Zً Zدا .إنه ZZا ب ZZارة
Zزود هZZذه الكلمZZات اإلنسZZان في النهايZZة؟ مZZا تأثيرهZZا على النZZاس؟ هZZل
ومهيبZZة Z،وال يسZZتطيع أي إنسZZان اإلسZZاءة إليهZZا" ،لكن هZZل تّ Z

تعZZرف حًقZZا أن عمZZل الدينونZة ZوالتZZوبيخ هZZذا هZZو األكZZثر فائZZدة لZZك؟ دينونZZة هللا وتوبيخZZه يكشZZفان تمZZردك وفسZZادك ،أليس كZZذلك؟

يمكنهما تطهير تلك األشياء القذرة والفاسدة داخلك وطردها ،أليس كZZذلك؟ لZو لم يكن هنZاك دينونZZة وتZZوبيخ ،مZاذا كZZان سيصZZير

من أمZZرك؟ هZZل تZZدرك بالفعZZل حقيقZZة أن الشZZيطان قZZد أفسZZدك إلى أقصZZى درجZZة؟ اليZZوم ،يجب أن تسZZلحوا أنفسZZكم بهZZذه األشZZياء
جيدا.
وأن تعرفوها ً
من "الممارسة ( ")7في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أتعرفون بماذا تحتاجون أن تجهزوا أنفسكم اآلن؟ يشمل جانب من ذلك الرؤى بشأن العمZZل ،بينمZZا يتمثZZل الجZانب اآلخZZر
في ممارسZZتك .فعليZZك باسZZتيعاب كال هZZذين الجZZانبين .إن لم تمتلZZك رؤى في سZZعيك إلحZZراز تقZZدم في الحيZZاة ،فلن يكZZون لZZديك
أسZZاس .إن كZZانت لZZديك ُسُZبل الممارسZZة فقZZط وال تمتلZZك أدنى رؤيZZة ،فZZأنت ال تمتلZZك أي فهم على اإلطالق لعمZZل خطZZة التZZدبير
بأكملهZZ Zا ،وبه ZZ Zذا تك ZZ Zون ع ZZ Zديم المنفع ZZ Zة .يجب أن تفهم الحق ZZ Zائق ال ZZ Zتي تنط ZZ Zوي على رؤى ،أم ZZ Zا بالنس ZZ Zبة إلى الحقZZ Zائق المتعلق ZZ Zة
بالممارسة ،فإنك تحتاج إلى إيجاد ُسُبل ممارسة مناسبة بعZد أن تفهمهZا ،ويجب عليZك الممارسZة طبًقZا للكلمZات ،والZدخول طبًقZا
اهتمامZا لهZZذه الحقيقZZة ،فلن تتمكن من االسZZتمرار في االتبZZاع حZZتى النهايZZة.
ًZ
لحاالتZZك .فZZالرؤى هي األسZZاس ،وإن كنت ال تZZولي

سيفضZZي بZZك االختبZZار بهZZذه الطريقZZة إمZZا إلى الضZZالل وإمZZا إلى السZZقوط والفشZZل .لن يكZZون أمامZZك سZZبيل للنجZZاح! فاألشZZخاص

أسسا لهم ،ال يمكنهم سوى أن يفشلوا ،وال يمكنهم أن ينجحوا .ال يمكنك ZالوقZZوف بثبZZات!
الذين ال يتخذون من الرؤى العظيمة ً
أتعZرف مZا ينطZZوي عليZه اإليمZZان باهلل؟ أتعلم مZاذا يعZني أن تتبZع هللا؟ أي مسZار ستسZلكه من دون رؤى؟ في عمZZل اليZZوم ،إن لم
بم ْن تZZؤمن؟ ولمZZاذا تZZؤمن بZZه؟ لمZZاذا تتبعZZه؟ هZZل اإليمZZان بالنسZZبة إليZZك
تمتلZZك رؤى ،فلن تتمكن ZمطلًقZZا من أن تحظى بالكمZZالَ .
لعبة؟ أتتصرف بحياتك على أنها لعبة؟ إن إله اليوم هو أعظم رؤية .كم تعرف عنه؟ كم رأيت منه؟ بعد رؤية إلZZه اليZZوم ،هZZل

أساس إيمانك باهلل راسخ؟ أتعتقد أنك ستحظى بالخالص ما دمت تستمر في اتباعه بهذه الطريقة الملتبسة؟ أتعتقد أنZZك تسZZتطيع
جانبZا؟
صيد األسماك في المياه الموحلZة؟ هZل األمZر بهZذه البسZاطة؟ كم
مفهومZا يتعلZق بZالكالم الZذي يقولZه هللا اليZوم قZد وضZعتَه ً
ً
دائمZا بأنZZك يمكنZZك بلوغه (ب) بمجZZرد اتباعZZه أو رؤيتZZه ،وأنZZه لن
أتملZZك رؤيZZة إللZZه اليZZوم؟ أين يكمن فهمZZك إللZZه اليZZوم؟ إنZZك تZZؤمن ًZ

يسZZتطيع أحZZد التخلص منZZك .ال تفZZترض أن اتّبZZاع هللا أمZٌ Zر بهZZذه السZZهولة .األمZZر األساسZZي هZZو أنZZك يجب أن تعرفZZه ،وتعZZرف
وألن يجعل ZZك ك ZZامالً .ه ZZذه هي الرؤي ZZة ال ZZتي علي ZZك
لتحمZZل المش ZZقة وللتض ZZحية بحيات ZZك من أجل ZZهْ ،
عمل ZZه ،وأن تتحلى ب ZZاإلرادة ّ

دائمZZا نحZZو االسZZتمتاع بالنعمZZة .ال تفZZترض أن هللا موجZZود فقZZط لمتعZZة النZZاس ،أو
امتالكهZZا .لن يفلح األمZZر إن اتجهت أفكZZارك ً
Zادرا على المجازف ZZة بحيات ZZه من أج ZZل اتباع ZZه ،وال يس ZZتطيع
إلغ ZZداق النعم ZZة عليهم فحس ZZب؛ ف ZZأنت مخطئ! إن لم يكن الم ZZرء ق ً Z
فحتمZZا لن يسZZتطيع اتباعZZه ح ZZتى النهاي ZZة! يجب أن تمتلZZك رؤى كأسZZاس لZZك .إن
التخلي عن ك ZZل متZZاع دنيZZوي في س ZZبيل ذلZZكً ،
Zادرا على اتباع ZZه؟ ال تق ZZل باس ZZتهانة م ZZا إذا كنت
أص ZZابتك كارث ZZة في أح ZZد األي ZZام ،فم ZZا ال ZZذي يت ZZوجب علي ZZك فعل ZZه؟ ه ZZل س ZZتظل ق ً Z

س ZZتتمكن من اتّباع ZZه ح ZZتى النهاي ZZة .من األفض ZZل ل ZZك أوالً أن تفتح عيني Zك Zل ZZترى بالض ZZبط م ZZا ه ZZو ال ZZزمن الح ZZالي .رغم أنكم ق ZZد

تكون ZZون اآلن مث ZZل أعم ZZدة المعب ZZد ،فس ZZيحل وقت تنخ ZZر في ZZه الدي ZZدان Zك ZZل ه ZZذه األعم ZZدة ،مم ZZا س ZZيؤدي إلى انهي ZZار المعب ZZد؛ Zألنكم

اهتمامZا إال لعZوالمكم الصZغيرة ،وال تعرفZون مZا هي طZرق السZعي األنسZب
تفتقرون اآلن إلى الكثير من الرؤى .أنتم ال تولون
ً
واألجدر بالثقZة .إنكم ال تلتفتZون إلى رؤيZة عمZل اليZوم ،وال تحفظZون هZذه األمZور في قلZوبكم .هZل وضZعتم في االعتبZار أن هللا
يومZZا مZZا في أغ ZZرب األم ZZاكن؟ ه ZZل يمكنكم تخيُّل م ZZا س ZZيحل بكم ذات ي ZZوم حين أن ZZتزع ك ZZل ش ZZيء منكم؟ ه ZZل س ZZتكون
سيض ZZعكم ً
طاقتكم في ذلك اليوم كما هي اآلن؟ هل سيعاود إيمانكم الظهور؟ في اتباع هللا ،يجب أن تعرفوا هذه الرؤيZZة األعظم الZZتي هي
ضZا ،ال تفترضZوا أنكم بمفارقZZة البشZZر الZZدنيويين ZلتصZZبحوا مقدسZZين ستصZZيرون بالضZرورة ضZZمن
"هللا" .هذا هو األمZZر األهم .أي ً
عائلZZة هللا؛ ففي هZZذه األيZZام ،هللا نفسZZه هZZو الZZذي يعمZZل وسZZط الخليقZZة .إنZZه هZZو الZZذي أتى بين النZZاس لينجZZز عملZZه ،وليس للقيZZام
بحمالت .ال توجد بينكم حZتى حفنZة من النZاس قZادرة على إدراك أن عمZل اليZوم هZو عمZل هللا السZماوي الZذي أصZبح جس ًZدا .ال
ص Zا موهZZوبين بZZارزين ،ب ZZل بمسZZاعدتكم على معرفZZة أهمي ZZة الحيZZاة البشZZرية ،ومعرف ZZة غايZZة البشZZر،
يتعلZZق األمZZر بجعلكم أشخا ً
وعلى معرفة هللا وكماله .عليك أن تعرف أنك مخلوق في َيد ْي الخالق .ما عليك فهمه ،وما عليZZك فعلZZه ،وكيZZف يجب أن تتبZZع
هللا – أليست هذه هي الحقائق التي عليك استيعابها؟ أليست هي الرؤى التي يتعين عليك رؤيتها؟

Zاء على هZZذا األسZZاس ،سZZيكون من األسZZهل
بمجZZرد أن يصZZبح لZZدى النZZاس رؤى فZZإنهم يمتلكZZون أسا ًس Zا .وحين تمZZارس بنً Z
Zيرا الZZدخول إليZZه .وبهZذه الطريقZة لن تكZZون لZZديك أيZة شZكوك حالمZا يصZZير لZديك أسZاس تZZدخل إليZه ،وسZيكون من السZZهل ج ًZدا
كث ً
Zروريا ،ويجب أن تتسZلحوا بZه .إن لم تسZتعد
عليZك الZدخول إليZه .يعتZبر هZذا الجZانب من فهم الZرؤى ومعرفZة عمZل هللا أم ًZرا ض ً

Zفت أن العديZZد منكم ال
بهذا الجانب من الحق ،وال تعرف إال كيف تتحدث عن ُسُبل الممارسة ،فهذا عيب كبير لZZديك Z.لقZZد اكتش ُ
يومZZا مZZا سZZتعاني
يشددون على هذا الجانب من الحق ،وحين تستمعون إليه ،يبدو أنكم تستمعون إلى الكلمات والتعاليم فحسبً .

تمامZا وال تقبلهZا ،وفي مثZل هZذه الحZاالت عليZك أن تسZعى بصZبر،
الخسارة .هناك في هذه األيام بعض األقZوال الZتي ال تفهمهZا ً
Zدريجيا بالمزيZZد من الZZرؤى .وحZZتى إن كنت ال تفهم إال القليZZل من التعZZاليم
جهZز نفسZZك تZ
وسZZيأتي اليZZوم الZZذي تفهم فيZZه بالفعZZلZّ .
ً
ضZا أفضZل من عZدم فهم شZيء منهZا على اإلطالق .هZذا
الروحية ،فهZذا ال يZزال أفضZل من عZدم االهتمZام بZالرؤى ،وال يZزال أي ً
Zيرا أن تكZون
كله مفيد لدخولك ،وسZيزيل شZكوكك هZذه .إنZه أفضZل من أن تكZون ممتلًئا بالمفZاهيم .وسZيكون من األفضZل لZك كث ً

قادرا على الدخول بجرأة وثقة .لماذا تكلف
لديك هذه الرؤى بمثابة أساس .لن تكون لديك أية شكوك على اإلطالق ،وستكون ً
دائمZZا عنZZاء اتبZZاع هللا بهZZذه الطريقZZة المشوشZZة والملتبسZZة؟ أال يماثZZل هZZذا دفن رأسZZك في الرمZZال؟ كم سZZيكون جمياًل أن
نفسZZك ً

تZZدخل الملكZZوت بتبخZZتر واختيZZال! لمZZاذا تملZZؤك المخZZاوف بكZZثرة؟ ألسZZت تضZZع نفسZZك في جحيم مطلZZق؟ حين تفهم عمZZل يهZZوه،
تماما ،يقZZول بعض النZاس:
وعمل يسوع ،وهذه المرحلة من العمل ،عندها سيكون لديك أساس .قد تتخيل اآلن أن األمر بسيط ً
Zادرا على التحZدث عن كZل هZZذه األشZياء .يعZZود عZدم فهمي في
"عندما يحين الوقت ويبدأ الروح القدس العمZل العظيم ،سZأكون ق ً
(ج)
هذه اللحظة إلى أن الروح القدس لم ُيِنرني بما يكفي" .ليس األمر بهZZذه السZZهولة .ليس األمZر كمZZا لZو أنZZك مسZتعد ZلتقبZZل الحق
حاليا كمZا يجب،
اآلن ،ثم ستستخدمه ببراعة عندما يحين الوقت .ليس األمر بالضرورة على هذا النحو! إنك تعتقد أنك مجهز ً

ظرين ،بل وحتى دحض ّادعZاءاتهم بال مشZZكلة .هZل ستسZتطيع حًقZا
وأنك قادر على الرد على أولئك المتدينين Zوعلى أعظم المن ّ
فعZZل ذلZZك؟ عن أي فهم قZZد تتحZZدث ،وليس لZZديك سZZوى خبرتZZك السZZطحية هZZذه؟ إن الZZتزود بZZالحق ،والقتZZال في معركZZة الحZZق،
وإعطاء شهادة السم هللا ليسوا كما تظن :أنه ما دام هللا يعمل ،سZيتم إنجZاز كZل شZيء .بحلZول ذلZك الZوقت ،ربمZا تربكZك بعض

األسئلة ،وعندها ستصاب بالذهول .المهم هو ،هZل لZديك فهم واضZZح لهZذه المرحلZة من العمZل أم ال ،وكم تعZZرف عنهZا بالفعZل.
فZZإن كنت ال تسZZتطيع التغلب على قZZوات العZZدو ،أو هزيمZZة قZZوى الZZدين ،ألن تصZZير عندئ Zذ Zبال قيمZZة؟ لقZZد اختZZبرت عمZZل اليZZوم،
ورأيت ذلZZ Zك بZZ Zأم عينيZZ Zك ،واسZZ Zتمعت إليZZ Zه بُأذنيZZ Zك ،لكن في النهايZZ Zة إن لم تكن تسZZ Zتطيع الشZZ Zهادة ،فهZZ Zل سZZ Zتبقى لZZ Zديك الوقاحZZ Zة
لالسZZتمرار في العيش؟ َم ْن سZZتقدر على مواجهتZZه؟ ال تتصZZور اآلن أن ذلZZك سZZيكون بتلZZك البسZZاطة .لن يكZZون عمZZل المسZZتقبل
مجه ًZزا اآلن .فZZإن لم تتجهZZز
طا كمZZا تتخيلZZه .إن القتZZال في حZZرب الحZZق ليس بهZZذه السZZهولة أو المبا َش Zرة .عليZZك أن تكZZون ّZ
بسZZي ً
بالحق ،فعندما يحين الوقت وال يعمل الروح القدس بطريقة خارقة ،ستقع في حيرة.
من "عليكم فهم العمل ،ال تتبعوا وأنتم مشوشون" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(ب) ال يشتمل النص األصلي على كلمة "عليه".
(ج) ال يشتمل النص األصلي على كلمة "الحق".
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كلمات هللا اليومية اقتباس 444
كيZZف يتوصZZل المZZرء إلى فهم التفاصZZيل عن الZZروح؟ كيZZف يعمZZل الZZروح القZZدس في اإلنسZZان؟ وكيZZف يعمZZل الشZZيطان في
اإلنسان؟ وكيف تعمل األرواح الشريرة في اإلنسان؟ وما هي المظاهر؟ عندما يحدث لك شيء ما ،هZل يكZون هZذا الشZيء من

الروح القدس ،وهل ينبغي عليك أن تخضع له أم ترفضZه؟ في الممارسZZة الفعليZة للنZZاس ينجم الكثZZير عن اإلرادة البشZريةَّ ،
لكن
ص Zنع
دائمZا يعتقZZدون أنهZZا من الZZروح القZZدس؛ فZZالبعض يكZZون من
النZZاس ًZ
ٍ
أرواح شZZريرة ،لكن يظZZل النZZاس يظنZZون أن ذلZZك من ُ
وأحيانZZا يرشZZد الZZروح القZZدس النZZاس من الZZداخل ،لكن النZZاس يتخوفZZون من أن يكZZون هZZذا اإلرشZZاد من الشZZيطان
الZZروح القZZدس،
ً
ولذلك ال يجرؤون على طاعتZه ،في حين أن ذلZك اإلرشZاد – في واقZZع األمZZر– هZو اسZتنارة الZروح القZZدس؛ ومن ثم ،فمن دون
ممارسZZة التميZZيز ال يكZZون هنZZاك سZZبيل إلى االختبZZار عنZZدما تمZZر بتلZZك الخZZبرات بالفعZZل ،ومن دون تميZZيز ،ال يكZZون هنZZاك سZZبيل
إلى اقتنZZاء الحيZZاة .كيZZف يعمZZل الZZروح القZZدس؟ وكيZZف تعمZZل األرواح الشZZريرة؟ مZZا الZZذي يصZZدر عن إرادة اإلنسZZان؟ ومZZا الZZذي

ينتج عن إرشZZاد واسZZتنارة الZZروح القZZدس؟ إذا اسZZتوعبت قواعZZد عمZZل الZZروح القZZدس داخZZل اإلنسZZان ،فسZZوف تتمكن Zمن زيZZادة
معرفتZZك والتميZZيز في حياتZZك اليوميZZة وأثنZZاء الخZZبرات الفعليZZة الZZتي تمZZر بهZZا ،وسZZوف تتوصZZل إلى معرفZZة هللا وتتمكن من فهم
الش ZZيطان وتمي ZZيزه ،ولن تك ZZون مشو ًش Zا في طاعت ZZك أو في س ZZعيك ،وس ZZوف تك ZZون شخص Zا ذا فك Zٍ Zر ص ٍ Z
Zاف يطي ZZع عم ZZل ال ZZروح
ً
القدس.
ُي َعZZد عمZZل الZZروح القZZدس شZZكالً من أشZZكال اإلرشZZاد االسZZتباقي واالسZZتنارة اإليجابيZZة ،فهZZو ال يسZZمح للنZZاس بZZأن يكونZZوا
سZZلبيين ،بZZل يواسZZيهم ويمنحهم اإليمZZان والعزيمZZة َّ
ويمكنهم من متابعZZة مسZZيرة تحقيZZق الكمZZال من قبZZل هللا .عنZZدما يعمZZل الZZروح

القZZدس ،يكZZون النZZاس قZZادرين على الZZدخول بفاعليZZة ،وبZZذلك ال يكونZZون سZZلبيين أو مجZZبرين بZZل مبِ Z
Zادرين؛ وعنZZدما يعمZZل الZZروح
ُ
القدس ،يصبح الناس مسرورين ومتحمسين ،ويكونون مستعدين لتقديم الطاعZZة وراضZين بتZذليل Zذواتهم ،ورغم كZونهم متZZألمين
وض ZZعاًفا من ال ZZداخل ،ف ZZإنهم ع ZZازمون على التع ZZاون ،وهم يع ZZانون بس ZZرور ،وق ZZادرون على اإلطاع ZZة دون أن يكون ZZوا مش ZZوبين
بتفكZZير اإلنسZZان ،وبالتأكيZZد غZZير ملZZوثين برغبZZات أو دوافZZع بشZZرية .عنZZدما يختZZبر النZZاس عمZZل الZZروح القZZدس ،يتمتعZZون ZبقداسZZة
داخليZZة خاصZZة .إن أولئZZك الZZذين يسZZيطر عليهم عمZZل الZZروح القZZدس يحيZZون في محبZZة هللا ومحبZZة إخZZوتهم وأخZZواتهم ،ويسZZرون
باألشZZياء الZZتي تسZZر هللا ،ويكرهZZون األشZZياء الZZتي يكرههZZا هللا .إن أولئZZك الZZذين تZZأثروا بعمZZل الZZروح القZZدس يحظZZون بإنسZZانية
طبيعية ،وينشدون الحق باستمرار وتتملكهم اإلنسانية .عندما يعمل الروح القدس داخل الناس ،تصبح أحوالهم أفضل فأفضZل،
قدرا من تعاونهم قZZد يتسZم بZالتهور ،إال أن دوافعهم سZليمة ،ودخZولهم إيجZابي،
وتصبح إنسانيتهم طبيعية أكثر فأكثر ،ورغم أن ً
يكنون في داخلهم أي ضغينة .إن عمZل الZروح القZدس طZبيعي وحقيقي ،فهZو يعمZل في اإلنسZان
وال يحاولون إحداث خلل ،وال ّ

وفًقا لقواعد حياة اإلنسان الطبيعية ،ويجعل الناس مستنيرين ويرشدهم وفًقا للسعي الفعلي للناس العاديين .عنZZدما يعمZل الZZروح

القدس في النZاس ،فإنZه يرشZدهم وينZيرهم وفًقZا الحتياجZات النZاس العZاديين ،ويكفيهم وفًقZا الحتياجZاتهم ،ويرشZدهم وينZيرهم وفًقZا
لمZZا يفتقZZرون إليZZه ووفًقZZا لنقائصZZهم .يتمثZZل عمZZل الZZروح القZZدس في إضZZاءة النZZاس وإرشZZادهم في الحيZZاة الواقعيZZة ،وال يسZZتطيع

النZZاس أن يZZروا عمZZل الZZروح القZZدس إال إذا اختZZبروا كالم هللا في حيZZاتهم الفعليZZة .إذا كZZان النZZاس في حيZZاتهم اليوميZZة في حالZZة

إيجابية ويعيشون حياة روحية طبيعية ،فZإنهم بZذلك يخضZعون لعمZل الZروح القZدس؛ وفي هZذه الحالZة ،عنZدما يZأكلون ويشZربون

كالم هللا يكون لديهم إيمZان ،وعنZدما ُيص ُّZلون يكونZون ُملهمين ،وعنZدما يحZدث لهم شZيء ال يكونZون سZلبيين ،ويسZتطيعون أثنZاء
حدوث ZZه أن ي ZZروا ال ZZدروس ال ZZتي يري ZZدهم هللا أن يتعلموه ZZا ،وال يكون ZZون س ZZلبيين أو ض ZZعفاء ،ورغم المص ZZاعب الحقيقي ZZة ال ZZتي
تواجههم ،يكونون راغبين في إطاعة كل ترتيبات هللا.
ما اآلثار التي يحققها عمل الروح القدس؟ ربما تكون أحمق ،وقد ال تمتلك التمييز Z،لكن ليس على الروح القZZدس إال أن
Zتعدا للتعZاون مهمZا كZان
دائمZا أنZه ليس بوسZعك أن تحب هللا كمZا ينبغي ،وتكZون مس ً
يعمل ،وسZيكون في داخلZك إيمZان وستشZعر ً
Zادرا
ِع َ
ظم الصعوبات الZتي تواجههZا .سZوف تحZدث لZك أشZياء ،ولن يتZبين ZمZا إذا كZانت من هللا أم من الشZيطان ،لكنZك سZتكون ق ً
على االنتظZZار ،ولن تكZZون سZZلبيا أو غZZير مبٍ Z
Zال .هZZذا هZZو العمZZل الطZZبيعي للZZروح القZZدس؛ وعنZZدما يعمZZل الZZروح القZZدس داخلكم،
ً
ٍ
وأحيانZا تكZون هنZاك أشZياء ليس بوسZعكم أن تتغلبZوا عليهZا ،لكن هZذا
Zا،
أحيان
Zون
ك
وتب
حقيقية،
صعوبات
فإنكم تظلون تواجهون
ً
ً

كلZZه هZZو مرحلZZة من العمZZل العZZادي للZZروح القZZدس .وعلى الZZرغم من أنكم لم تتغلبZZوا على تلZZك المصZZاعب ،وأنكم كنتم ضZZعفاء

وكث ZZيري الش ZZكوى ،بقيتم ق ZZادرين بع ZZد ذل ZZك على أن تحب ZZوا هللا بإيم ٍ Z
Zان مطل ZZق .ال يمكن لس ZZلبيتكم أن تمنعكم من الحص ZZول على
خZZبرات طبيعيZZة ،وسZZتظلون قZZادرين على أن تحبZZوا هللا بغض النظZZر عمZZا يقولZZه النZZاس اآلخZZرون وكيفيZZة مهZZاجمتهم لكم .إنكم
دائم ا أثناء الصالة أنكم لطالما كنتم مدينين بالكثير هلل ،وتعقدون العزم على إرضائه ،وتتجاهلون الجسد كلمZZا واجهتم
تشعرون ً
تلك األشياء من جديد .تُ ِ
ظه ُر هذه القوة وجود عمل الروح القدس داخلكم ،وهذه هي الحالة الطبيعية لعمل الروح القدس.
ما العمZل الZذي يصZدر عن الشZيطان؟ في العمZل الZذي يصZدر عن الشZيطان ،تكZون الZرؤى في النZاس غZير واضZحة ،وال

يملكZZون إنسZZانية طبيعيZZة ،وتكZZون الZZدوافع الكامنZZة وراء أفعZZالهم خاطئZZة ،ورغم أنهم يرغبZZون في محبZZة هللا ،توجZZد في داخلهم
دائما وتعيق تطور حيZZاتهم ،وتمنعهم من أن يZZأتوا أمZZام هللا في حZZال
دائما اتهامات ،وهذه االتهامات والظنون تحتدم في داخلهم ً
ً
طبيعيZZة .هZZذا يعZZني أنZZه حالمZZا يوجZZد عمZZل الشZZيطان داخZZل النZZاس ،ال تسZZتطيع قلZZوبهم أن تكZZون في سZZالم أمZZام هللا ،وال يعرفZZون
معZا يرغبZZون في الفZZرار ،ويتعZZذر عليهم إغمZZاض أعينهم عنZZدما يصZZلي
مZZاذا يفعلZZون بأنفسZZهم ،وعنZZدما يZZرون النZZاس مجتمعين ًZ
ويربZك الZرؤى السZابقة للنZاس أو طZريقهم السZابق
غيرهم .إن عمل األرواح الشريرة يدمر العالقZة الطبيعيZة بين اإلنسZان وهللاُ ،

ودائمZا مZا تحZدث أشZياء تسZبب لهم التشZويش وتقيZدهم،
للدخول في الحيZاة وال يسZتطيعون مطلًقZا في قلZوبهم أن يقZتربوا من هللا،
ً
Zتردى أرواحهم .تلZZك هي مظZاهر عمZل الشZيطان .يظهZZر
Zالما ،فال تبقى لZZديهم قZZوة ليحبZوا هللا ،وت ّ
وال تستطيع قلوبهم أن تجد س ً
عم ZZل الش ZZيطان على النح ZZو الت ZZالي :ع ZZدم الق ZZدرة على التمس ZZك بمواقف ZZك والتمس ZZك بالش ZZهادة ،مم ZZا يجعل ZZك م ZZذنبا أم ZZام هللا وغ ZZير
مخلص لZZه ،وبمجZZرد تZZدخل الشZZيطان ،تفقZZد الحب واإلخالص هلل في داخلZZك ،وتتجZZرد من العالقZZة الطبيعيZZة مZZع هللا ،وال تنشZZد
سلبيا ،وتسرف على نفسك ،وتطلZق العنZان لنشZر الخطيئZة ،وال تكZره اإلثم ،وكZذلك
الحق أو تحسن من ذاتك ،وتنتكس وتصبح ً
يجعلZZك تَُّ Z
Zدخل الشZZيطان منحالً ،ويتسZZبب في اختفZZاء أثZZر هللا من داخلZZك ،ويجعلZZك تشZZتكي من هللا وتعارضZZه ،فيصZZل بZZك األمZZر
إلى الشك في هللا ،بل وحتى احتمال أن تتركه .كل هذا من عمل الشيطان.
من "عمل الروح القدس وعمل الشيطان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 445
عنZدما يحZدث لZك شZيء في حياتZك اليوميZZة ،كيZZف تمZZيز مZا إذا كZان ذلZZك من عمZل الZروح القZدس أو من عمZل الشZيطان؟
ومنظما ،وعندما
طبيعيا
عندما تكون أحوال الناس طبيعية ،تكون حياتهم الروحية وحياتهم في الجسد طبيعية ،ويكون منطقهم
ً
ً
يكونون في هذا الحال ،فإن ما يختبرونه أو يتوصلون إلى معرفته داخل أنفسهم يمكن القول إنZZه ٍ
آت من التZZأثر بZالروح القZZدس

(فامتالك رؤى أو بعض المعارف الضZحلة عنZدما يZأكلون ويشZربون كالم هللا ،أو االتصZاف بZاإلخالص في بعض األمZور ،أو
امتالك القوة على محبة هللا في بعض األشياء ،فهZذا كلZه من الZروح القZدس) .إن عمZل الZروح القZدس في اإلنسZان طZبيعي على
وجZه الخصZوص ،وليس بمقZدور اإلنسZان أن يشZعر بZه ،ويبZدو وكأنZه نZابع من اإلنسZان ذاتZه ،وإن كZان في الواقZع عم َZل الZروح
القدس .يعمل الZروح القZدس في الحيZاة اليوميZة كZل أنZواع األعمZال صZغيرها وكبيرهZا في كZل شZخص ،وال يختلZف سZوى مZدى
هذا العمل؛ فبعض الناس يتمتعون بمستوى جيد ،ويفهمون األمZور بسZرعة ،وبZداخلهم اسZتنارة قويZة ممZيزة من الZروح القZدس،
في حين أن البعض اآلخ ZZر ذوو مس ZZتوى ض ZZعيف ،ويس ZZتغرقون وقتً ZZا أط ZZول في فهم األم ZZور ،لكن ال ZZروح الق ZZدس يZZZؤثر فيهم
أيضا أن يحققوا اإلخالص هلل .ويعمل الروح القدس في كل الذين يسعون نحZZو هللا .عنZZدما ال يعZZارض
داخليا ،ويستطيعون هم ً
ً
Zياء تتعZارض مZع تZدبيره وال يتZدخلون في عملZه ،فZإن روح هللا
الناس هللا في حياتهم اليوميZة وال يتمZردون عليZه وال يفعلZون أش َ
يعمل في كل واحد منهم بدرجة أو بZأخرى ،ويZZترك أثZره فيهم وينZيرهم ويمنحهم اإليمZZان والقZZوة ويحZركهم كي يZدخلوا بطريقZة

اسZZتباقية ،ال أن يكونZوا كسZالى أو مشZZتهين لملZذات الجسZد ،بZZل راغZZبين في ممارسZة الحZق ومشZتاقين إلى كالم هللا .إن كZل هZZذا
العمل نابع من الروح القدس.
عن ZZدما تك ZZون حال ZZة الن ZZاس غ ZZير طبيعي ZZة ،ف ZZإن ال ZZروح الق ZZدس يتخلى عنهم ،ويميل ZZون في داخلهم إلى الش ZZكوى ،وتك ZZون
دوافعهم خاطئZZة ،ويكونZZون كسZZالى ومنغمسZZين في ملZZذات الجسZZد ،وتكZZون قلZZوبهم متمZZردة على الحZZق ،وهZZذا كلZZه من الشZZيطان.
عندما ال تكون أحوال الناس طبيعية ،وعندما يكونZون مظلمين من الZداخل وعنZدما يفقZدون تفكZيرهم الطZبيعي ،وقZد تخلى عنهم
الZZروح القZZدس ،وأصZZبحوا غZZير قZZادرين على اإلحسZZاس باهلل داخZZل أنفسZZهم ،حينZZذاك يكZZون الشZZيطان يعمZZل في داخلهم .إذا كZZان
دائمZا ،فبصZفة عامZة عنZدما تحZدث لهم أشZياء ،فإنهZا تكZون من الZروح القZدس،
دائمZا قZوة في داخلهم ويحبZون هللا ً
الناس يملكZون ً
ومهمZZا كZZان م ْن يلتقونZZه فZZإن اللقZZاء يكZZون بحسZZب ترتيبZZات هللا؛ وهZZذا يعZZني أنZZك عنZZدما تكZZون في حٍ Z
Zال طبيعيZZة ،وعنZZدما تكZZون
َ

Zطربا؛ وعلى هZZذا األسZZاس يمكن القZZول
ضZZمن عمZZل الZZروح القZZدس العظيم ،يكZZون من المسZZتحيل على الشZZيطان أن يجعلZZك مضً Z
Zادر على تركهZZا وعZZدم
بZZأن كZZل شZZيء يZZأتي من الZZروح القZZدس ،ورغم أنZZه يمكن أن تكZZون لZZديك أفكZZار غZZير صZZحيحة ،فإنZZك قٌ Z
اتباعهZZا ،وكZZل هZZذا يZZأتي من عمZZل الZZروح القZZدس .مZZا المواقZZف الZZتي يتZZدخل فيهZZا الشZZيطان؟ عنZZدما ال تكZZون أحوالZZك طبيعيZZة،

Zدبا من الZZداخل ،وعنZZدما تصZZلي هلل لكنZZك ال تفهم
ومجً Z
وعنZZدما ال يكZZون هللا قZZد لمسZZك ،وتكZZون من دون عمZZل هللا ،وتكZZون جاًفZZا ُ
شZZيًئا ،وتأكZZل وتشZZرب كالم هللا لكن دون أن تُسZZتنار أو تُنZZار ،في تلZZك األوقZZات يسZُ Zهل على الشZZيطان أن يعمZZل داخلZZك .بعبZZارة
أخZZرى ،عنZZدما يتخلى الZZروح القZZدس عنZZك وال تسZZتطيع أن تشZZعر باهلل ،حينئZٍ Zذ تحZZدث لZZك أشZZياء كثZZيرة من إغZZواء الشZZيطان .إن
الشZZيطان يعمZZل في نفس الZZوقت الZZذي يعمZZل فيZZه الZZروح القZZدس ،ويتZZدخل في اإلنسZZان في نفس الZZوقت الZZذي يZZؤثر فيZZه الZZروح
القدس في داخل اإلنسان ،بيد أنه في تلك األوقات ،يكون لعمل الروح القZدس موقZع الريZادة ،ويسZتطيع األشZخاص الZذين تكZون
أح ZZوالهم طبيعي ZZة أن ينتص ZZروا ،وه ZZذا ه ZZو انتص ZZار عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس على عم ZZل الش ZZيطان .وعلى ال ZZرغم من عم ZZل ال ZZروح
الق ZZدس ،ال ت ZZزال توج ZZد في داخ ZZل الن ZZاس شخص ZZية فاس ZZدة؛ لكن من الس ZZهل أثن ZZاء عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس على الن ZZاس أن يكتش ZZفوا
ويعZZترفوا بتمZZردهم ودوافعهم وخZZدعهم .وعنZZدها فقZZط يشZZعر النZZاس بالنZZدم ويغZZدون مسZZتعدين ZللتوبZZة .ومن ثم يتم التخلص من
شخصZياتهم المتمZردة والفاسZZدة بصZZورة تدريجيZZة .عمZل الZروح القZدس طZبيعي بصZفة خاصZZة ،ويظZل النZاس أثنZاء عملZه يعZانون
من مت ZZاعب ويظل ZZون يبك ZZون ويت ZZألمون ويبق ZZون ِ
ض Zعافا ويظ ZZل هن ZZاك الكث ZZير غ ZZير واض ZZح لهم ،لكنهم يكون ZZون في تل ZZك الحال ZZة
قZZادرين على منZZع أنفسZZهم من االنZZزالق إلى الZZوراء وقZZادرين على أن يحبZZوا هللا ،ويظلZZون رغم بكZZائهم وحZZزنهم قZZادرين على
تسبيح هللا .عمل الZروح القZدس طZبيعي بصZفة خاصZة ،وليس خارًقZا للطبيعZة ولZو بش ٍ
Zيء ضZئيل .تعتقZد غالبيZة النZاس أنZه حالمZا

يبZZدأ الZZروح القZZدس في العمZZل ،تحZZدث التغZZيرات في حالZZة النZZاس وتُنتَZZزع منهم أشZZياء ضZZرورية لهم ،بيZZد أن تلZZك االعتقZZادات
خاطئة؛ فعندما يعمل الروح القدس في اإلنسان ،تظل األشZياء السZلبية في اإلنسZان موجZودة وتظZل قامتZه كمZا هي ،لكنZه يكسZب
استباقية ،وتصبح األحوال داخلZه طبيعيZة ،ويتغZير بسZرعة .إن النZاس
إنارة الروح القدس واستنارته ،وهكذا تصبح حالته أكثر
َ
في خ ZZبراتهم الواقعي ZZة يخت ZZبرون أسا ًسZ Zا إم ZZا عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس أو الش ZZيطان ،وإذا تع ZZذر عليهم اس ZZتيعاب تل ZZك الح ZZاالت ،ولم

يم ZZيزوا ،تك ZZون الخ ZZبرات الواقعي ZZة مس ZZتحيلة ،ناهي ZZك عن التغ ZZيرات في الشخص ZZية؛ ومن ثم ،يكمن مفت ZZاح اختب ZZار عم ZZل هللا في
القدرة على رؤية هذه األشياء على حقيقتها ،وبهذه الطريقة ،يكون من األسهل بالنسبة إليهم أن يعايشوها.
من "عمل الروح القدس وعمل الشيطان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إيجابيZZا ،في حين أن عمZZل الشZZيطان ارتZZداد ZوسZZلبية وعصZZيان هلل ومقاومZZة لZZه ،وفقZZدان
Zدما
ً
يمثZZل عمZZل الZZروح القZZدس تقً Z
لإليمان فيه ،وعدم رغبة حتى في الترنم ،ومعاناة درجة من الضعف تمنع من أداء المZرء واجبZه .كZل مZا يصZدر عن اسZتنارة
مفروضا عليك .إن اتبعته Z،فسوف تنعم بالسالم ،وإن لم تتبعه Z،فسيتم توبيخك بعد ذلك .إن
تماما ،وليس
ً
الروح القدس طبيعي ً
حظيت باس ZZتنارة ال ZZروح الق ZZدس ،فلن يك ZZون ثم ZZة م ZZا يش ZZوش على م ZZا تفعل ZZه أو يقي ZZده ،وس ZZوف تُح Zَّ Zرر ،وس ZZيكون ثم ZZة طري ZZق
ٍ
Zاء على إرادة هللا .إن عم ZZل الش ZZيطان يس ZZبب ل ZZك
للممارس ZZة في أفعال ZZك ،ولن تخض ZZع ألي قي ZZود ،ب ZZل س ZZتتمكن من التص ZZرف بن ً Z
التش ZZويش في أم ZZور كث ZZيرة ،ويجعل ZZك غ ZZير راغب في الص ZZالة ومتكاس Zالً بش ZZدة بحيث ال تس ZZتطيع أن تأك ZZل وتش ZZرب كالم هللا،

وغZZير راغب في أن تحي ZZا الحيZZاة الكنسZZية ،وينفZZرك من الحي ZZاة الروحي ZZة .أم ZZا عمZZل الZZروح القZZدس ،فهZZو ال يتZZدخل في حيات ZZك

اليومية ،وال يتدخل في حياتك الروحية الطبيعية .ال يمكنك Zتمييز أشياء كثيرة في اللحظة التي تحدث فيها بالضبط ،لكن قلبZك
Zاس مZZا حZZول أمZZور الZZروح ،ويمكنZZك أن تتوصZZل
بعZZد بضZZعة أيZZام يصZZبح أكZZثر إشZZراًقا ،وذهنZZك أشZZد صZZفاء ،ويصZZبح لZZديك إحسٌ Z
ببطء إلى تميZZيز مZا إذا كZانت فكZZرة مZا قZZد جZاءت من هللا أم من الشZZيطان .بعض األشZياء بوضZZوح تجعلZZك تعZZارض هللا وتتمZZرد
عليZZه ،أو تمنعZZك من أن تضZZع كالم هللا موضZZع تطZZبيق ،وهZZذه األشZZياء كلهZZا من الشZZيطان .بعض األشZZياء ليسZZت ظZZاهرة ،وال
تستطيع تمييز ماهيتها في ذلك الوقت ،لكن بعZد ذلZك ،يمكنZك أن تZرى تجلياتهZا ،ثم تمZارس التميZيز .إن كنت تسZتطيع أن تمZيز
مZZا هZZو ٍ
أحيانZZا عنZZدما تكZZون
آت منهZZا من الشZZيطان ومZZا هZZو الZZذي يوجهZZه الZZروح القZZدس ،عندئZZذ لن تضZZل بسZZهولة في خبراتZZك.
ً
أحوالك غير جيZدة ،تتبZادر إلى ذهنZك أفكZار معينZة تخZرج بZك عن حالتZك السZلبية ،وهZذا يوضZح أنZه حZتى عنZدما تكZون أحوالZك
Zلبيا ،تكZZون كZZل أفكZارك
غير مواتية ،يمكن أي ً
ضZا أن يتZأتي بعض أفكZارك من الZروح القZدس .غZير صZحيح أنZك عنZZدما تكZون س ً
Zلبيا
نابعZZة من الشZZيطان؛ فلZZو صَّ Z
Zح هZZذا ،فمZZتى إ ًذا تتمكن من االنتقZال إلى حالZة إيجابيZZة؟ إن الZZروح القZZدس ،ومن خالل بقائZZك سً Z
كمل ويلمسك ويخرجك من حالتك السلبية.
لمدة من الزمن ،يمنحك فرصة كي تُ َّ

Zرفت ماهيZZة عمZZل الZروح القZZدس وماهيZZة عمZZل الشZZيطان ،تسZZتطيع أن تقارنهمZZا بحالتZZك الشخصZZية أثنZZاء
اآلن ،وبعZZد أن عَ Z
خبراتك وأن تقارنهما بخبراتZك الخاصZة ،وبهZذه الطريقZة سZوف يكZون هنZاك مزيZد من الحقZائق المتعلقZة بالمبZادئ في خبراتZك.
سZوف تتمكن بعZZد اسZZتيعاب هZZذه األشZZياء من التحكم في حالتZZك الفعليZZة ،وسZZوف تتمكن من تميZZيز األفZراد واألشZZياء الZZتي تحZZدث
لZZZك ،ولن تض ZZطر إلى ب ZZذل مجه ZZود كب ZZير في اقتن ZZاء عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس .وه ZZذا ب ZZالطبع يتوق ZZف على م ZZا إذا ك ZZانت دوافعZZZك
ص ZZحيحة ،وعلى اس ZZتعدادك Zللس ZZعي والممارس ZZة .إن لغ ZZة كه ZZذه – لغ ZZة تتعل ZZق بالمب ZZادئ – يجب أن تظه ZZر في خبرات ZZك ،ومن
كنت ال تفهم الطريقة التي يعمل بها الروح القدس ،فأنت
دونها ،سوف تمتلئ خبراتك بتشويش الشيطان وبمعارف حمقاء .إذا َ

كنت ال تفهم الطريقZZة الZZتي يعمZZل بهZZا الشZZيطان ،فZZأنت ال تفهم كيZZف يجب أن تحZZترس في
ال تفهم كيZZف يجب أن تZZدخل ،وإذا َ
خطواتك .يجب أن يفهم الناس كيف يعمل الروح القدس وكيف يعمل الشيطان؛ فهما جزء ال غنى عنه في خبرات الناس.
من "عمل الروح القدس وعمل الشيطان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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م ZZا الج ZZوانب ال ZZتي تش ZZتملها الطبيع ZZة البش ZZرية؟ إنه ZZا تش ZZتمل على البص ZZيرة ،والحس ،والض ZZمير ،والشخصZZZية .إن كنت
تستطيع الوصول إلى الحالة الطبيعية في كل من هذه الجZوانب ،فسZترقى بشZريتك إلى المسZتوى المثZالي .يجب أن يكZون لZديك
مظهZZر إنسZZان عZZادي ،وأن تش ZZبه َمن يZZؤمن باهلل .ال يتعين ZعليZZك تحقي ZZق الكثZZير جZً Zدا أو االنخZZراط في الدبلوماس ZZية؛ فم ZZا يتعين
Zادرا على تبيZان األمZور ،وتبZدو على األقZل كإنسZان
عليك هو أن تكون
ً
إنسانا ً
عاديا ،وتتمتع بحس شZخص عZادي ،وأن تكZون ق ً

كافيا .كل ما هو مطلوب منك اليوم هو ضمن إمكانياتك؛ فهذه ليست حالة دفعك إلى القيام بأمر ال يمكنك
عادي .سيكون هذا ً
القيZZام بZZه .لن تُنفZZذ أي كلمZZات غZZير مجديZZة أو عمZZل غZZير مجZٍ Zد عليZZك .يجب ُّ
التخلص من كZZل القبح الZZذي تم التعبZZير أو الكشZZف

عنZZه في حياتZZك .لقZZد أفسZZدكم الشZZيطان وامتألتم ب ُسِّ Zمه .كZZل مZZا ُيطلب منكم هZZو التخلص من الشخصZZية الشZZيطانية الفاسZZدة هZZذه،
عظيمZZا ،فهZZذا غZZير مجZٍ Zد .العمZZل الZZذي ُأنجZZز
Zهيرا أو
وليس
ً
صZا شً Z
ً
مطلوبZZا منكم أن تصZZبحوا شخصZZية رفيعZZة المسZZتوى ،أو شخ ً
طلب من النZZ Zاس اليZZ Zوم أن يتصZZ Zرفوا
فيكم يأخZZ Zذ في االعتبZZ Zار مZZ Zا هZZ Zو متأصZZ Zل فيكم .هنZZ Zاك حZZ Zدود لمZZ Zا أطلبZZ Zه من النZZ Zاس .إن ُ
كالمسZZؤولين الحكومZZيين  -أي أن يمارسZZوا التحZZدث بنZZبرة صZZوت المسZZؤولين الحكومZZيين ،وأن يتZZدربوا على الحZZديث بطريقZZة

المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ،أو أن يمارسوا التعبZZير عن أنفسZZهم على طريقZZة ونZZبرة كتَّاب المقZال والروائZZيين ،فهZZذا

ال ُيجدي نفعا .ال يمكن تحقيق ذلZك .وفًقZا لمقZZدرتكم ،ينبغي على األقZل أن َّ
تتمكنZZوا من التحZZدث بحكمZة وبراعZZة وشZرح األمZZور
ً
بطريقة واضحة ومفهومZة .وهZذا هZو كZل المطلZوب لتلبيZة المتطلبZات .على أقZل تقZدير ،إن اكتسZبت البصZيرة واإلحسZاس ،فهZذا
س ZZيفيد .األم ZZر الرئيس ZZي المطل ZZوب اآلن ه ZZو ُّ
التخلص من شخص ZZيتك الش ZZيطانية الفاس ZZدة .علي ZZك التخلص من القبح ال ZZذي يظه ZZر
فيك .كيف يمكنك أن تتحدث عن اإلحساس السامي واألفكار العليا إن لم َّ
تتخلص من هذين األمرين؟ مع رؤيZZة عZZدد كبZZير من

ضZا أي محبZZة أو حشZZمة القداسZZة .يZZا
النZZاس أن العصZZر قZZد تغZZير ،فZZإنهم يفتقZZرون إلى التواضZZع والصZZبر ،وقZZد ال تكZZون لZZديهم أي ً
تمامZا من أي
لسخافة هؤالء النZاس! هZل يمتلكZZون ذرة من الطبيعZة البشZرية؟ هZZل لZديهم أي شZهادة يتحZZدثون عنهZا؟ إنهم خZالون ً

بصZZيرة أو إحسZZاس .بZZالطبع ،تحتZZاج بعض الجZZوانب المنحرفZZة والخاطئZZة في الممارسZZة لZZدى النZZاس إلى تصZZحيح؛ على سZZبيل

المثال ،حياتهم الروحية الجامدة في السابق ومظهرهم الذي يتسم بالالمبZاالة والحماقZة – يجب أن تتغZير كZل هZذه األمZور .إنمZا
خليعZا .فتمتعZZك بحZZديث
التغيZZير ال يعZZني أن تفسZد نفسZZك أو تنغمس في ملZذات الجسZZد ،وتقZول مZا تشZاء .يجب أال تتحZZدث حZZديثًا ًZ
إنسZZان طZZبيعي وسZZلوكه هZZو التحZZدث بتماسZZك ،قZZائاًل " :نعم" عنZZدما تعZZني "نعم" ،و"ال" عنZZدما تعZZني "ال" .الZZتزم بالحقZZائق وتحZZدث

بطريقZZ Zة مالئمZZ Zة Z.ال تغش ،وال تكZZ Zذب .يجب فهم الحZZ Zدود الZZ Zتي يمكن للشZZ Zخص العZZ Zادي الوصZZ Zول إليهZZ Zا فيمZZ Zا يتعلZZ Zق بتغيZZ Zير
الشخصية .إن لم تُفهم ،فلن تتمكن من الدخول إلى الواقع.
من "رفع المقدرة هو من أجل تلقي خالص هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إن تأدية اإلنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيZZه ،أي لكZZل مZا هZZو ممكن لإلنسZان .وحينهZZا يكZZون قZZد
تدريجي ا من خالل الخبرة المتواصلة وعملية اختباره للدينونة ،وهذه العيوب ال
أتم واجبه .تتقّلص عيوب اإلنسان أثناء خدمته
َّ
ً
Zودا
يتنحZون ويZتراجعون خوًفZا من القصZور الZذي قZد يكZون موج ً
تعيق واجبه أو تؤثر فيه .أولئك الذين يتوقفون عن الخدمZة أو ّ
عما يجب التعبZير عنZه أثنZاء الخدمZة أو أن يحقZق مZا
في الخدمة هم األكثر ُج ًبنا بين كل الناس .إذا لم يستطع اإلنسان أن ّ
يعبر ّ
أساسا تحقيقه ،وبدالً من ذلك يخادع ويتهاون ،فقد خسZر الوظيفZة الZتي على المخلZوق أن يتحلى بهZاُ .يعZد ZهZذا النZوع من
يمكنه ً
وتافها وعديم النفع .كيف يمكن لشخص كهذا أن ُي َك َّر م بلقب مخلوق؟ أليسوا كيانات من الفساد تسطع في الخارج
عاديا
الناس ً
ً

ولكنها فاسدة من الداخل؟ إذا كان اإلنسان يدعو نفسه هللا ،وهو غير قادر على التعبير عن كينونة الالهوت ،والقيZZام بعمZZل هللا

حتمZا ليس باهلل ،ألنZZه ال يملZك جZوهر هللا ،ومZا يمكن هلل تحقيقZه بحسZب طبيعتZه غZZير موجZود في هZZذا
نفسZZه ،أو تمثيZل هللا ،فهZو ً
وجZد ككٍ Z
Zائن مخلZZوق وال
Zانا بعZZد ،وال يسZZتحق أن ُي َZ
اإلنسZان .إذا فقZZد اإلنسZZان مZZا يمكن أن يحققZZه بطبيعتZZه ،فال يمكن اعتبZZاره إنسً Z
أن يأتي أمام هللا ويخدمZه .وهZو بZاألكثر غZير مسZتحق الحصZول على نعمZة هللا أو حراسZته وحمايتZه أو جعلZه كZامالً .الكثZيرون

روجZZون بوقاحZZة فكZZرة أن
مم ْن فقZZد هللاُ ثقتZZه بهم يسZZتمرون في فقZZدان نعمتZZه Z.فهم ال يكتفZZون بعZZدم احتقZZار آثZZامهم فحسZZب ،بZZل ُي ّ
َ
العصاة حتى وجود هللا .كيف يمكن لمثل هذا اإلنسان وهو في مثل هZZذا العصZZيان أن
طريق هللا غير صحيح ،كما ينكر أولئك ُ
يحظى بامتياز التمتّع بنعمة هللا؟ إن الناس الذين فشلوا في القيام بواجبهم ما زالZوا متم ّZردين Zج ًZدا ضZد هللا ويZدينون ZبZالكثير لZه،
Zديرا بZZأن ُي َك َّمل؟ أال يسZZبق هZZذا األمZُ Zر
ومZZع ذلZZك يلقZZون بZZاللوم عليZZه قZZائلين إنZZه مخطئ .كيZZف يمكن لهZZذا اإلنسZZان أن يكZZون جً Z
إقصاءه ومعاقبته؟ اإلنسان الذي ال يقZوم بواجبZه أمZام هللا مZذنب بالفعZل بأبشZع الجZرائم ،حZتى أن المZوت ُيعZد عقوبZة غZير كافيZة
لهZا ،ومZع ذلZك لZدى اإلنسZان الوقاحZة ليجZادل هللا ويش ِّZبه نفسZه بZه .مZا الفائZدة من تكميZل إنسZان كهZذا؟ إذا فشZل اإلنسZان في أداء

واجبZZه ،يجب أن يشZZعر بالZZذنب والمديونيZZة Z.يجب عليZZه أن يحتقZZر ضZZعفه وعZZدم جZZدواه ،وعصZZيانه وفسZZاده ،وإضZZافة إلى ذلZZك،
يجب أن يبZZذل حياتZZه ودمZZه من أجZZل هللا .عنZZدها فقZZط يكZZون مخلوًقZZا ُي ِح ّب هللا فعالً .وفقZZط هZZذا الصZZنف من البشZZر يسZZتحق أن
ُي َك ِّمَلZZه هللا ويتمت ZZع بوع ZZده وبركات ZZه .ومZZاذا عن الغالبي ZZة منكم؟ كي ZZف تع ZZاملون هللا ال ZZذي يحي ZZا بينكم؟ كي ZZف ت ZZراكم قمتم ب ZZواجبكم
أمامه؟ هل قمتم بكل ما قZد طZالبكم بZه ،حZتى وإن كZان على حسZاب حيZاتكم الشخصZية؟ مZا الZذي ضZحيتم بZه؟ ألم تحصZلوا على

الكثZZير مZZني؟ هZZل تسZZتطيعون التميZZيز؟ مZZا مZZدى إخالصZZكم لي؟ كيZZف تZZراكم خZZدمتموني؟ ومZZاذا عن كZZل مZZا قZZد منحتكم إيZZاه ومZZا
جميعZا؟ هZZل حكمتم جميعكم فيهZZا وقارنتموهZZا بقلZZة الضZZمير الZZذي فيكم؟ َم ْن الZZذي يسZZتحق
ًZ
قمت بZZه ألجلكم؟ هZZل عملتم بموجبهZZا
كرسZZت نفسZي
أقوالكم وأفعالكم؟ هل يمكن أن تستحق تضحيتكم الصغيرة هذه كل ما قد منحتكم إياه؟ ليس َّ
لدي خيار آخر وقZد ّ
ِ
شريرة نحوي .هذا هو مقدار واجبكم ،وظيفتكم الوحيدة .أليس كZZذلك؟ أال
لكم بالكلية ،ومع ذلك أنتم فاترو الهمة وتُكّنون نوايا ّ
جليZZا مZZا تُ َعِّبرون
تتممZZوا على اإلطالق واجب المخلZZوق؟ كيZZف يمكن اعتبZZاركم كائنZZات مخلوقZZة؟ أال تعرفZZون ً
تعرفZZون أنكم لم ّ
عنZZه وتحيZZوه؟ لقZZد أخفقتم في القيZZام بZZواجبكم ،ومZZع ذلZZك تسZZعون إلى الحصZZول على سZZماحة هللا ونعمتZZه الجزيلZZة .لم تُهيَّأ نعم ٌ Zة
Zحون بكZZل سZرور .ال يسZZتحق األشZخاص العZZاديون
كهذه ألشخاص مثلكم ال قيمة لهم أو أساس ،إنما لمن ال يطلبون شZZيًئا ويض ّ
Zاب الالمتنZZاهي!
Zامكم المشZق ُة والعق ُ
والتافهون الذين هم على منوالكم التمتّع بنعمة السماء على اإلطالق .يجب فقZط أن ترافَ Z
Zق أيَ Z
إذا لم تسZZ Zتطيعوا أن تكونZZ Zوا مخلصZZ Zين لي ،فسZZ Zتكون المعانZZ Zاة مصZZ Zيركم .وإذا لم تسZZ Zتطيعوا أن تكونZZ Zوا مسZZ Zؤولين عن كالمي
وعملي ،فس ZZيكون العق ZZاب من نص ZZيبكم .ال عالق ZZة لكم بأي ZZة نعم ZZة وبرك ٍ Z
Zات وحي ZZاة رائع ZZة في الملك ZZوت .ه ZZذه هي النهاي ZZة ال ZZتي
تستحقونها وعاقبة أعمالكم!
المتجسد وواجب اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ
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ولم يقتصZZر األمZZر على عZZدم محاولZZة هZZؤالء النZZاس الجهلZZة والمتعجZZرفين بZZذل قصZZارى جهZZدهم أو القيZZام بZZواجبهم ،ولكن
ب ZZدالً من ذل ZZك م Zّ Zدوا أي ZZديهم ط ZZالبين النعم ZZة ،كم ZZا ل ZZو أنهم يس ZZتحقون م ZZا يطلبون ZZه .وإذا فش ZZلوا في الحص ZZول على م ZZا يطلبون ZZه،
Zادا .كيZZف يمكن اعتبZZار هZZؤالء النZZاس عقالء؟ أنتم ذوو مقZZدرة ضZZعيفة وال عقZZل لكم ،وال تسZZتطيعون القيZZام
يصZZبحون أكZZثر إلحً Z

Zيرا .إن إخفZZ Zاقكم في الZZ Zرد بالمثZZ Zل على
بZZ Zالواجب الZZ Zذي عليكم القيZZ Zام بZZ Zه أثنZZ Zاء عمZZ Zل التZZ Zدبير .لقZZ Zد تّ Z Z
Zدنت فعالً قيمتكم تZZ Zدنيًّا كبً Z Z
استحسZZاني الZZذي أظهرتZZه لكم هZZو بالفعZZل عمZZل عصZZيان شZZديد ،يكفي إلدانتكم وإظهZZار جبنكم ،وعZZدم كفZZاءتكم ،ودنZZاءتكم وعZZدم
أهليتكم .كيف يمكن أن تكونوا مؤهلين إلبقاء أيديكم ممدودة بعZد؟ أنتم غZير قZادرين على تقZديم أي مسZاعدة لعملي ،وعZاجزون
عن الZZوالء ،وغZZير قZZادرين على الشZZهادة لي .هZZذه بالفعZZل أخطZZاؤكم وإخفاقZZاتكم ،ولكنكم بZZدالً من ذلZZك ،تهZZاجمونني ،وتفZZترون
وتتذمرون مني قائلين بZأنني ظZالم .أهكZذا يكZون إخالصZكم؟ أهكZذا تكZون محبتكم؟ مZا الZذي يمكنكم فعلZه بعZد ولم تفعلZوه؟
علي،
ّ
أن ال ألقي بZZاللوم عليكم هZو بالفعZل أحZد أعمZال السZماحة العظيمZة،
كيف تراكم ساهمتم في إتمام العمل كله؟ وكم تراكم أنفقتم؟ ْ

Zذمرون م ZZني في الخف ZZاء .ه ZZل ل ZZديكم أدنى مس ZZحة من اإلنس ZZانية؟ م ZZع أن
وم ZZع ذل ZZك ال زلتم تق ZZدمون لي األع ZZذار بال خج ZZل وتت ّ Z
واجب اإلنسZZان قZZد أتلفZZه عقZُ Zل اإلنسZZان ومفاهيمZZه ،إال أن عليZZك القيZZام بواجبZZك وإظهZZار والئZZك .إن الشZZوائب في عمZZل اإلنسZZان

هي مسZZألة تتعلZZق بمقدرتZZه ،في حين أنZZه إذا لم يقم اإلنسZZان بواجبZZه ،فهZZذا ُيظهZZر عصZZيانه .ال توجZZد عالقZZة بين واجب اإلنسZZان
ملعونا .على اإلنسان أن يZؤدي واجبZه .إنZه واجبZه الملZزم ويجب أال يعتمZد Zعلى التعZويض أو الظZروف
مباركا أو
وما إذا كان
ً
ً
كمل بعZد الدينونZZة .يتلقى اإلنسZان الملعZون
أو األسباب .عندها فقط يكون عامالً بواجبه .يتمتع اإلنسان
المبارك بالخير عنZدما ُي َّ
َ
العقاب عندما تبقى شخصيته من دون تغيير بعد Zالتوبيخ والدينونة ،بمعنى أنه لن ُي َك َّمل .يجب على اإلنسان ككZائن مخلZوق أن
سيَب َارك .هZZذا هZZو
لعن أو ُ
يقوم بواجبه ،وأن يفعل ما يجب عليه فعله ،وأن يفعل ما يستطيع فعله ،بغض النظر عما إذا كان ُ
سي َ
الشرط األساسي لإلنسان الذي يبحث عن هللا .يجب أال تقوم بواجبZك لتتبZارك فحسZب ،وعليZZك أال تZZرفض إتمامZه خوًفZا من أن

Zام بZه.
لعن .اسZمحوا لي أن أقZول لكم هZذا األمZر :إذا كZان اإلنسZان ق ً
ُت َ
Zادرا على إتمZام واجبZه ،فهZذا يعZني أنZه يقZوم بمZا عليZه القي ُ
يتغيZZر اإلنسZZان
وإذا كZZان اإلنسZZان غZZير قZZادر على القيZZام بواجبZZه ،فهZZذا ُيظ ِهُ Zر عصZZيانه.
ودائمZZا من خالل عمليZZة إتمZZام واجبZZه ّ
ً
Zدريجيا ،ومن خالل هZZذه العمليZZة ُي ِ
Zلت على مزيZZد من الحقZZائق،
ظهُ Zر إخالصZZه .وهكZZذا ،كلمZZا
تZ
تمكنت من القيZZام بواجبZZك ،حصَ Z
َ
ً
ويص ZZبح تعب ZZيرك ك ZZذلك أك ZZثر واقعي ZZة .أم ZZا أولئ ZZك ال ZZذين يتقاعس ZZون عن القي ZZام ب ZZواجبهم وال يبحث ZZون عن الح ZZق فس Zُ Zيبادون في
النهايZZة ،ألن هZZؤالء النZZاس ال يقومZZون بZZواجبهم في ممارسZZة الحZZق ،وال يمارسZZونه في إتمZZام واجبهم .هZZؤالء النZZاس هم الZZذين
يعبرون عنه.
الشر هو ما ّ
نجسا فحسب ،إنما ّ
يبقون على حالهم وسوف ُي َ
لعنون .فما يظهرونه ليس ً
المتجسد وواجب اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وجه االختالف بين خدمة هللا
ّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 450
إذا لم تكن لديك معرفة بعمل هللا ،فلن تعرف كيZف تتعZاون معZه .وإذا كنت ال تعZرف مبZادئ عمZل هللا ،وال تZدرك كيZف
يعمل الشيطان في اإلنسان ،فلن يكون لديك طريق للممارسة .لن يسمح لك السعي الحماسي وحده بتحقيق النتائج الZZتي يطلبهZZا
هللا .فمثZZل هZZذه الطريقZZة من الخZZبرة شZZبيهة بطريقZZة لZZورنس  :Lawrenceفال تميZZيز بZZأي شZZكل من األشZZكال مZZع التركZZيز فقZZط
على الخبرة ،وعدم إدراك تام لماهية عمل الشيطان ،وماهية عمل الروح القدس ،وأي حالة يكون عليها اإلنسZان بZZدون وجZود
كملهم .ليس لديZZه تميZZيز فيمZZا يتعلZZق بZZأي مبZZادئ يجب تبنيهZZا عنZZد التعامZZل مZZع األنZZواع
هللا ،وأي نZZوع من النZZاس يريZZد هللا أن ُي ّ

المختلفZZ Zة من النZZ Zاس ،وكيفيZZ Zة فهم مشZZ Zيئة هللا في الZZ Zوقت الحZZ Zالي ،وكيفيZZ Zة معرفZZ Zة شخصZZ Zية هللا ،وإلى أي أشZZ Zخاص وظZZ Zروف
وعصر يوجه هللا رحمته وجالله وبره .إذا لم يكن لدى الناس العديد من الرؤى كأساس الختبZZاراتهم ،فالحيZZاة تكZZون مسZZتحيلة،
وتحمل كZZل شZيء .يصZZعب ج ًZدا جعZل مثZZل
والخبرة تكون أكثر استحالة .يمكنهم أن يستمروا في الخضZZوع بحماقZة لكZZل شZيء،
ُّ
هؤالء الناس كاملين .يمكن أن يقال إن افتقارك ألي من الرؤى التي ُذ ِكرت أعاله هو دليل ٍ
كاف على أنك معتل العقZZل ،وأنZZك
ُ

دائمZا في إسZZرائيل .مثZZل هZZؤالء النZZاس عZZديمو الفائZZدة ،وال يصZZلحون لشZZيء! بعض النZZاس يخضZZعون
أشZZبه بعمZZود ملح منتصZً Zبا ًZ
دائمZZا أس ZZاليبهم الشخص ZZية في التص ZZرف عن ZZد التعام ZZل م ZZع أم ZZور
فق ZZط خض ً Z
Zوعا أعمىَ ،
دائمZZا ،ويس ZZتخدمون ً
ويعرف ZZون أنفس ZZهم ً
جديدة ،أو يستخدمون "الحكمة" للتعامل مع األمور التافهة التي ال تسZتحق الZذكر .مثZل هZؤالء النZاس ال يتمتعZون ZبZالتمييز ،كمZZا

أبدا .مثل هؤالء الناس حمقى ويفتقZZرون إلى
دائما ،وال يتغيرون ً
لو كانت طبيعتهم هي تسليم أنفسهم إلى المضايقة ،وهم هكذا ً
أدنى قZدر من التميZيز .إنهم ال يحZاولون اتخZاذ إجZراءات تتناسZب مZع الظZروف أو األشZخاص المختلفين .ليس لZدى مثZل هZؤالء
الن ZZاس خ ZZبرة .رأيت بعض الن ZZاس م ZZرتبطين للغاي ZZة في مع ZZرفتهم بأنفس ZZهم ح ZZتى إنهم حين يواجه ZZون أنا ًسZ Zا لهم عم ZZل األرواح
الشZZ Zريرة ،فZZ Zإنهم يخفضZZ Zون رؤوسZZ Zهم ويعZZ Zترفون بخطيتهم ،وال يجZZ Zرؤون على الوقZZ Zوف وإدانتهم .وعنZZ Zدما يواجهZZ Zون العمZZ Zل
ضZا في يZZد هللا ،وال يتمتعZZون
الواضح للروح القدس ،فإنهم ال يجرؤون على الطاعة .إنهم يعتقدون أن األرواح الشريرة هي أي ً
تمامZا
بZZأدنى قZZدر من الجZZرأة على الوقZZوف في وجههم ومقZZاومتهم .مثZZل هZZؤالء النZZاس ُيخZZزون هللا ،وهم بالتأكيZZد غZZير قZZادرين ًZ
على تحمZZل عبء ثقيZZل ألجلZZه .مثZZل هZZؤالء الحمقى ليس لZZديهم تميZZيز من أي نZZوع .لZZذا يجب التخلص من طريقZZة الخZZبرة هZZذه
ألنها واهية في نظر هللا.
من "عن الخبرة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zارا ،فمZZا
Zغارا أم كبً Z
يكملهم هللا في التيZZار الحZZالي .وسZZواء كZZانوا صً Z
يحظى كZZل أولئZZك الZZذين يحبZZون هللا حًقZZا بفرصZZة أن ّ
ِ
دمت تبZذل
كملهمُ .ي ِّZ
كمZل هللا النZZاس وفًقZا لوظZائفهم المختلفZZة .مZا َ
داموا يحافظون على طاعة هللا في قلوبهم ويتقونZZه ،فيمكن أن ُي ّ

أحيانZا تكونZون قZادرين على
كل ما في وسعك وتخضع لعمل هللا فسوف يكملك هللا .ليس أحد منكم كاماًل في الZوقت الحاضZZر.
ً
وأحيانا أخرى يمكنكم أداء نوعين؛ ما دمتم تبZذلون أقصZى مZا في وسZعكم كي تبZذلوا أنفسZكم هلل،
أداء نوع واحد من الوظائف،
ً
ِ
كملكم هللا.
ففي نهاية المطاف سوف ُي ّ

ِ
كمZZل حكم ZZة اإلنس ZZان وبص ZZيرته،
ل ZZدى الش ZZباب بعض فلس ZZفات العيش ،وهم يفتق ZZرون إلى الحكم ZZة والبص ZZيرة .ي ZZأتي هللا ُلي ّ
وتعو ض كلمته عن أوجه القصور لديهم .ومع ذلك ،فإن شخصيات الشباب غير مستقرة ،وهذا شيء يجب أن يغيره هللا .لدى
ّ
الشZZباب عZZدد أقZZل من المفZZاهيم الدينيZZة وعZZدد أقZZل من فلسZZفات العيش؛ فهم يفكZZرون في كZZل شZZيء بعبZZارات بسZZيطة ،وأفكZZارهم
ليست معقدة .هذا هو الجانب الذي لم يتشكل من إنسانيتهم بعد Z،وهو جانب جدير بالثناء ،لكن الشZZباب جZZاهلون ويفتقZZرون إلى
ِ
له هللا .سيم ِّكُنكم تكميل هللا من امتالك التمييز ،وستصبحون قادرين على فهم العديZد Zمن
كم ُ
الحكمة ،وهذا شيء يحتاج إلى أن ُي ّ
ضZا
األشياء الروحية بوضوح ،وتتحولوا
تدريجيا إلى أشخاص صZالحين ليسZتخدمكم هللا .لZدى اإلخZوة واألخZوات األكZبر س ًZنا أي ً
ً

أيضا جZZوانب مرغZZوب فيهZZا وجZZوانب غZZير مرغZZوب
وظائف ليؤدوها ،وهللا ال يتخلى عنهم .لدى اإلخوة واألخوات األكبر ً
سنا ً
فيهZZZا .كم ZZا إن لZZ Zديهم المزيZZ Zد من فلس ZZفات العيش ،ولZZ Zديهم مف ZZاهيم دينيZZ Zة أكZZ Zثر ،ويلZZ Zتزمون في أفع ZZالهم بالعديZZ Zد من االتفاقيZZ Zات
الصارمة ،ويعشقون القوانين التي يطبقونها بطريقZة آليZة ودون مرونZة .هZذا جZانب غZير مرغZوب فيZه .ومZع ذلZك ،يبقى أولئZك

سنا محتفظين بالهدوء ورباطة الجأش مهما حدث؛ فشخصياتهم ثابتة ،وأمزجتهم ليست متقلبZZة بشZZدة.
اإلخوة واألخوات األكبر ً
Zيرا .مZZا دمتم تسZZتطيعون الخضZZوع؛ مZZا دمتم تسZZتطيعون قبZZول
قZZد يكونZZون أكZZثر بطًئا في قبZZول األشZZياء ،لكن هZZذا ليس ً
عيبZZا كبً Z
أحكامZا أبZً Zدا على كالم
ًZ
كالم هللا الحZZالي وال تتفحصZZون كالم هللا ،ومZZا دمتم مهتمين بالخضZZوع واالتبZZاع فحسZZب ،وال تصZZدرون
أفكارا مريضة أخرى متعلقة به؛ فما دمتم تقبلون كالمه وتضعونه موضع التطبيق–فحينها بعد أن تكونZZوا قZZد
هللا أو تضمرون ً
استوفيتم هذه الشروط ،يمكن أن تُكملوا.

أخ Zا أو أختً ZZا أص ZZغر س Zً Zنا أو أك ZZبر ،ف ZZأنت تع ZZرف الوظيف ZZة ال ZZتي يجب أن تؤديه ZZا .أولئ ZZك ال ZZذين هم في س ZZن
س ZZواء كنت ً
الشZZباب ليسZZوا متغطرسZZين ،وأولئZZك األكZZبر سZً Zنا ليسZZوا سZZلبيين وال يZZتراجعون .وعالوة على ذلZZك ،هم قZZادرون على اسZZتخدام

ضZا دون أي تحZZيز ،وبالتZZالي يتم
نقZاط القZوة لZدى البعض اآلخZر للتعZZويض عن نقZاط ضZعفهم ،وقZادرون على خدمZة بعضZهم بع ً
ض Zا
بنZZاء جسZZر الصZZداقة بين اإلخZZوة واألخZZوات األصZZغر واألكZZبر سZً Zنا .وبفضZZل محبZZة هللا ،فZZأنتم قZZادرون على فهم بعضZZكم بع ً
بشZكل أفضZل؛ فال يحتقZZر اإلخZZوة واألخZوات األصZغر سZً Zنا اإلخZوة واألخZوات األكZZبر سZً Zنا ،وال يشZعر اإلخZوة واألخZوات األكZبر
جميعا عزيمة كهذه ،فإن إرادة هللا ستتحقق بالتأكيد في جيلكم.
سنا بالبر الذاتي .أليست هذه شراكة متناغمة؟ إذا كانت لديكم
ً
ً
من "عن أداء كل شخص لوظيفته" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ِ
كملZZك هللا
مبارك ا أو
ًZ
في المسZZتقبل ،سZZيتم تحديZZد مZZا إذا كنت
ً
ملعونZZا بنZZاء على تصZZرفاتكم وسZZلوككم اليZZوم .إذا أردت أن ُي ّ
فيجب أن يكون هذا اآلن في هذا العصر؛ إذ لن تكون هنZاك فرصZة أخZرى في المسZتقبل .يريZد هللا حًقZا أن يكملكم اآلن ،وهZذا

ليس مج ZZرد كالم .يري ZZد هللا أن ُيكملكم في المس ZZتقبل بغض النظ ZZر عن التج ZZارب ال ZZتي تخوض ZZونها ،أو األح ZZداث ال ZZتي تق ZZع ،أو
الكوارث التي تواجهونها ،وهذه حقيقة مؤكدة وال جZدال فيهZا .أين يمكن رؤيZة ذلZك؟ يمكن رؤيتZه من حقيقZة أن كلمZة هللا عZبر
العصور واألجيZال لم تصZل أب ًZدا إلى مثZل هZذا االرتفZاع الكبZير الZذي بلغتZه اليZوم ،فقZد دخلت أعلى مZدى ،وعمZل الZروح القZدس
على جميZZع البشZZر اليZZوم لم يسZZبق لZZه مثيZZل .بالكZZاد خZZاض أي شZZخص من األجيZZال الماضZZية مثZZل هZZذه التجربZZة؛ فحZZتى في زمن
يسوع ،لم تكن هناك رؤى كرؤى اليوم .لقد وصلت الكلمات المنطوقة لكم ومZا تفهمونZه واختبZاراتكم إلى ذروة جديZدة .أنتم ال
تستسلمون في خضم التجارب والتوبيخات ،وهذا يكفي إلثبات أن عمل هللا قد بلغ مسZتوى من الروعZة لم يسZبق لZه مثيZل .هZذا
ليس شيًئا يستطيع اإلنسان فعله وال شيًئا يحافZظ عليZه اإلنسZان ،بZZل هZو عمZZل هللا ذاتZZه .وبالتZZالي ،يمكن أن ُيZZرى من العديZد Zمن
ِ
كمل اإلنسان ،وهو قادر بالتأكيد على تكميلكم .إذا كنتم تتمتعون بهذه البصيرة ،واكتشفتم هZZذا
حقائق عمل هللا أن هللا يريد أن ُي ّ
االكتشاف الجديد ،فإنكم لن تنتظروا المجيء الثاني ليسوع ،ولكن بداًل من ذلك ،ستسمحون هلل بZأن يجعلكم كZاملين في العصZر
الحالي .وبالتالي ،يجب على كل واحد منكم أن يفعل كل ما في وسعه وال يدخر أي جهد حتى يكملكم هللا.

جانبZZا أي شZZيء يجعلZZك تشZZعر بالسZZلبية .عنZZدما تتعامZZل مZZع
يجب عليZZك اآلن عZZدم االهتمZZام باألشZZياء السZZلبية .أواًل  ،ضZZع ً
بقلب يبحث ويتلمس طريق ZZه للمض ZZي ق ZZدماٍ ،
األم ZZور ،افع ZZل ذل ZZك ٍ
Zعفا في أنفس ZZكم ،دون أن
بقلب يخض ZZع هلل .وكلم ZZا اكتش ZZفتم ض ً Z
ً
تسمحوا له بالسيطرة عليكم ،وقمتم على الرغم منZه بالوظZائف الZتي يجب عليكم القيZZام بهZZا ،تكونZZون قZZد خطZوتم خطZوة إيجابيZZة
إلى األم ZZام .على س ZZبيل المث ZZال ،ل ZZديكم أيه ZZا اإلخ ZZوة واألخ ZZوات األك ZZبر س Zً Zنا مف ZZاهيم ديني ZZة ،لكن ZZك م ZZع ذل ZZك ق ZZادر على الص ZZالة
والخضوع وأكل كلمة هللا و ُشZربها وإنشZاد الZترانيم… .وهZذا يعZني أن عليكم تكZريس أنفسZكم بكZل مZا أوتيتم من قZوة للقيZام بكZل

ما تستطيع القيام به ،وتأدية كل الوظائف التي يمكنZك تأديتهZا .ال تنتظZر بسZلبية .فZالخطوة األولى هي قZدرتك على إرضZاء هللا

Zادرا على فهم الحZZق ونيZZل فرصZZة الZZدخول إلى حقيقZZة كالم هللا ،فسZZوف يكZZون هللا قZZد
في أدائZZك لواجبZZك .وبمجZZرد أن تكZZون قً Z
كملك.
َّ
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كلمات هللا اليومية اقتباس 453
لقد عقد كل شخص العزم على خدمة هللا – ولكن ليس إال أولئك الZذين يق ّZدمون كZل عنايZة إلرادة هللا ويفهمZون إرادة هللا

Zفت هZZذا وسZZطكم :العديZZد من النZZاس يؤمنZZون بZZأنهم مZZا دامZZوا ينشZZرون
هم وحZZدهم المؤهلZZون والمسZZتحقون لخدمZZة هللا .لقZZد اكتشُ Z
اإلنجيZZل بحمZZاس من أجZZل هللا ،ويسZZيرون على الZZدرب من أجZZل هللا ،ويبZZذلون أنفسZZهم ويتخّلZZون عن األشZZياء من أجZZل هللا ،ومZZا

إلى ذلك ،فهذه إ ًذا هي خدمة هللا؛ حتى أن العديد من المتدينين Zيؤمنون بأن خدمة هللا تعني االنشغال هنZZا وهنZZاك بحمZZل الكتZZاب

المق ZZدس في أي ZZديهم ،ونش ZZر إنجي ZZل ملك ZZوت الس ZZماوات وخالص الن ZZاس ِبحثّهم على التوب ZZة واالع ZZتراف؛ كم ZZا يوج ZZد العدي ZZد من
المسؤولين الدينيين Zالذين يعتقدون بأن خدمة هللا تتمثل في الوعظ في الكنائس بعد نيل قسط من الدراسZZة والتZZدريب في المعهZZد
ضZا أشZخاص في المنZاطق الفقZيرة يعتقZدون أن خدمZة
الديني ،وتعليم الناس قراءة إصZحاحات من الكتZاب المقZدس .كمZا يوجZد أي ً
مم ْن
هللا تعني شفاء المرضى وإخراج الشZياطين ،أو الصZالة لإلخZوة واألخZوات ،أو خZدمتهم؛ ومن بينكمَّ ،
ثمة كثZير من النZاس َ

وأيضا زيارة الكنائس والقيZZام بالعمZل فيهZا
يؤمنون بأن خدمة هللا تعني األكل والشرب من كالم هللا ،والصالة إلى هللا كل يوم،
ً
وثمة إخZوة وأخZZوات آخZرون يؤمنZون أن خدمZZة هللا تعZZني عZZدم الZزواج مطلًقZا أو تكZZوين أسZZرة ،وتكZريس كيZZانهم
في كZل مكZZانَّ .

بجملتZZه هلل .ومZZع ذلZZك ،فZZإن قّلZZة من النZZاس يعرفZZون مZZا تعنيZZه في الواقZZع خدمZZة هللا .مZZع أن الZZذين يخZZدمون هللا هم مثZZل نجZZوم

السماء في الكثرة ،إال أن عدد Zأولئك الذين يستطيعون الخدمة بطريقZة مباشZرة ،والZذين يسZZتطيعون الخدمZة بحسZب إرادة هللا ال

Zددا ضZZئيالً .لمZZاذا أقZZول هZZذا؟ أقZZول هZZذا ألنكم ال تفهمZZون المعZZنى الجZZوهري لعبZZارة "خدمZZة هللا" وال تفهمZZون إال
يعZZدو كونZZه عً Z
تمامZا مZا نZوع الخدمZZة هلل الZZتي يمكن أن تنسZجم مZع
ثم َة حاجة ّ
القليل عن كيفية الخدمة بحسب إرادة هللاّ .
ماسة ألن يفهم النZاس ً
مشيئته؟

إن كنتم ترغبZZون في الخدمZZة بحسZZب إرادة هللا ،فعليكم أوالً أن تفهمZZوا مZZا صZZنف النZZاس الZZذي ُيرضZZي هللا ،ومZZا الصZZنف
ِ
يكمله هللا ،وما الصنف المؤهل لخدمة هللا .وهذا أقل ما يجب عليكم أن تكونوا على درايZZة
الذي يكرهه هللا ،وما الصنف الذي ّ
بZZه .إضZZاف ًة إلى ذلZZك ،ينبغي لكم أن تعرفZZوا أهZZداف عمZZل هللا ،والعمZZل الZZذي سZZيقوم بZZه هللا في الZZوقت الحاضZZر .بع Zد Zفهم هZZذا،
فعليZZ Z Zا كالم هللا،
ومن خالل إرشZZ Z Zاد كالم هللا ،ينبغي أن تZZ Z Zدخلوا أوالً ،وستحصZZ Z Zلون أوالً على إرسZZ Z Zالية هللا .عنZZ Z Zدما تعايشZZ Z Zون ً
وعنZZدما تعرفZZون حًقZZا عمZZل هللا ،سZZتكونون مZZؤهلين لخدمZZة هللا ،وعنZZدما تخZZدمون هللا فإنZZه يفتح بصZZائركم الروحيZZة ،ويسZZمح لكم

بفهم أكبر لعمله ورؤيته على نحو أوضح .عنZدما تZدخل في هZذا الواقZع ،سZتكون اختباراتZك أكZثر عمًقZا وواقعيZة ،وسZيكون كZل
Zادرا على المشZZي بين الكنZZائس وتزويZZد إخZZوتكم وأخZZواتكم بهZZا ،حZZتى يمكن لكZZل واحZZد منكم أن
َم ْن مZّ Zر بهZZذه االختبZZارات منكم قً Z

Zراء في أرواحكم .ولن يمكنكم الخدمZZة بحسZZب
يعتم Zد Zعلى نقZZاط القZZوة في اآلخZZر لتعZZويض نقائصZZكم ،واكتسZZاب معرفZZة أكZZثر ثً Z
إرادة هللا والحصول على الكمال من هللا أثناء خدمتكم إال بعد تحقيق هذا األثر.

إن أولئZZ Zك الZZ Zذين يخZZ Zدمون هللا يجب عليهم أن يكونZZ Zوا مقZZ Zربين هلل ،ويجب أن يرضZZ Zوا هللا ،وقZZ Zادرين على تقZZ Zديم الZZ Zوالء
عمZZا إذا كنت تتصZZرف من وراء النZZاس أم من أمZZامهم ،فإنZZك قZZادر على اكتسZZاب الفZZرح من هللا بين
الكام ZZل هلل .بغض النظ ZZر ّ
دائما تسلك طريقك ،وتولي كZZل
يديَّه ،وقادر على الثبات أمام هللا ،وبغض النظر عن الطريقة التي يعاملك بها اآلخرون ،فإنك ً

عنايZZة لتكليZZف هللا .هZZذا فقZZط هZZو الصZZديق المقZZرب هلل .إن المقZZربين هلل قZZادرون على خدمتZZه مباشZZرة ألنهم قZZد ُأعطZZوا إرسZZالية
وتكليفZZا من هللا ،وهم قZZادرون على التمسZZك بقلب هللا على أنZZه قلبهم ،وتكليفZZه على أنZZه تكليZZف خZZاص لهم ،وال يبZZالون
عظمى،
ً
دائمZZا
سواء أربحوا أم خسروا أحد تطلعاتهم :حتى عندما ال يكZون لZديهم أي تطلعZات ،ولن يربحZوا شZZيًئا ،فZإنهم سZZيؤمنون باهلل ً

ٍ
ٍ
ض Zا ،فيمكن للZZذين
مقربZZا هلل .إن المقZZربين هلل هم المؤتمنZZون على أسZZراره أي ً
بقلب محب .وهكZZذاُ ،يعZZد هZZذا الصZZنف من النZZاس ً
Zعفا في جسZZدهم ،إال أنهم قZZادرون على تحمZZل
ألما وضً Z
يأتمنهم هللا على أسراره المشاركة فيما يقلقه وأفكاره ،ومع أنهم يعانون ً

Zاء هلل .يعطي هللا المزيZZد من األعبZZاء لمثZZل هZZؤالء النZZاس ،ومZZا يZZرغب هللا في فعلZZه تؤيZZده شZZهادة
األلم وتZZرك مZZا يحبZZون إرضً Z
هؤالء الناس .وهكذا ،فإن هؤالء هم َم ْن يرضون هللا ،وهم خدام هللا الذين هم بحسZب قلبZه ،ويمكن ألنZاس مثZل هZؤالء وحZدهم
مقربا هلل ،يكون هو الوقت بالضبط الذي ستملك فيه مع هللا.
أن يملكوا مع هللا .في الوقت الذي تصبح فيه حًقا ً
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Zادرا على إتم ZZام إرسZZالية هللا – أي عم ZZل ف ZZداء ك ZZل البش ZZرية – ألن ZZه أخ ZZذ إرادة هللا بعين االعتب ZZار دون أي
ك ZZان يس ZZوع قً Z
جيدا( .في الواقZZع ،كZان هZZو
مقربا هلل – هللا نفسه ،وهو ما تفهمونه
جميعا ً
خطط أو اعتبارات شخصية .لذا ،فقد كان هو ً
أيضا ً
ً

Zادرا على وضZZع خطZZة
اإللZZه نفسZZه الZZذي شZZهد هللا لZZه؛ وأذكZZر هZZذا هنZZا السZZتخدام حقيقZZة يسZZوع في توضZZيح المسZZألة) .لقZZد كZZان قً Z
تمم
دائمZا إلى اآلب السZماوي ،وينشZد إرادة اآلب السZماوي .لقZد صّZلى قZائالً" :أيهZا هللا اآلب! ّ
تدبير هللا في القلب ،وكان ُيصّلي ً

يتعين عليZZك االعتنZاء بZه؟ كيZف
مشZيئتك وال تعمZل وفZق نوايZاي؛ بZZل اعمZل وفZق خطتZك .قZZد يكZZون اإلنسZان ض ً
Zعيفا ،لكن لمZاذا ّ
تتمم مشZيئتك Z،وأود
لإلنسان أن يستحق أن يشغل اهتمامك ،ذلZك اإلنسZان الZذي يشZبه نملZة في يZدك؟ كZل مZا أتمنZاه من قلZبي أن ّ

Zكينا قZد
أن تفعل مZا يمكنZك فعلZه
في وفًقZا لمقاصZدك الخاصZة" .في الطريZق إلى أورشZليم ،شZعر يسZوع بZألم شZديد Z،كمZا لZو أن س ً
ّ
دائمZZا قZZوة قويZZة تدفعZZه إلى األمZZام إلى حيث
ُغرسZZت في قلبZZه ،ومZZع ذلZZك لم تكن لديZZه أدنى نيZZة للرجZZوع عن كلمتZZه؛ فقZZد ُوجZZدت ً

ومرتفعا فZZوق
مكمالً ذلك العمل لفداء البشر،
سيصَلب ،وفي نهاية المطافُ ،س ّمر على الصليب وصار في شبه جسد الخطيةَّ ،
ُ
ً
عامZا ،وبZذل طZوال هZذه
أغالل الموت والهاوية .فأمامه فقد الموت والجحيم والهاوية قواها ،وهزمها .لقZد عZاش ثالث وثالثين ً

السنين كل ما بوسعه لتتميم إرادة هللا وفًقا لعمل هللا في ذلك الوقت ،ولم يكن يفكر قط في مكسبه أو خسارته الشخصية ،وإنما
ِ
يب َّٱل ِذي ِبZِ Zه ُسِ Zر ْر ُت" .بسZZبب خدمتZZه بين
كZZان يفكZZر ًZ
دائمZا في إرادة هللا اآلب .ولZZذا ،بعZZد أن َّ
تعمد ،قZZال هللاَ :
"هَ Zذا ُهZَ Zو ْٱبني ٱْل َحِب ُ
يدي هللا التي كانت تتفق مع إرادة هللا ،وضع هللا العبء الثقيل لفداء البشرية كلها على كتفيZه (أي كتفي يسZوع) وجعلZه يخZرج
ّ
تحمل ط ZZوال حيات ZZه معان ZZاة ال ح ZZد له ZZا من أج ZZل هللا ،وك ZZان
لتتميم ZZه Z،وك ZZان م ZZؤهالً ومس ZZتحًقا إلكم ZZال ه ZZذا ال ZZواجب المهم .لق ZZد َّ
يثبZZط من عزيمتZZه قZZط .كّلفZZه هللا بهZZذه المهمZZة ألنZZه وثZZق بZZه وأحبZZه ،وهكZZذا قZZال هللا
يجربZZه مZZرات ال تُحصZZى ،لكنZZه لم ّ
الشZZيطان ّ
َّ ِ ِ
ِ
Zادرا على تتميم هZذه المهمZZة ،وكZان هZZذا
شخصياَ :
ً
يب ٱلذي ِبه ُس ِر ْر ُت" .في ذلك الZZوقت ،كZان يسZوع وحZZده ق ً
"ه َذا ُه َو ْٱبني ٱْل َحِب ُ
واحدا من إتمام هللا لعمله بفداء البشرية كلها في عصر النعمة.
جزءا
ً
ً
إذا كنتم ،مثZZل يسZZوع ،قZZادرين على أن تولZZوا كZZل اهتمZZامكم لتكليZZف هللا ،وتZZديروا ظهZZوركم لجسZZدكم ،فسZZيعهد هللا بمهامZZه
المهم ZZة إليكم ،ح ZZتى تس ZZتوفوا ش ZZروط خدم ZZة هللا .فق ZZط في مث ZZل ه ZZذه الح ZZاالت ،س ZZتجرؤون على الق ZZول ب ZZأنكم تفعل ZZون إرادة هللا
وتكملZZون إرسZZاليته ،وعنZZدها فقZZط سZZتجرؤون على القZZول بZZأنكم تخZZدمون هللا حًZقZا .بالمقارنZZة مZZع مثZZال يسZZوع ،هZZل تجZZرؤ على
مقر ب هلل؟ هل تجرؤ على القول بأنك تفعل إرادة هللا؟ هل تجرؤ على القول بأنك حًقا تخدم هللا؟ إنZZك ال تفهم اليZZوم
القول بأنك ّ

تجدف عليه؟ ف ِّكر في األمر :هZZل أنت تخZZدم
قلت إنك تخدم هللا ،أفال ّ
خدمة هللا هذه ،فهل تجرؤ على القول بأنك مقرب هلل؟ إذا َ
هللا أم تخدم نفسك؟ إنك تخدم الشيطان ،ومع ذلZك تص ّZر على أنZك تخZدم هللا – أال تج ّZدف بهZذا القZول على هللا؟ يطمZع كثZير من

دائمZا
الناس من ورائي في بركة المكانة ،وهم يلتهمون الطعام بشراهة ،ويحبون النوم ويولون كل اهتمامهم للجسZد ،ويخZافون ً
مخرج Zا للجس ZZد .إنهم ال ي ZZؤدون وظيفتهم العادي ZZة في الكنيس ZZة ،ويعيش ZZون عال ZZة على الكنيس ZZة ،أو يلق ZZون الل ZZوم على
أال يج ZZدوا
ً

إخZZوتهم وأخZZواتهم بكلمZZاتي ،ويتعZZالون ويحكمZZون بهZZا على اآلخZZرين .يسZZتمر هZZؤالء النZZاس في زعمهم بZZأنهم يفعلZZون إرادة هللا،

دائمZا يZZدعون أنهم مقربZZون هلل ،أليس هZZذا بZZأمر سZZخيف؟ فZZإذا كZZانت لZZديك الZZدوافع السZZليمة ،لكنZZك غZZير قZZادر على الخدمZZة
فهم ًZ
بحسZZب إرادة هللا ،فZZأنت أحمZZق ،ولكن إذا لم تكن دوافعZZك سZZليمة ،وال تZZزال تقZZول إنZZك تخZZدم هللا ،فZZأنت شZZخص يعZZارض هللا،
دائمZZا راحZZة الجسZد ،وال يولZZون
ويجب أن يعاقبZZك هللا! ليس ل ّ
Zدي أي تعZZاطف مZZع هZؤالء النZاس! إنهم يعيشZZون عالZة ،ويشZZتهون ً
دائما لما هو خير لهم ،وال يعيرون إرادة هللا أي اهتمام ،وكل ما يفعلونZZه ال يأبZZه بZZه روح
أي اهتمام لمصالح هللا؛ فهم يسعون ً

دائمZZا م ZZا يس ZZرق العنب
دائمZZا ويخ ZZدعون إخ ZZوتهم وأخ ZZواتهم ،وهم م ZZراؤون ،مثلهم كمث ZZل ثعلب في ك ZZر ٍم ً
هللا ،وإنم ZZا ين ZZاورون ً
ويZZدهس الكZZرم .فهZZل يكZZون مثZZل هZZؤالء مقZZربين هلل؟ هZZل أنت جZZدير بتلقي بركZZات هللا؟ إنZZك ال تتحمZZل أي مسZZؤولية من أجZZل
حيات ZZك والكنيس ZZة ،فه ZZل أنت ج ZZدير ب ZZأن تتلقى إرس ZZالية هللا؟ َم ْن ذا ال ZZذي يج ZZرؤ على الوث ZZوق بش ZZخص مثل ZZك؟ حين تخ ZZدم به ZZذه
الطريقة ،فهل يأتمنك هللا على مهمة أكبر؟ أال تؤخر األمور؟

أقول ذلك لعلكم تعلمون الشروط التي يجب تحقيقها في خدمZZة تسZZتقيم مZZع إرادة هللا .فZZإذا لم تقZZدموا قلZZوبكم إلى هللا ،وإذا
اهتمامZا مثلمZZا فعZZل يسZوع ،فليس من الممكن أن يثZق هللا بكم ،وسZيجري حكم هللا عليكم في النهايZة .ولعلZك
لم تعZZيروا إرادة هللا
ً
دائمZا ،في خZدمتك هلل ،النيZة لخZداع هللا ،وتتعامZل معZه بأسZلوب ينم على الالمبZاالة .باختص ٍ
Zار ،وبغض النظZر عن
اليZوم تضZمر ً

كZZل شZZيء آخZZر ،إذا كنت تخZZدع هللا فستسZZتحق دينونZZة ال رحمZZة فيهZZا .عليكم أن تسZZتفيدوا من الZZدخول إلى المسZZار الصZZحيح في
Zدي هللا ،أو أم ZZام اآلخ ZZرين ،يجب أن
خدم ZZة هللا لتق ZZديم قل ZZوبكم هلل أوالً دون تقس ZZيم ال ZZوالءات .بغض النظ ZZر عم ZZا إذا كنت بين ي ّ Z
Zيكملك هللا،
ًZ
دائمZZا
متجه ا هلل ،ويجب أن تمتلZZك العزيمZZة على محبZZة هللا مثلمZZا كZZانت محبZZة يسZZوع .وبهZZذه الطريقZZة ،سّ Z
يكZZون قلبZZك ً
تغيZZر
يكمل ZZك هللا ،وتك ZZون خ ZZدمتك مس ZZتقيمة م ZZع إرادت ZZه ،فعلي ZZك أن ِّ
ح ZZتى تص ZZبح عب Zً Zدا هلل حس ZZب قلب ZZه .ف ZZإذا كنت تري ZZد حًقZZا أن ّ
وتغير الطريقة الZتي اعتZدت أن تخZدم بهZا هللا ،حZتى يحظى المزيZد منZك بالكمZال من
وجهات نظرك السابقة حول اإليمان باهللِّ ،
هللا .وبهذه الطريقة ،لن يتخلى هللا عنك ،وستكون ،مثل بطرس ،في مقدمZZة أولئZZك الZذين يحبZZون هللا .أمZا إذا ظللت غZZير تZائب،
فستواجه النهاية نفسها التي واجهها يهوذا .يجب على كل َم ْن يؤمن باهلل أن يدرك هذا.
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وعين منZZذ األزل العديZد Zمن النZZاس لخدمتZZه ،بمZZا في ذلZZك أنا ًسZا من كZZل منZZاحي
منZZذ بدايZZة عمZZل هللا في الكZZون كلZZه ،سZZبق ّ
الحيZZاة ،ويتمثZZل هدفZZه في تتميم مشZZيئته وضZZمان أن يZZأتي عملZZه ثمZZاره بهZZدوء ،وهZZذا هZZو غZZرض هللا من اختيZZار النZZاس لخدمتZZه،
وعلى كل َم ْن يخدم هللا أن يدرك مشيئة هللا هذه .من خالل عمله هذا ،يكون الناس قادرين على نحو أفضل على رؤيZZة حكمZZة
فعليZا إلى األرض ليقZوم بعملZه ،ويتعامZل مZع النZاس ،حZتى
هللا وقدرته الكلية ،وعلى رؤية مبادئ عملZه على األرض .يZأتي هللا ً

Zوحا .اليZوم ،تُعZد ZمجمZوعتكم هZذه محظوظZة لكونهZا تخZدم اإللZه العملي ،وهZذه نعمZة ال تُق َّZدر
يعرفوا أعماله على نحZو أكZثر وض ً
دومZZا مبادئ ZZه الخاص ZZة عن ZZد اختي ZZار ش ZZخص م ZZا لخدمت ZZه Z.إن خدم ZZة هللا
بثمن بالنس ZZبة إليكم .في الحقيق ZZة ،إن هللا ي ZZرفعكم ،وهلل ً

ببسZZاطة ليسZZت مجZZرد مسZZألة حمZZاس إطالًقZZا كمZZا يتصZZور النZZاس .فZZأنتم تZZرون اليZZوم كيZZف أن كZZل َم ْن يخZZدمون هللا في محضZZره
توجيهZZا من هللا وبسZZ Zبب عمZZ Zل الZZ Zروح القZZ Zدس ،وألنهم يسZZ Zعون إلى الحZZ Zق .هZZ Zذا هZZ Zو الحZZ Zد األدنى من
ًZ
يخدمونZZ Zه ألنهم ينZZ Zالون
المتطلبات التي يجب أن يمتلكها جميع الذين يخدمون هللا.

خدمة هللا ليست بالمهمة اليسيرة .إن أولئZك الZذين ال تZZزال شخصZيتهم الفاسZدة كمZا هي دون تغيZZير ال يمكنهم أن يخZZدموا
هللا أبZً Zدا .إذا لم تكن شخصZZيتك قZZد خضZZعت لدينونZZة كلمZZة هللا وتوبيخهZZا ،فZZإن شخصZZيتك ال تZZزال تمثZZل الشZZيطان ،وهZZذا يكفي
إلثبZات أن خZZدمتك هلل بعيZدة Zعن نيتZZك الحسZنة .إنهZا خدمZZة تعتمZZد على طبيعتZZك الشZZيطانية .إنZZك تخZZدم هللا بشخصZZيتك الطبيعيZZة،
ووفًقا لتفضيالتك الشخصZية؛ وأكZثر من ذلZك ،أنZك تفكZر في أن هللا يبتهج بكZل مZا تريZد القيZام بZه ،ويكZره كZل مZا ال تZرغب في
القيام به ،وأنك تسترشد كلية بتفضيالتك الخاصة في عملك ،فهل تُسمى هذه خدمة هلل؟ في نهايZة المطZاف ،لن تتغZير شخصZية
Zادا ألن ZZك كنت تخ ZZدم هللا ،وه ZZذا س ZZيجعل شخص ZZيتك الفاس ZZدة متأص ZZلة بعم ZZق .وبه ZZذه
حيات ZZك مثق ZZال ذرة؛ ب ZZل ستص ZZبح أك ZZثر عن ً Z
ِّ
ستطور من داخلك قواعد حول خدمة هللا التي تعتمد في األساس على شخصيتك والخZZبرة المكتسZZبة من خZZدمتك وفًقZا
الطريقة،

لشخص ZZيتك Z.ه ZZذا درس من الخ ZZبرة اإلنس ZZانية .إنه ZZا فلس ZZفة اإلنس ZZان في الحي ZZاة .إن مث ZZل ه ZZؤالء الن ZZاس ينتم ZZون إلى الفريس ZZيين

والمسؤولين الدينيين ،وإذا لم يفيقوا ويتوبZوا ،فسZيتحولون في نهايZة المطZاف إلى مسZحاء كذبZة وأضZداد للمسZيح ُيضZلون النZاس
في األيام األخيرة .سيقوم المسحاء الكذبة وأضداد المسيح الZذين ورد ذكZرهم من بين مثZل هZؤالء النZاس .إذا كZان أولئZك الZذين
يخZZدمون هللا يتبعZZون شخصZZيتهم ويتصZZرفون وفًقZZا إلرادتهم الخاصZZة ،فعندئZٍ Zذ يكونZZون عرضZZة لخطZZر الطZZرد في أي وقت .إن
أولئ ZZك ال ZZذين يطبق ZZون س ZZنواتهم العدي ZZدة من الخ ZZبرة في خدم ZZة هللا من أج ZZل كس ZZب قل ZZوب اآلخ ZZرين ،وإللق ZZاء المحاض ZZرات على

أس ZZماعهم ولف ZZرض الس ZZيطرة عليهم ،والتع ZZالي عليهم – وال يتوب ZZون أب Zً Zدا ،وال يع ZZترفون أب Zً Zدا بخطاي ZZاهم ،وال يتخل ZZون أب Zً Zدا عن
اسZZتغالل الموقZZف – فهZZؤالء النZZاس سZZيخرون أمZZام هللا .إنهم أنZZاس من نفس صZZنف بZZولس ،ممن يسZZتغلون أقZZدميتهم ويتبZZاهون
بم ZZؤهالتهم ،ولن يجلب هللا الكم ZZال لمث ZZل ه ZZؤالء الن ZZاس .فه ZZذا الن ZZوع من الخدم ZZة يت ZZداخل م ZZع عم ZZل هللا .يحب الن ZZاس التش ZZبث
ثم فهم يتشبثون بمفاهيم الماضي وأشياء من الماضي ،وهذه عقبة كبرى أمام خدمتهم ،وإذا لم يكن بمقZZدورك أن
بالقديم ،ومن َّ
تتخلص منها ،فإن هذه األشZياء سZتقيد حياتZك كلهZا ،ولن يثZني عليZك هللا ،في أي شZيء ،وال حZتى إذا كسZرت سZاقيك أو أحZنيت
تماما :سيقول بأنك فاعل شر.
ظهرك من العمل ،وال حتى إذا كنت
ً
شهيدا في خدمتك هلل .بل على العكس ً
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رسميا على أولئك الذين ليس لديهم مفاهيم دينية ،والمسZZتعدين Zللتخلي عن ذواتهم القديمZZةZ،
اعتبارا من اليوم ،سيعمل هللا
ً
ً
ِ
وسيكمل الذين يتوقون إلى كلمة هللا ،وهؤالء النZاس يجب أن ينهضZوا لخدمZة هللا .عنZد هللا فيض ال
والذين يطيعون هللا بأمانة،
ّ

نهايZZة لZZه وحكمZZة ال حZZدود لهZZا .ينتظZZر عملZZه المZZذهل وتنتظZZر كلماتZZه ِّ
Zدادا أكZZبر من النZZاس للتمتZZع بهZZا .كمZZا هZZو عليZZه
القيمZZة أعً Z
الح ZZال ،ف ZZإن أولئ ZZك ال ZZذين ل ZZديهم مف ZZاهيم ديني ZZة ،وال ZZذين يتب ZZاهون باألقدمي ZZة ،وال ZZذين ال يس ZZتطيعون التخلي عن أنفس ZZهم يج ZZدون
صZZعوبة في قبZZول هZZذه األشZZياء الجديZZدة ،ومZZا من فرصZZة أمZZام الZZروح القZZدس إلكمZZال هZZؤالء النZZاس .إذا لم يكن لZZدى الشZZخص

Zردا
Zادرا على تلقي هZZذه األمZZور الجديZZدة Z،وسيصZZبح أكZZثر تمً Z
عزيمZZة على الطاعZZة ،وإذا لم يكن متعط ًشZا لكلمZZة هللا ،فلن يكZZون قً Z
مكرا ،وسينتهي به المطاف إلى المسار الخطأ .عند قيام هللا بعمله اآلن ،سيجمع أكبر عZZدد من األشZZخاص الZZذين يحبونZZه
وأشد ً
تمامZZا المسZZؤولين الZZدينيين ZالZZذين يسZZتغلون أقZZدميتهم Z.أمZZا أولئZZك الZZذين يقZZاومون
حًقZZا والZZذين يقبلZZون النZZور الجديZZد Z.وسZZوف يقتلZZع ً

التغيZZير بشراسZZة ،فإنZZه ال يريZZد واحZً Zدا منهم ،فهZZل تريZZد أن تكZZون واحZً Zدا من هZZؤالء النZZاس؟ هZZل تZZؤدي خZZدمتك وفًقZZا لتفضZZيالتك
الخاصZZة أم تفعZZل مZZا يطلبZZه هللا؟ هZZذا شZZيء يجب عليZZك معرفتZZه بنفسZZك .هZZل أنت واحZً Zدا من المسZZؤولين الZZدينيين أم أنZZك طفZZل
ِ
كملZه هللا؟ وإلى أي مZدى يثZني الZروح القZدس على خZدمتك؟ وكم منهZا لن يحتفي بZه هللا؟ بعZد سZنوات عديZدة من
حديث الوالدة ُي ّ
الخدم ZZة ،مZZا مZZدى التغZZير ال ZZذي طZZرأ على حياتZZك؟ وه ZZل تZZدرك كZZل ه ZZذه األم ZZور؟ إذا كZZان ل ZZديك إيمZZان حقيقي ،فإنZZك سZZتنحي
Zتقيد األفكZZار
جانبZZا ،وسZZتخدم هللا على نحZZو أفضZZل وبطريقZZة جديZZدة .لم يفت األوان للنهZZوض اآلن .سّ Z
مفاهيمZZك الديني Zة ZالقديمZZة ً
الدينية Zالقديمة حيZاة الشZخص ،والخZبرة الZتي يكتسZبها الشZخص سZتقوده بعي ًZدا عن هللا ليقZوم باألفعZال على طريقتZه الخاصZة .إذا

دائمZZا أولئZZك الZZذين يخدمونZZه ،إذ ال يطZZردهم
لم ِ
جانبا ،فستصبح حجر عثرة أمام نموك في الحياة .لقد َّ
تنح هذه األشياء ً
كمل هللا ً
جانبZا،
Zادرا على أن تنحي ممارسZاتك وقواعZZدك القديمZة ً
خارجا باسZZتهانة .إذا قبلت حًقZا دينونZة ZكلمZة هللا وتوبيخهZا ،وإذا كنت ق ً
ً
ٍ
معيارا على كلمة هللا اليZوم ،فعندئZZذ فقZط سZيكون لZك مسZتقبل .ولكن إذا
وتتوقف عن استخدام المفاهيم الدينية Zالقديمة باعتبارها
ً
كنت تتشZبث باألشZياء القديمZة ،وإذا كنت ال تZزال تق ِّZدرها ،فلن يكZون هنZاك من طريZق لخالصZك .ال يلقي هللا بZاالً لمثZل هZؤالء
تمامZا عن كZل شZيء من الماضZي .حZتى لZو كZان مZا فعلتZه من قبZل
الناس .إذا كنت تريد حًقا أن تكون كZامالً ،فعليZك أن تتخلى ً
جانبZZا والتوق ZZف عن التش ZZبث ب ZZه .ح ZZتى ل ZZو ك ZZان من
Zادرا على وض ZZعه ً
Zحيحا ،وح ZZتى ل ZZو ك ZZان عم ZZل هللا ،فيجب أن تك ZZون ق ً Z
صً Z

جانبZZا اليZZوم .يجب عليZZك عZZدم التمسZك بZه.
الواضZح أنZZه عمZZل الZZروح القZZدس ،وقZZد تم مباشZرة بZالروح القZدس ،فيجب أن تضZعه ً
هZZذا مZZا يطلبZZه هللا .يجب أن يخضZZع كZZل شZZيء للتجديZZد .في عمZZل هللا وكلمتZZه ،ال يشZZير إلى األشZZياء القديمZZة الZZتي مضZZت ،وال
يتشبث بكلماتZZه الخاصZZة من الماضZZي ،ومن هنZZا يتضZZح
قديما قط .فهو ال ّ
دوما ولم يكن ً
يفتش في التاريخ القديم ،فاهلل إله جديد ً
ضZا التخلي
أن هللا ال يتبZZع أي قواعZZد .في هZZذه الحالZZة ،لكونZZك مخلZZوق بشZZري ،إذا كنت ًZ
دومZا تتشZّ Zبث بأشZZياء من الماضZZي ،راف ً
Zارما بطريقZZة منظمZZة ،في حين لم يعZد Zهللا يعمZZل وفZZق الطZZرق الZZتي كZZان يعمZZل بهZZا من قبZZل ،أال تكZZون
عنهZZا
ّ
وتطبقهZZا تطبيًقZZا صً Z
كلماتZZك وأفعالZZك باليZZة؟ ألم تصZZبح عZZدواً هلل؟ هZZل أنت على اسZZتعداد ZلتZZدمير حياتZZك كلهZZا وتخريبهZZا بسZZبب هZZذه األشZZياء القديمZZة؟

شخصا يعيق عمل هللا .هل هذا هو نوع الشخص الذي تريد أن تكونه؟ إذا كنت حًقا ال تريZZد
ستجعل منك هذه األشياء القديمة
ً
ذلك ،فتوقف بسرعة عما تقوم به ،وابدأ من جديد .فاهلل ال يتذكر خدمتك السابقة.
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Zل مكZZ Zان
فيمZZ Zا يتعلZZ Zق بالعمZZ Zل ،يعتقZZ Zد اإلنس ZZان أن العمZZ Zل ه ZZو االنهمZZ Zاك في أعمZZ Zال كثZZ Zيرة من أج ZZل هللا ،والوعZZ Zظ في ُZكّ Z
أحادي االتّجاه للغاية؛ ما يطلبه هللا من اإلنسان ليس مجرد االنهمZZاك في
صحيح ،فإنه
والتضحية من أجله .مع أن هذا المعتقد
ٌ
ّ
األعمZZال من أجلZZه؛ بZZل بZZاألحرى يتعلZZق هZZذا العمZZل بالخدمZZة والعطZZاء في الZZروح .العديZZد من اإلخZZوة واألخZZوات لم ي ِّ
ط
فكZZروا قّ Z
ُ
بالعمل من أجل هللا حتَّى بعد كل هذه السنوات من االختبار؛ ألن العمل كمZا يتص َّZوره اإلنسZان يتنZافى مZع مZا يطلبZه هللا .لZذلك،
َّ
Zادي
أي اهتم ZZا ٍم عنZZدما يتعلق األمZZر بالعمZZل ،وهZZذا بالتحدي ZZد هZZو السZZبب وراء أن دخ ZZول اإلنسZZان أي ً
ض Zا أحّ Z
ليس لZZدى اإلنسZZان ّ
جميعZZا أن تب ZZدأوا دخ ZZولكم بالعم ZZل من أج ZZل هللا ،حتّى يمكنكم أن تجت ZZازوا جمي ZZع ج ZZوانب االختب ZZار
تمامZZا .يجب عليكم
ً
االتّج ZZاه ً
Zازا أفضZل .هZذا مZا يجب عليكم الZدخول فيZه .ال يشZير العمZل إلى االنهمZاك في األعمZال من أجZل هللا ،بZل يشZير إلى مZا إذا
اجتي ً
مسرة هللا أم ال .يشير العمل إلى أناس يستخدمون تكريسهم هلل ومعرفتهم
كانت حياة اإلنسان وما يعيشه اإلنسان هما من أجل َّ

Zل البشZZر فهمZZه .يمكننZZا القZZول إن
باهلل لكي يشZZهدوا هلل ويخZZدموا البشZZر .هZZذه هي مسZZؤوليَّة اإلنسZZان وهZZذا هZZو مZZا يجب على ُZك ّ

Zادرا على أن تأكZZل
دخولك هو عملك؛ وإنك تطلب الدخول أثناء مسار العمل من أجل هللا .ال يعني اختبار عمل هللا أن تكون ق ً
Zادرا
وتشرب من كلمته فحسب؛ بل
Zادرا على خدمتZه ،وأن تكZون ق ً
األهم أنه ينبغي عليك أن تعرف كيف تشهد هلل وأن تكون ق ً
ّ

ممن
Zل شZZخص تحقيقZZه .يوجZZد العديZZد َّ
على خدمZZة اإلنسZZان ومعونتZZه .هZZذا هZZو العمZZل وهZZو أي ً
ض Zا دخولZZك؛ هZZذا مZZا يجب على ُZك ّ
ُير ِّكZZZزون فق ZZط على االنهم ZZاك في األعم ZZال من أج ZZل هللا ،والوع ZZظ في ك ZZل مك ZZان ،وم ZZع ذل ZZك يغفل ZZون عن اختبZZZارهم الف ZZردي
ويهمل ZZون دخ ZZولهم في الحي ZZاة الروحيَّة .ه ZZذا م ZZا أدى بأولئ ZZك ال ZZذين يخ ZZدمون هللا إلى أن يص ZZيروا هم أنفس ZZهم مقاومي ZZه .ه ZZؤالء
النZZاس ،الZZذين ظلZZوا يخZZدمون هللا ويخZZدمون اإلنسZZان كZZل هZZذه السZZنوات ،اعتZZبروا ببسٍ Z
Zاطة أن العمZZل والوعZZظ همZZا الZZدخول ،ولم

واحد منهم اختبZاره الZروحي الفZردي ك ٍ
Zدخول مهم ،بZل اسZتفادوا من التنZوير الZذي اسZتقوه من عمZل الZروح القZدس ُليعِّلمZوا
يأخذ ٌ
ّ
به آخرين .وأثنZاء الوعZظُ ،يثقZل كZاهلهم بصZور ٍة أكZبر ويسZتقبلون عمZل الZروح القZدس ،ومن خالل هZذا يطلقZون صZوت الZروح
القZZدس .في هZZذا الZZوقت ،يمتلئ أولئZZك الZZذين يعملZZون بالرضZZا الZZذاتي ،كمZZا لZZو أن عمZZل الZZروح القZZدس قZZد صZZار هZZو اختبZZارهم
ّ
Zل الكلمZZات الZZتي يقولونهZZا تتعلZZق بكيZZانهم الفZZردي Z،لكن بعZZدها يبZZدو مZZرة أخZZرى كمZZا لZZو أن
الZ
Zروحي الفZZردي؛ ويشZZعرون أن ُZك ّ
ّ
عما سZZيقولونه ،ولكن حين يعمZZل
اختبZZارهم الشخصZ
Zي ليس بالوضZZوح الZZذي وصZZفوه .وباإلضZZافة إلى ذلZZك ،ليسZZت لZZديهم فكZZرةٌ َّ
ّ
الروح القدس فيهم ،تتدفق كلمZاتهم بال توقZف .بعZد Zأن تعZظ م َّZر ًة بهZذه الطريقZة ،ستشZعر أن قامتZك الفعليَّة ليسZت بالصZغر الZذي
مر ٍ
ات ،تُ ِّ
اعتقدته ،وفي موقف عمل فيه الروح القدس فيك َّ
قرر بعدها أنك تمتلك قام ًة بالفعل وتعتقد خطًأ أن عمZZل الZZروح
عدة َّ
متهاونZZا بشZأن دخولZك ،وتسZقط
القدس هو دخولك وكيانك الشخصيين .حينما تختبر هذا االختبZار بهZZذه الصZورة ،سZوف تصZير
ً
أهمي ًة لZدخولك الفZردي .لهZذا السZبب ،حين تخZدم اآلخZرين ،ينبغي عليZك
في الكسZل دون أن تالحZظ ،وتتوقZف عن أن تZولي أي َّ

Zوح بين قامتZZك وبين عمZZل الZZروح القZZدس .يمكن أن ُيسZِّ Zهل هZZذا دخولZZك بصZور ٍة أفضZل ويجلب مزيZً Zدا من الفائZZدة
ميZZز بوضٍ Z
أن تُ ِّ
الختبارك .عندما يأخذ اإلنسان عمل الروح القدس ليكون اختباره الشخصي ،يصبح هذا مصدر فساد .ولهZZذا السZZبب أقZZول إنZZه
ّ
ِ
ٍ
كدرس أساسي.
ؤديه ،ينبغي عليك أن تنظر إلى دخولك
مهما كان الواجب الذي تُ ّ
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ِ
وليقZِّ Zدم عمZZل
Zل َمن لهم قلب بحسZZب قلب هللا أمامZZه ،وليZZأتي باإلنسZZان إلى هللاُ ،
يعمZZل المZZرء ُليحّقZZق مشZZيئة هللا ،وليجلب ُZك ّ
ِ
إدراكZا كZZاماًل .
كمZل ثمZZار عمZZل هللا .لهZذا ،من الحتمي أن تZدرك جZوهر العمZZل
ً
الZZروح القZZدس وإرشZاد هللا إلى اإلنسZان ،وبZذلك ُي ّ
ّ
كشZخص يسZتخدمه هللا ،فZإن كZل إنسZان يسZZتحق العمZZل من أجZل هللا؛ أي إن الجميZZع لZZديهم فرصZة أن يسZZتخدمهم الZروح القZدس.
نحت لZه فرصZة ألن يسZتخدمه هللا،
ولكن توجد نقط ٌة ينبغي أن تفهمها :حين يقوم اإلنسان بالعمل الذي كلفه هللا بZه ،تكZZون قZZد ُم ْ
الكليَّة .كل ما يمكنZك ZعملZه هZو أن تعZرف جي ًZدا نواقصZك أثنZاء مسZار عملZك ،وتZأتي
ولكن ما يقوله اإلنسان ويعرفه ليسا قامته ُ
إلى نيZZل اسZتنارة أكZبر من الZروح القZZدس .بهZZذه الطريقZة سZوف تتمكن من أن تحصZZل على دخٍ Z
Zول أفضZل في مسZار عملZك .إن
اعتZZبر اإلنسZZان اإلرشZZاد اآلتي من هللا كدخولZZه الشخصZي وكشZZيء أصZZيل فيZZه ،فلن تكZZون هنZZاك إمكانيَّة لنمZZو قامZZة اإلنسZZان .إن
ٍ
يظن النZZاس
االسZZتنارة الZZتي يقZZوم بهZZا الZZروح القZZدس في اإلنسZZان تحZZدث عنZZدما يكZZون في الحالZZة العاديZZة؛ وفي أوقZZات مثZZل هZZذه ّ
ٍ
طريقة عاديَّة ًّ
جدا ،وهو يسZZتخدم
خطًأ أن االستنارة التي ينالها هي قامته الفعلية ،ألن الطريقة التي ينير بها الروح القدس هي
ِ
ص ٌ Zل في اإلنسZZان .حين يعمZZل النZZاس ويتحZَّ Zدثون ،أو عنZZدما يصZZلون ويمارسZZون خلZZواتهم التعبديZZة الروحيَّة ،يصZZير
مZZا هZZو متأ ّ
Zحا أمZامهم .لكن مZا يZراه اإلنسZان في الواقZع ليس سZوى اسZتنارة من خالل الZروح القZدس (بZالطبع ،ترتبZط هZذه
ّ
الحق فجأة واض ً

االستنارة بتعاون اإلنسان) وال تمثل قامته الحقيقيَّة .وبعد فتر ٍة من االختبار يواجه فيها اإلنسان بعض الصZZعوبات والتجZZارب،
تصير قامة اإلنسان الحقيقيَّة واضحة في ظل هذه الظروف .ووقتها فقط سوف يكتشZف اإلنسZان أن قامتZه ليسZت عظيمZة لهZذه
ٍ
دورات ُمتعZِّ Zددة من مثZZل هZZذه االختبZZارات سZZيدرك
الدرجZZة ،وتَظهZZر األنانيَّة واالعتبZZارات الذاتيَّة وجشZZع اإلنسZZان .وبعZZد اجتيZZاز
كثZZيرون َّ َّ
Zوير لحظي من الZZروح القZZدس،
ممن تيقظت أرواحهم أن مZZا اختZZبروه في الماضZZي لم يكن واقعهم الفZZردي ،بZZل هZZو تنٌ Z
ّ
Zادة مZZا يكZZون هZZذا بأسٍ Z
Zلوب واضZZح
Zق ،ع ً
وأن اإلنسZان لم يسZZتقبل سZوى هZZذا النZZور .وحين ينZZير الZروح القZZدس اإلنسZZان ليفهم الح ّ
ومميَّز ،من دون تفسZZير كيZZف حZZدثت األمZZور أو إلى أين تتجZZه .أي بZداًل من دمج صZZعوبات اإلنسZZان في هZZذا اإلعالن ،يكشZZف
ُ
Zرة .وحين يواجZZه اإلنسZZان الصZZعوبات في عمليZZة الZZدخول ،ثم يZZدمج اسZZتنارة الZZروح القZZدس ،يصZZبح هZZذا اختبZZار
Zق مباشً Z
هللا الحّ Z
اإلنسان الفعلي ... .لذلك في الوقت نفسه الذي تستقبلون فيه عمل الروح القدس ،ينبغي عليكم أن تولوا أهمية أكZZبر لZZدخولكم،
ّ
وتZZرون بالضZZبط مZZا هZZو عمZZل الZZروح القZZدس ومZZا هZZو دخZZولكم ،وأيضZا تZZدمجون عمZZل الZZروح القZZدس في دخZZولكم ،لكي ِ
يكملكم
ً
ّ
الZZروح القZZدس بطZZرق أكZZثر بكثZZير ويتشZَّ Zكل جZوهر عمZZل الZZروح القZZدس في داخلكم .أثنZZاء مسZار اختبZZاركم لعمZZل الZZروح القZZدس،
طورون عالقً Zة
ستعرفون الروح القدس وأنفسكم ً
أيضا ،إضافة إلى ذلك ،في وسط َمن يعرف عZZدد مZرات المعانZاة الشZZديدة ،سZZتُ ّ
طبيعيَّة مع هللا ،وستغدو العالقة بينكم وبين هللا أقرب تZدريجيا .وبعZد ع ٍ
Zدد ال حصZر لZه من حZاالت التهZذيب والتنقيZة ،ستصZبح
ً
ِ
Zف
لZZديكم َم َّ
حب ٌة حقيقيَّة هلل .لهZZذا ينبغي عليكم أن تZZدركوا أن المعانZZاة والضZZرب والم َحن ليسZZت مصZZادر للخZZوف؛ إذ مZZا هZZو مخيٌ Z
هو أن يكون لديكم عمل الروح القدس فقط وليس دخZولكم .حين يZأتي اليZوم الZذي ينتهي فيZه عمZل هللا ،سZتكونون قZد عملتم بال
جZZدوى؛ ومZZع أنكم قZZد اختZZبرتم عمZZل هللا ،فZZإنكم لن تكونZZوا قZZد عZZرفتم الZZروح القZZدس أو تكونZZوا قZZد حظيتم بZZدخولكم .فاالسZZتنارة
التي ُي حدثها الروح القدس في اإلنسان ليست لدعم شغف اإلنسان ،بل لفتح مسار لدخول اإلنسان ،وكذلك للسماح لإلنسان بZZأن
يعرف الروح القدس ،ومن هذه النقطة تنمو فيه مشاعر االتقاء والتوقير هلل.
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Zيرا في عمZZل أولئZZك الZZذين خضZZعوا للتهZZذيب والتعامZZل معهم والدينونZة ZوالتZZوبيخ ،وكZZان التعبZZير عن
ثمَ Zة انحٌ Z
Zراف أقZُّ Zل كثً Z
ّ
منحZZوا
عملهم أكثر دقة .أما الذين يعتمدون Zعلى بداهتهم في العمل فهم يرتكبون
تماما .إن عمل الناس الZZذين لم ُي َ
أخطاء كبيرة ً
ً
ِ
ضZا
Zيرا أمZام عمZل الZروح القZدس .ومهمZا تكن مكانZة المZرء جيZدة ،فال ب ّZد أي ً
كثيرا عن بداهتهم ،مما يش ّكل عائًقا كب ً
الكمال يعبر ً
َ
ِ
يخضع للتهذيب والتعامل معه والدينونة قبZZل أن يتمكن من تنفيZذ عمZِ Zل إرسZالية هللا .فZإن لم يخضZZع لمثZل هZذه الدينونZZة ،فZإن
أن
َ

أمZZا عمZZل الZZذين
متقنZZا ،وسZZيكون ًZ
عملZZه ال يمكن أن يتماشZZى مZZع مبZZادئ الحZZق ،مهمZZا كZZان ً
دومZا نتَ Z
Zاج بسZZاطة وصZZالح بشZZريينّ .
خضعوا للتهذيب والتعامل معهم والدينونة Z،فهو أكثر دقة من عمل الذين لم يتم تهذيبهم والتعامل معهم ودينونتهم .إن الذين لم
ِ
المختلطZة بZالكثير من الZذكاء اإلنسZاني والمZواهب الفطريZة .ليس
يخضعوا للدينونة ال يعبرون إال عن الجسد واألفكZار البشZرية
Zيرا دقيًقZZا من اإلنسZZان عن عمZZل هللا .والZZذين يتبعZZون أمثZZال هZZؤالء النZZاس تZZدفعهم إمكانيZZاتهم الفطريZZة للمجيء أمZZامهم.
هZZذا تعبً Z
بعيدا
وبما أنهم يعبرون عن العديد Zمن الرؤى والخبرات اإلنسانية ،التي هي في الغالب ال ترتبط بالمقصد األصلي هلل ،وتحيد ً

جدا عنه ،فإن عمل هذا النوع من األشخاص ال يمكن أن يZأتي بالنZاس أمZام هللا ،بZل يZأتي بهم أمZام اإلنسZان .ولZذلك فZإن أولئZك
ً
الZZذين لم يجتZZازوا الدينونZZة والتZZوبيخ غZZير مZZؤهلين لتنفيZZذ عمZZل إرسZZالية هللا .إن عمZZل العامZZل المؤهZZل يمكنZZه أن يرشZZد النZZاس
للطريZZق الصZZحيح ويمنحهم دخZواًل أكZZبر في الحZZق؛ إ ْذ يمكن لعملZZه أن يZZأتي بالنZZاس أمZZام هللا .وباإلضZZافة إلى ذلZZك ،فZZإن العمZZل

الZZذي يقZZوم بZZه يمكن أن يختلZZف من فZZرد آلخZZر ،وهZZو غZZير مقيZZد بقواعZZد ،ويسZZمح للنZZاس بZZاالنطالق والحريZZة ،وللقZZدرات بZZالنمو
تZZدريجيًّا في الحيZZاة ،والحصZZول على دخZZول في الحZZق أكZZثر عمًقZZا .إن عمZZل العامZZل غZZير المؤهZZل قاصZZر جZً Zدا ،وينطZZوي على
حماقZZة؛ إ ْذ ال يمكنZZه إاّل أن يرشZZد النZZاس فقZZط إلى القواعZZد ،وال يختلZZف مZZا يطلبZZه من النZZاس من فZZرد آلخZZر .إنZZه ال يعمZZل وفًقZZا
جدا من القواعد والتعZاليم ،وال يمكنZه أن يرشZد النZاس إلى
الحتياجات الناس الفعلية .في هذا النوع من العمل ،هناك عدد كبير ً
الحقيق ZZة وال إلى الممارس ZZة الطبيعي ZZة للنم ZZو في الحي ZZاة ،ب ZZل ال يمكن ZZه سZZوى أن يجع ZZل الن ZZاس قZZادرين على االل ZZتزام بالقلي ZZل من
القواعZZد عديمZZة القيمZZة .ليس من شZZأن ه ZZذا النZZوع من اإلرشZZاد سZZوى أن يضZZلل النZZاس .إنZZه يقZZودك لتص ZZبح مثل ZZه ،ويمكنZZه أن
يدخلك فيما هو عليه وما لديه .إن أراد األتباع أن يميزوا ما إذا كان القZZادة مZZؤهلين أم ال ،فالمفتZZاح لZZذلك يتمثZZل في النظZZر إلى
الطريZZق الZZذي يقZZودون إليZZه ونتZZائج عملهم ،ورؤيZZة مZZا إذا كZZان األتبZZاع يحصZZلون على مبZZادئ متوافقZZة مZZع الحZZق وعلى طZZرق
تابعZا أحمZق .يZZؤثر هZZذا في
ممارسة مناسبة لتغييرهم .يجب عليك أن تميز العمل المختلZZف ألنZواع النZZاس المختلفZة؛ وأاّل تكZZون ًZ
مسألة دخول الناس .إن كنت غير قادر على تمييز أية قيادة بشZرية لZديها طريZق وأيZة قيZادة ليس لZديها طريZق ،فسZوف تنخZدع
بسهولة .هذا كله له تأثير مباشر في حياتك .هناك الكثير من البساطة في عمل الناس غير المكملين؛ إذ يمتزج بقدر كبZZير من
اإلرادة البشرية ،ويتمثل كيانهم بالبساطة الطبيعية Z،بحسب ما ُولZدوا بZه ،وليس الحيZاة بعZد الخضZوع للتعامZل معهم أو الواقعيZة
بعZZد التعZZرض للتغيZZير .كيZZف يمكن لمثZZل هZZذا الشZZخص أن يZZدعم أولئZZك الZZذين يسZZعون وراء الحيZZاة؟ إن حيZZاة اإلنسZZان الZZتي كZZان
الفطري ZZان .وه ZZذا الن ZZوع من ال ZZذكاء أو الموهب ZZة بعي ZZد ك ZZل البع ZZد عن مط ZZالب هللا
يتمت ZZع به ZZا في األص ZZل هي ذك ZZاؤه أو موهبت ZZه
ّ
كمل اإلنسZZان ،ولم يتم تهZZذيب شخصZZيته الفاسZZدة والتعامZZل معهZZا ،فسZZتكون هنZZاك فجZZوة كبZZيرة بين مZZا
المحZZددة لإلنسZZان .إن لم ُي َّ
يعبر عنه وبين الحق؛ وسيمتزج ما يعبر عنه بأمور مبهمة؛ Zمثل خياله والخZZبرة أحاديZZة الجZانب .وباإلضZافة إلى ذلZZك ،فبغض

النظZZر عن كيZZف يعمZZل ،يشZZعر النZZاس أن ليس هنZZاك هZZدف كلي وال يوجZZد حZZق مناسZZب لZZدخول كZZل النZZاس .إن معظم مZZا هZZو
ط ٍ
ات اضطرت للجلوس على الفراخ وأصبحت هدًفا سهاًل  .هذا هو عمZZل
مطلوب من الناس يفوق قدرتهم ،كما لو أنهم كانوا ب ّ
اإلرادة البش ZZرية .تتخل ZZل شخص ZZية اإلنس ZZان الفاس ZZدة وأفك ZZاره ومفاهيم ZZه كاف ZZة أجZZزاء جس ZZده .لم يول ZZد اإلنسZZان بغري ZZزة ممارس ZZة

الح ZZق ،وليس لدي ZZه غري ZZزة لفهم الحZZق بص ZZورة مباشZZرة .أض ZZف إلى ذل ZZك شخص ZZية اإلنسZZان الفاس ZZدة ،عن ZZدما يعم ZZل ه ZZذا الن ZZوع
الط ZZبيعي من األش ZZخاص ،أال يس ZZبب ه ZZذا تعطيالً؟ ولكن اإلنس ZZان ال ZZذي ن ZZال الكم ZZال يتمت ZZع بخ ZZبرة في الح ZZق ينبغي على الن ZZاس

فهمهZZا ،ولديZZه معرفZZة بطباعZZه الفاسZZدة ،بحيث تZZزول األمZZور المبهمZZة وغZZير الواقعيZZة في عملZZه تZZدريجيًّا ،وتقZZل خZZدع اإلنسZZان،
واقعيZا .تسZهم
ويغZدو عملZه وخدمتZه أقZرب مZا تكونZان إلى المعZايير الZتي يطلبهZا هللا .وبهZذا دخZل عملZه في واقZع الحZق وأصZبح
ً
األفكZZار الموجZZودة في ذهن اإلنسZZان تحديZً Zدا في إعاقZZة عمZZل الZZروح القZZدس .لZZدى اإلنسZZان خيZZال غZZني ومنطZZق معقZZول وخZZبرة

قديمZة في التعامZل مZع األمZور .إن لم تخضZع هZذه الجZوانب في اإلنسZان للتهZذيب والتقZويم ،تصZير جميعهZا عقبZات أمZام العمZل؛
ولذلك ال يمكن أن يصل عمل اإلنسان ألكثر المستويات دق ًة ،وباألخص عمل الناس غير المكملينZ.
من "عمل هللا وعمل اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تحتاج إلى أن تفهم الحاالت الكثيرة التي يكون عليها الناس عندما يقZZوم الZروح القZدس بعملZZه فيهم .وال ُبZZد ألولئZك الZZذين
يتولZZون تنسZZيق خدمZZة هللا على وجZZه الخصZZوص أن يتمتعZZوا بفهم أقZZوى للحZZاالت الكثZZيرة الZZتي تنتج عن العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه
اكتفيت فقZZط بالحZديث عن االختبZارات الكثZZيرة أو طZرق الحصZول على الZZدخول ،فZإن ذلZك ُيظهZر
الZZروح القZZدس في النZZاس .إذا
َ

أن اختبارات ZZك أحادي ZZة الج ZZانب ب ZZإفراط؛ فمن دون أن تع ZZرف حالت ZZك الحقيقي ZZة وتفهم أس ZZس الح ZZق ،فمن غ ZZير الممكن أن تحق ZZق
تغييرا في شخصيتك .سيكون من الصعب عليك أن تميز عمل األرواح الشريرة من دون معرفة ُأسس عمل الروح القZZدس أو
ً
فهم الثم ZZار ال ZZتي يحمله ZZا .علي ZZك أن تفض ZZح عم ZZل األرواح الش ZZريرة وك ZZذلك تص ZZورات اإلنس ZZان ،وأن ت ZZدخل إلى ُلب المش ZZكلة
Zبين االنحرافZZات الكثZZيرة الZZتي تتسZZم بهZZا ممارسZZة النZZاس والمشZZكالت الZZتي ربمZZا يعZZانون منهZZا في
مباشً Z
Zرة ،وعليZZك أي ً
ض Zا أن تُِّ Z
إيمZZ Zانهم باهلل حZZ Zتى يتعرفZZ Zوا عليهZZ Zا .على األقZZ Zل ،يجب أال تجعلهم يشZZ Zعرون بالسZZ Zلبية أو الالمبZZ Zاالة .ومZZ Zع ذلZZ Zك ،يجب أن تفهم
الصZZعوبات الموجZZودة بموضZZوعية أمZZام معظم النZZاس ،ويجب أال تتسZZم بالالمعقوليZZة أو "تحZZاول أن تعلم الخZZنزير الغنZZاء"؛ فهZZذا
سلوك أحمق .لحل الصعوبات الكثيرة التي يواجهها الناس ،يجب أن تفهم أواًل آليات عمل الروح القدس ،وأن تفهم كيفية قيام

ال ZZروح الق ZZدس بالعم ZZل في مختل ZZف الن ZZاس ،وأن تفهم الص ZZعوبات ال ZZتي تواج ZZه الن ZZاس ونقائص ZZهم ،وأن ت ZZدرك الج ZZوانب المهم ZZة
للمشكلة ،وأن تصل إلى مصدر المشكلة دون انحرافات أو أخطاء .وحده شخص من هذا النوع مؤهل لتنسيق خدمة هللا.

Zادرا على فهم الموضZZوعات المهمZZة ورؤيZZة أشZZياء كثZZيرة بوضZZوح من عدمZZه إنمZZا يتوقZZف على اختباراتZZك
سZZواء َ
كنت قً Z
كنت تفهم التعليم الحZZرفي والعقائZZد ،فسZZوف توجZZه اآلخZZرين
ضZا طريقZZة قيادتZZك لآلخZZرين .إذا َ
الفرديZZة؛ فطريقZZة اختبZZارك هي أي ً
إلى فهم التعليم الحرفي والعقائZد .فالطريقZة الZتي تختZبر بهZا واقعيZة كالم هللا هي نفسZها الطريقZة الZتي سZوف تقZود بهZا اآلخZرين

قادرا على فهم حقائق كثيرة ونيZZل بصZZيرة في أشZZياء كثZZيرة بوضZZوح من كالم هللا،
لنيل دخول إلى واقعية أقوال هللا؛ فإذا َ
كنت ً
Zحا للZرؤى.
قادرا على قيادة اآلخرين إلى فهم حقائق كثيرة ً
فهمZZا واض ً
فستكون بذلك ً
أيضا ،وسوف يقتZZني أولئZك الZذين تقZودهم ً

أهملت الممارسZZة
ضZا الشZيء نفسZه .وإذا
َ
إن كنت تركز على فهم المشاعر الفائقة للطبيعة ،فسوف يفعل أولئك الZذين تقZودهم أي ً
وركزت بداًل من ذلك على المناقشZة ،فسZوف ِّ
بل َّ
ضZا على المناقشZة دون أي ممارسZة أو اكتسZاب
يركZز أولئZك الZذين تقZودهم أي ً

جميعZا اآلخZرين بمZا
تحول في شخصياتهم ،ولن يكونوا متحمسين إال حماسة سZطحية دون ممارسZة أي حقZائق .يمZد النZاس
أي ُّ
ً
عند أنفسهم ،وتحدد نوعية الشخص الطريق الذي يرشد اآلخرين فيه ،كما تحدد نوعيZZة الشZZخص نوعيZZة النZZاس الZZذين يقZZودهم.
ضZا قZZدر كبZZير من االسZZتنارة من
حZZتى تكونZZوا مناسZZبين حًقZZا ألن يسZZتخدمكم هللا ،فإنZZه ال يعZZوزكم الطمZZوح فقZZط ،لكن يعZZوزكم أي ً
هللا ،واإلرشاد من كالمه ،واختبZار تعامZل هللا معكم ،والتنقيZة من كالمZه ،وعلى هZذا األسZاس ينبغي أن تنتبهZوا Zإلى مالحظZاتكم

وأفكاركم وتأمالتكم واستنتاجاتكم في األوقات العادية وتنخرطوا في االنهماك أو االستبعاد وفًقا لذلك .هZذه كلهZا طZرق دخولZك
إلى الواقع ،وكلها ال غنى عنها .هذه هي الطريقZة الZتي يعمZل بهZا هللا .إذا دخلت في هZذه الطريقZة الZتي يعمZل بهZا هللا ،فيمكنZك
ِ
ٍ
كنت
الحصول على
عمZZا إذا كZZانت بيئتZZك قاسZZية أم مواتيZZة ،أو مZZا إذا َ
كملك هللا .وفي أي وقت ،وبغض النظر ّ
فرص كل يوم ُلي ّ
كنت تعيش الحيZZاة كفٍ Z
Zرد أو كجZZزء من جماعZZة ،سZZوف تجZZد
كنت تعمZZل أم ال ،ومZZا إذا َ
تتعZZرض الختبZZار أو إغZZواء ،أو مZZا إذا َ
ِ
كملZZك هللا دون أن تفقZZد واحZZدة منهZZا على االطالق .سZZوف تتمكن من اكتشZZافها كلهZZا ،وبهZZذه الطريقZZة ،تكZZون قZZد
ًZ
ص Zا ُلي ّ
دائمZا فر ً
وجدت سر اختبار كالم هللا.
من "بماذا ينبغي على الراعي الكفء أن يتسلح" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ُّ
Zفت أن
ال ينتبZZه العدي Zد Zمن النZZاس في هZZذه األيZZام إلى الZZدروس الZZتي يجب تعلمهZZا أثنZZاء التنسZZيق مZZع اآلخZZرين .لقZZد اكتشُ Z
العدي ZZد منكم ال يمكنهم ُّ
تعلم الZZدروس على اإلطالق أثنZZاء التنسZZيق مZZع اآلخZZرين .إذ يلZZتزم معظمكم بZZآرائهم الشخصZZية .عنZZدما
تعمل في الكنيسة ،تقول كلمتZك ويقZول آخZر كلمتZه ،وال عالقZة إلحZداها بZاألخرى ،إذ إنZك ال تتعZاون في الواقZع على اإلطالق.

إنكم غ ZZير مش ZZغولين س ZZوى بتوص ZZيل رؤاكم أو ب ZZالتنفيس عن "األعب ZZاء" ال ZZتي تتحملونه ZZا ب ZZداخلكم دون البحث عن الحي ZZاة ح ZZتى
عما
بأبسط الطرق .يبدو أنك تؤدي العمل بطريقة رتيبة،
دائما أنZZه يجب عليZZك أن تسZZلك طريقZZك الخZZاص بغض النظZر َّ
ً
معتقدا ً
يقوله أو يفعله أي شخص آخZر .تعتقZد أنZه يجب عليZك أن تقZوم بالشZركة كمZا يرشZدك الZروح القZدس بغض النظZر عن ظZروف
اآلخZZرين .ال يمكنكم اكتشZاف نقZاط قZZوة اآلخZرين ،وال يمكنكم اختبZار أنفسZكم .إن قبZZولكم لألشZZياء منحZZرف وخZاطئ حًقZا .يمكن
القول إنكم حتى اآلن ما زلتم تُظهرون الكثير من البر الذاتي ،كما لو كنتم قد عدتم إلى ذلك المرض القديم .ال تتواصZلون مZZع

تاما عن نوعية النتيجة الZتي حققتموهZا من العمZل في كنZZائس معينZة على سZZبيل المثZZال ،أو
بعضا بطريقة تحقق
بعضكم ً
ً
انفتاحا ً
عن الوضZZع األخZZير لحاالتZZك الداخليZZة ،ومZZا إلى ذلZZك .أنتم ببسZZاطة ال تتحZZدثون أبZً Zدا عن مثZZل هZZذه األمZZور .ال تشZZاركون على
اإلطالق في ممارسZZ Zات مثZZ Zل التخلي عن تصZZ Zوراتكم أو إهمZZ Zال أنفسZZ Zكم .ال يفكZZ Zر القZZ Zادة والعمZZ Zال إال في كيفيZZ Zة منZZ Zع إخZZ Zوتهم

جميعZا أن االتبZZاع
ًZ
وأخواتهم من أن يكونوا سلبيين Z،وفي كيفية جعلهم قادرين على االتباع بحيويZة .ومن ناحيZة ثانيZة ،تعتقZZدون
بحيوية ك ٍ
Zاف بح ِّZد ذاتZه .إنكم ال تفهمZون أسا ًسZا مZا يعنيZه أن تعرفZوا أنفسZكم ،وتهملZوا أنفسZكم ،ناهيZك عن كZونكم ال تفهمZون مZا

تعنيه الخدمة بالتنسيق مع اآلخرين ،وال تفكرون إال في أن تمتلكZZوا أنتم اإلرادة لمبادلZZة هللا المحبZZة وفي امتالك اإلرادة لتحيZZوا

Zوعا أعمى بغض
على حسب مثال بطرس ،وال تفكرون في شيء آخر غير تلك األمور .حتى إنك تقZZول إنZZك لن تخضZZع خضً Z
عم ا يفعله اآلخرون ،وستسعى بنفسك إلى نيل الكمال من هللا بغض النظر عن الصورة التي عليهZZا اآلخZرون ،وسZZيكون
النظر َّ
ِ
Zيرا ملمو ًس Zا في الواقZZع .أليس كZZل هZZذا هZZو نZZوع
ذلZZك ً
كافيZZا .لكن الحقيقZZة هي أن إرادتZZك لم تحّقZZق بZZأي حZZال من األحZZوال تعبً Z
كمل ZZوا .أرى أنكم قZZد
السZZلوك ال ZZذي تظهZZره ه ZZذه األيZZام؟ يتم َّس Zك ك ZZل واحZZد منكم برؤيت ZZه الشخص ZZية ،وترغب ZZون
جميعZZا في أن تُ َّ
ً
خدمتم لفترة طويلة دون تحقيق ُّ
معZا بتنZZاغم ،إذ لم تحققZZوا شZZيًئا على اإلطالق .عنZZدما تZZنزل
تقدم كبير ،خاصة في درس العمل ًZ
Zادرا مZا يحZدث تنسZيق متنZاغم ،وهZذا يظهZر بوضZوح أكZثر
إلى الكنائس ،تتواصل بطريقتك ،ويتواصZل اآلخZرون بطZريقتهم ،ون ً

في التابعين الZذين تقZودونهم .هZZذا يعZZني أنZZه بالكZاد يفهم أي شZخص بينكم معZZنى خدمZZة هللا ،أو كيZZف يجب على المZرء أن يخZدم
هللا .أنتم مشوشZZون وتتعZZاملون مZZع الZZدروس الZZتي من هZZذا النZZوع على أنهZZا مسZZائل تافهZZة .حZZتى إنZZه يوجZZد الكثZZيرون الZZذين ال
يفش ZZلون في ممارس ZZة ه ZZذا الج ZZانب من الح ZZق فحس ZZب ،ب ZZل ويخطئ ZZون عن دراي ZZة .ح ZZتى أولئ ZZك ال ZZذين خ ZZدموا لس ZZنوات عدي ZZدةZ،
بعضا ،وهم غيورون وتنافسيون؛ كل شخص ال يفكر إال في نفسه ،وال
بعضا ،ويتآمرون على بعضهم ً
يتنازعون مع بعضهم ً
يوميZZا تشZZبهون بZZني إسZZرائيل
يتعZZاونون على اإلطالق .أال تعكس جميZZع هZZذه األمZZور قZZامتكم الفعليZZة؟ أنتم الZZذين يخZZدمون ًZ
معZا ً

الZZذين خZZدموا هللا ذاتZZه مباشZZرة يوميًّا في الهيكZZل .كيZZف يمكن أال تكZZون لZZديكم أيهZZا األشZZخاص الZZذين يخZZدمون هللا أي فكZZرة عن
كيفية التنسيق أو الخدمة؟
من "اخدموا كما خدم بنو إسرائيل" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 462
معZا في انسZZجام – يشZZبه الخدمZZة الZZتي طلبهZZا يهZZوه من بZZني إسZZرائيل :وإال،
مZZا هZZو مطلZZوب منكم اليZZوم – حZZتى تعملZZوا ًZ
توقفوا عن الخدمة فحسب .ألنكم أناس يخدمون هللا مباشرة ،يجب أن تكونوا قادرين على الZZوالء والخضZZوع في خZZدمتكم على
األقZZل ،ويجب أن تكونZZوا قZZادرين أيضZا على ُّ
تعلم الZZدروس بطريقZZة عمليZZة .ألولئZZك الZZذين يعملZZون منكم في الكنيسZZة على وجZZه
ً
الخصوص ،هZل يجZرؤ أي من اإلخZوة واألخZوات األقZل منزلً Zة منكم على التعامZل معكم؟ هZل يجZرؤ أي شZخص على إخبZاركم

وجهZا لوجZZه؟ أنتم تتعZZالون على الجميZZع ،وتسZZودون كملZZوك! أنتم حZZتى ال تدرسZZون وال تZZدخلون في هZZذه األنZZواع من
بأخطZZائكم ًZ

عددا من الكنائس ،ولكنZك
الدروس العملية ،ومع ذلك ما زلتم تتحدثون عن خدمة هللا! أنت مطالب في الوقت الحالي بأن تقود ً
ال تكتفي بعدم التخلي عن نفسك فحسب ،بل تتشبث حتى بمفاهيمك وآرائك ،وتقول أشياء مثل" :أعتقZZد أن هZZذا األمZZر يجب أن
Zوعا
يتم على ه ZZذا النح ZZو ،فق ZZد ق ZZال هللا إن ZZه ال ينبغي أن ُنقيَّد من اآلخ ZZرين وإن ZZه في ال ZZوقت الحاض ZZر ال ينبغي أن نخض ZZع خض ً Z
أعمى" .ل ZZذلك ،يتم َّسZ Zك ك ZZل واح ZZد منكم برأي ZZه الشخص ZZي ،وال يطي ZZع ك ZZل منكم اآلخ ZZر .م ZZع أن ZZك تعلم بوض ZZوح أن خ ZZدمتك في

جانبZا :أنت تتحZدث عن جانبZك،
وضZعية متأزمZة ،مZا زلت تقZول" :في رأيي ،طZريقي ليس خطًZأ .على أيZة حZال ،كZل منZا يتخZذ ً
تتحمل أب ًZدا المسZZؤولية عن األشZياء
وسأتحدث أنا عن جانبي؛ أنت تقZZدم شZركة عن رؤاك ،وسZأتحدث أنZا عن دخZZولي" .أنت ال َّ
العديدة التي يجب التعامل معها ،أو تZديرها ببسZاطة باإلمكانZات المتاحZة ،وكZل واحZد منكم يبZدي آراءه ويحمي مكانتZه وسZمعته

ووجهه بتعقل .ال أحد منكم على استعداد ألن يتواضع ،ولن يتخذ أي من الطرفين زمام المبZادرة للتخلي عن نفسZه ،وتعZويض
معا ،عليكم أن تتعلمZوا السZعي إلى الحZق ،يمكنZك أن
أوجه القصور لدى اآلخر حتى تتقدم الحياة بوتيرة أسرع .عندما تنسقون ً
تقZZول" :ال أفهم هZZذا الجZZانب من الحZZق بوضZZوح .مZZا هZZو اختبZZارك فيZZه؟" أو يمكنZZك أن تقZZول" :لZZديك اختبZZار أكZZثر ممZZا لZZدي فيمZZا
يتعلق بهZذا الجZانب؛ هZل يمكنZك Zأن تقZدم لي بعض التوجيZه من فضZلك؟" ألن تكZون هZذه طريقZة جيZدة للقيZام بZذلك؟ لقZد اسZتمعتم
ضZا،
بعضا ،وتساعدوا بعضZZكم بع ً
إلى الكثير من العظات ،وتملكون بعض الخبرة في تأدية الخدمة .إذا لم تتعلموا من بعضكم ً
وتعوضZZوا أوجZZه القصZZور لZZدى بعضZZكم بعضZا عنZZد القيZZام بالعمZZل في الكنيسZZة فكيZZف يمكنكم ُّ
تعلم أيZZة دروس؟ عنZZدما تواجهZZون
ً

بعضا حتى تستفيد حياتكم .إضافة إلى ذلك ،يجب عليكم الشركة بعنايZZة
أي شيء ،يجب عليكم أن تقوموا بالشركة مع بعضكم ً
عن أي ش ZZيء من أي ن ZZوع قب ZZل اتخ ZZاذ أي ZZة ق ZZرارات .من خالل القي ZZام ب ZZذلك وح ZZده تتحمل ZZون المس ZZؤولية عن الكنيس ZZة بZZداًل من
معا وتقوموا بالشركة عن جميع القضايا التي تكتشZZفونها
التصرف بال مباالة .بعد أن تزورا جميع الكنائس ،يجب أن تجتمعوا ً
وأي مشZZاكل واجهتموهZZا في عملكم ،ثم عليكم التواصZZل حZZول االسZZتنارة واإلضZZاءة اللZZتين تلقيتموهمZZا – هZZذه ممارسZZة ال غZZنى

عنهZZا في الخدمZZة .ال ُبZَّ Zد لكم من تحقيZZق تعZZاون متنZZاغم من أجZZل عمZZل هللا ،ومن أجZZل مصZZلحة الكنيسZZة ،وحZZتى تحفZZزوا إخZZوتكم
Zاعدا .يجب أن يتع ZZاون ك ZZل منكم م ZZع اآلخ ZZر ،حيث يع Zِّ Zدل ك ZZل منكم اآلخ ZZر وتص ZZلوا إلى نتيج ZZة عم ZZل
وأخ ZZواتكم من اآلن فص ً Z
أفضل ،وذلك لالهتمام بإرادة هللا .هذا هو معنى التعاون الحقيقي ،ووحدهم أولئك الذين يشاركون فيه سيحصZZلون على دخZZول
حقيقي .أثناء تعاونكم ،قد تكون بعض الكلمات التي تتحدثون بها غير مناسبة ،ولكن هZZذا ال يهم .قومZوا بالشZركة عنهZZا الحًقZا،
وافهموه ZZا بوض ZZوح ،وال تهملوه ZZا .بع Zد Zه ZZذا الن ZZوع من الش ZZركة ،يمكنكم تع ZZويض عي ZZوب إخ ZZوتكم أو أخZZواتكم .فق ZZط من خالل
التعمZZق أكZZثر في عملكم بهZZذه الطريقZZة يمكنكم تحقيZZق نتZZائج أفضZZل .يجب على كZZل واحZZد منكم كأنZZاس يخZZدمون هللا ،أن يكZZون
قادرا على الدفاع عن مصالح الكنيسة في كل ما يفعله ،بZداًل من مجZرد التفكZير في اهتماماتZه الشخصZية .من غZير المقبZول أن
ً
دائما .فالناس الذين يتصرفون هكذا ال يصZZلحون لخدمZZة هللا .هZZؤالء النZZاس يملكZZون
ا
بعض
بعضكم
وتضعفوا
وحدكم،
تتصرفوا
ً
ً
شخصZZية فظيعZZة ،وال يملكZZون ذرة من اإلنسZZانية بZZداخلهم .إنهم مئZZة في المئZZة من الشZZيطان! هم وحZZوش! حZZتى اآلن ،مZZا تZZزال

ضZا أثنZZاء الشZZركة ،وتبحثZZون عمZً Zدا عن ذرائZZع،
تحZZدث مثZZل هZZذه األشZZياء بينكم .إنكم تZZذهبون حZZتى إلى حZZد مهاجمZZة بعضZZكم بع ً
جانبZZا ،ويخفي كZZل شZZخص أفكZZاره
وتغضZZبون بشZZدة أثنZZاء الجZZدل حZZول بعض األمZZور التافهZZة .ال أحZZد يZZرغب في تنحيZZة نفسZZه ً

ودائما على أهبة االستعداد Z.هل يناسZZب هZZذا النZZوع من التصZرف خدمZZة
الداخلية عن اآلخر ،ويراقب الطرف اآلخر من كثب،
ً
هللا؟ هZZل يمكن لعمZZل مثZZل عملكم هZZذا أن يِّ Z
Zاجزا فحسZZب عن توجيZZه النZZاس إلى
Zزود إخZZوتكم وأخZZواتكم بZZأي شZZيء؟ أنت لسZZت عً Z
مسار الحياة الصحيح ،بل إنZك في الواقZع تُZدخل شخصZيتك الفاسZدة في إخوتZك وأخواتZك .أال تZؤذي اآلخZرين؟ ضZميرك كريZه،
وفاسZZد حZZتى النخZZاع! إنZZك ال تZZدخل إلى الحقيقZZة ،وال تمZZارس الحZZق .باإلضZZافة إلى ذلZZك ،تكشZZف بال خجZZل طبيعتZZك الشZZيطانية

صZا قZZد
لآلخرين؛ فأنت ببساطة ال تعرف العيب! لقد أوكل بهؤالء اإلخوة واألخوات لك ،لكنك تأخذهم إلى الجحيم .ألسZZت شخ ً
فاسدا؟ إنك ال تخجل على اإلطالق!
أمسى ضميره ً
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أيمكنZZك التعبZZير عن الشخصZZية الZZتي عZZبر هللا عنهZZا في كZZل عصZZر بأسZZلوب واقعي وبلغZZة تُZZبرز أهميZZة العصZZر على نحZZو

Zارة بالتفصZZيل؟ هZZل تسZZتطيع الشZZهادةَ
مالئم؟ هZZل يمكنZZك ،أنت الZZذي تختZZبر عمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة ،وصZZف شخصZZية هللا البّ Z
Zدينين األتقيZZاء والمؤمZZنين الجيZZاع
المZZزدرين والفقZZراء والمتّ Z
لشخصZZية هللا بوضZZوح ودّقZZة .كيZZف سZZتنقل مشZZاهداتك وخبراتZZك إلى ُ
ِ
تخيZZل هZZذا؟ هZZل تZZدرك
والعطZZاش إلى الZZبر م َّمن ينتظرونZZك لترعZZاهم؟ مZZا نوعيZZة الشخصZZيات الZZتي تنتظZZرك لترعZZاهم؟ أيمكنZZك ّ
العبء الذي تحمله على عاتقك وحجم إرساليتك ومسZؤوليتك؟ أين هZو إحساسZZك التZاريخي باإلرسZالية؟ وكيZف يمكنZك أن تخZZدم
ٍ
رب كZل المخلوقZات
فهم
رب كل األشZياء؟ هZل هZو حقً Zا ُّ
ٌ
تفسر ّ
عميق لوكالتك؟ كيف ّ
كوكيل صالح في العصر القادم؟ هل لديك ٌ
َ
وحقيق ُة كل ما في العZالم؟ مZا هي خطتZZك ِلتُقِبZل على المرحلZة التاليZة من العمZل؟ كم من النZZاس ينتظرونZZك لترعZاهم؟ أتشZعر أن
Zأنون في الظلمZZة قZZائلين "أين الطريZZق؟" كم يتوقZZون للنZZور كشٍ Z
Zهاب
مهمت Zك ZثقيلZZة؟ هم فقZZراء ،مZZزدرون ،عميZZان ،وضZZائعون ،يّ Z
Zترجين هZZذا األمZZر،
لينطلZZق نZZازالً فجZZأة حZZتى ُيبZّ Zدد Zقَ Z
Zوة الظالم الZZتي َقمعت اإلنس َ
تلهفZZوا مّ Z
Zان ألعZZوام طويلZZة .من تZZراه يعZZرف كم ّ
وكم خارت قواهم في الليل والنهار؟ هؤالء الZZذين يتZألمون بعمZZق يبقZون سZجناء في غيZZاهب الظالم ،ال رجZاء لهم ُليعتَقZوا حZZتى

تعبة التي لم تختZبر الراحZZة يومZاً تعZZاني بالفعZZل من
الم َ
في ذلك اليوم الذي يسطع فيه النور؛ فمتى يتوقف بكاؤهم؟ هذه األرواح ُ
هZZذا الشZZقاءَ .بُقZZوا مZZوثَقين طZZويالً بحبZZال القسZZوة بال رحمZZة ،وأسZZرى للتZZاريخ الZZذي توّقZZف في مكانZZه .من تZZراه قZZد سZZمع صZZوت
يوما كم َّ
ومتلهZف؟ كيZZف يمكن هلل أن يحتمZZل رؤيZZة
ّZ
أن قلب هللا حزين
نحيبهم؟ ومن تراه قد رأى مظهرهم التعيس؟ هل ف ّك َ
رت ً
تجرعZوا ال ّسَّ Zم .وبZالرغم من
Zذابا كهZذا؟ على أيZة حZال ،البشZر هم األشZقياء الZذين قZد ّ
البشZرية البريئZة الZتي خلقهZا بيديZه ZتعZاني ع ً
يتجرعZون الس ّZم منZذ زمن بعيZد؟ هZل غZاب عنZك أنZك
كونهم على قيد الحياة إلى يومنا هذاَ ،من كان يظن أن الشرير قZد جعلهم ّ

أحد ضحاياه؟ أال تسعى لخالص من بقي حياً من منطلق محبتZك هلل؟ ألسZت مس ًّ
Zترد الجميZل لإللZه
Zتعدا ألن تك ّZرس كZل طاقتZك ل ّ
ِ
Zاة
Zاة اسZZتثنائية؟ هZZل لZZديك حًZقZا العZZزم والثقZZة لتحيZZا حيً Z
حب البشZZرية كلحمZZه ودمZZه؟ كيZZف تُف ّسZر أن هللا يسZZتخدمك لتحيZZا حيً Z
الZZذي ُي ّ
ومطيع هلل؟
ذات معنى كخادم تقي
ٍ
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اإلنسان لديه إيمان بي ولكنه ال يستطيع أن يشهد عني ،وقبل أن أعلن عن ذاتي ،ال يستطيع اإلنسان أن يشهد عZZني .ال
ّ
يرى اإلنسان إال أنني أفوق المخلوقZات وجميZع القديسZين ،وأن عملي ال يمكن ألي إنسZان أن يقZوم بZZه .لZZذلك ،منZZذ زمن اليهZود
وحتى البشر في يومنا هذا ،أي شخص قد رأى أعمالي المجيZدة يمأله الفضZول عZني ،ومZع ذلZك ال يمكن لفم مخلZوق واحZد أن
عما عملتZه ،مZا
يقدم
شهادة عني .أبي َوحZده هZو َمن شZهد لي؛ وقZد صZنع لي طريًقZا بين كافZة المخلوقZات .ولكن ،بغض النظZر َّ
ً
كZZان اإلنسZZان سZZيعرف أني أنZZا رب الخليقZZة ،ألن اإلنسZZان ال يعZZرف إال أن يأخZZذ مZZني ،وال يZZؤمن بي بسZZبب عملي .ال يعرفZZني
اإلنسZZان إال ألني ب ZZريء وليس في خطي ZZة َقZZط ،أو ألن ZZني أس ZZتطيع تفس ZZير العدي ZZد من األسZZرار ،أو ألني ف ZZوق الجمي ZZع ،أو ألن ZZه
ّ

Zيرا .ومZZع ذلZZك ،هنZZاك قلٌ Zة يؤمنZZون أني أنZZا رب الخليقZZة .لهZZذا أقZZول إن اإلنسZZان ال يعZZرف لمZZاذا يZZؤمن بي ،وال
اسZZتفاد مZZني كثً Z
ّ
يعرف هدف أو أهمية أن يؤمن بي .إن حقيقة اإلنسان هو أنZه نZاقص ،حZتى أنZه يكZاد يكZون غZير مؤهZل أن يقZدم شZهادة عZني.
ليس لZZديكم إال القليZZل من اإليمZZان الحقيقي ولم تحصZZلوا إال على القليZZل للغايZZة ،لZZذلك فليس لZZديكم إال شZZهادة قليلZZة جZًّ Zدا .إضZZاف ًة
Zهادة عن أعم ZZالي .في
على أنكم تفهم ZZون القلي ZZل وتفتق ZZرون إلى الكث ZZير ،ح ZZتى أنكم تك ZZادوا تكون ZZون غ ZZير م ZZؤهلين أن تحمل ZZوا ش ً Z

متأكZZدون أنكم ق ZZادرون على الش ZZهادة عن ج ZZوهر هللا بنج ZZاح؟ م ZZا اخت ZZبرتموه ورأيتم ZZوه
الواق ZZع ع ZZزمكم ملح ZZو ٌ
ظ ،ولكن ه ZZل أنتم ّ
يتجZZاوز مZZا اختZZبره األنبيZZاء والقديسZZون من جميZZع العصZZور ورأوه ،ولكن هZZل أنتم قZZادرون على تقZZديم شٍ Z
Zهادة أعظم من كلمZZات
أولئك األنبياء والقديسين األسبقين؟ ما ِ
ُأنعم به عليكم اآلن يتجاوز ما أنعمت به على موسى ويفوق ما ناله داود ،ولذلك بالمثل

أطلب أن تتجاوز شهادتكم شهادة موسى وأن تكون كلماتكم أعظم من كلمات داود .أعطيتكم مئة ضعف ،لذلك أطلب منكم أن
تردوا لي بالمثل .يحب أن تعرفوا أنني َم ْن أنعم على البشرية بالحياة ،وأنتم َمن تنالون الحياة مني ويجب أن تشهدوا لي .هذا
ّ
واجبكم ،الذي أوكلت به لكم ،وهذا مZا يجب أن تفعلZوه من أجلي .لقZد منحتكم كZل مجZدي ،وأنعمت عليكم بالحيZاة الZتي لم ينلهZا
وتكرسZوا لي شZبابكم وتتخّلZوا عن حيZاتكم .كZل َمن
أبدا الشعب المختار ،أي بنو إسرائيل .بZالحق ،يجب أن تحملZوا شً Z
ً
Zهادة ليّ ،
ّ
ِ
ِ
ُأنعم عليZZه بمجZZدي ينبغي أن يشZZهد لي ويقZّ Zدم حياتZZه من أجلي ،فهZZذا قZZد تعيَّن مسZZبًقا منZZذ زمن طويZZل من قبلي .من حسZZن الحZZظ
أن ZZني ِ
ُأنعم عليكم بمج ZZدي ،وواجبكم ه ZZو الش ZZهادة عن مج ZZدي .إن كنتم ال تؤمن ZZون بي إال لكي يح ZZالفكم الح ZZظ ،لم ZZا ك ZZان لعملي
سوى أهمية قليلة ،ولما كنتم ستتممون واجبكم .لم َير بنو إسرائيل إال رحمZZتي ومحبZZتي وعظمZZتي ،ولم يشZZهد اليهZZود إال لطZول
أنZZZاتي وف ZZدائي ،فلم ي ZZروا إال القلي ZZل من عم ZZل روحي؛ ح ZZتى مس ZZتوى فهمهم ه ZZو فق ZZط واح ZZد على عش ZZرة آالف ممZZZا رأيتمZZZوه
وسمعتموه .ما رأيتموه يتجZاوز حZتى مZا رآه رؤسZاء الكهنZة الZذين كZانوا بينهم .اليZوم ،يتجZاوز الحZق الZذي تفهمونZه الحZق الZذي
وأيضا عصر النعمة ،وما اختبرتموه يتجZاوز مZا اختZبره موسZى
فهموه؛ ما رأيتموه اليوم يتجاوز ما رأوه في عصر الناموس،
ً
لظ ّل يهZZوه :مZZا فهمZZه اليهZZود كZZان
وإيليZZا .ألن مZZا فهمZZه بنZZو إسZZرائيل لم يكن سZZوى نZZاموس يهZZوه ومZZا رأوه لم يكن سZZوى منظZZر ِZ
فZZداء يسZZوع فقZZط ،ومZZا نZZالوه كZZانت النعمZZة الZZتي أنعم بهZZا يسZZوع ،ومZZا رأوه كZZان فقZZط صZZورة يسZZوع داخZZل بيت اليهZZود .أمZZا مZZا

ضZا كلمZZات روحي ،وقZَّ Zدرتم
ترونZZه أنتم اليZZوم هZZو مجZZد يهZZوه ،وفZZداء يسZZوع ،وكافZZة أعمZZالي في الZZوقت الحاضZZر .لقZZد سZZمعتم أي ً
ورحيمZZا ،بZل
إلها محبًّا
حكمتي ،وعرفتم عجائبي ،وعلمتم شخصيتي .أخبرتكم ً
أيضا بخطة تدبيري كّلها .ما رأيتموه ليس فقط ً
ً
Zديدا وجالاًل إضZاف ًة على ذلZZك لقZد عZرفتم أنZني
إلها
مملوءا ًبرا .لقد رأيتم عملي المعجزي ،وعرفتم أنني مملوء غضZً Zبا ش ً
ً
أيضا ً
ً
أنZZزلت سZZخط غضZZبي ذات مZZرة على بيت إسZZرائيل ،واليZZوم قZZد حZَّ Zل بكم .لقZZد فهمتم من أسZZراري في السZZماء أكZZثر ممZZا فهمZZه
وأيضا يوحنا؛ وتعرفون عن محبتي ووقاري أكثر مما عرفه كل القديسين في األجيال السالفة .مZZا نلتمZZوه ليس مجZَّ Zرد
إشعياء،
ً
ضZا وجهي
حقي وطريقي وحياتي ،بZل رؤيZة وإعالن أعظم من رؤيZة يوحنZا وإعالنZه .لقZد فهمتم الكثZير من األسZرار ورأيتم أي ً

البارة .لذلك ،فمع أنكم ُوِلZZدتُم في األيZZام األخZZيرة ،ال يZZزال
الحقيقي؛ لقد قبلتم المزيد من دينونتي وعرفتم المزيد عن شخصيتي َّ
ض Zا مZZا هZZو للحاضZZر ،وكZZل هZZذا حققتهأنZZا .مZZا أطلبZZه منكم ليس غZZير
فهمكم هZZو نفس َف ْهم األولين في الماضZZي؛ لقZZد اختZZبرتم أي ً

معقZZول ،ألني أعطيتكم الكثZZير وقZZد رأيتم مZZني الكثZZير .لZZذلك أسZZألكم أن تشZZهدوا لي أمZZام القديسZZين من كZZل العصZZور ،وهZZذه هي
شهوة قلبي الوحيدة.
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حقا واجبZZك؟ هZZل تعZZرف ًّ
حقا هZZدف عملي وأهميتZZه؟ هZZل تعZZرف ًّ
حقا لمZZاذا تZZؤمن بي؟ هZZل تعZZرف ًّ
هZZل تعZZرف اآلن ًّ
حقا
شZZZهادتي؟ إن كنت ت ZZؤمن بي فحس ZZب ،ولكن ال يمكن أن تُ ZZرى في ZZك ش ZZهادتي وال مج ZZدي ،ف ZZإني ق ZZد نب ZZذتك من ZZذ زمن طويZZZل.
لمن يعرف ZZون ك ZZل ش ZZيء ،هم مث ZZل أش ZZواك في عي ZZني ،وفي بي ZZتي هم مج Zّ Zرد حج ZZارة ع ZZثرة .هم زوان يغربل ZZه عملي
وبالنس ZZبة َ
ّ
بالتم ZZام ،دون أدنى وظيف ZZة ودون أي ِثَقZZل؛ لق ZZد مقتّهم من ZZذ أم ZZد بعي ZZد Z.وأم ZZا أولئ ZZك ال ZZذين بال شZZهادة ،فZZإن غض ZZبي يح ZZل عليهم،
وعص ZZاي ال تُخطئهم أب Zً Zدا .لق ZZد س Zَّ Zلمتهم من ZZذ أم ZZد بعي ZZد في أي ZZدي الشZZرير ،ولن يحص ZZلوا على أي من برك ZZاتي .في ذل ZZك الي ZZوم،

موجعZا أكZثر من وجZع النسZاء الجZاهالت .إنZني اآلن ال أقZوم إال بالعمZل الZذي من واجZبي أن أقZوم بZه؛ سZأجمع
سيكون تZوبيخهم
ً
ك ZZل الحنط ZZة في حZَ Zزم جنب ZZا إلى ٍ
خارج Zا في وقت
ًZ
جنب م ZZع أولئ ZZك ال ZZزوان .ه ZZذا ه ZZو عملي اآلن .ك ZZل ذل ZZك ال ZZزوان س Zُ Zيطرح
ً
ُ
رمادا .عملي اآلن
المغربل في النار ليحترق ويصير ً
غربلتي ،وأما حبات الحنطة فتُجمع إلى المخزنُ ،
ويطرح أولئك الزوان ُ
ِ
Zاعا كZZامالً .ثم أبZZدأ في الغربلZة ألكشZZف نهايZة جميZع البشZر .ولZZذلك
مجرد ربط كل البشر في حZزم ،أي ،أن ُأخضZعهم إخض ً
هو ّ

ينبغي عليك أن تعرف كيف تُرضيني اآلن ،وكيف عليك أن تتبع مسار اإليمان الصحيح في إيمانك بي .مZا أطلبZه هZو والؤك
ّ
وطاعتZك اآلن ،ومحبتZZك وشZZهادتك اآلن .حZتى لZو لم تكن تعZرف في هZذه اللحظZة مZا هي الشZZهادة أو مZا هي المحبZZة ،عليZZك أن
تُسِّلمني نفسك بجملتك وتقدم لي الكنزين الوحيدين اللذين تمتلكهما :والؤك وطاعتZك .ينبغي عليZك أن تعZرف أن شZهادة غلبZتي
على تكمن في والء اإلنسZان وطاعتZZه ،ونفس الشZيء ينطبZق على شZZهادة إخضZاعي الكامZل لإلنسZان .إن واجب إيمانZك بي هZو
ّ
مطيعZا حZتى النهايZة .قبZل أن أبZدأ الخطZوة التاليZZة من
ًZ
صZا لي ،وال شZيء آخZر ،وأن تكZZون
أن ّ
تقدم ش ً
Zهادة عZZني ،وأن تكZون مخل ً
ِ
ومطيعZا لي؟ هZل تك ِّZرس كZل والءك لمهمتZك أم ستستسZلم بسZهولة؟ هZل
صZا
عملي ،كيف ّ
ً
ستقدم شهادة عني؟ كيف سZتكون ُمخل ً
أوبخك
ستخضع لكل ترتيب أضعه (حتى وإن كان الموت أو الدمار) ،أم ستهرب في منتصف الطريق لتتجنب توبيخي؟ إنني ّ

أيضا التZوبيخ في الحاضZر عن خطZوة عملي التاليZة ،ويسZمح لعملي
مطيعا
شهادة عني ،وتكون
لكي تقدم
ً
ومخلصا لي .يكشف ً
ً
ً
ِ
حكيما وأاَّل تتعامل مع حياتك أو أهمية وجودك كأنهما رمل بال قيمة .هZZل يمكنZZك أن
أشجعك أن تكون
ّ
بالتقدم بال عائق .لذلك ّ
ً
َّ
سيتجلى عملي؟ ينبغي عليك أن تعZZرف أهميZZة
تعرف بالضبط عملي اآلتي؟ هل تعرف كيف سأعمل في األيام القادمة ،وكيف
وأيضا أهمية إيمانك بي .لقد فعلت الكثير؛ كيف يمكنني أن أستسلم في منتصف الطريق كمZZا تتخيَّل؟ لقZZد قمت
خبرتك بعملي،
ً
ّ
َّ
أدمره؟ في الحقيقة ،أوشكت على إنهZZاء هZZذا العصZر .هZZذا حقيقي ،ولكن عليZZك أن تعZZرف
بهذا العمل المتسع؛ كيف يمكنني أن ّ

جديدا ،وقبل كZZل شZيء ،سأنشZZر إنجيZZل الملكZوت .لZZذلك عليZZك أن تعZZرف أن عملي الحZالي ليس
أني سأبدأ
جديدا وعمالً ً
عصرا ً
ً
س ZZوى أن أب ZZدأ عص Zً Zرا جدي Zً Zدا ،وإرس ZZاء األس ZZاس لنش ZZر اإلنجي ZZل في ال ZZوقت العتيZ Zد Zوإنه ZZاء العص ZZر في المس ZZتقبل .عملي ليس

بالبسZZاطة الZZتي تعتقZZدها ،وليس بال قيمZZة أو مغZZزى كمZZا تعتقZZد .لZZذلك ،ال ُبZَّ Zد أن أسZZتمر في أن أقZZول لZZك :ينبغي أن تهب حياتZZك
وأيضا ،ينبغي أن تُ ِّ
شهادة ،واشتقت باألكثر أن تنشZZر إنجيلي.
كرس نفسك من أجل مجدي .اشتقت طوياًل ألن تقدم لي
لعملي،
ً
ً
ينبغي عليك أن تفهم ما في قلبي.
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تاما ،وال يسZZتطيع أحZد أن
فإنZه ال أح َZد منكم يسZZتطيع أن يصZفني وص ًZفا ًّ
على الرغم من أنكم مخلصون جZً Zدا في إيمZZانكمّ ،
يقدم شهادة كاملة لكل الحقZائق الZZتي ترونهZZا .فكZZروا في األمZZر :معظمكم اآلن مقصZرون في واجبZZاتكم ،وتتZZابعون بZZدالً من ذلZZك

أمZZور الجسZZد وإشZZباع الجسZZد واالسZZتمتاع بالجسZZد بشZراهة .أنتم تملكZZون َّ
الن ْزر اليسZZير من الحقيقZZة .فكيZZف يمكنكم تقZZديم الشZZهادة

كنت غZZير قZZادر في يZZوم من األيZZام على الشZZهادة
لكZZل مZZا رأيتم؟ هZZل أنتم واثقZZون حًقZZا من أنZZه يمكنكم أن تكونZZوا شZZهودي؟ إذا َ
لجميZZع مZZا رأيتZZه اليZZوم ،فسZZتكون قZZد خسZZرت وظيفZZة الكائنZZات المخلوقZZة ،ولن يكZZون هنZZاك معZZنى ًأيZZا كZZان لوجZZودك .لن تكZZون
أديت ما ال حصر لZه من العمZل فيكم .لكن بمZا أنZك في
إنسانا .بل يمكن حتى القول إنك لن تكون
جديرا بأن تكون
ً
ً
إنسانا! لقد ُ
ً
الZZوقت الحاضZZر ال تتعلم وال تعZZرف شZZيًئا ،وتعمZZل عبثًZZا ،فعنZZدما يحين الZZوقت لتوسZZيع عملي ،فسZZوف تحZّ Zدق في ذهZZول ،وينعقZZد
تمامZZا .ألن يجعلZك ذلZك خاطًئا على الZدوام؟ وعنZدما يحين ذلZZك الZوقت ،ألن تشZZعر بأشZZد النZZدم؟ ألن
لسانك ،وتصير عديم الفائدة ً
تغرق في الكآبة؟ أنا ال أقوم بكل هذا العمل اآلن بZدافع من الكسZل والملZل ،ولكن إلرسZاء أسZاس لعملي المسZZتقبلي .ليس معZنى

هذا أنني في مأزق وأحتاج إلى الخروج بشيء جديد .عليك أن تفهم العمل الذي أقوم به؛ فهZZو ليس شZZيًئا يفعلZZه طفZZل يلعب في
Zت أنZا فقZط َم ْن أقZوم بكZل هZذا بنفسZي .بZل أمِثّZل أبي.
الشارع ّ
وإنما هو عمل يتم نيابZة عن أبي .يجب عليكم أن تعلمZوا أنZني لس ُ
وفي الوقت نفسه ،يتمثل دوركم في االمتثال والطاعة والتغيير والشهادة على نحو قاطع .مZا يجب عليكم فهمZه هZو لمZاذا يجب
عليكم اإليمان بي .هذا هو السؤال األهم الذي يتعين على ٍ
جميعZا من
كل منكم فهمه .إن أبي ،من أجل مجZZده ،قZZد عينكم مسZZبًقا
ً
أجلي منذ أن خلZZق العZZالم .لم يكن تعZيينكم من أجZZل شZيء سZوى عملي ومن أجZل مجZZده .ومن أجZل أبي أنتم تؤمنZون بي؛ وأنتم
تتبعونني بسZبب اختيZار أبي ّإيZاكم .ال شZيء من هZذا بمحض اختيZاركم ،واألهم من ذلZك أن تZدركوا أنكم أنتم الZذين منحZني أبي
إيZZاكم ألجZZل أن تشZZهدوا لي .وبمZZا أنZZه منحZZني إيZZاكم ،فيجب عليكم أن تمتثلZZوا للطZZرق الZZتي أمنحكم إياهZZا ،وأن تتبعZZوا الطZZرق
والكلمZات الZتي أعلمكم إياهZا ،ألن واجبكم هZو أن تمتثلZوا لسZبلي .هZذا هZو الغZرض األصZلي من إيمZانكم بي .لZذا أقZول لكم إنكم
مجرد أناس منحZني أبي إيZاهم لتمتثلZوا لسZبلي .لكنكم تؤمنZون بي فقZط ،أنتم لسZتم مZني ألنكم لسZتم من العائلZة اإلسZرائيلية لكنكم
أمZا اليZوم فيجب عليكم أن تسZلكوا سZZبلي .وكZل هZZذا من
من نوعيZZة الحيZة القديمZة Z.كZل مZZا أطلب منكم فعلZZه هZو أن تشZZهدوا ليّ ،
أج ZZل الش ZZهادة المس ZZتقبلية .إذا كنتم تعمل ZZون فق ZZط كأن ZZاس يس ZZتمعون إلى س ZZبلي ،فلن يك ZZون لكم أي قيم ZZة وس ZZتفقدون المغ ZZزى من
منحي أبي إياكم .ما أصر على إخباركم به هو أنه" :عليكم أن تسلكوا سبلي".
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كيف يعمل الروح القدس داخZل الكنيسZZة في الZوقت الحZالي؟ هZل لZديك فهم ثZابت لهZZذا السZؤال؟ مZZا أكZبر الصZعوبات الZZتي
حاليZZا ،هنZZاك بعض النZZاس السZZلبيين الZZذين يتعرضZZون للتجZZارب ،والبعض
يواجههZZا إخوتZZك وأخواتZZك؟ مZZا الZZذي ينقصZZهم بشZZدة؟ ً
اآلخر يشتكون ،وآخرون لم يعودوا يمضون ُق ُد ًما ألن هللا انتهى من الكالم .لم يدخل الناس في المسار الصحيح لإليمZZان باهلل.
Zدما ،ويسZZعون
ال يمكنهم أن يعيشZZوا باسZZتقاللية ،وال يمكنهم الحفZZاظ على حيZZاتهم الروحيZZة .هنZZاك بعض النZZاس الZZذين يمضZZون قً Z
بحيويZZة ،ويرغبZZون في الممارسZZة عنZZدما يتكلم هللا ،ولكن عنZZدما ال يتكلم هللا ،ال يعZZودون يحZZرزون أي تقZZدم .مZZا زال النZZاس ال
ط ّروا إلى ذلZZك .واآلن
يفهمZZون مشZZيئة هللا داخZZل قلZZوبهم وليسZZت لZZديهم محبZZة عفويZZة هلل؛ فقZZد اتبعZZوا هللا في الماضZZي ألنهم اض ُ Z
هنZZاك بعض النZZاس الZZذين تعبZZوا من عمZZل هللا .أليس مثZZل هZZؤالء النZZاس في خطZZر؟ يوجZZد العديZد Zمن النZZاس في حالZZة من التZZأقلم
فقط ،ومع أنهم يأكلون ويشربون كلمات هللا ويصّلون لZه ،فZإنهم يفعلZون هZذا كلZه دون حمZاس ،ولم يعZد لZديهم الZدافع الZذي كZان

لديهم في الماضي .إن معظم الناس غير مهتمين Zبعمل هللا في التنقية ومنح الكمال ،ويبدو األمر فعاًل كما لو لم يكن لديهم أي

داف ZZع داخلي أب Zً Zدا ،وحين تغلبهم الخطاي ZZا ال يش ZZعرون أنهم م ZZدينون Zهلل ،وال يتمتع ZZون ب ZZالوعي ليش ZZعروا بالن ZZدم .إنهم ال يس ZZعون
وراء الح ZZق أو ي ZZتركون الكنيس ZZة ،وإنم ZZا يس ZZعون فق ZZط وراء مل ZZذات وقتي ZZة .ه ZZؤالء الن ZZاس حمقى ،وبمنتهى الغب ZZاء! حين ي ZZأتي

َّ
ِ
دائمZا؟ هZذا االعتقZاد خZداع
Zينبذون
الوقت ،س ُ
ً
جميعZا ،ولن ينZال أحZد منهم الخالص! هZل تعتقZد أنZه لZو ُخّلص أح ٌZد مZرة س ُZي َخلص ً
محض! فك ZZل َم ْن ال يس ZZعون لل ZZدخول في الحي ZZاة س ZZيوبَّخون ،ومعظم الن ZZاس ليس ل ZZديهم على اإلطالق أي اهتم ZZام بال ZZدخول في
الحياة أو الرؤى أو ممارسZة الحZق .ال يسZعون وراء الZدخول ،وبالتأكيZد ال يسZعون وراء الZدخول إلى عمZق أكZبر .أال يZدمرون

أنفسهم؟ اآلن ،هناك عدد من الناس الذين تتحسن ظروفهم باستمرار .وكلما زاد عمZZل الZZروح القZZدس اكتسZZبوا مزيZً Zدا من الثقZZة،
فهمZZا .إنهم يشZZعرون أن
وكلمZZا اختZZبروا المزيZZد ازداد شZZعورهم بعمZZق غمZZوض عمZZل هللا .وكلمZZا تعمقZZوا في الZZدخول ،ازدادوا ً

ضZا في داخلهم بالثبZZات واالسZZتنارة  ،ولZZديهم فهم لعمZZل هللا .هZZؤالء هم النZZاس الZZذين يعمZZل
محبZZة هللا عظيمZZة جZًّ Zدا ،ويشZZعرون أي ً
فيهم الروح القدس .يقول بعض الناس" :على الرغم من عZدم وجZود كلمZات جديZدة من هللا ،فسZأظل أسZعى إلى أن أتعمZق أكZثر
في الح ZZق ،ويجب أن أك ZZون متحم ًس Zا بش ZZأن ك ZZل شZZيء في خ ZZبرتي الفعلي ZZة وأدخ ZZل إلى واقعي ZZة كالم هللا" .يمل ZZك ه ZZذا الن ZZوع من
األشZZخاص عمZZل الZZروح القZZدس .وعلى الZZرغم من أن هللا ال يظهZZر وجهZZه وهZZو محتجب عن كZZل شZZخص ،وال ينطZZق بكلمZZة،

وهنZاك أوقZات يختZبر فيهZZا النZاس بعض التنقيZة الداخليZة ،فZإن هللا لم يZترك النZZاس كليًّا .إن كZان أحZد ال يسZتطيع أن يحافZZظ على
الحق الواجب عليه تنفيذه ،فلن يكون لديه عمل الZروح القZدس .أثنZاء فZترة التنقيZة ،والفZترة الZتي ال ُيظهZر فيهZا هللا نفسZه ،إن لم
خائفZZا ،وإن كنت ال تركZZز على اختبZZار كالمZZه ،فZZأنت إ ًذا تتهZZرب من عمZZل هللا ،وسZZتكون بعZZد ذلZZك من
تكن لZZديك ثقZZة بZZل كنت ً
المنبوذين .وأولئك الذين ال يسZZعون للZدخول في كلمZة هللا ال يمكنهم على األرجح التمسZZك بالشZZهادة لZه .إن القZادرين على تقZZديم

جميعZا بالكامZZل على دافعهم التبZZاع كالم هللا .يتمثZZل العمZZل الZZذي ينفZZذه هللا في النZZاس في
ًZ
الشZZهادة هلل وإرضZZاء مشZZيئته يعتمZZدون
السماح لهم في المقام األول ببلوغ الحق ،كما يجعلك تسعى للحياة من أجل تكميلك Z،وهذا في مجملZZه يهZZدف إلى جعلZZك مZZؤهالً
الستخدام هللا ّإياك .كل ما تسعى وراءه اآلن هو سZماع األسZرار واإلنصZات لكالم هللا وإمتZاع عينيZك والنظZر حولZك لرؤيZة إن
كان ثمة شيء جديد أو رؤيZة مZا هZو رائج وإرضZاء فضZولك .إن كZانت هZذه هي نيZة قلبZك ،فمن المسZتحيل أن تحقZق متطلبZات

حاليZا ،األمZر ليس أن هللا ال يفعZل شZZيًئا ،بZل إن النZZاس
هللا .إن أولئك الذين ال يسعون للحق ال يمكنهم االسZتمرار حZZتى النهايZةً .
ال يتعZZاونون معZZه ،ألنهم تعبZZوا من عملZZه .إنهم ال يريZZدون سZZوى سZZماع الكالم الZZذي يتكلمZZه ليمنح بركاتZZه ،وليسZZوا راغZZبين في
سZZماع كلمZZات دينونت Zه ZوتوبيخZZه .مZZا سZZبب هZZذا؟ السZZبب هZZو أن رغبZZات النZZاس في الحصZZول على البركZZات لم تُشZZبع بعZZد ،وقZZد

عمدا أو يرسل كوارث للبشرية .فالناس سZZلبيون
أصبحوا بالتالي سلبيين وضعاًفا .األمر ليس أن هللا ال يسمح للناس بأن تتبعه ً

وض ZZعفاء وال سZZبب وراء ذلZZك سZZوى أن نوايZZاهم غZZير سZZليمة .هللا ه ZZو اإللZZه الZZذي يعطي حيZZاةً لإلنسZZان ،وال يمكنZZه أن يجلب
جميعا بفعل أنفسهم.
لإلنسان الموت .إن سلبية الناس ومواطن ضعفهم وتراجعهم هي
ً

يZZأتي عمZZل هللا الحZZالي للنZZاس ببعض التنقيZZة ،وأولئZZك الZZذين بإمكZZانهم الصZZمود بينمZZا يتلقZZون هZZذه التنقيZZة هم وحZZدهم َم ْن
سيحصلون على تأييد هللا .ال يهم مZدى حجبZه لذاتZه ،سZواء بعZدم التكلم أو عZدم العمZل ،فبإمكانZك أن تظZل تسZعى بحيويZة ،حZتى
Zوقفت عن
إن
حجب هللا نفس ZZه عنZZك وت َ Z
لZZو قZZال هللا إن ZZه سيرفض ZZك ،فإنZZك مZZع ذلZZك تظZZل تتبع ZZه .ه ZZذا ه ZZو التمس ZZك بالشZZهادة هللْ .
َ
تمسك بالشZهادة هلل؟ إن كZان النZZاس ال يZدخلون فعليًّا ،عندئZذ Zال تكZZون لZZديهم قامZZة حقيقيZة ،وحين يواجهZون
اتباعه ،فهل هذا هو
ٌ

تجربZZة كبZZيرة فسZZوف يتعZZثرون .عنZZدما ال يتكلم هللا أو ال يفعZZل مZZا ال يتماشZZى مZZع مفاهيمZZك ،فإنZZك تنهZZار .إن كZZان هللا يتصZZرف

قادرا على الصمود والسعي بحيوية ،فما األسZZاس الZZذي تحيZZا عليZZه؟
حاليا وفًقا لمفاهيمك الخاصة ،وكان يحقق مشيئتك،
َ
ً
وكنت ً
أقول إن هناك العديد Zمن الناس الZذين يعيشZون بطريقZة تعتمZد ZبالكامZل على الفضZول البشZري .ليس في قلZوبهم أي صZدق على
اإلطالق في الس ZZعي .إن جمي ZZع ال ZZذين ال يس ZZعون لل ZZدخول في الح ZZق ولكنهم يتّكل ZZون فق ZZط على فض ZZولهم في الحيZZZاة هم أنZZZاس

دائمZZا فض ZZوليون،
ُمحتَق ZZرون ،وهم في خط ZZر! يه ZZدف تنفي ZZذ جمي ZZع أن ZZواع عم ZZل هللا المختلف ZZة إلى تكمي ZZل اإلنس ZZان .لكن الن ZZاس ً

ويحب ZZون التس ZZاؤل بش ZZأن الش ZZائعات ،ويهتم ZZون بالش ZZؤون الراهن ZZة في دول أجنبي ZZة Z،ويش ZZعرون بالفض ZZول ح ZZول م ZZا يج ZZري في
دائما عن بعض األمور الجديدة والطريفة إلشZZباع شZZهواتهم األنانيZZة.
إسرائيل ،أو إن كان هناك زلزال في مصر ،فهم يبحثون ً
إنهم ال يسعون وراء الحياة وال الكمال ،إنهم ال يسعون إال لمجيء يوم هللا عاجاًل حZتى يتحقZق حلمهم الجميZل وتُشZبع رغبZاتهم
الجامحZة .هZذا النZوع من األشZخاص ليسZوا عملZيين ،إنهم أشZخاص لهم منظZور غZير سZليم .إن السZعي وراء الحقيقZة هZو أسZاس
إيمان البشرية باهلل ،فZإذا لم يس َZع النZاس للZدخول في الحيZاة وإذا لم ينشZدوا إرضZاء هللا ،فسيخضZعون للعقZاب .أولئZك األشZخاص
سيعاقبون هم الذين لم يكن لديهم عمل الروح القدس أثناء وقت عمل هللا.
الذين ُ
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كيف يمكن للناس أن يتعاونوا مع هللا أثناء هذه المرحلة من عمله؟ إن هللا يختبر الناس في الوقت الحZالي .هZو ال ينطZZق
بكلمZZة واحZZدة ،ولكنZZه يحجب نفسZZه وال يتواصZZل مZZع النZZاس بصZZورة مباشZZرة .في الظZZاهر ،يبZZدو أنZZه ال يقZZوم بZZأي عمZZل ،ولكن
الحقيقة أنه ال يزال يعمل داخل اإلنسZان ،وأي شZخص يسZعى وراء الZدخول في الحيZاة لديZه رؤيZة عن سZعي حياتZه وليس لديZه
شZZكوك في هZZذا ،حZZتى لZو لم يفهم عمZZل هللا بصZZورة كاملZZة .أثنZZاء التعZZرض للتجZارب ،وحZZتى عنZZدما ال تعZZرف مZZاذا يريZZد هللا أن
دائمZZا .إن كنت تسZZعى إليZZه
يفعل وما العمل الذي يريد تحقيقه ،ينبغي عليك أن تعرف أن مقاصد هللا من أجل البشZZرية صZZالحة ً
ِ
Zيكملك بالتأكي ZZد ،ويوص ZZل الن ZZاس إلى الغاي ZZة المناس ZZبة .بغض النظ ZZر عن كيفي ZZة
بقلب ص ZZادق ،فلن يترك ZZك أب Zً Zدا وفي النهاي ZZة س ّ Z

Zزاء مناسZً Zبا على مZا قZZاموا بZZه .لن يقZود هللا
اختبZZار هللا للنZZاس ً
حاليZا ،سZZيأتي يZZوم حين يقZZدم فيZZه للنZZاس نتيجZZة مالئمZZة ويعطيهم ج ً
الناس إلى نقطة معينة ثم بعZد ذلZك يZتركهم ويتجZاهلهم؛ هZذا ألنZه إلZه جZدير بالثقZة .في هZذه المرحلZة ،يقZوم الZروح القZدس بعمZل
التنقيZZة .إنZZه ينّقي كZZل شZZخص .في خطZZوات العمZZل الZZتي تكZZونت منهZZا تجربZZة المZZوت وتجربZZة التZZوبيخ ،كZZانت التنقيZZة في ذلZZك
Zاس عم َZل هللا ،يجب عليهم أوالً أن يفهمZZوا عملZZه الحZالي وكيZف ينبغي على
الوقت تتم كلها من خالل الكلمات ،ولكي يختZZبر الن ُ
Zاكا
البشZZرية أن تتعZZاون .بالفعZZل هZZذا شZZيء ينبغي على كZZل شZZخص فهمZZه .ال يهم مZZاذا يفعZZل هللا ،سZZواء أكZZان تنقيZZة أم حZZتى إمسً Z
عن الكالم ،فال تتماشى خطوة من خطوات عمZل هللا مZع تصZورات البشZرية .وتحطم كZل خطZوة من خطZوات عملZه تصZورات

الناس وتخترقها .هذا هو عمله .ولكن عليك أن تؤمن أنه ما دام عمل هللا قد بلغ مرحلة معينة ،فلن ُيميت هللاُ البشري َة جمعاء،
Zودا وبركZZات للبشZZرية ،وك ZZل ال ZZذين يس ZZعون إلي ZZه س Zَ Zيقدرون على ني ZZل بركات ZZه ،بينم ZZا َم ْن ال
مهم ZZا يكن من أم ZZر .إن ZZه يعطي وعً Z
َّ
سيتخلى هللا عنهم .هذا يعتمد على سعيك .وبغض النظر عن أي شيء آخZر ،يجب أن تZؤمن أنZه حين ُيختتم عمZل هللا،
يفعلون
سZZيكون لكZZل شZZخص غايZZة مناسZZبة .لقZZد زود هللا البشZZرية بتطلعZZات جميلZZة ،ولكن لن تنالهZZا البشZZرية إذا لم تسZَ Zع إليهZZا .ينبغي أن
Zادرا على رؤي ZZة ه ZZذا اآلن؛ إن تنقي ZZة هللا وتوبيخ ZZه للن ZZاس هم ZZا عمل ZZه ،ولكن يجب على الن ZZاس ،من ج ZZانبهم ،أن يس ZZعوا
تك ZZون ق ً Z
إلح ZZداث تغي ZZير في شخص ZZيتهم في ك ZZل األوق ZZات .في خبرت ZZك العملي ZZة ،يجب أوالً أن تع ZZرف كي ZZف تأك ZZل وتش ZZرب كلم ZZات هللا،

وعليك أن تجد ضمن كالمه ما يجب عليك الدخول فيه وكذلك عيوبك ،وأن تسعى للZZدخول في خبرتZك العمليZة ،وتأخZZذ الجZزء

الZZذي يحتZاج إلى الممارسZZة من كالم هللا وتحZاول أن ِ
جانبZZا واح ًZدا ،ويجب ،عالوة على
تمارسZZه .يمّثZZل أكZZل كلمZات هللا وشZZربها ً
Zادرا على تسZليم كZZل حاالتZك الراهنZZة
ذلZك ،الحفZاظ على الحيZاة الكنسZZية ،ويجب أن تكZZون لZZك حيZاة روحيZة عاديZZة ،وأن تكZون ق ً

هلل .ومهمZZا تغZZير عملZZه ،فينبغي أن تظZZل حياتZZك الروحيZZة طبيعيZZة؛ إ ْذ بإمكZZان الحيZZاة الروحيZZة أن تحافZZظ على دخولZZك السZZليم.
قادرا على االستمرار في حياتك الروحية بال تعطيل ،وعلى أداء واجبك .هذا
وبغض النظر عما يقوم به هللا ،ينبغي أن تكون ً

ما ينبغي على الناس فعله .هذا كله عمل الروح القدس ،ولكن في الوقت الذي يعتبر فيه هذا كمااًل بالنسبة ألولئك الذين لZZديهم

حالZZة طبيعيZZة ،فإنZZه يعZّ Zد تجرب ً Zة بالنسZZبة إلى أولئZZك الZZذين لهم حالZZة غZZير طبيعيZZة .في المرحلZZة الحاليZZة من عمZZل تنقيZZة الZZروح
القZZدس ،يقZZول بعض النZZاس إن عمZZل هللا عظيم للغايZZة وإن النZZاس في أمس الحاجZZة إلى التنقيZZة ،وإال فسZZتكون قZZامتهم صZZغيرة
Zببا في عZدم السZعي إلى
للغاية ولن يكون لديهم سبيل للوصول لمشيئة هللا .أما بالنسZبة إلى ذوي الحالZة السZيئة ،يصZبح األمZر س ً
ومبررا لعدم حضور التجمعات أو أكل كلمة هللا وشZربها .في عمZل هللا ،ال يهم مZا يفعلZه أو مZا يجريZه من تغZيرات ،يجب
هللا،
ً

على الن ZZاس الحف ZZاظ على منطَلZZق لحيZZاة روحي ZZة عادي ZZة Z.ربمZZا لم تكن رخ Zً Zوا في ه ZZذه المرحل ZZة من حيات ZZك الروحي ZZة ،ولكن ZZك لم
تحصل على الكثير بعد؛ ولم ِ
Zيرا .في ظZل هZذه األنZZواع من الظZروف ينبغي أن تسZتمر في اتبZZاع القواعZZد؛ وأن
تجن حص ً
Zادا كبً Z
تحافظ على هذه القواعد حZتى ال تتكبZد الخسZائر في حياتZك وحZتى ترضZي مشZيئة هللا .إن كZانت حياتZك الروحيZة غZير طبيعيZة،

تمامZZا مZZع مفاهيمZZك ،وعلى الZZرغم من أنZZك تZZرغب في اتباعZZه،
فال يمكنZZك فهم عمZZل هللا الحZZالي؛ بZZل تشZZعر ًZ
دائمZا أنZZه ال يتوافZZق ً
حاليZZا ،يجب على النZاس أن يتعZاونوا .إن لم يتعZZاون النZاس فلن يمكن
ينقصك الدافع الداخلي .لذلك بغض النظZر عمZا يفعلZZه هللا ً

للZZروح القZZدس القيZZام بعملZZه ،وإن لم يكن لZZديهم قلب للتعZZاون ،فبالكZZاد يسZZتطيعون الحصZZول على عمZZل الZZروح القZZدس .إن كنت

تريZZد أن تحصZZل على عمZZل الZZروح القZZدس داخلZZك ،وتريZZد أن تكسZZب استحسZZان هللا ،فعليZZك بالحفZZاظ على تعبZZدك األصZZلي أمZZام
وجه هللا .اآلن ،ليس من الضروري أن يكون لديك فهم أعمق أو نظرية أعلى أو أمور أخرى كهذه ،كل ما هZZو مطلZZوب منZZك
أن تؤيد كلمة هللا على أساسها األصلي .إن لم يتعاون النZاس مZع هللا ولم يسZZعوا لZدخول أعمZق ،فسZZيأخذ هللا األشZياء الZZتي كZانت
لهم في األصل .عادة ما يرغب النZاس من الZداخل في الراحZة ،ويفضZلون التمتZع بمZا هZو متZاح بالفعZل .إنهم يريZدون الحصZول
على وعود هللا دون دفع أي ثمن على اإلطالق .هذه أفكار مسرفة يحملها البشZر .الحصZول على الحيZاة نفسZها دون دفZع ثمن:
ه ZZل ك ZZان هن ZZاك ش ZZيء أب Zً Zدا به ZZذه الس ZZهولة؟ عن ZZدما ي ZZؤمن ش ZZخص باهلل ويس ZZعى لل ZZدخول إلى الحي ZZاة ويس ZZعى إلح ZZداث تغي ZZير في
دومZZا بغض النظZZر عمZZا يفعلZZه .هZZذا شZZيء يجب على النZZاس أن
شخصZZيته ،يجب عليZZه أن يZZدفع ً
ثمنZZا ،ويبلZZغ حالZZة يتبZZع فيهZZا هللا ً

يقوموا به .حتى لو لZZو اتبعت هZZذا كلZZه من حيث المبZZدأ ،فعليZZك أن تلZZتزم بZه ،مهمZا كZانت فداحZة التجZارب ،ال يمكنZZك أن تتخلى

قادرا على الصالة والحفZاظ على حياتZZك الكنسZZية ،وأال تZZترك اإلخZZوة واألخZوات.
عن عالقتك الطبيعية مع هللا .يجب أن تكون ً
ِ
دائمZا رغبZة في السZعي،
وعندما يجربك هللا ،يجب أن تظل
ً
ساعيا وراء الحZق .هZذا هZو أدنى متطلبZات الحيZاة الروحيZة .امتلZك ً
Zعيا للتعZZاون ،واسZZتخدم كZZل مZا لZZديك من طاقZZة ،هZل يمكن فعZZل هZZذا؟ إذا مZZا أخZZذ النZZاس هZZذا أسا ًسZا ،فسZZيكونون قZZادرين على
وسً Z

Zعبا في
التمييز والZدخول إلى الواقZع .من السZهل قبZZول كلمZة هللا عنZدما تكZZون حالتZZك طبيعيZZة ،ولن تبZدو ممارسZة الحZZق أم ًZرا ص ً
هZZذه الظZروف ،وستشZZعر أن عمZZل هللا عظيم .ولكن إن كZZانت حالتZZك سZZيئة ،مهمZZا كZZانت عظمZZة عمZZل هللا أو مZZدى الجمZZال الZZذي
يتح ZZدث ب ZZه ش ZZخص م ZZا ،فلن تهتم .عن ZZدما تك ZZون حال ZZة الش ZZخص غ ZZير طبيعي ZZة ،ال يمكن هلل أن يعم ZZل في ZZه ،وال يمكن للش ZZخص
تحقيق أي تغيير في شخصيته.
من "يجب عليك أن تحافظ على عبادتك هلل" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 469
إن لم يكن لدى الناس أي ثقة ،فليس من السهل عليهم مواصلة السير في هذا الطريق .يمكن ألي شخص أن يرى اآلن
Zيرا من الكالم الZZذي ال يتماشZZى
Zيرا من العمZZل وقZZال كثً Z
Zدرا كبً Z
أن عمZZل هللا ال يتماشZZى مطلًقZZا مZZع مفZZاهيم النZZاس ،لقZZد فعZZل هللا قً Z
بالكامل مع المفاهيم اإلنسانية ،وبالتالي يجب أن يكون لدى الناس ثقة وقوة إرادة ليكونوا قادرين على الثبات على ما قد رأوه

بالفعل وما اكتسبوه من خبراتهم .وبغض النظر عما يفعلZه هللا في النZاس ،يجب عليهم أن يحZافظوا على مZا يمتلكونZه ZبأنفسZهم،
ويكونZZوا مخلصZZين أمZZام هللا ،ويبقZZوا مكرسZZين لZZه حZZتى النهايZZة .هZZذا هZZو واجب البشZZرية .على النZZاس المحافظZZة على مZZا ينبغي
عليهم فعلZZه .إن اإليمZZان باهلل يتطلب طاعتZZه واختبZZار عملZZه .لقZZد قZZام هللا بZZالكثير جZً Zدا من العمZZل ،ويمكن أن ُيقZZال إن العمZZل هZZو
عم ZZل ك ZZل الكم ZZال والتنقي ZZة من أج ZZل الن ZZاس ،وك ZZذلك الت ZZوبيخ .لم تكن هن ZZاك خط ZZوة واح ZZدة من عم ZZل هللا متماش ZZية م ZZع مف ZZاهيم
البشرية؛ مZا قZد تمتZع بZه النZاس هZو كالم هللا الصZارم .عنZدما يZأتي هللا ،ينبغي على النZاس التمتZع بجاللZه وغضZبه ،ولكن بغض
النظZZ Zر عن مZZ Zدى ص ZZرامة كالمZZ Zه ،فهZZ Zو ي ZZأتي ليخلص البشZZ Zرية ويكملهZZ Zا .ينبغي على النZZ Zاس كمخلوق ZZات أن يZZ Zؤدوا الواجبZZ Zات
المفروضZZة عليهم ،وأن يتمسZZكوا بالشZZهادة هلل في وسZZط التنقيZZة .وفي كZZل تجربZZة يجب عليهم التمسZZك بالشZZهادة الZZتي يقZZدمونها،
مفعمZا
وأن يفعلZZوا ذلZZك بصZZورة مدويZZة ألجZZل هللا ،والشZZخص الZZذي يفعZZل ذلZZك يكZZون هZZو "الغZZالب" .كيفمZZا نّقZZاك هللا ،فإنZZك تبقى ًZ

بالثقة ،وال تفقد الثقة باهلل مطلًقا .أنت تفعل ما يجب على اإلنسان فعله .وهذا ما يطلبه هللا من اإلنسZZان ،وينبغي أن يكZZون قلب

قادر ا على الرجوع إليه والتوجه إليه بالكامل في كل لحظة تمر .هذا هو "الغالب" .إن الZZذين يشZZير إليهم هللا على أنهم
اإلنسان ً
"غZZالبون" هم الZZذين ال يزالZZون قZZادرين على التمسZZك بالشZZهادة والحفZZاظ على ثقتهم وإخالصZZهم هلل حZZتى في ظZZل تZZأثير الشZZيطان
Zادرا على الحفZZاظ على قلب طZZاهر أمZZام
وأثنZZاء حصZZاره لهم ،أي عنZZدما يجZZدون أنفسZZهم وسZZط قZZوى الظالم .إن كنت ال تZZزال قً Z
"غالبZا" .إن كZان
هللا ،وعلى محبتك الحقيقية هلل مهما حدث ،فأنت إ ًذا متمسك بالشZZهادة أمZام هللا ،وهZذا مZا يشZZير هللا إليZه بكونZZك
ً

ممتازا عندما يباركك هللا ،ولكنك ترجع بال بركاته ،فهل هذه طهارة؟ بما أنك متأكد أن هذا الطريق صحيح ،فعليZZك أن
سعيك
ً
تتبع Zه ZحZZتى النهاي ZZة؛ ويجب أن تحاف ZZظ على إخالصZZك هلل .ومZZا دمت ق ZZد رأيت أن هللا نفسZZه جZZاء إلى األرض ليكمل ZZك ،فينبغي
عليZZك أن تهبZZه قلبZZك بالكامZZل .إن اسZZتطعت أن تتبعZZه بغض النظZZر عمZZا يفعZZل ،حZZتى إن قZّ Zدر لZZك عاقبZZة غZZير مرضZZية لZZك في
النهاي ZZة ،فه ZZذا ه ZZو الحف ZZاظ على طهارت ZZك أم ZZام هللا .إن تق ZZديم جس ZZد روحي مق ZZدس وع ZZذراء ط ZZاهرة هلل يع ZZني الحف ZZاظ على قلب
مخلصا هلل تعني الحفZاظ على الطهZZارة.
مخلص أمام هللا .بالنسبة إلى البشرية ،يعني اإلخالص طهارة ،والقدرة على أن تكون
ً
هذا ما يجب عليك أن تمارسه .حين يتوجب عليZك أن تصZلي ،فإنZZك تصZZلي ،وحين يتZوجب عليZك أن تجتمZع في شZركة ،فZأنت
ِ
Zرنم ،وحين يتZوجب عليZZك أن تهجZZر الجسZد ،فإنZZك تهجZر الجسZد .عنZZدما
ترنم ترانيم ،فإنك تّ Z
تفعل ذلك ،وحين يتوجب عليك أن ّ
تZؤدي واجبZك فإنZك ال تؤديZه بZدون مبZااله؛ وعنZدما تواجهZك التجZارب ،فإنZك تص ُZمد .هZذا هZو اإلخالص هلل .إن كنت ال تحافZظ
على ما ينبغي على الناس فعله ،فإن كل معاناتك وقراراتك السابقة عقيمة.
من "يجب عليك أن تحافظ على عبادتك هلل" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في ك ZZل خط ZZوة من عم ZZل هللا ،يوج ZZد طري ZZق ينبغي على الن ZZاس أن يتع ZZاونوا في ZZه .ينّقي هللا الن ZZاس لكي يك ZZون ل ZZديهم ثق ZZة
يكملهم ،ويرغب ZZوا في قب ZZول تنقيات ZZه وتعامل ZZه معهم
عن ZZدما يتعرض ZZون للتنقي ZZات،
ويكمZZل هللا الن ZZاس لكي تك ZZون ل ZZديهم ثق ZZة بأن ZZه ّ
ّ
وتهذيبهم .يعمل روح هللا داخل الناس ليجلب لهم االستنارة واإلضZاءة ،وليجعلهم يتعZاونون معZه ويمارسZZون .ال يتكلم هللا أثنZاء

التنقيZZات .إنZZه ال يتكلم بصZZوته ،ولكن ال يZZزال هنZZاك عمZZل يجب على النZZاس القيZZام بZZه .ينبغي عليZZك أن تحافZZظ على مZZا لZZديك
Zادرا على الصZZالة هلل ،والتقZZرب إليZZه ،والتمسZZك بالشZZهادة أمZZام هللا؛ وبهZZذه الطريقZZة سZZتؤدي واجبZZك .ينبغي
بالفعZZل ،وأن تظZZل قً Z
جميع ZZا أن تZZ Zروا بوضZZ Zوح من خالل عمZZ Zل هللا أن تجاربZZ Zه لثقZZ Zة النZZ Zاس ومحبتهم لZZ Zه تتطلب منهم أن يص ّZ Zلوا أكZZ Zثر هلل،
ًZ
عليكم
Zتنيرا وجعلZZك تفهم مشZZيئته ولكنZZك ال تمZZارس أيًّا من ذلZZك ،فلن تحصZZل على
ويتZZذوقوا كالم هللا أمامZZه أكZZثرْ .
إن جعلZZك هللا مسً Z

ِ
دائمZا أمامZه وتسZعى
شيء .عندما تمارس كالم هللا ،ينبغي أن تظل ً
قادرا على الصZالة لZه ،وحين تتZذوق كالمZه ينبغي أن تُقبZل ً
وتمتلئ بالثق ZZ Zة في ZZ Zه دون أي أث ZZ Zر من الش ZZ Zعور ب ZZ Zالفتور أو ال ZZ Zبرود .إن ال ZZ Zذين ال يمارس ZZ Zون كالم هللا ممل ZZ Zوؤون بالطاقZZ Zة أثن ZZ Zاء
معZا .لZZذلك
االجتماعZZات ،ولكنهم يقعZZون في الظلمZZة حين يرجعZZون إلى المZZنزل .هنZZاك البعض الZZذين حZZتى ال يريZZدون االجتمZZاع ًZ
يجب عليZZك أن تZZرى بوضZZوح مZZا الZZواجب الZZذي يجب على النZZاس القيZZام بZZه .قZZد ال تعZZرف ماهيZZة مشZZيئة هللا في الواقZZع ،ولكن
يمكن ZZك أن ت ZZؤدي واجب ZZك ،ويمكن Zك Zأن تصZZلي حين يت ZZوجب علي ZZك أن تص ZZلي ،ويمكن ZZك أن تم ZZارس الح ZZق حين يت ZZوجب علي ZZك
ممارسZZته ،ويمكنZZك أن تفعZZل مZZا يتZZوجب على النZZاس فعلZZه .بإمكانZZك أن تحافZZظ على رؤيتZZك األصZZلية ،وبهZZذه الطريقZZة سZZتكون
أكZZثر قZZدرة على قبZZول خطZZوة عمZZل هللا التاليZZة .سZZتكون هنZZاك مشZZكلة إن كنت ال تسZZعى عنZZدما يعمZZل هللا بطريقZZة خفيZZة .عنZZدما
يتكلم ويعظ أثناء االجتماعات ،تنصZت بحماسZة ،ولكن عنZدما ال يتكلم تفتقZر إلى الطاقZة وتZتراجع .أي نZوع من األشZخاص هZذا
الZذي يتصZرف بهZذه الطريقZة؟ هZذا شZخص يZذهب فقZط مZع التيZار ،ومثZل هZذا الشZخص ليس لديZه موقZف وال شZهادة وال رؤيZة!
معظم النZZاس يبZZدون هكZZذا .إن واصZZلت السZZير في هZZذا الطريZZق ،فسZZتتعرض ذات يZZوم لتجربZZة عظيمZZة ،وسZZتقع في العقZZاب .أن
يكZZون لZZديك موقZZف فZZإن هZZذا أمZZر مهم في عمليZZة تكميZZل هللا للنZZاس .إن كنت ال تشZZك في خطZZوة واحZZدة من خطZZوات عمZZل هللا،
تتم واجب اإلنسZZان ،وتتمسZZك بZZإخالص بمZZا يريZZدك هللا أن تمارسZZه ،أي أنZZك تتZZذكر عظZZات هللا .فبغض النظZZر عمZZا يفعلZZه
فZZأنت ّ
في الي ZZوم الح ZZالي ،أنت ال تنس ZZى عظات ZZه .وإذا لم يكن ل ZZديك أي ش ZZك في عمل ZZه ،وح ZZافظت على موقف ZZك ،وتمس ZZكت بش ZZهادتك،
َ
Zادرا على الصZZمود في
Zيكملك هللا وتصZZير ً
غالبZZا .إن كنت ق ً
وأنت منتصر في كل خطوة من خطوات الطريق ،إ ًذا في النهاية سّ Z
كملZZه هللا ،أمZZا إن كنت ال
كل خطوة من تجارب هللا ،واستطعت أن تظل
ً
صامدا إلى النهاية ،فأنت إ ًذا غالب ،وأنت شخص قد ّ
تستطيع الصمود أثناء تجاربك الحالية ،ففي المستقبل سيصير األمZZر أكZثر صZZعوب ًة .إن كنت تمZر فقZط بقZZدر بسZيط من المعانZاة

ك فZارغ اليZZدين Z.هنZاك بعض النZZاس الZZذين يتخلZZون عن سZZعيهم
وال تسZZعى إلى الحZZق ،فلن تحصZZل على شZيء في النهايZZة .سZZتُ َتر ُ
Zق؟ ال يتص ZZف أمث ZZال ه ZZذا الن ZZوع من الن ZZاس
عن ZZدما ي ZZرون أن هللا ال يتكلم ،ويص ZZير قلبهم مش ZZتتًا .أليس مث ZZل ه ZZذا الرج ZZل أحم َ Z
أمZZا اآلن بعZZد أن توقZZف
بالواقعيZZة ،وعنZZدما يتكلم هللا ،يركضZZون ًZ
دائمZا هنZZا وهنZZاك ،ويبZZدون منشZZغلين ،ومتحمسZZين في الظZZاهرّ ،
عن الكالم ،فZZإنهم يتوقفZZون عن السZZعي .ال مسZZتقبل لمثZZل هZZذا النZZوع من األشZZخاص .أثنZZاء التنقيZZات ،يجب أن تZZدخل فيهZZا من

منظور إيجابي وتتعلم الدروس الواجب عليك تعلمها؛ فعندما تصلي هلل وتقرأ كلمتZZه يجب أن تقيس حالتZZك بمZZا تقZZرأ ،وتكتشZZف
عيوبZZك ،وتكتش ZZف أن ZZه مZZا ت ZZزال ل ZZديك الكث ZZير من الZZدروس لتتعلمهZZا .وكلمZZا س ZZعيت بمزيZZد من اإلخالص في خضZZم التنقي ZZات،
Zورا ،وحين تخت ZZبر التنقي ZZات س ZZتواجه العدي Zد Zمن األم ZZور؛ ولن تس ZZتطيع رؤيته ZZا بوض ZZوح ،وستش ZZتكي،
وج ZZدت نفس ZZك أش Zَّ Zد قص ً Z
عددا ال يحصى من الطباع الفاسدة فيك.
وستكتشف جسدك ،وبهذه الطريقة وحدها تكتشف ً
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يتطلب عمZZل هللا في األيZZام األخZZيرة ثقZZة كZZبرى؛ ثقZZة تفZZوق ثقZZة أيZZوب؛ فمن دون ثقZZة ،لن يسZZتطيع النZZاس االسZZتمرار في
اكتساب الخبرة ولن يكونوا قادرين على أن ينالوا الكمال من هللا .وحين يأتي يوم التجZارب العظيمZة ،سZZيترك النZاس الكنZZائس:
بالء حس ًZنا في سZعيهم في األيZام السZابقة وسZيكون السZبب
بعضها هنا وبعضها هناك .وسZيكون هنZاك البعض َّ
مم ْن كZانوا يبلZون ً
وراء تراجعهم عن اإليمان غير واضح .سيحدث العديد Zمن األشZياء الZتي لن تفهمهZا ،ولن يكشZف هللا عن أي آيZات وعجZائب،

ٍ
خارق للطبيعة .هذا لكي ُيرى إن كنت تستطيع الصمود أم ال ،فاهلل يستخدم الحقZZائق لتنقيZZة النZZاس .أنت لم
ولن يفعل أي شيء

تعِ Z
Zيرا حZZتى اآلن .في المسZZتقبل عنZZدما تZZأتي تجZZارب عظيمZZة ،في بعض المواضZZع سZZيترك كZZل شZZخص الكنيسZZة ،وأولئZZك
Zان كثً Z
أيضا .هل سيمكنك الصZمود حينهZا؟ إن التجZارب الZتي واجهتَهZا
الذين كانت لك عالقة طيبة معهم سيهجرون ويتركون إيمانهم ً
قادرا على الصمود أمامها .تتضمن هذه الخطZZوة تنقيZZات وتكميالً من خالل
حتى اآلن هي تجارب صغيرة ،وربما كنت بالكاد ً
Zيرا
الكالم فقط .في الخطوة التالية ،ستأتي إليك الحقائق لتنقيك ،وبعدها ستكون محا ً
طا بالخطر .وبمجZZرد أن يصZZير األمZZر خطً Z

للغايZZ Zة ،سينصZZ Zحك هللا ب ZZ Zأن تس ZZ Zرع وترح ZZ Zل ،وس ZZ Zيحاول النZZ Zاس المت ZZ Zدينون إغ ZZ Zواءك لل ZZ Zذهاب معهم .ه ZZ Zذا لكي ُيZZ Zرى إن كZZ Zان
باسZZتطاعتك االسZZتمرار في الطريZZق أم ال ،وهZZذه األمZZور كلهZZا تجZZارب .إن التجZZارب الحاليZZة يسZZيرة ،ولكن سZZيأتي اليZZوم الZZذي

Zادرا على
يتوق ZZف في ZZه اآلب ZZاء في بعض ال ZZبيوت عن اإليم ZZان ،وبعض ال ZZبيوت ال يع ZZود األطف ZZال فيه ZZا يؤمن ZZون .ه ZZل س ZZتكون ق ً Z
Zدما أكZZثر ،أصZZبحت تجاربZZك أعظم .ينفZZذ هللا عمZZل تنقيZZة النZZاس وفًقZZا الحتياجZZاتهم وقZZامتهم .أثنZZاء
االسZZتمرار؟ وكلمZZا مضZZيت ُقً Z

مرحل ZZة تكمي ZZل هللا للبش ZZرية ،من غ ZZير الممكن أن يس ZZتمر ع ZZدد الن ZZاس في النم ZZو ،ب ZZل س ZZيتقلص فق ZZط .ومن خالل ه ZZذه التنقي ZZات
كملZZوا .وبعZZد أن يتم التعامZZل معZZك وتأديبZZك واختبZZارك وتوبيخZZك ولعنZZك ،فهZZل ستسZZتطيع الصZZمود أمZZام
وحZZدها يمكن للنZZاس أن ُي َّ

كل هذا؟ عندما ترى كنيسة في موقف جيد بصورة خاصة ،واألخوات واإلخوة جميعهم يسعون بطاقة كبيرة ،تشعر بالتشZZجيع

جميعZا ،حيث يتخلى بعضZZهم عن اإليمZZان ،ويرحZZل البعض لممارسZZة
ًZ
بZZداخلك .وعنZZدما يZZأتي اليZZوم الZZذي يكونZZون قZZد رحلZZوا فيZZه
Zادرا على الصZمود؟ هZل ستسZتطيع البقZاء غZير متZأثر
األعمال أو للزواج ،ويكون البعض قد اعتنZق الZدين Z،فهZل سZتظل يومهZا ق ً

الهين! يسZZتخدم هللا العديZZد من األمZZور لتنقيZZة النZZاس .يZZرى النZZاس هZZذه األمZZور
في داخلZZك؟ إن تكميZZل هللا للبشZZرية ليس بZZاألمر ّ
كوسائل ،ولكن في مقصد هللا األصلي هي ليست وسZائل على اإلطالق بZل حقZائق .في النهايZZة ،عنZدما يكZون هللا قZZد نّقى النZاس
إلى نقط ZZة معين ZZة ولم تع ZZد ل ZZديهم أي ش ZZكاوى ،س ZZتكتمل ه ZZذه المرحل ZZة من عمل ZZه .إن عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس العظيم ه ZZو تكميل ZZك،

وعندما ال يقوم بعمله ويحجب نفسه عنك ،فهذا باألحرى بهدف تكميلZك ،وبهZذه الطريقZة يمكن على وجZه التحديZد رؤيZة مZا إذا
كZZان لZZدى النZZاس محبZZة هلل ،ومZZا إذا كZZانت لZZديهم ثقZZة حقيقيZZة بZZه أم ال .حين يتكلم هللا بوضZZوح ،ال حاجZZة لZZك ألن تبحث؛ ولكن
Zادرا على إتمZZام واجبZZك ككZZائن
فقZZط حين يحجب نفسZZه تحتZZاج إلى أن تبحث ،وتحتZZاج إلى أن تتحسZZس سZZبيلك .يجب أن تكZZون قً Z
Zادرا على السZZعي وراء معرفZZة هللا ومحبتZZه طZZوال سZZنوات
مخلZZوق ،ومهمZZا تكن عاقبتZZك وغايتZZك المسZZتقبلية ،فينبغي أن تكZZون قً Z

Zادرا على تجنب الش ZZكوى .هن ZZاك ش ZZرط واح ZZد لعم ZZل ال ZZروح
حيات ZZك ،وبغض النظ ZZر عن كي ZZف يعامل ZZك هللا ،فيجب أن تك ZZون ق ً Z
القدس داخل الناس .عليهم أن يتعطشوا ويسعوا وأاّل يكونوا فاترين أو متشككين في أعمال هللا ،كمZZا ينبغي أن يتمتعZZوا بالقZZدرة
على الحفاظ على واجبهم في كل األوقات ،وبهذه الطريقZة وحZدها يمكنهم الحصZول على عمZل الZروح القZدس .مZا هZو مطلZوب

من البشر ،في كل خطوة من خطوات عمل هللا ،هو ثقZة كZبرى والمثZول أمZام هللا للسZعي ،ومن خالل التجربZة وحZدها يسZتطيع
النZZاس اكتشZZاف مZZدى المحبZZة هلل ،وكيZZف يعمZZل الZروح القZZدس في النZاس .إن كنت ال تختZZبر ،وإن كنت ال تتحسZس سZZبيلك عZZبر
هZZ Zذا ،وإن كنت ال تسZZ Zعى ،فلن تحصZZ Zل على أي شZZ Zيء .يجب أن تتحسZZ Zس طريقZZ Zك من خالل خبراتZZ Zك ،ومن خالل خبراتZZ Zك
وحدها يمكنك Zرؤية أعمال هللا والتعرف على عظمته واستحالة إدراك كنهه.
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وقمت ب ZZالكثير من
لت الكث ZZير من األلم،
َ
تحم َ
أنتم اآلن في المرحل ZZة األخ ZZيرة من الطري ZZق ،وهي ج ZZزء ح ZZرج من ZZه .ربم ZZا ّ
وسلكت الكثZير من الطZرق ،واسZتمعت للكثZZير من العظZات ،ولعلZZه لم يكن من السZهل أن تصZل إلى حيث أنت اآلن .إن
العمل،
َ

كنت تفعل في الماضZZي ،فال يمكن تكميلZZك .ليس الغZZرض
حاليا،
واستمررت كما َ
َ
قادرا على احتمال األلم الذي تواجهه ً
لم تكن ً
وأيضا
من هذا الكالم ترويعك ،بل هو الحقيقة .بعد أن خضع بطرس للكثير من عمل هللا ،اكتسب البصيرة في بعض األمور
ً

قادرا على تكريس نفسه بالكليZZة
الكثير من الفطنة .كذلك توصل إلى فهم الكثير من األمور عن مبدأ الخدمة ،وأصبح بعد ذلك ً
لما ائتمنه Zعليه يسوع .كان السبب الرئيسي في التنقية العظيمة التي حصل عليها هو أنه كZان يشZعر بأنZه مZدين ZبZالكثير هلل في
ضZا أن اإلنسZان شZديد الفسZاد؛ ممZا جعلZه
األمور التي قام بها ،وأنه لن يتمكن مطلًقا من ّ
رد هذا الZدين لZه ،كمZا أدرك بطZرس أي ً
Zورا كثZZيرة لبطZرس ،لكنZZه لم يسZتطع أن يفهم إال القليZZل في الZZوقت الZZذي قيلت فيZZه
يشZعر بالZذنب في ضZميره .لقZد قZال يسZوع أمً Z
Zيرا تنبZZه بعض الشZZيء بع Zد Zأن ُس ِّ Zم َر يسZZوع على
هZZذه األمZZور ،وكZZان ال يZZزال
ً
أحيانZZا يضZZمر بعض المقاومZZة والعصZZيان .وأخً Z
الصZZليب ،وشZZعر في نفسZZه بتZZأنيب الضZZمير الشZZديد ZلنفسZZه ،بZZل قZZد بلZZغ بZZه الحZZال في النهايZZة إلى أنZZه كZZان ال يقبZZل أي فكZZرة غZZير
صحيحة كانت تراوده .لقد عرف بطZرس حالتZه جي ًZدا ،وكZذلك عZرف جي ًZدا قداسZة الZرب؛ ونتيجZة لZذلك ،نمZا داخلZه أكZثر فZأكثر
ٍ
Zعوبات َج َّمة ،وم ZZع أن ZZه ب ZZدا في بعض األوق ZZات وكأن ZZه
محب لل ZZرب ،وزاد ترك ZZيزه على حيات ZZه الخاص ZZة؛ وله ZZذا قاس ZZى ص Z
قلب ٌ
ٌ
ٍ
مصZاب بمٍ Z
Zرض ُعضZال ،بZZل وبZZدا كمZZا لZZو أنZZه كZZان ميتًZZا ،بعZZد أن خضZZع للتنقيZZة على هZZذا النحZZو مZZرات كثZZيرة ،فإنZZه كZZان يZZزداد
Zيت في التنقيZZة ،ب ZZل واألكZZثر من ذل ZZك ،إنهZZا
فهمZZا لنفسZZه ،وأصZZبح لديZZه ٌّ
حب حقيقي للZZرب .يمكن القZZول إن حياتZZه برمته ZZا ُقض ْ Z
ً
ُقض ZZيت في الت ZZوبيخ .ك ZZانت تجربت ZZه مختلف ZZة عن تجرب ZZة أي ش ٍ Z
منح الكم ZZال.
محبتُ Zُ Zه َّ
محب َة أي ش ZZخص لم ُي َ
Zخص آخ ZZر ،وف ZZاقت ّ

ِِ
إن اسZZتطعتم
ًZ
Zثر
وذجا ُيحتذى به أنه اختبر أقصى الكروب في حياته ،وكانت
والسبب وراء
نجاح اْ .
ُ
تجاربZZه هي األكَ Z
اختياره َن ُم ً
تماما ،فال يوجد مخلوق واحد بوسعه أن يسلبكم بركاتكم.
حًقا أن تمشوا المرحلة األخيرة من الطريق مثل بطرس ً
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كمل ليس بZاألمر البسZيط
يجب أن تتذكر أن هذا الكالم قد قيل اآلن :بعد ذلZك ،سZوف تمZر بضZيقة أعظم وألم أكZبر! أن تُ َّ

أو السهل ،بل ينبغي أن يكون لديك على األقل إيمان أيوب ،أو ربما إيمان أعظم من إيمانه .يجب أن تعZZرف أن التجZارب في
المستقبل سوف تكون أعظم من تجارب أيوب ،وأنك ال بد مع ذلك أن تخضع لتوبيخ طويل األمد .هل هZZذا أمZر بسZZيط؟ إذا لم
وكنت تفتقر إلى القدرة على الفهم ،وال تعZZرف إال القليZZل جZً Zدا ،فلن تكZZون لZZديك في ذلZZك الZوقت أي
ممكنا تحسين قدراتك،
يكن
ً
َ
شهادة ،بل ستصبح بZداًل من ذلZك أضZحوكة وألعوبZة للشZيطان .إن لم تسZتطع أن تتمسZك بZالرؤى اآلن ،فليس لZديك أسZاس على
اإلطالق ،وسوف تُ َنبذ في المسZتقبل .لن تكZون أي مرحلZZة في الطريZق سZZهلة المسZZلك ،فال تسZZتهن بZاألمر ،بZZل ِّ
قيم األمZZر بعنايZة
اآلن ،واتخذ االسZتعدادات حZتى تتمكن من أن تمشZي المرحلZة األخZيرة من هZذا الطريZق بطريقZة سZليمة .هZذا هZو الطريZق الZذي

ينبغي أن ُيس َZلك في المسZZتقبل ،الطري ZZق الZZذي يتعين Zعلى ك ZZل الن ZZاس أن يس ZZلكوه .يجب أاّل تZZدع ه ZZذه المعرف ZZة تفZZوت انتباهZZك،
وإياك أن تعتقد أن ما أقوله لك مجرد هباء .سوف يأتي اليZوم الZذي تسZتفيد منZZه حZق االسZZتفادة؛ فكالمي ال ُيقZال عبثًZا .هZذا هZو
عد الطريق الذي سوف تمشي فيه الحًقا؛ فتهتم وتقلZZق بشZZأن
مهد Zالطريق للمستقبل .يجب أن تُ ّ
الوقت لكي تجهز نفسك ،ولكي تُ ِّ

Zرها وال كسZوالً! ينبغي أن تقZوم
الطريقة الZتي سZتُمكنك من الصZمود في المسZتقبل ،وتسZتعد جي ًZدا لطريقZك المسZتقبلي .ال تكن ش ً
تمامZZا كي تحقZZق أقصZZى اسZZتفادة من وقتZZك في الحصZZول على كZZل مZZا تحتاجZZه .أنZZا أعطيZZك كZZل شZZيء حZZتى
بكZZل مZZا في وسZZعك ً
Zيرا .من أسZZباب
Zياء عديZZدة وصُ Z
تتمكن من أن تفهم .لقZZد رأيتم بZZأم أعينكم أنZZني في أقZZل من ثالث سZZنوات ُ
Zنعت عمالً كثً Z
قلت أشَ Z
وثم َة سبب آخر هو أن الوقت قصير للغاية وال يحتمZل مزي ًZدا من التZأخير.
عملي بهذه الطريقة أن الناس يفتقرون إلى الكثيرّ ،

داخليZا كZامالً قبZل أن يقZدموا شZهادة ويكZون باإلمكZان اسZتخدامهم –
Zوحا
ً
أنت تتصور أنZه يجب على النZاس أوالً أن يحققZوا وض ً
ولكن ألن يكZZ Zون ذلZZ Zك بطيًئا جZً Z Zدا؟ إ ًذا ،إلى مZZ Zتى سأضZZ Zطر إلى مرافقتZZ Zك؟ إن كنت تريZZ Zدني أن أرافقZZ Zك إلى أن أكZZ Zبر وأشZZ Zيخ،
فسZيكون هZذا مسZZتحياًل ! سZيتحقق الفهم الحقيقي داخZل النZاس كلهم عن طريZZق المZرور بضZيقة أعظم .هZذه هي خطZوات العمZZل.
تامZا وتصZبح لZديك قامZة حقيقيZة ،فZإن الصZعوبات الZتي تمZر بهZا في
فهما ً
بمجرد أن تفهم الرؤى التي نتناولها في الشركة اليوم ً
أكملت هZZذه الخطZZوة األخZZيرة من العمZZل،
المسZZتقبل لن تغلبZZك مهمZZا كZZانت ،بZZل سZZتتمكن من الصZZمود أمامهZZا .عنZZدما أكZZون قZZد
ُ
وانتهيت من النطZZق بالكلمZZات األخZZيرة ،سZZوف يتحتم على النZZاس في المسZZتقبل أن يسZZلك كZZل واحZZد طريقZZه ،وهZZذا سZZوف يحقZZق

الكالم الZذي قيZل من قبZل :لZدى الZروح القZدس إرسZالية لكZل شZخص وعمZل ليعملZه في كZل شZخص .في المسZتقبل ،سZوف يسZلك
Zادرا على أن يهتم بغZيره عنZد المZرور بضZيقة؟
كل واحد الطريق الذي ينبغي أن يسلكه َمسوًقا من الروح القدسَ .م ْن سيكون ق ً
لكل واحZد معاناتZه ،ولكZل واحZد قامتZه .ال توجZد قامZة ألح ٍZد مثZل قامZة أي واحZد آخZر .لن يكZون األزواج قZادرين على االهتمZام
Zادرا على أن يهتم بغZZيره .لن يكZZون األمZر كمZZا هZو عليZZه اآلن،
بZأمر زوجZاتهم ،ولن يهتم اآلبZZاء بZأمر أبنZZائهم؛ ولن يكZZون أح ٌZد ق ً
ممكنا تبادل الرعاية والدعم ،لكنه سيكون وقتًا تُكشف فيه نوعية كل شخص .وهذا يعني أنه عنZZدما يضZZرب هللا
حيث ال يزال
ً
مخلص .سZZوف ينقسZZم النZZاس ،فالوضZZع لن يكZZون كمZZا
الرعZZاة ،تتبZZدد ZخZراف الرعيZZة ،ولن يكZZون لZZديكم في ذلZZك الZZوقت أي قائZZد ْ
سيكشZف في المسZتقبل أولئZك الZذين ليس لZديهم عمZل الZروح القZدس عن
هو اآلن ،حيث يمكنكم االجتماع كجماعZة مصZلين ،بZل َ
طبZZاعهم الحقيقيZZة .سZZوف يتخلى األزواج عن زوجZZاتهم ،وتتخلى الزوجZZات عن أزواجهن ،وسZZوف يتخلى األبنZZاء عن آبZZائهم،
ويضZZطهد اآلبZZاء أبنZZاءهم .ال يمكن فهم قلب البشZZر! كZZل مZZا يمكن عملZZه هZZو أن يتمسZZك المZZرء بمZZا عنZZده ،وأن يمشZZي المرحلZZة
األخ ZZيرة من الطري ZZق بش ZZكل ص ZZحيح .أنتم ال ت ZZرون ه ZZذا بوض ZZوح اآلن ،وجميعكم نظ ZZره قص ZZير .إن اجتي ZZاز ه ZZذه الخط ZZوة من
الهين.
العمل بنجاح ليس باألمر ّ
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تؤمن غالبية الناس باهلل من أجل مصيرها المستقبلي أو من أجل استمتاع مؤقت .أما فيما يتعلZق بأولئZك الZذين لم يمZروا
كملZZوا أو من
بZZأي تعZZامالت ،فZZإن إيمZZانهم باهلل إنمZZا هZZو من أجZZل دخZZول السZZماء ،كي يفZZوزوا بمكافZZآت ،لكنZZه ليس من أجZZل أن ُي َّ

أج ZZل أن يتمم ZZوا واجبهم كخليق ZZة هللا .ه ZZذا يع ZZني أن غالبي ZZة الن ZZاس ال ت ZZؤمن باهلل من أج ZZل القي ZZام بمس ZZؤولياتها ،أو لالض ZZطالع
نادرا ما يؤمن الناس باهلل من أجل أي يحيZوا حيZاة ذات معZZنى ،وليس هنZZاك َم ْن يZZؤمن بZZأن وجZZود اإلنسZان على قيZZد
بواجباتهاً .
الحي ZZاة ي ZZوجب علي ZZه أن يحب هللا ألن ق ZZانون الس ZZماء ومب ZZدأ األرض يفرض ZZان ذل ZZك ،وم ZZا ه ZZذه إال الوظيف ZZة الطبيعي ZZة لإلنس ZZان.

وهك ZZذا ،ف ZZرغم أن الن ZZاس على اختالفهم يس ZZعى ك ZZل واح ZZد منهم وراء هدف ZZه الخ ZZاص ،إال أن ه ZZدف س ZZعيهم وال ZZدافع من ورائ ZZه

يتشابه ،بل واألكثر من ذلك َّ
كثيرا فيما بينهZا .على مZدار آالف السZنوات الماضZية ،مZات
أن أهداف غالبيتهم من العبادة تتشابه ً
مؤمنون كثيرون ،ومات كثيرون ثم ُوِلدوا مرة أخZرى .ليس الZذين سZZعوا وراء هللا مجZرد فZZرد واحZZد أو اثZZنين أو حZZتى ألZف أو

كرسZون
الم َّ
اثZنين ،لكن يظZل سZعي أغلب هZؤالء من أجZل اعتبZاراتهم الخاصZة أو من أجZل آمZالهم المجيZدة للمسZتقبل .أمZا أولئZك ُ
فهم ِقَّلة قليلة .يظل الكثZير من المؤمZنين الZورعين مZوتى بسZبب وقZوعهم في شZباكهم الخاصZة ،بZل واألكZثر من ذلZك أن
للمسيح ُ
عZZدد الظZZافرين ضZZئيل للغايZZة .مZZا زالت األسZZباب وراء فشZZل النZZاس أو أسZZرار ظفZZرهم مجهولZZة لهم حZZتى اآلن .مZZا زال أولئZZك
المولع ZZون بالس ZZعي وراء المس ZZيح لم يحص ZZلوا بعZ Zد Zعلى تل ZZك اللحظ ZZة الكاش ZZفة ،ولم يبلغ ZZوا بع ZZد أعم ZZاق ه ZZذه الغ ZZوامض ،ألنهم

ببساطة ال يعرفون .رغم الجهZود الحثيثZة الZتي يبZذلونها في سZعيهم ،يظZل طZريقهم طريZق الفشZل الZذي سZلكه أسZالفهم من قبلهم
وليس طريZZق النجZZاح .بهZZذه الطريقZZة ،وبغض النظZZر عن كيفيZZة سZZعيهم ،أمZZا يسZZلكون الطريZZق المZZؤدي إلى الظلمZZة؟ أليس مZZا
يقتنونZه ثمZZرة ُم َّZرة؟ من الصZZعوبة بمكZZان التنبZZؤ بمZا إذا كZZان النZاس الZZذين يقتفZZون أثZر الZذين نجحZوا في األزمنZة الماضZية سZوف
ينتهي بهم المطZZاف إلى نهايZZة سZZعيدة أم كارثيZZة .كم تكZZون االحتمZZاالت حينئZZٍ Zذ أسZZوأ بالنسZZبة ألولئZZك الZZذين يسZZعون باقتفZZاء أثZZر
الذين فشلوا؟ أما ينتظرهم احتمال أكبر للفشل؟ ما قيمة الطريق الذي يسلكونه؟ أما يضيعون وقتهم؟ بغض النظر عما إذا كان

الن ZZاس ينجح ZZون أم يفش ZZلون في س ZZعيهم ،هن ZZاك باختص ZZار س ZZبب له ZZذاَّ ،
لكن ال ZZذي يح ZZدد نج ZZاحهم أو فش ZZلهم ليس س ZZعيهم إلى م ZZا
يرضيهم مهما كان.
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قلب أمين ،وأن يك ZZرس نفس ZZه بالكلي ZZة ،وأن يطي ZZع طاع ZZة حقيقي ZZة .ليس
أهم مطلب في إيم ZZان اإلنس ZZان باهلل أن يك ZZون ل ZZه ٌ
أص ZZعب على اإلنسZZان من أن يق Zّ Zدم حيات ZZه كله ZZا مقاب ZZل إيم ZZان حقيقي يس ZZتطيع من خالل ZZه أن يقت ZZني الحZZق كل ZZه وأن يفي بواجب ZZه

كخليقZZة هللا ،وهZZذا عينZZه مZZا ال يسZZتطيع أن يبلغZZه الZZذين يفشZZلون ،بZZل بZZاألكثر ال يسZZتطيع أن يبلغZZه أولئZZك الZZذين يتعZZذر عليهم أن

يجدوا المسيح .وحيث إن اإلنسان ال يجيد تكريس نفسه بالكلية هلل ،وألن ليست لديه الرغبة في أن يؤدي واجبZZه نحZZو الخZZالق،
دائمZا من خالل اتبZZاع طريZZق الZZذين
وألن اإلنسZZان يZZرى الحZZق لكنZZه يتحاشZZاه ويمشZZي في طريقZZه الخZZاص ،وألن اإلنسZZان يسZZعى ًZ
ويقتََنص بشZZباك نفسZZه .حيث
دائما ُ
دائما ويقع في حيل الشيطان ً
دائما ،لذلك يفشل اإلنسان ً
فشلوا ،وألن اإلنسان يتحدى السماء ً
Zيرا ،وألنZه يطلب
ويع ِّ
إن اإلنسان ال يعرف المسZZيح ،وألنZه ال يتقن فهم الحZق واختبZZارهُ ،
Zيرا ويطمZع في السZماء كثً Z
ظم بZولس كث ً

دائما أن يطيعه المسيح ويملي إرادته على هللا ،لذلك تظل تلZك الشخصZيات العظيمZة ويظZل أولئZك الZذين اختZبروا تقلبZات العZالم
ً
فZZانين ،يظلZZوا يموتZZون وسZZط تZZوبيخ هللا .كZZل مZZا بوسZZعي أن أقولZZه ألولئZZك إنهم يموتZZون ميتZZة مأسZZاوية ،وأن التبعZZات عليهم –
موتهم – ليست غير ُم َّبر َرة .أليس فشلهم غير مقبول باألكثر من جهة قانون السماء؟ يأتي الحق من عالم اإلنسZZان ،لكن الحZZق
بين النZZاس يمنحZZه المسZZيح؛ فالمسZZيح ،أي هللا ذاتZZه ،مصZZدره ،وهZZذا ليس أمZً Zرا يقZZدر عليZZه اإلنسZZان .بيZZد أن المسZZيح ال يقZZدم إال
الحZZق؛ فهZZو لم يِ Z
Zأت ليقZZرر مZZا إذا كZZان اإلنسZZان سZZينجح في سZZعيه نحZZو الحZZق أم ال؛ ومن ثم ،فZZإن النجZZاح أو الفشZZل في الحZZق
يرجع برمته إلى سعي اإلنسان .ليس لنجاح اإلنسان في الحق أو فشله فيه أي عالقة بالمسيح ،لكنه يتوقف – بدالً من ذلZZك –
على س ZZعيه .ال يمكن بح ٍ Z
Zال من األح ZZوال أن يتم الرج ZZوع بالالئم ZZة في مص ZZير اإلنس ZZان وفي نجاح ZZه أو فش ZZله على هللا ،بحيث
Zرة بZZالواجب الZZذي يجب على خليقZZة هللا أن تؤديZه Z.لZدى الغالبيZZة
يتحملها هللا ذاته ،فليس هذا من شأن هللا ذاته ،لكنZه يتعلZق مباشً Z
من الناس معرفة ضئيلة بسعي بولس وبطرس وبمصيرهماَّ ،
لكن الناس ال يعرفون شZيًئا أكZثر من النتيجZة الZتي حققهZا بطZرس

تمامZا عن أن
وبZZولس ،ويجهلZZون السZZر وراء نجZZاح بطZZرس أو النقZZائص الZZتي أدت إلى فشZZل بZZولس .لZZذلك ،إذا كنتم عZZاجزين ًZ
ت ZZروا حقيق ZZة ج ZZوهر س ZZعيهما ،فس ZZوف يظ ZZل س ZZعي معظمكم فاش Zالً ،وح ZZتى ل ZZو نجح القلي ZZل منكم ،س ZZوف يظل ZZون غ ZZير مع ZZادلين
أمل في النجاح ،أما إذا كان الطريZق الZذي تسZلكه في سZعيك نحZو
لبطرس .إذا كان طريق سعيك هو الطريق الصحيح ،فلديك ٌ
عاجزا عن النجاح ،وسوف تلقى نفس نهاية بولس.
الحق هو الطريق الخاطئ ،فسوف تظل إلى األبد
ً
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نقيZZا هلل .كZZان الطريZZق
كمالً ،لكنZZه لم ُي َّ
Zانا ُم َّ
كZZان بطZZرس إنسً Z
حبZZا ً
كليZZا إال بعZZد أن مZZر بZZالتوبيخ والدينونZZة Z،وبهZZذا ربح ً
كمل ً
الذي سلكه هو طريق التكميل Z.هذا يعني أن الطريق الذي سلكه بطرس من البداية كZان الطريZZق الصZحيح ،وكZان الZZدافع وراء
جديدا لم يسZZلكه اإلنسZان من قبZZل .ولكن كZZان الطريZZق
إيمانه باهلل هو الدافع السليم ،لذلك أصبح
شخصا َّ
مكمالً .لقد سلك طريًقا ً
ً
الذي سلكه بولس منذ البداية هو طريق مقاومة المسيح ،ولم يكن عمله لصالح المسيح على مدار َّ
عدة عقZZود إال لرغبZة الZروح
القدس في أن يستخدمه ويستفد من المواهب والمميزات التي يمتلكها في عمله .لم يكن سوى شخص استخدمه الZZروح القZZدس،

ولم يكن استخدامه من أجل َّ
Zادرا على العمZZل من أجZل يسZZوع ألنZه
أن المسيح نظر إليه باستحسان ،بل من أجل مواهبZZه .كZZان ق ً
Zعيدا بالقيZام بZذلك .تمكن من القيZام بهZذا العمZل بسZبب اسZتنارة الZروح القZدس وإرشZاده،
كان قد ُ
أرضا ،وليس ألنه كZان س ً
رح ً
ط َ

َّ
لكن العمل الذي قام به لم يكن يمثZل سZعيه أو إنسZانيته مطلًقZا .إن عمZل بZولس يمثZل عمZل خZادم ،بمعZنى أنZه قZام بعمZل رسZول.
ِ
َّ
ضZم السZعي
ضZا قZام ببعض العمZل ،لكنZZه لم يكن
لكن بطZرس كZان
ً
عظيمZZا بمقZدار عمZZل بZZولس؛ لكنZه عمZل في خ َ
مختلفZا ،فهZZو أي ً
ً
مختلفا عن عمل بولس؛ فقد كان عمZل بطZرس االضZطالع بواجبZه كخليقZة هللا ،ولم يقم بعملZه
نحو مدخله الخاص ،وكان عمله
ً
Zعي شخص ٍZي لZه؛ فلم يكن سZعيه لش ٍ
Zيء
في دور رسول ،لكنه قام بعمله أثناء سعيه ليحب هللا .كذلك اشتمل عمZل بZولس على س
ّ
ٍّ
أكثر من مجرد آماله للمستقبل ورغبته في مص ٍ
Zذيبا أو معاملZة .كZان يعتقZد أنZه طالمZا
Zير جيZد ،ولم يقبZل أثنZاء عملZه تنقيً Zة أو ته ً
كZZان العمZZل الZZذي قZZام بZZه مرضZً Zيا هلل ،وأن كZZل مZZا عملZZه كZZان مرضZً Zيا لZZه ،فZZإن الجعالZZة تنتظZZره في النهايZZة .لم تكن ثمZZة تجZZارب
عمل يتم في إطار سعيه نحو التغيير .كان كل ما في عمله عبارة
شخصية في عمله ،لكن الكل كان من أجله وحده ،ولم يكن ٌ
عن معامل ZZة خاوي ZZة من أي واجب أو خض ZZوع كأح ZZد خالئ ZZق هللا .لم يح ZZدث لب ZZولس في إط ZZار عمل ZZه أي تغي ZZير في شخصZZZيته

قادرا على إحداث تغييرات في شخصيته .قام بولس بعمله مباشرة
القديمة ،ولم يكن عمله إال خدمة لآلخرين فحسب ،فلم يكن ً
مختلفZZا؛ فق ZZد خض ZZع للتطه ZZير
دون أن يتم تكميل ZZه أو التعام ZZل مع ZZه ،وك ZZانت الجعال ZZة العام ZZل المحف ZZز ل ZZه .بي ZZد أن بط ZZرس ك ZZان
ً

والتعامZZل ،واجتZZاز التنقيتZZه .كZZان هZZدف بطZZرس من وراء العمZZل والحZZافز نحZZوه مختلفين في الجZZوهر عن هZZدف وحZZافز بZZولس.

بقدر ٍ
رغم أن بطرس لم يقم ٍ
كبير من العملَّ ،
لكن شخصيته خضعت لتغييرات كثيرة ،وما كان يسZZعى نحZZوه هZZو الحZZق وتغيZZير

Zيرا ،فقZد كZان برمتZه عمZل الZروح
حقيقي .لم يقم بطرس بعمله لمجرد العمZل في حZد ذاتZه .رغم أن العمZل الZذي قZام بZه كZان كث ً
القدس ،وحتى مع اشتراك بولس في هذا العمل ،إال أنه لم يختبره ،ويرجع السبب في أن العمل الZZذي قZام بZه بطZZرس كZZان أقZل
إلى أن الZZروح القZZدس لم يقم بعمZZل كثٍ Z
Zير من خاللZZه .إن مقZZدار عملهمZZا لم يحZZدد مZZا إذا كانZZا قZZد ُك ِّمال أم الَّ ،
لكن سZZعي أحZZدهما
حبZZا أسZZمى هلل ويZZؤدي واجبZZه كخليقZZة هللا ،حZZتى إنZZه لم يسZZتطع أن يحيZZا في
كZZان لينZZال الجعالZZة ،بينمZZا كZZان سZZعي اآلخZZر ليبلZZغ ً
ضZا .ال يمكنZZك أن تحZِّ Zدد َم ْن منهمZZا
مختلفين ،وهكذا كان جوهرهما
صورة محبوبة ليحقق رغبة هللا .كانا من الخارج
ً
مختلفا أي ً
ْ
ِ
صZا يطيZZع هللا ،وأن
قZZد ُك ّZمZل اسً Z
Zتنادا إلى مقZZدار العمZZل الZZذي قZZام بZZه .سZZعى بطZZرس ليحيZZا صZZورة َم ْن يحب هللا ،وأن يصZZبح شخ ً
Zادرا على أن يك ِّZرس نفسZه
يصبح
تعامZل معZه وأن ُي َّ
صZا يZؤدي واجبZه كخليقZة هللا .كZان ق ً
طهر ،وأن يصZبح شخ ً
شخصا قبل أن ُي َ
ً
ضZا مZا
هلل وأن يضع نفسه بالكلية في يدي هللا ويطيعZه حZتى المZوت .كZان ذلZك مZا عقZد عزمZه على أن يفعلZه ،بZل وكZان ذلZك أي ً
حققZه بالفعZل .هZذا هZو السZبب األساسZي لكZون نهايتZه كZانت في النهايZة مختلفZة عن نهايZة بZولس .إن العمZل الZذي قZام بZه الZروح
ِ
ليكمَله ،لكن العمل الذي قام به الروح القدس في بولس كان ليستخدمه؛ وذلك ألن طبيعتهمZZا ونظرتهمZZا
القدس في بطرس كان ّ
نحو السعي لم تكونا متطابقتين .كان لZZدى كليهمZا عمZل الZروح القZZدس ،لكن في الZوقت الZZذي طبَّق فيZه بطZرس هZذا العمZZل على

أيضا ،فإن بولس قدم فقط عمل الروح القZدس برمتZه لآلخZرين ،ولم ِ
نفسه َّ
يقتن لنفسZZه شZيًئا منZZه .بهZذه الطريقZZة،
وقدمه آلخرين ً
تقريبZZا على حالتZZه الطبيعيZZة Z،وظZZل
بZZدا التغيZZير في بZZولس شZZبه منعZZدم بعZZدما جZَّ Zرب عمZZل الZZروح القZZدس لسZZنوات كثZZيرة ،وظZZل
ً

بولس كما كان من قبل .كل مZا في األمZر أن بZولس بعZد المصZاعب الZتي تحملهZا لسZنوات طويلZة من العمZل ،تعلم كيفيZة العمZل
لكن طبيعته القديمZة – طبيعZة األجZير الشZديد ZالمنافسZة – ظلت كمZا هي؛ فلم يفطن بعZد العمZل لس ٍ
وتعلم االحتمال فحسبَّ ،
Zنوات
كثZZيرة إلى شخصZZيته الفاسZZدة ،ولم يتخلص من شخصZZيته القديمZZة الZZتي ظلت ظZZاهرة بوضZZوح في عملZZه .لم يكن في داخلZZه إال
تجربة عمل محضةَّ ،
لكن تلك التجربة وحدها كZانت غZير قZادرة على تغيZيره ،ولم تسZتطع تبZديل ZآرائZه حZول الوجZود أو أهميZة
سZZعيه .رغم أنZZه عمZZل لسٍ Z
Zنوات كثZZيرة من أجZZل المسZZيح ،ولم يعZZد يضZZطهد الZZرب يسZZوع ،لكن معرفتZZه باهلل لم تتغZZير في قلبZZه،

وهذا يعني أنه لم يعمل من أجل أن يكرس نفسه هلل ،لكنه بالحري ُد ِف َع إلى العمل من أجل مصيره المسZتقبلي .حيث إن بZولس
صZا
– في البداية – كان قد اضطهد المسيح ولم يخضع لZه ،فقZد كZان في جZوهره إنس ً
Zانا متم ً
Zردا عZارض المسZيح متعم ًZدا ،وشخ ً

ليست لديه معرفة بعمل الروح القدس ،وعندما شارف عمله على االنتهاء ظ ّZل ال يعZرف عمZل الZروح القZدس ،وظZل يتصZرف
ب ZZدافع من رغبت ZZه الخاص ZZة بحس ZZب شخص ZZيته دون أن ي ZZولي أدنى اهتم ZZام إلرادة ال ZZروح الق ZZدس؛ وهك ZZذا ك ZZانت طبيعت ZZه معادي ZZة
للمسZZيح غZZير مطيعZZة للحZZق .بالنسZZبة لشٍ Z
Zخص كهZZذا ،تخلى عنZZه عمZZل الZZروح القZZدس ولم يعZZرف عمZZل الZZروح القZZدس بZZل وقZZاوم

ٍ
لشخص كهذا أن يخُلص؟ إن خالص اإلنسان من عدمه ال يعتمد Zعلى مقدار العمل الذي يقوم به أو مZZدى
أيضا ،كيف
المسيح ً
Zادرا على
Zاء على مZZا إذا كZZان يعZZرف عمZZل الZZروح القZZدس من عدمZZه ،ومZZا إذا كZZان قً Z
تكريسZZه ،لكنZZه يتحZZدد – ZبZZدالً من ذلZZك – بنً Z
ممارسة الحق أم ال ،ومZا إذا كZانت آراؤه تجZاه السZZعي متوافقZة مZZع الحZق أم ال .رغم حZZدوث إعالنZات طبيعيZZة بعZZد بدايZZة اتبZاع

صZا يZرغب في الخضZوع للZروح القZدس والسZعي وراء المسZيح.
بطرس ليسوع ،إال أنه كZان في طبيعتZه من البدايZة األولى شخ ً
مجدا أو ثروةَّ ،
لكن طاعة الحق كانت هي التي تحركه.
كانت طاعته للروح القدس نقية؛ فلم يكن يطلب ً
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رغم أن بطرس أنكر معرفته بالمسيح ثالث مرات ،ورغم أنه حZاول إثنZZاء الZرب يسZوع ،إال أن تلZك الضZعفات البشZرية
البسZZ Zيطة لم تكن تَمت ِب ِ
ص َZ Zلة لطبيعتZZ Zه Z،ولم تZZ Zؤثر في سZZ Zعيه المسZZ Zتقبلي ،وال تثبت بمZZ Zا يكفي أن إثنZZ Zاءه كZZ Zان عمالً من أعمZZ Zال
ُ
المضZZاد للمسZZيح .إن الضZZعفات البشZZرية العاديZZة من األمZZور المشZZتركة بين كZZل النZZاس في العZZالم ،فهZZل تتوقZZع من بطZZرس أي
ض Zا ،أليسZZت النZZاس مفتونZZة
اختالف؟ أليس لZZدى النZZاس آراء معينZZة حZZول بطZZرس ألنZZه ارتكب عً Z
Zددا من األخطZZاء الحمقZZاء؟ وأي ً
ببولس إلى هذا الحد بسبب كل العمل الذي قام به والرسZائل الZZتي كتبهZا؟ كيZف يسZتطيع اإلنسZان أن يZZرى جZوهر اإلنسZان على
حقيقتZZه؟ هZZل بوسZZع أولئZZك الZZذين يملكZZون إحسا ًس Zا بحZZق أن يZZروا شZZيًئا بهZZذه التفاهZZة؟ رغم أن السZZنوات الطويلZZة الZZتي قضZZاها
Zجل في الكتZاب المقZZدس ،فZإن هZذا ال يثبت أنZه لم يكن لبطZZرس تجZارب واقعيZZة ،أو أن بطZرس
بطرس في تجارب مؤلمة لم تُسَّ Z

كمل .فكيZZف لإلنسZZان أن يسZZبر أغZZوار عمZZل هللا بصZZورة تامZZة؟ لم يخZZتر يسZZوع سZZجالت الكتZZاب المقZZدس بصZZفة شخصZZية،
لم ُي َّ
ٍ
أجيال الحقة؛ ألم يكن بذلك كل ما ُسِّ Zجل في الكتZاب المقZدس قZد اُختZير بحسZب فكZر اإلنسZان؟ بZل واألكZثر
لكنها ُد ِّوَنت بواسطة
من ذلك أن نهايتي بطرس وبولس غير مذكورتين ZصZراحة في الرسZائل ،لZذلك يحكم اإلنسZان على بطZرس وبZولس بحسZب مZا
يدركه كل واحد بصفة خاصة وبحسب تفضيالته الشخصية؛ ومن هZذا المنطلZZق نZال بZولس ثقZة الجمZوع إذ أنZه قZام بعمZٍ Zل كثZير
وألن "إس ZZهاماته" ك ZZانت عظيم ZZة .أم ZZا يرك ZZز اإلنس ZZان على األم ZZور الس ZZطحية وح ZZدها؟ كي ZZف يس ZZتطيع اإلنس ZZان أن ي ZZرى ج ZZوهر
اإلنسان على حقيقته؟ ناهيك عن أن بولس بعZدما ظZل آلالف السZنوات محZل عبZادة ،فمن يجZرؤ على إنكZار عملZه بتهZور؟ كZان
Zاء على مسZاهمة كZZل منهمZZا ،كZان ال بZZد أن
بطZZرس مجZZرد صZZياد سZZمك ،فكيZZف تكZZون مسZاهمته بنفس أهميZZة مسZZاهمة بZZولس؟ بنً Z

المؤهَّل بصZZورة أفضZZل لينZZال تزكيZZة هللاَ .م ْن كZZان يتصZZور أن هللا – في
ُيكافZZأ بZZولس قبZZل بطZZرس ،وكZZان ال بZZد أن يكZZون هZZو ُ
كمل فيZZه هللا بطZZرس .لم يكن األمZZر مطلًقZZا أن
تعاملZZه مZZع بZZولس – قZZد جعلZZه يعمZZل فحسZZب من خالل مواهبZZه ،في الZZوقت الZZذي َّ
الرب يسوع قد وضع خط ً ٍ
لكل من بطرس وبولس منذ البدايةَّ ،
لكن أحدهما قد ُك ِّمل واآلخر ُج ِع َل يعمZل ك ٍّZل بحسZب طبيعتZه
طا ّ
األصلية .لذلك ،فإن ما يراه الناس مجرد المساهمات الخارجية لإلنسانَّ ،
لكن ما يZZراه هللا هZZو جZوهر اإلنسZZان ،والطريZZق الZZذي
يسير فيه اإلنسان من البداية والدافع من وراء سعي اإلنسان .إن هللا يقيس اإلنسان بحسب تصوراته وبحسب مداركه ،بيد أن
آخرة اإلنسان في النهاية ال تتحدد وفًق ا لما يظهره؛ لذلك ،أقول إنه إذا كان الطريق الذي تسلكه من البداية هو طريق النجZZاح،
وإذا كZZانت وجهZZة نظZZرك تجZZاه السZZعي صZZحيحة من البدايZZة ،فZZأنت مثZZل بطZZرس ،أمZZا إذا كZZان الطريZZق الZZذي تسZZلكه هZZو طريZZق
الفشل ،فمهما كان الثمن الذي تدفعه ،ستالقي نفس آخZرة بZولس .أيًّا مZا كZان الحZال ،فZإن مصZيرك ونجاحZك أو فشZلك يحZددهما
مZا إذا كZان الطريZق الZذي تنشZده هZو الطريZق الصZحيح أم ال ،وليس تكريسZك أو الثمن الZذي تدفعZه .إن جZوهر كZل من بطZرس
وبولس واألهداف التي سZعيا إلى تحقيقهZا كZانت مختلفZة؛ فاإلنسZان غZير قZادر على اكتشZاف هZذه األشZياء ،وهللا وحZده هZو الZذي
يسZZتطيع أن يعرفهZZا كليً Zة؛ ذلZZك ألن مZZا يZZراه هللا هZZو جZZوهر اإلنسZZان ،في الZZوقت الZZذي ال يعZZرف فيZZه اإلنسZZان شZZيًئا عن جZZوهره

ذاتZZه .ليس بوسZZع اإلنسZZان أن يZZدرك جZZوهره من الZZداخل وقامتZZه الفعليZZة؛ ومن ثم ،فليس بوسZZعه أن يحZZدد أسZZباب فشZZل بZZولس
وبطZZرس ونجاحهمZZا .السZZبب في أن أغلب النZZاس يعبZZدون بZZولس وليس بطZZرس هZZو أن بZZولس قZZد اسZZتُ ِ
خد َم من أجZZل عمZٍ Zل عZZام،
وهو العمل الذي يستطيع اإلنسان أن يدركه ،لذلك أقZر النZاس "بإنجZازات" بZZولس .أمZا اختبZZارات بطZرس فغZير مرئيZة لإلنسZان،
وما سعى إليه بطرس ال يدركه اإلنسان ،لذلك لم يهتم الناس ببطرس.
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ِ
دائمZZا ،وال أنشZZد في
ُك ّZمZل بطZZرس من خالل اختبZZار التعامZZل والتنقيZZة ،وكZZان لسZZان حالZZه يقZZول" :يجب أن ألZZبي رغبZZة هللا ً
كل ما أفعله إال تلبية رغبة هللا ،وسواء وبِخت أو ِ
ُأدن ُت ،فسأظل أفعل ذلك بسرور" .لقد أعطى بطرس نفسه بالكلية هلل ،وكZZان
ّ ُ

إنسانا ينشد القداسZZة ،وكلمZا كZZثرت اختباراتZه ،كZانت محبتZZه هلل أكZZثر
عمله وكالمه وحياته كلها من أجل محبة هللا .كان بطرس
ً
عمًقZZا في قلب ZZه .أمZZا ب ZZولس ،فلم يقم إال بالعم ZZل الخZZارجي ،ورغم أن ZZه عم ZZل جاه Zً Zدا ،إال أن كدح ZZه لم يكن إال من أجZZل أن يق ZZوم
ثم يفوز بالجعالة .لو كان يعZرف أنZه لن يفZوز بZأي جعالZة ،لكZان قZد تخلى عن عملZه .مZا كZان يهتم
بعمله بصورة سليمة ،ومن َّ

به بطZرس هZو المحبZة الحقيقيZة داخZل قلبZه ،المحبZة العمليZة الZتي يمكن بلوغهZا .لم يهتم بطZرس بمZا إذا كZان سZوف ينZال جعالZة
موجهZا
من عدمه ،لكن ما كان يهمه ما إذا كان باإلمكZان تغيZير شخصZيته .اهتم بZولس بZأن يعمZل بZأكثر ج ٍّZد ،فقZد كZان اهتمامZه
ً
نحو العمل الخارجي والتكريس والتعاليم التي ال ال خبرة لعامة الناس بها ،لكنه لم يهتم مطلًقا بZZالتغيرات في أعمZZاق نفسZZه وال
ٍ
الحقيقي هلل .كانت اختبارات بطرس تZرمي إلى بلZوغ حب حقيقي ومعرفZة حقيقيZة هلل ،وكZانت تهZدف إلى الفZوز بعالقZة
بالحب
ٍّ
أوثق باهلل وأن يحيا حياة عملية .أما عمل بولس فكان إلتمام العمZل الZZذي أوكلZZه إليZه يسZZوع ،ومن أجZل الحصZZول على األشZياء
التي كان يصبو إليها التي لم تكن لها عالقة بمعرفته بنفسه وباهلل .كZان عملZه فقZط من أجZل اإلفالت من التZوبيخ والدينونZة Z.مZا
خالصا ،أمZا مZا سZعى إليZه بZولس فكZان إكليZل الZبر .ظZل بطZرس لسZنوات كثZيرة يختZبر عمZل الZروح
حبا
سعى إليه بطرس كان ً
ً
ض Zا معرفZZة عميقZZة بنفسZZه؛ لZZذلك كZZانت محبتZZه هلل خالصZZة ،وخضZZوعه للتنقيZZة
القZZدس ،وكZZانت لZZه معرفZZة عمليZZة بالمسZZيح ،وأي ً

تلقائيا ،ولم يطلب بطرس شيًئا في المقابل
وحبا
ً
حبا غير مشروط ً
لسنوات كثيرة ارتقى بمعرفته بيسوع وبالحياة ،فأصبح حبه ً

وال تطلع إلى أي مميزات .أما بZولس ،فقZد عمZل لسZنوات كثZيرة ،لكنZه لم يمتلZك معرفZة كبZيرة بالمسZيح ،وكZان عملZه والطريZق
الZZذي ركض فيZZه من أجZZل الحصZZول على اإلكليZZل في النهايZZة .مZZا سZZعى إليZZه كZZان أرفZZع إكليZZل وليس أنقى حب .لم يكن سZZعيه
جبرا في سعيه بعد Zأن استولى عمل الZروح القZZدس عليZZه؛ لZZذلك لم
بهمة بل كان بتقاعس شديد .لم يكن يؤدي واجبه ،بل كان ُم ً
ُي ْثبت سعيه أنه من مخلوقات هللا المؤهلة ،بعكس بطرس الZذي كZان من مخلوقZZات هللا المؤهلZZة الZZذي قZام بواجبZZه .يظن اإلنسZZان
أن كل أولئك الذين يقدمون مساهمة هلل ال بد وأن يحصلوا على مكافأة ،وأنه كلما زادت المساهمة ،زاد التسليم بحتمية فZZوزهم

باستحسZZان هللا .إن جZZوهر نظZZرة اإلنسZZان يعتم Zد Zعلى فكZZرة الصZZفقة ،وأنZZه ال يسZZعى بهمZZة إلى القيZZام بواجبZZه كخليقZZة هللا .أمZZا
ض Zا سZZعيهم نحZZو القيZZام بZZواجبهم
بالنسZZبة هلل ،فكلمZZا زاد سZZعي النZZاس نحZZو حب حقيقي هلل وطاعZZة كاملZZة لZZه ،وهZZو مZZا يعZZني أي ً
كخليقZZة هللا ،زادت قZZدرتهم على الفZZوز بتزكيZZة هللا .رؤيZZة هللا هي طلب اسZZتعادة اإلنسZZان لمهمتZZه ومكانتZZه األصZZليتين .اإلنسZZان
خليقة هللا ،لذلك يجب أال يتجاوز اإلنسان حدوده بأن يطلب أي طلبات من هللا ،وعليه أال يفعل شZيًئا أكZثر من أن يقZوم بواجبZه
Zير ْي بZZولس وبطZZرس قZZد قيسZZا وفًقZZا لمZZا إذا كZZان بوسZZعهما أن يقومZZا بواجبهمZZا كخليقZZة هللا أم ال ،وليس وفًقZZا
كخليقZZة هللا .إن مصَ Z
لحجم مسZZاهمتهما .لقZZد تحZZدد مصZZيرهما وفًقZZا لمZZا سZZعيا إليZZه من البدايZZة ،وليس وفًقZZا لمقZZدار العمZZل الZZذي بZZذاله أو وفًقZZا لتقZZدير

الناس اآلخرين لهما .لذلك ،فإن سعي المرء إلى القيام بواجبه بهمZة كخليقZة هللا هZو الطريZق إلى النجZاح ،والسZعي نحZو طريZق

الحب الحقيقي هلل هZو أصZح الطZرق ،والسZعي نحZو تغيZير شخصZية المZرء القديمZة ونحZو الحZق النقي هلل هZو طريZق النجZاح .إن
طريًقا كهذا إلى النجاح هو طريق استعادة المهمة األصZلية والمظهZر األصZلي للمZرء بوصZفه خليقZة هللا .إنZه طريZق االسZتعادة،

ضZا الهZدف لكZل عمZل هللا من البدايZة إلى النهايZة .أمZا إذا شZاب سZعي اإلنسZان الكثZير من المطZالب الشخصZية واألشZواق
وهو أي ً
غير الرشيدة ،فإن ما يتحقق من تأثير لن يكون تغييرات في شخصية اإلنسان؛ فهذا يتعارض مع عمل االستعادة ،وهو – من

Zعيا من هZZذا النZZوع ال ُيَّ Z
Zزكى من هللا .فمZZا أهميZZة سZZعي ال
دون شZZك – ليس عمالً قZZام بZZه الZZروح القZZدس؛ لZZذلك فإنZZه يثبت أن سً Z
يزكيه هللا؟
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ظاهرا أمام الناس ،لكن ماذا عن نقاء حبه هلل ومقدار عمق حبه هلل في قلبه ،تلك أمZZور ال
كان العمل الذي قام به بولس
ً
يقينZZا أن الZZروح القZZدس
يمكن للنZZاس أن تطلZZع عليهZZا .ليس بوسZZع النZZاس أن تZZرى إال العمZZل الZZذي قZZام بZZه ،ومنZZه يعZZرف النZZاس ً
اسZZتخدمه ،لZZذلك يظن النZZاس أن بZZولس كZZان أفضZZل من بطZZرس ،وأن عملZZه كZZان أعظم ،ذلZZك ألنZZه تمكن من تZZدبير ZالكنZZائس .لم

نفرا قليالً من الناس أثناء عملZه العZارض ،ولم يكتب إال رسZائل قليلZة
يلتفت بطرس إال إلى اختباراته الشخصية ،ولم يربح إال ً
يومZا بعZد يZوم يعمZل من أجZل هللا ،وطالمZا ُو ِج َZد عم ٌZل
غير مشهورة ،لكن َم ْن يدري ِع َ
ظم عمZق محبZة هللا في قلبZه؟ ظZل بZولس ً
مطلZZوب إنجZZازه ،كZZان يعملZZه .لقZZد شZZعر بZZولس أنZZه بهZZذه الطريقZZة سZZوف يتمكن من الفZZوز باإلكليZZل ويرضZZي هللا ،لكنZZه لم يبحث
عن ط ZZرق لتغي ZZير ذات ZZه من خالل عمل ZZه .ك ZZان أي ش ZZيء في حي ZZاة بط ZZرس ال يحق ZZق رغب ZZة هللا كفيالً ب ZZأن يجعل ZZه يش ZZعر بع ZZدم

الراحZZة .فكZZان يشZZعر بالنZZدم لZZو لم يحقZZق رغبZZة هللا ،ويبحث عن طريقZZة مناسZZبة يسZZتطيع من خاللهZZا إرضZZاء قلب هللا .بZZل إنZZه
حZZتى في أدق جZZوانب حياتZZه وأقلهZZا أهميZZة كZZان ُيلZِ Zزم نفسZZه بتحقيZZق رغبZZة هللا .كZZان ُمZZدِّقًقا جZً Zدا فيمZZا يتعلZZق بشخصZZيته القديمZZة،
التعمق أكZZثر في الحZZق .لم ينشZZد بZZولس إال صZZيتًا ومكانZZة خZZارجيين ،وسZZعى إلى
وكZZان أشZZد صZZرامة فيمZZا ُيطZZالب نفسZZه بZZه من ُّ
االستظهار أمام الناس دونما السZعي إلى إحZراز أي تقZدم عميZق في مZدخل الحيZاة .مZا كZان يهتم بZه هZو العقيZدة وليس الواقعيZة.

يقZZول البعض إن بZZولس قZZام بعمZٍ Zل كثZZير من أجZZل هللا ،فلمZZاذا لم يتZZذكره هللا؟ وبطZZرس ،لم يقم إال بعمZٍ Zل قليZZل من أجZZل هللا ،ولم
ِ
Zل؟ بطZرس أحب هللا إلى مسZتوى معين ،وهZو المسZتوى الZذي طلبZه هللا ،ووحZدهم أنZاس
يقدم مساهمة كبيرة للكنZائس ،فلمZاذا ُك ّم َ
كهؤالء لديهم الشهادة .لكن ماذا عن بولس؟ إلى أي درجة أحب بولس هللا ،هل تدري؟ أي عمل لبولس كان من أجZل هللا؟ أي
عمZZل لبطZZرس كZZان من أجZZل هللا؟ لم يقم بطZZرس بعمZٍ Zل كثZZير ،لكن هZZل تZZدري مZZا كZZان في أعمZZاق قلبZZه من الZZداخل؟ كZZان عمZZل
بولس يتعلق بتدبير Zالكنائس ودعمها ،أما ما اختبره بطرس فقد كان تغييرات في شخصيته .لقZZد اختZZبر المحبZZة هلل .اآلن ،وبعZZد
وم ْن منهمZا لم يZؤمن حًقZا
أن
َ
عرفت الفروق بين جوهرهما ،أصبح بوسZعك أن تZرى َم ْن منهمZZا – في النهايZة – آمن حًقZا باهللَ ،
باهلل .أحدهما أحب هللا بصدق ،واآلخر لم يحبه بصدق ،أحدهما خضZع لتغيZير في شخصZيته ،واآلخZر لم يخضZع ،أحZدهما خZدم
بتواضع ولم يلحظه الناس بسهولة ،واآلخZر عبZده النZاس وكZانت صZورته عظيمZة ،أحZدهما بحث عن القداسZة واآلخZر لم يبحث
نقي ا ،أحدهما امتلك إنسانية حقيقية واآلخر لم يمتلكها ،أحدهما امتلك الشعور بأنZZه
حبا ً
عنها وكان يظن أنه غير نقي وال يملك ً
خليقة هللا واآلخر ال .تلZك هي الفZروق في الجZوهر بين بZولس وبطZرس .كZان الطريZق الZذي سZلكه بطZرس هZو طريZق النجZاح،
ضZا طريZZق اسZZتعادة اإلنسZZانية الطبيعيZZة وواجب خليقZZة هللا .يمثZZل بطZZرس كZZل النZZاجحين .هZZذا ،بينمZZا كZZان الطريZZق الZZذي
وهZZو أي ً
حبZا
سZلكه بZولس هZو طريZق الفشZل ،وهZو يمثZل كZل الZذين يخضZعون ويبZذلون ذواتهم لكن بطريقZة سZطحية لكنهم ال يحبZون هللا ً

حقيقيا .يمثل بولس كZZل الZذين ال يملكZون الحZق .كZان بطZرس – في إيمانZه باهلل – ينشZد إرضZاء هللا في كZل شZيء وإطاعZة كZZل
ً
Zادرا على أن يقبZZل – دون أدنى تZذمر – التZوبيخ والدينونZة Z،بZZل والتنقيZZة والضZZيق والحرمZان في حياتZZه
ما جاء من هللا ،وكZان قً Z

أي من ذلZZك أن يبZZدل من محبتZZه هلل .ألم يكن هZZذا هZZو الحب األسZZمى هلل؟ أليس هZZذا إتمZZام واجب خليقZZة هللا؟
ضZا ،ولم يسZZتطع ٌّ
أي ً
دائمZا على بلZZوغ الطاعZZة حZتى المZZوت ،وهZذا مZا ينبغي أن يحققZه من
سواء أكنت في التوبيخ أم الدينونة Zأم الضيقة ،فإنZZك قZادر ً
مؤهَلZZة ،وال يوجZZد مZZا يرضZZي رغبZZة
خلقZZه هللا ،وهZZذا يمثZZل نقZZاء المحبZZة هلل .إذا اسZZتطاع اإلنسZZان أن يبلZZغ هZZذا ،فهZZو إ ًذا خليقZZة َّ

الخالق أفضل من ذلك .تخيل أنه بوسعك أن تعمل من أجZل هللا لكنZك ال تطيعZZه وال تسZZتطيع أن تحبZZه محبZZة حقيقيZZة .إنZZك بهZZذه

أيضا من هللا ،ذلك ألنZZك ال تملZZك الحZق وغZZير قZادر
الطريقة لن تتمكن فحسب من تحقيق واجبك كخليقة هللا ،لكنك سوف تُدان ً
على إطاعZZة هللا وتعصZZاه .إنZZك ال تهتم إال بالعمZZل من أجZZل هللا ،وال تهتم بZZأن تمZZارس الحZZق أو أن تعZZرف نفسZZك .إنZZك ال تفهم
ٍ
عاص هلل بالفطرة؛ لذلك يوجد كثيرون غير محبوبين من الخالق.
شخص
الخالق أو تعرفه ،وال تطيع الخالق أو تحبه .إنك
ٌ
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يقZZول البعض" :لقZZد قZZام بZZولس بعمZٍ Zل هائZZل ،وتحمZZل أعبZZاء جسZZيمة من أجZZل الكنZZائس وقZZدم مسZZاهمات كثZZيرة لهZZا .ظلت
رسائل بولس الثالث عشرة صامدة طوال  2000عام من عصر النعمة ،وال يسZZبقها في األهميZZة إال األناجيZZل األربعZةَ .م ْن ذا
أحد أن يسبر أغوار رؤيا يوحنZا ،تقZدم رسZائل بZولس الحيZاة ،والعمZل الZذي قZام
قارن به؟ في الوقت الذي ال يستطيع فيه ٌ
الذي ُي َ

Zياء كهZذه؟ ومZا العمZل الZذي قZام بZه بطZرس؟" عنZدما يقيس اإلنسZان آخZرين،
به َنَف َع الكنائسَ .م ْن غيره كان بوسZعه أن ينجZز أش ً
فإنZZه يقيسZZهم بحسZZب مسZZاهماتهم .لكن عنZZدما يقيس هللا اإلنسZZان ،يكZZون قياسZZه بحسZZب طبيعZZة اإلنسZZان .من بين الZZذين ينشZZدون

مطيعZا على اإلطالق ،ولم يكن يعZرف جZوهره الZذي كZان
صZا ال يعZرف جZوهره ،ولم يكن متواض ًZعا أو
ً
الحياة ،كان بZولس شخ ً
مختلفZا؛ فقZZد كZZان يعZZرف
ًZ
صZا لم يمZZر باختبZZارات تفصZZيلية ولم يمZZارس الحZZق .أمZZا بطZZرس فقZZد كZZان
معار ً
ضZا هلل؛ لZZذلك كZZان شخ ً
يغيZZر من خاللZZه شخصZZيته .لم يكن
عيوبZZه وضZZعفاته وشخصZZيته الفاسZZدة كخليقZZة هللا ،وكZZان يسZZير في طريZZق الممارسZZة الZZذي ِّ

َّ
ص Zة ،إنهم
بطZZرس واحZً Zدا من أولئZZك الZZذين ال يملكZZون إال العقائZZد دون أي واقعيZZة .الZZذين يتغZZيرون يصZZبحون أنا ًس Zا جديZZدة ُمخل َ
أولئZZك المؤهلZZون لطلب الحZZق .أمZZا أولئZZك الZZذين ال يتغZZيرون فينتمZZون إلى النZZاس القديمZZة بطبيعتهZZا ،وهم الZZذين لم ي َّ
خلصZZوا ،أي
ُ
عظيما .عندما تقZارن هZذا بسZZعيك ،فسZوف يتضZح
أنهم أولئك الذين مقتهم هللا ورفضهم ،الذين لن يذكرهم هللا مهما كان عملهم
ً
ٍ
كنت ال تZزال
خاليZا من الحZق ،وإذا َ
بشكل جلي مZا إذا َ
صZا من نوعيZة بطZرس أم بZولس .لZو ظZل مZا تنشZده ً
كنت في النهايZة شخ ً

ومتغطرسا مثل بولس تتكلف وتتباهى كما كان هو ،فZأنت – من دون شZك – شZخص فاسZد يفشZل .أمZا إذا
حتى اليوم متعجرًفا
ً
ٍ
Zبرا أو عني Zً Zدا ،لكن ZZك تنش ZZد القي ZZام
Zيرا
كنت تنش ZZد م ZZا ك ZZان ينش ZZده بط ZZرس ،إذا َ
َ
ً
حقيقيZZا ،ولم تكن متك ً Z
كنت تنش ZZد ممارس ZZات وتغي ً Z
ٍ
بواجب ZZك ،حينئ ZZذ س ZZوف تك ZZون خليق ZZة هللا الق ZZادرة على تحقي ZZق نص ZZر .لم يكن ب ZZولس يع ZZرف ج ZZوهره أو فس ZZاد نفس ZZه ،ولم يكن

Zبريرا
بZZاألحرى يعZZرف عصZZيانها ،ولم يZZذكر قZZط مقاومتZZه الحقZZيرة للمسZZيح ،ولم يشZZعر قZZط بنZZد ٍم ُمفZِ Zرط ،كZZل مZZا هنالZZك أنZZه قZZدم تً Z
مقتضبا فحسب ،لكنه في أعماق قلبه لم يخضع بالكلية هلل .رغم أنه سقط في الطريZق إلى دمشZق ،إال أنZZه لم ينظZZر إلى أعمZاق
ً
نفس ZZه ،وك ZZان راض Zً Zيا بمج ZZرد مواص ZZلة العم ZZل ،لكن ZZه لم ينظ ZZر إلى مس ZZألة معرف ZZة ذات ZZه وتغي ZZير شخص ZZيته القديم ZZة بوص ZZفها أهم
المسZZائل ،وكZZان راضZً Zيا بمجZZرد الحZZديث عن الحZZق ،وبخدمZZة اآلخZZرين كخZZادم من أجZZل ضZZميره ،وبأنZZه لم يعZZد يضZZطهد تالميZZذ

المسZZيح حZZتى يعZZزي نفسZZه ويسZZامحها على خطاياهZZا السZZالفة .لم يكن الهZZدف الZZذي سZZعى إليZZه أكZZثر من مجZZرد إكليZZل مسZZتقبلي
وعمل زائل .كان هدفه الذي سعى إليه هو النعمة الجزيلة .لكنه لم ينشZد الحZق الكZافي أو التعمZق في الحZق الZذي لم يفهمZه من

توبيخ ا أو دينونZة .إن مقدرتZه على العمZل ال تعZني معرفتZه
ًZ
قبل؛ لذلك يمكن القول عن معرفته بنفسZه إنهZا كاذبZة ،وإنZه لم يقبZل
بطبيعZZة ذاتZZه أو بجوهرهZا؛ فقZZد كZZان اهتمامZZه بالممارسZات الخارجيZZة فقZZط .األكZZثر من ذلZZك أن مZا كZZان يصZZبو إليZZه هZو المعرفZZة
وليس التغيير .كان عمله بالكامل نتيجة ظهZور يسZوع لZه في الطريZق إلى دمشZق ،وليس أم ًZرا عقZد العZزم على أن يقZوم بZه في
األصZZل أو عمالً قZZام بZZه بعZZد أن َقِبZَ Zل تهZZذيب شخصZZيته القديمZZة Z.إن شخصZZيته ،وبغض النظZZر عن الطريقZZة الZZتي عمZZل بهZZا ،لم

تتغ ZZير ،وك ZZذلك عمل ZZه لم يكف ZZر عن خطاي ZZاه الس ZZالفة ،لكن ZZه فحس ZZب اض ZZطلع ب ٍ Z
Zدور معين بين الكن ZZائس في ذل ZZك ال ZZوقت .بالنس ZZبة

خاليZZا من الحZZق – لم
لشZZخص كهZZذا لم تتغZZير شخصZZيته القديمZZة – بمعZZنى أنZZه لم ُيفZZز بZZالخالص ،بZZل واألكZZثر من ذلZZك أنZZه كZZان ً
صZ Zا ق ZZد امتأل بالمحب ZZة والتوق ZZير ليس ZZوع المس ZZيح أو
مم ْن قبلهم ال ZZرب يس ZZوع .لم يكن شخ ً
يكن بوس ZZعه مطلًقZZا أن يص ZZبح واح Zً Zدا َ
ص Zا يبحث عن سZZر التجسZZد ،لكنZZه كZZان مجZZرد شZZخص ضZZليع في
ص Zا متمر ًس Zا في البحث عن الحZZق ،وبالتأكيZZد لم يكن شخ ً
شخ ً
لم ْن امتل ZZك الح ZZق .ك ZZان يحق ZZد على الن ZZاس أو الحق ZZائق ال ZZتي تناقض ZZه أو تعادي ZZهZ،
لم ْن ه ZZو أعلى من ZZه أو َ
السفس ZZطة ،وال يخض ZZع َ
ِ
ضZل النZاس الموهZوبين الZذين يقZدمون صZورة رائعZة ويملكZون معرفZة عميقZة .لم يكن يحب التعامZل مZع الفقZراء الZذين كZانوا
ويف ّ
ُ
يبحثون عن الطريق الحقيقي وال يهتمون إال بالحق ،لكنه – بدالً من ذلك – شغل نفسه بالعظماء في المؤسسZات الدينيZة ZالZZذين

مولعا بالمعرفة الفياضة .لم تكن فيZه أي محبZة لعمZل الZروح القZZدس الجديZد ،ولم يهتم بحركZة
ال يتحدثون إال في العقائد ،وكان ً
هZZذا العمZZل ،لكنZZه كZZان يفضZZل – بZZدالً من ذلZZك – الشZZرائع والعقائZZد الZZتي كZZانت أعلى من الحقZZائق العامZZة .في جZZوهره الفطZZري

أمينZZا في بيت هللا ،فريZZاؤه كZZان
Zيحيا يسZZعى إلى الحZZق ،ناهيZك عن أن ُيZZدعى
خادمZا ً
وفي سZZعيه برمتZه ،لم يسZتحق أن ُيZZدعى مسً Z
ً
عظيمZZا ج Zً Zدا .رغم أن ZZه ُيع Zَ Zرف بخ ZZادم ال ZZرب يس ZZوع ،لم يكن يص ZZلح مطلًقZZا لل ZZدخول من بواب ZZة ملك ZZوت
Zيرا ،وعص ZZيانه ك ZZان
كث ً Z
ً

السZZموات ،ألن أفعالZZه من البدايZZة إلى النهايZZة ال يمكن أن تُسZZمى صZZالحة .يمكن ببسZZاطة النظZZر إليZZه كشٍ Z
Zخص منZZافق ال يسZZلك
Zريرا ،يمكن أن ُيZZدعى بأريحيZZة رجالً ال يسZلك
ببر ،لكنه في الوقت ذاته يعمل من أجل المسيح .رغم أنZZه ال يمكن أن ُيZZدعى ش ً
ِ
Zتنادا إلى كمي ZZة العم ZZل ال ZZذي ق ZZام ب ZZه،وإنم ZZا بجودت ZZه وج ZZوهره
Zيرا ،لكن ينبغي أال ُي َ
حكم علي ZZه اس ً Z
Zل عمالً كث ً Z
ب ZZبر .رغم أن ZZه َعمَ Z
دائمZا :أنZا قZادر على العمZل ،أنZا أفضZل من غالبيZة
فحسب .بهذه الطريقة فقط يمكن إدراك هذا األمZر على حقيقتZه .كZان إيمانZه ً

ورأيت
علي،
الناس؛ فأنا أهتم بعبء الرب كما لم يهتم به أحد غيري ،وال أحZد يتZوب توبZة عميقZة مثلي ،فZالنور العظيم أبZرق َّ
ُ
النZZور العظيم ،لZZذلك فZZإن توبZZتي أعظم من أي أحZZد آخZZر .كZZان هZZذا مZZا فكZZر فيZZه في قلبZZه حينZZذاك .قZZال بZZولس في نهايZZة عملZZه:
"جاهZZدت الجهZZاد ،أكملت السZZعي ،وو ِ
ضَ Zع لي إكليZZل الZZبر" .كZZان جهZZاده وعملZZه وسZZعيه كلهم من أجZZل إكليZZل الZZبر ،لكنZZه لم يتقZZدم
ُ
ُ
بهمZة .رغم أنZه لم يكن غZير متحمس في عملZه ،لكن يمكن القZول إن عملZه كZان لمجZرد التعZويض عن أخطائZه والتعZويض عن
تZZأنيب ضZZميره .كZZان أملZZه الوحيZZد أن ينهي عملZZه ويكمZZل السZZعي ويجاهZZد جهZZاده بأسZZرع مZZا يمكن لعلZZه يفZZوز بإكليZZل الZZبر الZZذي
طالمZZا اشZZتاق إليZZه في أقZZرب ٍ
وقت ممكن .لم يكن اشZZتياقه مقابلZZة الZZرب يسZZوع باختباراتZZه ومعرفتZZه الحقيقيZZة ،بZZل االنتهZZاء من
عملZZه بأسZZرع مZZا يمكن لعلZZه ينZZال المكافZZآت الZZتي يسZZتحقها عن عملZZه عنZZدما يالقي الZZرب يسZZوع .لقZZد اسZZتخدم عملZZه في إراحZZة
نفسه ،وفي إبرام صفقة في المقابل من أجل إكليل مستقبلي .لم يكن ما سعى من أجلZZه هZZو الحZZق أو هللا ،لكنZZه اإلكليZZل فحسZZب.
كيZف لسZْ Zع ٍي كهZذا أن يZZرقى إلى المسZZتوى؟ دوافعZZه وعملZZه والثمن الZذي دفعZZه وكZل جهZوده ،كلهZا تخللتهZZا خياالتZZه الرائعZZة ،وقZد
ضالعا في صZفقة ليس إال ،ولم يكن
عمل بالكلية بحسب رغباته .لم يكن في عمله كله أدنى رضا بالثمن الذي دفعه؛ فهو كان
ً

راضيا من أجل أن يؤدي واجبه ،بل كان يبZذلها راضZً Zيا ليحقZق هZZدف الصZفقة .هZل لجهZو ٍد كهZذه أي قيمZZة؟ َم ْن ذا
يبذل جهوده
ً
خاليZZا من
الذي يمدح جهوده غير النقية؟ َم ْن يهتم بتلك الجهود؟ كان عمله يمتلئ باألحالم للمستقبل والخطط الرائعة لكنه كZZان ً

Zطنعا ،فقZد كZان
رياء؛ فعمله لم يقدم حياة ،بZل كZان ً
لطفZا ُمص ً
أي طريق لتغيير شخصية اإلنسان .الكثير من عمله الخيري كان ً
إتماما لصفقة .كيف يستطيع عمل كهذا أن يرشد اإلنسان إلى طريق استعادة مهمته األصلية؟
ً
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راغبZا في تحقيZق
كان سعي بطZرس كلZه بحسZب قلب هللا؛ فقZد كZان ينشZد تحقيZق رغبZة هللا ،وظZل رغم المعانZاة والشZدائد
ً
رغب ZZة هللا .ال يوج ZZد لش ٍ Z
Zوبا بجس ZZده وتص ZZوراته
Zخص آمن باهلل س ZZعي أعظم من ه ZZذا .أم ZZا م ZZا س ZZعى ب ZZولس إلي ZZه فق ZZد ك ZZان مش ً Z

شخصا يسعى إلى تحقيق رغبة هللا .كZZان بطZZرس يسZZعى
ؤهَلة أو
الشخصية وخططه ومشاريعه .لم يكن على اإلطالق خليقة ُم َّ
ً
عظيمZZا ،لكن الZZدافع من وراء سZZعيه والطريZZق الZZذي سZZلكه كانZZا
للخضZZوع لترتيبZZات هللا ،ورغم أن العمZZل الZZذي قZZام بZZه لم يكن
ً
Zحيحين؛ فمZZع أنZZه لم يتمكن Zمن أن يZZربح كثZZيرين ،لكنZZه تمكن من السZZعي في أثZZر طريZZق الحZZق؛ لهZZذا يمكن القZZول إنZZه كZZان
صْ Z
Zادرا على القيZام بZواجب خليقZة هللا ،وأن تسZعى للخضZوع لكZل
خليقة مؤهلة .اليوم ،حتى ولZو لم تكن عZامالً ،فال بZد أن تكZون ق ً

Zادرا رغم
قادرا على إطاعة كل مZا يقولZZه هللا ،وأن تختZبر كZل صZZنوف المحن والتنقيZة ،أن تظZل ق ً
ترتيبات هللا .يجب أن تكون ً
ض ZZعفك على أن تحب هللا في قلب ZZك .إن أولئ ZZك ال ZZذين يتول ZZون المس ZZؤولية عن حي ZZاتهم يرغب ZZون في القي ZZام ب ZZواجب خليقZZZة هللا،
قمت بعم ٍZل كثZير ،وتلقى اآلخZرون
وتكون وجهZة نظZرهم نحZو السZعي هي وجهZة النظZر الصZحيحة ،وهللا يريZد مثZل هZؤالء .إذا َ

ٍ
أي ممZZا
تعاليمك ،لكنك أنت نفسك لم تتغير ولم تحمل أي شهادة أو لم يكن لك أي
اختبار حقيقي ،كأن يظZZل عنZZد نهايZZة حياتZZك ٌّ

شخصا قد تغير؟ هل أنت شخص ينشد الحق؟ إن الروح القدس في ذلZZك الZZوقت يكZZون
قمت به ال يحمل أي شهادة ،فهل تكون
ً
قد استخدمك ،لكنه في استخدامه لك لم يستخدم إال ذلك الجزء منك الذي أمكن اسZتخدامه في العمZZل ،ولم يسZتخدم الجZزء الZذي

Zتخدم فيZZهَّ .
لكن الZZروح القZZدس لن يكZZون
لم يمكن اسZZتخدامه .إذا
طلبت الحZZق ،فسZZوف تُ َّ
كمل رويZً Zدا رويZً Zدا في الZZوقت الZZذي تُسَ Z
َ
كنت سZZوف تُقتZZنى في النهايZZة أم ال؛ فهZZذا إنمZZا يعتم Zد Zعن أسZZلوبك في السZZعي .إذا ظلت شخصZZيتك دون أي
مسZZؤوالً عمZZا إذا َ

منح أي مكاف ZZأة ،فهZZذه مشZZكلتك وحZZدك ،وليس ذلZZك إال ألنZZك أنت لم
تغيZZير ،فليس ه ZZذا إال ألن رؤيت ZZك للس ZZعي خاطئZZة .إن لم تُ َ

تم ZZارس الح ZZق وليس بوس ZZعك أن تحق ZZق رغب ZZة هللا .ل ZZذلك ،ال ش ZZيء أهم من اختبارات ZZك الشخص ZZية ،وال ش ZZيء أك ZZثر حس Zً Zما من
قمت بعم ٍZل كثZير من أجلZك ،ورغم أنZه ربمZا ال توجZZد إنجZازات بZارزة،
مدخلك الشخصي! ينتهي المطاف بالبعض قائلين" :لقد ُ

مثابرا في جهودي .أما تدعني أدخZل السZماء فحسZب آلكZل من ثمZرة الحيZاة؟" يجب أن تعZرف النوعيZة الZتي أرغب
لكنني ُ
كنت ً
مسموحا لغير األنقياء بتلZZويث األرض المقدسZZة .مZZع أنZZك
مسموحا لغير األنقياء بدخول الملكوت ،وليس
فيها من الناس؛ فليس
ً
ً
ٍ
دنسا بائ ًسZا ،فمن غZZير المقبZZول
لسنوات كثيرة ،لكنك في النهاية إذا
قمت بالكثير من العمل ،وظللت تعمل
َ
ربما تكون قد َ
ظللت ً
بحسZب قZانون السZZماء أن تZZرغب في دخZZول ملكZZوتي! منZZذ تأسZZيس العZالم وحZتى اليZوم ،لم أقZدم مطلًقZا مZZدخالً سZهالً إلى ملكZوتي

ألولئ ZZك ال ZZذين يتملق ZZوني؛ فتل ZZك قاع ZZدة س ZZماوية ،وال يس ZZتطيع أح ZZد أن يكس ZZرها! يجب أن تَ ْس َ Zعى نح ZZو الحي ZZاة .إن ال ZZذين س ZZوف
كمل ZZون الي ZZوم هم أولئ ZZك ال ZZذين من نفس نوعي ZZة بط ZZرس؛ إنهم أولئ ZZك ال ZZذين ينش ZZدون تغي ZZيرات في شخص ZZيتهم ،ويرغب ZZون في
ُي َّ
كمل إال أن ZZاس كأولئ ZZك .إذا كنت فق ZZط تتطل ZZع إلى مكاف ٍ Z
Zآت ،وال تنش ZZد
الش ZZهادة هلل واالض ZZطالع ب ZZواجبهم بوص ZZفهم خليقت ZZه .لن ُي َّ
َ
تغيير شخصية حياتك ،فسوف تذهب كل جهودك ُسدى ،وهذه حقيقة راسخة!
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ينبغي أن تفهم من الفارق في الجZوهر بين بطZرس وبZولس أن جميZع الZZذين ال ينشZZدون الحيZاة يكZدحون عبثًZZا! أنت تZZؤمن
جانبZZا شخصZZيتك الفاسZZدة ،وأن تسZZعى نحZZو تحقيZZق رغبZZة هللا ،وأن
باهلل وتتبعZZه ،لZZذلك يجب أن تحب هللا في قلبZZك ،وأن تنحي ً

تق ZZوم ب ZZواجب خليق ZZة هللا .حيث إن ZZك ت ZZؤمن باهلل وتتبع ZZه ،فال ب ZZد أن تق ZZدم ل ZZه ك ZZل ش ZZيء ،وأال تك ZZون ل ZZك اختي ZZارات أو طلب ZZات
قت ،فال بZد أن تطيZZع الZرب الZZذي خلقZك ،ألنZك في ذاتZك ليس لZZك سZلطان
شخصية ،وأن تبلغ تحقيق رغبة هللا .حيث إنك قد ُخِل َ
على نفسك ،وليست لك قدرة على التحكم في مصيرك .حيث إنZك شZخص يZؤمن باهلل ،فيجب أن تنشZد القداسZة والتغيZير .حيث

قمعZZا ل ZZك من خالل
إن ZZك خليق ZZة هللا ،فيجب أن تتمس ZZك بواجب ZZك ،وأن تل ZZزم مقام ZZك ،وأال تتج ZZاوز واجب ZZك .ليس ه ZZذا تقيي Zً Zدا أو ً
العقيZZدة ،لكنZZه الطريZZق الZZذي تسZZتطيع من خاللZZه أن تقZZوم بواجبZZك ،ويسZZتطيع كZZل الZZذين يفعلZZون الZZبر أن يحققZZوه ،بZZل ويلZZتزمون
Zارنت جZZوهر بطZZرس وبZZولس ،فسZZوف تعZZرف كيZZف يجب عليZZك أن تسZZعى .من بين الطZZريقين اللZZذين سZلكهما
بتحقيقZZه .إذا مZZا ق َ
مختلفZZا؛ فZZرغم أن
بطZZرس وبZZولس ،أحZZدهما طريZZق التكميZZل Z،واآلخZZر طريZZق الZZرفض .إن كالً من بطZZرس وبZZولس يمثZZل طريًقZZا
ً
كل واحد منهما نال عمل الروح القدس ،ونال استنارة الروح القدس واإلضاءة منه ،وَقِب َل مZا اسZتأمنه عليZه الZرب يسZوعَّ ،
لكن
الثمZZرة الZZتي أينعت في كZٍّ Zل منهمZZا لم تكن واحZZدة؛ فأحZZدهما أينعت فيZZه ثمZZرة حقيقيZZة ،أمZZا اآلخZZر فلم توِنZZع فيZZه ثمZZرة .يجب أن

ظاهري ZZا ومن نهايتهم ZZا أي الط ZZريقين ينبغي أن تس ZZلك وأي
ت ZZدرك من جوهرهم ZZا ومن العم ZZل ال ZZذي قام ZZا ب ZZه ال ZZذي عب ََّرا عن ZZه
ً
عنوانا كZٍّ Zل لطريقZZه؛
كل من بطرس وبولس
الطريقين ينبغي أن تختار أن تسلكه .لقد سلكا طريقين مختلفين بوضوح .لقد كان ٌّ
ً
رمزا لهذين الطريقين .ما أهم النقاط في اختبارات بولس ،ولمZZاذا لم ينجح؟ ومZZا أهم النقZZاط في اختبZZارات
لذلك ر ِف َع ٌّ
كل منهما ً
كمل؟ إذا مZZا قZZارنت اهتمامZZات كZZل منهمZZا ،فسZZوف تعZZرف بالضZZبط نZZوع الشZZخص الZZذي يريZZده هللا،
بطZZرس ،وكيZZف اختZZبر أن ُي َّ
كملZون ،وشخصZية أولئZك
كمل في النهايZة ،وشخصZية أولئZك الZذين سZوف ُي َّ
وإرادة هللا وشخصيته ،ونوع الشخص الذي سZوف ُي َّ
كملZZوا .تتضZZح كZZل هZZذه المسZZائل الجوهريZZة في اختبZZارات بطZZرس وبZZولس .خلZZق هللا كZZل األشZZياء ،وهكZZذا جعZZل كZZل
الZZذين لن ُي َّ
الخليقة تحت سيادته وخاضعة له ،إنه يهيمن على كل األشياء ،حتى َّ
أن كل األشياء في قبضة يده .كل خليقة هللا ،بما في ذلك

الحيوان والنبات والبشر والجبال واألنهار والبحيرات ،الكZZل يجب أن يخضZع لسZيادته .كZZل مZا في السZZموات ومZZا على األرض

يجب أن يخضZZع لسZZيادته .ليس لهZZا أي خيZZار ،وال بZZد أن تخضZZع لتZZدابيره .هZZذا مZZا شZZرعه هللا ومZZا في سZZلطانه .إن هللا يهيمنZ
ويصZِّZنف كZZل شZZيء بحسZZب نوعZZه ويحZZدد لكZZل شZZيء مكانتZZه،
على كZZل شZZيء ،ويZZأمر كZZل شZZيء ،ويضZZع كZZل شZZيء في مرتبتZZهُ Z،
وذلك بحسب إرادته .مهما علت األشياء ،فال شZيء يعلZو فZوق هللا ،وكZZل األشZياء في خدمZZة البشZرية الZZتي خلقهZا هللا ،وال شZيء
ضZا – بوصZZفه خليقZZة هللا – أن يقZZوم بZZواجب
يجZZرؤ على أن يخZZالف هللا أو أن يطلب منZZه شZZيًئا .وهكZZذا ،ينبغي على اإلنسZZان أي ً
اإلنسان .إن اإلنسان ،وبغض النظر عن كونه سيد كZل األشZياء أو المطلZع عليهZا ،ومهمZا علت مكانتZه بين األشZياء كافZة ،يظZل
مجرد كائن بشري صغير خاضع لسيادة هللا ،وليس إال كائناً بشرياً ضئيالً ،مجZZرد مخلZZوق من مخلوقZات هللا ،ولن يعلZZو مطلًقZا
فوق هللا .على اإلنسان – كأحد مخلوقات هللا – أن ينشد القيام بواجبه كخليقة هللا ،وأن يسعى نحZZو محبZZة هللا دون أن يتخZZذ أي
خيZZارات أخZZرى ،فاهلل يسZZتحق محبZZة اإلنسZZان .ينبغي على السZZاعين نحZZو محبZZة هللا أال ينشZZدوا أي منZZافع شخصZZية أو أي منZZافع
يشتاقون إليها بصفة شخصية؛ فهذا أصح وسائل السعي .إذا كان ما تنشده هو الحق ،وما تمارسZZه هZZو الحZZق ،ومZZا تحZرزه هZZو
تغيير في شخصيتك ،فإن الطريق الذي تسلكه هو الطريق الصحيح .أما إذا كان ما تنشده هو بركات الجسد ،وما تمارسه هو
وكنت غZير مطيZٍ Zع هلل في الجسZZد مطلًقZا ،وكنت ال تZZزال تعيش
الحق وفًقا لتصوراتك ،وإن لم يطرأ أي تغيZZير على شخصZZيتك،
َ
في حالة من الغموض ،فZإن مZا تنشZده سZوف يأخZذك ال محZال إلى الجحيم ،ألن الطريZق الZذي تسZلكه هZو طريZق الفشZل .مZا إذا
كمل أم ستهلك ،فإن األمر َّ
أيضا يعني أن النجاح أو الفشل يتوقف على الطريق الذي يسZلكه
كنت ستُ َّ
َ
يتوقف على سعيك ،وهذا ً
اإلنسان.

من "النجاح أو الفشل يعتمدان Zعلى الطريق الذي يسير اإلنسان فيه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تمامZZا
Zدائما مZZا يكZZون لZZديهم وجهتZZا نظZZر مختلفتZZان ً
لمZZاذا تZZؤمن باهلل؟ يقZZف كثZZير من النZZاس حZZائرين حيZZال هZZذا السZZؤال ،فً Z
ِ
طمعZا في الحصZZول على
ضZح أنهم يؤمنZZون باهلل ال لطاعتZZه ،وإنمZZا ًZ
حZZول اإللZZه العملي واإللZZه الZZذي في السZZماء ،األمZZر الZZذي يو ّ

هربا من المعاناة من المصائب .عندها فقط يكونون طZائعين إلى حZد مZا ،لكن طZاعتهم تكZون مشZروطة ،فهي
بعض المنافع أو ً
من أجل طموحاتهم الشخصية ،وهم مجبرون عليها .لذا :لماذا تؤمن أنت باهلل؟ إذا كان السبب الوحيد هو من أجZZل طموحاتZZك
Zتندا
Zديرا للنفس .إذا لم يكن إيمانZZك مسً Z
ومصZZيرك ،فZZأولى بZZك أال تZZؤمن؛ فإيمZZان مثZZل هZZذا ُيعZZد خً Z
Zداعا للنفس وطمأنZZة للنفس وتقً Z
إلى أساس من طاعة هللا ،فستنال عقابك في النهاية جزاء معارضتك هلل؛ فجميع أولئZZك الZذين ال ينشZدون طاعZZة هللا في إيمZانهم
يعارضون هللا .يطلب هللا من هZؤالء أن يبحثZوا عن الحZق ،وأن يتوقZوا إلى كالم هللا ،ويZأكلوا ويشZربوا كلمZات هللا ،ويطبقوهZا،
حتى يحققوا طاعة هللا .إذا كانت دوافعك حقاً هكذا ،فإن هللا سيرفعك بالتأكيد ،وسيكون بالتأكيد كريمZاً معZك .مZا من أحZد يشZك

في هZZذا ،ومZZا من أحZZد يمكنZZه تغيZZيره .وإذا لم تكن دوافعZZك من أجZZل طاعZZة هللا ،وكZZانت لZZديك أهZZداف أخZZرى ،فجميZZع مZZا تقZZول
ضZا هلل .قZد تكZون حلZو اللسZان لين الجZانب ويبZدو
وتفعل – صZالتك بين ي َّ
Zدي هللا ،وحZتى كZل عمZل من أعمالZك – سZيكون معار ً
Zحيحا ،وقZZد يبZZدو عليZZك أنZZك واحZZد من الطZZائعين ،لكن عنZZدما يتعلZZق األمZZر بZZدوافعك وآرائZZك حZZول
كZZل فعZZل أو تعبZZير منZZك صً Z

معارضا هلل ،وذميماً .إن الذين يبدون طائعين كاألغنام ،ولكن قلوبهم تحمZZل نوايZZا شZZريرة ،هم
اإليمان باهلل ،يكون كل ما تفعله
ً
أحدا .سيكشف الروح القZZدس عن كZZل فZرد منهم ،حZZتى
ذئاب يرتدون ثياب األغنام ،ويغضبون هللا
مباشرة ،ولن ُيفلت هللا منهم ً
ً
يمكن للجميع رؤية أن الروح القدس سيبغض كل واحZد من أولئZك المZZرائين ويرفضZهم بالتأكيZد Z.ال تقلZق :سZZيتعامل هللا مZZع كZZل

منهم ويحاسب كل منهم بدوره.
من "في إيمانك باهلل ينبغي عليك أن تطيع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إذا كنت غZZير قZZادر على قبZZول نZZور هللا الجديZZد ،وال تسZZتطيع أن تفهم كZZل مZZا يفعلZZه هللا اليZZوم ،وال تبحث عنZZه ،أو تشZZك
حكما عليه ،أو تفحصه وتحلله ،فإنك إذن غير مهتم بطاعة هللا .إذا كنت ال تزال تتعلق بنور األمس وتعارض
فيه ،أو تصدر ً
العمل الجديد هلل ،عندها لن تكون أكثر من شخص أحمق ،وأنت واحZد من أولئZك الZذين يعارضZون هللا عمZداً .إن مفتZاح طاعZة

هللا هZو تقZدير النZور الجديZد Z،والقZدرة على قبولZه وتطبيقZه .هZذه وحZدها هي الطاعZة الحقيقيZة .إن أولئZك الZذين ليس لZديهم إرادة

لالشتياق إلى هللا غير قادرين على االهتمام بطاعZZة هللا ،وال يسZZتطيعون إال معارضZZة هللا نتيجZZة لرضZZاهم عن الوضZZع الZراهن.
ال يستطيع اإلنسان أن يطيع هللا ألنه أسير ما جاء قبله .أعطت األشياء التي جZاءت من قبZل النZZاس كZZل المفZاهيم واألوهZام عن
هللا الZZتي أصZZبحت صZZورة هللا في أذهZZانهم .وهكZZذا ،فZZإن مZZا يؤمنZZون بZZه هZZو تصZZوراتهم الخاصZZة ،ومعZZايير خيZZالهم .إذا أجZZريت
قيا ًسZ Zا بين اإلل ZZه ال ZZذي يق ZZوم بالعم ZZل الفعلي الي ZZوم واإلل ZZه الموج ZZود في مخيلت ZZك ،ف ZZإن إيمان ZZك ي ZZأتي من الش ZZيطان ،وه ZZو حس ZZب
إيمانا كهذا .بغض النظر عن مدى عظم مؤهالت هZؤالء ،وبغض النظZر عن تفZانيهم – حZZتى
رغباتك الخاصة – وهللا ال يريد ً
وإن كZZانوا قZZد كرسZZوا جهZZود حيZZاتهم لعملZZه ،وضZZحوا بأنفسZZهم – فZZإن هللا ال يقبZZل أي إيمZZان من هZZذا القبيZZل .إنZZه يظهZZر لهم فقZZط
بعض النعم ويسZZمح لهم بZZالتمتع بهZZا لفZZترة من الZZزمن .فأنZZاس مثZZل هZZؤالء غZZير قZZادرين على تطZZبيق الحقيقZZة؛ الZZروح القZZدس ال

Zبانا ،فZإن أولئZك الZذين
يعمل في داخلهم ،وسيقضZي هللا على كZل واحZد منهم في دوره .بغض النظZر عمZا إذا كZانوا مسZنين أم ش ً
ال يطيعون هللا في إيمانهم ولديهم الدوافع الخاطئة ،هم أولئك الذين يعارضون ويقاطعون عمل هللا ،وهؤالء النZاس سيسZتبعدهم
هللا بال شZZك .إن أولئZZك الZZذين ال يملكZZون أدنى طاعZZة هلل ،والZZذين يعZZترفون فقZZط باسZZم هللا ،ولZZديهم بعض اإلحسZZاس بجمZZال هللا
ومحبتZZه ،لكنهم ال يواكبZZون خطZZوات الZZروح القZZدس ،وال يطيعZZون العمZZل الحZZالي للZZروح القZZدس وكلماتZZه – مثZZل هZZؤالء النZZاس
ويكملهم .يكمل هللا الناس بطاعتهم وأكلهم وشربهم كلمات هللا واسZZتمتاعهم بهZZا ،ومن خالل
تغمرهم نعمة هللا ،ولن يربحهم هللا
ّ
يغيZZر من شخصZZيات النZZاس ،وبعZZدها فقZZط
مZZا يتعرضZZون لZZه من المعانZZاة والتنقيZZة في حيZZاتهم .يمكن إليمZZان مثZZل هZZذا فقZZط أن ِّ
يمكنهم امتالك المعرفZة الحقيقيZة باهلل .إن الشZعور بعZدم االكتفZاء بZالعيش وسZط نعيم هللا ،والتعطش للحZق بشZغف ،والبحث عن
الحقيقة ،والسعي لكي يربحنا هللا – هZذا مZا يعنيZZه أن نطيZع هللا بZZوعي؛ فهZذا هZو بالضZبط نZZوع اإليمZZان الZذي يريZZده هللا .فالنZاس
الZZZذين ال يفعل ZZون أك ZZثر من التمت ZZع بنعم هللا ال يمكن أن يكون ZZوا ك ZZاملين ،أو يتم إح ZZداث تغي ZZير فيهم ،وتُع ZZد ط ZZاعتهم ،وتقZZZواهم
Zورا س ZZطحية .إن أولئ ZZك ال ZZذين يتمتع ZZون Zبنعم Zة Zهللا فق ZZط ال يس ZZتطيعون أن يعرف ZZوا هللا حًقZZا ،وح ZZتى
ومحبتهم وص ZZبرهم كله ZZا أم ً Z
عندما يعرفون هللا ،فإن معرفتهم تكون سطحية ،ويقولون أشياء من قبيZZل إن هللا يحب اإلنسZZان ،أو إن هللا رحيم باإلنسZZان .وال

يمثل هذا حياة اإلنسان ،وال يظ ِهر أن الناس يعرفZون هللا حًقZا .عنZدما يمZر النZاس بتجZارب هللا ،إذا مZروا بهZا ،حين ينقيهم كالم
هللا ،فإنهم يعجزون عن طاعة هللا – وبدالً من ذلZZك إذا ارتZZابوا وخ ّZروا – فلن يكونZZوا مطيعين على اإلطالق .هنZاك العديZZد من

القواعد والقيود بداخلهم حول اإليمان باهلل ،وتجارب قديمة Zهي نتZZاج سZنوات طويلZZة من اإليمZZان ،أو عقائZZد مختلفZZة مسZتندة إلى

Zاس مثZZل هZZؤالء؟ إن هZZؤالء الن ZZاس ممتلئ ZZون باألشZZياء البشZZرية ،فكي ZZف يمكنهم أن
الكت ZZاب المق ZZدس .فه ZZل يمكن أن يطيZZع هللاَ أنٌ Z
جميعا يطيعون وفق رغباتهم الشخصية – فهل يرغب هللا في طاعة مثZZل هZذه؟ إنهZا ليسZت طاعZZة هلل ،ولكنهZZا
يطيعوا هللا؟ إنهم
ً
تجدف عليه؟ إنك فرعZون مصZري ،وتZرتكب الشZر،
قلت إن هذه هي طاعة هلل ،أفال ّ
التزام بعقيدة ،ترضي نفسك وتعزيها .إذا َ
علنا في عمل معارضة هللا – فهل يريد هللا خدمة كهذه؟ من األفضل أن تسرع بالتوبة وأن يكون لديك بعض الوعي
وتشارك ً
الذاتي ،فإذا لم يكن األمر كذلك ،فسيكون من األفضل لك االنصراف إلى المنزل :فهذا من شأنه أن يحقق لك فائدة أفضل من

خZZ Zدمتك هلل ،ولن تقZZ Zاطع وتZZ Zزعج ،وسZZ Zتعرف مكانZZ Zك ،وتعيش حيZZ Zاة جيZZ Zدة – ألن يكZZ Zون ذلZZ Zك أفضZZ Zل؟ وبهZZ Zذه الطريقZZ Zة تتجنب
ثم عقابه!
معارضة هللا ومن َّ
من "في إيمانك باهلل ينبغي عليك أن تطيع هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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مرتقيZZا مZZع كZZل خطZZوة؛ حZZتى أن إعالن الغZZد أرقى من إعالن اليZZوم ،وهكZZذا
يتغيZZر عمZZل الZZروح القZZدس من يZZوم آلخZZر،
ّ
ً
ِ
كمZل بZZه هللاُ اإلنسZان .إذا لم يسZتطع اإلنسZان أن يحافZظ على الوتZZيرة ،فقZZد
دائما .هذا هو العمل الذي ُي ّZ
يرتقي
ً
تدريجيا إلى أعلى ً

يتخّل ف عن المسيرة في أي وقت .إذا لم يكن لإلنسان قلب مطيع ،فلن يستطيع االمتثال حتى النهاية .انقضى العصر السZZالف؛
بعمل ٍ
وهذا عصر جديد Z.وفي العصر الجديد ،يجب القيام ٍ
جديد Z.خاصة في هذا العصر األخير الذي سيصZZل فيZZه اإلنسZZان إلى
ثم ،فبZدون وجZود الطاعZة في القلب ،سZيجد اإلنسZان
الكمZال ،فسيصZنع هللا عمالً جدي ًZدا بسZرعة أكZبر من أي وقت مضZى .ومن َّ
أنه من الصعب عليه اتباع ُخطى هللا .ال يخضع هللا ألي قواعد وال يتعامل مع أي مرحلة من عملZZه على أنهZZا ثابتZZة ال تتغZZير.

عمليZZا أكZZثر فZZأكثر مZZع كZZل خطZZوة ،وبمZZا يتماشZZى مZZع
بZZل يكZZون العمZZل الZZذي يصZZنعه أحZZدث وأرقى ممZZا سZZبقه .يصZZبح عملZZه ً
احتياجات اإلنسان الفعلية أكثر فأكثر .ال يمكن لإلنسان أن يبلغ التغيير النهZائي في شخصZZيته إال بعZZد أن يختZبر هZذا النZZوع من

دائمZZا .يمكن
العمل .تصل معرفZة اإلنسZان بالحيZاة إلى مسZتويات أعلى ّ
ممZZا مضZى ،وهكZذا يصZل عمZZل هللا إلى مسZZتويات أعلى ً
Zالحا لخدمZZة هللا .يعمZZل هللا بهZZذه الطريقZZة من ناحيZZة لمواجهZZة
بهZZذه الطريقZZة وحZZدها أن يصZZل اإلنسZZان إلى الكمZZال ويصZZبح صً Z

مفاهيم اإلنسان وتغييرها ،وللوصول باإلنسان إلى حالة أكZثر واقعيZة وأرقى من ناحيZة أخZرى ،في عZالم أسZمى يسZوده اإليمZان

باهلل ،بحيث تتحقZZق مشZZيئة هللا في النهايZZة .جميZZع هZZؤالء أصZZحاب الطبيعZZة العاصZZية الZZذين يقZZاومون عمZً Zدا سZZيتخلفون عن ركب
ه ZZذه المرحل ZZة من عم ZZل هللا الس ZZريع والمتق ZZدم بوت ZZير ٍة قوي ZZة؛ ويمكن له ZZؤالء فق ZZط ال ZZذين يطيع ZZون ب ZZإرادتهم وال ZZذين يتواض ZZعون
بسرور أن يواصلوا سيرهم حتى نهاية الطريق .في هذا النوع من العمل ،عليكم جميعا ُّ
تعلم كيف تخضعون وكيف تطرحون
ً
مم ْن ال يبZالي
مفاهيمكم ً
جانبا .عليكم توخي الحذر في كل خطوة تقدمون عليهZا .إذا كنتم غZZير مبZالين ،فستصZبحون بكZZل تأكيZدَ Z
بهم الروح القدس ،وأولئك هم الذين يخالفون هللا في عمله .قبل اجتياز هذه المرحلة من العمل ،كانت قواعد اإلنسZZان وقوانينZZه

Zات تمنZع اإلنسZان عن قبZول
Zرورا ونسZي نفسZه .إن كZل هZذه عقب ٌ
القديمة التي تخلى عنها ال حصر لها ،ونتيجZة لZذلك أصZبح مغ ً
عمل هللا الجديد؛ إنها تصZZبح معوقZات أمZام اإلنسZان تعZZترض طريقZZه نحZو معرفZZة هللا .إذا لم تكن هنZاك طاعZة في قلب اإلنسZان
خضعت فقط للعمل والكلمات البسيطة وكنت غير قادر على قبول أي عمZZل
وال تتوق نفسه إلى الحق ،فسيكون في خطر .إذا
َ
أعمق ،فأنت واحد من الذين يحافظون على الطرق القديمة Zوال يستطيعون اللحاق بعمل الروح القدس.
رب حون من هللا بالتأكيد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
"م ْن يطيعون هللا بقلب صادق ُي َ
من َ
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يختلZZف العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا من فZZترة ألخZZرى .إذا أظهZZرت طاعZZة عظيمZZة في مرحلZZة مZZا ،وأظهZZرت في المرحلZZة
التاليZZة طاعZZة أقZZل أو لم تظهZZر أيZZة طاعZZة مطلًقZZا ،فسZZيهجرك هللا .إذا لحقت باهلل وهZZو يعتلي هZZذه الخطZوة ،فعليZZك أن تسZZتمر في
اللحاق به خطوة بخطوة عندما يعتلي المرحلة التالية .عندها فقط تكون من الذين يطيعون الروح القZZدس .بمZZا أنZZك تZZؤمن باهلل،
يجب عليZZك الثبZZات على طاعتZZك .ال يمكن Zك Zأن تطيZZع ببسZZاطة عنZZدما يحلZZو لZZك وتعصZZي عنZZدما ال يZZروق لZZك .فهZZذا النZZوع من
الطاعة ال يلقى القبول من هللا .إذا لم تستطع اللحاق بالعمل الجديد Zالذي أشاركه معكم وتمسكت بZاألقوال السZالفة ،فكيZف تنشZد
تقدما في حياتك؟ عمل هللا هو مؤازرتك من خالل كالمه .عندما تطيZZع كالمZZه وتقبلZZه ،فسZيعمل فيZك الZروح القZدس بكZZل تأكيZدZ.
ً
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لتروا ،وأجلب لكم النور في الوقت الحاضر .عندما تسير في هذا النZور ،سZZيعمل الZروح القZدس فيZZك على الفZZور .يوجZZد بعض

مم ْن قZد يتمZرد قZائالً ببسZاطة" :لن أمتثZل لمZا تقZول" .وأقZول لZك إنZك وصZلت اآلن إلى نهايZة الطريZق ،فZأنت خ ٍ
Zاو ولم تعZد لZديك
َّ
حيZZاة .فعن Zد ZاختبZZارك التغيZZير في شخصZZيتك ،من األهميZZة القصZZوى أن تلحZZق بZZالنور الحZZالي .ال يعمZZل الZZروح القZZدس فقZZط في
أنZZاس معيZZنين ZيسZZتخدمهم هللا ،ولكنZZه يعمZZل أكZZثر في الكنيسZZة .ويمكن أن يعمZZل في أي شZZخص .فقZZد يعمZZل فيZZك في الحاضZZر،

ع باالمتثZال؛ فكلمZا اتبعت النZور الحاضZر من ٍ
كثب ،أمكن لحياتZك أن
وعندما تختبر هذا ،قد يعمل في شخص آخر بعدك .أ ْسِ Zر ْ
تنمو .ال تهم الطريقة التي قد يتبعها اإلنسان للتحقق من االمتثال ،ما دام الروح القدس يعمل فيZZه .اختZZبر األمZZر بالطريقZZة الZZتي

Zورا فائقZZة ،وبZZذلك تتقZZدم أسZZرع .هZZذا هZZو طريZZق الكمZZال لإلنسZZان وتلZZك هي الطريقZZة الZZتي تنمZZو من
يختبرونهZZا بهZZا ،وسZZتتلقى أمً Z
خالله ZZا الحيZZاة .يتحقZZق الوصZZول إلى طريZZق الكمZZال من خالل طاعت ZZك لعم ZZل الZZروح القZZدس .فZZأنت ال تعلم ع ZZبر أي نZZوع من
Zتمكنك من الZدخول إلى امتالكZه
األشخاص سيعمل هللا على منحك الكمال ،أو ماهية األشZخاص أو األحZداث أو األشZياء الZتي س ّ
Zيرا في أن
قادرا على السير في هذا المسار الصحيح ،فإن ذلك يدل على أن لديك
رجاء كب ً
واكتساب بعض البصيرة .إذا كنت ً
ً

يمنحZZك هللا الكمZZال .وإذا كنت غZZير قZZادر على القيZZام بZZذلك ،فZZإن ذلZZك يZZدل على أن مسZZتقبلك قZZاتم وخٍ Z
Zال من النZZور .بمجZZرد أن
تسZZير على المسZZار الصZZحيح ،ستحصZZل على إعالن في كZZل شZZيء .ال يهم مZZا قZZد يZZوحي بZZه الZZروح القZZدس لآلخZZرين ،فZZإذا كنت
Zادرا على م ZZؤازرة اآلخ ZZرين
Zزءا من حيات ZZك ،وس ZZتكون ق ً Z
تمض ZZي ق ً Z
Zدما لتخت ZZبر األش ZZياء بنفس ZZك ،ف ZZإن ه ZZذه التجرب ZZة ستص ZZبح ج ً Z
باختب ZZارك ه ZZذا .إن ال ZZذين ي ZZؤازرون اآلخ ZZرين بكالم ببغ ZZائي هم أن ZZاس ليس ل ZZديهم أي اختب ZZارات؛ ويجب علي ZZك أن تتعلم كي ZZف
تكتشZZ Zف سZZ Zبيل التطZZ Zبيق قبZZ Zل أن تتمكن من الشZZ Zروع في التحZZ Zدث عن اختبZZ Zارك ومعرفتZZ Zك الشخصZZ Zية ،وذلZZ Zك من خالل نشZZ Zر
االستنارة بين اآلخرين وإضاءتهم .سZيكون لهZذا فائZدة أكZبر على حياتZك الخاصZة .عليZك أن يكZون اختبZارك بهZذه الطريقZة ،أي
طاعZة كZل مZا يأتيZك من هللا .عليZك أن تطلب إرادة هللا في كZل شZيء وتتعلم الZدروس من كZل شZيء ،وبZذلك تنمZو حياتZك .يZتيح
هذا النوع من التطبيق التقدم األسرع.
يمنحZZك الZZروح القZZدس البصZZيرة النابعZZة من اختباراتZZك العمليZZة ويمنحZZك الكمZZال النZZابع من إيمانZZك .فهZZل أنت مسZZتعد حًقZZا

Zادرا على
لبلZZوغ الكمZZال؟ إذا كنت مسً Z
Zتعدا حًZقZا لكي يمنحZZك هللا الكمZZال ،فسZZتكون لZZديك الشZZجاعة للتخلي عن جسZZدك وسZZتكون قً Z
Zادرا على طاعZZة كZZل مZZا يأتيZZك من هللا وسZZتكون كZZل أفعالZZك ،سZZواء فعلتهZZا
Zلبيا أو ضً Z
تنفيZZذ كالم هللا ولن تكZZون سً Z
Zعيفا .سZZتكون قً Z

عملي ZZا في ك ZZل ش ZZيء ،فس ZZتُمنح الكم ZZال .أم ZZا أولئ ZZك
صZ Zا ً
ً
أمين ZZا ،وطبَّقت الح ZZق ً
علن ZZا أو س Zً Zرا ،معروض ZZة على هللا .إذا كنت شخ ً
الرجZZال المخZZادعون الZZذين يتصZZرفون بطريقZZة في وجZZه اآلخZZرين وبطريقZZة أخZZرى من وراء ظهZZورهم فهم ليسZZوا أهالً للكمZZال.

جميعZZا أبن ZZاء الهالك وال ZZدمار؛ وال ينتم ZZون إلى هللا ب ZZل إلى الش ZZيطان .إنهم ليس ZZوا ن ZZوع البش ZZر ال ZZذين اخت ZZارهم هللا! إذا لم
إنهم
ً
تُعرض أعمالك وسلوكياتك على هللا أو ينظر فيهZا روح هللا ،فZإن ذلZك دليZل على أن لZديك مشZكلة مZا .فقZط إذا قبلت دينونZة Zهللا
Zتعدا حًقZا ليمنحZك
Zادرا على بلZوغ طريZق الكمZال .إذا كنت مس ً
وتوبيخه ،وأوليت اهتمامك إلى التغيير في شخصيتك ،فسZتكون ق ً
Zذمر ودون افZتراض تقZييم عمZZل هللا أو الحكم
هللا الكمال وإلتمام مشيئة هللا ،فعليك بطاعة جميZع عمZل هللا دون إبZZداء أي كلمZZة ت ّ

لم ْن ينشدون الكمZال من هللا هZو :القيZام بكZل عمZل من
عليه .تلك هي المطالب الدنيا لبلوغ الكمال من هللا .المطلب الضروري َ
قلب ينبض بحب هللا .ما الذي يعنيه ""القيام بكل عمل من قلب ينبض بحب هللا"؟ يعZZني أن جميZع أعمالZZك وسZلوكياتك يمكن أن

سواء أكZانت أفعالZك صZالحة أم خاطئZة ،فال تخZف من أن تُعZرض على هللا أو
تُعرض على هللا .فإذا كنت تمتلك نوايا صالحة،
ً
على إخوتك أو أخواتك؛ فأنت تملك الجرأة على تقديم تعهد أمام هللا .يجب عليZك أن تق ِّZدم كZل نيZة أو خZاطرة أو فكZرة أمZام هللا
سريعا.
ليفحصها .إذا سلكت هذا الطريق ،فسيكون التقدم في حياتك
ً

رب حون من هللا بالتأكيد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
"م ْن يطيعون هللا بقلب صادق يُ َ
من َ

كلمات هللا اليومية اقتباس 487
بما أنك تؤمن باهلل ،فعليك أن تثق بكل كالم هللا وبكل عمل من أعماله .وهذا يعني أنه بما أنك تؤمن باهلل ،فيجب عليZZك
طاعته .إذا كنت غير قادر على القيام بهZذا ،فال تهم حقيقZة مZا إذا كنت تZؤمن باهلل .إذا كنت قZد آمنت باهلل لعZدة سZنوات ،لكنZك
لم تطعه أب ًZدا أو لم تقبZل جميZع كالمZه ،بZل بZاألحرى طلبت من هللا أن يخضZع لZك وأن يتص َّZرف وفًقZا ألفكZارك ،فZأنت إ ًذا أكZثر
تمردا وتُعد غير مؤمن .كيف يمكن لمثل هذا المرء أن يطيع عمل هللا وكالمZه الZذي ال يتفZق مZع مفZاهيم اإلنسZان؟ أكZثر
الناس ً

تمردا هو ذلك الذي يتحZدى هللا ويقاومZه عم ًZدا .إنZZه عZدو هلل وضZد للمسZZيح .يحمZZل هZذا الشZخص باسZتمرار كراهيZة تجZاه
الناس ً
ظم نفسZه
عمZل هللا الجديZد ،ولم ُيظهZر قZط أدنى نيZة في قبولZه ،ولم يجعZل نفسZه تس ُZر قZط بإظهZار الخضZوع أو التواضZع .إنZه ُيع ِّ
أبدا .أمام هللا ،يعتبر نفسZه األكZثر براعZة في الوعZظ بالكلمZة واألكZثر مهZارة في العمZل
أمام اآلخرين ولم ُيظهر الخضوع ألحد ً

م ZZع اآلخ ZZرين .إن ZZه ال يط ZZرح "الكن ZZوز" ال ZZتي بحوزت ZZه أب Zً Zدا ،لكن ZZه يعامله ZZا على أنه ZZا أمالك موروث ZZة للعب ZZادة والوع ZZظ به ZZا أم ZZام
اآلخرين ويستخدمها لوعظ أولئك الحمقى الذين يضعونه موضع التبجيل .توجد بالفعل فئة معينة من الناس من هذا القبيZZل في
الكنيسZZ Zة .يمكن القZZ Zول إنهم "أبطZZ Zال ال ُيقهZZ Zرون" ممن يمكثZZ Zون في بيت هللا جيالً بعZZ Zد جيZZ Zل .إنهم يتخZZ Zذون من كZZ Zرازة الكلمZZ Zة
واجبا أسمى .ومع مرور األعوام وتعZاقب األجيZال ،يمارسZون واجبهم "المقZدس والمZنزه" بحيويZة .ال أحZد يجZرؤ على
(العقيدة)
ً

"ملوك Zا" في بيت هللا ،إنهم يستش ZZرون بطريق ZZة ال يمكن
ًZ
علن ZZا .فيص ZZبحون
المس ZZاس بهم وال يج ZZرؤ ش ZZخص واح ZZد على ت ZZأنيبهم ً
الزمرة من الشياطين إلى التكاتف لهدم عملي؛ فكيZZف
التحكم فيها بينما يضطهدون اآلخرين من عصر إلى عصر .تسعى تلك ُ

أسمح لهؤالء الشياطين بالعيش أمام عيني؟ حتى إن أولئك الZذين لZديهم نصZف الطاعZة فقZط ال يسZتطيعون السZير حZتى النهايZة،
ّ
عمل هللا بسهولة .حZZتى إذا اسZZتخدم اإلنسZZان كZZل
اإلنسان
ينال
ال
طاعة!
أدنى
قلوبهم
فما بال أولئك الطغاة ممن ال يحملون في
ُ
َ
مZZا أوتي من قZZوة ،فلن يسZZتطيع أن يحصZZل إال على مجZZرد جZزء حZZتى ينZZال الكمZZال في النهايZZة .فمZاذا عن أبنZZاء رئيس المالئكZZة
الZZ Zذين يس ZZعون إلى إبط ZZال عم ZZل هللا؟ ألZZ Zديهم أدنى رج ZZاء في أن يZZ Zربحهم هللا؟ ليس غرض ZZي من عمZZ Zل اإلخض ZZاع هZZZو مجZZZرد
جZة على عقوبZZة اإلنسZZان وإلدانZZة األشZZرار ،بZZل وأبعZZد من
الح ّZ
اإلخضZZاع ،وإنمZZا اإلخضZZاع حZZتى يتّ Z
Zبين الZZبر من اإلثم ،وإلقامZZة ُ
سيفصل بين الجميع وفق ما يتصZZف كZٌ Zل منهم بZZه ،وينZZال
ذلك ،إلخضاع من يطيعون بإرادتهم ألجل بلوغ الكمال .في النهايةُ ،

يتعين ZإنجZZازه في النهايZZة .أمZZا أولئZZك الZZذين سZZلكوا
أهZZل الكمZZال مZZا يجZZول بأفكZZارهم وخZZواطرهم بالطاعZZة .هZZذا هZZو العمZZل الZZذي ّ
حرق ZZون في الن ZZار ح ZZتى تص ZZيبهم اللعن ZZة األبدي ZZة Z.عن ZZدما يحين ذل ZZك ال ZZوقت ،سيص ZZبح ه ZZؤالء
س ZZبل التم ZZرد فس ZZينالهم العق ZZاب ُ
وي َ

Zعفا وعجZً Zزا".
"األبطال العظماء الذين ال يقهرون" على مر العصور الماضية هم أسوأ الضعفاء الجبناء المنبوذين Zوأكثرهم "ضً Z

يمكن لهZZذا فحسZZب أن يوضZZح كZZل مظهZZر من مظZZاهر بZZر هللا ويكشZZف عن شخصZZيته الZZتي ال تطيZZق أي إثم من اإلنسZZان .يمكن
ِ
تماما؟
لهذا وحده أن يس ّكن الكراهية في قلبي .أال توافقون على أن هذا معقول ً

يجرب ZZون عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس يمكنهم اقتنZZاء الحي ZZاة ،وليس كZZل النZZاس في هZZذا التي ZZار يمكنهم كسZZب اقتنZZاء
ليس كZZل َم ْن ّ
Zتركا تتشZاركه البشZرية جميعهZا ،وليس تغيZير الشخصZية بZاألمر الهين الZذي يحققZه الجميZع .يجب
ملكZا مش ً
الحياة .فالحياة ليست ً

ومعاَ ًشZ Zا .ال يمكن للخضZZ Zوع في مس ZZتواه السZZ Zطحي أن يلقى القبZZ Zول من هللا ،وال يمكن
أن يكZZZون الخض ZZوع لعمZZ Zل هللا ملمو ًس Z Zا ُ
لإلنسZZان بمجZZرد الطاعZZة الظاهريZZة السZZطحية لكلمZZة هللا ،دون السZZعي إلى تغيZZير الشخصZZية ،أن يسترضZZي قلب هللا .طاعZZة هللا
فم ْن يخضZZعون هلل فقZZط دون عملZZه ليسZZوا مطيعين لZZه ،فمZZا بالZZك بمن ال يخضZZعون
والخضZZوع لعمZZل هللا وجهZZان لعملZZة واحZZدةَ .
ظاهريZZ Zاَ .م ْن يخضZZ Zعون هلل حًقZZ Zا هم َم ْن سيحصZZ Zدون زرع العمZZ Zل ويبلغZZ Zون فهم شخصZZ Zية هللا
حZZ Zق الخضZZ Zوع لكنهم متملقZZ Zون
ً
وعملZZه .هZZؤالء الرجZZال فقZZط هم َم ْن يخضZZعون حًقZZا هلل .هZZؤالء الرجZZال هم القZZادرون على كسZZب المعرفZZة الجديZZدة من العمZZل
ِ
بقبول من هللا؛ وهذا النوع فقZZط من البشZZر
الجديد واختبار تغييرات جديدة من العمل نفسه .هؤالء الرجال فقط هم َم ْن يحظون
ه ZZو الكام ZZل ،ه ZZو ال ZZذي اجت ZZاز التغي ZZير في شخص ZZيته .أولئ ZZك ال ZZذين ين ZZالون من هللا القب ZZول هم َم ْن يخض ZZعون هلل بس ZZرور كم ZZا
يخضعون لكالمه وعمله .هذا النوع من البشر فقط هو َم ْن على الحق؛ هذا النوع من البشر فقط هو َم ْن يتوق إلى هللا بصZZدق
ويسعى إلى هللا بإخالص .أما أولئك الذين يتحدثون عن إيمانهم باهلل باللسان فحسب وفي واقعهم يلعنZZون ،فهم الZZذين يخZZادعون

أنفسهم ويحملون ُس ّم األفاعي ،وهم الفئة األكثر غدراً من البشر .عZاجالً أم آجال ،ستسZقط األقنعZZة الخفيZZة عن هZؤالء األوغZZاد.
دائمZZا
دائمZا ولن يفZروا يZZوم العقZاب .وسZZيكون األبZZرار أب ً
أليس ذلك هو العمل الذي يجري اليوم؟ سيكون األشZرار أش ً
Zرارا ً
Zرارا ً

وسيستعلنون عندما ينتهي العمZل .لن ُيعامZل أحZد من األشZرار على أنZه من األبZرار ،ولن ُيعامZل أحZد من األبZرار على أنZه من
ُ
لما؟
األشرار .فهل أدع أي إنسان ُيتهم ُ
ظً
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نضجا تنمو أعمZق فZأعمق مZع كZل خطZوة .هZذا مZا
كلما تقدمت بك الحياة ،يجب أن يكون لديك دخول جديد ورؤية أكثر
ً
يجب أن يZZدخل فيZZه جميZZع البشZZر .ستحصZZل على بصZZيرة جديZZدة واسZZتنارة جديZZدة من خالل الشZZركة أو االسZZتماع إلى عظZZة أو
دومZا في وس ِZط النZور
قراءة كالم هللا أو تداول مسألة ما ،وأنك ال تعيش وسZط قواعZد قديمZة وفي أزمنZة سZالفة ،بZل إنZك تعيش ً
Zير على المس ZZار الص ZZحيح .لن يك ZZون من اليس ZZير دف ZZع الثمن على مس ZZتوى
الجدي ZZد وال تحي ZZد عن كلم ZZة هللا .ه ZZذا م ZZا ُيس ZZمى الس ُ Z

ض Zا لإلنسZZان أن
يومZZا بعZZد يZZوم ،تZZدخل كلمZZة هللا في عZZالم أرقى ،وتظهZZر أمZZور جديZZدة كZZل يZZوم .ومن الضZZروري أي ً
سZZطحيً .
ُيح ZZدث دخ ZZوالً جدي Zً Zدا ك ZZل ي ZZوم .عن ZZدما يتح ZZدث هللا ،فإن ZZه يجلب ك ZZل م ZZا يتح ZZدث عن ZZه؛ ف ZZإذا لم تس ZZتطع مواكبت ZZه ،فس ZZتتخلف عن
عمZق االسZتنارة واإلضZاءة الZتي
تتعمق في صلواتك؛ فال يمكن أن يكون أكلك وشربك من كلمة هللا متق ً
طعZاّ .
الركب .عليك أن ّ
ض Zا أن تعZِّ Zزز ُحكمZZك ،ومهمZZا كZZان مZZا تواجهZZه ،يجب أن
تتلقاهZZا ،ويجب أن تتقلص مفاهيمZZك وتصZZوراتك تZ
Zدريجيا .وعليZZك أي ً
ً

يكون لZZك أفكZارك الشخصZية عن األمZر ولZك وجهZات نظZرك الخاصZة .ومن خالل فهم مZZا في الZروح ،ال بZّ Zد وأن تحصZل على
Zادرا على قيZZادة الكنيسZZة؟ إذا نطقت
رؤيZZة ثاقبZZة لكZZل شZZيء وتZZدرك جZZوهره .إذا لم تكن مجهZً Zزا بهZZذه األشZZياء ،فكيZZف سZZتكون قً Z
Zادرا على التZZدبر فقZZط لفZZترة قصZZيرة من الZوقت.
فقط بالحروف والتعاليم دون استناد إلى أي واقع أو سبيل للتطZبيق ،فسZتكون ق ً
قد يكون من المقبول بدرجة طفيفة التحدث إلى حديثي العهZد باإليمZان ،ولكن مZع الZوقت ،عنZدما يصZبح للمؤمZنين الجZدد بعض

Zالحا لخدمZZة هللا؟ ال يمكنZZك العمZZل بZZدون اسZZتنارة جديZZدة.
Zادرا على مZZؤازرتهم .فكيZZف تكZZون صً Z
االختبZZارات الفعليZZة ،لن تعZZود قً Z
أولئك الذين ليس لديهم استنارة جديدة هم أولئك الذين ال يعرفون كيف يخوضون التجZارب ،وهZؤالء الرجZال لن ينZالوا معرفZZة
مكنهم القيZام بمهZامهم ولن يكZون في مقZZدورهم أن يصZZبحوا صZالحين لخدمZة
أو تجربة جديدة .وفيما يتعلZق بتZدبير الحيZاة ،فلن ُي ُ
تمامZZا عن القيZZام
هللا .هZZذا النZZوع من البشZZر ليس صً Z
Zالحا ألي شZZيء ،فهم مجZZرد سZZفهاء .في الحقيقZZة ،هZZؤالء الرجZZال عZZاجزون ً

بمهامهم في العمل وال يصلحون ألي شيء .إنهم ال يفشلون في القيام بمهامهم فحسب ،وإنمZZا يمثلZZون في الواقZZع عبًئا ال طائZZل

لزامZا على اآلخZZرين االعتZZداد
من ورائه على الكنيسة .أعظ هZؤالء "الشZZيوخ المبجلين" بسZZرعة مغZادرة الكنيسZة حZZتى ال ُيصZZبح ً
بك .ليس لدى هؤالء الرجال وعي بالعمل الجديد Zولكن لديهم من المفاهيم ما ال نهاية له .إنهم ال يقومون بأي مهمة ًأيZا كZانت

في الكنيس ZZ Zة؛ بZZ Zل يس Zِّ Z Zببون الضZZ Zرر وينشZZ Zرون الس ZZ Zلبية في ك ZZ Zل مكZZ Zان ،إلى درجZZ Zة التZZ Zورط في كZZ Zل أشZZ Zكال سZZ Zوء التصZZ Zرف
واالضطراب في الكنيسة وبهذه الطريقة يوقعون أولئك الZZذين يفتقZرون إلى التميZيز في االرتبZاك والفوضZى .يجب على هZؤالء
الشياطين الذين يعيشون بأرواح شريرة أن يتركوا الكنيسZة في أقZرب وقت ممكن ،لئال تفسZد الكنيسZة بسZببك Z.قZد ال تخZاف من
عمZZل اليZZوم ،ولكن أال تخZZاف من العقZZاب العZZادل في الغZZد؟ توجZZد أعZZداد كبZZيرة من النZZاس في الكنيسZZة من المسZZتغلين ،باإلضZZافة
Zاب شرسZZة
إلى عZZدد كبZZير من الZZذئاب الZZتي تسZZعى إلى تعطيZZل عمZZل هللا السZZوي .هZZذه الكائنZZات هي شZZياطين أرسZZلها إبليس ،ذئٌ Z
طرد هZؤالء الرجZال المزعومZون ،فسيصZبحون عالZة على الكنيسZة وسو ًسZا ينخZر في
تسعى إلى التهام الحمالن البريئة .إذا لم ُي َ
يوما ما!
القرابين .هذه اليرقات المقيتة من السفلة والجهلة والصعاليك ستلقى عقابها ً
رب حون من هللا بالتأكيد" في "الكلمة يظهر في الجسد"
"م ْن يطيعون هللا بقلب صادق ُي َ
من َ
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Zاهر في كالمZZ Zه .وال يمكن Z Zك ZنيZZ Zل
إن كسZZ Zب المعرفZZ Zة بالجZZ Zانب العملي والفهم التZZ Zام لعمZZ Zل هللا  -كال هZZ Zذين األمZZ Zرين ظٌ Z Z
االستنارة إال من خالل هذه األقوال؛ لذلك ال بد أن تفعل المزيد لكي تتسّلح بكالم هللا .شارك ما فهمتZه من كالم هللا في شZركة

مخرج ا؛ وهZZذا طريZZق عملي .قبZZل أن يZZرتّب هللا بيئZZة لكم ،ال بZZد
ًZ
مZZع اآلخZZرين .فبهZZذه الطريقZZة ،يمكنZZك إنZZارة اآلخZZرين ومنحهم
صْ Zل إلى مرحلZة تعZرف فيهZا
لكل منكم أن يتسلح أوالً بكالمه .هZذا أمZر ال بZد لكZل واحZد أن يفعلZه ،فهZو أولويZة ُم َّ
لحة .أواًل  ،تو ّ
Zفح هZذه األقZوال
كيف تأكل وتنهل من كلمة هللا .أما فيمZا استعصZى عليZك فعلZه ،فZابحث في كالمZه عن طريZق للممارسZة ،وتص ْ
بحثًا عن أي مسائل ال تفهمها أو أي صعوبات قد تواجهك .اجعZل كالم هللا زادك ،واسZمح لZه أن يسZاعدك في حZل الصZعوبات
عونZا لZك في الحيZاة .سZوف تتطلب منZك هZذه األمZور أن تبZذل جه ًZدا من جانبZك.
والمشاكل العملية ،واسZمح لكالمZه بZأن يصZبح ً
Zادرا على تهدئZZة قلبZZك أمامZZه ،وأن تكZZون ممارسZZتك
ففي تنZZاول وشZZرب كلمZZة هللا ال بZZد أن تحقZZق النتZZائج ،وال بZZد لZZك أن تكZZون قً Z

واجهتك أي مشاكل .أما في األوقات التي ال تواجهك فيها أي مشZاكل ،فمZا عليZZك إال أن تشZغل نفسZك باألكZZل
وفًقا ألقواله كّلما
َ
والشرب من كلمته .يمكنك في بعض األحيZان أن تصZلي وتتأمZل في محبZة هللا ،وتشZارك أثنZاء الشZركة مZا فهمتZه من كالم هللا،

وتعZZبر عن اإلنZZارة واالسZZتنارة اللZZتين اختبرتهمZZا في داخلZZك وعن ردود أفعالZZك أثنZZاء قZZراءة هZZذه األقZZوال .ويمكنZZك عالوة على
مخرج Zا؛ وه ZZذا وح ZZده ه ZZو األم ZZر العملي .واله ZZدف من فع ZZل ذل ZZك أن تس ZZمح لكالم هللا ب ZZأن يص ZZبح زادك
ًZ
ذل ZZك أن تمنح الن ZZاس
ّ
العملي.
كم سZZاعة تقضZZيها على مZZدار اليZZوم أمZZام هللا حًقZZا؟ كم سZZاع ًة تقضZZيها بصٍ Z
Zدق أمZZام هللا؟ وكم من يومZZك تعطيZZه بالفعZZل هلل؟
دائمZا هZZو الخطZZوة األولى لكونZZك على الطريZZق الصZZحيح لنيZZل الكمZZال
Zه قلبZZك إلى هللا ًZ
ومZZا المقZZدار الZZذي تعطيZZه للجسZZد؟ إن ّZ
توج َ

تامً Zة لZZه،
ًZ
Zتطعت أن تكZّ Zر َس قلبZZك وجسZZدك وكZZل محبتZZك الصZZادقة هلل ،وأن تضZZعها أمامZZه ،وأن تكZZون
منZZه .إن اسَ Z
مطيعZا طاعً Zة ّ
تمامZZا لمشZZيئته  -ليس من أجZل الجسZZد وال من أجZل األسZرة وال من أجZZل رغباتZZك الشخصZية ،بZZل من أجZل
وأن تكون
ً
مستجيبا ً
مصالح بيت هللا ،متخ ًذا من كلمZة هللا المبZدأ واألسZاس في كZل شZيء  -عندئZذ ZبفعلZك هZذا تكZون كZل نوايZاك وآراؤك في المكZان

ص Zا يحظى بثنائ ZZه .إن ال ZZذين يحبهم هللا هم أن ZZاس يكون ZZون بكليتهم ل ZZه .إنهم أن ZZاس مكرس ZZون ل ZZه
الص ZZحيح ،وتك ZZون أمZZام هللا شخ ً
وحده .أمZا الZذين يبغضZهم هللا ،فأولئZك هم الفZاترون تجاهZه ،وهم الZذين يتمZردون عليZه .إنZه يبغض الZذين يؤمنZون بZه ويريZدون

دائما ،لكنهم يعجزون عن بذل ذواتهم بكليتها من أجله .إنه يبغض أولئك الذين يحبونه بZZأقوالهم لكنهم يتمZZردون
أن يبتهجوا به ً
علي ZZه في قل ZZوبهم .إن ZZه يبغض أولئ ZZك ال ZZذين يس ZZتخدمون الكالم ِ
أمZZا أولئ ZZك ال ZZذين ليس ل ZZديهم
المل ZZق والفص ZZيح بغ ZZرض الخ ZZداعّ .
َ
تك ZZريس حقيقي هلل أو ال يخض ZZعون بص ZZدق أمام ZZه فهم خ ZZائنون ومتعجرف ZZون ج Zً Zدا بط ZZبيعتهم ،وال ZZذين ليس بوس ZZعهم أن يكون ZZوا
خاض ZZعين بص ZZدق أم ZZام هللا الط ZZبيعي والعملي هم في غاي ZZة العجرف ZZة ،ب ZZل إنهم على وج ZZه الخص ZZوص األوالد الZZZبررة ل ZZرئيس

المالئكZZة .أمZZا الZZذين يبZZذلون أنفسZZهم بصZZدق من أجZZل هللا فZZإنهم يضZZعون كيZZانهم بكليتZZه أمامZZه .إنهم يخضZZعون بZZإخالص ألقوالZZه
كلهZZا ،ويسZZتطيعون أن يمارسZZوا كالمZZه .إنهم يجعلZZون من كالم هللا أسا ًس Zا لوجZZودهم ،وهم قZZادرون على البحث باجتهZZاد ضZZمن
كالم هللا عن األجZZزاء العمليZZة للممارسZZة .هZZؤالء أنZZاس يعيشZZون بصZZدق أمZZام هللا .إذا كZZان مZZا تفعلZZه يعZZود بالفائZZدة على حياتZZك،
Zدث تح ZZوالً في شخص ZZيتك
وإذا ك ZZان بوس ZZعك من خالل أك ZZل كالم ZZه وش ZZربه أن تُش ZZبع احتياجات ZZك ونواقص ZZك الداخلي ZZة لكي تُح َ Z
الحياتية ،فإن هZذا يحقZق مشZيئة هللا .إذا كنت تتصZرف وفًقZا لمZا يطلبZه هللا ،وال ترضZي الجسZد ،بZل تتمم مشZيئة هللا ،فإنZك بZذلك
تكون قد دخلت في حقيقة كالمه .إن التكلم عن الدخول في حقيقة كالم هللا بطريقة أكثر واقعية يعني قZZدرتك على االضZطالع

بواجبZZك وتلبيZZة مZا يطلبZZه هللا منZZك .إن هZZذه األنZZواع من األفعZZال العمليZZة وحZZدها ُيمكن أن تُسZَّ Zمى دخZواًل في حقيقZZة كالم هللا .إذا
عندئذ ستملك الحق .وهذا ما هو إال بدايZة الZدخول في الحقيقZة ،إذ يتعين ZعليZك
ٍZ
قادرا على الدخول في هذه الحقيقة ،فإنك
َ
كنت ً

أوالً أن تقZZوم بهZZذا التZZدريب ،وحينئZٍ Zذ فقZZط سZZوف تتمكن من الZZدخول في حقZZائق أعمZZق .ف ِّكZZر كيZZف يمكنZZك أن تحفZZظ الوصZZايا،
دائمZا في الZZوقت الZZذي تسZZتطيع فيZZه دخZZول الملكZZوت؛ فZإذا لم تتغZير شخصZZيتك،
وكيف تستطيع أن تكون ً
وفيا أمZام هللا .ال تفكZZر ً

فمهمZZا كZZان مZZا تفكZZر فيZZه سZZوف يكZZون عZZديم الفائZZدة! ولكي تZZدخل في حقيقZZة كالم هللا ،يجب عليZZك أوالً أن تجعZZل كZZل أفكZZارك
وخواطرك خالصة من أجل هللا؛ فتلك هي الضرورة األساسية.

تماما لجانبه العملي" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أولئك الذين يحبون هللا حًقا هم أولئك الذين يمكنهم الخضوع ً
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ِ
ض Zم التجZZارب ،وهم ال يفهمZZون عمZZل هللا .لكن أق ZZول ل ZZك إنZZك إن لم تفهم ZZه ،فاألفضZZل إ ًذا أال
يوجZZد اآلن كثZZيرون في خ َ
ٍ
Zب في
تُص ZZدر
أحكامZZا حول ZZه .ربم ZZا ي ZZأتي الي ZZوم ال ZZذي يتكش ZZف في ZZه الح ZZق بأكمل ZZه ،وحينئ ZZ Zذ س ZZتفهم .إن ع ZZدم إص ZZدار أحك ZZام يص ّ Z
ً
مصZZلحتك ،لكن ال يمكنZك ZاالنتظZZار مكتZZوف األيZZدي Z،بZZل ينبغي عليZZك أن تZZدخل بنشZZاط؛ وعنZZدها فقZZط سZZتكون من يZZدخل بشZZكل
دائمZZا تصZZورات عن اإللZZه العملي .وهZZذا يجعZZل من الضZZروري على جميZZع النZZاس
حقيقي .إن النZZاس بسZZبب عصZZيانهم ّ
يكونZZون ً
أن يتعلموا كيف يكونون مذعنين؛ Zألن هللا العملي عبارة عن تجربة كبرى للبشرية .إن لم تستطع الصمود ،فسوف ينتهي كZZل
ِ
Zوة حاسZZم ًة
كملZZك هللا .يعZّ Zد فهم النZZاس للجZانب العملي هلل خط ً
شيء .إن لم تفهم الجانب العملي لإلله العملي ،فلن تتمكن Zمن أن ُي ّ
في تحدي ZZد م ZZا إذا ك ZZان من الممكن تكميلهم أم ال .إن الج ZZانب العملي هلل المتجس ZZد ال ZZذي أتى إلى األرض إنم ZZا ه ZZو تجرب ZZة لك ZZل
ش ZZخص .وإذا تمكنت من الص ZZمود في ه ZZذا الج ZZانب ،ف ZZأنت إ ًذا ش ZZخص يع ZZرف هللا ويحب ZZه محب ZZة ص ZZادقة .أم ZZا إذا لم تتمكن من

يك ْن
كنت تZZؤمن بZZالروح القZZدس فقZZط لكنZZك غZZير قZZادر على اإليمZZان بالجZZانب العملي هلل ،فمهمZZا ُ
الصZZمود في هZZذا الجZZانب ،وإذا َ
عظيمZا ،فسZZوف يكZZون عZZديم الفائZZدة .إن لم تسZZتطع أن تZZؤمن باهلل المZZرئي ،فهZZل تسZZتطيع إ ًذا أن تZZؤمن بZZروح هللا؟
ًZ
إيمانZZك باهلل

ألست بذلك تحاول أن تخدع هللا؟ أنت غير مذعن أمام اإللZه المZرئي والمحسZوس ،فهZل بوسZعك الخضZوع أمZام الZروح؟ الZروح
َ
غير مرئي وغير محسوس ،أفال يكون كالمك بال معنى عندما تقول إنك تخضع لZروح هللا؟ أهم شZيء لحفZظ الوصZايا هZو فهم
ثمَ Z Zة عنصZZ Zران لحفظهZZ Zا :األول ،هZZ Zو التمسZZ Zك
هللا العملي .وبمجZZ Zرد أن تفهم اإللZZ Zه العملي ،سZZ Zوف تتمكن من حفZZ Zظ الوصZZ Zاياّ .
بجوهر روحه ،والقدرة على قبول اختبار الروح أمامه ،والثاني ،هو القدرة على فهم حقيقي للتجسZد وتحقيZق خضZوع حقيقي.

دائمZZا الخض ZZوع والخش ZZية هلل ،س ZZواء أك ZZان ذل ZZك أم ZZام الجس ZZد أم أم ZZام ال ZZروح .ومث ZZل هZZZذا النZZZوع من
ينبغي للم ZZرء أن يض ZZمر ً
كنت ثابتًZZا في هZZذه التجربZZة،
األشZZخاص وحZZده مؤهZZل لنيZZل الكمZZال .إن كZZان لZZديك فهم للجZZانب العملي من اإللZZه العملي ،أي إن َ
فلن يصعب عليك شيء.
Zت في حاجZZة إاّل إلى أن تتكلم بصZZراحة وورع عنZZدما تكZZون أمZZام هللا ،وأال
يقZZول البعض إن "حفZZظ الوصZZايا سZZهل؛ ولسَ Z
Zياء وراء ظهZر هللا في مقاومZة لZZه،
تبدو منك أية إيماءات ،وهذا ما يعنيه حفظ الوصايا" .هZل هZZذا صZحيح؟ وهكZذا إن َ
فعلت أشَ Z

ظZا للوصZايا؟ يجب أن يكZZون لZديك فهم كامZل لمZا ينطZZوي عليZه حفZظ الوصZايا ،فهZZو مرتبZط بمZا إذا كZان أو لم
فهZل ُي َZع ُّZد ذلZZك حف ً
كنت تفهم جZZانب هللا العملي وال تتعZZثر أو تسZZقط أثنZZاء هZZذه التجربZZة ،فيمكن
يكن لZZديك فهم حقيقي للجZZانب العملي من هللا .إذا َ
كنت تفهم اإللZه العملي أم ال ،وبمZا إذا كZان بوسZZعك
اعتبارك ً
مالكا لشهادة قوية .إن تقديم شZهادة قويZZة هلل يرتبZZط أسا ًسZا بمZا إذا َ
كنت حًقZZا تقZZدم شZZهادة هلل من
عاديZZا ،بZZل
طبيعيZZا ،وأن تخضZZع حZZتى المZZوت .إذا َ
ً
أن تخضZZع أمZZام هZZذا الشZZخص الZZذي ليس فقZZط ً

Zنيت من هللا .إن كZZان بوسZZعك الخضZZوع حZZتى المZZوت وعZZدم الشZZكوى أمZZام هللا وعZZدم
خالل هZZذه الطاعZZة ،فهZZذا يعZZني أنZZك قZZد اقتَُ Z
مجد هللا .القZZدرة على الطاعZZة أمZZام
إصZZدار األحكZZام أو االفZZتراء وعZZدم وجZZود أي تصZZورات أو نوايZZا سZZيئة؛ فبهZZذه الطريقZZة إ ًذا ُي َّ

شخص عادي يستهين به الناس والقدرة على الطاعة حتى الموت دون أي تصورات ،هذه شهادة حقيقيZZة .تتمثZZل الحقيقZZة الZتي
Zادرا على أن تنحZZني أمZام
Zادرا على إطاعZة كالمZZه وممارسZته ،وأن تكZون ق ً
يطلب هللا من النZاس أن يZدخلوا فيهZZا في أن تكZون ق ً
مجد
اإلله العملي ،وأن تعZرف فسZادك الشخصZي وتفتح قلبZك أمامZه ،وأن تُقتZنى منZه في النهايZة من خالل كالمZه هZذا .إن هللا َيتَ َّ
ِ
ويتم عملZZه .عنZZدما ال تكZZون
ًZ
عك هZZذه األقZZوال وتجعلZZك
عنZZدما تُخضَ Z
مطيعZا لZZه طاعZZة تامZZة؛ فإنZZه من خالل هZZذا ُيخZZزي الشZZيطان ّ
ٍ
مت هZZذه الشZZهادة
لZZديك أي تصZZورات عن الجZZانب العملي هلل المتجسZZد ،أي عنZZدما تصZZمد في هZZذه التجربZZة ،تكZZون حينئZZ Zذ قZZد قZّ Zد َ
تامZا وتسZZتطيع فيZZه أن تخضZZع حZZتى المZZوت مثلمZZا فعZZل بطZZرس ،فسZZوف
فهمZا ًZ
بشZZكل حسZZن .إن جZZاء يZZوم تفهم فيZZه اإللZZه العملي ًZ

وأي ش ZZيء يفعل ZZه هللا ال يتماش ZZى م ZZع تص ZZوراتك م ZZا ه ZZو إال تجرب ZZة ل ZZك .فل ZZو ك ZZان عم ZZل هللا متماش Zً Zيا م ZZع
يقتني ZZك هللا
ويكمل ZZكُّ ،
ّ
تص ZZوراتك ،لمZZا اس ZZتلزم من ZZك أن تع ZZاني أو أن تَُنَّقى .لم يكن عمل ZZه ليتطلب من ZZك أن تتخلى عن مث ZZل ه ZZذه التص ZZورات إال ألن ZZه
عملي جZً Zدا وغZZير متمٍ Z
Zاش مZZع تصZZوراتك؛ ولهZZذا ،فهZZو بمثابZZة تجربZZة لZZك .إن الجZZانب العملي هلل هZZو السZZبب الZZذي جعZZل جميZZع
ِ
تامZZا،
فهمZZا ًZ
واقعي وليس فائًق ZZا للطبيع ZZة Z.إن ZZه س ZZوف يقتني ZZك من خالل فهم كالم ZZه العملي ًZ
ضZ Zم التج ZZارب؛ فعمل ZZه
ٌّ
النZZZاس في خ َ
واسZZتيعاب أقوالZZه العمليZZة دون أي تصZZورات ،والقZZدرة على ِ
واقعيً Zة.
محبتZZه محبً Zة حقيقيZZة بشZZكل أكZZبر كلمZZا أصZZبح عملZZه أكZZثر
ّ
جماعZZة النZZاس الZZذين سZZيقتنيهم هللا ُهم الZZذين يعرفونZZه ،أي أنهم أولئZZك الZZذين يعرفZZون جانبZZه العملي ،بZZل واألكZZثر من ذلZZك أنهم
أولئك القادرون على إطاعة عمل هللا الفعلي.
تماما لجانبه العملي" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أولئك الذين يحبون هللا ً
حقا هم أولئك الذين يمكنهم الخضوع ً
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إن الخض ZZوع ال ZZذي يطلب ZZه هللا من الن ZZاس ّإب ZZان ظه ZZوره في الجس ZZد ال يتض ZZمن ع ZZدم إص ZZدار األحك ZZام أو المقاوم ZZة ،كم ZZا
يتمZZوا
يتصZZورون ،بZZل يطلب أن يتخZZذ النZZاس من كالمZZه مبZZدأ لحيZZاتهم وأسا ًسZا لبقZZائهم ،وأن يمارسZZوا جZZوهر كالمZZه ًZ
تمامZا ،وأن ّ
مشZZيئته بصZZورة مطلقZZة .إن مطالبZZة النZZاس بإطاعZZة هللا المتجسZZد تشZZير ،من جZZانب ،إلى وضZZع كالمZZه موضZZع التطZZبيق ،ومن

ج ZZانب آخ ZZر ،إلى الق ZZدرة على الخض ZZوع لحالت ZZه الطبيعي ZZة والعملي ZZة ،وكالهم ZZا يجب أن يكون ZZا مطلقين .أولئ ZZك الق ZZادرون على
ِ
جميعZZا أنZZاس قZZد اقتنZZاهم هللا ،وكلهم يحب ZZون هللا
حبZZا صZZادًقا في قل ZZوبهم .إنهم
تحقي ZZق كال الجZZانبين ،هم أولئ ZZك الZZذين ُيكّنَ Z
Zون هلل ً
ً
محبتهم لحياتهم .يحمل هللا المتجسZد في عملZه طبيعZة بشZرية عاديZة وعمليZة .وبهZذه الطريقZة ،تصZبح قشZرته الخارجيZة من تلZك
اختبارا هZائالً للنZاس ،وتغZدو بمثابZة أكZبر صZعوبة تعترضZهم .ولكن ليس باإلمكZان تفZادي
معا
ً
الطبيعة البشرية العادية والعملية ً
الج ZZانب الط ZZبيعي والعملي هلل .لق ZZد ج Zَّ Zرب هللا ك ZZل ش ZZيء ليج ZZد حالً ،لكن ZZه لم يتمكن في النهاي ZZة من أن يخّلص ذات ZZه من القش ZZرة
الخارجيZZة لتلZZك الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة؛ ذلZZك ألنZZه – ،في النهايZZة – هZZو هللا المتجسZZد ،وليس إلZZه الZZروح في السZZماء .إنZZه ليس

اإلله الذي ال يستطيع الناس أن يروه ،بل هو اإلله الذي يلبس قشرة خارجية لواحد من الخالئق .لهZZذا ،لن يصZZبح تخلصZه من
قشZرة طبيعتZه البشZرية العاديZة سZZهالً على اإلطالق .لZZذلك ،وبغض النظZر عن أي شZيء آخZر ،فإنZZه ال يZZزال يقZZوم بالعمZZل الZذي

يريد أن يعمله من منظور الجسد .وهZZذا العمZل هZو التعبZير عن اإللZه الطZبيعي والعملي ،فكيZZف يستسZZيغ النZاس عZZدم الخضZوع؟

ما الذي يا تَُر ى يستطيع الناس أن يفعلوه حيال تصرفات هللا؟ إنه يعمل كل ما يريد أن يعمله ،ومهما كان ما يسعده فإنه هكZZذا
يكZZون .إن لم يخضZZع النZZاس ،فZZأي خطZZط سZZليمة أخZZرى يمكن أن تكZZون لZZديهم؟ حZZتى اآلن ،يبقى الخضZZوع وحZZده القZZادر على
تخليص الناس ،وال يوجد أحد لديه أية أفكار بارعة أخرى .إذا شاء هللا أن يختبر الناس ،فماذا بوسZZعهم أن يفعلZZوا حيZال ذلZZك؟

َّ
لكن هذا كله ال يمثل فكرة اإلله الذي في السماء ،بل فكرة اإلله المتجسZد .إنZه يريZد أن يفعZل هZذا ،فال يسZتطيع أحZد أن يغZيره.

كافيا يوجب على الناس أن يخضZZعوا لZه؟ على الZرغم
سببا ً
إن هللا الذي في السماء ال يتدخل فيما يفعله هللا المتجسد ،أليس هذا ً
Zتندا إلى أفك ZZاره
من أن ZZه عملي وط ZZبيعي على الس ZZواء ،فه ZZو اإلل ZZه المتجس ZZد بش ZZكل كام ZZل .إن ZZه يفع ZZل ك ZZل م ZZا يري ZZد أن يفعل ZZه مس ً Z
الخاصZZة .لقZZد سZَّZلمه هللا الZZذي في السZZماء كZZل المهZZام؛ لZZذلك ينبغي أن تخضZZع ألي شZZيء يفعلZZه .وعلى الZZرغم من َّ
أن لZZه طبيعZZة
بشZZرية وأنZZه طZZبيعي للغايZZة ،فZZإن هZZذا كلZZه من ترتيبZZه المقصZZود ،فكيZZف ينظZZر النZZاس إليZZه مندهشZZين في اسZZتهجان؟ إنZZه يريZZد أن
عاديZZا ،لZZذلك فهZZو عZZادي .إنZZه يريZZد أن يعيش في طبيعZZة بشZZرية ،لZZذلك فهZZو يعيش في طبيعZZة بشZZرية .إنZZه يريZZد أن يعيش
يكZZون ً
دائمZZا ،ويظZZل
في طبيعZZة إلهيZZة ،لZZذلك فهZZو يعيش في طبيعZZة إلهيZZة .يسZZتطيع النZZاس أن يروهZZا كيفمZZا أرادوا .يظZZل هللا هZZو هللا ً

دائم ا .ال يمكن إنكار جوهره بسبب بعض التفاصيل الطفيفة ،وال يمكن إخراجه من "شخص" هللا بسبب شيء
الناس هم الناس ً
واحد صغير .يتمتع الناس بحرية البشر ،ويتمتع هللا بكرامة اإلله؛ وهذان ال يتداخل أحZدهما مZع اآلخZر .أال يسZتطيع النZاس أن

جدا مع هللا ،فكZZل واحZZد يجب أن يكZZون
يمنحوا هللا قليالً من الحرية؟ أال يسعهم احتمال كون هللا أقل ً
تكلفا؟ ال تكونوا صارمين ً
لديZه تحمZل لآلخZر ،أفال يمكن حينZذاك تسZوية كZل األمZور؟ هZل يمكن أن يظZل هنZاك أي تنZافر؟ إن لم يسZتطع المZرء أن يتحمZل
حقيقيZZا؟ ليس هللا هZZو من يسZZبب مصZZاعب
Zانا
أمZً Zرا ًZ
صZا َسْ Zم ًحا ،أو إنسً Z
ً
تافهZا كهZZذا ،فكيZZف يمكنZه ZحZZتى التفكZZير في أن يكZZون شخ ً
دائمZا مZZع األمZZور بZZأن يصZZنعوا من الحبZZة قبZZة .إنهم حًقZZا
فهم يتعZZاملون ًZ
للبشZZرية ،بZZل البشZZرية هي الZZتي تسZZبب هلل المصZZاعبُ .
يختلقون أشياء من العدم ،في حين أنها غير ضرورية مطلًقا .عندما يعمل هللا في طبيعة بشZرية عاديZة وعمليZة ،فZإن مZا يعملZه

دائما سوى القشرة الخارجيZة لطبيعتZه ZالبشZرية.
ليس عمل البشر ،بل عمل هللا .لكن الناس ال يرون جوهر عمله ،بل ال يرون ً
لم يZZر النZZاس عمالً بهZZذه العظمZZة ،لكنهم يصZZرون على رؤيZZة الطبيعZZة البشZZرية العاديZZة والطبيعيZZة لZZه ،وال يتخلZZون عنهZZا .كيZZف

Zوعا أمZZام هللا؟ لقZZد "تحZّ Zول" هللا الZZذي في السZZماء اآلن إلى هللا الZZذي على األرض ،وهللا الZZذي على األرض هZZو
ُيسZَّ Zمى ذلZZك خضً Z
اآلن هللا الذي في السماء .ال يهم إذا كان لهمZZا نفس المظZاهر الخارجيZة وال تهم مZدى دقZة عملهمZZا .في نهايZة المطZاف ،إن َم ْن
أردت أم لم تZرد؛ فليس هZذا بZأمر تملZك الخيZار فيZه ،بZل ينبغي
يعمل العمل الخاص باهلل هو هللا ذاته ،وعليZك أن تخضZع سZواء
َ
على الناس إطاعة هللا ،وال بد أن يخضع الناس هلل دون أدنى احتجاج.

الجماعZZ Zة الZZ Zتي يريZZ Zد هللا المتجسZZ Zد أن يقتنيهZZ Zا اليZZ Zوم ُهم أولئZZ Zك الZZ Zذين يمتثلZZ Zون لمشZZ Zيئته Z.إنهم ليسZZ Zوا في حاجZZ Zة إال إلى
دائمZZا عن االنشZZغال بأفكZZار اإللZZه الZZذي في السZZماء أو الحيZZاة في حالZZة من اإلبهZZام أو جعZZل األمZZور
الخضZZوع لعملZZه ،والتوقZZف ً

تمامZZا ،وال يشZZغل مثZZل
صعبة على اإلله المتجسد .أولئك القادرون على طاعته هم الذين يصغون لكالمه ويخضZZعون لترتيباتZZه ً
حاليZZا
هؤالء الناس أذهانهم مطلًقا بما يمكن أن يكون عليه اإلله الذي في السماء أو نوعية العمل الZZذي يقZوم بZZه هللا في السZZماء ً

بين البشر ،لكنهم يسّلمون كل قلوبهم هلل الذي على األرض ،ويضعون كل كيZانهم أمامZه .إنهم ال يقيمZون أي اعتبZار لسZالمتهم

الذاتيZZة ،وال يثZZيرون َجَلبً Zة مطلًقZا حZول الجZانب الطZبيعي والعملي هلل المتجسZZد .وبإمكZZان أولئZZك الZذين يخضZعون هلل المتجسZZد أن
ينZZالوا منZZه الكمZZال .أمZZا أولئZZك الZZذين يؤمنZZون باهلل الZZذي في السZZماء فلن يربحZZوا شZZيًئا؛ وذلZZك ألن الZZذي يمنح الوعZZود والبركZZات

دائما إلى تعظيم اإلله الذي في السماء
للناس ليس هو اإلله الذي في السماء بل اإلله الذي على األرض .يجب أال يعمد الناس ً
والنظر إلى اإلله الذي على األرض كأنه مجرد شخص عادي؛ فهذا غير عادل .اإلله الذي في السماء عظيم وبديع وصZZاحب

حكمة رائعةَّ ،
ضZا طZZبيعي للغايZة ،وليس
لكن ذلك غير موجود إطالًقا .اإلله الذي على األرض عادي ومتواضع للغايZZة وهZZو أي ً
لديZZه عقZZل فZZائق للطبيعZZة ،وال يقZZوم بأعمZZال مذهلZZة للغايZZة ،بZZل يعمZZل ويتكلم بطريقZZة عاديZZة وعمليZZة جZً Zدا .رغم أنZZه ال يتكلم من
خالل الرعد ،وال يأمر الريح والمطر ،فهو في الحقيقة يجسد اإلله الذي في السماء ،وهو بالفعل اإلله الذي يعيش بين الناس.

ظم الناس ذاك الذي يستطيعون أن يفهموه والZZذي يتفZق مZZع مZا يتصZZورونه أنZه هللا ،بينمZا ينظZZرون نظZرة دونيZZة إلى
يجب أال يع ّ

ذاك ال ZZذي ال يس ZZتطيعون أن يقبل ZZوه وال أن يتخيل ZZوه مطلًقZZا .وه ZZذا كل ZZه ي ZZأتي من تم ZZرد الن ZZاس ،وه ZZو المص ZZدر الوحي ZZد لمقاوم ZZة
البشرية هلل.
تماما لجانبه العملي" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أولئك الذين يحبون هللا ً
حقا هم أولئك الذين يمكنهم الخضوع ً
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إذا أصZZغى النZZاس إلى مشZZاعر ضZZمائرهم فحس ZZب ،فلن يشZZعروا بجمZZال هللا؛ وإذا كZZانوا يعتم ZZدون على ضZZمائرهم فقZZط،
رد نعمZZة هللا ومحبتZZه ،فلن يكZZون لZZديك أي دافZZع في محبتZZك لZZه؛ إذ أن
كنت تتحZZدث فقZZط عن ّ
فسZZتكون محبتهم هلل ضZZعيف ًة .إن َ
محبتك له على أساس مشاعر ضميرك هو نهج سلبي .لماذا أقول إنه نهج سلبي؟ إنها قضية عملية .ما نوع محبتك هلل؟ أليس
مجرد خداع هلل وتقديم عبادة شكلية لZه؟ يعتقZد معظم النZاس أنZه مZا دامت ال توجZد مكافZأة مقابZل محبZة هللا ،وسZيتم تZوبيخ المZرء

ثم فZZإن محبZZة هللا َّ
ورد
كZZذلك لعZZدم محبتZZه هلل ،إذن فZZإن مجZZرد االمتنZZاع عن الخطيَّة هZZو
عمومZZا أمZZر جيZZد بمZZا فيZZه الكفايZZة .ومن َّ
ً
تلقائيا ليس محبZZة تجZاه هللا .يجب أن تكZZون محبZZة هللا
محبته على أساس مشاعر ضمير المرء هو نهج سلبي وما يأتي من قلبه
ً

شخصيا مسZZتعد لمواصZلة السZعي إلى هللا واتباعZه .حZتى
نابعا من أعماق قلب الشخص .يقول بعض الناس" :أنا
شعورا
ً
ً
حقيقيا ً
ً
لZو كZان هللا يريZد أن يتخلى عZني اآلن ،فمZع ذلZك سZوف أتبعZه .وسZواء أكZان يريZدني أم ال ،سZأظل أحبZه ،وفي النهايZZة يجب أن
عمZZا يفعلZZه ،سZZأتبعه طZZوال حيZZاتي .ومهمZZا كZZان ،يجب أن أحب هللا وأن أربحZZه؛ إذن
أربحZZه .أقZZدم قلZZبي إلى هللا ،وبغض النظZZر ّ
لن أرتاح حتى أربحه" .هل لديك هذا النوع من التصميم؟
طريZZق اإليمZZان باهلل هZZو ذاتZZه طريZZق محبتZZه .إذا كنت تZZؤمن بZZه فيجب أن تحبZZه؛ لكن ال تشZZير محبتZZه إلى َّ
رد محبتZZه أو
أحيانا يكZZون النZZاس عZاجزين عن الشZعور بمحبZة هللا بنZZاء
محبته على أساس مشاعر ضميرك فحسب – بل إنها محبة نقية هلل.
ً
دائمZZا" :هZZل يحZّ Zرك روح هللا أرواحنZZا"؟ لمZZاذا لم أتحZZدث عن تحريZZك ضZZمائر النZZاس
على مشZZاعرهم فحسZZب .لمZZاذا كنت أقZZول ً

مقتنعZا بهZZذه الكلمZZات ،فحZZاول اسZZتخدام ضZZميرك
ًZ
ليحبZZوا هللا؟ ذلZZك ألن ضZZمائر النZZاس ال يمكن أن تشZZعر بمحبZZة هللا .إذا لم تكن
لتشZZعر بمحبتZZه ،قZZد يكZZون لZZديك بعض الZZدافع في الZZوقت الZZراهن ،ولكنZZه سZZرعان مZZا سZZيختفي .إن كنت ال تشZZعر بجمZZال هللا إال
باستخدام ضميرك ،فسZيكون لZديك دافZع أثنZاء صZالتك ،ولكنZه سZرعان مZا سيتالشZى بعZد ذلZك ويختفي .مZا سZبب ذلZك؟ إن كنت
تسZZتخدم ضZZميرك فحسZZب ،فلن تتمكن من إيقZZاظ محبتZZك هلل؛ عنZZدما تشZZعر حًقZZا بجمالZZه في قلبZZك ،فسZZتتحرك روحZZك بواسZZطته،
Zادرا على لعب دوره األصZZلي ،وهZZذا يعZZني أنZZه عنZZدما ُيحZZرك هللا روح اإلنسZZان ،وعنZZدما يملZZك
ووقتهZZا فقZZط سZZيكون ضZZميرك قً Z
Zادرا على محبZZة هللا بضZZميره
اإلنسZZان المعرفZZة والتشZZجيع في قلبZZه ،أي عنZZدما يكZZون قZZد اكتسZZب الخZZبرة ،عندئ Zذ ZفقZZط سZZيكون قً Z

بفعالية .محبة هللا بضميرك ليست خطأ – ولكن هذا هو أدنى مستوى من المحبة هلل .المحبة عبر "مجرد تحقيZZق العدالZZة لنعمZZة

بعضا من عمZZل الZZروح القZZدس ،أي عنZZدما يZرون محبZة هللا
الفعال .عندما ينال الناس ً
هللا" ببساطة لن يدفع اإلنسان إلى الدخول ّ
ويشعرون بهZا في خZبرتهم العمليZة ،وعنZدما تكZون لZديهم بعض المعرفZة عن هللا ويZرون أن هللا يسZتحق فعالً محبZة البشZر وإلى
ٍ
عندئذ فقط يكونون قادرين على محبة هللا محب ًة حقيقي ًة.
أي مدى هو محبوب،
من "المحبة الحقيقية هلل محبةٌ عفويةٌ" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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عنZZدما يتواصZZل النZZاس مZZع هللا بقلZZوبهم ،وعنZZدما تكZZون قلZZوبهم قZZادرة على التوجZZه الكامZZل إليZZه ،تكZZون هZZذه هي الخطZZوة
األولى لمحبZZة اإلنسZZان هلل .إذا كنت تريZZد أن تحب هللا ،فيجب أوالً أن توجZZه قلبZZك إليZZه .مZZاذا يعZZني أن توجZZه قلبZZك إلى هللا؟ إنZZه
تماما إلى هللا .فال
عندما يكون كل شيء تسعى إليه في قلبك هو من أجل محبة هللا وربحه ،وهذا يدل على أنك توجهت بقلبك ً
تقريبا في قلبك (األسرة أو الثروة أو الزوج أو الزوجZZة أو األطفZال وإلى آخZره) سZوى هللا وكالمZه .حZتى
يوجد أي شيء آخر
ً

لZZو كZZان هنZZاك شZZيء ،فال يمكن ألشZZياء كهZZذه أن تشZZغل قلبZZك ،وأنت ال تفكZZر في تطلعاتZZك المسZZتقبلية ،ولكنZZك فقZZط تسZZعى إلى
طZZا لنفسZZك في
محبZZة هللا .في مثZZل هZZذا الZZوقت سZZوف تكZZون قZZد وجهت قلبZZك ًZ
تمامZا إلى هللا .هب أنZZك كنت ال تZZزال تضZZع خط ً
دائمZZا قZZائاًل لنفسZZك" :مZZتى يمكنZZني تقZZديم طلب صZZغير إلى هللا؟ مZZتى ستصZZبح
قلبZZك ،وتسZZعى لتحقيZZق الZZربح الشخصZZي وتفكZZر ً

عائلتي غنية؟ كيف يمكنني الحصول على بعض المالبس الجميلة؟  "...إذا كنت تعيش في هZذه الحالZة ،فZإن هZذا يZدل على أن

قريبZZا منZZه في
قلبك لم يتوجه بالكامل إلى هللا .إذا كان لديك فقط كالم هللا في قلبZك وأنت قZZادر على أن تصZZلي إلى هللا وتصZبح ً
قريبZا ج ًZدا منZك ،وكمZا لZو كZان هللا داخلZك وأنت داخلZه ،إذا كنت في هZذه الحالZة ،فهZذا يعZني أن قلبZك
كل األوقات ،كما لو كان ً
اهتمامZZا
دائما في عمل الكنيسZZة ،وإذا كنت تبZZدي
ً
في حضرة هللا .إذا صّليت إلى هللا وأكلت وشربت من كالمه كل يوم ،وتفكر ً
ٍ
فعندئذ سيمتلك هللا قلبك .إذا كان قلبك منشغاًل بعدد Zمن األشZZياء األخZZرى،
بإرادة هللا ،وتستخدم قلبك لتحبه بحق وترضي قلبه،

فإن الشيطان ال يزال يشZغله ولم يتجZه إلى هللا حًقZا .عنZZدما يتجZه قلب أحZدهم نحZو هللا حًقZا ،سZZتكون لديZه محبZZة حقيقيZZة وعفويZZة
قادرا على االهتمام بعمل هللا .على الرغم من أنه قد تظل لديه حاالت من الحماقة وعZZدم الجZZدوى ،إال أنZZه ُيظهZZر
له ،وسيكون ً

دائمZZا أن كZZل مZZا
االهتمZZام بمصZالح بيت هللا وبعملZZه ،وبتغيZZير شخصZZيته ،ويكZZون قلبZZه في المكZZان الصZZحيح .يZّ Zدعي بعض النZZاس ً
يفعلونه هو من أجل الكنيسة والحقيقة أن هذا ألجل مصلحتهم الخاصة؛ فليس لZدى هZذا النZوع من األشZخاص الZدافع المناسZب،
فهو نوع ٍ
ملتو ومخادع ومعظم األشياء التي يفعلهZZا هي من أجZل مصZZلحته الشخصZZية .ال يسZعى هZZذا النZوع من األشZخاص إلى

محبZZ Zة هللا؛ إذ ال يZZ Zزال قلبZZ Zه ينتمي إلى الشZZ Zيطان وال يمكن أن يتجZZ Zه إلى هللا .ليسZZ Zت لZZ Zدى هللا طريقZZ Zة القتنZZ Zاء هZZ Zذا النZZ Zوع من
األشخاص.
تمامZا نحZZو هللا .في كZZل شZZيء
إذا كنت تZZرغب في أن تحب هللا حًقZZا وفي أن يقتنيZZك فZZالخطوة األولى هي أن توجZZه قلبZZك ًZ
تقZZوم بZZه ،افحص نفسZZك واسZZألها" :هZZل أفعZZل ذلZZك من منطلZZق قلب يحب هللا؟ هZZل هنZZاك أي ّنيZZة شخصZZية في ذلZZك؟ مZZا هZZدفي

الحقيقي من القي ZZام ب ZZذلك؟" إذا أردت أن تسّZ Zلم قلب ZZك إلى هللا ،فيجب علي ZZك أوالً أن تُخض ZZع قلب ZZك ،وأن تتخلى عن ك ZZل نواي ZZاك
إالم يشZير إخضZاع قلب أحZدهم؟ إنZه
الخاصة ،وتصل لنقطZة كونZك بالكامZل هلل .هZذا هZو الطريZق لتمZارس كيZف تهب قلبZك هللَ .
التخلي عن رغبات جسد اإلنسان المبالغ فيها ،وعZدم اشZتهاء الراحZة أو بركZات المكانZة .إنZه فعZل كZل شZيء إلرضZاء هللا ،وأن

يكون قلب المرء كاماًل له ،وليس لذاته الخاصة .هذا كاف.
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تأتي المحبة الحقيقية هلل من أعماق القلب؛ إنها محب ٌة موجودة فقZZط على أسZاس معرفZة اإلنسZان باهلل .عنZدما يتحZZول قلب

تماما نحو هللا ،تكون عنZده محبZة هلل ،ولكن هZذه المحبZة ليسZت بالضZرورة نقيً Zة وليسZت بالضZرورة كاملً Zة .هZذا ألنZه
شخص ما ً
تمامZا نحZZو هللا وأن يكZZون لZZدى هZZذا الشZZخص فهم حقيقي هلل وعشZZق حقيقي
ال تZZزال هنZZاك مسZZافة معينZة Zبين قلب شZZخص اتجZZه ًZ

له .والطريقة التي يحقق بها اإلنسان المحبة الحقيقية هلل ويعرف شخصية هللا هي التوجه بقلبه نحو هللا .عندما يعطي اإلنسZZان

قلبZZه الحقيقي إلى هللا ،يبZZدأ بعZZد ذلZZك في الZZدخول في خZZبرة الحيZZاة ،وبهZZذه الطريقZZة تبZZدأ شخصZZيته في التغZZير ،وتنمZZو محبتZZه هلل
أيضا .لذا ،فZإن توجZZه قلب اإلنسZان إلى هللا هZZو المطلب األساسZي للوصZول إلى الطريZق
تدريجيا ،وتزداد معرفته باهلل
تدريجيا ً
ً
ً
قلبا يشZZتاق لZZه ولكن ليسZت فيZه محبZة لZه ،ألنهم
الصحيح لخبرة الحياة .عندما يضع الناس قلوبهم أمام هللا ،فإنهم ال يملكون إال ً
فهما عنه .على الرغم من أن لديهم في هذه الحالة بعض المحبة لZه ،فهي ليسZت محبZZة عفويZZة وليسZت حقيقيZZة .هZZذا
ال يملكون ً
ألن أي شيء يأتي من جسد اإلنسان هو ناتج عن عاطفة وال ينبع من فهم حقيقي .إنها مجرد لحظة مؤقتZZة وال يمكن أن ينتج
Zاء على تفضZيالتهم ومفZاهيمهم
عنها عشق يدوم طوياًل  .عندما ال يكZون لZدى النZاس فهم هلل ،فZإنهم يسZتطيعون أن يحبZوه فقZط بن ً
الفرديZZة؛ وال يمكن أن ُيسZZمى هZZذا النZZوع من المحبZZة محبً Zة عفويً Zة ،وال يمكن أن تُسZZمى محبZZة حقيقيZZة .قZZد يتجZZه قلب إنسZZان مZZا

Zادرا
توجها
ً
قادرا على التفكير في مصالح هللا في كل شZيء ،ولكن إذا لم يكن لديZه فهم هلل ،فلن يكZون ق ً
حقيقيا إلى هللا ،ويكون ً
ً
على التمتع بمحبة تلقائية حقيقية .كZZل مZا سيسZتطيع القيZام بZZه هZو القيZام ببعض المهZZام للكنيسZة أو أداء بعض الواجبZات ،ولكنZه
فأشخاص كهؤالء إمZا أنهم ال يسZZعون إلى الحZق أو
سيفعل ذلك دون أساس .يصعب تغيير شخصية هذا النوع من األشخاص؛
ٌ
تمامZا ،ألن أولئZZك الZZذين يمأل
ال يفهمونه .حتى إذا اتجه الشخص بقلبه كاماًل نحو هللا ،فإن هذا ال يعني أن قلبه المحب هلل نقي ًZ

هللا قلوبهم ال يمتلكون بالضرورة محبة هلل في قلوبهم .يتعلق هذا بZZالتمييز بين شZZخص يسZZعى أو ال يسZZعى لفهم هللا .بمجZZرد أن

يفهم الشZخص هللا ،فإنZZه يZZدل على أن قلبZZه قZZد اتجZZه بالكامZZل نحZZو هللا ،ويZZدل على أن حبZZه الحقيقي هلل في قلبZZه هZZو حب عفZZوي.
فق ZZط أش ZZخاص من ه ZZذا الن ZZوع يوج ZZد هللا في قل ZZوبهم .إن اتج ZZاه قلب الم ZZرء نح ZZو هللا ه ZZو ش ZZرط أساس ZZي لوص ZZوله إلى الطري ZZق
الصحيح ،ولفهم هللا ،وللوصول إلى محبة هللا .إنها ليست عالمة على إكمZZال واجب المZZرء في محبZZة هللا ،وال هي عالمZZة على
ضZا
وجZZود محبZة حقيقيZة لZه .إن السZبيل الوحيZد أمZام الشZZخص للوصZZول إلى محبZة حقيقيZة هلل هZو أن يتجZZه بقلبZه نحZوه ،وهZو أي ً

جميعا أناس يبحثون عن الحياة ،أي أنهم أشخاص
أول ما يجب أن يفعله المرء كواحد من خالئقه .أولئك الذين يحبون هللا هم
ً
جميعZا اسZZتنارة الZZروح القZZدس وقZZد تحركZZوا بواسZZطته ،وجميعهم قZZادرون على
ًZ
يسZZعون إلى الحZZق ويريZZدون هللا حًقZZا؛ إذ لZZديهم
الحصول على إرشاد هللا.
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تتحملوا المشّقة والتنقية ،ومن ناحية أخرى ،عليكم أن تZZدفعوا
يجب عليكم وأنتم تسعون اليوم إلى محبة هللا ومعرفته أن َّ
ثمنا .ال يوجد درس أكثر عمًقا من درس محبة هللا ،إ ْذ يمكن القZول إن الZدرس الZذي يتعلمZه النZاس من حيZاة اإليمZان هZو كيفيZة
ً
مؤمنZا باهلل فقZط دون أن تحبZه ،ولم تصZل بعZد إلى
مؤمنZا باهلل فعليZك أن تحبZه .أمZا إذا كنت
محبة هللا .وهذا يعني أنك إذا كنت
ً
ً
ٍ
مؤمن به فأنت
عقيما .إن كنت ال تحب هللا وأنت
فعندئذ يكون إيمانك به
معرفته ،ولم تحبه قط محبة حقيقية من صميم قلبك،
ٌ
ً
تعيش عبثًZZا ،وحياتZZك بمجملهZZا هي األكZZثر وضZZاع ًة بين حيZZاة جميZZع المخلوقZZات .إذا كنت لم تحب هللا أو ترضZZيه طZZوال حياتZZك
كلهZZا فمZZا الهZZدف من حياتZZك إ ًذا؟ ومZZا جZZدوى إيمانZZك بZZه؟ أليسZZت هZZذه مضZZيعة للجهZZد؟ خالصZZة القZZول ،إذا كZZان على النZZاس أن
Zدل محاولZZة التصZZرف
يؤمنZZوا باهلل ويحبZZوه ،فعليهم أن يZZدفعوا ً
ثمنZZا .عليهم أن يبحثZZوا في أعمZZاق قلZZوبهم عن بصZZيرة حقيقيZZة بَ Z
متحم ًسZا للZZترنيم والZZرقص ،ولكنZZك عZZاجز عن ممارسZZة الحZZق ،فهZZل يمكن أن ُيقZZال عنZZك أنZZك
خارجيZZا .إذا كنت
بطريقZZة معينZةZ
ً
ّ

أي أمZٍ Zر محZZاوالً
تحب هللا؟ إن محبZZة هللا تتطلب ال ّس Zعي وراء تحقيZZق إرادتZZه في كZZل شZZيء ،والتَ Z
Zدقيق في أعماقZZك عنZZد حZZدوث ّ
تمييز إرادتZه في ذلZك األمZر ،ومZا يبتغي منZك تحقيقZه ،وكيفيZة تميZيزك لمشZيئته .على سZبيل المثZال :إذا حZدث معZك أم ٌZر تطلب

جانبZا،
منZك ُّ
تحمل مشّZقة معينZZة ،عليZZك أن تفهم حينهZا مZZا هي إرادة هللا وكيفيZZة تمييزهZZا .عليZك عZدم إرضZاء نفسZك :أوالً تنحى ً
فال يوجد ما هو أكثر وضاعة من الجسد ،وعليك أن تقوم بواجبك وتسعى إلرضاء هللا .إن ف ّكرت على هZZذا النحZZو سZZيهبك هللا
صغيرا ،عليZك أن
كبيرا أم
ً
استنارة خاصة في هذه المسألة ،وسيجد قلبك ً
ً
أمرا ما سواء أكان ً
أيضا الراحة .عندما يحدث معك ً
جانب ZZا أواًل وتنظ ZZر إلى الجس Zَ Zد على أن ZZه أك ZZثر األش ZZياء وض ZZاع ًة .فكلم ZZا أرض ZZيت الجس Zَ Zد ،أخ ZZذ مزي Zً Zدا من الحري ZZة .إذا
َّ
تتنحى ً

أرضZZيته هZZذه المZZرة فسZZيطلب منZZك المزيZZد في المZZرة القادمZZة ،ومZZع اسZZتمرار هZZذا األمZZر تZZزداد محبZZة النZZاس اللجسZZد .إن للجسZZد
دائمZا رغبZZات عارمZZة يطلب منZZك إشZZباعها وتلبيتهZZا من الZZداخل ،سZZواء أكZZانت في مZZا تأكلZZه أو ترتديZZه أو فيمZZا يغ ِ
ضZبك ،أو في
ًZ
ُ
تضمر فيها
فسادا ،إلى أن نصل إلى مرحلة
اإلذعان لضعفك وتكاسلك ...وكلما
أرضيت الجسد ازدادت رغباته وأصبح أكثر ً
َ
ُ

ظمت ضZعفاته .ستشZعر
أجساد الناس تصورات أعمق وتعصي هللا مع ّ
Zيت الجسZZد َع ُ
ظمً Zة أنفسZZها ومشZZكك ًة في عملZZه .كلمZZا أرض َ
ُ
قاسيا جZً Zدا؟
دائما أن هللا قد نأى عنك ً
دائما ْ
بعيدا ،وستقول" :كيف يمكن هلل أن يكون ً
أن ال أحد يتعاطف مع ضعفاتك ،وستظن ً
ً
يدمرون أنفسهم .إذا كنت تحب هللا حًقZا وال ترضZي
الناس مع الجسد ويتعّلقون به ً
لماذا ال ُيريح الناس؟" عندما يتساهل ُ
كثيراّ ،
Zات
الجسد ،فسترى حينهZا أن كZل مZا يفعلZه هللا هZو ح ٌّ
Zق وحس ٌZن ج ًZدا ،وأن لعنZه لعصZيانك وإدانتZه إلثمZك أم ٌZر ُمَب َّZرر .سZتأتي أوق ٌ
ٍ
دائمZا أن مZا يفعلZه أم ٌZر رائZع .وهكZذا ستشZعر
لتلين فتZأتي أمامZه ُم َ
يهّ Zذبك فيهZا هللا ّ
ويؤدبZك ،ويضZعك في وسZط َ
رغ ًمZا ،وستش ُ
Zعر ً
Zيرا ،فسZتبقى
كمZا لZو أنZه ال يوجZد الكثZير من األلم ،وأن هللا جمي ٌZل ج ًZدا .إذا كنت تنصZاع لضZعفات الجسZد وقلت أن هللا يب ُ
Zالغ كث ً
دائمZZا ،وسZZتكون غZZير واثٍ Z
Zق بكZZل عمZZل هللا .وسZZيبدو كمZZا لZZو أن هللا ال يتعZZاطف مZZع ضZعف اإلنسZZان وال
تشُ Z
Zعر بZZاأللم واالكتئZZاب ً
Zعت
كبيرا ،وحينها ستبدأ
بالتذمر .كلما انصَ Z
ظلما ً
ّ
يكترث لضيقاته .وهكذا ستشعر بالتعاسة وبأنك وحيد كما لو كنت قد عانيت ً
Zيرا ،حZتى يصZبح األمZر سZيًئا للغايZة فتبZدأ بإنكZار عمZل هللا وبمقاومZة هللا
لضعفات الجسZد بهZذه الطريقZة ،شZعرت أن هللا يبZالغ كث ً
نفسه ،وتمتلئ بالعصيان .هكذا عليك أن تتمرد ضZد الجسZد وال تخضZع لZه" .ال أوِلي أيZة أهميZة ل ِ
Zزوجي (زوجZتي) وال أوالدي
ّ
أو تطّلعاتي أو زواجي أو عائلتي! ال يوجد في قلبي سوى هللا ،ويجب أن أبذل قصارى جهZدي ألرضZZيه هZZو ال الجسZZد" .يجب

Zادرا على
دائما ،فعندما تضع الحق موضع التطبيق
أن تتحلى بهذه العزيمة .إذا تحّل َ
وتتنحى ً
ّ
جانبا ،فسZZتكون قً Z
يت بهذه العزيمة ً
متجمZً Zدا دون حZZراك .حملZZه المZZزارع
ثعبانZZا على الطريZZق
القيZZام بZZذلك بقليZZل من الجهZZد ال أكZZثر .يقZZال إن
يومZZا ً
ً
ّ
مزارعZZا رأى ً
Zان :جZZوهره هZZو إيZZذاء البشZZر وعنZZدما يحصZZل
Zان فمZZات .يشZZبه جسZُ Zد اإلنسZZان الثعبَ Z
دبت الحيZZاة فيZZه لسZZعه الثعبُ Z
لصZZدره ،وعنZZدما ّ
ِ
Zك الشZZيطان ومرتَZُ Zع الرغبZZات الجامحZZة .ال ُيفكZُ Zر إال بنفسZZه ويريZZد أن يتمتّ ZعZ
على مZZا يريZZد تكZZون قZZد ضZّ Zيعت حياتZZك .الجسZZد ملُ Z
ٍ
حتمZا في النهايZZة .أي
معين فسيسZZتهلكك ًZ
بالراحZZة وأن ُيسZَ Zعد مترّف ًZهZا
متماديZZا في الكسZZل والZZتراخي .وإن قمت بإرضZZائه إلى حZّ Zد ّ
ً

دائمZا رغبZات جامحZة ومتطلبZات جديZZدة ،ويسZتغل
إذا أرضZZيته هZZذه الم ّZرة فسZZيعاود طلب المزيZد في الم ّZرة القادمZة .لZZدى الجسZد ً
تهاونك معه لتُ ِ
فستدمر نفسك في النهاية .ما إن كنت ستتمكن من نيZZل الحيZZاة
سع َده أكثر فتعيش في راحته .وإذا لم تتغلب عليه
ّ
وعينZك
أمام هللا ومعرفة ما ستؤول إليه نهاية حياتك يعتمZZد على كيفيZة تم ّZردك ض ّZد الجسZد .لقZد خّلصZك هللا وسZبق أن اختZارك ّ
ٍ
راغب في إرضZZائه ،فZZأنت ال تريZZد أن تمZZارس الحZZق ،وال تريZZد التمZّ Zرد على جسZZدك بقلب يحب هللا
ولكن إن كنت اليZZوم غZZير

Zدريجيا،
دائمZا تحقZZق رغبZZات الجسZZد فسZZيلتهمك الشZZيطان تZ
Zديدا .إذا كنت ًZ
Zتدمر نفسZZك في النهايZZة وهكZZذا تعZZاني ًZ
ألمZا شً Z
ً
حًقZZا ،فسّ Z
تمامZZا من الZZداخل .حينمZZا تحيZZا في الظلمZZة
ويتركZZك بال حيZZاة وبZZدون لمسZZة الZZروح ،حZZتى يZZأتي اليZZوم الZZذي تصZZبح فيZZه
مظلمZZا ً
ً

Zيرا في يZد الشZيطان ،ولن تZدرك هللا فيمZا بعZد في قلبZك ،وحينهZا سZتنكر وجZوده وتتركZه .وهكZذا ،إذا كZان
سZتكون قZد سZقطت أس ً
يتحملZZوا المشّZقة .ال داعي للتZZوتّر والمشّZقة الخارجيZZة،
النZZاس يرغبZZون في أن يحبZZوا هللا فيجب عليهم أن يZZدفعوا ثمن األلم وأن ّ
َ

Zور في داخZZ Zل نفوسZZ Zهم :أي األفكZZ Zار المتهZّ Z Zورة
وال لمزيZZ Zد من القZZ Zراءة أو االنشZZ Zغال ،بZZ Zل عليهم ب Z Zداًل من ذلZZ Zك أن ُيَن ّZحZZوا األمَ Z Z
واالهتمامات الشخصية واعتباراتهم الخاصة ومفاهيمهم ودوافعهم .هكذا تكون إرادة هللا.
حقيقيا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"
إيمانا
من "محبة هللا وحدها تُعد ً
ً
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جزء من عمله ،كالتعامل على سبيل المثال مع البشZZرية المنحرفZة،
ّ
إن تعامل هللا مع شخصية الناس الخارجية هو ً
أيضا ٌ
أو نمZZط حيZZاة البشZZر وعZZاداتهم ،ومسZZالكهم وأعZZرافهم ،إلى جZZانب ممارسZZاتهم الخارجيZZة وانفعZZاالتهم .ولكن عنZZدما يطلب هللا من
ويغي روا شخصياتهم ،فهو يعالج في المقام األول الدوافع والتصورات التي بZداخلهم .التعامZل فقZط مZع
الناس أن يمارسوا الحق ّ
تحبZه ،فهZZذا أمZٌ Zر سZهل .غZZير أن مZا يتطZّ Zرق لتصZZوراتك
طلب منك أال تأكل مZا ّ
شخصيتك الخارجية ليس باألمر الصعب ،كأن ُي َ

الداخليZZة ليس من ال ّس Zهل تركZZه :فهZZو يتطلب من النZZاس التمZّ Zرد على الجسZZد ،ودفZَ Zع ٍ
ثمن ،والتZZأّل َم أمZZام هللا .هZZذا هZZو الحZZال مZZع
دوافع الناس .أخفى الناس الكثير من الدوافع الخاطئة من وقت إيمانهم باهلل حتى يومنا هZZذا .عنZZدما ال تمZZارس الحZZق تشZZعر أن
جميZZع دوافعZZك صZZحيحة ،ولكن عنZZدما يحZZدث شZZيء مZZا لZZك ستكتشZZف أنZZه يوجZZد العديZد Zمن الZZدوافع غZZير الصZZحيحة في داخلZZك.
ِ
Zول دون معZZرفتهم بZZه .مZZا سZZوف
Zل هللاُ النَ Z
Zاس يجعلهم يZZدركون أنZZه يوجZZد كثZZير من التصZZورات في داخلهم تَحُ Z
هكZZذا عنZZدما ُي َك ّZم ُ
تمردك على الجسد هو إدراكك لدوافعك الخاطئة ،وقدرتك على عدم العمZل بمZوجب تصZوراتك ودوافعZZك ،وقZZدرتك على
يثبت ّ
ٍ
حتما صZراعٌ في داخلZZك .سZZيحاول
تتمرد على الجسد ُ
تقديم شهادة هلل ،والثبات على موقفك في كل ما يحدث لك .عندما ّ
سي َش ُّن ً
الشZZيطان أن يجعZZل النZZاس يتبعونZZه وأن يتبعZZوا تصZZورات الجسZZد ُمعلين من شZZأنه ،لكن كلمZZات هللا سZZتنير النZZاس وتضZZيئهم من
الZZداخل ،وعليZZك حينهZZا أن تختZZار فيمZZا إذا كنت تريZZد أن تتبZZع هللا أم الشZZيطان .يطلب هللاُ من النِ Z
Zاس ممارسZZة الحZZق ليتعامZZل في
المقZZام األول مZZع أمZZورهم الداخليZZة ،مZZع أفكZZارهم وتصZZوراتهم الZZتي ليسZZت بحسZZب قلبZZه .يلمس الZZروح القZZدس النZZاس في قلZZوبهم

وينيرهم ويضيئهم .ولهذا
محبة هللا يحدث صZZراعٌ
ُ
مرة يمارس فيها الناس الحق أو ّ
يوجد صراعٌ وراء كل ما يحدث :ففي كل ّ
Zتمر في أعمZاق قلZوبهم .وفقZZط بعZد
عظيم .ومع أن أجسادهم تبدوا على مZZا يZرام ،إال أن صZراع المZوت والحيZاة في الواقZZع سيس ّ

ه ZZذا الص ZZراع الش ZZديد ،وبع ZZد ق ZZدر هائ ZZل من التفك ZZير ،س Zُ Zيعَلن إم ZZا االنتص ZZار أو الهزيم ZZة .ال يع ZZرف الم ZZرء فيم ZZا إذا ك ZZان علي ZZه

الضحك أم البكاء .عنZدما يمZارس النZاس الحZق ينشZأ صZراع عظيم خلZف الكZواليس ألن العديZد Zمن دوافZع النZاس خاطئZة أو ألن

Zيتوج ُب على النZاس ذرف دمZوع حZزن غزيZرة خلZف
الكثير من عمZل هللا يتعZارض مZع تصZوراتهم .فبعZد ممارسZة هZذا الحZق س ّ
ألم حقيقي .حينمZا
الكواليس قبل أن ّ
يتحمZZل الن ُ
يقرروا أخ ً
Zيرا إرضZاء هللا .وبسZZبب هZذا الصZراع ّ
األلم والتنقيZة ،ومZا هZZذا إال ٌ
Zاس َ

Zادرا حًقZا على الوقZوف في صّZفه .أثنZZاء ممارسZة الحZق ،ال مفZّ Zر من أن
ُي َش ُّن الصراع ّ
ضدك ستتمكن من إرضZاء هللا إذا كنت ق ً
ٍ
حينئذ بحاجة إلى أن ُي َك َّملZZوا من قبZZل
المرء في داخله ،فإذا ما مارس الناس الحق ووجدوا أنفسهم على حق ،فلن يكونوا
يعاني
ُ
هللا ،ولن يوجZZد صZZراعٌ أو ألم .على النZZاس أن يتعلمZZوا التمZّ Zرد على الجسZZد بعمٍ Z
Zق أكZZبر ألن الكثZZير ممZZا في النZZاس غZZير مؤهZZل
الس ZZتخدام هللا وألن ل ZZديهم ج ZZانب كب ZZير من الشخص ZZية المتم ZZردة ال ZZتي في الجس ZZد .ه ZZذا م ZZا ي ZZدعوه هللا األلم ال ZZذي على اإلنس ZZان
أتحمZZل المشZZقة
الخضZZوع لZZه برفقتZZه .عنZZدما تواجهZZك الصZZعاب أسZِ Zر ْ
صِّ Zل إلى هللا قZZائالً" :يZZا هللا! أنZZا أبتغي رضZZاكّ ،
أود أن ّ
ع َو َ
يجب علي مZع ذلZك إرضZاؤك .حZتى لZو اضZطررت
األخيرة ألرضي قلبك ،وبغض النظر عن مZدى اإلخفاقZات الZتي أواجههZاُ ،
ّ
Zادرا على الثبZZات في شZZهادتك.
إلى التخلي عن حيZZاتي كلهZZا ،ال يZZزال َّ
علي إرضZZاؤك!" هكZZذا عنZZدما تصZZلي بهZZذه النيZZة سZZتكون قً Z
جربZون فيهZا ،وفي
مرة يمارسZون فيهZا الحZق ،وفي كZل م ّZرة يخضZعون للتنقيZة ،وفي كZل م ّZرة ُي َّ
ألما ً
شديدا في كل ّ
يعاني ُ
الناس ً

Zارا للنZاس ،ولهZذا ُيش ُّZن صZراعٌ في ك ٍّZل منهم ،وهZذا هZو الثمن الحقيقي الZذي يدفعونZه.
مرة
كل ّ
ّ
يعمل هللا فيهم .كل هذا ُيعد اختب ً
ُ
مكلف حًقZا .هZذا مZا يجب على النZاس القيZام بZه ،هZذا واجبهم ،والمسZؤولية الZتي
أمر
ٌ
إن قراءة كلمة هللا واالنشغال بها أكثر هو ٌ

جانبZZا كZZل مZZا بZZداخلهم ويجب تنحيتZZه .إذا لم تفعZZل هZZذا ،فمهمZZا كZZان مZZدى معاناتZZك
عليهم إتمامهZZا ،ولكن على النZZاس أن ّZ
ينحZوا ً
كل هذا عبثًا! أي أن التغييرات التي في داخلZك وحZدها هي الZتي يمكنهZا أن تح ّZدد فيمZا إذا كZانت
الخارجية وانشغالك ،فسيكون ُّ
معاناتك الخارجية ذات قيمة .عندما تتغير شخصيتك الداخلية وقد مارست الحق ،حينهZZا سيستحسZZن هللا كZُّ Zل مشZZقتك الخارجيZZة.

تتحملها أو مدى انشغالك في الخارج ،لن تحظى
وإن لم يوجد أي تغيير في شخصيتك الداخلية ،فمهما كان حجم المعاناة التي ّ
ِ
ِ
يحدد إذا كان هللا يرضى عن الثمن الZZذي دفعتZZه
دى .وهكذا فإن ما ّ
باستحسان هللا ،فالمشقة التي ال ُيق ّرها هللا تكون قد ذهبت ُس ً
ضد دوافعZZك وتصZZوراتك لترضZZي
وتمردت ّ
أم ال يعتمد على حدوث تغيير بداخلك من عدمه ،وفيما إذا كنت قد مارست الحق ّ
صZ Zا ل ZZه .بغض النظ ZZر عن م ZZدى انش ZZغالك ،إذا لم تع ZZرف ق ZZط أن تتم Zّ Zرد على دوافع ZZك ،وكنت
إرادة هللا ،م ً Z
وم ْخل ً
Zدركا معرفت ZZه ُ
أبدا أي اهتمام لحياتك ،فستكون معاناتك بال جZدوى .إذا كZان لZديك مZا
تسعى فقط نحو الحماس واألعمال الخارجية ،وال تولي ً
تقوله في موقف معين ولكنك تشعر في داخلك بأن قوله ال يصZح ،وأن قولZه ال يفيZد إخوتZك وأخواتZك وقZد يZؤذيهم ،فلن تقولZه،

سي َشُّ Zن صZراع في داخلZZك ،لكنZZك سZتكون على
تتوجع
Zاء إرادة هللا .حينهZا ُ
ً
مفضاًل أن ّ
داخليا ،ألنه ليس بمقدور هذا الكالم إرض َ
Zاع للجسZZZد،
Zاء هلل .وم ZZع أن ZZك س ZZتعاني األلم
اسZZZتعداد Zأن تت ZZألم وتتخلى عم ZZا تُ ِحب
داخلي ZZا ،لكن ZZك لن تنصَ ZZ
ً
ّ
متحماًل المش ZZقة إرض ً Z

ضZا في الZZداخل .هZZذا مZZا يعنيZه ZحًقZZا دفZZع الثمن ،ذاك الثمن الZZذي يبتغيZه Zهللا .إذا كZZانت ممارسZZتك
وسترضZZي قلب هللا وتتعZّ Zزى أي ً
بهZZذه الطريقZZة فسZZيباركك هللا بالتأكيZZد ،وإذا لم تتمكن من تحقيZZق ذلZZك ،فبغض النظZZر عن مZZدى فهمZZك أو فصZZاحتك في الكالم،
ِ
Zراع
Zف هللا عنZدما َيش ُّZن هللاُ الص َ
Zادرا على الوقZوف في ص ّ
فستكون كل هZذه األمZور بال جZدوى! إذا كنت في سZعيك لمحبZة هللا ق ً
عائدا إلى الشيطان ،فستكون عندها قد حققت محبة هللا َّ
وثبت في شهادتكZ.
ضد الشيطان وال تلتفت ً
حقيقيا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"
إيمانا
من "محبة هللا وحدها تُعد ً
ً

كلمات هللا اليومية اقتباس 497
ظاهريZZا في ك ZZل مرحل ZZة من مراحل ZZه كأن ZZه تف ZZاعالت متبادل ZZة بينهم أو ولي ZZد
إن عم ZZل هللا ال ZZذي يق ZZوم ب ZZه في الن ZZاس يب ZZدو
ً
ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري .لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هZZو

رهZZان وضZZعه الشZZيطان أمZZام هللا ،ويتطلب من النZZاس الثبZZات في شZZهادتهم هلل .خZZذ على سZZبيل المثZZال عنZZدما ُZج ِّZر َب أيZZوب :كZZان
الشZZيطان يZZراهن هللا خلZZف الكZZواليس ،ومZZا حZZدث أليZZوب كZZان أعمZZال البشZZر وتZZدخالتهم .إن رهZZان الشZZيطان مZZع هللا يسZZبق كZZل

خطوة يأخذها هللا فيكم ،فخلZف كZل هZذه األمZور صZراعٌ .فعلى سZبيل المثZال ،إذا كنت متحZاماًل على إخوتZك وأخواتZك ،فسZتف ّكر
كالم ال يرضZي هللا ،ولكن إن لم تقZل هZذا الكالم ،فستشZعر بعZدم ارتيZاح في داخلZك ،وفي هZذه
بكالم تريد قولZه ،وقZد تشZعر أنZه ٌ
Zراعا في كZل شZيء .وعنZدما يقZوم
اللحظة
سيقوم صراعٌ في داخلك" :هل أتحZدث أم ال؟" .هZذا هZو الصZراع .وهكZذا ،تواجZه ص ً
ُ
ِ
جانبZZا
صZZراع فيZZك سZZيعمل فيZZك هللا بفضZZل تعاونZZك الفعلي ومعاناتZZك الحقيقيZZة .وبالنتيجZZة سZZيمكنك أن تَُن ّحي األمZZر في داخلَ Z
Zك ً

Zب بطريقZZ Zة طبيعيZZ Zة .هZZ Zذه هي نتيجZZ Zة تعاونZZ Zك مZZ Zع هللا .كZZ Zل مZZ Zا يفعلZZ Zه النZZ Zاس يتطلب منهم دفZَ Z Zع ٍ
عي ٍن من
ثمن ُم ّ
َ
خمZُ Z Zد الغضُ Z Z
وي ُ
مجهودهم .ال يمكنهم إرضاء هللا ،وال حتى االقتراب من إرضاء هللا ،بدون مشقة فعلية ،بZل يطلقZون شZعارات فارغZة فحسZب!
هZZل يمكن لهZZذه الشZZعارات الفارغZZة أن ترضZZي هللا؟ عنZZدما يتصZZارع هللا والشZZيطان في العZZالم الZZروحي ،كيZZف عليZZك إرضZZاء هللا
والثبات في شهادتك؟ يجب عليك أن تعرف أن كZل مZا يحZدث لZك هZو تجربZة عظيمZة ،وأن تعZرف الZوقت الZذي يريZدك هللا فيZه

ظاهريZZا قZZد ال يبZZدو هZZذا بِ Z
حب هللاَ أم ال.
أن تشZZهد لZZه.
كنت تُ ُّ
الجَلZZل ،ولكن عنZZدما تحZZدث هZZذه األشZZياء فإنهZZا تُظ ِZه ُر مZZا إذا َ
ً
Zاألمر َ
صZا يمZZارس
فZإذا مZZا كنت ّ
تحبZZه فستسZZتطيع أن تثبت في شZZهادتك Z،وإذا لم تكن قZZد مارسZت محبتZZه فهZZذا يّ Z
Zدل على أنZZك لسZت شخ ً

الحق ،وأنك تفتقد للحقيقة والحياة ،وأنك ٌّ
Zدث لهم عنZدما يريZدهم هللا أن يثبتZوا في شZهادتهم لZه .لم
قش! كل مZا يحZدث للنZاس يح ُ
أمر جلل في هZذه اللحظZة وال تقZدم شZهادة عظيمZة ،ولكن كZل تفاصZيل حياتZك اليوميZة تتعلZق بالشZهادة هلل .إذا تمكنت
يحدث لك ٌ

يومZا مZZا وأعجبZZوا بكZZل مZZا تفعلZZه
من الفZZوز بإعجZZاب إخوتZZك وأخواتZZك وأفZZراد عائلتZZك وكZZل من حولZZك ،وجZZاء غZZير المؤمZZنين ًZ
واكتشفوا أن كل ما يفعله هللا رائع ،فحينها تكون قد قدمت شهادتك .مع أنZZك ال تتحلى بالبصZيرة وأن مقZدرتك ضZعيفة ،سZZتقدر
ظ ِم عمل هللا في أناس ال يملكون من القZZدرات إال
ظهرا لآلخرين ِع َ
من خالل تكميل هللا لك على إرضائه واالهتمام بمشيئتهُ Z،م ً
أضعفها ،وعنZدما يتع ّZرف النZاس على هللا ويصZبحوا غZالبين أمZام الشZيطان ،ويصZبحوا أوفيZاء هلل إلى ح ٍّZد كبZير ،فلن يمتلZك أح ٌZد
Zادر على
شجاع ًة أكثر من هذه المجموعة من الناس ،وهذه أعظم شهادة .مع أنك غير قادر على القيام بعمZZل عظيم ،إال أنZZك قٌ Z
جانبZZا ،لكنZZك تسZZتطيع .ال يسZZتطيع اآلخZZرون تقZZديم شZZهادة هلل وقت خZZبراتهم
إرضZZاء هللا .ال يسZZتطيع اآلخZZرون تنحيZZة مفZZاهيمهم ً
مدويZZة عنZZه .هZZذا فقZط مZZا يمكن اعتبZZاره
محبتZZه ،وتقZZدم شZZهادة
ّ
الفعليZZة ،ولكن يمكنZZك اسZZتخدام قامتZZك الفعليZZة وأعمالZZك لتZZوفي هللا ّ
محبة حقيقة هلل .وإذا كنت غير قادر على فعل ذلك ،فإنك ال تقوم بالشهادة ألفراد عائلتك وإخوتك وأخواتك أو أمام الناس في

Zادرا على الشZZ Zهادة أمZZ Zام الشZZ Zيطان ،فسيضZZ Zحك عليZZ Zك الشZZ Zيطان ،ويعاملZZ Zك على أنZZ Zك أضZZ Zحوكة وألعوبZZ Zة.
العZZ Zالم .إذا لم تكن قً Z Z
سيجعلك تبدو أحمًقا ويقودك إلى الجنون .قد تمZر بZك تجZارب عظيمZة في المسZتقبل ،لكن إذا كنت اليZوم تحب هللا بقلب صZادق
Zادرا على الثبZZات في شZZهادتك وعلى إرضZZاء هللا،
وإذا كنت – بغض النظZZر عن حجم التجZZارب المسZZتقبلية ومZZا يحZZدث لZZك – قً Z
فسZZوف يتعZّ Zزى قلبZZك ،ولن تخZZاف مهمZZا كZZانت التجZZارب الZZتي سZZتواجهها في المسZZتقبل .ال يمكنكم رؤيZZة مZZا سZZيحدث مسZZتقباًل ،

يمكنكم فقZZط إرضZZاء هللا في ظZZروف اليZZوم .ال تسZZتطيعون القيZZام بعمZZل عظيم ،وعليكم أن تر ّك Zزوا على إرضZZاء هللا من خالل
ٍ
راض
ومدويZZة تجلب الخZZزي للشZZيطان .ومZZع أن جسZZدك سZZيبقى غZZير
اختبZZاراتكم لكلمتZZه في الحيZZاة الفعليZZة وتقZZديم شZZهادة قويZZة
ّ
دائمZZا،
وس ZZيكون ق ZZد اخت ZZبر األلم ،إال أن ZZك س ZZتكون ق ZZد أرض ZZيت هللا وجلبت الخ ZZزي للش ZZيطان .إذا كنت تم ZZارس به ZZذه الطريق ZZة ً

Zادرا على الثبZZات:
فسZZيفتح لZZك هللا طريًقZZا أمامZZك .عنZZدما تمZZر ًZ
يومZا مZZا بتجربZZة عظيمZZة سيسZZقط اآلخZZرون ،بينمZZا سZZتكون أنت قً Z
Zادرا على ممارسZZة الحZZق وإرضZZاء هللا بقلب يحبZZه
وبسZZبب الثمن الZZذي دفعتZZه Z،سZZيحميك هللا لتثبت وال تسZZقط .إذا كنت عZZادةً قً Z
فعندئذ سZيحميك هللا خالل التجZارب المسZتقبلية بالتأكيZZد .ومZZع أنZك أحمZZق ووضZZيع القامZة وضZعيف المقZZدرة ،إال أن هللا لن
ٍZ
حًقا،

يتحامZZل عليZZك .وهZZذا يعتمZZد على مZZا إذا كZZانت دوافعZZك سZZليمة .أنت اليZZوم قZZادر على إرضZZاء هللا ،فZZأنت ترضZZيه في كZZل شZZيء

بالتنبه ألدق التفاصيل ،وتتمتّع بقلب يحب هللا فعاًل  ،وتهب قلبك الصادق له ،ومع وجود بعض األمور الZZتي ال تفهمهZZا ،يمكنZZك
ّ
القدوم أمام هللا لتُ ِّ
قو َم دوافعك ،ولتطلب مشيئته ،ولتقوم بكل ما يلزم إلرضائه .ربما سيتخلى عنZك إخوتZك وأخواتZك ،لكن قلبZك
محميا عندما تمر بتجارب عظيمة.
دائما فستكون
ً
سيرضي هللا ،ولن تشتهي ملذات الجسد .إذا كانت ممارستك بهذه الطريقة ً
حقيقيا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"
إيمانا
من "محبة هللا وحدها تُعد ً
ً
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المتمردة في الناس غZZير القZادرة على
ما الحالة الداخلية في الناس التي تستهدفها هذه التجارب؟ إنها تستهدف الشخصية
ّ
يطهZZرهم .ولكن إذا
إرض ZZاء هللا .يوج ZZد الكث ZZير من ال ZZدنس في الن ZZاس ،والكث ZZير من النف ZZاق ،وله ZZذا يخض ZZعهم هللا للتج ZZارب لكي ّ

تمكنت اليZZ Zوم من إرضZZ Zاء هللا ،فسZZ Zتكون التجZZ Zارب في المسZZ Zتقبل كم Z Zااًل لZZ Zك ،وإذا لم تتمكن اليZZ Zوم من إرضZZ Zاء هللا ،فسZZ Zتغويك

التجZZارب المسZZتقبلية ،وستسZZقط دون قصZZد ،ولن يكZZون بمقZZدورك حينهZZا مسZZاعدة نفسZZك ألنZZك ال تسZZتطيع مواكبZZة عمZZل هللا وال
قادرا على الثبات في المسZZتقبل وإرضZZاء هللا على نحZZو أفضZل ،واتباعZZه حZZتى
تتمتّع بالقامة الحقيقية .ولهذا إذا أردت أن تكون ً
مميZً Zزا لمشZZيئته .إذا
النهايZZة ،فعليZZك أن تبZZني اليZZوم أسا ًسZا ً
متينZZا .يجب أن ترضZZي هللا بممارسZZة الحZZق في كZZل شZZيء وأن تكZZون ّ
ليحبZZه ويمنحZك اإليمZZان .عنZZدما تمZZر بالفعZZل
Zاس في داخلZك ،وسZُZيل ِه ُم هللاُ قلبZZك ّ
دائمZZا ،فسZZيوجد أس ٌ
كZانت ممارسZZتك بهZZذه الطريقZة ً
يومZZا مZZا قZZد تعZZاني من بعض األلم ،وتشZZعر بZZالظلم إلى حZٍّ Zد معين ،وتعZZاني من حZZزن قاتZZل كمZZا لZZو كنت قZZد ُم َّت ،لكن
بتجربZZة ً
Zائع،
قادرا على قبول كل ما يقولZZه هللا ويفعلZZه اليZZوم بقلب طٍ Z
محبتك هلل لن ّ
تتغير وستزداد عمًقا .هكذا هي بركات هللا .إذا كنت ً
ومتلقيا وعوده .وإذا كنت ال تمارس اليZZوم ،فعنZZدما تمZZر
مباركا من هللا
شخصا
مباركا من هللا ،وهكذا تكون
حينها ستكون حًقا
ً
ً
ً
ً
Zان وبZZدون ٍ
يومZZا مZZا سZZتكون بال إيمٍ Z
قلب ُم ِح ٍّب ،حينهZZا ستصZZبح التجربZZة غوايً Zة ،وسZZتنغمس وسZZط إغZZراءات الشZZيطان
بالتجZZارب ً
Zادرا اليZZوم على الثبZZات حينمZZا تمZZر بتجربZZة صZZغيرة ،ولكنZZك لن تسZZتطيع الثبZZات
دون أن يكZZون لZZديك وسZZيلة للهZZرب .قZZد تكZZون قً Z

بعض النZاس إذ يعتقZدون أنهم بالفعZل قريبZون من الكمZال .إذا
Zرور َ
يوما ما بتجربة كبيرة .قد أصZاب الغ ُ
بالضرورة عندما تمر ً
راضيا عن نفسك ،فستكون في خطZر .ال يقZوم هللا اليZوم بعمZل تجZارب أكZبر ،يبZدو
تتعمق في مثل هذه األوقات وتبقى
ً
كنت ال ّ

كل شيء في الظاهر على مZا يZرام ،ولكن عنZدما يختZبرك هللا ستكتشZف أنZك تفتق ُZر للكثZير ،ألن قامتZك وضZيع ٌة ج ًZدا وأنت غZير
أنت وكنت في حالZZة خمZZول ،فسZZوف تسZZقط .عليكم أن تنظZZروا إلى وضZZاعة
بقيت كمZZا َ
قZZادر على تحمZZل تجZZارب عظيمZZة .إن َ
Zدما .إذا كنت خالل التجZZارب فقZZط تZZرى وضZZاعة قامتZZك ،وأن إرادتZZك ضZZعيفة جZً Zدا،
قZZامتكم ،بهZZذه الطريقZZة فقZZط سZZتحرزون تقً Z
مؤهZZل لمش ZZيئة هللا ،وإذا كنت ت ZZدرك ه ZZذه األش ZZياء فق ZZط ،فحينه ZZا س ZZيكون ق ZZد ف ZZات
والقلي ZZل مم ZZا في داخل ZZك
حقيقي ،وأن ZZك غ ZZير ّ
ٌ
األوان.

ِ
Zاس ،وبأيZة وسZيلة
Zل هللاُ الن َ
حتمZا أثنZاء التجZارب ،ألنZك ال تZدرك كيZف ُي َك ّم ُ
إذا كنت ال تعرف شخصية هللا ،فسوف تسZقط ً
تكون وفًقZا لتصZوراتك ،لن تسZZتطيع الثبZات .إن محبZZة هللا الحقيقيZZة هي شخصZيته
تمر بتجارب هللا وال
يجعلهم كاملين .وعندما ُّ
ُ

فحتمZا
الكاملة ،وعنZدما تظهZر شخصZية هللا الكاملZة للنZاس ،مZاذا سZيجلب هZذا لجسZدك؟ عنZدما تظهZر للنZاس شخصZية هللا البZارةً ،
سZZتعاني أجسZZادهم األلم .وإذا لم تُ َZع ِ
حقيقيZZا .إذا
حبZZا
ً
Zان هZZذا األلم ،فال يمكن أن تكZZون كZZاماًل عنZZد هللا ،وال يمكن أن تكZِّ Zرس لZZه ً

جعلك هللا كاماًل فسوف ُيظ ِه ُر لك شخصيته الكاملة .منذ َخ ِ
لق العZالم حZتى اليZوم لم ُيظ ِZه ر هللا شخصZZيته الكاملZة لإلنسZان ،ولكن
وعينه ZZا ،وبجع ZZل الن ZZاس ك ZZاملين يكش ZZف هللا عن
خالل األي ZZام األخ ZZيرة س ZZيظهرها له ZZذه الفئ ZZة من الن ZZاس ال ZZتي س ZZبق واختاره ZZا ّ
ِ
Zاس محب َ Zة هللا الحقيقيZZة
Zل فئZZة من النZZاس .هZZذه هي محبZZة هللا الحقيقيZZة للنZZاس ،ولكي يختZZبر النُ Z
كمُ Z
شخصZZيته الZZتي من خاللهZZا ُي ّ
ظZZا .فق ZZط بع ZZد ه ZZذا س ZZيربحهم هللا ويكون ZZون ق ZZادرين على إعطائ ZZه محبتهم
ثمنZZا باه ً
يتحمل ZZوا األلم الش ZZديد وأن ي ZZدفعوا ً
عليهم أن ّ

طZZوا محبتهم
ويع َ
قلب هللا فZZإذا رغب النZZاس في أن ُي َك َّملZZوا من هللا ،وأن يفعلZZوا إرادتZZهُ ،
الحقيقيZZة ،وحينهZZا فقZZط سيرضZZى عليهم ُ
الحقيقيZZة والكاملZZة هلل ،فعليهم أن يمZZروا بZZالكثير من المعانZZاة وأنZZواع العZZذاب من الظZZروف ،ويعZZانوا من أل ٍم أسZZوأ من المZZوت،

ظهر إذا كZان الشZخص يحب هللا حًقZا أم ال خالل المعانZاة
وفي نهاية المطاف
يضطرون إلى إعZادة قلبهم الصZادق إلى هللا .وس َZي ْ
ّ
أيضا يتحقق فقط وسط المعاناة والتنقية.
والتنقيةُ .ي َ
محب َة الناس ،وهذا ً
ط ِّه ُر هللاُ ّ
حقيقيا به" في "الكلمة يظهر في الجسد"
إيمانا
من "محبة هللا وحدها تُعد ً
ً
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إن جZZوهر إيمZZان معظم النZZاس باهلل هZZو القناعZZة الدينيZZة Z:إنهم عZZاجزون عن محبZZة هللا ،وال يسZZتطيعون إال اتبZZاع هللا مثZZل
رجل آلي ،وغير قادرين على التوق إلى هللا أو عبادته بصدق .إنهم يتبعونه بصمت فحسب .يؤمن كثZZير من النZZاس باهلل ،لكن
مم ْن يحبون هللا؛ إنهم ال "يتّقون" هللا إال ألنهم يخافون من وقوع كارثة ،أو أنهم "يعجبون" باهلل ألنه مرتفع
يوجد عدد قليل ً
جدا َ
وقوي ،ولكن في اتقائهم له وإعجابهم به ال يوجZد لZZديهم حب أو تZZوق حقيقي .إنهم يبحثZون عن تفاصZيل الحZق في اختبZZاراتهم،
أو بعض األسرار غير الهامة .معظم النZاس يتبعZون فحسZب ،ويصZطادون في ميZاه عكZرة لمجZرد الحصZول على بركZات؛ إنهم
ال يسZZعون إلى الحZZق ،وال يطيعZZون هللا بصZZدق من أجZZل الحصZZول على بركZZات هللا .إن حيZZاة إيمZZان جميZZع النZZاس باهلل ال معZZنى
لهZZا ،إنهZZا بال قيمZZة ،وحافلZZة باعتبZZاراتهم ومسZZاعيهم الشخصZZية .فهم ال يؤمنZZون باهلل لكي يحبZZوا هللا ،بZZل من أجZZل أن يصZZيروا
مباركين .كثير من الناس يتصرفون كما يشاؤون ،ويفعلZZون مZا يريZZدون ،وال يضZعون أبZً Zدا مصZالح هللا في االعتبZZار ،أو مZا إذا
كان ما يفعلونه متفًقا مع مشيئة هللا .مثل هؤالء الناس ال يستطيعون حZZتى تحقيZZق اإليمZZان الحقيقي ،فكيZZف لهم أن يبلغZZوا محبZZة
أيضا .لكن العديد Zمن أولئك الذين يؤمنون باهلل غير
هللا .إن الهدف ليس مجرد إيمان اإلنسان بجوهر هللا فحسب ،بل أن يحبه ً
مما
قادرين على اكتشاف هذا "السر" .فال يجرؤ الناس على حب هللا ،وال يحاولون أن يحبوه .لم يكتشفوا ً
أبدا أنه يوجد الكثير ّ

أبدا أن هللا هو اإلله الذي يحب اإلنسان ،وأنه هو اإلله الZذي يجب أن يحبZه اإلنسZان.
هو جدير بأن ُيحب في هللا ،ولم يكتشفوا ً
إن جمال هللا ُمعبَّر عنه في عمله :ال يمكن للناس أن يكتشفوا جماله إال عندما يختبرون عمله ،وال يمكنهم تقZZدير جمZZال هللا إال

في اختبZZاراتهم الفعليZZة ،وال يمكن ألحZZد أن يكتشZZف جمZZال هللا من دون التأمZZل بZZه في الحيZZاة الحقيقيZZة .يوجZZد الكثZZير ممZZا يمكن

محبته في هللا ،ولكن من دون تفاعل معه ،يبقى الناس غير قادرين على اكتشاف هذه األمZZور .وهZذا يعZني أنZه لZو لم يصZZر هللا
فعليZا ،لمZا كZانوا قZادرين على اختبZار
ً
فعليZا .ولZو لم يسZتطيعوا التفاعZل معZه ً
جسدا ،لكZان النZاس غZير قZادرين على التفاعZل معZه ً
Zوبا بZZالكثير من الزيZZف والخيZZال .إن محبZZة هللا السZZاكن في السZZماء ليسZZت حقيقيZZة مثZZل محبZZة
عملZZه – ومن َّ
ثم لكZZان حبهم هلل مشً Z

هللا الظاهر على األرض ،ألن معرفة الناس باهلل الساكن في السماء قائمZة على تصZوراتهم ،وليس على مZا رأوه بZأعينهم ،ومZا

اختZZبروه شخص ًZيا .عنZZدما يZأتي هللا إلى األرض ،يكZZون النZاس قZادرين على النظZر إلى أعمالZZه الفعليZة وجمالZه ،ويسZتطيعون أن
يZZروا كZZل مZZا في شخصZZيته العمليZZة والعاديZZة Z،وجميعهZZا حقيقيZZة أكZZثر من معرفZZة هللا السZZاكن في السZZماء بZZآالف المZZرات .بغض
النظZZر عن مZZدى حب النZZاس هلل السZZاكن في السZZماء ،ال يوجZZد مZZا هZZو حقيقي حZZول هZZذا الحب ،وهZZو مملZZوء باألفكZZار البشZZرية.
وبغض النظZZر عن مZZدى حبهم هلل الظZZاهر على األرض ،فZZإن هZZذا الحب حقيقي؛ وحZZتى لZZو لم يوجZZد سZZوى القليZZل منZZه ،فإنZZه ال
حقيقي ZZا .يجع ZZل هللا الن ZZاس يعرفون ZZه من خالل العم ZZل الحقيقي ،ومن خالل ه ZZذه المعرف ZZة فإن ZZه ين ZZال حبهم .األمZZZر أشZZZبه
يZZZزال
ً
مبنيZZا
ببطZZرس :لZZو لم يكن قZZد عZZاش مZZع يسZZوع ،لكZZان من المسZZتحيل عليZZه أن يعبZZد يسZZوع .هكZZذا أي ً
ضZا كZZان والؤه تجZZاه يسZZوع ً

على شركته مع يسوع .يأتي هللا وسط البشر ويعيش مع اإلنسان ليجعل اإلنسان يحبه ،وكل مZZا يريZه لإلنسZان ويجعلZZه يختZبره

هو حقيقة هللا.
من "أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zزءا من تكميلZZه للنZZاس ،وهZZذا هZZو عمZZل اإلرشZZاد
يسZZتخدم هللا الحقيقZZة ومجيء الحقZZائق لتكميZZل النZZاس؛ ويحقZZق كالم هللا جً Z
وتمهيZد الطريZق .وهZذا يعZني أنZه يجب عليZك أن تجZد طريًقZا لتطZبيق كالم هللا ،ويجب عليZك أن تجZد معرفZة الZرؤى .من خالل

Zادرا على نيZZل االسZZتنارة بكالم هللا،
فهم هZZذه األشZZياء ،سZZيكون لZZدى اإلنسZZان طريZZق ورؤى خالل الممارسZZة الفعليZZة ،وسZZيكون قً Z

Zادرا على تمي ZZيز الكث ZZير .وبع ZZد الفهم ،يجب أن ي ZZدخل على الف ZZور إلى ه ZZذه
Zادرا على فهم أن ه ZZذه األش ZZياء ت ZZأتي من هللا ،وق ً Z
وق ً Z
الحقيقZZة ،ويجب أن يسZZتخدم كالم هللا إلرضZZاء هللا في حياتZZه الفعليZZة .سZZوف يرشZZدك هللا في كZZل شZZيء ،وسZZوف يعطيZZك طريًقZZا
ويش ZZعرك ب ZZأن هللا جمي ZZل ج Zً Zدا ،ويس ZZمح ل ZZك برؤي ZZة أن ك ZZل خط ZZوة من عم ZZل هللا في ZZك ته ZZدف إلى تكميل ZZك .إذا كنت
للممارس ZZةُ ،

ترغب في رؤية محبة هللا ،وإذا كنت ترغب في اختبار محبة هللا ًّ
حقا ،فعليك أن تتعمق في الحقيقZZة؛ يجب أن تZZدخل في عمZZق
الحياة الحقيقية ،وترى أن كل ما يفعله هللا هو المحبة والخالص ،وحتى يتمكن ZالنZZاس من تZZرك مZا هZZو نجس وراءهم ،وتتنقى

ضZا بيئZZات في
األشياء التي في داخلهم والتي ال تم ّكنهم من إرضاء مشيئة هللا .يستخدم هللا كلمات ليعول اإلنسان بينما يخلق أي ً
فعليZا،
الحيZاة الحقيقيZZة تسZمح للنZاس باالختبZZار .وإذا أكZل النZاس وشZربوا الكثZZير من كالم هللا ،فعنZدما يضZعونه موضZع التطZبيق ً

ُيمكنهم ح ZZل جمي ZZع الص ZZعوبات في حي ZZاتهم باس ZZتخدام الكث ZZير من كالم هللا .وه ZZذا يع ZZني أن ZZه يجب أن يك ZZون ل ZZديك كالم هللا لكي
تتعمZZ Zق في الحقيق ZZ Zة .وإن كنت ال تأك ZZ Zل كالم هللا وتش ZZ Zربه ،وإن كنت من دون عم ZZ Zل هللا ،فلن يك ZZ Zون ل ZZ Zك طري ZZ Zق في الحي ZZ Zاة
ّ

مرتبكا عندما يحدث لك شيء ما .إن لم تكن تعرف إال أنه يجب
أبدا ،فستصبح
ً
الحقيقية .إذا كنت ال تأكل كالم هللا أو تشربه ً
ومرتبك ا ،وتعتقZZد في بعض
ًZ
قادرا على أي تمييز ،وليس لديك طريق للممارسة؛ وكنت مشو ًشZا
عليك أن تحب هللا ،لكنك لست ً

األحيZZان أنZZه من خالل إرضZZاء الجسZZد فZZأنت ترضZZي هللا ،فكZZل ذلZZك نتيجZZة لعZZدم أكZZل كالم هللا وشZZربه .وهZZذا يعZZني أنZZه إذا كنت

جوهريZZا عن إيجZZاد طريZZق الممارسZZة .إن أنا ًسZا
بZZدون عZZون من كالم هللا ،وتتلمس طريقZZك داخZZل الحقيقZZة ،فإنZZك عZZاجز عجZً Zزا
ً
Zيرا م ZZا تصZZلي وتستكش ZZف
كه ZZؤالء ال يفهم ZZون ببسZZاطة مع ZZنى أن ت ZZؤمن باهلل ،ب ZZل وال يفهم ZZون مع ZZنى أن تحب هللا .إذا كنت كث ً Z
ص Zا
وتسZZعى من خالل االسZZتنارة بكالم هللا وإرشZZاده ،ومن خالل ذلZZك تكتشZZف مZZا يجب أن تضZZعه موضZZع التطZZبيق ،وتجZZد فر ً

مرتبك Zا ،فعنZZدها سZZيكون لZZديك طريZZق في الحيZZاة الحقيقيZZة،
لعمZZل الZZروح القZZدس ،وتتعZZاون بصZZدق مZZع هللا ،ولسZZت مشو ًش Zا وال
ً
وسوف ترضي هللا حًقا .عندما تكZون قZد أرضZيت هللا ،فسZتتمتع في داخلZك بإرشZاد هللا ،وسZتنال بركZة خاصZة من هللا ،وهZو مZا

خاصا ألنك أرضيت هللا ،وستشZZعر بإشZراقة خاصZة في الZداخل ،وسZتتمتعZ
كرم
سيعطيك
شعورا بالتمتع Z:ستشعر بأنك ُم ّ
ً
تكريما ً
ً
وخاليZZا من االتهامZZات ،وستشZZعر بالرضZZا الZZداخلي عنZZدما تZZرى إخوتZZك
مرتاح Zا
بالصZZفاء والهZZدوء في قلبZZك ،وسZZتجد ضZZميرك
ً
ً
وأخواتك .هذا هو معنى أن تتمتع Zبمحبة هللا ،وهذا فقط هو حًقا التمتع باهلل .يتحقق تمتع النZZاس بمحبZZة هللا من خالل االختبZZار:

من خالل اختبZZار المشZZقة ،واختبZZار وضZZع الحZZق موضZZع التطZZبيق ،فZZإنهم ينZZالون بركZZات هللا .إن كنت تقZZول فقZZط إن هللا يحبZZك

دائما ،فإن أقوالك
ثمنا باه ً
حًقا ،وإن هللا قد دفع ً
ظا في الناس ،وإنه قد تحدث بكلمات كثيرة بصبر وبلطف ،وإنه يخّلص الناس ً
ه ZZذه هي ج ZZانب واح ZZد فق ZZط من التمت ZZع باهلل ،ولكن التمت ZZع األك ZZبر ،التمت ZZع الحقيقي ،س ZZيكون عن ZZد وض ZZع الن ZZاس للح ZZق موض ZZع
Zديدا
Zأثرا شً Z
التطبيق في حياتهم الحقيقية ،وبعدها سوف يحظون بهدوء وصفاء داخل قلوبهم ،وسوف يشعرون بأنهم متأثرون تً Z
في الداخل ،وأن هللا محبوب للغاية .ستشعر بأن الثمن الذي دفعته يستحق العنZاء ًّ
Zيرا في
حقا .وبعZد أن تكZون قZد دفعت ً
ثمنZا كب ً

جه ZZودك ،ستش ZZعر بإش ZZراقة خاص ZZة في ال ZZداخل :ستش ZZعر بأن ZZك تتمت ZZع حًقZZا بمحب ZZة هللا ،وتفهم أن هللا ق ZZد ق ZZام بعم ZZل الخالص في
النZZاس ،وأن تنقيتZZه للنZZاس هي من أجZZل تطهZZيرهم ،وأن هللا ُيجZّ Zرب النZZاس من أجZZل اختبZZار مZZا إذا كZZانوا يحبونZZه حًقZZا .إن كنت

Zدريجيا بمعرفZZة واضZZحة عن الكثZZير من عمZZل هللا ،وفي ذلZZك
دائمZا الحZZق موضZZع التطZZبيق بهZZذه الطريقZZة ،فإنZZك تحظى تZ
تضZZع ًZ
ً
دائما بأن كالم هللا واضح أمامك مثZل الِبّلZور .إذا كنت تسZتطيع فهم العديZد من الحقZائق بوضZوح ،فسZوف تشZعر
الوقت ستشعر ً
بأنه من السهل وضع جميZع األمZور موضZع الممارسZة ،وبأنZك تسZتطيع التغلب على هZذه المشZكلة ،والتغلب على هZذا اإلغZواء،

متمتعZا بمحبZZة هللا،
ًZ
Zررا جZً Zدا .في هZZذه اللحظZZة ،سZZتكون
وسZZوف تZZرى أن ال شZZيء يمثZZل مشZZكلة لZZك ،ممZZا سZZيجعلك حZً Zرا ومتحً Z
وسيكون حب هللا الحقيقي قد أتى إليك .يبارك هللا أولئك الذين لديهم رؤى ،والذين لديهم الحق ،والذين لZديهم المعرفZZة ،والZZذين

يحبونZZه حًقZZا .إن أراد النZZاس أن يعZZاينوا محبZZة هللا ،فعليهم وضZZع الحZZق موضZZع التطZZبيق في الحيZZاة الواقعيZZة ،ويجب أن يكونZZوا
عما يحبونه إلرضاء هللا ،ورغم الدموع التي في عيونهم ،يجب أن يظلZوا قZادرين على إرضZاء
مستعدين لتحمل األلم والتخلي ّ
قلب هللا .وبهذه الطريقة ،سيباركك هللا بالتأكيد ،وإذا تحملت مصاعب مثل هذه ،فسZوف يتبعهZا عمZZل الZروح القZدس .من خالل

الحياة الحقيقية ،ومن خالل اختبار كالم هللا ،يمكن للناس رؤية جمال هللا ،وال يمكنهم أن يحبوا هللا حًقا إال إذا تذوقوا محبته.
من "أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 501
كلما وضعت الحق موضع الممارسة ،امتلكت المزيد من الحق؛ وكلما وضعت الحق موضع الممارسZZة ،امتلكت المزيZZد
دائمZZا به ZZذه الطريق ZZة،
من محب ZZة هللا؛ وكلم ZZا وض ZZعت الح ZZق موض ZZع الممارس ZZة ،ازدادت برك ZZة هللا علي ZZك .إذا ك ZZانت ممارس ZZتك ً
Zدريجيا محب ZZة هللا في داخل ZZك ،وس ZZتعرف هللا كم ZZا عرف ZZه بط ZZرس :ق ZZال بط ZZرس إن هللا ليس لدي ZZه الحكم ZZة لخل ZZق
فس ZZوف ت ZZرى ت Z
ً

ضZ Zا الحكم ZZة للقي ZZام بعم ZZل حقيقي في الن ZZاس .وق ZZال بط ZZرس إن هللا ال
الس ZZماوات واألرض وك ZZل األش ZZياء فحس ZZب ،ب ZZل ولدي ZZه أي ً
يستحق محبة الناس بسZبب خلقZه للسZماوات واألرض وكZل األشZياء فحسZب ،بZل بسZبب قدرتZه على أن يخلZق اإلنسZان ويخّلصZه

ضZا قZZال بطZZرس إنZZه يوجZZد فيZZه الكثZZير ممZZا يسZZتحق محبZZة اإلنسZZان .لقZZد قZZال بطZZرس ليسZZوع" :أال
كملZZه ويهبZZه محبتZZه .هكZZذا أي ً
ُ
وي ّ
تسZZتحق محبZZة النZZاس ألسZZباب أكZZثر من مجZZرد خلZZق السZZماوات واألرض وكZZل األشZZياء؟ يوجZZد الكثZZير ممZZا هZZو جZZدير بZZأن ُيحب
فيZZك ،فZZأنت تتص ZZرف وتتح ZZرك في الحيZZاة الحقيقيZZة ،وروحZZك يحرك ZZني في ال ZZداخل ،وتؤدبZZني وتوبخ ZZني ،وهي أشZZياء تسZZتحق

ب ZZالحري المزي ZZد من محب ZZة الن ZZاس" .إذا كنت ت ZZرغب في رؤي ZZة محب ZZة هللا واختباره ZZا ،فعلي ZZك أن تستكش ZZف وتس ZZعى في الحي ZZاة
شخصا ذا عزيمة،
جانبا .يجب عليك اتخاذ هذا القرار .يجب عليك أن تكون
الحقيقية ،وأن تكون على استعداد لتنحية جسدك ً
ً
طامعا في ُمتع الجسد ،وال تعيش من أجZZل الجسZZد بZZل من أجZل
قادرا على إرضاء هللا في كل شيء ،دون أن تكون كسوالً ،أو
ً
ً
هللا .قد توجد أوقات ال ترضي فيها هللا ،ذلك ألنك ال تفهم إرادة هللا؛ في المرة القادمة ،مع أن األمZر سZوف يتطلب المزيZZد من

تعرفت على هللا .سترى أن هللا قZZد
الجهد ،يجب أن ترضيه هو ،وليس الجسد .عندما يكون اختبارك بهذه الطريقة ،ستكون قد ّ
استطاع أن يخلق السماوات واألرض وكل األشياء ،وأنه قد صZار جس ًZدا حZZتى يتمكن ZالنZZاس من رؤيتZZه رؤيZة حقيقيZة وواقعيZZة
ِ
كمZZل النZZاس في الحيZZاة
حقيقيZZا
ويتفZZاعلون معZZه تفZZاعالً
ً
ً
وواقعيZZا ،وأن ZZه قZZادر على الس ZZير وسZZط البشZZر ،وأنZZه يمكن لروحZZه أن ُي ّ
دائما بهZZذه الطريقZZة ،فإنZZك لن تنفصZZل عن
الحقيقية ،ويسمح لهم برؤية جماله واختبار تأديبه وتزكيته وبركاته .إن كنت تختبر ً

هللا في الحيZاة الواقعيZة ،وإن لم تَ ُعZد عالقتZك باهلل طبيعيZة في يZوم من األيZام ،فسZوف تعZاني اللZوم وتشZعر بالنZدم .وعنZدما تكZون
يوما إنه سيتركك ،فسوف تشعر بالخوف ،وستقول إنZZك
لديك عالقة طبيعية مع هللا ،فلن ترغب ً
أبدا في ترك هللا ،وإن قال هللا ً
تفضل المZوت عن أن يتركZك هللا .مZا أن تمتلZك هZذه المشZاعر ،ستشZعر بأنZك غZير قZادر على تZرك هللا ،وبهZذه الطريقZة سZيكون
لديك أساس ،وسوف تتمتع حًقا بمحبة هللا.
من "أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 502
Zيرا مZZا يتحZZدث النZZاس عن السZZماح هلل بZZأن يكZZون هZZو حيZZاتهم ،لكنهم لم يصZZلوا بعZZد في اختبZZارهم إلى هZZذه النقطZZة .إنZZك
كثً Z
تقZZول فقZZط إن هللا هZZو حياتZZك ،وإنZZه يرشZZدك كZZل يZZوم ،وإنZZك تأكZZل كالمZZه كZZل يZZوم وتشZZربه ،وإنZZك تصّZلي إليZZه كZZل يZZوم ،وهكZZذا

أصبح هو حياتك .إن معرفة أولئك الذين يقولون هذا هي معرفة سZطحية ج ًZدا .ال يوجZد أسZاس في كثZير من النZاس؛ لقZد ُزرع
كالم هللا داخلهم ،لكنه لم ينبت بعد ،فكم باألحرى أن يأتي بأي ثمر .واليوم ،إلى أي مZدى قZد وصZZل اختبZZارك؟ اآلن فقZZط ،بعZد
يومZZا مZZا ،عنZZدما تكZZون قZZد وصZZلت إلى
أن أجZZبرك هللا على الوصZZول إلى هZZذا الحZZد ،هZZل تشZZعر بأنZZك ال تسZZتطيع أن تZZترك هللا؟ ً
دائما بأنك ال تستطيع أن تكZون بZدون
نقطة معينة Zفي اختبارك ،لو كان هللا ليجعلك ترحل ،فلن تكون ً
قادرا على ذلك .ستشعر ً
هللا في داخلZZك؛ يمكنZZك أن تكZZون بZZدون زوج أو زوجZZة أو أطفZZال ،أو بZZدون أسZZرة ،أو بZZدون أم أو أب ،أو بZZدون ُمتZZع الجسZZد،
Zادرا على العيش بZZدون هللا.
لكن ال يمكنZZك أن تكZZون بZZدون هللا .أن تكZZون بZZدون هللا سZZيكون مثZZل خسZZارة حياتZZك ،فلن تكZZون قً Z

نجاحا في إيمانك باهلل ،وبهZZذه الطريقZZة سZZيكون هللا
عندما تكون قد وصلت إلى هذه النقطة في اختبارك ،سوف تكون قد حققت
ً
قZZد أصZZبح حياتZZك ،وأصZZبح أسZZاس وجZZودك ،ولن تتمكن من تZZرك هللا مZZرة أخZZرى .عنZZدما تكZZون قZZد وصZZلت إلى هZZذا المZZدى في
اختبZZارك ،سZZتكون قZZد تمتعت حًقZZا بمحبZZة هللا ،وسZZتكون عالقتZZك مZZع هللا قريبZZة جZً Zدا ،وسZZيكون هللا هZZو حياتZZك وحبZZك ،وفي ذلZZك
الZوقت سZوف تصZلي إلى هللا وتقZول" :يZا هللا! ال أسZتطيع أن أتركZك ،فZأنت حيZاتي؛ أسZتطيع أن أتخلى عن أي شZيء آخZر ،لكن

بZZدونك ال يمكنZZني االسZZتمرار في العيش" .هZZذه هي القامZZة الحقيقيZZة للنZZاس ،وهي الحيZZاة الحقيقيZZة .قZZد ُأجZZبر بعض النZZاس على

دائمZا
الوصول إلى الدرجZة الZتي وصZلوا إليهZا اليZوم :عليهم أن يواصZلوا مسZيرتهم سZواء أكZانوا يريZدون ذلZك أم ال ،ويشZعرون ً
بأنهم بين المطرقZة والسZندان .يجب عليZك أن تختZبر هكZذا أن هللا هZو حياتZك ،وأنZه لZو انتُZزع هللا من قلبZك فسZوف يكZون األمZر

أشبه بخسارة حياتك .يجب أن يكون هللا هو حياتك ،ويجب أن تكون غير قادر على تركه .بهذه الطريقة ،ستكون قد اختZZبرت

ويومZا مZZا عنZZدما تصZZل اختباراتZZك
ًZ
ونقيZZا.
حبZZا فريZً Zدا ً
هللا بالفعZZل ،وفي هZZذا الZZوقت ،عنZZدما تحب هللا ،سZZتحب هللا حًقZZا ،وسZZيكون ً
Zادرا على تZZرك هللا من
وكZZأن حياتZZك قZZد وصZZلت إلى نقطZZة معينZZة Z،عنZZدما تصZZلي إلى هللا ،وتأكZZل كالم هللا وتشZZربه ،لن تكZZون قً Z
قادرا على نسيانه .سوف يصبح هللا حياتZZك؛ فيمكنZك Zأن تنسZZى العZZالم ،وتنسZZى زوجتZZك
داخلك ،وحتى لو أردت ذلك ،لن تكون ً
ِ
زوجك أو أوالدك ،ولكنك ستواجه مشZZكلة في نسZيان هللا – فهZذا مسZتحيل ،هZذه هي حياتZك الحقيقيZZة ،ومحبتZZك الحقيقيZZة هلل.
أو

عندما تصل محبة النZZاس هلل إلى نقطZZة معينZة Z،فال تتسZاوى محبتهم ألي شZيء مZZع محبتهم هلل ،فحبهم هلل يحتZZل األولويZZة ،وبهZZذه
الطريقة تستطيع التخلي عن كل شيء آخر ،وعلى استعداد لقبZول كZZل تعامZل وتهZZذيب من هللا .عنZدما تصZل إلى حب هلل يفZوق
كل شيء آخر ،ستعيش في الحقيقة وفي محبة هللا.
من "أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 503
بمجرد أن يصير هللا الحياة داخل الناس ،يصبحون غير قادرين على ترك هللا .أليس هذا هZZو عمZZل هللا؟ ال توجZZد شZZهادة
أعظم من هذه! لقد عمل هللا إلى نقطة معينة ،وطلب من الناس أن يقدموا خدمة ،وأن ُيوبَّخوا ،أو يموتوا ،ولم يZZتراجع النZZاس،
مم ZZا ي ZZدل على أن هللا ق ZZد أخض ZZعهم .الن ZZاس ال ZZذين ل ZZديهم الح ZZق هم أولئ ZZك ال ZZذين يس ZZتطيعون – في اختب ZZاراتهم الحقيقي ZZة – أن
يصمدوا في شهادتهم ،ويصمدوا في موقفهم ،ويقفZZوا في جZانب هللا ،دون أن يZZتراجعوا أبZً Zدا ،ويمكنهم أن يقيمZZوا عالقZZة طبيعيZZة
مZع النZاس الZذين يحبZون هللا ،الZذين Z،عنZدما تصZيبهم أحZداث ،يقZدرون على إطاعZة هللا طاعZة تامZة ،بZل ويمكنهم طاعZة هللا حZتى
الم ZZوت .إن ممارس ZZتك واسZZتعالناتك في الحي ZZاة الحقيقي ZZة هي شZZهادة هلل ،إنهZZا حيZZاة اإلنسZZان وشZZهادة هلل ،وهZZذا حًقZZا هZZو التمتZZع
بمحبZZة هللا؛ عنZZدما يكZZون اختبZZارك قZZد وصZZل إلى هZZذه النقطZZة ،سZZيكون قZZد تحقZZق التZZأثير المطلZZوب .إنZZك تمتلZZك الحيZZاة الفعليZZة
وينظ ZZر اآلخ ZZرون لك ZZل فع ZZل تفعل ZZه بإعج ZZاب .فمالبس ZZك ومظه ZZرك الخ ZZارجي عادي ZZان ،ولكن ZZك تحي ZZا حي ZZاة من التق ZZوى المطلق ZZة،

وعنZZدما تقZZوم بإيصZZال كالم هللا ،فإنZZك تسترشZZد وتسZZتنير بZZه .إنZZك قZZادر على التحZZدث عن إرادة هللا من خالل كلماتZZك ،وإيصZZال
الحقيق ZZة ،وفهم الكث ZZير عن الخدم ZZة في ال ZZروح .أنت ص ZZريح في كالم ZZك ،مه ZZذب ومس ZZتقيم ،وغ ZZير تص ZZادمي وتتس ZZم بالحش ZZمة،
عمZا تتعامZل معZه.
وقادر على إطاعة ترتيبات هللا والصZمود في شZهادتك عنZدما تصZيبك األشZياء ،وهZادئ ووقZور بغض النظZر ّ
صZا في
هZذا النZZوع من األشZخاص قZد رأى حًقZا محبZZة هللا .بعض النZاس ال يزالZون صً Z
Zغارا ،لكنهم يتصZZرفون كمZا لZZو كZانوا شخ ً
ويعجب بهم اآلخرون – هؤالء هم األشخاص الZZذين لZZديهم شZZهادة ،وهم تجZٍّ Zل
منتصف العمر؛ فهم ناضجون ،ويمتلكون الحقُ ،
هلل .وهذا معناه أنZه عنZدما يكونZون قZد وصZلوا في اختبZارهم إلى نقطZة معينZة ،سZيكون لZديهم في داخلهم بصZيرة تجZاه هللا ،ومن
أيضا شخصيتهم من الخارج .كثير من الناس ال يضZعون الحZق موضZع التطZبيق ،وال يصZمدون في شZهادتهم.
َّ
ثم سوف تستقر ً
ال توجZد محبZة هلل أو شZهادة هلل في مثZل هZؤالء النZاس ،وهZؤالء هم النZاس الZذين يكZرههم هللا أشZد الكراهيZة .إنهم يقZرؤون كالم
Zديفا عليZZه .ال توجZZد في
Zويها لسZZمعته ،وتجً Z
هللا في التجمعZZات ،لكن مZZا يعيشZZون بحسZZبه فهZZو الشZZيطان ،فهZZذا يمثZZل إهانZZة هلل ،وتشً Z
أمثال هؤالء األشخاص أية عالمة على محبة هللا ،وال يحظون بعمل الروح القدس مطلًقا؛ وبالتالي فكالم النZاس وعملهم يمّثZل
اهتمامZZا للنZZاس واألشZZياء المحيطZZة بZZك ،ومZZا يZZدور حولZZك ،وإن
دائمZZا
ً
دائمZZا في سZZالم أمZZام هللا ،وتZZولي ً
الشZZيطان .إن كZZان قلبZZك ً
Zيرا من الZداخل .هنZاك أشZخاص "مراقبZون" في الكنيسZة،
دائما قلب يتقي هللا ،فسوف ينيرك هللا كث ً
كنت تدرك عبء هللا ،ولديك ً

وهم يراقب ZZون على نح ZZو خ ZZاص إخفاق ZZات اآلخ ZZرين ،ثم يقل ZZدونهم وينافس ZZونهم .إنهم غ ZZير ق ZZادرين على التمي ZZيز ،فال يكرهZZZون
الخطية ،وال يكرهون أمور الشيطان أو يشعرون باالشمئزاز منها .مثل هؤالء الناس مملوؤون بأمور الشيطان ،وسيتخلى هللا

دائمZZا ،ويجب أن تكZZون معتZZدالً في كلماتZZك وأفعالZZك وال تZZرغب أبZً Zدا في
تخليZZا ًZ
عنهم في النهايZZة ً
تامZا .يجب أن يتقي قلبZZك هللا ً
Zتعدا ألن يكZZون عمZZل هللا فيZZك عبثًZZا ،أو أن تسZZمح بZZأن تZZذهب كZZل المشZZقة
معارضZZة هللا أو إغضZZابه .ال ينبغي أبZً Zدا أن تكZZون مسً Z
سدى ،بل يجب أن تكون على استعداد للعمل بجهد أكبر وأن تحب هللا أكثر في
التي تحملتها وكل ما وضعته موضع التطبيق ً
طريق تقدمك .هؤالء هم األشخاص الذين لديهم رؤية كأساس لهم .وهؤالء هم األشخاص الذين يسعون للتقدم.
من "أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 504
ٍ
فعندئذ يمكن رؤيZة خالص هللا ومحبتZه في مثZل هZؤالء
إن كان الناس يؤمنون باهلل ،ويختبرون كالم هللا ،بقلب يتقي هللا،
ض Zا الح ZZق ،وماهي ZZة هللا،
الن ZZاس .ه ZZؤالء الن ZZاس ق ZZادرون على الش ZZهادة هلل ،وهم يحي ZZون بحس ZZب الح ZZق ،وم ZZا يش ZZهدون ل ZZه ه ZZو أي ً
يتذوقوا جمال هللا،
وشخصية هللا ،ويعيشون وسط محبة هللا ،وقد رأوا محبته .إن كان الناس يرغبون في محبة هللا ،فعليهم أن ّ

وأن يعZZاينوا محبZZة هللا؛ وعنZZدها فقZZط يمكن أن ُيوقZZظ فيهم قلب يحب هللا ،قلب مسZZتعد أن يضZZحي بZZإخالص من أجZZل هللا .هللا ال
يجعZZل النZZاس يحبونZZه من خالل الكلمZZات والتعZZابير ،أو من خالل خيZZالهم ،وال يجZZبر النZZاس على أن يحبZZوه .بZZل يجعلهم يحبونZZه
بإرادتهم ،ويجعلهم يرون جماله في عمله وأقواله ،وبعدها تولZZد في داخلهم محبZة هللا .بهZذه الطريقZZة فحسZب يسZZتطيع النZاس أن
يشZZهدوا حًقZZا هلل .النZZاس ال يحبZZون هللا ألن اآلخZZرين قZZد حثّZZوهم على فعZZل ذلZZك ،وال هZZو انZZدفاع عZZاطفي مZZؤقت .إنهم يحبZZون هللا
ألنهم رأوا جماله ،لقد رأوا أنه يوجد الكثير فيه مما يستحق محبة الناس ،وألنهم رأوا خالص هللا وحكمته وأعماله العجيبZZة –
فZZإنهم نتيجZZة لZZذلك يسZZبحون هللا حًقZZا ،ويتوقZZون إليZZه حًقZZا ،وقZZد التهب فيهم مثZZل هZZذا الشZZغف حZZتى أنهم ال يسZZتطيعون االسZZتمرار
بZZدون أن يربحZZوا هللا .السZZبب في أن أولئZZك الZZذين يشZZهدون حًZقZا هلل قZZادرون على تقZZديم شZZهادة مدويZZة لZZه هZZو أن شZZهادتهم قائمZZة
على أساس المعرفة الحقيقية والتوق الحقيقي هلل .إنهZا ليسZت وفًقZا النZدفاع عZاطفي ،ولكن وفًقZا لمعرفZة هللا وشخصZيته .وألنهم

عرفوا هللا ،فهم يشعرون بZأنهم بالتأكيZد يشZهدون هلل ،ويجعلZون كZل الZذين يتوقZZون إلى هللا يعرفZون هللا ،وعلى درايZة بجمZال هللا
حقيقيا .ومثل محبة الناس هلل ،تكون شهادتهم عفوية وحقيقية ولها أهمية وقيمة حقيقيتين Z.إنهZZا ليسZZت سZZلبية أو جوفZZاء
وبكونه
ً
وبال معZZنى .السZZبب في أن أولئZZك الZZذين يحبZZون هللا حًقZZا هم وحZZدهم َم ْن لZZديهم أكZZبر قيمZZة ومعZZنى في حيZZاتهم ،وهم وحZZدهم َم ْن
يؤمنZZون باهلل حًZقZا ،هZZو أن هZZؤالء النZZاس يعيشZZون في نZZور هللا ،وهم قZZادرون على العيش من أجZZل عمZZل هللا وتZZدبيره؛ إنهم ال

يعيشون في الظلمة ،بل يعيشون في النور ،وال يعيشون حياة بال معنى ،بل هي حيZاة قZد باركهZا هللا .ال يقZدر على الشZهادة هلل

إال أولئZZك الZZذين يحبZZون هللا ،وهم وحZZدهم شZZهود هللا ،وهم وحZZدهم َم ْن يبZZاركهم هللا ،وهم وحZZدهم قZZادرون على تلقي وعZZود هللا.
أولئZZك الZZذين يحبZZون هللا هم أصZZدقاء هللا المقربZZون ،هم النZZاس المحبوبZZون من هللا ،ويمكنهم التمتZZع ببركZZات مZZع هللا .مثZZل هZZؤالء
النZZاس فحسZZب هم َم ْن سيعيشZZون إلى األبZZد Z،وهم فحسZZب سيعيشZZون إلى األبZZد تحت رعايZZة هللا وحمايتZZه .إن هللا موجZZود حZZتى
يحبZه النZZاس ،وهZZو جZدير بكZZل محبZZة النZاس ،ولكن ال يقZZدر جميZع النZZاس على محبZة هللا ،وال يمكن لجميZع النZاس أن يشZهدوا هلل
وأن يملكوا مع هللا .وألنهم قادرون على الشهادة هلل ،وتكريس كZل جهZودهم لعمZل هللا ،فيمكن ألولئZك الZذين يحبZون هللا حًقZا أن
يسيروا في أي موضZZع تحت السZماوات دون أن يجZرؤ أحZZد على معارضZZتهم ،ويمكنهم أن يمارسZZوا السZلطة على األرض وأن
معا من جميع أنحاء العالم ،يتكلمون لغات مختلفة ولديهم ألوان بشZZرة مختلفZZة ،لكن
يحكموا كل شعب هللا .اجتمع هؤالء الناس ً
وج ZZودهم ل ZZه نفس المع ZZنى ،فجميعهم ل ZZديهم قلب يحب هللا ،وكلهم يش ZZهدون الش ZZهادة نفس ZZها ،ول ZZديهم العزيم ZZة نفس ZZها ،والرغب ZZة
نفسZZها .أولئZZك الZZذين يحبZZون هللا يمكنهم المشZZي بحريZZة في جميZZع أنحZZاء العZZالم ،وأولئZZك الZZذين يشZZهدون هلل يمكنهم السZZفر عZZبر
الكون .هؤالء الناس محبوبون من هللا ،ومباركون من هللا ،وسيعيشون إلى األبد في نوره.
من "أولئك الذين يحبون هللا سوف يعيشون إلى األبد في نوره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 505
مZا مقZدار محبتZZك هلل اليZوم؟ ومZا مZدى معرفتZك بكZZل مZا فعلZZه هللا فيZZك؟ هZZذه هي األمZور الZتي أنت بحاجZZة لتعلمهZا .عنZدما
يصل هللا إلى األرض ،فإن كل ما فعله في اإلنسان وسمح لإلنسان أن يراه إنما هو لكي يجعل اإلنسZان يحب هللا ويعرفZZه حZق
المعرفة .كما أن قدرة اإلنسان على أن يتألم ألجل هللا وأن يتم ّكن من الوصول إلى هذا الحد ،هي من جانب بسZبب محبZة هللا،
ومن جانب آخر بسبب خالص هللا .إضافة إلى ذلك ،فهي بسبب عمل الدينونة Zوالتوبيخ الذي ُيجريه هللا في اإلنسان .فلو أنكم
بدون دينونة وتوبيخ وتجارب من هللا ،وإذا لم يدعكم هللا تتألمون ،فعندئذ Z،أقولها بصدق ،لن تكون لكم محبة حقيقية هلل .فكلما

زاد عمZZل هللا في اإلنسZZان وزادت معانZZاة اإلنسZZان ،أمكن إظهZZار مZZدى جZZدوى عمZZل هللا ،وزادت قZZدرة قلب اإلنسZZان على محبZZة
ضZا لZZو أن كZZل مZZا أعطZZاه هللا لإلنسZZان
هللا فعاًل  .كيZZف تتعلم أن تحب هللا؟ فبZZدون ضZZيقات وتنقيZZة ،وبZZدون تجZZارب مؤلمZZة – وأي ً
هZZو النعمZZة والمحبZZة والرحمZZة – هZZل يكZZون باسZZتطاعتك أن تحZZوز على محبZZة هللا الحقيقيZZة؟ من جهZZة ،أثنZZاء التجZZارب اإللهيZZة
يصZZل اإلنسZZان إلى معرفZZة أوجZZه قصZZوره ويZZرى كيZZف أنZZه ضZZئيل ومZZزدرى ووضZZيع ،وأنZZه ال يملZZك أي شZZيء وهZZو نفسZZه ال
Zدرة على اختبZار محبZة هللا.
شZيء؛ وعلى الجZانب اآلخZر ،أثنZZاء تجاربZZه يخلZق هللا بيئZات مختلفZة لإلنسZان تجعZZل اإلنسZان أكZZثر ق ً
وأحيانZا ال يمكن التغلب عليZه – بZل يصZل إلى حZد الحZزن السZاحق – فZإن اختبZار اإلنسZان لZه يجعلZه
Zيرا
ً
ومع أن األلم يكZون كب ً

يرى كم هو جميل عمل هللا فيه ،وفقط على هذا األساس تُولد في اإلنسان المحبة الحقيقية هلل .يرى اإلنسان اليوم أنه بواسZطة
نعمZZة هللا ومحبتZZه ورحمتZZه فقZZط ،يكZZون اإلنسZZان غZZير قZZادر على إدراك المعرفZZة الحقيقيZZة لنفسZZه ،فض Zالً عن عZZدم قدرتZZه على
معرفة جوهر اإلنسان .فقط من خالل تنقية هللا ودينونته ،ومن خاللهما فقط ،يمكن لإلنسان معرفة أوجZZه قصZZوره وإدراك أنZZه

ثم ،فإن محبة اإلنسان هلل مبنيZة على أسZاس تنقيZZة هللا ودينونتZه Z.إذا كنت ال تسZتمتع إال بنعمZZة هللا ،مZع
ال يملك أي شيء .ومن َّ
حيZZاة عائليZZة هادئZZة أو بركZZات ماديZZة ،فإنZZك لم تكسZZب هللا ،وقZZد فشZZل إيمانZZك باهلل .لقZZد قZZام هللا بالفعZZل بمرحلZZة واحZZدة من عمZZل

النعمZZة في الجسZZد ،وقZZد سZZكب بالفعZZل بركاتZZه الماديZZة على اإلنسZZان – لكن اإلنسZZان ال يمكن أن يصZZير كZZاماًل بالنعمZZة والمحبZZة
ضZا من محبZZة هللا ،ويZZرى محبZZة هللا ورحمتZZه ،ولكن عنZZدما يختZZبر هZZذا لفZZترة
والرحمZZة وحZZدها .يصZZادف اإلنسZZان في خبرتZZه بع ً
من الوقت يدرك أن نعمة هللا ومحبته ورحمته غZير قZادرة على جعZل اإلنسZان كZاماًل  ،وغZير قZادرة على كشZف األمZور الفاسZدة
ِ
ِ
كمZZل محبت ZZه وإيمان ZZه .لق ZZد ك ZZان عم ZZل هللا
في داخ ZZل اإلنس ZZان ،وال تس ZZتطيع أن تُخّلص اإلنس ZZان من شخص ZZيته الفاس ZZدة ،أو أن تُ ّ
بالنعمة هو عمل لفترة واحدة ،وال يمكن لإلنسان أن يعتمد على التمتع بنعمة Zهللا من أجل معرفة هللا.
من "اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 506
ليس لZZدى معظم النZZاس اليZZوم هZZذه المعرفZZة .هم يعتقZZدون أن المعانZZاة ال قيمZZة لهZZا ،وأنهم منبZZوذون من العZZالم ،وحيZZاتهم
المنزليZZة مضZZطربة ،وأنهم ليسZZوا محبZZوبين من هللا ،وآفZZاقهم قاتمZZة .تصZZل معانZZاة بعض النZZاس إلى حZZدودها القصZZوى ،وتتحZZول
أفكZارهم نحZZو المZZوت .هZZذه ليسZت المحبZZة الحقيقيZZة هلل؛ مثZZل هZZؤالء النZZاس جبنZZاء ،ليس لZZديهم قZZدرة على المثZZابرة ،وهم ضZZعفاء
وعاجزون! هللا حريص على جعل اإلنسان يحبZه ،لكن كلمZا زادت محبZة اإلنسZان هلل ،زادت معهZا معاناتZه ،وكلمZا زادت محبZة
أمZZا إذا لم تكن تحبZZه ،عنZZدها ربمZZا
اإلنسZZان لZZه ،أصZZبحت تجاربZZه أكZZثر شZZدة .إذا كنت تحبZZه ،فسZZتقع عليZZك كZZل أنZZواع اآلالم – ّ
تمضZZي كZZل األمZZور على مZZا يZZرام لZZك ،وكZZل شZZيء سZZيكون هادًئا من حولZZك .عنZZدما تُحب هللا ،ستشZZعر أن الكثZZير من األمZZور

َّ
دومZZا
حولZZك ال تُقهZر ،وألن قامتZك صZغيرة للغايZة فسZZوف تُنقى؛ وإضZافة إلى ذلZZك ،أنت غZZير قZادر على إرضZاء هللا ،وستشZعر ً
أن إرادة هللا سZZامية ج Zً Zدا وبعي ZZدة عن متن ZZاول اإلنس ZZان .بس ZZبب ك ZZل ه ZZذا سZZوف تُ َّنقى – ألن هن ZZاك الكث ZZير من الض ZZعف داخل ZZك،

َّ
تماما أن التطهير ال سبيل له
والكثير مما هو غير قادر على تتميم إرادة هللا ،فسوف تُنقى من الداخل .يجب عليكم أن تدركوا ً
إال بواسطة التنقية .ولذلك ،أثناء هذه األيام األخيرة يجب أن تحملوا الشهادة هلل .بغض النظر عن مZZدى حجم معانZZاتكم ،عليكم

أن تسZتمروا حZتى النهايZة ،وحZتى مZع أنفاسZكم األخZيرة ،يجب أن تظلZوا مخلصZين هلل ،وتحت رحمتZه .فهZذه وحZدها هي المحبZة
والمدوية .عندما تتعرض لإلغواء من الشيطان يجب أن تقول" :إن قلبي هZZو هلل،
الحقيقية هلل ،وهذه وحدها هي الشهادة القوية
ّ
وقZZ Zد ربحZZ Zني هللا بالفعZZ Zل .ال أسZZ Zتطيع أن أخضZZ Zع لغوايتZZ Zك – يجب أن أكZZ Zرس كZZ Zل مZZ Zا لي من أجZZ Zل إرضZZ Zاء هللا" .وكلمZZ Zا زاد
ضZا سZZيكون لZZديك اإليمZZان والعزيمZZة ،وستشZZعر أن ال
إرضZاؤك هلل ،زادت بركZZة هللا لZZك ،وزادت معهZZا قZZوة محبتZZك هلل؛ هكZZذا أي ً
شZZيء أكZZثر قيمZZة أو أهميZZة من حيZZاة تقضZZيها في محبZZة هللا .يمكن القZZول إن اإلنسZZان لكي َّ
يتخلص من األحZZزان ال سZZبيل لZZه إال
Zعيفا وتعصZZف بZZك العديZZد من المشZZاكل الحقيقيZZة ،إال أنZZه خالل تلZZك
بZZأن يحب هللا .ومZZع أن ثمZZة أوقZZات يكZZون فيهZZا الجسZZد ضً Z
األوقZZات سZZوف تتكZZل حًقZZا على هللا وسZZتتعزى في روحZZك وستشZZعر بZZاليقين وسZZتدرك أن لZZديك مZZا يمكنZZك أن تتكZZل عليZZه .بهZZذه
ثم فلن تتذمر من هللا بسبب المعانZZاة الZZتي تتجرعهZا؛ بZZل
الطريقة سيكون باستطاعتك أن تتغلب على العديد من الظروف ،ومن َّ
ستود أن تُغني وترقص وتصلي ،وتحضر اجتماعات وتتواصلِّ ،
وتكرس فكرك هلل ،وستشعر أن كل الناس واألشياء واألمور

مزعج ا لZك ،لن يكZZون هنZZاك شZيء
ًZ
أما إذا كنت ال تُحب هللا ،فكل ما سZتنظر إليZه سZيبدو
من حولك التي نظمها هللا مالئمة لكّ .
دائمZا أنZك تعZاني من ضZيقات
حرا بل
ً
سار للعين؛ وفي روحك لن تكون ً
دائمZا يتZذمر من هللا ،وستشZعر ً
مقهورا ،وسZيظل قلبZك ً
كثيرة ،وأن الحياة ليست عادلة .إذا لم تكن تسعى فقط إلدراك السعادة ،بل باألحرى تسعى إلرضاء هللا وأال يتهمك الشيطان،

عن ZZدها س ZZيمنحك س ZZعيك ق ZZوة عظيم ZZة لكي تحب هللا .يس ZZتطيع اإلنس ZZان أن يعم ZZل ك ZZل م ZZا تكلم ب ZZه هللا ،وك ZZل م ZZا يفعل ZZه يمكن أن
ُيرضZZي هللا – وهZZذا هZZو معZZنى أن تكZZون ُممتلكZاً للحقيقZZة .إن طلب إرضZZاء هللا هZZو اسZZتخدام محبZZة هللا لممارسZZة كلماتZZه؛ بغض

النظر عن الوقت – عندما يكون اآلخرون عاجزين – سيظل بداخلك قلب يحب هللا ويشتاق بعمZZق لZه ويفتقZZده .هZZذه هي القامZZة

الحقيقيZZة .فمقZZدار عظمZZة قامتZZك يعتمZZد على مقZZدار عظمZZة محبتZZك هلل ،وعلى مZZدى قZZدرتك على الوقZZوف بثبZZات عنZZدما تتعZZرض
تهب علي ZZك ظ ZZروف معين ZZة ،وإذا م ZZا كنت تق ZZدر على الثب ZZات برس ZZوخ عن ZZدما يرفض ZZك
Zعيفا عن ZZدما ُّ
لالختب ZZار ،وإذا م ZZا كنت ض ً Z
إخوتZZك وأخواتZZك؛ إن قZZدوم الحقZZائق سZZيظهر طبيعZZة محبتZZك هلل .إذ يمكننZZا بواسZZطة الكثZZير من أعمZZال هللا رؤيZZة أن هللا بالفعZZل
Zني اإلنسZZان الروحيZZة تحتZZاج إلى أن تنفتح بالكامZZل ،كمZZا أن اإلنسZZان غZZير قZZادر على أن
يحب اإلنسZZان ،لكن األمZZر فقZZط أن عيَّ Z
يدرك الكثير من عمل هللا ومشيئته Z،واألمZور الكثZير الرائعZة عن هللا؛ فاإلنسZان لديZه القليZل ج ًZدا من المحبZة الحقيقيZة هلل .هZا قZد

آمنت باهلل عبر كل هذا الZزمن ،واليZوم قطZع هللا عليZك كZل ُسُZبل الهZروب .لنتكلم بواقعيZة ،ليس لZديك أي خيZار سZوى أن تسZلك
الطريق الصحيح ،ذلك الطريق الصحيح الذي قادتك إليZه الدينونZة الصZارمة والخالص األسZمى هلل .فقZط بعZد ZاختبZار الضZيقات
والتنقيZZة يZZدرك اإلنسZZان كم أن هللا ُم ِح ٌب .وبعZZد كZZل مZZا اختبرتZZه حZZتى اليZZوم ،يمكن القZZول إن اإلنسZZان قZZد بلZZغ معرفZZة جZZزء من
كافيZZا ،ألن اإلنس ZZان يفتق ZZر إلى الكث ZZير ج Zً Zدا .فيجب أن يخت ZZبر المزي ZZد من عم ZZل هللا العجيب،
محب ZZة هللا – ولكن يظ ZZل ه ZZذا ليس ً
والمزيد من كل تنقية المعاناة التي يضعها له هللا ،عندها فقط تتغير شخصية اإلنسان الحياتية.
من "اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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جميعZZا في وس ZZط التج ZZارب والتنقي ZZة .كي ZZف ينبغي أن تحب ZZوا هللا أثن ZZاء التنقي ZZة؟ عن ZZد اختب ZZار الن ZZاس للتنقي ZZة يكون ZZون
أنتم
ً
قادرين أثنZاء التنقيZة على تسZبيح هللا بحZق ورؤيZة مقZدار النقص الZذي يعZتريهم .كلمZا ازداد مقZدار تنقيتZك ،اسZتطعت أن تتنصZل
من الجسZZد؛ وكلمZZا ازداد مقZZدار تنقيZZة النZZاس ،كZZثرت محبتهم هلل .هZZذا مZZا ينبغي عليكم أن تفهمZZوه .لمZZاذا يجب أن يجتZZاز النZZاس

التنقيZZة؟ مZZا هZZو الهZZدف المZZراد تحقيقZZه من التنقيZZة؟ مZZا أهميZZة عمZZل هللا من تنقيZZة اإلنسZZان؟ إن كنت ًّ
حقا تسZZعى وراء هللا ،فZZإن
ُ
اختبارك لتنقيته حتى مستوى معين سيشعرك أنها جيدة ًّ
جدا ،وأنZZك في حاجZة قصZZوى لهZا .كيZZف ينبغي على اإلنسZان أن يحب

هللا أثناء التنقية؟ يحدث ذلك من خالل استخدام العزم على محبة هللا لقبول تنقيته :أثناء التنقية تتع ّذب من الداخل ،كما لو كZZان
سكين قد انغرس في قلبك ،ومع ذلك أنت ترغب في إرضاء هللا م ِ
ستخد ًما قلبك ،الذي يحبZZه ،وال تZZرغب في االهتمZZام بالجسZZد.
ُ
راغبZا في المجيء
هذا ما تعنيه ممارسة محبة هللا .أنت تتألم من الداخل ،وعZZذابك قZZد وصZل إلى نقطZZة معينZة Z،ومZع ذلZك تظZل
ً

أمZZام هللا والصZZالة قZZائالً" :يZZا هللا! ال أسZZتطيع أن أتركZZك .ومZZع أن ZZه توجZZد ظلمZZة ب ZZداخلي ،إال أن ZZني أرغب في إرضZZائك؛ فZZأنت

تعZرف قلZبي ،وأرغب في أن تسZتثمر المزيZد من محبتZك بZداخلي" .هZذه هي الممارسZة أثنZاء التنقيZة .إن كنت تسZتخدم محبZة هللا
كأسٍ Z
Zاس ،يمكن للتنقيZZة أن تقربZZك من هللا وتجعلZZك أكZZثر حميميZZة معZZه .وحيث إنZZك تZZؤمن باهلل ،عليZZك أن تس ّZلم قلبZZك أمامZZه .إن
قربZZا،
قدمت قلبك وسكبته أمام هللا ،فمن المستحيل أن تنكر هللا أو تتركه أثناء التنقية .بهذه الطريقة تغدو عالقتك مZZع هللا أكZZثر ً

دائمZZا بهZZذه الطريقZZة ،فستقضZZي المزيZZد من
وتكZZون عاديZZة على نحZZو أكZZبر ،وسيصZZير اتحZZادك باهلل أمZً Zرا ًZ
دائمZا .إن كنت تمZZارس ً
ض Zا المزي ZZد والمزي ZZد من التغ ZZيرات في شخص ZZيتك،
ال ZZوقت في ن ZZور هللا ،والمزي ZZد من ال ZZوقت تحت إرش ZZاد كلمات ZZه ،وس ZZتحدث أي ً

Zادرا على الوقZوف إلى جZانب هللا
يوما تلو اآلخر .عندما يأتي اليوم وتلحق بZZك تجZارب هللا فج ً
Zأة ،لن تكZون ق ً
وستزداد معرفتك ً
أيضا تقديم شهادة له .في ذلك الوقت ،ستكون مثل أيوب وبطرس .بعد أن تقZZدم الشZZهادة هلل سZZتحبه ًّ
حقا،
فحسب ،بل ستستطيع ً

Zبر ْت التنقيZZة هي محبZZة قويZZة ،وليسZZت
وستضZZع حياتZZك بسZZرور من أجلZZه؛ سZZتكون أحZZد شZZهود هللا ،ومحبوبZZه .المحبZZة الZZتي اختَ Z
ضZعيفة .بغض النظZر عن مZتى وكيZZف يخ ِ
ضَ Zعك هللا لتجاربZه ،ستسZتطيع أاَّل تبZالي بالحيZZاة أو المZZوت ،وسZZتتخّلى عن كZل شZيء
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
بسرور من أجل هللا ،وهكذا ستكون محبتك نقيَّة وإيمانك حقيقيZاً .وحينئZZذ فقZZط سZZتكون
وتتحمل كل شيء
بسرور،
من أجل هللا
َّ
بحق ،وقد كمله هللا ًّ
يحبه هللا ٍ
حقا.
شخصا ّ
ّ
ً

من "ال يمكن لإلنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إال من خالل اختبار التنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لZZو وقZZع النZZاس تحت تZZأثير الشZZيطان ،فليس فيهم محبZZة هللا ،وقZZد اختفت رؤيتهم ومحبتهم وعZZزمهم السZZابق .اعتZZاد النZZاس

أن يشZZعروا أنهم من المفZZترض أن يتZZألموا من أجZZل هللا ،لكن اليZZوم يظنZZون أنZZه أمZZر ُمخZٍ Zز وال يوجZZد عيب في التZZذمر .هZZذا هZZو
وتغيZZر اتجاهZZك
عمZZل الشZZيطان؛ وهZZو يوضZZح أن اإلنسZZان قZZد سZZقط تحت ُملكZZه .إن كنت تواجZZه هZZذه الحالZZة ،عليZZك أن تصZZلي ّ

الم ّZرة ،يسZهل على اإلنسZان أن يسZقط تحت
بمجZرد أن يمكنZك ZفعZل هZZذا ،ألن هZذا سZيحميك من هجمZات الشZيطان .أثنZZاء التنقيZZة ُ
تأثير الشZيطان ،فكيZف ينبغي عليZك إ ًذا أن تحب هللا أثنZاء التنقيZة؟ ينبغي أن تسZتدعي إرادتZك ،وتسZكب قلبZك أمZام هللا ،وتك ّZرس

قادرا على ممارسة الحق إلتمام مشيئة هللا ،وينبغي عليك
وقتك له .ال يهم كيف ينقيك هللا ،فما ينبغي عليك فعله هو أن تكون ً
مستسلما ،صرت سلبيًّا ،وبZZات من السZZهل عليZZك
أن تعزم على السعي وراء هللا ووراء االتحاد به .في أوقات كهذه ،كلما كنت
ً

جيدا ،فإنك تفعل كل مZZا بوسZعك ،وتفعلهZا
أن تتراجع .عندما يكون من الضروري عليك القيام بوظيفتك ،ومع أنك ال تقوم بها ً
بالء حس ًZنا أو إنZك
غير مستخدم لشيء أكثر من محبتك هلل .بغض النظر ّ
عما يقولZه اآلخZرون ،سZواء كZانوا يقولZون إنZك أبليت ً

تص ZZرفت على نح ZZو س ZZيء ،ف ZZدوافعك ص ZZحيحة ،وليس ل ZZديك ب ZZر ذاتي ،ألن ZZك تتص ZZرف نياب ً Zة عن هللا .عن ZZدما يس ZZيء اآلخ ZZرون
Zادرا على الصZالة هلل قZائالً" :يZا هللا! ال أطلب أن يتسZامح معي اآلخZرون وال أن يحسZنوا معZاملتي ،وال
تفسير تصرفك ،تكون ق ً

Zادرا على أن أحبZك في قلZZبي ،وأشZعر بالراحZة في قلZZبي ،وضZZميري
أن يفهموني أو يرضوا عZZني ..أنZا ال أطلب إال أن أكZون ق ً
نقي .ال أطلب أن يمدحني اآلخرون ،أو ينظروا إلي باحترام فائق؛ إنني ال أسعى إال إلى أن أرضيك من قلبي ،وأقوم بدوري
من خالل فعل كل ما بوسعي ،ومع أني أحمق وغبي ،وفقير في اإلمكانيات وأعمى ،إال أنني أعZZرف أنZZك جميZZل ،وأرغب في

تكريس ذاتي بجملتها لك ".ما أن تصZلي بهZذه الطريقZة ،تZبرز محبتZك هلل ،وتشZعر بZالكثير من الراحZة في قلبZك .هZذا هZو معZنى
ممارسة محبZة هللا .أثنZاء اختبZارك ستفشZل مZرتين وتنجح مZرة ،أو تفشZل خمس مZرات وتنجح مZرتين ،وبينمZا تمZارس اختبZارك
قادرا على رؤية جمال هللا واكتشاف النقائص بداخلك إال في وسZZط الفشZZل .عنZZدما تقابZZل هZZذه المواقZZف
بهذه الطريقة ،لن تكون ً
مZرة أخZرى ،ينبغي أن تأخZذ حZذرك ،وتهZدئ خطواتZك ،وتصZلي أكZثر .وهكZذا تتطZور لZديك تZدريجيًّا القZدرة على االنتصZار في
مثل هذه المواقف .عندما يحدث هذا ،فقد كانت صلواتك فعالة .وعندما تZرى أنZك قZد نجحت هZذه المZرة ،ستشZعر بالعرفZان في
Zادرا على الشZZعور باهلل ،وأن حضZZور الZZروح القZZدس لم يتركZZك ،ووقتهZZا فقZZط سZZتعرف كيفيZZة
داخلZZك ،وعنZZدما تصZZلي سZZتكون قً Z
عمZZل هللا بZZداخلك .الممارسZZة بهZZذه الطريقZZة سZZتعطيك طريًقZZا لالختبZZار .إن لم تمZZارس الحZZق فلن تحظى بحضZZور الZZروح القZZدس
في داخلك .أما إن مارست الحق عندما تواجه األمور كما هي ،فمع أنك متألم من الZداخل ،إال أن الZروح القZدس سZيكون معZك
قادرا على الشعور بحضور هللا عندما تصلي ،وسZZتكون لZZديك القZZوة على ممارسZZة كالم هللا ،وأثنZZاء الشZZركة
بعد ذلك ،وستكون ً
قادرا على إظهار مZا قZZد قمت بZZه.
مع إخوتك وأخواتك ،لن يوجد ما يثقل ضميرك ،وستشعر بالسالم ،وبهذه الطريقة ،ستكون ً

Zادرا على أن تكZZون لZZك عالقZة عاديZZة مZع هللا ،ولن تتقيZد بZاآلخرين ،وستسZمو فZZوق
عما يقوله اآلخرون ،سZتكون ق ً
بغض النظر ّ
كل األشياء ،وفي هذا ،ستُظهر أن ممارستك لكالم هللا كانت ذات فاعلية.
من "ال يمكن لإلنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إال من خالل اختبار التنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ظمت تنقيZZة هللا ،زادت قZZدرة قلZZوب النZZاس على محبتZZه .فالعZZذاب الZZذي في قلZZوبهم ذو منفعZZة لحيZZاتهم ،إذ يكونZZون
كلمZZا ع ُ

قZZادرين أك ZZثر على الوج ZZود في س ZZال ٍم أم ZZام هللا ،وتص ZZير عالقتهم ب ZZه أق ZZرب ،ويمكنهم رؤي ZZة محب ZZة هللا الفائق ZZة وخالص ZZه الفZZائق

يكملكم هللا،
بطريقZZة أفضZZل .اختZZبر بطZZرس التنقيZZة مئZZات المZZرات ،واجتZZاز أيZZوب في تجZZارب متعZZددة .إن كنتم ترغبZZون في أن ّ
ض Zا في التنقي ZZة مئ ZZات الم ZZرات؛ ولن تس ZZتطيعوا إرض ZZاء مش ZZيئة هللا ،وال أن تن ZZالوا الكم ZZال من ZZه إال ل ZZو
يجب أن تجت ZZازوا أنتم أي ً

يكمZZل به ZZا هللا الن ZZاس؛ وليس إال التنقي ZZة
اج ZZتزتم في ه ZZذه العملي ZZة ،واعتم ZZدتم على ه ZZذه الخط ZZوة .إن التنقي ZZة هي أفض ZZل وس ZZيلة ّ
المرة هي التي تُظهر المحبة الحقيقية التي هلل في قلوب الناس .بدون ضيقات ،يفتقر الناس إلى محبة هللا الحقيقيZZة؛
والتجارب ّ
دائمZا تائهZة في الخZارج .بعZد أن تصZل تنقيتZك إلى
لو لم ُيختبر الناس من الداخل ،ولو لم يخضعوا بحق للتنقية ،ستظل قلZوبهم ً
نقطة محددة ،سترى ضعفك وصعوباتك ،وسترى مقZدار مZا ينقصZك ،وأنZك غZير قZادر على التغلب على المشZاكل العديZدة الZتي

تواجههZZا ،وسZZترى مZZدى جسZZامة عصZZيانك .ال يقZZدر النZZاس على معرفZZة حZZاالتهم الحقيقيZZة ًّ
حقا إال أثنZZاء التجZZارب؛ فالتجZZارب
تعطي الناس إمكانية أفضل لنيل الكمال.

اختبر بطرس التنقية مئات المZرات في حياتZه واجتZاز في العديZد Zمن ِ
المحن المؤلمZة .صZارت هZذه التنقيZة أسا ًسZا لمحبتZه
هلل ،وصZZارت أهم خZZبرة في حياتZZه كلهZZا .يمكن القZZول إن قدرتZZه على امتالك محبZZة فائقZZة هلل كZZانت بسZZبب تصZZميمه على محبZZة
هللا؛ لكن األهم أنها كانت بسبب التنقية والمعاناة التي اجتاز فيهمZZا .صZارت هZZذه المعانZاة دليلZZه في طريZق محبZZة هللا ،وصZارت
األم ZZر األج ZZدر ب ZZأن يت ZZذكره .ل ZZو لم يج ZZتز الن ZZاس في ألم التجرب ZZة عن ZZدما يحب ZZون هللا ،فس ZZتمتأل محبتهم بنجاس ZZات وبتفض ZZيالتهم
الشخصية؛ محبة مثل هذه هي محبة مملوءة بأفكار الشيطان ،وعاجزة ببسZZاطة عن إرضZZاء مشZZيئة هللا .إن امتالك العZZزم على
محبة هللا ليس مثل محبة هللا بحق .مع أن كل ما يفكZر فيZه النZاس في قلZوبهم هZو من أجZل محبZة هللا ،وإرضZائه ،كمZا لZو كZانت
معتقداتهم بال أية أفكار بشرية ،وكما لو كانت كلها من أجل هللا ،إال أنه عندما تأتي معتقداتهم أمام هللا ،ال يمدحها أو يباركها.
جميعا ،فال يمكن أن ُيقال إن هذا عالمة على محبZZة هللا،
فهما كامالً ،أي عندما يعرفونها
ً
وحتى عندما يفهم الناس كل الحقائق ً
وال يمكن أن ُيقZال إن هZؤالء النZاس يحبZون هللا فعالً .ومZع أن النZاس قZد فهمZوا العديZد Zمن الحقZائق دون االجتيZاز في تنقيZة ،إال
أنهم عاجزون عن ممارسة هذه الحقائق؛ ال يمكن للناس فهم المعنى الحقيقي لهذه الحقZائق إال أثنZاء التنقيZة ،ووقتهZا فقZط يمكن

للناس تقدير المعنى الداخلي لها بصدق .في ذلZك الZوقت ،عنZدما يحZاولون ثانيً Zة ،يسZتطيعون ممارسZة الحقZائق ممارسً Zة سZليمة،
ووفًقا لمشيئة هللا .في ذلك الZوقت ،تنحصZر أفكZارهم البشZرية ،ويتقلص فسZادهم اإلنسZاني ،وتضZعف مشZاعرهم اإلنسZانية؛ وفي

Zيرا حقيقيًّا عن محبZZة هللا .ال يتحقZZق تZZأثير حZZق محبZZة هللا من خالل المعرفZZة المنطوقZZة أو
هZZذا الZZوقت فقZZط تكZZون ممارسZZتهم تعبً Z
ثمنZZا ،وأن يجتZZازوا في الكثZZير من
الرغبZZة العقليZZة ،وال يمكن تحقيقZZه ببسZZاطة من خالل فهمZZه؛ بZZل إنZZه يتطلب أن يZZدفع النZZاس ً
وحينئذ فقط تصير محبتهم نقية ،وبحسب قلب هللا.
ٍZ
المرارة أثناء التنقية،
من "ال يمكن لإلنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إال من خالل اختبار التنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 510
بالمواجهة مع حالة اإلنسان وموقفه من هللا ،قام هللا بعمZZل جديZد ،وسZمح لإلنسZان أن يملZك كاًّل من المعرفZZة بZZه والطاعZة
اًّل
ضZا دينونتZه Z،ومعاملتZه وتهذيبZه ZلZه ،والZتي
له ،وك من المحبZة والشZهادة .لZذلك يجب على اإلنسZان أن يختZبر تنقيZة هللا لZه ،وأي ً
شهادة له .إن تنقيZZة هللا لإلنسZان ال تهZZدف إلى إحZZداث تZZأثير
بدونها لما عرف اإلنسان هللا قط ،ولما استطاع قط أن يحبه ويقدم
ً

في جZZانب واحZZد فقZZط ،بZZل تهZZدف إلى إحZZداث تZZأثير في جZZوانب متعZZددة Z.بهZZذه الطريقZZة وحZZدها يقZZوم هللا بعمZZل التنقيZZة في أولئZZك

كمZZل هللا عZزمهم ومحبتهم .وألولئZZك الراغZبين في السZZعي وراء الحZق ،ومن يشZZتاقون
الراغZبين في السZZعي وراء الحZق ،ولكي ُي ّ
إلى هللا ،ال يوجد ما له مغزى أو فائدة أكZبر من تنقيZZة مثZZل هZZذه .ال يمكن لإلنسZان معرفZة شخصZية هللا أو فهمهZZا بسZZهولة ،ألن
هللا في النهايZZ Zة هZZ Zو هللا .في النهايZZ Zة ،من المسZZ Zتحيل على هللا أن يملZZ Zك نفس شخصZZ Zية اإلنسZZ Zان ،ولZZ Zذلك ليس من السZZ Zهل على
اإلنسان أن يعرف شخصية هللا .ال يملك اإلنسان الحق كشيء أصيل داخله ،وال يفهمه بسهولة أولئك الZZذين أفسZZدهم الشZZيطان؛

فاإلنس ZZان مج ZZرد من الح ZZق ،ومن العزيم ZZة على ممارس ZZته ،وإن لم يع ِ Z
تتكمل عزيمت ZZه أب Zً Zدا .تُع ZZد
Zان ،وإن لم ُين َّ Z
Zق أو ُي ZZدان ،لن َّ
التنقيZة لكZل النZاس موجعZة وصZعبة القبZول للغايZة ،ومZع ذلZك يكشZف هللا أثنZاء التنقيZة عن شخصZيته البZارة لإلنسZان ،ويعلن عن
متطلبات ZZه من اإلنسZZان ،ويق ZZدم المزي ZZد من االس ZZتنارة والمزي ZZد من الته ZZذيب والمعامل ZZة الفعل ZZيين .من خالل المقارن ZZة بين الوقZZائع

فهمZZا أكZZبر لمشZZيئته ،وبZZذلك يسZمح لإلنسZان أن
والحق ،يعطي هللا اإلنسان معرفة أكبر عن النفس وعن الحق ،ويعطي اإلنسZان ً
يقتZZني محبZZة أصZZدق وأنقى نحZZوه .هZZذه هي أهZZداف هللا من إجZZراء التنقيZZة .كZZل العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا في اإلنسZZان لZZه أهدافZZه
وأهميت ZZه؛ ال يق ZZوم هللا بعم ZZل بال مغ ZZزى ،وال يق ZZوم بعم ZZل بال منفع ZZة لإلنس ZZان .التنقي ZZة ال تع ZZني مح ZZو البش ZZر من أم ZZام هللا ،وال
تدميرهم في الجحيم ،بل تعني تغيير شخصية اإلنسان أثناء التنقية ،وتغيير دوافعه ،وآرائه القديمة ،ومحبته هلل ،وتغيZZير حياتZZه
بأسZZرها .إن التنقيZZة هي اختبZZار حقيقي لإلنسZZان ،وهي شZZكل من أشZZكال التZZدريب الحقيقي ،وال يمكن لمحبZZة اإلنسZZان أن تقZZوم
بوظيفتها المتأصلة إال أثناء التنقية.
من "ال يمكن لإلنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إال من خالل اختبار التنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 511
إذا كنت تZZؤمن باهلل ،فعليZZك إ ًذا أن تطيZZع هللا ،وأن تمZZارس الحZق ،وأن تُِت َّم جميZZع واجباتZZك .كمZZا يجب ،عالوة على ذلZZك،
Zادرا فقZZط على
أن تفهم األمZZور الZZتي ينبغي أن تختبرهZZا .إن كنت ال تختZZبر سZZوى التعامZZل معZZك والتZZأديب والدينونZZة ،وكنت قً Z

التمتZZع باهلل ،ولكنZZك تبقى غZZير قٍ Z
Zادر على الشZZعور بتZZأديب هللا لZZك أو تعاملZZه معZZك ،فهZZذا أمZZر غZZير مقبZZول .ربمZZا تكZZون في هZZذه
الحالة من التنقية قادرا على الثبات على موقفك .ولكن هذا ال يزال غير كٍ Z
Zاف؛ فيجب أن تسZZتمر مZZع ذلZZك في السZZير ُقZُ Zد ًما .إن
ً
ولكن بمجZَّ Zرد اكتسZZابهم بعض
درس محبZZة هللا ال يتوقZZف أبZً Zدا وال نهايZZة لZZه .يZZرى النZZاس في اإليمZZان باهلل أمZً Zرا بسZZي ً
طا للغايZZةّ ،
ٍ
طا كما يتخيَّلونه .عندما يعمل هللا على تنقية اإلنسZZان ،يعZZاني اإلنسZZان،
الخبرة العملية ،يدركون
عندئذ أن اإليمان باهلل ليس بسي ً

َّ
َّ
Zدرا
وكلمZا زادت تنقيتZه أصZبح حبZه هلل أعظم ،ويظهZر فيZه قZدر أكZبر من قZدرة هللا .وعلى العكس من ذلZك ،كلمZا نZال اإلنسZان ق ً
أقZZل من التنقيZZة ،قZَّ Zل نمZZو محبتZZه هلل ،وظهZZر فيZZه قZZدر أقZZل من قZZدرة هللاَّ .
كلمZZا زادت تنقيZZة مثZZل هZZذا الشZZخص وألمZZه ،وزاد مZZا
ّ
يختZZZبره من الع ZZذاب ،ازداد عم ZZق محبت ZZه هلل ،وأص ZZبح إيمان ZZه باهلل أك ZZثر ص ZZدًقا ،وتعمقت معرفت ZZه باهلل .س ZZترى في اختباراتZZZك
Zيرا ،وسZZترى أن أولئZZك النZZاس هم الZZذين ُي ِكّنZZون حبًّا
Zيرا حينمZZا تتم تنقيتهم ،ويتم التعامZZل معهم وتZZأديبهم كثً Z
ص Zا يعZZانون كثً Z
أشخا ً
أمZZا أولئZZك الZZذين لم يختZZبروا التعامZZل معهم فليس لZZديهم سZZوى معرفZZة سZZطحية ،وال
عميًقZZا هلل ،ومعرفZZة باهلل أكZZثر عمًقZZا ونفZZا ًذاّ .

يمكنهم إاَّل أن يقولوا" :إن هللا صالح ج ًZدا ،يمنح النعمZة للنZاس حZتى َّ
يتمكنZوا من التمتُّع بZه" .إذا كZان النZاس قZد اختZبروا التعامZل
معهم والتZZأديب ،فهم قZZادرون على التحZُّ Zدث عن المعرفZZة الحقيقيZZة باهلل؛ لZZذا َّ
أعجب في اإلنسZZان ،ازدادت
فكلمZZا كZZان عمZZل هللا
َ
قيمته وأهميتهَّ Z.
تعارضا مع مفاهيمك ،كان عمل هللا أكثر قدرة على إخضZZاعك
غموضا عليك وأكثر
وكلما وجدت العمل أكثر
ً
ً
Zق هللا اإلنسZان بهZذه الطريقZZة ،ولم يعمZZل وفًقZا لهZZذا األسZلوب،
وربحZZك وجعلZZك كZامالً .كم هي عظيمZة أهميZة عمZل هللا! إن لم ُينِّ Z
ويكملهZا في األيZام األخZيرة،
فعZال وبال مغZزى .قيZل في الماضZي إن هللا سZيختار هZذه المجموعZة ويربحهZا،
فسيكون عمله غير ّ
ّ
كلمZZا زاد العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا في داخلكم ،ازداد عمZZق محبتكم هلل ونقاؤهZZاَّ .
وفي هZZذا أهميZZة كZZبرىَّ .
وكلمZZا كZZان عمZZل هللا

وتعمقت معرفZZة اإلنسZان بZZه .سZZوف تنتهي السZZتة آالف سZZنة من خطZZة
أعظم ،زادت قZZدرة اإلنسZZان على فهم شZيء من حكمتZZه،
ّ
حقا بسZZهولة؟ هZZل سZZينتهي عملZZه بمجZَّ Zرد أن يخ ِ
تZZدبير هللا خالل األيZZام األخZZيرة .هZZل سZZينتهي األمZZر ًّ
ض Zع البشZZر؟ هZZل يمكن أن
ُ
يكون األمر بهذه البساطة؟ يتخيَّل الناس بالفعل أن األمر بهذه البساطة ،لكن ما يفعله هللا ليس بهذه البساطة .بغض النظر عن
عصي على إدراك اإلنسان .لو كنت تقدر على إدراكZZه ،لكZZان عمZZل هللا بال
برمته
يهمك أن تذكره ،فهو َّ
ٌّ
أي جزء من عمل هللا ّ
َّ
ض Zا م ZZع
تمامZZا م ZZع مفاهيم ZZك ،وكلم ZZا ك ZZان أك ZZثر تناق ً
أهمي ZZة أو قيم ZZة .العم ZZل ال ZZذي ق ZZام ب ZZه هللا ال يمكن إدراك ZZه ،وه ZZو يتع ZZارض ً
مفاهيمZZك ،فهZZذا ُي ِظهZZر أن عمZZل هللا لZZه معZZنى؛ لZZو كZZان متوافًقZZا مZZع مفاهيمZZك ،لمZZا كZZان لZZه معZZنى .واليZZوم ،تشZZعر أن عمZZل هللا
عجيب للغايةَّ ،
وكلما شعرت أكثر َّ
ضZا ،ورأيت مZدى عظمZة أعمZZال هللا .لZو َّأنه لم يفعZل
بأنه عجيب ،شعرت بأن هللا أكثر غمو ً
سZZوى عمZZل سZZطحي وروتيZZني إلخضZZاع اإلنسZZان ولم يفعZZل شZZيًئا آخZZر بعZZد ذلZZك ،لمZZا اسZZتطاع اإلنسZZان رؤيZZة أهميZZة عمZZل هللا.
وعلى الZZرغم من َّأنك تخضZZع لقٍ Z
ثم فZZإن التعZZرض لهZZذه
Zدر يسZZير من التنقيZZة اآلن ،فإنهZZا مفيZZدة للغايZZة لنمZZوك في الحيZZاة؛ ومن َّ
Zادرا حًقZا على رؤيZة
المشZقة ُيع ّZد ضZرورة قصZوى لكمَّ .إنك تخضZع لقZدر يسZير من التنقيZة اآلن ،ولكن بعZد ذلZك سZوف تكZون ق ً
جدا!" سوف تكون هذه هي الكلمات التي في قلبZك .وبعZد اختبZار تنقيZة
أعمال هللا ،وسوف تقول في النهاية" :أعمال هللا عجيبة ً
هللا لفترة من الزمن (تجربة العاملين في الخدمة ووقت التوبيخ) ،قال بعض الناس في النهاية" :اإليمان باهلل صعب ًّ
حقا!" يZZبين

استخدامهم لعبارة "صعب ًّ
وأن لعمZZل هللا أهميZة وقيمZة عظيمZتينَّ ،
حقا" أن أعمال هللا ال يمكن إدراكهZاَّ ،
وأن عملZه جZدير للغايZة
أتممت الكثZير من العمZل ،فهZل يمكن أن يظZل لعملي قيمZة؟ سZيجعلك
بZأن يق ِّZدره اإلنسZان .إذا لم تكن لZديك أدنى معرفZة بعZد أن
ُ
هZZذا تقZZول" :خدمZZة هللا صZZعبة حًZقZا ،وأعمZZال هللا عجيبZZة جZً Zدا ،وهللا حكيم حًقZZا! إنZZه جميZZل للغايZZة!" إذا َّ
تمكنت من قZZول مثZZل هZZذه

Zترة من االختبZZار ،فهZZذا يثبت َّأنك قZZد ربحت عمZZل هللا في داخلZZك .في أحZZد األيZZام ،عنZZدما تقZZوم بنشZZر
الكلمZZات بعZZد اجتيZZازك فً Z
اإلنجيZZZل في الخ ZZارج ويس ZZألك ش ZZخص م ZZا" :كي ZZف ه ZZو ح ZZال إيمان ZZك باهلل؟" س َّ Z
Zتتمكن من الق ZZول" :إن أعم ZZال هللا رائعZZZة جZً ZZدا!"
سيشZZعرون بZZأن كلماتZZك تتحZَّ Zدث عن اختبZZارات حقيقيZZة .هZZذا هZZو تقZZديم الشZZهادة ًّ
إن عمZZل هللا مليء بالحكمZZةَّ ،
حقا .سZZتقول َّ
وإن

Zدير ج Zًّ Zدا بحب البش ZZرية! إذا كنت تس ZZتطيع التح Zّ Zدث عن ه ZZذه
دائمZZا؛ ألن ZZه ج ٌ Z
عمل ZZه في ZZك ق ZZد أقنع ZZك حًقZZا وأخض ZZع قلب ZZك .س ZZتحبَّه ً
ُّ
Zادرا على أن تق ZZدم ش ZZهادة مدويَّة Z،وأن
األم ZZور ،فيمكن ZZك تحري ZZك قل ZZوب الن ZZاس .ه ZZذا كله عب ZZارةٌ عن تق ZZديم للش ZZهادة .إذا كنت ق ً Z

تح ِّZرك مشZاعر النZاس حZZتى البكZZاء ،فهZZذا يZZدل على أنZZك حًقZا أحZZد الZZذين يحبZZون هللا؛ َّ
ألنك قZادر على الشZZهادة لمحبZZة هللا ،ويمكن
تأييد أفعال هللا بالشهادة من خاللك .ومن خالل شهادتك ،يندفع آخرون اللتمZZاس عمZZل هللا ،وسَّ Z
Zيتمكنون Zمن الوقZZوف بثبZZات في

أي بيئة يجدون أنفسهم فيها .هذه هي الطريقة الصحيحة وحZدها لتقZديم الشZZهادة ،وهZذا هZو بالضZبط المطلZوب منZك اآلن .يجب
أن ت ZZرى أن عم ZZل هللا يتميَّز بقيم ZZة ك ZZبرى ويس ZZتحق أن يثمنZZه الن ZZاس ،وأن هللا عزي ZZز ج ZZدا وغ ZZني ج ZZدا ،وال يس ZZتطيع أن َّ
يتكلم
َّ
ّ ً
ً
فحسب ،بل يمكنه أيضا أن يدين الناس وينقي قلوبهم ،ويمنحهم المتعة ،ويربحهم ويخضعهم ِ
ويكملهم .سZZترى من اختبZZارك أن
ً
ُ
َ
ّ

Zادرا على التعبZير عن
هللا محبZوب للغايZة .لZذا ،كم تحب هللا اآلن؟ هZل تسZتطيع حًقZا قZول هZZذه األشZياء من قلبZZك؟ عنZZدما تكZZون ق ً

ٍ
َّ
Zادرا
هZZذه الكلمZZات من أعمZاق قلبZZك ،عندئZZ Zذ سZZتتمكن من تقZZديم الشZZهادة .فبمجZَّ Zرد أن تصZل خبرتZZك إلى هZZذا المسZZتوى ،سZZتكون قً Z

Zاهدا هلل ،وم ZZؤهالً ل ZZذلك .إذا لم تص ZZل إلى ه ZZذا المس ZZتوى في اختب ZZارك ،فس ZZتبقى بعي Zً Zدا Zج Zً Zدا .من الط ZZبيعي أن
على أن تك ZZون ش ً Z
Zادرا على أن تقZZولَّ :
"إن هللا حكيم للغايZZة في
ُي ِZ
ظه ر النZZاس نقZZاط ضZZعف أثنZZاء عمليZZة التنقيZZة ،ولكن بعZZد التنقيZZة يجب أن تكZZون قً Z

Zادرا حًZقZا على أن تحظى بفهم عملي لهZZذه الكلمZZات ،فسيصZZبح هZZذا شZZيًئا عزيZً Zزا عليZZك وسZZيكون اختبZZارك ذا
عملZZه!" إذا كنت قً Z
قيمة.
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ

كلمات هللا اليومية اقتباس 512
Zادرا على الشZهادة لعمZل هللا،
ما الذي ينبغي أن تسعى إليZه اآلن؟ مZا يجب عليZك السZعي إليZه هZو مZا إذا كنت أم لم تكن ق ً
وتجليZZا لZZه ،ومZZا إذا كنت أهاًل أم ال ألن يسZZتخدمك .مZZا هZZو مقZZدار العمZZل
ومZZا إن كZZان أو لم يكن بإمكانZZك أن تصZZبح شZZهادة هلل
ً

عما إن كZZان هللا قZZد
الZZذي قZZام بZZه هللا حًZقZا فيZZك؟ مZZا مقZZدار مZZا رأيت أو لمسZZت؟ مZZا مقZZدار مZZا اختبرتَZZه َّ
وتذوقتَZZه؟ وبغض النظZZر َّ
اختبرك أم تعامل معك أم َّأدبك ،فإن أفعاله وعمله قد ُنِّفذا عليك؛ ولكن كمؤمن باهلل ،وكشخص يرغب في السZعي لنيZل الكمZال
Zادا على خبرتZZك
بناء على خبرتك العملية؟ هل يمكنك Zأن تحيا بحسZب كلمZZة هللا اعتمً Z
منه ،هل أنت قادر على الشهادة لعمل هللا ً
َّ
Zاهدا
تعZول اآلخZرين من خالل خبرتZZك العمليZZة ،وأن تبZZذل حياتZZك كلهZZا لتشZهد لعمZZل هللا؟ لكي تكZZون ش ً
العمليZZة؟ هZZل تسZتطيع أن ُ

لعمZZل هللا ،يجب أن تعتم Zد Zعلى خبرتZZك ومعرفتZZك والثمن الZZذي دفعتZZه .بهZZذا فقZZط يمكنZZك أن ترضZZي إرادتZZه .هZZل أنت شZZخص
Zادرا على الشZZهادة السZZمه ،بZZل والشZZهادة لعملZZه ،وإذا اسZZتطعت أن تعيش
يشZZهد لعمZZل هللا؟ هZZل لZZديك هZZذا الطمZZوح؟ إذا كنت قً Z
ُّ
والتطلع للحيZاة بحسZب كلمZة
بحسب الصورة التي يطلبها من شعبه ،فأنت شاهد هلل .كيZف تشZهد بالفعZل هلل؟ تفعZل ذلZك بالسZعي
هللا ،وبالش ZZهادة بكلمات ZZك ،والس ZZماح للن ZZاس أن يعرف ZZوا عمل ZZه وي ZZروا أفعال ZZه .إذا كنت تس ZZعى حًقZZا إلى ك ZZل ه ZZذا ،ف ZZإن هللا س ZZوف
ِ
نقيZZا.
كملك .إذا كان كل ما تسعى إليه هو أن تنال الكمال من هللا وأن تكون
ً
مباركا في النهاية ،فإن منظZZور إيمانZZك باهلل ليس ً
ُي ّ

يجب أن تس ZZعى إلى كيفي ZZة رؤي ZZة أعم ZZال هللا في الحي ZZاة الواقعيَّة ،وكي ZZف ترض ZZيه عن ZZدما يكش ZZف عن إرادت ZZه ل ZZك ،وأن تس ZZعى

التأمZZل في كZZل
لتعZZرف كيZZف يجب أن تشZZهد لعجائبZZه وحكمتZZه ،وكيZZف تشZZهد على كيفيZZة تأديبZZه لZZك وتعاملZZه معZZك .يجب عليZZك ّ
يكملك ،فإنه ال يزال غير ٍ
ِ
َّ
كاف وال
هذه األشياء اآلن .إذا كان حبك هلل هو َّ
لمجرد أن تتمكن من المشاركة في مجد هللا بعد Zأن ّ
َّ
Zادرا على الشZهادة لعمZل هللا ،وتلبيZة مطالبZه ،واختبZار العمZل الZذي قZام بZه
يمكنه تلبية ُمتطلبZات هللا .أنت بحاجZة إلى أن تكZون ق ً
حزنZZا ،فيجب عليZZك اختبZZار كZZل هZZذه األمZZور في ممارسZZتك.
ألمZZا أم
دموعZZا أم ً
ً
على النZZاس بطريقZZة عمليZZة .وسZZواء أكZZان ذلZZك ً
الهدف منها تكميلك Zكشخص يشهد هلل .ما الذي بالضبط يجبرك اآلن على أن تعاني وتسعى للكمال؟ هل معاناتZZك الراهنZZة هي
ُّ
وتطلعاتZك المسZتقبليَّة ومصZيرك؟ يجب تصZحيح جميZع نوايZاك
حًقا من أجل محبة هللا والشهادة له؟ أم أنها ألجل بركات الجسZد
ودوافعك واألهداف التي تسعى إليهZا ،وال يمكن االسترشZاد في ذلZك بإرادتZك الخاصZة .إذا سZعى شZخص مZا إلى الكمZال َّ
ليتلقى
البركات َّ
ويتقلد السلطة ،في حين يسعى آخر إلى الكمال إلرضاء هللا وليشهد شZهادة عمليZة لعمZZل هللا ،فZأي من وسZيلتَي السZعي
ْ
علنZZا في
عرف ً
هZZاتين سZZتختار؟ إن اخZZترت األولى ،فZZأنت ال تZZزال بعيZً Zدا ZجZً Zدا عن معZZايير هللا .لقZZد ُ
قلت من قبZZل إن أفعZZالي سZZتُ َ
كمِل Zٍ Zك في الك ZZون .من ناحي ZZة أخ ZZرى ،م ZZا ُأوك ZZل إليكم ه ZZو أن تخرج ZZوا لتش ZZهدوا لعم ZZل هللا ،ال أن
الك ZZون كّل ZZه ،وإن ZZني س ZZأحكم َ

ولي َرهZZا الجميZZع ويقZَّ Zر بهZZاُ .يقZZال هZZذا الكالم فيمZZا
تصZZبحوا ًZ
ملوك ا وتَظهZZروا للكZZون كّلZZه .فلتمأل أعمZZال هللا الكZZون وجَلZZد السZZماءَ ،
َّ
يتعلق باهلل نفسه ،وما ينبغي على البشر القيZام بZZه هZو الشZهادة هلل .مZا مقZدار معرفتZZك باهلل اآلن؟ كم من هللا يمكنZZك الشZهادة لZZه؟

مستعدا ألن تكZZون
مراعاة إلرادته؟ إذا كنت
بمجرد أن تفهم إرادة هللا ،كيف يجب أن تُظهر
ما الهدف من تكميل هللا لإلنسان؟
َّ
ً
ً
تقدم الشهادة لعمل هللا من خالل ما تحيZاه ،وإذا كZZانت لZديك هZZذه القZوة الدافعZZة ،فعندئZٍ Zذ ال يستعصZZي عليZك أم ٌZر .مZZا
كاماًل وألن ّ
يحتاجه الناس اآلن هو اإليمان .إذا كZZان لZديك هZZذه القZZوة الدافعZZة ،فمن السZهل أن َّ
تتخلص من أي سZلبيَّة أو تخZاذل ومن الكسZZل
المتمردة والمشاعر وما شابه ذلك.
والمفاهيم الجسدية وفلسفات العيش والشخصية
ّ
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ
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أثناء اجتيZاز التجZارب ،من الطZبيعي أن يكZون النZاس ضZعفاء ،أو أن َّ
تتملكهم السZلبيَّة في داخلهم ،أو أن يفتقZروا إلى فهم
َ
اَّل
واضحا .ولكن على أية حال ،يجب أن يكون لك إيمZZان بعمZZل هللا مثZZل أيZZوب ،وأ تنكZZره.
فهما
ً
إرادة هللا أو طريقهم للممارسة ً
فإنه لم ي ِ
Zعيفا ولعن يZZوم والدتZZهَّ ،
أن كZZل مZZا في الحيZZاة اإلنسZZانية قZZد منحZZه إيZZاه يهZZوهَّ ،
نكZZر َّ
فمZZع َّ
وأن يهZZوه هZZو
أن أيZZوب كZZان ضً Z
ُ

حن بها ،فقد احتفZظ بهZذا اإليمZان .بغض النظZر عن نZوع
أيضا الوحيد الذي يأخذ كل شيء.
وبغض النظر عن الكيفية التي امتُ َ
ً
ّ
ويحبZZوه .مZا
التنقيZZة الZZتي تجتازهZا في اختبZارك من خالل كالم هللا ،فZZإن مZا يطلبZه هللا من البشZر ،باختصZار ،هZو أن يؤمنZZوا بZZه
ّ
ُّ
وتطلعZاتهم .يقZZوم هللا بعمZZل منح الكمZZال للنZZاس وهم ال يمكنهم رؤيتZZه أو
Zان النZZاس ومحبَّتُهم
يكمُلZZه بالعمZZل بهZZذه الطريقZZة هZو إيمُ Z
ّ
Zوب عن ZZدما ال يمكن رؤي ZZة شZZيء مZZا ب ZZالعين
Z
ل
مط
Zاس
Z
ن
ال
Zان
Z
م
إي
Zا.
Z
مطلوب
Zك
Z
ن
إيما
Zون
Z
ك
ي
Zروف
Z
ظ
ال
Zذه
Z
ه
Zل
Z
ظ
وفي
Zه،
Z
ب
Zاس
Z
س
اإلح
ٌ
ً
واضحا ،فإن المطلZZوب
ا
فهم
هللا
عمل
تفهم
ال
عندما
الخاصة.
مفاهيمك
المجردة ،وإيمانك مطلوب حينما ال يمكنك التخِّلي عن
َّ
ً
ً
موقفZZا ثابتًZZا ،وتتم َّسZك بالشZZهادة .حينمZZا وصZZل أيZZوب إلى هZZذه النقطZZة ،ظهZZر لZZه هللا َّ
وتكلم
وأن تتَّخZZذ ً
هZZو أن يكZZون لZZديك إيمZZانْ ،
ِ
اَّل
Zيكملك هللا عنZZدما يكZZون لZZديك إيمZZان .بZZدون إيمZZان ال يمكنZهZ
معZZه .بمعZZنى َّأنك لن تتمكن من رؤيZZة هللا إ من داخZZل إيمانZZك ،وسّ Z
Zادرا على رؤيZZة
فعل هذا .سوف يمنحك هللا ما تأمل أن تربحه أيًّا كان .إذا لم يكن لديك إيمان ،فال يمكن تكميلك ،ولن تكون قً Z
أفعال هللا ،فضاًل عن أن ترى قدرته الكليَّة .عندما يكون لديك إيمان َّ
فسيظهر لZZك هللا،
بأنك سترى أفعاله في اختبارك العمليَ ،
وينيرك ويرشدك من الداخل .بدون ذلك اإليمان ،لن َّ
يتمكن هللا من فعل ذلZZك .إذا فقZZدت رجZاءك في هللا ،فكيZZف يمكنZZك اختبZار

عمZا
عملZZه؟ ولهZZذا فإنZZك عنZZدما يكZZون لZZديك إيمZان وال تُ ِك ُّن ش ً
Zكوكا نحZZو هللا ،وعنZZدما يكZZون لZZديك إيمZان حقيقي بZZه بغض النظZZر ّ
يفعله ،حينها فقط سينيرك ويهديك Zمن خالل اختباراتك ،وعندئZٍ Zذ فقZط سZتكون قZادرا على رؤيZة أفعالZهَّ .
تتحقق كZل هZذه األمZور
ً
من خالل اإليمZZان ،وال يZZأتي اإليمZZان إاَّل من خالل التنقيZZة – ال يمكن أن ينمZZو اإليمZZان في غيZZاب التنقيZZة .إلى مZZاذا تشZZير هZZذه
الكلمZZة "اإليمZZان"؟ اإليمZZان هZZو االعتقZZاد الصZZادق والقلب المخلص اللZZذان ينبغي أن يمتلكهمZZا البشZZر عنZZدما ال يسZZتطيعون رؤيZZة

متماشيا مZع المفZاهيم البشZرية ،وعنZدما يكZون بعي ًZدا Zعن متنZاول اإلنسZان .هZذا هZو
شيء ما أو لمسه ،وعندما ال يكون عمل هللا
ً
اإليمان الذي أتح َّZدث عنZه .النZاس بحاجZة إلى اإليمZان في أوقZات الضZيقة والتنقيZة؛ واإليمZان هZو شZيء ْتتبعZه ZالتنقيZة؛ وال يمكن

الفصZZل بين التنقيZZة واإليمZZان .وبغض النظZZر عن كيفيZZة عمZZل هللا أو نZZوع بيئتZZك Z،فZZأنت قZZادر على متابعZZة الحيZZاة والسZZعي للحZZق

التصرف وفًقا للحق .فعل ذلك هو معنى أن يكون لZZديك إيمZZان حقيقي،
والبحث عن معرفة عمل هللا ،وفهم أفعال هللا ،ويمكنك
ُّ
اَّل
Zادرا على المثZZابرة على
وفعZZل ذلZZك يZZدل على أنZZك لم تفقZZد َ
إيمانَ Z
Zك باهلل .ال يمكنZZك أن تتمتَّع ZباإليمZZان الحقيقي باهلل إ إذا كنت قً Z
السعي إلى الحق من خالل التنقية ،وعلى محبة هللا حًقا ،ولم تكن لديك شكوك بشZأنه؛ ومZا زلت تمZارس الحZق لترضZيه بغض
ِ
ِ
ِ
كمِلZZك،
عما يفعله ،وكنت ً
النظر ّ
قادرا على البحث في أعماق مشيئته ومراعاة إرادته .في الماضي ،عندما قال هللا َّإنك ستمل ُك َ
علنZZا لZZك ،تبعتZZه .أمZZا اآلن فاهلل محتجب ،وال يمكنZZك رؤيتZZه ،وقZZد أتت عليZZك المتZZاعب .فهZZل تفقZZد
أحببتَZZه ،وعنZZدما أظهZZر نفسZZه ً

الرجZZاء في هللا اآلن إ ًذا؟ لZZذلك يجب عليZZك في كZZل األوقZZات السZZعي وراء الحيZZاة والسZZعي إلرضZZاء مشZZيئة هللا .هZZذا مZZا ُيسZَّ Zمى
باإليمان الحقيقي ،وهو أصدق أنواع الحب وأجملها.

Zول أمZام هللا التّخZاذ قZراراتهم قZائلين" :حZتى إن لم يكن أحZد آخZر يحب هللا ،ال ب ّZد لي
اعتاد الناس
ً
جميعا في الماضي المث َ
أن هذا ال يتماشى مع مفاهيمكَّ ،
أما اآلن فتأتي عليك التنقية ،وبما َّ
فإنك تفقد اإليمان باهلل .هل هذا حب حقيقي؟ لقZZد
أن أحبهَّ ".
اَّل
َّ
حبZZا
قَ Z
نمي ً
Zرأت مZZرات عديZZدة عن أفعZZال أيZZوب – هZZل نسZZيتَها؟ ال يمكن أن يتشZZكل الحب الحقيقي إ من داخZZل اإليمZZانَّ .إنك تُ ّ
حقيقيZZا هلل من خالل عمليZZات التنقيZZة الZZتي تخضZZع لهZZا ،ومن خالل إيمانZZك تسZZتطيع أن تZZراعي إرادة هللا في اختباراتZZك العمليَّة،
ً
وأيضا من خالل اإليمان تُ ِ
قمت بZZذلك ،فسَّ Z
Zتتمكن Zمن رؤيZZة
إذا
فعله.
الناس
على
يجب
ما
وهذا
الحياة؛
إلى
وتسعى
جسدك
ل
هم
َ
ً
تتمكن من رؤيZZة أفعZZال هللا ،ولن َّ
أفعZZال هللا؛ ولكن إن كنت تفتقZZر إلى اإليمZZان ،فلن َّ
تتمكن من اختبZZار عملZZه .إذا كنت تريZZد أن
يستخدمك هللا ِ
والتحمل ،والطاعة ،والقدرة على اختبZZار
ويكملك ،فيجب إ ًذا أن تمتلك كل شيء :الرغبة في المعاناة ،واإليمان،
ُّ
ّ
شخص ما ليس سهالً ،وكل مرة تمر فيها بالتنقيZZة َّ
ٍ
تتطلب إيمانZZك
عمل هللا ،وفهم إرادته ،وتََف ُّهم حزنه وما إلى ذلك .إن تكميل
ّ
ِ
يكمل ZZك هللا ،فال يكفي أن تن ZZدفع ُقZُ Zد ًما فق ZZط على الطري ZZق ،وال يكفي ك ZZذلك أن تب ZZذل نفس ZZك من أج ZZل هللا
ومحبت ZZك .إن أردت أن ّ
ِ
يكملZZه هللا .عنZدما تواجZه المعانZاة ،يجب أن تكZZون
أشياء
فحسب .بل يجب أن تمتلك
ً
كثيرة لتكون ً
صZا ّ
قادرا على أن تصبح شخ ً
َ
ِ
Zادرا على أن
Zذمر من هللا .عن ZZدما يحجب هللا نفس ZZه عن ZZك ،يجب أن تك ZZون ق ً Z
قً Z
Zادرا على التخّلي عن االهتم ZZام بالجس ZZد وع ZZدم الت ّ Z
يكون لديك اإليمان لتتبعه ،وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو َّ
تتبدد Z.مهما كان ما يفعله هللا ،يجب أن
مستعدا للعن جسدك بدالً من التذمر من هللا .عندما تواجهك التجZارب ،يجب عليZك إرضZاء هللا حZتى
تخضع لتخطيطه ،وتكون
ً
تكن قامتZZك
إن بكيت بمZZرار ٍة أو شZZعرت بّ Z
Zالتردد في التخّلي عن شZZيء تحبZZه .هZZذا وحZZده هZZو الحب واإليمZZان الحقيقيZZان .مهمZZا ْ
ض Zا أن تك ZZون ل ZZديك
الفعليَّة ،يجب أواًل أن تمتل ZZك اإلرادة لمعان ZZاة المش Zَّ Zقة وامتالك اإليم ZZان الص ZZادق على ح ZZد س ZZواء ،ويجب أي ً
لتحمل المصZZاعب الشخصZZية ولمعانZZاة الخسZZائر في مصZZالحك الشخصZZية
اإلرادة إلهمZZال الجسZZد .يجب أن تكZZون على اسZZتعداد ُّ

قادرا على اإلحساس بالحسرة في قلبك على نفسك؛ إ ْذ لم تكن في الماضZي
من أجل إرضاء مشيئة هللا .ويجب ً
أيضا أن تكون ً
أي من ه ZZذه األم ZZور؛ إ ْذ َّإنه من خالل هZZZذه
Zادرا على إرض ZZاء هللا ،ويمكن ZZك اآلن أن تتح َّسZ Zر على نفس ZZك .يجب أاّل يع ZZوزك ٌّ
قً ZZ
ِ
سيكملك هللا .إذا لم تستطع أن تفي بهذه المعايير ،ال يمكن تكميلك.
األمور
ّ
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ
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أيضا أن الهZدف من
إن الذي يخدم هللا يجب أاّل تقتصر معرفته على كيفية معاناته من أجله ،بل باألحرى عليه أن يفهم ً
اإليمZZان باهلل هZZو السZZعي إلى محبتZZه .ال يسZZتخدمك هللا لين ّقيZZك أو ليجعلZZك تعZZاني فحسZZب ،بZZل بZZاألحرى يسZZتخدمك لكي تعZZرف

مهمة سZZهلةَّ .
إن اختبZZار عمZZل
أفعاله ،وتعرف األهمية الحقيقية للحياة اإلنسانية ،وتدرك على وجه التحديZد Zأن خدمZZة هللا ليسZZت َّ
َّ
َّ
ض Zا من
هللا ال يتعلق بZZالتمتُّع بالنعمZZة ،بZZل يتعلق بZZاألحرى بالمعانZZاة من أجZZل محبتZZك لZZه .وبمZZا أنZZك تتمتَّع بنعم Zة Zهللا ،فال بZّ Zد أي ً
ِ
ِ
َّ
ضZا اختبZار كيفيZة تعاملZه معZك
ويمكنZك أي ً
التمتُّع بتوبيخZه؛ يجب عليZك اختبZار ذلZك كلهُ .يمكنZك اختبZار اسZتنارة هللا في داخلZكُ ،
ودينونته لك .بهذه الطريقة يغدو اختبارك شاماًل  .لقد قام هللا بعمل دينونته Zوتوبيخه لZZك .لقZZد تعZZامَلت كلمZZة هللا معZZك ،لكن ليس
عك
سلبيا وض ً
ذلك وحسب ،بل َّإنها ً
Zعيفا يقلZق هللا عليZك .كZل هZذا العمZل هZو ألجZل أن َي َZد َ
أيضا أنارتك وأضاءتك .عندما تكون ً
تعرف أن كل شيء متعِّل ٍق باإلنسان هو ضمن ترتيبات هللا .قد تعتقد أن اإليمان باهلل يعZZني المعانZZاة ،أو القيZZام بكZZل األمZZور من

أجله؛ وقد تظن أن الغرض من اإليمان باهلل هو أن َي ْن َع َم جسدك بالطمأنينZة ،أو أن تسZير كZل األمZور في حياتZك على مZا ُيZرام،
أو أن تشعر بالراحة واالرتياح في كل األمZور؛ لكن ال شZيء من هZذه األمZور يمِثّZل غايZات ينبغي أن يربZط النZاس بهZZا إيمZانهم
باهلل .إن كنت تZZ Zؤمن لهZZ Zذه الغايZZ Zات ،فZZ Zإن وجهZZ Zة نظZZ Zرك غZZ Zير صZZ Zحيحة وببسٍ Z Z
Zاطة ال يمكن Z Zك Zأن تصZZ Zير كZZ Zامالً .إن أفعZZ Zال هللا
Zدرك كّلهZZا أمZZور يجب أن يفهمهZZا النZZاس .إن كZZان لZZديك هZZذا الفهم،
وشخصZّ Zيته البZZارة وحكمتZZه وكالمZZه وكونZZه
ً
عجيبZZا وغZZير ُمَ Z
فينبغي أن تسZZتخدمه لتخِّلص قلبZZك من جميZZع المطZZالب واآلمZZال والمفZZاهيم الشخصZZية .ال يمكنZك Zأن تفي بالشZZروط الZZتي يطلبهZZا
ُّ
هللا إاَّل
بالتخلص من هذه األمور ،وال يمكنك أن تنعم بالحياة وتُرضي هللا إاَّل بفعل ذلك .يهدف اإليمان باهلل إلى إرضZZائه وإلى
الحيZZ Zاة بحسZZ Zب الشخصZZ Zية الZZ Zتي يطلبهZZ Zا ،حZZ Zتى َّ
تتجلى أفعالZZ Zه ويظهZZ Zر مجZZ Zده من خالل هZZ Zذه المجموعZZ Zة من األشZZ Zخاص غZZ Zير

أيضا الهدف الذي ينبغي أن تسZعى إليZه .ينبغي أن يكZون لZديك وجهZة
الجديرين .هذا هو المنظور الصحيح لإليمان باهلل ،وهو ً
النظر الصحيحة عن اإليمان باهلل وأن تسعى إلى الحصZول على كالم هللاَّ .إن َك بحاجZٍ Zة ألن تأكZZل كالم هللا وتشZZربه ،وأن تكZZون
قادر ا على الحياة بحسب الحق ،ويجب أن ترى على وجه الخصوص أفعاله العملية ،وأعماله الرائعة في جميع أنحZZاء الكZZون،
ً

يقدروا كيف يقZZوم هللا بعملZZه عليهم
وأيض ا العمل الفعلي الذي يعمله في الجسد .يستطيع الناس من خالل اختباراتهم العمليَّة أن ّ
ً
ُّ
ومZا هي إرادتZZه نحZZوهم .والهZZدف من كZZل هZZذا هZZو التخلص من شخصZZيتهم الشZZيطانية الفاسZZدة .بعZZد أن تتخّلص من كZZل القZZذارة
والشر في داخلك ،وتطرح عنك نواياك الخاطئة ،وتتمتَّع بإيمان صادق باهلل ،ال يمكنك محبZZة هللا بصٍ Z
Zدق إاَّل من خالل اإليمZZان
حبZZا صZZادًقا إاَّل على أسZZاس إيمانZZك بZZه .هZZل يمكنZZك الوصZZول لمحبZZة هللا دون اإليمZZان بZZه؟
الحقيقي باهلل .ال يمكنZZك أن تحب هللا ً
مشوشا بشأن هذا األمر .يمتلئ بعض النZاس بالحيويZZة بمجZَّ Zرد أن يZZروا أن اإليمZZان باهلل
بما أنك تؤمن باهلل ،فال يمكن أن تكون
ً
سيجلب لهم البركاتَّ ،
لكنهم بعد ذلZك يفقZدون كZل طZاقتهم بمج َّZرد أن يZروا َّأنه يتعيَّن عليهم أن يعZانوا عمليZات التنقيZة .هZل هZذا

ومطَلَقZZة أمZZام هللا في إيمانZZك .أنت تZZؤمن باهلل ،لكنZZك ال تZZزال لZZديك
هZZو اإليمZZان باهلل؟ في النهايZZة ،يجب أن تحقZZق طاعZZة كاملZZة ُ
مطZZالب منZZه ،ولZZديك العديZد Zمن المفZZاهيم الدينيZZة الZZتي ال يمكنZك ZالتجZُّ Zرد منهZZا ،ومصZZالح شخصZZية ال يمكنZك Zالتخِّلي عنهZZا ،ومZZع

ذلZZك ال تZZزال تسZZعى إلى بركZZات جسZZديَّة ،وتريZZد من هللا أن ينقZZذ جسZZدك ،وأن يخّلص نفسZZك – هZZذه جميعهZZا تصZZرفات النZZاس
إيمانZZا باهلل ،فZZإنهم ال يسZZعون إلى تغيZZير
الZZذين لZZديهم المنظZZور الخZZاطئ .ومZZع أن النZZاس الZZذين لZZديهم معتقZZدات دينيZZة يمتلكZZون ً

طباعهم ،وال يسعون إلى معرفة هللا ،بل يسعون باألحرى وراء مصالح جسZدهم فحسZب .كثZيرون منكم لZديهم إيمانيZات تنZدرج

قلبZا على اسZتعداد ألن
إيمانZا
تحت فئZة المعتقZدات الدينيZة .هZذا ليس ً
حقيقيZا باهلل .لكي يZؤمن النZاس باهلل يجب عليهم أن يمتلكZوا ً
ً
يعZZاني من أجلZZه ،ورغبً Zة في التخّلي عن أنفسZZهم .ومZZا لم يسِ Z
Zتوف النZZاس هZZذين الشZZرطين ،فZZإن إيمZZانهم باهلل باطZZل ،ولن يكونZZوا

قادرين على تحقيق تغيير في شخصيتهم .األشخاص الذين يسعون إلى الحZق بص ٍ
Zدق ،ويبحثZون عن معرفZة هللا ،ويفتّشZون عن
الحياة هم وحدهم الذين يؤمنون حًقا باهلل.
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ
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إن عمل التنقية يهدف في المقام األول إلى تكميل إيمان الناس .في النهايZZة مZZا يتحقZق هZو أنZZك تريZZد الرحيZل ،ولكنZZك في
الوقت نفسه ال تستطيع؛ فبعض الناس ما يزال لديهم قدرة على االحتفZاظ باإليمZZان حZZتى عنZZد حرمZانهم من أصZغر بارقZZة أمZل،
ولم يعد لديهم أمل على اإلطالق فيما يتعلق بفرصهم المسZتقبلية .في هZذا الZوقت فقZط سZتنتهي تنقيZة هللا .لم تصZل البشZرية بعZد
إلى مرحلة التأرجح بين الحيZاة والمZوت ،فهم لم يZذوقوا المZوت؛ ولZذا فZإن عمليZة التنقيZة لم تصZل إلى النهايZة بعZد .حZتى أولئZك

الZZذين كZZانوا في مرحلZZة العZZاملين في الخدمZZة لم ينZZالوا الحZZد األقصZZى من التنقيZZة .خضZZع أيZZوب لدرجZZة قصZZوى من التنقيZZة ،ولم
ثم َة شZيء يعتمZد ZعليZه .ال ب ّZد أن يخضZع النZاس لعمليZات تنقيZة للدرجZة الZتي ال يرجZون عنZدها شZيًئا وال يكZون لZديهم شZيء
يكن ّ
دائمZا هادًئا أمZام هللا ،وكنت
يعتمدون عليZه – هZذه وحZدها هي التنقيZة الحقيقيZة .خالل فZترة العZاملين في الخدمZة ،إن كZان قلبZك ً
دائما مهما كان ما فعله ومهما كانت إرادته نحوك ،فسوف تفهم في نهايZة الطريZق كZل شZيء فعلZه هللاَّ .إنك تمZر
تطيع ترتيباته ً
تمسك بالشهادة ،وفي النهايZZة تجّلى يهZZوه لZZه.
في تجارب أيوب ،وفي الوقت نفسه تخضع لتجارب بطرس .عندما اُختُِب َر أيوب َّ
تمسك بالشهادة .لمZاذا ُيقZZال" :إنZZني أحتجب عن أرض الZZدنسَّ ،
لكنني ُأظهZZر ذاتي
ولم يصبح مستحًقا لرؤية وجه هللا إاَّل بعد أن َّ
المقدسZZة؟" هZZذا يعZZني أنZZه ال ِ
يمكنZZك أن تحصZZل على كرامZZة رؤيZZة وجZZه هللا إاَّل عنZZدما تكZZون ُم َّ
للمملكZZة َّ
قد ًس Zا وتتم َّس Zك بالشZZهادة
Zذمرت على هللا
أما إذا كنت ال تسZZتطيع أن تتم َّس Zك بالشZZهادة لZZه ،فZZأنت ال تملZZك كرامZZة رؤيZZة وجهZZه .إذا تZZراجعت أو تَّ Z
ألجلZZهَّ .
تتمسك بالشهادة من أجله وأصبحت أضحوكة الشZيطان ،فلن تحظى بظهZور هللا.
ثم أخفقت في أن َّ
عند مواجهة التنقيات ،ومن َّ

Zذمر أو
أن يت َّ Z
إذا كنت مث ZZل أي ZZوب ،ال ZZذي لعن جس ZZده ولم يت َّ Z
Zذمر على هللا في غم ZZرة تجارب ZZه ،واس ZZتطاع أن َي ْمُق َت جس ZZده دون ّ
ِ
معينZة وتسZZتطيع مZZع ذلZZك
ٍZ
يخطئ في كالمه،
متمس ًكا بالشهادة .عندما تخضZZع لعمليZZات التنقيZة وتصZل إلى درجZZة َّ
فعندئذ ستكون ّ
َّ
متطلبZات أخZرى منZZه وبZZدون مفاهيمZك الخاصZZة ،فعندئZZٍ Zذ سZيظهر لZZك هللا .ال
تمامZا أمZام هللا ،بZدون
ًZ
أن تكZون مثZل أيZوب،
مطيعZا ً
َّ
ومتطلبات فردية ،ومصالح جسZZدية،
يظهر هللا لك اآلن لما لديك من مفاهيم خاصة كثيرة ،وتحامالت شخصية ،وأفكار أنانية،
ولZZذلك فZZأنت ال تسZZتحق رؤيZZة وجهZZه .إن رأيت هللا ،فسZZوف تقيسZZه من خالل مفاهيمZZك الخاصZZة ،وبفعلZZك ذلZZك َستُ َس ِّ Zم ُرهُ على
الصليب .إذا أتت عليك أمور كثZيرة ال تتوافZق مZع مفاهيمZكَّ ،
تنحيهZا جانبZاً وتZربح معرفZة تص ّZرفات
لكنك مZع ذلZك تسZتطيع أن ّ

هللا من هZZذه األمZZور ،وإن كنت في وسZZط التنقيZZة تكشZف عن قلبZZك المحب هلل ،فهZZذا مZا يعنيZه Zالتم ُّسZك بالشZZهادة .إذا كZZان منزلZZك
ينعم بالسZZالم ،وتتمتَّع بأسZZباب راحZZة الجسZZد ،وال يضZZطهدك أحZٌ Zد ،ويطيعZZك إخوتZZك وأخواتZZك في الكنيسZZة ،فهZZل يمكن Zك ZإظهZZار
قلبZZك المحب هلل؟ هZZل يمكن لهZZذا الوضZZع أن ين ّقيZZك؟ ال يمكن إظهZZار محبتZZك هلل إاَّل من خالل التنقيZZة ،وال يمكن تكميلZZك إاَّل من
Zوح من خالل العديZZ Zد من األمZZ Zور
خالل أمZZ Zور تحZZ Zدث وال تتماشZZ Zى مZZ Zع مفاهيمZZ Zك .إن هللا يريZZ Zك وجZZ Zه الشZZ Zيطان القZZ Zبيح بوضٍ Z Z
يكمZل قZZدرتك
المتناقضZZة والسZZلبيَّة ،وباسZZتخدام جميZZع أنZZواع مظZZاهر الشZZيطان – أفعالZZه واتّهاماتZZه ومضZZايقاته وخدعZZه  -وبZZذلك ِّZ
على تمييز الشيطان بحيث تبغض الشيطان وتنبذهZ.
أن يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"
زمع تكميلهم ال ّبد ْ
الم َ
من "أولئك ُ
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يمكن القول َّ
إن تجاربZك العديZدة من فشZل وضZعف وأوقZات سZلبيَّة هي تجZارب من هللا؛ هZذا ألن كZل شZيء يZأتي من هللا،
Zثرا ،فZاألمر كّلZه يعتمZZد على هللا وهZو في قبضZته .في نظZر
وكل األشياء واألحداث في يديه Z.سواء أكنت فاشالً أم
ً
ضعيفا ومتع ً
هللا ،هZZذه تجربZZة لZZك ،وإذا كنت ال تسZZتطيع أن تZZدرك ذلZZك ،فسZZوف تكZZون غوايZZة .هنZZاك نوعZZان من الحZZاالت يجب أن يعرفهمZZا
Zرجح لألخ ZZرى ه ZZو الش ZZيطان .الحال ZZة األولى ين ZZيرك فيه ZZا ال ZZروح الق ZZدس
الن ZZاس :حال ZZة ت ZZأتي من ال ZZروح الق ZZدس ،والمص ZZدر الم َّ Z
وتوج ه قلبZك
ِّZ
Zادرا على أن تُ ِك َّن محبZة حقيقيZة هلل،
ويسمح لك أن تعZرف نفسZك ،وأن تكZره نفسZك وتتح َّسZر على نفسZك وتكZون ق ً
إن هZذه الحالZة هي تنقيZة
لكنك تكون فيها سلبيًّا وض ً
إلرضائه .والحالة األخرى هي حالة تعرف فيها نفسكّ ،
Zعيفا .يمكن القZول ّ
ضZا غوايZZة من الشZZيطان .إذا أدركت أن هZZذا هZZو خالص هللا لZZك وشZZعرت َّ
بأنك اآلن مZZدين لZZه بشZZدة ،وإذا حZZاولت
هللا ،وهي أي ً

فصاعدا أن ترد له الجميZل ولم تعZد تسZقط في هZذا الفسZاد ،وإذا اجتهZدت في أكZل كالمZه وشZربه ،وإذا اعتZبرت نفسZك
من اآلن
ً

قلبا َّتواًقا ،فهذه تجربة من هللا .بعد أن تنتهي المعاناة وتبZZدأ في المسZZير إلى األمZZام مZZرة أخZZرى ،فسZZيظل
دائما ،وامتلكت ً
ً
مفتقرا ً
ِ
Zلمت ببسZZاطة لليZZأس ،إذا كنت تفكZZر
Zلبيا ،واستسَ Z
هللا يقZZودك ويرشZZدك وينZZيرك ويغ ّ Zذيك .ولكن إذا لم تتعZَّ Zرف على هZZذا وكنت سً Z

به ZZذه الطريق ZZة ،فق ZZد غلبت علي ZZك غواي ZZة الش ZZيطان .عن ZZدما تع Zّ Zرض أي ZZوب للتج ZZارب ،ك ZZان هللا والش ZZيطان يتراهن ZZان ،وس ZZمح هللا
للشيطان أن يع ِّذب أيوب .ومع أن هللا كان يختبر أيوب ،كان في الواقع الشيطان هZZو َم ْن أصZZابه بZZاأللم .بالنسZZبة إلى الشZZيطان،

كZZان األمZZر غوايً Zة أليZZوب ،ولكن أيZZوب كZZان في جZZانب هللا؛ ولZZو كZZان األمZZر غZZير ذلZZك ،لسZZقط أيZZوب في الغوايZZة .حالمZZا يسZZقط
يتعرضZZون للخطZZر .يمكن القZZول إن الخضZZوع للتنقيZZة هZZو تجربZZة من هللا ،ولكن إن لم تكن في حالZZة
النZZاس في الغوايZZة  ،فZZإنهم َّ
جيدة ،يمكن القول َّإنه غواية من الشيطان .إذا لم تكن لديك رؤية واضZحة ،فZإن الشZيطان سZيتَّهمك ويحجب عنZك الرؤيZة ،ولن

تلبث أن تقع في الغواية.
ضZا الZدخول في التفاصZيل .على سZبيل المثZال،
إذا لم تختZبر عمZل هللا فلن تنZال الكمZال أب ًZدا .في اختبZارك ،يجب عليZك أي ً
Zاهيم ودوافZZع ُمغZZالى فيهZZا ،وأي نZZوع من الممارسZZات المناسZZبة تمتلكهZZا للتصZZدي
مZZاهي األمZZور الZZتي تZZؤدي بZZك إلى أن تكZّ Zون مفَ Z
لهذه المشكالت؟ إذا استطعت أن تختبر عمل هللا ،فهذا يعني أن لديك قامة .إن كان يبدو عليك َّأنك ال تملZZك إال الحيويZZة ،فهZZذه

والتأمل فيZZه في أي
Zادرا على الصZZمود .عنZZدما تكونZZون قZZادرين على اختبZZار عمZZل هللا
ُّ
ليسZZت قامZZة حقيقيZZة وبالتأكيZZد لن تكZZون قً Z
وقت وفي أي مكان ،وحينمZا تسZتطيعون تZرك الرعZاة ،وتعيشZون بطريقZة مس َّ
Zتقلة ُمتَّكلين على هللا ،وتقZدرون على رؤيZة أفعZال
ٍ
فعندئذ فقط سوف تتحقق إرادة هللا .في الZوقت الحZالي ،ال يعZرف معظم النZاس كيZف يختZبرون ،وعنZدما تZواجههم
هللا الحقيقية،
يهتمون بها ،وال يمكنهم اختبار عمل هللا ،كما ال يمكنهم أن يعيشوا حيZZاة روحيZZة .يجب أن تأخZZذ كالم
مشكلة ال يعرفون كيف ّ
هللا وعمله في حياتك العملية.
معينZZا من اإلحسZZاس؛ إحسا ًس Zا يجعلZZك تفقZZد متعت Zك ZالداخليZZة ،وتفقZZد حضZZور هللا ،بحيث يغمZZرك
نوعZZا ً
ً
أحيانZZا يعطيZZك هللا ً
ِ
َّ
ٍ
ٍ
فعلت شZZيًئا ،فلم َيسZر األمZZر على مZZا يZZرام أو وصZZلت إلى طريZZق مسZZدود ،فهZZذا تZZأديب هللا.
الظالم .هZZذا نZZوع من التنقيZZة .كلمZZا َ

عك
ً
أحيانZZا ،عنZZدما تفعZZل أمZً Zرا ينطZZوي على العصZZيان والتمZُّ Zرد على هللا ،قZZد ال يZZدري أحZZد آخZZر بZZذلك ،ولكن هللا يعZZرف .لن َيZَ Zد َ
ِ
يؤدبZZك .عمZZل الZZروح القZZدس مفص Zل جZً Zدا .فهZZو يZZراقب َّ
بدق ٍة شZZديدة كZّ Zل كلمZZة وفعZZل من النZZاس،
تفلت من دون عقZZاب ،وسZZوف ّ
ّ
تصرف وحركة منهم ،وكل فكرة من أفكارهم وخاطرة من خZواطرهم حZتى َّ
يتمكن النZاس من اكتسZاب وعي داخلي بهZذه
وكل ّ
ّ
ص Zل
ضZا على مZZا يZZرام ،فتتو َّ
األمZZور .أنت تفعZZل شZZيًئا مZZا مZZرة واحZZدة وال يسZZير على مZZا يZZرام ،فتفعلZZه مZZرة أخZZرى وال يسZZير أي ً

تتعرض فيها للتأديب ،سوف تعرف ما يتعيَّن عليك القيام بZZه
المرات العديدة التي َّ
بالتدريج إلى فهم عمل الروح القدس .خالل ّ
ليتماشى مع إرادة هللا وما ال يتماشى مع إرادته .في النهاية ،ستكون لZZديك اسZZتجابات دقيقZZة إلرشZZاد الZروح القZZدس من داخلZZك.
ِ
Zتخففت
قدر كلمة هللا ،واسZ
في بعض األحيان ستكون
متمردا وسوف ُيَب ِّكتُك هللا من الداخل .كل هذا يأتي من تأديب هللا .إذا لم تُ ّ
َ
ً
َّ
زاد من اسZZتنارِته لZZك .في الZZوقت الحZZالي ،يوجZZد بعض
وليZZك أي اهتمZZام .كلمZZا تعZZاملت بجديZZة أكZZبر مZZع كالم هللاَ ،
بعملZZه ،فلن ُي َ
األشZZخاص في الكنيسZZة لZZديهم إيمZZان مشZَّ Zوش ومرتبZZك ،ويقومZZون بZZالكثير من األمZZور غZZير المناسZZبة ويتصZَّ Zرفون دون انضZZباط،

ومن ثَ َّم ال يمكن رؤية عمل الروح القدس بوضZوح في داخلهم .يهمZل بعض النZاس واجبZاتهم من أجZل ربح المZال ،ويخرجZون
حاليZZا إلى عمZZل
فهم ال يفتقZZرون ً
إلدارة أعمالهم دون أن يخضعوا للتأديب ،وتكون تلك النوعية من األشخاص في خطر أكبر؛ ُ
ضZا تكميلهم في المسZZتقبل .يوجZد العديZد Zمن النZاس الZZذين ال يمكن رؤيZة عمZل
الروح القدس فحسب ،بل سZZيكون من الصZعب أي ً
الروح القدس في داخلهم ،وال يمكن رؤية تأديب هللا فيهمَّ .إنهم أولئك الZZذين ال يفهمZZون بوضZZوح إرادة هللا وال يعرفZZون عملZZه.

عما يفعلZZه ،وهم على أقZل تقZZدير
أما أولئك الذين يستطيعون الوقوف بثبات في
خضم التنقيZZات ،الZZذين يتبعZZون هللا بغض النظZر َّ
َّ
ّ
Zإنهم يبل ZZون بالء حسZً Z Zناَّ ،
مما حقق ZZه بط ZZرس ،ف َّ Z
ولكنهم بال قيمZZ Zة من حيث
قZZZادرون على ع ZZدم الرحيZZ Zل ،أو على تحقي ZZق َّ ٪0.1
ً
ويحبون هللا محبة حقيقيَّة ،ويمكنهم أن يتجاوزوا مستوى بطZZرس،
كثير من الناس يفهمون األمور بسرعة،
ّ
استخدام هللا ّإياهمٌ .
ويقZZوم هللا بعمZZل التكميZZل فيهم ،فيZZوافي التZZأديب واالسZZتنارة هZZؤالء األشZZخاص ،وإن ُوجZZد لZZديهم شZZيء ال يتماشZZى مZZع إرادة هللا،
فZZإنهم يسZZتطيعون ُّ
التخلص منZZه على الفZZور .معZZدن هZZذا النZZوع من األشZZخاص هZZو الZZذهب والفضZZة واألحجZZار الكريمZZة – قيمتهم
هي األعلى! إذا كان هللا قد قام بالعديد Zمن أنواع العملَّ ،
لكنك ال تزال مثل الرمل أو الحجر ،فأنت عديم القيمة!
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إن عمل هللا في بلد التنين العظيم األحمر رائع ويفوق اإلدراك .سيمنح الكمال لجماعة من الناس ويقصZي آخZرين؛ ألنZه
يوجد كل أنواع الناس في الكنيسة – فهناك الذين يحبُّون الحق ،والذين ال يحبُّونZZه ،وهنZZاك الZZذين يختZZبرون عمZZل هللا والZZذين ال
َ
Zؤدون واجبهم والZZذين ال ُّ
يفعلZZون ذلZZك ،وهنZZاك الZZذين يُّ Z
يؤدونZZه ،وهنZZاك الZZذين يشZZهدون هلل والZZذين ال يشZZهدون؛ وقسZZم منهم غZZير
Zلبيا؛ هZZذا ألن عمZZل هللا ال
مؤمZZنين وأشٌ Z
Zرار ،وسZZيتم إقصZZاؤهم بالتأكيZZد .إذا كنت ال تعZZرف عمZZل هللا بوضZZوح فسZZوف تكZZون سً Z
َّ
يحبZZه .أولئZZك الZZذين
وم ِن الZZذي ال ّ
يمكن رؤيتZZه إال في أقليZZة من النZZاس .في هZZذا الZZوقت سZZوف يتضZZح َم ِن الZZذي يحب هللا حًقZZا َ
يحبُّون هللا ًّ
فسيكشفون من خالل كل خطوة من خطوات عمله ،وسوف
حقا لديهم عمل الروح القدسَّ ،
أما الذين ال يحبُّونه حًقا ُ
فهم ُأنZاس ال قيمZة لهم تجعلهم يسZتحقون أن
يصبحون أهداًفا لإلقصاء .سوف ُيكشف هؤالء الناس على مدار عمZل اإلخضZاع؛ ُ

يتكملZZوا .أولئZZك الZZذين قZZد نZZالوا الكمZZال قZZد ربحهم هللا بجملتهم ،وهم قZZادرون على محبZZة هللا كمZZا فعZZل بطZZرس .وأولئZZك الZZذين
َّ

جبZZ Zرون على محبZZ Zة هللا .ينمZZ Zو الحب العفZZ Zوي من خالل الفهم
Zوي ،بZZ Zل حب س Z
Zلبي فقZZ Zطُ ،
وهم ُم َ
ُأخضZZ Zعوا ليس لZZ Zديهم حب عفّ Z Z
ّ
كر ًس Z Zا طواعي ً Z Zة هلل؛ ويصZZ Zبح كالم هللا هZZ Zو
المكتَ َس Z Zب عن طريZZ Zق االختبZZ Zار
العملي .يحتZZ Zل هZZ Zذا الحب قلب الشZZ Zخص فيجعلZZ Zه ُم َّ
ُ
ّ
كمل ZZه هللا .إن كنت ال تس ZZعى إاَّل
Zد
Z
ق
Zخص
Z
ش
Zا
Z
ه
يقتني
Zور
Z
م
أ
Zذه
Z
ه
Zالطبع
Z
ب
هللا.
Zل
Z
ج
أ
من
Zاة
Z
ن
المعا
على
Zادر
Z
ق
Zو
Z
ه
و
Zده
Z
ن
ع
Zاس
Z
س
األ
َّ
ٌ
ٍ
لإلخضاع ،فال ي ِ
شهادة هلل؛ وإذا كان هللا ال يحقق هدفه في الخالص إاَّل من خالل إخضاع الناس ،عندئذ سZZتُنهي
تقدم
مكَنك Zأن ّ
ً
ُ
المهمة .لكن إخضاع الناس ليس هدف هللا النهائي – فهدفه النهائي هو تكميZل النZاس .لZZذا فبZداًل من
خطوة العاملين في الخدمة
َّ
القول إن هZذه المرحلZة هي مرحلZZة عمZل اإلخضZاعَ ،لنُقZل َّإنهZZا عمZل التكميZZل واإلقصZاء .بعض النZاس لم يتحقZZق لهم اإلخضZاع

على نحو كامل ،وفي أثناء إخضاعهم ،سينال مجموعة من الناس الكمال .هاتان الجزئيتZZان من العمZZل تُ َّنفذان في آن واحZZد .لم
يرحZZل النZZاس حZZتى طZZوال هZZذه الفZZترة الطويلZZة من العمZZل؛ وهZZذا يZZدل على َّأنه قZZد تحقZZق هZZدف اإلخضZZاع – هZZذه حقيقZZة اجتيZZاز
يتكمل
اإلخضZZاع .ال تهZZدف عمليZZات التنقيZZة إلى اجتيZZاز اإلخضZZاع ،بZZل هي من أجZZل نيZZل الكمZZال .بZZدون التنقيZZات ،ال يمكن أن َّ
ِ
كرهZZا
الناس .لذلك فإن للتنقية قيمة حقيقيَّة! اليوم َّ
تتكمل مجموعة من الناس وتُربح .وقد استهدفت البركات العشر التي سبق ذ ُ
أولئك الذين ُك ِملوا .فكل شيء َّ
كملZZوا
أما أولئك الZZذين لم ُي َّ
تكملواَّ .
يتعلق بتغيير صورتهم على األرض يستهدف أولئك الذين قد َّ
ّ
ّ

فهم غير أهل لتلّقي وعود هللا.
ُ
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المتجسZZد عملZZه شخصZً Zيا –
إن اإليمان باهلل ومعرفته هو قانون سمائي ومبZدأ أرضZي ،واليZZوم – في عصZر يعمZZل فيZه هللا ُ
ُيعZZد وقتًZZا جيZً Zدا على نحZZو خٍ Z
Zاص لمعرفZZة هللا .يتحقZZق إرضZZاء هللا على أسZZاس فهم إرادة هللا ،ويتطلب فهم إرادة هللا بالضZZرورة
معرف ZZة هللا .ه ZZذه المعرف ZZة باهلل هي الرؤي ZZة ال ZZتي يجب أن يمتلكه ZZا الم ZZؤمن؛ فهي أس ZZاس إيم ZZان اإلنس ZZان باهلل .إذا لم يكن ل ZZدى
Zرارا من مثZZل
اإلنسZZان هZZذه المعرفZZة ،فZZإن إيمانZZه باهلل يكZZون غام ً
ض Zا ،ويسZZتند على نظريZZة جوفZZاء .ومZZع أن اتبZZاع هللا يكZZون قً Z
ه ZZؤالء الن ZZاس ،فZZإنهم ال يحصZZلون على شZZيء .ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين ال يحص ZZلون على أي ش ZZيء في ه ZZذا التي ZZار هم ال ZZذين س ZZوف
جميعا األشخاص الذين يعيشون عالة .مهما كانت الخطوة التي تختبرهZZا من خطZZوات عمZZل هللا ،فيجب أن
ُيقضى عليهم ،وهم
ً
ترافقك رؤية قوية .ألنه بدون هذه الرؤية سيكون من الصعب عليك قبول كل خطوة من خطوات العمZل الجديZد Z،ألن اإلنسZان
راع
راع يZZرعى اإلنسZZان ،ومن دون ٍ
غZZير قZZادر على تخيZZل عمZZل هللا الجديZZد Z،فهZZو أبعZZد من تصZZور اإلنسZZان .وهكZZذا ،من دون ٍ
Zاجزا عن قبZول هZذا العمZل الجديZد Z.إذا لم يسZتطع اإلنسZان أن يسZتقبل الZرؤى ،فعندئ ٍZZذ ال
يتشارك حول الZرؤى ،يبقى اإلنسZان ع ً
ٍ
Zاجزا عن فهم
يستطيع أن يستقبل عمZZل هللا الجديZZد Z،وإذا لم يسZZتطع اإلنسZان أن يطيZZع عمZZل هللا الجديZZد ،فعندئZZ Zذ يكZZون اإلنسZان ع ً
ثم تفضZZي معرفتZZه باهلل إلى ال شZZيء .قبZZل أن ُينِّفZZذ اإلنسZZان كالم هللا ،عليZZه أن يعZZرف كالم هللا ،أي يفهم إرادة
إرادة هللا ،ومن َّ
هللا؛ وبهZZذه الطريقZZة وحZZدها يمكن تنفيZZذ كالم هللا بدقZٍ Zة وبحسZZب قلب هللا .يجب أن يمتلZZك هZZذا كZZل َم ْن يبحث عن الحZZق ،وهي

ضZا عمليZZة
العملية التي يجب أن يختبرها كل َم ْن يحZاول معرفZZة هللا .إن عمليZة معرفZة كالم هللا هي عمليZة معرفZة هللا ،وهي أي ً
ضZا معرفZZة
المتجسZZد ،بZZل تشZZمل أي ً
معرفZZة عمZZل هللا .وهكZZذا ،فZZإن معرفZZة الZZرؤى ال تشZZير فقZZط إلى معرفZZة الطبيعZZة البشZZرية هلل ُ
وك ْنه ZZه .إن اإليم ZZان باهلل ه ZZو
كالم هللا وعمل ZZه .فمن كالم هللا يفهم الن ZZاس إرادة هللا ،ومن عم ZZل هللا َّ
يتعرف ZZون على شخص ZZية هللا ُ

األولي باهلل إلى اإليمZZان األعمZZق باهلل هي عمليZZة معرف ZZة هللا ،وعملي ZZة
الخطZZوة األولى لمعرف ZZة هللا .وعمليZZة التق ZZدم من اإليم ZZان َّ

اختبZZار عمZZل هللا .إن كنت تZZؤمن باهلل لمجZZرد اإليمZZان باهلل ،وال تZZؤمن باهلل لكي تعZZرف هللا ،فإيمانZZك غZZير حقيقي ،وال يمكن أن
Zدريجيا على هللا خالل العمليZZة الZZتي فيهZZا يختZZبر عمZZل هللا ،عندئZٍ Zذ سZZتتغير
نقيZZا ،وال شZZك في هZZذا .إذا تعZّ Zرف اإلنسZZان تZ
ً
يصZZير ً
ربحا كامالً عندما يحقق النجاح في اإليمان باهلل.
شخصيته
ً
تدريجيا ،وسيزداد إيمانه صدًقا .بهذه الطريقة ،سيربح اإلنسان هللا ً

Zادرا
جسدا للمرة الثانية ويقوم
قطع هللا هذه المسافات الكبيرة ليصير ً
ً
شخصيا بعمله حتى يتمكن Zاإلنسان من معرفتZZه ،ويكZZون قً Z
على رؤيتZZه .إن معرفZZة هللا(أ) هي التZZأثير النهZZائي الZZذي يجب تحقيقZZه في نهايZZة عمZZل هللا؛ إنهZZا مطلب هللا النهZZائي من البشZZرية.

وهZZو يفعZZل هZZذا من أجZZل شZZهادته األخZZيرة ،وحZZتى يمكن لإلنسZZان أن يلتفت إليZZه في النهايZZة التفاتًZZا كZZامالً .ال يمكن لإلنسZZان أن
يحب هللا إال من خالل معرفة هللا ،وحتى يحب هللا يجب أن يعZرف هللا .وبغض النظZر عن كيفيZة سZعي اإلنسZان ،أو مZا يسZعى

Zادرا على تحقيZZق معرف ZZة هللا .بهZZذه الطريق ZZة وح ZZدها يسZZتطيع اإلنسZZان أن ُيرضZZي قلب هللا .من
إلى اكتسZZابه ،يجب أن يك ZZون قً Z
خالل معرفZZة هللا فحسZZب يسZZتطيع اإلنسZZان أن يZZؤمن حًقZZا باهلل ،ومن خالل معرفZZة هللا فحسZZب يمكنZZه أن يتقي هللا ويطيعZZه حًقZZا.
أولئ ZZك ال ZZذين ال يعرف ZZون هللا ال يطيعون ZZه أو يتقون ZZه أب Zً Zدا .فمعرف ZZة هللا تتض ZZمن معرف ZZة شخص ZZية هللا ،وفهم مش ZZيئة هللا ،ومعرف ZZة

ثمنا ،ويتطلب وجود إرادة للطاعة ،والتي
ماهية هللا .ومع ذلك ،فأي جانب من جوانب معرفة هللا يتطلب من اإلنسان أن يدفع ً
ب ZZدونها ال يس ZZتطيع أي ش ZZخص أن يس ZZتمر في التبعي ZZة ح ZZتى النهاي ZZة .إن عم ZZل هللا ال يتط ZZابق مطلًقZZا م ZZع مف ZZاهيم اإلنس ZZان ،كم ZZا
يصعب على اإلنسZان معرفZة شخصZية هللا وماهيتZه ،ويعسZر عليZه فهم كZل مZا يقولZه هللا ويفعلZه؛ فZإذا أراد اإلنسZان أن يتبZع هللا،

لكنه غير مستعد إلطاعة هللا ،فلن يربح شيًئا .منذ Zخلق العالم حتى اليوم ،قZام هللا بعمZل كثZير غZير مفهZوم لإلنسZان ،ولZذا وجZده
اإلنسZZان صZZعب القبZZول ،وقZZد قZZال هللا الكثZZير ممZZا أدى لصZZعوبة في عالج تصZZورات اإلنسZZان .ومZZع ذلZZك فهZZو لم يوقZZف عملZZه
Zدادا كبZيرة من "المحZاربين" قZد سZقطت
بسبب معاناة اإلنسان من صعوبات كثيرة ،لكنه استمر في العمل والتحZZدث ،ومZZع أن أع ً

على جZZانبي الطريZZق ،إال أنZZه مZZا زال يقZZوم بعملZZه ،ويواصZZل اختيZZار مجموعZZة تلZZو األخZZرى من األشZZخاص المسZZتعدين ZإلطاعZZة
ِ
يثمن أولئZك الZذين يقبلZون عملZه وكالمZه الجديZدين Z.لكن إلى
عمله الجديد Z.إنه ال يشفق على هؤالء "األبطال" الذين سقطوا ،بZل ّ
دائمZا مثZل هZذه
صZا؟ لمZاذا يسZتخدم ً
دائمZا على أشZخاص ويختZار أشخا ً
أي حد يعمل بهذه الطريقة ،خطZوة بخطZوة؟ لمZاذا يقضZي ً
ثم يربح اإلنسان .ومبدأ عمله هZو العمZل على أولئZك القZادرين على
الطريقة؟ إن الهدف من عمله هو أن يعرفه اإلنسان ،ومن َّ

إطاعة العمZل الZذي يقZوم بZه اليZوم ،وليس العمZل على أولئZك الZذين يطيعZون عملZه السZابق ،ولكنهم يعارضZون عملZه اليZوم .هZذا
تحديدا في أنه قد قضي على هذا العدد الكبير من الناس.
هو السبب
ً

إن الت ZZ Zأثيرات ال ZZ Zتي يح ZZ Zدثها درس معرف ZZ Zة هللا ال يمكن أن تتحق ZZ Zق في ي ZZ Zوم أو ي ZZ Zومين :فيجب على اإلنس ZZ Zان أن يجم ZZ Zع
الخبرات ،ويجتاز في المعاناة ،ويمتلك طاعة حقيقية .أوالً وقبل كZZل شZيء ،ابZZدأ من عمZZل هللا وكالمZZه .يجب أن تفهم مZZا الZZذي

تتضZZمنه معرفZZة هللا ،وكيZZف تصZZل إلى معرفZZة هللا ،وكيZZف تZZرى هللا وسZZط اختباراتZZك .هZZذا مZZا يجب على الجميZZع فعلZZه قبZZل أن
يعرفZZوا هللا .فال يسZZتطيع أحZZد أن يفهم عمZZل هللا وكالمZZه على الفZZور ،وال يسZZتطيع أحZZد أن يصZZل إلى معرفZٍ Zة عن هللا بكليتZه Zفي
وقت قصير .والمطلوب هو عملية االختبار الضرورية ،والتي بدونها لن يتمكن أحد من معرفة هللا أو اتباعه حًقZZا .كلمZZا عمZZل
هللا أكثر ،ازدادت معرفة اإلنسان به .وكلما زاد اختالف عمل هللا مع تصورات اإلنسان ،تجددت معرفة اإلنسان به وتعمقت.
إذا كZZان عمZZل هللا سZZيبقى دون تغيZZير إلى األبZZد ،عندئZZٍ Zذ لن يكZZون لZZدى اإلنسZZان إال معرفZZة قليلZZة باهلل .مZZا بين خْلZZق العZZالم واليZZوم
الحاضر ،يجب أن تعرفZوا بوضZوح رؤى مZا فعلZه هللا في عصZر النZاموس ،ومZا فعلZه في عصZر النعمZة ،ومZا يفعلZه في عصZر
الملكوت :يجب أن تكون هذه الرؤى واضحة لكم وضوح الشمس .يجب عليكم أن تعرفوا عمل هللا.
من "ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
الحواشي:
(أ) يرد النص األصلي" :عمل معرفة هللا".
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يختZZبر اإلنسZZان عمZZل هللا ،ويعZZرف نفسZZه ،ويخّلص نفسZZه من شخصZZيته الفاسZZدة ،ويسZZعى إلى النمZZو في الحيZZاة ،وكZZل هZZذا

من أجل معرفة هللا .إن لم تكن تسعى إال لمعرفة نفسك والتعامل مع شخصيتك الفاسZدة فقZط ،وليس لZZديك معرفZة بالعمZZل الZذي
يعمله هللا لإلنسان ،أو بمدى عظمة خالصه ،أو بكيفية اختبار عمZل هللا والشZهادة ألفعالZه ،فاختبZارك أحمZق .إن كنت تعتقZد أن
قدرتك على ممارسة الحق ،وقدرتك على التحمل تعني أن حياة الشخص قد نضZZجت ،فهZZذا يعZZني أنZZك مZZا زلت ال تفهم المعZZنى
الحقيقي للحيZZاة ،ومZZا زلت ال تفهم غZZرض هللا من تكميلZZه لإلنسZZان .في يZZوم من األيZZام عنZZدما تكZZون في الكنZZائس الدينيZZة ،وسZZط
أعضZZاء كنيسZZة التوبZZة أو كنيسZZة الحيZZاة ،فسZZوف تصZZادف العديZZد من األشZZخاص المتZZدينين الZZذين تشZZتمل صZZلواتهم على رؤى،
والذين يشعرون بأنهم ينالون لمسات ولديهم كلمات إلرشادهم في سعيهم للحياة .باإلضافة إلى ذلك ،فهم قادرون في كثZZير من
Zادرا على معرفZة الفZرق :سZتعتقد أن كZل
األمور على التحمل ،وإنكار أنفسهم ،وأال يقودهم الجسد .في ذلZك الZوقت ،لن تكZون ق ً
ما يفعلونه هو الصحيح ،وهو التعبير الطبيعي عن الحياة ،ومما يؤسف له أن االسم الذي يؤمنZZون بZZه هZZو اسZZم خZاطئ .أليسZZت
ثم يقZال إنZه ليس لZZديهم إلZه
هذه المعتقدات حمقاء؟ لماذا ُيقال إن العديد Zمن النZاس ليس لZديهم حيZاة؟ ألنهم ال يعرفZZون هللا ،ومن َّ
Zادرا على معرفZZة أفعZZال هللا معرفZZة
في قلZZوبهم ،وليس لZZديهم حيZZاة .إذا كZZان إيمانZZك باهلل قZZد وصZZل إلى نقطZZة معينZZة تكZZون فيهZZا قً Z

كاملZZZة ،وحقيق ZZة هللا ،وك ZZل مرحل ZZة من مراح ZZل عم ZZل هللا ،فإن ZZك تمتل ZZك الح ZZق .إذا كنت ال تع ZZرف عم ZZل هللا وشخصZZZيته ،فZZZإن

صZ Zا .إذا لم تكن ل ZZديك معرف ZZة بأش ZZياء مث ZZل كي ZZف َّنفذ يس ZZوع تل ZZك المرحل ZZة من عمل ZZه ،وكيZZZف تُ َّنفذ ه ZZذه
اختبZZZارك ال ي ZZزال ناق ً
تم ،ومZا العمZل الZذي يتم في هZذه المرحلZة ،فلن تشZعر أب ًZدا
المرحلة ،وكيف أن هللا قام بعمله في عصر النعمة وما العمل الZذي ّ
باألمان والطمأنينة .إذا تمكنت ،بعد ZفZترة من االختبZار ،من معرفZة العمZل الZذي قZام بZه هللا وكZل خطZوة من خطZوات عمZل هللا،
ولZZديك معرفZZة كاملZZة بأهZZداف كالم هللا ،وسZZبب عZZدم تحقZZق الكثZZير من الكلمZZات الZZتي تكلم بهZZا ،فعنZZدها يمكنZZك أن تهZZدأ وتسZZير
بجرأة في الطريق الZتي أمامZك دون قلZق أو اجتيZاز في التنقيZة .عليكم أن تZروا مZا يسZتخدمه هللا لتحقيZق الكثZير من عملZه .فإنZه
ِ
غي ًرا تصوراته من خالل نوعيZات عديZدة Zمن الكالم .فكZل المعانZاة الZتي تحملتموهZا،
وم ِّ
يستخدم الكالم الذي قالهُ ،من ّقًيا اإلنسان ُ
وكZZل التنقيZZة الZZتي اختبرتموهZZا ،والتعامZZل الZZذي قبلتمZZوه في داخلكم ،واالسZZتنارة الZZتي نلتموهZZا – قZZد تحققت جميعهZZا باسZZتخدام
الكالم الZZذي تكلم بZZه هللا .ألي سZZبب يتَِّبZZع اإلنسZZان هلل؟ السZZبب هZZو كالم هللا! إن كالم هللا غZZامض للغايZZة ،ويمكنZZه أن يلمس قلب

عما في عمق قلب اإلنسان ،ويمكن أن ُي ِّ
عرفه بأشZياء حZدثت في الماضZي ،ويسZZمح لZZه برؤيZZة المسZتقبل .ولZZذا
اإلنسان ،ويكشف َّ
يتحمل اإلنسان المعانZاة بسZبب كالم هللا ،ويصZبح كZامالً بسZبب كالم هللا ،وعنZدها فقZط يتبZع اإلنسZان هللا .مZا يجب على اإلنسZان

عما إذا كZان قZZد أصZZبح كZZامالً أو نZZال التنقيZZة ،فاألسZاس هZZو كالم
القيZZام بZZه في هZZذه المرحلZZة هZZو قبZZول كالم هللا ،وبغض النظZر َّ
هللا .هذا هو عمل هللا ،والرؤية التي يجب أن يعرفها اإلنسان اليوم.

من "ال يستطيع الشهادة هلل إال أولئك الذين يعرفون هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ِ
دائمZا يحكم عليZZه من وجهZZة نظZره
خالل هذه الفترة التي تَب َع فيها بطرس يسوع ،كان لبطرس آراء عديدة ZبشZأنه ،وكZان ً
Zحا تمZام الوضZوح ،إال أن بطZرس لم يكن على
الخاصة .ومع أنه كان يمتلك درجة ّ
معينZة من الفهم للZروح ،لم يكن فهمZه واض ً
قدر كبير من االستنارة ،ويتضح ذلك من قولZه" :ال ُب ّZد أن اتبZع ذاك الZذي أرسZله اآلب السZماوي؛ ال ُب ّZد أن أعZترف بZذاك الZذي
اختاره الروح القدس" .لم يفهم األشياء التي صنعها يسوع ،ولم تكن واضحة له .وبعدما تبعه لفترة ،بدأ ينمو في داخله اهتمام

ضZا بيسZZوع نفسZZه .أصZZبح يشZZعر بZZأن يسZZوع يحّفZز كالً من المشZاعر واالحZZترام؛ لقZZد
بمZZا كZZان يفعلZZه يسZZوع وبمZZا كZZان يقولZZه ،وأي ً
أحب أن يرتبZZط بZZه ،وأن يمكث بجانبZZه ،وقZZد قZّ Zواه وسZZاعده في ذلZZك اإلنصZZات إلى كلمZZات يسZZوع .وبمZZرور الZZوقت ،وبينمZZا هZZو

يخص حياة يسZوع :أفعالZZه وكلماتZZه وحركاتZZه وتعبيراتZZه .واكتسZZب بطZرس
يتبع يسوع ،أضحى
بطرس ُمالح ً
ظا في قلبه كل ما ّ
ُ
طبيعيZZا إلى أبعZZد الحZZدود Z،فإنZZه كZZان
فهمZا عميًقZZا لحقيقZZة أن يسZZوع لم يكن مثZZل أي إنسZZان عZZادي .فمZZع أن مظهZZره كإنسZZان كZZان
ًZ
ً

Zامحا تجZZاه اإلنسZZان .كZZل مZZا فعلZZه أو قالZZه كZZان ذا قيمZZة بالغZZة في مسZZاعدة اآلخZZرين ،وكZZان بطZZرس
Zوءا محب ً Zة وإشZZفاًقا وتسً Z
مملً Z
أشياء لم يكن قد رآها أو اقتناهZا من قبZZل .رأى أن يسZZوع – مZZع أنZZه لم تكن لديZZه بنيZZة عمالقZة أو إنسZانية
بجواره َيرُقب ويتعّلم
ً
خارقZZة – إال أنZZه كZZانت تحيطZZه حًقZZا هالZZة غZZير عاديZZة على اإلطالق .ومZZع أن بطZZرس لم يسZZتطع أن يصZZفها بدّقZZة ،إال أنZZه قZZد

عمZZا يفعلZZه
Zياء تختلZZف كZZل االختالف ّ
الحZZظ أن يسZZوع كZZان يتصZZرف على نحZZو مختلZZف عن كZZل َمن سZZواه؛ فقZZد كZZان يفعZZل أشَ Z
ضZا أن شخصZية يسZوع كZانت
ااألشخاص العاديون .وبمرور الوقت الذي كان يتعامل فيZه مباش ً
Zرة مZع يسZوع ،أدرك بطZرس أي ً

Zوعا أو
دائمZا يتصZرف على نحZو ثZابت ،ولم يكن أب ًZدا متعجاًل  ،ولم يكن يه ّZول موض ً
مختلفة عن شخصية اإلنسان العادي .كان ً
ولطيفZا
كي ًسZا
ً
Zبين شخصZيته الZتي كZانت عاديZة وتZدعو لإلعجZاب .وفي محادثاتZه ،كZان يسZوعُ ّ
يسّفهه؛ وقد عاش حياتZه بطريقZة ت ّ
أحيانZZا
Zورا ولم يفقZZد أبZً Zدا هيبتZZه أثنZZاء قيامZZه بعملZZه .رأى بطZZرس أن يسZZوع كZZان
ً
Zريحا وبشو ًشZا ،ولكنZZه كZZان أي ً
ضZا وقً Z
ولبًقZZا ،وصً Z
صZZموتًا ،ولكنZZه في أحيٍ Z
أحيانZZا كZZان يسZZعد للغايZZة لرؤيتZZه يتحZّ Zرك بكZZل رشZZاقة وحيويZZة
Zان أخZZرى كZZان يتكّلم على نحZZو متواصZZل.
ً

مثل حمامZة ،وفي أحي ٍ
أحيانZا يمأله
Zان أخZرى رآه في غايZZة الحZزن حZتى أنZه لم يكن يتكلم مطلًقZا ،وكأنZZه ٌأم منهكZة ومتعبZZة .رآه
ً
أحيانZZا يضZZحك ،وفي أحيٍ Z
Zان أخZZرى
كأنZZه أسZٌZد يزمجZZر .كZZان
Zدي شZZجاعٌ يهجم على األعZZداء ليقتلهم،
وأحيانZZا ّ
الغضZZبّ ،
ً
ً
وكأنZZه جنٌ Z
واحترامZا ال حZZدود لهمZZا .كZZانت ضZZحكة يسZZوع
ًZ
حبZZا
كZZان يصZZلي ويبكيً .أيZZا كZZان مZZا يعملZZه يسZZوع ،فZZإن بطZZرس أصZZبح ّ
يكن لZZه ً

غمZا ،وكZان غضZبه يخيفZه؛ أمZا رحمZة يسZوع وغفرانZه ومطالبZه الصZارمة من النZاس فقZد جعلتZه
تغمZره بالسZعادة ،وحزنZه يمأله ً
Zدريجيا بعZد أن عZاش
حقيقيا وشZوًقا إليZه .وبZالطبع لم يZدرك بطZرس كZل هZذا إال ت
توقيرا
حقيقيا وأوجدت لديه
حبا
ً
ً
ً
يحب يسوع ً
ً
مالصًقا ليسوع ألعوا ٍم قالئل.
عرف بطرس على يسوع" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية تَ ّ
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Zورا كليً Zة ،ولكن يسZوع قZد وهبZه
كانت هناك نقطة تمثل الذروة في اختبارات بطرس ،عندما كان جسده يكاد يكZون مكس ً
Zاة هائلZة وشZZهر وكZأن قلبZه مكسZور ،تحZّ Zدث إليZZه يسZZوع:
مرة .عندما كZان بطZرس يقاسZي معان ً
تشجيعا من الداخل ،وقد ظهر له ً
ً
معZZا في
وكن ZZا – على ك ZZل ح ZZال – في ع ZZالم رو
"أنت كنت معي على األرض ،وأن ZZا كنت هن ZZا مع ZZكّ .
حي ح ZZتى قب ZZل أن نك ZZون ً
ُ ّ

ضZا
السماء .واآلن فقد ُعدت إلى العZالم الZروحي ،وأنت مZا تZZزال على األرض .ذلZك ّ
ألني لس ُ
Zت من األرض ،ومZع ّأنZك أنت أي ً
تتمم واجبZZك على قZZدر اسZZتطاعتك".
لسZZت من األرض ،إال أنZZه ال ُبZّ Zد أن تُ ِZ
كمZل عملZZك على األرض .وبمZZا ّأنZZك خZZادم فال ُبZّ Zد أن ّ

وقZZد تعZZزى بطZZرس بعZZدما سZZمع أنZZه يسZZتطيع أن يعZZود ليمكث بجZZانب هللا .عنZZدما كZZان بطZZرس في مثZZل هZZذه الحالZZة من الضZZيق

"إني في شدة الفساد ،وال أستطيع أن ُأرضي هللا" .فظهر له
حتى أصبح طريح الفراش ،شعر ساعتها بندم شديد حتى أنه قالّ :
Zيت
Zيت حًقZZا كZZل مZZا قلتZZه لZZك؟ أنسَ Z
Zيت بZZالحق يZZا بطZZرس القZZرار الZZذي اتّخذتZZه أنت ذات مZZرة أمZZامي؟ أنسَ Z
يسZZوع ،وقZZال لZZه" :أنسَ Z

تعهZZدك ال ZZذي قطعت ZZه معي؟" رأى بط ZZرس أن يس ZZوع حًقZZا يكّلم ZZه ،فنهض من فراش ZZه ،وع Zَّ Zزاه يس ZZوع ق ZZائاًل ل ZZه" :أن ZZا لس ZZت من
ّ
األرض – قد أخبرتك بالفعل عن ذلك .هذا ما ال ُب ّد أن تفهمه؛ ولكن هل نسيت شيًئا آخر أخبرتك عنZه؟ كمZا قلت لZك من قبZل

ضZا لسZZت من األرض ،لسZZت من العZZالم" .لZZديك اآلن عمZٌ Zل عليZZك القيZZام بZZه ،ال يمكن أن تكZZون في مثZZل هZZذه الحالZZة من
"أنت أي ً
الحزن ،وال يمكن أن تكون في مثل هذه الحالة من المعانZZاة .ومZع أنZZه ال يمكن اآلن أن يتعZايش النZZاس مZZع هللا في نفس العZZالم،
معZا في عZZال ٍم واحZٍ Zد،
Zدي عملي الخZZاص ولZZديك عمZZل عليZZك القيZZام بZZه ،وفي يZZو ٍم مZZا عنZZدما ينتهي عملZZك سZZوف نكZZون ًZ
إال أنZZني لّ Z
ف أن هذه المعاناة كانت شيًئا
وسوف أقودك لتكون معي إلى األبد" .استراح بطرس
ّ
وأطمأن بعدما سمع هذه الكلمات .لقد َع ِر َ

Zاعدا .كZZان يسZZوع يظهZZر لZZه في كZZل لحظZZة فاصZZلة ،فيعطيZZه
ال ُبZّ Zد أن يختZZبره
Zجعه من ذلZZك الحين فصً Z
ويتحملZZه ،وكZZان ذلZZك يشّ Z
ّ
استنارة خاصة
وإرشادا ،ويقوم بأعمال كثيرة فيه .ولكن ماذا كان أكZثر شZيء يZدعو بطZZرس للنZدم؟ سZأل يسZوع بطZرس سZؤااًل
ً

سجل في الكتاب المقدس على هذا النحو) ولم تكن فترة طويلة قد مضت على قZZول بطZZرس "أنت هZZو ابن هللا
آخر (مع أنه لم ُي ّ
الحي" ،وكZان السZؤال هZو" :يZا بطZرس! هZل سZبق وأحببتZني؟" فهم بطZرس مZا كZان يعنيZه ZيسZوع من سZؤاله ،فقZال" :يZا رب! لقZد
يحبZZون اآلب الZZذي في
أحببت اآلب الZZذي في السZZماءّ ،
ولكني أعZZترف بZZأنني لم أحبZZك قZZط" .ثم قZZال يسZZوع" :إن كZZان النZZاس ال ّ
يحبZZون االبن الZZذي أرسZZله هللا اآلب ،فكيZZف
يحبZZوا االبن الZZذي على األرض؟ وإن كZZان النZZاس ال ّ
السZZماء ،فكيZZف يسZZتطيعون أن ّ

أحب ZZوا بالحقيق ZZة اآلب ال ZZذي في
يحب ZZوا اآلب ال ZZذي في الس ZZماء؟ إذا أحب الن ZZاس االبن ال ZZذي على األرض حًقZZا ،فق ZZد ّ
يمكنهم أن ّ
دائما يشZعر بالنZZدم العميZق حZتى الZدموع بسZZبب كلماتZZه الZZتي
السماء" .وحالما سمع بطرس هذه الكلمات أدرك قصوره .لقد كان ً
أحبZZك قZZط" .بعZZد قيامZZة يسZZوع وصZZعوده شZZعر بطZZرس بحZZزن أعمZZق ونZZدم
قالهZZا" :لقZZد أحببت اآلب الZZذي في السZZماءّ ،
ولكني لم ّ
الحاليZة ،كZان في الغZالب يZZأتي إلى يسZوع في
Zذكر عملZZه في الماضZي ومكانتZه
أعظم بسبب هذه الكلمات عينهZا .وعنZدما كZان يت ّ
ّ
الصZZالة ،وكZZان دائمZZا يشZZعر بالنZZدم وبأنZZه مZZدين ألنZZه لم ُيِ Z
وألنZZه لم َيZْ Zر َق إلى معZZايير هللا .وهكZZذا أصZZبحت هZZذه
Zرض إرادة هللاّ ،
َ
ً
ُأكرس لك كل ما أملكه وكل كياني ،وسZوف أق ّZدم لZك أغلى مZا عنZدي Z،مهمZا
"يوما ما سوف ّ
القضايا أثقل أعبائه .قال بطرسً :

Zدي
Zدي فقZط إيمZان واحZد ،وفقZط ٌ
حب واحZد .حيZاتي ال تسZاوي شZيًئا ،وجسZدي ال يسZاوي شZيًئا .ل ّ
كان" .وأردف يقول" :يZا هللا! ل ّ
وحب لZZك في قلZZبي؛ هZZذان همZZا فقZZط الشZZيئان اللZZذان أسZZتطيع أن
Zان بZZك في عقلي
Zدي إيمٌ Z
ٌ
فقZZط إيمZZان واحZZد ،وفقZZط ٌ
حب واحZZد .لّ Z
Zجع بط ZZرس بش ZZكل رائ ZZع؛ ذل ZZك ألن يسZZوع قب ZZل أن ُيص َZلب ق ZZال
أق ZZدمهما ل ZZك ،وليس أي شZZيء آخ ZZر" .ك ZZانت كلمZZات يس ZZوع تش ّ Z
أيضا لست من هذا العالم" .بعZد ذلZك عنZدما وصZZل بطZرس إلى درجZة كبZZيرة من األلم
لبطرس" :أنا لست من هذا العالم ،وأنت ً
العظيم ،ذ ّكره يسوع قائاًل له" :يا بطرس ،هل نسيت؟ أنا لست من العالم ،وقد رحلت عنه قبلك ألن لي عمZZل ال بُّد أن أعملZZه.

Zت بطZرس ليسZوع ثم قZال لZZه" :لم أنس!" ثم قZال
أيضا لست من العالم .هل نسيت؟ قلت لك مرتين ،أال تتذكر ذلك؟" َأنص َ
وأنت ً
Zترة من الZزمن بجZانبي .أنت اآلن تفتقZدني ،وأنZا أفتقZدك.
قضيت وقتًا
يسوع" :لقد
سعيدا من قبل في معيتي بالسماء ،وقضZيت ف ً
ً
َ

صZا بريًئا ومسZZتحًقا للحب؟ هZل نسZZيت وعZZدي؟ ال ُبZّ Zد
ومZZع أن المخلوقZZات ال تسZZتحق ذكرهZZا أمZZام عيZ
Zني ،كيZZف لي أالّ أحب شخ ً
ّ
يومZا مZا سZوف أقZودك بالتأكيZدZ
أن تقبل المأمورية التي أسندتها لك على األرض؛ وال ُب ّد أن تؤدي
ّ
المهمة الZتي ائتمنتZك ZعليهZاً .

تشجع أكZثر وصZار لZه دافZZع أكZZبر ،حZZتى أنZZه عنZدما كZان على الصZZليب
لتكون بجواري" .ما أن سمع بطرس هذه الكلمات حتى ّ
اس ZZتطاع أن يق ZZول" :ي ZZا هللا! ال أس ZZتطيع أن أحب ZZك بم ZZا يكفي! ح ZZتى إذا طلبت م ZZني أن أم ZZوت ،ال أس ZZتطيع عندئ ZZٍ Zذ أن أحب ZZك بم ZZا

رسل روحي ،وسواء وفيت بوعودك السابقة أم لم ِ
يكفي! أينما تُ ِ
Zإني أحبZك وأؤمن بZك" .كZان
تف بها ،ومهمZا فعلت بعZد ذلZك ،ف ّ
تشبث به بطرس هو إيمانه وحبه الحقيقي.
كل ما ّ
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واآلن لعّلك ترى بوضوح الطريق الذي سلكه بطZرس؛ ذلZك ألنZك إذا رأيت هZذا بوضZوح ،فZأنت بهZذا سZتتأكد من العمZل

Zلبيا ،ولن تشZZتاق إلى أي شZZيء .ينبغي عليZZك أن تختZZبر مشZZاعر بطZZرس في ذلZZك
عمZZل اليZZوم ،فلن تتZZذمر ،ولن تكZZون سً Z
الZZذي ُي َ
الوقت :لقد اجتاحه الحزن ،فأصZبح غZير مكZZترث بالمسZتقبل أو بأيZة بركZات .لم يسZZع في طلب الZZربح أو السZZعادة أو الشZهرة أو
ال ZZثروة من ه ZZذا العZZالم؛ ب ZZل س ZZعى فقZZط ليحي ZZا حيZZاة ذات مع ZZنى ،وهي أن يب ZZادل هللا محبت ZZه ،وأن يك Zّ Zرس هلل أغلى األش ZZياء على
اإلطالق؛ وعندئZذ فقZط سZوف يشZعر بالرضZا في قلبZه .كZان بطZرس في معظم األحيZان يصZلى ليسZوع قZائاًل " :أيهZا الZرب يسZوع
ٍ
Zك ،لكن لم تكن َقZZط
لكنهZZا لم تكن محبZZة
المسZZيح ،لقZZد أحببتZZك في وقت من األوقZZاتّ ،
حقيقيZZة؛ ومZZع أنZZني كنت أقZZول إني آمنت ِبَ Z
ّ

أكن ُّ
Zدي
لك بقلب صادق .كنت فقط أتطلZZع إليZك،
Zدك؛ لكنZZني لم ُ
أكن لَ Z
Zك ،وأفتق َ
وُأعجب بَ Z
محبتي َ
َ
Zك محبَ Zة حقيقيZة ،كمZا لم يكن ل ّ
يحولهZZا
دائما يصلي لكي يأخذ قراره ،وكان
ٌ
إيمان حقيقي َ
ّ
يتشجع باسZتمرار بفعZل كلمZات يسZوع ،والZتي كZZان ّ
بك" .كان بطرس ً
ِ
له .وبعد فZتر ِة من االختبZار ،امتحنZه يسZوع فيمZا بعZد ليحثّ ُZه على أن يكZون أكZثر توًقZا إليZه .صZلى بطZرس قZائاًل " :أيهZا
إلى ٍ
دافع ُ
جدا ،ولست أستطيع أن أرد لك محبتZZك .لZZذا
أتوق أن أتطلع نحوك .ينقصني الكثير ً
الرب يسوع المسيح ،كم أشتاق َ
إليك ،وكم ُ
Zك؟ مZZتى يجيء الZZوقت الZZذي أسZZتطيع فيZZه أن
Zريعا؛ مZZتى يحين الZZوقت الZZذي تحتZZاجني فتأخZZذني إليَ Z
اتضZZرعُ إليَ Z
Zك أن تأخZZذني سً Z
أنظZZر إلى وجهZZك من جديZZد؟ ال أريZZد أن أعيش في هZZذا الجسZZد بعZZد اآلن ،ال أريZZد أن أسZZتمر في فسZZادي ،وال أريZZد أن أتمZّ Zرد

Zك كZZل مZZا أملكZZه بأسZZرع مZZا يمكنZZني ،لسZZت أريZZد أن ِ
ُأحزَنZZك ثاني ً Zة" .تلZZك كZZانت
أكZZثر من ذلZZكّ .إني على اسZZتعداد Zأن ُأكZّ Zرس لَ Z
يكملZZه يسZZوع في داخلZZه .ففي أثنZZاء ضZZيقة
الطريقZZة الZZتي كZZان يصZZلي بهZZا بطZZرس ،ولكنZZه لم يكن يعلم في ذلZZك الحين مZZا سZZوف ّ

مرة أخZرى وقZال لZه" :يZا بطZZرس ،أريZZد أن أجعلZZك كZاماًل  ،حZتى تصZبح ثمZرة؛ نعم! ثمZZرة تبلZور عملي
امتحانه ،ظهر له يسوع ً
إنسانا كاماًل  ،تلك الثمرة التي أتلذذ بها .هل تستطيع حًقا أن تشZهد لي؟ هZل قمت بعمZل مZا أطلبZه منZك؟ هZل عشZت
الذي جعلك
ً

الكلمZZات الZZتي نطقت بهZZا؟ لقZZد أحببتZZني ،ولكن مZZع حبZZك لي ،هZZل عشZZت بحسZZب حيZZاتي؟ مZZاذا فعلت ألجلي؟ أنت تعZZرف أنZZك ال

تستحق حبي ،ولكن ماذا فعلت ألجلي؟" رأى بطرس أنه لم يفعل شيًئا ألجل يسوع ،وقد تذ ّكر َق َسمه فيما سبق بأن يبذل حياتZZه
ألجZل هللا .ولZZذا فإنZه لم َي ُعZZد يتZذمر Z،وأصZبحت صZلواته فيمZا بعZد أفضZل بكثZZير ممZا كZانت عليZZه قبZZل ذلZZك .صZلى بطZرس قZائاًل :

ض Zا تركتZZني في يZZو ٍم من األيZZام .لقZZد قضZZينا وقتًZZا بعيZً Zدا Zعن بعضZZنا
"أيهZZا الZZرب يسZZوع المسZZيح ،لقZZد تركتZZك ذات يZZوم ،وأنت أي ً
بعضا ،كمZا قضZينا وقتًZا في صZحبة بعضZنا بعضZا .ولكنZك مZع ذلZك تحبZني أكZثر من أي شZيء آخZر .لقZد تمZردت علي ِ
Zرارا،
ً
ً
َ
ّ
Zك م ً
ِ
دائمZZا بZZذكرى العمZZل الZZذي قمت بZZه في
وأحزنتZZك أي ً
ض Zا مً Z
Zرارا .كيZZف لي أن أنسZZى مثZZل هZZذه األشZZياء؟ ّإني احتفZZظ في ذهZZني ً
ّ
واألمZZور الZZتي ائتمنتZZني ZعليهZZا؛ لم أنس ذلZZك أبZً Zدا .فمن خالل العمZZل الZZذي قمت بZZه في حZZاولت بأقصZZى مZZا بوسZZعيّ .إنZZك تعZZرف
ّ
أيضا الدور الZذي يمكنZني أن أقZوم بZه .أتمZنى أن أخضZع لترتيباتZك ،وسZوف ُأك ّZرس لZك كZل
تماما ماذا يمكن أن أفعل ،وتعرف ً
ً
Zك ،إال ّأني أؤمن
كثيرا ً
جدا ،وقد تم ّZردت علي َ
ما أملكه .أنت وحدك تعلم ما يمكنني أن أفعله ألجلك .ومع أن إبليس قد خدعني ً

أنZZك ال تتَ Zذ ّكرني بهZZذه التعZّ Zديات ،وال تتعامZZل معي على أساسZZها .أتمZZنى أن ُأكZّ Zرس لZZك حيZZاتي بأكملهZZا .ال أطلب شZZيًئا ،كمZZا ّأنZZه
الم ّZرة،
ليس لي أي آمال أو خطZط؛ وكZل مZا ّ
أتمنZاه هZو أن أعمZل وفZق مقاصZدك ،وأن أفعZل مشZيئتك Z.سZوف أشZرب من كأسZك ُ
لك َك ،فُقدني كما تشاء".
وأنا ِم ُ
ض Z Zا أن تكونZZ Zوا واض ZZحين بخصZZZوص
عليكم أن تكون ZZوا واض ZZحين بخصZZ Zوص الطري ZZق ال ZZذي تسZZ Zلكونه اآلن؛ وعليكم أي ً
Zيتممه هللا فيكم؟ ومZZا هZZو الشZZيء الZZذي اُئتُمنتُم عليZZه؟ ربمZZا
الطريZZق الZZذي سZZوف تسZZلكونه في المسZZتقبل ،مZZا هZZو العمZZل الZZذي سّ Z

ألهم ْت ُكم وقتهZا اختبZارات بطZرسُ ،ي َعZد ذلZZك مؤش ًZرا على ّأنكم بحZق تسZZلكون في طريZZق بطZرس .لقZZد
تُمتَ َحُنZون في يZو ِم مZا ،فZإذا َ
امتدح هللا بطرس من أجل إيمانه الحقيقي ومحبته الصادقة ،ووالئه هلل .وألجZZل أمانتZZه وشZوق قلبZZه هلل ،قZZد جعلZZه هللا كZاماًل  .إن
كان لديك حًقا نفس محبة بطرس وإيمانه ،فإن يسوع – بدون أدنى شك – سوف يجعلك كاماًل .
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وبخ هللا بطZرس ،صZلى بطZرس قZائاًل " :إلهي! إن جسZدي ع ٍ
Zاص ،وأنت توبخZني وتZدينني .هZا ّأني أفZرح بتوبيخZك
عنZدما ّ
ودينونتك Z،وحتى إن كنت ال تريدني ،ففي وسط دينونتك أرى شخصيتك المقدسة والبZZارة .إنZZني أشZZعر بالرضZا عنZZدما تZZديننيZ،
كيمZZا يZZرى اآلخZZرون شخصZZيتك البZZارة في وسZZط دينونتZZك Z.إن كZZانت دينونتZZك تعZZبر عن شخصZZيتك وتسZZمح بظهZZور شخصZZيتك
Zار ،فZإن دينونتZZك
Zاء؛ بحيث أسZتطيع أن أحظى بشZبه شZخص ب ّ
البارة لجميع المخلوقZات ،وإن كZانت سZتجعل محبZتي لZك أكZثر نق ً
صZZالحة؛ ألنهZZا هي إرادتZZك الرحيمZZة .أنZZا أعلم أنZZه ال يZZزال يوجZZد الكثZZير من التمZZرد داخلي ،وإنZZني مZZا زلت ال أصZZلح ألن آتي
قZدامك .أتمZنى أن تزيZد من دينونZتي ،سZواء بوضZعي في بيئZة تعZاديني أو بمZروري في ضZيقات عظيمZة؛ فمهمZا كZان مZا تفعلZه،
جدا ،وأنا على استعداد Zللخضوع لترتيباتZك دون أي شZكوى" .هZذه هي معرفZZة بطZZرس بعZZدما
فهو ثمين عندي Z.إن حبك لعميق ً
ض Zا شZZهادة على محبتZZه هلل .لقZZد ُأخضZZعتم اليZZوم بالفعZZل – ولكن كيZZف ُيعبَّر عن هZZذا اإلخضZZاع فيكم؟
اختZZبر عمZZل هللا ،وهي أي ً
بعض النZZ Zاس يقولZZ Zون" :إن إخضZZ Zاعي هZZ Zو النعمZZ Zة العظمى والتمجيZZ Zد من هللا .اآلن فقZZ Zط أدرك أن حيZZ Zاة اإلنسZZ Zان جوفZZ Zاء وبال

مغزى ،واإلنسان يقضي حياته منشغاًل بإنجاب األطفZال وتZربيتهم جياًل بعZZد جيZل ،وفي النهايZة ال يمتلZZك شZيًئا .واليZوم ،بعZZد أن

ضZا وينتهي األمZZر بهZذه
أخضZعني هللا ،أرى أنZZه ال توجZZد قيمZZة للعيش بهZذه الطريقZZة؛ إنهZZا حًقZا حيZاة بال معZZنى .وربمZا أمZوت أي ً
الطريقة!" هل يمكن أن يقتني هللا مثل هؤالء الناس الذين أخضعهم؟ هل يمكن أن يصيروا عينات ونمZاذج؟ مثZل هZؤالء النZاس
هم ِع َبر ة في السلبية ،فليس لديهم تطلعات ،وال يسعون جاهدين لتحسين أنفسهم! ومع أن مثل هؤالء الناس السلبيين معZدودون
تكمل ،صZلى قZائاًل " :يZا
على إنهم ُأخضZعوا ،إال أنهم غZير قZادرين على نيZل الكمZال .قZرب نهايZة حيZاة بطZرس ،بعZد أن كZان قZد َّ
حبZا أنقى وأعمZق نحZوك ".وعنZدما كZان على وشZك أن ُيس َّZمر
هللا! لو كان لي أن أعيش بضع سنوات أخرى ،لتمنيت أن أقتZني ً
على الصليب ،صلى في قلبه قائاًل " :إلهي! لقد حان وقتك اآلن ،حان الوقت الذي أعددتZZه لي .يجب أن ُأصZZلب من أجلZZك ،وال

Zاء .واليZZوم ،إنZZه ألمZZر مطمئن ومعZٍ Zز أن
ُبZّ Zد أن أقZّ Zدم هZZذه الشZZهادة عنZZك ،وآمZZل أن يفي حZZبي لZZك بمتطلباتZZك ،وأن يصZZير أكZZثر نق ً
قادرا على الموت من أجلZك ،وأن ُأس ّZم َر على الصZليب من أجلZك ،ألنZه ال يوجZد مZا يرضZيني أكZثر من أن أتمكن من أن
أكون ً

قادرا على أن أعطي لك نفسي ،وأن أقدم لZZك حيZZاتي .يZZا هللا! كم أنت محبZZوب!
ُأصلب من أجلك وُأرضي رغباتك ،وأن أكون ً
حبا أكثر عمًقZZا.
لو سمحت لي أن أعيش ،الزداد استعدادي Zألن أحبك .طالما أنا على قيد الحياة ،فسوف أحبك .آمل أن أحبك ً
Zوحا لي .هZZذه
Zارا ،ألنZZني قZZد أخطZZأت .وهكZZذا تصZZبح شخصZZيتك البZZارة أكZZثر وضً Z
أنت تZZدينني ZوتؤدبZZني وتجربZZني ألنZZني لسZZت بً Z

حبا أكثر عمًقا ،وعلى استعداد Zألن أحبك بهZذه الطريقZة حZتى لZو كنت ال تحبZني .أنZا على
بركة لي ،ألنني قادر على أن أحبك ً
البارة ،فهZذا يمنحZZني قZZدرة أكZبر على أن أحيZZا حيZاة ذات معZنى .أشZZعر أن حيZاتي اآلن ذات معZZنى
استعداد Zأن أعاين شخصيتك َّ

صلبت من أجلك ،ويا له من معنى أن أموت من أجلك .مZا زلت ال أشZZعر بالرضZا ،ألنZني ال أعZرف سZوى القليZل
أكبر ،ألنني ُ
تمامZا ،وأنZني لم َّ
أرد لZك إال القليZل ج ًZدا .لم أسZتطع خالل حيZاتي أن أعZود لZك
ً
جدا عنك ،وأعلم أنZني ال أسZتطيع إتمZام رغباتZك ً
بجملتي ،فأنا بعيد عن ذلك .وعندما أنظر إلى الوراء في هذه اللحظة ،أشعر بأنني مدين لZZك بZZالكثير ،وليس أمZZامي سZZوى هZZذه

اللحظة للتعويض عن كل أخطائي وكل الحب الذي لم َّ
أرده لك".
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يجب على اإلنسZZان أن يسZZعى ليحيZZا حيZZاة ذات معZZنى ،وأال يكZZون راضZً Zيا عن ظروفZZه الحاليZZة .لكي يحيZZا اإلنسZZان حيZZاة
بطZZرس ،يجب أن يمتلZZك معرفZZة بطZZرس واختباراتZZه .يجب على اإلنسZZان أن يسZZعى إلى مZZا هZZو أعلى وأعمZZق .يجب عليZZه أن
يسعى إلى محبة أعمق وأنقى نحو هللا ،وحياة ذات قيمة ومعنى .ألن هZذه فحسZب هي الحيZاة .عنZZدها فقZط يصZZير اإلنسZان مثZZل
خانعZا من أجZل
بطرس .يجب أن تركز على أن تكZون َّ
فعااًل تجZاه دخولZك على الجZانب اإليجZابي ،وأال تسZمح لنفسZك باالرتZداد ً
عمليZا ،ويجب أن تجZد
راحZة مؤقتZZة بينمZا تتجاهZل حقZائق أكZZثر عمًقZا وأكZZثر تحديZً Zدا وعمليZة بدرجZة أكZبر .يجب أن يكZZون حبZZك ً

طرًقا لتحرير نفسك من هذه الحيZاة الفاسZدة الرغZدة الZتي ال تختلZف عن حيZاة الحيوانZات .يجب أن تحيZا حيZاة ذات معZنى ،حيZاة
ذات قيمZZة ،ويجب أال تخZZدع نفسZZك ،أو تعامZZل حياتZZك كأنهZZا لعبZZة تلعب بهZZا .لكZZل من يطمح ألن يحب هللا ،ال توجZZد حقZZائق ال
يمكن الحص ZZول عليه ZZا ،وال عدال ZZة ال يس ZZتطيعون الثب ZZات من أجله ZZا .كي ZZف يجب أن تعيش حيات ZZك؟ كي ZZف يجب أن تحب هللا،
وتستخدم هZذا الحب إلرضZاء رغبتZه؟ ال يوجZد شZيء أعظم من هZذا في حياتZك .ب ِ
Zادئ ِذي َب ْZد ٍء ،يجب أن يكZون لZديك مثZل هZذه
التطلعات والمثابرة ،ويجب أال تكZون مثZل أولئZك الضZعفاء الواهZنين .يجب أن تتعلم كيZف تختZبر حيZاة ذات معZنى ،وأن تختZبر
حقائق ذات مغزى ،وأال تعامل نفسك بسطحية على هذا النحو .دون أن تZدرك ذلZك ،فسZوف تم ّZر حياتZZك منZZك دون أن تZZدري؛
ولكن هZZل بعZZد ذلZZك سZZتتاح لZZك فرصZZة أخZZرى لكي تحب هللا؟ هZZل يمكن لإلنسZZان أن يحب هللا بعZZد موتZZه؟ يجب أن يكZZون لZZديك
نفس تطلعZZات بطZZرس وضZZميره؛ يجب أن تكZZون حياتZZك ذات مغZZزى ،ويجب أال تعبث بنفسZZك! يجب عليZZك كإنسZZان وكشZZخص
قادرا على التفكير مليًّا في كيفية تعاملك مع حياتZZك ،وكيZZف ينبغي عليZZك تقZZديم نفسZZك هلل ،وكيZZف ينبغي أن
يطلب هللا أن تكون ً
Zالحا .ال
تقتZZني ً
Zاء ،وأكZZثر جمZااًل  ،وأكZZثر صً Z
إيمانZZا أكZZثر معZZنى باهلل ،وكيZZف ينبغي ،طالمZZا أنZZك تحبZZه ،أن تحبZZه بطريقZZة أكZZثر نقً Z

ض Zا في الطريZZق الZZذي ستسZZلكه في المسZZتقبل .يجب أن
يمكن Zك ZاليZZوم االكتفZZاء بطريقZZة إخضZZاعك فحسZZب ،بZZل يجب أن تفكZZر أي ً
دائما في عدم مقدرتك .هل يميل الحق لتفضZZيل أشZZخاص بعينهم؟
يكون لديك تطلعات وشجاعة لتصير كاماًل  ،ويجب أال تفكر ً
Zخا من أجZZل
عمدا؟ إذا كنت تسعى في أثر الحق ،فهZZل يمكنZZه أن يغمZZرك؟ إذا كنت تقZZف راسً Z
ُأناسا ً
هل يمكن للحق أن يعارض ً
ض Zا؟ إذا ك ZZان طموح ZZك حًقZZا هZZو في السZZعي للحي ZZاة ،فهZZل يمكن للحيZZاة أن تُضZZللك؟ إذا كنت ب ZZدون
العدال ZZة ،فهZZل س ZZتطرحك أر ً

الحZZق ،فهZZذا ليس ألن الحZZق يتجاهلZZك ،بZZل ألنZZك تبقى بعيZً Zدا عن الحZZق؛ إن كنت ال تسZZتطيع التمسZZك بالعدالZZة ،فهZZذا ليس ألنZZه
يوجZZد مZZا هZZو خطZZأ في العدالZZة ،ولكن ألنZZك تعتقZZد أنهZZا ال تتوافZZق مZZع الحقZZائق؛ إذا لم تكن قZZد اقتZZنيت الحيZZاة بعZZد أن سZZعيت في
Zميرا نحZZو الحيZZاة ،وقZZد
إثرهZZا لسZZنوات عديZZدة ،فهZZذا ليس ألن الحيZZاة ليس لهZZا ضZZمير من نحZZوك ،ولكن ألنZZك أنت ال تملZZك ضً Z
Zادرا على اقتنZZاء النZZور ،فهZZذا ليس ألنZZه من المسZZتحيل أن يضZZيء
أقصZZيت الحيZZاة ً
جانبZZا؛ إن كنت تعيش في النZZور ،ولم تكن قً Z

النZZور عليZZك ،ولكن ألنZZك لم تُبZZد أي اهتمZZام بوجZZود النZZور ،ولهZZذا فقZZد رحZZل النZZور بهZZدوء مبتعZً Zدا ZعنZZك .إن كنت ال تسZZعى ،فال
يمكن إال أن ُيقال إنك نفاية بال قيمZة ،وليس لZديك شZجاعة في حياتZك ،وال روح لمقاومZة قZوى الظالم .إنZك ضZعيف ج ًZدا! إنZك
غZZZير قZZZادر على اله ZZروب من ق ZZوى الش ZZيطان ال ZZتي تحاص ZZرك ،ولس ZZت على اس ZZتعداد إال لتحي ZZا ه ZZذا الن ZZوع من الحيZZZاة اآلمنZZZة

مكتفيZا بZأن
والمؤمنة ،وتموت في الجهل .ما يجب عليك تحقيقه هو سعيك لتنZال اإلخضZاع؛ فهZذا هZو واجبZك الملZزم .إذا كنت
َّ
ً
تنال اإلخضاع ،فستدفع عنك وجود النور .يجب أن تعاني المشZقات من أجZل الحZق ،ويجب أن تعطي نفسZك للحZق ،ويجب أن
الذل من أجل الحق ،ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق .هذا هو ما ينبغي عليك القيZام بZه.
تتحمل َّ

يجب أال تطرح عنZك الحZق من أجZل حيZاة أسZرية هادئZة ،ويجب أال تفقZد كرامZة حياتZك ونزاهتهZا من أجZل متعZة لحظيZة .يجب

أن تسعى في إثZر كZل مZا هZو جميZل وصZالح ،ويجب أن تطلب طريًقZا ذا معZنى أكZبر في الحيZاة .إذا كنت تحيZا مثZل هZذه الحيZاة
المبتذلZZة Z،وال تسZZعى لتحقيZZق أي أهZZداف ،أال تُضZِّ Zيع حياتZZك؟ مZZا الZZذي يمكنZZك أن تربحZZه من حيZZاة مثZZل هZZذه؟ يجب عليZZك التخلي

عن كل ُمتع الجسد من أجل حق واحد ،وأال تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة .ال يتمتع أناس مثZZل هZZؤالء بالنزاهZZة
أو الكرامة؛ وال معنى لوجودهم!
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ضZ Zا .يحت ZZاج اإلنس ZZان إلى التZZZوبيخ
Zوبِخ هللا اإلنس ZZان ويدينZ Zه Zألن عمل ZZه يتطلب ه ZZذا ،وألن ه ZZذا م ZZا يحتاج ZZه اإلنس ZZان أي ً
يّ ZZ
تماما ،لكنكم تصبحون في ورطة عندما تواجهZZون
والدينونة Z،وعندها فقط يستطيع أن يصل إلى محبة هللا .إنكم اليوم مقتنعون ً
أدنى انتكاسة؛ ال تزال قامتكم صغيرة للغاية ،وال تزالون بحاجة إلى اختبار المزيد من هZZذا التZZوبيخ والدينونZة Zمن أجZل تحقيZZق

Zيرا ،وال
معرفة أعمق .إنكم ّ
تكنون اليوم بعض االتقZاء هلل ،وتخZافون هللا ،وتعرفZون أنZه اإللZه الحقيقي ،لكنكم ال تحبونZه ً
حبZا كب ً
ٍ
صاف نحوه .معرفتكم معرفة سطحية للغاية ،وال تزال قامتكم ناقصة .عندما توجZZدون في بيئZZة حًقZا،
حتى وصلتم القتناء حب
فعااًل سوى بقZدر ضZZئيل جZً Zدا ،وليس لZZديكم فكZرة عن كيفيZZة الممارسZZة .معظم النZاس
فما زلتم ال تقدمون شهادة ،ودخولكم ليس َّ
سلبيون وغير نشطين؛ وال يحبون هللا إال س ًZرا في قلZوبهم ،لكن ليس لZديهم طريقZة للممارسZة ،وال هم فZاهمون ماهيZZة أهZدافهم.
تكملوا ال يمتلكون بشرية عادية فحسب ،بZل يمتلكZون حقZائق تفZوق مقZاييس الضZمير ،وأعلى من معZايير الضZمير؛
أولئك الذين َّ
ِ
Zرد محبZة هللا ،ولكن باإلضZافة إلى ذلZك ،عرفZوا هللا ،ورأوا أن هللا محبZوب ،ويسZتحق محبZة
إنهم ال يستخدمون ضZميرهم فقZط ل ّ
اإلنسان ،وأنه يوجد الكثير ممZا يمكن محبتZه في هللا حZZتى أن اإلنسZان ال يسZعه إال أن يحبZه .تهZدف محبZZة هللا عنZZد أولئZZك الZZذين

تكملوا إلى تحقيق تطلعاتهم الشخصية .فحبهم هو حب عفوي ،حب ال يطلب شيًئا في المقابل ،وال هو تجارة .إنهم يحبون هللا
َّ
ال لسبب سوى معZرفتهم بZه .ال يهتم مثZل هZؤالء النZاس بمZا إن كZان هللا يمنحهم بركZات أم ال ،وكZل مZا يكفيهم هZو إرضZاء هللا.
إنهم ال يساومون هللا ،وال يقيسون حبهم هلل بالضمير :لقد أعطيتني ،ولهذا أنا أحبك في المقابل؛ وإن لم تعطني ،فليس لدي مZZا
دائمZا بZZأن هللا هZZو الخZZالق ،وأنZZه ُينِّفZZذ عملZZه فينZZا ،وبمZZا أنZZني أحظى بهZZذه
تكملZZوا يؤمنZZون ًZ
أعطيZZه في المقابZZل .فأولئZZك الZZذين قZZد َّ
الفرصة والظZرف والمZؤهالت ألكZون كZامالً ،فيجب أن يكZون سZعيي هZو إلى أن أحيZا حيZاة ذات معZنى ،وعلي أن أرضZيه .إن
ّ
األمZZر أشZZبه بمZZا اختZZبره بطZZرس :عنZZدما كZZان في أضZZعف حاالتZZه ،صZZلى إلى هللا وقZZال" :يZZا هللا! بغض النظZZر عن الزمZZان أو
دائمZZا .ومهمZZا كZان الزمZان أو المكZان ،أنت تعZZرف أنZني أريZZد أن أحبZZك ،لكن قZامتي صZغيرة
المكان ،أنت تعZرف أنZZني أتZذكرك ً
للغايZة ،وأنZا ضZعيف للغايZة وبال قZوة ،وحZبي محZدود للغايZة ،إخالصZي لZك ضZئيل ج ًZدا .أنZا ببسZاطة غZير صZالح للعيش مقارنZة

مع حبك .كل ما أتمناه هو أال تكون حيZاتي بال جZدوى ،وأال َّ
ضZا كZل مZا لZدي لZك .إن كنت
أرد حبZك فحسZب ،بZل أن أك ِّZرس أي ً
أستطيع إرضاءك ،فسZأتمتع كمخلZوق براحZة البZال ،ولن أطلب المزيZد .ومZع أنZني ضZعيف وعZاجز اآلن ،فلن أنسZى نصZائحك،

Zدي شZعور سZيء! كيZZف يمكن أن َّ
ولن أنسى حبك .كل ما أفعلZZه اآلن ليس أكZZثر من َّ
أرد لZZك الحب الZZذي في
رد حبZZك .يZZا هللا ،لَّ Z

Zادرا على تلبيZZة رغباتZZك ،وأسZZتطيع تقZZديم كZZل مZZا عنZZدي ZلZZك؟ إنZZك
قلZZبي ،وكيZZف يمكنZZني أن أفعZZل كZZل مZZا أسZZتطيع ،وأن أكZZون قً Z
جدا .كيف يمكنZZني
جديرا بحبك؟ يا هللا! أنت تعرف أن قامتي صغيرة ،وأن حبي ضعيف ً
تعرف ضعف اإلنسان .كيف أكون ً
علي أن َّ
علي أن أعطي كZZل مZZا
أرد حبZZك ،وأعلم أنZZه يجب َّ
أن أفعZZل مZZا بوسZZعي في مثZZل هZZذا النZZوع من البيئZZة؟ أعلم أنZZه يجب َّ
جدا اليZوم .أطلب منZك أن تمنحZني قZوة ،وأن تعطيZني الثقZة ،حZتى أكZون أكZثر قZدرة على امتالك
لدي لك ،ولكن قامتي صغيرة ً
ّ
حب نقي ِّ
أكرسه لك ،وأكثر قدرة على تكريس كل مZا عنZدي ZلZك؛ لن أتمكن من َّ
رد حبZك فحسZب ،بZل سZأكون أكZثر قZدرة على
اختبار توبيخك ودينونتك وتجاربك ،وحتى الباليا الشديدة .لقد سمحت لي أن أعاين حبZك ،وأنZا ال أسZتطيع إال أن أحبZك ،ومZع

ضZا
أنZZني ضZZعيف وعZZاجز اليZZوم ،كيZZف يمكنZZني أن أنسZZاك؟ إن حبZZك وتوبيخZZك ودينونتZك ZقZZد جعلZZوني أعرفZZك ،ولكنZZني أشZZعر أي ً
Zدي للخZالق؟" كZان هZZذا هZو طلب بطZرس ،لكن
أنني غير قادر على بلوغ حبك ،ألنك عظيم ً
جدا .كيف يمكنني تكريس كل ما لّ Z
طعن بسZكين في قلبZه ،وكZان يتZألم؛ لم يكن يعZرف مZا يجب عليZه القيZام
كانت قامته غير كافية .في هذه اللحظة ،شعر كأنZه قZد ُ

بZه في ظZل هZذه الظZروف .ومZع ذلZك اسZZتمر في الصZالة قZZائاًل " :يZا هللا! إن قامZة اإلنسZان طفوليZة ،وضZZميره ضZعيف ،وكZZل مZا

يمكنني تحقيقه هو أن َّ
أرد حبك .اليوم ،ال أعرف كيفية تلبية رغباتZك ،وكZل مZا أتمنZاه هZو أن أبZذل كZل مZا بوسZعي ،وأقZدم كZل

عمZZا تمنحZZه لي،
مZZا
لي ،وأكZّ Zرس لZZك كZZل مZZا أملZZك .وبغض النظZZر عن دينونتZZك ،وبغض النظZZر عن توبيخZZك ،وبغض النظZZر ّ
ّ
خاليZZا من أدنى شZZكوى تجاهZZك .في كثZZير من األحيZZان ،عنZZدما قمت بتZZوبيخي
عمZZا أخذتZZه بعيZً Zدا عZZني ،اجعلZZني ً
وبغض النظZZر ّ
رد حبZZZك بZZZدافع
Zادرا على تحقيZZ Zق الطه ZZارة ،أو تحقيZZ Zق رغبات ZZك .لق ZZد نش ZZأ ب ZZداخلي ّ
ودينونZZZتي Z،ت ZZذمرت في نفس ZZي ،ولم أكن ق ً Z
Zاء تجZاه هللا .كZان
االضطرار ،وفي هذه اللحظة يزداد كرهي لنفسي" .صلى بطرس بهZذه الطريقZZة ألنZه سZعى إلى حب أكZZثر نق ً

أيضا يلوم نفسه ،ويعترف بخطاياه إلى هللا .لقد شعر أنه مدين هلل ،وشZZعر بكراهيZة تجZاه نفسZه ،لكنZه
يطلب ويتوسل ،بل وكان ً
جيدا بما فيه الكفاية لتحقيق رغبات هللا ،وغZZير قZZادر
حزينا
أيضا
ً
دائما ،وكأنه لم يكن ً
كان ً
ً
وسلبيا إلى حد ما .كان يشعر بذلك ً
على بZZذل كZZل مZZا في وسZZعه .في ظZZل هZZذه الظZZروف ،اسZZتمر بطZZرس في السZZعي القتنZZاء إيمZZان أيZZوب .لقZZد رأى مقZZدار عظمZZة

لمن يشZاء – كZZانت
إيمان أيوب ،ألن أيوب رأى أن هللا قد منحه كل شيء ،ومن الطبيعي أن يأخذ هللا كZZل شZيء منZZه ،ويعطيZZه ْ
ض Zا ،وصZZلى في قلبZZه
Zادرا على تمجيZZد هللا .عZZرف بطZZرس نفسZZه أي ً
هZZذه هي شخصZZية هللا البZZارة .لم يتZZذمر أيZZوب قZZط ،وظZZل قً Z
ِ
أرده ل ZZك مهم ZZا ك ZZان ،ألن
رد حب ZZك باس ZZتخدام ض ZZميري وعن مق ZZدار الحب ال ZZذي ّ
ق ZZائاًل " :الي ZZوم ال ينبغي أن أك ZZون راض Zً Zيا عن ّ
أفكZZاري فاسZZدة جZً Zدا ،وألنZZني عZZاجز عن رؤيتZZك بوصZZفك الخZZالق .وألنZZني مZZا أزال غZZير صZZالح ألحبZZك ،يجب أن أصZZل للقZZدرة
Zدي خيZار ،ويجب أن
على تكZريس كZل مZا أملZك لZك ،وسZأفعل هZذا عن طيب خZاطر .يجب أن أعZرف كZل مZا قمت بZه ،وليس ل ّ
عظيمZZا من خاللي .أنZZا على
تتمجد مجZً Zدا
قادرا على أن أنطق بتسبيحات لك،
وأمجد اسمك القدوس ،حZZتى َّ
ّ
أعاين حبك ،وأكون ً
ً
استعداد Zللصمود في هذه الشهادة عنك .يZا هللا! حبZك ثمين ج ًZدا وجميZل؛ كيZف أتمZنى العيش في يZد الشZرير؟ أليس أنZا خليقتZك؟
Zدي اسZZتعداد للعيش تحت
كيف يمكنني أن أعيش تحت ُملك الشيطان؟ إنني ّ
أفضل أن أعيش كل حياتي وسZط توبيخZZك ،فليس لّ Z

ُمل ZZك الش ZZرير .إن ك ZZان بإمك ZZاني أن أتطه ZZر ،وأس ZZتطيع أن أك Zّ Zرس ك ZZل ش ZZيء ل ZZك ،فأن ZZا مس ZZتعد لتق ZZديم جس ZZدي وعقلي ل ZZدينونتك
راغبا في العيش تحت ُملكه .إنك تُظهر شخصيتك البارة من خالل دينونتك لي؛ وأنZZا
وتوبيخك ،ألنني أمقت الشيطان ،ولست
ً
Zادرا على أداء واجZZبي كمخلZZوق ،فأنZZا على اسZZتعداد Zأن تكZZون حيZZاتي كلهZZا
سZZعيد ،وليس لZZدي أدنى قZZدر من التZZذمر .إذا كنت قً Z

مصحوبة بدينونتك Z،والتي من خاللها سوف أتعرف على شخصيتك البارة ،وسوف أتخلص من تأثير الشرير ".صZلى بطZرس
رد محبZة هللا فحسZب ،بZل األهم من ذلZZك أنZZه أدى
Zادرا على ّ
دائمZا ،ووصZZل إلى مكانZة أعلى .لم يكن ق ً
دائما ،وسعى هكZذا ً
هكذا ً
ضZا تجZاوز معZZايير الضZZمير .اسZZتمرت
واجبZZه كمخلZZوق .لم يقتصZر األمZZر على عZZدم شZZكوى ضZميره ضZZده فقZZط ،بZZل اسZZتطاع أي ً
صلواته تصعد أمام هللا ،حتى صZارت تطلعاتZه أعلى من أي وقت مضZى ،وأصZZبحت محبتZه هلل أكZZبر من أي وقت مضZى .مZع

أنZZه عZZانى من آالم موجعZZة ،إال أنZZه لم ينس أن يحب هللا ،وظZZل يسZZعى إلى تحقيZZق القZZدرة على فهم إرادة هللا .في صZZالته نطZZق
ِ
رد حبZك .لم أشZهد عنZك أمZام الشZيطان ،ولم أتح ّZرر من تZأثير الشZيطان ،ومZا
بالكلمات التالية :لم أحقZق مZا هZو أكZثر من مجZرد ّ
زلت أعيش في الجسد .أتمZنى أن أسZتخدم حZبي لهزيمZة الشZيطان ،وألخزيZه ،وهكZذا أشZبع رغبتZك .أتمZنى أن أعطي نفسZي لZك
بجملتي ،وأال أعطي أي شيء في نفسي للشيطان ،ألن الشيطان هو عدوك .كلما سعى في هZZذا االتجZZاه ،تحZّ Zرك أكZZثر ،وزادت
معرفتZZه بهZZذه األمZZور .دون أن يZZدرك هZZذا ،عZZرف أنZZه يجب أن يحZZرر نفسZZه من تZZأثير الشZZيطان ،ويجب أن يعZZود بالكامZZل إلى
ومتعZZه ،وكZZان على اسZZتعداد
هللا .كانت هذه هي الحالة التي وصل لها .كان يتجاوز تأثير الشيطان ،ويتحرر من ملذات الجسZZد ُ
Zارا أكZZثر عمًقZZا .قZZال" :مZZع أنZZني أعيش وسZZط توبيخZZك ،ووسZZط دينونتZZك ،وبغض النظZZر عن
الختبZZار تZZوبيخ هللا ودينونت Zه Zاختبً Z

المصZZاعب الZZتي ينطZZوي عليهZZا ذلZZك ،فمZZا زلت غZZير راغب في العيش تحت ُملZZك الشZZيطان ،ومZZا زلت غZZير راغب في المعانZاة
من خداع الشيطان .إنني أفرح في العيش وسZط الباليZا الZتي ترسZلها ،وأتZألم من العيش وسZط بركZات الشZيطان .أحبZك بZالعيش
ِ
ضZل أن
فرحا
عظيما .إن توبيخك ودينونتك Zباران ومقدسان؛ وهما لتطهيري ،بZZل ولخالصZZيُ .أف ّ
وسط دينونتك ،وهذا يمنحني ً
ً
أقضZZي حيZZاتي بجملتهZZا وسZZط دينونت Zك Zلكي أحظى برعايتZZك .فلسZZت على اسZZتعداد Zللعيش تحت ُملZZك الشZZيطان للحظZZة واحZZدة؛

Zانيت المصZاعب ،فأنZا ال أرغب في أن يسZتغلني الشZيطان ويخZدعني .يجب أن تسZتخدمني ،أنZا
وآمل أن تطهرني؛ وحZتى إن ع ُ
ض Zا .يبتهج ZقلZZبي عنZZدما تZZرغب في مبZZاركتي،
هZZذا المخلZZوق ،وأن تمتلكZZني ،وأن تZZدينني ،وأن توبخZZني .بZZل يجب أن تلعنZZني أي ً

ألنZZ Z Zني رأيت حبZZ Z Zك .أنت الخZZ Z Zالق ،وأنZZ Z Zا مخلZZ Z Zوق :ال يجب أن أخونZZ Z Zك وأعيش تحت ُملZZ Z Zك الشZZ Z Zيطان ،وال يجب أن يسZZ Z Zتغلني
ِ
ض Zل أن أعيش وس ZZط توبيخ ZZك،
الش ZZيطان .ينبغي أن أك ZZون حص ZZانك ،أو ث ZZورك ،ب Zداًل من أن أعيش من أج ZZل الش ZZيطان .أن ZZا ُأف ّ
بدون نعم مادية ،وهذا يجلب لي المتعة حتى لو خسرت نعمتك .وإن كانت نعمتك ليست معي ،فأنا أتمتZع بتوبيخZك ودينونتZZك؛
دوما ،ما زلت غZير قZادر على تركZك ،ومZا
فهذه أفضل بركاتك لي ،وهي أعظم نعمك علي .ومع أنك مهيب ولديك نقمة
علي ً
ّ
ّ
ِ
ِ
ومصابا منك ،ولكنني لسZZت
وموبخا
ملعونا
ُأفضل أن أكون
ً
ً
ُأفضل العيش في بيتكّ ،
كافيا .إنني ّ
ً
حبا ً
زلت ال أستطيع أن أحبك ً
على اس ZZتعداد للعيش تحت ُمل ZZك الش ZZيطان ،ولس ZZت على اس ZZتعداد Zلالن ZZدفاع واالنش ZZغال ب ZZأمور الجس ZZد فق ZZط ،ولس ZZت ح ZZتى على

تتكمل Z،وهي أعلى حالZة في الوصZول للكمZال،
نقيا .هذا هZو اختبZار أن َّ
حبا ً
استعداد Zللعيش من أجل الجسد" .كان حب بطرس ً
وال توجد حياة ذات مغزى أكبر من هذه .لقد َقِبل توبيخ هللا ودينونتZZه ،وأدرك قيمZة شخصZية هللا البZZارة ،ولم يكن لZدى بطZرس

مZZا هZو أكZZثر قيمZZة من ذلZZك .لقZZد قZال" :الشZZيطان يعطيZZني متعZZة ماديZZة ،لكنZZني أجZZدها بال قيمZZة .يZZأتي تZZوبيخ هللا ودينونتZZه علي –
ّ
وفي ه ZZذا أج ZZد نعم ZZة ،وأج ZZد متع ZZة ،وأج ZZد برك ZZة .ل ZZوال دينون ZZة هللا لم ZZا ك ZZان لي أن أحب هللا ق ZZط ،ولكنت ق ZZد عش ZZت تحت ُحكم
Zاجزا
Zانا
حقيقيZا ،ألنZني كنت سZأبقى ع ً
الشيطان ،وظللت تحت سZيطرته ،وتحت قيادتZه .لZو كZان األمZر كZذلك ،لمZا كنت أب ًZدا إنس ً
ً

كرسZت نفسZي بجملZتي هلل .ومZع أن هللا ال يبZاركني ،ويتركZني بال تعزيZة في داخلي ،كمZا لZو كZانت النZار
عن إرضZاء هللا ،ولمZا ّ
تحترق في داخلي ،وبدون سالم أو فرح ،ومع أن توبيخ هللا وتأديبه ال يفارقانني ،فأنZا قZادر وسZط تZوبيخ هللا ودينونتZه Zعلى أن
أرى شخصيته البارة .إنني أبتهج في هذا؛ فال يوجد مZا هZو أكZثر قيمZة أو معZنى في الحيZاة من هZذا .ومZع أن حمايتZه ورعايتZه

توبيخ Zا ودينونZZة ولعنZZة وضZZربة قاسZZية ،فمZZا زلت أتمتZZع بهZZذه األمZZور ،ألنهZZا تسZZتطيع تطهZZيري وتغيZZيري بطريقZZة
قZZد أصZZبحتا
ً

Zادرا على أداء واجZZ Zبي
أفضZZ Zل ،وتقربZZ Zني من هللا ،وتمكنZZ Zني من محبZZ Zة هللا ،وتجعZZ Zل حZZ Zبي هلل ً
Zاء .هZZ Zذا يجعلZZ Zني قً Z Z
حبZZ Zا أكZZ Zثر نقً Z Z
كمخل ZZوق ،ويأخ ZZذني أم ZZام هللا ويبع ZZدني عن ت ZZأثير الش ZZيطان ،فال أع ZZود أخ ZZدم الش ZZيطان .عن ZZدما ال أعيش تحت ُمل ZZك الش ZZيطان،
Zدي وكZZل مZZا يمكنZZني القيZZام بZZه من أجZZل هللا ،بZZدون أن أحتفZZظ بZZأي شZZيء ،فعنZZدها سZZأكون
وأكZZون قً Z
Zادرا على تكZZريس كZZل مZZا لّ Z
تمامZا .إن تZZوبيخ هللا ودينونتZه ZهمZZا اللZZذان خلصZZاني ،وال يمكن لحيZZاتي أن تنفصZZل عن تZZوبيخ هللا ودينونتZZه .إن حيZZاتي
راضZً Zيا ًZ

دائما تحت ُملك الشيطان ،ولم تكن
على األرض تحت ُملك الشيطان ،ولوال رعاية وحماية توبيخ هللا ودينونته ،لكنت سأعيش ً
Zادرا على أن
لتتZZاح لي الفرصZZة أو الوسZZائل ألحيZZا حيZZاة ذات معZZنى .فقZZط إذا لم يتركZZني تZZوبيخ هللا ودينونتZZه Z،فسZZوف أكZZون قً Z
أتطهZZر بواسZZطة هللا .لم أكن ألنZZال حمايZZة فائقZZة ،أو أعش في النZZور ،أو أحصZZل على بركZZات هللا إال بواسZZطة الكلمZZات القاسZZية
وشخصZZية هللا البZZارة ودينونتZه ZالمهيبZZة Z.أن أتطهZZر وأتحZZرر من الشZZيطان ،وأعيش تحت سZZيادة هللا ،فهZZذه هي أكZZبر بركZZة أنالهZZا
في حياتي اليوم ".هذه أسمى حالة اختبرها بطرس.
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كلمات هللا اليومية اقتباس 526
يعيش اإلنسZZان في الجسZZد ،ممZZا يعZZني أنZZه يعيش في جحيم بشZZري ،وبZZدون دينونZZة هللا وتوبيخZZه ،فZZإن اإلنسZZان دنس كمZZا
الشZZيطان .كيZZف يمكن أن يكZZون اإلنسZZان مقد ًس Zا؟ لقZZد آمن بطZZرس أن تZZوبيخ هللا ودينونتZZه همZZا أفضZZل حمايZZة لإلنسZZان ،وإنهمZZا
أعظم نعم ZZة .ال يمكن لإلنس ZZان أن يس ZZتيقظ ،ويك ZZره الجس ZZد ،ويك ZZره الش ZZيطان إال من خالل ت ZZوبيخ هللا ودينونت ZZه .إن نظZZZام هللا
الصZZارم ُيحZZرر اإلنسZZان من تZZأثير الشZZيطان ،ويحZZرره من عالمZZه الصZZغير ،ويسZZمح لZZه بZZالعيش في نZZور محضZZر هللا .ال يوجZZد
خالص أفضل من التوبيخ والدينونة! Zصلى بطرس قائاًل " :يا هللا! ما دمت توبخZZني وتZZدينني Z،سZأعرف أنZZك لم تتركZZني .وحZZتى
إن لم تمنحني الفرح أو السالم ،وجعلتني أعيش في المعاناة ،وابتليتني بتزكيات ال تُحصZى ،فطالمZا أنZك ال تتركZني ،فZإن قلZبي

مرتاحا .لقد أصبح توبيخك ودينونتك اليوم أفضل حمايZة وأعظم بركZة لي .النعمZة الZتي تمنحZني إياهZا تحميZني .النعمZة
سيكون
ً
التي تمنحني إياهZا اليZZوم هي إظهZار لشخصZيتك البZارة ،وهي توبيخZZك ودينونتZك؛ ZإضZافة إلى ذلZك ،إنهZZا تجربZZة ،بZل وأكZثر من
جانبZا والسZعي إلى حب أعمZق وحمايZة أعظم ،ألنZه
Zادرا على طZرح ملZذات الجسZد ً
ذلك ،إنهZا حيZاة من المعانZاة ".كZان بطZرس ق ً
نZZال نعمZZة كبZZيرة من تZZوبيخ هللا ودينونتZZه .إذا أراد اإلنسZZان أن يتطهZZر في حياتZZه ويحقZZق تغيZZيرات في شخصZZيته ،وإذا أراد أن
يحيZZ Zا حي ZZاة ذات معZZ Zنى ،وأن يفي بواجبZZ Zه كمخلZZ Zوق ،فيجب عليZZ Zه أن يقبZZ Zل تZZ Zوبيخ هللا ودينونتZZ Zه Z،ويجب أال يسZZ Zمح لتZZ Zأديب هللا
وضZZربه أن يبتعZZدا عنZZه ،حZZتى يتمكن Zمن تحريZZر نفسZZه من تالعب الشZZيطان وتZZأثيره ،ويعيش في نZZور هللا .اعلم أن تZZوبيخ هللا
ودينونتZه ZهمZZا النZZور ،ونZZور خالص اإلنسZZان ،وأنZZه ال توجZZد بركZZة أو نعمZZة أو حمايZZة أفضZZل من ذلZZك لإلنسZZان .يعيش اإلنسZZان
Zادا .إذا أراد اإلنسZZان أن يحب
تحت تZZأثير الشZZيطان ،ويوجZZد في الجسZZد؛ فZZإذا لم يتطهZZر ولم ينZZل حمايZZة هللا ،فسيصZZبح أكZZثر فسً Z
Zرورا ،وأشZعر بالراحZة؛ وعنZدما
هللا ،فيجب أن يتطهZر ويخُلص .صZلى بطZرس قZائاًل " :يZا هللا ،عنZدما تعZاملني بلطZف أكZون مس ً
توبخني أشعر بمزيد من الراحة والفرح .ومZZع أنZZني ضZعيف ،وأقZع تحت معانZZاة ال توصZف ،ومZZع وجZود دمZZوع وحZزن ،فZZأنت

تعلم أن ه ZZذا الح ZZزن ه ZZو بس ZZبب عص ZZياني ،وبس ZZبب ض ZZعفي .إن ZZني أبكي ألن ZZني ال أس ZZتطيع إرض ZZاء رغبات ZZك ،وأش ZZعر ب ZZالحزن
واألس ZZف ألن ZZني غ ZZير كف ZZؤ لمتطلبات ZZك ،لكن ZZني على اس ZZتعداد لتحقي ZZق ه ZZذا المس ZZتوى ،وراغب في أن أفع ZZل ك ZZل م ZZا في وس ZZعي
إلرضائك .لقد منحني توبيخك الحماية ،ووهبني أفضل خالص؛ فدينونتك تفوق تسامحك وصبرك .فبدون توبيخك ودينونتZZك،
وتفوق على كZZل شZZيء .إن حبZZك ليس مجZZرد
لم أكن ألتمتع برحمتك ومحبتك الحانية .أرى اليوم أن حبك قد تجاوز السماوات َّ

رحمة أو محبة حانية؛ بل وأكثر من ذلك بكثير ،إنه التZوبيخ والدينونZة Z.لقZد منحZني توبيخZك ودينونتZك الكثZير؛ وبZدون توبيخZك
ودينونت ZZك ،لم يكن ألي أح ZZد أن يتطه ZZر ،ولم يس ZZتطع أي أح ZZد اختب ZZار محب ZZة الخ ZZالق .وم ZZع أن ZZني تحملت المئ ZZات من التج ZZارب
صZا
والضيقات ،واقتربت من الموت ،فقد أتاحت لي هذه التجارب والضيقات إمكانية أن أعرفك معرفة حقيقيZة ،وأن أنZال خال ً

أسZZمى .إن فZZارقني توبيخZZك ودينونتZZك وتأديبZZك لكنت عائ ًش Zا في ظالم ،تحت ُملZZك الشZZيطان .مZZا الفوائZZد الZZتي يتمتZZع بهZZا جسZZد
اإلنسZZان؟ إذا تركZZني توبيخZZك ودينونتZZك ،سZZيكون األمZZر كمZZا لZZو أن روحZZك قZZد تخلى عZZني ،وكمZZا لZZو أنZZك لم تعZد Zمعي .إذا كZZان
ضZا ،وأخZذت حريZتي ،فيمكنZني االسZتمرار في العيش ،لكن
األمر كذلك ،كيZف يمكنZني ZاالسZتمرار في العيش؟ إذا أعطيتZني مر ً
إن تركZZني توبيخZZك ودينونتZZك ،فلن يكZZون أمZZامي أي سZZبيل لالسZZتمرار في العيش .لZZو كنت بZZدون توبيخZZك ودينونتZZك ،لكنت قZZد
أعبZZر عنZZه بكلمZZات .بZZدون حبZZك ،كنت سZZأعيش تحت ُملZZك الشZZيطان،
فقZZدت حبZZك ،هZZذا الحب العميZZق جZً Zدا الZZذي ال يمكنZZني أن ّ
ولكنت ال أسZZتطيع أن أرى وجهZZك المجيZZد .كيZZف يمكنZZني أن أسZZتمر في العيش؟ لم أسZZتطع تحمZZل مثZZل هZZذا الظالم ،ومثZZل هZZذه
الحياة .وجودك معي يشبه رؤيتZك ،فكيZف يمكنZني أن أتركZك؟ إنZني أتوسZل إليZك وأطلب منZك أال تأخZذ أكZبر راحZة مZني ،حZتى
لو كZانت مجZرد كلمZات قليلZة للطمأنينZة .لقZد اسZتمتعت بحبZك ،واليZوم ال يمكنZني أن أكZون بعي ًZدا ZعنZك .كيZف يمكنZني أال أحبZك؟
دائمZا أن حيZZاة كهZZذه ذات معZZنى أكZZبر ،وأكZZثر قZZدرة على
لقZZد ذرفت الكثZZير من دمZZوع الحZZزن بسZZبب حبZZك ،لكنZZني كنت أشZZعر ًZ
إثرائي ،وأكثر قدرة على تغييري Z،وأكثر قدرة على السماح لي بالوصول إلى الحق الذي يجب أن تمتلكه المخلوقات".
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كلمات هللا اليومية اقتباس 527
يعيش اإلنسZZان حياتZZه بأسZZرها تحت ُحكم الشZZيطان ،وال يسZZتطيع أحZZد أن يحZّ Zرر نفسZZه من تZZأثير الشZZيطان بمفZZرده .جميZZع
البشر يعيشون في عZالم دنس ،في فسZاد وفZراغ ،دون أدنى معZZنى أو قيمZة؛ إنهم يعيشZZون حيZاة هانئZZة من أجZل الجسZد والشZZهوة
والشZZيطان .ال يوجZZد أدنى قيمZZة لوجZZودهم .فاإلنسZZان غZZير قZZادر على إيجZZاد الحZZق الZZذي سZZيحرره من تZZأثير الشZZيطان .ومZZع أن
اإلنسان يؤمن باهلل ويقZرأ الكتZاب المقZدس ،فهZو ال يفهم كيفيZة تحريZر نفسZه من سZيطرة تZأثير الشZيطان .اكتشZف عZدد قليZل ج ًZدا

من الن ZZاس على م ZZر العص ZZور ه ZZذا الس ZZر ،وتط ZZرق ع ZZدد قلي ZZل منهم إلي ZZه .على ه ZZذا النح ZZو ،وم ZZع أن اإلنس ZZان يمقت الش ZZيطان،
ويمقت الجس ZZد ،فه ZZو ال يع ZZرف كي ZZف يتخلص من غواي ZZة ت ZZأثير الش ZZيطان .الي ZZوم ،أال تزال ZZون تحت ُمل ZZك الش ZZيطان؟ إنكم لس ZZتم
وعصZاة .بZZل يمكنكم حZتى بعZZد معارضZة هللا أن تتمتعZوا براحZة
نادمين على أعمال عصيانكم ،وال حZZتى تشZZعرون بZأنكم أدنZZاس ُ

البZZال وتشZZعرون بالهZZدوء الشZZديد Z.أليس هZZدوءك بسZZبب أنZZك فاسZZد؟ أال تZZأتي راحZZة البZZال هZZذه من عصZZيانك؟ يعيش اإلنسZZان في
جحيم بشZZري ،ويعيش تحت التZZأثير المظلم للشZZيطان .وتعيش األشZZباح في األرض مZZع اإلنسZZان ،وتتعZZدى على جسZZده .إنZZك ال
تعيش في جن ZZة جميل ZZة على األرض .فالمك ZZان ال ZZذي أنت في ZZه ه ZZو ع ZZالم الش ZZيطان ،جحيم بش ZZري ،وع ZZالم ُس Zفلي .إذا لم يتطه ZZر
ويZدان ،فلن يكZون لديZه
Zيرا للشZيطان؛ وإذا لم ُيZوبَّخ ُ
اإلنسان ،فإنه يبقى في الدنس؛ وإذا لم يحميه هللا ويهتم به ،فهو ال يZزال أس ً
أي وسZZيلة للهZZروب من اضZZطهاد التZZأثير المظلم للشZZيطان .إن الشخصZZية الفاسZZدة الZZتي تظهرهZZا وسZZلوك العصZZيان الZZذي تحيZZاه

يكفيZZان إلثبZZات أنZZك مZZا زلت تعيش تحت ُملZZك الشZZيطان .إذا لم يتطهZZر عقلZZك وأفكZZارك ،ولم تُZZدن شخصZZيتك وتُZZوبخ ،فال يZZزال
لملك الشيطان ،والشيطان يسيطر على عقلك ،ويتالعب بأفكارك ،ويداه تتحكمZZان في وجZZودك بجملتZZه.
وجودك بجملته خاضع ُ
Zارا؟ مZZا مZZدى معرفتZZك بتZZوبيخ اليZZوم ودينونتZZه؟ كم تملZZك ممZZا
هZZل تعZZرف اآلن مZZدى ُبعZZدك Zعن معZZايير بطZZرس؟ هZZل تمتلZZك عيً Z
عرفه بطرس؟ إذا كنت غير قادر على معرفة ذلك اليوم ،فهل ستتمكن من تحقيق هذه المعرفة في المسZZتقبل؟ فشZZخص كسZZول

وجبان مثلك يكون غير قادر ببساطة على معرفة التوبيخ والدينونة Z.إذا كنت تسZZعى لسZZالم الجسZZد ،وملZذات الجسZZد ،فلن يكZون
لZZديك أي وسZZيلة للتطهZZير ،وسZZوف تٌعZZاد في النهايZZة للشZZيطان ،ألن مZZا تحيZZاه هZZو بحسZZب الشZZيطان والجسZZد .كثZZير من النZZاس في
الوضع الراهن اليوم ال يسعون إلى الحياة ،مما يعني أنهم ال يهتمون بأن ينالوا التطهير ،أو بالدخول في خبرة حياتيZZة أعمZZق.
فكي ZZف يمكنهم أن يص ZZيروا ك ZZاملين؟ أولئ ZZك ال ZZذين ال يطلب ZZون الحي ZZاة ال تت ZZاح لهم الفرص ZZة ليص ZZيروا ك ZZاملين ،وأولئ ZZك ال ZZذين ال
يطلبون معرفة هللا ،وال يسعون لحدوث تغيZيرات في شخصZZياتهم ،هم غZير قZادرين على الهZZروب من التZZأثير المظلم للشZيطان.
إنهم ليسوا جادين فيما يتعلق بمعرفتهم باهلل ودخولهم إلى تغييرات في شخصياتهم ،أمثال أولئZك هم َم ْن ال يؤمنZZون إال بالZZدين،
وم ْن يتبعون مجرد الشكليات ويحضرون الصلوات المنتظمة Z.أليس هذا مضZZيعة للZZوقت؟ إذا كZZان اإلنسZZان في إيمانZZه باهلل ليس
َ

جادا في أمور الحياة ،وال يسعى للZدخول إلى الحZق ،وال يطلب حZدوث تغيZيرات في شخصZيته ،وال حZتى يسZعى لمعرفZة عمZل
ً
هللا ،فال يمكن أن يصZZ Zير كZZ Zاماًل  .إذا كنت تريZZ Zد أن تصZZ Zير كZZ Zاماًل  ،يجب أن تفهم عمZZ Zل هللا .يجب أن تفهم على وجZZ Zه التحديZZ Zد
أهميZZة توبيخZZه ودينونتZZه ،والسZZبب وراء تنفيZZذ هZZذا العمZZل في اإلنسZZان .هZZل تسZZتطيع أن تقبZZل؟ خالل تZZوبيخ من هZZذا النZZوع ،هZZل

أنت قادر على تحقيق نفس الخبرات والمعرفة مثل بطرس؟ إذا كنت تسZعى لمعرفZZة هللا وعمZZل الZروح القZZدس ،وتطلب حZZدوث
تغييرات في شخصيتك ،فلديك الفرصة لتكون كاماًل .
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ال يمكن االسZZتغناء عن هZZذه الخطZZوة من عمZZل إخضZZاع أولئZZك الZZذين سيصZZيرون كZZاملين .فبمجZZرد أن ُيخضZZع اإلنسZZان،

Zالحا السZZتخدام هللا .لن
يمكنZZه أن يختZZبر عمZZل تكميلZZه .ليس هنZZاك قيمZZة كبZZيرة ألداء دور الخضZZوع فحسZZب ،فهZZذا لن يجعلZZك صً Z
ثم ليس
يكون لديك أي وسZZيلة ألداء دورك في نشZر اإلنجيZZل ،ألنZZك ال تسZعى للحيZZاة ،وال تسZZعى لتغيZير نفسZZك وتجديZدها ،ومن َّ

لديك خبرة فعلية في الحياة .خالل هذا العمل التدريجي ،تصرفت في وقت من األوقZات كعامZZل في الخدمZZة ،وكتZابع ،ولكن إن

كنت ال تسعى في النهاية إلى أن تكون بطرس ،ولم يكن سعيك وفًقا للطريق الذي جعل بZه بطZرس كZاماًل  ،فلن تختZبر بطبيعZة
ص Zا يسZZعى لتحقيZZق الكمZZال ،فسZZتكون قZZد حملت شZZهادة ،وسZZوف تقZZول" :لقZZد قبلت
الحZZال تغيZZيرات في شخصZZيتك .إذا ُكنت شخ ً

عمZZل هللا في التZZوبيخ والدينونZZة أثنZZاء هZZذا العمZZل التZZدريجي هلل ،ومZZع أنZZني تحملت معانZZاة عظيمZZة ،فقZZد عZZرفت طريقZZة هللا في

تكميZZل اإلنسZZان؛ لقZZد نلت العمZZل الZZذي عملZZه هللا ،وقZZد عZZرفت بZZر هللا ،وتوبيخZZه قZZد خلصZZني .لقZZد أتت علي شخصZZيته البZZارة،
ّ
وأفاض علي بركات ونعمة ،وقد منحني توبيخه ودينونته Zالحماية والتطهير .إذا لم أكن قد اختZZبرت التZZوبيخ والدينونZZة من هللا،
ّ
ولو لم تأت علي كلمات هللا القاسية ،فلم يكن بإمكاني أن أعرف هللا ،وال أمكنني أن أخُلص .اليZZوم أرى أن المZZرء كمخلZZوق ال
ّ
يس ZZتمتع بك ZZل األش ZZياء ال ZZتي ص ZZنعها الخ ZZالق فحس ZZب ،ولكن األهم من ذل ZZك أن ZZه يجب أن تتمت Zع Zجمي ZZع المخلوق ZZات بشخص ZZية هللا
البارة ،وتتمتع بدينونته الصالحة ،ألن شخصية هللا تستحق تمتع اإلنسZان بهZا .كمخلZوق أفسZZده الشZيطان ،يجب أن يتمتZع المZZرء
بشخصية هللا البارة .ففي شخصيته البارة يوجد التوبيخ والدينونة Z،باإلضافة إلى حب كبير .ومع أنني عاجز عن الفوز بمحبZZة
فوزا كاماًل اليوم ،إال أنني حظيت برؤيتها ،وفي هذا قد تباركت ".هذا هو الطريق الZZذي يسZلكه أولئZك الZذين يختZZبرون نيZل
هللا ً
الكمال والمعرفة التي يتحدثون بهZا .مثZل هZؤالء النZاس هم مثZZل بطZرس؛ ومZّ Zروا بنفس تجZارب بطZZرس .مثZل هZZؤالء النZZاس هم
سيخِّلصZZون
أي ً
حتمZZا ُ
ضZا الZZذين نZZالوا الحيZZاة ،ويمتلكZZون الحZZق .عنZZدما يظلZZون في اختبZZارات حZZتى النهايZZة ،فإنZZه أثنZZاء دينونZة Zهللا ً
أنفسهم بالكامل من تأثير الشيطان ،ويربحهم هللا.
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كZZان آدم وحZZواء اللZZذين خلقهمZZا هللا في البZZدء شخصZZين مقدسZZين ،أي أنهمZZا كانZZا مقدسZZين في جنZZة عZZدن ،وغZZير ملZZوثين
ض Zا ُمخلص Zْ Zين ليه ZZوه ولم يعرف ZZا ش ZZيًئا عن خيان ZZة يه ZZوه .ه ZZذا ألنهم ZZا كان ZZا غ ZZير م ZZنزعجين بت ZZأثير
بال ZZدنس ،وه ZZذا ألنهم ZZا كان ZZا أي ً
Zوثين ب ZZأي دنس ،وال
الش ZZيطان ،وكان ZZا ب ZZدون ُسZ Zم الش ZZيطان ،وكان ZZا أنقى البش ZZر
جميعZZا .كان ZZا يعيش ZZان في جن ZZة ع ZZدن ،غ ZZير مل ْ Z
ً

يسZZتعبدهما الجسZZد ،ويتقيZZان يهZZوه .لكن فيمZZا بعZZد ،عنZZدما أغواهمZZا الشZZيطان ،دخلهمZZا ُسZم الحيZZة ،ورغبZZا في خيانZZة يهZZوه ،فعاشZZا
ِ
بشرا .لكنهما الحًقا بعد أن أغواهما الشيطان ،أكال
تحت تأثير الشيطان .في البدء كانا مقدسين واتقيا يهوه؛ وبهذا وحده ُحسبا ً
Zدريجيا ،وفقZZدا الصZZورة األصZZلية
من ثمZZرة شZZجرة معرفZZة الخZZير والشZZر ،وعاشZZا تحت تZZأثير الشZZيطان .لقZZد أفسZZدهما الشZZيطان تZ
ً

لإلنسان .أخذ اإلنسان في البدء نسمة من يهوه ،ولم يكن لديه أي درجة من العصيان ،ولم يكن في قلبه أي شر .كان اإلنسZZان

وحشا بعد أن أفسده الشيطان :صارت أفكاره مليئة بالشZر والZدنس ،وليس الخZير أو القداسZة.
حينها
إنسانا حًقا .أصبح اإلنسان ً
ً
أليس ه ZZذا ه ZZو الش ZZيطان؟ لق ZZد اخت ZZبرت أنت الكث ZZير من عم ZZل هللا ،ولكن ZZك لم تتغ ZZير أو تتطه ZZر .إن ZZك م ZZا زلت تعيش تحت ُمل ZZك
يتكمل .ولماذا يقال إن مثZZل هZZذا الشZخص
الشيطان ،وما زلت ال تخضع هلل .هذا هو الشخص الذي اختبر اإلخضاع ،ولكنه لم َّ

يتكمل؟ ألن هZZذا الشZZخص ال يسZZعى للحيZZاة أو معرفZZة عمZZل هللا ،وال يطمZZع في شZZيء سZZوى ملZZذات الجسZZد والراحZZة المؤقتZZة.
لم َّ

ونتيجة لذلك ،ال توجZد تغيZيرات في شخصZية حيZاتهم ،ولم يسZتعيدوا المظهZر األصZلي لإلنسZان كمZا خلقZه هللا .هZؤالء النZاس هم

جثث تتح ZZرك ،أم ZZوات بال روح! أولئ ZZك ال ZZذين ال يس ZZعون لمعرف ZZة األم ZZور في ال ZZروح ،وال ZZذين ال يس ZZعون وراء القداس ZZة ،وال
يطلبون أن يحيوا بحسب الحق ،الذين هم مكتفون بمجرد إخضZاعهم على الجZانب السZلبي ،وال يقZZدرون على أن يحيZوا بحسZب
واحدا من الشعب المقدس – هؤالء هم أناس لم يخلصوا .ألن اإلنسZZان ،لZZو كZZان بZZدون الحZZق ،ال يسZZتطيع
كالم هللا ،ويصيرون
ً
الصZZمود وسZZط تجZZارب هللا؛ فأولئZZك الZZذين يسZZتطيعون الصZZمود وسZZط تجZZارب هللا هم وحZZدهم الZZذين قZZد خلصZZوا .مZZا أريZZده هZZو
ويمنح ه ZZذا
أن ZZاس مث ZZل بط ZZرس ،أن ZZاس يس ZZعون لكي َّ
يتكمل ZZواُ .يعطى الح ZZق الي ZZوم ألولئ ZZك ال ZZذين يتوق ZZون إلي ZZه ويبحث ZZون عن ZZهُ .
ِ
ضZا حZتى يمكن أن يZربحكم هللا.
الخالص ألولئك الذين يتوقون إلى أن يخّلصهم هللا ،وليس المقصود أن تربحوه فحسب ،بZل أي ً
إنكم تربح ZZون هللا ح ZZتى ي ZZربحكم هللا .لق ZZد تح ZZدثت الي ZZوم معكم به ZZذه الكلم ZZات ،وق ZZد س ZZمعتموها ،ويجب أن تمارس ZZوا وفًقZZا له ZZذه

الكلمات .في النهاية ،عندما تطبقون هذه الكلمات فحينها سأكون قد ربحتكم بفعل هZذه الكلمZZات؛ في نفس الZZوقت ،سZتكونون قZد

ضZا ،أي أنكم سZZتكونون قZZد نلتم هZZذا الخالص األسZZمى .بمجZZرد أن تتطهZZروا ،سZZتكونون قZZد صZZرتم بشZً Zرا
ربحتم هZZذه الكلمZZات أي ً
تكمل ،فيمكن القZZول إنZZك لسZZت
حقيقZZيين .إذا كنت غZZير قZZادر على أن تحيZZا بحسZZب الحZZق ،أو أن تحيZZا في صZZورة شZZخص قZZد َّ

Zانا ،أنت جثZZة متحركZZة ،ووحش ،ألنZZك بZZدون الحZZق ،أي أنZZك بZZدون نسZZمة يهZZوه ،وعليZZه فZZأنت شZZخص ميت ليس لZZه روح!
إنسً Z

حيZا تمتلZك
ومع أنه من الممكن أن تحمل شهادة بعد أن تُخضع ،فZإن مZا تنالZه مZا هZو إال القليZل من الخالص ،ولم تصZبح ً
كائنZا ً
روحا .ومع أنك قد اختبرت التوبيخ والدينونة ،فلم تتجدد شخصيتك أو تتغير نتيجة لذلك؛ إنك ال تزال تحيا ذاتZZك العتيقZZة ،وال
ً

تطهر .أولئك الذين نالوا الكمال هم وحدهم ذوو قيمZZة ،وأنZZاس مثZZل هZZؤالء وحZدهم هم
تزال تنتمي للشيطان ،ولست
شخصا قد ّ
ً
َم ْن قد اقتنوا حياة حقيقية.
من "اختبارات بطرس :معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 530

Zرة .أمZZ Zا بالنسZZ Zبة
واليZZ Zوم ،يسZZ Zعى بعض النZZ Zاس لكي يسZZ Zتخدمهم هللا ،ولكن بعZZ Zد أن ُيخضZZ Zعوا ،ال يمكن اسZZ Zتخدامهم مباشً Z Z
تتكمل بعZZد Z.وبعبZZارة
للكلمZZات الZZتي تُقZZال اليZZوم ،فZZإن كنت ال تZZزال غZZير قZZادر على تحقيقهZZا عنZZدما يسZZتخدم هللا النZZاس ،فإنZZك لم َّ
سيسZZتبعد أم سيسZZتخدمه هللا.
أخرى ،إن الوصول إلى نهاية الحقبة التي سيصبح فيها اإلنسان كاماًل سيحدد ما إذا كان اإلنسZZان ُ
إن أولئZZك الZZذين نZالوا اإلخضZZاع ليسZZوا سZوى أمثلZZة على السZZلبية واالستسZZالم؛ إنهم عينZZات ونمZZاذج ،ولكنهم ليسZوا سZZوى مجZZرد

طبZاق .فقZZط عنZZدما تتغZZير شخصZZية اإلنسZان الحياتيZZة ،ويحقZZق تغيZZيرات على مسZZتوى الZZداخل والخZZارج ،فسZZيكون حينهZZا فقZZط قZZد
تكمل .مZZا الZZذي تريZZده اليZZوم ،أن تنZZال اإلخضZZاع أم تصZZير كZZاماًل ؟ مZZا الZZذي تZZرغب في تحقيقZZه؟ هZZل حققت من الشZZروط الZZتي
َّ
جهز نفسك ،وكيف يجب أن تُصلح عيوبك؟ كيف يجب أن تZZدخل
تجعلك كاماًل ؟ وما الذي ما زلت تفتقر إليه؟ كيف يجب أن تُ ِّ
خضوعا كاماًل ؟ إنك تطلب أن تصير كاماًل  ،فهل تسZZعى إلى
إلى الطريق التي فيها تصير كاماًل ؟ كيف يجب عليك أن تخضع
ً
Zاهرا ،فهZZل أنت على اسZZتعداد لقبZZول التZZوبيخ
القداسZZة؟ هZZل تسZZعى إلى التZZوبيخ والدينونZZة حZZتى تُطهZZر؟ إنZZك تطلب أن تصZZير طً Z

والدينونZZة؟ إنZZك تطلب أن تعZZرف هللا ،ولكن هZZل لZZديك معرفZZة بZZالتوبيخ والدينونZZة؟ معظم العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه عليZZك اليZZوم هZZو

َّ
Zاهرا بس ZZبب الت ZZوبيخ والدينون ZZة ال ZZذين
عم ZZل الت ZZوبيخ والدينون ZZة؛ م ZZا هي معرفت ZZك به ZZذا العم ZZل ال ZZذي ُينفذ علي ZZك؟ ه ZZل ص ZZرت ط ً Z
اختبرتهما؟ هل تغيرت بسببهما؟ هل كان لهما أي تأثير عليك؟ هل أنت متعب بسبب الكثير من عمل اليوم – أي عمZZل اللعنZZة
والدينونZZة والكشZZف – أم تشZZعر أنهZZا ذات فائZZدة كبZZيرة لZZك؟ إنZZك تحب هللا ،ولكن مZZا سZZبب حبZZك لZZه؟ هZZل تحب هللا ألنZZك تلقيت
القليل من النعمة؟ أم تحب هللا بعد أن نلت السالم والفرح؟ أم تحب هللا بعد أن تطهرت بتوبيخZZه ودينونتZZه؟ ألي سZZبب بالتحديZدZ
عبZZر بهZZا عن
تحب هللا؟ ما الشروط التي استوفاها بطرس كي يصير كاماًل ؟ وبعد أن أصبح كاماًل  ،ما الطريقة األساسية الZZتي ّ
تعرض للوم؟ أم أحب الرب يسZZوع أكZZثر
هذا؟ هل أحب الرب يسوع ألنه كان يتوق إليه ،أم ألنه لم يتمكن من رؤيته ،أم ألنه ّ

حبZه هلل أنقى بسZبب تZوبيخ هللا
ألن بطرس َقِبل المعاناة والضيقات ،وعZرف دنسZه وعصZيانه ،وأدرك قداسZة الZرب؟ هZل أصZبح ّ
ودينونته Z،أم بسبب أمر آخر؟ وما هو؟ إنك تحب هللا بسبب نعمته Z،وألنه قد منحك اليوم بعض البركZZات القليلZZة .هZZل هZZذا حب
صZZادق؟ كيZZف ينبغي عليZZك أن تحب هللا؟ هZZل ينبغي عليZZك أن تقبZZل توبيخZZه ودينونتZZه Z،وبعZZد أن تنظZZر شخصZZيته البZZارة ،تتمكن
تمامZا ،ولZديك معرفZة بZه؟ هZل يمكنZك Zأن تقZول مثZل بطZرس أنZك ال تسZتطيع أن تحب هللا
من محبته محبة حقيقية ،وأنت مقتنZع ً
كافي ا؟ هل ما تسعى إليه بعد التوبيخ والدينونة هو أن تنال اإلخضاع ،أم الحماية والرعايZZة بعZد ZالتZZوبيخ والدينونZZة؟ أي من
حبا ً
ً

هZZذه تسZZعى إليهZZا؟ هZZل حياتZZك ذات مغZZزى ،أم أنهZZا بال جZZدوى وبال قيمZZة؟ هZZل تريZZد الجسZZد ،أم تريZZد الحZZق؟ هZZل تZZرغب في

الدينونة ،أم الراحة؟ بعد أن اختبرت الكثير من عمل هللا ،وعاينت قداسة هللا وبZره ،كيZف ينبغي عليZك أن تسZعى؟ كيZف ينبغي
أن تسلك هذا الطريق؟ كيف ينبغي عليك أن تضع حبZZك هلل موضZع الممارسZZة؟ هZل حقZق تZZوبيخ هللا ودينونتZZه أي أثZZر فيZك؟ إن
معرفتك بتوبيخ هللا ودينونته Zيعتمد على ما تحيZاه ،وإلى أي مZدى تحب هللا! شZفتاك تنطقZان بأنZZك تحب هللا ،ولكن مZا تحيZاه هZZو
ضميرا .هل يحب مثل هؤالء الناس هللا؟ هل مثل هؤالء الناس
شخصيتك العتيقة الفاسدة؛ فأنت ال تخاف هللا ،وال حتى تمتلك
ً
مخلصZZون هلل؟ هZZل هم أولئZZك الZZذين يقبلZZون تZZوبيخ هللا ودينونتZZه؟ ZهZZا أنت تقZZول إنZZك تحب هللا وتZZؤمن بZZه ،لكنZZك ال تتخلى عن
مفاهيمZZك .في عملZZك ودخولZZك والكلمZZات الZZتي تتحZZدث بهZZا ،وفي حياتZZك ،ال يوجZZد أي دليZZل على حبZZك هلل ،وال أنت تتقيZZه .هZZل
هذا شخص نال التوبيخ والدينونة؟ هل يمكن لشخص مثل هذا أن يكون بطZرس؟ هZل أولئZك الZذين هم مثZل بطZرس ليس لZديهم
إال المعرفة ،لكنهم ال يحيZون بحسZبها؟ اليZوم ،مZا هZو الشZرط الZذي يحتاجZه اإلنسZان كي يحيZا حيZاة حقيقيZة؟ هZل كZانت صZلوات
بط ZZرس مج ZZرد كلم ZZات خ ZZرجت من فم ZZه؟ ألم تكن كلم ZZات من عم ZZق قلب ZZه؟ ه ZZل ص ZZلى بط ZZرس فق ZZط ،ولم يض ZZع الح ZZق موض ZZع
لم ْن تس ZZعى؟ كي ZZف يجب أن تحمي نفس ZZك وتتطه ZZر أثن ZZاء ت ZZوبيخ هللا ودينونت ZZه؟ Zه ZZل ت ZZوبيخ هللا ودينونتZZZه بال فائZZZدة
الممارس ZZة؟ َ

لإلنسZZان؟ هZZل كZZل دينونZZة هي عقوبZZة؟ أيمكن أن يكZZون السZZالم والفZZرح وحZZدهما ،والبركZZات الماديZZة والراحZZة المؤقتZZة وحZZدها،
مفي ZZدة لحي ZZاة اإلنس ZZان؟ إذا ك ZZان اإلنس ZZان يعيش في بيئ ZZة ممتع ZZة ومريح ZZة ،دون حي ZZاة الدينون ZZة ،فه ZZل يمكن تطه ZZيره؟ إذا رغب
اإلنسان في التغيير والتطهير ،فكيف ينبغي عليه قبول أن يصير كاماًل ؟ ما هو الطريق الذي ينبغي عليك اختياره اليوم؟
من "اختبارات بطرس :معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 531
ذكر بطرس ،يمتلئ الجميع بمدحه ،ويتذكرون على الفور كZZل تلZك القصZص عنZه ،وكيZZف أنكZر معرفتZه باهلل
بمجرد أن ُي َ
صِل َب منكس الرأس على الصليب ألجلZZه ،ومZZا إلى ذلZZك.
ثالث مرات ،بل وقدم خدمة للشيطان بها اختبر هللا ،لكنه في النهاية ُ
ضZا عاقبتZZه النهائيZZة .كZZان هZZذا الرجZZل بطZZرس صZZاحب منزلZZة
واآلن أولي أهميZZة كZZبرى ألسZZرد عليكم كيZZف عرفZZني بطZZرس وأي ً

ممتازة َّ
لكن ظروفZZه كZانت مختلفZة عن ظZروف بZولس .اضZطهدني أبZواه؛ فقZد كانZا ينتميZZان إلى أبالسZZة يسZيطر عليهم الشZيطان،
لهذا السبب ال يمكن للمرء أن يقول إنهم سَّلموا الطريق لبطرس .كان بطرس حاضر الذهن ومفعمZا بٍ Z
Zذكاء فطZريُ ،مZدلالً منZذ
ً
َ
عدوا لهما؛ ألنZه كZان دائم السZعي إلى معرفZتي ،وهZو مZا دفعZه إلى أن يZدير ظهZره
أصبح
الطفولة من والديه ،لكنه بعد أن كبر
ً
لوالديZZه .كZان ذلZZك ألنZZه – أوالً – آمن بZأن السZموات واألرض وكZZل األشZياء في يZZد القZدير ،وأن كZل األشZZياء اإليجابيZة هي من

Zرة دون أن تمZZر بZZأي معالجZZة يقZZوم بهZZا الشZZيطان .إن المثZZال العكسZZي لوالديZZه اللZZذين قامZZا بZZدور الشخصZZية
هللا وتZZأتي منZZه مباشً Z
الضZZد سZZاعده بمزيZZد من السZZهولة في التعZZرف على حZZبي ورحمZZتي ،وهZZو مZZا أشZZعل فيZZه رغبZZة أكZZبر في السZZعي إلي .لم يهتم
ّ
اهتماما وثيًقا بأكZل وشZرب كالمي فحسZب ،بZل كZان جZل اهتمامZه بفهم مقاصZدي ،وكZان دائم الحيطZة والحZذر في أفكZاره ،حZتى
ً
اهتمامZZا
يهتم
Zرس
ط
ب
Zان
ك
Zة،
ي
العاد
Zاة
Z
ي
الح
في
Zه.
Z
ل
فع
Zا
م
Zل
Z
ك
في
Zائي
ض
إر
من
تمكن
Zذلك
ب
و
ا،
دائم
روحه
في
الفطنة
شديد
أصبح
ً
ً

وثيًقZZا باالسZZتفادة من دروس الZZذين فشZZلوا في الماضZZي ليحث نفسZZه على بZZذل جهZZد أكZZبر ،متخوًفZZا بشZZدة من أن يسZZقط في شZZباك
اهتمامZZا وثيًقZا باسZZتيعاب إيمZان ومحبZZة كZZل الZZذين أحبZZوا هللا على مZر العصZر ،وبهZZذه الطريقZZة لم ُيس ِّZرع
الفشZل .كZZذلك كZان يهتم
ً
أيضا حتى أصبح في حضوري ذلك اإلنسان الواحZZد الZZذي
من نموه في الجوانب السلبية فقط بل واألهم في الجوانب اإليجابية ً
Zدي ،فلم يعZد سZZيد
عرفني أفضل معرفة ،لهذا السZZبب ،ليس من الصZعب أن تتخيZZل كيZف أمكنZه أن يضZZع كZل مZZا كZان لديZZه في يَّ Z

نفسه حتى في المأكل أو الملبس أو النوم أو المكان الذي يقيم فيه ،لكنه جعل إرضائي في كل شZZيء األسZZاس الZZذي يسZZتند إليZZه
في االس ZZتمتاع بعطاي ZZاي .لق ZZد وض ZZعته في م ٍ Z
Zرات كث ZZيرة تحت تجرب ZZة ،تركت ZZه ب ZZالطبع ش ZZبه ميت ،لكن ح ZZتى في وس ZZط مئ ZZات
قلت إنني تركتZZه بالفعZZل ،فإنZZه لم يضZZعف أو يسZZقط في
التجارب تلك ،لم يفقد إيمانه بي مطلًقا أو َي ِخ ْب رجاؤه َّ
في .حتى عندما ُ
اليأس ،بل استمر كما كان من قبل في تطبيق مبادئه حتى يحبني محب ًة عملي ًة .أخبرتZZه بZZذلك ،ورغم حبZZه لي ،فZZإنني لم أمدحZZه
كنت سZZأدفعه إلى يZZدي الشZZيطان في النهايZZة .وسZZط هZZذه التجZZارب ،الZZتي لم تمس جسZZده لكنهZZا كZZانت تجZZارب بZZالكالم ،ظZZل
لكن ُ
Zوق أو ش ٍ
يصلي لي قائالً" :يا هللا! من بين السZموات واألرض ومZا ال يحصZى من األشZياء ،هZل من إنسZان أو مخل ٍ
Zيء ليس في

علي،
يديك أيها القدير؟ عندما ترغب في أن تريZني رحمتZك ،يتهلZل قلZبي ج ًZدا بسZبب رحمتZك ،وعنZدما تZرغب في إجZراء حك ٍم َّ
Zلطانا وحكمZZة .وعلى الZZرغم من أن جسZZدي يعZZاني
فZZرغم عZZدم اسZZتحقاقي ،أشZZعر أكZZثر بعمZZق غمZZوض أعمالZZك؛ ألنZZك مملZZوء سً Z
Zتعدا وراض ًZيا
المشقة ،فإن روحي تشعر باالرتياح .كيف ال أمجد حكمتك وأعمالك؟ حتى لو ُم ُّت بعد معرفتي بZZك ،سZأكون مسً Z
على ال ZZدوام .أيه ZZا الواح ZZد الق ZZدير! بالتأكي ZZد ليس األم ZZر أن ZZك ال ت ZZرغب حًقZZا في أن ت ZZدعني أراك؟" األم ZZر بالتأكي ZZد ليس أن ZZني ال
في ال ت ZZرغب في أن ت ZZراه؟ وسZZط ه ZZذه األنZZواع من
أس ZZتحق حًقZZا أن أنZZال دينونت ZZك؟ هZZل يمكن أن يك ZZون األم ZZر أنZZه ثمZZة شZZيء َّ

Zادرا على اسZZتيعاب مقاصZدي بدقZZة ،فمن الواضZZح أنZZه يعتZبر أن اسZتخدامي لZه (في
التجZارب ،ورغم أنZZه حZتى بطZرس لم يكن ق ً
مجرد تلقي دينونتي حتى تعاين البشرية مجدي وغضبي) ُي َعد مسZألة فخZر ومج ٍZد شخصZي ،وكZان أبعZد مZا يكZون عن االكتئZاب
لخضوعه للتجربة .لقد أصبح مثاالً وقدوة للبشZرية آلالف السZنين؛ وذلZك بسZZبب والئZه في حضZرتي وبسZبب بركZZاتي لZه .أليس
هZZذا بالضZZبط المثZZال الZZذي يجب عليكم أن تتبعZZوه؟ ينبغي عليكم في هZZذا الزمZZان أن تفكZZروا بجZٍ Zد وأن تحZZاولوا فهم السZZبب الZZذي
جعلني أسرد هذا الشرح المطول لبطرس .يجب أن يكون هذا لكم بمثابة مدونة لقواعد السلوك.
من "الفصل السادس" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 532
أشياء كثيرة في يسوع ال يملكها الناس .وبعد اتباعZZه لمZZدة عZZام ،تم اختيZZاره
عددا من السنوات ورأى
اتبع بطرس يسوع ً
َ
كرئيس للتالميذ االثني عشر من قبل يسوع( ،بالطبع لم ينطق يسوع بهذا بصوت ٍ
عال ،ولم يعلم اآلخرون بZذلك مطلًقZا)؛ كZان

بطZZرس يقيس نفسZZه في الحيZZاة بكZZل شZZيء فعلZZه يسZZوع ،وعلى وجZZه الخصZZوص كZZانت خطب يسZZوع محفZZورة بشZZكل خZZاص في
صZا للغايZZة ومكر ًسZا ليسZZوع ،ولم ينطZZق أبZً Zدا بأيZZة شZZكاوى من يسZZوع؛ وهZZذا هZZو السZZبب في أنZZه أصZZبح رفيZZق
قلبZZه ،فقZZد كZان ُمخل ً
يسوع األمين في كل مكان يذهب إليه .لقد اتبZع بطZرس تعZاليم يسZوع ،وكلماتZه الرقيقZة ،ومZZا كZان يأكلZه ،ومZا يرتديZه Z،ومZأواه،
وأسفاره .لقد اقتدى بيسوع في كZل ناحيZة ،ولم يكن معت ًّZدا بنفسZه ،لكنZه انسZلخ من كZل األشZياء القديمZة السZابقة واتبZع يسZوع في

الق ZZول والفع ZZل .عن ZZدها ش ZZعر أن الس ZZماوات واألرض وك ZZل األش ZZياء ك ZZانت في ي ZZد الق ZZدير ،وأن ZZه له ZZذا الس ZZبب لم يكن ل ZZه خي ZZاره

Zدوة لZه .تZدل حيZاة يسZوع على أنZه لم يكن معت ًّZدا بنفسZه أو
أيضأ يستوعب كل ماهية يسوع واعتZبره ق ً
الشخصي .وكان بطرس ً
متغطرسا فيما كان يفعله ،وبداًل من أن يفتخر بنفسه ،أثّر في الناس بالمحبة .ثمة أمور مختلفة دلت على حقيقة يسZZوع ،ولهZZذا
ً
السZZبب كZZان بطZZرس يقتZZدي بكZZل مZZا كZZان عليZZه يسZZوع .وقZZد أسZZهمت تجZZارب بطZZرس في جعلZZه يشZZعر على نحZZو متزايZZد بجمZZال

Zياء مثZZل" :لقZZد بحثت عن القZZدير في سZZائر الكZZون ورأيت عجZZائب السZZماوات واألرض وكZZل األشZZياء ،وهكZZذا
يسZZوع ،وقZZال أشَ Z
لدي إحساس عميZق بجمZال القZدير ،ولكن لم يكن لZدي حب حقيقي في قلZبي ،ولم أر قZط جمZال القZدير بعيZني .أمZا اليZوم،
تشكل ّ
ّ
أخيرا أنه ليس مجرد خلZق هللا ك َّZل األشZZياء هZو
أخيرا بجمال هللا ،واكتشفت ً
فقد حظيت من القدير بنظرة االستحسان ،وشعرت ً
الذي يجعل البشر يحبونه .ففي حياتي اليوميZة ،وجZدت جمالZه الالمتنZاهي؛ فكيZف يمكن أن يكZون جمالZه مقتص ًZرا فقZط على مZا

مطيعZا ج ًZدا
ضZا الZتي بZرزت في بطZرس؛ فقZد أصZبح
شاه ُد اليوم؟" مع مرور الوقت ،كانت هناك العديد من األشZياء الجميلZة أي ً
ُي َ
ً
دائمZا يتواضZع ويسZتمع إلى
ليسوع ،وعZانى بZالطبع من بعض االنتكاسZات .عنZدما أخZذه يسZوع إلى أمZاكن مختلفZة للوعZظ ،كZان ً
متكبرا مطلًقا بسبب سنوات اتباعه له .وبعد أن أخبره يسوع أن سZبب قدومZه هZو أن يصZلب إلنهZاء
عظات يسوع ،ولم يصبح
ً
Zديدا وكZان يبكي وحZZده في الخفZاء .ومZZع ذلZك ،جZاء ذلZZك اليZZوم "المؤسZف" .بعZد Zأن تم القبض على يسZوع،
عمله ،حزن ً
حزنZا شً Z

كثيرا من أجل هذا ،ولكنه في قلبه كان يعلم أن تلك هي إرادة
بكى بطرس بمفرده على متن مركب الصيد الخاص به وصلى ً
دائمZا بسZZبب تZZأثير الحب .بZZالطبع ،هZZذا هZZو أحZZد مظZZاهر الضZZعف
Zاء ًZ
هللا اآلب ،وال يمكن ألحZZد أن يغيرهZZا .لقZZد كZZان
ً
حزينZZا وب ّZك ً

سيس َّZمر على الصZليب ،سZأل يسZوع" :هZل سZتعود بعZد أن تغZادر لتكZون بيننZا تحرسZنا؟ هZل
البشري؛ لZذلك عنZدما علم أن يسZوع ُ
ضZا مليئZة بالمفZاهيم والمعZاني
تمامZا ،كمZا كZانت أي ً
سنظل قZادرين على رؤيتZك؟" على الZرغم من أن هZذه الكلمZات كZانت سZاذجة ً

مراعيZZا لض ZZعف بطZZرس" :لق ZZد أحببتZZك ي ZZا
البش ZZرية ،فقZZد كZZان يس ZZوع يع ZZرف مZZا يعانيZZه بطZZرس ،ول ZZذلك من خالل محبتZZه كZZان
ً
بطرس ،هل تعرف ذلك؟ على الرغم من عدم وجZZود منطZZق فيمZا تقولZZه ،فقZد وعZد اآلب أنZZه بعZZد قيZامي ،سZأظهر للبشZZرية لمZدة

Zرارا؟" على الZZرغم من أن ذلZZك جعZZل بطZZرس يشZZعر بقليZZل من
يومZZا ،أال تعتقZZد أن روحي سZZيغدق عليكم
جميعZZا النعمZZة مً Z
ً
ً 40
علنZا ،ولكن من
Zودا؛ ولZZذلك ،بعZZد قيZام يسZوع ،ظهZر لZZه للمZZرة األولى ً
الراحZة ،فقZد كZان ال يZزال يشZعر بZZأن هنZاك أم ًZرا كZان مفقً Z

أجZZل منZZع بطZZرس من االسZZتمرار في التمسZZك بمفاهيمZZه ،رفض يسZZوع الوليمZZة الفخمZZة الZZتي أعZZدها بطZZرس لZZه واختفى في لمح

Zرارا
Zيرا فهم أعمZق للZرب يسZوع ،وأحبZZه أكZثر .وبعZد قيامتZZه ،ظهZر يسZوع م ً
البصر .ومن تلك اللحظة ،أصZبح لZدى بطZرس أخ ً
يوما وصعوده إلى السماء ،كل مرة كان يظهر فيها عنZدما يكZZون
لبطرس .فقد ظهر لبطرس ثالث مرات بعد مرور األربعين ً
عمل الروح القدس على وشك أن يكتمل ويكون عمل جديد على وشك أن يبدأZ.

كسZZب بطZZرس معيشZZته من خالل الصZZيد طZZوال حياتZZه كلهZZا ،لكنZZه فZZوق ذلZZك عZZاش للوعZZظ .وفي سZZنواته األخZZيرة ،كتب
رسZZالتَي بطZZرس األولى والثانيZZة ،وكتب عZZدة رسZZائل إلى كنيسZZة فيالدلفيZZا في ذلZZك الZZوقت ،حيث كZZان النZZاس في ذلZZك الZZوقت
ْ
Zتخدما مؤهالتZه الخاصZة ،زودهم بZالمؤن المناسZبة للحيZاة .كمZا لم ينس قZط تعZاليم
س
م
Zاس
ن
ال
يعظ
أن
من
ال
وبد
به.
ا
جد
متأثرين
ً
ً
ً
متأثرا بها طوال حياته .عندما كان يتبع يسZZوع ،قZZرر أن يZZرد الجميZل عن حب الZرب بموتZه ،وأنZه
يسوع قبل أن يغادر ،وبقي ً

عامZا (بعZد 20 ZسZZنة من
سZZيتبع مثZZال يسZZوع في كZZل شZZيء ،وقZZد وافZZق يسZZوع على ذلZZك ،ولZZذلك عنZZدما كZZان عمZZر بطZZرس Zً 53
مغZZادرة يسZZوع) ،ظهZZر لZZه يسZZوع ليحقZZق لZZه تطلعاتZZه .وفي السZZنوات السZZبع الZZتي تلت ذلZZك ،أمضZZى بطZZرس حياتZZه سZZاعياً ألن
منهيا بذلك حياته االستثنائيةZ.
رأسا على عقبً ،
يتعرف على ذاته .وذات يوم ،في نهاية تلك السنوات السبع ،تم صلبه ً
من "عن حياة بطرس" في "تفسيرات أسرار كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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مZZا تZZأثير الظلمZZة؟ مZZا ُيZZدعى "تZZأثير الظلمZZة" هZZو تZZأثير خZZداع الشZZيطان وإفسZZاده للنZZاس وتقييZZدهم والسZZيطرة عليهم .تZZأثير
الشيطان تأثير له طابع الموت .إن مصير كل من يعيشون تحت ُملك الشيطان هو الهالك.

كيف يمكنك Zالهروب من تأثير الظلمة بعد نيل اإليمان باهلل؟ ما إن تكون قد صليت بإخالص إلى هللا ،فإنZZك تح ِّZول قلبZZك
Zتعدا لتقZZديم ذاتZZك لZZه بالكامZZل ،وفي هZZذه اللحظZZة،
إليZZه ًZ
تمامZا .هZZذه هي النقطZZة الZZتي يحZZرك عنZZدها روح هللا قلبZZك ،وتصZZير مسً Z

Zربت من تZZأثير الظلمZZة .إن كZZان كZZل مZZا يفعلZZه اإلنسZZان يرضZZي هللا ويتفZZق مZZع متطلباتZZه ،يكZZون ذلZZك اإلنسZZان ممن
سZZتكون قZZد هَ Z
يحيZZون في كالم هللا ،ويعيشZZون في ظZZل حمايتZZه ورعايتZZه .أمZZا إذا كZZان النZZاس غZZير قZZادرين على تطZZبيق كالم هللا ،وإذا كZZانوا
جميعZا أنZاس يعيشZون تحت
يحاولون أن يخدعوه باستمرار ،ويسلكون نحوه بطريقة سطحية ،وال يؤمنون بوجوده ،فZإن أولئZك
ً
جميعZا تحت تZأثير
تZأثير الظلمZة .البشZر الZZذين لم يحصZلوا على خالص هللا يعيشZZون تحت ُملZك الشZيطان ،بمعZZنى أنهم يعيشZون
ً
الظلم ZZة .وأولئ ZZك ال ZZذين ال يؤمن ZZون باهلل يعيش ZZون تحت ُمل ZZك الش ZZيطان .ح ZZتى أولئ ZZك ال ZZذين يؤمن ZZون بوج ZZود هللا ق ZZد ال يعيش ZZون
بالضرورة في نوره ،ألن أولئك الذين يؤمنون به قد ال يحيZZون بالفعZZل في كالمZZه ،وقZد ال يقZZدرون على الخضZوع لZه .اإلنسZZان

محدود بإيمانه باهلل ،وألنه ال يعرف هللا ،يظل يعيش في نطاق القواعد العتيقة ،وفي إطار كال ٍم ميت ،وفي حياة مظلمة وغZZير

تمامZZا أو يقتني ZZه بالكام ZZل .ومن ثم ،بينم ZZا ُي َعZZد من الب ZZديهيات أن غ ZZير المؤم ZZنين باهلل يعيش ZZون تحت
يقيني ZZة ،دون أن يطه ZZره هللا ً
أيضا ،ألنهم يفتقرون إلى عمل الروح القدس .إن
تأثير الظلمة ،ربما يظل حتى أولئك الذين يؤمنون به يعيشون تحت تأثيرها ً
الذين لم ينالوا نعمة هللا أو رحمته ،وأولئك الذين يعجزون عن أن يروا عمل الروح القZZدس يعيشZZون كلهم تحت تZZأثير الظلمZZة،

أيضا تحت تأثير الظلمZة غالبيZZة الZوقت .هب َّ
Zانا
أن إنس ً
وكذلك الناس الذين ال يتمتعون إال بنعمة هللا لكنهم ال يعرفونه يعيشون ً

يؤمن باهلل لكنه يمضي معظم حياته يحيا تحت تأثير الظلمة ،فإن وجود هذا اإلنسان قد فقد معنZاه؛ فمZا حاجتنZا إلى ذكZر النZZاس
الذين ال يؤمنون أن هللا موجود؟
إن كل أولئZك الZذين ال يسZتطيعون أن يقبلZوا عمZل هللا ،أو يقبلZون عمZل هللا ولكن ال يقZدرون على أن يفZوا بمتطلباتZه ،هم
أن ZZاس يعيش ZZون تحت ت ZZأثير الظلم ZZة .وح ZZدهم أولئ ZZك ال ZZذين يبحث ZZون عن الح ZZق ،الق ZZادرون على الوف ZZاء بمتطلب ZZات هللا ،س ZZينالون
بركٍ Z
دائمZا أشZZياء معينZZة ،والZZذين ال
Zات منZZه ،ولن يهZZرب سZZواهم من تZZأثير الظلمZZة .أولئZZك الZZذين لم يتحZZرروا ،الZZذين تتحكم فيهم ًZ
يسZZ Zتطيعون أن يس ZZ Zلموا قل ZZ Zوبهم هلل ،هم أن ZZ Zاس تحت قي ZZ Zود الش ZZ Zيطان ويعيش ZZ Zون في أجZZ Zواء الم ZZ Zوت .كم ZZ Zا أن غ ZZ Zير المخلص ZZ Zين
لواجب ZZاتهم ،وغ ZZير المخلص ZZين إلرس ZZالية هللا ،وال ZZذين يخفق ZZون في القي ZZام بوظ ZZائفهم في الكنيس ZZة هم أن ZZاس يعيش ZZون تحت ت ZZأثير
الظلم ZZة .إن أولئZZك ال ZZذين يكZZدرون صZZفو حيZZاة الكنيس ZZة عم Zً Zدا ،أو يزرع ZZون الشZZقاق بين إخZZوتهم وأخZZواتهم عمZً Zدا ،أو يش ZZكلون
أحزابا ،هم أناس يعيشون في غياهب تأثير الظلمة ،وفي قيZود الشZيطان .أولئZك الZذين تجمعهم باهلل عالقZة غZير طبيعيZة ،الZذين
ً

دائمZا في الحصZول على ممZيزات ،الZذين ال يسZعون مطلًقZا إلى تغيZير شخصZياتهم،
دائما في رغبZاتهم ،الZذين يرغبZون ً
يفرطون ً
دائمZا ،وغZير الجZادين البتZة في ممارسZتهم للحZق ،والZذين ال ينشZدون
ُهم أناس يعيشون تحت تZأثير الظلمZة .أولئZك المسZتهترون ً

ضZا أنZاس يعيشZون تحت تZأثير الظلمZة ويلتحفZون بZالموت .أولئZك
تحقيق مشيئة هللا ،بل يسعون فقط إلى إرضاء جسZدهم ،هم أي ً
ال ZZذين يتص ZZرفون ب ٍ Z
Zالتواء وخ ZZداع عن ZZدما يعمل ZZون عم ZZل هللا ،ال ZZذين يتع ZZاملون م ZZع هللا بأس ZZلوب س ZZطحي ،وال ZZذين يخ ZZدعون هللا،
دائمZا ،هم أنZZاس يعيشZZون تحت تZZأثير الظلمZZة .جميZZع الZZذين ال يسZZتطيعون أن يخلصZZوا في محبتهم هلل ،وال
ويخططZZون ألنفسZZهم ًZ
يبحثون عن الحق ،وال يهتمون بتغيير Zشخصياتهم هم أناس يعيشون تحت تأثير الظلمة.
من "اهرب من تأثير الظلمة وسوف يقتنيك هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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إذا رغبت في أن يمZZدحك هللا ،فينبغي عليZZك أوالً أن تهZZرب من تZZأثير الشZZيطان المظلم ،وأن تفتح قلبZZك هلل ،وأن تحولZZه

لت قلبك إلى هللا؟ هل كZانت األمZور الZتي قمت بهZZا هي مZا يطلبZZه هللا
تماما إليه .هل يمدح هللا األمور التي تفعلها اآلن؟ هل َّ
حو َ
ً
ِ
صZا
دائما ،ور ّكز على أكل وشرب كالم هللا ،وضع قلبZZك أمامZZه وكن مخل ً
منك؟ وهل تتفق هذه األمور مع الحق؟ افحص ذاتك ً
في حبه ،وابذل نفسك ٍ
حتما المدح من هللا.
بتفان من أجل هللا؛ الناس الذين يفعلون هذا سينالون ً

كل أولئك الذين يؤمنون باهلل ،ولكن ال يبحثون عن الحق ،ال يملكون وسيلة للهروب من تأثير الشيطان .أولئك الذين ال
يعيشZZون حيZZاتهم بأمانZZة ،ويتصZZرفون أمZZام اآلخZZرين بطريقZZة غZZير تلZZك الZZتي يتصZZرفون بهZZا من خلفهم ،ويتظZZاهرون بالتواضZZع
والصبر والمحبة بينما يتسم جوهرهم بالمكر والخديعZة وعZدم الوفZاء هلل – أمثZال أولئZك ممثلZون نموذجيZون لمن يعيشZون تحت
دائمZا ،والZZذين يتصZZفون بZZالبر
تZZأثير الظلمZZة .إنهم نسZZل الحيZZة .أولئZZك الZZذين ال يؤمنZZون باهلل إال من أجZZل مصZZلحتهم الشخصZZية ًZ
الذاتي والغطرسة ،ويفتخرون بأنفسهم ،والذين يحافظون على مكانتهم الخاصة ،هم أناس يحبون الشZZيطان ويعارضZZون الحZZق.
أولئك الناس يقاومون هللا وينتمون بالتمام إلى الشيطان .أولئك الذين ال يهتمون بأعبZاء هللا ،الZZذين ال يخZدمون هللا بكZZل قلZZوبهم،

دائمZا بمصZالحهم الشخصZية ومصZالح ُأس ِZر ِهم ،الZذين ال يسZتطيعون أن يZتركوا كZل شZيء ليبZذلوا أنفسZهم من أجZل
الذين يهتمونً Z
هللا ،والذين ال يحيون مطلًقا بكالم هللا ،هم أناس يعيشون خارج كالمه؛ وال يمكن لمثل هؤالء الناس أن ينالوا المدح من هللا.

Zان ،خلقZZه لينعم بغنZZاه وليحبZZه محبZZة صZZادقة ،وبهZZذه الطريقZZة يعيش البشZZر في نZZوره .كZZل الZZذين ال
عنZZدما خلZZق هللاُ اإلنسَ Z
يستطيعون أن يحبوا هللا اليوم ،وال يهتمون بأعبائه ،وال يسZZتطيعون أن يعطZZوه قلZZوبهم بالكمZZال ،وال يسZZتطيعون أن يتخZZذوا من
جميعZا
قلبا لهم ،وال يستطيعون أن يتحملوا أعبZاء هللا كأعبZاء عليهم – فZإن نZور هللا ال ُيشZرق عليهم؛ ومن ثم يعيشZون
قلب هللا ً
ً
تحت تZأثير الظلمZة .إنهم يسZلكون طريًقZا معاك ًسZا لمشZيئة هللا ،وليس ثمZة ذرة من الحZق في كZل مZا يفعلونZه .إنهم يتمرغZون في
Zيرا،
طين الحمZZأة مZZع الشZZيطان ،وهم أشZZخاص يعيشZZون تحت تZZأثير الظلمZZة .إن كZZان باسZZتطاعتك أن تأكZZل وتشZZرب كالم هللا كثً Z
وأن تهتم بمشZZيئته وتمZZارس كالمZZه ،فZZأنت حينئZٍ Zذ تنتمي إلى هللا ،وأنت شZZخص يعيش في كالمZZه .هZZل تZZرغب في اإلفالت من

كنت تعيش في كالم هللا ،فسZوف يجZد الZروح القZدس فرصZة ليقZوم بعملZه؛ أمZا
ُملك الشZيطان وسZطوته والحيZاة في نZور هللا؟ إذا َ
كنت تعيش تحت تأثير الشيطان ،فلن تعطي الZروح القZZدس مثZZل هZذه الفرصZZة .إن العمZل الZZذي يقZوم بZه الZروح القZدس على
إذا َ
النZZاس ،والنZZور الZZذي يشZZرق بZZه عليهم ،والثقZZة الZZتي يمنحهم إياهZZا ال يسZZتمرون إال لبرهZٍ Zة ،فZZإن لم يحZZرص النZZاس ولم ينتبهZZواZ،
فسوف يتجاوزهم عمل الروح القدس .إذا عاش الناس في كالم هللا ،فإن الروح القZدس سZوف يكZون معهم ويباشZر عملZه فيهم.
أما إن لم يعش الناس في كالم هللا ،فإنهم بذلك يعيشون في قيود الشيطان .إن عاش الناس بشخصيات فاسZZدة ،فهم ال يتمتعZZون
كنت تعيش في الحال ZZة ال ZZتي يطلبه ZZا هللا ،ف ZZأنت إ ًذا
كنت تعيش في ح ZZدود كالم هللا ،وإذا َ
بحض ZZور ال ZZروح الق ZZدس أو عمل ZZه .إذا َ
شZZخص ينتمي إليZZه ،وسZZوف ينفZZذ عملZZه فيZZك .أمZZا إذا كنت ال تعيش في ح ZZدود متطلب ZZات هللا ،بZZل تعيش تحت ُمل ZZك الشZZيطان،

حتما تعيش في فساد الشيطان .لن يتأتى لك أن تفي بمتطلبات هللا إال بأن تعيش في كالمه وأن تسلم قلبك لZZه؛ فال بZZد أن
فأنت ً
تفعZZل مZا يقولZZه هللا ،جZاعاًل من أقوالZZه أسا ًسZا لوجZZودك ولواقعيZZة حياتZZك ،وحينئZٍ Zذ فقZط تنتمي إلى هللا .إذا كنت تطبZZق بالفعZZل بمZZا
يتفZZق مZZع مشZZيئة هللا ،فسيباشZZر عملZZه فيZZك ،وحينئZٍ Zذ تعيش تحت بركاتZZه ،وفي نZZور وجهZZه ،سZZتفهم العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه الZZروح
القدس ،وتشعر بفرحة وجود هللا.
من "اهرب من تأثير الظلمة وسوف يقتنيك هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 535
وراغب ZZا من قلب ZZك في البحث عن الح ZZق؛ وحينئ Zٍ Zذ فق ZZط
صZ Zا هلل،
ً
ح ZZتى تفلت من ت ZZأثير الظلم ZZة ،ال ب ZZد أواًل أن تك ZZون مخل ً
تس ZZتطيع أن تك ZZون في حال ZZة ص ZZحيحة .إن الحي ZZاة في حال ZZة ص ZZحيحة هي المطلب األساس ZZي لإلفالت من ت ZZأثير الظلم ZZة .وع ZZدم
لست شغوًفا في قلبك بالبحث عن الحق ،ويكون اإلفالت من تأثير الظلمZZة
لست
مخلصا هلل ،وأنك َ
اقتناء حالة سليمة يعني أنك َ
ً
بع َدة Z.كالمي هو أساس إفالت اإلنسان من تأثيرات الظلمة ،والنZZاس الZZذين يتعZZذر عليهم التطZZبيق بحسZZب كالمي ،لن
مسألة ُمستَ َ
يقZZدروا على اإلفالت من قيZZود تZZأثير الظلمZZة .إن الحيZZاة في حالZZة صZZحيحة تعZZني أن تحيZZا تحت توجيZZه كالم هللا ،وأن تحيZZا في
حالة من اإلخالص هلل ،وأن تحيZا في حالZة من البحث عن الحZق ،وأن تحيZا في واقعيZة بZذل الشZخص نفسZه بZإخالص من أجZل
هللا ،وأن تحيا في حالة من المحبة الحقيقية هلل .إن أولئك الZZذين يحيZون في هZZذه الحZاالت ويحيZZون في هZذه الواقعيZZة سZZيتغيرون
حتمZZا في النهاي ZZة أنا ًسZZا ي ZZربحهم هللا،
ببطء كلم ZZا دخل ZZوا في أعم ZZاق الح ZZق ،وس ZZيتغيرون كلم ZZا ازداد العم ZZل عمًقZZا ،وسيص ZZبحون ً
Zدريجيا ،وأن يفهموهZا روي ًZدا
ويحبون هللا محبة صادقة .يمكن ألولئك الذين أفلتZوا من تZأثير الظلمZة أن يتحققZوا من مشZيئة هللا ت
ً

رويZً Zدا ،إلى أن يصZZبحوا في النهايZZة من خاصZZة هللا .فهم ال يحملZZون أي تصZZورات عن هللا وال يتمZZردون عليZZه ،بZZل إنهم حZZتى
يبغضZZون ذلZZك العصZZيان وتلZZك التصZZورات الZZتي تملكتهم من قبZZل ،وينشZZأ حب حقيقي هلل في قلZZوبهم .أمZZا النZZاس الZZذين يعجZZزون
تمامZZا بالجسZZد ،ويمتلئZZون بالعصZZيان .تمتلئ قلZZوبهم بتصZZورات بشZZرية وبفلسZZفات
عن اإلفالت من تZZأثير الظلمZZة ،فهم ُمنشZZغلون ً

Zردا ،ومZا يطلبZه هZو
الحياة ،فضاًل عن مقاصدهم الخاصZة ومناقشZاتهم الشخصZية .مZا يطلبZه هللا هZو محبZة اإلنسZان لZه وحZده منف ً
عما يجب البحث
أن يك ZZون اإلنس ZZان منشZ Zغاًل بكالم ZZه وبقلب ممل ZZوء بالمحب ZZة ل ZZه .أن تحي ZZا في كالم هللا ،وأن تبحث في كالم ZZه َّ

عنZZه ،وأن تحب هللا بسZZبب كالمZZه ،وأن تهZZرب من أجZZل كالمZZه ،وأن تعيش من أجZZل كالمZZه – هZZذه هي األهZZداف الZZتي ينبغي
على اإلنسZZان أن يكZZافح ليحققهZZا .ينبغي أن ُيبZZنى كZZل شZZيء على كالم هللا ،وحينئZٍ Zذ فقZZط ،سZZيتمكن اإلنسZZان من الوفZZاء بمتطلبZZات
هللا .إذا لم يتس ZZلح اإلنس ZZان بكالم هللا ،فلن يك ZZون أك ZZثر من يرق ZZة يس ZZتحوذ عليه ZZا الش ZZيطانِ .قس ه ZZذا :م ZZا مق ZZدار كالم هللا ال ZZذي
تأصZZل داخلZZك؟ في أي األشZZياء تحيZZا بحسZZب كالم هللا؟ وفي أي األشZZياء لم تحيZZا بحسZZب كالم هللا؟ إن لم يكن كالم هللا قZZد تمكن
منZZك بالتمZZام ،فمZZا الZZذي يشZZغل قلبZZك بالضZZبط؟ هZZل تخضZZع في حياتZZك اليوميZZة لسZZيطرة الشZZيطان أم أنZZك منشZZغل بكالم هللا؟ هZZل

خرجت من حالتك السلبية من خالل استنارة كالم هللا؟ أن تتخZZذ من كالم هللا
كالمه هو األساس الذي تقوم عليه صلواتك؟ هل
َ
أسا ًسZا لوجZZودك ،هZZذا مZZا ينبغي على كZZل واحZZد الZZدخول إليZZه .إن لم يكن لكالمZZه وجZZود في حياتZZك ،فZZأنت إ ًذا تعيش تحت تZZأثير
ِ
شت من
الظلمة ،وتتمرد على هللا وتقاومه ،وتهين اسمه .إن إيمان مثل هؤالء الناس باهلل هو محض ضرر واضطرابَ .ك ْم ع َ
وك ْم من حياتZك لم تعش فيهZا بحسZب كالمZه؟ أي قZدر ممZا طلبZه كلمZة هللا منZك قZد تحقZق فيZك؟ وأي قZدر
حياتك بحسب كالمZه؟ َ
ُفِقد فيك؟ هل نظرت نظرة فاحصة إلى هذه األمور؟
يتطلب اإلفالت من ت ZZأثير الظلم ZZة عم ZZل ال ZZروح الق ZZدس ،وك ZZذلك التع ZZاون الم ِ
خلص من ج ZZانب اإلنس ZZان .لم ZZاذا أق ZZول إن
ُ
اإلنسان ليس على الطريق الصحيح؟ يمكن للناس الذين على الطريق الصحيح أن يسZلموا قلZوبهم أواًل هلل .هZذه مهمZة تسZتغرق

دائما تحت تأثير الظلمة ،وظلت ترزح تحت قيود الشZZيطان آلالف السZZنين.
وقتًا طوياًل ً
جدا للدخول إليها ،ألن البشرية عاشت ً
ومن ثم ،ال يمكن تحقيق هذا الدخول في غضون يو ٍم واحZد أو يZومين .أث ْZر ُت هZذه المسZألة اليZوم حZتى يفهم البشZر حZالتهم؛ فمZا

Zيرا؛ وذلZZك ألنZZك ينبغي أن
إن يستطيع اإلنسان تمييز ماهية تأثير الظلمة ومعنى الحياة في النور ،فإن الدخول يصZبح أسZZهل كثً Z
تعرف ماهية تأثير الشيطان قبل أن تتمكن Zمن اإلفالت منه ،وبعدها فقط سZيكون لZديك طريقZة لنبZذه Z.أمZا فيمZا يتعلZق بمZا تفعلZه

دائمZا إلى كZZل شZZيء من جZZانب إيجZZابي ،وال تنتظZZر متقاع ًسZا على اإلطالق .وبهZZذه
بعZZد ذلZZك ،فهZZذا شZZأن البشZZر أنفسZZهم .ادخZZل ًZ
الطريقة وحدها يمكنك Zأن يقتنيك هللا.
من "اهرب من تأثير الظلمة وسوف يقتنيك هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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كل كلمة من كالم هللا تضربنا في مقتل ،وتتركنا حزانى وخائفين .إنه يكشف أفكارنا وتخيالتنا وشخصZZيتنا الفاسZZدة .في
كل ما نقوله ونفعله ،وكل فكرة من أفكارنا وكل خاطرة من خواطرنZا ،يكشZف كالمZه عن طبيعتنZا وجوهرنZا ،ويتركنZا مهZانين
ومرتجفين من الخوف .إنه يخبرنا عن كل أفعالنا وأهدافنا ونوايانا ،وحتى شخصيتنا الفاسدة التي لم نكتشZZفها أب ًZدا ،ممZZا يجعلنZا

تمامZا .إنZZه يZZديننا بسZZبب مقاومتنZZا لZZه ،ويوبخنZZا بسZZبب
نشZZعر بأننZZا مكشZZوفين في كZZل نقصZZنا البZZائس ،بZZل ونشZZعر بأننZZا مقتنعينZً Z
تجديفنا عليه وإدانتنا له ،ويجعلنا نشعر بأننا بال قيمة في عينيه ،وإننا الشيطان الحي .لقد تضاءلت آمالنا ،ولم نعد نجرؤ على
تقZZديم أي مطZZالب ومحZZاوالت غZZير معقولZZة إليZZه ،وحZZتى أحالمنZZا تتالشZZى بين ليلZZة وضZZحاها .هZZذه حقيقZZة ال يمكن ألحZZد منZZا أن
يتخيلها ،وال يمكن ألحد منا أن يقبلها .للحظة ،تصبح عقولنZا غZير متوازنZة ،وال نعZرف كيZف نسZتمر في الطريZق ،وال نعZرف
كيف نسZتمر في معتقZداتنا .يبZدو كمZا لZو كZان إيماننZا قZد عZاد إلى المربZع األول ،وكمZا لZو كنZا لم نتقابZل مطلًقZا مZع الZرب يسZوع
ولم نتعرف عليه .كل شيء أمام أعيننا يربكنا ،ويشعرنا كما لو أننا قد انجرفنا مع التيZZار .إننZZا مسZZتاؤون ،ونشZZعر بخيبZZة أمZZل،

مخرج  Zا ،ب ZZل نح ZZاول أن نس ZZتمر في انتظZZZار
ًZ
ويوجZZZد غض ZZب وخ ZZزي ج ZZامحين في أعم ZZاق قلوبن ZZا .نح ZZاول التنفيس ،وأن نج ZZد
مخّلصنا يسوع ،فنسكب قلوبنا أمامه .ومع أنZه توجZZد أوقZات ال نكZZون فيهZZا ال متغطرسZZين وال متواضZZعين من الخZارج ،إال أننZا

أحيانZا هZادئين من الخZارج على غZZير المعتZZاد ،إال
نشعر في قلوبنا بأننا نعاني من خسارة لم نعانيها من قبل .ومZZع إننZZا قZد نبZدو
ً
Zارا هائجZZة من العZZذاب .لقZZد جردنZZا توبيخZZه ودينونت Zه Zمن كZZل آمالنZZا وأحالمنZZا ،وتركانZZا دون رغباتنZZا
أننZZا نحمZZل في الZZداخل بحً Z

المبZZالغ فيهZZا ،غZZير راغZZبين في تصZZديق أنZZه مخّلصZZنا ،وأنZZه قZZادر على خالصZZنا .لقZZد فتح توبيخZZه ودينونت Zه ZفجZZوة عميقZZة بيننZZا

وبينZZه ،وال يوجZZد َم ْن هZZو مسZZتعد لعبورهZZا .تُعZZد دينونتZه ZوتوبيخZZه المZZرة األولى الZZتي نعZZاني فيهZZا من مثZZل هZZذه النكسZZة العظيمZZة
ِ
نقدر حًقا تكريم هللا وعدم تسامحه مع إثم اإلنسان ،مقارنً Zة بكوننZZا بائسZZين
والمهانة الكبيرة .فقد سمحت دينونته وتوبيخه لنا أن ّ
ونجسZZين للغايZة .لقZZد تسZZببت دينونتZZه وتوبيخZZه في أن نZدرك ألول مZرة كيZZف أننZZا متغطرسZون ومغZZرورون ،وكيZف أن اإلنسZZان
Zددا في مثZZل
Zاويا هلل أبZً Zدا ،أو على قZZدم المسZZاواة مZZع هللا .لقZZد دفعتنZZا دينونتZZه وتوبيخZZه إلى أن نشZZتاق أال نعيش مجً Z
لن يكZZون مسً Z
هZZZذه الشخص ZZية الفاس ZZدة ،وأن نش ZZتاق إلى تخليص أنفس ZZنا من ه ZZذه الطبيع ZZة وه ZZذا الج ZZوهر في أق ZZرب وقت ممكن ،وأال نعZZZود
ممقZZوتين منZZه أو شZZاعرين باشZZمئزازه منZZا .لقZZد جعلتنZZا دينونتZZه وتوبيخZZه مسZZرورين بطاعZZة كالمZZه ،ولم نعZZد راغZZبين في التمZZرد
على تنظيماته وترتيباته .لقد منحتنا دينونته وتوبيخه مرة أخرى الرغبة في الحياة ،وجعالنا سعداء لقبولZZه كمخّلص لنZZا ...لقZZد

خرجنZZ Zا من عمZZ Zل اإلخضZZ Zاع ،وخرجنZZ Zا خZZ Zارج الجحيم ،وخرجنZZ Zا من وادي ظZZ Zل المZZ Zوت ...فقZZ Zد اقتنانZZ Zا هللا القZZ Zدير نحن هZZ Zذه
المجموعة من الناس! وانتصر على الشيطان ،وهزم كل أعدائه!
من "معاينة ظهور هللا وسط دينونته وتوبيخه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لن تصبح كاماًل إاّل
ٍ
بنبوءة
لن تستطيع اإلتيان

طباعك الفاسدة وحققت العيش من خالل الطبيعZZة اإلنسZانية ،وعلى الZرغم من أنZZك
إذا طرحت عنك
َ
وال بأسرار ،فإنك ستحيا بالكامل وتكشف صورة اإلنسZZان .لقZZد خلZZق هللا اإلنسZZان ،ولم يلبث اإلنسZZان

Zادا ميتZة" ،ومن ثم ،فإنZك بعZد أن تغZيرت سZتكون شZيًئا آخZر بخالف
حتى فسد بفعل الشيطان ،فجعل هذا الفساد من الناس "أجس ً
هذه األجساد الميتة .إن كالم هللا هو الذي يبث النور في أرواح البشر ،ويجعلهم يولدون من جديد .وعندما تولZZد أرواح النZZاس
من جديZZد ،حينهZZا سZZيعودون إلى الحيZZاة .إن كلمZZة "ميت" تشZZير إلى األجسZZاد الZZتي بال أرواح ،إلى البشZZر الZZذين مZZاتت أرواحهم.
بالقديسZين المZذكورين سZابًقا إلى البشZر الZذين
فعندما تZومض شZرارة الحيZاة في أرواح البشZر ،يصZبحون على قيZد الحيZاةُ .يشZار ّ
المختZZار في الصZZين
أصZZبحوا على قيZZد الحيZZاة ،هZZؤالء الZZذين كZZانوا تحت تZZأثير الشZZيطان ،ولكنهم هزمZZوه .لقZZد ّ
تحمZZل شZZعب هللا ُ

االضZZZطهاد القاس ZZي والالإنس ZZاني والخ ZZداع من الت ZZنين العظيم األحم ZZر ال ZZذي خ Zّ Zرب عق ZZولهم وت ZZركهم ب ZZدون أدنى ش ZZجاعة لكي
يعيش ZZوا .ول ZZذا ،ف ZZإن إيق ZZاظ أرواحهم الب ZZد وأن يب ZZدأ من ج ZZوهرهم ،ويجب أن توق ZZظ أرواحهم في ج ZZوهرهم ت ZZدريجياً .وعن ZZدما

يوما ما ،فلن يكون هناك المزيد من المعوقات ،وستسير األمور كلها بسالسة .ولكن يبقى هذا غZZير
يصبحون على قيد الحياةً ،
حاليا .إذ تشتمل حياة معظم الناس على الكثZير من تيZارات المZوت ،فتحيZط بهم هالٌ Zة من المZوت ،وينقصZهم الكثZير ج ًZدا.
محقق ً

تقريبZZا يعيشZZونه يحمZZل المZZوت .إذا شZZهد النZZاس اليZZوم عالنيZZة هلل،
يحمZZل بعض كالم البشZZر المZZوت ،وكZZذلك أفعZZالهم ،وكZل شZيء
ً
ف ZZإن هZZZذا العم ZZل مص ZZيره الفش ZZل؛ ذل ZZك ألنهم لم يص ZZبحوا على قي ZZد الحي ZZاة بالكام ZZل بع ZZد Z،وهن ZZاك ع ZZدد كب ZZير من األمZZZوات في
Zريعا بين األمم .ال يمكن
صZZفوفكم .واليZZوم ،يسZZأل بعض النZZاس عن سZZبب عZZدم إرسZZال هللا عالمZZات ومعجZZزات لينشZZر عملZZه سً Z

Zير ج ًZدا منهم يعيشZون في قفص المZوت ،تحت
للموتى أن يشهدوا هلل ،بل األحيZاء فحسZب ،ولكن أغلب البشZر اليZوم مZوتى ،وكث ٌ
تأثير الشيطان ،غير قادرين على االنتصار ،فكيف لهم أن يشهدوا هلل؟ كيف لهم أن ينشروا عمل اإلنجيل؟
يتلبسZZهم الشZZيطان .وبZZدون أن يخّلصZZهم
هZZؤالء الZZذين يعيشZZون تحت تZZأثير الظالم هم من يعيشZZون وسZZط المZZوت ،هم من ّ
هللا ويدينهم ويوبخهم ،لن يفلت البشر من تأثير الموت ،ولن يصبحوا على قيد الحياة .ليس بمقدور هZؤالء المZوتى الشZZهادة هلل،
وال أن يستخدمهم هللا ،ناهيك عن دخولهم الملكوت .إن هللا يريد شهادة األحياء ،ال الموتى ،ويطلب من األحياء أن يعملZZوا من

أجل ZZه ،ال الم ZZوتى .إن "الم ZZوتى" هم من يعارض ZZون ويتم ZZردون على هللا ،ه ZZؤالء من تخ Zَّ Zدرت أرواحهم ،وال يفهم ZZون كالم هللا.
هZZؤالء من ال يضZZعون الحZZق موضZZع التنفيZZذ Z،وليس لZZديهم أدنى قZZدر من اإلخالص هلل ،وهم من يعيشZZون تحت ُملZZك الشZZيطان،
وهم من يسZZتغلهم الشZZيطان .يظهZZر المZZوتى أنفسZZهم بمعارضZZة الحقيقZZة ،وعصZZيان هللا ،واالتسZZام بالوضZZاعة ،والخسZZة ،والخبث،
والوحش ZZية ،والخ ZZداع ،والغ ZZدر .وعلى ال ZZرغم من أن ه ZZؤالء الن ZZاس ي ZZأكلون ويش ZZربون كالم هللا ،ف ZZإنهم غ ZZير ق ZZادرين على أن

جثث تتنفس .إن المZZوتى غZZير قZZادرين إطالًقZZا على
Zحيح أنهم أحيZZاء ،ولكنهم مZZوتى سZZائرون ،إنهم ٌ
يعيشZZوا بحسZZب كالم هللا .صٌ Z
ويجZِّ Zدفون عليZZه ،ويخونونZZه ،وكZZل مZZا يعيشZZون بحسZZبه
تمامZZا .إنهم يخادعونZZهُ ،
إرضZZاء هللا ،كمZZا أنهم غZZير قZZادرين على طاعتZZه ً

Zاء ،وأن يش ZZهدوا هلل ،وأن يقبلهم هللا ،فعليهم أن يقبل ZZوا خالص هللا،
يكشZZZف طبيعZZ Zة الش ZZيطان .إذا أراد البش ZZر أن يصZZ Zبحوا أحي َ Z
وعليهم أن يZZ Z Zذعنوا بسZZ Z Zرور إلى دينونتZZ Z Zه وتوبيخZZ Z Zه ،وعليهم أن يقبلZZ Z Zوا تنقيZZ Z Zة هللا ومعاملتZZ Z Zه لهم وهم راضZZ Z Zون .حينهZZ Z Zا فقZZ Z Zط

أحياء
سيستطيعون وضع كل الحقائق التي يأمر هللا بها موضع التنفيذ Z،وحينها فقط سيحصلون على خالص هللا ،وسيصبحون
َ
حًقا .األحياء ُيخِّلصهم هللا ،فيخضعون لدينونة هللا وتوبيخه .األحياء مستعدون لتكريس أنفسهم ويسعدون بتقديم حيZZاتهم هلل ،بZZل

ضZ Zح الش ZZيطان .فاألحي ZZاء فقZZZط هم من
ويخصص ZZون هلل حي ZZاتهم كله ZZا وهم راض ZZون .عن ZZدما يش ZZهد األحي ZZاء هلل ،حينه ZZا فق ZZط ُيف َ
ينشZZرون عمZZل إنجيZZل هللا ،وهم فقZZط من يسZZعون وراء قلب هللا ،وهم فقZZط البشZZر الحقيقيZZون .لقZZد خلZZق هللا اإلنسZZان في األصZZل

حيا ،ولكن بسبب فساد الشيطان عاش اإلنسان بين الموتى ،وتحت تأثير الشيطان ،ولZZذا أصZZبح هZZؤالء النZZاس أمواتًZZا بال روح،
ً
Zداء يعارضZون هللا ،وغ َZدوا أدوات الشZيطان ،كمZا أصZبحوا أسZرى الشZيطان .أصZبح كZل األشZخاص األحيZاء الZذين
وأصZبحوا أع ً
خلقهم هللا أمواتًا ،ولذا فقد خسر هللا شهادته ،وخسر البشرية التي خلقها وكانت الشيء الوحيد الذي حمZZل نفخZZة من روحZZه .لZو
أراد هللا أن يستعيد شهادته وهؤالء الذين خلقهم بيده ولكنهم صاروا أسرى الشيطان ،فعليه أن يبعثهم من جديZZد حZZتى يصZZبحوا

روحا ،من تخدر حسهم إلى أقصى حد ،ومن
أحياء ،وعليه أن يستعيدهم حتى يعيشوا في نوره .إن الموتى هم من ال يملكون ً
ً
يعاندون هللا .وعالوة على ذلك ،فهؤالء هم من ال يعرفون هللا ،وليست لديهم أدنى نية لطاعته؛ ذلZZك ألنهم ال يسZZعهم سZوى أن
يتمردوا عليه ويعارضوه ،وال يملكون أدنى درجة من الوالء .أما األحياء ،فهؤالء من ُولدت أرواحهم من جديد Z،من يعرفZZون
كيZZف يطيعZZون هللا ،ومن يخلصZZون هلل .هZZؤالء يمتلكZZون الحقيقZZة والشZZهادة ،وهم فقZZط من ُيرضZZون هللا في بيتZZه Z.إن هللا ُيخِّلص
صZا هلل ،وأن يZرغب في طلب هللا .إنZه ُيخّلص
من يقZZدر على أن يكZZون على قيZZد الحيZاة ،وأن يZZرى خالص هللا ،وأن يكZZون مخل ً

من يZZؤمن بتج ّسZد هللا ،ومن يZZؤمن بظهZZور هللا .يقZZدر بعض البشZZر على أن يصZZبحوا على قيZZد الحيZZاة ،والبعض اآلخZZر ال يقZZدر؛
فاألمر يعتمد على ما إذا كZانت طZZبيعتهم قابلZZة للخالص أم ال .لقZد سZمع الكثZير من البشZر عديZZد كالم هللا ،غZير أنهم ال يفهمZون
إرادته .سمعوا عديد Zكالم هللا ،ولكنهم مZازالوا غZير قZادرين على وضZعه موضZع التنفيZذ Z،وغZير قZادرين على أن يحيZوا بحسZب

أي حقيقة ،كما أنهم يتعمدون التدخل في عمل هللا .إنهم غير قادرين على تنفيذ أي عمل هلل ،وال يستطيعون تكريس أي شZZيء
لZه ،كمZZا أنهم يبّ Zذرون مZZال الكنيسZZة س ًZرا ،ويZZأكلون في بيت هللا بZدون مقابZل .هZZؤالء البشZر مZوتى ،ولن ينZZالوا الخالص .إن هللا
ولكن هنZاك جZزءاً من النZاس ال يحصZلون على خالصZه ،وال يحصZل على خالصZه سZوى
ُيخّلص كل من هم في وسZط عملZهّ .

عدد ضئيل؛ وذلك ألن أغلب البشZر قZZد ُأفسZZدوا بش ّZدة وأصZZبحوا مZZوتى لدرجZZة ال يمكن عنZZدها خالصZهم ،فقZد اسZZتغلهم الشZيطان
تمام Zاً ،كم ZZا أن طب ZZائعهم خبيث ZZة ج Zً Zدا .كم ZZا أن ه ZZذا الع ZZدد الص ZZغير غ ZZير ق ZZادر على طاع ZZة هللا بالكام ZZل ،فه ZZؤالء لم يكون ZZوا ممن
أخلصوا هلل بالكامل منذ البداية ،أو أحبوا هللا إلى أقصى حZد منZذ البدايZة .وبZداًل من ذلZك ،فقZد أصZبحوا طZائعين هلل بسZبب عملZه

إلخضZZاعهم ،فZZرأوا هللا بسZZبب حبZZه األسZZمى ،وهنZZاك تغZZيرات في شخصZZيتهم بسZZبب شخصZZية هللا البZZارة ،وأصZZبحوا يعرفZZون هللا
بسZZبب عملZZه الحقيقي والعZZادي .ولZZوال عمZZل هللا هZZذا ،مهمZZا كZZانوا طيZZبين ،لظّلZZوا مZZوتى تحت تZZأثير الشZZيطان ،وكZZذلك سZZيبقون
موتى .ولكنهم اليوم يحصلون على خالص هللا الكامل ألنهم يريدون أن يتعاونوا مع هللا.

ونظرا لعصيان الموتى هلل،
ونظرا إلخالصهم هلل ،فإن األحياء يجب أن يربحهم هللا وأن يجعلهم يعيشون وسط وعوده،
ً
ً
فال بد أن يكرههم ويبغضهم هللا ويذيقهم من عقابه ولعناتZه .هZذه هي شخصZZية هللا البZارة الZتي ال يمكن للبشZر تغييرهZZا .ونظ ًZرا

لسعيهم ،فإن البشر يحصلون على رضا هللا ويعيشZون في النZور ،ونظ ًZرا لنوايZاهم الخبيثZة ،فZإنهم يلعنهم هللا ويسZتحقون عقابZه.
ونظ Zً Zرا لش ZZرورهم ،يع ZZاقبهم هللا ،ونظ Zً Zرا لش ZZوقهم وإخالص ZZهم ،ف ZZإنهم يحظ ZZون ببرك ZZات هللا .إن هللا ب ZZار؛ ُيب ZZارك األحي ZZاء ويلعن

دائمZZا ،ولن يعيش ZZوا في ن ZZور هللا أب Zً Zدا .أم ZZا األحي ZZاء فيأخ ZZذهم هللا إلى ملكوت ZZه ،وإلى بركات ZZه
الم ZZوتى ،ول ZZذا س ZZيبقون بين الم ZZوتى ً
ليكونوا بجواره إلى األبد .والموتى الZذين يلعنهم بZالموت األبZدي Z،فZإنهم هZدف دمZاره ،وسZيكونون أب ًZدا تZابعين للشZيطان .إن هللا
أحدا؛ فكل من يطلب هللا بحZق سZZيبقى في بيت هللا بالتأكيZZد ،وكZZل من يعصZي هللا وال يطيعZه سZZيبقى في عقابZه بالتأكيZZد.
ال يظلم ً
ٍ
متيقن من فعل هللا في الجسZد ،ولكن في يZو ٍم مZا لن يZرتب جسZد هللا نهايZة اإلنسZان ،بZل روحZه هZو من سZيقوده
ربما تكون غير

منزه أكثر عن الخطZZأ .وفي
إلى مصيره ،وحينها سيعرف البشر أن جسد هللا وروحه واحد ،وأن جسده ال يخطئ ،وأن روحه ّ
النهاية ،فإنه بالتأكيد سيأخذ من أصبحوا على قيد الحياة إلى ملكوته ،بال زيادة وال نقصان ،أما الموتى الذين لم يصZZبحوا على

قيد الحياة ،فسيقذفهم إلى كهف الشيطان.
من "هل أنت شخص عاد إلى الحياة؟" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 538
الخطوة األولى على طريق الروح القدس في اإلنسان هي ،قبل أي شZيء آخZر ،أنZZه يأخZذ قلب اإلنسZان بعي ًZدا عن النZZاس
تمامZZا .إن كنت
واألح ZZداث واألش ZZياء إلى كالم هللا ،ويجع ZZل قلب اإلنسZZان ي ZZؤمن ب ZZأن كالم هللا ف ZZوق مس ZZتوى الش ZZبهات وص ZZادق ً
ٍ
سنوات عديدة Zمن إيمانZZك باهلل جZاهاًل بZZالطريق الZZذي سZلكه الZZروح
أيضا بكالمه ،أما إذا ظللت بعد
تؤمن باهلل ،فال بد أن تؤمن ً
مؤمنا؟ لتحقيZق حيZاة إنسZانية طبيعيZة – حيZاة إنسZانية طبيعيZة فيهZا عالقZة طبيعيZة مZع هللا ،ال بZد أواًل أن
القدس ،فهل تكون حًقا
ً
ِ
Zق الخطZZوة األولى من عمZZل الZZروح القZZدس في النZZاس ،فليس لZZك حينئZٍ Zذ أي أسZZاس .وإن كنت تفتقZZر
تZZؤمن بكالمZZه Z.فZZإن لم تُحّقْ Z
يكمل هللا من خالله اإلنسان يعZZني
حتى إلى أدنى المبادئ ،فكيف ستمضي في الطريق ُق ُد ًما؟ إن سلوك الطريق الصحيح الذي ّ
دخZZول الطريZZق الصZZحيح لعمZZل الZZروح القZZدس الZZراهن ،ويعZZني سZZلوك الطريZZق الZZذي يسZZلكه الZZروح القZZدس .إن الطريZZق الZZذي

يسلكه الروح القدس اآلن هو كالم هللا الحالي .وعليZه ،إن كZان للنZاس أن يطZأوا طريZق الZروح القZدس ،فعليهم أن يطيعZوا كالم
هللا المتجسد الحالي وأن يZأكلوا هZذا الكالم ويشZربوه .فالعمZل الZذي يقZوم بZه هZو عمZل الكالم ،وكZل شZيء يبZدأ من كالمZه ،وكZل
شيء يتأسس على كالمه ،أي كالمZه الحZالي .وسZواء كZZان األمZر يتعلZZق بZZاليقين بشZأن هللا المتجسZد أو بمعرفتZه ،فZإن كاًل منهمZZا

يتطلب بZذل المزيZد من الجهZد على كالمZه ،وإال فZإن النZاس لن يتمكنZوا من تحقيZق أي شZيء ،وسZوف ُي ْت َركZون من دون شZيء.
Zدريجيا إال من خالل البن ZZاء على أس ZZاس أك ZZل كالم هللا وش ZZربه ومن ثم
لن يس ZZتطيع الن ZZاس أن يقيم ZZوا عالق ZZة طبيعي ZZة م ZZع هللا ت Z
ً

Zاون أفض ZZل من أك ZZل كالم هللا وش ZZربه وممارس ZZته ،ومن خالل هZZZذه
التوصZZZل إلى معرفت ZZه وإرض ZZائه .ليس هن ZZاك لإلنس ZZان تع ٌ Z
Zدرة على الثبZZات على شZZهادته عن شZZعب هللا .وعنZZدما يفهم النZZاس ويصZZبحون قZZادرين على إطاعZZة
الممارسZZة سZZيكون أفضZَ Zل قً Z
جZZوهر كالم هللا الحZZالي ،فZZإنهم يحيZZون في الطريZZق الZZذي يرشZZدهم فيZZه الZZروح القZZدس ،ويكونZZون قZZد دخلZZوا الطريZZق الصZZحيح

لتكميل هللا لإلنسان .في السابق ،استطاع الناس كسب عمل هللا بمجرد السعي للحصول على نعمة هللا أو بالسعي ألجل السالم
والبهجZZZةَّ ،
ولكن األم ZZور اختلفت اآلن؛ ف ZZإذا لم يكن ل ZZدى الن ZZاس كالم هللا المتج ِّسZ Zد ،وإذا لم تكن ل ZZديهم حقيق ZZة هZZZذا الكالم ،فال
يمكنهم أن ينZZالوا رضZZا هللا ،وسZZوف يقصZZيهم هللا .ولكي يحظى النZZاس بحيZZاة روحيZZة طبيعيZZة ،ينبغي عليهم أواًل أن يZأكلوا كالم
هللا ويشZZربوه ويمارسZZوه ،ثم يقيمZZوا – على هZZذا األسZZاس– عالقZZة طبيعيZZة مZZع هللا .كيZZف تتعZZاون؟ وكيZZف تتمسZZك بشZZهادة شZZعب
هللا؟ كيف تنشئ عالقة طبيعية مع هللا؟
كيف ترى إن كانت لديك عالقة طبيعية مع هللا في حياتك اليومية:
 -1هل تؤمن بشهادة هللا نفسه؟
 -2هل تؤمن في قلبك بأن كالم هللا صادق ومعصوم؟
مم ْن يمارسون كالم هللا؟
 -3هل أنت َّ
مخلصا إلرساليته؟
مخلص إلرسالية هللا؟ ماذا تفعل لكي تكون
 -4هل أنت
ٌ
ً
 -5هل كل ما تفعله إنما هو من أجل إرضاء هللا واإلخالص له؟
يمكنك من خالل األمور الواردة أعاله أن تتحقق مما إذا كانت عالقتك باهلل طبيعية في المرحلة الراهنة.
قادرا على قبول إرسالية هللا ،وقبول وعده ،واتباع طريق الروح القZZدس ،فZأنت إ ًذا تتبZع مشZZيئة هللا .هZل طريZق
إذا َ
كنت ً
الZZروح القZZدس واضZZح لZZك في الZZداخل؟ واآلن هZZل تتصZZرف وفًقZZا لطريZZق الZZروح القZZدس؟ هZZل يقZZترب قلبZZك من هللا؟ هZZل أنت

راغب في مواكبZZة أحZZدث نZZور من الZZروح القZZدس؟ هZZل تZZرغب في أن يكسZZبك هللا؟ هZZل تZZرغب في أن تصZZبح مظهZً Zرا لمجZZد هللا
على األرض؟ هZZل تتحلى بالتصZZميم على تحقيZZق مZZا يطلبZZه هللا منZZك؟ إن كZZانت لZZديك العزيمZZة لتتعZZاون مZZع هللا وترضZZيه عنZZدما

يتكلم ،وكانت هZZذه هي عقليتZZك ،فZذلك يعZني أن كالم هللا قZZد أثمZZر في قلبZك .أمZا إذا كنت تفتقZZر إلى مثZل هZذه العزيمZZة ،ولم تكن
لديك أهداف تسعى إلى تحقيقها ،فذلك يعني أن قلبك لم يتأثر باهلل.
من "الناس الذين تغيرت شخصياتهم هم الذين دخلوا إلى حقيقة كالم هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 539
ط .إذا تمكنت من اتبZZاع كالم الZZروح
أمر بسZZي ٌ
إن طريق الممارسة في سعي المرء نحو إحداث تغيير في شخصية حياته ٌ
اتبعت كZل مZZا يقولZZه
القZدس الحZالي واختبZار عمZZل هللا في اختبZZارك العملي ،فسZZوف تتمكن Zمن تحقيZق تغيZZير في شخصZيتك .إذا
َ

Zخص يطيعZZه ،وسZZيكون هنZZاك تغيZZير في شخصZZيتك .تتغZZير شخصZZيات اإلنسZZان مZZع
الZZروح القZZدس ،وبحثت عمZZا يقولZZه ،فZZأنت شٌ Z
كنت دائم التمسZZك باختباراتZZك وقواعZZدك السZZابقة القديمZZة ،فال يمكن أن تتغZZير شخصZZيتك.
الكالم الحZZالي للZZروح القZZدس ،أمZZا إذا َ

جميعا أن يدخلوا في حياة بشZرية طبيعيZة ،لكنZك ظللت تركZز على األمZور
وإذا كان كالم الروح القدس اليوم يطلب من الناس
ً
صZا قZد أخفZق في مواكبZZة عمZZل الZروح القZZدس،
السطحية وارتبكت بشأن الحقيقة ولم تأخذ الموضZوع بجديZZة ،فسZوف تكZون شخ ً

مواكبZZا لكالم الZZروح
كنت
شخصا لم يدخل طريق إرشاد الروح القدس .تتوقف إمكانية تغيير شخصيتك من عدمZZه على مZZا إذا َ
ً
ً
القدس الحالي ولديك معرفة حقيقية أم ال .يختلف هذا عما فهمتموه من َقْبل؛ فما فهمته من قبل عن التغيZير في شخصZيتك هZو

رويZZة ،وذلZZك من خالل تZZأديب هللا ،غZZير أن ذلZZك مZZا هZZو
أن تتوقZZف ،أنت الZZذي تتسZZرع في إصZZدار األحكZZام ،عن الكالم دون ّ
سZوى جZانب واحZZد من التغيZZير ،بيZZد أن النقطZZة األهم اآلن هي اتبZZاع إرشZاد الZروح القZZدس؛ فتتبZع ZكZZل مZا يقولZZه هللا ،وتطيZZع كZZل
أقواله .ليس في وسع الناس أن يغيروا شخصيتهم بأنفسهم ،بل ال ُب َّد لهم من الخضوع للدينونة ZوالتZوبيخ والمعانZاة والتنقيZة في
كالم هللا ،أو أن يتم التعامZZل معهم وتZZأديبهم وتهZZذيبهم بواسZZطة كالمZZه .حينئZٍ Zذ فقZZط يسZZتطيعون أن يبلغZZوا طاعZZة هللا واإلخالص
له ،وال يتعاملون معه بال مباالة؛ فشخصيات الناس ال تتغير إال بتنقية كالم هللا .إن أولئZZك الZZذين يتعرضZون للكشZف والدينونZة
والتأديب والتعامل معهم بواسطة كالم هللاُ ،هم وحZدهم الZZذين لن يجZرؤوا بعZُ Zد على التصZرف باسZتهتار ،بZZل يصZZبحون بZداًل من
ذلك ثابتين وهادئين .وأهم ما في األمر أن يكونوا قادرين على الخضوع لكالم هللا الحالي ولعمله ،وحتى إن تعارض ذلك مع
طوعZZا .في الماضZي ،كZان الحZديث عن التغZيرات
جانبZا ويخضZZعوا
ً
ينحوا هZZذه التصZورات ً
تصوراتهم البشرية ،ففي وسعهم أن ّ
في الشخص ZZية ي ZZدور بص ZZفة رئيس ZZية ح ZZول تخلي الم ZZرء عن ذات ZZه ،وت ZZرك الجس ZZد يع ZZاني ،وت ZZأديب جس ZZد الم ZZرء ،والتخلص من
الرغبات الجسدية؛ وهذا نوع واحZد من التغيZZير في الشخصZية .بيZدَّ Z
أن الجميZع أصZبحوا يعرفZون اليZZوم أن التعبZZير الحقيقي عن

Zق المعرفZZة .بهZZذه الطريقZZة يمكن التخلص من فهم
التغيZZير في الشخصZZية هZZو إطاعZZة كالم هللا الحZZالي ومعرفZZة عملZZه الجدي Zد Zحّ Z
Zيرا
الناس السابق عن هللا ،والZذي تZأثر بتصZوراتهم ،ويمكنهم أن يبلغZوا معرفZة حقيقيZة باهلل وطاعZة لZه ،وهZذا وحZده مZا ُي َعZد تعب ً
حقيقيا عن التغير في الشخصية.
ً

من "الناس الذين تغيرت شخصياتهم هم الذين دخلوا إلى حقيقة كالم هللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 540
يعتمد سعي الناس للدخول إلى الحياة على كالم هللا .قيل سابًقا إن كل شيء قد ُأن ِج َز بسبب كالمهَّ ،
أحدا لم يZَ Zر هZZذه
لكن ً
Zارا للمرحل ZZة الحالي ZZة ،فس ZZتكون على َبِّيَنZZة تام ZZة من ك ZZل ش ZZيء؛ وس ZZوف ترس ZZي أسا ًس Zا جي Zً Zدا للتج ZZارب
الحقيق ZZة .إذا
َ
دخلت اختب ً Z

المسZZتقبلية ،ومهمZZا كZZان مZZا يقولZZه هللا ،فر ّZكZز فقZZط على الZZدخول في كالمZZه .عنZZدما يقZZول هللا إنZZه سZZيبدأ في تZZوبيخ النZZاس ،اقبZZل
دائمZا ضZمن أحZدث أقZوال هللا ،فZإن كالمZه
توبيخه ،وعندما يطلب هللا من النZاس أن يموتZوا ،اقبZل تلZك التجربZة .إذا َ
كنت تعيش ً
ِ
تعمقت في الZZدخول إلى كالم هللا ،نلت الكمZZال بسZZرعة أكZZبر .لمZZاذا أطلب منكم في شZZركة تلZZو
كمُلZZك في النهايZZة .وكلمZZا
َ
سZZوف ُي ّ
سعيت إلى كالم هللا واختبرتَZZه
األخرى أن تعرفوا كالم هللا وأن تدخلوا فيه؟ لن تُتاح للروح القدس فرصة العمل داخلك إال إذا
َ
جميعZا مشZاركون في كZل وسZيلة من وسZائل عمZل هللا ،ومهمZا كZانت درجZة معانZاتكم،
ودخلت في حقيقZة هZذا الكالم .ولZذا فZأنتم
َ
ً
"تذكارا" .ال بد حتى تبلغوا الكمZZال النهZZائي من أن تZZدخلوا في كالم هللا كلZه .إن تكميZل الZروح
فسوف تتلقون في نهاية المطاف
ً

واعيZZا معZZه .مهمZZا
تعاونZZا
القZZدس للنZZاس ليس أحZادي الجZZانب ،بZZل هZZو يتطلب تعZZاون النZZاس .إنZZه يحتZاج من الجميZZع أن يتعZZاونوا
ً
ً
نفعZا لحيZZاتكم .كZZل شZZيء هZZو من أجZZل إحZZداث تغيZZير في
قZZال هللا ،ركZZزوا على الZZدخول في كالمZZه فحسZZب؛ فهZZذا سZZيكون أكZZثر ًZ
شخصZZيتكم .عنZZدما تZZدخل في كالم هللا ،سZZوف يحZّ Zرك هللا قلبZZك ،وسZZوف تتمكن Zمن معرفZZة كZZل شZZيء يريZZد هللا تحقيقZZه في هZZذه
الخطZZوة من عملZZه ،وسZZوف تكZZون لZZديك العزيمZZة لتحققZZه .كZZان بعض النZZاس يعتقZZدون في أوقZZات التZZوبيخ أن هZZذا التZZوبيخ هZZو
طريقZZة عمZZل ولم يؤمنZZوا بكالم هللا .ونتيجZZة لZZذلك ،لم يخضZZعوا لتنقيZٍ Zة ،وخرجZZوا من وقت التZZوبيخ دون أن يكسZZبوا أو يفهمZZوا
شيًئ ا .وكان هناك البعض ممن دخلوا بالفعل في هذا الكالم دون ذرة شك ،وقZالوا إن كالم هللا هZو الحZZق المعصZZوم من الخطZأ،

وإنZZه ال بZZد من تZZوبيخ البشZZرية ،وظلZZوا يناضZZلون في هZZذا لمZZدة وأهملZZوا مسZZتقبلهم ومصZZيرهم؛ وعنZZدما خرجZZوا من ذلZZك ،كZZانت
ِ
جميعZا بجمZال هللا ،وأدركZZوا
ًZ
ضZم التZZوبيخ شZعروا
شخصياتهم قد تغيرت قلياًل  ،وزاد عمق فهمهم هلل .أولئك الذين خرجوا من خ َ
أن هذه الخطوة من العمل جسZدت حلZول محبZة هللا العظيمZة فيهم .وأنهZا كZانت اإلخضZاع والخالص بمحبZة هللا .كZذلك قZالوا إن
دائمZZا ،وإن كZZل مZا يصZZنعه هللا في اإلنسZZان ناشZZئ عن محبZZة ،وليس عن كراهيZZة .أمZZا أولئZZك الZZذين لم يؤمنZZوا
أفكZار هللا صZZالحة ً
اهتمامZا ،فهم لم يخضZZعوا للتنقيZZة أثنZZاء وقت التZZوبيخ ،وكZZانت النتيجZZة أن الZZروح القZZدس لم يكن معهم ،ولم
ًZ
بكالم هللا أو يولZZوه

يربحZZوا شZZيًئا .وأولئZZك الZZذين دخلZZوا وقت التZZوبيخ ،مZZع أنهم خضZZعوا بالفعZZل للتنقيZZة ،فقZZد كZZان الZZروح القZZدس يعمZZل خفي ً Zة في
داخلهم ،وحZZدث تغيZZير في شخصZZية حيZZاتهم نتيجً Zة لZZذلك .بZZدا بعض النZZاس من مظهZZرهم غايZZة في اإليجابيZZة؛ فقZZد كZZانوا فZZرحين
طZZوال اليZZوم ،لكنهم لم يZZدخلوا حالZZة تنقيZZة كالم هللا ولZZذلك لم يتغZZيروا مطلًقZZا ،وكZZان ذلZZك نتيجZZة عZZدم اإليمZZان بكالم هللا .إن لم

تؤمن بكالمه Z،فإن الروح القدس لن يعمل فيك .يظهر هللا لكل الذين يؤمنون بكالمه ،وسوف يكZZون كZZل الZZذين يؤمنZZون بكالمZZه
ويقبلونه قادرين على نيل محبته!
للZدخول في واقZع كالم هللا ،يجب أن تجZد طريZق الممارسZة وتعZرف كيZف تمZارس كالم هللا .بهZذا وحZده يمكن أن يحZدث
ِ
كمَل ZZك هللا ،وأولئ ZZك ال ZZذين كملهم هللا به ZZذه الطريقZZZة هم
تغZZZير في شخص ZZية حيات ZZك ،ومن خالل ه ZZذا الطري ZZق وح ZZده يمكن أن ُي ّ
Zورا جدي Zً Zدا .إن تعرض ZZك
وح ZZدهم ال ZZذين يمكنهم أن يكون ZZوا مت ZZوافقين م ZZع مش ZZيئته .ينبغي أن تحي ZZا داخ ZZل كالم هللا ح ZZتى تتلقى ن ً Z
لتZZأثير الZZروح القZZدس لمZZرة واحZZدة فقZZط ال يكفي على اإلطالق ،بZZل ينبغي أن تتعمZZق أكZZثر؛ ألن الZZذين تZZأثروا لمZZرة واحZZدة فقZZط

دائمZZا تZZأثير
أثZZيرت الحماسZZة في داخلهم وهم يرغبZZون في السZZعي ،لكن هZZذا ال يمكن أن يسZZتمر طZZوياًل  ،وال بZZد لهم أن يتلقZZوا ً
أعربت في مرات كثيرة في الماضي عن أملي في أن يؤثر روح هللا في أرواح الناس لعلهم يسعون إلى ٍ
تغيير
الروح القدس.
ُ

في شخصية حياتهم ،وأن يدركوا نقائصهم في الوقت الذي ينشدون فيZه تZأثير هللا ،وأن يتمكنZوا في إطZار عمليZة اختبZار كالمZه

من أن يطرحZZ Zوا عنهم الشZZ Zوائب الموجZZ Zودة فيهم (الغZZ Zرور بZZ Zالبر الZZ Zذاتي والكبريZZ Zاء والتصZZ Zورات ومZZ Zا إلى ذلZZ Zك) .ال تظن أن
ضZا من أن تتخلص من كZZل مZZا هZZو سZZلبي .من ناحيZZة ،أنتم في حاجZZة إلى
مبادرتZZك بتلقي نZZور جديZZد وحZZدها تكفي ،بZZل ال بZZد أي ً
الدخول من جZانب إيجZابي ،ومن ناحيZة أخZرى ،أنتم في حاجZة إلى تخليص ذواتكم من كZل األشZياء غZير الطZاهرة في الجZوانب
الس ZZ Zلبية .يجب أن تتفحص نفس ZZ Zك باس ZZ Zتمرار لتتع ZZ Zرف على األش ZZ Zياء غ ZZ Zير الط ZZ Zاهرة ال ZZ Zتي ال ت ZZ Zزال موج ZZ Zودة في داخل ZZ Zك .إن
التصورات الدينية Zلدى البشر ونواياهم وآمالهم وغرورهم بالبر الذاتي وكبرياءهم كلها أشياء قذرة .انظر داخZل نفسZك وقZارن
كZZل شZZيء مZZع كالم هللا لZZترى أي تصZZورات دينيZZة لZZديك ،وعنZZدما تكتشZZفها حًقZZا ،فحينئZZٍ Zذ فقZZط سZZوف تتمكن من التخلص منهZZا.
يقول بعض الناس" :يكفي اآلن ببساطة اتباع نZور عمZل الZروح القZدس الحZالي ،وال حاجZة إلى االهتمZام ب ٍ
Zأمر آخZر" .لكن كيZف

Zدينا Z،يمكن أن
تتخلص إ ًذا من تصوراتك الدينية عندما تظهر؟ هل تظن أن اتباع كالم هللا اليوم هZZو بهZZذه البسZZاطة؟ إن كنت متً Z
تZZZؤدي مفاهيم ZZك الدينيZ Zة Zوالنظري ZZات الالهوتيZZ Zة التقليديZZ Zة في قلبZZ Zك إلى ح ZZدوث اختالالت ،وعن ZZدما تظهZZ Zر ه ZZذه األشZZ Zياء ،فهي
تتعارض مع قبولك أشياء جديدة .هذه كلها مشZاكل حقيقيZة .إن اكتفيت بالسZZعي إلى كالم الZروح القZZدس الحZالي ،فلن يكZZون في
وسZZ Zعك أن تحقZZ Zق مشZZ Zيئة هللا .وفي الZZ Zوقت نفسZZ Zه ،ينبغي عليZZ Zك أثنZZ Zاء سZZ Zعيك إلى نZZ Zور الZZ Zروح القZZ Zدس الحZZ Zالي أن تمZZ Zيز تلZZ Zك
Zيانا هلل ،وبعZZد أن
التصZZورات والنوايZZا الZZتي تضZZمرها ،وماهيZZة الZZبر الZZذاتي البشZZري الZZذي تشZZعر بZZه ،وأي السZZلوكيات تمثZZل عصً Z
تمZZيز كZZل هZZذه األمZZور ،يتعين عليZZك أن تتخلص منهZZا .إن جعلZZك تتخلى عن أفعالZZك وسZZلوكياتك السZZابقة إنمZZا هZZو كلZZه من أجZZل
اتباع الكالم الذي ينطق به الروح القدس اليوم .يتحقق تغيZير الشخصZية – من جهZة – من خالل كالم هللا ،لكنZه يسZتلزم – من
جهة أخرى – تعاون البشرية؛ فهناك عمل هللا ،ثم ممارسة البشر ،وكال األمرين ال غنى عنه.
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في طريقك المستقبلي للخدمة ،كيف يمكنZك أن تحقZق مشZيئة هللا؟ إحZدى النقZاط المهمZة هي أن تس َZعى إلى دخZول الحيZاة،
تسعى نحو التعمق في دخول الحZق؛ فهZذا هZو الطريZZق ألن يكملZZك هللا ويقتنيZك Z.أنتم
تسعى نحو تغيير في الشخصية ،وأن َ
وأن َ

جميعZZا مسZZ Zتقبلون إلرسZZ Zالية هللا ،ولكن أي نZZ Zوع من اإلرسZZ Zاليات هي؟ يتعلZZ Zق هZZ Zذا بZZ Zالخطوة التاليZZ Zة من العمZZ Zل؛ حيث سZZ Zتكون
ًZ
الخطZوة التاليZة من العمZل عماًل أعظم يجZري تنفيZذه في أرجZاء الكZون كلZه .إ ًذا ،عليكم اآلن أن تسZعوا إلى إجZراء تغيZيرات في
يتمجZد بZه هللا من خالل عملZه ،وأن تكونZوا نمZاذج من
Zق برهZان المجZد الZذي ّ
شخصية حياتكم بحيث تصZبحون في المسZتقبل بح ٍّ
عملZZه المسZZتقبلي .إن سZعي اليZZوم برمتZZه مZZا هZZو إال إلرس ِ
Zاء دعZZائم عمZZل المسZZتقبل ،لكي يسZZتخدمك هللا ،وتسZZتطيع تقZZديم الشZZهادة
كمل.
له .إن
هدف سعيك ،فسيمكنك Zأن تحظى بحضور الروح القدس .كلمZا سZما هZدف سZعيك ،زادت إمكانيZة أن تُ َّ
َ
جعلت هذا َ
ِ
كمZل الZروح
أكثرت السعي نحو الحق ،ازداد عمZل الZروح القZدس .وكلمZا كZانت لZديك طاقZة أكZثر للسZعي،
وكلما
َ
َ
ربحت أكZثرُ .ي ّ
ِ
يكملهم ،وإنهم ال يريZZدون
Zاء على حZZالتهم الداخليZZة .يقZZول البعض إنهم ال يرغبZZون في أن يسZZتخدمهم هللا أو أن ّ
القZZدس النZZاس بنً Z
س ZZوى أن تبقى أجس ZZادهم س ZZليمة وأال يكاب ZZدوا أي مص ZZيبة .وبعض الن ZZاس ال يرغب ZZون في دخ ZZول الملك ZZوت ،ب ZZل يرغب ZZون في

أيضا .ومهما كان ما تسعى إليه فسيحققه هللا .فمZZا الZZذي تسZZعى إليZZه
الهبوط إلى الهاوية .في هذه الحالة ،سيحقق لك هللا أمنيتكً Z
ِ
كمَلZك هللا وأن يربحZك؟ هكZذا يجب
في الوقت الحالي؟ هZل تسZعى ألن تُ َّ
كمل؟ هZل أفعالZك وتصZرفاتك الحاليZة هي من أجZل أن ُي ّ
ِ
ٍ
كمَلZZك .هZZذا هZZو
تمامZZا بالسZZعي نحZZو هZZدف واحZZد ،فال شZZك أن هللا سZZوف ُي ّ
دائمZZا في حياتZZك اليوميZZة .إذا الZZتزمت ً
أن تقيس نفسZZك ً

طريZZق الZZروح القZZدس .يتمكن ZالنZZاس بسZZعيهم من بلZZوغ الطريZZق الZZذي يرشZZدهم فيZZه الZZروح القZZدس .كلمZZا زاد تعطشZZك إلى أن
وتراجعZا ،تضZZاءلت فZرص
ًZ
وازددت سZلبية
تقاعست عن البحث
يكمَلك هللا ويربحك ،زاد عمل الروح القدس في داخلك .وكلما
َ
َ
ّ
ِ
كمَلZك هللا؟ هZل تZرغب في أن
العمل أمZام الZروح القZدس .ومZع مZرور الZوقت سZيتخلى عنZك الZروح القZدس .هZل تZرغب في أن ُي ّ
ِ
كملكم هللا وي ZZ Zربحكم
يربح ZZ Zك هللا؟ ه ZZ Zل ت ZZ Zرغب في أن يس ZZ Zتخدمك هللا؟ يجب أن تس ZZ Zعوا إلى القي ZZ Zام بك ZZ Zل ش ZZ Zيء من أج ZZ Zل أن ُي ّ
ويستخدمكم ،ولكي تستطيع كZل األشZياء في الكZون أن تZرى تجّلي أعمZال هللا فيكم .أنتم األسZياد بين جميZع األشZياء ،وفي وسZط
َ
بارك!
كل ما هو موجود سوف َتدعون هللا يتمتع بالشهادة والتمجيد من خاللكم ،وهذا يثبت أنكم أفضل جيل ُم َ
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Zراء .حينمZا تهتم
كلما كنت أكثر
ً
اهتماما بمشيئة هللا ،زاد العبء عليك ،وكلمZا زاد العبء عليZك ،صZارت خبرتZك أكZثر ث ً
بمشيئة هللا ،سيلقي هللا عبًئا عليZك ،ثم سZيزودك باسZتنار ٍة حZول المهZام الZتي قZد ائتمنZك عليهZا .بعZد أن يكZون هللا قZد أعطZاك هZذا
انتباها لجميع الحقائق ذات الصلة بينما تأكل وتشZرب كالم هللا .إن كZان لZديك عبء متعلZق بحالZة حيZاة إخوتZك
العبء ،ستولي
ً
دائمZا هZذا العبء معZك في صZلواتك اليوميZة .وقZد ُألقي عبء مZا يفعلZه هللا
وأخواتك ،فهذا عبء قZد ائتمنZك هللا عليZه ،وسZتحمل ً

عليك ،وأنت ترغب في فعل ما يريدك هللا أن تفعله .هذا هو معنى أن تحمل عبء هللا وكأنه عبئك .عند هZZذه النقطZZة ،سZZتركز

وشربك لكالم هللا على هذه األنواع من القضايا ،وسوف تتساءل :كيZف سZأحل هZذه المسZائل؟ كيZف أسZتطيع أن أم ّكن
في أكلك ُ
ضZا على حZل هZذه المسZائل أثنZاء قيامZك بالشZركة ،وسZتركز
اإلخوة واألخوات من تحقيق االنعتاق والمتعة الروحيZة؟ سZتركز أي ً
ض Zا بينم ZZا تأك ZZل كالم هللا
على أك ZZل وش ZZرب كلم ZZات متعلق ZZة به ZZذه المس ZZائل حين تأك ZZل كالم هللا وتش ZZربه ،وس ZZوف تحم ZZل عبًئا أي ً

وتشZZربه .بمجZZرد أن تفهم متطلبZZات هللا ،ستصZZبح لZZديك رؤيZZة أوضZZح عن الطريZZق الZZذي يجب أن تسZZلكه .هاتZZان همZZا االسZZتنارة
أيضا إرشاد هللا الذي ُمنح لك .لماذا أقول هذا؟ إن لم يكن لZZديك
واإلضاءة اللتان يجلبهما الروح القدس من خالل عبئك ،وهذا ً
انتباها حين تأكل وتشرب من كالم هللا .حين تأكل وتشرب من كالم هللا بينما تحمل عبًئا ،يمكنZك Zفهم جZوهر
عبء ،فلن تولي
ً
كالم هللا ،وإيجZZاد طريقZZك ،وإدراك مشZZيئة هللا .لZZذلك ،يجب أن ترجZZو من هللا في صZZلواتك أن يضZZع المزيZZد من األعبZZاء عليZZك
ليأتمنك Zحتى على مهام أعظم ،وعسى أن يكون أمامك أكثر من طريZZق للممارسZZة ،وحZZتى يكZZون أكلZZك وشZZربك لكالم هللا أكZZثر
قادرا على فهم جوهر كالمه ،وتغدو أكثر قدرة على التأثر بالروح القدس.
تأثيرا ،وتصبح ً
ً
إن أكZZل كالم هللا وشZZربه ،وممارسZZة الصZZالة ،وقبZZول عبء هللا ،وتقبُّل المهZZام الZZتي يعهZZد بهZZا هللا إليZZك – كZZل ذلZZك يهZZدف
إلى أن يكZZون لZZديك طريZZق أمامZZك .كلمZZا زاد ثقZZل عبء تكليZZف هللا عليZZك ،أصZZبح تكميلZZه لZZك أسZZهل .البعض غZZير راغZZبين في
التنسZZيق مZZع اآلخZZرين في خدمZZة هللا حZZتى عنZZدما ُيZZدعون .هZZؤالء هم أنZZاس كسZZالى ال يبتغZZون سZZوى أن ينعمZZوا بالراحZZة .كلمZZا
طلب منZZك أن تخZZدم بالتنسZZيق مZZع اآلخZZرين ،اكتسZZبت المزيZZد من الخZZبرة .وبمZZا أن لZZديك المزيZZد من األعبZZاء والخZZبرة ،سZZيكون
ُ

كمل .لZZذلك ،إن اسZZتطعت خدمZZة هللا بZZإخالص فسZZتهتم بعبء هللا ،وبهZZذه الطريقZZة سZZيكون لZZديك
لZZديك المزيZZد من الفZZرص ألن تُ َّ

كمَلك هللا؛ إذ ال يحظى بالكمال حاليًّا إال أمثال هذه الجماعة من النZاس .كلمZا زاد تZأثير الZروح القZدس
المزيد من الفرص ألن ُي ّ
صZا يسZZتخدمه هللا.
كرسZZت المزيZZد من الZZوقت لالهتمZZام بعبء هللاَّ ،
فيZZكّ ،
وكملZZك هللا وربحZZك أكZZثر ،حZZتى تصZZبح في النهايZZة شخ ً
مم ْن ال يحملون أي أعباء من أجل الكنيسZة .هZؤالء النZاس بلZداء وخZاملون ،وال يهتمZون إال
في الوقت الحاضر ،يوجد البعض َ
ض Zا عميZZان .لن تحمZZل أي عبء إن لم تسZZتطع أن تZZرى هZZذا األمZZر
بأجسZZادهم .مثZZل هZZؤالء األشZZخاص أنZZانيون للغايZZة ،وهم أي ً

بوضوح .كلما اهتممت أكثر بمشيئة هللا ،زاد عظم الحمل الذي سيأتمنك عليه .ال يرغب األنانيون في أن يعانوا هZZذه األمZZور،

ص Zا
وال يرغبZZون في دفZZع الثمن ،ونتيجZZة لZZذلك سZZوف تفZZوتهم فZZرص تكميZZل هللا لهم .أليسZZوا بZZذلك يZZؤذون أنفسZZهم؟ إن كنت شخ ً

حقيقيا من أجل الكنيسة .في الواقع ،بداًل من تسمية هذا عبًئا تحملZه من أجZل الكنيسZة ،سZيكون
مهتما بمشيئة هللا ،ستحمل عبًئا
ًّ
ً
من األفضل أن تسميه عبًئ ا تحمله من أجل حياتك الشخصZZية؛ ألن الغايZZة من هZZذا العبء الZZذي تحملZZه من أجZل الكنيسZة هZو أن
ِ
وم ْن يحمZZل عبًئا من
ّ
يكملZZك هللا من خالل االسZZتفادة من تلZZك الخZZبرات .لZZذلك ،فZZإن َم ْن يحمZZل العبء األكZZبر من أجZZل الكنيسZZة َ
ِ
ولكن دون
يكملهم هللا .هل رأيت هذا بوضوح؟ إن تناثرت الكنيسة التي تنتمي إليها مثل الرمال،
ْ
أجل دخول الحياة ،هم الذين ّ
ض الطZZرف عنZZدما ال يأكZZل اإلخZZوة واألخZZوات كالم هللا بصZZورة طبيعيZZة ،فZZأنت ال
أن تشZZعر بZZالقلق أو التZZوتر ،حZZتى إنZZك َلتَ ُغ ُّ
تحم ZZل أي أعب ZZاء .أن ZZاس مث ZZل ه ZZؤالء ليس ZZوا من الن ZZوع ال ZZذي ُي َس ُّ Zر هللا بهم .فال ZZذين ُي َس ُّ Zر هللا بهم يش ZZتهون الِبZَّ Zر ويتعطش ZZون ل ZZه

ويهتمZZون بمشZZيئة هللا .لZZذلك ،يجب أن تهتمZZوا بعبء هللا على الفZZور ،ويجب أاّل تنتظZZروا حZZتى يكشZZف هللا عن شخصZZيته البZZارة
ِ
كملZك هللا .إن
مهتمين بعبء هللا .ألن يكون األوان قZد فZات حينهZا؟ الفرصZZة سZانحة اآلن لكي ُي ّ
للبشرية جمعاء قبل أن تصيروا ّ
تماما مثلما لم يستطع موسى دخول أرض كنعان الطيبة ،ونZZدم على ذلZZك طيلZZة
تركت هذه الفرصة تفوتك ،ستندم بقية حياتكً ،
نادما .بمجرد أن ُيعلن هللا شخصيته البارة لجميع الشعوب ،سيملؤك الشZعور بالنZدم .حZتى إن لم يوبخZك هللا،
حياته ،حتى مات ً
فستوبِخ نفسك بنفسك بسبب ندمك Z.البعض غير مقتنع بهذا Z،ولكن إن كنت ال تصدق هذا ،فمZا عليZك سZوى أن تنتظZر وتنظZر.
ّ
هناك بعض الناس الذين يتمثل هدفهم الوحيد في تحقيق هZZذه الكلمZات .هZل أنت على اسZZتعداد أن تضZحي بنفسZك من أجZل هZذه

الكلمات؟

إن كنت ال تبحث عن فZZرص ُليكملZZك هللا ،وإن كنت ال تسZZعى لتحقيZZق تقZZدم في السZZعي نحZZو الكمZZال ،فسZZيملؤك الشZZعور

بالندم في نهايZة المطZاف .الZوقت الحZالي هZو أفضZل فرصZة للحصZول على الكمZال ،واآلن هZو وقت مناسZب للغايZة .إن كنت ال
تسZZعى جZّ Zديًّا لنيZZل الكمZZال من هللا ،فبمجZZرد أن ُيختتم عملZZه ،سZZيكون األوان قZZد فZZات ،وسZZتكون قZZد فاتتZZك الفرصZZة .مهمZZا كZZانت
Zادرا أبZً Zدا على نيZZل الكمZZال بغض النظZZر عن المجهZZود الZZذي تبذلZZه.
عظمZZة تطلعاتZZك ،إن لم يع Zد Zهللا يZZؤدي العمZZل ،فلن تكZZون قً Z

يجب أن تقتنص ه ZZذه الفرص ZZة وتتع ZZاون بينم ZZا يق ZZوم ال ZZروح الق ZZدس بعمل ZZه العظيم .إن فاتت ZZك ه ZZذه الفرص ZZة ،لن تُعطى فرص ZZة
أخرى بغض النظر عن الجهود التي تبذلها .يصرخ بعضكم قائاًل " :يا هللا ،أنا أرغب في االهتمام بعبئك ،وأرغب في إرضZZاء
مشيئتك" .ولكن ليس لديك طريZق تمZارس فيZه ،ولZذلك لن تسZتمر أعبZاؤك .إن كZان ثمZة طريZق أمامZك ،فسZوف تكتسZب الخZبرة

تعمZZق خبرتZZك الحياتيZZة،
خطً Z
Zوة بخطZZوة ،وسZZيتم هيكلZZة خبرتZZك وتنظيمهZZا .وبعZZد اكتمZZال أحZZد األعبZZاء ،سZZتُعطى عبًئا آخZZر .ومZZع ّ
ضZا .ال يحمZZل بعض النZZاس عبًئا إال عنZZدما يZZؤثر فيهم الZZروح القZZدس ،وبعZZد فZZترة من الZZزمن ،حين ال يعZZود
سZZتتعمق أعبZZاؤك أي ً

لديهم طريق يمارسون فيه ،يتوقفون عن حمل أية أعباء .ال يمكنك Zببساطة إنشZZاء عبء من خالل أكZZل كالم هللا وشZZربه .فمن

مستخدما الحق ،وسيكون لديك فهم أكثر دقة
خالل فهم العديد Zمن الحقائق ،ستكتسب قدرة على التمييز ،وتتعلم حل المشكالت
ً
قادرا على أداء العمZZل بشZZكل صZZحيح .إن كZZان
لكالم هللا ومشيئته .وبهذه األشياء ،ستصنع
أعباء لتحملها ،وعندها فقط ستكون ً
ً

ض Zا .يجب أن تخت ZZبر كالم هللا بنفس ZZك ،وأن تع ZZرف كيفي ZZة
ل ZZديك عبء ،ولكن ليس ل ZZديك فهم واض ZZح للح ZZق ،فه ZZذا ال َيص ُZلح أي ً
ِ
كملك هللا.
ممارسته ،وأن تدخل إلى الحقيقة بنفسك قبل أن تستطيع مساعدة اآلخرين وقيادتهم وقبل أن ُي ّ
مهتم ا بمشيئة هللا لكي تنال الكمال" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كن ً
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في الZوقت الحZالي ،يقضZي عمZل هللا بZأن يجعZل الجميZع يZدخلون في المسZار الصZحيح ،وأن يعيشZوا حيZاة روحيZة طبيعيZة
Zاء على هZZذا األسZاس ،يقبلZZون إرسZZاليات هللا .إن هZZدف الZZدخول في
ويكتسZZبوا خZZبرات حقيقيZZة ،وأن يتZZأثروا بZZالروح القZZدس ،وبنً Z
تدريب الملكوت هو أن تسمحوا لكل كلمة وفعل وحركة وخاطرة وفكرة تصدر منكم أن تZZدخل في كالم هللا ،وأن يحZZرككم هللا
أكثر؛ وبذلك تمتلئ قلوبكم بالمحبة هلل ،وتحملZZون مزي ًZدا من عبء مشZيئة هللا ،حZتى يكZون كZل شZخص على طريZق نيZل الكمZZال
من هللا ،ويسZZلك كZZل شZZخص المسZZار الصZZحيح .وبمجZZرد أن تكZZون على هZZذا الطريZZق لنيZZل الكمZZال من هللا ،فZZأنت على المسZZار
Zادرا على التحZZول من
الصZZحيح .وحين يكZZون باإلمكZZان تصZZحيح خZZواطرك وأفك ZZارك وأي ً
ض Zا نوايZZاك الخاطئ ZZة ،بحيث تك ZZون قً Z
Zادرا على مقاومZZة التشZZتت النZZاجم عن النوايZZا الخاطئZZة عنZZد نشZZوئها،
االهتمZZام بالجسZZد إلى االهتمZZام بمشZZيئة هللا ،وحين تكZZون قً Z

Zادرا على تحقيZZق مثZZل هZZذا التحZZول ،فZZأنت على المسZZار الصZZحيح لخZZبرة
والتصZZرف بZداًل من ذلZZك وفًقZZا لمشZZيئة هللا – إن َ
كنت قً Z
الحيZZاة .وبمجZZرد أن تصZZبح ممارسZZاتك في الصZZالة على المسZZار الصZZحيح ،سZZتتأثر بZZالروح القZZدس في صZZلواتك .في كZZل مZZرة

قادرا على تهدئة قلبك أمZام هللا .وفي كZZل مZرة تأكZZل
تصلي فيها ،سيؤثر فيك الروح القدس ،وفي كل مرة تصلي فيها ،ستكون ً
حالي ZZا ،وتتَ ْعَل ُم كي ZZف تص ZZلي وتتع ZZاون وتحظى
Zادرا على فهم العم ZZل ال ZZذي يؤدي ZZه ً
وتش ZZرب فيه ZZا فق ZZرة من كالم هللا ،إن كنت ق ً Z
Zادرا على إيجZZ Zاد طريZZ Zق الZZ Zدخول من خالل كالم هللا،
بالZZ Zدخول ،عنZZ Zدها فقZZ Zط سZZ Zيثمر أكلZZ Zك وشZZ Zربك لكالم هللا .حين تكZZ Zون قً Z Z

وتستطيع فهم ديناميات عمل هللا الحالية ،وكذلك اتجاه عمZZل الZZروح القZZدس ،سZZتكون قZد دخلت إلى المسZار الصZحيح .أمZا إذا لم

تفهم النقZZاط األساسZZية عنZZدما تأكZZل وتشZZرب من كالم هللا ،ولم تسZZتطع بعZZد ذلZZك إيجZZاد طريZZق للممارسZZة ،فهZZذا يZZدل على أنZZك مZZا

زلت ال تعZZرف كيZZف تأكZZل وتشZرب من كالمZZه بشZZكل صZZحيح ،وأنZZك لم تكتشZZف وسZZيل ًة أو مبZZدًأ لفعZZل ذلZZك .وإذا لم تفهم العمZZل

حاليZZا هZZو بالضZZبط مZZا يجب
حاليا ،فستكون غير قادر على قبول المهام التي يكلفك بها .فالعمZZل الZZذي يؤديZZه هللا ً
الذي يؤديه هللا ً
على اإلنسان الدخول فيه وفهمه في الحاضر .هل تدركون هذه األمور؟
إن أكلت وشZZ Zربت من كالم هللا بفاعليZZ Zة ،وأصZZ Zبحت حياتZZ Zك الروحيZZ Zة طبيعيZZ Zة ،وبغض النظZZ Zر عن التجZZ Zارب الZZ Zتي قZZ Zد
تواجههZZا ،أو الظZZروف الZتي قZZد تقابلهZا ،أو األمZZراض الجسZZدية الZZتي قZد تتحملهZZا ،أو نفZور اإلخZZوة واألخZوات ،أو أي صZZعوبات
Zادرا على األكZZل والش ZZرب من كالم هللا والص ZZالة ومواصZZلة حياتZZك في الكنيس ZZة بش ZZكل
عائلي ZZة يمكن أن تتع ZZرض لهZZا ،وكنت قً Z
استطعت تحقيZق كZل هZذا ،فهZذا يوضZح أنZك على المسZار الصZحيح .يتصZف بعض النZاس بهشاشZة زائZدة ويفتقZرون
طبيعي ،إن
َ
إلى المث ZZابرة ،ويت ZZذمرون ويص ZZبحون سZZلبيين عن ZZدما يواجه ZZون بعض العقب ZZات الص ZZغيرة .إن الس ZZعي إلى الح ZZق يتطلب مث ZZابرة

وعزيمة .فإن كنت غير قادر على إرضاء مشيئة هللا هZذه المZرة ،فال بZZد أن تشZمئز من نفسZك ،وتعZزم في قZرارة نفسZك بهZZدوء
على تحقيZZق النجZZاح في المZZرة القادمZZة .إن كنت غZZير مهتم بعبء هللا هZZذه المZZرة ،فعليZZك أن تصZZمم على أن تتمZZرد ضZZد الجسZZد
Zديرا بالثنZZاء .ال يعZZرف
حين تواجه العقبة نفسها في المستقبل ،وتعزم على أن ترضي مشيئة هللا .هذا هو السبيل ألن تصبح جً Z
بعض الناس حتى إن كانت معتقداتهم وأفكارهم صحيحة أم ال؛ فهZZؤالء النZZاس حمقى! إن أردت أن تُخضZZع قلبZZك وتتمZZرد على
الجسZZد ،عليZZك أواًل أن تعZZرف إن كZZانت نوايZZاك صZحيحة أم ال ،ووقتهZZا فقZط ستسZZتطيع أن تُخضZZع قلبZZك .إن كنت ال تعZZرف إن

كZZانت نوايZZاك صZZحيحة ،فهZZل تسZZتطيع أن تُخضZZع قلبZZك وتتمZZرد ضZZد الجسZZد؟ وحZZتى لZZو تمZZردت بالفعZZل ،فZZأنت تفعZZل هZZذا في
ارتبZZاك .ينبغي أن تعZZرف كيZZف تتمZZرد على نوايZZاك المضZَّ Zلَلة؛ فهZZذا مZZا يعZZني أن تتمZZرد على الجسZZد .عنZZدما تعZZرف أن نوايZZاك

وأفكZZارك ومعتقZZداتك خاطئZZة ،ينبغي أن تسZرع بZZالعودة والرجZوع إلى الطريZZق الصZحيح .عليZZك أوالً أن تحZَّ Zل هZZذا ،وأن تتZZدرب
ص َّ Zحح نواي ZZاك
على الفZZوز بال ZZدخول في ه ZZذا الجZZانب؛ ألنZZك تع ZZرف حَّ Z
Zق المعرف ZZة إن كZZانت مقاص ZZدك صZZحيحة أم ال .عن ZZدما تُ َ

حققت هدف إخضاع قلبك.
صبح من أجل هللا ،فحينها ستكون قد
َ
الخاطئ ُة وتُ ُ
ِ
ِ
أيضا أن تعرف كيف يؤدي الروح القدس العمل في البشر؛
كسب معرفة هللا وعمله ،ويجب ً
أهم شيء تفعلونه اآلن هو ُ
سيسZُ Zهل عليZZك فعZZل ذلZZك بمجZZرد أن تZZدرك هZZذا األمZZر الحيZZوي .أنت
هZZذه التصZZرفات ضZZرورية للZZدخول إلى المسZZار الصZZحيحَ .

تؤمن باهلل وتعZرف هللا ،ممZا يوضZح أن إيمانZك باهلل حقيقي .إن تZابعت اكتسZاب الخZبرة ،لكنZك في نهايZة المطZاف ال تZزال غZير
قZZادر على معرفZZة هللا ،فمن المؤكZZد إ ًذا أنZZك شZZخص يقZZاوم هللا .أمZZا أولئZZك الZZذين ال يؤمنZZون إال بيسZZوع المسZZيح ،دون اإليمZZان

جميعZا.
جميعZا .إنهم فريسZيو األيZام األخZيرة؛ ألنهم ال يعZترفون بإلZه اليZوم ،وهم يقاومونZه
أيضا بإله اليوم المتجسد فهم ُمدانون
ً
ً
ً
Zاء؛ ولن يثZZني هللا عليهم .إن جميZZع الZZذين يحملZZون الفتZZات مZّ Zدعين أنهم
ال يهم مZZدى تكZZريس عبZZادتهم ليسZZوع ،فكلهZZا سZZتذهب هبً Z
يؤمنون باهلل ،لكن ليست لديهم أي معرفة حقيقية باهلل في قلوبهم ،إنما هم مراؤون!
مهتم ا بمشيئة هللا لكي تنال الكمال" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ِ
ِ
يكملZZه هللا ،وكZذلك مZا هي الشZروط الZتي يجب أن يحققهZا
ليكملZZه هللا ،يجب عليZZه أواًل أن يفهم معZZنى أن ّ
في سZعي المZZرء ّ
الم ZZرء لكي يحظى بالكم ZZال .وبمج ZZرد أن يفهم ه ZZذه األم ZZور ،يتعين Zعلي ZZه بع ZZدها أن يبحث عن طري ZZق للممارس ZZة .ولكي ين ZZال
المZZرء الكمZZال ،يجب أن يتمتZZع بجZZودة نوعيZZة معينZZة؛ فالعدي Zد Zمن النZZاس ال يتمتعZZون بجZZودة عاليZZة بمZZا يكفي ،وفي هZZذه الحالZZة
شخصيا .كلما ساءت نوعيتك ،زاد المجهود الشخصي الذي يجب أن تبذله ،وكلما ازداد فهمZZك
بجد
ثمنا وتعمل ّ
عليك أن تدفع ً
ً
لكالم هللا ،ازداد وضعك إياه موضZع الممارسZة ،واسZتطعت دخZول طريZق الكمZال بوتZيرة أسZرع .يمكنZك ZنيZل الكمZال من خالل

الصZZ Zالة ،وذلZZ Zك في مجZZ Zال الصZZ Zالة ،ويمكن تكميل Z Zك Zمن خالل األكZZ Zل والشZZ Zرب من كالم هللا ،وفهم جZZ Zوهره ،والعيش بحسZZ Zب
حقيقتZZ Zه .ومن خالل اختبZZ Zار كالم هللا يوميًّا ،سZZ Zتعرف مZZ Zا ينقصZZ Zك ،وتتعZZ Zرف إضZZ Zافة إلى ذلZZ Zك على عيبZZ Zك الجسZZ Zيم ومZZ Zواطن
تدريجيا .إن سبيل الوصZول إلى الكمZال هZZو :الصZZالة،
الكمال
منح
ضعفك ،وتصلي
وتتضرع إلى هللا .ومن خالل ذلك سوف تُ َ
ً
ّ
َ
واألك ZZل والش ZZرب من كالم هللا ،وفهم جZZوهر كالمZZه ،والZZدخول في خZZبرة كالمZZه ،ومعرف ZZة مZZا ينقصZZك ،والخض ZZوع لعم ZZل هللا،
واالهتمام بعبئه Z،وإهمال الجسد من خالل محبتك هلل ،واالنضمام إلى الشركة بشكل متكZرر مZع إخوتZك وأخواتZك ،األمZر الZذي
ُيثري خبراتك .وسواء كانت حياة مشتركة أم حياتك الشخصية ،وسواء كانت تجمعZات ضZخمة أم صZغيرة ،فجميعهZا يمكن أن
تسZZمح لZZك باكتسZZاب الخZZبرة وتلّقي التZZدريب حZZتى يهZZدأ قلبZZك أمZZام هللا وترجZZع إليZZه .وكZZل هZZذا هZZو جZZزء من عمليZZة تكميلZZك .إن
فعليZZا ،والسZZماح لنفسZZك بZأن تعيش بحسZبه ،لكي تكتسZZب المزيZد
اختبار كالم هللا ،كما سلف ذكZره ،يعZZني القZZدرة على أن تتذوقZZه ً
Zدريجيا عن شخصZZيتك الشZZيطانية الفاسZZدة ،وتحZZرر نفسZZك من الZZدوافع غZZير
من اإليمZZان والمحبZZة هلل .وبهZZذه الطريقZZة ،سZZتتخلى تZ
ً

السZZليمة ،وتعيش شZZبه إنسZZان طZZبيعي .كلمZZا تعZZاظمت محبZZة هللا في داخلZZك ،أي كلمZZا أكمZZل هللا المزيZZد من الجZZوانب فيZZك ،قZّ Zل
استحواذ فساد الشيطان عليك .من خالل اختباراتك العملية ،ستضع قدمك تدريجيًّا على طريق الكمال .وبذلك ،إن كنت تتمنى

أن تصير كاماًل فإن االهتمام بمشيئة هللا واختبار كالمه هما أمران لهما أهمية خاصة.
مهتم ا بمشيئة هللا لكي تنال الكمال" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كن ً
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يريZZد هللا اآلن أن يZZربح مجموعZZة معينZZة من النZZاس؛ مجموعZZة مكونZZة من الZZذين يسZZعون إلى التعZZاون معZZه ،ويمكنهم أن
يطيعZZوا عملZZه ،ويؤمنZZون بZZأن الكلمZZات الZZتي يقولهZZا هللا صZZحيحة ،ويمكنهم ممارسZZة متطلبZZات هللا .إنهم أولئZZك الZZذين لZZديهم فهم
حتمZZا س ZZلوك طري ZZق الكم ZZال .أم ZZا ال ZZذين ال يمكنهم
ص ZZحيح في قل ZZوبهم ،وهم أيض Zاً ال ZZذين يمكن أن ُي َّ
كمل ZZوا ،وس ZZيكون بإمك ZZانهم ً
انتباها لكالمه ،وال توجد أي محبة هلل
حيازة الكمال فهم بال فهم واضح لعمل هللا ،وال يأكلون كالمه وال يشربونه ،وال يولون
ً
في قل ZZوبهم .أولئ ZZك ال ZZذين يش ZZكون في هللا المتج ِّسZ Zد ،ال ZZذين هم غ ZZير متيق ZZنين بش ZZأنه ،وال يتع ZZاملون مطلًقZZا بجدي ZZة م ZZع كالم ZZه،
دائما هم أناس يقاومون هللا وينتمون إلى الشيطان ،وليس من سبيل لمنح الكمال لمثل هؤالء األشخاص.
ويخدعونه ً

ِ
كمZZل ال ZZذين يستحس ZZنهم وال ZZذين هم بحس ZZب قلب ZZه .إن أردت أن
إن أردت أن تُ َّ
كمل ،فيجب أن يستحس ZZنك هللا أوالً؛ ألن ZZه ُي ّ
تكZZون بحسZZب قلب هللا ،فيجب أن يكZZون لZZك قلب يطيعZZه في عملZZه ،ويجب أن تسZZعى إلى الحZZق ،وأن تقبZZل تمحيص هللا في كZZل
األشZZياء .هZZل خضZZع كZZل مZZا تفعلZZه لرقابZZة هللا؟ هZZل نيتZZك سZZليمة؟ إن كZZانت نيتZك ZسZZليمة؛ فسZZيثني عليZZك هللا ،وإن كZZانت خاطئZZة،
فهذا يوضح أن مZا يحبZه قلبZك ليس هللا ،بZل الجسZد والشZيطان .لZذلك يجب أن تسZتخدم الصZالة كوسZيلة لقبZول رقابZة هللا في كZل
األمور .وعندما تصZلي ،فعلى الZرغم من أنZني ال أقZف أمامZك شخصZيًّا فZإن الZروح القZدس معZك ،وأنت تصZلي لي ولZروح هللا.
لماذا تؤمن بهذا الجسد؟ أنت تؤمن ألن فيه روح هللا .هل كنت ستؤمن بهذا الشخص لو أنه كان بدون روح هللا؟ عندما تZZؤمن
بهZZذا الشZZخص ،فZZأنت تZZؤمن بZZروح هللا .عن ZZدما تتقي هZZذا الشZZخص ،فZZأنت تتقي روح هللا .فاإليم ZZان ب ZZروح هللا ه ZZو إيمZZان به ZZذا
ضZا إيمZان بZروح هللا .عنZدما تصZلي ،تشZعر أن روح هللا معZك ،وأن هللا أمامZك؛ ولZذلك
الشخص ،واإليمان بهذا الشZخص هZو أي ً

فZZأنت تصZZلي إلى روحZZه .يخشZZى اليZZوم معظم النZZاس للغايZZة من أن يZZأتوا بأفعZZالهم أمZZام هللا ،وفي حين أنZZك قZZد تخZZدع جسZZده ،ال

جانبZZا؛ وإذا
يمكنZك Zأن تخZZدع روحZZه .فZZأي أمZZر ال يمكنZZه الصZZمود تحت رقابZZة هللا هZZو أمZZر ال يتوافZZق مZZع الحZZق ويجب تنحيتZZه ً
فعلت خالًفا لذلك فإنك ترتكب خطية ضد هللا .لذلك يجب عليك أن تضع قلبك بين يدي هللا في سZZائر األوقZZات ،عنZZدما تصZZلي،

أو تتكلم ،أو تشZZترك مZZع إخوتZZك وأخواتZZك ،أو تZZؤدي واجبZZك ،أو تمZZارس عملZZك .حين تZZؤدي وظيفتZZك ،يكZZون هللا معZZك ،ومZZا
دامت نيتZZك سZZليمة ومن أجZZل عمZZل بيت هللا ،سZZيقبل كZZل مZZا تفعلZZه؛ فعليZZك أن تكZZرس نفسZZك بZZإخالص ألداء وظيفتZZك .وعنZZدما
تصلي ،إن كانت لZديك محبZة هلل في قلبZك وتطلب رعايZة هللا ،وحمايتZه وتمحيصZه ،إن كZانت هZذه هي نيتZك Z،فسZتكون صZلواتك
فعالة .على سبيل المثال ،حين تصلي في اجتماعات ،إن كنت تفتح قلبZZك وتصZلي إلى هللا وتخZZبره بمZا في قلبZZك دون أن تنطZق
ّ
ِ
بأكاذيب ،فستكون صلواتك فعالZة بالتأكيZد Z.وإن كنت تحب هللا بحماسZZة في قلبZZك ،فقZّ Zدم إ ًذا َق َسً Zما إلى هللا قZائالً" :يZا هللا الZذي في
السZZماوات وعلى األرض وبين كZZل األشZZياء ،أقسZZم لZZك :ليفحص روحZZك كZZل مZZا أفعلZZه ويحمZZني ويرعZZني في جميZZع األوقZZات،
ويم ِّكZZني من الوق ZZوف في حض ZZرتك .وإن توق ZZف قل ZZبي عن أن يحب ZZك أو ح ZZدث أن خان ZZك في أي وقت من األوق ZZات ،فلتوبخ ZZني
وتلعني بشZZدة .ال تصZZفح عZZني سZZواء في هZZذا العZZالم أو في العZZالم اآلخZZر!" هZZل تجZZرؤ على أداء هZZذا القسZZم؟ إن كنت ال تجZZرؤ،
ّ
ًّ
فهذا يدل على أنك جبان ،وأنك ال تزال تحب نفسك .هل لديكم هذا التصميم؟ إن كان حقا لZZديك هZZذا التصZZميم ،يجب أن تZZؤدي

قسما هلل ،فإنه ينصت لك .يحدد هللا ما إذا
هذا القسم .إن كان لديك تصميم ألداء هذا القسم ،فسيحقق هللا تصميمك Z.حين تؤدي ً
Zارا من خالل صZZالتك وممارسZZتك .هZZذه هي اآلن عمليZZة تكميلكم ،وإن كZZان لZZديك إيمZZان ًّ
كمل،
كنت خاطًئا أم بًّ Z
حقا في أنZZك سZZتُ َّ
فستُحضZZر كZZل مZZا تفعلZZه أمZZام هللا وتقبZZل فحصZZه ،وإن فعلت شZZيًئا ينطZZوي على تمZZرد شZZنيع أو خنت هللا ،فسZZوف يجعZZل قسZZمك
توبيخ ا ،فهZذا من صZنعك .أنت أقسZمت ،فعليZك أن تفي بالقسZم.
ًZ
هالكZا أو
يؤتي ثماره ،وبعدها ال يهم ما يحدث لك ،سZواء كZان
ً
إن أقس ZZمت ،ولم ت ِ Z
Zف بالقس ZZم ،فستقاس ZZي الهالك .وبم ZZا أن ZZك أقس ZZمت ،فس ZZيجعل هللا قس ZZمك ي ZZؤتي ثم ZZاره .يخ ZZاف البعض بع ZZدما
يصلون ويندبون قائلين" :فات األوان! فرصتي في الفسوق قد ضاعت؛ فرصتي في القيام بأمور شريرة قد ضاعت؛ فرصZZتي
في االنغمZZاس في شZZهواتي الدنيويZZة قZZد ضZZاعت!" ال يZZزال هZZؤالء النZZاس يحبZZون األمZZور الدنيويZZة والخطيئZZة ،ومن المؤكZZد أنهم
سيقاسون الهالك.
ِ
"يكم ل هللا أولئك الذين هم بحسب قلبه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ
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مؤمن ZZا باهلل ،ف ZZإن ه ZZذا يع ZZني أن ZZك ال ب ZZد أن تمث ZZل أمام ZZه وتك ZZون خاض Zً Zعا لتمحيص ZZه .إن ك ZZان م ZZا تفعل ZZه يمكن
أن تك ZZون
ً
إحض ZZاره أم ZZام روح هللا وليس جس ZZد هللا ،فه ZZذا ي ZZدل على أن ZZك لم تخض ZZع لرقاب ZZة روح ZZهَ .م ْن ه ZZو روح هللا؟ َم ْن ه ZZو الش ZZخص

المشZZهود لZZه من هللا؟ أليسZZا همZZا الشZZخص نفسZZه؟ معظم النZZاس يرونهمZZا كZZائنين منفصZZلين ،ويؤمنZZون أن روح هللا هZZو روح هللا،

عم ْن يعم ZZل ه ZZذا الش ZZخص؟ أولئ ZZك ال ZZذين ال
Zت مخطًئا؟ نياب ً Zة َّ
أم ZZا الش ZZخص المش ZZهود ل ZZه من هللا فه ZZو مج ZZرد إنس ZZان .ولكن ألس َ Z
يعرف ZZون هللا المتجس ZZد ليس ل ZZديهم فهم روحي .إن روح هللا وجس ZZده المتج ّس Zد ش ZZخص واح ZZد؛ ألن روح هللا تص ZZور في ص ZZورة
Zت مشو ًشZا؟ اليZوم ،كZل من ال يمكنZه أن
جسد مادي .إن كان هذا الشخص غير لطيZف معZك ،فهZل سZيكون روح هللا ً
لطيفZا؟ ألس َ
يقبل تمحيص هللا ال يمكنه أن ينال استحسانه ،ومن ال يعZرف هللا المتج ّسZد ال يمكن تكميلZZه .انظZر إلى كZل مZZا تفعلZه وانظZر إن

كZZان يمكن إحضZZاره أمZZام هللا .إن كنت ال تسZZتطيع أن تُحضZZر كZZل مZZا تفعلZZه أمZZام هللا ،فهZZذا يوضZZح أنZZك شZZرير .هZZل يمكن منح

رد فعل يجب أن ُيحضر أمام هللا .حتى حياتك الروحية اليومية –
الكمال للشريرين؟ كل ما تفعله ،كل سلوك ،وكل ّنية ،وكل ّ
صلواتك ،وقربك من هللا ،وكيفية أكلك وشربك لكلمة هللا ،وشركتك مع إخوتك وأخواتك ،وحياتك داخل الكنيسة ،وخدمتك Zفي

ليمحص ZZها .ه ZZذه الممارس ZZة هي ال ZZتي ستس ZZاعدك على النم ZZو في الحي ZZاة .إن عملي ZZة قب ZZول
الش ZZراكة – يمكن إحض ZZارها أم ZZام هللا ّ

تطهZZرت أك ZZثر ،وزادت موافقت ZZك لمش ZZيئة هللا ،ح ZZتى ال تق ZZع في
تمحيص هللا هي عملي ZZة تطه ZZير .كلم ZZا قبلت تمحيص هللا أك ZZثرّ ،

الفسق ،وحتى يعيش قلبك في حضرته .وكلما قبلت تمحيصه أكثر ،ازداد خزي الشيطان وقدرتك على أن تنبZZذ الجسZZد .لZZذلك،
فإن قبول تمحيص هللا هو طريق للممارسZة يجب أن يتبعZه ZالنZاس .مهمZا كنت تفعZل ،حZتى أثنZاء تناجيZك مZع إخوتZك وأخواتZك،
يمكنZZك أن تُحضZZر أفعالZZك أمZZام هللا وتطلب تمحيصZZه ويكZZون هZZدفك أن تطيZZع هللا نفسZZه ،وهZZذا سZZيجعل ممارسZZتك أكZZثر صZZحة
شخصا يعيش في حضرة هللا إال إذا جلبت كل ما تفعله أمام هللا وقبلت تمحيصه.
واستقامة .ال يمكنك Zأن تكون
ً
ِ
"يكم ل هللا أولئك الذين هم بحسب قلبه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ
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أولئZZك الZZذين بZZدون فهم عن هللا لن يمكنهم أن يطيعZZوا هللا طاعZZة كاملZZة أبZً Zدا .أنZZاس مثZZل هZZؤالء هم أبنZZاء المعصZZية .إنهم

مفرطون في الطموح ،ويوجد الكثZير من التمZرد بZداخلهم ،لZذلك ينZأون بأنفسZهم بعي ًZدا عن هللا وال يرغبZون في قبZول تمحيصZه.

كملوا بسZZهولة .بعض النZZاس انتقZائيون في كيفيZZة أكلهم وشZربهم لكالم هللا وفي قبZZولهم إيZZاه .إنهم
أناس مثل هؤالء ال يمكن أن ُي َّ
يقبلون أجزاء معينة من كالم هللا تتوافZق مZع مفZاهيمهم ويرفضZون مZا ال يتوافZق معهZا .أليس هZذا أشZد العصZيان والمقاومZة هلل؟
إن كZZان أحZZد يZZؤمن باهلل لسZZنوات دون الحصZZول على أدنى فهم عنZZه ،فهZZو غZZير مZZؤمن .أولئZZك الراغبZZون في قبZZول تمحيص هللا
هم الذين يسعون وراء فهمه ،والذين هم على استعداد Zلقبول كالمه .إنهم األشZZخاص الZZذين سZZينالون مZZيراث وبركZZات هللا ،وهم
األكثر برك ًة .يلعن هللا الذين ليس بقلبهم مكان له ،ويوبخ مثZل هZؤالء النZاس ويهجZرهم .إن كنت ال تحب هللا ،فسZZيهجرك ،وإن
كنت ال تنصت لما أقوله ،أعدك بأن روح هللا سيهجرك .جرب األمZر إن كنت ال تصZدق! اليZوم أوضZZح لZك طريًقZا للممارسZة،
ولكن األمر راجع إليك في ممارسZتك إيZاه من عZدمها .إن كنت ال تZؤمن بZه ،وإن كنت ال تمارسZه ،فسZترى بنفسZك مZا إذا كZان

الZZروح القZZدس سZZيعمل بZZداخلك أم ال! إن كنت ال تسZZعى وراء فهم هللا ،فلن يعمZZل الZZروح القZZدس بZZداخلك .إن هللا يعمZZل بZZداخل
ويقدرونه .كلما زدت في تقدير كالم هللا ،ازداد عمل روحه بداخلك .وكلما زاد الشخص في
هؤالء الذين يسعون وراء كالمه ّ
تق ZZدير كالم هللا ،ن ZZال فرص ZZة أعظم في أن يكمل ZZه هللا .يكمZZل هللا ه ZZؤالء ال ZZذين يحبون ZZه ًّ
حقا ،ويكم ZZل أولئ ZZك ال ZZذين تنعم قل ZZوبهم
ّ
ّ

واقعZا
بالسالم أمامه .إذا أردت تقدير عمل هللا كله ،وتقدير االستنارة من هللا وحضوره ورعايته وحمايته وكيف يصبح كالمه ًZ

قدرت عمل هللا ،أي كل العمل الذي قام به فيك ،فسيباركك
وعونا لك في حياتك ،فهذا كله هو األشد
انسجاما مع قلب هللا .إن ّ
ً
ً
تقدر كالم هللا ،فلن يعمل فيك ،ولكنه سZيمنحك القليZل فقZط من النعمZZة من أجZل إيمانZك،
ويضاعف كل ما لديك .أما إن كنت ال ّ
Zادرا على إرضZائه وتكZون بحسZب قلبZه،
أو يباركك بثروة قليلة وبعائلتك .عليك أن تسعى لتجعل كالم هللا واقعZك ،وأن تكZون ق ً
وال ينبغي أن تسZZ Zعى وراء التلZZ Zذذ ZبنعمتZZ Zه فقZZ Zط .ال شZZ Zيء للمؤمZZ Zنين أهم من يحظZZ Zوا بعمZZ Zل هللا وينZZ Zالوا الكمZZ Zال وأن يصZZ Zيروا
أشخاصا يعملون مشيئة هللا .هذا هو الهدف الذي ينبغي عليك أن تسعى خلفه.
ً
Zار أعلى للسZعي ،فمZا
كل ما كان يسعى اإلنسان وراءه في عصZر النعمZة قZد عفZا عليZه الZزمن اآلن؛ ألنZه يوجZد اآلن معي ٌ
يتم السعي وراءه شيء أسمى وأكثر عملية؛ سعي يمكن أن يشبع بدرجZZة أفضZZل مZا يحتاجZZه اإلنسZان من الZZداخل .في العصZور
الماضZية ،لم يعمZZل هللا في النZZاس كمZZا يعمZل اليZوم ،ولم يتكلم إليهم بقZدر مZا يتكلم اليZوم ،ولم تكن متطلباتZه منهم عاليZZة كمZZا هي
عليه اليوم .كون هللا يتكلم إليكم اآلن عن هذه األمZور يوضZح أن قصZد هللا النهZائي يركZز عليكم ،أنتم هZذه الجماعZة من النZاس.

إن كنت تZZرغب ًّ
حقا في نيZZل الكمZZال من هللا ،فاسZَ Zع إليZZه إ ًذا كهZZدف أساسZZي لZZك .ال يهم إن كنت تZZركض هنZZا وهنZZاك ،أو تبZZذل
دائمZZا ه ZZو أن تس ZZعى نح ZZو الكم ZZال وإرض ZZاء مش ZZيئة هللا،
نفس ZZك ،أو تخ ZZدم في وظيف ZZة ،أو ق ZZد ائتمن ZZك هللا على أمZZر مZZا ،فاله ZZدف ً
لتحقيق هذه األهداف .إن قال أحد إنه ال يسعى للكمZال من هللا وال الZدخول في الحيZاة ،ولكنZه يسZعى فقZط خلZف السZالم والفZرح

جميعا .وأولئك الذين ال يسعون إلى واقعية الحياة ،ولكنهم يسعون فقZZط إلى الحيZZاة األبديZة
الجسديين ،فهو أشد عمى من الناس
ً
ً
يكملك هللا ويكسبك.
أن
بهدف
يكون
أن
ينبغي
تفعله
ما
فكل
لذا
.
عمى
الناس
أشد
هم
العالم
هذا
في
في العالم اآلتي واألمان
ّ
ً

Zاء على متطلبZZاتهم المختلفZZة .كلمZZا اتسZZعت حيZZاة اإلنسZZان ،طلب
يتمثZZل العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا في النZZاس في إعZZالتهم بنً Z
المزيZZد ،وسZZعى وراء المزيZZد Z.إذا لم يكن لZZديك في هZZذه المرحلZZة مZZا تسZZعى إليZZه ،فهZZذا يثبت أن الZZروح القZZدس قZZد هجZZرك .كZZل

أبدا ،فمثل هؤالء األشخاص يسعون ويعتلج الشوق في قلZZوبهم
األشخاص الذين يسعون وراء الحياة لن يهجرهم الروح القدس ً
دائمZZا .أنZZاس مثZZل هZZؤالء ال يقتنعZZون أبZً Zدا باألشZZياء كمZZا هZZو حZZالهم في الZZوقت الحاضZZر .تهZZدف كZZل مرحلZZة من مراحZZل عمZZل
ً
الZZروح القZZدس إلى تحقيZZق تZZأثير فيZZك ،ولكن إن صZZرت راضZً Zيا ،ولم يعZZد لZZديك احتياجZZات ،ولم تعZZد تقبZZل عمZZل الZZروح القZZدس،
فسZZيهجرك .يحت ZZاج النZZاس إلى تمحيص هللا في كZZل ي ZZوم؛ ويحتZZاجون إلى معونZZة وفZZيرة من هللا ك ZZل يZZوم .هZZل يمكن للن ZZاس أن

دومZZا أنZZه ال يسZZتطيع أن يأكZZل أو يشZZرب كلمZZة هللا بمZZا
يسZZتغنوا عن األك ZZل والشZZرب من كلم ZZة هللا يوميًّا؟ إن كZZان أح ZZد يش ZZعر ً
دائما .كلما ازداد شوق المZZرء ،نتج المزيZZد من
دائما ويجوع ويتعطش إليها ،فسيعمل فيه الروح القدس ً
يكفي ،وإن كان يطلبها ً
غنيZا بZالخبرة
األمور العملية من شركته .وكلما سعى شخص ما إلى الحق بقوة أكبر ،حقق في حياتZه نم ًZوا أسZرع ،ممZا يجعلZه ً
ومقيما في بيت هللا يتمتع بالغنى.
ً
ِ
"يكم ل هللا أولئك الذين هم بحسب قلبه" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ّ
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لل ZZروح الق ZZدس مسZZار يس ZZلكه في ك ZZل ش ZZخص ،ويعطي لك ZZل ش ZZخص الفرص ZZة لتكميل ZZه .من خالل سZZلبيتكُ Zخلقت لتع ZZرف
جميعZا سZZبل تحظى فيهZZا بالكمZZال .وكZZذلك من خالل
ًZ
Zارا للممارسZZة ،وهZZذه
فسZZادك ،ثم من خالل التخلي عن سZZلبيتك سZZتجد مسً Z
التوجيه المستمر واإلضاءة لبعض األمZZور اإليجابيZZة في داخلZك ،سZتنجز وظيفتZZك بZروح المبZZادرة وتZزداد بصZZيرة وفطنZZة .حين

تكZZون ظروفZZك جيZZدة ،سZZترغب في قZZراءة كلمZZة هللا وفي الصZZالة هلل بصZZورة خاصZZة ،وسZZتتمكن من الربZZط بين المواعZZظ الZZتي
تسZZمعها وحالتZZك .في أوقZZات كهZZذه ،ينZZيرك هللا ويضZZيئك من الZZداخل ،فيجعلZZك تZZدرك بعض أمZZور الجZZانب اإليجZZابي .هZZذه هي
طريقة تكميلZك في الجZانب اإليجZابي .أمZا في الحZاالت السZلبية ،فZأنت ضZعيف وسZلبي ،وتشZعر أن هللا ليس في قلبZك ،ولكن هللا
ينيرك ،بمساعدتك للعثور على مسار تسلكه .إن الخZروج من هZذا هZو بلZوغ للكمZال في الجZانب السZلبي .يسZتطيع هللا أن يجعZل
اإلنسان كامالً في الجوانب اإليجابية والسلبية على حد سواء .يعتمد Zذلك على قدرتك على خوض التجربZZة ،وعلى سZZعيك ألن

يمنحZZك هللا الكمZZال .إن كنت تسZZعى حًقZZا ألن يكملZZك هللا ،فلن تسZZتطيع السZZلبية أن تجعلZZك تعZZاني الخسZZارة ،بZZل يمكن أن تمنحZZك

أمورا أكثر واقعية ،وتجعلك أكثر قدرة على معرفZة مZا الZذي تفتقZر إليZه في داخلZك ،وفهم حالتZك الحقيقيZة ،ورؤيZة أن اإلنسZان
ً
دائمZا أنZك فZوق اآلخZرين ،وأفضZل من
ال يملZك شZيًئا ،وأنZه ال يسZاوي شZيًئا؛ إذا لم تختZبر التجZارب ،فZأنت ال تعZرف ،وستشZعر ً
أي شZZخص آخZZر .سZZترى من خالل كZZل هZZذا أن كZZل مZZا جZZاء من قبZZل صZZنعه هللا وحمZZاه هللا .إن الZZدخول في التجZZارب يفقZZدك

الحب واإليمان ،وتفتقZر إلى الصZالة ،وتصZبح غZير قZادر على إنشZاد الZترانيم ،ومZا تلبث في خضZم هZذا أن تتوصZل إلى معرفZة
ذات ZZك دون أن ت ZZدري .ل ZZدى هللا العدي Zد Zمن الوس ZZائل لتكمي ZZل اإلنس ZZان .إن ZZه يس ZZتعمل جمي ZZع وس ZZائل البيئ ZZة للتعام ZZل م ZZع شخص ZZية
يعريZه ،ومن
ليعري اإلنسZان .فهZو ،من جهZة ،يتعامZل مZع اإلنسZZان ،ومن جهZZة أخZرى ّ
أمورا مختلفة ّ
اإلنسان الفاسدة ،ويستخدم ً
جهZة ثالثZة ،يكشZف حقيقتZه؛ إ ْذ ينّقب ويكشZف "األسZرار" الكامنZة في أعمZاق قلبZه ،ويظهZر طبيعتZه من خالل الكشZف عن العديZدZ

من حاالتZZه .كZZذلك يجعZZل هللا اإلنسZZان كZZامالً من خالل العديZZد من الطZZرق ،وذلZZك من خالل الكشZZف ،والتعامZZل معZZه ،والتنقيZZة
والتوبيخ – لكي يعرف اإلنسان أن هللا عملي.
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يكملكم هللا ،وأن تعرف ZZوا هللا ،وأن تن ZZالوا هللا ،أو لعلكم تس ZZعون للتصZZZرف بطريقZZZة
م ZZا ال ZZذي تس Zَ Zع ْون إلي ZZه اآلن؟ إلى أن ّ
بطZرس التسZعيني ،أو أن يكZون لZديكم إيمZان أكZبر من إيمZان أيZوب ،أو لعلكم تسZعون ألن تُZدعوا صZالحين من قبZل هللا وتَ ِ
صZلوا
إلى أمZZام عZZرش هللا ،أو أن تتمكنZZوا من إظهZZار هللا على األرض وتقZّ Zدموا شZZهادة قويZZة ومدويZZة هلل .وبغض النظZZر عمZZا تسZZعون

Zالحا ،أو تسZZعى إلى أن تكZZون على
إليZZه ،فZZأنتم تسZZعون
ص Zا صً Z
عمومZZا لكي يخّلصZZكم هللا .سZZواء كنت تسZZعى إلى أن تكZZون شخ ً
ً
مثZZال بطZZرس ،أو إيمZZان أيZZوب ،أو نيZZل الكمZZال من هللا ،فهZZو كلZZه عمZZل هللا على اإلنسZZان .وبعبZZارة أخZZرى ،بغض النظZZر عمZZا
تسعى إليه ،فهو كله من أجل أن يمنحك هللا الكمال ،وهZو كلZه من أجZل أن تختZبر كلمZة هللا ،وإلرضZاء قلب هللا؛ ومهمZا سZعيت
إلي ZZه فه ZZو كل ZZه من أج ZZل اكتش ZZاف به ZZاء هللا ،وللبحث عن مس ZZار للممارس ZZة في تجرب ZZة حقيقي ZZة به ZZدف أن تتمكن من التخلي عن
صZا
Zادرا على االمتثZZال لمشZZيئة هللا ًZ
شخصZZيتك المتمZZردة ،وتحقيZZق حالZZة طبيعيZZة في داخلZZك ،وأن تكZZون قً Z
تمامZا ،وأن تصZZبح شخ ً
مستقيم ا ،وأن يكون لديك دافع سليم في كل ما تفعله .إن السبب الذي من أجله تختبر كل هذه األمور هو التوصZل إلى معرفZة
ً
هللا وإنجاز نمو الحياة .وعلى الرغم من أن ما تختبره هو كلمة هللا ،وما واجهته هو أحZداث واقعيZة ،والنZاس ،ومسZائل وأمZور

موجZZ Zودة في محيطZZ Zك ،فZZ Zأنت في النهايZZ Zة قZZ Zادر على أن تعZZ Zرف هللا وأن تحظى بالكمZZ Zال من هللا .ولكي تسZZ Zعى لسZZ Zلوك مسZZ Zار
أمZZا معرفZZة هللا والكمZZال من هللا فهمZZا الغايZZة .وسZZواء كنت تسZZعى اآلن إلى
شZZخص بّ Z
Zار أو لتطZZبيق كلمZZة هللا ،هZZذا هZZو المسZZارّ ،
شاهدا هلل ،فهذا كله في نهاية المطاف يرمي لمعرفZة هللا ،حZتى ال يكZZون العمZل الZZذي يقZوم بZه فيZك
الكمال من هللا ،أو أن تكون
ً

Zيرا إلى معرفZZة حقيقZZة هللا ،ومعرفZZة عظمتZZه ،وأكZZثر حZZتى تعZZرف تواضZZع هللا واحتجابZZه ،وأن تعZZرف
عبثًZZا ،وحZZتى تتوصZZل أخً Z
مقZدار العمZل الكثZير الZذي يقZوم بZه هللا فيZك .لقZد تواضZع هللا إلى حZد أنZه يقZوم بعملZه في هZؤالء األشZخاص القZذرين والفاسZدين،

يتجسد هللا ليعيش ويأكل بين الناس ويرعZZاهم ويZZوفر لهم مZZا يحتZاجون إليZZه بZZل
ومنح الكمال لهذه المجموعة من األشخاص .لم ّ
األهم من ذل ZZك ه ZZو أن ZZه يق ZZوم بعمل ZZه العظيم المتمث ZZل في الخالص وإخض ZZاع ه ZZؤالء الفاس ZZدين ال ZZذين ال ُيط ZZاقون .ج ZZاء إلى قلب

Zادا ،حZتى يتغZير ويتجZZدد جميZع النZZاس .فالمشZقة الهائلZZة الZتي يتحملهZZا
التنين Zالعظيم األحمر ليخّلص هؤالء األشخاص األكثر فس ً
هللا ليس ZZت هي المش ZZقة ال ZZتي يتحمله ZZا هللا المتج ّسZ Zد فحس ZZب ،إنم ZZا هي على األغلب معان ZZاة روح هللا من اإلذالل الش ZZديد – Zفه ZZو
Zاس أن لديZه حيZاة إنسZان عZادي،
كثيرا حتى يصبح
شخصا ً
تجسد هللا واتخذ شZكل الجسZZد لZZيرى الن ُ
يتواضع ويخفي نفسه ً
عادياّ .
ً
وأن لدي ZZه احتياج ZZات اإلنس ZZان الع ZZادي .ه ZZذا يكفي إلثب ZZات أن هللا ق ZZد أذل نفس ZZه بدرج ZZة كب ZZيرة .ويتحق ZZق "روح هللا" في الجس ZZد؛
فروحZه ع ٍ
Zال وعظيم للغايZة ،إال أنZه يأخZZذ شZZكل إنسZان عZادي Z،إنسZان متواضZZع ليقZوم بعمZل روحZه .تZبين مكانZZة كZZل واحZZد منكم

وبصيرته وإحساسه وإنسانيته وحياته أنكم غير جZديرين حًقZا بZأن تقبلZوا هZذا النZوع من عمZل هللا .أنتم في الواقZع غZير جZديرين
بZZأن تَZَ Zدعوا هللا يتحمZZل مشZZقة كهZZذه من أجلكم؛ فاهلل عظيم جZً Zدا ،وهZZو سZZا ٍم للغايZZة ،والنZZاس أشZZرار ووضZZيعون ،لكنZZه مZZع ذلZZك ال
جنبZZا إلى جنب م ZZع الن ZZاس .هللا
Zأود الن ZZاس ،ويتح ZZدث م ZZع الن ZZاس فحس ZZب ،ب ZZل إن ZZه يعيش ً
ي ZZزال يعم ZZل عليهم .لم يتج ّس Zد ليق ZZوم ب َ Z
متواضع للغايZZة ،ومحبZوب للغايZة .إن ذرفت الZZدموع وتلفظت بتسZبيح عظيم حالمZا تُZذكر محبZة هللا ،وحالمZا تُZZذكر نعمZة هللا ،إن
تمكنت من الوصول إلى هذه الحالة ،عندها ستكون لديك معرفة حقيقية باهلل.
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ثمة انحراف في سعي الناس في أيامنا هذه .إنهم ال يسعون سوى إلى حب هللا وإرضائه ،ولكنهم ليس لديهم أي معرفZZة
باهلل ،وقZZد أهملZZوا اسZZتنارة وإضZZاءة الZZروح القZZدس في داخلهم .ليس لZZديهم أسZZاس معرفZZة حقيقيZZة باهلل .وبهZZذه الطريقZZة يفقZZدون
الحماس مع تقدم تجربتهم .إن جميع أولئك الذين يسعون إلى امتالك معرفة حقيقية باهلل ،حتى وإن لم يكونوا في الماضZZي في

حZاالت جيZZدة ،وكZانوا يميلZون نحZو السZZلبية والضZعف ،وغالبZاً مZا كZZانوا يZذرفون الZZدموع ،ويشZعرون باإلحبZاط ،وُأصZيبوا بخيبZة

أمل ،تصبح اآلن حالتهم أفضل مع اكتساب المزيد من الخبرة .وبعد تجربة التعامل معهم وكونهم محطمين ،ومرورهم بجولة

Zيرا .لقZد تZراجعت الحZاالت السZZلبية وطZرأ تغZير على شخصZياتهم في الحيZاة ،وحالمZZا
Zدما كبً Z
من التجZارب والتنقيZة ،فقZد حققZوا تقً Z
يتعرضون للمزيد من التجارب تبZدأ قلZوبهم تحب هللا .هنZاك قاعZدة لكمZال هللا للنZاس ،وهي أنZه ينZيرك باسZتخدام جZزء مرغZوب
فيك ليكون لديك سبيل للممارسة ويمكنك فصل نفسك عن جميع الحاالت السلبية ،مما يساعد روحZZك على االنطالق ،ويجعلZZك
أكZZثر قZZدرة على أن تحبZZه .وبهZZذه الطريقZZة ،سZZتتمكن من التخلص من شخصZZية الشZZيطان الفاسZZدة .أنت بZZريء ومنفتح ،وتZZرغب
Zلبيا ،سZينيرك بشZكل
في معرفة نفسك ،ومسZتعد ألن تمZارس الحZق .من المؤكZد أن هللا سZيباركك ،ولZذا ،فحين تكZون ض ً
Zعيفا وس ً
مضZZاعف ،ويسZZاعدك بZZذلك على معرفZZة نفسZZك أكZZثر ،وتكZZون أكZZثر اسZZتعدادا ZللتوبZZة عن نفسZZك ،وتكZZون أكZZثر قZZدرة على القيZZام
اهتمامZZا
بZZاألمور الZZتي يتعين ZعليZZك القيZZام بهZZا .وبهZZذه الطريقZZة فقZZط يجZZد قلبZZك السZZالم والراحZZة .إن الشZZخص الZZذي يZZولي عZZادة
ً

Zرارا،
اهتمامZZا بمعرفZZة نفسZZه ،والZZذي يZZولي
بمعرفZZة هللا ،والZZذي يZZولي
اهتمامZZا بممارسZZته الخاصZZة ،سZZيتمكن من تلقي عمZZل هللا مً Z
ً
ً
Zادرا على تغيZZير األمZZور
ومن تلقي اإلرشZZاد واالسZZتنارة من هللا .حZZتى إن كZZان مثZZل هZZذا الشZZخص في حالZZة سZZلبية ،فسZZيكون قً Z

دائما حين يعرف حالتZZه
ً
فورا ،سواء بسبب عمل الضمير أو بسبب االستنارة بكلمة هللا .ويتحقق التغيير في شخصية الشخص ً
Zادرا على
الفعليZZة ويعZZرف شخصZZية وعمZZل هللا .وسZZيكون الشZZخص الZZذي يZZرغب في معرفZZة نفسZZه  -وهZZو مسZZتعد لالنفتZZاح  -قً Z

العمZZل بZZالحق .هZZذا النZZوع من األشZZخاص هZZو شZZخص مخلص هلل ،والشZZخص المخلص هلل لديZZه فهم هلل ،سZZواء كZZان هZZذا الفهم
Zئيال أو وافZً Zرا .هZZذا هZZو بZّ Zر هللا ،وهZZو أمZZر يكتسZZبه النZZاس ،وهZZو مكسZZبهم الخZZاص .فالشZZخص الZZذي لديZZه
Zطحيا ،ضً Z
عميًقZZا أو سً Z
المعرفZZة باهلل هZZو الZZذي يملZZك أسا ًس Zا ،ويملZZك رؤيZZة .هZZذا النZZوع من األشZZخاص هZZو واثZZق من جسZZد هللا ،ومZZتيقن من عمZZل هللا

وكلمتZZه .وبغض النظZZر عن كيZZف يعمZZل هللا أو يتكلم ،أو كيZZف يتسZZبب أشZZخاص آخZZرون في اإلزعZZاج ،يمكنZZه أن َي ْثُب َت ويشZZهد
دائمZا كلمZZة هللا ،فهZZو
هلل .وبقZZدر مZZا يتصZZرف الشZZخص بهZZذه الطريقZZة يمكنZه ZالعمZZل أكZZثر بZZالحق الZZذي يفهمZZه .وبمZZا أنZZه يمZZارس ًZ
يكسب المزيد من فهم هللا ،ويمتلك العزيمة على أن يشهد هلل إلى األبد.
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أن تتمتع بالبصيرة ،والخضZوع ،وأن تكZون لZديك القZدرة على إبصZار األمZور لتكZون متحم ًسZا في الZروح ،فهZذا يعZني أن
كلم ZZات هللا تن ZZيرك وتض ZZيئك من ال ZZداخل حالم ZZا تص ZZادف ش ZZيًئا .ه ZZذا ه ZZو الحم ZZاس في ال ZZروح .ك ZZل م ZZا يفعل ZZه هللا ه ZZو من أج ZZل
دائمZZا إن النZZاس فاقZZدو اإلحسZZاس وبطZZيئو الفهم؟ ذلZZك ألن أرواح النZZاس قZZد
المسZZاعدة على إحيZZاء أرواح النZZاس .لمZZاذا يقZZول هللا ً
ماتت ،وأصبحت فاقدة اإلحساس لدرجة أنهم أصبحوا غير واعين تماماً ألمور الروح .يرتكز عمل هللا على جعل حياة الناس
دائمZا القZدرة على
تتقدم ،وعلى المساعدة على إحياء أرواح النZاس ،ليتمكنZوا من الرؤيZة بعمZق في أمZور الZروح ،وتكZون لZديهم ً

Zدل الوصZZول إلى هZZذه المرحلZZة على أنZZه قZZد تم إحيZZاء روح الشZZخص ،وفي المZZرة القادمZZة
محبZZة هللا في قلZZوبهم وإرضZZاء هللا .يّ Z
أمرا ،يمكنZه أن يتفاعZل معZه على الفZور .إنZه يسZتجيب للمواعZظ ،ويتفاعZل بسZرعة مZع المواقZف .وهZذا مZا هZو
التي يواجه فيها ً

عليه تحقيق حماس الروح .هناك أشخاص كثر لديهم رد فعل سريع حيال حدث خارجي ،ولكن بمجرد الZدخول إلى الواقZع أو

ذكر األشياء المفصلة في الروح ،يصبحون فاقدي اإلحساس وبطيئي الفهم .إنهم ال يفهمون شيًئا إال إن كان أمام وجههم .هذه
كلهZZا عالم ZZات فقZZدان اإلحسZZاس الZZروحي وبطء الفهم ،وقل ZZة خZZبرتهم في األم ZZور الروحي ZZة .يمل ZZك بعض النZZاس حمZZاس الZZروح
كالمZZا عن مب ZZادئ الممارس ZZة
كالمZZا يوض ZZح ح ZZاالتهم ال يتوان ZZون عن تدوين ZZه Z.وبمج ZZرد أن يس ZZمعوا ً
والفطن ZZة .وحالم ZZا يس ZZمعون ً
Zيرا في أنفس ZZهم .ه ZZذا ه ZZو ش ZZخص لدي ZZه حم ZZاس في
س ZZيتمكنون من قبوله ZZا وتطبيقه ZZا على تج ZZربتهم التالي ZZة؛ وب ZZذلك يح ZZدثون تغي ً Z

الروح .ولماذا يستطيع أن يتفاعل بهذه السرعة؟ ذلZك ألنZه يركZز على هZZذه الجZZوانب في الحيZZاة اليوميZZة ،وعنZدما يقZرأ كالم هللا

كالمZا يمنحZZه االسZZتنارة واإلضZZاءة فإنZZه
يتمكن من مقارنZZة أحوالZZه بZZه ويتأمZZل في نفسZZه ،وعنZZدما يسZZمع شZZركة وعظZZات ويسZZمع ًZ
طعامZZا
يسZZتطيع تلقيZZه على الفZZور .يشZZبه األمZZر إعطZZاء الطعZZام لشZZخص جZZائع؛ فهZZو قZZادر على تناولZZه على الفZZور .إن أعطيت
ً
كثيرا ما تصلي هلل ،ثم تستطيع التفاعل فوراً عندما تواجه أم ًZرا مZا :مZا يطلبZه هللا في
لشخص غير جائع ،فلن يتفاعل بسرعةً .
هZZذه المسZZألة ،وكيZZف عليZZك أن تتصZZرف .لقZZد أرشZZدك هللا في هZZذه المسZZألة في المZZرة السZZابقة .حين تواجZZه هZZذا النZZوع نفسZZه من

دائمZا بهZZذه الطريقZZة،
األمZZور اليZZوم سZZتعرف بصZZورة طبيعيZZة كيZZف تمZZارس بطريقZZة ترضZZي قلب هللا .إن كنت تمZZارس وتختZZبر ًZ
متاح ا لZك بسZهولة .عنZد قZراءة كلمZة هللا تعZرف إلى أي نZوع من األشZخاص يشZير هللا ،وتعZرف
فسيصZبح األمZر في مرحلZة مZا ًZ
أي نوع من أحوال الروح يتحدث عنه ،وتستطيع فهم النقطة األساسية ووضعها موضZع التنفيZZذ؛ وسZُ Zيظهر هZZذا أنZك قZادر على
المواجهZZة .لمZZاذا يفتقZZر بعض األشZZخاص إلى هZZذا األمZZر؟ ألنهم ال يضZZعون الكثZZير من الجهZZد في الجZZانب المتعلZZق بالممارسZZة.

ورغم أنهم مسZZتعدون لممارسZZة الحZZق ،إنمZZا ال يملكZZون بصZZيرة حقيقيZZة في تفاصZZيل الخدمZZة ،وفي تفاصZZيل الحZZق في حيZZاتهم.
يشZZعرون بZZالحيرة عنZZد حZZدوث أمZZر مZZا .وبهZZذه الطريقZZة ،قZZد تضZZل الطريZZق عنZZدما يZZأتي نZZبي زائZZف أو رسZZول كZZاذب .عليZZك أن
Zادرا على فهم الحZق وكسZب القZدرة على التميZيز إال بهZذه الطريقZة.
تمZارس الشZركة ً
غالبZا حZول كالم هللا وعملZه؛ إ ْذ لن تكZون ق ً
غالبZZا حZZول أمZZور مثZZل :مZZا يقولZZه هللا ،وكيZZف يعمZZل هللا ،ومZZاهي مطالبZZه من النZZاس ،وأي نZZوع من
عليZZك أن تَ ْح ُ
ض َ Zر شZZركات ً
دائما كلمة هللا بهذه الطريقة ،فستفهم الحق
الناس ينبغي أن تتواصل معهم ،وأي نوع منهم ينبغي أن ترفضهم .إن كنت تختبر ً
ضZا .مZZا هZZو التZZأديب من ِقَبZZل الZZروح القZZدس ،مZZا هZZو اللZZوم المتولZZد من اإلرادة
وتفهم ًZ
Zورا كثZZيرة ،وسZZتتمتع بالبصZZيرة أي ً
تمامZا أمً Z
البشZZرية ،ومZZا هZZو اإلرشZZاد من الZZروح القZZدس ،ومZZا هZZو تZZدبير بيئZZة من البيئZZات ،ومZZا هي كلمZZات هللا المنZZيرة في داخلZZك ،إن لم

تتض ZZح ل ZZك ه ZZذه األم ZZور ،لن تك ZZون ل ZZديك بص ZZيرة .علي ZZك أن تع ZZرف م ZZا ال ZZذي ي ZZأتي من ال ZZروح الق ZZدس ،وم ZZا هي الشخص ZZية
المتمZZردة Z،وكيفيZZة إطاعZZة كلمZZة هللا وكيفيZZة تخليZZك عن التمZZرد؛ إن كZZان لZZديك فهم لهZZذه األمZZور قZZائم على الخZZبرة فسZZوف يكZZون
لديك أساس ،وحين يحدث أمر ما ،يكون لديك حق مالئم لقياسه به ،وتكون لديك رؤى مناسبة كأساس لZك ،ولZديك مبZادئ في
Zادرا على التصZZرف وفًقZZا للحZZق .عنZZدها سZZتكون حياتZZك ممتلئZZة باسZZتنارة هللا ،وممتلئZZة ببركZZات هللا .لن
كZZل مZZا تفعلZZه وتكZZون قً Z
يسيء هللا معاملة أي شخص يسعى إليه بصدق .لن يسيء هللا معاملZة أي شZخص يسZعى لZه بZإخالص أو يعيش لZه ويشZهد لZه،
ولن يلعن أي شZZخص يك ZZون قZZادراً على التعطش بص ZZدق للحZZق .إن اسZZتطعت ،أثن ZZاء تناول ZZك وشZZربك كلم ZZات هللا ،االنتبZZاه إلى

عمليZZا.
فهمZا ً
حالتك الحقيقية ،واالنتباه إلى ممارستك ،واالنتباه إلى فهمك ،ثم ،عند مواجهة مشكلة ،ستتلقى االستنارة وتكتسب ً
وعن ZZدها س ZZيكون ل ZZديك مس ZZار في ك ZZل األم ZZور للممارس ZZة والتمي ZZيز ببص ZZيرة .إن الش ZZخص ال ZZذي يمتل ZZك الح ZZق على األرجح لن
محمي بسZZبب الحZZق ،وأيضZZا بسZZبب الحZZق ينZZال المزيZZد من
ُيخZZدع ،ولن يتصZZرف بشZZكل فوضZZوي ،أو يعمZZل بشZZكل مفZZرط .فهZZو
ٌّ

الفهم .وبسZZبب الحZZق لديZZه المزيZZد من المسZZارات للممارسZZة ،ويحظى بمزيZد Zمن الفZZرص ليعمZZل فيZZه الZZروح القZZدس ،ومزيZZد من
كامال.
الفرص ً
أيضا ليكون ً
من "يمكن Zفقط ألولئك الذين يركزون على الممارسة أن يكونوا كاملين" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 552
توجد معايير يجب االلتزام بها إذا كنت ستُ َك َّمل .من خالل إصرارك ومثابرتك وضZZميرك ،ومن خالل سZZعيك ،سZZتتمكن

Zور هي متطلبZZات دخولZZك ومZZا تحتاجZZه على الطريZZق للوصZZول إلى الكمZZال .يمكن
من اختبZZار الحيZZاة وتتميم إرادة هللا .هZZذه األمُ Z
لعمZZل الكمZZال أن ُينجZَ Zز على جميZZع النZZاس .يمكن ألي شZZخص يسZZعى نحZZو هللا أن ُي َك َّم َل ولديZZه الفرصZZة والمZZؤهالت ُلي َك َّمل .ال

Zادا أساس ًZيا على مZا يسZعى إليZه.
يوجد هنا معيZار صZارم وسZريع .فيمZا إذا كZان باإلمكZان أن ُي َّ
كم َل المZرء أم ال ،هZذا يعتمZد Zاعتم ً
إن الن ZZاس ال ZZذين يحب ZZون الح ZZق ويس ZZتطيعون العيش بموجب ZZه ي ِ
كمل ZZوا بالتأكي ZZد Z.أم ZZا الن ZZاس ال ZZذين ال يحب ZZون الح ZZق فال
مكن أن ُي َّ
ُ

كملوا .إن عمZZل الكمZZال هZZو فقZط من
ُيمدحون من هللا ،وهم ال يملكون الحياة التي يطلبها هللا ،وهؤالء الناس ال يستطيعون أن ُي َّ
معينZة في محاربZة الشZيطان ،أمZا عمZل اإلخضZاع فهZو فقZط من أجZل محاربZة الشZيطان ،وهZذا
أجل كسZب النZاس ،وليس مرحلZة ّ

نج Zز في كZZل
يعZZني اسZZتخدام إخضZZاع اإلنسZZان لهزيمZZة الشZZيطان .هZZذا األخZZير هZZو العمZZل الرئيسZZي ،وأحZZدث األعمZZال الZZتي لم تُ َ
العصZZور قZZط .يمكن للمZZرء أن يقZZول إن الهZZدف من هZZذه المرحلZZة من العمZZل هZZو في المقZZام األول إخضZZاع كZZل النZZاس من أجZZل

جديدا .فالهدف الرئيسي من كل العمل خالل الفترة الZتي يعمZل فيهZا هللا هZو
هزيمة الشيطان .إن عمل تكميل الناس ليس عمالً ً
إخضZاع النZZاس .وهZZذا يشZZابه عصZZر النعمZZة .كZZان العمZZل الرئيسZZي متمثالً في فZZداء جميZZع البشZر عن طريZZق الصZلب .كZZان "ربح

وأتم عملZZه ،كZZان هدفZZه في المقZZام األول
Zافيا إلى العمZZل في الجسZZد ولم يتم إال بعZد ZالصZZلب .عنZZدما جZZاء يسZZوع َّ
النZZاس" عمالً إض ً
استخدام صلبه لالنتصار على عبودية الموت والجحيم ،ولالنتصار على هيمنة الشيطان ،أي هزيمته .فقZط بعZد صِ Z
لب يسZوع،
َ
سZZار بطZZرس خطZZوة تلZَ Zو األخZZرى في الطريZZق إلى الكمZZال .بZZالطبع كZZان بطZZرس من بين أولئZZك الZZذين تبعZZوا يسZZوع حينمZZا كZZان

أتم يسZZوع عملZZه .ال
كمل حينهZZا .بZZل بZZاألحرى ،فهم بطZZرس الحَّ Z
يتم عملZZه ،لكنZZه لم ُي َّ
كمالً بعZZد أن َّ
ثم أصZZبح ُم ّ
Zق تZZدريجياً ّ
يسZZوع ّ
يأتي هللا المتجسد إلى األرض إال لي ِ
كم َل في فترة وجيزة مرحل ًة أساسي ًة وحاسم ًة من العمل ،فهو ال يZZأتي ليعيش على األرض
ُ
ُ
ُ
تمامZZا حZتى يحين وقت تكميZل اإلنسZان
بين الناس فترة طويلة ُ
كملهم بصورة ُم ّ
وي ّ
تعمدة .إنه ال يقوم بهذا العمل .وهو ال ينتظZZر ً

ألنهZZاء عملZZه .هZZذا ليس هZZدف تج ّسZده وأهميتZZه Z.إنZZه ال يZZأتي إال إلتمZZام عمZZل خالص البشZZرية قصZZير األمZZد ،وليس للقيZZام بعمZZل
تكميل البشرية طويل األمد .إن عمZل خالص البشZرية هZو عمZل تمZثيلي ،وقZادر على بZدء عصZر جديZد ،كمZا ويمكن إنهZاؤه في
معين وهZZو العمZZل الZZذي يسZZتغرق وقت Zاً طZZويالً.
Zمو باإلنسZZان إلى مسZZتوى ّ
فZZترة زمنيZZة وجZZيزة .لكن تكميZZل البشZZرية يتطلب السّ Z
يجب أن يتم هذا العمل بروح هللا ،ولكنZه يتم على أسZاس الحZZق الZZذي ُينطZق بZZه أثنZZاء العمZZل في الجسZد .أو باإلضZافة إلى ذلZك،
فإنه يقيم الرسل للقيام بأعمال الرعاية طويلة األمد لتحقيق هدفه المتمثل في تكميل البشرية .ال يقZوم هللا المتجسZZد بهZZذا العمZل،

إنما يتحدث عن طريق الحياة فحسب ليفهم النZاس ،وال َي ِهب البشZرية إال الحZق فقZط ،بZدالً من مرافقZة اإلنسZان باسZتمرار خالل
الحق بالكامل وينالZZه
اإلنسان
ممارسته للحق ،فهذا ليس في إطار خدمته؛ لذلك لن يرافق هللا اإلنسان حتى اليوم الذي يفهم فيه
َّ
ُ

Zان في المسZZار
كامالً .ينتهي عمله في الجسد عندما يدخل اإلنسان
رسميا المسار الصحيح لإليمان باهلل؛ أي عندما يخطو اإلنسُ Z
ً
Zيطان هزيمZة كاملZة منتص ًZرا على العZالم .ال يعنيZه حينهZا
ضZا عنZدما يكZون هللاُ قZد هZز الش َ
الصحيح للكمال .هZذا بZالطبع يكZون أي ً
تمامZا ،وال يعنيZZه مZZا إذا كZZانت حيZZاة اإلنسZZان عظيمZZة أم وضZZيعة .فليس المطلZZوب من هللا
إذا كZZان اإلنسZZان قZZد دخZZل إلى الحZZق ًZ

المتج ّس Zد ال تتضZZمن ًأيZZا منهZZا .فبمجZZرد االنتهZZاء من العمZZل الZZذي في قصZZده
وهZZو في الجسZZد أن ُيِّ Z
Zدب َر ًأيZZا من ذلZZك ،فخدمZZة هللا ُ
ِ
المتج ّس Zد ه ZZو فق ZZط العم ZZل ال ZZذي ال ُيمكن لZZروح هللا أن يفعل ZZه بطريق ZZة
س Zُ Zي ّ
تم ُم عمَلZZه في الجس ZZد .ل ZZذا ،فالعم ZZل ال ZZذي يق ZZوم ب ZZه هللا ُ
مباشرة .وباألكثر ،هو عمل الخالص قصير األجل ،وليس العمل طويل األجل على األرض.
للم َك َّملين Zوحدهم أن يعيشوا حياة ذات مغزى" Zفي "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يمكن إال ُ
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كمل جماعZة من النZZاس .ولZZذلك،
هذا العمل ينّفذ بينكم وفًقا لما ينبغي إنجازه في العمل .فبعد إخضاع هZZؤالء األفZZراد ،سZZتُ َّ

ضZا لهZZدف تكميلZZك ،ألن الكثZZيرين ممن يتوقZZون إلى الحZZق يمكن تكميلهم .إذا كZZان سZُ Zي َّنفذ
فZZإن الكثZZير من العمZZل الحZZالي ّZ
يمه ُZد أي ً
أن بعض الZZذين يتوقZZون إلى الحZZق لن يحصZZلوا
نج Zز بعZZده عمZٌ Zل آخZZر ،أال يكZZون الحZZال عنZZدها ّ
فيكم عمZZل اإلخضZZاع دون أن ُي َ

عليZZه؟ يهZZدف العمZZل الحZZالي إلى فتح سZZبيل لتكميZZل النZZاس الحًقZZا .مZZع أن عملي هZZو مجZZرد إخضZZاع ،إال أن طريZZق الحيZZاة الZZذي
تح ّZدثت عنZه هZو تمهيZٌZد لتكميZZل النZZاس الحًقZا .العمZل الZZذي يتبZع اإلخضZاع ير ّكZز على تكميZل النZاس ،لهZZذا يتم اإلخضZاع لوضZZع

كم ُل هZZؤالء
يكمZZل إال بعZZد إخضZZاعه .المهمZZة الرئيسZZية اآلن هي في اإلخضZZاع؛ الحقZاً سZُ Zي َّ
أسZZاس للتكميZZل .ال يمكن لإلنسZZان أن ّ
ٍ
ٍ
محب هّلل ؟ مZZا
الZZذين يسZZعون ويتوقZZون إلى الحZZق .يشZZتمل التكميZُ Zل على جZZوانب النZZاس اإليجابيZZة في الZZدخول :هZZل تتحلى بقلب ّ
محبتZZك هلل؟ مZZا مZدى التزامZZك بممارسZة الحZق؟ لكي ُي َك َّمل
عمZق تجربتZZك الشخصZية وقZد س َ
Zرت في هZZذا الطريZZق؟ مZا مZدى نقZاء ّ
الم ZZرء ،عليZZه أن يتحلى بمعرف ZZة أساس ZZية بجميZZع جZZوانب البشZZرية .ه ZZذا شZZرط أساسZZي .ك ZZل أولئ ZZك الZZذين ال يمكن تكميلهم بعZZد

إخضZZاعهم يصZZبحون أدوات للخدمZZة وسZُ Zيطرحون في نهايZZة المطZZاف في بحZZيرة النZZار والكZZبريت وسيسZZتمرون في السZZقوط في
الهوة السحيقة ألن شخصيتهم لم تتغير وما زالوا ينتمون ZللشZيطان .إذا كZان اإلنسZان يفتقZر إلى مZؤهالت الكمZال ،فعندئZZٍ Zذ يكZون
تمقت نفسZZك؟ مZZا مZZدى عمZZق
تحمZZل تجربZZة النZZار! مZZا مZZدى محبتZZك هلل اآلن؟ كم ُ
عZZديم الفائZZدة ،ونفايZZة ،وأداة ،وشZZيًئا ال يسZZتطيع ّ
تغيZرت حياتZك؟ هZل تحيZا حيZاة جديZدة؟
معرفتZك بالشZيطان حًقZا؟ هZل َيبسZت عزيمتZك؟ هZل حياتZك البشZرية منضZبطة جي ًZدا؟ هZل ّ

تغي ZZرت ،فال يمكن أن تُ َك َّمل ح ZZتى وإن لم ت ZZتراجع .أنت ب ZZاألحرى ق ZZد
تغي ZZرت نظ ZZرة حيات ZZك؟ إذا لم تكن ه ZZذه األم ZZور ق ZZد ّ
ه ZZل ّ
ِ
ووضيعا كالبهيمZZة .لقZZد اجZZتزت
مفتقرا للحق ،ولك طبيعة بشرية شا ّذة،
عت فحسب .عندما يحين الوقت الختبارك ،تكون
ُأخض َ
ً
ً
خائفZا ويفZزع من إسZاءة
اإلخضاع فحسب ،فأنت
شخص أنZا من أخضZعته .خZذ الحمZار مثZاالً ،فبعZد ZاختبZاره سZو َ
ط س ّZيده يصZبح ً
ٌ
Zار مقهZور .إذا افتقZر الشZخص إلى تلZك الجZوانب اإليجابيZة ،وكZان
التص ّZرف في كZل مZرة يZرى فيهZا سZيده ،هكZذا أنت كZذلك حم ٌ

Zترددا في كZZل األمZZور ،وغZZير قZZادر على تميZZيز أي شZZيء بوضZZوح ،وغZZير قZZادر على
Zلبيا
ً
وخائفZZا ،وخجZZوالً ومً Z
بZZدالً من ذلZZك سً Z
حبZا هلل ،وإذا كZان الشZخص ال يفهم كيفيZة محبZة هللا ،وكيفيZة
قلبZا ُم ً
قبول الحق ،وال سبيل له للممارسة ،وبZاألكثر حZتى ال يملZك ً

Zدل على أن
عيش حيZاة ذات مغZZزى ،أو كيZZف يكZZون شخصZاً
ً
حقيقيZZا ،فكيZZف يمكن أن يقZZدم مثZZل هZZذا الشZخص شZZهادة هلل؟ هZZذا يّ Z
Zرت التZZنين العظيم
حياتZZك ذات قيمZZة ضZZئيلة وأنZZك مجZZرد حمZZار مقهZZور .لقZZد اجZZتزت اإلخضZZاع ،ولكن هZZذا يعZZني أنZZك قZZد أنكَ Z
ِ
Zذمر .لكن
األحمر وترفض الخضوع ل ُملكه فحسب ،ويعZني أنZك تZؤمن أن هنZاك ً
إلهZا ،وتريZد أن تطيZع كZل خطZط هللا دون أي ت ّ
في الجZZوانب اإليجابيZZة ،هZZل أنت قZZادر على أن تحيZZا بحسZZب كلمZZة هللا وتُ ِ
ظه Zره؟ إن لم يكن لZZديك أي من هZZذه الجZZوانب ،فهZZذا
معناه أن هللا لم يربحك ،وأنك مجرد حمار مقهور .ال شيء ُمستَ َح ٌّب فيZك ،وال الZروح القZدس يعمZل فيZك .إن طبيعتZك البشZرية

تفتقر للكثير ،ومن المستحيل أن يستخدمك هللا .يجب أن تنال استحسZان هللا ،وتكZون أفضZل مائZة مZرة من البهZائم غZير المؤمنZة
ُ
والمZZوتى األحيZZاء .فقZZط أولئZZك الZZذين يبلغZZون هZZذا المسZZتوى يكونZZون مZZؤهلين ليصZZبحوا كZZاملين .فقZZط إذا كZZان لZZدى المZZرء طبيعZZة

Zاة ذات
بشZZرية وضZZمير ،يكZZون مZZؤهالً السZZتخدام هللا .يمكن اعتبZZاركم بشZً Zرا فقZZط عنZZدما تُ َّ
Zالم َك َّملون فقZZط يعيشZZون حيً Z
كملZZون؛ فُ Z
مدوية عن هللا.
مغزى .فقط هؤالء الناس يمكنهم أن يعطوا شهادة ّ
للم َك َّملين Zوحدهم أن يعيشوا حياة ذات مغزى" Zفي "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يمكن إال ُ
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ِ
يكمZل هللا من خاللZه اإلنسZان؟ مZا هي الجZوانب الZتي يشZتمل عليهZا؟ هZل تZرغب في أن يكملZك هللا؟ هZل
ما الطريZق الZذي ّ
أنت على اس ZZتعداد Zلقب ZZول الدينون ZZة والت ZZوبيخ من هللا؟ م ZZاذا تع ZZرف عن ه ZZذه األس ZZئلة؟ إن لم يكن باس ZZتطاعتك أن تتكلم عن ه ZZذه
زلت ال تعZرف شZيًئا عن عمZل هللا ،ولم تسZتنر مطلًقZا بZالروح القZدس .ال يمكن لهZذا النZوع من
المعرفة ،فإن هذا ُيظهر أنZك مZا َ
قدرا ضئيالً من النعمة يستمتع به قليالً لكنه ال يدوم في األجل البعيد Z.إذا كان المرء
البشر أن ُي َّ
كمل ،ال يمكنه Zسوى أن يتلقى ً
كمل من ِقَبZZل هللا .ربمZZا يرضZZى البعض بسZZالم الجسZZد ومسZّ Zرته ،أو بحيZZاة سZZهلة
يسZZتمتع بنعمZZة هللا فحسZZب ،فإنZZه ال يمكن أن ُي َّ
خالية من الشدائد أو التعاسة؛ حيث يعيش في سالم مع أسرته دون صZZراعات أو شZZجار .بZZل إن البعض قZZد يعتقZZد أن هZZذه هي
بركة هللا ،لكنها في الحقيقة هي نعمة هللا فحسب .ال يمكنكم أن ترضوا بمجرد االستمتاع بنعمة هللا .إن هذا النZZوع من التفكZZير
يوميا وتصلي كل يوم ،ولو كانت روحك تشعر بسال ٍم ومتعة خاصة ،لكنك في النهاية
جدا .حتى لو َ
مبتذل ً
كنت تقرأ كلمة هللا ً
غير قادر على أن تتكلم بأي معرفة عن هللا وعن عمله ،وليست لديك أي خZبرة بتلZك األمZZور ،ومهمZا كZان المقZZدار الZذي أكلتZه
وشZربته من كلمZة هللا ،فZإذا كنت فقZط تشZعر بالمتعZة والسZالم في روحZك ،وأن كلمZة هللا حلZوة بمZا ال يقZارن حZتى إنZه ال يمكنZك
التوقZZف عن التلZZذذ ZبهZZا ،لكن ليسZZت لZZديك أي خZZبرة حقيقيZZة مZZع كلمZZة هللا أو أي واقعيZZة لكلمZZة هللا ،فمZZا الZZذي يمكنZك Zأن تحصZZل
قادرا على أن تحيا جوهر كلمZZة هللا ،فZZإن أكلZZك وشZربك من كالم هللا وصZZلواتك
عليه من إيمانك باهلل بهذه الطريقة؟ إن لم تكن ً
كمل وال يمكن أن ُيقتَZنى من هللا؛ فجميZع الZذين اقتنZاهم
معنيZة بالZدين بصZورة كليZة .إذن فZإن هZذا النZوع من البشZر ال يمكن أن ُي َّ

هللا هم أولئك الذين سعوا إلى الحق .ما يقتنيه هللا ليس جسد اإلنسZZان وال مقتنياتZه ،لكنZZه ذلZZك الجZزء في داخلZه الZZذي ينتمي إلى
ِ
لعل قلب اإلنسان ُيقتَنى من قبZل هللا .بعبZارة أخZرى ،إن جZوهر القZول بZأن هللا
يكمل جسد اإلنسان بل قلبهّ ،
هللا .لهذا فإن هللا ال ّ
يكمل اإلنسان هو أن هللا يكمل قلب اإلنسان لعله يتجه إلى هللا ويحبه.

إن جسد اإلنسان ٍ
حتما ،وال يمكنه Zأن ينZZال مZZيراث
فان ،وال طائل من أن يقتني هللا جسد اإلنسان؛ ألنه ذلك الذي سيبلى ً
هللا أو بركاته .لZو أن هللا اقتZنى جسZد اإلنسZان فقZط وأبقZاه في هZذا التيZار ،ألصZبح اإلنسZان في هZذا التيZار باسZمه فقZط ،لكن قلبZه
ٍ
استعالنا عن هللا فحسب ،بل سيصبح – بدالً من ذلك –
وحينئذ لن يكون اإلنسان عاجزاً عن أن يصبح
سينتمي إلى الشيطان،
ً
عبًئا علي ZZه؛ ومن ثم ،سيص ZZبح اختي ZZار هللا لإلنسZZان بال مع ZZنى .أولئ ZZك ال ZZذين س ZZيكملهم هللا هم أولئ ZZك ال ZZذين س ZZينالون برك ZZات هللا
وم ْن هZو هللا ،بحيث يصZZبح ذلZZك مZZا هZو موجZود داخلهم ،لZديهم كZل
وميراثه؛ بمعZZنى أنهم سZوف يسZتوعبون داخلهم مZZا لZدى هللا َ
تماما ،وبهذا تحيZZون
كالم هللا منقوش داخلهم .مهما كانت ماهية هللا ،فسوف تكونون قادرين على استيعابه كله داخلكم كما هو ً
بحسب الحق .هذا النوع من البشر هو الذي يكمله هللا ويربحه .هZذا النZوع من البشZر وحZده هZو المؤهZل لZيرث البركZات اآلتيZة

التي يهبها هللا:
 .1ينال حب هللا الكامل.
 .2يتصرف بحسب مشيئة هللا في كل األشياء.

 .3يحصل على إرشاد هللا ويحيا في ظل نوره ويستنير به.
ويح َسZب
ويصَZلب من أجZل هللاُ ،
 .4يحيا في الصورة التي يحبها هللا على األرض ،ويحب هللا بصدق كمZا فعZZل بطZرسُ ،
أهالً للموت من أجل حب هللا ،ويحصل على ٍ
مجد كمجد بطرس.
 .5يكون موضع حب واحترام وإعجاب كل َم ْن على األرض.
 .6يتغلب على جميZZع أشZZكال العبوديZZة للمZZوت والجحيم ،وال يZZدع فرصZZة لعمZZل الشZZيطان؛ حيث يصZZبح ملكZاً هلل بالكليZZة،

روح جديدة ونشيطة ،وال يشعر بالضجر مطلًقا.
ويحيا داخل ٍ

دائما طوال حياته كما لو أنه قد رأى مجيء يوم مجد هللا.
 .7يشعر بإحساس ال يمكن وصفه بالنشوة واالبتهاج ً
 .8يحصل على ٍ
مجد مع هللا ومالمح مشابهة ألحباء هللا القديسينZ.
 .9يصبح ذاك الذي يحبه هللا على األرض ،بمعنى أن يصبح ابن هللا المحبوب.
 .10يتغير شكله ويصعد مع هللا إلى السماء الثالثة ويسمو فوق الجسد.
Zك
كملهم هللا واقتنZاهم .هZل ربحت أي شZيء؟ إلى أي مZدى َّ
أولئك القادرون على وراثة بركZات هللا هم وحZدهم الZذين َّ
كمَل َ
عشوائيا ،بZل ثمZة شZروط ونتZائج ظZاهرة يمكن لإلنسZان أن يراهZا .ليس كمZا يعتقZد اإلنسZان أنZه طالمZا
هللا؟ ال يكمل هللا اإلنسان
ً
كمل وأن ُيقتَنى من ِقَبل هللا ،ويستطيع أن ينال على األرض بركات هللا وميراثه .تلZZك األمZZور
كان عنده إيمان باهلل ،يمكن أن ُي َّ
صZعبة جZً Zدا ،وهي أكZZثر صZZعوبة فيمZZا يتعلZZق بتغيZZير الشZZكل .مZا يجب عليكم في المقZZام األول أن تسZZعوا إليZZه في الZZوقت الZZراهن

كملوا من هللا من خالل كل الناس واألمور واألشياء الZتي تZZواجهكم ،بحيث يصZZبح
كملوا من هللا في كل األشياء ،وأن تُ َّ
هو أن تُ َّ
المزيد من ماهية هللا في داخلكم .يجب عليكم أوالً أن تنZZالوا مZيراث هللا على األرض قبZZل أن تصZZبحوا أهالً ألن ترثZوا بركZات

أكثر وأعظم من هللا .هذه األمور كلها هي ما يجب عليكم أن تسعوا إليهZZا وأن تفهموهZZا أوالً .كلمZZا زاد سZZعيكم نحZZو أن يكملكم
هللا في كل األشياء ،أصبحتم أكثر قدرة على رؤية يد هللا في كل األشياء ،وبهذا تسZعون بنشZZاط نحZو الZدخول إلى كينونZZة كلمZة

هللا وواقعيZZة كلمتZZه من خالل منZZاظير مختلفZZة وفي أمٍ Z
Zور مختلفZZة .ال يمكنكم أن تقنعZZوا بمثZZل هZZذه الحZZاالت السZZلبية؛ كاالكتفZZاء
بعZZدم ارتكZZاب خطايZZا أو عZZدم حمZZل أي تصZZورات وأي فلسZZفة للعيش وأي إرادة بشZZرية .إن هللا يكمZZل اإلنسZZان بطZZرق مختلفZZة،
كمل من الناحيZZة اإليجابيZZة فحسZZب ،بZZل ومن الناحيZZة السZZلبية
كمل في كZZل األمZZور نتيجZZة لZZذلك .ال يمكن أن تُ َّ
ومن الممكن أن تُ َّ
كمل ووقت لتُقتZZنى من ِقَبZZل هللا ،وبعZZد مZZدة من تلZZك الخZZبرة ،سZZوف
ضZا ،وهZZذا ُيZZثري مZZا تربحZZه .توجZZد في كZZل يZZوم فZZرص لتُ َّ
أي ً
تشهد تغيرا كبيرا .سوف تصبح اآلن قZادرا بصZورة طبيعيZة على التبصZر في أش ٍ
Zياء كثZيرة لم تفهمهZا من قبZل ،وسZوف تصZبح
ً
ً
ً

Zتنيرا من هللا دونمZZا الحاجZZة إلى آخZZرين يعلمونZZك ،فتصZZبح لZZديك اسZZتنارة في كZZل األشZZياء وتصZZبح كZZل
– دون أن تZZدري – مسً Z
وضع على طريق الكمال من قبل هللا .
أي من الجانبين Z،ثم تُ َ
خبراتك خصبة .سوف يرشدك هللا بحيث ال تنحرف إلى ٍّ
كملهم Zهللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وعود ألولئك الذين ّ
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ص Zر تكمي ZZل هللا على التكمي ZZل بواس ZZطة أك ZZل وش ZZرب كلم ZZة هللا؛ فه ZZذا الن ZZوع من الخ ZZبرات أح ZZادي الج ZZانب
ال يمكن أن ُيق َ
بدرجة كبيرة وال يشمل ما يكفي ،بل يحصر اإلنسان داخل نطاق صغير للغاية .في هذه الحالة ،يفتقر اإلنسZZان إلى الكثZZير من

التغذي Z Zة ZالروحيZZ Zة المطلوبZZ Zة بشZZ Zدة .إذا كنتم ترغبZZ Zون في أن يكملكم هللا ،فعليكم أن تتعلمZZ Zوا اختبZZ Zار كZZ Zل األشZZ Zياء وأن تكونZZ Zوا
Zببا في أن تصZبح
Zيرا كZان أم ش ًZرا ،يجب أن تسZتفيد منZه ،وأال يكZون س ً
مسZتنيرين في كZل مZا تواجهونZه .كلمZا واجهZك شZيء ،خ ً
قادرا على دراسته عن طريق الوقوف في جانب هللا ،وال تحلله أو تدرسه من منظور
ً
سلبيا .مهما كان األمر ،يجب أن تكون ً

إنسZZان (هZZذا انحZZراف في خبرتZZك) .إذا كZZان هZZذا هZZو نZZوع خبرتZZك ،فسZZوف ينشZZغل قلبZZك بالمسZZؤوليات طZZوال حياتZZك ،وسZZوف
تعيش باسZZتمرار في نZZور محيَّا هللا ولن تنحZZرف بسZZهولة في ممارسZZتك .هZZذا النZZوع من البشZZر ي َّ
توقع لZZه أشZZياء عظيمZZة ،ولديZZه
ُ
ُ
ِ
حبZا صZادًقا ومZا إذا كZانت لZZديكم اإلرادة
فرص كثيرة ُلي َّ
كمل من قَبل هللا .األمر برمته يتوقف على مZا إذا كنتم ممن يحبZون هللا ً
كملوا وتُقتَنZوا من قبZZل هللا وتتلقZوا بركاتZه وميراثZه .لن تنتفعZوا شZيًئا من أن تكZون لZديكم إرادة فقZط ،بZل ال بZد أن تكZZون لZZديكم
لتُ َّ
دائمZا في االنحZZراف في ممارسZZاتكم .يريZZد هللا أن يكمZZل كZZل واحZZد منكم .رغم أن
ضZا معرفZZة كثZZيرة ،وإال فZZإنكم ستسZZتمرون ًZ
أي ً
ٍ
بعض من
الغالبية اآلن قبلت بالفعل عمل هللا لمدة طويلZة ،فقZد اكتفت بZالتنعم بنعمZة هللا ،وال تZرغب إال في الحصZول منZه على

دائمZا.
راحة الجسZد ،لكنهZZا ال تZZرغب في أن تحصZل على إعالنZات أكZثر وأسZمى ،وهZZذا يوضZح أن قلب اإلنسZان مZZا زال بعيZً Zدا ً
رغم الشZZوائب القليلZZة الZZتي مZZا زالت موجZZودة في عمZZل اإلنسZZان وخدمتZZه ومحبZZة قلبZZه هلل ،فإنZZه فيمZZا يتعلZZق بجZZوهر اإلنسZZان من
الداخل وفكره غير المستنير ،يظل اإلنسان يبحث باستمرار عن السالم ومتعة الجسد ،وال يهتم بشZروط تكميZل هللا لإلنسZان أو
مقاصZZد هللا من تكميZZل اإلنسZZان .لZZذلك تظZZل حيZZاة الغالبيZZة مبتذلZZة ومنحلZZة دون أدنى قZZدر من التغيZZير .إنهم ببسZZاطة ال يعتZZبرون

اإليمZZان باهلل مسZZألة مهمZZة ،وكZZأنهم يؤمنZZون فقZZط من أجZZل آخZZر ،ويتصZZرفون من دون جديZZة أو تفٍ Z
Zان ،ويعيشZZون بأقZZل القليZZل،

ويهيم ZZون في وج ZZو ٍد بغ ZZير ه ZZدف .قليل ZZون هم ال ZZذين يس ZZعون إلى ال ZZدخول في كلم ZZة هللا في ك ZZل األش ZZياء ،ويربح ZZون مزي Zً Zدا من
كنت تسZZعى
األشZZياء الZZتي تُ ْZغZني ،فيصZZبحون أصZZحاب ثZZروات أكZZبر في بيت هللا هZZذا اليZZوم ،ويتلقZZون مزيZً Zدا من بركZZات هللا .إذا َ

كنت تسعى إلى االستنارة باهلل في
إلى أن يكملك هللا في كل األشياء
قادرا على أن ترث مواعيد هللا على األرض ،وإذا َ
َ
وكنت ً
كZZل شZZيء وال تZZدع السZZنوات تمZZر دون عمZZل ،فهZZذا هZZو الطريZZق األمثZZل لتدخلZZه بنشZZاط ،وفي هZZذا الطريZZق وحZZده تكZZون مسZZتحًقا

وأهالً أن يكملZZك هللا .هZZل أنت حقZاً امZZرؤ يسZZعى إلى أن يكملZZه هللا؟ هZZل أنت حًقZا امZZرؤ جZZاد في كZZل األشZZياء؟ ألZZديك نفس روح
المحبZة نحZو هللا مثZل بطZرس؟ ألZديك اإلرادة لتحب هللا كمZا فعZل يسZوع؟ لطالمZا آمنت بيسZوع لس ٍ
Zنوات كثZيرة ،فهZل رأيت كيZف
َ
رأيت كيZZف أحب اإللZZه العملي المتجسZZد
أحب يسZZوع هللاَ؟ هZZل َم ْن آمنت بZZه هZZو يسZZوع حًقZZا؟ أنت تZZؤمن بإلZZه اليZZوم العملي ،هZZل َ

صْZلب يسZZوع لفZZداء البشZZرية والمعجZZزات الZZتي أجراهZZا هي
هللا الكZZائن في السZZماء؟ أنت تZZؤمن بZZالرب يسZZوع المسZZيح؛ ذلZZك ألن َ
حقZZائق ُمتََّZفZق عليهZZا .بيZZد أن إيمZZان اإلنسZZان ال يZZأتي من المعرفZZة والفهم الحقيقي ليسZZوع المسZZيح .أنت تZZؤمن فقZZط باسZZم يسZZوع

لكن ZZك ال ت ZZؤمن بروح ZZه ،ألن ZZك ال تب ZZالي بالكيفي ZZة ال ZZتي أحب به ZZا يس ZZوع هللا .إن إيمان ZZك باهلل ح ZZديث ج Zً Zدا .رغم إيمان ZZك بيس ZZوع
Zنوات كثZZيرة ،فإنZZك ال تعZZرف كيZZف تحب هللا .أال يجعلZZك هZZذا أكZZبر أحمZZق في العZZالم؟ وهZZذا يZZبين أنZZك ظللت لسٍ Z
لسٍ Z
Zنوات تأكZZل

طعام الرب يسوع المسيح دون جدوى .إنني ال أبغض هذا النوع من البشر فحسب ،بل أثق في أن الرب يسوع المسZZيح الZZذي
Zت خجالً؟ أال تشZعر بZالخزي؟ أمZا زالت لZديك الجZرأة
أيضا .كيف يمكن لمثل هذا النوع من البشر أن ُي َّ
كمل؟ ألس َ
تعبده يبغضه ً
لتواجه ربك يسوع المسيح؟ هل تفهمون جميعكم معنى كالمي؟
كملهم Zهللا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "وعود ألولئك الذين ّ
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جيدا.
فقط من خالل السعي إلى الحق يمكنك الحصول على تغييرات في شخصيتك :هذا شيء يجب أن تفهمه ،وتفهمه ً
إذا لم يكن لديك فهم ٍ
كاف للحق ،فستنزلق بسهولة وتضل .إذا كنت تريد أن تنمو في الحياة ،يجب عليك السعي إلى الحZZق في
كل شيء .بغض النظر عن المشكلة التي قد تنشأ ،يجب أن تسعى إلى مواجهتها بطريقZة تتوافZZق مZZع الحZق ،ألنZك إذا واجهتهZا
دائمZZا في قيمZة كZZل مZا تفعلZه .يمكنZك Zأن تفعZل تلZZك األشZياء
تمامZZا ،فZأنت تتعZZارض مZع الحZق .يجب أن تفكZر ً
بطريقZZة غZير نقيZة ً
التي لها معنى ،ولكن يجب أال تفعل تلك األشياء التي ليس لها معنى .فيما يتعلق باألشياء التي يمكنك القيام بها أو عدم القيZZام
فتخل عنها .أو إذا قمت بهذه األشياء لبعض الوقت ووجدت الحًقZا أنZZه يجب عليZZك التخِّلي
بها ،إذا كان باإلمكان التخِّلي عنها،
ّ
عنهZZا ،فقم باتخZZاذ قZZرار سZZريع وتخZّ Zل عنهZZا بسZZرعة .هZZذا هZZو المبZZدأ الZZذي يجب عليZZك اتباعZZه عنZZد القيZZام بZZأي شZZيء .لمZZاذا ُيعZZد
Zعبا عليZك للغايZة ،كمZا لZو كنت تقZود زورًقZا ضZد التيZار ،فZإذا تZوقفت عن التجZديف
السعي إلى الحق ووضعه موضZع التنفيZذ ص ً
مهيمنZZا داخZZل البشZZر،
دورا
ً
لألمZZام ،هZZل تنجZZرف للZZوراء؟ ذلZZك ألن طبيعZZة البشZZرية هي خيانZZة هللا .لقZZد اتخZZذت طبيعZZة الشZZيطان ً
وه ZZذه ق ZZوة رجعي ZZة .يمكن للبش ZZر ذوي الطبيع ZZة ال ZZتي تخ ZZون هللا ،بطبيع ZZة الح ZZال ،بس ZZهولة عم ZZل األش ZZياء ال ZZتي فيه ZZا خيان ZZة هلل،
فعليZا الحZق وتبZدأ في حب
ويصZعب عليهم القيZام بZاإلجراءات اإليجابيZة .هZذا مZا تقZرره طبيعZة البشZرية وجوهرهZا .عنZدما تفهم ً
طبيعيا ،إلى الحد الذي يمكنك من خاللZZه
الحق من داخلك ،سيكون من السهل عليك أن تفعل أشياء تتفق مع الحق .يصبح هذا
ً

Zدرا كبZيراً من الجهZد .وذلZك ألن الحZق قZد لعب
القيام بذلك بطريقة سهلة وسعيدة Z،وتشعر بZأن القيZام بZأي شZيء سZلبي يتطلب ق ً
مهيمنZZا في قلب ZZك .إذا فهمت حًقZZا حقيق ZZة الحي ZZاة البش ZZرية ،وإذا فهمت حقيق ZZة ن ZZوع الش ZZخص ال ZZذي يجب أن تك ZZون علي ZZه،
دورا
ً
ً
Zادرا مZZرة أخZZرى
صZا بسZZي ً
صZا ً
صZا يشZZهد هلل ويخدمZZه ،فلن تكZZون قً Z
أمينZZا ،وكيZZف تكZZون شخ ً
طا ومباشZً Zرا ،وشخ ً
وكيZZف تكZZون شخ ً
على ارتكZZاب أفعZZال شZZريرة تتحZZدى هللا ،ولن تلعب دور قائZZد زائZZف أو عامZZل زائZZف أو ضZZد المسZZيح .حZZتى لZZو قZZام الشZZيطان

عمن حZZاول إرغامZZك ،فZZأنت ال تZZزال
بخZZداعك ،أو أغZZواك شZZخص شZZرير ،فZZأنت مZZا زلت ال تسZZتطيع االسZZتمرار؛ بغض النظZZر َّ

التصرف بهذه الطريقZZة .عنZZدما يZZربح النZاس الحZZق ،ويصZير حيZاتهم ،يصZبحون قZادرين بالتZZالي على كZره الشZZر
غير قادر على
ُّ

والش ZZعور باالش ZZمئزاز ال ZZداخلي من األش ZZياء الس ZZلبية ،وس ZZيكون من الص ZZعب عليهم ارتك ZZاب الش ZZر ،ألن شخص ZZيات حي ZZاتهم ق ZZد
وكملهم هللا.
تغيَّرت َّ

إذا كنت تمتلك الحق بZداخلك ،فZإن المسZار الZذي تسZير فيZه سZيكون بطبيعZة الحZال المسZار الصZحيح .من دون الحZق ،من
رغمZا عنZZك .على سZZبيل المثZZال ،إذا كZZان لZديك تكZZبر وتعجZZرف داخلZZك ،فسZيكون من
السZZهل أن تفعZل الشZZر ،وسZZوف تفعZZل ذلZك ً
تحديZZه Z.لن تفعZZل ذلZZك عمZً Zدا ،بZZل سZZتفعل ذلZZك تحت سZZيطرة طبيعت Zك ZالمتكZZبرة
المسZZتحيل عZZدم تحZّ Zدي هللا ،ال بZZل سZZتُرغم على ّ
وتمجZZد نفسZZ Zك وتُظهZZ Zر نفسZZ Zك
ّZ
والمتعجرفZZ Zة .إن تكZZ Zبرك وتعجرفZZ Zك سZZ Zيجعالنك تنظZZ Zر بZZ Zازدراء إلى هللا وتعتZZ Zبره بZZ Zدون أهميZZ Zة

باسZZتمرار ،وفي النهايZZة ،سZZيجعالنك تجلس مكZZان هللا وتشZZهد لنفسZZك .وفي نهايZZة المطZZاف ،سZZوف تحZِّ Zول تفكZZيرك وتصZZوراتك
ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة .أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه األشخاص الذين يقعZون تحت سZيطرة طZبيعتهم المتكZبرة
إن أراد أحZٌ Z Zد أن يحZّ Z Zل مشZZ Zكلة اقترافZZ Zه للشZZ Zرَ ،ف َع ْليZِ Z Zه أوالً أن يحZّ Z Zل مشZZ Zكلة طبيعتZZ Zه؛ فبZZ Zدون إحZZ Zداث تغيZZ Zير في
والمتعجرفZZ Zة! ّ
ِ
Zذريا .عنZZدما يكZZون لZZديك فهم هلل ،عنZZدما تZZرى فسZZادك وتتعZZرف على حقZارة وقبح
الشخصZZيَّة ،ال ُيمكن حZّ Zل هZZذه المشZZكلة حاًل جً Z

Zادرا على القيZام ببعض األشZZياء بZوعي إلرضZاء هللا،
الغطرسZة والغZرور ،فستشZعر باالشZZمئزاز واإلرهZاق واإلحبZZاط .سZتكون ق ً
Zادرا على الشZZهادة بZZوعي هلل ،وعنZZد القيZZام بZZذلك ،ستشZZعر بالمتعZZة .سZZوف
وعنZZد القيZZام بZZذلك ،ستشZZعر بالراحZZة .سZZوف تكZZون قً Z

داخليZZا وتشZZعر بأنZZك في حالZZة ذهنيZZة
تكشZZف عن نفسZZك عن وعي ،وتكشZZف عن قبحZZك ،وعنZZد قيامZZك بZZذلك ،ستشZZعر بالراحZZة
ً
أفضZZل .لZZذلك ،فZZإن الخطZZوة األولى للسZZعي إلى إحZZداث تغيZZير في شخصZZيتك هي السZZعي إلى فهم كالم هللا والZZدخول إلى الحZZق.
تمامZZا؛ وفقZZط من
فقط من خالل فهم الحقيقة يمكنك تحقيق القدرة على التمييز؛ Zوفقط من خالل التمييز يمكنك Zأن تفهم األشZZياء ً
خالل فهم األشZZياء تمامZZا يمكن Zك Zأن َّ
تتخلى عن الجسZZد ،وأن تكZZون خطZZوة بخطZZوة على المسZZار الصZZحيح في إيمانZZك باهلل .هZZذا
ً

Zمما ،فسZZيبدأ بالسZZير على الطريZZق الصZZحيح بعZZد
مرتبZZط بمZZدى عZZزم النZZاس في سZZعيهم إلى الحZZق .إذا كZZان أحZZد األشZZخاص مصً Z
Zدما في الحيZاة .إذا كنت
سZتة أشZهر أو عZام .وسZوف يZرى النتZائج في غضZون ثالث أو خمس سZنوات ،وسيشZعر بأنZه يحZرز تق ً

تZZؤمن باهلل ولكنZZك ال تسZZعى إلى الحZZق ،فبإمكانZZك أن تZZؤمن لمZZدة عشZZر سZZنوات دون أن تختZZبر أي تغيZZير .وفي النهايZZة ،سZZوف
تعتقZZد أن هZZذا هZZو بالضZZبط مZZا يعني Zه ZاإليمZZان باهلل؛ إذ سZZتعتقد أنZZه يشZZبه إلى حZZد كبZZير الطريقZZة الZZتي كنت تعيش بهZZا في العZZالم
Zادرا على التحZZدث عن
سابًقا ،وأن وجودك على قيد الحياة ال معنى له .هذا ُيظهر حًقا أن الحياة فارغة دون الحق .قد تكZZون قً Z
بعض التعZZاليم ،لكنZZك سZZتظل تشZZعر باالنزعZZاج وعZZدم االرتيZZاح .أمZZا إذا كZZان النZZاس يعرفZZون هللا قلياًل  ،ويعرفZZون كيZZف يعيشZZون
حيZZاة ذات معZZنى ،وكZZان بإمكZZانهم القيZZام ببعض األشZZياء الZZتي تُرضZZي هللا ،فسيشZZعرون أن هZZذه هي الحيZZاة الحقيقيZZة ،وأنZZه لن

يكZZ Zون لحيZZ Zاتهم معZZ Zنى إال من خالل العيش بهZZ Zذه الطريقZZ Zة ،وأن عليهم أن يعيشZZ Zوا بهZZ Zذه الطريقZZ Zة من أجZZ Zل إرضZZ Zاء هللا قليالً

والش ZZعور بالرضZZا .إذا ك ZZان بإمك ZZانهم إرضZZاء هللا ب ZZوعي ،وممارس ZZة الح ZZق ،وإهمZZال أنفس ZZهم ،والتخلي عن أفك ZZارهم الخاص ZZة،

وبإمك ZZانهم أن يكون ZZوا مطيعين ويراع ZZوا مش ZZيئة هللا -إذا ك ZZانوا ق ZZادرين على القي ZZام بك ZZل ه ZZذه األش ZZياء ب ZZوعي -فه ZZذا م ZZا تعني ZZه
تماما عن اعتمادهم السابق على مخيالتهم وتمسكهم بالتعاليم
ممارسة الحق بشكل دقيق ،وممارسة الحق بصدق ،وهذا يختلف ً
والقواع ZZد .في الواق ZZع ،من المره ZZق فع ZZل أي ش ZZيء عن ZZدما ال يفهم ZZون الح ZZق ،ومن المره ZZق االل ZZتزام بالتع ZZاليم والقواع ZZد ،ومن
Zرارا -وهZZذه ليسZت كذبZZة-
المرهZZق أال تكZون لZديهم أهZداف وأن يفعلZZوا األشZZياء بشZZكل أعمى .فقZZط بZالحق يمكنهم أن يكونZZوا أح ً
وبالحق يمكنهم فعل األشياء بسهولة وسعادةَ .من هم في هذه الحالة هم أناس يمتلكون الحق؛ وهم الذين تغيرت شخصياتهم.
من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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أثنZZاء السZZعي إلى الZZدخول ،يجب التحقيZZق في كZZل مسZZألة .يجب التأمZZل بدقZZة في كZZل األمZZور وفًقZZا لكالم هللا والحZZق ،حZZتى
تمامZZا م ZZع مش ZZيئة هللا .يمكن بع ZZد ذل ZZك التخِّلي عن األش ZZياء ال ZZتي تنش ZZأ عن مص ZZلحتك
تع ZZرف كيفي ZZة القي ZZام به ZZا بطريق ZZة تتواف ZZق ً

الذاتيZZة .سZZتعرف كيZZف تفعZZل األشZZياء وفًقZZا لمشZZيئة هللا ،ثم سZZتذهب وتفعلهZZا؛ سZZوف تشZZعر كمZZا لZZو أن كZZل شZZيء يأخZZذ مجZZراه
الطZبيعي ،وسZوف يبZدو سZهاًل للغايZةَ .م ْن يملكZون الحZق يفعلZون األشZياء بهZذه الطريقZة .يمكنZك حًقZا أن تظهZر لآلخZرين أنZك قZد

غيَّرت من شخصZZيتك ،وسZZوف يZZرون أنZZك قZZد قمت ببعض األعمZZال الصZZالحة ،وأنZZك تفعZZل أشZZياء وفًقZZا للمبZZدأ ،وأنZZك تفعZZل كZZل
شيء بطريقة صحيحة .هذا هو الشخص الذي يفهم الحق والذي لديه بالفعل بعض الشبه باإلنسان .من المؤكZد أن كالم هللا قZد
أتى بثماره في الناس.
بمج ZZرد أن يفهم الن ZZاس الح ZZق حًقZZا ،يمكنهم تمي ZZيز ح ZZاالت وج ZZودهم ،ورؤي ZZة ج ZZوهر األم ZZور المعق ZZدة ،ومعرف ZZة الطريق ZZة
المناسZZبة للممارسZZة .إذا كنت ال تفهم الحZZق ،فلن تتمكن من تميZZيز حالZZة وجZZودك؛ إذ سZZترغب في التمZZرد على نفسZZك ولكن لن

تكون لديك أي فكرة عن كيفية القيام بZZذلك أو عمZZا تتمZرد عليZZه .سZZترغب في التخلي عن إرادتZك الذاتيZة Z،ولكن إذا كنت تعتقZZد
أن إرادتZZك الذاتيZZة تتوافZZق مZZع الحZZق ،فكيZZف يمكنZZك التخلي عنهZZا؟ حZZتى إنZZك قZZد تعتقZZد أنهZZا مسZZتنيرة بZZالروح القZZدس ،ومن أجZZل
ذلك سZترفض التخلي عنهZا مهمZا حZدث .وهكZذا ،عنZدما ال يمتلZك النZاس الحZق ،يكونZون عرضZة لالعتقZاد بZأن كZل مZا ينشZأ عن
إرادتهم الذاتية ،ونجاستهم البشZرية ،ونوايZاهم الحسZنة ،وحب البشZر الطZائش ،وممارسZاتهم البشZرية صZحيح ،وأنهم متفقZون مZع
الح ZZق .كي ZZف يمكن ZZك إ ًذا التم ZZرد على ه ZZذه األش ZZياء؟ إذا كنت ال تفهم الحZZق أو ال تع ZZرف م ZZا تعني Zه Zممارس ZZة الح ZZق ،وإذا ك ZZانت

َّ
Zاء على مZا
عيناك ُمغشيتان وليست لديك أي فكZرة عن الطريZق الZذي يجب أن تتجZه إليZه وبالتZالي ال يمكنZك ZفعZل األشZياء إال بن ً
تعتقد أنه صZحيح ،فإنZك سZترتكب أفعZااًل معينZة خارجZة عن المسZار الصZحيح وخاطئZة .سZتكون بعض هZذه األفعZال متوافقZة مZع
القواع ZZد ،وس ZZوف ينش ZZأ بعض ZZها من الحم ZZاس ،وس ZZيكون بعض ZZها اآلخ ZZر ق ZZد نش ZZأ م ZZع الش ZZيطان وس ZZوف يس ZZبب االض ZZطرابات.

يتصZZرف األشZZخاص الZZذين ال يمتلكZZون الحZZق على النحZZو التZZالي :يتجهZZون قلياًل إلى اليسZZار ،ثم قليالً إلى اليمين؛ Zإذ يتصZZرفون
بشZZكل صZZحيح في دقيقZZة مZZا ،ثم ينحرفZZون في الدقيقZZة التاليZZة دون أي دقZZة على اإلطالق .كمZZا يتبZZنى أولئZZك الZZذين ال يمتلكZZون

الحق وجهة نظر سZخيفة بشZأن األشZياء ،فكيZف يمكنهم التعامZل مZع األمZور بشZكل صZحيح على هZذا النحZو؟ وكيZف يمكنهم حZل
أمر ال يسهل القيام بZه؛ إذ تعتمZZد القZدرة على فهم كالم هللا على فهم الحZق ،والحZق الZذي يسZتطيع النZاس
أي مشاكل؟ فهم الحق ٌ
Zدودا ح ZZتى ل ZZو آمن ZZوا ب ZZه ط ZZوال حي ZZاتهم .ح ZZتى أولئ ZZك ال ZZذين يتمتع ZZون Zنس ZZبيًّا
فهم ZZه ل ZZه ح ZZدوده ،كم ZZا س ZZيظل فهمهم لكالم هللا مح ً Z

ب ZZالخبرة ،يمكنهم في أحس ZZن األح ZZوال الوص ZZول إلى مرحل ZZة يتوقف ZZون فيه ZZا عن فع ZZل األش ZZياء ال ZZتي يب ZZدو من الواض ZZح أن فيه ZZا
مقاوم ZZة هلل ،ويتوقف ZZون عن فع ZZل األش ZZياء ال ZZتي يب ZZدو من الواض ZZح أنه ZZا ش ZZريرة ،ويتوقف ZZون عن فع ZZل األش ZZياء ال ZZتي ال تفي ZZد أي
شZZخص .لكن ال يمكن أن يصZZلوا إلى حالZZة ال يكZZون فيهZZا دخZٌ Zل إلرادتهم الذاتيZZة؛ ZوهZZذا ألن النZZاس يفكZZرون في أفكZZار طبيعيZZة،
ويكZون جZزء من تفكZيرهم متوافًقZا مZع كالم هللا ومتعلًقZا بجZانب من جZوانب الفهم الZتي ال يمكن تصZنيفها على أنهZا إرادة ذاتيZة.
لكن األمZZر األهم هZZو تميZZيز جZZوانب اإلرادة الذاتيZZة الZZتي تتعZZارض مZZع كالم هللا ،وتتعZZارض مZZع الحZZق ،وتتعZZارض مZZع اسZZتنارة
جهدا لكي تعرف كالم هللا ،وال يمكنك التمييز إال من خالل فهم الحق.
الروح القدس .لذلك يجب أن تبذل ً
من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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لكي تعZZرف نفسZZك ،يجب أن تعZZرف تعبيراتZZك عن الفسZZاد ،ونقZZاط ضZZعفك األساسZZيَّة ،وشخصZZيَّتك ،وطبيعتZك ZوجZZوهرك.
وبأدق التفاصيل ،تلك األشياء التي تنكشف في حياتك اليوميَّة – أي دوافعك ووجهات نظرك وموقفZZك
أيضا،
ينبغي أن تعرف ً
ّ
تجمع ٍ
حول كZل ش ٍ
Zات ،أو كنت تأكZل أو تشZرب كالم هللا ،أو في ك ّZل
Zيء  -سZواء كنت في المZنزل أو في الخZارج ،أو كنت في ُّ
ّ
ٍ
مسألة تواجهها .ينبغي من خالل هذه األشياء أن تعرف نفسك .ولكي تعZرف نفسZك على مسZتوى أعمZق ،ينبغي أن تZدمج كالم
هللا؛ وال يمكن Zك ZتحقيZZق النتZZائج إاَّل من خالل معرفZZة نفسZZك على أسZZاس كالمZZه .عنZZدما نتلّقى دينونZZة كالم هللا ،يجب أاَّل نخشZZى
المعاناة وال ينبغي أن نخشى األلم ،ويجب علينا بصفة خاصة أاَّل نخشى أن يخترق كالم هللا قلوبنا .ينبغي أن نقZZرأ المزيZZد من
أقواله فيما َّ
يتعلق بدينونته وتوبيخه لنا ،وكشف جوهرنا الفاسد .يجب أن نقZرأه ويجب علينZا أن نزيZد من مقارنZة أنفسZنا بZه .ال

تقارن اآلخZرين بZه ،بZل نقZارن أنفسZنا بZه .ال ينقصZنا أي أمZر من هZذه األمZور – جميعنZا نتسZاوى في هZذه الجZوانب .إن لم تكن
تصZZدق هZZذا ،فZاذهب واختZZبره بنفسZZك .يعجZZز بعض النZZاس بعZZد قZZراءة كالم هللا عن تطبيقZZه على أنفسZZهم؛ إذ يعتقZZدون أن أجZزاء
من ه ZZذا الكالم ال تتعل ZZق بهم ،ب ZZل تتعل ZZق بأش ZZخاص آخ ZZرين .على س ZZبيل المث ZZال ،عن ZZدما يفض ZZح هللا الن ZZاس على أنهم س ZZاقطات

وع ZZاهرات ،تش ZZعر بعض األخ ZZوات أن ZZه يجب أال تش ZZير ه ZZذه الكلم ZZات إليهن ألنهن كن مخلص ZZات ألزواجهن كام ZZل اإلخالص،
ضZا.
وتشعر بعض األخوات أنه ألنهن غير متزوجات ولم يمارسن الجنس من قبZZل ،فال يجب أن تكZZون هZZذه الكلمZZات عنهن أي ً
وكذلك يشعر بعض اإلخوة أن هذه الكلمات تستهدف النساء فقط وال عالقة لهم بها ،كما يعتقد بعض الناس أن كلمات هللا هذه

تبZZدو كريهZZة للغايZZة ،ويرفضZZون قبولهZZا .بZZل إن هنZZاك من يقZZول إن كالم هللا خZZاطئ في بعض الحZZاالت .هZZل هZZذا هZZو المسZZلك
Zاء على كالم هللا .هنZZا ،تشZZير "السZاقطات" و"العZZاهرات"
الصZZحيح تجZZاه كالم هللا؟ النZZاس غZZير قZادرين على التفكZZير في أنفسZZهم بنً Z
متزوج Zا أم غZZير مZZتزوج ،فكZZل شZZخص مملZZوء بالفسZZاد النZZاتج عن
إلى فسZZاد النZZاس من المجZZون .سZZواء أكZZان رجالً أم امZZرأة،
ً

Zورا أم إناثًZZا ،فZZإن
المجZZون  -فكيZZف ال يكZZون لZZذلك أي عالقZZة بZZك؟ يكشZZف كالم هللا شخصZZيات النZZاس الفاسZZدة؛ سZZواء أكZZانوا ذكً Z
مسZZتوى الفسZZاد هZZو نفسZZه .أليسZZت هZZذه حقيقZZة؟ قبZZل أن نفعZZل أي شZZيء آخZZر ،يجب أن نZZدرك أن علينZZا أن نقبZZل كZZل كلمZZة من
الكلمات التي ينطق بهZا هللا ،سZواء أن كZانت هZذه الكلمZات مريحZة للسZمع ،أو إن كZانت تجعلنZا نشZعر بمZرار ٍة أم بحالوة .ينبغي

أن يكZZون لنZZا هZZذا الموقZZف تجZZاه كالم هللا .فمZZا نZZوع هZZذا الموقZZف؟ هZZل هZZذا سZZلوك تقZZوى؟ سZZلوك صZZبر؟ أم أنZZه سZZلوك تحمZZل
المعاناة؟ أقول لكم إنه ليس ًأيا من هذه .في إيماننا ،يجب أن ُنق ّZر بقZوة بZأن كلمZات هللا هي الحZق .وبمZا إنهZا هي الحZق بالفعZل،
فينبغي لنا قبولها بعقالنية Z.سواء َّ
كنا قادرين على إدراكهZا أو االعZتراف بهZا ،فينبغي أن يكZون موقفنZا األول تجZاه كالم هللا هZو
أن كZZل سZZطور أقوالZZه ال تتمحZZور حZZول ظZZواهر خارجيZZة ،فضZالً
القبZZول التZZام .يتعّلZZق كZZل سZZطر من كالم هللا بحالZZة معينZZة .أي ّ
عن أن تتمحور حول قواعد خارجية أو شكل بسيط من السلوك لZZدى النZاس .إن األمZZر ليس كZZذلك .إن اعتZZبرت كZZل سZZطر من
أق ZZوال هللا يتن ZZاول ن ZZوع بس ZZيط من الس ZZلوك البش ZZري أو مظه ZZر خ ZZارجي ،ف ZZأنت ال تتمتّ ZZع بفهم روحي ،وال تفهم م ZZا ه ZZو الح ZZق.

يتصZZف كالم هللا بZZالعمق .كيZZف يكZZون هZZذا العمZZق؟ كZZل مZZا يقولZZه هللا وكZZل مZZا يكشZZفه متمحZZور حZZول شخصZZيات النZZاس الفاسZZدة
واألمور الجوهرية الراسخة ضمن حياتهم .إنها أمور أساسية ،وليست مظاهر خارجية ،وليست سZZلوكيات خارجيZZة على وجZZه
جميعا على ما يرام ،ولكن لمZZاذا يقZول هللا على الZZرغم
الخصوص .إذا نظرنا إلى الناس من مظهرهم الخارجي ،فقد يبدو أنهم
ً
ّ
ٍ
أرواح ِّ
أرواح نجسة؟ هذه مسأل ٌة غZZير مرئيَّة لZك .وبالتZالي ،ال يمكنZZك االعتمZZاد على
شريرة وبعضهم
من ذلك إن بعض الناس
ٌ
ٌ
Zيرا في مZوقفكم تجZاه
المظهر أو ما تراه من الخارج
ُّ
للتمسك بكالم هللا .بعZد تقZديم شZركة لكم حZول هZذا األمZر ،هZل اختZبرتم تغي ً

Zغيرا ،في المZرة القادمZة الZتي تقZرؤون فيهZZا مثZل هZذه الكلمZZات ،على األقZZل لن تحZاولوا
Zيرا أو ص ً
كالم هللا؟ مهما كان التغيZير كبً Z
استخدام المنطق مع هللا .لن تقولوا" :من الصعب حًقا االستماع إلى كالم هللا؛ لن أقرأ هذه الصفحة .سأتخطاها فحسZب! دعZني
أبحث عن شيء أقرأه عن البركات والوعود ،لكي أجد بعض الراحة" .يجب أال تنتقوا ما تقرؤونه وتختارونه بهذا الشكل.
من "أهمية السعي إلى الحق وطريق السعي إليه" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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كي ZZف تفهم الطبيع ZZة البش ZZرية؟ في الواق ZZع ،يع ZZني فهم طبيعت ZZك تحلي ZZل أعم ZZاق نفس ZZك؛ ويش ZZمل م ZZا في حيات ZZكّ .إنZZه منط ZZق
أن حيZZاة الشZZيطان هي الZZتي كنت تعيش بموجبهZZا .ال يمكنZZك
الشZZيطان ووجهZZات نظZZر الشZZيطان الZZتي كنت تعيش بموجبهZZا؛ أي ّ

فهم طبيعتك إاّل من خالل الكشف عن قرارة نفسك .وكيف يمكن الكشف عن هذه األمور؟ ال يمكن الكشف عنها وتحليلها من

Zرغت من فعZZل شZيء مZا ،ال تتوصZل إلى أي فهم .وقZZد
خالل حادثة أو حادثتين فحسZب؛ ففي م ّZرات عديZدة Z،بعZد أن تكZZون قZد ف َ
يستغرق األمر معك ثالث أو خمس سنوات قبل أن تستطيع اكتساب حتى القليZZل من اإلدراك والفهم .في العديZZد من المواقZZف،

يتعين عليZZك أن تتأمZZل في نفسZZك وتتعZZرف عليهZZا ،ولن تZZرى نتZZائج إاّل عنZZدما تمZZارس سZZبر أغZZوار نفسZZك .وحينمZZا يZZزداد عمZZق

Zدريجيا على طبيعت Zك ZوجZZوهرك من خالل التأمZZل الZZذاتي ومعرفZZة الZZذات .ولكي تعZZرف
فهمZZك للحZZق شZZيًئا فشZZيًئا ،فسZZتتعرف تZ
ً
تحب أكلZZه أو شZZربه؛ بZZل
طبيعتك ،يجب أن تحّقق بعض األمور .أواًل  ،يجب أن تتحّلى بفهم واضح لما ّ
تحبه .هZZذا ال يعZZني مZZا ّ

بZZاألحرى يعZZني أنZZواع األمZZور الZZتي تسZZتمتع بهZZا ،واألمZZور الZZتي تشZZتهيها ،واألمZZور الZZتي تعبZZدها Z،واألمZZور الZZتي تسZZعى إليهZZا،
انتباهZZا في قلبZZك ،وأنZZواع األشZZخاص الZZذين تسZZتمتع بالتواصZZل معهم ،ونZZوع األشZZياء الZZتي تحب فعلهZZا،
واألمZZور الZZتي تعيرهZZا
ً
يحب معظم الناس األشخاص ذوي الشأن الرفيع ،واألشZخاص الZذين يتمتّعZون
وأنواع األشخاص الذين تؤّلههم في قلبك .مثاًل ّ ،

يحبZZ Zون ال ZZ Zذين يتكّلمZZ Zون ب ZZ Zإطراء فص ZZ Zيح ،أو أولئZZ Zك الZZ Zذين يتظZZ Zاهرون .الم ZZ Zذكورون أعاله هم
بحZZ Zديث وتص ZZ Zرف راقZZ Zيين أو ّ
أما األمور التي يسZZتمتع بهZا النZاس ،فهZZذه تشZمل االسZتعداد ZلفعZZل بعض األمZZور السZهلة،
األشخاص الذين ّ
يحبون التفاعل معهمّ .
ويثنZZون .في طبيعZZة النZZاس ،ثمZZة خاصZZية مشZZتركة
واالسZZتمتاع بفعZZل أمZZور يعتبرهZZا اآلخZZرون صZZالح ًة وتجعZZل النZZاس يمZZدحون ُ
ويحب ZZون
Zورا يحس ZZدهم اآلخ ZZرون بس ZZبب المظ ZZاهر الخارجي ZZة،
ّ
يحبونه ZZا .أي ّأنهم ّ
لألم ZZور ال ZZتي ّ
صZ Zا وأح ZZداثًا وأم ً Z
يحب ZZون أشخا ً
Zورا تجعZل اآلخZرين يعبZدونهم بسZبب المظZاهر.
أشخاصا وأحداثًا
وأمورا تبدو جميلZة فZاخرة ،كمZا ّ
صZا وأحZداثًا وأم ً
ً
يحبZون أشخا ً
ً

أن النZZاس ال
هZZذه األمZZور الZZتي يهواهZZا النZZاس رائعZZة وسZZاحرة ومذهلZZة وعظيمZZة .يعبZد ZالنZZاس كلهم هZZذه األمZZور .يمكن أن نZZرى ّ
أي جZZزء من الحZZق ،وال يشZZبهون البشZZر الحقيقZZيين .مZZا من أهميZZة ولZZو دنيZZا لعبZZادة هZZذه األمZZور ،ومZZع هZZذا ،فالنZZاس مZZا
يملكZZون ّ

تحبه وما تر ّكز عليه ومZا تعبZده ومZا تشZتهيه ومZا تف ّكZر فيZه في قلبZZك كZZل يZوم كلهZا أمZور تمّثZل طبيعتZكZ.
يحبونها ... .ما ّ
زالوا ّ
وأنهZZا شZZريرة وغZZير قابلZZة للشZZفاء في المواقZZف الجديZZة .يجب أن تحّلZZل طبيعت Zك ZبهZZذه
أن طبيعتZZك تهZZوى اإلثمّ ،
يكفي أن تثبت ّ
لكن هZذا ال يثبت ّأنZك
تتفحص ما تهواه وما أهملته في حياتZك .قZد تتص ّZرف بطيبZة مZع أحZد لفZترة من الZوقتّ ،
الطريقة؛ أي أن ّ
رة ،فمع هذا ستستمتع به ولن
تهوى هذا الشخص .ما تهواه فعاًل هو
مكس ً
ً
تحديدا ما يوجد في طبيعتك؛ حتى لو كانت عظامك ّ

تستطيع إهمالZه أب ًZدا .فال يسZهل تغيZير هZذا .خZذ البحث عن شZريك على سZبيل المثZال .إذا وقعت امZرأة بالفعZل في حب شZخص
ما ،فلن يتمكن أحد من إيقافها؛ إذ حتى لو ُكسرت سZاقاها ،فإنهZا مZع ذلZك سZترغب في أن تكZون معZه ،وسZترغب بZالزواج منZه
حZتى لZو كZان ذلZك يعZني أن تمZوت .كيZف ُيعَقZل هZذا؟ السZبب هZZو أنZه ال أحZZد يسZZتطيع تغيZZير مZا لZZدى النZZاس في أعمZاق أنفسZهم.
حتى إن مات شخص ما ،،فإن نفسه ستظل تحب األشياء نفسها .هذه هي أمور الطبيعة البشرية ،وهي تمِثّل جوهر الشخص.

 .تنطZZوي األشZZياء الZZتي ُيولZُ Zع النZZاس بهZZا على بعض اإلثم .فZZالبعض واضZZح في ولعZِ Zه بهZZذه األشZZياء ،بينمZZا البعض اآلخZZر ليس
كZZذلك .البعض يحبهZZا بشZZدة بينمZZا ال يحبهZZا البعض اآلخZZر .بعض النZZاس يمتلكZZون القZZدرة على ضZZبط النفس ،بينمZZا ال يسZZتطيع
ذرة من
آخرون السيطرة على أنفسهم .وبعض الناس عرضة لالنغماس في األشياء المظلمة ،مما ُيثبت أنهم ال يمتلكZZون حZZتى َّ
الحيZZاة .إذا كZZان النZZاس قZZادرين على عZZدم االنشZZغال بهZZذه األشZZياء وعلى عZZدم التقيZZد بهZZا ،فهZZذا يثبت أن شخصZZياتهم قZZد تغZZيرت
قلياًل  ،وأنهم يملكZZون بعض القامZZة .يفهم بعض النZZاس بعض الحقZZائق ،ويشZZعرون أن لZZديهم حيZZاة وأنهم يحبZZون هللا ،لكن الواقZZع
ض شخصية المرء للتغيير ليس باألمر البسيط .هل طبيعة المرء سهلة الفهم؟ وحتى لZZو ِ
فهمتهZZا
مبكرا؛ ُّ
فتعر ُ
أن الوقت ما زال ً
قلياًل  ،فلن يكZZون من السZZهل تغييرهZZا .هZZذه منطقZZة صZZعبة بالنسZZبة إلى النZZاس .إذا كZZان الحZZق ُيرشZZدك من الZZداخل ،وإذا كZZان قZZد

ترس ZZخ في داخل ZZك ،وإذا ك ZZان كالم هللا ُيرش ZZدك في حيات ZZك ،وتفض ZZيالتك ،واختبارات ZZك ووج ZZودك بغض النظ ZZر عن م ZZدى تغ ZZير
مقلوبZZا رأ ًس Zا على عقب ،فإنZZك في هZZذه المرحلZZة
النZZاس أو األمZZور أو األشZZياء من حوِلZZك ،وبغض النظZZر عمZZا إذا كZZان العZZالم
ً
تغيرا ما هZZو سZوى تعZZاون بسZيط من النZاس وامتالك لبعض الحمZاس واإليمZZان،
ستكون قد
َ
تغيرت حًقا .واآلن هذا الذي يسمى ً
تغيرا وال ُيثبت أن لدى الناس حياة؛ إذ إن هذا مجرد تفضيالت لدى الناس ال أكثر.
لكن هذا ال يمكن اعتباره ً

ض Zا كشZZف جZZوانب أخZZرى
باإلضZZافة إلى الكشZZف عن األمZZور الZZتي يتعلZZق بهZZا النZZاس بحكم طبZZائعهم ،من الضZZروري أي ً
تتعلق بطبائعهم .على سبيل المثال ،وجهات نظر الناس بشZأن األشZZياء ،وأسZاليب النZZاس وأهZZدافهم في الحيZاة ،وقيم حيZاة النZاس
ووجهZZات نظZZرهم حZZول الحيZZاة ،وكZZذلك وجهZZات نظZZرهم بشZZأن جميZZع األمZZور المتعلقZZة بZZالحق .هZZذه هي كZZل األشZZياء في أعمZZاق
نفZوس النZZاس والZتي لهZا عالقZZة مباشZرة بتحZّ Zول الشخصZZية .مZا هي إ ًذا نظZZرة البشZرية الفاسZZدة إلى الحيZاة؟ يمكن القZول إنهZا كمZا
يلي" :اللهم أسألك نفسي ،وليبحث كZZل امZرئ عن مصZZلحته فقZZط" .يعيش جميZع النZZاس ألنفسZZهم ،وبمعZنى أوضZZح ،إنهم يعيشZZون
ً
أي قيمZة في
ألجل الجسد ،وما يعيشون إال ليتناولوا الطعZام بZأفواههم .كيZف يختلZف وجZودهم عن وجZود الحيوانZات؟ ليس ثمZة ُّ
عيش حيZZاة كهZZذه ،فض Zاًل عن أن يكZZون لهZZا معZZنى .تتعلZZق نظZZرة المZZرء إلى الحيZZاة بمZZا تعتمZZد عليZZه لكي تعيش في العZZالم ،ومZZا

تعيش من أجله ،وطريقة معيشتك؛ وهذه كلها أشياء تتعلق بجوهر الطبيعة البشرية .من خالل تحليل طبائع الناس ،سZZترى أن

جميعZZا ش ZZياطين ،وال يوج ZZد ش ZZخص ص ZZالح حًقZZا .ال يمكن ZZك أن تع ZZرف حًقZZا ج ZZوهر اإلنس ZZان
جميعZZا يق ZZاومون هللا .إنهم
الن ZZاس
ً
ً
فعليZZا ،ومZZا ينقصZZهم حًقZZا ،ومZZا ينبغي أن يZZتزودوا بZZه ،وكيZZف ينبغي عليهم أن يعيشZZوا
وفسZZاده ،وأن تفهم مZZا ينتمي إليZZه النZZاس ً
بجسب الشبه اإلنساني ،إاّل من خالل تحليZZل طبZائع النZZاس .ليس تحليZZل طبيعZة الشZخص بصZZدق بZاألمر السZهل ،وال يمكن فعلZه
بدون اختبار كالم هللا أو المرور باختبارات حقيقية.

تحول شخصيتك" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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المكون ZZة لطبيعZZة شZZخص مZZا؟ أنت ال تع ZZرف إاّل فسZZاد اإلنسZZان ،وعص ZZيانه ،وأوج ZZه قصZZوره ،وعيوبZZه،
مZZا هي األشZZياء
ّ
ومفاهيمه ،ومقاصده ،وال تستطيع اكتشاف األشياء الموجودة في أعماق طبيعة اإلنسان .أنت تعرف الطبقة الخارجية فحسب،
Zادرا على اكتش ZZاف أص ZZلها ،وه ZZذا ال ُيش ZZكل معرف ZZة بطبيع ZZة اإلنسZZان .ح ZZتى إن البعض يعتق ZZد أن ه ZZذه األش ZZياء
دون أن تك ZZون قً Z
السZZطحية هي طبيعZZة اإلنسZZان ،قZZائاًل " :انظZZر ،أنZZا أفهم طبيعZZة اإلنسZZان؛ إذ إنZZني ُأدرك غZZروري .أليسZZت هZZذه طبيعZZة اإلنسZZان؟"

كافيZZا .م ZZا مع ZZنى أن يع ZZرف الم ZZرء
ص ZZحيح إن الغ ZZرور ج ZZزء من طبيع ZZة اإلنس ZZان ،لكن االع ZZتراف ب ZZه ب ZZالمعنى العقائ ZZدي ليس ً
تحديدا طبيعة المرء عZبر األمZور
أي أوجه تُعرف؟ باإلضافة إلى ذلك ،كيف يجب أن تُرى
ً
طبيعته؟ كيف يمكن معرفتها؟ من ّ
ويحب
يحب بعض النZZاس الZZرقص تحديZً ZداZ،
ّ
ال ZZتي ُيظهرهZZا؟ أواًل  ،يمكن ZZك أن تZZرى طبيع ZZة اإلنسZZان من خالل اهتمامات ZZه .مثاًل ّ ،

معيZنين على وجZه التحديZد Z.ومن هZذه االهتمامZات،
بعضهم
ّ
المغنين ونجوم السينما بصورة خاصة ،بينما يؤّلZه البعض مشZاهير ّ
مغنًيZZا مZZا فعاًل  ،حZZتى درجZZة الهZZوس بكZZل
يمكننZZا رؤيZZة مZZا هي طبيعZZة هZZؤالء األشZZخاص؟ على سZZبيل المثZZال ،قZZد يؤّلZZه البعض ّ

غني ،حZZتى ّإنهم يصZّ Zورون
حركZZة يؤديهZZا هZZذا
الم ّ
ّ
المغني ،وبكZZل ابتسZZامة يبتسZZمها وبكZZل كلمZZة يقولهZZا .إنهم يثبتZZون ZنظZZرهم على ُ
صZا كهZZذا ال
كل ما يرتديه
ّ
المغني ويقّلدونZه .مZا الZZذي ُيظهZره هZذا المسZZتوى من التأليZه عن طبيعZة الشZخص؟ إنZه ُيظهZر ّ
أن شخ ً

ويحبهZا ويسZعى إليهZا هي من الشZيطان؛
يملك سوى تلك األمور في قلبه ،وليس هللا .كZل األمZور الZتي يف ّكZر فيهZا هZذا الشZخص
ّ
أحب المZZرء شZZيًئا بتطZZرف ،فقZZد يصZZبح ذلZZك
فهي تشZZغل قلب هZZذا الشZZخص الZZذي يقZّ Zدم قلبZZه لهZZذه األمZZور .مZZا المشZZكلة هنZZا؟ إن ّ

ثم ،يمكننZZا أن
يحب الشZZيطان .من َّ
كليZZا ّ
أن الشZZخص عابZZد وثن ال يريZZد هللا ،بZZل ّ
الشZZيء حيZZاة الشZZخص ويشZZغل قلبZZه ،مZZا يثبت ً
تحب الحZZ Zق ،وال تريZZ Zد هللا .أليسZZ Zت هZZ Zذه هي الطريقZZ Zة
نخُلص إلى ّ
تحب إبليس وتعبZZ Zده Z،وال ّ
أن طبيعZZ Zة شZZ Zخص كهZZ Zذا طبيعZZ Zة ّ

تماما .بهذه الطريقة تُ َحّلل طبيعZة أحZدهم .على سZبيل المثZال ،بعض النZاس
الصحيحة للنظر إلى طبيعة أحدهم؟ إن هذا صحيح ً
ِ
حب ZZون حض ZZور االجتماع ZZات
الخ َ
يحب ZZون الخ ZZروج وإلق ZZاء ُ
وي ّ
يؤّله ZZون ب ZZولس على وج ZZه الخص ZZوص .إنهم ّ
طب والقي ZZام بالعم ZZلُ ،

يتعبZZدوا Zلهم ويحيطZZوا بهمَّ .إنهم ُي ِحّبZZون أن يحتّلZZوا مكانZZة في أذهZZان اآلخZZرين،
حبZZون أن يسZZتمع النZZاس إليهم ،وأن ّ
وي ّ
والوعZZظ؛ ُ
ويستحسنون تفخيم اآلخرين للصورة التي يمثلونها .فلنحلل طبيعتهم من خالل هZZذه التصZZرفات :مZا هي طZZبيعتهم؟ إذا تصZَّ Zرفوا

متكبZZرون ومغZZرورون .إنهم ال يعبZZدون Zهللا على اإلطالق؛ بZZل يسZZعون للحصZZول
حًقZا على هZZذا النحZZو ،فهZZذا يكفي إلظهZار أنهم ّ
على مكان ZZة أعلى ،ويرغب ZZون في أن يتس Zَّ Zلطوا على اآلخ ZZرين ،وأن يمتلك ZZونهم ،وأن يحتّل ZZوا مكان ZZة في أذه ZZانهم .هZZZذه صZZZورة

كالسZZيكية للشZZيطان .مظZZاهرطبيعتهم هي التكZZبر والغZZرور وعZZدم الرغبZZة في عبZZادة هللا والرغبZZة في عبZZادة اآلخZZرين لهم .يمكن
لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم.
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لقZZد أفسZZد الشZZيطان البشZZرية جمعZZاء ،وطبيعZZة اإلنسZZان هي خيانZZة هللا .لكن من بين جميZZع البشZZر الZZذين أفسZZدهم الشZZيطان،
هناك البعض ممن يمكنهم الخضوع لعمل هللا وقبZZول الحZق ،وهZZؤالء هم الZذين يمكنهم الحصZول على الحZق وتحقيZق تغيZZير في
ضZ Z Zا من ال يرك ZZ Zزون على الس ZZ Zعي إلى الح ZZ Zق ،ويكتف ZZ Zون بمج ZZ Zرد فهم التع ZZ Zاليم؛ إذ يس ZZ Zمعون بتعليم جي ZZ Zد
الشخص ZZ Zية .هن ZZ Zاك أي ً
ويحZZافظون عليZZه ،وبعZZد فهمZZه ،يسZZتطيعون أداء واجبZZاتهم إلى حZZد مZZا .هZZؤالء األشZZخاص يفعلZZون مZZا يZZؤمرون ولZZديهم طبيعZZة
حب الZZدنيا وتحمZZل المعانZZاة إلى حZZد مZZا .لكنهم غZZير جZZادين فيمZZا يتعلZZق
إنسZZانية عاديZZة Z.إنهم على اسZZتعداد Z،للبZZذل والتخلي عن ّ
أبدا على فهم جZوهر الحZق .يمكن إنقZاذ مثZل هZؤالء
بالحق؛ إذ يعتقدون أنه يكفي أال يرتكبوا أي خطيئة ،كما أنهم غير قادرين ً

كنت تZرغب في تطهZير نفسZZك
أيضا إذا تمكنوا من الوقZوف بثبZZات في النهايZZة ،لكن ال يمكن تغيZير شخصZZياتهم .إذا َ
األشخاص ً
Zادرا على قبولZZه .مZZا معZZنى
تحب الحّ Z
من الفسZZاد والخضZZوع لتغيZZير شخصZZيَّتك الحياتيZZة ،فينبغي عليZZك عندئZZذ أن ّ
Zق وأن تكZZون قً Z
ِ
التنين العظيم األحمZZر
الحق؟ يدل قبول
قبول
بغض النظر عن نوع الشخصيَّة الفاسدة الZZتي لZZديك أو نZZوع سZموم ّ
الحق على أنه ّ
ّ
ّ
الموج ZZود في طبيعت ZZك Z،ف ZZأنت تق ZZر ب ZZه عن ZZدما يكش ZZفه كالم هللا وتخض ZZع له ZZذا الكالم وتقبل ZZه دون قي Zٍ Zد أو ش ٍ Z
Zرط ،ودون إب ZZداء أي
ّ

أعZZذار أو محاولZZة االنتقZZاء واالختيٍ Z
وبغض النظZZر
Zار ،وتتعZZرف على نفسZZك بنZZاء على مZZا يقولZZه .هZZذا هZZو معZZنى قبZZول كالم هللا.
ّ
Zق ،ويمكن ZكZ
َّ
عما يقولZZه ،وعن مZZدى نفZZاذ أقوالZZه إلى قلبZZك ،وعن الكالم الZZذي يسZZتخدمه ،يمكنZZك قبولZZه مZZا دام مZZا يقولZZه هZZو الحّ Z

بغض النظر عن مدى عمق فهمك ّإياه ،كما أنك تقبل النZZور
االعتراف به ما دام يتوافق مع الواقع .يمكنك الخضوع لكالم هللا ّ
عينZZة،
Zق إلى نقطZٍ Zة ُم َّ
الZZذي ُيظهZُ Zره الZُّ Zروح القZZدس ويقيم لZZه اإلخZZوة واألخZZوات شZZركة .عنZZدما يصZZل طلب مثZZل هZZذا الشZZخص الحّ Z
Zق وتحقيZZق التحZُّ Zول في شخصZZيَّته .حZZتى لZZو امتلZZك أولئZZك الZZذين ال يحبZZون الحZZق إنسZZانية الئقZZة ،فحين
يمكنZZه الحصZZول على الحّ Z
يتعلZZق األمZZر بZZالحق يكونZZون مشوشZZين وال يأخZZذون األمZZر على محمZZل الجZZد .وعلى الZZرغم من أنهم قZZد يكونZZون قZZادرين على
القيZZ Zام ببعض األعمZZ Zال الصZZ Zالحة ،ويمكنهم أن يبZZ Zذلوا من أنفسZZ Zهم من أجZZ Zل هللا ،وأنهم قZZ Zادرون على نكZZ Zران الZZ Zذات ،فZZ Zإنهم ال
تقريبZZا إنس ZZانية الرس ZZل اآلخ ZZرين
يس ZZتطيعون تحقي ZZق تغي ZZير في الشخص ZZية .على س ZZبيل المقارن ZZة ،ك ZZانت إنس ZZانية بط ZZرس تش ZZبه
ً
تقريبا ،لكنه تمي ََّز بسعيه الحثيث إلى الحق؛ إذ إنه تأمل في كل ما قاله يسوع بجدية .سأل يسوع" :يZا ِسZمعان
وإخوته وأخواته
ً
أحب ق ZZط ال ZZرب الZZZذي على
بن يونZZZا ،أتحبُّني؟" أج ZZاب بط ZZرس بص ZZدق" :لق ZZد
أحببت فق ZZط اآلب ال ZZذي في الس ZZماءّ ،
ُ
ولكن ZZني لم ّ
صحيحا؛ اإلله الذي على االرض هZZو اإللZه الZZذي في السZماء.
األرض" .وقد فهم في وقت الحق ،وفكر قائاًل لنفسه" :هذا ليس
ً
كنت أحب هللا الZZذي في السZZماء فقZZط ،فZZإن محبZZتي ليسZZت حقيقيZZة؛ يجب أن
أليس هZZو اإللZZه ذاتZZه في السZZماء وعلى األرض؟ إذا ُ
أحب هللا الذي على األرض؛ ألنه عندها فقط ستكون محبتي حقيقية" .وهكذا ،فهم بطZZرس المعZنى الحقيقي لمZا قالZه يسZZوع من

Zرء هللا ،ولكي تكZZون هZZذه المحبZZة حقيقيZZة ،يجب عليZZه أن يحب هللا المتجسZZد الZZذي على
خالل التأمZZل في كلماتZZه .لكي يحب المُ Z
واقعي وال عملي ،بينمZZا محبZZة اإللZZه العملي المZZرئي هي الحZZق .من كلمZZات
األرض؛ فمحبة إله غامض وغZZير مZرئي أمZZر غZير
ّ
ٍّ
مرتكزا فقط على السعي إلى الحق ،وأنZZه
ِح بطرس الحق وَف ْه ًما لمشيئة هللا .من الواضح أن إيمان بطرس باهلل كان
ً
يسوع ،رب َ
توصل في النهاية إلى محبة اإلله العملي؛ أي اإلله الذي على األرض .كان بطZرس ج ًّ
صZة في سZعيه إلى الحZZق ،وكZان
Zادا بخا ّ
Zحه فيهZZا يسZZوع يفكZZر بجديZZة في كلماتZZه .ربمZZا تأمZZل ألشZZهر أو لسZZنة أو حZZتى لسZZنوات قبZZل أن يZZزوده الZZروح
في كZZل مZZرة نصُ Z
القدس باالستنارة وأصبح هو يفهم معنى كالم هللا .بهذه الطريقة ،دخل بطرس إلى الحق ،وبعد ذلك تغيرت شخصيته الحياتية
وتجددت .إذا كZان الشZخص ال يسZعى إلى الحZق ،فلن يفهمZه أب ًZدا .يمكنZك أن تقZول الحZروف والتعZاليم عشZرة آالف مZرة ،لكنهZا
إن كZZررت هZZذه الكلمZZات
سZZتظل مجZZرد حZZروف وتعZZاليم .يقZZول بعض النZZاس" :المسZZيح هZZو الحZZق والطريZZق والحيZZاة" ،لكن حZZتى ْ
عشرة آالف مرة ،فستظل عديمة الفائدة؛ إذ إنك ال تفهم معناها .لماذا قيل إن المسيح هو الحق والطريZZق والحيZZاة؟ هZZل يمكنZZك

التكلم عن المعرفZZة الZZتي اكتسZZبتها من خالل االختبZZار حZZول هZZذه المسZZألة؟ هZZل دخلت إلى حقيقZZة الحZZق والطريZZق والحيZZاة؟ لقZZد

بح المعرفZZة ،لكن ال فائZZدة من مجZZرد قZZول الحZروف والتعZZاليم .ال يمكنZZك أن
نطق هللا بكلماته حتى تتمكنوا من اختبارها ومن ِر ِ

تعZZرف نفسZZك إال بعZZد أن تفهم كالم هللا وتZZدخل فيZZه .إذا كنت ال تفهم كالم هللا ،فال يمكنZZك أن تعZZرف نفسZZك .يمكن Zك Zأن تمZZيز
فقط عندما تمتلك الحق؛ إذ دون الحق ،ال يمكنك التمييز .ال يمكنZك أن تفهم مسZألة مZا بالكامZل إال عنZدما تمتلZك الحZق؛ وبZZدون
الحق ،ال يمكنك Zفهم أي مسألة .يمكنZك Zأن تعZرف نفسZك فقZط عنZZدما تمتلZك الحZZق؛ إذ بZZدون الحZق ،ال يمكنZك ZمعرفZة نفسZZك .ال
يمكن أن تتغير شخصيتك إال عندما تمتلك الحق؛ فبدون الحق ،ال يمكن أن تتغير شخصZيتك .فقZط بعZد أن تمتلZك الحZق يمكنZك
أن تخZZدم وفًقZZا لمشZZيئة هللا؛ إذ ال يمكنZZك أن تخZZدم وفًقZZا لمشZZيئة هللا دون الحZZق .فقZZط بعZZد أن تمتلZZك الحZZق يمكنZك Zأن تعبZZد هللا؛ إذ
بح الحق من كالم هللا.
بدون الحق ،لن تكون عبادتك أكثر من مجرد أداء لطقوس دينية .كل هذه األشياء تتوقف على ِر ِ
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طا .ال تفكZZر بهZZذه الطريقZZة :بوسZZعي تفسZZير المعZZنى
إن التوصZZل إلى فهم حقيقي للمعZZنى الفعلي لكالم هللا ليس أمZً Zرا بسZZي ً
الحرفي لكالم هللا ،ويقول الجميع إن تفسيري جيد ويوافقون عليه ،وهذا يعZني أنZني أفهم كالم هللا .هZذا ال يعZZادل فهم كالم هللا.
وإن كنت قZZد اسZZتنرت قلياًل من داخZZل أقZوال هللا وأدركت المعZZنى الحقيقي لكالمZZه ،وإن كZZان بوسZZعك التعبZZير عن المقصZZود من
كالمه واألثر الذي سيحققه في النهاية ،فبمجرد أن يصبح لديك فهم واضZح لكZل هZذه األمZور ،يمكن اعتبZار أنZك تملZك مسZتوى

معينا من فهم كالم هللا؛ لذا ففهم كالم هللا ليس بكل تلك البساطة؛ فمجرد قدرتك على الشرح المنمZZق للمعZZنى الحZZرفي لكالم هللا
ً
ال يعZZني أنZZك تفهمZZه ،ومهمZZا كZZانت قZZدرتك على تفسZZير معنZZاه الحZZرفي ،فسZZيظل تفسZZيرك مبنيًّا على خيZZال اإلنسZZان وطريقتZZه في
التفكZZير ،إنZZه عZZديم الجZZدوى! كيZZف يمكنZZك أن تفهم كالم هللا؟ مفتZZاح ذلZZك هZZو السZZعي إلى الحZZق من داخلZZه؛ بهZZذه الطريقZZة فقZZط
يمكنZك Zأن تفهم حًقZZا مZZا يقولZZه .كلمZZا تكلم هللا ،فهZZو بالتأكيZZد ال يتكلم في مجZZرد عموميZZات؛ إذ تحتZZوي كZZل جملZZة ينطZZق بهZZا على
تفاصيل سيتم بالتأكيد الكشف عنها أكثر في كالم هللا ،وقد يتم التعبير عنها بشكل مختلف .ال يستطيع اإلنسان أن يفهم الطZZرق
عبZZر بهZZا هللا عن الحZZق؛ فZZأقوال هللا عميقZZة جZً Zدا وال يمكن فهمهZZا بطريقZZة تفكZZير اإلنسZZان .يسZZتطيع النZZاس اكتشZاف المعZZنى
الZZتي ُي ِّ
فعلت ذلZZك ،فعنZدما تختZZبر تلZZك الجZZوانب ،سZيتم ملء التفاصZZيل
جهدا؛ وإن َ
الكامل لكل جانب من جوانب الحق ما داموا يبذلون ً

فهمZZا لهZZذه الحZاالت الملموسZة .أحZZد األجZزاء هZZو فهم
المتبقية بشكل كامل حين ُيزودك الروح القدس باالستنارة ،ويمنحك بذلك ً

كالم هللا والبحث عن محتZZ Zواه المحZZ Zدد من خالل قراءتZZ Zه .وهنZZ Zاك جZZ Zزء آخ ZZر هZZ Zو فهم مضZZ Zامين كالم هللا من خالل اختبارهZZZا
والحص ZZول على االس ZZتنارة من ال ZZروح الق ZZدس .من خالل ه ZZاتين الوس ZZيلتين يتحق ZZق الفهم الحقيقي لكالم هللا بش ZZكل أساس ZZي .إن
حقيقيا مهما كانت بالغتك في التفسZZير؛
حرفيا أو من خالل عدسة تفكيرك أو خيالك ،فلن يكون فهمك لكالم هللا
فسرت كالمه
ً
ً
إزعاج ا .وهكZZذا يتم الحصZZول على الحZZق أسا ًسZا عZZبر
ًZ
حZZتى إنZZك قZZد تأخZZذ معنZZاه خZZارج سZZياقه وتسZZيء تفسZZيره ،وفعZZل ذلZZك أشZُّ Zد

تلّقي االس ZZتنارة من ال ZZروح الق ZZدس من خالل معرف ZZة كالم هللا؛ إذ ال يمكن اعتب ZZار فهم المع ZZنى الح ZZرفي لكالم ZZه أو الق ZZدرة على

تفسيره بمثابة الوصول إلى الحق .وإن كنت تحتZZاج فقZط لتفسZير المعZنى الحZرفي لكالمZZه ،فمZZا هZو الغZرض من اسZZتنارة الZروح

جميعZا في
ًZ
القZZدس إ ًذا؟ في تلZZك الحالZZة لن تكZZون بحاجZZة إاّل للحصZZول على مسZZتوى معين من التعليم ،وسZZيكون غZZير المتعلمينZ
مأزق حقيقي .عمل هللا ال يمكن للعقل البشري استيعابه ،ويتوقZف الفهم الحقيقي لكالم هللا بصZورة رئيسZية على نيZل االسZتنارة
من الروح القدس ،وتلك هي عملية الوصول إلى الحق.
من "كيفية معرفة طبيعة اإلنسان" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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أهم األمور هو رؤيتها من منظور نظرة اإلنسان إلى العالم وإلى الحياة
عندما يتعلق األمر بمعرفة طبيعة اإلنسان ،فإن ّ
وقيمZZZه .أولئ ZZك ال ZZذين هم ِمن إبليس يعيش ZZون جميعZZا ألنفس ZZهم .ت ZZأتي نظ ZZرتهم إلى الحي ZZاة ِ
وح َكمهم بالدرج ZZة األولى من أقZZZوال
ً
"اللهم أسألك نفسي ،فليخّلص كل واحد نفسه " .والكالم الذي نطق به ملوك األبالسة هؤالء والعظماء وفالسفة
الشيطان ،مثل:
ّ
ِ
يبجله الصZZينيون على ّأنZZه "حكيم" ،قZZد غZZدا
األرض قد أصبح يمّثل حياة اإلنسان ذاتها.
ً
وتحديدا Z،معظم كالم كونفوشيوس الذي ّ
Zيرا لشخصZZيات شZZهيرة
حيZZاة اإلنسZZان .ثمZZة أي ً
ض Zا األمثZZال الشZZهيرة في البوذيZZة والطاويZZة ،والمقZZوالت الكالسZZيكية المZZذكورة كثً Z

ضZ Zا أفض ZZل اإليض ZZاحات والتفس ZZيرات لطبيع ZZة
متنوع ZZة؛ ك ZZل ه ZZذه هي الخط ZZوط العريض ZZة لفلس ZZفات الش ZZيطان وطبيعت ZZهّ .إنه ZZا أي ً
والترهات
أي منها من هللا .هذه األكاذيب ّ
الشيطان .هذه السموم التي ُغرست في قلب اإلنسان آتية كلها من الشيطان؛ ال يأتي ّ
أن وقائع كل األمور اإليجابيZZة تZأتي من هللا ،وكZل تلZZك األمZZور
تعارضا
تتعارض مع كالم هللا
جليا ّ
مباشرا ً
ً
أيضا .من الواضح ً
ً
السZZلبية الZZتي تُسZِّ Zمم اإلنسZZان تZZأتي من الشZZيطان .وبالتZZالي ،يمكنZZك تميZZيز طبيعZZة الشZZخص وانتمائZZه من نظرتZZه إلى الحيZZاة ومن

قيمه .يفسد الشيطان الناس من خالل التعليم ونفوذ الحكومZات الوطنيZة والمشZاهير والعظمZاء؛ فقZد أصZبحت أكZاذيبهم وتَُّرهZاتُهم
"اللهم أسألك نفسي ،فليخّلص كل واحد نفسه" مقولة شيطانيَّة معروفة ُغرست في نفس كل إنسان
تمّثل حياة اإلنسان وطبيعتهZ.
ّ
وأصبح ذلك حياة اإلنسان .ثَ َّمة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشZبه تلZZك العبZارة .يسZZتخدم الشZZيطان الثقافZZة التقليديZZة الراقيZZة
لك ZZل أم ZZة ُليعِّلم الن ZZاس ،في ZZدفع بالبش ZZرية نح ZZو الس ZZقوط في ه ZZوة هالك ال ق ZZرار له ZZا تبتلعهم ،ح ZZتى يف ZZنيهم هللا في النهاي ZZة ألنهم

طا في المجتمZZع لعقZZود" :بZZالنظر إلى أنZZك
تخيZZل طZZرح السZZؤال التZZالي على شZZخص كZZان ناش ً Z
يخZZدمون الشZZيطان ويقZZاومون هللاّ .
جدا وأنجزت الكثير؛ مZا هي األقZوال المZZأثورة الشZهيرة الZZتي تحيZZا بموجبهZا؟" قZZد يقZول" :أهم هZذه
عشت في العالم لوقت طويل ً
Zوال هZZو "المسZZؤولون ال يضZZربون من يقZّ Zدمون الهZZدايا لهم ،والZZذين ال ُيطZZرونهم ال يحّققZZون شZZيًئا" .أال تمثZZل هZZذه الكلمZZات
األقّ Z
طبيع ZZة ذل ZZك الش ZZخص؟ لق ZZد أص ZZبحت طبيعت ZZه تقض ZZي باس ZZتخدام أي وس ZZيلة دونم ZZا وازع من ض ZZمير للحص ZZول على منص ZZب؛

فوجZZZوده في منص ZZب مس ZZؤول ه ZZو م ZZا يم Zّ Zده بالحي ZZاة .م ZZا زالت توج ZZد س ZZموم ش ZZيطانية كث ZZيرة في حي ZZاة الن ZZاس ،وفي سZZZلوكهم
Zق على اإلطالق .على س ZZبيل المث ZZال ،تمتلئ فلس ZZفاتهم للعيش ،وط ZZرقهم في عم ZZل
وتص ZZرفاتهم؛ فهم يك ZZادون ال يملك ZZون أي ح ٍّ Z
َّ
ومسلماتهم ،بسموم التZنين Zالعظيم األحمZر ،وتZأتي جميعهZا من الشZيطان .وهكZذا فZإن جميZع األشZياء الZتي تسZري داخZل
األشياء،

عظZZZام الن ZZاس ودمهم كلهZZ Zا أشZZ Zياء من الشZZ Zيطان .جميZZ Zع أولئ ZZك المسZZ Zؤولين ،وأولئ ZZك الZZ Zذين يمس ZZكون بزم ZZام السZZZلطة ،وأولئZZZك
تمامZا؟ لقZZد قZاموا بإنجZازات كبZZيرة في
البZZارعون ،لهم طZرقهم وأسZرارهم لتحقيZZق النجZاح .أال تمثZل مثZل هZذه األسZرار طZZبيعتهم ً
العZZالم ،وال يسZZتطيع أحZZد أن يZZرى خفايZZا المخططZZات والمكائZZد الكامنZZة وراءهZZا .وإن دل هZZذا على شZZيء فال يZZدل إال على مZZدى
خبث طZZبيعتهم و ُس ّ Zمّيتها .يسZZري ُس ّ Zم الشZZيطان في دم كZZل شZZخص ،ويمكن رؤيZZة أن طبيعZZة اإلنسZZان فا ِس Zدة وشZZريرة ورجعيZZة،
ممتلئة بفلسفات الشيطان ومنغمسة فيها – فهي طبيعة خائنة بوجZZه عZام هلل .هZZذا هZو السZبب في أن النZاس يقZاومون هللا ويقفZون
في مواجهته .يمكن للجميع معرفة طبيعة اإلنسان إذا خضعت لتحليل بهذه الطريقة.
من "كيفية معرفة طبيعة اإلنسان" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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َّ
عينZ Zة Zأو فعلت الش ZZيء
جيZً Zدا في ج ZZوانب ُم َّ
مفت ZZاح ُّ
التأمل في ال ZZذات ومعرف ZZة نفس ZZك ه ZZو :كلم ZZا ش ZZعرت بأن ZZك َّأديت عمالً ِّ
الصZZحيحَّ ،
وكلمZZا اعتقZZدت أنZZك اسZZتطعت إرضZZاء مشZZيئة هللا أو اسَّ Z
Zتحق األمZZر أن
Zتحققت التبZZاهي في جZZوانب َّ
معينZZة ،فعنZZدها يسّ Z

تتعم ق في فحصها لمعرفة الشوائب الموجودة لديك وكذلك األشياء التي فيك التي
تعرف نفسك في تلك الجوانب،
ويستحق أن َّ
ّ
ٍ
طالع وعانى الكثير في عملZه في الوعZظ .أحبَّه كثZيرون
ال يمكنها إرضاء مشيئة هللا .لنأخذ بولس
كمثال .كان بولس واسع اال ّ

ٍ
خصص له .وقZد تسZبَّب هZذا في أن
تاج ُم َّ
بصفة َّ
خاصة .ونتيج ًة لذلك ،وبعد أن أكمل الكثير من العمل ،اعتبر أنه سوف يوجد ٌ
ص Zا إيَّاهZZا لمZZا
يسZZلك المسZZار الخطZZأ ويتمZZادى فيZZه إلى أن عاقبZZه هللا في النهايZZة .لZZو كZZان في ذلZZك الZZوقت قZZد َّ
تأمل في نفسZZه فاح ً
الر ّب يسZZوع؛ ولكنZه آمن فقZط بمفاهيمZه وتص ُّZوراتهَّ .
ظن أنZه
اعتقد ذلك .وهذا يعني أن بولس لم ُير ِّكز على طلب
الحق بكالم َّ
ّ
جي Zً Zدا ف ZZإن هللا س ZZوف يث ZZني علي ZZه ويكافئ ZZه .وفي النهاي ZZة ،أعمت مفاهيمZZZه
مZZZا دام ق ZZد ص ZZنع بعض الص ZZالحات وأظه ZZر س ً Z
Zلوكا ِّ
َّ
Zتمروا في
وغطت وجهZZه
وتصZُّ Zوراته روحZZه
الحقيقي .ومZZع ذلZZك ،لم يعZZرف النZZاس هZZذا ،ولZZوال أن هللا قZZد أشZZار إلى هZZذا ،السّ Z
ّ
Zار يجب الوصZZول إليZZه ،وكمثٍ Z
وضZZع بZZولس كمعيٍ Z
Zال للعيش بموجبZZه ،والعتZZبروه الشZZخص الZZذي كZZانوا يتوقZZون ليكونZZوا مثلZZه،
Zذير لكZل من يZؤمن باهلل ،وهZو أنZه َّ
كلمZا شZعرنا بأننZا َّأدينZا
وهدف سعيهم
عد هذه َّ
وشخصا ُيقتدى به .تُ ّ
القصة عن بZولس مثZل تح ٍ ّ
ً
ٍ
بحاجة إلى التغيير
خاص في بعض النواحي أو نعتقد بأننا لسنا
عمالً ِّ
خاص أو نعتقد بأننا موهوبون على نحو ّ
جي ًدا على نحو ّ

أو التعامل في بعض النواحي ،فيجب أن نسعى إلى تأمل أنفسنا ومعرف ًة أنفسنا على نحو أفضل في هذا الشأن .هذا أمر هZZام.
يرجع السبب في ذلك إلى أنك لم تكتشف بالتأكيد جوانب نفسك التي تعتقZد أنهZا صZالحة أو تنتبZه ZإليهZا أو تفحصZها ،لمعرفZة مZا
إذا كZZانت تحتZZوي بالفعZZل على أي شٍ Z
Zيء يقZZاوم هللا أم ال .على سZZبيل المثZZال ،هنZZاك أشZZخاص يعتقZZدون أنهم طيبZZو القلب للغايZZة؛
ّ
ودائمZZا م ZZا يم ZZدون ي ZZد المس ZZاعدة ألخ أو أخت تك ZZون أس ZZرته في حاج ZZة ،لئال تظ ZZل
فهم ال يكره ZZون اآلخ ZZرين أب Zً Zدا أو ي ZZؤذونهم،
ً
مشكلتهم دون حل؛ كما أن لديهم حسن نية كبZZيرة ،ويفعلZون كZل مZا في وسZعهم لمسZاعدة كZل من يسZتطيعون مسZاعدته .مZا هي
نتيجة هذه المساعدة؟ لقد أوقفوا حياتهم الخاصة ،لكنهم سعداء للغاية بأنفسهم ،وراضون للغايZZة عن كZZل مZZا فعلZZوه .عالوة على
كثيرا ،معتقدين أن كل ما فعلوه يكفي بالتأكيد ZإلرضZZاء مشZZيئة هللا ،وأنهم مؤمنZZون حقيقيZZون باهلل .إنهم
ذلك ،فإنهم يفتخرون به ً
أمرا يمكن االستفادة منه ،وحالما يعتبرونه كذلك ،فإنهم حتماً يرونه على أنه الحق .في الواقZع ،كZل مZZا
يرون طيبتهم الطبيعية ً
يفعلونZه هZZو خZير اإلنسZان؛ إذ لم يسZZعوا إلى الحZق على اإلطالق ،وكZZل أفعZالهم باطلZZة؛ ألنهم يفعلونهZZا أمZام اإلنسZان وليس أمZام

هللا ،باإلض ZZافة إلى أنهم ال يزال ZZون ال يمارس ZZونها وفًقZZا لمتطلب ZZات هللا والح ZZق .ال يعت ZZبر أي ش ZZيء من األش ZZياء ال ZZتي يفعلونه ZZا
ممارسة للحق ،أو ممارسة لكالم هللا ،كما أنهم ال يتبعZون مشZZيئته؛ بZZل يسZتخدمون الطيبZZة تجZاه البشZر والسZZلوك الجيZZد لمسZاعدة

اآلخZZرين .باختصZار ،إنهم ال يطلبZZون مشZيئة هللا فيمZZا يفعلZون ،وال يتصZرفون وفًقZا لمتطلباتZه .لZذلك ،من وجهZة نظZر هللاُ ،يZZدان
السلوك الجيد لإلنسان ،وال يستحق أن يذكره هللا.
من "ال يمكنك أن تعرف نفسك إاّل من خالل إدراك وجهات نظرك الم َّ
ضللة" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
ُ
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Zيرا في شخص ZZيته ه ZZو معرف ZZة طبيعت ZZه Z،ويجب أن يح ZZدث ه ZZذا بحس ZZب اس ZZتعالنات من هللا .ال
المفت ZZاح ليحّقZZق الم ZZرء تغي ً Z
يسZZتطيع المZZرء معرفZZة طبيعتZZه القبيحZZة ،وإدراك سZZموم الشZZيطان المتنوعZZة في طبيعتZZه Z،وإدراك ّأنZZه أحمZZق وجاهZZل ،ومعرفZZة

العناصZZر الضZZعيفة والسZZلبية في طبيعتZZه إال في كالم هللا .بعZZد أن تعZZرف هZZذه األمZZور معرفZZة كاملZZة ،وتتم ّكن فعاًل من كراهيZZة
نفس ZZك وإهم ZZال الجس ZZد ،وتنِّفZZذ كالم هللا بثب ZZات ،وتمل ZZك اإلرادة للخض ZZوع الكلي لل ZZروح الق ZZدس ولكالم هللا ،فس ZZتكون حينه ZZا ق ZZد
ّ
اتَّخZZذت طريZZق بطZZرس .بZZدون نعمZZة هللا ،وبZZدون االسZZتنارة والتوجيZZه من الZZروح القZZدس ،سZZيكون من الصZZعب السZZير في هZZذا

الطريق ،ألن الناس ال يملكون الحق ،وال يستطيعون خيانة أنفسهم .السير على طريق بطرس لتحقيق الكمال يعتمد Zفي المقZام
األول على العZZزم واإليمZZان واالتكZZال على هللا .وعالوة على ذلZZك ،على المZZرء أن يخضZZع لعمZZل الZZروح القZZدس؛ إذ ال يمكن لZZه
االستغناء عن كالم هللا في كل األشياء .هذه هي الجوانب الرئيسية ،وال يمكن انتهاك أي منها .التعZZرف على الZZذات من خالل
االختبZZار أمZZر صZZعب للغايZZة؛ إذ من الصZZعب جZً Zدا الZZدخول إليZZه دون عمZZل الZZروح القZZدس .وللسZZير على طريZZق بطZZرس ،يجب
على المرء أن يركز على معرفة نفسه وعلى تغيير شخصيته .لم يكن طريق بولس طريق السعي إلى الحياة أو التركZZيز على
Zربح بركZات هللا لقZاء عملZه
معرفة الذات؛ بل ركز بشكل خاص على القيام بالعمل وعلى تأثيره وزخمه .وكZان دافعZه هZو أن ي َ
ومعاناته ،وأن ينال المكافآت من هللا .كان هذا الZدافع خاطًئا ،إذ لم يركZز بZZولس على الحيZZاة ،ولم ُيعِّلZZق أي أهميZة على إحZZداث
تغيير في الشخصية ،بل ركز فقط على المكافآت .وألن أهدافه كانت خاطئة ،فإن الطريق الذي سZار عليZه كZان بZالطبع خاطًئا
Zق ،كمZا لم يكن يملZك
أيضا .وقد حدث ذلZك بسZبب طبيعتZه المتغطرسZة والمغZرورة .من الواضZح أن بZولس لم يكن يملZك َّ
ً
أي ح ٍّ

أي ضZZمير أو عقZZل .في خالص النZZاس وتغيZZيرهم ،يغZZير هللا شخصZZياتهم في المقZZام األول ،فZZالغرض من كالمZZه هZZو أن يحقZZق
نتيج ZZة في الن ZZاس تتمث ZZل في تغي ZZير شخص ZZياتهم ،والق ZZدرة على معرف ZZة هللا ،والخض ZZوع ل ZZه وعبادت ZZه بطريق ZZة طبيعي ZZة .ه ZZذا ه ZZو

الغرض من كالم هللا وعمله .كانت طريقة بولس في السعي تنتهك مشيئة هللا بشكل مباشر وتتناقض معها؛ إذ كانت تتعZZارض
تمامZا مZع مشZيئة هللا ،وهZذه بالضZبط هي النتيجZة الZتي يZرغب هللا في
تماما .لكن طريقة بطرس في السعي كZانت متوافقZة ً
معها ً
يمقت
Zارك وينZZال ثنZZاء هللا .وبمZZا أن طريZZق بZZولس يخZZالف مشZZيئة هللا ،فZZإن هللا ُ
تحقيقهZZا في البشZZر .لZZذلك فZZإن طريZZق بطZZرس مبٌ Z

Zادرا حًقZZا على فهم مشZZيئة هللا
طريقZZه ويلعنZZه .للسZZير على طريZZق بطZرس ،يجب أن يعZZرف المZرء مشZZيئة هللا .فZZإذا كZZان المZZرء قً Z
تمام ZZا من خالل كلماتZZ Zه –أي فهم مZZ Zا يريZZ Zد هللا أن يصZZ Zنعه من اإلنسZZ Zان ،وفي النهايZZ Zة ،مZZ Zا هي النتيجZZ Zة الZZ Zتي يZZ Zرغب هللا في
ًZ

كنت ال تفهم طري ZZق
Zادرا على امتالك فهم دقي ZZق للطري ZZق ال ZZذي يجب علي ZZه اتباع ZZه .إذا َ
تحقيقه ZZا -عن ZZدها فق ZZط يك ZZون الم ZZرء ق ً Z
Zادرا على البZZدء في السZZير فيZZه .بعبZZارة أخZZرى ،قZZد تعZZرف
بطZZرس بشZZكل كامZZل ،ولZZديك رغبZZة في اتباعZZه فحسZZب ،فلن تكZZون قً Z

قادرا في النهاية على الدخول في الواقع؛ إذ على الZZرغم من أنZZك قZZد تقZZوم بZZدخول ظZاهري،
الكثير من التعاليم ،لكنك لن تكون ً
فلن تتمكن من تحقيق أي نتيجة حقيقية.
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صZلوا إطالًقZا إلى معرفZة واضZحة لألشZياء الZتي
في هذه األيام ،يتمتّع معظم الناس بفهم سطحي ً
جدا ألنفسZهم .فهم لم يتو ّ
Zزءا من طZZبيعتهم Z،وال يعرفZZون سZZوى القلي ZZل من حZZاالتهم الفاسZZدة ،واألشZZياء ال ZZتي ُيحتمZZل أن يفعلوهZZا ،أو القلي ZZل من
تش ّ Zكل جً Z

عالوة على هذا ،إن كZZانوا يلZتزمون ببعض القواعZZد ،ويضZZمنون أال يقZZترفوا
عيوبهم ،ما يجعلهم يعتقدون ّأنهم يعرفون أنفسهم.
ً
Zاء في مجZZاالت معينZZة ،ويتم ّكنZZون من تفZZادي اقZZتراف تعZZديات معينZZة ،فZZإنهم يعتZZبرون ّأنهم يمتلكZZون الواقZZع في إيمZZانهم باهلل
أخطً Z
َّ
Zتتمكن فعاًل من االمتنZاع عن اقZتراف
ويفترضون ّأنهم
سيخلصون .هذا خيال بشري بالكامل .إن التزمت بتلك األشياء ،فهZل س ّ

ٍ
حقيقيZZا في شخصZZيتك؟ هZZل سZZتحيا فعاًل بشZZبه إنسZZان؟ هZZل تسZZتطيع حًقZZا إرضZZاء هللا بتلZZك
Zيرا
ً
أي تعZZد؟ هZZل سZZتكون قZZد بلغت تغيً Z
حتمZZا ال ،وه ZZذا مؤ ّكZZد .ال ينجح اإليم ZZان باهلل إال عن ZZدما يتمتّ Zع Zالم ZZرء بمع ZZايير رفيع ZZة ويك ZZون ق ZZد بل ZZغ الح ZZق وبعض
الطريق ZZة؟ ً
تتغيZZر
التغيZZيرات في شخصZZيته الحياتيZZة .إن كZZانت معرفZZة النZZاس ألنفسZZهم سZZطحي ًة جZً Zدا ،فسيسZZتحيل عليهم حZZل المشZZاكل ،ولن ّ
شخصيات حياتهم بكل بساطة .من الضروري أن يعرف المرء نفسه بعمق؛ ما يعني معرفة المرء طبيعته :مZZا العناصZZر الZZتي

تتمكن في الواقZZع من كراهيZZة هZZذه
تشZZملها تلZZك الطبيعZZة ،وكيZZف نشZZأت هZZذه األشZZياء ،ومن أين أتت .باإلضZZافة إلى هZZذا ،هZZل ّ
تمكنت فعاًل من رؤيZZة الحZZق بشZZأن نفسZZك ،فسZZتبدأ ببغض نفسZZك.
األشZZياء؟ هZZل رأيت روحZZك القبيحZZة وطبيعتZZك الشZZريرة؟ إن ّ

عندما تبغض نفسك ثم تمارس كالم هللا ،ستتم ّكن من إهمال الجسZد وتمتلZك القZوة لممارسZة الحZق من دون صZعوبة .لمZاذا يتبZع

وأنهم
Zأن أعمZالهم محّقZة ومZZبررةّ ،
الكثير من الناس تفضيالتهم الجسدية؟ وبما ّأنهم يعتبرون أنفسZهم صZالحين ج ًZدا ،لشZعورهم ب ّ
أن العدال ZZة في ص ِّZفهم .عن ZZدما يع ZZرف
بال أخط ZZاء ،ب ZZل ّ
تمامZZا .فهم بالت ZZالي ق ZZادرون على التص ZZرف مفترض ZZين ّ
وأنهم على ح ZZق ً
الم ZZرء طبيعت ZZه الحقيقيَّة من حيث م ZZدى قبح ZZه وحقارت ZZه وإثارت ZZه للش ZZفقة ،فإن ZZه ال يف ZZرط في االفتخ ZZار بنفس ZZه أو الكبري ZZاء ،وال

وواقعيZZا وأمZZارس بعض
Zادا
يرضZZى بنفسZZه كمZZا كZZان من قبZZل .يشZZعر مثZZل هZZذا الشZZخص وكأنZZه يقZZول لنفسZZه" :ينبغي أن أكZZون جً Z
ً
Zانا ،وسZZوف أخجZل من العيش في محضZر هللا" .وعنZدها
كالم هللا .إذا لم يكن األمر كذلك ،فلن أرقى إلى مستوى أن أكZZون إنس ً
ِ
ًّ
Zق ،ويبZدو أنZه يشZبه اإلنسZان
تافها حقا وال قيمة له فعالً .وفي هZذا الZوقت يصZبح من السZهل عليZه أن ينّفZذ الح ّ
يرى المرء نفسه ً
ٍ
يتمكنZZوا من
حد ما .ال يستطيع الناس إهمال الجسد سوى عندما يبغضZZون أنفسZهم حًقZا .إن كZZانوا ال يبغضZZون أنفسZZهم ،فلن ّ
إلى ّ
محتاج ا
ًZ
وثانيZZا ،أن يZZرى المZZرء نفسZZه
إهمZZال الجسZZد .يتZZأّلف بغض الZZذات حًقZZا من عZZدة أمZZور :أواًل  ،أن يعZZرف المZZرء طبيعتZZه؛ ً
كليZا مZا هZو
Zغيرا للغايZة وال قيمZة لZه ،ويZرى روحZه القZذرة والمثZيرة للشZفقة .عنZدما يZرى المZرء ً
ومثيرا للشفقة ،ويرى نفسZه ص ً
ً

كليZا .وعنZدها
عليه حًقا ،ويحّقق هذه النتيجة ،يربح آنZذاك حًقZا معرفً Zة لنفسZه ،ويمكن القZول ّ
صZل إلى معرفZة نفسZه ً
إن المZرء تو ّ
Zأن الشZZيطان قZد أفسZZده بعمZZق
فقط يستطيع المرء أن يكره نفسه حًقا ،وأن يصل حتى إلى مرحلة يلعن فيها نفسه ،ويشZعر حًقZا ب ّ

يعد يشبه الكائن البشري .ثم ،ذات يZوم ،عنZدما يظهZر تهديZد ZالمZوت ،سZZيف ّكر شZخص كهZذا قZائالً" :هZذه عقوبZة هللا
لدرجة ّأنه لم ُ
Zار بالفعZZل؛ وأنZا أسZتحق المZZوت حًقZا" .في هZذه المرحلZة ،لن يقZZدم شZكوى ،فضZاًل عن أن يلZوم هللا ،ويشZZعر ببسZاطة
Zارة .هللا ب ّ
البّ Z
Zتحق روح مثZل روحZه أن تعيش
بأنه مسكين ومثير للشفقة ً
جدا ،وأنه قذر وفاسZد ج ًZدا لدرجZة ّأنZه يجب على هللا محZوه ،وال تس ّ
على األرض .في هZZذه المرحلZZة ،لن يقZZاوم هZZذا اإلنسZZان هللا ،فض Zاًل عن أن يخونZZه .إن كZZان المZZرء ال يعZZرف نفسZZه ،ومZZع هZZذا

Zعيت بجهZZد!
أحسنت
جدا ،فعندما يقرع الموت بابه ،سيف ّكر هذا اإلنسان قائالً" :لقد
يعتبر نفسه
صنيعا في إيماني .كم سُ Z
ُ
صالحا ً
ً
ً
مني أن
أعطيت الكثير،
لقد
مني هللا اآلن أن أموت .ال أعرف أين ّبر هللا .لمZZاذا يطلب ّ
كثيرا ،لكن في النهاية ،يطلب ّ
ُ
ُ
وعانيت ً

أمZZوت؟ إن كZZان حZZتى على شZZخص مثلي أن يمZZوت ،إ ًذا فمن سZَ Zيخُلص؟ ألن ينقZZرض الجنس البشZZري؟" أواًل وقبZZل كZZل شZZيء،

تمامZا مثZZل بZZولس:
Zذمر هZZذا الشZZخص وال ُيظهZZر أي خضZZوع على اإلطالق .هZZذا ًZ
يملZZك هZZذا الشZZخص مفZZاهيم عن هللاً .
ثانيZZا ،يتّ Z
عندما أوشك على الموت ،لم يكن يعرف نفسه ،وعندما دنت منه عقوبة هللا ،كان قد فات أوان التوبة.
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ضZZا
Zق ،وه ZZو أي ً
أن يس ZZير الم ZZرء في طري ZZق بط ZZرس في اإليم ZZان باهلل يع ZZني إجم ZZاالً أن يس ZZير في طري ZZق البحث عن الح ّ Z
طريق معرفة المرء نفسه وتغيير طباعه .ال َّ
يتمكن المرء من السير في طريZZق الكمZZال من هللا إاَّل من خالل السZZير في طريZZق

بطZZرس .ينبغي أن تتَّضZZح للمZZرء كيفيَّة السZZير في طريZZق بطZZرس بالتحديZد Zوكيفيَّة وضZZع ذلZZك موضZZع التنفيZZذ .أواًل  ،يجب على
متفاني ZZا
جانب ZZا نواي ZZاه ومس ZZاعيه الخاطئ ZZة ،وح ZZتى عائلت ZZه ،وجمي ZZع األش ZZياء المرتبط ZZة بجس ZZده .يجب أن يك ZZون
ً
نحي ً
الم ZZرء أن ُي ّ
يكرس نفسه كّليًّا لكلمة هللا ،وير ّكز على أكل وشرب كلمة هللا وعلى البحث عن الحقيقة ،وعن قصZZد هللا في
بإخالص ،أي أن ّ
واألدق على صعيد الممارسة .هذا ما فعله بطرس بعZZد
كالمه ،ويحاول إدراك إرادة هللا في كل شيء .هذه هي الطريقة األهم
ّ
أن رأى يسZZوع ،وفقZZط من خالل ممارسZZة كهZZذه يسZZتطيع اإلنسZZان تحقيZZق أفضZZل النتZZائج .ويعZZني التفZZاني واإلخالص لكالم هللا،

في الدرجة األولى ،السعي إلى الحقيقة وإلى معرفة قصد هللا في كالمه والتركيز على إدراك إرادة هللا وفهم واكتسZZاب المزيZZد
يركز بطرس على فهم العقائد وال حتى على اكتساب المعرفة الالهوتية؛ بZZل
من الحقيقة من كالم هللا .عند قراءة كالم هللا ،لم ّ
ض Zا أن يفهم من كالم هللا ح ZZاالت
ر ّك Zز على فهم الحقيق ZZة وإدراك إرادة هللا واكتس ZZاب فه ٍم لشخص ZZية هللا وجمال ZZه .لق ZZد ح ZZاول أي ً

يوجهها إلى اإلنسZZان
الفساد المتنوعة لدى اإلنسان وطبيعة اإلنسان الفاسدة وعيوبه الحقيقيةّ ،
ملبًيا كل جوانب مطالب هللا التي ّ
بهZZدف إرضZZاء هللا .لقZZد كZZانت لديZZه العديZد Zمن الممارسZZات الصZZحيحة الZZتي تنZZدرج ضZZمن كالم هللا؛ وهZZذا أكZZثر مZZا يتطZZابق مZZع
Zارما
صZا ص ً
إرادة هللا وأفضل تعاون ُيبديه Zاإلنسان في اختباره لعمZل هللا .عنZد اختبZار مئZات التجZارب من هللا ،فحص نفسZه فح ً
ٍ
ٍ
Zل كلم Zٍ Zة من مطالب ZZه من اإلنسZZZان،
Zل كلم ZZة من إعالن هللا لإلنس ZZانُ ،
Zل كلم ZZة من دينون ZZة هللا على اإلنس ZZانُ ،
وكّ Z
وكّ Z
من حيث ُكّ Z
ٍ
َّ
واجتهد لسبر أغوار معنى هذه األقوال .حاول محاولً Zة ج َّ
جيZدة للغايZة.
Zادة أن َّ
Zل كلمZة قالهZا يسZوع وحقق نتZائج ِّ
يتأمل ويحفZظ ُك ّ
ِ
َّ
يكتف بأن فهم الحاالت الم ِّ
تنوعZZة لفسZZاد اإلنسZZان ولكنZZه
وتمكن من خالل أسلوب الممارسة هذا من فهم نفسه من كالم هللا ،ولم
ُ
الفهم الحقيقي للZZذات .ومن كلمZZات هللا ،لم يحZZرز
فهم ً
أيضا جوهر اإلنسان وطبيعته وأوجZZه قصZZوره المختلفZZة .وهZZذا هZو معZZنى ٌ
ّ
حقيقيا لنفسه من خالل كلمات هللا فحسZب ،بZل أيضZاً من خالل األشZياء المعب َِّر عنهZا في أقZوال هللا – شخصZية هللا البZارة،
فهما
ً
ً

وم ْن ه ZZو ،ومش ZZيئة هللا لعمل ZZه ،ومطالب ZZه من البش ZZرية – من ه ZZذه الكلم ZZات تع Zَّ Zرف على هللا بص ZZورة كاملZZZة .عZZZرف
ومZZZا لدي ZZه َ
وم ْن هو هللا ،وحالوة هللا ومطالب هللا لإلنسان ،وأدرك تلك األمZZور .على الZZرغم من
شخصية هللا وجوهره؛ عرف ما لدى هللا َ
َّ
َّ
ثمينZا.
Zادرا ً
أن هللا لم يتكلم في ذلك الوقت بقدر ما يتكلم اليوم ،فإن بطرس حمل الثمار في هذه الجZZوانب .وقZد كZان هZZذا شZZيًئا ن ً
ضZا إلى
خZZاض بطZZرس مئZZات التجZZاربّ ،
صZل فقZZط إلى فهم نفسZZه من كالم هللا وعملZZه ،بZZل تعZّ Zرف أي ً
لكنZZه لم يتZZأّلم سZZدى .لم يتو ّ

تحديدا على متطلبات هللا من البشر ضمن كالمZه .في شZتّى األوجZZه الZتي
ركز  -في أقوال هللا -
هللا .وباإلضافة إلى هذا ،فقد ّ
ً
يج ZZدر ب ZZالمرء أن يرض ZZي به ZZا هللا كي يتماش ZZى م ZZع مش ZZيئة هللا ،تم ّكن بط ZZرس من ب ZZذل مجه ZZود هائ ZZل في تل ZZك األوج ZZه وبل ZZوغ

تام؛ كان هذا مفي ًZدا للغايZة من ناحيZة دخولZه .مهمZا كZان موضZوع كالم هللا ،مZا دام هZذا الكالم قZد أصZبح حيZاة بطZرس،
وضوح ّ
مرارا .بعد سماع كالم يسوع ،تم ّكن من التZZأثر
ليتأمله ّ
ويقدره ً
وما دام هو كالم الحق ،فقد تم ّكن هذا األخير من نقشه في قلبه ّ

به ،ما ُيظهر ّأنه كZان مر ّك ًZزا تحديZً Zدا على كالم هللا ،وحّقZق نتZZائج فعاًل في النهايZZة .أي ّأنZه تم ّكن من ممارسZZة كالم هللا بحريZة،
وممارسة الحق بدقة ،والتماشي مZع مشZيئة هللا ،والتصZرف بالكامZل بحسZب نوايZا هللا ،والتخلي عن آرائZه وتخيالتZه الشخصZية.
ألنه فعل هذا.
بهذه الطريقة ،دخل بطرس واقع كالم هللا .تماشت خدمة بطرس مع مشيئة هللا بشكل
أساسي ّ
ّ

إن كان اإلنسان يستطيع أن يرضي هللا وهو يؤدي عمله ،ويسلك بحسب المبادئ في كالمه وأفعاله ،يمكنZه الZZدخول إلى
ٍ
تمامZا بالنسZبة إلى
صZا ُم َك َّمالً من هللا .يمكن القZول إن عمZل هللا وكالمZه ّ
فعZاالن ً
حقيقة جميع جوانب الحق ،فسيصبح عندئ ZZذ شخ ً
هZZذا الشZZخص؛ فكالم هللا يصZZبح حياتZZه وينZZال الحقيقZZة ويعيش بحسZZب كالم هللا .وبعZZد ذلZZك ،إن طبيعZZة جسZZده الZZتي هي أسZZاس
ٍ
Zانا جدي ًZدا .يصZبح كالم هللا
وجوده األصلي سوف تZتزعزع وتنهZار .وبعZد أن يملZك اإلنسZان كالم هللا كحياتZه ،عندئZذ يصZبح إنس ً
حياتZZه ،أي أن الرؤيZZة الخاصZZة بعمZZل هللا ومتطلبZZات هللا من اإلنسZZان ،واسZZتعالنه لإلنسZZان ومعZZايير حيZZاة حقيقيZZة يطلب هللا من
اإلنس ZZان تحقيقه ZZا ،ه ZZذه كله ZZا تص ZZبح حيات ZZه؛ فيعيش بحس ZZب ه ZZذا الكالم وه ZZذه الحق ZZائق ويص ZZبح ه ZZذا اإلنس ZZان ُم َك ّمالً بكالم هللا.
Zق .كZZان هZZذا
وهكذا ،يختبر الوالدة الجديدة ويصبح
ً
إنسانا ً
جديدا من خالل كالم هللا .هذا هو الطريق الZZذي اتّبZZع بZZه بطZZرس الحّ Z

Zق الZZذي عبَّر عنZZه هللا هZZو
هZZو الطريZZق إلى الكمZZال ،أي الكمZZال من خالل كالم هللا وكسZZب الحيZZاة من كالم هللا .وقZZد أصZZبح الحّ Z
الحق.
شخصا كسب
حياته ،وعندها فقط أصبح
ّ
ً
من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

كلمات هللا اليومية اقتباس 568
في الماضي ،قبل أن يصبح كالم هللا حياة الناس ،كZانت طبيعZZة الشZيطان هي الZتي تZZوّلت القيZZادة وسZادت في داخلهم .مZا

لمZاذا
لمZاذا عليZك حمايZة منصZبك؟ َ
لمZاذا أنت أنZاني؟ َ
هي األمور المحZددة الZتي انطZوت عليهZا تلZك الطبيعZة؟ على سZبيل المثZالَ ،
عواطفك قوية ًّ
تحب تلك الشرور؟ عالم يستند حبك لهذه األمZور؟ من أين تZأتي هZذه
لماذا ّ
لماذا تحب تلك األمور اآلثمة؟ َ
جدا؟ َ

أن هZZذا يعZZود بالدرجZZة األولى إلى سZّ Zم الشZZيطان الموجZZود في الZZداخل.
ًZ
Zيرا بقبولهZZا؟ اآلن فهمتم
جميعZا ّ
األمZZور؟ لمZZاذا تسZZعد كثً Z
لمZاذا يقومZون بشZيء
يمكن للكلمات أن ّ
سم الشZZيطان .على سZZبيل المثZال ،إذا سZألت بعض األشZرار َ
تعبر خير تعبير عن ماهية ّ

تعبZZر عن أصZZل المشZZكلة .فلقZZد أصZZبح
مZZا ،فسZZوف ُيجيبZZون" :اللهم نفسZZيZُ ،
Zل يبحث عن مصZZلحته" .إن هZZذه الجملZZة الواحZZدة ّ
وك ٌ
Zورا لهZZذا الغZZرض أو ذاك ،لكنهم ال يفعلونهZZا إالّ من أجZZل أنفسZZهم .ويعتقZZد النZZاس
منطZZق الشZZيطان حيZZاة النZZاس .قZZد يفعلZZون أمً Z
جميعا أنZه بمZا أن كZل إنسZان تعنيZه نفسZه ،فينبغي أن يعيشZوا ألجZل أنفسZهم ويفعلZوا مZا يقZدرون عليZه لضZمان منصZب جيZد ومZا
ً
وك ٌل يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة اإلنسان وفلسفته ،وهي تمّثZل طبيعتZه
يحتاجون إليه من مأكل وملبس" .اللهم نفسيُ ،
أيضا .هذه العبارة هي بالضبط ُس ُّم الشيطان ،وعندما يعتمده ZاإلنسZان يصZبح من طبيعتZه Z.وتنكشZف طبيعZة الشZيطان من خالل
ً
الس ّم حياة اإلنسان وأسZاس وجZZوده .ولطالمZا سZاد هZذا الس ُّZم على البشZZرية الفاسZZدة
تماما .ويصبح هذا ُ
هذا التصريح ،فهو يمّثلها ً
منذ آالف السنين .وكل ما يقوم بZه الشZيطان هZو لنفسZه .فهZو يريZد أن يتخطى هللا ويتحZرر منZه ويمZارس السZلطة بنفسZه ويملZك

ك ZZل م ZZا خلق ZZه هللا .ل ZZذلك ،ف ZZإن طبيع ZZة اإلنس ZZان هي طبيع ZZة الش ZZيطان .وبالفع ZZل فإن ZZه يمكن للكث ZZير من ش ZZعارات الن ZZاس أن تمّثZZل

يخبئوهZا.
طبيعتهم وتعكسها .كيفما حاول الناس تنكير أنفسهم في كل مZا يفعلونZZه وفي كZل مZا يقولونZه ،فZإنهم ال يسZتطيعون أن ّ

ثمة بعض الناس الذين ال يقولون الحقيقة بتاتًا ويجيZدون التظZاهر ،لكن بعZد Zأن يكZون آخZرون قZد تفZاعلوا معهم لبعض الZوقت،
معينZZة وهي :ال ينطZZق هZZؤالء األشZZخاص
صZل اآلخZZرون إلى نتيجZZة ّ
تُكتشZZف طZZبيعتهم الخادعZZة وخZZداعهم التZZام .في النهايZZة ،يتو ّ

Zاس مخZZ Zادعون .تخZZ Zاطب هZZ Zذه العبZZ Zارة طZZ Zبيعتهم ،وهي خيرإيضZZ Zاح ودليZZ Zل على طZZ Zبيعتهم
مطلًقZZ Zا بكلمZZ Zة حZZ Zق واحZZ Zدة ،وهم ُأنٌ Z Z
ضZا .تنطZوي طبيعZZة اإلنسZان الشZيطانية
وجوهرهم؛ وتقضي فلسفتهم للعيش بعدم قول الحقيقة ألحZد ،وبعZدم تصZديق أي أحZد أي ً
Zدر كبZZير من الفلسZZفة المتضZَّ Zمنة فيهZZا .ففي بعض األحيZZان ال تكZZون على درايZٍ Zة بهZZا أو غZZير م ِّ
على قٍ Z
تأكZٍ Zد بشZZأنها ،ولكنZZك تعيش
ُ
ُ
على أسZZاس ذلZZك في كZّ Zل لحظZٍ Zة .وتعتقZZد أنهZZا صZZحيح ٌة ومعقولٌ Zة جZًّ Zدا وغZZير خاطئZZة .يكفي هZZذا إليضZZاح أن فلسZZفة الشZZيطان قZZد

ٍ
دائمZا مZZا يكشZZف النZZاس
Zام معهZZا وال يتمZZردون عليهZZا على اإلطالق .ولZZذلكZً ،
أصZZبحت طبيعZZة النZZاس ،ويعيش النZZاس في وفZZاق تّ Z
دائما بفلسفة شيطانية في كافة االعتبارات .فطبيعة الشيطان هي حياة اإلنسان.
عن طبيعة شيطانية ،ويعيشون ً
من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

كلمات هللا اليومية اقتباس 569
لدى الناس فهم سطحي للغاية لطبيعتهم ،كما يوجد تناقض هائل بين هZZذا وبين كالم هللا في الدينونZة ZوالكشZZف .هZZذا ليس
فهم أساسZZي أو موضZZوعي ألنفسZZهم؛
خطًZZأ فيمZZا يكشZZفه هللا ،ولكنZZه افتقZZار البشZZر إلى الفهم العميZZق لطZZبيعتهم Z.فالنZZاس ليس لZZديهم ٌ
ّ
ِ
وي ِّ
أحيانا شيًئا مZZا عن فهم
كرسونها ألفعالهم وتعبيراتهم الخارجيَّة .وحتَّى إذا قال أحدهم
ً
ولكنهم بدالً من ذلك ُير ّكزون طاقاتهم ُ
جدا .لم يخطر ببال ٍ
نفسه ،فلن يكون عميًقا ًّ
أحد أن يكون مثل هذا الشخص هكذا أو أن تكون لديه مثل هZذه الطبيعZة ألنZZه فعZل
شيًئا كهZذا أو أظهZر شZيًئا مZا كهZذا .لقZد كشZف هللا طبيعZة البشZريَّة وجوهرهZا ،لكن البشZر يفهمZون أن طZريقتهم في أداء األشZياء
همة َّ
شاقة للناس .يعتقد الناس أن أخطZاءهم ُمج َّZرد مظZاهر لحظيَّة
وطريقة حديثهم معيبة وناقصة .ولذلك ،فإن ممارسة
الحق ُم َّ
ّ
Zارا لطZبيعتهم Z.النZاس الZذين يZرون أنفسZهم بهZذه الطريقZة ال يمارسZون الحZق؛ ألنهم النZاس
تنكشف بال مباالة بدالً من كونها إظه ً

تقب ZZل الح ZZق على ّأنZZZه الح ZZق وال
الZZZذين ي ZZرون أن ه ZZذه الطريق ZZة ال يمكن أن تض ZZع الح ZZق مح ZZل التط ZZبيق؛ ألنهم يعج ZZزون عن ّ
طشZZون إلى الحZZق؛ ولZZذلك ،عنZZد ممارسZZة الحZZق ،فZZإنهم يكتفZZون باتّبZZاع القواعZZد بصٍ Z
Zفة روتينيَّة .ال ينظZZر النZZاس إلى طZZبيعتهم
يتع ّ
ّ

على أنها فاسدةٌ ًّ
Zدمروا أو ُيعZاَقبوا .يعتقZدون ّأنZه ليس بZاألمر المهم إن كZذبوا
جدا ،ويعتقدون ّأنهم ليسوا س ّZيئين ج ًZدا لدرجZة أن ُي َّ
ممZا كZانوا عليZه في السZابق؛ لكنهم أبعZد مZا يكونZZون عن االقZتراب من االرتقZاء
من حين آلخر ،ويعتبرون أنفسهم أفضل بكثZZير ّ

Zق
للمستوى المطلوب ،يوجد في الواقع ٌ
فرق كبZير في هZذا ،ألن النZاس ليسZت لZديهم سZوى بعض السZلوكيات الZتي ال تنتهZك الح ّ
الحق بالفعل.
ظاهريًّا عندما ال يمارسون
ّ
Zير في طبيعتZZه؛ والسZZبب في ذلZك هZو أنZZه ال يمكن لس ِ
ال تنطوي التغيرات في سZلوك الشZخص أو تصZرفاته على تغيٍ Z
Zلوك

غي َر طبيعته Z.وال يمكن أن تصZZبح ممارسZZته عميقZZة وأكZZثر من
غي َر
َّ
األصلي بشكل جذري ،كما ال يمكنه أن ُي ِّ
المرء أن ُي ِّ
َ
مظهرهُ
Zدرك المZZرء طبيعتZZه .وال تZZزال ممارسZة اإلنسZان الحاليZZة للحZق دون المسZتوى
مج َّZر ِد الZZتزام بمجموعZZة من القواعZZد إاّل بعZد أن ُيَ Z
جانبZZا من الحZZق ،وذلZZك عنZZدما يكونZZون في
المطلZZوب ،وال يمكنهZZا تحقيZZق كZZل مZZا يتطلبZZه الحZZق بالكامZZل .ال يمZZارس النZZاس إاّل
ً
حاالت وظروف معينة فحسب؛ إذ ال يمكنهم ممارسZZة الحZق في جميZZع الظZZروف والمواقZف .عنZZدما يكZZون الشZخص ،في بعض
سعيدا وحالته جيدة ،أو عندما يقوم بالشZركة مZع المجموعZZة ،ويشZعر بZZالتحرر أكZثر من المعتZاد ،فإنZه قZد يتمكن مؤقتًZZا
األحيان،
ً
من القيام ببعض األشياء التي تتوافق مع الحق ،لكنه حين يكون بصحبة أشخاص سلبيين Z،وبصحبة َمن ال يسعون إلى الحZZق،

فZZإن ممارسZZته تكZZون أكZZثر رداءة ،كمZZا تكZZون أفعالZZه غZZير مناسZZبة بعض الشZZيء؛ وهZZذا ألن النZZاس يمارسZZون الحZZق دون سZZلوك

ضZا ألنZك لم تفهم
ينطوي على المثابرة ،بل يمارسونه بZداًل من ذلZك بZدافع من تZأثيرات العZابرة كالعاطفZة أو الظZروف .وهZذا أي ً
Zادرا مZZع ذلZZك على فعZZل أشZZياء ال يمكنZك Zأن تتخيZZل نفسZZك تفعلهZZا.
حالتZZك وال طبيعتZZك Z،ولZZذلك فإنZZك في بعض األحيZZان تكZZون قً Z

أنت ال تعرف سوى بعض حاالتك ،ولكن نظ ًZرا ألنZك لم تفهم طبيعتZك ،ال يمكنZك Zالتحكم فيمZا قZد تفعلZه في المسZتقبل؛ أي ليس
أحيانZZا تكZZون في حالZZة مZZا ،وتسZZتطيع فيهZZا ممارسZZة الحZق ،ويبZZدو أنZZه يظهZZر عليZZك بعض
لZZديك يقين مطلZZق بأنZZك سZZتقف بثبZZات.
ً

التغيير Z،إال أنك تعجZز عن ممارسZته في بيئZة مختلفZة .هZذا خZارج عن سZيطرتك؛ إذ في بعض األحيZان يمكنZك ZممارسZة الحZق،
وأحيانZZا ال يمكن ZZك ذل ZZك ،في لحظ ZZة م ZZا ،أنت تفهم ،وفي اللحظ ZZة التالي ZZة تش ZZعر باالرتب ZZاك ،أنت ال تفع ZZل ش ZZيًئا س ZZيًئا في ال ZZوقت
ً

الحZZالي ،لكن ربمZZا سZZتفعل ذلZZك بعZZد قليZZل .هZZذا يثبت أن األشZZياء الفاسZZدة ال تZZزال موجZZودة بZZداخلك ،وإذا كنت غZZير قZZادر على
معرفZZة الZZذات بشZZكل حقيقي ،فلن يكZZون من السZZهل حلهZZا .إذا لم تتمكن من التوصZZل إلى فهم شZZامل لشخصZZيتك الفاسZZدة ،وكZZان
بإمكانك في النهاية فعل أشياء فيها مقاومة هلل ،فأنت في خطZر .إذا تمكنت من أن تمتلZك نظZرة ثاقبZة إلى طبيعتZك وتمكنت من
أن تمقتها ،فستتمكن من التحكم في نفسك ،وإهمال نفسك ،وممارسة الحق.
من "فهم الطبيعة وممارسة الحق" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

كلمات هللا اليومية اقتباس 570
همZك إيZZاه أي معZZنى .وإذا كنت تفهم الحZZق ولكنZZك ال تمارسZZه ،فسZZتفقد فرصZZة ِر ْب ِح Zه ،وكZZذلك أي فرصZZة لنيZZل
ولف ِZ
حولZZه َ
الخالص .أما إذا كنت قد مارست الحق الذي تفهمZZه ،فسZZتربح المزيZد من الحقZائق األشZZد عمًقZا؛ وسZZتنال خالص هللا ،باإلضZافة

إلى اسZZتنارة الZZروح القZZدس وإضZZاءته وإرشZZاده .ال يملZZك الكثZZيرون سZZوى الشZZكوى من أن الZZروح القZZدس ال ُيZZزودهم باالسZZتنارة
أبدا.
أساسا ،ولذلك ،لن تصبح أحوالهم طبيعية ولن يفهموا مشيئة هللا ً
ً
أبدا ،دون أن يدركوا أنهم ال يمارسون الحق ً

Zق مشZZكلة
Zل الحُّ Z
يحَّ Z
يقZZول البعض إن ممارسZZة الحZZق ال يمكن أن تحZZل مشZZاكلهم ،ويعتقZZد البعض اآلخZZر أنZZه ال يمكن أن ُ
حل جميع مشاكل الناس ،ومفتاح الحل هو ما إذا كان أو لم يكن
شخصية الشخص الفاسدة بشكل كامل .الحقيقة هي أنه يمكن ُّ

ض Zا مستعصZZية؛ إذا كZZان بمقZZدورك
حاليZZا ليسZZت سً Z
Zرطانا أو أمرا ً
بمقZZدورهم التصZZرف وفًقZZا للحZZق .فZZالعيوب الZZتي تعZZاني منهZZا ً
ٍ
Zادا على مZا إذا كZان بإمكانZك التصZرف وفًقZا للحZق .إذا كنت تمشZي
ممارسة الحق ،فيمكن عندئذ تغيير جميع هZذه العيZوب اعتم ً

في طريZZق السZZعي إلى الحZZق ،فال بZZد أن تنجح؛ لكن إذا كنت على الطريZZق الخطZZأ ،فقZZد انتهى أمZZرك .على سZZبيل المثZZال ،يقZZوم
طZُ Zرق قيZZامهم
بعض الناس بعملهم دون التفكير في كيفية القيام باألشZZياء بطريقZة تنفZُ Zع عمZل بيت هللا ،أو التفكZير فيمZا إذا كZZانت ُ
Zياء كثZZيرة يمُقتهZZا هللا .لZو أنهم تصZرفوا وفًقZا للحZق في كZل مZZا فعلZوه،
باألشياء متوافقة مZع مشZيئة هللا؛ ونتيجZZة لZZذلك ،يفعلZZون أشَ Z
ٍ
صZا يتبعZZون قلب هللا؟ يعZZرف بعض النZZاس الحZZق ولكنهم ال يمارسZZونه معتقZZدين أنZZه مجZرد شZيء واحZZد
أفال يكونZZون حينئZZذ أشخا ً
Zخيفا؟
وليس أكZZثر .إنهم يعتقZZدون أن الحZق ال يسZتطيع تطهZير إرادتهم وحZل مشZZكلة فسZادهم .أليس هZذا النZوع من األشZخاص س ً
أليس مثل هؤالء الناس سخفاء؟ أال يتوهمون بأنهم أذكياء؟ إذا تصرف الناس وفًقا للحق ،ستتغير شخصياتهم الفاسZZدة ،لكن إذا

أسسوا إيمانهم وخZZدمتهم هلل بنZاء على شخصZياتهم الطبيعيZة ،فلن ينجح أي منهم في تغيZZير شخصZيته .ينشZZغل بعض األشZخاص
بهمومهم الشخصية طوال اليوم ،بينما يفشلون في التحقق من الحق المتاح لهم بسهولة أو ممارسته .إن طريقZZة الممارسZZة هZZذه
سZZخيفة للغايZZة .هZZؤالء النZZاس يعZZانون بشZZكل متأصZZل؛ حيث يمتلكZZون بركZZات لكنهم ال يتمتعZZون بهZZا! طريZZق التقZZدم إلى األمZZام
Zمما على ممارسZZة الحZZق ،فيمكن عندئZZذ إحZZداث تغيZZير في نقZZاط
موجZZود؛ وكZZل مZZا يتطلبZZه األمZZر هZZو أن تمارسZZه .إذا كنت مصً Z
Zذرا ومتعِّقاًل وأن تجتZاز المزيZد من المصZاعب .اإليمZان باهلل يتطلب
دائما ح ً
ضعفك وعيوبك القاتلة .ومع ذلك ،عليك أن تكون ً
الحكمة ،فهل يمكنك أن تؤمن باهلل بشكل صحيح إذا تبنيت مثل هذه الطريقة العر ِ
ضيًّة؟
َ
ََ
من "أولئك الذين يحبون الحق لديهم طريق للتقدم إلى األمام" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

كلمات هللا اليومية اقتباس 571
إذا كنت ال تفهم مش ZZ Zيئة هللا والمقاص ZZ Zد الكامن ZZ Zة وراء أقوال ZZ Zه ،وإذا لم تفهم األه ZZ Zداف والنت ZZ Zائج ال ZZ Zتي ي ZZ Zرمي كالم ZZ Zه إلى
تحقيقهZZا ،ومZZا يسZZعى كالم هللا إلى أن يحققZZه ِ
كمَلZZه في اإلنسZZان ،إذا كنت ال تفهم هZZذه األمZZور ،فهZZذا يثبت أنZZك لم تفهم الحZZق
ُ
وي ّ

بعZZد .لمZZاذا يقZZول هللا مZZا يقولZZه؟ لمZZاذا يتكلم بهZZذا األسZZلوب؟ لمZZاذا يتسZZم بالجديZZة والصZZدق الشZZديدين في كZZل كلمZZة يقولهZZا؟ لمZZاذا
يختZZار اسZZتخدام كلمZZات معينZZة؟ هZZل تعلم؟ إذا كنت غZZير متأكZZد من اإلجابZZة ،فهZZذا يعZZني أنZZك ال تفهم مشZZيئة هللا أو مقاصZZده ،وال

بح الحZق يعZني فهم قصZد هللا من خالل كZل كلمZة
تفهم سZياق كالمZه .إذا كنت ال تفهم هZذا ،فكيZف يمكنZك أن تZربح الحZق؟ ّ
إن ِر َ
Zادرا على أن تضZع كالم هللا موضZع التطZبيق بمجZرد أن تفهمZه ،وأن تسZمح لكالم هللا بZأن يصZبح
يقولها؛ وهذا يعني أن تكون ق ً
واقع ZZك وتحي ZZا بحس ZZبه .ال يمكن Zك Zفهم الح ZZق إاّل عن ZZدما يك ZZون ل ZZديك فهم ش ZZامل لكلم ZZة هللا .وبمج ZZرد أن تتوص ZZل إلى فهم بعض

الحZZروف والتعZZاليم ،تعتقZZد أنZZك تفهم الحZZق وتمتلZZك الواقZZع .حZZتى إنZZك تقZZول" :يريZZدنا هللا أن نكZZون صZZادقين وقZZد مارسZZنا ذلZZك".
لكنك تفشل في فهم سبب رغبة هللا في أن يكون الناس صادقين ،وكذلك لمZاذا يريZد أن ُي ِحبَّه النZZاس .في الواقZع ،يهZZدف هللا من
طلب مثل هذه المتطلبات من الناس إلى أن يجلب لهم الخالص ِ
كمَلهم.
ُ
وي ّ
يعبZZر هللا عن الحZZق لألشZZخاص الZZذين يتعطشZZون إلى الحZZق ويبحثZZون عنZZه ويحبونZZه .أمZZا أولئZZك الZZذين يهتمZZون بZZالحروف
ِّ
أبدا ،بل يخدعون أنفسهم .هؤالء النZاس يملكZون وجهZZة نظZر
والتعاليم ،ويحبون إلقاء خطابات مطولة ومنمقة ،فلن ينالوا الحق ً

خاطئة عن قراءة كالم هللا .إنهم يلوون أعناقهم لقراءة ما هو قويم ،وجهZZة نظZرهم كلهZZا خاطئZZة .ال يعZZرف بعض النZZاس سZZوى
البحث في كالم هللا ،بدراسZZ Zة مZZ Zا يقولZZ Zه عن نيZZ Zل البركZZ Zات وعن غايZZ Zة اإلنسZZ Zان .وإن لم يتفZZ Zق كالم هللا مZZ Zع مفZZ Zاهيمهم ،فZZ Zإنهم
يصZZبحون سZZلبيين ويتوقف ZZون عن سZZعيهم .هZZذا يZZدل على أنهم غZZير مهتمين ZبZZالحق .ونتيجZZة لZZذلك ،فهم ال يأخZZذون الحZZق على
محمZZل الجZZد؛ إ ْذ هم غZZير قZZادرين إال على قبZZول حقيقZZة تصZZوراتهم وخيZZالهم .وعلى الZZرغم من أن هZZؤالء النZZاس متحمسZZون في
إيمانهم باهلل وأنهم يحاولون بكل طريقة ممكنة القيام ببعض األعمال الصالحة وتقديم أنفسهم بصورة حسنة لآلخرين ،فZإنهم ال

ضZZا في الحي ZZاة
يفعل ZZون ذل ZZك إاّل من أج ZZل الحص ZZول على غاي ZZة جي ZZدة في المس ZZتقبل .وعلى ال ZZرغم من حقيق ZZة أنهم يش ZZاركون أي ً
الكنسZZية ،ويZZأكلون ويشZZربون من كالم هللا مZZع جميZZع األشZZخاص اآلخZZرين ،فZZإنهم يجZZدون صZZعوبة في الZZدخول إلى واقZZع الحZZق
وربح الحZZق .وال يZZزال هنZZاك آخZZرون يZZأكلون ويشZZربون من كالم هللا ،ولكنهم يفعلZZون ذلZZك دون حمZZاس فحسZZب؛ إذ يعتقZZدون
أنهم ببسZZاطة قZZد ربحZZوا الحZZق من خالل توصZZلهم لفهم بعض الحZZروف والتعZZاليم .يZZا لهم من حمقى! كلمZZة هللا هي الحZZق .ومZZع
ذل ZZك ،ف ZZأنت لن تفهم الح ZZق وتربح ZZه بالض ZZرورة بع ZZد أن تق ZZرأ كالم هللا .إذا فش ZZلت في أن ت ZZربح الح ZZق من خالل أك ZZل كالم هللا
وشZZربه ،فZZإن مZZا سZZتربحه هZZو الحZZروف والتعZZاليم .أنت ال تعZZرف مZZا يعنيZZه أن تZZربح الحZZق .قZZد تحمZZل كالم هللا في راحZZة يZZدك،
ولكنZZك مZZع ذلZZك تفشZZل بعZZد قراءتZZه في فهم مشZZيئة هللا ،وال تحصZZل إال على بعض الحZZروف والتعZZاليم .عليZZك بZZادئ ذي بZZدء أن
تمامZا ،فكلمZة هللا عميقZة ج ًّZدا .كيZف يمكنZك أن تفهم كلمZة هللا دون سZنوات عديZدة
تدرك أن كلمة هللا ليست بسZيطة وسZهلة الفهم ً
من الخبرة؟ فاختبار جملة واحدة من كالم هللا بشكل كامل سيستغرق حياتك كلها .أنت تقرأ كالم هللا ،لكنك ال تفهم مشيئة هللا؛

فZأنت ال تفهم مقاصZZد كالمZZه ،أو أصZZله ،أو األثZZر الZZذي يسZZعى كالمZZه إلى تحقيقZZه ،أو مZZا يهZZدف إلى تحقيقZZه .إذا لم تفهم أيًّا من
هZZذه األشZZياء ،فكيZZف يمكن Zك Zأن تفهم الحZZق؟ لعّلZZك قZZرأت كالم هللا مZZرات عديZZدة Z،وربمZZا يمكنZZك تالوة العديZZد من المقZZاطع عن
ظهر قلب ،لكنك مع ذلك لم تتغير على اإلطالق ،ولم تحرز أي تقدم ،وال تزال عالقتك مع هللا تتسم بالبعد والجفاء كما كانت

دائما؛ إ ْذ ال تزال هناك حواجز بينك وبين هللا كما كZان الوضZع في السZابق ،ومZا زال يسZاورك الشZك تجاهZه .أنت ال تفهم هللا،
ً
ليس ذلك فحسب ،بل تقدم له األعذار وتضمر داخلك تصورات حوله .إنك تقاومه بل وتجدف عليه .كيف يمكن أن يعني هذا
أنك ربحت الحق؟
من "فقط من يملكون حقيقة الحق يمكنهم القيادة" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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Zيرة كZZانت أم صZZغيرة ،والZZتي يمكن أن تضZZعف عزيمتZZك ،أو تشZZغل قلبZZك ،أو
إن جميZZع األشZZياء الZZتي تحZZدث كZZل يZZوم ،كبً Z
Zادة ،ويجب أن تُفحص بعناي ZZة والبحث عن حقيقته ZZا،
تقيZZد ق ZZدرتك على القي ZZام بواجب ZZك ،وتق Zُّ Zدمك إلى األم ZZام ،تتطلب معالج ZZة ج ّ Z
ّ
وهي جمي ZZ Zع األشZZ Zياء ال ZZ Zتي تحZZ Zدث داخ ZZ Zل مجZZ Zال االختب ZZ Zار .ينسZZ Zحب بعض النZZ Zاس من أداء واجب ZZ Zاتهم عنZZ Zدما تكتنفهم السZZ Zلبية
ظZوا بZه حZتى وإن قضZوا حيZاتهم
ويعجزون عن النهوض بعد كZل كبZوة .هZؤالء النZاس
جميعZا حمقى وال يحبZون الحZق ،ولن يح َ
ً
في اإليمان .كيف يمكن لهؤالء الحمقى أن يستمروا إلى النهاية؟ إن حدث األمر نفسه لZZك عشZر مZّ Zرات ،ولكنZZك لم تكسZZب منZZه

ص Zا عاديًّا عZZديم الفائZZدة .إن األشZZخاص األذكيZZاء ،وأولئZZك الZZذين يتمتعZZون بقZZدرات حقيقيZZة ويفهمZZون
شZZيًئا ،فسZZتكون عندئ Zذ Zشخ ً
األمور الروحيZة ،إنمZا هم بZاحثون عن الحZق ،إن حZدث لهم أم ٌZر عشZر م ّZرات ،فلعلهم سZيكونون قZادرين ،في ثمZاني مZرات من

تلZZك الحZZاالت ،على كسZZب بعض اإللهZZام ،وتعلم درس مZZا ،والحصZZول على االسZZتنارة ،وإحZZراز بعض التقZZدم .وعنZZدما تحZZدث
مر ات لشخص أحمق ال يعي األمور الروحية ،فلن يفيده ذلك في حياته أو يغيره أو يجعله يفهم طبيعتها ولو لمZرة
أمور عشر ّ
واحZZدة ،وتلZZك هي النهايZZة بالنسZZبة إليZZه .في كZZل مZZرة يحZZدث معZZه شZZيء ،يسZZقط ،وفي كZZل مZZرة يسZZقط فيهZZا يحتZZاج لمن يسZZانده
ويس ZZتميله .إن لم ُيس ZZتَ َم ْل أو تُم ZZد ل ZZه ي ZZد المس ZZاعدة ،فلن يس ZZتطيع النه ZZوض .إن ك ZZان ،في ك ZZل م ZZرة يح ZZدث فيه ZZا ل ZZه أم ZZر ،يك ZZون
ثمَ Zة
معر ً
عرضZZة لخطZZر السZZقوط ،وإن كZZان ،في كZZل مZZرةّ ،
ضZا لخطZZر تZZدهور حالZZه ،أليسZZت هZZذه هي النهايZZة بالنسZZبة إليZZه؟ هZZل ّ

أساس لخالص مثل هؤالء الناس عديمي النفع؟ خالص هللا للبشر هو خالص لمن يحبون الحق .إنه خالص لجZZزء منهم ممن

يملكون اإلرادة والعزيمة ،ومن يتطلعون في قلوبهم إلى الحق وإلى الZبر .إن عزيمZZة الشZخص هي ذلZZك الجZانب في قلبZZه الZذي
Zميرا .هللا يخّلص هZZذا الجZZزء من النZZاس ،ومن خالل ذلZZك يغZZير شخصZZيتهم الفاسZZدة،
يشZZتاق إلى الZZبر والخZZير والحZZق ويمتلZZك ضً Z
حZZتى يفهمZZوا الحZZق ويربحZZوه ،وحZZتى يتطهZZر فسZZادهم وتتحZZول شخصZZية حيZZاتهم .إن كنت ال تتمتZZع في داخلZZك بهZZذه األمZZور ال
يمكن تخليصك ،وإن لم يكن في داخلZك حب الحZق أو تطلZع للZZبر والنZZور ،وإن لم يكن لZديك كلمZZا واجهت الشZر اإلرادة للتخلي
عن األمZور الشZريرة أو العZزم على تحمZل المصZاعب ،وإن كZان عالوة على ذلZك ضZميرك مخ ّZد ًرا ،وكZانت قZدرتك على قبZول
Zادرا على تميZZيز جميZZع األمZZور ،ولم تكن
الحZZق أي ً
Zجما مZZع الحZZق واألحZZداث الZZتي تقZZع ،وإذا لم تكن قً Z
ض Zا مخZZدرة ،ولم تكن منسً Z

لديك القدرة على التعامل مع األمور وحلها بنفسك ،عندئذ Zلن يكون هناك سبيل لديك للخالص .ال يملZك مثZل هZذا الشZخص مZا

مخدر ،وذهنه مشوش ،وهو ال يحب الحق وال يشتاق إلى الZبر في أعمZاق
يشفع له ،وليس لديه ما يستحق العمل به؛ فضميره ّ

قلبه ،مهما تكّلم هللا بوضوح وشفافية عن الحق ،فإنه ال يستجيب ،كما لو كان ميتًا بالفعل .ألم تنتZه األمZور بالنسZبة إليZه؟ يمكن

أما إن كZان قZد مZات بالفعZل وفZارقت روحZه جسZده ،فلن يفيZده التنفس الصZناعي
ألي شخص يتنفس أن ينقذه التنفس الصناعيّ ،
كنت كّلمZZا واجهتZZك مشZZكلة انكفZZأت عنهZZا وحZZاولت تفاديهZZا ،فمعZZنى ذلZZك أنZZك لم تقZZدم شZZهادة؛ وعليZZه ال يمكنZك Zأن
في شZZيء .إذا َ
تمامZZا .عن ZZدما تواج ZZه قض ZZية ،ف ZZأنت بحاج Zٍ Zة إلى أن تتمال ZZك أعص ZZابك ،وتعالجه ZZا بطريق Zٍ Zة
تحظى ب ZZالخالص ،وق ZZد انتهى أم ZZرك ً
Zق لتسZZوية القضZZية .في األوقZZات العاديZZة ،مZZا هي فائZZدة فهمZZك
Zارا .ينبغي أن تتعلمZZوا اسZZتخدام الحّ Z
صZZحيحة ،وعليZZك أن تتخZZذ خيً Z

لبعض الحقائق؟ إنه ليس لملء معدتك ،وليس لمجرد إعطائك شيًئ ا لتقوله ،كما أنه ليس لحل مشكالت اآلخرين؛ بZZل األهم أنZZه
يسZZتخدم لحZّ Zل مشZZكالتك وصZZعوباتك ،وال يمكنZZك حZّ Zل صZZعوبات اآلخZZرين إاَّل بعZZد أن تحZّ Zل صZZعوباتك .لمZZاذا يقZZال إن بطZZرس
ثمZZرة؟ ألن لديZZه أشZZياء لهZا قيمZZة ،أشZZياء تسZZتحق منح الكمZZال ،كZان لديZZه العZZزم على السZZعي إلى الحZZق ولديZZه إرادة ال تZZتزعزع؛
كان لديه عقل ،وهو على استعداد ألن يعاني الصعوبات ،وكان يحب الحق في قلبه ،وال يZدع األمZور الZتي تحصZل تمZر بZدون
Zدخل منZZه .هZZذه كلهZZا نقZZاط قZّ Zوة .إذا لم تكن لZZديك أي من نقZZاط القZZوة تلZZك ،فهZZذا يعZZني وجZZود مشZZكلة .أنت عZZاجز عن االختبZZار
تّ Z

وليس ل ZZديك من ZZه ش ZZيء ،وال يمكن Zك Zح ZZل ص ZZعوبات اآلخ ZZرين .وه ZZذا ألن ZZك ال تع ZZرف كي ZZف ت ZZدخل .أنت ترتب ZZك حين تح ZZل ب ZZك
سلبيا ،وتهرب ،ومهما فعلت ،فأنت تعجز عن التعامل معها بشكل صحيح.
المصائب؛ إذ تشعر بالحزن ،وتبكي ،وتصبح ً
من "الحيارى ال يمكن Zخالصهم" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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توجه ZZك إلى م ZZا تفع ZZل ،وأهمي ZZة مZZا تفع ZZل،
مهم ZZا ك ZZان م ZZا تفعل ZZه ،يجب أن تفهم أواًل الس ZZبب وراء مZZا تفع ZZل ،والني ZZة ال ZZتي ّ
Zلبيا .يجب أن تتمتّZع بفهم واضZح لكZل هZذه المسZائل؛ هZذا ضZروري ج ًZدا من
وطبيعZة األمZر ،ومZا إن كZان مZا تفعلZه
إيجابيZا أم س ً
ً
كنت تقوم بشيء ما لتأدية واجبك ،فيجب أن تف ّكر :كيZف يجب أن أفعZل هZذا؟ كيZف يجب أن
أجل السلوك بحسب المبادئ .إن َ
أؤدي واجZZبي جيZً Zدا كي ال أؤديZZه بعZZدم اهتمZZام؟ يجب أن تقZZترب إلى هللا في هZZذه المسZZألة ،فZZاالقتراب إلى هللا يعZZني السZZعي إلى
ّ
الحZZق في هZZذه المسZZألة ،والسZZعي إلى طريZZق الممارسZZة ،والسZZعي إلى مشZZيئة هللا ،والسZZعي إلى كيفيZZة إرضZZاء هللا .هكZZذا تقZZترب

إلى هللا في كل ما تفعله .هذا ال يشمل إقامZة احتفZال ديZني أو عمZل خZارجي؛ بZل هZدف االقZتراب إلى هللا هZو الممارسZة بحسZب
ّ
Zكرا هلل" عنZدما ال تكZون قZد فعلت شZيًئا ،لكن بعZدها عنZدما تفعZل شZZيًئا،
دائما" :ش ً
الحق بعد السعي إلى مشيئة هللا .إن كنت تقول ً
تستمر بفعله بالطريقة التي تريدها ،فهذا النوع من الشكر مجرد عمل خارجي .عنZZد تأديZZة واجبZZك أو العمZZل على شZيء ،يجب
ّ
ّ
أؤدي هZZذا الZZواجب؟ مZZا هي مشZZيئة هللا؟ هي أن تقZZترب إلى هللا عZZبر مZZا تفعلZZه؛ وبهZZذه الطريقZZة،
أن
يجب
Zف
Z
ي
ك
Zا:
دائم
Z
Zر
Z
ك
أن تف ّ
ّ
ً

تسZZعى إلى المبZZادئ والحZZق خلZZف أفعالZZك باإلضZZافة إلى قصZZد هللا ،وأال تنحZZرف بعيZً Zدا عن هللا في أي شZZيء تفعلZZه .وحZZده هZZذا
النZZوع من األشZZخاص يZZؤمن باهلل حًقZZا .في هZZذه األيZZام ،عنZZدما يصZZادف النZZاس األشZZياء ،بغض النظZZر عن الوضZZع الفعلي ،فZZإنهم

عما إذا كZZان
يعتقZZدون أنهم يسZZتطيعون فعZZل هZZذا وذاك ،لZZذلك فاهلل ليس في قلZZوبهم ،ويفعلZZون ذلZZك وفًقZZا لنوايZZاهم .بغض النظZZر َّ
مناسبا أم ال ،أو ما إذا كان متوافًقا مZع الحZق أم ال ،فZإنهم يسZتمرون في طZريقهم بعنZاد ويتصZرفون وفًقZا لنوايZاهم
مسار عملهم
ً

Zادة أن هللا في قلZوبهم ،لكن عنZدما يقومZون بZZاألمور ،ال يكZZون هللا في قلZZوبهم .يقZول البعض" :ال أسZZتطيع
الشخصZZية .قZZد يبZدو ع ً
معتادا على أداء الطقوس الدينية ،وحاولت االقZZتراب من هللا ،لكن
االقتراب من هللا في األمور التي أفعلها .في الماضي ،كنت
ً
ذلك لم يكن له أي تأثير ،ولم أستطع االقتراب منه ".هؤالء الناس ال يضZعون هللا في قلZZوبهم .وليس في قلZوبهم سZوى أنفسZZهم،

وهم ببسZZاطة ال يسZZتطيعون وضZZع الحZZق موضZZع التطZZبيق في أي شZZيء يفعلونZZه .يعZZني عZZدم التصZZرف وفًقZZا للحZZق فعZZل األشZZياء
جيZZدة
وفًقZZا إلرادتهم ،وفعZZل األشZZياء وفًقZZا إلرادتهم يعZZني تZZرك هللا؛ أي أن هللا ليس في قلZZوبهم .عً Z
Zادة مZZا تبZZدو األفكZZار البشZZرية ِّ

Zق؛
Zيرا .يش ZZعر الن ZZاس أن فع ZZل األش ZZياء به ZZذه الطريق ZZة يع ZZني ممارس ZZة الح ّ Z
وص ZZحيحة للن ZZاس ،ويب ZZدو أنه ZZا لن تنته ZZك الح ّ Z
Zق كث ً Z
ويشعرون أن أداء أشياء بهذه الطريقة معناه الخضوع هلل .إنهم في الواقع ال يطلبون هللا ًّ
حقا وال ُيصِّلون هلل بهZZذا الخصZوص،
لمتطّلباتZه من أجZل إرضZاء مشZيئته .ال يملكZون هZذه الحالZة الصZادقة وليسZت لZديهم
وال يجاهدون لعمZل ذلZك بطريقZة ِّ
جيZدة وفًقZا ُ
مثل هذه الرغبة .هذا أكبر خطأ يرتكبه الناس في ممارساتهم .أنت تZZؤمن باهلل ،ولكنZZك ال تحتفZظ بZZه في قلبZك .فكيZZف ال تكZZون

هذه خطيَّة؟ أال تخدع نفسك؟ ما نوع التأثيرات التي يمكنك Zجنيها إذا واصلت اإليمان بهذه الطريقة؟ باإلضافة إلى ذلك ،كيZZف
يمكن إظهار أهميَّة اإليمان؟
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ٍ
راض بالمرة .عندما كنت على وشك أن تفعل ذلك الشيء ،هZZل صZZليت إليZZه؟ هZZل
معينا ،كان هللا غير
فعلت شيًئا ً
عندما َ
Zعيدا أم غاض ًZبا لZو علم بZذلك؟ هZل سZZيكرهه؟"
يوما ما" ،كيف سينظر هللا إلى هذا األمر إذا ُعرض عليه؟ هZل سZيكون س ً
فكرت ً

أنت لم تطلبه ،أليس كذلك؟ حZتى لZو ذ ّكZرك اآلخZرون ،فسZتظل تعتقZد أن األمZر لم يكن بZاألمر المهم ،وأنZه لم يتعZارض مZع أي
مبZZادئ ولم يكن خطيZZة .ونتيجZZة لZZذلك ،فZZإن هZZذا الشZZيء الZZذي فعلتZZه أسZZاء إلى شخصZZية هللا وأثZZار غضZZبه الشZZديد Z،إلى درجZZة
احتقZZاره لZZك .لZZو كنت قZZد سZZعيت وفحصZZت األمZZر ،ورأيتZZه بوضZZوح قبZZل التصZZرف ،ألم تكن لتسZZيطر على األمZZر حينئZZذ؟ على

الرغم من أن النZاس في بعض األحيZان ال يكونZون في حالZة جيZZدة ،وإن أخZذوا كZZل مZا يخططZون لفعلZZه أمZام هللا بجديZة للتحقيZZق
والس ZZعي ،فلن يرتكب ZZوا أي أخط ZZاء كب ZZيرة .يص ZZعب على الن ZZاس تجنب ارتك ZZاب األخط ZZاء عن ZZد ممارس ZZة الح ZZق ،ولكن إذا كنت
تعرف كيفية القيام باألشياء وفًقZا للحZق عنZدما تقZوم بهZا ،ومZع ذلZك ال تنفZذها وفًقZا للحZق ،فالمشZكلة هي أنZك ال تحب الحZق .لن
تتغير شخصية الشخص الذي ال يحب الحق .إذا كنت ال تستطيع أن تفهم مشيئة هللا بدقة ،وال تعرف كيف تمارس ،فعليك أن
تقيم شZركة مZع اآلخZرين .إذا لم يشZعر أحZد أنZه يمكنZه رؤيZة األمZر بوضZوح ،فعليZك تنفيZذ الحZل األكZثر منطقيZة .ومZع ذلZك ،إذا
طفيفZا بقيامZك بZه بهZذه الطريقZة ،فيجب عليZك تصZحيحه بسZرعة ،ومن ثم لن يحتسZب هللا
اكتشفت في النهاية أنك ارتكبت خطًأ ً
نظرا لحسن نواياك عنZد وضZع هZذا األمZر موضZع التنفيZذ ،وأنZك كنت تمZارس وفًقZا للحZق وببسZاطة
هذا الخطأ على أنه خطيةً .
كثيرا من النZZاس ال
لم تره بوضوح ،وأدت أفعالك إلى بعض األخطاء ،فقد كان هذا ظرًفا ً
مخففا .أما في الوقت الحاضر ،فإن ً
ونادرا ما يعطون أي اعتبار لهZذه األسZئلة :هZل الممارسZة
يعتمدون إال على أياديهم في العمل وعلى عقولهم للقيام بهذا وذاك،
ً

فعلت ذلZك بهZذه الطريقZة؟ هZل يثZق بي هللا إذا فعلت ذلZك بهZذه الطريقZة؟
بهذه الطريقة تتوافZق مZع مشZيئة هللا؟ هZل َيس َZع ُد هللاُ لZو ُ
فعلت هZذا
هل سأضع الحق موضع التنفيذ إذا فعلت ذلك بهذه الطريقة؟ إذا سمع هللا عن هذا األمر ،فهZل يمكنZه أن يقZول" :لقZد َ

Zادا
بشZكل صZحيح ومناسZب .اسZZتمر على ذلZZك"؟ هZل أنت قZادر على فحص كZل مسZألة تواجههZا بعنايZZة؟ هZZل يمكنZك أن تكZون ج ً
ودقيًقZZا بشZZأن كZZل واحZZد منهZZا؟ أو هZZل أنت قZZادر على التفكZZير فيمZZا إذا كZZان هللا يحتقZZر الطريقZZة الZZتي تسZZتخدمها في القيZZام بZZذلك،

مليZZا في
بناء على إرادتك أو إلشباع رغباتك ...؟ عليك التفكير ً
وكيف يشعر اآلخرون حيال أساليبك ،وما إذا كنت تفعل ذلك ً
األمر والسعي أكثر ،وستتضاءل أخطاؤك أكثر وأكZثر .إن القيZام باألشZياء بهZذه الطريقZة سZيثبت أنZZك شZخص يسZعى إلى الحZق

بصدق وأنك شخص يتقي هللا؛ ألنك تفعل األشياء وفًقا لالتجاه الذي يتطلبه الحق.
إذا كانت أفعال المؤمن بعيدة Zعن الحZق ،فهZو مثZل غZير المZؤمن .هZذا هZو نZوع الشZخص الZذي ال يسZكن هللا قلبZه ،والZذي
يترك هللا ،ومثل هذا الشخص يشبه العامل األجZير في عائلZة هللا الZZذي يقZوم ببعض األعمZZال غZير المعتZZادة لسZيده ،ويتلقى أج ًZرا

شخصا يؤمن باهلل .في السابق ،كZان هنZاك ذكZZر لمZا يمكنZZك القيZام بZه لنيZZل رضZا هللا .رضZا
زهيدا ،ثم يغادر .هذا ببساطة ليس
ً
ً
هللا هZZو أول شZZيء يجب عليZZك التفكZZير فيZZه والعمZZل من أجلZZه؛ ويجب أن يكZZون مبZZدأ ممارسZZتك ونطاقهZZا .السZZبب الZZذي يجعلZZك
تحدد ما إذا كان ما تفعله يتماشى مع الحق هو أنZه إذا كZان يتوافZق مZع الحZق ،فمن المؤكZد أنZه يتوافZق مZع مشZيئة هللا .ال يعZني
Zحيحا أم خاطًئا ،أو مZZا إذا كZZان يتوافZZق مZZع أذواق اآلخZZرين ،أو مZZا إذا كZZان
ذلZZك أنZZه يجب عليZZك قيZZاس مZZا إذا كZZان األمZZر صً Z
يتماشى مع رغباتك؛ بل باألحرى ،يجب أن تحدد ما إذا كان يتوافق مع الحZق ،ومZا إذا كZان يفيZZد عمZل الكنيسZZة ومصZالحها أم
اهتمامZZا ،فسZZتزداد تماشZً Zيا مZZع مشZZيئة هللا عنZZدما تفعZZل األشZZياء .إذا لم تفكZZر في هZZذه الجZZوانب،
ال .إذا كنت تZZولي هZZذه األشZZياء
ً
واعتمZZدت فقZZط على إرادتZZك عنZZد القيZZام بZZاألمور ،يصZZير قيامZZك بهZZا بشZZكل غZZير صZZحيح مؤكZً Zدا؛ ألن إرادة اإلنسZZان ليسZZت هي

الحق ،وبالطبع ال تتوافق مع هللا .إذا كنت ترغب في أن تحظى برضا هللا ،فعليك أن تمارس وفًقا للحق وليس وفًقZZا إلرادتZZك.

ينخرط بعض األشخاص في أمور خاصZة معينZة تحت مسZمى أداء واجبZاتهم .عندئZذ ZيZرى إخZوتهم وأخZواتهم أن هZذا أمZر غZير

الئق ،ويلومونهم عليه ،لكن هؤالء الناس ال يقبلون اللZوم .إنهم يعتقZدون أنZه نظ ًZرا ألنهZا كZانت مسZألة شخصZية ال تتعلZق بعمZل
انتهاكZZا لنطZاق الحZZق ،وال ينبغي أن يتZZدخل هللا في هZZذا األمZZر .قZZد تبZZدو
الكنيسZZة أو مواردهZZا الماليZZة أو أفرادهZZا ،فإنهZZا ال تعتZZبر
ً

أنانيZZا للغايZZة
لZZك بعض األشZZياء على أنهZZا أمZZور خاصZZة ال تتضZZمن أي مبZZدأ أو حZZق .لكن بZZالنظر إلى الشZZيء الZZذي فعلتَZZه ،كنت ً
من حيث إنZZك لم تُِ Z
Zول أي اعتبZZار لعمZZل عائلZZة هللا أو كيZZف يZZؤثر فيZZه مZZا تفعلZZه ،ولم تكن تفكZZر سZZوى في مصZZلحتك الخاصZZة.

يتضZZمن هZZذا بالفعZZل اسZZتقامة القديسZZين Z،باإلضZZافة إلى قضZZايا تتعلZZق بإنسZZانية الشZZخص .وعلى الZZرغم من أن مZZا كنت تفعلZZه لم

يمس مص ZZالح الكنيس ZZة ،ولم يتعلZZ Zق بZZ Zالحق ،ف ZZإن االنخZZ Zراط في مس ZZألة خاص ZZة ،في حين تZّ Z Zدعي أداء واجبZZ Zك ،ال يتماشZZZى مZZ Zع
َّ
تمم واجب ZZك في عائل ZZة هللا ،أم ألس ZZبابك
وعمZZا إذا كنت تفعل ZZه لتُ ّ
الح ZZق .بغض النظ ZZر عم ZZا تفعل ZZه ،وم ZZدى ك ZZبر أو ص ZZغر األم ZZرّ ،
الخاصZZة ،فيجب أن تف ّكZZر فيمZZا إذا كZZان مZZا تفعلZZه يتوافZZق مZZع مشZZيئة هللا ،وسZZواء كZZان هZZذا األمZZر شZZيًئا ينبغي على شZZخص ذي
طبيعة بشرية أن يفعله .إذا كنت تطلب الحق هكذا في كل مZا تفعلZه ،فZأنت شZخص يZؤمن باهلل حًقZا .وإذا كنت تعZالج بتف ٍ
Zان كZل

مسZZألة وكZZل حZZق بهZZذا األسZZلوب ،فسZZتتمكن من إحZZداث تغيZZيرات في شخصZZيتك .يعتقZZد بعض النZZاس أنهم عنZZدما يفعلZZون شZZيًئا

شخصZً Zيا ،يمكنهم أن يتجZZاهلوا الحZZق ،ويفعلZZون مZZا يرغبZZون فيZZه ،ويفعلونZZه بZZأي طريقZZة تجعلهم سZZعداء ،وباألسZZلوب الZZذي يعZZود
عليهم بالنفع؛ ال يبدون أدنى مراعاة تجاه كيف ربما يؤثر على عائلZة هللا ،كمZZا ال يفكZرون فيمZZا إذا كZZان مZا يفعلونZه يتالءم مZع

وأخيرا ،بمجرد أن ينتهZZوا من األمZZر ،ينمZZو الظالم بZداخلهم؛ ويشZZعرون بالضZيق ،رغم أنهم ال يعرفZون
جماعة القديسين أم ال.
ً
ِ
Zياء ال يستحسZZنها هللا ،فقZZد أغضZZبت هللا .وإذا كZZان أحZZدهم ال يحب الحZZق،
Zزاء ُمسZZتحًقا؟ إن كنت تفعZZل أشً Z
السZZبب .أليس هZZذا جً Z
Zادة هZZؤالء النZاس فيمZZا
مرارا
Zرارا .وال يستحسZن هللا ع ً
Zرارا وتك ً
وتكرارا بحسب إرادتZه Z،فسZZوف يغضZZب هللا م ً
ً
وويفعل األشياء ً
يفعلونه ،وإذا لم يتوبوا ،فلن يكونوا بعيدين عن العقوبة.
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منتظما أو غير منتظم ،مماًل أو مفعمZاً بالحيويZZة ،يجب
ينطوي أي واجب تقوم به على دخول الحياة .سواء كان واجبك
ً
دائما تحقيق دخول الحياة .الواجبات التي يؤديها بعض النZاس رتيبZة إلى حZد مZا؛ فهم يفعلZون نفس الشZيء كZل يZوم .لكن
عليك ً
عند القيام بهذه الواجبات ،فإن الحاالت التي يكشفها هؤالء األشخاص ليست كلها متجانسZZة .قفي بعض األحيZZان ،عنZZدما يكZZون

اجتهادا ويقومون بعمل أفضZل .وفي أحيZان أخZرى ،ونتيجZة لت ٍ
Zأثير مZا غZير معZروف ،تثZير
الناس في مزاج جيد ،يكونون أكثر
ً
شخصZZياتهم الشZZيطانية الفاسZZدة حب األذى في نفوس ZZهم ،ممZZا ي ZZدفعهم إلى حمZZل آراء غ ZZير الئق ZZة ،وجعلهم في حZZاالت وأمزجZZة

سيئة؛ وهذا يؤدي بهم إلى أداء واجباتهم بطريقة روتينية .تتغير الحاالت الداخلية للنZZاس باسZZتمرار؛ إذ يمكن أن تتغZZير في أي
Zاء على حالتZZك المزاجيZZة .لنفZZترض
مكZZان وفي أي وقت .بغض النظZZر عن كيفيZZة تغZZير حالتZZك ،فمن الخطZZأ ًZ
دائمZا التصZZرف بنً Z
أنك تعمل بشكل أفضل قليالً عنZدما تكZون في مZزاج جيZد ،وأسZوأ قليالً عنZدما تكZون في مZزاج سZيئ  -فهZل تتفZق هZذه الطريقZة
في فعZZل األشZZياء مZZع المبZZادئ؟ هZZل يمكنZك Zأداء واجبZZك بشZZكل مٍ Z
Zرض بهZZذه الطريقZZة؟ بغض النظZZر عن مZZزاج النZZاس ،يجب أن

يعرفوا كيف يصّلون ويتكيفون أمام هللا ،وكيف يسعون إلى الحق ويعملون بحسب المبادئ ،وعنZZدها فقZZط يمكنهم االمتنZZاع عن

دائمZا لZZترى مZZا إذا كنت تقZZوم
وذهابZZا .عنZZد قيامZZك بواجبZZك ،يجب أن تفحص نفسZZك ًZ
أن يتحكم فيهم مZZزاجهم ويZZؤرجحهم جيئZZة
ً
باألشياء وفًقا للمبادئ ،وما إذا كان أداؤك لواجبZZك بالمسZتوى المطلZوب ،سZواء كنت تقZZوم بZZذلك بطريقZZة روتينيZZة أم ال ،وسZواء
حZZاولت أن تتهZZرب من مسZZؤولياتك أم ال ،ومZZا إذا كZZانت هنZZاك أي مشZZاكل في سZZلوكك وطريقZZة تفكZZيرك .بمجZZرد أن تفZZرغ من

تأملZZك في نفسZZك وتتضZZح لZZك هZZذه األمZZور ،سيصZZبح أداؤك لواجبZZك أسZZهل .وبغض النظZZر عمZZا تواجهZZه أثنZZاء أداء واجبZZك من
سZZلبية وضZZعف ،أو أن تكZZون في حالZZة مزاجيZZة سZZيئة بعZZد التعامZZل معZZك  -يجب أن تتعامZZل مZZع األمZZر بشZZكل صZZحيح ،ويجب
أيض ا السعي إلى الحق وفهم مشيئة هللا .ومن خالل القيام بهذه األشياء ،سيكون لديك طريق للممارسZZة .إذا كنت تZZرغب
عليك ً
في القيام بعمل جيد في أداء واجبك ،فيجب أال تتأثر بمزاجك .بغض النظر عن مدى شZZعورك بالسZZلبية أو الضZZعف ،يجب أن
تمZZارس الحZZق في كZZل مZZا تفعلZZه ،بصZZرامة مطلقZZة ،وتلZZتزم بالمبZZادئ Z.إذا فعلت هZZذا ،فلن تنZZال استحسZZان اآلخZZرين فحسZZب ،بZZل
جيدا حًقا يؤدي بالفعZZل
شخصا مسؤواًل ويتحمل عبًئا ،وسوف تكون
أيضا .على هذا النحو ،ستكون
شخصا ً
سيرضى عنك هللا ً
ً
ً
حقيقيZا
واجباته وفًقا للمعايير ويعيش بشكل كامل في صZورة شZخص حقيقي .يتطهZZر مثZZل هZؤالء األشZخاص ،ويحققZZون تحZواًل
ً
عند قيامهم بواجباتهم ،ويمكن القول إنهم صادقون في نظر هللا .يمكن فقZZط لألشZZخاص الصZZادقين المثZZابرة على ممارسZZة الحZZق

والنجZZاح في التصZرف بحسZب المبZZادئ ،ويمكنهم أداء واجبZZاتهم وفًقZا للمعZZايير .يقZZوم األشZخاص الZZذين يتصZZرفون وفًقZا للمبZZادئ
بواجب ZZاتهم بدق ZZة عن ZZدما يكون ZZون في م ZZزاج جي ZZد؛ وال يعمل ZZون بطريق ZZة روتيني ZZة ،فهم ليس ZZوا متعج ZZرفين وال يتف ZZاخرون بجع ZZل
اآلخZرين يقZدرونهم .عنZدما يكونZون في حالZة مزاجيZة سZيئة ،فZإنهم ُيِت ّمZون مهZامهم اليوميZة بنفس القZدر من الجديZة والمسZؤولية،
وحتى إذا واجهوا شيًئ ا يضر بأداء واجباتهم ،أو يفرض عليهم القليل من الضغط أو يتسبب في عرقلة أثناء قيامهم بواجباتهم،
فهم ال يزالون قادرين على تهدئة قلوبهم أمZام هللا والصZالة ،قZائلين" :بغض النظZر عن حجم المشZكلة الZتي أواجههZا  -حZتى لZو
سقطت السماء – ما دام هللا قد سمح لي بمواصلة الحياة ،فأنا عازم على بذل قصارى جهدي ألداء واجبي .كل يوم يسمح هللا
النفس
لي بأن أحياه هو يوم سأعمل فيه بجد ألداء واجبي حZتى أكZون مسZZتحًقا لهZذا الZواجب الZذي منحZZني هللا إيZاه ،وكZZذلك هZذا َ

جانبا ،ألن أداء واجبي له أهمية
الذي وضعه في جسدي .بغض النظر عن مدى الصعوبة التي قد أواجهها ،سأنحي كل شيء ً
قصوى!" أولئك الذين ال يتأثرون بأي شخص أو حZZدث أو شZيء أو بيئZZة ،والZذين ال يتحكم فيهم أي مZZزاج أو موقZف خZارجي،
وال ZZذين يض ZZعون واجب ZZاتهم واإلرس ZZاليات ال ZZتي أوكله ZZا هللا إليهم أواًل وقب ZZل ك ZZل ش ZZيء – ه ZZؤالء هم األش ZZخاص المخلص ZZون هلل

والخاضعون له بصدق .مثل هؤالء الناس قد حققوا دخول الحياة ودخلوا إلى واقع الحق .هZذا هZو أحZZد أكZZثر التعبZيرات عمليZة

وأصالة عن حياة الحق.
من "يجب أن يبدأ دخول الحياة باختبار تأدية واجبك" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"

كلمات هللا اليومية اقتباس 576
Zق ،بZل يتصZَّ Zرفون
ّ
بغض النظر عن المشكلة التي يمكن أن تواجه بعض النZاس عنZZد أداء واجبZاتهم ،فZZإنهم ال يطلبZZون الح ّ
دائمZZا
دائمZZا رغبZZاتهم األنانيَّة ،وتتحكم طبZZاعهم الفاسZZدة ً
دائمZZا وفًقZZا ألفكZZارهم ومفZZاهيمهم وتصZُّ Zوراتهم ورغبZZاتهم .إنهم ُيرضZZون ً
ً
Zق .مZZا الZZذي يعتم Zد ZعليZZه مثZZل
أي حٍّ Z
يتمZZون الواجبZZات الموكلZZة إليهم ،فZZإنهم ال يربحZZون ّ
بتصZُّ Zرفاتهم .وعلى الZZرغم من أنهم قZZد ّ
Zق الZذي يفهمونZه
Zق وال على هللا .فالمقZدار الضZئيل من الح ّ
هؤالء األشخاص إ ًذا عنZد أداء واجبZاتهم؟ إنهم ال يعتمZدون على الح ّ
في الواقZZ Zع لم يشZZ Zغل مكZZ Zان السZZ Zيادة في قلZZ Zوبهم .إنهم يعتمZZ Zدون على مZZ Zواهبهم وقZZ Zدراتهم ،وعلى أي معرفZZ Zة اكتسZZ Zبوها وعلى

مZZواهبهم ،وكZZذلك على قZَّ Zوة إرادتهم أو نوايZZاهم الحسZZنة ألداء هZZذه الواجبZZات .هZZذا نZZوع مختلZZف من الطبZZائع ،أليس كZZذلك؟ ومZZع
أنك قد تعتمد Zأحيانا على سجيتك وخيالك ومفاهيمك ومعرفتك ُّ
مشكالت مرتبطZZة بالمبZZدأ
وتعلمك في أداء واجبك ،فإنه ال تبرز
ٌ
ً
Zيء ال
في بعض األشياء التي تعملهZا .يبZZدو األمZر من الناحيZة الظاهريَّة كمZا لZو أنZZك لم تسZلك الطريZق الخZاطئ ،ولكن يوجZد ش ٌ

Zق
يمكن تجاهل ZZه :خالل عمليَّة أداء واجب ZZك ،إذا ك ZZانت مفاهيم ZZك وتص Zُّ Zوراتك ورغبات ZZك الشخص ZZيَّة ال تتغيَّر أب Zً Zدا وال يح Zّ Zل الح ّ Z

َّ
Zق ،فمZاذا سZتكون العاقبZة النهائيَّة؟ سZوف تصZبح عامZل
محلها ً
أبدا ،وإذا كانت تص ُّZرفاتك وأفعالZك ال تتوافZق أب ًZدا مZع مبZادئ الح ّ
ٍ
ِ
"كِثZZيرون س Zيُقوُل ِ ِ ِ
َّْأنZZا،
Zار ُّب! َأَل ْي َس ِبٱ ْس Zم َك تََنب َ
المقZَّ Zدسَ َ َ َ ُ َ :
ون لي في َذلَ Z
Zار ُّبَ ،يَ Z
Zك ٱْلَيZْ Zومَِ :يَ Z
خدمZZة .هZZذا بالضZZبط مZZا يZZرد في الكتZZاب ُ
ِ ِئ ٍ
ِ
Zط! ٱ ْذهبZZ Zوا عِني ياَفِ Z Z
ٍ ِ
ِ
Zاعِلي
ص ِّ Z Zر ُح َل ُه ْمِ :إ ِّني َل ْم ْZ
َوبِٱ ْس ِ Z Zم َك ْ
َأعZِ Zر ْف ُك ْم َقّ َ ُ َ ُّ Z Z
َأخ َر ْجَنZZ Zا َش َZ Zياط َ
ص َZ Zن ْعَنا ُقZَّ Z Zوات َكثَ Z Z
Zير ًة؟ َفح َين Zذ ُأ َ
ينَ ،وبِٱ ْس Z Zم َك َ
ٱِإْل ْث ِم !"لمZZاذا يخZZاطب هللا أولئZZك األشZZخاص الZZذين يبZZذلون الجهZZد والZZذين يقZZدمون الخدمZZة قZZائاًل " :هنZZاك نقطZZة واحZZدة يمكننZZا أن

نكون متأكدين Zمنها ،وهي أنه بغض النظZر عن الواجبZات أو العمZل الZذي يقZوم بZه أولئZك األشZخاص ،فZإن دوافعهم ومحفZزاتهم

كليZZا إلى أفكZZارهم ومصZZالحهم الشخصZZية ،كمZZا أن اعتبZZاراتهم
ونوايZZاهم وأفكZZارهم تنبZZع بالكامZZل من رغبZZاتهم األنانيZZة ،وتسZZتند ً
وخططهم تتمحZور بالكامZل حZول سZمعتهم ووضZعهم وغZرورهم وآفZاقهم المسZتقبليةّ .إنهم في أعمZاقهم ال يمتلكZون أي حZق ،وال

يتصرفون وفًقا لمبZادئ الحZق .وبالتZالي ،مZا هZو الشZيء المهم الZذي يجب أن تسZعوا إليZه اآلن؟ (يجب أن نسZعى إلى الحZق وأن

تحديدا عند أداء واجبZZاتكم وفًقZا لمتطلبZZات هللا؟ عنZZد القيZام
نؤدي واجباتنا وفًقا لمشيئة هللا ومتطلباته) .ما الذي يجب عليكم فعله
ً
بشZيء مZا ،يجب عليZك أن تتعلم كيZف تمZيز مZا إذا كZانت نوايZاك وأفكZارك تتوافZق مZع الحZق أم ال ،وتمZيز كZذلك مZا إذا موجهZة
نحو تحقيق رغباتك األنانية أم نحو تحقيق مصالح بيت هللا .إذا كانت نواياك وأفكارك تتوافق مع الحق ،فيمكنك تأديZة واجبZك
وفًقا لتفكيرك ،لكن ،إذا لم تكن متفقة مع الحZZق ،فيجب عليZك االلتفZاف عائ ًZدا بسZرعة والتخلي عن ذلZZك الطريZق .ذلZك الطريZق
Zحيحا ،وال يمكنZك الممارسZة على هZذا النحZو ،وإذا واصZلت السZير في هZذا الطريZق ،فسZوف ينتهي بZك األمZر بارتكZاب
ليس ص ً
الشر.

من "كيفيَّة اختبار المرء كالم هللا في واجباته" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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ضZا أبZرز مبZدأ أساسZي .إن كيفيZة تعامZل
هناك مبدأ أسمى يحكم كيفية تعامل رب الخليقZZة مZع األشZZياء المخلوقZZة ،وهZZذا أي ً
تمامZا على خطZZة تZZدبيره وعلى متطلباتZZه؛ فهZZو ال يحتZZاج إلى استشZZارة أي شZZخص ،وال يحتZZاج
هللا مZZع األشZZياء المخلوقZZة يعتمZدZً Z
إلى إقناع أي شخص برأيه .إنه يقوم بكل ما عليZه فعلZه ،ويعامZل النZاس بالطريقZة الZZتي يراهZا مناسZZبة ،وتتماشZى جميZZع أفعالZه،

وطريقة معاملته للناس مع المبادئ ،المبادئ التي يعمل رب الخلق وفًقا لها .الشيء الوحيد الذي ينبغي على األشياء المخلوقZZة
أن تقوم به هو الخضZوع؛ وال ينبغي أن يكZون لZديها أي خيZار آخZر .مZا الZذي يظهZره ذلZك؟ إن رب الخليقZة سZيكون دائمZا رب
الخليقة؛ لديه السلطة والمZZؤهالت لتنظيم وحكم أي شZيء مخلZZوق كمZا يحلZو لZZه ،وهZو ليس بحاجZZة إلى سZZبب للقيZZام بZZذلك .فZZذلك
يدخل ضمن نطاق سلطانه .وماذا عن األشياءالمخلوقة؟ ليس من شيء مخلوق واحد يملك السلطة أو األهلية إلصدار األحكام
بش ZZأن كيفي ZZة تص ZZرف الخ ZZالق أو بش ZZأن م ZZا إذا ك ZZان م ZZا يفعل ZZه ص ZZحيحاً أو خاطئZ Zاً .ك ZZذلك ليس هن ZZاك من ش ZZيء مخل ZZوق يتمت ZZع

بصالحية اختيار ما إذا كان ينبغي أن يخضع لحكم رب الخليقة أو لترتيبZZه أو تنظيمZZه .وبالمثZZل ،ليس من شZZيء مخلZZوق واحZZد

وينظمون من خاللها من قبZZل رب الخليقZZة .هZZذه هي الحقيقZZة العليZا .ومهمZZا فعZل
يتمتع بصالحية اختيار الطريقة التي ُيحكمون ُ
رب الخليقZZة باألشZZياء المخلوقZZة ،وبصZرف النظZر عن الطريقZZة الZZتي قZZام بZZذلك من خاللهZا ،فإنZZه ينبغي على البشZر الZZذين خلقهم
أن يفعلوا شيئاً واحداً فقط :الطلب ،والخضZوع ،والمعرفZة ،وقبZول هZذا الحZق الZذي وضZعه رب الخليقZة .والنتيجZة النهائيZة لكZل

ذلك ستكون أن رب الخليقة سيكون قد أنجز خطة تدبيره وأكمل عمله ،وينتج عن ذلك أن خطة تدبيره تتقدم دون أية عوائق؛

وفي هZZذه األثنZZاء ،ألن األشZZياء المخلوقZZة قZZد قبلت حكم الخZZالق وترتيباتZZه ،ونظZZرا ً لخضZZوعها لحكمZZه وترتيباتZZه ،فسZZتكون قZZد
الحق ،وفهمت مشيئة الخالق ،وتوصلت إلى معرفة شخصيته .هناك مبدأ آخر يجب أن أخبركم به :بغض النظر عما
اكتسبت
ّ

صغيرا ،فهZZو يبقى الخZالق،
عظيما أم
يفعله الخالق ،وبغض النظر عن كيفية تجِّليه ،وبغض النظر عما إذا كان ما يفعله عماًل
ً
ً
في حين يبقى كل البشر الZذين خلقهم كائنZات مخلوقZة ،بغض النظZر عمZا فعلZوه ،وبغض النظZر عن مZدى مZوهبتهم أو تميُّزهم.
أمZZا بالنسZZبة للبشZZر المخلZZوقين ،فبغض النظZZر عن مقZZدار النعمZZة وعZZدد البركZZات الZZتي نالوهZZا من الخZZالق ،أو مقZZدار الرحمZZة أو
اللطZف أو اإلحسZان ،ال ينبغي أن يعتقZدوا أنهم مختلفZون عن الحشZود ،أو يعتقZدوا أنهم يمكن أن يكونZوا متسZاوين مZع هللا وأنهم
أصبحوا يحتلZون منزلZZة عاليZة بين المخلوقZZات .بغض النظZر عن عZZدد الهZZدايا الZZتي منحZك إياهZا هللا ،أو مقZZدار النعمZة الZتي أنعم
بهZا عليZZك ،أو مZZدى اللطZف الZذي عاملZك بZZه ،أو مZZا إذا كZان قZZد وهبZZك بعض المZZواهب الممZZيزة ،فال شZيء من كZZل هZذا هZو من
كائنا مخلوًقا إلى األبد .يجب أال تفكZر أبZً Zدا قZائاًل لنفسZZك" :أنZا محبZZوب صZZغير بين يZدي
ممتلكاتك؛ فأنت مخلوق ،وستبقى كذلك ً
قائمZZا على المحبZZة والرعايZZة والتَّربيت اللطيZZف ،مZZع همسZZات دافئZZة
هللا ،ولن يفتZZك بي ،سZZيكون موقZZف هللا تجZZاهي ًZ
دائمZا ً
موقفZZا ً
للمواساة والتشجيع" .على العكس من ذلك ،أنت مثل جميع الكائنات المخلوقة األخرى في نظر الخالق؛ إذ يمكن أن يسZZتخدمك
أيضا أن يقودك كما يشاء ،ويمكنه أن ُيZرتب لZZك أن تلعب كZل األدوار بين جميZZع أنZZواع األشZخاص وفي
هللا كما يشاء ،ويمكنه ً
جميع المناسبات واألشياء كما يشاء .هذه هي المعرفة التي يجب أن يمتلكها الناس ،والحس السليم الZZذي يجب أن يمتلكZZوه .إذا
استطاع المرء أن يفهم هذه الكلمات ويقبلها ،فإن عالقته مع هللا سZتنمو بشZكل طZZبيعي أكZZثر ،وسZZوف يبZني عالقZة معقولZZة أكZثر
معه ،إذا استطاع المرء أن يفهم هZذه الكلمZات ويقبلهZا ،فسZوف يحZدد موقعZه بشZكل صZحيح ،ويتبZوأ مكانتZه هنZاك ،ويلZتزم بZأداء
واجبه.
من "فقط من خالل تقصي الحق يمكنك معرفة أعمال هللا" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
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يجب أن تتحقZZق معرف ZZة هللا من خالل ق ZZراءة كالم هللا وفهم ZZه .يق ZZول البعض" :لم َأر هللا المتج ِّس Zد ،فكيZZف لي أن أعZZرف
هللا؟" في الواقع ،كالم هللا هو تعبير عن شخصيته .من كالم هللا يمكنZZك أن تZZرى حب هللا وخالصZZه للبشZZر ،وكZZذلك طريقتZZه في
مكتوبZا من ِقبZZل البشZر .وقZZد نطZZق بZه هللا شخص ًZيا ،فهZZو ينطZZق بكالمZه
يعبZر عنZه هللا نفسZه وليس
خالصهم ...هذا ألن كالم هللا ّ
ً
كالمZZا من القلب؟ ألن ZZه يص ZZدر من األعم ZZاق ،ويع ZZبر عن شخص ZZيته ومش ZZيئته وأفك ZZاره وحب ZZه
وبص ZZوته ال ZZداخلي .لم ZZاذا ُيس Zَّ Zمى ً
وخالص ZZه للبش ZZرية وتوقعات ZZه من البش ZZرية .تح ZZوي أق ZZوال هللا على كلم ZZات قاس ZZية وكلم ZZات رقيق ZZة ومراعي ZZة لش ZZعور اآلخ ZZرين،

باإلضافة إلى بعض الكلمات الكاشفة التي ال تتماشى مع تمنيات اإلنسZZان .إن نظZZرت إلى الكلمZات الكاشZZفة فحسZZب ،فقZZد تشZZعر
بأن هللا شديد الصرامة .وإذا نظرت إلى الكلمات الرقيقة فحسب ،فقد تشZZعر بZأن هللا ال يملZك الكثZير من السZZلطان .لZZذلك ،يجب
ثم
أال تأخZZذها خZZارج سZZياقها ،ولكن انظZZر لهZZا من جميZZع الزوايZZا .في بعض األحيZZان يتحZZدث هللا من منظZZور اللطZZف والرحمZZةّ ،
يZZرى النZZاس محبتZZه للبشZZرية ،وفي أحيZZان أخZZرى يتحZZدث من منظZZور الصZZرامة الشZZديدة Z،فZZيرى النZZاس عنZZدها شخصZZيته الZZتي ال

تقب ZZل اإلس ZZاءة .اإلنس ZZان دنس على نح Zٍ Zو ي ZZدعو لألس ZZى ،وال يس ZZتحق رؤي ZZة وج ZZه هللا أو المث ZZول أمام ZZه ،والس ZZماح للنZZZاس اآلن
بالوقوف أمامه إنما هو بنعمة منه .ويمكن رؤية حكمة هللا من طريقZة عملZه وداللZة هZذا العمZل .مZا زال بوسZع النZاس أن يZروا
هذه األشياء في كالم هللا حتى بدون أي اتصال مباشر منه .عندما يتواصZل مZع المسZيح شZخص لديZه معرفZة حقيقيZة باهلل ،فZإن
لقاءه بالمسيح يمكن أن يتطابق مZع معرفتZه الحاليZة باهلل ،ولكن عنZدما يلتقي هللاَ شZخص لديZه فهم نظZري فقZط ،فال يمكنZه رؤيZة
لخصوا كالم هللا عن سر التج ُّسZد ،وانظZZروا
العالقة المتبادلة .يمّثل هذا الجانب من الحق أعمق األسرار ،ومن الصعب فهمهِّ .
مزيدأ من الشركات حول هذا الجانب من الحق ،ومن خالل ذلZZك سZZتتمتع
معا وتأملوا وأقيموا ً
إليه من جميع الزوايا ،ثم صّلوا ً

بالقZدرة على نيZل االسZتنارة من الZروح القZدس وتتوصZل إلى الفهم .بمZا أن البشZر ال يملكZون فرصZة لالتصZال المباشZر مZع هللا،
رويدا حتى يكتسبوا المعرفة الحقيقية باهلل.
رويدا
ليتحسسوا طريقهم ،وليدخلوا
فيجب أن يعتمدوا على هذا النوع من الخبرة
ً
ً
ّ
ِ
المتجسد" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
من "كيفية معرفة هللا
ّ
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مZZا معZZني معرفZZة هللا؟ إنهZZا تعZZني القZZدرة على فهم فرحZZه وغضZZبه وحزنZZه وسZZعادته؛ هZZذه هي معرفZZة هللا .أنت تZZزعم أنZZك
رأيته ،ومع هذا ال تدرك فرحه وغضبه وحزنه وسعادته ،وال تفهم شخصيته .وكZذلك ال تفهم بZَّ Zره وال رحمتZZه ،وال تعZرف مZا
يحب أو م ZZا يك ZZره .ه ZZذه ليس ZZت معرف ZZة هللا .له ZZذا يس ZZتطيع بعض الن ZZاس ِاتّب ZZاع هللا ،لكنهم ال يكون ZZون بالض ZZرورة ق ZZادرين على
ّ
ٍ
قادرا على فهم بعض مشيئته Z،عندئذ يمكنك أن تZZؤمن
اإليمان به بصدق ،وهنا يكمن الفرق .إذا كنت تعرف هللا وتفهمه وكنت ً

أمZا إذا كنت ال تفهم هZذه األمZور ،فZأنت مجZرد
إيمانا صادًقا وتخضع له
به ً
َ
خضوعا حقيقيًّا ،وتحبZه محبZة حقيقيZة وتعبZده ZحًقZاّ .
تابع يساير ويجري مZع التيZار .وال يمكن أن ُيس َّZمى هZذا بالخضZوع الحقيقي أو العبZادة الحقيقيZة .كيZف تتZأتّى العبZادة الحقيقيZة؟
جميعZZا م ZZرغمين على أن ينحنZZZوا لZZZه
كZُّ ZZل الZZZذين يعرف ZZون هللا حًقZZا بال اس ZZتثناء يعبدون ZZه ويتقون ZZه كّلم ZZا رأوه ،ويج ZZدون أنفس ZZهم
ً
ويعبدوه .في الZوقت الحاضZر ،وأثنZاء عمZل هللا المتجسZد ،كلمZا زاد فهم النZاس لشخصZيته ومZا لديZه وماهيتZه ،زاد تقZديرهم لهZذه

وعموما ،فإنه كلما قل فهم النZاس ،ازدادت ال مبZاالتهم وعZاملوا هللا كإنسZان .لZو أن النZاس عرفZوا هللا حًقZا
األمور واتقاؤهم له.
ً
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يوحنZا
ور ِح َذاِئ ِه"؟ لماذا قZال
ّ
ص َار ُق َّدامي ،الذي َل ْس ُت ِب ُم ْستَ ِح ّق ْ
ورأوه ،الرتجفوا خوًفاُ .
َأح َّل ُسُي َ
َأن ُ
"ه َو الذي َيْأتي َب ْعدي ،الذي َ

ذلZك؟ مZع أنZه لم يكن لديZه فهم عميZق ج ًZدا في صZميم قلبZه ،فقZد أدرك أن هللا مهيب .كم عZدد النZاس القZادرين على اتقZاء هللا في
هذه األيام؟ إذا كانوا ال يعرفون شخصيته ،فكيZف يمكنهم اتقZاؤه؟ فالنZاس ال يعرفZون جZوهر المسZيح وال يفهمZون شخصZية هللا،

وهم ح ZZتى أق ZZل ق ZZدرة على عب ZZادة هللا بح ZZق .إذا ك ZZان الن ZZاس ال ي ZZرون سZZوى المظهZZر الخZZارجي الع ZZادي والط ZZبيعي للمس ZZيح وال
موقفZا يخلZZو من التقZZوى تجاهZZه،
يعرفZZون جZZوهره ،فمن السZZهل إ ًذا عليهم أن يعZZاملوا المسZZيح كمجZZرد رجZZل عZZادي .وقZZد يتبنZZونZً Z
ويمكنهم خداعZZه ومقاومتZZه وعصZZيانه ودينونتZZه Z.ويمكن أن يصZZيبهم الغZZرور باعتبZZار أنفسZZهم أبZZرار ،وال يأخZZذون كالمZZه على
محمل الجد ،وحZZتى إنهم يثZيرون مفZاهيم وإدانZZات ،والتجZZديف على هللا .لحZل هZZذه المشZاكل يجب على المZرء أن يعZرف جZوهر
المسZZZيح والهوت ZZه .ه ZZذا ه ZZو الج ZZانب الرئيس ZZي من معرف ZZة هللا؛ وه ZZو م ZZا يجب على جمي ZZع المؤم ZZنين باهلل العملي ال ZZدخول فيZZZه
وتحقيقه.
ِ
المتجسد" في "تسجيالت ألحاديث المسيح"
من "كيفية معرفة هللا
ّ

حادي عشر الغايات والعواقب
كلمات هللا اليومية اقتباس 580
أيضا ،استعاد البشZر قداسZتهم الZتي كZانوا يملكونهZا ذات يZوم
في ومضة برق ،ينكشف الشكل الحقيقي لكل حيوان .كذلك ً
أخيرا في المياه القذرة غارًقا تحت السطح ،وتحلل ليصبح وحاًل  .آه ،لقZZد
مستنيرين بنوري .آه ،لقد سقط عالم الماضي الفاسد ً

أخير ا كل البشر الذين خلقتهم إلى الحياة في النور مرة أخرى ،ووجدوا أساس الوجود ،وتوقفوا عن الصZراع في الوحZل!
عاد ً
آه ،كيف ال يمكن للمخلوقات العديدة التي أمسكها في يZدي Zأن تتج َّZدد من خالل كلمZاتي؟ كيZف ال يمكنهZا أن تقZوم بوظائفهZا في
الن ZZور؟ لم تع ZZد األرض ثابت ZZة وس ZZاكنة ،ولم تع ZZد الس ZZماء موحش ZZة وحزين ZZة .لم يع ZZد يوج ZZد ف ZZراغ يفص ZZل بين الس ZZماء واألرض،
واتحدتا في وحدة واحدة ولن تنفصال ثانية .في هذه المناسبة المبهجZZة السZعيدة ،وفي هZذه اللحظZة من االبتهZاج ،قZد خZرج بZZري
وقداسZZتي وانتشZZرا عZZبر الكZZون ،والبشZZرية كلهZZا تمجZZدهما دون توقZZف .تضZZحك مZZدن السZZماء مبتهجZZة ،وتZZرقص ممالZZك األرض

ِ
ومن ال يبكي في هZZذه اللحظZZة؟ تنتمي األرض في حالتهZZا البدائيZZة إلى السZZماء ،والسZZماء
فرحZZةَ .من ال يبتهج في هZZذه اللحظZZة؟ َ
متحدة مع األرض .واإلنسان هو الحبل الذي يربط السماء واألرض ،وبفضZل قداسZته ،وبفضZل تجديZده Z،لم تعZد السZماء مخفيZة

عن األرض ،ولم تعد األرض ساكنة بالنسبة للسماء .ابتسامات العرفان تعلو وجوه البشر ،وفي قلوبهم تُ َفر ُز حالوة ال تعZZرف
الحدود .ال يتنZازع إنسZان مZع إنسZان ،وال يشZتبك البشZر بعضZهم مZع بعض .هZل هنZاك من ال يعيش في سZالم مZع اآلخZرين في
نوري؟ هل هناك من ُيهين اسمي في يومي؟ كZZل البشZZر يوجهZZون نظZراتهم التبجيليZZة نحZZوي ،ويصZرخون إلي س ًّZرا في قلZوبهم.
ّ
تطهروا ،ال يوجZZد َمن ال يطيعZZني ،وال يوجZZد َمن يZدينني .تغمZZر
لقد فحصت كل فعZل يقZZوم بZZه البشZر :من بين كZل البشZر الZذين َّ
شخصيتي البشرية كلها .الك ُّZل يعرفZZني ويقZترب مZني ويعبZدني .أنZا ثZابت في روح اإلنسZان ،وأتعZZالى إلى أعلى قمZZة في عينيZهZ،

وأتZZدفق في الZZدم الZZذي يجZZري في عروقZZه .يمأل التمجيZZد المفZZرح الZZذي في قلZZوب البشZZر كZZل مكZZان على وجZZه األرض ،والهZZواء
منعش ونقي ،ولم يعد الضباب الكثيف يغطي األرض ،والشمس تشرق متوهجة.
من "الفصل الثامن عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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َّ
ويتشكل في وسطها ،ويقوم في وسZطها؛ ال توجZZد قZZوة تسZZتطيع أن تZZدمر ملكZZوتي .من
يتسع الملكوت في وسط البشرية،
Zانا بين البشZZر؟ من منكم يحيZZا خZZارج نطZZاق الحالZZة البشZZرية؟ عنZZدما تُعَلن
بين النZZاس الZZذين في ملكZZوتي اآلن ،من منكم ليس إنسً Z
نقطZZة بZZدايتي الجديZZدة للجمZZوع ،كيZZف سZZيكون رد فعZZل البشZZرية؟ لقZZد رأيتم بعيZZونكم حالZZة اإلنسZZان؛ بالتأكيZZد لم تع Zد ZلZZديكم آمZZال
بشأن االحتمال لألبد في هذا العالم؟ إنني اآلن أسير في وسط شعبي ،أعيش في وسط شZZعبي .اليZZوم ،أولئZZك الZZذين لZZديهم محبZZة
أصيلة لي ،سيتباركون؛ مباركون أولئك الذين يخضعون لي ،بالتأكيد سيمكثون في ملكZZوتي؛ مبZاركون أولئZك الZذين يعرفZZوني،

بالتأكيZZد سZZيتقلدون القZZوة في ملكZZوتي؛ مبZZاركون أولئZZك الZZذين يسZZعون ورائي ،بالتأكيZZد سZZيهربون من قيZZود الشZZيطان ويتمتَّعZZون

في؛ مباركون أولئZك القZادرون على إنكZار ذواتهم ،بالتأكيZد سZيدخلون إلى أمالكي ويرثZون غZنى ملكZوتي .أولئZك الZذين
بالبركة َّ
ثمنZا من أجلي سأحتضZنهم بفZرح ،أولئZك الZذين يقZدمون ذبZائح لي ،سZأعطيهم
يسعون من أجلي سأتذكرهم ،أولئك الذين يدفعون ً

متعZZا .أولئZZ Zك الZZ Zذين يجZZ Zدون متعZZ Zة في كلمZZ Zاتي سZZ Zأباركهم؛ بالتأكيZZ Zد سZZ Zيكونون األعمZZ Zدة الZZ Zتي تحمZZ Zل رافZZ Zدة مملكZZ Zتي ،بالتأكيZZ Zد
ًZ
سيحصZZلون على غZZنى ال يضZZاهيه غZZنى في بيZZتي ،وال يمكن أن يتقZZارن أحZZد معهم .هZZل قبلتم من قبZZل البركZZات الZZتي أعطيتكم

إياها؟ هZل سZعيتم وراء الوعZود الZتي قطعتهZا لكم؟ بالتأكيZد ،تحت إرشZاد نZوري ،سZتخترقون حصZن قZوى الظلمZة .بالتأكيZد Z،في
وس ZZط الظلم ZZة ،لن تخس ZZروا الن ZZور ال ZZذي يرش ZZدكم .بالتأكيZ Zد Zس ZZتكونون أس ZZياد الخليق ZZة .بالتأكي ZZد س ZZتكونون غ ZZالبين أم ZZام إبليس.
بالتأكيZZد Z،عنZZد سZZقوط مملكZZة التZZنين العظيم األحمZZر ،سZZتقفون وسZZط عZZدد ال ُيحصZZى من الحشZZود تقZZدمون شZZهادة عن نصZZري.
تتحملونهZZا ،سZZترثون البركZZة الZZتي تZZأتي
بالتأكيZZد سZZتكونون صZZامدين ولن تZZتزعزعوا في أرض سZZينيم .من خالل المعانZZاة الZZتي َّ
مني ،وبالتأكيد ستشعون داخل الكون بأسره بمجديZ.

من "الفصل التاسع عشر" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 582
Zدريجيا إلى الحال ZZة الطبيعي ZZة ،وهك ZZذا
Zدريجيا ،ويع ZZود اإلنس ZZان ت Z
عن ZZدما يكتم ZZل كالمي ،يتشّ Z Zكل الملك ZZوت على األرض ت Z
ً
ً
Zترد كZZل شZZعب هللا حيZZاة اإلنسZZان العZZادي .يمضZZي
يتأسZZس هنZZاك على األرض الملكZZوت الموجZZود في قلZZبي .وفي الملكZZوت ،يسّ Z
الشZZتاء القZZارس ،ويحZZل محلZZه عZZالم من مZZدن الربيZZع ،حيث يمتZد ZالربيZZع طZZوال العZZام .وال يعZZود النZZاس يواجهZZون عZZالم اإلنسZZان

ض Zا ،وال تشZZن الZZدول
الكZZئيب البZZائس ،وال يعZZودون إلى ُّ
تحمل الZZبرودة الشZZديدة ZلعZZالم اإلنسZZان .ال يتقاتZZل البشZZر مZZع بعضZZهم بع ً
بعضا ،وال توجد أشالء ودماء تتدفق منها مZرة أخZرى؛ تمتلئ كZZل األراضZي بالسZZعادة ،ويسZود الZدفء 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 .
Zددا على وجZZوههم .ال أعZZود أسZZمع أمZZامي صZZوت
تZZرانيم جديZZدة ورقصZZات جديZZدة .ال يتسZZبب ضZZعفهم في انهمZZار الZZدموع مجً Z

وغدا ،سZZتتواجدون كلكم في
المالئكة وهي تبكي ،وال يعود أي إنسان يشكو لي من الصعوبات .اليوم ،جميعكم تحيون أمامي؛ ً
ملكوتي .أليست هZذه أعظم بركZة أمنحهZا لإلنسZان؟ بسZبب الثمن الZZذي تدفعونZه ZاليZZوم ،سZوف ترثZون بركZات المسZZتقبل ،وسZZوف

تعيشZZون وسZZط مجZZدي .أمZZا زلتم ترغبZZون في االرتبZZاط بجZZوهر روحي؟ أمZZا زلتم ترغبZZون بعZZد في ذبح أنفسZZكم؟ يكZZون النZZاس
على استعداد للسعي وراء الوعود التي يستطيعون رؤيتها ،حتى عندما تكون سريعة الزوال ،لكن ال أحZZد على اسZZتعداد لقبZZول
وعZZود الغZZد ،رغم أنهZZا أبديZZة Z.األمZZور المرئيZZة لإلنسZZان هي األمZZور الZZتي سZZأبطلها ،واألمZZور غZZير المحسوسZZة لإلنسZZان هي تلZZك
التي سأحققها .هذا هو الفارق بين هللا واإلنسان.
من "الفصل العشرون" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في نZZوري يZZرى النZZاس النZZور من جديZZد .في كلمZZتي ،يجZZد النZZاس مZZا يمتعهم .لقZZد جئت من الشZZرق ،ومن هنZZاك أنZZاديكم.
ضZر الجميZع إلى النZZور ،وال يبقى شZيء في الظالم .في الملكZوت ،يشZZعر شZعب
ويح َ
عندما يضيء مجدي Z،تُ َ
ضZاء جميZع األممُ ،
هللا في حياتZZه مZZع هللا بسZZعادة ال يضZاهيها شZZيء ،فالميZZاه تZZتراقص ألجZل حيZZاة النZاس المباركZZة ،وتسZZتمتع الجبZZال بنعمي الوفZZيرة
والءهم في ملكZZوتي .في الملكZZوت ،ال يعZZود هنZZاك تمZZرد ،وال
مع الناس .جميع البشر ّ
يكدون ويجاهدون في العمل ،ويظهZZرون َ
Zعورا عميًقZا بهنZاء
تعود هناك مقاومZة؛ وتعتمZد السZماء واألرض على بعضZهما بع ً
ضZا ،وأكZون أنZا واإلنسZان ق َ
Zريب ْين ،ونشZعر ش ً
Zميا حيZZاتي في السZZماء .ال يبقى فيمZZا بعZZد إزعZZاج الشZZيطان ،ويZZدخل النZZاس إلى
الحيZZاة ،ونتكئ ًZ
معZا ...وفي هZZذا الZZوقت ،أبZZدأ رسً Z
الراحة .في جميع أنحاء الكون ،يحيZا شZعبي المختZار في مجZدي وينZالون بركZات ال يضZاهيها شZيء ،ليس كأنZاس يعيشZون بين

الناس ،بل كأناس يعيشون مع هللا .اختبر الجميع فساد الشيطان ،وذاقوا مرارة الحياة وحالوتها .واآلن بعد أن أصZبح اإلنسZZان

يعيش في نوري ،فكيف له أال يفرح؟ وكيف يمكن ألحد ببساطة أن يتخلى عن هذه اللحظة الجميلة ويدعها تمZر؟ أيهZا النZاس!
اآلن أنشZZدوا التسZZابيح في قلZZوبكم وارقصZZوا بابتهZZاج لي! ارفعZZوا قلZZوبكم الصZZادقة وقZZدموها لي! اقرعZZوا طبZZولكم ،واعزفZZوا لي
ٍ
بصوت ٍ
عال! سأسمو فوق الكZZون!
ُأسِب ُغ البهجة على جميع أركان الكون! ُأظهر للناس وجهي المجيد! سأنادي
مبتهجين! إنني ْ
أنZZا بالفع ZZل أمل ZZك وس ZZط الن ZZاس! وأن ZZا ممج ZZد من الن ZZاس! أنسZZاب في الس ZZماء الزرق ZZاء ويتح ZZرك الن ZZاس معي .أمشZZي بين الش ZZعب
Zان السZماء! لم يعZد الكZون يكتنفZه الضZباب؛ ولم
وشعبي يحيZط بي! تمتلئ قلZوب النZاس بالفرحZة ،وتهZز أغZانيهم الكZون وتبلZغ َعَن َ
بشرا يغطيكم
يعد هناك طين أو مياه صرف متجمعة .يا شعب الكون المقدس! تظهر مالمحكم الحقيقية تحت تمحيصي .لستم ً

جميعZZا أحبZZائي ،مسZZرة قل ZZبي! تعZZود ك ZZل األشZZياء إلى الحي ZZاة! يعZZود جمي ZZع
ال ZZدنس ،ولكنكم قديسZZون أنقيZZاء كحجZZر اليشZZم ،فZZأنتم
ً
القديسين إلى السماء ليخدموني وليدخلوا حضني الدافئ ،وال يبكون وال يقلقون فيما بعد ،بل يقدمون أنفسZهم لي ويعZودون إلى
بيZZتي ،وفي وطنهم سZZوف يحبونZZني إلى المنتهى! لن يتغZZيروا إلى األبZZد! أين الحZZزن! أين الZZدموع! أين الجسZZد! تنZZدثر األرض؛
َأظهر لجميZع الشZZعوب ،وجميZZع الشZعوب تسZZبحني .هZذه الحيZاة وهZذا الجمZال ،الكائنZان منZذ زمن
لكن تبقى السماوات إلى األبد.
ُ
سحيق وإلى أبد اآلبدين Z،لن يتغيرا .هذه هي الحياة في الملكوت.
جميع ا! افرحوا!" "كالم هللا إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "أيها الناس
ً
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ٍ
ض Zا ،ولكن ال يسZZعني إال أن أشZZعر بZZأن
قمت بZZالكثير من العمZZل بينكم
ُ
لقZZد ُ
ونطقت ،بطبيعZZة الحZZال ،بعZZدد من األقZZوال أي ً
كلماتي وعملي لم تحققا كلي ًة الغZرض من عملي في األيZام األخZيرة .ذلZك أن عملي ،في األيZام األخZيرة ،ليس من أجZل شZخص
ٍ
فلعدد ال ُيحصZى من األسZباب – ربمZا لنZدرة الZوقت أو
بعينه أو مجموعة بعينها ،لكنه إلظهار شخصيتي المتأصلة .ومع ذلك،
ِ
Zدما نحZZو خطZZتي الجديZZدة وعملي
جZZدول العمZZل العصZZيب – لم تم ّكن شخصZZيتي اإلنسZZان من معرفZZتي في شZZيء .لZZذا ،أمضZZي قً Z

األخير لفتح صفحة جديدة من عملي حتى يتسنى لكZZل َم ْن يZZراني أن يضZZرب على صZZدره وينتحب من البكZZاء بال توقZZف ألجZZل
وجZZودي .هZZذا ألنZZني أجلب نهايZZة البشZZرية إلى العZZالم ،ومن هZZذا المنطلZZق ،أكشZZف عن شخصZZيتي الكاملZZة أمZZام البشZZرية ،حZZتى
أتيت إلى األرض
يتسZZنى لكZZل َم ْن يعرفZZني ولكZZل َم ْن ال يعرفZZني أن تُسZZر عينZZه ويZZرى أنZZني جئت حًقZZا إلى عZZالم البشZZر وأنZZني ُ
حيث يكثر كل شيء .هذه هي خطتي ،وإنه "اعترافي" الوحيد منذ أن خلقت البشر .أتمنى أن تولZوا اهتمZامكم الكامZZل تجZاه كZZل
تحرك من تحركاتي؛ ألني سأحكم قبضتي من جديد على البشر وعلى كل أولئك الذين يعارضونني.
علي القي ZZام ب ZZه ،ول ZZذا أس ZZلك ط ZZريقي بين الن ZZاس وأتنق ZZل بين الس ZZماء
جنبZZا إلى جنب م ZZع الس ZZماء ،أب ZZدأ العم ZZل ال ZZذي يجب َّ
ً
واألرض دون أن ي ZZدرك حرك ZZاتي أو يالح ZZظ كلم ZZاتي أح ZZد .ل ZZذا ال ت ZZزال خط ZZتي تتق ZZدم بسالس ZZة .ك ZZل م ZZا في األم ZZر أن جمي ZZع
حواسZZكم أصZZبحت مخZZدرة جZً Zدا حZZتى إنكم ال تعرفZZون عن خطZZوات عملي شZZيًئا .ولكن سZZيأتي بالتأكيZZد يZZوم سZZتتحققون فيZZه من

ني ZZتى .والي ZZوم ،ف ZZإنني أعيش معكم وأش ZZارككم في المعان ZZاة .لق ZZد تفهمت من ZZذ وقت طوي ZZل الموق ZZف ال ZZذي يتخ ZZذه البش ZZر م ZZني .ال

أرغب في تقديم مزيد من التوضيح ،ناهيك عن إعطاء أمثلة أخرى لموضوع مؤلم لكي تشعروا بZZالهوان .إن رغبZZتي الوحيZZدة
هي أن تحZZافظوا على كZZل مZZا قمتم بZZه في قلZZوبكم حZZتى نتمكن من مراجعZZة حسZZاباتنا في اليZZوم الZZذي نلتقي فيZZه مZZرة أخZZرى .ال
ضZا أن تكونZوا منفتحين وأن
زورا؛ ألنZني كنت دائمZاً أتصZرف بعZدل وإنصZاف وشZرف .بZالطبع ،أتمZنى أي ً
أريZد أن أتهم أحZدكم ً
تتمتعوا برحابة الصدر وال تفعلوا شيًئ ا يخالف السماء واألرض ويخZالف ضZZميركم .هZذا هZو الشZيء الوحيZZد الZZذي أطلبZZه منكم.

Zاء فادحZZة ،ويشZZعرون بZZالخزي في أنفسZZهم؛ ألنهم لم يقZZدموا عمالً
يشZZعر كثZZير من النZZاس بZZالقلق وعZZدم الرضZZا الرتكZZابهم أخطً Z

مم ْن يZتردى حZالهم من سZيئ إلى أسZوأ ،بعيZداً Zعن الشZعور بZالخزي من جZراء
صالحا
ً
واحدا قط .ومع ذلك ،هناك ً
ً
أيضا العديZد َ
تمامZا القنZZاع الZZذي يخفي مالمحهم البشZZعة – الZZتي لم تنكشZZف بعZZد بالكامZZل – الختبZZار شخصZZيتي .أنZZا ال
خطايZZاهم ،ويمزقZZون ًZ

علي أن أق ZZوم ب ZZه ،س ZZواء أك ZZان جم ZZع المعلوم ZZات أم
أهتم ،وال ألتفت بعناي ZZة ،ألفع ZZال أي ش ZZخص ،ب ZZل أق ZZوم بالعم ZZل ال ZZذي يجب َّ
طZZا لZZه في
التج ZZوال في األرض أم القي ZZام بش ZZيء يهم ZZني .في األوقZZات الرئيس ZZية ،سأشZZرع في عملي بين الن ZZاس كم ZZا كZZان مخط ً

جانبZا؛
البداية Z،دون تأخير أو تقديم ثانية ،وبكل سZهولة وسZرعة .ومZZع ذلZك ،فمZZع كZZل خطZوة في عملي تتم تنحيZZة بعض النZZاس ً
Zواء عن قصZZد أم عن
ألني أحتقZZر طZZرقهم المصZZطنعة وخضZZوعهم المتكلZZف .من المؤكZZد أن أولئZZك الZZذين أمقتهم سZُ Zي َ
هملون ،سً Z

غ ZZير قص ZZد .باختص ZZار ،أري ZZد من ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين أحتق ZZرهم أن يبتع ZZدوا ع ZZني .وغ ZZني عن الق ZZول أن ZZني لن أبقي األش ZZرار في
فلدي خطتي الخاصة.
منزلي ،وألن يوم عقوبة اإلنسان قريب ،فال أتعجل لطرح كل هؤالء األرواح الخسيسة؛ َّ
"َأع ِد ْد ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ْ
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اآلن حZZان الZZوقت الZZذي أضZZع فيZZه نهايZZة كZZل شZZخص ،وليس نهايZZة المرحلZZة الZZتي بZZدأت فيهZZا عمZZل اإلنسZZان .أنZZا أكتب في
واحدا تلو اآلخر ،كلمات كل شخص وأفعاله ،فضالً عن طريقتهم في اتباعي ،وشخصياتهم المتأصلة وأدائهم النهائي.
سجلي،
ً
بهذه الطريقة ،ال تفلت من يدي أي طريقة من طرق اإلنسان وسZتكون كلهZا وفZZق الطريقZة الZتي حZَّ Zددتها .إنZني ال أحZZدد مصZير
كل شخص على أساس العمر واألقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة ،وإنما وفًقا لما إذا كانوا يملكون
الحق .ال يوجد خيار آخر غير هذا .يجب عليكم أن تدركوا أن كZZل أولئZZك الZZذين ال يتبعZون ZمشZيئة هللا سZُ Zيعاَقبون ،وهZذه حقيقZة

Zيرا واح ًZدا على
ثابتة .لذا ،فإن كZل أولئZك الZذين ُيعZاقبون إنمZا ُيعZاقبون لZبر هللا
ً
وعقابZا لهم على أعمZالهم الشZريرة .لم أحZدث تغي ً
خط ZZتي منZZذ ب ZZدايتها .ك ZZل مZZا في األمZZر أن أولئZZك الZZذين أوجههم بكلمZZاتي ،بق ZZدر مZZا يتعل ZZق األمZZر باإلنسZZان ،يتضZZاءل ع ZZددهم،

كأولئZZك الZZذين أزكيهم حًقZZا .ومZZع ذلZZك ،فأنZZا أؤكZZد أن خطZZتي لم تتغZZير قZZط؛ بZZاألحرى ،إن إيمZZان اإلنسZZان ومحبتZZه همZZا اللZZذان
يتغيران على الدوام ،ويتضاءالن باستمرار ،إلى الحZد الZذي يمكن فيZه لكZل إنسZان أن ينتقZل من التملZق لي إلى الZبرودة تجZاهي
باردا ،حتى أشZعر باالسZتياء واالشZمئزاز ،وأخZيراً ُأنZزل العقوبZة .ومZع ذلZك،
حارا وال ً
أو حتى نبذي Z.لن يكون موقفي تجاهكم ً
سأظل أراكم في يوم عقوبتكم لكنكم لن تعودوا قادرين على رؤيتي .بما أن الحياة أصبحت بينكم مملة وكئيبة بالنسبة إلي ،لذا

غZZني عن القZZول إنZZني قZZد اخZZترت بيئZZة مختلفZZة ألعيش فيهZZا ،وهZZو األفضZZل تجنبZاً ألذى كلمZZاتكم الخبيثZZة والتخلص من سZZلوككم
ّ
علي أن أحثكم على االبتعZاد
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عن القيام بما ال يتفق مع الحق .باألحرى ،يجب عليكم فعل مZا يرضZي الجميZع ،ومZا يجلب المنفعZة لكZل النZاس ،ومZا هZو مفيZد
لمصيركم ،وإال فلن يوجد َم ْن يعاني في خضم المعركة غيرك.

"َأع ِد ْد ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ْ
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ويعZد حلZول العقوبZة على األشZرار على وجZه التحديZد دليالً على
تجب رحمتي ألولئك الZذين يحبونZني وينكZرون ذواتهمُ .
شخصيتي البارة ،بل وأكثر من ذلZك ،أنهZا شZهادة على غضZبي .عنZدما تحZل الكارثZة ،ستصZيب المجاعZة والطZاعون كZل أولئZك
الذين يعارضونني وسيبكي هZؤالء .إن الZذين ارتكبZوا كZل أنZواع الشZرور ،ولكن اتبعZوني لعZدة سZنوات ،لن يفلتZوا من دفZع ثمن

أيضا للعيش في حالة مستمرة من الذعر والخوف؛ إذ يقعون في كارثة قلمZا يشZاهد مثلهZZا على مZZر ماليين
خطاياهم؛ وسيأتون ً
من الس ZZنين .وس ZZوف يبتهج من أتب ZZاعي أولئ ZZك ال ZZذين أظه ZZروا ال ZZوالء لي وح ZZدي ،وس ZZيهللون لق ZZدرتي ،ويش ZZعرون بطمأنين ZZة ال
تُوص ZZف ويعيش ZZون في بهج ZZة لم أمنحه ZZا أح Zً Zدا من البش ZZر من قب ZZل ق ZZط؛ ألن ZZني أق Zّ Zدر األعم ZZال الص ZZالحة للن ZZاس وأك ZZره أعم ZZالهم
الش ZZريرة .من ZZذ أن ب ZZدأت أول م ZZرة في قي ZZادة البش ZZر ،كنت أتطل ZZع بش ZZغف إلى الف ZZوز بمجموع ZZة من الن ZZاس لهم أس ZZلوب تفك ZZيري
أنس قZط أولئZك الZذين لم يكونZوا يحملZون أسZلوب تفكZيري نفسZه؛ فقZد حملت لهم البغض في قلZبي منتظ ًZرا فقZط فرصZة
نفسه .لم َ
وأخيرا جاء يومي اليوم ولم أعد أحتاج إلى االنتظار!
ليحل عليهم عقابي ،األمر الذي يسرني رؤيته.
ً
ليس الغرض من عملي األخير هو مج َّZرد عقZاب اإلنسZانَّ ،
ضZا من أجZل تZرتيب مصZير اإلنسZان ،بZل األكZثر من
وإنمZا أي ً
قمت بZZه هZZو
قمت بZZه .أريZZد من كZZل إنسZZان أن يZZرى أن كZZل مZZا ُ
ذلZZك َّأنه من أجZZل الحصZZول على اعZZتراف من الجميZZع بكZZل مZZا ُ

صنع اإلنسان ،ناهيك عن الطبيعZZة ،الZZتي أخZرجت البشZZرية،
حق ،وأن كل ما ُ
قمت به هو تعبير عن شخصيتي؛ وليس هو من ُ
على النقيض من ذلZZك ،أنZZا هZZو الZZذي ي ِ
طعم كZZل حي في الخليقZZة .بZZدون وجZZودي ،لن تالقي البشZZرية سZZوى الهالك والخضZZوع
ُ

لZZويالت الكZZوارث .لن يZZرى أي إنسZZان مZZرة أخZZرى الشZZمس البهيَّة والقمZZر الجميZZل أو العZZالم األخضZZر؛ ولن يواجZZه البشZZر سZZوى
الليZZل البZZارد ووادي ظZZل المZZوت الZZذي ال يZZرحم .أنZZا هZZو خالص البشZZرية الوحيZZد .إنZZني األمZZل الوحيZZد للبشZZرية ،بZZل وأكZZثر من
ذلZZك ،أنZا هZZو الZZذي تسZZتند إلى وجZZوده البشZرية كلهZZا .بZZدوني ،ستصZل البشZZرية على الفZZور إلى طريZZق مسZZدود .بZZدوني ،سZZتعاني
Zزت العمZل الZذي لم يكن في مقZدور
البشرية كارثة وتطاردها كل أنواع األشباح ،على الرغم من أن أحداً ال يبالي بي .لقZد أنج ُ
أح ZZد غ ZZيري القي ZZام ب ZZه ،وأملي الوحي ZZد أن يس ZZتطيع اإلنس ZZان أن يفي بال Zَ Zد ْين لي ببعض األعم ZZال الص ZZالحة .على ال ZZرغم من أن

أولئك الذين يسZتطيعون الوفZاء بال َZد ْين هم عZدد قليZل ج ًZدا ،فZإنني سZأنهي رحلZتي في عZالم البشZر وأبZدأ الخطZوة التاليZة من عملي
الذي بدأته Z،ألن كل ما عندي من االنZدفاع جيئZة وذهابZاً في وسZط اإلنسZان خالل هZذه السZنوات العديZدة ZكZان مثم ًZرا ،وأنZا سZعيد
بZZه جZً Zدا .إن مZZا يهمZZني ليس عZZدد النZZاس بZZل أعمZZالهم الصZZالحة .على أي حZZال ،أتمZZنى أن تُعZِّ Zدوا مZا يكفي من األعمZZال الصZالحة
من أجZZ Zل مصZZ Zيركم .وعندئZZٍ Z Zذ سZZ Zأكون راضZً Z Zيا ،وإال فلن يفلت أحZZ Zد منكم من الكارثZZ Zة الZZ Zتي سZZ Zتحل عليكم .تنبZZ Zع الكارثZZ Zة مZZ Zني

وبترتيب مني بالطبع .إذا لم تستطيعوا أن تبدوا صالحين في عيني ،فلن تفلتZZوا من معانZZاة الكارثZZة .في خضZZم الضZZيق ،لم تكن

تمامZا ،بسZZبب فZراغ إيمZZانكم ومحبتكم من معانيهمZا ،ولم تظهZZروا أنفسZكم إال خجZولين أو قاسZZيين .فيمZا
أعمالكم وأفعالكم مناسبة ً
ويعبZر
يتعلق بهذا Z،سأقوم فقط بالحكم على الخZير أو الشZر .سZيظل اهتمZامي منص ًZبا على الطريقZة الZتي يتصZرف بهZا كZل منكم ِّ
ِ
مزيدا من الرحمة ألولئZك الZذين لم
بها عن نفسه ،وهو ما ّ
أحدد نهايتكم على أساسه .ومع ذلك ،يجب أن أوضح هذا :لن أمنح ً
Zدي أي ود ألي أحZد
يظهZروا لي أي ذرة من الZوالء في أوقZات الشZدة ،ألن رحمZتي تسZع هZذا فحسZب .عالوة على ذلZك ،ليس ل َّ
سبق وأن خانني ،وال أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم .هذه هي شخصZZيتي ،بغض النظZر عن الشZخص

علي أن أخZZبركم بهZZذا :كZZل َم ْن يكسZZر قلZZبي لن ينZZال مZZني رأفZZة مZZرة ثانيZZة ،وكZZل َم ْن آمن بي سZZيبقى إلى
الZZذي قZZد أكونZZه .يجب َّ
األبد في قلبي.
"َأع ِد ْد ما يكفي من األعمال الصالحة من أجل غايتك" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من ْ
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لقZZد حZZدثت تغيZZيرات ال حصZZر لهZZا في هZZذا العZZالم الشاسZZع ،حيث محيطZZات تتحZZول إلى حقZZول ،وحقZZول تغمرهZZا محيطZZات
وتكرارا ،وال أحد قادر على قيادة هذا الجنس البشري وتوجيهه إال الذي يسود على كZZل شZZيء في الكZZون .ال يوجZZد َم ْن
مرارا
ً
ً

هZZو قZZوي ليعمZZل لصZZالح هZZذا الجنس البشZري أو يعمZZل لZZه ترتيبZZات ،فكم بZاألحرى وجZZود شZZخص قZادر على قيZZادة هZZذه البشZZرية
نحZZو وجهZZة النZZور والتحZُّ Zرر من الظلم الZZدنيوي Z.يZZرثي هللا لمسZZتقبل البشZZرية ،ويحZZزن لسZZقوط اإلنسZZان ،ويشZZعر باألسZZى لمسZZيرة

البشرية البطيئة نحZو االضZمحالل وطريZق الالعZودة .لقZد كسZر اإلنسZان قلب هللا وارتZد عنZه للبحث عن الشZرير .هZل ف ّكZر أحZد
من قبZZل في االتجZZاه الZZذي ربمZZا تتجZZه نحZZوه هZZذه البشZZرية؟ لهZZذا السZZبب بالتحديZد Zال يشZZعر أحZZد بغضZZب هللا ،وال يسZZعى أحZZد إلى
إرضZZاء هللا أو يحZZاول االقZZتراب من هللا ،كمZZا ال يسZZعى أحZZد إلى فهم حZZزن هللا وآالمZZه .وحZZتى بعZZد سZZماع صZZوت هللا ،ال يZZزال
سائرا في طريقZه ممعنZاً في بعZده عن هللا ،متحاش ًZيا نعمZة هللا ورعايتZه ،حائ ًZدا عن حZق هللا ،بZل ومفضZالً بZاألحرى ْبيZع
اإلنسان ً
نفسه للشيطان ،عدو هللاَ .م ْن الذي لديه أي فكرة عن كيف سيتصرف هللا تجاه هذه البشرية غير التائبZZة الZZتي رفضZته دون أي

أصر اإلنسان على عناده؟ ال أحد يعلم أن السبب وراء تذكيرات هللا وتحذيراته المتكررة هي ألنZZه أعZّ Zد بيديZهZ
اكتراث في حال َّ
ضZا .ال
كارثة ال مثيل لها؛ كارثة لن يحتملها جسد اإلنسان وروحه .هذه الكارثة ليست مجرد عقاب للجسد فقط بل وللروح أي ً

ُبZَّ Zد أن تعZZرف هZZذا :عنZZدما تصZZير خطZZة هللا بال جZZدوى ،وعنZZدما ال تلقى تذكيراتZZه وتحذيراتZZه أي اسZZتجابة ،مZZا الغضZZب الZZذي
سوف يظهره؟ هذا الغضب لن يكون مثل أي شZيء قZد اختََبZره أي مخلZوق أو سZمع عنZه من قبZل .ولهZذا أقZول إن هZذه الكارثZة
غZZير مسZZبوقة ولن تتكZZرر البتZZة؛ وذلZZك ألنZZه توجZZد خليقZZة واحZZدة وخالص واحZZد فقZZط ضZZمن خطZZة هللا .هZZذه هي المZZرة األولى،
ِ
المتحمس لخالص البشرية هذه المرة.
وأيضا األخيرة .لذلك ،ال يمكن ألحد أن يفهم مقاصد هللا الطيبة وتر ّقبه
ً
ّ
من "هللا مصدر حياة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يفهم اإلنسان القليل من عمل اليوم وعمل المسZتقبل ،لكنZه ال يفهم الغايZة الZتي سZتؤول إليهZا البشZرية .يجب على اإلنسZان
كمخلوق أداء الواجب المطلوب من مخلوق :وهو أنه ينبغي عليه كإنسان أن يتبع هللا في كZل مZا يفعZل ،وينبغي عليكم المضZي
Zدبر األم ZZور بنفس ZZك ،وليس ل ZZك س ZZيادة على نفس ZZك؛
Zدما في أي طري ZZق أطلب منكم أن تس ZZيروا في ZZه .ليس ل ZZديك الق ZZدرة على ت ّ Z
قً Z
فيجب أن تترك كل شيء لترتيب هللا ،فهو يمسك بكل شيء في يديه Z.إذا كان عمل هللا يقدم لإلنسان نهاية ،وغاية رائعة ،قبZل
األوان ،وإذا اس ZZتخدم هللا ه ZZذا لج ZZذب اإلنس ZZان وحث ZZه على أن يتبع ZZه – أي إذا أب ZZرم ص ZZفقة م ZZع اإلنس ZZان – ف ZZإن ه ZZذا لن يك ZZون
Zاعا ،ولن يك ZZون عمالً في حي ZZاة اإلنس ZZان .ل ZZو اس ZZتخدم هللا النهاي ZZة للس ZZيطرة على اإلنس ZZان وكس ZZب قلب ZZه ،ف ZZإن ه ZZذه ليس ZZت
إخض ً Z
ِ
Zادرا بهZZا على اقتن ZZاء اإلنسZZان ،ولكن بZZدالً من ذلZZك س ZZيكون قZZد اس ZZتخدم الغاي ZZة
كمZZل بهZZا اإلنسZZان ،ولن يكZZون قً Z
الطريقZZة الZZتي ُي ّ
للسيطرة عليه .ال يهتم اإلنسان بشيء أكثر من النهاية المستقبلية ،والغاية النهائية ،وما إذا ُوجد شيء جيد يZZرتجي حدوثZZه .إذا

رجاء جميالً أثناء عمل اإلخضاع ،وإذا ُمنح ،قبZل إخضZاعه ،الغايZة المناسZبة ليس َZع إليهZا ،فلن يقتصZر األمZر على
ُمنح اإلنسان
ً
ضZا .وهZذا يعZني أن عمZل اإلخضZاع
عدم تحقيق تأثير عمل إخضاع اإلنسZان فحسZب ،ولكن سZينعكس ذلZك على تZأثير العمZل أي ً

يحقZZق أثZZره بإبعZZاد مصZZير اإلنسZZان وتطلعاتZZه ،وتZZوبيخ شخصZZية اإلنسZZان المتمZZردة ودينونتهZZا Z.ال يتحقZZق ذلZZك من خالل إبZZرام
ص ZZفقة م ZZع اإلنس ZZان ،أي من خالل منح اإلنس ZZان برك ZZات ونعم ZZة ،ولكن من خالل الكش ZZف عن إخالص اإلنس ZZان بتجري ZZده من

Zاء جميالً في البدايZZة ،وُأجZZري عمZZل
"حريتZZه" والقضZZاء على تطلعاتZZه .هZZذا هZZو جZZوهر عمZZل اإلخضZZاع .إذا ُأعطي اإلنسZZان رجً Z
التوبيخ والدينونة بعد ذلك ،فإن اإلنسان سيقبل هذا التZوبيخ وتلZZك الدينونZة على أسZاس أنZZه كZان يحظى بتطلعZات ،وفي النهايZZة،
ال تتحقZZق الطاعZZة غZZير المشZZروطة للخZZالق وعبادتZZه من كZZل مخلوقاتZZه؛ ولن توجZZد سZZوى طاعZZة عميZZاء وجاهلZZة ،وإال فسZZيطلب
ثم ،فZZإن عمZZل اإلخضZZاع
تامZا .ومن َّ
اإلنسان مطالب عمياء من هللا ،وهكذا يكون من المستحيل إخضاع قلب اإلنسZان إخض ً
Zاعا ً

ه ZZذا س ZZيكون غ ZZير ق ZZادر على اقتن ZZاء اإلنس ZZان ،وباإلض ZZافة إلى ه ZZذا ،لن يش ZZهد هلل .لن تك ZZون ه ZZذه المخلوق ZZات ق ZZادرة على أداء
واجبهZZا ،وفقZZط سZZتعقد صZZفقات مZZع هللا؛ ولكن لن يكZZون هZZذا عمZZل إخضZZاع ،بZZل عمZZل رحمZZة وبركZZة .إن أكZZبر مشZZكلة تواجZZه
اإلنسZZان هي أنZZه ال يفكZZر في شZZيء سZZوى مصZZيره وتطلعاتZZه ،ويمZZارس عبZZادة هZZذه األمZZور .يسZZعى اإلنسZZان إلى هللا من أجZZل
مصيره وتطلعاته؛ وال يعبد هللا بسبب محبته له .وهكZZذا ،في عمZZل إخضZاع اإلنسZان ،يجب التعامZZل مZع أنانيZZة اإلنسZان وجشZعه
واألشZZياء الZZتي أشZّ Zد مZZا تعيZZق عبادتZZه هلل وبZZذلك يتم إزالتهZZا .وبZZذلك ،سZZتتحقق آثZZار إخضZZاع اإلنسZZان .ونتيجZZة لZZذلك ،فإنZZه في
مرحلZZة مبكZZرة من إخضZZاع اإلنسZZان يكZZون من الضZZروري أوالً تطهZZير طموحاتZZه الجامحZZة وأوجZZه ضZZعفه القاتلZZة ،ومن خالل
ذلك ،تظهر محبة اإلنسان هلل ،وتتغير معرفتZه بحياتZه ،ونظرتZه إلى هللا ،ومعZنى وجZوده .بهZذه الطريقZة ،تتطهZر محبZة اإلنسZان

هلل ،وه ZZذا يع ZZني أن قلب اإلنس ZZان ق ZZد ُأخض ZZع .لكن في موق ZZف هللا تج ZZاه ك ZZل المخلوق ZZات ،فإن ZZه ال ُيخض ZZعها بغ ZZرض اإلخض ZZاع

أيضا من أجل اقتناء اإلنسان ،ومن أجل مجده ،ومن أجل استعادة الصورة األصZZلية األولى لإلنسZان .لZو
فحسب؛ بل يخضعها ً
ك ZZان هدف ZZه اإلخض ZZاع من أج ZZل اإلخض ZZاع ،فستض ZZيع أهمي ZZة عم ZZل اإلخض ZZاع .وه ZZذا يع ZZني أن ZZه إذا تخلى هللا عن اإلنس ZZان بع ZZد
إخضاعه ،ولم يكترث بحياته أو مماته ،فهذا ليس تدبير Zالبشرية ،وال يكون الهدف من إخضاع اإلنسان هZZو خالصZZه .إن ربح
اإلنسان فقط بعد إخضاعه ووصوله النهائي إلى غاية رائعة هو صميم كل عمZZل الخالص ،وال يمكن إال لهZZذا أن يحقZق هZZدف
خالص اإلنسZZان .بعبZZارة أخZZرى ،فZZإن وصZZول اإلنسZZان إلى الغايZZة الجميلZZة ودخولZZه إلى الراحZZة وحZZدهما همZZا التطلعZZان اللZZذان
ينبغي أن يمتلكهما جميZع المخلوقZات ،والعمZل الZذي ينبغي أن يعملZه الخZالق .إذا كZان اإلنسZان هZو َم ْن سZيقوم بهZذا العمZل ،فإنZه
Zدودا ج ًZدا :فقZد يأخZذ اإلنسZان إلى نقطZة معينZة ،ولكنZه لن يتمكن من اإلتيZان باإلنسZان إلى الغايZة األبديZة .ال يسZتطيع
سيكون مح ً

يقرر مصير اإلنسان ،كما ال يمكنه ضمان تطلعات اإلنسان وغايته المسZتقبلية .إن العمZل الZZذي يعملZZه هللا مختلZف.
اإلنسان أن ّ
تاما؛ وبما أنه يقZZود
تاما ،وسيقتنيه
منذ أن خلق هللا اإلنسان وهو يقوده؛ وبما أنه ُيخِّلص اإلنسان ،فإنه سيخِّلصه
اقتناء ً
خالصا ً
ً
ً
ويدبر أمZره ،فإنZه يتحمZل مسZؤولية مصZير اإلنسZان وتطلعاتZه.
اإلنسان ،فإنه سيأتي به إلى الغاية المناسبة؛ وألنه خلق اإلنسان ِّ

هZZذا هZZو العمZZل الZZذي عملZZه الخZZالق .ومZZع أن عمZZل اإلخضZZاع يتحقZZق من خالل تطهZZير اإلنسZZان من تطلعاتZZه ،فيجب أن يZZؤتى
باإلنسان في النهاية إلى الغاية المناسبة التي أعدها له هللا .وألن اإلنسان هZو بالتحديZZد فالحZZة هللا ،فإنZZه يحظى بغايZZة ،ومصZZيره
تطهZرت في األوقZZات الماضZZية؛ فاالثنZZان
المشZZار إليهZZا هنZZا ليسZZت آمZZال اإلنسZZان وتطلعاتZZه الZZتي ّZ
مضZZمون .إن الغايZZة المناسZZبة ُ
مختلفان .إن ما يرتجيه اإلنسان ويسZعى إليZه هZو اشZتياقه لسZعيه وراء رغبZات الجسZد المبZالغ فيهZا ،وليس للغايZة الZتي يسZتحقها
نقيZا ،والZتي أعZZدها
اإلنسان .ومع هذا ،فإن ما أعده هللا لإلنسان هو البركات والوعود التي يستحقها اإلنسZان بمجZZرد أن يصZZير ً
هللا لإلنسZان بعZد خلZق العZالم ،والZتي ال يلوثهZا اختيZار اإلنسZان أو مفاهيمZه أو خيالZه أو جسZده .هZذه الغايZة ليسZت ُم َعZدة لشZخص
ثم ،فهذه الغاية هي الغاية األنسب للبشرية.
معين ،بل هي موضع راحة جميع البشر .ومن َّ
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zردا عليZZه.
ينZZوي الخZZالق تنظيم جميZZع المخلوقZZات .يجب أال تتجاهZZل أو تعصZZي أي شZZيء يفعلZZه ،وال يجب أن تكZZون متمً Z
يتمجد Z.لمZZاذا ال ُيقZZال اليZZوم إنZZك نسZZل مZZوآب ،أو ذريZZة
وعنZZدما يحقZZق العمZZل الZZذي يعملZZه سZZيحقق أهدافZZه في النهايZZة ،فإنZZه بهZZذا َّ

التنين Zاألحمر العظيم؟ لماذا ال يوجZد حZديث عن أشZخاص مختZارين ،وال حZديث إال عن المخلوقZات؟ المخلZوق – كZان هZذا هZو
العنZZوان األصZZلي لإلنسZZان ،وهZZذه هي هويتZZه الفطريZZة .وال تختلZZف األسZZماء إال بسZZبب اختالف العصZZور وفZZترات العمZZل؛ في

Zادا أم األك ZZثر قداسZZZة ،واجبهZZZا
الواقZZZع ،اإلنس ZZان مخل ZZوق ع ZZادي .يجب أن ت ZZؤدي جمي ZZع المخلوق ZZات ،س ZZواء أك ZZانت األك ZZثر فس ً Z
كمخلوقZZات .عنZZدما ينّفZZذ هللا عمZZل اإلخضZZاع ،فإنZZه ال يسZZيطر عليZZك باسZZتخدام تطلعاتZZك أو مصZZيرك أو غايتZZك ،فال توجZZد في
الواقع حاجة للعمل بهذه الطريقة؛ فالهدف من عمل اإلخضاع هو دفع اإلنسان ليقوم بواجبه كمخلوق ،وأن يعبد الخالق ،وبعZZد

Zدي هللا تتحكم ZZان في مص ZZير اإلنس ZZان .فال يمكن ZZك التحكم في نفس ZZك :وم ZZع أن
ذل ZZك فق ZZط يمكن ZZه أن ي ZZدخل الغاي ZZة الرائع ZZة .إن ي ّ Z
دائمZZا من أج ZZل نفس ZZه ،إال أن ZZه يبقى غ ZZير ق ZZادر على الس ZZيطرة على نفس ZZه .إذا كنت تس ZZتطيع معرف ZZة
اإلنس ZZان يه ZZرع وينش ZZغل ً

تطلعاتZZك الخاصZZة ،وإن كZZان بإمكانZZك التحكم في مصZZيرك ،فهZZل كنت سZZتبقى مخلوًقZZا؟ باختصZZار ،وبغض النظZZر عن الكيفيZZة
التي يعمل بها هللا ،فإن كل عملZه هZو من أجZل اإلنسZان .على سZبيل المثZال ،خZذ السZماء واألرض وكZل األشZياء الZتي خلقهZا هللا
لخدمة اإلنسان :القمZر والشZمس والنجZوم الZتي صZنعها لإلنسZان ،والحيوانZات والنباتZات ،والربيZع والصZيف والخريZف والشZتاء،
يوبِخ بها اإلنسان ويدينه Z،فإن هZZذا
وغيرها – جميعها مخلوقة من أجل وجود اإلنسان .وهكذا ،وبغض النظر عن الكيفية التي ّ
جميعZZه من أجZZل خالص اإلنسZZان .ومZZع أنZZه يجZّ Zرد اإلنسZZان من آمالZZه الجسZZدية ،فZZإن هZZذا من أجZZل تطهZZير اإلنسZZان ،وتطهZZير
يدي الخالق ،فكيف يمكن لإلنسان أن يتحكم في نفسه؟
اإلنسان هو من أجل وجوده .إن غاية اإلنسان في ّ
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 590
سوف ُيؤتى باإلنسان إلى عZالم جميZل حالمZZا يكتمZل عمZZل اإلخضZاع .سZتكون هZZذه الحيZاة بZالطبع على األرض ،لكنهZا لن
ضZ Zع بأس ZZرها،
تك ZZون مش ZZابهة ب ZZأي ص ZZورة من الص ZZور لحي ZZاة اإلنس ZZان الي ZZوم .إنه ZZا الحي ZZاة ال ZZتي ستعيش ZZها البش ZZرية بع ZZد أن تُخ َ
وستكون بداية جديZدة لإلنسZان على األرض ،وهكZذا عنZدما تحيZا البشZرية مثZل هZذه الحيZاة ،فسZيكون هZذا دليالً على أن البشZرية

معا على األرض .يجب أن تكون المقدمة المنطقية لهذه الحياة
عالما ً
جديدا وجميالً .ستكون بداية حياة اإلنسان وهللا ً
قد دخلت ً
الجميلة هي أن اإلنسZان سيخضZع أمZام الخZالق بعZد تطهZيره وإخضZاعه .وهكZZذا ،فZإن عمZZل اإلخضZاع هZZو المرحلZة األخZيرة من
عمZZل هللا قبZZل أن يZZدخل اإلنسZZان الغايZZة الرائعZZة .مثZZل هZZذه الحيZZاة هي حيZZاة اإلنسZZان المسZZتقبلية على األرض ،إنهZZا أجمZZل حيZZاة
صZلة
المح ّ
على األرض ،نوعيZZة من الحيZZاة يشZZتاق إليهZZا اإلنسZZان ،نوعيZZة لم يتمتZZع بهZZا اإلنسZZان من قبZZل في تZZاريخ العZZالم .إنهZZا ُ

ضZا وعZZد هللا لإلنسZان .لكن هZZذا الوعZد ال
النهائية بعد ستة آالف سنة من عمل التدبير ،وهي أهم مZا يتZوق إليZZه البشZر ،وهي أي ً
Zاعا
يمكن أن يتحقق على الفور :فاإلنسان لن يZZدخل إلى الغايZة المسZZتقبلية إال بعZد اكتمZZال عمZل األيZZام األخZZيرة وإخضZاعه إخض ً

تاما ،أي بمجرد هزيمة الشيطان هزيمة ساحقة .سZيتخلص اإلنسZان من طبيعتZه اآلثمZة بعZد أن يخضZع للتنقيZة ،ألن هللا سZيكون
ً
ٍ
قد هزم الشيطان ،مما يعني أنه لن يوجد أي تعد من قوى معادية ،وال من القوى المعادية التي يمكنها مهاجمة جسZZد اإلنسZZان.
وهك ZZذا س ZZيكون اإلنس ZZان ح Zً Zرا ومقد ًسZ Zا – وس ZZيكون ق ZZد دخ ZZل األبدي ZZة Z.لن يك ZZون اإلنس ZZان ح Zً Zرا حيثم ZZا ذهب ،وب ZZدون تم ZZرد أو
معارضZZة ،إال إذا كZZانت قZZوى الظالم المعاديZZة مقيZZدة .ال بZZد من تقييZZد الشZZيطان بالعبوديZZة Z،وسZZتكون كZZل أمZZور اإلنسZZان على مZZا
يرام ،ويرجع وجود الوضع الراهن إلى أن الشيطان ما زال يثير المشاكل في كل مكان على وجه األرض ،وألن عمل تZZدبير
هللا بأكمله لم يصل بعد إلى نهايته .بمجرد هزيمة الشيطان ،سZيتحرر اإلنسZان بالكامZل؛ وعنZدما يZربح اإلنسZان هللا ويخZرج من
تحت ُملك الشيطان ،سوف يعاين شمس البر .سوف تُسZتعاد الحيZاة الZتي يسZتحقها اإلنسZان العZادي؛ ZسZوف ُيسZتعاد كZل مZا يجب
أن يمتلكZZه اإلنسZZان العZZادي ،مثZZل القZZدرة على تميZZيز الخZZير من الشZZر ،وفهم كيفيZZة تنZZاول الطعZZام وتغطيZZة نفسZZه ،والقZZدرة على
العيش بطريقة طبيعية .حتى لو لم تكن حواء قد استجابت إلغواء الحية ،لكان ينبغي على اإلنسZان أن يتمتZZع بمثZZل هZZذه الحيZZاة

الطبيعية بعد أن ُخلق في البداية .كان ينبغي عليه أن يأكل ويلبس ويعيش حياة اإلنسZان العZادي على األرض .ومZع ذلZZك ،بعZد
وهمZZا يسZZتحيل تحقيقZZه ،وح ZZتى الي ZZوم ال يجZZرؤ اإلنسZZان على تخيZZل مث ZZل ه ZZذه
أن أص ZZبح اإلنسZZان فاسZً Zدا ،أص ZZبحت ه ZZذه الحيZZاة ً

األمZور .في الواقZع ،هZZذه الحيZاة الجميلZZة الZتي يشZZتاق إليهZZا اإلنسZان هي ضZرورة :إذا كZZان اإلنسZان بZZدون غايZة من هZZذا القبيZZل،

أبدا ،وإذا لم توجد حياة جميلة مثل هذه ،فلن توجد نهاية لمصZZير الشZZيطان أو نهايZZة
فإن حياته الفاسدة على األرض لن تتوقف ً
للعصر الذي تسيَّد فيه الشيطان على األرض .يجب أن يصZZل اإلنسZان إلى عZالم ال يمكن لقZوى الظالم أن تصZZل إليZZه ،وعنZZدما
يفعZZل ذلZZك ،سZZيثبت ذلZZك أن الشZZيطان قZZد ُهZZزم .بهZZذه الطريقZZة ،عنZZدما ال يوجZZد أي إزعZZاج من الشZZيطان ،سيضZZبط هللا البشZZرية
بنفسه ،وسوف يقود حياة اإلنسان بأسرها ويضبطها؛ وستُعد هذه وحدها هزيمة للشZيطان .حيZاة اإلنسZان اليZوم في أغلبهZا حيZاة

دنس ،وال تZZزال حيZZاة معانZZاة وضZZيق .ال يمكن أن تُسZZمى هZZذه هزيمZZة للشZZيطان؛ فلم يهZZرب اإلنسZZان بعZZد من بحZZر الضZZيق ،ولم
يهرب بعد من مشقة حياة اإلنسان أو تأثير الشيطان ،وال يزال ال يمتلك إال معرفة ضئيلة عن هللا .لقد تسبب الشيطان في كل
كليZا من بحZر الضZيق إال بعZد
مشقة اإلنسان ،وهو الذي جلب المعاناة إلى حياة اإلنسان ،ولن يستطيع اإلنسZان الهZروب
هروبZا ً
ً
أن ُيقيد الشيطان .ومع ذلك ،يتحقق تقييZZد الشZZيطان من خالل إخضZاع قلب اإلنسZZان واقتنائZZه ،بZالفوز باإلنسZان في المعركZة مZع
الشيطان.
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غالبZZا وكZZامالً همZZا األمZZران المطلوبZZان قبZZل أن يعيش حيZZاة إنسZZان عZZادي على األرض،
إن سZZعي اإلنسZZان اليZZوم ليصZZبح ً
غالبZا وكZامالً،
وهما الهدفان اللذان يسعى إليهما اإلنسان قبل تقييد Zالشيطان .من حيث المضZمون ،يعZني سZعي اإلنسZان ليصZبح ً
ِ
ص Zلة
Zتخداما
عظيمZZا ،الهZZروب من تZZأثير الشZZيطان ،بمعZZنى أن سZZعي اإلنسZZان هZZو أن يصZZبح ً
المح ّ
غالبZZا ،لكن ُ
ً
أو السZZتخدامه اسً Z
النهائية ستكون هروبه من تأثير الشيطان .وال يمكن لإلنسان أن يحيا حياة اإلنسان العZادي على األرض ،أي حيZاة عبZادة هللا،
غالبZZا وكZZامالً همZZا األمZZران المطلوبZZان قبZZل أن يحظى بحيZZاة
إال بZZالهروب من تZZأثير الشZZيطان .إن سZZعي اإلنسZZان اليZZوم ليصZZبح ً
إنسZZان عZZادي على األرض .السZZعي لهZZذين األمZZرين هZZو في المقZZام األول من أجZZل التطهZZير وممارسZZة الحZZق ،ومن أجZZل تحقيZZق
عب ZZادة الخ ZZالق .إذا امتل ZZك اإلنس ZZان حي ZZاة ش ZZخص ع ZZادي على األرض ،أي حي ZZاة ب ZZدون مش ZZقة أو ض ZZيق ،فلن ينش ZZغل اإلنس ZZان
غالبZZا" و"أن يصZZير كZZامالً" همZZا الهZZدفان اللZZذان يعطيهمZZا هللا لإلنسZZان ،ومن خالل السZZعي
غالبZZا" .أن يصZZبح ً
بالسZZعي ألن يصZZبح ً
وراء هذين الهدفين Z،فإنه يدفع اإلنسان ليمارس الحق ويحيZا حيZاة ذات مغZزى .والهZدف هZو تكميZل اإلنسZان واقتنZاؤه ،والسZعي
غالبا وكامالً هو مجZرد وسZيلة .إذا دخZل اإلنسZان في المسZZتقبل إلى الغايZZة الرائعZZة ،فلن توجZد أيZة إشZارة إلى أن
إلى أن يصبح ً
غالبZZا وينZZال الكمZZال؛ لن توجZZد سZZوى مخلوقZZات تZZؤدي واجباتهZZا .واليZZومُ ،يجZZبر اإلنسZZان على السZZعي إلى هZZذه األمZZور
يصZZبح ً
وعمليا بدرجة أكبر .وإال عZاش اإلنسZان وسZط شZرود
ببساطة من أجل تحديد نطاق لإلنسان ،بحيث يكون سعي اإلنسان هادًفا
ً
رعبZا؟ أال يكZون السZعي بهZذه
يكتنفه الغموض ،وعى لدخول الحياة األبديZة ،وإن كZان األمZر كZذلك ،فهZل سZيكون اإلنسZان أكZثر ً

Zيرا ،من الط ZZبيعي أن يك ZZون ه ZZذا الس ZZعي بال ثم ZZر؛ وفي النهاي ZZة ،س ZZيظل
الطريق ZZة من دون أه ZZداف أو مب ZZادئ خ ً Z
Zداعا ً
ذاتيZZا؟ أخ ً Z
Zادرا على تحريZZر نفسZZه منZZه .لمZZاذا ُيخضZZع نفسZZه لمثZZل هZZذا السZZعي الZZذي بال
اإلنسZZان يحيZZا تحت ُملZZك الشZZيطان ،ولن يكZZون قً Z

هZZدف؟ عنZZدما يZZدخل اإلنسZZان إلى الغايZZة األبديZZة ،فسZZيعبد الخZZالق ،وألن اإلنسZZان قZZد نZZال الخالص ودخZZل إلى األبديZZة ،فإنZZه لن

يس ZZعى ألي أه ZZداف ،ب ZZل ولن يحت ZZاج إلى القل ZZق لكون ZZه محاص Zً Zرا من الش ZZيطان .في ه ZZذا ال ZZوقت ،س ZZيعرف اإلنس ZZان موض ZZعه،

وسZZيؤدي واجبZZه ،وحZZتى لZZو لم يجZZتز التZZوبيخ والدينونZZة ،فسZZوف يZZؤدي كZZل شZZخص واجبZZه .في ذلZZك الZZوقت ،سZZيكون اإلنسZZان
وم ْن هZZو أدنى؛ بZZل سZZيؤدي كZZل شZZخص ببسZZاطة وظيفZZة
مخلوًقZZا من ناحيZZة الهويZZة والحالZZة .لن يوجZZد تميZZيز بين َم ْن هZZو أعلى َ
مختلف ZZة .وهك ZZذا ،س ZZيظل اإلنس ZZان يحي ZZا في غاي ZZة بش ZZرية مناس ZZبة ومنظم ZZة ،وس ZZيؤدي اإلنس ZZان واجب ZZه من أج ZZل عب ZZادة الخ ZZالق،
وستكون البشرية في هذا الوضع هي البشرية في حالتها األبدية Z.في ذلZك الZوقت ،سZيكون اإلنسZان قZد نZال حيZاة مسZتنيرة باهلل،
حياة في ظل رعاية هللا وحمايته ،وحياة في معيZة هللا .سZتعيش البشZرية حيZاة طبيعيZة على األرض ،وسZتدخل البشZرية بأسZرها
تمامZZا ،ممZZا يعZZني أن هللا سZZيكون قZZد
إلى الطريق الصحيح .ستكون خطة التدبير التي دامت ستة آالف سنة قد هزمت الشيطان ً
ثم فإن الهدف األصلي هلل سيكون قZZد تحقZق .قبZZل أن ُيفسZد الشZZيطان البشZرية،
استرد الصورة األصلية لإلنسان بعد خلقه ،ومن َّ

عاش ZZت البش ZZرية في البداي ZZة حي ZZاة طبيعي ZZة على األرض .وعن ZZدما أفس ZZد الش ZZيطان اإلنس ZZان فيم ZZا بع ZZد ،فق ZZد اإلنس ZZان ه ZZذه الحي ZZاة
الطبيعية ،وهكذا بدأ عمل تدبير هللا ،وبدأت المعركة مع الشيطان الستعادة الحيZاة الطبيعيZة لإلنسZان .عنZدما ينتهي عمZل تZدبير
Zميا على األرض ،وحينهZZا فقZZط سZZيحظى اإلنسZZان
هللا الZZذي امتZZد لسZZتة آالف سZZنة ،فحينهZZا فقZZط سZZتبدأ حيZZاة البشZZرية بأسZZرها رسً Z
ضZا الصZZورة األصZZلية لإلنسZZان .وهكZZذا ،عنZZدما
بحيZZاة رائعZZة ،وسيسZZتعيد هللا الغZZرض من خلZZق اإلنسZZان في البZZدء ،وسيسZZترد أي ً

غالبZZا أو أن يصZZير كZامالً ،ألنZه سZZيكون مقد ًسZا.
يحظى اإلنسان بالحياة الطبيعية للبشر على األرض ،لن يسZZعى إلى أن يصZبح ً
إن "الغالبين" و"نيل الكمZال" اللZذين يتحZدث عنهمZا النZاس همZا الهZدفان الممنوحZان لإلنسZان ليس َZعى إليهمZا خالل المعركZة بين هللا

والشZZيطان ،ووجودهمZZا ليس إال بسZZبب أن اإلنسZZان قZZد فسZZد .إن هزيمZZة الشZZيطان تتحقZق من خالل منحZZك هZZدًفا ،ودفعZZك للسZZعي

تقدم شهادة حتى تخزي الشZZيطان.
غالبا أو أن تكون كامالً أو أن تُستخدم يتطلب منك أن ّ
إلى هذا الهدف .فمطالبتك بأن تكون ً
سيعيش اإلنسان في النهاية حياة إنسZان عZادي على األرض ،وسZيكون اإلنسZان مقد ًسZا ،وعنZدما يحZدث هZذا ،هZل سZيظل يسZعى
ٍ
ومك َّماًل فهZZذا الكالم موجZZه للشZZيطان،
ًZ
غالبZZا؟ أليسZZوا
غالبZZا َ
جميعZا كائنZZات من الخليقZZة؟ وعنZZد الحZZديث عن كونZZك ً
إلى أن يصZZير ً
وضZZد دنس اإلنسZان .أال تتعلZZق هZذه "الغلبZة" بتحقيZZق االنتصZار على الشZZيطان والقZZوى المعاديZة؟ عنZZدما تقZZول بأنZZك قZZد أصZبحت
تكمل فيZك؟ أليس األمZZر هZو أنZZك قZZد تجZZردت من الشخصZية الشZيطانية الفاسZZدة حZتى تتمكن من تحقيZZق المحبZZة
كZامالً ،فمZا الZذي َّ
األسمى هلل؟ تُقال مثل هذه األشZياء فيمZا يتعلZق بZاألمور الدنسZة داخZل اإلنسZان ،وفيمZا يتعلZق بالشZيطان ،وتُقZال عن أمZور تتعلZق
باهلل.
من "استعادة الحياة الصحيحة لإلنسان وأخذه إلى غاية رائعة" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 592
عندما يصل اإلنسان إلى حياة اإلنسان الحقيقيZZة على األرض ،وتتقيZد قZوى الشZZيطان بأكملهZZا ،فسZZيعيش اإلنسZان بسZZهولة
على األرض .لن تكون األمور معقدة كما هي اليوم :العالقات اإلنسانية والعالقات االجتماعيZZة والعالقZZات األسZZرية المعقZZدة...
جدا! بمجرد أن يجتاز اإلنسان اإلخضاع ،سيتغير قلبZZه وعقلZZه :سZZيكون
جدا! فحياة اإلنسان هنا بائسة ً
جميعها مزعجة ومؤلمة ً
ل ZZه قلب يتقي هللا ،وقلب يحب هللا .حالم ZZا يجت ZZاز اإلخض ZZاع جمي ZZع َم ْن في الك ZZون من أولئ ZZك ال ZZذين يس ZZعون إلى محب ZZة هللا ،أي

بمجZرد هزيمZة الشZيطان ،وبمجZرد تقييZد الشZيطان ،أي كZل قZوى الظالم ،فلن يكZون في حيZاة اإلنسZان على األرض اضZطراب،

Zادرا على العيش بحري ZZة على األرض .إذا ك ZZانت حي ZZاة اإلنس ZZان خالي ZZة من العالق ZZات الجس ZZدية ،ومن دون تعقي ZZدات
وس ZZيكون ق ً Z
الجسد ،فسيكون األمر أسهل بكثير .إن عالقات اإلنسان بالجسد معقدة للغاية ،ومعنى أن يكون لZدى اإلنسZان مثZل هZذه األمZZور
فهذا دليل على أنه لم يتحرر بعد من تأثير الشيطان .إذا كانت لديك العالقة نفسZها مZع كZل من إخوتZك وأخواتZك ،وكZانت لZديك

ضZا مZZع كZٍّ Zل من أفZZراد عائلتZZك ،فلن تكZZون لZZديك أي مخZZاوف ،ولن تقلZZق بشZZأن أي شZZخص .ال شZZيء يمكن أن
العالقZZة نفسZZها أي ً
يكون أفضل ،وبهذه الطريقة ُيعفى اإلنسان من نصف معاناته .عندما يعيش اإلنسان حياة طبيعية على األرض ،فسوف يكون

مشابها لمالك؛ ومع كونه سيبقى في الجسد ،إال إنه سيكون مثل مالك .هذا هو الوعZد األخZير ،إنZه الوعZد األخZير الZذي ُأعطي
ً
لإلنسان .يجتاز اإلنسان اليوم التوبيخ والدينونة ،فهل تعتقد أن اختبZار اإلنسZان لمثZل هZذه األمZور ال معZنى لZه؟ هZل يمكن إتمZام
عمل التوبيخ والدينونة بال سبب؟ قيل سZابًقا إن تZوبيخ اإلنسZان ودينونتZه ZيعنيZان طرحZه في الهاويZة ،وهZو مZا يعZني التخلي عن
مصيره وتطلعاته .هذا من أجل شZيء واحZد :تطهZير اإلنسZان .ال ُيطZرح اإلنسZان في الهاويZة عم ًZدا ،وبعZدها يتZبرأ هللا منZه .بZل

من أجZZل التعامZZل مZZع التمZZرد الZZذي بZZداخل اإلنسZZان ،بحيث يمكن في النهايZZة تطهZZير مZZا في داخZZل اإلنسZZان فينZZال معرفZZة حقيقيZZة

باهلل ،ويكZZون مثZZل شZZخص مقZZدس .إذا تم ذلZZك ،فسZZيكون كZZل شZZيء قZZد ُأنجZZز .في الواقZZع ،عنZZدما يتم التعامZZل مZZع تلZZك األشZZياء
ضZا ،ومZZع أنZZه قZد يوجZد القليZل من تلZك
سيهزم الشيطان أي ً
المقصود التعامل معها داخل اإلنسان ،ويشهد اإلنسان شهادة ّ
مدويةُ Z،
تاما ،فبمجرد هزيمة الشيطان ،فإنه لن يتسZZبب في حZZدوث
األشياء التي هي في األصل داخل اإلنسان والتي لم تتطهر
ً
تطهيرا ً

تامZا .لم يختZZبر اإلنسZان مثZZل هZZذه الحيZZاة قZZط ،لكن عنZZدما ُيهZZزم
مشZZكالت فيمZZا بعZZد ،وفي ذلZZك الZZوقت سZZيتطهر اإلنسZان تطهً Z
Zيرا ً
الشZZيطان ،كZZل شZZيء سZZوف يسZZتقر ،وسZZوف تُحZZل كZZل تلZZك األمZZور التافهZZة داخZZل اإلنسZZان؛ وسZZتنتهي كZZل المشZZكالت األخZZرى

شخصيا بعمله بين البشر ،فكل العمZZل الZذي
بمجرد حل تلك المشكلة الرئيسية .خالل هذا التجسد هلل على األرض ،عندما يقوم
ً
Zهادة
يقZZوم بZZه هZZو من أجZZل هزيمZZة الشZZيطان ،وسZZوف يهZZزم الشZZيطان من خالل إخضZZاع اإلنسZZان وتكميلكم .وحينمZZا تشZZهدون شً Z

يتكمل في نهايZZة األمZZر من أجZZل هزيمZZة
ض Zع اإلنسZZان أوالً ثم َّ
ض Zا عالمZZة على هزيمZZة الشZZيطان ،إذ ُيخ َ
مدويZZة ،سZZيكون هZZذا أي ً
ّ
الشZZيطان .ومZZع ذلZZك ،فمن الناحيZZة الجوهريZZة ،ومZZع هزيمZZة الشZZيطان ،يكZZون هZZذا هZZو نفس الZZوقت الZZذي تخُلص فيZZه البشZZرية

عما إذا كZان هZذا العمZل ُينّفZذ في جميZع أنحZاء الكZون أو في الصZين ،فZإن
بأسZرها من بحZر الضZيقة العميZق هZذا .وبغض النظZر َّ
ذلك كله يهZدف إلى هزيمZة الشZيطان وتحقيZق خالص البشZرية بأسZرها حZتى يتمكن اإلنسZان من الZدخول إلى مكZان الراحZة .إن
ِ
تجسد ،هذا الجسد العادي ،هو بالضبط من أجل هزيمة الشيطان .إن عمل هللا في الجسد ُيستخدم لإلتيان بZZالخالص لكZZل
الم ّ
هللا ُ
ضZا من أجZZل هزيمZZة الشZZيطان .إن جZZوهر كZZل
أولئZZك الZZذين تحت السZZماء الZZذين يحبZZون هللا ،وألجZZل إخضZZاع البشZZرية كلهZZا ،وأي ً
دائمZا في كثZير من هZذا العمZل
عمل تدبير هللا ال ينفصل عن هزيمة الشيطان لتحقيق خالص البشZرية بأسZرها .فلمZاذا ُيقZال لكم ً
ولمن توجZZه هZذه الشZZهادة؟ أليسZت موجهZة إلى الشZZيطان؟ تZZؤدى هZZذه الشZهادة إلى هللا ،وهي شZهادة على أن
أن تق ّZدموا الشZهادة؟
ْ

عمZZل هللا قZZد حقZZق تZZأثيره .إن تقZZديم الشZZهادة مرتبZZط بعمZZل هزيمZZة الشZZيطان؛ فZZإذا لم توجZZد معركZZة مZZع الشZZيطان ،فلن ُيطلب من
اإلنسZان أن يقZدم شZهادة .وبسZبب أنZه ال ُب ّZد من هزيمZة الشZيطان ،وفي الZوقت نفسZه تحقيZق خالص اإلنسZان ،يطلب هللا أن يقZدم
اإلنسان شهادة أمام الشيطان ،فيستخدمها لخالص اإلنسان ومحاربZZة الشZيطان .ونتيجZZة لZZذلك ،فZإن اإلنسZان هZو هZZدف الخالص

وأداة في هزيمة الشيطان ،وهكذا يكون اإلنسZان في صZZميم عمZل تZZدبير هللا بأكملZZه ،والشZZيطان هZو مجZرد هZدف الZZدمار ،إذ هZZو
العدو .قد تشعر أنك لم تفعل شيًئ ا ،ولكن بسبب التغييرات التي حدثت في شخصيتك ،فقد قدمت شZهادة ،وهZذه الشZهادة موجهZة
إلى الشZZيطان ،ال اإلنسZZان .ال يصZZلح اإلنسZZان للتمتZZع بهZZذه الشZZهادة .فكيZZف يمكنZZه أن يفهم العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا؟ إن هZZدف
معركة هللا هو الشيطان؛ في حين أن اإلنسان هو وحZده هZدف الخالص .يمتلZك اإلنسZان شخصZية شZZيطانية فاسZZدة ،وغZZير قZادر
على فهم ه ZZذا العم ZZل؛ وه ZZذا بس ZZبب إفس ZZاد الش ZZيطان ،وليس متأصZ Zالً داخ ZZل اإلنس ZZان ،ب ZZل يوجه ZZه الش ZZيطان .والي ZZوم ،عم ZZل هللا

Zاعا ك ZZامالً ،ح ZZتى يمكن لإلنس ZZان تق ZZديم ش ZZهادة نهائي ZZة عن هللا أم ZZام
الرئيس ZZي ه ZZو هزيم ZZة الش ZZيطان ،أي إخض ZZاع اإلنس ZZان إخض ً Z
الشيطان .بهذه الطريقة ،سوف تُنجز جميع األشياء .في كثير من الحZاالت ،يبZدو لعينZك المجZردة أن شZيًئا لم يتحقZق ،ولكن في

الواقZZع ،قZZد اكتمZZل العمZZل بالفعZZل .يتطلب اإلنسZZان أن تكZZون كZZل أعمZZال اإلنجZZاز مرئيZZة ،ولكن قZZد أكملت عملي دون أن يكZZون

تماما ،وأن جميع حكمة هللا وقوته وسلطانه قZZد غلبت الشZيطان .هZZذه
ً
مرئيا لك ،ألن الشيطان قد استسلم ،مما يعني أنه قد ُه ِزم ً
هي الشهادة التي يجب أن تقدمها ،ومع عدم وجود تعبير واضح عنهZا في اإلنسZان ،ومZع أنهZا غZير مرئيZة للعين المجZردة ،فقZد

وينفذ بسبب المعركة مع الشيطان .وهكذا ،توجد العديد من األشZZياء
ُه ِزم الشيطان بالفعل .كل هذا العمل موجه ضد الشيطانُ ،
التي ال يراها اإلنسان ناجحة ،ولكنها كانت ناجحة في نظر هللا منذ زمن بعيد Z.هذه واحدة من الحقائق الكامنZة وراء كZل عمZل

هللا.
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ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين يرغب ZZون في أن يكون ZZوا ك ZZاملين ل ZZديهم الفرص ZZة ليكون ZZوا ك ZZاملين ،ل ZZذلك على الجمي ZZع أن يه ZZدأوا :في
جميعا إلى الغاية .ولكن إذا كنت غير راغب في أن تكون كامالً ،وغير راغب في الدخول إلى العالم
المستقبل سوف تدخلون
ً
وم ْخلصZين هلل ،وكZل الZذين يطيعZون ،وكZل أولئZك
الرائع ،فهذه مشكلتك أنت .جميع أولئك الذين يرغبون في أن يكونوا كZاملين ُ

الZZذين يZZؤدون مهZZامهم بأمانZZة – كZZل هZZؤالء النZZاس يمكنهم أن يصZZيروا كZZاملين .اليZZوم ،كZZل الZZذين ال يZZؤدون واجبهم بZZإخالص،
وكZZل أولئZZك من غZZير المخلصZZين هلل ،وكZZل الZZذين ال يخضZZعون هلل ،ال سZZيما أولئZZك الZZذين نZZالوا االسZZتنارة واإلضZZاءة من الZZروح

القZZدس ،ولكن ال يطبقونهمZZا – كZZل هZZؤالء النZZاس ال يقZZدرون على أن يكونZZوا كZZاملين .جميZZع أولئZZك الZZذين هم على اسZZتعداد أن
يكونوا مخلصين هلل ويطيعونه يمكن أن يصيروا كاملين ،حZتى لZو كZان لZديهم بعض الشZيء من الجهZل .يمكن جعZل كZل أولئZك
الراغبين كاملين .فال داعي للقلق بشأن هذا .ما دمت على استعداد ZللسZZعي في هZZذا االتجZاه ،يمكنZZك أن تصZZير كZامالً .أنZا لسZZت

راغبZZا في التخلي عن أي من هZZؤالء الZZذي بينكم أو القضZZاء عليهم ،ولكن إذا لم يحZZاول اإلنسZZان أن يعمZZل جيZً Zدا ،فZZأنت وحZZدك
ً
الZZذي تZZدمر نفسZZك؛ ولسZZت أنZZا َم ْن يقضZZي عليZZك ،ولكن أنت نفسZZك .إذا كنت ال تسZZعى بنفسZZك إلى القيZZام بعمZZل جيZZد – إن كنت

دائمZا مZا تشZاء ،وإن كنت تتصZرف بطياشZة
كسوالً ،أو ال تقوم بواجبك ،أو كنت غير مخلص ،أو ال تسZعى إلى الحZق ،وتفعZل ً
وتقاتZZل من أجZZل شZZهرتك وثروتZZك ،وبال ضZZمير في تعامالتZZك مZZع الجنس اآلخZZر ،فسZZتتحمل عبء خطايZZاك ،وال تسZZتحق شZZفقة
من أحZZد .إن هZZدفي لكم أن تكونZZوا كZZاملين ،وأن تنZZالوا اإلخضZZاع على أقZZل تقZZدير ،حZZتى يمكن إكمZZال هZZذه المرحلZZة من العمZZل
يحبZZه .ال
بنجاح .إن رغبZZة هللا هي أن يكZZون كZZل إنسZان كZامالً ،وأن يقتنيZZه في النهايZZة ،وأن ّZ
صZا ّ
تمامZا ،وأن يصZZبح شخ ً
يطهZره ً
يهم مZZا إذا كنت أقZZول إنZZك متخلZZف أو من ذوي الشZZأن الضZZعيف – هZZذه كلهZZا حقيقZZة .قZZولي هZZذا ال يثبت أنZZني أعZZتزم التخلي
جئت اليZوم ألعمZل عمZل خالصZكم ،وهZذا يعZني
عنZك ،وأنZني فقZدت األمZل فيكم ،وال حZتى أنZني غZير راغب في خالصZكم .لقZد ُ
أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخالص .كل شخص أمامه الفرصZZة ليصZZبح كZZامالً :في النهايZZة سZZتتمكن من تحقيZZق
Zتعدا ،وبشZZرط أن تسZZعى .إذا كنت من ذوي الشZZأن الضZZعيف،
هZZذه النتيجZZة ،ولن يتم التخلي عن أحZZد منكم بشZZرط أن تكZZون مسً Z
فسZوف تتوافZق متطلبZاتي منZك مZع شZأنك الضZعيف .إذا كنت من ذوي الشZأن الرفيZع ،فسZوف تتوافZق متطلبZاتي منZك مZع شZأنك

متعلمZا ،فسZوف تتوافZZق متطلبZاتي منZZك مZع
الرفيZZع .إذا كنت جZاهالً وأميًّا ،فسZZوف تتوافZZق متطّلبZZاتي منZك مZZع أميتZك؛ Zوإذا كنت
ً
Zادرا على تقZZديم واجب
كونZZك ًّ
ملما بZZالقراءة والكتابZZة؛ وإذا كنت مسZً Zنا ،فسZZوف تتوافZZق متطلبZZاتي منZZك مZZع عمZZرك؛ وإذا كنت قً Z

الض ZZيافة ،فس ZZوف تتواف ZZق متطلب ZZاتي من ZZك م ZZع ه ZZذا؛ وإذا قلت إن ZZه ال يمكن Zك Zتق ZZديم واجب الض ZZيافة ،وال يمكن أن ت ZZؤدي س ZZوى

وظيفة معينة Z،سواء أكانت نشر اإلنجيل ،أو االعتناء بالكنيسة ،أو حضور الشؤون العامZZة األخZرى ،فسZZوف يكZZون تكميلي لZZك

الحب
Zاعيا لتحقيZZق
ًZ
صZا،
ّ
ومطيعZا حZZتى النهايZZة ،وسً Z
متوافًقZZا مZZع الوظيفZZة الZZتي تؤديهZZا .مZZا يجب عليZZك إنجZZازه هZZو أن تكZZون ُم ْخْل ً
األسZZمى هلل ،وال توجZZد ممارسZZات أفضZZل من هZZذه األشZZياء الثالثZZة .في نهايZZة األمZZر ،المطلZZوب من اإلنسZZان هZZو أن يحقZZق هZZذه
األشياء الثالثة ،وإذا تمكن من تحقيقها ،فسوف ينال الكمال .ولكن ،األهم من كZل ذلZك ،يجب عليZك أن تسZعى حًقZا ،ويجب أن
Zلبيا تجZZاه ذلZZك .لقZZد قلت إن كZZل شZZخص أمامZZه الفرصZZة لينZZال الكمZZال،
دومZZا ،وأال تكZZون سً Z
تسZZتمر في التقZZدم بفعاليZZة إلى األمZZام ً
وقادر على أن يصير كامالً ،وهذا أمر مهم ،ولكنك ال تحاول أن تكون أفضل في سعيك ،وإن لم تحقZZق هZZذه المعZZايير الثالثZZة،

ففي النهايZZة ال بZZد من إقصZZائك .أريZZد من الجميZZع أن يلحقZZوا بZZالركب ،وأريZZد منهم أن يحظZZوا بعمZZل الZZروح القZZدس واسZZتنارته،
وأن يكونوا قZادرين على الطاعZة حZتى النهايZة ،ألن هZذا هZو الZواجب الZذي يجب على كZل واحZد منكم أن يؤديZه .حينمZا تZؤدون
مدوي ZZة .ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين يحمل ZZون الش ZZهادة هم أولئ ZZك ال ZZذين
جميعZZا واجب ZZاتكم ،فس ZZتنالون جميعكم الكم ZZال ،وس ZZتقدمون ش ZZهادة ّ
ً
انتصروا على الشيطان ونالوا وعد هللا ،وهم الذين سيبقون ليعيشوا في الغاية الرائعة.
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مستريحا .لم يكن هناك بشر أو أي شZيء آخZر على األرض في ذلZك الZوقت ،ولم يكن هللا قZد قZام بZأي
في البدء كان هللا
ً
عم ZZل أيًّا ك ZZان .لم يب ZZدأ هللا عمل ZZه الت ZZدبيري Zإال بع ZZد أن ُوج ZZدت البش ZZرية وفس ZZدت اإلنس ZZانية ،ومن ZZذ ه ZZذه اللحظ ZZة ،لم يس ZZترح هللا

ضZا تخلى عن راحتZه بسZبب
ً
مجددا ،بل بدأ بدالً من ذلك يشغل نفسه بين البشر .تخلى هللا عن راحته بسبب فساد البشZرية ،وأي ً
ويخِّلص البش ZZرية ال ZZتي فس ZZدت ،فلن يتمكن هللا أب Zً Zدا من دخ ZZول الراح ZZة م ZZرة
تم ZZرد رئيس المالئك ZZة .إذا لم يه ZZزم هللاُ الش َ Z
Zيطان ُ
ضZا
أخZرى .وكمZا يفتقZر اإلنسZان للراحZة ،كZذلك يفتقZر إليهZا هللا .عنZدما يZدخل هللا الراحZة مZرة أخZرى ،فسZوف يZدخل اإلنسZان أي ً

الراحة .الحياة في الراحة هي حياة بدون حZرب ،وبZدون َدَنس ،وبZدون إصZرار على اإلثم .وهZذا يعZني أنهZا تخلZو من مضZايقة
الشيطان (هنا يشير "الشيطان" إلى القوى المعادية) Z،وفساد الشيطان ،وكذلك غZZزو أي قZوة معارضZZة هلل .كZZل شZيء يتبZZع نوعZه

تمامZا .هZZذه حيZZاة اإلنسZZانية المريحZZة .عنZZدما يZZدخل هللا الراحZZة ،فلن
الخZZاص ويعبZد Zرب الخليقZZة .إن السZZماء واألرض هادئتZZان ًZ
ضZا إلى عZالم جديZد؛
يستمر أي إثم آخر على األرض ،ولن يكون هناك مزيZد من الغZزو ألي قZوى معاديZة .سZتدخل البشZرية أي ً

Zددا ،بZل بشZرية تم خالصZها بعZد أن أفسZدها الشZيطان .يZوم راحZة البشZرية هZو يZوم
ولن تكون هناك بشرية يفسدها الشZيطان مج ً
أيضا .فقد هللا راحته بسبب عدم قدرة البشرية على دخول الراحة ،ولم يكن ذلZك في األصZل بسZبب عZدم قدرتZه على
راحة هللا ً

الراحZة؛ إن دخZول الراحZة ال يعZني أن كZل األشZياء سZوف تتوقZف عن الحركZة ،أو أن كZل األشZياء سZوف تتوقZف عن التطZور،

وال يعني أن هللا سوف يتوقZZف عن العمZل أو يتوقZZف اإلنسZان عن الحيZاة .تظهZZر عالمZZة دخZول الراحZZة على هZZذا النحZو :لقZد تم
تZZدمير الشZZيطان؛ وهZZؤالء األشZرار الZZذين ينضZZمون إلى الشZZيطان في شZZره قZZد ُعوقبZZوا وُأبيZZدوا ،ولم يعZZد لكZZل القZوى المعاديZZة هلل
من وجود .إن دخZول هللا الراحZة يعZني أنZه لن يعZود يباشZر عملZه الخZاص بخالص البشZرية ،ودخZول البشZرية الراحZة يعZني أن
البش ZZرية كله ZZا س ZZتعيش في ن ZZور هللا وفي ظ ZZل بركات ZZه .لن يك ZZون هن ZZاك أي ش ZZيء من فس ZZاد الش ZZيطان ،ولن تح ZZدث أي أش ZZياء
معZا،
شZZريرة .سZZتعيش البشZZرية بشZZكل طZZبيعي على األرض ،وسZZتعيش في ظZZل رعايZZة هللا .عنZZدما يZZدخل هللا واإلنسZZان الراحZZة ًZ
تم كليً Zة .لن يسZتمر هللا في العمZل في
فسيعني ذلك أن البشرية قZد َخُلصZت ،وأن الشZيطان قZد ُد ِّمZر ،وأن عمZل هللا في البشZر قZد َّ
البشر ،ولن يعيش اإلنسان بعد اآلن تحت ُملك الشيطان .لذلك ،لن يكون هللا مشغوالً بعد اآلن ،ولن ينشغل اإلنسZZان بعZZد ذلZZك،

معا .سZيعود هللا إلى موضZعه األصZلي ،وسZيعود كZل شZخص إلى مكانZه أو مكانهZا الخZاص.
وسوف يدخل هللا واإلنسان الراحة ً

هذه هي الغايات التي سيستوطنها هللا واإلنسان على التZوالي بعZد نهايZة تZدبير Zهللا بأكملZه .هلل غايتZه ولإلنسZان غايتZه .وسيسZتمر
Zان هللاَ الحقيقي الواحZZد في السZZماء أثنZZاء
هللا أثنZZاء راحتZZه في توجيZZه جميZZع البشZZر في حيZZاتهم على األرض ،وسZZوف يعبZZد اإلنسُ Z
Zادرا على العيش مZZع هللا في غايZZة هللا .ال يمكن هلل
وجZZوده في نZZور هللا .لن يعيش هللا بين البشZZر مجً Z
Zددا ،ولن يكZZون اإلنسZZان قً Z

واإلنسان أن يعيشا في نفس العالم ،ولكن لكل منهما طريقته الخاصة في العيش .هللا هو الذي يوجه كل البشZZرية ،في حين أن

كل البشرية هي بلورة لعمZل تZدبير هللا .إنهZا البشZرية الZتي تتم قيادتهZا .اإلنسZانية ليسZت مشZابهة هلل فيمZا يتعلZق بZالجوهر .تعZني
الراحة عودة المرء إلى مكانه األصلي .لذلك ،عندما يدخل هللا الراحZZة ،فهZZذا يعZZني أن هللا يعZZود إلى مكانZZه األصZZلي .لن يعيش
هللا على األرض مZZرة أخZZرى أو يشZZترك في فZZرح البشZZرية ومعاناتهZZا بينمZZا يعيش وسZZط البشZZر .عنZZدما تZZدخل البشZZرية الراحZZة،
فهZZذا يعZZني أن اإلنسZZان قZZد صZZار خليقZZة حقيقيZZة .سZZوف يعبZZد البشZZر هللا من على األرض ويعيشZZون حيZZاة إنسZZانية طبيعيZZة .لن
Zاس هللاَ أو يق ZZاومون هللا بع Z Zد Zاآلن؛ فسZZ Zوف يعZZ Zودون إلى الحيZZ Zاة األصZZ Zلية آلدم وح ZZواء .هZZ Zذه هي الحيZZ Zاة والغايZZ Zات
يعصZZ Zى النُ Z Z
الخاصZZ Zة باهلل والبش ZZرية بع ZZد أن يZZ Zدخال الراحZZ Zة .إن هزيم ZZة الشZZ Zيطان ه ZZو اتج ZZاه حتمي في الحZZ Zرب بين هللا والشZZZيطان .بهZZ Zذه
ضZا اتجاهZZات
الطريقZZة ،يصZZبح دخZZول هللا الراحZZة بعZZد االنتهZZاء من عملZZه التZZدبيري وخالص اإلنسZZان الكامZZل ودخZZول الراحZZة أي ً
حتميZZة .يوجZZد مكZZان راحZZة اإلنسZZان على األرض ،ومكZZان راحZZة هللا في الس ZZماء .وبينمZZا يعب Zد ZاإلنسZZان هللا في راحت ZZه ،سZZوف
يعيش على األرض ،وبينمZZا يقZZود هللا الجZZزء المتبقي من البشZZرية في الراحZZة ،سZZوف يقZZودهم من السZZماء ،وليس من األرض.
جسدا .هللا واإلنسان لهما طريقتهما الخاصZة المختلفZZة في الراحZة .بينمZZا يسZتريح هللا،
سيظل هللا هو الروح ،بينما يبقى اإلنسان ً
سZZيأتي ويظهZZر بين البشZZر؛ وبينمZZا يسZZتريح اإلنسZZان ،سZZيقوده هللا لزيZZارة السZZماء وكZZذلك االسZZتمتاع بالحيZZاة في السZZماء .بعZZد أن
يZZدخل هللا واإلنسZZان الراحZZة ،لن يكZZون للشZZيطان من وجZZود فيمZZا بعZZد ،ومثZZل الشZZيطان ،لن يكZZون لهZZؤالء األشZZرار من وجZZود
ضZا .قبZل أن يZدخل هللا واإلنسZZان الراحZZة ،فZإن هZؤالء األشZZخاص األشZرار الZZذين اضZطهدوا هللا على األرض واألعZداء الZZذين
أي ً
عصوه على األرض سيكونون قد ُدمروا بالفعل؛ سيكونون قد ُدمروا بسبب الكوارث العظيمة في األيام األخZZيرة .وبعZZد تZZدمير

أبدا مرة أخرى مضايقات الشيطان .وستنال البشرية الخالص الكامل ،وعندها فقط
تماما ،فلن تعرف األرض ً
هؤالء األشرار ً
كلي ا .هذه هي الشروط األساسية لدخول هللا واإلنسان الراحة.
ينتهي عمل هللا ً
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً
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تشير طريقة نهاية كل األشياء إلى نهاية عمل هللا وتشير إلى نهاية تطور البشرية .هذا يعني أن اإلنسانية بعدما أفسدها
ضZZا أن ZZه من
أتمZZوا تك ZZاثرهم ،وه ZZو يع ZZني أي ً
الش ZZيطان ق ZZد وص ZZلت إلى نهاي ZZة تطوره ZZا ،وأن أحف ZZاد آدم وح ZZواء ق ZZد س ZZيكونون ق ZZد ّ
المسZZتحيل لمثZل هZذه البشZرية االسZتمرار في التطZZور بعZد أن أفسZدها الشZيطان .لم يكن آدم وحZواء فاسZدين في البدايZة Z،لكن آدم
معZا ،يقZZترب آدم وحZواء – اللZZذان
وحواء اللZذان ُ
طZردا من جنZة عZZدن قZZد أفسZZدهما الشZZيطان .عنZدما يZZدخل هللا واإلنسZان الراحZة ً
صZا
ُ
طردا من جنة عZدن – ونسZلهما من النهايZة ،وسZتظل إنسZانية المسZتقبل تتكZون من نسZل آدم وحZواء ،لكنهم لن يكونZوا أشخا ً

أناسا قد تم خالصهم وتطهZيرهم .سZتكون هZذه البشZرية خضZعت للدينونZة والتZوبيخ،
يعيشون تحت ُملك الشيطان .بل سيكونون ً
تقريبZا إنهم
وصارت مقدسة .لن يكون هؤالء الناس متشابهين مع الجنس البشري كمZا كZان في األصZل؛ يمكن للمZرء أن يقZول
ً
تمامZZا عن آدم وحZZواء األصZZليين .سZZيتم اختيZZار هZZؤالء األشZZخاص من بين جميZZع أولئZZك الZZذين أفسZZدهم الشZZيطان،
جنس مختلZZف ً
Zيرا أثنZZاء دينونZZة هللا وتوبيخZZه .سZZيكونون آخZZر جماعZZة متبقيZZة من النZZاس بين البشZZر
وسZZيكونون هم األشZZخاص الZZذين ثبتZZوا أخً Z

الفاس ZZدين .س ZZتكون ه ZZذه الجماع ZZة فق ZZط من الن ZZاس ق ZZادرة على دخ ZZول الراح ZZة النهائي ZZة م ZZع هللا .س ZZيكون أولئ ZZك الق ZZادرون على
الصZZمود أثنZZاء عمZZل هللا في الدينونZZة والتZZوبيخ خالل األيZZام األخZZيرة – أي خالل عمZZل التطهZZير النهZZائي – هم الZZذين سZZيدخلون
جميعZا من سZيطرة الشZيطان ويقتZنيهم هللا فقZط
الراحة النهائية مع هللا؛ لهذا ،فZإن أولئZك الZذين يZدخلون الراحZة سZوف يتحZررون
ً
بعد خضوعهم لعمله النهZائي في التطهZير .سZوف يZدخل هZؤالء النZZاس الZZذين اقتنZZاهم هللا في نهايZة المطZاف الراحZة النهائيZZة .إن
جZوهر عمZZل هللا في التZوبيخ والدينونZة ZهZو تطهZZير اإلنسZانية ،وهZذا ألجZل يZZوم الراحZZة النهZZائي .وإال فلن تتمكن ZالبشZرية جمعZاء
من اتباع نمطها الخاص أو دخول الراحة .هذا العمل هو الطريق الوحيد للبشرية لدخول الراحة .وحده عمZZل هللا في التطهZZير

طهر البشرية من إثمها ،وعمله فحسب في التوبيخ والدينونة سوف ُيخرج تلك األشياء المتمZZردة بين البشZZر إلى النZZور،
سوف ُي ِّ
وبZZذلك يفصZZل أولئZZك الZZذين يمكن خالصZZهم عن أولئZZك الZZذين ال يسZZتطيعون ،والZZذين سZZيبقون عن أولئZZك الZZذين لن يبقZZوا .عنZZدما
ينتهي عمل ZZه ،س ZZيتم تطه ZZير الن ZZاس ال ZZذين يس ZZمح لهم بالبق ZZاء وس ZZيتمتعون بحي ZZاة بش ZZرية ثاني ZZة أك ZZثر روع ZZة على األرض عن ZZدما
يZZدخلون إلى عZZالم أسZZمى للبشZZرية؛ وبعبZZارة أخZZرى ،سZZيدخلون يZZوم راحZZة البشZZرية ويعيشZZون مZZع هللا .وبعZZد أن يخضZZع أولئZZك
جميعZا
ًZ
الذين ال يستطيعون البقاء للتوبيخ والدينونة Z،فسوف يتم إظهار هيئاتهم األصلية بالكامل؛ وبعZZد ذلZZك سZZوف يتم تZZدميرهم

ولن ُيسمح لهم ،مثل الشيطان ،بالبقZاء على األرض مZرة أخZرى .لن تضZم البشZرية في المسZتقبل هZZذا النZوع من النZاس؛ هZؤالء
النZZاس ال يصZZلحون لZZدخول أرض الراحZZة النهائيZZة ،وال يصZZلحون لZZدخول يZZوم الراحZZة الZZذي سيتشZZارك فيZZه هللا والنZZاس ،ألنهم
ض Zا للدينونZZة
ص Zا صZZالحين .لقZZد تم فZZداؤهم ذات مZZرة ،وخضZZعوا أي ً
سZZيكونون ُعرضZZة للعقZZاب وهم األشZZرار ،وهم ليسZZوا أشخا ً
والتZZوبيخ ،وكZZذلك قZZدموا خدمZZة إلى هللا ذات مZرة ،ولكن عنZZدما يZأتي اليZوم األخZير ،فسZZوف يتم القضZاء عليهم وتZZدميرهم بسZZبب
شرهم وبسبب عصيانهم وعدم قابليتهم لإلصالح .لن يعودوا موجودين في عZZالم المسZZتقبل ،ولن يعZZودوا موجZZودين بين الجنس
البشري في المستقبل .سيتم تZدمير جميZع األشZرار وجميZع الZذين لم يخلصZوا عنZدما يZدخل المقدسZون بين البشZر الراحZة ،بغض
عما إذا كZZانوا أرواح المZZوتى أو أولئZZك الZZذين ال يزالZZون يعيشZZون في الجسZZد .وبغض النظZZر عن أي حقبZZة تنتمي إليهZZا
النظZZر َّ
هذه األرواح الشريرة وهؤالء الناس األشZرار ،أو أرواح النZاس الصZالحين وأولئZZك الZZذين يفعلZZون الZبر ،فإنZZه سZZيتم هالك جميZع

Zاء على
فاعلي الشر ،وسوف ينجو جميع الناس الصالحين .ال يتم تحديد Zما إذا كان الشخص أو الZZروح يتلقى الخالص كليً Zة بنً Z
Zاء على مZا إذا كZان قZد قZاوم هللا أو عصZاه .إذا فعZل النZاس ش ًZرا ولم يمكن خالصZهم في
عمل العصر األخير ،بZل يتم تحديZده بن ً

الحقبة السابقة ،فإنهم بال شك سيكونون ُعرض ًة للعقاب .إذا كان الناس في هذا العصر يفعلZون الشZZر وال يمكن خالصZZهم ،فهم
بالتأكيZZد ُعرضZZة للعقZZاب .يتم الفصZZل بين النZZاس على أسZZاس الخZZير والشZZر ،وليس على أسZZاس العصZZر .بمجZZرد الفصZZل بينهم

على أساس الخير والشر ،ال يتم عقاب الناس أو مكافأتهم على الفور؛ بل باألحرى سينفذ هللا عمله فقZط لمعاقبZZة الشZZر ومكافZZأة

الخZZير بعZZد االنتهZZاء من القيZZام بعملZZه في اإلخضZZاع في األيZZام األخZZيرة .في الواقZZع ،لقZZد اسZZتخدم الخZZير والشZZر في الفصZZل بين
البشرية منذ أن قZام بعملZه بين البشZر .سZوف يكZافئ الص ّZديقين فحسZب ويعZاقب األشZرار عنZد إتمZام عملZه ،بZدالً من الفصZل بين
األشرار واألبرار عند إتمام عمله في النهايZة ثم الشZروع على الفZور في عملZه لمعاقبZZة الشZر ومكافZأة الخZير .إن عملZه النهZZائي
لمعاقبة الشر ومكافأة الخير يتم بالكامل من أجل تنقية جميع البشر ،حتى يتمكن Zمن إحضار بشZZرية مقدسZة بالكامZل إلى راحZة
أبديZZة .هZZذه المرحلZZة من عملZZه هي أهم عمZZل لZZه .إنهZZا المرحلZZة األخZZيرة من عملZZه التZZدبيري الكامZZل .إذا لم يهلZZك هللا األشZZرار،
ٍ
Zادرا على الوصZZول بالبشZZرية
لكن تZZركهم للبقZZاء ،فعندئZZذ سZZتظل البشZZرية كلهZZا غZZير قZZادرة على دخZZول الراحZZة ،ولن يكZZون هللا قً Z
كلهZا إلى عZالم أفضZل .هZذا النZوع من العمZل لن ينتهي بالكامZل .عنZدما ينهي عملZه ،سZتكون البشZرية كلهZا مقدسZة بالتمZام .بهZذه
الطريقة فقط يستطيع هللا أن يعيش بسالم في راحة.
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إن النZZ Zاس اليZZ Zوم غZZ Zير قZZ Zادرين على التخلي عن األشZZ Zياء المتعلقZZ Zة بالجسZZ Zد ،فال يمكنهم التخلي عن التمتZZ Zع بالجسZZ Zد ،وال
يمكنهم التخلي عن الع ZZالم ،أو الم ZZال ،أو شخص ZZيتهم الفاس ZZدة .يتخلى معظم الن ZZاس عن مسZZاعيهم بطريق ZZة روتيني ZZة .في الواق ZZع،
هZZؤالء النZZاس ال يحفظZZون هللا في قلZZوبهم على اإلطالق؛ عالوة على ذلZZك ،هم ال يتقZZون هللا .إنهم ال يحفظZZون هللا في قلZZوبهم،
ولذا فهم ال يستطيعون إدراك كل ما يفعله هللا ،واألكثر من ذلZك أنهم غZير قZادرين على تصZديق الكلمZات الZتي يتحZدث بهZا من
فمZZه .هZZؤالء النZZاس هم جسZZدانيون جZً Zدا ،وفاسZZدون للغايZZة ويفتقZZرون إلى أي حقيقZZة على اإلطالق ،بZZل عالوة على ذلZZك ،هم ال
يعتقZZدون أن هللا يمكن أن يصZZير جسZً Zدا .أي شZZخص ال يZZؤمن باهلل المتج ّس Zد – بمعZZنى أي شZZخص ال يZZؤمن بعمZZل هللا المنظZZور

وكالمه وال يؤمن باهلل المنظور بZل يعبZZد هللا غZير المنظZور في السZZماء – فال يحفZظ هZZو أو هي هللا في قلبZZه أو قلبهZا .هم أنZاس
ال يطيعون هللا ويقاومونه .هؤالء الناس يفتقZرون إلى اإلنسZانية والعقZل ،وال يقولZون شZيًئا عن الحقيقZة .بالنسZبة لهZؤالء النZاس،
ال يمكن باألولى تصديق هللا المنظور والملموس ،ومع ذلك ،فإن هللا غير المنظور وغير الملموس هو األكثر مصداقية وأكثر

َم ْن ُيبهج قلZوبهم .مZا يسZعون إليZه ليس صZدق الحقيقZة ،وال الجZوهر الحقيقي للحيZاة ،ناهيZك عن نوايZا هللا ،بZل يطلبZون اإلثZارة.
مهما كانت جميع األشياء التي تم ّكنهم من تحقيق رغباتهم الخاصة ،فهي بال شك معتقداتهم ومساعيهم .إنهم يؤمنZZون باهلل فقZZط
Zرارا؟ إنهم واثقZون من أنفسZZهم إلى حZZد كبZير ،وال
من أجل إشباع رغباتهم ،وليس السعي وراء الحقيقة .أليس هؤالء الناس أش ً
يصZZ Zدقون أن هللا في السZZ Zماء سZZ Zيهلكهم ،هZZ Zؤالء "النZZ Zاس الصZZ Zالحين" .إنهم بZZ Zدالً من ذلZZ Zك يعتقZZ Zدون أن هللا سيسZZ Zمح لهم بالبقZZ Zاء،
وعالوة على ذلZZك ،سZZيكافئهم بسZZخاء ،ألنهم فعلZZوا أشZZياء كثZZيرة هلل وأظهZZروا الكثZZير من "الZZوالء" تجاهZZه .إن كZZانوا يسZZعون هلل

طZZون
الم ZZرئي ،فس ZZوف يرت ZZدون على الف ZZور ض ZZد هللا أو يستش ZZيطون غض Zً Zبا بمج ZZرد أن تتع ZZثر رغب ZZاتهم .ه ZZؤالء هم أن ZZاس ُم ْن َح ّ
يس ZZعون إلى إش ZZباع رغب ZZاتهم الخاص ZZة؛ هم ليس ZZوا أه ZZل نزاه ZZة في الس ZZعي وراء الحقيق ZZة .مث ZZل ه ZZؤالء الن ZZاس هم َم ْن يس ZZمون

باألشرار الZZذين يتبعZون ZالمسZZيح .هZؤالء النZZاس الZZذين ال يبحثZون عن الحقيقZة ال يصZدقون الحقيقZZة .فهم أكZZثر عج ًZزا عن إدراك
نهايZZ Zة البشZZ Zرية في المسZZ Zتقبل ،ألنهم ال يؤمنZZ Zون بZZ Zأي عمZZ Zل أو كالم من هللا المZZ Zرئي ،وال يمكنهم تصZZ Zديق غايZZ Zة البشZZ Zرية في
المسZZتقبل .لZZذلك ،فحZZتى لZZو اتبعZZوا هللا المZZرئي ،فZZإنهم مZZا زالZZوا يفعلZZون الشZZر وال يسZZعون للحقيقZZة ،وال يمارسZZون الحقيقZZة الZZتي
أطلبه ZZا .هZZؤالء النZZاس الZZذين ال يؤمن ZZون بZZأنهم س ZZيهلكون هم على العكس األف ZZراد الZZذين س ZZيتم هالكهم .جميعهم يؤمن ZZون بZZأنهم
ثم يعZZتزون
جد ا ،ويعتقدون بأنهم هم أولئك الذين يمارسون الحقيقة .إنهم يعتبرون أن سلوكهم الشرير هو الحقيقZZة ومن َّ
أذكياء ً
بZZه .هZZؤالء األشZZرار واثقZZون جZً Zدا من أنفسZZهم ،ويتخZZذون من الحقيقZZة عقيZZدة ،ويعتZZبرون أفعZZالهم الشZZريرة حقيقZZة ،وفي النهايZZة
يمكنهم فقط أن يحصدوا ما زرعوه .وكلما كZان النZاس أكZثر ثقZة بZالنفس ،وكلمZا كZانوا أكZثر تغطر ًسZا ،كZانوا غZير قZادرين على
سيعاقبون.
اقتناء الحقيقة .وكلما زاد عدد الناس الذين يؤمنون باهلل السماوي ،قاوموا هللا أكثر .هؤالء هم الناس الذين ُ
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قبZZل أن تZZدخل البشZZرية الراحZZة ،يتم تحديZد ZمZZا إذا كZZان كZZل شZخص ُيعZZاقب أو ُيكافZأ بحسZب مZا إذا كZانوا يسZZعون للحقيقZZة،
وما إذا كانوا يعرفون هللا ،ومZا إذا كZانوا يسZتطيعون أن يطيعZوا هللا المنظZور .أولئZك الZذين قZدموا خدمZة هلل المنظZور ولكنهم ال
يعرفونه أو يطيعونه يفتقرون للحقيقة .هZZؤالء النZZاس أشZرار ،وممZا ال شZZك فيZه أن األشZرار سZوف ُيعZZاقبون؛ عالوة على ذلZك،

ض Zا يسZZتحق طاعZZة
يجب معZZاقبتهم بحسZZب سZZلوكهم الشZZرير .يZZرى اإلنسZZان هللا على أنZZه َمن يسZZتحق اإليمZZان بZZه ،ويZZؤمن أنZZه أي ً
اإلنسان .أولئك الذين ال يؤمنون إال باهلل الغامض وغZZير المنظZZور هم أولئZZك الZذين ال يؤمنZون باهلل .عالوة على ذلZك ،هم غZير
قادرين على طاعة هللا .إذا كان هؤالء الناس ال يزالون غير قادرين على اإليمان باهلل المنظور بحلول الوقت الذي ينتهي فيZZه
من عملZZه في اإلخضZZاع ،ويسZZتمرون كZZذلك في عZZدم طZZاعتهم هلل الظZZاهر في الجسZZد ومقاومتZZه ،فبال شZZك سZZوف يهلZZك هZZؤالء
Zفهيا ،ولكنZه ال يسZتطيع أن
المتج ّسZد ش ً
المؤمنون بإله غامض .كما هو الحZال مZع أولئZك الZذين بينكم – أي شZخص يعZترف باهلل ُ
ِ
Zفهيا
المتج ّسZد فسZZيتم في نهايZZة المطZZاف القضZZاء عليZZه وهالكZZه ،وأي شZZخص يعZZترف باهلل المنظZZور شً Z
يمZZارس حقيقZZة طاعZZة هللا ُ
ضZZا يأك ZZل ويش ZZرب من الحقيق ZZة ال ZZتي عبَّر عنه ZZا هللا المنظ ZZور ،ولكن ZZه يطلب بع ZZد ذل ZZك هللا الغ ZZامض وغ ZZير المنظ ZZور فس ZZيتم
وأي ً
ب ZZاألولى هالك ZZه في المس ZZتقبل .ال يمكن ألي من ه ZZؤالء الن ZZاس أن يبق ZZوا ح ZZتى وقت الراح ZZة بع ZZد انته ZZاء عم ZZل هللا .ال يمكن أن
يكون هنZاك أحZد مثZل هZؤالء النZاس الZذين يبقZون حZتى وقت الراحZة .النZاس الشZيطانيون هم أولئZك الZذين ال ُيمارسZون الحقيقZة؛

جوهرهم هو جوهر المقاومة وعZدم طاعZة هللا ،وليس لZديهم أدنى نوايZا لطاعZة هللا .سZيتم هالك كZل هZؤالء النZاس .سZيتم تحديZدZ

مZZا إذا كنت تمتلZZك الحقيقZZة ومZا إذا كنت تقZاوم هللا وفًقZا لجZوهرك ،وليس وفًقZا لمظهZZرك أو كالمZZك وسZZلوكك .يحZZدد جZوهر كZZل
شZZخص مZZا إذا كZZان سZZيتم هالكZZه؛ يتم تحديZZد هZZذا وفًقZZا للجZZوهر الZZذي ُيظهZZره سZZلوكه وسZZعيه للحقيقZZة .من بين األشZZخاص الZZذين
يعملZZون عمالً ممZZاثالً ،وكZZذلك يZZؤدون قZZدراً ممZZاثالً من العمZZل ،وأولئZZك الZZذين يكZZون جZZوهرهم اإلنسZZاني جيZZد والZZذين يمتلكZZون

Zريرا وال ZZذين يعصZZZون هللا
الحقيقZZZة ،يك ZZون األش ZZخاص ال ZZذين يمكنهم البق ZZاء ،ولكن أولئ ZZك ال ZZذين يك ZZون ج ZZوهرهم اإلنس ZZاني ش ً Z
المنظZZور هم الZZذين سZZيتم هالكهم .يتعامZZل أي عمZZل من أعمZZال هللا أو كلماتZZه الموجهZZة إلى غايZZة البشZZرية مZZع البشZZرية بالشZZكل
المالئم وفًقZZا لجZZوهر كZZل شZZخص؛ لن تكZZون هنZZاك حZZوادث ،وبالتأكيZZد لن يكZZون هنZZاك أدنى خطZZأ .فقZZط عنZZدما يقZZوم الشZZخص

بالعمZZل فZZإن العاطفZZة البشZZرية أو المعZZنى سZZيختلطان بZZه .العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا هZZو األنسZZب؛ هZZو بالتأكيZZد لن يجلب ادعZZاءات

كاذبة ضد أي مخلوق .يوجد اآلن العديد من الناس غZZير القZZادرين على إدراك غايZZة البشZرية في المسZZتقبل والZZذين ال يصZZدقون
أيضا الكلمات التي أتكلم بها .كل أولئك الذين ال يؤمنون ،مع أولئك الذين ال يمارسون الحقيقة ،هم شياطين!
ً
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أولئZZك الZZذين يسZZعون والZZذين ال يسZZعون أصZZبحوا اآلن نZZوعين مختلفين من النZZاس ،وهمZZا نوعZZان من النZZاس لهمZZا غايتZZان
مختلفتZZان .أولئZZك الZZذين يسZZعون لمعرفZZة الحقيقZZة ويمارسZZون الحقيقZZة هم النZZاس الZZذين سيخلصZZهم هللا .وأولئZZك الZZذين ال يعرفZZون
الطريق الصحيح هم شياطين وأعداء؛ هم نسل رئيس المالئكZة وسZيتم هالكهم .حZتى األتقيZاء المؤمنZون بإلZه غZامض – أليسZوا
ك ZZذلك ش ZZياطين؟ الن ZZاس ال ZZذين ل ZZديهم ض ZZمائر ص ZZالحة ولكنهم ال يقبل ZZون الطري ZZق الص ZZحيح هم ش ZZياطين؛ ج ZZوهرهم ه ZZو ج ZZوهر
مقاومZZة هللا .أولئZZك الZZذين ال يقبلZZون الطريZZق الصZZحيح هم أولئZZك الZZذين يقZZاومون هللا ،وحZZتى لZZو تحمZZل هZZؤالء النZZاس الكثZZير من
ضZا .أولئZZك الZZذين ال يرغبZZون في التخلي عن العZZالم ،والZZذين ال يتحملZZون االنفصZZال عن آبZZائهم،
المصZZاعب ،فسZZوف يهلكZZون أي ً
جميعZZا .ك ZZل َم ْن ال
وال ZZذين ال يس ZZتطيعون تحم ZZل تخليص أنفس ZZهم من أش ZZكال تمت ZZع الجس ZZد ،جميعهم ال يطيع ZZون هللا وس ZZيهلكون
ً
المتج ِّسZ Zد ه ZZو ش ZZيطاني؛ وهك ZZذا س ZZيتم هالكهم .أولئ ZZك ال ZZذين يؤمن ZZون ولكنهم ال يمارس ZZون الح ZZق ،وأولئ ZZك ال ZZذين ال
ي ZZؤمن باهلل ُ
المتج ِّسZد ،والZZذين ال يؤمنZZون على اإلطالق بوجZود هللا سZوف يهلكZZون .أي شZخص قZادر على البقZاء هZو الشZZخص
يؤمنZون باهلل ُ
الذي اجتاز مرارة التنقية وثبت؛ هذا هو الشZخص الZذي اجتZاز بالفعZل التجZارب .أي شZخص ال يعZترف باهلل هZو عZدو؛ بمعZZنى

ِ
وم ْن هم الشZياطين،
الم ّ
تجسد ضZمن هZZذا االتجZاه أو خارجZZه هZو ضZZد المسZيح! َم ْن هZZو الشZيطانَ ،
أن أي شخص ال يعترف باهلل ُ
وم ْن هم أعداء هللا إن لم يكونوا المقاومين الذين ال يؤمنون باهلل؟ أليسوا هم هؤالء الناس الذين يعصون هللا؟ أليسوا هم هZZؤالء
َ
لفظيا أنهم يؤمنون ولكنهم يفتقرون للحقيقة؟ أليسوا هم هؤالء الناس الZZذين يسZعون لنZوال البركZات إال
األشخاص الذين يدعون ً
أنهم ال يقدرون على الشهادة هلل؟ ما زلت تخالZZط أولئZZك الشZياطين اليZوم وتعZZاملهم بضZمير ومحبZZة؛ ولكن في هZZذه الحالZة ألسZت

تعامل الشيطان بنوايا حسنة؟ أال ترتبZط من خالل ذلZك بالشZياطين؟ إن كZان النZاس في هZذه األيZام ال يزالZون غZير قZادرين على
التمي ZZيز بين الخ ZZير والش ZZر ،ويس ZZتمرون في ممارس ZZة المحب ZZة والرحم ZZة دون أي ني ZZة لطلب مش ZZيئة هللا أو الق ZZدرة ب ZZأي ح ZZال من
بؤسا .وكل َم ْن ال يZZؤمن باهلل في الجسZZد هZZو عZZدو هلل .إذا
األحوال على جعل مقاصد هللا مقاصد لهم ،فإن نهايتهم ستكون أكثر ً
كن الض ZZمير والمحب ZZة تج ZZاه ع ZZدو ،أال ينقص ZZك اإلحس ZZاس ب ZZالبر؟ إن كنت تنس ZZجم م ZZع ه ZZؤالء ال ZZذين أك ZZرههم
كنت تس ZZتطيع أن تُ ّ

وأختل ZZف معهم ،وال ت ZZزال تحم ZZل الحب أو المش ZZاعر الشخص ZZية نح ZZوهم ،أفال تك ZZون عاص Zً Zيا؟ ألس ZZت تق ZZاوم هللا عن قص ZZد؟ ه ZZل
شخص مثل هذا يمتلك الحق؟ إذا تعامل النZاس بضZمير مZZع األعZZداء ،وشZعروا بالمحبZZة للشZZياطين وبالشZفقة على الشZيطان ،أفال
ٍ
المتج ِّس Zد في األيZZام األخZZيرة ،والZZذين
يعطلZZون عمZZل هللا عن عمZZد؟ هZZؤالء النZZاس الZZذين يؤمنZZون بيسZZوع فقZZط وال يؤمنZZون باهلل ُ
ِ
تجسد لكنهم يفعلون الشر فجميعهم أضداد المسيح ،ناهيZZك عن أولئZZك الZذين ال يؤمنZون باهلل .سZZيتم
ّيدعون ً
الم ّ
لفظيا اإليمان باهلل ُ

فم ْن يكZZون سZZلوكه جيZً Zدا هZZو شZZخص
هالك كZZل هZZؤالء النZZاس .المعيZZار الZZذي يحكم بموجبZZه اإلنسZZان على اإلنسZZان هZZو سZZلوكه؛ َ
ضZا فهZZو شZZرير .أمZا المعيZZار الZZذي يحكم بموجبZZه هللا على اإلنسZان فيعتمZZد على مZZا إذا كZZان جZوهر
وم ْن يكZZون سZZلوكه بغي ً
بZZارَ ،
عما إذا
الشخص يطيعه؛ الشخص الذي يطيع هللا هو شخص بار ،والشخص الذي ال يطيع هللا هو عدو وشرير ،بغض النظر َّ

Zحيحا أم خاطًئا .بعض النZZ Zاس
كZZ Zان سZZZلوك هZZ Zذا الشZZ Zخص جيZً Z Zدا أم سZZ Zيًئا ،وبغض النظZZ Zر َّ
عما إذا كZZ Zان كالم هZZ Zذا الشZZ Zخص صً Z Z
يرغبون في استخدام األعمال الجيدة للحصول على نهاية جيدة في المستقبل ،وبعض الناس يرغبون في استخدام الكالم الجيZZد
ثم فZإن العديZZد من النZZاس
لشراء نهاية جيدة .يعتقد الناس بشكل زائف أن هللا يحدد عاقبة اإلنسان وفًقZا لسZZلوكه أو كالمZه ،ومن َّ
جميعZا
ًZ
سوف يسعون إلى استخدام هذا لنوال إحسان مؤقت من خالل الخداع .الناس الذين سيبقون الحًقا في الراحة سZZيكونون

صZا قZاموا بZواجبهم وينZوون إطاعZة هللا .أولئZك الZذين يرغبZون
ضZا هلل؛ سZيكونون
قد تحملZوا يZوم الضZيق وشZهدوا أي ً
ً
جميعZا أشخا ً
فقط في استغالل الفرصة للقيام بخدمة لتجنب ممارسة الحقيقة لن يكونوا قZZادرين على البقZاء .هللا لديZZه معZZايير مناسZZبة لZZترتيب
عواقب جميع الناس ،فهو ال يقوم فقط باتخاذ هذه القرارات وفًقا لكلمات الفرد وسلوكه ،كما أنه ال يتخZZذها وفًقZZا لسZZلوكه خالل

فZZترة زمنيZZة واحZZدة .لن يكZZون متسZZاهالً مZZع كZZل سZZلوك الشZZخص الشZZرير بسZZبب خدمZZة سZZابقة قZZدمها الشZZخص هلل ،كمZZا أنZZه لن

ُيخّلص الشZZخص من المZZوت بسZZبب ُكْلَفZZة قديمZZة دفعهZZا هلل .ال يمكن ألحZZد أن يفلت من العقZZاب بسZZبب شZZره ،وال يمكن ألحZZد أن
ثم يتجنب عذاب الهالك .إن كان بإمكان المرء أن يقوم فعالً بواجبه ،فهذا يعZZني أنZZه ُم ْخِلص
يتستر على سلوكه الشرير ،ومن َّ
عما إذا كZان يحصZل على بركZات أو يعZاني من المحن .إذا كZان
هلل إلى األبZد وال يسZعى للحصZول على مكافZآت ،بغض النظZر َّ
الناس ُم ْخلصين هلل عندما يرون البركات لكن يفقدون إخالصZهم عنZZدما ال يسZتطيعون رؤيZة البركZات وفي النهايZZة يظلZZون غZير
قZZZادرين على الشZZ Zهادة هلل ويبقZZ Zون غZZ Zير قZZ Zادرين على القي ZZام بZZ Zواجبهم كمZZ Zا ينبغي ،فهZZ Zؤالء النZZ Zاس الZZ Zذين قZَّ Z Zدموا خدمZZ Zة إلى هللا

ض Zا .باختصZZار ،ال يمكن لألشZZرار أن يبقZZوا في األبديZZة ،وال يمكنهم الZZدخول في راحZZة؛ فقZZط
بZZإخالص ذات مZZرة سZZيهلكون أي ً
الم ْعِنّي ون بالراحة .بعد أن تدخل البشرية في المسار الصحيح ،سيعيش الناس حياة إنسانية طبيعية .سZZوف يقومZZون
األبرار هم َ
تمامZZا هلل .سZوف يتخلZون عن عصZZيانهم وشخصZيتهم الفاسZدة ،وسيعيشZون ألجZZل هللا
ٌ
كل بواجبZZه الخZاص ،ويصZZيرون ُم ْخلصZZين ً

وبسبب هللا .سوف يتركون العصZZيان والمقاومZة ،وسZZيكونون قZادرين على طاعZZة هللا طاعZZة كاملZة .هZZذه هي حيZاة هللا واإلنسZان
وحياة الملكوت ،وهي حياة الراحة.
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تمامZا إلى الكنيسZZة هم أنZZانيون للغايZZة ويظهZZرون لطفهم .ال يركZZز
أولئZZك الZZذين يأخZZذون أطفZZالهم وأقZZاربهم غZZير المؤمZZنين ًZ
هؤالء الناس إال على كونهم محبين ،دون أي اعتبار فيمZا إذا كZانوا يؤمنZون أم ال وبغض النظZر عمZا إذا كZانت هZذه هي إرادة
هللاُ .ي حضر البعض زوجاتهم أمام هللا ،أو يحضرون آبائهم إلى هللا ،وبغض النظر عما إذا كان الروح القدس يوافZZق على هZZذا
أو يقZZوم بعملZZه ،فهم "يتبنZZون أنا ًس Zا موهZZوبين" بال تبصZZر ألجZZل هللا .مZZا الفائZZدة الZZتي يمكن كسZZبها من توسZZيع هZZذا اللطZZف تجZZاه
هؤالء الناس الذين ال يؤمنون؟ حتى لو كان هؤالء غير المؤمZنين الZذين يجاهZدون التبZاع هللا دون حضZور الZروح القZدس ،فال

يZZزال ال يمكن خالصZZهم كمZZا يعتقZZد المZZرء .ليس بهZZذه السZZهولة في الواقZZع اقتنZZاء أولئZZك الZZذين يتلقZZون الخالص .أولئZZك الZZذين لم
ِ
تجسد ،فال يمكن أن يتكملوا على اإلطالق.
الم ّ
يخضعوا لعمل الروح القدس واجتازوا التجارب ،ولم يصيروا كاملين بعمل هللا ُ
لذلك ،يفتقر هؤالء لحضور الروح القدس من اللحظة التي يبدؤون فيها اتبZاع هللا تبعيZة شZZكلية ،وال يمكنهم ببسZZاطة أن يكونZوا
كاملين وفًقا لظروفهم وحاالتهم الفعلية .لذا ،ال يقرر الروح القدس أن يمنحهم الكثير من الطاقة ،كمZا أنZه ال يقZدم أي اسZتنارة،
ويظهZZر عZاقبتهم في النهايZة – وهZذا يكفي .إن حمZاس اإلنسZان
أو يرشZZدهم بZأي شZكل من األشZZكال؛ إنZZه يسZZمح لهم فقZZط بتبعيتZZه ُ

ونوايZZاه تZZأتي من الشZZيطان ،وال يمكنZZه بZZأي حZZال من األحZZوال إتمZZام عمZZل الZZروح القZZدس .بغض النظZZر عن نوعيZZة الشZZخص،
ِ
صZا؟ لمZاذا يحب زوج زوجتZه؟ ولمZاذا تحب
فيجب عليه أن يكون لديه عمZل الZروح القZدس – هZل يمكن لشZخص أن ُي ّ
كمZل شخ ً
زوجZZة زوجهZZا؟ لمZZاذا يكZZون األطفZZال مطيعين لوالZZديهم؟ ولمZZاذا يكZZون الوالZZدان مZZولعين بأطفالهمZZا؟ مZZا أنZZواع النوايZZا الZZتي َّ
يكنهZZا
الناس حًقا؟ أليس من أجل إرضاء خطط المرء ورغباته األنانية؟ هل هذا حًقا ألجل خطة تدبير هللا؟ هل هذا ألجZZل عمZZل هللا؟
هل هذا لتتميم واجب أحد الخالئق؟ أولئك الذين آمنوا باهلل أوالً ولم يستطيعوا نيل حضور الZروح القZZدس ال يمكنهم أبZً Zدا اقتنZZاء

عمZZل الZروح القZZدس؛ وقZZد تقZرر أنZZه سZZيتم هالك هZZؤالء النZZاس .بغض النظZZر عن مقZZدار الحب الZZذي يملكZZه المZZرء ،ال يمكنZZه أن
يحZل محZل عمZل الZروح القZدس .يمثZل حمZاس اإلنسZان وحبZه نوايZا اإلنسZان ،لكن ال يمكنهمZا أن يمثال نوايZا هللا وال يمكنهمZا أن
Zكليا
يحال محZZل عمZZل هللا .حZZتى إذا قZZدم المZZرء أكZZبر قZZدر ممكن من الحب أو الشZZفقة تجZZاه أولئZZك الZZذين يؤمنZZون باهلل ً
إيمانZZا شً Z
تحنن هللا أو اقتناء عمل الZZروح القZZدس .حZZتى لZو
ويتظاهرون بإتباعه ،ولكنهم ال يعرفون ماهية اإليمان باهلل ،فال يزال ال ينال ُ
كان الناس الذين يتبعون هللا بإخالص لهم قدرات فقيرة وال يستطيعون فهم العديد من الحقائق ،فال يZZزال بإمكZZانهم اقتنZZاء عمZZل

الZZروح القZZدس من حين إلى آخZZر ،ولكن أولئZZك الZZذين يتمتعZZون بقZZدرات جيZZدة ولكنهم ال يؤمنZZون بZZإخالص ،فال يمكنهم ببسZZاطة
نيZل حضZور الZروح القZدس .ببسZاطة ال توجZد إمكانيZة للخالص مZع هZؤالء النZاس .حZتى إذا قZرأوا كلمZة هللا أو سZمعوا الرسZائل
من حين آلخZZر أو غنZZوا بمZZدائح هلل ،لن يتمكنZZوا في النهايZZة من البقZZاء في وقت الراحZZة .مZZا إذا كZZان المZZرء يسZZعى بZZإخالص ال
يحدده كيف يحكم عليه اآلخZرون أو كيZف ينظZر إليZه النZاس المحيطZون بZه ،ولكن يحZدده مZا إذا كZان الZروح القZدس يعمZل عليZه
وم ZZا إذا ك ZZان لدي ZZه حض ZZور ال ZZروح الق ZZدس ،ب ZZل ويح ZZدده ب ZZاألولى إذا ك ZZان تص ZZرفه يتغ ZZير وم ZZا إذا ك ZZانت لدي ZZه معرف ZZة باهلل بعZZدZ
خضZZوعه لعمZZل الZZروح القZZدس خالل فZZترة معينZZة؛ إذا كZZان الZZروح القZZدس يعمZZل على شZZخص مZZا ،فZZإن تصZZرف هZZذا الشZZخص
Zدريجيا .بغض النظZZر عن طZول الZوقت الZZذي يتبZع فيZZه الشZخص هللا،
Zاء عن اإليمZZان باهلل تZ
سZيتغير ت
ً
ً
Zدريجيا ،وسZتزداد رؤيتZZه نق ً

فطالما أنه يتغير ،فهذا يعني أن الروح القدس يعمل عليه .إن لم يكن يتغير ،فهذا يعني أن الZروح القZZدس ال يعمZZل عليZZه .حZتى
ل ZZو ك ZZان ه ZZؤالء الن ZZاس يق ZZدمون بعض الخ ZZدمات ،ف ZZإن م ZZا يحرض ZZهم ه ZZو نواي ZZاهم للحص ZZول على ح ZZظ س ZZعيد .ال يمكن للخدم ZZة
المقدمة من حين إلى آخر إحداث تغيير في شخصيتهم .في نهايZة المطZاف سZZيظلون عرضZZة للهالك ،ألنZه ال توجZد حاجZة لمن
يقZZدمون الخدمZZة داخZZل الملكZZوت ،وال توجZZد حاجZZة ألي شZZخص لم يتغZZير تصZZرفه ليقZZدم خدمZZة ألولئZZك الZZذين أصZZبحوا كZZاملين
والZZذين هم مؤمنZZون باهلل .هZZذه الكلمZZات من الماضZZي والZZتي تقZZول" :عنZZدما يZZؤمن شZZخص بZZالرب ،يبتسZZم الحZZظ ألسZZرة الشZZخص
بأكملهZZا" ،هي مناسZZبة لعصZZر النعمZZة ،ولكنهZZا ال ترتبZZط بنهايZZة اإلنسZZان .لقZZد كZZانت مناسZZبة فقZZط لمرحلZZة خالل عصZZر النعمZZة.
المعZZنى المقصZZود من هZZذه الكلمZZات موجZZه نحZZو السZZالم والبركZZات الماديZZة الZZتي يتمتZع ZبهZZا النZZاس؛ وال تعZZني أن عائلZZة الشZZخص
الذي يؤمن بالرب ستخلص بأكملها ،وال تعZني أنZه عنZZدما يحصZل الشZخص على الحZظ السZZعيد ،فZإن العائلZة بأكملهZZا سZZتأتي إلى
الراحZZة .يتم تحديZZد مZZا إذا كZZان الشZZخص يتلقى بركZZات أو يعZZاني من سZZوء الحZZظ وفًقZZا لجZZوهره ،وال يتم تحديZZده وفًقZZا للجZZوهر

الحكم .إذا كZZان
المشترك الذي يشاركه الشخص مع اآلخرين .ال يضم الملكوت ببساطة هذا النوع من القول أو هذا النوع من ُ
Zاجزا في نهايZة
Zادرا في نهايZة المطZاف على البقZاء ،فZذلك ألن الشZخص قZد حقZق متطلبZات هللا ،وإذا كZان الشZخص ع ً
الشZخص ق ً

المط ZZاف عن البق ZZاء في وقت الراح ZZة ،ف ZZذلك ألن ه ZZذا الش ZZخص عص ZZى هللا ولم ُي ِ Z
Zرض متطلب ZZات هللا .ك ZZل ش ZZخص لدي ZZه نهاي ZZة
نهائيZا بZاآلخرين .ال يمكن نقZل سZلوك طفZل شZرير
مناسبة .يتم تحديد Zهذه النهايات وفًقا لجوهر كل شخص وهي غير مرتبطZة ً
إلى والدي ZZه ،وال يمكن مش ZZاركة ص ZZالح طف ZZل م ZZع والدي ZZه .وال يمكن نق ZZل س ZZلوك ش ZZرير ألح ZZد الوال ZZدين إلى أطفال ZZه ،وال يمكن

مشاركة صالح أحد الوالدين مZع أطفالZه .كZل شZخص يحمZل خطايZاه ،وكZل شZخص يتمتZع بحظZه .ال يمكن ألحZد أن يحZل محZل
ضZا ،وإذا ارتكب األطفZZال
ظا
آخر .هذا هو البر .من وجهة نظر اإلنسان ،إذا نال اآلباء ح ً
ً
سعيدا ،فيمكن ألطفالهم أن ينZZالوه أي ً
الشر ،فيجب على والديهم التكفير عن خطاياهم .هذه هي نظZرة اإلنسZان وطريقتZه في فعZل األشZياء؛ إنهZا ليسZت نظZرة هللا .يتم
ودائمZZا مZZا يتم تحديZZده بشZZكل مناسZZب .ال يمكن ألحZZد تحمZZل خطايZZا
تحديZZد نهايZZة كZZل شZZخص وفًقZZا للجZZوهر النZZاتج عن سZZلوكه،
ً
ض Zا ،ال يمكن ألح ZZد أن يتلقى العق ZZاب ب ZZدالً من آخ ZZر .ه ZZذا أم ZZر مطل ZZق .ال تع ZZني رعاي ZZة أح ZZد الوال ZZدين
ش ZZخص آخ ZZر؛ وهك ZZذا أي ً

ألطفالZZه بشZZغف أنZZه يسZZتطيع القيZZام بأعمZZال صZZالحة بZZدالً من أطفالZZه ،وال تعZZني العاطفZZة المطيعZZة لطفZZل تجZZاه والديZZه أنZZه يمكنZZه
ِ ِئ ٍ
Zون ٱ ْثَنِ Z
اح ُZد
خ ُذ ٱْل َو ِZ
Zان ِفي ٱْل َحْZق ِلُ ،يْؤ َZ
القيZZام بأعمZZال صZZالحة بZZدالً من والديZZه .هZZذا هZZو المعZZنى الحقيقي وراء الكلمZZات" :ح َين Zذ َي ُكُ Z
ِ
ط َحَنِ Z
ك ٱآْل َخُ Zرِ .ا ْثَنتَ ِ Z
ٱُأْلخَ Zرى ".ال يمكن ألح ZZد أن يأخ ZZذ أطفال ZZه األش ZZرار إلى
Zان تَ ْ
ك ْ
Zان َعَلى ٱل Zَّ Zر َحى ،تُْؤ َخُ Zذ ٱْل َواحZَ Zدةُ َوتُ ْتZَ Zر ُ
َوُي ْتZَ Zر ُ

الراحة على أساس ُحّبه العميق ألطفاله ،وال يمكن ألحد أن يأخذ زوجته (أو زوجZه) إلى الراحZة بسZبب سZلوكه المسZتقيم .هZذه
قاعZZدة إداريZZة؛ ال يمكن أن يكZZون هنZZاك اسZZتثناء ألي أحZZد .فZZاعلو الZZبر هم فZZاعلو الZZبر ،واألشZZرار هم األشZZرار .سZZوف يكZZون
بوسع فاعلي البر البقاء ،وسيتم هالك األشرار .القديسون هم قديسون؛ إنهم ليسوا دنسين .الدنسZون هم دنسZون ،وال يوجZد بهم
جزء واحد مقدس .سيهلك جميع الناس األشرار ،وسيبقى كل النZاس الصZالحين ،حZتى لZو كZان أطفZال أحZد فZاعلي الشZر يZؤدون
أعمZZال صZZالحة ،وحZZتى لZZو كZZان والZZدا شZZخص صZZالح يرتكبZZان أفعZZاالً شZZريرة .ليس هنZZاك عالقZZة بين زوج مZZؤمن وزوجZZة غZZير

مؤمنة ،وليس هناك عالقZة بين أطفZال مؤمZZنين ووالZZدين غZير مؤمZZنين .همZا نوعZان غZير منسZجمين .قبZل دخZول الراحZة ،يكZون
لدى المرء أقارب جسZديين ،ولكن مZا إن يZدخل المZرء الراحZة ،فلن يعZود لZدى المZرء أي أقZارب جسZديين يتحZدث عنهم .أولئZك

الZZذين يقومZون بZZواجبهم وأولئZZك الZذين ال يقومZZون بZZه هم أعZداء؛ أولئZك الZZذين يحبZون هللا وأولئZZك الZZذين يكرهZون هللا يعارضZون
بعضا .أولئك الZذين يZدخلون الراحZة وأولئZك الZذين يتم هالكهم همZا نوعZان غZير منسZجمين من المخلوقZات .المخلوقZات
بعضهم ً
التي تؤدي واجبها ستكون قادرة على البقاء ،والمخلوقات التي ال تؤدي واجبها ستهلك؛ ما هو أكZZثر من ذلZZك ،فZإن هZZذا سZوف

يسZZتمر إلى األبZZد Z.هZZل تحZZبين زوجZZك لتZZؤدي واجبZZك كمخلZZوق؟ هZZل تحب زوجتZZك لتZZؤدي واجبZZك كمخلZZوق؟ هZZل أنت مطيZZع
لوالديك غير المؤمنين لتؤدي واجبك كمخلوق؟ هل نظرة اإلنسان عن اإليمان باهلل صحيحة أم ال؟ لماذا تؤمن باهلل؟ ماذا تريد
أن تZZربح؟ كيZZف تحب هللا؟ أولئZZك الZZذين ال يسZZتطيعون القيZZام بواجبZZاتهم كمخلوقZZات وال يمكنهم بZZذل جهZZد كامZZل سZZيهلكون .لZZدى
ضZا ،فضZالً عن روابZZط الZZدم ،ولكن كZZل هZZذا سZZيتحطم الحًقZZا .ال ينسZZجم المؤمنZZون
النZZاس اليZZوم عالقZZات جسZZدية بين بعضZZهم بع ً
إلها ،وهم مطيعون هلل .أولئك الZZذين ال
وغير المؤمنين Z،بل يعارضون بعضهم ً
بعضا .يؤمن أولئك الذين في الراحة بأن هناك ً

Zددا؛ كي ZZف يمكن أن يك ZZون هن ZZاك آب ZZاء أو أطفZZال أو عالقZZات بين
يطيع ZZون هللا س ZZيهلكون .لن توج ZZد الع ZZائالت على األرض مج ً Z
األزواج والزوجات؟ إن عدم االنسجام الكبير بين اإليمان وعدم اإليمان سيؤدي إلى قطع هذه العالقات الجسدية!
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

كلمات هللا اليومية اقتباس 600
لم تكن هنZZاك في األصZZل عZZائالت بين البشZZر ،فقZZط رجZZل وامZZرأة ،نوعZZان من النZZاس .لم تكن هنZZاك بلZZدان ،ناهيZZك عن
العائالت ،ولكن بسبب فساد اإلنسان ،نظم جميع الناس أنفسهم في عشائر فرديZZة ،ثم تطZZوروا في وقت الحZZق إلى بلZZدان وأمم.

كZZانت هZZذه البلZZدان واألمم مكونZZة من عZZائالت فرديZZة صZZغيرة ،وبهZZذه الطريقZZة تَّ Z
Zوزع جميZZع النZZاس على مختلZZف األجنZZاس وفًقZZا

لالختالفات في اللغة والحدود الفاصلة .في الواقZع ،بغض النظZر عن عZدد األجنZاس الموجZودة في العZالم ،فإنZه يوجZد َج ّZد واحZد
للبشرية .في البدايZة ،كZان هنZاك نوعZان فقZط من النZاس ،وكZان هZذان النوعZان همZا رجZل وامZرأة .ومZع ذلZك ،بسZبب تَق ُّZدم عمZل
هللا ،وانقضاء التاريخ والتغيرات الجغرافية ،فقد تطور هZذان النوعZان من النZاس بZدرجات متفاوتZة إلى أنZواع أكZثر من النZاس.

عنZZدما يتعلZZق األمZZر بهZZذا ،وبغض النظZZر عن عZZدد ZاألجنZZاس الZZتي تتكZZون منهZZا البشZZرية ،فZZإن البشZZرية كلهZZا ال تZZزال خليقZZة هللا.
جميعZا نسZZل آدم وحZZواء .على الZZرغم من أنهم ليسZZوا
ًZ
بغض النظZZر عن العZZرق الZZذي ينتمي إليZZه النZZاس ،فجميعهم مخلوقاتZZه؛ هم
Zدي هللا ،إال أنهم من نس ZZل آدم وح ZZواء ،الل ZZذان خلقهم ZZا هللا شخص Zً Zيا .بغض النظ ZZر عن الن ZZوع ال ZZذين ينتمي إلي ZZه
مص ZZنوعين بي Zّ Z

جميعZZا مخلوقاتZZه؛ وألنهم ينتمZZون للبشZZرية ،الZZتي خلقهZZا هللا ،فZZإن نهZZايتهم هي مZZا يجب أن تصZZله البشZZرية ،وهم
النZZاس ،فZZإنهم
ً
مقسZZمون وفًقZZا للقZZوانين الZZتي تنظم البشZZرية .وهZZذا يعZZني أن األشZZرار واألبZZرار هم على أيZZة حZZال مخلوقZZات .سZZتهلك المخلوقZZات
التي ترتكب الشر في النهاية ،وستبقى المخلوقات التي تعمZZل أعمZZاالً صZالحة .هZZذا هZZو الZZترتيب األكZZثر مالءمZة لهZذين النZZوعين

ثم ال يمكنهم أن
من المخلوقZZات .ال يسZZتطيع األشZZرار بسZZبب عصZZيانهم أن ينكZZروا أنهم خليقZZة هللا ،لكن سZZلبهم الشZZيطان ،ومن َّ

صالحا ال يمكنها أن تعتمد Zعلى حقيقة أنها ستبقى على قيد الحياة إلنكار أنها قZZد ُخلقت
سلوكا
يخلصوا .المخلوقات التي تسلك
ً
ً
بواسطة هللا ،ولكنها حصلت على الخالص بعد أن أفسدها الشZZيطان .األشZZرار هم مخلوقZات غZZير مطيعين هلل؛ هم مخلوقZات ال

ضZا أشZخاص؛ إنهم أنZاس قZد فسZدوا إلى أقصZZى
يمكن خالصهم وقد سلبهم الشيطان بالكامZل .النZZاس الZذين يرتكبZZون الشZر هم أي ً
ضZا ،لكنهم أنZاس
ضZا مخلوقZات ،فZإن النZاس الZذين يسZلكون س ً
Zالحا قZد فسZدوا أي ً
الحدود وال يمكن خالصهم .فكمZا أنهم أي ً
Zلوكا ص ً

Zالحا بZالبر ،بZZل
مسZتعدون للتحZرر من تصZرفهم الفاسZد وقZادرون على طاعZة هللا .ال يمتلئ األشZخاص الZZذين يسZلكون س ً
Zلوكا ص ً
نالوا الخالص وتحرروا من تصرفهم الفاسد ليطيعوا هللا .سوف يثبتون في النهاية ،لكن هZZذا ال يعZZني أن الشZZيطان لم يفسZZدهم.

بعد انتهاء عمل هللا ،سيكون هناك من بين جميع مخلوقاته أولئك الذين سوف يهلكZZون والZZذين سZوف ينجZZون .هZZذا اتجZاه حتمي
في عملZZه التZZدبيري .ال يسZZتطيع أح ZZد أن ينك ZZر ه ZZذا .ال يسZZتطيع األشZZرار النجZZاة ،ولكن أولئZZك ال ZZذين يطيعونZZه ويتبعون ZZه ح ZZتى
وم ْن يفنZZون .هZZذه
النهايZZة سZZوف ينجZZون بالتأكيZZد .ولمZZا كZZان هZZذا العمZZل هZZو عمZZل تZZدبير البشZZرية ،فسZZيكون هنZZاك َم ْن ينجZZون َ

نهايZZات مختلفZZة ألنZZواع مختلفZZة من النZZاس ،وهZZذه هي الترتيبZZات األكZZثر مالءمZZة لمخلوقاتZZه .إن تZZرتيب هللا النهZZائي للبشZZرية هZZو
تقس ZZيمها عن طري ZZق تحطيم األس ZZر وتحطيم األمم وتحطيم الح ZZدود القومي ZZة .إنه ZZا بش ZZرية ب ZZدون ع ZZائالت وح ZZدود وطني ZZة ،ألن
اإلنسان في نهايZZة األمZZر ينحZدر من َج ٍّZد واحZZد وهZو خليقZة هللا .باختصZار ،سZوف يتم هالك المخلوقZات الشZريرة ،وسZوف تنجZو
المخلوقZZات الZZتي تطيZZع هللا .وبهZZذه الطريقZZة ،لن تكZZون هنZZاك عZZائالت وال بلZZدان والسZZيما أمم في الراحZZة المسZZتقبلية؛ هZZذا النZZوع
من البشرية هZو أقZZدس نZوع من البشZريةُ .خلZZق آدم وحZواء أصZالً حZتى يمكن لإلنسZان أن يعتZZني بجميZZع األشZZياء على األرض،
Zودا على
وكZZان اإلنسZZان في األصZZل سZZيد كZZل األشZZياء .كZZانت نيZZة يهZZوه في خلZZق اإلنسZZان هي السZZماح لإلنسZZان بZZأن يكZZون موجً Z

Zادرا على ارتكZاب الشZر .ومZع
األرض وأن يعتZZني أي ً
ضZا بكZZل شZيء عليهZا ،ألن اإلنسZان لم يكن قZZد فسZZد في األصZل ولم يكن ق ً
معتني ZZا بجمي ZZع األش ZZياء .والغ ZZرض من خالص هللا ه ZZو اس ZZتعادة ه ZZذه الوظيف ZZة لإلنس ZZان،
ذل ZZك ،بع ZZد أن فس ZZد اإلنس ZZان ،لم يع ZZد
ً

الستعادة عقل اإلنسان األصلي وطاعتZه األصZلية؛ سZوف تكZون اإلنسZانية في الراحZة هي الصZورة الدقيقZة للنتيجZة الZتي يZرغب

عملZZه الخالصZZي في تحقيقهZZا .على الZZرغم من أنZZه لن تكZZون هنZZاك حيZZاة مثZZل تلZZك الZZتي ُوجZZدت في جنZZة عZZدن ،إال أن جوهرهZZا
سZيكون نفس الجZوهر؛ لن تكZون البشZرية هي نفسZها البشZرية السZابقة غZير الفاسZدة مZرة أخZرى ،بZل هي بشZرية فسZدت ثم نZالت
الخالص .يدخل هZؤالء األشZخاص الZذين نZالوا الخالص الراحZة في نهايZة األمZر (أي بعZد انتهZاء عملZه) .وبالمثZل ،فZإن نهايZات
تمامZا في النهايZZة ،ولن يتم هالكهم إال بعZZد انتهZZاء عملZZه .وهZZذا يعZZني أنZZه بعZZد االنتهZZاء من عملZZه،
أولئZZك الZZذين ُعوقبZZوا سZZتظهر ًZ
Zرارا أو
سZZيظهر هZZؤالء األشZZرار وأولئZZك الZZذين خلصZZوا ،ألن عمZZل إظهZZار جميZZع أنZZواع النZZاس (بغض النظZZر َّ
عما إذا كZZانوا أشً Z

مخلصين) فسوف ُي َّنفذ على جميع الناس في وقت واحد .سيتم القضZاء على األشZرار ،وسZZيظهر أولئZك الZZذين يمكنهم البقZاء في
وقت واحد .لذلك ،ستُعلن نهايات جميع أنواع الناس في وقت واحد .لن يسمح أوالً لمجموعة من الناس الذين َخلصZZوا بZZدخول
الراحة قبل أن يعزل األشرار ويدينهم أو يعاقبهم قليالً في وقت ما؛ ليسZت الحقيقZة في الواقZع هكZZذا .عنZدما يتم هالك األشZرار

ويدخل َم ْن يستطيع النجاة الراحZة ،فسZينتهي عملZه في الكZون بأكملZه .لن يكZون هنZاك تZرتيب لألولويZة بين أولئZك الZذين ينZالون
البركات والذين يعانون الحظ السيئ؛ أولئك الذين ينالون البركات سيعيشون إلى األبد ،وأولئZZك الZذين يعZZانون من الحZظ السZيئ
سيهلكون إلى األبد Z.يجب إكمال هاتين الخطوتين من العمل في نفس الوقت .هذا بالضبط ألن هنZZاك أنZZاس غZZير مطيعين حZZتى
أن بر هؤالء األشخاص المطيعين س ُZيعلن ،وهZذا بالضZبط ألن هنZاك أولئZZك الZذين نZZالوا البركZات حZتى سZيتم إظهZار سZوء الحZظ
الذي عانى منه هؤالء األشرار بسZZبب سZلوكهم الشZرير .إذا لم ُيظهZZر هللا األشZرار ،فZإن أولئZك الZZذين يطيعZون هللا بZZإخالص لن

يZZروا الشZZمس أبZً Zدا؛ وإن لم يأخZZذ هللا أولئZZك الZZذين يطيعونZZه إلى نهايZZة مناسZZبة ،فلن يتمكن أولئZZك الZZذين ال يطيعZZون هللا من نيZZل

عقZZوبتهم المسZZتحقة .هZZذا هZZو تZZدبير عملZZه .إذا لم يقم بعملZZه في معاقبZZة الشZZر ومكافZZأة الخZZير ،فلن تكZZون مخلوقاتZZه قZZادرة على
الوصول إلى غايتها .وبمجرد دخول البشرية الراحة ،سيتم هالك األشرار ،وسوف تدخل البشرية كلها في الطريق الصZZحيح،
وسيكون كل نZوع من األشZخاص مZع نوعZه وفًقZا للوظZائف الZتي ينبغي عليZه تنفيZذها .ولن يكZون هZذا سZوى يZوم راحZة البشZرية
والتوج ZZه ال ZZذي ال مف ZZر من ZZه لتط ZZوير البش ZZرية ،وفق ZZط عن ZZدما ت ZZدخل البش ZZرية الراح ZZة ،س ZZيكتمل عم ZZل هللا العظيم والنه ZZائي؛ ه ZZذا
سينهي هذا العمل كل الحياة الجسدية المنحطة للبشرية ،وسوف ُينهي حياة البشرية الفاسZZدة .من هنZZا يجب
سيكون ختام عملهُ .
ماديZZا ،إال أن هنZZاك اختالفZZات كبZZيرة بين جZZوهر
أن تZZدخل البشZZرية إلى عZZالم جديZZد .على الZZرغم من أن اإلنسZZان يقZZود وجً Z
Zودا ً

ضZا .على الZرغم من أن
حياته وجوهر حيZاة البشZرية الفاسZدة .كمZا أن معZنى وجZوده ومعZنى وجZود البشZرية الفاسZدة مختلفZان أي ً
هZZذه ليسZZت حيZZاة نZZوع جديZZد من األشZZخاص ،إال أنZZه يمكن القZZول إنهZZا حيZZاة بشZZرية نZZالت الخالص وحيZZاة للبشZZرية والعقZZل بعZZد
اس ZZتعادتهما .ه ZZؤالء هم الن ZZاس ال ZZذين ك ZZانوا غ ZZير مطيعين هلل في ي ZZوم من األي ZZام ،وال ZZذين أخض ZZعهم هللا في ي ZZوم من األي ZZام ،ثم

خلصهم؛ هؤالء هم الناس الذين ازدروا باهلل ،ثم شهدوا له فيما بعد .بعد Zاجتيازهم تجربته ونجاتهم ،فإن وجZZودهم هZZو الوجZZود
ذو المعنى األعمق؛ هم أناس شهدوا هلل أمام الشيطان ،وهم أناس يصZلحون للعيش .أولئZك الZذين سZZيتم هالكهم هم أشZخاص ال
يستطيعون أن يشهدوا هلل وغير مناسبين للعيش .سيكون هالكهم بسبب سلوكهم الشرير ،والهالك هو أفضل نهايZة لهم .عنZدما
يدخل اإلنسان فيمZا بعZد إلى عZالم جيZد ،لن تكZون هنZاك أي من العالقZات الZتي يتصZور اإلنسZان وجودهZا بين الZزوج والزوجZة،
أو بين األب واالبنZZة ،أو بين األم واالبن .في ذلZZك الZZوقت ،سZZوف يتبZZع اإلنسZZان نوعZZه الخZZاص ،وسZZتكون قZZد تحطمت العائلZZة
تمامZا ،ولن يعZZود اإلنسZZان يعZZاني من الشخصZZية الشZZيطانية الفاسZZدة.
بالفعZZل .لن ُيZZزعج الشZZيطان البشZZرية مZZرة أخZZرى بعZZد فشZZله ًZ
العصZZاة بالفعZZل ،ولن يتمكن Zمن النجZZاة سZZوى أولئZZك المطيعين .ولZZذا فZZإن قلZZة قليلZZة من العZZائالت
سZZيكون قZZد هلZZك هZZؤالء النZZاس ُ

تمامZZا؛ كيZZف
ستبقى سليمة؛ كيف ستظل العالقات الجسدية قادرة على الوجود؟ سيتم مصادرة الحيZZاة الجسZZدية السZابقة لإلنسZZان ً
ستكون العالقات الجسدية قادرة على الوجود بين الناس؟ بZدون الشخصZية الشZيطانية الفاسZدة ،فلن تبقى حيZاة النZاس هي الحيZاة

القديمة التي من الماضي ،بل ستكون حياة جديدة .سيفقد اآلبZاء األطفZال ،وسZZيفقد األطفZال الوالZZدين .سZيفقد األزواج الزوجZات،
وسZZتفقد الزوجZZات األزواج .النZZاس اآلن لZZديهم عالقZZات جسZZدية فيمZZا بينهم .عنZZدما يكZZون الجميZZع قZZد دخلZZوا الراحZZة ،فلن تكZZون
بد مثل هذه البشرية هللا.
وستَ ْع ُZ
هناك عالقات جسدية مرة أخرى .ستمتلك مثل هذه البشرية البر والقداسةَ ،
معا" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "هللا واإلنسان سيدخالن الراحة ً

كلمات هللا اليومية اقتباس 601
خلق هللا البشرية وأسكنها األرض ،وقادها إلى يومنا هZذا .ثم َّ
خلص البشZرية وخZدم كذبيحZة خطيئZة للبشZZرية .في النهايZة
صZا كZZاماًل  ،وإرجاعهZZا إلى شZZكلها األصZلي .هZZذا هZZو العمZZل الZZذي
ال يZZزال يتعين عليZZه إخضZاع البشZZرية ،وخالص البشZZرية خال ً
ّ
قام به منذ Zالبداية وسيستمر حتى النهاية – وهو استعادة اإلنسان إلى صورته األصZZلية وشZZبهه األصZZلي .سZُ Zي ِّثبت مملكتZZه ويعيZدZ
َشَبه اإلنسان األصلي ،بمعنى أنه سيستعيد سلطانه على األرض وسيستعيد Zسلطانه بين كل الخليقة .لقد فقZد اإلنسZان قلبZه الZذي

Zدوا غZZير مطيZZع هلل .عZZاش
يتقي هللا بعZZد أن أفسZZده الشZZيطان وفقZZد الوظيفZZة الZZتي يجب أن يمتلكهZZا أحZZد مخلوقZZات هللا ،وأصZZبح عً Z
Zادرا على
اإلنسZZان تحت ُملZZك الشZZيطان واتبZZع أوامZZر الشZZيطان؛ وهكZZذا ،لم يكن لZZدى هللا طريقZZة للعمZZل بين مخلوقاتZZه ،ولم يعZZد قً Z

وعَبZZد الشZZيطان .أصZZبح
تلقي المخافZZة من مخلوقاتZZه .خلZZق هللا اإلنسZZان ،وكZZان عليZZه أن يعبZZد هللا ،لكن أدار اإلنسZZان ظهZZره هلل َ
Zودا في قلب اإلنسZان .وهكZذا فقZZد هللا مكانتZه في قلب اإلنسZان ،أي أنZZه فقZZد معZZنى خلقتZZه لإلنسZان ،وهكZZذا السZتعادة
الشZZيطان معبً Z
ويخِّلص اإلنسZZان من شخصZZيته الفاسZZدة .السZZترداد اإلنسZZان من
معZZنى خلقتZZه لإلنسZZان ،فعليZZه أن يعيZZد صZZورة اإلنسZZان األصZZلية ُ
الشيطان ،عليه أن ُيخِّلص اإلنسZان من الخطيئZة .وبهZذه الطريقZة فقZط يمكن اسZتعادة صZورة اإلنسZان األصZلية واسZتعادة وظيفZة
ض Zا الهالك النه ZZائي ألبن ZZاء المعص ZZية من أج ZZل الس ZZماح
اإلنس ZZان األص ZZلية ت Z
Zدريجيا ،وفي النهاي ZZة يس ZZتعيد مملكت ZZه .س ZZوف يتم أي ً
ً
Zادة أفضZZل وأن يعيش حيZZاة أفضZZل على األرض .بمZZا أن هللا خلZZق اإلنسZZان ،فيجب أن يجعZZل اإلنسZZان
لإلنسZZان أن يعب Zد Zهللا عبً Z

يعبZZده؛ وألنZZه يZZرغب في اسZZتعادة وظيفZZة اإلنسZZان األصZZلية ،فيجب عليZZه اسZZتعادتها بالكامZZل ،ودون أي غش .اسZZتعادة سZZلطانه

ويهلZZك أعZZداءه بسZZبب
تعZZني جعZZل اإلنسZZان يعبZZده وجعZZل اإلنسZZان يطيعZZه؛ هZZذا يعZZني أنZZه سZZوف يجعZZل اإلنسZZان يعيش بسZZببهُ ،
قائما بين اإلنسانية ودون أي مقاومة من اإلنسان .المملكZة الZتي يZرغب
سلطانه؛ هذا يعني أنه سوف يجعل كل جزء منه يظل ً
في إقامتها هي مملكته الخاصة .إن البشرية التي يرغب فيها هي بشرية تعبZده Z،بشZرية تطيعZه طاعً Zة كاملً Zة وتحمZل مجZZده .إذا
لم ُيخِّلص البشZرية الفاسZZدة ،فلن يتحقZZق معZZنى خلقتZZه لإلنسZZان؛ لن يكZZون لZه سZZلطان مZZرة أخZرى بين البشZZر ،ولن يعZZود لملكوتZZه

Zادرا على الحصZZول على مجZZده الكامZZل ،ولن
وجZZود على األرض .إن لم ُيهلZZك هZZؤالء األعZZداء الZZذين ال يطيعونZZه ،فلن يكZZون قً Z
تمامZا
يكون ً
قادرا على تأسيس مملكته على األرض .هذه هي رموز االنتهZاء من عملZه ورمZوز إنجZاز عملZه العظيم :أن ُيهلZك ً
أولئ ZZك ال ZZذين ال يطيعون ZZه بين البش ZZر ،وأن ُيحض ZZر أولئ ZZك ال ZZذين تَ َك َّمل ZZوا إلى الراح ZZة .عن ZZدما يتم اس ZZتعادة البش ZZرية إلى ش ZZكلها
األصلي ،وعندما تستطيع البشرية أن تؤدي واجباتها ،وأن تحتفظ بمكانها وتطيع كZZل ترتيبZZات هللا ،سZZيكون هللا قZZد حصZZل على

Zارا
مجموعة من الناس الذين يعبدونه Zعلى األرض ،وسيكون قد أسس ً
أيضا مملكة تعبده على األرض .سيكون قد حقZZق انتصً Z
أبدي ا على األرض ،وسيهلك إلى األبد أولئك الذين يعارضونه .هذا سوف ُيعيد قصده األصلي من خلق اإلنسان؛ وسZZوف ُيعيZZد
ً
ضZا سZلطانه على األرض ،وسZلطانه وسZط كZل األشZياء وسZلطانه بين أعدائZه .هZذه
قصده من خلق كل األشياء ،وسZوف ُيعيZد Zأي ً
فصاعدا ستدخل البشرية الراحة وتدخل إلى حياة تتبZZع الطريZZق الصZZحيح ،وسZZوف يZZدخل
هي رموز انتصاره الكامل .من اآلن
ً

ضZ Zا الراح ZZة األبدي ZZة م ZZع اإلنس ZZان وي ZZدخل في حي ZZاة أبدي ZZة يش ZZترك فيه ZZا هللا واإلنس ZZان .س ZZيختفي ال ZZدنس والعصZZZيان على
هللا أي ً
األرض ،كما سيختفي العويل على األرض .لن ُيوجد كل ما يعارض هللا على األرض .سيبقى هللا وحده وهZؤالء النZاس الZذين
َّ
خلصهم؛ وحدها خليقته ستبقى.
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سZZيغدو اإلنسZZان كZZامالً بالكامZZل في عصZZر الملكZZوت .بعZZد عمZZل اإلخضZZاع ،سZZيكون اإلنسZZان خاضZً Zعا للتنقيZZة والضZZيقة.
شهادة أثناء هذه الضيقة هم الذين سيكملون في النهايZة؛ إنهم الغZالبون .أثنZاء الضZيقةُ ،يطلب
أولئك الذين سينتصرون ويقدمون
ً

من اإلنسZان قبZول هZذه التنقيZة ،وهZذه التنقيZة هي مثZال عمZل هللا األخZير .هZذه هي آخZر مZرة ُينقى فيهZا اإلنسZان قبZل اختتZام كZل
عم ZZل ت ZZدبير هللا ،وك ZZل من يتبع ZZون هللا يجب عليهم قب ZZول ه ZZذا االختب ZZار النه ZZائي ،وه ZZذه التنقي ZZة النهائي ZZة .أولئ ZZك ال ZZذين تكتنفهم
الضZZيقة هم بال عمZل الZروح القZدس وال إرشZاد هللا ،ولكن أولئZZك الZZذين ُأخضZعوا بحZق ويسZZعون وراء مشZيئة هللا بحZZق سZيثبتون
في النهايZZة؛ هم أولئZZك الZZذين تمتلكهم البشZZرية ،ويحبZZون هللا بحZZق .مهمZZا كZZان مZZا يفعلZZه هللا ،هZZؤالء الغZZالبون لن يفقZZدوا الZZرؤى،

وس ZZيظلون يمارس ZZون الح ZZق دون التق ZZاعس عن ش ZZهادتهم .هم األش ZZخاص ال ZZذين س ZZيخرجون نهائيًّا من الض ZZيقة العظيم ZZة .ح ZZتى
أولئZZك األشZZخاص الZZذين يصZZطادون في الميZZاه العكZZرة يمكنهم الراحZZة اليZZوم ،ال أحZZد يسZZتطيع الهZZروب من الضZZيقة النهائيZZة ،وال
أحZد يسZتطيع الهZروب من االختبZار النهZائي .بالنسZبة للغZالبين ،هZذه الضZيقة هي تنقيZة هائلZة؛ بالنسZبة لمن يصZطادون في الميZاه
العكZZرة ،فهZZو عمZZل إبZZادة كاملZZة .مهمZZا كZZانت التجZZارب الZZتي تعرضZZوا لهZZا ،يظZZل والء أولئZZك الZZذين هللا في قلZZوبهم ثابتًZZا؛ ولكن
بالنسZZZبة ألولئ ZZك ال ZZذين ليس ل ZZديهم هللا في قل ZZوبهم ،بمج ZZرد أن يك ZZون عم ZZل هللا بال منفع ZZة لجس ZZدهم ،يغ ZZيرون نظ ZZرتهم هلل ،ب ZZل
ويهجرونه .أولئك هم من لن يثبتوا في النهاية ،من يسعون فقط وراء بركات هللا ،وليس لديهم رغبة في بذل أنفسZهم من أجلZه
سيطرد كله عندما ينتهي عمل هللا وال يستحقون أية شفقة .أولئك الذين بال
وتكريس أنفسهم له .هذا النوع من الناس الوضيعة ُ
طبيع ZZة بش ZZرية ع ZZاجزون عن محب ZZة هللا بح ZZق .عن ZZدما تك ZZون البيئ ZZة آمن ZZة وس ZZالمة ،أو عن ZZدما يحص ZZلون على من ZZافع ،يكون ZZون
خاضZZعين هلل بالكامZZل ،ولكن بمجZZرد مZZا تتم تسZZوية مZZا يرغبZZون فيZZه أو دحضZZه نهائيًّا ،يعصZZون على الفZZور .حZZتى في مZZدة ليلZZة
واحدة ،قد يتحولون من شخص مبتسZم ولطيZف إلى قاتZل قZبيح المنظZر ض ٍ
Zأة من كZان ُيح ِسZن عليZه بZاألمس كعZدوه
Zار يعامZل فج ً
إن لم تُطZZرد هZZذه الشZZياطين ،وهي شZZياطين تقتZZل بZZدون أن يطZZرف لهZZا جفن ،ألن يصZZيروا خطZً Zرا
األبZZدي ،بال سZZبب أو مZZبررْ .

مستترا؟ عمل خالص اإلنسان ال يتم تحقيقه بعد اكتمال عمل اإلخضاع .على الرغم من أن عمل اإلخضZZاع قZZد انتهى ،إال أن
ً

عمZZل تطهZZير اإلنسZZان لم ينتZِ Zه بعZZد؛ هZZذا العمZZل سZZينتهي فقZZط عنZZدما يتم تطهZZير اإلنسZZان بالكامZZل ،عنZZدما يتم تكميZZل أولئZZك الZZذين
يخضعون هلل بحق ،وبمجZرد أن يتم تطهZير أولئZك المتنكZرين ZالZذين بال هللا في قلZوبهم .أولئZك الZذين ال يرضZون هللا في مرحلZة
سيبادون بالكامل ،وأولئك الذين ُيبادون هم من الشZZيطان .ألنهم غZZير قZZادرين على إرضZاء هللا ،وهم عصZاة ضZZد
عمله األخيرة ُ
هللا ،وحتى أولئك الناس الذين يتبعZون هللا اليZوم ،هZذا ال يثبت أنهم سZيبقون في النهايZة .بالنسZبة لجملZة "أولئZك الZذين يتبعZون هللا
حZZتى النهايZZة سZZينالون الخالص" فZZإن معZZنى "يتبعZZون" هZZو الثبZZات في وسZZط الضZZيقة .اليZZوم يZZؤمن العديZد Zمن النZZاس إن اتبZZاع هللا
س ZZهل ،ولكن عن ZZدما يوش ZZك عم ZZل هللا على االنته ZZاء ،س ZZتعرف المع ZZنى الحقيقي "لالتب ZZاع ".وق ZZدرتك الي ZZوم على اتب ZZاع هللا بع ZZدما
ُأخضZZعت ،ال تثبت أنZZك واحZZد ممن سZZيكملون .أولئZZك غZZير القZZادرين على تحمZZل التجZZارب ،غZZير القZZادرين على االنتصZZار وقت
الضيقة ،لن يستطيعوا الثبات في النهاية ،ولن يستطيعوا اتباع هللا حتى النهايZZة .أولئZZك الZذين يتبعZZون هللا ًّ
حقا سZZيكونون قZادرين

على الصمود في اختبار عملهم ،أمZا أولئZك الZذين ال يتبعZون Zهللا بحZق هم غZير قZادرين على الصZمود أمZام أي من تجZارب هللا.
عZZاجالً أم آجالً سZُ Zيطردون ،بينمZZا الغZZالبون سZZيبقون في الملكZZوت .يتم تحدي Zد ZسZZعي اإلنسZZان وراء هللا بحZZق أم عدمZZه من خالل
طZZا؛ كZZل مZZا
اختبZZار عملZZه ،أي من خالل تجZZارب هللا ،وال يتعلZZق األمZZر بقZZرار اإلنسZZان نفسZZه .ال يZZرفض هللا أي شZZخص اعتبا ً

يفعلZZه يمكنZZه أن يقنZZع اإلنسZZان بالتمZZام .ال يفعZZل هللا أي شZZيء غZZير مZZرئي لإلنسZZان ،أو أي عمZZل ال يمكنZZه إقنZZاع اإلنسZZان .سZZواء
صحيحا أم ال فهذا تثبته الحقائق ،وال يمكن لإلنسZان إنكZZاره .بال شZك "ال يمكن تحويZZل الحنطZZة لZزوان ،وال
كان إيمان اإلنسان
ً
ًّ
Zاء
يمكن تحويل الزوان لحنطة ".كل من يحبون هللا بحق سيبقون في الملكوت ،ولن يسيء هللا معاملة أي شخص يحبه حقا .بنً Z

على وظ ZZائفهم وش ZZهاداتهم المختلف ZZة ،س ZZيكون الغ ZZالبون داخ ZZل الملك ZZوت بمثاب ZZة كهن ZZة أو ت ZZابعين ،وك ZZل الغ ZZالبين وس ZZط الض ZZيقة
سيصيرون جماعة الكهنة داخل الملكوت .ستتشكل جماعة الكهنة عندما ينتهي عمZل البشZارة في الكZون كلZه .عنZدما يZأتي ذلZك
الوقت ،ما ينبغي أن يقوم به اإلنسان سيكون أداء واجبه داخل ملكوت هللا ،والعيش مع هللا داخل الملكZوت .في جماعZZة الكهنZة
سيكون هناك رؤساء كهنة وكهنة ،والبقية سZتكون أبنZاء هللا وشZعبه .هZذا كلZه يتحZدد من خالل شZهاداتهم هلل أثنZاء الضZيقة؛ هZذه
هباء .بمجZرد أن يتم تأسZيس قامZة اإلنسZان ،سZيتوقف عمZل هللا ،ألن كالًّ ُيصZنف حسZب نوعZه ويعZود حسZب
ليست ً
ألقابا تُعطى ً
مكانتZZه األصZZلية ،هZZذه هي العالمZZة على إنجZZاز عمZZل هللا ،هZZذه هي النتيجZZة النهائيZZة لعمZZل هللا وممارسZZة اإلنسZZان ،وهي بلZZورة
وأيضا هللا سيعود لمكZان سZكناه ليسZتريح .هZذه
رؤى عمل هللا وتعاون اإلنسان .في النهاية سيجد اإلنسان الراحة في الملكوت،
ً
هي العاقبة النهائية لستة آالف عام من التعاون بين هللا واإلنسان.
من "عمل هللا وممارسة اإلنسان" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 603
إن اإلخZZوة واألخZZوات الZZذين يطلقZZون العنZZان لسZZلبيتهم هم خZZدام الشZZيطان ويشوشZZون على الكنيسZZة .هZZؤالء النZZاس يجب
قلبZا ُيطي ُZع هللا ،فلن يكونZوا غZير قZادرين
قلبZا يتقيZه ،ولم يملكZوا ً
يوما ما .إذا لم يملك الناس في إيمZانهم باهلل ً
طردهم واستبعادهم ً
َّ
ويتحدونZZه .إن اإليمZZان باهلل دون طاعتZZه
على القيZZام بZZأي عمZZل هلل فحسZZب ،بZZل على النقيض سيصZZبحون أنا ًس Zا يعطلZZون عملZZه

دائمZZا في كالمهم وس ZZلوكهم مثلهم مث ZZل غ ZZير
وتق ZZواه ه ZZو أك ZZبر خ ZZزي للم ZZؤمن .إن ك ZZان المؤمن ZZون طائش ZZين وغ ZZير منض ZZبطين ً
المؤمZZZنين Z،فهم أك ZZثر ش Zًّ Zرا من غ ZZير المؤم ZZنين؛ إنهم نم ZZوذج للش ZZياطين .وأولئ ZZك ال ZZذين يبث ZZون كالمهم المس ZZموم والخZZZبيث في
الكنيسة ،وينشرون الشائعات ،ويثيرون الخالفات ،ويصنعون التحزبات بين اإلخوة واألخوات كان يجب طردهم من الكنيسة.

Zاء مؤكZً Zدا .كZZل َمن
ولكن ألن عصZZرنا اآلن هZZو عصZZر مختلZZف من عمZZل هللا ،فأولئZZك األشZخاص مقيZZدون ،ألنهم يواجهZZون إقصً Z

أفسZدهم الشZيطان لZديهم شخصZيات فاسZدة .البعض يملكZون شخصZيات فاسZدة فحسZب ،لكن هنZاك آخZرون ليسZوا مثلهم ،أي أنهم
ضZا خبيثZZة إلى أقصZZى درجZZة؛ إ ْذ ال تكشZZف كلمZZاتهم وأفعZZالهم
ال يملكZZون شخصZZيات شZZيطانية فاسZZدة فحسZZب ،بZZل إن طZZبيعتهم أي ً
Zق
ويعيقZهُ ،
عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب ،بل هم فوق ذلك يمثلون الشيطان الحقيقي .سلوكهم ُيعطZل عمZل هللا ُ
ويعي ُ
دخول اإلخوة واألخوات إلى الحياةِ ،
ف تلك الZZذئاب المرتديZZة ثيZZاب
دم ُر حياة الكنيسة الطبيعية .عاجاًل أم آجاًل يجب أن تُ َ
كش َ
ُ
وي ّ
قائمZZا على الZZرفض تجZZاه خZZدام الشZZيطان هZZؤالء .فقZZط من خالل هZZذا يمكن
الخZZراف ،ويجب على المZZرء أن يتبZZنى ً
موقفZZا قاسZً Zيا ً
دائمZا في قلZوب من يؤمنZون
للمرء أن يقف في جانب هللا ،والذين يخفقون في فعل ذلك يتمرغون في الوحZل مZع الشZيطان .هللا ً

قلبZا يتقي هللا ويحبZه .على أولئZك الZذين يؤمنZون باهلل أن يفعلZوا األشZياء بح ٍ
Zذر وحكمZة ،ويجب
به بصدق ،وهم يملكون بداخلهم ً
أشخاصا عنيدين Zيفعلون ما يحلو لهم؛ فهZZذا ال يالئم
أن يكون كل ما يفعلونه وفًقا لمتطلبات هللا ويرضي قلبه .يجب أال يكونوا
ً

االسZZتقامة المقدسZZة .ال يجب أن ينZZدفع النZZاس إلى الشZZوارع كالمجZZانين ملZZوحين بلZZواء هللا فZZوق المكZZان ،بينمZZا يمارسZZون الخZZداع
حزمZا في بيت
Zردا .للعZZائالت قواعZZدها ،ولألمم قوانينهZZا ،أليس الوضZZع أكZZثر ًZ
والتبجح في كZZل مكZZان؛ فهZZذا أكZZثر السZZلوكيات تمً Z
هللا؟ أليست المعايير أكثر صرامة؟ أليست هناك مراسيم إدارية أكZثر؟ النZاس أحZرار ليفعلZوا مZا يريZدون ،ولكن ال يمكن تعZديل

قوانين هللا اإلدارية وفًقا لرغبة كل شخص .هللا إله ال يتسامح مع اإلثم من البشر؛ فهو إله يميت الناس .أال يعZZرف النZاس هZZذا

بالفعل؟

من "تحذير لمن ال يمارسون الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 604
جميعZا شZZياطين تسZZللت إلى بيت هللا
ًZ
في كل كنيسة أناس يسببون المشاكل لها ،ويتدخلون في عمل هللا .هZZؤالء النZZاس هم
متنكZZرة .أشZZخاص كه ZZؤالء بZZارعون في التمثي ZZل؛ إذ َي ْمُثلZZون أمZZامي بخش ZZوع عظيم ،راكعين خاشZZعين ،ويعيشZZون مثZZل الكالب
Zل إمكانيZاتهم" بهZدف تحقيZق أهZدافهم الشخصZية ،ولكنهم ُيظهZرون وجههم القZبيح أمZام اإلخZوة واألخZوات.
"ك َّ
الضالة ،ويكرسون ُ
صZا أضZZخم منهم يتملقZZونهم ويتZZوددون
صَ Z
صZا يمارسZZون الحZZق يهجمZZون عليهم ُ
ون ُهم ،وحين يZZرون أشخا ً
ويْق ُ
وعنZZدما يZZرون أشخا ً
إليهم .ويتصZZرفون بهمجيZZة في الكنيسZZة .يمكن القZZول إن غالبيZZة الكنZZائس تحZZوي مثZZل هZZذا النZZوع من "المتنمZZرين المحلZZيين" أو

معا ،ويتغامزون ويرسلون إشارات سZرية بعضZهم لبعض ،وال أحZد منهم يمZZارس الحZZق .من
"الكالب الصغيرة" .إنهم يتسللون ً
عالي ZZا .ه ZZؤالء األشZZZخاص
لديZZZه الس ZZم األك ZZثر يك ZZون "رئيس الش ZZياطين" ،ومن يتمت ZZع بالمكان ZZة األعلى يق ZZودهم ،ويحم ZZل َعَلمهم ً
يتجولZZون باهتيZZاج داخZZل الكنيسZZة ،وينشZZرون سZZلبيتهم ،ويبثZZون المZZوت ،ويفعلZZون مZZا يحلZZو لهم ،ويقولZZون مZZا يحلZZو لهم ،وال أحZZد

يجZZرؤ على إيقZZافهم ،هم مملZZوؤون بالشخصZZية الشZZيطانية .وبمجZZرد أن يبZZدؤوا بالتسZZبب في التشZZويش ،تZZدخل أجZZواء المZZوت إلى
وي َنب ُZذ من يمارسون الحق داخل الكنيسة ويكونون غير قادرين على بذل كZZل مZا في وسZZعهم ،بينمZZا يعمZZل أولئZZك الZذين
الكنيسةُ .
يض ZZايقون الكنيس ZZة وينش ZZرون الم ZZوت على إث ZZارة الهي ZZاج داخله ZZا ،وف ZZوق ذل ZZك كل ZZه ،تتبعهم أغلبي ZZة الن ZZاس .يحكم الش ZZيطان ه ZZذه
ُّ
ضZZا
فسيف ُسZZدون هم أي ً
الكن ZZائس بك ZZل بس ZZاطة ،وإبليس ه ZZو ملكه ZZا .وإذا لم ينهض ُمص ZZلو الكنيس ZZة ويط ZZردوا رؤس ZZاء الش ZZياطينَ ،
Zاعدا يجب اتخZZاذ إجZZراءات ضZZد هZZذا النZZوع من الكنZZائس .إن كZZان القZZادرون على ممارسZZة القليZZل
عZZاجاًل أم آجاًل  .من اآلن فصً Z
ط ُب تلZك الكنيسZة .وإذا كZانت هنZاك كنيسZة ليس فيهZا أحZد يZرغب في ممارسZة الحZق ،وال أحZد
من الحZق ال يسZعون إليZه ،فستُشَ Z
يمكنه التمسك بالشهادة هلل ،فيجب عزل تلك الكنيسة بالكامل ،وقطع ِ
صالتها مع الكنائس األخرى .هذا يسمى "الموت بالدفن"،

وهZذا مZا يعنيZه ZنبZذ الشZيطان .إذا كZان هنZاك في إحZدى الكنZZائس عZدة متنمZرين محلZZيين ويتَّبعهم "الZذباب الصZغير" الZذي ال يملZك

أي تميZZيز بتاتًZZا ،وإذا ظZZل ُمصZُّZلو الكنيسZZة غZZير قZZادرين على رفض قيZZود هZZؤالء المتنمZZرين وتالعبهم حZZتى بعZZد أن رأوا الحZZق،
Zاء
فسZZيتم إقصZZاء هZZؤالء الحمقى في النهايZZة .قZZد ال يكZZون هZZذا الZZذباب الصZZغير قZZد ارتكب أي فعZZل شZZنيع ،لكنZZه أكZZثر مكZً Zرا ودهً Z

ومراوغة ،وكل من هم على هذه الشاكلة سZيتم إقصZاؤهم .لن يبقى منهم أحZد! من ينتمZون Zإلى الشZيطان سZيرجعون إليZه ،بينمZا
ِ
فن كZل من يتبعZون الشZيطان! لن يتم إبZداء أي شZفقة
سيبحث من ينتمون إلى هللا بالتأكيد عن الحق؛ هذا أمر تحZدده طبZائعهم .لَي َ
على مثZZل هZZؤالء النZZاس .وليحصZZل من يسZZعون إلى الحZZق على المعونZZة والتمتZZع بكلمZZة هللا حZZتى ترضZZى قلZZوبهم .هللا بZZار؛ وال

ص Zا يبحث عن الحZZق فبالتأكيZZد لن
ُيظهZZر أي تحZZيز ألحZZد .إن كنت إبلي ًس Zا فZZأنت غZZير قZZادر على ممارسZZة الحZZق .وإن كنت شخ ً
أسيرا للشيطان – ال شك في هذا.
تكون ً
من "تحذير لمن ال يمارسون الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 605
دائمZZ Zا في أن يكZZ Zون اآلخZZ Zرون سZZ Zلبيين وكسZZ Zالى مثلهم ،وأولئZZ Zك الZZ Zذين ال
أولئZZ Zك الZZ Zذين ال يحZZ Zرزون أي تقZZ Zدم يرغبZZ Zون ً
مشوشZZي الZZذهن والمفتقZZرين للتميZZيز .إن األمZZور
دائمZZا إلى خZZداع َّ
يمارسZZون الحZZق يشZZعرون بZZالغيرة ممن يمارسZZونه ،ويسZَ Zعون ً
الZZتي يبثهZZا هZZؤالء النZZاس تجعلZZك تنحZZدر وتنحZZط وتصZZبح حالتZZك غZZير عاديZZة وتمتلئ بالظلمZZة؛ إذ تجعلZZك تبتع Zد Zعن هللا وتعتZZني
دائمZا بال مبZZاالة ليس لZZديهم وعي ذاتي ،وتغZZوي
بالجسZZد وتُشZZبع رغباتZZك .وأولئZZك الZZذين ال يحبZZون الحZZق ،ويتعZZاملون مZZع هللا ًZ
شخصZZية هZZذا النZZوع من األشZZخاص اآلخZZرين الرتكZZاب الخطايZZا وتحZZدي هللا .إنهم ال يمارسZZون الحZZق وال يسZZمحون لآلخZZرين
بممارسZZته ،ويتعلقZون بالخطيئZZة وال يشZمئزون من أنفسZZهم .إنهم ال يعرفZZون أنفسZZهم ويمنعZون اآلخZرين من معرفZZة أنفسZZهم ،كمZا
يمنعZZون اآلخZZرين من التZZوق إلى الحZZق .ال يمكن ألولئZZك الZZذين يخZZدعونهم رؤيZZة النZZور ،بZZل يسZZقطون في الظلمZZة؛ وال يعرفZZون
بعدا عن هللا .إنهم ال يمارسون الحق ويمنعZون اآلخZرين من ممارسZته ،ويجلبZون كZل
أنفسهم ،وال يتضح لهم الحق ،ويزدادون ً
أولئك الحمقى أمامهم .وبداًل من القول إنهم يؤمنون باهلل ،من األفضل القول إنهم يؤمنZون بأجZدادهم ،أو إن مZا يؤمنZون بZه هZو

األوث ZZان الموج ZZودة في قل ZZوبهم .من األفض ZZل ألولئ ZZك ال ZZذين ي Zّ Zدعون أنهم يتبع ZZون Zهللا أن يفتح ZZوا عي ZZونهم وينظ ZZروا جي Zً Zدا ل ZZيروا
بالضبط من الذي يؤمنون به :هل تؤمن ًّ
حقا باهلل أم بالشيطان؟ إن كنت تعZرف أن مZا تZؤمن بZه ليس هللا بZل أوثانZك ،فإنZه كZان

من األفضل أالّ تزعم بأنك مؤمن .وإن كنت ال تعلم ًّ
مجددا إنه كان من األفضل أالّ تزعم بأنZZك مZZؤمن،
حقا بمن تؤمن ،فأقول
ً
Zديفا! ال أحZZد يجZZبرك على أن تZZؤمن باهلل .ال تُقولZZوا إنكم تؤمنZZون بي؛ ألنZZني سZZمعت مZZا يكفي من هZZذا
إذ إن قولZZك هZZذا ُيعZZد تجً Z

Zددا؛ ألن م ZZا تؤمن ZZون ب ZZه ه ZZو األوث ZZان ال ZZتي في قل ZZوبكم ،والمتنم ZZرون المحلي ZZون الموج ZZودون
الكالم ،وال أرغب في س ZZماعه مج ً Z
جميعZZا ُذريَّة
بينكم .أولئ ZZك ال ZZذين يه ZZزون رؤوس ZZهم عن ZZدما يس ZZمعون الح ZZق ،ويعِبس ZZون عن ZZدما يس ZZمعون ح ZZديثًا عن الم ZZوت .هم
ً

الشZZيطان ،وهم من سZZيتم إقصZZاؤهم .هنZZاك كثZZيرون في الكنيسZZة ليس لZZديهم تميZZيز ،وحين يحZZدث أمZZر مخZZادع يقفZZون فجZZأة في
صف الشيطان؛ حتى إنهم يستاءون عندما ُيدعون أتباع الشيطان .وعلى الرغم من أن الناس قد يقولZZون عنهم إنهم بال تميZZيز،
أبدا في جZانب الحZق في األوقZات الحرجZة ،وكZذلك ال يصZمدون أب ًZدا
دوما في الجانب الذي ال حق فيه ،وال يقفون ً
فإنهم يقفون ً

ويجادلون من أجل الحق .أال يفتقرون ًّ
أبدا كلمة واحدة
حقا إلى التمييز؟ لماذا يقفون فجأة في جانب الشيطان؟ لماذا ال يقولون ً
عادلZZة ومنطقيZZة لZZدعم الحZZق؟ هZZل هZZذا حًقZZا موقZZف ناشZZئ عن حZZيرتهم اللحظيZZة؟ كلمZZا قZZل التميZZيز لZZدى األشZZخاص ،قلت قZZدرتهم

على الوقوف في جانب الحق .ماذا يوضح هZذا؟ أال يوضZZح هZZذا أن من ليس لZZديهم تميZZيز يحبZون الشZر؟ أال يوضZح أنهم ذريZة

دائمZZا على الوق ZZوف في ج ZZانب الش ZZيطان والتكلم بلغت ZZه نفس ZZها؟ ك ZZل كلم ZZة وك ZZل س ZZلوك،
مخلص ZZة للش ZZيطان؟ لم ZZاذا هم ق ZZادرون ً

وتع ZZابير وج ZZوههم تكفي ِلتُثبت ب ZZأنهم ال يحب ZZون الح ZZق ب ZZأي ش ZZكل من األش ZZكال ،ب ZZل هم أن ZZاس يبغض ZZون الح ZZق .ق ZZدرتهم على
الوقوف في جانب الشيطان تكفي ِلتُثبت أن الشيطان يحب ًّ
حقا هذه الشياطين الحقZيرة الZتي تقضZي حياتهZا كلهZا وهي تقاتZل من

ًّ
صZ Zا يحب الح ZZق ،لم ZZاذا إذن ليس ل ZZديك أي اعتب ZZار لمن
أجلZZZه .أليس ZZت كاف ZZة ه ZZذه الحق ZZائق ش ZZديدة الوض ZZوح؟ إن كنت حقا شخ ً
يمارسون الحق ،ولماذا تتبع على الفور أولئك الذين ال يمارسون الحق في أدنى نظرة بسيطة منهم؟ مZا نZوع هZذه المشZكلة؟ ال

Zواء أكنت
أبالي إن كان لديك تمييز أم ال ،وال أبالي بمدى قدر الثمن الذي دفعته Z،وال أبZالي بمZدى عظمZة قZواك ،وال يهمZZني س ٌ
ِ
قائدا يحمZل لZواء .إن كZانت قZواك عظيمZة فمZا ذلZك إال بمسZاعدة قZوة الشZيطان ،وإن كZانت مكانتZك رفيعZة ،فمZا
محليا أو ً
متنم ًرا ً
ّ
طZZردت فهZZذا فقZZط ألن الZZوقت اآلن ليس وقت
ذلZZك إال ألن هنZZاك الكثZZيرين من حولZZك ممن ال يمارسZZون الحZZق .إن لم تكن قZZد ُ

عمل الطرد؛ بل هو وقت عمل اإلقصاء .ال حاجة لإلسراع في طردك اآلن ،فأنا ببساطة أنتظر حتى يأتي اليوم الذي أعاقبك

فيه بعد أن يتم إقصاؤك .سيتم إقصاء كل من ال يمارس الحق!
من "تحذير لمن ال يمارسون الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 606
أولئZZ Zك الZZ Zذين يؤمنZZ Zون باهلل بصZZ Zدقهم هم الراغبZZ Zون في ممارسZZ Zة كلمZZ Zة هللا ،وهم الراغبZZ Zون في ممارسZZ Zة الحZZ Zق .أولئZZ Zك

القZادرون ًّ
ضZا الراغبZون في ممارسZة كلمتZه ،وهم األشZخاص القZادرون على الوقZZوف
حقا على التمسZZك بشZZهادتهم هلل بقZوة هم أي ً
ًّ
حقا في جانب الحق .ويفتقZر جميZع من يلجئZون للخZداع والظلم إلى الحZق ،ويجلبZون العZار هلل .أولئZك الZذين يتسZببون في وقZوع
نزاعات في الكنيسة هم أتباع الشيطان ،وتجسيد له .هذا النZوع من األشZخاص شZرير للغايZة .جميZع من ليس لZديهم تميZيز ومن
هم غZZ Zير قZZ Zادرين على الوقZZ Zوف في جZZ Zانب الحZZ Zق يضZZ Zمرون نوايZZ Zا شZZ Zريرة ويلوثZZ Zون الحZZ Zق .واألكZZ Zثر من ذلZZ Zك أنهم ممثلZZ Zون
وسيبادون بالطبع .ال تسمح عائلة هللا ِل َمن ال يمارسون الحق بالبقاء فيهZZا ،وال تسZZمح
نموذجيون للشيطان؛ إذ ال يمكن فداؤهمُ ،
ويبZادون في
ً
سيك َشZف مثZل هZؤالء األشZخاص ُ
أيضا ببقZاء أولئZك الZذين يZدمرون الكنيسZة .لكن اآلن ليس وقت عمZل الطZرد؛ لZذا ُ
النهاية .لن ُي َّنف َذ مزيد من العمل عديم الفائدة على هؤالء األشخاص؛ فأولئك الذين ينتمون للشيطان غZير قZادرين على الوقZوف
في جZانب الحZZق ،بينمZZا أولئZZك الZZذين يسZZعون إلى الحZZق قZZادرون على ذلZZك .أولئZZك الZZذين ال يمارسZZون الحZZق ال يسZZتحقون سZZماع
طريق الحق وال يستحقون تقديم الشZهادة لZه .الحZق في األسZاس ال يناسZب آذانهم ،بZل ُيقZال لتسZمعه آذان الZذين يمارسZونه .قبZل
جانبZا بشZكل مZؤقت ليتم التعامZل
أن تُكشZف نهايZة كZل شZخص ،س ُZي َتر ُ
ك أولئZك الZذين يشوشZون على الكنيسZة ويعطلZون عمZل هللا ً

سيك َشZف هZZؤالء األشZZخاص ،وسZُ Zيبادون بعZZد ذلZZك .سZZيتم تجZZاهلهم في الZZوقت الحاضZZر
معهم الحًقZZا .وبمجZZرد أن يكتمZZل العمZZلُ ،
باد أولئZك األشZخاص ،وسZيكون ذلZك هZو الZوقت الZذي يتم
ريثمZا يتم تزويZد الجميZZع بZZالحق .وحين ينكشZZف الحZZق كلZه للبشZر ،سZُ Zي ُ
فيZZه تصZZنيف جميZZع النZZاس بحسZZب أنZZواعهم .ومن ليس لZZديهم تميZZيز ،سZZتؤدي حيلهم التافهZZة إلى تZZدميرهم على أيZZدي األشZZرار

الZZذين سيضZZللونهم ولن يتمكنZZوا أبZً Zدا من الرجZZوع .هZZذا التعامZZل هZZو مZZا يسZZتحقونه ألنهم ال يحبZZون الحZZق ،وألنهم غZZير قZZادرين
على الوقوف في جانب الحZق ،وألنهم يتبعZون األشZرار ويقفZون في جZانب األشZرار ،وألنهم يتواطZؤون مZZع األشZرار ويتحZدون
شرا ،ومع ذلك يملئون قلوبهم بالقسZZوة ويتبعZZونهم ،ويZZديرون ظهZورهم للحZZق
جيدا أن أولئك األشرار ُي ِش ُّعون ًّ
هللا .إنهم يعرفون ً
أشخاصا يرتكبZZون
كي يتبعونهم .أال يعتبر كل هؤالء األشخاص الذين ال يمارسون الحق بل ويرتكبون أفعااًل مدمرة وبغيضة
ً
ِ
ملوك Zا وهنZZاك من يتبعZZونهم ،أليسZZت طZZبيعتهم الZZتي تتحZZدى هللا
ص Zبون أنفسZZهم ً
الشZZر؟ على الZZرغم من أن هنZZاك من بينهم َمن ين ّ
جميعZا؟ مZZا العZZذر الZZذي يملكونZZه لZZيزعموا بZZأن هللا لم يخلصZZهم؟ مZZا العZZذر الZZذي يمكن أن يكZZون لZZديهم لZZيزعموا
ًZ
هي ذاتهZZا لZZديهم

Zارا؟ أليس شZZرهم هZZو الZZذي يZZدمرهم؟ أليس تمZZردهم هZZو الZZذي يجZZرهم إلى الجحيم؟ أولئZZك الZZذين يمارسZZون الحZZق
بZZأن هللا ليس بًّ Z
كملون بفضZل الحZق .بينمZا سZيجلب أولئZك الZذين ال يمارسZون الحZق الZدمار ألنفسZهم في النهايZة بسZبب
وي َّ
سيخلصون في النهاية ُ
الح ZZق .تل ZZك هي النهاي ZZات ال ZZتي تنتظ ZZر أولئ ZZك ال ZZذين يمارس ZZون الح ZZق وال ZZذين ال يمارس ZZونه .أنص ZZح أولئ ZZك ال ZZذين ال يخطط ZZون

لممارسة الحق بمغادرة الكنيسة بأسرع مZا يمكن لتجنب ارتكZاب المزيZد من الخطايZا .حين يZأتي الZوقت ،سZيكون أوان النZدم قZد
فات ،وباألخص على أولئك األشخاص الذين يصنعون التحزبZات واالنقسZامات ،وأولئZك المتنمZرين المحلZيين داخZل الكنيسZة أن
يغادروها بصورة عاجلة ،فمثل هؤالء األشخاص الذين يملكون طبيعZة الZذئاب الشZريرة غZير قZادرين على التغZير .سZيكون من
األفضZZل لهم أن يغZZادروا الكنيسZZة في أقZZرب فرصZZة ،وأال يعكZZروا صZZفو حيZZاة اإلخZZوة واألخZZوات الطبيعيZZة أبZً Zدا ثانيZZة ويتجنبZZوا
بZZذلك عقZZاب هللا .أمZZا بالنسZZبة ألولئZZك األشZZخاص الZZذين سZZايروهم منكم ،فسZZيفعلون حسZً Zنا إن اغتنمZZوا هZZذه الفرصZZة للتأمZZل في

Zأن .أمنحكم هZذه
ذواتهم .هل ستخرجون من الكنيسة مZع األشZZرار ،أم تبقZون وتتبعZون طZائعين؟ عليكم التفكZZير في هZZذا األمZر بت ٍّ
الفرصة اإلضافية لالختيار ،وأنا أنتظر إجابتكم.
من "تحذير لمن ال يمارسون الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 607
Zادرا على التوافZZق مZZع
باعتبZZارك
ً
ص Zا لZZه وحZZده دون سZZواه في كZZل األمZZور وأن تكZZون قً Z
مؤمنZZا باهلل ،عليZZك أن تكZZون ُم ْخل ً
مشZZيئته في كZZل شZZيء .ومZZع ذلZZك ،فمZZع أن الجميZZع يفهمZZون هZZذه العقيZZدة ،فZZإن هZZذه الحقZZائق الZZتي هي أساسZZية وواضZZحة للغايZZة،
عنZZدما يتعلZZق األمZZر باإلنسZZان ،ال يمكن رؤيتهZZا بالكامZZل بداخلZZه بسZZبب نقائصZZه المتنوعZZة ،مثZZل الجهZZل والسZZخف والفسZZاد .لZZذا،
علي أوالً أن أخZZبركم بZZأمور يسZZيرة في غايZZة األهميZZة لكم .قبZZل أن أسZZتطرد في الحZZديث،
وقبZZل أن أقZZرر بشZZأن نهZZايتكم ،يجب َّ
موجهZZة لشZZخص أو نZZوع
موجهZZة للبشZZرية كافZZة وليسZZت َّ
عليكم أوالً أن تفهمZZوا هZZذا :إن الكالم الZZذي أتكلم بZZه عبZZارةٌ عن حقZZائق َّ

معين من الناس فقط .لذا ،عليكم التركيز على تلقي كالمي من منطلق الحقيقة ،مع الحفاظ على االنتبZZاه والصZZدق الكZZاملين .ال
ّ
تتجاهلوا كلمة واحدة أو حقاً واحداً أتحدث به وال تنظروا إلى كل كالمي بازدراء .في حياتكم ،أرى أن الكثير مما تفعلونZZه ال
اما للحZZق وال تُس ZZتعبدوا من الشZZر والقبح .ال تدوس ZZوا على
يمت للح ZZق بصZZلة ،ولZZذا فأن ZZا أطلب منكم بوضZZوح أن تص ZZبحوا خ Zَّ Zد ً
الحق بأقدامكم وال تدنسوا أي ركن من بيت هللا .هذا هو إنذاري لكم .واآلن سأبدأ الحديث عن الموضوع المطروح:

أوالً ،من أجZZل مصZZيركم ،عليكم أن تسZZعوا إلى أن تحظZZوا بقبZZول هللا .وهZZذا يعZZني أنكم مZZا دمتم تعZZترفون بZZأنكم تُحسZZبون

في ع ZZداد بيت هللا ،فعليكم إ ًذا أن ت ZZوّفروا هلل راح ZZة الب ZZال وترض ZZوه في ك ZZل ش ZZيء .بعب ZZارة أخ ZZرى ،يجب أن تك ZZون تص ZZرفاتكم

Zزدرى من جميZZع
ضZا من هللا ومZ
ضZا ومرفو ً
مبنيZZة على المبZZادئ ومتوافقZZة مZZع الحZZق .إذا كZZان هZZذا يفZZوق قZZدرتك ،فسZZتكون مبغو ً
ً
الناس .ما إن تقZع في مثZل هZذا المZأزق ،ال يمكنZك عندئZٍ Zذ أن تُح َسZب في عZداد بيت هللا .هZذا هZو المقصZود بعZدم الحصZول على
القبول من هللا.

دائمZا الوثZوق بكلمتZه .فضZالً
ً
ثانيا ،عليكم أن تعرفوا أن هللا يحب اإلنسان الصادق .لدى هللا جوهر األمانة ،وهكZذا يمكن ً
عن ذلك ،فإن أفعاله ال تشZوبها شZائبة وال يZرقى إليهZا شZك .لهZذا ،يحب هللا أولئZك الZذين هم صZادقون معZه صZدًقا مطلًقZا .يعZني
الصدق أن تهب قلبك هلل ،وأال تكذب عليZZه أبZً Zدا في أي شZيء ،وأن تنفتح عليZZه في كZل شZيء ،وأاَّل تخفي الحZZق ،وأاَّل تقZوم أب ًZدا
فات تخZZدع الZZذين هم أعلى منZZك وتض ِّZلل الZZذين هم أقZZل منZZك ،وأاَّل تقZZوم أبZZدا بتصZZر ٍ
بتصZZر ٍ
فات الهZZدف منهZZا هZZو التُّ Z
Zودد إلى هللا
ً
ّ
ّ
فحسب .باختصZار ،حZZتى تكZZون صZادًقا ،ابتعZد عن النجاسZZة في أفعالZZك وأقوالZZك وعن خZZداع هللا أو اإلنسZان .مZZا أقولZZه في غايZZة

البس ZZاطة ،لكن ZZه عس ZZير ج Zً Zدا عليكم .ق ZZد يفض ZZل الكث ZZيرون أن ُيحكم عليهم ب ZZالجحيم على أن يتكلم ZZوا ويعمل ZZوا بص ZZدق .ليس من
العجيب أن يكZZون لZZدي معاملZZة أخZZرى ألولئZZك المخZZادعين .بZZالطبع ،أفهم جيZً Zدا الصZZعوبة الكZZبرى الZZتي تواجهونهZZا في محZZاولتكم

جميعZZا بZZ Zارعون ومZZ Zاهرون للغايZZ Zة في الحكم على رجZZ Zل محZZ Zترم بحسZZ Zب مقياسZZ Zكم الصZZ Zغير
ًZ
أن تكونZZ Zوا أنا ًس Z Zا صZZ Zادقين .إنكم
الس ZZخيف .إن ك ZZان األم ZZر ك ZZذلك ،فسيص ZZبح عملي أبس ZZط بكث ZZير Z.وبينم ZZا يحتف ZZظ ك ZZل منكم بس ZZره إلى ص ZZدره ،إ ًذا فس ُZZألحق بكم
َّ
Zيرا ،سZZأنتزع من
تمامZZا باإليمZZان بكالمي .وأخً Z
الضZZيقة ،واحZً Zدا تلZZو اآلخZZر" ،لتتعلمZZوا" بالنZZار ،بحيث تصZZبحون بعZZدها ملZZتزمين ً
فمكم كلمة "هللا هو إله األمانة" فيمZا تقرعZون صZدوركم وتنوحZون قZائلين" :قلب اإلنسZان مخZادع" .كيZف سZتكون حZالتكم الذهنيZة
في هZZذه المرحلZZة؟ أتخيZZل أنكم لن تكونZZوا منجZZرفين إلى هZZذا الحZZد باالعتZZداد ZبأنفسZZكم كمZZا أنتم عليZZه اآلن .كمZZا أنكم لن تكونZZوا
جدا من العمق إلى حد أنه ال يمكن فهمكم" كما أنتم عليه اآلن .يتصرف البعض بطريقZZة متزمتZZة ومحافظZZة
"على درجة كبيرة ً
ويبZZدون "مهZZذبين" أمZZام هللا على وجZZه التحديZZد ،غZZير أنهم يصZZبحون متمZّ Zردين ويفقZZدون كZZل انضZZباط في حضZZرة الZZروحَ .هZْ Zل
ِ
قطعZZا شZZخص
كنت منافًقZZا
تَ ْحس Zُ Zبون إنسً Z
Zانا كهZZذا في صZZفوف الصZZادقين؟ إذا َ
ً
بارعZZا في العالقZZات االجتماعي ZZة ،فأن ZZا أقZZول إنZZك ً
يستهين باهلل .إذا َكثُرت في كالمك األعذار والمبررات التي ال قيمة لهZا ،فأنZا أقZول إنZك شZخص يكZره بشZدة ممارسZة الحZق إذا
ك ZZانت ل ZZديك العدي Zد Zمن األس ZZرار ال ZZتي ت ZZأبى مش ZZاركتها ،وإذا كنت غ ZZير مس ZZتعد بتاتً ZZا للب ZZوح بأس ZZرارك – أي الص ZZعوبات ال ZZتي

Zخص لن ينZال الخالص بسZهولة ولن يخZرج بسZهولة
تواجهك – أمZام اآلخZرين حZتى تبحث عن طريZق النZور ،فأنZا أقZول إنZك ش ٌ
Zعيدا ج ًZدا بZأن تكZون
دائمZا في النZور .إذا كنت س ً
من الظلمZة .إذا كZان البحث عن طريZق الحZق يرضZيك كث ً
Zيرا ،فZأنت إ ًذا تسZكن ً
دائما وال تأخZZذ أبZً Zدا ،فأنZZا أقZZول إنZZك قZZديس ُم ْخلص،
عامل خدمة في بيت هللا ،وبأن تعمل بجد وضمير في الخفاء ،وبأن تعطي ً
نزيهZا ،وإذا كنت تZرغب في بْ Zذ ِل كZل مZZا
ألنك ال تسعى إلى مكافأة وإنك ببساطة إنسZان صZادق .إذا كنت تZZرغب في أن تكZZون ًZ
Zادرا على التضZZحية بحياتZZك من أجZZل هللا والتمسZZك بالشZZهادة ،وإذا كنت صZZادًقا إلى حZٍ Zد ال تعZZرف عنZZده إال
لZZديك ،وإذا كنت قً Z
إرضاء هللا بدون اعتبار لنفسك أو األخذ لنفسك ،فأنا أقول إن هZؤالء النZاس هم الZذين يتغّ Zذون في النZور والZذين سيعيشZون إلى

األبZZد في الملكZZوت .يجب أن تعZZرف مZZا إذا كZZان لZZك إيمZZان حقيقي وإخالص حقيقي في داخلZZك ،ومZZا إذا كZZان لZZديك سZZجل من

Zوعا كZZامالً هلل .إذا كنت تفتقZZر إلى كZZل هZZذا ،فسZZيبقى في داخلZZك عصZZيان
المعانZZاة من أجZZل هللا ،ومZZا إذا كنت قZZد خضZZعت خضً Z
إيجابيZا من هللا ولم تحيZا قZط في النZور .سZيتوقف
تقديرا
وخداع وطمع وتذمر .بما أن قلبك بعيد Zعن الصدق ،فأنت لم َّ
ً
تتلق قط ً

ص Zا
قلبZZا صZZادًقا وأحمZZر كالZZدم ،ومZZا إذا كZZان يمتلZZك ًZ
مصZZير المZZرء في النهايZZة على مZZا إذا كZZان يمتلZZك ً
روح ا نقيZZة .إذا كنت شخ ً
مخادعا ًّ
روحا غير نقية ،فينتهي األمر بك بالتأكيد في المكان الذي ُيعاقب فيه
قلبا خبيثًا،
جدا،
ً
وشخصا يمتلك ً
وشخصا يمتلك ً
ً
ً

اإلنسان ،بحسب ما هو مكتوب في سجل مصيرك .إذا كنت ت ّZدعي أنZك صZادق ج ًّZدا ،لكنZك لم تسZتطع أن تتصZرف وفZق الحZق
أو تنطق بكلمZة حZق قZط ،فهZل مZا زلت تنتظZر من هللا أن يكافئZك؟ أمZا زلت ترجZو من هللا أن ينظZر إليZك باعتبZارك ُق َّZرة عينZه؟

أليسZZت هZذه طريقZة تفكZZير غZZير معقولZZة؟ إنZك تخZدع هللا في كZل شZيء ،فكيZZف يمكن لZZبيت هللا أن يستضZيف واح ًZدا نجس اليZZدين
مثلك؟

األمZZر الثZZالث الZZذي أريZZد أن أخZZبركم بZZه هZZو التZZالي :لقZZد قZZاوم كZُ Zل إنسZZان هللاَ ،أثنZZاء عيش حيZZاة إيمانZZه باهلل ،وخدعZZه في
لكن بعضZZها ال ُيغتفZZر؛ ألنZZه توجZZد العدي Zد Zمن
Zجل على أنهZZا إثمّ ،
بعض األوقZZات .ال تسZZتوجب بعض األعمZZال الشZZريرة أن تُسّ Z

مم ْن يشZZعرون بZالقلق حيZال مصZير
األفعال التي تنتهك Zالمراسيم اإلدارية ،أي أنها تسيء إلى شخصية هللا .قZZد يسZأل الكثZيرون َ
كZZZل منهم عن ماهي ZZة ه ZZذه األعم ZZال .عليكم أن تعرف ZZوا أنكم متغطرس ZZون ومتعجرف ZZون بط ZZبيعتكم Z،وغ ZZير مس ZZتعدين للخضZZZوع
للوقZZائع .لهZZذا السZZبب ،سZZأخبركم في النهايZZة بعZZد أن تكونZZوا قZZد تZZأملتم في ذاتكم .أنZZا أحثكم على أن تفهمZZوا محتZZوى المراسZZيم

جهدا لمعرفة شخصية هللا .وإال ،فستجدون صZعوبة في الZتزام الصZمت وإمسZاك ألسZنتكم
اإلدارية على نحو أفضل ،وأن تبذلوا ً
عن اإلفZZراط في الZZثرثرة الرنانZZة ،وسZZوف تسZZيئون بZZدون درايZZة منكم إلى شخصZZية هللا وتسZZقطون في الظلمZZة وتفقZZدون حضZZور
ال ZZروح الق ZZدس والن ZZور .بم ZZا أنكم مج Zَّ Zردون من المب ZZادئ في أفع ZZالكم ،وتفعل ZZون أو تقول ZZون م ZZا ال ينبغي عليكم فعل ZZه أو قول ZZه،

مجرد من المبادئ في كل منهما .إن
عقابا
مالئما .عليك أن تعرف أن هللا ثابت في مبادئه في القول والفعل مع أنك َّ
فستنالون ً
ً
Zانا .إذا ارتكبت العدي ZZد من اآلث ZZام في حيات ZZك تج ZZاه شخص ZZية هللا ،فال ُب Zَّ Zد أن
تلقي ZZك العق ZZاب يع ZZود إلى أن ZZك أهنت هللا وليس إنس ً Z
ابن ا لجهنم .قد يبدو لإلنسان أنك ارتكبت القليل من األفعال التي ال تتوافق والحق ،وال شيء أكثر .ومZZع ذلZك ،هZل أنت
تصبح ً

م ZZدرك أن ZZك في نظ ZZر هللا ش ZZخص لم تَ ُعZZد تبَقى من أجل ZZه ذبيح ZZة خطيَّة؟ ألن ZZك ق ZZد انتهكت مراس ZZيم هللا اإلداري ZZة أك ZZثر من م ZZرة،
وإضافة إلى ذلك ،لم تُظهر أي عالمة من عالمات التوبة ،فلم َي ُعد أمامك من ٍ
خيار سوى السقوط إلى الجحيم حيث ُيعZاقب هللاُ
اإلنسZان .ارتكبت قلZة من النZاس ،بينمZا يتبعZون هللا ،بعض األعمZال الZتي تنتهZك ZالمبZادئ ،ولكن ،بعZد التعامZل معهم وتZوجيههم،
Zدريجيا فس ZZادهم ،ومن ثم دخل ZZوا في المس ZZار الص ZZحيح للحقيق ZZة وال يزال ZZون راس ZZخين الي ZZوم .ه ZZؤالء الن ZZاس هم ال ZZذين
اكتش ZZفوا ت Z
ً
صZا صZادًقا وتعمZل وفZق المبZادئ ،فقZد تكZون محZط ثقZة
سيبقون في النهاية .لكن اإلنسان الصادق هZو الZذي أنشZده ،إذا كنت شخ ً

قلبZZا يتقي هللا ،ف ZZإن إيمان ZZك ي ZZرتقي إلى المس ZZتوى
هللا .إذا لم تُهن شخص ZZية هللا في أفعال ZZك وكنت تس ZZعى إلى مش ZZيئة هللا وتمتل ZZك ً
قلبا يرتعد خوًفا سينتهك بسهولة مراسيم هللا اإلداريZZة .كثZZيرون يخZZدمون هللا بقZZوة شZZغفهم،
المطلوبَ .م ْن ال يتّقي هللا وال يمتلك ً
غالبZZا مZZا ينتهي بهم المطZZاف،
ولكنهم ليس لZZديهم فهم لمراسZZيم هللا اإلداريZZة ،وال حZZتى أي فكZZرة عن مقتضZZيات كالمZZه .وهكZZذاً ،
ويحرمZون من أي فرصZة أخZرى
ًZ
طرحZون
مع نواياهم الحسنة ،إلى القيام بما يع ِّ
خارج ا ُ
طل تدبير هللا .في الحZاالت الخطZيرةُ ،ي َ

ويلقى بهم في الجحيم ،وينتهي كZZل مZZا يZZربطهم بZZبيت هللا .يعمZZل هZZؤالء النZZاس في بيت هللا بقZZوة نوايZZاهم الحسZZنة الZZتي
التباعZZهُ ،
يشZZوبها الجهZZل وينتهي بهم األمZZر الى إغضZZاب شخصZZية هللا .يجلب النZZاس معهم طZZرقهم في خدمZZة المسZZؤولين واألربZZاب إلى
بيت هللا ويحZZاولون اعتمادهZZا ،ويظنZZون عبثًZZا أنZZه بإمكZZانهم تطبيقهZZا هنZZا بسZZهولة بZZدون بZZذل مجهZZود .لم يتخيلZZوا قZZط أن هللا ليس

يتقربZون من هللا للمZرة األولى غZير قZادرين على التواصZل معZZه،
لديه شخصية َح َمل بل شخصية أسZZد .لZذلك ،فZإن أولئZك الZZذين ّ
ألن قلب هللا ال يشZZبه قلب اإلنسZZان .ال يمكن Zك ZالتعZZرف على هللا باسZZتمرار إال بعZZد أن تفهم العدي Zد Zمن الحقZZائق .ال تتكZZون هZZذه
Zنزا يمكنZك Zعن طريقZZه الZZدخول في عالقZZة وثيقZZة مZZع هللا،
المعرفZZة من عبZZارات أو تعZZاليم ،وإنمZZا يمكن اسZZتخدامها باعتبارهZZا كً Z
وباعتبارهZZ Zا دليالً على أن هللا يبتهج بZZ Zك .إذا كنت تفتقZZ Zر إلى حقيقZZ Zة المعرفZZ Zة وغZZ Zير مZZ Zزود ب ZZالحق ،فعندئZZٍ Z Zذ ال يمكن لخZZ Zدمتك
الحماس ZZ Zية أن تجلب ل ZZ Zك س ZZ Zوى ُبغض هللا ومقت ZZ Zه .علي ZZ Zك اآلن أن تك ZZ Zون ق ZZ Zد فهمت أن اإليم ZZ Zان باهلل ليس مج ZZ Zرد دراس ZZ Zة في
الالهوت!
مع أن الكلمات التي أنذركم بها موجزة ،فكل مZا وصZفته هZو أكZثر مZا تفتقZرون إليZه .عليكم أن تعرفZوا أن مZا أتحZدث بZه
اآلن هو من أجل عملي األخير بين الناس ومن أجل تقرير مصير اإلنسان .أنا ال أرغب في القيام بالمزيد من العمل الZZذي ال
يخدم أي غرض ،وال أرغب في االستمرار في توجيه أولئك اليائسين وكأنهم خشب متعفن .وأكثر من ذلZك ،أنZا ال أرغب في
االسZZتمرار في قيZZادة أولئZZك الZZذين يضZZمرون نوايZZا سZZيئة في السZZر .ربمZZا يZZأتي يZZوم تفهمZZون فيZZه النوايZZا الصZZادقة وراء كالمي
واإلسهامات التي قدمتها للبشرية .ربما يأتي يوم تدركون فيه المبدأ الذي يم ِّكنكم من تقرير مصيركم.
من "اإلنذارات الثالثة" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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لقد أعطيتكم العديZد من التحZذيرات ومنحتكم العديZد Zمن الحقZائق من أجZل إخضZاعكم .واليZوم تشZعرون أنكم اغتZنيتم أكZثر
Zيرا من الحس
Zدرا كب ً
ممZا كنتم في الماضZي ،وتفهمZون العديZد Zمن المبZادئ حZول مZا يجب أن يكZون عليZه الشZخص ،وتمتلكZون ق ً
السZZليم الZZذي ينبغي أن يكZZون لZZدى المؤمZZنين Z.هZZذا مZZا اكتسZZبتموه على مZZدى سZZنوات عديZZدة وحZZتى اآلن .أنZZا ال أنكZZر إنجZZازاتكم،
ضZا ال أنكZZر الكثZZير من عصZZيانكم لي وتمZZردكم علي خالل هZZذه السZZنوات العديZZدة ،ألنZZه ال
لكن يجب أن أقZZول صZZراحة إنZZني أي ً
ّ
يوج ZZد وال ق ZZديس واح ZZد بينكم ،ف ZZأنتم بال اس ZZتثناء أن ZZاس أفس ZZدهم الش ZZيطان ،وأع ZZداء المس ZZيح .تع ZZدياتكم وعص ZZيانكم ح ZZتى ال ZZوقت
دائمZا أمZZامكم .ال أريZZد أن أعيش معكم بهZZذه الطريقZZة،
الحاضZZر ال تُعZZد وال تُحصZZى ،لZZذلك ليس من الغZZريب أن أكZZرر كالمي ًZ
ولكن من أجل مسZتقبلكم ،ومن أجZل غZايتكم ،سZأراجع هنZا مZا قلتZه مZرة أخZرى .أتمZنى أن تطيعZوني ،وآمZل بZاألكثر أن تتمكنZوا
من تصديق كل كلمة أقولها ،بل وأن تستنتجوا المعاني العميقة في كالمي .ال تشكوا فيما أقوله ،أو األسوأ من ذلك أن تأخZZذوا
كالمي كمZZا تريZZدون وتلقZZوه بعيZً Zدا عنكم بZZإرادتكم ،وهZZو مZZا ال أتسZZاهل معZZه .ال تحكمZZوا على كالمي ،بZZل وال تسZZتخفوا بZZه ،أو
دائمZZا ،أو أس ZZوأ من ذل ZZك أن تقول ZZوا إن م ZZا قلت ZZه لكم يفتق ZZر إلى الدق ZZة .إن ZZني ال أطي ZZق ه ZZذه األم ZZور .ألنكم
تقول ZZوا إن ZZني أج Zّ Zربكم ً

تعاملونني وتعاملون ما أقوله بمثل هذا الشZZك وال تأخZZذون كالمي داخلكم أبZً Zدا وتتجZZاهلونني ،أقZول لكZل واحZد منكم بكZZل جديZZة:
ال تربطZZوا مZZا أقولZZه بالفلسZZفة ،وال تضZZعوه مZZع أكZZاذيب المشZZعوذين ،بZZل وال تZZردوا على كالمي باحتقZZار .ربمZZا لن يتمكن Zأي
شخص في المستقبل من إخبZاركم بمZا أقولZZه لكم ،أو التحZZدث إليكم بلط ٍ
Zف ،بZZل ولن يأخZZذكم عZبر هZذه النقZاط بمثZل هZZذا الصZZبر.
ستنقض ZZي األي ZZام القادم ZZة في ت ZZذكر األوق ZZات الجي ZZدة ،أو في النحيب بص ZZوت مرتف ZZع ،أو األنين في ألم ،أو ستعيش ZZون في لي ٍ Z
Zال

مظلمZZة دون ذرة من الحZZق أو الحيZZاة المقدمZZة لكم ،أو مجZZرد االنتظZZار في يٍ Z
Zأس ،أو في مثZZل هZZذا النZZدم المريZZر ألنكم تجZZاوزتم

تقريبا ال مفر منها ألي شخص بينكم .ألن ال أحد منكم يحتZل مقع ًZدا تعبZدون من عليZه هللا
العقل ...هذه االحتماالت البديلة هي
ً
حًقZZا؛ فZZأنتم تغمZZرون أنفسZZكم في عZZالم البغض والشZZر ،وتُZْ Zد ِخلون في معتقZZداتكم وأرواحكم ونفوسZZكم وأجسZZادكم ،أشZZياء كثZZيرة ال

عالقة لها بالحياة والحق ،بل في الواقع أن هذه األمور مقاومة لهما .لذلك ما آمله لكم هZZو أن تتمكنZZوا من المجيء إلى طريZZق

Zيرا على
النور .إن أملي الوحيد هو أن تكونZوا قZادرين على االهتمZام بأنفسZكم وأن تتمكنZوا Zمن رعايZة أنفسZكم ،وأال تركZزوا كث ً
غايتكم بينما تتعاملون مع سلوككم وتعدياتكم بال مباالة.
من "التعديات سوف تقود اإلنسان إلى الجحيم" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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يأمZZل اآلن النZZاس الZZذين يؤمنZZون باهلل منZZذ زمن بعيZZد في الحصZZول على غايZZة جميلZZة؛ فجميZZع النZZاس الZZذين يؤمنZZون باهلل
جميعZZا في أن يج ZZدوا أنفس ZZهم جالس ZZين في مك ZZان أو آخ ZZر في الس ZZماء قب ZZل أن
ي ZZأملون في أن يب ZZاغتهم الح ZZظ الس ZZعيد Z،وي ZZأملون
ً
يعرفوا هذا األمر .لكنني أقول إن هؤالء الناس بأفكارهم الجميلZة لم يعرفZZوا قZط مZا إذا كZان لZZديهم المؤهZل للحصZZول على مثZل
هZZذه الحZZظ السZZعيد نZZازالً عليهم من السZZماء ،أو الجلZZوس على كرسZZي في السZZماء .إنكم في الZZوقت الحاضZZر لZZديكم معرفZZة جيZZدة
بأنفسZZكم ،ومZZع هZZذا مZZا زلتم تZZأملون في أن تتمكنZZوا من الهZZروب من كZZوارث األيZZام األخZZيرة ،ومن يZZد هللا القZZدير الZZتي تعZZاقب
األشZZرار .يبZZدو كمZZا لZZو أن وجZZود األحالم السZZعيدة والرغبZZة في حيZZاة سZZهلة هZZو سZZمة شZZائعة لZZدى جميZZع النZZاس الZZذين أفسZZدهم
الشيطان ،وليست فكرة عبقرية من شخص بمفرده .ومع ذلك ،مZZا زلت أرغب في وضZZع حZZد لرغبZZاتكم المبZZالغ فيهZZا وحماسZZكم
للحص ZZول على البرك ZZات .ونظ Zً Zرا ألن تع ZZدياتكم عدي ZZدة Zوأن حق ZZائق عص ZZيانكم كث ZZيرة ومتنامي ZZة Z،فكي ZZف يمكن أن تتناس ZZب ه ZZذه
األشZZياء مZZع مخططZاتكم الجميلZZة للمسZZتقبل؟ إذا كنت تريZZد أن تسZZير كيفمZZا شZZئت ،وأن تظZل في االتجZZاه الخZاطئ دون أن ُي ِعيقZZك

أي شيء ،ولكن ال تزال تريد تحقيق األحالم ،فإنني أحثZك على االسZتمرار في غيبوبتZك ZوعZدم االسZتيقاظ أب ًZدا ،ألن حلمZك هZو
حلم فZZارغ ،ولن يصZZلح في اسZZتثناءك من وجZZه هللا البZZار .إذا كنت تريZZد مجZZرد تحقيZZق األحالم ،فال تحلم أبZً Zدا ،بZZل واجZZه الحZZق
إلى األبد ،وواجه الحقائق .هذه هي الطريقة الوحيدة لخالصك .ما هي الخطوات الواضحة لهذه الطريقة؟
أوالً ،دّقق في جميع تعدياتك ،وافحص كل سلوكياتك وأفكارك التي ال تتفق مع الحق.
هZZذا أمZZر يمكنكم القيZZام بZZه بسZZهولة ،وأعتقZZد أن النZZاس الZZذين يفكZZرون قZZادرون على القيZZام بZZذلك .ومZZع ذلZZك ،فZZإن أولئZZك
األشZZخاص الZZذين ال يعرفZZون أبZً Zدا مZZا المقصZZود بالتعZZدي والحZZق هم االسZZتثناء ،ألنهم في األسZZاس أنZZاس ال يفكZZرون .أنZZا أتحZZدث
Zديا ،ويمكنهم بسZهولة اكتشZاف
إلى الناس الZذين نZالوا استحس ً
Zانا من هللا ،والZذين هم صZادقون ،ولم ينتهكZوا المراسZيم اإلداريZة ج ً

تعدياتهم .ومع أن األمر الذي أطلبه منكم سZهل عليكم ،فهZو ليس األمZر الوحيZد الZذي أطلبZه منكم .بغض النظZر عن أي شZيء،
آمل أال تضحكوا في داخلكم من هذا المطلب ،بل وأال تحتقروه أو تستخفوا به .بل تعاملوا معه بجدية ،وال ترفضوه.
ثانيZZا ،ابحث عن ك ZZل ح ZZق مقاب ZZل لك ZZل تع Zٍ Zد من تع ZZدياتك وعص ZZيانك واس ZZتخدم ه ZZذه الحق ZZائق لحس ZZمها ،ثم اس ZZتبدل أفعال ZZك
ً
المتعدية وأفكارك وتصرفاتك العاصية بممارسة الحق.

صZا
دائما،
شخصا
شخصا صادًقا ،وليس
ثالثًا ،كن
ً
ً
دائما( .هنZا أنZا أطلب منZك مZرة أخZرى أن تكZون شخ ً
وماكرا ً
مخادعا ً
ً
ً
صادًقا).
إذا كنت تستطيع تحقيق جميع هذه المطالب الثالثة ،فZأنت محظZوظ ،وشZخص تتحقZق أحالمZه وينZال الحZظ السZعيد .ربمZا
ستتعاملون مع هذه المطالب الثالثة غير الج ّذابة بجدية ،أو ربمZا تتعZZاملون معهZZا على نحZو غZير مسZئول .وسZواء هZذه أو تلZZك،

فإن هدفي هو تحقيق أحالمكم ،ووضع ُمُثلكم العليا موضع التطبيق ،وليس أن أسخر منكم أو استهزأ بكم.

قد تكون مطالبي بسيطة ،لكن ما أقوله لكم ليس بنفس بساطة واحد زائد واحد يساوي اثنين .إذا كان كل ما عليكم فعلZZه
Zوائيا عن هZZذا ،والZZثرثرة بعبZZارات رنانZZة جوفZZاء ،فZZإن مخططZZاتكم ورغبZZاتكم سZZتبقى إلى األبZZد صZZفحة
هZZو التحZZدث حZZديثًا عشً Z
Zدي أي إحسZZاس بالشZZفقة ألولئZZك الZZذين يعZZانون لسZZنوات عديZZدة بينكم ويجتهZZدون بال تحقيZZق أي عائZZد .بZZل على
فارغZZة .ليس لّ Z

العكس ،أتعام ZZل م ZZع أولئ ZZك ال ZZذين لم يلب ZZوا مط ZZالبي بالعق ZZاب ،وليس بالمكاف ZZآت ،وبال أي تع ZZاطف .ربم ZZا تتخيل ZZون أنكم لك ZZونكم

عما تجتهدون فيه ،يمكنكم في كل األحوال الحصZZول على طبZZق من األرز في
تابعين لسنوات عديدة ،وتجتهدون بغض النظر ّ
دائمZا مZZا دأبتم على السZZعي لمبZZدأ كيفيZZة
بيت هللا لكZZونكم من العZZاملين في الخدمZZة .أقZZول إن معظمكم يفكZZر بهZZذه الطريقZZة ألنكم ًZ
االسZZتفادة من الشZZيء مZZع عZZدم االسZZتفادة منكم .لZZذا ،أقZZول لكم اآلن بكZZل جديZZة :ال يهمZZني مZZدى جZZدارة عملZZك الجZZاد ،أو روعZZة

مؤهالتZZك ،أو قZرب تبعيتZك Zلي ،أو شZZهرتك ،أو مZZدى تحسZZن توجهZZك؛ فطالمZZا أنZZك لم تفعZZل مZZا طلبتZZه منZZك ،فلن تتمكن ZأبZZداً من
الفوز بمدحي .أسقطوا كل أفكZاركم وحسZاباتكم هZذه في أقZرب وقت ممكن ،وابZدأوا في التعامZل مZع مطZالبي على محمZل الجZد.

Zأحول كZZل النZZاس إلى رمZZاد من أجZZل وضZZع نهايZZة لعملي ،وفي أحسZZن األحZZوال تحويZZل سZZنوات عملي ومعانZZاتي إلى ال
وإال سّ Z
شيء ،ألنني ال أستطيع أن آتي بأعدائي وبالناس الذين يتلفظون بالشر على مثال الشيطان إلى ملكوتي في العصر اآلتي.
من "التعديات سوف تقود اإلنسان إلى الجحيم" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zدي الكثZZير من اآلمZZال .أتمZZنى أن تتصZZرفوا تصZZرفات صZZحيحة ومالئمZZة ،وأن تكونZZوا مخلصZZين للوفZZاء بZZواجبكم ،وأن
لّ Z
صZا يسZZتطيعون التخلي عن كZZل شZيء وتقZZديم حيZاتهم ألجZZل هللا ،وهكZZذا .تZZأتي كZZل
تتمتعZZوا بZZالحق واإلنسZZانية ،وأن تكونZZوا أشخا ً

هذه اآلمال بسبب عدم كفاءتكم وفسZادكم وعصZيانكم .إذا لم تكن كZل األحZاديث الZZتي تحZدثتها معكم كافيZZة لجZذب انتبZZاهكم ،فكZZل

مZZا يمكنZZني فعلZZه على األرجح هZZو أن أصZZمت .ومZZع ذلZZك ،فZZإنكم تفهمZZون نتZZائج ذلZZك .أنZZا ال أسZZتريح أبZً Zدا ،لZZذلك إذا لم أتكلم،
مقطعZا األوصZال،
تلفZا في لسZان شZخص ،أو أتسZبب في مZوت شZخص
فسوف أفعل شيًئا لكي تنظZره النZاس .يمكنZني أن أحZدث ً
ً
ضZا جعZZل بعض النZZاس يتحملZZون المعانZZاة الZZتي
أو إصZZابة شZZخص بخلZZل في األعصZZاب وجعلZZه يبZZدو بشZً Zعا بأشZZكال عديZZدة Z.أو أي ً
"رد الخZZير
Zرورا للغايZZة .لقZZد قيZZل ًZ
دائمZا ّ
ص Zا لهم .بهZZذه الطريقZZة سZZوف أشZZعر بالسZZعادة ،وسZZأكون سً Z
Zعيدا جZً Zدا ومسً Z
أعZّ Zدها خصي ُ

بZZالخير ،والشZZر بالشZZر" ،فلمZZاذا ال يكZZون هZZذا في الZZوقت الحاضZZر؟ إذا كنت تريZZد أن تعارضZZني وتريZZد أن تحكم علي ،فسZZوف
ّ
أتلف فمك ،وهذا سوف يبهجني غاية البهجة .هZذا ألن مZا فعلتZه في النهايZة ليس هZو الحZق ،وال صZلة لZه بالحيZاة ،بينمZا كZل مZا
أفعلZZه هZZو الحZZق ،وكZZل أفعZZالي لهZZا عالقZZة بمبZZادئ عملي والمراسZZيم اإلداريZZة الZZتي وضZZعتها .لZZذلك ،أحث كZZل واحZZد منكم على
اكتساب بعض الفضيلة ،والتوقف عن فعل الكثير من الشر ،واالهتمام بمطZZالبي في وقت فراغZZك .عنZZدها سأشZZعر بالبهجZZة .إذا
واحدا من ألف من الجهد الذي تكرسونه للجسد ،فأقول إنه لن يكون لديك تعZZديات متكZZررة
ستقدمون (أو تتبرعون) للحق
كنتم ّ
ً
واضحا؟
وأفواه تالفة .أليس هذا
ً
كلمZZا ازدادت تعZZدياتك ،قلت فرصZZك في الوصZZول إلى غايZZة جيZZدة .وبZZالعكس ،كلمZZا َّقلت تعZZدياتك ،ازدادت فرصZZك في

تمامZا
نوال مدح هللا .إذا ازدادت تعدياتك إلى نقطة يصZبح من المسZتحيل عنZدها أن أغفZر لZك ،فعنZدها سZوف تكZون قZد أضZعت ً
فرصZZZك في الحص ZZول على المغف ZZرة .في ه ZZذه الحال ZZة ،لن تك ZZون غايت ZZك في األعلى ولكن في األس ZZفل .إن كنت ال تصZZZدقني،
جادا يمارس الحقيقة ،فمن المؤكد أن لديك فرصة لنوال
فلتكن جريًئ ا وارتكب الخطأ ،ثم انظر ما يحدث لك .إذا كنت
شخصا ً
ً
صZا غZZير راغب في ممارسZZة الحZZق ،فZZإن تعZZدياتك ZأمZام
مغفZرة تعZZدياتك ،وسZوف يتنZZاقص عZZدد معاصZZيك تZ
ً
Zدريجيا .إذا كنت شخ ً

تمامZا ،وهZZذا هZو الZZوقت الZذي يتبZZددZ
هللا ستزداد بالتأكيد ،وسيزداد عدد معاصيك تZ
ً
Zدريجيا حZZتى اللحظZZة النهائيZZة الZZتي تهلZك فيهZا ً
فيه حلمك السعيد Zبنوال البركات .ال تنظر إلى تعدياتك على أنها أخطاء من شخص غير ناضج أو أحمZق ،وال تسZتخدم العZذر

أنZZك لم تمZZارس الحZZق ألن عيZZارك الضZZعيف قZZد جعZZل من المسZZتحيل ممارسZZته ،بZZل وال تعتZZبر أن التعZZديات الZZتي ارتكبتهZZا هي
جيدا في التسامح مع نفسZZك وفي تعاملZك مZع نفسZك بسZخاء ،فZأقول
ببساطة أفعال من شخص لم يعرف ما هو أفضل .إذا كنت ً
أبدا ،بل ستمنعك من تلبية مطالب الحق وتجعZZل منZZك رفيًقZا
أبدا ،ولن تتوقف تعدياتك Zعن مالحقتك ً
إنك جبان ولن تربح الحق ً

اهتمامZا لغايتZك فحسZب وتتغاضZى عن تعZدياتك ZالخفيZة .تعامZل
مخلصا للشيطان إلى األبد .ال تزال نصيحتي لZك هي :ال تZولي
ً
ً
مع تعدياتك Zبجدية ،وال تتغافل عن جميع تعدياتك بحجة اهتمامك بغايتك.
من "التعديات سوف تقود اإلنسان إلى الجحيم" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 611
اليZZوم ،أذكZZركم بZZذلك من أجZZل نجZZاتكم أنتم ،حZZتى يتقZZدم عملي بسالسZZة ،وبحيث يمكنZZني ZتنفيZZذ عملي االفتتZZاحي في جميZZع
أرج ZZاء الك ZZون على نح ZZو أك ZZثر مالءم ZZة ومثالي ZZةُ ،مظه Zً Zرا كالمي وس ZZلطاني وجاللي ودينون ZZتي على الن ZZاس من جمي ZZع البل ZZدان
واألمم .إن العمل الذي أقوم به بينكم هو بداية عملي في جميع أنحاء الكون بأسره؛ ومZZع أن الZZوقت الحZالي هZZو األيZام األخZZيرة
تماما مثل عصر النZZاموس وعصZZر النعمZZة ،فهZZو
بالفعل ،فاعلموا أن "األيام األخيرة" ليست سوى اسم لعصر من العصور :إنه ً

ٍ
عصر  ،أي إلى عصر بأكمله ،وليس إلى السنوات أو األشهر القليلة األخيرة .ومع ذلZZك ،فZZإن األيZZام األخZZيرة تختلZZف
يشير إلى
يتم في إسZرائيل ،لكن بين األمم؛ إنZه إخضZاع
تماما عن عصر النعمة وعصZر النZاموس ،حيث إن العمZل في األيZام األخZيرة ال َّ
ً
الن ZZاس من جمي ZZع األمم والقبائ ZZل خ ZZارج إس ZZرائيل أم ZZام عرش ZZي ح ZZتى يمأل مج ZZدي المنتش ZZر في الك ZZون جمي ZZع أنح ZZاء المس ZZكونة
أيضا أتمجد بمجد أعظم ،ويمكن لجميZع المخلوقZات على األرض أن تنقZل مجZدي إلى كZل أمZة ،إلى األبZد جيZل
والسماء ،وبهذا ً
بعZZد جيZZل ،فZZترى جميZZع المخلوقZZات في السZZماء وعلى األرض كZZل المجZZد الZZذي تمجZZدت بZZه على األرض .إن العمZZل الZZذي ُينفZZذ
Zادا لحيZاة كZZل النZZاس على وجZه األرض ،ولكنZه إتمZام لحيZZاة طويلZZة من
خالل األيZZام األخZZيرة هZZو عمZل اإلخضZاع ،إنZZه ليس إرش ً
معاناة البشZرية طZال أمZZدها آالف السZZنين على األرض .ونتيجZة لZذلك ،ال يمكن أن يكZZون عمZل األيZZام األخZيرة مثZZل العمZل لعZدة
آالف من السنوات في إسرائيل ،وال مجZرد عZدة سZنوات من عمZل الZذي اسZتمر في اليهوديZة بعZد ذلZك أللفي سZنة حZتى التج ّسZد

الثاني هلل .ال يواجه شعب األيام األخيرة سوى ظهور الفZZادي في الجسZZد مZZرة أخZZرى ،ويتلقZZون العمZZل الشخصZZي وكالم هللا .لن

يمZZر ألفي عZZام قبZZل نهايZZة األيZZام األخZZيرة ،وهي مZZدة مZZوجزة مثZZل الZZزمن الZZذي قZZام فيZZه يسZZوع بتنفيZZذ عمZZل عصZZر النعمZZة في
اليهودي ZZة Z.ه ZZذا ألن األي ZZام األخ ZZيرة هي اختت ZZام الزم ZZان بأكمل ZZه ،وإنه ZZا اكتم ZZال خط ZZة ت ZZدبير هللا ال ZZتي اس ZZتمرت س ZZتة آالف س ZZنة
وانتهاؤها ،وتختتم رحلة معاناة البشرية؛ فهي ال تأخذ الجنس البشري كله إلى عصر جديد أو تسمح لحياة البشZر باالسZتمرار،
حيث أن هذا ال يحمل أي أهميZة لخطZة تZدبيري Zأو لوجZود اإلنسZان .إذا اسZتمر البشZر على هZذا النحZو ،فعZاجالً أم آجالً ،سZوف

يلتهمهم الشيطان بالكامل ،وفي نهاية المطاف فإن تلك األرواح التي هي ملكي سZZتُدمر على يديZZه Z.لم يسZZتمر عملي سZZوى سZZتة
آالف سنة ،ووعدت بأن سيطرة الشرير على البشرية جمعاء لن تتجاوز ستة آالف سنة .وهكذا ،ينتهي الزمان .لن أستمر أو

أتZأخر أكZZثر من ذلZZك :خالل األيZZام األخZZيرة سZأهزم الشZZيطان ،كمZZا سأسZZتعيد كZZل مجZZدي ،وسأسZZتعيد كZZل األرواح الZZتي تخصZZني
على األرض لكي تفلت ه ZZذه األرواح المنكوب ZZة من بح ZZر الع ZZذاب ،وهك ZZذا س Zُ Zيختتم عملي بأكمل ZZه على األرض .من ه ZZذا الي ZZوم
فصاعدا ،لن أكZون أبZً Zدا جس ًZدا على األرض مZرة أخZرى ،ولن يعمZZل روحي الZذي يضZZبط كZل شZيء على األرض مZرة أخZرى،
ً
مقدسا ،ويكZZون قريZZتي األمينZZة على
جنسا
لن أفعل سوى شيًئا
ً
ً
بشريا ً
واحدا على األرض :سأعيد صنع الجنس البشري فيصير ً
األرض؛ ولكن اعلمZZوا أنZZني لن أبيZZد العZZالم بأسZZره ولن أبيZZد كZZل البشZZرية ،بZZل سZZأحتفظ بZZالثلث المتبقي – أي الثلث الZZذي يحبZZني

تماما كما فعل بنZZو إسZZرائيل في ظZل النZZاموس،
مثمرا
وقد خضع لي
ً
ً
تاما ،وسأجعل هذا الثلث ً
ومتكاثرا على األرض ً
خضوعا ً
Zبعا إيZZاه بماشZZية وأغنZZام وفZZيرة وبكZZل ثZZروات األرض؛ وسZZتظل هZZذه البشZZرية معي إلى األبZZد؛ ومZZع ذلZZك فهي ليسZZت بشZZرية
مشً Z
الي ZZوم البش ZZعة القبيح ZZة ،ب ZZل بش ZZرية تجم ZZع ك ZZل أولئ ZZك ال ZZذين اقت ZZنيتهم Z.إن مث ZZل ه ZZذ البش ZZرية لن يؤذيه ZZا الش ZZيطان أو يض ZZايقها أو

يحاصرها ،وسوف تكون البشرية الوحيدة الموجودة على األرض بعد أن أكون قد انتصرت على الشيطان .إنها البشرية الZZتي
ضZا الجنس البشZZري
أخضZZعتها اليZZوم وقZZد نZZالت وعZZدي ،وهكZZذا ،فZZإن الجنس البشZZري الZZذي ُأخضZZع خالل األيZZام األخZZيرة هZZو أي ً
ال ZZذي سZZوف ينجZZو وسZZوف ينZZال برك ZZاتي األبديZZة Z،حيث إن ZZه س ZZيكون ال ZZدليل الوحيZZد على انتصZZاري على الشZZيطان ،والمكسZZب
الوحيZZد من معركZZتي مZZع الشZZيطان .وأنZZا أحفZZظ هZZذا المكسZZب من الحZZرب من ُملZZك الشZZيطان ،فمZZا هZZو إال بلZZورة وثمZZرة خطZZة
تدبيري الZتي اسZتمرت سZتة آالف سZنة .إنهم يZأتون من كZل أمZة ومن كZل طائفZة ،ومن كZل مكZان وبلZد في جميZع أنحZاء الكZون،
فهم من أعZZراق مختلفZZة ،وينطقZZون بلغZZات مختلفZZة ،ولZZديهم عZZادات مختلفZZة ،ويتنZZوع لZZون بشZZرتهم ،وهم منتشZZرون في كZZل أمZZة
ٍ
ٍ
متكامل،
بشري
جنس
وطائفة على األرض ،بل وفي كل ركن من أركان العالم .وفي نهاية المطاف ،سوف يجتمعون لتشكيل
ٍّ
وهZZو اجتمZZاع للبشZZر الZZذين ال يمكن لقZZوى الشZZيطان الوصZZول إليهم؛ أمZZا أولئZZك الZZذين لم ُأخّلصZZهم وُأخضZZعهم بين البشZZر فسZZوف

يغرقZZون بصZZمت في أعمZZاق البحZZر ،وسZZوف ُيحرقZZون بلهيب نZZاري المحرقZZة إلى األبZZد؛ سZZوف أبيZZد هZZذا الجنس البشZZري القZZديم

Zق سZوى على بZني إسZرائيل الZذين تنZاولوا لحم
تمامZا مثلمZا أبZدت أبكZار المصZريين وأبكZار مواشZيهم ،ولم أب ْ
الZذي تنجس للغايZةً ،
الخ ZZروف ،وش ZZربوا من دم ZZه ،ووض ZZعوا عالم ZZات على العتب ZZات العلي ZZا ألب ZZواب من ZZازلهم من دم الخ ZZروف .أليس الن ZZاس ال ZZذين
ضZا الشZZعب الZZذي تنZZاول جسZZدي أنZZا الحمZZل وشZZرب دمي أنZZا الحمZZل ،وفZZديتهم ويعبZZدونني؟ أال
أخضZZعتهم وهم من عZZائلتي هم أي ً
دائما؟ ألم يغرق هؤالء الذين بدون جسدي أنZا الحمZل بصZمت في أعمZاق البحZر؟ إنZك تعارضZني
يصاحب مجدي هؤالء الناس ً
اليوم ،واليوم كلماتي مثل تلك التي تكلم بها يهوه لبني إسرائيل وأحفادهم .ومع ذلك ،فZإن القسZوة الZتي في أعمZاق قلZوبكم تزيZد

من ُس Zخطي ،فتجلب المزيZZد من المعانZZاة على جسZZدكم ،والمزيZZد من الدينونZZة على خطايZZاكم ،والمزيZZد من السZZخط على إثمكم.
َم ْن يمكنZZه أن يفلت من يZZوم ُس Zخطي عنZZدما تعZZاملونني اليZZوم مثZZل هZZذه المعاملZZة؟ َم ْن ذا الZZذي يمكن إلثمZZه الهZZروب من عيZZني
ّ
يدي Z،أنا القدير؟ َم ْن ذا الZZذي يمكن لتحديZZه أن يفلت من دينونZZتي ،أنZZا القZZدير؟
توبيخي؟ َم ْن ذا الذي يمكن لخطاياه أن تفلت من ّ
أنا ،يهوه ،أتكلم إليكم هكذا ،أنتم أحفاد العائلة األممية ،والكلمات التي أتكلم بها تفوق كل كالم عصر الناموس وعصر النعمة،
ولكنكم أقسى من كZل شZعب مصZر .ألسZتم تَْ Zذ َخ ُرون غضZبي بينمZا أعمZل في سZكون؟ كيZف يمكنكم الهZروب سZالمين من يZومي،
أنا القدير؟
السخط" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "ال يستطيع أحد ممن Zهم من جسد أن يهربوا من يوم ُ

كلمات هللا اليومية اقتباس 612
هZZل تZZدركون اآلن ماهيZZة الحZZق والدينونZZة؟ إن أدركتم هZZذا فأنZZا أحثكم على أن تخضZZعوا بطاعZZة للدينونZZة ،وإال فلن تنZZالوا
الفرصة أبداً كي تُز ّكوا من قبل هللا أو تدخلوا ملكوتZه .أمZا أولئZك الZذين يقبلZون الدينونZة ZفقZط ولكن ال يمكن أب ًZدا تطهZيرهم ،أي
ال ZZذين يهربZZون في منتصZZف عمZZل الدينونZZة Z،س ZZيمقتهم هللا ويرفض ZZهم إلى األب ZZد .خطايZZاهم أكZZثر وأعظم من خطايZZا الفريسZZيين؛
Zديا أكZثر شZدة .لن
عقابZا أب ً
وتمردوا عليه .أولئك األشZخاص الZذين ليسZوا أهالً حZتى ألن يZؤدوا الخدمZة سZينالون ً
ألنهم خانوا هللا ّ
والء بالكلمZات وخZان هللا بعZد ذلZك .فمث ُZل هZؤالء سZينالون عقZاب الZروح والنفس والجسZد .أوليس
يعفZو هللا عن أي خZائن أظهZر ً

البارة؟ أوليس هذا هZZو الهZZدف اإللهي من دينونZZة اإلنسZZان وإظهZZار حقيقتZZه؟ إن هللا في وقت
هذا بالتحديد
ً
استعالنا لشخصية هللا ّ
مكانا يضج باألرواح الشريرة ،ويسمح لتلك األرواح الشريرة بسZحق
الدينونة Zيودع جميع من قاموا بمثل هذه األعمال األثيمة ً
Zزيفين الخZZائنين،
Zدون هللا في أسZZفار هZZؤالء المؤمZZنين المّ Z
أجسZZادهم لتفZZوح منهZZا روائح الجثث الكريهZZة ،وهZZذا عقZZابهم العZZادلُ .يّ Z
ِ
لتنجس
والرسZَ Zل والعZZاملين الكذبZZة Z،كZَّ Zل مZZا اقZZترفوه من خطايZZا؛ وعنZZدما يحين الZZوقت المناسZZب يلقي بهم وسZZط األرواح النجسZZة ّ

Zادا من جديZZد وال يZرون النZZور أبZً Zدا .أولئZZك المZراؤون الZذين يخZZدمون لبعض
أجسZادهم كمZZا يحلZZو لهZا ،فال يعZZودون يأخZZذون أجس ً
Zزءا
الZوقت ،ولكنهم ال يسZتطيعون البقZاء أوفيZاء حZتى النهايZة ،يحسZبهم هللا من بين األشZرار ليسZلكوا في مشZورتهم ويصZبحوا ج ً

من جماعتهم المتم ّZردة ،وفي النهايZZة يبيZZدهم هللا .ال يبZالي هللا بأولئZك األشZخاص الZذين لم يكونZوا أوفيZZاء أبZً Zدا للمسZZيح ولم يبZZذلوا
Zتمروا في البقZZاء على األرض ،ولن
ًZ
جانبZZا ،إذ أن هللا سZZيبيدهم
جميعZا مZZع ّ
تغيZZر العصZZر .لن يسّ Z
أي جهZZد ُيZZذكر ،بZZل ويطZZرحهم ً

ي ZZدخلوا ملك ZZوت هللا .أولئ ZZك األش ZZخاص ال ZZذين لم يكون ZZوا ق ZZط أوفي ZZاء هلل ،ولكن أج ZZبرتهم الظ ZZروف على التعام ZZل مع ZZه بص ZZورة
روتينيةُ Z،يحسبون من بين األشخاص الذين قدموا خدمة لشعب هللا ،ولن ينجوا سZوى عZدد صZغير منهم ،بينمZا سZيهلك األغلبيZة
مZZع أولئZZك غZZير المZZؤهلين حZZتى ألداء الخدمZZة .وفي النهايZZة ُسZيدخل هللا إلى ملكوتZZه من تحّلZZوا بفكZZره ،أي شZZعبه وأبنZZاءه والZZذين

فعينهم ليكونZZوا كهن ً Zة .سZZيكون هZZؤالء هم ثمZZرة عمZZل هللا .أمZZا أولئZZك األشZZخاص الZZذين ال ينZZدرجون تحت أيZZة فئZZة سZZبق
سZZبق ّ
علي قولZه؛ الطريZق الZذي
ويمكنكم تخيُّل نهايتهم .لقZد قلت لكم بالفعZل كZل مZا يجب َّ
فسيحسبون مع غير المؤمنينُ Z،
فوضعها هللا ُ

ستختارونه هو قراركم الخاص .ومZا عليكم إدراكZه هZو أن عمZل هللا ال ينتظZر أب ًZدا من يتخّلفZون عن اللحZاق بZه ،وشخصZية هللا
البارة ال تُظهر أية رحمة ألي إنسان.
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معرفة هللا 1
كلمات هللا اليومية اقتباس 1
ينبغي على كZZل واحZZد منكم أن يفحص من جديZZد حيZZاة إيمانZZه باهلل لZZترى مZZا إذا كنت في عمليZZة اتباعZZك هلل تفهم هللا ًّ
حقا

وتستوعبه وتعرفه أم ال ،وإن كنت تعرف حًقا موقف هللا من الفئات المتنوعة التي عليهZا البشZر ،وإن كنت تفهم ًّ
حقا مZا يعملZه
تعريفا لكل تصرف تتصرفه .في المحصلة النهائية ،ما هو القدر الذي تفهمZه ومZا هZو القZدر الZذي تعرفZه
هللا فيك وكيف يضع
ً

ًّ
حقا عن هذا اإلله ،الZذي هZو بجانبZك ،يرشZد اتجZاه تقZدمك ،ويح ّZدد مصZيرك ،ويس ّZدد احتياجاتZك؟ هZل تعZرف مZا يعملZه فيZك كZل
يZZوم؟ هZZل تعZZرف المبZZادئ واألهZZداف الZZتي يؤسZZس عليهZZا كZZل تصZZرف من تصZZرفاته؟ هZZل تعZZرف كيZZف يرشZZدك؟ هZZل تعZZرف

الطZZرق الZZتي يZZدعمك ZبهZZا؟ هZZل تعZZرف الطZZرق الZZتي يقZZودك بهZZا؟ هZZل تعZZرف مZZا يZZرغب في الحصZZول عليZZه منZZك ومZZا يتمZZنى أن
شخصا يحبه أم ال؟ هل تعرف مصدر
يحققه فيك؟ هل تعرف موقفه من الطرق المتنوعة التي تسلك بها؟ هل تعرف إن كنت
ً
فرحه وغضبه وحزنه وبهجته والمعتقدات واألفكار وراءها وجوهره؟ هل تعرف في النهاية ما هو نوع اإلله الذي تؤمن بZZه؟
هل هذه األسئلة وأسئلة أخرى هي نوع من األسئلة التي لم تفكر فيها أو تفهمها قط؟ في السعي وراء إيمانك باهلل ،هZل حZددت
سوء فهمك عنه ،من خالل التقدير والخبرة الحقيقيين لكالمه؟ بعد أن نلت تأديب هللا وتوبيخه ،هل وصلت إلى طاعة واهتمام
أصيلين؟ هل عرفت ،في وسط توبيخ هللا ودينونته ،عصيان اإلنسان وطبيعته ZالشZZيطانية ،وحصZلت على فهم يسZير عن قداسZة
هللا؟ هZZل بZZدأت ،تحت إرشZZاد كالم هللا واسZZتنارته ،في الحصZZول على نظZZرة جديZZدة إلى الحيZZاة؟ هZZل شZZعرت ،في وسZZط التجربZZة
ضZا مZا يطلبZه منZك وكيفيZة خالصZه لZك؟ إن كنت ال تعZرف معZنى أن
المرسَلة من هللا ،بعZدم تسZامحه مZع إسZاءات اإلنسZان ،وأي ً
ُ
تسيء فهم هللا ،أو كيفية التخلص من سوء الفهم هذا ،فيمكن القول بأنZZك لم تZZدخل قZZط في اتحZاد حقيقي مZZع هللا ولم تفهمZZه قZZط،
أو على األقل يمكن القول إنك لم ترغب في أن تفهمه قZط .إن كنت ال تعZZرف مZا هZو تZZأديب هللا وتوبيخZZه ،فمن المؤكZد أنZZك ال
تعرف ما هي الطاعZة واالهتمZام ،أو على األقZل لم تطZع هللا أو تهتم بZه قZط .لZو لم تختZبر تZوبيخ هللا ودينونتZه ZقZط ،فمن المؤكZد

جيدا .لو لم يكن لديك قط ًّ
حقا منظور صZحيح عن الحيZاة
فهما ً
أنك لن تعرف ما هي قداسته ،ولن تفهم معنى عصيان اإلنسان ً
أو هدف صحيح في الحياة ،لكنك ال تزال في حالة من الحيرة والتردد بشأن طريقك المستقبلي في الحياة حتى إلى درجة أنك

امتالء من
عونZZا أو
Zدما ،فمن المؤكZZد أنZZك لم تتلZZق قZZط اسZZتنارة هللا وإرشZZاده ،ويمكن أن نقZZول إنZZك لم تنZZل ً
مZZتردد Zفي المضZZي قً Z
ً
كالم هللا ق ZZط ًّ
حقا .ل ZZو لم تج ZZتز إلى اآلن في تجرب ZZة هللا ،فال ش ZZك أن ZZك لن تع ZZرف بالتأكي ZZد مع ZZنى ع ZZدم تس ZZامح هللا م ZZع إس ZZاءات
اإلنس ZZان ،ولم ZZا فهمت في النهاي ZZة م ZZا يطلب ZZه هللا من ZZك ،فضZ Zالً عن ع ZZدم فهم ZZك لعم ZZل ت ZZدبيره وخالص ZZه لإلنس ZZان .ال يهم ع ZZدد

السZZنوات الZZتي كZZان يZZؤمن فيهZZا الشZZخص باهلل ،فلZZو لم يختZZبر أو يفهم أبZً Zدا أي شZZيء في كالم هللا ،فمن المؤكZZد أنZZه ال يسZZير في
ضZا ،وال شZZك في أنZZه ليس
الطريZZق نحZZو الخالص ،ومن المؤكZZد أن إيمانZZه باهلل بال قناعZZة فعليZZة ،وليس لديZZه أي معرفZZة باهلل أي ً
لديه أية فكرة على اإلطالق عن معنى اتقاء هللا.
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كلمات هللا اليومية اقتباس 2

صZZفات هللا وكينونتZه ZوجZZوهره وشخصZZيته جميعهZZا معلنZZة في كالمZZه للبشZZرية .عنZZدما يختZZبر اإلنسZZان كالم هللا ،سZZيبدأ في
ويقدر األثZZر المقصZود من كالمZZه.
فهم الهدف من وراء الكالم الذي يقوله هللا أثناء تنفيذه ،ويفهم منبع كالم هللا وخلفيته ،ويفهم ّ
من ناحي ZZة البش ZZر ،ه ZZذه جميعه ZZا أم ZZور يجب على اإلنس ZZان أن يختبره ZZا ويس ZZتوعبها ويص ZZل إليه ZZا به ZZدف الوص ZZول إلى الح ZZق
Zادرا على طاعZZة سZZيادة هللا وترتيباتZZه .في الZZوقت ذاتZZه ،إذ يختZZبر
والحيZZاة ،وفهم مقاصZZد هللا ،وحZZتى تتغZZير طبيعتZZه ،ويصZZير قً Z
ضZا على درجZات
اإلنسان هذه األمور ويفهمها ويصل إليهZا ،سيحصZل تZدريجيًّا على فهم عن هللا ،وفي هZذا الZوقت سيحصZل أي ً
مختلفZZة من المعرفZZة عنZZه .ال تZZأتي هZZذه المعرفZZة وهZZذا الفهم من شZZيء قZZد تخيلZZه اإلنسZZان أو َّألفZZه ،بZZل تZZأتي بZZالحري ممZZا يقZّ Zدره
تتأي ZZد معرف ZZة اإلنس ZZان عن هللا بالقناع ZZة إال بع Zد Zتق ZZدير ه ZZذه األم ZZور واختباره ZZا
ويخت ZZبره ويش ZZعر ب ZZه وم ZZا يقتن ZZع ب ZZه بداخل ZZه .ال ّ
واالقتناع والشعور بها ،فقط المعرفة التي يحصل عليها في هذا الوقت فعلية وواقعية ودقيقة ،وهذه العملية – عملية الوصول
ٍ
Zادا حقيقيًّا بين
إلى فه ٍم ومعرفZZ Zة أصZZ Zيلين عن هللا من خالل تقZZ Zدير كالمZZ Zه واختبZZ Zاره واالقتنZZ Zاع والشZZ Zعور بZZ Zه – ليسZZ Zت إال اتحً Z Z
حقا ويسZZ Zتوعب مقاصZZ Zد هللا ،ويفهم ويعZZ Zرف ًّ
اإلنسZZ Zان وهللا .في وسZZ Zط هZZ Zذا النZZ Zوع من االتحZZ Zاد ،يفهم اإلنسZZ Zان ًّ
حقا كينونZZ Zة هللا

وصZZفاته ،ويفهم جZZوهره ويعرفZZه ًّ
حقا ،ويفهم ويعZZرف تZZدريجيًّا شخصZZية هللا ،ويصZZل إلى يقينيZZة حقيقيZZة وتعريZZف صZZحيح عن
حقيقZZة سZZيادة هللا على كZZل الخليقZZة ،ويحصZZل على معرفZZة جوهريZZة عن مركZZز هللا وهويتZZه .في وسZZط هZZذا النZZوع من االتحZZاد،

يغي ر اإلنسان ،خطوة بخطوة ،أفكاره عن هللا ،وال يعود يرسم له صورة من نسج خياله ،أو يطلق عنان شكوكه عنه ،أو سوء
ّ
حاجات اإلنسZZان مZZع هللا ،وسZZتتقّلص خالفاتZZه مZZع هللا،
فهمه عنه ،أو إدانته ،أو الحكم عليه ،أو الشك فيه .ونتيج ًة لذلك ،سZZتقل ُم َّ
يتمرد فيها ضد هللا .بل وعلى عكس ذلك ،سينمو اهتمام اإلنسان باهلل وطاعتZZه إيZZاه ،وسيصZZير اتقZZاؤه هلل
وتندر المناسبات التي ّ
واقعيً Zة وأكZZثر عمًقZا .في وسZZط هZZذا النZZوع من االتحZاد ،لن يحصZل اإلنسZان على عطيZZة الحZZق ومعموديZZة الحيZZاة فقZZط ،بZZل
أكZZثر
ّ
أيضا في الوقت ذاته على معرفة حقيقيZة عن هللا .في وسZط هZZذا النZوع من االتحZاد ،لن يتغZير اإلنسZZان في شخصZZيته
سيحصل ً

وينZZال الخالص فحسZZب ،بZZل سَّ Z
Zادة حقيقيZZة من مخلZZوق تجZاه هللا .بعZZد أن يحصZZل اإلنسZZان
Zاء حقيقيًّا وعبً Z
Zيكن في ذات الZZوقت اتّقً Z
على هZZذا النZZوع من االتحZZاد ،لن يعZZود إيمانZZه باهلل مجZZرد ورقZZة فارغZZة أو وعZZد كZZاذب ،أو شZZكل من أشZZكال السZZعي األعمى أو

يوما تلو اآلخر إال من خالل هذا النوع من االتحاد ،ووقتها فقZZط سZZتتغير
العبادة العمياء؛ فلن تنمو حياة اإلنسان تجاه النضوج ً
شخصZZيته تZZدريجيًّا ،وسZZيجتاز إيمانZZه باهلل خطZZوة بخطZZوة من إيمZZان مبهم وغZZير يقيZZني إلى الطاعZZة واالهتمZZام الصZZادقين ،وإلى
Zف س ZZ Zلبي إلى موق ٍ Z Z
االتق ZZ Zاء الحقيقي .وفي اتب ZZ Zاع اإلنس ZZ Zان هلل ،س ZZ Zيتقدم أيضZ Z Zا ت ZZ Zدريجيًّا من موق ٍ Z Z
Zف فاع Zٍ Z Zل ،ومن الس ZZ Zلبيات إلى
ً
اإليجابيات؛ فقط من خالل هذا النوع من االتحاد سيصل اإلنسان إلى فهم واستيعاب صحيحين عن هللا ،وإلى معرفة صZZحيحة
عنZZZه .وألن الغالبي ZZة العظمى من الن ZZاس لم ت ZZدخل ق ZZط في اتح ZZاد حقيقي م ZZع هللا ،ف ZZإن مع ZZرفتهم عن هللا تتوق ZZف عنZZZد مسZZZتوى
النظريZZة ،ومسZZتوى الحZروف والتعZاليم .أي إنZه على قZZدر مZا يهتم الغالبيZZة العظمى من النZاس ،بغض النظZZر عن عZZدد السZZنوات
الZZتي آمنZZوا فيهZZا باهلل ،بمعرفZZة هللا ،فال يزالZZون في نفس المكZZان الZZذي بZZدأوا منZZه ،وعZZالقين في أسZZاس أشZZكال اإلجالل التقليديZZةZ،
بزخ ZZارف الل ZZون األسZZطوري والخراف ZZة البائ ZZدة .إن وج ZZوب توق ZZف معرف ZZة اإلنسZZان عن هللا عن ZZد نقط ZZة البداي ZZة يع ZZني أنه ZZا غ ZZير
بعيدا عن تأكد اإلنسZان من مكانZة هللا وهويتZه ،ال يZزال إيمZان اإلنسZان باهلل في حالZة من عZدم اليقينيZة المبهمZةZ.
موجودة عمليًّاً .
وعليه ،ما قدر االتقاء الحقيقي الذي يمكن لإلنسان أن َّ
يكنه هلل؟
مهمZZا كZZان قZZدر إيمانZZك الراسZZخ بوجZZوده ،فال يمكن أن يحZّ Zل هZZذا محZZل معرفتZZك باهلل ،وال اتقZZاءك لZZه .ومهمZZا كZZان قZZدر
تمتعك ببركاته ونعمته ،فال يمكن أن يحZل هZذا محZل معرفتZك باهلل .ومهمZا كZان مقZدار رغبتZك في تكZريس كZل مZا لZديك وبZذلك
كZل مZا لZديك من أجلZه ،فال يمكن أن يحZل هZذا محZل معرفتZك باهلل .ربمZا قZد َِألْف َت الكلمZات الZتي قZد قالهZا ،أو حZتى حفظتهZا عن

عكسيا دون معاناة ،لكن هذا ال يمكنه أن يحل محZل معرفتZك باهلل .أيًّا كZانت نيZZة اإلنسZان في اتبZاع
ظهر قلب ويمكنك ترديدها
ً
هللا ،فZZإن لم يكن لديZZه قZZط اتحZZاد أصZZيل مZZع هللا ،أو اختبZZار أصZZيل لكالم هللا ،فمعرفتZZه باهلل سZZتكون فارغZZة أو فكZZرة خياليZZة بال
وجهZا لوجZZه ،فال تZZزال معرفتZZك باهلل ال شZZيء ،واتقZZاؤك هلل
حZZدود .سZZواء كنت قZZد مZZررت باهلل "مZZرور الكZZرام" ،أو تقZZابلت معZZه ًZ
فكرة مثالي ًة.
أجوف أو
شعارا
ليس إال
ً
َ
ً
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يتمسك العديد Zمن الناس بقراءة كلمة هللا يومZا فيومZا ،للدرجZة الZتي فيهZا يلZتزمون بت ُّ
Zذكر كZل الفقZرات الكالسZيكية كمZا لZو
ً
ً
كZانت أثمن مZا يملكZون ،باإلضZافة إلى الكZZرازة بكالم هللا في كZZل مكZان ،وتقZديم المعونZZة والمسZاعدة لآلخZرين من خالل كلمتZZه.
يعتقZZدون أن القيZZام بهZZذا هZZو تقZZديم شZZهادة هلل ولكالمZZه ،وأن القيZZام بهZZذا هZZو اتبZZاع طريZZق هللا .إنهم يعتقZZدون أن القيZZام بهZZذا هZZو
العيش وفًقا لكالم هللا ،وأن القيام بهذا هو تطبيق كالمه في حياتهم الفعلية ،وأن القيام بهذا يم ّكنهم من الحصول على ثناء هللا،
ومن أن ينZZالوا الخالص والكمZZال .لكن حZZتى عنZZدما يكZZرزون بكالم هللا ،ال يمتثلZZون أبZً Zدا لكالم هللا عمليًّا ،أو يحZZاولون االتسZZاق

علن في كالم هللا .بل يستخدمون كالم هللا للحصول على إعجZاب اآلخZرين وثقتهم من خالل الخZZداع ،وللZZدخول في
مع ما هو ُم ٌ
التدبير Zبأنفسهم ،واختالس مجد هللا وسرقته .إنهم يأملون عبثًا أن يستغلوا الفرصة التي يقدمها نشر كالم هللا ُليكاَفئوا بعمل هللا
وثنائZZه .لقZZد مZّ Zرت سZZنوات عديZZدة Z،ومZZع ذلZZك لم يظZZل هZZؤالء النZZاس عZZاجزين عن الحصZZول على ثنZZاء هللا في عمليZZة الكZZرازة
بكالمه فحسب ،ولم يظلوا عاجزين عن اكتشاف الطريقة التي ينبغي عليهم اتباعها في عمليZZة تقZZديم الشZهادة لكالم هللا فحسZب،

ولم يسZZاعدوا أو يZZدعموا أنفسZZهم في عمليZZة تقZZديم الZZدعم والمسZZاعدة لآلخZZرين من خالل كالم هللا فحسZZب ،ولم يكونZZوا عZZاجزين
تعمق سZوء
عن معرفة هللا ،أو إيقاظ اتقZاء صZادق نحZو هللا بZداخلهم فحسZب ،بZل ،على النقيض ،ففي قيZامهم بكZل هZذه األشZياءَّ ،

فهمهم عن هللا ،واشتّدت عدم ثقتهم به ،وصارت تخيالتهم عنه ُمباَلغ فيها بدرجة أكبر .بعد حصولهم على معونZZة وإرشZZاد من
تمامZا ،وكمZZا لZZو كZZانوا يسZZتعملون مهZZاراتهم بكZZل
نظريZZاتهم عن كالم هللا ،يظهZZرون كمZZا لZZو كZZانوا يعيشZZون بمبZZادئهم الخاصZZة ًZ
Zاة جديZدة ونZالوا الخالص ،وكمZا لZو
سهولة ،وكما لو كانوا قد وجدوا هدفهم في الحيZاة ،ومهمتهم ،وكمZا لZو كZانوا قZد ربحZوا حي ً
كانوا ،بكالم هللا الذي تتلوه ألسنتهم بوضوح ،قد وصلوا إلى الحق ،وفهموا مقاصZد هللا ،واكتشZفوا طريZق معرفZة هللا ،وكمZا لZو

Zيرا مZZا "يتحركZZون" في نوبZZات من البكZZاء،
كZZانوا ،في عمليZZة الكZZرازة بكالم هللا ،يتقZZابلون معZZه ًZ
Zيرا .إنهم أي ً
ضZا كثً Z
وجهZا لوجZZه كثً Z
Zيرا مZZا يقZZودهم "هللا" في كالمZZه ،ويبZZدو أنهم في اسZZتيعاب متواصZZل لمقصZZده الطيب واهتمامZZه الجZZاد ،وفي الZZوقت ذاتZZه ،قZZد
وكثً Z

Zاء على هZZذا األسZZاس ،يبZZدو أنهم يؤمنZZون
فهمZZوا خالص هللا لإلنسZZان وتZZدبيره Z،وعرفZZوا جZZوهره ،وفهمZZوا شخصZZيته البZZارة .بنً Z
شعورا عميًقا بعظمته وتفوقه .بانهمZZاكهم في المعرفZZة
إدراكا لمكانته السامية ،ويشعرون
رسوخا بوجود هللا ،وأكثر
إيمانا أكثر
ً
ً
ً
ً

تعمقت .إنهم ال
الس ZZطحية عن كالم هللا ،يب ZZدو أن إيم ZZانهم ق ZZد نض ZZج ،وعZZزمهم الحتم ZZال المعان ZZاة ق ZZد تَقZّ Zو َي ،ومع ZZرفتهم باهلل ق ZZد ّ
يZدركون أن كZل معZرفتهم وأفكZارهم عن هللا تZأتي من خيZالهم وتخمينهم الت ّZواق حZتى يختZبروا فعليًّا كالم هللا .لن يصZمد إيمZانهم
تحت أي نZوع من اختبZارات هللا ،ولن يصZمد مZا يسZمونه روحZانيتهم وقZامتهم تحت أي فحص أو تجربZة من هللا؛ فعZزمهم ليس

إال قلعة مبنيZة فZوق الرمZال ،ومعZرفتهم المزعومZة باهلل ليسZت إال تلفيًقZا من خيZالهم .في الواقZع ،هZؤالء النZاس ،الZذين ،إن صZح
Zيرا في كالم هللا ،لم يZZدركوا قZZط مZZا هZZو اإليمZZان الحقيقي ،أو مZZا هي الطاعZZة الحقيقيZZة ،أو مZZا هZZو
التعبZZير ،قZZد بZZذلوا مجهً Z
Zودا كبً Z
االهتمZام الحقيقي ،أو مZZا هي المعرفZZة الحقيقيZة باهلل .لقZZد أخZذوا النظريZة والخيZال والمعرفZة والموهبZة والتقليZد والخرافZة وحZZتى

قيم البشZZرية األخالقيZZة ،وجعلوهZZا "رأس مZZال اسZZتثماري" و"أسZZلحة عسZZكرية" لإليمZZان باهلل واتّباعZZه ،بZZل وجعلوهZZا أسZس إيمZZانهم
أيضا رأس المال هذا وهذه األسلحة وجعلوها تعويذة سحرية لمعرفZZة هللا ،ولمواجهZZة
باهلل واتّباعهم له .في نفس الوقت ،أخذوا ً
فحصه وتجربته وتوبيخZه ودينونتZه والمجادلZة معهZا .في النهايZة ،مZا زال مZا يكتسZبونه ال يتكZون إال من مجZرد اسZتنتاجات عن

هللا مغمZZورة في دالالت دينيZZة ،وفي خرافZZات بائZZدة ،وفي كZZل مZZا هZZو خيZZالي وبشZZع وغZZامض ،وطZZريقتهم لمعرفZZة هللا وتعريفZZه
مختومZZة بنفس قZZالب أولئZZك الZZذين يؤمنZZون فقZZط بالسZZماء في األعلى ،أو الرجZZل العجZZوز في السZZماء ،بينمZZا حقيقZZة هللا وجZZوهره
وشخصZZيته وكيانZZه وصZZفاته ومZZا إلى ذلZZك – كZZل مZZا يتعلZZق باهلل الحقيقي نفسZZه – هي أمZZور أخفقت معZZرفتهم في إدراكهZZا ،وال
تماما وتبتعد كل البعد عنها .بهZذه الطريقZZة ،ومZZع أنهم يعيشZون تحت إعالZZة كالم هللا وتغذيتZZه Z،إال أنهم غZير
صلة لمعرفتهم بها ً
قZZادرين ًّ
حقا على السZZير في طريZZق اتقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر .السZZبب الحقيقي وراء هZZذا هZZو أنهم لم يتعرفZZوا قZZط على هللا،
ولم يكن لZZديهم تواصZZل أو اتحZZاد أصZZيل معZZه ،لZZذلك من المسZZتحيل عليهم أن يصZZلوا إلى فهم مشZZترك مZZع هللا ،أو إيقZZاظ إيمZZان
صZZ Zادق باهلل في داخلهم أو اتباعZZ Zه أو عبادتZZ Zه .وهكZZ Zذا ينبغي عليهم احZZ Zترام كالم هللا ،وهكZZ Zذا ينبغي عليهم احZZ Zترام هللا – هZZ Zذا
المنظZZور وهZZذا التوجZZه قZZد حتّم عليهم الرجZZوع صZZفر األيZZدي من مسZZاعيهم ،وقZZد حتّم عليهم أال يكونZZوا قZZادرين أبZً Zدا على السZZير
في طريق اتقاء هللا والحيدان عن الشZر .والهZدف الZZذي يسZعون وراءه ،واالتجZاه الZذي يمشZZون نحZوه ،يZZدل على أنهم أعZZداء هللا
إلى أبد اآلبدين ،وأنهم لن يستطيعوا مطلًقا أن ينالوا الخالص إلى األبد.
من "معرفة هللا هي الطريق إلى اتّقاء هللا والحيدان عن الشر" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 4
في حالة وجود شخص اتبع هللا لسنوات عديدة Zوتمتع بعطية كالمه لسنوات عديدة Z،لو أن تعريZZف هZZذا الشZخص هلل ،في
جوهره ،هو مثل شخص يسجد في إجالل أمام أوثان ،فهذا يدل على أن هذا اإلنسان لم يبلغ حقيقة كالم هللا .هذا ألنه ببساطة
لم يدخل إلى حقيقة كالم هللا ،ولهذا السبب فإن الحقيقة والحق والمقاصZد والمطZالب من البشZرية وكZل مZا هZو موجZود في كالم
هللا لم يكن لZZه أيZZة عالقZZة بZZه .أي إنZZه مهمZZا كZZان مZZدى عمZZل هZZذا اإلنسZZان الجZZاد على المعZZنى السZZطحي لكالم هللا ،فZZإن كZZل هZZذا
عديم الفائدة :ألن ما يسعى وراءه هZو مجZرد كلمZات ،فكZل مZا سيحصZل عليZه بالتأكيZد هZو مجZرد كلمZات .سZواء كZانت الكلمZات
التي يقولها هللا ،في مظهرها الخارجي ،واضحة أو عميقZZة ،إال أن جميعهZZا حقZائق ال غZنى عنهZZا لإلنسZان إذ يZZدخل إلى الحيZاة؛
إنهZZا ينبZZوع ميZZاه حيZZة تم ّكنZZه من العيش في كZZل من الZZروح والجسZZد .إنهZZا تقZZدم لإلنسZZان مZZا يحتاجZZه ليبقى حيًّا؛ وتقZZدم العقيZZدة
والمعتقد لتدبير حياته اليومية؛ والطريق والهدف واالتجاه الذي يجب أن يسير فيه لينال الخالص؛ وكZZل حZZق ينبغي أن يمتلكZZه
كمخل ZZوق أم ZZام هللا؛ وك ZZل ح ZZق عن كيفي ZZة عب ZZادة اإلنسZZان هلل وطاعت ZZه .إنه ZZا الض ZZمان ال ZZذي يض ZZمن لإلنس ZZان نجات ZZه ،وهي خ ZZبز
يمكن اإلنسZان من أن يكZون قويًّا وينهض .إنهZا غنيZة في واقعيZة حZق الطبيعZة
ضZا الZدعم الثZابت الZذي ّ
اإلنسان اليZومي ،وهي أي ً
البشرية العادية كما تحياها البشرية المخلوقة ،وغنية في الحق الذي تتحرر عن طريقه البشرية من الفساد وتتملص من فخZZاخ
الشZZيطان ،وغنيZZة في التعليم والوعZZظ والتشZZجيع والتعزيZZة الZZتي يعطيهZZا الخZZالق للبشZZرية المخلوقZZة بال كلZZل .إنهZZا المنZZارة الZZتي
ترشZد اإلنسZان وتنZيره لكي يفهم كZل مZا هZو إيجZابي ،وهي الضZمان الZذي يضZمن أن البشZر سZيحيون ويمتلكZون كZل مZا هZو بZار
ض Zا دليZZل المالحظZZة الZZذي يقZZود اإلنسZZان نحZZو
وصZZالح ،وهي المعيZZار الZZذي تُقZZاس بZZه كZZل األشZZياء واألحZZداث والنZZاس ،وهي أي ً
الخالص وطريZZق النZZور .ال ينZZال اإلنسZZان الحZZق والحيZZاة إال في الخZZبرة الواقعيZZة لكالم هللا؛ في هZZذا فقZZط يسZZتطيع اإلنسZZان أن
ماهيZZ Zة الطبيعZZ Zة البشZZ Zرية ،ومZZ Zا هي الحيZZ Zاة ذات المغZZ Zزى ،ومZZ Zا هZZ Zو المخلZZ Zوق األصZZ Zيل ،ومZZ Zا هي طاعZZ Zة هللا
يتوصZZ Zل إلى فهم ّ

الحقيقي ZZة؛ وفي ه ZZذا فق ZZط يس ZZتطيع اإلنس ZZان التوص ZZل إلى فهم كي ZZف ينبغي علي ZZه أن يهتم باهلل ،وكي ZZف ي ZZؤدي واجب ZZه كمخل ZZوق،
وكيZف يتمتZع بصZZورة إنسZان حقيقي؛ وفي هZذا يسZتطيع اإلنسZان التوصZZل إلى فهم معZZنى اإليمZZان والعبZZادة الصZادقين؛ Zوفي هZZذا
فقط يستطيع اإلنسان أن يفهم من هو حاكم السماوات واألرض وكل األشياء؛ وفي هذا فقط يسZZتطيع اإلنسZان أن يفهم الوسZائل
الZZتي يحكم بهZZا سZZيد الخليقZZة كلهZZا الخليقZZة ويقودهZZا ويعولهZZا؛ وفي هZZذا فقZZط يسZZتطيع اإلنسZZان أن يفهم ويسZZتوعب الوسZZيلة الZZتي
يوجZZد بهZZا سZZيد الخليقZZة كلهZZا ويظهZZر ويعمZZل .بعيZً Zدا Zعن االختبZZار الحقيقي لكالم هللا ،ال يكZZون لإلنسZZان معرفZZة حقيقيZZة عن كالم
هللا والحZZق أو بصZZيرة فيهمZZا .إنسZZان مثZZل هZZذا هZZو جثZZة حيZZة بكZZل مZZا تحملZZه الكلمZZة من معZZنى ،وقوقعZZة كاملZZة ،وكZZل المعرفZZة
المتعلقة بالخالق ليست لها أية عالقة به .في نظر هللا ،مثل هذا اإلنسان لم يؤمن به قط ،ولم يتبعه قط ،لذلك ال يعترف بZZه هللا
كمؤمن به وال كتابع له ،أو حتى كمخلوق أصيل.
من "معرفة هللا هي الطريق إلى اتّقاء هللا والحيدان عن الشر" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 5
يجب أن يعرف المخلوق األصيل َم ْن هو الخالق ،والهدف من خلق اإلنسان ،وكيفية تنفيذ مسؤوليات المخلZZوق ،وكيفيZZة
عبZZادة رب الخليقZZة كلهZZا ،ويجب أن يفهم مقاصZZد الخZZالق وآمالZZه ومطالبZZه ويسZZتوعبها ويعرفهZZا ويهتم بهZZا ،ويجب أن يتصZZرف
وفًقا لطريقة الخالق – أي أن يتقي هللا ويحيد عن الشر.
ما هو اتقاء هللا؟ وكيف يحيد المرء عن الشر؟
تهرًبا ،وال عبادة عمياء أو خراف ًة .بل هو إعجZZاب وتقZZدير وثقZZة
ال يعني "اتقاء هللا" خوًفا
تجنبا وال ُّ
ورعبا مجهوالً ،وال ً
ً
ضZا عبZZادة ومكافZأة وخضZوع غZير مشZZروط وبال تZذمر .بZZدون معرفZZة أصZيلة باهلل،
وفهم واهتمZZام وطاعZة وتكZZريس ومحبZة ،وأي ً

لمZZا كZZان لZZدى البشZZرية إعجZZاب أصZZيل وثقZZة أصZZيلة وفهم أصZZيل واهتمZZام وطاعZZة أصZZيالن ،بZZل فقZZط رهبZZة وشZZك وسZZوء فهم

وتهZZرب وتجنب .بZZدون معرفZZة أصZZيلة باهلل ،لمZZا كZZان لZZدى البشZZرية تكZZريس ومكافZZأة أصZZيالن ،وبZZدون معرفZZة أصZZيلة باهلل ،لمZZا
كZZان لZZدى البشZZرية عبZZادة وتسZZليم أصZZيالن ،بZZل مجZرد عبZZادة وخرافZZة أعمZZيين Z.بZZدون معرفZZة أصZZيلة باهلل ،لمZا أمكن للبشZرية أن
تتصZZرف وفًقZZا لطريقZZة هللا أو تتقي هللا أو تحيZZد عن الشZZر .بZZل على النقيض ،سZZيكون كZZل سZZلوك ونشZZاط ينخZZرط فيZZه اإلنسZZان
مملوء ا بالعصيان والتحدي ،وبأحكام وافتراضات افترائية عن هللا ،وبسلوك سيء يخالف الحق والمعنى الحقيقي لكالم هللا.
ً
بعد أن ينال البشر ثقة حقيقية باهلل ،سيكونون صادقين في اتباعه واالعتماد عليه؛ فقط بالثقة الحقيقيZZة في هللا واالعتمZZاد
عليه ،يمكن للبشرية الحصول على فهم وإدراك أصZيلين هلل؛ ومZZع وجZZود إدراك أصZيل هلل يZZأتي االهتمZام الحقيقي بZZه؛ فقZط من
خالل االهتمام الحقيقي باهلل يمكن للبشZر أن تكZون لZديهم طاعZة أصZيلة؛ وفقZط من خالل الطاعZة األصZيلة هلل يمكن للبشZرية أن
يكZZون لZZديها تكZZريس أصZZيل؛ وفقZZط من خالل التكZZريس األصZZيل هلل يمكن للبشZZرية أن يكZZون لZZديها مكافZZأة غZZير مشZZروطة وبال
ت ZZ Zذمر؛ فق ZZ Zط من خالل الثق ZZ Zة واالعتم ZZ Zاد األص ZZ Zيلين ،والفهم واالهتم ZZ Zام األص ZZ Zيلين ،والطاع ZZ Zة األص ZZ Zيلة ،والتك ZZ Zريس والمكاف ZZ Zأة

األصيلين ،يمكن للبشرية أن تفهم شخصية هللا وجوهره ،وتعZرف هويZة الخZالق؛ فقZط عنZدما يعرفZون الخZالق ًّ
حقا ،يمكن للبشZر
إيقاظ العبادة والخضوع األصيلين بداخلهم؛ فقط عندما يكون لديهم عبZZادة وخضZZوع حقيقيZان للخZالق ،يمكن أن يكونZوا قZادرين

ًّ
حقا على التخلي عن طرقهم الشريرة ،أي الحيدان عن الشر.

ض Zا المضZZمون الكلي التقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر،
يشZZكل هZZذا العمليZZة الكليZZة "التقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر" ،وهZZو أي ً
وكذلك الطريق الذي يجب اجتيازه للوصول إلى اتقاء هللا والحيدان عن الشر.
"اتقاء هللا والحيZدان عن الشZر" ومعرفZة هللا هي أمZور متصZلة اتصZاالً وثيًقZا بخيZوط ال تعZد وال تحصZى ،واالتصZال بينهم
حقيقيZZ Zا؛ إن رغب أح ZZ Zدهم في
Zاء
ً
ب ZZ Zديهي Z.إن رغب أح ZZ Zدهم في تحقي ZZ Zق الحي ZZ Zدان عن الش ZZ Zر ،يجب علي ZZ Zه أوالً أن يتقي هللا اتق ً Z Z
حقيقي ZZا ،علي ZZه أوالً أن تك ZZون لدي ZZه معرف ZZة حقيقي ZZة عن هللا؛ إن رغب أح ZZدهم في الحص ZZول على
Zاء
ً
الوص ZZول إلى اتق ZZاء هللا اتق ً Z
معرفZZة حقيقيZZة عن هللا ،يجب عليZZه أوالً أن يختZZبر كالم هللا ،ويZZدخل في حقيقZZة كالم هللا ،ويختZZبر تZZوبيخ هللا وتأديبZZه ودينونتZZه؛Z
ووجهZا لوجZZه مZZع هللا ،ويطلب من
ًZ
وجهZا لوجZZه مZZع كالم هللا،
إن رغب أحZZدهم في اختبZZار كالم هللا ،يجب عليZZه أوالً أن يتقابZZل ًZ
Zياء؛ إن رغب أحZZدهم في
هللا أن يZZوفر لZZه الفZZرص الختبZZار كالمZZه في شZZكل كZZل أنZZواع البيئZZات الZZتي تتضZZمن أنا ًسZا وأحZZداثًا وأشً Z

Zتعدادا لقبZول الحZZق ،وإرادة الحتمZZال المعانZاة،
طا
قلبZا بسZZي ً
ً
وأمينZا ،واس ً
وجها لوجه ،يجب عليه أوالً أن يمتلك ً
مقابلة هللا وكالمه ً
قدما خطوة بخطZZوة ،سZZتقترب
وعزما وشجاعة للحيدان عن الشر،
ً
وتطلعا ليصير مخلوًقا أصيالً ...بهذه الطريقة ،أي المضي ً
ً
أكZZثر إلى هللا ،وسيصZZير قلبZZك أنقى أكZZثر فZZأكثر ،وسZZتغدو حياتZZك وقيمZZة وجZZودك ،إلى جZZانب معرفتZZك باهلل ،ذات معZZنى أكZZثر

يومZا مZا أن الخZالق لم َي ُعZد لغ ًZزا ،وأنZه لم يسZتتر قZط عنZك ،وأنZه لم يحجب وجهZه قZط
وتزداد
ضياء أكZثر فZأكثر .إلى أن تشZعر ً
ً
عنZك ،وأنZه ليس بعي ًZدا عنZZك مطلًقZا ،وأن الخZالق لم يعZد ذلZZك الZذي تشZZتاق إليZZه باسZتمرار في أفكZارك ولكن ال يمكنZZك أن تصZل

إليه بمشاعرك ،وأنه يبقى متأهبا ًّ
حقا وواقعيًّا عن يمينك Zوعن يسارك ،ويدعم حياتك ،ويتحكم في مصZيرك .هZو ليس في أفZق
ً
يتسيد عليك كليًّا ،إنه كل شيء تملكه ،والشZZيء الوحيZZد الZZذي تملكZZه .إلZZه
عاليا في السحب .إنه عن جانبكّ ،
بعيد ،ولم ينَأ بنفسه ً

راغبا في
قريبا منه ،وتعجب به ،وتخشى أن تفقده ،وال تعود
ً
مثل هذا يسمح لك بأن تحبه من قلبك ،وأن تتعلق به ،وأن تظل ً
ورد كZZل
التنصل منه ،أو عدم طاعته
بعيدا عنك فيما بعد .كل ما تريZZده هZZو االهتمZZام بZZه وطاعتZZه ّ
مجددا ،أو اجتنابه أو تنحيته ً
ً
ما أعطاك إياه والخضوع لسيادته .ال تعود تZZرفض أن يرشZZدك ويZدعمك ويراقبZZك ويحفظZZك ،وال تعZZود تZرفض مZا يمليZه عليZك

ويZأمرك بZZه .كZZل مZا تريZZده هZZو اتباعZه والسZير بجZZواره عن يمينZZه أو يسZاره ،كZل مZا تريZده هZو قبولZZه كحياتZك الواحZدة الوحيZدة،
وربك الواحد الوحيد Z،وإلهك الواحد الوحيد.
من "معرفة هللا هي الطريق إلى اتّقاء هللا والحيدان عن الشر" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ال يمكن أن تكون معتقدات الناس بديالً عن الحق
هن ZZاك بعض الن ZZاس ال ZZذين يمكنهم تحم ZZل المشZZقات؛ يمكنهم دف ZZع الثمن ،وسZZلوكهم الخZZارجي جي ZZد ج Zًّ Zدا ،وهم مح ZZترمون،

وينZZالون إعجZZاب اآلخZZرين .مZZاذا تعتقZZدون :هZZل يمكن لهZZذا السZZلوك الخZZارجي أن ُيعZَّ Zد ممارسZZة للحZZق؟ هZZل يمكنكم أن تقولZZوا إن
Zرارا ويظنZZون أنهم يرضZZون هللا ،ويعتقZZدون
Zرارا وتكً Z
هذا الشخص يلبي مقاصد هللا؟ لماذا ينظر الناس لهذا النوع من األفZZراد مً Z
أنهم يسيرون في طريق ممارسZة الحZZق ،ويسZيرون في طريZق هللا؟ لمZاذا يفكZZر بعض النZاس بهZZذه الطريقZZة؟ هنZاك تفسZير واحZد

فقط لهذا .وما هو ذلك التفسير؟ التفسZZير هZو أن عZZدداً ضZخماً من النZZاس يZZرون أن ثمZة أسZئلة غZZير واضZحة جZZداً لهم ،مثZل :مZا

غالبZا مZا
معنى ممارسة الحق ،وما هو إرضاء هللا ،وما هو معنى أن يكون لديك واقعية الحق .لذلك هناك بعض النZاس الZذين ً
ظاهريZZا روح ZZانيين ونبالء ولهم صZZورة رفيع ZZة .أم ZZا بالنس ZZبة إلى أولئ ZZك الن ZZاس ال ZZذين بإمك ZZانهم
ُيخ ZZدعون بأولئ ZZك ال ZZذين يب ZZدون
ً
التحZZدث عن الحZZروف والتعZZاليم ،ويبZZدو كالمهم وتصZZرفاتهم جZZديرة باإلعجZZاب ،فZZإن المنخZZدعين بهم لم ينظZZروا مطلًقZZا لجZZوهر

أفعالهم والمبادئ الكامنZZة وراء أعمZالهم ،وماهيZة أهZدافهم ،ولم ينظZZروا أبZً Zدا إلى مZا إذا كZZان هZؤالء األشZخاص يطيعZZون هللا ًّ
حقا
أم ال ،وإذا مZا كZانوا أشخاصZا يتقZون هللا ًّ
حقا ويحيZدون عن الشZر أم ال .لم يمZيزوا أب ًZدا جZوهر الطبيعZة البشZرية لهZؤالء النZاس.
ً

بZZل إنهم منZZذ الخطZZوة األولى لتعZZارفهم ،صZZاروا رويZً Zدا رويZً Zدا معجZZبين بهZZؤالء النZZاس ويبجلZZونهم ،وفي النهايZZة يصZZير هZZؤالء
Zناما لهم ،إض ZZاف ًة إلى أن بعض الن ZZاس ي ZZرون أن األص ZZنام ال ZZتي يعب ZZدونها ،ويؤمن ZZون أنهم من الممكن أن يهجZZZروا
النZZZاس أص ً Z

أسرهم ووظائفهم من أجلها ويZدفعوا الثمن في المقابZZل ،هي تلZك الZZتي يمكنهZا ًّ
حقا إرضZاء هللا ،ونيZZل عاقبZة وغايZة جيZدتين Z.في

رأيهم أن هZZذه األصZZنام هي أنZZاس يمZZدحهم هللا .مZZا الZZذي يجعZZل النZZاس يعتنقZZون هZZذا النZZوع من المعتقZZدات؟ مZZا هZZو جZZوهر هZZذه
المسألة؟ ما هي العواقب التي يمكن أن تؤدي إليها؟ لنناقش أوالً مسألة الجوهر.
هذه القضايا المتعلقة بآراء الناس وممارساتهم والمبادئ التي يختارون ممارستها ،ومZا يركZZز عليZZه كZZل شZخص بصZZورة
طبيعيZZة ،ليس لهZZا عالقZZة بمطZZالب هللا من البشZZرية .وسZZواء كZZان النZZاس يركZZزون على أمZZور ضZZحلة أو عميقZZة ،على حZZروف
وتعZZاليم أو على الواقZZع ،فZZإن النZZاس ال يلZZتزمون بZZاألمور الZZواجب عليهم االلZZتزام بهZZا أشZZد االلZZتزام ،وال يعرفZZون األمZZور الZZتي
يجب أن يعرفوهZZا أشZZد المعرفZZة .والسZZبب وراء هZZذا هZZو أن النZZاس ال يحبZZون الحZZق على اإلطالق ،ولZZذلك ال يرغبZZون في بZZذل
الوقت والجهد إليجاد المبادئ الموجودة في كلمة هللا وممارستها ،بل يفضلون بدالً من ذلك اتخاذ الطرق المختصرة وتلخيص

Zلوكا وممارس ً Zة جيZZدين ،ثم يصZZير هZZذا الملخص هZZدفهم الZZذي يسZZعون وراءه والحZZق الZZذي
مZZا يفهمونZZه ومZZا يعرفونZZه ليكZZون سً Z
ضZا مZZا يشZZبع
يمارسZZونه .العاقبZZة المباشZZرة لهZZذا هZZو اسZZتخدام النZZاس للسZZلوك اإلنسZZاني الجيZZد كبZZديل عن ممارسZZة الحZZق ،وهZZو أي ً
شZZهوة اإلنسZZان ليتملZZق هللا ،وهZZذا يعطي النZZاس رأس مZZال يجZZادلون بZZه الحZZق ،ويحZZاججون بZZه هللا وينافسZZونه .في الZZوقت ذاتZZه،

جانبا بال ضمير ،ويضعون صنم قلبهم مكان هللا .هناك سبب متأصل وحيد يجعل الناس تفعل هذه التصرفات
ينحي الناس هللا ً
ّ
الجاهلة وتعتنق وجهات نظZر وممارسZات أحاديZة االتجZاه ،وسZأخبركم اليZوم عنZه .السZبب هZو أنZه على الZرغم من أن النZاس قZد
يتبعZون هللا ،ويصZلون لZه كZل يZZوم ،ويقZZرؤون كلمتZZه كZل يZZوم ،لكنهم في الواقZZع ال يفهمZZون مشZيئته Z.هZذا هZو أصZل المشZZكلة .إن
كان أحد يفهم قلب هللا وما يحبه وما يبغضه ومZا يريZده ومZا يرفضZه ونZوع الشZخص الZذي يحبZه ونZوع الشZخص الZذي ال يحبZه
ونوع المعيار الذي يطبقه هللا في متطلباته من اإلنسان ونوع المنهج الذي يتخذه لتكميل اإلنسان ،هل يمكن لذلك الشZخص مZع
صZا آخZر؟ هZل يمكن لشZخص عZادي أن يصZير
ذلZك أن تكZون لديZه أفكZاره الشخصZية الخاصZة؟ هZل يمكنZه أن يZذهب ويعبZد شخ ً
صZا فاس ًZدا .ولن يZؤمن
صنما له؟ إذا فهم المرء مشيئة هللا ،سZتكون وجهZة نظZره أكZثر عقالنيZة من ذلZك .ولن يَُؤ ِّل َZه اعتبا ً
طZا شخ ً
ً
بصZZورة تعسZZفية – أثنZZاء مسZZيرة طريZZق ممارسZZة الحZZق – بZZأن االلZZتزام غZZير العقالني بالقليZZل من القواعZZد والمبZZادئ البسZZيطة
ِ
يعادل ممارسة الحق.
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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هناك العديد من اآلراء حول المعيار الذي يحدد هللا به عاقبة اإلنسان
بمZا أن كZل شZخص مهتم بعاقبتZه ،هZل تعرفZون كيZف يحZدد هللا تلZك العاقبZة؟ كيZف يحZدد هللا عاقبZة شZخص مZا؟ ومZا نZوع
المعيار الذي يستخدمه لتحديZد ZعاقبZة شZخص مZا؟ ومZتى تُح ّZدد عاقبZة اإلنسZان ،ومZا الZذي يفعلZه هللا ليعلن عن هZذه العاقبZة؟ هZل
هنZZاك أي شZZخص يعZZرف هZZذا؟ كمZZا قلت ،هنZZاك بعض النZZاس الZZذين قZZد بحثZZوا بالفعZZل في كلمZZة هللا لمZZدة طويلZZة .يبحث هZZؤالء
األش ZZخاص عن أدل ZZة عن عاقب ZZة البش ZZرية ،وعن فئ ZZات ه ZZذه العاقب ZZة ،والع ZZواقب المختلف ZZة ال ZZتي تنتظ ZZر أن ZZواع الن ZZاس المختلف ZZة.

ض Zا معرفZZة كيZZف تحZZدد كلمZZة هللا عاقبZZة اإلنسZZان ،ونZZوع المعيZZار الZZذي يسZZتخدمه هللا ،وكZZذلك كيفيZZة تحديZZده لعاقبZZة
يريZZدون أي ً
اإلنسZZان .ولكن في النهايZZة ال يتمكن ه ZZؤالء الن ZZاس أب Zً Zدا من إيجZZاد أي شZZيء .في الواق ZZع ،هنZZاك قلي ZZل من الكلم ZZات الثمين Zة Zعن
المسZZألة في كلمZZة هللا .لمZZاذا؟ مZZا دامت عاقبZZة اإلنسZZان لم تُعلن بعZZد ،ال يريZZد هللا أن يخZZبر أي شZZخص بمZZا سZZيحدث في النهايZZة،
وال يري ZZد أن ي ِ
علم أي ش ZZخص بوجهت ZZه النهائي ZZة قب ZZل األوان .والس ZZبب ه ZZو أن هللا ل ZZو فع ZZل ه ZZذا لن ي ZZأتي ذل ZZك بأي ZZة منفع ZZة على
ُ
اإلنسان .أريد اآلن أن أخبركم فقط عن كيفية تحديد هللا لعاقبة اإلنسZان ،وعن المبZادئ الZZتي يسZتخدمها في عملZZه لتحديZد ZعاقبZZة

ض Zا المعيZZار الZZذي يسZZتخدمه لتقريZZر مZZا إذا كZZان سZZينجو اإلنسZZان أم ال .أليس هZZذا هZZو أكZZثر
اإلنسZZان ،وإظهZZار هZZذه العاقبZZة وأي ً
األمور التي تهتمون بها؟ كيف إ ًذا يتصور الناس الطريقة التي يحZدد بهZا هللا عاقبZة اإلنسZان؟ تكلمتم قليالً للتZو عن هZذا األمZر.
قال البعض منكم إنها تتعلق بالقيام بواجبهم بأمانة ،والبذل من أجل هللا ،وقال البعض إنهZZا طاعZZة هللا وإرضZZاؤه ،وقZال البعض

أن تكZZون خاضZً Zعا لترتيبZZات هللا ،وقZZال البعض أن تحيZZا حيZZاة غ ZZير معلنZZة .عن ZZدما تمارسZZون هZZذه الحقZZائق ،وعنZZدما تمارس ZZون
مبZادئ تخيلكم ،هZل تعرفZون مZا يفكZر بZZه هللا؟ هZZل فكZرتم إن كZان االسZZتمرار بهZذه الطريقZZة يرضZي مقاصZZد هللا أم ال؟ هZل يلZZبي

ًّ
Zزءا
هذا معيار هللا؟ هل يلبي هZZذا مطZالب هللا؟ أؤمن أن معظم النZاس ال يفكZZرون حقا في هZZذا األمZZر .بZل يطبقZZون تطبيًقZا ً
آليZا ج ً
Zزءا من العظ ZZات ،أو مع ZZايير أش ZZخاص روح ZZيين معي ZZنين يحب ZZونهم مج ZZبرين ذواتهم على فع ZZل ه ZZذا وذاك.
من كلم ZZة هللا ،أو ج ً Z
يؤمنZZون أن هZZذا هZZو الطريZZق الصZZحيح ،وهكZZذا يظلZZون ملZZتزمين بZZه وسZZائرين فيZZه ،بغض النظZZر عمZZا يحZZدث في النهايZZة .يفكZZر
بعض النZZاس قZZائلين" :لقZZد آمنت منZZذ عZZدة سZZنوات؛ لقZZد كنت دائمZZا أمZZارس بهZZذه الطريقZZة؛ أشZZعر أني ًّ
حقا أرضZZيت هللا ،وأشZZعر
ً
كثيرا منها .ذلZك ألنZني فهمت العديZد Zمن الحقZائق أثنZاء هZذه الفZترة ،وفهمت العديZد من األمZور الZتي لم أكن
ً
أيضا أنني استفدت ً

Zيرا ،وصZار لZدي فهم جيZد للغايZة
أفهمها في السZابق ،وبZاألخص تغZيرت العديZد Zمن أفكZاري وآرائي ،وتغZيرت قيمي الحياتيZة كث ً
عن هZZذا العZZالم" .يZZؤمن مثZZل هZZؤالء النZZاس بZZأن هZZذا هZZو الحصZZاد والنتيجZZة النهائيZZة لعمZZل هللا لإلنسZZان .في رأيكم ،هZZل تُرضZZون

معZا؟ سZZيقول بعض النZاس بكZZل يقين" :بZZالطبع! نحن نمZZارس
مقاصد هللا من خالل هذه المعايير وكل الممارسات التي تفعلونهZZا ًZ
أبدا .لذلك
دائما
ودائما نتبع هللا ولم نتركه ً
ً
وفًقا لكلمة هللا ،نحن نمارس وفًقا لما وعظ به المذكورون أعاله ،نحن نؤدي واجبنا ً
يمكننا أن نقول بثقة كاملة إننا نرضZي هللا .ال يهم كم الفهم الZZذي لZدينا عن مقاصZده ،وال يهم القZZدر الZذي نفهمZZه من كلمتZه ،لقZد

دائما على مسار السZعي وراء التوافZق مZع هللا .إن تصZرفنا بصZZورة صZحيحة ومارسZنا بصZورة صZحيحة ،فالنتيجZZة سZتكون
كنا ً
أبدا بشأن هذه األمور من قبل.
صحيحة" .ماذا تعتقدون بشأن هذا المنظور؟ هل هو صائب؟ ربما يوجد َمن يقولون" :لم أفكر ً
أفكر فقط إن كنت سأستمر في أداء واجZZبي والتصZرف وفًقZا لمتطلبZات كلمZة هللا ،فسZأنجو .لم أفكZZر أب ًZدا بشZأن إن كZان بإمكZZاني
إرضاء قلب هللا ،أو إن كنت أحقق المعيار الZذي يتطلبZه .بمZا أن هللا لم يخZبرني أب ًZدا ،ولم يمZدني بأيZة تعليمZات واضZحة ،أؤمن

قدما ،سيرضى هللا ولن يكZZون لديZZه متطلبZات إضZافية ليطلبهZZا مZZني" .هZل هZZذه المعتقZدات صZحيحة؟ بالنسZبة
أنه ما دمت أمضي ً
إلي ،هZZذه الطريقZZة من الممارسZZة ،وهZZذه الطريقZZة من التفكZZير ،وهZZذه اآلراء ،تZZأتي جميعهZZا باألوهZZام والقليZZل من العمى .عنZZدما
ّ
أقول هذا ،ربما سيشعر البعض بالقليل من خيبة األمل قائلين" :العمى؟ إن كان "عمى" فرجاء خالصنا ،ورجاء بقائنZZا ضZZعيف
جZًّ Zدا وغZZير مؤكZZد ،أليس كZZذلك؟ أال تشZZبه صZZياغتك لألمZZر بهZZذه الطريقZZة محاولZZة تثبيZZط همتنZZا؟" ال يهم مZZا تؤمنZZون بZZه ،األمZZور

يثبط عZZزيمتكم .بZل ،المقصZد منهZا هZو تحسZين فهمكم
التي أقولها وأفعلها ليس القصد منها أن تجعلكم تشعرون كما لو أن ً
أحدا ّ
عن مقاصد هللا وإدراككم لما يفكر فيه ،وما يريد إنجازه ،ونوع األشخاص الذين يحبهم ،وما يشمئز منZZه ،ومZا يزدريZZه ،ونZZوع
الشخص الذي يريد أن يربحه ونوع الشخص الذي يرفضه .المقصود منه هو التوضيح ومسZZاعدتكم على أن تعرفZZوا بوضZZوح
مZZدى ضZZالل أفعZZال ومعتقZZدات كZZل واحZZد منكم عن المعيZZار الZZذي يطلبZZه هللا .هZZل من الضZZروري مناقشZZة هZZذه المواضZZيع؟ ألني

جدا ،وقد استمعتم للكثZير من الوعZظ ،ولكن هZذه األمZور بالتحديZد هي الZتي تحتZاجون إليهZا
أعرف أنكم تؤمنون منذ مدة طويلة ً
بشZZدة .لقZZد سZZجلتم كZZل حقيقZZة في كشZZكولكم ،وسZZجلتم أيض Zاً مZZا تؤمنZZون بصZZورة شخصZZية أنZZه مهم في عقZZولكم وقلZZوبكم ،وأنتم
تخططZZون لتسZZتخدموه إلرضZZاء هللا عنZZدما تمارسZZون؛ أو تسZZتخدموه عنZZدما تشZZعرون أنكم بحاجZZة إليZZه؛ أو تسZZتخدموه الجتيZZاز
األوقات العسيرة التي تقع نصب أعينكم؛ أو تدعوا هذه األمور ببساطة تصحبكم بينما تعيشون حيZZاتكم .ولكن بالنسZZبة إلي ،إن
ّ
كنتم تمارسون فقط ،فطريقة ممارستكم ليست مهمة .ما هو الشيء الشديد األهمية إ ًذا؟ أهم شيء هو أنZZك عنZZدما تمZZارس ،فZZإن

قلبZZك يعZZرف بكZZل يقين إن كZZان كZZل شZZيء تفعلZZه وكZZل تصZZرف تقZZوم بZZه هZZو مZZا يريZZده هللا أم ال؛ إن كZZان كZZل شZZيء تفعلZZه ،وكZZل

شيء تفكر فيه ،والنتيجة والهدف الموجودان في قلبك يرضيان مقاصد هللا ويلبيان متطلباته ،وإن كZZان هللا يؤيZZدهما أم ال ،هZZذه
هي األمور المهمة.
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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اتق هللا ِ
ِسْر في طريق هللاِ :
وح ْد عن الشر
Zيرا ج ًZدا في اليZوم الواحZد.
هناك مقولZة ينبغي أن تالحظوهZا .أرى أن هZذه المقولZة مهمZة للغايZة؛ ألنهZا تZرد إلى ذهZني كث ً
لماذا؟ ألنني في كل مرة أواجه فيها شخصا ،وكل مرة أستمع لقصة أحدهم ،وكل مرة أسZتمع الختبZار ش ٍ
Zخص أو شZهادته عن
ً

دائما أسZتخدم هZذه المقولZة ألقيس إن كZان هZذا الفZرد هZو الشZخص الZذي يريZده هللا ويحبZه أم ال .مZا هي هZذه
اإليمان باهلل ،كنت ً
المقولZZة إ ًذا؟ جميعكم تنتظZZرون بلهفZٍ Zة اآلن .عنZZدما أعلن المقولZZة ،ربمZZا ستشZZعرون بخيبZZة أمZZل؛ ألنZZه يوجZZد َم ْن كZZانوا يؤيZZدونها
ٍ
لسنوات عديدة .أما من جهتي فلم أؤيدها قط بالكالم ،بل تسكن هذه المقولة في قلبي .فمZZا هي هZZذه المقولZZة؟ إنهZZاِ " :سْ Zر
بالكالم
اتق هللا ِ
في طريق هللاِ :
وح ْد عن الشر" .أليست هذه جملة بسيطة للغاية؟ ومع أن المقولة قد تكون بسZZيطة ،فZZإن الشZZخص الZZذي

عظيمZZا ،وأن بهZZا قيمZZة كبZZيرة للممارسZZة ،وأنهZZا لغZZة الحيZZاة بواقعيZZة الحZZق ،وأنهZZا
لديZZه فهم عميZZق حًقZZا عنهZZا سيشZZعر أن لهZا ثقالً
ً
هدف مستمر مدى الحياة ،يناضل من أجله أولئك الذين يسعون إلرضاء هللا ،وهي طريق دائم مZZدى الحيZZاة ،يتبعZه Zأي شZZخص
يهتم بمقاصZZد هللا .مZZاذا تظنZZون إ ًذا :أليسZZت هZZذه المقولZZة هي الحZZق؟ هZZل لهZZا هZZذا النZZوع من األهميZZة؟ ربمZZا يوجZZد بعض النZZاس

الZZذين يفكZZرون في هZZذه المقولZZة محZZاولين فهمهZZا ،والبعض اآلخZZر المتشZZكك فيهZZا :هZZل هZZذه المقولZZة مهمZZة ًّ
حقا؟ هZZل هي مهمZZة
كثيرا؛ ألنهم يظنون أن اتخاذ طريZZق هللا
للغاية؟ هل هي ضرورية وجديرة باالهتمام؟ ّ
لعل بعض الناس ال يحبون هذه المقولة ً
Zغيرا هلل
واختزالZZه في هZZذه المقولZZة هZZو تبسZZيط ُمخZٌّ Zل للغايZZةZ ْ .
أخ ذ كZZل مZZا قالZZه هللا واختزالZZه في مقولZZة واحZZدة؛ أال ُيعZZد هZZذا تصً Z

تمامZZا المعZZنى العميZZق وراء هZZذه الكلمZZات .مZZع أنكم الحظتم
وجعلZZه شZZيًئا ضZZئيالً؟ أال يبZZدو األمZZر هكZZذا؟ ربمZZا ال يفهم معظمكم ً
هذه المقولة ،فإنكم ال تنوون أن تضعوها في قلوبكم .لقد دونتموها فقط في مف ّكZZرتكم ،وأعZZدتم النظZر فيهZZا وتأملتموهZZا في وقت

فZZراغكم .يوجZZد بعض النZZاس اآلخZZرين الZZذين لن يزعجZZوا حZZتى أنفسZZهم بحفZZظ هZZذه المقولZZة عن ظهZZر قلب ،فض Zالً عن أنهم لن
علي أن أنZاقش هZذه
جيدا .لكن لماذا أناقش هذه المقولZة؟ بغض النظZر عن منظZوركم أو مZا سZتفكرون فيZهَّ ،
يحاولوا استخدامها ً
المقولZZة؛ ألنهZZا ذات صZZلة كبZZيرة بكيفيZZة تأسZZيس هللا لعZZواقب اإلنسZZان .مهمZZا كZZان فهمكم الحZZالي لهZZذه المقولZZة ،أو كيفيZZة تعZZاملكم

معهZZZا ،فم ZZا زلت أق ZZول لكم :إذا اس ZZتطاع الن ZZاس وض ZZع ه ZZذه المقول ZZة موض ZZع التط ZZبيق وممارس ZZتها ،وتحقي ZZق معيZZZار اتقZZZاء هللا
والحيZZدان عن الشZZر ،فهZZو بالتأكيZZد من النZZاجين ،وبالتأكيZZد لZZه عاقبZZة جيZZدة .إن كنت ال تسZZتطيع بلZZوغ المعيZZار الZZذي تُرسZZيه هZZذه

المقولة فمن الممكن أن ُيقال إن عاقبتك مجهولZة .وهكZذا أتحZدث إليكم عن هZذه المقولZة من أجZل إعZدادكم فكريًّا ،ولكي تعرفZوا
ما هو نوع المعيار الذي يستخدمه هللا لقياسكم.
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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يستخدم هللا تجارب مختلفة الختبار ما إذا كان الناس يتقونه ويحيدون عن الشر أم ال
في كل عصر ينعم هللا على اإلنسان ببعض الكلمZات عنZدما يعمZل في العZZالم ،ويخZZبره ببعض الحقZائق .هZذه الحقZائق هي
مثZZل طريZZق على اإلنسZZان االلZZتزام بZZه؛ طريZZق يسZZلكه اإلنسZZان ويم ّكنZZه من اتقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر ،وهZZو الطريZZق الZZذي
ينبغي للنZZاس ممارسZZته وااللZZتزام بZZه في حيZZاتهم وعلى مZZدار رحلZZة الحيZZاة .لهZZذه األسZZباب ُينعم هللا بهZZذه الكلمZZات على اإلنسZZان.

ينبغي لإلنسZZان أن يلZZتزم بهZZذه الكلمZZات الZZتي تZZأتي من هللا ،وااللZZتزام بهZZا هZZو نيZZل حيZZاة .إن كZZان شZZخص مZZا ال يلZZتزم بهZZا ،وال
يمارسها ،وال يحيا بحسZب كلمZات هللا في حياتZZه ،فهZذا الشZخص ال يمZZارس الحZق .وإن كZان ال يمZارس الحZق ،فهZو ال يتقي هللا
وال يحيZZد عن الشZZر ،وال يمكنZZه إرضZZاء هللا .إن كZZان أحZZد ال يمكنZZه إرضZZاء هللا ،فلن ينZZال مZZديح هللا؛ هZZذا النZZوع من األشZZخاص
ليس له عاقبة .كيف إ ًذ ا يؤسس هللا عاقبة اإلنسان في مسار عمله؟ ما هي الوسيلة التي يستخدمها هللا لتأسيس عاقبة اإلنسZZان؟

Zحا جZًّ Zدا؛ هZZذا ألن العديZZد من
ربمZZا ال تشZZعر بوضZZوح بشZZأن هZZذا األمZZر اآلن ،ولكن عنZZدما أخZZبرك بالعمليZZة سيصZZير األمZZر واض ً
الناس قد اختبروه بالفعل بأنفسهم.

على مدار عمل هللا ،من البداية وحتى النهاية ،وضع هللا تجارب لكل شخص – أو يمكنكم القZZول ،لكZZل شZخص يتبعZZه –
وهZZذه التجZZارب تZZأتي بأحجZZام مختلفZZة .يوجZZد أشZZخاص اختZZبروا تجربZZة أن يكونZZوا منبZZوذين Zمن عZZائلتهم؛ ويوجZZد َم ْن اختZZبروا
ويع ZZذبوا؛ ويوج ZZد َم ْن اخت ZZبروا تجرب ZZة مواجه ZZة
تجرب ZZة الحي ZZاة في بيئ ZZة معادي ZZة؛ ويوج ZZد َم ْن اخت ZZبروا تجرب ZZة أن ُيقبض عليهم ُ

عموما ،اختبر كل واحد منكم شتى أنواع التجارب .لماذا يعمل هللا بهZZذه
اختيار ما ،ويوجد َم ْن واجهوا تجربة المال والمكانة.
ً
الكيفيZZة؟ لمZاذا يعامZل هللا كZل شZخص هكZذا؟ مZا نZZوع النتيجZة الZتي يريZZد أن يراهZا؟ هZZذه نقطZة مهمZZة فيمZا أريZد أن أخZبركم إيZاه:
يريد هللا أن يرى إن كان هZذا هZو نZوع األشZخاص الZذين يتقZون هللا ويحيZدون عن الشZر أم ال .هZذا يعZني أنZه عنZدما يعطيZك هللا
كنت أنت ذلZZك الشZZخص الZZذي يتقي هللا ويحيZZد عن الشZر أم ال.
تجربة ويجعلك تواجه بعض الظروف ،فهو يريد أن يختZZبر إن َ
إن واجZZه شZZخص واجب الحفZZاظ على ذبيحZZة ،وتواصZZل مZZع ذبيحZZة هللا ،فهZZل تعتقZZد أن هZZذا شZZيء قZZد رتّبZZه هللا؟ بال شZZك! فكZZل

شZZيء تواجهZZه هZZو شZZيء قZZد رتّبZZه هللا .عنZZدما تواجZZه هZZذا األمZZر ،سZZيراقبك هللا في الخفZZاء ،ويZZراقب كيفيZZة اختياراتZZك ،وكيفيZZة
ممارسZZتك ،ومZZا تفكZZر فيZZه .النتيجZZة النهائيZZة هي أكZZثر مZZا يهتم بZZه هللا ،حيث إنهZZا هي النتيجZZة الZZتي سZZتدعه يقيس إن كنت بلغت

غالبZا ال يفكZرون بشZأن السZبب وراء مZواجهتهم إيZاه ،أو
معياره في هذه التجربة أم ال .ومع ذلك عندما يواجه النZاس أم ًZرا مZاً ،
المعيZZار الZZذي يطلبZZه هللا .ال يفكZZرون بشZZأن مZZا يريZZد هللا أن يZZراه فيهم ،ومZZا يريZZد الحصZZول عليZZه منهم .عنZZدما يواجهZZون هZZذا
األمر ،فإن هذا النوع من األشخاص يفكر فقط قائالً" :هذا شيء أواجهه؛ يجب أن أكون حذرا ،ال أن أكون غير مبٍ Z
Zال! بغض
ً
النظZر عن أي شZيء هZذه هي ذبيحZة هللا ويجب أال ألمسZها" .يZؤمن هZذا الشZخص أن بإمكانZه أداء مسZوؤليته معتنًقZا هZذا التفكZير
البسيط للغاية .هل سيرضى هللا بنتيجة هذه التجربة؟ أم لن يرضى؟ يمكنكم مناقشة هذا( .إن اتقى شخص هللا في قلبه؛ فعندما
يواجه ZZه ال ZZواجب ال ZZذي يس ZZمح ل ZZه بالتواص ZZل م ZZع ذبيح ZZة هللا ،س ZZيفكر في م ZZدى س ZZهولة اإلس ZZاءة لشخص ZZية هللا ،وس ZZيحرص على
قدما بحZذر) .إجابتZك في المسZار الصZحيح ،ولكنهZا لم تصZب هZدفها حZتى اآلن .ال يتعلZق السZير في طريZق هللا بالحفZاظ
المضي ً

ظاهريZZا ،بZل يعZني أنZه عنZZدما تواجZZه أم ًZرا مZا ،فZأنت في المقZام األول تZZراه كظZرف رتبZZه هللا ،ومسZؤولية أنعم بهZZا
على القواعZZد
ً
عليك أو شيء ائتمنك عليه ،وبZذلك عنZدما تواجZه هZذا األمZر ،ينبغي أن تZراه تجربZة من هللا .عنZدما تواجZه هZذا األمZر يجب أن
يكون لديك معيار ويجب أن تفكر في أنه قد أتى من عند هللا .يجب أن تفكZZر في كيفيZZة التعامZZل مZع هZذا األمZر بطريقZة تجعلZZك
أمينZZا هلل؛ أي كيZZف تفعلZZه وال تُغضZZب هللا أو تسZZيء إلى شخصZZيته .تكلمنZZا عن الحفZZاظ على الZZذبائح.
تZZؤدي مسZZؤوليتك وتكZZون ً
أيضا واجبك ومسؤوليتك .أنت ملتزم بواجب هذه المسZZؤولية .ولكن عنZZدما تواجZZه هZZذا
يتضمن هذا األمر الذبائح ،كما يتضمن ً
األمر ،هل توجد أية غواية؟ نعم توجد غواية! من أين تأتي هذه الغواية؟ تأتي من الشيطان وتأتي من شر اإلنسان وشخصيته

ض Zا مسZZؤوليتك وواجبZZك .يقZZول
الفاسZZدة .وبمZZا أنZZه توجZZد غوايZZة ،فZZإن هZZذا يتضZZمن التمسZZك بالشZZهادة؛ والتمسZZك بالشZZهادة هZZو أي ً
بعض النZZاس" :إنZZه أمZZر صZZغير؛ هZZل من الضZZروري ًّ
حقا إعطZZاؤه أكZZبر من حجمZZه؟" نعم من الضZZروري! ألنZZه لكي نسZZير في
طريZZق هللا ،ال يمكننZZا أن نZZترك أي شZZيء لZZه عالقZZة بأنفسZZنا أو أي شZZيء يحZZدث حولنZZا يمZّ Zر دون فحصZZه بجديZZة ،حZZتى األمZZور
انتباها إليه أم ال ،ما دام يوجد أي أمر يواجهنا فعلينا أال نتركه .يجب أن
الصغيرة .ال يهم إن كنا نفكر أنه ينبغي لنا أن نعير
ً

التوجه؟ إن كZان لZديك هZذا النZوع من المواقZف ،فهZذا يؤكZد
ننظر إلى األمر بجملته على أنه تجربة من هللا لنا .ما هو نوع هذا
ّ
على حقيقة واحدة :قلبك يتقي هللا ،ويرغب في الحيدان عن الشر .إن كانت لديك هذه الرغبة في إرضاء هللا ،فZإن مZا تمارسZه

بعيدا عن اتقاء هللا والحيدان الشر.
ليس ً
كثيرا ،والتي ال تُZZذكر في العZZادة – هي مجZZرد
دائما أولئك الذين يؤمنون أن هذه األمور – التي ال يهتم بها الناس ً
يوجد ً
Zيرا ،ويدعونZه
تفاهات صغيرة ،وليس لها أية عالقة بممارسة الحق .عندما يواجZه هZZؤالء النZاس أم ًZرا كهZZذا ،ال يفكZرون فيZZه كثً Z
يمر .ولكن في الواقع ،هذا األمر هو درس ينبغي لك ُّ
تعلمه؛ إنه درس عن كيZف تتقي هللا وتحيZZد عن الشZZر ،باإلضZافة إلى أن
ّ
ما ينبغي لك االهتمام به أكثر هو معرفة ما يفعله هللا عندما يظهر هذا األمر لمواجهتZك .هللا إلى جانبZك ،يالحZظ كZل كلمZة من
كالمك وفعل من أفعالك ،ويالحظ أعمالك ،وتغيراتك الفكرية؛ هذا هو عمZل هللا .يقZول بعض النZاس" :فلمZاذا ال أشZZعر بZه إ ًذا؟"

شعر به ألن طريق مخافة هللا والحيدان عن الشر لم يكن بالنسبة إليك أهم طريق تلتزم به .لذلك ال يمكنك أن تشعر بعمZZل
ْلم تَ ْ
هللا البZZارع في اإلنسZZان ،والZZذي يظهZZر وفًقZZا لمعتقZZدات وأعمZZال النZZاس المختلفZZة .إنمZZا أنت غافZZل! مZZا هZZو األمZZر الكبZZير؟ مZZا هZZو
األمZZر الصZZغير؟ كZZل األمZZور الZZتي تتضZZمن السZZير في طريZZق هللا ال تنقسZم إلى أمZZور صZZغيرة أو كبZZيرة .هZل يمكنكم قبZZول ذلZZك؟
(يمكنن ZZا قب ZZول ذل ZZك) .من حيث األم ZZور اليومي ZZة ،توج ZZد بعض األم ZZور ال ZZتي يراه ZZا الن ZZاس كب ZZيرة ومهم ZZة للغاي ZZة ،وتوج ZZد بعض
غالبZZا مZZا ينظZZر النZZاس إلى هZZذه األمZZور الكبZZيرة على أنهZZا هي األمZZور
األمZZور األخZZرى الZZتي تُZZرى على أنهZZا تفاهZZات صZZغيرةً .
المهمة للغاية ،ويعتبرونها ُمرسلة من هللا .لكن أثنZاء عمZل هZذه األمZور الكبZيرة ،وبسZبب قامZة اإلنسZان غZير الناضZجة ومقدرتZه

غالبZZا مZZا ال يZZرتقي إلى مقاصZZد هللا وال يمكنZه ZالحصZZول على أيZZة رؤى ،أو معرفZZة فعليZZة ذات قيمZZة .بقZZدر مZZا يتعلZZق
الضZZعيفةً ،
صZا عديZدة Zفي
األمر باألمور الصغيرة ،يتغاضى اإلنسZان ببسZاطة عن هZذه ،ويتركهZا تمZر روي ًZدا روي ًZدا .وهكZذا يفقZد النZاس فر ً

دائمZا عن النZZاس واألشZZياء واألمZZور والظZZروف الZZتي رتبهZZا هللا لZZك ،فمZZاذا
ويختZZبروا منZZه .إن تغاضZZيت ًZ
أن ُيفحصZZوا أمZZام هللا ُ
سيعني هذا؟ يعني أنك في كل يوم ،وكل لحظة ،تتنصل من تكميل وقيادة هللا لك .وريثما يرتب هللا ظرًفا لك ،فإنه يZZراقب في
صZ Zا ُم ْه ِمالً –
الخف ZZاء ،وينظ ZZر إلى قلب ZZك ،وإلى أفك ZZارك واعتبارات ZZك ،ينظ ZZر إلى كي ZZف تفك ZZر وكي ZZف ستتص ZZرف .إن كنت شخ ً
شخصا لم يكن ًّ
جادا قZط بشZأن طريZق هللا أو كلمتZه أو الحZق – فZأنت لن تنتبZه Zولن تبZالي بمZا يريZد هللا إتمامZه ومZا يطلبZه منZك،
ً

ضZا كيZف تتعلZق النZاس واألمZور واألشZياء الZتي تواجههZا بZالحق أو بمقاصZد هللا .بعZد أن
عنZدما يZرتب ظروًفZا لZك .لن تعZرف أي ً
Zدما؟ بعZد
تواجه ظروًفا وتجZارب متكZررة مثZل هZذا ،وعنZدما ال يZرى هللا أي إنجZازات تضZاف إلى اسZمك ،كيZف سيمضZي هللا ُق ً

مجد هللا في قلبك ،وال تتعامل مع الظروف التي يرتبهZZا هللا من أجلZZك كمZا هي – سZواء
تكرار مواجهتك للتجارب ،ها أنت ال تُ ّ
Zرة بعZZد
كانت تجارب أو اختبارات من هللا .بل ترفض الفرص التي يمنحها لك هللا
واحدة تلو األخرى وتدعها تفلت من يدك م ً
ً

Zيرا من اإلنسZZان؟ (نعم إنZZه كZZذلك) .هZZل سZZيحزن هللا بسZZبب هZZذا؟ (نعم سZZيحزن) .لن يحZZزن هللا!
Zرة ،أوليس هZZذا عصً Z
مً Z
Zيانا كبً Z
دائمZا؟ ألن يحZزن
إياي وأنا أتحدث بهذه الطريقة قZد صZدمكم م ً
سماعكم َ
Zرة أخZرى .على أيZZة حZال ،ألم نقZل سZابًقا إن هللا يحZزن ً
هللا؟ مZZتى سZZيحزن هللا إ ًذا؟ على أيZZة حZZال ،لن يحZZزن هللا من هZZذا الموقZZف .مZZا هZZو موقZZف هللا إ ًذا تجZZاه هZZذا النZZوع من السZZلوك
يتهربZZون منهZZا فإنZZه يوجZZد موقZZف
الموضZZح أعاله؟ عنZZدما يZZرفض النZZاس التجZZارب واالختبZZارات الZZتي يرسZZلها لهم هللا ،وعنZZدما ّ
واحZZد يتّخZZذه هللا تجZZاه هZZؤالء النZZاس .مZZا هZZو هZZذا الموقZZف؟ يZZرفض هللا هZZذا النZZوع من األشZZخاص من عمZZق قلبZZه .يوجZZد شZZقان

لمعZنى فعZل "يZZرفض" .كيZZف سأشZرحهما؟ يحمZل هZZذا الفعZZل في عمقZه داللZZة ضZZمنية على االشZمئزاز والكراهيZZة .ومZZا هZو الشZZق
الثZZ Zاني من المعZZ Zنى؟ إنZZ Zه الجZZ Zزء الZZ Zذي يعZZ Zني ضZZ Zمنيًّا التخلي عن شZZ Zيء مZZ Zا .جميعكم تعرفZZ Zون معZZ Zنى "التخلي" ،أليس كZZ Zذلك؟
باختصZZار ،يZZرفض تعZZني رد فعZZل هللا النهZZائي وموقفZZه تجZZاه أولئZZك النZZاس الZZذين يتصZZرفون بهZZذه الطريقZZة .إنهZZا كراهيZZة مفرطZZة
تجاههم واشمئزاز ،ويتبع ذلك قرار هجرانهم .هذا هو قرار هللا النهائي تجاه الشخص الذي لم يسر مطلًقا في طريقه ولم يتَِّقZِ Zه
جميعا اآلن رؤية أهمية هذا القول الذي قلته؟
ويحد عن الشر قط .هل يمكنكم
ً

هZZل تفهمZZون اآلن الوسZZيلة الZZتي يسZZتخدمها هللا لتأسZZيس عاقبZZة اإلنسZZان؟ (تZZرتيب ظZZروف مختلفZZة يوميًّا) .تZZرتيب ظZZروف
مختلفة يوميًّا؛ هذا هو ما يمكن للناس أن يشعروا به ويلمسوه .ما هو دافع هللا وراء هذا إ ًذا؟ الدافع هZZو أن هللا يريZZد أن يعطي

كZل األشZخاص تجZارب بطZرق مختلفZZة ،وأوقZات مختلفZة ،وفي أمZاكن مختلفZZة .مZا الجZوانب الZتي تُختZZبر في اإلنسZان في تجربZZة
ما؟ يختبر هللا ما إذا كنت ذلك النوع من األشخاص الذي يتقي هللا ويحيد عن الشر في كل أمر تواجهه أو تسZZمع عنZZه أو تZZراه
أو تختبره شخصيًّا .سيواجه كل شخص هZZذا النZوع من التجربZZة؛ ألن هللا عZادل تجZاه جميZZع النZاس .يقZول بعض النZZاس" :آمنت
باهلل لسنين عديدة Z،فكيف لم أواجه تجربة؟" أنت تشعر أنك لم تواجه تجربZة ألنZه عنZدما رتب هللا ظروًفZا من أجلZك ،لم تأخZذها
على محم ZZل الجدي ZZة ولم ت ZZرد الس ZZير في طري ZZق هللا .ل ZZذلك ليس ل ZZديك أي إحس ZZاس بتج ZZارب هللا .يق ZZول بعض الن ZZاس" :واجهت
تجZZارب قليل ZZة ،لك ZZني ال أع ZZرف طري ZZق الممارس ZZة الس ZZليم .وم ZZع أن ZZني مارس ZZت ،ال زالت ال أعZZرف إن كنت ق ZZد ص ZZمدت أثن ZZاء
التجارب أم ال" .من المؤكد أن الناس الذين يتبنون هذا النوع من المواقف ليسوا أقلية بال شك .إ ًذا ما هZZو المعيZZار الZZذي يقيس

هللا به الناس؟ إنه مثلما قلت منذ Zلحظات :كل ما تفعله ،وكل ما تفكر فيه ،كل ما تعZZبر عنZZه ،هZZل فيZZه مخافZZة هللا والحيZZدان عن
شخصا يخZاف هللا ويحيZد عن الشZر أم ال .هZل هZZذا مفهZZوم بسZZيط؟ من السZZهل أن نقولZه ولكن هZل
حدد ما إذا كنت
الشر؟ هكذا تُ ّ
ً
ِ
كمZل هللا اإلنسZان،
من السهل ممارسته؟ (ليس سهالً) .لماذا ليس بهذه السهولة؟ (ألن الناس ال يعرفZون هللا وال يعرفZZون كيZف ُي ّ
Zورا ال يعرفZون كيZف يسZعون وراء الحZق لحZل مشZكلتهم .يجب على النZاس اجتيZاز تجZارب وتنقيZات
ولذلك عنZدما يواجهZون أم ً
وتوبيخات ودينونات متنوعة ،قبل أن تكZون لZZديهم حقيقZZة مخافZZة هللا) .أنت تقولهZا بهZZذه الكيفيZZة ،ولكن بقZدر اهتمامZZك ومخافتZZك

Zدرا ليس
هلل وحيZZدانك Zعن الشZZر ،يبZZدو األمZZر سZZهل التحقيZZق اآلن .لمZZاذا أقZZول هZZذا؟ ألنكم اسZZتمعتم للعديZد Zمن العظZZات وتلقيتم قً Z
بقليZZل من االرتZZواء من واقعيZZة الحZZق .لقZZد م ّكنكم هZZذا من فهم كيفيZZة اتقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر من حيث النظريZZة والتفكZZير.

فيمZZا يتعلZZق بممارسZZتكم التقZZاء هللا والحيZZدان الشZZر ،كZZان األمZZر بجملتZZه مفيZً Zدا وجعلكم تشZZعرون كمZZا لZZو أنZZه أمZZر يسZZهل تحقيقZZه.
أبدا تحقيقه على أرض الواقZZع؟ هZذا ألن جZوهر طبيعZة اإلنسZان ال يتقي هللا ،ويحب الشZر .هZZذا هZو
فلماذا إ ًذا ال يستطيع الناس ً
السبب الحقيقي.

شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 10
عدم اتقاء هللا والحيدان عن الشر هو مقاومة هلل
وجها لوجه وكذلك كلمته .معZرفتكم عن هللا أكZثر من معرفZة أيZوب .لمZاذا أثZرت هZذا الموضZوع؟
أنتم اآلن تواجهون هللا ً
أود أن أشرح حقيق ًة لكم ،ولكن قبل ذلZك ،أريZد أن أسZألكم سZؤاالً :عZرف أيZوب القليZل عن هللا ،لكنZه اسZتطاع
لماذا أتكلم هكذا؟ ّ
أن يتقي هللا ويحيد عن الشر .فلماذا يخفق الناس في هذه األيام في فعل الشيء نفسZه؟ (بسZبب الفسZاد العميZق) .الفسZاد العميZق؛

Zيرا مZZا تتخZZذون الحZZروف والتعZZاليم الZZتي تتحZZدثون
هZZذا هZZو السZZؤال من الناحيZZة الظاهريZZة ،لكنZZني لن أنظZZر لألمZZر هكZZذا أبZً Zدا .كثً Z
عموما ،مثل "الفساد العميق" و "التمرد على هللا" و "عدم الZوالء هلل" و "العصZيان" و "عZدم محبZة الحZق" ،وتسZتخدمون هZذه
عنها
ً

حتمZا
العبارات لشرح جوهر كZل سZؤال .هZذه طريقZة ممارسZة معيبZة Z.اسZتخدام اإلجابZة نفسZها لشZرح أسZئلة ذات طبZائع مختلفZة ً
ُينشZZئ شZZبهات تجZZديف على الحZق وعلى هللا .ال أحب سZZماع هZZذا النZZوع من اإلجابZZات .ف ّكZZروا في األمZZر! ال أحZZد منكم ف ّكZZر في
هZZذا األمZZر ،ولكنZZني في كZZل يZZوم أراه ،وفي كZZل يZZوم أشZZعر بZZه .وهكZZذا أنتم تفعلZZون وأنZZا أشZZاهد .عنZZدما تفعلZZون هZZذا األمZZر ،ال
ضZا .فمZا هZو هZذا الجZوهر إ ًذا؟ لمZاذا ال يسZتطيع النZاس
يمكنكم الشعور بجوهره .ولكن عندما أراه ،أرى جوهره ،وأشZعر بZه أي ً
تمامZZا على شZZرح جZZوهر هZZذا السZZؤال ،وال حZّ Zل جZوهره .هZZذا
في هZZذه األيZZام اتقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر؟ إجZZابتكم غZZير قZZادرة ً

مصدرا هنا ال تعلمون عنه شيًئ ا .ما هو هذا المصدر؟ أعرف أنكم تريدون أن تسمعوا عنZZه ،لZZذلك سZأخبركم بمصZZدر
ألن ثمة
ً
هذا السؤال.
في بداية عمل هللا ،كيف كان ينظر إلى اإلنسان؟ لقد أنقذ هللا اإلنسZان ،واعتZZبره عض ًZوا في عائلتZZه ،وهZدًفا لعملZZه ،وأراد
ِ
كملZZه .كZZان هZZذا موقZZف هللا تجZZاه اإلنسZZان في مسZZتهل عملZZه .ولكن مZZاذا كZZان موقZZف اإلنسZZان من هللا
ويخّلصZZه ُ
أن ُيخضZZعه ُ
وي ّ
غريبZZ Zا .يمكن أن ُيق ZZال إن موقZZ Zف اإلنس ZZان من هللا لم يحقZZ Zق النتZZ Zائج
غريبZZ Zا عن اإلنس ZZان ،واعتZZ Zبره اإلنس ZZان
آنZZ Zذاك؟ كZZ Zان هللا
ً
ً
Zحا بشZZأن كيZZف ينبغي أن يعامZZل هللا .لZZذلك عامZZل هللا كيفمZZا شZZاء ،وفعZZل مZZا أراد.
فهمZZا واضً Z
الصZZحيحة ،ولم يكن يملZZك اإلنسZZان ً

هZZل كZZان لإلنسZZان وجهZZة نظZZر عن هللا؟ في البدايZZة Z،لم يكن لZZدى اإلنسZZان أيZZة وجهZZة نظZZر عن هللا .كZZان مZZا ُيZZدعى وجهZZة نظZZر
اإلنسZZان مجZZرد بعض المفZZاهيم والتخيالت المتعلقZZة باهلل .تلZZك المفZZاهيم والتخيالت الZZتي كZZانت متوافقZZة مZZع مفZZاهيم النZZاس كZZانت
تُقبل ،وما لم تكن متوافقة معها كانت تُطاع طاع ًة ظاهريً Zة ،ولكن كZان النZاس في قلZوبهم يقاومونهZا ويعارضZونها بشZدة .كZانت
عضوا من العائلة ،ولكن عامل اإلنسان هللا كغريب .ولكن بعZZد مZZدة
هذه هي عالقة اإلنسان باهلل في البداية؛ Zاعتبر هللا اإلنسان
ً

من عمZZل هللا ،بZZدأ اإلنسZZان يفهم مZZا يحZZاول هللا تحقيقZZه ،وعZZرف النZZاس أن هللا هZZو اإللZZه الحقيقي ،وعرفZZوا مZZا يسZZتطيع اإلنسZZان

Zرجى الحصZول على النعمZة
الحصول عليه من هللا .كيZف كZان ينظZر اإلنسZان إلى هللا آنZZذاك؟ اعتZZبر اإلنسZان هللا حبZل نجZاة ،وت ّ
والبرك ZZات والوع ZZود .وم ZZاذا اعت ZZبر هللا اإلنس ZZان في ه ZZذه المرحل ZZة؟ اعت ZZبر هللا اإلنس ZZان ه ZZدًفا إلخض ZZاعه .أراد هللا أن يس ZZتخدم
الكلمات إلدانة اإلنسان واختباره وإعطائه تجارب .ولكن بقZدر اهتمZام البشZرية آنZذاك ،كZان هللا شZيًئا يسZتخدمه اإلنسZان لتحقيZق

أهدافZه .رأى النZاس أن الحZق الصZادر من هللا يمكنZه ZإخضZاعهم وتخليصZهم ،وكZانت لZديهم فرصZة للحصZول على األشZياء الZتي
يريZZدونها من هللا ،والغايZZة الZZتي يبتغونهZZا .بسZZبب هZZذا ،تش ّ Zكل قZZدر ضZZئيل من اإلخالص بZZداخل قلZZوبهم ،وصZZاروا راغZZبين في

اتب ZZاع ه ZZذا اإلل ZZه .م ZZر بعض ال ZZوقت ،واكتس ZZب الن ZZاس بعض المعرف ZZة العقائدي ZZة والس ZZطحية عن هللا .يمكن أن ُيق ZZال إنهم ك ZZانوا
يصيرون أكثر "ُألف ًة" شيًئا فشيًئ ا مع هللا .من خالل الكلمة التي نطقها هللا ووعظه والحق الذي أعلنه وعمله ،صار النZZاس أكZZثر
غريبZا وأنهم بالفعZل كZانوا يسZيرون في طريZق التوافZق مZع هللا .حZتى
"ألف ًة" روي ًZدا روي ًZدا .لZذلك يظن النZاس خطًZأ أن هللا لم يعZد
ً

اآلن ،استمع الناس إلى الكثZير من العظZات عن الحZق ،واختZبروا الكثZZير من عمZل هللا .لكن في ظZل حZدوث تZZدخالت وعراقيZZل
بسZZبب العديZZد من العوامZZل والظZZروف المختلفZZة ،ال يمكن لمعظم النZZاس الوصZول إلى ممارسZZة الحZZق ،وال يمكنهم الوصZول إلى
إرضZZاء هللا .يZZزداد النZZاس في تZZراخيهم ،ويZZزداد افتقZZارهم إلى الثقZZة .يZZزداد شZZعورهم بZZأن عZZاقبتهم مجهولZZة .ال يجZZرؤون على

Zدما خطZوة بخطZوة بZZدون حمZاس .أمZا فيمZZا
امتالك أية أفكار متهورة ،وال يسعون وراء أي تقZُّ Zدم؛ هم فقZZط يسZيرون ويمضZون ق ً
يتعلZZق بحال ZZة اإلنسZZان الحاليZZة ،مZZا هZZو موق ZZف هللا من اإلنسZZان؟ ال يZZرغب هللا إال في أن يق Zّ Zدم هZZذه الحقZZائق لإلنسZZان ،ويZZزرع
طريقه داخل اإلنسان ،ثم بعZد ذلZك يZرتب ظروًفZا معينZة لكي يختZبر اإلنسZان بطZرق مختلفZة .هدفZه هZو أخZذ هZذه الكلمZات وهZذه
الحق ZZائق وعمَلZZه وأن ُيح ZZدث عاقبً Z Zة حيث يتقي اإلنس ZZان هللا ويحي ZZد عن الش ZZر .يأخ ZZذ معظم الن ZZاس ال ZZذين رأيتهم كلم ZZة هللا فق ZZط
ويعتبرونها تعاليم ،يعتبرونها حروًفا ،ويعتبرونها لوائح يجب االلتزام بها .عندما يخوضون في شيء ويتكلمZZون ،أو يواجهZZون
Zحيحا على نحZو خZاص
تجارب ،ال ينظرون إلى طريق هللا على أنه الطريZZق الZذي ينبغي لهم االلZتزام بZه .يكZون هZذا األمZر ص ً
Zاعيا نحZو مخافZة هللا والحيZدان الشZر .لهZذا السZبب ،موقZف هللا تجZاه
عندما يواجه الناس تجارب كبيرة .لم َأر
شخصا يمZارس س ً
ً
اإلنسان مملوء باالشمئزاز والكراهية المفرطة .بعد أن قدم هللا تجZارب بطريقZZة متكZررة للنZاس ،حZZتى لمئZZات المZرات ،مZا زال

النZZاس بال موقZZف واضZZح إلظهZZار عZZزمهم ،بZZالقول :أريZZد أن أتقي هللا وأحيZZد عن الشZZر! حيث إن النZاس ليس لZZديهم هZZذا العZزم،
يقدمون هذا النZوع من العZروض ،لم يعZد موقZZف هللا الحZالي تجZاههم كمZZا كZان في الماضZي ،عنZدما كZان يظهZZر لهم الرحمZة
وال ّ
Zيراَ .م ْن سZبب خيبZة األمZل هZذه؟ على َم ْن يتوقZف نZوع الموقZف
والتسامح والصبر وطZول األنZاة .بZل خZاب ظنZه في اإلنسZان كث ً

الZZذي يتخZZذه هللا تجZZاه اإلنسZZان؟ يتوقZZف على كZZل شZZخص يتبZZع هللا .على مZZدار سZZنوات عمZZل هللا ،قZZدم الكثZZير من المتطلبZZات من
اإلنسان ،ورتّب العديد Zمن الظZروف من أجلZه .ولكن مهمZا كZان أداء اإلنسZان ،ومهمZا كZان موقZف اإلنسZان من هللا ،ال يسZتطيع
اإلنس ZZان الممارس ZZة بوض ZZوح وفًقZZا له ZZدف اتق ZZاء هللا والحي ZZدان عن الش ZZر .وهك ZZذا ،سأختص ZZر األم ZZر برمت ZZه في مقول ZZة واح ZZدة،

وأستخدم هذه المقولة لشرح كل شيء تكلمنا عنه فيما يتعلق بالسبب وراء عدم قدرة النZاس على السZير في طريZق هللا – اتقZاء

هللا والحيZZدان عن الشZZر .مZZا هي هZZذه المقولZZة؟ هZZذه المقولZZة هي :ينظZZر هللا لإلنسZZان على أنZZه هZZدف لخالصZZه ،هZZدًفا لعملZZه ،أمZZا

اإلنسZZان فينظZZر إلى هللا على أنZZه عZZدو لZZه ،على أنZZه نقيضZZه .هZZل اتضZZح هZZذا األمZZر لZZك اآلن؟ ماهيZZة موقZZف اإلنسZZان ،وماهيZZة
موقف هللا ،وماهية العالقة بين اإلنسان وهللا :هذه جميعها أمور واضحة .بغض النظر عن كم الوعظ الذي استمعتم لZZه ،وتلZZك
األشياء التي قمتم بتلخيصها بأنفسكم ،مثل األمانة تجاه هللا وطاعته والسعي وراء طريق التوافق مع هللا ،وابتغاء قضاء العمر
من أجلZZه ،والعيش لZZه ،ال أنظZZر إلى تلZZك األمZZور على أنهZZا السZZير في طريZZق هللا بZZوعي ،أي اتقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر .بZZل
هي قنوات يمكنكم من خاللها تحقيق أهداف معينة .ولتحقيق هذه األهداف ،فإنكم تلتزمون على مضض ببعض اللوائح .وهZZذه
Zرة
اللوائح بالتحديد هي الZتي تبعZد النZاس أكZثر عن طريZق اتقZاء هللا والحيZدان عن الشZر ،وتضZع هللا في مواجهZة مZع اإلنسZان م ً
أخرى.
السZZ Zؤال الZZ Zذي أنتم بصZZ Zدد مناقشZZ Zته اآلن ثقيZZ Zل بعض الشZZ Zيء ،وبغض النظZZ Zر عن أي شZZ Zيء ،مZZ Zا زلت أرجZZ Zو أنZZ Zه حين
فارغZا،
Zواء
ً
تجتZازون التجZارب المقبلZZة ،واألوقZات القادمZZة ،يمكنكم أن تفعلZوا مZا أخZبرتكم إيZاه ت ًّZوا .ال تتجZاهلوا هللا وال تZZروه هً Z
حيث تشZZعرون كأنZZه موجZZود في األوقZZات الZZتي يكZZون ذا منفعZZة لكم فيهZZا ،ولكن عنZZدما يكZZون بال منفعZZة لكم تشZZعرون أنZZه غZZير
Zعوريا ،فقZZد أغضZZبت هللا بالفعZZل .قZZد يوجZZد بعض النZZاس الZZذين يقولZZون" :ال
موجZZود .حين يكZZون لZZديك هZZذا النZZوع من الفهم ال شً Z
دائمZZا ،وكZZل شZZيء أفعلZZه يقZZع ضZZمن النطZZاق والمعيZZار والمبZZادئ المطلوبZZة
Zواء
ً
دائمZZا ،وأرضZZيه ً
فارغZZا ،أنZZا أصّZلي لZZه ً
أرى هللا هً Z

التي يطلبها هللا .من المؤكد أني ال أتحدث وفًقا ألفكاري الخاصة" .نعم ،األسلوب الذي تتناول به األمور صZحيح .ولكن كيZف

وجها لوجه؟ كيف تمارس عنZدما تواجZه أم ًZرا مZا؟ يشZعر بعض النZاس أن هللا موجZود عنZدما يصّZلون
تفكر حين تواجه ً
أمرا ما ً
Zواء
له ويناجونه .ولكن عندما يواجههم أمر ما ،يأتون بأفكارهم الشخصZية ويريZدون أن يلZتزموا بهZا .هZذا بمنزلZة اعتبZار هللا ه ً

Zودا عن ZZدما يحت ZZاجون إليZZه،
ً
فارغZZا .ه ZZذا الن ZZوع من المواقZZف يجع ZZل هللا غ ZZير موج ZZود .يظن النZZاس أن هللا ينبغي أن يكZZون موج ً Z
ٍ
Zدما بأفك ZZارهم الشخص ZZية للممارسZZZة ك ZZاف.
وعن ZZدما ال يحت ZZاجون إلي ZZه ال ينبغي أن يك ZZون موج ً Z
Zودا .يظن الن ZZاس أن المض ZZي ق ً Z
يؤمنZون أن بإمكZانهم فعZل األمZور كمZا يحلZو لهم ،ويظنZون ببسZاطة أنهم ال يحتZاجون إلى السZعي وراء طريZق هللا .أليس النZاس

حاليا في حالة مثل هذه وفي موقف مثل هZZذا هم على حافZZة الخطZZر؟ يقZZول بعض النZZاس" :بغض النظZZر عمZZا إذا كنت
الذين هم ً
على حافة الخطر أو ال ،لقد آمنت لسنين عديدة Z،وأؤمن أن هللا لن يهجZZرني ،ألنZZه ال يطيZZق هجZراني" .يقZZول آخZZرون" :منZZذ أن
عامZا في المجمZل .من حيث الZوقت ،أنZZا أكZثر
كنت في رحم أمي ،آمنت بZالرب ،طZول الZوقت وحZتى اآلن ،أربعين أو خمسZZين ً
الناس المؤهلين ألن ينالوا خالص هللا؛ أنا أكثر النZاس المZZؤهلين ألن أنجZو .طZول فZZترة األربعZZة أو الخمسZZة عقZود هZذه ،تZركت
أسZZرتي ووظيفZZتي ،وتخّليت عن كZZل مZZا أملZZك ،مثZZل المZZال والمكانZZة والمتعZZة وقضZZاء الZZوقت مZZع األسZZرة ،ولم آكZZل العدي Zد Zمن

األطعمZZة اللذيZZذة ،ولم أسZZتمتع بZZالكثير من األمZZور المسZZلية ،ولم أزر العديZZد من األمZZاكن الشZّ Zيقة .لقZZد تعرضZZت للمعانZZاة الZZتي ال
ُأعامZل بظلم وال أسZZتطيع أن
يسZZتطيع النZZاس العZZاديون احتمالهZZا .إن لم يقZZدر هللا أن يخّلصZZني بسZZبب كZZل هZZذا ،فمعZZنى هZZذا أنZZني َZ

أؤمن بإل ZZه مث ZZل ه ZZذا" .ه ZZل يوج ZZد ع ZZدد كب ZZير من الن ZZاس ال ZZذين ل ZZديهم ه ZZذا الن ZZوع من اآلراء؟ (يوج ZZد العدي ZZد منهم) .إ ًذا اليZZZوم
ٍ
حقيقة :كل واحد من هؤالء األشخاص الذين لديهم هذا النوع من اآلراء يسببون ألنفسZZهم المتZZاعب؛ وهZZذا
سأساعدكم على فهم

ألنهم يسZZتخدمون تخيالتهم لتغطيZZة أعينهم .إن خيZZاالتهم بالتحدي Zد ZواسZZتنتاجاتهم هي الZZتي تحZZل محZZل مZZا يطلبZZه هللا من البشZZر،
كمل ZZوا من
وتعيقهم عن قب ZZول مقاص ZZد هللا الص ZZحيحة ،وتجعلهم ال يش ZZعرون بوج ZZود هللا الحقيقي ،ويخس ZZرون فرص ZZتهم في أن ُي َّ
هللا ،وال يكون لهم نصيب أو شركة في وعده.

شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 11
كيف يحدد هللا عاقبة اإلنسان والمعيار الذي يحدد به عاقبته
قبل أن يكون لك آراؤك واستنتاجاتك الشخصية ،ينبغي لك أوالً أن تفهم موقف هللا تجاهZZك ،ومZا يفكZZر فيZه ،ثم بعZد ذلZZك

Zائبا أم ال .لم يسZتخدم هللا أب ًZدا وحZدات الZزمن لتحديZد عاقبZة اإلنسZان ،ولم يسZتخدم أب ًZدا مقZدار المعانZاة
تقZرر إن كZان تفكZيرك ص ً
تحملهZZا شZZخص مZZا لتحديZد ZعاقبتZZه .مZZا الZZذي يسZZتخدمه هللا إ ًذا كمعيZZار لتحديZZد عاقبZZة اإلنسZZان؟ إن اسZZتخدام وحZZدات الZZزمن
الZZتي ّ
Zيرا وهم الZذين
تماما مZع تصZورات النZاس .ويوجZد أي ً
ضZا أولئZك األشZخاص الZذين تZراهم كث ً
لتحديد عاقبة اإلنسان هو ما يتوافق ً
كرسوا الكثير وأنفقوا الكثZير ودفعZوا الكثZير وعZانوا كثZيرا في ٍ
وقت مZا من حيZاتهم .أولئZك هم األشZخاص الZذين – في رأيكم –
ً

Zرية عن المعيZار الZذي
يمكن أن ينالوا الخالص من هللا .كل مZا ُيظهZره هZؤالء النZاس وكZل مZا عاشZوه هZو بالتحديZد تص ّZور البش ّ
عما تؤمنون به ،ال أريZد أن أسZرد هZذه األمثلZة واح ًZدا واح ًZدا .باختصZار ،مZا دام أنZه
يحدد هللا به عاقبة اإلنسان .وبغض النظر ّ

خيلة اإلنسان ،وكلها تصورات اإلنسZان .مZا هي نتيجZة اإلصZرار األعمى على تصZورك
ليس معيار تفكير هللا ،فهو يأتي من ُم ّ
دائمZا تتبZZاهى بمؤهالتZZك أمZZام هللا وتنافسZZه
وتخيلZZك؟ من الواضZZح أن النتيجZZة ال يمكن أن تكZZون سZZوى رفض هللا لZZك؛ هZZذا ألنZZك ًZ

وتخالفه وال تحاول ًّ
البشرية .االستمرار بهذه الطريZZق هZZو إكZZرام
حقا استيعاب تفكير هللا ،وال تحاول فهم مقاصده وموقفه تجاه
ّ
إكرامZZ Zا هلل .أنت تZZ Zؤمن بنفسZZ Zك وليس باهلل .ال يريZZ Zد هللا هZZ Zذا النZZ Zوع من األشZZ Zخاص وال يريZZ Zد أن
لZZ Zذاتك قبZZ Zل أي شZZ Zيء وليس
ً

تصحح وجهات نظر الماضي غير الصZحيحة هZذه،
يخّلصهم .إن كنت تستطيع أن تتخلى عن هذا النوع من وجهات النظر ثم
ّ
Zاعدا،
Zدما وفًقZZا لمتطلب ZZات هللا ،وتب ZZدأ ممارس ZZة طري ZZق اتق ZZاء هللا والحي ZZدان عن الش ZZر من اآلن فص ً Z
وإن كنت تس ZZتطيع المض ZZي ق ً Z
تعريفZا لZZذاتك وهلل ،بZZل
وتنجح في إكZZرام هللا بعظمتZZه في كZZل شZZيء ،وال تسZZتخدم أوهامZZك وآراءك ومعتقZZداتك الشخصZZية لتضZZع
ً
Zرية ،وتسZتخدم معيZار هللا إلرضZائه ،فسZيكون
تسعى وراء مقاصد هللا في كافة المنZاحي ،وتفهم وتسZتوعب موقZف هللا تجZاه البش ّ

رائع ا! وسيعني هذا أنك على وشك البدء في طريق اتقاء هللا والحيدان عن الشر.
هذا ً

حيث إن هللا ال يسZZتخدم طريقZZة أو أخZZرى من تلZZك الZZتي يفكZZر بهZZا النZZاس ،وال يعتمZZد أفكZZارهم وآراءهم كمعيZZار لتأسZZيس
ع ZZاقبتهم ،فم ZZا ن ZZوع المعي ZZار ال ZZذي يس ZZتخدمه هللا إ ًذا؟ يس ZZتخدم هللا التج ZZارب إلق ZZرار عاقب ZZة اإلنس ZZان .يوج ZZد معي ZZاران الس ZZتخدام

التجارب إلقرار عاقبة اإلنسان :األول هو عدد Zالتجارب الZتي يجتازهZا النZاس ،والثZاني هZو النتيجZة الZتي حققهZا النZاس في هZذه
التجارب .هذان هما المؤشران اللذان يحددان عاقبة اإلنسان .سنستفيض اآلن في هذين المعيارين.
أول ك ZZل ش ZZيء ،حين تواجه ZZك تجرب ZZة من هللا (ملحوظ ZZة :من المحتم ZZل أن ZZك ت ZZرى ه ZZذه التجرب ZZة ص ZZغيرة وغ ZZير ج ZZديرة

بوضوح أن هذه هي يد هللا عليك ،وأن هللا هو من قد رتب هذه الظروف من أجلZZك .عنZZدما تكZZون
بالذكر) ،سيجعلك هللا تدرك
ٍ

Zادرا على
قامتZZك غZZير ناضZZجة ،سZZيرتب هللا تجZZارب بهZZدف اختبZZارك .ستتناسZZب هZZذه التجZZارب مZZع قامتZZك؛ أي تجZZارب تكZZون قً Z
موقفZZك تجZZاه هللا .هZZل هZZذا الموقZZف مهم للغايZZة؟ بZZالطبع مهم! بZZل لZZه أهميZZة
فهمهZZا واحتمالهZZا .سZZيختبر أي جZZزء منZZك؟ سZZيختبر ُ
خاص ZZة! ألن موق ZZف اإلنس ZZان ه ZZذا ه ZZو النتيج ZZة ال ZZتي يري ZZدها هللا ،وه ZZو أهم ش ZZيء م ZZا دام األم ZZر يتعل ZZق باهلل ،وإال لم ZZا ب ZZذل هللا

مجهوداته على الناس من خالل االشتراك في هذه األنواع من العمل .يريد هللا أن يرى موقفك نحوه من خالل هذه التجZZارب،
ويري ZZد أن ي ZZرى إن كنت على المس ZZار الص ZZحيح أم ال .يري ZZد أن ي ZZرى إن كنت تتقي هللا وتحي ZZد عن الش ZZر أم ال .ل ZZذلك وبغض
عمZZا إن كنت تفهم الكثZZير أو القليZZل من الحZZق في هZZذا الZZوقت الخZZاص ،سZZتواجهك مZZع ذلZZك تجربZZة هللا ،وعقب أي زيZZادة
النظZZر ّ
في مقدار ما تفهمه من الحق ،سيستمر هللا في ترتيب تجارب مقابلة من أجلZك .عنZدما تواجZه تجربً Zة مZرة أخZرى ،يريZد هللا أن

يZZرى إن كZZانت وجهZZة نظZZرك وأفكZZارك وموقفZZك نحZZوه قZZد حZZدث فيهZZا أي نمZZو في تلZZك األثنZZاء أم ال .يقZZول بعض النZZاس" :لمZZاذا
دائمZZا؟ ألم يZَ Zر كيZZف يمارسZZون الحZZق؟ ِل َم مZZا زال يريZZد أن يZZرى مواقZZف النZZاس؟" هZZذا هZZراء ال
يريZZد هللا أن يZZرى مواقZZف النZZاس ً
دائمZZا من جZZانبهم،
طائZZل منZZه! وبمZZا أن هللا يسZZتمر على هZZذا النحZZو ،فمن المؤكZZد أن مقاصZZد هللا تكمن هنZZاك .يZZراقب هللا النZZاس ً
ويشZZاهد كZZل كلمZZة من كلمZZاتهم وفعZZل من أفعZZالهم ،وكZZل حركZZة وكZZل تصZZرف ،وحZZتى معتقZZداتهم وأفكZZارهم .كZZل شZZيء يحZZدث

جميعZا كZدليل لتحديZد عZاقبتهم .مZع تنZZامي
للناس :أعمالهم الحسنة ،أخطاؤهم ،تعدياتهم ،وحZتى تمZردهم وخيZZانتهم ،سيسZجلها هللا
ً
عمZZل هللا خطZZوة خطZZوة ،تسZZمع المزيZZد والمزيZZد من الحZZق ،وتقبZZل المزيZZد والمزيZZد من األمZZور اإليجابيZZة والمعلومZZات اإليجابيZZة
ض Zا متطلب ZZات هللا من ZZك .وفي ال ZZوقت ذات ZZه ي ZZرتب هللا تجZZارب أقس ZZى من أجل ZZك،
وواقعي ZZة الح ZZق .وخالل ه ZZذه العملي ZZة ،ت ZZزداد أي ً
وهدفه من ذلك هو فحص ما إذا كان موقفك نحوه قد نضج في تلك األثناء أم ال .بالطبع ،أثنZZاء هZZذه الفZZترة ،فZإن وجهZة النظZر
التي يطلبها هللا منك تتوافق مع فهمك لواقعية الحق.
Zارا
إذ تنمو قامتك تدريجيًّا ،ينمو ً
أيضا المعيار الذي يطلبه هللا منك تدريجيًّا .عندما تكون غير ناضج ،سZZيعطيك هللا معيً Z
صغيرا ًّ
معيارا أكبر قليالً .ولكن ماذا يفعل هللا بعدما تفهم كل الحق؟ سZZيجعلك هللا
جدا؛ وعندما تزداد قامتك قليالً سيعطيك هللا
ً
ً

تواجZZه تجZZارب أكZZبر .وسZZط هZZذه التجZZارب ،مZZا يريZZد هللا الحصZZول عليZZه ومZZا يريZZد أن يZZراه هZZو معرفتZZك األعمZZق بZZه اتقZZاؤك

Zجا (ملحوظZة:
الحقيقي .في هذا الوقت ،ستصبح متطلبات هللا منك أعلى و"أقسى" ممZا كZانت عليZه عنZدما كZانت قامتZك أقZل نض ً
ّ

يراهZا النZZاس قاسZية ولكن هللا يراهZا معقولZZة) .عنZدما يعطي هللا تجZارب للنZاس ،مZا هZو نZوع الواقعيZZة الZتي يريZZد أن ينشZئها هللا؟
يطلب هللا من النZZاس باسZZتمرار أن يعطZZوه قلZZوبهم .سZZيقول بعض النZZاس" :كيZZف يمكن للمZZرء أن يعطي قلبZZه؟ أنZZا أقZZوم بواجZZبي؛
فقZZد هجZZرت مZZنزلي ومعيشZZتي ،وأنفقت في سZZبيل هللا .أليسZZت هZZذه جميعهZZا أمثلZZة على تقZZديم قلZZبي هلل؟ وإال كيZZف يمكن أن أقZZدم
قلZZبي هلل بطريقZZة أخZZرى؟ هZZل يمكن أال تكZZون هZZذه أمثلZZة على تقZZديم قلZZبي هلل؟ مZZا هZZو مطلب هللا المحZZدد؟" هZZذا المطلب بسZZيط
للغاية .في الواقع هناك بعض الناس الذين قد قدموا بالفعZل قلZZوبهم هلل بZZدرجات متنوعZة في مراحZZل متنوعZة من تجZاربهم .لكن
األغلبيZة العظمى من النZاس لم تقZZدم قلوبهZZا هلل مطلًقZا .عنZدما يعطيZZك هللا تجربZZة ،فإنZZه يZZرى إن كZZان قلبZك معZه أم مZZع الجسZZد أو
مع الشيطان .عندما يعطيك هللا تجربة ،يZرى إن كنت تعارضZه أم تقZف في موقZع متوافZق معZه ،وينظZر إن كZان قلبZك في نفس
الجانب معه أم ال .عندما تكون غZير ناضZج وتواجZه تجZارب ،تكZون ثقتZك ضZعيفة للغايZة ،وال تعZرف بالضZبط مZا تحتاجZه لكي
Zدودا عن الح ZZق .على ال ZZرغم من ه ZZذا كل ZZه ،يمكن ZZك أن تص ZZلي هلل ب ZZإخالص وص ZZدق،
فهمZZا مح ً Z
ترض ZZي مقاص ZZد هللا ،ألن ل ZZديك ً
وترغب في إعطائه قلبك ،وتجعله سيدك ،وتكون على استعداد ألن تقدم له تلك األمور التي تZZؤمن أنهZZا األثمن .هZZذا معZZنى أن
ضZا تZZدريجيًّا.
تكون قد قدمت بالفعل قلبك هلل .وحينما تنصت إلى المزيد من الوعظ ،وتفهم المزيد من الحق ،ستنضج قامتك أي ً
المعيار الذي يطلبZه هللا منZك في ذلZك الZوقت لن يكZون مثZل المعيZار نفسZه الZذي كZان يطلبZه منZك عنZدما كنت غZير ناضZج؛ فهZو

Zارا أعلى من ذلZZك .وعنZZدما ُيقZَّ Zدم قلب اإلنسZZان بالتZZدريج هلل ،فإنZZه يقZZترب أكZZثر فZZأكثر من هللا؛ وعنZZدما يقZZترب
يطلب منZZك معيً Z
اإلنسان ًّ
حقا من هللا ،يكون لديه قلب يتقيه بطريقة متزايدة .يريد هللا هذا النوع من القلب.

عندما يريد هللا الحصول على قلب شخص ما ،سيرسل له تجارب متعددة .وأثناء تلك التجZZارب ،إن لم يحصZZل هللا على
قلب هZZذا الشZZخص ،ولم يZَ Zر أن هZZذا الشZZخص يتّخZZذ أي موقZZف ،أي أنZZه ال يZZرى هZZذا الشZخص يتقZZدم في أمZZور أو يسZZلك بطريقZZة
عزمZZا ل ZZدى ه ZZذا الش ZZخص على الحي ZZدان عن الش ZZر .إن ك ZZان األم ZZر هك ZZذا ،فبع ZZد ع ZZدة
ت ZZدل على اتق ZZاء هللا ،وال ي ZZرى ً
موقفZZا أو ً

تجارب ،سينفذ صبر هللا تجاه هذا الشخص ،ولن يتسامح معه من جديد .لن يعود يقدم له تجZارب ،ولن يقZوم بعملZه فيZه .فمZاذا

ضZا
يعني هذا لعاقبة هذا الشخص؟ هذا يعني أنه من الممكن أال تكون له عاقبة .ربما لم يفعل هذا الشZخص أي شZر ،وربمZا أي ً
طالً أو م ِ
علنZا .ومZع ذلZك ،فقلب هZذا الشZخص مختZبئ من هللا .لم
لم يفعZل شZيًئا ُمع ِّ
ضZا أنZه لم يقZاوم هللا ً
زع ًZج ا ،ومن المحتمZل أي ً
ُ
يكن لديZه قZط موقZZف واضZح أو وجهZة نظZر واضZحة تجZاه هللا ،ولم يكن باإلمكZان أن يZZرى هللا أن قلب هZZذا الشZخص قZد ُأعطي
له ،وال يمكنه أن يرى بوضوح أن هذا الشخص يسعى إلى اتقاء هللا والحيدان عن الشر .لم يعZد هلل صZبر على هZؤالء النZاس،
ٍ
ولن يدفع أي ٍ
برحمة ولن يعمل فيهم فيما بعد .حياة إيمان هZZذا الشZZخص باهلل قZZد انتهت بالفعZZل؛ هZZذا
ثمن من جديد ،ولن يمدهم
ألنZZه في كZZل التجZارب الZZتي أعطاهZا هللا لهZZذا اإلنسZان ،لم يحصZZل هللا على النتيجZZة الZZتي يرجوهZا .وهكZZذا يوجZZد عZZدد من النZZاس
الذين لم َأر فيهم قط استنارة الروح القZدس وإنارتZه .كيZف من الممكن رؤيZة هZذا؟ ربمZا هZذا النZوع من األشZخاص قZد آمن باهلل
طا للغايZة من الناحيZة الظاهريZة ،حيث قZرأ العديZد من الكتب ،وتعامZل مZع الكثZير من األمZور ،ومأل مZا
لسZنين عديZدة Z،وكZان نشً Z

Zيرا جZً Zدا من الكلمZZات والتعZZاليم ،ومZZع ذلZZك لم يكن هنZZاك أي نمZZو ظZZاهر ،ولم تكن
يزيZZد عن عشZZرة دفZZاتر بمالحظZZات ،وأتقن كثً Z
هنZZاك قZZط وجهZZة نظZر واضZحة أو موقZZف واضZZح تجZZاه هللا لZZدى هZZذا اإلنسZZان .أي أنZZك ال تسZZتطيع أن تZZرى قلب هZZذا الشZخص.
دائما مختوم ومغلق عن هللا ،لذلك لم ي َZر هللا القلب الحقيقي لهZذا الشZخص ،ولم ي َZر تقZواه الحقيقيZة نحZوه ،بZل ولم ي َZر كيZف
قلبه ً
يسير في طريق هللا .إن لم يربح هللا هذا الشخص حتى اآلن ،فهل يمكنه Zأن يربحه في المستقبل؟ ال يمكنه! هل يستمر هللا في
المحاولZة في أمZور ال يمكن الحصZول عليهZا؟ لن يسZتمر! مZا موقZف هللا الحZالي من هZؤالء النZاس إ ًذا؟ (إنZه يرفضZهم ،وال يلقي

لهم باالً) .ال يلقي لهم باالً! ال يبالي هللا بهذا النوع من األشخاص ،بل ينبذهم .لقد حفظتم هذه الكلمات بسZرعة ودقZة كبZيرتينZ.
يبدو أنكم فهمتم ما قد سمعتموه!

ضZ Zا مع ZZنى
الجهZZال وغ ZZير الناض ZZجين ال يفهم ZZون في بداي ZZة اتب ZZاعهم هلل مقاص ZZد هللا ،وال يعرف ZZون أي ً
يوج ZZد بعض الن ZZاس ّ
اإليمان باهلل ،ويتبنون طريًقا خاطًئ ا من صنع البشر في اإليمان باهلل واتباعه .عندما يواجه مثل هذا الشخص تجربة ،ال يكون
على درايZة بهZا ،وال يبZالي بإرشZاد هللا واسZتنارته .ال يعZرف معZنى تسZليم قلبZه هلل ،ومعZنى الصZمود أثنZاء التجربZة .سZيعطي هللا
Zدودا من الZZوقت ،وأثنZZاء هZZذا الZZوقت ،سZZيدعه يفهم مZZا هي تجربZZة هللا ومZZا هي مقاصZZده .بعZZد ذلZZك يحتZZاج
Zدرا محً Z
هZZذا الشZZخص قً Z
هذا الشخص إلى أن ُيظهر وجهة نظره .من جهة أولئك األشخاص في هذه المرحلة ،يظل هللا منتظZً Zرا .ومن جهZZة األشZZخاص

وذهابZZا ،أولئ ZZك ال ZZذين يري ZZدون تس ZZليم قل ZZوبهم هلل ولكنهم غ ZZير
ال ZZذين ل ZZديهم بعض اآلراء وم ZZع ذل ZZك ال يزال ZZون م ZZترددين جيئً Z Zة
ً
متصZZالحين مZZع الفكZZرة ،والZZذين – على الZZرغم من أنهم قZZد مارسZZوا بعض الحقZZائق وعنZZدما تZZواجههم تجربZZة كZZبرى ،يتملصZZون

منها ويريدون االستسالم – ما موقف هللا من هؤالء الناس؟ ال يزال لدى هللا أمل ضئيل في هؤالء الناس .تعتمZZد النتيجZZة على
مZZواقفهم وأدائهم .كيZZف يسZZتجيب هللا إن لم يكن النZZاس نشZZطاء في إحZZراز تقZZدم؟ إنZZه يتخلى عنهم؛ هZZذا ألنZZه قبZZل أن يتخلى هللا
عنك ،تكون أنت قد تخليت عن نفسك بالفعZل .وهكZذا ال يمكنZك أن تلZوم هللا على فعZل ذلZك ،أليس كZذلك؟ هZل هZذا عZادل؟ (نعم
إنه عادل).
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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Zادرا مZZا يهتمZZون بأفكZZار هللا وموقفZZه نحZZو اإلنسZZان؛ فهم ال
Zادرا مZZا يعZZيرون
ً
انتباهZZا لمشZZيئته Z،ونً Z
عنZZدما يتبZZع النZZاس هللا ،نً Z
وتخمنZون أو
يفهمون أفكار هللا ،لذلك عندما تُطرح أسZئلة تتضZمن مقاصZد هللا وشخصZيته ،تتحZيرون .أنتم غZير متيقZنين مطلًقZا،
ّ

Zودأ
Zواء
ً
فارغZا ،وشZZيًئا يبZدو موج ً
تراهنون .ما هذه العقلية؟ إنها تثبت هذه الحقيقة :معظم الناس الZذين يؤمنZZون باهلل يعتبرونZZه ه ً
في دقيقZZة مZZا وغZZير موجZZود في الدقيقZZة الZZتي تليهZZا .لمZZاذا أصZZوغ األمZZر بهZZذه الطريقZZة؟ ألنZZه كلمZZا واجهكم أمZZر مZZا ،ال تعرفZZون
مقاصد هللا .لمZاذا ال تعرفZون؟ األمZر ليس أنكم ال تعرفZون اآلن فقZط ،بZل من البدايZة إلى النهايZة أنتم ال تعرفZون مZا هZو موقZف
Zلت
هللا تجاه هذا األمر .هل
تأملت في تلZك األوقZات الZتي ال تZرى فيهZا موقZف هللا وال تعرفZه؟ هZل بحثت في األمZر؟ هZل تواص َ
َ
بشZZأنه؟ كال! هZZذا يؤكZZد حقيقZZة :اإللZZه الZZذي تZZؤمن بZZه واإللZZه الحZZق غZZير مZZرتبطين Z.أنت – يZZا َم ْن تZZؤمن باهلل – ال تتأمZZل إال في

مشيئتك وفي مشيئة قادتك ،وال تتأمل إال في المعنى العقائدي والسطحي لكلمة هللا ،ولكنك ال تحZاول ًّ
حقا أن تعZرف مشZZيئة هللا

رأيت الكثZZير من
وتبحث عنها على اإلطالق .أليس األمر هكذا؟ جوهر هذا األمر سيئ للغاية! على مدار العديZد Zمن السZZنوات
ُ
فارغZا .هZؤالء النZاس
Zواء
ً
الناس الذين يؤمنون باهلل .ما الشكل الذي يتخذه هذا اإليمZان؟ يZؤمن بعض النZاس باهلل كمZا لZو كZان ه ً

ليس لديهم إجابات عن أسZئلة متعلقZة بوجZود هللا ،ألنهم ال يمكنهم أن يشZعروا بوجZوده أو غيابZه أو يZدركوهما ،فضZالً عن عZدم

Zانا.
Zعوريا أن هللا غZZير موجZZود ،ويZZؤمن آخZZرون باهلل كمZZا لZZو كZZان إنسً Z
رؤيتهم وفهمهم إيZZاه بوضZZوح .يعتقZZد هZZؤالء النZZاس ال شً Z
يZZؤمن هZZؤالء النZZاس أن هللا غZZير قZZادر على فعZZل كZZل شZZيء هم غZZير قZZادرين على فعلZZه ،وأن على هللا أن يفكZZر كيفمZZا يفكZZرون.

ضZا مجموعZZة من النZZاس يؤمنZZون باهلل كمZZا لZZو كZZان
تعريZZف هZZذا الشZZخص هلل هZو "شZZخص غZZير مZرئي وغZZير ملمZZوس" .يوجZZد أي ً
ُدميZZة .يZZؤمن هZZؤالء النZZاس أن هللا بال مشZZاعر؛ إ ْذ يعتقZZدون أن هللا عبZZارة عن تمثZZال من الطين .عنZZدما يواجZZه هللاَ أمZٌ Zر مZZا ،ال

يكون له موقف وال وجهة نظر وال أفكار ،وهو تحت رحمة اإلنسان .ال يؤمن الناس سوى بالطريقة الZتي يريZZدون أن يؤمنZZوا

Zغيرا ،فهZZ Zو صZZ Zغير .وعن ZZدما يخطئ الن ZZاس ويحت ZZاجون إلى رحمZZ Zة هللا،
ًZ
بهZZZا .إن جعلZZ Zوه
عظيمZZا ،فهZZ Zو عظيم ،وإن جعل ZZوه ص ً Z
وغفرانZZه ومحبتZZه ،ينبغي هلل أن يقZZدم لهم رحمتZZه .يكZِّ Zون هZZؤالء النZZاس فكZZرة عن إلZZه في عقZZولهم ،ويجعلZZون هZZذا اإللZZه يحقZZق

مطالبهم ويرضي كل رغباتهم .ال يهم متى أو أين ،وال يهم ما يفعله هذا الشخص ،فإنZZه يتبZZنى هZZذا الخيZZال في تعاملZZه مZZع هللا،

وإيمانZZه بZZه .يوجZZد حZZتى أولئZZك األشZZخاص الZZذين يؤمنZZون أن هللا قZZادر على أن يخّلصZZهم بعZZد أن أغضZZبوا شخصZZيته؛ هZZذا ألنهم

يؤمنZZ Zون أن محبZZ Zة هللا غZZ Zير محZZ Zدودة ،وأن شخصZZ Zية هللا بZZ Zارة ،وأنZZ Zه مهمZZ Zا أسZZ Zاء النZZ Zاس إلى هللا ،فلن يتZZ Zذكر هللا أيًّا من تلZZ Zك
اإلساءات .وبما أن أخطاء اإلنسان وتجاوزاتZه وعصZيانه هي تعبZيرات لحظيZة عن شخصZية هZذا الشZخص ،سZيعطي هللا النZاس
عظيمZZا .في الواقZZع،
صZا ،ويتسZZامح معهم ويصZZبر عليهم .سيسZتمر هللا في محبتZه لهم كالسZابق ،ولZذلك يبقى رجZاء خالصZهم
ً
فر ً
موقفZا سZلبيًّا حيالZه؛ هZذا ألنZك بينمZا تZؤمن باهلل ،قZد
مهمZا كZان إيمZان الشZخص باهلل ،فإنZه مZا دام ال يسZعى إلى الحZق ،سZيتخذ هللا ً
فارغZZا ،وتعت ZZبره
Zواء
ً
تنحي هللا الحZZق ً
تثمن الكتZZاب ال ZZذي يضZZم كلمZZة هللا ،وتدرس ZZه وتقZZرأه كZZل ي ZZوم ،ولكن ZZك ّ
جانبZZا ،وتعتZZبره هً Z
ص Zا ،ويعتZZبره بعضZZكم ببسZZاطة ُدميZZة .لمZZاذا أصZZوغ األمZZر بهZZذه الطريقZZة؟ ألن تلZZك األمZZور الموجZZودة في ال وعيكم ،وتلZZك
شخ ً

عمZZا إذا كZZان يZZواجهكم أمZZر مZZا أو ظZZرف مZZا – ال عالقZZة ألي منهZZا من وجهZZة
األمZZور الZZتي تطZZورت بZZداخلكم – بغض النظZZر ّ
ثم تفZZرض أفكZZارك وآراءك
نظري بكلمة هللا أو السعي وراء الحق .أنت ال تعرف سوى ما تفكر فيه ،ووجهZZات نظZZرك ،ومن ّ
الشخصية على هللا؛ حيث تصير هي وجهZات نظZر هللا ،وأنت تجعZل وجهZات النظZر هZذه معZايير تلZتزم بهZا بال تZردد .وبمZرور
الوقت ،فإن االستمرار بهذه الطريقة يبعدك أكثر فأكثر عن هللا.
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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افهموا موقف هللا وتخّلوا عن كل التصورات الخاطئة عنه
Zورا شZZريرة ،هZZل
Zريرا يفعZZل أمً Z
ص Zا ش ً
هZZل فكZZرتم من قبZZل في نZZوع هZZذا اإللZZه الZZذي تؤمنZZون بZZه اآلن؟ عنZZدما يZZرى هللا شخ ً
الجهZال ،مZZا هZZو موقفZZه؟ (الحZZزن) .عنZZدما يZZرى النZZاس يسZZرقون ذبائحZZه ،مZZا هZZو
يحتقZZره؟ (نعم ،يحتقZZره) .عنZZدما يZZرى أخطZZاء ّZ

ص Zا ال يبZZالي بإيمانZZه باهلل ،وال يسZZعى بأيZZة طريقZZة وراء
موقفZZه؟ (يحتقZZرهم) .هZZذا كلZZه واضZZح ،أليس كZZذلك؟ عنZZدما يZZرى شخ ً
خطيً Zة ،وليس
تمامZZا بشZZأن هZZذا األمZZر ،أليس كZZذلك؟ اإلهمZZال هZZو موقZZف ال ُيعZZد ّ
الحZZق ،مZZا هZZو موقZZف هللا؟ أنتم غZZير واضZZحين ً

فادح Zا .مZZا هZZو موقZZف هللا في اعتقZZادك إ ًذا؟ (هZZو غZZير راغب في
إسZZاءة موجهZZة هلل .يZZؤمن النZZاس أنZZه ال ينبغي اعتبZZاره خطًZZأ ً
االسZZتجابة لZZه) .غZZير راغب في االسZZتجابة لZZه ،مZZا هZZو هZZذا الموقZZف؟ إن هللا يZZزدري هZZؤالء النZZاس ويحتقZZرهم! يتعامZZل هللا مZZع
هؤالء الناس من خالل تجاهلهم عم ًZدا .نهجZZه هZو أن يتخلى عنهم ،وال يعمZل أي عمZZل فيهم ،بمZا في ذلZك اإلضZاءة واالسZتنارة

والتZZوبيخ والتZZأديب .هZZذا النZZوع من األشZZخاص ال ُيحسZZب في عمZZل هللا .مZZا هZZو موقZZف هللا من النZZاس الZZذين أهZZانوا شخصZZيته

وأسZZاؤوا لمراسZZيمه اإلداريZZة؟ اشZZمئزاز مفZZرط! يستشZZيط هللا غضZً Zبا بشZZدة من هZZؤالء النZZاس غZZير التZZائبين إلهZZانتهم شخصZZيته!
Zحا .ولكن هZZذا الشZZعور وهZZذا المZZزاج ،سZZيأتي
"االستشZZاطة غضZً Zبا" هZZو مجZZرد شZZعور ،ومZZزاج ،وال يمكن أن يمثZZل ًZ
موقفZا واضً Z

جانبZا،
بعاقبة على هذا الشخص :سيمأل هللا باشمئزاز مفZرط! مZا هي عاقبZة هZذا االشZمئزاز المفZرط؟ سZينحي هللا هZذا الشZخص ً
وال يستجيب له في الوقت الحاضر .سينتظر بعد ذلك ليفرزه "بعد الخريف" .بماذا يوحي هذا؟ هل ال تزال لهؤالء األشZZخاص

عاقبZZة؟ لم ينZِ Zو هللا قZZط أن يعطي هZZذا النZZوع من األشZZخاص عاقبً Zة! لZZذلك أليس من الطZZبيعي أالّ يسZZتجيب هللا في الZZوقت الحZZالي
لهZZ Zذا النZZ Zوع من األشZZ Zخاص؟ (بلى) .كيZZ Zف ينبغي لهZZ Zذا النZZ Zوع من األشZZ Zخاص أن يسZZ Zتعد اآلن؟ ينبغي لهم أن يسZZ Zتعدوا لتحمZZ Zل

الع ZZواقب السZZلبية الناتج ZZة عن سZZلوكهم ،والشZZر الZZذي ق ZZد فعل ZZوه .هZZذه هي اسZZتجابة هللا لهZZذا الن ZZوع من األشZZخاص .ل ZZذلك أقZZول
Zددا .لن يتسZامح هللا مZع النZاس
بوضوح لهذا النوع من األشخاص :ال تتعلق بأوهام فيما بعZد ،وال تنهمZك في التفكZير الحZالم مج ً
ضZZا القلي ZZل من
إلى أج ZZل غ ZZير مس ZZمى ،ولن يتحم ZZل تع ZZدياتهم وعص ZZيانهم إلى م ZZا ال نهاي ZZة .س ZZيقول بعض الن ZZاس" :لق ZZد رأيت أي ً
عادة ما يكونون سعداء للغاية؛ ويبدو أنهم
الناس على هذه الشاكلة .عندما يصّلون ،يلمسهم هللا لمس ًة خاصة ،ويبكون بمرارةً .
يتمتعون بحضور هللا وإرشاده" .ال تتفوه بهذا الهراء! البكاء بمرارة ليس بالضرورة تأثًُّرا باهلل أو بحضور هللا ،فضالً عن أنه

ال يعني إرشاده .إن أغضب الناس هللا ،فهل سيظل هللا يرشدهم؟ باختصZار ،عنZدما يقZرر هللا إبZادة أحZدهم ،أو هجZره ،فZإن هZذا

الشخص يكون بال عاقبZZة بالفعZZل .ال يهم مZدى الرضZا الZZذي يشZعر بZZه عن نفسZه عنZZدما يصّZلي ،وال مZZدى ثقتZه باهلل داخZل قلبZه؛

هذا بالفعل أمZZر غZير مهم .األمZر المهم هZZو أن هللا ال يحتZZاج إلى هZذا النZZوع من الثقZZة ،وأن هللا قZد رفض هZذا الشZخص بالفعZZل.
ضZا أمZر غZير مهم .مZا يهم اآلن هZو أن هZذا الشZخص ُيغضZب هللا ،وعاقبتZه قZد تق ّZررت
أمZا كيفيZة التعامZل معZه فيمZا بعZد فهZو أي ً
فسيترك للعقاب .هذا هو موقف هللا.
بالفعل .إن كان هللا قد قرر أال ُيخّلص هذا النوع من األشخاصُ ،
جزءا من جوهر هللا هو المحبة ،وهZو يقZدم رحمً Zة لكZل شZخص ،فZإن النZاس ينسZون ويغفلZون عن أن جZوهره هZو
مع أن ً
أيضا الكرامة .كZون أن لديZه محبZة فهZذا ال يعZني أن بإمكZان النZاس أن يسZيئوا إليZه بحريZة وأنZه ليس لديZه مشZاعر أو أيZة ردود
ً
أفعال .إن امتالكه للرحمة ال يعني أنه بال مبادئ في كيفية معاملته للناس؛ فاهلل حي ،وهو موجود ًّ
متخيلZZة
حقا .هو ليس دميZZة َّ

اهتماما بموقفه ،ونفهم مشZZاعره.
أو شيًئ ا آخر .وبما أنه موجود ،فيجب أن ننصت بانتباه لصوت قلبه في كل األوقات ،ونبدي
ً
ال يجب أن نس ZZتخدم خي ZZاالت الن ZZاس لتعري ZZف هللا ،وال ينبغي أن نف ZZرض معتق ZZدات ورغب ZZات الن ZZاس على هللا ،بحيث نجع ZZل هللا
يسZZتخدم أسZZلوب اإلنسZZان وتفكZZيره في كيفيZZة معاملتZZه للبشZZرية .إن كنت تفعZZل هZZذا ،فZZأنت تُغضZZب هللا ،وتثZZير سZZخطه ،وتتحZZدى
ُّ
وحكيمZZا في أفعالZZه .كونZZوا حZZذرين
Zذرا
هيبتZZه! لZZذلك ،بعZZد أن فهمتم خطZZورة هZZذا األمZZر ،أحث كZZل واحZZد منكم هنZZا أن يكZZون حً Z
ً
وحكمZاء في كالمكم .وفيمZا يتعلZق بكيفيZة تعZاملكم مZع هللا ،كلمZا كنتم حZذرين وحكمZاء ،كZان ذلZك أفضZل! عنZدما ال تفهم مZا هZو
موقZZ Zف هللا ،ال تتكلم باسZZ Zتهتار ،وال تكن مهمالً في أفعالZZ Zك ،وال تتبZZ Zع تصZZ Zنيفات بال اكZZ Zتراث .باإلضZZ Zافة إلى ذلZZ Zك ،ال تختلZZ Zق
ض Zا مظهZZر من مظZZاهر اتقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر .إن كZZان
اسZZتنتاجات تعسZZفية ،بZZل ينبغي لZZك أن تنتظZZر وتسZZعى ،وهZZذا أي ً
باسZZتطاعتك الوصZZول إلى هZZذه النقطZZة قبZZل أي شZZيء ،ولZZديك هZZذا الموقZZف ،فلن يلومZZك هللا على غبائZZك وجهلZZك وعZZدم فهمZZك

ونظرا لخوفك من اإلساءة إلى هللا ،واحترامك لمقاصد هللا ،وموقفك الZZراغب
لألسباب الكامنة وراء األمور .بل بدالً من ذلك،
ً
ينم عن
في طاعته ،سيتذكرك هللا ويرشدك وينيرك ،أو يتسامح مع عدم نضZجك وجهلZك .وعلى النقيض ،إن كZان موقفZك منZه ّ

تعريفZا لهZا بطريقZة تعسZفية ،فسZZوف
وتخمن أفكZZار هللا وتضZZع
أحكامZا على هللا بطريقZة تعسZZفية،
عZدم االحZZترام ،ورحت تصZZدر
ً
ّ
ً
ثم ،فZZإنني مZZا زلت أريZZد أن أؤكZZد على
يZZدينك Zهللا ويؤدبZZك ويعاقبZZك أو سZZيقدم لZZك ً
بيانZZا .ربمZZا يتضZZمن هZZذا البيZZان عاقبتZZك ،ومن ّ
وحكيمZا حيZال كZل شZيء يZأتي من هللا .ال تتحZدثوا بال اكZتراث ،وال تكونZوا مهملين في
Zذرا
هذا مZرة أخZرى :عليZك أن تكZون ح ً
ً
تصرفاتكم .قبل أن تقول أي شيء ،ينبغي أن تفكر :هل فعل هذا سيغضب هللا؟ هل فعل هذا ينطوي على اتقاء هللا؟ حتى فيما

حقا حل هذه األسئلة ،والتفكير فيها جديا .إن كنت تستطيع ًّ
يتعلق باألمور البسيطة ،ينبغي أن تحاول ًّ
حقا أن تمارس وفًقا لهذه
ً
ّ
المبZZ Zادئ في أي مكZZ Zان ،وفي كZZ Zل األمZZ Zور ،وكافZZ Zة األوقZZ Zات ،وأن تعتمZZ Zد مثZZ Zل هZZ Zذا الموقZZ Zف ،وال سZZ Zيما عنZZ Zدما ال تفهم شZZ Zيًئا،
تقييمZا
دائما .مهما أظهر الناس ،فإن هللا يZرى كZل شZيء بوضZوح ،وسZيعطيك ً
دائما ،وسيعطيك طريًقا لتسير فيه ً
فسيرشدك هللا ً

دقيًقZا ومناس ًZبا لهZذه المظZاهر .بعZد أن تختZبر التجربZة األخZيرة ،سZيأخذ هللا كZل سZلوكك ويلخصZه بالكامZل ليحZدد عاقبتZك .سZتقنع

هذه النتيجة كل شخص بال أدنى شك .ما أريد أن أخبركم إياه هو أن كل عمل من أعمالكم وكل تصZرف من تصZرفاتكم وكZل
فكرة من أفكاركم ستحدد مصيركم.
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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يحدد عاقبة اإلنسان؟
َم ْن ّ
يوجد أمر آخر بالغ األهمية ،وهZو مZوقفكم تجZاه هللا .هZذا الموقZف حيZوي؛ فهZو يحZدد مZا إذا كنت ستسZير إلى الهالك في
عامZا ،وعلى مZZدار هZZذه
النهايZZة أم إلى غايZZة جميلZZة أعZZدها هللا لZZك .في عصZZر الملكZZوت ،عمZZل هللا بالفعZZل ألكZZثر من عشZZرين ًZ
عامZZا ربمZZا كZZانت قلZZوبكم غZZير واثقZZة قليالً في أدائكم .ولكن هللا ،في قلبZZه ،قZZد صZZنع سZZجالً فعليًّا وصZZادًقا لكZZل واحZZد
العشZZرين ً
Zداء من حيث بZدأ كZل شZخص في اتباعZه وسZماع وعظZه ،وفهم المزيZد
منكم .يحتفZظ هللا بسZجل لكZل واحZد عن هZذه المظZاهر ابت ً

والمزيد من الحق إلى أن قاموا بواجباتهم .عندما يقوم أحد بأداء واجبه ،وعندما يواجه كل أنواع الظروف والتجارب ،ما هZZو

موقف ZZه؟ كي ZZف يك ZZون أداؤه؟ كي ZZف يش ZZعر تج ZZاه هللا في قلب ZZه؟ يحتف ZZظ هللا بس ZZجل لك ZZل ه ZZذا .لع ZZل ه ZZذه األم ZZور مح ZZيرة من وجه ZZة
نظ ZZركم .لكنه ZZا كله ZZا واض ZZحة ك ZZل الوض ZZوح من منظ ZZور هللا ،وليس به ZZا أدنى إهم ZZال .ه ZZذه مس ZZألة تتض ZZمن عاقب ZZة ك ZZل الن ZZاس
أيضا .فضالً عن أن هذا هZو المكZان الZذي يبZذل فيZه هللا كZل جهZوده الدؤوبZة .وهكZذا ال يمكن
ومصائرهم وتطلعاتهم المستقبلية ً
هلل أن يتجاهZZل أو يتسZZامح مZZع أيZZة حZZيرة .يحتفZZظ هللا بهZZذا السZZجل للبشZZرية ،ويصZZنع سZZجالً للبشZZر الZZذين يتبعZZون هللا كافZZة ،من
Zحيحا؟ واآلن ،هZل تؤمنZون أن هللا بZZار؟ هZل
البداية إلى النهاية .موقفك تجZاه هللا في هZZذا الZوقت سZيحدد مصZيرك .أليس هZZذا ص ً
أفعال هللا مناسبة؟ هل ال تزال لZديكم صZورة أخZرى عن هللا في أذهZانكم؟ (كال) .هZل تقولZون إ ًذا إن عاقبZة اإلنسZان يحZددها هللا

أم يح ZZددها اإلنس ZZان بنفس ZZه؟ (يح ZZددها هللا)َ .م ْن يح ZZددها؟ (هللا) .لس ZZتم واثقين ،أليس ك ZZذلك؟ أيه ZZا اإلخ ZZوة واألخ ZZوات من هون ZZغ
كونZZغ ،تكّلمZZواَ ،م ْن يحZZددها؟ (يحZZددها النZZاس أنفسZZهم) .اإلنسZZان يحZZددها بنفسZZه؟ أال يعZZني هZZذا إ ًذا أن األمZZر ال يتعلZZق باهلل؟ أيهZZا

Zاء على الطريZZق
Zاء على أعمالZZه وتصZZرفاته ،وبنً Z
اإلخZZوة واألخZZوات من كوريZZا الجنوبيZZة ،تكّلمZZوا( .يحZZدد هللا عاقبZZة اإلنسZZان بنً Z
جميعZا بهZZا :على مZZدار عمZZل خالص هللا ،يضZZع
ًZ
الZZذي يسZZير فيZZه) .هZZذه إجابZZة موضZZوعية جZًّ Zدا .هنZZاك حقيقZZة يجب أن أخZZبركم

Zارا لإلنسZZان .هZZذا المعيZZار هZZو أن يطيZZع اإلنسZان كلمZZة هللا ويسZZير في طريقZZه .هZZذا هZZو المعيZZار الZZذي ُيسZZتخدم لقيZZاس عاقبZZة
معيً Z
اإلنسZZان .إذا مارسZZت وفًقZZا لهZZذا المعيZZار اإللهي ،فيمكنZZك الحصZZول على عاقبZZة جيZZدة؛ وإذا لم تفعZZل ذلZZك ،فال يمكنZZك الحصZZول

معZا .هZZل هZZذا
فم ْن تقولZZون إ ًذا إنZZه يحZZدد هZZذه العاقبZZة؟ ليس هللا وحZZده هZZو الZZذي يحZZددها ،بZZل هللا واإلنسZZان ًZ
على عاقبZZة جيZZدةَ .
فعZZ Zاالً في عمZZ Zل خالص البشZZ Zرية ،وأن يعZZ Zد غايZZ Zة جميلZZ Zة
صZZ Zحيح؟ (نعم) .لمZZ Zاذا؟ ألن هللا هZZ Zو َم ْن يريZZ Zد أن يشZZ Zترك اشً Z Z
Zتراكا ّ
لإلنسان .اإلنسان هو هدف عمل هللا ،وهذه العاقبة أو الغايZZة هي مZا يعZZده هللا لZه .لZو لم يكن هنZZاك هZدف لعملZه ،لمZا احتZZاج هللا
أن يقوم بهذا العمل؛ ولZو لم يقم هللا بهZذا العمZل ،لمZا حصZل اإلنسZان على فرصZة للخالص .اإلنسZان هZو هZدف الخالص ،ومZع
أن اإلنسان موجود في الجانب السلبي من هذه العملية ،فإن الموقف في هذا الجانب هو الذي يحZZدد مZZا إذا كZZان هللا سZZينجح في
عمله لخالص البشرية أم ال .لوال اإلرشاد الZZذي يقدمZه لZك هللا ،لمZا كنت سZZتعرف معيZاره ،ولمZا كZان لZZك هZZدف .إن كZان لZZديك

هZZذا المعيZZار ،وهZZذا الهZZدف ،ومZZع ذلZZك ال تتعZZاون ،وال تمارسZZه ،وال تZZدفع الثمن ،فلن تحصZZل على هZZذه العاقبZZة .لهZZذا أقZZول إن
ضZ Z Zا أن تنفص ZZ Zل عن اإلنس ZZ Zان .واآلن أنتم تعرف ZZ Zون من يح ZZ Zدد عاقب ZZ Zة
ه ZZ Zذه العاقب ZZ Zة ال يمكن أن تنفص ZZ Zل عن هللا ،وال يمكن أي ً
اإلنسان.

شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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بناء على الخبرة
يميل الناس إلى وضع تعريف هلل ً
تغيZر؟ هZZل موقZف هللا تجZاه
عند التكلم عن موضوع معرفة هللا ،هل الحظتم شZيًئا؟ هZل الحظتم أن موقZف هللا الحZالي قZZد ّ
دائما في االحتمال على هذا النحو ،وتقديم كل محبتZه ورحمتZZه لإلنسZان إلى أجZل غZير مسZZمى؟
البشرية ثابت؟ هل سيستمر هللا ً

ض Zا جZZوهر هللا .دعون ZZا نرجZZع إلى السZZؤال حZZول مZZا يس ZZمى بZZاالبن الضZZال من السZZابق .بع Zد ZطZZرح ه ZZذا
يتضZZمن هZZذا األمZZر أي ً
السZZؤال ،لم تكن إجابZZاتكم واضZZحة للغايZZة .بمعZZنى آخZZر مZZا زلتم ال تفهمZZون مقاصZZد هللا جيZً Zدا .بمجZZرد أن يعZZرف النZZاس أن هللا
تعريفZا هلل كرمZZز للمحبZZة؛ ال يهم مZZا يفعلZZه النZاس ،وال يهم كيZZف يسZZلكون ،وال يهم كيZZف يعZZاملون هللا،
يحب البشZZرية ،يضZZعون
ً
حب ،لZZZذلك يمكنZZZه
حب ،ومحب ZZة هللا غ ZZير مح ZZدودة وال تُق ZZاس .هللا ُم ٌّ
وال يهم كم هم عاص ZZون ،ال يهم أي مم ZZا س ZZبق؛ ألن هللا ُم ٌّ

ورحيمZا
ورحيمZا تجZاه جهلهم
رحيما تجZاه عZدم نضZZجهم
رحيما مع الناس،
حب ،لذلك يمكنه أن يكون
التسامح مع الناس .هللا ُم ٌّ
ً
ً
ً
ً
تجZZاه عصZZيانهم .هZZل يبZZدو األمZZر هكZZذا ًّ
Zرة ،أو مZZرات قليلZZة،
حقا؟ بالنسZZبة إلى بعض النZZاس ،عنZZدما يختZZبرون طZZول أنZZاة هللا مً Z
ورحيمZا تجZاههم إلى األبZد ،وعلى مZدار
يتعاملون معها وكأنها شيء أساسي في فهمهم هلل ،مؤمZنين أن هللا سZيظل طويZل األنZاة
ً
ض Zا أولئZZك النZZاس الZZذين Z،عنZZدما يختZZبرون
Zارا لكيفيZZة تعامZZل هللا معهم .هنZZاك أي ً
حيZZاتهم يأخZZذون طZZول أنZZاة هللا ويعتبرونهZZا معيً Z

Zيعرفون هللا إلى األبZد على أنZه التسZامح ،وهZذا التسZامح ألجZل غZير مسZمى وغZير مشZروط بZل وحZتى مجZرد
تسZامح هللا م ً
Zرة ،س ّ
كليًّا من المبادئ .هل هذه المعتقدات صحيحة؟ في كل مرة تُناقش فيها أمور عن جوهر هللا أو شخصية هللا ،تبدون متحيرين.

ضZا العديZد من المواضZيع
Zيرأ .لقZد سZمعتم الكثZير من الحZق عن جZوهر هللا؛ وسZمعتم أي ً
رؤيZتي إيZاكم في هZذه الحZال تجتقلقZني كث ً
المتعلقة بشخصية هللا .ولكن هذه القضايا وحقيقة هذه الجوانب في أذهانكم ،هي مجرد ذكريZZات مبنيZة Zعلى النظريZZة والكلمZZات

المكتوبZZة .ال أحZZد منكم قZZادر على اختبZZار ماهيZZة شخصZZية هللا في حيZZاتكم الحقيقيZZة ،وال يمكنكم أن تZZروا مZZا هي شخصZZية هللا.
إيمانا أعمى ،لدرجة أن صار لZZديكم موقZZف غZZير مناسZب تجZZاه
جميعا مشوشو الذهن في معتقداتكم ،وتؤمنون
لذلك ،أنتم
جميعا ً
ً
ً
دائمZا بعمZZل
جانبZZا .إالم يقZZود تبZZنيكم هZZذا النZZوع من المواقZZف تجZZاه هللا؟ إنZZه يقZZودكم إلى أن تقومZZوا ًZ
هللا ،بحيث أصZZبحتم تنحونZZه ً

قدرا ضئيالً من المعرفة ،تشعرون بالرضا بشدة ،وتشعرون كما لZZو أنكم حصZZلتم على
استنتاجات عن هللا .بمجرد أن تكتسبوا ً
هللا في كليَّته .بعد ذلك تستنتجون أن هذا هو هللا ،وال تدعونه يتحرك بحرية .وحينما يقZوم هللا بشZZيء جديZZد Z،ال تقZّ Zرون أنZZه هZZو
هللا .ذات يZZوم ،عنZZدما يقZZول هللا" :لم أعZZد أحب اإلنسZZان؛ لم أعZZد أقZZدم رحمZZتي لإلنسZZان؛ لم يعZZد لZZدي تسZZامح أو طZZول أنZZاة تجZZاه
اإلنسZZان؛ أنZZا مملZZوء بغضZZب وكراهيZZة شZZديدة تجZZاه اإلنسZZان" سيصZZطدم النZZاس مZZع هZZذا النZZوع من العبZZارات في أعمZZاق قلZZوبهم،
ضZا منهم سZZيقول" :أنت لم تعZZد إلهي؛ أنت لم تعZZد اإللZZه الZZذي أريZZد أن أتبعZZه .إن كZZان هZZذا هZZو مZZا تقولZZه ،فZZأنت لم
لدرجZZة أن بع ً
تع ZZد م ZZؤهالً ألن تك ZZون إلهي ،ال أحت ZZاج إلى االس ZZتمرار في اتباع ZZك .إن لم تعط ZZني رحم ZZة ،وإن لم تعط ZZني محب ZZة ،فلن أع ZZود
علي ،وتركتني أرى أنك محبة ،وأنك طول أناة وأنك تسامح،
دائما َّ
أتبعك .فقط إن تسامحت معي بال حدود ،وتحليت بالصبر ً
فحينهZZا فقZZط يمكنZZني أن أتبعZZك وحينهZZا فقZZط يمكنZZني أن أثZZق في االسZZتمرار إلى النهايZZة .مZZا دمت أتمتZZع برحمتZZك وطZZول أناتZZك،

ويصZZفح عنهZZا إلى أجZZل غZZير مسZZمى ،ويمكنZZني أن أخطئ في أي زمZZان ومكZZان ،وأعZZترف
يمكن أن تُغفZZر تعZZدياتي وعصZZياني ُ
وأنZZ Zال الغفZZ Zران في أي زمZZ Zان ومكZZ Zان ،ويمكنZZ Zني أن ُأغضZZ Zبك في أي مكZZ Zان وزمZZ Zان .ال ينبغي لZZ Zك أن يكZZ Zون لZZ Zديك أفكZZ Zارك
واسZZتنتاجاتك الخاصZZة عZZني" .على الZZرغم من أنZZك قZZد ال تفكZZر في هZZذا النZZوع من األسZZئلة بهZZذا األسZZلوب الZZواعي والشخصZZي،

ضZ Zا تس ZZتخدمه للحص ZZول على غاي ZZة جميل ZZة ،ف ZZأنت ق ZZد وض ZZعت اإلل ZZه الحي
حينم ZZا تعت ZZبر هللا ً
أداة لني ZZل الغف ZZران لخطاي ZZاك وغر ً
Zدريجيا في مقاوم ZZة مع ZZك ،كع ZZدو ل ZZك .ه ZZذا م ZZا أراه .ربم ZZا تس ZZتمر في ق ZZول" :أؤمن باهلل"" ،أس ZZعى وراء الح ZZق"" ،أري ZZد تغي ZZير
تZ
ً

أمينZZا تج ZZاه هللا ،وأق ZZوم
شخص ZZيتي"" ،أري ZZد التح ZZرر من ت ZZأثير الظلم ZZة"" ،أري ZZد إرض ZZاء هللا"" ،أري ZZد طاع ZZة هللا"" ،أري ZZد أن أك ZZون ً
لطيفا ،وال يهم ما هي النظرية التي يجب أن تعرفها ،وال يهم كيفية فرض
جيدا" ،وخالفه .ال يهم كيف يبدو ما تقوله ً
بواجبي ً

هذه النظرية وتبجيلها ،ما يهم في الواقع هو أن العديد Zمنكم اآلن قد تعلموا بالفعل كيف يسZZتخدمون اللZZوائح والعقيZZدة والنظريZZة

تمامZا .ومZZع أنZZك أتقنت الحZZروف
الZZتي أتقنتموهZZا السZZتخالص اسZZتنتاجات عن هللا ،ووضZZعه في مقاومZZة معكم بطريقZZة طبيعيZZة ًZ
والتعاليم ،فإنك لم تدخل ًّ
حقا في واقعية الحق ،ولذلك من الصعب عليك أن تقترب من هللا وتعرفه وتفهمه .هذا مثير للشفقة!
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 16
موقف هللا تجاه أولئك الذين يهربون أثناء عمله
ستجد هذا النوع من األشخاص في كل مكان :بعد أن يتيقنوا من طريق هللا ،ألسباب متنوعZة ،يرحلZون في صZمت دون
كلمة فراق وفعZل مZا تشZتهيه قلZوبهم .في الZوقت الحاضZر لن نخZوض في السZبب وراء رحيZل هZذا النZوع من األشZخاص .أوالً،
ِ
لنلق نظرة على موقف هللا من هذا النوع من األشخاص .إنه واضح للغاية! من اللحظZة الZتي يغZادر فيهZا هZذا الشZخص ،تنتهي
مZZدة إيمانZZه في عيZZني هللا .وليس هZZذا الشZخص هZZو الZZذي ينهيهZZا ،بZZل هللا .وكZZون هZZذا الشZخص قZZد تZZرك هللا يعZZني أنZZه قZZد رفضZZه
ّ
بالفعZل ،وأنZه لم يعZد يريZد هللا بالفعZل .هZذا يعZني أنZه ال يقبZل بالفعZل خالص هللا .ومZا دام أن هZذا الشZخص ال يريZد هللا ،فهZل ال
يزال هللا يريده؟ إضاف ًة إلى ذلك ،عندما يكون لهذا الشخص هذا الموقف ووجهة النظZZر هZذه ،ويقZّ Zرر أن يZZترك هللا ،فإنZه يكZZون
بالفعZZل قZZد أغضZZب شخصZZية هللا .حZZتى مZZع أنZZه لم يستشZZط غضZً Zبا ويلعن هللا ،وحZZتى لZZو لم ينخZZرط في أيZZة سZZلوكيات دنيئZZة أو
مفرط ZZة ،وم ZZع أن ه ZZذا الش ZZخص يعتق ZZد أن ZZه :إن ج ZZاء الي ZZوم ال ZZذي آخ ZZذ في ZZه كف ZZايتي من المتع ZZة من الخZZارج ،أو عن ZZدما أبقى في
احتياج إلى هللا من أجل شيء مZا ،فZإنني سZأعود .أو إن نZاداني هللا ،فسZأعود .أو يقZول :عنZدما أتZألم من الخZارج ،وعنZدما أرى
أن العالم الخارجي مظلم للغاية وشرير للغاية ،وال أعود أريد السير في هذا التيار ،فسأعود إلى هللا .ومع أن هذا الشخص قZZد
مفتوح ا ،فإنZه ال يZدرك أنZه مهمZا كZان مZا يفكZر فيZه ويخطZط لZه ،فZإن
ًZ
حسب في ذهنه متى سيرجع ،ومع أنه ترك باب رجوعZه
ذلك كله مجرد أماني .وأكبر خطأ يرتكبه هذا الشخص هو عدم إدراك ما يشعر به هللا تجاهه عنZدما يريZد أن يتركZه؛ إذ بدايً Zة
ّ
حدد هللا عاقبته في قلبه مسZبًقا .مZا هي تلZك
يقرر فيها هذا الشخص أن يترك هللا ،فإن هللا يهجره بالكامل؛ فقد ّ
من اللحظة التي ّ
كثيرا ما يرى الناس مثل هZZذا الموقZZف :شZZخص يهجZZر
العاقبة؟ هي أن هذا الشخص ٌ
واحد من القوارض وسيفنى معها .وهكذا ً
عقابا .فاهلل يعمل وفًقا لمبادئه الخاصة .يستطيع النZZاس رؤيZZة بعض األمZZور ،وهنZZاك أمZZور موجZودة في قلب
هللا ،ولكنه ال ينال ً
هللا فقط ،ولذلك ال يسZZتطيع النZاس رؤيZZة النتيجZZة .ليس مZZا يZراه النZاس بالضZرورة هZZو الجZانب الحقيقي من األمZور؛ بZZل الجZانب
اآلخر ،الجانب اآلخر الذي ال تراه – وهي أفكار واستنتاجات قلب هللا الحقيقية.
الناس الذين يهربون أثناء عمل هللا هم من يهجرون الطريق الصحيح
لمZZاذا إ ًذا يمكن أن يقZZدم هللا لهZZذا النZZوع من األشZZخاص هZZذا العقZZاب القاسZZي؟ لمZZاذا يغتZZاظ هللا منهم هكZZذا؟ أوالً نعZZرف أن

شخصZZية هللا هي الجالل والغضZZب .فهZZو ليس خروًفZZا ليذبحZZه أي شZZخص ،فض Zالً عن أنZZه ليس دميZZة يتحكم فيهZZا النZZاس كيفمZZا

ض Zا ليس حزم ً Zة من اله ZZواء الفZZارغ يتحكم في ZZه الن ZZاس .إن كنت ت ZZؤمن ًّ
حقا أن هللا موجZZود ،فينبغي أن يك ZZون
يشZZاؤون ،وه ZZو أي ً
لديك قلب يتقي هللا وينبغي أن تعرف أنه ال يمكن إغضاب جوهر هللا .قد تتسبب كلمة في إحZZداث هZZذا الغضZب ،وربمZZا فكZZرة،
وربمZZا نZZوع من أنZZواع السZZلوكيات الدنيئZZة ،وربمZZا سZZلوك معتZZدل ،سZZلوك مقبZZول في نظZZر اإلنسZZان وأخالقياتZZه ،أو ربمZZا يحدثZZه
Zروع! إن كنت ال
تعليم أو نظريZZة .لكن بمجZرد أن تُغضZZب هللا ،تضZZيع فرصZZتك وتكZZون أيامZZك األخZZيرة قZZد اقZZتربت .هZZذا أمZZر مّ Z
خائفا من هللا ،وربما تسيء إليه في كل األوقZZات .إن كنت ال تعZZرف كيZZف تتقي
تفهم أنه ال يمكن اإلساءة إلى هللا ،فربما لست ً

هللا ،فZZأنت غZZير قZZادر على مخافتZZه ،ولن تعZZرف كيZZف تضZZع نفسZZك على درب السZZير في طريZZق هللا؛ باتقZZاء هللا والحيZZدان عن
الشر .ما أن تدرك ،ستعي أن هللا ال يمكن اإلساءة إليه ،ثم ستعرف ما معنى أن تتقي هللا وتحيد عن الشر.
إن السZZير في طريZZق اتقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر ال يتعلZZق بالضZZرورة بحجم الحZZق الZZذي تعرفZZه ،وعZZدد التجZZارب الZZتي
Zأدبت بZZه ،بZZل يعتمZد Zعلى نZZوع السZZلوك الZZذي اتخ ْذتَZZه في قلبZZك تجZZاه باهلل ،ومZZا تُعZZبر عنZZه من جZZوهر.
اختبرتهZZا ،والقZZدر الZZذي تَ Z
صZZلوا من هللا
ج ZZوهر الن ZZاس وم ZZواقفهم الذاتي ZZة هي األم ZZور المهم ZZة للغاي ZZة ،هي األم ZZور الرئيس ZZية .فيم ZZا يتعل ZZق بالن ZZاس ال ZZذين تن ّ
وتركوه ،فإن موقفهم الخسيس من هللا وقلوبهم التي تحتقر الحق قد أساءت إلى شخصية هللا ،وهكذا بقدر ما يتعلق األمر باهلل،

أبدا .لقد تعرفوا على وجود هللا ،وحصلوا على معلومات عن أن هللا قد جاء بالفعZZل ،حZZتى إنهم اختZZبروا عمZZل هللا
لن ُيغفر لهم ً
الجدي ZZد .رحيلهم لم يكن ألنهم مخ ZZدوعون أو ألن األم ZZر يب ZZدو ض ZZبابيًّا لهم ،فضZ Zالً عن أن ZZه لم يج ZZبرهم أح ZZد على الرحي ZZل .ب ZZل
اختZZاروا بكZZل وعي ،وبZZذهن صٍ Z
Zاف ،أن يهجZZروا هللا .رحيلهم ليس ضZZالالً لطZZريقهم؛ وليس نبً Zذا لهم .لZZذلك ،في عيZZني هللا ،هم
ّ
ابنZا ضZاالً ضZل طريقZه .لقZد رحلZوا بال عقZاب ،وهZذه الحالZة وهZذا الموقZف قZد أسZاءا إلى
ليسوا حمالً قد ضZل عن القطيZع ،وال ً
مخيفا؟ لذلك إن كان النZZاس ال يعرفZZون
شخصية هللا ،وبسبب هذه اإلساءة يعطيهم عاقبة بال أمل .أليس هذا النوع من العواقب ً
طا! إن كZان أحZد ال يأخZZذ موقZZف هللا على محمZل الجZZد ،ويبقى مZZع ذلZZك يZZؤمن أن
هللا ،فيمكنهم اإلسZاءة إليZZه .هZZذا ليس أم ًZرا بسZZي ً

يتغيZر قلبZZه ،فهZZذا الشZخص ليس بعي ًZدا
هللا يتطلZZع إلى عودتZZه؛ ألنZه خZروف من خZراف هللا الضZالة ،ومZا زال هللا ينتظZZر منZZه أن ّ
عن يZZوم الدينونZZة .لن يكتفي هللا بZZأن يZZرفض قبولZZه .هZZذه هي المZZرة الثانيZZة الZZتي يسZZيء فيهZZا إلى شخصZZية هللا؛ إنZZه أمZZر أكZZثر

فظاع ًة! الموقف الذي ال يتسم باتقZاء هللا الZذي يتبنZاه هZذا الشZخص قZد انتهZك مراسZيم هللا اإلداريZة .هZل سZيظل يقبلهZا؟ إنZه يZرى
متيقنZZا بشZZأن الطريZZق الحZZق ،ومZZع ذلZZك رفض هللا
في قلبZZه أن مبZZادئ هللا فيمZZا يتعلZZق بهZZذا األمZZر هي كمZZا يلي :إن كZZان أحZZدهم ً
ٍ
ض Zا أمامZZه .وعنZZدما يZZأتي هZZذا
وابتع Zد ZعنZZه بZZذهن صZZاف وبZZوعي ،فZZإن هللا سZZيغلق طريZZق خالصZZه ،وسZُ Zيغلق بZZاب الملكZZوت أي ً
ممنوعا من الدخول إلى األبد .لعل بعضZZكم قZZرأ
مجددا .سيظل هذا الشخص
مرة أخرى ،لن يفتح هللا له الباب
الشخص
ً
قارعا ً
ً
ً
عبZر المئتZان والخمسZون قائ ًZدا عن عصZيانهم لموسZى بسZبب أفعالZه
قصة موسZى في الكتZاب المقZدس .بعZد أن مسZح هللا موسZىّ ،
وألس ZZباب مختلف ZZة أخ ZZرىَ .م ْن ال ZZذي رفض ZZوا أن يطيع ZZوه؟ لم يكن موسZZى .لق ZZد رفض ZZوا أن يطيع ZZوا ترتيب ZZات هللا ،ورفض ZZوا أن
اكما! ِإ َّن ُك َّل ٱْل َجم َ ِ ِ
َأس ِر َها ُمَق َّد َس ٌة َو ِفي َو َس ِط َها َيهوه "...هل هZذه الكلمZZات
يطيعوا عمل هللا في هذا الشأن .قالوا ما يليَ :
اعة ب ْ
َ
"كَف ُ َ
Zيرا .وبZZالمعنى القZZانوني،
خطZZيرة للغايZZة في نظZZر اإلنسZZان؟ إنهZZا ليسZZت خطZZيرة! على األقZZل المعZZنى الحZZرفي للكلمZZات ليس خطً Z

فهي ال تنتهZZك أيZZة قZZوانين؛ ألنهZZا في الظZZاهر ليسZZت لغZZة أو كلمZZات عدائيZZة ،فض Zالً عن أنهZZا ال تحمZZل أي معZZنى تجZZديفي .هي

مج ZZرد جمل ZZة ش ZZائعة ،ال أك ZZثر وال أق ZZل .ولكن لم ZZاذا تث ZZير ه ZZذه الكلم ZZات غض ZZب هللا؟ ألنه ZZا ال تُق ZZال للن ZZاس ب ZZل هلل .إن الموق ZZف
والشخص ZZية المعبَّر عنهم ZZا من خالله ZZا هم ZZا بالتحديZ Zد Zم ZZا ُيغض ZZب شخص ZZية هللا ،كم ZZا تس ZZيء إلى شخص ZZية هللا ال ZZتي يجب ع ZZدم
جميعZا مZZا هي عZZاقبتهم في النهايZZة .من جهZZة أولئZZك الZZذين هجZZروا هللا ،مZZا وجهZZة نظZZرهم؟ مZZا مZZوقفهم؟
ًZ
اإلسZZاءة إليهZZا .نعZZرف
ولماذا أدت وجهة نظرهم وموقفهم إلى أن يتعامل هللا معهم بمثل هذا األسZلوب؟ السZبب هZو أنهم يعرفZون بوضZوح أنZZه هZو هللا

ومZZع ذلZZك اختZZاروا أن يخونZZوه .لهZZذا السZZبب لم تعZZد أمZZامهم أيZZة فرصZZة مطلًقZZا للخالص .مثلمZZا يقZZول الكتZZاب المقZZدسَ" :فِإ َّن ُه ِإ ْن
طَأنا ِب ْ ِ
واضحا لكم اآلن؟
ط َايا" .هل أصبح هذا األمر
يح ٌة َع ِن اْل َخ َ
ْ
اختَي ِارَنا َب ْع َد َما َ
َأخ َ َ
ً
َأخ َذَنا َم ْع ِرَف َة اْل َح ِّق ال تَْبَقى َب ْع ُد َذِب َ
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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يحدد مصيره
موقف اإلنسان تجاه هللا هو ما ّ
هللا هZZ Zو إلZZ Zه حي ،وكمZZ Zا يتصZZ Zرف النZZ Zاس تصZZ Zرفات مختلفZZ Zة في مواقZZ Zف مختلفZZ Zة ،كZZ Zذلك يختلZZ Zف موقZZ Zف هللا تجZZ Zاه هZZ Zذه
التصرفات ألنه ليس دمية وال حزمة من هواء فارغ .معرفة موقف هللا أمر يجدر بالبشرية أن تسعى وراءه .ينبغي للناس أن
يتعلمZZوا كيZZف يمكنهم – من خالل معرفZZة موقZZف هللا – أن يعرفZZوا شخصZZية هللا ويفهمZZوا قلبZZه شZZيًئا فشZZيًئا .عنZZدما تفهم قلب هللا
شيًئا فشيًئ ا ،لن تشعر بأن اتقاء هللا والحيدان عن الشر أمر يصعب تحقيقه ،فضالً عن أنك حين تفهم هللا ،سيكون من الصZZعب
عليZZ Zك اسZZ Zتخالص اسZZ Zتنتاجات عنZZ Zه .عنZZ Zدما تتوقZZ Zف عن اسZZ Zتخالص اسZZ Zتنتاجات عن هللا ،فعلى األرجح أنZZ Zك لن تسZZ Zيء إليZZ Zه،
مستخدما
ثم ستتقي هللا في قلبك .ستتوقف عن وضع تعريفات هلل
وسيقودك هللا دون أن تدري لتحصل على معرفة عنه ،ومن َّ
ً

التعاليم والحروف والنظريات التي أتقنتها .بل بZاألحرى ،من خالل سZعيك الZدائم وراء مقاصZد هللا في جميZع األمZور ،ستصZير

شخصا على حسب قلب هللا.
شعوريا
ال
ً
ً
عمل هللا غير مرئي وغير ملموس للجنس البشري ،ولكن بقدر ما يتعلق األمر باهلل ،فإن أفعZZال كZZل شZZخص ،مZZع موقفZZه
دائمZا" :هZل
تجZاه هللا ،ال يZدركها هللا فحسZب ،بZل يراهZا أي ً
ضZا .هZذا شZيء ينبغي لكZل شZخص إدراكZه ومعرفتZه .قZد تسZأل نفسZك ً
يعرف هللا ما أفعله هنا؟ هل يعرف هللا ما أفكر فيه اآلن؟ ربما يعرف وربمZZا ال" .إن كنت تتبZZنى وجهZZة النظZZر هZZذه ،وتتبZZع هللا
وتZZؤمن بZZه ومZZع ذلZZك تشZZك في عملZZه ووجZZوده ،فعZZاجالً أم آجالً سZZيأتي اليZZوم الZZذي تغضZZبه فيZZه ،ألنZZك تZZترنح بالفعZZل على حافZZة

أناسا قد آمنوا باهلل لسنوات عديدة Z،ولكنهم مZا زالZوا لم يحصZلوا على واقعيZZة الحZق ،وال يفهمZZون حZZتى
جرف خطر .لقد رأيت ً
مشيئة هللا .فهم ال يحققون أي تقدم في قامتهم الحياتية ،ويلتزمون فقط بأكثر التعاليم ضحال ًة؛ هذا ألن هZؤالء النZاس لم يتخZذوا
Zرورا؟
قط كلمة هللا ً
حياة شخصي ًة لهم ،ولم يقبلوا وجوده ولم يتعاملوا معه قط .هل تعتقد أن هللا يرى هؤالء النZZاس ويكZZون مسً Z
هل يريحونه؟ في تلك الحالة ،فإن طريقة إيمان النZاس باهلل هي الZتي تحZدد مصZيرهم .وتعتZبر مواقZف النZاس في غايZة األهميZة

دائمZZا في إلZZه
Zواء
ً
فارغZZا ال تهتم بشZZأنه كثً Z
Zيرا .فكZZر ً
سZZواء فيمZZا يتعلZZق بسZZعيهم أو بتعZZاملهم مZZع هللا .ال تهمZZل هللا كمZZا لZZو كZZان هً Z
دائما ينظر إلى قلوب كل شخص
عاليا هناك في السماء الثالثة وال يحرك ً
معتقدك كإله حي ،وحقيقي .هو ليس ً
ساكنا .بل هو ً

راغبZZا في
وينظر إلى ما ستفعله ،ينظر إلى كل كلمة وكل فعل ،وينظر إلى كيفية تصZرفك ومZا هZو موقفZك نحZZوه .سZواء كنت
ً
تق ZZديم نفس ZZك هلل أم ال ،ف ZZإن ك ZZل س ZZلوكك وأفك ZZارك ومعتق ZZداتك الداخلي ZZة هي أمام ZZه وه ZZو ينظ ZZر إليه ZZا .بحس ZZب س ZZلوكك وأفعال ZZك
دائمZا .أود أن أقZZدم بعض النصZZائح لبعض النZZاس :ال تضZZعوا أنفسZZكم بين يZZدي هللا
وموقفZZك تجZZاه هللا ،يتغZZير رأيZZه وموقفZZه منZZك ًZ
مثل أطفال صغار ،كما لو أن عليه أن يشغف بكم ،وكما لZو أنZه ال يسZتطيع أن يZترككم أب ًZدا ،وكمZا لZو أن موقفZه تجZاهكم ثZابت

وال يمكن أن يتغ ZZير أب Zً Zدا ،وأنص ZZحكم أن تتوقف ZZوا عن األحالم! هللا ب ZZار في تعامل ZZه م ZZع ك ZZل ش ZZخص .إن ZZه ينتهج Zعم ZZل إخض ZZاع
البش ZZرية وخالص ZZها بجدي ZZة .ه ZZذا ه ZZو ت ZZدبيره .إن ZZه يعام ZZل ك ZZل ش ZZخص بجدي ZZة ،وليس مث ZZل حي ZZوان ألي ZZف يلعب مع ZZه .محب ZZة هللا
لإلنس ZZان ليس ZZت ش ZZكالً من أش ZZكال الت ZZدليل وإش ZZباع الرغب ZZات .رحمت ZZه وتس ZZامحه تج ZZاه البش ZZرية ليس ZZا تس ZZاهالً أو تغ ZZافالً .على

النقيض ،محب ZZة هللا للبش ZZرية هي لالع ZZتزاز بالحي ZZاة والعط ZZف عليه ZZا واحترامه ZZا .كم ZZا أن محبت ZZه وتس ZZامحه ينقالن توقعات ZZه عن

اإلنسان؛ ورحمته وتسامحه هما ما تحتاج إليهمZا البشZرية لتحيZZا .هللا حي ،وهZو موجZود حًقZا؛ وموقفZه تجZاه البشZرية مبZZني على
مبZZZادئ ،وليس قاع ZZدة عقائديZ Zة Zعلى اإلطالق ،ومن الممكن أن يتغ ZZير .مش ZZيئته للبش ZZرية تتغ ZZير وتتح ZZول بالت ZZدريج مZZZع الZZZوقت
والظZZ Zروف وموقZZ Zف ك ZZ Zل شZZ Zخص .ل ZZ Zذلك ينبغي ل ZZ Zك أن تعلم بقلبZZ Zك بمنتهى الوضZZ Zوح ،وتفهم أن جZZ Zوهر هللا ثZZ Zابت ال يتغ ZZ Zير،
لتتخيZZل
وشخصيته ستظهر في أوقات مختلفة وسياقات مختلفة .قد ال تظن أن هذا أمر خطZير ،وتسZZتخدم تصZوراتك الشخصZية
ّ

Zحيحا ،وباسZZZتخدام
تمامZZا ص ً Z
كيZZZف ينبغي هلل أن يق ZZوم ب ZZاألمور .ولكن هن ZZاك أوق ZZات يك ZZون فيه ZZا م ZZا ه ZZو عكس وجه ZZة نظ ZZرك ً
تصوراتك الشخصية لتختبر هللا وتقيسه ،تكون قZد أغضZبته بالفعZل؛ هZذا ألن هللا ال يعمZل بالطريقZة الZتي تظنZه يعمZل بهZا ،و ال

وحكيما في طريقة تعاملك مZZع كZZل شZيء حولZZك،
حذرا
يتعامل هللا مع هذا األمر كيفما تقول إنه سيفعل .لذلك أذ ّكرك أن تكون ً
ً
وتتعلم كيف تتبع مبدأ المسير في طريZق هللا في جميZع األمZور – أي مبZدأ اتقZاء هللا والحيZدان عن الشZر .يجب عليZك أن تُك ِّZون
Zخا عن مشZيئة هللا وموقفZه ،وتجZد أنا ًسZا مسZتنيرين ZلتوصZيل األمZر لZك ،وتسZعى بجديZة Z.ال تنظZر لإللZه الZذي تZؤمن بZه
فهما راس ً
ً
وتتوصل الستنتاجات تعسفية ،فتعامZل هللا بغZير االحZترام الZZذي يسZتحقه .في عمليZة خالص الZZذي يقدمZZه
كدمية ،وتحكم بتعسف
ّ
توبيخ ا ،فموقفZه تجاهZك غZير ثZابت .إنZه يعتمZد
ًZ
Zامحا أو دينونZة أو
هللا ،عندما يحدد عاقبتك ،ال يهم إن كان يمنحZك رحمZة أو تس ً

تعريفZZا ثابتًZZا .ال تZZؤمن بإلZZه
Zابرا من معرفتZZك باهلل وفهمZZك لZZه يجعلZZك تضZZع لZZه
ً
على موقفZZك تجاهZZه ،وفهمZZك لZZه .ال تZZدع ً
جانبZZا ع ً
ميت؛ ِ
آمن بإله حي .تذ ّك ْر هذا! مZZع أنZZني قZد ناقشZت بعض الحقZائق هنZا ،حقZائق تحتZاجون إلى أن تسZZمعوها ،في ضZوء حZالتكم
وقZZامتكم الحاليZZة ،لن أطلب منكم أيZZة مطZZالب أكZZبر كي ال أقZّ Zوض حماسZZتكم .إن فعلت هZZذا قZZد أمأل قلZZوبكم بZZالكثير من الكآبZZة،
وأتسZZبب في شZZعوركم بخيبZZة أمZZل كبZZيرة تجZZاه هللا .بZZل آمZZل أن تسZZتطيعوا أن تسZZتغلوا محبZZة هللا في قلZZوبكم ،وتسZZتغلوا موقZZف
احترام هللا أثناء سير الطريق لألمام .ال تكونوا مشوشZين بشZأن مسZألة كيفيZة التعامZل مZع اإليمZان باهلل .تعZاملوا معهZا على أنهZا
Zودا كاذب ً Zة
واحZZدة من أكZZبر األسZZئلة الموجZZودة .ضZZعوها في قلZZوبكم ،ومارسZZوها ،واربطوهZZا بالحيZZاة الحقيقيZZة ،وال تقZZدموا وعً Z
فحس ZZب؛ ألن ه ZZذه مس ZZألة حي ZZاة أو م ZZوت ،وهي ال ZZتي س ZZتحدد مص ZZيرك .ال تتع ZZاملوا معه ZZا كأنه ZZا مزح ZZة أو لعب ZZة أطف ZZال! بع ZZد
مشاركتي هذه الكلمات معكم اليوم ،أتساءل ما هي حصيلة الفهم في ذهنكم .هل توجد أية أسئلة تودون أن تطرحوها بشأن ما
قلته اليوم؟
Zادة مZا تسZZعون وراءهZا وتهتمZون بهZZا،
مع أن هذه المواضيع جديدة قليالً ،وهي مختلفة قليالً عن آرائكم واألمZور الZتي ع ً
فهمZا معقZوالً عن كZل شZيء قZد قلتZه هنZا .وبمZا أن هZذه هي مواضZيع
أعتقZد أنZه بعZد توصZيلها لكم لفZترة من الZزمن ،سZتطورون ً
جديدة ،مواضيع لم تفكZروا فيهZا قZط من قبZل ،فآمZل أال تضZيف إلى عZبئكم حمالً .أقZول هZذه الكلمZات اليZوم ال لكي أخيفكم ،وال

لكي أحاول أن أتعامل معكم؛ بل هدفي هو مساعدتكم على فهم حقيقة األمر .في المقام األول ،توجد مسافة بين البشZرية وهللا:

ض Zا في اهتمامZZه
مZZع أن اإلنسZZان يZZؤمن باهلل ،فأنZZه لم يفهم هللا قZZط ،ولم يعZZرف موقZZف هللا قZZط .لم يكن اإلنسZZان قZZط متحم ًس Zا أي ً
Zدما في عمى ،ولم يكن مكترثًZZا بمعرفتZZه باهلل وفهمZZه لZZه .لZZذلك أشZZعر بZZالتزام نحZZو
بموقZZف هللا .بZZل آمن ً
إيمانZZا أعمى ،ومضZZى قً Z

توضيح هذه القضايا لكم ،ومساعدتكم على فهم نوع ذلك اإلله الذي تؤمنون به ،وما يفكر فيه ،وموقفه في تعاملZه مZع األنZواع

المختلفZة من النZاس ،ومZدى ُبعZدكم عن تحقيZق متطلباتZه ،والتبZاين بين أفعZالكم والمعيZار الZذي يطلبZه .الهZدف من معZرفتكم بهZذه
مقياسا في قلوبكم يمكنكم أن تقيسوا عليه وتعرفوا ما هو نوع الحصاد الZZذي سZZيقودكم إليZZه طZريقكم ،ومZا
األمور هو إعطاؤكم
ً

Zادة مZZا تتحZZدثون عن
الذي لم تحصلوا عليه من هذا الطريق ،والجوانب التي لم تنخرطوا فيها .عندما تتواصلون فيمZZا بينكم ،عً Z
مواضZZيع قليلZZة يشZيع مناقشZتها؛ فالنطZاق ضZيق ،والمحتZوى سZطحي للغايZة .توجZد مسZافة وفجZZوة بين مZZا تناقشZونه وبين مقاصZد
هللا ،بين مناقشZZاتكم وبين نطZZاق ومعيZZار متطلبZZات هللا .االسZZتمرار على مثZZل هZZذا المنZZوال سZZيجعلكم مZZع مZZرور الZZوقت تحيZZدون

بعيZً Zدا أكZZثر فZZأكثر عن طريZZق هللا .أنتم فقZZط تأخZZذون كلمZZات موجZZودة من هللا وتحولونهZZا إلى أهZZداف للعبZZادة ،ولZZوائح وشZZعائر.
هذا هو كل مZا في األمZZر! في الواقZZع ،ليس هلل ببسZاطة مكZZان في قلZوبكم ،ولم يسZتحوذ هللا قZط على قلZوبكم .يعتقZد بعض النZZاس
طلب من الن ZZاس أن يقوم ZZوا ب ZZواجبهم ،وينج ZZزوا األم ZZور من
أن معرف ZZة هللا ص ZZعبة للغاي ZZة ،ه ZZذه هي الحقيق ZZة .إنه ZZا ص ZZعبة! إن ُ
ٍ
بجد ،فسيعتقد الناس أن اإليمان باهلل سهل للغاية؛ ألن هذه كلها تقZZع في نطZZاق قZZدرات
الخارج ،وإن ُ
طلب من الناس أن يعملوا ّ
اإلنسZZان .ولكن عنZZدما ينتقZZل الموضZZوع إلى جZZوانب مقاصZZد هللا وموقZZف هللا تجZZاه اإلنسZZان ،فتصZZير هZZذه األمZZور أصZZعب بقZZدر
اهتمZام كZل شZخص؛ هZZذا ألن األمZر يتضZZمن فهم النZاس للحZZق ودخZولهم إلى الحقيقZة .بZZالطبع هنZاك درجZZة من الصZZعوبة! ولكن
بعدما تجتاز الباب األول ،وتبدأ في دخوله ،يصير األمر أسهل فأسهل تدريجيًّا.
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "كيفية معرفة
ّ
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نقطة البدء في اتقاء هللا هي معاملته كإله
مما عرف أيوب ،ومZZع ذلZZك مZا زلنZا ال نسZتطيع اتقZاء هللا؟ لقZZد تطرقنZZا إلى
أثار أحدهم سؤاالً :كيف نعرف عن هللا أكثر ّ
ضZا في السZZابق ،إذ نوقشZZت نقطZZة أنZZه على
هZZذا األمZZر في السZZابق قليالً ،أليس كZZذلك؟ في الواقZZع ،نZZوقش جZZوهر هZZذا السZZؤال أي ً

الرغم من أن أيوب لم يكن يعرف هللا آنذاك ،لكنه عامله كإله ،واعتبره سيد كل األشياء في السZماء واألرض .لم يعتZبر أيZوب

Zيرا؟ لمZZاذا ال يمكنهم اتقZZاء هللا؟ أحZZد
هللا عًّ Z
Zدوا ،بZZل عبZZده على أنZZه خZZالق كZZل األشZZياء .لمZZاذا يقZZاوم النZZاس هللا في هZZذه األيZZام كثً Z
األسباب هو أن الشيطان قد أفسدهم بشدة .وقد صار النZاس أعZZداء هلل مZع طZZبيعتهم الشZZيطانية المتأصZZلة بعمZق .وهكZZذا مZZع أنهم
يؤمنون باهلل ويعترفون به ،فما زالZوا يقZاومون هللا ويعارضZونه .هZذا أمZر تحZدده الطبيعZة البشZرية .السZبب اآلخZر هZو أنZه على
Zدوا لZه ،وهم
ضZا لإلنسZان ،ويرونZه ع ًّ
إلها معار ً
الرغم من أن الناس يؤمنون باهلل ،فإنهم ببساطة ال يعاملونه كإله ،بل يعتبرونه ً
غZZير متصZZالحين مZZع هللا .األمZZر بهZZذه البسZZاطة .ألم نفتح هZZذا الموضZZوع في الجلسZZة السZZابقة؟ فكZZروا في األمZZر :هZZل ذلZZك هZZو
السبب؟ مع أن لك معرف ًة قليل ًة عن هللا ،فما هي هذه المعرفة؟ أليست هي ما يتكلم عنه الجميع؟ أليست هي ما أخبرك هللا بZZه؟
أنت تعرف فقط الجوانب النظرية والعقائديZة؛ هZل اختZZبرت الجZانب الحقيقي من هللا؟ هZل لZZك معرفZة شخصZية؟ هZل لZZك معرفZة
وخبرة عمليتين؟ إن لم يخبرك هللا ،فهل كنت ستعرف هذا؟ معرفتك النظرية ال تمثل معرفة واقعيZZة .باختصZZار ،ال يهم مقZZدار
ما تعرف وكيف عرفته ،فقبل حصZولك على فهم حقيقي عن هللا ،يكZون هللا عZZدوك ،وقبZZل أن تعامZZل هللا بهZZذه الطريقZZة بالفعZZل،
معارضا لك؛ ألنك تجسيد للشيطان.
يكون
ً
عنZZدما تكZZون مZZع المسZZيح ،ربمZZا يمكنZZك تقZZديم ثالث وجبZZات لZZه يوميًّا ،ربمZZا تقZZدم لZZه الشZZاي ،وتZZوفر احتياجاتZZه الحياتيZZة،
دائمZZا في
دائما ما تكZون وجهZات نظZر النZاس معارضZZة لوجهZZة نظZر هللا .يخفقZون ً
وتعامله على أنه هللا .حينما يحدث شيء ماً ،
ظاهريا ،فهذا ال يعني أنهم متوافقون معه .مZZا أن يحZZدث شZZيء
فهم وجهة نظر هللا ،وفي قبولها .مع أن الناس قد يسايرون هللا
ً

م ZZا ،تظه ZZر حقيق ZZة عص ZZيان اإلنسZZان ،وتؤك ZZد على الع ZZداوة الموج ZZودة بين اإلنسZZان وهللا .ه ZZذه الع ZZداوة ال تع ZZني أن هللا يع ZZارض
اإلنسان ،وال تعني أنه يرغب في عداوته ،وال تعني أنه يضع اإلنسان في معارضة معه ويتعامZل معZZه على هZZذا اإلسZاس ،بZل
َ
هي حالة هZذا الجZوهر المعZارض هلل المتأصZل في إرادة اإلنسZان الذاتيZة ،وفي عقلZه البZاطن .مZا دام اإلنسZان يZرى كZل مZا يZأتي
عمومZZا التخمين والشZZك ثم التبZني السZريع
من هللا على أنZZه خاضZع للبحث ،فZإن اسZZتجابته لمZا يZأتي من هللا ومZا يتضZZمن هللا هي
ً
لموقZف يعZZارض هللا ويقاومZZه .بعZZد ذلZZك يأخZZذ اإلنسZان تلZZك األمزجZZة السZZلبية ويخZZالف هللا أو يوافقZZه ،للدرجZZة الZZتي يصZZل عنZZدها

إلى أنه يشك فيما إذا كZان هZذا اإللZه يسZتحق أن يتبعZه أم ال .مZع أن عقالنيZة اإلنسZان تخZبره أنZه ال يجب عليZه االسZتمرار بهZذه
الكيفي ZZة ،فإن ZZه ال يZZزال يختZZار أن يفعZZل ك ZZذلك على الZZرغم من نفسZZه ،لدرج ZZة أنZZه سيس ZZتمر بال ت ZZردد حZZتى النهايZZة .على سZZبيل
المثال ،ما هو أول رد فعل يصدر عن بعض الناس عندما يسمعون شائعة أو افتراء عن هللا؟ أول رد فعل لهم هو :ال أعرف
إن كانت هذه اإلشاعة صZحيحة أم ال ،وإن كZانت موجZودة أم ال ،سZأنتظر وأرى .ثم يبZدؤون بZالتفكير :ال توجZد وسZيلة للتحقZق
من ذلك؛ هل هي موجودة؟ هل هذه اإلشاعة صZحيحة أم ال؟ مZZع أن هZذا الشZخص ال يظهZZر هZZذا من الخZارج ،فZإن قلبZZه قZZد بZZدأ
يشك بالفعل ،وقد بدأ ينكZر هللا بالفعZل .مZا هZو جZوهر هZذا النZوع من المواقZف ،وهZذا النZوع من وجهZات النظZر؟ أليسZت خيانZة؟
قبZZل أن يواجهZZه هZZذا األمZZر ،ال يمكنZZك أن تZZرى وجهZZة نظZZر هZZذا الشZZخص ،ويبZZدو كمZZا لZZو أنZZه ال يخZZالف هللا ،وال ينظZZر إلى هللا
إالم يشZZير هZZذا؟ يشZZير إلى أن
كعZZدو .ولكن بمجZZرد أن يواجهZZه األمZZر ،فإنZZه يقZZف على الفZZور إلى جZZانب الشZZيطان ويقZZاوم هللاَ .
Zدوا ،بZZل جZZوهر اإلنسZZان نفسZZه معٍ Z
Zاد هلل .بغض النظZر عن طZول المZZدة
اإلنسZان وهللا متعارضZZان! ليس هللا َم ْن يعتZZبر اإلنسZان عًّ Z

التي يتبع شخص فيها هللا ،أو مقدار ما يدفعه ،وبغض النظر عن كيفية تسبيح أحد هلل ،وكيف ينأى بنفسه عن مقاومة هللا ،بZZل

أبدا أن يعامZل هللا كإلZه .أليس مZا يح ّZدد هZذا هZو جZوهر اإلنسZان؟ إن كنت تعاملZه كإلZه،
ويحث نفسه على محبة هللا ،ال يستطيع ً
فأنت تؤمن ًّ
حقا أنه هللا ،هل ما زال يساورك أي شك تجاهZZه؟ هZل مZا زالت هنZZاك عالمZات اسZZتفهام بشZأنه في قلبZZك؟ ال يمكنZ.
أيضا ،فكيف ال توجد لديك أيZZة تصZورات عنهZZا؟ أنت نفسZZك
توجهات هذا العالم شريرة للغاية ،وهذا الجنس البشري هو كذلك ً
شرير للغاية ،فكيف ليس لديك أية تصورات عن ذلك؟ ومع ذلك فإن مجرد شائعات قليلZZة وبعض االفZZتراء يمكن أن تُنتج تلZZك

التصZZورات الكبZZيرة عن هللا ،ويمكن أن تنتج العدي Zد Zمن األفكZZار ،وهZZو مZZا يظهZZر مZZدى عZZدم نضZZج قامتZZك! هZZل كZZل مZZا يتطلبZZه
األمر لخZداعك هZو فقZط "طZنين" القليZل من البعZوض ،والقليZل من الZذباب البغيض؟ مZا نZوع هZذا الشZخص؟ هZل تعZرف مZا يفكZر
هللا فيه بشأن هذا النوع من األشخاص؟ موقZف هللا في الواقZZع واضZZح ج ًّZدا تجZاه كيفيZZة تعاملZZه مZZع هZؤالء النZاس .إن معاملZة هللا

لهZZؤالء النZZاس هي الالمب ZZاالة ،موقفZZه ه ZZو أال يبZZدي Zأي انتب ZZاه لهم ،وأال يك ZZون جًّ Z
الجهZZال .لمZZاذا؟ ألنZZه لم
Zادا م ZZع هZZؤالء النZZاس ّ
يخطZZط قZZط في قلبZZه للحصZZول على أولئZZك النZZاس العZZدائيين ZتجاهZZه حZZتى النهايZZة ،والZZذين لم يخططZZوا أبZً Zدا للسZZعي وراء طريZZق

دائمZا للسZZماح لي بجZZرحكم بهZZذه
التوافZZق معZZه .ربمZZا تجZZرح هZZذه الكلمZZات الZZتي قلتهZZا بعض النZZاس .حسZً Zنا ،هZZل أنتم مسZZتعدون ًZ
دائمZا بهZZذه الطريقZZة ،وكشZZفت
عمZZا إذا كنتم مسZZتعدين Zأم ال ،فكZZل شZZيء أقولZZه هZZو الحZZق! إن جZZرحتكم ًZ
الطريقZZة؟ بغض النظZZر ّ
عيوبكم ،فهل سيؤثر هذا على صورة هللا السZامية في قلZوبكم؟ (لن يZؤثر) .أوافZق على أنZه لن يZؤثر؛ ألنZه ببسZاطة ال يوجZد إلZه
في قلوبكم .اإلله السامي الذي يسكن قلوبكم ،والذي تدافعون عنه وتحمونه بقوة ،ببساطة ليس هللا ،بZZل هZZو إلZZه ملفZZق من خيZZال
تماما أن أكشف عن إجابZZة هZZذا اللغZز .أليس هZذا هZو الحZق الكامZZل؟ اإللZه
اإلنسان؛ إنه ببساطة غير موجود .لذلك من األفضل ً
جميعا مواجهة هذه الحقيقة وستساعدكم في معرفتكم باهلل.
الحقيقي ليس هو خياالت اإلنسان .أتمنى أن تستطيعوا
ً
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أولئك الذين ال يعترف بهم هللا
يوجد بعض الناس الZذين لم يعZترف هللا قZط بإيمZانهم في قلبZه .بمعZنى آخZر ،لم يعZترف هللا بZأن هZؤالء النZاس هم أتباعZه،
ألن هللا ال يمدح إيمZانهم .بغض النظZر عن السZنوات العديZدة الZتي اتبZع فيهZا هZؤالء النZاس هللا ،لم تتغZير أفكZارهم وآراؤهم قZط.
إنهم مثZZل غZZير المؤمZZنين ،ويلZZتزمون بمبZZادئ ZغZZير المؤمZZنين ZوأسZZلوبهم في فعZZل األشZZياء ،ويلZZتزمون بقZZوانينهم المتعلقZZة بالبقZZاء

واإليمان .لم يقبلوا كلمة هللا قط على أنهZا حيZاتهم ،ولم يؤمنZوا قZط بZZأن كلمZة هللا هي الحZق ،ولم ينZووا مطلًقZا أن يقبلZوا خالص
نوعا من أنواع الهواية ،ويعاملونZه كأنZه عZون روحي ،فال يعتقZدون أن
هللا ،ولم يعترفوا قط باهلل كإله لهم .يعدون اإليمان باهلل ً
ّ
األمر يستحق تجربة وفهم شخصية هللا أو جوهره .يمكنك أن تقZZول إن كZZل مZا ينطبZZق على هللا الحقيقي ليس لZZه عالقZة بهZؤالء
دائمZZا :هللا
الناس .هم غير مهتمين Z،وال يكلفون أنفسهم عناء االهتمام؛ هذا ألنه يوجد صوت ّ
قوي في أعمZZاق قلZZوبهم يقZZول لهم ً
غ ZZير مZZZرئي وغ ZZير ملم ZZوس ،وغ ZZير موج ZZود .يؤمن ZZون أن محاول ZZة فهم ه ZZذا اإلل ZZه ال تس ZZتحق مجه ZZوداتهم؛ فهم بهZZZذه الطريق ZZة
يسZZتخّفون بأنفسZZهم .فهم يعتقZZدون أنهم بمجZZرد اعZZترافهم باهلل بZZالكالم ،دون أن يتخZZذوا أي موقZZف واقعي أو توظيZZف أنفسZZهم في
أي تصرفات عمليZة ،قZد غZدوا أذكيZاء للغايZة .كيZف ينظZر هللا لهZؤالء النZاس؟ ينظZر إليهم على أنZه غZير المؤمZنين .يسZأل بعض
الناس" :هل يمكن لغير المؤمنين أن يقرؤوا كلمة هللا؟ هل يمكنهم القيام بواجبهم؟ هل يمكنهم قول هZZذه الكلمZZات" :سZأعيش من
غالبا هو المظاهر السطحية للناس وليس جوهرهم .ولكن هللا ال ينظر إلى تلZZك المظZZاهر السZZطحية؛
أجل هللا؟" ما يراه اإلنسان ً
فهZZو يZZرى فقZZط جZZوهرهم الZZداخلي .وهكZZذا ،فاهلل يتبZZنى هZZذا النZZوع من المواقZZف وهZZذا النZZوع من التعريفZZات تجZZاه هZZؤالء النZZاس.
بخصوص ما يقوله هؤالء الناس" :لمZاذا يفعZل هللا هZذا؟ لمZاذا يفعZل هللا ذلZك؟ ال أسZتطيع فهم هZذا ،ال أسZتطيع فهم ذلZك .هZذا ال
يتوافZZق مZZع تصZZورات اإلنسZZان ،يجب أن تشZZرح هZZذا لي "...،إجZZابتي هي :هZZل من الضZZروري أن أشZZرح هZZذا األمZZر لZZك؟ هZZل
لهZZذا األمZZر أيZZة عالقZZة بZZك؟ َم ْن تظن نفسZZك؟ من أين أتيت؟ هZZل أنت مؤهZZل لتقZZديم توضZZيحات هلل؟ هZZل تZZؤمن بZZه؟ هZZل يعZZترف
بإيمانZZك؟ بمZZا أن إيمانZZك ليس لZZه عالقZZة باهلل ،فمZZا شZZأن أعمالZZه بZZك؟ أنت ال تعZZرف موضZZعك في قلب هللا ،ومZZع ذلZZك هZZل أنت
مؤهل للحديث معه؟
كلمات ُنصح
أال تشعرون بعدم ارتياح بعد سماع هZذه الكلمZات؟ مZع أنكم قZد تكونZون غZير راغZبين في سZماع هZذه الكلمZات أو قبولهZا،
فإن جميعهZا حقZائق .وبمZا أن هZذه هي مرحلZة العمZل الZتي يؤديهZا هللا ،إن كنت غZير مهتم بمقاصZد هللا وموقفZه وال تفهم جZوهر
هللا وشخص ZZيته ،ففي النهاي ZZة س ZZتكون أنت الخاس ZZر .ال تُلوم ZZوا كلم ZZاتي لكونه ZZا قاس ZZية على مس ZZامعكم ،وال تلوموه ZZا على تثبي ZZط

عما أطلبه منكم ،وبغض النظZر عن الكيفيZZة المطلZوب منكم األداء
حماستكم .أنا أقول الحق ،وال أقصد إحباطكم .بغض النظر ّ
ِ
قدما وفًقا
وفًق ا لها ،أتمنى أن تسلكوا الطريق الصحيح ،وأتمنى أن تتبعوا طريق هللا وال تحيدوا عن هذا الطريق .إن لم تمض ً
Zدت عن الطري ZZق الص ZZحيح .وهك ZZذا أش ZZعر أن هن ZZاك بعض
لكلم ZZة هللا وتتب ZZع طريق ZZه ،فال ش ZZك أن ZZك تتم ZZرد على هللا وأن ZZك ق ZZد ِحَ Z
األمور الZZتي يجب أن أوضZحها لكم ،وأجعلكم تؤمنZون بوضZوح وبطريقZZة ال لبس فيهZZا وبال أدنى شZZك ،وأسZاعدكم على معرفZة
ِ
كمل اإلنسان ،والطريقة التي يحدد بها عواقب اإلنسان ،حتى إذا أتى اليZZوم
موقف هللا ومقاصده بصراحة ،والطريقة التي بها ُي ّ
Zادرا فيZه على السZير في هZذا الطريZق ،فال أتحمZل عندئ ٍZZذ أدنى مسZؤولية؛ ألن هZذه الكلمZات قZد قيلت لZك بالفعZل
الذي ال تكZون ق ً

بوضZوح شZديد .أمZا طريقZة تعاملZZك مZZع عاقبتZك ،فهZZذا أمZر يرجZع لZZك بجملتZه .وفيمZا يتعلZZق بعZواقب مختلZف أنZZواع النZاس ،هللف

مواقف مختلفة ،وله طرقه الخاصة لتقييمهم ،وكذلك معياره للمطلوب منهم .إن معياره لقياس حصيلة الناس هو معيZار عZادل
لكل شخص ،وال شك في ذلك! ولذلك فمخاوف بعض الناس غير ضرورية .هل ارتحتم اآلن؟
شخصي ة هللا والنتائج التي يحققها عمله" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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في الواقع ،شخصية هللا معلنZة لكZل شZخص وغZير مسZZتترة ألن هللا لم يتجنب أي شZخص أبZً Zدا عن عمZد ولم يس َZع أبZً Zدا أن
دائمZZا معلن ZZة وك ZZانت تواج ZZه ك ZZل ش ZZخص
يحجب نفس ZZه كي ال يق ZZدر الن ZZاس على معرفت ZZه أو فهم ZZه .لطالم ZZا ك ZZانت شخص ZZية هللا ً
بأسلوب صريح .أثناء تدبير هللا ،قام هللا بعمله ،وواجه الجميع؛ وتم عملZه على كZل شZخص .وإذ يقZوم بعملZه ،فإنZه يكشZف عن

مستمرا ويستخدم جوهره وما لديه بصورة مستمرة إلرشاد كل شZخص وإعانتZZه .في كZZل عصZر وكZل مرحلZZة،
كشفا
شخصيته ً
ً
دائما ُمعلنان لكل فرد،
بغض النظر ّ
دائما معلنة لكل فرد ،وصفاته وكيانه ً
عما إن كانت الظروف جيدة أم سيئة ،فشخصية هللا ً
دائما البشرية وتدعمها باسZتمرار وبال انقطZاع .ومZع هZذا كلZه ،تظZل شخصZية هللا مسZتترة
بالطريقة نفسها التي تعول بها حياته ً
عن البعض .لماذا؟ ألنه مع كون هؤالء الناس يعيشون داخل عمل هللا ويتبعونه ،إال أنهم لم يسZZعوا إلى فهم هللا أبZً Zدا أو أرادوا

أن يتعرفوا عليZه ،وال حZتى أن يقZتربوا منZه؛ إن فهم شخصZية هللا عنZد هZؤالء النZاس تعZني أن نهZايتهم قادمZة؛ وتعZني أنهم على

وشZZك أن ُيZZدانوا من شخصZZية هللا .لZZذلك ،ال يZZرغب هZZؤالء النZZاس أبZً Zدا في فهم هللا وشخصZZيته ،وال يرغبZZون في الحصZZول على
واع ،بل أن يتمتعوا إلى األبZZد فحسZZب
فهم أو معرفة أعمق عن مشيئة هللا .إنهم ال ينوون استيعاب مشيئة هللا من خالل تعاون ٍ
وال يتعبون أب ًZدا من فعZل مZا يريZدون أن يفعلZوه ،أي اإليمZان باإللZه الZذي يريZدون أن يؤمنZوا بZه؛ واإليمZان باإللZه الموجZود فقZط
في مخيلتهم ،اإلل ZZه الموج ZZود فق ZZط في تص ZZوراتهم؛ واإليم ZZان بإل ZZه ال يمكن أن ينفصZZل عنهم في حيZZاتهم اليومي ZZة .عن ZZدما يتعل ZZق

تامZا ،بال أيZة رغبZة في فهمZه ،أو االهتمZام بZه ،وبال أي عZزم على االقZتراب
األمر باهلل الحقيقي نفسZه ،فZإنهم يرفضZونه رف ً
ضZا ً
منZZه .إنهم ال يسZZتخدمون الكلمZZات الZZتي يعZZبر عنهZZا هللا إال لZZتزيين أنفسZZهم ،وتسZZويقها .فمن وجهZZة نظZZرهم ،يجعلهم هZZذا بالفعZZل
مؤمZZنين نZZاجحين وأنا ًسZا لهم إيمZZان باهلل داخZZل قلZZوبهم .في قلZZوبهم ،ترشZZدهم خيZZاالتهم ،وتصZZوراتهم ،وتعريفZZاتهم الشخصZZية هلل.
أم ZZا من ناحي ZZة أخ ZZرى ،فاهلل الحقيقي ذات ZZه ال عالق ZZة ل ZZه بهم .ألنهم بمج ZZرد أن يفهم ZZوا هللا الحقيقي ذات ZZه ،ويفهم ZZوا شخص ZZية هللا
الحقيقية ،ويفهموا ما لديه وما هو عليه ،فZإن هZذا يعZني أن أفعZالهم وإيمZانهم وأهZدافهم سZتُدان .لهZذا ال يرغبZون في فهم جZوهر
فهمZا أفضZZل ،ومعرفZZة مشZZيئة هللا معرفZZة أفضZZل ،وفهم
هللا ،وهم كZZارهون وال يرغبZZون في السZZعي أو الصZZالة بنشZZاط لفهم هللا ًZ
ص Zا كم ZZا تخيلZZوه بالض ZZبط،
Zوف
Zنوعا ،وأجَ Z
إلهZZا مصً Z
فهمZZا أفضZZل .بZZل يفضZZلون ً
ومبهمZZا .يفض ZZلون أن يكZZون هللا شخ ً
ً
شخصZZيته ً
دائمZا .عنZZدما يريZZدون التمتZZع بنعمZZة هللا،
ومتاح ا ًZ
ًZ
صZا يمكنZZه أن يكZZون تحت إمZZرتهم ،وال يتعب أو يكZّ Zل في توفZZير المعونZZة،
شخ ً

يطلبZZون أن يكZZون هللا هZZو تلZZك النعمZZة .عنZZدما يحتZZاجون إلى بركZZة هللا ،يطلبZZون أن يكZZون هللا هZZو هZZذه البركZZة .حين يواجهZZون
محنZZة ،يطلبZZون من هللا أن يشZZجعهم ،وأن يكZZون شZZبكة أمZZانهم .معرفZZة هZZؤالء النZZاس عن هللا عالقZZة في نطZZاق النعمZZة والبركZZة.
فهمهم عن عمZZل هللا وشخصZZيته وذاتZZه مقيZZدة بخيZZاالتهم وهي مجZZرد حZZروف وتعZZاليم .لكن يوجZZد بعض النZZاس المتحمسZZين لفهم
وم ْن هZZو .هZZؤالء األشZZخاص في
شخصZZية هللا ،ويريZZدون بصZZدق أن يZZروا هللا ذاتZZه ،وأن يفهمZZوا شخصZZية هللا بحZZق ،ومZZا لديZZه َ
سعي نحو حقيقة الحق وخالص هللا ،ويسعون لنيZل إخضZاع هللا وخالصZه وتكميلZه .يسZتخدم هZؤالء النZاس قلZوبهم لقZراءة كلمZة
هللا ،وتقZZدير كZZل موقZZف وكZZل شZZخص ،وكZZل حZZدث أو أمZZر قZZد رتبZZه هللا لهم ،ويصZZلون ويسZZعون بصZZدق .أكZZثر مZZا يريدونZZه هZZو
معرفة مشيئة هللا وفهم شخصية هللا وجZوهره الحقيقين .لZذلك لن يسZيئوا إلى هللا فيمZا بعZد Z،ومن خالل خZبراتهم سZيقدرون على
ضZا داخZZل قلZZوبهم ،وحZZتى يكZZون لZZه مكZZان في
أن يZZروا المزيZZد من جمZZال هللا وجانبZZه الحقيقي ،وحZZتى يوجZZد هللا الحقيقي حًقZZا أي ً
قلوبهم ،فال يعودوا يعيشZون في التخيالت أو التصZورات أو المراوغZة .إن السZبب وراء الرغبZة الملحZة لZدى هZؤالء النZاس في
فهم شخصZZية هللا وج ZZوهره هZZو أن شخصZZية هللا وجZZوهره أمZZران يحتZZاج إليهمZZا البشZZر في أي ZZة لحظ ZZة في اختب ZZاراتهم ،وأم ZZران
يZZوفران معونZZة لحيZZاتهم طيلZZة العمZZر .بمجZZرد أن يفهمZZوا شخصZZية هللا ،سZZيقدرون على تبجيZZل هللا تبجيالً أفضZZل ،والتعZZاون مZZع

عمله بطريقة أفضل ،ومراعاة مشيئة هللا بدرجة أكZZبر ،وأداء واجبهم بقZZدر مZا يسZZتطيعون .هZذان همZا نوعZا النZاس المقصZودان

عنZدما يتعلZZق األمZZر بمZوقفهم تجZاه شخصZية هللا .النZوع األول ال يريZد أن يفهم شخصZZية هللا .ومZZع أنهم يقولZون إنهم يريZZدون أن
Zديرا ص ZZادًقا ،إال أنهم في
وم ْن ه ZZو ،ويق ZZدروا مش ZZيئة هللا تق ً Z
يفهم ZZوا شخص ZZية هللا ويتعرف ZZوا على هللا ذات ZZه ،وي ZZروا م ZZا ل ZZدى هللا َ
دائمZا ،ويحZارب هللا
أعماقهم يفضلون لو لم يكن هللا
ً
موجودا .هZذا هZو السZبب في أن هZذا النZوع من النZاس يعصZى هللا ويقاومZه ً

وكثيرا مZا يتشZكك في وجZود هللا أو حZZتى ينكZZر وجZوده .إنهم ال يريZZدون أن يسZمحوا لشخصZية هللا أو هللا
في قلبه لنيل منصب،
ً
الحقيقي ذاتZه أن يشZغل قلZوبهم .فهم ال يريZدون سZوى إرضZاء رغبZاتهم ومخيالتهم وطموحZاتهم .لZذلك ،قZد يZؤمن هZؤالء النZاس

أيضا أن يتخلوا عن عائالتهم ووظائفهم من أجله ،لكنهم ال ينهون طرقهم الشريرة .بل وحZZتى يحتZZال
باهلل ،ويتبعونه Z،ويمكنهم ً
البعض ويسZZرق التقZZدمات أو يلعن هللا سZًّ Zرا بينمZZا قZZد يسZZتخدم آخZZرون مراكZZزهم للشZZهادة عن أنفسZZهم بطريقZZة متكZZررة ،وتبجيZZل
أنفسZZهم ،ومنافسZZة هللا لكسZZب النZZاس والوضZZع االجتمZZاعي .إنهم يسZZتخدمون وسZZائل وتZZدابير متنوعZZة ليجعلZZوا النZZاس يعبZZدونهمZ،

ويح ZZاولون باس ZZتمرار أن يربح ZZوا الن ZZاس ويس ZZيطروا عليهم .ح ZZتى أن بعض ZZهم يض ZZلل الن ZZاس عم Zً Zدا ليظن ZZوا أنهم هم هللا وح ZZتى
ضZا فاسZZدون وجZZاهلون ،وال يجب أن يعبZZدوهم ،وأنZZه مهمZZا
يعZZاملوهم كاهلل .ال يخZZبرون النZZاس أبZً Zدا أنهم كZZانوا فاسZZدين ،وأنهم أي ً

كان الصالح الذي يفعلونه ،فهذا كله بسبب تمجيد هللا وما ينبغي عليهم فعله على أية حال .لمZاذا ال يقولZون مثZل هZذه األمZور؟

ألنهم خائفون بشدة من فقدان مكانتهم في قلوب النZاس .لهZذا السZبب ال يمجZد هZؤالء النZاس هللا أب ًZدا وال يشZهدون لZه أب ًZدا ،ألنهم
لم يحاولوا قط أن يفهموا هللا .هل يمكنهم أن يعرفوا هللا دون أن يفهموه؟ مستحيل! وهكذا ،بينما قد تبدو الكلمات في موضوع
Zيرا مZZا يعصZZى هللا
"عمل هللا ،وشخصية هللا ،وهللا ذاته" بسيطة ،إال أن معناها يختلف من شخص آلخر .فعند الشخص الZZذي كثً Z
Zيرا مZا يZأتي أمZام هللا ليطلب مشZيئته ،فسZZيميل
ويقاومه ويعاديZZه ،فهي تعZني اإلدانZة؛ أمZا الشZخص الZZذي ينتهج حقيقZZة الحZق ،وكث ً

كالمZZا عن شخصZZية هللا وعملZZه،
إلى مثZZل هZZذه الكلمZZات كمZZا تميZZل السZZمكة إلى المZZاء  .لZZذلك فيمZZا بينكم ،عنZZدما يسZZمع البعض ً
بصداع ،وتمتلئ قلوبهم بالمقاومة ،ويصيرون غير مرتاحين بدرجة مفرطة .ولكن يوجد آخرون بينكم يفكرون
فإنهم يصابون
ٍ

هكZZذا :إن هZZذا الموضZZوع بالضZZبط مZZا أحتZZاج إليZZه ،ألن هZZذا الموضZZوع نZZافع لي جZً Zدا .إنZZه جZZزء ال يمكن أن أفقZZده في خZZبرتي
الحياتية؛ إنه أساس الموضوع وصZلبه ،وهZو أسZاس اإليمZان باهلل ،وأمZر ال يمكن للبشZرية أن تحتمZل التخلي عنZه .قZد يبZدو هZذا
قريبZZا وبعيZً Zدا ،مجهZZوالً ومألوًفZZا .ولكن أيًّا كZZان األمZZر ،فإنZZه موضZZوع يجب أن ينصZZت إليZZه كZZل شZZخص،
ًZ
الموضZZوع لكم
جميعZا ً
ويجب أن يعرفZZه ويفهمZZه .ومهمZZا كZZانت الكيفيZZة الZZتي تتعامZZل بهZZا معZZه ،والكيفيZZة الZZتي تنظZZر من خاللهZZا إليZZه ،أو الكيفيZZة الZZتي
تستقبله بها ،فال يمكن تجاهل أهمية هذا الموضوع.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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طا ،كZان يحتZوي على
طا للغايً Zة ،ومZع أنZه كZان بسZي ً
لقد كان هللا يقوم بعمله منذ خلق البشZرية .كZان العمZل في البدايZة بسZي ً
Zخما من العم ZZل ال ZZواقعي في ك ZZل
تعب ZZيرات ج ZZوهر هللا وشخص ZZيته .وفي حين أن عم ZZل هللا اآلن ق ZZد تط ZZور ،م ZZع وض ZZعه ًّ
كما ض ً Z

شخص يتبعه ،وتعبيره عن قدر كبير من كلمته ،فمن البداية إلى اآلن كانت شخصية هللا مستترة عن البشرية .ومZZع أنZه تج ّسZد

بناء على فهمكم ،هل رأى أحد
مرتين ،منذ زمن القصص الكتابية إلى األيام المعاصرةَ ،م ْن سبق ورأى شخص هللا الحقيقي؟ ً
شخص هللا الحقيقي من قبل؟ كال .لم َير أحد شخص هللا الحقيقي ،مما يعني أن ال أحد قد رأى ذات هللا الحقيقية من قبل .هذا
شيء يتفق عليه الجميع .أي ،أن شخص هللا الحقيقي ،أو روح هللا ،محجوب عن كل البشرية ،بما في ذلك آدم وحواء ،اللذين

خلقهمZZا ،وبمZZا في ذلZZك أيZZوب البZZار الZZذي قZZد قبلZZه .حZZتى هZZؤالء لم يZZروا شZZخص هللا الحقيقي .ولكن لمZZاذا يحجب هللا شخصZZه

الحقيقي عن عمد؟ يقZول بعض النZاس" :يخشZى هللا تZZرهيب النZZاس" .ويقZول آخZرون" :يحجب هللا شخصZه الحقيقي ألن اإلنسZان

صغير ًّ
ضZا أولئZك الZذين يقولZون" :هللا مشZZغول
جدا وهللا كبير للغايZة؛ ال يمكن السZماح للبشZر أن يZروه وإال سZيموتون" .يوجZZد أي ً
بتدبير عمله كل يوم ،وقZد ال يكZون لديZه الZوقت ليظهZر ويZدع النZاس يرونZه ".مهمZا كZان مZا تؤمنZون بZه ،فلZدي اسZتنتاج هنZا .مZا
هو ذلك االستنتاج؟ إن هللا ال يريد أن يرى الناس شخصه الحقيقي .فاالحتجاب عن البشرية هZZو شZيء يفعلZه هللا عم ًZدا .بمعZZنى
واضحا للجميع اآلن .لو لم ُيظهر هللا شخصZZه أبZً Zدا
آخر ،إن قصد هللا هو أال يرى الناس شخصه الحقيقي .يجب أن يكون هذا
ً

ألي شخص ،فهل تعتقدون إ ًذا أن شخص هللا موجود؟ (هو موجود) .بالطبع هو موجZZود .إن وجZود شZخص هللا أمZر ال خالف
عليZZه .ولكن فيمZZا يتعلZZق ِ
بكZZبر شZZخص هللا أو كيZZف يبZZدو ،هZZل هZZذه أسZZئلة ينبغي على البشZZرية أن تتحZZرى عنهZZا؟ كال .اإلجابZZة
Zوعا ينبغي أن نستكشZZفه ،فمZZا هZZو السZZؤال الZZذي يجب أن نتفحصZZه؟ (شخصZZية هللا)( .عمZZل
بZZالنفي .إن لم يكن شZZخص هللا موضً Z
هللا) .ومع ذلك ،قبل أن نبدأ في التكلم عن الموضوع الرسZZمي ،دعونZا نرجZZع لمZا كنZا نناقشZه حZاالً :لمZاذا لم ُيظهZZر هللا شخصZه

عمدا عن البشرية؟ يوجZد سZبب واحZد وحيZد وهZو :أنZه مZع كZون اإلنسZان المخلZوق قZد اجتZاز
للبشرية؟ لماذا يحجب هللا شخصه ً
آالف السZنوات من عمZل هللا ،ال يوجZد شZخص واحZد يعZرف عمZZل هللا وشخصZيته وجZوهره .أنZاس مثZل هZZؤالء ،في عيZون هللا،

يعارضZZون هللا ،ولن ُيظهZZر هللا نفسZZه ألنZZاس عZZدائيين ZنحZZوه .هZZذا هZZو السZZبب الوحيZZد في أن هللا لم يظهZZر شخصZZه أبZً Zدا للبشZZرية
عمدا عنهم .هل صارت أهمية معرفة شخصية هللا واضحة لكم اآلن؟
وأنه يحجب شخصه ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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دائم ا إلى جانب اإلنسان ،يقوم بعمله عليه ،ويعبر
دائما
منذ وجود تدبير هللا ،كان
تكريسا كام ً
ال لتنفيذ عمله .ومع أنه حجب شخصه عنهم ،إال أنه كان ً
ً
مكرسا ً
ً
عن شخصيته ،ويرشد كل البشرية بجوهره ،ويقوم بعمله على كل شخص من خالل قوته وحكمته وسلطانه؛ وبذلك أتى بعصر الناموس وعصر النعمة واآلن عصر
الملكوت .ومع أن هللا يحجب شخصه عن اإلنسان ،إال أن شخصيته وكيانه وصفاته ومشيئته تجاه البشرية مكشوفه بال تحفظ لإلنسان لكي يراها ويختبرها .بمعنى

آخر ،مع أن البشر ال يمكنهم أن يروا هللا أو يلمسوه ،إال أن شخصية هللا وجوهره الذين تواصلت معهما البشرية هما بالتأكيد تعبيران عن هللا نفسه .أليست هذه هي

دائم ا يعامل البشر بهويته الحقيقية ،ويفعل ما ُيفترض أن يفعله ويقول ما ُيفترض أن
الحقيقة؟ بغض النظر عن الطريقة أو الزاوية التي يقوم هللا بعمله من خاللها ،هو ً
دائما يكلم
واقفا في السماء الثالثة ،أو ً
يقوله .وبغض النظر عن الموضع الذي يتكلم هللا منه ،قد يكون ً
واقف ا في الجسد ،أو حتى في صورة شخص عادي ،إال أنه ً
وم ْن هو ،دون أي تحفظ من أي نوع .إنه يرشد اإلنسان
اإلنسان بكل قلبه وكل عقله ،دون خداع أو إخفاء .عندما ينفذ عمله ،يعبر عن كلمته وشخصيتهّ ،
وعما لديه َ
بحياته وبكينونته وبصفاته .هكذا عاش اإلنسان خالل عصر الناموس – عصر مهد Zالبشرية – تحت إرشاد هللا غير المرئي وغير الملموس

عاما ونصف .من ناحية اإلنسان،
جسدا ألول مرة بعد عصر الناموس ،وهو ُّ
صار هللا ً
تجسد استمر لمدة ثالثة وثالثين ً
Zادة مZZا تكZZون أكZZثر من ثالثين
هZZل ثالثZZة وثالثZZون ًZ
عامZا ونصZZف مZZدة طويلZZة؟ (ليسZZت طويلZZة) .حيث أن فZZترة حيZZاة اإلنسZZان عً Z

عامZZا ونصZZف كZZانت مZZدة طويلZZة
ًZ
عامZا ،فهي ليسZZت مZZدة طويلZZة لإلنسZZان .لكن من ناحيZZة هللا المتج ّس Zد ،هZZذه الثالثZZة والثالثZZون ً
تحمZZل عمZZل هللا وإرسZZاليته .هZZذا عZZنى أنZZه كZZان يجب عليZZه أن يتZZولى عمالً ال يمكن
ص Zا عاديًّا ّ
ص Zا ،شخ ً
للغايZZة .لقZZد صZZار شخ ً

معاناة ال يمكن ألناس عZاديين Zأن يتحملوهZا .إن حجم المعانZاة الZتي تحملهZا الZرب يسZوع
وأيضا يتحمل
للشخص العادي توليه،
ً
ً
أثناء عصر النعمة Z،بداي ًة من عمله حتى ُس ّمر على الصZZليب ،قZZد تكZZون شZZيًئا لم يشZZهده أنZZاس اليZوم بصZورة شخصZZية ،لكن هZZل
يمكنكم تقدير القليل منه من خالل قصص الكتاب المقدس؟ بغض النظر عن كم التفاصيل الموجود في هZذه الحقZائق المسZجلة،

عامZا ونصZف ليسZت
فإن عمل هللا أثناء هذه الفترة كان مليًئا بالصعاب والمعانZاة .من وجهZة نظZر إنسZان فاسZد ،ثالثZة وثالثZون ً
مZZدة طويلZZة؛ والقليZZل من المعانZZاة ليسZZت مشZZكلة كZZبرى .ولكن من وجهZZة نظZZر إلZZه معصZZوم وقZZدوس ،وجب عليZZه أن يحمZZل كZZل
عظيمZا للغايZZة .إنZZه الخZZالق ،سZZيد كZZل األشZZياء ،وحZZاكم كZZل شZZيء،
ًZ
خطايZZا البشZZرية ،ويأكZZل وينZZام ويعيش مZZع الخطZZاة ،فهZZذا األلم

ومع ذلك عندما جاء إلى العالم كان ينبغي عليZه أن يتحمZل ظلم البشZر الفاسZدين وقسZوتهم .لكي يكمZل عملZه وينقZذ البشZرية من
البZZؤس ،كZان ينبغي أن ُيZZدان من اإلنسZان ويحمZZل خطايZا البشZرية كافZة .ال يمكن للنZاس العZاديين أن يZZدركوا مZZدى المعانZاة الZتي
اجتازها أو يقدروها .ماذا تمثZل هZذه المعانZاة؟ إنهZا تمثZل تكZريس هللا للبشZرية .إنهZا تمثZل المهانZة الZتي عZانى منهZا والثمن الZذي
ضZا أن اإلنسZان س ُZيفتدى من
وليكمZل هZذه المرحلZة من عملZه .وهZذا يعZني أي ً
دفعه من أجZل خالص اإلنسZان ،ليفديZه من خطايZاه ُ
وحياة ،وهو ثمن ال يمكن للكائنات المخلوقة أن تدفعه .ألنه كان يحمل جوهر هللا وكZZان
دما
ً
الصليب بعمل هللا .هذا الثمن ُدفع ً

مZZؤهالً بمZZا لZZدى هللا وبمن هZZو هللا اسZZتطاع أن يتحمZZل هZZذا النZZوع من المعانZZاة وهZZذا النZZوع من العمZZل .هZZذا شZZيء ال يمكن ألي
كZائن مخلZوق أن يفعلZه بZدالً منZه .هZذا هZو عمZل هللا أثنZاء عصZر النعمZة وإعالن عن شخصZيته .هZل يكشZف هZذا أي شZيء عمZا
وعم ْن هو هللا؟ هل هو شيء يستحق أن تعرفه البشرية؟
لدى هللا َّ

مع أن اإلنسان لم ير شخص هللا في ذلZك العصZر ،إال أنZه نZال ذبيحZة هللا عن الخطيZة وافتُZدي من الصZليب بواسZطة هللا.
قZد ال تكZون البشZرية غريبZة عن العمZل الZذي قZام بZه هللا أثنZاء عصZر النعمZة ،لكن هZل من أح ٍZد مطلZع على الشخصZية والمشZيئة
الذين يعبر عنهما هللا أثناء هذه الفترة؟ ال يعرف اإلنسان تفاصZيل عمZZل هللا أثنZZاء العصZور المختلفZZة من خالل قنZوات متنوعZة،
قصصا متعلقة باهلل قد حدثت في نفس الوقت الذي كان ينفذ فيه هللا عمله .هZZذه التفاصZZيل والقصZZص هي في الغZZالب
أو يعرف
ً
مجرد معلومات أو أساطير عن هللا ،وليس لها أيZZة عالقZة بشخصZية هللا وجZوهره .لZذلك مهمZا كZZان عZدد القصZص الZZتي يعرفهZا
فهما عميًقZا ومعرفً Zة عن شخصZية هللا أو جZوهره .مثلمZا هZو الحZال في عصZر النZاموس،
الناس عن هللا ،فهذا ال يعني أن لديهم ً
وحميما مع هللا في الجسد ،إال أن معرفتهم بشخصZZية هللا وجZوهره لم
قريبا
مع أن الناس من عصر النعمة قد اختبروا تواصالً ً
ً

تكن موجودة فعليًّا.

مرة أخرى في عصر الملكوت ،بنفس طريقZة المZرة األولى .أثنZاء هZذه المرحلZة من العمZل ،ال يZزال هللا
جسدا ً
صار هللا ً
وعم ْن هZZو بال تحفZZظ .في الZZوقت ذاتZZه ،يسZZتمر في
يعZZبر عن كلمتZZه ويقZZوم بالعمZZل الZZذي ينبغي عليZZه القيZZام بZZه ويعZZبر عمZZا لديZZه َّ

تحمل عصيان اإلنسان وجهله ويتسامح معه .أال يكشف هللا باستمرار عن شخصيته ويعبر عن مشيئته أثناء هZZذه المرحلZZة من

دائمZZا لكZل شZخص .لم
العمZZل أي ً
ضZا؟ لZذلك ،فمنZZذ خلZق اإلنسZان حZتى اليZوم ،كZانت شخصZZية هللا وكيانZZه وصZفاته ومشZZيئته معلنZة ً
يحجب هللا جZZوهره أو شخصZZيته أو مشZZيئته أبZً Zدا عمZً Zدا .كZZل مZZا في األمZZر هZZو أن البشZZرية ال تبZZالي بشZZأن مZZا يفعلZZه هللا ومZZا هي

مشZZيئته؛ وهZZذا هZZو السZZبب في أن فهم اإلنسZZان عن هللا ُيZZرثى لZZه .بمعZZنى آخZZر ،بينمZZا يحجب هللا شخصZZه ،فإنZZه يقZZف إلى جZZانب
ضZا معلن للنZاس،
البشرية في كل لحظة ،ويبرز مشيئته وشخصيته وجوهره ً
علنا في كل األوقات .هذا معناه أن شZخص هللا أي ً
دائما على رؤية ظهZور هللا .إن كZان األمZر هكZذا إ ًذا ،أال ينبغي أن يكZون
ولكن بسبب عمى اإلنسان وعصيانه ،فهو غير قادر ً
فهم شخصZZية هللا وهللا ذاتZZه سZZهالً للجميZZع؟ هZZذا سZZؤال تصZZعب إجابتZZه ،أليس كZZذلك؟ يمكنكم أن تقولZZوا إنZZه سZZهل ،ولكن عنZZدما
ًّ
Zدائما م ZZا يك ZZون ض ZZبابيًّا
يس ZZعى بعض الن ZZاس لمعرف ZZة هللا ،ال يمكنهم أن يعرف ZZوه حقا وال أن يحص ZZلوا على فهم واض ZZح عن ZZه؛ ف ً Z
ضZا .بعZد أن صZار كZل شZخص خاض ًZعا لعمZل هللا لمZدة طويلZة ،ينبغي
ومبهما .لكن إن قلتم أنه ليس سهالً ،فهذا غير صZحيح أي ً
ً
على كZZل واحZZد ،من خالل اختبZاراتهم ،أن يكZون قZد دخZل في تعZامالت صZادقة مZع هللا .ال بZZد أنهم قZد شZZعروا باهلل بقZدر مZا في

قلZZوبهم أو اصZZطدموا باهلل من قبZZل على المسZZتوى الZZروحي ،لZZذلك ينبغي عليهم على األقZZل أن تكZZون لZZديهم ثمZZة وعي إدراكي
بشخص ZZية هللا أو أن يكون ZZوا ق ZZد حص ZZلوا على بعض الفهم عن ZZه .من ZZذ ال ZZوقت ال ZZذي ب ZZدأ في ZZه اإلنس ZZان باتب ZZاع هللا إلى اآلن ،ن ZZالت
البشرية الكثير ًّ
جدا ،ولكن بسبب كافة أنواع األسZباب – أي إمكانيZات اإلنسZان الضZعيفة وجهلZه وعصZيانه والمقاصZد المتنوعZة

أيضا الكثZير .ألم يع ِZط هللا للبشZرية بالفعZل مZا يكفي؟ مZع أن هللا يحجب شخصZه عن البشZر ،إال إنZه يمZدهم بمZا
– فقدت البشرية ً
وبم ْن هو ،وحتى بحياته؛ ال ينبغي أن تكون معرفة البشرية عن هللا على ما هي عليه اآلن فحسب .لهذا السبب أعتقد أنه
لديه َ

من الضZZروري أن أشZارككم المزيZZد عن موضZZوع عمZZل هللا وشخصZZية هللا وهللا ذاتZZه .الهZZدف هZZو أال تضZZيع آالف السZZنوات من
فهمZZا أص ZZيالً وتق Zّ Zدر مش ZZيئة هللا تجاهه ZZا ،وح ZZتى
Zاء ،ولكي تن ZZال البش ZZرية ً
الرعاي ZZة والفك ZZر ال ZZذين أفاض ZZهما هللا على اإلنس ZZان هب ً Z
ض Zا إلى مكان ZZه الص ZZحيح في قل ZZوب
Zدما في خط ZZوة جدي ZZدة نح ZZو معرف ZZة باهلل .وبه ZZدف أن يع ZZود هللا أي ً
يس ZZتطيع الن ZZاس المض ZZي ق ً Z
الناس ،أي أن يعاملونه بعدل.
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وصية هللا آلدم
َأخ َذ
(التكوين "َ )17-15 Z:2و َ
ِ
َأما َش َج َرةُ َم ْع ِرَف ِة
َأكاًل َ ،و َّ
ْأك ُل ْ
ٱْل َجَّنة تَ ُ

ِ
ظهZا .وَأوصZى ي Zه وه َقZاِئ اًل ِ :
ِ
ِ
"م ْن َج ِمي ِZع َشَ Zج ِر
َي ْه َوه َآد َم َوَو َ
ض َع ُه في َجَّنة َع ْد ٍن لَي ْع َمَل َها َوَي ْحَف َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َأِلنك يوم تَ ُ ِ
ٱلش ِر فَاَل تَ ُ ِ
َّ
وت".
ْأك ُل م ْن َها َم ْوتًا تَ ُم ُ
ٱْل َخ ْي ِر َو َّ ّ
ْأك ْل م ْن َهاَ ْ َ َ ،

هZZل فهمتم أي شZZيء من هZZذه اآليZZات؟ كيZZف تشZZعرون تجZZاه هZZذا الجZZزء الكتZZابي؟ لمZZاذا اقتُبسZZت "وصZZية هللا آلدم" من هZZذه
النصوص الكتابية؟ هل وصل إلى كل واحد منكم اآلن لمحة عن هللا وآدم في عقله؟ يمكنكم محاولة التخيل :لZZو كنتم الشZZخص
الZZذي في المشZZهد ،كيZZف سZZيكون اإللZZه الZZذي تصZZورتموه في قلZZوبكم؟ مZZا هي المشZZاعر الZZتي تشZZعرون بهZZا بسZZبب هZZذه الصZZورة؟
هZZذه صZZورة مZZؤثرة وحميميZZة .مZZع أنZZه ال يوجZZد سZZوى هللا واإلنسZZان فيهZZا ،إال أن الحميميZZة بينهمZZا تسZZتحق الحسZZد؛ فمحبZZة هللا
مجانZا ،وتحيZط بZه؛ واإلنسZان بسZيط وبZريء ،غZير مشZغول أو مهمZوم ،بZل يحيZا بسZعادة تحت رعايZة
الغزيرة ممنوحZة لإلنسZان ً
ويظه ZZر هللا اهتمام ZZه باإلنس ZZان ،بينم ZZا يعيش اإلنس ZZان تحت حماي ZZة هللا وبركت ZZه؛ ك ZZل ش ZZيء يفعل ZZه اإلنس ZZان ويقول ZZه مرتب ZZط
هللا؛ ُ
طا وثيًقا باهلل وال ينفصل عنه.
ارتبا ً

يمكنكم أن تقولZZوا إن هZZذه هي أول وصZZية يعطيهZZا هللا لإلنسZZان منZZذ أن خلقZZه .مZZا الZZذي تحملZZه هZZذه الوصZZية؟ إنهZZا تحمZZل
ضZا أول مZZرة يقلZق فيهZا هللا بشZأن
أيضا همومه من نحو البشرية .هذه هي وصZية هللا األولى ،وهي أي ً
مشيئة هللا ،ولكنها تحمل ً
اإلنسان .أي أن هللا كان يتحمل مسؤولية تجاه اإلنسان منذ Zاللحظة التي خلقه فيها .مZا هي مسZؤوليته؟ عليZZه أن يحمي اإلنسZان
ضZا أول مZا يتوقعZه هللا من اإلنسZان .من خالل هZذا التوقZع
ويعتZني بZه .إنZه يأمZل أن يثZق بZه اإلنسZان ويطيZع كلماتZه .هZذا هZو أي ً
ِ
ِ
قال هللا ما يليِ :
ْأكZْ Zل ِم ْن َهZاَّ ،
Zل ِم ْن َهZا َم ْوتًZا
"م ْن َج ِم ِ
ْأك ُل َأ ْكاًل َ ،و َّ
َأِلن َك َي ْZو َم تَ ُ
َأما َش َج َرةُ َم ْع ِرَفZZة ٱْل َخ ْيZِ Zر َوٱل َّشِّ Zر فَاَل تَ ُ
يع َش َج ِر ٱْل َجَّنة تَ ُ
ْأكُ Z
ضZا تكشZف أن قلب هللا قZد بZدأ بالفعZل في إظهZار اهتمZام باإلنسZان .من
تَ ُم ُ
Zوت" .تمثZل هZذه الكلمZات البسZيطة مشZيئة هللا .وهي أي ً
بين كZل األشZياءُ ،خلZق آدم وحZZده على صZورة هللا؛ كZان آدم هZZو الكZZائن الوحيZZد الZZذي جZاء بنفخZة حيZاة من هللا؛ كZان بإمكانZZه أن
ض Zح هللا في هZZذه الوصZZية مZZا يمكن لإلنسZZان فعلZZه ومZZا ال
يسZZير مZZع هللا ويحادثZZه .لهZZذا السZZبب أعطZZاه هللا مثZZل هZZذه الوصZZية .و ّ

يمكنه فعله.

في هZZذه الكلمZZات البسZZيطة ،نZZرى قلب هللا .لكن أي نZZوع من القلZZوب نZZرى؟ هZZل توجZZد محبZZة في قلب هللا؟ هZZل يوجZZد أي
Zعورا
اهتمZZام فيZZه؟ إن محبZZة هللا واهتمامZZه في هZZذه اآليZZات ال يمكنهمZZا أن ينZZاال تقZZدير النZZاس فحسZZب ،بZZل يمكن الشZZعور بهمZZا شً Z

وحقيقي ا .أليس كذلك؟ اآلن بعد أن قلت هذه األمور ،هل ال زلتم تعتقدون أن هذه مجرد كلمات بسيطة قليلة؟ ليست بهZZذه
جيدا
ً
ً

البساطة ،أليس كذلك؟ هل كان بإمكانكم أن تروا هذا قبالً؟ إن أخبرك هللا شخصZً Zيا بهZZذه الكلمZZات البسZZيطة ،كيZZف كنت ستشZZعر
Zارد كZZالثلج ،فلن تشZZعر بشZيء ،ولن تقZZدر محبZة هللا ولن تحZاول
صZا ذا نزعZة إنسZانية ،وإن كZZان قلبZك ب ٌ
بZداخلك؟ إن لم تكن شخ ً

Zانا ذا ضZZ Zمير وإنسZZ Zانية ،ستشZZ Zعر بZZ Zاختالف .ستشZZ Zعر بالZZ Zدفء وأنZZ Zه يوجZZ Zد َم ْن يهتم بZZ Zك ويحبZZ Zك،
فهم قلبZZ Zه .لكن إن كنت إنسً Z Z
صحيحا؟ عندما تشعر بهذه األشياء ،كيف ستتصرف تجZاه هللا؟ هZل ستشZعر باالرتبZاط باهلل؟ هZل
وستشعر بالسعادة .أليس ذلك
ً
سZZتحبه وتحترمZZه من أعمZZاق قلبZZك؟ هZZل سZZيقترب قلبZZك من هللا؟ يمكنZZك أن تZZرى من هZZذا مZZدى أهميZZة محبZZة هللا لإلنسZZان .لكن

األكZZثر أهميZZة هZZو تقZZدير اإلنسZZان وفهمZZه لمحبZZة هللا .ألم يقZZل هللا في الواقZZع الكثZZير من األمZZور المشZZابهة أثنZZاء هZZذه المرحلZZة من
عمله؟ لكن هZل يق ّZدر أنZاس اليZوم قلب هللا؟ هZل يمكنكم فهم مشZيئة هللا الZتي تكلمت عنهZا للتZو؟ ال يمكنكم حZتى تميZيز مشZيئة هللا
صحيحا؟
وفهم حقيقيين عن هللا .أليس هذا
ً
عندما تكون متماسكة وملموسة وواقعية .لهذا السبب أقول إنكم ليس لديكم معرفة ٌ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 24
هللا يخلق حواء
Zل َي ْهَ Zوه ِم َن
ص َZن َع َلZُ Zه ُم ِع ًينZZا َن ِ Z
Zون َآد ُم َو ْ Z
Zال يهZZوه ٱِإْل َلZُ Zهَ" :ل ْي َس َجِّيZً Zدا ْ
َأن َي ُكَ Z
ظ َيرهُ"َ .و َجَبَ Z
(التكZZوين "َ )20-18 Z :2وَقَ Z
ح َدهَُ ،فَأ ْ
س حي ٍ
ِ
Zات ٱْلب ِري ِ
Zل حيوانِ Z
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
طُيِ Z
َّة
وهاَ ،و ُZك ُّ
َّة َو ُZك َّ
Zل ُ
ض ُZك َّ َ َ َ َ
Zل َمZا َد َعZZا ِبZZه َآد ُم َذ َ
َأح َ
ضَ Zر َها ِإَلى َآد َم لَيZَ Zرى َمZZا َذا َيZْ Zد ُع َ
Zور ٱل َّسَ Zماءَ ،ف ْ
ْ
َّ
ات َنْف ٍ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِئ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َأما لَنْفسه َفَل ْم َيج ْد ُمع ًينا َنظ َيرهُ".
يع َحَي َو َانات ٱْلَب ِّريَّةَ .و َّ
ور َّ
يع ٱْلَب َها ِم َو ُ
طُي َ
ٱلس َماء َو َجم َ
َأس َماء َجم َ
ٱس ُم َهاَ .ف َد َعا َآد ُم ب ْ
َف ُه َو ْ
(التكوين "َ )23-22 Z:2وَبَنى
ظِ
امي َوَل ْح ٌم ِم ْن َل ْح ِميَ .ه ِذِه تُْد َعى
ِع َ

ِ
ِ
ِ
ِإ
ظ ٌم ِم ْن
"هZِ Zذِه ٱآْل َن َع ْ
ٱلضْل َع َّٱلتي َ
َي ْه َوه ّ
َأح َ
ال َآد ُمَ :
ٱم َر ًَأة َو ْ
ض َر َها َلى َآد َمَ .فَق َ
َأخ َذ َها م ْن َآد َم ْ
َأِلنها ِم ِن ٱم ِر ٍء ِ
ُأخ َذ ْت".
ٱم َر ًَأة َّ َ
ْ
ْ

س حي ٍ
ِ
َّة َف ُه َZو ٱ ْسُ Zم َها"َ .م ْن إ ًذا أعطى
"ك ُّ
يوجد سطر مفتاحي في هZذا الجZزء من الكتZاب المقZدسُ :
Zل َمZا َد َعZا ِبZه َآد ُم َذ َ
ات َنْف ٍ َ
كل المخلوقات الحية أسماءها؟ إنه آدم وليس هللا .يخبر هذا السطر البشري َة حقيقة :أعطى هللا لإلنسان الذكاء عندما خلقه .أي
أن ذكZاء اإلنسZان جZاء من هللا .هZZذا أمZZر مؤكZد .لكن لمZاذا؟ هZل ذهب آدم إلى مدرسZة بعZZد أن خلقZه هللا؟ هZل كZان يعZZرف كيZف

يقZرأ؟ بعZZد أن خلZق هللا مخلوقZات متنوعZZة ،هZل تعZّ Zرف آدم على كZZل هZZذه المخلوقZات؟ هZل أخZZبره هللا بأسZمائها؟ بZالطبع ،لم ُيعّلم
ض Zا كيZZف يختلZZق أسZZماء هZZذه المخلوقZZات .هZZذه هي الحقيقZZة! كيZZف عZZرف إ ًذا أن ُيطلZZق عليه ZZا أس ZZماء وأي ن ZZوع من
هللا آدم أي ً
عمZZا أض ZZافه هللا إلى آدم عن ZZدما خلق ZZه .تثبت الحقZZائق أن ZZه عن ZZدما خل ZZق هللا اإلنس ZZان ،ق ZZد
األس ZZماء يعطيه ZZا؟ ه ZZذا متعل ZZق بالس ZZؤال ّ
جميعZا باهتمZام؟ توجZد نقطZة مفتاحيZة أخZرى يجب أن تكZون واضZحة لكم:
أضاف ذكاءه إليه .هذه نقطة مفتاحية .هZل تنصZتون
ً

ضZا
بعZZد أن أعطى آدم للمخلوقZZات أسZZماءها ،صZZارت هZZذه األسZZماء مجموعZZة في مفZردات هللا .لمZZاذا أقZZول ذلZZك؟ يتضZZمن هZZذا أي ً
شخصية هللا ،ويجب علي أن أشرح األمر.
ّ

ضZا من ُكنهZZه ومZZا لديZه .بعZZدما أعطى هللا
خلق هللا اإلنسان ونفخ فيه ً
ضZا من ذكائZZه وقدراتZZه ،وبع ً
ضZا بع ً
حياة ،وأعطاه أي ً
Zادرا على القيZام ببعض األشZياء باسZتقاللية وصZار يمكنZه التفكZير معتم ًZدا Zعلى نفسZه.
اإلنسان كل هذه األشZياء ،صZار اإلنسZان ق ً

Zائبا،
إن كZZان مZZا يZZأتي بZZه اإلنسZZان ويفعلZZه حسZً Zنا في عيZ
Zني هللا ،فZZإن هللا يقبلZZه وال يتZZدخل فيZZه .وإن كZZان مZZا يفعلZZه اإلنسZZان صً Z
ّ
س حي ٍ
ِ
َّة َف ُه َZو ٱ ْسُ Zم َها"؟ تشZير إلى أن
"ك ُّ
سيدعه هللا على حاله من أجل أنZه خZير .إيالم تشZير إ ًذا عبZارةُ :
Zل َمZا َد َعZا ِبZه َآد ُم َذ َ
ات َنْف ٍ َ
هللا لم يقم بأيZة تعZديالت على أسZماء المخلوقZات المتنوعZة Z.أيًّا كZZان االسZم الZZذي أطلقZه آدم ،كZان هللا يقZول" :نعم" ويسZجل االسZم

Zاء ،واسZZتخدم اإلنسZZان ذكZZاءه
كمZZا هZZو .هZZل عZZبر هللا عن ّأيZZة آراء؟ كال بالتأكيZZد Z.مZZاذا تZZرون هنZZا إ ًذا؟ لقZZد أعطى هللا لإلنسZZان ذكً Z
المعطى من هللا للقيZZام بأشZياء .إن كZان مZZا يفعلZه اإلنسZان إيجZابي في عيZني هللا ،فZإن هللا يؤكZده ويقZر بZZه ويقبلZه بال أي تقZZييم أو
ُ
ّ
إعالنZZا عن شخصZZية هللا هنZZا؟ هZZل يمكن
نقZZد .هZZذا شZZيء ال يمكن ألي شZZخص أو روح شZZرير أو شZZيطان أن يفعلZZه .هZZل تZZرون
ً
إلنسان ،إنسان فاسد ،أو شيطان أن يقبل أن يمثله اآلخرون في فعل األمور بطريقة صحيحة تحت سمعه وبصره؟ بالطبع ال!
هل سيتقاتلون على منصب مع شخص آخر أو قوة أخرى مختلفة عنهم؟ بالطبع سيفعلون هذا! في تلك اللحظة ،لZZو كZZان الZZذي
مZZع آدم هZZو شZZخص فاسZZد أو شZZيطان ،فمن المؤكZZد أنZZه كZZان سZZيرفض مZZا كZZان يفعلZZه آدم .إلثبZZات أن لZZديهم القZZدرة على التفكZZير
بطريقة مستقلة وأن لديهم أفكارهم الفريدة الخاصة ،فمن المؤكد أنهم كانوا سينكرون ما فعلZZه آدم" :هZZل تريZZد أن تسZZميه هكZZذا؟
حسنا ،لن أسميه هكذا ،سأسميه كذلك؛ أنت دعوته توم أمZا أنZا فسZأدعوه هZاري .يجب أن أظهZر ذكZائي".مZا نZوع هZذه الطبيعZة؟
ً
أليست هذه غطرسة شديدة؟ لكن هل هلل الشخصية نفسها؟ هل كان لدى هللا أية اعتراضZZات غZZير عاديZZة على هZZذا الشZZيء الZZذي
فعلZZه آدم .اإلجابZZة بوضZZوح هي كال! في الشخصZZية الZZتي يكشZZفها هللا ال يوجZZد أدنى جدليZZة أو غZZرور أو بZZر ذاتي .هZZذا واضZZح
جليا هنا .هذا مجZرد أمZر صZغير ،لكن إن كنت ال تفهم جZوهر هللا ،وإن كZZان قلبZك ال يحZاول اكتشZاف كيZZف يتصZZرف
وضوحا ً
ً
هللا ومZZا هZZو موقفZZه ،فلن تعZZرف شخصZZية هللا أو تZZرى تعبZZير هللا وإعالنZZه عن شخصZZيته .أليس األمZZر كZZذلك؟ هZZل تتفZZق مZZع مZZا
ٍ
بالء حسZً Zنا .أنت على صZZواب .أنZZا موافZZق".
شZZرحته لZZك؟ اسZZتجاب ًة لتصZZرفات آدم ،لم يعلن هللا بصZZوت عZZال قZZائالً" :لقZZد أبليت ً
ومع ذلك ،كان هللا يؤيد في قلبه ما فعله آدم ويقدره ويمدحZه .كZZان هZذا هZو أول شZيء فعلZه اإلنسZان من أجZل هللا تحت إرشZاده
منذ بداية الخليقة .لقد كان شيًئا فعلZZه اإلنسZان بZZدالً من هللا ونيابً Zة عنZZه .في نظZZر هللا ،نتج هZذا عن الZذكاء الZذي منحZZه لإلنسZان.
Zارا جيZً Zدا من وجهZZة
رآه هللا كشZZيء حسZZن وإيجZZابي .مZZا فعلZZه آدم آنZZذاك كZZان أول إظهZZار لZZذكاء هللا الممنZZوح لإلنسZZان .كZZان إظهً Z
نظر هللا .ما أريد أن أخبركم به هنا هو أن هدف هللا من إضافة جزء مما لديه ومن ماهيتZZه وذكائZZه إلى اإلنسZZان هZZو أن تكZZون
البشرية خليقة حية تعلن عنه .فأن يقوم المخلوق الحي بعمل أشياء نياب ًة عن هللا كان بالتحديد Zما يشتاق هللا أن يراه.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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آِل
ِ
ص ًة ِم ْن ِجْل ٍد
يصنع هللا َد َم ّ
وحواء َأْقم َ

ِِ
َأِلنهZZا ُُّأم ُكZِ Zل ح ٍّي .وص Zنع يه Zوه آِل دم و ِ ِ ِ
ص ً Zة ِم ْن ِجْلZٍ Zد
ٱم َرَأتZZه َ
اء" َّ َ
ّ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َ ْ
(التكZZوين "َ )21-20 Z :3و َد َعZZا َآد ُم ٱ ْس َ Zم ْ
ٱم َرَأتZZه َأْقم َ
"حَّ Zو َ
َوَأْلَب َس ُه َما".

في هZZذه الصZZورة الZZتي ترسZZمها اآليZZة" :وصZنع ي Zه وه آِل دم و ِ ِ ِ
صً Zة ِم ْن ِجْلZٍ Zد َوَأْلَب َسُ Zه َما" ،مZZا هZZو نZZوع الZZدور الZZذي
َ َ َ َ ّْ َ َ َ َ ْ
ٱم َرَأتZZه َأْقم َ
يلعبZZه هللا عنZZدما يكZZون مZZع آدم وحZZواء؟ تحت أي نZZوع من األدوار يظهZZر هللا في العZZالم مZZع إنسZZانين فقZZط؟ هZZل يظهZZر في دور

هللا؟ أيه ZZا اإلخ ZZوة واألخ ZZوات من ه ZZونج ك ZZونج ،برج ZZاء اإلجابZZ Zة( .ك ZZدور أحZZ Zد األبZZ Zوين) .أيه ZZا اإلخ ZZوة واألخ ZZوات من كوريZZZا
الجنوبيZZة ،في اعتقZZادكم مZZا الZZدور الZZذي يظهZZر فيZZه هللا؟ (رب األسZZرة) .اإلخZZوة واألخZZوات ،مZZاذا تعتقZZدون؟ (دور شZZخص في
عائلZZة آدم وحZZواء ،دور أحZZد أعضZZاء األسZZرة) .يعتقZZد بعض منكم أن هللا يظهZZر كأحZZد أعضZZاء أسZZرة آدم وحZZواء ،بينمZZا يقZZول
البعض إن هللا يظهZZر كZZرب أسZZرة ،وآخZZرون يقولZZون كأحZZد األبZZوين .كZZل هZZذه اإلجابZZات مناسZZبة للغايZZة .لكن مZZا الZZذي أحZZاول
ضZا باحتياجاتهمZا األساسZية كعائلتهمZا
الوصول إليه؟ لقد خلق هللا هذين الشخصين وعاملهما كرفيقيه .اعتZنى هللا بمعيشZتهما وأي ً
الوحيZZدة .يظهZZر هنZZا هللا كأحZZد األبZZوين آلدم وحZZواء .وبينمZZا يفعZZل هللا هZZذا ،ال يZZرى اإلنسZZان مZZدى سZZمو هللا؛ ال يZZرى سZZيادة هللا

العلي ZZا ،وغموض ZZه ،وبZZاألخص ال ي ZZرى غض ZZبه وجالل ZZه .ك ZZل م ZZا ي ZZراه ه ZZو تواض ZZع هللا وحن ZZوه واهتمام ZZه باإلنسZZان ومس ZZؤوليته
ورعايته تجاهه .الطريقة والتوجه الذين عامل هللا بهما آدم وحواء يشبه االهتمام الZZذي يظهZره اآلبZZاء البشZريون تجZاه أوالدهم.
ض Zا يش ZZبه محب ZZة اآلب ZZاء البش ZZريين واعتن ZZاءهم ورع ZZايتهم ألبن ZZائهم وبن ZZاتهم ،حيث تك ZZون ه ZZذه األم ZZور واقعي ZZة ومرئي ZZة
إن ه ZZذا أي ً
ٍ
ثيابZا لإلنسZان .ال يهم إذا مZا كZان هZذا
وملموسة .بدالً من أن يضع هللا نفسه في مكZان عZال وجليZل ،اسZتخدم هللا الجلZود ليصZنع ً
استخدم ليغطي عريهم أو يقيهم من البرد .باختصار ،هذه الثياب المسZتخدمة لتغطيZة جسZZد اإلنسZان صZنعتها يZZدا
القميص الفرو ُ

هللا نفسZZه .وب ZZدالً من أن يخلقهZZا ببسZZاطة من خالل الفك ZZر أو وسZZائل معجزيZZة كمZZا يتخي ZZل النZZاس ،قZZام هللا بعم ZZل شZZيء بطريق ZZة

طا يظن البعض حZZتى إنZZه ال يسZZتحق
تقليدي Zة ZيعتقZZد اإلنسZZان أن هللا لم يكن ولم ينبغي عليZZه أن يفعلZZه .قZZد يكZZون هZZذا أمZً Zرا بسZZي ً
أيضا يسمح لكل الذين يتبعون هللا ،ولكنهم كانوا في السابق مملوئين بأفكار مبهمة عنZZه ،أن يحصZلوا على بصZZيرة
الذكر ،لكنه ً
عن أصZZالته وجمالZZه ،ويZZروا طبيعتZZه المتضZZعة واألمينZZة .إن هZZذا يZZدفع النZZاس المتغطرسZZين غطرسZZة ال تُحتمZZل الZZذين يظنZZون
أنفسهم سامين وأجالء ألن يحنوا رؤوسهم المتشامخة في خزي في وجه اتضاع هللا وأصالته .هنا ،تمكن أصالة هللا واتضاعه

Zغيرا وغZير
الناس من أن يروا كم هو محبZوب .على النقيض ،يكZون هللا الهائZل ،والمحبZوب ،وكلي القZدرة في قلZوب النZاس ص ً
تحمZل ضZربة واحZدة .عنZدما تZرى هZذه اآليZة وتسZمع هZذه القصZة ،هZل تنظZر نظZرة متدنيZة Zإلى هللا ألنZه
جذاب وغير قادر على ُ

تمامZZا .س ZZيعتقدون أن هللا
فعZZل مث ZZل ه ZZذا الشZZيء؟ ق ZZد ينظ ZZر بعض النZZاس هZZذه النظZZرة ،ولكن األم ZZر عنZZد آخZZرين على النقيض ً
أصيل ومحبوب ،وبالتحديد فإن أصالة هللا وجمالZه همZا مZا أثZرا فيهم .كلمZا رأوا مزي ًZدا من الجZانب الحقيقي هلل ،ازداد تقZديرهم
للوجود الحقيقي لمحبة هللا ،وأهمية هللا في قلوبهم ،وكيفية وقوف هللا إلى جانبهم في كل لحظة.

عند هذه النقطة ،يجب أن نربط مناقشتنا بالحاضر .إن كان هللا يفعل هذه األمور الصغيرة المتنوعZZة للبشZZر الZZذين خلقهم
أبدا على التفكير فيها أو توقعها ،فهل يمكن أن يفعZZل هللا مثZZل هZZذه األمZZور
في البداية ،حتى بعض األمور التي ال يجرؤ الناس ً
زائفZZا ،وألن جZZوهر هللا موجZZود بحZZق
مزيفZZا ،وجمالZZه ليس ً
للنZZاس اليZZوم؟ يقZZول بعض النZZاس" :نعم!" لمZZاذا؟ ألن جZZوهر هللا ليس ً
وليس شيًئ ا أضافه اآلخرون ،وهو بالتأكيد ليس شيًئا َّ
يتعدل مع التغييرات التي تحدث في الوقت أو المكان أو العصZZور .يمكن
أن تظهر أصZالة هللا وجمالZه من خالل فعZل شZيء يظنZه النZاس غZير ملحZوظ وغZير هZام ،شZيء صZغير للغايZة لدرجZة أن النZاس
حZZ Zتى ال تفكZZ Zر إنZZ Zه من الممكن أن يفعلZZ Zه .هللا ال يحب التظZZ Zاهر .ال توجZZ Zد مبالغZZ Zة أو تنكZZ Zر أو فخZZ Zر أو كبريZZ Zاء في شخصZZ Zيته
وجZZوهره .إنZZه ال يتفZZاخر أبZً Zدا ،بZZل يحب البشZZر الZZذين خلقهم ويظهZZر االهتمZZام نحZZوهم ويعتZZني بهم ويقZZودهم بأمانZZة وإخالص.
ومهما كان حجم تقدير الناس لهذا أو شعورهم به أو رؤيتهم له ،فمن المؤكد أن هللا يقوم بهذه األشياء .هل معرفة أن هللا لديZZه
هZZذا الجZZوهر يZZؤثر في محبZZة النZZاس لZZه؟ هZZل يZZؤثر في مخZZافتهم هلل؟ حين تفهم الجZZانب الحقيقي من هللا ،أتمZZنى أن تقZZترب منZZه

أك ZZثر وتس ZZتطيع أن تُق Zّ Zدر ًّ
حقا محبت ZZه ورعايت ZZه للبش ZZرية ،بينم ZZا تعطي ZZه في ال ZZوقت ذات ZZه قلب ZZك وال تحم ZZل أي ZZة ش ZZبهات أو ش ZZكوك
تجاهه .يفعل هللا كل ما يفعله من أجل اإلنسان بهدوء ،ويفعله بصمت من خالل أمانتZه وإخالصZه ومحبتZه .لكنZه ليس لديZه أي
تخوف أو ندم على كل ما يفعله ،وال يحتاج إلى أن يعوضه شخص بأية طريقة أو لديه أية نوايا للحصZZول على أي شZيء من
إيمانا ومحبة صادقين من البشرية.
البشرية .الهدف الوحيد من كل ما قد سبق وفعله هللا هو أن يستقبل ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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هللا ينوي أن يدمر العالم بطوفان ،ويطلب من نوح بناء فلك

ِ
ِِ
ِ ِ
Zوح ثَاَل ثََ Zة
Zوح َر ُجاًل َبًّ Z
"هZِ Zذِه َم َو ِاليZُ Zد ُنٍ Z
ZوحZَ :ك َ
Zع ٱهللَ .وَوَلZَ Zد ُنٌ Z
َأجَيالZZهَ .و َسَ Zار ُنٌ Z
ان ُنٌ Z
(التكZZوين َ )14-9 Z:6
Zارا َZك اماًل في ْ
Zوح َمَ Z
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
ض ُ
ض َفِإ َذا ه َي َق ْد َف َس َد ْتِ ،إ ْذ َك َ
َبن َ
ٱَأْلر َ
ٱَأْلر ُ
ٱَأْلر ُ
ظْل ًماَ .و َرَأى ٱهللُ ْ
ٱمتََأَلت ْ
اماَ ،وَياَف َثَ .وَف َس َدت ْ
ام ٱهللَ ،و ْ
ض َ
اماَ ،و َح ً
ينَ :س ً
َأم َ
Zوح"ِ :نهايُ Zة ُك ِZل ب َشٍ Zر َق ْZد َأتَ ْت َأم ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
Zاميَّ ،
ظْل ًمZا ِم ْن ُه ْمَ .ف َهZا
ُك ُّ
َأَلت ُ
Zل َب َشٍ Zر َق ْZد َأْف َسَ Zد َ
ٱمتَ ْ
ٱَأْلر َ
َأِلن ْ
ط ِريَق ُZه َعَلى ْ
Zال ٱهللُ لُن ٍ َ َ ّ َ
ضَ .فَق َ
ض ْ
َ
طِل ِ
ضِ .اصنع ِلنْف ِسك ُفْل ًكا ِمن َخ َش ِب جْف ٍر .تَجعل ٱْلُفْلك مس ِ
يه ِم ْن َد ِ
ِ
اخ ٍل َو ِم ْن َخ ِار ٍج ِبٱْلَق ِار".
اك َنَ ،وتَ ْ
ْ
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ُ
َْ ُ
َ ََ
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ِ
َأم َرهُ ِب ِه ٱهللَُ .ه َك َذا َف َع َل.
ون َل َك َوَل َها َ
كَ ،فَي ُك َ
ٱج َم ْع ُه ع ْن َد َ
اما"َ .فَف َع َل ُن ٌ
َو ْ
وح َح َس َب ُك ّل َما َ
ط َع ً

Zان
هZل لZZديكم اآلن فهم عZZام َّ
عم ْن هZو نZZوح بعZZد قZراءة هZذه الفقZرات؟ مZا هZو نZZوع شخصZZية نZZوح؟ النص األصZلي هZوَ :
"ك َ
ِ ِ
َأجَي ِالZِ Zه" بحسZZب فهم النZZاس المعاصZZرين ،مZZا هZZو نZZوع الرجZZل البZZار في ذلZZك الZZزمن؟ ينبغي أن يكZZون
Zوح َر ُجاًل َبًّ Z
ُنٌ Z
Zارا َZك اماًل في ْ
الرج ZZل الب ZZار ك ZZامالً .ه ZZل تعرف ZZون م ZZا إذا ك ZZان ه ZZذا الرج ZZل الكام ZZل ك ZZامالً في عي ZZني اإلنس ZZان أم في عي ZZني هللا؟ بال ش ZZك ،ه ZZذا
ّ
ّ
الشخص الكامل هو إنسان كامل في عيني هللا وليس في عيني اإلنسان .هذا أمر مؤكZZد! هZZذا ألن اإلنسZان أعمى وال يمكنZZه أن
ّ
ّ
يZZرى ،وهللا وحZZده ينظZZر إلى األرض كلهZZا وكZZل شZZخص ،وهللا وحZZده يعZZرف أن نZZوح رجZZل كامZZل .لZZذلك فZZإن خطZZة هللا لتZZدمير
العالم بطوفان بدأت من اللحظة التي دعا فيها نوح
دعZZوة نZZوح هي حقيقZZة بسZZيطة ،ولكن النقطZZة الرئيسZZية فيمZZا نتكلم عنZZه اليZZوم – أي شخصZZية هللا ،ومشZZيئته ،وجZZوهره في
هذا السجل – ليست بسيطة .لفهم هذه الجوانب المتعددة من هللا ،علينا أوالً أن نفهم نوع الشخص الذي يرغب هللا في دعوته،

ومن خالل هZZذا نفهم شخصZZيته ومشZZيئته وجZZوهره .هZZذا أمZZر حيZZوي .لZZذلك في عيZZني هللا ،مZZا هZZو نZZوع الشZZخص الZZذي يZZدعوه؟
ّ
صZ Zا لدي ZZه حس
شخ
ا
Z
Z
ض
أي
Zذا
Z
ه
Zون
Z
ك
ي
أن
يجب
صZ Zا ينص ZZت إلى كلمات ZZه ،ويتب ZZع تعليمات ZZه .في ال ZZوقت ذات ZZه،
ً
ً
يجب أن يك ZZون شخ ً
بالمسؤولية ،وشخص سوف ينفذ كلمة هللا من خالل التعامل معها كمسؤولية وواجب ملتزم بإتمامهما .هل يجب أن يكون هZZذا
صZا يعZZرف هللا؟ كال .بZZالعودة لZZذلك الZZزمن ،لم يسZZمع نZZوح الكثZZير عن تعZZاليم هللا أو يختZZبر أيًّا من عمZZل هللا .لZZذلك
الشZZخص شخ ً
فإن معرفة نوح باهلل كانت قليلة للغايZة .ومZع أنZه مكتZوب هنZا أن نZوح سZار مZع هللا ،هZل سZبق ورأى شZخص هللا؟ اإلجابZة بكZل
تأكيد هي كال! ألنه في تلك األيام ،لم يZأت إلى النZاس سZوى رسZل هللا .بينمZا كZان بإمكZانهم تمثيZل هللا في قZول األشZياء وفعلهZا،
وجهZZا لوج ZZه .في ه ZZذا الج ZZزء من الكت ZZاب
إال أنهم ك ZZانوا ينقل ZZون مش ZZيئته ومقاص ZZده فحس ZZب .لم ينكش ZZف ش ZZخص هللا لإلنس ZZان ً
المقدس ،كل ما نراه كأمر أساسي هو ما كان ينبغي على هذا الشخص – نوح – أن يفعله وما هي تعليمات هللا له .ما هو إ ًذا

موقفZا يحZZدث ،سZZيوجد معيZار لقياسZه
عبر عنه هللا هنا؟ كل شيء يفعله هللا مخطZط لZه بدقZZة .عنZZدما يZZرى شZZيًئا أو ً
الجوهر الذي ّ
في عينيZZه ،وهZZذا المعيZZار سZZيحدد مZZا إذا كZZان سZZيبدأ خطZZة للتعامZZل معZZه أم كيفيZZة التعامZZل مZZع هZZذا الموقZZف أو الشZZيء .إنZZه ليس
ٍ
تمامZا .توجZد آيZة هنZا قZال هللا فيهZا لنZوح:
غير مبال أو ال يحمل مشاعر تجاه كZل شZيء ،بZل في الواقZع إن األمZر على النقيض ً
َأَلت ُ ِ
ِ"نهايُ Zة ُك ِZل ب َشٍ Zر َق ْZد َأتَ ْت َأم ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
Zاميَّ ،
ض" .في كلمZات هللا هZذه المZرة ،هZل
ٱمتَ ْ
ٱَأْلر َ
Zع ْ
َأِلن ْ
ََ ّ َ
ظْل ًمZا م ْن ُه ْمَ .ف َهZا ََأنZا ُم ْهل ُك ُه ْم َم َ
ض ْ
َ
قZZال إنZZه مزمZZع على هالك البشZZر وحZZدهم؟ كال! بZZل قZZال هللا إنZZه مزمZZع أن يهلZZك كZZل ذي جسZZد .لمZZاذا أراد هللا الهالك؟ يوجZZد
إعالن آخZZر عن شخصZZية هللا هنZZا :في عيZZني هللا ،توجZZد حZZدود لصZZبره على فسZZاد اإلنسZZان ونجاسZZته وظلمZZه وعصZZيانه .مZZا هي
ّ
ِ
ِإ
ِإ
ٱَأْلر ِ
ض" .مZZاذا تعZZني
ان ُك ُّ
Zل َب َشٍ Zر َق ْZد َأْف َسَ Zد َ
ض َف َذا ه َي َقZْ Zد َف َسَ Zد ْتْ ،ذ َZك َ
ٱَأْلر َ
ط ِريَق ُZه َعَلى ْ
تلك الحدود؟ كما قال هللا"َ :و َرَأى ٱهللُ ْ

ٱَأْلر ِ
ض"؟ تعZني أن كZل كZZائن حي ،بمZا في ذلZك أولئZك الZZذين اتبعZوا هللا ،وأولئZك
ان ُZك ُّ
Zل َب َشٍ Zر َقZْ Zد َأْف َسَ Zد َ
عبارة "ِإ ْذ َك َ
ط ِريَقZُ Zه َعَلى ْ
الذين دعوا باسمه ،وأولئك الZذين قZدموا ذبZائح محرقZات هلل من قبZل ،وأولئZك الZذين اعZترفوا باهلل شZفويًّا وحمZدوه ،كZان سZلوكهم
مليًئا بالفس ZZاد ووص ZZل ه ZZذا الفس ZZاد إلى عي ZZني هللا ،ل ZZذلك ك ZZان علي ZZه أن يهلكهم .ه ZZذه هي ح ZZدود هللا .إلى أي م ZZدى إ ًذا يظ ZZل هللا
ّ
صبورا على اإلنسان وفساد كل البشر؟ إلى المدى الذي فيه ال يسير كل النZاس في الطريZق الصZحيح سZواء أتبZاع هللا كZانوا أم
ً
ومملوءا بالشZZر فحسZZب ،بZZل حين ال يوجZZد من يZZؤمن باهلل،
فاسدا أخالقيًّا
غير المؤمنين .وإلى المدى الذي ال يعود فيه اإلنسان ً
ً
وحين ال يوجZZد أي شZZخص يZZؤمن أن العZZالم يحكمZZه هللا وأن هللا يمكنZZه أن يجلب للنZZاس النZZور والطريZZق الصZZحيح .وإلى المZZدى
الذي يحتقر فيه اإلنسان وجود هللا وال يسمح هلل بالوجود .بمجرد أن وصل فساد اإلنسان لهذه النقطة ،يكون صبر هللا قZZد نفZZذ.
إعالنZZ Zا جزئيًّا عن شخصZZ Zية هللا؟ في هZZ Zذه المرحلZZ Zة
مZZ Zا الZZ Zذي يمكن أن يحZZ Zل محلZZ Zه؟ مجيء غضZZ Zب هللا وعقابZZ Zه .ألم يكن هZZ Zذا
ً
الحالية ،أال يزال يوجد إنسان بار في عيني هللا؟ أال يزال يوجد إنسان كامZل في عيZZني هللا؟ هZل هZZذا العصZر هZو العصZر الZذي
ّ
ّ
ك ZZان في ZZه س ZZلوك ك ZZل البش ZZر على األرض فاس ZZد في عي ZZني هللا؟ في ه ZZذا الي ZZوم وه ZZذا العص ZZر ،بعي Zً Zدا عن أولئ ZZك ال ZZذين يري ZZد هللا
ّ
تكميلهم ،وأولئك الذين يمكنهم اتباع هللا وقبول خالصه ،أال يتحدى جميع البشر حدود صبر هللا؟ أال يحدث كل شيء بجانبكم،
ومZZا ترونZZه بعيZZونكم وتسZZمعونه بZZآذانكم ،وتختبرونZZه كZZل يZZوم شخصZً Zيا في هZZذا العZZالم مليًئا بZZالظلم؟ في عيZZني هللا ،أال يجب أن
ّ
تمامZا عن خلفيZZة زمن نZZوح ،إال أن مشZاعر هللا وغضZبه
ينتهي هZذا العصZر وهZZذا العZالم؟ مZZع أن خلفيZZة العصZر الحZالي مختلفZZة ً
Zبورا بسZZبب عملZZه ،ولكن وفًقZZا لكZZل
تجZZاه فسZZاد اإلنسZZان ال تZZزال بالضZZبط كمZZا كZZانت في ذلZZك العصZZر .يسZZتطيع هللا أن يكZZون صً Z
تمامZا عن ذاك الZذي كZان في
أنواع الظروف واألحوال ،كان ينبغي أن يهلك هZZذا العZالم منZذ زمن في عيZ
Zني هللا .الموقZZف بعيZدً Z
ّ
كثيرا ،وربما ال يمكن ألحد منكم أن يقدره.
العالم حين دمره الطوفان .لكن ما الفرق؟ هذا ً
أيضا شيء ُيحزن قلب هللا ً

Zانا
عندما كان هللا مزمع أن ُيهلك العالم بالطوفان ،دعا نوح لبنZاء فلZك والقيZام ببعض العمZZل التحضZZيري .كZان يZدعو إنس ً
نوح ا – ليقوم بهذه السلسلة من األمور نيابة عنه .لكن في هذا العصر الحالي ،ال يجد هللا أي شخص ليZZدعوه .لمZZاذا؟
ً
واحدا – ً

ربم ZZا يفهم ك ZZل ش ZZخص جZZالس هن ZZا ويع ZZرف الس ZZبب جي Zً Zدا .ه ZZل تري ZZدوني أن أوضZZحه؟ توض ZZيحه بصZZوت مرتف ZZع ق ZZد يحZZرجكم
Zرارا وال كZZاملين في عيZZني هللا ،فZZإذا أمرنZZا هللا أن نقZZوم بشZZيء
أناسا أب ً
ويسبب لكم الضيق .قد يقول بعض الناس" :مع إننا لسنا ً
ّ
مZا ،فال نZزال قZادرين على فعلZZه .قبالً ،عنZدما قZال إن ضZيقة كارثيZZة آتيZة بZدأنا في تجهZيز الطعZام والعتZZاد الZZتي نحتZZاج إليهZZا في
وقت الضZZيقة .ألم يتم كZZل هZZذا وفًقZZا لمتطلبZZات هللا؟ ألم نكن نتعZZاون ًّ
حقا مZZع عمZZل هللا؟ أال يمكن لألمZZور الZZتي فعلناهZا أن تُقZZارن
مع فعله نوح؟ أليس فعل ما فعلناه هو طاعة حقيقية؟ ألم نكن نتبع تعليمZات هللا؟ ألم نفعZل مZا قالZه هللا ألن لZدينا إيمZان بكلماتZه؟

حزينا إ ًذا؟ لماذا يقول هللا إنه ال يجد َم ْن يدعوه؟" هZل يوجZد أي اختالف بين تصZرفاتكم وتصZرفات نZوح؟ مZا
لماذا ال يزال هللا
ً
هZو االختالف؟ (تحضZير الطعZام اليZZوم من أجZZل الضZيقة كZZان مقصZZدنا)( .ال يمكن أن تصZل تصZرفاتنا إلى مسZZتوى "الZZبر" بينمZا
عمZا يفعلZه النZاس اآلن .عنZدما فعZل نZوح
بارا في
كان نوح ًّ
عيني هللا) .ما قلتموه ليس ً
تمامZا ّ
بعيدا للغاية .ما فعله نZوح مختلZف ً
ّ
ما أمره هللا أن يفعله ،لم يكن يعرف مقاصد هللا ،ولم يكن يعرف ما أراد هللا إنجZازه .لقZد أعطZاه هللا وصZية فحسZب ،وأمZره أن
Zدما وفعلZه .لم يحZاول تفسZير مقاصZد هللا في السZر ،ولم يقZاوم هللا أو يسZلك
يفعل شيًئا ،ولكن بدون الكثZير من الشZرح ،فمضZى ق ً
بريZاء .ذهب فقZط وفعZل األمZر وفًقZا لZذلك بقلب بسZيط ونقي .مهمZZا كZان مZZا أمZره هللا أن يفعلZه قZد فعلZه ،وكZانت طاعZZة كلمZة هللا
طا .جZZوهره ،أي
واإلنصZZات لهZZا همZZا قناعتيZZه للقيZZام بZZاألمور .هكZZذا كZZان يتعامZZل مZZع مZZا ائتمنZZه هللا عليZZه تعZZامالً مباشZً Zرا وبسZZي ً
جZZوهر تصZZرفاته ،كZZان الطاعZZة ،وليس الZZترقب أو المقاومZZة أو التفكZZير في مصZZالحه الشخصZZية ومكاسZZبه وخسZZائره .باإلضZZافة
Zيحل باألشZياء ،ومن المؤكZد أنZه لم يسZأل هللا كيZف
إلى ذلك ،حين قZال هللا إنZه سZيدمر العZالم بالطوفZان ،لم يسZأل مZتى أو عمZا س ّ

كZZان سZZيدمر العZZالم .لقZZد فعZZل ببسZZاطة كمZZا أمZZره هللا .وكيفمZZا أراد هللا للفلZZك أن ُيبZZنى وبZZأي مZZواد ُيبZZنى ،فقZZد فعZZل بالضZZبط مثلمZZا
طلب هللا منه ،بل وبدأ العمل بعدها في الحال .تصرف وفًقا لتعليمZات هللا بسZZلوك شZخص يريZZد أن يرضZي هللا .هZل كZZان يفعZل
هZZذا ليسZZاعد نفسZZه على تجنب الضZZيقة؟ كال .هZZل سZأل هللا كم تبقى من الZZوقت قبZZل أن يهلZZك العZZالم؟ لم يسZZأل .هZZل سZأل هللا عن

أيضا .إنه أطاع فحسب وأنصت ببساطة
المدة التي يتطلبها بناء الفلك أو هل كان يعرف مقدار هذه المدة؟ لم يكن يعرف ذلك ً
ونفZZذ وفًقZZا لZZذلك .أنZZاس اليZZوم ليسZZوا مثلZZه :بمجZZرد أن تتسZZرب معلومZZة صZZغيرة من خالل كلمZZة هللا ،وبمجZZرد أن يشZZعر النZZاس
بعالمZZات انزعZZاج أو ضZZيق ،ينطلقZZون للعمZZل على الفZZور ،مهمZZا كZZان األمZZر وبغض النظZZر عن الثمن ،ليجهZZزوا مZZا سZZيأكلونه
ويشربونه ويستخدمونه في أعقاب الضZيقة ،بZل وحZتى يخططZوا لطZرق الهZروب حين تقZع الضZيقة .بZل واألكZثر إثZارة لالهتمZام
أنZZه في هZZذه اللحظZZة الحرجZZة ،تصZZير العقZZول البشZZرية "مفيZZدة" للغايZZة .في الظZZروف الZZتي لم يعZِ Zط هللا فيهZZا أيZZة تعليمZZات ،يمكن
طZا مناس ًZبا للغايZة .يمكنكم اسZتخدام كلمZة "كامZل" لوصZف ذلZك .أمZا من ناحيZة مZا يقولZه هللا،
لإلنسان أن يخطط لكZل شZيء تخطي ً
وما هي مقاصده ،وما يريZZده ،فال أحZد يبZالي أو يحZاول تقZدير مZا يقZول .أليس هZZذا هZو االختالف األكZZبر بين النZاس اليZZوم وبين
نوح؟
جانبا من شخصية هللا في قصة نوح؟ يوجد حد لصZZبر هللا على فسZاد اإلنسZان ونجاسZZته وظلمZZه .عنZZدما يصZZل
هل ترون ً
Zبورا بZZل سZZيبدأ في تZZدبير ZجديZZد وخطZZة جديZZدة ،ويبZZدأ في فعZZل مZZا يجب عليZZه فعلZZه ،ويعلن عن أعمالZZه
لهZZذا الحZZد ،لن يعZZود صً Z
والج ZZانب اآلخ ZZر من شخص ZZيته .ه ZZذا التص ZZرف من جانب ZZه ليس ليكش ZZف أن ZZه ال يجب أن ُيس ZZاء إلي ZZه من إنس ZZان أو أن ZZه ممل ZZوء
بالسلطان والغضب ،وليس ليظهر أنه يمكنه Zإهالك البشZرية ،بZZل أن شخصZZيته وجZوهره القZدوس قZZد نفZZذ صZZبرهما وال يمكنهمZZا
مجددا لهذا النوع من البشر بالحيZاة أمامZه ،وتحت سZZيادته .أي أنZه حين تكZون البشZZرية جمعZاء ضZده ،وعنZZدما ال يوجZد
السماح
ً
واحد يمكنه أن يخّلصه في األرض كلها ،لن يعود لديه صبر على بشZر مثZZل هZؤالء ،وبال شZك سZوف ينفZذ خطتZه إلهالك هZذا

الن ZZوع من البش ZZر .ه ZZذا التص ZZرف اإللهي تح ZZدده شخص ZZيته .ه ZZذه عاقب ZZة ض ZZرورية ،وهي عاقب ZZة يجب أن يتحمله ZZا ك ZZل إنس ZZان

مخلZZوق تحت سZZيادة هللا .أال يوضZZح هZZذا أن هللا في العصZZر الحZZالي ال يمكن Zه Zأن ينتظZZر اسZZتكمال خطتZZه وخالص النZZاس الZZذي
يري ZZد خالص ZZهم؟ تحت ه ZZذه الظ ZZروف ،م ZZا ه ZZو أك ZZثر ش ZZيء يهتم هللا ب ZZه؟ ال يهتم بكي ZZف يعامل ZZه أولئ ZZك ال ZZذين ال يتبعونZ Zه Zعلى
اإلطالق أو أولئك الذين يقاومونه في كل األحZوال ،أو كيZف تفZتري عليZه البشZرية .إنZه ال يهتم سZوى بمZا إذا كZان أولئZك الZذين
يتبعونه ،الذين هم الهدف من خالصZه في خطZة تZدبيره ،قZد نZالوا الكمZال منZه أم ال ،ومZا إذا كZانوا حّققZوا رضZاه أم ال .أمZا كZل
أحيانZZا للتعب ZZير عن غض ZZبه .على س ZZبيل
أولئ ZZك األش ZZخاص اآلخ ZZرين ع ZZدا ال ZZذين يتبعون ZZه ،فال يوج ZZه لهم إال القلي ZZل من العق ZZاب
ً

المثال :أعاصير تسونامي ،وزالزل ،وثورات بركانية ،وخالفه .في الوقت ذاته ،فإنه يحمي أولئك الذين يتبعونZZه وعلى وشZZك

Zامحا
Zبرا وتس ً
أن ينالوا خالصه ويعتني بهم بقوة .شخصية هللا هكذا :من ناحية ،يمكنه أن يظهر للناس الZZذين ينZZوي تكميلهم صً Z
جما ،وينتظ ZZرهم بق ZZدر م ZZا يمكن ZZه؛ Zومن ناحي ZZة أخ ZZرى يك ZZره هللا بش ZZدة أش ZZباه الش ZZيطان من الن ZZاس ال ZZذين ال يتبعون ZZه ويقاومون ZZه،
ًّ

ويمقتهم .ومZZع أنZZه ال يبZZالي بمZZا إذا كZZان أشZZباه الشZZيطان هZZؤالء يتبعون Zه Zأو يعبدونZZه ،ال يZZزال يمقتهم مZZع أنZZه يصZZبر عليهم في
أيضا وصول خطوات خطة تدبيرهZ.
قلبه ،وإذ يعزم أن يضع نهاية لهؤالء أشباه الشيطان ،فإنه ينتظر ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ِِ
ِ
ضَ .وْلتَ ُك ْن َخ ْشَZيتُ ُك ْم َو َر ْهَبتُ ُك ْم َعَلى
(التكوين "َ )6-1 Z:9وَب َار َ
ٱَأْلر َ
ٱمُأَلوا ْ
ك ٱهللُ ُن ً
وحا َوَبنيه َوَق َ
ال َل ُه ْمَ" :أ ْثم ُروا َوٱ ْكثُ ُZروا َو ْ
Zل داب ٍ
ِ
ُك ِل حيوان ِ
ِ
ض ،و ُك ِZل َأسZم ِ
اء ،م ِ
ات ٱَأْلر ِ ِ
ٱَأْلر ِ
طُي ِ
َّة
Zل ُ
اك ٱْلَب ْZح ِرَ .ق ْZد ُد ِف َع ْت ِإَلى َْأي ِZد ُ
ّ َ ََ َ
يك ْمُ .ك ُّ َ
Zل َمZا َيZد ُّب َعَلى ْ
ْ
Zع ُك ّ
ض َو ُك ّ
Zور ٱل َّسَ Zم َ َ
َ ّ َْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ
يعَ .غ ْي َر َّ
َأِلنُفسُ Zك ْم
ْZأكُلوهَُ .وَأ ْ
ون َل ُك ْم َ
َأن َل ْح ًما ِب َحَياتهَ ،د ZمZه ،اَل تَُ Z
اماَ .كٱْل ُع ْش ِب ْ
طُل ُب ََأنZZا َد َم ُك ْم ْ
ٱَأْلخ َ
َحيَّة تَ ُك ُ
ض ِر َدَف ْع ُت َل ْي ُك ُم ٱْل َجم َ
ط َع ً
ان ِ
ان ِبٱِإْل ْن َسِ Z
َأخيZِ Zهَ .سِ Zاف ُك َد ِم ٱِإْل ْن َسِ Z
انِ ،م ْن َيZِ Zد ٱِإْل ْن َسِ Z
طُل ُب َنْف َس ٱِإْل ْن َسِ Z
طُلُب ُهَ .و ِم ْن َي ِZد ٱِإْل ْن َسِ Z
طِ .م ْن َي ِد ُك ِّل َحَي َو ٍ
ان ُي ْسَZف ُك
ان َأ ْ
ان َأ ْ
َفَق ْ
َأِلن ٱهلل عَلى ص ِ ِ
ان".
ورِته َعم َل ٱِإْل ْن َس َ
َد ُم ُهَ َ َّ .
ُ َ
طوفانZZا لتZZدمير العZالم ،نجت أسZZرته
بعZZد أن َقبZَ Zل نZZوح تعليمZZات هللا وبZZنى الفلZZك وعZاش خالل األيZZام الZZتي اسZZتخدم فيهZZا هللا
ً
المكونZZة من ثمانيZZة أفZZراد .وقZZد هلكت كZZل البشZZرية ،وكZZل الكائنZZات الحيZZة على األرض ،فيمZZا عZZدا أفZZراد عائلZZة نZZوح الثمانيZZة.
ضZا بركZة هللا لZه.
نوحا بركات ،وقZال بعض األشZياء لZه وألبنائZه .هZذه األشZياء كZانت هي مZا منحهZا هللا لZه وكZانت أي ً
أعطى هللا ً
ضZا الطريقZZة الZZتي يكZZافئ
هذه هي البركة والوعد اللذان يعطيهما هللا لكل شخص يمكنه أن ينصت إليه ويقبZZل تعليماتZZه ،وهي أي ً

Zارا في عيZZني هللا ،وبغض النظZZر عن مقZZدار معرفتZZه
بهZZا هللا النZZاس .أي أنZZه بغض النظZZر عمZZا إذا كZZان نZZوح رجالً كZZامالً أو بًّ Z
ّ
باهلل ،فباختصZZار أنصZZت نZZوح وأبنZZاؤه الثالثZZة لكلمZZات هللا ،ونسZZقوا عمZZل هللا ،وفعلZZوا مZZا كZZان من المفZZترض عليهم فعلZZه وفًقZZا
لتعليمات هللا .ونتيج ًة لذلك ،ساعدوا هللا في الحفاظ على البشرية وأنواع مختلفة من الكائنات الحية بعد دمZZار العZالم بالطوفZان،
Zيرا في الخطZZوة التاليZZة من خطZZة تZZدبير هللا .بسZZبب كZZل شZZيء قZZد فعلZZه ،باركZZه هللا .ربمZZا يZZرى أنZZاس
Zهاما كبً Z
وهZZو مZZا يحسZZب إسً Z
اليوم أن مZا فعلZه نZوح لم يكن حZتى مس ًّ
نوح ا لم يفعZل شZيًئا؛ فاهلل قZد ق ّZرر أن يحفظZه،
Zتحقا الZذكر .وقZد يظن البعض قZائلين :إن ًZ
لذلك كان من المحقق أن ُيحفظ .فليس له فضل في نجاتZه .هZذا مZا أراد هللا حدوثZه ،ألن اإلنسZان سZلبي .لكن ليس هZذا مZا كZان

تافها ،طالما أنه يمكنه اإلنصZات إليZه وطاعZة تعليماتZه ومZا
يفكر فيه هللا .فمن ناحية هللا ،ال يهم ما إذا كان الشخص
عظيما أو ً
ً
يأتمنZه عليZه ،ويمكنZه أن يتعZاون مZع عملZه ومشZيئته وخطتZه ،لكي تتم مشZيئته وخطتZه بسالسZة ،فZإن هZذا السZلوك يسZتحق ذكZره
يقدر هللا مثل هؤالء الناس ويعتز بتصرفاتهم ومحبتهم له وتعلقهم به .هZZذا هZZو موقZZف هللا .فلمZZاذا بZZارك هللا نZZوح؟
ونيل بركتهّ .
ألنه هكذا يتعامل هللا مع تصرفات اإلنسان وطاعته.
فيم ZZا يتعل ZZق ببرك ZZة هللا ألي ZZوب ،س ZZيقول بعض الن ZZاس" :إن أنص ZZت إنس ZZان إلى هللا وأرض ZZاه ،فينبغي على هللا أن يبارك ZZه.
بديهيا؟" هل يمكننا أن نقول ذلك؟ يقول بعض الناس" :كال" ،لماذا ال يمكننZZا أن نقZZول ذلZZك؟ يقZZول بعض النZZاس:
أمرا
ً
أليس هذا ً
تماما .ألنZه عنZدما يقبZل شZخص مZا ائتمنZه هللا عليZه ،فاهلل معيZار للحكم
"ال يستحق اإلنسان التمتع ببركة هللا" .هذا ليس
ً
صحيحا ً
فيما إذا كانت تصرفات هذا الشخص صالحة أم سZيئة ،ومZا إذا كZان الشZخص قZد أطZاع أم ال ،وإن كZان قZد أرضZى مشZيئة هللا،

وما إذا كان ما يقوم به الئًقا .ما يهتم هللا به هو قلب الشخص ،وليسZZت أعمالZZه الظZZاهرة .القضZZية ليسZZت أنZZه يتعين Zعلى هللا أن
شخصا طالما أن يفعل ذلك بغض النظر عن الطريقة التي يفعZZل األمZر بهZا .هZZذا هZZو سZوء فهم النZاس عن هللا .ال ينظZZر
يبارك
ً

هللا فقZZط لنتيجZZة األمZZور النهائيZZة ،بZZل يركZZز على قلب الشZZخص وموقفZZه أثنZZاء تطZZور األمZZور ،وينظZZر مZZا إذا كZZانت توجZZد طاعZZة

واح ZZترام ورغب ZZة في إرض ZZاء هللا في قلب ZZه .م ZZا ه ZZو مق ZZدار معرف ZZة ن ZZوح عن هللا آن ZZذاك؟ ه ZZل كZZان هZZو نفس مق ZZدار العقائ ZZد ال ZZتي
تعرفونهZZا اآلن؟ فيمZZا يتعل ZZق بج ZZوانب الحZZق مث ZZل المفZZاهيم عن هللا ومعرفتZZه ،هZZل ن ZZال نفس الق ZZدر الZZذي تلقيتمZZوه من االرت ZZواء
والرعاية؟ كال لم ينل! لكن توجد حقيقة واحدة ال يمكن إنكارها :تصZورات أنZاس اليZوم ومZوقفهم تجZاه هللا مبهمZة وضZبابية في
Zزءا من النZZاس لZZديهم موقZZف سZZلبي تجZZاه وجZZود هللا.
وعيهم وعقZZولهم وحZZتى في أعمZZاق قلZZوبهم .يمكنكم أن تقولZZوا حZZتى إن جً Z
ولكن في قلب نوح ووعيه ،كان وجZود هللا مؤك ًZدا بZدون أي شZك ،ولZذلك طاعتZه نحZو هللا كZانت خالصZة ومن الممكن أن تنجح

ومنفتح ا تجZZاه هللا .لم يكن في حاجZZة للكثZZير من المعرفZZة عن العقائZZد ليقنZZع نفسZZه أن يتبZZع كZZل كلمZZة
ًZ
في االختبZZار .كZZان قلبZZه نقيًّا
Zادرا على فعZل
من كالم هللا ،ولم يكن في احتياج للكثير من الحقائق إلثبات وجود هللا ،حZتى يقبZل مZا ائتمنZه هللا عليZه ويصZير ق ً

لم ْن هZZو
كZZل مZZا يطلبZZه هللا منZZه .هZZذا هZZو االختالف الرئيسZZي بين نZZوح وبين النZZاس اليZZوم ،وهZZو أي ً
ضZا بالتحديZZد تعريZZف صZZحيح َ
اإلنسZZان الكامZZل في عيZZني هللا .مZZا يريZZده هللا هZZو أنZZاس مثZZل نZZوح .إنهم األشZZخاص الZZذين يمZZدحهم هللا ،وهم بالتحديZZد األشZZخاص
ّ
استنارة من هذا؟ ينظر الناس إلى الناس من الخارج ،بينما ينظر هللا إلى قلوبهم وجوهرهم .ال
أي
نلتم
الذين يباركهم هللا .هل
ً
يسمح هللا ألي شخص أن يكون لديه قلب فاتر أو شكوك تجاهه ،وال يسمح للناس أن تشZZك فيZه أو تختZZبره بأيZة طريقZZة .لZذلك،

وجها لوجه ،فبسبب مZZا
وجها لوجه ،أو يمكنكم حتى أن تقولوا إنهم يتعاملون مع هللا ً
مع أن الناس اليوم يتعاملون مع كلمة هللا ً
هو موجود في أعماق قلZوبهم ،ووجZود جZوهرهم الفاسZد ،ومZوقفهم العZZدائي تجZاه هللا ،فقZZد تعطZل إيمZZانهم الصZحيح باهلل ،ومنعZوا
عن طاعتهم له .لهذا السبب ،من الصعب عليهم الوصول لنفس البركة التي أنعم هللا بها على نوح.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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رمزا لعهده مع اإلنسان
هللا يجعل قوس قزح ً

Zل ِذي جسٍ Z Zد َأيضZ Zا ِب ِميِ Z
Zاه ُّ
"ُأق ِ ِ
ِ
ٱلطوَفِ Z
Zان
ض ُكُّ Z
ضZ Zا ُ
طوَفٌ Z
Zون َْأي ً
Zانَ .واَل َي ُكُ Z
ََ ْ ً
يم ميثَ ZZاقي َم َع ُك ْم فَاَل َي ْنَقZِ Zر ُ
َ
(التك ZZوين ُ )13-11 Z Z:9
س ٱْلحي ِ
ِ ِ َّ ِ
ِليخ ِرب ٱَأْلرض" .وَقال ٱهللِ ِ :
ضZعه بيِني وبين ُكم Z،وبين ُZك ِZل َذو ِ
ِ
َّة َّٱلِتي َم َع ُك ْم ِإَلى
ات ْ
ُْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ٱَأْلنُف ِ َ
"هZذه َعاَل َZم ُة ٱْلميثَZZاق ٱلذي ََأنZZا َوا ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ
ِ
ِ
َأجي ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
ون َعاَل م َة ميثَ ٍ
ال َّ
ض".
ض ْع ُت َق ْو ِسي ِفي َّ
ٱلس َحاب َفتَ ُك ُ
ٱلد ْه ِرَ :و َ
اق َب ْيني َوَب ْي َن ْ
َْ
َ
فيما يلي ،دعونا نلقي نظرة على هذا الجزء من الكتاب المقدس الZذي يZZدور حZول الكيفيZة الZZتي جعZل هللا بهZZا قZوس قZزح
رمزا لعهده مع اإلنسان.
ً
يع ZZرف معظم الن ZZاس م ZZا ه ZZو ق ZZوس ق ZZزح وس ZZمعوا بعض القص ZZص المتعلق ZZة ب ZZه .أم ZZا عن قص ZZة ق ZZوس ق ZZزح في الكت ZZاب
المقدس ،فيؤمن بهZZا بعض النZاس ،ويعاملهZZا البعض كأسZطورة ،بينمZZا ال يZؤمن بهZا آخZرون مطلًقZا .بغض النظZر عن ذلZZك ،كZل
ما حدث وله عالقة بقوس قزح فهو كل األشياء التي فعلها هللا من قبZZل ،واألشZياء الZZتي حZدثت أثنZZاء عمليZZة تZZدبير هللا لإلنسZان.
ُسZجلت هZZذه األمZZور بالضZZبط في الكتZZاب المقZZدس .ال تخبرنZZا هZZذه السZZجالت عن المZZزاج الZZذي كZZان فيZZه هللا في ذلZZك الZZوقت أو
مقاصZZده من وراء هZZذه الكلمZZات الZZتي قالهZZا .باإلضZZافة إلى أن ال أحZZد يسZZتطيع أن يقZّ Zدر مZZا كZZان يشZZعر بZZه هللا عنZZدما قZZال هZZذه

الكلمZZات .لكن حالZZة هللا العقليZZة فيمZZا يتعلZZق بهZZذا األمZZر برمتZZه تنكشZZف بين سZZطور النص .يبZZدو األمZZر كمZZا لZZو كZZانت أفكZZاره في
هذا الوقت تقفز خارج الصفحة مع كل كلمة وكل عبارة من كلمة هللا.
أفك ZZار هللا هي م ZZا ينبغي أن يهتم به ZZا الن ZZاس وهي م ZZا يجب أن يعرفه ZZا الن ZZاس أك ZZثر من أي ش ZZيء .ه ZZذا ألن أفك ZZار هللا

طZZا وثيًقZZا بفهم اإلنسZZان عن هللا ،وفهم اإلنسZZان عن هللا هZZو رابZZط ال ُيسZZتغنى عنZZه في دخZZول اإلنسZZان إلى الحيZZاة.
مرتبطZZة ارتبا ً
فماذا كان فكر هللا في الوقت الذي حدثت فيه هذه األمور؟
Zانا وقريZبين منZZه ،ولكن أهلكهم الطوفZان بعZZدما تمZZردوا عليZZه .هZل إبZادة
في األصل خلق هللا البشر ،وكانوا في عينيه ِحس ً

مؤلمZا! فمZاذا كZان إ ًذا تعبZيره عن هZذا األلم؟ كيZف سZجل الكتZاب
مؤلمZا هلل؟ بZالطبع كZان ً
البشرية على الفZور بهZذه الطريقZة كZان ً
"ُأقيم ِميثَ ِاقي مع ُكم فَاَل ي ْنَق ِرض ُك ُّل ِذي جس ٍد َأيضا ِب ِمي ِاه ُّ
ِ
ٱلطوَف ِ
ون
انَ .واَل َي ُك ُ
ََ ْ ً
َ ُ
َ
ََ ْ
المقدس األمر؟ هكذا سجل الكتاب المقدس األمرُ :

طوَف ٌ ِ
حزينZZا
كثيرا .بتعبير اإلنسان ،كان
ضا ُ
ً
َْأي ً
ٱَأْلر َ
ان لُي ْخ ِر َب ْ
ض" .تكشف هذه الجملة البسيطة أفكار هللا .دمار العالم هذا آَل َم ُه ً
للغايZZة .يمكننZZا أن نتخيZل :كيZZف صZار شZZكل األرض الZتي كZZانت مملZوءة قبالً بالحيZاة بعZدما دمرهZZا الطوفZان؟ كيZف صZار شZZكل
األرض اآلن بعدما كانت قبالً مملوءة بالبشر؟ ال يوجد ُسكنى للبشر ،وال كائنات حيZة ،والميZاه في كZل مكZان وفوضZى عارمZة
Zاة
على وجه المياه .هل كان هذا المشهد هو قصد هللا األصلي حين خلق العالم؟ بالطبع ال! كان قصZد هللا األصZلي أن يZرى حي ً

في كZZل األرض ،ويZZرى البشZZر الZZذين خلقهم يعبدونZZه ،وليس أن يZZرى نZZوح يعبZZده وحZZده أو يكZZون الشZZخص الوحيZZد القZZادر على

تمامZا .كيZف يمكن أال
تلبية دعوته الستكمال ما ائتمنه Zعليه .عندما اختفت البشرية ،لم َير هللا ما قصZZده في األصZل بZل عكسZه ً
Zرارا .مZZا نZZوع القZرار الZZذي اتخZZذه؟ أن يصZZنع
يتZZألم قلبZZه؟ لZZذلك عنZZدما كZان هللا يعلن عن شخصZZيته ويعZZبر عن مشZاعره ،اتخZZذ ق ً

قوسا في السحاب (الحظ :القوس الذي نراه) كميثZاق مZع اإلنسZان ،وكوعZد من هللا أال ُيهلZك البشZرية بطوفZان ثانيً Zة .في الZوقت
ً
Zرة بالطوفZان ،وليجعZل البشZرية تتZذكر إلى األبZد السZبب الZذي من أجلZه
ذاته ،كان القوس إلخبار الناس أن هللا قZد أهلZك العZالم م ً
فعل هللا مثل هذا الشيء.

هZZل كZZان دمZZار العZZالم في هZZذا الZZوقت شZZيًئا أراده هللا؟ بالتأكيZZد لم يكن شZZيًئا أراده هللا .قZZد نكZZون قZZادرين على تخيZZل جZZزء
صZغير من المشZهد المؤسZف لألرض بعZد دمZار العZالم ،ولكن ال يمكننZا االقZتراب من تخيZل كيZف كZان المشZهد آنZذاك في عيZني
ّ
هللا .يمكننZZا أن نقZZول إنZZه سZZواء أكZZانوا أنZZاس اليZZوم أو الماضZZي ،ال أحZZد يقZZدر على تخيZZل أو تقZZدير مZZا كZZان يشZZعر بZZه هللا عنZZدما
Zطرا لفعZل هZذا بسZZبب عصZيان اإلنسZان ،ولكن األلم
رأى ذلك المشهد ،وتلك الصورة للعZالم بعZد دمZZاره بالطوفZان .كZZان هللا مض ً
الZZذي عZZانى منZZه قلب هللا من دمZZار العZZالم بالطوفZZان هZZو حقيقيZZة ال يمكن ألحZZد أن يZZدركها أو يقZZدرها .لهZZذا صZZنع هللا ميثاًقZZا مZZع
Zرة ،وليقسZZم لهم أنZZه لن يZZدمر العZZالم أبZً Zدا
البشZZرية ،وهZZذا الميثZZاق كZZان إلخبZZار النZZاس أن يتZZذكروا أن هللا فعZZل مثZZل هZZذا األمZZر مً Z

متألما عندما أهلZك هZZذه البشZرية .بلغZة اإلنسZان،
مرة ثاني ًة .في هذا الميثاق نرى قلب هللا ،نرى أن قلب هللا كان
بنفس الطريقة ً
ً
ويZZدمى .أليس هZZذا هZZو أفضZZل وصZZف يمكننZZا أن نقدمZZه؟ يسZZتخدم
عنZZدما دمZZر هللا العZZالم ورأى البشZZرية تختفي ،كZZان قلبZZه يبكي ُ
البشZZر هZZذه الكلمZZات لتوضZZيح المشZZاعر اإلنسZZانية ،ولكن حيث أن لغZZة اإلنسZZان ناقصZZة للغايZZة ،فZZإن اسZZتخدامها لوصZZف مشZZاعر

مالئمZZا وحيويًّا لم ZZزاج هللا
فهمZZا
وعواط ZZف هللا ال يب ZZدو س ZZيًئا ج Zًّ Zدا بالنس ZZبة لي ،وليس مفر ً
ً
طZZا للغاي ZZة .إنه ZZا على األق ZZل تعطيكم ً
حزينZا ذات مZرة على
آنذاك .ما الذي ستفكرون فيه اآلن عنZدما تZرون قZوس قZزح ثانيً Zة؟ على األقZل سZتتذكرون كيZف كZان هللا
ً
دم ZZار الع ZZالم بالطوف ZZان .س ZZتتذكرون كي ZZف عن ZZدما دم ZZر هللا البش ZZر ال ZZذين خلقهم بيدي ZZه إن ZZه م ZZع كره ZZه له ZZذا الع ZZالم وبغض ZZه له ZZذه
متألما ،ويصارع ليترك األمر ،ويشعر باالستياء ،ويجZد األمZر صZZعب االحتمZال .كZان عZزاؤه الوحيZد
البشرية ،إال أن قلبه كان
ً
في أفراد أسرة نوح الثمانية .لقد كان تعاون نوح هو الذي جعZل جهZود هللا المضZنية في خلZق جميZع المخلوقZات تسZتحق العنZاء
المبذول .في الوقت الذي كان يعاني فيZه هللا ،كZان هZذا هZو الشZيء الوحيZد الZذي يمكن أن يعوضZه عن ألمZه .منZذ تلZك اللحظZة،
وضZZع هللا كZZل توقعاتZZه من البشZZرية في عائلZZة نZZوح ،آمالً أن يتمكنZZوا من العيش تحت بركتZZه وليس لعنتZZه ،وأال يZZروا أبZً Zدا هللا
يدمر العالم بطوفان ثانية ،وكذلك أال يهلكوا.
أي جانب من شخصية هللا ينبغي علينا فهمه هنا؟ لقد احتقر هللا اإلنسان ألنه كZZان في عZZداو ٍة معZZه ،ولكن في قلبZZه ،ظلت
عنايته بالبشرية واهتمامه بها ورحمته نحوها ثابتة .حZتى عنZدما دمZر هللا البشZر ،ظZل قلبZه ثابتًZا .عنZدما كZانت البشZرية مملZوءة
بالفساد وعصت هللا إلى مدى محدد ،كان عليه أن يدمرها ،وذلك بسبب شخصيته وجوهره ووفًقا لمبادئه Z.ولكن بسبب جZZوهر

هللا ،فإنZZه ظZZل يشZZفق على البشZZرية ،بZZل وأراد أن يسZZتخدم طرًقZZا متنوعZZة لفZZداء البشZZر لكي يمكنهم االسZZتمرار في العيش .وفي

المقابل ،قاوم اإلنسان هللا ،واستمر في عصيانه ورفض أن يقبل خالصه ،أي أنه رفض قبول مقاصده الصالحة .ومهما كانت
الكيفيZZة الZZتي اسZZتخدمها هللا ليZZدعو اإلنسZZان أو يZZذكره أو يقZZدم لZZه المعونZZة أو يسZZاعده أو يتسZZامح معZZه ،لم يفهم اإلنسZZان هZZذا أو
منتظرا أن يغير اتجاهه .وبعد أن
ينس هللا أن يعطي اإلنسان الحد األقصى من تسامحه،
عره
ً
يقدره ،ولم ُي ْ
ً
انتباها .في ألمه ،لم َ
تعين عليZه فعلZه دون أي تZردد Z.بمعZنى آخZر ،كZانت هنZاك مZدة من الZزمن وعمليZة محZددتينZ
بلZغ أقصZى حZد لالحتمZال ،فعZل مZا ّ

منذ اللحظة التي خطZط فيهZZا هللا أن ُيهلZZك البشZرية إلى بZدء عملZه رسZZميًّا في إهالك البشZريةُ .وجZZدت هZZذه العمليZة بهZدف تمكينZ
اإلنسان من تغيير اتجاهه ،وكانت هي الفرصة األخيرة الZتي أعطاهZا هللا لإلنسZان .فمZاذا فعZل هللا إ ًذا في هZذه المZZدة قبZZل تZZدمير
البشرية؟ قام هللا بقدر هائل من عمل التذكير والتحذير .وبغض النظر عن كم األلم والحزن الذي كان في قلب هللا ،اسZتمر في

ممارسZZة عنايتZZه بالبشZZرية واهتمامZZه بهZZا ورحمتZZه الZZوافرة نحوهZZا .مZZا الZZذي نZZراه من هZZذا؟ نZZرى بال شZZك أن محبZZة هللا للبشZZرية
كالمZا شZZفهيًّا .إنهZZا محبZZة واقعيZZة وملموسZZة ويمكن تقZZديرها ،وليسZZت زائفZZة أو مغشوشZZة أو مظهريZZة أو
حقيقيZZة ،وليسZZت مجZZرد ًZ
أبدا أي خداع أو يخلق أية صZور زائفZZة ليجعZZل النZاس يZرون إنZZه محبZوب .ال يسZتخدم أبZً Zدا شZZهادة كاذبZZة
خادعة .ال يستخدم هللا ً

ليجعZZل النZZاس يZZرون جمالZZه ،أو ليتبZZاهى بجمالZZه وقداسZZته .أليسZZت هZZذه الجZZوانب من شخصZZية هللا تسZZتحق محبZZة اإلنسZZان؟ أال

تستحق العبادة؟ أال تستحق االعتزاز بها؟ وصوالً لهذه النقطة ،أريد أن أسألكم :بعد أن سZمعتم هZذه الكلمZZات ،هZل تعتقZدون أن

عظمZZة هللا مجZZرد كلمZZات على ورق؟ هZZل جمZZال هللا مجZZرد كلمZZات فارغZZة؟ كال! كال بالتأكيZZد! إن سZZمو هللا وعظمتZZه وقداسZZته
عمليZZا
Zيرأ ً
وتسZامحه ومحبتZZه وغZZير ذلZZك من الصZفات ،أي كZZل جZانب من الجZZوانب المختلفZZة من شخصZZية هللا وجZZوهره تجZZد تعبً Z
تممZZة على كZZل شZZخص ومنعكسZZة عليZZه.
ضZا ُم َّ
عنهZZا في كZZل مZZرة يقZZوم فيهZZا بعملZZه ،ومتجسً Z
Zدة في مشZZيئته من نحZZو اإلنسZZان ،وأي ً

Zتخدما قلبZZه المخلص
بغض النظZZر ّ
عمZZا إذا كنت شZZعرت بهZZا من قبZZل أم ال ،فZZإن هللا يعتZZني بكZZل شZZخص بكZZل طريقZZة ممكنZة Zمسً Z
وحكمته وطرًقا متنوعة لتدفئة قلب كل شخص ،وإيقاظ روحه .هذه حقيقة ال جدال عليها.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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Zأعز أحبائZZه ،أو كمZZا يقZZول البشZZر:
خلZZق هللا البشZZر؛ وبغض النظZZر عن إن كZZانوا قZZد فسZZدوا أم اتبعZZوه ،يعامZZل هللا البشZZر كّ Z
انطباعZا وكأنZه
كدمى يلعب بها .مع أن هللا يقول إنه الخZالق وإن اإلنسZان خليقتZه ،ممZا يعطي
على أنهم أعز الناس إليه ،وليس ُ
ً
يوجد القليل من االختالف في المكانة ،إال أن الواقع هو أن كل شZيء فعلZه هللا للبشZرية يتجZاوز بشZدة عالقZة من هZذه الطبيعZZة.

ضZا يعولهZZا بال توقZZف وباسZZتمرار .ال يشZZعر أبZً Zدا في قلبZZه أن هZZذا عمZZل
يحب هللا البشZZرية ويعتZZني بهZZا ويظهZZر اهتمامZZه لهZZا ،وأي ً
Zخما
Zهاما ضً Z
إضZZافي أو شZZيء يسZZتحق الكثZZير من المZZديح Z.وال يشZZعر أن خالص البشZZرية ،وإعانتهZZا ،ومنحهZZا كZZل شZZيء يقZZدم إسً Z

للبشر .بل إنه ببساطة يعول البشر بهدوء وصمت ،بطريقته ومن خالل جوهره وماهيته وما لديZZه .ومهمZا كZان كم المعونZZة أو

المساعدة التي تنالها البشZرية منZه ،ال يفكZر هللا أب ًZدا أو يحZاول الحصZول على مZديح Z.هZذا أمZر يحZدده جZوهر هللا ،وهZو بالتحديZد
مذكورا في الكتاب المقدس أو أية كتب أخرى ،ال نجد
عما إذا كان
ً
تعبير صحيح عن شخصية هللا .لهذا السبب ،بغض النظر ّ

Zيرا بالبشZZرية ،لكي
هللا يعZZبر عن أفكZZاره أبZً Zدا ،وال نجZZده أبZً Zدا يشZZرح أو يعلن للبشZZر لمZZاذا يقZZوم بهZZذه األشZZياء ،أو لمZZاذا يهتم كثً Z
ألمZا ،ال ينسZZى أبZً Zدا مسZZؤوليته تجZZاه
ُيشZZعر البشZZر باالمتنZZان من نحZZوه أو لكي يمZZدحوه .حZZتى عنZZدما يتZZألم ،وعنZZدما يعتصZZر قلبZZه ًZ

البشر واهتمامه بالبشرية ،في حين يحتمل هذا األلم والوجع وحده في صمت .على النقيض ،يستمر هللا في إعالة البشرية كما

Zيرا مZZا يمZZدحون هللا ويشZZهدون لZZه ،إال أن هللا ال يطلب هZZذا النZZوع من السZZلوك .هZZذا ألن هللا ال
دائمZZا .ومZZع أن البشZZر كثً Z
يفعZZل ً

يقصZZد بZZأي من األمZZور الجيZZدة الZZتي يفعلهZZا للبشZZر أن تُقابZZل بعرفZZان بالجميZZل أو ُيعZZوض عنهZZا في المقابZZل .ومن ناحيZZة أخZZرى،
أولئك الذين يتقون هللا ويحيدون عن الشر ،وم ْن يتبعونهًّ Z
حقا وينصZتون ويخلصZون لZه ويطيعونZه ،هZؤالء هم األشZخاص الZذين
َ

Zيرا
ينالون ً
غالبZا بركZات هللا ،وهللا سZيمنحهم بركZات بال تحفZظ .باإلضZافة إلى أن البركZات الZتي يحصZل عليهZا النZاس من هللا كث ً
ض Zا تتخطى أي شZZيء يمكن للبشZZر اسZZتبداله بمZZا فعلZZوه أو أي ثمن قZZد دفعZZوه .عنZZدما تتمتZZع البشZZرية
مZZا تفZZوق خيZZالهم ،وهي أي ً
ببركات هللا ،هل يبالي أي شخص بما يفعله هللا؟ هل يهتم أي شخص بمZا يشZZعر بZه هللا؟ هZل يحZاول أي شZخص تقZZدير ألم هللا؟
اإلجابة المحددة عن هذه األسئلة هي :كال! هل يمكن ألي إنسان ،بما في ذلك نوح ،أن يقZZدر األلم الZZذي كZZان يشZZعر بZZه هللا في
تلك اللحظة؟ هل يمكن ألي شخص أن يدرك السبب وراء أن يقيم هللا هذا الميثاق؟ ال يمكن ألحد! ال يقZّ Zدر البشZZر ألم هللا ليس
ألنهم ال يمكنهم فهم ألمZZه ،وليس بسZZبب الفجZZوة الZZتي بين هللا واإلنسZZان ،أو االختالف في وضZZعهما ،بZZل ألن البشZZر ال يهتمZZون
احترامZZا لZZه .هللا هZZو
حZZتى بمشZZاعر هللا .يعتقZZد البشZZر أن هللا مسZZتقل ،وال يحتZZاج إلى أن يهتم البشZZر بZZه ،أو يفهمZZوه أو يظهZZروا
ً
حزينZا ،وال يشZعر باألسZى ،وال يبكي حZتى .هللا هZو هللا ،لZذلك ال يحتZاج إلى أيZة
هللا ،لZذلك ال يتZألم وهZو بال مشZاعر؛ لن يكZون
ً

تعبZZيرات عاطفيZZة وال يحتZاج إلى تعزيZZة عاطفيZZة .إن كZان في حاجZZة إلى هZZذه األشZZياء تحت ظZروف معينZZة ،فإنZZه سZZيحل األمZZر
بنفسZZه ولن يطلب أيZZة مسZZاعدة من البشZZر .بZZل على العكس ،إنهم البشZZر الضZZعفاء غZZير الناضZZجين هم َم ْن يحتZZاجون إلى تعزيZZة
ضZا لكي يعZZزي مشZZاعرهم في أي وقت وأي مكZZان .تختZZبئ هZZذه الفكZZرة بعمZZق داخZZل
هللا ومعونتZZه وتشZZجيعه ،ويحتZZاجون إليZZه أي ً
قلZZوب البشZZر :اإلنسZZان هZZو الشZZخص الضZZعيف ،وهZZو يحتZZاج إلى أن يعتZZني هللا بZZه بأيZZة وسZZيلة ،وهZZو يسZZتحق كZZل العنايZZة الZZتي
يتلقاها من هللا ،وينبغي عليه أن يطلب من هللا كل ما يشZعر أنZه ينبغي أن يكZون ملكZه .هللا هZو القZوي؛ لديZه كZل شZيء ،وينبغي

ومانح ا للبركZZات .وبمZZا أنZZه هZZو هللا بالفعZZل ،فهZZو كلي القZZدرة وال يحتZZاج أبZً Zدا إلى أي شZZيء من
ًZ
عليZZه أن يكZZون حار ًسZا للبشZZرية
البشر.
انتباهZZا ألي من إعالنZZات هللا ،لم يشZZعر أبZً Zدا بأسZZى هللا أو ألمZZه أو فرحZZه .لكن على العكس ،يعZZرف
ألن اإلنسZZان ال يعZZير
ً
هللا كZZل تعبZZيرات اإلنسZZان حZZق معرفZZة .يZZوفر هللا احتياجZZات كZZل شZZخص في جميZZع األوقZZات واألمZZاكن ،ويالحZZظ أفكZZار اإلنسZZان
المتغZZيرة وهكZZذا يعزيZZه ويشZZجعه ،ويقZZوده وينZZيره .فيمZZا يتعلZZق بكZZل األشZZياء الZZتي فعلهZZا هللا على اإلنسZZان وجميZZع األثمZZان الZZتي
دفعهZZا بسZZببه ،هZZل يمكن للنZZاس أن يجZZدوا فقZZرة في الكتZZاب المقZZدس أو في أي قZZول قZZد قالZZه هللا حZZتى اآلن تعلن بوضZوح أن هللا
سيطلب شZيًئا من اإلنسZان؟ كال! بZل على النقيض ،مهمZا كZان تجاهZل النZاس لفكZر هللا ،ال يZزال يقZود البشZر باسZتمرار ،ويعينهم
دائما ،ويعطيهم أن يتبعوا طريق هللا لكي ينالوا الغاية الجميلة التي أعZZدها لهم .عنZدما يتعلZق األمZر باهلل فZإن ماهيتZه
ويساعدهم ً

وما لديه ،ونعمته ورحمته ،وجميع أنZواع مكافآتZه ،سZZتُمنح جميعهZZا بال تحفZظ ألولئZZك الZذين يحبونZZه ويتبعونZZه .ولكنZZه ال يكشZف
أب ًZدا ألي شZخص األلم الZذي عZانى منZه أو حالتZه العقليZة ،وال يشZتكي أب ًZدا من أي شZخص ال يحترمZه أو ال يعZرف مشZيئته .إنZه
يتحمل كل هذا ببساطة في هدوء ،وينتظر اليوم الذي تكون فيه البشرية قادرة على الفهم.
لماذا أقZول هZذه األمZور هنZا؟ مZاذا تZرون من األشZياء الZتي قلتهZا؟ يوجZد شZيء في جZوهر هللا وشخصZيته يسZهل التغاضZي
عنه ،شZيء ال يملكZه إال هللا وحZده وال أحZد غZيره ،بمZا في ذلZك أولئZك الZذين يظن النZاس أنهم أنZاس عظمZاء وصZالحون ،أو في
أيضا ناكر لZZذاتك
اإلله الذي في مخيلتهم .ما هو هذا الشيء؟ إنه إنكار هللا لذاته .ربما تعتقد عند الحديث عن إنكار الذات أنك ً
أيضا ناكر لذاتك للغايZZة
للغاية ،ألنه حينما يتعلق األمر بأطفالك ،فإنك ال تساومهم ،بل وتكون
كريما معهم ،أو ربما تعتقد أنك ً
ً

عنZدما يتعلZق األمZر بأبويZك .مهمZا كZان مZا تعتقZده ،على األقZل لZديك مفهZوم عن كلمZة "إنكZار الZذات" وتظنهZا كلمZة إيجابيZة ،وأن

Zاكرا لZذاتك ،تعتقZد أنZك عظيم .لكن ال يوجZد شZخص يمكنZه أن
Zاكرا لZذاتك فهZذا أمZر نبيZل للغايZة .عنZدما تكZون ن ً
صZا ن ً
كونك شخ ً
يرى إنكار هللا لذاته بين كل األشياء والناس واألحداث والكائنات ،ومن خالل عمله .لماذا هذه هي الحالZة؟ ألن اإلنسZان أنZاني
للغاية! لماذا أقول ذلك؟ يعيش البشر في عالم مادي .قد تتبع هللا ،ولكنك ال تZرى أب ًZدا أو تق ّZدر كيZف يمنحZك هللا معونZة ويحبZك
ويهتم بZZك .فمZاذا تZZرى إ ًذا؟ تZZرى أقاربZك الZZذين يحبونZك أو يتعلقZون بZك .تZرى األمZZور النافعZZة لجسZZدك ،وتهتم بالنZاس واألشZZياء

التي تحبها .هذا هو ما يطلق عليه "إنكZار ذات" اإلنسZان .هZؤالء النZاس "المنكZرون لZذواتهم" ،ال يهتمZون أب ًZدا باهلل الZذي يعطيهم
الحياة .بل بخالف هللا ،يتحZZول إنكZار ذات اإلنسZان إلى أنانيZZة وخسZة .إنكZZار الZZذات الZZذي يZؤمن بZه اإلنسZان فZارغ وغZZير واقعي

ومزيZZف وغZZير متوافZZق مZZع هللا وال صZZلة لZZه بZZه .إنكZZار الZZذات عنZZد اإلنسZZان هZZو من أجZZل نفسZZه ،بينمZZا إنكZZار الZZذات عنZZد هللا هZZو
Zارا ثابتًZZا من معونتZZه .ربمZZا لم تتZZأثروا بعمZZق بهZZذا
إعالن حقيقي عن جZZوهره .بسZZبب إنكZZار هللا لذاتZZه بالتحديZZد ينZZال اإلنسZZان تيً Z
الموض ZZوع ال ZZذي أتكلم عن ZZه الي ZZوم ،وربم ZZا تومئ ZZون برؤوس ZZكم فق ZZط بالموافق ZZة ،ولكن عن ZZدما تح ZZاول تق ZZدير قلب هللا في قلب ZZك،
فستكتشف بغير قصد أنه من بين كل الناس واألمور واألشZياء الZتي يمكنZك أن تشZعر بهZا في هZذا العZالم ،ال يوجZد سZوى إنكZار
ذات هللا هو الواقعي والملمZوس ،ألن محبZة هللا لZك هي وحZدها المحبZة غZير المشZروطة الZتي ال عيب فيهZا .بعي ًZدا عن هللا ،فZإن
ومخادعا؛ له هدف ومقاصد معينة Z،ويحمل مقايضة شيء مقابل آخر،
وسطحيا
مزيفا
إنكار الذات لدى أي شخص أخر يكون ً
ً
ً
وال يمكن أن يصمد أمام االختبار .يمكنكم حتى أن تقولوا إنه نجس وخسيس .هل توافقون؟
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zل ِذي جسٍ Z Zد َأيضZ Zا ِب ِميِ Z
Zاه ُّ
"ُأق ِ ِ
ِ
ٱلطوَفِ Z
Zان
ض ُكُّ Z
ضZ Zا ُ
طوَفٌ Z
Zون َْأي ً
Zانَ .واَل َي ُكُ Z
ََ ْ ً
يم ميثَ ZZاقي َم َع ُك ْم فَاَل َي ْنَقZِ Zر ُ
َ
(التك ZZوين ُ )13-11 Z Z:9
س ٱْلحي ِ
ِ ِ َّ ِ
ِليخ ِرب ٱَأْلرض" .وَقال ٱهللِ ِ :
ضZعه بيِني وبين ُكم Z،وبين ُZك ِZل َذو ِ
ِ
َّة َّٱلِتي َم َع ُك ْم ِإَلى
ات ْ
ُْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ٱَأْلنُف ِ َ
"هZذه َعاَل َZم ُة ٱْلميثَZZاق ٱلذي ََأنZZا َوا ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ
اب َفتَ ُكون عاَل م َة ِميثَ ٍ ِ
ِ
َأجي ِ
ٱلسح ِ
ٱَأْلر ِ
ال َّ
ض"
ٱلد ْه ِرَ :و َ
اق َب ْيني َوَب ْي َن ْ
َْ
ض ْع ُت َق ْو ِسي في َّ َ
ُ َ َ
في نهاية قصة نوح نZرى أن هللا اسZتخدم طريقZة غZير عاديZة للتعبZير عن مشZاعره في ذلZك الZوقت .هZذه الطريقZة خاصZة
للغاية ،وهي أن يصنع ميثاًقا مع اإلنسان .إنها طريقة تعلن نهايZة اسZتخدام هللا لطوفZان حZتى يهلZك العZالم .يبZدو من الظZاهر أن

عمZZل ميثZZاق مثZZل أي شZZيء عZZادي .إنZZه ليس إال اسZZتخدام كلمZZات إللZZزام الطZZرفين بعZZدم القيZZام بتصZZرفات مخالفZZة ،حZZتى يتسZZنى
تحقيZZق غZZرض حمايZZة مصZZالح الجZZانبين .إن هZZذا شZZيء عZZادي جZً Zدا من الناحيZZة الشZZكلية ،ولكن الZZدوافع والمعZZنى الموجZZود وراء
قيZام هللا بهZذا األمZر هZو اإلعالن الحقيقي عن شخصZية هللا وحالتZه العقليZة .إن أهملت هZذه الكلمZات وتجاهلتهZا ،وإن لم أخZبركم
أبدا ًّ
حقا فكر هللا .ربما في خيالك أن هللا يبتسم عندما يصنع هذا الميثاق ،أو ربما
أبدا بحقيقة هذه األمور ،فلن تعرف البشرية ً
ً

ممكنZZا ألحZZد أن يZZرى
تعبZيره جZاد ،ولكن بغض النظZر عن تعبZZير هللا العZادي للغايZZة الZذي يتخيZZل النZاس أن هللا يتسZZم بZه ،لم يكن
ً
يعبZر لZه
قلب هللا أو ألمه ،وال حZتى وحدتZه .ال يوجZد أحZد يمكن هلل أن يثZق فيZه أو يسZتحق ثقZة هللا ،أو يوجZد شZخص يمكنZه أن ّ
عن أفكZZاره ويفضZZي إليZZه ألمZZه .لهZZذا السZZبب لم يكن لZZدى هللا خيZZار إال أن يفعZZل هZZذا الشZZيء .قZZام هللا من الخZZارج بشZZيء بسZZيط
لتوديZZع البشZZرية السZZابقة ،وتسZZوية الماضZZي ،واإلتيZZان بخاتمZZة مثاليZZة لZZدماره للعZZالم بالطوفZZان .ولكن قZZد دفن هللا األلم في أعمZZاق

قلبه منذ هذه اللحظة .في الوقت الذي لم يكن لدى هللا أي شخص يضع ثقتZه فيZه ،صZنع ميثاًقZا مZع البشZرُ ،مخِب ًZرا إيZاهم أنZه لن
Zذكر النZZاس بZZأن هZZذا األمZZر قZZد حZZدث ذات مZZرة ،ويحZZذرهم أال
Zرة ثانيً Zة .عنZZدما يظهZZر قZZوس قZZزح فإنZZه يّ Z
يZZدمر العZZالم بطوفZZان مً Z
ينس هللا البشر واستمر في إظهار اهتمام جم بهم .أليسZZت هZZذه محبZZة هللا
أمورا شريرة .حتى في هذه الحالة المؤلمة ،لم َ
يفعلوا ً

وإنكاره لذاته؟ ولكن ما الذي يفكر فيه الناس عندما يعانون؟ أليس هذا هو الZوقت الZذي يكونZون فيZه في أمس الحاجZة إلى هللا؟
في أوق ZZات مث ZZل ه ZZذه يض ZZغط الن ZZاس على هللا لكي يع ZZزيهم .ومهم ZZا ك ZZان الZZوقت ،لن يتخلى هللا أب Zً Zدا عن الن ZZاس ،وس ZZيعطيهم أن
يخرجZZوا من مZZآزقهم ويعيشZZوا في النZZور .مZZع أن هللا يعين البشZZر هكZZذا ،إال أن هللا في قلب اإلنسZZان ليس أكZZثر من مجZZرد حبZZة
دواء للطمأنينة ،دواء للتعزية .عندما يعاني هللا ،وعندما ينجرح قلبه ،فZإن وجZود مخلZوق أو أي شZخص ليكZون في صZحبته أو
انتباهZZا أب ًZدا ،لZZذلك ال يطلب هللا أبZً Zدا أو يتوقZع أن يوجZد
ليعزيه ُيعد أمنية مبالغ فيها من جانب هللا .ال يعZير اإلنسZان مشZاعر هللا
ً
شZZخص قZZادر على تعزيتZZه .إنZZه يسZZتخدم طرقZZه الخاصZZة فحسZZب للتعبZZير عن مزاجZZه .ال يظن النZZاس أن اجتيZZاز هللا في بعض
المعاناة هو أمر كبZير ،ولكن عنZدما تحZاول فهم هللا بحZق ،وعنZدما يمكنZك تقZدير مقاصZد هللا الجZادة في كZل شZيء يفعلZه ،يمكنZكZ
أحدا قط لماذا فعل
أن تشعر بعظمة هللا وإنكاره لذاته .ومع أن هللا صنع ميثاًقا مع البشر
مستخدما قوس قزح ،إال أنه لم يخبر ً
ً
هZZذا ،ولمZZاذا أ ّسZس هZZذا العهZZد ،ممZZا يعZZني أنZZه لم يخZZبر أحZً Zدا قZZط بأفكZZاره الحقيقيZZة .هZZذا ألنZZه ال يوجZZد أحZZد قZZادر على فهم عمZZق

يقدر مقدار األلم الذي عاناه في قلبه عندما أهلZZك البشZZرية.
أيضا أحد يستطيع أن ّ
محبة هللا للبشر الذين خلقهم بيديه Z،وال يوجد ً
Zتمرا في اتخZZاذ
لZZذلك ،حZZتى لZZو أخZZبر النZZاس بمZZا يشZZعر بZZه ،فال يمكنهم تحمZZل هZZذه الثقZZة .ومZZع كونZZه في ألم ،فإنZZه ال يZZزال مسً Z

دائما جانبZه األفضZل وأفضZل األشZياء إلى البشZر ،بينمZا يتحمZل في هZدوء كZل المعانZاة بنفسZه.
الخطوة التالية في عمله .يقدم هللا ً
Zاجزا ،وال
Zاترا أو ع ً
أبدا هذه المعانZاة على المأل ،بZل يتحملهZا وينتظZر في صZمت .إن احتمZال هللا ليس ب ً
فاهلل ال يظهر ً
Zاردا أو ف ً
دائمZا غZZير أنZZانيين Z.هZZذا إعالن طZZبيعي عن جZZوهره وشخصZZيته ،وتجسZZيد أصZZيل
عالمZZة ضZZعف ،بZZل ظلت محبZZة هللا وجZZوهره ًZ
لهويته كخالق حقيقي.
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يعبZر عن شخص ّZيته لإلنسZان .وهZذا يعZني أنZه منZذ
بعد أن خلق هللا البشر بZدأ المشZاركة مZع اإلنسZان والتح ّZدث إليZه ،وبZدأ ّ
علن لإلنسZZان ،دون توّقٍ Z
تشZZارك هللا ألول مZZر ٍة مZZع البشZZر بZZدأ ي ِ
عمZZا إذا كZZان
Zف ،عن جZZوهره ومZZا لديZZه وماهيتZZه.
ّ
ُ
وبغض النظZZر ّ

الناس في الماضي أو في الوقت الحالي بإمكانهم رؤيZة ذلZك أو فهمZه ،فباختص ٍ
Zار ،يتحZّ Zدث هللا إلى اإلنسZان ويعمZZل بين البشZر،
ّ
ويكشف عن شخصيته ويعبر عن جوهره ،وهذه حقيق ٌة ال يمكن ٍ
ضZا أن شخص ّZية هللا وجZوهره ومZا
أي
Zني
ع
ي
Zذا
ه
إنكارها.
ألحد
ً
ّ ُ ّ
ٍ
ِ
ِ
لديZZه وماهيتZZه تنبZZع وتنكشZZف باسٍ Z
أي شZZيء عن اإلنسZZان ،بZZل ُيعلن
Zتمرار فيمZZا يعمZZل ويتشZZارك مZZع اإلنسZZان .لم ُيخZZف أو ُي ّ
خبئ ّ
شخصZيته ويكشZف عنهZZا دون االحتفZاظ بZأي ش ٍ
Zيء .وهكZذا ،يأمZZل هللا أن يتم ّكن اإلنسZان من معرفتZZه وفهم شخصZّ Zيته وجZوهره.
ّ
ّ

إنZZه ال يأمZZل في أن يتعامZZل اإلنسZZان مZZع شخصZّ Zيته وجZZوهره كأسٍ Z
أبديZZة ،وال يريZZد أن ينظZZر البشZZر إلى هللا على أنZZه لغZٌ Zز ال
Zرار ّ
أبدا .ال يمكن لإلنسان أن يعرف الطريق ويقبل إرشاد هللا إال عندما يعZرف الجنس البشZري هللا ،وليس إال مثZل هZذا
يمكن حّله ً
ًّ
ظل بركات هللا.
الجنس البشري هو ما يمكنه أن يحيا حقا تحت سيادة هللا ،ويحيا في النور ،ويحيا في ّ

إن شخص ZZية هللا والكلم ZZات ال ZZتي تص ZZدر عن ZZه ويظهره ZZا تُمّث ZZل إرادت ZZه ،كم ZZا أنه ZZا تُمّث ZZل ج ZZوهره .عن ZZدما يتعام ZZل هللا م ZZع

وبغض النظZر عمZا يZراه اإلنسZان من جZوهر هللا
عما يقولZه أو يعملZه ،أو الشخص ّZية الZتي يكشZف عنهZا،
اإلنسان،
ّ
ّ
فبغض النظر ّ
وبغض النظ ZZر عن م ZZدى ق ZZدرة اإلنس ZZان على اإلدراك أو
جميعZZا تُمّث ZZل إرادة هللا من نح ZZو اإلنس ZZان.
وم ZZا لدي ZZه وماهيت ZZه ،فإنه ZZا
ّ
ً
Zك في ZZه! إن إرادة هللا من نحZZZو
االسZZZتيعاب أو الفهم ،ف ZZإن ه ZZذا كل ZZه ُيمّث ZZل إرادة هللا ،أي إرادة هللا من نح ZZو اإلنس ZZان .ه ZZذا ال ش ّ Z
الكيفيZZة الZZتي يطلب من النZZاس أن يكونZZوا عليهZZا ،ومZZا يطZالبهم بZZأن يفعلZZوه ،وكيفيZZة طلبZZه منهم أن يعيشZZوا ،وكيفيZZة
اإلنسZان هي
ّ
طلبZZه منهم أن يكونZZوا قZZادرين على تحقيZZق إرادة هللا .هZZل هZZذه األشZZياء ال تنفصZZل عن جZZوهر هللا؟ بمعZZني آخZZر ،إن هللا ُيظهZZر

زيف وال ّادعاء وال إخفاء وال
شخصيته وكل ما لديه وما هو عليه في الوقت نفسه الذي يطلب مطالب من اإلنسان .ال يوجد ٌ
ّ
Zوح؟ ولمZZاذا لم ُيِ Z
Zدرك قZZط
تجميZZل .ولكن لمZZاذا يعجZZز اإلنسZZان عن المعرفZZة ،ولمZZاذا لم يتم ّكن قZZط من إدراك شخصZّ Zية هللا بوضٍ Z
إرادة هللا؟ إن ما يكشفه هللا ويظهره هو ما لدى هللا نفسه وما هZو عليZه ،وهZو كZل ج ٍ
الحقيقيZة ،فلمZاذا
Zانب وملمح من شخص ّZيته
ّ
ُ
مهم لهZZذا .مZZا هZZو هZZذا السZZبب؟ منZZذ زمن الخلZZق ،لم
ال يفهم اإلنسZZان؟ لمZZاذا يعجZZز اإلنسZZان عن المعرفZZة العميقZZة؟ يوجZZد سٌ Z
Zبب ّ
عمZZا فعلZZه هللا فيمZZا يتعّلZZق باإلنسZZان ،أي اإلنسZZان الZZذي
يعامZZل اإلنسZZان هللا قZZط باعتبZZاره هللا .في األزمنZZة القديمZZةّ Z،
بغض النظZZر ّ
ِ
للتو ،لم يكن اإلنسان يتعامل مع هللا سوى على أنه مجرد رفيق ،أي شخص ُيعتمد عليه ،ولم تكن لديه معرف ٌة أو
كان قد ُخل َق ّ
فهم عن هللا .وهذا يعني أن اإلنسان لم يكن يعلم أن ما كZان ُيظهZره هZذا الكZائن – هZذا الكZائن الZذي اعتمZد ZعليZه واعتZبره رفيًقZا
لZZه كZZان هZZو جZZوهر هللا ،ولم يكن يعلم أن هZZذا الكZZائن هZZو الZZذي لZZه السZZيادة على جميZZع األشZZياء .ببسٍ Z
Zاطة ،لم يتعZZرف النZZاس في
ذلZZZك الZZZوقت على هللا على اإلطالق .لم يعلم ZZوا أن ZZه ص ZZنع الس ZZماء واألرض وجمي ZZع األش ZZياء ،وك ZZانوا يجهل ZZون من أين جZZZاء،
وإضZZافة إلى ذلZZك ،كZZانوا يجهلZZون ُكنهZZه .بZZالطبع ،لم يطلب هللا من اإلنسZZان في ذلZZك الZZوقت أن يعرفZZه أو يفهمZZه أو يفهم كZZل مZZا
كZZان يفعلZZه ،أو أن يكZZون على عل ٍم بإرادتZZه ،ألن هZZذه كZZانت أقZZدم األزمنZZة الZZتي تلت خلZZق اإلنسZZان .عنZZدما بZZدأ هللا التجهZZيزات

كيفيZZة تقZZديم القZZرابين
لعصZZر النZZاموس ،عمZZل بعض األشZZياء لإلنسZZان ،وبZZدأ أي ً
ض Zا يطلب منZZه بعض األمZZور ،حيث أخZZبره عن ّ
وعبZZادة هللا .وفي ذلZZك الZZوقت فقZZط اكتسZZب اإلنسZZان بعض األفكZZار البسZZيطة عن هللا ،وعنZZدها فقZZط عZZرف الفZZرق بينZZه وبين هللا،

عينZZة بينZZه وبين هللا،
وأن هللا هو الذي خلق البشر .عندما عرف اإلنسان هللا وطبيعته ونفسه وطبيعتها Z،أصبحت توجد مسZZاف ٌة ُم ّ
ومZZع ذلZZك لم يطلب هللا من اإلنسZZان أن تكZZون لديZZه معرفٌ Zة كبZZيرة أو فهم عميZZق لZZه .وهكZZذا ،يطZZالب هللا اإلنسZZان بٍ Z
Zأمور مختلفZZة

على أسZZاس مراحZZل عملZZه وظروفZZه .مZZاذا تZZرون في هZZذا؟ أي جٍ Z
Zانب من جZZوانب شخصZّ Zية هللا تُ ِ
حقيقي؟ هZZل
دركونZZه؟ هZZل هللا
ٌّ
ّ
Zرية ،عن ZZدما لم يكن هللا ق ZZد ب ZZدأ تنفي ZZذ عم ZZل
مط ZZالب هللا من اإلنس ZZان مالئم ZZة؟ خالل األزمن ZZة األولى ال ZZتي أعقبت خل ZZق هللا للبش ّ Z

عمZا
يتحدث إليZه بZالكثير من الكلمZات ،لم يكن يطلب إال القليZل من اإلنسZان.
إخضاع اإلنسان وإكماله ،ولم يكن ّ
ّ
وبغض النظZر ّ
فعله اإلنسان وكيف تصرف – حتّى لو كان قد فعل بعض األشZياء الZZتي أسZاءت إلى هللا – كZZان هللا يغفZر كZZل ش ٍ
Zيء ويتغاضZى
ّ
ٍ
ثم كان يعرف معيار المتطّلبات الZZتي ينبغي
عن كل شيء .ذلك ألن هللا كان يعرف ما أعطاه لإلنسان وما لدى اإلنسان ،ومن ّ
ضZا جZً Zدا في ذلZZك الZZوقت ،فZZإن هZZذا ال يعZZني أن شخصZّ Zيته لم تكن
عليZZه طلبهZZا من اإلنسZZان .ومZZع أن معيZZار متطّلباتZZه كZZان منخف ً
ٍ
طريقة واحدة لمعرفZZة شخصZّ Zية هللا
جرد كلمات فارغة .من جهة اإلنسان ،ال توجد سوى
عظيمة ،أو أن حكمته وقدرته كانتا ُم ّ
Zرية .هZZل يظZZل اإلنسZZان
Zرية ،وقبZZول الكالم الZZذي يتحZّ Zدث بZZه هللا للبشّ Z
وهللا ذاتZZه :اتّبZZاع خطZZوات عمZZل تZZدبير هللا وخالص البشّ Z
يطلب من هللا أن ُي ِريه شخصه الحقيقي بعد معرفة مZا لZدى هللا ومZا هZZو عليZه ومعرفZة شخصZّ Zيته؟ لن يظZZل اإلنسZان هكZذا ،ولن
ّ
يج ZZرؤ على ذل ZZك ،ألن ZZه بفهم اإلنس ZZان لشخص Zّ Zية هللا وم ZZا لدي ZZه وم ZZا ه ZZو علي ZZه س ZZوف يك ZZون ق ZZد رأى بالفع ZZل اإلل ZZه الحقيقي ذات ZZه
ّ
الحتمية.
وسوف يكون قد رأى بالفعل شخصه الحقيقي .هذه هي النتيجة
ّ
ّ
ٍ
كعالمة على أنه لن ي ِ
ٍ
مع ُّ
Zرة
باستمرار ،وبعد أن قطع هللا عهد قوس قزح مع اإلنسان
طته
تقدم عمل هللا وخ ّ
هلك العZالم م ً
ُ
لحZة متزايZZدة لZZربح أولئZZك الZZذين يمكن أن يكونZZوا في اتفZZاق معZZه .بZZل وكZZانت لديZZه رغبٌ Zة
أخZZرى بالطوفZZان ،كZZانت لديZZه رغبٌ Zة ُم ّZ

ضZا في ربح أولئZZك الZZذين اسZZتطاعوا تنفيZZذ إرادتZZه على األرض ،وإضZZافة إلى ذلZZك ،ربح مجموعZZة من النZاس القZZادرين
ُم ّZ
لحZة أي ً
التحرر من قوى الظالم وعدم الخضوع لقيZZود الشZيطان ،والشZZهادة هلل على األرض .كZZان ربح هZZذه المجموعZZة من النZZاس
على
ّ
بغض النظZر عن اسZتخدام هللا للطوفZان إلهالك العZالم،
رغبZة هللا الZتي طZال أمZدها ،ومZا كZان ينتظZره منZذ زمن الخلZق .وهكZذاّ ،
طتZZه وآمالZZه ظّلت كلهZZا كمZZا هي .مZZا أراد أن يفعلZZه ،والZZذي
أو اسZZتخدام عهZZده مZZع اإلنسZZان ،فZZإن إرادة هللا وإطZZاره العقلي وخ ّ
لطالما كZان يتZوق إليZه منZذ ٍ
وقت طويZل قبZل زمن الخلZق ،هZو ربح أولئZك النZاس الZذين رغب في ربحهم – أي كسZب مجموعZة
شخصيته ومعرفتها وفهم إرادته ،مجموعة من الناس القادرين على عبادته .مثZZل هZZذه المجموعZZة
من الناس القادرين على فهم
ّ
ًّ
قربون إليه.
الم ّ
من الناس قادرةٌ حقا على الشهادة له ومن الممكن أن ُيقال إنهم ُ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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هللا يعد إبراهيم ٍ
بابن
ِإِل ِ
ايَ ،بZِ Zل ٱ ْس ُ Zم َها َسَ ZZارةَُ .و َُأب ِار ُك َهZZا
ٱم َرَأتُ َ Z
(التك ZZوين "َ )17-15 Z :17وَقَ Z
اي ْ
Zك اَل تَ Zْ Zد ُعو ٱ ْس َ Zم َها َس َ Zار َ
يمَ " :س َ Zار ُ
Zال ٱهللُ ْبZَ Zراه َ
ِ
وُأع ِطيZZك َأيضZا ِم ْن ZهZا ٱبنZZاُ .أب ِار ُك ZهZا َفتَ ُكZZون ُأممZZا ،ومُلZZوك ُشZع ٍ ِ
اهيم عَلى وج ِZه ِZه و ِ
Zال ِفي
Zون"َ .ف َسَZق َ
وب م ْن َZهZا َي ُك ُ
ط ِإ ْبZَ Zر ُ َ َ ْ َ َ
ونَ Z
َ ْ َ ًْ
ُ ًَ َ ُ ُ ُ
ضZح َكَ ،وَقَ Z
َ ًْ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ٱِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َسَن ًة؟".
"ه ْل ُيوَل ُد ْب ِن مَئة َسَنة؟ َو َه ْل َتل ُد َس َارةُ َو ِه َي ِب ْن ُت ت ْسع َ
َقْلِبهَ :
ِ ِ
ِ
غ
اق َّٱل ِذي َتِل ُدهُ َل َك َس َارةُ ِفي َه َذا ٱْل َZو ْق ِت ِفي ٱل َّسَZن ِة ٱآْل ِتَي ِZة"َ .فَل َّما َف َZر َ
يم ُه َم َع ِإ ْس َح َ
(التكوين "َ )22-21 Z:17وَلك ْن َع ْهديُ Zأق ُ
ِإ ِ
ِمن ٱْل َكاَل ِم معه ِ
يم.
َ
ََُ َ
صع َد ٱهللُ َع ْن ْب َراه َ

قرر هللا فعله
ال أحد يمكنه أن ُيعيق العمل الذي ُي ّ
هكZذا سZمعتم كلكم قصZة إبZراهيم .اختZار هللا إبZراهيم بعZد أن أهلZك الطوفZان العZالم ،وعنZدما كZان عمZره مائZة عZا ٍم وكZانت

المقZّ Zدس:
زوجتZZه سZZارة في التسZZعين ،جZZاءه وعZZد هللا .مZZا الوعZZد الZZذي قطعZZه هللا لZZه؟ وعZZد هللا بمZZا هZZو مشٌ Z
Zار إليZZه في الكتZZاب ُ
"وُأب ِار ُكها و ِ
ِ
خلفيZة وعZد هللا بZأن يرزقZه ب ٍ
ط
المق ّZدس الروايZة التاليZةَ" :ف َسَZق َ
Zك َْأي ً
َ َ َ َ ْ
ُأعطي َ
ضZا م ْن َهZا ْٱبًنZا" .مZاذا كZانت ّ
Zابن؟ ُيق ّZدم الكتZاب ُ
ٱِل ِ ِ ٍ
ِ
ِإ ِ
ِ ِ
اهيم عَلى وج ِه ِه وض ِحك ،وَق ِ
ِ
ين َسَZن ًة؟" وهZذا يعZني أن
"ه ْZل ُيوَل ُZد ْب ِن مَئة َسَZنة؟ َو َه ْZل َتل ُZد َسَ Zارةُ َو ِه َي ِب ْن ُت ت ْسZع َ
ال في َقْلِبZهَ :
ْب َر ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
كثيرا في األيام حتّى ُيرزقا ٍ
قدم هللا له وعده؟ سقط على
بابن .وماذا فعل إبراهيم بعد أن ّ
هذين الزوجين المسنين كانا قد ّ
تقدما ً
ٱِل ِ ِ ٍ
مما يعني أنه اعتقZZد أن وعZZد هللا
وجهه وضحك وقال في قلبهَ :
"ه ْل ُيوَل ُد ْب ِن مَئة َسَنة؟" .اعتقد إبراهيم أن هذا كان مستحياًل ّ ،
Zرية ،ك ZZان ه ZZذا غ ZZير قاب Zٍ Zل للتحقي ZZق من اإلنس ZZان ،وبالمث ZZل غ ZZير قاب Zٍ Zل
ل ZZه لم يكن أك ZZثر من ُمج Zّ Zرد مزح ZZة .من وجه ZZة نظ ZZر البش ّ Z
مثيرا للضحك :هللا خلق اإلنسان ،ولكن اتّضZZح أنZZه ال يعZZرف أن
للتحقيق من هللا ويستحيل عليهّ .
ربما كان هذا األمر إلبراهيم ً
Zوزا غZZير قZZادر على إنجZZاب األطفZZال ،ويعتقZZد أنZZه يسZZتطيع أن يسZZمح لي بإنجZZاب طفZٍ Zل ،ويقZZول إنZZه سZZوف يرزقZZني
صZا عجً Z
شخ ً

ٍ
Zتحيل – إن هللا يمZZزح معي ،فهZZذا ال
بابن ،وبالتأكيد هذا
مستحيل! وهكذا ،سقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبZZه :مسٌ Z
ٌ
Zارا) .أين جZZاء التصZZريح
يمكن أن يكZZون
ً
حقيقيZZا! لم يأخZZذ كلمZZات هللا على محمZZل الجZّ Zد .ولكن كيZZف كZZان هللا يZZرى إبZZراهيم؟ (بً Z
Zرار وكZاملون وسZالكون مZع هللا .أنتم تلZتزمون بZالتعليم! عليكم أن تZروا
بارا؟ تعتقدون أن جميع من يZدعوهم هللا هم أب ٌ
بأنه كان ً
ٍ
Zارا .ولكن هللا لديZZه
بشكل
شخصا ما ،فإنه ال يفعل ذلك
عرف هللا
ٍ
بوضوح أنه عندما ُي ّ
تعسفي .لم يقل هللا هنا إن إبZZراهيم كZZان بً Z
ً
ّ
ٍ
شخص .مع أن هللا لم يقل رأيه عن إبراهيم ،ما نوع إيمان إبراهيم باهلل من حيث سلوكه؟ هل كZZان
في قلبه معايير لتحديد كل
إيمانZZا مجZZر ًدا بشٍ Z
عظيمZا؟ كال ،لم يكن! لقZZد كشZZف ضZZحكه وأفكZZاره عن شخصZّ Zيته ،ولZZذلك فZZإن اعتقZZادكم
ًZ
Zكل مZZا؟ أم كZZان إيمانZZه
ً ُ ّ
بأن ZZه ك ZZان ب ZZارا من نس ZZج خي ZZالكم ،إن ZZه التط ZZبيق األعمى للتعليم ،وتق ZZييم غ ZZير مس ٍ Z
Zؤول .ه ZZل رأى هللا ض ZZحك إب ZZراهيم وتع ZZابيره
ً
ٌ
طZط هللا وق ّZرر أنZه سZوف يختZار
غير هللا مZا ق ّZرر أن يفعلZه؟ ال! عنZدما خ ّ
الصغيرة؟ هل علم بها؟ كان هللا يعرفهZا .ولكن هZل س ُZي ّ
تم بالفعZل .لم تُZؤثّر أفكZار اإلنسZان وال تص ّZرفاته أدنى ت ٍ
غيZر هللا
Zأثير على هللا ولم تتZداخل معZه .لن ُي ّ
هذا الرجل ،كZان األمZر قZد ّ
طته أو ي ِ
بطلها بسبب سلوك اإلنسان ،الZذي قZZد يكZZون حتّى غبيًّا .مZا معZZنى المكتZوب إ ًذا في التكZZوين
غير خ ّ
خّ
طته تعسفيًّا ،ولن ُي ّ
ُ
22-21 Z:17؟ "وَل ِكن عه ِدي ُِأقيمه مع ِإ سحاق َّٱل ِذي َتِلده َلك سارة ِفي ه َذا ٱْلو ْق ِت ِفي ٱل َّسZن ِة ٱآْل ِتيZِ Zة"َ .فَل َّما َفZZر َ ِ
Zه
َ
ُُ َ َ َ ُ
غ م َن ٱْل َكاَل ِم َم َZع ُ
ُُ ََ ْ َ َ
َ
َ ْ َْ
َ
َ َ
ِإ ِ
ِ
يهتم هللا أدنى اهتما ٍم بما ف ّكر به إبراهيم أو قاله .وماذا كان سبب تجاهله؟ كان السZZبب في ذلZZك هZZو
يم" .لم ّ
َ
صع َد ٱهللُ َع ْن ْب َراه َ

عظيمZZا أو أن يملZZك معرفZZة عظيمZZة باهلل ،أو ،إضZافة إلى ذلZZك ،أن
أن هللا في ذلك الوقت لم يطلب من اإلنسان أن يكون إيمانZZه
ً
تمامZZا م ZZا ق Zّ Zرر هللا أن يفعل ZZه ،أو
يك ZZون ق ً Z
Zادرا على فهم م ZZا ك ZZان هللا يعمل ZZه ويقول ZZه .وهك ZZذا ،لم يطلب هللا من اإلنس ZZان أن يفهم ً
األشخاص الذين قرر أن يختارهم ،أو مبادئ أفعالZه ،ألن قامZة اإلنسZان ببس ٍ
Zاطة لم تكن مالئمZة .في ذلZك الZوقت ،الحZظ هللا مZا
ّ
"ال ِذي تِلZده َلZك سZارة ِفي هَ Zذا اْلZو ْق ِت ِفي ال َّسZنةِ
َّ
Zوبخ ،ولكنZه اكتفى بZالقول:
َ
َ ُُ َ َ َ ُ
تصرف كالمعتاد .لم يدن أو ُي ّ
فعله إبراهيم ومع ذلك ّ
َ
ِ
طتZZه قZZد تحّقZZق
اآلتَيZِ Zة" .بعZZد أن أعلن هللا هZZذه الكلمZZات تحّقZZق هZZذا األمZZر خطZZوة بخطZZو ٍة .اعتZZبر هللا أن مZZا كZZان ينبغي تحقيقZZه بخ ّ
ططZZه ،لZZه ّأيZZة
ممZZا يفعلZZه اإلنسZZان أو يعتقZZده ،ومZZا يفهمZZه ،ومZZا ُيخ ّ
بالفعZZل .وبعZZد االنتهZZاء من هZZذه الترتيبZZات ،رحZZل هللا .ال شZZيء ّ
ٍ
عالقة باهلل .كZل ش ٍ
Zدخل هللا
Zيء يمضZي وفZق خ ّ
طZة هللا ،وفZق األزمنZة والمراحZل الZتي يح ّZددها هللا .هZذا هZو مبZدأ عمZل هللا .ال يت ّ
ٍ
طته وال يتخّلى عن عملZZه بسZZبب أن اإلنسZZان ال يZZؤمن أو يفهم.
أي
إنسان أو يعرفه ،ومع ذلك ال يتخّلى عن خ ّ
في ما ُي ّ
فكر فيه ّ
أتم هللا والدة إسZحاق في الZوقت الZذي
وهكذا تُنجز الحقائق وفق خ ّ
المقZّ Zدسّ :
طة هللا وأفكاره .وهذا بالضZبط مZا نZراه في الكتZاب ُ
وتصرفه أعاقZا عمZل هللا؟ لم ُيعيقZا عمZل هللا! هZل أثّZر إيمZان اإلنسZان الضZعيف باهلل
حدده .هل تُثِبت الحقائق أن سلوك اإلنسان
ّ
ّ

Zأي إنس ٍ
Zان أو مZادة أو بيئZة Z.كZل مZا
وتص ّZوراته وخيالZه عن هللا على عمZل هللا؟ كال ،لم تZؤثر! مطلًقZا! ال تتZأثّر خ ّ
طZة تZدبير هللا ب ّ
ألي ش ٍ
Zدخل في عملZZه .ال ُيعZير هللا أدنى
المحZّ Zدد ووفZق خ ّ
Zخص الت ّ
يعتزم عمله سZوف يتحقZق ُ
طتZZه ،وال يمكن ّ
وينجZز في الZوقت ُ
بعضا من جوانب معاندة اإلنسان لZه وبعض جZوانب مقاومتZه ومفاهيمZه تجاهZه،
اهتما ٍم لحماقة اإلنسان وجهله ،بل إنه يتجاهل ً
لكلية قدرته.
شخصية هللا ،وهذا
ويؤدي العمل الذي ينبغي عمله رغم ذلك .هذه هي
انعكاس ّ
ٌ
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ٍ
محرقة
قدم ابنه
إبراهيم ُي ّ

(التكZZوين َ )3-2 Z:22فَقZZالِ Z :
ض ٱْلم ِريَّا ،وَأ ِ
ِ
كَّ ،ٱل ِذي تُ ِحب ُ ِإ
اق ،وٱ ْذ َه ْب ِإَلى َْأر ِ
Zاك ُم ْح َرَقً Zة
َ ُ
صZع ْدهُ ُهَنَ Z
Zك َوحيZَ Zد َ
"خZذ ْٱبَنَ Z
َ ْ
ُّهْ ،سَ Zح َ َ
ُ
ِ
ِ
عَلى ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِإ
احا َو َشَّ Zد َعَلى ح َم ِ
اق ْٱبَنZُ Zهَ ،و َشَّZق َق
Zارِهَ ،و َZ
Zهَ ،وِإ ْسَ Zح َ
َأخ َذ ٱ ْثَن ْي ِن م ْن غْل َمانZZه َم َZع ُ
َ
صَZب ً
َ
َأحد ٱْلجَبال ٱلذي َأُق ُ
يم َ
ول َل َك"َ .فَبك َر ْب َZراه ُ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِإ
ال َل ُه ٱهللُ.
َح َ
ام َو َذ َه َب َلى ٱْل َم ْوض ِع ٱلذي َق َ
طًبا ل ُم ْح َرَقةَ ،وَق َ
ض ِع َّٱل ِذي َقال َله ٱهلل ،بنى هن ِإ ِ
(التكوين َ )10-9 Z:22فَل َّما َأتَيا ِإَلى ٱْلمو ِ
اق
ط َب َو َرَبَ Z
يم ٱْل َمْ Zذَب َح َو َرتَّ َب ٱْل َح َ
َ ُ ُ ََ َُ َ
ط ِإ ْسَ Zح َ
َ
َْ
اك ْبZَ Zراه ُ
ط ِب .ثُ َّم م َّد ِإ بر ِ
اهيم يده وَأخ َذ ِ
ٱلس ِّ
ين ِلَي ْذَب َح ْٱبَن ُه.
ك
ض َع ُه َعَلى ٱْل َم ْذَب ِح َف ْو َق ٱْل َح َ
َ ْ َ ُ ََ ُ َ َ ّ َ
ْٱبَن ُه َو َو َ
يهتم هللا بحماقة اإلنسان ولكنه يطلب من اإلنسان أن يكون صاد ًقا
ال ّ

في التكوين  2 Z:22أمر هللا إبراهيم قZائاًل ِ Z :
ض ٱْلم ِريَّا ،وَأ ِ
ِ
كَّ Z،ٱل ِذي تُ ِحب ُ ِإ
اق ،وٱ ْذ َه ْب ِإَلى َْأر ِ
ُ
Zك َوحي َZد َ
"خZذ ْٱبَنَ Z
صZع ْدهُ
َ ْ
ُّهْ ،سَ Zح َ َ
ُ
هنZZاك محرَقً Zة عَلى ِ َّ ِ ِ ِ Z
Zحا :كZZان يطلب من إبZZراهيم أن ُيقZّ Zدم ابنZZه
Zول َلَ Z
َ
Zك" .كZZان المعZZنى الZZذي يقصZZده هللا واضً Z
َ
َُ َ ُ ْ َ
َأحZد ٱْلجَبZZال ٱلذي َأُقُ Z
ٍ
حبه ،محرقZZة .بZالنظر إلى هZZذا األمZZر اليZZوم ،هZل مZZا زال أمZر هللا يتعZارض مZZع تص ّZورات اإلنسZان؟
الوحيد إسحاق ،الذي كان ُي ّ
تماما مZع مفZاهيم اإلنسZان وغZZير مفهZو ٍم لإلنسZان .يZZؤمن النZاس في تص ّZوراتهم بمZا
نعم! كل ما فعله هللا في ذلك الوقت يتناقض ً
Zابن ،وبعZد أن ُي ْZر َز َق ب ٍ
معتقدا أن األمZر مسZتحيل ،يرزقZه هللا ب ٍ
قدمZه محرق ٍZة
صدق المرء
Zابن يطلب هللا منZه أن ُي ّ
يلي :عندما ال ُي ّ
ً
Zابن دون ش ٍ
– يا للغرابة! ماذا كان ينوي هللا أن يعمله بالفعل؟ ماذا كان الغرض الفعلي لZZدى هللا؟ لقZZد ُر ِز َق إبZZراهيم ب ٍ
Zرط ،لكن
ّ
ٍ
مبالغا فيZZه؟ من وجهZZة نظZٍ Zر محايZZدة ،لم يكن هZZذا
ا
أمر
ً
أيضا من إبراهيم أن ُي ّ
هللا طلب ً
قدم محرقة غير مشروطة .هل كان هذا ً
أيضا أشبه "بإثارة المتاعب من العدم" .لكن إبراهيم نفسZه لم يعتقZد أن هللا كZان يطلب الكثZير.
األمر
ً
مبالغا فيه فحسب ،بل كان ً
Zتعدا لتقZديم المحرقZة .في
نوعZا مZا من هللا ،إال أنZه كZان ال يZزال مس ً
ومع أنه كZانت لديZه بعض األفكZار البسZيطة ،وكZان ُمتشّ Zك ًكا ً
النص األصZZلي
هZZذه المرحلZZة ،مZا الZZذي تZZراه ُيثِبت أن إبZZراهيم كZZان مسً Z
Zتعدا لتقZZديم ابنZZه؟ مZZا الZZذي ُيقZال في هZZذه العبZZارات؟ ُيقZّ Zدم ّ
ّ
ِ ِ ِِ
َّ ِإ ِ
احا َو َشَّ Zد َعَلى ِح َم ِ
طًبZا ِل ُم ْح َرَق ٍZة،
Zارِهَ ،و َZ
اق ْٱبَن ُZهَ ،و َشَّZق َق َح َ
Zهَ ،وِإ ْسَ Zح َ
َأخ َذ ٱ ْثَن ْي ِن م ْن غْل َمانZه َم َع ُ
صَZب ً
يم َ
الروايات التاليةَ " :فَبك َر ْب َراه ُ
ضِ Zع َّٱل ِذي َقZZال َلZZه ٱهلل ،بنى هنِ Zإ ِ
ضِ Zع َّٱل ِذي َقZZال َلZZه ٱهلل" (التكZZوين َ " .)3 Z:22فَل َّما َأتَيZZا ِإَلى ٱْلمو ِ
وَقZZام و َذهب ِإَلى ٱْلمو ِ
يم
َ ُ ُ ََ َُ َ
َ
َ َ َ ََ
َ ُ ُ
َْ
َْ
Zاك ْبZَ Zراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض Zع ُه َعَلى ٱْلمْ Zذب ِZح َفZZو َق ٱْلح َ ِ
َّ ِإ
ين لَيْ Zذَب َح ْٱبَنZُ Zه"
ط َب َو َرَبَ Z
ٱْل َمْ Zذَب َZح َو َرتَّ َب ٱْل َح َ
يم َيZَ Zدهُ َو َ
َأخَ Zذ ٱل ّس ّ Zك َ
ط ِإ ْس َ Zح َ
َ
اق ْٱبَنZُ Zه َوَو َ َ
َ َ ْ
طب .ثُ َّم َZمZد ْبZَ Zراه ُ
مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه ،هل رأى هللا أعماله؟ نعم .فالعمليZZة كلهZZا – منZZذ البدايZZة
(التكوين  .)10-9 Z:22عندما ّ
ٍ
محرقة إلى الZوقت الZذي رفZع فيZه إبZراهيم سZكينه ليZذبح ابنZه – كشZفت هلل عن قلب
قدم إسحاق
عندما طلب هللا من إبراهيم أن ُي ّ
وأمينZZا وكZZان ينZZوي
وبغض النظر عن حماقة إبراهيم السابقة وجهله وسوء فهمه هلل ،كان قلبه في ذلZZك الZZوقت صZادًقا
إبراهيم،
ً
ّ
بالفعل إعادة إسحاق ،ابنه الذي رزقه هللا إياه ،إلى هللا .رأى هللا فيه الطاعة – تلك الطاعة ذاتها التي كان يريدها.

يZZرى اإلنسZZان أن هللا يعمZZل الكثZZير من األمZZور غZZير المفهومZZة ،بZZل وغZZير المعقولZZة .عنZZدما يZZرغب هللا في تنظيم شٍ Z
Zخص
متعارضا مع مفاهيم اإلنسان ،وغير مفهZو ٍم لZه ،ومZع ذلZك فZإن هZذا التنZافر والغمZوض على
غالبا ما يكون
ً
ما ،فإن هذا التنظيم ً
وجه التحديد هما تجربة هللا واختباره لإلنسان .في الوقت نفسه ،استطاع إبراهيم أن يبرهن على طاعة هللا داخل نفسه ،والتي
جوهريZZة في قدرتZZه على تلبيZZة طلب هللا .وعنZZدها فقZZط ،عنZZدما تم ّكن إبZZراهيم من طاعZZة طلب هللا ،بتقZZديم
كZZانت الشZZرط األكZZثر
ّ
إسحاق ،هل شعر هللا ًّ
البشرية – أي تجاه إبراهيم الذي اختاره؟ عندها فقZZط كZZان هللا واثًقZZا من أن
حقا باالطمئنان والقبول تجاه
ّ
طZة تZدبيره الالحقZة على عاتقZه .مZع أن هZذا كZان
هذا الشخص الذي اختZاره كZان قائ ًZدا ال غZنى عنZه يسZتطيع أن يأخZذ وعZده وخ ّ
وبمحبة اإلنسان له ،وباالرتياح من طرف اإلنسان كمZZا لم يحZZدث من قبZZل .في
جرد تجربة واختبار ،إال أن هللا شعر بالرضا
ّ
ُم ّ
اللحظZZة الZZتي رفZZع فيهZZا إبZZراهيم سZZكينه ليZZذبح إسZZحاق ،هZZل منعZZه هللا؟ لم يسZZمح هللا إلبZZراهيم بتقZZديم إسZZحاق ،ألن هللا ببسٍ Z
Zاطة لم
ثم ،أوقف هللا إبراهيم في الوقت المناسب .رأى هللا أن طاعة إبراهيم اجتازت االختبار
يكن ينوي أن يأخذ حياة إسحاق .ومن َّ

كافيا ،ورأى هللا بالفعل نتيجة ما كان ينوي فعلZه .هZل كZانت هZذه النتيجZة ُمرضZية هلل؟ يمكن القZول إن
بالفعل وأن ما فعله كان ً
صحيح؟ مZZع أن هللا يسZZتخدم طرًقZZا مختلفZZة
هذه النتيجة كانت ُمرضية هلل ،وإن هذا ما أراده هللا وما كان يتوق لرؤيته .هل هذا
ٌ
في سٍ Z
Zياقات مختلفZZة الختبZZار كZZل شٍ Z
Zخص ،فقZZد رأى هللا في إبZZراهيم مZZا أراده ،ورأى أن قلب إبZZراهيم كZZان صZZادًقا ،وأن طاعتZZه

ٍ
Zيرا مZZا يقZZول النZZاس ،لقZZد قZّ Zدمت هZZذا بالفعZZل
كZZانت غZZير مشZZروطة ،وكZZان هللا ال يريZZد سZZوى هZZذا الجZZانب "غZZير المشZZروط" .كثً Z
ٍ
Zتمر في اختبZZاري؟
وتركت ذلZك بالفعZل – فلمZZاذا ال يZZزال هللا غZير
Zتمر في إخضZاعي للتجZارب؟ لمZاذا يسّ Z
راض عZني؟ لمZاذا يس ّ
Zدل على حقيقZٍ Zة واحZZدة :هللا لم يZَ Zر قلبZك ،ولم يZZربح قلبZZك .وهZZذا يعZZني أنZZه لم ي َZر مثZZل هZZذا الصZZدق الZذي كZZان لZدى إبZZراهيم
هZذا ي ّ
قدمZZه هلل .لم يZَ Zر طاعتZZك غZZير المشZZروطة ،ولم يشZZعر بالرضZZا منZZك .من الطZZبيعي إ ًذا أن
وي ّ
عنZZدما رفZZع سZZكينه ليZZذبح ابنZZه بيZZده ُ
ّ
صحيح؟
يستمر هللا في تجربتك .هل هذا غير
ٍ
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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وعد هللا إلبراهيم
ِ ِ
ِ ِ
Zك
َأجِ Zل ََّأن َك َف َعْل َت َهَ Z Zذا ْZ
Zول َي ْZه َ Zوهَِّ ،أني ِم ْن ْZ
ٱَأْلمZَ Zرَ ،وَل ْم تُ ْمس Z Zك ْٱبَنَ Z Z
Zال" :بَ Z Zذاتي َأْق َس ْ Z Zم ُتَ ،يُق ُ Z
(التك ZZوين َ )18-16 Z Z :22وَقَ Z Z
الر Zم ِZل َّٱل ِذي عَلى َشِ Z
ِ
و ِحيZZدكُ ،أب ِار ُZكZك مبار َكً Zة ،و َ ِ
ِ
َأع َداِئ ِه،
اطِئ ٱْلَب ْ Z
Zيرا َكُن ُZ
Zاب ْ
َ
َ َ َ َ
ح ِرَ ،وَيZِ Zر ُث َن ْسُZل َك َبَ Z
ُأكثّZُ Zر َن ْسَZل َك تَ ْكثً Z
َ َُ َ
جZو ِم ٱل َّس َ Zماء َو َك َّ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ويتَبار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َأجل َأن َك َسم ْع َت لَق ْولي".
ََََ ُ
ٱَأْلرض ،م ْن ْ
ُأم ِم ْ
ك في َن ْسل َك َجم ُ
يع َ
عطيZZة هللا إلبZZراهيم
Zف كامZZل لبركZZة هللا إلبZZراهيم .ومZZع أنZZه مZZوجز ،إال أنZZه غZ
هZZذا وصٌ Z
Zني في محتZZواه :إنZZه يشZZمل سZZبب ّ
ٌ
عبZZر بهمZZا هللا عن هZZذه الكلمZZات ،باإلضZZافة إلى
وخلفية ذلك وطبيعة ما أعطاه إلبراهيم .كما أنه يفيض بالبهجة والفرح اللZZذين ّ
إلح ZZاح اش ZZتياقه ل ZZربح أولئ ZZك الق ZZادرين على االس ZZتماع إلى كلمات ZZه .ن ZZرى في ه ZZذا اع ZZتزاز هللا ورقت ZZه تج ZZاه من يطيع ZZون كالم ZZه
ويتبعون وصاياه .كما إننا نرى الثمن الZذي يدفعZZه لZربح النZاس ،والرعايZZة والتفكZZير اللZذين يضZZعهما لZربحهم .إضZافة إلى ذلZك،
ِ ِ
يتحملهمZZا سZZوى هللا
ُيقZّ Zدم لنZZا المقطZZع الZZذي يحتZZوي على الكلمZZات "بَ Zذاتي َأْق َس ْ Zم ُت" إحسا ًس Zا قويًّا بZZالمرارة واأللم اللZZذين لم يكن ّ
Zأثير بعيZZد المZZدى على
وراء كواليس هذا العمل في خ ّ
طة تدبيره .إنها عبارةٌ ُمحّفزة للتفكير ،وتحمل أهمي ًة خاصZZة ،وكZZان لهZZا تٌ Z
من جاءوا فيما بعد.

اإلنسان ينال بركات هللا بفضل صدقه وطاعته
هZZل كZZانت البركZZة الZZتي أعطاهZZا هللا إلبZZراهيم الZZتي نقZZرأ عنهZZا هنZZا رائعZZة؟ مZZا مZZدى روعتهZZا؟ توجZZد جمل ٌ Zة رئيسZّ Zية هنZZا:
ِ
"ويتَبZZار ِ
ِ
Zدل على أن إب ZZراهيم ن ZZال برك ZZات لم ينله ZZا أي ش ٍ Z
ٱَأْلر ِ
Zخص ج ZZاء من قبل ZZه أو بع ZZده.
َََ َ ُ
ُأم ِم ْ
ممZZا ي ّ Z
ض"ّ ،
ك في َن ْس Zل َك َجمي Zُ Zع َ

بحسZZب طلب هللا ،عنZZدما أعZZاد إبZZراهيم ابنZZه الوحيZZد – ابنZZه الوحيZZد المحبZZوب – إلى هللا (مالحظZZة :ال يمكننZZا هنZZا اسZZتخدام كلمZZة
Zأي
ّ
"قدم" ،ولكن يجب أن نقول إنه أعاد ابنه إلى هللا) ،فإن هللا لم يسZمح إلبZراهيم بZأن ُيق ّZدم إسZحاق وحسZب ،بZل باركZه أي ً
ضZا .ب ّ
ٍ
ٍ
"كنجZZو ِم ٱل َّس Zم ِ
اء
المقZّ Zدس الروايZZة التاليZZةُ ُ َ :
وعZZد بZZارك إبZZراهيم؟ الوعZZد بتكثZZير نسZZله .وبّ Z
َ
Zأي عZZدد سZZوف ُيكثّZZرهم؟ ُيقZّ Zدم الكتZZاب ُ
الرم ِZل َّٱل ِذي عَلى َشِ Z
ِ
اطِئ ٱْلب Zح ِر ،وي ِZر ُث نسُZلك بZZاب َأعداِئ ِه ،ويتَبZZار ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
ض" .مZZاذا كZان السZياق الZذي
َْ َ َ َ َْ
َََ َ ُ
َ
ُأم ِم ْ
َْ ََ
َو َك َّ ْ
ك في َن ْسZل َك َجمي ُZع َ
نطق فيه هللا بهذه الكلمات؟ بمعنى آخر ،كيف نال إبراهيم بركات هللا؟ لقد نالها بحسZب مZZا يقولZZه هللا في الكتZZاب المقZZدسِ :
"م ْن
ُ ّ
َأج ِل ََّأن َك َس ِم ْع َت ِلَق ْوِلي" .وهذا يعZني أنZه بسZبب أن إبZراهيم اتّبZع أمZر هللا ،وفعZل كZل مZا قالZه هللا وطلبZه وأمZر بZه من دون أدنى
ْ

شZZكوى ،فZZإن هللا قZّ Zدم لZZه هZZذا الوعZZد .توجZZد جملٌ Zة حاسZZمة في هZZذا الوعZZد تتطZّ Zرق إلى أفكZZار هللا في ذلZZك الZZوقت .هZZل رأيتموهZZا؟
ربما لم تولوا تعبير هللا "ِب َذ ِاتي َأْق َس ْم ُت" الكثير من االهتمام .ما يقصده هذا التعبير هو أنZه عنZدما نطZق هللا هZاتين الكلمZتين ZكZان
ّ
يق ِسZم بذاتZه .بمZاذا يق ِسZم النZاس عنZد أداء القسZم؟ يق ِسZمون بالسZماء ،أي يZؤدون القسZم هلل ويق ِ
فهمZا
Zاس
ن
ال
Zك
ل
يم
ال
Zد
ق
باهلل.
مون
Z
س
ُ
ُ
ُ
ُ
ً
كافيZZا لواقعZZة قسZZم هللا بذاتZZه ،ولكن سZZوف تتمكنZZون من الفهم عنZZدما أقZّ Zدم لكم التفسZZير الصZZحيح .عنZZدما ال يكZZون أمZZام هللا سZZوى
ً
إنسان يكتفي بسماع كالمه ولكنه ال يفهم قلبه ،فإن هذا يجعل هللا يشعر بالوحZدة والحZيرة .في لحظZZة ي ٍ
Zأس – ويمكن القZول إنZZه
Zعوريا – فعZZل هللا شZZيًئا طبيعيًّا للغايZZة :وضZZع هللا يZZده على قلبZZه وخZZاطب نفسZZه عنZZدما قZّ Zدم هZZذا الوعZZد إلبZZراهيم ،ومن هZZذا
ال شً Z
ِ ِ
تفكZر في نفسZك .عنZدما تضZع يZدك على قلبZك وتتح ّZدث إلى
ربمZا ّ
سمع اإلنسان هللا يقول "ب َذاتي َأْق َس ْم ُت" .من خالل أعمZال هللاّ ،
نفسZZك ،هZZل تكZون لZديك فكZZرة واضZحة عمZا تقولZه؟ هZل موقفZZك صZادق؟ هZل تتحZدث بص ٍ
Zراحة مZZع قلبZZك؟ وهكZذا ،نZZرى هنZZا أنZه
ٌ
ّ
ّ
Zادا وصZZادًقا .في الZZوقت نفسZZه الZZذي تحZّ Zدث فيZZه هللا مZZع إبZZراهيم وباركZZه ،كZZان هللا
عنZZدما تحZّ Zدث هللا إلى إبZZراهيم ،فإنZZه كZZان جً Z

Zيرا كنجZوم السZماء وكالرمZل الZذي على شZاطئ
ّ
يتحدث ً
أيضا إلى نفسه .كان يقول لنفسه :سوف أبارك إبراهيم وأجعل نسZله كث ً
ِ
البحZZر ،ألنZZه أطZZاع كلمZZاتي ،وهZZو َم ْن أختZZاره .عنZZدما قZZال هللا "ِبَ Zذاتي َأْق َسْ Zم ُت" ،قZّ Zرر أنZZه في إبZZراهيم سZZوف يZZأتي ببZZني إسZZرائيل
ٍ
بسرعة من خالل عمله .أي أن هللا كان سيجعل أحفاد إبراهيم يحملZون عمZل
المختار ،وبعد ذلك سيقود هذا الشعب إلى األمام
ثم تتحّقZZق رغبZZة هللا في خالص
عبر عنه هللا سوف يبدأ بإبراهيم
ويستمر في نسل إبراهيم ،ومن َّ
تدبير هللا ،وأن عمل هللا وما ّ
ّ
مبارك ا؟ يZZرى اإلنسZZان أنZZه ال توجZZد نعمٌ Zة أعظم من هZZذا؛ ويمكن القZZول إن هZZذا
ًZ
اإلنسZZان .مZZاذا تZZرون في هZZذا؟ أليس هZZذا شZZيًئا
ٍ
ومهمته وعملZه في نسZل إبZراهيم .وهZذا يعZني
بركة .لم تكن البركة التي نالها إبراهيم تكثير نسله ،بل تحقيق هللا لتدبيره
أعظم
ّ
طة تدبير هللا .عندما تكّلم هللا وأقسم بنفسZZه ،كZZان قZZد اتّخZZذ
أن البركات التي نالها إبراهيم لم تكن ُمؤّقتة ،بل
تقدم خ ّ
استمرت مع ّ
ّ
حقيقيZZة؟ قZّ Zرر هللا ،من تلZZك اللحظZZة فصZZاعداً ،أن ينZZال إبZZراهيم
Zرارا بالفعZZل .هZZل كZZانت عمليZZة هZZذا القZZرار صZZادقة؟ هZZل كZZانت
ّ
قً Z
ٍ
Zدءا من هZZذه المجموعZة
ونسله جهود هللا والثمن الذي دفعه وما لديه وما هو عليه وكل شيء ،وحتّى حياته .كمZا ق ّZرر هللا أنZZه بً Z
من الناس سوف يكشف عن أعماله ويسمح لإلنسان بأن يرى حكمته وسلطانه وقدرته.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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وعد هللا إلبراهيم

ِ ِ
ِ ِ
Zك
َأجِ Zل ََّأن َك َف َعْل َت َهَ Z Zذا ْZ
Zول َي ْZه َ Zوهَِّ ،أني ِم ْن ْZ
ٱَأْلمZَ Zرَ ،وَل ْم تُ ْمس Z Zك ْٱبَنَ Z Z
Zال" :بَ Z Zذاتي َأْق َس ْ Z Zم ُتَ ،يُق ُ Z
(التك ZZوين َ )18-16 Z Z :22وَقَ Z Z
الر Zم ِZل َّٱل ِذي عَلى َشِ Z
ِ
و ِحيZZدكُ ،أب ِار ُZكZك مبار َكً Zة ،و َ ِ
ِ
َأع َداِئ ِه،
اطِئ ٱْلَب ْ Z
Zيرا َكُن ُZ
Zاب ْ
َ
َ َ َ َ
ح ِرَ ،وَيZِ Zر ُث َن ْسُZل َك َبَ Z
ُأكثّZُ Zر َن ْسَZل َك تَ ْكثً Z
َ َُ َ
جZو ِم ٱل َّس َ Zماء َو َك َّ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ويتَبار ِ
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
َأج ِل ََّأن َك َسم ْع َت لَق ْوِلي".
ََََ ُ
ض ،م ْن ْ
ُأم ِم ْ
ك في َن ْسل َك َجم ُ
يع َ
رغبة هللا الثابتة هي كسب أولئك الذين يعرفون هللا وقادرون على الشهادة له
أيضا مع إبراهيم ،ولكن بصرف النظر عن سZZماع البركZZات الZZتي وهبهZZا هللا
في الوقت نفسه الذي كّلم فيه هللا ذاته ،تكّلم ً
الحقيقيZZة في جميZZع كلماتZZه في تلZZك اللحظZZة؟ كال ،لم يكن! وهكZZذا ،في تلZZك
Zادرا على فهم رغبZZات هللا
ّ
لZZه ،هZZل كZZان إبZZراهيم قً Z
Zخص واحZد قZادر على فهم أو اسZتيعاب مZا قصZده
اللحظة ،عندما أقسم هللا بذاتZه ،كZان قلبZه ال يZزال وحي ًZدا
ً
وحزينZا .لم يوجZد ش ٌ
أي ش ٍ
أي ش ٍ
Zخص
هللا وخ ّ
Zخص – بمZا في ذلZZك إبZZراهيم – من التح ّZدث إليZه واثًقZا ،ولم يوجZد ّ
طط له .في تلك اللحظZZة ،لم يتم ّكن ّ
صZا يمكنZه
قادر على التعاون معه في أداء العمل الذي ينبغي عليZه إتمامZه .من الناحيZة
ّ
الظاهريZة ،ربح هللا إبZراهيم ،وربح شخ ً
أن يطيZZع كالمZZه .ولكن في الواقZZع ،لم تكن لZZدى هZZذا الشZZخص أدنى معرفZZة باهلل .ومZZع أن هللا بZZارك إبZZراهيم ،إال أن قلب هللا لم

يكن راض Zً Zيا بع ZZد .م ZZا مع ZZنى أن هللا لم يكن راض Zً Zيا؟ ه ZZذا يع ZZني أن ت ZZدبيره ك ZZان ق ZZد ب ZZدأ للت Zّ Zو ،وأن الن ZZاس ال ZZذين أراد ربحهم،
أحبZه ،كZانوا ال يزالZون بعيZدين ZعنZه .لقZد كZان بحاجZٍ Zة إلى الZوقت ،وكZان بحاجZٍ Zة إلى
والشعب الذي تZZاق لرؤيتZه ،والشZعب الZذي ّ
االنتظZار ،وكZان بحاج ٍZة إلى التحّلي بالصZبر .ألنZه في ذلZك الZZوقت ،بصZرف النظZر عن هللا نفسZZه ،لم يعZرف أح ٌZد مZا الZذي كZان
يحتاجه ،أو ما كان يرغب في ربحه ،أو ما كان يتوق إليه .وهكZذا ،في الZوقت الZذي كZان هللا يشZعر فيZه بالحمZاس ،كZان يشZعر

ٍ
بحزن في قلبه .ومع ذلك ،لم يوقف خطواته بل واصل التخطيط للخطوة التالية لما كان ينبغي عليه أن يفعله.
أيضا
ً

لمج ّZرد أنZه اسZتمع إلى كلماتZه .ومZع أن هZذا يبZدو من
ماذا ترون في وعد هللا إلبراهيم؟ منح هللا إبZراهيم بركZات عظيمZة ُ
ٍ
Zتز بفهم
الظاهري ZZة
الناحي ZZة
ثمن على وج ZZه خ ZZاص طاع ZZة اإلنس ZZان ل ZZه ،ويع ّ Z
ّ
ً
طبيعي ZZا وب ZZديهيًّا ،إال أنن ZZا ن ZZرى في ZZه قلب هللا :فاهلل ُي ّ
وربمZZا ال يوجZZد َم ْن يZZدرك
اإلنسZZان لZZه وصZZدقه أمامZZه .مZZا مقZZدار اعZZتزاز هللا بهZZذا الصZZدق؟ قZZد ال تفهمZZون مقZZدار اعZZتزازه بZZه،
ّ

ذلك .رزق هللا إبراهيم ٍ
بابن ،وعندما كبر ذلZZك االبن ،طلب هللا من إبZراهيم تقديمZه لZه .اتّبZZع إبZZراهيم أمZZر هللا بZالحرف ،وأطZاع
كلمتZZه ،فأثZZار صZZدقه مشZZاعر هللا وأصZZبح موضZZع اعZZتزاز هللا .كم قZZدر هللا هZZذا؟ ولمZZاذا قZZدره؟ في ٍ
وقت لم يكن أحZٌ Zد يسZZتوعب
ّ
ّ
Zعورا غ ZZير مس ٍ Z
Zبوق بالرض ZZا،
كلم ZZات هللا أو يفهم قلب ZZه ،ص ZZنع إب ZZراهيم ش ZZيًئا ّ
رج الس ZZماء ورج ZZف األرض ،وجع ZZل هللا يش ZZعر ش ً Z

شخص استطاع أن يطيع كلماته .نبع هZذا الرضZا والفZرح من مخل ٍ
ٍ
Zوق صZنعته يZد هللا ،وكZانت أول "ذبيحZة"
وغمره بفرحة ربح
Zدير كبZير من هللا منZذ خلZق اإلنسZان .مZر هللا ب ٍ
قدمها اإلنسان هلل فكان مصZدر تق ٍ
Zوقت عصZيب في انتظZار هZذه الذبيحZة ،وتعامZل
ُ
ّ
ّ
ٍ
معهZZا بصZZفتها أول هديZZة من اإلنسZZان الZZذي خلقZZه .فقZZد أظهZZرت هلل أول ثمZZر ٍة لجهZZوده وللثمن الZZذي دفعZZه ،وسZZمحت لZZه برؤيZZة
Zوق أكZZبر لمجموعZZة من مثZZل هZZؤالء النZZاس ليبقZZوا في رفقتZZه ،ويتعZZاملوا
Zري .بعZZد ذلZZك ،كZZان هللا لديZZه شٌ Z
الرجZZاء في الجنس البشّ Z
ٍ
معZZه بصٍ Z
Zتمر إبZZراهيم حيًّا ألنZZه كZZان يZZرغب في أن يرافقZZه قلب إبZZراهيم
ّZ
Zدق،
ويتعهZدوا لZZه بأمانZZة .كZZان هللا يأمZZل حتّى في أن يسّ Z

وأن يكZون معZه أثنZاء اسZZتمراره في تZZدبيره .مهمZZا كZان مZZا أراده هللا ،فقZد كZانت ُمج ّZرد رغبZZةُ ،مج ّZرد فكZZرة – ألن إبZراهيم كZان
جرد رجل استطاع إطاعة هللا ،ولم يكن لديه أدنى فه ٍم عن هللا أو معرفة به .لم يكن شخصاً يZرقى لمسZتوى متطّلبZات هللا من
ُم ّ
اإلنسZZان :معرفZZة هللا والقZZدرة على الشZZهادة هلل واالنسZZجام مZZع هللا .وهكZZذا لم يسZZتطع السZZير مZZع هللا .رأى هللا في تقدمZZة إبZZراهيم
ٍ
محرقة إخالص إبراهيم وطاعته ،ورأى أنه اجتاز اختبار هللا له .ومع أن هللا َقِب َل صدق إبراهيم وطاعته ،إال أنه كان
إسحاق
ال يزال غير ٍ
شخصا يعZرف هللا ويفهمZه ويكZون على دراي ٍZة بشخص ّZيته .كZان بعي ًZدا عن
قرًبا هلل ،وأن يصبح
جدير بأن يصبح ُم ّ
ً

وينّفZZذ إرادتZZه .وهكZZذا ،كZZان هللا في قلبZZه ال يZZزال وحيZً Zدا ومتشZّ Zوًقا .وكّلمZZا أصZZبح هللا وحيZً Zدا ومتشZّ Zوًقا،
Zجما مZZع هللا ُ
أن يكZZون منسً Z
ٍ
بحاجة إلى مواصZلة تZدبيره في أقZرب ٍ
طZة تZدبيره
كان
وقت ممكن ،والتم ّكن من اختيZار مجموعZة من النZاس وربحهم إلنجZاز خ ّ
وتحقيZZق إرادتZZه في أقZZرب ٍ
المتلهفZZة ،وظّلت من دون تغيٍ Z
Zير منZZذ البدايZZة وحتّى اليZZوم .منZZذ أن
وقت ممكن .كZZانت هZZذه رغبZZة هللا
ّ
خلZق هللا اإلنسZان في البدايZة Z،كZان يتZوق إلى مجموع ٍZة من الغZالبين ،أي مجموعZة تسZير معZه وتكZون قZادرة على فهم شخص ّZيته
وبغض
بغض النظZZر عن طZZول المZZدة الZZتي مZZا زال على هللا أن ينتظرهZZا،
ّ
تتغيZZر رغبZZة هللا هZZذه قZZطّ .
ومعرفتهZZا واسZZتيعابها .لم ّ
غير توّقعاته من اإلنسان ولم
النظر عن مدى صعوبة الطريق،
ّ
وبغض النظر عن مدى ُبعد األهداف التي يتوق إليها ،فإنه لم ُي ّ

ربمZZا يكZZون مZZا أدركتمZZوه غZZير عميٍ Z
Zق للغايZZة – ولكنZZه
يتخZّ Zل عنهZZا .واآلن بعZZد أن قلت هZZذا ،هZZل تZZدركون شZZيًئا عن رغبZZة هللا؟ ّ
سوف يأتي تدريجيًّا!
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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يتعين على هللا تدمير سدوم
ّ

ِ ِ ِإِ
(التكوين َ )26 Z:18فَقZال ي Zه وه الZربِ" :إ ن وج ْZدت ِفي سZدوم َخم ِسZين ب ًّ ِ
صَZف ُح َع ِن ٱْل َم َك ِ
Zان ُكِّل ِZه ِم ْن
ْ َ َ ُ
َُ َ ْ َ َ
Zارا في ٱْل َمد َينZةَ ،فّ Zني َأ ْ
َ َْ َ
َأجِل ِه ْم".
ْ

ِ
ِ
ون"َ .فَقال" :اَل َأْفعل ِم ْن ِ
ين".
"ع َسى ْ
ٱَأْلرَبع َ
اك َْأرَب ُع َ
التكوين (َ" )29 :18ف َع َاد ُي َكّل ُم ُه َْأي ً
وج َد ُهَن َ
الَ :
َأجل ْ
ْ
َأن ُي َ
َُ
َ
ضا َوَق َ
ِ
َّ
Zاك
َأن ُي َZ
Zال" :اَل َي ْس َ Zخط ٱْل َمZْ Zوَلى َفَZZأتَ َكل َمَ .ع َس Zى ْ
Zاك ثَاَل ثَُ Z
Zال" :اَل َأْف َعُ Zل ِإ ْن َو َZج ْZد ُت ُهَنَ Z
وج َZد ُهَنَ Z
Zون"َ .فَقَ Z
(التكZZوين َ )30 Z :18فَقَ Z
ِ
ين".
ثَاَل ث َ
َأن يوجZَ Zد هَنZZاك ِع ْشZ Zرون"َ .فَقZZال" :اَل ِ
(التك ZZوين َ )31 Z Z:18فَقZZالِ" :إ ِّني َقZْ Zد َش Zرع ُت َ ِ
َأجِ Zل
Zك ِم ْن ْZ
ْ
ُ َ
َ ْ
ُأهل ُ Z
ُأكّل ُم ٱْل َمZْ Zوَلىَ .ع َس Zى ْ ُ َ ُ َ
َ
َ
ِ
ين".
ٱْلع ْش ِر َ
(التكوين  )32 :18فقال" :عسى َأن يوجد هناك ع ْشرةٌ"َ .فَقال" :اَل ِ ِ
َأج ِل ٱْل َع ْش َر ِة".
ْ
ُأهل ُك م ْن ْ
َ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ َ
َ
بم ْن يستطيعون طاعة كالمه وا ّتباع وصاياه
ال ّ
يهتم هللا سوى َ

ٍ
Zارا في المدينZة فسZوف
تحتZوي الفقZرات أعاله على عZدة كلمZات رئيس ّZية :األرقZام .أواًل  ،قZال يهZوه إنZه إذا وجZد خمسZين ب ً
ِ
بارا في سدوم؟ كال ،لم ُيوجد .بعد فتر ٍة وجZZيزة ،مZZاذا
َي َ
صفح عن المكان ،أي لن ُيهلك المدينة Z.فهل ُوجد ،في الواقع ،خمسون ً
ِ
Zون" .فأجZZاب هللا" :الَ َأْف Zع ل ِم ْن ِ Z
َأن
َأن ُي َZ
"ع َس Zى ْ
"ع َس Zى ْ
اَألرَبع َ
Zاك َْأرَب ُZع َ
وج َZد ُهَنَ Z
ين" .ثم قZZال إبZZراهيمَ :
قZZال إبZZراهيم هلل؟ قZZالَ :
َأج ل ْ
ْ
َُ
وجZد هن ِ
ِ
ون" .فأجZاب
"ع َسZى ْ
Zاك ع ْشُ Zر َ
Zاك ثَالَث َ
اك ثَالَثُ َ
َأن ُي ََ َ ُ َ Z
ون" .فأجاب هللا" :الَ َأْف َع ُل ِإ ْن َو َZج ْZد ُت ُهَن َ
وج َد ُهَن َ
ين" .ثم قZال إبZراهيمَ :
ُي َ
ِ
هللا" :الَ ِ ِ
َأن يوج َد هَنZZاك ع َشZرةٌ" .فأجZاب هللا" :الَ ِ
َأج ِل اْل َع َشَ Zر ِة" .هZل
Zك ِم ْن ْZ
ْ
َأج ِل اْلع ْش ِر َ
ْ
ُأهل ُ
ين" .ثم قال إبراهيمَ :
ُأهل ُك م ْن ْ
"ع َسى ْ ُ َ ُ َ َ َ
ٍ
وم ْن كZان هZZذا الشZZخص؟ كZان لZوط .لم
ُوجد في الواقع عشرة أبرار في المدينة؟ لم يوجد هناك عشرة ،ولكن ُوجد واحZٌZد فقZطَ .
Zارما ج ًّZدا أو قاس ًZيا عنZدما وصZل األمZر إلى هZذا
ُيوجد في ذلك الوقت سوى شخص واحد بار في سدوم ،ولكن هZل كZان هللا ص ً
العدد؟ كال ،لم يكن كZZذلك! وهكZذا عنZZدما ظ ّZل اإلنسZان يسZأل" :أربعZون"" ،ثالثZZون" ،وصZواًل إلى "عشZرة" ،أجZاب هللا بمZZا معنZZاه:
"حتّى إذا وجد هناك عشرة فقط فلن ِ
أهلك المدينZة ZولكZني أصZفح عنهZا وأغفZر للنZاس اآلخZZرين إلى جZانب هZؤالء العشZرة" .كZان
ُ

من الممكن أن يكون العدد عشرة قلياًل بما فيه الكفاية ،ولكن اتّضح أنه ،في الواقZع ،لم يكن ُيوجZد حتّى هZذا العZدد من األبZرار
خطية شعب المدينZZة وش ّZره هلل سZوى خيZار إهالكهم .مZاذا قصZZد هللا عنZZدما قZال
في سدوم .ترى ،إ ًذا ،أنه في نظر هللا ،لم تترك ّ
ِ
المهم هZو مZا إذا كZانت المدينZZة يسZZكن بهZZا البZار
مهمZة هلل .كZZان
إنه لن ُيهلك المدينة Zإذا ُوجد خمسون ً
بارا؟ لم تكن هZZذه األعZداد ّ
ّ
الZZذي كZZان يريZZده أم ال .إذا لم يكن في المدينZZة سZZوى بZZار واحZZد ،فلن يسZZمح لZZه هللا بالضZZرر بسZZبب إهالكZZه للمدينZZة Z.وهZZذا يعZZني
أنZZه ،بغض النظZZر عمZZا إذا كZZان هللا سZZوف ي ِ
وبغض النظZZر عن عZZدد األبZZرار في المدينZZة ،كZZانت هZZذه المدينZZة
هلZZك المدينZZة أم ال،
ّ
ّ
ُ
ّ
بغض النظZر
الخاطئة في نظر هللا ملعونة ومقيتة ويجب إهالكها وإخفائها من
عيني هللا ،في حين ينبغي الحفاظ على األبZZرارّ .
ّ
ويهتم بالبZZار في نظZZره.
يتغيZZر موقZZف هللا :إنZZه يكZZره الشZّ Zر،
عن العصZر،
ّ
Zري ،ال ّ
وبغض النظZZر عن مرحلZZة تطZّ Zور الجنس البش ّ
ّ
Zتردد ZبسZZبب وجZZود بZZار واحZZد فقZZط في
ض Zا اإلعالن
الحقيقي عن جZZوهر هللا .لم يعZZد هللا يّ Z
هZZذا الموقZZف الواضZZح من هللا هZZو أي ً
ّ
المدينZZة Z.كZZانت النتيجZZة النهائيZZة هي دمZZار سZZدوم حتمZZا .مZZاذا تZZرون في هZZذا؟ في ذلZZك العصZZر ،لم يكن هللا لي ِ
هلZZك مدينZZة إذا كZZان
ّ
ُ
ً
Zؤدي عمZل
Zري ويسZامحه أو ُي ّ
فيهZا خمسZون ب ً
ممZا يعZني أن هللا سZوف ُيق ّZرر أن يغفZر للجنس البش ّ
Zارا ،وال إذا كZان فيهZا عشZرةّ ،
ٍ
األهمّيZZة ألعمZZال اإلنسZZان البZZارة،
Zدرا هZZائاًل من
اإلرشZZاد بسZZبب عZZدد قليZZل من النZZاس القZZادرين على اتقائZZه وعبادتZZه Z.يZZولي هللا قً Z
ّ
وبأولئك القادرين على عبادته ،وبأولئك القادرين على فعل الخير أمامه.
أي
المقZّ Zدس عن أن هللا ينقZZل الحّ Z
Zق أو يتحZّ Zدث عن طريZZق هللا إلى ّ
منذ األزمنة األولى وحتّى اليوم ،هل قرأتم في الكتاب ُ
ٍ
شخص؟ كال .كان كالم هللا لإلنسان الذي نقرأه ُيخِبر الناس بما يجب أن يفعلوه وحسZب .تح ّZرك البعض وأطاعZه ،والبعض لم

يطيعZZوه؛ البعض آمنZZوا والبعض لم يؤمنZZوا .هZZذا كZZل مZZا في األمZZر .وهكZZذا ،فZZإن األبZZرار في ذلZZك الزمZZان – أي أولئZZك الZZذين

Zداما ُينّفZZذون كالم هللا بين البشZر .هZل
كZانوا أب ً
Zرارا في نظZر هللا – كZZانوا هم َم ْن يسZمعون كلمZات هللا ويتبعZZون أوامZZره .كZانوا ُخ ً
كملهم هللا؟ كال ،ال يمكننZZا أن نZZدعوهم
صZا قZZد ّ
يمكن أن ُنسZّ Zمي أولئZZك النZZاس بZZأنهم َم ْن يعرفZZون هللا؟ هZZل يمكن أن ُنسZّ Zميهم أشخا ً
قربZZون عنZZد هللا؟
ثم،
هكZZذا .ومن َّ
ّ
وبغض النظZZر عن عZZددهم ،في نظZZر هللا ،هZZل كZZان هZZؤالء األبZZرار يسZZتحّقون تسZZميتهم بZZأنهم ُم ّ
قربZون عنZد هللا أو شZهود هلل .مZاذا
هل يمكن تسميتهم بأنهم شهود هلل؟ كال بالتأكيد! لم يكونوا بالتأكيد يستحّقون تسميتهم بأنهم ُم ّ

الكتابيZة الZتي قرأناهZا للتZّ Zو ،توجZZد العديZد Zمن األمثلZZة
قدس ،وصواًل إلى الفقZرات
الم ّ
ّ
أطلق هللا على هؤالء الناس إ ًذا؟ في الكتاب ُ
ٍ
التي ي ِ
واحد منهم اسم "عبدي" .وهذا يعني ،في ذلك الوقت ،أن هؤالء النZZاس األبZZرار كZZانوا في نظZZر هللا
طلق فيها هللا على كل
ُ

عبيZً Zدا هلل ،أي أنهم كZZانوا يخدمونZZه على األرض .وكيZZف ف ّكZZر هللا في هZZذه التسZZمية؟ لمZZاذا دعZZاهم هكZZذا؟ هZZل هللا لديZZه معZZايير
Zرارا أو كZZاملين أو مسZZتقيمين أو
لتسZZمية النZZاس في قلبZZه؟ بالتأكيZZد ،هللا لديZZه معZZاييرّ ،
عمZZا إذا كZZان يZZدعو النZZاس أبً Z
بغض النظZZر ّ

Zادر على اسZتقبال رسZله واتّبZاع وصZاياه،
إيمانا
عبيدا .عندما يدعو
ً
شخصا ما بأنه عبده ،فهو يؤمن ً
ً
راسخا بأن هZذا الشZخص ق ٌ
ً
ويمكنZZه تنفيZZذ مZZا يوصZZي بZZه الرسZZل .ومZZاذا ُينّفZZذ هZZذا الشZZخص؟ إنZZه ُينّفZZذ مZZا يوصZZي هللا بعملZZه وتنفيZZذه على األرض .في ذلZZك
الوقت ،هل يمكن تسمية ما كان هللا يطلب من اإلنسان عملZZه وتنفيZZذه على األرض بأنZZه طريZZق هللا؟ كال ،ال يمكن .ألن هللا في
ذلك الوقت لم يكن يطلب من اإلنسان سوى أن يعمل بعض األشZياء البسZZيطة .كZان ُيصZِ Zدر بعض الوصZايا البسZZيطة الZتي تقZول
طتZZه ،ألنZZه في ذلZZك الZوقت لم تتZوفر الكثZZير من
لإلنسان بأن يفعل هZZذا أو ذاك ،وال شZيء أكZZثر من ذلZZك .كZان هللا يعمZZل وفZZق خ ّ

تتحمZZل طريZZق هللا ،وهكZZذا لم يكن طريZZق هللا قZZد
الشZZروط ولم يكن الZZوقت قZZد حZZان بعZZد Z،وكZZان من الصZZعب على البشّ Z
Zرية أن ّ
خرج للعلن بعد من قلب هللا .اعتبر هللا الناس األبرار الذين تكّلم عنهم ،والذين نراهم هنZZا – سZZواء كZZانوا ثالثين أو عشZرين –
الخ ّZدام ،اسZZتطاعوا اسZZتقبالهم واتّبZZاع وصZاياهم والتصZّ Zرف وفًقZا لكلمZZاتهم .كZان هZZذا
اما لZه .عنZZدما جZZاء رسZل هللا إلى هZZؤالء ُZ
ُZخ ّZد ً
امه – ليس
اما عمله وتحقيقه في نظر هللا .هللا
ٌ
حكيم في تسمياته للناس .دعاهم ُخّد َ
بالضبط ما يجب على أولئك الذين كانوا ُخَّد ً

Zيرا من مشZZيئة
كثيرا من الوعظ ،وعرفوا ما كان هللا سيفعله ،وفهموا كثً Z
ألنهم كانوا كما أنتم عليه اليوم :أي ليس ألنهم سمعوا ً
ألنهم كZZانوا صZZادقين في إنسZZانيتهم ،وقZZادرين على االمتثZZال لكالم هللا .فعنZZدما أوصZZاهم
وإنمZZا ّ
هللا ،واسZZتوعبوا خطZZة تZZدبيره – ّ

جانب ZZا وتنفي ZZذ م ZZا أوص ZZى ب ZZه هللا .وهك ZZذا ،ي ZZرى هللا أن الطبق ZZة األخ ZZرى من المع ZZنى
هللا ،اس ZZتطاعوا وض ZZع م ZZا ك ZZانوا يفعلون ZZه ً
المنّZف ZZذين
المتضZّ Z Zمن في لقب خ ZZادم هي أنهم تعZZ Zاونوا مZZ Zع عملZZ Zه على األرض ،ومZZ Zع أنهم لم يكونZZ Zوا رسZ Zاًل هلل ،إال أنهم كZZ Zانوا ُ
الخ ّZدام أو األبZرار كZانت لهم مكانٌ Zة كبZيرة في قلب هللا .كZان العمZل
تممين Zلكلمات هللا على األرض .تZرون ،إ ًذا ،أن هZؤالء ُ
والم ّ
ُ

Zخاص ،وك ZZان ال ZZدور ال ZZذي ّأداه ُخZّ Zدام هللا ال يمكن أن
ال ZZذي س ZZيبدأه هللا على األرض ال يمكن إتمام ZZه دون أن يتع ZZاون مع ZZه أش ٌ Z
أهمّيZZة كبZZيرة لZZه ،وهكZZذا لم يسZZتطع أن يخسZZرهم .بZZدون
مهمZٍ Zة أوصZZى بهZZا هللا هZZؤالء ُZ
ُي ّ
الخ ّZدام كZZانت تحمZZل ّ
ؤديZZه رسZZل هللا .كZZل ّ
الخ ّZدام مZع هللا ،لوصZل عملZه بين البشZر إلى طري ٍ
طZة تZدبير هللا وآمالZه
Zق مسZدود ،ولZترتب على ذلZك أن ذهبت خ ّ
تعاون هؤالء ُ
سدى.

وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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يتعين على هللا تدمير سدوم
ّ

ِ ِ ِإِ
(التكوين َ )26 Z:18فَقZال ي Zه وه الZربِ" :إ ن وج ْZدت ِفي سZدوم َخم ِسZين ب ًّ ِ
صَZف ُح َع ِن ٱْل َم َك ِ
Zان ُكِّل ِZه ِم ْن
ْ َ َ ُ
َُ َ ْ َ َ
Zارا في ٱْل َمد َينZةَ ،فّ Zني َأ ْ
َ َْ َ
َأجِل ِه ْم".
ْ

ِ
ِ
ون"َ .فَقال" :اَل َأْفعل ِم ْن ِ
ين".
"ع َسى ْ
ٱَأْلرَبع َ
اك َْأرَب ُع َ
التكوين (َ" )29 :18ف َع َاد ُي َكّل ُم ُه َْأي ً
وج َد ُهَن َ
الَ :
َأجل ْ
ْ
َأن ُي َ
َُ
َ
ضا َوَق َ
ِ
َّ
Zاك
َأن ُي َZ
Zال" :اَل َي ْس َ Zخط ٱْل َمZْ Zوَلى َفَZZأتَ َكل َمَ .ع َس Zى ْ
Zاك ثَاَل ثَُ Z
Zال" :اَل َأْف َعُ Zل ِإ ْن َو َZج ْZد ُت ُهَنَ Z
وج َZد ُهَنَ Z
Zون"َ .فَقَ Z
(التكZZوين َ )30 Z :18فَقَ Z
ِ
ين".
ثَاَل ث َ
َأن يوجZَ Zد هَنZZاك ِع ْشZ Zرون"َ .فَقZZال" :اَل ِ
(التك ZZوين َ )31 Z Z:18فَقZZالِ" :إ ِّني َقZْ Zد َش Zرع ُت َ ِ
َأجِ Zل
Zك ِم ْن ْZ
ْ
ُ َ
َ ْ
ُأهل ُ Z
ُأكّل ُم ٱْل َمZْ Zوَلىَ .ع َس Zى ْ ُ َ ُ َ
َ
َ
ِ
ين".
ٱْلع ْش ِر َ
(التكوين  )32 :18فقال" :عسى َأن يوجد هناك ع ْشرةٌ"َ .فَقال" :اَل ِ ِ
َأج ِل ٱْل َع ْش َر ِة".
ْ
ُأهل ُك م ْن ْ
َ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ َ
َ
يهتم بهم ،وشديد الغضب على من يمقتهم ويرفضهم
هللا كثير المراحم تجاه من ّ
قدس ،هل ُوجد عشرة ُخّدا ٍم هلل في سدوم؟ كال ،لم ُيوجد! هل كانت المدينة تستحق أن يصZفح عنهZا
الم ّ
في رواية الكتاب ُ
هللا؟ لم يستقبل رسل هللا سوى شخص واحد في المدينة – ZوهZو لZوط .ومعZنى ذلZك أنZه لم ُيوجZد سZوى خZادم واحZد في المدينZةZ،

ثم لم يكن لZZدى هللا خيZZار سZZوى إنقZZاذ لZZوط وإهالك مدينZة ZسZZدوم .قZZد تبZZدو هZZذه الحZZوارات بين إبZZراهيم وهللا بسZZيطة ،لكنهZZا
ومن َّ
وضح شيًئا عميًقا ًّ
جدا :تُوجZد مبZادئ ألفعZال هللا ،وقبZل أن يتّخZذ هللا القZرار يقضZي وقتًZا طZويالً في المراقبZة والمشZاورة؛ وقبZل
تُ ّ
ٍ
يتوصل إلى ّأية استنتاجات .تُ ّبين لنZZا الحZZوارات بين إبZZراهيم وهللا أن قZZرار هللا
قرارات بالتأكيد Zأو
أي
الوقت المناسب لن يتّخذ ّ
ّ
ٍ
Zارا أو ثالثZZون أو
Zرارا خاطًئا ّ
بأيZZة درجZZة ،ألن هللا كZZان يعلم بالفعZZل أنZZه لم ُيوجZZد في المدينZZة أربعZZون بً Z
بZZإهالك سZZدوم لم يكن قً Z
عشZZرون .ولم ُيوجZZد عشZZرة حتّى .كZZان الشZZخص الوحيZZد البZZار في المدينZZة هZZو لZZوط .كZZان هللا يالحZZظ كZZل مZZا يحZZدث في سZZدوم
ٍ
ممكنZا أن يكZZون قZراره خاطًئا .على النقيض من ذلZك ،بالمقارنZة مZZع
ثم ،لم يكن
ومالبساته ،وكان على
دراية كاملZة بهZZا .ومن َّ
ً

الحس للغاية وأحمق وجاهل وقصير النظر .هذا ما نراه في الحوارات بين إبراهيم وهللا .ظZّ Zل هللا
قدرة هللا ،فإن اإلنسان متبلد
ّ
ُي ِ
أي
ظه Zر شخصZّ Zيته من البدايZZة حتّى اليZZوم .وهنZZا ،بالمثZZل ،تُوجZZد شخصZّ Zية هللا الZZتي يجب أن نراهZZا .األرقZZام بسZZيطة وال تُّ Z
Zبين ّ
ٍ
ِ
مهم ًّ
بارا .هل هذا يرجع لرحمة هللا؟
جدا عن
ّ
شيء ،ولكن يوجد هنا ٌ
شخصية هللا .لن ُيهلك هللا المدينة من أجل خمسين ً
تعبير ّ
شخصية هللا؟ حتّى إذا لم ُيوجد سوى عشZرة أب ٍ
Zرار ،لمZا كZان هللا
لمحبته وتسامحه؟ هل سبق ورأيتم هذا الجانب من
ّ
هل يرجع ّ
ومحبتZه أم ال؟ بسZبب رحمZة هللا وتسZامحه واهتمامZه تجZاه
قد أهلك المدينة من أجل هؤالء األبرار العشرة .هZل هZذا تسZامح هللا
ّ

وج َZد
"ع َسZى ْ
هؤالء األبرار ،لما أهلك المدينة .هذا هو تسامح هللا .في النهاية ،ما النتيجة التي نراهZا؟ عنZدما قZال إبZراهيمَ :
َأن ُي َ
هَنZZاك ع ْشZرةٌ" ،قZZال هللا" :اَل ِ
َأج ِل ٱْل َع ْشَ Zر ِة" .وبعZZد ذلZZك صZZمت إبZZراهيم ،ألن سZZدوم لم يكن بهZZا األبZZرار العشZZرة الZZذين
Zك ِم ْن ْZ
ْ
ُأهلُ Z
ُ َ َ َ
ذكZZرهم فلم يعZد ZلديZZه مZZا يقولZZه ،وفي ذلZZك الZZوقت فهم سZZبب قZZرار هللا بZZإهالك سZZدوم .مZZا شخصZّ Zية هللا الZZتي ترونهZZا في هZZذا؟ مZZا

نZZوع القZZرار الZZذي اتّخZZذه هللا؟ أي إذا لم يكن في هZZذه المدينZZة عشZZرة أبٍ Z
حتمZا .أليس هZZذا
Zرار لمZZا سZZمح هللا بوجودهZZا وألهلكهZZا ًZ
المقZّ Zدس؟ هZZل هي اإلعالن
غضZZب هللا؟ هZZل ُيمّثZZل هZZذا الغضZZب شخصZّ Zية هللا؟ هZZل هZZذه الشخصZّ Zية هي اإلعالن عن جZZوهر هللا ُ
عن جZZوهر هللا البZZار ،الZZذي ينبغي على اإلنسZZان عZZدم اإلسZZاءة إليZZه؟ بعZZد تأكيZZد هللا على أنZZه لم ُيوجZZد عشZZرة أبٍ Z
Zرار في سZZدوم،
بشد ٍة ألنهم قاوموا هللا ،وألنهم كانوا دنسين وفاسدين.
أصر هللا على إهالك المدينة ومعاقبة شعبها ّ
ّ

Zيرا كZZاماًل عن شخصZّ Zية هللا برحمتZZه
لمZZاذا حّللنZZا هZZذه المقZZاطع بهZZذه الطريقZZة؟ ألن هZZذه العبZZارات البسZZيطة القليلZZة تُقZّ Zدم تعبً Z
ومهتما بهمَ ،ك َّن هللا في قلبZه
Zامحا إيZاهم
ًّ
الوفZZيرة وغضZZبه الشZديد Z.في الZوقت نفسZه الZذي ُيقZّ Zدر فيZه هللا األبZZرار مترائفZاً بهم ومس ً
كراهيً Zة مقيتZZة تجZZاه جميZZع الفاسZZدين الZZذين كZZانوا في سZZدوم .هZZل كZZان هZZذا رحمً Zة وفZZيرة وغضZZبا شZZديدا Z،أم لم يكن؟ بأيZZة وسٍ Z
Zيلة
ً
ّ
ً
ٍ
أهلك هللا المدينة؟ بالنار .ولماذا أهلكها بالنار؟ عندما ترى شيًئا يحترق بالنار ،أو عنZZدما تكZون على وشZك إحZراق شZيء ،مZZاذا
تكون مشاعرك تجاهه؟ لماذا تريد إحراقه؟ هل تشعر بأنك لم تعZد بحاجZٍ Zة إليZZه ،وأنZZك لم تعZد تZرغب في النظZر إليZZه؟ هZل تريZZد
التخّلي عنه؟ إن استخدام هللا للنار يعZZني التخّلي والكراهيZZة ،وأنZZه لم يعZد يZZرغب في رؤيZة سZدوم .كZانت هZZذه هي العاطفZة الZتي
جعلت هللا ي ِ
هلك سدوم بالنارُ .يمّثل استخدام النار مZدى غضZب هللا .إن رحمZZة هللا وتسZامحه موجZودان بالفعZل ،ولكن قداسZة هللا
ُ
ٍ
ِ
تمامZا على طاعZة
ّ
وبره عندما ُيعلن غضبه ُيظ ِهران لإلنسZان جZانب هللا الZذي ال يحتمZل ّأيZة إسZاءة .عنZدما يكZون اإلنسZان ق ً
Zادرا ً
Zوءا بالفسZاد والكراهيZة
وصايا هللا
ّ
والتصرف وفًقا لمتطّلباته ،يكون هللا كثير المراحم تجZاه اإلنسZان .وعنZدما يكZون اإلنسZان ممل ً
Zتمر غض ZZبه حتّى ال ي ZZرى هللا مقاوم ZZة
أي م ZZدى يك ZZون غض ZZبه ش ً Z
Zديدا؟ س ZZوف يس ّ Z
والع ZZداء ض ZZده ،يك ZZون هللا غاض Zً Zبا ج Zًّ Zدا .وإلى ّ

بغض النظ ZZر عن
اإلنسZZان وأعمال ZZه الش ZZريرة ،وحتّى ال تك ZZون أم ZZام عيني ZZه .عن ZZدها فق ZZط س ZZيختفي غضZZب هللا .وه ZZذا يع ZZني أن ZZه ّ
الكيفيZة الZتي يريZد بهZا عبZادة هللا
فبغض النظZر عن
طبيعة الشZخص ،إذا ابتعZد قلبZه بعي ًZدا Zعن هللا وحZاد عن هللا ولم يرجZع قZط،
ّ
ّ

جرد أن يبتعد Zقلبه عن هللا
واتّباعه وطاعته في جسده أو في فكره ،فيما يتعّلق بجميع مظاهره أو من حيث رغباته
ّ
فبم ّ
الذاتيةُ Z،
ٍ
ِ
ِ
فبمج ّZرد
صZا كثZZيرةُ ،
سوف ُيعلن هللا عن غضبه دون توّقف .وعندما ُيعلن هللا غضبه الشديد ،بعد Zأن يكZون قZد منح اإلنسZان فر ً

Zانب من
Zامحا أو متسZاهاًل مZع ذلZك الشZخص م ً
Zرة أخZرى .هZذا ج ٌ
إعالن الغضب لن توجد طريقٌ Zة لص ّZد غضZبه ،ولن يكZون متس ً
جوانب شخصية هللا ال يحتمZل أيZة إس ٍ
Zاءة .هنZا ،يبZدو من الطZبيعي للنZاس أن ي ِ
هلZك هللا مدينZة Z،ألنZه في نظZر هللا ال يمكن لمدين ٍZZة
ّ
ّ
ُ
ّ
ِ
وتستمر في البقاء ،وكان من المنطقي أن ُيهلكها هللا .ولكن في األحداث التي وقعت قبل إهالك سZZدوم
بالخطية أن توجد
مآلنة
ّ
ّ
ّ
والجيZZدة ،ولكن ZZه ش ZZديد الغضZZب تجZZاه
Zامح ورحZZوم تجZZاه األش ZZياء اللطيف ZZة والجميلZZة
وبعZZده ن ZZرى شخص Zّ Zية هللا بأكمله ZZا .إن ZZه متسٌ Z
ّ
األشياء الشريرة والخاطئة والفاسدة ،وكأن غضبه ال يتوّقف .هذان هما الجانبZZان الرئيسZّ Zيان البZارزان في شخصZّ Zية هللا ،إضZافة
ملمح ا
ًZ
إلى أنهما الجانبان اللذان كشف عنهما هللا من البداية إلى النهاية :الرحمة الوفيرة والغضZب الشZZديد .لقZZد اختZZبر معظمكم

من مالمح رحمZZة هللا ،ولكن قليلين جZًّ Zدا منكم هم م ْن قZّ Zدروا غضZZب هللا .يمكن رؤيZZة رحمZZه هللا وإحسZZانه في كZZل شٍ Z
أي
Zخص؛ ّ
َ
أن هللا رحيم للغايZZة تجZZاه كZZل شٍ Z
Zخص .ومZZع ذلZZك فإنZZه من النZZادر جZًّ Zدا – أو يمكن القZZول إنZZه لم يحZZدث قZZط – أن يكZZون هللا قZZد
ٌ
ِ
ٍ
ٍ
أي فZZر ٍد أو ّأيZZة مجموعZZة من النZZاس بينكم .اسZZترخوا! عZZاجالً أو آجاًل سZZوف يعZZاين كZZل شٍ Z
Zخص غضZZب هللا
غضZZب بشZّ Zدة تجZZاه ّ
ويختZZبره ،ولكن الZZوقت لم يحن بعZZد Z.ولمZZاذا هZZذا؟ ألنZZه عنZZدما يكZZون هللا غاضZً Zبا دومZZا تجZZاه شٍ Z
Zب جZZام
Zخص مZZا ،أي عنZZدما يصّ Z
ً
Zان طويZل منZذ Zأن مقت هللا ذلZك الشZخص ورفضZه ،وأنZه يحتقZر وجZوده وال يحتمZل
غضZبه عليZه ،فZإن هZذا يعZني أنZه قZد م ّZر زم ٌ
أي منكم
وبمج Zّ Zرد أن ي ZZأتي غض ZZبه علي ZZه ،فس ZZوف يختفي .والي ZZوم ،لم يبل ZZغ عم ZZل هللا بع ZZد ه ZZذه النقط ZZة .لن يسZZZتطيع ٌ
وجZZZوده؛ ُ

جميعZا ،وأنكم لم تعZاينوا غضZZبه
ًZ
االحتمال عندما ُيعلن هللا غضبه الشديد Z.ترون إ ًذا أن هللا في هذا الوقت وافر الرحمة تجZاهكم
Zب غض ZZب هللا عليكم حتّى تخت ZZبروا م ZZا إذا ك ZZان غض ZZب هللا
الش ZZديد Z.إذا ُوج ZZد من لم يقتن ZZع بع ZZد ،فبإمك ZZانكم أن تطلب ZZوا أن ينص ّ Z
موجود ْين تجاه اإلنسان بالفعل أم ال .هل تجرؤون على ذلك؟
وشخصيته التي ال تقبل اإلساءة
َ
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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شعب األيام األخيرة ال يرى غضب هللا إال في كلماته ،ولكنه ال يختبر ًّ
حقا غضب هللا
منذ وقت الخلق وحتّى اليZوم ،لم تتمتّZع ّأيZة مجموع ٍZة بمقZدار نعمZة هللا أو رحمتZه وإحسZانه مثZل هZذه المجموعZة األخZيرة.
وأدى عمله بالجالل والغضب ،إال أنه في معظم األوقZZات ال
مع أن هللا ،في المرحلة األخيرة ،قد ّأدى عمل الدينونة والتوبيخّ ،

يستخدم سوى الكلمات إلنجاز عمله .إنه يستخدم كلمات للتعليم والسقي واإلعالZة والتغذيZة Z.وفي الZZوقت نفسZه ،ظ ّZل غضZZب هللا
Zارا
دائما ،وبصرف النظZر عن اختبZار شخص ّZية هللا الغاضZبة في كلماتZه ،لم يختZبر إال عZدد قليZل من النZاس غضZبه اختب ً
مختبًئا ً

المعلن في كلمZZات هللا يسZZمح للنZZاس باختبZZار
شخصZZيًّا .وهZZذا يعZZني أنZZه أثنZZاء عمZZل هللا في الدينونZZة والتZZوبيخ ،مZZع أن الغضZZب ُ
جالل هللا وعدم تهاونه مع اإلساءة ،فإن هذا الغضZب ال يتجZZاوز كلماتZZه .وهZZذا يعZني أن هللا يسZZتخدم الكلمZات النتهZار اإلنسZZان،
وكشZZفه ،ودينونتZZه ،وتوبيخZZه ،بZZل وحتّى إدانتZZه ،لكن هللا لم يغضZZب بعZZد بشZّ Zد ٍة من اإلنسZZان ،وبالكZZاد أطلZZق العنZZان لغضZZبه على
اللذين اختبرهما اإلنسان في هذا العصر همZا اإلعالن عن شخص ّZية هللا
اإلنسان خارج كلماته .وهكذا ،فإن رحمة هللا وإحسانه ْ
الحقيقيZZة ،في حين أن غضZZب هللا الZZذي يختZZبره اإلنسZZان مZZا هZZو إال ُمجZّ Zرد تZZأثير نZZبرة أقوالZZه وح ّسZها .يأخZZذ كثZZيرون من النZZاس
ّ
ٍ
الحقيقيZZة لغضZب هللا .ونتيجً Zة لZذلك ،يZؤمن معظم النZZاس أنهم
هذا التأثير على نحو خاطئ على أنه االختبZار الحقيقي والمعرفZة
ّ
ّ
ض Zا عZZدم تسZZاهل هللا مZZع إسZZاءة اإلنسZZان ،بZZل إن معظمهم وصZZل لمرحلZZة
رأوا رحمZZة هللا وإحسZZانه في كلماتZZه ،وأنهم عZZاينوا أي ً
بغض النظZر عن مZZدى سZوء سZلوك اإلنسZان ،أو مZZدى فسZاد شخصZّ Zيته ،كZان هللا
تقدير رحمة هللا وتسامحه تجاه اإلنسان .ولكن ّ

تحملZZه هZZو انتظZZار الكلمZZات الZZتي تكّلم بهZZا ،والجهZZود الZZتي بZZذلها ،والثمن الZZذي دفعZZه لتحقيZZق تٍ Z
Zأثير في
دائمZZا .وهدفZZه من ّ
ّ
يتحمZZل ً
ٍ
أولئك الذين يود ربحهم .إن انتظار نتيجة مثل هذه يستغرق وقتًا ،ويتطّلب إنشاء بيئات مختلفة لإلنسZان ،بالطريقZة نفسZها الZتي
عامZZا ،ويحت ZZاج بعض
بمج Zّ Zرد والدتهم؛ فه ZZذا يس ZZتغرق ثماني ZZة عش ZZر أو تس ZZعة عش ZZر ً
ال يص ZZل به ZZا األش ZZخاص مرحل ZZة البل ZZوغ ُ
العمليZة ،ومجيء
الحقيقيZة .ينتظZر هللا اسZتكمال هZذه
عامZا قبZل أن يصZلوا إلى مرحلZة البلZوغ
ّ
ّ
األشZخاص إلى عشZرين أو ثالثينً Z

مثZZل هZZذا الZZوقت ،والوصZZول إلى هZZذه النتيجZZة .وطZZوال وقت انتظZZاره يكZZون وافZZر المZZراحم .ومZZع ذلZZك ،خالل فZZترة عمZZل هللا،

ويعZاَقب بعضZهم بسZبب معارضZتهم الشZديدة هلل .مثZل هZذه األمثلZة دلي ٌZل أكZبر على شخص ّZية
ُيجازى ٌ
عدد قليل للغاية من النZاسُ ،
تمامZZا الوجZZود الحقيقي لتسZZامح هللا وتحمّلZZه تجZZاه المختZZارين .بZZالطبع ،في هZZذه
هللا الZZتي ال تتهZZاون مZZع إسZZاءة اإلنسZZان ،وتُ ّZ
ؤكZد ً
ّ

النمطيZZة ،ال ُيZZؤثّر الكشZZف عن جٍ Z
طZZة تZZدبير هللا الشZZاملة .في الواقZZع ،في
األمثلZZة
Zزء من شخصZّ Zية هللا داخZZل هZZؤالء النZZاس في خ ّ
ّ
ثمنZا من أجZل خالص من يتبعونZه Z.هZل
هذه المرحلة
تحمله وحياتZه ً
ّ
تحمل هللا طوال فترة انتظاره ،ودفع ّ
النهائية من عمل هللاّ ،
Zبب .يمكن ZZه أن ي ِ
طت ZZه بال س ٍ Z
ضZ Zا؛ ه ZZذا ه ZZو اإلعالن عن
طل ZZق غض ZZبه ،ويمكن أن يك ZZون
ت ZZرون ه ZZذا؟ هللا ال ُيحِب ZZط خ ّ
رحومZZا أي ً
ُ
ً
واضح ًّ
جدا أم ال؟ أي أنه عندما يتعّلق األمZZر باهلل ،وبالصZZواب والخطZZأ ،وبالعZZدل
شخصية هللا .هل هذا
الرئيسيين من
الجزأين
ٌ
ّ
ّ
يحبZZه ،وم ZZا يكره ZZه فيمكن أن
والظلم ،وباإليج ZZابي والس Z
Zلبي – فه ZZذا كل ZZه يظه ZZر بوض ٍ Z
أمZZا م ZZا س ZZوف يفعل ZZه ،وم ZZا ّ
Zوح لإلنس ZZانّ .
ّ
ّ
ًّ
وجلية في عمل هللا ،وهي ليسZZت مبهمZZة
ا
جد
واضحة
ا
أيض
األمور
هذه
مثل
تكون
أن
يمكن
ته.
شخصي
في
مباشرة
ينعكس كله
ً
ً
ّ
ّ
ٍ
وعمليZZة على
بطريقة ملموسة وصحيحة
شخصية هللا وما لديه وما هو عليه
أو عامة ،بل إنها تسمح لجميع الناس بأن ينظروا
ّ
ّ
نحو خاص .هذا هو اإلله الحقيقي نفسه.
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ضل عن هللا
شخصية هللا لم ُت َ
ّ
خف قط عن اإلنسان – لكن قلب اإلنسان ّ
تمامZZا وانكشZZZفت
Zف ق ZZط عن اإلنس ZZان ،ولكنه ZZا ُأعلنت ًZ
من ZZذ زمن الخل ZZق ،ك ZZانت شخص Zّ Zية هللا متوافق ZZة م ZZع عمل ZZه .لم تُخ َ Z
لإلنس ZZان .ولكن م ZZع م ZZرور ال ZZوقت ،ب ZZات قلب اإلنس ZZان أك ZZثر بع Zً Zدا عن هللا ،وم ZZع ازدي ZZاد فس ZZاد اإلنس ZZان ،تزاي ZZد االنفص ZZال بين
اإلنسان وهللا .اختفى اإلنسZان من أمZام عيZني هللا ٍ
ببطء ولكن بتأكي ٍZد .أصZبح اإلنسZان غZير ق ٍ
Zادر على "رؤيZة" هللا ،وهZذا مZا حZال
ّ
بينZZه وبين الحصZZول على ّأيZZة "أخبٍ Z
Zودا ،بZZل إنZZه يتمZZادى إلى حZّ Zد إنكZZار
Z
ج
مو
هللا
Zان
Z
ك
إذا
Zا
Z
م
Zرف
Z
ع
ي
ال
Zه
Z
ن
فإ
،
ثم
ومن
هللا.
Zار" عن
َّ
ً
تمامZZا .وعليZه ،فZإن عZZدم فهم اإلنسZان لشخص ّZية هللا ومZا لديZZه وماهيتZZه ال يرجZZع ألن هللا مخفي عن اإلنسZان ،بZZل ألن
وجZZود هللا ً
ّ
محبZZة هللا ،وال
قلب اإلنسZZان ابتعZZد عن هللا .مZZع أن اإلنسZZان يZZؤمن باهلل ،إال أن قلب اإلنسZZان يخلZZو من هللا ،وهZZو جاهZٌ Zل
بكيفيZZة ّ
ّ
يتجنب هللا .ونتيجً Zة لZذلك ،فZإن قلب اإلنسZان بعي ٌZد عن هللا.
دائمZا مZا ّ
يحب هللا ،ألن قلبه ال يقترب ً
يريد أن ّ
أبدا من هللا ،كما أنZه ً
أي مك ٍ Z
Zان :فب Zداًل من أن ُيس ّZلم اإلنس ZZان قلب ZZه هلل أو يكش ZZفه هلل ،احتف ZZظ ب ZZه
أين قلب ZZه إ ًذا؟ في الواق ZZع ،لم ي ZZذهب قلب اإلنس ZZان إلى ّ
لنفسZZه .وهZZذا مZZع كZZون حقيقZZة أن البعض يصّZلون في كثٍ Z
Zير من األحيZZان إلى هللا قZZائلين" :يZZا هللا ،انظZZر إلى قلZZبي – أنت تعZZرف
ِ
يتعرضZون للعقZاب إذا خZالفوا قسZمهم .مZع أن
كل ما أف ّكر به" ،والبعض ُيقسمون حتّى ويسمحون هلل أن ينظر إلى قلوبهم ،وقZد ّ
Zادر على طاعZZة تنظيم ZZات هللا وترتيباتZZه ،وال أنZZه ت ZZرك
اإلنسZZان يس ZZمح هلل بZZأن ينظZZر إلى داخZZل قلبZZه ،فZZإن ه ZZذا ال يع ZZني أنZZه قٌ Z

قدمZه هلل أو مZا تعلنZZه أمامZZه ،فZإن قلبZZك في نظZر
بغض النظZر عن القسZم الZZذي تُ ّ
مصيره وتطلعاته وكل ما له لتح ّكم هللا .وهكذاّ ،
هللا ال يزال مغلًقا أمامه ،ألنك تسمح هلل بأن ينظر قلبك فقط ولكنك ال تسمح له بZالتح ّكم فيZه .وهZذا يعZني أنZك لم تُسّZلم هللا قلبZك
ٍ
ططاتZZك وخططZZك،
ومخ ّ
مطلًقZZا ،وال تتحZّ Zدث سZZوى بكلمZZات لطيفZZة كي يسZZمعها هللا؛ ّ
أمZZا نوايZZاك المخادعZZة المختلفZZة ،مZZع مكائZZدك ُ
خائفZا على الZZدوام من أن ُيبعZZدها هللا عنZZك .وهكZZذا ،فZZإن هللا ال ينظZZر
فتخفيهZZا عن هللا ،وتتشZّ Zبث بآمالZZك ومصZZيرك بين يZZديكZً Z،
أبدا .ومع أن هللا يراقب أعمZاق قلب اإلنسZان ،ويمكنZه أن يZرى مZا يف ّكZر فيZه اإلنسZان ومZا يريZد أن يفعلZه
صدق اإلنسان تجاهه ً
في قلبه ،ويمكنه أن يرى ما يحتفظ به داخل قلبه ،إال أن قلب اإلنسان ال ينتمي إلى هللا ،فاإلنسان لم ُيسّZلمه ليكZZون تحت تح ّكم

الحق في التح ّكم .في الZZوعي الZZذاتي لإلنسZان ،ال يريZد اإلنسZان وال
الحق في االطالع ،ولكن ليس له
هللا .وهذا يعني أن هللا له
ّ
ّ
ّ
Zاس ُيف ّكZZرون حتّى في طٍ Z
Zرق لتغطيZZة
ينZZوي أن يZZترك نفسZZه لZZترتيب هللا .فاإلنسZZان لم يغلZZق نفسZZه عن هللا وحسZZب ،بZZل ُيوجZZد أنٌ Z
Zاع خZZاطئ وكسZZب ثقZZة هللا ،وإخفZZاء وجههم الحقيقي بعيZً Zدا عن أنظZZار هللا.
قلZZوبهم ،باسZZتخدام الكالم النZZاعم واإلطZZراء لخلZZق انطبٍ Z
ّ

هZدفهم من عZدم السZماح هلل بZأن يZرى هZو عZدم السZماح لZه بZأن يZدرك مZا هم عليZه حًقZا .إنهم ال يريZدون تسZليم قلZوبهم هلل ،ولكن
طZط لZه اإلنسZان وحسZبه وق ّZرره بنفسZه؛ إنZه
االحتفاظ بها ألنفسهم .والمعنى
الضمني لهذا هو أن ما يفعله اإلنسZان ومZا يريZده خ ّ
ّ
تدخلZZه ،وال يحتZZاج إلى تنظيمZZات هللا وترتيباتZZه .وهكZZذا ،سZZواء فيمZZا يتعّلZZق بوصZZايا هللا أو تكليفZZه أو
ال يتطّلب مشZZاركة هللا أو ّ

المتطّل بات التي يطلبها هللا من اإلنسان ،تستند قرارات اإلنسان إلى نواياه ومصالحه وحالته وظروفه الخاصة في ذلك الZZوقت.

Zدخل
دائما المعرفة واألفكار التي يعرفها وعقلZه للحكم واختيZار المسZار الZذي يجب أن يتّخZذه ،وال يسZمح بت ّ
أن يستخدم اإلنسان ً
هللا أو تح ّكمه .هذا هو قلب اإلنسان الذي يراه هللا.
الحيZZة
Zادرا على التحZّ Zدث مZZع هللا .وهZZذا يعZZني أنZZه من بين جميZZع الكائنZZات ّ
منZZذ البدايZZة وحتّى اليZZوم ،كZZان اإلنسZZان وحZZده قً Z
Zون تُم ّكنZه Zمن الرؤيZة ،ولديZه
ومخلوقات هللا ،لم يتم ّكن Zسوى اإلنسان من
ّ
آذان تُم ّكنZه من السZمع ،وعي ٌ
التحدث مع هللا .لإلنسان ٌ

Zوب لسZZماع مZZا يقولZZه هللا وفهم إرادتZZه وقبZZول تكليفZZه ،وهكZZذا
لغتZZه وأفكZZاره الخاصZZة وإرادتZZه الحZّ Zرة .إنZZه يمتلZZك كZZل مZZا هZZو مطلٌ Z
Zجما معZه ويمكنZه السZير معZZه .منZذ بدايZZة تZدبير Zهللا ،كZان هللا
يمنح هللا جميع أمانيه لإلنسان ،ويريد أن يجعZZل اإلنسZان رفيًقZا منس ً

ومحبوبZZا لديZZه ،وأن يتّقيZZه ويحيZZد
ويجه زه ،وأن يكZZون ُمرض ًZيا أمامZه
ِّZ
ليطه ره
ينتظZر من اإلنسZان أن ُيسّZلم لZZه قلبZه ،وأن يZدعوه ِّZ
ً
الشر .لطالما تطّلع هللا إلى هذه النتيجة وانتظرها.
عن ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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قدس أليُّوب
الم ّ
تقييم هللا والكتاب ُ

ِ
ِ
Zل ِفي َْأر ِ
يماَ ،يتَِّقي ٱهللَ َوَي ِحي Zُ Zد َع ِن
ان َهَ Z Zذا َّ
(أيُّوب َ )1 Z Z:1
ُّوبَ .و َZك َ Z
"كَ Z
Zان َر ُجٌ Z
ص ٱ ْسُ Z Zم ُه َأي ُ
ض َعZْ Zو َ
ٱلر ُجُ Z
Zل َZك Zاماًل َو ُم ْسZ Zتَق ً
َّ
ٱلش ِّر".

َأن َأيُّوب َأرس Zل َفَق َّدس Zهم ،وب َّكر ِفي ٱْل َغZِ Zد وَأص Zعد محرَقٍ Z
ِ
يمZِ Zةَّ ،
Zات َعَلى َعZَ Zد ِد ِه ْم
(أيُّوب َ " )5 Z :1و َكَ Z
َ ْ ََ ُ ْ َ
َ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ
َّام ٱْلَول َ
ان َل َّما َد َار ْت َأي ُ
َأخ َ ِ
ِِ
ُكِّل ِه ْمَّ ،
ان َأيُّوب َيْف َع ُل ُك َّل ٱَأليَّامِ".
َّما ْ
طَأ َبن َّي َو َج َّدُفوا َعَلى ٱهلل في ُقُلو ِب ِه ْم"َ .ه َك َذا َك َ
َأِلن َأي َ
ُّوب َق َ
ال"ُ :رب َ
ِ
ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
طِ
Zل
Zل َك ِZ
Zال َي ْهَ Z Zوه ِلل َّش ْ Z Zي َ
"هZْ Z Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z Z
انَ :
امٌ Z
ضَ .ر ُZجٌ Z
َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Z Zه في ْ
Zك َعَلى َع ْبZZ Zديَ Zأي َ
(أيُّوب َ" )8 Z Z :1فَقَ Z Z
ومستَ ِقيمَ ،يتَِّقي ٱهلل وَي ِح ُيد َع ِن َّ
ٱلش ِّر".
ََ
َ ُْ ٌ
المقZّ Zدس كلهZZا
مZZا النقطZZة األساسZّ Zية الZZتي ترونهZZا في هZZذه الفقZZرات؟ تتعّلZZق هZZذه المقتطفZZات الثالثZZة المختصZZرة من الكتZZاب ُ
Zوح نZZوع شخصZّ Zيته .من خالل وصZZفها لسZZلوك أيُّوب اليZZومي وتصZّ Zرفه ،فإنهZZا
بZZأيُّوب .ومZZع أنهZZا قصZZيرة ،إال أنهZZا تكشZZف بوضٍ Z
ّ
تُخِبZZر الجميZZع أن تقZZييم هللا أليُّوب لم يكن بال أسٍ Z
Zاس بZZل كZZان قZZائم على أسZZاس صZZحيح .تُخِبرنZZا أنZZه سZZواء كZZان تقZZييم اإلنسZZان
نتاج ألفعال أيُّوب أمام هللا واإلنسان (أيُّوب .)5 :1
أليُّوب (أيُّوب  )1 :1أو تقييم هللا أليُّوب (أيُّوب  ،)8 :1فكالهما ٌ

ِ
َِّ
ِ
Zل ِفي َْأر ِ
ان َهَ Zذا َّ
ُّوبَ .و َZك َ
أواًل  ،دعونZا نقZرأ اآليZة األولىZَ :ك َ
ان َر ُج ٌ
ص ٱ ْسُ Zم ُه َأي ُ
ض َع ْZو َ
يماَ ،يتقي ٱهللَ
ٱلر ُج ُ
Zل َZك اماًل َو ُم ْسZتَق ً
ِ
َّ
المقZّ Zدس ،وهي تقZZييم الكZZاتب أليُّوب .وبطبيعZZة الحZZال ،فإنهZZا
َوَيحيZُ Zد َع ِن ٱلشِّ Zر" .هZZذه اآليZZة هي التقZZييم األول أليُّوب في الكتZZاب ُ
ِ
ِ
يماَ ،يتَِّقي ٱهللَ َوَي ِحي ُZد َع ِن ٱل َّشِّ Zر" .دعونZا بعZد ذلZك نقZرأ تقZييم
ان َهَ Zذا َّ
أيضا تقييم اإلنسZان أليُّوبَ " :و َZك َ
تُمّثل ً
ٱلر ُج ُ
Zل َZك اماًل َو ُم ْسZتَق ً
ِ
ِ ِ
ٱَأْلر ِ
هللا أليُّوبَّ :
يمَ ،يتَِّقي ٱهللَ َوَي ِحي ُZد َع ِن ٱل َّشِّ Zر"( .أيُّوب  .)8 Z:1من بين التقZييمينZ،
Zل َك ِZ
ام ٌ
ضَ .ر ُج ٌ
"َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُل ُه في ْ
Zل َو ُم ْسZتَق ٌ

Zييم من اإلنسZZان وجZZاء التقZZييم اآلخZر من هللا .هZZذان التقييمZZان لهمZZا المحتZZوى نفسZZه .يمكن أن نZZرى ،إ ًذا ،أن سZلوك أيُّوب
جZاء تقٌ Z
وتصرفه كانا معروفين لإلنسان ،كما كانا موضع مدح من هللا .وهذا يعني أن سلوك أيُّوب أمام اإلنسان وسلوكه أمام هللا همZZا
ّ

السZZلوك نفس ZZه .لق ZZد وضZZع سZZلوكه ودافع ZZه أمZZام هللا في جمي ZZع األوقZZات ،بحيث يمكن أن يالحظهمZZا هللا ،كمZZا أن ZZه كZZان يتّقي هللا
وم ْن
Zتقيما َ
ويحيZZد عن الشZّ Zر .وهكZZذا ،في نظZZر هللا ،لم يكن سZZوى أيُّوب من بين النZZاس على وجZZه األرض َم ْن كZZان كZZاماًل ومسً Z

الشر.
كان يتّقي هللا ويحيد عن ّ

اليومية
الشر في حياته
مظاهر ُم ّ
ّ
حددة من ا ّتقاء ُّأيوب هللا وحيدانه عن ّ
Zرة على مظ ZZاهر ُمح Zّ Zددة التّق ZZاء أيُّوب هللا وحيدان ZZه عن الش Zّ Zر .باإلض ZZافة إلى المق ZZاطع الس ZZابقة
دعون ZZا بع ZZد ذل ZZك نلقي نظ ً Z
بكيفيZZة
المحZّ Zددة التّقZZاء أيُّوب هللا وحيدانZZه عن الش ّZر .إنهZZا تتعّلZZق
والالحقZZة ،دعونZZا أي ً
ّ
ضZا نقZZرأ أيُّوب  ،5 Z:1وهي أحZZد المظZاهر ُ
اتّقاء أيُّوب هللا وحيدانه عن الشر في حياته اليومية؛ وأكثر هذه األمور وضوحا أنZZه لم يكت ِ
Zف بعمZل مZا كZZان يجب عملZZه نتيجZZة
ّ
ّ
ً
ِ
َّمZا
اتّقZاءه هللا وحيدانZه عن الش ّZر ،بZل إنZه كZان ُيصZعد بانتظZا ٍم محرقZات أمZام هللا عن أبنائZه .كZان يخشZى من أن يكZون أبنZاؤه ُ"رب َ
ِِ
النص األصZZلي الروايZZة
َأخ َ
ْ
طَZZأواَ ...و َZج َّZدُفوا َعَلى هللا في ُقُلZZو ِب ِه ْم" في أيZZام الوليمZZة .وكيZZف ظهZZر هZZذا الخZZوف عنZZد أيُّوب؟ ُيقZّ Zدم ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
يمZZةَّ ،
Zبين لنZZا
صَ Zع َد ُم ْح َرَقZZات َعَلى َZ
التاليZZة"َ :و َZك َ
ع َZدده ْم ُكّله ْم"ُ .يّ Z
َأن َأي َ
ُّوب َْأر َسَ Zل َفَق َّد َسُ Zه ْمَ ،وَبك َر في ٱْل َZغZد َوَأ ْ
َّام ٱْلَول َ
ان َل َّما َد َار ْت َأي ُ

نابعا من داخل قلبZZه ،واتّقZZاء هللا هZZذا يمكن إيجZZاده
تصرف أيُّوب أن اتّقاءه هللا ،بدالً من كونه متجّلًيا في سلوكه
ّ
الخارجي ،كان ً
ّ
ِ
ٍ
Zيرا مZا ُيصZZعد
في كZل جZانب من جZوانب حياتZZه
ّ
اليوميZة ،وفي جميZع األوقZات ،ألنZه لم يكن يحيZZد عن الش ّZر فحسZب ،بZZل كZان كثً Z
الخطيZZة أمZZام هللا والتجZZديف على هللا في قلبZZه ،ولكنZZه
Zديدا من
محرقZZات عن أبنائZZه .وهZZذا يعZZني أن أيُّوب لم يكن ً
خائفZZا خوًفZZا شً Z
ّ

ضZا من أن يكZZون أبنZZاؤه قZZد أخطZZأوا أمZZام هللا وجZّ Zدفوا عليZZه في قلZZوبهم .يمكن أن نZZرى من هZZذا أن حقيقZZة اتّقZZاء
كZZان
مهمومZZا أي ً
ً
إنسان .هل كان يفعل ذلك في ٍ
قليل أم ٍ
ٍ
كثير من األحيان؟ تقول الجملة
أي
أيُّوب هللا تصمد أمام الفحص الدقيق ،وأبعد من ّ
شك ّ

ان َأيُّوب َيْف َع ُل ُك َّل ٱَأليَّامِ" .هذه الكلمات تعني أن أيُّوب لم يكن يذهب ويتفقد أبناءه من ٍ
حين آلخر،
"ه َك َذا َك َ
النصَ :
األخيرة من ّ
أو عندما كان يروق له األمر ،ولم يكن يعترف هلل من خالل الصالة .بداًل من ذلك ،كان ُي ِ
ويصZِ Zعد
وي ّ
قدس أبناءه ُ
رسل بانتظا ٍم ُ
Zل اَأليَّامِ" هنZZا أنZZه فعZZل ذلZZك لمZZدة يZZو ٍم أو يZZومين ،أو للحظٍ Z
Zات .ولكنZZه يعZZني أن إظهZZار اتّقZZاء
"كَّ Z
محرقZZات عنهم .ال يعZZني تعبZZير ُ
وجZه قلبZه
أيُّوب هللا لم يكن ُمؤّقتًZا ،ولم يتوّقZف عنZد المعرفZة أو الكالم المنطZوق؛ بZل كZان طريZق اتّقZاءه هللا وحيدانZه عن الش ّZر ُي ّ
ويملي عليZZه سZZلوكه ،وكZZان ،في قلبZZه ،جZZذر وجZZوده .كZZان مZZا يعملZZه كZZل األيZZام ُي ِ
ظه Zر أنZZه ،في قلبZZه ،كZZان يخشZZى في كثٍ Z
Zير من
ُ

تطبZZع
األحيان أن يكون هو نفسه قد أخطأ أمام هللا ،كما كان يخشى أن يكون أبناؤه وبناته قد أخطأوا أمام هللا .إنها تُمّثل مZZدى ّ

وخائفZا من أن يكZون قZد صZنع
الشر .كZان يفعZل هZذا كZل األيZام ألنZه ،في قلبZه ،كZان مرتع ًZدا
ً
قلبه بطريق اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
مهمومZا
ًZ
الشر وأخطأ أمام هللا ،ومن أن يكون قد حاد عن طريق هللا وبذلك لم يكن بإمكانه إرضاء هللا .وفي الوقت نفسه ،كان
ّ
اليوميZZة .وهZZذا
Zه
Z
ت
حيا
في
Zبيعي
Z
ط
ال
ُّوب
أي
Zلوك
Z
س
Zو
Z
ه
Zذا
Z
ه
Zان
Z
ك
هللا.
Zام
Z
م
أ
Zأوا
Z
ط
أخ
Zد
Z
ق
Zوا
Z
ن
يكو
أن
من
Zا
Z
ف
خو
Zه،
Z
ت
وبنا
Zه
Z
ئ
أبنا
Zأن
بشZ
ً
ّ
ّ
الشر ليسا كلمات فارغة ،وأن أيُّوب عاش بالفعل
السلوك
الطبيعي هو بالضبط ما ُيبر ِهن على أن اتّقاء أيُّوب هللا وحيدانه عن ّ
ّ
اليوميZة أمZام هللا .عنZدما كZان يعمZل ذلZك
Zل ٱَأليَّامِ" :تُخِبرنZا هZذه الكلمZات بأفعZال أيُّوب
ان َأيُّوب َيْف َZع ُل ُك َّ
"ه َك َذا َك َ
مثل هذا الواقعَ .
ّ
أي هZل كZان هللا راض ًZيا في كث ٍ
Zير من األحيZان عن قلبZه وسZلوكه؟ وبعZد ذلZك ،في
كل األيام ،هZل وصZل سZلوكه وقلبZه أمZام هللا؟ ّ
ٍ
أي سٍ Z
Zياق كZZان أيُّوب يعمZZل ذلZZك كZZل األيZZام؟ يقZZول بعض النZZاس إن السZZبب وراء ذلZZك هZZو أن هللا كZZان يZZتراءى
ّأيZZة حالZZة وفي ّ
أليُّوب في ٍ
ربمZا
كثير من األحيان؛ ويقZول البعض إنZه كZان يفعZل ذلZك كZل األيZام ألنZه كZان يحيZد عن الش ّZر؛ ويقZول البعض إنZه ّ

ٍ
ِ
الخطيZة أمZام
بشد ٍة من فقZدان ممتلكاتZه نتيجZة
اعتقد أن ثروته لم تأت بسهولة ،وكان يعلم أن هللا منحه إياها ،ولذلك كان يخشى ّ
ّ
ويقZّ Zدره في
هللا أو التجZZديف عليZZه .هZل ٌّ
أي من هZZذه االدعZZاءات ص ٌ
Zحيح؟ كال بZالطبع .ألنZZه في نظZZر هللا ،أكZZثر مZا كZZان يقبلZZه هللا ُ

قلبZZه تجZZاه أيُّوب ليس أنZZه كZZان يفعZZل ذلZZك كZZل األيZZام فحسZZب ،ولكن بZZاألحرى سZZلوكه أمZZام هللا واإلنسZZان والشZZيطان عنZZدما ُأسZZلم
للشيطان لتجربته.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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تحل بأبنائه)
الشيطان ُي ّ
جرب أيُّوب للمرة األولى (سرقة ماشيته والبلوى التي ّ
أ .الكلمات التي تكّلم بها هللا
ِ
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
طِ
Zل
Zل َك ِZ
Zال َي ْهَ Z Zوه ِلل َّش ْ Z Zي َ
"هZْ Z Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z Z
انَ :
ام ٌ Z
ضَ .ر ُZجٌ Z
َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Z Zه في ْ
Zك َعَلى َع ْبZZ Zدي َأي َ
(أيُّوب َ" )8 Z Z :1قَ Z Z
ومستَ ِقيمَ ،يتَِّقي ٱهلل وَي ِح ُيد َع ِن َّ
ٱلش ِّر".
ََ
َ ُْ ٌ
ِ
ِ ِ
ط ِ
ثم َخر َج َّ
(أيُّوب َ" )12 Z:1فَقال َي ْهوه ِل َّ
طِ
َأما ِم َو ْZج ِه
لش ْي َ
ٱلش ْي َ ُ
كَ ،وِإ َّن َما ِإَليه اَل تَ ُم َّد َي َد َ
"ه َو َذا ُك ُّل َما َل ُه في َيد َ
انُ :
ك"َ َّ .
َ َ
ان م ْن َ
َي ْه َوه".
رد الشيطان
بّ .
(أيُّوب َ" )11-9 Z:1فَأجاب َّ
ال:
ٱلش ْي َ
طُ
َ َ
ان َي ْه َوه َوَق َ
ِ
ك ِل ما َله ِمن ك ِ ِ ٍ
Zال َي َد ْيZه َف ْٱنتَ َشَ Zر ْت
Zار ْك َت ْ
ُّ َ ُ ْ ُ ّ
Zل َناحَيZة؟ َب َ
َأع َم َ
ِ
ف َعَل ْي َك".
َو ْج ِه َك ُي َج ّد ُ

ِ
َّج َت َح ْوَل ُه َو َZح ْو َل َب ْيِت ِZه َو َZح ْو َل
َ
ُّوب ٱهللَ؟ َأَل ْي َس ََّأن َك َسي ْ
"ه ْل َم َّج ًانا َيتَّقي َأي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
Zل َمZا َل ُZهَ ،فِإ َّن ُه في
ك ٱآْل َن َو َم َّس ُك َّ
ضَ .وَلك ِن ْٱبسْ Z
ط َي َZد َ
َم َواشZيه في ْ

يتكمل إيمان ُّأيوب
هللا يسمح للشيطان بتجربة ُّأيوب ح ّتى ّ
النص األصZZلي
قدس للحوار بين يهوه هللا والشيطان .ماذا قال هللا؟ ُي ّ
الم ّ
قدم ّ
أيُّوب  8 Z:1هو أول تسجيل نراه في الكتاب ُ
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
طِ
يم،
Zل َك ِZ
ضَ .ر ُZ
Zال ًي ْZه ًوه ِلل َّشْ Zي َ
"هZْ Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z
انَ :
ام ٌ
جٌ
َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Zه في ْ
Zك َعَلى َع ْبZZدي َأي َ
الروايZZة التاليZZةَ" :فَقَ Z
Zل َو ُم ْسZتَق ٌ
َِّ
ِ
َّ
Zتقيما يتّقي هللا
َيتقي ٱهللَ َوَيحي Zُ Zد َع ِن ٱلشِّ Z Zر" .ك ZZان ه ZZذا تق ZZييم هللا أليُّوب أم ZZام الش ZZيطان؛ ق ZZال هللا إن أيُّوب ك ZZان رجاًل ك ZZاماًل مس ً Z
ويحيZZد عن الشZّ Zر .قبZZل هZZذه الكلمZZات بين هللا والشZZيطان ،كZZان هللا قZZد قZّ Zرر أنZZه سيسZZتخدم الشZZيطان لتجربZZة أيُّوب ،أي أنZZه سZZوف
ِ
أي خطZZZأ ،ومن
ُيس ّZZلم أيُّوب إلى الش ZZيطان .من ناحي ZZة ،س ZZوف ُيثبت ه ZZذا أن مالحظ ZZة هللا وتقييم ZZه أليُّوب كان ZZا دقيقين وب ZZدون ّ
كمZZل إيمZZان أيُّوب واتّقZZاءه هللا .وهكZZذا ،عنZZدما جZZاء
شZأنهما فضZZح الشZZيطان من خالل شZZهادة أيُّوب .ومن ناحيZZة أخZرى ،سZZوف ُي ّ
ِ
ُّوب؟ َّ
َأِلن ُه َل ْي َس ِم ْثُلZُ Z Zه ِفي
الش ZZ Zيطان أم ZZ Zام هللا لم يراوغ ZZ Zه هللا .تكّلم مباش ً Z Z
"هZْ Z Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z Z
Zرة وس ZZ Zأل الش ZZ Zيطانَ :
Zك َعَلى َع ْبZZ Zديَ Zأي َ
ِ
ام ٌل ومستَ ِقيمَ ،يتَِّقي ٱهلل وَي ِح ُيد َع ِن َّ
ْ ِ
ٱلش ِّر" .يكمن المعنى التZالي في سZؤال هللا :عZرف هللا أن الشZيطان قZد جZال
ََ
ٱَأْلرضَ .ر ُج ٌل َك َ ُ ْ ٌ
غالبZZا مZا ج ّZرب الشZيطان أيُّوب وهاجمZه ،محZاواًل العثZZور
Zيرا مZZا تج ّسZس على أيُّوب ،الZذي كZان
خادمZا هللً .
جميZع األمZاكن ،وكث ً
ً
طريقة لتخريب حياته وإثبات أن إيمانه باهلل واتّقZاءه إيZاه ال يمكنهمZا الصZمود .سZعى الشZيطان أيضZا بس ٍ
ٍ
Zهولة وراء ف ٍ
Zرص
على
ً

كامل ومستقيم ،وأنه
يتمرد على هللا فيستحوذ عليه من يد هللا .ومع ذلك ،نظر هللا في قلب أيُّوب ورأى أنه ٌ
إلهالك أيُّوب لعّله ّ
Zتقيما يتّقي هللا ويحيZد عن الش ّZر ،وأن
يتّقي هللا ويحيد عن ّ
الشر .اسZتخدم هللا سZؤاالً إلخبZار الشZيطان بZأن أيُّوب كZان كZاماًل ومس ً

نابعZا من اإلذالل ،وأصZZبح
ظZZا ًZ
أبدا على هللا ويتبع الشيطان .بعد أن سZZمع الشZZيطان تقZZييم هللا أليُّوب ،اغتZZاظ غي ً
أيُّوب لن ُي ّ
جدف ً
Zتقيما
أكثر
ً
غضبا ،ولم يعد يطيق ً
صZا مZا يمكنZZه أن يكZZون كZاماًل ومس ً
صبرا الختطاف أيُّوب ،ألن الشيطان لم يعتقZZد قZط أن شخ ً
الشر .في الوقت نفسه ،كان الشيطان يكره كمZال اإلنسZان واسZتقامته ،ويكZره النZاس الZذين يتّقZون هللا
أو أن يتّقي هللا ويحيد عن ّ
ِ
ُّوب ٱهللَ؟ َأَل ْي َس ََّأن َك
اب ٱل َّش ْ Zي َ
طُ
Zالَ :
"هZْ Zل َم َّج ًانZZا َيتَّقي َأي ُ
َأجَ Z
ويحيZZدون عن الشZّ Zر .وهكZZذا يZZرد في أيُّوب َ" :11-9 Z :1ف َ
ان َي ْهَ Zوه َوَقَ Z
ِ
ِ ٍ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ك
ضَ .وَل ِك ِن ْٱب ِسْ Z
َّج َت َح ْوَل ُه َو َح ْو َل َب ْيته َو َح ْو َل ُك ِّل َما َل ُه م ْن ُك ِّل َناحَية؟ َب َار ْك َت ْ
ط َي َZد َ
ال َي َد ْي ZZه َف ْٱنتَ َشَ Zر ْت َم َواشZيه في ْ
َسي ْ
َأع َم َ
ٍ
ِ
ِ
جي ًZدا
ف َعَل ْي َ
ٱآْل َن َو َم َّس ُك َّل َمZا َل ُZهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْج ِه َ
Zك ُي َج ّZد ُ
Zك" .كZان هللا على درايZة تامZة بطبيعZة الشZيطان الشZريرة ،وكZان يعZرف ّ

Zرة أخ ZZرى أن
أن الش ZZيطان ك ZZان يع ZZتزم من ZZذ ف ZZتر ٍة طويل ZZة إهالك أيُّوب ،وهك ZZذا ّ
تمنى هللا في ه ZZذا ،من خالل إخب ZZار الش ZZيطان م ً Z
Zتقيما يتّقي هللا ويحيZد عن الش ّZر ،أن ُيZدخل الشZيطان في األمZر فيكشZف الشZيطان عن وجهZه الحقيقي بZأن
أيُّوب كZان كZاماًل ومس ً
ّ
Zتقيما يتّقي هللا ويحي ZZد عن الش Zّ Zر ،وبه ZZذه
وي ّ
يه ZZاجم أيُّوب ُ
جرب ZZه .وه ZZذا يع ZZني أن هللا أ ّكZZد عم Zً Zدا على أن أيُّوب ك ZZان ك ZZاماًل ومس ً Z
Zتقيما يتّقي هللا ويحيZد
الطريقة جعل الشيطان يهاجم أيُّوب بسبب كراهية الشZيطان وحقZده تجZاه حقيقZة أن أيُّوب كZان كZاماًل ومس ً

Zتقيما يتّقي هللا ويحيZZد
عن ّ
الشر .ونتيج ًة لذلك ،كان هللا سيجلب العZZار على الشZZيطان من خالل حقيقZة أن أيُّوب كZان كZاماًل ومس ً
وجZه اتّهامZات بخصZوص كمZال
مهانZا
الشر ،وسوف ُيZترك الشZيطان ً
تمامZا .بعZد ذلZك ،لم يعZد الشZيطان يش ّ
Zك أو ُي ّ
عن ّ
ومهزومZا ً
ً
تقريبZZا .كZZان
حتميين
أيُّوب أو اسZZتقامته أو اتّقائZZه هللا أو حيدانZZه عن الشZّ Zر .بهZZذه الطريقZZة ،كZZانت تجربZZة هللا وإغZZواء الشZZيطان
ّ
ً
الش ZZخص الوحي ZZد الق ZZادر على احتم ZZال تجرب ZZة هللا وإغ ZZواء الش ZZيطان ه ZZو أيُّوب .حص ZZل الش ZZيطان بع ZZد ه ZZذا الح ZZوار على اإلذن

ب ZZإغواء أيُّوب .وهك ZZذا ب ZZدأت جول ZZة الش ZZيطان األولى من الهجم ZZات .ك ZZان اله ZZدف من ه ZZذه الهجم ZZات ه ZZو ممتلك ZZات أيُّوب ،ألن
الش ZZيطان ك ZZان ق ZZد ق ZZدم االتّه ZZام الت ZZالي ض ZZد أيُّوب" :هZZل م َّجانZZا يتَِّقي َأيُّوب ٱهلل؟  ...بZZار ْكت َأعمZZال يديZZِ Zه َفٱنتش Zرت موا ِشِ ZZ
يه ِفي
ّ
َْ َ ً َ
ُ َ
َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ
ٱَأْلر ِ
ض" .ونتيج ًة لذلك ،سمح هللا للشيطان بأن يأخذ كل ما كان لدى أيُّوب – وهو الهدف الوحيد من حZديث هللا مZع الشZيطان.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِإ
َّ
َّ
ك" (أيُّوب  .)12 Z:1كZZان هZذا هZو
طلبا
ً
كَ ،وِإن َمZا َليZZه اَل تَ ُمZZد َيZَ Zد َ
"ه َو َذا ُك ُّل َما َل ُه في َيد َ
واحداُ :
ومع ذلك ،طلب هللا من الشيطان ً
قدمه هللا بعد أن سمح للشيطان بإغواء أيُّوب وبعد أن وضع أيُّوب في يZZد الشZZيطان ،وكZان هZو الح ّZد الZZذي وضZZعه
الشرط الذي ّ

مستقيم ،وكان واثًقا من أن كمZZال أيُّوب
كامل
رجل ٌ
للشيطان :أمر هللا الشيطان بأال يؤذي أيُّوب .ألن هللا كان يعرف أن أيُّوب ٌ
ٌ
ثم س ZZمح هللا للش ZZيطان ب ZZإغواء أيُّوب ،لكن ZZه ف ZZرض قي Zً Zدا على
Zك فيهم ZZا ويمكنهم ZZا اجتي ZZاز االختب ZZار ،فمن َّ
واس ZZتقامته أمام ZZه ال ش ّ Z
ِ
يمس شZZعرة منZZه .مZاذا يعZZني هZZذا؟ يعZني أن هللا
الشيطانُ :سمح للشيطان بأن يأخذ جميع ممتلكات أيُّوب ،لكنه لم ُيسمح لZه بZZأن ّ
بأيZة طريق ٍZة أرادهZا ،ولكن لم يكن بإمكانZه أن يZؤذي
تماما إلى الشيطان حينها .كZان يمكن للشZيطان إغZواء أيُّوب ّ
لم ُيسّلم أيُّوب ً

أيُّوب نفسه ،وال حتّى شعرة واحZدة من شZعر رأسZه ،ألن هللا يتح ّكم بكZل مZا في اإلنسZان ،ويق ّZرر مZا إذا كZان اإلنسZان يعيش أو
أما الشيطان فليس لديه هذا االمتياز .بعد Zأن قال هللا هZZذه الكلمZZات إلى الشZZيطان ،لم يسZZع الشZZيطان االنتظZZار حتّى يبZZدأ.
يموتّ ،
ٍ
وسيلة إلغواء أيُّوب ،وسرعان ما فقZد أيُّوب أغنامZZه وثيرانZه وجميZZع ممتلكاتZZه الZZتي منحهZا هللا إيZاه ...هكZذا جZاءت
استعمل كل
تجارب هللا عليه.
المقZّ Zدس يخبرنZZا عن أصZZول تجربZZة أيُّوب ،هZZل كZZان أيُّوب نفسZZه ،الشZZخص الZZذي تعZّ Zرض لهZZذا اإلغZZواء،
مZZع أن الكتZZاب ُ
جرد إنسZان ،وبZZالطبع لم يكن يعZرف شZZيًئا عن القصZة الZتي تتك ّشZف من ورائZZه .ومZZع ذلZك،
ً
مدركا لما كان يحدث؟ كان أيُّوب ُم ّ

فإن اتّقاءه هللا وكماله واستقامته جعله ُي ِ
درك أن تجارب هللا قد حّلت عليه .لم يكن يعرف مZا حZدث في العZالم الZروحي ،وال أن
ّ
بغض النظZر عمZا حZدث لZه ،فإنZه يجب أن يظZل صZادًقا في كمالZه واسZتقامته،
نوايا هللا وراء هذه التجZارب .لكنZه كZان يعلم أنZه ّ
ورد فعلZه تجZاه هZذه األمZور واضZحين أمZام هللا .ومZاذا رأى
وأن يلتزم بطريق اتّقاء هللا والحيدان عن الش ّZر .كZان موقZف أيُّوب ّ

طا أمZZZام هللا ،ولم
ًZ
هللا؟ رأى قلب أيُّوب ال ZZذي يتّقي هللا ،ألن ZZه من البداي ZZة لحين تجرب ZZة أيُّوب ،بقي قلب أيُّوب
مفتوح  Zا هلل ومنبس ً Z Z
شيء أكثر من ذلZZك
الشر – ولم ُيوجد
يتخل أيُّوب عن كماله أو استقامته ،ولم يحد أو يبتعد Zعن طريق اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
ّ
ٌ

رضيا هلل.
يمكن أن يكون ُم ً

وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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رد فعل أيُّوب
ّ

ِِ
ٱَأْلر ِ
خ َر ْج ُت ِم ْن
"ع ْرَي ًانا َZ
الُ :
ُّوب َو َم َّز َق ُجبَّتَ ُهَ ،و َج َّز َش ْع َر َرْأسهَ ،و َخ َّر َعَلى ْ
ام َأي ُ
ض َو َس َج َدَ ،وَق َ
(أيُّوب َ" )21-20 Z:1فَق َ
بْ ِ
ٱس ُم َي ْه َوه ُمَب َار ًكا".
َأع َ
طى َي ْه َوه َ
َأع ُ
اكَ .ي ْه َوه ْ
ود ِإَلى ُهَن َ
ُأميَ ،و ُع ْرَي ًانا ُ
َ
َأخ َذَ ،فْلَي ُك ِن ْ
ط ِن ّ
نابع من ا ّتقائه هللا
قرار ُّأيوب بإعادة كل ما يملكه ٌ

ِ
ِ ِ
ك" ،غZZادر الشZZيطان ،وبعZZدها بفZZتر ٍة وجZZيزة
"هZَ Zو َذا ُكُّ Z
كَ ،وِإ َّن َمZZا ِإَليZZه اَل تَ ُمZَّ Zد َيZَ Zد َ
Zل َمZZا َلZُ Zه في َيZZد َ
بعZZد أن قZZال هللا للشZZيطانُ :
تعرض أيُّوب لهجو ٍم مفاجئ وشرس :أواًل ُ ،ن ِهَبت ثيرانه وحميره وُقِت َل عبيده؛ Zوبعد ذلكُ ،أحZرقت خرافZه وعبيZده لح ّZد الZدمار؛
ّ
ِ
وأخيرا ،مات أبناؤه وبناته .كانت هذه السلسلة من الهجمات هي العذاب الذي عانى منZZه
وبعد ذلكُ ،أخذت ِجماله وُقت َل عبيده؛
ً
أيُّوب أثناء اإلغواء األول .وبحسب أمر هللا ،لم يستهدف الشيطان خالل هذه الهجمات سوى ممتلكات أيُّوب وأوالده ،ولم يِ Z
Zؤذ
Zخص لم يكن لديZه أي ش ٍ
أيُّوب نفسه .ومع ذلك ،تحول أيُّوب على الفور من ٍ
رجل غني يمتلك ثروة عظيمة إلى ش ٍ
Zيء .لم يكن
ّ
ّ
ّ
ٍ
Zحيحا ،إال أن أيُّوب أظهZZر جانبZZه االسZZتثنائي.
بمقZZدور أحZZد أن يقZZاوم هZZذه الضZZربة المفاجئZZة المذهلZZة أو التعامZZل معهZZا تعZZاماًل صً Z
ّ
ِِ
ٱَأْلر ِ
رد
ض َو َس َج َد" .كZان هZذا أول ّ
الم ّ
ُي ّ
ُّوب َو َم َّز َق ُجبَّتَ ُهَ ،و َج َّز َش ْع َر َرْأسهَ ،و َخ َّر َعَلى ْ
قدس الوصف التاليَ" :فَق َام َأي ُ
قدم الكتاب ُ
ٍ
عبZZر
Zابا بالZZذعر ،فضZالً عن أنZه لم ُي ّ
فعل أليُّوب بعد سماعه أنه فقد أبناءه وجميع ممتلكاتZه .في األسZاس ،لم يبZُ Zد متفاجًئا أو مص ً
عن غضبه أو كراهيته .ترى ،إ ًذا ،أنه أدرك بالفعل في قلبه أن هذه الكوارث لم تحدث بالمصادفة أو تسZّ Zببت بهZZا يZZد اإلنسZان،
ٍ
جزاء أو عقاب .بل حّلت عليه تجارب يهوه وكان يهZوه هZو من أراد أخZذ ممتلكاتZه وأوالده .كZان أيُّوب
وبالطبع لم تكن نتيجة

هادًئا ًّ
عقالنيZة
شخصيته الكاملة المستقيمة من اتّخZاذ أحكZZا ٍم وقZرارات دقيقZZة بصZور ٍة
مكنته
جدا وصافي الذهن في ذلك الوقتّ .
ّ
ّ
وطبيعية بخصوص المصائب التي حّلت به ،ونتيجً Zة لZZذلك ،تص ّZرف بهٍ Z
ُّوب َو َمZَّ Zز َق ُجبَّتَZُ Zهَ ،و َZج َّز َشْ Zع َر
ّ
Zام َأي ُ
Zدوء غZZير ع ّ
Zاديَ" :فَق َ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
َّ
َّ
ِ
و"ج ز َشْ Zع َر َرْأسZه" تعZني أنZه عZاد
أي شZيء؛ َZ
"مZز َق ُجبَّتَ ُZه" تعZني أنZه كZان
ً
َرْأسهَ ،و َZخ َّر َعَلى ْ
عريانZا وال يملZك ّ
ٱَأْلرض َو َسَ Zج َد"َ .
ض وسZجد" تعZZني أنZZه جZZاء إلى العZZالم عريانZZا ومZZا زال ليس لديZZه أي شٍ Z
Zيء
أمZZام هللا مثZZل طفZٍ Zل حZZديث الZZوالدة؛ َZ
ً
ٱَأْلر ِ َ َ َ َ
و"خ َّر َعَلى ْ
ّ
ٍ
ألي مخلٍ Z
Zوق من مخلوقZات هللا أن يكZZون لZZه موقZف أيُّوب
اليZZوم وأنZZه عZاد إلى هللا مثZل طفZل حZZديث الZZوالدة .لم يكن من الممكن ّ
تجZZاه كZZل مZZا أصZZابه .إيمانZZه َبي ْZه َوه تجZZاوز عZZالم اإليمZZان؛ كZZان هZZذا اتّقZZاؤه هللا وطاعتZZه إيZZاه ،ولم يكن بمقZZدوره شZZكر هللا على مZZا

تمكن من أن يأخZZذ على عاتقZZه إعZادة كZZل مZا يملكZZه ،بمZZا في
ضZا على مZZا يأخZZذه منZZه.
واألهم من ذلZZك أنZZه ّ
يعطيZZه فحسZب ،بZZل أي ً
ّ
ذلك حياته.
Zري ،كمZZا أن كمالZZه واسZZتقامته كانZZا ذروة المثZZال اإلنسZZاني الZZذي يجب أن
اتّقZZاء أيُّوب هللا وطاعتZZه إيZZاه مثٌ Z
Zال للجنس البشّ Z
ّ
Zود بالفعZل ،وبسZبب هZذا اإلدراك كZان يتّقي هللا – وبسZبب اتقائZه هللا،
يتّسم به اإلنسان .مع أنه لم َير هللا ،إال أنZه أدرك أنZه موج ٌ
استطاع أن يطيعZه .سZمح هلل بZأن يأخZذ كZل مZا لديZه ،ولكنZه لم يكن يشZتكي ،كمZا أنZه سZجد أمZام هللا وأخZبره أنZه في هZذه اللحظZة

لشخصيته الكاملة المستقيمة .وهZZذا
يسره أن يسمح له بذلك دون شكوى .كان سلوكه كله يرجع
ّ
حتّى لو أخذ هللا جسده فسوف ّ
Zخا في إدراكZZه واختبZZاره لوجZZود هللا ،وعلى هZZذا األسZZاس أخضZZع
يعZZني أنZZه نتيجZZة لZZبراءة أيُّوب وأمانتZZه ولطفZZه ،فإنZZه كZZان راسً Z
ووحZد تفكZZيره وسZZلوكه وتصZّ Zرفه ومبZادئ أعمالZه أمZام هللا وفًقZا إلرشZاد هللا لZه وأعمZZال هللا الZZتي رآهZا بين جميZZع األشZياء.
نفسZZه ّZ
وفعليZا هلل وجعلتZه يحيZد عن الش ّZر .كZان هZذا هZو مصZدر االسZتقامة الZتي
حقيقيZا
Zاء
ً
ً
ومZع مZرور الZوقت ،وّلZدت اختباراتZه فيZه اتّق ً
ٍ
Zار فعلي في اتّقZاء هللا وطاعتZZه والحيZZدان
وطيبZZة ،وكZان لديZه اختب ٌ
تمسك بهZZا أيُّوب .كZان أيُّوب يتّسZم بشخص ّZية مسZZتقيمة وبريئZZة ّ
ّ
ّ
َأخَ Zذ" .وبفضZZل هZZذه السZZمات وحZZدها اسZZتطاع الثبZZات والشZZهادة وسZZط
َأع َ
وي ْ Zه َوه َ
عن الشZّ Zر ،باإلضZZافة إلى معرفZZة أن َ"ي ْ Zه َوه ْ
طى َ
خيب أمل هللا بZZل قZّ Zدم إجابZة ُمرضZZية هلل عنZZدما حّلت بZه تجZارب هللا .ومZZع
هجمات الشيطان الشريرة هذه ،وبفضلها وحدها لم ُي ّ

جدا ،إال أن األجيال الالحقة لم تتم ّكن Zمن بلوغ هذا القدر من الوضوح حتّى
أن سلوك أيُّوب أثناء اإلغواء األول كان
واضحا ً
ً
بعZZد مجهZZو ٍد طويZZل األمZZد ،كمZZا أنهZZا لم تكن بالضZZرورة تتّسZZم بسZZلوك أيُّوب الموصZZوف أعاله .واليZZوم ،بمواجهZZة سZZلوك أيُّوب
الصZZريح ،وبمقارنتZZه مZZع صZZرخات وصZZيحات "الطاعZZة المطلقZZة والZZوالء حتّى المZZوت" الZZتي ُي ِ
ظهرهZZا هلل أولئZZك الZZذين يZّ Zدعون
اإليمان به واتّباعه ،هل تشعرون بالخجل الشديد أم ال؟

رد فعلك؟ هل تتوه في أفكارك؟ هل تشZZعر بالZZذهول؟
قدس عن كل ما عاناه أيُّوب وعائلته ،ما ّ
الم ّ
عندما تقرأ في الكتاب ُ
Zروع بمZا فيZه الكفايZة قZراءة تجZارب أيُّوب
الم ّ
هل يمكن وصف التجارب التي أصZابت أيُّوب بأنهZا "مرعبZة"؟ هZذا يعZني أنZه من ُ

Zدريبا
المقZّ Zدس وعZدم وصZف ّ
كيفيZZة حZZدوثها في الواقZع .تZرى ،إ ًذا ،أن مZا أصZاب أيُّوب لم يكن "تً Z
كمZا هي موصZوف ٌة في الكتZاب ُ
حقيقيZZة .ولكن َبيZِ Zد َم ْن خضZZع لهZZذه التجZZارب؟ لقZZد نّفZZذها بZZالطبع
"مسدسZZات" و"رصاصZZات"
عمليZZا" بZZل "معركZZة"
حقيقيZZة تتضZّ Zمن ّ
ّ
ّ
ً
بأيZة ط ٍ
Zرق ُيج ّZرب أيُّوب؟ لم يفعZل
الشيطان ،لقد نّفذها بZالطبع الشZيطان شخصZيًّا ،ولكن بسZماح من هللا .هZل أخZبر هللا الشZيطان ّ
طا واحZً Zدا فحسZZب ،وبعZZد ذلZZك تعZّ Zرض أيُّوب للتجربZZة .عنZZدما تعZّ Zرض أيُّوب للتجربZZة ،شZZعر النZZاس بشZّ Zر
ذلZZك .أعطZZاه هللا شZZر ً
الش ZZيطان وبش ZZاعته ،وبخبث ZZه وكراهيت ZZه لإلنس ZZان ،وبعدائ ZZه هلل .ن ZZرى في ه ZZذا أن الكلم ZZات ال يمكنه ZZا وص ZZف م ZZدى قس ZZوة ه ZZذه

التجربZZة .يمكن القZZول إن الطبيعZZة الشZZريرة الZZتي أسZZاء بهZZا الشZZيطان لإلنسZZان ووجهZZه القZZبيح انكشZZفا بالكامZZل في هZZذه اللحظZZة.
استخدم الشيطان هذه الفرصة ،الفرصة التي أتاحها سZماح هللا ،إلخضZاع أيُّوب لإلسZاءة الشZديدة الضZارية الZتي ال يمكن للنZاس
جربZه الشZيطان وظ ّZل ثابتًZا في شZهادته خالل هZذه
تحمZل طريقZة ومسZتوى وحش ّZيتها .بZداًل من القZول بZأن أيُّوب ّ
تصور أو ّ
اليوم ّ
قررهZZا هللا أليُّوب ،انZZبرى أيُّوب في منافسZٍ Zة مZZع الشZZيطان لحمايZZة كمالZZه
التجربZZة ،من األفضZZل القZZول بأنZZه في التجZZارب الZZتي ّ

الشر .فقد أيُّوب في هذه المنافسة آالف األغنام والماشZية ،وخسZر جميZع
واستقامته ،والدفاع عن طريق اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
يتخل عن كماله أو استقامته أو اتّقائه هللا .وهذا يعني أنه في هZذه المنافسZة مZع الشZيطان
ممتلكاته ،وفقد أبناءه وبناته ،ولكنه لم
ّ
التمسZك بجZذر رجولتZZهُ .يقZّ Zدم
فضل أن يكون
محروما من ممتلكاته وأوالده عن أن يفقد كماله واستقامته واتّقائه هللا .لقZZد ف ّ
ّ
ضZل ّ
ً

للعمليZZة بأكملهZZا الZZتي فقZZد بهZZا أيُّوب أموالZZه ،كمZZا ُيوثّZZق سZZلوك أيُّوب وموقفZZه .هZZذه األوصZZاف
Zوجزا
المقZّ Zدس وصZً Zفا مً Z
ّ
الكتZZاب ُ
المقتضبة الموجزة تُ ِ
مسترخيا في مواجهة هذه التجربة ،ولكن في حال إعادة عمل مZZا حZZدث
شعرك بأن أيُّوب كان أشبه بكونه
ً
بالفعZل ،إضZافة إلى الطبيعZZة الخبيثZة للشZيطان ،فلن تكZZون األمZZور بسZيطة أو سZZهلة كمZا تصZفها هZذه العبZارات .كZZان الواقZZع أشZّ Zد
ٍ
Zري وجميZZع من يقبلهم هللا .إذا لم يكن هللا قZZد
قسZZوة .هZZذا هZZو مسZZتوى الخZZراب والكراهيZZة الZZذي يعامZZل بZZه الشZZيطان الجنس البشّ Z
ٍ
أي نZZدمٍ .فالشZZيطان ال يريZZد أحZً Zدا يعبZZد هللا ،وال
طلب من الشيطان عدم إيذاء أيُّوب ،لكان الشيطان قد قتل أيُّوب دون ّ
شك دون ّ

Zتمروا في اتّقZZائهم هللا وحيZZدانهم عن الشZّ Zر .أن يتّقي
ّ
يتمنى من أولئZZك الZZذين هم أبٌ Z
Zرار في نظZZر هللا وكZZاملون ومسZZتقيمون أن يسّ Z
Zب جZام غضZبه
الشر معناه أنهم ّ
يتجنبون الشيطان ويتركونه ،وهكZذا اسZتفاد الشZZيطان من سZماح هللا فص ّ
الناس هللا ويحيدوا عن ّ

ٍ
رحمة .ترى ،إ ًذا ،مدى ش ّZدة العZذاب الZZذي عانZZاه أيُّوب ،في عقلZه وجسZZده ،ومن الخZارج والZداخل .ال
وكراهيته على أيُّوب بال
المق ّZدس أن ننظZZر بلمح ٍZة مZZوجزة مشZاعر أيُّوب
نZرى اليZوم كيZف كZان األمZZر في ذلZك الZZوقت ،ولكن يمكننZا من روايZZات الكتZاب ُ
تعرض للعذاب في ذلك الوقت.
عندما ّ
مذعورا
استقامة ُّأيوب الراسخة تجلب الخزي على الشيطان وتجعله يهرب
ً
ومZاذا فعZZل هللا عنZZدما تعZّ Zرض أيُّوب لهZذا العZZذاب؟ راقب هللا النتيجZZة وشZاهدها وانتظرهZZا .مZاذا كZان شZعور هللا فيمZZا كZان
يراقب ويشاهد؟ شعر باألسى الشديد ،بZالطبع .ولكن ،نتيجً Zة لحزنZه ،هZل يمكن أن يكZون قZد َن ِZد َم على سZماحه للشZيطان بتجربZة
ِ
Zتقيما يتّقي هللا ويحيZد
Zادا راس ً
أيُّوب؟ الجواب ،كال ،ال يمكن أن يكون قد َند َم .ألنZه كZان يعتقZد اعتق ً
Zخا أن أيُّوب كZان كZاماًل ومس ً
ٍ
ببساطة فرصة التحّقق من ّبر أيُّوب أمام هللا ،والكشف عن ش ّZر الشZيطان وحقارتZه .إضZافة إلى
الشر .أعطى هللا الشيطان
عن ّ
ذلك ،كانت هذه فرصٌ Zة أليُّوب ليقZدم شZهادة عن ب ّZره واتّقائZه هللا وحيدانZه عن الش ّZر أمZام شZعوب العZالم والشZيطان وحتّى أولئZك
Zحيحا وبZZدون خطZZأ؟ هZZل غلب أيُّوب الشZZيطان فعليًّا؟
الZZذين يتبعZZون Zهللا .هZZل أثبتت النتيجZZة
ّ
النهائيZZة أن تقZZييم هللا أليُّوب كZZان صً Z
Zات تُثِبت أن ZZه غلب الش ZZيطان .ق ZZال" :عريان ZZا Zخ Zرجت ِمن ب ْ ِ
ُأمي،
Zلية ال ZZتي قاله ZZا أيُّوب ،وهي كلم ٌ Z
نق ZZرأ هن ZZا الكلم ZZات األص ّ Z
ُْ َ ً َ َ ْ ُ ْ َ
ط ِن ّ
َأخَ Zذَ ،فْلَي ُك ِن ٱ ْسُ ZZم َي ْZهَ Zوه
َأع َ
وي ْهَ Zوه َ
َأعُ Z
Zاك" .ه ZZذا ه ZZو موق ZZف أيُّوب من الطاع ZZة تج ZZاه هللا .ثم ق ZZال"َ :ي ْهَ Zوه ْ
Zود ِإَلى ُهَنَ Z
َو ُع ْرَي ًانZZا ُ
طى َ

Zادر على النظZZر في عقZZل اإلنسZZان،
ُمَب َار ًكZZا" .هZZذه الكلمZZات الZZتي قالهZZا أيُّوب تُثِبت أن هللا يالحZZظ أعمZZاق قلب اإلنسZZان ،وأنZZه قٌ Z
َأخَ Zذَ ،فْلَي ُك ِن ٱ ْسُ Z Zم َي ْZهَ Zوه
َأع َ
وي ْهَ Zوه َ
Zارا"َ .ي ْهَ Zوه ْ
طى َ
وتُثِبت أن قبول ZZه أليُّوب ال خط ZZأ في ZZه ،وأن ه ZZذا الرج ZZل ال ZZذي قبل ZZه هللا ك ZZان ب ً Z
روعت الشZZيطان وجلبت عليZZه الخZZزي
ُمَب َار ًكZZا" .هZZذه الكلمZZات هي شZZهادة أيُّوب عن هللا .كZZانت هZZذه الكلمZZات
ّ
العاديZZة هي الZZتي ّ
ضZا ،جعلت هZZذه الكلمZZات الشZZيطان
كبلت الشZZيطان وتركتZZه دون مZZوارد .وهكZZذا أي ً
Zذعورا ،وإضZZافة إلى ذلZZكّ ،
وجعلتZZه يهZZرب مً Z

ٍ
لشخص يحكم قلبه طريق هللا .إضافة إلى ذلك،
االستثنائية
وقوته ،وسمحت له بإدراك الكاريزما
ّ
يشعر بعجائب عمل يهوه هللا ّ
أهمّي ٍZة في التم ّسZك بطريZق اتّقZاء هللا والحيZدان عن الش ّZر.
أظهرت للشيطان
الحيوية الهائلة التي أظهرها ٌ
رجل صغير غZير ذي ّ
ّ
وهكذا انهزم الشيطان في المنافسة األولى .ومع "البصيرة الثاقبة" التي للشيطان ،إال أنه لم تكن لديZZه ّأيZZة نيZٍ Zة لZZترك أيُّوب ،ولم
أي ٍ
تغيير في طبيعته الشريرة .حاول الشيطان االستمرار في مهاجمة أيُّوب ،وهكذا جاء مرةً أخرى أمام هللا...
ُيوجد ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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(قروح تمأل جسم أيُّوب)
مرة أخرى
جرب أيُّوب ً
ٌ
الشيطان ُي ّ
أ .كلمات هللا
ِ
ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
طِ
Zل
Zل َك ِZ
Zال َي ْهَ Z Zوه ِلل َّش ْ Z Zي َ
"هZْ Z Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z Z
انَ :
امٌ Z
ضَ .ر ُZجٌ Z
َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Z Zه في ْ
Zك َعَلى َع ْبZZ Zديَ Zأي َ
(أيُّوب َ" )3 Z Z :2فَقَ Z Z
ِ
ٱلش ِر .وِإَلى ٱآْل ن هو متَم ِسك ِب َكم ِال ِه ،وَقد هي ِ
ومستَ ِق َِّ
ِ
َّ
َأِلبَتِل َع ُه ِباَل َسَب ٍب".
َّجتَني َعَل ْيه ْ
َ ْ َ ْ
يم َيتقي ٱهللَ َوَيح ُيد َع ِن ّ َ
َ ُْ ٌ
َ َُ ُ َ ّ ٌ َ
ِ ِ
ِ
(أيُّوب َ" )6 :2فَقال َي ْهوه ِل َّ
طِ
ظ َنْف َس ُه".
ٱحَف ْ
لش ْي َ
"ها ُه َو في َيد َ
انَ :
كَ ،وَلك ِن ْ
َ َ
ب .كلمات الشيطان

ِ ِ ِ ِ ِ
ان يهوه وَقالِ :
(أيُّوب َ" )5-4 Z:2فَأجاب َّ
Zل َمZZا ِلِإْل ْن َسِ Z
ك
ان ُي ْع ِطي ِZه ْZ
"جْلٌد ِب ِجْل ٍZدَ ،و ُك ُّ
ٱلش ْي َ
َأِلج ِل َنْفسZهَ .وَلك ْن ْٱبسZط ٱآْل َن َيZَ Zد َ
َ َ
ط ُ ََْ َ َ
ِ
ِ
ف َعَل ْي َك".
َو َم َّس َع ْ
ظ َم ُه َوَل ْح َم ُهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْج ِه َك ُي َج ّد ُ
كيفية تعامل أيُّوب مع التجربة
جّ .

"َأنت متَم ِسZك ب Zع ZZد ِب َكم ِالZZك؟ بِ ِ Z
ح َدى
ين َكاَل ًمZZا َكِإ ْZ
Zال َل َZهZا" :تَتَ َكَّل ِم َZ
ٱم َرَأتُZُ Zهَ َ َ ُ ْ َ ٌ ّ َ ُ َ ْ :
Zارك ٱهللَ َو ُم ْت!"َ .فَقَ Z
(أيُّوب َ" )10-9 Z:2فَقZZاَل ْت َلZُ Zه ْ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
ُّوب ِب َشَفتَْي ِه".
ٱْل َجاهاَل ت! َأٱْل َخ ْي َر َنْقَب ُل م ْن ع ْند ٱهللَ ،وٱلش َّر اَل َنْقَب ُل؟" .في ُك ّل ه َذا َل ْم ُي ْخطْئ َأي ُ
ِِ
َّ َّ ِ
َّ ِ
الَ :ق ْد ُحِب َل ِب َر ُج ٍل".
(أيُّوب َ" )3 :3ل ْيتَ ُه َهَل َك ٱْلَي ْو ُم ٱلذي ُوِل ْد ُت فيهَ ،وٱللْي ُل ٱلذي َق َ
شيء آخر
محبة ُّأيوب لطريق هللا تفوق كل
ٍ
ّ

طِ
Zك َعَلى َع ْبZِ ZديZ
Zال َي ْ Zه َوه ِلل َّش ْ Zي َ
"هZْ Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z
انَ :
المقZّ Zدس الكالم بين هللا والشZZيطان على النحZZو التZZاليَ" :فَقَ Z
ُيوثّZZق الكتZZاب ُ
ِ
ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
يم َيتَِّقي ٱهللَ َوَي ِحيZُ Z Zد َع ِن ٱل َّش ِّ Z Zرَ .وِإَلى ٱآْل َن ُهZَ Z Zو ُمتَ َم ِّس ٌ Z Zك ِب َك َم ِالZِ Z Zهَ ،وَقZْ Z Zد
Zل َك ِZ
ضَ .ر ُZ
ام ٌ Z
جٌ Z
َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Z Zه في ْ
َأي َ
Zل َو ُم ْس Z Zتَق ٌ
هيَّجتَِني عَلي ِه ِ
ٍ
سؤال ُي ّبين لنا تقييم يهوه
كر ر هللا في هذا الحوار السؤال نفسه للشيطان .إنه
َْ ْ
ٌ
َ ْ
َأِلبَتل َع ُه ِباَل َسَبب"( .أيُّوب ُ .)3 :2ي ّ

هللا اإليج ZZابي لم ZZا أظه ZZره أيُّوب وعايش ZZه أثن ZZاء التجرب ZZة األولى ،وه ZZو ال يختل ZZف عن تق ZZييم هللا أليُّوب قب ZZل خض ZZوعه إلغZZZواء
ّ
ثم حفظZه هللا وحفZظ عائلتZه وباركZه؛ كZان
ومن
،
م
Zا
ك
هللا
Zر
ظ
ن
في
Zان
ك
ُّوب
Zأي
ب
Zة
ب
التجر
Zل
ح
ت
أن
Zل
ب
ق
أنه
يعني
وهذا
الشيطان.
َّ
اًل
ّ
Zتمر في
Zتحق البركZZة في نظZZر هللا .وبعZZد التجربZZة ،لم يخطئ أيZZوب بشZZفتيه بسZZبب أنZZه فقZZد ممتلكاتZZه وأوالده ،لكنZZه اسّ Z
أيُّوب يسّ Z

شZZكر اسZZم يهZZوه .سZZلوكه الحقيقي جعZZل هللا يمدحZZه ويمنحZZه مكانZZة خاصZZة .كZZان أيُّوب يعتZZبر أن نسZZله أو أموالZZه لم تكن كافيZZة
ّ
أي جٍ Z
Zزء من ممتلكاتZZه .أثنZZاء
أو
أوالده
Zا
Z
ه
ل
مح
Zل
Z
ح
ي
أن
يمكن
ال
Zه
Z
ب
قل
في
هللا
Zة
Z
ن
مكا
أن
Zني
Z
ع
ي
لتدفعZZه للتجZZديف على هللا .وهZZذا
ّ ّ
ّ
تجرب ZZة أيُّوب األولى ،أظه ZZر هلل أن محبت ZZه ل ZZه ومحبت ZZه لطري ZZق اتّقائ ZZه وحيدان ZZه عن الش ZZر ف ZZاقت ك ZZل ش ٍ Z
Zيء آخ ZZر .منحت ه ZZذه
ّ
ّ
ّ
عطية من يهوه هللا وقبول أن يأخذ هللا أمالكه وأوالده.
التجربة وحدها أيُّوب خبرة قبول ّ

واألهم من ذلZك ،كZانت
معموديZة ZللحيZاة حّققت وجZوده،
اختبارا حقيقيًّا غسل روحه؛ لقZد كZZانت
اعتبر أيُّوب هذه التجربة
ّ
ً
ّ
وليمZZة فخمZZة اختZZبرت طاعتZZه هلل واتّقZاءه إيZZاه .ح ّZولت هZZذه التجربZZة مكانZZة أيُّوب من مكانZZة رجZٍ Zل غZZني إلى شٍ Z
أي
Zخص ال يملZZك ّ
ّ
ٍ
Zري .لم يجعلZه عZوزه يمقت الشZيطان ،بZل بZاألحرى رأى في
شيء ،كما سZمحت لZه باختبZار سZوء معاملZة الشZيطان للجنس البش ّ
Zجعه بZاألكثر على التم ّسZك
وتمرده عليZه ،وهZذا مZا ش ّ
أعمال الشيطان الشريرة قبحه وحقارته ،باإلضافة إلى عداوة الشيطان هلل ّ
خارجيZة مثZل
الشر .لقد أقسZم بأنZه لن يتخّلى عن هللا ويحيZد عن طريZق هللا بسZبب عوامZل
ّ
الدائم بطريق اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
ألي شٍ Z
Zخص .فال يمكن ألحZٍ Zد من دون يهZZوه هللا
الممتلكZZات أو األوالد أو األقZZارب ،ولن يكZZون عبZً Zدا للشZZيطان أو للممتلكZZات أو ّ
أن يكون له ربًّا أو إلها .كانت هذه تطلعات أيُّوب .ومن الناحيZة األخZرى للتجربZة ،حصZل أيُّوب أيضZا على ش ٍ
Zيء مZا :اكتسZب
ً
ً

ثراء هائاًل في وقت التجارب التي سمح بها هللا.
ً

Zتحق بركZات يهZZوه هللا لZه .وقZد جعلتZZه هZZذه البركZات
خالل حياة أيُّوب على مدى عدة عقود سابقة ،عاين أفعال يهZوه واس ّ
ٍ
شيء من أجZل هللا ومZع ذلZك ُر ِز َق بمثZل هZذه البركZات
أي
يشعر بالحيرة الشديدة والفضل الجزيل ،ألنه كان يؤمن أنه لم يفعل ّ
رد الجميZZل هلل ،ومن أن
Zيرا مZZا ُيص ّZلي في قلبZZه آماًل من أن يتم ّكن Zمن ّ
الوفZZيرة وتمتّZZع بموفZZور النعمZZة .ولهZZذا السZZبب ،كZZان كثً Z

تُتZZاح لZZه الفرصZZة للشZZهادة ألعمZZال هللا وعظمتZZه ،ومن أن يضZZع هللا طاعتZZه موضZZع اختبٍ Z
يتطهZر
Zار ،وإضZZافة إلى ذلZZك ،من أن ّZ
إيمانه إلى أن يقبل هللا طاعته وإيمانه .وعندما حّلت التجربZة بZأيُّوب ،آمن أن هللا سZمع صZلواته .ق ّZدر أيُّوب هZذه الفرصZة أكZثر

من أي ش ٍ
Zيء آخZر ،ولهZZذا لم يجZرؤ على االسZZتهانة بهZZا ،ألن هZا هي أعظم أمانيZZه تتحّقZZق .كZان وصZول هZذه الفرصZZة يعZني أن
ّ
ممZا جعلZه أقZZرب
طاعته واتّقاءه هللا يمكن اختبارهما وتمحيصهما .وإضافة إلى ذلك ،كان األمر يعZني أن أيُّوب نZZال قبZول هللاّ ،

فهما أفضل .أصZZبح أيُّوب
إلى هللا .خالل التجربة ،سمح له هذا اإليمان وهذا السعي أن يصبح أكثر كمااًل  ،وأن يفهم إرادة هللا ً
قاء هلل وتبجياًل له ،كمZZا أنZZه كZZان يتZZوق
أيضا أكثر
ً
ً
امتنانا لبركات هللا ونعمه ،وكان قلبه يفيض بتسبيح أعمال هللا ،وكان أكثر اتّ ً

الشر في نظZر هللا ،فإنZZه فيمZZا
أكثر لجمال هللا وعظمته وقداسته .في هذا الوقت ،مع أن أيُّوب كان ال يزال يتّقي هللا ويحيد عن ّ
يتعّلق بتجاربه زاد إيمZان أيZوب ومعرفتZه بمZا ال ُيقZاس :ازداد إيمانZه وتر ّسZخت طاعتZه وأصZبح اتّقZاؤه هللا أعمZق .ومZع أن هZذه
ِ
تقدمZZه لألمZام .في وقت حسZابه لمZا كسZبه من هZZذه
حولت روح أيُّوب وحياتZZه ،إال أن هZذا التحZّ Zول لم ُيرضZه ولم ُيبطئ ّ
التجربة ّ
التجربZZة ،والنظZZر في عيوبZZه الخاصZZة ،كZZان ُيصّZلى بهٍ Z
Zدوء منتظZً Zرا أن تحZّ Zل بZZه التجربZZة التاليZZة ،ألنZZه كZان يتZZوق لزيZZادة مسZZتوى
إيمانه وطاعته واتّقائه هللا خالل التجربة الالحقة من هللا.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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(قروح تمأل جسم أيُّوب)
مرة أخرى
جرب أيُّوب ً
ٌ
الشيطان ُي ّ
أ .كلمات هللا
ِ
ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
طِ
Zل
Zل َك ِZ
Zال َي ْهَ Z Zوه ِلل َّش ْ Z Zي َ
"هZْ Z Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z Z
انَ :
امٌ Z
ضَ .ر ُZجٌ Z
َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Z Zه في ْ
Zك َعَلى َع ْبZZ Zديَ Zأي َ
(أيُّوب َ" )3 Z Z :2فَقَ Z Z
ِ
ٱلش ِر .وِإَلى ٱآْل ن هو متَم ِسك ِب َكم ِال ِه ،وَقد هي ِ
ومستَ ِق َِّ
ِ
َّ
َأِلبَتِل َع ُه ِباَل َسَب ٍب".
َّجتَني َعَل ْيه ْ
َ ْ َ ْ
يم َيتقي ٱهللَ َوَيح ُيد َع ِن ّ َ
َ ُْ ٌ
َ َُ ُ َ ّ ٌ َ
ِ ِ
ِ
(أيُّوب َ" )6 :2فَقال َي ْهوه ِل َّ
طِ
ظ َنْف َس ُه".
ٱحَف ْ
لش ْي َ
"ها ُه َو في َيد َ
انَ :
كَ ،وَلك ِن ْ
َ َ
ب .كلمات الشيطان
ِ ِ ِ ِ ِ
ان يهوه وَقالِ :
(أيُّوب َ" )5-4 Z:2فَأجاب َّ
Zل َمZZا ِلِإْل ْن َسِ Z
ك
ان ُي ْع ِطي ِZه ْZ
"جْلٌد ِب ِجْل ٍZدَ ،و ُك ُّ
ٱلش ْي َ
َأِلج ِل َنْفسZهَ .وَلك ْن ْٱبسZط ٱآْل َن َيZَ Zد َ
َ َ
ط ُ ََْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ف َعَل ْي َك".
َو َم َّس َع ْ
ظ َم ُه َوَل ْح َم ُهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْجه َك ُي َج ّد ُ
درك ُّأيوب ًّ
وسط المعاناة الشديدة ُي ِ
للبشرية
حقا رعاية هللا
ّ

سعيدا في داخله .كان ذلك ألن الشيطان عZرف أنZه سZوف
بعد األسئلة التي وجهها يهوه هللا إلى الشيطان ،كان الشيطان
ً
مرة أخرى بZالهجوم على الرجZل الZذي كZان كZاماًل في نظZر هللا – وكZانت هZذه فرصٌ Zة نZادرة للشZZيطان .أراد الشZZيطان
سمح له ً
ُي َ
استغالل هذه الفرصة لتقويض قناعة أيُّوب بالكامل ،وجعله يفقد إيمانه باهلل ،ومن ثم ال يعد يتّقي هللا أو يبارك اسم يهوه .كZZان

بغض النظZZر عن المكZZان أو الزمZZان ،سZZوف يكZZون بإمكZZان الشZZيطان أن يجعZZل أيُّوب
هZZذا من شZZأنه أن يمنح الشZZيطان فرصZZةّ :
ططاته الشريرة دون أن يZترك أث ًZرا ،لكنZه لم يسZتطع إخفZاء طبيعتZه الشZريرة .تظهZر هZذه
ألعوبة تحت أمره .أخفى الشيطان ُمخ ّ
ان ي Zه وه وَقZZالِ :
Zل َZمZا
المقZّ Zدسَ" :ف َZ
"جْلZٌ Zد ِب ِجْلZٍ Zدَ ،و ُZك ُّ
اب ٱل َّشْ Zي َ
الحقيقZZة في ّ
رده على كالم يهZZوه هللا ،كمZZا هZZو ُمسّ Z
َأج َ
ط ُ َْ َ َ َ
Zج ٌل في الكتZZاب ُ
ِلِإْل نس ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
Zك"( .أيُّوب  .)5-4 Z:2من
ك َو َم َّس َع ْ
ف َعَل ْي َ
َأِلج ِل َنْفسهَ .وَلك ْن ْٱبسط ٱآْل َن َي َد َ
ظ َم ُه َوَل ْح َم ُهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْج ِه َك ُي َج ّZد ُ
ان ُي ْعطيه ْ
َْ
جوهريZة وإحسZاس بخبث الشZيطان وخزيZه من هZذا الحZوار بين هللا والشZيطان .بعZد سZماع هZذه
المستحيل عZدم اكتسZاب معرفZة
ّ
ٍ
شك كراهية أكبر لسZZفالة الشZZيطان
الشر سوف يكون لديهم دون ّ
المغالطات من الشيطان ،فإن جميع من ّ
يحبون الحق ويمقتون ّ

ووقاحت ZZه ،وس ZZوف يش ZZعرون ب ZZالفزع واالش ZZمئزاز من مغالط ZZات الش ZZيطان ،وفي ال ZZوقت نفس ZZه س ZZوف يرفع ZZون ص ZZلوات ح ZZارة
قلبية من أجل أيُّوب ،داعين أن يتم ّكن هذا الرجZل البZار من بلZوغ الكمZال ،ومتمZنين لهZذا الرجZل الZذي يتّقي هللا ويحيZد
وأمنيات ّ
دائمZZا على إغZZواء الشZZيطان ،ويحيZZا في النZZور ويحيZZا في ظZّ Zل إرشZZاد هللا وبركاتZZه؛ كمZZا يتمنZZون أن تُحّفZZز
عن الشZّ Zر أن يتغّلب ً

Zجع جميZZع من يسZZعون في طريZZق اتّقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZّ Zر .مZZع أن ّنيZZة الشZZيطان الخبيثZZة يمكن
أعمZZال أيُّوب الصZZالحة وتُشّ Z
ِ ِ
ك،
رؤيتها في هذا اإلعالن ،إال أن هللا وافق على "طلب" الشيطان
أيضا شZر ٌ
مسرورا ،ولكن كان لديه ً
"هZا ُهZَ Zو في َيZد َ
ط واحZZدَ :
ً
ِ
ظ َنْف َس ُ Zه"( .أيُّوب  .)6 Z :2ألن الشZZيطان طلب في هZZذه المZZرة أن يمZّ Zد يZZده ليZZؤذي جسZZد أيُّوب وعظامZZه ،قZZال لZZه هللا:
ٱحَفْ Z
َوَلك ِن ْ
ِ
ممكنZZا للشZZيطان أن
ظ َنْف َس ُ Zه" .هZZذه الكلمZZات تعZZني أن هللا أخضZZع جسZZد أيُّوب للشZZيطان ،لكنZZه احتفZZظ بحياتZZه .لم يكن
احَفْ Z
ً
َ"ولك ِن ْ
ٍ
وسيلة أو طريقة ضد أيُّوب.
ممكنا للشيطان استخدام ّأية
بعيدا عن هذا كان
ً
يأخذ حياة أيُّوب ،ولكن ً
Zروح في جميZZع
تسبب في حدوث قٍ Z
بعد حصول الشيطان على اإلذن من هللا ،هرع إلى أيُّوب ّ
مما ّ
ومد يده إليذاء جسدهّ ،
ممZا جعZل الشZيطان أكZثر فظاعZة في ته ّZوره.
أنحاء جسZده ،فشZعر أيُّوب بZآال ٍم في جسZده .س ّZبح أيُّوب عظمZة يهZوه هللا وقداسZتهّ ،

تقيح قروحZه .وعلى الفZور شZعر أيُّوب
ممZا تسZبب في ّ
وألن الشيطان شعر بفرحة إيذاء اإلنسZان ،م ّZد يZده فضZرب جسZد أيُّوبّ ،
يحك قروحه من باطن قدمه إلى هامته بيديه Z،كما لZZو كZZان هZZذا
بآال ٍم وعذاب في جسده ال مثيل لهما ،فلم يكن بوسعه سوى أن ّ

مراقبا إياه ،وبذل قصارى جهده إلعZZداد
الموجهة على روحه من ألم جسده .أدرك أن هللا كان إلى جانبه
سيخّفف من الضربة
ً
ّ
ُ
Zارك
نفسZZه للمواجهZZة .ركZZع مZZرة أخZZرى على األرض قZZائاًل " :أنت تنظZZر قلب اإلنسZZان ،وتالحZZظ بؤسZZه .لمZZاذا ُي ِقلقZZك ضZZعفه؟ مبٌ Z
ثم مZد يZZده بس ٍ
Zرعة لضZرب
اسم يهوه هللا" .رأى الشيطان ألم أيُّوب الذي ال ُيطاق ،لكنZZه لم ي َZر أيZZوب يZترك اسZم يهZZوه هللا .ومن َّ
عظامZZه في محاولZٍ Zة يائسZZة لتمزيقZZه إربZZا إربZZا .وفي لحظٍ Z
Zات شZZعر أيُّوب بعٍ Z
Zذاب ال حZZدود لZZه ،كمZZا لZZو كZZان جسZZده قZZد انخلZZع من
ً ً
عظامه ،وكما لو كانت عظامه انفصلت عن بعضZها البعض .هZذا العZذاب المZؤلم جعلZه يعتقZد أنZه من األفضZل لZه أن يمZوت...
التحمZل حZدودها ...أراد أن يصZرخ ،أراد أن ُيم ّZزق الجلZد على جسZده لتقليZل األلم – ولكنZه كتم صZراخه
لقZد بلغت قدرتZه على
ّ
ولم ُيمZّ Zزق الجلZZد على جسZZده ،ألنZZه لم يZZرد أن يZZرى الشZZيطان ضZZعفه .ولZZذلك ركZZع مZZرة أخZZرى ،ولكن في هZZذه المZZرة لم يشZZعر

بوجZZود يهZZوه هللا .كZZان يعلم أنZZه كZZان في كثٍ Z
Zير من األحيZZان أمامZZه ،وخلفZZه ،وبجانبZZه .ولكن خالل ألم أيُّوب لم يكن هللا يشZZاهد،
طى وجهه واحتجب ،ألنه لم يخلZZق اإلنسZان ليجلب لZZه المعانZZاة .كZان أيُّوب في هZذا الZZوقت يبكي ويبZذل قصZارى جهZZده
ولكنه غ ّ

Zادرا على منZع نفسZZه من تقZZديم الشZكر هلل :اإلنسZZان يسZقط في الضZربة األولى،
Zدي ،ومZZع ذلZك لم يعZZد ق ً
لتحمZل هZZذا العZذاب الجسّ Z
ّ
تهتم به وتحنو عليه؟ إنك تضربني ،ولكن يؤلمك أنك تفعل ذلZZك.
ضعيف وعاجز،
فهو
ٌ
ٌ
وصغير وجاهل .فلماذا ترغب في أن ّ

Zتحق رعايتZZك واهتمامZZك؟ بلغت صZZالة أيُّوب مسZZامع هللا ،وكZZان هللا صZZامتًا إذ كZZان يZZراقب األمZZر في
َم ْن هZZو اإلنسZZان حتّى يسّ Z
ٍ
ٍ
هدوء ،ولكن هذا لم يضع ًّ
حدا لتجZZارب هللا أليُّوب.
خدعة ممكنة Zدون جدوى ،غادر في
جرب الشيطان كل
سكوت ...بعد أن ّ
ألحد ،فإن قصة أيُّوب لم ِ
وألن قوة هللا المعلنة في أيُّوب لم تُعَلن ٍ
شخصيات أخZرى بآرائهZا،
تنته بتراجع الشيطان .وفيما أدلت
ٌ
ّ
مازالت توجد المزيد من المشاهد المذهلة التي لم تنكشف بعدZ.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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شيء
الشر هو تمجيده اسم هللا في كل
ٍ
ٌ
مظهر آخر ال ّتقاء ُّأيوب هللا وحيدانه عن ّ

تحمZZل أيُّوب ض ZZربات الش ZZيطان ،وم ZZع ذل ZZك لم ي ZZترك اس ZZم يه ZZوه هللا .ك ZZانت زوجت ZZه أول َم ْن تق ZZدم وأخ ZZذ دور الش ZZيطان،
ّ
ِ
"َأن َت ُمتَ َم ّسٌ Zك
النص
ٱم َرَأتُZُ Zهْ :
والذي يمكن مالحظته في هجومها على أيُّوب .يصف ّ
األصلي ذلك على النحو التاليَ" :فَقاَل ْت َلZُ Zه ْ
ّ
ِ
Zار ِك ٱهللَ َو ُم ْت!"( .أيُّوب  .)9 Z :2كZZانت هZZذه هي الكلمZZات الZZتي قالهZZا الشZZيطان في شZZكل إنسٍ Z
Zك؟ َبِ Z
هجومZZا
Zان .كZZانت
َب ْZع ُZد ِب َك َمالَ Z
ً

راغبZZا في
هجومZZا مباش Zً Zرا،
Zهيرا .بع ZZدما فش ZZل الش ZZيطان في مهاجم ZZة جس ZZد أيُّوب ،ه ZZاجم كمال ZZه
ً
Zراء وتش ً Z
ً
واتّ ً
Zواء وإغ ً Z
هامZZا وإغ ً Z
جد ف على هللا ويموت .كما أراد الشيطان استخدام هذه الكلمات إلغواء أيُّوب :إذا
وي ّ
استخدام ذلك كي يتخّلى أيُّوب عن كماله ُ
ٍ
لتحمل مثZل هZذا العZذاب ،وسZوف يمكنZه أن ُيح ّZرر نفسZه من عZذاب الجسZد .واجZه
تخّلى أيُّوب عن اسم يهوه ،فلن يكون بحاجة ّ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
َّ
ِإ
Zل"( .أيُّوب :2
أيُّوب نصيحة زوجته بتوبيخها قائاًل " :تَتَ َكلم َ
ين َكاَل ًما َك ْح َدى ٱْل َجاهاَل ت! َأٱْل َخ ْي َر َنْقَب ُل م ْن ع ْنZZد ٱهللَ ،وٱلشَّ Zر اَل َنْقَبُ Z
 .)10كان أيُّوب يعرف هذه الكلمات منذ فتر ٍة طويلة ،ولكن في هذا الوقت تبرهنت حقيقة معرفة أيُّوب بها.
عندما أشارت عليه زوجته بأن يبارك هللا ويموت كانت تقصد :إن إلهك يعاملك هكذا ،فلماذا ال تلعنه؟ مZZاذا تفعZZل وأنت
حي؟ إلهZك يعاملZك بمنتهى الظلم ومZا زلت تقZول مبZارك اسZم يهZوه .كيZف يجلب عليZك بليZة وأنت تبZارك اسZمه؟ أسZرع وتخّلى
ٌّ
عن اسم هللا وال تتبعه فيما بعد .بهذه الطريقة سوف تنتهي متاعبك .في هذه اللحظة ظهZرت الشZهادة الZتي أراد هللا رؤيتهZا في

ألي ش ٍ
المقZّ Zدس ،ولكن هللا
أيُّوب .لم يكن
ً
Zادي أن يحمZل هZZذه الشZهادة ،وال نقZرأ عنهZا في ٍّ
Zخص ع ّ
ممكنا ّ
أي من قصZZص الكتZZاب ُ
رآهZا قبZل فZتر ٍة طويلZة من تح ّZدث أيُّوب بهZذه الكلمZات .أراد هللا أن ينتهZز هZذه الفرصZة ليسZمح أليُّوب بZأن يثبت للجميZع أن هللا
كان م ًّ
Zل ِم ْن ِع ْنZِ Zد
حقا .في مواجهة أيُّوب لمشورة زوجته ،لم
يتخل عن كماله ولم ُي ّ
ّ
جدف على هللا ،بل قال لزوجتهَ" :أٱْل َخ ْي َر َنْقَبُ Z
ُ
ِ
َّ
أهمّيZة هZذه الكلمZات .إن
Zات
ب
إث
على
Zادرة
ق
Zط
ق
ف
Zدة
ح
وا
ة
Z
ق
حقي
Zا
ن
ه
Zد
ج
تو
Zيرة؟
ب
ك
Zة
ي
أهم
الكلمات
لهذه
هل
؟".
ل
ب
ق
ن
ر
ٱلش
و
َّ
ٌ
ّّ
اَل َ ْ َ ُ
ّ
ٱهللَ ،

أهمّيZZة هZZذه الكلمZZات هي أنهZZا معتمZZدةٌ من هللا في قلبZZه ،وهي مZZا أراده هللا ،ومZZا أراد هللا أن يسZZمعه ،وهي النتيجZZة الZZتي كZZان هللا
ّ
ض Zا جZZوهر شZZهادة أيُّوب .وفيهZZا تZZبرهن كمZZال أيُّوب وبZّ Zره واتّقZZاؤه هللا وحيدانZZه عن الشZّ Zر.
يتZZوق لرؤيتهZZا؛ هZZذه الكلمZZات هي أي ً

طى جسZZمه كّلZZه بZZالقروح
تكمن قيمة أيُّوب في
تعرض للتجربة ،وحتّى عندما تغ ّ
ّ
الكيفية التي ظل بها ينطق هذه الكلمات عندما ّ
تحمZل العZذاب الشZديد ،وعنZدما أشZارت عليZه زوجتZه وأقاربZه .وهZذا معنZاه أن أيُّوب ،في قلبZه ،كZان يعتقZد أنZه
المؤلمة ،وعنZدما ّ

مهم ZZا ك ZZان ن ZZوع اإلغ ZZواء ،أو م ZZدى بش ZZاعة المآس ZZي أو الع ZZذاب ،وحتّى إذا ك ZZان س ZZيواجه الم ZZوت ،فإن ZZه لن ُيج Zّ Zدف على هللا أو
ٍ
مكانة في قلبه ،وأنه لم ُيوجد سوى هللا في قلبZZه.
أهم
يرفض طريق اتّقاء هللا والحيدان عن الشر .ترى ،إ ًذا ،أن هللا كان يشغل ّ
ِ
ِ ِ
ُّوب ِب َشَفتَْي ِه" .ليس فقط أنه لم يخطئ بشفتيه،
الم ّ
قدس مثل" :في ُك ّل َه َذا َل ْم ُي ْخطْئ َأي ُ
ولهذا السبب نقرأ أوصاف عنه في الكتاب ُ
Zتك من هللا .لم يق ZZل كلم ZZات مؤذي ZZة عن هللا ،ولم يخطئ إلى هللا .لم يكت ِ Z
ولكن في قلب ZZه لم يش ِ Z
Zف فم ZZه بمبارك ZZة اس ZZم هللا وحس ZZب،
ضZا .كZان فمZه وقلبZه واح ًZدا .كZان هZذا أيُّوب الحقيقي الZذي رآه هللا ،ولهZذا السZبب عينZه كZان هللا
ولكنه بZارك اسZم هللا في قلبZه أي ً
ّ
قدر أيُّوب.
ُي ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 46
الكثير من المفاهيم الخاطئة عند الناس عن ُّأيوب
تكبدها أيُّوب هي عمل ٍ
رسل أرسلهم هللا ،وال بسبب يد هللا .ولكنهZZا كZانت بسZZبب الشZZيطان ،عZدو هللا،
م تكن المحنة التي ّ
ثم كZZان مسZZتوى المحنZZة الZZتي تكبZZدها أيُّوب عميًقZZا .ولكن في هZZذه اللحظZZة ،أظهZZر أيُّوب ،دون تحّفٍ Z
Zظ ،معرفتZZه
شخصZZيًّا .ومن َّ
ّ
اليوميZة ،وموقفZه من هللا –وهZذه هي الحقيقZة .إذا لم يكن أيُّوب قZد تع ّZرض للتجربZة ،وإذا
اليوميZة باهلل في قلبZه ،ومبZادئ أفعالZه
ّ
ّ

ٱس ُم َي ْه َوه ُمَب َار ًكا".
َأع َ
وي ْه َوه َ
حل بالتجارب على أيُّوبَ ،
لقلت إن أيُّوب منافق عندما قالَ " :ي ْه َوه ْ
طى َ
لم يكن هللا قد ّ
َأخ َذَ ،فْلَي ُك ِن ْ
Zل ِم ْن ِع ْنZِ Zد ٱهللَِ ،وٱل َّشَّ Zر اَل
لقZZد منحZZه هللا الكثZZير من األمZZوال ولهZZذا بZZارك اسZZم يهZZوه بZZالطبع .إذا كZZان أيُّوب قZZد قZZالَ" :أٱْل َخ ْيZَ Zر َنْقَبُ Z

Zيرا مZا أنعمت عليZه .وإذا كZان هللا
َنْقَب ُل؟" .قبZل خضZوعه للتجZارب ،لقلت إنZه يبZالغ ،وإنZه لن ُيج ّZدف على اسZم هللا ألن يZد هللا كث ً
قد حل بالبلوى عليه ،لكان بالتأكيد قد جدف على اسم هللا .ومع ذلZك ،عنZدما وجZد أيZوب نفسZه في ظ ٍ
Zروف ال يZرغب فيهZا أح ٌZد
ّ
ّ
تحمZZل رؤيتهZZا،
أو ّ
يتمنى رؤيتهZZا أو يZZرغب في أن تصZZيبه ،ويخشZZى النZZاس من أن تصZZيبهم ،وهي ظٌ Z
Zروف لم يسZZتطع هللا نفسZZه ّ
ٱس ُم َي ْه َوه ُمَب َار ًكا" .و "َأٱْل َخ ْي َر َنْقَب ُل ِم ْن ِع ْن ِZد ٱهللِ،
قادرا على
َأع َ
وي ْه َوه َ
التمسك بكماله"َ :ي ْه َوه ْ
طى َ
كان أيُّوب ال يزال ً
َأخ َذَ ،فْلَي ُك ِن ْ
ّ
ٍ
َّ
حبZZون التكّلم
حبZZون التحZّ Zدث بكلمZZات ّ
وي ّ
Zل؟" .في مواجهZZة سZZلوك أيُّوب في هZZذا الZZوقت ،فZZإن أولئZZك الZZذين ُي ّ
رنانZZة ُ
َوٱلش َّ Zر اَل َنْقَبُ Z
مجZدون اسZZم هللا إال بZZالكالم ،ولكنهم لم يقبلZZوا قZZط تجZZارب هللا ،مZZدانون
بZZالحروف والتعZZاليم ،يبقZZون صZZامتين .أولئZZك الZZذين ال ُي ّZ
Zادر على التم ّسZك بطريZق هللا مZدانون بشZهادة أيُّوب.
بالكمال الZذي تمسZك بZه أيُّوب ،وأولئZك الZذين لم ُيص ّZدقوا قZط أن اإلنسZان ق ٌ
في مواجهZZة سZZلوك أيُّوب أثنZZاء هZZذه التجZZارب والكلمZZات الZZتي تكّلم بهZZا ،سZZوف يشZZعر بعض النZZاس باالرتبZZاك ،وسZZوف يشZZعر

Zك ،وسZZوف يبZZدو على البعض الالمبZZاالة حتّى إنهم يZZزدرون شZZهادة أيُّوب ألنهم ال
البعض بالحسZZد ،وسZZوف يشZZعر البعض بالشّ Z
ضZا ينظZZرون إلى
ينظZZرون العZZذاب الZZذي حZّ Zل بZZأيُّوب أثنZZاء التجZZارب ويقZZرأون الكلمZZات الZZتي تكّلم بهZZا أيُّوب وحسZZب ،ولكنهم أي ً

Zري ال ZZذي أظهره ZZأيُّوب عن ZZدما داهمت ZZه التج ZZارب .يعتق ZZدون أن ه ZZذا "الض ZZعف" ه ZZو النقص المف ZZترض في كم ZZال
"الض ZZعف" البش ّ Z
أيُّوب ،أي العيب الZZذي في إنسٍ Z
Zان كZZان في نظZZر هللا كZZاماًل  .وهZZذا يعZZني أنZZه من المعتقZZد أن الكZZاملين ال عيب فيهم وال شZZائبة،
ٍ
ٍ
أي
وأنهم ال يعZZانون من ضZZعف ،وال معرفZZة لZZديهم بZZاأللم ،وأنهم ال يشZZعرون أبZً Zدا بالتعاسZZة أو الكآبZZة ،وأنهم بZZدون كراهيZZة أو ّ
ٍ
سلوك جامح خارجيًّا .ونتيج ًة لذلك ،فإن الغالبية العظمى من الناس ال يعتقدون أن أيُّوب كان كاماًل ًّ
حقا .ال يوافق الناس على
الكثير من جوانب سلوكه خالل تجاربه .على سبيل المثال ،عنZدما فقZد أيُّوب ممتلكاتZه وأوالده ،لم ينفجZر في البكZاء مثلمZا كZان

يحب
يتصZّ Zور النZZاس .إن "تصZZرفه غZZير المالئم" يZZدفع النZZاس لالعتقZZاد أنZZه بZZارد المشZZاعر ألنZZه كZZان بال دمٍ Z
Zوع ،أو أنZZه لم يكن ّ
إرباكZا :فسZر النZاس
عائلته .هذا هو االنطباع السيئ الذي يكونه الناس أواًل عن أيُّوب .كما أنهم يجZدون سZلوكه بعZد ذلZك أكZثر
ً
"ج َّز َشْ Zع َر َرْأ ِسِ Zه" يعZني تجZديف أيُّوب على
"م َّZز َق ُجبَّتَ ُZه" على أنهZا عZدم احZترا ٍم هلل ،كمZا أنهم يفهمZون بالخطZأ أن عبZارة َZ
عبارة َ
َأخ َذَ ،فْلَي ُك ِن ٱ ْسZم َي ْZه َوه ُمَب َار ًكZZا" ،ال ُيِ Z
Zدرك النZاس أيًّا
وي ْZه َوه َZ
َأع َ
هللا ومعارضZZته لZه .بصZرف النظZر عن كلمZZات أيُّوب"َ :ي ْZه َوه ْ
طى َ
ُ
من جZZوانب بZّ Zر أيُّوب الZZذي امتدحZZه هللا ،ولهZZذا فZZإن تقZZييم أيُّوب لZZدى الغالبيZZة العظمى منهم ليس أكZZثر من عZZدم فه ٍم وسZZوء فه ٍم
ٍ
ٍ
ًّ
ويقZّ Zدرها بZZأن أيُّوب كZZان
Zك وإدانZٍ Zة واستحسZZان من الناحيZZة
وشّ Z
ّ
النظريZZة فقZZط .ال يمكن ألحZZد منهم أن يفهم كلمZZات يهZZوه هللا حقا ُ
الشر.
رجاًل كاماًل
مستقيما يتّقي هللا ويحيد عن ّ
ً

Zبره ،ألن تصZّ Zرفات
اسً Z
Zتنادا إلى انطبZZاع النZZاس عن أيُّوب كمZZا ورد أعاله ،فZZإن لZZديهم المزيZZد من الشZZكوك فيمZZا يتعّلZZق بّ Z
بالغZا كمZا تص ّZور النZاس .لم يقتصZر األمZر على عZدم أدائZه ّأيZة
Zأثيرا ً
الم ّ
الم ّ
قدس لم تكن ُمؤثّرة ت ً
سجل في الكتاب ُ
أيُّوب وسلوكه ُ
ٍ
حيZر النZاس ويZدفعهم
ضZا أخZذ لنفسZه شZقف ًة ليحت ّ
Zالس في وسZط الرمZاد .هZذا العمZل أي ً
أعمال عظيمة ،ولكنZه أي ً
ضZا ُي ّ
Zك بهZا وهZو ج ٌ
Zك جسZمه لم يكن ُيصّZلي إلى هللا أو يعZد Zهللا ،وإضZافة إلى ذلZك،
للشك في ّبر أيُّوب – وحتّى إنكاره – ألنZZه بينمZZا كZان أيُّوب يح ّ
ّ

لم ينظره أحد وهو يمسح دموع األلم .في هذا الوقت ،ال يرى النZاس سZوى ضZZعف أيُّوب وال شZيء سZواه ،وهكZZذا حتّى عنZZدما
يسZZمعون أيُّوب يقZZولَ" :أٱْلخيZZر نْقبِ ِ ِ ِ Z
َّ
Zل؟" .فZZإنهم ال ُيبZZدونّ ZأيZZة مبZZاالة ،أو يقفZZون موقZZف الحZZيرة ،وال
Zل م ْن ع ْنZZد ٱهللَ ،وٱلشَّ Zر اَل َنْقَبُ Z
َْ َ َ َ ُ
يزالون غير قادرين على تمييز ّبر أيُّوب من كلماته .االنطباع األساسي الذي تركZه أيُّوب عنZZد النZZاس أثنZZاء عZZذاب تجاربZZه هZو
ّ
متكب ًZرا .ال يZرى النZاس القصZة وراء سZلوكه الZتي كZانت تZدور أحZداثها في أعمZاق قلبZه ،وال يZرون اتّقZاء
أنZه لم يكن ُمتZذّلاًل وال ّ

الشر .يجعل اتّزانه الناس يعتقدون أن كماله واستقامته لم يكونZZا سZZوى كلمZZات
هللا في قلبه أو
التمسك بمبدأ طريق الحيدان عن ّ
ّ
انطباعZا عميًقZZا
ًZ
فارغZZة ،وأن اتّقZZاءه هللا كZZان ُمجZّ Zرد إشZZاعة؛ كمZZا أن "الضZZعف" الZZذي كشZZف عنZZه خارجيًّا يZZترك في الZZوقت نفسZZه

"فهمZZا جديZً Zدا" تجZZاه الرجZZل الZZذي يصZZفه هللا بأنZZه كامZٌ Zل ومسZZتقيم .يتZZبرهن هZZذا "المنظZZور
عليهم ويمنحهم "منظً Z
Zورا جديZً Zدا" وحتّى ً
الجديد" و"الفهم الجديد" عندما فتح أيُّوب فمه ولعن اليوم الذي ُوِل َد فيه
ألي إنس ٍ
بأيZZة بدعZٍ Zة ،ولكنZZه
Zان أن يتصZّ Zوره ويفهمZZه ،إال أنZZه لم ينطZZق ّ
تحملZZه أيُّوب ال يمكن ّ
مZZع أن مسZZتوى العZZذاب الZZذي ّ
ِِ
َّ ِ
َّ
Zل َّٱل ِذي
الم ّ
خّفف من ألم جسده بوسائله الخاصة .وكما هو ُم ّ
قدس ،قالَ" :ل ْيتَ ُه َهَل َك ٱْلَي ْو ُم ٱلذي ُوِل ْد ُت فيهَ ،وٱللْZي ُ
سج ٌل في الكتاب ُ
ٍ
اهتمZوا بهZا.
Zالَ :ق ْZد ُحِب َZل ِب َر ُجZل"( .أيُّوب ّ .)3 Z:3
أهمّيZZة هZZذه الكلمZات على اإلطالقّ ،
َق َ
وربمZا ُيوجZZد من ّ
ربمZا لم ُيف ّكZر أح ٌZد في ّ
Zار
من وجهZة نظZركم ،هZل تقصZدون أن أيُّوب عZارض هللا؟ هZل هZذه الكلمZات شZكوى ضZد هللا؟ أعلم أن كثZيرين منكم لZديهم أفك ٌ

أي
تحدث بها أيُّوب ويعتقدون أنه إذا كان أيُّوب كاماًل
عينة حول هذه الكلمات التي ّ
ُم ّ
ومستقيما لمZZا كZZان ينبغي عليZZه أن يظهZZر ّ
ً
ٍ
ضعف أو ٍ
إيجابيZZة وابتسZZم حتّى في وجZه إغZواء الشZZيطان.
أي هجو ٍم من الشيطان مواجهة
ّ
حزن ،ولكان بداًل من ذلك قد واجه ّ

كان يجب أال يصدر عنه أدنى ّ ٍ
أي
أي من العذابات الذي جلبها الشيطان على جسده ،وكان يجب أال يكشZZف عن ٍّ
رد فعل تجاه ٍّ
من المشZZاعر الZZتي بZZداخل قلبZZه .كZZان يجب عليZZه حتّى أن يطلب من هللا أن يجعZZل هZZذه التجZZارب أشZّ Zد .هZZذا مZZا يجب أن يكشZZفه

ويتّسZZم بZZه شZZخص راسZZخ يتّقي هللا ًّ
حقا ويحيZZد عن الشZّ Zر .وسZZط هZZذا العZZذاب الشZZديد ،لم يصZZدر عن أيُّوب سZZوى أنZZه لعن يZZوم
ٌ
ٍ
ِ
ٍ
بكثير من فعله ،ألنه منذ العصور القديمZZة
يشتك من هللا ،بل ولم تكن لديه ّأية ّنية لمعارضة هللا .إن قول هذا أسهل
والدته .لم
أي شٍ Z
Zخص مطلًقZZا لنفس تجربZZة
تحملZZه أيُّوب .ولمZZاذا لم يتعZّ Zرض ّ
وحتّى اليZZوم ،لم يمZّ Zر أحZٌZد بمثZZل هZZذه التجZZارب ولم يحتمZZل مZZا ّ
تحمZZل مث ZZل ه ZZذه المس ZZؤولية أو التكلي ZZف ،وال أح ZZد يمكن ZZه أن يفع ZZل م ZZا فعل ZZه أيُّوب،
أيُّوب؟ ألن ZZه ،كم ZZا ي ZZرى هللا ،ال أح ZZد يمكن ZZه ّ

Zتمر في مباركZة اسZم
وإضافة إلى ذلك ،ال يكن
ً
ممكنZا ألحZد ،بصZرف النظZر عن لعن يZوم والدتZه Z،أال يتخلى عن اسZم هللا ،ويس ّ
ألي شٍ Z
Zخص أن يفعZZل هZZذا؟ عنZZدما نقZZول هZZذا عن
يهZZوه هللا ،كمZZا فعZZل أيُّوب عنZZدما حZّ Zل بZZه مثZZل هZZذا العZZذاب .هZZل كZZان يمكن ّ

Zذعورا فلم يعZZد يقZZف مZZرة
أيُّوب ،هZZل نمZZدح سZZلوكه؟ لقZZد كZZان رجالً كZZاماًل واسZZتطاع الشZZهادة هلل ّ
وتمكن من طZZرد الشZZيطان مً Z
أخZZZرى أم ZZام هللا ليتّهم أيُّوب ،فم ZZا الخط ZZأ في مدح ZZه؟ ه ZZل يمكن الق ZZول ب ZZأن ل ZZديكم مع ZZايير أعلى من هللا؟ ه ZZل يمكن القZZZول إن
التصرف بطريقة أفضل من أيُّوب عندما تداهمكم التجارب؟ امتدح هللا أيُّوب ،فما االعتراضات التي قد تكون لديكم؟
بإمكانكم
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ُّأيوب يلعن يوم والدته ألنه ال يريد أن يتأّلم هللا بسببه
كثير ا ما أقول إن هللا ينظر إلى قلوب الناس من الداخل ،أما الناس فينظرون إلى مظهZZر اآلخZZرين الخZZارجي .نظZً Zرا ألن
ً
ّ
Zاء على مظه ZZرهم
هللا ينظ ZZر قل ZZوب الن ZZاس من ال ZZداخل ،فإن ZZه يفهم ج ZZوهرهم ،في حين ُيح Zّ Zدد الن ZZاس ج ZZوهر بعض ZZهم البعض بن ً Z

الروحيZZة ،بمZZا في ذلZك أصZZدقاء أيُّوب
الخZارجي .عنZZدما فتح أيُّوب فمZه ولعن يZوم والدتZZه ،أذهZل هZZذا التص ّZرف جميZع الكائنZZات
ّ
ّ
Zاكرا من أجZZل الحيZZاة والجسZZد ،وكZZذلك يZZوم والدتZZه الZZذي منحZZه إيZZاه هللا،
Z
ش
Zون
Z
ك
ي
أن
ويجب
هللا،
Zدن
Z
ل
من
Zان
Z
س
اإلن
Zاء
Z
ج
الثالثZZة.
ً
وألي أح ٍZد يتبZع هللا ،فZإن هZZذا الفهم ُمق ّZد ٌس ومصZZون ،وهZو حقيقٌ Zة
وتصوره.
أمر يمكن لعامة الناس فهمه
ويجب أال يلعنه .هذا ٌ
ّ
ّ
ٍ
ف يعتبره الناس العاديون
تتغير ً
تصر ٌ
ال يمكن أن ّ
أبدا .ولكن أيُّوب ،من ناحية أخرى ،كسر القواعد :لقد لعن يوم والدته .هذا ّ
ٍ
Zتحق تفهم النZZاس لZZه وتع ZZاطفهم معZZه فحسZZب ،ولكن ZZه ال
يمّثZZل تجً Z
Zاوزا إلى منطقZZة محظZZورة .فZZاألمر ال يقتصZZر على أن ZZه ال يس ّ Z

Zتحق
يس ّ
منغمسا
ً

Zدد أكZبر من النZاس حتّى في ب ّZر أيُّوب ،ألنZه يبZدو أن فضZل هللا عليZه جعلZه
Zك ع ٌ
ضZا غفZران هللا .في الZوقت نفسZه ،يش ّ
أي ً
ضZا لعن
ًZ
في مل ّذاته
ووقح ا ومته ّZو ًرا لدرجZة أنZه لم يشZكر هللا على مباركتZه إيZاه ورعايتZه خالل حياتZه فحسZب ،ولكنZه أي ً

Zطحية للنZZاس
طالبZZا هالك هZZذا اليZZوم .كيZZف يمكن وصZZف هZZذا سZZوى بأنZZه معارضZZة هلل؟ تُقZّ Zدم مثZZل هZZذه األمZZور السّ Z
يZZوم والدتZZهً ،
وم ْن يسZتطيع معرفZة
الدليل على إدانة ّ
تصرف أيُّوب هذا ،ولكن َم ْن يستطيع أن يعرف كيف كان أيُّوب ُيف ّكر في ذلك الZوقت؟ َ
تصرف أيُّوب بهذه الطريقة؟ هللا وحده وأيُّوب نفسه يعرفان القصة واألسباب.
سبب ّ
عنZZدما مZّ Zد الشZZيطان يZZده إليZZذاء عظZZام أيُّوب ،سZZقط أيُّوب في براثنZZه ،ولم تكن لديZZه الوسZZيلة للهZZروب أو القZّ Zوة للمقاومZZة.
آالما ُم ّبرحة ،وجعله هذا األلم على وعي تام بعدم قيمة اإلنسان الذي يعيش في الجسد وضعفه وعجZZزه.
ّ
تحمل جسده وروحه ً
وفهمZا عميًقZZا عن سZZبب رعايZZة هللا لإلنسZZان وعنايتZZه بZZه .أدرك أيُّوب ،وهZZو في بZZراثن
ًZ
Zديرا
Z
ق
ت
ا
Z
ض
أي
Zب
Z
س
اكت
Zه،
Z
س
نف
Zوقت
Z
ل
ا
وفي
ً
ً
عاجز ج ًّZدا وضZعيف .عنZدما سZقط على ركبتيZه وصّZلى هلل ،شZعر
الشيطان ،أن اإلنسان ،الذي هو من لح ٍم ودمٍ ،هو في الواقع
ٌ
وكZZأن هللا كZZان يحجب وجهZZه مختبًئا ،ألن هللا وضZZعه بالكامZZل في يZZد الشZZيطان .وفي الZZوقت نفسZZه ،بكى هللا عليZZه ،بZZل وتح ّس Zر
وج ِر َح بسبب جرحZه ...شZعر أيُّوب بZألم هللا ،إذ كZZان األمZر ال ُيطZاق عنZد هللا ...لم يZرغب أيُّوب في
عليه .تأّلم هللا بسبب ألمه ُ
أن يتسZّ Zبب في المزيZZد من الحZZزن هلل ،ولم يZZرد من هللا أن ينتحب عليZZه ،فضZالً عن أنZZه لم يZZرغب في أن يZZرى هللا يتZZأّلم بسZZببه.
تحمZZل األلم الZZذي ينهش في هZZذا الجسZZد ،ألن هZZذا
في هZZذه اللحظZZة ،لم يZZرد أيُّوب سZZوى أن يخلZZع نفسZZه من جسZZده ويكّ Z
Zف عن ّ

ضZا عZذاب
يتحمZل ليس فقZط آالم الجسZد ولكن أي ً
سوف يوقف عZذاب هللا على ألمZه .ومZع ذلZك ،لم يسZتطع ذلZك ،وكZان عليZه أن ّ
عZZدم الرغبZZة في أن ُيسZّ Zبب القلZZق هلل .هZZذان األلمZZان – ألم الجسZZد وألم الZZروح – تسZّ Zببا في أل ٍم ُمّبZZرح ُيمZّ Zزق القلب عنZZد أيُّوب،
محدوديZZ Zة اإلنسZZ Zان المكZّ Z Zون من لح ٍم ود ٍم يمكن أن تجعZZ Zل المZZ Zرء يشZZ Zعر باإلحبZZ Zاط والعجZZ Zز .في هZZ Zذه
وجعلZZ Zه يشZZ Zعر كيZZ Zف أن
ّ
ضZل أيُّوب أال يكZون قZد ُوِل َZد في عZالم البشZر،
Zيرا،
وتعمZق كرهZه للشZيطان .في هZذا الZوقت ،ف ّ
الظروف ،ازداد شZوقه إلى هللا كث ً
ّ

Zديدا ،ويلفZظ
وأال يكون قد ُو ِج َZد من األسZاس ،عن أن يZرى هللا يبكي
كرهZا ش ً
دموعZا أو يشZعر بZاأللم من أجلZه .بZدأ يكZره جسZده ً
ً
نفسه ويسأم منها ومن يZوم والدتZه وحتّى من كZل مZا كZان يرتبZط بZه .لم يZرغب في أن ُيوجZد أي ذك ٍZر آخZر ليZوم والدتZه أو أي
ِِ
الل Zي َّ ِ
َّ ِ
ٍ
َّ
Zالَ :ق ْZد ُحِبZَ Zل ِب َر ُجZلِ .لَي ُك ْن
Zل الذي َق َ
شيء له عالقة به ،ولذلك فتح فمه ولعن يوم والدتهَ" :ل ْيتَ ُه َهَل َك اْلَي ْو ُم الذي ُوِل ْد ُت فيهَ ،و ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
Zار" (أيُّوب  .)4-3 Z:3تحمZZل كلمZZات أيُّوب لفظZZه لنفسZZهَ" :ل ْيتَZُ Zه
Zك اْلَيZْ Zو ُم َ
ذلَ Z
ظالَ ًمZZا .الَ َي ْعتَ ِن ِبZZه هللاُ م ْن َفZْ Zو ُقَ ،والَ ُي ْشِ Zر ْق َعَل ْيZZه َن َZه ٌ
ِِ
َّ َّ ِ
َّ ِ
الَ :ق ْد ُحِب َل ِب َر ُج ٍل" .وكذلك تأنيبه لنفسZه وإحساسZه بالZذنب ألنZه تس ّZبب في شZعور هللا
َهَل َك ٱْلَي ْو ُم ٱلذي ُوِل ْد ُت فيهَ ،وٱللْي ُل ٱلذي َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
Zار" .هZZذان المقطعZZان همZZا التعبZZير النهZZائي عن
بZZاأللم" :لَي ُك ْن َذلَ Z
Zك ٱْلَيZْ Zو ُم ظَاَل ًZمZا .اَل َي ْعتَ ِن ِبZZه ٱهللُ م ْن َفZْ Zو ُقَ ،واَل ُي ْش ِ Zر ْق َعَل ْيZZه َن َZه ٌ
ّ
تمنى أيُّوب ،سZZما إيمانZZه باهلل
شZZعور أيُّوب في ذلZZك الZZوقت ،وهمZZا ُيظ ِZه ران كمالZZه واسZZتقامته للجميZZع .وفي الZZوقت نفسZZه ،مثلمZZا ّ
وطاعته إياه وكذلك اتّقاؤه إياه .وبالطبع ،فإن هذا السمو هو بالضبط النتيجة التي توّقعها هللا.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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حقيقيا في نظر هللا
ًّ
ُّأيوب يهزم الشيطان ويصبح رجاًل
خطيZZة
عنZZدما خضZZع أيُّوب ألول مZZر ٍة للتجZZاربZُ ،ح ِZر َم من جميZZع ممتلكاتZZه وجميZZع أوالده ،لكنZZه لم يسZZقط ولم يتفZّ Zوه بZZأي ّ
الماديZZة ونسZZله ،وتغّلب على تجربZZة
يخص ممتلكاتZZه
ضZّ Zد هللا نتيجً Zة لZZذلك .لقZZد تغّلب على إغZZواء الشZZيطان ،وتمالZZك نفسZZه فيمZZا
ّ
ّ
كل ما أخذه منه وتقديم الشكر والحمد هلل بسبب ذلك .كان هZذا
فقدان جميع ممتلكاته
الدنيوية ،أي أنه ّ
ّ
تمكن من طاعة هللا رغم ّ

أيضا شهادة أيُّوب أثنZZاء التجربZZة األولى من هللا .في التجربZة الثانيZZة،
هو سلوك أيُّوب أثناء اإلغواء األول من الشيطان ،وكان ً
أشد مما شعر به من قبل ،إال أن شZZهادته كZانت كافيZZة لZZترك النZZاس في
ألما ّ
ّ
مد الشيطان يده إليذاء أيُّوب ،ومع أن أيُّوب اختبر ً
حالة ذه ٍ
Zرة أخZرى ،كمZا أن سZلوكه وشZهادته
Zول .لقZد اسZتخدم ثباتZه وقناعتZه وطاعتZه هلل ،وكZذلك اتّقZاءه هللا ،لهزيمZة الشZيطان م ً
كانZZا مصZZدر قبٍ Z
Zول واستحسZZان من هللا .خالل هZZذا اإلغZZواء ،اسZZتخدم أيُّوب سZZلوكه الفعلي ُليصZّ Zرح للشZZيطان بZZأن ألم الجسZZد ال
ّ
جدف على هللا أو يتخّلى عن كماله واستقامته ألنه
غير إيمانه وطاعته هلل ،أو ينزع أمانته هلل واتّقاءه إياه .إنه لن ُي ّ
يستطيع أن ُي ّ

مرعوبZا مرتع ًZدا Z،كمZا أن قZّ Zوة معركتZه الفاصZZلة بين
جبانZا ،وإيمانZZه جعZل الشZيطان
واجه الموت .عزيمZة أيُّوب جعلت الشZZيطان ً
ً
الحياة والموت مZع الشZيطان وّلZدت في الشZيطان كراهيٌ Zة واسZتياء عميقين ،وكمالZه واسZتقامته لم يتركZا للشZيطان أي ش ٍ
Zيء آخZر
ّ
يمكن أن يفعلZZه معZZه ،ولهZZذا تخّلى الشZZيطان عن هجماتZZه عليZZه وعن اتّهاماتZZه ضZّ Zده أمZZام يهZZوه هللا .وهZZذا يعZZني أن أيُّوب تغّلب
على الع ZZالم ،وتغّلب على الجس ZZد ،وتغّلب على الش ZZيطان ،وتغّلب على الم ZZوت .لق ZZد ك ZZان واح Zً Zدا من رج ZZال هللا بمع ZZنى الكلم ZZة.
خالل هZZاتين التجربZZتين ،ثبت أيُّوب في شZZهادته وعZZاش في الواقZZع بحسZZب كمالZZه واسZZتقامته ،وو ّسZع نطZZاق مبZZادئ عيشZZه التّقZZاء

نضجا
ثراء ،وجعلته هذه التجربة أكثر
هللا والحيدان عن ّ
ً
الشر .بعد أن خضع أيُّوب لهاتين التجربتين Z،توّلدت فيه تجرب ٌة أكثر ً
فهمZZا عميًقZZا
وحنكZZة وأشZّ Zد قZّ Zوة وأكZZثر ً
إيمانZا وثقً Zة في بZّ Zر االسZZتقامة الZZتي تم ّسZك بهZZا واسZZتحقاقها .منحت تجZارب يهZZوه هللا أيُّوب ً

ومحبتZه لZه إلى خشZيته منZه .لم
محبZة هللا ،ومنهZا ُأضZيف تقZديره هلل
ّ
Zعورا باهتمZام هللا باإلنسZان ،وسZمحت لZه بZإدراك عظمZة ّ
وش ً
Zدي الZZذي
تتسZZبب تجZZارب يهZZوه هللا في عZZدم إبعZZاد أيُّوب عنZZه فحسZZب ،ولكنهZZا جعلت قلبZZه أقZZرب إلى هللا .عنZZدما بلZZغ األلم الجسّ Z
أي خي ٍ Z
Zار س ZZوى أن يلعن ي ZZوم والدت ZZه Z.لم يكن ه ZZذا
تحمل ZZه أيُّوب ذروت ZZه ،ف ZZإن القل ZZق ال ZZذي ش ZZعر ب ZZه من يه ZZوه هللا لم ي ZZترك ل ZZه ّ
ّ
ٍ
إعالنZا طبيعيًّا نتج
ومحبتZه لZه من داخZل قلبZه ،كZان
إعالن طZبيعي عن احترامZه هلل
طا له منZذ فZترة طويلZة ،ولكنZه
السلوك ُمخ ّ
طً
ً
ٌ
ّ
ّ
راغبZا في مضZايقة هللا ،ولم يكن قZادراً على ذلZك،
ومحبته له .وبعبارة أخZرى ،ألن أيُّوب لفZظ نفسZه ،ولم يكن
عن احترامه هلل
ّ
ً
بتعبده طويل األمد هلل وحنينZZه إليZZه وتكريسZZه لZZه
فإن احترامه
ومحبته وصال إلى نقطة إنكار الذات .في هذا الوقت ،سما أيُّوب ّ
ّ
والمحبZة .لم
أيضا بإيمانه وطاعته هلل واتّقائه إيZاه إلى مسZتوى االحZترام
إلى مستوى االحترام
والمحبة .وفي الوقت نفسه ،سما ً
ّ
ّ
شيء من شأنه أن يضر هللا ،ولم يسمح لنفسه بZأي تصZر ٍ
ٍ
ف من شZأنه أن يZؤلم هللا ،ولم يسZمح لنفسZه بZأن
أي
ّ
ّ
ّ
يسمح لنفسه بفعل ّ

أي حٍ Z
Zزن أو أسZZف أو حتّى تعاسZZة على هللا ألسZZبابه الخاصZZة .في نظZZر هللا ،مZZع أن أيُّوب ظZZل هZZو أيZZوب نفسZZه كمZZا كZZان
يجلب ّ
سZابًقا ،إال أن إيمانZه باهلل وطاعتZه لZه واتّقZاءه إيZاه جلبت الرضZا والسZرور الكZاملين لقلب هللا .كZان أيُّوب في هZذا الZوقت قZد بلZغ

ًّ
Zتقيما" في نظZZر هللا .وسZZمحت لZZه أعمالZZه الصZZالحة
صZا يسّ Z
Zتحق حقا أن ُيZZدعى "كZZاماًل ومسً Z
الكمZZال الZZذي توّقعZZه هللا إذ أصZZبح شخ ً
Zموه أكZثر
Zمو قيمZة حياتZه وس ّ
بالتغّلب على الشيطان والثبات في شهادته هلل .وكذلك جعلته أعمالZه الصZالحة كZاماًل  ،وسZمحت بس ّ
ٍ
ٍ
Zتقيما ،اتّهم ZZه
من ّ
أي وقت مض ZZى ،وجعلت ZZه أول ش ZZخص ال يتع Zّ Zرض لهج ZZوم وإغ ZZواء الش ZZيطان فيم ZZا بع ZZد .ألن أيُّوب ك ZZان مس ً Z
Zارا ،تغّلب على الش ZZيطان وهزم ZZه وثبت في
Zاراُ ،سّZ Zل َم إلى الش ZZيطان ،وألن أيُّوب ك ZZان ب ً Z
الش ZZيطان وأغ ZZواه .وألن أيُّوب ك ZZان ب ً Z
Zرة أخZZرى إلى الشZZيطان ،ومَثZZل ًّ
حقا أمZZام عZZرش هللا ،وعZZاش في
شZZهادته .وبZZذلك أصZZبح أيُّوب الرجZZل األول الZZذي لن ُيس ّZلم مً Z
َ
وتحرر...
تجسس الشيطان أو تخريبه ...أصبح رجاًل حقيقيًّا في نظر هللا
ّ
النور في ّ
ظل بركات هللا دون ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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الشر
في حياة ُّأيوب
ّ
اليومية نرى كماله واستقامته وا ّتقاءه هللا وحيدانه عن ّ

ِ
ِ ِ
ٱَأْلر ِ
يم،
Zل َك ِZ
ضَ .ر ُZ
إذا كنZZا بصZZدد بحث شخصZّ Zية أيُّوبّ ،
ام ٌ
جٌ
فيتعين أن نبZZدأ بتقييمZZه من فم هللاَ" :ل ْي َس م ْثُلZُ Zه في ْ
Zل َو ُم ْس Zتَق ٌ
َيتَِّقي ٱهلل وَي ِح ُيد َع ِن َّ
ٱلش ِّر".
ََ
نتعرف أواًل على كمال أيُّوب واستقامته.
دعونا ّ

م ZZا فهمكم للكلم ZZتين "ك ZZاماًل " و"مس ZZتقيما"؟ ه ZZل تعتق ZZدون أن أيُّوب ك ZZان مس ZZتقيما وبال ٍ
عيب؟ س ZZوف يك ZZون ه ZZذا ،ب ZZالطبع،
ً
ً
الحقيقي ZZة :أي أن الكلمZZZات
كمZZل الفهم الحقيقي أليُّوب ه ZZو الحي ZZاة
Zيرا
ّ
وفهمZZا ح ّ Z
تفسً ZZ
Zتقيما" .فم ZZا ُي ّ
Zرفيين للكلم ZZتين "ك ZZاماًل " و"مس ً Z
ً
ّ
ٍ
إجابات .سوف نبدأ بالنظر إلى حياة أيُّوب في بيتZZه ،وإلى سZZلوكه المعتZZاد خالل حياتZZه.
قدم ّأية
والكتب
والنظريات وحدها لن تُ ّ
ّ
سZوف ُيخِبرنZZا هZZذا عن مبادئZZه وأهدافZZه في الحيZZاة ،وكZZذلك عن شخصZّ Zيته وسZZعيه .دعونZZا اآلن نقZرأ الكلمZZات األخZZيرة من أيُّوب
ظ َم ُك ِّل َبِني ٱْل َم ْش ِر ِق" .تفيد هذه الكلمات بأن وضع أيُّوب ومكانته كانZا مZZرتفعين للغايZة ،ومZع أننZZا
ان َه َذا َّ
َأع َ
ٱلر ُج ُل ْ
َ " :3 Z:1ف َك َ

Zتقيما يتّقي هللا ويحيZZد عن الشZّ Zر ،إال
ال نعZZرف مZZا إذا كZZان أعظم رجZZال المشZZرق بسZZبب أموالZZه الوفZZيرة أم ألنZZه كZZان كZZاماًل ومسً Z
عموما أن وضZع أيُّوب ومكانتZه كانZا مصZدر تق ٍ
المق ّZدس ،كZانت االنطباعZات
إننا نعرف
Zدير كبZير .وكمZا هZو ُمس ّ
Zج ٌل في الكتZاب ُ
ً
Zروة كبZZيرة ومكان ً Zة
Zتقيما يتّقي هللا ويحيZZد عن الشZّ Zر وأنZZه كZZان يمتل ZZك ثً Z
األولى ل ZZدى الن ZZاس عن أيُّوب هي أنZZه كZZان كZZاماًل ومسً Z
مZZوّقرة .بالنسZZبة لشٍ Z
ونوعيتهZZا
Zادي يعيش في بيئZٍ Zة كهZZذه وفي ظ ّZل مثZZل هZZذه الظZروف ،سZZوف يكZZون أسZلوب حيZاة أيُّوب
ّ
Zخص ع ّ
ُ
ومختلف جوانب حياته
الشخصية مح ّ
ط أنظار معظم الناس؛ ومن َّ
المقZّ Zدس"َ :و َZك َ
ّ
ان َبُنZZوهُ
ثم ،ينبغي علينا مواصلة قراءة الكتاب ُ
ِ
ِ
ٍِ ِ ِ
ي ْذهبون ويعمُلون وِل ِ
ان
ون َZ
َأخ َو ِات ِه ِم ٱلثَّاَل َث ِلَيُ Z
ْZأكْل َن َوَي ْشَ Zر ْب َن َم َع ُه ْمَ .و َZك َ
ون َوَي ْسZتَ ْد ُع َ
يم ًة في َب ْيت ُك ِّل َواحد م ْن ُه ْم في َي ْو ِمهَ ،وُي ْر ِسُZل َ
َ َُ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ص َ Zع َد ُم ْح َرَقZZات َعَلى َعZَ Zدده ْم ُكّله ْمَّ ،
يمZZةَّ ،
َّمZZا
َأِلن َأي َ
َأن َأي َ
ُّوب َقَ Z
ُّوب َْأر َس َ Zل َفَق َّد َس ُ Zه ْمَ ،وَبك َر في ٱْل َغZZد َوَأ ْ
Zال"ُ :رب َ
َّام ٱْل َول َ
َل َّما َد َار ْت َأي ُ
َأخ َ ِ
ِِ
Zل ٱَأليَّامِ"( .أيُّوب ُ .)5-4 Z:1يخِبرنZا هZذا المقطZع عن أمZرين:
ان َأيُّوب َيْف َZع ُل ُك َّ
ْ
طَأ َبن َّي َو َج َّدُفوا َعَلى ٱهلل في ُقُلو ِب ِه ْم"َ .ه َك َذا َك َ
Zيرا مZا ُيص ِZعد
األول هو أن أبناء أيُّوب وبناته كانوا يعملون بانتظا ٍم وليم ًة يأكلون فيها ويشربون؛ والثاني هو أن أيُّوب كZان كث ً
Zيرا مZZا يقلZZق عليهم خوًفZZا من أن يكونZZوا قZZد أخطZZأوا أو جZّ Zدفوا على هللا في قلZZوبهم .تصZZف هZZذه الكلمZZات
محرقZZات ألنZZه كZZان كثً Z
Zيرا مZا يعقZZدون الZوالئم بفضZل ثZZرائهم ،ويعيشZZون في
حياة نوعين مختلفين من الناس .األول ،أبنZاء أيُّوب وبناتZZه الZZذين كZانوا كث ً
الماديZZة .كZZان من
Zذخ ،ويشZZربون الخمZZر ويZZأكلون الطعZZام بحسZZب شZZهوة قلZZوبهم ،مسZZتمتعين ZبسZZعة الحيZZاة الZZتي جلبتهZZا الZZثروة
بٍ Z
ّ
ِ
المحتZZوم في ظZّ Zل هZZذه الحيZZاة أنهم في كثٍ Z
قدسZZوا أنفسZZهم أو ُيقZّ Zدموا
ويجZّ Zدفون على هللا – ومZZع ذلZZك لم ُي ّ
Zير من األحيZZان ُيخطئZZون ُ
مكان في قلZوبهم ،وأنهم لم ُيف ّكZZروا في نعمZZة هللا ،أو يخZافوا من اإلسZZاءة إلى
محرقات نتيج ًة لذلك .ترى ،إ ًذا ،أن هللا لم يكن له ٌ
Zب تركيزنZZا على أبنZZاء أيُّوب ،ولكن على مZا عملZZه أيُّوب
هللا ،كمZZا لم يخZافوا من التجZZديف على هللا في قلZوبهم .بZالطبع ،ال ينص ّ
اليوميZة وجZوهر
عنZد مواجهZة مثZل هZذه األشZZياء؛ هZZذه هي المسZألة األخZرى الموصZZوفة في المقطZع ،والZZتي تتض ّZمن حيZاة أيُّوب
ّ

المقZّ Zدس وليمZZة أبنZZاء أيُّوب وبناتZZه ،فإنZZه ال يZZذكر أيُّوب؛ يكتفي بZZالقول إن أبنZZاءه وبناتZZه يZZأكلون
إنسّ Z
Zانيته .عنZZدما يصZZف الكتZZاب ُ
معZا .وهZZذا يعZZني أنZZه لم يكن يعقZZد والئم أو يشZZترك مZZع أبنائZZه وبناتZZه في تنZZاول الطعZZام بإسٍ Z
Zراف .ومZZع ثZZراء أيُّوب
ويشZZربون ًZ
وامتالكه الكثير من األموال والعبيد ،لم تكن حياته مترفة .لم تخدعه بيئته المعيشية الفZZاخرة ،ولم ي ِ
تخم نفسZZه بمسZّ Zرات الجسZZد،
ّ
ُ
ولم ينس بسZZبب ثروتZZه أن ُيقZّ Zدم محرقZZات ،كمZZا أنهZZا لم تتسZZبب في حيدانZZه عن هللا تZZدريجيًّا في قلبZZه .من الواضZZح إ ًذا أن أيُّوب
نوعيZZة الحيZاة كنتيجZٍ Zة لبركZZات هللا لZZه .ولكن بZداًل من
تنعميًّا أو معتم ًZدا Zعلى
كان منضZب ً
ّ
طا في أسZZلوب حياتZه ولم يكن جشZً Zعا أو ّ
فكر في نعم هللا
حذرا
ذلك ،كان أيُّوب
متواضعا بسي ً
كثيرا ما ُي ّ
وحريصا أمام هللا ،وكان ً
طا ،ولم يكن من عادته التباهي ،وكان ً
ً
ً
Zتمرار .كZان أيُّوب في حياتZه اليوميZة كثZيرا مZا ينهض مب ّكZرا إلصZعاد محرق ٍ
وبركاته ،وكZان يتّقي هللا باس ٍ
Zات عن أبنائZه وبناتZه.
ّ
ً
ً

وهZZذا يعZZني أن أيُّوب لم يكن يتّقي هللا وحسZZب ،بZZل كZZان يأمZZل أيضZا أن يتّقي أوالده هللا وأال ي ِ
خطئZZوا أمZZام هللا بالمثZZل .لم تشZZغل
ً
ُ
مكانZZا في قلبZZه ،ولم تحZّ Zل محZZل هللا؛ فسZZواء كZZان ذلZZك من أجZZل نفسZZه أو أوالده ،كZZانت جميZZع أعمZZال أيُّوب
ثZZروة أيُّوب
الماديZZة ً
ّ
اليوميZة مرتبطZة باتّقZاء هللا والحيZدان عن الشZر .لم يتوّقZف اتّقZاؤه يهZوه هللا عنZد مسZتوى كالم فمZه ،ولكنZه و ِ
ضَ Zع موضZع التنفيZذ
ّ
ّ
ُ
Zانب من جZZوانب حياتZZه اليوميZZة .يZZبين لنZZا هZZذا السZZلوك الفعلي من أيُّوب أنZZه كZZان صZZادًقا ويتمتّZZع بشخصZZيةٍ
وانعكس في كZZل جٍ Z
ّ
ّ ُّ
ّ
ّ
ِ
اإليجابية .كان معنى أن أيُّوب ُي ِ
ؤي ًدا لسZZلوك أوالده
تحب العدالة واألمور
ويصعد محرقات عن أبنائه وبناته أنه لم يكن ُم ّ
ّ
رسل ُ
ّ
أو موافًقا عليه؛ ولكنه بZداًل من ذلZك كZان قZZد سZأم من سZلوكهم في قلبZه وأدانهم .اسZتنتج أن سZلوك أبنائZZه وبناتZZه لم يكن ُمرض ًZيا
Zيرا مZZا يZZدعوهم للZZذهاب إلى يهZZوه هللا واالعZZتراف بخطايZZاهم .تُ ِ
جانبZZا آخZZر من
ظه Zر لنZZا أعمZZال أيُّوب ً
ليهZZوه هللا ،ولهZZذا كZZان كثً Z

ِ
يتجنبهم ويتفZاداهم بZداًل من
ويجZّ Zدفون عليZZه ،ولكنZZه كZان ّ
ّ
غالبZZا مZا ُيخطئZون أمZZام هللا ُ
إنسانيته :فهو لم يسZZلك قZط مZZع أولئZك الZZذين ً
ذلZZك .ومZZع أن هZZؤالء األشZZخاص كZZانوا أبنZZاء أيُّوب وبناتZZه ،إال أنZZه لم يتخZّ Zل عن مبادئZZه الخاصZZة ألنهم كZZانوا أهلZZه ،كمZZا أنZZه لم
يتساهل مع خطاياهم بسبب مشاعره .ولكنه بداًل من ذلك حثّهم على االعتراف ونيل غفران يهوه هللا ،وح ّذرهم من أال يتركوا

كيفيZZة تعامZZل أيُّوب مZZع اآلخZZرين عن مبZZادئ اتّقائZZه هللا وحيدانZZه عن الشZّ Zر.
تنعمهم الشZZره .ال يمكن فصZZل مبZZادئ ّ
هللا من أجZZل ّ
يحب مZZا يقبلZZه هللا ويلفZZظ مZZا يكرهZZه هللا ،ويحب أولئZZك الZZذين يتّقZZون هللا في قلZZوبهم ويلفZZظ أولئZZك الZZذين يرتكبZZون الشZّ Zر أو
كZZان ّ
ي ِ
اليومي ZZة ،وكانت ZZا تُمثّالن Zاس ZZتقامة أيُّوب في نظ ZZر هللا .وبطبيع ZZة
المحب ZZة والكراهي ZZة في حيات ZZه
خطئ ZZون أم ZZام هللا .ظه ZZرت ه ZZذه
ّ
ّ
ُ
اليوميZة ،والZتي
الحقيقيZZة والعيش وفًقZا لهZا في عالقاتZه مZع اآلخZZرين في حياتZZه
Zانيته
الحZال ،هZZذا هZو أي ً
ّ
ّ
ضZا تعبZZير أيُّوب عن إنس ّ
ينبغي أن نتعّلم عنها.

وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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الشر أثناء تجاربه)
مظاهر
ّ
إنسانية ُّأيوب أثناء تجاربه (فهم كمال ُّأيوب واستقامته وا ّتقاءه هللا وحيدانه عن ّ
ُّوب
عنZZدما سZZمع أيُّوب خZZبر نهب ممتلكاتZZه وفقZZدان أبنائZZه وبناتZZه ومقتZZل عبيZZده ،كZZان ّ
Zام َأي ُ
رد فعلZZه على النحZZو التZZاليَ" :فَقَ Z
ٱَأْلر ِ
ض َو َسَ Zج َد" (أيُّوب  .)20 Z:1تُخِبرنZZا هZZذه الكلمZZات حقيقً Zة واحZZدة :بعZZد سZZماع
ج َّز َشْ Zع َر َرْأ ِسِ Zهَ ،و َZ
َو َZم َّZز َق ُجبَّتَZُ Zهَ ،و َZ
خ َّر َعَلى ْ

Zذعورا ،ولم يصZZرخ ،ولم يلِ Z
Zق بZZاللوم على العبي Zد ZالZZذين أبلغZZوه باألخبZZار ،فض Zالً عن أنZZه لم ُيفتّش
هZZذه األخبZZار لم يكن أيُّوب مً Z
ِ
أي أل ٍم أو نZدم على فقZدان ممتلكاتZه،
مسرح الواقعة للتحّقق والتأ ّكد من األسباب
ّ
والحيثيات ومعرفZة مZا حZدث بالفعZل .لم ُيظ Zه ر ّ

جبت ZZه وج Zّ Zز ش ZZعر رأس ZZه وخ Zّ Zر على األرض وس ZZجد.
باكيZZا بس ZZبب فق ZZدان أوالده وأحبائ ZZه .ولكن ZZه على العكس م Zّ Zزق ّ
ولم َي ْن َهZZر ً
ٍ
وبخون أيُّوب في قلوبهم بسبب "غالظZZة
إنسان
أي
عادي .إنها تُربِك الكثير من الناس وتجعلهم ُي ّ
ّ
تختلف أفعال أيُّوب عن أفعال ّ

العاديون ممتلكاتهم فجأةً ،قد يبدون مكتئبين Zأو يائسين وقد يسقط بعض النZZاس في حالZZة اكتئٍ Z
Zاب شZZديد.
قلبه" .عندما يفقد الناس
ّ
يعZZود السZZبب وراء ذلZZك إلى أن النZZاس يZZرون ،في قلZZوبهم ،أن ممتلكZZاتهم تُمّثZZل تعب حيZZاتهم وأسZZاس بقZZائهم واألمZZل الZZذي ُي ِبقيهم
على قيد الحياة؛ أما خسارة ممتلكاتهم فتعني أن جهودهم كZانت بZZدون مقابZل وأنهم بال أم ٍZل وحتّى بال مس ٍ
Zتقبل .هZذا هZو موقZف
ّ
أي شٍ Z
أهميZZة الممتلكZZات في أعين النZZاس .على هZZذا
Zخص طZ
Zبيعي تجZZاه ممتلكاتZZه وعالقتZZه الوثيقZZة الZZتي تربطZZه بهZZا ،وهZZو أي ً
ض Zا ّ
ّ
ّ
الغالبي ZZة العظمى من الن ZZاس باالرتب ZZاك بس ZZبب موق ZZف أيُّوب اله ZZادئ تج ZZاه فق ZZدان ممتلكات ZZه .والي ZZوم س ZZوف نزي ZZل
النح ZZو ،تش ZZعر
ّ
االرتباك بين جميع هؤالء األشخاص من خالل شرح ما كان يجري في قلب أيُّوب.

يقتضZZي المنطZZق السZZليم أنZZه بعZد Zأن وهب هللا أيُّوب مثZZل هZZذه الممتلكZZات الوفZZيرة يجب أن يشZZعر بالخجZZل أمZZام هللا بسZZبب
فقدانه هذه الممتلكات ،ألنه لم يرعها أو يعتني بها ولم يحتفZظ بالممتلكZات الZتي منحهZZا لZه هللا .وهكZذا ،عنZدما جZاءه خZZبر سZرقة
ٍ
ثم
رد فعل ZZه األول ه ZZو ال ZZذهاب إلى مس ZZرح الجريم ZZة َZ
ممتلكاتZZZه ،ك ZZان ينبغي أن يك ZZون ّ
وج ْ Zرد ك Zّ Zل ش ZZيء ك ZZان ق ZZد فقZZZده ،ومن ّ
مرة أخرى من نيل بركات هللا .ومZZع ذلZك ،لم يفعZل أيُّوب هZذا – وكZان من الطZZبيعي أن تكZZون لديZZه
االعتراف باهلل لعّله يتم ّكن ً
ّ
أسZZبابه الخاصZZة لعZZدم عمZZل ذلZZك .كZZان أيُّوب يZZؤمن إيمانZZا عميًقZZا في قلبZZه أن جميZZع مZZا يملكZZه قZZد منحZZه إيZZاه هللا ،ولم يِ Z
Zأت نتيجً Zة
ً
لعمZZل يديZZه .وهكZZذا ،لم يعتZZبر هZZذه البركZZات كشٍ Z
Zيء يعتمZد ZعليZZه ،ولكنZZه اعتZZبر أن التم ّسZك بZZالطريق الZZذي ينبغي التمسZZك بZZه بال
ٍ
مهاودة هو مبادئ عيشه .كان ُيق ّZدر بركZات هللا ويشZكره عليهZا ،ولكنZه لم يكن ُم ّتي ًمZا بهZا ،ولم يطلب المزيZد من البركZات .كZان
هZذا هZو موقفZه تجZاه الممتلكZات .لم يفعZZل شZيًئا لنيZZل البركZات ،ولم يقلZق أو يغضZب بسZZبب نقص بركZZات هللا أو فقZدانها .لم يكن
ِ
Zيرا.
ً
سعيدا لدرجة الهوس والهذيان بسZبب بركZات هللا ،ولم ُيهمZل طريZق هللا أو ينس نعمZة هللا بسZبب البركZات الZتي ّ
تنعم بهZا كث ً

الماديZZةZ.
قنوعا في حياتZZه
جشعا ،بل كان
إنسانيته
يكشف موقف أيُّوب تجاه ممتلكاته للناس
الحقيقية :أواًل  ،لم يكن أيُّوب رجاًل
ً
ّ
ّ
ّ
ً
كل ما كان لديه ،وهو موقZف طاعتZه هلل في قلبZه؛ وهZذا يعZني أنZه لم
وثانياً ،لم يقلق أيُّوب قط ولم يخش من أن يحرمه هللا من ّ

تكن لديه ّأية مطالب أو شZكاوى حZول مZتى أو مZا إذا كZان هللا سZيأخذ منZه ،ولم يسZأل عن السZبب ،ولكنZه اكتفى بالسZعي لطاعZة
ترتيبZZات هللا .ثالثًZZا ،لم يعتقZZد قZZط أن ممتلكاتZZه جZاءت من تعب يديZZه Z،بZZل إن هللا منحZZه إياهZZا .كZZان هZZذا إيمZZان أيُّوب باهلل ومؤش ٌZر
ٍ
Zانية
إنسانية أيُّوب وسZعيه اليZومي
على قناعته .هل اتّضحت
الم ّ
لخص المك ّZون من ثالث نقZاط عنZه؟ كZانت إنس ّ
ّ
الحقيقي في هZذا ُ
ّ
ّ
Zزءا ال يتجZZزأ من سZZلوكه الهZZادئ عنZZدما واجهتZZه خسZZارة ممتلكاتZZه .كZZان السZZبب بالضZZبط وراء أن يكZZون لZZدى
أيُّوب وسZZعيه جً Z

ٱس ُم َي ْه َوه ُمَب َار ًكا" أثنZZاء تجZارب هللا هZو سZZعيه اليZومي .لم تُكتسZب
َأع َ
وي ْه َوه َ
أيُّوب القامة والقناعة ليقول"َ :ي ْه َوه ْ
طى َ
َأخ َذَ ،فْلَي ُك ِن ْ
هذه الكلمZات بين عشZي ٍة وضZحاها ،ولم تخطZر للتZو على عقZل أيُّوب ،بZل كZانت تُمّثZل مZا رآه واكتسZبه خالل س ٍ
Zنوات عديZدة Zمن
ّ
ّ
اختبZZار الحيZZاة .بالمقارنZZة بجميZZع َم ْن ال يطلبZZون سZZوى بركZZات هللا ،ويخشZZون أن يأخZZذها هللا منهم كZZارهين هZZذا األمZZر وشZZاكين

واقعيZZة للغايZZة؟ وبالمقارنZZة بجميZZع َم ْن يؤمنZZون بوجZZود هللا ولكنهم لم يؤمنZZوا قZZط بZZأن هللا يسZZود على
منZZه ،أليسZZت طاعZZة أيُّوب
ّ
ٍ
بأمانة ٍّ
وبر عظيمين؟
جميع األشياء ،أال يتّسم أيُّوب
عقالنية ُّأيوب
ً

عقالني ً Zة عن ZZدما فق ZZد
Zارة الصZZادقة تع ZZني أن ZZه اتّخ ZZذ أك ZZثر الق ZZرارات والخي ZZارات
ك ZZانت خZZبرات أيُّوب
ّ
ّ
الفعليZZة وإنسZZانيتّه الب ّ Z
العقالني ZZة ال يمكن فص ZZلها عن س ZZعيه الي ZZومي وأعم ZZال هللا ال ZZتي عرفه ZZا خالل حيات ZZه
ممتلكات ZZه وأوالده .ك ZZانت ه ZZذه الخي ZZارات
ّ
ّ
قادرا على اإليمان بأن يد يهوه هللا تسود على جميع األشياء؛ وسمح له إيمانه بمعرفة حقيقة سZZيادة
ّ
اليومية .أمانة أيُّوب جعلته ً
ومكنتZZه
يهوه على جميع األشياء؛ كمZZا أن معرفتZه جعلتZه
Zادرا على االمتثZال لهZا؛ ّ
ً
راغبZZا في طاعZة سZZيادة يهZوه هللا وترتيباتZه وق ً
واقعيZZة في الحيZZدان عن الشZّ Zر؛ وفي نهايZZة المطZZاف،
طاعتZZه من أن يكZZون أكZZثر صZZدًقا في اتّقائZZه يهZZوه هللا؛ وجعلZZه اتّقZZاؤه أكZZثر
ّ
حكيما ،ومنحه أكبر ٍ
العقالنية.
قدر من
الشر؛ وكماله جعله
ّ
أصبح أيُّوب كاماًل ألنه كان يتّقي هللا ويحيد عن ّ
ً

كي ZZف يجب أن نفهم كلم ZZة "عقالني"؟ التفس ZZير الح ZZرفي ه ZZو أنه ZZا تع ZZني أن يتّس ZZم الم ZZرء ب ZZالمنطق الس ZZليم ،ويك ZZون منطقيًّا
ّ
ّ
أخالقيZة سZليمة ومتناسZقة .ومZع ذلZك،
Zايير
ع
م
Zك
ل
يمت
وأن
ا،
راجح
Z
Zه
م
وحك
Zليمة
س
Zه
ل
وأفعا
وراشدا في تفكيره ،وأن تكون كلماتZه
ً
ّ
ً
ٍ
عقالنيZZة أيُّوب بسZZهولة .عنZZدما يقZال هنZZا إن أيُّوب كZان يملZZك أكZZبر قٍ Z
Zانيته
Zدر من
ال يمكن تفسZZير
العقالنيZZة ،فZإن هZZذا يتعّلZZق بإنسّ Z
ّ
ّ
وسZZلوكه أمZZام هللا .فألن أيُّوب كZZان صZZادًقا ،اسZZتطاع أن يZZؤمن بسZZيادة هللا ويطيعهZZا ،ممZZا منحZZه المعرفZZة الZZتي لم يتم ّكن آخZZرون

قادرا على تمييز ما أصابه والحكم عليه وتحديده بدقة ،وم ّكنته من أن يختار بتفكٍ Z
أدق
Zير ثZZاقب ّ
من نيلها ،وهذه المعرفة جعلته ً
مZZا يجب أن يعملZZه ومZZا يجب أن يتم ّسZك بZZه .وهZZذا يعZZني أن كلماتZZه وسZZلوكه والمبZZادئ الZZتي تسZZتند ZعليهZZا أفعالZZه والطريقZZة الZZتي
كيفيZZة التعامZZل مZZع كZّ Zل مZZا
ومحZّ Zددة ولم تكن هوجZZاء أو متهZّ Zورة أو
عاطفيZZة .لقZZد عZZرف ّ
ّ
تصZّ Zرف بهZZا كZZانت منتظمZZة وواضZZحة ُ
كيفيZZة التم ّسZك بZZالطريق
المعّقدة وكيفية التعامل معهZZا ،وعZZرف ّ
أصابه ،وعرف ّ
كيفية إحداث توازن في العالقات بين األحداث ُ
عقالنيZة أيُّوب.
كيفيZة التعامZل مZع مZا يعطيZه يهZوه هللا ومZا يأخZذه .كZانت هZذه
الذي يجب
ّ
التمسك بZه ،وإضZافة إلى ذلZك ،عZرف ّ
ّ
َأخ َذَ ،فْلَي ُك ِن ٱ ْسُ Zم َي ْZه َوه ُمَب َار ًكZا" عنZدما فقZد ممتلكاتZه
وي ْZه َوه َZ
مجه ًزا بمثل هZذه
َأع َ
العقالنيZة قZال"َ :ي ْZه َوه ْ
ّ
طى َ
وبفضل أن أيُّوب كان ّ
وأبناءه وبناته.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

الحواشي:
النص األصلي تعبير "فقدان ".
(أ) ال يرد في ّ
ّ

النص األصلي تعبير "مفقود".
(ب) ال يرد في ّ
ّ
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رياء
صادق
أليوب:
الوجه
ونقي وبال ٍ
الحقيقي ُّ
ٌ
ّ
ّ

يء ِمن ب ِ Z
طان ِمن حضZ Zر ِة ٱل Zَّ Zر ِب ،وضZ Zرب َأيُّوب ِبُقZZر ٍح ر ِد ٍ
َّ
Zاط ِن َق َد ِمZِ Zه ِإَلى
ْ َ
َ ْ َ
ّ َ َ َ َ
دعون ZZا نق ZZرأ أيُّوب َ" :8-7 Z Z:2ف َZخَ Zر َج ٱلشْ Z Zي َ ُ ْ َ ْ َ
ه ِِ
التقرحZات المؤلمZة
ٱلر َم ِاد" .هذا
َأخ َذ ِلَنْف ِس ِه َشَقَف ًة ِلَي ْحتَ َّك ِب َها َو ُه َو َج ِال ٌس ِفي َو ْس ِط َّ
امتهَ .ف َ
ٌ
وصف لسZلوك أيُّوب عنZدما انتشZرت ّ
ََ
على جس ZZده .في ه ZZذا ال ZZوقت جلس أيُّوب في الرم ZZاد ألن ZZه ك ZZان يع ZZاني من األلم .لم يعالج ZZه أح Zٌ Zد أو يس ZZاعده على تخفيZZZف ألم
الظاهريZZة ،لم تكن هZZذه سZZوى مرحلZZة من مراحZZل
Zك بهZZا سZZطح الZZدمامل .من الناحيZZة
جسZZده؛ وبZداًل من ذلZZك ،اسZZتخدم شZZقفة ليحّ Z
ّ
ٍ
النفسية ووجهات نظره في هذا
كلمات إلظهار حالته
بإنسانيته واتّقائه هللا ،ألن أيُّوب لم ينطق ّأية
عذاب أيُّوب ،وال عالقة لها
ّ
ّ
Zانيته Z.قرأنZZا في سZZجل الفصZZل السZZابق أن أيُّوب كZZان
Zيرا حقيقيًّا عن إنسّ Z
الZZوقت .ومZZع ذلZZك ،ال تZZزال أعمZZال أيُّوب وسZZلوكه تعبً Z

Zبين ZلنZا هZذا المقطZع من الفصZل الثZاني أن هZZذا الرجZل العظيم في المشZرق قZZد
أعظم جميع رجال المشرق .وفي الZوقت نفسZZهُ ،ي ّ
ظه ر
Zاين ُي ِZ
أخذ بالفعل قطعة
Zاقض واضZح بين هZZذين الوصZفين؟ إنZه تب ٌ
جالس في وسط الرماد .أال يوجد تن ٌ
ّ
ليحك بها نفسه وهو ٌ

يهتم بطريق ZZة نظ ZZر
لن ZZا نفس أيُّوب
الحقيقي ZZة :م ZZع وض ZZعه ومكانت ZZه المرم ZZوقين ،إال أن ZZه لم ّ
ّ
يحبهم ZZا ولم يوليهم ZZا ّ
أي اهتم ZZامٍ؛ لم ّ
أي تٍ Z
Zأثير سZلبي على مكانتZZه؛ ولم ينغمس في
اآلخZZرين إلى مكانتZZه ،ولم يقلZZق حZول مZZا إذا كZZانت أفعالZZه أو سZZلوكه سZZيكون لهمZZا ّ
ّ
وأهمية العيش في نظZZر يهZZوه هللا.
يهتم سوى بقيمته
ّ
ترف المكانة ،ولم يستمتع بالمجد الذي كان يصاحب المكانة والوضع .لم ّ
يحب الشهرة والثروة ،ولم يعش من أجل الشهرة والثروة؛ ولكنZZه كZZان صZادًقا ونقيًّا
كانت نفس أيُّوب
ّ
الحقيقية هي جوهره :لم ّ
وبال ٍ
رياء.
المحبة والكراهية
فصل ُّأيوب بين
ّ

ِ
ِ
Zك؟
ٱم َرَأتُZُ Zهْ :
"َأن َت ُمتَ َم ّسٌ Zك َب ْZع ُZZد ِب َك َمالَ Z
Zانب آخZZر من إنسّ Z
يظهZZر جٌ Z
Zانية أيُّوب في هZZذا الحZZوار بينZZه وبين زوجتZZهَ" :فَقZZاَل ْت َلZُ Zه ْ
اهاَل ِت! َأٱْلخيZZر نْقبِ ِ ِ ِ Z
ح دى ٱْلجِ Z
َّ ِ
بِ ِ Z
َّ
Zل؟"( .أيُّوب -9 Z :2
ين َكاَل ًZمZا َكِإ ْ َ Z
Zال َل َZهZا" :تَتَ َكلم َ
َ
َ
Zل م ْن ع ْنZZد ٱهللَ ،وٱلش َّ Zر اَل َنْقَبُ Z
َْ َ َ َ ُ
Zارك ٱهللَ َو ُم ْت!"َ .فَقَ Z

 .)10رأت زوجة أيُّوب العذاب الذي كZان يعZZاني منZه ،فحZاولت إسZداء النصZيحة لZZه لمسZاعدته على الهZروب من عذابZZه ،ولكن
لم تلق "النوايا الحسنة" استحسان أيُّوب ،بل بداًل من ذلك أثارت غضبه ألن زوجته أنكرت إيمانه بيهZZوه هللا وطاعتZZه إيZZاه ،كمZZا
أنكرت وجود يهوه هللا .كان هذا ال يطاق عند أيُّوب ،ألنه لم يسمح لنفسZه قZط أن يفعZل أي ش ٍ
Zيء يعZارض هللا أو يجرحZه ،فمZا
ُ
ّ
بالك لو صدر عن الناس اآلخرين .فكيف كZان يمكنZه االسZتمرار في حالZة من الالمبZاالة بينمZا يZرى اآلخZرين ُيج ّZدفون على هللا
"كِإحدى اْلج ِ
اهالَ ِت" .كان موقف أيُّوب تجZاه زوجتZه يشZوبه الغضZب والكراهيZZة ،فضZالً عن اللZوم
ويهِينونه؟ ولذلك دعا زوجته َ ْ َ
ُ
َ
المحبZZة والكراهيZZة ،وكZZان تمZZثياًل حقيقيًّا إلنسZZانيتّه
Zانية أيُّوب في التفريZZق بين
والتZZوبيخ .كZZان هZZذا هZZو التعبZZير الطZ
ّ
Zبيعي عن إنسّ Z
ّ
العبثيZة Zوالحجج السZخيفة
الشر ،ويلفZZظ ويZZدين ويZZرفض البZZدع
ّ
بحس العدالة – وهو ما جعله يكره رياح ّ
البارة .كان أيُّوب يتّسم ّ
ّ
قربون منه.
والتأكيدات الغريبة ،مما سمح له
الم ّ
ّ
بالتمسك بمبادئه وموقفه الصحيح عندما رفضته الجموع وهجره ُ
طيبة قلب ُّأيوب وأمانته
إنسانيته عنZدما
إنسانية أيُّوب في سلوكه ،ما الجوانب التي نراها من
بما أنه يمكننا رؤية التعبير عن جوانب مختلفة من
ّ
ّ
فتح فمه ليلعن يوم والدته؟ هذا هو الموضوع الذي سوف نشاركه أدناه.
المحبZة ،وإذا
وخاليZا من
تحدثت أعاله عن أصل لعن أيُّوب يوم والدته Z.ماذا ترون في هZذا؟ إذا كZان أيُّوب قاسZي القلب
ّ
ّ
ً
كان بارد العواطف وعديم المشZاعر ومنعZدم اإلنسZانية ،فهZل كZان لZيراعي رغبZة قلب هللا؟ وهZل كZان ليلعن يZوم والدتZه كنتيجZةٍ
ّ

اإلنسانية ،فهل كان ليتضايق أللم هللا؟ هل كان ليلعن يوم
لمراعاته قلب هللا؟ وهذا يعني أنه إذا كان أيُّوب قاسي القلب ومنعدم
ّ
والدته ألن هللا تضZايق بسZببه؟ الجZواب كال بالتأكيZد! فألن أيُّوب كZZان طيب القلب ،فإنZZه راعى قلب هللا؛ وألنZZه راعى قلب هللا،
عذابا أكبر نتيج ًة لشعوره بألم هللا؛ وألنه شعر بألم هللا ،بدأ يلفظ يZZوم والدتZZه ومن
تحمل ً
شعر بألم هللا؛ وألنه كان طيب القلبّ ،
أما لعنه يوم والدته فيرسم عالمة استفها ٍم على
َّ
ثم لعن يوم والدته .يعتبر الغرباء أن سلوك أيُّوب بأكمله خالل تجاربه مثاليًّاّ .
ِ
ٍ
إنسانية أيُّوب .فلم ُيخZZف أحZٌZد آخZZر غZZيره
تعبير عن جوهر
مختلفا .في الواقع ،كان هذا أصدق
تقييما
ً
كماله واستقامته ،أو ُي ّ
ّ
قدم ً
جوهر إنسانيته أو يغّلفه أو ينّقحه .عندما لعن يوم والدته أظهر طيبZZة القلب واإلخالص في أعمZاق قلبZZه؛ كZZان مثZZل ينبZZوع مٍ Z
Zاء
ّ
ُ
ُ
مياهه صافية شّفافة تكشف حتّى عن قاعه.

ٍ
Zييم دقيZZق وموض ZZوعي إلى حZٍّ Zد م ZZا لجZZوهر
بعZZد معرف ZZة ه ZZذا كّلZZه عن أيُّوب ،سZZوف يكZZون لZZدى معظم النZZاس بال ش ّ Z
Zك تقٌ Z
ّ
Zذين تكلم عنهمZZا
فهم وتقZZدير عميقين
وعمليين وأكZZثر تقZّ Zد ًما لكمZZال أيُّوب واسZZتقامته اللْ Z
ّ
إنسّ Z
Zانية أيُّوب .كمZZا يجب أن يكZZون لZZديهم ٌ
الشر.
هللا .نأمل أن يساعد هذا الفهم والتقدير الناس على السلوك في طريق اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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العالقة بين تسليم هللا ُّأيوب إلى الشيطان وأهداف عمل هللا
م ZZع أن معظم الن ZZاس ُي ِ Z
Zتقيما ،وأن ZZه ك ZZان يتّقي هللا ويحي ZZد عن الش Zّ Zر ،إال أن ه ZZذا
Zدركون اآلن أن أيُّوب ك ZZان ك ZZاماًل ومس ً Z
Zانية أيُّوب ومسZZعاه ،يسZZألون هللا السZZؤال
فهمZZا أكZZبر لهZZدف هللا .في الZZوقت نفسZZه الZZذي يحسZZدون فيZZه إنسّ Z
االعZZتراف ال يمنحهم ً

وعرضZZه لعZZذاب رهيب؟ ال بZّ Zد
التالي :كان أيُّوب كاماًل
ومستقيما وكان الناس ّ
كثيرا ،فلمZاذا سّZلمه هللا إ ًذا إلى الشZZيطان ّ
يحبونه ً
ً

الشك هو السZZؤال الZذي يشZZغل قلZوب العديZد Zمن النZاس.
أن مثل هذه األسئلة قابع ٌة في قلوب العديد من الناس ،أو باألحرى هذا
ّ
صحيحا.
شرحا
وبما أنه أربك كثيرين من الناس ،ينبغي علينا طرح هذا السؤال وشرحه
ً
ً
Zتثنائية Z،ألن ك Zّ Zل م ZZا يفعل ZZه في اإلنس ZZان يتعّل ZZق بت ZZدبيره وخالص ZZه
ك Zّ Zل م ZZا يفعل ZZه هللا ض Z
أهمي ZZة اس ّ Z
Zروري وينط ZZوي على ّ
ّ
Zتقيما في نظZر
للبش ّ
Zرية .وبطبيعZة الحZال ،فZإن العمZل الZذي ّ
أتمZه هللا في أيُّوب ال يختلZف عن ذلZك مZع أن أيُّوب كZان كZاماًل ومس ً

وبغض النظZZر عن الكلفZZة ،أو هدفZZه ،فZإن
عمZZا يفعلZZه هللا أو الوسZZيلة الZZتي يفعZZل بهZZا مZZا يفعلZZه،
ّ
هللا .وهZZذا يعZZني أنZZه ّ
بغض النظZZر ّ
شغل اإلنسان بكالم هللا ومتطّلبات هللا وإرادة هللا لإلنسان؛ أي أن ي ِ
الغرض من أفعاله ال يتغير .إن هدفه هو أن ي ِ
شغل اإلنسان
ّ
ُ
ُ
ممZZا ُيم ّكن اإلنسZان من فهم قلب هللا وإدراك جZوهر هللا ويسZZمح لZه بطاعZZة سZيادة
Zه،
Z
ت
لخطوا
Zا
ق
وف
Zابي
ج
بك ّZل مZا يZZؤمن هللا بأنZZه إي ٌّ ً
ّ

Zانب واحZد من غZرض هللا في كZّ Zل مZا
هللا وترتيباته ،ومن َّ
ثم يسZZمح لإلنسZان ببلZZوغ اتّقZاء هللا والحيZZدان عن الش ّZر – وهZZذا كلZZه ج ٌ
غالبZZا مZZا ُيسّZلم إلى الشZZيطان ألن الشZZيطان هZZو أداة هللا الخاضZZعة في عمZZل هللا .هZZذه هي
يفعلZZه .الجZZانب اآلخZZر هZZو أن اإلنسZZان ً
الطريقZZة الZZتي يسZZتخدمها هللا للسZZماح للنZZاس برؤيZZة شZّ Zر الشZZيطان وقبحZZه وحقارتZZه وسZZط إغZZواء الشZZيطان وهجماتZZه ،ممZZا يجعZZل
العملية بتحرير أنفسهم تدريجيًّا من سZZيطرة
سلبي وإدراكه .تسمح لهم هذه
مكنهم من معرفة ما هو
وي ّ
ٌّ
ّ
الناس يكرهون الشيطان ُ
وتدخله وهجماتZZه ،إلى أن ينتصZروا على هجمZZات الشZيطان بفضZل كالم هللا ،ومعZZرفتهم باهلل وطZاعتهم إيZاه،
الشيطان واتّهاماته
ّ
تمامZا من سZيطرة الشZيطان .تعZني
وإيمانهم به واتّقائهم إياه ،وينتصروا على اتّهامات الشZيطان؛ وعنZدها فقZط يكونZون قZد نجZوا ً

نج ZZاة الن ZZاس أن الش ZZيطان ق ZZد انه ZZزم ،وتع ZZني أنهم لم يع ZZودوا لقم ً Zة س ZZائغة في فم الش ZZيطان ،وأن الش ZZيطان ي ZZتركهم بZ Zداًل من أن
يبتلعهم .وهZZذا يرجZZع إلى أن هZZؤالء النZاس مسZZتقيمون ،وأنZZاس لZZديهم إيم ٍ
دائمZZا مZZا يتصZZارعون مZZع
Zان وطاعZZة واتّقZZاء هلل وألنهم ً

جبانZا ،ويهزمونZه هزيمً Zة نكZراء .إن إيمZانهم باتّبZاع هللا وطاعتZه واتّقائZه
الشيطان .إنهم يجلبون العار على الشZيطان ،ويجعلونZه ً
النوعيZة من النZاس ،وهZذا هZو الهZدف النهZائي هلل من خالص
تمامZا .هللا ال يZربح سZوى هZذه
ّ
يهزم الشيطان ويجعلZه يستسZلم لهم ً
ّ
يتعين عليهم أن يواجهZZوا إغZZواء الشZZيطان
اإلنسZZان .إذا أراد جميZZع من يتبعZZون هللا أن يخلصZZوا وأن يZZربحهم هللا بالكامZZل ،فإنZZه ّ

ويتمكنZZون من هزيمZZة الشZZيطان
وهجماته سواء كانت كبيرة أو صغيرة .أولئك الذين يخرجون من هذا اإلغواء وهذه الهجمات
ّ
وتعرضZZوا
بالكامZZل هم من ينZZالون الخالص من هللا .وهZZذا يعZZني أن أولئZZك الZZذين ُيخّلصZZهم هللا هم الZZذين خضZZعوا لتجZZارب هللا ّ

Zددا ال ُيحصZZى من المZZرات .والZZذين خّلصZZهم هللا يفهمZZون إرادة هللا ومتطّلباتZZه ،ويمكنهم اإلذعZZان
إلغZZواء الشZZيطان وهجومZZه عً Z
لسZZيادة هللا وترتيباتZZه ،وال يتخّلZZون عن طريZZق اتّقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZّ Zر وسZZط إغZZواء الشZZيطان .أولئZZك الZZذين ُيخّلصZZهم هللا

وعقالنيZZون ،ويمكنهم مراعZZاة
حس بالعدالZZة
ميZZزون بين
المحبZZة والكراهيZZة ،ولZZديهم ٌّ
ّ
ّ
وي ّ
يملكZZون الصZZدق ويتّسZZمون بطيبZZة القلبُ ،
يخص هللا .ه ZZؤالء األش ZZخاص ال ُي ّقي ZZدهم الش ZZيطان أو يتج ّسZ Zس عليهم أو يش ZZتكي عليهم أو ي ZZؤذيهم ،ولكنهم
هللا وتق ZZدير ك Zّ Zل م ZZا
ّ
أهمية سبب تسZليم هللا إيZاه إلى
تحرروا بالكامل وُأطلق سراحهم .كان أيُّوب رجاًل ًّ
حرا ،وهذا ُيمّثل بالضبط ّ
ٌ
تماما إذ قد ّ
أحرار ً
الشيطان.

Zرة أخZZرى لفسZZاد
ض Zا
Zق عZZدم التعZّ Zرض مً Z
تعZّ Zرض أيُّوب إليZZذاء الشZZيطان ،لكنZZه نZZال أي ً
الحريZZة والتحريZZر األبّ Z
ّ
Zديين ZونZZال حّ Z
الشيطان أو إيذائه أو اتّهاماته ،بل أن يعيش بداًل من ذلك في نور وجZZه هللا ح ًّZرا ودون قيٍ Z
Zود ،وأن يعيش في وسZط بركZات هللا
Zق أو ُي ِتلفZZه أو ينالZZه .لقZZد حصZZل عليZZه أيُّوب بفضZZل إيمانZZه وعزمZZه ،وطاعتZZه هلل
الممنوحZZة لZZه .ال أحZZد يمكنZZه أن يسZZلب هZZذا الحّ Z
عيًنZZا من
Zالحق واالسZZتحقاق ،وليكZZون ُم ّ
واتّقائZZه إيZZاه .لقZZد دفZZع أيُّوب ثمن حياتZZه للفZZوز بZZالفرح والسZZعادة على األرض ،وللفZZوز بّ Z

Zدخ ٍل كمخل ٍ Z
ضZZا أك ZZبر نتيج Zٍ Zة
Zوق
الس ZZماء ومعترًفZZا ب ZZه من األرض ،ولعب ZZادة الخ ZZالق دون ت ّ Z
حقيقي هلل على األرض .ك ZZان ه ZZذا أي ً
ّ
تعرض له أيُّوب.
لإلغواء الذي ّ
Zدخل الش ZZيطان في حي ZZاتهم ويس ZZيطر عليه ZZا .وه ZZذا يع ZZني أن
غالبZZا م ZZا يت ّ Z
عن ZZدما ال يك ZZون الن ZZاس ق ZZد ن ZZالوا الخالص بع ZZدً ،
الحريZة ،ولم يZتركهم الشZيطان ،كمZا أنهم غZير مZؤهلين أو
األشخاص الذين لم ينالوا الخالص هم سجناء للشيطان ،وال يملكZون
ّ
مسZتحّقين لعبZادة هللا ،والشZZيطان يالحقهم من ٍ
كثب ويهZاجمهم بشراسZٍ Zة .ال يشZZعر مثZل هZؤالء النZZاس بسZZعادة تُZZذكر ،وليس لZZديهم
Zتخدما
الحق في وجود
ّ
طبيعي ُيذكر ،وإضافة إلى ذلك ليست لديهم كرامة تُذكرّ .
أما إذا نهضZZت وتصZZارعت مZZع الشZZيطان ،مسً Z
ّ
إيمانZZك باهلل وطاعتZZك لZZه واتّقZZاءك إيZZاه باعتبارهZZا األسZZلحة الZZتي تخZZوض بهZZا معركZZة حيZZاة أو مZZوت مZZع الشZZيطان ،بحيث تهZZزم
تمامZا عن هجماتZZه عليZZك واتّهاماتZZه ضZّ Zدك،
جبانZZا كّلمZZا رآك ويتوّقZZف ًZ
Zذعورا ويصZZبح ً
الشZZيطان هزيمً Zة نكZZراء وتجعلZZه يهZZرب مً Z
جه ًZزا باألسZZلحة
صممت على االنفصال التام عن الشيطان ،ولكنك لم تكن ُم ّZ
فعندها فقط سوف تنال الخالص وتصبح ًّ
حرا .إذا ّ
Zديدا
Zذابا شً Z
الZZتي سZZوف تسZZاعدك على هزيمZZة الشZZيطان ،فسZZوف تظZّ Zل في خطZٍ Zر؛ فمZZع مZZرور الZZوقت ،عنZZدما ُيعّ Zذبك ZالشZZيطان عً Z

تمامZZا من اتّهامZZZات الشZZZيطان
Zيء من الق Zّ Zوة ،وم ZZع ذل ZZك ال ّ
تتمكن أي ً
بحيث ال يبقى في ZZك ش ٌ Z
ضZ Zا من الش ZZهادة ولم تُح Zّ Zرر نفس ZZك ً
وهجماتZZه ضZّ Zدك ،فسZZوف يكZZون رجZZاؤك في الخالص قلياًل  .وفي النهايZZة ،عنZZد اإلعالن عن اختتZZام عمZZل هللا ،سZZوف تظZّ Zل في

قبضة الشيطان غير ٍ
ثم لن تُتZZاح لZك أبZً Zدا الفرصZة أو الرجZاء .وهZذا يعZني أن مثZل هZؤالء النZZاس
قادر على تحرير نفسك ،ومن َّ
سوف يكونون بالكامل في أسر الشيطان.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

كلمات هللا اليومية اقتباس 53
ِاقبل تجارب هللا ،وتغّلب على إغواء الشيطان ،وِاسمح هلل بأن يمتلك كيانك بأكمله
ظه ر لإلنسZان
وي ِZ
أثنZاء عمZل هللا في عطائZه الZدائم لإلنسZان ودعمZه لZه ،فإنZه يخZبر اإلنسZان عن مجمZل إرادتZه ومتطّلباتZهُ ،

متنوعZZة من
أعماله
ّ
وشخصيته وما لديه وما هو عليه .والهدف هZZو تزويZد اإلنسZان بالقامZة ،والسZZماح لإلنسZان باكتسZاب حقZائق ّ
جه ًZزا هكZZذا،
هللا في أثنZZاء اتّباعZZه – وهي حقZZائق مثZZل أسZZلحة أعطاهZZا هللا لإلنسZZان لمحاربZZة الشZZيطان .وبينمZZا يكZZون اإلنسZZان ُم ّZ
ينبغي علي ZZه أن يواج ZZه اختب ZZارات هللا .هللا لدي ZZه العديZ Zد Zمن الوس ZZائل والس ZZبل الختب ZZار اإلنس ZZان ،ولكن ك Zّ Zل واحZٍ ZZد منهZZZا يتطّلب
"تعZاون" عZدو هللا :الشZيطان .وهZZذا يعZني أن هللا بعZZد أن أعطى اإلنسZان األسZZلحة الZتي يخZZوض بهZا المعركZة مZع الشZZيطان ،فإنZZه

ُيسّل مه إلى الشيطان ويسمح للشيطان "باختبار" قامة اإلنسان .إذا استطاع اإلنسان الخZروج من تشZZكيالت معركZZة الشZZيطان ،أي
Zتمر على قيZZد الحيZZاة ،يكZZون اإلنسZZان عندئZٍ Zذ قZZد اجتZZاز االختبZZار .ولكن إذا أخفZZق
إذا اسZZتطاع اإلفالت من تطويZZق الشZZيطان واسّ Z
عندئذ قد أخفق في االختبZZار .أيًّا كZZان جZانب
ٍZ
اإلنسان في الخروج من تشكيالت الشيطان في المعركة واستسلم للشيطان ،يكون
اإلنسان الذي يفحصه هللا ،فإن معايير فحصه هي مZا إذا كZZان اإلنسZان ثابتًZا في شZZهادته عنZZدما يهاجمZZه الشZZيطان أم ال ،ومZا إذا
إمكانيZZة خالص
واقعZا في شZZرك الشZZيطان أم ال .يمكن القZZول بZZأن
كZZان قZZد تخّلى عن هللا واستسZZلم وخضZZع للشZZيطان بينمZZا كZZان ًZ
ّ
الحريZZة أم ال فتعتمZZد على مZا إذا
إمكانية نيلZZه
أما
ّ
ّ
اإلنسان تعتمد على ما إذا كان بمقدوره التغّلب على الشيطان وهزيمته أم الّ ،
عبوديZZة الشZZيطان ،ممZZا يجعZZل الشZZيطان يتخّلى عن
كZZان بمقZZدوره أن يسZZتخدم بنفسZZه األسZZلحة الZZتي أعطاهZZا إيZZاه هللا ليتغّلب على
ّ
Zرة أخZرى أن
تماما ويتركه وشأنه .إذا تخّلى الشيطان عن األمل وترك
شخصا ما ،فهZذا يعZZني أن الشZZيطان لن يحZاول مً Z
ً
األمل ً

Zرة أخZZرى أو يهاجمZZه بوحشZZية؛ وأن مثZZل هZZذا
Zرة أخZZرى أو يتّ Z
Zدخل معZZه ،ولن ُيع ّذبZه Zمً Z
يأخZZذ هZZذا الشZZخص من هللا ،أو يتّهمZZه مً Z
العملية الكاملة التي بواسطتها يربح هللا الناس.
الشخص دون سواه يكون هللا قد ربحه بالفعل .هذه هي
ّ
قدمان لألجيال الالحقة بفعل شهادة ُّأيوب
الم ّ
اإلنذار واالستنارة ُ
وأهميZZة
ض Zا أهZZداف
في الZZوقت نفسZZه الZZذي يفهم فيZZه النZZاس
ص Zا مZZا ،سZZوف يفهم النZZاس أي ً
ّ
ّ
العمليZZة الZZتي يZZربح بهZZا هللا شخ ً
ألهميته Z.لم يعZZودوا قلقين بشZأن مZا
تقدير جديد
ّ
تسليم هللا أيُّوب إلى الشيطان .لم يعد الناس ينزعجون من عذاب أيُّوب ،ولديهم ٌ
يتعرض ZZون لتجرب ZZة أيُّوب نفس ZZها ،ولم يع ZZودوا يعارض ZZون مجيء تج ZZارب هللا أو يرفض ZZونه .ك ZZان
إذا ك ZZانوا هم أنفس ZZهم س ZZوف ّ

Zيرا للمس ZZاعدة والتش ZZجيع للن ZZاس .ي ZZرى الن ZZاس في أيُّوب
Zدرا كب ً Z
إيم ZZان أيُّوب وطاعت ZZه وش ZZهادته في التغّلب على الش ZZيطان مص ً Z
تمامZا هزيمZZة الشZZيطان والتغّلب عليZZه .يZZرون
الرجاء لخالصهم ،ويرون أنه من خالل اإليمان باهلل وطاعته واتّقائه من الممكن ًZ
أن ZZه طالم ZZا أنهم ي ZZذعنون لس ZZيادة هللا وترتيبات ZZه ،ويملك ZZون الع ZZزم واإليم ZZان بع ZZدم التخّلي عن هللا بع ZZد أن فق ZZدوا ك ZZل ش ٍ Z
Zيء ،فإن ZZه
ّ
ٍ
بحاجة سوى المتالك العزيمة والمثZZابرة للثبZZات في شZZهادتهم – حتّى لZو
بإمكانهم إلحاق العار بالشيطان وهزيمته ،وأنهم ليسوا

Zذير لألجيZال الالحقZة ،وهZذا التحZذير
Zحبا .شZهادة أيُّوب تح ٌ
كان ذلك يعZني خسZارة حيZاتهم – حتّى يرتعZد الشZيطان ويZتراجع منس ً
وتدخلZه ،ولن يتم ّكنZوا أب ًZدا من
ُيخِبرهم بأنه إذا لم يهزمZوا الشZيطان فلن يتم ّكنZوا أب ًZدا من تخليص أنفسZهم من اتّهامZات الشZيطان ّ

اإلفالت من إيZZذاء الشZZيطان وهجماتZZه .وقZZد أنZZارت شZZهادة أيُّوب األجيZZال الالحقZZة .تُعّلم هZZذه االسZZتنارة النZZاس أنZZه ليس بإمكZZانهم

قويZZة
اتّقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZّ Zر إال إذا كZZانوا يسZZلكون طريZZق الكمZZال واالسZZتقامة .وتُعّلمهم أنZZه ليس بإمكZZانهم تقZZديم شZZهادة ّ
مدوية هلل إال إذا اتّقوا هللا وحZادوا عن الش ّZر .وال يمكن أب ًZدا أن يسZيطر عليهم الشZيطان ،وال يمكنهم أن يعيشZوا في ظ ّZل إرشZاد
ّ
ٍ
ًّ
مدويZZة هلل ،وعندئZZ Zذ فقZZط يكونZZون قZZد نZZالوا الخالص حقا .يجب على كZّ Zل َم ْن
هللا وحمايتZZه ،إال إذا ّ
قويZZة ّ
تمكنZZوا من تقZZديم شZZهادة ّ
Zنز
يسZZعى في طريZZق الخالص محاكZاة شخصZّ Zية أيُّوب ومسZZعاه في حياتZZه .فمZZا حيZZاه خالل حياتZZه كّلهZZا وسZZلوكه خالل تجاربZZه كٌ Z
الشر.
ثمين لجميع أولئك الذين يسعون في طريق اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
شهادة ُّأيوب تريح قلب هللا
وربمZZا ال تقZZدرون على
فربما ال ّ
تتمكنون من تقدير المعنى في هZZذه الكلمZZاتّ ،
رجل محبوبّ ،
إذا أخبرتكم اآلن أن أيُّوب ٌ
تتعرضون فيه لتجارب من
فهم المشاعر وراء السبب في أنني ّ
تحدثت عن جميع هذه األمور؛ ولكن انتظروا حتّى اليوم الذي ّ

يصا ،وحينمZZا
نفس
ّ
نوعية تجارب أيُّوب أو أقرب إليها ،حينما ّ
تمرون بالشدائد وتجوزون في التجارب التي رتّبها هللا لكم ّ
خص ً
كل مZا لكم وتحتملZون اإلذالل والمصZاعب ،من أجZل التغّلب على الشZيطان والشZهادة هلل وسZط اإلغZواء –فحينهZا سZوف
تُ ّ
قدمون ّ

Zأنا من أيُّوب ،وسZوف تشZZعر
تتم ّكنون من تقدير معنى هZذه الكلمZZات الZتي أتحZّ Zدث بهZا .في ذلZZك الZZوقت سZوف تشZZعر أنZك أقZZل ش ً
بمZZدى روعZZة أيُّوب وأنZZه يسZZتحق المحاكZZاة .عنZZدما يحين ذلZZك الZZوقت ،سZZوف تُِ Z
Zيكية الZZتي
أهميZZة تلZZك الكلمZZات الكالسّ Z
Zدرك مZZدى ّ
فاسد ويعيش في هذه األوقات ،وسوف تُ ِ
درك مZدى الصZعوبة الZتي يواجههZا النZاس اليZوم في بلZوغ مZا
لم ْن هو ٌ
ّ
تحدث بها أيُّوب َ
قدر مدى ارتفاع الثمن الZZذي يدفعZهZ
بلغه أيُّوب .عندما تشعر أن األمر
قدر مدى قلق قلب هللا وترّقبه ،وسوف تُ ّ
صعب ،سوف تُ ّ
ٌ
Zرية ويبذلZه ألجلهZا .اآلن وبعZد أن سZمعتم هZذه الكلمZات ،هZل لZديكم
أهميZة مZا يعملZه هللا للبش ّ
هللا لربح مثل هZؤالء النZاس ،ومZدى ّ
ًّ
Zتقيما يتّقي هللا ويحيZZد عن الشZّ Zر؟ أعتقZZد أن معظم
فهم دقيZZق وتقٌ Z
ٌ
Zييم صZZحيح أليُّوب؟ هZZل كZZان أيُّوب في نظZZركم كZZاماًل حقا ومسً Z
ٍ
إنسان أو للشيطان إنكارهZا .إنهZZا أقZوى دلي ٍZل
ألي
يمكن
ال
عنه
وكشف
ُّوب
أي
عمله
ما
حقائق
ألن
بالتأكيد.
نعم
سيقولون
الناس
ّ
على انتصار أيُّوب على الشيطان .ظهر هذا الدليل في أيُّوب ،وكZZانت أول شٍ Z
Zهادة يتلّقاهZا هللا .وهكZZذا ،عنZZدما انتصZZر أيُّوب في

وتعزى قلبه به .منذ الخلZق وحتّى أيُّوب ،كZانت هZذه هي المZرة األولى
إغواء الشيطان وشهد هلل ،فإن هللا رأى األمل في أيُّوب ّ
التي اختبر فيها هللا ًّ
قدم له اإلنسان التعزية ،وكانت هZذه هي المZرة األولى الZتي فيهZا رأى وربح
حقا معنى التعزية ومعنى أن ُي ّ
حقيقية تُقدم له.
شهادة
ّ

وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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سمع أيُّوب عن هللا بسمع األذن
َأش ُع ُر ِب ِه".
"ه َو َذا َي ُم ُّر َعَل َّي َواَل ََأراهَُ ،وَي ْجتَ ُاز فَاَل ْ
(أيُّوب ُ )11 :9

َّ
ف
Zاكَ ،و َغ ْرًبZZا فَاَل َأ ْش ُ Zع ُر ِبZِ Zهِ .ش َ Zمااًل َح ْي ُث َع َمُلZُ Zه فَاَل َْأن ُ
"ه ََأن َ Zذا َأ ْذ َه ُب َش ْ Zرًقا َفَل ْي َس ُهZَ Zو ُهَنَ Z
ظZُ Zرهَُ .يتَ َعط ُ
(أيُّوب َ )9-8 Z :23
وب فَاَل ََأراهُ".
ٱْل َجُن َ

َّ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اء ِباَل َم ْع ِرَفZٍ Zة؟
Zك ْZ
يع ُZك َّ
َأم ٌZرَ .ف َم ْن َذا ٱلذي ُي ْخفي ٱْلَق َ
Zل َش ْ Zيءَ ،واَل َي ْع ُس ُ Zر َعَل ْيَ Z
(أيُّوب َ" )6-2 Z :42قZْ Zد َعل ْم ُت ََّأن َك تَ ْس Zتَط ُ
ضَ Z
ِ
ِِ
ِئ
ِ
َّ
Zك،
َوَل ِكِّني َق ْZد َن َ
طْق ُت ِب َمZا َل ْم َأْف َه ْمِ .ب َع َZج ا َب َف ْZو ِقي َل ْم ْ
َأع ِر ْف َهZا .ا ْسَ Zم ِع ٱآْل َن َو ََأنZا َأتَ َكل ُمَ .أ ْسَZأُل َك َفتُ َعّل ُمنيِ .ب َسْ Zم ِع ٱُأْل ُذ ِن َق ْZد َسZم ْع ُت َع ْن َ
ِ ِِ
ض و َْأن َدم ِفي ٱلتُّر ِ
ٱلر َم ِاد".
اب َو َّ
َ
َوٱآْل َن َر َْأت َك َع ْيني .ل َذل َك َْأرُف ُ َ ُ
ُّأيوب يؤمن بسيادة هللا مع أن هللا لم يكشف له عن نفسه

أي منكم أنه تُوجد حقيقة هنا؟ أواًل  ،كيف عرف أيُّوب بوجZود إلZه؟ وكيZف عZرف أن
ما فحوى هذه الكلمات؟ هل أدرك ٌّ
ِ
Zكَ ،وٱآْل َن
السماوات واألرض وجميZع األشZياء يحكمهZا هللا؟ تُوجZد فقZرةٌ تُجيب عن هZذين السZؤالينِ" :ب َسْ Zم ِع ٱُأْل ُذ ِن َق ْZد َسZم ْع ُت َع ْن َ
ٱلرمِ Z
ِ ِ ِ
ِ ُّ ِ
Zاد"( .أيُّوب  .)6-5 Z Z:42نتعّلم من ه ZZذه الكلم ZZات أن ZZه ،بZ Zداًل من أن يك ZZون
َر َْأت َ Z
Zك َع ْيني .لَ Z Zذل َك َْأرُف ُ
ض َو َْأنZَ Zد ُم في ٱلت َراب َو َّ َ

أكZZد
أيُّوب قZZد رأى هللا بعينيZZه ،كZZان يعZZرف عنZZه من األسZZاطير .بZZدأ في ظZّ Zل هZZذه الظZZروف يسZZلك طريZZق اتّبZZاع هللا ،وبعZZد ذلZZك ّ
Zادرا على اتّبZZاع
وجZZود هللا في حياتZZه ،وبين جميZZع األشZZياء .تُوجZZد حقيق ٌ Zة ال يمكن إنكارهZZا هنZZا ،فمZZا هي؟ مZZع أن أيُّوب كZZان قً Z

طريZZق اتّقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZّ Zر ،إال أنZZه لم يZَ Zر هللا قZZط .أليس هZZو مثZZل النZZاس اليZZوم في هZZذا األمZZر؟ لم يZَ Zر أيُّوب هللا قZZط،
بمعZZنى أنZZه مZZع كونZZه قZZد سZZمع عن هللا ،إال أنZZه لم يعZZرف أين كZZان هللا أو مZZا كZZان يبZZدو عليZZه هللا ،أو مZZا كZZان هللا يفعلZZه ،وهي
يتحدث إليه .أليست هذا حقيقة؟ مع أن
ذاتية؛ ومن الناحية
الموضوعية ،مع أنه اتّبع هللا ،إال أن هللا لم يظهر له قط أو ّ
ّ
عوامل ّ
يتحدث إلى أيُّوب ولم يعطه ّأية وصايا ،فقد رأى أيُّوب وجود هللا ،ورأى سيادته بين جميع األشياء وفي األسZاطير الZتي
هللا لم ّ

والعمليZZة الZZتي اتّبZZع
الشر .كانت هذه هي األصول
ّ
سمع بها أيُّوب عن هللا بسمع األذن ،وبعدها بدأ حياة اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
تمسكه باستقامته ،فإن هللا لم يظهر
الشر،
ّ
أيُّوب هللا وفًقا لها .ولكن ّ
بغض النظر عن اتّقائه هللا وحيدانه عن ّ
وبغض النظر عن ّ
Zاز فَاَل َأ ْشُ Zع ُر ِب ِZه" (أيُّوب  .)11 Z:9تقZول هZذه الكلمZات إن
"ه َZو َذا َي ُم ُّZر َعَل َّي َواَل ََأراهَُ ،وَي ْجتَ ُ
له قط .دعونا نقرأ هذه الفقZرة .قZالُ :
Zات أن هللا يمZّ Zر
ربمZZا لم يشZZعر بZZه ،لكنZZه لم ّ
تخيZZل في أوقٌ Z
يتمكن ZمطلًقZZا من رؤيZZة هللا .لقZZد ّ
ربمZZا شZZعر باهلل من حولZZه أو ّ
أيُّوب ّ
أمامه أو يعمل شيًئا أو ُي ِ
رشد اإلنسان ،لكنه لم يعرف قZط .يZأتي هللا إلى اإلنسZان عنZدما ال يتوّقZع ذلZك؛ ال يعZرف اإلنسZان مZتى
مخفي عن اإلنسان.
يأتيه هللا وال أين يأتيه ،ألن اإلنسان ال يستطيع أن يرى هللا ،وهكذا ،فإن هللا
ٌّ
مخفي عنه
إيمان ُّأيوب باهلل ال يتزعزع ألن هللا
ٌّ

َأش ُع ُر ِب ِهِ .ش َ Zمااًل َح ْي ُث
اكَ ،و َغ ْرًبا فَاَل ْ
الم ّ
"ه ََأن َذا َأ ْذ َه ُب َش ْرًقا َفَل ْي َس ُهَو ُهَن َ
قدسَ :
يقول أيُّوب في المقطع التالي من الكتاب ُ
َّ
Zوب فَاَل ََأراهُ" (أيُّوب  .)9-8 Z :23نعلم في هZZذا الوصZZف أن هللا في تجZZارب أيُّوب كZZان مختبًئا
َع َمُلZُ Zه فَاَل َْأن ُ
ظZُ Zرهَُ .يتَ َعط ُ
ف ٱْل َجُنَ Z
Zوح ،ولم ينطZZق عالني ً Zة بأيZZة كلمٍ Z
Zات ،ولكن أيُّوب في قلبZZه كZZان واثًقZZا من وجZZود هللا.
عنZZه طZZوال الZZوقت؛ لم يظهZZر هللا لZZه بوضٍ Z
ّ
ربمZZا يعمZZل بجانبZZه ،ومZZع أنZZه لم يتم ّكن من رؤيZZة هللا ،إال أن هللا كZZان بجانبZZه يسZZود
ربمZZا يسZZير أمامZZه ،أو ّ
لطالمZZا آمن بZZأن هللا ّ
ٍ
أي شٍ Z
Zخص آخZZر أن يفعلZZه.
كل
شيء .لم َير أيُّوب هللا قط ،لكنه استطاع أن يظل صادًقا في إيمانه ،األمر الذي لم ّ
على ّ
يتمكن ّ
ًّ
Zتمر
ولماذا لم يتم ّكن اآلخرون من ذلك؟ ألن هللا لم يتكّلم مع أيُّوب ولم يظهZZر لZه ،وإذا لم يكن قZZد آمن حقا ،لمZا اسZZتطاع أن يسّ Z
Zحيحا؟ كيZف تشZعر عنZZدما تسZZمع أيُّوب يقZول هZذه الكلمZات؟ هZZل
تمسك بطريق اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
الشر .أليس هZذا ص ً
ولما ّ

وبره أمام هللا حقيقي وليس مبالغة من جهة هللا؟ مZع أن هللا تعامZل مZع أيُّوب كغZZيره من النZاس
تشعر أن كمال أيُّوب واستقامته ّ
ّ
متمس ًكا بكماله ،وكان ال يزال يؤمن بسيادة هللا ،وإضZافة إلى ذلZك ،كZان
ولم يظهر له أو يتكّلم معه ،إال أن أيُّوب كان ال يزال ّ
ِ
ويصّلي أمام هللا نتيج ًة لخوفه من أن يخطئ إلى هللا .نرى في قدرة أيُّوب على اتّقاء هللا من دون أن
كثيرا ما ُيصعد محرقات ُ
ً
لمج ّZرد أن هللا كZان مخفيًّا عنZه ،ولم يفقZZد
يراه مدى حبه لألمور
اإليجابية ،وكم كان إيمانه راس ً
ّ
Zخا وصZادًقا .لم ينكZZر وجZود هللا ُ
لمجZّ Zرد أنZZه لم يZZره قZط .ولكنZZه بZداًل من ذلZZك ،في خض ّZم عمZل هللا الخفي للسZZيادة على جميZع األشZZياء ،أدرك
إيمانZه أو يZZترك هللا ُ
ّ
لمج ّZرد أن هللا كZان مخفيًّا ،ولم يZترك طريZق اتّقZاء هللا والحيZدان
يتخل عن كونه
وقوته .لم
ّ
وجود هللا وشعر بسيادة هللا ّ
مستقيما ُ
ً

جرد أن هللا لم يظهر له قط .لم يطلب أيُّوب قط أن يظهZر لZZه هللا عالنيً Zة ُليثِبت وجZZوده ،ألنZZه كZZان قZد عZاين بالفعZل
لم ّ
عن ّ
الشر ُ
سZZيادة هللا على كZّ Zل األشZZياء ،وآمن أنZZه نZZال البركZZات والنعم الZZتي لم ينلهZZا اآلخZZرون .ومZZع أن هللا بقي مختبًئا عن أيُّوب ،إال أن
إيمانه باهلل لم يهتز قط .وهكذا ،حصد ما لم يحصده آخر :استحسان هللا وبركته.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ُّأيوب يبارك اسم هللا وال ُيف ّكر في البركات أو البالي
قدس عن أيُّوب ،وسوف تكون محور تركيزنZZا اليZZوم .مZZع أن أيُّوب
الم ّ
تُوجد حقيق ٌة ال ُيشار إليها ً
أبدا في قصص الكتاب ُ
Zان في قلب أيُّوب .ومZZاذا كZان موقZZف أيُّوب تجZاه هللا؟ كZZان ،كمZا
لم َير هللا قZط ولم يسZZمع كالم هللا بأذنيZZه ،إال أن هللا كZان لZه مك ٌ
ٍ
مشروطة بغض النظر عن السياق ،وبZZدون سٍ Z
Zبب .نZZرى أن
ٱس ُم َي ْه َوه ُمَب َار ًكا" .كانت مباركته اسم هللا غير
ُأشير سابًقاَ" ،فْلَي ُك ِن ْ
طZط لZه في قلبZه،
كل ما كان ُيف ّكر فيه ،وك ّZل مZا كZان ُيق ّZرره ،وك ّZل مZا كZان ُيخ ّ
أيُّوب سّلم قلبه هلل ،مما سمح هلل بأن يسود عليه؛ ّ
كان مكشوًفا أمام هللا وليس مخفيًّا عن هللا .لم يكن قلبZه معارضZا هلل ،ولم يطلب من هللا قZط أن يفعZZل أي ش ٍ
Zيء من أجلZZه أو أن
ً
ّ
ٍ
أي شZيء من عبادتZه هلل .لم يكن أيُّوب يتح ّZدث بلغZة المZال مZع
يعطيه شZيًئا ،ولم يحمZل في قلبZه ّأيZة رغبZات زائZدة أنZه سيكسZب ّ
هللا ،ولم يق ZZدم أي ZZة طلب ٍ Z
Zات إلى هللا أو طلب مط ZZالب من ZZه .ك ZZان تس ZZبيحه اس ZZم هللا يرج ZZع لق Zّ Zوة هللا وس ZZلطانه العظيم في حكم ك Zّ Zل
ُ ّ ّ
ٍ
ٍ
عمZZا إذا كZZان هللا يبZZارك
تعرض لبلية .كان يؤمن أنه ّ
شيء ،ولم يكن يعتمد Zعلى ما إذا كان قد نال بركات أو أنه ّ
بغض النظZZر ّ
بغض النظZZر عن ظZZروف المZZرء ،فإنZZه يجب تسZZبيح
يتغيZZرا ،ومن َّ
ثمّ ،
النZZاس أو يجلب عليهم الباليZZا ،فZZإن قZّ Zوة هللا وسZZلطانه لن ّ
ضZا بسZZبب سZZيادة هللا .قZّ Zوة هللا وسZZلطانه
اسZZم هللا .بZZارك هللا هZZذا الرجZZل بسZZبب سZZيادة هللا ،وعنZZدما تح ّZل بليZZة بZZالمرء ،فZZإن هZZذا أي ً
وبغض النظZر عن وجهZZة نظZZر
قوة هللا وسلطانه،
ّ
يسودان على كل ما لإلنسان ُ
أما تقّلبات مصائر المرء فهي إظهار ّ
ويرتّبانه؛ ّ
المرء ،فإنZه يجب تسZبيح اسZم هللا .هZذا مZا اختZبره أيُّوب وعرفZه خالل سZنوات حياتZه .بلغت جميZع أفكZار أيُّوب وأفعالZه مسZامع

واعتز بأيُّوب المتالكه ذلك القلب .لطالما انتظر هZZذا القلب
قدر هللا معرفة أيُّوب هذه
ّ
مهمةّ .
هللا ومثلت أمام هللا ،واعتبرها هللا ّ
دائمZا ،انتظرهZZا في كZّ Zل مكٍ Z
وبغض النظZZر عن الزمZZان أو المكZZان ،فقZZد كZZان يقبZZل كZّ Zل مZZا أصZZابه .لم يكن أيُّوب
Zان،
وصZZية هللا ًZ
ّ
ٍ
بشيء .كان ما ي ِ
ي ِ
طالب به نفسه هو أن ينتظر جميع الترتيبZات الZتي جZاءت من هللا ويقبلهZا ويرضZاها ويطيعهZا؛ آمن
طالب هللا
ُ
ُ
ِ
ٍ
بأيZZة كلمZZات أو ُيصZZدر ّأيZZة
مهمتZZه ،وكZZانت هي بالضZZبط مZا أراده هللا .لم يZَ Zر أيُّوب هللا قZZط ،ولم يسZZمعه يتكّلم ّ
أيُّوب أن هZZذه هي ّ
ٍ
يتمكن Zأيُّوب من امتالك مثل هذه المعرفة والموقف تجاه
بأي
شيء .في كلمات اليوم ،لكي ّ
وصايا أو ُيلقي ّأية تعاليم أو يأمره ّ
ثمينZZا ،وأن ُيظهZر مثZZل هZZذه األشZياء كZان
أي استنارة أو إرشاد أو عطية فيما يتعّلق بالحق – فإن هذا كان ً
هللا بينما لم يهبه هللا ّ
بأيZZة تعZZاليم لZZه ،ولكن هللا
كافيZZا هلل ،كمZZا أن هللا مZZدح شZZهادته واعّ Z
Zتز بهZZا .لم يسZZبق أليُّوب أن رأى هللا ولم يسZZمعه بنفسZZه ينطZZق ّ
ً
رأى أن قلبZZه وأنZZه هZZو نفسZZه أثمن بكثٍ Z
المنمقZZة،
Zير من أولئZZك النZZاس الZZذين ،أمZZام هللا ،لم يمكنهم سZZوى الحZZديث بكالم
ّ
النظريZZات ّ
ٍ
محرقات ،ولكن لم تكن لديهم معرف ٌة حقيقية باهلل ،ولم يتّقوا هللا ًّ
حقا .كان قلبه
والتحدث عن إصعاد
ولم يمكنهم سوى التفاخر،
ّ
ّ
إيجابيZا .لم يكن سZوى مثZل
يحب العZZدل وكZZل مZا كZان
نقيًّا ولم يكن مخفيًّا عن هللا ،وكانت
إنسانيته صادقة ّ
ّ
ً
وطيبة القلب ،وكZان ّ
الشر .كان بإمكZZان مثZZل
هذا الرجل الذي كان يمتلك هذا القلب وهذه
ّ
اإلنسانية بإمكانه اتّباع طريق هللا واتّقاء هللا والحيدان عن ّ
وقوته ،وأن يطيع سZيادته وترتيباتZه .ولم يكن سZوى مثZل هZذا الرجZل بإمكانZه
هذا الرجل أن يرى سيادة هللا ،وأن يرى سلطانه ّ

أن يسبح اسم هللا ًّ
حقا .وهذا يرجع إلى أنه لم ينظZر إلى مZا إذا كZان هللا سZوف يباركZه أو سZيجلب عليZه بليZة ،ألنZه كZان يعلم أن
ُ ّ
ٍ
Zك في حقيقZZة سZZيادة
كل شيء ،وأن قلق اإلنسان عالمة على الحماقة والجهل
والالعقالنيZZة ،وعالمZZة على الشّ Z
ّ
يد هللا تسود على ّ
هللا على كل ٍ
شيء ،وليس عالمة على اتّقاء هللا .كانت معرفة أيُّوب هلل هي بالتحديد ما أراده هللا .ولذلك ،هل كانت لدى أيُّوب
ّ

نظرية عن هللا أكZبر ممZZا لZZديكم؟ ألن عمZZل هللا وكالمZZه في ذلZك الZوقت كانZا قليلين ،لم يكن من السZهل بلZZوغ معرفZZة هللا.
معرف ٌة
ّ
ومثل هذا اإلنجاز الذي حّققه أيُّوب لم يكن عماًل عاديًّا ،فهو لم يختبر عمZل هللا ولم يسZمعه يتكّلم ولم ي َZر وجهZه .تم ّكنZه Zمن أن

Zاني ٌة وسZZعي ال يمتلكهمZZا النZZاس اليZZوم.
Zانيته وسZZعيه الشخص
Zي ،وهمZا إنسّ Z
يكZZون لZZه موقZZف كهZZذا تجZZاه هللا كZان بأكملZZه نتيجً Zة إلنس ّ
ّ
ِ
ِ ِ
ٱَأْلر ِ
وهكZZذا ،في ذلZZك العصZZر ،قZZال هللاَّ :
يم" .في ذلZZك العصZZر ،كZZان هللا قZZد أجZZرى
Zل َك ِZ
ضَ .ر ُZ
ام ٌ
جٌ
"َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Zه في ْ
Zل َو ُم ْس Zتَق ٌ
تقييما له ،ووصل إلى مثل هذا االستنتاج .فما مدى أن يكون هذا االستنتاج أكثر صدًقا اليوم؟
بالفعل ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
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مخفي عن اإلنسان ،إال أن أعماله بين جميع األشياء كافية ألن يعرفه اإلنسان
مع أن هللا
ٌّ
لم َير أيُّوب وجه هللا ولم يسمع الكلمات التي تكّلم بها هللا ،كما أنه لم يشZZهد شخصZZيًّا عمZZل هللا ،ولكن اتقZاءه هللا وشZZهادته
محبZة هللا وسZZروره وثنائZه ،وموضZع حسZد النZZاس وإعجZابهم ،وإضZافة إلى
أثنZاء تجاربZه يشZهد لهمZZا الجميZع ،كمZZا أنهمZا موضZZع ّ

أي ش ٍ
عاديZة،
Zيء عظيم أو اس
ذلك ،فإنهم ُي ّ
Zادي عZاش حيZاةً ّ
Zخص ع ّ
Zتثنائي عن حياتZه :فمثZل ّ
رتلون تسبيحاتهما .لم يكن هناك ش ٌ
ّ
إذ كان يخرج للعمل عند شروق الشمس ويعود إلى بيته للراحة عند غروب الشمس .الفZرق هZو أنZه خالل هZذه العقZود العديZدة

ٍ
شخص آخر من قبZZل .لم يكن أذكى من
أي
ّ
العادية ّ
قوة هللا العظيمة وسيادته ،كما لم يفعل ّ
تعرف إلى طريق هللا ،وأدرك وفهم ّ
ٍ
ٍ
صZا ،كمZZا لم تكن لديZZه مهZZارات خاصZZة غZZير منظZZورة .ومZZع ذلZZك ،كZZان
أي شZZخص عّ Z
ّ
Zادي ،ولم تكن حياتZZه متماسZZكة تماسZً Zكا خا ً
يتّسم بشخصZي ٍ
اإليجابيZة – وهي صZفات ال يتّسZم بهZا
Zور
م
واأل
Zبر
ل
وا
Zة
ه
النزا
ت
أحب
ة
Zي
ص
شخ
Zتقيمة،
س
وم
القلب
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ب
وطي
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ص
ة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
Zابرا عني ًZدا ،وأظهZر قZدرة فائقZة على
ث
م
Zان
ك
و
Zة،
ل
بالعدا
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ُّ
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العاديZZة
العاديZZة على األرض جميZع األشZZياء غZZير
تقصZي دقZZائق األشZياء و تفاصZيلها في تفكZيره ،وهكZZذا شZاهد خالل مZZدة حياتZه
ّ
ّ
وبره ،وعاين اهتمام هللا باإلنسان ورأفته عليZه وحمايتZه لZه ،ورأى شZرف هللا
التي كان هللا قد فعلها ،ورأى عظمة هللا وقداسته ّ
أي شٍ Z
Zخص
األس ZZمى وس ZZلطانه .كZZان الس ZZبب األول وراء ق ZZدرة أيُّوب على اكتس ZZاب ه ZZذه األش ZZياء ال ZZتي كZZانت أبع ZZد من
ّ
إمكانيZZة ّ
قلب نقي وكZان قلبZه ينتمي إلى هللا ويقZوده الخZالق .وكZان السZبب الثZاني سZعيه :سZعيه ليكZون كZاماًل بال
عادي هو أنه كZان لديZه
ّ
ٌ ّ
ٍ
الشر .كان أيُّوب يتّسم بهذه األشياء ويسعى في طريقها مع أنZZه لم
ومحبوبا من هللا،
عيب ،وممتثاًل إلرادة السماء،
ً
وحائدا عن ّ
ً
Zادرا على رؤيZZة هللا أو سZZماع كلماتZZه .مZZع أن أيُّوب لم يZَ Zر هللا قZZط ،إال أنZZه تعZّ Zرف على الوسZZائل الZZتي يسZZود بهZZا هللا على
يكن قً Z
جميع األشياء ،وفهم الحكمة الZتي يفعZل بهZا هللا ذلZك .ومZع أن أيُّوب لم يسZمع قZط الكلمZات الZتي تكّلم بهZا هللا ،إال أنZه عZرف أن

أي ش ٍ
Zخص
أفعال مباركة اإلنسان وأخذ البركات منه تأتي جميعها من هللا .ومع أن سنوات حياتZه لم تختلZف عن سZنوات حيZاة ّ
Zادي أن يZؤثر في معرفتZه بسZيادة هللا على جميZع األشZياء أو أن يZؤثر في اتّباعZه طريZق
عادي ،إال أنه لم يسZمح لنمZط حياتZه الع ّ
ّ
أي
اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
الشر .رأى أيُّوب أن قوانين جميع األشياء كانت ممتلئة بأفعال هللا ،وأن سيادة هللا يمكن رؤيتهZZا في ّ
Zدرك أن أعمZZال هللا في كZّ Zل مكٍ Z
جZZانب من جZZوانب حيZZاة الشZZخص .لم يZَ Zر هللا ،لكنZZه اسZZتطاع أن ُيِ Z
Zان ،وأنهZZا ظZZاهرة خالل حياتZZه
العادية على األرض ،وفي ك ّZل ٍ
العاديZة والعجيبZة وإدراكهZا ،وتم ّكن من
ركن من أركZان حياتZه ،اسZتطاع رؤيZة أعمZال هللا غZير
ّ
ّ

رؤي ZZة ترتيب ZZات هللا الرائع ZZة .اختب ZZاء هللا وص ZZمته لم يمنع ZZا أيُّوب من إدراك أعم ZZال هللا ،ولم ُيZZؤثّرا في معرفت ZZه بس ZZيادة هللا على
اليوميZة .وفي حياتZZه
جميع األشياء .كانت حياته تحقيًقا لسيادة هللا ،الذي كZان مخفيًّا بين جميZZع األشZياء ،وترتيباتZه خالل حياتZZه
ّ
ٍ
عبZر عن صZوت قلبZه وكلماتZه من
ضZا وفهم صZوت قلب هللا وكالم هللا ،الZذي هZو ص ٌ
اليومية سمع أي ً
Zامت بين ك ّZل شZيء ولكنZه ُي ّ
ّ
ٍ
Zانية نفسZZها والسZعي نفسZZه مثZZل أيُّوب ،فبإمكZانهم
خالل السZيادة على قZوانين كZّ Zل شZيء .تZZرى ،إ ًذا ،أنZZه إذا كZان لZدى النZاس اإلنس ّ
نيل اإلدراك نفسه والمعرفة نفسها مثل أيُّوب ،وبإمكانهم اقتناء الفهم نفسه والمعرفة نفسZZها بسZيادة هللا على جميZZع األشZياء مثZل

Zتقيما ،وأن يتّقي هللا ويحي ZZد عن الش Zّ Zر.
أيُّوب .لم يظه ZZر هللا أليُّوب ولم يتكّلم مع ZZه ،ولكن أيُّوب اس ZZتطاع أن يك ZZون ك ZZاماًل ومس ً Z
وهذا يعني أنZه بZدون أن يظهZر هللا لإلنسZان أو يتح ّZدث إليZه ،فZإن أعمالZه بين جميZع األشZياء وسZيادته على جميZع األشZياء كافيZة

لكي ُي ِ
قوة هللا وسZلطانه كافيZZان لجعZZل هZذا المZZرء يتبZZع طريZق اتّقZاء هللا والحيZدان
وقوته وسلطانه ،كما أن ّ
درك المرء وجود هللا ّ
الشر ،فإن كZّ Zل شٍ Z
Zادي يتبZZع هللا يجب أن
الشر .بما أن رجاًل عاديًّا مثل أيُّوب استطاع بلوغ اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
عن ّ
Zخص عّ Z

Zادرا على ذلZZك .مZZع أن هZZذه الكلمZZات قZZد تبZZدو أشZZبه باالسZZتدالل المنطقي ،إال أن هZZذا ال يتعZZارض مZZع قZZوانين األشZZياء.
يكZZون قً Z
ّ
ومع ذلك ،فإن الحقائق لم تتوافق مع التوّقعات :يبZدو أن اتّقZاء هللا والحيZدان عن الش ّZر همZا مخZزون أيُّوب ،وأيُّوب وحZده .عنZد
الشر" ،يعتقد الناس أن هذا ال يفعله سوى أيُّوب ،كما لو كان طريق اتّقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZّ Zر
ذكر "اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
Zح :ألن أيُّوب وح ZZده ك ZZان يتّس ZZم بشخص Zّ Zي ٍة ص ZZادقة
ق ZZد اتّخ ZZذ من اس ZZم أيُّوب عالم ً Zة ولم
يخص اآلخ ZZرين .الس ZZبب في ذل ZZك واض ٌ Z
ّ
ثم لم يستطع سوى أيُّوب اتّباع طريZZق اتّقZZاء هللا
والبر وجميع األمور
اإليجابية ،فمن َّ
ّ
ّ
تحب العدل ّ
وطيبة القلب ومستقيمة كانت ّ
Zاني ٍة صZادقة
س
بإن
Zم
Z
س
يت
ال
ا
Zد
Z
ح
أ
أن
Zبب
Z
س
ب
Zه
Z
ن
أ
وهو
هنا،
ن
المتضم
المعنى
ا
جميع
فهمتم
قد
تكونوا
أن
ينبغي
.
الشر
عن
والحيدان
ّ
ً
ّ
ّ
ً
ّ
ثم
ومن
،
Zر
ش
ال
عن
Zد
ي
ويح
هللا
قي
يت
أن
Zه
ن
يمك
ال
ا
Zد
ح
أ
Zإن
ف
Zة،
اإليجابي
Zور
م
األ
Zع
ي
وجم
Zبر
ل
وا
العدل
تحب
ومستقيمة
وطيبة القلب
َّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ضZا أنZZه ،باسZتثناء أيُّوب ،ال يZزال الشZZيطان يربZZط جميZع
ال يمكنه ً
أبدا أن ينال فرح هللا أو يصمد وسط التجارب .وهذا يعZZني أي ً
جميعZا بZZدون
ًZ
ويهZZا ِجمهم ويZZؤذيهم ،أمZZا أولئZZك الZZذين يحZZاول الشZZيطان ابتالعهم ،فهم
ًZ
ويZZو ِقعهم في شZZركه ،ويتّهمهم
جميعZا ُ
النZZاس ُ
وسجناء قد أسرهم الشيطان.
حري ٍة،
ّ
ٌ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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الشر
إذا كان قلب اإلنسان
معاديا هلل ،فكيف يمكنه أن ي ّتقي هللا ويحيد عن ّ
ً
Zانية أيُّوب نفسZZها ،فمZZاذا عن جZZوهر طZZبيعتهم ومZZوقفهم من هللا؟ هZZل يتّقZZون هللا؟ هZZل
بمZZا أن النZZاس ال يمتلكZZون اليZZوم إنسّ Z
Zيرا
يحيدون عن الش ّZر؟ أولئZك الZذين ال يتّقZون هللا أو يحيZدون عن الش ّZر ال يمكن تلخيص مZوقفهم سZوى بكلمZتين Z:أعZداء هللا .كث ً

Zمون :إنZZه ال يعZZني أن هللا يZZرى
مZZا تقولZZون هZZاتين الكلمZZتين ولكنكم لم تعرفZZوا معناهمZZا
الحقيقي قZZط .تعبZZير "أعZZداء هللا" لZZه مضٌ Z
ّ
فم ْن ال تكZZون لZه
العدو ،ولكن أن اإلنسان يZرى هللا على أنZه العّ Z
اإلنسان على أنه ّ
Zدو .أواًل  ،عنZدما يبZZدأ النZZاس في اإليمZZان باهللَ ،
جانبZا منهم يZZؤمن بوجZZود هللا ،وعZZاين وجZود هللا ،فZإن إيمZZانهم باهلل مZZازال يحتZZوي
أهدافZZه ودوافعZZه وطموحاتZZه الخاصZZة؟ مZZع أن ً
الحياتيZZة
على تلZZك الZدوافع ،وهZدفهم النهZائي في اإليمZان باهلل هZو الحصZول على بركاتZZه واألشZياء الZتي يريZZدونها .في التجZارب
ّ
ّ
كثيرا ما ُيف ّكZرون في أنفسZهم :لقZد تZركت عZائلتي وعملي من أجZل هللا ،فمZاذا أعطZاني؟ يجب أن أحسZب األمZر وأؤ ّكZده:
للناسً ،
ٍ
Zانيت الكثZير – فهZل
مت الكثZZير خالل هZZذا الZوقت
وظللت أركض وأركض وع ُ
ُ
يت ّأية بركات في اآلونة األخيرة؟ لقZد ق ّZد ُ
هل تلّق ُ
Zتمر
أعطاني هللا ّأية وعو ٍد في المقابل؟ هل تZذ ّكر أعمZالي الصZالحة؟ مZاذا سZتكون نهZايتي؟ هZل يمكنZني نيZل بركZات هللا؟  ...يس ّ

كZّ Zل شٍ Z
ويقZّ Zدم هلل مطZZالب تحمZZل دوافعZZه وطموحاتZZه وصZZفقاته .وهZZذا يعZZني أن
غالبZZا في إجZZراء هZZذه الحسZZابات داخZZل قلبZZهُ ،
Zخص ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
باستمرار في مسألة هدفه مع
باستمرار حول هللا ،ويتجادل
طا
باستمرار موضع
اإلنسان في قلبه يضع هللا
اختبار ،ويضع خط ً

تصريح من هللا ،من خالل استكشاف ما إذا كان هللا يستطيع أن يعطيZZه مZZا يريZZده أم ال .وفي نفس
هللا ،ويحاول الحصول على
ٍ
الوقت الذي يسعى فيه اإلنسان إلى هللا ،ال يعامل اإلنسان هللا باعتباره هللا .فقد حاول اإلنسان دوما إبرام صٍ Z
Zفقات مZZع هللا ،ولم
ً
كل خطZو ٍة ،محZاواًل أن يأخZZذ الكثZZير بعZZد أن ينZال القليZZل .وبينمZZا يحZاول
يتوقف عن تقديم مطالب له ،بل حتّى الضغط عليه في ّ
ٍ
يتعرضون للتجارب أو يجZZدون أنفسZZهم
ويوجد حتّى
اإلنسان إبرام صفقات مع هللا ،فإنه يتجادل معه ً
ٌ
أشخاص عندما ّ
أيضا ،بل ُ
وسلبيين ومتراخين في أعمZالهم ،وممتلZZئين ZبالشZZكوى من هللا .ألن المZZرء منZZذ أن
فغالبا ما يصبحون ضعفاء
ّ
في مواقف ُم ّ
عينةً Z،

Zدرا للZZوفرة ووسZZيلة ُمتعZّ Zددة المهZZام ،واعتZZبر نفسZZه أكZZبر ٍ
دائن هلل ،كمZZا لZZو كZZانت محاولZZة الحصZZول على
آمن باهلل اعتZZبره مصً Z
Zؤولية هللا في حمايت ZZه ورعايت ZZه وإعالت ZZه .ه ZZذا ه ZZو الفهم
والمل Zِ Zزم ،في حين تكمن مس ّ Z
البرك ZZات والوع ZZود من هللا حّقZZه األص ZZيل ُ

األساسي لـ "اإليمان باهلل" لدى جميع من يؤمنون باهلل ،وهو فهمهم العميق لمفهوم اإليمZZان باهلل .من جZZوهر طبيعZZة اإلنسZZان إلى
ّ
Zيء يتعّلZZق باتّقZZاء هللا .ال يمكن أن يكZZون هZZدف اإلنسZان في اإليمZZان باهلل لZه ّأيZZة عالقZٍ Zة بعبZZادة هللا.
ش
Zد
Z
ج
يو
ال
،
Zي
Z
ص
الشخ
سZعيه
ٌ
ّ
وهZZذا يعZZني أن اإلنسZZان لم ُيف ّكZZر أو يفهم قZZط أن اإليمZZان باهلل يتطّلب اتّقZZاء هللا وعبادتZZه .في ضZZوء هZZذه الظZZروف ،فZZإن جZZوهر

Zبر واألمZZور
اإلنسان واضح .ومZا هZZو هZذا الجZوهر؟ هZو أن قلب اإلنسZان خ ٌ
يحب العZZدل وال ّ
Zبيث ،إذ يZأوي الغZZدر والخZZداع ،وال ّ
Zير وجشZZع .ال يمكن أن يكZZون قلب اإلنسZZان أكZZثر انغالًقZZا على هللا؛ فهZZو لم ُيسّZلمه إلى هللا قZZط .لم يZَ Zر هللا
اإليجابيZZة ،كمZZا أنZZه حقٌ Z
ّ

وبغض النظZZر عن الثمن العظيم الZZذي يدفعZZه هللا ،أو مقZZدار العمZZل الZZذي
قلب اإلنسZZان الحقيقي ،كمZZا أن اإلنسZZان لم يعبZZده قZZط.
ّ
ّ
يعملZZه ،أو مقZZدار مZZا يقدمZZه لإلنسZZان ،يبقى اإلنسZZان أعمى عن ذلZZك ،وغZZير مكٍ Z
Zترث بZZالمرة .لم ُيسّZلم اإلنسZZان قلبZZه إلى هللا قZZط،
ُّ
فهو يريد أن يراقب قلبه بنفسه وأن يتّخذ قراراته الخاصة به ،وهZذا معنZاه الضZمني أن اإلنسZان ال يريZZد اتّبZاع طريZق اتّقZاء هللا
ّ
والحيZZدان عن الشZّ Zر ،أو طاعZZة سZZيادة هللا وترتيباتZZه ،وال يريZZد أن يعب Zد Zهللا باعتبZZاره هللا .هZZذه هي حالZZة اإلنسZZان اليZZوم .دعونZZا
خفيZة وراء التم ّسZك بطريZق
اآلن ننظر م ً
Zرة أخZرى إلى أيُّوب .في البدايZة Z،هZل أبZرم صZفق ًة مZع هللا؟ هZل كZانت لديZه ّأيZة دوافZع ّ
ٍ
Zودا في ذلZZك الZوقت
أي أحد في ذلك الوقت عن النهايZZة القادمZة؟ لم يقطZع هللا وع ً
اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
الشر؟ هل تكّلم هللا إلى ّ

ٍ
الشر .هل يصمد الناس اليوم عند مقZZارنتهم
أي أحد حول النهاية ،وعلى هذه الخلفية استطاع أيُّوب اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
مع ّ
مZZع أيُّوب؟ ُيوجZZد الكثZZير من التفZZاوت ،فهم في فٍ Z
Zرق مختلفZZة .ومZZع أن أيُّوب لم يكن لديZZه الكثZZير من المعرفZZة باهلل ،إال أنZZه سّZلم
ٍ
ملكا له .لم ُي ِ
رغبات أو مطالب زائدة من هللا؛ ولكنه بداًل من ذلك آمن
برم ّأية صفق ًة مع هللا ،ولم تكن لديه ّأية
قلبه هلل فأصبح ً
َأخ َذ" .كZZان هZZذا هZZو مZZا رآه ومZZا نالZZه من التمسZك بطريZZق اتّقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZZر خالل سٍ Z
Zنوات
وي ْZه َوه َZ
َأع َ
بZZأن َ"ي ْZه َوه ْ
ّ
طى َ
ّ
عديZZدة من الحيZZاة .وبالمثZZل ،نZZال أيضZا نتيجZZة "َأٱْلخيZZر نْقبِ ِ ِ ِ Z
َّ
Zل؟" .كZZانت هاتZZان الجملتZZان همZZا مZZا رآه
ً
Zل م ْن ع ْنZZد ٱهللَ ،وٱلشَّ Zر اَل َنْقَبُ Z
ََْ َ َ ُ
وتعرف عليه نتيج ًة لموقفه من طاعة هللا خالل تجارب حياته ،كما كانتا أقوى أسلحته التي انتصر بها وسط إغZZواء الشZZيطان،
ّ
محبوبا؟ هل تأملون في أن تكونZZوا مثZZل هZZذا
شخصا
تتصورون أيُّوب
تمسكه الدائم بالشهادة هلل .في هذه المرحلة ،هل
ً
ّ
وأساس ّ
ً
الشخص؟ هل تخشون من التع ّZرض إلغZZواء الشZيطان؟ هZل تُق ّZررون الصZZالة إلى هللا من أجZل إخضZاعكم لنفس تجZارب أيُّوب؟
Zعيف بدرجZٍ Zة
Zك أن معظم النZZاس لن يجZZرؤوا على الصZZالة من أجZZل مثZZل تلZZك األشZZياء .من الواضZZح ،إ ًذا ،أن إيمZZانكم ضٌ Z
ال شّ Z
Zتحق إيمZانكم الZذكر .أنتم أعZداء هللا ،فZأنتم ال تتّقZون هللا ،وغZير قZادرين على الصZمود
تZدعو للرثZاء؛ فبالمقارنZة مZع أيُّوب ،ال يس ّ
في الشهادة هلل ،وغير قZادرين على االنتصZار في هجمZات الشZيطان واتّهاماتZه وإغوائZه .مZاذا يجعلكم مZؤهلين لتلّقي وعZود هللا؟

وتفهمتم قصZZد هللا من خالص اإلنسZZان ومعZZنى خالص اإلنسZZان ،هZZل لZZديكم اآلن القZZدرة على قبZZول
بعZZد أن سZZمعتم قصZZة أيُّوب ّ
الشر؟
تجارب أيُّوب نفسها؟ أال يجب أن تكون لديكم عزيم ٌة بسيطة للسماح ألنفسكم باتّباع طريق اتّقاء هللا والحيدان عن ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ال تتش ّكك بشأن تجارب هللا
ٍ
مجموعة –
قرر أن يكسب مجموع ًة من األشخاص – أو أكثر من
بعدما تلّقى هللا الشهادة من أيُّوب بعد انتهاء تجاربهّ ،
أي شٍ Z
Zخص آخZZر أو إيذائZZه باسZZتخدام الوسZZائل الZZتي بهZZا
مثZZل أيُّوب ،ومZZع ذلZZك قZّ Zرر أال يسZZمح مً Z
Zرة أخZZرى للشZZيطان بمهاجمZZة ّ

Zرة أخZرى لإلنسZان،
أغوى أيُّوب وهاجمه وآذاه من خالل الرهان مع هللا؛ لم يسZZمح هللا للشZيطان بZأن يفعZZل مثZل هZذه األشZياء مً Z
Zعيف وأحمZZق وجاهZZل – فيكفي الشZZيطان أنZZه أغZZوى أيُّوب! إن عZZدم السZZماح للشZZيطان بإيZZذاء النZZاس مهمZZا كZZانت
الZZذي هZZو ضٌ Z

تحمZZل إغZZواء الشZZيطان وإيذائZZه .لم يسZZمح هللا للشZZيطان بZZأن يفعZZل مثZZل
رغباتZZه هي رحمٌ Zة من هللا .يZZرى هللا أنZZه يكفي أن أيُّوب ّ
ٍ
صZ Zهم يخض ZZع لحكم هللا وتنظيم ZZه ،وغ ZZير
ه ZZذه األش ZZياء م ً Z
Zرة أخ ZZرى ،ألن حي ZZاة جمي ZZع الن ZZاس ال ZZذين يتبع ZZون هللا وك Zّ Zل ش ZZيء يخ ّ
ويتفهم حماقتZه
يهتم هللا بضZعف اإلنسZان
مسموح للشيطان أن يتح ّكم في
ّ
ّ
مختاري هللا كما يريد – يجب أن تفهمZوا هZذه النقطZة! ّ

وجهل ZZه .وم ZZع ذل ZZك ،من أجZZل أن ين ZZال الم ZZرء الخالص كZZاماًل  ،يجب أن ُيس ّZلمه هللا إلى الش ZZيطان ،وهللا ال ي ZZرغب في أن ي ZZرى
دائمZا .فاهلل خلZق اإلنسZان ،كمZا
أبدا يلهو به الشيطان كما لو كان
اإلنسان ً
َ
أحمق ويسيء إليه ،وال يريد أن يرى اإلنسZان يعZاني ً
Zيء لإلنسZZان ويرتّبZZه؛ فهZZذه مسZZؤولية هللا والسZZلطان الZZذي يحكم بZZه هللا كZZل شٍ Z
أنZZه من المZZبرر تمامZZا أن هللا يحكم كZZل شٍ Z
Zيء! ال
ّ
ُ
ُ ّ
ّ
ّ
ً
يس ZZمح هللا للش ZZيطان ب ZZأن ي ZZؤذي اإلنس ZZان أو يس ZZيء إلي ZZه كم ZZا يري ZZد ،وال يس ZZمح للش ZZيطان ب ZZأن يس ZZتخدم وس ZZائل مختلف ZZة ُليضّZ Zلل
Zدخل في سZZيادة هللا على اإلنسZZان ،وال يسZZمح للشZZيطان بZZأن يZZدوس القZZوانين
اإلنسZZان ،وإضZZافة إلى ذلZZك ،ال يسZZمح للشZZيطان بالتّ Z
ٍ
Zرية وخالصZها! أولئZك الZذين يZZود
كل شيء أو ينقضها ،فضZالً عن أن يعطZل عمZZل هللا العظيم في تZدبير البش ّ
التي يحكم بها هللا ّ
طZZة هللا الممت ZZدة على م ZZدار س ZZتة آالف س ٍ Z
Zنة،
هللا أن ُيخّلص ZZهم ،وأولئ ZZك القZZادرون على الش ZZهادة هلل ،هم ج ZZوهر وبلZZورة عم ZZل خ ّ
ّ
ٍ
ضا للشيطان؟
باإلضافة إلى ثمن جهوده عبر ستة آالف سنة من العمل .كيف أعطى هللا هؤالء الناس َع َر ً

فخ الش ZZيطان ،ويعيش ZZون في
Zيرا م ZZا يقل ZZق الن ZZاس ويخ ZZافون من تج ZZارب هللا ،ولكنهم في جمي ZZع األوق ZZات يعيش ZZون في ّ
كث ً Z
ٍ
يتعرض ZZون فيه ZZا لهج ZZوم الش ZZيطان وإيذائ ZZه – وم ZZع ذل ZZك فهم ال يخ ZZافون وال يقلق ZZون .م ZZاذا يح ZZدث؟
أراض محفوف ZZة بالمخ ZZاطر ّ

يقتصZZر إيمZZان اإلنسZZان باهلل على األشZZياء الZZتي يمكنZZه رؤيتهZZا .ليس لديZZه أدنى تقٍ Z
لمحبZZة هللا واهتمامZZه باإلنسZZان أو رحمتZZه
Zدير ّ
وتقديره لإلنسان .ولكن بسبب القليل من الذعر والخوف من تجارب هللا ودينونته ZوتوبيخZه وجاللZه وغضZبه ،ال يملZك اإلنسZان
خفية ،حتّى أن البعض يعتقZZدون أن
أدنى فه ٍم لمقاصد هللا الصالحة .عند ذكر التجارب ،يشعر الناس كما لو أن هللا لديه دوافع ّ
أفكار شريرة ،غير ُم ِ
دركين ما سيفعله هللا لهم بالفعل؛ وهكذا ،في الوقت الذي ّيدعون فيه طاعZZة سZZيادة هللا وترتيباتZZه،
هللا لديه ٌ

يبZZذلون كZّ Zل مZZا في وسZZعهم لمقاومZZة ومعارضZZة سZZيادة هللا وترتيباتZZه لإلنسZZان ،ألنهم يعتقZZدون أنZZه إذا لم يكونZZوا حZZذرين فسZZوف
ُيضّZللهم هللا ،وإذا لم ُيم ِسZكوا بزمZام مصZZيرهم فZإن كZّ Zل مZZا لZZديهم يمكن أن يأخZZذه هللا ،حتّى أن حيZاتهم يمكن أن تنتهي .اإلنسZان
مقيم في معسZZكر الشZZيطان ،ولكنZZه ال يخZZاف أبZً Zدا من إيZZذاء الشZZيطان لZZه ،كمZZا أن الشZZيطان يؤذيZZه لكنZZه ال يخZZاف أبZً Zدا من أسZZر
ٌ

الشZZ Zيطان لZZ Zه .يظZZ Zل يقZZ Zول إنZZ Zه يقبZZ Zل خالص هللا ،لكنZZ Zه لم يثZZ Zق مطلًZق ZZا باهلل ولم يZZ Zؤمن أن هللا سZZ Zوف يخّلصZZ Zه ًّ
حقا من مخZZ Zالب
ُ
ّ
وتمكن من تسZليم كيانZZه بجملتZZه إلى يZد هللا ،ألن
الشيطان .إذا استطاع اإلنسZان ،مثZZل أيُّوب ،الخضZوع لتنظيمZات هللا وترتيباتZZهّ ،

تكZZون نهايZZة اإلنسZZان هي نفسZZها نهايZZة أيُّوب – أي نيZZل بركZZات هللا؟ إذا تم ّكن اإلنسZZان من قبZZول حكم هللا والخضZZوع لZZه ،فمZZا

كل ما سوف يأتي عليكم .ال تتهZّ Zوروا أو تتسZّ Zرعوا ،وال
الذي يخسره؟ ومن َّ
ثم ،أقترح أن تكونوا حذرين في ّ
تصرفاتكم وتجاه ّ
تتعZZاملوا مZZع هللا والنZZاس واألمZZور واألشZZياء الZZتي رتّبهZZا لكم بحسZZب مZZزاجكم أو طZZبيعتكم أو حسZZب خيZZاالتكم ومفZZاهيمكم؛ ينبغي
تصرفاتكم ،وينبغي أن تصّلوا وتسعوا أكثر لتفادي فوران غضب هللا .تذ ّكروا هذا!
أن تكونوا حذرين في ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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أيُّوب بعد Zتجاربه
ِ
ِ
َأن يه Zوه َقZZال ِ
ان َب ْZع َZدما تَ َكَّلم َي ْه Zوه ZمZع َأي َ ِ
ض ِZبي
َأِلل َZ
يف َ
ٱحتَ َمى َغ َ
(أيُّوب "َ )9-7 Z :42و َكَ Z
Zاز ٱلتَّْي َZمZان ِّيَ" :قZZد ْ
َ
َ َ َ َ
ُّوب ب َهَ Zذا ٱْل َكاَل مَِ ْ َ َّ ،
َ
ِ
ِ
خ ُ Zذوا ْ ِ
عَليZZك وعَلى ِكاَل صِ Z Z
ان وسْ Z Zب َع َة ِكَب ٍ Z
احَب ْي َكَّ ،
Zاش
ُّوبَ .وٱآْل َن َف ُZ
َأِلن ُك ْم َل ْم تَُقوُل ZZوا ِف َّي ٱل َّ
َْ َ َ َ
َأِلنُفسُ Z Zك ْم َسْ Z Zب َع َة ثَ Z
اب َك َع ْبZZدي َأي َ
صَ Z Zو َ
Zير ٍ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّل
ِ
صَZن َع َم َع ُك ْم
َأجل ُك ْمّ ،
صّلي م ْن ْ
َأصع ُدوا ُم ْح َرَق ًة ْ
َأِلجل َْأنُفس ُك ْمَ ،و َع ْبدي َأي ُ
َوٱ ْذ َهُبوا ِإَلى َع ْبديَ Zأي َ
َأِلني َْأرَف ُع َو ْج َه ُه لَئ َأ ْ
ُّوبَ ،و ْ
ُّوب ُي َ
ٱلنعم ِ
صZواب َكعب ِZديَ Zأيُّوب"َ .فَ Zذهب َِأل َيف ُ َّ ِ
ِ
ُّ ِ
َح َس َب َح َماَقِت ُك ْمَّ ،
Zات ُّيَ ،وَف َعُلZوا
َأِلن ُك ْم َل ْم تَُقوُلZوا ف َّي ٱل َّ َ َ َ ْ
ََ
َ
صZوَف ُر َّ ْ َ
Zاز ٱلت ْي َمZان ُّي َو ِبْل َZد ُد ٱلشZوح ُّي َو ُ
ُّوب".
ال َي ْه َوه َل ُه ْمَ .و َرَف َع َي ْه َوه َو ْج َه َأي َ
َك َما َق َ
(أيُّوب " )10 :42ور َّد يهوه سبي َأيُّوب َل َّما صَّلى َأِلج ِل َأصحاِب ِه ،و َزاد يهوه عَلى ُك ِل ما َكان َأِليُّوب ِ
ض ْعًفا".
ّ َ َ
َ َ ََْ َ
َ
ْ ْ َ
َ
َ
َ َ ََْ َ ْ َ
َأكثَر ِمن ُأواَل ه .و َكان َله َأربع َة ع َشر َأْلًفZZا ِمن ٱْل َغنمِ ،و ِسZتَّ ُة آاَل ٍ
ِ
ف ِم َن ٱِإْل ِبZِ Zل،
ُّوب ْ َ ْ
(أيُّوب "َ )12 Z:42وَب َار َ
ُ َ َ ُ ْ ََ َ َ
ك َي ْه َوه آخ َرةَ َأي َ
َ َ َ
وَأْلف َف َّد ٍ ِ
ف َأتَ ٍ
ان".
ان م َن ٱْلَبَق ِرَ ،وَأْل ُ
َ ُ
ان ٱَأْليَّامِ".
(أيُّوب " )17 :42ثُ َّم َم َ
ُّوب َش ْي ًخا َو َش ْب َع َ
ات َأي ُ
يعتز بهم هللا ،في حين أن أولئك الحمقى يحتقرهم هللا
الشر ّ
أولئك الذين يخافون هللا ويحيدون عن ّ

أهميZة أيُّوب في
يقول هللا في أيُّوب  9-7 Z:42إن أيُّوب عبدهُ .يو ّ
ضZح اسZتخدامه لمصZطلح "عبZد" في إشZارته إلى أيُّوب ّ
ٍ
أي تٍ Z
أهميZZة أيُّوب في قلب هللا .مصZZطلح
Zأثير على ّ
قلبZZه؛ ومZZع أن هللا لم يZZدعُ أيُّوب بتسZZمية أكZZثر ّ
أهميZZة ،لم تكن لهZZذه التسZZمية ّ
تعددة Zإلى "عبZZدي أيُّوب" إلى مZZدى رضZZاه عن أيُّوب ،ومZZع
الم ّ
"عبد" هنا هو االسم الذي استخدمه هللا أليُّوب .تشير إشارات هللا ُ
الكتابيZZة.
يتحدث عن المعنى وراء كلمة "عبد" ،إال أن تعريف هللا لكلمة "عبد" يمكن رؤيته من كلماته في هZZذه الفقZZرة
أن هللا لم ّ
ّ
ِ
قال هللا أواًل ألليفاز التيمانيَ" :ق ِد ٱحتَمى َغضِبي عَليZك وعَلى ِكاَل صِ Z
احَب ْي َكَّ ،
ُّوب" .هZذه
َأِلن ُك ْم َل ْم تَُقوُلZوا ِف َّي ٱل َّ
َ
ََْ َ َ
اب َك َع ْبZدي َأي َ
صَ Zو َ
َ
ْ َ
ّ
علنZZا إنZZه َقِبZَ Zل كZّ Zل مZZا قالZZه أيُّوب وعملZZه بعZZد تجZZارب هللا لZZه ،وهي المZZرة األولى
هللا
Zا
Z
ه
في
Zول
Z
ق
ي
Zتي
Z
ل
ا
الكلمZZات هي المZZرة األولى
ً

الZZتي أ ّكZZد فيهZZا صZZراح ًة دّقZZة وصZZحة جميZZع مZZا عملZZه أيُّوب وقالZZه .غضZZب هللا من أليفZZاز والصZZاحبين اآلخZZرين بسZZبب كالمهم
الخZZاطئ السZZخيف ،وألنهم ،مثZZل أيُّوب ،لم يتم ّكنZZوا من رؤيZZة ظهZZور هللا ولم يسZZمعوا الكلمZZات الZZتي تكّلم بهZZا في حيZZاتهم ،ومZZع
ٍ
جربين صبره في
وم ّ
ذلك كان أيُّوب يتّسم بمعرفة دقيقة باهلل بينما لم يمكنهم سوى التخمين األعمى عن هللا ،منتهكين Zإرادة هللا ُ
تقبZZل في ZZه هللا ك Zّ Zل م ZZا قال ZZه أيُّوب وعمل ZZه ،حمي غض ZZبه على اآلخ ZZرين ألن األم ZZر لم
ك Zّ Zل م ZZا فعل ZZوه .ومن َّ
ثم ،في ال ZZوقت ال ZZذي ّ
ٍ
ض Zا لم يسZZمع شZZيًئا عن اتّقZZاء هللا في مZZا قZZالوه.
يقتصZZر على أنZZه لم يسZZتطع أن يZZرى فيهم ّأيZZة عالمZZة على اتّقZZائهم هللا ،ولكنZZه أي ً
ِ
ِ
وهكZZذا طZZالبهم هللا بمZZا يلي" :وٱآْل ن َفخُ Zذوا ْ ِ
ان وس ْ Zب َع َة ِكَبٍ Z
ص ِ Zع ُدوا ُم ْح َرَقً Zة
َ َ ُ
Zاش َوٱ ْذ َهُبZZوا ِإَلى َع ْبZZدي َأي َ
َأِلنُفس ُ Zك ْم َس ْ Zب َع َة ثَ Z
ُّوبَ ،وَأ ْ
Zير ٍ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأِلجِ Zل َْأنُف ِسُ Z Zكم ،وعب Zِ Zدي َأيُّوب ي ِ
اَّل
صَZ Zن َع َم َع ُك ْم َح َسَ Z Zب َح َمZZاَقت ُك ْم" .يطلب هللا من أليفZZZاز
ْZ
َأجل ُك ْمّ ،
Zع َو ْج َهُ Z
ْ َ َْ
صّZ Zلي م ْن ْ
َأِلني َْأرَف ُ Z
Zه لَئ َأ ْ
ُ َُ
خطيZة ض ّZد يهZوه هللا،
والصZاحبين اآلخZرين في هZذا المقطZع بZأن يفعلZوا شZيًئا من شZأنه التكفZير عن آثZامهم ،ألن حمZاقتهم كZانت ّ
ٍ
غالبZا مZZا تُص َZعد المحرقZات إلى هللا ،ولكن الغZZريب في هZذه المحرقZات
وهكذا اضّ Z
طروا إلصZZعاد محرقZات للتكفZير عن ذنZوبهمً .
ِ
أمZZا أصZZدقاء أيُّوب فقZZد انكشZZفوا أثنZZاء تجاربZZه؛ فبسZZبب
هZZو أنهZZا ُم ّ
قدمZZة إلى أيُّوبَ .قبZَ Zل هللا أيُّوب ألنZZه شZZهد هلل خالل تجاربZZهّ .
حم ZZاقتهم أدانهم هللا ،وأث ZZاروا غض ZZب هللا ،فك ZZان يجب على هللا مع ZZاقبتهم بإص ZZعاد محرق ٍ Z
Zات أم ZZام أيُّوب حتّى ُيصّZ Zلي أيُّوب من
أجلهم لرف ZZع عق ZZاب هللا وغض ZZبه عليهم .ك ZZان قص ZZد هللا إلح ZZاق الخ ZZزي بهم ،ألنهم لم يتّق ZZوا هللا أو يحي ZZدوا عن الش Zّ Zر ،كم ZZا أنهم

أدانوا استقامة أيُّوب .كان هللا ،من ناحيةُ ،يخِبرهم أنه لم يقبل أفعZZالهم ولكنZه كZان يقبZZل أيُّوب بك ّZل س ٍ
Zرور؛ ومن ناحيZة أخZرى،
كان هللا ُيخِبرهم أن قبول هللا لإلنسان يرفع من شأن اإلنسان أمام هللا ،وأن هللا يلفظ اإلنسZان بسZبب حماقتZه ،ألن هZذا من شZأنه
ًّ
Zريرا في نظ ZZر هللا .ه ZZذه هي التعريف ZZات ال ZZتي ق Zّ Zدمها هللا لن ZZوعين من الن ZZاس ،وهي
اإلس ZZاءة إلى هللا ،ويجع ZZل اإلنس ZZان ُمنحطا ش ً Z
مواقZZف هللا تجZZاه هZZذين النZZوعين من النZZاس ،وهي تعبZZير هللا عن قيمZZة ومكانZZة هZZذين النZZوعين من النZZاس .مZZع أن هللا دعZZا أيُّوب
محبوبا في نظره ،كما أنه تمتّع بسZلطان الصZالة من أجZل اآلخZرين ومسZامحتهم على ذنZوبهم .كZان
عبده ،إال أن هذا العبد كان
ً
Zرة أمZZام هللا ،وكZZان وضZZعه أعلى وأسZZمى من اآلخZZرين .هZZذا هZZو المعZZنى
Zرة إلى هللا والمثZZول مباشً Z
بإمكZZان هZZذا العبZZد التكّلم مباشً Z

الحقيقي لكلمZZة "عبZZد" الZZتي تحZّ Zدث بهZZا هللا .نZZال أيُّوب هZZذا الشZZرف الخZZاص بسZZبب اتّقائZZه هللا وحيدانZZه عن الشZّ Zر ،والسZZبب الZZذي
ّ
Zحا من هللا
ض
وا
Zا
ف
اختال
Zان
ف
المختل
Zان
ف
الموق
Zذان
ه
.
Zر
ش
ال
عن
Zدوا
ي
يح
أو
هللا
Zوا
ق
يت
لم
أنهم
Zو
ه
ا
Zد
ي
عب
Zرين
خ
اآل
Zدعو
ي
ال
هللا
جعZل
ً
ّ
ً
ّ
ً
أمZZا أولئZZك الحمقى فال
همZZا موقفZZاه تجZZاه نZZوعين من النZZاس :أولئZZك الZZذين يتّقZZون هللا ويحيZZدون عن الشZّ Zر يقبلهم هللا ويعّ Z
Zتز بهمّ ،

أدنياء في عينيهZ.
غالبا ما يلفظهم ويدينهم وهم
الشر وال يمكنهم نيل فضل هللا؛ كما أن هللا ً
يتّقون هللا أو يحيدون عن ّ
ٌ
هللا يمنح ُّأيوب سلطاًنا

صّلى أيُّوب من أجل أصدقائه ،وبعد ذلك ،بفضل صالة أيُّوب ،لم يتعامل هللا معهم بحسب حماقتهم ولم يعاقبهم أو ينتقم
منهم .ولماذا كان هذا؟ ألن الصZلوات الZZتي رفعهZا عبZZده أيُّوب بلغت مسZامعه؛ غفZر هللا لهم ألنZه َقِبZَ Zل صZالة أيُّوب .ومZاذا نZZرى

ض Zا
ص Zا مZZا يمنحZZه الكثZZير من المكافZZآت ،وليس المكافZZآت
الماديZZة فقZZط .فاهلل يمنحZZه السZZلطان أي ً
ّ
في هZZذا؟ عنZZدما يبZZارك هللا شخ ً
ؤهلZZه للصZZالة من أجZZل اآلخZZرين فينسZZى هللا ذنZZوب هZZؤالء النZZاس ويتغافZZل عنهZZا ألنZZه يسZZمع هZZذه الصZZلوات .هZZذا هZZو السZZلطان
وي ّ
ُ

ذاتZZه الZZذي منحZZه هللا أليُّوب .من خالل صZZلوات أيُّوب إليقZZاف إدانتهم ،ألحZZق يهZZوه هللا الخZZزي بهZZؤالء الحمقى – وقZZد كZZان هZZذا
بالطبع عقوبته الخاصة ألليفاز والصاحبين اآلخرين.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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هللا يبارك ُّأيوب مر ًة أخرى وال يعود الشيطان لي ّتهمه
ِ
من بين أقوال يهوه هللا َّ
ُّوب" .ما الذي قالZه أيُّوب؟ لقZZد كZان مZZا تح ّZدثنا عنZه سZابًقا،
"َأِلن ُك ْم َل ْم تَُقوُلوا ِف َّي َّ
اب َك َع ْبدي َأي َ
ٱلص َو َ
Zجلة في سZفر أيُّوب الZتي ُيقZال إن أيُّوب تكّلم بهZا .في ك ّZل هZذه الصZفحات العديZدة Z،لم تكن لZدى
المس ّ
وكZذلك الكثZير من الكلمZات ُ
ٍ
ببساطة ينتظر النتيجZة .وهZذا االنتظZار هZو موقفZه من الطاعZة ،ونتيجً Zة لZذلك ،ونتيجً Zة
أيُّوب ّأية شكاوى أو شكوك عن هللا .إنه
تحمZل التجZارب وعZانى المشّZقة ،كZان هللا إلى جانبZه ،ومZع أن معاناتZه
للكلمات التي قالهZا هلل ،كZان أيُّوب مقبZواًل من هللا .عنZدما ّ
لم تقZّ Zل بسZZبب وجZZود هللا ،إال أن هللا رأى مZZا أراد أن يZZراه ،وسZZمع مZZا أراد أن يسZZمعه .كZّ Zل فعZٍ Zل من أفعZZال أيُّوب وكلماتZZه بلZZغ
نظZر هللا ومسZمعه .لقZد سZمع هللا ورأى – وهZذه حقيقٌ Zة .لم تكن معرفZة أيُّوب باهلل وأفكZاره عنZه في قلبZه في ذلZك الZوقت ،خالل
تماما مثل المعرفة التي يملكها الناس اليوم ،ولكن في سياق الزمن كان هللا ال يزال يعZZترف بكZّ Zل
تلك الفترة ،في الواقع ُم ّ
حددة ً
عبر عنه وكشفه كZانت كافيZة لمتطّلبZات هللا .خالل الفZترة الZتي خضZع فيهZا أيZوب للتجZارب
ما قاله ألن سلوكه وأفكار قلبه وما ّ

ويقZِ Zرر عملZZه ُيظ ِه Zر هلل نتيج ً Zة ،وكZZانت نتيجZZة ُمرضZZية هلل ،وبعZZد أن أنهى هللا تجZZارب أيُّوب ،خZZرج
كZZان مZZا ُيف ّكZZر بZZه في قلبZZه ُ
Zرة أخZZرى .ألن أيُّوب خضZZع بالفعZZل للتجZZارب ،وصZZمد خاللهZZا ،وانتصZZر
أيُّوب من مشZZاكله وانتهت تجاربZZه ولم تعZZد تصZZيبه مً Z

Zج ٌل في أيُّوب  ،12 Z،10 Z:42نZZال أيُّوب
بالكامZZل على الشZZيطان ،أعطZZاه هللا البركZZات الZZتي يسZZتحّقها عن جZZدار ٍة .وكمZZا هZZو ُمسّ Z
البركZZة مZZرة أخZZرى وتبZZارك بZZأكثر من بركتZZه األولى .كZZان الشZZيطان في هZZذا الZZوقت قZZد انسZZحب ،ولم يقZZل أو يفعZZل أي شٍ Z
Zيء،
ً
ّ
يتدخل في حياة أيُّوب أو يهاجمه ،ولم يعد Zيشتكي من بركات هللا أليُّوب.
ومنذ ذلك الحين لم يعد ّ
ُّأيوب يمضي الجزء األخير من حياته في غمرة بركات هللا
الماديZZة Z،ومZZا إلى ذلZZك ،إال أن
مZZع أن بركZZات هللا في ذلZZك الZZوقت كZZانت تقتصZZر على الغنم والبقZZر وال ِجمZZال واألصZZول
ّ
البركZZات الZZتي رغب هللا في قلبZZه في إعطائهZZا أليُّوب كZZانت أكZZثر من ذلZZك بكثٍ Z
Zدي الZZذي رغب هللا
Zير Z.هZZل كZZان نZZوع الوعZZد األبّ Z

وبغض النظ ZZر عن
Zجاًل في ه ZZذا ال ZZوقت؟ في برك ZZات هللا أليُّوب لم ي ZZذكر هللا نهايت ZZه أو يتط ZZرق له ZZا،
ّ
في تقديم ZZه إلى أيُّوب ُمس ّ Z
جدا في بركاتZZه .لم ي ِ
علن هللا نهايZة أيُّوب .مZاذا يعZZني هZذا؟
أهمية أيُّوب أو مكانته في قلب هللا ،إال أن هللا باإلجمال كان
مترويا ً
ّ
ُ
ً
طZZة قZZد دخلت بعZZد
طZZة هللا في انتظZZار الوصZZول إلى مرحلZZة إعالن نهايZZة اإلنسZZان ،لم تكن الخ ّ
في ذلZZك الZZوقت ،عنZZدما كZZانت خ ّ
ِ
ماديZة .وهZZذا يعZZني أن النصZف األخZير من
المرحلZة
النهائيZZة من عملZه ،ولم ُيشZر هللا إلى النهايZة بZل كZZان يمنح اإلنسZان بركZات ّ
ّ
أي ش ٍ
Zادي جZZاء يZZوم
حياة أيُّوب كان يفيض ببركات هللا ،وهو ما جعله
ً
Zخص ع ّ
مختلفا عن اآلخرين – ولكنZZه شZZاخ مثلهم ومثZZل ّ

ان ٱَأْليَّامِ"هنZا؟
"م َ
Zوب "ثُ َّم َم َ
Zات  ...و َشْ Zب َع َ
ُّوب َشْ Zي ًخا َو َشْ Zب َع َ
توديعZه ZالعZZالم .ولهZذا مكتٌ Z
Zات َأي ُ
ان ٱَأْليَّامِ" (أيُّوب  .)17 Z:42مZZا معZنى َ
طا عمريًّا متوّق ًعا أليُّوب ،وعندما بلغ أيُّوب هذا السن ،سمح
في الفترة التي سبقت إعالن هللا عن نهاية الناس ،وضع هللا متوس ً

لZه كZأمر طZZبيعي بZZأن يغZادر هZذا العZالم .من البركZZة الثانيZة أليُّوب وحتّى موتZZه ،لم يضZف هللا المزيZZد من المشّZقة .اعتZبر هللا أن
ّ
ضZا ،كZان أم ًZرا عاديًّا ج ًّZدا ،ولم يكن دينونZة وال إدانZة .بينمZا كZان أيُّوب على قيZد الحيZاة ،كZان
أي
وضروري
طبيعي
موت أيُّوب
ٌّ
ٌ ً

أي تعلي ٍ Z
Zق حول ZZه .ل ZZدى هللا إحس ZZاس ق ZZوي
يعبZ Zد Zهللا ويتّقي ZZه؛ وفيم ZZا يتعّل ZZق بن ZZوع نهايت ZZه بع ZZد موت ZZه ،لم يق ZZل هللا ش ZZيًئا ،ولم ُيق Zّ Zدم ّ
بالصZواب فيمZا يقولZZه ويفعلZZه ،كمZZا أن مضZمون كلماتZZه وأفعالZZه ومبادئهZا هZو بحسZب مرحلZة عملZZه والفZترة الZZتي يعمZل فيهZا .مZا

ٍ
نوع من القرار في قلبه؟ بالطبع توصل لق ٍ
Zرار! لكن كZان
نوع نهاية
أي ٍ
توصل هللا إلى ّ
شخص ما مثل أيُّوب في قلب هللا؟ هل ّ
ٍ
ثم،
هذا القرار ببساطة غير
معروف لدى اإلنسZان؛ لم يZرد هللا أن ُيخِبZر اإلنسZان ،ولم تكن لديZه ّأيZة ّني ٍZة إلخبZار اإلنسZان .ومن َّ
الظاهرية ،مات أيُّوب شبعان األيام ،وكانت هذه هي حياة أيُّوب.
من الناحية
ّ
القيمة التي حياها ُّأيوب خالل حياته
ٍ
Zاة ذات قيمZٍ Zة؟ مZZاذا كZZانت قيمتZZه في نظZZر
Zاة ذات قيمZZة؟ أين كZZانت القيمZZة؟ لمZZاذا يقZZال إنZZه عZZاش حيً Z
هZZل عZZاش أيُّوب حيً Z
المدويZZة هلل أمZام الشZيطان وشZعوب
البشرية التي يريZZد هللا خالصZZها ،وفي الشZهادة
اإلنسان؟ من وجهة نظر اإلنسان ،كان ُيمّثل
ّ
ّ

نموذج ا وتصZرف كمث ٍ
Zال ُيحتZZذى لجميZع أولئZZك
ًZ
Zوق من مخلوقZات هللا ،ووضZع
أتم
تممهZا مخل ٌ
ّ
المهمة التي كZان يجب أن ُي ّ
ّ
العالمّ .
تماما االنتصار على الشيطان باالعتماد على هللا .ومZZاذا
الذين يرغب هللا في خالصهم ،مما يسمح للناس رؤية أنه من الممكن ً
كانت قيمته عند هللا؟ اعتبر هللا أن قيمة حياة أيُّوب تكمن في قدرتZه على اتّقZاء هللا وعبادتZه والشZZهادة ألعمالZه وتسZZبيح أعمالZZه،

كيفيZZة اختبZZاره التجZZارب قبZZل موتZZه وانتصZZاره
وجلب التعزيZZة والسZZرور لقلبZZه؛ اعتZZبر هللا أن قيمZZة حيZZاة أيُّوب تمّثلت أي ً
ضZا في ّ
قلبZا
ًZ
عزًيZا قلب هللا،
على الشيطان وشهادته
وم ّ
ً
ومانح ا هللا ً
شهادة مدوية هلل أمام الشيطان وشعوب العZالمُ ،م ّ
مج ًZدا هللا بين البشZرُ ،

Zارا للقZZدرة على صZZمود المZZرء في شZZهادته هلل ،والقZZدرة على إلحZاق الخZZزي
ّ
متلهًفZا لرؤيZZة النتيجZZة واألمZZل .وضZZعت شZZهادته معيً Z
Zرية .أليسZZت هZZذه قيمZZة حيZZاة أيُّوب؟ جلب أيُّوب التعزيZZة لقلب هللا ،وقZّ Zدم
بالشZZيطان بالنيابZZة عن هللا وفي عمZZل هللا في تZZدبير Zالبشّ Z
Zاعدا ،أصZZبح اسZم أيُّوب رم ًZزا لتمجيZZد هللا ،وعالمً Zة
مسرة لتمجيZZده ،وق ّZدم بدايً Zة رائعZة لخ ّ
طZة تZZدبير هللا .ومن اآلن فص ً
هلل بادرة ّ
البشرية على الشيطان .ما عاشه أيُّوب خالل حياته وانتصاره الرائع على الشيطان سوف يكZZون مصZZدر اعٍ Z
Zتزاز
على انتصار
ّ
كرمه األجيال القادمة وتحاكيه .سZZوف يكZZون مصZZدر اعٍ Z
Zتزاز من
من هللا إلى األبد ،كما أن كماله واستقامته واتّقاءه هللا سوف تُ ّ
يستحق التقدير من اإلنسان!
هللا إلى األبد مثل لؤلؤ ٍة مضيئة ال تشوبها شائب ٌة ،وبالدرجة نفسها
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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أحكام عصر الناموس
الوصايا العشر
أحكام بناء المذابح
أحكام معاملة العبيدZ
أحكام السرقة والتعويض
حفظ يوم السبت واألعياد الثالثة

أحكام يوم السبت
أحكام تقديم الذبائح
ذبائح المحرقة
تقدمات القربان
ذبائح السالمة
الخطية
ذبائح
ّ
ذبائح اإلثم
قدمة من الكهنة (هارون وأبناؤه مأمورون باالمتثال)
الم ّ
أحكام المحرقات ُ
قدمة من الكهنة
الم ّ
الذبائح ُ
قدمة من الكهنة
الم ّ
تقدمات القربان ُ
قدمة من الكهنة
ذبائح
الم ّ
ّ
الخطية ُ
قدمة من الكهنة
الم ّ
ذبائح اإلثم ُ
قدمة من الكهنة
الم ّ
ذبائح السالمة ُ
قدمة من الكهنة
الم ّ
أحكام األكل من الذبائح ُ
الحيوانات الطاهرة والنجسة (التي تؤكل والتي ال تؤكل)
أحكام تطهير النساء بعد الوالدة
الب َرص
معايير فحص َ
الب َرص
أحكام من نالوا الشفاء من َ
أحكام تطهير المنازل المصابة
أحكام من يعانون من اإلفرازات النجسة
يوم الكفارة الذي ينبغي االحتفال به مرةً كل عام
أحكام ذبح البقر والغنم
حظر اتّباع الممارسات الممقوتة لدى األمم (عدم ارتكاب سفاح القربى وما إلى ذلك)
ِ
األحكام التي ينبغي على الشعب أن يتّبعها ("تَ ُكون ِ ِ ِ
ِإ
له ُك ْم").
ين ّ
ون ق ّديس َ
ُ َ
َألني ُق ُّد ٌ
وس َي ْه َوه ُ
قدمون أوالدهم كذبائح إلى مولك
قتل من ُي ّ

أحكام معاقبة جريمة الزنا
ذلك)

قدسات ،وقواعد تقديم الذبائح ،ومZZا إلى
األحكام التي يجب أن يتّبعها الكهنة (قواعد سلوكهم
الم ّ
اليومي ،وقواعد استخدام ُ
ّ
األعياد التي يجب حفظها (يوم السبت ،وعيد الفصح ،وعيد العنصرة ،ويوم الكفارة ،وما إلى ذلك)
األحكام األخرى (إنZارة المصZابيح ،وسZنة اليوبيZل ،و ِفكZاك (اسZZترداد) األرض ،وتقZZديم النZذور ،وتقZديم العشZZور ،ومZا إلى

ذلك)
للبشرية كّلها
أحكام عصر الناموس هي الدليل الحقيقي على إرشاد هللا
ّ
ّ

هل قرأتم إ ًذا أحكام ومبادئ عصر الناموس هذه؟ هل تشمل األحكام طائفة عريضة؟ أواًل  ،إنهZZا تغطي الوصZايا العشZZر،

كيفيZZة بنZZاء المZZذابح ،ومZZا إلى ذلZZك .وبعZZد ذلZZك أحكZZام حفZZظ يZZوم السZZبت وحفZZظ األعيZZاد الثالثZZة ،وبعZZد ذلZZك أحكZZام
وبعZZدها أحكZZام ّ
الخطيZZة ومZا إلى ذلZك،
الذبائح .هل رأيتم كم عدد أنواع الذبائح؟ هناك ذبائح المحرقة وتقدمات القربان وذبائح السالمة وذبائح
ّ

قدمZZة من الكهنZZة وغيرهZZا من الZZذبائح.
الم ّ
وبعZZدها أحكٌ Z
Zام خاصZZة بZZذبائح الكهنZZة ،بمZZا في ذلZZك ذبZZائح المحرقZZة وتقZZدمات القربZZان ُ
Zام لمZا يجب مراعاتZه خالل حيZاة النZاس .تُوجZد
األحكام الثامنZة
الم ّ
ّ
قدمZة من الكهنZة ،وبعZدها تُوجZد أحك ٌ
تخص األكZل من الZذبائح ُ
ط للعديد من جوانب حياة النZاس ،مثZZل األحكZام الخاصZة بمZZا يحZل أو ال يحZZل لهم أن يZZأكلوه ،وتطهZير النسZاء بعZد الZZوالدة،
شرو ٌ
Zام لZZذبح الغنم
وأولئZZك الZZذين نZZالوا الشZZفاء من َ
البZَ Zرص .يتحZّ Zدث هللا في هZZذه األحكZZام بالتفصZZيل عن المZZرض ،وتُوجZZد حتّى أحكٌ Z
ٍ
Zك،
والماشZZية ومZZا إلى ذلZZك .هللا خلZZق الغنم والماشZZية ،ولكن يجب عليZZك ذبحهZZا بالطريقZZة الZZتي ُيخِبZZرك بهZZا هللا؛ ُيوجZZد ،دون شّ Z
ضZ Zا األعي ZZاد واألحك ZZام ال ZZتي يجب
Zق التص Zّ Zرف بحس ZZب أم ZZر هللا ،وبالتأكي ZZد لفائ ZZدة الن ZZاس! تُوج ZZد أي ً
سٌ Z
Zبب لكلم ZZات هللا ،فمن الح ّ Z

نظرة على األحكZZام األخZZيرة ،أي األحكZZام
حفظها ،مثل يوم السبت وعيد الفصح وغيرها – تكّلم هللا عن هذه كّلها .دعونا نلقي
ً
األخZZرى – إنZZارة المصZZابيح وسZZنة اليوبيZZل و ِفكZZاك (اسZZترداد) Zاألرض وتقZZديم النZZذور وتقZZديم العشZZور ومZZا إلى ذلZZك .هZZل هZZذه
Zام للسZZرقة
تشZZمل مجموعً Zة واسZZعة؟ الشZيء األول الZZذي يجب الحZZديث عنZZه هZZو مسZألة الZZذبائح المقدمZZة من النZZاس ،ثم تُوجZZد أحك ٌ
طZZة
والتعZZويض وحفZZظ يZZوم السZZبت…؛ إنهZZا تتضZZمن جميZZع تفاصZZيل الحيZZاة .وهZZذا يعZZني أنZZه عنZZدما بZZدأ هللا العمZZل الرسZ
Zمي لخ ّ
ّ
Zاة
تدبيره ،وضع العديد Zمن األحكام التي يجب أن يتبعها اإلنسان .كZان الهZدف من هZZذه األحكZام السZZماح لإلنسZان بZأن يعيش حي ً
كيفيZZة بنZZاء
حياة
طبيعية ال يمكن فصلها عن هللا وإرشاده .أخبر هللا اإلنسان أواًل
عادية على األرضً ،
بكيفية عمZZل مZZذابح ،أي ّ
ّ
ّ
ّ
لكيفيZZة حيZZاة اإلنسZZان ،ومZZا يجب عليZZه مالحظتZZه في
بكيفيZZة تقZZديم الZZذبائح وأرسZZى قZZوانين
المZZذابح .وبعZZد ذلZZك ،أخZZبر اإلنسZZان
ّ
ّ
الحيZاة ،ومZا كZان يجب عليZه االلZتزام بZه ،ومZا يجب وال يجب عليZه فعلZه .كZان مZا وضZعه هللا لإلنسZان يشZمل كZل ش ٍ
Zيء ،وبهZذه
ّ
ووجZه خطZوتهم االبتدائيZة Zإلى قZوانين هللا ،وقZادهم للمثZول أمZام
وحZد سZلوك النZاس ،وأرشZد حيZاتهمّ ،
التقاليZد واألحكZام والمبZادئ ّ

ووجههم في الحيZاة بين جميZع األشZياء الZتي صZنعها هللا لإلنسZان وكZانت تتّسZم بالنظZام واالنتظZام واالعتZدال .اسZتخدم
مZذبح هللاّ ،
هللا أواًل ه ZZذه األحك ZZام والمب ZZادئ البس ZZيطة لتع ZZيين Zح ZZدود لإلنس ZZان ،بحيث ينعم اإلنس ZZان على األرض بحي ٍ Z
طبيعي ZZة لعب ZZادة هلل،
Zاة
ّ
طZZة الت ZZدبير على م ZZدى س ZZتة آالف س ٍ Z
Zنة .تغطي األحك ZZام
وينعم بالحي ZZاة
المح Zّ Zدد لبداي ZZة خ ّ
ّ
الطبيعيZZة لإلنس ZZان؛ ه ZZذا ه ZZو المحت ZZوى ُ
Zرية خالل عصZر النZاموس ،وكZان ينبغي على األشZخاص الZذين
محتوى
والقواعد
واسعا للغايZة ،فهي خصZائص إرشZاد هللا للبش ّ
ً
ً
ودليل حقيقي على قيZZادة هللا
سجل للعمل الذي أتّمه هللا خالل عصر الناموس
جاءوا قبل عصر الناموس قبولها وحفظها ،فهي
ٌ
ٌ
ّ
للبشرية.
وإرشاده
ّ

البشرية عن تعاليم هللا وأحكامه إلى األبد
ال يمكن فصل
ّ
Zميري وصZZارم ومسZZؤول .إنZZه
Zرية موقٌ Z
نZZرى في هZZذه األحكZZام أن موقZZف هللا تجZZاه عملZZه وتZZدبيره ونحZZو البشّ Z
Zف جZZاد وضّ Z
ٍ
متحدثًا بالكلمZZات الZZتي ينبغي أن يتحZّ Zدث بهZZا إلى
تناقض،
يؤدي العمل الذي ينبغي تأديته بين البشر وفًقا لخطواته ،ودون أدنى
ّ

أهميZة ك ّZل مZا
البشرية دون أدنى خطأ أو تقصير ،مما يسمح لإلنسZان بZأن يZرى أنZه ال يمكن فصZله عن قيZادة هللا ،ويريZه مZدى ّ
ّ
بغض النظZZ Zر عن طبيعZZ Zة اإلنسZZ Zان في المرحلZZ Zة التاليZZ Zة ،فباختصٍ Z Z
Zار ،في البدايZZ Zة – خالل عصZZ Zر
ة.
Zري
Z
Z
ش
للب
Zه
Z
Z
ل
ويقو
هللا
يفعلZZ Zه
ّ
ّ

Zرية في ذل ZZك العص ZZر ك ZZانت
الن ZZاموس – فع ZZل هللا ه ZZذه األش ZZياء البس ZZيطة .اعت ZZبر هللا أن مف ZZاهيم الن ZZاس عن ZZه وعن الع ZZالم والبش ّ Z
ٍ
واضحة وغير صحيحة ،ولهذا
جميعا كانت غير
غامضة ومبهمة ،ومع أنه كان لديهم بعض األفكار والنوايا الواعية ،إال أنها
ً
تعين على هللا البZZدء في تعليم
Zرية األقZZدم تعZZرف شZZيًئا ،وهكZZذا ّ
Zرية عن تعZZاليم هللا وأحكامZZه لهZZا .لم تكن البشّ Z
ال يمكن فصZZل البشّ Z
زارعZZا هZZذه األش ZZياء في قلب
Zرورية للحيZZاة،
ً
Zطحية واألساسZّ Zية عن البقZZاء واألحك ZZام الض ّ Z
Zداء من أك ZZثر المبZZادئ السّ Z
اإلنسZZان ابت ً Z
Zوم أساسZي للعالقZة بين اإلنسZان
تقدير
اإلنسان شيًئا فشيًئا،
فهما تدريجيًّا هلل ،أي ٌ
ً
تدريجي وفهم لقيZادة هللا ،ومفه ٌ
ومانحا اإلنسان ً
ّ
ّ
وهللا من خالل هZZذه األحكZZام ومن خالل هZZذه القواعZZد الZZتي كZZانت مصZZاغ ًة في كلمٍ Z
تمكن هللا شZZيًئا
Zات .بعZZد تحقيZZق هZZذا التZZأثير ّ
فش ZZيًئا من العم ZZل في ٍ
وقت الح ZZق ،وهك ZZذا ف ZZإن ه ZZذه األحك ZZام والعم ZZل ال ZZذي أتّم ZZه هللا خالل عص ZZر الن ZZاموس ه ZZو أس ZZاس عمل ZZه
طZZة تZZدبير هللا .ومZZع أن هللا كZان قZد تح ّZدث قبZZل عمZZل عصZZر النZZاموس إلى
Zرية ،والمرحلZZة األولى من العمZل في خ ّ
لخالص البش ّ
منهجيZZ Zة أو ُمحZّ Z Zددة بحيث يمكن إصZZ Zدارها واحZZ Zدة تلZZ Zو األخZZ Zرى
آدم وحZZ Zواء ونسZZ Zلهما ،إال أن تلZZ Zك الوصZZ Zايا والتعZZ Zاليم لم تكن
ّ

طZZة هللا قZZد بلغت حZً Zدا
لإلنسZان ،ولم تكن قZZد ُد ّونت ،ولم تصZZبح
أحكامZZا .يعZود السZبب في ذلZZك إلى أنZZه في ذلZك الZوقت لم تكن خ ّ
ً
بعيZً Zدا؛ Zولكن عنZZدما قZZاد هللا اإلنسZZان إلى هZZذه الخطZZوة بZZدأ بالتحZّ Zدث عن أحكZZام عصZZر النZZاموس هZZذه ،وبZZدأ يطلب من اإلنسZZان
Zبين هZذه التقاليZد واألحكZام البسZيطة لإلنسZان خطZوات عمZل تZدبير هللا
Zرورية ،وكZانت النتيجZة
حتميZة .تُ ّ
ّ
تنفيذها .كZانت عمليً Zة ض ّ

طZZة تZZدبيره .يعلم هللا المحتZZوى والوسZZائل الZZتي يجب اسZZتخدامها للبZZدء ،والوسZZائل الZZتي يجب اسZZتخدامها
وحكمتZZه المعلنZZة في خ ّ
يتمكن من ربح مجموعZة من األشZخاص الZذين يشZZهدون لZه،
لالستمرار ،والوسZائل الZZتي يجب اسZتخدامها لوضZع النهايZZة بحيث ّ
وربح مجموعة من األشخاص الذين يتفقون معه .إنه يعرف ما بداخل اإلنسان ،ويعرف ما ينقصه ،ويعرف ما يجب عليه أن

قدمه ،وكيف يجب عليه أن يقود اإلنسان ،وكذلك يعرف ما يجب وما ال يجب على اإلنسان فعله .اإلنسZان أشZZبه بالدميZZة :مZZع
ُي ّ
Zوض في قلب
فهم إلرادة هللا ،لم يسZعه إال أن انقZاد بعمZل تZدبير هللا ،خط ً
Zوة بخطZو ٍة ،وحتّى اليZوم .لم ُيوجZد غم ٌ
أنه لم يكن لديZه ٌ
وقويZة للغايZة ،وقZد نّفZذ العمZل الZذي رغب بنفسZه في عملZه
هللا حول ما كان يجب أن يفعله؛ فقد ُوجZدت في قلبZه خ ّ
طٌ Zة واضZحة ّ
طته ،متقدما من السطحية إلى العمق .ومع أنZه لم ي ِشZر إلى العمZZل الZذي كZان سZZيعمله في ٍ
وقت الحZZق ،إال أن
وفًقا لخطواته وخ ّ
ّ
ُ ْ
ًّ
ٍ
أيضا سلطان
طته ،وهو
وتقدمه في
توافق تام مع خ ّ
عمله الالحق ال يزال يجري تنفيذه ّ
إظهار لما لدى هللا وما هو عليه ،وهو ً
ٌ
تمامZا.
Zحيح ًZ
بغض النظZZر عن المرحلZٍ Zة الZZتي يقZZوم بهZZا هللا من خ ّ
هللاّ .
طZZة تZZدبيره Z،فZZإن شخصZّ Zيته وجZZوهره يمثالن ذاتZZه .هZZذا صٌ Z
Zوع من النZاس يلفظZZه ،فZإن شخص ّZيته وكZل
وأي ن ٍ
أي ٍ
ّ
نوع من الناس ّ
يحبZZه هللاّ ،
وبغض النظر عن العصر أو مرحلة العمل ،أو ّ
أقرها هللا أثناء عمل عصر الناموس تبدو بسZيطة ج ًّZدا
يتغير ً
ما لديه وما هو عليه لن ّ
أبدا .ومع أن هذه األحكام والمبادئ التي ّ
Zطحية في نظZZر النZZاس اليZوم ،ومZع سZZهولة فهمهZZا وتحقيقهZZا ،إال أنهZZا تتضZمن حكمZة هللا وشخصZّ Zيته ومZا لديZه ومZا هZZو عليZه.
وسّ Z
البشرية والمضZZمون الرائZZع ألفكZZاره ،ممZZا يسZZمح
مسؤولية هللا ورعايته تجاه
ففي سياق هذه األحكام التي تبدو بسيطة ُيعبر عن
ّ
ّ
Zدرك ًّ
لإلنس ZZان ب ZZأن ُي ِ Z
بغض النظ ZZر عن م ZZدى المعرف ZZة ال ZZتي
حقا أن هللا يس ZZود على جمي ZZع األش ZZياء ويتح ّكم في جمي ZZع األش ZZياءّ .

Zرية
يملكه ZZا اإلنس ZZان ،أو ع ZZدد
النظري ZZات أو األلغ ZZاز ال ZZتي يفهمه ZZا ،يعت ZZبر هللا أن أيًّا منه ZZا ال يمكن أن يح Zّ Zل مح Zّ Zل عطائ ZZه للبش ّ Z
ّ

Zرية أبZً Zدا عن إرشZZاد هللا وعمZZل هللا الشخصZZي .هZZذه هي العالقZZة الZZتي ال تنفصZZم بين اإلنسZZان وهللا.
وقيادتZZه لهZZا؛ لن تنفصZZل البشّ Z
ّ
الحق لفهم إرادته Z،وبصرف النظر عما يفعله ،فZZإن هZZدف
قدم لك
عما إذا كان هللا يعطيك
وصية أو الئحة ،أو ُي ّ
ّ
ّ
بصرف النظر ّ
هللا هو إرشاد اإلنسان إلى ٍ
غد جميل .الكالم الذي ينطق به هللا والعمل الذي يتّممه هما اإلعالن عن ج ٍ
Zانب واحZد من جZوهره،
ُ
ٍ
طZة تZدبيره Z.ينبغي عZدم إغفZال هZذا! تكمن
واإلعالن عن
جانب واحZد من شخص ّZيته وحكمتZه ،وهمZا خطZوةٌ ال غZنى عنهZا في خ ّ

إرادة هللا في ك Zّ Zل م ZZا يفعل ZZه؛ فاهلل ال يخ ZZاف من التص ZZريحات ال ZZتي في غ ZZير محّله ZZا ،وال يخش ZZى أيًّا من تص Zّ Zورات اإلنس ZZان أو
ٍ
ِ
شخص أو مادة أو شيء.
أي
أفكاره عنه .إنه يعمل عمله وحسب ،ويواصل تدبيره وفًقا لخ ّ
طة تدبيره ،التي ال ُي ّقيدها ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ٍ
Zرة على العمZZل
سZZوف ُن ّ
تحركاتZZه منZذ ZخلZZق البشZZر ،وسZZوف نلقي نظً Z
لخص اليZZوم ّأوالً أفكZZار هللا وخططZZه وكZّ Zل حركZZة من ّ
Zمية لعصZZر النعمZZة .يمكننZZا بعZZد ذلZZك استكشZZاف أيًّا من أفكZZار هللا وخططZZه غZZير
الZZذي عملZZه منZZذ تأسZZيس العZZالم إلى البدايZZة الرسّ Z
ٍ
تمامZا السZZياق الZZذي أ ّس Zس فيZZه هللا عمZZل
طZZة تZZدبير هللا ونفهم ًZ
ض Zح تZZرتيب خ ّ
معروفZZة لإلنسZZان ،ويمكننZZا من هZZذه النقطZZة أن ُنو ّ
تاما النتZائج الZتي يريZدها من عمZل تZدبيره ،أي جZوهر وغZرض
تدبيره ومصZدره
فهمZا ًّ
وعمليZة تطZويره ،ويمكننZا أن نفهم أي ً
ّ
ضZا ً
ٍ
زمان بعيد ساد فيه السكون والصمت ،زمن لم يوجد فيه بشر...
عمل تدبيره .لفهم هذه األمور يجب علينا العودة إلى
Zان حي ،أي إنس ٍ
فكZر بZZه هللا منZذ األزل هZو خلZق إنس ٍ
Zان حي حقيقي يمكن أن
عندما نهض هللا من مضجعه ،كان ّأول ما ّ
ّ
ّ
ّ
يحيZا معZه ويكZون رفيقZه الZدائم .يمكن لهZذا الشZخص أن يسZتمع إليZه ويمكن هلل أن يثZق بZه ويتح ّZدث معZه .وللم ّZرة األولى أمسZك
ٍ
ٍ
تصوره ،ثم أعطى هذا المخلZوق الحي اس ًZما ،وهZو آدم .كيZف شZعر هللا
إنسان
بحفنة من التراب واستخدمها لخلق ّأول
هللا
حي ّ
ّ
ّ
بمجZZرد أن حصZZل على هZZذا الكZZائن الحي الZZذي يتنّفس؟ للمZZرة األولى شZZعر بZZالفرح الZZذي يصZZاحب وجZZود حٍ Z
Zبيب أو رفيZZق .كمZZا
ّ
ُ ّ
ّ
ٍ
بمسؤولية أن يكون ًأبا وباالهتمام الذي يرافق ذلك .هذا الشخص الحي الZZذي يتنّفس جلب السZZعادة والفZZرح هلل؛
مرة
ّ
ألول ّ
شعر ّ
ّ
ٍ
ٍ
يتم بأفكZاره أو حتّى بكلماتZZه ،ولكن بيديZZه Z.عنZدما وقZف هZZذا
فقد شZعر هللا باالرتيZZاح ّ
ألول مZّ Zرة .كZان هZZذا ّأول شZيء فعلZZه هللا لم ّ
ٍ
وقادرا على التح ّZدث مZع
وهيئة،
ومكوًنا من جس ٍم
مصنوعا من لح ٍم ودم،
الكائن – أي الشخص الحي الذي يتنّفس – أمام هللا،
ً
ً
ّ
ّ
ًّ
Zؤوليته ،ولم يقتصZZر األمZZر على أن قلبZZه تعّلZZق بهZZذا الكZZائن
هللا ،اختZZبر هللا ً
نوعZZا من الفZZرح لم يشZZعر بZZه من قبZZل .شZZعر حقا بمسّ Z
ٍ
ضZا وأسZعدت قلبZه .ولZذلك ،عنZدما وقZف هZذا الكZائن الحي أمZام
تحركاته الصغيرة لمسZته أي ً
كل حركة من ّ
الحي فحسب ،بل إن ّ
ّ
ّ
هللا ،كZZانت هZذه هي الم ّZرة األولى الZZتي ف ّكZر فيهZZا في كسZب المزيZZد من النZاس مثZل هZذا .كZانت هZZذه سلسZZلة األحZZداث الZتي بZZدأت
بغض
األول عنZد هللا .بالنسZبة هلل ،كZانت جميZع هZذه األحZداث تحZدث للم ّZرة األولى ،ولكن في هZذه األحZداث األولىّ ،
بهذا الفكZر ّ
أحد يمكنZZه مشZZاركة مشZZاعره معZZه.
عما كان يشعر به في ذلك الوقت ،أي شعور الفرح
والمسؤولية واالهتمام ،لم يوجد ٌ
ّ
النظر ّ
حقا بوحٍ Z
وابتZZداء من تلZZك اللحظZZة ،شZZعر هللا ًّ
Zدة وحٍ Z
Zزن لم يشZZعر بهمZZا من قبZZل .شZZعر بZZأن البشZZر ال يمكنهم أن يقبلZZوا أو يفهمZZوا
ً

Zرية ،ولZذلك كZان ال يZزال يشZعر بZالحزن واأللم في قلبZه .ومZع أنZه فعZل هZذه األشZياء من أجZل
محبتZه واهتمامZه أو مقاصZده للبش ّ
ّ
ٍ
اإلنسZZان ،إاّل إن اإلنسZZان لم يكن على درايZZة بهZZا ولم يفهمهZZا .وبصZZرف النظZZر عن السZZعادة ،فZZإن الفZZرح والعZZزاء اللZZذين شZZعر

بهم ZZا هللا بع Zد Zخل ZZق اإلنس ZZان س ZZرعان م ZZا ص ZZاحبهما ّأول مش ZZاعره ب ZZالحزن والوح ZZدة .ك ZZانت ه ZZذه أفك ZZار هللا ومش ZZاعره في ذل ZZك
تغيZZر شZZعوره في قلبZZه من الفZZرح إلى الحZZزن ومن الحZZزن إلى األلم ،وكZZانت
الZZوقت .بينمZZا كZZان هللا يفعZZل جميZZع هZZذه األشZZياءّ ،

Zري ،يعZرف مZا
مشاعره كّلها مشوبة بZالقلق .كZان ك ّZل مZا أراد عملZه هZو اإلسZراع في جعZل هZذا الشZخص ،أي هZذا الجنس البش ّ

كان يدور في قلبه ويفهم مقاصده عاجاًل  .وبعد ذلك ،يمكنهم أن يصبحوا أتباعه ويتوافقوا معه .لن يعودوا يسZZتمعون إلى كالم

صZا غZير مبZالين بمتطّلبZات
هللا ويبقون دون كالمٍ؛ لن يعودوا غZير مZدركين ّ
كيفيZة مشZاركة هللا في عملZه؛ بZل ولن يعZودوا أشخا ً
طة تدبيره وللبشر اليوم.
هللا .هذه األشياء األولى التي أكملها هللا ذات مغزى كبير وقيمة عالية لخ ّ
بعZZد خلZZق جميZZع األشZZياء والبشZZر ،لم يسZZترح هللا .لم يسZZعه االنتظZZار لتنفيZZذ تZZدبيره Z،ولم يسZZعه االنتظZZار لZZربح األشZZخاص
أحبهم بين البشر.
الذين ّ
ٍ
Zان عظيم في جميZZع أنحZZاء
المقZّ Zدس أنZZه حZZدث طوفٌ Z
بعZZد ذلZZك ،وبعZZد فZZترة قصZZيرة من خلZZق هللا للبشZZر ،نZZرى من الكتZZاب ُ
Zجل الطوفZان ،ويمكن القZول بZأن نZوح كZان ّأول ش ٍ
Zخص يقبZZل دعZوة هللا للعمZل معZZه إلكمZال إحZدى
العZZالمُ .يَ Z
Zذكر اسZم نZZوح في س ّ
ٍ
بمجZّ Zرد أن
صZا على األرض لعمZZل شZZيء وفًقZZا ألمZZرهُ .
مهZZام هللا .بZZالطبع ،كZZانت هZZذه هي المZّ Zرة األولى الZZتي يZZدعو فيهZZا هللا شخ ً
الفْلك ،غمر هللا األرض بالميZاه للم ّZرة األولى .عنZدما أهلZك هللا األرض بالطوفZان ،كZانت هZذه هي الم ّZرة األولى
أنهى نوح بناء ُ

Zري بالطوفZZان.
منذ خلقه اإلنسان التي يشعر فيها بالضجر منهم؛ وهذا ما دفع هللا التّخاذ القرار المؤلم بإهالك هذا الجنس البشّ Z
األول مZع البشZر بأنZه لن يفعZل ذلZك م ّZر ًة أخZرى .وكZانت عالمZة هZذا العهZد قZوس
بعد أن أهلك الطوفان األرض ،أقام هللا عهده ّ
ٍ
قزح .كان هذا أول ٍ
عالمة على العهد الذي أقامه هللا ،وقوس قزح هZZذا
البشرية ،ولذلك كان قوس قزح ّأول
عهد يقيمه هللا مع
ّ
ّ
البشري السابق الذي فقده ،كمZZا أنZZه
كثيرا بالحزن على الجنس
شيء حقيقي
مادي موجود .ووجود قوس قزح يجعل هللا يشعر ً
ّ
ّ
ٌ
ّ
دائما له بمZا حZدث لهم ...لم يبطئ هللا من وتيرتZه ،لم يسZZعه االنتظZZار حتّى يتّخZZذ الخطZZوة التاليZZة في تZدبيره .وبعZد
يمثل
ً
تذكيرا ً
أيضا المZّ Zرة األولى الZZتي يختZZار فيهZZا
األول لتنفيذ عمله في جميع أنحاء إسرائيل .وكانت هذه ً
ذلك ،اختار هللا إبراهيم كاختياره ّ
Zرية من خالل هZذا الشZخص ،وأن يواصZل عملZه بين نسZل هZذا
الم ّ
رشح .ق ّZرر هللا أن يبZدأ تنفيZذ عملZه لخالص البش ّ
هللا مثل هذا ُ
المق ّZدس أن هZذا هZو مZا فعلZه هللا إلبZراهيم .بعZد ذلZك جعZل هللا إسZرائيل األرض المختZارة
الشZخص .يمكننZا أن نZرى في الكتZاب ُ

ضZا ،ق ّZدم هللا لبZني إسZرائيل
األولى ،وبدأ عمله في عهد الناموس من خالل شZعبه المختZار ،أي بZني إسZرائيل .وللم ّZرة األولى أي ً
Zرية ،وشZرحها بالتفصZيل .كZانت هZذه هي الم ّZرة األولى الZتي ُيق ّZدم فيهZا هللا للبشZر
قواعد ونواميس صريحة يجب أن تتبعها البش ّ

كيفيZZة تقZZديم الZZذبائح وطريقZZة العيش ومZZا يجب أن يعملZZوه ومZZا يجب أاّل يعملZZوه واألعيZZاد
قواعZZد
معياريZZة ُمحZّ Zددة مثZZل هZZذه عن ّ
ّ
واأليام التي يجب عليهم أن يحفظوها والمبادئ التي يجب اتّباعها في كل ٍ
شيء يعملوه .كانت هذه هي المZّ Zرة األولى الZZتي قZّ Zدم
ّ
ّ
ومعيارية لحياتهم.
فصلة
هللا فيها
ّ
ّ
للبشرية قواعد ومبادئ ُم ّ

ِ
Zودا من قبZZل ،ومZZع
Zيء لم يكن موجً Z
عندما أقول ّ
"المرة األولى" ،فهذا يعني أن هللا لم ُيكمل عمالً مثل هذا من قبZZل .إنZZه ش ٌ
كمZل ذلZك النZZوع من العمZZل .اشZتمل هZذا العمZZل
الحية ،إاّل أنZZه لم ُي ِZ
أن هللا خلق
البشرية وخلق جميع أنواع المخلوقات والكائنات ّ
ّ
Zارا
كّلZZه على تZZدبير هللا للبشZZر؛ وكZZان ّ
يتعين Zعلى هZZذا كّلZZه أن تكZZون لZZه عالقٌ Zة بالبشZZر وبخالصZZه وتZZدبيره للبشZZر .عمZZل هللا اختيً Z

يتحمZZل تحت النZZاموس
بعZZد إبZZراهيم ،وهZZذه المZّ Zرة أي ً
ض Zا كZZانت المZّ Zرة األولى :اختZZار أيُّوب ليكZZون ذلZZك الشZZخص الZZذي سZZوف ّ
ضZا هي المZّ Zرة األولى الZZتي سZZمح
تجZZارب الشZZيطان مZZع اسZZتمراره في اتّقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZّ Zر والشZZهادة لZZه .كZZانت هZZذه أي ً

ٍ
صZا
شخص،
فيها هللا للشيطان بتجربة
ّ
والمرة األولى التي يراهن فيهZا مZع الشZيطان .وفي النهايZة ،ربح هللا ،للم ّZرة األولى ،شخ ً
شخص اسZتطاع تقZديم الشZZهادة لZه وإلحZاق الخZZزي الشZZديد بالشZيطان .منZZذ
استطاع الشهادة له بينما كان يواجه الشيطان – وهو
ٌ

ٍ
بمجZّ Zرد أن كسZZب هللا هZZذا الرجZZل ،كZZان أكZZثر
أن خلZZق هللا البشZZر ،كZZان هZZذا هZZو ّأول شZZخص ربحZZه هللا واسZZتطاع الشZZهادة لZZهُ .
حرص ا على مواصلة تدبيره واالنتقال إلى المرحلة التالية في عمله ،أي إعداد خياره التالي ومكان عمله.
ً

أهم
فهمZا
حقيقيZا؟ يZرى هللا هZذا المثZال عن تZدبير Zالبش ّ
ً
Zرية وخالص البشZر ّ
بعد مشاركة هذا كّلZه ،هZل تفهمZون مشZيئة هللا ً
Zيء آخZZر .إنZZه يفعZZل هZZذه األشZZياء ليس بعقلZZه وحسZZب ،وليس بكلماتZZه وحسZZب ،كمZZا أنZZه ال يفعلهZZا بصٍ Z
من أي شٍ Z
Zفة عرضZّ Zية –
ّ
ٍ
ٍ
أهميZZة كبZZيرة
طة وهدف ومعايير وبمشيئته .من الواضح أن عمل خالص
ولكنه يفعل جميع هذه األشياء بخ ّ
البشرية هذا يحمل ّ
ّ
ٍ
وبغض النظر عن مدى ضعف البشZZر ،أو
شدة العقبات،
لكل من هللا واإلنسان.
فبغض النظر عن مدى صعوبة العمل ،ومدى ّ
ّ
ّ
ّ

Zدبر العمZل الZذي
Zيء من هZذا على هللا .فاهلل ُيبقي نفسZه مشZغواًل  ،ويبZذل جهZده الش ّ
وي ّ
Zاقُ ،
مZدى عمZق تم ّZرد البشZر ،ال يصZعب ش ٌ
ٍ
تم من قبZل .هZذه
يريد عمله بنفسه .إنه ُيرتّب ً
أيضا ّ
كل شيء ويحكم جميع الناس والعمل الذي يريد إتمامه ،وال شيء من هذا ّ

Zرية وخالصZها .بينمZا
ثمنZا هZائالً لهZذا المشZروع الرئيس
المرة األولى التي استخدم فيهZا هللا هZذه الطZرق ودفZع ً
Zي لتZدبير البش ّ
هي ّ
ّ
ٍ
وعمZZا لديZه ومن هZو وحكمتZZه وقدرتZZه وعن كZّ Zل
يقوم هللا بهذا العمل ،فإنه ُي ّ
عبر شيًئا فشيًئا للبشر دون تحّفظ عن جهده الدؤوب ّ

ٍ
شخصيته .إنه يعلن ويعZبر عن هZذه األشZياء كمZا لم يفعZل من قبZل .ولZذلك ،في الكZون كّلZه ،وبصZرف النظZر
جانب من جوانب
ّ
عن الناس الذين يهدف هللا إلى تدبيرهم وخالصهم ،لم توجد مطلًقا أيZZة مخلوق ٍ
Zات أقZZرب إلى هللا وتنعم بعالقZٍ Zة قريبZZة معZZه .ففي
ّ
ٍ
ثمنZا
ويخّلصه هZو
Zرية فZوق ك ّZل شZيء آخZر .ومZع أنZه دفZع ً
األهم ،كمZا أنZه ُيق ّZدر هZذه البش ّ
قلب هللا ،اإلنسان الذي يريد أن ُي ّ
دبره ُ
ّ
Zتمر لإليZZذاء والعصZZيان بسZZببهم ،إاّل أنZZه ال يتخّلى عنهم أبZً Zدا ويواصZZل بال كلZٍ Zل عملZZه ،دون ّأيZZة
تعرضZZه المسّ Z
هZZائالً عنهم ،ومZZع ّ
يومZZا على دعوت ZZه ،ويت ZZأثّرون
ش ZZكاوى أو ن ZZدمٍ .يع ZZود الس ZZبب في ذل ZZك إلى أن ZZه يع ZZرف أن ZZه ع ZZاجالً أم آجالً س ZZوف يفي ZZق البش ZZر ً
رب الخليقة ،ويعودون ليكونوا إلى جانبه...
بكلماته ،ويعترفون بأنه ّ

بعZد سZماعكم هZذا كّلZه اليZوم ،قZد تشZعرون أن كZل مZا يفعلZه هللا طZبيعي ج ًّZدا .يبZدو أن البشZر كZانوا يشZعرون دائمZا بج ٍ
Zانب
ّ
ً
ٌ
فكZZر بZZه
عينZZة بين مشZZاعرهم أو معZZرفتهم وبين مZZا ُي ّ
دائمZZا مسZZاف ٌة ُم ّ
من مشZZيئة هللا لهم من سZZياق كالمZZه ومن عملZZه ،ولكن توجZZد ً
والخلفيZة الكامنZة وراء رغبتZه
Zرية،
هللا .ولذلك ،أعتقZد أنZه من الض
ّ
Zروري التواصZل مZع جميZع النZاس حZول سZبب خلZق هللا للبش ّ
ّ

Zحا للجميZZع في قلZZوبهم.
في ربح النZZاس الZZذين كZان يأمZZل فيهم .من الض
Zروري مشZZاركة هZZذا مZZع الجميZZع ،بحيث يكZZون هZZذا واض ً
ّ
ٍ
طا وثيًقا بعمل تدبيره بأكمله ،فإنه عنZZدما
وكل فتر ٍة من عمله تتشابك وترتبط ارتبا ً
وكل مرحلة ّ
ألن كالً من أفكار هللا وخططه ّ
يتعمZZق
تفهم أفكZZار هللا وخططZZه ومشZZيئته في كZّ Zل خطZZو ٍة من خطZZوات عملZZه يكZZون هZZذا أشZZبه بفهم مصZZدر عمZZل خ ّ
طZZة تZZدبيرهّ .
كل ما فعله هللا عندما خلق العالم في البداية مما ذكرته سابًقا هو ُمجZّ Zرد بعض المعلومZZات
فهمك هلل على هذا األساس .فمع أن ّ
ٍ
Zوم ال تعتقZد فيZه
للناس اآلن ويبدو أنه غير ذي صZلة بالسZعي إلى الح ّ
Zق ،إاّل أنZه على مZدى فZترة اختبZارك سZوف يكZون هنZاك ي ٌ
Zدرج حياتZZك وعنZZدما تملZZك في
طا جZًّ Zدا كمجموعZٍ Zة من المعلومZZات أو شZZيًئا بسZZي ً
أن هZZذا شZZيًئا بسZZي ً
طا مثZZل بعض األلغZZاز .فيمZZا تتّ Z
ًّ
أهمية وضرورة مZا أتحZّ Zدث
قلبك
فهما أكثر شموالً وعمًقا ،سوف تفهم حقا ّ
ً
ملمحا من مالمح موقف هللا ،أو عندما تفهم مشيئته ً
Zروري أن تفهمZZوا هZذه األشZياء وتعرفوهZا .عنZدما يعمZZل هللا شZيًئا ،وعنZZدما
أي مZZدى قبلتم هZZذا؛ فمن الض
ّ
يهم إلى ّ
عنZه اليZZوم .ال ّ

عمZZا إذا كZZانت هZZذه هي المZّ Zرة األولى الZZتي
عمZZا إذا كZZان يجريZZه بأفكZZاره أو بيديZZهZ،
ُيجZZري عملZZه،
ّ
ّ
وبغض النظZZر ّ
وبغض النظZZر ّ
طٌ Zة ،كمZZا أن أهدافZZه وأفكZZاره تكمن في كZZل شٍ Z
Zيء يفعلZZه .تُمّثZZل هZZذه
يعمZZل فيهZZا ذلZZك أو المZّ Zرة األخZZيرة ،ففي النهايZZة هللا لديZZه خ ّ
ّ

عمZZا لديZZه وم ْن هZZو .ينبغي على كZّ Zل شٍ Z
Zخص فهم هZZذين الشZZيئين ،أي شخصZّ Zية هللا ومZZا
األهZZداف واألفكZZار شخصZّ Zية هللا ،وتُ ّ
عبZZر ّ
َ
وم ْن هZو ،يمكنZه أن يفهم تZدريجيًّا سZبب عمZل هللا مZا يعملZه وسZبب
بم ّ
جرد أن يفهم المرء شخص ّZية هللا ومZا لديZه َ
وم ْن هوُ .
لديه َ
ٍ
Zق والسZZعي إلى التغيZير في الشخصZّ Zية.
قوله ما يقوله .ومن ذلك ،يمكنه Zعندئ ZZذ أن يملZك ً
إيمانZا أكZZبر التّبZZاع هللا والسZعي إلى الح ّ
وهذا يعني أن فهم اإلنسان هلل وإيمانه باهلل ال ينفصالن.
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وم ْن هZZو ،فZZإن مZZا يكتسZZبونه هZZو
إن كZZان مZZا يكسZZب النZZاس معرفZZة عنZZه ويتوصZZلون إلى فهمZZه هZZو شخصZّ Zية هللا ومZZا لديZZه َ
الحيZZاة الZZتي تZZأتي من هللاُ .بمجZّ Zرد أن تتش ّ Zكل هZZذه الحيZZاة فيZZك ،سZZوف تصZZبح مخافتZZك من هللا أكZZبر وأكZZبر ،ويحZZدث جZZني هZZذا

المحصZZول على نحZZو طZZبيعي جZًّ Zدا .إذا لم تZZرد أن تفهم أو تعZZرف شخصZّ Zية هللا أو جZZوهره ،وإذا كنت ال تريZZد حتّى التفكZZير في
ّ
حاليا إلى إيمانك باهلل ال يمكن أن تسZZمح
بها
تسعى
التي
الطريقة
أن
بالتأكيد
أخبرك
أن
فيمكنني
عليها،
هذه األمور أو التركيز
ً

النهائيZZة .عنZZدما ال
لZZك أبZً Zدا بإرضZاء مشZZيئته أو نيZZل رضZZاه .إضZZافة إلى ذلZZك ،ال يمكنZك ZأبZً Zدا بلZZوغ الخالص – هZZذه هي النتZZائج
ّ
يفهم النZZاس هللا وال يعرفZZون شخصZّ Zيته ،فZZإن قلZZوبهم ال يمكنهZZا أبZً Zدا أن تنفتح لZZه .وبعZZد أن يفهمZZوا هللا ،سZZوف يبZZدأون في تقZZدير

وتZZذوق مZZا في قلبZZه باهتمZZا ٍم وإيمZZان .عنZZدما تقZّ Zدر وتتZZذوق مZZا في قلب هللا ،سZZوف ينفتح قلبZZك لZZه تZZدريجيًّا شZZيًئا فشZZيًئا .وعنZZدما
ينفتح قلبZZك لZZه ،سZZوف تشZZعر بمZZدى الخجZZل والوضZZاعة إزاء كالمZZك مZZع هللا ومطالبZZك من هللا ورغباتZZك الفارهZZة .عنZZدما ينفتح

قلبك ًّ
حقا هلل ،سوف ترى أن قلبه مثل عال ٍم بال حدو ٍد ،وسوف تدخل إلى عال ٍم لم تختبره من قبل .في هذا العالم ال يوجZZد ٌّ
غش

بالمحبZZة
مليء
Zبر واللطZZف .إنZZه
ّ
وال خZZداع وال ظالم وال شZّ Zر .ال يوجZZد بZZه سZZوى اإلخالص واألمانZZة ،والنZZور واالسZZتقامة ،والّ Z
ٌ
والرعاية والشفقة والتسZامح ،ومن خاللZه تشZعر بالسZعادة والفZرح كونZك حيًّا .هZذه األشZياء هي مZا سيكشZفها لZك هللا عنZدما تفتح

بمحبتZه وسZلطانه .يمكنZك ZهنZا أن تZرى
قلبك له .وهذا العZالم الالنه
الكليZة؛ كمZا أنZه ممتلٌئ ّ
Zائي ممتلٌئ بحكمZة هللا وممتلٌئ بقدرتZه ّ
ّ
ٍ
وم ْن هو وما يجلب له الفرح وما يدعوه للقلق وما يدعوه للحزن وما يدعوه للغضب ...هZZذا
ّ
كل جانب من جوانب ما لدى هللا َ

م ZZا يس ZZتطيع ك Zّ Zل ش ٍ Z
Zخص أن ي ZZراه بع ZZد أن يفتح قلب ZZه ويس ZZمح هلل بال ZZدخول .ال يمكن أن ي ZZأتي هللا إلى قلب ZZك إاّل إذا فتحت ZZه ل ZZه .ال
وم ْن هZو وال يمكنZك Zأن تZرى مشZيئته نحZوك إاّل إذا دخZل قلبZك .في ذلZك الZوقت ،سZوف تكتشZف أن
يمكنك أن ترى ما لدى هللا َ
ٍ
Zدير ب ZZاالعتزاز .وفي المقاب ZZل ،ف ZZإن األش ZZخاص ال ZZذين يحيط ZZون ب ZZك،
ك Zّ Zل ش ZZيء عن هللا ٌ
وم ْن ه ZZو ج ٌ Z
ثمين ج Zًّ Zدا ،وأن م ZZا لدي ZZه َ
Zتحق الZZذكر .فهZZذه األمZZور
واألشZZياء واألحZZداث في حياتZZك ،وحتّى أحبZZاءك وشZZريك حياتZZك ،واألشZZياء الZZتي ّ
تحبهZZا ،تكZZاد ال تسّ Z
ٍ
Zادي من أن يجZذبك م ّZر ًة أخZرى ،أو أن يغريZك
صZغيرة للغايZة ومتواضZعة للغايZة لدرجZة أنZك ستشZعر أنZه لن ّ
أي شZيء م ّ
يتمكن ّ
ثمن له .في تواضع هللا سوف ترى عظمته وسZZموه؛ وإضZافة إلى ذلZك ،سZوف تZرى في ش ٍ
أي ٍ
Zيء مZا عملZZه
من جديد ً
أبدا لدفع ّ
ّ

صغير ًّ
محبً Zة لZه .في
الالنهائية وتسامحه ،وسوف تZZرى صZبره
جدا حكمته
واعتقدت أنه
وتحملZZه وفهمZه لZك .وهZذا سZينتج فيZك ّ
ّ
ٌ
ّ
Zرية تعيش في عZZال ٍم ٍ
دنس ،وأن النZZاس الZZذين بجانبZZك واألشZZياء الZZتي تحZZدث في حياتZZك ،وحتّى
ذلZZك اليZZوم ،سZZوف تشZZعر أن البشّ Z
Zتحق الZZذكر حتّى ،فاهلل وحZZده هZZو حبيبZZك ،وهللا
تحبهم،
ّ
أولئZZك الZZذين ّ
ومحبتهم لZZك وحمZZايتهم المزعومZZة أو اهتمZZامهم بZZك ال يسّ Z

محبZZة هللا عظيم ٌ Zة جZًّ Zدا
وحZZده هZZو َم ْن تُقZّ Zدره أكZZثر .عنZZدما يZZأتي ذلZZك اليZZوم ،أعتقZZد أنZZه سZZيوجد بعض النZZاس الZZذين يقولZZون :إن ّ
غش وال شر وال حسد وال صZراع ،بZZل الZبر واألصZالة وحZZدهما ،وكZل ش ٍ
جدا وليس فيه ٌّ
قد ٌس ًّ
Zيء لZدى هللا ومن هZو
وجوهره ُم ّ
ّ
ّ
ّ

أي أسٍ Z
Zاس تُبZZنى قZZدرة البشZZر على تحقيZZق
يجب أن يتZZوق إليZZه البشZZر .يجب على البشZZر أن يسZZعوا وراءه ويتطلعZZوا إليZZه .على ّ
درس
ذلك؟ إنه ٌّ
وم ْن هZو ٌ
مبني على أساس فهم البشZر لشخص ّZية هللا وفهمهم لجZوهر هللا .ولZذلك فZإن فهم شخص ّZية هللا ومZا لديZه َ

ٍ
ٍ
شخصيته ويسZZعى إلى معرفZZة
جاهدا إلى تغيير
شخص يسعى
لكل
وهدف
شخص،
لكل
ً
ٌ
ّ
ّ
ّ
مستمر مدى الحياة ّ
مستمر مدى الحياة ّ
هللا.
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إذا أردنا أن نفهم المزيد عما لدى هللا ومن هو ،فال يمكننا التوّقف عند العهد القديم أو عهد النZZاموس ،ولكننZZا نحتZZاج إلى
دما عبر الخطوات التي اتّخذها هللا في عملZه .وهكZذا ،عنZدما أنهى هللا عهZد النZاموس وبZدأ عهZد النعمZة ،فZإن خطواتنZا
المضي ُق ً
ّ
قد أتت إلى عهد النعمة – وهو عهد مملوء بالنعمة والفداء .وفي هذا العهد صنع هللا من ٍ
مهما للغاية للمZّ Zرة األولى.
جديد شيًئا ًّ
ٌ
ٌ
ٍ
انطالق جديZZدة .وكZZانت نقطZZة االنطالق الجديZZدة هZZذه مZّ Zر ًة أخZZرى
كZZان العمZZل في هZZذا العهZZد الجديZZد لكZٍّ Zل من هللا والبشZZر نقطZZة
عمالً جدي Zً Zدا عمل ZZه هللا للم Zّ Zرة األولى .ك ZZان ه ZZذا العم ZZل الجديZ Zد Zش ZZيًئا غ ZZير مس ٍ Z
Zبوق ص ZZنعه هللا ولم يكن بإمك ZZان البش ZZر وجمي ZZع
Zانا ،والمZّ Zرة
Zيء معZZروف اآلن لجميZZع النZZاس – كZZانت هZZذه هي المZّ Zرة األولى الZZتي يصZZير فيهZZا هللا إنسً Z
المخلوقZZات ّ
تخيلZZه .إنZZه شٌ Z

ٍ
ٍ
إنسان .أفاد هذا العمل الجديد بأن هللا أكمل عمله في عهZZد النZZاموس،
وبهوية
إنسان
األولى التي بدأ فيها العمل الجديد في هيئة
ّ
ٍ
ٍ
شيء في هيئة الناموس أو وفًقا لمبادئ الناموس
أي
أي شيء بموجب الناموس .لن يتكّلم أو يفعل ّ
وبأنه لن يعد يفعل أو يقول ّ
Zتمر ،وذل ZZك ألن هللا أراد أن يب ZZدأ عمالً
أو قواع ZZده .وه ZZذا يع ZZني أن ك ZZل عمل ZZه المس ZZتند على الن ZZاموس توّقZZف إلى األب ZZد ولن يس ّ Z
ٍ
ٍ
Zرية
أشياء
جديدا وأن يصنع
جديدة ،وألن خ ّ
ً
ً
يتعين على هللا أن يقZود البش ّ
طته كانت م ّZر ًة أخZرى نقطZة بدايZة جديZدة .ولZذلك كZان ّ
ً
إلى العهد التالي.

Zارا ،ولكنZZه
سارا أو
مؤسفا للبشر على جZوهرهم .يمكن القZZول إن هZZذا الخZZبر لم يكن س ًّ
خبرا ًّ
ً
تعتمد مسألة سواء كان هذا ً
كZان مؤس ًZفا لبعض النZاس ،ألنZه عنZدما بZدأ هللا عملZه الجديZد Z،فZإن أولئZك النZاس الZذين اتّبعZوا النZواميس والقواعZد فحسZب والZذين

Zبرا مؤس ًZفا
ّ
اتب عوا العقائد فحسب بينما لم يخافوا هللا ،كانوا يميلون إلى استخدام عمل هللا القديم إلدانZة عملZZه الجديZZد .كZZان هZذا خ ً
ٍ
ٍ
Zارا ج ًّZدا .ألنZه
لكل
Zبرا س ًّ
شخص بريء ومنفتح وأمين هلل ومس ّ
لهؤالء الناس ،ولكن ّ
Zتعد لقبZول فدائZه ،فZإن ّأول تج ّسZد هلل كZان خ ً
منذ خلق البشر كانت هذه هي المرة األولى التي ظهر فيها هللا وعاش بين البشر في ٍ
هيئة غير هيئة الروح؛ فقد ُوِلZَ Zد من بشZٍ Zر
ّ
ضZا أبعZZد من
وعاش بين الناس بصفته ابن اإلنسZان ،وعمZZل في وسZZطهم .وهZذه "الم ّZرة األولى" كسZرت مفZاهيم النZZاس وكZZانت أي ً
ِ
ضZا أسZاليب
الخيال .إضافة إلى ذلك ،نال جميع أتباع هللا ً
فائدة ملموسة .لم يكتف هللا بإنهZاء العصZر القZديم فحسZب ،بZل أنهى أي ً
عمله القديمة وطريقة عملZه .لم يعZد يسZمح لرسZله بنقZل مشZيئته ،ولم يعZد مختبًئا في السZحاب ،ولم يعZد يظهZر للبشZر أو يتح ّZدث
ٍ
شيء من قبل ،ومن خالل أسٍ Z
Zلوب لم يكن يتص ّZوره اإلنسZان ،حيث
أي
إليهم بصيغة األمر من خالل الرعد .ولكن على عكس ّ
كان من الصعب عليZه فهمZه أو قبولZه – أي تج ُّسZد هللا – صZار هللا هZو ابن اإلنسZان الZذي سZي ِ
كمل عمZل ذلZك العصZر .وقZد أخZذ
ُ
ِ
جديدا لم يسبق أن َعمَله من قبل.
مر ًة أخرى عمالً ً
غرة ،وأصابهم باالرتباك؛ ألن هللا بدأ ّ
عمل هللا البشر على حين ّ
ُ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ِ
ِ
متّى "ِ 1 :12في ِ
الس ْب ِت َب ْي َن ُّ
ون".
الز ُر ِ
ذل َك اْلَو ْق ِت َذ َه َب َي ُسوعُ ِفي َّ
ون َسَناِب َل َوَي ُ
وعَ ،ف َج َ
ْأكُل َ
اع تَالَمي ُذهَُ Zو ْابتََدُأوا َيْقطُف َ
ِ
ِإ
يح ًةَ ،ل َZمZا َح َك ْمتُ ْم
ظ َم ِم َن اْل َه ْي َكZِ Zل! َفَلZْ Zو َعِل ْمتُ ْم َZمZا ُهZَ Zوِ :إ ِّني ُِأريZُ Zد َر ْح َمً Zة الَ َذِب َZ
َأع َ
ههَنZZا ْ
Zول َل ُك ْمَّ :ن ُ
متّى "َ 8-6 Z:12ولك ْن َأُقُ Z
ان هو ر ُّب َّ ِ
ِ
ضا".
الس ْبت َْأي ً
َعَلى ْ
اَألب ِرَياء! َفِإ َّن ْاب َن اِإل ْن َس ِ ُ َ َ

ِ ِ
اع تَالَ ِميُ Zذهُ َو ْابتَZَ Zدُأوا
وعَ ،ف َZ
Zك اْلZَ Zو ْق ِت َذ َه َب َي ُسZوعُ ِفي ال َّسْ Zب ِت َب ْي َن الZُّ Zز ُر ِ
ج َ
دعونZZا ّأوالً نلقي نظZZرةً على هZZذا المقطZZع" :في ذلَ Z
ِ
ون".
ون َسَناِب َل َوَي ُ
ْأكُل َ
َيْقطُف َ

لمZZاذا اخترنZZا هZZذا المقطZZع؟ مZZا ارتباطZZه بشخصZZية هللا؟ في هZZذا النص ،أول شٍ Z
Zيء نعرفZZه هZZو أنZZه كZZان يZZوم السZZبت ،ولكن
ّ
ّ ّ
ِ
ون" .في
Zون َسَZناِب َل َوَيُ Z
ْZأكُل َ
"ابتَZَ Zدُأوا َيْقطُفَ Z
Zدرا" هZZو أنهم حتّى ْ
الZّ Zر ّب يسZZوع خZZرج مZZع تالميZZذه بين حقZZول القمح .واألمZZر ااألشZZد "غً Z
Zياء
عصZZر النZZاموس ،كZZانت نZZواميس يهZZوه هللا تقضZZي بZأاّل يخZZرج النZZاس أو يشZZاركوا في األنشZZطة يZZوم السZZبت :كZZانت هنZZاك أشٌ Z

حي Zً Zرا بالنس ZZبة لمن عاش ZZوا في ظ Zّ Zل
كث ZZيرة ال يمكن عمله ZZا ي ZZوم الس ZZبت .وك ZZان ه ZZذا التص Zّ Zرف ال ZZذي ص ZZدر من ال Zّ Zر ّب يس ZZوع ُم ّ
ٍ
نؤجZل ذلZZك في الZZوقت
عمZZا فعلZZه يسZZوع ،فسZZوف ّZ
أمZZا عن ارتبZZاكهم وكي ّفيZZة حZZديثهم ّ
النZZاموس لفZZترة طويلZZة ،حتّى أنZZه أثZZار النقZZدّ .

األيام ،وما أراد توصيله للنZاس الZذين كZانوا
الر ّب يسوع عمل ذلك يوم السبت ،من بين جميع ّ
الحالي ونناقش ّأوالً لماذا اختار ّ
ّ
وشخصية هللا التي أريد الحديث عنها.
المقطع
هذا
بين
الرابط
هو
هذا
العمل.
هذا
خالل
من
الناموس
ظل
في
يعيشون
ّ
ّ
العملية للتواصل مع النZاس :تZرك هللا عصZر النZاموس وبZدأ العمZل الجديZد Z،وهZذا
الر ّب يسوع ،استخدم أفعاله
ّ
عندما جاء ّ
العمل الجديد لم يتطّلب حفظ السZبت؛ كZان خZروج هللا عن قيZود يZوم السZبت ُمج ّZرد لمحZة مسZبقة عن عملZه الجديZد Z،وكZان عملZه
الحقيقي والعظيم لم يِ Z
Zأت بعZُ Zد .عنZZدما بZZدأ الZّ Zر ّب يسZZوع عملZZه ،كZZان قZZد تZZرك بالفعZZل أغالل عصZZر النZZاموس وخZZرق لZZوائح ذلZZك
ٍ
يعZZد يطلب من
يعZZد يحفظZZه ،ولم ُ
ألي شZZيء ُمتعّلZZق بالنZZاموس؛ فقZZد طرحZZه بأكملZZه ولم ُ
أي أثZٍ Zر ّ
العصZZر ومبادئZZه .ولم يكن فيZZه ّ

خارج ا يعمZZل .وكZZان
ًZ
النZZاس أن يحفظZZوه .ولZZذلك تZZرى أن الZّ Zر ّب خZZرج بين حقZZول القمح في السZZبت؛ لم يسZZترح الZّ Zر ّب بZZل كZZان
Zرية وفي
ظل الناموس وأنه تZرك قيZود السZبت وظهZر أمZام البش ّ
ّ
يعد يعيش في ّ
تصرفه هذا صدم ًة لمفاهيم الناس وأبلغهم أنه لم ُ
ٍ
ٍ
ٍ
وسZطهم في صZور ٍة جديZدة وبطريقZة جديZدة للعمZل .وقZد أخZبر عملZه هZذا النZاس أنZه أحضZر معZه عمالً جدي ًZدا بZدأ بZالخروج عن
مهتما بلZوائح عصZر النZاموس .لم
أتم هللا عمله الجديد ،لم يعد يتعّلق بالماضZي ،ولم يعZد ًّ
الناموس والخروج عن السبت .عندما ّ

يتZZأثّر بعملZZه في العصZZر السZZابق ،ولكنZZه عمZZل كالمعتZZاد في السZZبت وعنZZدما شZZعر تالميZZذه ZبZZالجوع اسZZتطاعوا قطZZف سZZنابل القمح
لألكل .كان هذا طبيعيًّا ًّ
جدا في نظر هللا .كان بإمكان هللا أن تكون له بداي ٌة جديZZدة للعمZZل الكثZZير الZZذي يريZZد أن يفعلZZه واألشZZياء
مر ًة أخرى وال يواصZله .ألن هللا لZه مبادئZه
جرد أن تكون لديه بداي ٌة جديدة ،فهو ال يذكر عمله السابق ّ
بم ّ
التي يريد أن يقولهاُ .
في عملZZه .عنZZدما يريZZد أن يبZZدأ عمالً جديZZدا فإنZZه يريZZد أن ينقZZل البشZZرية إلى مرحلZٍ Zة جديٍ Z
Zدة من عملZZه وينقZZل عملZZه إلى مرحلZٍ Zة
ً
ّ
Zتمروا في التم ّسZك بهZا ،فإنZه لن يZذكر ذلZك أو يثZني
استمر الناس في
أعلى .إذا
التصرف وفًقا لألقوال أو اللZوائح القديمZة أو اس ّ
ّ
ّ

عليZه .والسZبب في ذلZك هZو أنZه جلب بالفعZل عمالً جدي ًZدا ودخZل مرحلً Zة جديZدة من عملZه .عنZدما يبZدأ عمالً جدي ًZدا ،فإنZه يظهZر
ٍ
ٍ
ٍ
تمامZZا بحيث يمكن للنZZاس رؤيZZة جZZوانب مختلفZZة من
للبشّ Z
تمامZZا وبطريقZZة جديZZدة ً
تمامZZا ومن زاويZZة جديZZدة ً
Zرية بصZZورة جديZZدة ً

وم ْن هZو .وهZذا أحZد أهدافZه في عملZه الجديZد Z.ال يتم ّسZك هللا بالقZديم أو يسZلك الطريZق المعتZاد؛ عنZدما يعمZل
ّ
شخصيته وما لديه َ
حظر وال قيود – فهZZو ال يجلب
يتصور الناس .فعند هللا الجميع
ويتحدث ال يتعّلق األمر بالحظر كما
ّ
أحرار وطلقاء وال يوجد ٌ
ٌ
ّ
ٍ
Zود ًّ
تمامZا عن
والتحرر .إنZه إلZه
الحرية
للبشرية سوى
حي وإل ٌZه موج ٌ
حقا .إنZه ليس دميZة أو تمثZاالً من صلصZال ،وهZو مختل ٌ
ّ
ّ
ّ
Zف ً
ٌ ّ
والحريZZة
حي ونZZابض بالحيZZاة ،كمZZا أن كلماتZZه وعملZZه ُيقZّ Zدم للنZZاس الحيZZاة والنZZور
قدسZZها النZZاس ويعبZZدونها .إنZZه ٌّ
األوثZZان الZZتي ُي ّ
ّ
والتحرر ،ألنه الطريZق والحZق والحيZاة .إنZه غZير مقي ٍZد بZأي ش ٍ
Zيء في ٍ
وبغض
عمZا يقولZه النZاس
أي من أعمالZه.
ّ
ّ
ُّ
ّ
ّ
ّ
وبغض النظZر ّ
أي شٍ Z
Zخص أو إشZZاراته
كيفيZZة رؤيتهم أو تقZZييمهم لعملZZه الجديZZد Z،فسZZوف يّ Z
النظZZر عن ّ
Zؤدي عملZZه دون نZZدم .لن يقلZZق بتصZّ Zورات ّ
القوي ZZة ومقاومت ZZه لعمل ZZه الجدي ZZد .فال أح ZZد من بين الخل ZZق كّل ZZه يمكن ZZه اس ZZتخدام العق ZZل
إلى عمل ZZه أو كالم ZZه ،أو حتّى معارض ZZته ّ

Zري أو المعرفZZة أو األخالق لقيZZاس أو تحديZZد مZZا يفعلZZه هللا أو لتشZZويه عملZZه أو تعطيلZZه أو تخريبZZه .ال
Zري أو الخيZZال البشّ Z
البشّ Z
Zان أو ش ٍ
Zيء أو ك ٍ
أي إنس ٍ
أي ٍ
طلZه ّأيZة قZوى معاديZة .وبقZدر مZا يتعلZق األمZر بعملZه
Zائن ،ولن تُع ّ
حظر في عملZه ،ولن ُي ّقيZده ّ
يوجد ّ
بغض
ملك
الجديد فهو ٌ
وأية قوى معادية وجميع البدع والمغالطات من البشر يدوسZها كّلهZZا تحت مZZوطئ قدميZZهّ .
دائماّ ،
ٌ
منتصر ً

ٍ
ؤديهZا ،فسZيتم بالتأكيZد تطويرهZا وتوسZيعها بين البشZر ،وإتمامهZا دون عوائZق في سZائر
النظر عن ّأية مرحلZة جديZدة من عملZه ُي ّ
وقوتZZه .وهكZZذا ،اسZZتطاع الZّ Zر ّب يسZZوع أن
أرجZZاء الكZZون بأكملZZه لحين إتمZZام عملZZه العظيم .هZZذه هي قZZدرة هللا وحكمتZZه وسZZلطانه ّ

علنا ويعمل في السبت ألنه لم تكن في قلبه قواعد ،ولم تكن توجد معرفٌ Zة أو عقيZدة نبعت من البشZر .ولم يكن مZا عملZه
يخرج ً
Zرية وإطالق سZراحها والسZماح لهZا بZالعيش في
سوى عمل هللا الجديZد وطريقتZه الجديZدة ،وكZان عملZه هZو الطريZق لتحريZر البش ّ
وم ّقيZZدين
النZZور والسZZماح لهZZا بالحيZZاة .وأولئZZك الZZذين يعبZZدون ZاألوثZZان أو اآللهZZة الباطلZZة يعيشZZون كZّ Zل يZZو ٍم ُم ّقيZZدين من الشZZيطانُ ،
حريZة في حيZاتهم .إنهم مثZل
Zيء آخZر – وال توجZد ّ
Zيء مZا وغ ًZدا ُيحظZر ش ٌ
بجميع أنواع القواعد والممنوعات – فاليوم ُيحظر ش ٌ
ٍ
بمجZّ ZZرد أن يعبZZZد
س ZZجناء في أغالل ال يمكنهم الح ZZديث عن الف ZZرح .م ZZاذا ُيمّث ZZل "الحظ ZZر"؟ إن ZZه ُيمّث ZZل القي ZZود واألغالل والش Zّ Zرُ .
Zريرا .والحظ ZZر يتواف ZZق م ZZع ذل ZZك .ال يمكن ZZك أن تأك ZZل ه ZZذا أو ذاك ،ال يمكن ZZك
كاذبZZا
الش ZZخص ً
إلهZZا ً
وروح Zا ش ً Z
ً
وثنZZا ،فإن ZZه يعب ZZد ً
ٍ
عينZZة
الخZZروج اليZZوم ،وال يمكنZZك إيقZZاد الموقZZد غZً Zدا ،وال يمكنZZك في اليZZوم التZZالي االنتقZZال إلى مZZنزل جديZZد ،وينبغي تعZZيين ZأيZZا ٍم ُم ّ
عبوديZZة البشZر وأغالل الشZZيطان واألرواح
للزفاف والجنازات ،وحتّى لوالدة األطفال .ماذا ُيدعى هذا؟ إنZZه ُيZZدعى الحظZر؛ إنZه
ّ

فكZZر ّأواّل
تتحكم بهم وتُ ّقيZZد قلZوبهم وأجسZادهم .هZل هللا عنZZده هZذا الحظZر؟ عنZد الحZZديث عن قداسZة هللا ،يجب أن تُ ّ
الشZريرة الZتي ّ
Zق
في هZZذا :هللا ليس عنZZده حظZZر .هللا عنZZده مبZZادئ في كلماتZZه وعملZZه ،ولكن ليس عنZZده حظZZر ،ألن هللا نفسZZه هZZو الطريZZق والحّ Z
والحياة.
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ظم ِمن اْلهي َك ِل! َفَلو عِلمتُم ما هوِ :إ ِّني ُِأريد رحم ًة الَ َذِبيح ًةَ ،لما ح َكمتُم عَلى اَألب ِري ِ
ِ
ِإ
اء! َفِ Zإ َّن
ههَنا ْ
َ َ َ ْ ْ َ
َأع َ َ َ َ ْ
ْ َ
ول َل ُك ْمَّ :ن ُ
َ"ولك ْن َأُق ُ
ْ َ ْ ْ َ َُ
ُ َ َْ
ان هZZو ر ُّب ال َّس Zب ِت َأيض Zا" (متّى  .)8-6 Z :12مZZا الZZذي يشZZير إليZZه "الهيكZZل" هنZZا؟ ببسٍ Z
Zاطة ،يشZZير "الهيكZZل" إلى مبZZنى
ْ ًْ
ْاب َن اِإل ْن َس َ َ ُ ِ Z
ِإ
ظ َم ِم َن اْل َه ْي َك ِZل!"،
َأع َ
مرتفع شاهق ،وفي عصر الناموس كان الهيكل ً
ههَنZا ْ
مكانا للكهنة لعبادة هللا .عندما قZال ال ّZر ّب يسZوع " َّن ُ
الر ّب يسوع في الجسZZد ،ألنZZه وحZZده كZZان أعظم من الهيكZZل.
َم ْن الذي تشير إليه كلمة "أعظم"؟ تشير كلمة "أعظم"
ٍ
بوضوح إلى ّ
يعد يعمZZل فيZZه ،ولZZذلك
ماذا أخبرت تلك الكلمات الناس؟ أخبرت الناس بأن يخرجوا من الهيكل – فقد خرج هللا منه بالفعل ولم ُ
خلفيZة قZول ال ّZر ّب يسZوع هZذا
يجب على النZاس أن يتبعZوا خطZوات هللا خZارج الهيكZل ويتبعZوا خطواتZه في عملZه الجديZد Z.كZانت ّ

ظل الناموس اعتاد الناس على اعتبار الهيكل شZيًئا أعظم من هللا نفسZZه .وهZZذا يعZZني أن النZاس كZان يعبZZدون الهيكZل
هي أنه في ّ
بZZدالً من عبZZادة هللا ،ولZZذلك ح ّ Zذرهم الZّ Zر ّب يسZZوع من عبZZادة األوثZZان ودعZZاهم لعبZZادة هللا ألنZZه إلZٌ Zه سZZامٍ .وهكZZذا قZZالِ" :إ ِّني ُِأريZُ Zد
يح ًة" .من الواضZح أن ال ّZر ّب يسZوع اعتZبر أن معظم النZاس في ظ ّZل النZاموس لم يعZودوا يعبZدون ZيهZوه هللا بZل كZانوا
َر ْح َم ًة الَ َذِب َ
العمليZZة كZZانت عبZZادة أوثٍ Z
Zان .كZZان عبZZدة األوثZZان هZZؤالء يZZرون الهيكZZل
بعمليZZة تقZZديم الZZذبائح ،فقZّ Zرر الZّ Zر ّب يسZZوع أن هZZذه
يكتفZZون
ّ
ّ
Zيء أعظم وأعلى من هللا .لم يكن يمأل قل ZZوبهم س ZZوى الهيك ZZل وليس هللا ،وإذا فق ZZدوا الهيك ZZل ،فق ZZدوا مك ZZان س ZZكنهم.
على أن ZZه ش ٌ Z

مكان للعبZادة وال يمكنهم تقZديم ذبZائحهم .إن مكZان سZكنهم المزعZوم هZو المكZان الZذي يعملZون فيZه
وبدون الهيكل ال يكون لديهم ٌ
تحت ش ZZعار عب ZZادة يه ZZوه ،مم ZZا يس ZZمح لهم بالبق ZZاء في الهيك ZZل وإج ZZراء أم ZZورهم الخاص ZZة .ولم يكن اله ZZدف من تق ZZديم ذب ZZائحهم
الشخصية المخزية تحت ستار إجراء خدمتهم في الهيكل .وقد كان هذا هو السبب الذي جعل
المزعوم سوى إجراء تعامالتهم
ّ
النZZاس في ذلZZك الZZوقت يعتZZبرون الهيكZZل أعظم من هللا .وألنهم اسZZتخدموا الهيكZZل كغطٍ Z
Zاع لخZZداع النZZاس وخZZداع
Zاء والZZذبائح كقنٍ Z

وواقعيZZة
طبقتم هZZذه الكلمZZات على الZZوقت الحاضZZر ،فهي ال تZZزال صZZحيحة
ّ
هللا ،فقZZد قZZال الZّ Zر ّب يسZZوع هZZذا لتحZZذير النZZاس .إذا ّ

مختلفZا هلل عن أولئZZك النZZاس الZZذين عاشZZوا في عصZZر النZZاموس ،إاّل إن جZZوهر
ًZ
بالقZZدر نفسZZه .مZZع أن النZZاس اختZZبروا اليZZوم عمالً
يظل الناس يفعلون النوع نفسه من األشياء مثZZل "الهيكZZل أعظم من هللا" .على
طبيعتهم هو نفسه .في سياق العمل اليوم ،سوف ّ

سياسية
التنين العظيم األحمر حركات
سبيل المثال ،يعتبر الناس أن أداء واجبهم هو وظيفتهم؛ ويعتبرون أن الشهادة هلل وقتال ّ
ّ
والحرية؛ ويتناوبون واجبهم الستخدام مهاراتهم في ٍ
مهن ،لكنهم يتعاملون مZZع
الديمقراطية
دفاعا عن حقوق اإلنسان ومن أجل
ً
ّ
ّ
الدينيZة ZالZتي يجب مراعاتهZا؛ ومZا إلى ذلZك .أليسZت هZذه التعبZيرات
اتّقاء هللا والحيدان عن الش ّZر وكأنZه مجZرد جZزء من العقيZدة
ّ
من جانب البشر هي جوهريًّا مثل اعتبار أن "الهيكل أعظم من هللا"؟ الفارق الوحيZد هZو أنZه منZذ ألفي س ٍ
Zنة كZان النZاس يZديرون
ّ
أمZZا اليZZوم فالنZZاس يZZديرون أعمZZالهم الشخصZّ Zية في هياكZZل غZZير ملموسZٍ Zة .فأولئZZك النZZاس
أعمZZالهم الشخصZّ Zية في الهيكZZل المّ Z
Zاديّ ،
يحب ZZون
يحب ZZون المكان ZZة يرونه ZZا أعظم من هللا ،وأولئ ZZك ال ZZذين ّ
ال ZZذين يتم ّسZ Zكون بالقواع ZZد يرونه ZZا أعظم من هللا ،وأولئ ZZك ال ZZذين ّ
المهنيZZة يرونهZZا أعظم من هللا ،وهكZZذا – وجميZZع تعبZZيراتهم تZZدعوني ألقZZول" :النZZاس يشZZكرون هللا على أنZZه األعظم من
حيZZاتهم
ّ
ٍ
بمج Zّ Zرد أن يج ZZد النZZ Zاس فرصً Z Zة في ط ZZريقهم التّب ZZاع هللا إلظهZZZار
خالل كلمZZ Zاتهم ،ولكن كZّ Z Zل ش ZZيء في نظ ZZرهم أعظم من هللا"ُ .
يحبونهZZا.
مواهبهم الخاصة ،أو لتنفيذ أعمالهم الخاصة أو مهنهم ،فإنهم ينأون بأنفسهم عن هللا ويرمون أنفسهم في المهنZZة الZZتي ّ

أمZZا بخصZZوص مZZا أوكلZZه هللا إليهم ،ومشZZيئته Z،فقZZد جZZرى التخّلص من تلZZك األشZZياء منZZذ زمٍ Z
Zان طويZZل .في هZZذا السZZيناريو ،مZZا
ّ
ٍ
الفرق بين هؤالء الناس وأولئك الذين كانوا يديرون أعمالهم الخاصة في الهيكل قبل ألفي سنة؟
ّ
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ِ
ٍ
إن ُجملZZة "َفِ Zإ َّن ْاب َن اِإل ْن َس ِ Z
Zادي ،ومZZع أن هللا يمكنZZه
ان ُهZَ Zو َر ُّب ال َّس ْ Zبت َْأي ً
ض Zا" تخZZبر النZZاس أن كZّ Zل شZZيء لZZدى هللا غZZير مٍّ Z
المادية ،هل يمكن للرضا النابع من هذه األشZZياء أن يحZّ Zل
جرد تلبية جميع احتياجاتك
توفير جميع احتياجاتك
ّ
ّ
بم ّ
المادية ،إاّل أنه ُ

ٍ
وم ْن هZو اللZتين ق ّZدمنا عنهمZا خZدمتنا همZا
Zق؟ من الواضZح أن هZذا غZير
محل سعيك وراء الح ّ
ّ
ممكن! إن شخص ّZية هللا ومZا لديZه َ
الماديZZة وال يمكن قيZZاس قيمتZZه بZZاألموال ،ألنZZه ليس شZZيًئا ماديًّا ،كمZZا أنZZه
Zق .وال يمكن قيZZاس الحZZق بالسZZعر المرتفZZع لألشZZياء
ّ
الحّ Z

ٍ
ماديZZة
Zياء ّ
ُي ّلبي حاجZZات قلب كZّ Zل شZZخص .يجب أن تكZZون قيمZZة هZZذه الحقZZائق غZZير الملموسZZة لكZZل شZZخص أكZZبر من قيمZZة ّأيZZة أشَ Z
وم ْن هZو وك ّZل
التأمل في هذا الكالم .النقطة
ّ
تعتقد أنها ّ
جيدة ،أليس كذلك؟ يجب عليكم ّ
األساسية في ما قلته هي أن ما لدى هللا َ
ٍ
شٍ Z
Zيء ُيمّثلZZه هللا هي أهم األشZZياء لكZّ Zل شٍ Z
Zادي أن يحZّ Zل محّلهZZا .سZZوف أقZّ Zدم لZZك مثZااًل  :عنZZدما تشZZعر
ألي شZZيء مّ Z
Zخص وال يمكن ّ
ّ
ص Zا ،ولكن طالمZZا حصZZلت على مZZا يكفيZZك
بZZالجوع فإنZZك تحتZZاج إلى الطعZZام .يمكن أن يكZZون هZZذا الطعZZام شZZهيًّا ًZ
نوعZا مZZا أو ناق ً
ٍ
هدوء ،وسوف يستريح جسمك .يمكن حZّ Zل
المستحب بالجوع ،بل سيزول .يمكنك الجلوس في
فسوف يختفي هذا الشعور غير
ّ
مشكلة جوع الناس بالطعام ،ولكن عنZدما تتبZع هللا وتشZعر بأنZك ال تفهمZه ،كيZف تح ّZل مشZكلة الفZراغ في قلبZك؟ هZل يمكن حّلهZا
عملي ZZة
بالطع ZZام؟ أو عن ZZدما تتب ZZع هللا وال تفهم مش ZZيئته ،م ZZا ال ZZذي يمكنZ Zك Zاس ZZتخدامه للتع ZZويض عن ذل ZZك الج ZZوع في قلب ZZك؟ في ّ

Zق ،وإذا كنت ال
Zيرا في شخصZّ Zيتك ،إذا كنت ال تفهم مشZZيئته أو ال تعZZرف الحّ Z
اختبZZارك الخالص من خالل هللا ،بينمZZا تتبZZع تغيً Z
ٍ
وعطش شZZديدين في قلبZZك؟ أال تمنعZZك هZZذه المشZZاعر من
Zوع
تفهم شخصZّ Zية هللا ،أال تشZZعر بعZZدم االرتيZZاح الشZZديد؟ أال تشZZعر بجٍ Z
الشZZعور بالراحZZة في قلبZZك؟ كيZZف يمكنZZك إ ًذا تعZZويض ذلZZك الجZZوع في قلبZZك – هZZل هنZZاك طريق ٌ Zة لحّلZZه؟ بعض النZZاس يZZذهبون

Zيرا ،وآخ ZZرون يق ZZرأون المزي ZZد من كالم هللا أو
للتس Zّ Zوق ،وبعض ZZهم يج ZZدون أص ZZدقاءهم موض ZZع ثق ZZة لهم ،وبعض ZZهم ين ZZامون كث ً Z
الفعليZZة لZZديك؟ جميعكم
يعملZZون أكZZثر ويبZZذلون المزيZZد من الجهZZد للوفZZاء بواجبZZاتهم .هZZل تسZZتطيع هZZذه األشZZياء حZّ Zل الصZZعوبات
ّ

ٍ
قوي ZZة في ني ZZل االس ZZتنارة من هللا للس ZZماح ل ZZك
تمامZZا ه ZZذه األن ZZواع من الممارس ZZات .عن ZZدما تش ZZعر بالض ZZعف أو برغب ZZة ّ
تفهم ZZون ً
بمعرفة حقيقة الحق ومشيئته Z،ما أكثر ٍ
شيء تحتاج إليه؟ إن ما تحتZاج إليZZه ليس وجبً Zة كاملZZة ،وليسZت بعض الكلمZات الرقيقZZة.
ّ
إضZZافة إلى ذلZZك ،فZZإن مZZا تحتZZاج إليZZه ليس الراحZZة العZZابرة وإرضZZاء الجسZZد – ولكن مZZا تحتZZاج إليZZه هZZو أن يخZZبرك هللا بطريقZZة
Zق .وبعZد فهمZك لهZذا،
وبوضوح بما يجب عليك فعله وكيف يجب عليك أن تفعله ،وأن يخبرك
مباشرة
ٍ
ٍ
بوضوح عن معZنى الح ّ
جيZZدة؟ عنZZدما يكZZون قلبZZك راضZً Zيا ،أال
حتّى إذا كZZان ًZ
ممZZا إذا كنت قZZد تنZZاولت وجبً Zة ّ
فهمZا قلياًل  ،أال تشZZعر برضZZا في قلبZZك أكZZثر ّ

يكتسZZب قلبZZك ،وشخصZZك بأكملZZه ،راحZZة حقيقيZZة؟ من خالل هZZذا القيZZاس والتحليZZل ،هZZل تفهمZZون اآلن لمZZاذا أردت أن أشZZارككم
ِ
هZZذه الجملZZةَ" ،فِ Zإ َّن ْاب َن اِإل ْن َس ِ Z
وم ْن هZZو ،وكيZZان هللا بأكملZZه
ان ُهZَ Zو َر ُّب ال َّسْ Zبت َْأي ً
ضZا"؟ إنهZZا تعZZني أن مZZا يZZأتي من هللا ،ومZZا لديZZه َ
ٍ
تكن لZZه أكZبر تقٍ Z
Zدير .وهZZذا يعZZني أنZZه إذا كZZان
يوما أنك ّ
أعظم من ّ
أي شيء آخر ،بما في ذلك الشيء أو الشخص الذي اعتقدت ً
Zات من فم هللا أو ال يفهم مشZZيئته Z،فإن ZZه ال يمكنZZه الحصZZول على الراحZZة .في اختبZZاراتكم
الشZZخص ال يمكن أن تك ZZون لدي ZZه كلمٌ Z
Zق والحيZاة.
المستقبلية ،سوف تفهمون سبب رغبتكم في رؤيZة هZذا المقطZع اليZZوم – فهZذا ٌّ
ّ
مهم جZًّ Zدا .إن ك ّZل مZZا يفعلZه هللا هZZو الح ّ
ضZ Zا الق ZZول إن ZZه أعظم
Zيء ال يمكنهم العيش بدون ZZه في حي ZZاتهم ،وال يمكنهم االس ZZتغناء عن ZZه؛ يمكنكم أي ً
والح ّ Z
Zق بالنس ZZبة للبش ZZر ش ٌ Z
ٍ
أهميته لكم؛ فهZذا هZو الشZيء الوحيZد الZذي يمكن أن يجلب
شيء .مع أنه ال يمكنكم النظر فيه أو لمسه ،إاّل أنه ال يمكن تجاهل ّ
الراحة إلى قلبكم.
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نوعية الحقائق التي تتعّلق باألشZZخاص
الواقعية التفكير في
للحق مع أوضاعكم؟ عليك ّأوالً في الحياة
هل يتكامل فهمكم
ّ
ّ
ّ
واألشياء والكائنات التي قابلتها؛ ومن بين هذه الحقائق يمكنك إيجاد مشيئة هللا وربط ما قابلته بمشيئته Z.إذا كنت ال تعZZرف ّأيZZة
Zرة لطلب مشZيئة هللا ،فZإن هZذا النهج أعمى إلى ح ٍّZد مZا وال يمكنZهZ
Zق تتعّلZق باألشZياء الZتي قابلتهZا ولكنZك تسZعى مباش ً
جZوانب للح ّ
وأيZZة جZZوانب
تحقيق النتائج .إذا كنت تريد طلب
أي ٍ
نوع من األشياء طZZرأ عليZZكّ ،
ّ
الحق وفهم مشيئة هللا ،فعليك ّأوالً النظر في ّ
الحق في كلمة هللا التي تتعّلق بما اختبرته .ثم ِابحث عن طريZZق الممارسZZة المناسZZب لZZك في
الحق ترتبط بها ،والبحث عن
من
ّ
ّ
تعليمZا
طبZق
ذلك
Zق وممارسZته ال ُي ّ
الحق؛ وبهذه الطريقة يمكنك الحصZول على فه ٍم غZير مباشZر لمشZيئة هللا .إن البحث عن الح ّ
ّ
ً

Zيء حي ،وهZZو القاعZZدة
ميتًZZا ولكنZZه الحيZZاة ،إنZZه شZ
Zق ليس صZZيغ ًة وليس
ً
قانونZZا .إنZZه ليس ّ
مZZا أو يتبZZع صZZيغ ًة مZZا بصZZور ٍة ّ
آليZZة .الحّ Z
ٌ ّ
يتعين أن تفهمZZه أكZZثر من خالل
Zيء ّ
الZZتي ينبغي أن يتبعهZZا المخلZZوق والقاعZZدة الZZتي يجب أن يملكهZZا اإلنسZZان في حياتZZه .هZZذا شٌ Z

Zق ،كمZZا أن مZا
اختبZZاره .بصZرف النظZر عن المرحلZة الZZتي وصZلت إليهZا في اختبZارك ،فZأنت غZZير منفصZل عن كلمZZة هللا أو الحّ Z
Zالحق .إن
تمامZZا في كالم هللا؛ وهZZو مرتب ٌ Z
ط ارتبا ً
وم ْن هZZو ُم ّ
طZZا وثيًقZZا بّ Z
تفهمZZه عن شخصZّ Zية هللا ومZZا تعرفZZه ّ
عبZٌ Zر عنZZه ً
عمZZا لديZZه َ
وم ْن هZو .إنZه يجعZل مZا لZدى
تعبير حقيقي عن
الحق؛
وم ْن هو هما نفسهما
ّ
فالحق ٌ
ّ
ّ
ّ
شخصية هللا ومZا لديZه َ
شخصية هللا وما لديه َ
ّ
ٍ
يحبه وما يريZZدك أن تفعلZZه ومZZا
صرح عن ذلك؛ إنه ُيخِبرك بطريقة أكثر
وم ْن هو
يحبه هللا وما ال ّ
عما ّ
وي ّ
ملموسا ُ
ً
وضوحا ّ
ً
هللا َ
عبZZر عنهZZا هللا يمكن أن يZZرى النZاس
سر بهم .وفيمZZا وراء الحقZائق الZتي ُي ّ
ال يسمح لك بفعله والناس الذين يمقتهم والناس الذين ُي ّ
مسرته وغضبه وحزنه وسعادته Z،باإلضافة إلى جوهره – وهZZذا هZZو إعالن شخص ّZيته .بصZرف النظZر عن معرفZZة مZا لZZدى هللا
ّ
العملي ZZة .إذا نق ZZل
األهم ه ZZو الحاج ZZة إلى الوص ZZول إلى ه ZZذا الفهم من خالل الخ ZZبرة
وم ْن ه ZZو وفهم شخص Zّ Zيته من كلمت ZZه ،ف ZZإن
ّ
ّ
َ

Zاس يمكنهم الحص ZZول
الشZZخص نفسZZه من الحيZZاة
الحقيقيZZة من أجZZل معرفZZة هللا ،فلن يتم ّكن Zمن تحقي ZZق ذل ZZك .وحتّى إذا ُوجZZد أنٌ Z
ّ
على ٍ
الحقيقية.
تباين مع طبيعة هللا
مقتصرا على
قدر من الفهم لكلمة هللا ،فإنه سيكون
النظريات والكلمات ،وهناك ٌ
ّ
ّ
ً
المق ّZدس .من خالل هZذه القصZص ،ومن خالل
المس ّ
Zجلة في الكتZاب ُ
إن ما نتح ّZدث عنZه اآلن كّلZه هZو في نطZاق القصZص ُ
عبر عنهما ،مما يسمح لهم بمعرفZZة
تحليل هذه األشياء التي حدثت ،يمكن للناس أن يفهموا
وم ْن هو كما ّ
ّ
شخصية هللا وما لديه َ

Zمولية واكتمZااًل  .إ ًذا ،هZل الطريقZة الوحيZدة لمعرفZة كZل ج ٍ
ٍ
ٍ
Zانب من
جانب من جوانب هللا على
كل
نطاق أكZثر اتّس ً
Zاعا وعمًقZا وش ّ
ّ
ّ
جوانب هللا تكون من خالل هذه القصص؟ ال ،ليس كZذلك! ألن مZا يقولZه هللا والعمZل الZذي يعملZه في عصZر الملكZوت يمكن أن
يسZZاعد النZZاس بطريقZٍ Zة أفضZZل على معرفZZة شخصZّ Zيته ،ومعرفتهZZا معرفً Zة كاملً Zة .ومZZع ذلZZك ،أعتقZZد أنZZه من األسZZهل قليالً معرفZZة
المق ّZدس الZتي يعرفهZا النZاس .إذا
المس ّ
Zجلة في الكتZاب ُ
وم ْن هZو من خالل بعض األمثلZة أو القصZص ُ
شخص ّZية هللا وفهم مZا لديZه َ
عبZر عنهZا هللا اليZوم كي أجعلZك تعرفZه كلمً Zة بكلم ٍZة ،فسZوف تشZعر أن هZذا مم ٌّZل
ُ
أخذت كلمات الدينونة والتوبيخ والحقائق الZتي ُي ّ
المقZّ Zدس
ومضZZجر للغايZZة ،وسZZوف يشZZعر بعض النZZاس أن كالم هللا يبZZدو وكأنZZه صZZيغة ُمحZّ Zددة .ولكن إذا أخُ Z
Zذت قصZص الكتZZاب ُ
هZZذه كأمثلZٍ Zة لمسZZاعدة النZZاس على معرفZZة شخصZّ Zية هللا ،فلن يجZZدوها ممّلZZة .يمكنZZك القZZول إنZZه في سZZياق شZZرح هZZذه األمثلZZة ،فZZإن
ٍ
Zانية،
تفاصZZZيل م ZZا ك ZZان في قلب هللا في ذل ZZك ال ZZوقت – أي مزاج ZZه أو مش ZZاعره ،أو أفك ZZاره وخطط ZZه – قيلت للن ZZاس بلغZZZة إنسّ ZZ
وم ْن هZو ليسZت ُمج ّZرد صZيغة .إنهZا ليسZت أسZطورة
والهدف من هذا كّله هو السماح لهم بأن ّ
يقدروا ويشعروا بZأن مZا لZدى هللا َ
أو شZZيًئا ال يمكن أن يZZراه النZZاس أو يلمسZZوه .إنZZه شZZيء موجZZود ًّ
حقا يمكن أن يشZZعر بZZه النZZاس ،ويمكن أن ُيقZّ Zدروه .وهZZذا هZZو
ٌ
المقZّ Zدس
الكتاب
قصص
على
االعتماد
يمكنهم
مباركون.
العصر
هذا
في
الهدف النهائي .يمكنك القول إن الناس الذين يعيشون
ُ
ّ
Zرية
ش
للب
هللا
Zيئة
ش
م
فهم
ويمكنهم
عمله.
الذي
العمل
خالل
من
ته
شخصي
رؤية
ويمكنهم
السابقة؛
هللا
ألعمال
أوسع
الكتساب فه ٍم
ّ
ّ
عبر عنها ،وفهم اإلعالنZات الملموسZة لقداسZته ورعايتZه للبشZر من أجZل الوصZول إلى معرف ٍZة أكZثر
من خالل هذه الطبائع التي ّ

جميعا أن تشعروا بهذا!
لشخصية هللا .أعتقد أنه يمكنكم
تفصيالً وأكثر عمًقا
ّ
ً
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وم ْن هZZو .لقZZد ُعّبZZر
أتمZZه ال ّZر ّب يسZZوع في عصZر النعمZZة ً
جانبZZا آخZر ّ
يمكنZZك أن تZZرى في نطZاق العمZZل الZZذي ّ
ممZZا لZZدى هللا َ
Zريته ويس ZZتوعبوها .رأى الن ZZاس في ابن اإلنس ZZان كي ZZف ع ZZاش هللا
عن ZZه من خالل جس ZZده ،وأص ZZبح بإمك ZZان الن ZZاس أن ي ZZروا بش ّ Z

عبZً Zرا عنZZه من خالل الجسZZد .سZZمح هZZذان النوعZZان من التعبZZير للنZZاس
Zرية في الجسZZد ،ورأوا الهZZوت هللا ُم ّ
بحسZZب طبيعتZZه البشّ Z
برؤية إله حقيقي ًّ
الزمنيZZة بين خلZق العZالم ونهايZة عصZر
جدا ،وسمح لهم بتكوين Zمفهو ٍم مختلف عن هللا .ومZع ذلZZك ،في الفZترة
ّ
ّ
الناموس ،أي قبل عصر النعمZة ،لم يكن مZا يZراه النZاس ويسZمعونه ويختبرونZه سZوى الجZانب اإللهي من هللا فقZط .كZان هZذا مZا
ّ
ٍ
عبر عنها من شخصه الحقيقي الZذي لم يكن يمكن رؤيتZه أو لمسZه .كZانت
فعله هللا وقاله في عال ٍم غير
ملموس ،واألشياء التي ّ
ّ
هذه األشياء ،في ٍ
عظيما ًّ
جدا وأنه ال يمكنهم االقتراب منه .كان االنطبZZاع
كثير من األحيان ،تجعل الناس يشعرون أن هللا كان
ً
ط ٍZة
الذي عادةً ما منحه هللا للناس هو أنه كان يتنّقZل إلى الZداخل والخZارج ،وشZعر النZاس حتّى أن ك ّZل فكZر ٍة من أفكZاره وك ّZل خ ّ
من خططZZه كZZانت غامضZZة ومراوغZZة للغايZZة لدرجZZة أنZZه لم توجZZد وسZZيلة للوصZZول إليهZZا ،فضZالً عن محاولZZة فهمهZZا واسZZتيعابها.
اعتبر النZاس أن كZل ش ٍ
يتمكنZوا من لمسZه.
يتمكنZوا من رؤيتZه ولم ّ
Zيء عن هللا كZان بعي ًZدا ج ًّZدا – بعي ًZدا ج ًّZدا لدرجZة أن النZاس لم ّ
ّ
Zودا على اإلطالق .ولZذلك اعتZبر النZاس أن فهم قلب هللا وعقلZه أو أيًّا من أفكZاره
ج
مو
يكن
لم
Zه
ن
أ
Zدا
ب
و
Zماء،
بدا أنZه كZان في الس
ً

ٍ
أتم عمالً ملمو ًس Zا في عصZZر النZZاموس كمZZا نطZZق بعض الكلمZZات
كZZان غZZير قابZZل للتحّقZZق بZZل وحتّى صZZعب المنZZال .مZZع أن هللا ّ
ٍ
الحقيقيZZة عنZZه ،إاّل أن هZZذا في
بعض من المعرفZZة
المحZّ Zددة ليسZZمح للنZZاس باسZZتيعاب ورؤيZZة
ّ
المحZّ Zددة ّ
وعبZZر عن بعض المواقZZف ُ
ُ
Zزءا من الجZانب
النهاية كان تعبير هللا ّ
عما لديZه َ
وم ْن هZو في عZال ٍم غZير ملمZوس ،وكZان مZا فهمZه النZاس ومZا عرفZوه ال يZزال ج ً
وم ْن هZو ،وكZان انطبZاعهم
Zرية أن تكتسZب
وم ْن هZو .لم تسZتطع البش ّ
مفهومZا ملمو ًسZا من هZذا التعبZير ّ
عمZا لديZه َ
ً
اإللهي لما لديZه َ
ّ
روحي يصZZعب االقZZتراب منZZه يتنّZقZل إلى الZZداخل والخZZارج" .ونظZً Zرا ألن هللا لم يسZZتخدم
عن هللا ال يZZزال عالًقZZا في نطZZاق "جسZZد
ٍّ
Zرية .كZان النZاس
حد ًدا أو
كائنا ُم ّ
ً
ً
Zادي ليظهZر للنZاس ،لم يتم ّكن النZاس بعZد من تعريفZه باسZتخدام اللغZة البش ّ
صورة في المجال الم ّ
Zار هلل كي يجعل ZZوه ملموسZ Zا ويض ZZعوه في هيئ ZZةٍ
دائمZZا أن يس ZZتخدموا لغتهم الخاص ZZة لتأس ZZيس معي ٍ Z
ً
في قل ZZوبهم وعق ZZولهم يري ZZدون ً

المح ّZددة .في الواقZع ،عZرف هللا في قلبZه أن
بشرية ،مثل مقZدار طولZه وحجمZه وشZكل مالمحZه ومZا ّ
ّ
صZا وشخص ّZيته ُ
يحبZه خصو ً
ضZا بZالطبع مZZا يجب عليZZه
الناس كانوا ُيف ّكرون بهذه الطريقة .كان
واضحا للغاية بخصوص احتياجات النZاس ،وكZان يعZرف أي ً
ً
ٍ
الزمنيZة الZتي كZان
معZا .في الفZترة
ّ
إلهيZة وبش ّ
أتم عمله بطريقة مختلفة في عصZر النعمZة .كZانت هZذه الطريقZة ّ
Zرية ً
عمله ،ولذلك ّ
Zرية كثZZيرة .على سZZبيل المثZZال ،كZZان يمكنZZه
يعمZZل فيهZZا الZّ Zر ّب يسZZوع ،اسZZتطاع النZZاس أن يZZروا أنZZه كZZانت لZZدى هللا تعبٌ Z
Zيرات بشّ Z

أتم الZّ Zر ّب
الZZرقص وحضZZور حفالت الزفZZاف والتواصZZل مZZع النZZاس والتحZّ Zدث إليهم ومناقشZZة األمZZور معهم .باإلضZZافة إلى ذلZZكّ ،
Zيرا وكش ًZفا عن شخص ّZية هللا .خالل هZZذا
ضZا الكثZير من األعمZال الZZتي مّثلت
يسZوع أي ً
ّ
ألوهيتZه ،وبZالطبع كZان هZذا العمZZل كّلZZه تعب ً
ٍ
Zادي اسZZتطاع النZZاس أن يZZروه ويلمسZZوه ،لم يعZZودوا يشZZعرون أنZZه كZZان يتنّZقZل إلى
الZZوقت ،عنZZدما تحّققت
ّ
ألوهيZZة هللا في جسZZد عّ Z
الداخل والخارج ،ولم يعودوا يشعرون أنه ال يمكنهم االقتراب منه .ولكن على العكس ،كZZان يمكنهم محاولZZة فهم مشZZيئة هللا أو
ٍ
ٍ
ٍ
Zريته
المتج ّس Zد عن
ألوهيZZة هللا من خالل بش ّ Z
ّ
فهم الهوت ZZه من خالل ك Zّ Zل حرك ZZة وكلم ZZة وعم ZZل البن اإلنس ZZانّ .
عبZZر ابن اإلنس ZZان ُ
ض Zا للنZZاس هللا الZZذي ال يمكن رؤيتZZه أو
Zرية .ومن خالل التعبZZير عن مشZZيئة هللا وشخصZّ Zيته ،كشZZف أي ً
ونقZZل مشZZيئة هللا إلى البشّ Z
Zورا
لمسه في العالم الروحي .كان ما رآه الناس هو هللا نفسه،
المتج ّسZد جعZZل أمً Z
ملموسا بلح ٍم وعظامٍ .ولZZذلك فZZإن ابن اإلنسZان ُ
ً
ّ
وبشرية .وحتّى مع أن المظهر الخارجي البن اإلنسZZان
وم ْن هو ملموس ًة
هوية هللا ومكانته وصورته
ّ
ّ
مثل ّ
وشخصيته وما لديه َ
ّ
هويZZة هللا ومكانتZZه ،إذ لم
وم ْن هو ّ
تماما من تمثيZZل ّ
تمكنا ً
كانت له بعض القيود فيما يتعّلق بصورة هللا ،إاّل إن جوهره وما لديه َ
بغض النظZZر عن ناسZZوت ابن اإلنسZZان أو الهوتZZه ،ال يمكننZZا إنكZZار أنZZه
تكن توجZZد سZZوى بعض االختالفZZات في شZZكل التعبZZيرّ Z.

هويZZة هللا ومكانتZZه .ومZZع ذلZZك ،عمZZل هللا خالل هZZذا الZZوقت من خالل الجسZZد وتحZّ Zدث من منظZZور الجسZZد ووقZZف أمZZام
كZZان ُيمّثZZل ّ
الحقيقيZZة هلل وعملZZه بين البشZZر .كمZZا
بهويZZة ومكانZZة ابن اإلنسZZان ،وهZZذا أتZZاح للنZZاس الفرصZZة لمقابلZZة واختبZZار الكلمZZات
ّ
Zرية ّ
البشّ Z

نظرة ثاقبZة في الهوتZه وعظمتZه في وسZط التواضZع ،باإلضZافة إلى اكتسZاب فه ٍم ّأولي وتعريZف مبZدئي ألصZالة هللا
أتاح للناس
ً
ّ
ّ
الر ّب يسوع ،وطرق عمله ،والمنظور الZذي تحZّ Zدث منZه اختلZZف عن شZخص هللا الحقيقي في
أتمه ّ
وحقيقته .مع أن العمل الذي ّ
ّ
العZZالم الZروحي ،إاّل إن كZل ش ٍ
Zيء عنZZه مّثZZل هللا نفسZZه تمZثيالً Zحقيقيًّا لم يZZره البشZر من قبZل – وهZذا ال يمكن إنكZاره! وهZذا يعZني
ّ
ّ
ٍ
Zرية،
ش
الب
Zل
ب
يقا
ة
Zور
ص
ة
أي
في
أو
منه
ث
يتحد
الذي
المنظور
عن
النظر
وبغض
هللا
به
يظهر
الذي
الشكل
عن
النظر
بغض
ّ
ّ
أنه ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
إنسان فاسد .فاهلل هو هللا نفسZZه ،وهZZذا
أي
أي
إنسان – ال يمكنه أن ُيمّثل ّ
فإن هللا ال ُيمّثل شيًئا سوى نفسه .ال يستطيع أن ُيمّثل ّ
ال يمكن إنكاره.
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َمَثل الخروف الضال

اح ٌZد ِم ْن ZهZاَ ،أَفالَ ي ْتZZر ِ
ِ ِ
ٍ
ظُّنون؟ ِإ ن َك Zان ِإل ْنس ِ ٍ Z
ين َعَلى
ض َّ Zل َو ِZ
ك التّ ْس َ Zع َة َوالتّ ْس Zع َ
ان مَئ ُة َخُ Zروفَ ،و َ
َ ُ ُ
َ
"مZZا َذا تَ ُ َ ْ َ َ
متّى َ 14-12 Z :18
ِ
ِ ِ ِ ِ
التّس ِ Zعين َّالِتي َلم تَ ِ
اْل ِجبِ Z
ال .وِإ ِن اتََّZفZق ْ ِ
طُل ُب ال َّ
ضَّ Zل.
Zال َوَيْ Zذ َه ُب َي ْ
Zول َل ُك ْمِ :إ َّن ُه َيْZف َZر ُح ِبZZه َأ ْكثَZَ Zر م َن التّ ْسَ Zعة َو ْ َ
َ
َ
َأن َي Zج َZدهَُ ،فZZاْل َح َّق َأُقُ Z
ضَ َّ Z
ْ
ِ
السماو ِ
ات َأن يهِلك َأحد ه الَ ِء ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َأ
الص َغ ِار".
ي
ف
ي
ذ
ال
م
يك
ب
ام
َأم
ة
ي
ش
م
ت
س
ي
ل
ا
ذ
َ
ْ َ ْ َ َ ُ ُؤ
ّ
َّ َ َ
هك َ َ ْ َ ْ َ َئ ً َ َ ُ ُ
Zوع من الشZZعور توحيZZه للنZZاس؟ تمثZZل طريقZZة التعبZZير – الحكايZZة الرمزيZZة – المسZZتخدمة هنZZا
أي نٍ Z
هZZذه حكايZZة رمزيZZة – ّ
Zرية .إذا كZZان هللا قZZد قZZال شZZيًئا ممZZاثالً في عصZZر
Zرية؛ وعليZZه فهي تقZZع ضZZمن نطZZاق المعرفZZة البشّ Z
صZZورة مجازيZZة باللغZZة البشّ Z
النZZاموس ،لكZZان النZZاس قZZد شZZعروا أنZZه ال يتماشZZى ًّ
حقا مZZع شخصZّ Zية هللا ،ولكن عنZZدما نطZZق ابن اإلنسZZان هZZذا المقطZZع في عصZZر

جسدا ،أي عندما ظهر في هيئة ٍ
Zتعارة
النعمة Z،كان وقعه على الناس
بشر ،استخدم اسً Z
مريحا ودافًئا وعاطفيًّا .عندما أصبح هللا ً
ً
مناسبة ًّ
جدا للتعبير عن صوت قلبه في الجانب اإلنساني .كان هذا الصوت ُيمّثل صZZوت هللا نفسZZه والعمZZل الZZذي أراد أن يفعلZZه
ّ
موقفا كZان لZدى هللا تجZاه النZاس في عصZر النعمZة .بZالنظر من منظZور موقZف هللا تجZاه النZاس،
في ذلك العصر .كما كان ُيمّثل ً
ٍ
فإنZه ش ّZبه ك ّZل ش ٍ
Zروف فسZوف يفعZل كZل مZا يتطّلبZه األمZر إليجZادهُ .يمّثZل هZذا أحZد مبZادئ عمZل هللا
Zخص بخZروف .وإذا ض ّZل خ ٌ
المرة في الجسد .استخدم هللا هذا المثل لوصف عزمه وموقفه في ذلZZك العمZل .وكZانت هZZذه مZZيزة أن يصZير هللا
بين البشر هذه ّ

Zرية للتحZّ Zدث إلى النZZاس والتعبZZير عن مشZZيئته .لقZZد شZZرح أو
جسZً Zدا :تم ّكن من االسZZتفادة من معرفZZة البشZZر واسZZتخدام اللغZZة البشّ Z
ٍ
ٍ
Zرية .وقZZد سZZاعد هZZذا النZZاس على فهم
"تZZرجم" لإلنسZZان لغتZZه
Zرية ،بطريقZZة بشّ Z
اإللهيZZة العميقZZة الZZتي جاهZZد النZZاس لفهمهZZا بلغZZة بشّ Z
ّ
مشZZيئته ومعرفZZة مZZا كZZان يريZZد أن يفعلZZه .تم ّكن أيضZا من إجZZراء محادثٍ Z
ٍ
Zري ،باسZZتخدام لغZٍ Zة
Zات مZZع أشZ
ً
Zخاص من المنظZZور البشّ Z
ٍ
Zريتين حتّى يمكن
تمكن حتّى من
بشرية ،والتواصل مع الناس
بطريقة يفهمونهاّ .
ّ
التحدث والعمل باستخدام اللغة والمعرفة البشّ Z
ّ
للنZZاس الشZZعور بلطZZف هللا وقربZZه وحتّى يمكنهم رؤيZZة قلبZZه .مZZاذا تZZرون في هZZذا؟ هZZل تZZرون أنZZه ال يوجZZد حظZٌ Zر في كالم هللا
البشريتين أو طرق التحZّ Zدث
وأفعاله؟ يرى الناس هذا على اعتبار أنه ال توجد طريق ٌة استطاع هللا أن يستخدم المعرفة أو اللغة
ّ
Zير خZZاطئ .اسZZتخدم هللا هZZذا
عمZZا أراد هللا نفسZZه أن يقولZZه أو العمZZل الZZذي أراد أن يفعلZZه أو للتعبZZير عن مشZZيئته؛ هZZذا تفكٌ Z
للتكّلم ّ

الزمنيZZة .أيقZZظ هZZذا المثZZل
النZZوع من المجZاز حتّى يشZZعر النZZاس بحقيقZZة هللا وأمانتZZه ،ويZZروا موقفZZه تجZZاه النZZاس خالل تلZZك الفZZترة
ّ
الناس من حل ٍم بعد Zأن كانوا قZZابعين تحت النZاموس لفZZتر ٍة طويلZZة ،كمZZا ألهم جيالً بعZد جي ٍZل من النZاس الZZذين يعيشZون في عصZر

Zرية
Zرية ويفهمZZون مكانZZة البشّ Z
النعمة Z.من خالل قراءة المقطع الذي يرد به هذا المثل ،يعرف الناس صZZدق هللا في خالص البشّ Z
في قلبه.
ِ
ِ
َأمZام َأِب ُ َّ ِ ِ
َأن
Zرة أخZZرى على الجملZZة األخZZيرة في هZZذا المقطZZعَ :
يك ُم الذي في ال َّس َ Zم َاوات ْ
دعونZZا نلقي نظً Z
"هكَ Zذا َلْي َس ْ Zت َمش Zيَئ ًة ََ Z
ِ ِ
ِ
الظاهريZة أن
الر ّب يسZZوع نفسZه أم كلمZات أبيZه في السZماء؟ يبZZدو من الناحيZZة
ّ
الص َغ ِار" .هل كانت هذه كلمات ّ
َي ْهل َك َ
َأح ُد هُؤ الَء ّ
ِ
يك ُم َّال ِذي ِفي
Zام َأِب ُ
الZّ Zر ّب يسZZوع هZZو الZZذي يتكّلم ولكن مشZZيئته تُمّثZZل مشZZيئة هللا نفسZZه ،ولهZZذا السZZبب قZZالَ :
"هكَ Zذا َل ْي َس ْ Zت َمش Zيَئ ًة َ
َأمَ Z
السماو ِ
ِ ِ
ات ْ ِ
الص َغ ِار" .لم يكن الناس في ذلك الوقت يعترفون سوى باآلب في السماء بصZZفته هللا ،وبZأن هZZذا
َأن َي ْهل َك َ
َأح ُد هُؤ الَء ّ
َّ َ َ
تعين على
الشخص الذي رأوه أمام عيونهم كان قد أرسله هللا فحسب ،وبأنه لم يكن يستطيع أن ُيمّثل اآلب في السZماء .ولZذلك ّ
Zرية ويشZعروا بأصZالة ودّقZة مZا قالZه .مZع أن هZذا كZان شZيًئا
الر ّب يسوع أن يقZول ذلZك أي ً
ضZا حتّى يشZعروا حًقZا بمشZيئة هللا للبش ّ
ّ
عمZا إذا كZان هللا قZد صZار
سديدا للغاية وكشZف عن تواضZع ال ّZر ّب يسZوع احتجابZه.
بسي ً
طا في قوله ،إاّل أنه كان ً
ّ
وبغض النظZر ّ
جسدا أم أنه كZان يعمZل في العZالم الZروحي ،فإنZه كZان يعZرف قلب اإلنسZان على أفضZل وج ٍZه ،وكZان يفهم مZا يحتZاج إليZه النZاس
ً
ّ

على النحو األكمل ،ويعرف ما كZان ُي ِقلZق النZاس ومZا كZان ُيZربِكهم ،ولZذلك أضZاف هZذا السZطر .سّZلط هZذا السZطر الضZوء على
ٍ
تعين عليZZه أن
مشZZكلة مخبZZأة في البشZZر :تشّ Zكك النZZاس بخصZZوص مZZا قالZZه ابن اإلنسZZان ،أي أنZZه عنZZدما كZZان الZّ Zر ّب يسZZوع يتكّلم ّ
يكم َّال ِذي ِفي ال َّسZماو ِ
ِ ِ
ات ْ ِ
"هك َذا َلْيسْ Zت م ِشZيَئ ًة َأم ِ
Zتنادا إلى هZذه الفرض ّZية وحZدها،
يضZيفZَ :
صَ Zغ ِار" .اس ً
َأن َي ْهل َ
Zك َ
َأح ُZد هُZؤ الَء ال ّ
ََ
َ َ
Zام َأب ُ ُ
َ َ
Zبين هZذا أنZه عنZدما أصZبح هللا ابن اإلنسZان بصZور ٍة
ويح ّسZنون مصZداقيتهمُ .ي ّ
أتت كلماته بثمارهZا فجعلت النZاس ُيص ّZدقون دّقتهZا ُ
Zبين مZZدى ضZZآلة مكانZZة
حيZً Zرا للغايZZة .كمZZا ُيّ Z
عاديZZة ،كZZانت العالقZZة بين هللا والبشZZر ُمربكً Zة للغايZZة ،وأن موقZZف ابن اإلنسZZان كZZان ُم ّ
ّ

الر ّب يسوع بين البشر في ذلك الوقت .عندما قZال هZذا ،كZان هدفZZه في الحقيقZة أن يقZZول للنZاس :يمكنكم أن تطمئنZZوا – فهZذا ال
ّ
Zرية؟ مZع أن هللا الZZذي كZان
Zيرا للسZخرية بالنسZبة للبش ّ
ُيمّثZل مZا في قلZZبي ولكنZZه مشZZيئة هللا الZZذي في قلZوبكم .ألم يكن هZZذا أمZً Zرا مث ً

يتحمZZل شZكوكهم ورفضZZهم وكZذلك
يعمل في الجسد كان ينعم بالعديد من المزايا التي لم يكن يملكها في شخصهّ ،
تعين عليه أن ّ
البشرية ،وعمليZة اختبZار تنZافس البشZر
عملية اختبار رفض
ّ
عملية عمل ابن اإلنسان كانت ّ
جمودهم وبالدتهم .يمكن القول بأن ّ

وم ْن هZو ومن
ّ
عملية العمZل لالكتسZاب المتواصZل لثقZة البش ّ
ضده .باإلضافة إلى ذلك ،كانت ّ
Zرية وإخضZاعها من خالل مZا لديZه َ
Zانا عاديًّا وبZZدأ
حربZZا صZZريحة ضZّ Zد الشZZيطان بقZZدر مZZا أن هللا صZZار إنسً Z
المتج ّسZد كZZان يشZّ Zن ً
خالل جZZوهره .لم يكن الحZZال أن هللا ُ

وبمحبتZZه وبحكمتZZه.
وم ْن هZZو
صً Z
ّ
أتم ابن اإلنسZZان عملZZه بتواضZZعه وبمZZا لديZZه َ
Zراعا مZZع أولئZZك الZZذين يتبعونZZه ،وفي هZZذا الصZZراع ّ
الهوية والمكانة اللتين استحّقهما وعاد إلى عرشه.
ربح األشخاص الذين أرادهم ونال
ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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اغفر سبعين مرة سبع مر ٍ
ات
ّ
ّ

ِ
ِ ِئ ٍ
طZZرس وَقZZال" :ي ZZا ر ُّبَ ،كم مZَّ Zر ًة ي ْخ ِط ِإَل َّي ِ
َأغ ِفZُ Zر َل Zُ Zه؟ َهZْ Zل ِإَلى َسْ Z Zب ِع
َأخي َو ََأن ZZا ْ
متّى " 22-21 Z Z:18ح َين Zذ تََقZَّ Zد َم ِإَل ْيZZه ُب ْ ُ ُ َ َ َ َ
ْ َ ُ ُئ
ات ،بل ِإَلى سب ِعين م َّرة سبع م َّر ٍ
ات؟ َقال َله يسوع" :الَ َأُقول َلك ِإَلى سب ِع م َّر ٍ
م َّر ٍ
ات".
َ ُ َُ ُ
ُ َ
َْ
َْ َ َ ً ََْ َ
َْ َ
َ
الر ّب
ّ
محبة ّ

الر َّب ِإ لهك ِمن ُك ِل َقْلِبك ،و ِمن ُك ِل نْف ِسك ،و ِمن ُك ِZل ِف ْك ِZرك .ه ِZذِه ِهي اْلو ِ
صَّZي ُة
ال َل ُه َي ُسوعُ" :تُ ِح ُّب َّ
َ
ََ ْ ّ َ َ ْ ّ َ َ َ ْ ّ
متّى َ 39-37 Z:22فَق َ
َ َ
ظ َمىَ .والثَّ ِانَي ُة ِم ْثُل َها :تُ ِح ُّب َق ِر َيب َك َكَنْف ِس َك".
اُألوَلى َواْل ُع ْ

يتحدث أحدهما عن الغفران واآلخر عن المحبة .يسّلط هذان الموضوعان الضZZوء ًّ
حقا على العمZZل
من هذين المقطعينّ ،
ّ ُ
الر ّب يسوع عمله في عصر النعمة.
الذي أراد ّ

المحZّ Zددين ZاللZZذين أراد
عنZZدما صZZار هللا جسZً Zدا ،أحضZZر معZZه مرحلً Zة من مراحZZل عملZZه – أحضZZر معZZه العمZZل والشخصZّ Zية ُ
ٍ
شيء فعله ابن اإلنسان يZZدور حZول العمZZل الZZذي أراد هللا عملZZه في هZZذا
كل
التعبير عنهما في هذا العصر .في تلك الفترة ،كان ّ
ٍ
شيء قاله وكل ٍ
عمZا إذا كZان قZد
طا بهZذا العصZر.
كل
عمل عمله مرتب ً
ّ
ّ
أقل .كان ّ
العصر .لم يكن يعمل أكثر وال ّ
وبغض النظZر ّ
ٍ
عبر عنه تعبيرا بشريًّا ٍ
وبغض النظZر عن الطريقZZة أو المنظZZور – كZان هدفZZه مسZاعدة النZZاس على
إلهيZZة –
بلغة
ّ
بشرية أو بلغة ّ
ّ
ّ
ً

متنوعZZة من وجهZZات نظZٍ Zر
فهم مZZا أراد أن يفعلZZه ومضZZمون مشZZيئته ومتطّلباتZZه من النZZاس .كZZان من الممكن أن يسZZتخدم وسZZائل ّ
Zرية .ولZذلك نZرى ال ّZر ّب يسZوع في عصZر النعمZة
مختلفة لمسZاعدة النZاس على فهم مشZيئته ومعرفتهZا ،وفهم عملZه لخالص البش ّ
ٍ
Zادي
يستخدم لغ ًة
ّ
عما كان يريد توصيله للبشر .باإلضافة إلى ذلك ،فنحن نZZراه من منظZور دليZZل ع ّ
بشرية معظم الوقت للتعبير ّ

سدد احتياجاتهم ويساعدهم على تحقيق ما طلبوه .لم تكن طريقة العمل هذه واردةٌ في عصر الناموس الZZذي
وي ّ
يتكّلم مع الناس ُ
عمليZZة في كZٍّ Zل من الشZZكل
ًZ
قربZZا
وتعاطفZا مZZع البشZZر ،وأصZZبح أكZZثر قً Z
Zدرة على تحقيZZق نتZZائج ّ
سZZبق عصZZر النعمZZة .أصZZبح أكZZثر ً
المتحّقZق بZZالرقم في هZذا
Zروبا بسZZبع تُو ّ
واألسلوب .واالستعارة حول الغفZران للنZاس سZبعين م ّZر ًة مض ً
ضZح هZZذه النقطZة .فالهZدف ُ
الر ّب يسوع في الوقت الذي قال فيه هذا .كان قصده هو أنه يجب على الناس أن يغفروا
التعبير هو السماح للناس بفهم قصد ّ
ات بل سبعين مر ٍة سZبع مZر ٍ
لآلخرين ليس مرة أو مرتين أو حتّى سبع مر ٍ
ات .مZا الفكZرة الZتي ينقلهZا التعبZير "سZبعين م ّZر ًة سZبع
ًّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
يتعين عليهم تعّلمه ZZا ،وطريقً ZZة
Zؤوليتهم الخاص ZZة ،أي مس ZZأل ًة ّ
م Zّ Zرات"؟ اله ZZدف ه ZZو مس ZZاعدة الن ZZاس على أن يجعل ZZوا الغف ZZران مس ّ Z

جرد اسZتعارة ،فإنZه كZان نقطً Zة حاسZمة .سZاعد النZاس على االسZتيعاب العميZق لمZا كZان
ينبغي عليهم حفظها .ومع أن هذا كان ُم ّ
يقصده وإيجاد الطرق المناسبة للممارسة والمبادئ والمعايير في الممارسة .ساعدت هذه االسZZتعارة النZZاس على الفهم الواضZZح
وأعطتهم مفهومZا صZحيحا مفZاده أنZه يجب عليهم أن يتعّلمZوا الغفZران – وأن يغفZروا أي عZدد من المZرات ،دون ش ٍ
Zروط ،ولكن
ً
ً
ًّ
فكZر حقا في سZبعين م ّZر ًة
في موقZف من التسZامح والتفهم لآلخZرين .مZاذا كZان في قلب ال ّZر ّب يسZوع عنZدما قZال هZذا؟ هZل كZان ُي ّ
سبع مر ٍ
يهتمZون
ات؟ كال ،لم يكن .هل يوجد ع ٌ
ّ
Zدد من الم ّZرات الZتي يغفZر فيهZا هللا لإلنسZان؟ يوجZد العديZد Zمن األشZخاص الZذين ّ
ًّ
Zيرا بـ"عZدد ZالمZّ Zرات" المZذكورة ،ويريZدون حقا فهم أصZل هZZذا الZرقم ومعنZاه .يريZدون أن يفهمZوا لمZاذا خZرج هZذا الZرقم من فم
كث ً
وأي
الZّ Zر ّب يسZZوع؛ يعتقZZدون أنZZه يوجZZد تضZZمين أعمZZق لهZZذا الZZرقم .في الواقZZع ،كZZان هZZذا ُمجZّ Zرد تعبZZير هللا في الهيئZZة البشّ Z
Zريةّ .
تضٍ Z
Zرية .عنZZدما لم يكن هللا قZZد صZZار جسZً Zدا ،لم يفهم النZZاس
Zمين أو معZZنى ال بZّ Zد من فهمZZه في سZZياق متطّلبZZات الZّ Zر ّب يسZZوع للبشّ Z
ٍ
الهوت كامل .كZان البشZر ال يZرون منظZور مZا قالZه وسZياقه وال يمكنهم الوصZول إليZه؛ فقZد ُعّب َZر
مما قاله ألنه خرج من
الكثير ّ
ممكنZZ Zا لألشZZ Zخاص الZZ Zذين كZZ Zانوا يعيشZZ Zون في الجسZZ Zد اخZZ Zتراق العZZ Zالم
عنZZ Zه من ع ZZال ٍم روحي لم يسZZ Zتطع النZZ Zاس رؤيتZZ Zه .لم يكن
ً
ّ
الZZروحي .ولكن بعZZد أن صZZار هللا جسZً Zدا ،تحZّ Zدث إلى البشZZر من منظZZور البشZZر وخZZرج من نطZZاق العZZالم الZZروحي وانطلZZق فيمZZا
ّ
ّ
ٍ
ٍ
تخيله ZZا وأش ZZياء ك ZZانوا
ورائ ZZه .تم ّكن من التعب ZZير عن شخص Zّ Zيته
اإللهيZZة ومش ZZيئته وموقف ZZه من خالل أش ZZياء ك ZZان بمق ZZدور البش ZZر ّ
ّ
يرونهZا ويقابلونهZا في حيZاتهم ،وباسZتخدام أسZاليب كZان يمكن أن يقبلهZا البشZر ،وبلغ ٍZة يمكنهم فهمهZا ومعرف ٍZة يمكنهم اسZتيعابها،

وذلZك للسZZماح للبشZر بفهم هللا ومعرفتZه وفهم قصZZده ومعZZاييره المطلوبZZة في نطZاق قZدرتهم ،وبحسZZب درجZZة قZدرتهم .كZانت هZZذه
Zرية أو
Zرية .ومZZع أن طZZرق هللا ومبادئZZه في العمZZل في الجسZZد تحّققت في معظمهZZا من البشّ Z
هي طريقZZة ومبZZدأ عمZZل هللا في البشّ Z
من خاللهZا ،إاّل أنهZZا حّققت ًّ
Zرية أكZZثر
حقا نتZائج لم يمكن تحقيقهZا من خالل العمZل مباشZZرةً في
األلوهيZة .كZان عمZZل هللا في البش ّ
ّ
وتوج ًها ،وكانت األساليب أكثر مرونة ،وقد تجاوزت في شكلها عصر الناموس.
واقعية وأصالة
ّ
ّ

األلوهي ZZة؟ من
Zرة في
محب ZZة ال Zّ Zر ّب
ومحب ZZة قريب ZZك كنفس ZZك .ه ZZل ه ZZذا الش ZZيء ُمعبٌّر عن ZZه مباش ً Z
ّ
ّ
دعون ZZا نتح Zّ Zدث أدن ZZاه عن ّ
"أحب قريبZZك
أمZZا النZZاس فقZZط فيقولZZون شZZيًئا مثZZل
Zور قالهZZا ابن االنسZZان في هيئتZZه البشّ Z
الواضZZح كاّل ! كZZانت هZZذه كّلهZZا أمٌ Z
ّ
Zرية؛ ّ

محبZZ Zة اآلخZZ Zرين هي نفسZZ Zها مثZZ Zل االعZZ Zتزاز بحياتZZ Zك" ،ولن يتكّلم س ZZوى النZZ Zاس بهZZ Zذه الطريقZZ Zة .لم يتكّلم هللا قZZZط بهZZ Zذه
كنفسZZ Zكّ .
أقل ٍ
"أحب قريبZZك
تقدير ،ال يملك هللا هذا النوع من اللغة في الهوته ألنه ال يحتاج إلى هذا النZZوع من العقيZZدة،
ّ
الطريقة .وعلى ّ
كنفسك" لتنظيم محبته للبشرية ،وذلك ألن محبة هللا للبشرية تكشف بص ٍ
وم ْن هZو .مZتى سZمعتم أن هللا قZال
Zفة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
طبيعيZة ّ
عمZا لديZه َ
أي ش ٍ Z
Zرية
أحب نفس ZZي"؟ ألن
Zيء مث ZZل
محب ZZة هللا للبش ّ Z
المحب ZZة توج ZZد في ج ZZوهر هللا وفيم ZZا لدي ZZه ومن ه ZZوّ .
ّ
"ُأحب البش ّ Z
Zرية كم ZZا ّ
ّ
ّ
ٍ
عينة ،أو
تعبير طبيعي ويكشف عن
شخصيته .ال يحتاج إلى عمل ذلك ً
عمدا بطريقة ُم ّ
ّ
والطريقة التي يعامل بها الناس وموقفه ٌ
ّ
محبة قريبه كنفسه ،فهو يمتلك بالفعZZل هZZذا النZZوع من الجZZوهر .مZاذا
عينة أو
ً
أن يتبع ً
قانونا أخالقيًّا للوصول إلى ّ
عمدا طريق ًة ُم ّ
ٍ
Zرية .ولكن في الZZوقت
Zريةُ ،عّبZَ Zر عن الكثZZير من أسZZاليبه وكالمZZه وحقائقZZه بطريقZZة بشّ Z
تZZرى في هZZذا؟ عنZZدما عمZZل هللا في البشّ Z

وم ْن هZو ومشZيئته حتّى يعرفهZا النZاس ويفهموهZا .وقZد كZان مZا عرفZوه وفهمZوه بالضZبط
نفسZهُ ،عّب َZر عن شخص ّZية هللا ومZا لديZه َ
عبZر
وم ْن هZو ،وهZو مZا ُيمّثZل
صZلة هلل نفسZه ومكانتZه .وهZذا يعZني أن ابن اإلنسZان في الجسZد ّ
ّ
المتأ ّ
الهويZة ُ
هو جZوهره ومZا لديZه َ
ص Zلة هلل نفسZZه وجZZوهره إلى أقصZZى حZٍّ Zد ممكن وبأقصZZى قٍ Z
Zدر ممكن من الدّقZZة .لم تكن طبيعZZة ابن اإلنسZZان
المتأ ّ
عن الشخصZّ Zية ُ
مانعZا أمZام تواصZل اإلنسZان وتفاعلZه مZع هللا في السZماء وحسZب ،ولكنهZا كZانت في الواقZع القنZاة الوحيZدة
ّ
البشرية تُمّثل عائًقZا أو ً
ٍ
Zرب الخليق ZZة .أال تش ZZعرون في ه ZZذه المرحل ZZة ب ZZأن هن ZZاك أوج ZZه تش ZZابه كث ZZيرة بين طبيع ZZة
والجس ZZر الوحي ZZد للبش ّ Z
Zرية لالتّص ZZال ب ّ Z
الحالية من العمZل
الحالية من العمل؟ تستخدم هذه المرحلة
الر ّب يسوع في عصر النعمة والمرحلة
ّ
ّ
وأساليب العمل الذي عمله ّ
اليوميZة للبشZر والمعرفZة
البشرية للتعبZير عن شخص ّZية هللا ،وتسZتخدم الكثZير من اللغZة وطZرق من الحيZاة
أيضا الكثير من اللغة
ً
ّ
ّ
Zري أو منظ ٍ
عمZا إذا كZان يتكّلم من منظ ٍ
Zور
بمج ّZرد أن يصZير هللا جس ًZدا،
ّ
ّ
Zور بش ّ
وبغض النظZر ّ
اإلنسانية للتعبير عن مشZيئة هللاُ .
Zرية .وهZذا يعZني أنZه عنZدما يصZير
Zيرا من لغتZه وأسZاليب تعبZZيره تكZZون كّلهZا من خالل اللغZZة واألسZاليب البش ّ
قدرا كب ً
إلهي ،فإن ً
ّ
هللا جسداً ،فZإن هZذه أفضZل فرص ٍ
كليZة قZدرة هللا وحكمتZه ،ولتعZرف كZل ج ٍ
Zانب حقيقي من جZوانب هللا .عنZدما صZار
Zترى
ل
Zك
ل
Zة
ّ
ّ
ّ
بعضا من معارف البشر ومنطقهم ولغتهم وأسZZاليبهم في التعبZZير في
هللا ً
جسدا ،وبينما كان ينمو ،أصبح يفهم ويتعّلم ويستوعب ً
تجسد يملك هذه األشياء الZZتي جZZاءت من البشZZر الZZذين خلقهم .أصZZبحت أدوات هللا في الجسZZد للتعبZZير
هيئته
ّ
الم ّ
البشرية .كان هللا ُ
مما دعاه ليجعل عمله أكثر صلة وأكثر أصZالة وأكZثر دّقZة عنZدما كZان يعمZل وسZط البشZر من منظ ٍ
Zور
شخصيته
عن
ّ
ّ
وألوهيتهّ ،

Zرية .وقZد سZاعدت هZذه الطريقZة النZاس على سZرعة الوصZول وسZهولة الفهم بمق ٍ
ثم
بشري وباسZتخدام اللغZة البش ّ
ٍّ
Zدار أكZبر ،ومن ّ
عمليً Zة أن يعمZZل هللا في الجسZZد بهZZذه الطريقZZة؟ أليسZZت هZZذه حكمZZة هللا؟ عنZZدما
تحّققت النتZZائج الZZتي أرادهZZا هللا .أليس من األكZZثر ّ

عبZر عمليًّا عن
صار هللا ً
قادرا على أداء العمل الذي أراد أن ينجزه ،فإن هذا كان عنZZدما يريZZد أن ُي ّ
جسدا ،عندما كان جسد هللا ً
أيضا هو الوقت الذي استطاع فيه أن يبدأ رسميًّا خدمته باعتبZاره ابن اإلنسZان .كZان هZZذا يعZZني
شخصيته وعمله ،وقد كان هذا ً
ّ
ٍ
قريبZZا عن عمZZل التواصZZل من خالل الرسZZل ،وأن هللا
أنZZه لم تعZZد توجZZد "فجZZوةُ أجيZال" بين هللا واإلنسZZان ،وأن هللا سZZوف يتوّقZZف ً
ضZا أن النZاس الZذين ُيخّلصZهم
عبZر شخصZيًّا عن جميZع الكلمZات وأن يعمZل في الجسZد كمZا أراد .وكZان يعZني أي ً
نفسZه يمكنZه Zأن ُي ّ
جديدا ،وأن جميع البشر كانوا على وشك أن يشهدوا حقب ًة جديدةً.
هللا كانوا أقرب إليه ،وأن عمل تدبيره دخل مجاالً ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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Zياء كثZZيرة حZZدثت عنZZدما ُوِلZَ Zد الZّ Zر ّب يسZZوع .كZZان أعظم تلZZك األشZZياء هZZو مطZZاردة
يعلم كZّ Zل من قZZرأ الكتZZاب ُ
المقZّ Zدس أن أشً Z
ملZZك الشZZياطين لZZه ،حتّى لدرجZZة ذبح جميZZع األطفZZال البZZالغين من العمZZر سZZنتين فمZZا دون في تلZZك المنطقZZة .من الواضZZح أن هللا

أيضا .كمZZا أن
البشرية
يتجسد بين البشر؛ والثمن الهائل الذي دفعه الستكمال تدبيره لخالص
تحمل
ً
واضح ً
ٌ
ّ
مخاطرة هائلة بأن ّ
ّ
Zادرا على إتمZZام العمZZل بين
اآلمZZال العظيمZZة الZZتي حملهZZا هللا لعملZZه بين البشZZر في الجسZZد واضZZحة أي ً
ضZا .عنZZدما كZZان جسZZد هللا قً Z

أقل ٍ
سعيدا ألنZZه تم ّكن من
تقدير ،كان هللا
ً
البشر ،كيف كان يشعر؟ يجب أن يتم ّكن الناس من فهم ذلك قلياًل  ،أليس كذلك؟ على ّ
الر ّب يسوع وبدأ عمله رسميًّا لتحقيق خدمته ،امتأل قلب هللا بالفرح ألنه
البدء في وضع عمله الجديد بين البشر .عندما اعتمد ّ
ٍ
عادي ويبدأ عمله الجديد في هيئة إنسٍ Z
ٍ
Zان من
إنسان
أخيرا من أن يلبس جسد
بعد سنوات طويلة من االنتظار والتحضير تم ّكن ً
ّ
وجهZا لوجZٍ Zه وقلبZZا ٍ
هويZZة إنسٍ Z
Zان.
Zيرا من التحZّ Zدث ًZ
لح ٍم ودم يمكن أن يZZراه النZZاس ويلمسZZوهّ .
لقلب مZZع النZZاس من خالل ّ
ً
تمكن أخً Z
ٍ
البشرية؛ تم ّكن من تZZدبير أمZZور البشZZر وتنZZويرهم
البشرية وبالطريقة
لوجه مع البشر باللغة
وجها
ّ
ّ
تم ّكن هللا ً
أخيرا من أن يكون ً

Zرية؛ تم ّكن من تن ZZاول الطع ZZام على المائ ZZدة نفس ZZها والعيش في المك ZZان نفس ZZه معهم .تم ّكن
ومسZZاعدتهم على اس ZZتخدام اللغ ZZة البش ّ Z
أيضا من رؤية البشر ورؤية األشياء ورؤية كZل ش ٍ
Zيء كمZا كZان يفعZل البشZر وحتّى من خالل عيZونهم .اعتZبر هللا أن هZذا كZان
ً
ّ
Zازا لعمZٍ Zل عظي ٍم – وقZZد كZZان هZZذا بZZالطبع أكZZثر مZZا أشZZعر هللا
ض Zا إنZZه كZZان إنجً Z
األول لعملZZه في الجسZZد .يمكن القZZول أي ً
انتصZZاره ّ

Zوع من الراح ZZة في عملZZه بين البشZZر .ك ZZانت جميZZع ه ZZذه
بالس ZZعادة .كZZانت ه ZZذه البدايZZة هي المZّ Zرة األولى ال ZZتي شZZعر فيهZZا هللا بنٍ Z
Zرية ،كZانت ك ّZل م ّZر ٍة تُنجZز فيهZا مرحلٌ Zة
عملية
وطبيعية للغاية ،وكZانت الراحZة الZتي شZعر بهZا هللا أصZيلة .بالنسZبة للبش ّ
ّ
األحداث ّ

مر ٍة يشعر فيها هللا بالرضZا تكZون عنZدما يصZبح البشZر أقZرب إلى هللا وأقZرب إلى الخالص .وبالنسZZبة
وكل ّ
جديدة من عمل هللا ّ
خطو ًة أخرى لألمام ،وإضافة إلى ذلك ،عندما تقترب مشZZيئته
تتقدم خ ّ
أيضا انطالق عمله الجديد عندما ّ
هلل ،فإن هذا ً
طة تدبيره ّ

وجي ZZدة ج Zًّ Zدا؛ وبالنس ZZبة لجمي ZZع من
Zريةُ ،يعت ZZبر وص ZZول مث ZZل ه ZZذه الفرص ZZة مس ZZألة مغبوط ZZة ّ
من اإلنج ZZاز الكام ZZل .بالنس ZZبة للبش ّ Z
وم ِ
فر ًح Zا .عنZZدما ُيجZZري هللا مرحل ً Zة جديZZدة من العمZZل ،تكZZون لديZZه
Zبرا ًّ
ينتظZZرون خالص هللا ،تُعتZZبر مثZZل هZZذه الفرصZZة خً Z
مهما ُ
ويقZّ Zدمان بين البشZZر ،تكZZون نتيجZZة هZZذه المرحلZZة من العمZZل قZZد
بدايٌ Zة جديZZدة ،وعنZZدما ينطلZZق هZZذا العمZZل الجديZد ZوالبدايZZة الجديZZدة ُ
النهائيZZة .كمZZا أن هZZذه التZZأثيرات تجعZZل هللا
تحZّ Zددت بالفعZZل ،وتكZZون قZZد ُأنجZZزت ،ويكZZون هللا قZZد شZZهد بالفعZZل تأثيراتهZZا ونتائجهZZا
ّ

وحدد الشعب الذي يبحث عنه وربح هZذه المجموعZة بالفعZل،
يشعر بالرضا وتجعل قلبه بالطبع
سعيدا .فاهلل رأى بعينيه Zبالفعل ّ
ً
جانبZZا ويشZZعر بالسZZعادة .وهZZذا
وهي مجموعٌ Zة قZZادرة على إنجZZاح عملZZه وجلب الرضZZا لZZه فيشZZعر هللا بالطمأنينZZة ويضZZع مخاوفZZه ً
ٍ
يتعين ZإنجZازه دون عرقلZٍ Zة،
Zادرا على بZZدء عمZZل جديZد بين البشZر ،ويبZZدأ في إتمZام العمZZل الZذي ّ
يعني أنه عندما يكون جسZZد هللا ق ً
وعنZZدما يشZZعر أن كZZل شٍ Z
ٍ
راض وقلبZZه سZZعيد .كيZZف
Zيء قZZد تحّقZZق ،فإنZZه يكZZون قZZد رأى النهايZZة بالفعZZل .وبسZZبب هZZذه النهايZZة فهZZو
ّ
تخيZZل م ZZا يمكن أن يك ZZون الج ZZواب؟ ه ZZل يمكن أن يبكي هللا؟ ه ZZل يس ZZتطيع هللا البك ZZاء؟ ه ZZل
عب ZZر عن س ZZعادة هللا؟ ه ZZل يمكنكم ّ
ُي ّ
يستطيع هللا أن ُيصّفق بيديه؟ هل يستطيع هللا الرقص؟ هل يستطيع هللا الغنZاء؟ مZاذا سZتكون تلZZك األغنيZZة؟ بZZالطبع ،يسZتطيع هللا

غنيه ZZا لنفس ZZه
وي ّ
عبZZر عن الف ZZرح والس ZZعادة في قلب ZZه .يمكن ZZه أن ُي ّ
أن ُي ّ
غنيه ZZا للبش ّ Z
غني أغني ً Zة جميل ZZة ُمZZؤثّرة ،أغني ً Zة يمكن أن تُ ّ
Zرية ُ
غنيها لجميZع األشZياء .يمكن التعبZير عن سZعادة هللا بZأي ش ٍ
Zراح وأحZزان،
Zكل من األشZكال – فهZذا كّلZه ط ٌّ
وي ّ
Zبيعي ألن هللا لديZه أف ٌ
ُ
ّ
ٍ
متنوعZة .هZZذا حّقZZه وال شZيء يمكن أن يكZون
ويمكن التعبير عن مشاعره
طبيعيZا ومناسZً Zبا أكZZثر منZZه .يجب أاّل
ً
المتنوعة بطرق ّ
ّ
(أ)
ٍ
شيء آخر بشأنه ،ويجب أاّل تستخدموا "تعويZذة إحكZام الطZوق" هللا بإخبZاره أنZه يجب أاّل يفعZل هZذا أو ذاك
أي
يفكر الناس في ّ
ٍ
شعور لديZZه .يعتقZد النZاس في قلZوبهم أن هللا ال يمكن
أي
ويجب أاّل
ّ
يتصرف بهذه الطريقة أو بتلك ،أو بأن ُيقّلل من سعادته أو ّ
Zعيدا وال يمكنZZه أن يZZذرف الZZدموع وال يمكنZه ZالبكZZاء – ال يمكنZZه التعبZZير عن ّأيZZة عاطفZٍ Zة .من خالل مZZا نقلنZاه هZZاتين
أن يكZZون سً Z
جيZZد جZًّ Zدا .إذا
المرتين ،أعتقد أنكم لن تروا هللا على هذا النحو بعد اآلن ،بل سترونه ينعم ببعض
الحريZZة واالنطالق .هZZذا أمZٌ Zر ّ
ّ
ّ

تمكنتم من الش ZZ Zعور ًّ
تمكنتم في المس ZZ Zتقبل من الش ZZ Zعور ًّ
حقا بس ZZ Zعادته عن ZZ Zدما
حقا بح ZZ Zزن هللا عن ZZ Zدما تس ZZ Zمعون عن حزن ZZ Zه ،وإذا ّ
ّ
تسZZمعون عن سZZعادته – فعلى أقZّ Zل تقٍ Z
حزينZZا – عنZZدما
Zعيدا ومZZا يجعلZZه
Zدير يمكنكم أن تعرفZZوا بوضٍ Z
ً
Zوح وتفهمZZوا مZZا يجعZZل هللا سً Z

أي حٍ Z
Zاجز بينZكZ
يمكنك الشعور بالحزن ألن هللا
حزين والشعور بالسعادة ألن هللا ٌ
ٌ
سعيد ،يكون قد ربح قلبك بالكامل ولن يوجد ّ
وبينه .لن تحاول فيما بعد تقييد هللا في إطار الخيال والمفاهيم والمعرفة
وفعZاالً
ّ
البشرية .في ذلك الZوقت ،سZوف يكZون هللا حيًّا ّ
في قلبك .سوف يكون إله حياتك وسيد كل ش ٍ
إمكانيZة تحقيقكم
Zيء فيZك .هZل لZديك هZذا النZوع من الطمZوح؟ هZل لZديكم الثقZة في
ّ
ّ
هذا؟
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ

الحواشي:

Zينية الشZهيرة "رحلٌ Zة إلى الغZرب" ،الZتي يسZتخدم فيهZا الZراهب شZونزانغ
(أ) تشير "تعويذة إحكام الطZوق" إلى الروايZة الص ّ
Zذة إلخض ZZاع المل ZZك الق ZZرد تحت الس ZZيطرة عن طري ZZق ط ٍ Z
Zوق ذه ZZبي موض ZZوع على رأس المل ZZك الق ZZرد يمكن ش Zّ Zده بطريق Zٍ Zة
تعوي ً Z
ّ
استعارة لتقييد الناس.
صداعا ال ُيطاق .وفيما بعد أصبحت
سبب
ً
ً
مما ُي ّ
ّ
سحرية ّ
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الر ّب يسوع
أمثال ّ
مثل الزارع (متّى )9-1 :13
مثل الزوان (متّى )30-24 :13
حبة الخردل (متّى )32-31 :13
مثل ّ
مثل الخميرة (متّى )33 :13
شرح مثل الزوان (متّى )43-36 :13
مثل الكنز (متّى )44 :13
مثل اللؤلؤة (متّى )46-45 :13
مثل الشبكة (متّى )50-47 :13
المثل األول هو مثل الزارع .وهذا مثل مثير لالهتمام ًّ
حدث شائع في حياة الناس .والمثZZل الثZاني هZZو
حقا؛ فزرع البذار ٌ
ٌ
ّ
أي شٍ Z
Zخص زرع محاصZZيل ولZZدى الكبZZار .والمثZZل الثZZالث هZZو مثZZل
مثZZل الZZزوان .بخصZZوص معZZنى الZZزوان ،فإنZZه معٌ Z
Zروف لZZدى ّ
ٍ
المقZّ Zدس .والمثZZل
ّ
حبZZة الخZZردل .جميعكم يعZZرف الخZZردل ،أليس كZZذلك؟ إذا كنتم ال تعرفZZون ،فيمكنكم إلقZZاء نظZZرة على الكتZZاب ُ
اليوميZZة.
Zيء يسZZتخدمه النZZاس في حيZZاتهم
ّ
الرابZZع هZZو مثZZل الخمZZيرة .يعZZرف معظم النZZاس أن الخمZZيرة تُسZZتخدم للتخمZZير ،وهي شٌ Z
جميع األمثال المذكورة أدناه ،بما في ذلك المثل السادس ،أي مثل الكZنز ،والمثZZل السZابع ،أي مثZZل اللؤلZZؤة ،والمثZZل الثZامن ،أي

الحقيقيZة .مZا نZZوع الصZورة الZZتي ترسZZمها هZZذه األمثZال؟ هZZذه
مستمدةٌ من حياة الناس؛ وكّلها نابعٌ Zة من حيZاة النZZاس
مثل الشبكة،
ّ
ّ
ٍ
Zرية
Zتخدما لغZZة الحيZZاة
Zتخدما لغً Zة بشّ Z
ّ
صZا عاديًّا ويعيش ً
الطبيعيZZة ومسً Z
جنبZZا إلى جنب مZZع البشZZر مسً Z
صZZورة هللا الZZذي يصZZير شخ ً
للتواصل مع البشر ولتزويدهم بما يحتاجون إليه .عندما صار هللا جسدا وعاش بين البشر ٍ
لوقت طويل ،وبعد أن اختبر وشهد
ً
ٍ
Zرية .وبZالطبع ،فZإن هZذه
أنماط الحياة المختلفة للناس ،أصبحت هذه االختبارات كتابZه الخZاص لتحويZل لغتZه
اإللهيZة إلى لغZة بش ّ
ّ
Zرية البن اإلنس ZZان .عن ZZدما أراد أن ي ZZدفع الن ZZاس لفهم بعض
األش ZZياء ال ZZتي رآه ZZا وس ZZمعها في الحي ZZاة أ ْث Zَ Zر ْت أي ً
ضZ Zا الخ ZZبرة البش ّ Z
جانبZZا من مشZZيئة هللا ،كZZان يسZZتخدم أمثZZاالً مشZZابهة لتلZZك المZZذكورة أعاله إلخبZZار النZZاس بمشZZيئة هللا ومتطّلباتZZه من
الحقZZائق وفهم ً
ٍ
الر ّب يسوع مع
البشر .كانت هذه األمثال كّلها مرتبط ٌة بحياة الناس؛ لم يكن ٌ
واحد منها غير متّصل بحياة البشر .عندما عاش ّ
يحبZون االحتفZاظ باألشZياء
البشر ،كان يرى المZزارعين يعتنZون بحقZولهم ،وكZان يعZرف الZزوان والخمZيرة؛ كZان يفهم أن البشZر ّ

الصيادين يلقون شZباكهم؛ ومZا إلى ذلZك .كZان ال ّZر ّب يسZوع يZرى
وكثيرا ما كان يرى
ولذلك استخدم استعارات الكنز واللؤلؤة؛
ّ
ً
شخص عادي آخZر ،يأكZل ثالث وجب ٍ
ٍ
Zات
أي
ّ
هذه األنشطة في حياة البشر ،كما اختبر ذلك النوع من الحياة .كان هو نفسه مثل ّ
ٍ
يمر ويختبر
شخص
اليومية .اختبر بشخصه حياة
يوميًّا مثل البشر ويمارس األنشطة
ّ
عادي وعاين حياة اآلخرين .عندما كان ّ
ّ

ٍ
الحريZZة والراحZة .عنZدما كZان ال ّZر ّب
بمقدار أكبر من
جيدة أو أن يتم ّكن Zمن العيش
ّ
هذا كّله ،لم يكن ُيف ّكر في أن تكون له حياةٌ ّ
حقيقية ،كان يرى المشّقة في حياة النZاس ،وكZان يZZرى مصZاعب النZاس وبؤسZهم وحZZزنهم تحت فسZاد
بشرية
حياة
يسوع يختبر ً
ّ
ّ

Zرية ،اختZZبر
الشZZيطان ،حيث كZZانوا يعيشZZون تحت ُملZZك الشZZيطان ويعيشZZون في
الخطيZZة .بينمZZا كZZان يختZZبر بشخصZZه الحيZZاة البشّ Z
ّ
الخطيZZة
ض Zا حZZال النZZاس البائسZZين الZZذين كZZانوا يعيشZZون بين الفسZZاد ،ورأى واختZZبر األحZZوال البائسZZة للبشZZر الZZذين عاشZZوا في
أي ً
ّ

Zريته؟
الZZذين كZZانوا ضZZاّلين في عZZذاب الشZZيطان والشZّ Zر لهم .عنZZدما رأى الZّ Zر ّب يسZZوع هZZذه األشZZياء ،هZZل رآهZZا
بألوهيتZZه أم ببشّ Z
ّ
ألوهيتZZه .وهZذا
بشريته موجودةٌ فعالً ونابض ٌة بالحياة .تم ّكن من أن يختبر هZZذا كّلZه ويZراه ،وبZالطبع رآه في جZوهره ،في
كانت
ّ
ّ

بأهميZة وضZرورة العمZل الZذي اضZطلع
الر ّب يسوع اإلنسان رأى هذا وأن ك ّZل مZا رآه جعلZه يشZعر
ّ
يعني أن المسيح نفسه ،أي ّ
Zؤولية الZتي كZان عليZه أن يضZطلع بهZا في الجسZد كZانت هائلZة
به في هذا الوقت في الجسد .مZع أنZه هZو نفسZه كZان يعلم أن المس ّ

الخطيZZة ،وعنZZدما رأى بZZؤس حيZZاتهم
Zرية عZZاجزة في
ّ
للغايZZة ،ومZZدى قسZZوة األلم الZZذي كZZان سZZيواجهه ،إاّل أنZZه عنZZدما رأى البشّ Z
Zرية من
صZا على خالص البش ّ
وصراعاتهم الواهنة تحت الناموس ،شZعر بالمزيZد والمزيZد من الحZزن ،وأصZبح أكZثر فZأكثر حر ً

عزمZا
الخطيةّ .
ّ
بغض النظر عن نوع الصعوبات التي كان سيواجهها أو نوع األلم الذي كZان سZيعاني منZه ،أصZبح أكZثر فZأكثر ً
الر ّب يسوع بدأ يفهم أكثر فأكثر العمل الZZذي
الخطية .خالل هذه
البشرية التي تعيش في
على خالص
ّ
ّ
ّ
العملية ،يمكن القول إن ّ
متشوًقا بدرجة متزايدة إلى إنجاز العمZZل الZZذي كZZان سZZيعمله – أي أن
كان عليه أن يعمله وما كان قد ُع ِه َد إليه .كما أنه أصبح
ّ
يتمكن هللا من نسZZيان
ويكّفر عن البشر لئال يعيشوا فيمZZا بعZZد في
ثم ،سZZوف ّ
ّ
يحمل على نفسه جميع خطايا البشر ُ
الخطيZZة .ومن ّ

الر ّب يسوع
للر ّب يسوع بمواصلة عمله في خالص
خطايا اإلنسان بسبب ذبيحة
ّ
ّ
البشرية .يمكن القول إن ّ
الخطية ،مما يسمح ّ
ٍ
خطيZٍ Zة وليكZZون ُمسZّ Zم ًرا
ضZا مسً Z
كZZان على اسZZتعداد في قلبZZه لتقZZديم نفسZZه عن البشZZر وللتضZZحية بنفسZZه .كZZان أي ً
Zتعدا ليكZZون ذبيحZZة ّ
ِ
مهمتZZه في
على الصليب ،وكان
حريصا على إكمال هذا العمل .عندما رأى الظروف البائسة لحياة البشر ،أراد أكثر أن ُيكمل ّ
ً
ٍ
أسرع ٍ
ٍ
لدقيقة واحZدة أو لثاني ٍZة واحZدة .عنZدما طZرأ عليZه مثZل هZذا الشZعور باإللحZاح ،لم ُيف ّكZر في مZدى
تأخير
وقت ممكن ،دون
يتحملZZه .لم يكن يحمZZل في قلبZZه سZZوى قناعZZة واحZZدة:
شZّ Zدة آالمZZه ،ولم ُي ّ
فكZZر فيمZZا بعZZد في مZZدى اإلذالل الZZذي سZZيكون عليZZه أن ّ
خطي ٍة ،فسZZوف تُنّفZZذ مشZZيئة هللا وسZZوف يتم ّكن من بZZدء عمZٍ Zل جديZدZ.
طالما أنه ّ
قدم نفسه ،وطالما أنه ُس ّمر على الصليب كذبيحة ّ
الخطيZZة .ك ZZانت قناعت ZZه وعزم ZZه على عم ZZل م ZZا أراد يتعّلق ZZان
الخطيZZة وحال ZZة وج ZZودهم في
تمامZZا حي ZZاة البش ZZر في
ّ
ّ
س ZZوف ّ
تتغيZZر ً
بخالص اإلنس ZZان ،ولم يكن لدي ZZه س ZZوى ه ٍ Z
Zدف واح Zٍ Zد ه ZZو :فع ZZل مش ZZيئة هللا ح ZZتى يتم ّكن من أن يب ZZدأ المرحل ZZة التالي ZZة في عمل ZZه
الر ّب يسوع في ذلك الوقت.
بنجاح .كان هذا هو ما يدور في عقل ّ

عادية؛ كانت لديه مشاعر وتفكير ش ٍ
Zادي .كZان
تجسد يعيش في الجسد ،كان يلبس هيئ ًة
بشرية ّ
ّ
Zخص ع ّ
الم ّ
عندما كان هللا ُ
Zعورا عميًقZZا بZZأن ُمجZّ Zرد
يعZZرف معZZنى السZZعادة ومعZZنى األلم وعنZZدما كZZان يZZرى البشّ Z
Zرية في هZZذا النZZوع من الحيZZاة كZZان يشZZعر شً Z
ٍ
الخطيZZZة .كمZZZا أن
Zؤدي بهم إلى الخالص من
إعطZZZاء الن ZZاس بعض التع ZZاليم أو تزوي ZZدهم بش ZZيء أو تعليمهم ش ZZيًئا ال يمكن أن ُي ّ Z
ّ
خطيZة البشZر وصZار في
ُمج ّZرد مطZالبتهم بطاعZة الوصZايا لم تتم ّكن من أن تفZديهم من
الخطيZة – ولكن عنZدما حمZل على نفسZه ّ
ّ
Zرية .وهكZZذا ،بعZد Zأن اختZZبر الZّ Zر ّب يسZZوع وشZZهد
شZZبه جسZZد الخطيZZة ،اسZZتطاع أن يبادلهZZا
بحريZZة البشZZر ويبادلهZZا بغفZZران هللا للبشّ Z
ّ
الخطيZة.
الخطيZة ،ظهZرت رغبٌ Zة شZديدة في قلبZه – وهي السZماح للبشZر بتخليص أنفسZهم من حيZاة الصZراع في
حياة البشZر في
ّ
ّ
يتعين عليZZه أن يZZذهب إلى الصZZليب ويأخZZذ على نفسZZه خطايZZا البشZZر في أقZZرب
وقZZد جعلتZZه هZZذه الرغبZZة يشZZعر أكZZثر فZZأكثر بأنZZه ّ
وقت ممكن وبأسZZرع ٍ
ٍ
وقت ممكن .كZZانت هZZذه هي أفكZZار الZّ Zر ّب يسZZوع في ذلZZك الZZوقت ،بعZZد أن عZZاش مZZع النZZاس ورأى بZZؤس
البشرية ،وأن يستطيع التعبير
تجسد هذا النوع من المشيئة من نحو
حياتهم في
ّ
ّ
الم ّ
الخطية وسمعه وشعر به .أن يكون لدى هللا ُ

العادي الذي يعيش في
عادي أن يمتلكه؟ ماذا يرى الشخص
الشخصية – فهل كان هذا شيًئا يمكن لشخص
عن هذا النوع من
ّ
ّ
ّ
ٍ
منظور عZZال؟ كال بZZالطبع!
العادي هذا كّله ،فهل سينظر إلى المشاكل من
هذا النوع من البيئة؟ كيف ُيف ّكر؟ إذا واجه الشخص
ّ

Zرية ،وفي بعض األحيZZان
البشرية
تماما مظهر اإلنسان ،وأنه يتعّلم المعرفة
ّ
ويتحدث اللغة البشّ Z
ّ
الم ّ
تجسد يشبه ً
مع أن مظهر هللا ُ
عب ZZر عن أفك ZZاره من خالل ط ZZرق اإلنس ZZان أو تع ZZابيره ،إاّل أن الطريق ZZة ال ZZتي ي ZZرى به ZZا البش ZZر وج ZZوهر األش ZZياء تختل ZZف تم ZZام
ُي ّ
Zيء بعيZدZ
االختالف عن الطريقZZة الZZتي يZZرى بهZZا الفاسZZدون البشZZر وجZZوهر األشZZياء .فوجهZZة نظZZره والمكانZZة الZZتي يسZZتند عليهZZا شٌ Z
المنZZال عن ش ٍ
عبZZر عنZZه
Zق ،والجسZد الZZذي يلبسZه يملZك أي ً
ضZا جZوهر هللا ،كمZا أن أفكZZاره ومZا تُ ّ
Zخص فاسZد .وهZZذا ألن هللا هZو الحّ Z
الحق والحياة .هذه األحكام ليست لشٍ Z
Zخص واحZZد
عبر عنه في الجسد هو أحكام
أيضا
بشريته هي ً
أما للفاسدين ،فإن ما ُي ّ
ّ
ّ
ّ
الحقّ .
أي شٍ Z
Zخص فاسZZد سZZوى أولئZZك األشZZخاص القليلZZون الZZذين يرتبطZZون بZZه .ال يوجZZد
ًZ
فقZZط ولكنهZZا للبشZZر
جميعZا .ال يوجZZد في قلب ّ
ويف ّكZر فيهم .عنZدما تلZوح كارثٌ Zة في األفZق ،فإنZه ُيف ّكZر ّأوالً بZأوالده أو شZريك
يهتم بهم ُ
سوى أولئك األشZخاص العديZدون ZالZذين ّ
فكZZر في
الجيZZدين؛ Zه ZZل ُي ّ
حيات ZZه أو والدي ZZه ،ويك ZZون أقص ZZى م ZZا ُي ّ
Zانية بعض األق ZZارب أو األص ZZدقاء ّ
فكZZر ب ZZه الش ZZخص األك ZZثر إنس ّ Z
Zال ،وال يمكنهم النظZر إلى كZل ش ٍ
المزيد؟ كال على اإلطالق! ألن البشر هم بشZر على أيZة ح ٍ
Zيء سZوى من منظZور ومن مكانZة
ّ
ٌ
ّ

المتج ّسZد
الم ّ
تجسد يختلف تمام االختالف عن الشخص الفاسد .بغض النظر عن مZدى كZون جسZد هللا ُ
البشر .ومع ذلك ،فإن هللا ُ
Zياء ال
عاديًّا ومألوًفا وبسي ً
طا ،أو حتى مدى النظرة الدونية التي تبناها الناس تجاهZZه ،إاّل إن أفكZZاره وموقفZZه تجZاه البشZZر هي أشٌ Z
ٍ
ٍ
األلوهيZة ،ومن عل ّZو مكانتZه باعتبZاره
دائمZا من منظZور
ّ
يمكن ألحد أن يملكهZا ،وال يمكن ألحZد أن ُيقّلZدها .سZوف يالحZظ البشZر ً
الخالق .سوف يرى البشر دائما من خالل جوهر هللا وعقليته .ال يمكن أن يرى البشر على اإلطالق من مكانة شٍ Z
Zادي
Zخص ع ّ
ً
ٍ
ومن منظZZور شٍ Z
Zياء مثZZل المعرفZZة
Zرية ،فZZإنهم ينظZZرون برؤيZZة بشّ Z
Zخص فاسZZد .عنZZدما ينظZZر النZZاس إلى البشّ Z
Zرية ويسZZتخدمون أشً Z
ٍ
كمقياس .هذا في نطاق ما يمكن أن يراه األشخاص بأعينهم؛ إنه في نطZZاق مZZا يمكن أن
والنظريات البشرية
البشرية والقواعد
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وم ْن هZو كمقيZZاس .يشZمل
أما عندما ينظر هللا إلى البشر ،فإنZZه ينظZZر برؤيZة ّ
ُيحّققه الفاسدونّ .
إلهيZZة ويسZZتخدم جZوهره ومZا لديZه َ
المتج ّس Zد والبش ZZر .وه ZZذا االختالف ُيق Zّ Zرره
Zام بين هللا ُ
Zياء ال يس ZZتطيع الن ZZاس رؤيته ZZا ،وه ZZذا مكمن االختالف الت ّ Z
ه ZZذا النط ZZاق أش ً Z
هويتهمZZا ومكانتهمZZا وكZZذلك المنظZZور والعلZّ Zو
الجZوهران المختلفZان للبشZر وهللا ،وهZZذان الجZوهران المختلفZان همZا اللZذان ُيح ّZددان ّ
اللZZذان يZZران منهمZZا األشZZياء .هZZل تZZرون تعبZZير هللا نفسZZه واسZZتعالنه في الZّ Zر ّب يسZZوع؟ يمكنكم القZZول إن مZZا عملZZه الZّ Zر ّب يسZZوع

Zري ،إاّل أنZه
تعبيرا
وقاله كان مرتب ً
ً
طا بخدمته وبعمل تدبير هللا ،وأنه كان كّله ً
وكشفا عن جوهر هللا .مع أنه كان لZه مظه ٌZر بش ّ
ًّ
Zري،
ال يمكن إنكZZار جZZوهره
Zري مظهZً Zرا للبشّ Z
Zرية حقا؟ كZZان مظهZZره البشّ Z
اإللهي واسZZتعالن الهوتZZه .هZZل كZZان هZZذا المظهZZر البشّ Z
ّ
مختلفا تماما عن المظهر البشري للفاسدين .كان الرب يسوع هو هللا المتجسZد ،وإذا كZان ًّ
حقا واح ًZدا من الفاسZدين
في جوهره،
ً
ّ ّ
ّ
ُ ّ
ً
الخطيZZة من منظٍ Z
Zور إلهي؟ كال بZZالطبع! هZZذا هZZو الفZZرق بين ابن اإلنسZZان
Zاديين ،فهZZل كZZان يمكنZZه أن يZZرى حيZZاة البشZZر في
ّ
العّ Z
ّ
ٍ
ٍ
شعور خZZاص
أي
شخص
أي
العاديين Z.فالناس الفاسدون كّلهم يعيشون في
والناس
ّ
ّ
ّ
الخطية ال يكون لديه ّ
الخطية ،وعندما يرى ّ
ٍ
جيZً Zدا
جميعا الشيء نفسه ،مثل
بها؛ إنهم
خنزير يعيش في الوحل وال يشعر باالنزعاج أو باالتّساخ على اإلطالق – فهو يأكZZل ّ
ً
نظيفZZا .س ZZرعان م ZZا يتم Zّ Zرغ م Zّ Zر ًة أخ ZZرى في الوح ZZل ويش ZZعر
نومZZا عميًقZZا .وإذا نظّفZZه أح Zٌ Zد فلن يش ZZعر بالراح ZZة ولن يبقى ً
وين ZZام ً
خنزيرا يشعرون أنZه قZذر ،وإذا نظّفتZه ال يشZعر بتح ّسٍ Zن – ولهZذا السZبب ال
مخلوق قذر .عندما يرى البشر
التامة ألنه
ٌ
ً
بالراحة ّ

يحتف ZZظ الن ZZاس بخ ٍ Z
عمZZا تش ZZعر ب ZZه الخن ZZازير ،ألن البش ZZر
دائمZZا ّ
Zنزير في من ZZازلهم .س ZZوف تك ZZون نظ ZZرة البش ZZر للخن ZZازير مختلف ZZة ً
المتج ّسZد وحZZده
المتج ّسZد ليس من
ّ
نوعيZZة البشZر الفاسZZدين نفسZZها ،فZZإن هللا ُ
والخنZZازير ليسZZوا من النZZوع نفسZZه .وألن ابن اإلنسZZان ُ
ٍ
ٍ
شيء.
كل
منظور
يمكن أن يقف من
علو هللا ليرى البشر وليرى ّ
إلهي ويقف من ّ
ّ

وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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عنZZدما يصZZير هللا جسZً Zدا ويعيش بين البشZZر ،مZZا المعانZZاة الZZتي يختبرهZZا في الجسZZد؟ هZZل أي أحZٍ Zد يفهم ًّ
حقا؟ يقZZول بعض
ّ
ممZZا يجعلZه
الناس إن هللا يعاني ً
صZاّ ،
دائمZا باعتبZاره شخ ً
كثيرا ،ومع أنه هو هللا نفسه ،فإن الناس ال يفهمZون جZوهره ويعاملونZه ً
ًّ
خطيZٍ Zة ،لكنZZه يعZZاني نفس مZZا
Zريء وبZZدون ّ
يشZZعر بZZالظلم واإلسZZاءة – يقولZZون إن معانZZاة هللا هائل ٌ Zة حقا .ويقZZول آخZZرون إن هللا بٌ Z
ض Zا س ZZوء فهم أتباع ZZه
يتحمZZل أي ً
يع ZZاني من ZZه البش ZZر ويع ZZاني من االض ZZطهاد واالف ZZتراء واإلذالل كم ZZا يع ZZاني البش ZZر؛ يقول ZZون إن ZZه ّ

حقا .يب ZZدو أنكم ال تفهم ZZون هللا ًّ
وعص ZZيانهم – ال يمكن قي ZZاس معان ZZاة هللا ًّ
حقا .في الواق ZZع ،ه ZZذه المعان ZZاة ال ZZتي تتح Zّ Zدثون عنه ZZا ال
الحقيقيZZة لجسZZد هللا
الحقيقيZZة هلل نفسZZه إ ًذا؟ مZZا المعانZZاة
حقيقيZZة هلل ،ألنZZه توجZZد معانZZاة أكZZبر من ذلZZك .مZZا المعانZZاة
تعتZZبر معانZZاة
ّ
ّ
ّ

المتج ّس Zد؟ يعتZZبر هللا أن عZZدم فهم البشZZر لZZه ال ُيحسZZب معانZZاة ،وأن سZZوء فهم األشZZخاص لZZه وعZZدم رؤيتهم إيZZاه باعتبZZاره هللا ال
ُ
غالبZZا أن هللا ال ب Zّ Zد وأن ZZه ع ZZانى من ظل ٍم كب ZZير ،وأن هللا في وقت تج ّس Zده ال يمكن أن
ُيحس ZZب معان ZZاة .وم ZZع ذل ZZك ،يش ZZعر الن ZZاس ً
ٍ
ِ
Zادي ،ولZذلك ال ب ّZد وأن هZذا كZان مصZدر
ُيظهر شخصه للبشر ويسمح لهم برؤية عظمته ،وأن هللا يحتجب بتواضع في جسZد ع ّ
عٍ Z
Zذاب لZZه .يأخZZذ النZZاس على محمZZل الجZّ Zد مZZا يمكنهم فهمZZه ورؤيتZZه من معانZZاة هللا ،ويفرضZZون كZّ Zل أنZZواع التعZZاطف على هللا،

فرق وفجوةٌ بين مZا يفهمZه النZاس من معانZاة هللا ومZا يشZعر بZه هللا
وغالبا ُي ّ
قدمون حتّى القليل من الثناء عليه .في الواقع ،يوجد ٌ
ً
المتج ّسZد ،فZإن تلZZك المعانZZاة ليسZZت
حًقZا .إني أقZZول لكم الحقيقZZة – فبالنسZZبة هللّ ،
بغض النظZZر ّ
عمZZا إذا كZZان روح هللا أو جسZZد هللا ُ

تجسد فقط.
معاناة
حقيقية .ما الذي يعاني منه هللا إ ًذا؟ دعونا ّ
ّ
الم ّ
نتحدث عن معاناة هللا من منظور هللا ُ

جسدا فيتحZول إلى شZخص عZادي وطZبيعي يعيش بين البشZر جنبZا إلى ٍ
جنب مZع النZاس ،أال يسZتطيع أن
عندما يصير هللا ً
ً
يرى ويشعر بطرق الناس وقZوانينهم وفلسZفاتهم في العيش؟ كيZف تجعلZه طZرق العيش وقوانينZه هZذه يشZعر؟ هZل يشZعر بZالمقت
في قلبه؟ لماذا يشعر بالمقت؟ ما طرق البشر وقوانينهم في العيش؟ ما المبادئ التي ترتكز عليها؟ ما الذي تستند Zعليه؟ طZZرق

بناء على منطق الشيطان ومعرفتZه وفلسZفته .فالبشZر الZذين يعيشZون تحت
البشر وقوانينهم ،وما إلى ذلك ،في العيش كّلها تنشأ ً
Zرة على
ًZ
Zانية وال حقيقZZة – إنهم
جميعZا يتحZّ Zدون الحقيقZZة ويعZZادون هللا .إذا ألقينZZا نظً Z
هZZذه األنZZواع من القZZوانين ليسZZت لZZديهم إنسّ Z
Zق
Zالبر والح ّ Z
Zوء ب ّ Z
تمامZZا من منط ZZق الش ZZيطان ومعرفت ZZه وفلس ZZفته .ج ZZوهره ممل ٌ Z
ج ZZوهر هللا ،فإنن ZZا ن ZZرى أن ج ZZوهره ه ZZو العكس ً
اإليجابيZZة .مZا الZذي يشZZعر بZه هللا ،الZذي يملZZك هZZذا الجZوهر ويعيش بين البشZZر ،في
والقداسZة والحقZائق األخZرى لجميZZع األشZياء
ّ
ألي شٍ Z
Zخص أن يفهمZZه أو ُي ِ
دركZZه .ألن كZّ Zل مZZا يواجهZZه
قلبZZه؟ أال يمتلئ قلبZZه بZZاأللم؟ يعZZاني قلبZZه من األلم ،وهZZذا األلم ال يمكن ّ

Zق .جميZZع مZZا يZZأتي من البشZZر هZZو مصZZدر
ويقابلZZه ويسZZمعه ويZZراه ويختZZبره هZZو فسZZاد البشZZر وشZّ Zرهم وتمZّ Zردهم ومقZZاومتهم للحّ Z
معاناتZZه .وهZZذا يعZZني أنZZه ألن جZوهره ليس هZو نفسZZه جZZوهر البشZZر الفاسZZدين ،فZZإن فسZاد البشZر يصZZبح مصZZدر معاناتZZه الكZZبرى.
عنZZدما يصZZير هللا جسZً Zدا ،هZZل يسZZتطيع أن يجZZد من يتواصZZل معZZه بلغZٍ Zة مشZZتركة؟ ال يمكن إيجZZاد هZZذا بين البشZZر .ال يمكن إيجZZاد
أي ش ٍ
أي شZZعور يمكن أن يكZZون عنZد هللا بحسZب وصZفك؟ األشZZياء
Zخص يمكنZه التواصZل ويتحZاور بمثZل هZذا الحZوار مZع هللا – ّ
ّ
بالخطيZZة والميZZول الشZZريرة .عنZZدما يواجZZه هللا
يحبونها والتي يتطّلعون ويشتاقون إليها جميعها ترتبZZط
ّ
التي يناقشها الناس والتي ّ
هZZذا كّلZZه ،أال يكZZون مثZZل سٍ Z
Zكين في قلبZZه؟ في مواجهZZة هZZذه األشZZياء ،هZZل يمكن أن يشZZعر بZZالفرح في قلبZZه؟ هZZل يمكن أن يجZZد
ًّ
يهتم
Zزاء؟ أولئZZك الZZذين يعيشZZون معZZه بشZٌ Zر يمتلئZZون بّ Z
وم َن ّ
Zالتمرد والشZّ Zر – فكيZZف ال يعZZاني قلبZZه؟ يZZا لشZّ Zدة هZZذه المعانZZاة حقاَ ،
عً Z

وم ْن يسZZتطيع أن ُيِ Z
Zيء ال يسZZتطيع النZZاس على نحZٍ Zو
Zدركها؟ ال يملZZك النZZاس طريقZZة لفهم قلب هللا .فمعاناتZZه شٌ Z
بهZZا؟ َم َن يبZZالي؟ َ
خاص أن ُي ِ
للحس يجعالن معاناة هللا أعمق.
دركوها ،وفتور البشر وفقدانهم ّ
ٱلسم ِ
طُي ِ
اء َْأو َZك ٌار،
قدس تقول"ِ :للثَّ َع ِال ِب َْأو ِج َرةٌَ ،وِل ُ
الم ّ
ور َّ َ
يتعاطف بعض الناس مع محنة المسيح ألنه ترد آي ٌة في الكتاب ُ
َأما ْٱب ُن ٱِإْل ْن َسِ Z
ان َفَل ْي َس َلZُ Zه َْأي َن ُي ْسِZن ُد َرْأ َسُ Zه" .عنZZدما يسZZمع النZZاس هZZذا ،يأخZZذون األمZZر على محمZZل الجZّ Zد ويؤمنZZون أن هZZذه أشZّ Zد
َو َّ
معاناة يحتملها هللا وأشZد معان ٍ
ٍ
Zاة يحتملهZا المسZيح .واآلن ،بZالنظر إلى ذلZك من منظZور الحقZائق ،هZل هZذه هي الحقيقZة؟ ال يعتقZد
ّ

هللا أن ه ZZذه الص ZZعوبات معان ZZاة .لم يس ZZبق ل ZZه أن ص ZZرخ ض Zّ Zد الظلم بس ZZبب ص ZZعوبات الجس ZZد ،ولم يجع ZZل البش ZZر ي ZZدفعون ل ZZه أو
شيء مطلًقا .ومع ذلك ،عندما يشهد كZل ش ٍ
ٍ
Zيء لZدى البشZر وحيZاتهم الفاسZدة وش ّZرهم ،وعنZدما يشZهد أن البشZر في
بأي
ّ
يكافئونه ّ

Zق – فإنZه ال
قبضة الشيطان وأسZرى لZدى الشZيطان وال يمكنهم اإلفالت ،وأن النZاس الZذين يعيشZون في
ّ
الخطيZة ال يعرفZون الح ّ
يتحمZل هZZذا كّلZZه .هZZذه معانZاة هللا الكZZبرى .ال
يوما بعد يZZومٍ ،ولكن عليZه أن ّ
يستطيع ّ
تحمل هذه الخطايا كّلها .فمقته للبشر يزداد ً
يسZZ Zتطيع هللا التعبZZ Zير تعبZZ Zيرا كZZ Zامالً حتّى عن صZZ Zوت قلبZZ Zه أو مشZZ Zاعره بين أتباعZZ Zه ،وال يمكن ألحZٍ Z Zد من أتباعZZ Zه أن يفهم ًّ
حقا
ً
معاناته .وال أحد يحاول حتّى أن يفهم قلبه أو يعزيه – فقلبه يتحمل هذه المعاناة يوما بعد يو ٍم وسنة بعد ٍ
Zرارا.
Z
ك
وت
ا
Zرار
Z
م
سنة
ُ ّ
ً
ً
ّ
ً
ٍ
يتحمZZل
ماذا ترون في هذا كّله؟ ال يتطّلب هللا ّ
أي شيء من البشر مقابل ما أعطاه ،ولكن بسZZبب جZZوهر هللا فإنZZه ال يسZZتطيع أن ّ
وخطيتهم ،ولكنه يشعر بZالمقت الشZZديد والكراهيZة ،وهZذا مZZا يجعZل قلب هللا وجسZZده يتحماّل ن
شر البشر وفسادهم
ّ
على اإلطالق ّ
معاناة ال تنتهي .هل يمكن أن تروا هذا كّله؟ على األرجح ،ال أحد منكم يمكنه أن يرى هZZذا ،ألنZZه ال أحZZد منكم يمكنZZه أن يفهم
ً
هللا ًّ
حقا .بمرور الوقت يمكنكم اختبار ذلك تدريجيًّا بأنفسكم.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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يسوع يطعم الخمسة ٍ
آالف
ُ

ِ ِِ
ِ
يوحنZا َ" 13-8 Z:6قZال َلZZه و ِِ Z
Zه َخ ْم َسُ Zة َْأر ِغَف ِZة َشِ Zع ٍ
ير
ان ُب ْZ
ّ
اح ٌZد م ْن تَاَل ميZذهَ Z،و ُه َZو َْأن َZد َر ُاو ُس ُ
َأخZو سْ Zم َع َ
"هَنZZا ُغاَل ٌم َم َع ُ
ط ُZر َسُ :
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
Zيرَ ،فٱتَّ َكَZZأ ِّ
ان ِفي ٱْل َم َكِ Z
"ٱج َعُلZZوا َّ
َو َس َ Zم َكتَ ِ
ال
ون"َ .و َكَ Z
اس َيتَّكُئ َ
Zان ُع ْش ٌ Zب َكثٌ Z
Zال َي ُس Zوعُْ :
ٱلن َ
ٱلر َجُ Z
انَ ،وَلك ْن َمZZا َهَ Zذا لم ْثZZل َهُ Zؤ اَل ء؟"َ .فَقَ Z
ِ
ِ ِ
ِِئ
ِ
ٍ
ينَ Z.و َكَ Z Zذِل َك ِم َن
َأع َZ
ع Zَ Zد ُد ُه ْم َن ْ Z
َو َZ
ح ُ Zو َخ ْم َس Z Zة آاَل فَ .و َ
ٱَأْلر ِغَفَ Z Zة َو َش َ Z Zك َرَ ،وَو َّز َ
ط Zْ Zوا ٱْل ُمتَّك َ
ع َعَلى ٱلتَّاَل ميZZ Zذَ Z،وٱلتَّاَل مي ُ Z Zذ ْ
َأخَ Z Zذ َي ُس Z Zوعُ ْ
ض Zلة ِلكي ي ِ
ٱل َّس Zم َكتَي ِن ِبَقZْ Zد ِر مZZا َش Zاءواَ .فَل َّما َش ِZبعواَ ،قZZال ِلتَاَل ِميZِ Zذِه" Z:ٱجم ZعZوا ٱل ِكس Zر ٱلفا ِ
يع َش Zي ٌء"َ .ف َج َم ُZعZوا َو َمُأَلوا ٱ ْثَنتَي
ضZ
َ ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ اَل َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َع ْشر َة ُقَّف ًة م َن ٱْلكس ِر ،م ْن َخمسة َْأر ِغَفة َّ
ٱلشع ِ
ين".
ضَل ْت َع ِن ٱآْل كل َ
ير ،ٱلتي َف َ
َ
َْ
َ

مZZا معZZنى مفهZZوم "خمسZZة أرغفZٍ Zة وسZZمكتين"؟ كم عZZدد األشZZخاص الZZذين سZZتكفيهم خمسZZة أرغفZٍ Zة وسZZمكتان في المعتZZاد؟ إذا
كافيZZا لشخصZZين فقZZط .هZZذا هZZو المفهZZوم األساسZZي لخمسZZة أرغفZٍ Zة
Zاء على شّ Z
Zادي ،فسZZوف يكZZون ذلZZك ً
Zهية الشZZخص العّ Z
قسZZتم بنً Z
ّ
ٍ
المق ّZدس
سجله المقطع على أنهم شZبعوا من خمسZة أرغفZة وسZمكتين؟ ُيس ّ
وسمكتين Z.ومع ذلك ،ما عدد الناس الذي ُي ّ
Zجل الكتZاب ُ
ِ
عZددهم نح Zو خمس ِ Zة آاَل ٍ
Zيرَ ،فٱتَّ َكَZZأ ِّ
ان ِفي ٱْل َم َكِ Z
ف" .بالمقارنZZة مZZع خمسZZة أرغفZٍ Zة
هZZذا بهZZذه الطريقZZة"َ :و َكَ Z
Zان ُع ْش ٌ Zب َكثٌ Z
ٱلر َجُ Z
ال َو ََ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ Z
وسمكتين Z،هل خمسة ٍ
ٍ
كبير ًّ
Zري ،سZZوف يكZZون من
جدا؟ من
آالف من الناس ٌ
عدد كبير؟ ما الذي يعنيه أن هذا العدد ٌ
منظور بشّ Z
ٍ
Zير للغايZة .وحتّى لZو أخZذ ك ّZل ش ٍ
أرغفة وسمكتين على خمسZة آالف ش ٍ
Zخص
المستحيل تقسيم خمسة
Zخص ،ألن الفZرق بينهمZا كب ٌ
قضم ًة صغيرة فقط ،فإنه ال يزال غير ٍ
Zخص .ولكن الZرب يسZوع صZنع معجZزة هنZا – فهZو لم يكت ِ
كاف لخمسة آالف ش ٍ
Zف بZأن
ً
ّ ّ

ٍ
المق ّZدسَ" :فَل َّما َشِZب ُعوا،
سمح لخمسة آالف
شخص بZأن يZأكلوا ويشZبعوا وحسZب ،ولكن فضZل عنهم الطعZام أي ً
ضZا .يقZول الكتZاب ُ
ضZلة ِلكي ي ِ
َقZZال ِلتَاَل ِميZِ Zذِه" Z:ٱجم ZعZوا ٱل ِكسZر ٱلفا ِ
يع َشZي ٌء"َ .ف َج َم ُعZZوا َو َمُأَلوا ٱ ْثَنتَي َع ْشَ Zر َة ُقَّف ًة ِم َن ٱْل ِك َسِ Zرِ ،م ْن َخ ْم َسِ Zة َْأر ِغَZف ِZة
ضZ
َ
ْ
ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ اَل َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ٱلشع ِ
أيضا بأن يروا
الر ّب يسوع ومكانته ،وسمحت لهم ً
ضَل ْت َع ِن ٱآْل كل َ
ير ،ٱلتي َف َ
ين" .جعلت هذه المعجزة الناس يرون ّ
هوية ّ
أنZZه ال شZZيء يسZZتحيل على هللا – لقZZد رأوا حقيقZZة قZZدرة هللا الكليZZة .كZZانت خمسZZة أرغفZٍ Zة وسZZمكتان كافيZZة إلطعZZام خمسZZة ٍ
آالف،
ّ
أي طعام فهل كان بإمكان هللا إطعZZام خمسZة آالف ش ٍ
Zخص؟ بZZالطبع كZان بإمكانZZه! كZانت هZZذه معجZZزةٌ ،ولZZذلك
ولكن إذا لم يوجد ّ
حتمZا بZأن هZذا كZان أم ًZرا غZير مفهZو ٍم وشZعروا بأنZه كZان ال ُيص ّZدق وغZامض ،ولكن عمZل مثZل هZذا الشZيء بالنسZبة
شعر النZاس ً
صZص للتفسZير؟ ألن مZا يكمن وراء هZذه
إلى هللا كان في منتهى البساطة .وبمZا أن هZذا كZان شZيًئا عاديًّا في نظZر هللا ،فلمZاذا ُيخ ّ

البشرية مطلًقا.
الر ّب يسوع التي لم تكتشفها
المعجزة
ّ
يتضمن مشيئة ّ
ّ

لنحZZاول أوالً فهم نوعيZZة النZZاس الZZذين ش ّ Zكلوا هZZؤالء الخمسZZة ٍ
أتباعZا للZّ Zر ّب يسZZوع؟ نعZZرف من الكتZZاب
آالف .هZZل كZZانوا ًZ
ّ
ّ
أتباعZZا ل ZZه .ه ZZل عرف ZZوا َم ْن ه ZZو ال Zّ Zر ّب يس ZZوع؟ كال ب ZZالطبع! فعلى أق Zّ Zل تق ٍ Z
Zدير ،لم يعرف ZZوا أن الش ZZخص
Zوا
Z
ن
يكو
المق Zّ Zدس أنهم لم
ً
ُ

ربمZZا عZZرف بعض النZZاس ُمجZّ Zرد اسZZمه وعرفZZوا أو سZZمعوا شZZيًئا مZZا عن األشZZياء الZZتي صZZنعها.
الواقZZف أمZZامهم هZZو المسZZيح ،أو ّ
كان يتمّلكهم الفضول حول ال ّZر ّب يسZوع من القصZص ،ولكن ال يمكنكم بالتأكيZZد القZول بZZأنهم كZانوا يتبعونZZه ،فضZالً عن أنهم لم

يكونZوا يفهمونZه .عنZZدما رأى ال ّZر ّب يسZوع الخمسZة آالف ش ٍ
Zخص هZؤالء ،كZZانوا جZائعين ولم ُيف ّكZZروا سZوى في إشZباع جZوعهم،
الر ّب يسوع رغباتهم .عندما أرضى رغبZاتهم ،مZاذا كZان في قلبZه؟ مZاذا كZان موقفZه تجZاه هZؤالء
ولذلك كان المطلوب أن ُي ّلبي ّ
يتعين Zأن يرتبZط بشخص ّZية هللا
الناس الذين لم يريZدوا سZوى إشZباع جZوعهم؟ في هZذا الZوقت ،كZانت أفكZار ال ّZر ّب يسZوع وموقفZه ّ
وجوهره .في مواجهة هؤالء الخمسة ٍ
آالف من النZاس الZذين كZانت بطZونهم فارغZة ولم يريZدوا سZوى تنZاول وجبZة كاملZة ،وفي

مواجهZة هZؤالء النZاس الZذين تمّلكهم الفضZول واآلمZال عنZه ،لم ُيف ّكZر ال ّZر ّب يسZوع سZوى باسZتخدام هZذه المعجZزة لمنحهم نعمZة.
ومZZع ذلZZك ،لم يرفZZع من سZZقف آمالZZه في أن يصZZبحوا أتباعZZه ،ألنZZه عZZرف أنهم لم يريZZدوا سZZوى المZZرح واألكZZل ،ولZZذلك صZZنع
أفضZZل مZZا كZZان لديZZه واسZZتخدم خمسZZة أرغفZٍ Zة من الخZZبز وسZZمكتين إلطعZZام خمسZZة آالف شٍ Z
Zخص .فتح أعين هZZؤالء النZZاس الZZذين
المتج ّس Zد .م ZZع أن الZّ Zر ّب
اس ZZتمتعوا بالض ZZيافة وأرادوا رؤي ZZة المعج ZZزات ورأوا ب ZZأعينهم األش ZZياء ال ZZتي ك ZZان يمكن أن ُي ّ
تممه ZZا هللا ُ
يسوع استخدم شيًئا ملموسا إلرضاء فضولهم ،إاّل أنه كان يعZرف بالفعZل في قلبZه أن هZؤالء الخمسZة آالف ش ٍ
Zخص ال يريZدون
ً
ٍ
أي شZيء على اإلطالق ولم يعظهم على اإلطالق – فقZد سZمح لهم فقZط بZأن يZروا هZذه
سوى تنZاول وجبZة ّ
جيZدة ،ولZذلك لم يقZل ّ
المعجزة تحدث .لم يقدر أن يعامل هؤالء الناس مطلًقا كما تعامل مع تالميذه الذين اتّبعوه ًّ
حقا ،ولكن في قلب هللا كانت جميZZع
المخلوقات تحت حكمه ،وكان يسمح لجميع المخلوقات في عينيه باالستمتاع بنعمة هللا عند الضرورة .مع أن هZZؤالء النZZاس لم

Zاع خZZاص عنZZه أو تقٍ Z
Zدير لZZه حتّى بعZZد أن أكلZZوا األرغفZZة والسZZمكتين Z،إاّل إن هللا لم
أي انطبٍ Z
يعرفZZوه أو يفهمZZوه ولم يكن لZZديهم ّ
يعZZترض على هZZذا – فقZZد منح هZZؤالء النZZاس فرصً Zة رائعZZة لالسZZتمتاع بنعمZZة هللا .يقZZول بعض النZZاس إن هللا يتبZZع المبZZادئ فيمZZا
األخص باالسZتمتاع بنعمتZه .هZل هZZذا هZZو الحZال فعاًل ؟ يعتZZبر هللا
يعمله وال يراقب أو يحمي غير المؤمنين وال يسZZمح لهم على
ّ
طZط لهم ويحكمهم بط ٍ
Zرق مختلفZة .هZذه
حيZة خلقهZا فسZوف يZدبرهم
ويخ ّ
أنه طالما أنهم كائنات ّ
ويهتم بهم؛ وسZوف يتعامZل معهم ُ
ّ
هي أفكار هللا وموقفه تجاه جميع األشياء.

ٍ
ططوا التّبZاع ال ّZر ّب يسZوع ،إاّل أنZه لم يكن قاس ًZيا
مع أن الخمسة آالف
شخص الذين أكلوا أرغفة الخبز والسمكتين Zلم ُيخ ّ
ٍ
سجل
بأي شيء؟ أين ذهب بعد أن عمل ذلك؟ ال ُي ّ
معهم؛ فعندما أكلوا وشبعوا ،هل تعرفون ما فعله ّ
الر ّب يسوع؟ هل وعظهم ّ

بهدوء .هل طالب هZZؤالء النZZاس بZZأي شٍ Z
ٍ
ٍ
Zيء إ ًذا؟
شيء؛ عندما أكمل معجزته غادر
أي
الم ّ
قدس أن ّ
ّ
الر ّب يسوع قال لهم ّ
الكتاب ُ
اهتمامZا،
أي من هZذه – لم يعZد يريZد أن يعZير هZؤالء النZاس الZذين لم يتم ّكنZوا من اتّباعZه
هل كانت توجد ّأيZة كراهي ٍZة؟ لم يوجZد ٌّ
ً
وفي هZZذا الZZوقت كZZان قلبZZه يعZZاني من األلم .فألنZZه رأى فسZZاد البشZZر وشZZعر بZZرفض البشZZر لZZه ،وعنZZدما رأى هZZؤالء النZZاس أو
حزينا للغاية وتركت قلبZه يتZأّلم ،ولZذلك لم يZZرد سZوى أن يغZZادر هZؤالء النZاس في
عندما كان معهم ،جعلته بالدة البشر وجهلهم
ً
ٍ
ٍ
صZا أن ينفZZق
أسرع وقت ممكن .لم تكن لدى ّ
الر ّب في قلبه ّأية متطّلبات منهم ،ولم يZZرد أن يعZZيرهم أي اهتمZZامٍ ،ولم يZZرد خصي ً
طاقته عليهم ،وكان يعلم أنه ال يمكنهم اتّباعه – ومZع هZZذا كّلZZه ،كZZان موقفZZه تجZاههم واضZحا ج ًّZدا .أراد أن يعZZاملهم بلط ٍ
Zف وأن
ً
ٍ
Zوق تحت حكمZZه :أن يعامZZل كZّ Zل مخلٍ Z
يفض عليهم بالنعمZZة – وقZZد كZZان هZZذا موقZZف هللا من كZّ Zل مخلٍ Z
ويغ ّذيZZهZ.
ويّ Z
Zدبره ُ
Zوق بلطZZف ُ
وبسZZبب أن الZZرب يسZوع كZZان هللا المتجسZد ،فقZZد كشZZف بطريقZZة طبيعيZZة عن جZوهر هللا نفسZZه وتعامZZل مZZع هZZؤالء النZاس بلطٍ Z
Zف.
ّ
ّ ّ
ُ ّ
ٍ
وبغض النظZZر عن النتيجZZة
وبغض النظZZر عن نظZZرة هZZؤالء النZZاس للZّ Zر ّب يسZZوع،
تعامZZل معهم بلطZZف بقلب الرحمZZة والتسZZامح.
ّ
ّ
Zوق على أسZاس مكانتZه كZرب الخليقZة كّلهZا .وقZد كZان مZا كشZفه ،بZدون اس ٍ
المتوّقعZة ،فإنZه تعامZل مZع ك ّZل مخل ٍ
Zتثناء ،شخص ّZية هللا
ّ ّ
ُ
ٍ
Zدوء ثم غZZادر بهٍ Z
ومZZا لديZZه وم ْن هZZو .ولZZذلك صZZنع الZّ Zر ّب يسZZوع شZZيًئا بهٍ Z
Zأي جZZانب من جZZوانب شخصZّ Zية هللا هZZذا؟ هZZل
Zدوء – فّ Z
َ

يمكنكم القZZول بأنZZه إحسZZان هللا؟ هZل يمكنكم القZZول إن هللا غZZير أنZZاني؟ هZZل يمكن لش ٍ
Zادي أن يفعZZل هZZذا؟ كال بZZالطبع! في
Zخص عّ Z
ّ
ٍ
األسZZاس ،م ْن كZZان هZZؤالء الخمسZZة آالف شٍ Z
Zخص الZZذين أشZZبعهم الZّ Zر ّب يسZZوع بخمسZZة أرغفZZة وسZZمكتين؟ هZZل يمكنكم القZZول إنهم
َ
ٍ
بكل تأكيد إنهم لم يكونوا متوافقين مع الZّ Zر ّب،
كانوا متوافقين معه؟ هل يمكنكم القول إنهم كانوا
جميعا معادين هلل؟ يمكن القول ّ
ً
تمامZا هلل .ولكن كيZZف تعامZZل معهم هللا؟ اسZZتخدم طريق ً Zة لZZنزع فتيZZل عZZداء النZZاس تجZZاه هللا – وهZZذه
معاديZZا ًZ
وإن جZZوهرهم كZZان
ً
الر ّب يسوع اعتبرهم خZاطئين ،إاّل أنهم في نظZZر هللا كZانوا خليقتZه ،ولZZذلك كZZان
سمى "اللطف" .وهذا يعني أنه مع أن ّ
الطريقة تُ ّ
ٍ
هويZة هللا وجZوهره .ولZذلك ،فZإن هZذا الشZيء ال
ال يزال يعامل هؤالء الخطاة بلطف .هذا هو تسZامح هللا ،وهZذا التسZامح تُح ّZدده ّ

ٍ
إنسان خلقه هللا أن يفعله – وال يمكن سوى هلل أن يفعله.
ألي
يمكن ّ
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عنZZدما يمكنZZك أن تفهم حًقZZا أفكZZار هللا وموقفZZه تجZZاه البشZZر ،وعنZZدما يمكن Zك Zأن تفهم حًZقZا مشZZاعر هللا واهتمامZZه تجZZاه كZّ Zل
مخلٍ Z
Zوجهين إلى كZّ Zل واحZٍ Zد من األشZZخاص الZZذين خلقهم الخZZالق .وعنZZدما يحZZدث
Zوق ،سZZوف يمكنZZك أن تفهم التفZZاني
والحب المّ Z
ّ
Zحية" ،وبعض النZZاس يقولZZون
هZZذا ،سZZوف تسZZتخدم كلمZZتين لوصZZف ّ
"مضّ Z
محبZZة هللا – مZZا هاتZZان الكلمتZZان؟ بعض النZZاس يقولZZون ُ
محبZZة هللا .هZZذه كلم ٌ Zة يسZZتخدمها النZZاس لوصZZف أفكZZار
"خيريZZة" .من هZZاتين الكلمZZتين تُعZّ Zد كلمZZة
"خيريZZة" األقZّ Zل مالئمZZة لوصZZف ّ
ّ
ّ
الشZZخص ومشZZاعره بشٍ Z
Zكل عZZام .إنZZني أبغض ًّ
حقا هZZذه الكلمZZة ،ألنهZZا تشZZير إلى توزيZZع الصZZدقة عشZZوائيًّا ،ودون تميٍ Z
بغض
Zيزّ ،

محبZة هللا،
تعبير ع
Zاطفي مفZرط لألشZخاص الحمقى والمZرتبكين .عنZدما تُسZتخدم هZذه الكلمZة لوصZف ّ
النظر عن ّأية مبادئ .إنه ٌ
ّ
محبZZة هللا – م ZZا هات ZZان الكلمت ZZان؟ الكلم ZZة األولى
حتمZZا دالل ZZة ض ZZمنية على التج ZZديف .ل َّ Z
Zدي كلمت ZZان أك ZZثر مالئم ZZة تص ZZفان ّ
هن ZZاك ً

عبZرة ج ًّZدا؟ والكلمZة الثانيZة "واسZعة" .هنZاك معZنى حقيقي وراء هZاتين الكلمZتين ZأسZتخدمه لوصZف
"شاسعة" .أليست هذه الكلمZة ُم ّ
ّ
يهم حجم هZذا الشZيء – فهZو
محبة هللا .بحسZب االسZتخدام الح
ّ
Zرفي ،فZإن كلمZة "شاسZعة" تصZف حجم الشZيء أو سZعته ،ولكن ال ّ
ّ
كائنZZا ُمجZّ Zر ًدا ،ويعطي النZZاس إحسا ًس Zا دقيًقZZا
Zيء يمكن أن يلمسZZه النZZاس ويZZروه .يعZZود السZZبب في هZZذا إلى أنZZه موجٌ Z
Zود وليس ً
شٌ Z
ٍ
ٍ
ٍ
شيء
لتخيل وجوده ألنه
يهم ما إذا كنت تنظر إليه من
زاوية ُمس ّ
ثالثية األبعاد؛ لست بحاجة ّ
طحة أو ّ
وعمليًّا بدرجة ّ
ٌ
نسبية .ال ٌ

ضZا
محبة هللا يمكن أن يبدو وكأنه ُي ّ
محبته ،إاّل أنه يZوحي أي ً
حدد مقدار ّ
موجود بالفعل .ومع أن استخدام كلمة "شاسعة" لوصف ّ
ٍ
نوعZا من الالكيZان ،وال تنبZع من ّأيZة
محبتZه ليسZت ً
محبZة هللا يمكن تحديZد ZمقZدارها ألن ّ
محبتZه غZير قابلZة للقيZاس .أقZول إن ّ
بZأن ّ
ٍ
Zدرجات
شيء تتمتّع بZZه جميZZع المخلوقZZات بZ
شيء تشارك فيه جميع األشياء تحت حكم هللا ،وهي
أسطور ٍة .ولكنها بدالً من ذلك
ٌ
ٌ
متفاوتة ومن وجهات ٍ
المحبZZة تجلب العيش
نظر مختلفة .على الرغم من أن الناس ال يستطيعون رؤيتها أو لمسها ،إاّل إن هذه
ّ
محبZة هللا الZتي يتمتّعZZون بهZZا في ك ّZل
والحياة لجميع األشياء بقدر ما تنكشف شيًئا فشيًئ ا في حياتهم ،كما أنها تتزايد وتشهد على ّ
ٍ
ٍ
Zيء يصZZعب على البشZZر فهمZZه،
لحظZZة .أقZZول إن ّ
محبZZة هللا غZZير قابلZZة للقيZZاس ألن سZّ Zر هللا الZZذي يعيZZل ُ
ويغّ Zذي جميZZع األشZZياء شٌ Z

صZا أفكZZاره للبشZZر .وهZZذا يعZZني أن أحZً Zدا ال يعZZرف مقZZدار الZZدم والZZدموع الZZذي سZZكبها
وكZZذلك أفكZZار هللا لجميZZع األشZZياء ،وخصو ً
المحبZZة ال ZZتي يملكه ZZا الخZZالق
الخ ZZالق من أج ZZل البشZZر .ال أح ZZد يس ZZتطيع أن يس ZZتوعب ،وال أح ZZد يس ZZتطيع أن يفهم عم ZZق أو وزن
ّ

محبة هللا بأنهZا شاسZعة لمسZاعدة النZاس على اسZZتيعاب وفهم اتّسZاعها وحقيقZZة وجودهZZا.
للبشر الذين خلقهم بيديه .يهدف وصف ّ
فهمZا أعمZق
كما يهدف لمساعدة الناس على فهم المعنى
فهمZا أعمZZق ،ومسZاعدة النZZاس على أن يكتسZبوا ً
الحقيقي لكلمة "الخالق" ً
ّ
Zادة للمحيZZط أو للكZZون ،مثZZل الكZZون الواسZZع أو
للمعZZنى
Zادة كلمZZة "واسZZعة"؟ إنهZZا تُسZZتخدم عً Z
الحقيقي "للخلZZق" .مZZا الZZذي تصZZفه عً Z
ّ
Zيء يأسZر تصZّ Zورات اإلنسZان ،وهمZا يبعثZZان
المحيط الواسع .إن اتّساع الكون وعمقه الهادئ أبعد من الفهم
ّ
البشري ،كمZا أنZه ش ٌ

على اإلعجاب .فغموض الكون وعمقه موجودان على مدى الرؤية ولكنهما بعيدا Zالمنال .عندما تُف ّكر في المحيZZط ،فZZأنت تُف ّكZZر

محبZة هللا.
في عرضه إذ يبدو بال حدو ٍد ،ويمكنك أن تشعر بغموضه وشموله .ولهذا السZبب اس
ُ
Zتخدمت كلمZة "واسZعة" لوصZف ّ
محبZZة هللا غZZير
والهZZدف منهZZا مسZZاعدة النZZاس على الشZZعور بمZZدى القيمZZة النفيسZZة لمحبZZة هللا والشZZعور بعمZZق جمالهZZا ،وبZZأن قZّ Zوة ّ
ٍ
محبتZZه .هZZل
قابليتZZه لإلسZZاءة كمZZا ينكشZZف من ّ
محبتZZه وكرامZZة هللا وعZZدم ّ
محZZدودة وشZZاملة .وهZZذا يسZZاعدهم على الشZZعور بقداسZZة ّ
لمحبZZة هللا أن تZZرقى إلى هZZاتين الكلمZZتين" Z:شاسZZعة"
محبZZة هللا؟ هZZل يمكن ّ
تعتقZZدون اآلن أن كلمZZة "واسZZعة" كلمً Zة مالئمZZة لوصZZف ّ

محبZZة هللا .أال تعتقZدون
Zرية ،هاتZان الكلمتZان فقZZط مالئمتZان نسZZبيًّا وقريبتZZان نسZبيًّا من وصZف ّ
و"واسZعة"؟ بZالطبع! في اللغZة البشّ Z
محب ZZ Zة هللا ،فه ZZ Zل ستس ZZ Zتخدمون ه ZZ Zاتين الكلم ZZ Zتين؟ على األرجح أنكم لن تفعل ZZ Zوا ذلZZ Zك ألن فهمكم
ذل ZZ Zك؟ إذا طلبت منكم وص ZZ Zف ّ

ٍ
محبة
علو الفضاء
لمحبة هللا يقتصر على
منظور ُمس ّ
الثالثي األبعاد .ولذلك إذا طلبت منكم وصف ّ
وإدراككم ّ
يسم إلى ّ
طح ولم ُ
ّ
هللا ،فسوف تشعرون أنكم تفتقZرون إلى الكلمZZات؛ وسZZوف تكونZZون حتّى عZاجزين عن الكالم .قZZد يكZZون من الصZZعب عليكم فهم
ٍ
لمحبZZة هللا
ربمZZا ال توافقZZون ببسZZاطة .ال يتعّلZZق هZZذا سZZوى بحقيقZZة أن تقZZديركم وفهمكم ّ
الكلمZZتين ZاللZZتين تحZّ Zدثت عنهمZZا اليZZوم ،أو ّ
ٍ
نطاق ض ّZيق .قلت سZابًقا إن هللا غZير أنZاني – وأنتم تتZذ ّكرون كلمZة غZير أنZاني .هZل يمكن القZول إن
سطحيان ويندرجان ضمن
ّ
ّ
ّ
ٍ
التأمZل في هZذه المسZألة أكZثر من
عليكم
يجب
Zة؟
ي
للغا
ا
ق
Zي
ض
Zا
ق
نطا
Zذا
ه
أليس
؟
Zة
أناني
Zير
غ
Zا
ه
أن
Zوى
س
Zفها
ص
و
يمكن
ال
هللا
محبZة
ً
ًّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
شيء منها.
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مجد هللا
قيامة لعازر تُ ّ

ِ
Zات
ص ْو ٍت َع ِظيمٍ"ِ :ل َع َاز ُرَ ،هُل َّم َخ ِار ًZ
ج ا! َف َZخ َر َج ٱْل َم ْي ُت َوَيZَ Zداهُ َو ِر ْجاَل هُ َم ْرُبو َ
طٌ Z
ّ
يوحنا "َ 44-43 Z:11وَل َّما َق َ
ص َر َخ ب َ
ال َه َذا َ
ِبَأْق ِم َ ٍ
ِِ ِ
"حُّلوهُ َوَد ُعوهُ َي ْذ َه ْب".
طةَ ،و َو ْج ُه ُه َمْلُف ٌ
ال َل ُه ْم َي ُسوعُُ :
وف بم ْنديلَ Z.فَق َ

الر ّب يسوع أكZZبر بكثٍ Z
Zير من السZZابقة ألنZZه ال
ما انطباعكم بعد قراءة هذا المقطع؟ كانت ّ
أهمية هذه المعجزة التي صنعها ّ
هما جZًّ Zدا في
توجZد معجZزةٌ أكZثر مZZدعاة لإلعجZاب من إقامZZة رج ٍZل ميت من القZبر .كZZان هZذا الشZيء الZZذي صZنعه ال ّZر ّب يسZوع ُم ًّ

ذلك العصZر .فألن هللا صZار جس ًZدا ،لم يكن بوسZع النZاس سZوى أن يZروا ظهZوره بالجسZد وجانبZه العملي وجانبZه الZذي ال ُيمّثZZل
ّ
قوتZZه الZZتي كZZان يبZZدو أنZZه يملكهZZا ،لم يكن أحZٌ Zد
ّ
أهميZZة .وحتّى إذا كZZان بعض النZZاس قZZد رأوا ً
جانبZZا من شخصZّ Zيته أو بعض نقZZاط ّ
حقا .كZان هZذا كّلZه غZير معZZروفٍ
يعZرف من أين جZاء الZرب يسZوع وجZوهره الحقيقي ومZا الZذي يمكنZZه أن يفعZل أكZZثر من ذلZك ًّ
ّ ّ
ّ
أناس كثيرون ًّ
هويتZه؟ كZان
جدا دليالً على هذا الشيء ومعرفة الحقيقZة .هZل يمكن أن يصZنع هللا شZيًئا إلثبZات ّ
للبشر .وقد طلب ٌ
ٍ
أي مك ٍ
هويتZZه وجZوهره،
أي وقت إلثبZات ّ
Zان وفي ّ
هZذا األمZر في نظZر هللا في منتهى السZهولة .كZZان بإمكانZه أن يصZZنع شZZيًئا في ّ
ط ٍZة وبخط ٍ
Zوات .لم يكن يصZنع األشZياء دون تمي ٍ
Zيز؛ كZان يبحث عن الZوقت المناسZب والفرصZة
ولكن هللا كان يصنع األشZياء بخ ّ
المناسZZبة لصZZنع شٍ Z
وهويتZZه .هZZل اسZZتطاعت قيامZZة لعZZازر إثبZZات
Zيء أكZZثر مغZZزى يمكن أن يZZراه البشZZر .وقZZد أثبت هZZذا سZZلطانه
ّ
ِ
ِ
Zاز ُرَ ،هُل َّم
صْ Zو ٍت َعظيمٍ"ِ :ل َZع َ
ّ
المقZّ Zدس"َ :وَل َّما َقَ Z
صَ Zر َخ ب َ
Zال َهَ Zذا َ
هويZZة الZّ Zر ّب يسZZوع إ ًذا؟ دعونZZا ننظZZر إلى هZZذا المقطZZع من الكتZZاب ُ
ِ
Zاز ُرَ ،هُل َّم َخ ِار ًZج ا!" .فخZZرج لعZZازر من
َخ ِار ًZ
ج ا!"َ .ف َZخ َر َج ٱْل َم ْي ُت ".عنZZدما عمZZل الZّ Zر ّب يسZZوع هZZذا ،لم يقZZل سZوى شZZيًئا واحZً Zدا" :ل َZع َ
قZZبره – وقZZد تحّقZZق ذلZZك بسZZبب جملZٍ Zة واحZZدة نطZZق بهZZا الZّ Zر ّب .خالل هZZذا الZZوقت ،لم ِ
Zذبحا ،ولم يصZZنع ّأيZZة
يبن الZّ Zر ّب يسZZوع مً Z
أعمٍ Z
Zال أخZZرى .لم يقZZل سZZوى شZZيًئا واحZً Zدا .هZZل يمكن تسZZمية ذلZZك بمعجZZز ٍة أم بٍ Z
نوعZZا من السZZحر؟ يبZZدو من
Zأمر؟ أم هZZل كZZان ً

ٍ
منظور حديث ،فبالطبع ال يزال بإمكانكم تسميته بأنه معجZZزةٌ.
الظاهرية أنه يمكن تسميته معجزة ،وإذا نظرتم إليه من
الناحية
ّ
روح من بين األم ZZوات ،وبZZالطبع ليس ZZت ش ZZعوذة .من الص ZZواب
المؤ ّكZZد أن ZZه ال يمكن تس ZZميته تعوي ZZذة الس ZZتدعاء ٍ
وم ZZع ذل ZZك ،من ُ

طبيعي ZZة لس ZZلطان الخ ZZالق .ه ZZذا ه ZZو س ZZلطان هللا وقدرت ZZه .فاهلل يمل ZZك
الق ZZول ب ZZأن ه ZZذه المعج ZZزة ك ZZانت اإلظه ZZار األدنى واألك ZZثر
ّ
السZZلطان بZZأن يجعZZل المZZرء يمZZوت ويجعZZل روحZZه تفZZارق جسZZده وتعZZود إلى الهاويZZة ،أو إلى المكZZان الZZذي يجب أن تZZذهب إليZZه.
ٍ
أي
ُيق ّZرر هللا الZوقت الZذي يمZوت فيZه ش ٌ
أي وقت وفي ّ
Zخص مZا والمكZان الZذي يZذهب إليZه بعZد المZوت .يمكنZه أن يعمZل هZذا في ّ
ٍ
مكان .فهو غير مقي ٍَّد من البشر أو األحداث أو الكائنZات أو الفضZاء أو المكZان .إذا أراد أن يفعلهZZا فيمكنZه ZفعZل ذلZZك ألن جميZع
الحيZZة تحت حكمZZه ،وجميZZع األشZZياء تنمZZو وتوجZZد وتهلZZك بكلمتZZه وبسZZلطانه .يمكنZZه إقامZZة رج ٍZل ميت – وهZZذا
األشZZياء والكائنZZات ّ
ٍ
ٍ
ومكان .هذا هو السلطان الذي ال يملكه سوى الخالق.
زمان
أي
أيضا
ً
شيء يمكنه أن يفعله في ّ
ٌ
الر ّب يسوع شيًئا مثل إقامة لعازر من المZوت ،كZان هدفZه هZو أن ُيق ّZدم دليالً يZراه البشZر والشZيطان وأن يZدع
عندما فعل ّ
البشZZر والشZZيطان يعرفZZون أن كZZل شٍ Z
Zيء يرتبZZط بالبشZZر ،أي حيZZاة البشZZر ومZZوتهمُ ،يقZّ Zرره هللا ،وأنZZه على الZZرغم من أنZZه صZZار
ّ

Zادي ال ZZذي يمكن رؤيت ZZه باإلض ZZافة إلى العZZالم الZZروحي ال ZZذي ال
دائمZZا ،إاّل أن ZZه ال ي ZZزال يحكم الع ZZالم الم ّ Z
جس Zً Zدا ،كم ZZا ه ZZو الحZZال ً
ّ
يستطيع البشر رؤيته .كان الهدف من هذا السماح للبشر والشيطان بأن يعرفوا أن الشيطان ال يحكم كل ٍ
شيء .كان هZZذا كشZًZفا
ّ
أيضا وسيل ًة يرسل بها هللا رسالة إلى جميع األشياء بأن حياة البشر وموتهم بيد هللا .كZZانت طريقZZة
وإظهارا لسلطان هللا ،وكان ً
ً

وجههZا .كZان عمالً ملمو ًسZا اسZتخدم فيZه قدرتZه وسZلطانه
إقامة ال ّZر ّب يسZوع للعZازر إحZدى الطZرق الZتي ُيعّلم بهZا هللا البش ّ
وي ّ
Zرية ُ
لتوجيZZه البشZZرية وتZZدبيرها .كZZانت طريق ً Zة بZZدون كلمٍ Z
Zات سZZمح بهZZا الخZZالق للبشZZر برؤيZZة حقيقZZة أنZZه يسZZود على جميZZع األشZZياء.
ّ
ٍ
خالص إاّل من خاللZه .وهZZذا النZوع من الوسZائل الصZامتة
عملية أنه ال يوجZد
وكانت طريق ًة يخبر بها
ٌ
البشرية من خالل أفعال ّ
ّ
Zويرا في قلZوب البشZر ال يمكن أن يتالشZى أب ًZدا .قيامZة
لتوجيهه
ّ
Zيرا وتن ً
البشرية يدوم إلى األبZد – فهZو ال ُيمحى ،وقZد أحZدث تغي ً
ٍ
واحد من أتبZZاع هللا .إنZZه يثبت بق ّZو ٍة في ك ّZل ش ٍ
Zخص يفهم هZذا الحZدث بحسZب
كل
لعازر ّ
مجدت هللا – وهذا له ٌ
تأثير عميق على ّ
الفهم والرؤية بأن هللا وحده هو من يحكم حياة البشر وموتهم .مع أن هللا يملك هذا النوع من السلطان ،ومع أنZZه أرسZZل رسZال ًة

حZZول سZZيادته على حيZZاة البشZZر ومZZوتهم من خالل قيامZZة لعZZازر ،إاّل إن هZZذا لم يكن عملZZه األساسZZي .فاهلل ال يفعZZل شZZيًئا بZZدون
ّ
معنى .كل ٍ
شيء يفعله له قيمٌ Zة كبZيرة ،وهZو جZوهرة فائقZة القيمZة في مسZتودع للكنZوز .لن يجعZل بالتأكيZد "مسZألة جعZل ش ٍ
Zخص
ّ
ٍ
أي شيء بدون معنى .فقيامٌ Zة واحZدة للعZازر
يخرج من قبره" الهدف
األساسي أو الهدف أو البند الوحيد في عمله .ال يفعل هللا ّ
ّ
هويZZة الZّ Zر ّب يسZZوع .ولهZZذا السZZبب لم ُيكZّ Zرر الZّ Zر ّب يسZZوع هZZذا النZZوع من المعجZZزات.
كافيٌ Zة إلظهZZار سZZلطان هللا ،وكافيZZة بإثبZZات ّ
يصنع هللا األشياء وفًقا لمبادئه الخاصة .وبلغة البشر ،فإن هللا يدرك العمل الجاد .وهذا يعني أنه عندما يصنع هللا األشياء فإنه
ال ينحرف عن هدف عمله .إنه يعرف العمل الذي يريZد أن ُيحّققZه في هZذه المرحلZة ،ومZا يريZد أن ينجZزه ،وسZوف يعمZل بدّق ٍZة
Zخص فاس ZZد يمل ZZك ه ZZذا الن ZZوع من الق ZZدرة ،فس ZZوف ُيف ّكZZر في ط ٍ Z
Zرق للكش ZZف عن قدرت ZZه حتّى يع ZZرف
وفًقZZا لخ ّ
طت ZZه .إذا ك ZZان ش ٌ Z
اآلخرون مZدى قدرتZه حتّى ينحنZون أمامZه وحتّى يتم ّكن من السZيطرة عليهم وابتالعهم .هZذا هZو الش ّZر الZذي يZأتي من الشZيطان

الشخصية وليس لديه مثل هذا الجZZوهر .إن هدفZZه من صZZنع األشZZياء ليس
أما هللا فليس لديه مثل هذه
ّ
سمى بالفسادّ .
– وهو ما ُي ّ
المقZّ Zدس
إظهار نفسه بل تزويد
ّ
ثم يمكن أن يرى الناس أمثل ًة قليلة جZًّ Zدا في الكتZZاب ُ
البشرية بالمزيد من الوحي واإلرشاد ،ومن ّ
الر ّب يسوع كانت محدودة أو أنZZه لم يكن بإمكانZZه أن يصZZنع هZZذا النZZوع من
من هذا النوع من األشياء .ال يعني هذا أن قدرات ّ
ٍ
ض Zا ألن
عملية كبيرة ،وأي ً
أهمي ٌة ّ
الر ّب يسوع للعازر كانت لها ّ
األشياء .ولكنه يعني ببساطة أن هللا لم يرد أن يفعله ،ألن إقامة ّ

العمZZ Zل األساس ZZي بصZZ Zيرورة هللا جس Zً Zدا لم يكن ص ZZنع المعج ZZزات ،ولم يكن إقام ZZة الن ZZاس من المZZ Zوت ،لكن ZZه ك ZZان عمZZ Zل الفZZZداء
ّ
أمZا أشZياء مثZل
للبشرية .ولذلك ،فإن
ّ
مقدارا ً
ً
كبيرا من العمل الذي أكملZه ال ّZر ّب يسZوع كZان تعليم النZاس وتZدبيرهم ومسZاعدتهمّ ،
ٍ
أتمهZZ Zا الZّ Z Zر ّب يسZZ Zوع .واألكZZ Zثر من ذلZZ Zك ،يمكنكم القZZ Zول بZZ Zأن
إقامZZ Zة لعZZ Zازر فكZZ Zانت ُمجZّ Z Zرد أجZZ Zزاء صZZ Zغيرة من الخدمZZ Zة الZZ Zتي ّ
ثم ف ZZإن ع ZZدم إظه ZZار المزي ZZد من المعج ZZزات لم يكن ممارس ZZة متعم ZZدة ZلضZZZبط
Zزءا من ج ZZوهر هللا ،ومن ّ
"االسZZZتعراض" ليس ج ً Z
البيئية ،ولم يكن بالتأكيد نقص القدرة.
النفس ،ولم يكن بسبب القيود ّ

ج ا!" .لم يقZZل شZZيًئا غZZير هZZذا ،فمZZاذا
Zاز ُرَ ،هُل َّم َخ ِار ًZ
Zارة واحZZدة"ِ :ل َZع َ
عنZZدما أقZZام الZّ Zر ّب يسZZوع لعZZازر من المZZوت اسZZتخدم عبً Z
تُمّثل هذه الكلمات؟ إنها تُمّثل أن هللا يمكنZه إنجZاز أي ش ٍ
Zيء من خالل التح ّZدث ،بمZا في ذلZك إقامZة رج ٍZل ميت .عنZدما خلZق هللا
ّ
صZنعت جميZZع
جميZZع األشZZياء ،عنZZدما خلZق العZZالم ،فإنZZه صZZنع ذلZZك بالكلمZZات :أوامZZر منطوقZZة ،وكلمZات تحمZZل السZZلطان ،وهكZZذا ُ
األشياء .تحّقق ذلك بهذه الطريقة .هذه العبارة المفردة التي تكّلم بها ال ّZر ّب يسZوع كZZانت مثZل الكلمZZات الZتي تكّلم بهZZا هللا عنZZدما

خلق السماوات واألرض وجميع األشZياء؛ فهي تحمZل سZلطان هللا وقZدرة الخZالق .تشّ Zكلت جميZع األشZياء وثبتت بسZبب الكلمZات
الخارجة من فم هللا ،وبالمعنى نفسه ،خرج لعازر من قZبره بسZZبب الكلمZZات من فم ال ّZر ّب يسZوع .كZان هZZذا سZلطان هللا ،الظZاهر

ك فيZZZه
يخص الخ ZZالق
المتج ّسZ Zد .وك ZZان ه ZZذا الن ZZوع من الس ZZلطان والق ZZدرة
ويخص ابن اإلنس ZZان ال ZZذي ُْأد ِر َ
ّ
ّ
والمَ ZZ
Zدرك في جس ZZده ُ
ُ
الخالق .هذا هو الفهم الذي عّلمه هللا للبشر بإقامة لعازر من الموت.
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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الفريسيين ليسوع
دينونة
ّ

َّ ِ
ج ZZوا ِلُي ْم ِس ُ Z Zكوهَُّ ،
ين َن َزُلZZ Zوا ِم ْن
مZZ Zرقس "َ 22-21 Z Z Z:3وَل َّما َس ِ Z Zم َع َأْق ِرَبZZ Zاُؤ هُ َخ َر ُZ
َأِلن ُه ْم َقZZ Zاُلواِ" :إ َّن ُه ُم ْخَتZٌّ Z Zل!"َ .و َّ
َأما ٱْل َكتََب ُ Z Zة ٱلذ َ
ين يخ ِرج َّ ِ
يس َّ ِ
ِ
ِإ
ول! وِإ َّن ُه ِب َرِئ ِ
ين".
ٱلشَياط َ
ٱلشَياط ِ ُ ْ ُ
ُ
يم َفَقاُلواَّ " :ن َم َع ُه َب ْعَل َزُب َ َ
ُأور َشل َ

الفريسيين
وبخ
ّ
يسوع ُي ّ

ِ ٍ
ِ
َّة وتَج ِد ٍ
ِِ
وح َفَل ْن ُي ْغَفZَ Zر ِل َّلن ِ
يف ُي ْغَف ُر ِل َّلن ِ
اسَ .و َم ْن
يف َعَلى ٱلZُّ Zر ِ
اسَ ،و َّ
َأما ٱلتَّ ْجد ُ
ول َل ُك ْمُ :ك ُّل َخطي َ ْ
متّى " 32-31 Z:12ل َذل َك َأُق ُ
وح ٱْلُق ُد ِ
ال َكِل َم ًة َعَلى ْٱب ِن ٱِإْل ْن َس ِ
س َفَل ْن ُي ْغَف َر َل ُه ،اَل ِفي َه َذا ٱْل َعاَل ِم َواَل ِفي ٱآْل ِتي".
ٱلر ِ
ال َعَلى ُّ
ان ُي ْغَف ُر َل ُهَ ،و َّ
َأما َم ْن َق َ
َق َ

َأِلن ُكم تُ ْغِلُقZZون مَل ُكZZوت ٱل َّسZماو ِ
ِ
ِ
ٱلن ِ
ات ُقZَّ Zدام َّ
Zل َل ُك ْم َأي َZ
اس ،فَاَل
َ َ َ
ُّون ٱْل ُمZَ Zراُؤ َ
ُّهZا ٱْل َكتََبُ Zة َوٱْلَف ِّريسZي َ
متّى َ" 15-13 Z:23لك ْن َوْZي ٌ
ََ
ون! َّ ْ
َ
ِ
ِِ
ون! َّ
ام ِZل ،وِل ِعَّل ٍة
ٱَأْلر ِZ
Zل َل ُك ْم َأي َZ
َأِلن ُك ْم تَُ Z
ون ُبُيَ Z
ْZأكُل َ
ُّون ٱْل ُمZَ Zراُؤ َ
ُّهZا ٱْل َكتََبُ Zة َوٱْلَف ِّريسZي َ
ين َيZْ Zد ُخُل َ
ون ٱلZَّ Zداخل َ
ون َْأنتُ ْم َواَل تَZَ Zد ُع َ
تَZْ Zد ُخُل َ
ونَ .وْZي ٌ
Zوت َ
ِ
ِ
ون! َّ
Zون ٱْلَب ْZحَ Zر َوٱْلَب Zَّ Zر
صَZ Zل َو ِات ُك ْمِ .لَ Z Zذِل َك تَ ُZ
َأِلن ُك ْم تَ ُ
َأع َ
ون َد ْيُن َ
طوُفَ Z
ُّون ٱْل ُمZَ Zراُؤ َ
ُّهZZا ٱْل َكتََبُ Z Zة َوٱْلَف ِّريسZ Zي َ
ونً Z Zة ْ
ْأخُ Zذ َ
تُطيُل َ Z
ظ َمَ .وْيٌ Z
Zل َل ُك ْم َأي َ
Zون َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعًفا".
صَن ُع َ
ون ُه ْٱبًنا ل َج َهَّن َم َأ ْكثَ َر م ْن ُك ْم ُم َ
ض َ
ص َل تَ ْ
لتَ ْك َسُبوا َدخياًل َواح ًداَ ،و َمتَى َح َ
األول :دينونة Zالفريسيين ليسوع.
هناك مقطعان منفصالن أعاله – دعونا ّأوالً نلقي
ً
نظرة على المقطع ّ

Zه
المقZّ Zدس ،كZZان تقZZييم الفريسZّ Zيين ليسZZوع نفسZZه واألشZZياء الZZتي صZZنعها كمZZا يليَ" :قZZاُلواِ" :إ َّن ُه ُم ْخَتZٌّ Zل!ِ ...إ َّن َم َZع ُ
في الكتZZاب ُ
ِ
يس ٱل َّشZي ِ
Zول! وِإ َّن ُه ِبZَ Zرِئ ِ
اط ِ
ين" (مZZرقس  .)22-21 Z:3لم يكن حكم الكتبZZة والفريسZّ Zيين على الZّ Zر ّب يسZZوع
ين ُي ْZخ ِر ُج ٱل َّشَZياط َ
َ
َب ْعَل َزُبَ َ Z
ٍ
ممZا رأوه وسZمعوه عن أفعالZه .ومZع أن
كررة أو
جرد كلمات ُم ّ
ُم ّ
ً
تصورا ال أساس لZه ،ولكنZه كZان اسZتنتاجهم عن ال ّZر ّب يسZوع ّ
الر ّب يسZZوع كZZان
استنتاجهم كان ظاهريًّا باسم العدالة وبدا للناس وكأنه راسخ األساس ،إاّل أن الغطرسة التي حكموا بها على ّ
يصعب احتوائها حتّى من جهتهم .لقد كشفت الحماسZة المسZعورة لكZراهيتهم لل ّZر ّب يسZوع عن طموحZاتهم الجامحZة وأسZاريرهم
وأيضا طبيعتهم الحاقدة لمقاومة هللا .كانت هذه األشياء التي قالوهZZا في حكمهم على الZّ Zر ّب يسZZوع مدفوعً Zة
الشيطانية الشريرة،
ً
ّ

Zق .لم يفحصZوا مصZدر أعمZال ال ّZر ّب يسZوع ولم
بطموحاتهم الجامحة وحسZدهم والطبيعZة القبيحZة الحاقZدة لعZدائهم تجZاه هللا والح ّ
تعم Zد ZهZاجموا مZا صZنعه وسّZفهوه .وقZد
الم ّ
يفحصوا جوهر مZا قالZه أو فعلZه .ولكنهم في عمZاهم ونفZاد صZبرهم وجنZونهم وخبثهم ُ

بلZZغ هZZذا حتّى درجZZة التسZZفيه دون تميٍ Z
Zيز لروحZZه ،أي الZZروح القZZدس ،روح هللا .وهZZذا مZZا قصZZدوه عنZZدما قZZالواِ" :إ َّن ُه ُم ْخَتZٌّ Zل!...
ٱلشي ِ
ولِ ...ب َرِئ ِ
اط ِ
ين" .وهذا يعني إنهم قالوا إن روح هللا كZZان بعلزبZZول ورئيس الشZZياطين .وصZفوا عمZZل الجسZZد الZZذي
يس َّ َ
َب ْعَل َزُب َ
Zون .لم ُيج ّZدفوا على روح هللا بأنZه مثZل بعلزبZول ورئيس الشZياطين فقZط ،ولكنهم أدانZوا عمZل هللا .أدانZوا
لبسه روح هللا بأنZه جن ٌ
تمامZا جZوهر الشZZيطان ومقاومZة الشZيطان
الر ّب يسوع المسيح ّ
ّ
وجدفوا عليه .كان جوهر مقاومتهم هلل وتجديفهم عليه هZو نفسZZه ً
Zاة للشZZيطان بين البشZر،
Zيدا للشZيطان .كZانوا قنً Z
بشرا فاسدين فحسب ،بZل كZانوا بZاألكثر تجسً Z
هلل وتجديفه عليه .لم يكونوا ُيمّثلون ً
وكانوا شركاء الشZيطان وخدمZه .كZان جZوهر تجZديفهم وتشZويههم لل ّZر ّب يسZوع المسZيح هZو صZراعهم مZع هللا من أجZل المكانZة،

وخصامهم مع هللا ،واختبارهم الدائم هلل .كان جوهر مقاومتهم هلل ،وموقفهم من العداء تجاهه ،باإلضافة إلى كلماتهم وأفكZZارهم
ِ
وحدد أن أعمالهم خطيZة تج ٍ
Zديف
جدف على روح هللا
حدد هللا دينون ًة معقولة على ما قالوه وفعلوهّ ،
مباشرة وتُغضبه .وهكذاّ ،
تُ ّ
ً
ّ
ِ
يف
تماما كما يقول المقطع الكتZ
على الروح القدس .وهذه
Zابي التZZالي"َ :و َّ
َأما ٱلتَّ ْZج د ُ
ّ
الخطية ال تُغفر في هذا العالم وال في اآلتيً ،
ّ
وح ٱْلُق ُZد ِ
وح َفَل ْن ُي ْغَف َZر ِل َّلن ِ
س َفَل ْن ُي ْغَف َZر َل ُZه ،اَل ِفي َهَ Zذا ٱْل َعZاَل ِم َواَل ِفي ٱآْل ِتي" .دعونZا نتح ّZدث
Zال َعَلى ٱل ُّZر ِ
َعَلى ٱل ُّZر ِ
اس" َّ
و"َأما َم ْن َق َ
اليZZوم عن المعZZنى الحقيقي لكلمZZات هللا هZZذه "َفَل ْن ُي ْغَفZَ Zر َلZُ Zه ،اَل ِفي َهَ Zذا ٱْل َZعZاَل ِم َواَل ِفي العZZاَلم ٱآْل ِتي" ، .أي ،دعونZZا نبZّ Zدد ZغمZZوض
ّ
الطريقة التي ُيحّقق بها هللا هذه الكلمات "َفَل ْن ُي ْغَف َر َل ُه ،اَل ِفي َه َذا ٱْل َعاَل ِم َواَل ِفي ٱآْل ِتي".
بشخصية هللا وموقفه تجاه الناس واألمور واألشياء .وبطبيعة الحال ،فإن المقطعين أعاله ليسا
تحدثنا عنه
يرتبط كل ما ّ
ّ
ٍ
Zابيين؟ يقZZول بعض النZZاس إنهم يZZرون غضZZب هللا .ويقZZول البعض إنهم
أي شZZيء في هZZذين المقطعين الكتّ Z
Zتثناء .هZZل الحظتم ّ
اسً Z
يZZرون جZانب شخصZّ Zية هللا الZZذي ال يتسZZاهل مZZع إثم البشZر ،وإنZZه إذا ارتكب النZاس تجZZديفيًّا مZZا ضZّ Zد هللا فZإنهم لن ينZZالوا غفرانZZه.

مع حقيقة أن الناس يرون ويدركون غضب هللا وعدم تسZاهله مZع إثم البشZر في هZذين المقطعين ،إاّل أنهم مZا زالZوا ال يفهمZون
تضمين لموقف هللا الحقيقي ونهجه تجاه أولئك الذين يجدفون عليZه ويغ ِ
موقفه ًّ
ٍ
ضZبونه .وهZذا
حقا .يحتوي هذان المقطعان على
ُ ّ
ُ
ّ
وح ٱْلُقZُ Zد ِ
س َفَل ْن ُي ْغَف َZر َلZُ Zه ،اَل ِفي َهَ Zذا
المق ّZدس يحمZZل المعZZنى
Zال َعَلى ٱل ُّZر ِ
الحقيقي لموقفZZه ونهجZه"َ :و َّ
َأما َم ْن َق َ
المقطZع في الكتZاب ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
حكما ،وهذا الحكم هو حصيلة صادرة عنه.
ٱْل َعاَل ِم َواَل ِفي ٱآْل تي" .عندما ُي ّ
جدف الناس على هللا ،عندما ُيغضبونه ،فإنه ُيصدر ً
Zل خ ِطي ٍ
َأما ٱلتَّ ِ Z
ج ِد ٍ
ِ ِ
وح َفَل ْن ُي ْغَفZَ Zر ِل َّلن ِ
يف ُي ْغَفZُ Zر ِل َّلن ِ
اس"
َّة َوتَ ْZ
يف َعَلى ٱلZُّ Zر ِ
اسَ ،و َّ
Zول َل ُك ْمZُ :ك ُّ َ
جد ُ
ْ
المقZّ Zدس هكZZذا" :لَ Zذل َك َأُقُ Z
يصZZفه الكتZZاب ُ
ِ
ِ
المق ّZدس
ُّون ٱْل ُم َراُؤ َ
ُّها ٱْل َكتََب ُة َوٱْلَف ِّريسي َ
ون!" (متّى  .)13 Z:23ومZZع ذلZZك ،هZZل ُيس ّ
(متّى  ،)31 Z:12و"َلك ْن َوْي ٌل َل ُك ْم َأي َ
Zجل الكتZZاب ُ
مجنونZا بعZد Zأن قZال هZذه األشZياء؟ هZل يZرد مZا
والفريسيين ،وكذلك أولئZك الZذين قZالوا إن ال ّZر ّب يسZوع كZان
عاقبة هؤالء الكتبة
ً
ّ
ٍ
Zجل ولكن في الحقيقZة
المؤ ّكد أنZه لم يZرد .والقZول هنZا بأنZه "لم يZرد" ليس معنZاه أنZه لم ُيس ّ
إذا كانوا قد عانوا من ّ
أي عقاب؟ من ُ
ضZ Zح مس ZZأل ًة ،وهي موق ZZف هللا ومبادئ ZZه في
المج Zّ Zردة .ف ZZالتعبير "لم ي ZZرد" ه ZZذا ُيو ّ
أن ZZه لم تكن توج ZZد عاقبٌ Z Zة يمكن رؤيته ZZا ب ZZالعين ُ
ٍ
عينZة .تتمّثZل معاملZة هللا لألشZخاص الZذين ُيج ّZدفون عليZه أو يقاومونZه ،أو حتّى أولئZك الZذين يسZيئون إليZه –
التعامZل مZع أشZياء ُم ّ
أولئك الذين يهاجمونه عن ٍ
موقف واضح تجاههم .إنZZه يمقت هZZؤالء
قصد ويسيئون إليه ويلعنونه – في أنه ال يبالي البتّة .لديه
ٌ

Zف واضZح تجZاه أولئZك الZذين
الناس ويدينهم في قلبه .كما أنه حتّى يعلن صراح ًة عاقبتهم لهم ،حتّى يعرف النZاس أنZه لديZه موق ٌ
حدد عZاقبتهم .ومZع ذلZZك ،بعZد أن قZال هللا هZZذه األشZZياء ،كZان ال يZزال النZاس يZرون بالكZاد
سي ّ
ُي ّ
جدفون عليه ،وحتّى يعرفوا كيف ُ

كيفية تعامل هللا مع أولئك الناس ،وكانوا ال يفهمون المبZادئ الZتي تسZZتند عليهZZا عاقبZZة هللا وحكمZه عليهم .وهZZذا يعZZني أن
حقيقة ّ
البش ZZر ال يمكنهم أن ي ZZروا موق ZZف هللا وطرق ZZه للتعام ZZل معهم .وه ZZذا يرتب ZZط بمب ZZادئ هللا في ص ZZنع األش ZZياء .يس ZZتخدم هللا ظه ZZور
ِ
Zرة
خطيتهم وال ُيح ّZدد عZاقبتهم ،ولكنZه يسZتخدم مباش ً
الحقائق للتعامل مع السلوك الشZرير لبعض النZاس .وهZذا يعZني أنZه ال ُيعلن ّ
ظهور الحقائق للسماح بمعاقبتهم ونيل جزائهم الواجب .عندما تحZدث هZZذه الحقZائق ،يعZZاني جسZد النZاس من العقZاب؛ وهZذا كّلZه

المجZّ Zردة .عنZZد التعامZZل مZZع السZZلوك الشZZرير لبعض النZZاس ،يلعنهم هللا بالكلمZZات وحسZZب ،ولكن في الZZوقت
يمكن رؤيتZZه بZZالعين ُ
ينصب عليهم غضب هللا ،والعقاب الZذي يتلّقونZه قZد يكZون شZيًئا ال يسZتطيع النZاس رؤيتZه ،لكن هZذا النZوع من العاقبZة قZد
نفسه،
ّ

يكZون أكZثر خطZورة من العZواقب الZتي يمكن أن يراهZا النZاس في سZياق التع ّZرض للعقZاب أو التع ّZرض للقتZل .يرجZع السZبب في
ظه ر لZZه رحمتZZه أو يسZZامحه ،وال
ذلZZك إلى أنZZه في ظZّ Zل الظZZروف الZZتي قZّ Zرر هللا فيهZZا أاّل ُيخّلص مثZZل هZZذا الشZZخص ،وال يعZZود ُي ِZ

ُيوّفر له المزيد من الفرص ،فإن الموقف الذي يتّخذه تجاهه هو أن يتجاهله .ما معنى "يتجاهله"؟ معنى هZZذا المصZZطلح في حZّ Zد
ص Zا" ،يوجZZد تفسZZيران مختلفZZان لمعنZZاه:
ذاتZZه هZZو وضZZع الشZZيء ً
جانبZZا أي عZZدم االهتمZZام بZZه .وهنZZا ،فZZإن هللا عنZZدما "يقصZZي شخ ً
األول هو أنه سّلم حياة ذلZZك الشZخص وك ّZل مZا
يخص ذلZZك الشZخص إلى الشZZيطان ليتعامZل معZZه .لن يكZون هللا مسZؤوالً
ّ
التفسير ّ
فيما بعZد ولن يZديره فيمZا بعZد .سZواء كZان ذلZك الشZخص غاض ًZبا أو غبيًّا ،وسZواء كZان في الحيZاة أو في المZوت ،أو سZواء نZزل
إلى الجحيم للعقاب ،فإن هذا لن يتعّلق باهلل .وهذا يعني أن ذلZك المخلZوق لن تكZون لZه عالقٌ Zة بالخZالق .والتفسZير الثZاني هZو أن

قدمها ذلك الشخص ،أو يسZZتخدم
قرر أنه بنفسه وبيديه يريد أن يفعل شيًئ ا مع هذا الشخص .من الممكن أن يستخدم خدم ًة ُي ّ
هللا ّ
مثZZل ذلZZك الشZZخص كشخصZّ Zي ٍة تZZبرز التنZZاقض .من المحتمZZل أن تكZZون لديZZه طريقٌ Zة خاصZZة للتعامZZل مZZع مثZZل هZZذا الشZZخص ،أي
قرر بها التعامZZل مZZع مثZZل هZZذا
تماما مثل بولس .هذا هو مبدأ وموقف قلب هللا بخصوص
ّ
الكيفية التي ّ
طريقة خاصة لمعاملتهً ،
ويج ّZدفون عليZه ،وإذا أغضZبوا شخصZّ Zيته ،أو إذا اسZZتنفدوا صZبر هللا ،فZإن
شهرون به ُ
الشخص .ولذلك عندما يقاوم الناس هللا ُ
وي ّ
ٍ
Zليما نهائيًّا .لن ُيغفZر لهم
تصورها .العاقبة
ّ
األشد هي أن هللا ُيسّلم حياتهم ّ
وكل شيء ّ
العواقب ال يمكن ّ
يخصهم إلى الشيطان تس ً
إلى األبZZد .هZذا يعZني أن هZذا الشZخص أصZبح لقمً Zة سZائغة في فم الشZيطان ولعبً Zة في يZZده ،وأن هللا منZذ ZذلZك الحين ال عالقZة لZه

يمس حيZاة
أي ٍ
به .هل يمكنكم ّ
جرب الشيطان أيُّوب؟ مع وجود الشرط الذي منع الشيطان من أن ّ
نوع من البؤس عندما ّ
تخيل ّ
ِ
Zليما كZZامالً
أيُّوب ،إاّل أن أيُّوب عانى معاناة شديدة .وأليس من األصعب الخراب الذي ُيلحقه الشZZيطان بالشZخص الZZذي ُيسّZلم تس ً
تماما رعاية هللا ورحمته ،وال يعZZود تحت حكم الخZالق ،ويكZون قZد ُج ّZر ّد من
تماما في قبضة الشيطان ويكون قد فقد ً
له ويكون ً
تمامZا؟ كZان اضZطهاد
حّقZه في عبادتZZه ومن حّقZه في أن يكZZون مخلوًقZا تحت حكم هللا ،وتكZون عالقتZه ب ّZر ّب الخليقZة قZZد انقطعت ً

ٍ
شخص ما إلى الشيطان ،فإن عاقبته ستكون شZZيًئا ال
جردة ،ولكن إذا سّلم هللا حياة
الم ّ
الشيطان أليُّوب شيًئا يمكن رؤيته بالعين ُ
Zخص م ZZا من جدي Zٍ Zد في ص ZZورة بق ZZر ٍة أو حم ٍ Z
Zار أو أن تتمّل ZZك األرواح
يتخيل ZZه أح Zٌ Zد .ويك ZZون األم ZZر أش ZZبه ب ZZأن يول ZZد ش ٌ Z
يمكن أن ّ

الشريرة النجسZة بعض األشZخاص وتسZكنهم وهكZذا .هZZذه هي نتيجZة ونهايZة بعض النZاس الZذين ُيسّZلمهم هللا إلى الشZZيطان .يبZدو
من الظZZاهر أن هZZؤالء النZZاس الZZذين سZZخروا من الZّ Zر ّب يسZZوع وأغضZZبوه وأدانZZوه وجZّ Zدفوا عليZZه لم يواجهZZوا ّأيZZة عZZواقب .ومZZع
ٍ
بكيفيZة تعاملZه مZع ك ّZل
ربمZا ال يسZتخدم لغً Zة واضZحة إلخبZار النZاس
ذلك ،فالحقيقة هي أن هللا له موق ٌ
ّ
Zف للتعامZل مZع ك ّZل شZيءّ .
أمZا أنZه ال يتح ّZدث عن الموضZوع
نوع من أنZواع األشZخاص.
ٍ
ً
وأحيانZا ال يتح ّZدث مباش ً
Zرة ،لكنZه يفعZل األشZياء بطريقZة مباشZرةّ .
فال يعZZني أنZZه ال توجZZد نتيجZZة – فمن الممكن أن تكZZون النتيجZZة أكZZثر خطZZورة .من الظZZاهر ،يبZZدو أن هللا ال يتحZّ Zدث مZZع بعض
النZZاس ليكشZZف عن موقفZZه؛ في الواقZZع ،لم يZZرد هللا أن يبZZالي بهم لفZZتر ٍة طويلZZة .ال يريZZد رؤيتهم فيمZZا بعZZد .وبسZZبب األشZZياء الZZتي

Zليما مباش ًZرا
عملوها ،وسلوكهم ،وبسبب طبيعتهم وجوهرهم ،فإن هللا ال يريد سوى أن يختفوا من أمامZه ،ويريZد أن ُيسّZلمهم تس ً
أي مZZدى
إلى الشيطان ،وأن ُيسّلم روحهم ونفسهم وجسدهم للشيطان ،وأن يسمح للشيطان بعمل ّ
كل ما يريد .من الواضZZح إلى ّ
يمقتهم هللا ،وإلى أي مدى يضجر منهم .إذا كان الشخص يغ ِ
ضZب هللا لدرجZة أن هللا ال يريZد أن يZراه م ّZر ًة أخZرى ،وأنZه يتخّلى
ُ
تمامZا ،ولدرجZZة أن هللا ال يريZZد حتّى أن يتعامZZل معZZه بنفسZZه – إذا وصZZل األمZZر إلى أن ُيسّZلمه إلى الشZZيطان لكي يفعZZل مZZا
عنZZه ًZ
ٍ
تمامZZا
تمامZا .لقZZد ِZ
يريد ،وأن يسمح للشيطان بأن يتح ّكم فيZZه ويبتلعZZه ويعاملZه ّ
ُأبط َل ً
بأيZZة طريقZZة – يكZZون هZZذا الشZخص قZZد انتهى ً
ٍ
كمخلوق .أليست هذه أخطر عقوبة؟
إنسانا وانتهى حّقه
حّقه في أن يكون
ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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كلمات يسوع لتالميذه Zبعد قيامته
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
Zف ِفي
ّ
ان تَالَميُ Zذهُ َْأي ً
يوحنا "َ 29-26 Z:20وَب ْع َZZد ثَ َمانَيZة َأيَّا ٍم َZك َ
اب ُم َغلَقٌ Zةَ ،وَوَق َ
اء َي ُسZوعُ َو ْ
اَألب َZو ُ
ضZا َداخالً َوتُ َ
ومZا َم َع ُه ْمَ .ف َZج َ
ِ
ِ
اْلوسِ Zط وَقZZال" :سZالَم َل ُكم!" ثُ َّم َقZZال ِلتُومZZاِ ِ َ :إ
ضْ Zع َها ِفي َج ْنِبيَ ،والَ تَ ُك ْن َغ ْيZَ Zر
ك َو َ
صِZب َع َك ِإَلى ُهَنZZا َو َْأبصْ Zر َيZَ Zد َّيَ Z،و َهZZات َيZَ Zد َ
"هZZات ْ
َ َ
َْ َ َ َ ٌ ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
آمُنZZوا َوَل ْم
Zال َلZُ Zه َي ُس Zوعَُ" :ألن َك َر َْأيتَني َيZZا تُ َZ
اب تُ َZ
آم ْن َت! ُ
Zوبى للذ َ
طَ Z
َأجَ Z
ُمْ Zؤ ِم ٍن َبZْ Zل ُمْؤ ِمًنZZا"َ .
Zال َلZُ Zه"َ :رّبِي َوِإلهي! "َقَ Z
ومZا َوَقَ Z
ين َ
ومZا َ
َي َر ْوا".

ِ
ِ
ونا،
ّ
ان ْب َن ُي َ
ضا ثَانَي ًة"َ :يا س ْم َع ُ
ال َل ُه َْأي ً
يوحنا َ" 17-16 :21ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وناَ ،أتُحبُّني؟"َ .ف َح ِز َن
ان ْب َن ُي َ
"ار َ
ال َل ُه ثَالثَ ًة"َ :يا س ْم َع ُ
َل ُهْ :
ع َغَنميَ .ق َ
تَعَلم ُك َّل َشي ٍءَْ .أن َت تَع ِر ِ ِ
ع َغَن ِمي".
"ار َ
ف َّأني ُأحب َ
ْ ُ
ال َل ُه َي ُسوعُْ :
ُّك"َ .ق َ
ْ ُ
ْ

ِِ
ِ ِ
ال
ال َل ُه"َ :ن َع ْم َيا َر ُّبَْ ،أن َت تَ ْعَل ُم َّأني ُأحب َ
ُّك"َ .ق َ
َأتُحبُّني؟"َ .ق َ
ِِ
ِ
ط ُر ُس َّ
ال َل ُZه"َ :يZا َر ُّبَْ ،أن َت
ُب ْ
ال َل ُه ثَالثَ ًةَ :أتُحبُّني؟ َفَق َ
َألن ُه َق َ

Zرة على
يروى هذان المقطعZان بعض األشZياء الZتي فعلهZا ال ّZر ّب يسZوع وقالهZا لتالميZذه ZبعZد قيامتZهّ .أوالً ،دعونZا نلقي نظ ً
ٍ
األيZZام الماضZZية؟
ّأيZZة اختالفZZات بين الZّ Zر ّب يسZZوع قبZZل القيامZZة وبعZZدها .هZZل كZZان ال يZZزال الZّ Zر ّب يسZZوع هZZو نفسZZه الZZذي كZZان في ّ

َّ
Zف ِفي
المقZّ Zدس على السZZطر التZZالي الZZذي يصZZف الZّ Zر ّب يسZZوع بعZZد القيامZZةَ" :ف َZ
اب ُم َغلَقٌ Zةَ ،و َوَقَ Z
اء َي ُسZوعُ َو ْ
اَألبZَ Zو ُ
يحتZZوي الكتZZاب ُ
ج َ
ِ
"سالَ ٌم َل ُك ْم!" من الواضح ًّ
جسدا ،بل جسZً Zدا روحانيًّا .وكZZان السZZبب في
الر ّب يسوع في ذلك الوقت لم يعد ً
جدا أن ّ
اْل َو ْسط َوَق َ
الَ :

ذلZك هZو أنZZه تجZاوز حZدود الجسZZد ،وعنZدما كZان البZاب مغلًقZا ،كZان ال يZزال بإمكانZه أن يZأتي إلى وسZط النZاس ويجعلهم يرونZه.
وهZذا هZو االختالف األكZبر بين ال ّZر ّب يسZوع بعZد القيامZة وال ّZر ّب يسZوع المسZيح الZذي كZان يعيش في الجسZد قبZل القيامZة .على
ٍ
اختالف بين ظهور الجسد الروحاني في تلZك اللحظZة وظهZور ال ّZر ّب يسZوع قبZل ذلZك ،فقZد أصZبح يسZوع
الرغم من عدم وجود
ّ
غريبZZا للنZZاس ،ألنZZه أصZZبح جسZً Zدا روحانيًّا بعZد ZقيامتZZه من بين األمZZوات ،وبالمقارنZZة بجسZZده السZZابق ،كZZان
في تلZZك اللحظZZة يبZZدو
ً
هZذا الجسZد الروحZاني أكZZثر تحيZZيرا وإرباكZا للنZاس .كمZZا تسZبب في اتسZاع المس ٍ
Zافة بين الZّ Zر ّب يسZZوع والنZZاس ،وشZZعر النZZاس في
ً
ّ
ً
ّ
Zأة إلى عصZZر
ج
ف
Zادتهم
ع
أ
Zاس
Z
ن
ال
Zدى
Z
ل
Zاعر
ش
والم
Zاهيم
ف
الم
Zذه
ه
و
ا.
Z
ض
غمو
Zثر
ك
أ
Zبح
Z
ص
أ
Zة
ظ
اللح
Zك
Z
ل
ت
في
Zوع
قلZوبهم أن ال ّZر ّب يس
ً
ً
اإليمZZان باهلل الZZذي ال يمكن رؤيتZZه أو لمسZZه .ولZZذلك ،فZZإن أول شٍ Z
Zيء فعلZZه الZّ Zر ّب يسZZوع بعZZد قيامتZZه هZZو سZZماحه للجميZZع برؤيتZZه
ّ
والتأكيد على وجوده والتأكيد على حقيقة قيامته .باإلضافة إلى ذلك ،أعاد هذا عالقته بالناس إلى عالقته بهم عندما كان يعمل

في الجسZZد ،وكZZان هZZو المسZZيح الZZذي اسZZتطاعوا رؤيتZZه ولمسZZه .وبهZZذه الطريقZZة ،فZZإن إحZZدى النتZZائج هي أن النZZاس لم يكن لZZديهم
ٍ
Zك في أن الZّ Zر ّب يسZZوع قZZام من المZZوت بعZZد أن ُس ّ Zمر على الصZZليب ،ولم يكن هنZZاك شٌّ Z
Zك في عمZZل الZّ Zر ّب يسZZوع لفZZداء
أدنى شّ Z
Zرية
Zرية .والنتيجZZة الثانيZZة هي أن حقيقZZة ظهZZور الZّ Zر ّب يسZZوع للنZZاس بعZZد قيامتZZه والسZZماح للنZZاس برؤيتZZه ولمسZZه ّ
أمنت البشّ Z
البشّ Z

Zاعدا ،لم يسZZتطع النZZاس العZZودة إلى العصZر السZابق ،عصZZر النZZاموس ،بسZZبب
ً
قوًيZZا في عصZZر النعمZZة .من هZZذا الZZوقت فص ً
تأمينZZا ّ
ِ
حت
أتمZZه .وهكZZذاُ ،فت ْ
"اختفZZاء" الZّ Zر ّب يسZZوع أو "مغادرتZZه" ،لكنهم واصZZلوا إلى األمZZام تZZابعين تعZZاليم الZّ Zر ّب يسZZوع والعمZZل الZZذي ّ
مرحل ٌ Zة جديZZدة من العمZZل في عصZZر النعمZZة ،والنZZاس الZZذين كZZانوا تحت النZZاموس خرجZZوا رسZZميًّا من النZZاموس منZZذ ذلZZك الحين
ٍ
ٍ
الر ّب يسوع للبشر بعد القيامة.
الم ّ
تعددة Zلظهور ّ
ودخلوا في عهد جديد ببداية جديدة .هذه هي المعاني ُ
بأهمية ظهZZور الZّ Zر ّب يسZZوع للبشZZر .هZZل
جسدا روحانيًّا ،كيف كان يمكن أن يلمسه الناس ويروه؟ يتعّلق هذا
بما أنه كان ً
ّ
ٍ
الروحيZة أو لمسZها ،وبعZد القيامZة ،كZان العمZل
عموما ،ال يمكن رؤية األجسZاد
الكتابيين؟
شيء في هذين المقطعين
أي
ّ
ّ
الحظتم ّ
ً
النظريZZة ،لم يكن بحاجZٍ Zة على اإلطالق للعZZودة إلى وسZZط
الZZذي اضZZطلع بZZه الZّ Zر ّب يسZZوع قZZد اكتمZZل بالفعZZل .ولZZذلك ،من الناحيZZة
ّ
ٍ
أهميتZه أكZZثر
الر ّب يسوع بجسده الروحاني
الناس في صورته
ألشخاص مثZZل تومZا جعZZل ّ
ّ
األصلية كي يلتقي بهم ،ولكن ظهور ّ
ّ
ِ
ٍ
ضْ Zع َها
واقعية واخترق قلوب الناس
ك َو َ
بعمق أكبر .عندما جاء إلى توما الش ّكاك سمح له بZأن يلمس يZZده ،وقZال لZه"َ :و َهZات َي َZد َ
ّ
أشياء أراد الZّ Zر ّب يسZZوع أن يقولهZZا ويفعلهZا فقZZط
ِفي َجْنِبيَ ،واَل تَ ُك ْن َغ ْي َر ُمْؤ ِم ٍن َب ْل ُمْؤ ِمًنا" .لم تكن هذه الكلمات وهذه األعمال
ً
بعZZد أن قZZام من المZZوت ،لكنهZZا كZZانت أشZZياء أراد أن يفعلهZZا قبZZل أن ُيسZّ Zمر على الصZZليب .من الواضZZح أن الZّ Zر ّب يسZZوع قبZZل أن
صZا مثZZل تومZZا .فمZZا الZZذي يمكننZZا رؤيتZZه من هZZذا إ ًذا؟ كZZان ال يZZزال الZّ Zر ّب يسZZوع نفسZZه بعZZد
ُيسZّ Zمر على الصZZليب كZZان يفهم أشخا ً
يتغيZZر جZZوهره .لم تكن شZZكوك تومZZا قZZد بZZدأت للتZّ Zو ولكنهZZا كZZانت لديZZه طZZوال وقت اتّباعZZه للZّ Zر ّب يسZZوع .ولكنZZه كZZان
قيامتZZه .لم ّ

Zرية من وقت
الZّ Zر ّب يسZZوع الZZذي قZZام من المZZوت وعZZاد من العZZالم الZ
Zلية وفهمZZه للبشّ Z
Zلية وبشخصZّ Zيته األصّ Z
Zروحي بصZZورته األصّ Z
ّ
وجوده في الجسد ،ولذلك ذهب ليجZد تومZا ّأوالً كي يسZمح لZه بZأن يلمس جنبZه ويسZمح لZه ليس فقZط بZأن يZرى جسZده الروحZاني
ّ
تمامZZا .قبZZل أن ُيسZّ Zمر الZّ Zر ّب يسZZوع على
بعZZد القيامZZة ،بZZل بZZأن يلمس ويشZZعر بموضZZع جسZZده الروحZ
Zاني ،وبZZأن ُيّ Z
Zودع شZZكوكه ً
ّ
ؤس ًسZا سZوى على مZا يمكن أن
الصليب ،كان توما ّ
دائما في أنه المسZيح ،ولم يسZتطع تصZديق األمZر .لم يكن إيمانZه باهلل ُم ّ
يشك ً
جي ًZدا إيمZان مثZل هZؤالء األشZخاص .كZانوا ال يؤمنZون سZوى باهلل
يراه بعينيه وما يمكن أن يلمسه بيديه Z.كان ال ّZر ّب يسZوع يفهم ّ
في السZماء وال يؤمنZون على اإلطالق أو يقبلZZون ذاك الZذي أرسZله هللا أو المسZيح في الجسZZد .ولكي يجعZZل يسZوع تومZZا يعZترف

Zك تومZا يختلZZف في
تجسد ،فقد سمح لZه بZZأن يم ّZZد يZده ويلمس جنبZه .هZل كZان ش ّ
ويؤمن بوجود ّ
الم ّ
الر ّب يسوع وأنه كان حًقا هللا ُ
ٍ
وبغض النظZZر عن الجسZZد الروحZZاني للZّ Zر ّب يسZZوع الZZذي ظهZZر لZZه
دائمZا،
Zك ًZ
أي شZZيء قبZZل قيامZZة الZّ Zر ّب يسZZوع وبعZZدها؟ كZZان يشّ Z
ّ
ّ
ّ
شخصيًّا وعن السماح لتوما بأن يلمس آثار المسامير على جسده ،لم يستطع أح ٌZد أن يح ّZل شZكوكه ولم يسZتطع أح ٌZد أن ُيخّلصZه
منها .ولذلك ،منذ أن سمح له الرب يسوع بأن يلمس جنبه ويجعله يشعر ًّ
Zك تومZZا وعZZرف
حقا بوجود آثار المسامير ،اختفى شّ Z
ّ ّ

ًّ
المتج ّسZد .ومZع أن تومZا
الر ّب يسوع قام من الموت واعترف بأن ال ّZر ّب يسZوع كZان هZو المسZيح
حقا أن ّ
الحقيقي وأنZه كZان هللا ُ
ّ
Zك في ذل ZZك ال ZZوقت ،إاّل أن ZZه فق ZZد إلى األب ZZد فرص ZZة االلتقZZاء بالمس ZZيح .خسZZر إلى األب ZZد فرص ZZة أن يك ZZون مع ZZه ويتبع ZZه
لم يع ZZد يش ّ Z

كمZا على إيمZZان أولئZZك الZZذين كZZانت
وح ًZ
Zتنتاجا ُ
كملZZه المسZZيح .أتZZاح ظهZZور الZّ Zر ّب يسZZوع وكلماتZZه اسً Z
ويعرفZZه .خسZZر فرصZZة أن ُي ّ
ِ
ويخِبZZر أولئZك الZZذين لم يؤمنZZوا سZوى باهلل الZذي في السZZماء
تمألهم الشكوك .استخدم كلماتZZه وأفعالZه
ّ
المتشّ Zككينُ Z
الحقيقيZZة ُليخبZر ُ

مملوءا بالشكوك .كان اليوم الذي آمنZZوا فيZZه
ولكنهم لم يؤمنوا بالمسيح :لم يمدح هللا إيمانهم كما أنه لم يمدح اتّباعهم الذي كان
ً
حكم
تماما باهلل وبالمسيح هو وحده اليوم الذي أكمل فيه هللا عملZه العظيم .وبZالطبع ،كZان ذلZك اليZوم هZو اليZوم الZذي صZدر فيZه ٌ
ً
حدد مصيرهم ،وكZان ش ّZكهم العنيZد ZيعZني أن إيمZانهم لم ُيحّقZق لهم ّأيZة نتZائج ،وكZانت قسZاوتهم
على ّ
شكهم .فموقفهم من المسيح ّ
تعني أن آمالهم دون جدوى .وألن إيمانهم باهلل في السماء كان يستند على األوهZام وشّ Zكهم في المسZيح كZان في الواقZع مZوقفهم

الحقيقي تجاه هللا ،مع أنهم لمسوا آثار المسZامير على جسZد ال ّZر ّب يسZوع ،كZان إيمZانهم ال يZزال عZديم الفائZدة ولم يكن باإلمكZان
ّ
وصZZف عZZاقبتهم إال بأنهZZا تشZZبه اغZZتراف المZZاء بسZZلة من الخZZيزران – كلهZZا بال طائZZل .كZZان مZZا قالZZه الZّ Zر ّب يسZZوع لتومZZا رسZZالة
واضZحة جZًّ Zدا لك ّZل ش ٍ
Zخص :ال ّZر ّب يسZZوع القZائم هZZو الZّ Zر ّب يسZZوع الZذي قضZى في البدايZZة ثالث وثالثين سZن ًة ونصZف يعمZل بين
البش ZZر .وم ZZع أن ZZه ك ZZان مس ZZمرا على الص ZZليب واجت ZZاز وادي ظ ZZل الم ZZوت واخت ZZبر القيام ZZة ،لم يخض ZZع أي ج ٍ Z
Zانب من ج ZZوانب
ّ
ُ ًّ
ّ

ألي تغي ٍ
Zير .ومZع أن آثZار المسZامير كZانت تبZدو على جسZده ،ومZع أنZه قZام وخZرج من القZبر ،إاّل إن شخص ّZيته وفهمZه
ّ
شخصيته ّ
ِ
تتغيZZر على اإلطالق .إضZZافة إلى ذلZZك ،كZZان ُيخبZZر النZZاس أنZZه نZZزل من على الصZZليب وانتصZZر على
للبشZZر ومقاصZZده للبشZZر لم ّ

الخطيZZة لفZZداء
المصZZاعب وقهZZر المZZوت .لم تكن آثZZار المسZZامير سZZوى دليZZل انتصZZاره على الشZZيطان ،والZZدليل على أنZZه ذبيحZZة
ّ
Zرية وأكمZZل عمZZل الفZZداء .وعنZدما عZاد لرؤيZة تالميZذهZ
Zرية جمعZاء .كZان ُيخِبZZر النZاس أنZه أخZذ على نفسZه بالفعZل خطايZا البش ّ
البشّ Z

Zودا؛ اليZZوم أقZZف ًّ
حقا أمZZامكم بحيث يمكنكم أن تZZروني وتلمسZZوني .سZZوف أكZZون
أخZZبرهم بظهZZوره" :مZZا زلت حيًّا ،مZZا زلت موجً Z

ٍ
بالر ّب يسوع ،إاّل أنه
أيضا أن يستخدم قضية توما
الر ّب يسوع ً
كتحذير للناس في المستقبل :فمع أنك تؤمن ّ
دائما" .أراد ّ
معكم ً
ال يمكنZZك أن تZZراه أو تلمسZZه ،ومZZع ذلZZك يمكن Zك Zأن تتبZZارك بإيمانZZك الحقيقي ويمكن Zك Zأن تZZرى الZّ Zر ّب يسZZوع بإيمانZZك الحقيقي؛
ّ
ّ
مبارك.
فمثل هذا اإلنسان
ٌ
الر ّب يسوع عندما ظهر لتوما مساعدةٌ عظيمة لجميZZع النZZاس في
الم ّ
قدس التي تكّلم بها ّ
الم ّ
سجلة في الكتاب ُ
هذه الكلمات ُ
وأهميZZة دائمZZةُ .يمّثZZل تومZZا أولئZZك األشZZخاص
Zأثير عميZZق على األجيZZال التاليZZة
ّ
عصZZر النعمZZة .فقZZد كZZان لظهZZوره وكالمZZه لتومZZا تٌ Z
Zوب شZZريرة وهم خZZائنون وال يؤمنZZون باألشZZياء
الZZذين يؤمنZZون باهلل ولكنهم يشّ Zكون في هللا .إنهم يحملZZون طبيعً Zة شّ Zكاكة ولهم قلٌ Z
المتج ّس Zد .ومZZع ذلZZك ،كZZانت قيامZZة الZّ Zر ّب
الZZتي يسZZتطيع هللا إكمالهZZا .إنهم ال يؤمنZZون ّ
بكليZZة قZZدرة هللا وحكمZZه ،وال يؤمنZZون باهلل ُ

ثم
يس ZZوع ص ZZفع ًة على الوج ZZه لهم ،كم ZZا وف Zّ Zرت لهم فرصً Z Zة الكتش ZZاف شّ Z Zكهم واالع ZZتراف بشّ Z Zكهم واالع ZZتراف بخي ZZانتهم ،ومن ّ
Zدد أكZبر
يتمكن ع ٌZ
اإليمان
Zذارا لألجيZال الالحقZة حتّى ّ
Zذيرا وإن ً
الحقيقي بوجZود ال ّZر ّب يسZوع وقيامتZه .كZان مZا حZدث مZع تومZا تح ً
ّ
Zك يتمل ّكهم فس ZZوف يغوص ZZون في الظالم .إذا كنت تتب ZZع هللا
Zك مث ZZل توم ZZا ،وإذا ك ZZان الش ّ Z
من الن ZZاس من تح ZZذير أنفس ZZهم من الش ّ Z
موجودا
الر ّب وتشعر بآثار المسامير للتأ ّكد والتحّقق والتف ّكر فيما إذا كان هللا
ً
دائما أن تلمس جنب ّ
ولكنك كنت مثل توما تريد ً

أم ال ،فإن هللا سوف يتركك .ولZذلك ،يطلب ال ّZر ّب يسZوع من النZاس أاّل يكونZوا مثZل تومZا ،أي أاّل يؤمنZوا سZوى بمZا يمكنهم أن
شكوك تجاه هللا بل أن يؤمنوا به ويتبعوه وحسب .مثZZل هZZذا اإلنسZZان
يروه بأعينهم ،بل أن يكونوا أنقياء نزهاء ،وأاّل تساورهم
ٌ

مطلب بسيط ًّ
وتحذير ألتباعه.
للر ّب يسوع من الناس،
مبارك .هذا
ٌ
ٌ
ٌ
جدا ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال
ّ
ان ْب َن ُي َ
ضا ثَانَي ًة"َ :يا س ْم َع ُ
ال َل ُه َْأي ً
ال َل ُه"َ :ن َع ْم َيا َر ُّبَْ ،أن َت تَ ْعَل ُم َّأني ُأحب َ
ُّك"َ .ق َ
وناَ ،أتُحبُّني؟"َ .ق َ
يوحنا َ" 17-16 :21ق َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ُر ُس َّ
ال َل ُZه"َ :يZا َر ُّبَْ ،أن َت
وناَ ،أتُ ِحبُِّني؟"َ .ف َح ِز َن ُب ْ
ان ْب َن ُي َ
"ار َ
ال َل ُه ثَالثَ ًة"َ :يا س ْم َع ُ
َل ُهْ :
ال َل ُه ثَالثَ ًةَ :أتُحبُّني؟ َفَق َ
َألن ُه َق َ
ع َغَنميَ .ق َ
تَعَلم ُك َّل َشي ٍءَْ .أن َت تَع ِر ِ ِ
ع َغَن ِمي".
"ار َ
ف َّأني ُأحب َ
ْ ُ
ال َل ُه َي ُسوعُْ :
ُّك"َ .ق َ
ْ ُ
ْ
ِ
ٍ
ونZZاَ ،أتُ ِحبُِّني؟" هZZذا مسZZتوى أعلى
ان ْب َن ُي َ
Zرارا"َ :يZZا سْ Zم َع ُ
في هZZذه المحادثZZة سZZأل الZّ Zر ّب يسZZوع بطZZرس عن شZZيء واحZZد مً Z
ًّ
ٍ
لمحبZة ال ّZر ّب .كZان هZذا السZؤال
الر ّب يسوع من
أشخاص مثل بطرس بعZد قيامتZه ،الZذين يؤمنZون بالمسZيح حقا ويسZعون ّ
تطّلبه ّ
ٍ
ٍ
أشZZبه بتحقيٍ Z
Zخاص مثZZل بطZZرس .اسZZتخدم طريقZZة االسZZتجواب هZZذه
مطلبZZا وتوّق ًZعZا من أشZ
Zتجواب ،بZZل أكZZثر من ذلZZك ،كZZان
Zق واسZ
ً
يحب هللا؟
ُأحب ال ّZر ّب؟ هZل أنZا ش ٌ
Zخص ّ
الر ّب يسوع من الناس؟ هل ّ
التأمل وسؤال أنفسهم :ما متطّلبات ّ
حتى يتم ّكن Zالناس من ّ

Zتغل
كيف يجب أن ّ
ُأحب هللا؟ مع أن ال ّZر ّب يسZوع سZأل بطZرس وحZده هZذا السZؤال ،إاّل إن الحقيقZة هي أنZه في قلبZه أراد أن يس ّ
هذه الفرصة بسؤال بطرس هذا السؤال ليسZأله ألن ٍ
محبZZة هللا .لم يكن األمZZر سZوى أن بطZZرس تبZZارك بZأن
Zاس أكZثر يسZعون إلى ّ

الر ّب يسوع نفسه.
يكون ُممثّالً عن هذا النوع من األشخاص وأن يتلّقى السؤال من فم ّ

ِ
ض ْع َها ِفي َج ْنِبيَ ،والَ تَ ُك ْن َغ ْيZَ Zر ُمْ Zؤ ِم ٍن َب ْZل ُمْؤ ِمًنZZا" الZتي قالهZZا الZّ Zر ّب يسZZوع لتومZا بعZZد قيامتZه،
ك َو َ
بالمفارقة مع َ"و َهات َي َد َ
ٍ
ِ
ونZZاَ ،أتُ ِحبُِّني؟" يس ZZمح للن ZZاس ب ZZأن يش ZZعروا بص ZZرامة موق ZZف ال Zّ Zر ّب يس ZZوع
ان ْب َن ُي َ
ف ZZإن س ZZؤاله لبط ZZرس ثالث م Zّ Zرات"َ :يZZا سْ Z Zم َع ُ

أمZZا بالنسZZبة لتومZZا الشّ Zكاك بطبيعتZZه المZZاكرة الخادعZZة ،فقZZد سZZمح لZZه
وباإللحZZاح الZZذي كZZان يZZراوده أثنZZاء السZZؤال شً Z
Zعورا أفضZZلّ .
بهويZZة
الر ّب يسوع بأن ّ
الر ّب يسZZوع كZZان ابن اإلنسZان القZZائم ويعZZترف ّ
يمد يده ويلمس آثار المسامير ،وقد جعله هذا يؤمن بأن ّ
ّ
ٍ
ٍ
عبZر عن ّأيZة دينونZة واضZحه لZه ،فقZد أخZبره أنZه
Zوبخ تومZا بصZرامة ،ولم ُي ّ
الر ّب يسوع بأنZه المسZيح .ومZع أن ال ّZر ّب يسZوع لم ُي ّ
ّ
ظه ر موقفZZه تجZZاه هZZذا النZZوع من األشZZخاص وقZZراره بشZZأنه .ال يمكن
ضZا ُي ِZ
كZZان يفهمZZه من خالل األفعZZال
العمليZZة ،بينمZZا كZZان أي ً
ّ
ٍ
Zابع من
ممZا قالZه .فالنZاس مثZل تومZا ليس لZديهم ببسZاطة ط ٌ
رؤية متطّلبات ال ّZر ّب يسZوع وتوقعاتZه من هZذا النZوع من األشZخاص ّ
ٍ
Zخاص مثZZل بطZZرس
اإليمZZان الحقيقي .لم تكن متطّلبZZات الZّ Zر ّب يسZZوع منهم سZZوى في هZZذا ،ولكن الموقZZف الZZذي أظهZZره تجZZاه أشZ
ّ
تمامZZا .لم يطلب من بطZZرس أن يمZّ Zد يZZده ويلمس آثZZار المسZZامير ،ولم يقZZل لبطZZرس"َ :والَ تَ ُك ْن َغ ْيZَ Zر ُمْ Zؤ ِم ٍن َبZْ Zل ُمْؤ ِمًنZZا".
مختلٌ Z
Zف ً
Zابع
عب ًرا ال يسعه سZZوى أن يجعZZل كZّ Zل تٍ Z
وم ّ
مرارا .كان هذا السؤال ً
ولكنه بدالً من ذلك سأل بطرس السؤال نفسه ً
مثيرا للتفكير ُ
الر ّب يسوع المنزعج الحZZزين .وعنZZدما يكونZZون في أل ٍم
من أتباع المسيح يشعر بالندم والخوف ،ولكنه يكشف ً
أيضا عن مزاج ّ
ويِ Z
Zدركون تعليمZZه الجZاد ومتطّلباتZZه الصZارمة من
الرب يسZZوع المسZZيح ورعايتZه؛ ُ
شديد ومعاناة ،فهم أكثر قدرة على فهم اهتمام ّ

النZZاس األنقيZZاء الصZZادقين .سZZؤال الZّ Zر ّب يسZZوع يسZZمح للنZZاس بZZأن يشZZعروا أن توّقعZZات الZّ Zر ّب من النZZاس الZZتي تنكشZZف في هZZذه
المحبZZة
وتحب إلهZZك .هZZذا النZZوع من
ربZZك
المحبZZة
الكلمZZات البسZZيطة ليسZZت أن تZZؤمن بZZه وتتبعZZه وحسZZب ،بZZل أن تبلZZغ
ّ
وتحب ّ
ّ
ّ
ّ
ينط ZZوي على االهتم ZZام والطاع ZZة .ومعن ZZاه أن يعيش الن ZZاس من أج ZZل هللا ويموت ZZوا من أج ZZل هللا ويكرس ZZوا ك ZZل ش ٍ Z
Zيء هلل وينفق ZZوا
ُ ّ
ّ
ٍ
ممZا يجعلZه أن ُيس ّZر بالشZهادة ويمنحZه الراحZة .إنZه
شيء من أجل هللا .هذا النوع من
كل
المحبة ً
ّ
ويعطوا ّ
أيضا يمنح هللا الراحZة ّ

Zؤوليتهم وواجبهم والZZتزامهم ،وهZZو طريق ٌ Zة ينبغي أن يتبعهZZا البشZZر طZZوال حيZZاتهم .كZZانت هZZذه األسZZئلة
تعZZويض البشZZر هلل ومسّ Z
الر ّب يسوع لبطرس وجميع الناس الZذين يريZدون أن يكونZوا كZاملين .وقZد كZانت هZذه األسZئلة الثالثZة
مطلبا
الثالثة
ونصحا من ّ
ً
ً

هي الZZتي قZZادت بطZZرس وحّفزتZZه إلكمZZال طريقZZه في الحيZZاة ،وكZZانت األسZZئلة عنZZد فZZراق الZّ Zر ّب يسZZوع الZZتي قZZادت بطZZرس ليبZZدأ
الر ّب ،وتقZديم راحZة لل ّZر ّب ،وتقZديم حياتZه كّلهZا
طريق الكمال ،والتي قادته ،بفضل ّ
الر ّب ،وطاعة ّ
للر ّب ،لالهتمام بقلب ّ
محبته ّ

المحبة.
وكيانه كّله بفضل هذه
ّ

األول أولئك األشخاص الذين كZZانوا يؤمنZZون بZZه
أساسا لنوعين من الناس .كان النوع ّ
خالل عصر النعمة ،كان عمل هللا ً
ويتبعونZه Zويمكنهم حفZZظ وصZZاياه ويمكنهم حمZZل الصZZليب والتم ّسZك بطريZZق عصZZر النعمZZة .كZZان هZZذا النZZوع من األشZZخاص ينZZال

شخص يمكن جعله كZاماًل  .ولZذلك ،بعZد أن قZام
بركة هللا وينعم بنعمة هللا .والنوع الثاني من األشخاص كان مثل بطرس ،وهو
ٌ
األول كZZان لتومZZا واآلخZZر كZZان لبطZZرس .مZZاذا ُيمّثZZل هZZذان الشZZيئان؟ هZZل
الZّ Zر ّب يسZZوع ،عمZZل ّأوالً هZZذين الشZZيئين األكZZثر أهميZZةّ .

الحقيقية لخالص البشر؟ هل ُيمثّالن أمانة هللا مع البشر؟ كان العمل الذي عمله مع تومZZا لتحZZذير النZZاس من
ُيمثّالن مقاصد هللا
ّ
الشك وحثّهم على اإليمان .وكان العمل الذي عمله مع بطرس هو لتعزيز إيمان النZZاس مثZZل بطZZرس وتقZZديم متطّلبZZات واضZحة
ّ
من هذا النوع من األشخاص ،وإظهار األهداف التي يجب عليهم السعي إليها.

بع ZZد قيام ZZة ال Zّ Zر ّب يس ZZوع من الم ZZوت ،ظه ZZر لألش ZZخاص ال ZZذين ش ZZعر بض ZZرورة ظه ZZوره لهم وتكّلم معهم وع ZZرض عليهم
يهم مZZا إذا كZZان ذلZZك خالل وقت
متطّلباتZZهً ،
المتج ّس Zد ال ّ
تارك Zا وراءه نوايZZاه وتوّقعاتZZه من النZZاس .وهZZذا يعZZني أنZZه في نظZZر هللا ُ

يهتم
تج ّسZده أو في الجسZZد الروحZ
Zاني بعZZد أن ُسّ Zمر على الصZZليب وقZZام – لم ّ
يتغيZZر اهتمامZZه بالبشZZر ومتطّلباتZZه من النZZاس .كZZان ّ
ّ
Zحا بخصZZوص حالZZة كZّ Zل فZZر ٍد .كZZان يفهم عجZZز كZّ Zل شٍ Z
Zخص،
بهZZؤالء التالميZZذ قبZZل صZZعوده على الصZZليب؛ وفي قلبZZه كZZان واضً Z
ٍ
شخص هZو الفهم نفسZه بعZد أن مZات وقZام وصZار جس ًZدا روحانيًّا كمZا كZان عنZدما كZان في الجسZد .كZان
لكل
وبالطبع كان فهمه ّ
هويتZZه بصZZفته المسZZيح ،ولكن خالل وقت تج ّس Zده لم يكن يطZZالب النZZاس بمطZZالب
تمامZZا من ّ
يعلم أن النZZاس لم يكون ZZوا ُمتأ ّكZZدين ً

صارمة .ولكن بعد أن قام ظهر لهم وجعلهم على ٍ
المتج ّسZد ،واسZZتخدم
تام بأن ّ
الر ّب يسوع جاء من عند هللا وأنه كZZان هللا ُ
يقين ّ
ٍ
Zتمر مZZدى الحيZZاة .وقيامتZZه من المZZوت لم تُقZِّ Zو فحسZZب جميZZع
حقيقZZة ظهZZوره وقيامتZZه كZZأكبر رؤيZZة وحZZافز لمسZZعى البشّ Z
Zرية المسّ Z

تماما عمله في عصر النعمة موضZع التنفيZذ بين البشZر ،وهكZZذا انتشZر إنجيZل خالص ال ّZر ّب
الذين تبعوه ،ولكنها ً
أيضا وضعت ً
كل ٍ
ركن من أركان البشرية .هل يمكنZZك القZZول إن ظهZZور ال ّZر ّب يسZوع بعZد قيامتZZه كZZانت
يسوع في عصر النعمة تدريجيًّا إلى ّ
أهمي ٍة ؟ إذا كنت توما أو بطرس في ذلك الوقت وواجهت هذا الشيء الوحيد في حياتك الذي كان يحمل معنى ،فما نوع
له ّأية ّ
تأثيره عليZك؟ هZل تZرى أن هZذا أفضZل وأعظم رؤي ٍZة لحياتZك في اإليمZان باهلل؟ هZل تZرى هZذا كق ّZو ٍة دافعZة التّباعZك هللا وجهZادك
مجهودا مدى الحياة لنشر أعظم الرؤى هZذه؟ هZل سZتجعل نشZر خالص
محبة هللا في حياتك؟ هل ستبذل
ً
إلرضائه وسعيك إلى ّ
تكليفZا تقبلZه من هللا؟ مZع أنكم لم تختZبروا هZذا ،إاّل إن حZالتي تومZا وبطZرس كافيتZان بالفعZل ليكZون لZدى النZاس في
ال ّZر ّب يسZوع ً
ّ
جسدا ،وبعد أن عاش حياته بشخصه بين البشZZر
فهم واضح لمشيئة هللا وهلل .يمكن القول إنه بعد أن صار هللا ً
الزمان الحاضر ٌ
Zرية ،شZZعر هللا في الجسZZد مZZدى عجZZز البشZZر وحZZزنهم وبؤسZZهم
Zرية ،وبعZZد أن رأى فسZZاد البشZZر وحالZZة الحيZZاة البشّ Z
والحيZZاة البشّ Z

بشريته بينما كان يعيش في الجسZZد ،وبسZZبب
البشرية بسبب
تعاطفا أكثر مع الحالة
شعورا أعمق .اكتسب هللا
ومدعاتهم للشفقة
ً
ّ
ّ
ً
Zياء ال يمكنكم فهمهZا ،ولكن
Zرية في الجسZد .وقZد دفعZه هZذا ليحمZل المزيZد من االهتمZام بأتباعZهّ .
طبيعته البش ّ
ربمZا تكZون هZذه أش ٌ
يمكنZZني أن أصZZف اهتمZZام هللا ورعايتZZه في الجسZZد لكZّ Zل واحZٍ Zد من أتباعZZه بهZZذه العبZZارة :االهتمZZام الشZZديد .مZZع أن هZZذا المصZZطلح

ًّ
أمZZا من جهZZة
Zرية جZًّ Zدا ،إاّل أنZZه ُي ّ
Zرية ،ومZZع أنZZه عبZZارةٌ بشّ Z
يZZأتي من اللغZZة البشّ Z
عبZZر حقا عن مشZZاعر هللا تجZZاه أتباعZZه ويصZZفهاّ .
اهتمام هللا الشديد بالبشر ،فسوف تشعرون بالتدريج على مدار اختباراتكم بهذا الشعور وتذوقونه .ومع ذلZك ،ال يمكنكم تحقيZق
ذلZZك إاّل من خالل الفهم التZZدريجي لشخصZّ Zية هللا على أسZZاس السZZعي لحZZدوث تغيٍ Z
Zير في شخصZّ Zيتكم .ج ّسZد ظهZZور الZّ Zر ّب يسZZوع
ّ
Zرية ونقلZZه إلى جسZZده الروحZZاني ،أو يمكنكم القZZول إنZZه نقلZZه إلى الهوتZZه .كمZZا أن ظهZZوره سZZمح
اهتمامZZه الشZZديد ZبأتباعZZه في البشّ Z
ّ
ويطZّ Zور
Zار وشٌ Z
للنZZاس بZZأن يكZZون لZZديهم اختبٌ Z
Zعور آخZZر باهتمZZام هللا ورعايتZZه مZZع اإلثبZZات الZZدامغ بZZأن هللا هZZو َم ْن يفتح عصZً Zرا ُ
تأكيدا
عصرا وينهي
شدد إيمان جميع الناس ،وبظهوره أثبت للعالم حقيقة أنه هللا نفسه .وقد ّ
عصرا .بظهوره ّ
قدم هذا ألتباعه ً
ً
ً
أيضا مرحل ًة من عمله في العصر الجديد.
أبديًّا ،وبظهوره فتح ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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خبزا ويشرح الكتب بعد Zقيامته
يسوع يأكل ً
ٱختََفى َع ْن ُه َZمZا،
َأعُيُن ُه َZمZا َو َع َرَفZZاهُ ثُ َّم ْ
ك َو َك َّس َ Zر َوَن َاوَل ُه َZمZاَ ،فْ Z
لوقZZا َ" 32-30 Z :24فَل َّما ٱتَّ َكَZZأ َم َع ُه َZمZاَ ،
Zٱنَفتَ َح ْت ْ
Zار َ
َأخَ Zذ ُخ ْبZً Zزا َوَبَ Z
يق وي ِ
َّ
ِ ِ
ِ
ض ُهما ِلَب ْع ٍ
وض ُح َلَنا ٱْل ُكتُ َب؟".
ضَ" :أَل ْم َي ُك ْن َقْلُبَنا ُمْلتَ ِهًبا ف َينا ِإ ْذ َك َ
ان ُي َكّل ُمَنا في ٱلط ِر ِ َ ُ
َفَق َ
ال َب ْع ُ َ
سمكا مشويًّا لألكل
قدمون ليسوع ً
التالميذُ Zي ّ

ِ
َّ
ِِ
خ اُفوا،
Zال َل ُه ْمَ " :س Zاَل ٌم َل ُك ْم!" َف َج ِز ُعZZوا َو َZ
لوقZZا "َ 43-36 Z :24و ِف َZ
يمZا ُه ْم َيتَ َكل ُمَ Z
Zون ِب َهَ Zذا َوَقَ Z
Zف َي ُس Zوعُ َنْف ُس ُ Zه في َو ْس Zطه ْمَ ،وَقَ Z
ظZُ Zروا َيZَ Zد َّي َو ِر ْجَل َّيِ :إ ِّني ََأنZا ُه َZو!
ِك ْم؟ اُْن ُ
ِينَ ،وِل َما َذا تَ ْخ ُ
ضَ
ظُّنوا ََّأن ُه ْم َن َ
َو َ
ط ُر َأْف َك ٌار ِفي ُقُلوب ُ
"ما َباُل ُك ْم ُم ْ
ط ِرب َ
ظ ُروا ُر ً
وحاَ .فَق َ
ال َل ُه ْمَ :
ِ
ِ
اه ْم َي َد ْيZِ Zه َو ِر ْجَل ْيZِ Zهَ .وَب ْيَن َمZZا ُه ْم َغ ْيZُ Zر
وح َل ْي َس َل Zُ Zه َل ْح ٌم َو ِع َ
ُج ُّسZ Zوِني َو ْٱن ُ
Zام َك َمZZا تَ Zَ Zر ْو َن لي"َ .وح َ
Zال َهَ Z Zذا ََأر ُ
ظZُ Zرواَ ،فِ Z Zإ َّن ٱل Zُّ Zر َ
ين َقَ Z
ظٌ Z
مص ِد ِقين ِمن ٱْلَفر ِح ،ومتَع ِجبونَ ،قال َلهمِ :
َأخ َذ
ام؟"َ .فَن َاوُلوهُ ُج ْز ًءا ِم ْن َس َم ٍك َم ْش ِو ٍّيَ ،و َش ْيًئا ِم ْن َشْ Zه ِد َع َسٍ Zلَ .ف َZ
"َأع ْن َد ُك ْم َه ُهَنا َ
ُ َ ّ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ
ط َع ٌ
َ ُْ
ام ُه ْم".
َو َ
َأك َل ُق َّد َ

Zرد لل Zّ Zر ّب يس ZZوع وه ZZو يأك ZZل الخ ZZبز
Zرة على
األول س ٌ Z
بع ZZد ذل ZZك س ZZوف نلقي نظ ً Z
المق Zّ Zدس أعاله .المقط ZZع ّ
مقطعي الكت ZZاب ُ
ّ
Zمكا مشZZويًّا .مZZا نZZوع المسZاعدة الZZتي ُيوّفرهZZا هZZذان
Zرد للZّ Zر ّب يسZZوع وهZZو يأكZZل سً Z
ويشZرح الكتب بعZZد قيامتZZه ،والمقطZZع الثZاني سٌ Z
شخصية هللا؟ هل يمكنكم أن تتصZّ Zوروا نZZوع الصZZورة الZZتي تحصZلون عليهZZا من هZZذه األوصZاف لل ّZر ّب يسZوع
المقطعان لمعرفة
ّ
واقفZا أمZامكم يأكZل الخZبز؟ أو إذا
المشوي؟ هل يمكنكم أن
وهو يأكل الخبز ثم السمك
تتصوروا شعوركم إذا كان ال ّZر ّب يسZوع ً
ّ
ّ
كان يأكل معكم على المائدة نفسها ،أو يأكل السمك والخZبز مZع النZاس ،مZا نZوع الشZعور الZذي يكZون لZديك في ذلZك الZوقت؟ إذا

قريب ًّ
قريب ج ًّZدا منZك ،فهZذا الشZعور حقيقي .هZذه بالضZبط الثمZرة الZتي أراد ال ّZر ّب يسZوع أن
الر ّب ،وأنه
شعرت أنك
ٌ
ٌ
جدا من ّ
ّ
ُي ِنتجها من أكل الخبز والسمك أمام الناس المجتمعين Zبعد قيامتZه .إذا كZZان ال ّZر ّب يسZZوع قZZد تكّلم وحسZب مZع النZاس بعZZد قيامتZه،
روح ال يمكن الوصZZول إليZZه ،فكيZZف كZZانوا سيشZZعرون؟ ألن يكZZون قZZد
وإذا لم يتم ّكنZZوا Zمن لمس لحمZZه وعظامZZه بZZل شZZعروا أنZZه ٌ
هملZون؟ أال يشZعروا بZأن مسZاف ًة تفصZلهم عن ال ّZر ّب يسZوع
خZاب أملهم؟ وعنZدما يشZعر النZاس بخيبZة األمZل ،أال يشZعروا بZأنهم ُم َ
المؤ ّZكZد أن النZZاس سZZوف يشZZعرون
المسZZيح؟ مZZا نZZوع التZZأثير السZ
Zلبي الZZذي قZZد تُسZّ Zببه هZZذه المسZZافة على عالقZZة النZZاس باهلل؟ من ُ
ّ
بZZالخوف وعZZدم الجZZرأة على االقZZتراب منZZه ومن ثم سZZيكون لZZديهم موقZZف يجعلهم يضZZعونه على بعZZد مسٍ Z
Zافة كبZZيرة منهم .ومن
ٌ
ُ
Zاعدا ،ك ZZانوا س ZZيقطعون عالقتهم القريب ZZة م ZZع ال Zّ Zر ّب يس ZZوع المس ZZيح ويع ZZودون إلى العالق ZZة بين البش ZZر وهللا في
ذل ZZك ال ZZوقت فص ً Z

Zؤدي إلى
السZZماء كمZZا كZZان األمZZر قبZZل عصZZر النعمZZة .فالجسZZد الروحZ
Zاني الZZذي لم يسZZتطيع النZZاس لمسZZه أو الشZZعور بZZه سZZوف ُيّ Z
ّ
تأسسZت خالل زمZان ال ّZر ّب يسZZوع المسZيح
القضاء على عالقتهم القريبة مع هللا ،كما أنه سوف يوقف تلك العالقة القريبة الZتي ّ

في الجسد والتي كانت تتّسZم بعZدم وجZود مسZافة بينZه وبين البشZر .فمشZاعر النZاس تجZاه الجسZد الروحZاني ليسZت سZوى الخZوف
ّ
والتجنب والتح ZZديق الخ ZZالي من كلم ٍ Z
Zات .إنهم ال يجس ZZرون على االق ZZتراب أو الح ZZوار مع ZZه ،فض Zالً عن اتّباع ZZه أو الثق ZZة في ZZه أو
ّ
يتجنبZZوه أو يبتعZZدوا عنZZه؛
ددا في رؤيZZة مثZZل هZZذا اإلحسZZاس لZZدى البشZZر عنZZه .لم يZZرد أن يZZرى النZZاس ّ
Zتر ً
الرجZZاء منZZه .كZZان هللا ُمّ Z

يتعرف ZZوا علي ZZك ولم
ولكن ZZه أراد وحس ZZب أن يفهم ZZه الن ZZاس ويق ZZتربوا من ZZه ويكون ZZوا عائلت ZZه .إذا رآك أف ZZراد عائلت ZZك وأطفال ZZك ولم ّ
لكل ما عملته لهم ،فكيف ستشZZعر إزاء
يجسروا على االقتراب منك بل كانوا ّ
دائما ،وإذا لم تتم ّكن من معرفة فهمهم ّ
يتجنبونك ً

يتجنبZZه النZZاس .وهكZZذا ،بعZZد قيامZZة
ذلZZك؟ ألن يكZZون ذلZZك ًZ
مؤلمZا؟ ألن تكZZون منفطZZر الفZZؤاد؟ هZZذا بالضZZبط مZZا يشZZعر بZZه هللا عنZZدما ّ
الر ّب يسوع كان ال يزال يظهر للناس في هيئه لحمه ودمه ،وكان يأكل معهم ويشرب .يرى هللا النZاس كعائل ٍZة ويريZد أن يZراه
ّ
ًّ
ًّ
البش ZZر على ه ZZذا النح ZZو؛ وبه ZZذه الطريق ZZة فق ZZط يس ZZتطيع هللا حقا أن ي ZZربح الن ZZاس ويمكن للن ZZاس حقا أن يحب Zّ Zوا هللا ويعب ZZدوه .ه ZZل
المق Zّ Zدس حيث يأك ZZل ال Zّ Zر ّب يس ZZوع الخ ZZبز ويش ZZرح
يمكنكم اآلن أن تفهم ZZوا مقص ZZدي من اس ZZتخراج ه ZZذين المقطعين من الكت ZZاب ُ
سمكا مشويًّا ليأكل؟
قدم له التالميذ ً
الكتب بعد قيامته ،وحيث ّ

طيبZZة .كZZانت
وتمت بنوايZZا ّ
يمكن القZZول بZZأن سلسZZلة األشZZياء الZZتي قالهZZا الZّ Zر ّب يسZZوع وفعلهZZا بعZZد قيامتZZه كZZانت مدروسZZة ّ
ضZا بالمحبZة والرعايZة الدقيقZة اللZذين كانZا لديZه للعالقZة
تفيض باللطف
ّ
والمودة اللZذين حملهمZا هللا تجZاه البشZر ،وكZانت تفيض أي ً
القريبZZة الZZتي أقامهZZا مZZع اإلنسZZان خالل وقتZZه في الجسZZد .باإلضZZافة إلى ذلZZك ،كZZانت تفيض بZZالحنين والشZZوق اللZZذين شZZعر بهمZZا
لحياته في األكل والعيش مع أتباعZه خالل وقتZه في الجسZد .ولZذلك ،لم يZرد هللا أن يشZعر النZاس بمس ٍ
Zافة بين هللا واإلنسZان ،ولم
الر ّب يسوع بعد قيامته لم يعZZد ال ّZر ّب الZZذي
يرد للبشر أن يبعدوا أنفسهم عن هللا .واألكثر من ذلك ،لم يرد أن يشعر البشر بأن ّ
قريبZا من النZاس ،وأنZه لم يعZZد مZع البشZر ألنZه عZاد إلى العZZالم الZروحي أي عZاد إلى اآلب الZذي لم يتم ّكن البشZر مطلًقZا من
كZان ً
ّ
ٍ
اختالف في المكان ZZة بين ZZه وبين البش ZZر .عن ZZدما ي ZZرى هللا الن ZZاس ال ZZذين
Zأي
رؤيت ZZه أو الوص ZZول إلي ZZه .لم ي ZZرد أن يش ZZعر الن ZZاس ب ّ Z
يريدون أن يتبعوه ولكنهم يضZعونه على بعZد مس ٍ
Zافة كبZيرة ،يشZعر قلبZه بZاأللم ألن ذلZك يعZني أن قلZوبهم بعيZدةٌ ج ًّZدا عنZه ويعZني
ُ
ٍ
ثم ،إذا كZان قZد ظهZر للنZاس في جسZد روحZاني ال يمكنهم رؤيتZه أو
أنه سZيكون من الصZعب ج ًّZدا عليZه أن يكسZب قلZوبهم .ومن ّ
ّ
مر ًة أخرى عن هللا ،وكان سيدفع البشZر لالعتقZاد عن طريZق الخطZأ بZأن المسZيح بعZد قيامتZه
لمسه ،فقد كان هذا سيبعد اإلنسان ّ
أصZZبح
متعاظمZZا ومن نٍ Z
صZا لم يعZZد بإمكانZZه مشZZاركة البشZZر وتنZZاول الطعZZام معهم ألن البشZZر خطZZاةٌ
Zوع يختلZZف عن البشZZر وشخ ً
ً
Zددا من األشZياء
ودنسون وال يمكنهم االقتراب إلى هللا .من أجل إزالة مظاهر سوء الفهم هذه عند البشر ،عمZZل ال ّZر ّب يسZZوع عً Z
ك َو َك َّسَ Zر َوَن َاوَل ُه َمZZا" .وكZذلك شZرح لهم الكتب
قدسZَ ،
الم ّ
Zار َ
التي كان يعملها في الجسد ،كما هو ُم ّ
"َأخ َذ ُخ ْب ًZزا َوَب َ
سج ٌل في الكتاب ُ

يتغيZZر وأنZZه كZZان ال يZZزال الZّ Zر ّب
كمZZا اعتZZاد أن يفعZZل .وقZZد جعZل كZّ Zل مZا عملZZه الZّ Zر ّب يسZZوع هZZذا كZّ Zل من رآه يشZZعر أن الZّ Zر ّب لم ّ
يتغيZر
سم ًرا على الصZليب وجZاز المZوت ،إاّل أنZه قZام ولم يZترك البشZر .عZاد ليكZون بين البشZر ولم ّ
يسوع نفسه .ومع أنه كان ُم ّ
أي شٍ Z
Zيء كZZان يعملZZه .كZZان ابن اإلنسZZان الواقZZف أمZZام النZZاس ال يZZزال هZZو نفسZZه الZّ Zر ّب يسZZوع .كZZان تصZّ Zرفه وحديثZه ZمZZع النZZاس
ّ
أحب
مفعمZا
مZZألوفين للغايZZة .كZZان ال يZZزال ًZ
ّ
أحب اآلخZZرين مثلمZZا ّ
بالمحبZZة والنعمZZة والتسZZامح – كZZان ال يZZزال الZّ Zر ّب يسZZوع الZZذي ّ
ٍ
دائمZا ،كZان يأكZل مZع النZاس وينZاقش معهم الكتب،
مر ٍة سبع ّ
نفسه ،والذي كان بإمكانه أن يغفر للبشر سبعين ّ
مرات .وكالمعتاد ً
مصنوعا من لح ٍم ودم وكZان يمكن لمسZZه ورؤيتZZه .وبهZZذه الطريقZZة ،سZZمح ابن
واألهم من ذلك ،ومثلما كان األمر من قبل ،كان
ً
ّ
ٍ
ٍ
ض Zا بالراحZZة الكافيZZة ليبZZدأوا بشZZجاعة وثقZZة في
اإلنسZZان للنZZاس بZZاالقتراب وبالراحZZة وبفرحZZة اسZZتعادة شZZيء مفقZZود ،وشZZعروا أي ً

ضZا في الصZالة باسZم ال ّZر ّب يسZوع
االعتمZاد على ابن اإلنسZان هZذا الZذي يمكنZه أن يغفZر للبشZر خطايZاهم والتطّلZع إليZه .بZدأوا أي ً
ترد ٍد ،وفي الصالة لنيZل نعمتZه وبركتZه ،وللحصZول على السZالم والفZرح منZه ،وعلى الرعايZة والحمايZة منZه ،وبZدأوا
دون أدنى ّ
الر ّب يسوع.
في عمل معجزات شفاء وإخراج الشياطين باسم ّ
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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هويتZZه واألشZZياء الZZتي قالهZZا .وعنZZدما
خالل وقت عمZZل الZّ Zر ّب يسZZوع في الجسZZد ،لم يتم ّكن معظم أتباعZZه من التحّقZZق من ّ
صZZعد على الصZZليب كZZان موقZZف أتباعZZه موقZZف توّقZٍ Zع؛ وعنZZدما كZZان ُمسZّ Zم ًرا على الصZZليب لحين وضZZعه في القZZبر ،كZZان موقZZف
الناس تجاهه موقف خيبة ٍ
Zك في األشZZياء الZZتي قالهZZا الZّ Zر ّب
أمل .خالل هذا الوقت ،بدأ الناس بالفعل باالنتقال في قلوبهم من الشّ Z
غالبيZZة النZZاس الZZذين
يسZZوع خالل وقتZZه في الجسZZد إلى إنكارهZZا .وعنZZدما خZZرج من القZZبر وظهZZر للنZZاس واحZً Zدا تلZZو اآلخZZر ،فZZإن
ّ
رأوه بعي ZZونهم أو س ZZمعوا بخ ZZبر قيامت ZZه تحول ZZوا بالت ZZدريج من اإلنك ZZار إلى التش ّ Zكك .لم يتقبل ZZوا ًّ
حقا حقيق ZZة أن ال Zّ Zر ّب يس ZZوع ه ZZو
ّ
ّ
المسZZيح في الجسZZد إاّل في الZZوقت الZZذي طلب فيZZه الZّ Zر ّب يسZZوع من تومZZا أن يضZZع يZZده في جنبZZه ،وفي الZZوقت الZZذي كسZZر فيZZه

سمكا مشويًّا أمامهم .يمكنكم القول إنه كما لو كان هZZذا الجسZZد
الر ّب يسوع الخبز وأكله أمام الجموع بعد قيامته ،وبعد أن أكل ً
ّ
الروحاني بلحمه ودمه يقف أمام أولئك الناس وكZان ُيو ِقZZظ ك ّZل واح ٍZد منهم من حلم :ابن اإلنسZان الواقZف أمZامهم كZZان الشZخص
ّ
موجودا منذ األزل .كانت له هيئة ولحم وعظام وكان قد عاش بالفعZZل وأكZZل مZZع البشZر لفZZتر ٍة طويلZZة ...شZعر النZZاس
كان
الذي
ً
ورائعZZا للغاي ZZة؛ كم ZZا ك ZZانوا ف ZZرحين وس ZZعداء ،وفي ال ZZوقت نفس ZZه ك ZZانت تغم ZZرهم
في ه ZZذا ال ZZوقت أن وج ZZوده ك ZZان حقيقيًّا للغاي ZZة
ً
العواطف .وقد سمح ظهوره من ٍ
جديد للناس بأن يروا تواضعه ًّ
حقا ويشعروا بقربه من البشر وحنينه إليهم وتعّلقZZه بهم .وهZZذا
الوصال القصير جعل الناس الذين رأوا ال ّZر ّب يسZوع يشZعرون كمZا لZو أن ده ًZرا قZد م ّZر .فقلZوبهم الضZائعة والمرتبكZة والخائفZة
Zيء
والتواقة وفاقدة
ّ
والقلقة ّ
Zاء وشٌ Z
الحس وجدت الراحة .ولم يعودوا متش ّككين Zأو خائبي األمل ألنهم شعروا أنZZه يوجZZد اآلن رجٌ Z
يمكن االعتماد عليه .فابن اإلنسان الواقف أمامهم سوف َي ْسُندهم إلى األبد ،وسوف يكون برجهم الحصين ،وملجأهم في جميع

األوقات.

بغض النظر عن الهيئZZة
الر ّب يسوع قام من الموت ،إاّل إن قلبه وعمله لم يتركا البشر .أخبر الناس بظهوره أنه ّ
مع أن ّ
يهتم
الZZتي كZZان موجً Z
Zودا بهZZا فإنZZه كZZان يرافZZق النZZاس ويمشZZي معهم ويكZZون معهم في جميZZع األوقZZات وفي جميZZع األمZZاكن .كZZان ّ
بالبشر ويرعاهم في جميع األوقات وفي جميع األماكن ،ويسمح لهم برؤيته ولمسZZه ،ويتأ ّكZZد من أنهم لن يشZZعروا بZZالبؤس أبZً Zدا.

أيضا أن يعرف الناس هذا :أن حيZاتهم في هZذا العZالم ليسZت وحZدها .فالبشZر يرعZاهم هللا وهللا معهم؛ كمZا أن
الر ّب يسوع ً
أراد ّ
دائمZZا االعتمZZاد على هللا؛ فهZZو عائل ZZة ك Zّ Zل واحZٍ Zد من أتباع ZZه .وبوجZZود هللا الZZذي يمكن أن يعتم ZZد علي ZZه البشZZر ،لن
الن ZZاس يمكنهم ً
الخطيZZة مZّ Zرةً أخZZرى .من وجهZZة
يكونZZوا وحيZZدين أو عZZاجزين ،وأولئZZك الZZذين يقبلونZZه باعتبZZاره ذبيحً Zة عن خطايZZاهم لن تZZربطهم
ّ
نظر البشر ،كانت أجزاء العمل هذه الZتي صZنعها الZرب يسZوع بعZد قيامتZه أشZياء صZغيرة للغايZة ،ولكZني أرى أن كZل ش ٍ
Zيء لZه
ّ ّ
ّ
األهمية والتأثير.
معنى كبير وقيمة هائلة ،كما أنها كانت جميعها في غاية
ّ
Zوءا بالمص ZZاعب والمعان ZZاة ،إاّل أن ZZه من خالل ظه ZZوره في جس ZZده
م ZZع أن وقت عم ZZل ال Zّ Zر ّب يس ZZوع في الجس ZZد ك ZZان ممل ً Z
تاما ومثاليًّا في ذلZZك الZZوقت في الجسZZد لفZZداء البشZZر .بZZدأ خدمتZZه بZZأن صZZار جسZً Zدا
الروحZ
Zازا ًّ
Zاني من لح ٍم ودم أنجZZز عملZZه إنجً Z
ّ
هويت ZZه باعتب ZZاره
Zدية .أعلن عن عص ZZر النعم ZZة وب ZZدأ عص ZZر النعم ZZة من خالل ّ
واختتم خدمت ZZه ب ZZأن ظه ZZر للبش ZZر في هيئت ZZه الجس ّ Z

هويتZZه باعتبZZاره المسZZيح أجZZرى العمZZل في عصZZر النعمZZة وقZّ Zوى جميZZع أتباعZZه في عصZZر النعمZZة وقZZادهم.
المسZZيح .ومن خالل ّ
يمكن الق ZZول عن عم ZZل هللا إن ZZه ينهي ًّ
وكلي ZZة قدرت ZZه وأعمالZZZه
Zوات وخ ّ
حقا م ZZا يب ZZدأه .توج ZZد خط ٌ Z
ط ZZة ،وهي ممل ZZوءة بحكم ZZة هللا ّ

بمحبة هللا ورحمته .وبالطبع ،فإن العنصر الرئيسZي الZذي ُيشّ Zكل عمZل هللا بأكملZه هZو رعايتZه للبشZر؛
الرائعة .كما أنها مملوءة
ّ
ّ
فهZZو نافٌ Zذ مZZع مشZZاعر اهتمامZZه لدرجZZة أنZZه ال يمكنZZه أن يضZZعه جانبZZا .في هZZذه اآليZZات من الكتZZاب المقZZدس ،في كZZل شٍ Z
Zيء فعلZZه
ُ ّ
ً
ّ
المتغيرة واهتمامه بالبشر ،باإلضافة إلى رعايZZة هللا الدقيقZZة وعنايتZZه
الر ّب يسوع بعد قيامته ،كان ما انكشف هو آمال هللا غير
ّ
ّ

قريبZا من هللا تلقائيًّا؟
يتغير
بالبشر .وحتّى اآلن ،لم ّ
شيء من هذا – هل يمكنكم رؤية هZذا؟ عنZدما تZرون هZذا ،أال يصZبح قلبكم ً
ٌ
إذا عشZZتم في ذلZZك العصZZر وظهZZر لكم الZZرب يسZZوع بعZZد قيامتZZه ،في شٍ Z
Zكل ملمZZوس يمكنكم أن تZZروه ،وإذا جلس أمZZامكم وأكZZل
ّ ّ
الخZZ Zبز والسZZ Zمك وشZZ Zرح لكم الكتب وتكّلم معكم ،فكيZZ Zف كنتم ستشZZ Zعرون؟ هZZ Zل كنتم ستشZZ Zعرون بالسZZ Zعادة؟ مZZ Zاذا عن الشZZ Zعور

وتجنب هللا والصZZراعات مZZع هللا والشZZكوك في هللا؟ ألم تكن
بالZZذنب؟ ألم تكن لتختفي جميZُ Zع مظZZاهر سZZوء الفهم السZZابقة عن هللا
ّ
لتصبح العالقة بين هللا واإلنسان أكثر مالئمة؟
قدس ،هل اكتشZفتم ّأيZة نقZائص في شخص ّZية هللا؟ هZل اكتشZفتم
الم ّ
من خالل تفسير هذه األصحاحات المحدودة من الكتاب ُ
أي ٍّ
خداع أو ٍّ
كلية حكمته؟ كال بالتأكيد! Zهل يمكنكم اآلن القول على
أي
ٍ
كلية قدرة هللا أو ّ
شر في ّ
غش في ّ
محبة هللا؟ هل رأيتم ّ
ّ
قدوس؟ هل يمكنكم القول على وجه اليقين إن مشاعر هللا تكشف جميعها عن جوهره وشخصZّ Zيته؟ آمZZل بعZZد
هللا
إن
اليقين
وجه
ٌ

الشخصية واتّقاء هللا .كمZZا آمZل أن تZZؤتي
قدم لكم اإلفادة في سعيكم إلى تغيير
وي ّ
ّ
أن قرأتم هذه الكلمات أن يساعدكم ما فهمتموه ُ
قربكم أكثر فZأكثر إلى هللا في سZياق هZذا السZعي ،وتُق ّZربكم أكZثر فZأكثر إلى
ثم تُ ّ
هذه الكلمات ً
يوما بعد يومٍ ،ومن ّ
ثمارا لكم تنمو ً

Zق وال تعZودون تشZZعرون بZZأن السZZعي في
المقياس الذي يطلبه هللا ،بحيث ال تعودون تشعرون بالملل من السZعي في طريZZق الح ّ
الحقيقيZZة وجZZوهر هللا
Zيء مZZزعج أو زائZZد عن الحاجZZة .ولكن التعبZZير عن شخصZّ Zية هللا
ّ
طريZZق الحّ Z
Zق والتغيZZير في الشخصZّ Zية شٌ Z

Zق وتسZعوا
القدوس هو باألحرى الذي ُيحّفزكم على أن تشZتاقوا إلى النZور وتشZتاقوا للعZدل وتتطّلعZوا إلى السZعي في طريZق الح ّ
حقيقيين.
أشخاصا
أشخاصا ربحهم هللا وتصيروا
إلى إرضاء مشيئة هللا وتصيروا
ّ
ً
ً
وشخصية هللا ،وهللا ذاته (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
من "عمل هللا،
ّ
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ور و ُّ
ِ
ِ
صَ Zل ٱهللُ َب ْي َن ُّ
ٱلظْل َم ِZةَ .و َد َعZا
ور"َ ،ف َك َ
Zورَ .و َرَأى ٱهللُ َذل َ
ان ُن ٌ
ال ٱهللُ" :لَي ُك ْن ُن ٌ
(التكوين َ )5-3 Z:1وَق َ
ٱلن ِ َ
Zك ََّأن ُه َح َسٌ Zنَ .وَف َ
ُّ
ٱلظْلم ُة َدعاها َلياًل  .و َكان مساء و َكان صباح يوما و ِ
ٱهللُ ُّ
اح ًدا.
ٱلن َ
ور َن َه ًاراَ ،و َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ ْ ً َ
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَ Zل َب ْي َن
ال ٱهللُ" :لَي ُك ْن َجَلٌد في َو َسZط ٱْلمَيZZاهَ .وْلَي ُك ْن َفاصZاًل َب ْي َن مَيZZاه َو ِمَيZZاه"َ .ف َعم َ
(التكوين َ )7-6 Z:1وَق َ
Zل ٱهللُ ٱْل َجَل َZدَ ،وَف َ
ِ
ِ ِ ِ َِّ
ِ ِ َِّ
ان َك َذِل َك.
ٱْلمَياه ٱلتي تَ ْح َت ٱْل َجَلد َوٱْلمَياه ٱلتي َف ْو َق ٱْل َجَلدَ .و َك َ

ِ
Zان و ِ
(التكوين  )11-9 Z:1وَقال ٱهلل"ِ :لتَ ْجتَ ِم ِع ٱْل ِمَياه تَ ْح َت َّ ِ ِإ
اح ٍZدَ ،وْلتَ ْ
ظ َه ِZر ٱْلَياِب َسُ Zة"َ .و َZك َ
ان َZك َذل َكَ .و َد َعZا ٱهللُ
ُ
َ َ ُ
ٱلس َماء َلى َم َك ٍ َ
ٱْلياِبسَ ZZة َأرض Zا ،ومجتَمِ ِ Z
Zاه دعZZاه ِبح Zارا .ورَأى ٱهلل َذِلZZك ََّأنه حس Zن .وَقZZال ٱهلل"ِ :لتُْنِب ِ
ض ُع ْش ًZبا َوَبقْاًل ُي ْبZِ Zز ُر ِبZْ Zز ًرا،
ٱَأْلر
ت
ْ ُ
Zع ٱْلمَيَ َ ً َ ُ َ َ Z
ُ َ ُ ََ ٌ َ َ ُ
َ َ ْ ً َُْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
ان َك َذِل َك.
ض"َ .و َك َ
َو َش َج ًرا َذا ثَ َم ٍر َي ْع َم ُل ثَ َم ًرا َك ِج ْنسهِ ،ب ْز ُرهُ فيه َعَلى ْ
ِ
Zات وَأوَقٍ Z
ٱلل Zي ِZل ،وتَ ُك Zآِل ٍ
ِ ِ ِ
ٱلن Zه ِ َّ
ِ
ِ
Zات َوَأيَّا ٍم
Zار َو ْ َ َ
Zال ٱهللُ" :لتَ ُك ْن َْأنZَ Zو ٌار في َجَلZZد ٱل َّسَ Zماء لتَْفصَ Zل َب ْي َن َّ َ
(التكZZوين َ )15-14 Z:1وَقَ Z
Zون َيْ َ Z
ين .وتَ ُكون َْأنوارا ِفي جَل ِد َّ ِ ِ ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
ان َك َذِل َك.
ض"َ .و َك َ
ٱلس َماء لتُن َير َعَلى ْ
َ
َو ِسن ٍ َ َ َ ً

س حي ٍ
ٍ
(التك ZZوين  )21-20 Z Z:1وَقZZال ٱهلل"ِ :لتَِف ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ض َعَلى َو ْZجِ Zه َجَل Zِ Zد
َّةَ ،وْلَي ِZ Z
ط ْر َ
ض ٱْلمَيZZاهُ َز َّحاَفZZات َذ َ
ط ْيZٌ Zر َفZْ Zو َق ْ
ات َنْف ٍ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِئ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ٱَأْلنُف ِ
س ٱْلحيَّة َّ
Zاح
طZا ٍر ذي َجَن ٍ
َأجَنا ِسَ Zهاَ ،و ُZك َّ
Zامَ ،و ُZك َّ
Zل َ
ين ٱْل ِع َ
Zل َذ َوات ْ
َّابZة ٱْلتى َفا َ
ٱلس َماء"َ .ف َخَل َق ٱهللُ ٱلتََّنZZان َ
ضْ Zت ِب َهZا ٱْلمَيZZاهُ َك ْ
ٱلدب َ
ظَ
َك ِج ْن ِس ِهَ .و َرَأى ٱهللُ َذِل َك ََّأن ُه َح َس ٌن.
س حي ٍ
َّة َك ِج ْن ِسZ Z Zها :ب ZهZZ Zاِئ م ،ودب ٍ
ِ
ِ
Zوش َْأر ٍ
ض
َّابZZ Z Zاتَ ،و ُو ُZحَ Z Z
ٱَأْلر ُ
Zال ٱهللُ" :لتُ ْخِ Z Z Zر ِج ْ
َ ََ َ َ َ َ
ض َذ َوات َْأنُف ٍ َ
(التكZZ Z Zوين َ )25-24 Z Z Z:1وَZق َ Z Z
ض َكَأجنا ِسZها ،وٱْلب ZهZاِئ م َكَأجنا ِسZها ،وج ِميZZع دب ِ
ِ
َك ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
َأجَنا ِسَ Zهاَ .و َرَأى
Zل ٱهللُ ُو ُZ
ح َ
َأجَناسَ Zها"َ .و َZك َ
ض َك ْ
َّابZZات ْ
Zوش ْ
ْ
ٱَأْلر ِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ان َZك َذل َكَ .ف َع Zم َ
ِ
َّ
ٱهللُ َذل َك َأن ُه َح َس ٌن.
وي ُثبتان بفضل سلطان هللا
نهار
ّ
البشرية وليُلها َ
األول يولد ُ
في اليوم ّ

ِ
ِ
ٱلن ِ
صَ Z Zل ٱهللُ َب ْي َن ُّ
ور
Zور"َ ،ف َكَ Z
Zورَ .و َرَأى ٱهللُ َذل َ Z
Zان ُن ٌ Z
Zال ٱهللُ" :لَي ُك ْن ُن ٌ Z
األولَ :وَقَ Z
دعون ZZا ننظ ZZر في المقط ZZع ّ
Zك ََّأن ُه َح َسٌ Z Zنَ .وَف َ
ُّ
و ُّ
ٱلظْل Zم ُة َدعاهZا َلياًل  .و َZك ان مسZاء و َZك ان صZباح يومZا و ِ
ٱلظْل َم ِةَ .و َد َعا ٱهللُ ُّ
اح ًZدا (التكZوين  .)5-3 Z:1يصZف هZذا
ور َن َه ً
ٱلن َ
Zاراَ ،و َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ ْ ً َ
َ
ٍ
يومZا اسZتثنائيًّا :فاهلل بZدأ
األول الذي قضاه هللا وكان له
المقطع ّأول عمل هلل في بداية الخلق ،واليوم ّ
ٌ
مساء وصباح .ولكنه كZان ً
وتوحZد كالمZه وسZZلطانه
ّZ
جهز النور لجميع األشياء ،وعالوة على ذلك ،فصل بين النور والظلمZة .بZZدأ هللا يتكّلم في هZذا اليZZوم،
ُي ّ
ٍ
قوتZZه بين جميZZع األشZZياء نتيجً Zة لكالمZZه .من هZZذا اليZZوم
ً
جنبZZا إلى جنب .بZZدأ سZZلطانه في الظهZZور بين جميZZع األشZZياء ،وانتشZZرت ّ
Zاعدا ،تش ّ Zكلت جميZZع األشZZياء وثبتت بسZZبب كالم هللا ،وسZZلطان هللا ،وقZّ Zوة هللا ،وبZZدأت في العمZZل بفضZZل كالم هللا ،وسZZلطان
Z
ص
ف
ً
هللا ،وقوة هللا .عندما قال هللا ِ"لي ُك ْن ُنور" ،كان نور .لم يشرع هللا في أي ٍ
عمل؛ فالنور ظهر نتيج ًة لكالمه .كان هZذا هZو النZور
ٌ
ٌ
َ
ّ
ّ
الذي دعاه هللا نهارا ،والذي ال يزال يعتمد Zعليه اإلنسان في وجوده اليوم .وبأمر هللا ،لم يتغير جوهره وقيمته قط ،ولم يخت ِ
Zف
ّ
ً
ِ
Zورا
ن
ليس
Zه
ن
إ
Zه.
ت
ومكان
Zالق
خ
ال
Zة
هوي
ا،
Zرار
ك
وت
ا
Zرار
م
Zد،
ك
ؤ
وي
Zالق،
خ
ال
وجود
ن
عل
وي
ته،
وقو
هللا
سلطان
وجوده
مطلًقا .يكشف
ُ ّ
ّ
ُ
ً
ً
ً
ّ

Zاعدا ،في هZZذا العZZالم الخZZالي الZZذي كZZانت فيZZه
Zور
حقيقي يمكن أن يZZراه اإلنسZZان .من ذلZZك الZZوقت فصً Z
معنويZاً أو وهميًّا ،ولكنZZه نٌ Z
ّ
ٍ
مادي .جاء هZZذا الشZZيء من كالم هللا ،وظهZZر في ّأول عمZٍ Zل
شيء
ظْل َم ٌة" ،ظهر ّأول
ض َخ ِرَب ًة َو َخ ِالَي ًةَ ،و َعَلى َو ْج ِه ٱْل َغ ْم ِر ُ
"ٱَأْلر ُ
ْ
ّ
من خلق جميع األشياء بسبب سلطان هللا وكالمه .وبعد فتر ٍة وجيزة ،أمر هللا بأن ينفصل النور عن الظلمة ...تغيZZر كZZل شZيءٍ
ّ
ّ
ٍ
Zباح
وأول ص ٍ
واكتمل بسZبب كالم هللا ...دعZا هللا هZذا النZور "نه ً
Zارا" ،والظلمZة دعاهZا "لياًل " .ومنZذ ذلZك الZوقت ،ظهZر ّأول مسZاء ّ
األول من خل ZZق الخ ZZالق لجمي ZZع
األول .ك ZZان ه ZZذا الي ZZوم ه ZZو الي ZZوم ّ
في الع ZZالم ال ZZذي أراد هللا خلق ZZه ،وق ZZال هللا إن ه ZZذا ك ZZان الي ZZوم ّ
وقوته في هذا العالم الذي خلقه.
األشياء ،وكان بداية خلق جميع األشياء ،وكان ّ
المرة األولى التي ظهر فيها سلطان الخالق ّ

يسZZتطيع اإلنسZZان من خالل هZZذا الكالم أن ينظZZر إلى سZZلطان هللا ،وسZZلطان كالم هللا ،وقZّ Zوة هللا .ال يملZZك أحZٌ Zد سZZوى هللا
أحد سوى هللا مثل هذا السلطان ،وألن هللا يملك مثل هذا السلطان فإن هللا وحده هو من يملك
القوة ،وبالتالي ال يملك ٌ
مثل هذه ّ

إنسان أو ٍ
ٍ
Zواب في قلZوبكم؟ بصZرف النظZر
ألي
والقوة؟ هZل هنZاك ج ٌ
القوة .هل يمكن ّ
كائن أن يملك مثل هذا السلطان ّ
مثل هذه ّ
Zوق هZZذا السZZلطان؟ هZZل سZZبق وشZZاهدتم مثZااًل على مثZZل هZZذا الشZZيء في ّأيZZة ٍ
Zوق أو غZZير مخلٍ Z
أي مخلٍ Z
كتب أو
عن هللا ،هZZل يملZZك ّ
ٍ
ٍ
سجل بأن شخصا ما خلق السموات واألرض وجميZZع األشZZياء؟ ال يظهZZر هZZذا في ّأيZZة ٍ
كتب أو
أي
مطبوعات أخرى؟ هل هناك ّ
ً
المقZّ Zدس،
سجاّل ت أخرى؛ فهذه بالطبع هي الكلمات الوحيدة الموثوقة
ّ
والقوية عن خلق هللا البديع للعZالم ،والZZتي ُيس ّ
Zجلها الكتZZاب ُ
الهويZZة
والهوية الفريدة هلل .هل يمكن القول بأن هذا السلطان والقZّ Zوة يرمZZزان إلى
تتحدث عن السلطان الفريد هلل
وهذه الكلمات ّ
ّ
ّ
ألي
الفريZZدة هلل؟ هZZل يمكن القZZول بZZأن هللا يملكهZZا ،وليس سZZواه؟ ال شّ Z
Zك أن هللا وحZZده يملZZك مثZZل هZZذا السZZلطان والقZّ Zوة! ال يمكن ّ

Zوق أو غZZير مخلٍ Z
مخلٍ Z
Zوق أن يملZZك مثZZل هZZذا السZZلطان والقZّ Zوة أو يحZّ Zل محّلهمZZا! هZل هZZذه واحZZدةٌ من سZZمات هللا الفريZZد نفسZZه؟ هZZل
وهويZZة
Zلطانا فريZً Zدا وقZّ Zوة فريZZدة
شZZهدتم على ذلZZك؟ هZZذه الكلمZZات سZZرعان مZZا تسZZمح للنZZاس بوضٍ Z
Zوح بفهم حقيقZZة أن هللا يملZZك سً Z
ّ
ومكانة ساميتين Z.من هذه الخدمة أعاله ،هل يمكنكم القول بأن هللا الذي تؤمنون به هو هللا الفريد نفسه؟
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فضاء من أجل البقاء األساسي للبشر
الجَلد ويظهر
في اليوم الثانيُ ،يرتّب سلطان هللا المياه ويصنع َ
ٌ
ّ
Zاه"َ .فع ِمZZل ٱهلل ٱْلجَلZZد ،وَفص Zل بين ٱْل ِميِ Z
Zاه و ِميٍ Z
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
Zاه َّٱلِتي تَ ْح َت
َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ
Zال ٱهللُ" :لَي ُك ْن َجَلZٌ Zد في َو َس Zط ٱْلمَيZZاهَ .وْلَي ُك ْن َفاص Zاًل َب ْي َن مَيَ َ Z
َوَقَ Z
ِ
ِ ِ ِ َِّ
ِ
التغيZZرات الZتي حZZدثت بعZد أن قZال هللا ِ"لَي ُك ْن َجَلZٌ Zد ِفي َو َسِ Zط
ٱْل َجَلد َوٱْلمَياه ٱلتي َف ْو َق ٱْل َجَلدَ .و َك َ
ان َك َذل َك (التكوين  .)7-6 Z:1مZZا ّ
اصاًل بين ِمي ٍاه و ِمي ٍاه"؟ يقول الكتاب المقدسَ" :فع ِمل ٱهلل ٱْلجَلد ،وَفصل بين ٱْل ِمي ِاه َّٱلِتي تَحت ٱْلجَلZِ Zد وٱْل ِميِ Z
ٱْل ِمي ِاه .وْلي ُكن َف ِ
Zاه َّٱلِتي
ُّ
َ َ َ ْ
َْ َ َ َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ
َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ان َك َذل َك".
َف ْو َق ٱْل َجَلد" .ماذا كانت النتيجة بعد Zأن تكّلم هللا وعمل هذا؟ تكمن اإلجابة في الجزء األخير من المقطع"َ :و َك َ
ظم فيهZا هللا الميZاه وخلZق
Zديعا – المبZادرة الهائلZة الZتي ن ّ
رائعZا وتصZفان مش ً
تُ ّ
Zهدا ب ً
سجل هاتان العبارتZان القصZيرتان حZدثًا ً
فضاء يمكن أن يوجد فيه اإلنسان...
ً

والجَلZZد أمZZام عيZZني هللا في لحظZٍ Zة ،وينقسZZمان من خالل سZZلطان كالم هللا ،وينفصZZالن إلى
في هZZذه الصZZورة تظهZZر الميZZاه َ
ّ
الجَلZZد الZZذي خلقZZه هللا لم يكن يغطي الميZZاه من أسZZفل وحسZZب ،بZZل كZZان
أعلى وأسZZفل بالطريقZZة الZZتي ُي ّ
عينهZZا هللا .وهZZذا يعZZني أن َ
Zائرا ويقZف مZذهواًل أمZام روعZة المشZهد الZذي نقZل
يدعم المياه من أعلى أي ً
ضZا ...وفي هZذا ال يسZع اإلنسZان سZوى أن ّ
يتعجب ح ً

عظيمZZا
Zازا
الجَلZZد بقZّ Zوة سZلطانه .من خالل كالم هللا ،وقZّ Zوة هللا ،وسZZلطان هللا ،حّقZZق هللا إنجً Z
فيZZه الخZZالق الميZZاه وأمZZر الميZZاه وخلZZق َ
ً

قدسZZة لشZرح أفعZZال هللا :تكّلم هللا بكالمZZه ،وبسZZبب كالم هللا
الم ّ
آخر .أليست هذه هي ّ
قوة سلطان الخالق؟ دعونا نستخدم األسفار ُ
Zيرا
هذا كان هناك َجَلٌد في وسط المياه .وفي الوقت نفسه ،حدث ٌ
تغيير هائل في هZZذا الفضZZاء بسZZبب كالم هللا هZZذا ،ولم يكن تغيً Z

نوعا من االستبدال صار فيه العدم شيًئاُ .وِل َد من أفكار الخالق ،وأصبح شيًئا من العدم بسبب الكالم الذي
بالمعنى
العادي ،بل ً
ّ
وتغيZZر
تكّلم بZZه الخZZالق ،وعالوة على ذلZZك ،من هZZذه النقطZZة فصً Z
Zاعدا أصZZبح مصZZيره الوجZZود والثبZZات من أجZZل الخZZالق وتحZّ Zول ّ

Zيرا آخZZر عن
وتجZّ Zدد بحسZZب أفكZZار الخZZالق .يصZZف هZZذا المقطZZع الفعZZل الثZZاني من أفعZZال الخZZالق في خلقZZه للعZZالم كّلZZه .كZZان تعبً Z
وقوتZZه ،وكZZان عماًل رائZً Zدا آخZZر من أعمZZال الخZZالق .كZZان هZZذا اليZZوم هZZو اليZZوم الثZZاني الZZذي مZّ Zر بZZه الخZZالق من ZذZ
سZZلطان الخZZالق ّ
وقوتZه
الجَلZد ورتّب الميZاه وحكمهZا،
ّ
رائعا آخر له :سار بين النور وصZنع َ
يوما ً
وتوحZدت أفعالZه وسZلطانه ّ
تأسيس العالم ،وكان ً
للعمل في اليو ٍم الجديد...

هZZل كZZان هنZZاك َجَلZٌ Zد في وسZZط الميZZاه قبZZل أن ينطZZق هللا كالمZZه؟ بZZالطبع ال! ومZZاذا بعZZد أن قZZال هللا"ِ :لَي ُك ْن َجَلZٌ Zد ِفي َو َس ِ Zط
صZاًل بين ِميٍ Z
ٱْل ِمي ِاه"؟ ظهرت األشياء التي أرادها هللا؛ كان هناك جَلٌد في وسط المياه وانفصZZلت الميZZاه ألن هللا قZال" :وْلي ُكن َفا ِ
Zاه
َ َ ْ
َْ َ َ
َ
َ
ٍ
ِ ٍ
وقوتZه .ومZا
َومَياه" .وبهذه الطريقة ،بعد كالم هللا ،ظهZر شZيئان جديZدان ،شZيئان حZديثان بين جميZع األشZياء كنتيجZة لسZلطان هللا ّ
Zتثنائية
شZZعوركم إزاء ظهZZور هZZذين الشZZيئين الجديZZدين؟ هZZل تشZZعرون بعظمZZة قZّ Zوة الخZZالق؟ هZZل تشZZعرون بZZالقوة الفريZZدة واالسّ Z
تمثيل هلل نفسه ،وسم ٌة فريدة هلل نفسه.
القوة إلى سلطان هللا ،وهذا السلطان
ٌ
للخالق؟ ترجع عظمة هذه ّ

كافيZا؛ فسZلطان
Zعورا عميًقZا آخZر بتف ّZرد هللا؟ لكن هZذا أبعZد مZا يكZون عن أن يكZون أم ًZرا ً
هل أضZفى عليكم هZذا المقطZع ش ً
أي مخلٍ Z
ض Zا ألن سZZلطانه
Zوق ،ولكن أي ً
وقوتZZه أبعZZد من ذلZZك .ال يقتصZZر تفZّ Zرده على أن لZZه جZZوهراً يختلZZف عن جZZوهر ّ
الخZZالق ّ
Zيء ويتسZاميان على كZZل ش ٍ
وقوته ال مثيل لهما وال حدود لهما ويتجZاوزان كZZل ش ٍ
Zيء ،وعالوة على ذلZك ،ألن سZلطانه وماهيتZه
ّ
ّ
ّ
ٍ
Zتثنائية Z،وفي الZZوقت نفسZZه ،يمكنZZه
كل دقيقة وثانية مدهشة واسّ Z
وما لديه يمكنهما خلق الحياة وصنع المعجزات ،ويمكنهما إبداع ّ
ٍ
دقيقة وثانية يخلقها.
كل
أن يحكم الحياة التي يخلقها ويملك السيادة على المعجزات وعلى ّ
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في اليوم الثالث ولد كالم هللا األرض والبحار وسلطان هللا جعل العالم يحفل بالحياة
Zال ٱهللُِ :لتَ ْجتَ ِZم ِZع ٱْل ِمَيZZاهُ تَ ْح َت ٱل َّس َ Zم ِاء ِإَلى َم َكٍ Z
اح ٍZد،
Zان َو ِZ
دعونZZا نقZZرأ فيمZZا بعZZد الجملZZة األولى من التكZZوين "َ :11-9 Z :1وَقَ Z
التغيZZرات الZZتي حZZدثت بعZZد أن قZZال هللا"ِ :لتَ ْجتَ ِZم ِZع ٱْل ِمَيZZاهُ تَ ْح َت ٱل َّسَ Zم ِاء ِإَلى َم َكٍ Z
ظ َZه ِZر ٱْلَياِب َسُ Zة"؟
Zان َو ِZ
اح ٍZدَ ،وْلتَ ْ
َوْلتَ ْ
ظ َZه ِZر ٱْلَياِب َسُ Zة" .مZZا ّ
وما الذي كZان في هZذا الفضZاء بخالف النZور والجَلZد؟ مكتZوب في األسZفار المقدسZة" :ودعZا ٱهلل ٱْلياِبسَ Zة َأرضZا ،ومجتَمZع ٱْل ِمي ِ
Zاه
ُّ
ٌ
ََ َ ُ َ َ ْ ً َ ُْ َ َ َ
َ
ِ
Zك ََّأن ُه َح َس ٌ Zن" .وهZZذا يعZZني أنZZه صZZارت توجZZد اآلن األرض والبحZZار في هZZذا الفضZZاء ،وأن األرض
َد َعZZاهُ ِب َحً Zاراَ .و َرَأى ٱهللُ َذلَ Z
ان َكَ Zذِل َك" .ه ZZل تص ZZف األس ZZفار
انفص ZZلت عن البح ZZار .ك ZZان ظه ZZور ه ZZذه األش ZZياء الجدي ZZدة يتب ZZع األم ZZر الص ZZادر من فم هللا"َ :و َكَ Z
طZا في عم ٍZل بZZدني؟ إ ًذا ،كيZZف عمZZل هللا هZذا كّلZه؟ كيZZف أحZدث هللا
قدسZZة هللا مشZZغواًل بينمZZا كZZان يفعZل ذلZZك؟ هZل تصZفه منخر ً
الم ّ
ُ
ّ
هذه األشياء الجديدة؟ من الواضح أن هللا استخدم الكالم لتحقيق هذا كّله ،ولخلق هذا كّله.
ِ ِ
ض ُع ْشًZبا َوَبقْاًل ُي ْبZِ Zز ُر ِب ْZز ًراَ ،و َشَ Zج ًرا َذا ثَ َم ٍZر
ٱَأْلر ُ
Zال ٱهللُ" :لتُْنِبت ْ
دعونا نواصل إلى الجملZZة األخZZيرة من هZZذا المقطZZعَ :وَق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
حيZZز الوجZZود
ض"َ .و َZك َ
ان َZك َذل َك .بينمZZا كZان هللا يتكّلم ،ظهZZرت جميZZع هZZذه األشZZياء إلى ّ
Zل ثَ َمZً Zرا َك ِج ْنسZهِ ،بZْ Zز ُرهُ فيZZه َعَلى ْ
َي ْع َمُ Z

ٍ
متنوعة من أشكال الحياة الصZZغيرة الرقيقZZة تظهZر برؤوسZها من خالل التربZة وقبZل
بعد أفكار هللا ،وفي لحظة ،كانت مجموع ٌة ّ
ٍ
تحيZٍ Zة وإيمZZاءة وبسZZمة للعZZالم .كZZانت
أن تزيZZل حتّى أجZZزاء الZZتراب من على أجسZZادها كZZانت ُتلZّ Zوح في لهفZZة لبعضZZها البعض في ّ
ِ
Zزء من جمي ZZع األش ZZياء ،وأن كاًّل منه ZZا س ZZوف ُيك Zِ Zرس حيات ZZه
تش ZZكر الخ ZZالق على الحي ZZاة ال ZZتي منحه ZZا له ZZا ،وتُعلن للع ZZالم أنه ZZا ج ٌ Z
إلظهار سلطان الخالق .عندما نطق هللا كالمZه ،أصZبحت األرض خصZب ًة وخضZراء ،ونبتت جميZع أنZواع األعشZاب الZتي يمكن
أمZZا هZZذا العZZالم القاحZZل،
أن يتمتّ Zع ZبهZZا اإلنسZZان ونمت من األرض ،وأصZZبحت الجبZZال والسZZهول عً Z
Zامرة باألشZZجار والغابZZاتّ ...
ٍ
ٍ
أي ٍ
بمقدار وفير من الحشZZائش واألعشZZاب واألشZZجار وصZZار يفيض بالخضZZرة….
بسرعة
طى
أثر للحياة ،فتغ ّ
الذي لم يكن فيه ّ
انتشZZر عبZZير العشZZب ورائحZZة التربZZة عZZبر الهZZواء ،وبZZدأت مجموع ٌ Zة من النباتZZات تتنّفس بZZالتوازي مZZع دوران الهZZواء ،وبZZدأت
عمليZة النم ّZو .وفي الZوقت نفسZه ،بفضZل كالم هللا واتّبZاع أفكZار هللا ،بZدأت جميZع النباتZات دورات الحيZاة الدائمZة الZتي تنمZو فيهZا
التقيد الصارم بZدورات حياتهZا ،وبZدأت في أداء أدوارهZا بين جميZع األشZياءُ ...وِل َZدت
وتُز ِهر وتحمل الثمار وتتكاثر .بدأت في ّ

جميعها وعاشت بسبب كالم الخالق .صارت تنال التدبير والعناية المتواصZلين من الخZالق ،وأصZبحت تتشZبث دومZاً بالبقZاء في
ِ
كل ٍ
قوة الحياة التي منحها الخالق إياها...
ّ
دائما ّ
ركن من أركان األرض إلظهار سلطان الخالق ّ
وقوته ،وأصبحت تُظهر ً
النهائيZة:
Zتثنائية Z،وسZلطانه اسZتثنائي ،وهكZذا فإنZه عنZدما ُن ِZط َق كالمZه كZانت النتيجZة
إن حياة الخالق
ّ
استثنائية ،وأفكZاره اس ّ
ّ
ّ
ان َكَ Zذِل َك" .من الواضZZح أن هللا ليس بحاجZٍ Zة للعمZZل بيديZZه؛ ZولكنZZه يسZZتخدم أفكZZاره وحسZZب للحكم وكالمZZه إلصZZدار أوامZZره،
َ"و َكَ Z

معZا إلى مك ٍ
Zان واحZد وجعZل اليابسZة تظهZر ،وبعZد ذلZك جعZل هللا
وبهZذه الطريقZة تتحّقZق األشZياء .في هZذا اليZوم ،جمZع هللا الميZاه ً
العش ZZب ينبت من األرض ،فنمت األعش ZZاب والبق ZZول ال ZZتي تُ ِ Z
Zبزر الب ZZذور واألش ZZجار ال ZZتي تحم ZZل الفاكه ZZة ،وص Zّ Zنفها هللا بحس ZZب
Zدة فواحZدة ،في هZذا
نوعهZا وجعZل لك ٍّZل منهZا بZذرتها .تحّقZق هZذا كّلZه وفًقZا ألفكZار هللا وأوامZر كالم هللا ،وظهZرت ك ٌّZل منهZا ،واح ً
العالم الجديدZ.

قبل أن يبدأ هللا عمله ،كانت لديه بالفعل صورةٌ لما كان ينوي تحقيقه في ذهنه ،وعندما بدأ هللا في تحقيZZق هZذه األشZياء،
ض Zا عنZZدما فتح هللا فZZاه ليتحZّ Zدث عن محتZZوى هZZذه الصZZورة ،بZZدأت التغيZZيرات في جميZZع األشZZياء تحZZدث بفضZZل سZZلطان هللا
وأي ً
وقوتZZه .بصZZرف النظZZر عن كيفيZZة قيZZام هللا بZZذلك أو كيفيZZة مباشZZرته لسZZلطانه ،تحّقZZق كZZل شٍ Z
طZZة هللا
Zيء خطZZوةً بخطZZو ٍة وفًقZZا لخ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
وبسZZ Zبب كالم هللا ،وحZZ Zدثت التغيZZ Zيرات خط ZZوةً بخطZZ Zوة بين السZZ Zماء واألرض بفضZZ Zل كالم هللا وس ZZلطانه .أظهZZ Zرت جميZZ Zع هZZ Zذه

Zورة فارغZة ،ولكنهZا
Zارا بسZيطة أو ص ً
التغييرات واألحداث سلطان الخZالق ،وتف ّZرد وعظمZة ق ّZوة حيZاة الخZالق .أفكZاره ليسZت أفك ً
تتغيZZر وتنتعش وتتجZّ Zدد وتفZZنى .وبسZZبب هZZذا،
Zلطان يملZZك
سٌ Z
Zتثنائيتين Z،وهي القZZدرة على جعZZل جميZZع األشZZياء ّ
حيويZZة وطاقZZة اسّ Z
ّ
تعمل جميع األشياء بسبب أفكاره ،وفي الوقت نفسه ،فإنها تتحّقق بسبب الكلمات من فمه...

ِ
Zالم جديZZد منZZذ ٍ
زمن بعيZZد .وعلى
قبZZل أن تظهZZر جميZZع األشZZياء ،تشZّ Zكلت في أفكZZار هللا خ ّ
طٌ Zة كاملZZة منZZذ القZَ Zدم ،وتحّقZZق عٌ Z
الرغم من أنه في اليوم الثالث ظهرت جميع أنواع النباتات على األرض ،فإن هللا لم يكن لديه أي ٍ
سبب يجعله يوقف خطوات
ّ
ِ
ٍ
ويصZدر أوامZره
كل شيء جديد .كان يتكّلم ُ
خلقه لهذا العالم .لقد قصد االستمرار في نطق كالمه ،واالستمرار في تحقيق خلق ّ
ٍ
ويمارس سلطانه ُ ِ
والبشرية التي قصد أن يخلقها...
طط إلعداده لجميع األشياء
كل
شيء خ ّ
قوته ،وقد ّ
ّ
أعد ّ
ويظهر ّ
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مر ًة أخرى
في اليوم الرابع تُخَلق مواسم
ّ
البشرية وأيامها وسنونها فيما يمارس هللا سلطانه ّ
طته .خالل هذه األيام الثالثة ،لم
طته ،وبهذه الطريقة أمضى األيام الثالثة األولى من خ ّ
استخدم الخالق كلماته إلنجاز خ ّ

المتمّثZZل
يكن هللا مشغواًل أو ُمر ِهًقا نفسه؛ ولكن على العكس من ذلك أمضى ثالثة أيا ٍم رائعZZة من خ ّ
طتZZه ،وحّقZZق العمZZل العظيم ُ
Zيرا
التحول
في
تمامZا أمZام عينيZه ،والصZورة الجميلZة الZتي كZانت مغلقً Zة في أفكZاره انكشZفت أخ ً
ّ
ّ
الجذري للعالم .ظهر ع ٌ
Zالم جديZد ً
ٍ
ٍ
وس ّر الخالق بالصورة التي كانت في أفكاره ذات يZو ٍم
قطع ًة قطعة في كالم هللا .كان ظهور ّ
كل شيء جديد أشبه بوالدة طفلُ ،

طته كانت قد بZZدأت للتZّ Zو .في غمضZZة
طا من الرضا ،لكن خ ّ
حيز الوجود .في هذا الوقت ،نال قلبه قس ً
ولكنها ظهرت اليوم إلى ّ
ٍ
طة الخالق؟ ماذا قZال؟ وكيZZف مZZارس سZلطانه؟ وفي الZوقت نفسZZه ،مZا
يوم جديد—وماذا كانت الصفحة التالية في خ ّ
عين وصل ٌ
األشZZياء الجديZZدة الZZتي ظهZZرت في هZZذا العZZالم الجديZZد؟ بعZZد إرشZZاد الخZZالق ،ننظZZر في اليZZوم الرابZZع من خلZZق هللا لجميZZع األشZZياء،
ٍ
Zرية
رائعا آخر،
يوم كان بداي ًة جديدة أخرى .كان الخالق يعتبره بالطبع وبال ّ
أهميٌ Zة قصZوى للبش ّ
ويوما آخر لZه ّ
يوما ً
وهو ٌ
ً
شك ً
يومZا لZه قيمٌ Zة ال تُق ّZدر ٍ
أهميتZه Z،ومZا مZدى قيمتZه؟ دعونZا نسZتمع ّأواًل إلى
بثمن Z.مZا مZدى روعتZه ،ومZا مقZدار ّ
اليوم .كZان بZالطبع ً
تحدث بها الخالق...
الكلمات التي ّ

ِ
Zات وَأوَقٍ Z
ٱلل Zي ِZل ،وتَ ُك Zآِل ٍ
ِ ِ ِ
ٱلن Zه ِ َّ
ِ
ِ
Zات َوَأيَّا ٍم َو ِسِZن ٍ
Zون َْأنZَ Zو ًارا
ينَ .وتَ ُكَ Z
Zار َو ْ َ َ
Zال ٱهللُ" :لتَ ُك ْن َْأنZَ Zو ٌار في َجَلZZد ٱل َّسَ Zماء لتَْفصَ Zل َب ْي َن َّ َ
َ"وَقَ Z
Zون َيْ َ Z
ِ
ِ ِِ
ِ
ٱَأْلر ِ
Zود آخZر لسZلطان هللا الZذي أظهرتZه المخلوقZات بعZد
ض" (التكZوين  .)15-14 Z:1كZان هZذا مجه ٌ
Zير َعَلى ْ
في َجَلد ٱل َّسَ Zماء لتُن َ
خلقه لليابسة الجافة والنباتات الموجودة فيها .رأى هللا أن مثل هذا العمل كان سهاًل بالقدر نفسه ألن هللا يملZZك مثZZل هZZذه القZّ Zوة؛
نج ز .أمZZر هللا بZZأن تظهZZر األنZZوار في السZZماء ،وهZZذه األنZZوار لم تُشZِ Zرق في السZZماء
Zالح صZZالح كلمتZZه ،وكلمتZZه ال بZّ Zد أن تُ َZ
هللا صٌ Z
ضZا بمثابZة عالمZات للنهZار والليZل والفصZول واأليZام والسZنوات .وبهZذه الطريقZة ،فيمZا كZان
وعلى األرض فحسب ،بZل كZانت أي ً
ٍ
عينها هللا.
كل عمل أراد هللا تحقيقه يتحّقق وفًقا لقصد هللا وبالطريقة التي ّ
هللا ينطق كالمه كان ّ

األنZZوار في السZZماء مZZادةٌ في السZZحاب يمكنهZZا أن تشZّ Zع الضZZوء ويمكنهZZا أن تضZZيء السZZحاب ويمكنهZZا أن تضZZيء األرض
زمنية مختلفة على األرض ،وبهذه الطريقة فإن
قررهما هللا ،وتضيء فترات ّ
والبحار .إنها تدور وفًقا لإليقاع والتكرار اللذين ّ
ِ
ضZا
دورات حركة األنوار تُحدث الليZل والنهZار في الشZرق والغZرب من األرض ،وليسZت فقZط عالمZات لليZل والنهZار ولكنهZا أي ً
المثالي ZZة للفص ZZول األربع ZZة
Zرية .إنه ZZا التكمل ZZة
ّ
من خالل ه ZZذه ال ZZدورات المختلف ZZة تُح Zّ Zدد األعي ZZاد واألي ZZام الخاص ZZة المختلف ZZة للبش ّ Z
ورفيقه ZZا :الربي ZZع والص ZZيف والخري ZZف والش ZZتاء – ال ZZتي ُيص Zِ Zدرها هللا ،وال ZZتي ت ZZؤدي معه ZZا األن ZZوار في اتّس ٍ Z
Zاق دور العالم ZZات
Zرية لم تفهم وتواجZZه انفصZZال الفZZترات
المنتظمZZة والدقيقZZة للفZZترات واأليZZام والسZZنين
Zرية .على الZZرغم من أن البشّ Z
القمريZZة للبشّ Z
ّ
واأليام والسنين القمرية التي تُ ِ
القمريZZة كمZا
حدثها األنوار التي خلقها هللا إاّل بعد ظهور الزراعة ،فإن الفZترات واأليZZام والسZنين
ّ
ّ
يفهمه ZZا اإلنس ZZان الي ZZوم ب ZZدأت تظه ZZر في الواق ZZع في الي ZZوم الراب ZZع من خل ZZق هللا لجمي ZZع األش ZZياء ،وك ZZذلك دورات التب ZZادل للربي ZZع

والصZZيف والخريZZف والشZZتاء الZZتي يمZّ Zر بهZZا اإلنسZZان بZZدأت من Zذٍ Z
زمن بعي Zد Zفي اليZZوم الرابZZع من خلZZق هللا لجميZZع األشZZياء .وقZZد
والتتب ZZع الواض ZZح
Zان من التفري ZZق بانتظ ZZا ٍم ووض ZZوح بين اللي ZZل والنه ZZار ،وحس ZZاب األي ZZام،
Zوار ال ZZتي خلقه ZZا هللا اإلنس َ Z
ّ
م ّكنت األن ُ Z

دورة
القمرية( .كان يوم اكتمال القمر هو اكتمال الشهر ،ومن هذا عرف اإلنسان أن إضاءة األنZZوار بZZدأت
للفترات والسنوات
ً
ّ
جديZZدة؛ وكZZان يZZوم عZZدم اكتمZZال القمZZر (الهالل) .هZZو اكتمZZال نصZZف شٍ Z
قمريZZة
Zهر ،والZZذي عZZرف اإلنسZZان من خاللZZه بدايZZة فZZتر ٍة ّ

القمرية في الفصZZل ،وعZZدد الفصZZول في
القمرية ،وعدد الفترات
جديدة ويمكن من خالله استنتاج عدد األيام والليالي في الفترة
ّ
ّ
ٍ
ميزهZZا
تتبZZع الفZZترات واأليZZام والسZZنين
القمريZZة الZZتي تُ ّ
ّ
السZZنة ،وكّلهZZا كZZانت تُعZَ Zرض بانتظZZامٍ) .وهكZZذا تم ّكن اإلنسZZان بسZZهولة من ّ

ظم لليZZل والنهZZار
Zرية وجميZZع األشZZياء بال ٍ
المن ّ
دورات حركZZة األنZZوار .من هZZذه النقطZZة فصً Z
Zاعدا عاشZZت البشّ Z
وعي بين التبZZادل ُ
أهمية خلق الخالق لألنوار في اليوم الرابZع .وبالمثZZل ،ال تZزال أهZداف
وتعاقب الفصول بفضل دورات األنوار .كانت هذه هي ّ

وقوتZZه .وهكZZذا فZZإن األنZZوار الZZتي صZZنعها هللا والقيمZZة الZZتي كZZانت
ّ
أتمZZه الخZZالق ال تنفصZZل عن سZZلطانه ّ
وأهميZZة هZZذا العمZZل الZZذي ّ
ٍ
معلما رئيسيًّا آخر في ممارسة سلطان الخالق.
ستُ ّ
قدمها لإلنسان في وقت قريب ً

والجَلZZد واليابسZZة والبحZZار والحشZZائش
في هZZذا العZZالم الجديZZد ،قبZZل ظهZZور البشZZر ،كZZان الخZZالق قZZد أعZّ Zد المسZZاء والصZZباح َ
واألعشZZاب ومختلZZف أنZZواع األشZZجار واألنZZوار والفصZZول واأليZZام والسZZنوات من أجZZل الحيZZاة الجديZZدة الZZتي سZZوف يخلقهZZا عن
Zيء جديZZد خلقZZه ،كمZZا أن كلماتZZه وإنجازاتZZه وقعت في ٍ
Zريب .تم التعبZZير عن سZلطان الخZالق وقوتZZه في كZZل شٍ Z
قٍ Z
وقت واحZZد ،دون
ّ
ّ
ّ
ٍ
صالح
وقوته :إنه
ٌ
أدنى تناقض ،ودون أدنى فاصل .كان ظهور جميع هذه األشياء الجديدة وميالدها دلياًل على سلطان الخالق ّ

تتغي ZZر ه ZZذه الحقيق ZZة مطلًقZZا :فهك ZZذا ك ZZانت في
ويتعين أن تُ َZ
ص ZZالح كلمت ZZه،
تم إنج ZZازه إلى األب ZZد .لم ّ
ّ
نجَ Zز كلمت ZZه ،وأن ي ZZدوم م ZZا ّ
المقZّ Zدس ،هZZل
الماضZZي ،وهكZZذا هي اليZZوم ،وهكZZذا سZZتكون إلى األبZZد .عنZZدما تنظZZرون مZّ Zر ًة أخZZرى في تلZZك الكلمZZات من الكتZZاب ُ

محتوى جديداً وقمتم باكتشافات جديZدة؟ يرجZع السZبب في ذلZك إلى أن أفعZال الخZالق ح ّZركت قلZوبكم
تبدو لكم جديدة؟ هل رأيتم
ً
وقوتZه وفتحت البZاب أمZام فهمكم للخZالق ،كمZZا أن أعمالZZه وسZZلطانه وهبZZا الحيZاة لهZZذه الكلمZات.
وقZادت مسZار معZرفتكم لسZلطانه ّ
وهكZZذا رأى اإلنسZZان في هZZذه الكلمZZات تعبZZيرا حقيقيًّا وحيويًّا عن سZZلطان الخZZالق وشZZهد ًّ
حقا تفZّ Zوق الخZZالق ورأى تفZّ Zرد سZZلطان
ً
وقوته.
الخالق ّ

Zزة بعZZد معجZZز ٍة ،ويجZZذبان انتبZZاه اإلنسZZان فمZZا يكZZون منZZه سZZوى أن ينبهZZر أيمZZا انبهٍ Z
Zار
وقوتZZه معجً Z
يخلZZق سZZلطان الخZZالق ّ
باألفعZZال المدهشZZة المتوّلZZدة من ممارسZZة الخZZالق سZZلطانه .كمZZا أن قوتZZه الهائلZZة تجلب سZZرورا بال انتهٍ Z
مبتهج ا
ًZ
Zاء فيبقى اإلنسZZان
ً
ّ
وضوح ويتوّلZZد فيZZه االحZZترام واإلجالل والتعّلZZق.
بكل
وفرحا إذ ينبهر
ٍ
ً
إعجابا ومهاب ًة وهتاًفا؛ وعالوة على ذلك ،يتأثّر اإلنسان ّ
ً

طهر روح اإلنسان ،كما أنهZZا تُشِZبع روح اإلنسZZان .كZّ Zل فكZZر ٍة من
سلطان الخالق وأعماله لها ٌ
تأثير كبير على روح اإلنسان ،وتُ ّ
ٍ
ٍ
يستحق الفهم والمعرفZZة العميقين
وإنجاز عظيم
إعالن عن سلطانه تحف ٌة بين جميع األشياء،
وكل
ٌ
ّ
وكل قول من أقوالهّ ،
أفكارهّ ،

البشرية المخلوقة.
من
ّ
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ٍ
بطرق مختلفة
المتنوعة سلطان الخالق
في اليوم الخامس ،تكشف الحياة بمختلف أشكالها
ّ
س حي ٍ
ٍ
يق ZZول الكت ZZاب المق ZZدس" :وَقZZال ٱهلل"ِ :لتَِف ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ض َعَلى َو ْZجِ Zه َجَلZِ Zد
َّةَ ،وْلَي ِZ Z
ط ْر َ
ُ ّ
ض ٱْلمَيZZاهُ َز َّحاَفZZات َذ َ
ط ْيZٌ Zر َفZْ Zو َق ْ
ات َنْف ٍ َ
َ َ ُ
ِ
ٱلدب ِ ِ
Zل َذو ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ٱَأْلنُف ِ
Zاح
طZاِئ ٍر ِذي َجَن ٍ
َأجَنا ِسَ Zهاَ ،و ُZك َّ
Zل َ
ين ٱْل ِع َ
ات ْ
َّابZة ٱْلتى َفا َ
ٱلس َماء"َ .ف َخَل َق ٱهللُ ٱلتََّنZZان َ
ضْ Zت ِب َهZا ٱْلمَيZZاهُ َك ْ
س ٱْلحيَّة َّ َ
Zامَ ،و ُZك َّ َ
ظَ
ِ ِ
ِ
ِ
Zوح أن هللا في ه ZZذا اليZZZوم صZZZنع
المق Zّ Zدس بوض ٍ Z
َك ِج ْنس ZZهَ .و َرَأى ٱهللُ َذلَ Z Z
Zك ََّأن ُه َح َس ٌ Z Zن( .التك ZZوين ُ .)21-20 Z Z :1يخبرن ZZا الكت ZZاب ُ
مخلوقات المياه وطيور الهواء ،أي أنه خلق مختلZف األسZماك والطيZور وص ّZنفها حسZب نوعهZا .وبهZذه الطريقZة َأ ْث َZرت األرض
والسماء والمياه بخليقة هللا...

ٍ
بشكل مختلف على الفور عند سماع كالم الخالق .ظهZZرت في العZZالم تتنZZافس
عندما نطق هللا كالمه ،ظهرت حياةٌ جديدة
فرح Zا ...األسZZماك من جميZZع األشZZكال واألحجZZام سZZبحت في الميZZاه ،والمحZZار من جميZZع األنZZواع
على مكانتهZZا وتطفZZر وتمZZرح ً

ٍ
ٍ
أشكال مختلفة ،سواء كانت كبيرة أو صغيرة،
بسرعة في
والالفقارية نمت
قشرة
والم ّ
الم ّ
ّ
صغرة ُ
ظهر من الرمال ،والمخلوقات ُ
أو طويلZZة أو قصZZيرة .وكZZذلك بZZدأت أنZZواع مختلفZZة من األعشZZاب البحريZZة تنمZZو بسٍ Z
المائيZZة
Zرعة وتتمايZZل بحسZZب حركZZة الحيZZاة
ٌ
ّ
ّ
أصدقاءك! ألنZِ Zك لن تكZZوني وحZZدكِ
ِ
ِ
حركي نفسك! أحضري
المختلفة
وتتموج وتعصف بالمياه الراكدة ،كما لو كانت تقول لهاّ :
ّ
مرة أخرى! منذ اللحظة التي ظهرت فيها الكائنات الحية المختلفة التي خلقها هللا في الماء ،جلبت كل ٍ
الحيويَ Zة إلى
حياة جديدة
ًّ
ّ
ّ
ّ
ِ
Zاعدا ،احتض ZZنت إح ZZداها األخ ZZرى،
المي ZZاه ال ZZتي ك ZZانت هادئ ZZة لف ZZتر ٍة طويل ZZة ُمعلن ً Zة ب ZZذلك عصZً Zرا جدي Zً Zدا Z...ومن تل ZZك النقط ZZة فصً Z
ٍ
شراكة ،ولم تبتعZد ZإحZداها عن األخZرى .كZانت الميZاه موجZودة للمخلوقZات الZتي فيهZا تُغّ Zذي ZكZل حي ٍ
Zاة تعيش في
معا في
ّ
وأقامت ً
ٍ
Zذيتها Z.كZZان كZٌّ Zل منهZZا يمنح الحيZZاة لآلخZZر ،وفي الZZوقت نفسZZه ،يشZZهد على
حضZZنها ،وكZّ Zل حيZZاة ُو ِZج َZد ْت من أجZZل المZZاء بسZZبب تغّ Z
والقوة الفائقة لسلطان الخالق...
إعجاز خليقة الخالق وعظمتهاّ ،

أيضا بدأت الحياة تمأل السماء .بدأت الطيور ،كبيرها وصغيرها ،تطير بالتدريج إلى
بما أن البحر لم يعد صامتًا ،هكذا ً
السZماء من األرض .وعلى خالف مخلوقZات البحZر ،كZانت لهZا أجنحٌ Zة وريش يغطي أجسZامها الرقيقZة الرشZيقة .كZانت ترفZرف
بأجنحتهاُ ،مبدي ًة ٍ
غطاءها الرائع من الريش ومهامهZا ومهاراتهZZا الخاصZZة الZتي منحهZZا إياهZا الخZالق .كZانت تُحّلZق
بفخر وسرور
َ
Zيابي ٍة متنقلً Zة بمهZZار ٍة بين السZZماء واألرض وعZZبر المZZراعي والغابZZات ...كZZانت الطيZZور صZZديق ًة للهZZواء ،وصZZديق ًة لجميZZع
في انسّ Z
غني وتتZZدافع
األشZZياء .وكZZانت في طريقهZZا لتصZZبح الصZZلة بين السZZماء واألرض ونZZاقاًل للرسZZائل إلى جميZZع األشZZياء ...كZZانت تُ ّ

والحيويZZة إلى هZZذا العZZالم الفZZارغ ...كZZانت تسZZتخدم غناءهZZا الواضZZح الشZZجن ،وتسZZتخدم الكلمZZات في
وتجلب المZZرح والضZZحك
ّ
كرسً Zة حياتهZا
قلوبها لتسبيح الخZالق على الحيZاة الممنوحZة لهZا .كZانت تZرقص بابته ٍ
Zاج إلظهZار كمZال خليقZة الخZالق وإعجازهZا ُم ّ
كّلها للشهادة على سلطان الخالق من خالل الحياة الخاصة التي وهبها إياها...
الحيZZة بZZأمر الخZZالق
ّ
عمZZا إذا كZZانت المخلوقZات في المZZاء أو في السZZماء ،كZZان هZZذا العZZدد الكبZZير من الكائنZZات ّ
بغض النظZZر ّ
معا وفًقZا ألنواعهZا – وهZذا القZانون ،أي هZZذه القاعZZدة ،كZZان غZير
ً
تجمعت ً
موجودا في التكوينات المختلفة للحياة ،وبأمر الخالقّ ،
ٍ
قاب Zٍ Zل للتغيZZير من جZZانب ّأيZZة مخلوق ZZات .لم تجZZرؤ مطلًقZZا على تجZZاوز الحZZدود الZZتي وضZZعها لهZZا الخZZالق ،ولم تقZZدر على ذل ZZك.
Zريحا بمسZار الحيZاة والقZوانين الZتي وضZعها لهZا الخZالق ،والZتزمت
عاشZت وتكZاثرت حسZب تعZيين ZالخZالق ،والZتزمت
التزامZا ص ً
ً
وعي بZZأوامره غZZير المعلنZZة وبالمراسZZيم والمبZZادئ السZZماوية الZZتي أعطاهZZا لهZZا ،وصZواًل إلى اليZZوم .كZZانت تتجZZاذب أطZZراف
في ٍ

الحZZديث مZZع الخZZالق بطريقتهZZا الخاصZZة ،وأدركت معZZنى الخZZالق ،وأطZZاعت أوامZZره .لم يتجZZاوز أحZZدها سZZلطان الخZZالق ،كمZZا أن
سZZيادته وإشZرافه عليهZZا كZZان يتم في سZZياق أفكZاره؛ لم تصZZدر أيZZة كلمٍ Z
Zات ،ولكن السZZلطان الZZذي كZZان يت ّسZم بZZه الخZالق كZZان يحكم
ّ
ّ
ٍ
البشرية .وممارسة الخالق سلطانه بهZZذه الطريقZZة الخاصZZة
عن
يختلف
وكان
ة
لغوي
وظائف
له
تكن
صمت لم
جميع األشياء في
ّ
ّ

دفعت اإلنسZZان الكتسZZاب معرفZZة جديZZدة وتقZZديم تفسZZير جديZZد لسZZلطان الخZZالق الفريZZد .ينبغي أن أخZZبرك هنZZا أنZZه في هZZذا اليZZوم
مر ًة أخرى.
تفرد الخالق ّ
الجديد أظهرت ممارسة الخالق سلطانه ّ

ِ
Zك ََّأن ُه َح َس ٌ Zن" .مZZا
دعونZZا بعZZد ذلZZك نلقي نظً Z
المقZّ Zدس"َ :و َرَأى ٱهللُ َذلَ Z
Zرة على الجملZZة األخZZيرة من هZZذا المقطZZع من الكتZZاب ُ
تضمن ٌة في هذه الكلمات .راقب هللا جميZع األشZياء الZتي خلقهZا تظهZر إلى الوجZود وتثبت بسZبب
معنى هذا برأيكم؟ مشاعر هللا ُم ّ

Zالتغير تZZدريجيًّا .في هZZذا الZZوقت ،هZZل كZZان هللا راضZً Zيا عن األشZZياء المختلفZZة الZZتي صZZنعها بكالمZZه ،واألفعZZال
كالمZZه ،وبZZدأت بّ Z
ِ
ِ
Zك ََّأن ُه َح َسٌ Zن"؟ إلى مZاذا
Zك ََّأن ُه َح َسٌ Zن" .مZاذا تZرون هنZا؟ مZا معZنى َ"و َرَأى ٱهللُ َذل َ
المختلفة الZتي حّققهZا؟ الجZواب هZو َ"و َرَأى ٱهللُ َذل َ
طط له ووضعه ،وتحقيZق األهZداف الZتي وضZعها إلنجازهZا.
القوة والحكمة لتحقيق ما خ ّ
يرمز هذا؟ هذا يعني أن هللا كان يملك ّ

ٍ
ِ
Zك ََّأن ُه َح َسٌ Zن" .وهZZذا يعZZني أن هللا لم يشZZعر
مهمZZة ،هZZل شZZعر بالنZZدم؟ مZا زالت اإلجابZZة قائمZZة"َ :و َرَأى ٱهللُ َذلَ Z
عنZZدما أكمZZل هللا كZّ Zل ّ
تامتZZان ،وأنZZه
بالندم ،ولكنه كان في المقابل
راضيا .ماذا يعني أنه لم يشعر بالندم؟ يعني أن خ ّ
ً
قوتZZه وحكمتZZه ّ
طة هللا كاملZZة وأن ّ
ٍ
ِ
شيء
لكل
مهم ًة ،هل يمكنه Z،مثل هللا ،أن يرى أنها ّ
جيدة؟ هل يمكن ّ
بسلطانه وحده يمكن بلوغ هذا الكمال .عندما ُيكمل المرء ّ
يعمله اإلنسZان بلZوغ الكمZال؟ هZل يمكن لإلنسZان أن ي ِ
كمZل شZيًئا مZا م ّZر ًة واحZدة وإلى األبZد؟ تمامZاً كمZا يقZول اإلنسZان" :ال يوجZد
ُ
Zيء مثZZالي ،ولكن هنZZاك مZZا هZZو أفضZZل" .ال شZZيء يعملZZه اإلنسZZان يبلZZغ الكمZZال .عنZZدما رأى هللا أن كZّ Zل مZZا فعلZZه وحّققZZه كZZان
شٌ Z
ّ
ِ
دائمZZا
Zك ََّأن ُه َح َس ٌ Zن" ،فZZإن كZّ Zل مZZا صZZنعه اتّخZZذ شZZكاًل
حسZً Zنا ،وأن كZّ Zل مZZا صZZنعه هللا قZZد وضZZعه كالمZZه ،أي عنZZدما َ"رَأى ٱهللُ َذلَ Z
ً
ودورا ثابتًZZا مZّ Zر ًة واحZZدة وإلى األبZZد .وعالوة على ذلZZك ،فZZإن دورهZZا بين
ضZا
وجZZرى تصZZنيفه وفًقZZا للنZZوع واتّخZZذ موضZً Zعا وغر ً
ً
وعينهZا بالفعZل ،وكZانت
يتعين عليهZا أن تأخZذها أثنZاء تZدبير Zهللا لجميZع األشZياء ،كZان هللا قZد سZبق ّ
جميع األشZياء ،والرحلZة الZتي ّ
غير ٍ
السماوي الذي أعطاه الخالق لجميع األشياء.
قابلة للتغيير Z.كان هذا هو الناموس
ّ

وغالبا ما يكون مصيرها التجاهل ،هي كلمZZات
َ"و َرَأى ٱهللُ َذِل َك ََّأن ُه َح َس ٌن" :هذه الكلمات البسيطة التي ال تحظى بالتقدير
ً
Zيد أكZZثر
السماوي الذي يمنحه هللا لجميع المخلوقات .إنها
السماوي والمرسوم
الناموس
تجسيد آخر لسZلطان الخZZالق ،وهي تجسٌ Z
ٌ
ّ
ّ

ويحّقZق ك ّZل مZا شZرع في تحقيقZه فحسZب،
ّ
عملية وعمًقا .لم يستطع الخالق ،من خالل كالمه ،أن يكسZب ك ّZل مZا أراد أن يكسZبه ُ
ضZا أن يحكم بين يديZZه جميZZع مZZا خلقZZه وأن يسZZود على جميZZع األشZZياء الZZتي صZZنعها بمZZوجب سZZلطانه ،وعالوة
ولكنZZه اسZZتطاع أي ً
ٍ
ووجZZدت وهلكت بكلمتZZه ،وعالوة على ذلZZك ،فإنهZZا كZZانت
شيء
كل
منتظما وثابتًا .تكاثرت جميع األشياء أي ً
على ذلك ،كان ّ
ضZا ُ
ً
ِ
Zك ََّأن ُه
Zتثناء! بZZدأ هZذا النZZاموس في اللحظZة الZZتي َ"رَأى ٱهللُ َذل َ
موجودة بسلطانه في ّ
ظل الناموس الذي وضعه ،ولم يكن هنZZاك اس ٌ
طة تZدبير هللا وصZواًل إلى اليZوم الZذي يلغيهZا فيZه الخZالق!
موجودا
َح َس ٌن" ،وكان في طريقه ليكون
ًّ
ومستمرا وعاماًل من أجل خ ّ
ً
حيZز الوجZود فحسZب،
لم ّ
يتضح السZلطان الفريZد للخZالق في قدرتZه على خلZق جميZع األشZياء واألمZر بظهZور جميZع األشZياء إلى ّ

والحيويZZة على جميZZع األشZZياء ،وعالوة على
ض Zا في قدرتZZه على الحكم والسZZيادة على جميZZع األشZZياء ،وإضZZفاء الحيZZاة
ولكن أي ً
ّ
طتZZه تظهZZر وتوجZZد في العZZالم
ذلZZك ،في قدرتZZه على أن يجعZZل ،مZّ Zر ًة واحZZدة وإلى األبZZد ،جميZZع األشZZياء الZZتي سZZيخلقها بحسZZب خ ّ
الZZذي صZZنعه في شٍ Z
ض Zا في الطريقZZة الZZتي ال تكZZون فيهZZا أفكZZار الخZZالق
مثاليZZة ودور مثZ
Zكل مثZZالي وبنيZٍ Zة
Zالي .واتّضZZح أي ً
حياتيZZة ّ
ّ
ّ
ّ
الهوية الفريدة للخZZالق دون تغيٍ Z
Zير
ألية قيو ٍد أو محدودة بالزمان أو المكان أو الجغرافيا .ومثل سلطانه ،يجب أن تبقى
ّ
خاضع ًة ّ
جنبZا
لهويتZه الفريZدة ويجب أن يظ ّZل سZلطانه موجً Z
من األزل وإلى األبد .يجب أن يكZون سZلطانه على الZدوام تمZZثياًل ورم ًZزا ّ
Zودا ً
إلى ٍ
هويته!
جنب مع ّ

من "هللا ذاته ،الفريد (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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واحدا تلو اآلخر بحسب فكره
الحية
كل ٍ
ً
نوع من الكائنات ّ
في اليوم السادس ،يتكّلم الخالق فيظهر ّ
رحب الخZالق بZاليوم السZادس
استمر عمل الخالق بالتدريج في صZنع جميZع األشZياء لمZدة خمسZة أيZامٍ ،وبعZد ذلZك مباش ً
Zرة ّ
ّ
طZZة الخZالق عشZZية هZZذا اليZZوم
من خلقه لجميع األشياء .كان هذا اليوم بداي ًة أخرى جديدة،
ويوما استثنائيًّا آخر .ماذا كانت إ ًذا خ ّ
ً
سينتجها وسيخلقها؟ أنصت ،هذا هو صوت الخالق...
الجديد؟ ما المخلوقات الجديدة التي كان ُ

س حي ٍ
َّة َك ِج ْن ِسZها :بهZاِئ م ،ودب ٍ
ِ
ِ
ض َك ِ
ِ
ِ
Zل
َّابZاتَ ،و ُو ُح َ
َأجَناسَ Zها"َ .و َZك َ
ٱَأْلر ُ
Zوش َْأر ٍ ْ
Zال ٱهللُ" :لتُ ْZخ ِر ِج ْ
َ ََ َ َ َ َ
ض َذ َوات َْأنُف ٍ َ
ان َZك َذل َكَ .ف َعم َ
َوَق َ
اسها ،وج ِميZZع دب ِ
ض َك ِ
اسها ،وٱْلبهاِئ م َك ِ
ض َك ِ
ِ
Zك ََّأن ُه َح َسٌ Zن( .التكZZوين :1
ٱهللُ ُو ُح َ
َأجَناسَ Zهاَ .و َرَأى ٱهللُ َذلَ Z
ٱَأْلر ِ ْ
َّابZZات ْ
َأجَن َ َ َ َ َ ْ
ٱَأْلر ِ ْ
وش ْ
َأجَن َ َ َ َ َ َ
Zدبابات ووحZZوش األرض كأجناسZها .وهZZذا
المقZّ Zدس :البهZائم وال ّ
 .)25-24ما الكائنZات ّ
المتض ّZمنة في ذلZك؟ يقZول الكتZZاب ُ
الحيZZة ُ

الحيZZة على األرض فحسZZب ،بZZل كZZانت أيض Zاً كّلهZZا ُمصZّ Zنف ٌة
يعZZني أنZZه في هZZذا اليZZوم لم تكن هنZZاك أنZZواعٌ مختلفZZة من الكائنZZات ّ
بحسب أنواعها ،وبالمثل َ"و َرَأى ٱهللُ َذِل َك ََّأن ُه َح َس ٌن".

الحيZة الZZتي
مثلما هو الحال في األيام الخمسة الماضية ،وبالطريقة نفسها ،أمر الخالق في اليوم السZادس بميالد ZالكائنZZات ّ
أرادهZا فظهZرت على األرض كأجناسZها .عنZدما يمZارس الخZالق سZلطانه فال تكZون كلمٌ Zة واحZدة من كالمZه عبثًZا ،وهكZذا ،ظهZر
س حي ٍ
ِ
ِ
في الي ZZوم الس ZZادس ك Zّ Zل ك ٍ Z
َّة
Zائن
ٱَأْلر ُ
المح Zّ Zدد .وفيم ZZا ق ZZال الخ ZZالق" :لتُ ْZخِ Zر ِج ْ
ض َذ َوات َْأنُف ٍ َ
حي قص ZZد أن يخلق ZZه في ال ZZوقت ُ
ّ
ِ
البريZZة الخضZZراء
َك ِج ْنس َها" ،امتألت األرض حااًل بالحياة وظهرت ً
الحية ...في ّ
فجأة على األرض أنفاس جميع أنواع الكائنات ّ
وتجمعت األغنZZام بصZZوت ثغائهZZا في قطعٍ Z
Zان،
Zدة تلZZو األخZZرى،
وإيابZZا ،واحً Z
العشّ Z
ذهابZZا ً
Zبية ظهZZرت األبقZZار السZZمينة تهZّ Zز ذيولهZZا ً
ّ
ٍ
Zبية الصZZ Zامتة تنبض
وبZZ Zدأت الخيZZ Zول بصZZ Zهيلها في الهرولZZ Zة ...وفي لحظZZ Zة طفZZ Zرت المسZZ Zاحات الشاسZZ Zعة من األراضZZ Zي العشّ Z Z

حيوي ً Zة ال ح ZZدود له ZZا ...س ZZوف
Zهدا جمياًل على الم ZZروج الهادئ ZZة Z،وأح ZZدث
بالحي ZZاة ...كZZان ظه ZZور ه ZZذه الحيوان ZZات المختلف ZZة مش ً Z
ّ
والح ّZراس على
تصZZبح هZZذه الكائنZZات رفقZZاء المZZراعي وسZZادتها ،بحيث يعتمZد ZكZّ Zل واحZٍ Zد على اآلخZZر؛ وسZZوف تصZZبح األوصZZياء ُZ
مصدرا للغذاء الضامن لوجودها إلى األبدZ...
كل ما تحتاج إليه،
هذه األراضي التي ستكون موطنها الدائم والتي ستُوّفر لها ّ
ً

الحيوانيZZة المختلفZZة ،بكلمZZة الخZZالق ،ظهZZرت مجموعٌ Zة كبZZيرة من الحشZZرات
في اليZZوم نفسZZه الZZذي ظهZZرت فيZZه هZZذه الZZثروة
ّ
الحيZZة من بين جميZZع المخلوقZZات ،إاّل أن قZّ Zوة حياتهZZا
أي ً
ضZا ،الواحZZدة تلZZو األخZZرى .على الZZرغم من أنهZZا كZZانت أصZZغر الكائنZZات ّ
كانت ال تزال الخليقة العجيبة للخالق ،ولم تظهر في ٍ
تأخر ...كانت بعض األنواع ترفZرف بأجنح ٍZة صZغيرة بينمZا كZانت
أوان ُم ّ
ٍ
واثبZZا وبعض ZZها يتماي ZZل؛ ك ZZان بعض ZZها ين ZZدفع إلى األم ZZام وبعض ZZها ي ZZتراجع إلى
أن ZZواعٌ أخ ZZرى تزح ZZف ببطء؛ ك ZZان بعض ZZها يقف ZZز ً
طZZا ...كZZانت جميZZع األنZZواع مشZZغول ًة في محاولZZة العثZZور
Zعودا وهبو ً
الZZوراء؛ كZZان بعضZZها يتحZّ Zرك من الجنب وبعضZZها يقفZZز صً Z
ثقوبZا في األرض وبعضZها يطZZير على األشZجار
على مساكن لها :كان بعضها يندفع في طريقها إلى الحشZائش وبعضZZها يحفZر ً
تحمZل عZذاب المعZدة الفارغZة ،وبعZد
وبعضها يختبئ في الغابات ...وعلى الرغم من صغر حجمها ،إاّل أنها لم تكن راغبً Zة في ّ
الطريZة
العثور على مساكنها سارعت للبحث عن الطعام إلطعZام أنفسZها .كZانت بعض األنZواع تقفZز على العشZب لتلتهم حوافZه
ّ

وبعضZZها تنZZتزع بأفواههZZا الوحZZل وتُغّ Zذي ZبZZه بطونهZZا وتتنZZاول الطعZZام بكثٍ Z
Zير من اللZZذة والسZZرور (فبالنسZZبة لهZZا كZZان الوحZZل حتّى
طيبZZ Zة المZZ Zذاق)؛ وبعضZZ Zها كZZ Zانت مختبئZZ Zة في الغابZZ Zات لكنهZZ Zا لم تتوّقZZ Zف عن الراحZZ Zة حيث أن العص ZZارة داخZZZل األوراق
وليم ً Z Zة ّ
الخضZZراء الداكنZZة الالمعZZة كZZانت تُZZوّفر وجبً Zة لذيZZذة ...وبعZZد شZZعور الحشZZرات بالشZZبع لم تتوّقZZف عن نشZZاطها؛ فعلى الZZرغم من
طا واألكZZثر
صZZغر قوامهZZا ،كZZانت تملZZك طاق ً Zة هائلZZة
وحيويZZة ال حZZدود لهZZا ،وهكZZذا فإنهZZا من بين جميZZع المخلوقZZات األكZZثر نشZZا ً
ّ

Zتمر في أداء أعمالهZZا من أجZZل
Zودا .لم تعZZرف معZ
مجهً Z
فبمجZّ Zرد شZZعورها بالشZZبع تسّ Z
Zنى للكسZZل ،ولم تنغمس مطلًقZZا في الراحZZةُ .
ً
Zان وإيقاعٍ Z
مسZZتقبلها ،وتُشZِ Zغل أنفسZZها وتعمZZل من أجZZل الغZZد ،من أجZZل بقائهZZا ...وفي هٍ Z
Zدوء يصZZدر عنهZZا طZZنين ألحٍ Z
Zات مختلفZZة
وحث أنفسZZها .كمZZا أنهZZا تضZZفي الفZZرح على العشZZب واألشZZجار وكZّ Zل شٍ Z
Zبر من األرض ،ممZZا يجعZZل كZّ Zل يZZو ٍم وكZّ Zل عZZا ٍم
لتشZZجيع
ّ
الحيZZ Zة على األرض.
فريZً Z Zدا من نوعZZ Zه ...ومن خالل لغاتهZZ Zا وطرقهZZ Zا الخاصZZ Zة كZZ Zانت تنقZZ Zل المعلومZZ Zات إلى جميZZ Zع الكائنZZ Zات ّ
وباستخدام دورة حياتها الخاصة ،كZانت تضZع عالمً Zة على جميZع األشZياء وتZترك عليهZا آثارهZا ...كZانت تتوافZق توافًقZا مباش ًZرا

وتحيات ZZه إلى
والحيويZZة لألرض والعشZZب والغاب ZZات ،وتُق Zّ Zدم إرش ZZادات الخZZالق
م ZZع األرض والعش ZZب والغاب ZZات ،وتجلب النشZZاط
ّ
ّ
الحية...
جميع الكائنات ّ
رأى الخZZالق جميZZع األشZZياء الZZتي خلقهZZا ،وفي هZZذه اللحظZZة توّقZZف نظZZره على الغابZZات والجبZZال فZZدار عقلZZه .عنZZدما نطZZق

أي مخلٍ Z
Zوق ظهZZر من قبZZل :كZZانت هZZذه هي
كالمZZه ،في الغابZZات الكثيفZZة ،وعلى الجبZZال ،ظهZZر نZZوعٌ من المخلوقZZات يختلZZف عن ّ
البريZة الZتي أمZر هللا بظهورهZا .كZانت منZذ زم ٍ
Zان طويZل تُح ّZرك رؤوسZها وته ّZز ذيولهZا ،وكZان لك ٍّZل منهZا وج ٌZه فريZد.
الحيوانZات ّ
كZZان بعض ZZها تغطيZZه طبقZZات الف ZZرو ،وبعضZZها مدرع ZZة ،وبعض ZZها بأنيٍ Z
Zاب ،وبعض ZZها يكس ZZوها العب ZZوس ،وبعض ZZها بعن ٍ Z
Zق طوي ZZل،
ُ ّ
بذيل قصير ،وبعضها بعينين بريتين Z،وبعضها بنظZZر ٍة خجولZة ،وبعضZها بانحن ٍ
Zاءة ألكZZل العشZب ،وبعضZZها ب ٍ
وبعضها ٍ
Zدماء عنZZد
ّ
أفواهها ،وبعضها تثب على ساقين ،وبعضها تركض على أربعة حوافر ،وبعضZها تنظZر في الفضZاء فZوق األشZجار ،وبعضZها
تكمن في الغابZZ Zات ،وبعضZZ Zها تبحث عن الكهZZ Zوف للراحZZ Zة ،وبعضZZ Zها تZZ Zركض وتمZZ Zرح على السZZ Zهول ،وبعضZZ Zها تطZZ Zوف عZZ Zبر
ِ
أنثويZZة،
الغابZZات...؛ كZZانت بعضZZها تZZزأر ،وبعضZZها تعZZوي ،وبعضZZها تنبح ،وبعضZZها تصZZرخ...؛ كZZانت بعضZZها تُصZZدر أصZZواتًا ّ
ِ
Zجية...؛ ك ZZانت بعض ZZها
ذكوري ZZة ،وبعض ZZها
وبعض ZZها تُص Zِ Zدر أص ZZواتًا
جهوري ZZة الص ZZوت ،وبعض ZZها تُص ZZدر أص ZZواتًا واض ZZحة ش ّ Z
ّ
ّ
متجهمZZة ،وبعضZZها جميلZZة ،وبعضZZها مثZZيرة لالشZZمئزاز ،وبعضZZها رائعZZة ،وبعضZZها مخيفZZة ،وبعضZZها سZZاذجة بشٍ Z
Zكل سZZاحر...
ُ ّ
ٍ
ٍ
Zتقاللية غZZير مباليZZة بعضZZها بZZالبعض اآلخZZر وبZZدون عنZZاء إلقZZاء
ظهZZرت الواحZZدة تلZZو األخZZرى .انظZZر كيZZف كZZانت تنطلZZق في اسّ Z
Zبري والحيZواني ،وظهZرت
الم ّ
نظر ٍة بعضها على بعض ...كان ٌ
عينة التي منحهZا إياهZا الخZالق وطابعهZا ال ّ
كل منها يحمل الحياة ُ
ّ
الحقيقيين للجبZال والغابZات؟
في الغابات وعلى الجبال .من الذي جعZل هZذه الكائنZات المحتقZرة من الجميZع والمتغطرسZة السZادة
ّ
من اللحظZZة الZZتي رسZZم فيهZZا الخZZالق مظهرهZZا" ،وضZZعت يZZدها" على الغابZZات ،و"وضZZعت يZZدها" على الجبZZال ،ألن الخZZالق ختم

توحشZZة للغايZZة وموضZZع
حZZدودها بالفعZZل وحZّ Zدد نطZZاق وجودهZZا .كZZانت األسZZياد
ّ
الحقيقيZZة للجبZZال والغابZZات ،ولهZZذا السZZبب كZZانت ُم ّ
Zار شZZديد Z.كZZانت تُسZZمى "الحيوانZZات البريZZة" ألنZZه ،من بين جميZZع المخلوقZZات ،كZZانت هي الحيوانZZات البريZZة ًّ
احتقٍ Z
حقا والوحشZّ Zية
ّ
ّ
ّ

Zري أو
روضZZة .لم يكن من الممكن ترويضZZها ،ولZZذلك لم يكن من الممكن تZZدجينها وعيشZZها في وئZZا ٍم مZZع الجنس البشّ Z
الم ّ
وغZZير ُ
Zدة عن البشZZر ولم
للعمZZل بالنيابZZة عن البشZZر .وألنZZه لم يكن من الممكن تZZدجينها أو عملهZZا مZZع البشZZر كZZان عليهZZا أن تعيش بعيً Z
يتمكن اإلنسZZان من االقZZتراب منهZZا .وألنهZZا عاشZZت على مسٍ Z
يتمكن اإلنسZZان من االقZZتراب منهZZا ،اسZZتطاعت
Zافة من البشZZر ولم ّ
ّ
بالمسؤولية التي منحهZا إياهZا الخZالق :حراسZة الجبZال والغابZات .فطابعهZا الوحشZي حمى الجبZال وحZرس الغابZات ،وكZان
الوفاء
ّ
أفضZZل حمايZٍ Zة وضZZمان لوجودهZZا وانتشZZارها .وفي الZZوقت نفسZZه ،حافZZظ طابعهZZا الوحشZZي وضZZمن التZZوازن بين جميZZع األشZZياء،

وحيويZة بال حZدو ٍد للجبZال والغابZات السZاكنة الفارغZة.
طا
قدومها
الدعم والحماية للجبال والغابات؛ وأضفى وصولها نشZا ً
ّ
ضمن ُ
َ
دائمZZا لهZZا ولم تZZترك مسZZاكنها قZZط ،ألن الجبZZال والغابZZات كZZانت قZZد
Zاعدا ،أصZZبحت الجبZZال والغابZZات
ً
من هZZذه النقطZZة فصً Z
موطنZZا ً
ِ
ضZا كZانت الحيوانZات
البرية سZتُ ّ
ؤدي واجبهZZا وتفعZZل ك ّZل مZا في وسZZعها لحراسZZتها .وهكZZذا أي ً
ُخلَق ْت من أجلها ،وكانت الحيوانات ّ
البريZZة للحفZZاظ على
ًZ
البريZZة سZZتلتزم
Zارما بZZأوامر الخZZالق بالتم ّس Zك بنطZZاق أرضZZها واالسZZتمرار في اسZZتخدام طبيعتهZZا ّ
ّ
التزامZا صً Z
وقوته!
التوازن بين جميع األشياء التي وضعها الخالق وإظهار سلطان الخالق ّ
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ظل سلطان الخالق
جميع األشياء كاملة في ّ

جمي ZZع األش ZZياء ال ZZتي خلقه ZZا هللا ،بم ZZا في ذل ZZك تل ZZك األش ZZياء ال ZZتي ك ZZان بإمكانه ZZا ولم يكن بإمكانه ZZا الحرك ZZة ،مث ZZل الطي ZZور
Zدة
جي ً
البريZة المخلوقZة في اليZوم السZادس ،كZانت ّ
واألسماك واألشجار والزهور ،وبمZا في ذلZك الماشZية والحشZرات والحيوانZات ّ
طته بلغت جميعهZZا ذروة الكمZZال ووصZلت إلى المعZZايير
في نظر هللا ،وعالوة على ذلك ،فإن هذه األشياء في نظر هللا ووفًقا لخ ّ

طتZه .وبالتZدريج ظهZرت األشZياء الZتي كZان
Zوة بخطZو ٍة وفًقZا لخ ّ
أتم هللا العمZل الZذي كZان يعZتزم عملZه خط ً
الZتي أراد هللا تحقيقهZاّ .
Zاحا لسZلطانه ،وبسZبب هZذه اإليضZاحات لم يكن بوسZع جميZع
يقصد خلقهZا وكZان ظهZور ك ّZل منهZا انعكا ًسZا لسZلطان الخZالق وإيض ً
Zخم هZZذا العZZالم ،قطع ً Zة قطعZZة ،مZZع
المخلوقZZات سZZوى شZZكر نعمZZة الخZZالق وتZZدبيره .وكمZZا أظهZZرت أعمZZال هللا العجيبZZة نفسZZها تضّ Z
وتغي ZZ Zر من الفوض ZZ Zى والظالم إلى الوض ZZ Zوح واإلش ZZ Zراق ،ومن الس ZZ Zكون المميت إلى الطاق ZZ Zة
جمي ZZ Zع األش ZZ Zياء ال ZZ Zتي خلقه ZZ Zا هللاّ ،

ٍ
Zري فيهZا ،لم يكن هنZاك
ّ
والحيوية بال حدود .من بين جميع أشياء الخليقZة ،من كبيرهZا إلى صZغيرها ،ومن صZغيرها إلى المجه ّ
ٍ
Zروريتان لوجZZود كZّ Zل مخلٍ Z
وبغض
Zوق.
ّ
وقوتZZه ،وكZZانت هنZZاك ضZZرورةٌ وقيمZZة فريZZدتان وضّ Z
ّ
أي شZZيء لم يخلقZZه سZZلطان الخZZالق ّ
أحيانZا مZا
يتعين أن يصZنعها الخZالق لتكZون موجZودة في ظ ّZل سZلطان الخZالق.
ً
النظر عن االختالفZات في شZكلها وتركيبهZا ،كZان ّ
حشرة  ،وتكون قبيحة للغاية ،فيقولون" :هذه الحشرة كريهة للغاية ،ومن المستحيل أن يكون هذا الشيء المريZZع قZZد
يرى الناس
ً

قبيح ا مثZل هZذا" .يZا لZه من رأي مغّفZل! ولكن مZا يجب أن يقولZوه هZو" :على الZرغم
خلقZه هللا ،فليس من الZوارد أن يصZنع شZيًئا ًZ
من أن هذه الحشرة قبيحة ج ًّZدا ،إاّل أنZه هللا صZنعها ولZذلك ال ب ّZد أن يكZون لهZا هZدفها الفريZد" .كZان هللا يقصZد في أفكZاره إضZفاء
مظهر وجميع أنواع المهام واالستخدامات على الكائنات الحية المختلفة التي خلقهZا ،وهكZZذا ال يوجZد أي ش ٍ
ٍ
Zيء من األشZياء
كل
ّ
ّ
ّ
التي صنعها هللا مأخو ٌذ من القZالب نفسZZه .من تركيبهZZا الخZارجي إلى الZداخلي ،ومن عاداتهZا المعيشZّ Zية إلى موقZع إقامتهZZا – فZإن
ّ
ّ
كاًّل منهZZا مختلZZف .فاألبقZZار لهZZا مظهZZر األبقZZار والحمZZير لهZZا مظهZZر الحمZZير والغZZزالن لهZZا مظهZZر الغZZزالن واألفيZZال لهZZا مظهZZر
يحب بعض
وأيهZا األقبح؟ هZل يمكن أن تقZول ّأيهZا األكZثر فائZدة ّ
األفيZال .هZل يمكنZك تحديZد ّأيهZا األجمZل ّ
وأيهZا األق ّZل ضZرورة؟ ّ
ويحب بعض الن ZZاس مظه ZZر األس ZZود والنم ZZور ألن
الن ZZاس مظه ZZر األفي ZZال ،ولكن أح Zً Zدا ال يس ZZتخدم األفي ZZال في زراع ZZة الحق ZZول؛
ّ
مظهرها هو األكثر إثارة لإلعجاب من بين جميع األشZياء ،ولكن هZل يمكنZZك االحتفZاظ بهZا كحيوانٍ Z
Zات أليفZة؟ باختص ٍ
Zار ،عنZZدما

يتعّلZZق األمZZر بك ZZل شٍ Z
Zيء ،يجب أن يZZذعن المZZرء لس ZZلطان الخZZالق ،أي أن ي ZZذعن لسZZيادة الخZZالق على جميZZع األش ZZياء؛ ه ZZذا ه ZZو
ّ
الحقيقيين لس ZZلطان
Zلية للخ ZZالق وطاعته ZZا ه ZZو وح ZZده القب ZZول والتأكي ZZد
ّ
الموق ZZف األك ZZثر حكم ZZة .فموق ZZف البحث عن النواي ZZا األص ّ Z
يتصيد األخطاء؟
الخالق .يرى هللا أن خليقته حسنة ،فما السبب الذي يجعل اإلنسان
ّ

قدمً Zة رائعZة لعملZZه
وهكZذا ،فZإن جميZZع األشZياء الخاضZZعة لسZZلطان الخZالق تعZZزف س
Zيمفونية جديZZدة لسZZلطان الخZالق وتبZدأ ُم ّ
ّ
ضZ Zا ص ZZفح ًة جدي ZZدة في عم ZZل ت ZZدبيره! ZوفًقZZا لق ZZانون ب ZZراعم الربي ZZع ونض ZZج
في الي ZZوم الجدي ZZد Z،وفي ه ZZذه اللحظ ZZة يفتح الخ ZZالق أي ً
الصيف وحصZاد الخريZف ومخZزون الشZتاء الZذي ح ّZدده الخZالق ،تُ ِ
Zرحب بقZدوم يومهZا
علن جميZع األشZياء خ ّ
طZة تZدبير الخZالق وتُ ّ
الجديد وبدايتها الجديدة ودورة حياتها الجديدة ،كما أنها سوف تتكاثر قريبZا في تعٍ Z
Zاقب ال نهايZة لZه من أجZل الZZترحيب بكZّ Zل يZZو ٍم
ً
ظل سيادة سلطان الخالق...
في ّ
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هوية الخالق
محل ّ
يحل ّ
ال شيء من الكائنات المخلوقة وغير المخلوقة يمكنه أن ّ

وبغض النظر عن الطريقة التي خلقها
قو ة هللا وبدأ الكشف عنها؛ ألن هللا استخدم الكلمات لخلق جميع األشياء.
ّ
منذ بدأ هللا خلق جميع األشياء ،بدأ التعبير عن ّ
وو ِج َد ْت بسبب كالم هللا ،وهذا هو السلطان الفريد للخالق .في الوقت الذي
بها،
ّ
وبغض النظر عن سبب خلقه إياها ،ظهرت جميع األشياء إلى ّ
حيز الوجود وبقيت ُ

كل ما عمله
قو ته وسلطانه لخلق جميع األشياء للبشر ،واستخدم أساليبه الفريدة إلعداد بيئة
ّ
معيشية مالئمة للبشر .كان ّ
سبق ظهور البشر في العالم ،استخدم الخالق ّ
ٍ
أشياء
تهيئ ًة للبشر ،الذين سرعان ما سرت فيهم أنفاسه .وهذا يعني أنه في الوقت السابق لخلق البشر ،ظهر سلطان هللا في جميع المخلوقات المختلفة عن البشر ،في
ٍ
أشياء صغيرة بحجم الحيوانات والطيور ،وكذلك في جميع أنواع الحشرات والكائنات الدقيقة ،بما في ذلك
كبيرة بحجم السماوات واألنوار والبحار واليابسة ،وفي
ٍ
ظل سلطان الخالق
كل منها بسبب كالم الخالق ،وعاش ٌّ
لكل منها بكالمه ،وتكاثر ٌّ
الم ّ
كل منها في ّ
جردة .منح الخالق الحياة ّ
سائر أنواع البكتيريا التي ال تراها العين ُ
والحيوية التي منحها ّإياها الخالق من خالل أشكالها وهياكلها المختلفة؛ وعلى
تتلق َن َس َم َة الخالق ،فقد أظهرت الحياة
ّ
بسبب كالم الخالق .وعلى الرغم من أنها لم ّ
ٍ
طريقة للتعبير عن حياته التي منحها إياها الخالق ،والتي اختلفت
التحدث التي وهبها الخالق لإلنسان ،فإن كاًّل منها حصل على
الرغم من أنها لم تنعم بالقدرة على
ّ
لكل ٍ
كائن
حيوية الحياة إلى األشياء
البشرية .سلطان الخالق ال يمنح
عن اللغة
المادية الثابتة فحسب بحيث ال تختفي ً
أبدا ،ولكنه يمنح ً
ّ
ّ
ّ
أيضا الغريزة للتكاثر والتزايد ّ
ٍ
صارما
التزاما
حي بحيث ال يختفي ،وبحيث تنقل قوانين ومبادئ البقاء التي وهبها إياها الخالق جياًل بعد جيل  .الطريقة التي يمارس بها الخالق سلطانه ال تلتزم
ً
ً
ّ
ٍ
ٍ
قادر
فإنه
ذلك،
على
عملي ات الكون ،وله السيادة على حياة جميع األشياء وموتها ،وعالوة
بمنظور كّلي أو
ٌ
قادر على إدارة ّ
أي شكل؛ فهو ٌ
جزئي ،وال تقتصر على ّ
ّ
ّ

قادر على
على تحريك جميع األشياء بحيث تخدمه .يمكنه تدبير جميع حركات الجبال واألنهار والبحيرات وحكم جميع األشياء التي بداخلها ،وعالوة على ذلك ،فهو ٌ
أبدا أو
توفير ما ينقص جميع األشياء .هذا إظهار السلطان الفريد للخالق بين جميع األشياء إلى جانب البشر .ومثل هذا اإلظهار ليس فقط لمدى الحياة وال يتوّقف ً

ٍ
ٍ
هوية الخالق ،وبالتالي ،فإن
ألي
ألي
محل ّ
يحل ّ
شخص أو شيء زيادته أو إنقاصه – فال شيء يمكنه أن ّ
شخص أو شيء تغييره أو إتالفه ،وال يمكن ّ
يهدأ ،وال يمكن ّ
ٍ
ٍ
ٍ
قوة هللا ،ناهيك عن
يملكون
ال
إنهم
ومالئكته.
هللا
رسل
ذلك
مثال
.
مخلوق
غير
كائن
أي
يبلغه
أن
Z
ن
يمك
وال
مخلوق،
كائن
أي
ه
ل
مح
يحل
أن
يمكن
سلطان الخالق ال
ّ
ّ ّ ّ
ّ

قو ة هللا وسلطانه هو أنهم ال يملكون جوهر الخالق .الكائنات غير المخلوقة ،مثل رسل هللا ومالئكته ،على
أنهم ال يملكون سلطان الخالق ،والسبب في أنهم ال يملكون ّ
القوة التي ال يملكها اإلنسان ،فإنها ال تملك سلطان
الرغم من أنه يمكنها عمل بعض األشياء بالنيابة عن هللا ،فإنه ال يمكنها تمثيل هللا .على الرغم من أنها تملك بعض ّ

أي ٍ
كائن غير
هللا ،أي أنها ال تملك سلطان هللا لخلق جميع األشياء وحكم جميع األشياء والسيادة على جميع األشياء .وهكذا فإن ّ
تفرد هللا ال يمكن Zأن ّ
يحل محّله ّ
ٍ
ٍ
ٍ
أي ٍ
رسول من رسل هللا خلق جميع
أي
وقوته ال يمكن أن ّ
الم ّقدس عن ّ
يحل محّلهما ّ
مخلوق ،وبالمثل ،فإن سلطان هللا ّ
كائن غير مخلوق .هل قرأت في الكتاب ُ

األشياء؟ ولماذا لم ُي ِ
رسل هللا أيًّا من رسله أو مالئكته ليخلق جميع األشياء؟ ألنها لم تكن تملك سلطان هللا ،وبالتالي لم تكن تملك القدرة على ممارسة سلطان هللا .إنها
جميع ا ،مثل جميع المخلوقات ،تخضع لسيادة الخالق وتخضع لسلطان الخالق ،وهكذا ،بالطريقة نفسها ،فإن الخالق هو إلهها أيضا وسلطانها أيضا .من بين كل واحدٍ
ً
ً
ّ
ً
واحد منها يمكنه
يوجد
وال
الخالق،
سلطان
واحد منها يمكنه أن يتجاوز
ٌ
منها – سواء كانت كائنات نبيلة أو وضيعة ،وسواء كانت عظيمة أو ضعيفة القدرة – ال يوجد ٌ
تتمكن على اإلطالق من أن تصبح الخالق .هذه حقائق ووقائع ثابتة!
مطلقا ،ولن ّ
هوية الخالق .ال يمكن تسميتها هللا ً
محل ّ
يحل ّ
أن ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ميثاق مع اإلنسان
هللا يستخدم كالمه إلرساء
ٍ
Zل ِذي جسٍ Z Zد َأيضZ Zا ِب ِميِ Z
Zاه ُّ
"ُأق ِ ِ
ِ
ٱلطوَفِ Z
Zان
ض ُكُّ Z
ضZ Zا ُ
طوَفٌ Z
Zون َْأي ً
Zانَ .واَل َي ُكُ Z
ََ ْ ً
يم ميثَ ZZاقي َم َع ُك ْم فَاَل َي ْنَقZِ Zر ُ
َ
(التك ZZوين ُ )13-11 Z Z:9
س ٱْلحي ِ
ِ ِ َّ ِ
ِليخ ِرب ٱَأْلرض"؟ وَقال ٱهللِ ِ :
ضZعه بيِني وبين ُكم Z،وبين ُZك ِZل َذو ِ
ِ
َّة َّٱلِتي َم َع ُك ْم ِإَلى
ات ْ
ُْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ٱَأْلنُف ِ َ
"هذه َعاَل َمُ Zة ٱْلميثَZZاق ٱلذي ََأنZZا َوا ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ
اب َفتَ ُكون عاَل م َة ِميثَ ٍ ِ
ِ
َأجي ِ
ٱلسح ِ
ٱَأْلر ِ
ال َّ
ض".
ٱلد ْه ِرَ .و َ
اق َب ْيني َوَب ْي َن ْ
َْ
ض ْع ُت َق ْو ِسي في َّ َ
ُ َ َ
مر ًة أخرى في ميثاق قوس قزح
بعد أن يصنع هللا جميع األشياء يتم التأكيد على سلطان الخالق وإظهاره ّ
ضZا،
دائما بين جميع المخلوقات ،وهو ال يحكم مصZير جميZع األشZياء فقZط ،ولكنZه يحكم اإلنسZان أي ً
يظهر سلطان الخالق ً
مختلفZZا ويوجZZد في شٍ Z
Zكل مختلZZف من أشZZكال الحيZZاة .بعZZد أن خلZZق
تكوينZZا حياتيًّا
ذلZZك المخلZZوق الخZZاص الZZذي خلقZZه بيديZZه ويملZZك
ً
ً
وقوت ZZه؛ الس ZZلطان ال ZZتي ك ZZان يمل ZZك ب ZZه الس ZZيادة على جمي ZZع األش ZZياء
الخ ZZالق جمي ZZع األش ZZياء لم يتوّقZZف عن التعب ZZير عن س ZZلطانه ّ
Zدبر البشZZر ،وأن يسZZود
Zرية كّلهZZا لم يبZZدأ رسZZميًّا بالنسZZبة إليZZه إاّل ُبمجZّ Zرد أن خلZZق اإلنسZZان بيديZZه .كZZان ينZZوي أن ُيّ Z
ومصZZير البشّ Z
عليهم ،وأن يخّلصZZهم ،وأن يكسZZبهم ًّ
حقا بحيث يمكنZZه أن يسZZود على جميZZع األشZZياء ،وكZZان ينZZوي أن يجعZZل مثZZل هZZؤالء البشZZر
ُ
يعيشZZ Zون في ظ Zّ Zل سZZ Zلطانه ،ويعرفZZ Zون سZZ Zلطانه ،ويطيعZZ Zون س ZZلطانه .وهكZZ Zذا ،بZZ Zدأ هللا التعبZZ Zير رسZZ Zميًّا عن س ZZلطانه بين البشZZ Zر

العمليZZة؛
باسZZتخدام كالمZZه ،وبZZدأ في اسZZتخدام سZZلطانه لتحقيZZق كالمZZه .بZZالطبع ،ظهZZر سZZلطان هللا في جميZZع األمZZاكن خالل هZZذه
ّ

المحZّ Zددة والمعروفZZة الZZتي قZZد تفهمZZون من خاللهZZا وتعرفZZون تفZّ Zرد هللا وتفهمZZون وتعرفZZون السZZلطان
اخُ Z
Zترت فقZZط بعض األمثلZZة ُ
الفريد هلل.
ولكن هنZاك
Zجل خلZق هللا للعZالم،
هناك
ْ
ٌ
تشابه بين المقطع الوارد في التكوين  13-11 Z:9والمقاطع أعاله فيمZا يتعّلZق بس ّ
أيضا .ما هو وجه التشابه؟ يكمن التشابه في استخدام هللا للكلمات لعمZل مZا كZان يقصZد عملZه ،واالختالف هZو أن هZذا
ٌ
اختالف ً
المقطZZع هZZو حZZديث هللا مZZع اإلنسZZان ،الZZذي أقZZام فيZZه ميثاًقZZا مZZع اإلنسZZان وأخZZبر اإلنسZZان بمضZZمون الميثZZاق .تحّقZZق هZZذا اإلنفZZاذ

لسZZلطان هللا خالل حZZواره مZZع اإلنسZZان ،وهZZذا معنZZاه أنZZه قبZZل أن يخلZZق هللا البشZZر كZZانت كلماتZZه تعليمZZات وأوامZZر صZZدرت إلى
Zوارا مZZع اإلنسZZان
المخلوقZZات الZZتي قصZZد أن يخلقهZZا .ولكن اآلن صZZار هنZZاك شٌ Z
Zخص مZZا يسZZمع كالم هللا ،وهكZZذا كZZان كالمZZه حً Z
ونصحا لإلنسان ،وعالوة على ذلك ،كانت وصايا تُسّلم لجميع األشياء التي تحمل سلطانه.
تحفيزا
وأيضا
ً
ً
ً
ويخِبZZر
سجل الميثاق الذي أقامZZه هللا مZZع اإلنسZان بعZZد إهالك العZالم بالطوفZانُ ،
سجله هذا المقطع؟ إنه ُي ّ
ما عمل هللا الذي ُي ّ
اإلنسZZان بZZأن هللا لن ي ِ
هلZZك العZZالم مZّ Zر ًة أخZZرى ،وبأنZZه لهZZذا الغZZرض خلZZق هللا عالمً Zة – ومZZاذا كZZانت هZZذه العالمZZة؟ يقZZول الكتZZاب
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
Zون َعاَل مَ Zة ميثَ ٍ Z
Zلية ال ZZتي تكّلم به ZZا
ض ْ Zع ُت َق ْو ِس Zي في ٱل َّس َ Zحاب َفتَ ُكُ Z
المق Zّ Zدس"َ :و َ
ض" .ه ZZذه هي الكلم ZZات األص ّ Z
Zاق َب ْيني َوَب ْي َن ْ
َ
ُ
للبشرية .وفيما قال هZذه الكلمZZات ،ظهZZر قZوس قZزح أمZام عين اإلنسZان وبقي حتّى اليZوم .رأى الجميZع قZوس قZزح هZZذا،
الخالق
ّ
هويتZه .يعZZود السZZبب في ذلZZك
وعنZدما تZراه ،هZZل تعZرف كيZZف يظهZZر؟ العلم غZير قZادر على إثباتZه أو تحديZZد مصZدره أو معرفZZة ّ
إلى أن ق ZZوس ق ZZزح ه ZZو عالم ZZة الميث ZZاق الم ZZبرم بين الخ ZZالق واإلنس ZZان؛ إن ZZه ال يتطّلب أسا ًسZ Zا علميًّا حيث إن ZZه ليس من صZZZنع

Zتمرار لسZZلطان الخZZالق بعZZد أن نطZZق كالمZZه .اسZZتخدم الخZZالق طريقتZZه الخاصZZة
اإلنسZZان ،وال يقZZدر اإلنسZZان على تغيZZيره .إنZZه اسٌ Z
ٍ
Zماوي
Zوم ونZZاموس سّ Z
لاللتزام بميثاقه مع اإلنسان ووعده ،ولذا فإن استخدامه لقوس قزح كعالمة على الميثاق الZZذي أقامZZه مرسٌ Z
سZZوف يبقى دون تغيٍ Z
يتعين القZZول إن هZZذا القZZانون
Zرية المخلوقZZة .ومZZع ذلZZكّ ،
Zير إلى األبZZد ،سZZواء فيمZZا يتعّلZZق بالخZZالق أو بالبشّ Z

وقوتZZه ال حZZدود لهمZZا؛
Zار حقيقي آخZZر لسZZلطان الخZZالق بعZZد خلقZZه لجميZZع األشZZياء،
ّ
الثZZابت إظهٌ Z
ويتعين القZZول إن سZZلطان الخZZالق ّ
ّ
ٍ
أتمZZه هللا باسZZتخدام كالمZZه ،وكZZان
واسZZتخدامه لقZZوس قZZزح كعالمZZة هZZو اسٌ Z
Zتمرار وتمدي Zد ZلسZZلطان الخZZالق .كZZان هZZذا عمالً آخZZر ّ

عالم ً Zة على الميثZZاق الZZذي أقامZZه هللا مZZع اإلنسZZان باسZZتخدام الكلمZZات .لقZZد أخZZبر اإلنسZZان بمZZا قZّ Zرر أن يعملZZه ،وبالطريقZZة الZZتي
سيعمله وين ِجزه بها ،وهكZذا تحّقZق األمZر وفًقZا للكالم الصZادر من فم هللا .ال يملZك هZذه القZوة سZوى هللا .واليZوم ،بعZد عZدة ٍ
آالف
ّ
ُ
ّ
من السنين بعد أن تكّلم بهذا الكالم ،ال يزال اإلنسان بإمكانZه النظZر في قZوس قZزح الZذي تح ّZدث بZه فم هللا .وبسZبب ذلZك الكالم
ٍ
تبديل أو تغي ٍ
Zير حتّى اليZوم .ال شZيء يمكنZه أن يزيZل قZوس قZزح هZذا ،وال شZيء يمكنZه
ظل هذا الشيء دون
الذي نطق به هللاّ ،
يتعين أن
غيZZر قوانينZZه ،وهZZو موجٌ Z
Zود فقZZط في سZZياق كالم هللا .هZZذا بالضZZبط سZZلطان هللا" .هللا صٌ Z
Zالح صZZالح كلمتZZه ،وكلمتZZه ّ
أن ُي ّ

وقوتZه .مثZل
تتحّقق ،وما يتحّقق يدوم إلى األبد ".تظهر هZذه الكلمZات بوض ٍ
Zوح هنZا ،وهي عالمٌ Zة وسZمة واضZحتان لسZلطان هللا ّ
أي من الكائنZات
هذه العالمة أو السمة ال يملكهZا ٌ
أي من الكائنZات المخلوقZة أو يمكن رؤيتهZا فيZه ،كمZا أنZه ال يمكن رؤيتهZا في ٍّ

هويZZ Zة الخليقZZ Zة
ميZZ Zز
غZZ Zير المخلوقZZ Zة .إنهZZ Zا
الهويZZ Zة والجZZ Zوهر اللZZ Zذين ال يملكهمZZ Zا سZZ Zوى الخZZ Zالق عن ّ
ّ
تخص هللا الفريZZ Zد فقZZ Zط ،وتُ ّ
ّ
أي ك ٍ
Zائن
وجوهرها .وفي الوقت نفسه ،فإنها أي ً
ضZا عالمٌ Zة وسZمة على أنZهّ ،
بغض النظZر عن هللا نفسZه ،ال يمكن أن يتجاوزهZا ّ
ٍ
مخلوق.
مخلوق أو غير

أهميZZة كبZZيرة قصZZد أن يسZZتخدمه لتوصZZيل حقيقZZة لإلنسZZان وإلخبZZار اإلنسZZان
كZZانت إقامZZة هللا ميثاقZZه مZZع اإلنسZZان عماًل لZZه ّ
Zلوبا فري Zً Zدا باس ZZتخدام عالم ZZة خاص ZZة إلقام ZZة ميث ٍ Z
Zاق م ZZع اإلنس ZZان ،وهي عالمٌ ZZة ك ZZانت وع Zً Zدا
بإرادت ZZه ،وله ZZذا الغ ZZرض اعتم ZZد أس ً Z

ميZZز
ًZ
بالميثZZاق الZZذي أقامZZه مZZع اإلنسZZان .هZZل كZZانت إقامZZة هZZذا الميثZZاق حZZدثًا
عظيمZا إ ًذا؟ ومZZا مZZدى عظمتZZه؟ هZZذا بالضZZبط مZZا ُي ّ
ٍ
ٍ
الميثاق :إنه ليس ميثاقاً مقامZاً بين إنس ٍ
Zاق مقZام بين الخZالق
Zان وآخZر ،أو بين جماعZة وأخZرى ،أو بين دولZة وأخZرى ،ولكنZه ميث ٌ
Zرية كّلهZZا وهZZو سٍ Z
ضZا هZZو
Zار حتّى اليZZوم الZZذي ُي ِZ
Zدبره أي ً
ومّ Z
والبشّ Z
بط ل فيZZه الخZZالق جميZZع األشZZياءُ .منّفZZذ هZZذا الميثZZاق هZZو الخZZالقُ ،

ٍ
Zاريا
الخالق.
وباختصار ،فإن مجمل ميثاق قوس قزح المقام مع البشر تحّقق وُأنجZز وفًقZا للحZوار بين الخZالق والبشZر ،وظ ّZل س ً
حتّى اليوم .ماذا يمكن للمخلوقات عمله سZوى الخضZوع لسZلطان الخZالق وطاعتZه واإليمZان بZه وتقZديره والشZهادة لZه وتسZبيحه؟
فال أحد سوى هللا الفريد يملZك القZوة على إقامZة مثZل هZذا الميثZاق .إن ظهZور قZوس قZزح ،مZرارا وتكZرارا ،ي ِ
علن للبشZر الميثZاق
ً ُ
ً
ّ
والبشرية ،ال يظهر للبشر قوس قZZزح أو
المستمرة للميثاق بين الخالق
والبشرية ويلفت انتباههم له .في الظهورات
بين الخالق
ّ
ّ
ّ

واإلعجازيZة للخZالق
Zرارا ،األعمZال الهائلZة
الميثاق نفسه ،ولكن السلطان الثابت للخZالقُ .يو ّ
ّ
Zرارا وتك ً
ضZح ظهZور قZوس قZزح ،م ً
يتغي ZZر أبZً ZZدا .أليس هZZZذا
في األم ZZاكن
Zوي لس ZZلطان الخ ZZالق ال ZZذي لن يتض ZZاءل أو ّ
الخفي ZZة ،وفي ال ZZوقت نفس ZZه ،فإن ZZه انعك ٌ Z
ّ
Zاس حي ّ Z
ٍ
لجانب آخر من جوانب السلطان الفريد للخالق؟
استعراضاً
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بركات هللا
"َأما َأنZا َف ZهZو َذا ع Zه ِدي م ZعZك ،وتَ ُكZZون َأبZZا ِلجم Zه ٍ ِ
Zون
ٱُأْلممِ ،فَاَل ُي ْZد َعى ٱ ْسُ Zم َك َب ْZع ُZد َْأب َZر َام َب ْZل َي ُكُ Z
(التكZوين ْ َ َ ُ َ َّ )6-4 Z:17
ََ َ َ ُ ً ُُْ
Zور م َن َ
ِإ ِ
ِ
ور ِمن ٱُأْلممِ .وُأ ْث ِمرك َكِثيرا ِج ًّدا ،وَأجعُلك ُأمما ،ومُل ِ
ِ
ون".
يمّ ،
َ َْ َ ًَ َ ُ ٌ
وك م ْن َك َي ْخ ُر ُج َ
َأِلني ْ
َأج َعُل َك ًَأبا ل ُج ْم ُه ٍ َ َ َ ُ َ ً
ْ
ٱس ُم َك ْب َراه َ

ِ
ُأم ًة َكِبZZيرة وَق ِوَّي ًة ،ويتَبZZارك ِبZِ Zه ج ِميZZع ُأم ِم ٱَأْلر ِ ِ
َأِلني عر ْفتُZZه ِل َكي يو ِ
ص Zي
Zون َّ
يم َي ُكُ Z
َََ َ ُ
ْ
ض؟ ّ َ َ ُ ْ ُ
ًََ
َ ُ َ
(التكZZوين "َ )19-18 Z:18وِإ ْبZَ Zراه ُ
َ
ِِ
ِإِل ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ط ِريق َّ ِ ِ
ِ
يم ِب َما تَ َكَّل َم ِب ِه".
َأن َي ْحَف ُ
َبنيه َوَب ْيتَ ُه م ْن َب ْعده ْ
ظوا َ َ
ٱلر ّب ،لَي ْع َمُلوا ب ًّرا َو َع ْداًل  ،ل َك ْي َيْأت َي َي ْه َوه ْب َراه َ
ِ ِ
ِ ِ
Zك
َأجِ Zل ََّأن َك َف َعْل َت َهَ Z Zذا ْZ
Zول َي ْZه َ Zوهَِّ ،أني ِم ْن ْZ
ٱَأْلمZَ Zرَ ،وَل ْم تُ ْمس Z Zك ْٱبَنَ Z Z
Zال" :بَ Z Zذاتي َأْق َس ْ Z Zم ُتَ ،يُق ُ Z
(التك ZZوين َ )18-16 Z Z :22وَقَ Z Z
الر Zم ِZل َّٱل ِذي عَلى َشِ Z
ِ
و ِحيZZدكُ ،أب ِار ُZكZك مبار َكً Zة ،و َ ِ
ِ
َأع َداِئ ِه،
اطِئ ٱْلَب ْ Z
Zيرا َكُن ُZ
Zاب ْ
َ
َ َ َ َ
ح ِرَ ،وَيZِ Zر ُث َن ْسُZل َك َبَ Z
ُأكثّZُ Zر َن ْسَZل َك تَ ْكثً Z
َ َُ َ
جZو ِم ٱل َّس َ Zماء َو َك َّ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ويتَبار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأجل ََّأن َك َسم ْع َت لَق ْولي".
ََََ ُ
ٱَأْلرض ،م ْن ْ
ُأم ِم ْ
ك في َن ْسل َك َجم ُ
يع َ
آخرة َأيُّوب َأ ْكثَر ِمن ُأواَل ه .و َكان َله َأربع َة ع َشر َأْلًفZZا ِمن ٱْل َغنمِ ،و ِسZتَّ ُة آاَل ٍ
ف ِم َن ٱِإْل ِبZِ Zل،
ك َي ْه َوه ِ َ َ َ َ ْ
(أيُّوب "َ )12 Z:42وَب َار َ
ُ َ َ ُ ْ ََ َ َ
َ َ َ
وَأْلف َف َّد ٍ ِ
ف َأتَ ٍ
ان".
ان م َن ٱْلَبَق ِرَ ،وَأْل ُ
َ ُ
لهوية الخالق وسلطانه الفريدين
الطريقة والخصائص الفريدة ألقوال الخالق ٌ
رمز ّ
يرغب كثZيرون في طلب بركZات هللا ونيلهZا ،ولكن ليس بمقZدور الجميZع نZوال هZZذه البركZات؛ ألن هللا لZZه مبادئZه الخاصZة
قدمها هللا لإلنسان ،ومقدار النعمة التي يمنحهZا لإلنسZان ،تُح َسZب على أسZاس
ويبارك اإلنسان بطريقته الخاصة؛ فالوعود التي ُي ّ
ظه ره بركZZات هللا إ ًذا؟ مZZاذا يمكن للنZZاس أن يZZروه في داخلهZZا؟ دعونZZا عنZZد هZZذه النقطZZة نضZZع
أفكZZار اإلنسZZان وأفعالZZه .مZZا الZZذي تُ ِZ

Zرة على بركZZة هللا
جانبZZا مناقشZZة أنZZواع النZZاس الZZذين يبZZاركهم هللا ،أو مبZZادئ بركZZة هللا لإلنسZZان .وبZداًل من ذلZZك ،دعونZZا نلقي نظً Z
ً
لإلنسان بهدف معرفة سلطان هللا من منظور معرفة سلطان هللا.
صZاًل لمن نZZالوا
المقZّ Zدس أعاله جميعهZZا سZZجاّل ت عن بركZZة هللا لإلنسZZان .إنهZZا تُقZّ Zدم وصZًZفا ُمف ّ
المقZZاطع األربعZZة من الكتZZاب ُ
بركات هللا ،مثل إبراهيم وأيُّوب ،فضاًل عن األسباب التي جعلت هللا ينعم عليهم ببركاته ومضمون هZZذه البركZZات .تسZZمح نZZبرة

هوي ٌ Zة
أقZZوال هللا وطريقتهZZا ،والمنظZZور والموقZZف اللZZذان تحZّ Zدث منهمZZا للنZZاس بفهم أن من يمنح هZZذه البركZZات ومن ينالهZZا لهمZZا ّ
تخص هللا وحZZده الZZذي يملZZك
ومكانZZة وجZZوهر مختلفZZة تمZZام االختالف .نZZبرة هZZذه األقZZوال وطريقتZZه ،والموقZZف الZZذي ُن ِZط َق فيZZه،
ّ
ٍ
إنسان.
أي
والقوة ،وكذلك مهابة الخالق وجالله اللذين ال ّ
ّ
يشك فيهما ّ
هوية الخالق .إنه يملك السلطان ّ

"َأما َأنZZا َفهZو َذا ع Zه ِدي ZمعZك ،وتَ ُكZون َأبZا ِلجمه ٍ ِ
ٱُأْلممِ ،فَاَل ُيZْ Zد َعى ٱ ْسُ Zم َك
دعونا ّأواًل ننظZZر في التكZZوين ْ َ َ ُ َ َّ :6-4 Z:17
ََ َ َ ُ ً ُُْ
Zور م َن َ
ِإ ِ
Zور ِمن ٱُأْلممِ .وُأ ْث ِمZZر ِ
ِ
ِ
ِ
Zك
يمّ ،
ُأم ًمZZاَ ،و ُمُلٌ Z
َب ْعZُ Zد َْأبZَ Zر َام َبZْ Zل َي ُكُ Z
Zوك م ْنَ Z
َأج َعُلَ Z
Zك ًَأبZZا ل ُج ْم ُهَ ُ َ َ َ ٍ Z
َأج َعُلَ Z
Zيرا ِجZًّ Zداَ ،و ْ
َأِلني ْ
ك َكثً Z
Zك َ
Zون ٱ ْس ُ Zم َك ْبZَ Zراه َ
Zون" .كZZان هZZذا الكالم هZZو الميثZZاق الZZذي أقامZZه هللا مZZع إبZZراهيم ،وكZZذلك بركZZة هللا إلبZZراهيم :كZZان هللا سZZيجعل إبZZراهيم ًأبZZا
َي ْخ ُر ُZ
ج َ
ٍ
ومثمرا ًّ
وملوك منه يخرجون .هل تZرى سZلطان هللا في هZذا الكالم؟ وكيZف تZرى مثZل هZذا
أمما
لجمهور من األمم
ٌ
ً
جدا ويجعله ً
ٍ
ٍ
تعمق ZZة له ZZذا الكالم ليس من الص ZZعب اكتش ZZاف أن س ZZلطان هللا
الس ZZلطان؟ ّ
أي ج ZZانب من ج ZZوانب س ZZلطان هللا ت ZZراه؟ من ق ZZراءة ُم ّ
ِ
Zك،"...
وهويتZZه ينكشZZفان بوضٍ Z
Zكَ ،وتَ ُكُ Z
َأج َعُلَ Z
"ع ْه Zدي َم َعَ Z
Zوح في صZZياغة أقZZوال هللا .على سZZبيل المثZZال ،عنZZدما يقZZول هللا َ
ّ
Zونْ Z...
ٍ
هويZZة هللا وسZZلطانه ،هي من ناحيZZة إشZZارةٌ إلى أمانZZة
وعبZZارات مثZZل َ"وتَ ُكُ Z
َأج َعُلَ Z
Zك ،"...الZZتي تحمZZل صZZياغتها التأكيZد Zعلى ّ
Zونْ Z...
ٍ
Zزءا من المفZردات
الخZالق؛ ومن ناحيZة أخZرى كلم ٌ
Zات خاصZة يسZتخدمها هللا الZذي يملZك ّ
هويZة الخZالق – باإلضZافة إلى كونهZا ج ً

ٍ
Zوك ،فZإن
شخص ما إنه يأمل
التقليدية Z.إذا قال
وفيرا وأن يكون ًأبا ألم ٍم وأن يخZرج منZه مل ٌ
ٌ
ّ
ثمرا ً
مثمرا ً
لشخص آخر أن يكون ً
ٍ
ٍ
Zك أشZZبه برغبZZة وليس وعZZداً أو بركZZة .وهكZZذا ،ال يجZZرؤ النZZاس على القZZول "سZZأجعلك كZZذا وكZZذا ،وسZZوف كZZذا وكZZذا"
هZZذا بال شّ Z

متروك ا لهم ،وحتّى إذا قZZالوا مثZZل هZZذه األشZZياء ،فسZZوف تكZZون
ًZ
ألنهم يعرفZZون أنهم ال يملكZZون مثZZل هZZذا السZZلطان؛ فZZاألمر ليس
وهراء مدفوع ًة برغبتهم وطموحهم .هل يجZرؤ أح ٌZد على التح ّZدث بهZذه النغمZة السZامية إذا شZعر أنZه ال يسZتطيع
كلماتهم جوفاء
ً

Zاهرا .ويZZا لZZه من حZZظ عظيم أن يصZZبح
يتفوقZZوا ويحّققZZوا
تحقيZZق رغباتZZه؟ ّ
نجاح Zا بً Z
ً
يتمنى الجميZZع الخZZير ألحفZZادهم ويZZأملون أن ّ
هما! هZZذه هي رغبZات جميZZع النZZاس،
إمبراطورا! لو أصبح أحدهم
أحدهم
صZا ُم ًّ
جي ًدا ً
حاكما لكان األمر ّ
ً
أيضا – طالما كZان شخ ً
ً
ٍ
واحد في
كل
ولكن الناس ال يسعهم سوى أن ّ
بأي من وعودهم أو تحقيقها .يعرف ّ
يتمنوا البركات ألحفادهم وال يمكنهم الوفاء ٍّ
ٍ
شيء خارج عن نطاق سيطرته ،فكيف له بZZالتح ّكم في
كل
قلبه
ٍ
بوضوح أنه ال يملك القدرة على تحقيق مثل هذه األشياء؛ ألن ّ
مصير اآلخرين؟ في حين أن السبب الذي يجعل بإمكان هللا أن يقول كلمات مثل هذه هو أن هللا يملك مثZل هZذا السZلطان؛ فإنZه

قدمها لإلنسان ،وتحقيق جميع البركZات الZتي يمنحهZا لإلنسZان .هللا خلZق اإلنسZان،
قادر على إنجاز وتحقيق جميع الوعود التي ُي ّ
ٌ
مثمرا للغاية؛ وأن يجعZل نسZل ش ٍ
Zخص مZا مثم ًZرا ال يتطّلب منZه
ما
ا
شخص
يجعل
أن
من
هللا
نظر
في
أسهل
هو
ما
هناك
وليس
ً
ً
ٍ
سوى ٍ
بحاجة إلى العمل وبذل العرق لتحقيق مثZل هZذا الشZيء أو إرهZاق عقلZه أو إربZاك نفسZه؛ هZذه
كلمة واحدة .لم يكن مطلقاً
قوة هللا ذاتها ،أي سلطان هللا ذاته.
هي ّ
ِ
ُأم ًة َكِبZZيرة وَق ِوَّي ًة ،ويتَبZZار ِ ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ض" في التك ZZوين  ،18 Z :18ه ZZل يمكنكم أن
Zون َّ
يم َي ُكُ Z
َََ َ ُ
ُأم ِم ْ
ًََ
ك بZZه َجمي Zُ Zع َ
بع ZZد ق ZZراءة َ"وِإ ْبZَ Zراه ُ
ؤكٌد .ال يقZZول هللا
بتفرد الخالق؟ هل يمكنكم أن تشعروا بسيادة الخالق؟ كالم هللا ُم ّ
تشعروا بسلطان هللا؟ هل يمكنكم أن تشعروا ّ

Zيرا عنZZه؛ ولكنZZه في المقابZZل دليZٌ Zل على سZZلطان أقZZوال هللا ووصZZي ٌة تُحّقZZق كالم هللا.
مثZZل هZZذا الكالم بسZZبب ثقتZZه بالنجZZاح أو تعبً Z

ِ
ُأم ًة َكِبZZيرة وَق ِوَّي ًة ،ويتَب ZZار ِ ِ ِ
ُأم ِم
Zون َّ
يم َي ُكُ Z
َََ َ ُ
ًََ
ك ب ZZه َجمي Zُ Zع َ
هن ZZاك تعب ZZيران يجب عليكم االنتب ZZاه إليهم ZZا هن ZZا .عن ZZدما يق ZZول هللا َ"وِإ ْبZَ Zراه ُ
Zق؟ هZZل هنZZاك أي ملمح خٍ Z
أي ملمح غمٍ Z
ٱَأْلر ِ
أي ملمح قلٍ Z
Zوف؟ بسZZبب كلمZZة
ْ
ّ
Zوض في هZZذه الكلمZZات؟ هZZل هنZZاك ّ
ض" ،فهZZل هنZZاك ّ
ٍ
وغالبZZا مZZا تتجلى فيZZه لم تكن لهZZا ّأيZZة عالقZZة بالخZZالق مطلًقZZا .ال
تخص اإلنسZZان
Zون" الZZتي قالهZZا هللا ،فZZإن هZZذه المالمح الZZتي
َ"ي ُكُ Z
ً
ّ
أحد على استخدام مثل هذه الكلمات عندما يتمZنى الخZير لآلخZرين ،وال يجZرؤ أح ٌZد على مباركZة ش ٍ
Zخص آخZر بZأن يكZون
يجرؤ ٌ

وقوية بمثل هذا اليقين ،أو يعده بأن تتبارك به جميع أمم األرض .كّلمZZا كZان كالم هللا أكZثر تأكيZً Zدا أثبت شZيًئا مZا –
أم ًة عظيمة ّ
ّ
وما هذا الشيء؟ إنه ُيثِبت أن هللا يملك مثل هذا السZلطان ،وأن سZلطانه يمكن أن ُيحّقZق هZZذه األشZZياء ،وأن إنجازهZا ُمحتّ ٌم .كZان
هللا متأ ّكدا في قلبه ،دون أدنى ٍ
كل ما بارك به إبراهيم .وعالوة على ذلك ،فقد تم هذا كّلZZه وفًقZZا لكالمZZه ،ولم تسZZتطع
ّ
ُ ً
تردد ،من ّ
ٍ
أي شZيء إبطZال تحقيZZق وإنجZاز
أي ق ّZوةٌ تغيZZير تحقيقZZه أو عرقلتZZه أو إضZZعافه أو إعاقتZه.
ّ
عمZZا حZدث ،لم يسZتطع ّ
وبغض النظZر ّ
كالم هللا أو التZZأثير فيZZه .هZZذه هي قZّ Zوة الكالم الZZذي تكّلم بZZه الخZZالق ،وسZZلطان الخZZالق الZZذي ال يتسZZاهل مZZع إنكZZار اإلنسZZان! بعZZد
القوة والجالل والسلطان .ومثل هZZذه القZّ Zوة
قراءة هذه الكلمات ،هل ما زلت تشعر
ّ
بالشك؟ هذا الكالم قاله هللا ،وكالم هللا يحمل ّ

Zائن مخل ZZوق أو غ ZZير مخل ٍ Z
أي كٍ ZZ
أي ك ٍ Z
Zائن
والسZZZلطان
ّ
Zوق ،وال يمكن أن يتجاوزهZZZا ّ
وحتمي ZZة إنج ZZاز الحقيق ZZة ال يمكن أن يبلغه ZZا ّ
مخل ZZوق أو غ ZZير مخلٍ Z
Zوق .ال يمكن ألح Zٍ Zد سZZوى الخZZالق التحZّ Zدث إلى البشZZر بمث ZZل هZZذه النغم ZZة والن ZZبرة ،وق ZZد أثبتت الحقZZائق أن
ٍ
ٍ
شيء أو ٍ
كائن
شخص أو
ألي
وعوده ليست كلمات فارغة أو ادعاءات باطلة ،ولكنها ٌ
تعبير عن السلطان الفريد الذي ال يمكن ّ
تجاوزه.
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"َأما َأنZا َف ZهZو َذا ع Zه ِدي م ZعZك ،وتَ ُكZZون َأبZZا ِلجم Zه ٍ ِ
Zون
ٱُأْلممِ ،فَاَل ُي ْZد َعى ٱ ْسُ Zم َك َب ْZع ُZد َْأب َZر َام َب ْZل َي ُكُ Z
(التكZوين ْ َ َ ُ َ َّ )6-4 Z:17
ََ َ َ ُ ً ُُْ
Zور م َن َ
ِإ ِ
ِ
ور ِمن ٱُأْلممِ .وُأ ْث ِمرك َكِثيرا ِج ًّدا ،وَأجعُلك ُأمما ،ومُل ِ
ِ
ون".
يمّ ،
َ َْ َ ًَ َ ُ ٌ
وك م ْن َك َي ْخ ُر ُج َ
َأِلني ْ
َأج َعُل َك ًَأبا ل ُج ْم ُه ٍ َ َ َ ُ َ ً
ْ
ٱس ُم َك ْب َراه َ

ِ
ُأم ًة َكِبZZيرة وَق ِوَّي ًة ،ويتَبZZارك ِبZِ Zه ج ِميZZع ُأم ِم ٱَأْلر ِ ِ
َأِلني عر ْفتُZZه ِل َكي يو ِ
ص Zي
Zون َّ
يم َي ُكُ Z
َََ َ ُ
ْ
ض؟ ّ َ َ ُ ْ ُ
ًََ
َ ُ َ
(التكZZوين "َ )19-18 Z:18وِإ ْبZَ Zراه ُ
َ
ِِ
ِإِل ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ط ِريق َّ ِ ِ
ِ
يم ِب َما تَ َكَّل َم ِب ِه".
َأن َي ْحَف ُ
َبنيه َوَب ْيتَ ُه م ْن َب ْعده ْ
ظوا َ َ
ٱلر ّب ،لَي ْع َمُلوا ب ًّرا َو َع ْداًل  ،ل َك ْي َيْأت َي َي ْه َوه ْب َراه َ
ِ ِ
ِ ِ
Zك
َأجِ Zل ََّأن َك َف َعْل َت َهَ Z Zذا ْZ
Zول َي ْZه َ Zوهَِّ ،أني ِم ْن ْZ
ٱَأْلمZَ Zرَ ،وَل ْم تُ ْمس Z Zك ْٱبَنَ Z Z
Zال" :بَ Z Zذاتي َأْق َس ْ Z Zم ُتَ ،يُق ُ Z
(التك ZZوين َ )18-16 Z Z :22وَقَ Z Z
الر Zم ِZل َّٱل ِذي عَلى َشِ Z
ِ
و ِحيZZدكُ ،أب ِار ُZكZك مبار َكً Zة ،و َ ِ
ِ
َأع َداِئ ِه،
اطِئ ٱْلَب ْ Z
Zيرا َكُن ُZ
Zاب ْ
َ
َ َ َ َ
ح ِرَ ،وَيZِ Zر ُث َن ْسُZل َك َبَ Z
ُأكثّZُ Zر َن ْسَZل َك تَ ْكثً Z
َ َُ َ
جZو ِم ٱل َّس َ Zماء َو َك َّ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ويتَبار ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
َأج ِل ََّأن َك َسم ْع َت ِلَق ْوِلي".
ََََ ُ
ض ،م ْن ْ
ُأم ِم ْ
ك في َن ْسل َك َجم ُ
يع َ
آخرة َأيُّوب َأ ْكثَر ِمن ُأواَل ه .و َكان َله َأربع َة ع َشر َأْلًفZZا ِمن ٱْل َغنمِ ،و ِسZتَّ ُة آاَل ٍ
ف ِم َن ٱِإْل ِبZِ Zل،
ك َي ْه َوه ِ َ َ َ َ ْ
(أيُّوب "َ )12 Z:42وَب َار َ
ُ َ َ ُ ْ ََ َ َ
َ َ َ
وَأْلف َف َّد ٍ ِ
ف َأتَ ٍ
ان".
ان م َن ٱْلَبَق ِرَ ،وَأْل ُ
َ ُ
مZZا الفZZرق بين الكالم الZZذي يتكّلم بZZه هللا والكالم الZZذي يتكّلم بZZه اإلنسZZان؟ عنZZدما تقZZرأ هZZذا الكالم الZZذي يتكّلم بZZه هللا تشZZعر

بقZّ Zوة كالم هللا وسZZلطان هللا .كيZZف تشZZعر عنZZدما تسZZمع النZZاس يقولZZون مثZZل هZZذا الكالم؟ هZZل تعتقZZد أنهم متغطرسZZون ومتبZZاهون
تمامZا على تحقيZق
للغاية ويتفZاخرون بأنفسZهم؟ بمZا أنهم ال يملكZون هZذه الق ّZوة وال يملكZون مثZل هZذا السZلطان ،فهم غZير قZادرين ً
مثل هZذه األشZياء ،وكZونهم على ٍ
كالمZا مثZل هZذا،
يقين من وعZودهم ال تكشZف سZوى عن الالمبZاالة في كالمهم .إذا قZال أحZدهم ً
طZZا في الثقZZة ومعلنZاً نفسZZه كمثٍ Z
فال شَّ Z
Zال كالسZZيكي على شخصZّ Zية رئيس المالئكZZة .صZZدر هZZذا
Zك في أنZZه سZZيكون متغطر ًسZا ومفر ً

ٍ
ٍ
Zلطان ،وكالم هللا
Zأي ملمح كبري ZZاء هن ZZا؟ ه ZZل تش ZZعر أن كالم هللا ُمج Zّ Zرد مزح ZZة؟ إن كالم هللا س ٌ Z
الكالم من فم هللا ،فه ZZل تش ZZعر ب ّ Z
ٍ
تم بالفعZZل .يمكن القZول إن كZّ Zل
حقيق ٌة ،وقبل أن ينطق هللا بالكالمّ ،
أي عندما يتّخذ القرار بفعل شZيء مZا ،يكZون هZذا الشZيء قZد ّ

مZZا قالZZه هللا إلبZZراهيم كZZان عهZً Zدا أقامZZه هللا مZZع إبZZراهيم ،ووعZً Zدا قطعZZه هللا إلبZZراهيم .كZZان هZZذا الوعZZد حقيقً Zة ثابتZZة ،كمZZا أنZZه كZZان
طة هللا .وهكذا ،عندما يقول هللا مثل هذا الكالم فإن هZZذا ال
حقيق ًة ملموسة ،وهذه الحقائق تحّققت تدريجيًّا في أفكار هللا وفًقا لخ ّ
Zادر
يعني أنه يملك
القوة والسZZلطان ،وهZZو قٌ Z
شخصي ًة متغطرسة؛ ألن هللا ٌ
ّ
قادر على تحقيق مثل هذه األشياء .إنه يملك مثل هذه ّ
إعالن
كالمZا مثZZل هZZذا ،فهZZو
تمامZا على تحقيZZق هZZذه األعمZZال ،وإنجازهZZا يقZZع بالكامZZل ضZZمن نطZZاق قدرتZZه .عنZZدما ينطZZق هللا ًZ
ًZ
ٌ

إعالن كام ZZل ومظه Zٌ Zر من مظ ZZاهر ج ZZوهر هللا وس ZZلطانه ،وليس هن ZZاك م ZZا ه ZZو أك ZZثر
الحقيقي ZZة ،وه ZZو
وتعب ZZير عن شخص Zّ Zية هللا
ٌ
ّ
ٍ
هويZة
هويZة الخZالق .فأسZلوب هZذه األقZوال ونغمتهZا وصZياغتها هي على وجZه التحديZد عالمٌ Zة على ّ
مالءم ًة وتناس ًZبا كZدليل على ّ
هويZة هللا الخاصZة ،كمZا أنZه ال يحمZل ّأيZة ذريع ٍZة أو شZائبة؛ إنZه ،بكZل المقZاييس،
تمامZا مZع التعبZير عن ّ
الخالق ،كمZا أنZه يتطZابق ً
أما المخلوقات فال تملك مثل هذا السلطان وال هذا الجوهر ،ناهيك عن أنها ال تملك
العرض
المثالي لجوهر الخالق وسلطانهّ .
ّ
ؤكZد ذروة شخصZّ Zيته الفاسZZدة ،وسZZوف
الم ّZ
القZّ Zوة الZZتي يمنحهZZا هللا .إذا كشZZف اإلنسZZان عن مثZZل هZZذا السZZلوك ،فسZZوف يكZZون من ُ
Zدخل لغطرسZZة اإلنسZان وطموحZZه الجZZامح ،ويكشZZف عن النوايZZا الخبيثZZة إلبليس ،الشZZيطان ،الZZذي يZZرغب في
يتضZّ Zمن التZZأثير المتّ Z
خداع الناس وحثّهم على خيانة هللا .وكيف ينظر هللا إلى ما ينكشف بمثل هذه اللغة؟ يقول هللا إنZك تZرغب في اغتصZاب مكانZه

Zتربع مكZان هللا في قلZوب النZاس وأن تسZتأثر
شخصيته
وانتحال
والتربع مكانه .عندما تُقّلد نغمة أقوال هللا ،تكون ّنيتك هي أن ت ّ
ّ
ّ
بحق إلى هللا .هذا هو الشيطان في أبسط صZوره؛ هZذه هي تصZّ Zرفات نسZل رئيس المالئكZة الZتي ال
لنفسك بالبشر الذين ينتمونٍّ Z
ٍ
واحد قّلZد هللا بطريق ٍZة معينZة من خالل نطZق بضZع كلم ٍ
Zات ،بقصZد تضZليل النZاس وخZداعهم،
أي
تطيقها السماء! هل هناك بينكم ّ
وقوتZZه ،وكمZZا لZZو كZZان جZZوهر هZZذا الشZZخص
وجعلهم يشZZعرون كمZZا لZZو كZZانت كلمZZات هZZذا الشZZخص وأفعالZZه تتمتّ Zع ZبسZZلطان هللا ّ

وهويته فريدين ،وحتّى كما لو كانت نغمة كلمات هذا الشZخص مشZابه ًة لنغمZة هللا؟ هZل سZبق وعملتم شZيًئا مثZل هZذا؟ هZل سZبق
ّ
ٍ
غالبZZا مZZا يتصZّ Zرف
Zالقوة والسZZلطان المفترضZZين؟ هZZل ً
وقّلZZدتم نغمZZة هللا في كالمكم بإيمZZاءات تZZزعم أنهZZا تُمّثZZل شخصZّ Zية هللا ،وبّ Z

طط للتصرف بهذه الطريقة؟ اآلن ،عندما تنظرون ًّ
حقا وتُ ِ
دركون وتعرفون سلطان الخZZالق وتنظZZرون فيمZZا كنتم
معظمكم أو ُيخ ّ
ّ
تفعلونZZه وتكشZZفونه عن أنفسZZكم ،هZZل تشZZعرون باالشZZمئزاز؟ هZZل تعZZترفون بسZZفالتكم وخZZزيكم؟ بعZZد التعZّ Zرف إلى تصZّ Zرف هZZؤالء
النZZاس وجZZوهرهم ،هZZل يمكن القZZول إنهم أنZZاس الجحيم الملعZZونين؟ هZZل يمكن القZZول إن كZّ Zل من يفعZZل مثZZل هZZذه األشZZياء يجلب
الخزي لنفسه؟ هل تعترفون بخطورة طبيعة هذا؟ وما مZZدى خطZورة ذلZك؟ إن قصZZد النZاس الZذين يتص ّZرفون بهZذه الطريقZة هZو
تقليد هللا .إنهم يريدون أن يكونوا هللا ،وأن يجعلZوا النZاس يعبZدونهم وكZأنهم هللا .إنهم يريZZدون إلغZZاء مكZZان هللا في قلZوب النZاس،

والتخّلص من هللا العام ZZل بين البش ZZر ،من أج ZZل تحقي ZZق ه ZZدف الس ZZيطرة على الن ZZاس وابتالعهم واالس ZZتيالء عليهم .يحمZZZل كZّ ZZل
Zعورية ،وكZّ Zل شٍ Z
شٍ Z
Zخص يعيش في مثZZل هZZذا الجZZوهر الشZZيطاني الفاسZZد ويعيش في
Zخص مثZZل هZZذه الرغبZZات والطموحZZات الالشّ Z
ّ
معاديZZا هلل ويخZZون هللا ويZZرغب في أن يصZZبح هZZو هللا .بعZد ZخZZدمتي عن موضZZوع
Zيطانية الZZتي يكZZون فيهZZا
مثZZل هZZذه الطبيعZZة الشّ Z
ً
سZZلطان هللا ،هZZل مZZا زلتم ترغبZZون أو تطمحZZون في انتحZZال شخصZّ Zية هللا أو تقليZZد هللا؟ هZZل مZZا زلتم ترغبZZون في أن تكونZZوا هللا؟
هويZZة هللا ومكانتZZه.
هل ما زلتم ترغبون في أن تصبحوا هللا؟ ال يستطيع اإلنسZان تقليZZد سZلطان هللا ،كمZا أنZZه ال يسZZتطيع انتحZZال ّ
على الZZرغم من أنZZه يمكنZZك تقليZZد النغمZZة الZZتي يتحZّ Zدث بهZZا هللا ،فإنZZك ال تسZZتطيع تقليZZد جZZوهر هللا .وعلى الZZرغم من أنZZه يمكنZكZ
Zادرا أبZً Zدا على التح ّكم
الوقوف في مكان هللا وانتحال
شخصيته ،فإنك لن تستطيع ً
ّ
أبدا أن تفعل ما يعZZتزم هللا عملZZه ،ولن تكZZون ق ً

وبغض النظZZر عن مZZدى مهاراتZZك
Zغيرا،
ّ
في جميZZع األشZZياء والسZZيادة عليهZZا .ففي نظZZر هللا ،سZZوف تكZZون إلى األبZZد مخلوًقZZا صً Z

Zادر على قZZول بعض
وبغض النظر عن مقدار مواهبك ،فأنت بجملتك
وقدرتك،
ّ
خاضع لسلطان الخZالق .على الZرغم من أنZك ق ٌ
ٌ
وقوتZه همZا
الكلمات الصاخبة ،إاّل أن هZذا ال يمكنZه إظهZار أنZك تملZك جZوهر الخZالق أو أنZك تملZك سZلطان الخZالق .فسZلطان هللا ّ
ج ZZوهر هللا نفس ZZه .لم يتم ُّ
تعلمهم ZZا أو إض ZZافتهما من مص ٍ Z
Zدر خ ZZارجي ،ولكنهم ZZا ج ZZوهر هللا نفس ZZه .وبالت ZZالي ال يمكن أب Zً Zدا تغي ZZير
ّ
يتعين على اإلنسان بصفته أحد عناصر المخلوقات أن يحتفظ بمركZZزه وأن يتصZّ Zرف بضٍ Z
Zمير
العالقة بين الخالق والمخلوقاتّ .
ٍ
Zياء خZارج نطZZاق
حي وأن يحرس بإخالص ما عهده الخالق إليه .كما أن اإلنسان ينبغي أاّل يتصZّ Zرف ضZZد القواعZZد أو يفعZZل أشً Z
ّ
يكون
أن
يحاول
أ
اإلنسان
على
ينبغي
هللا.
نظر
في
كريهة
أشياء
يفعل
أو
قدراته
عظيما أو اسZZتثنائيًّا أو فZZوق اآلخZZرين ،وأاّل
اّل
ً
ً
عظيمZا أو اسZتثنائيًّا أم ٌZر سZخيف،
يسعى ليصبح هللا .هذا ما يجب على الناس أاّل يتمنوا أن يكونZوا عليZه؛ فسZعي المZرء ليصZبح
ً
خزيا؛ إنه ٍ
أي
وسعي المرء ليصبح هللا أشد ً
تتمسك به المخلوقات أكثر من ّ
أما الجدير بالثناء وما يجب أن ّ
ألمر شائن ومهينّ .
ٍ
شيء آخر فهو أن تصبح مخلوًقا حقيقيًّا؛ فهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على جميع الناس السعي نحوه.
من "هللا ذاته ،الفريد (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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نفيس
سلطان الخالق ال ُي ّقيده الزمن أو المكان أو الجغرافيا ،وسلطان الخالق ٌ
Zك ُمَب َار َكً Zة،
دعونZا نلقي نظ ً
"ُأب ِار ُZك َ
Zرة على التكZZوين  .18-17 Z:22هZذ مقطZٌ Zع آخZر تكّلم بZه يهZZوه هللا وقZال فيZZه إلبZZراهيمَ :
الرم ِل َّٱل ِذي عَلى َش ِ
ِ
ُأكِثّر نسَلك تَ ْكِثيرا َكنجو ِم َّ ِ
اطِئ ٱْلبح ِر ،ويZِ Zر ُث نسُZلك بZاب َأعداِئ ِه ،ويتَبZار ِ
ِ
ُأم ِم
َْ َ َ َ َْ
َََ َ ُ
َو َ ُ َ ْ َ
َ
َْ ََ
ً ُُ
ٱلس َماء َو َك َّ ْ
ك في َن ْسZل َك َجمي ُZع َ
ِ ِ
ضِ ،م ْن ِ
ٱَأْلر ِ
أي ح ٍّZد؟ إلى الح ّZد الZذي قيZل في
ْ
ْ
َأجل ََّأن َك َسم ْع َت لَق ْوِلي" .بارك يهوه هللا إبراهيم ّ
مرات عديدة بتكثير نسله ،فإلى ّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
Zيرا كعZZددZ
ٱلس َماء َو َك َّ
"كُن ُجو ِم َّ
قدسَ :
الم ّ
الر ْمل ٱلذي َعَلى َشاطِئ ٱْلَب ْح ِر" .وهذا معناه أن هللا أراد أن يمنح إبراهيم نساًل كثً Z
الكتاب ُ
المجازيZة ليس
المجازيZة ،ومن هZذه الصZور
Zيرا كعZZدد الرمZZال على شZاطئ البحZر .تكّلم هللا باسZZتخدام الصZور
ّ
ّ
نجZوم السZZماء ووف ً
Zددا ال ُيحصZZ Zى يكفي أن يصZZ Zبح
من الصZZ Zعب أن نZZ Zرى هللا يهب إبZZ Zراهيم حفيZً Z Zدا أو اثZZ Zنين أو حتّى اآلالف من األحفZZ Zاد ،بZZ Zل عً Z Z
جمهور أممٍ؛ ألن هللا وعد إبZراهيم بZأن يكZZون ًأبZا لجمهٍ Z
Zور من األمم .وهZل هZZذا العZدد Zق ّZرره اإلنسZان أم قZّ Zرره هللا؟ هZل يسZتطيع
متروك ا لإلنسZان سZواء كZان لديZه العديZد أم ال ،ناهيZك
ًZ
Zتروك لZه؟ األمZر حتّى ليس
اإلنسان التح ّكم في عدد أحفZاده؟ هZل األمZر م
ٌ
الر Zم ِZل َّٱل ِذي عَلى َشِ Z
ِ
اطِئ ٱْلَب ْZح ِر" .من ال يZZرغب في أن يكZZون نسZZله عديZً Zدا كZZالنجوم؟ لألسZZف ،ال تظهZZر
"كُن ُZ
عن َ
َ
جZو ِم ٱل َّسَ Zماء َو َك َّ ْ

دائما بالطريقة التي تريدها .بصرف النظر عن مدى مهارة اإلنسان أو قدرته ،فإن األمر ال يرجع لZه؛ فال أحZد يمكنZه
األشياء ً
أن يقZف خZZارج اإلطZار الZZذي ُيحZّ Zدده هللا .فالمقZZدار الZZذي يسZZمح بZZه لZZك هZو الZZذي يكZZون لZZك :إذا أعطZاك هللا قلياًل  ،فلن يكZZون لZZك
Zيرا ،فليس من الفائZدة أن تسZتاء من مقZدار مZا تملكZه .أليس هZذا هZو مZا يحZدث؟ األمZر كّلZه يعZود إلى
الكثير ،وإذا أعطZاك هللا كث ً
يتحكم في اإلنسان ،وال أحد مستثنى!
هللا ،وليس لإلنسان! هللا ّ

ُأكِثّZُ Zر َن ْسَZل َك" ،كZZان هZZذا ميثاًقZZا أقامZZه هللا مZZع إبZZراهيم ،وكمZZا هZZو الحZZال في ميثZZاق قZZوس قZZزح ،فZZإن هZZذا
عنZZدما قZZال هللا"َ :و َ
Zادر على تحقيZZق هZZذا الوعZZد.
الميثZZاق سZZوف يكZZون ُمحّقًقZZا إلى األبZZد ،وكZZان أي ً
ض Zا وعZً Zدا من هللا إلبZZراهيم .هللا وحZZده مؤهZٌ Zل وقٌ Z

كيفيZZة
عمZZا إذا كZZان اإلنسZZان يقبلZZه أم ال،
عمZZا إذا كZZان اإلنسZZان يZZؤمن بZZه أم ال،
ّ
ّ
ّ
وبغض النظZZر عن ّ
وبغض النظZZر ّ
بغض النظZZر ّ
يتغيZZر كالم هللا بسZZبب
نظZZر اإلنسZZان ل ZZه ،ورأي ZZه في ZZه ،ف ZZإن هZZذا كلZZه سZZوف يتحّقZZق حرفيًّا وفًقZZا للكلم ZZات ال ZZتي تكّلم بهZZا هللا .لن ّ
Zخص أو ش ٍ Z
أي ش ٍ Z
Zيء أو ك ٍ Z
Zائن .ق ZZد تختفي جمي ZZع
تتغي ZZر بس ZZبب ّ
التغي ZZرات في إرادة اإلنس ZZان أو تص Zّ Zوراته ،ولن ّ
ّ
التغي ZZرات في ّ
تمامZZا ،فZZاليوم الZZذي تختفي فيZZه جميZZع األشZZياء هZZو بالضZZبط اليZZوم
األشZZياء ،ولكن كالم هللا سZZوف يبقى إلى األبZZد Z.على العكس ً

وقوة الخالق ويتح ّكم في جميع األشياء وفي قZّ Zوة الحيZZاة؛
تماما؛ ألنه هو الخالق ويملك سلطان الخالق ّ
الذي يتحّقق فيه كالم هللا ً
الحي ZZة
Zادر على خل ZZق الش ZZيء من الالش ZZيء ،أو تحوي ZZل الش ZZيء إلى الالش ZZيء ،كم ZZا أن ZZه يتح ّكم في تحوي ZZل جمي ZZع األش ZZياء ّ
إن ZZه ق ٌ Z
والمائتة ،وهكذا ليس هناك ما هو أبسط بالنسZبة هلل من تكثZير نسZل ش ٍ
خرافيZة،
Zخص مZا .يبZدو هZذا خياليًّا لإلنسZان ،مثZل حكاي ٍZة
ّ
خرافية .بل هو حقيق ٌة شZهدها هللا بالفعZل وسZوف تتحّقZق بالتأكيZد.
قرر هللا أن يفعله ويعد به ليس خيالياً وليس حكاية
ّ
ولكن ما ُي ّ
"كنجZو ِم ٱل َّسZم ِ
هل تُ ِ
الر ْم ِZل َّٱل ِذي
اء َو َك َّ
Zيرا؟ ومZا مقZدار كثرتZه؟ إنZه كث ٌ
Zير َ ُ ُ
دركون هذا؟ هZل تُثِبت الحقZائق أن نسZل إبZراهيم كZان كث ً
َ
عَلى َش ِ Z
اطِئ ٱْلَب ْحِ Zر" مثلمZZا تكّلم هللا؟ هZZل انتشZZروا في جميZZع األمم والمنZZاطق وفي كZّ Zل مكٍ Z
Zان في العZZالم؟ ومZZا الZZذي أنجZZز هZZذه
َ
ٍ
ٍ
Zتمر كالم هللا يتحّقZZ Zق ،وكZZ Zان
الحقيقZZ Zة؟ هZZ Zل أنجزهZZ Zا سZZ Zلطان كالم هللا؟ لعZّ Z Zدة مئZZ Zات أو آالف من السZZ Zنين بع Z Zد Zأن تكّلم هللا ،اسّ Z Z
ٍ
باستمرار يصير حقZائق؛ هZذه هي قZّ Zوة كالم هللا ،ودليZٌ Zل على إثبZZات سZلطان هللا .عنZدما خلZق هللا جميZع األشZZياء في البدايZة ،قZZال
هللا ليكن نور فكان نور .حدث ذلك بسرعة البرق وتحّقق في ٍ
ٍ
وقت قصير ًّ
تأخير في إنجازه وتحقيقZZه؛
أي
ٌ
جدا ،ولم يكن هناك ّ
جانبZا
فورية .وكان الكالم
كانت آثار كالم هللا
ً
ّ
استعراضا لسZلطان هللا ،ولكن عنZدما بZارك هللا إبZراهيم سZمح لإلنسZان بZأن يZرى ً
آخر من جوهر سلطان هللا وسمح لإلنسان بأن يرى مقدار نفاسZة سZلطان الخZالق ،وعالوة على ذلZك ،سZمح لإلنسZان بZأن يZرى

واقعية وروعة من سلطان الخالق.
جانبا أكثر
ّ
ً
Zؤولية هZذا العمZل فيبZدأ يتحّقZق تZدريجيًّا مZا وعZد بZه هللا .من بين جميZع
مجرد أن ينطق هللا كالمZه ،يتZوّلى سZلطان هللا مس ّ
ُب ّ
Zرات في كZZل شٍ Z
الكيفيZZة الZZتي يتحZّ Zول بهZZا العشZZب إلى اللZZون األخضZZر عنZZد قZZدوم الربيZZع
Zيء نتيجً Zة لZZذلك ،مثZZل
تغيٌ Z
ّ
األشZZياء ،تبZZدأ ّ
ّ

اإلوز وتمتلئ الحقZZول بالنZZاس ...مZZع قZZدوم
وتتفتّح الزهZZور وتنبت الZZبراعم من األشZZجار وتبZZدأ الطيZZور في الشZZدو وتعZZود طيZZور
ّ
Zازي للخZZالق .عنZZدما ُين ِج Zز هللا وعZZوده ،تتجZّ Zدد جميZZع األشZZياء في السZZماء
الربيZZع تتجZّ Zدد جميZZع األشZZياء ،وهZZذا هZZو العمZZل اإلعجّ Z

Zتزام أو وعZZد من هللا ،فZZإن جميZZع األشZZياء
وعلى األرض
ّ
وتتغيZZر وفًقZZا ألفكZZار هللا – وال يكZZون هنZZاك اسٌ Z
Zتثناء .عنZZدما يصZZدر الٌ Z
تعمل على تحقيقه وتسعى من أجل تحقيقه ،وتتعاون جميع المخلوقات في اتّ ٍ
Zؤدي كZٌ Zل منهZZا
ساق في ظZّ Zل سZZيادة الخZالق بحيث ُيّ Z
Zاق
تمم وظيفتZZه المناسZZبة .هZZذا هZZو إظهZZار سZZلطان الخZZالق .مZZاذا تZZرى في هZZذا؟ كيZZف تعZZرف سZZلطان هللا؟ هZZل هنZZاك نطٌ Z
دوره ُ
وي ّ
لسلطان هللا؟ هل هناك ٌّ
حد
عينZاً
عينZاً؟ هZل يمكن القZول بZأن لZه حجمZاً ُم ّ
عينZاً أو طZوالً ُم ّ
زمني؟ هل يمكن القول بZأن لZه ارتفاعZاً ُم ّ
ّ
عين ً Zة؟ هZZل يمكن قياسZZه بحسZZب أبعZZاد اإلنسZZان؟ سZZلطان هللا ال يعمZZل ليتوّقZZف ،وال يبZZدأ لينتهي ،وال أحZZد يمكنZZه قيZZاس
أو قZّ Zو ًة ُم ّ
تستمر هذه البركZة ،وسZوف يشZهد
شخصا ما سوف
يمر ،عندما يبارك هللا
مقدار سلطانهّ .
ّ
بغض النظر عن مقدار الوقت الذي ّ
ً

Zرارا
Zري برؤيZة عZودة ظهZور ق ّZوة حيZاة الخZالق الZتي ال تهZدأ م ً
استمرارها على السلطان النفيس هلل ،وسZوف يسZمح للجنس البش ّ
Zرارا .ك Zّ Zل إظه ٍ Z
Zرية.
Zار لس ZZلطانه ه ZZو اإلظه ZZار المث Z
Zالي للكلم ZZات الص ZZادرة من فم ZZه ،ويتجّلى في جمي ZZع األش ZZياء ولك Zّ Zل البش ّ Z
وتك ً Z
ّ
ٍ
رائعZا بمZZا ال ُيقZاس ،وال تشZZوبه شZائب ٌة .يمكن القZول بZأن أفكZZاره وكلماتZه
واألكثر من ذلك ،فإن ّ
كل شيء يتحّقق بسلطانه يكZZون ً
ِ
Zيء ،وبالنسZZبة إلى المخلوقZZات ،فZZإن لغZZة اإلنسZZان تعجZZز عن
وسZZلطانه وكZّ Zل العمZZل الZZذي ُينج Zزه صZZورةٌ جميل ُ Zة ال يضZZاهيها شٌ Z

أهميتهZZا وقيمتهZZا .عنZZدما ُيقZّ Zدم هللا وعZً Zدا لشٍ Z
Zخص مZZا ،سZZواء كZZان بخصZZوص مكZZان إقامتZZه أو مZZا يعملZZه أو شخصZّ Zيته
التعبZZير عن ّ
بغض النظZر عن
التحوالت في بيئته
قبل أو بعد نواله الوعد أو مقدار
المعيشية – فإن هZZذا كّلZZه م ٌ
تمامZا بالنسZبة إلى هللاّ .
ّ
ّ
Zألوف ً

لتتبZع
مقدار الوقت المنقضي بعZد أن ينطZق هللا كالمZه ،فإنZه يعتZبر أنZه قZد نطقهZا للت ّZو .وهZذا يعZني أن هللا يملZك الق ّZوة والسZلطان ّ
ٍ
وبغض النظZر عن المZدة الZتي يسZتغرقها كي يتحّقZق،
ماهيZة الوعZد،
قدمه للبشر وتدبيره وتحقيقه،
كل وعد ُي ّ
ّ
ّ
وبغض النظZر عن ّ
ّ
ِ
والع رق ومZZا إلى ذلZZك – فZZإن هZZذا الوعZZد
وبغض النظZZر عن مZZدى اتّسZZاع نطZZاق تحقيقZZه – على سZZبيل المثZZال ،الزمZZان والمكZZان Z
ّ
ٍ
ِ
ِ
نج ز ،وعالوة على ذلZZك ،فZZإن تحّققZZه وإنجZZازه لن يتطّلب منZZه أدنى مجهZZود .ومZZاذا ُيثبت هZZذا؟ ُيثبت أن اتّسZZاع
وي َZ
سZZوف يتحّقZZق ُ

Zرية كّلهZا .صZنع هللا النZور ،لكن هZذا ال يعZني أن هللا ال يZدير سZوى النZور ،أو
وقوتZه يكفي إلدارة الكZون كّلZه ،والبش ّ
سZلطان هللا ّ
أنه ال يدير سZوى المZاء لمجZرد أنZه خلZق المZاء وأن كZل ش ٍ
Zيء آخZر ال عالقZة لZه باهلل .أليس هZذا سZوء فهمٍ؟ على الZرغم من أن
ُ ّ
ّ
ٍ
قائمZا بالنسZبة
بركة هللا إلبراهيم تالشت تدريجيًّا من ذاكرة اإلنسان بعد ّ
عدة مئZات من السZنين ،إاّل أن هZذا الوعZد كZان ال يZزال ً

الكيفيZZة الZZتي يمZZارس بهZZا هللا
إلى هللا .كZZان ال يZZزال في طZZور اإلنجZZاز ولم يتوّقZZف مطلًقZZا .لم يعZZرف اإلنسZZان قZZط أو يسZZمع عن
ّ
وكيفيZZة تنظيم جميZZع األشZZياء وترتيبهZZا وعZZدد القصZZص الرائعZZة الZZتي حZZدثت بين جميZZع مخلوقZZات هللا في هZZذا الZZوقت،
سZZلطانه
ّ
ولكن كZّ Zل قطعZٍ Zة رائعZZة من إظهZZار سZZلطان هللا وإعالنZZه كZZانت تمZّ Zر وتسZZمو بين جميZZع األشZZياء ،وكZZانت جميZZع األشZZياء تظهZZر
علن األعمال اإلعجازية للخZالق ،وكZل قص ٍZة معروفZة عن سZيادة الخZالق على جميZع األشZياء سZوف تُ ِ
وتُ ِ
علنهZا جميZع األشZياء إلى
ّ
ّ

Zود في كZّ Zل مك ٍ
Zان وفي جميZZع
وقوة هللاُ ،يظ ِهران لجميع األشياء أن هللا موج ٌ
األبد .إن السلطان الذي يحكم به هللا جميع األشياءّ ،
Zود في كZّ Zل مكٍ Z
وقوتZZه في كZّ Zل مكٍ Z
Zان وفي جميZZع
Zان ،سZZوف تZZرى أن هللا موجٌ Z
األوقZZات .عنZZدما تشZZهد على حضZZور سZZلطان هللا ّ
أي شٍ Z
Zخص أو شZZيء .كمZZا أن اتّسZZاع سZZلطان هللا
وقوتZZه ال ُي ّقيZZدهما الزمZZان أو المكZZان أو الفضZZاء أو ّ
األوقZZات .إن سZZلطان هللا ّ
يتمكن Zمن معرفتهمZا
وقوتّه يتجZاوز خيZال اإلنسZان؛ فZالمرء ال يقZدر أن يسZبر غورهمZا ،كمZا أنهمZا يفوقZان تص ّZور اإلنسZان ولن ّ

إجمالية.
معرف ًة
ّ
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أي م ZZدى يمكن أن يص ZZل خي ZZال اإلنس ZZان؟ ه ZZل يمكن أن يتج ZZاوز ه ZZذا
يحب بعض الن ZZاس االس ZZتنتاج
ّ
ّ
والتخيZZل ،ولكن إلى ّ
ويتخيZل صZحة ودّقZة سZلطان هللا؟ هZل اسZتنتاج اإلنسZان وخيالZه يمكنهمZا السZماح لZه ببلZوغ
العالم؟ هل يمكن لإلنسZان أن يسZتنتج
ّ

معرفZة سZلطان هللا؟ هZل يمكنهمZا أن يجعال اإلنسZان يق ّZدر ًّ
حقا قيمZة سZلطان هللا ويخضZع لZه؟ تُثِبت الحقZائق أن اسZتنتاج اإلنسZان
ُ
ٍ
Zاج لعقZZل اإلنسZZان ،وأنهمZZا ال ُيقZّ Zدمان أدنى مسZZاعدة أو فائZZدة لمعرفZZة اإلنسZZان عن سZZلطان هللا .بعZZد قZZراءة
وخيالZZه ليسZZا سZZوى نتٍ Z
أي فه ٍم لسZZلطان هللا.
قص ZZص الخيZZال
العلمي ،يمكن للبعض ّ
تخيZZل القمZZر وشZZكل النجZZوم .ولكن ه ZZذا ال يعZZني أن اإلنسZZان لدي ZZه ّ
ّ
Zعدت إلى
Zال .وليس لديZZه أي فهم لحقZZائق هZZذه األشZZياء ،أي عن صZZلتها بسZZلطان هللا .مZZاذا لZZو صَ Z
فخيZZال اإلنسZZان مZZا هZZو إاّل خيٌ Z

وقوتZه؟
Zادر على ّ
فهمZا ُمتع ّZدد األبعZاد لسZلطان هللا؟ هZل ُيظ ِZه ر أنZك ق ٌ
القمر؟ هZل هZذا ي ّ
تخيZل نطZاق سZلطان هللا ّ
Zدل على أن لZديك ً
بمZZا أن اسZZتنتاج اإلنسZZان وخيالZZه ال يقZZدران على السZZماح لZZه بمعرفZZة سZZلطان هللا ،مZZاذا يجب أن يفعZZل اإلنسZZان؟ الخيZZار األكZZثر

التخيZZل ،أي أن اإلنسZZان ينبغي أاّل يعتمZد ZأبZً Zدا على الخيZZال أو يتّكZZل على االسZZتدالل عنZZدما يتعّلZZق
حكمZZة هZZو عZZدم االسZZتنتاج أو ّ
وهويZZة هللا وجZZوهر هللا
أود أن أقولZZه لكم هنZZا؟ ال يمكن بلZZوغ معرفZZة سZZلطان هللا وقZّ Zوة هللا
األمZZر بمعرفZZة سZZلطان هللا .مZZا الZZذي ّ
ّ
حقيقيZZة
فبأيZة طريق ٍZة يمكنZك بلZZوغ معرفZZة
ّ
باالعتماد على خيالكم .بما أنك ال تستطيع االعتماد على الخيال لمعرفZZة سZلطان هللاّ ،
Zار
لسZZZلطان هللا؟ من خالل التغّ Z Zذي Zعلى كالم هللا ،ومن خالل الش ZZركة ،ومن خالل اختب ZZار كالم هللا ،س ZZوف يك ZZون لZZZديك اختبٌ ZZ
فهما تدريجيًّا ومعرف ًة متزايدة له .هذه هي الطريقة الوحيدة لبلوغ معرفZZة
وتحّقق
ّ
تدريجيان لسلطان هللا وبالتالي سوف تكتسب ً
التخيل ال تعني مطZالبتكم بZZالركون السZلبي في انتظZار الZZدمار أو منعكم
طرق مختصرة .ومطالبتكم بعدم
سلطان هللا؛ فال توجد
ٌ
ّ
ّ
ٍ
والتخيZل يعZني عZدم اسZتخدام المنطZق في االسZتنتاج وعZدم اسZتخدام
شيء .كما أن عدم استخدام عقلك في التفكZير
أي
ّ
عن عمل ّ
المعرف ZZة في التحلي ZZل وع ZZدم اس ZZتخدام العلم بصZZفته األسZZاس ،ويع ZZني بZZاألحرى التقZZدير والتحّقZZق من والتأكي ZZد على أن هللا ال ZZذي
قوته في جميع األوقات تُثِبت أنZZه هللا الحقيقي نفسZZه
تؤمن به يملك السلطان ،والتأكيد على أنه يملك السيادة على مصيرك وأن ّ
ّ

ألي شٍ Z
Zخص
من خالل كالم هللا ومن خالل الحّ Z
Zق ومن خالل كZّ Zل مZZا تختZZبره في الحيZZاة .هZZذه هي الطريقZZة الوحيZZدة الZZتي يمكن ّ
بها بلوغ فه ٍم هلل .يقول البعض إنهم يرغبون في إيجاد طريقة بسيطة لبلوغ هZZذا الهZدف ،ولكن هZل يمكنكم أن تُف ّكZZروا في مثZZل
Zوعي وبثب ٍ
Zات
Zرق أخZرى! الطريقZة الوحيZدة هي أن تعZرف ب ٍ
هذه الطريقة؟ أقول لك إنه ليست هنZاك حاجٌ Zة للتفكZير :ال توجZد ط ٌ
ٍ
ٍ
شيء يفعله .هZZذه هي الطريقZZة الوحيZZدة لمعرفZZة هللا؛ ألن ماهيZZة
وكل
كل كلمة ُي ّ
عبر عنها ّ
طبيعة هللا وتتحّقق من ذلك من خالل ّ
ٍ
حقيقي.
أجوف وفارغاً ولكنه
شيء عن هللا ليس
وكل
ٌّ
َ
هللا وما لديه ّ
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حقيقة تح ّكم الخالق في جميع األشياء والكائنات الحية وسيادته عليها ُت ِ
علن عن الوجود الحقيقي لسلطان الخالق
ّ
ّ
ِ
ِ
ان َلZُ Zه َْأرَب َعَ Zة
ُّوب َأ ْكثَZَ Zر م ْن ُأواَل هَُ .و َكَ Z
Zار َ
ُيسّ Z
ك َي ْهَ Zوه آخَ Zر َة َأي َ
Zجل سZZفر أيُّوب بركZZة يهZZوه أليُّوب .مZZاذا منح هللا أيُّوب؟ َ"وَبَ Z
ف ِمن ٱِإْل ِبZِ Zل ،وَأْلZZف َفZَّ Zد ٍ ِ
ع َشZر َأْلًفZZا ِمن ٱْل َغنمِ ،و ِسZتَّ ُة آاَل ٍ
Zف َأتٍَ Z
Zان" (أيُّوب  .)12 Z:42من وجهZZة نظZZر اإلنسZZان،
َ
ان م َن ٱْلَبَقZِ Zرَ ،وَأْلُ Z
َ ُ
َ َ
َ َ َ
مZZاذا كZZانت هZZذه األشZZياء المعطZZاة أليُّوب؟ هZZل كZZانت أمالك الرجZZل؟ هZZل كZZان أيُّوب بهZZذه األمالك ثريًّا جZًّ Zدا خالل هZZذا العصZZر؟
Zني عن القZول إن أيُّوب امتلكهZا بفضZل نعمZZة هللا .لن نبحث هنZا في
وكيف حصZل على هZZذه األمالك؟ مZا الZذي ش ّZكل ثروتZZه؟ غ ٌّ
Zارا،
كيفية نظرة أيُّوب لهذه األمالك
ّ
ّ
وكيفية نظرتZه لبركZات هللا .عنZدما يتعّلZق األمZر ببركZات هللا ،يتZوق جميZع النZاس ،لياًل ونه ً

كي يبZZاركهم هللا ،ولكن اإلنسZZان ال يتح ّكم في عZZدد األمالك الZZتي يمكنZZه أن يكسZZبها خالل حياتZZه ،أو مZZا إذا كZZان بإمكانZZه نZZوال
ٍ
أمالك لإلنسZان ،وعلى السZماح لإلنسZان
بركات من هللا – وهذه حقيق ٌة ال جZدال فيهZا! هللا يملZZك السZلطان والقZZدرة على منح ّأيZZة
ٍ
يحبهم ب ZZالطبع! ب ZZارك هللا
أي ن ٍ Z
Zوع من الن ZZاس يبارك ZZه هللا؟ أولئ ZZك ال ZZذين ّ
بن ZZوال ّأي ZZة برك ZZة ،وم ZZع ذل ZZك هن ZZاك مب ZZدأ لبرك ZZات هللاّ .
إبZZراهيم وأيُّوب على حZٍّ Zد سZZواء ،ولكن البركZZات الZZتي تل ّقياهZZا لم تكن هي نفسZZها .بZZارك هللا إبZZراهيم بنسZٍ Zل وفZZير كرمZZل البحZZر

ٍ
أم ًة واحدة ،يصبح قويًّا ومزدهZً Zرا .في هZZذا ،كZZان سZلطان
ونجوم السماء .عندما بارك هللا إبراهيم ،فإنه جعل نسل رجل واحدّ ،
Zرية
الحيZZة .في ظ ّZل سZZيادة سZلطان هللا ،تكZZاثرت هZذه البش ّ
هللا يسود البشر الذين شعروا بأنفاس هللا بين جميع األشياء والكائنZZات ّ

ِ
عدل اتّساعها ومتوسZط
وم ّ
ووج َد ْت بمقدار السرعة وضمن النطاق اللذين ّ
قررهما هللا .وعلى وجه التحديد Z،كان بقاء هذه ّ
ُ
األمة ُ
Zزءا من ترتيبZZات هللا ،وكZZان مبZZدأ هZZذا كّلZZه يسZZتند كليًّا إلى الوعZZد الZZذي قطعZZه هللا إلبZZراهيم .وهZZذا يعZZني أنZZه
عمرهZZا ُ
المتوّقZZع جً Z

ٍ
ظل تدبير ZسZلطان هللا .في الوعZد الZذي
تستمر دون
بغض النظر عن الظروف ،فإن وعود هللا سوف
ّ
ّ
عائق ويمكن تحقيقها في ّ
مرت بها
السن،
بغض النظر عن اضطرابات العالم،
وبغض النظر عن ّ
ّ
ّ
قطعه هللا إلبراهيمّ ،
وبغض النظر عن الكوارث التي ّ
وأمتهم لن تموت .ومع ذلك ،فZإن نعمZة هللا أليُّوب جعلتZZه ثريًّا للغايZZة .منحZه
ّ
البشرية ،فإن نسل إبراهيم لن يواجه خطر اإلبادة ّ
ومعZّ Zدالت بقاءهZا
هللا مجموع ًة من الكائنات ّ
الحية التي تتنّفس ،كما أن هللا كان يتح ّكم في خصائصZZها :عZZددها وسZرعة تكاثرهZZا ُ

Zزءا
الحية لم تملك القدرة على الكالم ،فإنهZا كZZانت أي ً
ومقدار الدهون فيها وما إلى ذلك .على الرغم من أن هذه الكائنات ّ
ضZا ج ً
من ترتيبات الخالق ،وكان مبدأ ترتيبات هللا وفًقا للبركZة الZتي وعZد هللا بهZا أيُّوب .على الZرغم من اختالف الوعZد في البركZات
التي منحها هللا إلبراهيم وأيُّوب ،فإن السلطان الذي حكم به الخالق جميع األشياء والكائنZZات الحيZة كZان هZZو نفسZZه .كZZل تفصٍ Z
Zيل
ّ
ّ
Zرية أن سZZلطان هللا
ويظ ِZه ر مZّ Zرةً أخZZرى للبشّ Z
وقوتZZه يتم التعبZZير عنZZه في مختلZZف وعZZوده وبركاتZZه إلبZZراهيم وأيُّوبُ ،
لسZZلطان هللا ّ

Zري .تكشZZف هZZذه التفاصZZيل لإلنسZZان مZّ Zر ًة أخZZرى أنZZه إذا أراد أن يعZZرف سZZلطان هللا فZZإن هZZذا ال يمكن أن
أبعZZد من الخيZZال البشّ Z
يتحّقق إاّل من خالل كالم هللا ومن خالل اختبار عمل هللا.

إن س ZZلطان هللا في الس ZZيادة على جمي ZZع األش ZZياء يس ZZمح لإلنس ZZان ب ZZأن ي ZZرى حقيق ZZة أن س ZZلطان هللا ال يتج ّسZ Zد فحس ZZب في
الكيفيZZة الZZتي
نور؛ ليكن َجَلٌد فكان َجَلٌد؛ لتكن يابس ٌة فكانت يابسٌ Zة" ،بZZل عالوة على ذلZZك في
ّ
نور فكان ٌ
الكلمات" :وقال هللا ليكن ٌ

كيفيZة حكمZه
جعل بها النور
ًّ
الجَلZْ Zد من االختفZاء وأبقى اليابسZة إلى األبZد منفصZل ًة عن المZاء ،وكZZذلك في تفاصZيل ّ
مستمرا ومنZZع َ
Zرية؟ من الواض ZZح أن هللا بع ZZد أن ب ZZارك إب ZZراهيم
والجَلZْ Zد واليابس ZZة .م ZZاذا ت ZZرون في برك ZZة هللا للبش ّ Z
وت ZZدبيره للمخلوق ZZات :الن ZZور َ
واقعZا ،وأن ُيحّقZZق كZّ Zل
وأيُّوب لم تتوّقZZف ُخطZZاهُ؛ ألنZZه كZZان قZZد بZZدأ للتZّ Zو يمZZارس سZZلطانه ويعZZتزم أن يجعZZل كZّ Zل كلمZٍ Zة من كالمZZه ًZ
ٍ
Zتمر في عمZZل كZّ Zل مZZا اعZZتزم عملZZه .وبمZZا أن هللا يملZZك
تفصZZيل من التفاصZZيل الZZتي تكّلم عنهZZا ،وهكZZذا ،في السZZنوات التاليZZة ،اسّ Z

ربما يبدو لإلنسZان أن هللا يتح ّZدث وحسZب وال يحتZاج إلى رفZع أصZبعه كي ُيحّقZق جميZع األمZور واألشZياء الZتي يجب
السلطانّ ،
ٍ
األحاديZة إلبZرام هللا ميثاقZه مZع اإلنسZان
حد مZا! إذا فك ّZرت فقZط في وجهZة النظZر
أمر مثير للسخرية إلى ّ
ّ
تخيل هذا ٌ
تحقيقها .إن ّ
ٍ
شيء باستخدام الكلمات ولم تستطع رؤية مختلف العالمات والحقZائق بZZأن سZZلطان هللا يسZZود
لكل
باستخدام الكلمات وتحقيق هللا ّ
سطحي ًّ
يتخيل هللا هكذا ،فال ّبد من القZZول إ ًذا
على وجود جميع األشياء ،فإن فهمك لسلطان هللا
ٌّ
جدا وسخيف! إذا كان اإلنسان ّ

إن معرفة اإلنسان هلل قد انحدرت إلى أدنى مسZتوياتها ووصZلت إلى طري ٍ
يتخيلZه اإلنسZان ليس إاّل آلً Zة
Zق مسZدود؛ ألن هللا الZذي ّ
تُصZِ Zدر األوامZZر وليس هللا الZZذي يملZZك السZZلطان .مZZاذا رأيت في أمثلZZة إبZZراهيم وأيُّوب؟ هZZل رأيت الجZZانب الحقيقي لسZZلطان هللا
ّ
وقوته؟ بعد أن بارك هللا إبراهيم وأيُّوب ،لم َيبZق هللا في مكانZه ولم ُيكّلZف رسZوليه بالعمZل بينمZا كZان في انتظZار النتيجZة .ولكن
ّ
بمجZّ Zرد أن نطZZق هللا كالمZZه ،وفي ظZّ Zل سZZلطان هللا ،بZZدأت جميZZع األشZZياء تمتثZZل للعمZZل الZZذي اعZZتزم هللا
على العكس من ذلZZكُ ،
بمجZّ Zرد أن نطZZق هللا كالمZZه بZZدأ سZZلطانه في النفZZاذ في جميZZع
عملZZه ،فصZZنع بZZذلك النZZاس واألشZZياء بحسZZب طلبZZه .وهZZذا يعZZني أنZZه ُ
ض Zا
Zارا من أجZZل تحقيZZق الوعZZود الZZتي قطعهZZا إلبZZراهيم وأيُّوب وإنجازهZZا ،في حين كZZان يصZZنع أي ً
أنحZZاء األرض ،ووضZZع مسً Z
طZZط لعملهZZا .خالل هZZذا
Zوب لكZّ Zل خطZZو ٍة وكZّ Zل مرحلZٍ Zة رئيسZّ Zية كZZان ُيخ ّ
جميZZع الخطZZط واالسZZتعدادات المناسZZبة لكZّ Zل مZZا هZZو مطلٌ Z
تمت فيZه ممارسZة
حرك هللا رسله وحسب بZل ح ّZرك أي ً
الوقت ،لم ُي ّ
ضZا جميZع األشZياء الZتي خلقهZا .وهZذا يعZني أن النطZاق الZذي ّ

ح ّZركت لالمتثZZال للعمZZل الZZذي كZZان ينZZوي
سZZلطان هللا لم يشZZمل الرسZZل فقZZط ،ولكنZZه شZZمل عالوة على ذلZZك جميZZع األشZZياء الZZتي ُZ
تمت فيهZا ممارسZة سZلطان هللا .في تص ّZوراتكم ،قZد يكZون البعض لZديهم الفهم
المح ّZددة الZتي ّ
إنجZازه .كZانت هZذه هي السZلوكيات ُ
ٍ
بحاجة سوى للبقZZاء في السZZماء الثالثZZة أو للبقZZاء في
القوة ،وهكذا فإن هللا ليس
التالي لسلطان هللا :هللا يملك السلطان ،وهللا يملك ّ
ٍ
مكٍ Z
ضZا أنZZه على الZZرغم
عين وأن عمZZل هللا بأكملZZه يكتمZZل في أفكZZاره .وقZZد يعتقZZد البعض أي ً
أي عمZZل ُم ّ
Zان ثZZابت وال يحتZZاج ألداء ّ
ٍ
ٍ
شيء وأنه كان يكفيه أن ينطق كالمه فقط .هل هذا ما حدث بالفعZZل؟
أي
من أن هللا بارك إبراهيم فإن هللا لم يكن بحاجة لفعل ّ
وواقعيZZة
حقيقي وواقعي وليس فارغZاً .تنكشZZف أصZZالة
ال بZZالطبع! على الZZرغم من أن هللا يملZZك السZZلطان والقZّ Zوة ،فZZإن سZZلطانه
ٌّ
ّ
ّ
سZZلطان هللا وقوتZZه بشٍ Z
Zرية
Zكل تZZدريجي وتتج ّس Zدان في خلقZZه لجميZZع األشZZياء
ّ
عمليZZة قيادتZZه للبشّ Z
وتحكمZZه في جميZZع األشZZياء وفي ّ
ّ
ّ
ٍ
منظور وكZل تفص ٍ
ٍ
Zرية وجميZع األشZياء وك ّZل العمZل الZذي أنجZزه باإلضZافة
ش
الب
على
هللا
Zيادة
س
ل
Zيل
وكل
طريقة
كل
ّ
ّ
ّ
وتدبيره لهاّ .
ِ
وقوتZZZه وينكشZZZفان
وقوت ZZه ليس ZZا كلم ZZات فارغ ZZة .يظه ZZر س ZZلطانه ّ
إلى فهم ZZه لجمي ZZع األش ZZياء – كّله ZZا تُثبت حرفيًّا أن س ZZلطان هللا ّ
باسٍ Z
Zتمرار ،وفي جميZZع األشZZياء .تتحZّ Zدث هZZذه اإلظهZZارات واالنكشZZافات عن الوجZZود الحقيقي لسZZلطان هللا؛ ألنZZه يسZZتخدم سZZلطانه
ّ
ٍ
لقوتZZه وسZZلطانه أن
وقوتZZه لالسZZتمرار في عملZZه واإلشZZراف على جميZZع األشZZياء وحكم جميZZع األشZZياء في كZّ Zل لحظZZة ،وال يمكن ّ
ّ
قرر هللا النعم التي سوف يمنحها إلبراهيم وأيُّوب؛ فاألمر كZZان يرجZZع إلى هللا .على الZZرغم
هللا.
رسل
أو
المالئكة
هما
ل
مح
يحل
ّ ّ
ّ
تصرفاتهم كانت وفًقZا لوصZايا هللا وفي ظ ّZل سZلطان هللا ،كمZZا كZانوا في
من أن رسل هللا زاروا شخصيًّا إبراهيم وأيُّوب ،إاّل أن ّ
Zيء بصٍ Z
ظل سيادة هللا .على الرغم من أن اإلنسان يرى رسل هللا يزورون إبراهيم وال يشهد يهوه هللا يعمل أي شٍ Z
Zفة شخصZّ Zية
ّ
ّ

أي
الم ّ
القوة والسلطان هو هللا نفسZZه ،وهZZذا ال يشّ Z
Zك فيZZه ّ
قدس ،فإن الشخص الوحيد في الواقع الذي يمارس ّ
في سجاّل ت الكتاب ُ
إنس ٍ Z
Zان! وعلى ال ZZرغم من أن ZZك رأيت أن المالئك ZZة والرس ZZل يملك ZZون ق Zّ Zو ًة عظيم ZZة وص ZZنعوا معج ZZزات أو فعل ZZوا بعض األش ZZياء
بتكليٍ Z
Zف من هللا ،فZZإن أفعZZالهم ليسZZت سZZوى إلكمZZال عمZZل هللا ،وليسZZت بZZأي حٍ Z
ضZا لسZZلطان هللا – ألنZZه ال
Zال من األحZZوال استعرا ً
ّ
Zان أو ك ٍ
أي إنس ٍ
إنسان أو ٍ
ٍ
Zائن
أي
كائن يملك سلطان الخالق لخلZق جميZع األشZياء وحكم جميZع األشZياء .وهكZذا ال يسZتطيع ّ
يوجد ّ
ممارسة سلطان الخالق أو إظهاره.
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قابل للتغيير وغير ٍ
سلطان الخالق غير ٍ
قابل لإلساءة
 .1هللا يستخدم الكالم لخلق جميع األشياء
ور و ُّ
ِ
ِ
صَ Zل ٱهللُ َب ْي َن ُّ
ٱلظْل َم ِZةَ .و َد َعZا
ور"َ ،ف َك َ
Zورَ .و َرَأى ٱهللُ َذل َ
ان ُن ٌ
ال ٱهللُ" :لَي ُك ْن ُن ٌ
(التكوين َ )5-3 Z:1وَق َ
ٱلن ِ َ
Zك ََّأن ُه َح َسٌ Zنَ .وَف َ
ُّ
ٱلظْلم ُة َدعاها َلياًل  .و َكان مساء و َكان صباح يوما و ِ
ٱهللُ ُّ
اح ًدا.
ٱلن َ
ور َن َه ًاراَ ،و َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ ْ ً َ
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَ Zل َب ْي َن
ال ٱهللُ" :لَي ُك ْن َجَلٌد في َو َسZط ٱْلمَيZZاهَ .وْلَي ُك ْن َفاصZاًل َب ْي َن مَيZZاه َو ِمَيZZاه"َ .ف َعم َ
(التكوين َ )7-6 Z:1وَق َ
Zل ٱهللُ ٱْل َجَل َZدَ ،وَف َ
ِ
ِ ِ ِ َِّ
ِ ِ َِّ
ان َك َذِل َك.
ٱْلمَياه ٱلتي تَ ْح َت ٱْل َجَلد َوٱْلمَياه ٱلتي َف ْو َق ٱْل َجَلدَ .و َك َ

ِ
Zان و ِ
(التكوين  )11-9 Z:1وَقال ٱهلل"ِ :لتَ ْجتَ ِم ِع ٱْل ِمَياه تَ ْح َت َّ ِ ِإ
اح ٍZدَ ،وْلتَ ْ
ظ َه ِZر ٱْلَياِب َسُ Zة"َ .و َZك َ
ان َZك َذل َكَ .و َد َعZا ٱهللُ
ُ
َ َ ُ
ٱلس َماء َلى َم َك ٍ َ
ٱْلياِبسَ ZZة َأرض Zا ،ومجتَمِ ِ Z
Zاه دعZZاه ِبح Zارا .ورَأى ٱهلل َذِلZZك ََّأنه حس Zن .وَقZZال ٱهلل"ِ :لتُْنِب ِ
ض ُع ْش ًZبا َوَبقْاًل ُي ْبZِ Zز ُر ِبZْ Zز ًرا،
ٱَأْلر
ت
ْ ُ
Zع ٱْلمَيَ َ ً َ ُ َ َ Z
ُ َ ُ ََ ٌ َ َ ُ
َ َ ْ ً َُْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
ان َك َذِل َك.
ض"َ .و َك َ
َو َش َج ًرا َذا ثَ َم ٍر َي ْع َم ُل ثَ َم ًرا َك ِج ْنسهِ ،ب ْز ُرهُ فيه َعَلى ْ
ِ
Zات وَأوَقٍ Z
ٱلل Zي ِZل ،وتَ ُك Zآِل ٍ
ِ ِ ِ
ٱلن Zه ِ َّ
ِ
ِ
Zات َوَأيَّا ٍم
Zار َو ْ َ َ
Zال ٱهللُ" :لتَ ُك ْن َْأنZَ Zو ٌار في َجَلZZد ٱل َّسَ Zماء لتَْفصَ Zل َب ْي َن َّ َ
(التكZZوين َ )15-14 Z:1وَقَ Z
Zون َيْ َ Z
ين .وتَ ُكون َْأنوارا ِفي جَل ِد َّ ِ ِ ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
ان َك َذِل َك.
ض"َ .و َك َ
ٱلس َماء لتُن َير َعَلى ْ
َ
َو ِسن ٍ َ َ َ ً

س حي ٍ
ٍ
(التك ZZوين  )21-20 Z Z:1وَقZZال ٱهلل"ِ :لتَِف ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ض َعَلى َو ْZجِ Zه َجَل Zِ Zد
َّةَ ،وْلَي ِZ Z
ط ْر َ
ض ٱْلمَيZZاهُ َز َّحاَفZZات َذ َ
ط ْيZٌ Zر َفZْ Zو َق ْ
ات َنْف ٍ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِئ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ٱَأْلنُف ِ
س ٱْلحيَّة َّ
Zاح
طZا ٍر ذي َجَن ٍ
َأجَنا ِسَ Zهاَ ،و ُZك َّ
Zامَ ،و ُZك َّ
Zل َ
ين ٱْل ِع َ
Zل َذ َوات ْ
َّابZة ٱْلتى َفا َ
ٱلس َماء"َ .ف َخَل َق ٱهللُ ٱلتََّنZZان َ
ضْ Zت ِب َهZا ٱْلمَيZZاهُ َك ْ
ٱلدب َ
ظَ
َك ِج ْن ِس ِهَ .و َرَأى ٱهللُ َذِل َك ََّأن ُه َح َس ٌن.
س حي ٍ
َّة َك ِج ْن ِسZ Z Zها :ب ZهZZ Zاِئ م ،ودب ٍ
ِ
ِ
Zوش َْأر ٍ
ض
َّابZZ Z Zاتَ ،و ُو ُZحَ Z Z
ٱَأْلر ُ
Zال ٱهللُ" :لتُ ْخِ Z Z Zر ِج ْ
َ ََ َ َ َ َ
ض َذ َوات َْأنُف ٍ َ
(التكZZ Z Zوين َ )25-24 Z Z Z:1وَZق َ Z Z
ض َكَأجنا ِسZها ،وٱْلب ZهZاِئ م َكَأجنا ِسZها ،وج ِميZZع دب ِ
ِ
َك ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
َأجَنا ِسَ Zهاَ .و َرَأى
Zل ٱهللُ ُو ُZ
ح َ
َأجَناسَ Zها"َ .و َZك َ
ض َك ْ
َّابZZات ْ
Zوش ْ
ْ
ٱَأْلر ِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ان َZك َذل َكَ .ف َع Zم َ
ِ
َّ
ٱهللُ َذل َك َأن ُه َح َس ٌن.
ٍ
ميثاق مع اإلنسان
 .2هللا يستخدم كالمه إلرساء

Zل ِذي جسٍ Z Zد َأيضZ Zا ِب ِميِ Z
Zاه ُّ
"ُأق ِ ِ
ِ
ٱلطوَفِ Z
Zان
ض ُكُّ Z
ضZ Zا ُ
طوَفٌ Z
Zون َْأي ً
Zانَ .واَل َي ُكُ Z
ََ ْ ً
يم ميثَ ZZاقي َم َع ُك ْم فَاَل َي ْنَقZِ Zر ُ
َ
(التك ZZوين ُ )13-11 Z Z:9
س ٱْلحي ِ
ِ ِ َّ ِ
ِليخ ِرب ٱَأْلرض"؟ وَقال ٱهللِ ِ :
ضZعه بيِني وبين ُكم Z،وبين ُZك ِZل َذو ِ
ِ
َّة َّٱلِتي َم َع ُك ْم ِإَلى
ات ْ
ُْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ٱَأْلنُف ِ َ
"هذه َعاَل َمُ Zة ٱْلميثَZZاق ٱلذي ََأنZZا َوا ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ
اب َفتَ ُكون عاَل م َة ِميثَ ٍ ِ
ِ
َأجي ِ
ٱلسح ِ
ٱَأْلر ِ
ال َّ
ض".
ٱلد ْه ِرَ .و َ
اق َب ْيني َوَب ْي َن ْ
َْ
ض ْع ُت َق ْو ِسي في َّ َ
ُ َ َ

 .3بركات هللا
"َأما َأنZا َف ZهZو َذا ع Zه ِدي م ZعZك ،وتَ ُكZZون َأبZZا ِلجم Zه ٍ ِ
Zون
ٱُأْلممِ ،فَاَل ُي ْZد َعى ٱ ْسُ Zم َك َب ْZع ُZد َْأب َZر َام َب ْZل َي ُكُ Z
(التكZوين ْ َ َ ُ َ َّ )6-4 Z:17
ََ َ َ ُ ً ُُْ
Zور م َن َ
ِإ ِ
ِ
ور ِمن ٱُأْلممِ .وُأ ْث ِمرك َكِثيرا ِج ًّدا ،وَأجعُلك ُأمما ،ومُل ِ
ِ
ون".
يمّ ،
َ َْ َ ًَ َ ُ ٌ
وك م ْن َك َي ْخ ُر ُج َ
َأِلني ْ
َأج َعُل َك ًَأبا ل ُج ْم ُه ٍ َ َ َ ُ َ ً
ْ
ٱس ُم َك ْب َراه َ

ِ
ُأم ًة َكِبZZيرة وَق ِوَّي ًة ،ويتَبZZارك ِبZِ Zه ج ِميZZع ُأم ِم ٱَأْلر ِ ِ
َأِلني عر ْفتُZZه ِل َكي يو ِ
ص Zي
Zون َّ
يم َي ُكُ Z
َََ َ ُ
ْ
ض؟ ّ َ َ ُ ْ ُ
ًََ
َ ُ َ
(التكZZوين "َ )19-18 Z:18وِإ ْبZَ Zراه ُ
َ
ِِ
ِإِل ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ط ِريق َّ ِ ِ
ِ
يم ِب َما تَ َكَّل َم ِب ِه".
َأن َي ْحَف ُ
َبنيه َوَب ْيتَ ُه م ْن َب ْعده ْ
ظوا َ َ
ٱلر ّب ،لَي ْع َمُلوا ب ًّرا َو َع ْداًل  ،ل َك ْي َيْأت َي َي ْه َوه ْب َراه َ
ِ ِ
ِ ِ
Zك
َأجِ Zل ََّأن َك َف َعْل َت َهَ Z Zذا ْZ
Zول َي ْZه َ Zوهَِّ ،أني ِم ْن ْZ
ٱَأْلمZَ Zرَ ،وَل ْم تُ ْمس Z Zك ْٱبَنَ Z Z
Zال" :بَ Z Zذاتي َأْق َس ْ Z Zم ُتَ ،يُق ُ Z
(التك ZZوين َ )18-16 Z Z :22وَقَ Z Z
الر Zم ِZل َّٱل ِذي عَلى َشِ Z
ِ
و ِحيZZدكُ ،أب ِار ُZكZك مبار َكً Zة ،و َ ِ
ِ
َأع َداِئ ِه،
اطِئ ٱْلَب ْ Z
Zيرا َكُن ُZ
Zاب ْ
َ
َ َ َ َ
ح ِرَ ،وَيZِ Zر ُث َن ْسُZل َك َبَ Z
ُأكثّZُ Zر َن ْسَZل َك تَ ْكثً Z
َ َُ َ
جZو ِم ٱل َّس َ Zماء َو َك َّ ْ
َ
ويتَبارك ِفي نسِلك ج ِميع ُأم ِم ٱَأْلر ِ ِ
َأج ِل ََّأن َك َس ِم ْع َت ِلَق ْوِلي".
ََََ ُ
ض ،م ْن ْ
ْ
َْ َ َ ُ َ
آخرة َأيُّوب َأ ْكثَر ِمن ُأواَل ه .و َكان َله َأربع َة ع َشر َأْلًفZZا ِمن ٱْل َغنمِ ،و ِسZتَّ ُة آاَل ٍ
ف ِم َن ٱِإْل ِبZِ Zل،
ك َي ْه َوه ِ َ َ َ َ ْ
(أيُّوب "َ )12 Z:42وَب َار َ
ُ َ َ ُ ْ ََ َ َ
َ َ َ
وَأْلف َف َّد ٍ ِ
ف َأتَ ٍ
ان".
ان م َن ٱْلَبَق ِرَ ،وَأْل ُ
َ ُ
المقZّ Zدس؟ هZZل الحظتم أن هنZZاك مبZZدأ يمZZارس بZZه هللا سZلطانه؟ على سZZبيل
مZZاذا رأيتم في هZZذه األجZزاء الثالثZZة من الكتZZاب ُ
المثZZال ،اسZZتخدم هللا قZZوس قZZزح إلبZZرام ميثٍ Z
Zاق مZZع اإلنسZZان وضZZع فيZZه قZZوس قZZزح في السZZحاب ُليخِبZZر اإلنسZZان بأنZZه لن يسZZتخدم

تتغيZر
تغيZرت طبيعتZه ومعنZاه؟ لم ّ
الطوفان م ّZر ًة أخZرى إلهالك العZالم .هZل يZرى شZعب قZوس قZزح اليZوم نفس مZا قالZه هللا؟ هZل ّ
ٍ
استمر حتّى اليوم ،والZZوقت الZZذي تبZّ Zدل
شك .استخدم هللا سلطانه ليعمل هذا العمل ،والميثاق الذي أبرمه مع اإلنسان
دون أدنى ّ
ّ
ِ ِ
ِ
دائمZا بهZذا الميثZاق حتّى اليZوم.
فيه هذا الميثاق يعود بالطبع إلى هللا .بعZد أن قZال هللا"َ :و َ
ضْ Zع ُت َق ْوسZي في ٱل َّسَ Zحاب" ،الZتزم هللا ً
أمينZا
ماذا ترى في هذا؟ على الرغم من أن هللا يملZك السZلطان والق ّZوة ،إاّل أنZه شZديد الصZرامة واالنضZباط في تص ّZرفاته ويبقى ً
إمكانيZZة تجZZاوز سZZلطان الخZZالق .على
قابليZZة الخZZالق لإلسZZاءة وعZZدم
ّ
فيظ ِZه ران عZZدم ّ
أمZZا صZZرامته وانضZZباطه في أفعالZZه ُ
لكالمZZهّ .
ساميا ومن أن جميZع األشZياء تقZع في ظ ّZل تح ّكمZه ،وعلى الZرغم من أنZه يملZك القZدرة على حكم
الرغم من أن هللا يملك
ً
سلطانا ً
طلهZZا ،وفي كZّ Zل مZّ Zر ٍة يمZZارس فيهZZا سZZلطانه يكZZون ذلZZك في اتّفٍ Z
Zاق تZZام مZZع مبادئZZه
طتZZه أو ُيع ّ
جميZZع األشZZياء ،إاّل أن هللا لم ُيف ِسZد خ ّ
ضZا
الخاصة ويتبZع بدّق ٍZة كالم فمZه ويتبZع خطZوات وأهZداف خ ّ
طتZه .غ ٌّ
Zني عن القZول إن جميZع األشZياء الZتي يحكمهZا هللا تطيZع أي ً
Zان أو ش ٍ Z
أي إنس ٍ Z
Zيء من ترتيب ZZات س ZZلطانه ،وال يمكنه ZZا تغي ZZير المب ZZادئ ال ZZتي
المب ZZادئ ال ZZتي ُيم َ Z
Zارس به ZZا س ZZلطان هللا ،وال ُيعفى ّ

قدمه سZZلطانه ،وينZZال المالعين عقZZابهم بسZZبب سZZلطان
الطيب الذي ُي ّ
مارس بها سلطانه .في نظر هللا ،ينال المباركون النصيب ّ
تُ َ
ٍ
أي إنس ٍ
Zارس بهZZا
هللا .في ّ
Zان أو شZيء من ممارسZZة سZلطانه ،وال يمكنهZا تغيZZير المبZZادئ الZتي تُمَ Z
ظل سZيادة سZلطان هللا ،ال ُيعفى ّ
ٍ
تتغيZZر ألي سٍ Z
Zبب
مارس بها سZZلطانه ال ّ
سلطانه .ال ّ
أي عامل ،وبالمثل ،فإن المبادئ التي ُي َ
ّ
يتغير سلطان الخالق بالتغييرات في ّ
ٍ
يتغيZZر؛ قZZد تختفي جميZZع األشZZياء ،لكن
من األسZZباب .قZZد تخضZZع السZZماء واألرض الضZZطرابات كبZZيرة ،لكن سZZلطان الخZZالق لن ّ
تفرد الخالق!
سلطان الخالق لن يختفي ً
أبد ا .هذا هو جوهر سلطان الخالق الخالد وغير القابل لإلساءة ،وهذا هو ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أمر هللا للشيطان

ِ ِ
ِ
ٱلر ُّب ِل َّ
طِ
ظ َنْف َس ُه".
ال َّ
ٱحَف ْ
لش ْي َ
"ها ُه َو في َيد َ
انَ :
كَ ،وَلك ِن ْ
(أيُّوب َ )6 :2فَق َ
يتجر أ الشيطان قط على تجاوز سلطان الخالق ،وبسبب هذا تعيش جميع األشياء في نظا ٍم
لم ّ
ضZح العديZZد
هذا
مقتطف من سفر أيُّوب ،وكلمة "هو" هنا تشير إلى أيُّوب .على الرغم من إيجاز هذه الجملة ،إاّل أنها تُو ّ
ٌ
عيًنZZا بين هللا والشZZيطان في العZZالم الZZروحي ،وتُخِبرنZZا بZZأن موضZZوع كالم هللا كZZان الشZZيطان.
Zوارا ُم ّ
من المسZZائل .إنهZZا تصZZف حً Z
ّ
المحZّ Zددة لهZZذا األمZZر بعZZدم
Zجل مZZا قالZZه هللا على وجZZه التحديZZد .كZZان كالم هللا أمZً Zرا وفر ً
كمZZا تُسّ Z
ض Zا للشZZيطان .تتعّلZZق التفاصZZيل ُ
يتجنب التع ّZرض لحيZاة أيُّوب.
التعرض لحياة أيُّوب ،وحيثما رسم هللا الخط في معاملة الشيطان أليُّوب ،كان على الشيطان أن ّ
ّ
ٍ
خلفيZZة هZZذه
النص األصZ
Zلي لسZZفر أيُّوب عن ّ
ّأول شZZيء نتعّلمZZه من هZZذه الجملZZة هZZو أن هZZذه الكلمZZات قالهZZا هللا للشZZيطانُ .يخِبرنZZا ّ
ّ
جربZZه .وعنZZد موافقZZة هللا على طلب
الكلمات :أراد الشيطان أن يتّهم أيُّوب ،ولذا كان عليه أن يحصZل على موافقZة هللا قبZل أن ُي ّ
ِ ِ
ِ
ظ َنْف َسُ Zه" .مZا طبيعZة هZذه الكلمZات؟
ٱحَZف ْ
"هZا ُه َZو في َيZد َ
الشيطان بتجربة أيُّوب ،وضع هللا الشرط التالي أمام الشZيطانَ :
كَ Z،وَلك ِن ْ
ضZا أن من أصZدر هZذا األمZر
أمر وفرض .بعد أن فهمت طبيعة هذه الكلمZات ،يجب عليZك بZالطبع أن تفهم أي ً
من الواضح أنها ٌ
Zني عن القZول إنZه في هZZذا األمZZر تتّضZح العالقZZة بين هللا والشZيطان
هZو هللا ،وأن من تلّقى هZZذا األمZZر وأطاعZه كZZان الشZZيطان .غ ٌّ

ٍ
هوية ومكانة
أيضا هي العالقة بين هللا والشيطان في العالم
ألي
شخص يقرأ هذه الكلمات .بالطبع ،هذه ً
الروحي ،والفرق بين ّ
ّ
ّ
المقZّ Z Zدس ،وحتّى اآلن ،فهي المثZZ Zال
هللا والشZZ Zيطان ،المنصZZ Zوص عليهZZ Zا في س ZZجاّل ت الحZZ Zوارات بين هللا والشZZ Zيطان في الكتZZ Zاب ُ

هويZZة ومكانZZة هللا والشZZيطان .في هZZذه المرحلZZة،
Zجل النصZ
عين بين ّ
الم ّ
المحZّ Zدد والسّ Z
Zي الZZذي يمكن لإلنسZZان أن يتعّلم فيZZه الفZZرق ُ
ُ
ّ
همZZة لمعرفZة
ينبغي َّ
Zرية ّ
همZة في معرفZة البشّ Z
بهويZZة هللا ومكانتZZهُ ،
علي القZZول بZأن س ّ
ويZوّفر معلومZZات ُم ّ
Zجل هZذه الكلمZZات وثيقٌ Zة ُم ّ
جانبZZا أكZZثر تحديZً Zدا في
البشرية باهلل .من خالل هذا الحوار بين الخالق والشيطان في العالم
ّ
الروحي ،يسZZتطيع اإلنسZان أن يفهم ً
ّ
سلطان الخالق .هذه الكلمات شهادةٌ أخرى على السلطان الفريد للخالق.

حوار بين يهوه هللا والشيطان .ومضمونها هو أن الموقZف الZذي يتكّلم بZه يهZوه هللا والمركZز الZذي
ظاهريًّا ،هذه الكلمات
ٌ
ويخِبZر الشZيطان بمZا يجب ومZا ال يجب أن
يتكّلم منZه أعلى من الشZيطان .وهZذا يعZني أن يهZوه هللا يZأمر الشZيطان بنZبرة األمZرُ ،
أمZZا
يفعلZZه ،وأن أيُّوب بالفعZZل في يZZده ،وأنZZه حZٌّ Zر في أن يعامZZل أيُّوب كمZZا يريZZد ولكنZZه غZZير مسٍ Z
Zموح لZZه بّ Z
Zالتعرض لحيZZاة أيُّوبّ .
النص الضمني فهو أنZه على الZرغم من أن أيُّوب قZد و ِ
ضَ Zع في يZد الشZيطان ،إاّل أن حياتZه لم تُق ّZدم للشZيطان؛ ال يمكن ألح ٍZد أن
ّ
ُ
ّ
يأخZZذ حيZZاة أيُّوب من يZZدي هللا مZZا لم يسZZمح لZZه هللا .إن موقZZف هللا شZZديد الوضZZوح في هZZذا األمZZر للشZZيطان ،وهZZذا األمZZر ُي ِ
ظه Zر
ضZا ويكشZف عن الموقZف الZذي يتحZّ Zدث منZZه يهZZوه هللا مZع الشZيطان .في هZذا ،ال يملZZك يهZوه هللا مكانZة اإللZه الZذي خلZق النZور
أي ً
ضZا
الحيZZة فحسZب ،ولكن أي ً
الحية ،أو اإلله الذي يملك السيادة على جميZZع األشZZياء والكائنZZات ّ
والهواء وجميع األشياء والكائنات ّ

الحيZZة وموتهZZا .في العZZالم الZZروحي،
Zرية ويسZZيطر على الجحيم وهللا الZZذي ّ
يتحكم في حيZZاة جميZZع الكائنZZات ّ
اإللZZه الZZذي يZZأمر البشّ Z
ّ
Zير هللا يجZZرؤ على إصZZدار مثZZل هZZذا األمZZر للشZZيطان؟ ولمZZاذا أصZZدر هللا شخصZZيًّا أمZZره للشZZيطان؟ ألن حيZZاة اإلنسZZان ،بمZZا
َم ْن غُ Z

فيها حياة أيُّوب ،يتح ّكم بها هللا .لم يسمح هللا للشيطان بإيذاء حياة أيُّوب أو بأخذها ،وهZذا يعZني أنZه قبZل أن يسZZمح هللا للشZيطان
ِ
ٍ
مر ًة أخرى بZأاّل يأخZZذ حيZاة أيُّوب.
بتجربة أيُّوب كان هللا ال يزال يتذ ّكر أن ُيصدر مثل هذا األمر بشكل خاص ،فأمر الشيطان ّ
عين ZZة
الم ّ
دائمZZا م ZZا يس ZZتمع إلى أوام ZZر هللا وفروض ZZه ُ
لم يج ZZرؤ الش ZZيطان على تج ZZاوز س ZZلطان هللا ق ZZط ،وعالوة على ذل ZZك ،ك ZZان ً
ويطيعه ZZا ،وال يتج Zّ Zرأ أب Zً Zدا على تح Zّ Zديها ،وب ZZالطبع ال يتج Zّ Zرأ على تغي ZZير ٍّ
أي من أوام ZZر هللا .ه ZZذه هي الح ZZدود ال ZZتي وض ZZعها هللا
Zهادة على سZZلطان هللا؟
قوة هللا؟ أليسZZت هZZذه شً Z
للشيطان ،وهكذا لم يجرؤ الشيطان قط على تجاوز هذه الحدود .أليست هذه هي ّ

Zوحا بكثٍ Z
Zير من البشZZر ،وهكZZذا ،في
وكيفيZZة النظZZر إلى هللا ،يملZZك الشZZيطان ًZ
كيفيZZة التصZّ Zرف تجZZاه هللا
ّ
من سZZياق ّ
فهمZا أكZZثر وضً Z
Zدير عميZZق لقZّ Zوة سZZلطان هللا والمبZZادئ الZZتي تسZZتند
العZZالم الZ
Zروحي ،يZZرى الشZZيطان مكانZZة هللا وسZZلطانه بوضٍ Z
Zوح شZZديد ،ولديZZه تقٌ Z
ّ
إليهZZا ممارسZZة سZلطانه .ال يجZرؤ الشZيطان على اإلطالق على التغاضZي عنهZZا وال يجZرؤ على انتهاكهZا بZأي شٍ Z
Zكل من األشZكال
ّ
ٍ
شيء يتع ّZدى سZلطان هللا وال يجZرؤ على تح ّZدي غضZب هللا بZأي ش ٍ
Zكل من األشZكال .وعلى الZرغم من أن الشZيطان
أي
ّ
أو عمل ّ
التزامZا
ومتكبر بطبيعته Z،إاّل أنه لم يجرؤ مطلًقZا على تجZاوز الحZدود والقيZود الZتي ح ّZددها لZه هللا .لماليين السZنين ،الZتزم
شرير
ّ
ٌ
ً
صZZارما بهZZذه الحZZدود ،والZZتزم بكZّ Zل أمZٍ Zر وفٍ Z
Zرض وضZZعه لZZه هللا ،ولم يجZZرؤ قZZط على تجZZاوز الحZZدود .وعلى الZZرغم من كZZون
ً

هويZة الخZالق ويعZرف حZدوده الخاصZة .من أعمZال الشZيطان
الشيطان خبيثًا ،فإنه أكZثر حكمZة من البشZر الفاسZدين؛ فهZو يعZرف ّ
Zماويان ال يمكن للشZZيطان تجاوزهمZZا ،وبفضZZل تفZّ Zرد
وقوتZZه مرسZZومان سّ Z
"الدالZZة على الخضZZوع" يمكن أن نZZرى أن سZZلطان هللا ّ
Zرية أن تعيش وتتكZZاثر في سZZياق الZZدورة الZZتي
تتغيZZر جميZZع األشZZياء وتتكZZاثر بطريقZٍ Zة ُمن ّ
ظمZZة ،ويمكن للبشّ Z
وسZZلطان هللا تحديZً Zداّ ،
ألي شٍ Z
ألي شٍ Z
Zخص أو كٍ Z
Zخص أو كٍ Z
Zائن تغيZZير هZZذا القZانون ألن هZZذا كّلZZه
Zائن إفسZZاد هZZذا النظZZام وال يمكن ّ
وضZZعها هللا وال يمكن ّ
يأتي من يدي الخالق ومن أمر وسلطان الخالق.
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قوي بإظهاراتها للعديد Zمن الجوانب .هنZZاك حتّى الكثZZير
دفعت
ّ
الهوية الخاصة للشيطان الكثير من الناس إلظهار اهتما ٍم ّ
Zادر على
Zادر على إظهZار المعجZزات وق ٌ
من الناس الحمقى الذين يعتقدون أن الشيطان ،مثل هللا ،يملك السZلطان ألن الشZيطان ق ٌ

ض Zا بمكٍ Z
Zان للشZZيطان في قلبZZه ،كمZZا أنZZه
عمZZل أشZZياء مسZZتحيلة على البشZZر .وهكZZذا ،باإلضZZافة إلى عبZZادة هللا ،يحتفZZظ اإلنسZZان أي ً
حتّى يعبد Zالشيطان باعتبار أنه هللا .هؤالء النZاس يبعثZون Zعلى الرثZاء والمقت على ح ٍّZد سZواء .إنهم يبعثZZون على الرثZاء بسZبب
Zروري أن
صZ Zل فيهم .في ه ZZذه المرحل ZZة ،أش ZZعر أن ZZه من الض Z
ّ
جهلهم ويبعث ZZون على المقت بس ZZبب ب ZZدعتهم وج ZZوهر الش Zّ Zر المتأ ّ
ُأخِبZZركم بمعZZنى السZZلطان ومZZا يرمZZز إليZZه ومZZا يمّثلZZه .بشٍ Z
Zكل عZZام ،هللا نفسZZه سZZلطان ،وسZZلطانه يرمZZز إلى تفZّ Zوق هللا وجZZوهره،
ُ
وهويت ZZه .في هZZذه الحال ZZة ،هZZل يجZZرؤ الشZZيطان على القZZول بأنZZه هZZو نفسZZه هللا؟ هZZل يج ZZرؤ
وس ZZلطان هللا نفسZZه ُيمّثZZل مكانZZة هللا
ّ

الشيطان على القZول بأنZه خلZق جميZع األشZياء ويملZك السZيادة على جميZع األشZياء؟ بZالطبع ال يجZرؤ! ألنZه غZير ق ٍ
Zادر على خلZق
Zيء قZZط صZZنعه هللا ،ولم يخلZZق قZZط أي شٍ Z
جميZZع األشZZياء؛ فحتّى اآلن ،لم يصZZنع أي شٍ Z
Zيء لZZه حيZZاةٌ .وألنZZه ال يملZZك سZZلطان هللا،
ّ
ّ
وهويتZZه ،وهZZذا مZZا ُيحZّ Zدده جZZوهره .هZZل لZZه قZّ Zوة هللا نفسZZها؟ بZZالطبع ال! مZZاذا ُنسZّ Zمي أفعZZال
فمن المحتمZZل أاّل يملZZك أبZً Zدا مكانZZة هللا
ّ

وجZه
الشZZيطان ،والمعجZZزات الZZتي أظهرهZZا الشZZيطان؟ هZZل ُنسZّ Zميها القZّ Zوة؟ هZZل يمكن أن ُنسZّ Zميها السZZلطان؟ بZZالطبع ال! الشZZيطان ُي ّZ
طل ZZه .على م ZZدى ع ZZدة ٍ
ِ
ٍ
آالف من الس ZZنين الماض ZZية،
تي ZZار الش Zّ Zر ،كم ZZا أن ZZه ُي ِ Z
ويع ّ
ّ
ويض ZZعفه ُ
بط ل ك Zّ Zل ج ZZانب من ج ZZوانب عم ZZل هللا ُ
وبصرف النظر عن إفساد الشيطان وإساءته لإلنسان وإغرائZZه وإغوائZZه اإلنسZان بالفسZاد وبZرفض هللا حتّى يسZZير اإلنسZان نحZو
Zاء أو ثنٍ Z
Zيء يسZZتحق حتّى أدنى احتفٍ Z
وادي ظZZل المZZوت ،هZZل فعZZل الشZZيطان أي شٍ Z
Zاء أو تقٍ Z
Zدير من اإلنسZZان؟ لZZو امتلZZك الشZZيطان
ّ
ّ
ّ
Zرية ستتض ّZرر بZه؟ ولZو
Zرية ستفسZد بZه؟ ولZو امتلZك الشZيطان السZلطان والق ّZوة ،فهZل كZانت البش ّ
السZلطان والق ّZوة ،فهZل كZانت البش ّ
Zرية سZZتترك هللا وتتحZّ Zول إلى المZZوت؟ بمZZا أن الشZZيطان ال يملZZك السZZلطان أو
امتلZZك الشZZيطان القZّ Zوة والسZZلطان ،فهZZل كZZانت البشّ Z
Zداع،
القZّ Zوة ،مZZا الZZذي يجب أن نسZZتنتجه حZZول جZZوهر كZّ Zل مZZا يفعلZZه؟ هنZZاك من يعZّ Zرف كZّ Zل مZZا يفعلZZه الشZZيطان على أنZZه ُمجZّ Zرد خٍ Z

Zداع؟ إن الق ّZوة الشZريرة الZZتي
Zرية ُمج ّZرد خٍ Z
تمامZا .هZل األفعZZال الشZريرة إلفسZاده البش ّ
لكنZني أعتقZZد أن هZذا التعريZZف ليس مناس ًZبا ً

بمجZّ Zرد الخZZداع .عنZZدما ننظZZر إلى
آذى بهZZا الشZZيطان أيُّوب ورغبتZZه الشZZديدة Zفي إيذائZZه وابتالعZZه لم يكن من الممكن أن تتحّققZZا ُ
Zان عZبر التالل والجبZال؛ وفي لحظ ٍ
ٍ
لحظات اختفت قطعان أيُّوب وماشZيته الZتي كZانت تZرعى في ك ّZل مك ٍ
Zات
المشهد نجد أنه في
بمج Zّ Zرد الخ ZZداع؟ إن طبيع ZZة ك Zّ Zل م ZZا يعمل ZZه الش ZZيطان تتواف ZZق
اختفت ث ZZروة أيُّوب الهائل ZZة .ه ZZل ك ZZان من الممكن أن يتحّقZZق ذل ZZك ُ

Zلبية مثZZل اإلضZعاف والتعطيZZل واإلهالك واإليZZذاء والشZّ Zر والخبث والظلمZة ،وبالتZZالي فZإن حZدوث
وتنسZجم مZع المصZطلحات السّ Z
بغض النظZر عن
كل ما هو آثم وشرير يرتبط ارتبا ً
طا وثيًقا بأفعال الشيطان ،وال يمكن فصله عن الجZوهر الشZرير للشZيطانّ .
ّ
وبغض
وبغض النظZZر عن مZZدى قدرتZZه على إلحZZاق الضZZرر،
وبغض النظZZر عن مZZدى جرأتZZه وتطّلعZZه،
مZZدى "قZّ Zوة" الشZZيطان،
ّ
ّ
ّ
النظر عن مدى اتّساع نطاق طرقه التي ي ِ
وبغض النظر عن مدى مهارة الحيل واألفكار التي ُير ِهب
فسد بها اإلنسان ويغويه،
ّ
ُ
ٍ
للتغير ،إاّل أنه لم يقدر قط على خلZZق شZZيء حي واحZZد ،ولم
بها اإلنسان،
ّ
قابلية هيئته التي يوجد عليها ّ
وبغض النظر عن مدى ّ
ّ
أي ك ٍ
تحر ًكZا أو
Zائن ،سZواء كZان ُم ّ
يقدر قط على وضع قوانين أو قواعد لوجود جميع األشياء ،ولم يقدر قط على حكم ومراقبZة ّ
ِ
Zخص أو كZائن واحZد
Zخص أو كZائن واحZد ُوِل َZد منZه أو يوجZد بسZببه؛ وال يوجZد ش ٌ
والجَلZد ال يوجZد ش ٌ
غير ُمتح ّZرك .داخZل الكZون َ

Zوجب علي ZZه أن يعيش في ظ Zّ Zل س ZZلطان هللا وحس ZZب ،ولكن ،عالوة على
يخض ZZع لحكم ZZه أو س ZZيطرته .وعلى العكس ،فإن ZZه ال يت ّ Z
ذلك ،يتعين عليه أن يطيع جميع أوامر هللا وفروضه .فبدون إذن هللا ،من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطZZرة مٍ Z
Zاء أو
ّ
ٍ
ٍ
حرية تحريك نملة على األرض – ناهيك عن تحريك الجنس
حبة رمل على األرض؛ وبدون إذن هللا ،ال يملك الشيطان حتّى ّ
ّ
البشري الذي خلقه هللا .يZرى هللا أن الشZZيطان أدنى من الزنZابق على الجبZZل ومن الطيZZور الZZتي تُحّلZق في الهZZواء ومن األسZZماك
ّ
Zرية
في البحZZر ومن الديZZدان على األرض .يتمّثZZل دوره من بين جميZZع األشZZياء في خدمZZة جميZZع األشZZياء والعمZZل من أجZZل البشّ Z

وشر جوهره ،فإن الشZيء الوحيZZد الZذي يمكنZه ZعملZه هZZو
وخدمة عمل هللا وخطة تدبيره.
ّ
وبغض النظر عن مدى خبث طبيعته ّ
خادما هلل ونقطة تعارض هلل .هذا هو جZوهر الشZيطان ووضZعه .إن جZوهره غZير مرتب ٍZط بالحيZاة
التقيد الصارم بوظيفته :كونه
ّ
ً
ٍ
ٍ
ٍ
جرد آلة في خدمة هللا!
جرد لعبة في يد هللاُ ،م ّ
غير مرتبط بالقوة وغير مرتبط بالسلطان؛ إنه ُم ّ
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ٍ
اًّل
إيجابيZZان .إنهمZZا ال
والقوة
ّ
قوة هللاّ .أواًل  ،يمكن القول ّ
بكل تأكيد إن ك من السلطان ّ
يمكن تفسير السلطان نفسه على أنه ّ
ٍ
ٍ
يرتبطZZان بZZأي شٍ Z
أي
Zيء سZ
Zلبي ،وال عالقZZة لهمZZا ّ
بأيZZة كائنZZات مخلوقZZة أو غZZير مخلوقZZة .إن قZّ Zوة هللا قZZادرةٌ على خلZZق أشZZياء من ّ
ّ
ّ
شٍ Z
الحيZZة .عالوة على ذلZZك،
Zكل لZZه حيZZاةٌ
وحيويZZة ،وهZZذا مZZا تُحZّ Zدده حيZZاة هللا .هللا هZZو الحيZZاة ،ولZZذلك فهZZو مصZZدر جميZZع الكائنZZات ّ
ّ
الحيZة تطيZع ك ّZل كلم ٍZة من هللا ،أي تZأتي إلى الوجZود وفًقZا للكلمZات الصZادرة من فم
يمكن لسZلطان هللا أن يجعZل جميZع الكائنZات ّ

انحراف مطلًقا إلى أبد اآلبZدين.
الحية ولن يكون هناك
ٌ
هللا وتعيش وتتكاثر بأمر هللا ،وبعد ذلك يحكم هللا ويأمر جميع الكائنات ّ
Zخص أو ك ZZائن لدي ZZه ه ZZذه األش ZZياء؛ ولكن الخ ZZالق وح ZZده ه ZZو من يمل ZZك ويحم ZZل مث ZZل ه ZZذه الق Zّ Zوة ،ول ZZذا فإنه ZZا تُس Zّ Zمى
ال يوج ZZد ش ٌ Z

عمZZا إذا كZانت كلمZZة "سZلطان" نفسZZها أو جZوهر هZZذا السZZلطان،
السZلطان .هZZذا هZو تف ّZرد الخZالق .وعلى هZذا النحZوّ ،
بغض النظZر ّ
هويZة الخZالق ومكانتZه .وبصZرف
فإنه ال يمكن ربZط ك ّZل منهمZا إاّل بالخZالق؛ ألنهZا رم ٌZز
للهويZة الفريZدة ولجZوهر الخZالق وتُمّثZل ّ
ّ
ٍ
شخص أو ٍ
تفسير للسلطان الفريد للخالق.
كائن بكلمة "السلطان" .هذا
أي
ٌ
النظر عن الخالق ،ال يمكن ربط ّ
على ال ZZرغم من أن الش ZZيطان نظ ZZر إلى أيُّوب ٍ
بعين حاس ZZدة ،إاّل أن ZZه دون إذن هللا لم يج ZZرؤ على لمس ش ZZعر ٍة واح ZZدة من

Zريرا وقاسZً Zيا بطبيعتZZه Z،فإنZZه بعZZد أن أصZZدر هللا أمZZره لZZه لم يكن أمZZام الشZZيطان
جسZZد أيُّوب .وعلى الZZرغم من كZZون الشZZيطان شً Z

مسعورا كالZذئب بين الحمالن عنZZدما هZاجم أيُّوب ،فإنZZه
خيار سوى االلتزام بأمر هللا .وهكذا ،على الرغم من أن الشيطان كان
ٌ
ً
لم يجرؤ على نسيان الحدود التي وضعها له هللا ،ولم يجZرؤ على انتهZاك أوامZر هللا ،وفي ك ّZل مZا فعلZه الشZيطان لم يجZرؤ على

أي من
االنحراف عن مبادئ كالم هللا وحدوده – أليست هذه حقيق ًة؟ من هذا يمكن مالحظZة أن الشZيطان ال يجZرؤ على خZرق ٍّ
ٍ
Zير عن سZلطان هللا – ألنZه وراء ك ّZل كلم ٍZة من هللا
Zماوي وتعب ٌ
أمر للشZيطان ون ٌ
فكل كلمة من فم هللا هي ٌ
كالم يهوه هللاّ .
Zاموس س ّ
السماوية بل يعارضونها .يعرف الشيطان
يكمن عقاب هللا ألولئك الذين ينتهكون أوامر هللا وأولئك الذين ال يطيعون النواميس
ّ
Zماوية .ومZا
يتعين عليZه قبZول عZواقب انتهZاك سZلطان هللا ومعارضZة النZواميس الس ّ
تمام المعرفة أنه إذا انتهك أوامر هللا فسZوف ّ

Zني عن القZول إنهZZا بZالطبع عقZاب هللا .كZانت تص ّZرفات الشZيطان ض ّZد أيُّوب ُمج ّZرد صZور ٍة ُمصZّ Zغرة لفسZاد
هي هZZذه العZZواقب؟ غ ٌّ
Zؤدي هZZذه األعمZZال كZZانت الحZZدود الZZتي وضZZعها هللا واألوامZZر الZZتي أصZZدرها للشZZيطان ُمجZّ Zرد
اإلنسZZان ،وعنZZدما كZZان الشZZيطان ُيّ Z
صZZور ٍة مصZّ Zغرة للمبZZادئ وراء كZZل شٍ Z
Zيء يفعلZZه .عالوة على ذلZZك ،كZZان دور الشZZيطان وموقفZZه في هZZذا األمZZر ُمجZّ Zرد صZZور ٍة
ّ
ُ
ٍ
ُمص ّZغرة لZدوره ومكانتZه في عمZل تZدبير هللا ،وكZانت طاعZة الشZيطان الكاملZة هلل في إغZواء أيُّوب ُمج ّZرد صZورة ُمص ّZغرة لمZدى
ٍ
المصZّ Zغرة؟
عدم جرأة الشيطان على عدم وضع أدنى معارضة هلل في عمل تدبير هللا .ما التحذير الذي تُ ّ
قدمه لكم هZZذه الصZZور ُ
Zماوية الZZتي
Zيء يمكنZZه تجZZاوز النZZواميس والمراسZZيم السّ Z
من بين جميZZع األشZZياء ،بمZZا في ذلZZك الشZZيطان ،ال يوجZZد شٌ Z
Zخص أو شٌ Z
ألي ش ٍ
Zخص
Zيء يجZرؤ على انتهZاك هZذه النZZواميس والمراسZZيم الس ّ
ح ّZددها الخZالق ،وال يوجZد ش ٌ
Zماوية ،ألنZه ال يمكن ّ
Zخص أو ش ٌ
أو كٍ Z
Zائن تبZZديلها أو الهZZروب من العقZZاب الZZذي يفرضZZه الخZZالق على من يخالفهZZا .ال أحZZد سZZوى الخZZالق يمكنZZه وضZZع النZZواميس
ٍ
شخص أو شZZيء تجZZاوز قZّ Zوة الخZZالق.
ألي
والمراسيم
ّ
السماوية ،وال أحد سوى الخالق يمكنه وضعها موضع التنفيذ ،وال يمكن ّ
هذا هو السلطان الفريد للخالق ،وهذا السZلطان سZا ٍم بين جميZZع األشZZياء ،وهكZZذا ،فإنZZه من المسZZتحيل القZول بZأن "هللا هZZو األعظم
إله آخر!
والشيطان في المرتبة الثانية" .فباستثناء الخالق الذي يملك السلطان الفريد ،ال يوجد ٌ

Zذكور للت Zّ Zو وق Zّ Zوة
ه ZZل ل ZZديكم اآلن معرفٌ Z Zة جدي ZZدة بس ZZلطان هللا؟ ّأواًل  ،ه ZZل هن ZZاك ف ٌ Z
Zرق بين س ZZلطان هللا بحس ZZب م ZZا ه ZZو م ٌ Z
صحيح! على الرغم من أن الناس يقولون إنه ال
اإلنسان؟ وما الفرق؟ يقول بعض الناس إنه ال توجد مقارن ٌة بين االثنين .هذا
ٌ

يتم
توجZZد مقارنٌ Zة بين االثZZنين Z،إاّل أنZZه في أفكZZار اإلنسZZان ومفاهيمZZه ً
غالبZZا مZZا يتم الخلZZط بين قZّ Zوة اإلنسZZان وبين السZZلطان ،حيث ّ
مقارنZة االثZنين معZا جنبZا إلى ٍ
جنب .مZاذا يجZري هنZا؟ أاّل يZرتكب النZاس خطZأ اسZتبدال أحZدهما بZاآلخر عن غZير قص ٍZد؟ االثنZان
ً ً

غير مرتبطين ،وليست هناك مقارن ٌة بينهما ،ولكن الناس ال يزالون غير قادرين على استيعاب ذلك .كيZZف يجب حZّ Zل هZZذا؟ إذا
ٍ
ًّ
حل ،فإن الطريقة الوحيدة هي فهم ومعرفة السلطان الفريد هلل .بعد فهم ومعرفة سلطان الخZZالق لن تZZذكر
رغبت حقا في إيجاد ّ

قوة اإلنسان وسلطان هللا في الوقت نفسه.
ّ

إلى ماذا تشZير قZوة اإلنسZان؟ ببس ٍ
مكن طبيعZة اإلنسZان الفاسZدة ورغباتZه وأطماعZه من التو ّسZع
Zاطة ،إنهZا قZدرةٌ أو مهZارة تُ ّ
ّ
أو التحّقق إلى أقصZى حٍ Z
Zخم أو كZZثرة طموحZات اإلنسZان
ض
ت
Zدى
م
عن
Zر
Z
ظ
الن
بغض
Zلطان؟
س
ال
Zو
ه
Zذا
Z
ه
أن
Zار
ب
اعت
يمكن
Zل
Z
ه
.
Zد
ّ
ّ
ّ
ورغباتZZه ،ال يمكن القZول إن هZZذا الشZخص يملZZك السZلطان؛ فعلى أقصZى تقٍ Z
Zدير ال يعZدو هZZذا االنتفZاخ والنجZاح سZوى دلي ٍZل على

تهZZريج الشZZيطان بين البشZZر ،وعلى أقصZZى تقٍ Z
Zدير ال يعZZدو سZZوى مهزلZٍ Zة يعمZZل فيهZZا الشZZيطان باعتبZZار أنZZه سZلفه من أجZل تحقيZZق
طموحه ليكون هللا.
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قوة هللا نفسه؟ هل يرمز إلى المكانة الفريدة هلل
إلى ماذا يرمز سلطان هللا؟ هل يرمز إلى ّ
هوية هللا نفسه؟ هل يرمز إلى ّ
نفسه؟ من بين جميع األشياء ،ما الذي رأيت فيه سلطان هللا؟ وكيف رأيته؟ من حيث الفصول األربعة الZZتي يم ّZر بهZZا اإلنسZان،

ألي ش ٍ
Zخص تغيZير قZانون التبZادل بين الربيZع والصZيف والخريZف والشZتاء؟ في الربيZع تتفتّح األشZجار وتُز ِهZر؛ وفي
هZل يمكن ّ
ألي ش ٍ
Zخص تغيZير هZZذا النZاموس؟ هZZل
طى بZاألوراق؛ وفي الخريZف تُ ِZ
الصZZيف تتغ ّ
ثمZر؛ وفي الشZتاء تسZقط األوراق .هZل يمكن ّ
ِ
Zودا؟ ولمZZاذا يوجZZد؟ إنZZه
Zور .هZZل ال يZZزال هZZذا النZZور موجً Z
Zور"َ ،ف َكَ Z
Zان ُنٌ Z
Zال ٱهللُ" :لَي ُك ْن ُنٌ Z
يعكس هZZذا أحZZد جZZوانب سZZلطان هللا؟ َوَقَ Z
Zودا؟ هZZل الهZZواء الZZذي يتنّفسZZه
موجٌ Z
Zود بسZZبب كالم هللا ،بZZالطبع ،وبسZZبب سZZلطان هللا .هZZل مZZا زال الهZZواء الZZذي خلقZZه هللا موجً Z
ٍ
ألي ش ٍ Z
غيZZر جوهره ZZا
Zخص أن ُي ّ
أي أح ZZد أن يأخ ZZذ األش ZZياء ال ZZتي ت ZZأتي من هللا؟ ه ZZل يمكن ّ
اإلنس ZZان ي ZZأتي من هللا؟ ه ZZل يس ZZتطيع ّ
عينهمZZا هللا ونZZاموس الليZZل والنهZZار الZZذي أمZZر بZZه هللا؟ هZZل يسZZتطيع
ووظيفتهZZا؟ هZZل يسZZتطيع أحZٌ Zد إبطZZال الليZZل والنهZZار اللZZذين ّ
Zارا ،فإنZZه ال يZZزال لياًل ؛ يمكنZك ZتغيZZير عاداتZZك
الشZZيطان فعZZل مثZZل هZZذا الشZZيء؟ حتّى إذا كنت ال تنZZام في الليZZل وتعتZZبر الليZZل نهً Z

ألي شٍ Z
Zخص تغييرهZZا ،أليس كZZذلك؟ هZZل
ّ
اليوميZZة ولكن ال يمكنZZك تغيZZير قZZانون تعZZاقب الليZZل والنهZZار – وهZZذه الحقيقZZة ال يمكن ّ
ٍ
ٍ
شخص تحويل الفيZZل إلى حمٍ Z
أي
ألي
ألي
شخص أن يجعل ً
Zار؟ هZZل يسZZتطيع ّ
أسدا يحرث األرض مثل الثور؟ هل يمكن ّ
يمكن ّ

ألي ش ٍ
ش ٍ
ذئبZا يأكZل العشZب كZالخروف؟ هZل يمكن
Zخص أن يجعZZل ً
Zخص أن يجعZZل دجاجZZة تُحّلZZق في الهZZواء كالنسZر؟ هZل يمكن ّ
ألي شٍ Z
Zخص أن يجعZZل السZZمك في المZZاء يعيش على اليابسZZة الجافZZة؟ ولم ال؟ ألن هللا أمZZره بZZالعيش في المZZاء ،وهكZZذا يعيش في
ّ
Zاموس
الماء .وألنه على األرض لن ّ
يتمكن من البقاء وسوف يموت؛ إنه ال يستطيع تجاوز حدود أمر هللا .جميع األشياء لهZZا نٌ Z
ألي إنس ٍ
Zان تغييرهZا وتجاوزهZا .على سZبيل
واحد لوجودهاٌ ،
وكل منها لديه غرائزه .هذه أوامر صZادرة من الخZالق ،وال يمكن ّ
ٍ
Zاعا ووفيًّا مثZZل
المثZZال ،سZZوف يعيش األسZZد ًZ
تجمعZZات اإلنسZZان ،وال يمكنZZه أبZً Zدا أن يكZZون منصً Z
دائمZا في ّ
البريZZة على مسZZافة من ّ
الثور الZذي يعيش مZع اإلنسZان ويعمZل لصZالحه .على الZرغم من أن األفيZال والحمZير كالهمZا من الحيوانZات ولك ٍّZل منهمZا أربZع

Zواع مختلفZZة ولكZّ Zل منهمZا غرائZزه ،وبالتZالي لن يكونZا
أرجZل ويتنّفسZان الهZZواء ،إاّل أنهمZZا نوعZان مختلفZان ألن هللا ق ّسZمهما إلى أن ٍ
تتمكن أبZً Zدا من الطZZيران في الهZZواء؛
قZZابلين للتبZZادل .وعلى الZZرغم من أن الدجاجZZة لهZZا سZZاقان وأجنحZZة تشZZبه النسZZر ،فإنهZZا لن ّ

فعلى أكZثر تق ٍ
Zني عن القZول إن هZذا كّلZه يعZود إلى أوامZر سZلطان
Zدير يمكنهZا الطZيران على شZجر ٍة وهZذا مZا تُح ّZدده غرائزهZا .غ ٌّ
هللا.

Zري مزده ٌZر ،ويمكن وصZف إنجZازات االستكشZاف العلمي لإلنسZان
في تط ّZور البشّ Z
Zرية اليZوم ،يمكن القZZول بZأن العلم البش ّ
ّ
بأنهZZا مثZZيرةٌ لإلعجZZاب .وينبغي القZZول بZZأن قZZدرة اإلنسZZان تنمZZو أكZZبر من أي ٍ
Zتراق علمي واحZZد لم
وقت مضZZى،
ْ
ولكن هنZZاك اخٌ Z
ّ
ّ
الذريZZة وصZZعد إلى الفضZZاء وسZZار على
Zرية من تحقيقZZه :لقZZد صZZنع اإلنسZZان الطZZائرات وحZZامالت الطZZائرات والقنبلZZة
ّ
تتم ّكن البشّ Z
Zاجز عن خل ZZق ش ٍ Z
Zيء حي يتنّفس .إن
تقدم ZZة Z،ولكن اإلنس ZZان ع ٌ Z
الم ّ
القم ZZر واخ ZZترع اإلن ZZترنت وع ZZاش أس ZZلوب حي ZZاة التكنولوجي ZZا ُ
ّ
غرائZZز كZّ Zل كٍ Z
الحيZZة – كّلهZZا مسZZتحيلة على علم
Zائن
حي والقZZوانين الZZتي يعيش بهZZا ودورة حيZZاة ومZZوت كZّ Zل نٍ Z
Zوع من الكائنZZات ّ
ّ
اإلنسZان وال يمكنZZه التح ّكم فيهZZا .في هZZذه المرحلZZة ينبغي القZول إنZه بغض النظZر عن مZZدى بلZZوغ علم اإلنسZان مس ٍ
Zتويات هائلZة،
ّ
Zأي من أفكZZار الخZZالق ،كمZZا أنZZه غZZير قٍ Z
Zادر على التميZZيز بين إعجZZاز خلZZق الخZZالق وقZّ Zوة سZZلطانه .هنZZاك
فإنZZه ال يمكن مقارنتZZه بٍّ Z

الكثير ًّ
جدا من المحيطZات على األرض ،لكنهZZا لم تتجZZاوز حZZدودها قZط ولم تفض بمياههZZا على األرض بحسZب إرادتهZZا ،وذلZك
بحريZٍ Zة .بZZدون ٍ
إذن من هللا ال
Zدودا لكZّ Zل منهZZا؛ لقZZد بقيت حيثمZZا أمرهZZا بالبقZZاء ،وبZZدون إذن هللا ال يمكنهZZا التنّZقZل
ألن هللا وضZZع حً Z
ّ
يمكنهZZا التعZZدي Zمن بعضZZها على بعض ،وال يمكنهZZا التحZّ Zرك إاّل عنZZدما يأمرهZZا هللا بZZذلك ،كمZZا أن مسZZار ذهابهZZا وبقائهZZا ُيحZّ Zدده
سلطان هللا.

ٍ
بصراحة" ،سلطان هللا" يعني أن األمZر مZتروك هلل .من حZق هللا أن يقZرر كيفيZة عمZل ش ٍ
Zيء مZا ،كمZا أنZه يعملZه بالطريقZة
ٌ
ّ
ُّ
ّ
التي يريدها .يرجع قانون جميZع األشZياء إلى هللا وليس لإلنسZان؛ وال يمكن لإلنسZان تغيZيره .ال يمكن إلرادة اإلنسZان تحريكZه،

ألي إنس ٍ
Zان إنكارهZا .السZZماوات واألرض وجميZع األشZياء
ولكنه ّ
يتغير بأفكار هللا وحكمة هللا وأوامر هللا ،وهZذه حقيقٌ Zة ال يمكن ّ
Zرئي لإلنسZZان – هZZذه كّلهZZا توجZZد
Zرئي وغZZير مZ
صZعة بZZالنجوم والفصZZول األربعZZة في السZZنة وكZّ Zل مZZا هZZو مٌّ Z
المر ّ
والكZZون والسZZماء ُ
ٍّ
وتتغيZZر دون أدنى خط ٍZأ في ظZّ Zل سZZلطان هللا ووفًقZZا ألوامZZر هللا ووفًقZZا لوصZZايا هللا ووفًقZZا لقZZوانين بدايZZة الخلZZق .ال يمكن
وتعمZZل
ّ

ٍ
شخص أو ٍ
حيZز الوجZود بسZبب
ألي
صZل الZذي تعمZل بموجبZه؛ لقZد جZاءت إلى ّ
ّ
كائن واحZد تغيZير قوانينهZا أو تغيZير المسZار المتأ ّ
لهويZة
سلطان هللا وتفنى بسبب سلطان هللا .هذا هو سلطان هللا .بعد أن قلنا هذا كّله ،هZل يمكن أن تشZعر بZأن سZلطان هللا رم ٌZز ّ
Zخص أو شٍ Z
ألي شٍ Z
Zائن مخلZZوق أو غZZير مخلٍ Z
Zيء أو كٍ Z
ألي كٍ Z
Zائن أن
Zوق امتالك سZZلطان هللا؟ هZZل يمكن ّ
هللا ومكانتZZه؟ هZZل يمكن ّ
يحل محّله؟
ُيقّلده أو ينتحل ّ
هويته أو ّ
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تعدد Zاآللهة
هوية الخالق فريدة ويجب أاّل تنسبها إلى فكرة ّ
ّ
Zياء ال
على الرغم من أن مهارات الشيطان وقدراته أكبر من مهارات اإلنسZان ،وعلى الZرغم من أنZZه يمكنZه Zأن يفعZZل أش َ
عمZZا إذا كنت تكZZره
عما إذا كنت تحسد الشيطان على ما لديZه أو ترغبZه،
يمكن لإلنسان تحقيقها،
ّ
ّ
وبغض النظZر ّ
وبغض النظر ّ

وبغض النظZر عن مZدى مZا يمكن أن
Zادرا على رؤيZة ذلZك أم ال،
ذلك أو تشعر باالشمئزاز منه،
ّ
ّ
عمZا إذا كنت ق ً
وبغض النظZر ّ
فربمZZا ال يمكن ZكZ
ُيحّققZZه الشZZيطان ،أو عZZدد األشZZخاص الZZذين يمكن Zه ZخZZداعهم لعبادتZZه وتقديسZZه،
ّ
وبغض النظZZر عن تعريفZZك لZZهّ ،

إلهZا واحZً Zدا فقZZط ،وعالوة على ذلZZك ،يجب أن
وقوتZZه .يجب أن تعZZرف أن هللا هZZو هللا ،وأن هنZZاك ًZ
القZZول بأنZZه يملZZك سZZلطان هللا ّ
تعZZرف أن هللا وحZZده يملZZك السZZلطان والقZّ Zوة على حكم وتZZدبير جميZZع األشZZياء .وألن الشZZيطان يملZZك القZZدرة على خZZداع النZZاس،
Zياء مشZابهة مثZل هللا ،فZأنت تZؤمن
ويمكنه أن ينتحل
ّ
شخصية هللا ،ويمكنه تقليد اآليZات والمعجZزات الZتي صZنعها هللا ،وصZنع أش ً
تعددة Z،وأنها تملك مهارات أكبر أو أقZّ Zل ،وأن هنZاك اختالفZات في اتّسZاع الق ّZوة الZتي
فريدا وأن هناك آلهة ُم ّ
مخطًئا أن هللا ليس ً
تملكها .وأنت تضع عظمتها بZZترتيب مجيئهZZا وبحسZب سZّ Zنها ،وتZؤمن مخطًئا أن هنZاك آلهZZة أخZرى غZZير هللا ،وتعتقZد أن ق ّZوة هللا
وسZZZلطانه ليس ZZا فري ZZدين .إذا ك ZZانت ل ZZديك مث ZZل ه ZZذه األفك ZZار ،وإذا كنت ال تع ZZترف بتف Zّ Zرد هللا وال ت ZZؤمن ب ZZأن هللا وحZZZده يملZZZك
السZZلطان ،وإذا كنت ال تعتقZZد سZZوى بتعZّ Zدد اآللهZZة ،فZZإني أقZZول إنZZك حثالZZة المخلوقZZات ،وإنZZك التجسZZيد الحقيقي للشZZيطان ،وإنZZك
ّ
الخلفيZZة،
بغض النظZZر عن الZوقت أو المكZZان أو
ٌ
الشر! هل تفهم ما الذي أحاول أن ُأعّلمZZك إيZاه بقZZولي هZZذه الكلمZات؟ ّ
ّ
غارق في ّ
ٍ
ٍ
ٍ
إمكانيZZة معرفZZة أو بلZZوغ سZلطان
بغض النظZر عن مZدى عZدم
أي شخص أو شZيء أو كZZائن آخZرّ .
ّ
ينبغي أاّل تخلط بين هللا وبين ّ
وبغض النظZZر عن مZZدى
وبغض النظZZر عن مZZدى توافZZق أفعZZال الشZZيطان وكلماتZZه مZZع إدراكZZك وخيالZZك،
هللا وجZZوهر هللا نفسZZه،
ّ
ّ
ِ
ِ
هويZZة هللا ومكانتZZه ،وال تُخZِ Zرج هللا
إرضZZائها لZZك ،ال تكن أحمZZق ،وال تخلZZط بين هZZذه المفZZاهيم ،وال تُنكZZر وجZZود هللا ،وال تُنكZZر ّ
ٍ
ِ
تخيل عواقب ذلك!
لدي أدنى ّ
شك في أنكم قادرون على ّ
ليحل ّ
وتُدخل الشيطان ّ
محل هللا في قلبك فيكون إلهك .ليس ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (أ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 103

ظل سيادة سلطان الخالق
على الرغم من فساد اإلنسان ،فإنه ال يزال يعيش في ّ

ِ
Zرية من ZZذ آالف الس ZZنين .لق ZZد تس Zّ Zبب في مق ZZادير ال تُوص ZZف من الش Zّ Zر ،وخ ZZدع جياًل بع ZZد جي Zٍ Zل،
ظ Zّ Zل الش ZZيطان ُيفسZ Zد البش ّ Z
وارتكب جZرائم شZنيعة في العZالم .أسZاء لإلنسZان وخZدع اإلنسZان وأغZوى اإلنسZان ليعZارض هللا وارتكب أعمZااًل شZريرة أربكت

الحيZZة في
خّ
Zتمر جميZZع األشZZياء والمخلوقZZات ّ
Zرارا .ومZZع ذلZZك ،فإنZZه في ظZّ Zل سZZلطان هللا ،تسّ Z
Zرارا وتكً Z
طZZة تZZدبير هللا وعطّلتهZZا مً Z
االلZZتزام بالقواعZZد والقZZوانين الZZتي وضZZعها هللا .وبالمقارنZZة بسZZلطان هللا ،فZZإن طبيعZZة الشZZيطان الشZZريرة وهياجZZه في منتهى القبح
واالشZZمئزاز والحقZZارة والZZدناءة والضZZعف .وعلى الZZرغم من أن الشZZيطان يتم ّشZى بين جميZZع األشZZياء الZZتي خلقهZZا هللا ،فإنZZه غZZير
Zير في النZاس واألشZياء والكائنZات الZتي يأمرهZا هللا .مZرت عZدة ٍ
أي تغي ٍ
ٍ
آالف من السZنين ،ومZا زال اإلنسZان ينعم
ّ
قادر على ّ
ّ
سن ّ
بالنور والهواء اللذين منحهما هللا ،وما زال يتنّفس بZالنفس الZذي أطلقZه هللا نفسZه ،ومZا زال يتمتّZع بZالزهور والطيZور واألسZماك

قدمZه هللا ،كمZا أن الليZل والنهZZار ال يZزاالن يتعاقبZان باس ٍ
Zتمرار ،والفصZول األربعZZة
والحشرات التي خلقها هللا ويتمتّع بجميZZع مZا ّ
المحّلZق في السZZماء يهZZاجر في هZذا الشZZتاء ومZا زال يعZZود في الربيZZع المقبZل ،واألسZZماك في
مZا زالت تتعZZاقب كالمعتZZاد،
ّ
واإلوز ُ

غني من قلبهZZا خالل أيZZام
تحركZZة على األرض تُ ّ
الم ّ
المZZاء ال تZZترك األنهZZار والبحZZيرات مسZZاكنها أبZً Zدا ،وحشZZرة السZZيكادا (الزيZZز) ُ
الصZيف ،والصراصZير في العشZب تُهم ِهم بلط ٍ
تتجمZع في قطع ٍ
Zان
Zف في الZوقت المناسZب للريZاح خالل فصZل الخريZف،
ّ
واإلوز ّ

Zوع من
بينمZZا تبقى النسZZور منفZZردة ،واألسZZود المتفZZاخرة تعZZول نفسZZها بالصZZيد ،واأليائZZل ال تبتعZد Zعن العشZZب واألزهZZار ...كZّ Zل نٍ Z
Zير في طرفZة ٍ
مر ًة أخZرى ،بحيث يحZدث مليZون تغي ٍ
عين ،ولكن مZا ال
الكائنات ّ
الحية بين جميع األشياء يهاجر ويعود ثم يهاجر ّ
يتغيZZر هZZو غرائزهZZا وقZZوانين البقZZاء .إنهZZا تعيش في ظZّ Zل تZZدبير هللا وعنايتZZه ،وال أحZZد يمكنZZه تغيZZير غرائزهZZا ،وال أحZZد يمكنZZه
ّ
إضعاف قواعد البقZاء .على الZرغم من أن اإلنسZان ،الZذي يعيش بين جميZع األشZياء ،قZد تع ّZرض للفسZاد والخZداع من الشZيطان،

فإن اإلنسان ال يستطيع التخّلي عن الماء الذي خلقZه هللا ،والهZواء الZذي صZنعه هللا ،وجميZع األشZياء الZتي صZنعها هللا ،ومZا زال

تتغيZر .مZا زال اإلنسZان يعتمZZد على عينيZه للرؤيZة
اإلنسان يعيش ويتكاثر في هذا الفضاء الذي خلقه هللا .إن غرائز اإلنسان لم ّ
وعلى أذنيZZه للسZZمع وعلى عقلZه للتفكZير وعلى قلبZZه للفهم وعلى سZاقيه وقدميZZه للمشZي وعلى يديZZه للعمZل وهكZZذا .لم يطZZرأ تغZZير
على جميع الغرائز التي وهبها هللا لإلنسان حتّى يتم ّكن من قبZول تZدبير هللا ،كمZا أن القZدرات الZتي يتعZاون اإلنسZان من خاللهZا
تتغي ZZر ،فق ZZدرة اإلنس ZZان على أداء واجب ك ٍ Z
تتغي ZZر ،ورغب ZZة
تتغي ZZر Z،واحتياج ZZات اإلنس ZZان
الروحي ZZة لم ّ
ّ
Zائن مخل ZZوق لم ّ
م ZZع هللا لم ّ
الحاليZة لإلنسZان الZذي يعيش
يتغيZر .هZذه هي الظZروف
ّ
تتغير ،وحZنين اإلنسZان لخالص الخZالق لم ّ
اإلنسان في إيجاد أصوله لم ّ
Zرية لقمZع الشZيطان ،ورغم
وتحمل الهالك
ظل سلطان هللا،
تسبب به الشيطان .وعلى الZرغم من تع ّZرض البش ّ
الدموي الذي ّ
في ّ
ّ
ّ
تعد على صورة آدم وحواء التي كانا عليها في بدايZة الخليقZة ،بZل صZارت مليئZة بZاألمور الZتي تُعZادي هللا مثZل المعرفZة
َّأنها لم ُ
Zرية
Zرية على اعتبZار أنهZZا البشّ Z
Zيطانية الفاسZZدة ،فZإن هللا ينظZZر إلى البش ّ
والخيZال والمفZاهيم ،ومZZا إلى ذلZك ،ومليئZZة بالشخصZيَّة الشّ Z
حدده هللا ،وهكذا يعتZZبر هللا
نفسها التي خلقها .ال يزال هللا يحكم
وين ّ
ظمها ،وما زال اإلنسان يعيش ضمن المسار الذي ّ
ّ
البشرية ُ
طيهZZا األوسZZاخ ،بZZدون أيZZة مقاومZٍ Zة ،وبZZردود أفعٍ Z
Zال بطيئZZة ،وبZZذاكر ٍة خائبZZة ليسZZت
Zرية الZZتي أفسZZدها الشZZيطان أصZZبحت تُغ ّ
ّ
أن البشّ Z

كمZا كZانت عليZه من قبZل ،وبعم ٍZر أطZول قلياًل – ولكن جميZع وظZائف اإلنسZان وغرائZزه لم تُ َمس بZأذى على اإلطالق .هZذه هي
Zرية ليس عليهZZا سZZوى أن تسZZمع نZZداء الخZZالق ،وتسZZمع صZZوته ،وتقZZف وتهZZرع
Zرية الZZتي ينZZوي هللا أن ُيخّلصZZها .وهZZذه البشّ Z
البشّ Z
لتحديZZد مصZZدر هZZذا الصZZوت .ليس على هZZذه البشZZرية سZZوى أن تZZرى شZZخص الخZZالق ،وأن تصZZبح غافلً Zة عن كZZل شٍ Z
Zيء آخZZر،
ّ
ّ
ٍ
Zرية كالم الخ ZZالق المفعم
وتتخّلى عن ك Zّ Zل ش ZZيء لكي تُك Zّ Zرس نفس ZZها هلل ب ZZل لكي تض ZZع حياته ZZا من أجل ZZه .عن ZZدما يفهم قلب البش ّ Z

البشرية األوسZZاخ الZZتي عليهZZا بالتمZZام وتنعم
البشرية الشيطان وتأتي إلى جانب الخالق ،وعندما تغسل
بالمشاعر ،سوف ترفض
ّ
ّ
ٍ
البشرية قد عادت حًقا إلى سيادة الخالق.
وحينئذ ستكون
البشرية،
مر ًة أخرى بتدبير الخالق وعنايته ،سوف تُستعاد ذاكرة
ّ
ّ
ّ
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Zان ِإَلى سZدوم مسZاء ،و َZك ان ُلZو ٌ ِ ِ
ِ
(سZفر التكZوين َ " )11-1 Z:19ف َZج اء ٱْل َماَل َك ِ
Zام
آه َمZا ُلZو ٌ
َُ َ ََ ً َ َ
ومَ .فَل َّما َر ُ
َ
ط َق َ
ط َجال ًسZا في َبZاب َسُ Zد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱِل ِ ِ
ِإ
ِ
ٱَأْلر ِ
ان َوتَْ Zذ َهَبانِ
ٱغ ِسZاَل َْأر ُجَل ُك َمZا ،ثُ َّم تَُب ِّك َZر ِ
Zال"َ :يZا َسّZي َد َّي Z،مياَل َلى َب ْيت َع ْبZد ُك َما َوبِيتَZا َو ْ
ْست ْقَبال ِه َماَ ،و َس َج َد ِب َو ْج ِهZه ِإَلى ْ
ضَ .وَق َ
ط ِر ِيق ُك ZمZا"َ .فَق Zااَل " :اَل  ،بZZل ِفي ٱل َّس Zاح ِة نِبيت"َ .فَZZأَل َّح عَلي ِه ZمZا ِZج ًّZداَ ،فم Zااَل ِإَليZِ Zه ودخاَل بيتَZZهَ Z،فص Zنع َله ZمZا ِ
ط ًيرا
ضَZياَف ًة َو َخَبZَ Zز َف ِ Z
ِفي َ
َ َ ُ
َْ
ْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َْ َ
َ
ط ِبZZٱْلبي ِت ِرج Zال ٱْلم ِدينZِ Zةِ Z،رج Zال س Zدومِ ،من ٱْل ZحZد ِث ِإَلى ٱل َّش Zي ِخZُ ،ك ُّ َّ ِ ِ
Zاد ْوا
ضَ Z
َفَ Z
َ ُ َ َ
اهاَ .فَنَ Z
َ ُ َ ُ َ َ ََ
َZأكاَل َ .وَقْبَل َمZZا ٱ ْ
صَ Z
ْ
َأح Zا َ َ ْ
ط َج َعا َ
Zل ٱلش ْ Zعب م ْن َأْق َ
ان د َخاَل ِإَليZZك َّ
َّ
ط ِإَلى ٱْلبِ Z
Zاب
َأخ ِر ْج ُه َمZZا ِإَل ْيَنZZا ِلَن ْع ِرَف ُه َZمZا"َ .ف َZ
خ َر َج ِإَل ْي ِه ْم ُلZZو ٌ
ُلو ً
Zاب َو ْ
ٱللْيَلَ Zة؟ ْ
"َأي َن ٱلZَّ Zر ُجاَل ِن ٱلل َذ ِ َ
ْ َ
طZZا َوَقZZاُلوا َلZُ Zهْ :
َ
Zق ٱْلَبَ Z
َأغَلَ Z
ال" :اَل تَْف َعُلوا َشًّ Zرا َيZا ِإ ْZخ َوِتيُ .ه َZو َذا ِلي ْٱبَنتَِ Z
ُأخ ِر ُج ُه َمZZا ِإَل ْي ُك ْم َفZٱ ْف َعُلوا ِب ِه َمZا َك َمZا َي ْح ُسُ Zن ِفي ُعُيZZوِن ُك ْم.
Zان َل ْم تَ ْع ِرَفZا َر ُجاًل ْ .
اءهُ َوَق َ
َو َر َ
َأِلنه ZمZا َقZْ Zد د َخاَل تَحت ِ ِ ِ Z
ِِ
َأما َه َ Zذ ِ
اء َه َ Zذا
َو َّ
َْ
َ
"ٱب ُعZْ Zد ِإَلى ُهَنَ Z
ظ ّل َس ْZقفي"َ .فَقZZاُلواْ :
Zاك" .ثُ َّم َقZZاُلواَ :
ان ٱلZَّ Zر ُجاَل ِن فَاَل تَْف َعُلZZوا به َمZZا َش ْ Zيًئاَ ُ َّ ،
"جَ Z
ِ ِ
ِ
ٱِإْل ْنسِ Z
ِ ٍ ِ
Zاب،
َ ُ
ان لَيتَ َغ َّZر َبَ ،و ُه َZو َي ْح ُك ُم ُح ْك ًمZا .ٱآْل َن َنْف َZع ُل ِب َ
Zك َشًّ Zرا َأ ْكثَ َZر م ْن ُه َمZا"َ .فَZأَل ُّحوا َعَلى ٱْل َّر ُجZل ُلZوط ج ًّZدا َوتََق َّZد ُموا لُي َك ّسُ Zروا ٱْلَب َ
ٱلر Zج َّ ِ
ِ
ين َعَلى ب ِ
اه ْم ِبZZٱْل َع َمىِ ،م َن
َف َم َّد َّ
Zابَ .و َّ
ٱلر ُجاَل ِن َْأي ِدَي ُه َما َو َْأد َخاَل ُلو ً
طZا ِإَل ْي ِه َمZZا ِإَلى ٱْلَب ْي ِت َو ْ
Zاب ٱْلَب ْيت َف َ
ال ٱلذ َ
ضَ Zرَب ُ
َ
َأغَلَقZا ٱْلَب َ
َأما ِّ َ ُ
يرَ ،فع ِج ُزوا َع ْن ْ ِ
ٱلص ِغ ِ
اب".
َّ
َأن َيج ُدوا ٱْلَب َ
ير ِإَلى ٱْل َكِب ِ َ
طر ي Zه وه عَلى سZدوم وعمZZورة ِكب ِريتًZZا ونِ ِ ِ Z
ِ
ِ
ِ
Zك
Zارا م ْن ع ْنZZد َي ْZه َوه م َن ٱل َّسَ Zماءَ .وَقَل َب تْلَ Z
َZأم َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ
ََ ً
(سZZفر التكZZوين َ " )25-24 Z:19فْ Z
ِ
ِ
ٱْلم ُد َن Z،و ُك َّل َّ ِئ ِ
ٱَأْلر ِ
يع ُس َّك ِ
ض".
ان ٱْل ُم ُد ِنَ ،وَنَبات ْ
ٱلدا َرةَ ،و َجم َ
َ
ُ
من هذه النصوص السابقة ،ليس من الصعب أن نرى أن إثم سدوم وفسادها قد بلغا بالفعل درجة بغيضة لكل من اإلنسان وهللا ،وأن المدينة في نظر هللا تستحق

يستمد ه الناس من هذه األحداث؟ ما الذي يظهر للناس من موقف هللا تجاه هذه
أن تُدمر ،ولكن ما الذي كان يحدث في المدينة قبل تدميرها؟ ما اإللهام الذي يمكن أن
ّ
األحداث من حيث شخصيته؟ من أجل فهم القصة كاملة ،دعونا نستعرض بعناية ما سجله الكتاب المقدس...

فساد سدوم :إغضاب اإلنسان ،إغضاب هلل
في تلك الليلة ،استقبل لوط رسولين من هللا وأعد لهما وليمة ،وبعد أن تناوال الطعام ،وقبZل أن ينامZا ،حاصZر النZاس من
جميZZع أرجZZاء المدينZZة بيت لZZوط ودعZZوا لوط Zاً إلى الخZZروج .يسZZجلهم الكتZZاب المقZZدس بقZZولهمَ" :أين ٱلZَّ Zرجاَل ِن َّ
ٱلل َذ ِ
Zك
َْ
ان َد َخاَل ِإَل ْيَ Z
ُ
َّ
َأخ ِر ْج ُه َما ِإَل ْيَنا ِلَن ْع ِرَف ُه َم ا" .من قال هذه الكلمات؟ لمن وجهوا حديثهم؟ كانت هذه كلمات أهل سدوم ،صZاحوا خZZارج بيت
ٱللْيَل َة؟ ْ

طا .كيف يبدو األمر عند سماع هذه الكلمات؟ هل أنت غاضب؟ هZZل هZذه الكلمZZات تُشZZعرك بالغثيZان؟
لوط ،وكانوا يقصدون لو ً
هل تشعر بالغيZZظ؟ أال تفZوح من هZZذه الكلمZات رائحZZة الشZZيطان؟ هZل يمكنZZك اإلحسZاس – من خاللهZZا – بالشZر والظالم في هZZذه

المدينة؟ Zهل تستطيع الشعور بقسوة سلوك هؤالء النZZاس ووحشZZيته من خالل كلمZZاتهم؟ هZل تسZZتطيع الشZZعور بعمZق فسZادهم من
Zعبا ،من خالل محت ZZوى ح ZZديثهم ،أن ن ZZدرك أن ط ZZبيعتهم اآلثم ZZة وتص ZZرفهم الوحش ZZي ق ZZد بلغ ZZا مس ZZتوى
خالل س ZZلوكهم؟ ليس ص ً Z
يتجاوز نطاق سيطرتهم؛ حيث إنه باستثناء لوط ،لم يكن يختلف أي شخص آخر في هذه المدينة عن الشيطان؛ فبمجZرد رؤيZة
ش ZZخص آخ ZZر جع ZZل ه ZZؤالء الن ZZاس يري ZZدون أن يلحق ZZوا ب ZZه األذى ويلتهم ZZوه ...ه ZZذه األش ZZياء ال تعطي الم ZZرء فحس ZZب إحسا ًسZ Zا
إحساسا بإثمها ودمويتها.
أيضا
بالطبيعة المروعة والمرعبة للمدينة ،فضاًل عن هالة الموت المحيطة بها؛ إنها تعطي المرء ً
ً

صZا كZان يمألهم الZنزوع اللتهZام النفZZوس ،كيZف
وجد لوط نفسه ً
وجها لوجه مع عصابة من السفاحين القسZاة ،تض ّZم أشخا ً
خ َوِتيُ .هZَ Zو َذا ِلي ْٱبَنتَِ Z
ُأخ ِر ُج ُه َمZZا ِإَل ْي ُك ْم
تعامZZل لZZوط مZZع الموقZZف؟ وفًقZZا للكتZZاب المقZZدس" :اَل تَْف َعُلZZوا َش ًّ Zرا َيZZا ِإ ْ Z
Zان َل ْم تَ ْع ِرَفZZا َر ُجاًل ْ .
ٱلر ُجاَل ِن فَاَل تَْف َعُلوا ِب ِه َما َشْيًئاَّ ،
َأما َه َذ ِ
َأِلن ُه َما َق ْد َد َخاَل تَ ْح َت ِظ ِّل َسْقِفي" .لقZZد كZان لZوط
ان َّ
َفٱ ْف َعُلوا ِب ِه َما َك َما َي ْح ُس ُن ِفي ُعُيوِن ُك ْمَ .و َّ
يعZZني بكلماتZZه مZZا يلي :كZZان عليZZه اسZZتعداد للتخلي عن ابنتيZه Zمن أجZZل حمايZZة الرسZZل .كZZان من المنطZZق أن يوافZZق هZZؤالء النZZاس
تمامZا بالنسZبة إليهم ،شخصZZين لم
على شروط لوط ،وأن يتركوا الرسولين وشأنهما؛ فقد كان المرسZZالن على أي حZال غريZZبين ً
يكن لهم عالق ZZة بهم ZZا على اإلطالق ،وه ZZذان الرس ZZوالن لم يض Zّ Zرا ق ZZط بمص ZZالحهم .وم ZZع ذل ZZك ،ب ZZدافع من ط ZZبيعتهم اآلثم ZZة ،لم
يتركوا األمر عند هذا الحد؛ بل قاموا فقط بتكثيف جهودهم .يمكن هنا لواحدة أخZرى من محZاوراتهم أن تعطي بال شZZك نظZرة

ضZا للمZرء في الZوقت نفسZه معرفZZة وفهم سZبب رغبZة هللا في تZدمير
إضافية على الطبيعة الفاسدة لهؤالء الناس .إن هذا يZZتيح أي ً
هذه المدينةZ.
ان ِلَيتَ َZغ َّZر َبَ ،و ُهZَ Zو َي ْح ُك ُم
Zاك .ثُ َّم َقZZاُلواZَ :
اء َهَ Zذا ٱِإْل ْن َسُ Z
"ٱب ُZع ْZد ِإَلى ُهَنَ Z
إذن مZZاذا قZZالوا بعZZد ذلZZك؟ كمZZا يقZZول الكتZZاب المقZZدسْ :
ج َ
ِ ِ
َأكثَZZر ِم ْنه ZمZاَ .أَل ُّحوا َعَلى ٱْل َّر ِ ٍ ِ Z
Zاب" .لمZZاذا كZZانوا يريZZدون تحطيم
ُح ْك ًZمZا .ٱآْل َن َنْف َعُ Zل ِبَ Z
جZل ُلZZوط Zج ًّZدا َوتََقZَّ Zد ُموا لُي َك ّس ُ Zروا ٱْلَبَ Z
ُ
Zك َش ًّ Zرا ْ َ ُ َ

البZZاب؟ السZZبب هZZو أنهم كZZانوا في تَZْ Zو ٍق إليZZذاء هZZذين الرسZZولين .مZZاذا كZZان يفعZZل هZZذان الرسZZوالن في سZZدوم؟ كZZان هZZدفهما من
المجيء إلى هناك هو إنقاذ لوط وأهل بيته ،ولكن أهل المدينة Zظنوا خطًأ أنهما أتيZا لتZولي المناصZب الرسZمية .لقZد كZان مجZرد
بالغZا بهZZذين الرسZZولين ،دون أن يسZألوا عن غرضZهما .كZانوا يرغبZون في
تخمين هو الذي جعل المدينة Zتريد أن تلحق
ضررا ً
ً
إيZZذاء شخصZZين لم يكن لهمZZا أي عالقZZة بهم .من الواضZZح أن سZZكان هZZذه المدينZZة قZZد فقZZدوا إنسZZانيتهم وعقZZولهم؛ ولم تكن درجZZة
جنونهم ووحشيتهم مختلفة عن طبيعة الشيطان الشريرة المتمثلة في إيذاء وإهانة البشر.
عنZZدما طلبZZوا هZZذين الرسZZولين من لZZوط ،مZZاذا فعZZل لZZوط؟ نعZZرف من النص أن لوطZاً لم يقم بتسZZليمهما .هZZل كZZان يعZZرف

Zادرا على إنقZZاذ هZZذين الشخصZZين؟ هZZل كZZان يعZZرف مZZا
لZZوط ّ
أن هZZذين الرسZZولين من هللا؟ بZZالطبع لم يعZZرف! ولكن لمZZاذا كZZان قً Z
الذي أتَيا ليفعاله؟ على الرغم من أنه كان غير مدرك لسZبب قZدومهما ،فقZد كZان يعلم أنهمZا كانZا عبZدين هلل ،ولZذلك أخZذهما إلى

داخZZل بيتZZه .إن قدرتZZه على أن يطلZZق على هZZذين العبZZدين Zهلل لقب "سZZيد" يZZبين أن لوطZاً كZZان من أتبZZاع هللا الثZZابتين ،على عكس
اآلخZZرين في داخZZل سZZدوم .لZZذلك ،عنZZدما جZZاءه رسZZوالن من هللا ،خZZاطر بحياتZZه السZZتقبالهما ،وعالوة على ذلZZك ،عZZرض ابنتيZZه

ضZا تعبZZير ملمZوس عن طبيعZة لZوط وجZZوهره ،وهZZو
كبZديل من أجZZل حمايZZة هZذين الرسZZولين .هZZذا هZZو عمZل لZZوط البZار ،وهZZو أي ً

أيضا السبب الذي جعل هللا يرسل عبديه Zإلنقاذ لوط؛ فعندما واجه لوط الخطر ،قام بحمايZZة هZZذين الZرجلين دون النظZZر إلى أي
ً
شيء آخر ،حتى إنه حاول مبادلة ابنتيه مقابل سالمة الرجلين .وباستثناء لوط ،هZل كZان هنZZاك أي شZخص آخZر داخZZل المدينZZة

بإمكانه فعل شيء كهذا؟ كما تثبت الحقائق :ال ،لم يكن هناك أحد! لذلك ،من نافلة القول أن كل شخص داخل سدوم ،باسZZتثناء
لوط ،كان هدًفا للتدمير فضاًل عن كونه هدًفا يستحق اإلهالك.
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Zان ِإَلى سZدوم مسZاء ،و َZك ان ُلZو ٌ ِ ِ
ِ
(سZفر التكZوين َ " )11-1 Z:19ف َZج اء ٱْل َماَل َك ِ
Zام
آه َمZا ُلZو ٌ
َُ َ ََ ً َ َ
ومَ .فَل َّما َر ُ
َ
ط َق َ
ط َجال ًسZا في َبZاب َسُ Zد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱِل ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ان َوتَْ Zذ َهَب ِ
ٱغسZاَل َْأر ُجَل ُك َمZا ،ثُ َّم تَُب ّك َZر ِ
ان
Zال"َ :يZا َسِّZي َد َّي Z،مياَل ِإَلى َب ْيت َع ْبZد ُك َما َوبِيتَZا َو ْ
ْست ْقَبال ِه َماَ ،و َس َج َد ِب َو ْج ِهZه ِإَلى ْ
ضَ .وَق َ
ط ِر ِيق ُك ZمZا"َ .فَق Zااَل " :اَل  ،بZZل ِفي ٱل َّس Zاح ِة نِبيت"َ .فَZZأَل َّح عَلي ِه ZمZا ِZج ًّZداَ ،فم Zااَل ِإَليZِ Zه ودخاَل بيتَZZهَ Z،فص Zنع َله ZمZا ِ
ط ًيرا
ضَZياَف ًة َو َخَبZَ Zز َف ِ Z
ِفي َ
َ َ ُ
َْ
ْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َْ َ
َ

ط ِبZZٱْلبي ِت ِرج Zال ٱْلم ِدينZِ Zةِ Z،رج Zال س Zدومِ ،من ٱْل ZحZد ِث ِإَلى ٱل َّش Zي ِخZُ ،ك ُّ َّ ِ ِ
Zاد ْوا
ضَ Z
َفَ Z
َ ُ َ َ
اهاَ .فَنَ Z
َ ُ َ ُ َ َ ََ
َZأكاَل َ .وَقْبَل َمZZا ٱ ْ
صَ Z
ْ
َأح Zا َ َ ْ
ط َج َعا َ
Zل ٱلش ْ Zعب م ْن َأْق َ
ان د َخاَل ِإَليZZك َّ
َّ
ط ِإَلى ٱْلبِ Z
Zاب
َأخ ِر ْج ُه َمZZا ِإَل ْيَنZZا ِلَن ْع ِرَف ُه َZمZا"َ .ف َZ
خ َر َج ِإَل ْي ِه ْم ُلZZو ٌ
ُلو ً
Zاب َو ْ
ٱللْيَلَ Zة؟ ْ
"َأي َن ٱلZَّ Zر ُجاَل ِن ٱلل َذ ِ َ
ْ َ
طZZا َوَقZZاُلوا َلZُ Zهْ :
َ
Zق ٱْلَبَ Z
َأغَلَ Z
ال" :اَل تَْف َعُلوا َشًّ Zرا َيZا ِإ ْZخ َوِتيُ .ه َZو َذا ِلي ْٱبَنتَِ Z
ُأخ ِر ُج ُه َمZZا ِإَل ْي ُك ْم َفZٱ ْف َعُلوا ِب ِه َمZا َك َمZا َي ْح ُسُ Zن ِفي ُعُيZZوِن ُك ْم.
Zان َل ْم تَ ْع ِرَفZا َر ُجاًل ْ .
اءهُ َوَق َ
َو َر َ
َأِلنه ZمZا َقZْ Zد د َخاَل تَحت ِ ِ ِ Z
ِِ
َأما َه َ Zذ ِ
اء َه َ Zذا
َو َّ
َْ
َ
"ٱب ُعZْ Zد ِإَلى ُهَنَ Z
ظ ّل َس ْZقفي"َ .فَقZZاُلواْ :
Zاك" .ثُ َّم َقZZاُلواَ :
ان ٱلZَّ Zر ُجاَل ِن فَاَل تَْف َعُلZZوا به َمZZا َش ْ Zيًئاَ ُ َّ ،
"جَ Z
ِ ِ
ٱِإْل ْنسZان ِليتَ َغ َّZرب ،وهZو يح ُكم ح ْكمZا .ٱآْل ن نْف Zع ل ِبZك َشًّ Zرا ْ ِ
ِ ٍ ِ
Zاب،
َ ََُ َ
َأكثَ َZر م ْن ُه َمZا"َ .فَZأَل ُّحوا َعَلى ٱْل َّر ُجZل ُلZوط ج ًّZدا َوتََق َّZد ُموا لُي َك ّسُ Zروا ٱْلَب َ
َ ُ َ َ َ َُ َ ْ ُ ُ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين َعَلى ب ِ
َأما ِّ
اه ْم ِبZZٱْل َع َمى ،م َن
َف َم َّد َّ
Zابَ .و َّ
ٱلر ُجاَل ِن َْأي ِدَي ُه َما َو َْأد َخاَل ُلو ً
طZا ِإَل ْي ِه َمZZا ِإَلى ٱْلَب ْيت َو ْ
Zاب ٱْلَب ْيت َف َ
ال ٱلذ َ
ضَ Zرَب ُ
َ
َأغَلَقZا ٱْلَب َ
ٱلر َZج ُ
يرَ ،فع ِج ُزوا َع ْن ْ ِ
ٱلص ِغ ِ
اب".
َّ
َأن َيج ُدوا ٱْلَب َ
ير ِإَلى ٱْل َكِب ِ َ
طر ي Zه وه عَلى سZدوم وعمZZورة ِكب ِريتًZZا ونِ ِ ِ Z
ِ
ِ
ِ
Zك
Zارا م ْن ع ْنZZد َي ْZه َوه م َن ٱل َّسَ Zماءَ .وَقَل َب تْلَ Z
َZأم َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ
ََ ً
(سZZفر التكZZوين َ " )25-24 Z:19فْ Z
ِ
ِ
ٱْلم ُد َن Z،و ُك َّل َّ ِئ ِ
ٱَأْلر ِ
يع ُس َّك ِ
ض".
ان ٱْل ُم ُد ِنَ ،وَنَبات ْ
ٱلدا َرةَ ،و َجم َ
َ
ُ
سدوم تتعرض لإلبادة بسبب استحقاقهم غضب هللا
عندما رأى أهل سدوم هذين الرسولين ،لم يسألوا عن سبب مجيئهما ،ولم يسأل أحد ما إذا كانا قد أتيا لنشZر مشZZيئة هللا.
Zيرا ،جZاءوا للقبض على هZZذين الZرجلين مثZZل الكالب
على العكس من ذلك ،شكلوا حشZً Zدا من الغوغZاء ،وبZZدون أن ينتظZZروا تفس ً
المفترسة أو الذئاب الوحشية .هل رأى هللا هذه األمور عندما حدثت؟ ماذا كان يفكر هللا في مكنونه فيما يتعلق بهذا النZZوع من
السZZلوك البشZZري ،وهZZذا النZZوع من األشZZياء؟ قZZرر هللا إهالك هZZذه المدينZZة؛ لم يZZتردد أو ينتظZZر ،ولم يسZZتمر في التحلي بالصZZبر.
ط َر َي ْZه َوه َعَلى
َZأم َ
لقد حل يومه ،فشZرع في العمZل الZذي كZان يZرغب في القيZام بZه؛ لZذا ورد في سZفر التكZوين َ" :25-24 Z:19ف ْ
ِ
ِ
سدوم وعمورة ِكب ِريتًا ونارا ِمن ِع ْن ِد يهوه ِمن َّ ِ
اء .وَقَلب ِتْل َك ٱْلم ُد َن ،و ُك َّل َّ ِئ ِ
ٱَأْلر ِ
يع ُس َّك ِ
ض".
ًََ ْ
ََْ َ
َُ َ َ َُ َ َ ْ
ان ٱْل ُم ُد ِنَ ،وَنَبZZات ْ
ٱلس َم َ َ
ٱلدا َرةَ ،و َجم َ
َ
ُ

تخZZبر هاتZZان اآليتZZان النZZاس بالطريقZZة الZZتي أهلZZك بهZZا هللا هZZذه المدينZZة Z،كمZZا تخZZبران النZZاس بمZZا أهلكZZه هللا .أواًل  ،يZZروي الكتZZاب

كافيا لهالك كل الناس وكل ما كان ينمZZو على األرض .هZZذا يعZZني
المقدس أن هللا أحرق المدينة Zبالنار ،وأن مدى الحريق كان ً
أن النار التي سقطت من السماء لم تهلZك المدينZة ZفحسZب ،بZZل دمZZرت وأهلكت كZZل النZZاس وكZZل األشZياء الحيZة داخلهZZا ،كZل ذلZك
تمامZا من الكائنZZات الحيZة؛ إذ لم يعZد هنZZاك حيZاة ،وال أي
دون أن يترك لهم أي أثر .وبعد تدمير المدينZة ،كZانت األرض خاليZة ً
أرضا خاوية ،مليئة بالصمت القاتل .لن يكون هنZاك المزيZد من األفعZال الشZريرة ضZZد هللا
عالمات عليها ،لقد أصبحت المدينةً Z
في هذا المكان ،ولن يكون هناك المزيد من الذبح أو الدم المسفوح.

لم ZZاذا أراد هللا ح ZZرق ه ZZذه المدينZ Zة Zعن بك ZZرة أبيه ZZا؟ م ZZاذا يمكنكم أن تالحظ ZZوا هن ZZا؟ ه ZZل س ZZيحتمل هللا أن يش ZZاهد البش ZZر
والطبيعة ،مخلوقاته الخاصة ،وقد ُدمرت هكذا؟ إذا كنت تستطيع أن تZZدرك غضZب يهZZوه هللا من النZZار الZZتي ألقيت من السZZماء،
فليس من الص ZZعب إدراك مس ZZتوى غض ZZبه من ه ZZدف ت ZZدميره وك ZZذلك من حيث الدرج ZZة ال ZZتي ُدم ZZرت به ZZا ه ZZذه المدين ZZة Z.عن ZZدما

يZZزدري هللا أي مدينZZة Z،سZZوف ُيZZنزل بهZZا عذابZZه ،عنZZدما يشZZعر هللا بZZازدراء أي مدينZZة ،سيرسZZل لهZZا تحZZذيرات متكZZررة إلعالم
ويسZZاء لجاللZZه ،لن يرسZZل أي
النZZاس بغضZZبه ،لكن عنZZدما يقZZرر هللا وضZZع نهايZZة لمدين Zة ZوتZZدميرها ،أي عنZZدما يسZZتثار غضZZبه ُ

تمامZZا من الوجZZود؛ هZZذه هي شخصZZية
عقوبات أو تحذيرات أخرى .بداًل من ذلك ،سوف يهلكها مباشرة ،وسوف يجعلها تزول ً
هللا البارة.
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Zان ِإَلى سZدوم مسZاء ،و َZك ان ُلZو ٌ ِ ِ
ِ
(سZفر التكZوين َ " )11-1 Z:19ف َZج اء ٱْل َماَل َك ِ
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آه َمZا ُلZو ٌ
َُ َ ََ ً َ َ
ومَ .فَل َّما َر ُ
َ
ط َق َ
ط َجال ًسZا في َبZاب َسُ Zد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱِل ِ ِ
ِإ
ِ
ٱَأْلر ِ
ان َوتَْ Zذ َهَب ِ
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َّ
َ
اَل
َْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ
ضَ ّ َ َ َ َ َ .
ْست ْقَبال ِه َماَ ،و َس َج َد ِب َو ْج ِهZه ِإَلى ْ
ط ِر ِيق ُك ZمZا"َ .فَق Zااَل " :اَل  ،بZZل ِفي ٱل َّس Zاح ِة نِبيت"َ .فَZZأَل َّح عَلي ِه ZمZا ِZج ًّZداَ ،فم Zااَل ِإَليZِ Zه ودخاَل بيتَZZهَ Z،فص Zنع َله ZمZا ِ
ط ًيرا
ضَZياَف ًة َو َخَبZَ Zز َف ِ Z
ِفي َ
َ َ ُ
َْ
ْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َْ َ
َ
ط ِبZZٱْلبي ِت ِرج Zال ٱْلم ِدينZِ Zةِ Z،رج Zال س Zدومِ ،من ٱْل ZحZد ِث ِإَلى ٱل َّش Zي ِخZُ ،ك ُّ َّ ِ ِ
Zاد ْوا
ضَ Z
َفَ Z
َ ُ َ َ
اهاَ .فَنَ Z
َ ُ َ ُ َ َ ََ
َZأكاَل َ .وَقْبَل َمZZا ٱ ْ
صَ Z
ْ
َأح Zا َ َ ْ
ط َج َعا َ
Zل ٱلش ْ Zعب م ْن َأْق َ
ان د َخاَل ِإَليZZك َّ
َّ
ط ِإَلى ٱْلبِ Z
Zاب
َأخ ِر ْج ُه َمZZا ِإَل ْيَنZZا ِلَن ْع ِرَف ُه َZمZا"َ .ف َZ
خ َر َج ِإَل ْي ِه ْم ُلZZو ٌ
ُلو ً
Zاب َو ْ
ٱللْيَلَ Zة؟ ْ
"َأي َن ٱلZَّ Zر ُجاَل ِن ٱلل َذ ِ َ
ْ َ
طZZا َوَقZZاُلوا َلZُ Zهْ :
َ
Zق ٱْلَبَ Z
َأغَلَ Z
ال" :اَل تَْف َعُلوا َشًّ Zرا َيZا ِإ ْZخ َوِتيُ .ه َZو َذا ِلي ْٱبَنتَِ Z
ُأخ ِر ُج ُه َمZZا ِإَل ْي ُك ْم َفZٱ ْف َعُلوا ِب ِه َمZا َك َمZا َي ْح ُسُ Zن ِفي ُعُيZZوِن ُك ْم.
Zان َل ْم تَ ْع ِرَفZا َر ُجاًل ْ .
اءهُ َوَق َ
َو َر َ
َأِلنه ZمZا َقZْ Zد د َخاَل تَحت ِ ِ ِ Z
ِِ
َأما َه َ Zذ ِ
اء َه َ Zذا
َو َّ
َْ
َ
"ٱب ُعZْ Zد ِإَلى ُهَنَ Z
ظ ّل َس ْZقفي"َ .فَقZZاُلواْ :
Zاك" .ثُ َّم َقZZاُلواَ :
ان ٱلZَّ Zر ُجاَل ِن فَاَل تَْف َعُلZZوا به َمZZا َش ْ Zيًئاَ ُ َّ ،
"جَ Z
ِ ِ
ِ
ٱِإْل ْنسِ Z
ِ ٍ ِ
Zاب،
َ ُ
ان لَيتَ َغ َّZر َبَ ،و ُه َZو َي ْح ُك ُم ُح ْك ًمZا .ٱآْل َن َنْف َZع ُل ِب َ
Zك َشًّ Zرا َأ ْكثَ َZر م ْن ُه َمZا"َ .فَZأَل ُّحوا َعَلى ٱْل َّر ُجZل ُلZوط ج ًّZدا َوتََق َّZد ُموا لُي َك ّسُ Zروا ٱْلَب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين َعَلى ب ِ
َأما ِّ
اه ْم ِبZZٱْل َع َمى ،م َن
َف َم َّد َّ
Zابَ .و َّ
ٱلر ُجاَل ِن َْأيدَي ُه َما َو َْأد َخاَل ُلو ً
طZا ِإَل ْي ِه َمZZا ِإَلى ٱْلَب ْيت َو ْ
Zاب ٱْلَب ْيت َف َ
ال ٱلذ َ
ضَ Zرَب ُ
َ
َأغَلَقZا ٱْلَب َ
ٱلر َZج ُ
يرَ ،فع ِج ُزوا َع ْن ْ ِ
ٱلص ِغ ِ
اب".
َّ
َأن َيج ُدوا ٱْلَب َ
ير ِإَلى ٱْل َكِب ِ َ
طر ي Zه وه عَلى سZدوم وعمZZورة ِكب ِريتًZZا ونِ ِ ِ Z
ِ
ِ
ِ
Zك
Zارا م ْن ع ْنZZد َي ْZه َوه م َن ٱل َّسَ Zماءَ .وَقَل َب تْلَ Z
َZأم َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ
ََ ً
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ِ
ِ
ٱْلم ُد َن Z،و ُك َّل َّ ِئ ِ
ٱَأْلر ِ
يع ُس َّك ِ
ض".
ان ٱْل ُم ُد ِنَ ،وَنَبات ْ
ٱلدا َرةَ ،و َجم َ
َ
ُ
تماما من الوجود
بعد مقاومة سدوم المتكررة والعداء هلل ،محاها هللا ً
من منظور إنساني ،كانت سدوم مدينة يمكن أن ترضي رغبات اإلنسان وشروره؛ فقد أدى الرخاء فيها المصحوب باإلغراء والسحر ،مع الموسيقى والرقص

ليلة بعد ليلة ،إلى افتتان أهلها وجنونهم ،وختمت الشرور على قلوب الناس وأغرتهم بالفساد .لقد كانت مدينة خرجت فيها األرواح النجسة والشريرة عن السيطرة،

يسع أحد في هذه المدينة –
وكانت تعج بالخطيئة والقتل ،وتفوح منها رائحة دموية نتنة .لقد كانت مدينة أرعبت الناس ،مدينة تجعل المرء ينكفئ من الرعب .لم َ
رجالً كان أو امرأة ،صغيراً أو كبيراً – إلى الطريق الصحيح .لم يكن أحد منهم يتوق إلى النور أو تهفو نفسه إلى االبتعاد عن الخطيئة ،بل كانوا يعيشون تحت

سيطرة الشيطان والفساد والخداع .لقد فقدوا إنسانيتهم ،وفقدوا حواسهم ،كما فقدوا الهدف الحقيقي لإلنسان من الوجود .لقد ارتكبوا أفعااًل شريرة ال تعد وال تحصى

من معاندة Zحكم هللا ،كما رفضوا توجيهه وعارضوا إرادته ،فكانت أفعالهم الشريرة هي التي حملت هؤالء الناس ،والمدينة وكل شيء حي داخلها ،خطوة خطوة ،على
طريق الهالك.

على الرغم من أن هذين المقطعين ال يسجالن التفاصيل الZتي تصZف مZدى فسZاد أهZل سZدوم ،ويسZجالن – بZداًل من ذلZك

– سZZلوكهم تجZZاه عبZZدين من عبZZاد هللا بع Zد ZوصZZولهما إلى المدينZZة ،فZZإن حقيقZZة بسZZيطة يمكن أن تكشZZف إلى أي مZZدى كZZان أهZZل

ضZا .لم يقتصZر األمZر على
سدوم فاسدين وأشراراً وأنهم عادوا هللا ،وبZذلك تم كشZف الوجZه والجZوهر الحقيقي ألهZل المدينZة أي ً
ضZا فلم يخشZZوا عقابZZه ،وإنمZZا على العكس من ذلZZك ،اسZZتهزأوا بغضZZب هللا ،وعانZZدوا هللا
عZZدم قبZZول تحZZذيرات هللا ،بZZل تمZZادوا أي ً

عمZZا فعل ZZه هللا أو كي ZZف فعل ZZه ،لم يكن منهم إال أن تزاي ZZدت ح ZZدة طب ZZاعهم األثيم ZZة ،وعارض ZZوا هللا
بش ZZكل أعمى ،وبغض النظ ZZر ّ
Zديرا
Zرارا وتك ZZرارا .ك ZZان ش ZZعب س ZZدوم
ً
معاديZZا لوج ZZود هللا ومجيئ ZZه وعقاب ZZه ب ZZل وتحذيرات ZZه ،ولم يكون ZZوا ي ZZرون ش ZZيًئا آخ Zَ Zر ج ً Z
مً Z
باالهتمام من حولهم .لقد أضروا وألحقوا األذى بجميZع النZاس الZذين يمكنهم اإلضZرار بهم وإيZذاؤهم ،ولم تختلZف معZاملتهم مZع

الشخص ZZين .فيم ZZا يتعل ZZق بجمي ZZع األفع ZZال الش ZZريرة ال ZZتي ارتكبه ZZا أه ZZل س ZZدوم ،لم يكن إلح ZZاق األذى بعب ZZاد هللا س ZZوى غيض من
فيض ،كما لم تكن طبيعتهم الشريرة التي كشف عنها هذا في الواقع سوى قطرة في بحر شاسZع .لZذلك ،اختZار هللا أن يZدمرهم
Zارا أو زلZZزااًل أو تسZZونامي أو أي طريقZZة أخZZرى لتZZدمير المدينZZة .مZZاذا يعZZني
بالنZZار ،فلم يسZZتخدم هللا
ً
طوفانZZا ،ولم يسZZتخدم إعصً Z
استخدام هللا للنار لتدمير هذه المدينة؟ كان يعZني هالك المدينZة الكامZل ،كZان ذلZك يعZني محZو المدينZة ZبالكامZل من األرض ومن

ض Zا أن نفZZوس
الوجZZود .ال يشZZير "التZZدمير" هنZZا إلى اختفZZاء شZZكل المدين Zة ZوهيكلهZZا أو مظهرهZZا الخZZارجي فحسZZب ،بZZل يعZZني أي ً
تمامZZا .ببسZZاطة ،تم تZZدمير جميZZع النZZاس واألحZZداث واألشZZياء
النZZاس داخZZل المدين Zة Zلم تعZZد موجZZودة ،بعZZد أن تم القضZZاء عليهZZا ً

المرتبطZZة بالمدينZZة ،ولن تكZZون هنZZاك حيZاة أخZرى لهم أو تجسZد لهم؛ لقZد استأصZZلهم هللا من اإلنسZانية ،ومن الخلZق ،مZZرة واحZدة
وإلى األبZZد .إن "اسZZتخدام النZZار" يZZدل على وقZف الخطيئZZة ،وهZZذا يعZZني نهايZZة الخطيئZZة؛ هZZذه الخطيئZZة سZوف تتوقZZف عن الوجZZود

مكانZا لإلقامZة والبقZاء.
وعن االنتشار .كان ذلZك يعZني أن شZر الشZيطان قZد فقZد تربZة احتضZانه ،فضZاًل عن المقZبرة الZتي منحتZه ً
في الحZZرب بين هللا والشZZيطان ،يعZّ Zد اسZZتخدام هللا للنZZار عالمZZة النتصZZاره الZZذي وصZZم بZZه الشZZيطان .إن هالك سZZدوم يمثZZل كبZZوة

كZZبرى في طمZZوح الشZZيطان لمعارضZZة هللا عن طريZZق إفسZZاد النZZاس وتعريضZZهم للهالك ،وهZZو كZZذلك عالمZZة مهينZZة على زمن
ضمن تطور البشرية عنZدما رفض اإلنسZان إرشZاد هللا واستسZلم للرذيلZة ،كمZا أنZه ،عالوة على ذلZك ،سZجل إلعالن حقيقي عن
شخصية هللا البارة.
النZار الZتي أرسZلها هللا من السZماء إلى تحويZل سZدوم إلى شZيء دون الرمZاد ،كZان ذلZك يعZني أن المدينZة الZتي
عنZدما أدت ّ
سZZميت "سZZدوم" محيت من الوجZZود ،وكZZذلك كZZل شZZيء داخZZل المدينZZة نفسZZها .لقZZد دمرهZZا غضZZب هللا ،واختفت بسZZبب غضZZب هللا
وجالله .ونظراً إلى شخصية هللا البارة ،حصلت سدوم على عقوبتها العادلة ،وبسبب شخصية هللا البارة ،حصلت على نهايتها

ضZا بسZبب رغبZة هللا في عZدم رؤيZة هZذه المدينZة مZرة أخZرى ،أو أي
العادلة .كانت نهايZة وجZود سZدوم نتيجZة شZرها ،وكZانت أي ً
من األش ZZخاص ال ZZذين عاش ZZوا فيه ZZا أو أي حي ZZاة نمت داخ ZZل المدين ZZة .إن "رغب ZZة هللا في ع ZZدم رؤي ZZة المدين Zة Zم ZZرة أخ ZZرى" تمث ZZل
غض ZZبه ،وك ZZذلك جالل ZZه .لق ZZد أح ZZرق هللا المدين ZZة؛ ألن إثمه ZZا وخطيئته ZZا جعلت ZZه يش ZZعر بالغض ZZب واالش ZZمئزاز والبغض تجاهه ZZا،
وجعلت ZZه ال ي ZZرغب في رؤيته ZZا أو رؤي ZZة أي من األش ZZخاص أو الكائن ZZات الحي ZZة داخله ZZا م ZZرة أخ ZZرى .وبمج ZZرد أن انتهى ح ZZرق
تاركا وراءه الرماد فقط ،فقد توقفت حًقا عن الوجود في نظر هللا ،اختفت حتى ذكرياته عنها ،وتم محوها .هZZذا يعZZني
المدينةً ،
أن النZZيران المرسZZلة من السZZماء لم تZZدمر مدينZZة سZZدوم بأكملهZZا وال األشZZخاص المملZZوئين باآلثZZام فحسZZب ،ولم تZZدمر كZZل األشZZياء
داخل المدينة Zالتي كانت ملطخة بالخطيئة فقط ،ولكن أكثر من ذلك ،دمر هذا الحريZZق ذكريZZات شZZر البشZرية وعZZدائها هلل ،كZZان
هذا هدف هللا من حرق المدينةZ.
لقZZد وصZل فسZاد اإلنسZانية إلى ذروتZZه ،لم يعرفZZوا من هZو هللا أو من أين أتZZوا .إن ذكZرت هللا ،فZإن هZZؤالء النZاس يعZZادون
ِ
يكتف هؤالء األشخاص الفاسدون بعدم إبZZداء أي
هللا ويفترون ويجدفون على هللا ،حتى عندما جاء عباد هللا إلبالغ تحذيره ،لم
عالمZZات على التوبZZة ،أو التخلي عن سZZلوكهم الشZZرير ،بZZل على العكس ،لقZZد أضZZروا بوقاحZZة بعبZZاد هللا .وكZZان مZZا أعربZZوا عنZZه
وكشفوا عنه يمثل طبيعتهم وجوهرهم شديد العداء تجاه هللا ،حيث يمكننا أن نرى أن عداء هؤالء الفاسدين تجZاه هللا كZZان أكZZثر
من مج ZZرد كش ZZف عن تص ZZرفهم الفاس ZZد ،فق ZZد ك ZZان فعاًل أك ZZثر من مج ZZرد مث ZZال على االف ZZتراء أو الس ZZخرية النابع ZZة من ع ZZدم فهم

Zببا في سZZلوكهم الشZZرير ،ولم يكن ذلZZك بسZZبب انخZZداع هZZؤالء النZZاس ،ومن المؤكZZد أنZZه لم
الحقيقZZة .فلم يكن الغبZZاء أو الجهZZل سً Z
يكن ألنهم تم تضZZليلهم .وصZZل سZZلوكهم إلى مسZZتوى من العZZداء والوقاحZZة بشZZكل صZZارخ والمعارضZZة واللغZZط تجZZاه هللا .ممZZا ال
شك فيه أن هذا النوع من السلوك البشري يثير غضب هللا ،كمZا يغضZZب شخصZيته الZZتي يجب أال يسZاء إليهZا .لZذلك ،أطلZZق هللا
مباشرة وصZراحة غضZبه وجاللZZه ،وهZذا إعالن حقيقي عن شخصZيته البZارة .في مواجهZة مدينZة Zتفيض بالخطيئZة ،أراد هللا أن
يدمرها بأسرع ما يمكن؛ Zكان يرغب في القضاء على الناس داخلها وعلى ذنوبهم كلها بأتم السبل ،لمحو أهل هZZذه المدينZة Zمن
الوجZZود ومنZZع الخطيئZZة في هZZذا المكZZان من التكZZاثر .الطريقZZة األسZZرع واألتم للقيZZام بZZذلك هي حرقهZZا بالنZZار .لم يكن موقZZف هللا

نوعZZا من الهجZر أو التجاهZل؛ بZZل بZاألحرى ،اسZZتخدم غضZبه وجاللZه وسZلطانه لمعاقبZة هZؤالء النZZاس وضZربهم
تجاه أهل سدوم ً
ضZا بتZدمير النفس ،أي االستئصZال
وتدميرهم بالكامل .لم يكن موقف هللا تجاههم متعلًقا فقZط بالZZدمار المZZادي ،بZل كZZان يتعلZق أي ً
األبدي .هذا هو المعنى الحقيقي لرغبة هللا في "محوهم من الوجود".
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على الرغم من أن غضب هللا مخفي ومجهول لإلنسان ،فإنه ال ِّ
يفوت أي مخالفة
إن تعامل هللا مع كل جهل وغباء البشرية يعتمد في المقام األول على الرحمة والتسZZامح .ومن ناحيZZة أخZZرى ،يتم إخفZZاء
غضبه في الغالبية العظمى من الوقت واألشياء ،وهو غير معروف لإلنسان؛ ونتيجة لذلك ،يصعب على اإلنسZZان أن يZZرى هللا
ضZا فهم غضZZبه .على هZZذا النحZZو ،يسZZتخف اإلنسZZان بغضZZب هللا ،وعنZZدما تواجZZه اإلنسZZانية
يظهZZر غضZZبه ،كمZZا يصZZعب عليZZه أي ً
عمل هللا األخZير وخطZوة الغفZران والتسZامح مZع اإلنسZان ،أي عنZدما تصZل رحمZة هللا إلى نهايتهZا ويصZلهم تحZذيره األخZير ،إذا
م ZZا اس ZZتمروا في اس ZZتخدام األس ZZاليب نفس ZZها لمع ZZاداة هللا ،ولم يب ZZذلوا أي جه ZZد للتوب ZZة ،أو إص ZZالح ط ZZرقهم أو قب ZZول رحمت ZZه ،فلن
يمنحهم هللا التسامح والصبر عليهم أكثر من ذلك .بل على العكس ،في هذا الوقت بالذات سوف يتراجع هللا عن رحمته ،وبعد
تمامZZا كمZZا يسZZتطيع اسZZتخدام أسZZاليب مختلفZZة
هZZذا ،سZZوف يرسZZل غضZZبه فقZZط ،وهZZو يمكنZZه التعبZZير عن غضZZبه بطZZرق مختلفZZةً ،
لمعاقبة الناس وإهالكهم.
إن استخدام هللا للنار إلهالك مدينة Zسدوم يعتبر أسرع طريقة إلبادة بشر أو شيء ،إن حرق أهZZل سZدوم قZد دمZر مZا هZZو
ض Zا أرواحهم وأنفسZZهم وأجسZZادهم بالكامZZل ،تأكيZً Zدا على أن النZZاس داخZZل هZZذه المدين ZةZ
أكZZثر من أجسZZادهم الماديZZة؛ لقZZد أهلZZك أي ً
سوف يتم محوهم من الوجود في كل من العالم المادي والعالم غير المZرئي لإلنسZان .هZZذه هي إحZدى الطZرق الZZتي يكشZف بهZZا
تمامZا كمZا أنهZا بطبيعZة الحZال
هللا عن غضبه ّ
ويعبر عنه ،وتعتبر طريقة الكشف والتعبير هذه أحZد جZوانب جZوهر غضZب هللاً ،
أيضا إعالن عن جوهر شخصية هللا البارة .فعندما يطلق هللا غضبه ،يتوقف عن إظهار أي رحمة أو شZZفقة ناشZZئة عن الحب،
ً
وال ُي ظهر أي قدر من تسامحه أو صبره ،وال يوجد شخص أو شيء أو سبب يمكن أن يقنعه باالستمرار في التحلي بالصZZبر،
أو منح رحمت ZZه أو إبZZ Zداء تس ZZامحه م ZZرة أخ ZZرى .بZ Zداًل من ه ZZذه األش ZZياء ،وب ZZدون أن ي ZZتردد Zللحظ ZZة ،س ZZوف يطلZZ Zق هللا غضZZZبه
وعظمته ،ويفعل ما يريد ،وسوف يفعل هذه األشياء بطريقة سريعة ونقية وفًقا إلرادته الخاصة .هذه هي الطريقة التي يرسل
أيضا تعبير عن جانب واحد من شخصيته البارة .عندما يرى النZZاس
بها هللا غضبه وجالله ،ويجب أال يسيء أحد إليها ،وهي ً
أن هللا يظهر القلق والحب تجاه اإلنسان ،ال يستطيعون كشف غضبه ،أو رؤية جاللZZه ،أو الشZZعور بعZZدم التسZامح مZع اإلسZاءة.

دائمZا النZZاس إلى االعتقZZاد بZZأن شخصZZية هللا البZZارة مZZا هي إال شخصZZية الرحمZZة والتسZZامح والمحبZZة .لكن
لقZZد دفعت هZZذه األمZZور ًZ
عن ZZدما ي ZZرى الم ZZرء هللا وه ZZو يهل ZZك مدين ZZة أو يك ZZره بش ZZراً ،ف ZZإن غض ZZبه في هالك اإلنس ZZان وجالل ZZه يس ZZمحان للن ZZاس ب ZZأن يلم ZZوا
بالجZZانب اآلخZZر من شخصZZيته البZZارة .ذلZZك هZZو عZZدم تسZZامح هللا مZZع اإلسZZاءة .إن شخصZZية هللا الZZذي ال يتسZZامح مZZع أيZZة مخالفZZة

تتخطى خي ZZال أي ك ZZائن مخل ZZوق ،وال يمكن ألي من الكائن ZZات األخ ZZرى غ ZZير المخلوق ZZة الت ZZدخل أو الت ZZأثير فيه ZZا؛ ب ZZل وال يمكن
تجسZZيدها أو تقليZدها .وهكZذا ،فZإن هZZذا الجZانب من تصZرفات هللا هZو الZذي يجب أن تعرفZه البشZرية أكZثر من غZيره؛ فاهلل وحZده
ه ZZو ال ZZذي لدي ZZه ه ZZذا الن ZZوع من التص ZZرفات ،وهللا وح ZZده ه ZZو ال ZZذي يمتل ZZك ه ZZذا الن ZZوع من الشخص ZZية .يتمت Zع Zهللا به ZZذا الن ZZوع من
الشخصية البارة؛ ألنه يكره الشZر والظلمZة والتمZرد وأفعZال الشZيطان الشZريرة الZتي تفسZد وتهلZك البشZر ،وألنZه يكZره كZل أفعZال

الخطيئة في عدائها له ،وبسبب جوهره وذاتZه المقدسZة والطZاهرة؛ ولهZذا السZبب ،فإنZه لن يتحمZل من أي كZائن مخلZوق أو غZير
مخلوق أن يناصبه عالنية العداء أو المعارضZة ،حZتى الشZخص الZذي كZان قZد أظهZر لZه مZرة الرحمZة أو االختيZار ال يحتZاج إال
إلى اسZZتفزاز شخصZZيته وتجZZاوز مبدئ Zه Zفي الصZZبر والتسZZامح ،وسZZوف يطلZZق ويعلن عن شخصZZيته البZZارة دون أدنى رحمZZة أو
تردد – شخصية ال تتسامح مع أية إساءة.
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غضب هللا هو ضمانة لجميع القوى العادلة وكل األشياء اإليجابية
يمثZZل عZZدم تسZZامح هللا مZZع اإلسZZاءة جZZوهره الشZZامل ،وغضZZب هللا هZZو تصZZرفه الشZZامل ،كمZZا أن جاللZZة هللا وعظمتZZه هي
جوهره الحصري .يبرهن المبدأ الكامن وراء غضب هللا على الهوية والمكانة الZZتي يمتلكهمZZا هللا وحZZده ،وال يحتZZاج المZZرء إلى
ضZا رم ٌZز لجZوهر هللا الفريZد نفسZه .إن شخصZية هللا هي حقيقتZه الجوهريZة ،وال تتغZير على اإلطالق بمZرور الZوقت،
ذكر أنه أي ً
كما ال تتغير بتغير األماكن .إن شخصيته المتأصلة هي جوهره الفطري ،وبغض النظر عمن يقوم هو بتنفيذ عمله عليZZه ،فZZإن
جZوهره وشخصZZيته البZZارة ال يتغZZيران .عنZZدما ُيغضZب أحZٌZد هللا ،فZإن مZا يطلقZZه هZZو شخصZZيته المتأصZZلة؛ حيث ال يتغZZير في هZZذا
الZZوقت المبZZدأ الكZZامن وراء غضZZبه ،كمZZا ال تتغZZير هويتZZه ومكانتZZه الفريZZدتان .وهZZو ال يغضZZب بسZZبب تغZZير في جZZوهره أو ألن
شخصZZيته أنتجت عناصZZر مختلفZZة ،ولكن ألن مخالفZZة اإلنسZZان لZZه تسZZيء إلى شخصZZيته .إن االسZZتفزاز الصZZارخ هلل من جZZانب
اإلنسZZان يمثZZل تحZZدياً قويZاً لهويZZة هللا ومكانتZZه .وعنZZدما يتحZZداه اإلنسZZان ،فهZZو – في نظZZره – يعارضZZه ويختZZبر غضZZبه .وعنZZدما

ضZا عنZZدما تنتشZZر الخطيئZZة –
يعZZارض اإلنسZZان هللا ،ويناصZZبه العZZداء ،وعنZZدما يختZZبر اإلنسZZان باسZZتمرار غضZZب هللا – وهZZذا أي ً
ي ZZبرز غض ZZب هللا ويتجلى ب ZZالطبع .ل ZZذلك ،ف ZZإن تعب ZZير هللا عن غض ZZبه يرم ZZز إلى حقيق ZZة أن ك ZZل ق ZZوى الش ZZر س ZZوف تختفي من
الوجZZود ،كمZZا يرمZZز إلى أن جميZZع القZZوى المعاديZZة سZZيتم تZZدميرها .هZZذا هZZو تفZZرد شخصZZية هللا البZZارة ،وهZZو تفZZرد غضZZب هللا.
عنZZدما يتم تحZZدي كرامZZة هللا وقداسZZته ،وعنZZدما يتم إعاقZZة القZZوى العادلZZة وال يراهZZا اإلنسZZان ،يرسZZل هللا غضZZبه .وبZZالنظر إلى
جZوهر هللا ،فZإن كZZل تلZك القZوى على األرض الZتي تناصZب هللا العZZداء وتعارضZه وتجادلZه تعتZبر شZريرة وفاسZدة وغZير عادلZة،
وتZZأتي من الشZZيطان وتنتمي إليZZه .وألن هللا عZZادل ،ومن النZZور وقZZدوس مZZنزه عن العيZZوب ،فZZإن كZZل األشZZياء الشZZريرة ،الفاسZZدة
التي تنتمي إلى الشيطان ،سوف تختفي مع إطالق غضب هللا.
عشوائيا بأي حZال
على الرغم من أن تدفق غضب هللا هو أحد مظاهر التعبير عن تصرفه العادل ،فإن غضب هللا ليس
ً
من األح ZZوال من حيث هدف ZZه ،وليس ب ZZدون مب ZZدأ ،ب ZZل على العكس من ذل ZZك ،ف ZZإن هللا ليس س ZZريع الغض ZZب على اإلطالق ،وال
يكشف عن غضبه وجالله بدون روية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن غضب هللا منضبط ومتزن بشكل كبZZير ،كمZZا ال يمكن مقارنتZZه
بكيفية اتقاد غضب اإلنسان أو التنفيس عن غضبه .يتضمن الكتZZاب المقZدس العديZZد من المحZاورات بين اإلنسZان وهللا .ويعتZبر
كالم بعض ه ZZؤالء األف ZZراد ض ZZحل وجاه ZZل وطف ZZولي ،لكن هللا لم ُيZZنزل بهم عقاب ZZه ،ولم ُيZِ Zد ْنهم .وعلى وج ZZه الخص ZZوص ،أثن ZZاء
ّ
محنة أيوب ،كيف كان يهوه هللا يعامل أصدقاء أيوب الثالثة واآلخرين بعZZد أن سZمع الكلمZات الZتي تحZدثوا بهZZا مZع أيZوب؟ هZZل
أدانهم؟ هZZل استشZZاط هللا غضZً Zبا بهم؟ إنZZه لم يفعZZل شZZيًئا من هZZذا القبيZZل! وبZداًل من ذلZZك أمZZر أيZZوب أن يتضZZرع وأن يصّZلي من
أجلهم ،ومن ناحية أخرى ،لم يأخذ هللا أخطاءهم على محمل الجد .كل هذه الحاالت تمثل الموقف األساسي الذي يعامل بZZه هللا
تعبيرا عن مزاجه أو تنفيسه .ليس غضZZب
اإلنسانية الفاسدة الجاهلة .لذلك ،فإن إطالق غضب هللا ليس بأي حال من األحوال ً

هللا ثورة غضب كاملة كما يفهمها اإلنسان ،كما أن هللا ال يطلق غضبه ألنZه غZير قZادر على التحكم في مزاجZZه أو ألن غضZبه
بلZZغ ذروتZZه وال بZZد أن ينفجZZر ،بZZل على العكس من ذلZZك ،يعتZZبر غضZZبه عرضZاً لتصZZرفاته العادلZZة وتعبZZيراً حقيقيZاً عن تصZZرفه
العادل .إنه كشف رمزي لجوهره المقدس .إن هللا يغضب ،وال يتسامح مع أية مخالفة – وهذا ال يعني أن غضب هللا ال يميز

بين األس ZZباب أو أن ZZه مج ZZرد من المب ZZادئ ،ب ZZل البش ZZرية الفاس ZZدة هي ال ZZتي ل ZZديها تج ZZرد ظ ZZاهر من المب ZZادئ وانفج ZZارات غض ZZب
عشوائية ال تميز بين األسباب .بمجرد أن يتمتع اإلنسان بمكانة ما ،فإنه سيجد أن من الصعوبة بمكZان السZZيطرة على مزاجZZه،
وغالبZا مZا يستشZيط غض ًZبا من دون سZبب
وبالتالي سوف يستمتع باستغالل المواقف للتعبير عن عZدم رضZاه وتنفيس عواطفZه،
ً
واضح ،ليكشف عن قدرته ويZدع اآلخZرين يعرفZون أن مكانتZه وهويتZه تختلفZان عن األشZخاص العZاديين Z.وبطبيعZة الحZال ،فZإن
وغالبZZا مZZا يحZZدث غضZZبهم بسZZبب الضZZرر الZZذي
األشZZخاص الفاسZZدين دون أي مكانZZة يفقZZدون السZZيطرة في كثZZير من األحيZZان،
ً
يصيب منافعهم الفردية .ولكي يحمي الفاسدون مكانتهم وكرامتهم ،ينّفسون في كثZير من األحيZان عن عZواطفهم ويكشZفون عن

غضبا وينفس عن مشاعره للZZدفاع عن وجZود الخطيئZة ،وهZذه األعمZال هي الطZرق الZتي
طبيعتهم المتعجرفة .يستشيط اإلنسان
ً
تعج بطموحZZات
يعZZبر بهZZا اإلنسZZان عن عZZدم رضZZاه .وهي تمتلئ بالشZZوائب ،وفسZZاد البشZZر وشZZرهم؛ وأكZZثر من أي شZZيء آخZZرّ ،

اإلنسان ورغباتZZه الجامحZة .عنZZدما تتنZافس العدالZZة مZZع الشZر ،لن يستشZيط اإلنسZان غضZً Zبا للZZدفاع عن العدالZZة؛ بZZل على النقيض
من ذلك ،عندما تتعرض قوى العدالة للتهديد Zواالضطهاد واالعتداء ،فإن موقف اإلنسZان هZو التجاهZل أو التهZرب أو الZتراجع.

أمZZا عنZZدما يواجZZه اإلنسZZان قZZوى الشZZر ،فZZإن موقفZZه يتمثZZل في التمZZوين واالنحنZZاء والبقZZاء على قيZZد الحيZZاة .ولZZذلك ،فZZإن تنفيس
اإلنسZZان هZZو ه ZZروب لق ZZوى الشZZر ،وتعب ZZير عن الس ZZلوك الش ZZرير المتفشZZي والج ZZامح لإلنس ZZان الش ZZهواني .لكن عن ZZدما يرس ZZل هللا
ضZا سZوف تكZون جميZع القZوى
غضبه ،سيتم إيقاف جميع قZوى الشZر ،كمZا سZيتم إيقZاف جميZع الخطايZا الZتي تZؤذي اإلنسZان ،وأي ً
المعادي ZZة ال ZZتي تعي ZZق عم ZZل هللا ظ ZZاهرة ومعزول ZZة وملعون ZZة ،كم ZZا س ZZيتم عق ZZاب واقتالع جمي ZZع المتواط ZZئين م ZZع الش ZZيطان ال ZZذين
يعارضZZون هللا ،وسZZوف يتم عمZZل هللا دون أي عقبZZات ،كمZZا ستسZZتمر خطZZة تZZدبير هللا في التطZZور خطZZوة بخطZZوة وفًقZZا للجZZدول
خاليZZا من إزعZZاج الشZZيطان وخداعZZه .أولئZZك الZZذين يتبعZZون هللا سZZوف يتمتعZZون ZبقيZZادة هللا
الزمZZني ،وسZZيكون شZZعب هللا المختZZار ً
ضZا ضZZمانة
ورزقZZه في محيZZط هZZادئ ومسZZالم .إن غضZZب هللا هZZو ضZZمانة تمنZZع كZZل قZZوى الشZZر من التكZZاثر واالنتشZZار ،وهي أي ً
أبديا من القمع والتخريب.
تحمي الوجود وتنشر كل األشياء العادلة واإليجابية وتحميها ً
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صZ Zا؟
ه ZZل يمكنكم رؤي ZZة حقيق ZZة غض ZZب هللا في ت ZZدميره لس ZZدوم؟ ه ZZل خال ZZط أي ش ZZيء غض ZZبه؟ ه ZZل ك ZZان غض ZZب هللا خال ً

باستخدام كلمات اإلنسان ،هل كان غضZب هللا نقيZاً؟ هZل هنZاك أي خديعZة وراء غضZبه؟ هZل هنZاك أيZة مZؤامرة؟ هZل هنZاك أي
أسرار ال يصح ذكرها؟ أستطيع أن أقول لكم بشدة ونزاهة :ال يوجد جزء من غضب هللا يمكن أن يقZZود المZZرء إلى الشZZك .إن

غضZZبه هZZو الغضZZب الصZZافي المحض ،وال يحمZZل أي نوايZZا أو أهZZداف أخZZرى .سZZبب غضZZبه هZZو خZZالص ،وغZZير مالم ،وفZZوق
النق ZZد .إن ZZه كش ZZف ط ZZبيعي وع ZZرض لج ZZوهره المق ZZدس ،ه ZZو ش ZZيء ال يمتلك ZZه أي من الخل ZZق .ه ZZذا ج ZZزء من شخص ZZية هللا الب ZZارة
أيضا اختالف مذهل بين الجوهر الخاص بكل من الخالق ومخلوقاته.
والفريدة ،وهو ً
وبغض النظZZر عمZZا إذا كZZان المZZرء غاضZً Zبا أمZZام اآلخZZرين أو خلZZف ظهZZورهم ،فZZإن لكZZل شZZخص نيZZة وغرض Zاً مختلفين.
ربم ZZا ك ZZانوا يبن ZZون مك ZZانتهم ،أو ربم ZZا ي ZZدافعون عن مص ZZالحهم الخاص ZZة ،أو يح ZZافظون على ص ZZورتهم أو يص ZZونون ك ZZرامتهم.

Zورا واستشZاطة في غضZبهم كلمZا رغبZوا في
البعض منهم يمارسون ضبط النفس في غضZبهم ،في حين أن آخZرين هم أكZثر ته ً
ذلZZك دون أدنى مجهZZود لضZZبط النفس .باختصZZار ،غضZZب اإلنسZZان مسZZتمد من شخصZZيته الفاسZZدة .وبغض النظZZر عن الغZZرض
منZZه ،فهZZو من الجسZZد والطبيعZZة ،وليس لZZه عالقZZة بالعدالZZة أو بZZالظلم؛ ألنZZه ال يوجZZد في طبيعZZة اإلنسZZان وجZZوهره مZZا يتفZZق مZZع
الحقيقة .لذلك ،يجب عدم ذكر مزاج اإلنسانية الفاسد وغضZب هللا في الZوقت نفسZه .وبZدون اسZتثناء ،يبZدأ سZلوك اإلنسZان الZذي
أفسده الشيطان بالرغبة في حماية الفساد ،ويستند إلى الفساد؛ وهكذا ،ال يمكن ذكر غضب اإلنسان في وقت واحد مع غضZZب
هللا ،بغض النظZZ Zر عن م ZZدى مالءمت ZZه من الناحيZZ Zة النظري ZZة .عن ZZدما يطل ZZق هللا غضZZ Zبه ،يتم كبح ق ZZوى الش ZZر ،وتZZ Zدمر األشZZ Zياء
الشريرة ،في حين أن األشياء العادلZة واإليجابيZة تحظى برعايZة هللا وحمايتZه ،ويسZمح لهZا باالسZتمرار .يرسZل هللا غضZبه؛ ألن
األشياء الظالمة والسلبية والشريرة تحجب أو تزعزع أو تدمر النشاط العZZادي كمZZا تمنZZع تطZور األشZZياء العادلZZة واإليجابيZZة .إن
هدف غضب هللا ليس حماية مكانته وهويته الخاصة ،بل ضمان وجود أشياء عادلZZة وإيجابيZZة وجميلZة وجيZZدة ،لحمايZة القZوانين
وحماية البقاء الطبيعي للبشرية .هذا هو السبب الجذري لغضZب هللا .إن غضZZب هللا هZو إعالن مناسZب وطZبيعي وصZحيح عن
شخصZZيته .ال توجZZد نوايZZا وراء غضZZبه ،وال يوجZZد غش أو تZZآمر؛ أو حZZتى أكZZثر من ذلZZك ،ال يحتZZوي غضZZبه على أي أثZZر من
الرغبة أو االحتيZZال أو الخبث أو العنZZف أو الشZر أو أي شZيء آخZر ممZZا يشZترك فيZه جميZZع البشZر الفاسZZدين .قبZZل أن يرسZل هللا
غضZZبه ،كZZان يZZدرك مسZZبقاً حقيقZZة كZZل أمZZر بشZZكل واضZZح وكامZZل ،وقZZد وضZZع بالفعZZل تعريفZZات واسZZتنتاجات دقيقZZة وواضZZحة.

Zدفعا وال مهماًل ؛
تمامZا ،مثلمZا هZو موقفZه .فهZو ليس مشو ًشZا ،وال أعمى ،وال من ً
وهكذا ،فإن هدف هللا في كل أمر يفعله واضZح ً
أضف إلى ذلك أنه غير مجرد من المبادئ Z.هذا هو الجZانب العملي لغضZب هللا ،وبسZZبب هZذا الجZانب العملي لغضZب هللا ،فZإن

البش ZZرية ق ZZد حققت وجوده ZZا الط ZZبيعي .ب ZZدون غضZZب هللا ،س ZZتنحدر البشZZرية إلى ظZZروف معيش ZZية غ ZZير طبيعي ZZة؛ فك ZZل األش ZZياء
العادلة والجميلة والجيدة ستدمر وتنتهي من الوجود .وبدون غضب هللا ،فإن قوانين ونظم وجود الخلق سوف تتعطل أو حZZتى
تمام ا .منذ خلق اإلنسان ،استخدم هللا باستمرار شخصيته البارة لحماية الوجود الطZZبيعي لإلنسZانية والحفZاظ عليZZه .وبمZZا
تتحطم ً
أن شخصيته البارة تشتمل على الغضب والجالل ،فإن كل األشخاص األشرار ،واألشياء ،والكائنات وكل األشياء الZZتي تZZزعج
وتضZر بZالوجود الطZZبيعي لإلنسZانية يتم معاقبتهZZا والسZيطرة عليهZا وتZZدميرها بسZZبب غضZZبه .على مZZدى آالف السZZنين الماضZية،
اسZZتخدم هللا باسZZتمرار شخصZZيته البZZارة في ضZZرب وتZZدمير كZZل أنZZواع األرواح النجسZZة والشZZريرة الZZتي تعارضZZه ،والZZتي تعمZZل
دائمZا وفًقZا لخطتZZه ،وهZZذا
كشركاء وخد ٍم للشيطان ،وذلك في عمل هللا لتدبير اإلنسانية .وهكذا ،تقZZدم عمZZل هللا لخالص اإلنسZان ً
َ
يعني أنه بسبب وجود غضب هللا ،فإن القضية الخيَّرة بين الناس لم يتم تدميرها مطلقاً.
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مع أن الشيطان يظهر اإلنسانية والعدل والفضيلة ،فإنه قاس وشرير في جوهره
وغالبZا مZا يقيم نفسZه كطليعZة ونمZوذج يحتZذى بZه للZبر .وهZو – تحت
الشيطان يكتسب شZهرته من خالل تضZليل العامZة،
ً
راية الحفاظ على البر – يضر البشر ويدمر نفوسهم ،ويستخدم كل أنواع الوسائل لتخدير اإلنسان وخداعه وتحريضه ،وهدفه
هZZو جعZZل اإلنسZZان يوافZZق على سZZلوكه الشZZرير ويتبعZZه ،وجعلZZه ينضZZم إليZZه في معارضZZة سZZلطان هللا وسZZيادته Z.لكن عنZZدما ينمZZو
ومدركا لمخططاته وتآمره وخصائصه الدنيئة Z،وال يرغب في االستمرار في الخضوع لقسZZوة الشZZيطان وتضZZليله
حكيما
المرء
ً
ً
أو استعباده ،أو أن يتعرض للعقوبة والدمار معه ،يغير الشيطان من سماته القديسة السابقة ويمزق قناعه الزائZZف للكشZZف عن

وجهZZه الحقيقي الشZZرير والخZZبيث والقZZبيح والهمجي ،ولن يحب شZZيئاً كحبZZه إبZZادة كZZل الZZذين يرفضZZون اتباعZZه والZZذين يعارضZZون

قZZواه الشZZريرة .عنZZد هZZذه النقطZZة ال يعZZود بإمكZZان الشZZيطان أن يتظZZاهر بمظهZZر جZZدير بالثقZZة ونبيZZل ،وبZداًل من ذلZZك ،يكشZZف عن

مالمحZZ Zه القبيحZZ Zة والشZZ Zيطانية الحقيقيZZ Zة تحت مالبس الخZZ Zراف؛ وبمجZZ Zرد إبZZ Zراز مخططZZ Zات الشZZ Zيطان وبمجZZ Zرد كشZZ Zف سZZ Zماته

الحقيقيZZة ،فإن ZZه يستش ZZيط غيظ Zاً ويكشZZف عن وحشZZيته ،كم ZZا يكثZZف رغبتZZه في اإلضZZرار بالنZZاس وإلحZZاق األذى بهم؛ هZZذا ألنZZه

غضZZب من صZZحوة اإلنسZZان ،كمZZا أنZZه طZZور نزعZZة انتقZZام قويZZة تجZZاه اإلنسZZان بسZZبب طمZZوحهم في التZZوق إلى الحريZZة والنZZور
أيضا كشف حقيقي لطبيعته الوحشية.
والتحرر من سجنه ،كما يهدف غضبه إلى الدفاع عن شره ،وهو ً
في كZZل أمZZر ،يعZZرض سZZلوك الشZZيطان طبيعتZZه الشZZريرة ،ومن بين جميZZع األفعZZال الشZZريرة الZZتي ارتكبهZZا الشZZيطان تجZZاه
Zدءا من جه ZZوده المبك ZZرة لتض ZZليل اإلنس ZZان كي يتبع ZZه ،إلى اس ZZتغالله لإلنسZZان ،ال ZZذي يج ZZر في ZZه اإلنس ZZان إلى أفعال ZZه
اإلنسZZان – ب ً Z
ْ
الشZZريرة ،ونزعZZة الشZZيطان لالنتقZZام من اإلنسZZان بعZد ZكشZZفه صZZفات الشZZيطان الحقيقيZZة ومعرفZZة اإلنسZZان بهZZا وتخليZZه عنهZZا – ال
يخفZZق المZZرء في فضZZح جZZوهر الشZZيطان الشZZرير ،كمZZا أنZZه ال يخفZZق أحZZد في إثبZZات حقيقZZة أن الشZZيطان ال عالقZZة لZZه بZZاألمور
اإليجابيZZة ،وفي إثبZZات أن الشZZيطان هZZو مصZZدر كZZل األمZZور الشZZريرة .ويسZZهم كZZل واحZZد من أفعالZZه في حمايZZة شZZره والمحافظZZة
على استمرار أفعاله الشريرة ،كما تتعارض أفعاله مع األشZياء العادلZة واإليجابيZة ،باإلضZافة إلى تZدمير القZوانين وتZدمير نظZام
الوجود الطبيعي لإلنسانية .إنها معادية هلل ،وهي التي سيدمرها غضب هللا .وعلى الرغم من أن الشيطان لZZه غضZZبه الخZZاص،
فإنم ZZا ه ZZو وس ZZيلة للتنفيس عن طبيعت ZZه الش ZZريرة .والس ZZبب في س ZZخط الش ZZيطان وتم ZZيزه غض Zً Zبا ه ZZو م ZZا يلي :كش ZZف مخططات ZZه
الشZZ Zريرة ،كم ZZ Zا تم ص ZZ Zد ومن ZZ Zع مؤامرات ZZ Zه ال ZZ Zتي ال يمكن اإلفالت منه ZZ Zا بس ZZ Zهولة ،وطموح ZZ Zه الجZZ Zامح ورغبتZZ Zه في اسZZ Zتبدال هللا
والتصZZرف كأنZZه هللا .إن هدفZZه المتمثZZل في السZZيطرة على البشZرية جمعZاء لم يصZZل إلى أي شZيء وال يمكن تحقيقZZه مطلقZاً .إنZZه

اسZZتدعاء هللا المتكZZرر لغضZZبه هZو الZZذي أوقZف مZZؤامرات الشZZيطان من أن تZZؤتي ثمارهZZا ،وأدى إلى وقZZف انتشZZار شZZر الشZZيطان

وتفشZZيه؛ لZZذلك يكZZره الشZZيطان هللا ويخZZاف غضZZبه .إن كZZل مZZرة يغضZZب فيهZZا هللا ال تكشZZف مظهZZر الشZZيطان الحقيقي الوضZZيع
أيضا تكشف عن رغبات الشZيطان الشZريرة ضZد النZور ،وتنكشZف ،في الZوقت نفسZه ،أسZباب غضZب الشZيطان
فحسب ،بل إنها ً
تماما .ويمثل اندالع غضب الشيطان كشفاً حقيقيZاً لطبيعتZه ZالشZريرة ،كمZZا أنهZا تكشZZف عن مخططاتZه .وبZالطبع،
ضد اإلنسانية ً

ففي كل مZرة يتم فيهZا إغضZاب الشZيطان ،ينZذر ذلZك بتZدمير األشZياء الشZريرة ،وحمايZة األمZور اإليجابيZة واسZتمرارها ،كمZا أنZه
يعلن عن طبيعة غضب هللا – وهو أمر ال يمكن للمرء أن يعارضه!
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يجب أالّ يعتمد المرء على التجربة والخيال في معرفة شخصية هللا البارة
عندما تجد نفسك تواجه دينونة Zهللا وتوبيخZZه ،هZل سZتقول إن كلمZZة هللا مزيفZZة؟ هZZل سZتقول إن هنZZاك حكايZZة وراء غضZب
هللا ،وإن غضبه زائف؟ هل ستقوم باالفتراء على هللا ،قائاًل إن تصرفه ليس بالضرورة عاداًل بالكامZل؟ عنZدما تتعامZل مZع كZل

عم ZZل من أعم ZZال هللا ،يجب أن تك ZZون على يقين من أن شخص ZZية هللا الب ZZارة خالي ZZة من أي عناص ZZر أخ ZZرى ،وأنه ZZا مقدس ZZة وال
تش ZZوبها ش ZZائبة .ه ZZذه األعم ZZال تش ZZمل ض ZZربات هللا وعقاب ZZه وت ZZدميره لإلنس ZZانية .فك ZZل عم ZZل من أعم ZZال هللا ،ب ZZدون اس ZZتثناء ،يتم
بالتوافق الكامل مع شخصيته المتأصلة وخطتZه – وهZذا ال يشZمل معرفZة اإلنسZانية ،وتقاليZدها وفلسZفتها – ويمثZل كZل عمZل من
أعمال هللا تعبيراً عن شخصيته وجوهره ،وال عالقة لهما بأي شZيء ينتمي إلى اإلنسZانية الفاسZدة .يZرى اإلنسZان في تصZوراته

أن محبة هللا ورحمته وتسامحه تجاه اإلنسانية هي الوحيZدة المقدسZة والنقيZة والمنزهZة عن العيZوب .ومZع ذلZك ،ال يعلم أحZد أن
وسخطه هما كذلك غير زائفين .وعالوة على ذلك ،لم يفكر أحد في أسئلة؛ مثل التساؤل عن سبب عدم تسZZامح هللا
غضب هللا ُ
مZZع أي مخالفZZة أو عن سZZبب غضZZبه الشZZديد Z.بZZل على العكس ،يخطئ البعض في توصZZيف غضZZب هللا بسZZبب مZZزاج اإلنسZZانية
الفاسد؛ حيث إنهم يفهمون غضب هللا على أنZه غضZب على اإلنسZانية الفاسZدة ،حZتى إنهم يفترضZون خطZأ أن غضZب هللا يشZبه
تمامZZا الكشZZف الطZZبيعي لشخصZZية اإلنسZZانية الفاسZZدة .إنهم يعتقZZدون خطًZZأ أن إطالق غضZZب هللا هZZو تمام Zاً بمنزلZZة الغضZZب من
ً
اإلنسانية الفاسدة والذي ينشأ عن االستياء ،حتى إنهم يعتقدون أن إطالق غضب هللا هZZو تعبZZير عن مزاجZZه .بعZZد هZZذه الشZركة،
آمل أال يكون لدى أي منكم – بعد اآلن – أي مفاهيم خاطئZة أو تصZورات أو افتراضZات حZول شخصZية هللا البZارة ،وآمZل أنZه
جانبZا
بعد سماع كالمي يمكن أن يكون لديكم معرفZZة صZحيحة في قلZZوبكم بشخصZZية هللا البZارة ،كمZZا آمZل أن يمكنكم أن تضZZعوا ً
أي فهوم خاطئة سZابقة لغضZب هللا ،وأن تتمكنZوا من تغيZير معتقZداتكم وأفكZاركم الخاطئZة عن جZوهر غضZب هللا .وعالوة على
ذلZZك ،آمZZل أن يكZZون لZZديكم تعريZZف دقيZZق لشخصZZية هللا في قلZZوبكم ،وأنكم لن تعZZود لZZديكم أيZZة شZZكوك فيمZZا يتعلZZق بشخصZZية هللا
الب ZZارة ،وأنكم لن تفرض ZZوا أي اس ZZتنتاجات أو تخيالت بش ZZرية عن شخص ZZية هللا الحقيقي ZZة .إن شخص ZZية هللا الب ZZارة هي الج ZZوهر
الحقيقي هلل ،إنها شيء غير مقولب أو مكتوب من قبل اإلنسان .إن شخصيته البZارة هي شخصZZيته البZارة ،وال عالقZZة أو صZلة
Zزءا من الخليقZZة ،وحZZتى إن أصZZبح فZZرداً بين المخلوقZZات ،فلن
لهZZا بZZأي من الخليقZZة ،إن هللا ذاتZZه هZZو هللا ذاتZZه .لن يصZZبح أبZً Zدا جً Z
تتغZZير شخصZZيته المتأصZZلة وجZZوهره .لZZذلك ،فZZإن معرفZZة هللا ليسZZت معرفZZة أي كZZائن ،إنهZZا ليسZZت تحليالً لشZZيء ،وال هي عبZZارة
عن فهم لشZZخص م ZZا .إذا ك ZZان اإلنسZZان يسZZتخدم مفهوم ZZه أو طريقت ZZه في معرفZZة شZZيء مZZا أو فهم شZZخص مZZا لمعرف ZZة هللا ،فلن

يتمكن أبZً Zدا من تحقيZZق معرفZZة هللا .إن معرفZZة هللا ال تعتمZZد على الخZZبرة أو الخيZZال ،وبالتZZالي يجب عليZZك أال تفZZرض خبرتZZك أو
خيالك مطلقاً على هللا .بغض النظر عن مدى ثراء خبرتك وخيالك ،فإنهما ما يزاالن محدودين ،بل مZا هZو أكZZثر من ذلZZك ،إن
خيالZZك ال يتوافZZق مZZع الحقZZائق ،ناهيZZك عن أنZZه ال ينسZZجم مZZع الحقيقZZة ،وال يتماشZZى مZZع الشخصZZية والجZZوهر الحقيقZZيين هلل .لن

Zدريجيا.
أبدا إذا اعتمدت على خيالك لفهم جوهر هللا .الطريق الوحيد هو :قبول كل ما يZZأتي من هللا ،ثم تجربتZZه وفهمZZه تZ
تنجح ً
ً
يوم يقوم فيه هللا بتنويرك لفهمه ومعرفته على نحو صحيح بسبب تعاونك وبسبب جوعك وتعطشك للحقيقة.
سيكون هناك ٌ
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تحذير يهوه هللا يصل إلى أهل نينوى
دعونا ننتقل إلى المقطع الثاني ،اإلصحاح الثالث من سفر يونانَ" :فٱبتَدَأ يونZZان يZZدخل ٱْلم ِدينَ Zة م ِسZيرة يZو ٍم و ٍِ Z
Zادى
احZدَ ،وَن َ
ْ َ ُ َ ُ َْ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ
ِ
ين َي ْو ًما تَْنَقِل ُب ِن َين َوى" .هZذه هي الكلمZات الZتي أبلغهZا هللا إلى يونZان ليخZبر بهZا أهZل نينZوى .إ ًذا ،هZذه الكلمZات،
ال"َ :ب ْع َد َْأرَبع َ
َوَق َ

تمنى يهZZوه أن يقولهZZا ألهZZل نينZZوى .هZZذه الكلمZZات تقZZول للنZZاس إن هللا بZZدأ يمقت ويكZZره أهZZل
بطبيعZZة الحZZال ،هي الكلمZZات الZZتي ّ
المدينZZة؛ Zألن شZZرهم قZZد وصZZل إلى نظZZر هللا ،ولZZذلك أراد أن يZZدمر هZZذه المدينZZة .لكن ،قبZZل أن يZZدمر هللا المدينZZة ،أراد أن يقZZوم

يومZZا.
بإبالغ أهل نينوى ،ويعطيهم في الوقت نفسه فرصة للتوبة من خطاياهم والبدء من جديد .هذه الفرصة ستستمر أربعين ً

وبعبارة أخرى ،إذا لم يتب الناس داخل المدينة Z،أو يعترفوا بخطاياهم أو يسجدوا أمام يهوه هللا في غضون أربعين يوما ،فZZإن
طا .لم
هللا سيدمر المدينة Zكما فعل بسدوم .هذا ما أراد يهوه هللا أن يقوله ألهل نينZZوى .من الواضZZح أن هZZذا لم يكن
إعالنZZا بسZZي ً
ً
ضZا موقفZه تجZاه أهZل نينZوى ،وفي الZوقت نفسZه ،كZان هZذا اإلعالن البسZيط بمثابZة
ينقل ذلك غضب يهوه هللا فحسZب ،بZل نقZل أي ً

تحذير رسمي للناس الذين يعيشZون داخZل المدينZة Z.هZذا التحZذير أخZبرهم بZأن أعمZالهم الشZريرة أكسZبتهم كراهيZة يهZوه هللا ،وأن
قريبا إلى حافة الفناء؛ لذلك ،كانت حياة كل فرد في نينوى في خطر وشيك.
أعمالهم الشريرة ستفضي بهم ً
التباين الصارخ في نينوى ورد فعل سدوم على تحذير يهوه هللا
Zامي ،يع ZZني ذل ZZك أن تختفي .لكن ب ZZأي طريق ZZة؟ من يس ZZتطيع اإلطاح ZZة بمدين ZةZ
م ZZاذا يع ZZني اإلطاح ZZة به ZZا؟ باالص ZZطالح الع ّ Z
بأكملها؟ بالطبع ،من المستحيل أن يقوم اإلنسان بمثل هذا الفعل .هؤالء النZZاس لم يكونZZوا حمقى ،فبمجZرد سZZماع هZZذا اإلعالن،
ضZا أن شZZرهم قZZد
وصZZلتهم الفكZZرة .كZZانوا يعرفZZون أنZZه قZZد جZZاء من هللا ،كمZZا كZZانوا يعلمZZون أن هللا سZZوف يZZؤدي عملZZه ،علمZZوا أي ً
قريبZZا مZZع مZZدينتهم Z.كيZZف تصZZرف أهZZل المدينZZة بعZZد االسZZتماع إلى
أغضZZب يهZZوه هللا وجلب غضZZبه عليهم ،حZZتى يتم تZZدميرهم ً

تحذير يهوه هللا؟ يصف الكتاب المقدس بتفاصيل محددة كيف تفاعل هZؤالء النZاس ،بدايZة من ملكهم إلى عامZة النZاس ،كمZا هZو
ِ ِ
مسجل في الكتZاب المقZدسَ" :فZآمن َأه ِ
ِ
Zير ِهم ِإَلى صِ Zغ ِ ِ
Zادوا ِبصZو ٍم وَلِبسZوا مسِ ِ ً Z
Zك
ٱَأْلم ُZر َمل َ
ََ ْ ُ
يره ْمَ .وَبَل َZغ ْ
َ
وحا م ْن َكب ِ ْ
Zل ن َين َZوى بٱهلل َوَن َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َأمZِ Zر ٱْلمِلZZ Zكِ
ِ
ِ
ِ
ٱلر َZمZZادَ .وُنZZ Zود َي َوِقيZَ Z Zل في ن َينZَ Z Zوى َع ْن ْZ
اءهُ َع ْنZُ Z Zهَ ،وتَ َغطى ِبم ْس ٍ Z Zح َو َجَل َس َعَلى َّ
َ
Zام َع ْن ُك ْرس ّZ Zيه َو َخَلZَ Z Zع ر َد َ
ن َينZَ Z Zوىَ ،فَZق َ Z
وع َ ِئ ِ ِئ
ٱلناس واَل ٱْلبهاِئ م واَل ٱْلبَقر واَل ٱْل َغنم َشيًئا .اَل تَZZرع واَل تَ ْشZرب مZاء .وْليتَ َغَّ Z
ِ
وح َّ
اس َوٱْلَب َZهZاِئ ُم،
Zط ِب ُم ُسٍ Z
َ ُ
َُ ْ
َ ْ َ ً َ َ
ٱلن ُ
ْ ََ
َُ َ
ََ ُ َ
ظ َما ه َقا اًل " :اَل تَ ُذق َّ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ
ٱلرديَئة َو َع ِن ٱلظْل ِم ٱلذي في َْأيديه ْم".
ط ِريقه َّ
ص ُر ُخوا َلى ٱهلل بش َّدةَ ،وَي ْرج ُعوا ُك ُّل َواحد َع ْن َ
َوَي ْ
تمامZZا ألهZZالي سZZدوم ،فقZZد عZZارض أهZZل سZZدوم عالنيZZة هللا،
موقفZا
بعZZد سZZماع إعالن يهZZوه هللا ،أبZZدى أهZZل نينZZوى ًZ
ً
مخالفZZا ً
قدما من شر إلى شر ،ولكن بعد سماع هذه الكلمات ،لم يتجاهل أهل نينوى األمZZر ،ولم يقZZاوموا ،ولكن بZداًل من ذلZZك،
ومضوا ً

صياما .ما الذي تشير إليه كلمة "آمنوا" هنا؟ الكلمة نفسها تشZZير إلى اإليمZZان والخضZZوع .إذا اسZZتخدمنا
آمنوا بكالم هللا وأعلنوا
ً
سلوك أهل نينوى الفعلي لشرح هذه الكلمة ،فهذا يعني أنهم صدقوا أن هللا يستطيع أن يفعل ما قالZZه وأنZه سZوف يفعZZل مZا قالZZه،

وأنهم مسZتعدون للتوبZة .هZل شZعر أهZل نينZوى بZالخوف من مواجهZZة كارثZZة وشZيكة؟ كZان إيمZZانهم هZو أنهم وضZعوا الخZZوف في

حسنا ،ماذا يمكننا أن نستخدم إلثبات إيمان أهل نينوى وخZوفهم؟ إنZه كمZZا يقZول الكتZاب المقZZدس"َ :ن َ ِ
صْ Zو ٍم َوَلِب ُسZوا
قلوبهمً .
Zاد ْوا ب َ
وحا ِم ْن َكِبِ ِ ِ Zإ
صِ Zغ ِ
ير ِه ْم" .هZZذا يعZZني أن أهZZل نينZZوى آمنZZوا حًقZZا ،وأن هZZذا اإليمZZان جZZاء خوًفZZا ،ممZZا أدى إلى الصZZيام
ُم ُسً Z
Zيره ْم َلى َ
وارتداء قماش الخيش .هكذا أظهروا بدايَ Zة ت ِ
هم .في تنZاقض تZام مZع أهZل سZدوم ،فZإن أهZل نينZوى لم يعارضZوا هللا ،بZل إنهم
َ
Zوبت ْ
أيضا أظهروا بوضوح تام التوبة من خالل سZلوكهم وأفعZالهم .بZالطبع ،لم ينطبZق هZذا على عامZة النZاس في نينZوى فحسZب؛ إذ
ً
ِ
لم يكن َمل ُكهم استثناء من ذلك.
توبة ملك نينوى تحظى بالثناء من يهوه هللا
عنZZدما سZZمع ملZZك نينZZوى هZZذا الخZZبر ،نهض من عرشZZه ،وخلZZع ثوبZZه ،وألبس نفسZZه المسZZوح ،وجلس في الرمZZاد ،ثم أعلن
أنه لن ُي سمح ألي شخص في المدينة بتذوق أي شيء ،وأن المواشي والخراف والثيران لن ترعى أو تشرب الماء .كZZان على
Zوحا ،وكZZان النZZاس يتضZZرعون بجديZZة إلى هللا ،كمZZا أعلن الملZZك أيض Zاً أن كZZل
اإلنسZZان والماشZZية على حZZد سZZواء أن يلبسZZوا مسً Z
واحZZد منهم سZZيبتعد Zعن طرقZZه الشZZريرة ويتخلى عن الظلم الZZذي في يديZZه Z.انطالًقZZا من هZZذه السلسZZلة من األعمZZال ،أظهZZر ملZZك

Zدءا من قيامZZه عن عرشZZه ،وإلغZZاء ثZZوب ملكZZه ،وارتدائZZه
نينZZوى توبتZZه الصZZادقة ،كمZZا أن سلسZZلة اإلجZZراءات الZZتي اتخZZذها – بً Z
جنبZZا إلى جنب مZZع عامZZة
مسحا ً
المسوح وجلوسه في الرماد – تخبر الناس أن ملك نينوى وضع ً
جانبا وضعه الملكي وارتدى ً
النZZاس .هZZذا يعZZني أن ملZZك نينZZوى لم يشZZغل منصZZبه الملكي لمواصZZلة طريقZZه الشZZرير أو الظلم الZZذي في يديZZه بعZZد سZZماع إعالن

جانبا السلطان التي كان يتZZواله وتZاب أمZام يهZZوه هللا .في هZZذه اللحظZة لم يكن ملZك نينZوى
يهوه هللا ،ولكنه بداًل من ذلك ،وضع ً

عاديا هلل .عالوة على ذلك ،أمZر المدينZة كلهZا
يتوب باعتباره ً
تابعا ً
ملكا ،لقد جاء أمام هللا ليعترف ويتوب عن خطاياه باعتباره ً
أن تعترف وتتوب من ذنوبها أمام يهوه هللا بنفس الطريقة .باإلضافة إلى ذلك ،كان لديه خطZة محZددة لكيفيZة القيZام بZذلك ،كمZا
ِئ
هو موضح في الكتاب المقZدس" :اَل تَُ Zذ ِق َّ
صُ Zر ُخوا
اس َواَل ٱْلَب َهZا ُم َواَل ٱْلَبَق ُZر َواَل ٱْل َغَن ُم َشْ Zيًئا .اَل تَ ْZر َ
ٱلن ُ
Zاءَ ... .وَي ْ
ع َواَل تَ ْشَ Zر ْب َم ً
ِ ِِ ٍ
ٱلر ِديَئ ِة وع ِن ُّ
Zل و ِ
ِ
ِإ
ٱلظْل ِم َّٱل ِذي ِفي َْأيZِ Zدي ِه ْم" .يتمت ZZع المل ZZك بمكان ZZة وق ZZوة علي ZZا بحكم
ط ِر ِيقZِ Zه َّ
احZٍ Zد َع ْن َ
َ َ
َلى ٱهلل بشَّ Z Zدةَ ،وَي ْرج ُعZZوا ُكَ ُّ Z
منصZZبه كحZZاكم المدين ZZة ،ويمكنZZه فع ZZل أي شZZيء ي ZZرغب فيZZه .عنZZدما واج ZZه إعالن يه ZZوه هللا ،ك ZZان يمكنZZه أن يتجاه ZZل األمZZر أو
ببسZZاطة ينZZدم ويع ZZترف بذنوب Zه Zلوح ZZده .وفيم ZZا يتعلZZق بالنZZاس في المدين Zة ZهZZل يخت ZZارون التوبZZة أم ال ،فقZZد كZZان بإمكانZZه تجاه ZZل
ِ
يكتف بأن قام عن عرشه ،وارتدى المسوح والرماد ،واعZترف وتZاب
المسألة بالكامل .لكن ملك نينوى لم يفعل ذلك مطلًقا .لم
عن خطاياه أمام يهوه هللا ،بل أمر أيضاً جميع الناس والماشية داخل المدينة ZبZأن تفعZل الشZيء نفسZه .حZتى إنZه أمZر النZاس بZأن
"يصرخوا إلى هللا بشدة" من خالل هZZذه السلسZلة من األعمZال ،حقZق ملZك نينZZوى بالفعZل مZا يجب على الحZاكم القيZام بZZه؛ سلسZZلة

ضZا سلسZلة لم يحققهZا أحZد آخZر .هZذه األعمZال
أعمالZه هي سلسZلة يصZعب على أي ملZك في تZاريخ البشZرية أن يحققهZا ،وهي أي ً
يمكن أن تسمى تعهدات غير مسبوقة في تاريخ البشZرية؛ فهي جZديرة بZأن يتم تخليZدها واالقتZداء بهZا من قبZل البشZر .منZذ فجZر
اإلنسانية ،قاد كل ملك رعاياه لمقاومة هللا ومعارضته .لم يسبق ألحد أن قاد رعاياه إلى التضZحية هلل لطلب الفZداء من شZرهم،
والحصZZول على عفZZو يهZZوه هللا وتجنب العقوبZZة الوشZZيكة .غZZير أن ملZZك نينZZوى تمكن من قيZZادة رعايZZاه للتوجZZه إلى هللا ،وتZZرك
جانب ZZا ،وفي
Zادرا أي ً
ضZ Zا على وض ZZع عرش ZZه ً
ط ZZرقهم الش ZZريرة ،والتخلي عن الظلم ال ZZذي في أي ZZديهم .عالوة على ذل ZZك ،ك ZZان ق ً Z
المقابل ،عاد يهوه هللا وندم ورجع عن غضبه ،فسمح ألهل المدينZة ZبالبقZاء وحفظهم من الZدمار .ال يمكن وصZف أعمZZال الملZZك
إال بأنهZZا معجZZزة نZZادرة في تZZاريخ البشZZرية؛ حZZتى يمكن أن يطلZZق عليهم أنهم نمZZوذج لإلنسZZانية الفاسZZدة الZZتي تعZZترف بخطاياهZZا
وتتوب عنها أمام هللا.
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(سفر يونان " )3ثُ َّم صار َقول يهوه ِإَلى يونان ثَ ِاني ًة َقاِئ اًل ُ" :ق ِم ٱ ْذهب ِإَلى ِنينوى ٱْلم ِدين ِة ٱْلع ِظ ِ
ِ
Zاد َاة َّٱلِتي
يمةَ ،وَنZاد َل َZهZا ٱْل ُمَنَ Z
َْ
ُ ََ َ
ََ
َ َ ْ ُ ََْ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََأنZا م َكِّلم َ ِ
يم ًة هلل َمسَ Zير َة ثَاَل ثَZة َأيَّامٍَ .ف ْٱبتَ َZدَأ
Zان ْت َمد َينً Zة َعظ َZ
Zان َو َذ َه َب ِإَلى ن َين َZوى ِب َح َسِ Zب َق ْZو ِل َي ْZه َوهَّ .
َأما ن َين َZوى َف َك َ
Zام ُي َ
ون ُ
ُ ُ
Zك ب َهZا"َ .فَق َ
اح ٍZد ،ونZZادى وَقZZال" :ب ZعZد َأرب ِعين يو ZمZا تنَقِلب ِنينZZوى"َ .فZZآمن َأهZZل ِنينZZوى ِبٱهللِ
ِ
ِ
ِ
Zادوا ِ
صْ Zو ٍم
ب
Z
ن
و
Z
و
م
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ي
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ير
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َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً َْ ُ َ َ
Zان َيَ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ Z
َ َ َْ َ
ير ِهم .وبَلZZغ ٱَأْلمZر مِلZك ِنينZZوىَ ،فَقZام عن ُكر ِسِ Zي ِه وخَلZع ِرداءه ع ْنZه ،وتَ َغ َّ
ير ِهم ِإَلى ِ
وَلِبسوا مس ً ِ ِ
طى ِب ِم ْسٍ Zح َو َجَل َس
َ َ ْ ْ ّ َ َ َ َ َُ َ ُ َ
صZغ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
َ
وحا م ْن َكب ِ ْ
َ ُ ُُ
ِ
ِ
ِئ
ِئ
ِئ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱلرمZاد .وُنِ Z
ظ َما ه َقZZا اًل " :اَل تَُ Zذ ِق َّ
Zود َي َو ِقيZَ Zل في ن َينZَ Zوى َع ْن ْZ
َأم ِZر ٱْل َملZZك َو ُع َ
اس َواَل ٱْلَب َZهZا ُم َواَل ٱْلَبَقZُ Zر َواَل ٱْل َغَن ُم َشْ Zيًئا .اَل
ٱلن ُ
َعَلى َّ َ َ
ِئ
تَرع واَل تَ ْشرب ماء .وْليتَ َغ َّ
وح َّ
ٱلر ِديَئ ِة َو َع ِن
Zل َو ِZ
ط ِر ِيق ِZه َّ
ط ِب ُم ُس ٍ
صُ Zر ُخوا ِإَلى ٱهللِ ِب ِشَّ Zد ٍةَ ،وَي ْر ِج ُعZZوا ُك ُّ
اح ٍZد َع ْن َ
َ ْ َ ً َ َ
ٱلن ُ
اس َوٱْلَب َZهZا ُمَ ،وَي ْ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َأع َمZZ Zاَل ُه ْم ََّأن ُه ْم َر َج ُعZZ Zوا َع ْن
ٱلظْل ِم ٱلذي في َْأيZZ Zدي ِه ْمَ ،ل َعَّ Z Zل ٱهللَ َي ُعُ Z Z
Zك"َ .فَل َّما َرَأى ٱهللُ ْ
Zع َع ْن ُح ُمZِّ Z Zو َغ َ
ض ِZ Zبه فَاَل َن ْهلَ Z Z
Zود َوَي ْنZَ Z Zد ُم َوَي ْر Zجُ Z
ٱلر ِديَئ ِة Z،ن ِدم ٱهلل عَلى َّ َّ ِ
َّ
ِِ
صَن ْع ُه.
ط ِر ِيق ِه ِم َّ
َ
ٱلش ِّر ٱلذي تَ َكل َم ْ
َ َ ُ َ
صَن َع ُه به ْمَ ،فَل ْم َي ْ
َأن َي ْ
هللا يرى التوبة الصادقة في صميم قلوب أهل نينوى
بعZZد االسZZتماع إلى إعالن هللا ،أجZZرى ملZZك نينZZوى ورعيتZZه سلسZZلة من األفعZZال .مZZا هي طبيعZZة سZZلوكهم وأفعZZالهم؟ بمعZZنى
آخر ،ما هو جوهر مجمل سلوكهم؟ لماذا فعلوا ما فعلوه؟ في نظر هللا كانوا قZد تZابوا بZإخالص ،ليس فقZط ألنهم تضZرعوا إلى
ض Zا تخلZZوا عن سZZلوكهم الشZZرير .تصZZرفوا بهZZذه الطريقZZة ألنهم بعZZد سZZماع
هللا بصZZدق واعZZترفوا بخطايZZاهم أمامZZه ،بZZل ألنهم أي ً

كلمات هللا ،كانوا خائفين بشكل ال يصدق ،واعتقدوا أنه سيفعل ما قاله .فقد لجأوا إلى الصيام ،وارتZداء المسZوح والجلZوس في
الرم ZZاد ،رغب ZZة في التعب ZZير عن اس ZZتعدادهم إلص ZZالح ط ZZرقهم واالمتن ZZاع عن الش ZZر ،والص ZZالة إلى يه ZZوه هللا لكي يكبح غض ZZبه،
والتوسZZZل إلى يه ZZوه هللا ل ZZيرجع عن ق ZZراره وعن الكارث ZZة الوش ZZيكة ال ZZتي ك ZZانت ستص ZZيبهم .يمكنن ZZا – من خالل تZZZدقيق مجمZZZل
سلوكهم – أن نرى أنهم أدركوا بالفعZل أن أفعZالهم الشZريرة السZابقة كZانت بغيضZة لZدى يهZوه هللا ،وأنهم فهمZوا لمZاذا يوشZك هللا
تمامZZا ،واالبتعZZاد عن طZZرقهم الشZZريرة والتخلي عن الظلم الZZذي
ًZ
على إهالكهم .لهZZذه األسZZباب ،كZانوا
جميعZا يرغبZZون في التوبZZة ً
في أي ZZديهم .بعب ZZارة أخ ZZرى ،بمج ZZرد علمهم ب ZZإعالن يه ZZوه هللا ،ش ZZعر ك ZZل واح ZZد منهم ب ZZالخوف في قلب ZZه ،فلم يع ZZودوا يواص ZZلون
سلوكهم الشرير ،أو يستمرون في ارتكاب تلك األعمال التي يكرههZا يهZوه هللا .باإلضZافة إلى ذلZك ،تضZرعوا إلى يهZوه هللا أن
يغفر خطاياهم الماضية ،وأال يعاملهم حسب أفعالهم السابقة .كانوا مستعدين لعدم االنخراط مرة أخرى في الشر ،وللعمل وفًقا

لتعليمات يهوه هللا ،فقط لو لم يغضZZبوا يهZZوه هللا مZZرة أخZرى .كZانت تZZوبتهم صZادقة وشZاملة؛ فلقZZد جZاءت من صZZميم قلZوبهم ولم
تظاهرا ،كما لم تكن مؤقتة.
تكن
ً
بمجرد أن علم أهل نينوى ،بداية من الملك األعلى إلى رعايZZاه ،أن يهZZوه هللا غاضZب منهم ،أصZZبح كZZل فعZZل من أفعZالهم
جلية في نظر هللا .وتغZZير قلب هللا وفًقZZا لسZZلوكهم.
وكل سلوك من سلوكهم ،وكذلك كل قرار من قراراتهم وخياراتهم ،واضحة ّ
مZZاذا كZZان مZZزاج هللا في تلZZك اللحظZZة بالZZذات؟ يمكن للكتZZاب المقZZدس أن يجيبZZك عن هZZذا السZZؤال .كمZZا هZZو مسZZجل في الكتZZاب
َّ ِ
ط ِZر ِيق ِه ِم َّ ِ ِ
َّ
ِِ
صَZن ْع ُه".
َأع َماَل ُه ْم ََّأن ُه ْم َر َج ُعZZوا َع ْن َ
ٱلر ِديَئةَ ،نZZد َم ٱهللُ َعَلى ٱل َّشِّ Zر ٱلذي تَ َكل َم ْ
المقدسَ" :فَل َّما َرَأى ٱهللُ ْ
صَZن َع ُه به ْمَ ،فَل ْم َي ْ
َأن َي ْ
على الرغم من أن هللا غير رأيه ،لم يكن هناك شيء معقد حZول مزاجZه؛ فقZد انتقZل ببسZاطة من التعبZير عن غضZبه إلى تهدئZة
Zريعا هZو أن هللا قZZد
غضبه ،ثم قرر عدم جلب الكارثة على مدينة نينوى .السبب في أن قرار هللا تجنيب نينوى الكارثZZة كZZان سً Z
الح ZZظ قلب ك ZZل ش ZZخص في نين ZZوى .لق ZZد رأى م ZZا احتفظ ZZوا ب ZZه في أعم ZZاق قل ZZوبهم :اع ZZترافهم الص ZZادق والتوب ZZة عن خطاي ZZاهم،
وإيمانهم الصادق به ،وإحساسهم العميق بكيف أن أفعالهم الشريرة قد أغضبت شخصZZيته ،والخZZوف النZZاتج من عقZاب يهZZوه هللا
الوشيك .في نفس الوقت ،سمع يهوه هللا صلوات من أعمZاق قلZZوبهم تتوسZل إليZه أن يكZف عن غضZبه عليهم حZتى يتجنبZوا هZذه
الكارثZZة .عنZZدما الحZZظ هللا كZZل هZZذه الحقZZائق ،اختفى غضZZبه شZZيًئا فشZZيًئا .وبغض النظZZر عن مZZدى غضZZبه العظيم في السZZابق،
عنZدما رأى التوبZة الصZادقة في أعمZاق قلZوب هZؤالء النZZاس تZZأثر قلبZه بهZذا ،ولم يسZتطع تحمZZل الكارثZة عليهم ،ولم يعZد غاضZً Zبا
عليهم .وبداًل من ذلك استمر في مد رحمته وتسامحه تجاههم واستمر في إرشادهم وتزويدهم.
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(سفر يونان " )3ثُ َّم صار َقول يهوه ِإَلى يونان ثَ ِاني ًة َقاِئ اًل ُ" :ق ِم ٱ ْذهب ِإَلى ِنينوى ٱْلم ِدين ِة ٱْلع ِظ ِ
ِ
Zاد َاة َّٱلِتي
يمةَ ،وَنZاد َل َZهZا ٱْل ُمَنَ Z
َْ
ُ ََ َ
ََ
َ َ ْ ُ ََْ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََأنZا م َكِّلم َ ِ
يم ًة هلل َمسَ Zيرةَ ثَاَل ثَZة َأيَّامٍَ .ف ْٱبتَ َZدَأ
Zان ْت َمد َينً Zة َعظ َZ
Zان َو َذ َه َب ِإَلى ن َين َZوى ب َح َسZب َق ْZول َي ْZه َوهَّ .
َأما ن َين َZوى َف َك َ
Zام ُي َ
ون ُ
ُ ُ
Zك ب َهZا"َ .فَق َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صْ Zو ٍم
Zان َيZْ Zد ُخ ُل ٱْل َمد َينZَ Zة َمسَ Zيرةَ َيZْ Zو ٍم َو Z
ُي َ
Zل ن َينZَ Zوى بٱهلل َوَنَ Z
احZدَ ،وَنَ Z
Zآم َن ْ
Zال"َ :ب ْZع َZد َْأرَبع َ
ونُ Z
َأهُ Z
Zادى َوَقَ Z
Zاد ْوا ب َ
ين َي ْو ًZمZا تَْنَقل ُب ن َينZَ Zوى"َ .فَ Z
ير ِهم .وبَلZZغ ٱَأْلمZر مِلZك ِنينZZوىَ ،فَقZام عن ُكر ِسِ Zي ِه وخَلZع ِرداءه ع ْنZه ،وتَ َغ َّ
ير ِهم ِإَلى ِ
وَلِبسوا مس ً ِ ِ
طى ِب ِم ْسٍ Zح َو َجَل َس
َ َ ْ ْ ّ َ َ َ َ َُ َ ُ َ
صZغ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
َ
وحا م ْن َكب ِ ْ
َ ُ ُُ
ِ
ِ
ِئ
ِئ
ِئ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ا.
ي
Z
ش
م
ن
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و
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Z
ق
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ٱ
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Zاد
َعَلى َّ
َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ اًل اَل َ ُ
ُ َ اَل ْ َ َ ُ َ اَل ْ ََ ُ َ اَل ْ َ َ ُ َ ْ ًئ اَل
ٱلر َم َ ُ َ َ َ
ِئ
تَرع واَل تَ ْشرب ماء .وْليتَ َغ َّ
وح َّ
ٱلر ِديَئ ِة َو َع ِن
Zل َو ِZ
ط ِر ِيق ِZه َّ
ط ِب ُم ُس ٍ
صُ Zر ُخوا ِإَلى ٱهللِ ِب ِشَّ Zد ٍةَ ،وَي ْر ِج ُعZZوا ُك ُّ
اح ٍZد َع ْن َ
َ ْ َ ً َ َ
ٱلن ُ
اس َوٱْلَب َZهZا ُمَ ،وَي ْ
ْ ََ

ٱلظْل ِم َّٱل ِذي ِفي َأيZِ Z Zدي ِهمَ ،لعَّ Z Zل ٱهلل يعZZ Zود وينZZ Zدم وير ِZجZZع عن حمZِ Z Zو غ ِ
ُّ
ِ
َأع َمZZ Zاَل ُه ْم ََّأن ُه ْم َر َج ُعZZ Zوا َع ْن
Zك"َ .فَل َّما َرَأى ٱهللُ ْ
َ َ ُ ُ َ َْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ّ َ َ
ض ِZ Zبه فَاَل َن ْهلَ Z Z
ْ ْ َ
ٱلر ِديَئ ِة Z،ن ِدم ٱهلل عَلى َّ َّ ِ
َّ
ِِ
صَن ْع ُه.
ط ِر ِيق ِه ِم َّ
َ
ٱلش ِّر ٱلذي تَ َكل َم ْ
َ َ ُ َ
صَن َع ُه به ْمَ ،فَل ْم َي ْ
َأن َي ْ
صحيحا ،فستحصل على رعايته في كثير من األحيان
إن كان إيمانك باهلل
ً
إن تغيZZير هللا لنوايZZاه تجZZاه شZZعب نينZZوى لم يكن يعتريZZه أي تZZردد أو غمZZوض ،بZZل بZZاألحرى ،كZZان التحZZول من الغضZZب
الخZالص إلى التسZامح الخZالص .هZذا هZو كشZف حقيقي عن جZوهر هللا؛ إن هللا ال يZتزعزع أب ًZدا في أفعالZه أو يZتردد حيالهZا .إن
المب ZZادئ والمقاص ZZد وراء تص ZZرفاته واض ZZحة وش ZZفافة ونقي ZZة وخالي ZZة من العي ZZوب ،م ZZع ع ZZدم وج ZZود أي ش ZZوائب أو مكائ ZZد على
اإلطالق .بمعنى آخر ،ال يحتوي جوهر هللا على ظالم أو شر .كان غضب هللا من أهZل نينZوى ألن أعمZالهم الشZريرة وصZلت
Zتمدا من جZZوهره .لكنZZه عنZZدما اختفى غضZZب هللا ومنح تسZZامحه ألهZZل نينZZوى مZZرة
إلى نظZZره .في ذلZZك الZZوقت كZZان غضZZبه مسً Z
أخZZرى ،كZZل مZZا كشZZف عنZZه كZZان ال يZZزال جZZوهره .كZZان كZZل هZZذا التغيZZير بسZZبب تغZZير في موقZZف اإلنسZZان تجZZاه هللا .خالل هZZذه
الفترة الزمنية بأكملها ،لم تتغير شخصية هللا التي ال تقبل اإلساءة إليها؛ لم يتغير جوهر هللا المتسامح ،كما لم يتغير جوهر هللا
المحب الرحيم .عندما يرتكب الناس األفعZال الشZريرة ويسZيئون إلى هللا ،سZوف ُيZنزل غضZبه عليهم .عنZدما يتZوب النZاس حًقZا،
سZZيتغير قلب هللا ،وسZZيتوقف غضZZبه .وعنZZدما يسZZتمر النZZاس في معارضZZة هللا بعنZZاد ،سZZيكون غضZZبه غZZير متوقZZف؛ وسيضZZغط
عليهم غضZZبه شZZيًئا فشZZيًئا حZZتى يتم هالكهم .هZZذا هZZو جZZوهر شخصZZية هللا .بغض النظZZر عمZZا إذا كZZان هللا يعZZبر عن الغضZZب أو
الرحمZZة والمحبZZة ،فZZإن سZZلوك اإلنسZZان واتجاهZZه وموقفZZه تجZZاه هللا في أعمZZاق قلبZZه يملي مZZا يعZZبر عنZZه من خالل اإلعالن عن

صZا لغضZZبه باسZتمرار ،فال ريب في أن قلب هZذا الشZخص يعZارض هللا .وألنZZه لم يتب بصZZدق
شخصية هللا .إن أخضع هللا شخ ً
حقيقيا باهلل ،فإنه لم يحصZل قZط على رحمZة هللا وتسZامحه .أمZا إن كZان المZرء
إيمانا
أبدا ،أو لم يركع أمام هللا أو لم يكن يمتلك ً
ً
ً
وغالبا مZا يحصZل على رحمتZه وتسZامحه ،فZإن هZذا الشZخص ،بZدون شZك ،لديZه إيمZان حقيقي
كثيرا ما يحصل على رعاية هللا،
ً
ً
Zيرا مZZا يZZنزل على هZZذا
Zيرا مZZا يتZZوب أمZZام هللا؛ لZZذلك ،حZZتى لZZو كZZان تZZأديب هللا كثً Z
باهلل في قلبZZه ،وال يعZZارض قلبZZه هللا .إنZZه كثً Z
الشخص ،فإن غضبه لن ينزل عليه.
يتيح هذا الوصف الموجز للناس رؤية قلب هللا ،لكي يZZروا حقيقZZة جZوهره ،لرؤيZZة أن غضZب هللا وتغZZير قلبZZه ليسZا بZدون
سبب .وعلى الرغم من التباين الصZارخ الZذي أظهZره هللا عنZدما كZان غاض ًZبا وعنZدما غيَّر قلبZه ،ممZا يجعZل النZاس يعتقZدون أن
قائما بين هذين الجانبين من جوهر هللا – غضZZبه وتسZامحه – فZإن موقZZف هللا نحZو توبZZة
هناك فجوة كبرى أو ً
تباينا ً
كبيرا يبدو ً
أهل نينوى مرة أخرى يسمح للناس برؤية جانب آخر من شخصية هللا الحقيقية .إن تغير قلب هللا يسمح لإلنسانية مرة أخرى

برؤية حقيقة رحمة هللا وحنانه ،وبرؤية اإلعالن الحقيقي لجوهر هللا .ليس أمام اإلنسانية إال أن تعترف بأن رحمة هللا وحنانه
Zحيحا؛ لقZZد أنعم هللا
Zحيحا ،كمZZا كZZان ّ
تغيZZر قلب هللا صً Z
ليسZZا خرافZZات وال افZZتراءات .هZZذا ألن شZZعور هللا في تلZZك اللحظZZة كZZان صً Z
حًقا برحمته وتسامحه على اإلنسانية مرة أخرى.
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ِ
Zاد َاة َّٱلِتي
يمةَ ،وَنZاد َل َZهZا ٱْل ُمَنَ Z
َْ
ُ ََ َ
ََ
َ َ ْ ُ ََْ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ
ََأنZا م َكِّلم َ ِ
يم ًة هللِ َم ِسَ Zير َة ثَاَل ثَ ِZة َأيَّامٍَ .ف ْٱبتَ َZدَأ
Zان ْت َم ِد َينً Zة َع ِظ َZ
ك
ف
ى
Zو
ين
ن
ا
َأم
ه.
و
ه
Z
ي
ل
Zو
ق
ب
Z
س
ح
ب
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ن
َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ
Zام ُي َ
ون ُ
Zان َو َذ َه َب َلى َ َ
ُ ُ
Zك ب َهZا"َ .فَق َ

يونZZان يZZدخل ٱْلم ِدينZَ Zة م ِسZيرة يZZو ٍم و ٍِ Z
ِ ِ
ِ
َأهZZل ِن َينZZوى ِبٱهللِ وَنِ َ Z
صْ Zو ٍم
احZدَ ،وَنَ Z
Zال"َ :ب ْZع َZد َْأرَبع َ
Zادى َوَقَ Z
َ
Zآم َن ْ ُ َ
ُ َ ُ َْ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ
Zاد ْوا ب َ
ين َي ْو ًZمZا تَْنَقل ُب ن َينZَ Zوى"َ .فَ Z
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ير ِهم ِإَلى صZغ ِ ِ
ِِ
وَلِبسوا مس ً ِ ِ
ِ
اءهُ َع ْن ُZهَ ،وتَ َغطى ِبم ْسٍ Zح َو َجَل َس
ٱَأْلم ُZر َمل َ
يره ْمَ .وَبَلZَ Zغ ْ
َ
وحا م ْن َكب ِ ْ
َ ُ ُُ
Zام َع ْن ُك ْرسّZيه َو َخَل َZع ر َد َ
Zك ن َينZَ Zوىَ ،فَق َ
ِ
ِ
ِئ
ِئ
ِئ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱلرمZاد .وُنِ Z
ظ َما ه َقZZا اًل " :اَل تَُ Zذ ِق َّ
Zود َي َو ِقيZَ Zل في ن َينZَ Zوى َع ْن ْZ
َأم ِZر ٱْل َملZZك َو ُع َ
اس َواَل ٱْلَب َZهZا ُم َواَل ٱْلَبَقZُ Zر َواَل ٱْل َغَن ُم َشْ Zيًئا .اَل
ٱلن ُ
َعَلى َّ َ َ
ِئ
تَرع واَل تَ ْشرب ماء .وْليتَ َغ َّ
وح َّ
ٱلر ِديَئ ِة َو َع ِن
Zل َو ِZ
ط ِر ِيق ِZه َّ
ط ِب ُم ُس ٍ
صُ Zر ُخوا ِإَلى ٱهللِ ِب ِشَّ Zد ٍةَ ،وَي ْر ِج ُعZZوا ُك ُّ
اح ٍZد َع ْن َ
َ ْ َ ً َ َ
ٱلن ُ
اس َوٱْلَب َZهZا ُمَ ،وَي ْ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َأع َمZZ Zاَل ُه ْم ََّأن ُه ْم َر َج ُعZZ Zوا َع ْن
ٱلظْل ِم ٱلذي في َْأيZZ Zدي ِه ْمَ ،ل َعَّ Z Zل ٱهللَ َي ُعُ Z Z
Zك"َ .فَل َّما َرَأى ٱهللُ ْ
Zع َع ْن ُح ُمZِّ Z Zو َغ َ
ض ِZ Zبه فَاَل َن ْهلَ Z Z
Zود َوَي ْنZَ Z Zد ُم َوَي ْر Zجُ Z
ٱلر ِديَئ ِة Z،ن ِدم ٱهلل عَلى َّ َّ ِ
َّ
ِِ
صَن ْع ُه.
ط ِر ِيق ِه ِم َّ
َ
ٱلش ِّر ٱلذي تَ َكل َم ْ
َ َ ُ َ
صَن َع ُه به ْمَ ،فَل ْم َي ْ
َأن َي ْ
التوبة الحقيقة في قلوب أهل نينوى ُتكسبهم رحمة هللا وتغير من خواتيمهم
Zارض بين تغZZير قلب هللا وغضZZبه؟ بZZالطبع ال! وهZZذا َّ
ألن تسZZامح هللا في ذلZZك الZZوقت بZZاألخص كZZان لZZه
هZZل هنZZاك من تعُ Z
ٱلر ِديَئ ِة وع ِن ُّ
سببه .ما هو ذلك السبب يا ترى؟ إنه السبب المذكور في الكتاب المقدس" :وير ِجعوا ُك ُّل و ِ
ٱلظْل ِم
ط ِر ِيق ِه َّ
اح ٍد َع ْن َ
َ َ
َ َْ ُ
َ
ُ
َّٱل ِذي ِفي َْأي ِدي ِه ْم".
ال تُش ZZير "الطري ZZق الرديئ ZZة" ه ZZذه إلى مق ZZدار ض ZZئيل من األفع ZZال الش ZZريرة ،ب ZZل إلى مص ZZدر الش ZZر وراء س ZZلوك النZZZاس.
"وير ِجعوا ُك ُّل و ِ
الم َّ
ٱلر ِديَئ ِة" تُعني َّ
تحدث عنهم لن يرتكبوا مثل هذه األفعال مرة أخرى .بمعنى آخZر،
ط ِر ِيق ِه َّ
اح ٍد َع ْن َ
َ َْ ُ
َ
أن أولئك ُ
Zرة أخZرى؛ حيث تغZير أسZلوب أفعZالهم ومصZدرها وغايتهZا ومقصZدها ومبZدأها
إنهم لن يسZلكوا أب ًZدا في هZذه الطريZق الشZريرة م ً

المتع ZZة والس ZZعادة لقل ZZوبهمَّ .
إن كلم ZZة َ"ي ْر ِج ُعZZوا عن"
جميعZZا؛ ولن يس ZZتخدموا م ً Z
ً
Zرة أخZZرى مطلًقZZا تل ZZك الطرائ ZZق واألسZZاليب لجلب ُ
ِ
ِ
ُّ َّ ِ
تمامZZا من
أن ُيلقZZوا ،أو ُي ّZ
جانبZZاْ ،
الZZواردة في نص اآليZZة " َوَي ْر ِج ُعZZوا َ ...و َع ِن ٱلظْل ِم ٱلذي في َْأيZZدي ِه ْم" تُعZZني ْ
نحZوا ً
وأن يتجZZردوا ً
الماض ZZي ،وأاَّل يع ZZودوا إلي ZZه م ZZرة أخ ZZرى .عن ZZدما رج ZZع أه ZZل نين ZZوي عن ُّ
ٱلظْل ِم َّٱل ِذي ِفي َْأيZِ Zدي ِه ْم ،برهن ZZوا ودلل ZZوا على ت ZZوبتهم
ً
َ
الحقيقيZZة .فاهلل ُيZZراقب ظZZواهر النZZاس كمZZا يZZرى دواخZZل قلZZوبهم .فعنZZدما رأى هللا التوبZZة الحقيقZZة في قلZZوب أهZZل نينZZوى دون أي

غير قلبه .وهذا َيعني َّ
أن تصرفات هZZؤالء
شك ،والحظ ً
أيضا أنهم تركوا طرقهم الشريرة ورجعوا عن الظلم الذي في أيديهمّ ،
الناس وسلوكياتهم وطرقهم المختلفة في فعل األشياء ،فضاًل عن االعتراف الحقيقي والتوبة عن الخطايا الZتي في قلZوبهم ،نتج

عنهZZا َّ
وغّيZZر نوايZZاه ،لZZيرجع في قZZراره وال ُيعZZاقبهم أو ُيبيZZدهم Z.وهكZZذا ،حقZZق شZZعب نينZZوى نهايً Zة مختلفZZة .لقZZد
غيZZر قلبZZهَ ،
أن هللا ّ
أيضا تراجع هللا عن نقمته.
فدوا حياة أنفسهم ،وفي الوقت ذاته فازوا برحمة هللا وصفحه ،وفي ذلك الوقت ً
رحمة هللا وتسامحه ليسا نادرين – بل توبة اإلنسان الصادقة هي النادرة

المس ZZوح وجلوس ZZهم على
بغض النظZZر عن م ZZدى غضZZب هللا على أهZZل نين ZZوى ،فبمج ZZرد إعالنهم عن الصZZوم وارت ZZدائهم ُ
غير قلبه .عندما أعلن لهم أنه سZيدمر مZدينتهم ،في اللحظZة الZتي سZZبقت اعZترافهم وتZZوبتهم عن
رق قلبه
الرمادَّ ،
تدريجيا ،وبدأ ُي ّ
ً

Zدريجيا غضZZب هللا تجZZاه أهZZل
خطايZZاهم ،كZZان هللا ال يZZزال غاضZً Zبا منهم .ولكن عنZZدما مZZروا بسلسZZلة من أعمZZال التوبZZة ،تحZZول تZ
ً
نينZZZوى إلى رحم Zٍ Zة لهم وغفٍ Z Z
Zران لخطايZZ Zاهم .ليس ثمZZ Zة تعZZ Zارض في تZZ Zزامن اإلعالن عن ه ZZذين الج ZZانبين Zمن شخصZZ Zية هللا في
تباعZZا عن جZZوهر هZZذين القطZZبين
عبZZر هللا وكشZZف ً
الحZZدث نفسZZه .كيZZف ينبغي أن يفهم اإلنسZZان ويعZZرف عZZدم التعZZارض هZZذا؟ ّ
أن يروا واقعية جوهر هللا وتنزهه عن اإلساءة .استخدم هللا موقفه هذا ُليخبر
المتضادين حينما تاب أهل نينوى ،ليسمح للناس ْ

Zادرا مZZا
النZZاس بمZZا يلي :ليس األمZZر هZZو أن هللا ال يسZZامح النZZاس ،أو أنZZه ال يريZZد أن ُيZZريهم رحمتَZZه؛ ولكن حقيقZZة األمZZر أنهم نً Z
ظلم ال ZZذي في أيZZZديهم.
أن يتح ZZول الن ZZاس عن ط ZZرقهم الش ZZريرة ويهج ZZروا ال ُ
يتجهZZZون بتوب ZZة حقيقي ZZة إلى هللا ،وأن ZZه لمن الن ZZادر ْ
وبعب ZZارة أخ ZZرى ،عن ZZدما يغض ZZب هللا من اإلنس ZZان ،فه ZZو يأم ZZل أن يتمكن اإلنس ZZان من التوب ZZة الحقيقي ZZة ،ويرج ZZو أن َيZZرى توب ZZة

اإلنسZان الصZادقة ،وعنZZدها يسZZتمر بسZخاء في منح رحمتZZه وتسZامحه لإلنسZان .وهZذا يعZني َّ
أن سZلوك اإلنسZان الشZرير يسZتجلب
غضZZب هللا ،بينمZZا تُمنح رحمZZة هللا وتسZZامحه للZZذين يسZZتمعون إلى هللا ويتوبZZون توبZZة حقيقيZZة أمامZZه ،وألولئZZك الZZذين يسZZتطيعون
علنZZا بوضZZوح ش ZZديد في تعامل ZZه م ZZع أهZZل
االبتعZZاد عن طZZرقهم الشZZريرة والتخلي عن ال ُ
ظلم الZZذي في أيZZديهم .كZZان موقZZف هللا ُم ً

نين ZZوىَّ :
توبZZة
إن رحم ZZة هللا وتس ZZامحه ليس ZZا بالص ZZعوبِة ال ZZتي تح ZZول دون الحص ZZول عليهم ZZا؛ فه ZZو يطُلب من اإلنسZZان أن يت ZZوب ً
غيZZر موقفZZه
حقيقيZZة .ومZZا دام َ النZZاس يبتع ZZدون عن طZZرقهم الشZZريرة ويتخلZZون عن ال ُ
وي ّ
ظلم الZZذي في أيZZديهم؛ َفسّ Z
Zيغير هللا قلبZZه ُ
ً
تجاههم.
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وحية
شخصية الخالق البارة حقيقية ّ
غير هللا قلبZه تجZاه أهZZل نينZوى ،هZل كZZانت رحمتُZZه وتسZامحه تُعZدان واجهZة زائفZة؟ بZالطبع ال! إ ًذا ،مZاذا يمكنZZك أن
عندما ّ
ترى في التحول بين هذين الجانبين في شخصية هللا أثناء األمر نفسه؟ َّ
كامل ال يتجZّ Zزأ مطلًقZZا .وبغض
إن شخصية هللا هي ٌّ
كل ٌ
النظZZر عمZZا إذا كZZان يعبZZر عن غضِZبه أو رحمتZZه وتسِ ِ Z
Zارة،
ّ
Zامحه تجZZاه النZZاس ،فهZZذه ُكلهZZا مZZا هي إاّل تعبZZيرات عن شخصZZيته البّ Z
ُ
ِ
تبعZZا لتطZZور األمZZورَّ .
إن التحZZول في موقفZZه تجZZاه أهZZل نينZZوى ُيخZZبر
فشخصZZية هللا واقعيZZة وحيZZة ،وهZZو ُي ّ
غيZZر أفكZZاره ومواقفZZه ً

أن يكZون غاض ًZبا
آليZا ،أو تمثZااًل
حجريZا ولكنZه هللا ُّ
البشZرية بأنZه يملZك آراءه وأفكZاره؛ فهZو ليس إنس ً
الحي بذاتZه Z.باسZتطاعته ْ
ً
Zانا ً
تبعZا لمZZواقفهم ،ويمكنZZه أن يقZZرر جلب البالء على أهZZل نينZZوى ،كمZZا
أن َيغفZZر لهم ماضZZيهم ًZ
من شZZعب نينZZوى ،كمZZا أنZZه يسZZتطيع ْ

غير قراره نتيج ًة لتوبتهم .يحب الناس تطبيق القواعد بجمود ،واستخدام مثل هذه القواعد لتحديد هللا وتعريفه،
أيضا ْ
يمكنه ً
أن ُي َ
لعاَلم الفكر اإلنساني ،فإن هللا ال ُيفكر ،وليس لديZZه
تماما كما يحبون استخدام
ٍ
صيغ ً
سعيا منهم لفهم شخصية هللا .ولذلك ،ووفًقا َ
ً
أي أفكار جوهرية .والواقع َّ
أن أفكار هللا تتغير باستمرار وفًقا للتغيرات في األشياء وفي البيئات ،وفي الZZوقت الZZذي تتغZZير فيZZه

هZZذه األفكZZار ،تتكشZZف جZZوانب ُمختلفZZة في جZZوهر هللا .وأثنZZاء عمليZZة التغZZير هZZذه ،وفي اللحظZZة الZZتي ُيغZZير فيهZZا هللا قلبZZهُ ،يعلن
عالوة على ذلZك ،يسZتخدم هللا إعالناتZه الحقيقيZة ُليثبت
للبشZرية حقيقZة وجZود حياتZه ،ويعلن أن شخصZيته البZارة حقيقيZة ّ
وحيZةً .

للبشرية حقيقة وجود نقمته ورحمته وحنانZه وتسZامحه .سيسZتعلن جZوهره في أي وقت وفي أي مكZان وفًقZا لتطZورات األشZياء؛
فهو َيمُلك غضب األسد ورحمة األم وتسZامحها .وال ُيس َZمح ألي شZخص بالتشZكيك في شخصZيته البZارة أو انتهاكهZا أو تغييرهZا
أو تشZZويهها .من بين جميZZع األمZZور وجمي ZZع األش ZZياء ،يمكن أن تس ZZتعلن شخصZZية هللا الب ZZارة ،أي غضZZب هللا ورحمتZZه ،في أي
ٍ
Zان .وهZZو يعZZبر بشZZكل حي عن هZZذه الجZZوانب في كZZل زاويZZة وركن في الطبيعZZة وينفZZذها بشٍ Z
وقت وفي أي مكٍ Z
جلي في كZZل
Zكل َّ
ُ

لحظة .شخصية هللا البارة غير محدودة ال بالزمان وال بالمكان ،أو بمعنى آخرَّ ،
إن شخصية هللا ال ُيعبر عنها بطريقة آليZة أو
ُيكشف عنها حسب ما تُمليه حدود الزمان أو المكان .باألحرىَّ ،
إن شخصZZية هللا البZارة ُي َعب َُّر ويعلن عنهZZا بحريZZة في أي زمZان
يغيZZر قلبZZه ويوقZZف التعبZZير عن غضZZبه ،ويكZZف عن تZZدمير ZمدينZة ZنينZZوى ،هZZل يمكنZZك القZZول َّ
إن هللا
وأي مكZZان .عنZZدما تZZرى هللا ّ
ومحب فقZZط؟ هZZل يمكنZZك القZZول َّ
عبZZر هللا عن غضZZبه الشZZديد ويZZتراجع عن
إن غضZZب هللا يتكZZون من كالم فZZارغ؟ عنZZدما ُي ّ
رحيم ُ
ِ
ردا على أفعZZال النZZاس
رحمتZZه ،هZZل تسZZتطيع أن تقZZول إنZZه ال يشZُ Zعر بحب حقيقي تجZZاه البشZZرية؟ ُيعZZبر هللا عن غضZZبه الشZZديد ً
عيبZZا .يتZZأثر قلب هللا بتوبZZة النZZاس؛ وهZZذه التوبZZة هي الZZتي تغZZير قلبZZه .إن تZZأثره وتغZZير قلبZZه،
الشZZريرة ،وغضZZبه هZZذا ال يكZZون َم ً

ٍ
نقص؛ فهي طاهرة ونقية وخالصZZة ال تشZZوبها شZائبةَّ .
إن تسZامح
فضاًل عن رحمته وتسامحه تجاه اإلنسانُ ،كلها تامة دون أي

هللا ه ZZو تس ZZامح محض ،ورحمت ZZه هي رحم ZZة محض ZZة .وس ZZتُعلن شخص ZZيته غض ZZبه ،فضZ Zاًل عن رحمت ZZه وتس ZZامحه ،وفًقZZا لتوب ZZة
جميعها مستقيمة ،وجوهرها متميز عن جZZوهر أي
ويعبر عنه ،فهذه
المختلفة .وبغض النظر عما ُيعلنه هللا ُ
ُ
اإلنسان وسلوكياته ُ
شZيء في الخليقZةَّ .
إن مبZادئ األفعZال الZتي ُيعZبر عنهZا هللا ،وأفكZاره وآرائZه ،أو أي قZرار محZدد ،فضZاًل عن أي إجZراء خZاص،
هي خاليZZة من أي عيZZوب أو الشZZوائب .فكمZZا يقZZرر هللا ويتصZZرف ،كZZذلك ُي َكمZZل تعهداتZZه Z.وهZZذه األنZZواع من النتZZائج دقيقZZة وبال

عيب بسبب َّ
أن مصدرها بال عيب ،وال تشوبه شائبة .إن غضب هللا بال عيب ،وكذلك رحمة هللا وتسامحه ،اللذان ال تمتلكهما
أي خليقة ،ويتصفان بالقدسية والكمال ،ويمكنهما الوقوف في وجه المناقشة واالختبار.
بعد فهمنا لقصة نينوى ،هل ترون الجانب اآلخر لجوهر شخصية هللا البارة؟ هل ترون الجZانب اآلخZر من شخصZZية هللا

البارة الفريدة؟ هل يمتلك أي شخص من البشر هZذا النZوع من الشخصZية؟ هZل َيمُلZك أي أحZد هZذا النZوع من الغضZب مثZل هللا؟
ِ
أن ُيZZدمر أو
ويقZZرر ْ
Zامحا مثZZل هللا؟ َم ْن من بين الخليقZZة يسZZتطيع أن يسZZتجمع قZZوة نقمتZZه الشZZديدة ُ
هZZل يمتلZZك أي أحZZد رحمZZة وتسً Z

وم ْن هو مؤهل كي يمنح الرحمة ،والمسامحة والعفو لإلنسان؛ وبذلك يغير قراره تدمير اإلنسZZان؟
يجلب كارثة على البشرية؟ َ
ُي عبر الخالق عن شخصيته البارة من خالل طرائقه ومبادئه الفريدة؛ فهو ال يخضع لسيطرة أو قيود أي شZZعب ،أو أحZZداث ،أو
أن ُيقنعZZه أن ُيغZZير ًأيZZا من قراراتZZه.
أن ُيغZZير من أفكZZاره أو ُخططZZه ،وال يقZZدر أحZZد ْ
أشZZياء .وبشخصZZيته الفريZZدة ،ال يقZZدر أحZZد ْ
أن يتحكم فيما إذا كان يمارس الغضب أو
يتواجد كامل سلوك وأفكار الخليقة تحت دينونة شخصية هللا البارة .ال أحد يستطيع ْ
الرحمZZة؛ إن جZZوهر الخZZالق وحZZده ،أو بتعبZZير آخZZر ،شخصZZية الخZZالق البZZارة ،قZZادرة على تقريZZر ذلZZك .هZZذه هي الطبيعZZة الفريZZدة
لشخصية الخالق البارة!
أن ُنحلZZل ونفهم تحZZول موقZZف هللا ِتجZZاه أهZZل نينZZوى ،هZZل تقZZدرون أن تسZZتخدموا كلمZZة "فريZZد" لوصZZف الرحمZZة
فبمجZZرد ْ
الموجودة داخل شخصية هللا البارة؟ قلنا قباًل إن غضب هللا هو جانب من جوهر شخصيته البارة الفريZZدة .يتعين علي اآلن أن
ّ
أعرف جZانبين ،غضZب هللا ورحمZة هللا ،على أنهمZا شخصZيته البZارة .شخصZية هللا البZارة ُمقدسZة ،وهي منزهZة عن اإلسZاءة أو
ّ
الشZZكوك .فهي شZZيء ال يمتلكZZه أحZZد من الكائنZZات المخلوقZZة وغZZير المخلوقZZة .إنهZZا فريZZدة وحصZZرية هلل وحZZده .وهZZذا معنZZاه َّ
أن
غضب هللا ُمقدس ،وغير قابل لإلسZاءة ،وبالطريقZة نفسZها ،يعتZبر الجZانب اآلخZر من شخصZية هللا البZارة – رحمZة هللا – ُمقد ًسZا
وال يمكن اإلساءة إليه .ال يمكن ألحد ما من الكائنات المخلوقة أو غير المخلوقة أن يحل محل هللا أو ُيمثلZZه في أفعالZه ،كمZا ال

يمكن ألحZد أن يحZل محلZه أو يمثلZه في دمZZار سZدوم أو في خالص نينZوى .وهZذا هZو التعبZير الحقيقي عن شخصZية هللا الفريZدة
والبارة.
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مشاعر الخالق الصادقة نحو البشرية
ألنZَ Zه
Zعبا على اإلطالق؛ ّ
Zيرا مZZا يقZZول النZZاس إنZZه ليس سZهاًل أن تعZZرف هللا .لكنZZني أقZZول إن معرفZZة هللا ليسZZت أمZً Zرا صً Z
كثً Z
أن يشZZهد أفعالZZه .فاهلل لم يوقZZف أبZً Zدا حZZواره مZZع البشZZرية ،لم يحجب نفسZZه عن اإلنسZZان ،ولم يخZZف
Zيرا مZZا يسZZمح هللا لإلنسZZان ْ
كثً Z
ذاته .فقد ُأعلنت للبشرية جميع أفكاره وآرائه وكلماته وأفعاله .ولذلك ،ما دام اإلنسZان يZرغب في معرفZة هللاُ ،يمكنZZه أن يسZعى

ليفهم هللا ويعرفZZه من خالل جميZZع أنZZواع وسZZائله وطرائقZZهَّ .
إن السZZبب وراء االعتقZZاد األعمى لZZدى اإلنسZZان أن هللا يتجنبZZه عن

وأن هللا يخفي نفسZZه عمZً Zدا عن البشZZريةَّ ،
قصZZدَّ ،
وأن هللا ليس لديZZه نيZZة أن يسZZمح لإلنسZZان أن يفهمZZه ويعرفZZه ،هZZو أنZZه ال يعZZرف
ماهية هللا ،وال يرغب أن يفهم هللا؛ بل وأكثر من ذلك ،فهZو ال يهتم بأفكZZار الخZالق أو كلماتZZه أو أفعالZZه ...وصZZدًقا ،إذا اسZتخدم
المرء وقته الضائع في التركيز على كلمات الخالق وأفعاله وفهمها ،وأعطى القليZل من انتباهZه ألفكZار الخZالق ولسZماع صZوت

صعبا عليه أن يدرك أن أفكار الخZالق وكلماتZه وأفعالZه ظZاهرة وجليZZة .كZZذلك سZيتطلب األمZر القليZZل من الجهZد
قلبه ،فلن يكون
ً
إلدراك َّ
دائمZا في حZديث مZع اإلنسZان والخليقZة ُكلهZا ،كمZا أنZه يZؤدي أعمZااًل
أن الخZالق هZو بين البشZر في جميZع األوقZات ،وهZو ً
جدي ZZدة في ك ZZل ي ZZوم ،ويع ZZبر عن ج ZZوهره وشخص ZZيته في ح ZZواره م ZZع اإلنس ZZان ،وتُعَلن أفك ZZاره وآراءه بالكام ZZل في أعمال ZZه .إن ZZه
يرافق ويالحظ البشZرية في كZل وقت .فهZو يتحZدث بهZدوء إلى اإلنسZان وكZل الخليقZة بكلماتZه الصZامتة :أنZا في السZماوات ،وأنZا
بين خليقتي .أنا أراقبهم؛ أنا أنتظرهم ،أنا إلى جانبك ...يZداه دافئتZان وقويتZان ،خطZوات أقدامZه رشZيقة ،صZوته رقيZق ولطيZف،
هيئته تسير وتتحول ،يحتضZن جميZع البشZر ،طلعتZه بهيZة وجميلZة .لم يغZادرهم قZط ،ولم يختZف عنهم .وهZو رفيZق دائم للبشZرية
المكرسة ومودته الخاصة للبشZرية ،فضZاًل عن اهتمامZه الحقيقي ومحبتZه لإلنسZان،
في الليل والنهار؛ فال يغادر جانبهم .عنايته ُ
تكشZZفت شZZيًئا فشZZيًئا عنZZدما خّلص مدين Zة ZنينZZوى .وبZZاألخص ،فZZإن الحZZوار بين يهZZوه هللا ويونZZان كشZZف عن شZZفقة الخZZالق على
أن تحصل على فهم عميق لمشاعر هللا الصادقة ِتجاه اإلنسانيةZ...
البشرية التي خلقها بنفسه .من خالل هذه الكلمات ،يمكنك ْ

يهZا
"َأن َت َشِZفْق َت َعَلى ٱْلَيْق ِط َينZِ Zة َّٱلِتي َل ْم تَ ْت َع ْب ِف َZ
Zال َي ْZه َوهْ :
ما يلي وارد في سفر يونان اإلصحاح الرابع اآلية َ" :11-10فَقَ Z
واَل ربَّيتَهاَّ ،ٱلِتي ِب ْنت َليَل ٍة َكانت وب ِْنت َليَل ٍZة هَل َكتَ .أفَاَل َأ ْشَZفق َأنZا عَلى ِنينZوى ٱْلم ِدين ِZZة ٱْلع ِظ ِ َِّ
ِ
َأكثَ ُZر ِم ِن ٱ ْثَنتَي
يهZا ْ
َْ َ َ ْ َ ْ
ُ َ َ
َ ْ
يمZة ٱلتي ُي َ
وج ُZد ف َ
َ َ َْ
ََ
َ َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِئ
ٱلن ِ َّ
َع َش َر َة ِر ْب َو ًة ِم َن َّ
ون َي ِم َين ُه ْم ِم ْن ِش َم ِال ِه ْمَ ،وَب َها ُم َكث َيرةٌ؟" .هذه هي الكلمات الفعلية ليهوه ،محادثة بينه وبين
ين اَل َي ْع ِرُف َ
اس ٱلذ َ
Zوجزا ،إاَّل إنZه يفيض برعايZة الخZالق لإلنسZان وإحجامZه عن التخلي عنZه .تعZبر هZذه الكلمZات
يونZان .وبينمZا كZان هZذا الحZوار م ً
ِ
والمحZZددة ،والZZتي
عن الموقZZف الحقيقي هلل والمشZZاعر الZZتي يحملهZZا هللا في داخZZل قلبZZه تجZZاه خليقتZZه ،وبهZZذه الكلمZZات الواضZZحة ُ
ويمثل هذا الحديث الموقف الذي اتخZذه هللا ِتجZاه أهZل
نادرا ما يسمع نظيرها اإلنسان ،يعلن هللا عن مقاصده الحقيقية للبشريةُ .
ً

نين ZZوى .ولكن م ZZا ن ZZوع ه ZZذا الموق ZZف؟ إن ZZه الموق ZZف ال ZZذي اتخ ZZذه نح ZZو ش ZZعب نين ZZوى قب ZZل ت ZZوبتهم وبع ZZدهاُ .يعام ZZل هللا اإلنس ZZانية
أن يجد أفكار هللا ،فضاًل عن شخصيته.
بالطريقة نفسها ،وبداخل هذه الكلمات يمكن للمرء ْ

ويظهZZر
مZZا هي أفكZZار هللا الZZتي ُأعلنت في هZZذه الكلمZZات؟ تكشZZف القZZراءة المتأنيZZة على الفZZور أنZZه اسZZتخدم كلمZZة "الشZZفقة"ُ ،
استخدام هذه الكلمة موقف هللا الحقيقي ِتجاه البشرية.
على مس ZZتوى المع ZZنى الح ZZرفيُ ،يمكن للن ZZاس تفس ZZير كلم ZZة "الش ZZفقة" بط ٍ Z
Zرق مختلف Zٍ Zة :أواًل  ،أن تحب وتحمي ،وأن تَش Zُ Zعر
ِ
Zيرا ،أن تكZZون غZZير راغب في إيذائZZه وفي الZZوقت نفسZZه غZZير قZZادر على أن
بZZالحنو تجZZاه شZZيء مZZاً ،
Zيرا ،وأخً Z
ثانيZZا ،أن تُحب كثً Z
تتحمل فعل ذلZك .باختصZار ،ينطZوي هZذا على الحب والمZودة العطوفZة ،فضZاًل عن عZدم الرغبZة في التخلي عن شZخص مZا أو
شZZيء مZZا ،وهZZذا يعZZني رحمZZة هللا وتسZZامحه ِتجZZاه اإلنسZZان .وبZZالرغم من اسZZتخدام هللا لكلمZZة شZZائعة االسZZتخدام بين النZZاس ،فZZإن
استخدام هذه الكلمة كشف عن صوت قلب هللا وموقفه تجاه البشرية.
على الZZرغم من أن مدينZZة نينZZوى كZZانت تعج بُأنZZاس فاسZZدين وأشZZرار وظZZالمين مثZZل أهZZل سZZدوم ،جعلت تZZوبتهم هللا ُيغZZير
مباينZZا بشٍ Z
Zكل صZZارخ لموقZZف أهZZل
ويقZZرر عZZدم إهالكهم .وبZZالنظر إلى أن اسZZتجابتهم لكلمZZات هللا وتعليماتZZه أظهZZرت ًZ
موقفZا ً
قلبZZه ُ
سدوم ،وبسZبب خضZوعهم الصZادق هلل وتZوبتهم الصZادقة عن خطايZاهم ،فضZاًل عن سZلوكهم الحقيقي والمخلص من كZل ناحيZة،
Zرة أخZZ Zرى شZZ Zفقته الص ZZادقة ومنحهم إياهZZ Zاَّ .
أن
إن مكافZZ Zأة هللا لإلنس ZZان وش ZZفقته عليZZ Zه من المسZZ Zتحيل ألي شZZ Zخص ْ
أظهZZ Zر هللا مً Z Z

يستنسخها؛ فال أحZد باسZZتطاعته أن يملZك رحمZZة هللا أو تسZامحه ،وال مشZاعره الصZادقة نحZو اإلنسZانية .هZل يوجZZد شZخص تع ّZده

Zرأة
عظيمZZا ،رجاًل كZZان أم امZZرأة أو حZZتى رجاًل خارًقZZا ،يتح ZZدث من مسZZتوى أعلى أو نقطZZة أعلى بصZZفته رجاًل
عظيمZZا أو امً Z
ً
ً
أن يع ZZرف الظ ZZروف المعيش ZZية
ويق ZZدم ه ZZذا الن ZZوع من البي ZZان للجنس البش ZZري أو للخليق ZZة؟ من يس ZZتطيع من بين البش ZZر ْ
عظيم ً Zةُ ،
للبش ZZر كم ZZا يع ZZرف راح ZZة كّفZZه؟ من يق ZZدر أن يتحم ZZل عبء ومس ZZؤولية الوج ZZود اإلنس ZZاني؟ من ه ZZو مؤه ZZل لإلعالن عن ت ZZدمير
مدينة؟ ومن هو مؤهل ألن يعفو عن مدينة؟ من يستطيع أن يقول إنهم خليقته المحبوبة؟ وحده الخالق! الخالق هو وحZZده الZZذي
لديه شفقة تجاه هذا الجنس البشري .الخالق وحده هو الذي ُي ظهر هذا الحنان والعطف تجاه الجنس البشري .الخالق وحده هو
حقيقيا ال ينفصم نحو هذا الجنس البشري .كذلك فZإن الخZالق وحZده هZZو الZذي يسZتطيع أن يمنح رحمتَZه للجنس
حبا
ً
الذي يحمل ً

ويغتم ويحZZزن على شZZر
البشري ويرعى بحنان جميع خليقته .يقفز قلبه ويتوجع أمام كل فعل من أفعال اإلنسان :فهو يغضZZب
ّ
وج ُZد من أجZل
اإلنسان وفساده ،كما أنه ُيسر ويفرح ويغفر ويبتهج بتوبZة اإلنسZان وإيمانZه ،وكZل فكZرة من أفكZاره وآرائZه َّإنمZا تُ َ
Zرية .عواطفZZه بأكملهZZا متشZZابكة مZZع الوجZZود
وم ْن هZZو من أجZZل البشّ Z
البشZZريَّة وتتمحZZور حولهZZاُ .ي ّ
عبZZر تعبً Z
Zيرا كZZامالً ّ
عمZZا لZZدى هللا َ
ويكZZرس كZZل دقيقZZة وك ZZل ثانيZZة من
ويعطي بص ZZمت كZZل جZZزء من حياتZZهُ ،
البش ZZري .ك ZZذلك يتحZZرك وين ZZدفع من أجZZل البشZZريةُ ،
دومZZا مZZا يشZZفق ويعZZتز باإلنسZZانية الZZتي خلقهZZا بنفسZZه ...إنZZه ُيعطي
حياتZZه ...لم يعZZرف أبZً Zدا كيZZف يشZZفق على نفسZZه ،ومZZع ذلZZك ً
البشZZرية كZZل مZZا لديZZه Z...يضZZمن لهZZا رحمتZZه وتسZZامحه غZZير المشZZروطين ودون توقZZع أي تعZZويض .يفعZZل هZZذا فقZZط كي تسZZتمر

يومZا مZا بين يديZه وتعZرف أنZه الواحZد الZذي
البشرية باقية أمZام عينيZه ،وتتلقى رزقZه للحيZاة ،يفعZل هZذا فقZط حZتى تقZف البشZرية ً
ويشِبع حياة جميع المخلوقات.
ُيغ ّذي الوجود اإلنساني ُ
من "هللا ذاته ،الفريد (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ظ .وصَّلى ِإَلى يهوه وَقالِ :
"آه يا َي ْZه َوهَ ،أَل ْي َس َهَ Zذا َكاَل ِمي ِإ ْذ ُك ْن ُت َب ْZع ُZد
ان َغ ًّما َش ِد ًيداَ ،ف ْ
(سفر يونان َ" )4ف َغ َّم َذِل َك ُي َ
ون َ
ََْ َ َ
ٱغتَا َ َ َ
ٱلرحمZِ Zة ونِ Z
َأِلني عِلمت ََّأنك ِإَلZZه ر وف ور ِحيم ب ِطيء ٱْل َغ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
Zاد ٌم
Zاد ْر ُت ِإَلى ٱْل َZه َZر ِب ِإَلى تَ ْر ِشَ Z
Zير َّ ْ َ َ َ
في َْأرضZي؟ ِلَ Zذِل َك َبَ Z
َ
ضZب َو َكثُ Z
يشُ َ ٌ َ ُ ْ َ ّ ،ؤ ٌ َ َ ٌ َ ُ
ِ
ِ
ٱلصو ِ
َعَلى َّ
ٱغتَ ْ ِ
ٱلش ِّرَ .فٱآْل َن يا َي ْه َوهُ ،خ ْذ َنْف ِسي ِمِّنيَّ ،
ان ِم َن
"ه ِل ْ
اب؟" َو َخ َر َج ُي َ
ون ُ
ال َي ْه َوهَ :
َأِلن َم ْوِتي َخْيٌر م ْن َحَياتي"َ .فَق َ
ظ َت ب َّ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َأعZَّ Zد
ظ ِّلَ ،حتَّى َيZَ Zرى َمZZا َذا َي ْ Z
ظَّل ًة َو َجَل َس تَ ْحتَ َZهZا ِفي ٱل ِ ّZ
Zاك َم َ
ص َZن َع لَنْفس Zه ُهَنَ Z
ح ُد ُث في ٱْل َمد َينZZةَ .ف َ
ٱْل َمد َينZZ Zة َو َجَل َس َش ْ Zرق َّي ٱْل َمد َينZZةَ ،و َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ونِ Z
ِ اًّل
َأج ِل ٱْلَيْق ِط َينZِ Zة َف َر ًح Zا
Zان ِم ْن ْ Z
ص ُ Zه م ْن َغ ّZمZهَ .فَZف ِZر َح ُي َ
ونُ Z
Zان لتَ ُكَ Z
Zٱرتََف َع ْت َفZْ Zو َق ُي َ َ
َي ْهَ Zوه هللا َيْقط َين ً Zة َفْ Z
Zون ظ َعَلى َرْأس Zه ،ل َك ْي ُي َخّل َ
ِ
ِ
Zوع ٱل َّشْ Zم ِ
س َّ
َأعZَّ Zد
طُلِ Z
طُلِ Z
ضَ Zرَب ِت ٱْلَيْق ِط َينَ Zة َفَيِب َسْ Zتَ .و َZح َZد َث ِع ْنZَ Zد ُ
ود ًة ِع ْنZَ Zد ُ
َأعZَّ Zد َي ْZه َوه ٱهللُ ُد َ
Zوع ٱْلَف ْZج ِر في ٱْل َغZZدَ ،ف َ
َأن ٱهللَ َ
يمZا .ثُ َّم َ
َعظ ً
ْأس يونZZان َفَ Zذبلَ .ف َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يح ا َشْ Zر ِقَّي ًة Zح َّار ًةَ ،ف َ ِ َّ
ِر ًZ
َ
Zال ٱهللُ
"م ْZوِتي َخ ْي ٌZر م ْن َحَيZاتي"َ .فَق َ
طَل َب لَنْفسZه ٱْل َم ْZو َتَ ،وَق َ
ضَ Zرَبت ٱلشْ Zم ُس َعَلى َر ِ ُ َ َ ُ َ
Zالَ :
ِ ِ
ِ
اب ِم ْن ِ
ص Zو ِ
ظ ُت ِبٱل َّ ِ َّ
ٱغتَ ْ ِ
"َأن َت َشِ ZZفْق َت َعَلى
"ٱغتَ ْ
Zالْ :
"هZِ Zل ْ
Zال َي ْهَ Zوهْ :
ِلُي َ
ونَ Z
Zانَ :
ْ
ص َ Zواب َحتى ٱْل َمZْ Zوت"َ .فَقَ Z
َأج Zل ٱْلَيْقط َينZZة؟" َفَقَ Z
ظ َت بٱل َّ َ
ِ ِ َِّ
ِ
يم ِZة َّٱلِتي
َأشَف ُق ََأنا َعَلى ِن َين َوى ٱْل َم ِد َين ِZة ٱْل َع ِظ َZ
يها َواَل َرب َّْيتَ َهاَّ ،ٱلِتي ِب ْن َت َلْيَل ٍة َك َان ْت َوب ِْن َت َلْيَل ٍة َهَل َك ْتَ .أفَاَل ْ
ٱْلَيْقط َينة ٱلتي َل ْم تَ ْت َع ْب ف َ
ٱلن ِ َّ ِ
ِ
يها َأ ْكثَ ُر ِم ِن ٱ ْثَنتَي َع َش َر َة ِرْب َو ًة ِم َن َّ
ون َي ِم َين ُه ْZم ِم ْن ِش َم ِال ِه ْمَ ،وَب َهاِئ ُم َكِث َيرةٌ؟".
ين اَل َي ْع ِرُف َ
اس ٱلذ َ
ُي َ
وج ُد ف َ
ْ
الخالق ُيعبر عن مشاعره الحقيقية تجاه اإلنسانية

هذه المحادثة بين يهوه هللا ويونان هي بال شك تعبير عن مشاعر الخالق الحقيقية للبشZZرية؛ فهي من ناحيZZة ،تُ ْعلم النZZاس
ِ ِ ِ
ِ
يهZا َأ ْكثَZُ Zر
وج ُZد ِف َZ
يمZِ Zة َّٱلِتي ُي َZ
بفهم الخZالق لجميZZع الخليقZZة تحت قيادتZZه Z،كمZZا قZال يهZZوه هللاَ" :أفَاَل َأ ْشَZف ُق ََأنZZا َعَلى ن َينZَ Zوى ٱْل َمد َينZZ Zة ٱْل َعظ َ
ٱلن ِ َّ ِ
ِئ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِم ِن ٱ ْثَنتَي َع َشَ Zر َة ِرْبZَ Zو ًة ِم َن َّ
Zيرةٌ؟" .وبعبZZارة أخZZرى ،كZZان فهم هللا لZZنينوى
ين اَل َي ْع ِرُفَ Z
اس ٱلذ َ
Zون َيم َين ُه ْم م ْن شَ Zمال ِه ْمَ ،وَب َZهZا ُم َكثَ Z
ْ

فهمZZا بعي Zً Zدا عن الفهم الظ ZZاهري الس ZZطحي .فه ZZو لم يكن يعلم ع ZZدد الكائن ZZات الحي ZZة داخ ZZل المدين Zة( Zبم ZZا فيه ZZا الن ZZاس والماش ZZية).
ً
أي كم ع ZZدد األطف ZZال
فحس ZZب ،ب ZZل ك ZZان يعلم أي ً
ض Zا ع ZZدد الن ZZاس ال ZZذين ال يمكنهم التمي ZZيز بين أي ZZديهم اليم ZZنى وأي ZZديهم ُ
اليس ZZرىْ ،
والشZZباب الموجZZودين .ومZZا هZZذا إاَّل دليZZل ملمZZوس على فهم هللا العظيم للجنس البشZZري .ومن ناحيZZة أخZZرى ،تُعلم هZZذه المحادثZZة

الن ZZاس عن موق ZZف الخ ZZالق تج ZZاه اإلنسZZانية؛ وه ZZذا يع ZZني وزن اإلنس ZZانية ومكانته ZZا في قلب الخ ZZالق؛ كم ZZا قZZال بالض ZZبط يه ZZوه هللا
يهZا َواَل َرب َّْيتَ َZهZاَّ ،ٱلِتي ِب ْن َت َلْيَلZٍ Zة َZك َان ْت َوب ِْن َت َلْيَلZٍ Zة َهَل َك ْتَ .أفَاَل َأ ْشَZف ُق ََأنZZا َعَلى
"َأن َت َشِ Zفْق َت َعَلى ٱْلَيْق ِط َينZِ Zة َّٱلِتي َل ْم تَ ْت َع ْب ِف َZ
ليونZZانْ :
ِ ِ ِ
ِ
يم ِة؟" وكانت هذه هي كلمات يهوه هللا التي الم فيها يونان؛ ولكنها كانت ُكلها صحيحة.
ن َين َوى ٱْل َمد َينة ٱْل َعظ َ

على ال ُZرغم من َّ
أن يونZان قZد ُأوكZل إليZه إعالن كلمZات يهZوه هللا إلى أهZل نينZوى ،فإنZه لم يفهم مقاصZد يهZوه هللا ،وال َف ِه َم
أن ُيخZبره أن اإلنسZانية كZانت هي نتZاج عمZZل يديZهZ،
همومه وتوقعاته من أجل شعب تلك المدينة؛ وقد قصد هللا من هذا التZأنيب ْ

َّ
Zنيا من أجZل كZل شZخص؛ فكZل األشZخاص يحملZون معهم آمZال هللا ،وكZل شZخص يتمتZع بإمZداد الحيZاة لZه
وأن هللا بذل ً
جهدا مض ً
ضZا ب َّ
Zأن هللا يعتZني بالبشZرية ،الZتي هي نتZاج عمZل
من هللا ،وقZد دفZع هللا لكZل شZخص تكلفً Zة باهظZة .أخZبر يونZان بهZذا التZوبيخ أي ً
يديZZه Z،كمZZا اعتZZنى يونZZان نفسZZه باليقطينZZة .لم يكن هللا بZZأي حZZال من األحZZول ليتخلى عنهم قبZZل آخZZر لحظZZة ممكنZZة ،وعالوة على
ذلZZك ،كZZان هنZZاك الكثZZير من األطفZZال والبهZZائم البريئZZة داخZZل المدينZZة Z.فعنZZدما تتعامZZل مZZع هZZذه المنتجZZات الصZZغيرة والجاهلZZة من
خليقة هللا ،التي ال تستطيع حZتى أن تمZيز بين أياديهZا اليمZنى واليسZرى ،كZان هللا غZير قZادر على إنهZاء حيZاتهم وتحديZد نهايZاتهم
بهذه الطريقة المتهورة .كان هللا يأمل في أن يراهم ينمون ،كما كان يرجZو أاَّل يسZلكوا في السZZبل نفسZZها الZZتي سZار فيهZZا آبZاؤهم
من قبلهم ،وأنهم لن يضطروا إلى سماع تحذير يهوه هللا مرة أخرى ،وهكذا فإنهم يقZدمون الشZZهادة عن ماضZي نينZوى .أضZف
أن تُرى نينZZوى تعيش
أن يرى نينوى بعد توبتها ،ليرى مستقبلها الذي يتبع توبتها ،واألهم من ذلكْ ،
إلى ذلك أن هللا كان يأمل ْ
تحت رحمة هللا مرة أخرى .ومن ثَم ،ففي نظر هللا ،كان هؤالء العناصر من الخليقة الذين ال يستطيعون تمييز أيZZاديهم اليمZZنى
من اليسرى هم مستقبل نينوى .كانوا سيحملون ماضي نينوى المهين ،بالضبط كما سZZيحملون الZZواجب الهZZام في تقZZديم الشZZهادة

عن ماض ZZي نين ZZوى ومس ZZتقبلها بإرش ZZاد يه ZZوه هللا .في ه ZZذا اإلعالن لمش ZZاعره الحقيقي ZZة ،ق ZZدم يه ZZوه هللا رحم ZZة الخ ZZالق لإلنس ZZانية

بكاملهZZا .لقZZد أظهZZر للبشZZرية َّ
أن "رحمZZة الخZZالق" ليسZZت عبZZارة فارغZZة ،وليسZZت وعZً Zدا أجZZوف؛ بZZل إنهZZا تحمZZل مبZZادئ وأسZZاليب
البهتZان أو التخفي ،وبنفس هZذه الطريقZة ُمنحت رحمتZه الالنهائيZة للبشZرية
وأهداف ملموسZة .إنZه صZادق وحقيقي ،وال يسZتخدم ُ
في كZZل زمZZان وفي كZZل عصZZر .غZZير أنZZه حZZتى يومنZZا هZZذا ،يعتZZبر الحZZديث المتبZZادل بين الخZZالق ويونZZان هZZو بيZZان هللا األوحZZد

Zامحا تج ZZاه
والحص ZZري الش ZZفهي ح ZZول س ZZبب إظه ZZار هللا رحمت ZZه للبش ZZرية ،وكي ZZف أظه ZZر ه ZZذه الرحم ZZة للبش ZZرية ،وكم ك ZZان متس ً Z
البشرية ،وكم كان مقدار مشاعره الحقيقية للبشرية .عبرت المحادثة الموجزة ليهZZوه هللا عن أفكZاره الكاملZZة من أجZل البشZZرية،
ِ
ضZا دليZZل مZZادي على إغZZداق رحمتZZه الوفZZيرة على اإلنسZZانية .لم تُمنح
وهي تعبZZير حقيقي عمZZا بقلبZZه تجZZاه اإلنسZZانية ،كمZZا أنهZZا أي ً
دومZZا ،من
رحمتZZه لألجيZال السZابقة في اإلنسZانية فحسZب ،بZZل منحت أي ً
تمامZا كمZا كZانت ً
ضZا إلى األعضZاء الجZدد في اإلنسZانيةً ،

جٍيل إلى جيل .وبالرغم من َّ
Zيرا مZا يZأتي على األمZاكن المحZZددة وفي عصZور محZددة للبشZرية؛ فZإن رحمZة هللا
أن غضب هللا كث ً
أبدا! برحمته ،يرشد ويوجه جيالً بعد جيل من خليقته ،ويمدهم ويغذيهم أيضاً جيالً بعد جيل؛ ألن مشZZاعره الحقيقيZZة
لم تتوقف ً
دائمZا يعتZZني بخليقتZZه.
ِتجZZاه اإلنسZZانية لن تتغZZير أبZZداً ،بالضZZبط مثلمZZا قZZال يهZZوه هللا ليونZZانَ" :أفَاَل َأ ْشَZف ُق ََأنZZا َعَلى ِن َينZَ Zوى...؟" فهZZو ًZ
أيضا التفرد الخالص للخالق!
وهذه هي رحمة شخصية الخالق البارة ،وهي ً
من "هللا ذاته ،الفريد (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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خمسة أنواع من الناس
في الZوقت الحاضZر ،سZأترك شZركتنا حZول شخصZية هللا البZارة تنتهي عنZد هZذا الحZد .وفيمZا يلي ،سأصZنف أتبZاع هللا إلى
حاليZZا ،فضZاًل عن
عZZدة فئZZات وفًقZZا لفهمهم هلل ،ولفهمهم وخZZبرتهم في شخصZZيته البZZارة ،كي تعرفZZوا المرحلZZة الZZتي تنتمZZون إليهZZا ً
المختلفZZة
معZZرفتكم بقZZامتكم الحاليZZة .وفيمZZا يتعلZZق بمعZZرفتهم باهلل وفهمهم لشخصZZيته البZZارة ،يمكن بصZZورة عامZZة تقسZZيم المراحZZل ُ
والقامات التي يشغلها الناس إلى خمسة أنZZواع .يقZوم هZZذا الموضZZوع على أسZاس معرفZة هللا الفريZد ،وشخصZZيته البZارة؛ ولZذلك،

أن تعرفZوا بالضZبط مقZدار الفهم والمعرفZة الZتي لZديكم فيمZا
ففي حين تقرؤون المحتZوى التZالي ،ينبغي عليكم أن تحZاولوا بعنايZة ْ
يتعلق بتفرد هللا وشخصيته البارة ،ثُم استخدموا ذلك لتحديد المرحلZZة الZتي تنتمZZون إليهZا بالفعZZل ،ومZا حجم قZامتكم الفعليZZة ،وأي
نوع من األشخاص أنتم بالفعل تكونون.

المقمط"
النوع األول :مرحلة "الطفل ُ
المقمط؟ هو رضيع ملفوف في القماط جاء ت ًZوا لهZذا العZالم ،مولZود جديZد .وهZذه المرحلZة هي عنZدما يكZون
ما هو الطفل ُ
الناس فيها في أصغر حاالتهم وأقل نضجهم.
الن ZZ Zاس في ه ZZ Zذه المرحل ZZ Zة باألسZZ Zاس ال يملك ZZ Zون أي وعي أو إدراك لمسZZ Zائل اإليم ZZ Zان باهلل؛ فهم به ZZ Zذه المرحلZZ Zة يكونZZ Zون
ّ
متحيرين وجهالء بكل شيء .قد يكون هZؤالء النZZاس آمنZZوا باهلل ُمنُ Zذ فZترة طويلZة أو ُمنZZذ فZترة ليسZت بطويلZZة جZً Zدا مطلقZاً ،ولكن
حالتهم المتحيرة والجاهلة وقامتهم الفعليZة تضZعهم ضZمن مرحلZة طفZل في القمZاطَّ .
إن التعريZف الZدقيق لشZروط "مرحلZة الطفZل
المدة التي آمن فيها هذا النZوع من النZاس باهلل ،سZZيبقون
المقمطة" تكون على النحو التالي :بغض النظر عن طول ُ
في المالبس ُ
دومZZا مشوشZZين جZً Zدا ،مZZرتبكين وذوي عقZZول بسZZيطة ،وال يعZZرف أحZZدهم لمZZاذا هZZو مZZؤمن باهلل ،وال يعلم ماهيZZة هللا ،أو من هZZو
ً

Zالرغم من أنZZه يتبZZع هللا ،فإنZZه ال يوجZZد في قلبZZه تعريZZف محZZدد هلل ،وال يسZZتطع أن ُيحZZدد مZZا إذا كZZان الZZذي يتبعZZه هZZو هللا،
هللا .وبُ Z
أن يؤمن حًقا باهلل ويتبعه .هذه هي الشروط الحقيقية لهذه الفئZة من األشZخاص .وأفكZار هZZؤالء
ناهيك عما إذا كان ينبغي عليه ْ
َ
ٍ
ودوما ما يوجZدون في حالZZة من الحZيرة والظالم،
الناس ضبابية ،ومصوغة ببساطة ،لذا ُيعد إيمانهم هذا أحد أسباب ارتباكهم.
ً
أبدا  ،وال شعروا بوجوده ،ولهZZذا ،فZZإن
والبلبلة ،واالرتباك ،وضحالة التفكير؛ وهذه ُكلها هي تلخيص لحالتهم؛ فهم لم يروا هللا ً
التح ZZدث معهم ح ZZول معرف ZZة هللا تك ZZون فائدت Zه Zمث ZZل جعل ZZك إي ZZاهم يق ZZرؤون كتاب Zاً مكتوب Zاً باللغ ZZة الهيروغليفي ZZة؛ إذ لن يفهم ZZوه أو
أن أفكZZارهم ضZZبابية ،إاَّل إنهم في الحقيقZZة يؤمنZZون
يقبلZZوه .فبالنسZZبة إليهم ،تعZZد معرفZZة هللا أشZZبه بسZZماع قصZZة خياليZZة .ففي حين ْ
راسخا َّ
أن معرفة هللا هي مضيعة كاملة للوقت والجهد .هذا هو النوع األول من هؤالء األشخاص :طفل في قماط.
إيمانا
ً
ً
النوع الثاني :مرحلة "الطفل الرضيع".
المقمطZZة ،حقZZق هZZذا النZZوع من األشZZخاص بعض التقZZدم؛ ولكن لألسZZف ،مZZا زالZZوا ال
ً
مقارنZZة بمرحلZZة الطفZZل في المالبس ُ

يفهمون ماهية هللا .هم ما زالوا مفتقرين إلى فهم واضح ورؤية صحيحة هلل ،وليس لديهم وضوح جيZZد حZZول ضZZرورة اإليمZZان
باهلل ،ولكن لديهم في قلوبهم هدفهم الخاص وأفكارهم الواضحة ،وال يشغلون أنفسهم بما إذا كان من الصحيح أن يؤمنZZوا باهلل.
إن اله ZZدف والغ ZZرض ال ZZذين يس ZZعون إلي ZZه من خالل اإليم ZZان باهلل ه ZZو أن يس ZZعدوا بنعمت ZZه Z،وأن يحص ZZلوا على الف ZZرح والس ZZالم،
وأن يعيشوا في ظل بركZات هللا .إنهم ال يهتمZون بالدرجZة الZتي
ليعيشوا عيشة مريحة ،وأن يحصلوا على رعاية هللا وحمايتهْ ،

يعرفون بها هللا؛ ليس لديهم أي حافز ألن يسعوا لفهم هللا ،وال يهتمون بما يفعله هللا أو مZZا يZZرغب في عملZZه .إنهم يسZZعون فقZZط
وبشٍ Z
Zكل أعمى لالسZZتمتاع بنعمتZZه ،والحصZZول على المزيZZد من بركاتZZه ،فهم يسZZعون إلى أخZZذ مئZZة ضZZعف في العصZZر الحZZالي،

والحياة األبدية في الدهر اآلتيَّ .
إن أفكارهم وما ينفقونه ،وتكريسهم ،فضاًل عن معاناتهم ،كلها تشترك في الهدف نفسه؛ وهZZو
الحصول على نعمة هللا وبركاته .ليس لديهم اهتمام بZأي شZيء آخZر .هZذا النZوع من األشZخاص ال يZوقن إال بZأن هللا قZادر على

حفظهم وإسZZباغ نعمتZZه عليهم .قZZد يقZZول قائZZل إنهم غZZير مهتمين وليسZZت لZZديهم رؤيZZة واضZZحة جZZداً حZZول سZZبب رغبZZة هللا في أن

يخّلص اإلنسZZان ،أو بشZZأن النتيجZZة الZZتي يZZرغب هللا في أن تحZZدث بكلماتZZه وعملZZه .لم يبZZذلوا على اإلطالق أي مجهZZود ليعرفZZوا

أن يستجمعوا اهتمZامهم لعمZل هZذا .إنهم ال يشZعرون بمثZل هZذا االهتمZام تجZاه هZذه
جوهر هللا وشخصيته البارة ،وال يستطيعون ْ
أن يسZZألوا عن عمZZل هللا ،أو مZZاذا يطُلب هللا من اإلنسZZان ،أو عن مشZZيئة هللا
األشياء ،وال يرغبون في معرفتها .ال يرغبون في ْ

أو أي شيء آخZر يتعلZق باهلل؛ وال يهمهم السZؤال عن هZذه األشZياء؛ وهZذا ألنهم يعتقZدون أن هZذه األشZياء ال عالقZة لهZا بتمتعهم

فهم ال يهتمون إال بإلZه يمنحهم النعمZة ،ويرتبZط بمصZالحهم الشخصZية .ليس لZديهم أي اهتمZام بZأي شZيء آخZر؛ ولZذا
بنعمة هللاُ ،
ال يمكنهم الZدخول إلى واقعيZة الحZق ،بغض النظZر عن عZدد السZنين الZتي آمنZوا باهلل فيهZا .فمن دون أن يسZقيهم أو يطعمهم أي
إن لم يستطيعوا أن يستمتعوا بفZZرحهم وسZZالمهم
أحد في أغلب األحيان ،من الصعب عليهم االستمرار في طريق اإليمان باهللْ .
السZZ Zابق ،أو يتمتعZZ Zوا بنعمZZ Zة هللا ،فZZ Zإنهم يكونZZ Zون ُعرضZZ Zة للZZ Zتراجع بشZZ Zدة .هZZ Zذا هZZ Zو النZZ Zوع الثZZ Zاني من األشZZ Zخاص :األشZZ Zخاص
الموجودون في مرحلة "الطفل الرضيع".

النوع الثالث :مرحلة "الطفل الفطيم" – مرحلة الطفل الصغير
تملك هZذه الفئZة من النZاس بعض الZوعي الواضZح .يZدرك هZؤالء النZاس َّ
أن االسZتمتاع بنعمZة هللا ال يعZني أنهم هم أنفسZهم
خبرة حقيقي ًة؛ فهم ُيدركون أنهم إن لم يتعبوا في السZعي للفZرح والسZالم ،والسZعي من أجZل الحصZول على النعمZة ،أو
يمتلكون
ً
أنهم إن ك ZZانوا ق ZZادرين على تق ZZديم الش ZZهادة من خالل مش ZZاركتهم خ ZZبراتهم في التمت ZZع بنعم ZZة هللا ،أو من خالل تس ZZبيح هللا على
البركات التي أنعم عليهم بها ،فهذه األشZياء ال تعZني أنهم امتلكZZوا الحيZاة ،أو أنهم امتلكZZوا واقZع الحقيقZZة .وينطلقZون من وعيهم،
فيتوقفZZZون عن التعل ZZل بآم ZZالهم الجامح ZZة في أاّل يص ZZحبهم س ZZوى نعم ZZة هللا ،وب ZZاألحرى ،ف ZZإنهم – حينم ZZا يتمتع ZZون بنعمZZZة هللا –

وتحمل شZيء من المشZقة
أن يفعلوا شيًئا من أجل هللا ،حيث يكونون على اسZتعداد ZلتأديZZة واجبهم،
ُّ
يرغبون في الوقت نفسه في ْ
والتعب ،وأن تكZZون لهم درجZZة من التعZZاون مZZع هللا .لكن نظZZراً ألن ممارسZZتهم في اإليمZZان باهلل تُعZZد مغشوشZZة جZً Zدا ،بسZZبب َّ
أن

نوايZZZاهم الشخص ZZية ورغب ZZاتهم ال ZZتي يخفونه ZZا قوي ZZة ج Zً Zداَّ ،
أن
وألن شخص ZZيتهم جامح ZZة متغطرس ZZة بش ZZدة ،فمن الصZZZعب عليهم ْ
ُيرضوا رغبة هللا ،أو أن يكونوا أوفيZاء هلل ،وبالتZالي ،ال يسZZتطيعون في الغZالب إدراك رغبZZاتهم الفرديZة ،أو أن يفZوا بوعZZودهم
هلل .إنهم غالبا ما يجدون أنفسZZهم في ح ٍ
Zاالت متناقضZة؛ فهم يرغبZون بشZدة في إرضZاء هللا إلى أقصZى درجZZة ممكنZة ،ومZع ذلZZك
ً
غالبZا مZا يقZدمون نZذوراً هلل ولكن سZرعان مZا ينكثZون عهZودهم .حZتى إنهم في أغلب األحيZان
لمعارضته.
قوتهم
كل
يستخدمون
ً
ٍ
حاالت أخرى متعارضة :إنهم يؤمنون بإخالص ومZZع ذلZZك ينكZZرون هللا أو أي شZيء يZZأتي منZZه؛ فهم يZZأملون
يجدون أنفسهم في
بقل ٍ Z
Zق أن ين ZZيرهم هللا ،ويق ZZودهم ،وي ZZدعمهم ويس ZZاعدهم ،لكنهم م ZZا زال ZZوا يبحث ZZون عن مخ ZZرج لهم .إنهم يتمن ZZون أن يفهم ZZوا هللا،

ويعرفوه ،ولكنهم غير راغبين في القرب منه .وبداًل من ذلك ،يتجنبون هللا ،وقلوبهم ُمغلقة تجاهZZه .وفي الZZوقت الZZذي يمتلكZZون
سطحيين بالمعنى الحرفي لكلمات هللا والحق ،ومفهوماً سطحياً عن هللا والحق ،فهم ما زالZZوا ال يسZZتطيعون ال
فهما وخبرة
ّ
فيه ً
Zاراً حّق Zاً ،وال أن ُيحZZددوا
أن يؤكZZدوا أو يحZZددوا مZZا إذا كZZان هللا هZZو الحZZق؛ كمZZا ال يمكنهم ْ
Zعوريا ْ
أن يجزمZZوا مZZا إذا كZZان هللا بّ Z
شً Z

ضZا
واقعية شخصية هللا وجوهره،
ناهيك عن وجZوده الحقيقي .يحتZوي إيمZانهم باهلل على شZكوك ومفZاهيم مغلوطZة ،ويحتZوي أي ً
َ
وتخيالت .وكما يتمتعون Zبنعمة هللا ،فإنهم يختبرون على مضض أو يمارسZون بعضZاً ممZا يعتقZZدون أنZه حقZائق
على تصورات
ُ

عمليا ،وذلك من أجل إثراء معتقدهم ،ولكي يعززوا خبرتهم في اإليمان باهلل ،ويتحققوا من فهمهم لإليمZZان باهلل،
يمكن تطبيقها ً
وي رضوا كبرياءهم للسير في درب الحياة الذي صنعوه بأنفسهم ،وإنجاز قضية صالحة للجنس البشZري .وهم في الZZوقت نفسZه
ُ

أن يعمل ZZوا على تق ZZديم
ض Zا من أج ZZل إش ZZباع رغب ZZاتهم الخاص ZZة كي يحص ZZلوا على البرك ZZات ،ومن أج ZZل ْ
يفعل ZZون ه ZZذه األش ZZياء أي ً
بركات عظيمة لإلنسانية ،ولكي يحققوا الطموحات والتطلعات ،والرغبة طويلة األمد في عدم الراحة حتى يكسبوا هللا .هZZؤالء
Zادرا مZا يكونZZون قZZادرين على تلقي اسZتنارة هللا؛ ألن رغبتهم ومقصZZدهم في الحصZول على البركZات هي األهم بالنسZبة
النZZاس نً Z
إليهم .إنهم ال يرغبZZ Zون وال يحتملZZ Zون التخلي عن ذلZZ Zك .فهم يخشZZ Zون أنهم بZZ Zدون الرغبZZ Zة في الحصZZ Zول على البركZZ Zات ،ودون
الطمZZوح الZZذي راودهم طZZويالً بZZأنهم لن يسZZتريحوا حZZتى يحظZZوا باهلل ،سZZيفقدون الZZدافع لإليمZZان باهلل ،ولZZذلك فهم ال يرغبZZون في

Zك عن إثZZارة
مواجهZZة الواقZZع ،أو مواجهZZة كلمZZات هللا أو عمZZل هللا .إنهم ال يرغبZZون في مواجهZZة شخصZZية هللا أو جZZوهره ،ناهيَ Z
وجوهره ،وشخصيته البارة ،محZل تخيالتهم ،سZتتطاير أحالمهم كالZدخان .إن
موضوع معرفة هللا؛ ذلك أنه بمجرد أن َي ِح َّل هللا
ُ
ما يدعونه اإليمZان النقي "واسZتحقاقاته" المتراكمZة خالل سZنوات من العمZل المضZني سيتالشZى ويZذهب أدراج الريZاح ،وسZتغدو
أرضZهم الZتي أخضZZعوها بZالعرق والِ Z
Zدماء على مZر السZنين على شZفا االنهيZار .وهZذا سZيدل على أن سZZنواتهم العديZZدة من العمZZل
ََ
الشاق والجهد المبذول صارت عقيمةَّ ،
مرة أخرى من ال شيء .وهذا هو األلم األكثر صعوبة
أن يبدؤوا من جديد ً
وأن عليهم ْ

دائمZا عZZالقون في هZZذا
بالنسZZبة إليهم كي يتحملZZوه في قلZZوبهم ،وهZZذه هي النتيجZZة الZZتي ال يرغبZZون إطالًقZZا في رؤيتهZZا؛ ولZZذا فهم ًZ
النZZوع من الطريZZق المسZZدود ،ويرفضZZون العZZودة إلى الZZوراء .هZZذا هZZو النZZوع الثZZالث لهZZؤالء األشZZخاص :الشZZخص الموجZZود في
مرحلة "الطفل الفطيم".
األنواع الثالثة من األشخاص المذكورين أعاله؛ أو بعبارة أخرى ،األشZخاص الموجZودون في هZZذه المراحZل الثالث ،ال
يمتلكZZون أي إيمZZان حقيقي بهويZZة هللا ،أو مكانتZZه ،أو شخصZZيته البZZارة ،وليس لZZديهم أي معرفZZة واضZZحة ومحZZددة أو تأكيZZد لمثZZل
ضZا من الصZZعب
هذه األشياء .ولذلك ،فمن الصعب ً
جدا على هذه األنZواع الثالثZZة من النZاس أن تZدخل إلى واقعيZة الحقيقZZة ،وأي ً
بالنس ZZبة إليهم أن يس ZZتقبلوا رحم ZZة هللا ،واس ZZتنارته ،أو ن ZZوره؛ ألن طريق ZZة إيم ZZانهم باهلل وم ZZواقفهم الخاطئ ZZة ِتج ZZاه هللا تجع ZZل من
المسZZتحيل لZZه أن يZZؤدي عملZZه داخZZل قلZZوبهم .لقZZد تجZZاوزت شZZكوكهم ،ومفZZاهيمهم الخاطئZZة ،وتخيالتهم فيمZZا يتعلZZق باهلل إيمZZانهم

ومعرفتهم هلل .هذه ثالثة أنواع من الناس المعرضZين لخطZر كبZير ،وهي ثالث مراحZل خطZرة ج ًZدا .عنZدما يتخZذ المZرء موقZف
وهويِة هللا ،ومسألة إذا ما كان هللا هو الحق ،وواقعية وجوده ،وال يستطيع أن يوقن بهZذه األشZياء،
الشك تجاه هللا وجوهر هللاُ ،
فكيف لإلنسان أن يتقبZل كZل شZيء يZأتي من هللا؟ كيZف للمZرء أن يتقبZل حقيقZة َّ
أن هللا هZو الحZق ،وهZو الطريZق ،والحيZاة؟ كيZف
أن يتقبZل خالص هللا؟ كيZف ُيمكن لهZذا النZوع من األشZخاص أن يحصZل على
للمرء أن يقبZل تZوبيخ هللا ودينونتZه؟ كيZف للمZرء ْ
إرش ZZاد هللا الحقيقي ودعم ZZه؟ يس ZZتطيع أولئ ZZك ال ZZذين هم في ه ZZذه المراح ZZل الثالث أن ُيق ZZاوموا هللا أو ي ZZدينوه Zأو يج ZZدفوا علي ZZه أو

أن يتخل ZZ Zوا عن الطري ZZ Zق الح ZZ Zق ويهج ZZ Zروا هللا في أي وقت .يمكن الق ZZ Zول ب ZZ Zأن الن ZZ Zاس في ه ZZ Zذه
يخون ZZ Zوه في أي وقت .يمكنهم ْ
المراحل الثالثة موجودون في فترة حرجة؛ ألنهم لم يسلكوا المسار الصحيح لإليمان باهلل.
النوع الرابع :مرحلة "الطفل الناضج" ،أو الطفولة

بعZZد الفطZZام – أي بعZZد االسZZتمتاع بكميZZة وفZZيرة من النعمZZة ،يبZZدأ اإلنسZZان باستكشZZاف مZZا يعنيZZه اإليمZZان باهلل ،ثم يتمZZنى أن
يفهم أسئلة مختلفة؛ مثل لماذا يحيا اإلنسان ،وكيف ينبغي أن يحيا ،ولماذا يصنع هللا عمله على اإلنسان .عندما تنشZZأ فيهم هZZذه
ض Zا
األفكZZار غZZير الواضZZحة ونمZZاذج الفكZZر المشوشZZة وتوجZZد داخلهم ،فZZإنهم يسZZتقبلون االرتZZواء باسZZتمرار ،ويكونZZون قZZادرين أي ً

على أداء واجباتهم .لم يعد لديهم شك أثناء هذه الفترة في حقيقة وجود هللا ،ولديهم فهم دقيق لمZZا يعنيZZه اإليمZZان باهلل .على هZZذا

األس ZZاس يك ZZون ل ZZديهم معرف ZZة متدرج ZZة باهلل ،ويحص ZZلون بالت ZZدريج على بعض اإلجاب ZZات عن أفك ZZارهم غ ZZير الواض ZZحة ونم ZZاذج
ضZا في معZZرفتهم باهلل ،يبZدأ النZاس
فكرهم المشوشة حZول شخصZZية هللا وجZوهره .أمZا فيمZZا يتعلZق بZالتغيرات في شخصZيتهم ،وأي ً
في هZZذه المرحلZZة بالسZZير في الطريZZق الصZZحيح والZZدخول في مرحلZZة انتقاليZZة ،وفي اقتنZZاء الحيZZاة .إن الZZدالالت الواضZZحة على
اقتنZZاء الحيZZاة هي الحZZل التZZدريجي لمختلZZف األسZZئلة الZZتي تتعلZZق بمعرفZZة هللا الZZتي يحملهZZا النZZاس في قلZZوبهم؛ مثZZل سZZوء الفهم،
والتصZZورات ،والمفZZاهيم ،والتعريفZZات المبهمZZة عن هللا؛ فهم ال يؤمنZZون حقZاً ويعرفZZون حقيقZZة وجZZود هللا فحسZZب ،بZZل يتوصZZلون

ض Zا إلى امتالك تعريZZف دقيZZق هلل ويملكZZون المكZZان الصZZحيح لZZه في قلZZوبهم ،وهZZو أن االتبZZاع الحقيقي هلل يحZZل محZZل إيمZZانهم
أي ً
Zدريجيا على مفZZاهيمهم الخاطئZZة عن هللا وممارسZZتهم الخاطئZZة وطZZرق اإليمZZان،
المبهم .وخالل هZZذه المرحلZZة ،يتعZZرف النZZاس تZ
ً
ويبدأون في التماس الحقيقة ،ويتوقZون الختبZار الدينونZة والتZوبيخ والتZأديب من هللا اشZتياًقا للتغيZير في شخصZيتهم .فهم يتخلZون

بالتدريج عن كل أنواع التصورات والخياالت عن هللا أثنZاء هZذه المرحلZة ،وفي الZوقت نفسZه يتغZZيرون ويعZدلون معZرفتهم غZير
الصحيحة عن هللا ويكتسبون بعض المعرفة األساسية عن هللا .وعلى الZZرغم من أن قسZط المعرفZة الZZذي يمتلكZZه النZاس في هZZذه

المرحلة محدد أو دقيق للغاية ،فإنهم يبZZدؤون على األقZZل في التخلي عن تصZوراتهم بالتZدريج ومعZZرفتهم الخاطئZZة وسZوء فهمهم
هلل ،وال يعودون يحفظون ما لديهم من مفاهيم وتصZZورات عن هللا .فهم يبZZدؤون تعلم كيفيZZة التخلي – التخلي عن األشZZياء الZZتي
وجدت ضمن مفاهيمهم من المعرفة ومن الشيطان ،ويستعدون للخضوع لألشياء الصحيحة واإليجابية ،حتى تلك األشياء التي
وأيضا يبZZدأون السZZعي الختبZZار كالم هللا ليتعرفZZوا على كالمZZه وينفZذوه بشZZكل شخصZي،
مصدرها كلمات هللا وتنسجم مع الحق.
ً
وليقبل ZZوا كلماتZZه باعتبارهZZا مب ZZادئ ألعمZZالهم وأسZZاس تغي ZZير شخصZZيتهم .يقبZZل النZZاس خالل ه ZZذه الفZZترة ودون وعي دينون Zة Zهللا
وتوبيخZZه ،ويقبلZZون بالوعي أيض Zاً كلماتZZه باعتبارهZZا حيZZاتهم .وفي الZZوقت الZZذي يقبلZZون فيZZه من هللا دينونتZZه وتوبيخZZه وكالمZZه،
وعيا وقدرة على إدراك أن هللا الذي يؤمنون به في قلوبهم موجZود حًقZا .ويتزايZد شZعورهم – من خالل كلمZات
فإنهم يزدادون ً
هللا ،وخبراتهم ،وحياتهم – بأن هللا يZدبر مصZZير اإلنسZان ،ويقZوده ،ويس ّZد احتياجاتZه .من خالل ارتبZZاطهم باهلل ،يؤكZدون وجZوده

Zخا بعم ZZل هللا وأق ZZروا بكلمات ZZه.
تZ
إيمانZZا راس ً Z
Zعوريا – دون إدراك منهم ل ZZذلك – وآمن ZZوا ً
Zدريجيا .ل ZZذلك ،س ZZرعان م ZZا وافق ZZوا ال ش ً Z
ً
فبمجZZرد أن يقZZر النZZاس بكلمZZات هللا وبعملZZه ،ينكZZرون أنفسZZهم دوم Zاً ،وينكZZرون تصZZوراتهم ومعZZرفتهم وتخيالتهم ،ويبحثZZون في
الZZوقت نفسZZه دون توقZZف عن ماهيZZة الحZق وماهيZZة إرادة هللا .إن معرفZZة النZZاس باهلل سZZطحية تمامZاً خالل هZZذه الفZZترة من النمZZو؛

فهم غZZير قZZادرين حZZتى على التعمZZق في هZZذه المعرفZZة بشZZكل واضZZح باسZZتخدام الكلمZZات ،وال يسZZتطيعون التوسZZع فيهZZا بالZZذات،
وليس لZZديهم سZZوى فهم متبصZZر ،غZZير أنZZه عنZZد المقارنZZة مZZع المراحZZل الثالث السZZابقة ،فZZإن حيZZاة النZZاس غZZير الناضZZجة في هZZذه
وزودت بكلمZات هللا وبZZدأت تنمZZو بالفعZل؛ فهي مثZZل بZZذرة مدفونZZة في األرض ،وبعZZد حصZولها على الرطوبZة
الفZترة قZZد ارتZZوت ُ
والمواد الغذائية Z،تخترق التربة ،ويمثل إنباتها ميالد حياة جديدة .إن هذا الميالد للحياة الجديدة يسمح للمرء أن يلمح مؤشرات
Zدريجيا نح ZZو الطري ZZق الص ZZحيح
الحي ZZاة .س ZZينمو الن ZZاس به ZZذه الطريق ZZة بالحي ZZاة ،ول ZZذلك – وبن ZZاء على ه ZZذه األس ZZس – يتجه ZZون ت Z
ً
حتمZا حيZاة البشZر خطZوة بخطZZوة ،على أي أسZاس يقZاس
لإليمان باهلل والتخلي عن مفاهيمهم الخاطئة ،نائلين إرشاد هللا .سZZتنمو ً

هZZذا النمZZو؟ إنZZه يقZZاس وفًقZZا الختبZZارهم كلمZZات هللا وفهمهم الحقيقي لشخصZZية هللا البZZارة .وعلى الZZرغم من أنهم يجZZدون صZZعوبة

كبZيرة في اسZتخدام كلمZاتهم الخاصZة ليصZفوا معZرفتهم باهلل وجZوهره بدقZة خالل هZذه الفZترة من النمZو ،فZإن هZذه المجموعZة من
الناس لم تعد Zمستعدة بشكل ذاتي للسعي إلى السZرور من خالل االسZتمتاع بنعمZة هللا ،أو السZعي نحZو الهZدف من اإليمZان باهلل،
وه ZZو الحص ZZول على نعمت ZZه .بZ Zداًل من ذل ZZك ،هم على اس ZZتعداد Zللبحث عن العيش بكلم ZZة هللا ،ليص ZZبحوا موض ZZوع خالص هللا.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإنهم يملكون الثقة ومستعدون لقبول دينونة Zهللا وتوبيخه؛ هذه هي عالمة اإلنسان في مرحلة النمو.

على الZZرغم من أن النZZاس في هZZذه المرحلZZة يمتلكZZون بعض المعرفZZة عن شخصZZية هللا البZZارة ،فZZإن هZZذه المعرفZZة مبهمZZة
داخليا ،ألنهم حصZلوا
للغاية وباهتة .وفي حين أنهم ال يستطيعون تفصيل ذلك بوضوح ،فهم يشعرون أنهم قد اكتسبوا شيًئا ما
ً
على قدر من المعرفة والفهم لشخصية هللا البارة من خالل تZZوبيخ هللا ودينونتZZه ،لكنهZZا كلهZZا سZطحية إلى حZد مZا ،ومZا تZZزال في
مرحلة تمهيدية .لدى هذه المجموعة من الناس وجهة نظر ثابتة يتعاملون بها مع نعمة هللا .وقد عبرت التغيرات في األهZZداف
الZZتي يسZZعون إليهZZا والطريقZZة الZZتي يتبعونهZZا عن وجهZZة النظZZر هZZذه .لقZZد رأوا بالفعZZل – في كلمZZات هللا وعملZZه ،وفي كZZل أنZZواع
مطالبZZه من اإلنسZZان وفي إعالناتZZه لإلنسZZان – أنهم إن كZZانوا مZZازالوا ال يبتغZZون الحقيقZZة ،ومZZازالوا ال يسZZعون لZZدخول الواقZZع،
وإن كZZانوا ال يسZZعون إلرضZZاء هللا ومعرفتZZه بينمZZا يختZZبرون كلماتZZه ،فZZإنهم سZZيفقدون أهميZZة اإليمZZان باهلل .إنهم يZZرون أنZZه بغض
النظر عن مدى تمتعهم بنعمة هللا ،فZإنهم ال يسZتطيعون تغيZير شخصZيتهم ،أو إرضZاء هللا ،أو معرفZة هللا ،وأنZه إذا عZاش النZاس
باسZZتمرار في نعمZZة هللا ،فلن يحققZZوا النمZZو أبZً Zدا أو الحصZZول على الحيZZاة أو القZZدرة على قبZZول الخالص .باختصZZار ،إذا لم يكن
المZZرء قZZادراً حًقZا على اختبZار كلمZZات هللا ،وغZير قZادر على معرفZZة هللا من خالل كلماتZه ،فسZيبقى اإلنسZان في مرحلZة الرضZZيع

أبد ا في نمو حياة اإلنسان .إذا ظللت لألبد في مرحلة الطفل الرضيع ،ولم تدخل إلى حقيقة
إلى األبد ،ولن يقوم بخطوة واحدة ً
كلمZZة هللا ،ولم تمتلZZك كلمZZة هللا كامتالكZك ZلحياتZZك ،وإن لم يكن لZZديك إيمZZان حقيقي ومعرفZZة باهلل ،فهZZل سZZتكون ثمZZة إمكانيZZة ألن
يكملZZك هللا؟ من أجZZل هZZذا ،فZZإن من يZZدخل إلى حقيقZZة كلمZZة هللا ،وكZZل من يقبZZل كلمZZة هللا باعتبارهZZا حياتZZه ،وكZZل من يبZZدأ تقبZZل
تZZوبيخ هللا ودينونتZZه Z،وكZZل من تبZZدأ شخصZZيته الفاسZZدة بZZالتغير ،وكZZل من لZZه قلب يسZZعى للحZZق ،ولديZZه رغبZZة لمعرفZZة هللا ولقبZZول
خالص هللا – هؤالء هم الذين يملكون حًقا الحياة .هذا هو في الحقيقZة النZوع الرابZع من األشZخاص ،الطفZل الناضZج ،الشZخص
في مرحلة الطفولة.
النوع الخامس :مرحلة "الحياة الناضجة" ،أو مرحلة الرشد
بعد اختبار مرحلة المشي في الطفولة ،تلك المرحلة المليئة باالنتكاسات المتكررة ،تسZتقر بالفعZZل حيZاة النZZاس ،وال تعZود
Zعبا ووع Zً Zرا ،ف ZZإنهم لم
تتوق ZZف خط ZZواتهم في المش ZZي ،وال يس ZZتطيع أح ZZد أن يعي ZZق س ZZيرهم .وب ZZالرغم من أن الطري ZZق م ZZازال ص ً Z
يعZZودوا ضZZعفاء أو خZZائفين ،ولم يعZZودوا يتعZZثرون أو يفقZZدون اتجاهZZاتهم .لقZZد ضZZربت أساسZZاتهم بجZZذورها في العمZZق من خالل
االختب ZZار الحقيقي لكلم ZZة هللا .لق ZZد ج ZZذب مج ZZد هللا وعظمت ZZه قل ZZوبهم ،وهم يتوق ZZون إلى اتب ZZاع خط ZZوات هللا ،ليعرف ZZوا ج ZZوهر هللا،
كليا.
وليعرفوا هللا ً
يعZZرف النZZاس بالفعZZل وبصZZورة واضZZحة بمن يؤمنZZون ،ويعرفZZون بوضZZوح لمZZاذا يجب أن يؤمنZZوا باهلل ،ومعZZاني الحيZZاة
أيضا أن كل ما يعبر هللا عنZه هZو الحZق .كمZا يZدركون في سZنوات خZبرتهم الطويلZة أنZه
الخاصة لكل منهم ،ويعرفون بوضوح ً
من دون دينونZة Zهللا وتوبيخZZه لن يتمكن اإلنسZZان من إرضZZاء هللا أو معرفتZZه ،كمZZا أنZZه لن يسZZتطيع أن يقZZف أمZZام هللا .وتكمن في
قلوب هؤالء الناس رغبة قوية في أن يختبرهم هللا لكي يروا شخصية هللا البارة أثناء اختبارهم ،ليصلوا إلى محبة أكZZثر نقZZاء،
وفي الوقت نفسه ليكونوا أكZثر قZدرة على فهم هللا ومعرفتZه حًقZا .إن هZؤالء الZذين ينتمZون Zإلى هZذه المرحلZة قZد ودعZوا بالكامZل

مرحلة الرضيع ،وهي مرحلة االستمتاع بنعمة هللا وأكل الخبز والشبع .لم يعودوا يعلقون آمااًل عريضة على أن يسامحهم هللا

أو أن ُيظهر رحمة نحZوهم .بZZل بZاألحرى هم واثقZون في أنهم سZZيتلقون التZوبيخ والدينونZة Zمن هللا ويرجZون ذلZZك ،حZتى يفصZZلوا
أنفسZZهم عن شخصZZيتهم الفاسZZدة وينZZالوا رضZZى هللا .إن معZZرفتهم باهلل ،ومسZZاعيهم أو األهZZداف النهائيZZة لمسZZاعيهم :هZZذه األشZZياء
تمامZا اإليمZان المبهم ،إلى المرحلZة الZتي يعتمZدون
جميعها واضحة في قلوبهم .ولذلك ،فإن النZاس في مرحلZة الرشZد قZد ودعZوا ً
فيهZZا على النعمZZة من أجZZل الخالص ،ثم إلى المرحلZZة غZZير الناضZZجة الZZتي ال يمكن أن تصZZمد أمZZام التجZZارب ،ثم إلى المرحلZZة
الضبابية ثم مرحلة التحسس ،إلى مرحلة عدم إيجاد المسار الذي يسلكه بشكل متكرر ،إلى فترة غير مستقرة من التناوب بين
الحZZرارة المفاجئZZة والرطوبZZة ،إلى المرحلZZة الZZتي يتبZZع فيهZZا اإلنسZZان هللا وهZZو مغمض العيZZنين .يتلقى هZZذا النZZوع من األشZZخاص
Zيرا م ZZا ينخ ZZرط في ارتب ZZاط وتواص ZZل حقيقي م ZZع هللا .يمكن الق ZZول إن الن ZZاس ال ZZذين
اس ZZتنارة هللا وض ZZياءه بش ZZكل متك ZZرر ،وكث ً Z
جزءا من إرادة هللا؛ فهم قادرون على إيجاد مبادئ الحZZق في كZZل مZا يفعلونZZه ،وهم
يعيشون في هذه المرحلة قد أدركوا بالفعل ً

ضZا الطريZق إلى معرفZة هللا وبZدأوا يشZZهدون بمعZرفتهم هلل.
يعرفون كيف يرضZZون رغبZة هللا .واألكZثر من ذلZZك ،أنهم وجZZدوا أي ً
أثنZZاء عمليZZة النمZZو التZZدريجي ،يكZZون لZZديهم فهم تZZدريجي ومعرفZZة بZZإرادة هللا ،في خلZZق البشZZر ،ومشZZيئة هللا في تZZدبير ZالبشZZرية،
ض Z Zا فهم تZZ Zدريجي ومعرفZZ Zة لشخصZZ Zية هللا البZZ Zارة من حيث الجZZ Zوهر .لن تسZZ Zتطيع المفZZ Zاهيم أو
وباإلضZZ Zافة إلى ذلZZ Zك ،لZZ Zديهم أي ً
التصZZورات البشZZرية أن تحZZل محZZل هZZذه المعرفZZة .وفي حين ال يمكن القZZول بZZأن المرحلZZة الخامسZZة من حيZZاة الشZZخص ناضZZجة
تماما أو وصف هذا الشخص بأنZه بZار أو كامZل ،فإنZه قZد اتخZذ بالفعZل خطZوة نحZو النضZج في الحيZاة .لقZد أصZبح هZذا الشZخص
ً
وجهZا لوجZه مZع هللا ومZع كلمتZه .وألن مثZل هZذا النZوع قZد اختZبر الكثZير ج ًZدا من كلمZة هللا،
ً
قادرا على أن يأتي أمZام هللا ،ويقZف ً

ومZZر بعZZدد ال يحصZZى من الخZZبرات ،واختZZبر حZZاالت ال حصZZر لهZZا من التZZأديب والدينونZZة والتZZوبيخ من هللا ،فZZإن خضZZوعهم هلل
نسبيا بل مطلًق ا .لقد تحولت معرفتهم باهلل من الالوعي إلى معرفة واضحة ودقيقة ،ومن السطح إلى العمق ،ومن الباهتة
ليس ً
والضZZبابية ،إلى شZZديدة الدقZZة والملموسZZة ،وتحولZZوا من البحث المضZZني والسZZعي الشZZاق والسZZلبي إلى المعرفZZة الهينZZة والشZZهادة
الفعالZZة .يمكن القZZول إن النZZاس في هZZذه المرحلZZة قZZد اقتنZZوا مصZZداقية حZZق كلمZZة هللا ،واتخZZذوا خطZZوة نحZZو طريZZق الكمZZال مثZZل
بطرس .هذا هو النوع الخامس من األشخاص الذين يعيشون في حالة من النضج :مرحلة الرشد.
من "هللا ذاته ،الفريد (ب)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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الكلي والجزئي
فهم سلطان هللا من المنظورين
ّ
ُ ّ

أي كائن مخلZZوق أو غZZير مخلٍ Z
Zوق
سلطان هللا ٌ
ميز عن ّ
الم ّ
هوية هللا ذاته والجوهر الخاص بها .ال يملك ّ
فريد .إنه التعبير ُ
ميZZز ومثZZل هZZذا الجZZوهر الخZZاص ،فالخZZالق وحZZده هZZو من يملZZك مثZZل هZZذا السZZلطان .وهZZذا يعZZني أن الخZZالق
الم ّ
مثZZل هZZذا التعبZZير ُ
عب ٌZر عنZه بهZذه الطريقZة ولZه هZذا الجZوهر .لمZاذا الحZديث عن سZلطان هللا؟ كيZف يختلZف سZلطان هللا ذاتZه
وحده – هللا الفريد – ُم ّ
ٍ
يتعين على كZZل
ميZZز هZZذا الموضZZوع؟ لمZZاذا من
المهم بشZZكل خZZاص التحZّ Zدث عنZZه هنZZا؟ ّ
عن السZZلطان في عقZZل اإلنسZZان؟ مZZاذا ُي ّ
ّ
واحZٍ Zد منكم النظZZر بعنايZٍ Zة في هZZذا الموضZZوع .يعتZZبر معظم النZZاس أن "سZZلطان هللا" فكZZرةٌ غامضZZة من الصZZعب جZً Zدا اسZZتيعابها،
Zرجح أن تكZZون ّأيZZة مناقشZٍ Zة عنهZZا غامضZZة .ولZZذلك سZZوف تكZZون هنZZاك فجZZوةٌ ثابتZZة بين معرفZZة سZZلطان هللا الZZذي يمكن
المّ Z
ومن ُ
يتدرج في معرفة سZلطان هللا عن طريZZق
لإلنسان استيعابه وجوهر سلطان هللا .من أجل َسّد هذه الفجوةّ ،
يتعين Zعلى المرء أن ّ
Zخاص واقعيين أو أحٍ Z
Zداث أو أشٍ Z
ٍ
واقعيZZة في متنZZاول البشZZر ويسZZتطيع البشZZر فهمهZZا .على الZZرغم من أن تعبZZير
Zياء أو ظZZواهر
أشZ
ّ
ّ
مبهمZZا ،إال أن س ZZلطان هللا ليس ُمج Zّ Zر ًدا على اإلطالق .إن هللا حاض Zٌ Zر م ZZع اإلنس ZZان في كZZZل لحظZٍ ZZة من
"سZZZلطان هللا" ق ZZد يب ZZدو ً
لحظZZات حياتZZه ويقZZوده كZZل يZZومٍ .ولZZذلك ،سZZوف يZZرى كZُّ Zل شٍ Z
اليوميZZة ويشZZهد بالضZZرورة الجZZانب الملمZZوس في
Zخص في الحيZZاة
ّ
سZZلطان هللا .وهZZذا الجZZانب الملمZZوس دليZZل كٍ Z
Zود فعاًل  ،ويسZZمح للمZZرء بشٍ Z
Zكل كامZZل أن ُيِ Z
Zدرك ويفهم
Zاف على أن سZZلطان هللا موجٌ Z
ٌ
حقيقة أن هللا يملك هذا السلطان.

ٍ
Zلطان على جميZع األشZZياء .باإلضZافة إلى سZلطانه على جميZع األشZياء،
خلق هللا كZZل شZيء ،وألنZZه الخZالق فهZZو بZZذلك لZه س ٌ
Zيء .مZZا معZZنى فكZZرة أن "هللا يتح ّكم بكZZل شٍ Z
فإنZZه يتح ّكم بكZZل شٍ Z
الحقيقيZZة؟
Zيء"؟ كيZZف يمكن تفسZZيرها؟ كيZZف تنطبZZق على الحيZZاة
ّ
يتحكم بك ZZل ش ٍ Z
يتحكم بكZZZل
Zيء"؟ يجب أن ن ZZرى من عب ZZارة "هللا ّ
كي ZZف يمكنكم معرف ZZة س ZZلطان هللا من خالل فهم حقيق ZZة أن "هللا ّ
Zيء" أن مZZا يتح ّكم بZZه هللا ليس جZZزءا من الكZZواكب أو جZZزءا من الخلZZق أو جZZزءا من البشZZرية ،ولكن كZZل شٍ Z
شٍ Z
Zيء :من الضZZخم
ّ
ً
ً
ً
الحيZة على األرض ،وكZذلك الكائنZات الدقيقZة
المجهري ،من المرئي إلى غير
إلى
المرئي ،من النجZوم في الكZون إلى الكائنZات ّ
ّ
ّ
ّ
التي ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو الكائنZات الموجZودة في أش ٍ
Zكال أخZرى .هZذا هZو التعريZف الZدقيق "لجميZع األشZياء" الZتي
ُ ّ
"يتح ّكم بها هللا" ،وهو النطاق الذي يملك عليه هللا سلطانه ومدى سيادته وحكمه.

Zودا بالفعZZل .على
قبل ظهور الجنس
البشري هذا ،كان الكون – أي جميع الكواكب وجميع النجوم في السماوات – موجً Z
ّ
بغض النظZZر عن عZZدد السZZنين.
الكلي ،كانت هذه األجسام
المستوى
السماوية تدور بانتظامٍ ،في ظ ّZل ّ
تحكم هللا ،طZوال وجودهZZا ّ
ّ
ُ ّ
ٍ
Zتمر
عين
الم ّ
مهمته ومداره وموعد اختفاءه أو استبداله – جميZع هZذه األشZZياء تسّ Z
ّ
ومهمته وموعد ّ
ّ
اتجاه كل كوكب ووقت حركته ُ
ٍ
طZا صZارمة يمكن وصZفها كلهZا ببيانZZات دقيقZة :المسZارات
دون أدنى خطأ .مواضع الكواكب والمسافات بينها تتبZع جميعهZZا أنما ً

الZZتي تمZّ Zر بهZZا ،وسZZرعة وأنمZZاط مZZداراتها ،واألوقZZات الZZتي تكZZون فيهZZا في مواضZZع مختلفZZة يمكن قياسZZها بدقZٍ Zة ووصZZفها بقZZوانين
طZZل مZZداراتها أو
غيZZر أو تُع ّ
أليZZة قZّ Zو ٍة أن تُ ّ
خاصة .اتّبعت الكواكب هذه القوانين عبر الدهور ،ولم تنحرف عنها مطلًقا .ال يمكن ّ
األنمZZاط الZZتي تتبعهZZا Z.ونظZً Zرا ألن القZZوانين الخاصZZة الZZتي تحكم حركتهZZا والبيانZZات الدقيقZZة الZZتي تصZZفها ُمحZّ Zددة مسZZبًقا بسZZلطان
الكلي ،ليس من الصZعب على
الخالق ،فإنها تطيع هذه القوانين من تلقاء نفسZها في ظ ّZل سZيادة الخZالق وتح ّكمZه .على المسZتوى
ُ ّ

اإلنسZان معرفZZة بعض األنمZZاط وبعض البيانZات وكZذلك بعض القZوانين أو الظZواهر الغريبZZة وغZZير القابلZة للتفسZير .على الZرغم
من أن الجنس البش ZZري ال يع ZZترف بوج ZZود هللا وال يقب ZZل حقيق ZZة أن الخ ZZالق خل ZZق ك ZZل ش ٍ Z
Zيء ويس ZZود علي ZZه وال يع ZZترف بوج ZZود
ّ
البشريين وعلمZاء الفلZك وعلمZاء الفيزيZاء يكتشZفون بZاألحرى أن وجZود جميZع األشZياء في الكZون
سلطان الخالق ،إال أن العلماء
ّ
ٍ
مرئيZZة .ه ZZذه الحقيقZZة تُجِبZZر
وجZZه تحركZZاتهم يخض ZZع بأكملZZه لحكم وتح ّكم طاقZZة مظلم ZZة هائلZZة وغ ZZير ّ
والمب ZZادئ واألنم ZZاط الZZتي تُ ّ
ٍ
قوتZZه غZZير
اإلنسZZان على المواجهZZة واإلقZZرار بZZأن هنZZاك ًZ
إلهZا قً Z
Zديرا في وسZZط هZZذه األنمZZاط من الحركZZة ،وأنZZه ُيZZرتّب كZZل شZZيءّ .
عاديZZة ،وعلى الZZرغم من أن أحZZدا ال يمكنZZه أن يZZرى وجهZZه الحقيقي ،إال أنZZه يحكم ويتح ّكم بكZZل شٍ Z
Zيء في كZZل لحظZٍ Zة .ال يمكن
ً
ّ
ّ
يتعين Zعلى اإلنسZان في مواجهZة هZذه الحقيقZة أن ُي ِ
ٍ
Zدرك أن القZوانين الZتي تحكم وجZود جميZع
ألي
قو ٍة تجاوز سZيادتهّ .
ّ
إنسان أو ّ
ٍ
يتعين على اإلنسان أن يعترف بZZأن
أي
شخص .وفي الوقت نفسهّ ،
األشياء ال يمكن أن يتح ّكم بها البشر ،وال يمكن أن ُي ّ
غيرها ّ
البشZZر ال يمكنهم فهم هZZذه القZZوانين فهمZZا كZاماًل  .إنهZا ال تحZدث بشٍ Z
Zيرات
Zكل ط
وجههZا ٌّ
رب وسZZيد .إنهZا جميعهZZا تعبٌ Z
Zبيعي ،ولكن ُي ّ
ً
ّ
للبشرية أن تُ ِ
الكلي.
دركه على المستوى
عن سلطان هللا الذي يمكن
ّ
ُ ّ
على المسZZتوى الجZZزئي ،فZZإن جميZZع الجبZZال واألنهZZار والبحZZيرات والبحZZار واليابسZZة الZZتي يراهZZا اإلنسZZان على األرض،
ّ
يمر بها ،وجميع األشياء التي تسكن األرض ،بما في ذلك النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقZZة والبشZZر
وجميع الفصول التي ّ
تخض ZZع لس ZZيادة هللا ويتح ّكم به ZZا هللا .في ظZّ Zل س ZZيادة هللا وتح ّكم ZZه توج ZZد جمي ZZع األش ZZياء أو تختفي وفًقZZا ألفك ZZاره ،كم ZZا أن حياته ZZا
عينة ZوتنمZو وتتكZاثر وفًقZا لهZا .ال إنسZان وال شZيء هZو فZوق هZذه القZوانين .لمZاذا؟ الجZواب الوحيZد هZو
جميعا محكوم ٌة بقوانين ُم ّ
ً

سZلطان هللا .أو ،بأسٍ Z
Zلوب آخZر ،بسZZبب أفكZZار هللا وكلمZZات هللا؛ ألن هللا ذاتZZه يفعZZل هZZذا كلZZه .هZZذا معنZZاه أن سZلطان هللا وعقZZل هللا
وتتغيZZر وفًقZZا ألفكZZاره ،وهZZذه التحZّ Zوالت والتغيZZيرات تحZZدث كلهZZا أو تختفي من أجZZل
ُيحZِ Zدثان هZZذه القZZوانين؛ وهZZذه سZZوف تتحZّ Zول
ّ
خطتZZه .ف ّكZZر في األوبئZZة على سZZبيل المثZZال .تظهZZر دون سZZابق إنٍ Z
Zذار ،فال أحZZد يعZZرف أصZZولها أو األسZZباب الدقيقZZة لحZZدوثها،
مكان معين ،ال يمكن للمنكوبين الهروب من الكارثةُ .ي ِ
ومتى وصل الوباء إلى ٍ
البشري أن األوبئة تنجم عن انتشZZار
درك العلم
ّ
يتحكم بهZZا .على
Zري بسZZرعتها أو نطاقهZZا أو طريقZZة انتقالهZZا أو ّ
الميكروبZZات الخبيثZZة أو الضZZارة ،وال يمكن أن يتنبZZأ العلم البشّ Z
نوعيZZة األشZZخاص أو الحيوانZZات الZZتي
الZZرغم من أن البشZZر يقاومونهZZا بجميZZع الوسZZائل الممكنZZة Z،إال أنهم ال يمكنهم التح ّكم في
ّ

حتما عنZدما تظهZر األوبئZة .الشZيء الوحيZد الZذي يمكن أن يفعلZه البشZر هZو محاولZة منعهZا ومقاومتهZا ودراسZتها .ولكن ال
تتأثّر ً
أحZZد يعZZرف األسZZباب الجذريZZة الZZتي تُفسZر بدايZZة أي وبٍ Z
Zاء أو نهايتZZه ،وال يمكن ألحZٍ Zد أن يتح ّكم بهZZا .في مواجهZZة ظهZZور الوبZZاء
ّ
ّ
ّ
وانتشZZاره ،فZZإن أول إجٍ Z
غالبZZا مZZا يختفي الوبZZاء من تلقZZاء نفسZZه قبZZل أن يصZZبح اللقZZاح
Zراء يتّخZZذه البشZZر هZZو تطZZوير لقٍ Z
Zاح ،ولكن ً
جاهزا .لماذا تختفي األوبئة؟ يقول البعض إن الجZZراثيم أصZZبحت قيZZد التح ّكم ،بينمZZا يقZول آخZرون إنهZZا تختفي بسZZبب التغيZZيرات
ً
أي تفس ٍ
Zير أو يعطي إجابZة ُمح ّZددة .إن
في المواسم ...أما فيمZا إذا كZانت هZذه التخمينZات صZحيحة أم ال ،ال يمكن للعلم أن ُيق ّZدم ّ

النهائيZZة،
صZلة
ّ
المح ّ
مZZا يواجهZZه البشZZر ليس ُمج ّZرد هZZذه التخمينZZات ،بZZل عZZدم فهم البشZZر لألوبئZZة وخZZوفهم منهZZا .ال أحZZد يعلم ،في ُ
تمامZZا وال يعZZترفون بسZZلطان
سZZبب بدايZZة األوبئZZة أو سZZبب نهايتهZZا .ونظZً Zرا ألن البشZZر ال يؤمنZZون سZZوى بZZالعلم ويعتمZZدون عليZZه ً
ٍ
إجابة.
الخالق أو يقبلون سيادته Z،فلن تكون لديهم ّأية
في ظ ّZل سZZيادة هللا ،تنمZZو جميZZع األشZZياء وتوجZZد وتفZZنى بسZZبب سZلطانه وتZZدبيره .بعض األشZZياء تZأتي وتZZذهب بهٍ Z
Zدوء ،وال
يستطيع اإلنسان معرفة من أين أتت وال يفهم القواعد التي تتبعها ،ناهيك عن أنه ال يفهم أسباب مجيئهZZا وذهابهZZا .على الZZرغم
Zأثير
من أن اإلنسان يمكنZه أن يشZهد أو يسZمع أو يختZبر كZل مZا يحZدث بين جميZع األشZياء ،على الZرغم من أنهZا جميعهZا لZديها ت ٌ

على اإلنسZZ Zان ،وعلى الZZ Zرغم من أن اإلنسZZ Zان ُيِ Z Z
اعتياديتهZZ Zا أو حتّى
Zتثنائية الظZZ Zواهر المختلفZZ Zة أو
إدراك ZZا ال شZ Z
ًZ
Zدرك
ّ
Zعوري اسّ Z Z
ّ
غرابته ZZا ،إال أنZZه مZZا زال ال يعZZرف ش ZZيًئا عن إرادة الخZZالق وعقلZZه اللZZذين يقفZZان وراءهZZا .هنZZاك العدي ZZد من القص ZZص وراءهZZا
المخفيZZة .ونظZً Zرا ألن اإلنسZZان حZZاد بعيZً Zدا Zعن الخZZالق ألنZZه ال يقبZZل حقيقZZة أن سZZلطان الخZZالق يتح ّكم بجميZZع
والعديZZد من الحقZZائق
ّ
األش ZZياء ،فإن ZZه لن يع ZZرف أو يفهم أب Zً Zدا ك ZZل م ZZا يح ZZدث في ظ Zّ Zل س ZZيادته .في الغ ZZالب ،يتج ZZاوز تح ّكم هللا وس ZZيادته ح ZZدود الخي ZZال

البشري؛ كما أن قدرات البشر المخلوقة ال يمكنها منافستها .يقZZول بعض
البشريين ،وما يمكن أن ُيحّققه العلم
والمعرفة والفهم
ّ
ّ
النZZاس "بمZZا أنZZك لم تشZZهد سZZيادة هللا بنفسZZك ،فكيZZف يمكنZZك أن تZZؤمن بZZأن كZZل شٍ Z
Zيء خاضZٌ Zع لسZZلطانه؟" الرؤيZZة ال تعZZني اإليمZZان
دائمZZا التمي ZZيز والفهم .إ ًذا من أين ينب ZZع اإليم ZZان؟ أس ZZتطيع أن أق ZZول على وج ZZه اليقين "ينب ZZع اإليم ZZان من
دائمZZا ،الرؤي ZZة ال تع ZZني ً
ً
ميZZز أو على أقZّ Zل
درجZZة وعمZZق فهم النZZاس واختبZZارهم لواقZZع األشZZياء وأسZZبابها
الجذريZZة" .إذا َ
آمنت بوجZZود هللا ولم تسZZتطع أن تُ ّ
ّ
تقدير تُ ِ
ٍ
أبدا أن هللا يملك هذا النوع من السلطان وأن
درك حقيقة تح ّكم هللا وسيادة هللا على جميع األشياء ،فلن تعترف في قلبك ً
ًّ
ربك وإلهك.
سلطان هللا ٌ
فريد .ولن تقبل أن يكون الخالق حقا ّ
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البشرية ومصير الكون غير منفصلين عن سيادة الخالق
مصير
ّ
جميعا بالغون .بعضكم في منتصف العمر ،وبعضكم في سن الشيخوخة .من غZZير المZZؤمن إلى المZZؤمن ،ومن بدايZZة
أنتم
ً
اإليمZZ Zان باهلل إلى قبZZ Zول كلمZZ Zة هللا واختبZZ Zار عمZZ Zل هللا ،مZZ Zا مقZZ Zدار المعرفZZ Zة الZZ Zتي امتلكتموهZZ Zا عن سZZ Zيادة هللا؟ مZZ Zا األفكZZ Zار الZZ Zتي
اكتسبتموها عن مصير اإلنسان؟ هل يمكن للمرء أن ُيحّقق كل ما يرغبه في الحياة؟ كم عZZدد األشZZياء على مZدى العقZZود القليلZZة
تمكنتم من إنجازهZا كمZZا رغبتم؟ كم عZZدد األشZياء الZZتي ال تحZZدث كمZا هZZو متوّقZع؟ كم عZدد األشZZياء الZتي تZأتي
من وجودكم التي ّ
ٍ
Zعوريا اللحظZة
Zارا ال شً Z
كمفاجZآت سZارة؟ كم عZZدد األشZياء الZZتي ال يZZزال النZاس ينتظZZرون منهZZا أن تZؤتي ثمارهZا ،منتظZرين انتظ ً
المناسبة ،منتظرين إرادة السماء؟ كم عدد األشياء التي تجعل الناس يشعرون بالعجز واإلحباط؟ الجميع تراودهم اآلمZZال حZZول
ٍ
يتمنZZون وأنZه لن يعZZوزهم المأكZZل أو الملبس وأن ثZZروتهم سZوف
مصيرهم ويتوّقعون أن كل
شيء في حياتهم سوف يصير كمZا ّ

ارتفاعZZا مZZذهاًل  .ال أحZZد يريZZد حيZZاة فقZZيرة طاحنZZة تمألهZZا المصZZاعب وتحاصZZرها الكZZوارث .لكن النZZاس ال يمكنهم التنبZZؤ
ترتفZZع
ً
أبدا ما إرادة السZZماء وال
جرد خليط من التجارب ،فهم ال يعلمون ً
بهذه األشياء أو التح ّكم بها .ربما يرى البعض أن الماضي ُم ّ

يهتمZZون بهZZا .إنهم يعيشZZون حيZZاتهم بZZدون تفكٍ Z
Zرية وسZZبب حيZZاة البشZZر أو
Zير ،كالحيوانZZاتZً ،
يومZا بيZZومٍ ،غZZير مبZZالين بمصZZير البشّ Z
ّ
أي فه ٍم لمصZZير
الطريقZZة الZZتي يجب أن يعيشZZوا بهZZا حيZZاتهم .يصZZل هZZؤالء النZZاس سZZن الشZZيخوخة دون أن يكونZZوا قZZد اكتسZZبوا ّ
روح
Zات بZدون ٍ
Zوات .إنهم كائنٌ Z
اإلنسان ،وحتّى تحين لحظة مZوتهم ال تكZZون لZZديهم ّأيZZة فكZر ٍة عن معZنى الحيZاة .هZZؤالء النZZاس أمٌ Z
Zتمدون المتعZZة من الطZZرق العديZZدة ZالZZتي ُي ّلبي بهZZا العZZالم
ووحٌ Z
Zوش .على الZZرغم من أن النZZاس يعيشZZون بين جميZZع األشZZياء ويسّ Z

Zادي يتقZّ Zدم باس ٍ
Zتمرار ،إال أن تجZZربتهم الخاصZة – أي مZا تشZعر بZZه وتختZZبره
احتياجZاتهم
ّ
الماديZة ،رغم أنهم يZرون هZZذا العZالم المّ Z
قلوبهم وأرواحهم – ال عالقة له باألشياء المادية وال ٍ
Zتراف عميZZق في قلب المZZرء ،وهZZو أمZٌ Zر ال
شيء
بديل عنها .إنه اعٌ Z
ّ
مادي ٌ
ّ
وغالبZا مZا يقZZود المZرء إلى
جردة .يكمن هذا االعتراف في فهم المZرء وشZZعوره بحيZZاة ومصZZير اإلنسZان.
ً
الم ّ
يمكن رؤيته بالعين ُ
ظم كZل ش ٍ
ٍ
Zيء من أجZل اإلنسZان .في خض ّZم هZZذا كلZZه ،ال يسZع المZرء
سي ًدا غير
وين ّ
التخوف من أن ّ
منظور ُيرتّب جميع األشZياء ُ
ّ
إال أن يقبZZل ترتيبZZات وتنظيمZZات المصZZير .وفي الZZوقت نفسZZه ،ال يسZZع المZZرء إال أن يقبZZل المسZZار الZZذي رسZZمه الخZZالق وسZZيادة

الخالق على مصيره .هZذه حقيقٌ Zة مفZروغ منهZاِ ّ .
بغض النظZر عن فكZر المZرء واتّجاهZه عن المصZير ،ال يمكن ألح ٍZد تغيZير هZذه
الحقيقة.
مكان ذهابك كل يومٍ ،وما سوف تفعله ،ومن سوف تقابله وما سوف تواجهه ،وما سوف تقولZه ،ومZا سZوف يحZدث لZك:
تطورهZZا .تحZZدث هZZذه
أي من هZZذا؟ ال يسZZتطيع النZZاس التنبZZؤ بجميZZع هZZذه الحZZوادث ،ناهيZZك عن التح ّكم
هZZل يمكن توّقZZع ٌّ
ّ
بكيفيZZة ّ
اليوميZZة والطZZرق الZZتي تكشZZف عنهZZا أو
يوميZZة .هZZذه التقّلبZZات
ّ
األحZZداث غZZير المتوّقعZZة في الحيZZاة طZZوال الZZوقت ،وهي حZZوادث ّ
Zذكيرات دائمZة للبشZر بأنZه ال شZيء يحZدث بش ٍ
Zكل عشZوائي ،وأن المسZار الZذي تتخZذه هZذه األشZياء
األنماط التي تظهZر بهZا هي ت
ٌ
ّ
وحتميتها ال يمكن تغييرها بواسطة اإلرادة البشرية .كل ٍ
حدث ينقZل إشZارة من الخZالق للبشZر ،كمZا يرسZل الرسZالة الZتي مفادهZا
ّ
ّ
أن البشر ال يستطيعون التح ّكم بمصائرهم .وفي الوقت نفسه ،يمّثل كل ٍ
دحضا لطموح البشرية الجZZامح الباطZZل ورغبتهZZا
حدث
ً
ُ
ٍ
قوية على آذان البشر الواحدة تلو األخرى تجبر النZZاس على إعZZادة النظZZر
في أن تضع مصيرها بين أيديها .إنها مثل صفعات ّ
ويتحكم بمصZيرهم في النهايZة .وبمZا أن طموحZاتهم ورغبZاتهم يكZون مآلهZا اإلحبZاط واالنهيZار بش ٍ
Zكل ُمتك ّZرر ،يصZل
فيمن يحكم
ّ
ٍ
Zعورية وقبZZول الواقZZع وقبZول إرادة السZZماء وسZيادة الخZالق .من هZZذه
بشكل
البشر
خبئZه المصZZير بصZور ٍة ال شّ Z
طبيعي لقبZZول مZZا ُي ّ
ّ
Zيء ال يرسZل
جميعا ،ال يوجد
اليومية إلى مصائر حياة البشر
التقّلبات
ّ
ً
شيء ال يكشZف عن خطZط الخZالق وسZيادته .ال يوجZد ش ٌ
ٌ
األبدي ZZة ال ZZتي تق ZZول إن "س ZZلطان الخZZZالق ه ZZو
الرس ZZالة ال ZZتي مفاده ZZا أن "س ZZلطان الخ ZZالق ال يمكن تج ZZاوزه" أو ال ينق ZZل الحقيق ZZة
ّ
األسمى".

طZا وثيًقZا بترتيبZات الخZالق .وفي النهايZة ،ال
Zابكا وثيًقZا مZع سZيادة الخZالق ،وترتبZط ارتبا ً
تتشابك مصائر البشZر والكZون تش ً
يمكن التعامZZل معهZZا بZدون سZلطان الخZالق .من خالل قZوانين جميZع األشZZياء ،يفهم اإلنسZان تZرتيب الخZالق وسZيادته ،ومن خالل
قواعZZد البقZZاء ُيِ Z
Zدرك حكم الخZZالق ،ومن مصZZائر جميZZع األش ZZياء يس ZZتخلص اسZZتنتاجات حZZول الطZZرق ال ZZتي يمZZارس بهZZا الخZZالق
سZZيادته وتح ّكمZZه بهZZا ،وفي دورات حيZZاة البشZZر وجميZZع األشZZياء يختZZبر البشZZر حًقZZا تنظيمZZات الخZZالق وترتيباتZZه لجميZZع األشZZياء

الحيZZة ويختZZبر حّقZZا كيZZف أن تلZZك التنظيمZZات والترتيبZZات تحZّ Zل محZّ Zل جميZZع القZZوانين والقواعZZد والمؤسسZZات األرضZّ Zية
والكائنZZات ّ
أي مخلZوق ،وأنZه ال
وجميع القوى األخرى .وفي ضZوء ذلZك يض ّ
Zطر البشZر لالعZتراف بZأن سZيادة الخZالق ال يمكن أن ينتهكهZا ّ

اإللهيZة
غيرهZا .بمZوجب هZZذه القZوانين والقواعZد
قوة يمكنها أن ّ
ّ
فعينهZا الخZالق أو تُ ّ
تتدخل في األحداث واألشياء التي سZبق ّ
توجد ّ
يعيش البش ZZر وجمي ZZع األش ZZياء وتتك ZZاثر جياًل بع ZZد جي Zٍ Zل .أليس ه ZZذا ه ZZو التجس ZZيد الحقيقي لس ZZلطان الخ ZZالق؟ على ال ZZرغم من أن
ّ
Zوعية ،سZZيادة الخZZالق وتنسZZيقه لجميZZع األحZZداث واألشZZياء ،كم عZZدد األشZZخاص القZZادرين على
اإلنسZان يZZرى ،في القZZوانين الموضّ Z

فهم مبZZZدأ س ZZيادة الخ ZZالق على الك ZZون؟ كم ع ZZدد األش ZZخاص ال ZZذين يمكنهم حًقZZا معرف ZZة وإدراك وقب ZZول س ZZيادة الخZZZالق وترتيبZZZه
قر حًقا بأن الخالق يقZZرر
لمصيرهم والخضوع له؟ من ،بعد أن آمن بحقيقة سيادة الخالق على جميع األشياء ،سوف ُي ّ
وي ّ
صدق ُ
Zوع السZZلوك الZZذي
ضZا مصZZير حيZZاة اإلنسZZان؟ من يسZZتطيع أن يفهم حّقZZا حقيقZZة أن مصZZير اإلنسZZان يكمن في يZZد الخZZالق؟ مZZا نٍ Z
أي ً
Zرار يجب على كZZل
Zرية تجZZاه سZZيادة الخZZالق عنZZدما تواجههZZا حقيقZZة أنZZه يحكم ويتح ّكم بمصZZير البشZZرية ،قٌ Z
يجب أن تتّخZZذه البشّ Z
ٍ
إنسان يواجه هذه الحقيقة أن يتّخذه لنفسه.
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المنعطفات الستة في حياة اإلنسان

Zخص إلى سلس ٍ Z
يص ZZل ك ZZل ش ٍ Z
جوهريZZة
Zلة من المنعطف ZZات الحاس ZZمة في س ZZياق حي ZZاة اإلنس ZZان .ه ZZذه هي الخط ZZوات األك ZZثر
ّ

يتعين على كZل ش ٍ
Zخص أن يم ّZر
حدد مصير اإلنسان في الحياة .فيما يلي
أهمية التي تُ ّ
ٌ
وصف موجز لهZذه المعZالم الZتي ّ
واألكثر ّ
بها أثناء حياته.
الميالد :المنعطف األول
مكان ميالد الشخص والعائلة التي يولد فيها وجنسه ومظهره ووقت ميالده :هذه هي تفاصيل المنعطZZف األول من حيZZاة
الشخص.
أي
ال أحZZد لديZZه ّ
الخارجيZة
تتأثّر بالبيئة
ّ

فعينهZZا كلهZZا ُمقZّ Zد ًما منZZذ زمٍ Z
خيٍ Z
Zان طويZZل .ال
Zار حZZول هZZذه النZZواحي في هZZذا المنعطZZف ،فقZZد سZZبق الخZZالق ّ
ٍ
ألي عامZل من صZنع اإلنسZان تغيZير هZذه الحقZائق الZتي سZبق فحZددها
Zأي شZكل من األشZكال ،وال يمكن ّ
ب ّ

الخالق .ميالد Zالشخص يعني أن الخالق أنجز بالفعل الخطوة األولى من المصير الذي رتّبZه لZذلك الشZخص .وألنZZه سZZبق فحZّ Zدد
بغض النظZZر عن مصZير الشZخص الحًقZا ،تكZZون ظZروف ميالد
أي منهZZاّ .
جميع هذه التفاصيل ،ال أحد يملك القدرة على تغيZZير ٍّ
Zكل بمصZZير الشZZخص في الحيZZاة وال تZZؤثّر بZZأي شٍ Z
الشZZخص محZّ Zددة مسZZبًقا وتبقى كمZZا هي دون أن تتZZأثّر بZZأي شٍ Z
Zكل على سZZيادة
ّ
ّ
ُ
الخالق عليها.
 .1الحياة الجديدة تولد من خطط الخالق

Zدي ووقت ميالده هZZل يسZZتطيع
ٌّ
أي من تفاصZZيل المنعطZZف األول :مكZZان ميالد الشZZخص وعائلتZZه وجنسZZه ومظهZZره الجسّ Z
الش ZZخص اختياره ZZا؟ من الواض ZZح أن الش ZZخص ال يلعب أي دور في ميالده :يوَلZZد الش ZZخص دون إرادت ZZه في مك ٍ Z
عين وفي
Zان ُم ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
Zزءا من
بمظهر
عينة ويبدو
عين
عين ويصبح دون إرادته عضZً Zوا في عائلZة ُم ّ
جسدي ُم ّ
منتسبا إلى عائلة ُم ّ
وقت ُم ّ
ً
ّ
عينZة ويكZZون ج ً
ٍ
أي ٍ
خيار في هذا المنعطف األول في الحياة ،ولكنه يولZZد في بيئZٍ Zة ثابتZZة وفًقZZا لخطZZط الخZZالق
شجرة عائلة ُم ّ
عينة Z.ال يملك المرء ّ
وينتس ZZب إلى عائل Zٍ Zة مح ZZددة ويك ZZون ل ZZه جنس مح ZZدد ويب ZZدو بمظه Zٍ Zر مح ZZدد وفي ٍ
طZZا وثيًقZZا بمس ZZار حي ZZاة
وقت ُمح Zّ Zدد يرتب ZZط ارتبا ً
ُ ّ
ٌ ُ ّ
ُ ّ
أي خي ٍ Z
أي من ه ZZذه
Zار بش ZZأن ٍّ
الش ZZخص .م ZZاذا يمكن أن يفعل ZZه الش ZZخص في ه ZZذا المنعط ZZف الحاس ZZم؟ باإلجم ZZال ،ال يمل ZZك الم ZZرء ّ
التفاصيل المتعّلقZة بميالده .لZوال تعZيين الخZالق المسZبق وإرشZاده ،لمZا عZرف المZرء الZذي يولZد في هZذا العZالم إلى أين يZذهب أو

أي مكٍ Z
وطن حقيقي .ولكن بفضZل ترتيبZZات الخZالق الدقيقZة،
Zان ،ولمZا كZان لZZه ٌ
أين يقيم ،ولما كانت له عالقات ،ولمZا انتمى إلى ّ
ّ
Zان لإلقامZة ووالZدين وبمك ٍ
فإنه يبدأ رحلZة حياتZه بمك ٍ
Zان ينتمي إليZه وأقZارب .خالل هZذه العمليZة ،تحZدد خطZط الخZالق مجيء هZذا
ٍ
تدريجيا إلى كائن
يتحول
حر طليق ال يشوبه
ً
المولود الجديد Z،وكل شيء سوف يمتلكه سوف يهبه إياه الخالق .من جس ٍم ّ
شيء ّ
ٌ
واحدا من إبداعات هللاُ ،يف ّكر ويتنّفس ويستشعر الدفء والبرد ويمكنZZه المشZZاركة في جميZZع
ظاهر وملموس بلح ٍم ودم ،ويصير
ً
يتعين Zعلى اإلنسZان
Zادي ،وسZوف يم ّZر بجميZع األشZياء الZتي ّ
األمور المعتادة التي يمكن أن يعملها الكائن المخلوق في العZالم الم ّ
الضرورية
المخلوق اختبارها في الحياةَ .سْبق تعيين Zالخالق لميالد الشخص يعني أنه سوف يهب ذلك الشخص جميع األشياء
ّ
Zرورية للبقZاء من الخZالق وأنZه من هZذه
للبقاء ،وميالد الشZخص بهZذه الطريقZة يعZني أنZه سZوف يحصZل على جميZع األشZياء الض ّ
اللحظة سوف يعيش في ٍ
قدمه الخالق ويخضع لسيادة الخالق.
شكل آخر ُي ّ
ظروف مختلفة
أشخاص مختلفون في
 .2لماذا يولد
ٍ
ٌ

ٍ
ٍ
تتخيل الفتاة أنها سوف تبدو
يتخيلوا أنهم إذا ولدوا من جديد فسوف ينتسبون إلى عائلة شهيرةّ .
يحب الناس أن ّ
غالبا ما ّ
ً
Zيء والعZZالم بأسZZره بين
مثZZل سZZنو وايت ويحبهZZا الجميZZع،
ّ
ويتخيZZل الفZZتى أنZZه سZZوف يبZZدو مثZZل األمZZير السZZاحر الZZذي ال يعZZوزه شٌ Z

غالبZZا مZا يخضZZع البعض لكثٍ Z
وغالبZZا مZZا يكونZZون غZZير راضZZيين عنZZه ،فيكونZZون نZاقمين على
Zير من األوهZام حZZول ميالدهم
ً
يديZZهً .
ٍ
عينZZة أو
عZZائالتهم ومظهZZرهم وجنسZZهم وحتّى وقت ميالدهم .ومZZع ذلZZك ،ال يفهم النZZاس أبZً Zدا سZZبب ميالدهم منتسZZبين إلى عائلZZة ُم ّ
ٍ
أدوارا مختلفZZZة
Zؤدون
بغض النظ ZZر عن مك ZZان ميالدهم أو ش ZZكلهم ،فس ZZوف ُي ّ Z
عين ZZة .ال يعلم ZZون أن ZZه ّ
سZZZبب مظه ZZرهم بطريق ZZة ُم ّ
ً
يتغي ZZر أب Zً Zدا .ي ZZرى الخ ZZالق أن مك ZZان ميالد الش ZZخص وجنس ZZه
مهامZZا مختلف ZZة في ت ZZدبير الخ ZZالق ،وأن ه ZZذا اله ZZدف لن ّ
وينج ZZزون ً
Zوز ص ZZغيرة في ك ZZل مرحل Zٍ Zة من مراح ZZل ت ZZدبيره
Zياء ُمؤّقت ZZة .إنه ZZا سلس ZZل ٌة من النق ZZاط الص ZZغيرة ورم ٌ Z
ومظه ZZره الجس ّ Z
Zدي كله ZZا أش ٌ Z
الحقيقيZZة ونهايتهZZا بميالده في ّأيZZة مرحلZٍ Zة بعينهZZا Z،بZZل بالرسZZالة الZZتي ُيحّققهZZا في كZZل
جميعZا .ال تتحZّ Zدد وجهZZة الشZZخص
ًZ
للبشZZرية
ّ
ٍ
حياة من خالل حكم الخالق عندما تكتمل خطة تدبيره.
ط بالضZZرورة بحيZZاة الشZZخص
ُيقZZال إن هنZZاك عّلZZة لكZZل نتيجZٍ Zة وال نتيجZZة بZZدون عّلZٍ Zة .وبالتZZالي فZZإن ميالد الشZZخص مرتب ٌ Z
الحاضZZرة وحياتZZه السZZابقة .إذا أنهى المZZوت حيZZاة الشZZخص الحاضZZرة ،فZZإن ميالد الشZZخص هZZو بدايZZة دورة جديZZدة .وإذا كZZانت
الZZدورة القديمZZة تُمّثZZل حيZZاة الشZZخص السZZابقة ،فZZإن الZZدورة الجديZZدة هي بطبيعZZة الحZZال حياتZZه الحاضZZرة .بمZZا أن ميالد الشZZخص

يرتبZZط بحياتZZه السZZابقة باإلضZZافة إلى حياتZZه الحاضZZرة ،فZZإن الموقZZع والعائلZZة والجنس والمظهZZر وغيرهZZا من العوامZZل المرتبطZZة
بميالد الشZZخص تكZZون مرتبطZZة بهZZا كلهZZا بالضZZرورة .وهZZذا يعZZني أن عوامZZل ميالد الشZZخص ال تتZZأثّر فقZZط بحياتZZه السZZابقة بZZل
تتأثّر بمصير الشخص في الحياة الحاضرة .هذا يفسر تنوع الظروف المختلفة التي يولد فيها الناس :يولد البعض في عٍ Z
Zائالت
ُ ّ ّ
ٍ
عاديZZة والبعض إلى أنس ٍ
ثريZة .ينتمي البعض إلى أنس ٍ
Zاب معروفZZة .يولZZد البعض في
Zاب ّ
فقيرة ويولد البعض اآلخر في عائالت ّ
Zات
الجن ZZوب والبعض في الش ZZمال .يول ZZد البعض في الص ZZحراء والبعض في األراض ZZي الوارف ZZة .تراف ZZق بعض ال ZZوالدات هتاف ٌ Z
جانبZZا مثZZل
وضZZحكات واحتفZZاالت وترافZZق بعضZZها الZZدموع والنكبZZات والبالوى .يولZZد البعض فيكونZZوا ُمعZZززين والبعض ُيلقZZون ً

معوجZZة .يت ّس Zم البعض بجمZZال المنظZZر والبعض يشZZوبه القبح.
األعشZZاب الضZZارة .يولZZد البعض بمالمح ّ
جيZZدة والبعض بمالمح ّ
يول ZZد البعض في منتص ZZف اللي ZZل والبعض تحت أش ZZعة ش ZZمس الظه ZZيرة ... .تتح Zّ Zدد والدات الن ZZاس من جمي ZZع األن ZZواع بحس ZZب
يؤدونه ZZا
المص ZZائر ال ZZتي ُيح Zّ Zددها الخ ZZالق .تُح Zّ Zدد والداتهم مص ZZائرهم في الحي ZZاة الحاض ZZرة باإلض ZZافة إلى األدوار ال ZZتي س ZZوف ّ
المعينZةZ
والمهام التي سوف ينجزونها .يخضع هZذا كلZه لسZيادة الخZالق الZذي يسZبق ويعينZه .ال أحZد يمكنZه أن يهZرب من قرعتZه ُ

قباًل  .وال أحد يمكنه تغيير ظروف ميالده ،وال أحد يمكنه Zأن يختار مصيره.
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النمو :المنعطف الثاني
ينش ZZأ الن ZZاس في بيئ ٍ Z
Zادا على ن ZZوع العائل ZZة ال ZZتي ينتس ZZبون إليه ZZا ،ويتعّلم ZZون درو ًسZ Zا مختلف ZZة من
Zات
منزلي ZZة مختلف ZZة اعتم ً Z
ّ
ويمّثZل المنعطZف الثZاني والحاسZم في حيZاة الشZخص.
والZديهم .وهZذا ُيح ّZدد الظZروف الZتي يبZدأ فيهZا الشZخص في البلZوغ والنمZو ُ

ومرتّب قباًل .
ٌّ
أيضا ،فهو كذلك ٌ
غني عن القول إن الناس ال خيار لديهم في هذا المنعطف ً
ثابت ُ
حددة من الخالق
 .1الظروف التي ينمو فيها الشخص ُم ّ

ال يستطيع الشخص اختيار األشخاص أو األحداث أو األشياء التي تسهم في تهذيبه Zوالتأثير فيZZه أثنZZاء نمZZوه .ال يسZZتطيع
المرء اختيار المعرفة أو المهارات التي يكتسبها ،أو العادات التي ُيش ّكلها .ال خيار للمرء في والديه وأقاربه ونوع البيئة الZZتي
وكيفيZZة تأثيره ZZا على نم ZZوه ،فه ZZذه كله ZZا خارج ٌ Zة عن نطZZاق
ينم ZZو فيه ZZا؛ وعالقات ZZه م ZZع الن ZZاس واألح ZZداث واألش ZZياء في محيط ZZه،
ّ
سZZيطرته .من ُيحZّ Zدد هZZذه األشZZياء إ ًذا؟ من ُيرتّبهZZا؟ بمZZا أن النZZاس ليس لZZديهم خيZZار في هZZذه المسZZألة ،وبمZZا أنهم ال يسZZتطيعون
Zني عن البيZZان أن تشZكيل كZل هZZؤالء
تحديد هذه األشياء ألنفسهم ،وبما أنه من الواضZZح أنهZا ال تتش ّZكل بصZور ٍة
طبيعيZZة ،فإنZه غ ٌّ
ّ

يدي الخالق .مثلما ُيرتّب الخالق الظZروف الخاصZة لميالد كZل ش ٍ
Zخص ،فمن البZديهي
األشخاص واألحداث واألشياء يكمن بين ّ
ّ
المحZّ Zددة لنمZZو الشZZخص .إذا أحZZدث ميالد الشZZخص تغيZZيرات على األشZZخاص واألحZZداث واألشZZياء
أنZZه ُيZZرتّب أي ً
ض Zا الظZZروف ُ

ض Zا .على سZZبيل المثZZال ،يولZZد بعض النZZاس
المحيطZZة بZZه ،فZZإن نمZZو هZZذا الشZZخص ونشZZأته سZZوف يZZؤثّران عليهZZا بالضZZرورة أي ً
ٍ
ٍ
ثريZة ولكنهم يتس ّZببون في تراجZع ثZروات عZائالتهم
لعائالت فقيرة ،ولكنهم يكبرون محاطين بالثروات ،ويولZد آخZرون لعZائالت ّ
Zات فقZZيرة .ال يخضZZع ميالد أحZٍ Zد لقاعٍ Z
لدرجZZة أنهم ينمZZون في بيئٍ Z
Zدة ثابتZZة ،وال ينمZZو أحZٌZد في ظZّ Zل مجموعZٍ Zة من الظZZروف الثابتZZة
ألي شٍ Z
التحكم بهZZا؛ إنهZZا نتاجZZات مصZZير الشZZخص وتتحZّ ZددZ
تخيلهZZا أو
المحتومZZة .هZZذه ليسZZت
ّ
Zخص ّ
ّ
نوعيZZة األشZZياء الZZتي يمكن ّ

بمصZZير الشZZخص .بZZالطبع ،تتمّثZZل خالصZZة القZZول في أن الخZZالق سZZبق فحZZددها لمصZZير الشZZخص وصZّ Zممتها سZZيادة الخZZالق على
مصير ذلك الشخص وخططه لهذا المصير.
تؤدي إلى األدوار المختلفة
 .2الظروف
المتنوعة التي ينمو فيها الناس ّ
ّ
هيئ ظروف ميالد Zالشخص على مستوى أساسي البيئة والظروف التي ينمو فيها ،والظروف الZZتي ينمZو فيهZZا الشZخص
تُ ّ
ّ
Zاج لظ ZZروف ميالده .يب ZZدأ الم ZZرء خالل ه ZZذا ال ZZوقت في تعّلم اللغ ZZة ،ويب ZZدأ العق ZZل في اختب ZZار واس ZZتيعاب العديZZد Zمن
هي أي ً
ض Zا نت ٌ Z

المستمر للشخص .األشياء التي يسمعها الشخص بأذنيه Zويراها بعينيZZه ويسZZتوعبها بعقلZZه تُZZثري
األشياء الجديدة في سياق النمو
ّ
والحس الس ZZليم والمعرف ZZة
بالت ZZدريج عالم ZZه ال ZZداخلي وتُحّفZZزه .كم ZZا أن األش ZZخاص واألح ZZداث واألش ZZياء ال ZZتي يختبره ZZا الم ZZرء،
ّ
ّ
وجه كلها مصيره في الحيZاة وتُZوثّر عليZه.
والمهارات التي يتعّلمها ،وطرق التفكير التي يتأثّر بها أو يتلّقاها أو يتعّلمها سوف تُ ّ
وتتكون تلك البيئة من
ال يمكن فصل اللغة التي يتعّلمها المرء في مرحلة نموه وطريقة تفكيره عن البيئة التي يحيا بها شبابه،
ّ
الوالدين واألشZقاء وغZيرهم من األشZخاص واألحZداث واألشZياء المحيطZة بZالمرء .ولZذلك فZإن مسZار نمZو الشZخص تُح ّZدده البيئZة

الزمنيZZة .بمZZا أن
ضZا على األشZZخاص واألحZZداث واألشZZياء الZZتي يختبرهZZا الشZZخص خالل هZZذه الفZZترة
الZZتي ينمZZو فيهZZا ،ويعتمZZد أي ً
ّ
ضZا،
الظZZروف الZZتي ينمZZو فيهZZا الشZZخص ُمحZّ Zددة قبZZل فZZتر ٍة طويلZZة ،فZZإن البيئZZة الZZتي يعيش فيهZZا المZZرء خالل هZZذه العمليZZة هي أي ً
قررهZZا ترتيبZZات عنايZZة
وبطبيعZZة الحZZالُ ،محZّ Zددة قباًل  .إنهZZا ال تتحZّ Zدد بخيZZارات الشZZخص وتفضZZيالته بZZل وفًقZZا لخطZZط الخZZالق وتُ ّ
أي ش ٍ
Zخص في دورة النمZZو ،واألشZZياء
الخالق وسيادته على مصير الشخص في الحياة .ولذلك فإن األشخاص الذين يتقابل بهم ّ
المعّقZدة،
حتما بتنظيم الخالق وترتيبه .ال يستطيع الناس التنبؤ بهذه األنZواع من العالقZات المتبادلZة ُ
التي يختبرها ،كّلها مرتبط ٌة ً
Zأثير على البيئZة الZتي
وال يمكنهم التح ّكم بها أو سبر أغوارها .العديد Zمن األشياء المختلفZة والكثZير من النZاس المختلفين لZديهم ت ٌ

ٍ
شخص
ألي
ينمو فيها الشخص ،وال يوجد
ٌ
شخص قادر على ترتيب مثل هذه الشبكة الواسعة من الروابط وتنظيمها .ال يمكن ّ
أو ش ٍ Z
Zيء م ZZا ع ZZدا الخ ZZالق التح ّكم في ظه ZZور ووج ZZود واختف ZZاء جمي ZZع األش ZZخاص واألح ZZداث واألش ZZياء المختلف ZZة .وه ZZذه الش ZZبكة

شكل نمو الشخص كمZا سZبق فح ّZدده الخZالق هي الZتي تُش ّZكل البيئZات المختلفZة الZتي ينمZو فيهZا النZاس
الواسعة من الروابط التي تُ ّ

قويZZة للنZZاس حتّى يتم ّكنZZوا من إنجZZاز مهZZامهم
وتُكZِّ Zون األدوار المختلفZZة الالزمZZة لعمZZل الخZZالق في التZZدبير وإرسZZاء قواعZZد صZZلبة ّ
بنجاح.
ٍ
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االستقالل :المنعطف الثالث
يمر الشخص بمرحلتي الطفولة والمراهقة ويصل تدريجيًّا إلى مرحلZة البلZوغ ال محال ٍZة ،فZإن الخطZوة التاليZة هي
بعد أن ّ
ّ
Zق الطريZZق كش ٍ
يتعين عليZZه في هZZذه المرحلZZة مواجهZZة جميZZع
أن ُيّ Z
Zخص بZZالغ مسZZتقلّ .
تمامZZا وينفصZZل عن والديZZه ويش ّ
Zودع شZZبابه ً
األشZخاص واألحZZداث واألشZياء الZZتي يتZوجب على الشZخص البZZالغ مواجهتهZZا ومواجهZZة جميZZع أجZZزاء مصZيره الZتي لن تلبث أن
يمر به الشخص.
تظهر .هذا هو المنعطف الثالث الذي ّ
يتعين أن ّ
 .1بعد أن يصبح الشخص مستقاًل يبدأ في اختبار سيادة الخالق
Zيرية" لرحلت ZZه في الحي ZZاة ال ZZتي تض ZZع حج ZZر الزاوي ZZة لمص ZZيره ،ف ZZإن
إذا ك ZZان ميالد الش ZZخص ونم Zّ Zوه هم ZZا "الف ZZترة التحض ّ Z
افتتاحي ZZة المناج ZZاة لمص ZZيره في الحي ZZاة .إذا ك ZZان ميالد الش ZZخص ونم Zّ Zوه ث ZZروة جمعه ZZا لمص ZZيره في الحي ZZاة ،ف ZZإن
اس ZZتقالله ه ZZو
ّ

استقالله يكون عندما يبZدأ إنفZاق تلZك الZثروة أو اإلضZافة إليهZا .عنZدما يZترك المZرء والديZه ويصZبح مسZتقاًل  ،فZإن المصZير ُيق ّZرر

االجتماعيZZة الZZتي يواجههZZا ونZZوع العمZZل والمهنZZة المتاحZZة لZZه وال تكZZون لهZZا عالقZZة بوالديZZه .يختZZار بعض األشZZخاص
الظZZروف
ّ
الكليZZة وينتهي بهم المطZZاف بZZالعثور على وظيفZٍ Zة ُمرضZZية بعZد ZالتخZّ Zرج ،وهZZذه أول خطZZو ٍة ناجحZZة في رحلZZة
جيZً Zدا في ّ
صZا ّ
ّ
تخص ً
حيZZاتهم .بعض النZZاس يتعّلمZZون ويتقنZZون العديZZد من المهZZارات المختلفZZة ومZZع ذلZZك ال يجZZدون عماًل يالئمهم أو يجZZدون مكZZانتهم،
ناهيZZ Zك عن أنهم ال يجZZ Zدون مهنZZ Zة .يجZZ Zدون أنفسZZ Zهم في بدايZZ Zة رحلZZ Zة حيZZ Zاتهم محبطين في كZZ Zل منعطٍ Z Z
Zف ومحZZ Zاطين بالمشZZ Zاكل
ُ
ٍ
Zق األنفس
الغم وحيZZاتهم غامضZZةُ .يكZِّ Zرس بعض النZZاس أنفسZZهم ّ
بجدّيZZة لدراسZZتهم ،ولكنهم ُيضZّ Zيعون بشّ Z
وطموحZZاتهم تبعث على ّ
طموح لهم في رحلZZة
أبدا في تحقيق النجاح حيث أن أول
ٍ
جميع فرصهم في الحصول على تعلي ٍم عال ويبدو أنهم غير ُموّفقين ً
حياتهم يتالشى في الهواء .بدون معرفة ما إذا كان الطريق أمامهم سل ًسZا أو صZZخريًّا ،يشZZعرون ألول مZZر ٍة أن مصZZير اإلنسZZان
جيZً Zدا ،فZإنهم
مليء بالمتغيرات ،وبذلك ينظرون إلى الحياة باألمل والخوف .بعض النZاس على الZرغم من كZZونهم غZZير متعّلمين ّ
ٌ
تقريبZZا ،يكسZZبون المZال
قدرا من الشهرة؛ وبعض الناس ،على الرغم من أنهم يجهلون القZراءة والكتابZة
ً
يكتبون الكتب ُ
ويحّققون ً
في مجال األعمال وبالتالي يمكنهم دعم أنفسهم  ....ما المهنة التي يختارها المرء وكيف يعيش :هZZل يملZZك النZZاس ّأيZZة سZZيطر ٍة

Zارا سZZيًئا؟ هZل يتّفقZون مZZع رغبZاتهم وقZراراتهم؟ يZرغب معظم النZاس في أن يعملZZوا
خيارا ّ
جي ًدا أم خي ً
على ما إذا كانوا يتّخذون ً
أقZZل ويكسZZبوا أكZZثر ،وأال يكZZدحوا في الشZZمس والمطZZر ،وأن يرتZZدوا أفضZZل المالبس ،وأن يلمعZZوا ويضZZيئوا في كZZل مكٍ Z
Zان ،وأن
مثاليٌ Zة للغايZZة ،ولكن عنZZدما يتّخZZذ النZZاس خطZZواتهم األولى
يرتفعZZوا فZZوق اآلخZZرين ،وأن يجلبZZوا المجZZد ألسZZالفهم .رغبZZات النZZاس ّ
في رحلZZة حيZZاتهم ُيِ Z
Zري غZZير مثZZالي ،ويسZZتوعبون ألول مZZر ٍة حقيقZZة أنZZه رغم أن المZZرء
Zدركون تZZدريجيًّا كيZZف أن المصZZير البشّ Z
ّ
Zاالت جريئZZة ،إال أنZZه ال أحZZد لديZZه القZZدرة أو القZّ Zوة على تحقيZZق أحالمZZه
يمكنZZه أن يضZZع خط ً
طZZا جريئZZة لمسZZتقبله وقZZد تZZراوده خيٌ Z

دائما مسZاف ٌة مZا بين أحالم المZرء والحقZائق الZتي
الخاصة ،وال أحد في
ٍ
وضع ُيم ّكنه من التح ّكم في مستقبله .سوف تكون هناك ً
يتعين عليه أن يواجهها .فاألمور ال يمكن أب ًZدا أن تكZون كمZا يZرغب المZرء ،وفي مواجهZة مثZل هZذه الحقZائق ال يسZتطيع النZاس
ّ

Zودا كبZZيرة ويبZZذلون
تخيله ،وسوف يبذلون جهً Z
ً
أبدا الوصول للرضا أو القناعة .سوف يتمادى بعض الناس إلى أبعد مدى يمكن ّ
تضZZZحيات كب ZZيرة من أج ZZل معيش ZZتهم ومس ZZتقبلهم في محاول ZZة تغي ZZير مص ZZيرهم .ولكن في النهاي ZZة ،حتّى إذا اس ZZتطاعوا تحقيZZZق
أبدا تغيير مصائرهم ،ومهمZZا حZZاولوا بإصٍ Z
Zرار فإنZZه ال يمكنهم أبZً Zدا
أحالمهم ورغباتهم عن طريق عملهم
الشاق ،فإنه ال يمكنهم ً
ّ
بغض النظZZر عن االختالفZZات في القZZدرة والZZذكاء وقZّ Zوة اإلرادة ،فالنZاس جميعهم متسZZاوون
أن يتجZZاوزوا مZZا قZّ Zدره لهم المصZZيرّ .

والحقZZراء .المهنZZة الZZتي يمتهنهZZا
أمZZام المصZZير ،الZZذي ال ُي ّ
ميZZز بين الكبZZار والصZZغار أو بين العظمZZاء واألدنيZZاء أو بين األعZZزاء ُ
المZZرء ،ومZZا يفعلZZه لكسZZب قوتZZه ،ومقZZدار الZZثروة الZZتي يجمعهZZا في الحيZZاة ال ُيحZّ Zددها والZZداه أو مواهبZZه أو جهZZوده أو طموحاتZZه،
فحددها.
ولكن الخالق سبق ّ

جدًّيا في أداء دوره في مسرح الحياة
 .2المرء يترك والديه ويبدأ ّ
ويشق طريقه بنفسه ،وفي هZZذه المرحلZZة يبZZدأ المZZرء بالفعZZل
عندما يصل المرء إلى مرحلة النضج يمكنه أن يترك والديه
ّ
طZZا
ضبابية
مهمة المرء في الحياة عن أن تكون
طZZا ارتبا ً
Zكليا مرتب ً
ّ
ّ
وتتضح تZZدريجيًّا .يبقى المZZرء شً Z
في أداء دوره ،وهنا تتوّقف ّ

ؤديهمZZا في الحيZZاة ال عالقZZة لهمZZا بZZاألم واألب ،فZZإن هZZذه العالقZZة القريبZZة
مهمتZZه ودوره اللZZذين ُي ّ
وثيًقZZا بوالديZZه ،ولكن نظZً Zرا ألن ّ
تنفZك ٍ
ببطء في واقZZع األمZر مZZع اسZتقالل الشZخص بالتZدريج Z.من منظٍ Z
Zتمرارية
Zور بيولZZوجي ،ال يمكن للنZاس منZع أنفسZZهم من اسZ
ّ
ّ
ّ
اعتم ZZادهم على الوال ZZدين بط ٍ Z
تمامZZا عن
Zرق الواعي ZZة ،ولكن من الناحي ZZة الموض ّ Z
بمج Zّ Zرد نم Zّ Zوهم تك ZZون لهم حي ZZاة منفص ZZلة ً
Zوعيةُ ،
ٍ
Zؤولية الوالZZدين في حيZZاة الطفZZل
والZZديهم وسZZوف ُيّ Z
Zتقل .إلى جZZانب الZZوالدة وتربيZZة األطفZZال ،تتمّثZZل مسّ Z
Zؤدون أدوارهم بشZZكل مسّ Z
ٍ
ٍ
Zأثير على مصZZير الشZZخص .ال أحZZد
ببسZZاطة في توفZZير بيئZZة أساسZZية للنمZّ Zو ألنZZه ال شZZيء سZZوى سZZبق تعZZيين الخZZالق يكZZون لZZه تٌ Z
ٍ
غيرا مصيره .بقدر مZا
زمان طويل ،وال يمكن حتّى
حدٌد منذ
يمكنه
ّ
التحكم في نوع مستقبل الشخص ،فهو ُم ّ
لوالدي المرء أن ُي ّ
ّ
ٍ
ِ
يتعّلZZق األمZZر بالمصZZير ،فZZإن كZZل شٍ Z
جنبZZوه مصZZيره في
Zدي المZZرء أن ُي ّ
Zخص مسّ Z
Zتقل وكZZل واحZZد لZه مصZZيره .ولZZذلك ال يمكن لوالّ Z
الحياة أو ممارسة أدنى ٍ
تأثير على الدور الذي يلعبه المرء في الحياة .يمكن القول إن العائلZة الZتي يكZون من مصZير المZرء أن
يولد فيها والبيئة التي ينمو فيها ليستا أكثر من الشروط السابقة إلنجاز مهمة المZZرء في الحيZZاة .إنهZZا ال تُحZّ Zدد بZZأي ح ٍ
Zال مصZZير
ّ
ّ
Zدي المZرء مسZاعدته على إنجZاز
الشخص في الحياة أو نوع المصير الذي ُي ّ
مهمتZه Z.وبالتZالي ،ال يمكن لوال ّ
Zؤدي بموجبZه المZرء ّ

مهمتZه ونZوع البيئZة المعيش ّZية الZتي
مهمته في الحيZاة ،وال يمكن ألقاربZه مسZاعدته على أداء دوره في الحيZاةّ .
كيفيZة أداء المZرء ّ
ّ
ٍ
Zوعية أخZZرى أن
ُيّ Z
Zؤدي فيهZZا دوره حZّ Zددها مسZZبًقا باإلجمZZال مصZZير الشZZخص في الحيZZاة .وهZZذا معنZZاه أنZZه ال يمكن لشZZروط موضّ Z

مهمZZة الشZZخص الZZتي يسZZبق فيحZZددها الخZZالق .ينضZZج جميZZع النZZاس في بيئZZات نمZّ Zوهم ثم ينطلقZZون بالتZZدريج Z،خطZZوة
تُZZؤثّر على ّ
ؤدون المصZائر الZZتي سZبق الخZالق فرسZZمها لهم ،بطبيعZة الحZال ،يZدخلون دون إرادتهم
وي ّ
خطوة ،في طرقهم الخاصة في الحياة ُ
في بحر البشر الهائل ويتقّلدون مناصبهم في الحياة حيث يبدأون في إنجZاز مسZؤولياتهم ككائن ٍ
Zات مخلوقZة من أجZل سZبق تعZيين
ّ
الخالق ومن أجل سيادته.
من "هللا ذاته ،الفريد (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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بعدا عن والديZه والبيئZة الZتي ُوِل َZد ونشZأ فيهZا ،فيبZدأ بZداًل من ذلZك في البحث عن
عندما يكبر المرء وينضج ،يصبح أكثر ً
جاه لحياته ومتابعة أهداف حياته بأسلوب ٍ
اتّ ٍ
حياة مختلف عن أسلوب حيZاة والديZZه .خالل هZZذه الفZترة ،ال يعZد المZرء بحاج ٍZة إلى
ٍ
طا وثيًقZا .وبهZZذه الطريقZZة،
زوج أو زوجة يرتبط به مصير المرء ارتبا ً
والديه بل إلى شريك حياة يمكن أن يقضي معه حياتهٌ :
فإن أول ٍ
يمر به.
حدث
رئيسي يواجهه الشخص بعد االستقالل هو الزواج ،وهو المنعطف الرابع الذي ّ
يتعين على المرء أن ّ
ّ
 .1ال خيار للمرء في الزواج

Zخص ،فه ZZ Zو ال ZZ Zوقت ال ZZ Zذي يب ZZ Zدأ في ZZ Zه الم ZZ Zرء ًّ
أي ش ٍ Z Z
Zواع مختلف ZZ Zة من
Zدث رئيس Z Z
حقا في ت ZZ Zولي أن ٍ Z Z
ال ZZ Zزواج ح ٌ Z Z
Zي في حي ZZ Zاة ّ
ّ
Zؤوليات ،ويبZZدأ تZZدريجيًّا في إنجZZاز مختلZZف أنZZواع المهZZام .تZZراود النZZاس الكثZZير من األوهZZام حZZول الZZزواج قبZZل أن يختZZبروه
المسّ Z

ويتخيZZل الرج ZZال أنهم س ZZوف
تتخيZZل النس ZZاء أن النص ZZف اآلخ ZZر س ZZيكون األم ZZير الس ZZاحر،
ّ
بأنفس ZZهم ،وك ZZل ه ZZذه األوه ZZام جميل ZZةّ .
وضح هذه األوهZام أن كZل ش ٍ
Zخص لديZه متطّلبZات معينZZة للZزواج ومطالبZZه ومعZاييره الخاصZZة.
يتزوجون ذات الرداء األبيض .تُ ّ
ّ

يوجه ZZون باس ٍ Z
Zتمرار في ه ZZذا الزم ZZان الش ZZرير رس ZZائل مش Zّ Zوهة عن ال ZZزواج ،مم ZZا يخل ZZق المزي ZZد من
على ال ZZرغم من أن الن ZZاس ّ
ٍ
مهمZا كZان
أي
المتطّلبات
وي ّ
ّ
شخص ّ
اإلضافية ُ
قدم للناس جميع أنواع المواقف البالية الغريبة ،فإن ّ
مر بفZترة الZزواج يعZرف أنZه ّ
ٍ
شخصية.
اختيار
المرء يفهمه ،ومهما كان موقفه تجاهه ،فإن الزواج ليس مسألة
ّ

شريكا له في الزواج .على الرغم من أن كZل
يقابل المرء العديد Zمن األشخاص في حياته ،ولكنه ال يعرف من سيصبح
ً
ٍ
الشخصية حول موضZوع الZزواج ،إال أنZه ال يمكن ألح ٍZد أن يتنبZأ من سيصZبح في النهايZة النصZف
شخص لديه أفكاره ومواقفه
ّ

ص Zا ينZZال إعجابZZك يمكنZZك أن تتبعZZهZ،
اآلخZZر
الحقيقي لZZه ،حيث أن مفZZاهيم المZZرء ال تُمّثZZل سZZوى أمZZر ضZZئيل .بعZZد أن تقابZZل شخ ً
ّ
مهتما بZZك أو سZZواء اسZZتطاع أن يكZZون شZZريك حياتZZك .إن هZZدف عاطفتZZك ليس بالضZZرورة
ولكن ال يمكنZZك أن تُقZّ Zرر سZZواء كZZان ًّ

الشخص الذي سوف تتم ّكن Zمن مشاركة حياتك معه ،وفي هZذه األثنZاء ،يZZدخل حياتZك به ٍ
Zخص لم تتوّقعZه مطلًقZا ويصZZبح
Zدوء ش ٌ
شريك حياتك ويصبح العنصر األكثر أهم ٍ
طZا وثيًقZا .وهكZذا ،على
ية في مصيرك ونصفك اآلخر الذي يرتبط به مصZيرك ارتبا ً
ّ
ٍ
المرضZZية؟ كم عZZدد
الرغم من وجود ماليين الزيجات في العالم ،إال أن كل زيجة تختلف عن األخرى :كم عدد الزيجات غير ُ
وجنوبZZا؟ كم عZZدد الزيجZZات
الزيجZZات السZZعيدة؟ كم عZZدد الزيجZZات الZZتي تمتZد ZشZZرًقا
وغربZZا؟ كم عZZدد الزيجZZات الZZتي تمتZد ZشZZمااًل
ً
ً
Zاليين؟ كم عZZدد الزيجZZات الZZتي فيهZZا الطرفZZان متسZZاويان؟ كم عZZدد الزيجZZات السZZعيدة المتناغمZZة؟ كم
الZZتي يكZZون فيهZZا الطرفZZان مثّ Z
الم ِ
حزنة؟ كم عدد الزيجZات الZZتي يحسZZدها اآلخZرون؟ كم عZZدد الزيجZات الZتي ُيسZاء فهمهZا وتُمّثZل مصZدر
عدد الزيجات المؤلمة ُ
ٍ
استياء ؟ كم عدد الزيجات المليئة بالفرح؟ كم عدد الزيجات المليئة بالدموع والتي تُسZّ Zبب اليZZأس؟  ...في هZZذه الزيجZZات الZZتي ال

الحب واالرتبZاط وعZدم القZدرة على االنفصZال أو
تُع ّZد وال تُحصZى ،يكشZف البشZر عن والئهم والZتزامهم الZدائم تجZاه الZزواج أو
ّ
مهمZZة كZZل
االستسZZالم وعZZدم الفهم أو الخيانZZة بZZل وحتّى الكراهيZZة .سZZواء كZZان الZZزواج في حZّ Zد ذاتZZه يجلب السZZعادة أو األلم ،فZZإن ّ

ٍ
زواج ال
Zردي الZذي يكمن وراء كZZل
ٍ
تتغيZZرّ .
فرد في الزواج سبق الخالق فحZّ Zددها ولن ّ
يتعين على الجميZZع أداؤهZا .والمصZZير الف ّ
ٍ
زمان طويل.
وحدده قبل
يتغير ،فقد سبق الخالق ّ
ّ
مولود من مصير الشريكين
 .2الزواج
ٌ
مهم في مصZZيره؛ ال يتأ ّس Zس على االختيZZار
مهم في حيZZاة الشZZخص .إنZZه نتZZاج مصZZير الشZZخص وراب ٌ Z
الZZزواج منعطٌ Z
ط ٌ
Zف ّ
خارجي ZZة ولكن ُيح Zّ Zدده بالكام ZZل مص ZZيرا الط ZZرفين ،من خالل ترتيب ZZات
بأي ZZة عوام ZZل
الشخص Z
ّ
Zي للف ZZرد أو تفض ZZيالته ،وال يت ZZأثّر ّ
ّ
Zري ،ولكن
الخالق وسبق تعييناته بشأن
مصيري الزوجين .يبدو من الظاهر أن الغZZرض من الZZزواج هZZو اسZZتمرار الجنس البشّ Z
ّ

ؤديهZZا النZZاس في الZZزواج
مهمتZZه Z.األدوار الZZتي ُي ّ
الZZزواج في الحقيقZZة ليس سZZوى طقس يمZّ Zر بZZه المZZرء في سZZياق عمليZZة إنجZZاز ّ
يتعين عليZZه إنجازهZا في
جرد أدوار تربية الجيل التالي؛ ولكنها األدوار المختلفة التي يضZZطلع بهZا المZرء والمهZZام الZZتي ّ
ليست ُم ّ
ضZا
سZZياق الحفZZاظ على الزيجZZة .بمZZا أن ميالد الشZZخص ُيZZؤثّر على تغيZZير النZZاس واألحZZداث واألشZZياء من حولZZه ،فZZإن زواجZZه أي ً
ٍ
بطرق مختلفة.
غيرها
حتما ،وسوف ُي ّ
سوف ُيؤثّر عليها ً

ٍ
المتعّلقZة
عندما
ّ
يستقل المرء يبدأ رحلته الخاصة في الحياة ،والZتي تقZZوده خطZZوة بخطZZوة نحZZو النZZاس واألحZداث واألشZZياء ُ
بزواجه؛ وفي الوقت نفسه يقترب شريك الحياة الZذي سZوف يقZترن بZالمرء ،خطZوة بخطZو ٍة ،نحZو هZؤالء األشZZخاص واألحZZداث
طZا بالتZدريج في زيج ٍZة ويصZبحان،
Zيرا مرتب ً
واألشياء نفسها .في ّ
ظل سيادة الخZالق يبZدأ شخصZان غZير مZرتبطين يشZتركان مص ً
بطريقZٍ Zة عجيبZZة ،عائلZZة " ،جZZرادان متشZّ Zبثان بالحبZZل نفسZZه" .ولZZذلك عنZZدما يبZZدأ المZZرء زيجتZZه ،سZوف تُZZؤثّر رحلتZZه في الحيZZاة في

نصZZفه اآلخ ZZر وتتعام ZZل مع ZZه .وبالمث ZZل ،ف ZZإن رحل ZZة شZZريك الحي ZZاة سZZوف تُ ZZؤثّر على مص ZZير المZZرء في الحي ZZاة .وه ZZذا يع ZZني أن
ٍ
ٍ
تمامZZا عن اآلخZZرين .ميالد
مهمتZZه في الحيZZاة أو ُيّ Z
Zؤدي دوره بشZZكل مسّ Z
مصZZائر البشZZر مترابطZZة ،وال يمكن ألحZZد أن ُيحّقZZق ّ
Zتقل ً
Zلة ضZZخمة من العالقZZات؛ كمZZا أن النمZZو ينطZZوي على سلسٍ Z
المZZرء يZZؤثّر على سلسٍ Z
Zلة ُمعّقZZدة من العالقZZات .وبالمثZZل ،فZZإن الزيجZZة
ُ
ّ
ٍ
Zرية يشZZترك بهZZا كZZل عضZٍ Zو وتُZZؤثّر على مصZZير كZZل من ُيعتZZبر
تُوجZZد ًZ
ومعّقZZدة من الروابZZط البشّ Z
حتمZا وتسّ Z
Zتمر في شZZبكة واسZZعة ُ
نتاج Zا لعZZائلتي العضZZوين ،أو الظZZروف ال ZZتي كZZبرا فيه ZZا ،أو هيئتهم ZZا ،أو سZZنهما ،أو صZZفاتهما ،أو
Zزءا منهZZا .الزيج ZZة ليسZZت ً
جً Z
مهمZٍ Zة مشZZتركة ومصZZير مترابZZط .هZZذا هZZو أصZZل الZZزواج ،فهZZو نتZZاج مصZZير
مواهبهمZZا ،أو ّأيZZة عوامZZل أخZZرى .ولكنهZZا تنشZZأ من ّ
ورتبه الخالق.
اإلنسان الذي نظمه
ّ
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النسل :المنعطف الخامس
ض Zا ُيحZّ Zدده مصZZير
يبZZدأ المZZرء بعZZد الZZزواج في تربيZZة الجيZZل التZZالي .ال خيZZار للمZZرء في عZZدد ZأطفالZZه أو جنسZZهم؛ فهZZذا أي ً
يمر به الشخص.
الشخص الذي سبق الخالق ّ
فعينه Z.هذا هو المنعطف الخامس الذي ينبغي أن ّ

Zخص مZZا ليZZؤدي دور طفZZل لشٍ Z
Zربي الجيZZل التZZالي ليZZؤدي دور والZZد طفZٍ Zل آخZZر .هZZذا
Zخص آخZZر ،فZZإن المZZرء ُيّ Z
إذا ُوِلZَ Zد شٌ Z
التحZّ Zول في األدوار يجعZZل المZZرء يختZZبر مراحZZل مختلفZZة من الحيZZاة من وجهZZات نظZٍ Zر مختلفZZة .كمZZا أنZZه ُيقZّ Zدم للمZZرء مجموعZZة
طى
مختلفة من التجارب
يتعرف فيها المرء على سZZيادة الخZالق نفسZZها ،باإلضZافة إلى حقيقZة أنZه ال يمكن ألحZٍ Zد أن يتخ ّ
ّ
الحياتية ّ
غيره.
سبق تعيين الخالق أو ُي ّ
 .1ال يتح ّكم المرء فيما ينتج من نسله
متنوعZZة ودرجZات مختلفZة من خيبZة األمZZل .بعض النZZاس غZZير راضZZين عن
ُيق ّZدم الميالد والنم ّZو والZزواج جميعهZا
ً
أنواعZا ّ
للتكيZZف مZZع البيئZZة الZZتي نشZZأوا
Zدي؛ والبعض يكرهZZون والZZديهم؛ البعض يسZZتاءون أو يتصZZارعون ّ
عZZائالتهم أو مظهZZرهم الجسّ Z

بغض
فيهZZا .يعتZZبر معظم النZZاس ،من بين جميZZع خيبZZات األمZZل هZZذه أن الZZزواج هZZو خيبZZة األمZZل األكZZثر تسZّ Zبًبا في عZZدم الرضZZاّ .
النظZZر عن مZZدى عZZدم رضZZا المZZرء عن ميالده أو نشZZأته أو زواجZZه ،فZZإن كZZل من مZّ Zر بهZZا ُيِ Z
Zدرك أنZZه ال يمكن للمZZرء أن يختZZار
ٍ
ببساطة قبول إرادة السماء .ولكن عندما يحين
يتعين عليه
مكان وزمان ميالده Z،أو مظهره ،أو والديه ،أو شريك حياته ،ولكن ّ

الوقت لتربية الجيل التالي ،فإن الناس سوف يعملون على إسقاط جميع رغباتهم الZZتي لم تتحّقZZق في النصZZف األول من حيZZاتهم
عوض نسلهم عن جميع خيبات األمل التي مZّ Zروا بهZZا في النصZف األول من حيZاتهم .ولZZذلك تZZراود
على ذريتهم ،على أمل أن ُي ّ
النZZاس جميZZع أنZZواع التخيالت بخصZZوص أطفZZالهم :أن تكZZبر بنZZاتهم فيصZZبحن ملكZZات جمٍ Z
Zال وأبنZZاؤهم سZZادة األناقZZة؛ أن تكZZون
ّ
بنZZاتهم مثّقفZZات موهوبZZات وأبنZZاؤهم طاّل ًبZZا المعين ZورياضZّ Zيين مشZZهورين؛ أن تكZZون بنZZاتهم لطيفZZات فضZZيالت عZZاقالت وأبنZZاؤهم
الحس .يZZ Zأملون من أوالدهم ،سZZ Zواء بنZZ Zاتهم أو أبنZZ Zائهم ،أن يحZZ Zترموا كبZZ Zار السZّ Z Zن ويراعZZ Zوا والZZ Zديهم
أذكيZZ Zاء أقويZZ Zاء ومZZ Zرهفي ّ
ٍ
Zاعر جديZZدةٌ في قلZZوب النZZاس.
Zأجج مشٌ Z
ويصZZبحوا موضZZع ّ
محبZZة وتقZZدير الجميZZع Z....في هZZذه المرحلZZة ،تنتعش آمZZال الحيZZاة وتتّ Z
للتميZZز عن اآلخZZرين ،وأنZه
يعرف الناس أنهم عاجزون ويائسون في هذه الحياة ،وأنه لن تُتاح لهم فرصZة أخZرى أو أم ٌZل آخZZر ّ
المحّققZة وأهZدافهم على الجيZل
ليس لديهم خيZار سZوى قبZول مصZائرهم .ولZذا يعملZون على إسZقاط جميZع آمZالهم ورغبZاتهم غZير ُ

التالي على أمل أن يساعدهم نسلهم على تحقيق أحالمهم ورغباتهم وأن تجلب بناتهم وأبناؤهم الفخر السZZم العائلZZة أو يصZZبحوا

بZZارزين أو أثريZZاء أو مشZZهورين؛ وباختصٍ Z
مثاليZZة؛ أال
Zار ،يريZZدون أن يشZZهدوا بZZزوغ نجم أطفZZالهم .إن خطZZط النZZاس وخيZZاالتهم ّ
قرروهZا ،وأن مصZائر أطفZالهم ال تكمن بين
يعلمون أن عدد Zأطفالهم ،ومظهر أطفالهم ،وقدراتهم ،ومZا إلى ذلZك ،ليس لهم أن ُي ّ
يديهم على اإلطالق؟ البشر ليسوا سادة مصيرهم ،لكنهم يأملون في تغيير مصائر الجيل األصغر؛ إنهم عاجزون عن اإلفالت

Zرية
من مصائرهم ،لكنهم يحاولون السيطرة على مصائر أبنائهم وبناتهم .أال يبالغون في تقدير أنفسZهم؟ أليسZت هZذه حماقٌ Zة بش ّ

وجهالZZة؟ يتم ZZادى النZZاس إلى أبع ZZد مZZدى من أجZZل نسZZلهم ،ولكن في النهايZZة ،فZZإن ع ZZدد ومظهZZر أطفZZالهم ال يجيب عن خططهم
ورغب ZZاتهم .بعض الن ZZاس مفلس ZZون ولكنهم ينجب ZZون الكث ZZير من األطف ZZال؛ وبعض الن ZZاس أثري ZZاء ولكن ليس ل ZZديهم أطف ZZال .يري ZZد

ابنZZا ولكنهم ال ينجبZZون طفاًل ذكZً Zرا .يعتZZبر البعض أن األطفZZال
البعض ابنZZة لكنهم محرومZZون من تلZZك الرغبZZة ،ويريZZد البعض ً
نعمZZ Zة؛ ويعتZZ Zبر البعض اآلخZZ Zر أنهم لعنZZ Zة .بعض األزواج أذكيZZ Zاء ولكن أطفZZ Zالهم محZZ Zدودو الZZ Zذكاء .بعض الوالZZ Zدين مجتهZZ Zدون
طيبZون ومسZZتقيمون ولكن أطفZالهم يلجZأون للمكZر والخبث .بعض الوالZZدين
وصادقون ،ولكن أطفZالهم متبّلZZدون .بعض الوالZZدين ّ
Zاديين وغZZير نZZاجحين ولكن أطفZZالهم ُيحّققZZون
يتمتّعZZون بسZZالمة العقZZل والجسZZم ولكنهم ينجبZZون أطفZااًل معZZاقين .بعض الوالZZدين عّ Z
ٍ
مرتبة عالية... .
إنجازات عظيمة .بعض الوالدين مكانتهم منخفضة ولكن أطفالهم يرتقون إلى
جديدا للمصير
فهما ً
 .2بعد تربية الجيل القادم ،يكتسب الناس ً
أي فه ٍم لمص ZZير اإلنس ZZان.
Zتزوج معظم الن ZZاس في س ZZن الثالثينZ
ً
تقريبZZا ،وفي ه ZZذه المرحل ZZة من الحي ZZاة ال يك ZZون للم ZZرء ّ
يّ Z
ولكن عنZZدما يبZZدأ النZZاس في تربيZZة األطفZZال ،وبينمZZا ينمZZو نسZZلهم ،يشZZاهدون الجيZZل الجدي Zدُ ZيكZّ Zرر حيZZاة وجميZZع تجZZارب الجيZZل

وي ِ Z
تمامZZا مث ZZل ط ZZريقهم ،ال يمكن
الس ZZابق ،وي ZZرون ماض ZZيهم منعك ًسZ Zا فيهمُ ،
Zدركون أن الطري ZZق ال ZZذي يس ZZلكه الجي ZZل األص ZZغرً ،
التخطيط له واختياره .وفي مواجهة هZذه الحقيقZة ،ال يكZون أمZامهم خيZار سZوى االعZتراف بZأن مصZير كZل ش ٍ
عين قباًل ؛
Zخص ُم ّ
وب ZZدون أن ُي ِ Z
وتتجمZZد المش ZZاعر في قل ZZوبهم وتم ZZوت ... .خالل هZZZذه الفZZZترة
جانب ZZا بالت ZZدريج،
تمامZZا ،يض ZZعون رغب ZZاتهم ً
ّ
Zدركوا ً

Zف جديZد .إلى أي
الزمنية ،يكون المرء قZد اجتZاز في الغZالب المعZالم
فهمZا جدي ًZدا للحيZاة وأصZبح لZه موق ٌ
ّ
ّ
المهمZة في الحيZاة وبلZغ ً
Zخص في هZZذا السZZن أن يتوّقZZع من المسZZتقبل وأيZZة آفZZاق عليZZه أن يتطلZZع إليهZZا؟ أيZZة امٍ Z
مZZدى يمكن لشٍ Z
Zرأة تبلZZغ من العمZZر خمسZZين
ّ
ّ
ٍ
عامZا مZا زال يبحث عن ذات الZرداء األبيض الخاصZة
عاما ما زالت تحلم باألمير الساحر؟ ّ
وأي رجل يبلغ من العمZر خمسZين ً
ً
ٍ
طZٍ Zة دميمZZة إلى بجعZٍ Zة؟ هZZل معظم الرجZZال األكZZبر سZً Zنا لZZديهم
ب
من
ل
Zو
Z
ح
الت
في
Zل
Z
م
تأ
زالت
Zا
Z
م
Zر
Z
م
الع
Zف
Z
ص
منت
في
Zرأة
Z
م
ا
Zة
Z
أي
ّ
بZZه؟ ّ
ّ
نفس الZZدافع الZZوظيفي مثZZل الشZZباب؟ باختصٍ Z
ألي
Zارّ ،
المّ Z
Zرجح أن يكZZون ّ
بغض النظZZر ّ
عمZZا إذا كZZان المZZرء رجاًل أو امZZرأة ،من ُ
ّ

ٍ
شٍ Z
Zبية تجZZاه الZZزواج واألسZZرة واألطفZZال .في األسZZاس ال تكZZون لمثZZل هZZذا
Zخص يبلZZغ هZZذا السZّ Zن موقZZف عقالني
عملي بدرجZZة نسّ Z
ّ
ّ
بمج ّZرد أن يبلZغ المZرء هZذا الس ّZن فإنZه
الشZخص خي ٌ
Zارات متبقيZة ،وال رغبZة في تح ّZدي المصZير .بقZدر مZدى التجربZة اإلنس ّ
Zانيةُ ،

"يتعين على المرء أن يقبل المصير؛ فأطفاله لهم حظوظهم الخاصة ومصير اإلنسان تُقZّ Zرره
طور بطبيعة الحال هذا الموقفّ :
ُي ّ
السماء" .معظم الناس الذين ال يفهمون الحقيقة ،بعد أن يجتازوا جميع التقّلبZات واإلحباطZات والمصZاعب في هZZذا العZالم سZوف
لخصون رؤاهم في حياة اإلنسان بكلمتين" Z:إنه المصير!" على الرغم من أن هذه العبارة ُت َّ
لخص استنتاج وإدراك أناس العالم
ُي ّ
البشرية ويمكن أن ُيقال إنها ثاقبZZة ودقيقZZة ،إال أنهZZا بعيZدةٌ ZكZل البعZZد عن
عبر عن عجز
ّ
لمصير اإلنسان ،وعلى الرغم من أنها تُ ّ
ٍ
ببساطة ليست بدياًل عن معرفة سلطان الخالق.
فهم سيادة الخالق ،كما أنها
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اإليمان بالمصير ليس بدياًل عن معرفة سيادة الخالق
ٍ
جوهري بين معرفتكم عن المصير وتلك التي لدى أناس العالم؟ هل فهمتم
فرق
بعد تبعية هللا لسنوات عديدة Z،هل هناك ٌ
ّ
ًّ
صZل لعبZارة "إنZZه المصZير" ،ومZZع
فهم عميZZق ومتأ ّ
حقا سZZبق تعZيين ZالخZالق ،وتع ّZرفتم حًقZا إلى سZZيادة الخZالق؟ بعض النZZاس لZZديهم ٌ

ونظمه وغير راغبين في الخضZZوع لسZZيادة
رتبه هللا
ذلك ال يؤمنون بسيادة هللا على اإلطالق ،وال يؤمنون بأن مصير اإلنسان ّ
ّ
التيZار ،وال خيZار أمZامهم سZوى االنتظZار
هللا .مثل هؤالء الناس يبZدون وكZأن المحيZط يجZرفهم واألمZواج تلطمهم ويطوفZون مZع ّ

السلبي واالستسالم لمصيرهم .ومع ذلك فهم ال ُيدر ِكون أن مصير البشر يخضZع لسZيادة هللا؛ إنهم ال يسZZتطيعون معرفZZة سZZيادة
ّ
هللا بمبZZادرتهم الخاصZZة ،وبالتZZالي ال يبلغZZون معرفZZة سZZلطان هللا أو يخضZZعون لتنظيمZZات هللا وترتيباتZZه أو يتوّقفZZون عن مقاومZZة
ظل رعاية هللا وحمايته وتوجيهه .وهذا يعني أن قبول المصZZير ليس ممZZاثاًل للخضZZوع لسZZيادة الخZالق؛
المصير أو يعيشون في ّ
قر بها ويعرفها؛ اإليمان بالمصير هو ُمج ّZرد االعZZتراف بهZذه الحقيقZة
وي ّ
اإليمان بالمصير ال يعني أن المرء يقبل سيادة الخالق ُ

Zرية ،وتختلZف عن االعZتراف بZأن الخZالق
وهذه الظاهرة
كيفيZة تح ّكم الخZالق بمصZير البش ّ
الخارجيZة ،والZتي تختلZف عن معرفZة ّ
ّ
Zرية .إذا كZZان
هZZو مصZZدر السZZيادة على مصZZائر جميZZع األشZZياء ،وحتّى عن الخضZZوع لتنظيمZZات الخZZالق وترتيباتZZه لمصZZير البشّ Z

المZZرء يZZؤمن فقZZط بالمصZZير – أو حتّى يشZZعر بZZه من أعماقZZه – ولكنZZه ال يسZZتطيع بالتZZالي أن يعZZرف سZZيادة الخZZالق على مصZZير
وفراغZZا؛ سZZوف يظZّ Zل غZZير
Zرية ويعZZترف بهZZا ويخضZZع لهZZا ويقبلهZZا ،فZZإن حياتZZه بZZرغم ذلZZك سZZوف تكZZون مأسZZاة وبال جZZدوى
ً
البشّ Z

Zانا مخلوًقZZا بZZالمعنى الحقيقي للعبZZارة ،وينعم برضZZا الخZZالق .يجب أن يكZZون
قZZادر على أن يخضZZع لسZZيادة الخZZالق ويصZZبح إنسً Z
ّ
الشخص الذي يعرف ويختبر سيادة الخالق في ٍ
Zلبية أو عZاجزة .على الZZرغم من قبZZول المZرء بZZأن جميZZع
حالة
إيجابية وليست س ّ
ّ
قدرة ،يجب أن يكون لديه تعريف دقيق للحياة والمصير :أن كل ٍ
األشياء ُم َّ
حياة تخضع لسيادة الخالق .عندما ينظر المرء مرة
ٌ
ٍ
مرحلة من مراحل رحلته ،يرى أنه في كل خطو ٍة ،سواء كZZان طريقZZه شًّ Z
Zاقا
يتذكر كل
أخرى إلى الطريق الذي سلكه ،وعندما ّ
ططه .كانت ترتيبات هللا الدقيقة وتخطيطه الدقيق يقZود المZرء ،دون علمZه ،إلى هZذا اليZوم.
ويخ ّ
وجه مساره ُ
سلسا ،كان هللا ُي ّ
أو ً
قادرا على قبول سيادة الخالق ونZوال خالصZه! إذا كZان موقZف الشZخص من المصZير سZلبيًّا ،فهZذا دلي ٌZل على
يا لنعمة أن تكون ً

رتبZZه هللا لZZه وأنZZه ليس خاضZً Zعا .وإذا كZZان موقZZف المZZرء تجZZاه سZZيادة هللا على مصZZير اإلنسZZان إيجابيًّا ،فعنZZدما
أنZZه يقZZاوم كZZل مZZا ّ
ينظر المرء إلى رحلته ويتواجه فعاًل مع سيادة هللا ،فإنه يرغب ٍ
يشتد عزمه وثقتZZه
رتبه هللا وسوف ّ
ّ
بشدة في الخضوع لكل ما ّ
التمرد على هللا .يZرى المZرء أنZه عنZZدما ال يفهم المصZZير أو سZيادة هللا وعنZZدما
من أجل السماح هلل بتنظيم مصيره ويتوّقف عن ّ

يتلمس طريقه عن ٍ
ومف ِجعة للغايZة .ولZذلك عنZدما ُي ِ
Zدرك النZاس سZيادة
عمد
متهاويا ّ
ً
ّ
مترن ًحا ،عبر الضباب ،تكون الرحلة صعبة ُ
جيدة بأيديهم Z،بداًل من
هللا على مصير اإلنسان ،يختار األذكياء معرفتها وقبولها وتوديع األيام المؤلمة عندما حاولوا بناء حياة ّ
االستمرار في الصراع ضد المصير والسعي وراء ما ُيس ّZمى بأهZZداف حيZاتهم على طZريقتهم الخاصZة .عنZدما يكZون المZرء بال
Zوح بسZZيادته ،يكZZون كZZل يZZو ٍم بال معZZنى وبال قيمZٍ Zة وبائ ًس Zا .أينمZZا كZZان
إلZٍ Zه وال يسZZتطيع أن يZZراه وال يسZZتطيع أن يعZZترف بوضٍ Z
المرء ،ومهما كانت وظيفته ،فإن طريقة عيشه وسعيه لتحقيق أهدافه ال يجلب لZه سZوى الحZزن الZدائم والمعانZاة الZتي ال تُطZاق
بحيث ال يحتمZZل النظZZر إلى الZZوراء .فقZZط عنZZدما يقبZZل المZZرء سZZيادة الخZZالق ،ويخضZZع لتنظيماتZZه وترتيباتZZه ،ويبحث عن الحيZZاة
يتحرر بالتدريج من الحسرة والمعاناة كلها ويتخّلص من كل خواء الحياة.
اإلنسانية
ّ
ّ
الحقيقية ،فسوف ّ
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الحقيقية
الحرية
من يخضعون لسيادة الخالق هم وحدهم من يبلغون
ّ
ّ
دائمZZا يواجهZZون المصZZير بطريقZZة التحZّ Zدي وبموقZZف التمZّ Zرد،
نظZً Zرا ألن النZZاس ال يعZZترفون بتنظيمZZات هللا وسZZيادته ،فZZإنهم ً
الحاليZة وتبZديلZ
دائمZا التخّلص من سZلطان هللا وسZيادته واألشZياء الZتي ُيخبئهZا المصZير آملين عبثًZا في تغيZير ظZروفهم
ّ
ويريZدون ً
ٍ
منعطف .هذا الصراع ،الذي يحدث في أعمZZاق نفس المZZرء،
أبدا؛ إنهم ُيحبطون في كل
مصيرهم .ولكنهم ال يمكن أن ينجحوا ً
فكثيرا ما ُي ّبدد Zالمرء حياته .ما سبب هذا األلم؟ هل هو بسبب سيادة هللا أم ألن المرء ُوِلZَ Zد سZZيئ الحZZظ؟
مؤلم .واأللم ال ُينسى،
ً
ٌ
من الواضZZح أن كال السZZبيين غZZير صZZحيحين .في األصZل ،يكZZون السZZبب في ذلZZك المسZارات الZZتي يسZZلكها النZZاس والطZZرق الZZتي

Zدرك ًّ
دركوا هذه األشياء .ولكن عندما تعZرف ًّ
حقا ،وعنZدما تُ ِ
يختارون أن يعيشوا بها حياتهم .بعض الناس ربما لم ُي ِ
حقا أن هلل
سيادة على مصير اإلنسان ،وعندما تفهم ًّ
وقرره لك يمثل فائدةٌ عظيمة وحماية كبيرة ،فسوف تشZZعر
حقا أن كل ما خ ّ
ططه هللا ّ

Zتريحا ُمحZّ Zر ًرا معتوًقZZا .انطالًقZZا من حالZZة غالبيZZة النZZاس ،على الZZرغم من
أن ألمZZك يخّ Z
Zف بالتZZدريج وأن كيانZZك بأكملZZه يصZZبح مسً Z
أنهم على المستوى الشخصي ال يريدون االسZZتمرار في حيZZاتهم كمZZا سZZبق ،وعلى الZZرغم من أنهم يريZZدون التخفيZZف من ألمهم،
ّ
ٍ
العملية ومعنى سيادة الخالق على مصير اإلنسان؛ وال يمكنهم أن يعترفوا
بشكل موضوعي ال يمكنهم التعامل مع القيمة
فإنهم
ّ
ّ
ًّ
كيفيZة طلب تنظيمZات الخZالق وترتيباتZه وقبولهZا .ولZذلك إذا كZان النZاس ال
حقا بسيادة الخالق ويخضعوا لها ،ناهيك عن معرفة ّ

يسZZتطيعون إدراك حقيقZZة أن الخZZالق لZZه السZZيادة على مصZZير اإلنسZZان وعلى جميZZع أمZZور البشZZر ،وإذا لم يتم ّكنZZوا من الخضZZوع
ًّ
حقا لسZZيادة الخZZالق ،فعندئZٍ Zذ سZZوف يكZZون من الصZZعب عليهم أال تZZدفعهم وتُ ّقيZZدهم الفكZZرة القائلZZة بZZأن "مصZZير المZZرء بين يديZZه"،
وس ZZوف يك ZZون من الص ZZعب عليهم التخّلص من آالم ص ZZراعهم الش ZZديد ض ZZد المص ZZير وس ZZلطان الخ ZZالق ،وغ ZZني عن الق ZZول إن ZZه
ٌ
ٍ
ًّ
صZا يعبZدون هللا .أبسZط طريقZة لتحريZر
ومح ّZررين حقا وأن يصZبحوا أشخا ً
سوف يكون من الصZعب عليهم أن يصZبحوا ُمعتقين ُ
الZZذات من هZZذه الحالZZة :توديZZع المZZرء طريقZZة عيشZZه السZZابقة وتوديZZع أهدافZZه السZZابقة في الحيZZاة ،وتلخيص وتحليZZل نمZZط حياتZZه
أي
السZZابق ونظرتZZه إلى الحيZZاة ومسZZاعيه ورغباتZZه ومثلZZه العليZZا ثم مقارنتهZZا بZZإرادة هللا ومطالبZZه لإلنسZZان ،ومعرفZZة مZZا إذا كZZان ٌ
ِ
Zق ويسZZمح لZZه
أي منها ُينتج القيم الصحيحة للحياة ويقود المرء إلى فه ٍم أكبر للحّ Z
منها يتّفق مع إرادة هللا ومطالبه ،وما إذا كان ٌ
بZZالعيش بإنسZZانية وبصZZورة إنسZان .عنZZدما تفحص بتكٍ Z
Zرار وتZZدرس بعنايZٍ Zة األهZZداف المختلفZZة في الحيZZاة الZZتي يسZZعى إليهZZا النZZاس
المتنوعZZة Z،سZZوف تجZZد أن ليس من بينهZZا مZZا يناسZZب المقصZZد األصZZلي لZZدى الخZZالق عنZZدما خلZZق البشZZر.
وطZZرق حيZZاتهم المختلفZZة
ّ
ّ
بعيدا عن سيادة الخالق ورعايته؛ وجميعها أفخاخ تسبب إفساد النZاس وتقZودهم إلى الجحيم .بعZد أن تعZZرف
تجر الناس ً
جميعها ّ

جانبZZا وجهZZة نظZZرك القديمZZة عن الحيZZاة وتبتعZZد عن الفخZZاخ المختلفZZة ،وتسZZمح هلل بZZأن يتZZوّلى
مهمتZZك هي أن تضZZع ً
هZZذا ،تكZZون ّ
صZا يعبZدZ
حياتZZك ويضZZع ترتيبZZات لZZك ،وتحZاول فقZط الخضZZوع لتنظيمZZات هللا وإرشZاده ،وأال يكZZون لZZديك خيZZار ،وأن تصZZبح شخ ً

هللا .يبZZدو هZZذا سZهاًل  ،ولكن من الصZZعب عملZZه .بعض النZZاس يمكن أن يحتملZZوا األلم المصZZاحب لZZه ،والبعض اآلخZZر ال يمكنهم
ذل ZZك .البعض على اس ٍ Z
Zتعداد للخض ZZوع ،والبعض اآلخ ZZر ال يرغب ZZون في ذل ZZك .أولئ ZZك ال ZZذين ال يرغب ZZون في ذل ZZك يفتقZZرون إلى
الرغبة واإلصرار على عمل ذلك؛ إنهم ُي ِ
طZط مصZير اإلنسZان
Zدركون بوض ٍ
تمامZا أن هللا هZو الZذي ُيخ ّ
Zوح سZيادة هللا ،ويعرفZون ً
Zدي هللا وخضZZوعهم لسZZيادة هللا،
ُ
ويرتّبZZه ،ومZZع ذلZZك ال يزالZZون يعترضZZون ويقZZاومون وال يتوافقZZون مZZع وضZZع مصZZائرهم بين يّ Z

دائمZا بعض األشZZخاص الZZذين يريZZدون أن
وعالوة على ذلZZك يتضZZايقون من تنظيمZZات هللا وترتيباتZZه .ولZZذلك سZZوف يكZZون هنZZاك ًZ
يZروا بأنفسZZهم مZا يمكنهم عملZZه؛ إنهم يريZZدون تغيZير مصZائرهم بأيZZديهم أو تحقيZZق السZZعادة في ظ ّZل ق ّZوتهم أو معرفZZة مZا إذا كZان
بإمكZZانهم تجZZاوز حZZدود سZZلطان هللا واالرتفZZاع فZZوق سZZيادة هللا .ال يكمن حZZزن اإلنسZZان في أنZZه يسZZعى للحيZZاة السZZعيدة أو الشZZهرة
والثروة أو الصراع ضZد مصZيره عZبر الضZباب ،ولكن في أنZه بعZد أن رأى وجZود الخZالق ،وبعZد أن تعّلم حقيقZة أن الخZالق لZه

سZZيادةٌ على مصZZير اإلنسZZان ،ال يZZزال غZZير قٍ Z
Zادر على إصZZالح طرقZZه وال يسZZتطيع سZZحب قدميZZه من الوحZZل ،ولكنZZه ُيق ّسZي قلبZZه
ويسZتمر في أخطائZه .يفضZل أن يواصZZل الخZوض في الوحZل ويتنZZافس بعن ٍ
Zاد ضZZد سZZيادة الخZالق ويقاومهZZا حتّى النهايZZة المريZرة
ُ ّ
ّ

دون أدنى ق ٍ Z
Zورا نازًفZZا ُيق Zّ Zرر في النهاي ZZة أن يستس ZZلم ويع ZZود .ه ZZذا ه ZZو الح ZZزن اإلنس ZZاني
Zدر من الن ZZدم ،وفق ZZط عن ZZدما يرق ZZد مكس ً Z
ّ
الحقيقي .ولذلك أقول إن من يختارون الخضوع حكماء ومن يختارون الهروب حمقى.
ّ
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الموت :المنعطف السادس
واليس ZZر
بع ZZد الكث ZZير من الص ZZخب والض ZZجيج ،والكث ZZير من اإلحباط ZZات وخيب ZZات األم ZZل ،والكث ZZير من األف ZZراح واألحZZزان ُ

المهمZة في الحيZاة دون
Zرارا ،يم ّZر المZرء بالمعZالم
والعسر ،والعديد من السنوات التي ال تُنسى ،وبعZد ّ
Zرارا وتك ً
تغيZر الفصZول م ً
ُ
ّ
سابق ٍ
إنذار ،ويجد نفسه بلمح البصر في سنوات ضعفه .تنطبZع عالمZات الZزمن على جسZد المZرء :ال يمكنZه أن يقZف منتص ًZبا،

الطري
يتحول إلى اللون األبيض ،وعيناه المتأّلقتان الصافيتان تخفتان وتبهتان ،وجلده المرن
ّ
وشعره الداكن الذي يكسو رأسه ّ
Zأخر ردود فعلZZه وتبطZZؤ حركتZZه ....في هZZذه المرحلZZة ،يكZZون
Zك أسZZنانه متسZZاقط ًة وتتّ Z
يتجعZZد ويترّقZZط .يضZZعف سZZمع المZZرء وتنفّ Z
ّ
العاطفية وبدأت فترة االنحطZاط :الشZيخوخة .وبعZZد ذلZك ،سZوف يواجZZه المZرء المZZوت ،وهZو
تماما سنوات شبابه
المرء قد ّ
ّ
ودع ً
المنعطف األخير في حياة اإلنسان.
 .1الخالق وحده يملك سلطان الحياة والموت على اإلنسان
مهمتZه في
إذا كان ميالد المرء ُم ّ
قد ًرا بحياته السابقة ،فإن موته ُيمّثل نهاية ذلك المصير .إذا كان ميالد Zالمرء هZو بدايZZة ّ
عين مجموعZة ثابتZة من الظZروف لميالد الشZخص ،فمن نافلZة
هذه الحياة ،فإن موته ُيمّثل نهاية تلك
المهمZة .نظ ًZرا ألن الخZالق ّ
ّ

ض Zا مجموعZZة ثابتZZة من الظZZروف لموتZZه .وهZZذا يعZZني أن أحZً Zدا ال يولZZد بالمصZZادفة وال يمZZوت بصZZور ٍة غZZير
القZZول إنZZه رتّب أي ً
والحاليZةُ .يح ّZدد الخZالق مسZبًقا ظZروف ميالد المZرء
متوّقعة ،كمZا أن الميالد والمZوت يرتبطZان بالضZرورة بحيZاة المZرء السZابقة
ّ

وموتZZه؛ هZZذا هZZو مصZZير الشZZخص وقZZدره .بقZZدر مZا يمكن أن يقZZال عن ميالد المZZرء ،سZوف يحZZدث مZZوت كZZل ش ٍ
Zخص في إطZZار

ٍ
تتغير فترات حيZاة النZاس وتتنZّ Zوع طZرق وأوقZات مZوتهم .بعض النZاس أقويZاء
مجموعة مختلفة من الظروف الخاصة ،وبالتالي ّ
ومعZZافون ومZZع ذلZZك يموتZZون ُمب ّكZً Zرا ،والبعض ضZZعفاء ومرضZZى ومZZع ذلZZك يشZZيخون ويموتZZون بسZZالمٍ .بعض النZZاس يموتZZون
ُ

طبيعيZZة والبعض يموتZZون ألسٍ Z
ألسٍ Z
طبيعيZZة .البعض ينهZZون حيZZاتهم بعيZً Zدا عن أوطZZانهم ،وآخZZرون يغلقZZون أعينهم
Zباب
Zباب غZZير
ّ
ّ
للمZZرة األخZZيرة وأحبZZاؤهم بجZZانبهم .البعض يموتZZون في الجZّ Zو ،والبعض تحت األرض .البعض يغرقZZون تحت المZZاء ،والبعض

Zاة رائعZZة ،وموتًZZا
ُيفَقZZدون في الكZZوارث .يمZZوت البعض في الصZZباح وآخZZرون في المسZZاء ... .يريZZد الجميZZع
ميالدا َّبراًقZZا ،وحيً Z
ً
مجيدا ،ولكن ال يمكن ٍ
Zري .يمكن لإلنسZان أن يضZع
ألحد أن يتخ ّ
ً
طى مصيره أو يفلت من سيادة الخالق .هZذا هZو المصZير البش ّ
ٍ
طZZط طريقZZة ووقت ميالده ورحيلZZه عن العZZالم .على الZZرغم من أن
جميZZع أنZZواع الخطZZط لمس ZZتقبله ،ولكن ال يمكن ألح ZZد أن ُيخ ّ
الن ZZاس يب ZZذلون قص ZZارى جه ZZدهم لتجنب ومقاوم ZZة مجيء الم ZZوت ،إال أن الم ZZوت ،دون علمهم ،يتق ZZدم إليهم في ص ٍ Z
Zمت .ال أح ZZد
ّ
ّ

Zرية ال تملZZك سZZلطان الحيZZاة والمZZوت وال يملكهZZا
يعZZرف مZZتى سZZيموت أو كيZZف ،ناهيZZك عن مكZZان موتZZه .من الواضZZح أن البشّ Z
نتاج Zا لقٍ Z
Zانون مZZا في العZZالم
Zائن مZZا في العZZالم الطZ
كٌ Z
Zبيعي بZZل الخZZالق صZZاحب السZZلطان الفريZZد .إن حيZZاة البشّ Z
Zرية وموتهZZا ليسZZا ً
ّ
الطبيعي بل نتيج ًة لسيادة سلطان الخالق.
ّ
 .2من ال يعرف سيادة الخالق سوف يالزمه الخوف من الموت

التحدي الذي يواجهه في إعالة العائلة أو تحقيق طموحاته الكZZبرى في الحيZZاة
سن الشيخوخة ،ال يتمّثل
ّ
عندما يبدأ المرء ّ
وكيفيZZة ختZZام نهايZZة وجZوده .على الZZرغم من أنZZه يبZZدو من الظZZاهر أن النZZاس
وكيفيZZة مالقZZاة نهايZZة حياتZZه
كيفيZZة توديZZع حياتZZه
ّ
ّ
بZZل ّ

Zالم
يهتمون بالموت
اهتماما ضئياًل  ،إال أن أح ًZدا ال يمكنZه ّ
ّ
تجنب استكشZاف الموضZوع ،ألنZه ال أحZد يعZرف مZا إذا كZان هنZاك ع ٌ
ً
Zالم ال يعرفZZون عنZZه شZZيًئا .وهZZذا
Zالم ال يسZZتطيع البشZZر إدراكZZه أو الشZZعور بZZه ،عٌ Z
آخZZر يمتZّ Zد على الجZZانب اآلخZZر من المZZوت ،عٌ Z

لتجنب
Zرة ،ويخZZافون مواجهتZZه كمZZا ينبغي ،وبZداًل من ذلZZك يبZZذلون قصZZارى جهZZدهم ّ
يجعZZل النZZاس يخZZافون مواجهZZة المZZوت مباشً Z
ٍ
الحياتيZة الZتي
حجابا من الغموض على هذه الحقيقZة
شخص برهبة الموت ويضيف
الموضوع .وهكذا يمأل هذا الموضوع كل
ّ
ً
ٍ
شخص.
المستمرة على قلب كل
ويلقي بظالله
ّ
مفر منها ُ
ال ّ

عن ZZدما يش ZZعر الم ZZرء ب ZZأن جس ZZمه يت ZZدهور ويحس أن ZZه أق ZZرب إلى الم ZZوت ،فإن ZZه يش ZZعر بخ ٍ Z
Zوف غ ZZامض ال يمكن وص ZZفه.
ّ
الخوف من الموت يجعل المرء يشعر أكZثر بالوحZدة والعجZز ،وفي هZذه المرحلZة يسZأل نفسZه :من أين جZاء اإلنسZان؟ وإلى أين

يذهب؟ هل هذه هي الطريقة التي سيموت بها اإلنسان ،بعد أن تكون حياته قZد م ّZرت أمZام عينيZه بسZرعة الZبرق؟ هZل هZذه هي
الفZZترة الZZتي تُحZZدد نهايZZة حيZZاة اإلنسZZان؟ مZZا معZZنى الحيZZاة في األسZZاس؟ مZZا قيمZZة الحيZZاة بعZZد كZZل شٍ Z
Zيء؟ هZZل تكمن في الشZZهرة
ّ
ٍ
وبغض النظZر عن
عما إذا كان المرء قZد ف ّكZر في هZذه األسZئلة تحدي ًZدا،
ّ
والثروة؟ هل تكمن في تكوين عائلة؟ ّ ...
بغض النظر ّ

مZZدى خوفZZه من المZZوت ،دائمZZا مZZا تكمن في أعمZZاق قلب كZZل شٍ Z
Zعور بعZZدم فهم الحيZZاة،
Zخص رغب ٌ Zة في استقصZZاء األلغZZاز ،وشٌ Z
ً
أي ش ٍ
Zوح مZا يخافZZه
Zخص أن يصZZيغ بوضٍ Z
وتمZZتزج مZZع هZZذه المشZZاعر عاطفZZة تجZZاه العZZالم ،وتّ Z
Zردٌد في الرحيZZلّ .
ربمZZا ال يسZZتطيع ّ
يتردد Zفي أن يتركه وراءه ...
اإلنسان وما يريد استقصاءه وما يشعر بعاطفة تجاهه وما ّ

Zيرا .وألنهم يخZZافون المZZوت ،هنZZاك الكثZZير ممZZا ال يمكنهم التخّلي عنZZه .عنZZدما
النZZاس يخZافون المZZوت ،وبالتZالي يقلقZZون كثً Z
يكZZون بعض النZZاس على وشZZك المZZوت ،فZZإنهم يقلقZZون بشZZأن هZZذا أو ذاك .يقلقZZون على أطفZZالهم وأحبZZائهم وثZZروتهم وكZZأن بقلقهم
سببهما الموت وكأنه بالحفاظ على األلفة مع األحياء يمكنهم الهروب من العجز والعزلZZة
يمكنهم محو المعاناة والخوف اللذين ُي ّ
Zوف من انفص ZZاله عن أحباب ZZه ومن ع ZZدم رؤي ZZة الس ZZماء
Zوف ب ZZدائي ،خ ٌ Z
المص ZZاحبين للم ZZوت .يكمن في أعم ZZاق قلب اإلنس ZZان خ ٌ Z

Zتردد Zفي
Zادي .نفس وحي ZZدة اعت ZZادت على ص ZZحبة أحبائه ZZا ت ّ Z
الزرق ZZاء م ZZرة أخ ZZرى ومن ع ZZدم التطّلZZع م ZZرة أخ ZZرى إلى الع ZZالم الم ّ Z
ٍ
مألوف.
إطالق قبضتها والرحيل بمفردها إلى عال ٍم مجهول غير
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حائرا في وجه الموت
الحياة
ّ
المقضية في طلب الشهرة والثروة سوف تترك المرء ً
نظZً Zرا لسZZيادة الخZZالق وسZZبق تعيينZZه ،فZZإن النفس الوحيZZدة الZZتي بZZدأت خاليZZة الوفZZاض تكتسZZب الوالZZدين والعائلZZة ،وفرصZZة
البشرية ورؤية العZالم؛ كمZا تكتسZب فرصZة اختبZار سZيادة الخZالق ومعرفZة
البشري ،وفرصة تجربة الحياة
العضوية في الجنس
ّ
ّ
ّ

واألهم من ذلZZك كلZZه ،معرفZZة سZZلطان الخZZالق والخضZZوع لZZه .لكن معظم النZZاس ال ينتهZZزون
عظمZZة الخلZZق الZZذي أبدعZZه الخZZالق،
ّ
منهمك ا في السZZعي
ًZ
Zارعا ضZZد المصZZير ،ويقضZي وقتZZه كلZZه
حًقZا هZZذه الفرصZZة النZZادرة العZابرة .يسZZتنفد المZZرء عمZZره بأكملZZه متص ً
قدرها الناس هي العائلة والمZال والشZZهرة؛ إنهم يعتZبرون
وإيابا بين الثروة والمكانة .األشياء التي ُي ّ
ذهابا ً
إلطعام عائلته والتنّقل ً

أنها األشياء األكثر قيم ًة في الحياة .يشتكي جميع الناس من مصائرهم ،ومع ذلZZك يتجنبZZون التفكZZير في األسZZئلة الZZتي يكZZون من
أهميً Z Zة فحص ZZها وفهمه ZZا :عن س ZZبب حي ZZاة اإلنس ZZان ،والكيفي ZZة ال ZZتي يجب أن يعيش به ZZا ،وقيم ZZة الحي ZZاة ومعناهZZZا .إنهم
األكZZZثر ّ
سرعون طوال حياتهم ،مهما امتZZدت إلى سٍ Z
ُي ِ
Zنوات عديZZدة Z،في البحث عن الشZZهرة والZZثروة إلى أن يهZZرب منهم شZZبابهم ،إلى أن
ّ
ويتجعZد جلZZدهم ،إلى أن يZZروا أن الشZZهرة والZZثروة ال يمكنهمZZا منZZع المZZرء من االنZZزالق نحZZو الشZZيخوخة ،وأن
ّZ
Zبيض شZZعرهم
يّ Z
المZZال ال يمكن Zه Zملء فZZراغ القلب ،إلى أن يفهمZZوا أن أحZً Zدا غZZير معفي من قZZانون الميالد والشZZيخوخة والمZZرض والمZZوت ،وأن
أحZً Zدا ال يمكنZZه اإلفالت من المصZZير المحفZZوظ لZZه .فقZZط عنZZدما ُيجZZبرون على مواجهZZة المنعطZZف األخZZير من منعطفZZات الحيZZاة

دركون حينها ًّ
حقا أنه حتّى إذا كان أحدهم يمتلك الماليين ،وحتّى إذا كZان يتمتّZZع بامتي ٍ
ُي ِ
Zاز وصZاحب مرتبZة عاليZة ،فZإن أح ًZدا ال
يمكنZZه أن يفلت من المZZوت وكZZل شٍ Z
نفس وحيZZدة خاليZZة الوفZZاض .عنZZدما يكZZون للمZZرء
Zخص سZZوف يعZZود إلى وضZZعه األصZ
Zليٌ :
ّ
ٍ
شيء ،وعنZدما يمتلZك ممتلكZات يعتقZد أن المZال دعامتZه األساس ّZية وأنZه الوسZيلة الZتي يعيش
والدان فإنه يعتقد أن والديه هما كل
بواسطتها ،وعندما يتمتّع الناس بمرتب ٍZة فZإنهم يتشZبثون بهZا بشZد ٍة ويخ ِ
Zاطرون بحيZاتهم من أجلهZا .فقZط عنZدما يكZون النZاس على
ّ
ّ ُ

وش ZZك الرحي ZZل عن ه ZZذا الع ZZالمُ ،ي ِ Z
Zدركون أن األش ZZياء ال ZZتي قض ZZوا حي ZZاتهم في الس ZZعي وراءه ZZا ُمج Zّ Zرد غي ZZوم ع ZZابرة ال يمكنهم
ألي منه ZZ Zا أن ُيق Zّ Z Zدم
ألي منه ZZ Zا أن يعفيهم من الم ZZ Zوت ،وال يمكن ٍّ
اإلمس ZZ Zاك بأح ZZ Zدها ،وال يمكنهم أخ ZZ Zذ أح ZZ Zدها معهم ،وال يمكن ٍّ

ص Zا أو يسZZمح لZZه
الصZZحبة أو العZZزاء للنفس الوحيZZدة في طريZZق عودتهZZا ،وبZZاألخص ال يمكن ٍّ
ألي منهZZا أن يمنح الشZZخص خال ً
زائفZا
وقتيZZة وإحسا ًسZا ًZ
Zاء ُمؤّقتًZZا ومتعً Zة ّ
بتجZZاوز المZZوت .الشZZهرة والZZثروة اللتZZان يكسZZبهما المZZرء في العZZالم المّ Z
Zادي تمنحانZZه رضً Z
Zعيا وراء السZZالم والراحZZة وهZZدوء
يتخبZZط النZZاس في بحZZر البشّ Z
بالراحZZة وتجعالنZZه يتZZوه عن طريقZZه .وهكZZذا بينمZZا ّ
Zرية الهائZZل سً Z
يتعين Zعلى النZاس اكتشZاف األسZئلة الZZتي يشZكل فهمهZZا
Zرارا تحت األمZواج .عنZZدما ّ
Zرارا وتكً Z
طمZZرون مZرة أخZرى مً Z
القلب فإنهم ُي َ

أهمي ZZة بالغ ZZة – من أين ي ZZأتون ،ولم ZZاذا هم أحيZZاء ،وأين ي ZZذهبون Z،ومZZا إلى ذل ZZك – فZZإن الش ZZهرة وال ZZثروة تُغري ZZانهم وتُض ّZلالنهم

عين؛ وقبZZل أن ُيِ Z
وتتح ّكمZZان بهم وتُضZّ Zيعانهم بغZZير رجعZZة .الZZوقت يمZّ Zر والسZZنون تمضZZي في غمضZZة ٍ
ودع
Zدرك المZZرء يكZZون قZZد ّ
أفضل سنوات عمره .عندما يوشك المرء على الرحيل عن العالم يصل إلى اإلدراك التZZدريجي بZأن كZZل ش ٍ
Zيء في العZZالم يبتعZدZ
ّ
وأنZZه لم يعZZد قZZادرا على التمس Zك بممتلكاتZZه ،وعنZZدها يشZZعر ًّ
Zيع منتحب
Z
ض
ر
Zل
Z
ث
م
اإلطالق،
على
حقا أنZZه مZZا زال ال يملZZك شZZيًئا
ٍ
ً
ّ
Zطر المZZرء في هZZذه المرحلZZة للتأمZZل فيمZZا فعلZZه في الحيZZاة وقيمZZة الحيZZاة ومعناهZZا وسZZبب مجيئZZه إلى
Z
ض
ي
Zالم.
Z
ع
دخZZل للتZّ Zو إلى ال
ّ

ٍ
بشكل متزايد في معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل حيZاةٌ آخZرة ومZا إذا كZانت السZماء موجZودة
العالم؛ وفي هذه المرحلة ،يرغب
فعاًل  ،ومZا إذا كZان هنZاك دينونZة ZبالفعZل ...كّلمZا اقZترب المZرء من المZوت أراد أن يفهم أكZثر معZنى الحيZاة بالفعZل؛ كّلمZا اقZترب

يومZZا بعZدZ
المرء من الموت بدا قلبه
ً
فارغا؛ كّلما اقترب المرء من الموت شعر بالعجز؛ وهكذا يتزايد خZZوف المZZرء من المZZوت ً
لتصرف الناس بهذه الطريقة عنZZدما يقZZتربون من المZZوت :أواًل  ،هم على وشZك فقZZدان الشZZهرة والZZثروة اللZZتين
يومٍ .هناك سببان
ّ
ٍ
عالمZا غZير
اعتمدت عليهما حياتهم ،وعلى وشك ترك كل شيء ظاهر في العZZالم؛ ً
وثانيZZا ،هم على وشZك أن يواجهZZوا بمفZردهم ً
ٍ
مٍ Z
Zاء وال وسZZائل دعمٍ .لهZZذين السZZببينZ
Zألوف
ً
ومكانZZا غام ً
ض Zا غZZير معZZروف يخZZافون وضZZع أقZZدامهم فيZZه وال يكZZون لهم فيZZه أحبٌ Z

يشعر كل من يواجه الموت بعدم االرتياح ويواجه الZذعر والشZعور بZالعجز اللZذين لم يشZعر بهمZا من قبZل .عنZدما يصZل النZاس
ٍ
فعاًل إلى هZZذه المرحلZZة ُيِ Z
يتعين Zأن يفهمZZه المZZرء عنZZدما يطZZأ قدمZZه على هZZذه األرض هZZو :من أين يZZأتي
Zدركون أن أول شZZيء ّ
اإلنسZZان ،ولمZZاذا البشZZر أحيZZاء ،ومن يZZأمر بمصZZير اإلنسZZان ،ومن يعتZZني بZZالوجود اإلنسZZاني ويملZZك السZZيادة عليZZه .هZZذه المعرفZZة
ّ
كيفيZZة
أو
Zه
Z
ت
عائل
Zرء
Z
م
ال
Zة
Z
ل
إعا
Zة
Z
كيفي
هي الوسZZيلة
ّ
الحقيقيZZة الZZتي يعيش بهZZا المZZرء ،والقاعZZدة األساسZّ Zية لبقZZاء البشZZر ،وليس تعّلم ّ
ّ
كيفيZZة التف Zّ Zوق والتن ZZافس
Zراء ،وال تعّلم ّ
التميZZز عن اآلخ ZZرين أو ّ
تحقي ZZق الش ZZهرة وال ZZثروة ،وليس تعّلم ّ
كيفي ZZة عيش حي ZZاة أك ZZثر ث ً Z
الناجح ضد اآلخرين .على الZرغم من أن مهZارات البقZاء المختلفZة الZZتي يقضZي النZاس حيZاتهم في إتقانهZا يمكن أن تُZوّفر الكثZير

حقيقيZZا ولكنه ZZا ب Zداًل من ذل ZZك تجع ZZل الن ZZاس يض ّZلون
Zزاء
من وس ZZائل الراح ZZة
ّ
ً
الماديZZة ،إال أنه ZZا ال تجلب لقلب الم ZZرء س ً Z
Zالما وع ً Z
طZZريقهم باسٍ Z
ويضZّ Zيعون كZZل فرصZٍ Zة لتعّلم معZZنى الحيZZاة ،تخلZZق هZZذه المهZZارات
Zتمرار ويجZZدون صZZعوبة في
ّ
التحكم في أنفسZZهمُ ،
كامنا من القلق بشأن كيفية مواجهة الموت بشكل مناسب .بهZذه الطريقZة تته ّZدم حيZاة النZاس .يعامZل الخZالق
تيارا ً
الداعمة للبقاء ً
فرصا مدى الحيZاة الختبZار ومعرفZة سZيادته ،ولكن عنZدما يقZترب المZوت ويط ّZل شZبح المZوت على المZرء
الجميع بالعدل ويمنح ً
يبدأ المرء في رؤية النور ،ولكن بعد فوات األوان.

القش معتقدين Zأنه وسZيلة دعمهم الوحيZدة وكZأن بامتالكZه
يتشبثون بهذا ّ
يقضي الناس حياتهم في مطاردة المال والشهرة؛ ّ
يمكنهم االس ZZتمرار في العيش وإعف ZZاء أنفس ZZهم من الم ZZوت .ولكن فق ZZط عن ZZدما يق ZZتربون من الم ZZوت ُي ِ Z
Zدركون م ZZدى ابتع ZZاد ه ZZذه
األشياء عنهم ومدى ضعفهم في مواجهة الموت ومدى سهولة انكسZارهم ومZدى وحZدتهم وعجZزهم وعZدم وجZود مكZان يلجZأون

إليZZهُ .يِ Z
بغض النظZZر عن مZZدى ثZZراء الشZZخص ،وبغض النظZZر عن
Zدركون أن الحيZZاة ال يمكن شZZراؤها بالمZZال أو الشZZهرة ،وأنZZه ّ
ِرفعZZة مكانتZZه ،فZZإن جميZZع النZZاس يكونZZون على القZZدر نفسZZه من الفقZZر وعZZدم األهميZZة في مواجهZZة المZZوتُ .يِ Z
Zدركون أن المZZال ال

يمكنه شراء الحياة وأن الشهرة ال يمكنها محو الموت ،وأنه ال المال وال الشهرة يمكنهما إطالة حياة الشZخص دقيقZة واحZدة أو

ثانية واحدة .كّلما شعر الناس بذلك تاقوا لمواصلة الحياة؛ كّلما شعر الناس بذلك خZافوا من اقZتراب المZوت .عنZد هZذه المرحلZة
ًّ
فقZZط ُيِ Z
أي ٍ
رأي حZZول مZZا إذا كZZان
لكZZا لهم كي ّ
صZهم ،وأنهZZا ليسZZت ِم ً
يتحكمZZوا بهZZا ،وأنZZه ليس للمZZرء ّ
Zدركون حقا أن حيZZاتهم ال تخ ّ
يعيش أو يموت ،وأن هذا كله خارج نطاق سيطرته.
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بهدوء
ِاخضع لسلطان الخالق وواجه الموت
ٍ
رتبZZه الخZZالق
نفس وحيZZدة تجربZZة حياتهZZا على األرض واختبارهZZا لسZZلطان الخZZالق الZZذي ّ
في لحظZZة ميالد الشZZخص ،تبZZدأ ٌ
لها .غني عن القول إن هذه فرصZة ممتZازة لنفس اإلنسZان الكتسZاب معرفZة عن سZيادة الخZالق والتع ّZرف إلى سZلطانه واختبZاره
ٌ

شخص ZZيًّا .يعيش الن ZZاس حي ZZاتهم بم ZZوجب ق ZZوانين المص ZZير ال ZZتي وض ZZعها لهم الخ ZZالق ،وبالنس ZZبة إلى أي ش ٍ Z
Zخص عاق ZZل ص ZZاحب

ٍ
Zعبا .ولZذلك يجب أن يكZZون
ضمير ،فإن التوافق مع سيادة الخالق ومعرفة سلطانه على مدى حياتZه على األرض ليس أم ًZرا ص ً
من الس ZZهل للغاي ZZة على ك ZZل ش ٍ Z
Zخص أن ُي ِ Z
Zدرك من خالل تج ZZارب حيات ZZه على م ZZدى ع ZZدة عق ZZو ٍد أن جمي ZZع أق ZZدار البش ZZر س ZZابقة

الحياتيZZة
لخص مZZا يعنيZZه أن يكZZون على قيZZد الحيZZاة .في الZZوقت الZZذي يقبZZل فيZZه المZZرء هZZذه الZZدروس
التعZZيين ،وأن يسZZتوعب أو ُي ّ
ّ
سيفهم بالتدريج من أين تZأتي الحيZZاة ويسZZتوعب مZا يريZZده القلب ًّ
حقا ومZا الZZذي سZيقود اإلنسZان إلى الطريZق الحقيقي للحيZZاة ومZZا
ّ
البشرية كما يجب أن يكونا .سZوف ُيِ Z
Zدرك المZZرء تZZدريجيًّا أنZZه إذا لم يكن يعبZZد الخZالق ولم يخضZZع لسZZلطانه
مهمة وهدف الحياة
ّ
ّ
فإنZZه عنZZدما يواجZZه المZZوت – عنZZدما تكZZون النفس على وشZZك مواجهZZة الخZZالق مZZرة أخZZرى – سZZوف يمتلئ قلب المZZرء بالرعZZدة
Zرية أو من
الالمحدودة وعدم االرتياح .إذا كان الشخص
ً
موجودا في العالم لعدة عقو ٍد ولم يعرف بعد من أين تZZأتي الحيZاة البش ّ
المتح ّكم في مصZZير اإلنسZZان ،فال عجب إ ًذا في أنZZه لن يقZZدر على مواجهZZة المZZوت بهٍ Z
Zدوء .الشZZخص الZZذي اكتسZZب معرفZZة فيمZZا

يتعلZZق بسZZيادة الخZالق بعZZد أن عZZاش عZZدة عق ٍ
Zدير صZحيح لمعZZنى الحيZZاة وقيمتهZZا ولديZZه معرفٌ Zة عميقZZة بغايZZة
Zود من الحيZاة لديZZه تقٌ Z
الحيZZاة مZZع اختبٍ Z
واألهم من ذلZZك أنZZه يمكنZZه الخضZZوع لسZZلطان الخZZالق .مثZZل هZZذا الشZZخص يفهم
Zار حقيقي وفهم لسZZيادة الخZZالق،
ّ
ّ
Zرية وأن اإلنسZZان يجب أن يعبZد ZالخZZالق وأن كZZل مZZا يملكZZه اإلنسZZان يZZأتي من الخZZالق وسZZوف يعZZود إليZZه في
معZZنى خلZZق هللا للبشّ Z
يZZو ٍم من األيZZام ليس بعيZً Zدا Zفي المسZZتقبل .مثZZل هZZذا الشZZخص يفهم أن الخZZالق ُيZZرتّب ميالد اإلنسZZان ولZZه السZZيادة على موتZZه ،وأن

الحياة والموت سبق الخالق فعينهما بسلطانه .ولذلك ،عندما يفهم المرء هذه األشZZياء ًّ
حقا ،سZوف يكZZون من الطZZبيعي أن يواجZZه
ّ
ّ
ٍ
المZZوت بهٍ Z
Zرحب
الدنيويZZة بهZZدوء ،وأن يقبZZل جميZZع مZZا سZZيحدث الحًقZZا ويخضZZع لZZه
Zدوء ،وأن يZZترك جميZZع ممتلكاتZZه
ّ
ويّ Z
مبتهج Zاُ ،
ً
ٍ
كفرصة
تهو ٍر ويتصارع ضده .إذا نظر المرء إلى الحياة
بمنعطف الحياة األخير الذي رتّبه الخالق بداًل من أن يرتعد منه في ّ
الختبZZار سZZيادة الخZZالق والتعZّ Zرف إلى سZZلطانه ،وإذا رأى حياتZZه كفرصZٍ Zة نZZادرة ألداء واجبZZه كإنسٍ Z
مهمتZZه،
Zان مخلZZوق ولتحقيZZق ّ
Zاة مباركZZة يقودهZZا الخZZالق ،وسZZوف يسZZير في نZZور
عنZZدها سZZتكون لديZZه بالضZZرورة النظZZرة الصZZحيحة للحيZZاة ،وسZZوف يعيش حيً Z
المعجزي ZZة وس ZZلطانه .غ ZZني عن الق ZZول إن مث ZZل ه ZZذا
Zاهدا على أعمال ZZه
الخ ZZالق ويع ZZرف س ZZيادته ويخض ZZع لس ZZلطانه ويص ZZبح ش ً Z
ّ
ٌ
محبZة الخZالق وقبولZه ،ومثZل هZذا الشZخص فقZط يمكن أن يكZون موقفZه هادًئا تجZاه المZوت ويمكن
الشخص سوف يكZون موضZع ّ
Zرح المنعطZZف األخZZير في الحيZZاة .من الواضZZح أن أيُّوب كZZان لديZZه هZZذا االتّجZZاه من المZZوت؛ كZZان في موقZZف القبZZول
أن يقبZZل بفٍ Z
مهمته في الحياة عاد ليكون بجوار الخالق.
البهيج للمنعطف األخير من الحياة ،وبعد أن أنهى رحلة حياته نهاي ًة سلسة وأكمل ّ
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بهدوء
مساعي ُّأيوب ومكاسبه في الحياة تسمح له بمواجهة الموت
ٍ
ان اَأليَّامِ" (أيُّوب  .)17 Z :42وه ZZذا يع ZZني أن ZZه عن ZZد م ZZوت
المق Zّ Zدس عن أيُّوب" :ثُ َّم َمَ Z
ُّوب َش ْ Zي ًخا َو َش ْ Zب َع َ
Zات َأي ُ
يق ZZول الكت ZZاب ُ
أيُّوب لم يكن نادمZا ولم يشZعر بZأي أل ٍم لكنZه تZرك هZذا العZالم بش ٍ
Zكل طZبيعي .كمZا يعلم الجميZع ،كZان أيُّوب في حياتZه رجاًل يتّقي
ّ
ً
ّ
ٍ
وأهميZZة.
أي شZخص ،كZZانت لهZا قيمٌ Zة
هللا ويحيد عن ّ
الشر؛ أشاد هللا بأعماله الصالحة وتذ ّكرها الناس ،كما أن حياته ،أكثر من ّ
ّ

Zارا.
وجربه الشZيطان؛ فبقي ش ً
Zاهدا هلل واسّ Z
بارا على األرض كما اختبره هللا ّ
ّ
Zتحق أن ُيسZّ Zمى ب ً
تنعم أيُّوب ببركات هللا ودعاه هللا ً
خالل العقود العديدة بعد اختبار هللا لZه عZاش حيZاة أكZثر قيم ٍ
Zالما من ذي قبZل .اختZبره هللا بسZبب أعمالZه
س
و
ا
Zوخ
س
ور
Zنى
ع
وم
Zة
ً
ً
ً
وقدرها بطريق ٍZة أكZZثر
وتحدث إليه
الصالحة وظهر له
مباشرة .ولذلك ،خالل السنوات التي تلت اختبار أيُّوب ،فهم قيمة الحياة ّ
ّ
ً

الكيفيZZة الZتي يمنح بهZZا الخZالق بركاتZه ويأخZذها.
فهما أعمق لسيادة الخZالق واكتسZب معرفً Zة أكZثر دّقً Zة وتحديZً Zدا عن
ّ
ّ
واقعية وبلغ ً
ٍ
ٍ
Zجل سZZفر أيZZوب أن يهZZوه هللا أنعم على أيُّوب ببركZZات أكZZثر من ذي قبZZل ووضZZعه في مرتبZZة أفضZZل ليعZZرف سZZيادة الخZZالق
ُيسّ Z
ٍ
مهموما على ممتلكاته .لم تكن لديه ّأيZZة همZZومٍ،
بهدوء .ولذلك عندما شاخ أيُّوب وواجه الموت ،لم يكن بالتأكيد
ويواجه الموت
ً
سالكا في مخافة هللا والحيدان عن الشZّ Zر ،ولم يكن
ولم يكن لديه ما يندم عليه ،وبالطبع لم يخش الموت؛ ألنه قضى حياته كلها ً
لديZZه مZZا يZZدعو للقلZZق حZZول نهايتZZه .كم من النZZاس اليZZوم يمكنهم التصZّ Zرف بجميZZع الطZZرق الZZتي تصZّ Zرف بهZZا أيُّوب عنZZدما واجZZه

Zبب واحZد فقZط :عZاش أيُّوب حياتZه في
أحد على الحفاظ على مثل هZذا الموقZف الخ
موته؟ لماذا ال يقدر ٌ
Zارجي البسZيط؟ هنZاك س ٌ
ّ
الس ZZعي الشخص ZZي وراء اإليم ZZان بس ZZيادة هللا واالع ZZتراف به ZZا والخض ZZوع له ZZا ،وبه ZZذا االعتق ZZاد واالع ZZتراف والخض ZZوع اجت ZZاز
ّ
ِ
بغض النظ ZZر عم ZZا م Zّ Zر ب ZZه أيُّوب ،ك ZZانت
Zير.
Z
خ
األ
Zه
Z
ت
حيا
Zف
Z
ط
منع
Zل
Z
ب
ق
و
Zيرة
Z
خ
األ
Zنواته
Z
س
Zاش
Z
ع
و
Zاة،
Z
ي
الح
في
المهمZZة
المراح ZZل
َ
ّ
َ
ّ
Zعيدا بسZZبب البركZZات أو الثنZZاء الZZذي وهبZZه إيZZاه الخZZالق فحسZZب ،بZZل
مسZZاعيه وأهدافZZه في الحيZZاة سZZعيدة وغZZير مؤلمZZة .لم يكن سً Z

التدريجيZة والفهم الحقيقي لسZيادة الخZالق اللZZذين بلغهمZا بمخافZZة
األهم من ذلك ،بسبب مساعي وأهداف حياتZZه ،وبسZZبب المعرفZZة
ّ
ّ
ّ
الشر ،وعالوة على ذلك ،بسبب أعمال الخالق العجيبة التي اختبرها أيُّوب شخصيًّا خالل الزمن الذي قضZZاه
هللا والحيدان عن ّ
كشٍ Z
Zاهد عن سZZيادة الخZZالق ،والخZZبرات الدافئZZة والZZذكريات الZZتي ال تُنسZZى من التعZZايش والتعZZارف والفهم المتبZZادل بين اإلنسZZان
عظيم وعجيب
وهللا؛ وبسZZبب الراحZZة والسZZعادة النZZابعتين من معرفZZة إرادة الخZZالق؛ وبسZZبب الخشZZوع الZZذي ظهZZر بعZZد رؤيZZة أنZZه
ٌ
ومحب وأمين .كZZان سZZبب قZZدرة أيُّوب على مواجهZZة المZZوت دون ّأيZZة معانZZاة هZZو أنZZه علم أنZZه بموتZZه سZZوف يعZZود ليكZZون بجZZوار
ّ
Zدوء وبمواجهZZة فكZZرة أن يأخZZذ الخZالق حياتZZه ٍ
الخZZالق .كمZZا أن مسZZاعيه ومكاسZZبه في الحيZZاة سZZمحت لZZه بمواجهZZة المZZوت بهٍ Z
بقلب

هZادئ ،وعالوة على ذلZZك ،بZالوقوف دون لZو ٍم أو همZZوم أمZام الخZالق .هZل يمكن للنZاس في أيامنZا هZذه بلZوغ نZZوع السZعادة الZZذي
ك ZZان ل ZZدى أيُّوب؟ ه ZZل أنتم أنفس ZZكم في وض Zٍ Zع يس ZZمح لكم ب ZZذلك؟ لم ZZاذا ال يتم ّكن الن ZZاس في أيامن ZZا ه ZZذه من العيش بس ٍ Z
Zعادة مث ZZل

أيُّوب؟ لم ZZاذا ال يمكنهم اله ZZروب من معان ZZاة الخ ZZوف من الم ZZوت؟ عن ZZدما يواج ZZه بعض الن ZZاس الم ZZوت ،ف ZZإنهم ُيبّلل ZZون أنفس ZZهم؛
ِ
بأي
ويصابون باإلغماء وينتقدون السماء واإلنسان على ّ
وآخرون يرتجفون ُ
حد سواء ،بل وحتّى ينتحبون ويبكون .هذه ليست ّ
حال من األحوال ردود الفعل المفاجئة التي تحدث عند اقتراب المZوت .يتصZZرف النZZاس بهZZذه الطZرق المحرجZة بص ٍ
ٍ
Zفة رئيسZّ Zية
ّ
ُ
ألنهم ،في أعماق قلوبهم ،يخافون الموت وليست لديهم معرفة وتقدير واضحان لسيادة هللا وترتيباته ،ناهيك عن الخضZوع لهZا
خض ZZوعا حقيقيًّا؛ ألن الن ZZاس ال يري ZZدون س ZZوى أن يرتّب ZZوا ويحكم ZZوا ك ZZل ش ٍ Z
Zيء بأنفس ZZهم ،وأن يتح ّكم ZZوا في أق ZZدارهم وحي ZZاتهم
ً
ُ
أبدا الهروب من الخوف من الموت.
وموتهم .ال عجب إ ًذا في أن الناس ال يمكنهم ً
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ال يمكن للمرء العودة ليكون إلى جوار الخالق سوى بقبول سيادته
عندما ال تكون لدى المرء معرف ٌة واختبار واضZحان لسZيادة هللا وترتيباتZه Z،فZإن معرفZة المZرء بالمصZير والمZوت سZتكون
بالض ZZرورة غ ZZير متماس ٍ Z
Zدي هللا ،وال ُي ِ Z
Zدركون أن هللا ُيم ِسZ Zك بزم ZZام
Zكة .ال يمكن للن ZZاس أن ي ZZروا بوض ٍ Z
Zوح أن ه ZZذا كل ZZه بين ي ّ Z
أمZZورهم ويملZZك السZZيادة عليهم ،وال يعZZترفون بZZأن اإلنسZZان ال يسZZتطيع التخّلي عن هZZذه السZZيادة أو الهZZروب منهZZا؛ وهكZZذا عنZZد
مواجه ZZة الم ZZوت ال توج ZZد نهاي ٌ Zة لكلم ZZاتهم األخ ZZيرة وهم ZZومهم ومش ZZاعر ن ZZدمهم Z.إنهم مثّقل ZZون ب ZZالكثير من األعب ZZاء ،والكث ZZير من
ألي ش ٍ
Zخص مولZود في هZZذا العZZالمُ ،يعZّ Zد الميالد
ّ
التردد Z،والكثير من االرتباك ،وهذا كله ُي ّ
سبب لهم الخوف من الموت .بالنسZZبة ّ

ضZZروريًّا وموتZZه ال مفZّ Zر منZZه ،وال يمكن ألحZٍ Zد تجZZاوز هZZذا المسZZار .إذا رغب المZZرء في الرحيZZل عن هZZذا العZZالم دون ألمٍ ،إذا
Zرد ٍد أو قلZق ،فZإن الطريقZة الوحيZدة هي عZدم تZرك
Zادرا على مواجهZة المنعطZف األخZير في الحيZاة دون ت ّ
أراد المرء أن يكZون ق ً
ّأية مشاعر ندمٍ .والطريقة الوحيدة للرحيل بدون مشاعر ند ٍم هي معرفة سيادة الخالق وسلطانه والخضوع لهما .بهذه الطريقة

عبوديZة الشZيطان .وبهZذه الطريقZة فقZط يمكن للمZرء
Zرية وعن الش ّZر وعن
ّ
فقZط يمكن للمZرء أن يبقى بعي ًZدا عن الصZراعات البش ّ
Zاة صZادقة ومنفتحZة.
Zاة لهZا قيمZة ومعZنى ،حي ً
ومح ّZررة ،حي ً
حياة يقودها ويباركهZا الخZالق ،حي ً
حياة مثل أيُّوبً ،
أن يعيش ً
Zاة ح ّZرة ُ
وبهZذه الطريقZZة فقZط يمكن للمZZرء ،مثZZل أيُّوب ،أن يخضZع الختبZZار الخZالق وحرمانZZه ،وأن يخضZع لتنظيمZZات الخZالق وترتيباتZه؛
وبهZذه الطريقZZة فقZط يمكن للمZZرء أن يعبZZد الخZالق طZوال حياتZZه ويكZZون موضZع ثنائZZه ،كمZا فعZZل أيُّوب ،ويسZمع صZوته ،وينظZZره
يظهZر لZZه؛ وبهZZذه الطريقZZة فقZZط يمكن للمZZرء أن يعيش ويمZوت في س ٍ
Zعادة ،مثZل أيُّوب ،دون أل ٍم أو قلZق أو نZدم؛ وبهZZذه الطريقZZة
كمZل رحلتZZه بسالسZٍ Zة في النZZور،
وي ِZ
فقZZط يمكن للمZZرء أن يعيش في النZZور ،مثZZل أيُّوب ،ويمZّ Zر بكZZل منعطفZZات الحيZZاة في النZZورُ ،
مهمته – وهي اختبار سيادة الخالق وتعلمهZا ومعرفتهZا كمخلٍ Z
Zوق – والرحيZZل في النZور ثم الوقZZوف إلى األبZد
وينجح في تحقيق ّ
ٍ
كإنسان مخلوق موضع ثنائه.
بجوار الخالق
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فوت الفرصة لمعرفة سيادة الخالق
ال ُت َ
Zرية ليسZZت طويلZZة أو قصZZيرة .تمZّ Zر السZZنوات العشZZرون بين الميالد وبلZZوغ
مجموعZZة العقZZود القليلZZة الZZتي تُشZّ Zكل حيZZاة البشّ Z
سن الرشد في غمضة ٍ
بالغا ،إال أن النZZاس في هZZذه الفئZZة
عين ،وعلى الرغم من أن الشخص في هذه المرحلة من الحياة يعتبر ً

Zرية ومصZZير اإلنسZZان .بينمZZا يكتسZZب النZZاس المزيZZد من الخZZبرة فZZإنهم ينتقلZZون
العمريZZة ال يعرفZZون شZZيًئا
تقريبZZا عن الحيZZاة البشّ Z
ّ
ً
Zبرة ناش ZZئة للحي ZZاة والمصZZZير ،لكن
بالتZZZدريج إلى منتص ZZف العم ZZر .يكتس ZZب الن ZZاس في الثالثين ZZات واألربعين ZZات من عم ZZرهم خ ً Z

Zري والكZZون اللZZذين خلقهمZZا هللا
أفكZZارهم حZZول هZZذه األشZZياء ال تZZزال ضّ Z
Zبابية للغايZZة .وال يبZZدأ بعض النZZاس في فهم الجنس البشّ Z
أتباعZا هلل منZذ زم ٍ
Zان طويZل
وفهم الحياة
البشرية ومصير اإلنسان حتّى ّ
سن األربعين .بعض الناس ،على الرغم من أنهم كZانوا ً
ّ

وتعريفZZا لس ZZيادة هللا ،ناهي ZZك عن الخض ZZوع الحقيقي .بعض
وهم اآلن في منتص ZZف العم ZZر ،م ZZا زال ZZوا ال يملك ZZون معرف ً Zة دقيق ZZة
ً
ّ
Zيء سZZوى السZZعي للحصZZول على البركZZات ،وعلى الZZرغم من أنهم عاشZZوا لسٍ Z
النZZاس ال يهتمZZون بZZأي شٍ Z
Zنوات عديZZدة ،فZZإنهم ال
ّ
ّ
ٍ
يعرفZZون أو يفهمZZون بأقZّ Zل مقZZدار حقيقZZة سZZيادة الخZZالق على مصZZير اإلنسZZان ،وهكZZذا لم يختZZبروا عمليًّا الخضZZوع لتنظيمZZات هللا
تماما ،فهم يعيشون حياتهم عبثًا.
وترتيباته .مثل هؤالء الناس حمقى ً

تقريبZا إلى ثالث مراحZل.
في حZال تقسZيم حيZاة اإلنسZان وفًقZا لدرجZة خبرتZه في الحيZاة ومعرفتZه بمصZيره ،فسZوف تنقسZم
ً
المرحلZZة األولى مرحلZZة الشZZباب ،أي السZZنوات بين الميالد ومنتصZZف العمZZر ،أو من الميالد حتّى س ّZن الثالثين Z.المرحلZZة الثانيZZة

هي مرحلZZة النضZZج ،من منتصZZف العمZZر إلى الشZZيخوخة ،أو من الثالثين حتّى السZZتين .المرحلZZة الثالثZZة هي فZZترة نضZZج المZZرء،
من الشيخوخة ،بداي ًة من السZتين حتّى يرحZل المZرء عن العZالم .وهZذا يعZني أنZه من الميالد إلى منتصZف العمZر تقتصZر معرفZة

أي جٍ Z
Zوهر حقيقي أو عملي .خالل هZZذه الفZZترة
معظم النZZاس بالمصZZير والحيZاة على ترديZZد أفكZZار اآلخZZرين؛ ال يكZZون لهZا
ً
تقريبZZا ّ
ّ
ّ
سطحية للغاية وساذجة .هذه هي فترة نشء المرء .فقط بعZZد
يشق بها طريقه في العالم
تكون نظرة المرء للحياة
ّ
ّ
والكيفية التي ّ
حقيقيZZا لمصZZيره ويمكنZZه من أعمZZاق قلبZZه،
فهمZا
Zذوق جميZZع أفZZراح الحيZZاة وأحزانهZZا ،وقتهZZا يكتسZZب المZZرء ًZ
ً
أن يكZZون المZZرء قZZد تّ Z

درك ٍ
إمكانية إلغاء المصير وأن ُي ِ
وعي منه ،أن يفهم بالتدريج عدم
ودون ٍ
ببطء أن سيادة الخالق على مصير اإلنسان موجZZودةٌ
ّ
ًّ
راغبZZا في االنجZZرار إلى
حقا .هZZذه هي فZZترة نضZZج المZZرء .عنZZدما يتوّقZZف المZZرء عن الصZZراع ضZZد المصZZير ،وعنZZدما ال يعZZود
ً

لخص إنجازاتZZه وأخطZZاءه في الحيZZاة وينتظZZر دينونZة ZالخZZالق على
وي ّ
الصZZراعات ،ولكنZZه يعZZرف نصZZيبه ويخضZZع إلرادة السZZماء ُ
حياتZZه – فهZZذه هي فZZترة النضZZج .بZZالنظر إلى األنZZواع المختلفZZة من التجZZارب والمكاسZZب الZZتي يحصZZل عليهZZا النZZاس خالل هZZذه
العادية ليست كبZيرة .إذا كZان المZرء يعيش
ظل الظروف
ّ
الفترات الثالث ،فإن فرصة المرء في ّ
التعرف إلى سيادة الخالق في ّ
ممكن
Zترة أطZول ،فهZذا
ٌ
ليصير في الستين تكون أمامه ثالثون سنة فقZط أو نحZو ذلZك حتّى يعZرف سZيادة هللا؛ وإذا أراد المZرء ف ً

الطبيعيZZة
قرنZZا من الزمZZان .ولZZذلك أقZZول ،وفًقZZا للقZZوانين
أي إذا اسZZتطاع أن يعيش ً
ّ
فقZZط إذا كZZانت حياتZZه طويلZZة بمZZا فيZZه الكفايZZةّ ،
للوجZZود اإلنسZZاني ،على الZZرغم من أنهZZا عملي ٌ Zة طويلZZة جZًّ Zدا ،من الفZZترة الZZتي يقابZZل فيهZZا المZZرء للمZZرة األولى موضZZوع معرفZZة
ّ
قادرا على إدراك حقيقZة سZيادة الخZالق ،ومن ذلZك الحين حتّى النقطZة الZتي فيهZا يمكنZه الخضZوع لهZا،
يكون
ى
سيادة الخالق حتّ
ً
Zيرا
إذا ّ
عد المرء السنوات بالفعل ،ال توجد أكثر من ثالثين أو أربعين سZن ًة يمكن للمZرء فيهZا الحصZول على هZذه المكافZآت .كث ً

Zرية ،وال
م ZZا ت ZZراود الن ZZاس رغب ZZاتهم وطموح ZZاتهم للحص ZZول على البرك ZZات؛ ال يس ZZتطيعون تمي ZZيز أين يكمن ج ZZوهر الحي ZZاة البش ّ Z
ُي ِ
Zرية
أهمية معرفة سيادة الخالق ،وبالتالي ال يعتّزون بهذه الفرصة الثمينZة ZللZZدخول في عZالم البشZر وتجربZZة الحيZZاة البشّ Z
دركون ّ

واختبZZار سZZيادة الخZZالق ،وال ُيِ Z
أهميZZة تلّقي الكZZائن المخلZZوق إرشZZادات شخصZّ Zية من الخZZالق .ولZZذلك أقZZول إن أولئZZك
Zدركون مZZدى ّ
ٍ
بسرعة ويرغبZZون في أن يZZرتّب هللا نهايZZة اإلنسZZان في أقZرب ٍ
يتمكنZZوا
الناس الذين يريدون أن ينتهي عمل هللا
وقت ممكن حتّى ّ
ُ
Zريعا ،هم م ZZذنبون Zبأس ZZوأ أن ZZواع العص ZZيان وحمقى إلى أبع ZZد الح ZZدود.
من النظ ZZر إلى شخص ZZه
Zورا وين ZZالوا بركت ZZه س ً Z
الحقيقي ف ً Z
ّ
وأولئك الذين يرغبون ،خالل وقتهم المحZدود ،في فهم هZذه الفرصZة الفريZدة للتع ّZرف إلى سZيادة الخZالق هم الحكمZاء الالمعZون.
تعZZرض هاتZZان الرغبتZZان المختلفتZZان منظZZورين ومسZZعيين مختلفين إلى حZٍّ Zد كبZZير :من يسZZعون إلى البركZZات أنZZانيون وحقZZيرون؛
Zار إلرادة هللا وال يسZZعون أبZZدا لمعرفZZة سZZيادة هللا وال يرغبZZون أبZZدا في الخضZZوع لهZZا وببسٍ Z
فهم ال ُيبZZدون أي اعتبٍ Z
Zاطة يريZZدون
ً
ً
أمZZا أولئZZك الZZذين يسZZعون لمعرفZZة هللا فهم قZZادرون على
Zات منح ّ
العيش كمZZا يرغبZZون .إنهم كائنٌ Z
طZZة والفئZZة الZZتي سZZوف تتهZّ Zدمّ .
ٍ
استعداد للخضوع لسيادة هللا وترتيباته؛ إنهم يحاولون أن يكونZZوا نوعيZZة النZZاس الخاضZعين لسZZلطان
جانبا وعلى
تنحية رغباتهم ً
بغض
ظل بركات هللا ،وسوف يكونون بالتأكيZد موضZZع ثنZاء هللاّ .
هللا وإرضاء رغبة هللا .هؤالء الناس يعيشون في النور وفي ّ
أي ٍ
رأي في الم ZZدة ال ZZتي س ZZوف يس ZZتغرقها عم ZZل هللا .من
Zري ال ج ZZدوى من ZZه ،وليس للبش ZZر ّ
النظ ZZر عن ذل ZZك ،ف ZZإن الخي ZZار البش ّ Z
األفضل للناس أن ُيخضعوا أنفسهم لترتيب هللا وأن يخضعوا لسZيادته .إذا لم تُخضZع نفسZك لترتيبZه Z،فمZاذا يمكن أن تفعZل؟ هZل

خيارا أحمق وأنت الشZZخص
سيعاني هللا من خسار ٍة ما؟ إذا لم تُخضع نفسك لترتيبه ،وإذا حاولت توّلي
ّ
المسؤولية ،فأنت تتّخذ ً
الوحيZZZد ال ZZذي سZZ Zيعاني من الخس ZZارة في النهاي ZZة .إذا تعZZ Zاون الن ZZاس م ZZع هللا في أقZZ Zرب ٍ
وقت ممكن وأس ZZرعوا لقبZZZول تنظيماتZZZه

Zاء ولن يعيشZوا حيZاتهم دون جZدوى وسZوف ينZالون
وعرفوا سلطانه وفهموا كل ما عمله لهم ،عنZدها فقZط سZوف يكZون لهم رج ٌ
الخالص.
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ألحد تغيير حقيقة أن هللا له السيادة على مصير اإلنسان
ال يمكن ٍ

ٍ
كيفيZZة كفZاح المZرء
إمZا قبZواًل سZلبيًّا أو إيجابيًّا،
ظل سلطان هللا ،يقبل كل
ّ
وبغض النظZر عن ّ
في ّ
شخص سيادته وترتيباته ّ
وبغض النظZZر عن عZZدد المسZZارات الملتويZZة الZZتي يسZZلكها ،سZZوف يعZZود في نهايZZة المطZZاف إلى مZZدار المصZZير
في مسZZار حياتZZه،
ّ

ال ZZذي ح Zّ Zدده ل ZZه الخ ZZالق .ه ZZذه هي اس ZZتحالة التغّلب على س ZZلطان الخ ZZالق ،وهي الطريق ZZة ال ZZتي يس ZZيطر به ZZا س ZZلطانه على الك ZZون
ويتحكم في ZZه .واس ZZتحالة التغّلب ه ZZذه ،وه ZZذا الش ZZكل من التح ّكم والس ZZيطرة ،هي المس ZZؤولة عن الق ZZوانين ال ZZتي تحكم حي ZZاة جمي ZZع
األشياء وتسمح للبشر باالنتقال مرارا وتكرارا دون ّ ٍ
وعامZا
يومZZا بعZد ZيZومٍ،
ً
ً
تدخل ،وتجعل العالم ّ
ً
Zدماً ،
يتحول بانتظا ٍم ويمضZي قً Z
فهمZا سZطحيًّا أو عميًقZا .يعتمZد ZعمZق فهمكم على خZبرتكم ومعZرفتكم
Zواء ً
بعد عامٍ .لقZد شZهدتم جميZع هZذه الحقZائق وتفهمونهZا ،س ً
بالحقيقZZ Zة ومعZZ Zرفتكم باهلل .إن مZZ Zدى معرفتZZ Zك بواقZZ Zع الحقيقZZ Zة ،ومقZZ Zدار مZZ Zا اختبرتZZ Zه من كالم هللا ،ومZZ Zدى معرفتZZ Zك لجZZ Zوهر هللا
عمZZق فهم ZZك لس ZZيادة هللا وترتيبات ZZه .ه ZZل يتوّقZZف وج ZZود س ZZيادة هللا وترتيبات ZZه على م ZZا إذا ك ZZان البش ZZر
وشخص Zّ Zيته – ه ZZذه تمث ZZل ّ
بغض
يخضعون لها؟ هل حقيقة أن هللا يملك هذا السلطان ّ
Zرية تخضZZع لZه؟ يوجZد سZلطان هللا ّ
بناء على إذا مZا كZانت البش ّ
تتحدد ً

يتغير
ويرتّبه وفًقا ألفكاره ورغباته .لن ّ
النظر عن الظروف؛ يأمر هللا في جميع الحاالت بمصير جميع البشر وجميع األشياء ُ
هZZذا بسZZبب تغيZZر البشZZر ،وهZZو مسZZتقل عن إرادة اإلنسZZان وال يمكن تغيZZيره بأيZZة تغيٍ Z
Zيرات في الزمZZان والمكZZان والجغرافيZZا ،ألن
ّ
ّ
ٌ
ٍ
بأي حال من األحوال
سلطان هللا هو جوهره .سواء استطاع اإلنسان معرفة وقبول سيادة هللا والخضوع لها ،فإن هذا ال ُي ّ
غير ّ
حقيقة سيادة هللا على مصZير اإلنسZان .وهZذا يعZني أنZه بغض النظZر عن موقZف اإلنسZان تجZاه سZيادة هللا ،فإنZه ببس ٍ
Zاطة ال يمكن
ّ

يتحكم
غير حقيقة أن هللا له السيادة على مصير اإلنسان وعلى جميع األشياء .حتّى إذا لم تخضع لسيادة هللا ،فهZو ال يZزال ّ
أن ُي ّ
Zودا .إن سZZلطان هللا وحقيقZZة سZZيادته على
في مصيرك؛ وحتّى إذا كنت ال تستطيع أن تعرف سيادته ،فإن سلطانه ال يZZزال موجً Z

يتغيZZران وفًقZا لتفضZيالت اإلنسZان وخياراتZZه .سZلطان هللا في كZل مكٍ Z
Zان وفي
Zرية ،وال ّ
مصير اإلنسان مستقاّل ن عن اإلرادة البشّ Z
كZZل سٍ Z
Zاعة وكZZل لحظZٍ Zة .ولZZو زالت السZZماء واألرض ،فZZإن سZZلطانه لن يZZزول أبZً Zدا ،ألنZZه هZZو هللا ذاتZZه صZZاحب السZZلطان الفريZZد،
Zبين
وسلطانه ال ُي ّقيده أو ّ
ويّ Z
يحده الناس أو األحداث أو األشياء أو المكان أو الجغرافيا .يمZZارس هللا سZZلطانه في جميZZع األوقZات ُ
ظم جميZع األشZZياء ،مثلمZZا
وين ّ
ويّ Z
Zدبر جميZZع األشZياء ُ
دائمZا .وفي جميZZع األوقZات يحكم جميZع األشZZياء ُ
ّ
قوتZه ويواصZل عمZZل تZZدبيره ً

دائما .ال أحد يمكنه تغيير هذا .هذه حقيق ٌة؛ لقد كانت الحقيقة الثابتة منذ األزل!
كان يفعل ً
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الموقف والممارسة السليمان للشخص الذي يريد الخضوع لسلطان هللا
ب ZZأي موق ٍ Z
Zف يجب أن يع ZZرف اإلنس ZZان اآلن س ZZلطان هللا وحقيق ZZة س ZZيادة هللا على مص ZZيره ويض ZZعهما موض ZZع تق ٍ Z
Zدير؟ ه ZZذه
ّ
ٍ
الحقيقيZة ،كيZف يجب أن تعZرف وتفهم سZلطان هللا وسZيادته؟
حقيقيZZة تعZZترض كZZل شZخص .عنZد مواجهZة مشZاكل الحيZاة
مشZكل ٌة
ّ
ّ
عنZZدما ال تعZZرف كيZZف تفهم هZZذه المشZZاكل وتعالجهZZا وتختبرهZZا ،مZZا الموقZZف الZZذي يجب عليZZك اتّخZZاذه إلظهZZار ّنيتZZك ورغبتZZك
وحقيقZZة خضZZوعك لسZZيادة هللا وترتيباتZZه؟ أواًل  ،يجب أن تتعّلم االنتظZZار ثم يجب أن تتعّلم السZZعي ثم يجب أن تتعّلم الخضZZوع.

"االنتظار" يعني انتظار توقيت هللا ،وانتظار الناس واألحداث واألشياء الZتي رتّبهZا لZك ،وانتظZار إرادتZه في أن تكشZف لZك عن

نفسZZها بالتZZدريج" .السZZعي" يعZZني مالحظZZة وفهم نوايZZا هللا العميقZZة لZZك من خالل النZZاس واألحZZداث واألشZZياء الZZتي وضZZعها ،وفهم
الحقيق ZZة من خالله ZZا ،وفهم م ZZا ينبغي أن ُيحّقق ZZه البش ZZر والط ZZرق ال ZZتي ينبغي عليهم أن يس ZZلكوها ،وفهم النت ZZائج ال ZZتي يقص ZZد هللا
تحقيقهZZا في البشZZر واإلنجZZازات الZZتي يقصZZد تحقيقهZZا فيهم .يشZZير "الخضZZوع" بZZالطبع إلى قبZZول النZZاس واألحZZداث واألشZZياء الZZتي

Zدبر لإلنسZZان حياتZZه وكيZZف
نّ
ظمهZZا هللا وقبZZول سZZيادته ،ومن خالل ذلZZك ،معرفZZة كيZZف يZZأمر الخZZالق بمصZZير اإلنسZZان وكيZZف ُيّ Z
الطبيعيZZة ،فZZإذا قZّ Zررت أن تZZدع Zهللا
ص Zل الحقيقZZة إلى اإلنسZZان .تمتثZZل جميZZع األشZZياء في ظZّ Zل ترتيبZZات هللا وسZZيادته للقZZوانين
ّ
ُيو ّ
يZZرتّب كZZل شٍ Z
Zيء لZZك ويZZأمر بZZه وجب عليZZك أن تتعّلم االنتظZZار وأن تتعّلم السZZعي وأن تتعّلم الخضZZوع .هZZذا هZZو الموقZZف الZZذي
ُ
األساسية التي ينبغي على كZZل شٍ Z
ٍ
Zخص يريZZد قبZZول سZZيادة
شخص يريد الخضوع لسلطان هللا أن يتّخذه ،والصفة
يتعين على كل
ّ
ّ
ٍ
هللا وترتيبات ZZه أن يتّس ZZم به ZZا .المتالك مث ZZل ه ZZذا الموق ZZف ،وللتمتّ ZZع به ZZذه الخاص ZZية يجب عليكم العم ZZل بج Zّ Zد وحينه ZZا فق ZZط يمكنكم
الدخول في الواقع الحقيقي.
ّ
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سيدك الفريد هو الخطوة األولى في نوال الخالص
قبول هللا بصفته ّ

شخص أن ينظر بجد ٍ
ٍ
ية إلى الحقZائق المتعّلقZة بسZلطان هللا وأن يختبرهZZا ويفهمهZZا بقلبZه؛ ألن هZذه الحقZائق
يتعين على كل
ّ
ّ
Zأثير على حيZZاة كZZل شٍ Z
Zخص وعلى ماضZZيه وحاضZZره ومسZZتقبله ،وعلى المنعطفZZات الحاسZZمة الZZتي يجب أن يمZّ Zر بهZZا كZZل
لهZZا تٌ Z
شٍ Z
النهائي ZZة لك ZZل
Zخص في الحي ZZاة ،وعلى معرف ZZة اإلنس ZZان بس ZZيادة هللا وموقف ZZه تج ZZاه س ZZلطان هللا ،وبطبيع ZZة الح ZZال ،على الوجه ZZة
ّ
ٍ
بجدي ٍZة ،عنZZدما
شخص .ولذلك يتطّلب األمر
مقدارا من الطاقة طوال الحيZاة للتع ّZرف إليهZZا وفهمهZا .عنZدما تُف ّكZر في سZلطان هللا ّ
ً

تقبZZل سZZيادة هللا ،فسZZوف تُِ Z
Zود بالفعZZل .ولكن إذا لم تعZZترف قZZط بسZZلطان هللا ولم تقبZZل سZZيادته
Zدرك بالتZZدريج أن سZZلطان هللا موجٌ Z
فبغض النظر عن عدد سنوات حياتك لن تكتسZب أدنى معرف ٍZة بسZيادة هللا .إذا لم تعZرف أو تفهم سZلطان هللا ًّ
حقا ،حتّى إذا
قط،
ّ
كنت قد آمنت باهلل على مدى عقو ٍد ،عندما تصZل إلى نهايZة الطريZق لن يكZون لZديك مZا تُظ ِZه ره لحياتZك وسZوف تكZون معرفتZك
حتمZا .أليس هZذا أم ًZرا ُم ِ
بغض النظZر عن مسZيرتك في الحيZاة،
حزًنZا للغايZة؟ ولZذلك ّ
عن سيادة هللا على مصير اإلنسZان منعدمZة ً
يتعين عليZZك أواًل االعZZتراف بسZZلطان هللا والتفكZZير
وبغض النظر عن المدة
سنك اآلن،
وبغض النظر عن ّ
ّ
ّ
المتبقيZZة من رحلتZZكّ ،
ّ

بZZه على محمZZل الجZّ Zد ،وقبZZول حقيقZZة أن هللا هZZو سZّ Zيدك الفريZZد .تحقيZZق معرفZZة وفهم واضZZحين دقيقين لهZZذه الحقZZائق فيمZZا يتعّلZZق
Zرية وبل ZZوغ الحقيق ZZة ،وه ZZو ال ZZدرس
درس إل Z
Zزامي للجمي ZZع ،وه ZZو المفت ZZاح لمعرف ZZة الحي ZZاة البش ّ Z
بس ZZيادة هللا على مص ZZير اإلنس ZZان ٌ
ّ
الحياتي واألساسي لمعرفZة هللا الZذي يواجهZه كZل ش ٍ
Zخص يوميًّا وال يمكنZه أن يتهZرب منZه .إذا أردت الوصZول إلى هZذا الهZدف
ّ
ّ
بطٍ Z
Zرب
Zرق مختصZZرة ،فZZإني أقZZول لZZك إن هZZذا أمZٌ Zر مسZZتحيل! إذا أردت اإلفالت من سZZيادة هللا ،فهZZذا أكZZثر اسZZتحالة! هللا هZZو الّ Z
الوحي ZZد لإلنس ZZان ،والس Zّ Zيد الوحي ZZد على مص ZZير اإلنس ZZان ،وبالت ZZالي من المس ZZتحيل على اإلنس ZZان أن ي ZZأمر بمص ZZيره لنفس ZZه ،ومن
المسZZتحيل عليZZه أن يتجZZاوزه .مهمZZا كZZانت قZZدرات المZZرء ال يمكنZZه أن يZZؤثّر على مصZZائر اآلخZZرين ،ناهيZZك عن أن ي ِ
نظمهZZا أو
ُ
ُ
غيره ZZا .هللا الفري ZZد وح ZZده ه ZZو من ي ZZأمر بجمي ZZع األش ZZياء لإلنس ZZان ،ألن ZZه وح ZZده يمل ZZك الس ZZلطان الفري ZZد
ُيرتّبه ZZا أو يتح ّكم به ZZا أو ُي ّ
والسZيادة على مصZير اإلنسZان؛ وبالتZالي فZإن الخZالق هZو وحZده الس ّZيد الفريZد على اإلنسZان .سZلطان هللا يملZك السZيادة ليس على
Zرية المخلوقZZة فحسZZب ،بZZل على الكائنZZات غZZير المخلوقZZة الZZتي ال يمكن لإلنسZZان رؤيتهZZا ،على النجZZوم ،على الكZZون .هZZذه
البشّ Z
Zان أو شٍ Z
ٍ
ألي إنسٍ Z
راض عن
Zيء تغييرهZZا .إذا كنت ال تZZزال غZZير
حقيق ٌ Zة ال جZZدال فيهZZا ،وهي حقيق ٌ Zة موجZZودة بالفعZZل ال يمكن ّ
ظا
األشياء كما هي،
معتقد ا أن لديك بعض المهارات أو القدرات الخاصة ،وإذا كنت ال تزال تعتقد أنه يمكنك أن تكون محظو ً
ً

البشري وبالتالي تنفرد عن اآلخZZرين وتكسZZب الشZZهرة
الحالية أو تهرب منها؛ إذا حاولت تغيير مصيرك بالجهد
غير ظروفك
ّ
فتُ ّ
ّ
يومZZا مZZا،
والZZثروة؛ فZZإني أقZZول لZZك إنZZك تُصZّ Zعب األمZZور على نفسZZك ،وإنZZك ال تريZZد سZوى المتZZاعب ،وإنZZك تحفZZر بنفسZZك قZZبرك! ً

عاجاًل أم آجاًل  ،سوف تكتشف أنZZك اتّخZذت الخيZار الخZاطئ وبZّ Zددت جهZودك .إن طموحZZك ورغبتZك في الصZراع ضZZد المصZير
ثمنZا مري ًZرا .على الZرغم من أنZك ال تZرى ش ّZدة
وسلوكك السافر سوف يقودونZك إلى طريZق الالعZودة وبسZبب ذلZك سZوف تZدفع ً
العواقب اآلن ،فيمZا تختZبر وتقبZل في أعماقZك حقيقZة أن هللا هZو س ّZيد مصZير اإلنسZان ،سZوف تُ ِ
Zدرك ببطء مZا أتح ّZدث عنZه اليZوم
ًّ
يحب الحقيقة ،هذا يعتمد Zعلى الموقف الZZذي تتّخZZذه
قلب وروح ،وما إذا كنت
وتداعياته
الحقيقية .ما إذا كان لديك حقا ٌ
ّ
شخصا ّ
ً

حدد هذا ما إذا كنت تعرف ًّ
حقا سلطان هللا وتفهمه .إذا لم تكن قZد شZعرت قZط
تجاه سيادة هللا وتجاه الحقيقة .وبطبيعة الحالُ ،ي ّ
تمامZا وسZوف تكZون دون
في حياتك بسيادة هللا وترتيباته ،ناهيZك عن اعترافZك بسZلطان هللا وقبولZه ،فسZوف تكZون عZديم القيمZة ً
ٍ
Zك موضZع مقت هللا ورفضZه بسZبب المسZار الZذي سZلكته واالختيZار الZذي اتّخذتZه .لكن أولئZك الZذين ،في عمZل هللا ،يمكنهم أن
شّ
حقيقيZة عن سZلطان
اختبارا حقيقيًّا لكالمZه سZوف يبلغZZون معرفZة
يقبلوا اختباره وسيادته ويخضعوا لسلطانه ويكتسبوا بالتدريج
ّ
ً

حقا للخ ZZالق .ه ZZؤالء الن ZZاس وح ZZدهم س ZZوف ين ZZالون الخالص ًّ
هللا وفهمZZا حقيقيًّا لس ZZيادته وس ZZوف يخض ZZعون ًّ
حقا .وألنهم عرف ZZوا
ً
حقيقية ودقيقة .عنZZدما يواجهZZون المZZوت
سيادة هللا وقبلوها ،فإن تقديرهم لحقيقة سيادة هللا على مصير اإلنسان وخضوعهم لها
ّ
عقل ال يهاب المZZوت ،وأن يخضZZعوا لتنظيمZات هللا وترتيباتZZه في جميZZع األشZياء ،دون
سوف يمكنهم ،مثل أيُّوب ،أن يكون لهم ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
كإنسان مخلوق حقيقي.
فردية .لن يتم ّكن سوى مثل هذا الشخص من العودة ليكون بجوار الخالق
خيار
فردي ودون رغبة ّ
ّ
ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (ج)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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وصية يهوه هللا لإلنسان
ّ

ظ ZهZا .وَأوصZى ي Zه وه هللا آدم َقZZاِئ اًل ِ :
ِ َّ ِ ٍ ِ
"م ْن
(التكZZوين َ )17-15 Z:2و َZ
َأخ َذ َي ْZه َوه هللاُ َآد َم َو َو َ
ضَ Zع ُه في َجنة َعZْ Zدن لَي ْع َمَل َZهZا َوَي ْحَف َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ
ِ
َأِلنك يوم تَ ُ ِ
ٱلش ِر فَاَل تَ ُ ِ
َّ
وت".
َج ِم ِ
ْأك ُل َأ ْكاًل َ ،و َّ
يع َش َج ِر ٱْل َجَّنة تَ ُ
ْأك ُل م ْن َها َم ْوتًا تَ ُم ُ
َأما َش َج َرةُ َم ْع ِرَفة ٱْل َخ ْي ِر َو َّ ّ
ْأك ْل م ْن َهاَ ْ َ َ ،
الحية للمرأة
إغواء ّ

Zات ٱْلب ِري ِ
(التك ZZوين  )5-1 Z :3و َك Zان ِت ٱْلحَّي ُة َأحيZZل ج ِمي Zِ Zع حيوانِ Z
َّة َّٱلِتي َع ِمَلهZZا يه Zوه هللاَ ،فَقZZاَل ْت ِلْلمZZر َِأةًّ :
Zال ٱهللُ اَل
َ ََ َ
َ َ
َْ
َّ
َ
َ َْ َ َ
"َأحقا َقَ Z
َ َْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
Zال ٱهللُ:
ْأك ُلَ ،و َّ
ْأكاَل ِم ْن ُك ِّل َش َج ِر ٱْل َجَّنة؟"َ .فَقاَلت ٱْل َم ْرَأةُ لْل َحيَّة" :م ْن ثَ َم ِر َش َج ِر ٱْل َجَّنة َن ُ
تَ ُ
َأما ثَ َم ُر ٱلش َج َرة ٱلتي في َو َسط ٱْل َجَّنة َفَق َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اَل تَِ ُ Z
َأن تَموتَZZا! بZِ Zل ٱهلل عِ Z
ِ اَّل
ْZأكاَل ِن ِم ْنZُ Zه تَْنَفِت ُح
Zال ٌم ََّأن ُه َيZْ Zو َم تَُ Z
ُ َ
َ
المَؤ كد ْ ُ
ْZأكاَل م ْنZُ Zه َواَل تَ َم َّس Zاهُ لَئ تَ ُموتَZZا"َ .فَقZZاَلت ٱْل َحَّي ُة لْل َمZْ Zرَأةَ" :ل ْي َس م ْن ُ
ان َكٱهللِ َع ِارَف ْي ِن ٱْل َخ ْير و َّ
ون ِ
ٱلش َّر".
َأعُيُن ُك َما َوتَ ُك َ
ْ
َ َ
ٍ
Zيء حZدث
هذان المقطعان مقتبسان من سZفر التكZوين في الكتZZاب المقZZدس .هZل كّلكم على درايZة بهZذين Zالمقطعين؟ هZذا ش ٌ
الوصية التي أعطاهZZا يهZZوه هللا آلدم
نظرة على نوع
في البداية عندما ُخلق البشر أوالً؛ وقد كان حدثًا حقيقيًّا .دعونا ّأوالً ُنلقي
ً
ّ
ِ
هم ًّ
َأكاًل ،
وحواء ،ألن مضمون هذه
َّ
Zل ْ
صى َي ْه َوه هللاُ َآد َم َقZZاِئ اًل ِ :م ْن َج ِميZِ Zع َشَ Zج ِر ٱْل َجَّنة تَ ُ
ّ
ْأكُ Z
الوصية ُم ٌ
جدا لموضوعنا اليوم"َ .و َْأو َ
ِ
ْأكِ Z
ْأكZْ Zل ِم ْن َZهZا َّ
Zوت") .مZاذا تتضZّ Zمن وصZّ Zية هللا لإلنسZZان في هZZذا
َو َّ
َأما َشَ Zج َرةُ َم ْع ِرَفZZة ٱْل َخ ْيZِ Zر َوٱل َّشِّ Zر فَاَل تَ ُ
Zل م ْن َZهZا َم ْوتًZZا تَ ُمُ Z
َأِلن َك َيZْ Zو َم تَ ُ ُ
ٍ
تنوعZZة من األشZZجار .ال يوجZZد خطZٌ Zر وال ُس ٌّ Zم،
المقطZZع؟ ّأوالً ،يقZZول هللا لإلنسZZان مZZا الZZذي يمكن أن يأكلZZه من ثمZZار مجموعZZة ُم ّ
ٍ
Zذير .في هZذا التحZZذير يخZZبر هللا
فالمرء بإمكانه أن يأكل منها
Zزء .والجZزء اآلخZر تح ٌ
ً
جميعا كما يرغب دون ّأية شZكوك .هZذا ج ٌ

والشر .مZاذا سZيحدث إذا أكZل منهZا؟ قZال هللا لإلنسZان :إذا أكلت منهZا
اإلنسان أنه ينبغي أاّل يأكل من ثمرة شجرة معرفة الخير
ّ
فموتًا تموت .هل هZZذه الكلمZات واضZح ٌة؟ إذا قZال هللا لZZك هZذا ولم تفهم السZZبب ،فهZل سZتتعامل مZZع األمZZر كقاع ٍ
Zدة أو ك ٍ
Zأمر يجب

Zح .ق ZZال هللا لإلنس ZZان بك Zّ Zل
اتّباع ZZه؟ يجب اتّباع ZZه ،أليس ك ZZذلك؟ ولكن س ZZواء اس ZZتطاع اإلنس ZZان اتّباع ZZه أم ال ،ف ZZإن كالم هللا واض ٌ Z
وضوح بما يمكنه أو ال يمكنه أن يأكل منه ،وبما سيحدث إذا أكل ما ال يجب أن يأكله .هZZل رأيت أي جٍ Z
Zانب من شخصZّ Zية هللا
ٍ
ّ

Zداع؟ هZل يوجZد أي ك ٍ
Zذب؟ هZل يوجZد مZا
أي خ ٍ
ّ
في هذه الكلمات الوجيزة التي تكّلم بهZا؟ هZل كلمZات هللا هZذه صZادق ٌة؟ هZل يوجZد ّ
ٍ
يZZوحي بالتهديZZد؟( Zكال) .أخZZبر هللا اإلنسZZان بصٍ Z
وإخالص بمZZا يمكنZZه أن يأكZZل منZZه وبمZZا ال يمكن أن يأكZZل منZZه ،بكZّ Zل
Zدق وأمانZٍ Zة
ٍ
أي معٍ Z
Zنى مخفي في هZZذه الكلمZZات؟ هZZل هZZذه الكلمZZات واضZZح ٌة؟ هZZل توجZZد ّأيZZة حاجZٍ Zة للتخمين؟
وضٍ Z
Zوح وبسZZاطة .هZZل يوجZZد ّ
ّ
واضح وضZوح الشZمس .أي أن مZا يريZد
جرد رؤيته .إنه
(كال) .ال توجد حاج ٌة للتخمين .المعنى
ٌ
ٌ
بم ّ
تماما ،وأنت تفهمه ُ
واضح ً

عبر عنZZه يZZأتي من قلبZZه .األمZZور الZZتي ُي ِّ
هللا أن يقولZZه ومZZا يريZZد أن ُي ِّ
عبر عنهZZا هللا طZZاهرةٌ وصZZريح ٌة وواضZZح ٌة .ال توجZZد دوافZZع
سرّية وال ّأية ٍ
مباشرة وأخبره بما يمكنه أن يأكل منه وبما ال يمكنه أن يأكZZل منZZه .وهZZذا يعZZني
تحدث إلى اإلنسان
خفيةّ .
ً
معان ّ
ّ
ٍ
أي زيZZ Zف على
Zريح ،وأن قلب هللا صٌ Z Z
أن ZZ Zه من خالل كلم ZZ Zات هللا ه ZZ Zذه يمكن لإلنس ZZ Zان أن ي ZZ Zرى أن قلب هللا ص ٌ Z Z
Zادق .ال يوج ZZ Zد ّ
ِ
Zالح لألكZل أو ُيخِبZرك ِ"افعZل ذلZك وانظZر مZاذا سZيحدث" عنZدما
ممZا هZو ص ٌ
اإلطالق هنZا ،فهZو ال ُيخبZرك أنZه ال يمكنZك أن تأكZل ّ
ِّ
ظه ر نفسZه
Zدوس ألنZه ُي ِZ
تأكZل مZا ال يمكنZك أكلZه .إنZه ال يقصZد هZذا؟ ك ّZل مZا ُيفكر بZه هللا في قلبZه هZو مZا يقولZه .إذا قلت إن هللا ق ٌ
نوعZا مZا .إذا
ويكشZف عنهZZا في هZذه الكلمZZات بهZZذه الطريقZة ،فقZZد تشZZعر أنZني بZZالغت في الوصZف أو أنZZني أفZرطت في تفسZيري ً
كان األمر كذلك ،فال داعي للقلق ،فنحن لم ِ
ننته بعد.

طZZة تZZدبير هللا
المنZZافس في خ ّ
الحيZZة؟ (الشZZيطان)ُ .يّ Z
الحيZZة للمZZرأة"َ .م ْن هي ّ
دعونZZا نتحZّ Zدث عن "إغZZواء ّ
Zؤدي الشZZيطان دور ُ
ٍ
دور ال يمكننZا أاّل نZذكره عنZدما نتشZارك حZول قداسZة هللا .لمZاذا أقZول هZذا؟ إذا كنت
المستمرة على مدى ستّة آالف سZنة ،وهZو ٌ
ّ
ٍ
ال تعZZرف شZّ Zر الشZZيطان وفسZZاده أو طبيعZZة الشZZيطان ،فZZأنت ال تملZZك ّأيZZة وسZZيلة إلدراك هZZذا ،وال يمكنZZك معرفZZة معZZنى القداسZZة
ًّ
صحيح ألنهم يعيشون ضمن هذا النZوع من الشخص ّZية الفاسZدة .ومZع غيZاب
حقا .يؤمن الناس في ارتباك أن ما يفعله الشيطان
ٌ
أي شخصية ضد وعدم وجود نقطة للمقارنة ،ال يمكنك أن تعرف ما هي القداسة ،وهذا مZZا يسZتوجب ذكZر الشZيطان هنZا .ليس
ّ
وكيفيZZة إفسZاده للبشZر ونZZوع طبيعتZه
كيفيZة تص ّZرفه
كالما
ً
ّ
فارغا .سوف نرى من خالل كلمات الشيطان وأفعاله ّ
مثل هذا الذكر ً

للحيZZة مZZا قالZZه يهZZوه هللا لهZZا .باسZZتعراض مZZا قالتZZه ،هZZل
للحيZZة إ ًذا؟ روت المZZرأة ّ
والمظهZZر الZZذي يبZZدو عليZZه .مZZاذا قZZالت المZZرأة ّ
أكZZدت على صZZحة كZّ Zل مZZا قالZZه هللا لهZZا؟ لم تسZZتطع تأكيZد ZهZZذا ،أليس كZZذلك؟ فباعتبZZار أنهZZا كZZانت قZZد ُخِلَقت حZZديثًا ،لم تكن لZZديها
ّ
ٍ
أي شيء حولها .بالحكم من الكلمات التي تحZّ Zدثت بهZZا
القدرة على التمييز بين الخير
ّ
والشر ،ولم تكن لديها القدرة على معرفة ّ
ِ
الحيZZة أن المZZرأة لم يكن لZZديها
Zحة كلمZZات هللا في قلبهZZا .كZZان هZZذا هZZو موقفهZZا .ولZZذلك عنZZدما رأت ّ
إلى ّ
الحيZZة ،لم تُؤ ّكZZد على صّ Z
Zان كٱهللِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َأن تَموتَا! بZِ Zل ٱهلل ع ِ
موقف ُم َّ
ون ِ َ
Zال ٌم ََّأن ُه َي ْZو َم تَُ Z
َأعُيُن ُك َمZا َوتَ ُك َ
ٌ
ْZأكاَل ِن م ْنZُ Zه تَْنَفت ُح ْ
ُ َ
َ
المَؤ كد ْ ُ
حدد تجاه كلمات هللا ،قالتَ" :ل ْي َس م ْن ُ
َّ
َعِ Z
Zيء خZZاطئ في هZZذه الكلمZZات؟ عنZZدما انتهيتم من قZZراءة هZZذه الجملZZة ،هZZل أحسسZZتم بنوايZZا
Zارَف ْي ِن ٱْل َخ ْيZَ Zر َوٱلش َّ Zر" .هZZل يوجZZد شٌ Z
الخطيZZة) .إنهZZا تريZZد إغZZواء هZZذه المZZرأة لمنعهZZا من طاعZZة كلمZات
الحيZZة؟ (إغZZواء اإلنسZZان الرتكZZاب
ّ
الحيZZة؟ مZZا النوايZZا الZZتي لZZدى ّ
ّ
ٍ
ِ
Zرة؟ ول ZZذلك يمكنن ZZا الق ZZول إنه ZZا م ZZاكرةٌ للغاي ZZة .إنه ZZا تُ ِّ
عبر عن معناه ZZا بطريق ZZة مخادع ZZة وم ِ
راوغ ZZة
هللا ،ولكنه ZZا لم تتح ZZدث مباش ً Z
ُ
ُ
الحيZZة .لطالمZZا تح ّZدث الشZيطان وتص ّZرف بهZZذه
للوصول إلى هدفها المنشود الذي تُبقيه مخفيًّا عن اإلنسان داخلها – وهذا مكZZر ّ
ٍ
الطريقة .يقول "َليس ِمن الم َّك ِد" دون ٍ
لطريقة أو ألخرى .ولكن عنZد سZماع هZذا ،تZأثّر قلب هZذه المZرأة الجاهلZة؟ شZعرت
تأكيد
ْ َ ْ ُ َؤ
للحيZZة .باإلضZZافة إلى ذلZZك ،من خالل
النيZZة المZZاكرة ّ
الحيZZة بالسZZرور ألن كلماتهZZا كZZان لهZZا التZZأثير المطلZZوب – كZZانت هZZذه هي ّ
ّ
ٍ
ِ
ِ
َأعُيُن ُك َما" .فتقول المرأة لنفسها متأمل ً Zة:
الحية المرأة قائل ًة"َ :ي ْو َم تَ ُ
ْأكاَل ِن م ْن ُه تَْنَفت ُح ْ
جيدة ،أغوت ّ
الوعد بنتيجة اعتقد اإلنسان أنها ّ
الجيد أن تنفتح عيناي!" ثم قالت شيًئا حتى أفضل من ذلك ،كلمZات غZير معروف ٍZة لإلنسZان ،كلمZات تسZتخدم ق ّZو ًة كبZيرة من
"من ّ

َّ
Zان َكٱهللِ َعِ Z
ونِ Z
تمامZZا لإلنسZZان؟ األمZZر أشZZبه بZZأن
اإلغZZواء لمن يسZZمعونها" :وتَ ُك َ
Zارَف ْي ِن ٱْل َخ ْيZَ Zر َوٱلشَّ Zر" .أليسZZت هZZذه الكلمZZات ُم ّ
غويZZة ً
يقZZول لZِ Zك شZZخص مZZا" :وجهZِ Zك بZZديع المنظZZر .ولكن امتZZداد قصZZبة األنZZف قصZZير نوعZZا مZZا – فZZإذا تم ّك ِ
نت من إصZZالحه فسZZوف
ٌ ً
ٌ
ٍ
ٍ
تجميليZZة ،هZZل سZZيتأثّر قلبهZZا
Zدة من أيقونZZات الجمZZال في العZZالم!" من جهZZة إنسZZانة لم تZZرغب قZZط في إجZZراء جراحZZة
تكZZونين واحً Z
ّ

Zياء
لسZماع هZذه الكلمZات؟ هZل هZذه الكلمZات ُم ّ
غويZة؟ هZل يغريZك هZذا اإلغZواء؟ هZل يضZعك في اختبZار؟ (نعم) .هZل يقZول هللا أش ً
مثل هذه؟ هل كانت توجد أية إشار ٍة على هذا في كلمات هللا التي نظرنا إليها اآلن؟ (كال) .هل يقول هللا مZا ي ِّ
فكZر بZه في قلبZه؟
ّ
ُ

الحي ZZة به ZZذه الكلم ZZات إلى الم ZZرأة ،ه ZZل
ه ZZل يس ZZتطيع اإلنس ZZان أن ي ZZرى قلب هللا من خالل كالم ZZه؟ (نعم) .ولكن عن ZZدما تح Zّ Zدثت ّ
ِ
Zادرا على رؤيZZة نوايZZا
اسZZتطعت رؤيZZة قلبهZZا؟ (كال)ُ .أغZِ Zو َي اإلنسZZان ُ
وخZZدع بسZZهولة بكلمZZات ّ
الحيZZة بسZZبب جهلZZه .فهZZل كنت قً Z
طته الماكرة؟ (كال) .مZZا
قادرا على رؤية مؤامرته وخ ّ
قادرا على رؤية الهدف من وراء ما قاله؟ هل كنت ً
الشيطان؟ هل كنت ً
التحدث؟ ما نوع الجوهر الذي رأيته في الشيطان من خالل هذه الكلمات؟ هل
الشخصية التي ُيمّثلها أسلوب الشيطان في
نوع
ّ
ّ

أي تعبٍ Z
كيفيZZة الوصZZول إلى
Zير على اإلطالق .ولكنZZه في قلبZZه يحسZZب ّ
هZZو ُمغZٍّ Zو؟ ُ
ربمZZا يبتسZZم لZZك في الظZZاهر أو ال يكشZZف عن ّ
هدفه ،وهذا هو الهدف الذي ال يمكنZك رؤيتZه .وبعZد ذلZك تُغ َZوى بجميZع الوعZود الZتي ُيق ّZدمها لZك ،وبجميZع المزايZا الZتي يتح ّZدث

مما يقولZZه هللا .عنZZدما يحZZدث هZZذا ،أال يصZZبح اإلنسZZان
عنها .تراها على أنها ّ
جيدةٌ وتشعر بأن ما يقوله أكثر فائدة وأكثر أهمية ّ
ط إلى أدنى ال ZZدرجات.
Zيطانية؟ أنت تس ZZمح لنفس ZZك ب ZZأن تنح ّ Z
سً Z
Zجينا خاض Zً Zعا؟ أليس ZZت ه ZZذه الوس ZZيلة ال ZZتي يس ZZتخدمها الش ZZيطان ش ّ Z

إصبع ،فإنك بهاتين الجملتين تشعر بالسعادة التّباعZه والتوافZق معZه .وبهZذا يكZون هدفZه قZد
يضطر الشيطان لتحريك
وبدون أن
ٍ
ّ
تحّقZق .أليسZZت هZذه ّنيZة ش ّZريرة؟ أليس هZذا هZو الوجZZه األساسZي للشZZيطان؟ يمكن لإلنسZان أن يZZرى من كلمZات الشZZيطان دوافعZه
ّ
ٍ
ربمZZا تشZZعر دون تحليZZل كمZZا لZZو
Zحيحا؟ عنZZد المقارنZZة بين هZZاتين الجملZZتينّ ،
الشZّ Zريرة ووجهZZه البغيض وجZZوهره .أليس هZZذا صً Z
Zتحق الZZذكر لتسZZبيح هللا على أمانتZZه .ولكن عنZZدما نأخZZذ كلمZZات
كZZانت كلمZZات يهZZوه هللا ُممّلً Zة
ّ
وعاديZZة وشZZائعة لدرجZZة أنهZZا ال تسّ Z
ِ
أهميً Z Zة كب ZZيرة للن ZZاس الي ZZوم؟ (نعم) .من خالل ه ZZذا
الش ZZيطان ووجه ZZه البغيض ونس ZZتخدمها للتب ZZاين ،ه ZZل تُمثّZZل كلم ZZات هللا ه ZZذه ّ
ٍ
تحدثZZه،
كل كلمة يقولها الشيطان ،باإلضافة إلى دوافعه ونوايZZاه وطريقZZة ّ
التباين ،يمكن لإلنسان أن يشعر بنزاهة هللا الخالصةّ .

تحدثZه؟ إنZZه يسZتخدم المراوغZة إلغوائZZك دون أن يسZمح لZك برؤيتهZZا ،وال يسZمح لZك
كّلها مغشوش ٌة .ما السZمة الرئيسZّ Zية لطريقZZة ّ
Zتمرة؟
بتميZZيز هدفZZه؛ إنZZه يسZZمح لZZك بZZأن تأكZZل ال ُ
المسّ Z
طعم ّ
ممZZا يجعلZZك تُثZZني عليZZه وتتغZZنى بميزاتZZه .أليسZZت هZZذه حيلZZة الشZZيطان ُ
(بلى).
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حوار بين الشيطان ويهوه هللا
ٌ

ِ
ِِ
َّ
Zال َي ْهَ Zوه
اء َبُنZZو ٱهللِ ِلَي ْمُثُلZZوا َZ
اء ٱل َّش ْ Zي َ
ان َذ َ
ان َْأي ً
طُ
(أيُّوب َ )11-6 Z :1و َكَ Z
ض Zا في َو ْس Zطه ْمَ .فَقَ Z
Zام َي ْ Zه َوهَ ،و َجَ Z
ات َيZْ Zو ٍم َأن ُه َجَ Z
َأم َ
ِ
انِ :
َّ ِ ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
طِ
طِ
ان:
"م ْن َْأي َن ِجْئ َت؟"َ .ف َZ
Zال َي ْZه َوه ِلل َّشْ Zي َ
اب ٱل َّشْ Zي َ
ِلل َّشْ Zي َ
طُ
Zال" :م َن ٱْل َZج َواَل ِن في ْ
َأج َ
يهZا"َ .فَق َ
ضَ ،و ِم َن ٱلت َم ّشZي ف َ
ان َي ْZه َوه َوَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
اب
"هZْ Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z
َ
Zل َكامٌ Z
ضَ .ر ُجٌ Z
َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Zه في ْ
َأجَ Z
يمَ ،يتَّقي ٱهللَ َوَيحي Zُ Zد َع ِن ٱلش ّ Zر"َ .ف َ
Zك َعَلى َع ْبZZديَ Zأي َ
Zل َو ُم ْس Zتَق ٌ
احيٍ Z
ِ
ح ول بيِت ِZه و Zح ول ُك ِZل مZZا َلZZه ِم ْن ُZك ِZل َن ِ
َّ
َّ
َّ
َأ
Zار ْك َت
ب
؟
Zة
Z
و
Zه
Z
ل
و
ح
ت
َّج
ي
س
ك
َأن
س
ي
ل
؟
ٱهلل
ُّوب
َأي
ي
ق
ت
ي
ا
ان
ج
م
ل
"ه
:
ال
ق
و
ه
و
ه
ي
ان
ط
ي
ٱلش
ُ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ّ َ ُ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ً َ
ّ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ف َعَل ْي َك".
ضَ .وَل ِك ِن ْٱب ِس ْ
ْ
ط َي َد َ
ك ٱآْل َن َو َم َّس ُك َّل َما َل ُهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْج ِه َك ُي َج ّد ُ
ال َي َد ْيه َف ْٱنتَ َش َر ْت َم َواشيه في ْ
َأع َم َ

طان َأي ِ
ِِ ِ
ات َيو ٍم ََّأن ُه جاء َبُنو ٱهللِ ِلَيمُثُلوا َأمام َي ْهوه ،وجاء َّ
Zام َي ْZه َوه.
ٱلش ْي َ ُ ْ ً
(أيُّوب َ )5-1 Z:2و َك َ
ان َذ َ ْ
ْ
ضا في َو ْسطه ْم لَي ْمُثZَ Zل َ
ََ َ َ َ َ
َ َ
َأمَ Z
ِ
انِ :
َّ ِ ِ
ِ
َفَقال َي ْهوه ِل َّ
ٱَأْلر ِ
طِ
Zال َي ْZه َوه
"م ْن َْأي َن ِجْئ َت؟"َ .ف َZ
اب ٱل َّشْ Zي َ
لش ْي َ
طُ
Zال" :م َن ٱْل َZج َواَل ِن في ْ
َأج َ
يهZا"َ .فَق َ
ضَ ،و ِم َن ٱلت َم ّشZي ف َ
ان َي ْZه َوه َوَق َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
طِ
يم َيتَّقي ٱهللَ َوَيحيZُ Zد َع ِن ٱل َّش ِّ Zر.
Zل َك Z
ضَ .ر ُZ
ِلل َّش ْ Zي َ
"هZْ Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z
انَ :
ام ٌ
جٌ
َأِلن ُه َلْي َس م ْثُلZُ Zه في ْ
Zك َعَلى َع ْبZZدي َأي َ
Zل َو ُم ْس Zتَق ٌ
وِإَلى ٱآْل ن هو متَم ِس ٌك ِب َكم ِال ِه ،وَق ْد هيَّجتَِني عَلي ِه ِ
ان ي Zه وه وَقZالِ :
ٍ
Zل َمZا ِلِإْل ْن َسِ Z
ان
"جْل ٌZد ِب ِجْل ٍZدَ ،و ُك ُّ
اب ٱل َّشْ Zي َ
َْ ْ
َ َ ْ
َأج َ
َأِلبَتل َع ُه ِباَل َسَبب"َ .ف َ
ط ُ َْ َ َ َ َ
َ َُ ُ َ ّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َعَل ْي َك".
ك َو َم َّس َع ْ
َأِلجل َنْفسهَ .وَلك ْن ْٱبسط ٱآْل َن َي َد َ
ظ َم ُه َوَل ْح َم ُهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْج ِه َك ُي َج ّد ُ
ُي ْعطيه ْ
ِّ
Zيرا،
ه ZZذان المقطع ZZان هم ZZا ح ٌ Z
Zوار بين هللا والش ZZيطان ،وهم ZZا ُيس ZZجالن م ZZا قال ZZه هللا وم ZZا قال ZZه الش ZZيطان .لم يتح Zّ Zدث هللا كث ً Z
وتحZدث بكZل بس ٍ
Zاطة .هZل يمكننZا رؤيZة قداسZة هللا في كلمZات هللا البسZيطة؟ سZوف يقZول البعض إن هZذا ليس سZهالً .هZل يمكننZا
ّ
ّ
إ ًذا أن نZZرى بشZZاعة الشZZيطان في ردوده؟ (نعم) .دعونZZا ننظZZر أوالً في نZZوع السZZؤال الZZذي وجهZZه يهZZوه هللا إلى الشZZيطانِ .
("م ْن
ّ
ّ
أي غٍ Z
Zرض آخZZر .إذا
Zدون
Z
ب
Zح
Z
ض
وا
Zؤال
Z
س
د
Zر
Z
ج
م
Zه
Z
ن
إ
(كال).
؟
أي معZZنى خفي
ٌ
َْأي َن ِجْئ َت؟") هZZل هZZذا سٌ Z
ُ ّ
ّ
Zؤال مباشZZر؟ هZZل يوجZZد ّ
ّ
Zؤال تصZZعب إجابتZZه؟ هZZل يمكنكم القZZول" :من الجZZوالن في األرض ومن
سZZألتكم" :من أين أتيتم؟" فكيZZف سZZتجيبون؟ هZZل هZZو سٌ Z
التم ّش Zي فيه ZZا؟" (كال) .لن تجيب ZZوا به ZZذه الطريق ZZة .كي ZZف تش ZZعرون إ ًذا عن ZZدما ت ZZرون الش ZZيطان يجيب به ZZذه الطريق ZZة؟ (نش ZZعر أن
مر ٍة أرى هذه الكلمات أشعر باالشZZمئزاز؛ ألنZه يتحZّ Zدث دون أن
الشيطان
ٌ
كل ّ
سخيف وماكر) .هل يمكنك Zمعرفة شعوري؟ في ّ
ٍ
ٍ
Zرد على سZؤال
وجهZة لل ّ
أي شZيء! هZل أجZاب عن سZؤال هللا؟ لم تكن كلماتZه إجابً Zة ،ولم توجZد ّأيZة نتيجZة .لم تكن إجابٌ Zة ُم ّ
يقZول ّ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
يهZZا ".م ZZاذا تفهم من ه ZZذه الكلم ZZات؟ من أين ي ZZأتي الش ZZيطان؟ ه ZZل تلّقيتم إجابً Z Zة؟
هللا" .م َن ٱْل َZجَ Zواَل ِن في ْ
ضَ ،و ِم َن ٱلت َم ّشZ Zي ف َ
شخص باكتشاف ما يقوله ًّ
ٍ
حقا .ما زلتم بعد سZZماع هZZذه الكلمZZات ال تقZZدرون
ألي
(كال) .هذا "ذكاء" مكر الشيطان بعدم السماح ّ
على تميZZيز مZZا قالZZه ،إاّل أنZZه انتهى من اإلجابZZة .إنZZه يعتقZZد أنZZه أجZZاب إجابً Zة وافيZZة .كيZZف تشZZعر إ ًذا؟ باالشZZمئزاز؟ (نعم) .واآلن
ثم يتركZك في حZير ٍة وغZير ق ٍ
Zادر على إدراك
Zرة ،ومن َّ
تبدأ في الشعور باالشZمئزاز من هZذه الكلمZات .ال يتح ّZدث الشZيطان مباش ً

Zرة من فم
أحيانZZا عن عم Zٍ Zد
مصZZدر كالم ZZه .إنZZه يتحZّ Zدث
ً
ً
وأحيانZZا يغلب علي ZZه جZZوهره ،أي طبيعت ZZه .خZZرجت ه ZZذه الكلمZZات مباش ً Z
ٍ
Zيرا طبيعيًّا.
الش ZZيطان .لم ُي ّ
فكZZر فيه ZZا الش ZZيطان لف ZZترة طويل ZZة من ال ZZوقت ثم نط ZZق به ZZا ،حاس Zً Zبا نفس ZZه ذكيًّا؛ ولكن ZZه عبَّر عنه ZZا تعب ً Z

تماما من أين يZأتي .هZZل يوجZZد
وحالما تسأله من أين أتى ،فإنه يستخدم هذه الكلمات ليجيبك .تشعر بالحيرة الشديدة وال تعرف ً
Zامض وال ُيق ّZدم إجابً Zة ُمح ّZددة) .مZا نZوع الكلمZات الZتي يجب
ٌ
أحد بينكم ّ
يتحدث بهذه الطريقة؟ (نعم) .ما نوع هذا الكالم؟ (إنZه غ ٌ
ِ
ِ
ص Zا مZZا ال يريZZد أن ُيعZِّ Zرف
ومض ّZللة ،أليس كZZذلك؟ لنفZZترض أن شخ ً
أن نسZZتخدمها لوصZZف طريقZZة التحZّ Zدث هZZذه؟ إنهZZا ُمخادعZZة ُ
Zرة ليفيZZدك بالمكZان
ذاهبZا؟ فال ُيجيبZك مباش ً
اآلخرين بالمكان الذي ذهب إليه باألمس .تسأله" :لقZZد رأيتZك بZZاألمس .إلى أين كنت ً
الذي ذهب إليه باألمس .يقول" :األمس كان م ِ
تعًبا ًّ
جدا!" هل أجاب عن سؤالك؟ لقد أجاب ،ولكن هZZذا ليس الجZZواب الZذي كنت
ُ
النيZة وراء كلماتZه .وال تعZرف
تريده .هذا هو "ذكاء" حيلة الشخص .ال يمكنك أن تكتشف أب ًZدا مZا يقصZده أو تZرى المصZدر أو ّ

ضZا؟ (نعم) .مZZا
مZZا يحZZاول ّ
Zيرا بهZZذه الطريقZZة أي ً
صZة – وهZZذه هي الغوايZZة .هZZل تتحZّ Zدثون كثً Z
صZته الخا ّ
تجنبZZه ألن لديZZه في قلبZZه ق ّ
وأحيان ZZا الحف ZZاظ على وض ZZعكم وص ZZورتكم ،والحف ZZاظ على أسZZZرار حيZZZاتكم
أحيانZZ Zا حمايZZ Zة مص ZZالحكم،
هZZZدفكم إ ًذا؟ ه ZZل هZZ Zدفكم
ً
ً
الخاصة ،والحفاظ على سمعتكم؟ مهما كان الهدف ،فإنه ال ينفصل عن اهتماماتكم ويرتبط بمصالحكم .أليست هZذه هي طبيعZة

ٍ
عمومZZا ،هZذا السZلوك الظZاهر
شخص بهذا النوع من الطبيعة يشبه الشيطان؟ يمكننZZا قZول هZZذا ،أليس كZZذلك؟
كل
اإلنسان؟ أليس ّ
ً
أيضا تشعرون باالشمئزاز ،أليس كذلك؟ (بلى).
مقيت
ٌ
ومثير لالشمئزاز .وأنتم ً
ٌ

ِ
ُّوب ٱهللَ؟" إن ZZه يب ZZدأ
األولُ ،يجِيب الش ZZيطان يه ZZوه م Zّ Zر ًة أخ ZZرى ق ZZائالًَ :
"هZْ Zل َم َّج ًانZZا َيتَّقي َأي ُ
عن ZZد النظ ZZر ُمج Zّ Zد ًدا إلى المقط ZZع ّ
بمهاجمة تقييم يهوه أليُّوب ،وهذا الهجوم ملو ٌن بالعداءَ" .أَليس ََّأنك سيَّج َت حوَله وحول بيِت ِه وحول ُك ِZل مZا َلZه ِم ْن ُك ِZل َن ِ
احَي ٍZة؟"
ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ّ َ ُ
ّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه ZZذا فهم الش ZZيطان وتقييم ZZه لعم ZZل يه ZZوه م ZZع أيُّوبُ .ي ِّ
Zال َي َد ْيZZه َف ْٱنتَ َش َ Zر ْت َم َواشZZيه في
Zار ْك َت ْ
قيم الش ZZيطان مث ZZل ه ZZذا ق ZZائالً"َ :بَ Z
َأع َمَ Z
ِ
ِ
Zك" .يتحZّ Zدث الشZZيطان بغمٍ Z
ٱَأْلر ِ
دائمZا ،ولكنZZه هنZZا
Zوض ًZ
ك ٱآْل َن َو َم َّس ُZك َّ
ضَ .وَل ِك ِن ْٱب ِسْ Z
ف َعَل ْيَ Z
Zل َمZZا َلZُ Zهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْج ِZه َ
ط َيZَ Zد َ
Zك ُي َZج ّZد ُ
ْ
ٍ
ٍ
Zديف على يهZوه هللا ومنافسZة لZه ،أي مZZع هللا نفسZه.
ّ
Zوم وتج ٌ
يتحدث بتأكيد Z.ومع ذلك ،فإن هذه الكلمات المنطوقة بتأكيZZد هي هجٌ Z

كيZZف تشZZعرون عنZZدما تسZZمعونها؟ هZZل تشZZعرون بZZالنفور؟ هZZل يمكنكم رؤيZZة نوايZZاه؟ ّأوالً ،إنZZه يZZرفض تقZZييم يهZZوه أليُّوب ،الZZذي
يتّقي هللا ويحيد عن الشر .وبعدها يرفض كل ٍ
Zامي؟ يتّ ِّهم الشZZيطان
شيء يقوله أيُّوب ويفعله؛ أي ينكر اتّقاءه ليهوه .هل هZZو اتّهٌّ Z
ّ
ّ
ِّ
كل ما يقوله يهوه .إنه ال يZؤمن بZل يقZول" :إذا قلت إن األمZور هكZذا ،فكيZف لم أرهZا؟ لقZد منحتZه الكثZير من
وينكر ُ
ويشكك في ّ

عدوانيZZة؟ أليسZZت
Zار لكZّ Zل مZZا يفعلZZه هللا؟ االتّهZZام واإلنكZZار والتجZZديف – أليسZZت كلماتZZه
ّ
البركZZات ،فكيZZف ال يتّقيZZك؟" أليس هZZذا إنكٌ Z
فكر بZه الشZيطان في قلبZه؟ هZذه الكلمZات بالتأكيZد ليسZت الكلمZات نفسZها الZتي نقرأهZا اآلنِ :
تعبيرا حقيقيًّا عما ي ِّ
"م َن ٱْل َZج َواَل ِن ِفي
ّ ُ
ً
ِ
ِ
َّ
ٱَأْلر ِ
تمامZا عن الموقZZف تجZZاه هللا
تمامZا عنهZZا .من خالل هZZذه الكلمZZات يكشZZف الشZZيطان ًZ
يهZا" .إنهZZا مختلف ٌ Zة ًZ
ضَ ،و ِم َن ٱلت َم ّش Zي ف َZ
ْ
ِ
تمامZZا .إنZZه ُيبغض َم ْن
وعن ُ
البغض من اتّقاء أيُّوب هللا الذي يحمله في قلبه .عندما يحدث هذا ينكشف خبثه وطبيعتZZه الشZّ Zريرة ً
بغض من يحي ZZدون عن الش ZZر ،واألك ZZثر من ذل ZZك ي ِ
يتّق ZZون هللا وي ِ
بغض يه ZZوه ألن ZZه يمنح اإلنس ZZان البرك ZZات .يري ZZد أن ينته ZZز ه ZZذه
ُ
ّ
ُ
الشر .ولكني أرى األمZZر
دمره قائالً" :أنت تقول إن أيُّوب يتّقيك ويحيد عن ّ
الفرصة ليقضي على أيُّوب الذي رفعه هللا بيده ُ
ولي ّ
مختلفا ".إنه يستخدم طرًقا متنوعة الستفزاز يهوه وتجربته ،ويستخدم طرًقا متنوعة كي ي ِّ
سلم يهوه هللا أيُّوب إلى الشZZيطان كي
ً
ُ
ُ ّ
ُ ّ

يتحكم به ويؤذيه ويتعامZZل معZZه .يريZZد االسZتفادة من هZZذه الفرصZة للتخّلص من هZذا الرجZل الكامZZل والمسZZتقيم في نظZر هللا .هZZل
ّ
لديZZه مثZZل هZZذا القلب لفZZتر ٍة ُمؤّقتZZة؟ كال ،ليس كZZذلك .فهZZو لZZه بZZاعٌ طويZZل في هZZذا المجZال .يعمZZل هللا ،ويهتم بالشZZخص ،ويZZراعي
ض Z Zا ،الهثًZZ Zا وراءه؛ فZZ Zإذا أراد هللا هZZ Zذا
الشZZ Zخص ،ولكن الشZZ Zيطان يتعقبZZ Zه في كZZ Zل خطZZ Zوةَ .م ْن يسZZ Zانده هللا ،يراقبZZ Zه الشZZ Zيطان أي ً
Zتخدما طZZرق شZZريرة مختلفZZة إلغZZواء العمZZل الZZذي يقZZوم بZZه هللا
الشZZخص ،فسZZيفعل الشZZيطان كZZل مZZا في وسZZعه لعرقلZZة هللا ،مسً Z
وعرقلتZZه وتحطيمZZه ،وذلZZك من أجZZل تحقيZZق هدفZZه الخفي .ومZZا هدفZZه؟ إنZZه ال يريZZد أن يقتZZني هللاُ أحZً Zدا ،ويريZZد كZZل أولئZZك الZZذين
يريدهم هللا ،يريد أن يمتلكهم ،ويسيطر عليهم ،ويتولى أمرهم حتى يعبدوه ،وبذلك يرتكبون األفعZال الشZZريرة إلى جانبZZه .أليس

Zيء ج ًّZدا ،ولكن هZل رأيتمZوه؟ يمكنZك فقZط
هذا هو الدافع الشZرير للشZيطان؟ من الط
Zبيعي أن تقولZوا إن الشZيطان ش ّZر ٌ
ير ج ًّZدا وس ٌ
ّ
يخص
أن ترى مدى سZوء اإلنسZان بينمZا لم ت َZر في الواقZع مZدى سZوء الشZيطان .ولكن هZل رأيت ذلZك في هZذا الموضZوع الZذي
ّ

أيُّوب؟ (نعم) .لقZZد أوضZZح هZZذا الموضZZوع وجZZه الشZZيطان البغيض وجZZوهره تمZZام الوضZZوح .الشZZيطان في حالZZة حٍ Z
Zرب مZZع هللا،

ويتعّقب أثZZره .هدفZZه هZZو أن يقZِّ Zوض كZّ Zل العمZZل الZZذي يريZZد هللا القيZZام بZZه ،وأن يحتZّ Zل جميZZع َمن يريZZدهم هللا ،وأن يسZZيطر عليهم
Zام على أولئ ZZك ال ZZذين يري ZZدهم هللا .وفي ح ZZال ع ZZدم التخّلص منهم ،ف ZZإنهم يكون ZZون في ح ZZوزة الشZZZيطان كي
بهZZZدف القض ZZاء الت ّ Z
Zجل ألي ش ٍ
Zيء آخZر يفعلZه هللا،
يستخدمهم – وهZZذا هدفZZه .ومZاذا يفعZZل هللا؟ يقZZول هللا جملً Zة بسZZيطة في هZذا المقطZع؛ فال يوجZZد س ٌّ ّ
بكثير بخصوص ما يقوله الشيطان .في المقطع الكتZZابي أدنZاه ،سZأل يهZZوه الشZZيطانِ :
ٍ
"م ْن َْأي َن ِجْئ َت؟"
ولكننا نرى سجاّل ت أكثر
ّ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
يهZZا") .م ZZا زالت هي نفس ZZها تل ZZك
م ZZاذا ك ZZان ج ZZواب الش ZZيطان؟ (أج ZZاب أي ً
ضZ Zا ق ZZائالً" :م َن ٱْل َجَ Zواَل ِن في ْ
ضَ ،و ِم َن ٱلت َم ّشZ Zي ف َ
بغيضا؟ يكفي قول هذه الجملZة المثZZيرة لالشZمئزاز م ّZر ًة واحZدة.
العبارة .كيف أصبحت شعار الشيطان وتحفته؟ أليس الشيطان
ً
تغيZر ٍة .ال يسZتطيع الشZيطان اسZتخدام
دائما إلى هذه الجملZة؟ هZذا ُيثِبت شZيًئا واح ًZدا :طبيعZة الشZيطان غZير ُم ّ
لماذا يعود الشيطان ً

خائفZا من
كيفية تعامله مع الناس! إنه ليس ًZ
يهمه ّ
التظاهر إلخفاء وجهه القبيح .يسأله هللا سؤاالً فيجيب بمثل هذه الطريقة ،وال ّ

وقح Zا وقاح ً Zة منعدم ZZة الض ZZمير أم ZZام هللا ،أو يس ZZتخدم ه ZZذه
هللا وال يخش ZZى هللا وال يطي ZZع هللا .ول ZZذلك فإن ZZه يتج Zّ Zرأ على أن يك ZZون ً
الكلمات نفسها لZرفض سZؤال هللا ،وبZأن يسZتخدم هZذه اإلجابZة نفسZها لإلجابZة عن سZؤال هللا ،وبZأن يحZاول اسZتخدام هZذه اإلجابZة
ٍ
Zتعد
إلرباك هللا – وهذا هو الوجZه البغيض للشZيطان .إنZه ال يZؤمن بقZدرة هللا ،وال يZؤمن بسZلطان هللا ،كمZا أنZه بالتأكيZد غZير ُمس ّ
ٍ
Zتمرة هلل ،ويهZZاجم باسٍ Z
Zتمرار كZّ Zل مZZا يفعلZZه هللا محZZاوالً تZZدمير كZّ Zل مZZا يفعلZZه هللا –
للطاعZZة تحت سZZيادة هللا .إنZZه في معارضZZة مسّ Z
الشرير.
وهذا هدفه ّ
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حوار بين الشيطان ويهوه هللا
ٌ

ِ
ِِ
َّ
Zال َي ْهَ Zوه
اء َبُنZZو ٱهللِ ِلَي ْمُثُلZZوا َZ
اء ٱل َّش ْ Zي َ
ان َذ َ
ان َْأي ً
طُ
(أيُّوب َ )11-6 Z :1و َكَ Z
ض Zا في َو ْس Zطه ْمَ .فَقَ Z
Zام َي ْ Zه َوهَ ،و َجَ Z
ات َيZْ Zو ٍم َأن ُه َجَ Z
َأم َ
ِ
انِ :
َّ ِ ِ
ِ
ٱَأْلر ِ
طِ
طِ
ان:
"م ْن َْأي َن ِجْئ َت؟"َ .ف َZ
Zال َي ْZه َوه ِلل َّشْ Zي َ
اب ٱل َّشْ Zي َ
ِلل َّشْ Zي َ
طُ
Zال" :م َن ٱْل َZج َواَل ِن في ْ
َأج َ
يهZا"َ .فَق َ
ضَ ،و ِم َن ٱلت َم ّشZي ف َ
ان َي ْZه َوه َوَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ٱَأْلر ِ
ُّوب؟ َّ
اب
"هZْ Zل َج َعْل َت َقْلَبَ Z
َ
Zل َكامٌ Z
ضَ .ر ُجٌ Z
َأِلن ُه َل ْي َس م ْثُلZُ Zه في ْ
َأجَ Z
يمَ ،يتَّقي ٱهللَ َوَيحي Zُ Zد َع ِن ٱلش ّ Zر"َ .ف َ
Zك َعَلى َع ْبZZديَ Zأي َ
Zل َو ُم ْس Zتَق ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
Zار ْك َت
َّج َت َح ْوَلZُ Zه َو َZ
ٱلش ْي َ
طُ
الَ :
ُّوب ٱهللَ؟ َأَل ْي َس ََّأن َك َسي ْ
Zل َمZZا َلZُ Zه م ْن ُZك ّ
ح ْو َل َب ْيتZه َو َZح ْو َل ُك ّ
Zل َناحَيZZة؟ َب َ
"ه ْل َم َّج ًانا َيتَّقي َأي ُ
ان َي ْه َوه َوَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٱَأْلر ِ
ف َعَل ْي َك".
ضَ .وَل ِك ِن ْٱب ِس ْ
ْ
ط َي َد َ
ك ٱآْل َن َو َم َّس ُك َّل َما َل ُهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْج ِه َك ُي َج ّد ُ
ال َي َد ْيه َف ْٱنتَ َش َر ْت َم َواشيه في ْ
َأع َم َ

طان َأي ِ
ِِ ِ
ات َيو ٍم ََّأن ُه جاء َبُنو ٱهللِ ِلَيمُثُلوا َأمام َي ْهوه ،وجاء َّ
Zام َي ْZه َوه.
ٱلش ْي َ ُ ْ ً
(أيُّوب َ )5-1 Z:2و َك َ
ان َذ َ ْ
ْ
ضا في َو ْسطه ْم لَي ْمُثZَ Zل َ
ََ َ َ َ َ
َ َ
َأمَ Z
ِ
انِ :
َّ ِ ِ
ِ
َفَقال َي ْهوه ِل َّ
ٱَأْلر ِ
طِ
Zال َي ْZه َوه
"م ْن َْأي َن ِجْئ َت؟"َ .ف َZ
اب ٱل َّشْ Zي َ
لش ْي َ
طُ
Zال" :م َن ٱْل َZج َواَل ِن في ْ
َأج َ
يهZا"َ .فَق َ
ضَ ،و ِم َن ٱلت َم ّشZي ف َ
ان َي ْZه َوه َوَق َ
َ َ
ان" :هZZل جعْلت َقْلبZZك عَلى عبِ Z
جZل َك ِ
امZل ومس Zتَ ِ
َأِلنه َليس ِم ْثُلZZه ِ
ِ
َّ
يم َيتَِّقي ٱهللَ َوَي ِحيZُ Zد َع ِن ٱل َّش ِّ Zر.
ق
Z
Z
ر
.
ض
ٱَأْلر
ي
ف
؟
ُّوب
َأي
ي
Zد
ِلل َّش ْ Zي َ
ُ
ط ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ
َ ٌُ
ْ
ُ َْ
َ
ٌ َ ُْ ٌ
وِإَلى ٱآْل ن هو متَم ِس ٌك ِب َكم ِال ِه ،وَق ْد هيَّجتَِني عَلي ِه ِ
ان ي Zه وه وَقZالِ :
ٍ
Zل َمZا ِلِإْل ْن َسِ Z
ان
"جْل ٌZد ِب ِجْل ٍZدَ ،و ُك ُّ
اب ٱل َّشْ Zي َ
َْ ْ
َ َ ْ
َأج َ
َأِلبَتل َع ُه ِباَل َسَبب"َ .ف َ
ط ُ َْ َ َ َ َ
َ َُ ُ َ ّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ
َّ
ف َعَل ْي َك".
د
ج
ي
ك
ه
ج
و
ي
ف
ه
ن
ف
،
ه
م
ح
ل
و
ه
م
ظ
ع
س
م
و
ك
د
ي
ن
ٱ
ط
س
ٱب
ن
ك
ل
و
.
ه
س
ف
ن
ل
َأِلج
يه
ط
ع
ي
َّ
ْ َْ
َ ْ َ ُ َّ ُ
آْل َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ
ََ ْ ْ
ُْ
طZZة تZZدبير هللا المسZZتمرة على مZZدى سZZتّة آالف سٍ Z
Zنةُ ،يمِثّZZل هZZذان المقطعZZان اللZZذان يقولهمZZا الشZZيطان واألشZZياء الZZتي
في خ ّ
ّ
الحقيقيZZة .هZZل شZZاهدت كلمZZات الشZZيطان وأعمالZZه في
يفعلهZZا الشZZيطان في سZZفر أيُّوب مقاومتZZه هلل ،فهنZZا ُيظ ِه Zر الشZZيطان ألوانZZه
ّ

Zياء تحZّ Zدث بهZZا
الحيZZاة
الحقيقيZZة؟ عنZZدما تراهZZا ّ
ّ
Zياء تحZّ Zدث بهZZا الشZZيطان ،ولكن بZZدالً من ذلZZك تعتقZZد أنهZZا أشٌ Z
ربمZZا ال تعتقZZد أنهZZا أشٌ Z
يتحدث بها اإلنسان؟ إنها تُمّثل الشيطان .فحتّى إذا عرفتها ،فإنك ال تZزال غZير
اإلنسان .ما الذي تُمّثله مثل هذه األشياء عندما ّ
ٍ
ٍ
جلي
فهم ٌّ
قادر على إدراك أن الشيطان ّ
تحدث بهذا فعالً .ولكنك رأيت هنZZا واآلن بصZراحة مZZا قالZZه الشZيطان نفسZه .لZديك اآلن ٌ
واضZZح للوجZZه البغيض للشZZيطان ولشZّ Zره .هZZل يتّسZZم هZZذان المقطعZZان اللZZذان يتحZّ Zدث بهمZZا الشZZيطان إ ًذا بقيمZZة للبشZZر اليZZوم كي

يتمكن البش ZZر الي ZZوم من التع Zّ Zرف على وج ZZه
Zتحق ه ZZذان المقطع ZZان جمعهم ZZا كي ّ
ّ
يتمكن ZZوا من معرف ZZة طبيع ZZة الش ZZيطان؟ ه ZZل يس ّ Z
مالئمZا ج ًّZدا ،إاّل أن التعبZير عنZه
والتعرف على وجه الشيطان األصلي الحقيقي؟ مع أن قZول هZذا قZد ال يبZدو
الشيطان البغيض
ّ
ً
ّ
ّ
به ZZذه الطريق ZZة يمكن اعتب ZZاره دقيًقZZا .ال يس ZZعني إاّل أن أص ZZيغ األم ZZر به ZZذه الطريق ZZة ،وإذا اس ZZتطعتم فهم ZZه ،فه ZZذا يكفي .يه ZZاجم

ويلقي باالتّهامZZات بخصZZوص اتّقZZاء أيُّوب يهZZوه هللا .يحZZاول اسZZتفزاز يهZZوه
Zرارا األشZZياء الZZتي يفعلهZZا يهZZوهُ ،
Zرارا وتكً Z
الشZZيطان مً Z
بأس ٍ Z
بمج Zّ Zرد أن تح Zّ Zدث
Zاليب مختلف ZZة حتّى يس ZZمح ل ZZه يه ZZوه ب ZZإغواء أيُّوب .ول ZZذلك ف ZZإن كلمات ZZه اس Z
ّ
Zتفزازي ٌة للغاي ZZة .أخ ZZبرني إ ًذاُ ،
الشيطان بهذه الكلمات ،هل يسZتطيع هللا رؤيZة مZا يريZد الشZيطان فعلZه؟ (نعم) .ففي قلب هللا ،هZذا الرجZل أيُّوب الZذي ينظZره هللا

تحمZZل هZZذا النZZوع من اإلغZZواء؟ (نعم) .مZZا الZZذي يجعZZل هللا
Zتقيما – هZZل يمكنZZه ّ
– خZZادم هللا هZZذا الZZذي يعتZZبره هللا رجالً كZZامالً مسً Z
قادر إ ًذا على فحص قلب اإلنسZZان؟ الشZZيطان ال يمكنZZه
ً
دائما؟ (نعم) .هل الشيطان ٌ
متيقنا من ذلك؟ هل يفحص هللا قلب اإلنسان ً

ذلك .حتّى إذا كان الشيطان يمكنه Zرؤية قلب اإلنسان ،فإن طبيعتZه الش ّZريرة ال يمكنهZZا أن تZؤمن أب ًZدا أن القداسZZة قداسZة ،أو أن
ٍ
Zدخر جه ًZدا
Zار أو ُمش ِZرق .ال يسZع الشZيطان سZوى أاّل ي ّ
الشرير ال يمكنه ً
أي شZيء ُمق ّZدس أو ب ّ
الدناءة دناءة .الشيطان ّ
أبدا تقZدير ّ
تعرضZZه للعقZZاب أو الهالك من
ليعمZZل من خالل طبيعتZZه وشZّ Zره ومن خالل هZZذه األسZZاليب الZZتي يسZZتخدمها .وحتّى على حسZZاب ّ
ٍ
الشر ،وهذه هي طبيعة الشيطان .ولذلك يقZZول الشZZيطان في هZZذا المقطZZع:
هللا ،فإنه ال ّ
يتردد في معارضة هللا بعناد – وهذا هو ّ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
Zل َمZZا ِلِإْل ْن َسِ Z
Zك".
ان ُي ْع ِطيZِ Zه ْZ
" ِجْلZٌ Zد ِب ِجْلZٍ Zدَ ،و ُZك ُّ
ك َو َم َّس َع ْ
ف َعَل ْيَ Z
Zهَ ،فِإ َّن ُه في َو ْج ِZه َ
َأِلج ِل َنْفسZهَ .وَلك ْن ْٱبسZط ٱآْل َن َيZَ Zد َ
Zك ُي َZج ّZد ُ
Zه َوَل ْح َZم ُ
ظ َZم ُ
يعتقد الشيطان أن اتّقاء اإلنسان هللا يرجع إلى حصول اإلنسان على العديد من المزايا من هللا .يحصل اإلنسان على مزايا من
Zالح بZZ Zل ألن اإلنسZZ Zان يحصZZ Zل على العدي Z Zد Zمن المزايZZ Zا فيتّقي هللا بهZZ Zذه
Zالح .ولكن ليس ألن هللا صٌ Z Z
هللا ولZZ Zذلك يقZZ Zول إن هللا صٌ Z Z
جرد أن يحرم هللا اإلنسان من هذه المزايZا يتخّلى اإلنسZان عن هللا .ال يZؤمن الشZيطان في طبيعتZه الش ّZريرة أن قلب
بم ّ
الطريقةُ :
ًّ
الشريرة ال يعرف معنى القداسة ،فما بالك بالمخافة الخاشZعة .ال يعZرف معZنى
اإلنسان يمكن أن يتّقي هللا حقا .وبسبب طبيعته ّ
ضZ Zا .أخ ZZبروني ،أليس الش ZZيطان
طاع ZZة هللا أو اتّق ZZاء هللا .وألن ZZه ال يعرفهم ZZا ،فإن ZZه يعتق ZZد أن اإلنس ZZان ال يس ZZتطيع أن يتّقي هللا أي ً

الدينيZZة
أي من الZديانات والطوائZف المختلفZة أو الجماعZات
ش ّZر ًيرا؟ باسZتثناء كنيسZZتنا ،ال يZZؤمن ٌّ
واالجتماعيZZة ،بوجZZود هللا فضZاًل
ّ
ّ
عن أن يؤمنZZوا بZZأن هللا قZZد أصZZبح جسZً Zدا ويقZZوم بعمZZل الدينونZZة ،لZZذلك فZZإنهم يعتقZZدون أن مZZا تZZؤمن بZZه ليس هللا .اإلنسZZان الفاسZZق

جميعZا
ًZ
تمامZZا مثلZZه هZZو .واإلنسZZان الكّ Zذاب ينظZZر حولZZه فال يZZرى أحZً Zدا صZZادًقا ،ويعتZZبر أنهم
ينظZZر حولZZه فZZيرى الجميZZع فاسZZقينً ،
Zرارا ويريZد مقاتلZة ك ّZل ش ٍ
Zخص يZراه .في حين أن أولئZك األشZخاص الZذين يتّسZمون
كZاذبون .واإلنسZان الش ّZرير يZرى الجميZع أش ً
للغش والخداع دون أن يتم ّكنZوا من عمZل أي ش ٍ
ٍ
Zيء .أقZول هZZذه
بصدق
يتعرضون ّ
دائما ما ّ
ّ
نسبي يرون الجميع صادقين ،فإنهم ً
ّ
Zارا
إكراها ُمؤّقتًا أو شZيًئا ًZ
الشريرة ليست
ً
األمثلة القليلة كيما يزداد يقينك :طبيعة الشيطان ّ
ناتج ا عن بيئتZه ،كمZا أنهZا ليسZت إظه ً
ٍ
مؤّقتً ZZا ناتج Zا عن أي س ٍ Z
جيZً Zدا .وحتّى
خلفيZZة .ب ZZالطبع ال! ال يس ZZعه إاّل أن يك ZZون به ZZذه الطريق ZZة! ال يمكن ZZه أن يفع ZZل ش ZZيًئا ّ
Zبب أو ّ
ً
ّ
ُ
سر اآلذان ،فإنZZه يغويZك وحسZب .كّلمZا كZZانت كلماتZZه أكZZثر جاذبيً Zة ولباقً Zة ورّقً Zة ،أصZبحت نوايZاه الش ّZريرة أكZثر
عندما يقول ما ُي ّ
Zوع من الطبيعZZ Zة ُيظ ِه Z Zره الشZZ Zيطان في هZZ Zذين المقطعين؟
وأي نٍ Z Z
أي نٍ Z Z
Zوع من الوجZZ Zهّ ،
خبثًZZ Zا وتجZZ Zاوزت حZZ Zدود هZZ Zذه الكلمZZ Zاتّ .
الشرير والجانب الخبيث.
الشر،
والشرير) .وسمته
(المغوي ،والخبيث،
ّ
وخصوصا الجانب ّ
األساسية هي ّ
ّ
ً
ُ
من "هللا ذاته ،الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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خلZق هللا اإلنسZان وقZاد حيZاة البشZر منZذ ذلZك الحين .سZواء في منح البشZر البركZات ،أو إعطZائهم النZواميس ووصZاياه ،أو
تنوعZZة للحيZاة ،هZل تعرفZون هZدف هللا المنشZZود من عمZZل هZذه األشZZياء؟ ّأوالً ،هZZل يمكنكم القZول بكZّ Zل تأكي ٍZد إن
الم ّ
وضZZع القواعZد ُ
عام ٌة وجوفاء نسZZبيًّا ،ولكن على وجZه التحديZد Z،أليس كZّ Zل مZا يفعلZZه هللا
ّ
كل ما يفعله هللا لخير البشر؟ قد تعتقدون أن هذه الجملة ّ

طبيعيZZة؟ سZZواء كZZان الهZZدف أن يحفZZظ اإلنسZZان قواعZZد هللا أو يحفZZظ نواميسZZه ،فZZإن
Zاة
يهZZدف لقيZZادة اإلنسZZان وإرشZZاده ليعيش حيً Z
ّ
األهم وهZذا مZا تم عملZه في البدايZة .ففي البدايZةZ،
هZدف هللا هZو أاّل يعبZد ZاإلنسZان الشZيطان ،وأاّل يتض ّZرر من الشZيطان؛ هZذا هZو
ّ
أحكامZZا تش ZZمل كZZ Zل جٍ ZZ
Zانب يمكن
ًZ
عنZZZدما لم يكن اإلنس ZZان يفهم مشZZ Zيئة هللا ،أخZZ Zذ هللا بعض القZZ Zوانين والقواع ZZد البس ZZيطة وص ZZاغ
ّ
محبً Zة صZZادقة.
تصZّ Zوره .هZZذه األحكZZام بسZZيط ٌة ،ولكنهZZا تحتZZوي في داخلهZZا على مشZZيئة هللا .هللا ُيقZّ Zدر البشZZر ويعّ Z
حبهم ّ
وي ّ
Zتز بهم ُ

Zاهر؟ (نعم) .هZل هللا لديZه
وس؟ هل يمكن أن نقZول إن قلبZه ط ٌ
أليس هذا هو الحال؟ (بلى) .ولذلك هل يمكن أن نقول إن قلبه ُق ّد ٌ
بغض النظر عن األحكام التي وضعها هللا ،فZZإن لهZZا
خفية؟ (كال) .هل ينبع هذا الهدف إ ًذا من حّقه
وإيجابيته؟ (نعم)ّ .
ّ
ّأية نوايا ّ
إيجابي ZZة على اإلنس ZZان ،كم ZZا أنه ZZا تق ZZود الطري ZZق .ه ZZل توج ZZد إ ًذا ّأي ZZة أفك ٍ Z
Zار في عق ZZل هللا لخدم ZZة
Zار
ّ
جميعZZا في س ZZياق أعمال ZZه آث ٌ Z
ً
ٍ
ٍ
تخص اإلنسZZان أو يريZZد أن يسZZتخدم اإلنسZZان بطريقZZة مZZا؟ (كال) .كال على
Zافية
اتيZZة؟ هZZل هللا لديZZه ّأيZZة أهZZداف إضّ Z
المصZZالح ال ّذ ّ
ّ
ِّ
اتيZة.
اإلطالق .هللا يفعل ما يقوله ،كما أنZه ُيفكر بهZذه الطريقZة في قلبZه .ال يوجZد غ ٌ
Zرض مختلZط وال أفكZار لخدمZة المصZالح ال ّذ ّ
Zيء بالفعZZل من أجZZل اإلنسZZان دون أيZZة أهٍ Z
Zيء لنفسZZه ،ولكنZZه يفعZZل كZZل شٍ Z
إنZZه ال يفعZZل أي شٍ Z
ط
Zداف شخصZّ Zية .ومZZع أن لديZZه خطٌ Z
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أي ش ZZيء لنفس ZZه .ك Zّ Zل ش ZZيء يعمل ZZه يك ZZون بمع ZZنى الكلم ZZة لمص ZZلحة البش ZZر ولحماي ZZة البش ZZر
ومقاص ZZد لإلنس ZZان ،إاّل أن ZZه ال يفع ZZل ّ

ثمين إ ًذا؟ هZZل تسZتطيع أن تZرى حتّى أصZغر عالمZZة على هZذا القلب الثمين
وللحفZاظ على البشZZر من الضZZالل .أليس هZذا القلب ٌ
في الشيطان؟ ال يمكنك رؤية أدنى إشارة لهذا في الشيطان .كل ٍ
طبيعيZة .بZالنظر إلى الطريقZة
شيء يفعلZه هللا ينكشZف بطريق ٍZة
ّ
ّ
ٍ
شخص مثل تعويذة إحكZZام
كل
التي يعمل بها هللا ،كيف يعمل؟ هل يأخذ هللا هذه النواميس وكلماته ويربطها بإحكا ٍم على رأس ّ
ٍ
طريقة إ ًذا يعمل هللا؟ (إنه ُي ِ
ٍ
رشدنا) .هZZل ُيهZِّ Zدد؟ هZZل
بأية
كل
إنسان؟ هل يعمل بهذه الطريقة؟ (كال)ّ .
الطوق(أ) ،ويفرضها على ّ
Zوح
ويخِبZرك بوض ٍ
Zورا) .ينZZير لZZك ُ
يتح ّZدث إليكم في دوائZZر مفرغZة؟ (كال) .عنZZدما ال تفهم الح ّ
Zق ،كيZZف ُير ِشZدك هللا؟ (ينZZير لZك نً Z
Zق ،ومZا يجب عليZك فعلZه .من هZذه الطZرق الZتي يعمZل بهZا هللا ،مZا العالقZة الZتي تشZعر بأنهZا تربطZك
أن هZذا ال يتماشZى مZع الح ّ
Zريب على نح ZZو خ ZZاص من ZZك وال توج ZZد مس ZZاف ٌة
باهلل؟ ه ZZل تُش ZZعرك ب ZZأن هللا ف ZZوق إدراك ZZك؟ (ال) .كي ZZف تجعل ZZك تش ZZعر إ ًذا؟ هللا ق ٌ Z

بينكما .عندما ُي ِ
رشدك هللا ،وعندما يعولك ،وعندما يساعدك ويدعمك ،فأنت تشعر بلطف هللا وبوجوب احترامه ،وتشعر بمدى
جماله وقربه .ولكن عندما يوبِخك هللا على فسZادك ،أو عنZدما يZدينكِ Z
ؤدبZك بسZبب تم ّZردك عليZه ،مZا الطريقZة الZتي يسZتخدمها
وي ّ
ُ ّ
ُ
ِ
ِ
ؤدبZك من خالل بيئتZك ومن خالل النZاس واألحZوال واألشZياء؟ (نعم) .مZا المسZتوى الZذي يصZل
ؤدبك بالكلمات؟ هZل ُي ّ
هللا؟ هل ُي ّ

يضر بهZا الشZيطان اإلنسZان؟ (كال ،إنZZه يصZل إلى مسZZتوى يسZتطيع اإلنسZان
إليه هذا التأديب؟ هل يصل إلى النقطة نفسها التي ّ
ٍ
ٍ
Zاص .ال تجعلZZك
تحملهZZا) .يعمZZل هللا بطريقZZة لطيفZZة مملZZوءة بالرقZZة والمحبZZة والعنايZZة ،أي بطريقZZة معتدلZZة ومالئمZZة على نحZZو خّ Z
طريقتZZه تشZZعر بمشZZاعر حZZادة مثZZل أن تقZZول" :ينبغي أن يسZZمح لي هللا بعمZZل هZZذا" أو "ينبغي أن يسZZمح لي هللا بعمZZل ذلZZك" .ال
Zحيحا؟ حتّى
يعطيZZك هللا أبZً Zدا مثZZل هZZذا النZZوع من
Zادة أو المشZZاعر الحّ Z
العقليZZة الحّ Z
ّ
Zادة الZZتي تجعZZل األشZZياء ال تُطZZاق .أليس هZZذا صً Z
وبقوتZZه ،كيZZف تشZZعر بعZZد ذلZZك؟ هZZل
عنZZدما تقبZZل كلمZZات دينونZZة هللا وتوبيخZZه ،كيZZف تشZZعر بعZZد ذلZZك؟ عنZZدما تشZZعر بسZZلطان هللا ّ
Zماوي ال يمكن انتهZZاك خصوصZّ Zيته؟ (نعم) .هZZل تشZZعر بأنZZك بعيZZٌ Zد عن هللا في هZZذه األوقZZات؟ هZZل تشZZعر
تشZZعر أن هللا كٌ Z
Zائن سّ Z
بالZZذعر من هللا؟ كال ،ولكنZZك بZZدالً من ذلZZك تشZZعر بالمخافZZة الخاشZZعة من هللا .أال يشZZعر النZZاس بجميZZع هZZذه األشZZياء بسZZبب عمZZل

هللا؟ هZZل سZZتكون لZZديهم هZZذه المشZZاعر إذا عمZZل الشZZيطان في اإلنسZZان؟ (كال) .يسZZتخدم هللا كلماتZZه وحّقZZه وحياتZZه من أجZZل إعالZZة
ضعيفا ،وعنZZدما يشZZعر اإلنسZان باإلحبZاط ،فZإن هللا بالتأكيZZد ال يتحZZدث بخش ٍ
ٍ
Zونة
باستمرار .عندما يكون اإلنسان
اإلنسان ودعمه
ً
ّ
Zلبي ج ًّZدا .مZا الهZدف
قائالً" :ال تشعر باإلحباط .ما سبب إحباطك؟ ما سبب ضعفك؟ لماذا أنت
Zعيف وس ٌّ
دائمZا ض ٌ
ٌ
ضعيف؟ أنت ً

من العيش؟ ُم ْت وحسب!" هZل يعمZل هللا بهZذه الطريقZة؟ (كال) .هZل يملZك هللا السZلطان للعمZل بهZذه الطريقZة؟ (نعم) .لكن هللا ال
فمحبتZه وتقZديره
يتصرف بهذه الطريقZة؟ يرجZع السZبب في عZدم تص ّZرف هللا بهZذه الطريقZة إلى جZوهره ،أي جZوهر قداسZة هللا.
ّ
ّ
ٍ
ناتج Zا عن تف ZZاخر
Zوح في جمل ZZة واح ZZدة أو جمل ZZتين فق ZZط .فه ZZذا ليس ش ZZيًئا ًZ
لإلنس ZZان واع ZZتزازه ب ZZه ال يمكن التعب ZZير عنه ZZا بوض ٍ Z
ٍ
ِ
فعلية؛ وهو إعالن جوهر هللا .هل يمكن لجميع هذه الطرق التي يعمZZل بهZZا هللا أن
اإلنسان ،ولكنه
شيء ُيحدثه هللا في ممارسة ّ
ٌ
تسZZمح لإلنسZZان برؤيZZة قداسZZة هللا؟ في جميZZع هZZذه الطZZرق الZZتي يعمZZل بهZZا هللا ،بمZZا في ذلZZك مقاصZZد هللا الصZZالحة ،وبمZZا في ذلZZك

اآلثار التي يرغب هللا في تحقيقها في اإلنسZان ،وبمZZا في ذلZك الطZرق المختلفZZة الZZتي يسZتخدمها هللا للعمZل على اإلنسZان ،ونZوع
مكر في نوايا هللا الطيبة؟ (كال) .إ ًذا في كل ٍ
شر أو ٍ
أي ٍّ
شيء
ّ
ّ
العمل الذي يعمله ،وما يريده من اإلنسان أن يفهمه – هل رأيت ّ
ٍ
ِّ
وسا؟
وكل شيء يقوله هللاّ ،
يفعله هللاّ ،
وكل ما ُيفكر به في قلبه ،وكذلك جوهر هللا الذي يكشف عنه ،هل يمكننا أن ندعو هللا ُق ّد ً
أي إنس ٍ
ٍ
Zان أو في الشZيطان؟
أي
إنسان هذه القداسة في العالم أو في نفسZه؟ باسZتثناء هللا ،هZل سZبق ورأيتهZا في ّ
(نعم) .هل رأى ّ

فكل مZZا يمنحZZه هللا لإلنسZان،
تحدثنا عنه حتّى اآلن أن نصف هللا بأنه هللا الفريد ّ
(كال) .هل يمكننا من ما ّ
القدوس نفسه؟ (نعم)ّ .
بما في ذلك كالم هللا ،والطرق المختلفة التي يعمل بها هللا في اإلنسان ،وما يقوله هللا لإلنسان ،ومZا ُيZذ ِّكر هللا اإلنسZان بZه ،ومZا
Zجعه عليZZه ،فZZإن هZZذا كّلZZه ينشZZأ من جٍ Z
Zوهر واحZZد :ينبZZع هZZذا كّلZZه من قداسZZة هللا .إذا لم يكن يوجZZد مثZZل هZZذا اإللZZه
ويشّ Z
ينصZZحه بZZه ُ
ألي إنس ٍ Z
Zان أن يأخZZ Zذ مكانZZ Zه ألداء العمZZ Zل الZZ Zذي يعملZZ Zه .وإذا أخZZ Zذ هللا هZZ Zؤالء النZZ Zاس وس ّZ Zلمهم بالكامZZ Zل إلى
الُقZّ Z Zدوس ،فال يمكن ّ
Zال وابتعٍ Z
جميعZا هنZZا ،في حالZZة اكتمٍ Z
Zاد
ًZ
الشيطان ،فهل سبق وف ّكرتم في الحالة التي ستكونون عليها اليوم؟ هل ستكونون جالسين
عن األذى؟ هZZل سZZتقولون أيضZاِ :
ِ
ٱَأْلر ِ
يهZا" .هZZل سZZتتعجرفون وتتفZZاخرون وتتبZZاهون دون
ضَ ،و ِم َن ٱلتَّ َم ِّشZي ِف َZ
"م َن ٱْل َZ
ً
ج َواَل ِن في ْ
ٍ
حتمZا! يسZZمح موقZZف
خجل أمام هللا ،وتتبخترون ُم ّ
تحدثين بهذه الطريقة؟ (نعم) .سوف تفعلون هZZذا بالتأكيZد! ZسZوف تفعلZZون هZذا ً
تماما عن هللا .ما جوهر الشيطان الذي هZو عكس قداسZة
الشيطان تجاه اإلنسان بأن يرى أن طبيعة الشيطان وجوهره يختلفان ً

ميZزون هZذا التعبZير عن هللا وجZوهر
(شره) .طبيعة الشZيطان الش ّZريرة عكس قداسZة هللا .والسZبب في أن غالبيZة النZاس ال ُي ِّ
هللا؟ ّ
قداسZZة هللا هZZذا هZZو أنهم يعيشZZون تحت ُملZZك الشZZيطان وضZZمن فسZZاد الشZZيطان وداخZZل قفص الشZZيطان .إنهم ال يعرفZZون معZZنى
Zدرك قداسZZة هللا ،فZZأنت ال تZZزال غZZير قٍ Z
كيفيZZة تعريZZف القداسZZة .وحتّى عنZZدما تُِ Z
Zادر على تعريفهZZا على أنهZZا
القداسZZة وال يعرفZZون ّ
بأي ٍ
تفاوت في معرفة اإلنسان لقداسة هللا.
قدر من التأكيد .وهذا
ٌ
قداسة هللا ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

الحواشي:
Zينية الشZهيرة "رحلٌ Zة إلى الغZرب" ،الZتي يسZتخدم فيهZا الZراهب شZونزانغ
(أ) تشير "تعويذة إحكام الطZوق" إلى الروايZة الص ّ
تعوي ZZذةً إلخض ZZاع المل ZZك الق ZZرد تحت الس ZZيطرة عن طري ZZق ط ٍ Z
Zوق ذه ZZبي موض ZZوع على رأس المل ZZك الق ZZرد يمكن ش Zّ Zده بطريق Zٍ Zة
ّ
صداعا ال ُيطاق .وفيما بعد أصبحت استعارةً لتقييد الناس.
سبب
ً
مما ُي ّ
ّ
سحرية ّ
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التمثيليZة ZالZتي ُيظ ِهرهZا عمZل الشZيطان في اإلنسZان؟ يجب أن تعرفZوا هZذا من خالل اختبZاراتكم الشخص ّZية
ما نوع السZمة
ّ
– إنهZZا السZZمة األكZZثر تمZZثيالً للشZZيطان ،هي الشZZيء الZZذي يفعلZZه بZZاألكثر والشZZيء الZZذي يحZZاول عملZZه مZZع كZّ Zل شٍ Z
ربمZZا ال
Zخصّ .

يمكنكم رؤية هذه السمة ،ولذا فأنتم ال تشعرون بأن الشيطان مخيف وبغيض إلى هذا الحZد .هZل يعZرف أح ٌZد هZذه السZمة؟ (ك ّZل
ما يفعله يهدف إليذاء اإلنسان) .كيف يؤذي اإلنسان؟ هل يمكنك أن تُ ِّبين لي بطريقة أكثر تحديZً Zدا ZوبمزيZٍ Zد من التفاصZZيل؟ (إنZZه
وي ِّ
ضZا ُيضِّZلل ويهZاجم ويتّهم اإلنسZان – هZZذه كّلهZا.
جربه) .هذا
صحيح ،وهو ُيظ ِZه ر ع ّZدة جZوانب .إنZه أي ً
ٌ
يغوي اإلنسان ويغريه ُ
Zيرا جZًّ Zدا لدرجZZة أن
الغش والكZZذب ارتبا ً
هZZل يوجZZد المزيZZد؟ (يختلZZق األكZZاذيب) .يرتبZZط ّ
طZZا طبيعيًّا بالشZZيطان .إنZZه يفعZZل ذلZZك كثً Z

همٌ Zة جZًّ Zدا .سZZوف
األكZZاذيب تسZZيل من فمZZه دون الحاجZZة إلى التفكZZير .هZZل يوجZZد المزيZZد؟ (إنZZه يZZزرع الخصZZومة) .هZZذه ليسZZت ُم ّ
أصZف لكم شZيًئا سZوف ُي ِ
Zرعبكم ،ولكنZني ال أفعZل ذلZك إلخZافتكم .يعمZل هللا على اإلنسZان واإلنسZان موضZع اع ٍ
Zتزاز في ك ٍّZل من
يعتز باإلنسان .وكل ما ي ِّ
فكر فيه هو إيذاء اإلنسZان .أليس
يعتز الشيطان باإلنسان؟ إنه ال ّ
موقف هللا وقلبه .وعلى العكس ،هل ّ
ّ ُ

ٍ
ِ
لحZة؟ (نعم) .ولZZذلك عنZZدما يتعّلZZق األمZZر بعمZZل
ذهنيZZة ُم ّZ
Zحيحا؟ عنZZدما ُيف ّكZZر في إيZZذاء اإلنسZZان ،هZZل يفعZZل ذلZZك في حالZZة ّ
ذلZZك صً Z
Zوح ،ويمكنهمZZا السZZماح لكم ًّ
حقا
Zدي عبارتZZان يمكنهمZZا وصZZف طبيعZZة الشZZيطان الخبيثZZة الشZّ Zريرة بوضٍ Z
الشZZيطان على اإلنسZZان ،لَّ Z

بالقوة ،كZّ Zل إنسٍ Z
Zان ،حتّى يتم ّكن
دائما أن يحتّله ويتمّلكه ّ
بمعرفة ُبغض الشيطان :ففي طريقة اقتراب الشيطان من اإلنسان يريد ً
التامZZة على اإلنس ZZان وإيذائ ZZه كي ُيحِّقZZق ه ZZذا اله ZZدف والطم ZZوح الج ZZامح .م ZZاذا يع ZZني
من الوص ZZول إلى اله ZZدف وه ZZو الس ZZيطرة ّ

تمامZZا! في
"االحتالل ب ّ Z
Zالقوة"؟ ه ZZل يح ZZدث بموافقت ZZك أم ب ZZدون موافقت ZZك؟ ه ZZل يح ZZدث بعلم ZZك أم ب ZZدون علم ZZك؟ إن ZZه ب ZZدون علم ZZك ً
Zيء أو ربمZا عنZدما ال يكZون قZد فعZل أي ش ٍ
المواقف التي ال تكون فيها واعيا ،ربما عندما ال يكون قد قال أي ش ٍ
Zيء ،عنZدما ال
ّ
ً ّ
ّ
ّ
ٍ
ِ
Zالقوة ويتمّلكZZك ُمحّقًقZZا
Zياق فإنZZه يكZZون حولZZك محي ً
توجZZد فرضZّ Zي ٌة وال يوجZZد سٌ Z
طZZا بZZك .يبحث عن فرصZZة السZZتغاللها ،ثم يحتّلZZك بّ Z
ِّ
Zيوعا في حZZرب الشZZيطان ضZّ Zد هللا من أجZZل
النيZZة والسZZلوك األكZZثر شً Z
المتمثل في التح ّكم الكامZZل فيZZك وإيZZذائك Z.وهZZذه هي ّ
هدفZZه ُ
اإلنسان .كيZف تشZعرون عنZدما تسZمعون هZذا؟ (نشZعر بZالرعب والخZوف في قلوبنZا) .هZل تشZعرون باالشZمئزاز؟ (نعم) .عنZدما

وقح ،هZZل تشZZعرون حينهZZا باالشZZمئزاز من
وقح؟ عنZZدما تعتقZZدون أن الشZZيطان ٌ
تشZZعرون باالشZZمئزاز ،هZل تعتقZZدون أن الشZZيطان ٌ
Zات جامحZZ Zة للحص ZZول على المكانZZZة
دائمZZا
هZZZؤالء األش ZZخاص ح ZZولكم الZZ Zذين يري ZZدون ًZ
ّ
التحكم فيكم ،أولئ ZZك ال ZZذين لZZ Zديهم طموح ٌ Z

Zح لكم؟ عنZدما تسZمع
بالقوة؟ هل هZذا واض ٌ
والمصالح؟ (نعم) .ما الطرق التي يستخدمها الشيطان إ ًذا المتالك اإلنسان واحتالله ّ
Zالقوة" و"االمتالك" ،تشZZعر باالشZZمئزازويمكنك اإلحسZZاس بالشZZر في هZZذه الكلمZZات؟ يسZZتحوذ عليZZك
هZZذين التعبZZيرين" Zاالحتالل بّ Z
الشيطان بدون موافقتك أو معرفتك ويحتّلك ِ
تذوقه في قلبك؟ هل تشعر بالكراهية واالشZZمئزاز؟
ُ
ويفسدك ُكرها .ما الذي يمكنك ّ
(نعم) .عنZZدما تشZZعر بهZZذه الكراهيZZة واالشZZمئزاز من هZZذه الطريقZZة الZZتي يسZZتخدمها الشZZيطان ،مZZا الشZZعور الZZذي تملكZZه تجZZاه هللا؟
كل مZZا
(الشكر) .الشكر هلل على خالصك .هل لديك اآلن في هذه اللحظة إ ًذا الرغبة أو اإلرادة للسماح هلل بأن يتوّلى
ّ
مسؤولية ّ
أي س ٍ
Zالقوة ويتمّلكZك؟ (نعم).
Zياق؟ هZل تقZول نعم ألنZك خ ٌ
في حياتZك ويملكZك بجملتZك؟ (نعم) .في ّ
Zائف من أن يحتّلZك الشZيطان ب ّ

Zيء يمكن أن تخZZاف منZZه.
ال يمكن أن يكZZون لZZديك هZZذا النZZوع من
ّ
العقليZZة ،فهZZذا ليس صً Z
Zحيحا .ال تخZZف ،فاهلل هنZZا .ال يوجZZد شٌ Z
لمحبZZة هللا ومقاصZZد هللا الصZZالحة
أدق أو اعٌ Z
فهم ّ
Zتزاز أعمZZق ّ
بمجZّ Zرد أن تفهم الجZZوهر الشZّ Zرير للشZZيطان ،يجب أن يكZZون لZZديك ٌ
ُ

محبتZZZك هلل
Zارة .الش ZZيطان
ٌ
بغيض ج Zًّ Zدا ،ولكن إذا ك ZZان ه ZZذا ال ي ZZزال ال ُي ِلهم ّ
وشZZZفقة هللا وتس ZZامحه م ZZع اإلنس ZZان وشخص Zّ Zيته الب ّ Z
Zوع من األشZخاص أنت؟ هZل أنت على اس ٍ
Zتعداد للسZماح للشZيطان بإيZذائك هكZذا؟ بعZد رؤيZة
فأي ن ٍ
واتّكالك على هللا وثقتك باهللّ ،

Zأي تغي ٍ
Zير؟ هZل نسZتطيع أن نقZول إن
ّ
شر الشZيطان وبشZاعته ،فإننZا نلتفت وننظZر عنZدها إلى هللا .هZل م ّZرت معرفتZك باهلل اآلن ب ّ
يتحمل هللا هZذا اللقب؟ (نعم) .وهكZذا فإنZZه في
هللا ّ
قد ٌ
وس؟ هل نستطيع أن نقول إن هللا ٌ
كامل؟ "هللا قداس ٌة فريدة" – هل يمكن أن ّ

يتحمل فهم اإلنسان هذا؟ هل يوجد آخرين؟ (كال) Z.ما الذي يمنحه
العالم وبين جميع األشياء ،هل هللا وحده هو الذي يمكنه Zأن ّ
هتما؟ ماذا أعطى هللا اإلنسZZان؟
جرد القليل من العناية واالهتمام والمراعاة عندما ال تكون ُم ًّ
هللا لإلنسان بالضبط؟ هل يمنحك ُم ّ
Zيء ويقZZدم لإلنسZان دون قي ٍZد أو ش ٍ
Zرط ودون أن يطلب من اإلنسZان أي ش ٍ
أعطى هللا اإلنسZان الحيZاة ،وأعطZاه كZل ش ٍ
Zيء ،ودون
ُّ
ّ
ّ
ٍ
الحق  ،ويستخدم كلماته ،ويستخدم حياته لقيادة اإلنسان وتوجيهه وإلبعاد اإلنسان عن أذى الشيطان،
خفية .إنه يستخدم
ّأية ّنية ّ
ّ

Zوح طبيعZZة الشZZيطان الشZّ Zريرة
ممZZا يسZZمح لإلنسZZان بZZأن يZZرى بوضٍ Z
بعيZً Zدا عن إغZZراءات الشZZيطان ،وبعيZً Zدا عن إغZZواء الشZZيطان ّ
ٍ
واحد منكم اختباره؟ (نعم).
لكل
محبة هللا واهتمامه بالبشر صادقين؟ هل هو
ووجهه القبيح .هل ّ
شيء يمكن ّ
ٌ
من "هللا ذاته ،الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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تأمل حياتZك حتّى اآلن فيمZا يتعلZق بجميZع األشZياء الZتي عملهZا هللا معZك في ك ّZل سZنوات إيمانZك .سZواء كنت تشZعر بZذلك
ّ
ٍ
Zعورا عميًقZZا أو ال ،ألم يكن األك ZZثر ض ZZرورة؟ ألم يكن أك ZZثر م ZZا كنت بحاج ZZة إلى الحص ZZول علي ZZه؟ (بلى) .أليس ZZت ه ZZذه هي
شً Z
ٍ
شيء مقابل كل مZا أعطZاك
أي
الحقيقة؟ أليست هذه هي الحياة؟ (بلى) .هل سبق ومنحك هللا االستنارة ثم طلب منك أن تعطيه ّ
Zدف الحتاللZZك؟ (كال) هZZل يريZZد هللا أن يسZZكن
ض Zا هٌ Z
ّإيZZاه؟ (كال) .إ ًذا ،مZZا هZZو غZZرض هللا؟ لمZZاذا يفعZZل هللا هZZذا؟ هZZل لZZدى هللا أي ً

Zالقوة؟ يريZZ Zد هللا أن يكسZZ Zب قلب
بعرشZZ Zه في قلب اإلنسZZ Zان؟ (نعم) .مZZ Zا الفZZ Zرق إ ًذا بين ُس Z Zكنى هللا بعرشZZ Zه واحتالل الشZZ Zيطان بّ Z Z
اإلنسZZان ،يريZZد أن يشZZغل قلب اإلنسZZان ،فمZZاذا يعZZني هZZذا؟ هZZل هZZذا يعZZني أن هللا يريZZد من اإلنسZZان أن يصZZبح دميتZZه وماكينتZZه؟

Zرق بين هللا الZZذي يZZرغب في أن يشZZغل قلب اإلنسZان واحتالل الشZZيطان اإلنسZZان وامتالكZZه
(كال) .مZZا هZZدف هللا إ ًذا؟ هZZل يوجZZد فٌ Z
بالقوة؟ (نعم) .ما هو الفرق؟ هل يمكنك Zأن تخبرني بوضوح؟ (يفعل الشيطان ذلك بالقوة ،بينما َيدعُ هللا اإلنسان يتطوع) .هZZل
ّ
هذا هو الفرق؟ وما هي الفائدة لدى هللا لقلبك؟ وإلى جانب ذلك ،لماذا يريد هللا أن يشغلك؟ كيف تفهمون في قلوبكم "هللا يشZغل

دائمZZا أن
دائمZZا فيق ZZول ك Zٌّ Zل منهم" :هللا يري ZZد ً
قلب اإلنس ZZان"؟ ينبغي أن نك ZZون منص ZZفين هلل هن ZZا ،وإاّل فس ZZوف ُيس ZZيء الن ZZاس الفهم ً
يحتل النZZاس ،لكن
أحد ،أريد فقط أن أكون كما أنا .أنت تقول إن الشيطان
يشغلني .لماذا يريد أن يشغلني؟ ال أريد أن يشغلني ٌ
ّ
ٍ
شخص بأن يشغلني .فأنا أنا!" ما الفرق هنا؟ ف ِّكZZر في
ألي
هللا يشغل الناس ً
أيضا :أليس األمران الشيء نفسه؟ ال أريد السماح ّ
األم ZZر قليالً .إني أس ZZألكم :ه ZZل عب ZZارة "هللا يش ZZغل اإلنس ZZان" عب ZZارةٌ فارغ ZZة؟ ه ZZل إش ZZغال هللا اإلنس ZZان يع ZZني أن ZZه يعيش في قلب ZZك
ٍ
ٍ
حركة؟ إذا طلب منك الجلوس ،فهل ال تجرؤ على الوقZZوف؟ وإذا طلب منZZك الZZذهاب إلى الشZZرق،
وكل
كل كلمة ّ
ويهيمن على ّ
إشغال بمثل هZذا المعZنى؟ (كال ،ليس كZذلك .يريZد هللا أن يحيZا اإلنسZان بحسZب
فهل ال تجرؤ على الذهاب إلى الغرب؟ هل هو
ٌ
دبر فيها هللا اإلنسZZان ،وفي عملZه على اإلنسZان حتّى اآلن في هZذه المرحلZة
وم ْن هو هللا) .خالل هذه السنوات التي ّ
ما لدى هللا َ
تحدث بها؟ هل التأثير هو أن يحيا اإلنسان بحسZZب مZZا لZZدى هللا
كل الكلمات التي ّ
األخيرة ،ما التأثير المنشود على اإلنسان من ّ

وم ْن ه ZZو هللا؟ ب ZZالنظر إلى المع ZZنى الح ZZرفي لعب ZZارة "هللا يش ZZغل قلب اإلنسZZان" ،يب ZZدو كم ZZا ل ZZو أن هللا يأخ ZZذ قلب اإلنس ZZان ويش ZZغله
َ
ّ
ويعيش فيZZه وال يخZZرج مZّ Zرةً أخZZرى؛ إنZZه يصZZبح سZّ Zيد قلب اإلنسZZان ويسZZتطيع أن يهيمن على قلب اإلنسZZان ويZZدبره وقتمZZا شZZاء،
ولZZذلك ينبغي على اإلنسZZان أن يفعZZل أي شZZيء يطلب منZZه هللا أن يفعلZZه .بهZZذا المعZZنى ،يبZZدو كمZZا لZZو أن كZّ Zل شٍ Z
Zخص يمكن أن
أيضا أداء أفعال هللا؟ هل يمكن تفسير "اإلشغال"
يصبح هللا ،ويمتلك جوهره
وشخصيته .في هذه الحالة إ ًذا ،هل يمكن لإلنسان ً
ّ
والحق الذي ُيِّ Z
إعالن عن جZوهر
Zزود بZZه هللا اإلنسZان هZZو
بهذه الطريقة؟ (كال) .ما هو إ ًذا؟ إني أسألكم هذا :هل جميع الكلمات
ٌ
ّ

هللا ومZZا لديZZه وم ْن هZZو؟ (نعم) .هZZذا أمZٌ Zر مؤ ّZك ٌZد .ولكن هZZل جميZZع الكلمZZات الZZتي ُيِّ Z
خصص ٌ Zة هلل نفسZZه كي
Zزود بهZZا هللا اإلنسZZان ُم ّ
ُ
َ
خصص ٌة هلل نفسه كي يمتلكها؟ ف ّكر في األمر قليالً .عندما يدين هللا اإلنسان ،ألي سبب يفعل هذا؟ من أين جZاءت
وم ّ
يعمل بها ُ
تلZZك الكلمZZات؟ مZZا محتZZوى هZZذه الكلمZZات الZZتي يتحZّ Zدث بهZZا هللا عنZZدما يZZدين ZاإلنسZZان؟ إلى مZZاذا تسZZتند؟ هZZل تسZZتند إلى شخصZّ Zية
اإلنسZZان الفاسZZدة؟ (نعم) .إ ًذا هZZل يسZZتند التZZأثير الZZذي تُحِّققZZه دينونZZة هللا على اإلنسZZان إلى جZZوهر هللا؟ (نعم) .إ ًذا هZZل إشZZغال هللا
اإلنسان عبارةٌ فارغة؟ إنها بالتأكيد ليست كذلك .إ ًذا لماذا يقول هللا هذه الكلمات لإلنسان؟ ما هدفه من قول هZذه الكلمZات؟ هZل
Zق كّلZه الZذي تكّلم بZه في هZذه الكلمZات
يريد استخدام هذه الكلمات لتكون بمثابة حياة اإلنسZان؟ (نعم) .يريZد هللا اسZتخدام هZذا الح ّ
وي ِّ
حولهZا إلى حياتZه ،هZل يمكن لإلنسZان إ ًذا أن يطيZع
Zق كّلZه وكلمZة هللا ُ
ليكون بمثابة حياة اإلنسان .عندما يأخذ اإلنسان هذا الح ّ

هللا؟ هل يمكن لإلنسان إ ًذا أن يتّقي هللا؟ هZZل يمكن لإلنسZان إ ًذا أن يحيZد عن الش ّZر؟ عنZدما يصZل اإلنسZان إلى هZذه النقطZZة ،هZل
Zخاص
يمكنه إ ًذا أن يطيع سيادة هللا وتدبيره؟ هل يكون اإلنسان إ ًذا في
ٍ
وضع يسمح له بالخضوع لسلطان هللا؟ عندما يصZZل أشٌ Z

مثل أيُّوب أو مثل بطرس إلى نهاية طZريقهم ،عنZZدما يمكن اعتبZZار أن حيZاتهم قZد وصZلت مرحلZة النضZوج ،عنZZدما يكZون لZديهم

فهم حقيقي هلل – هZZل ال يZZزال بإمكZZان الشZZيطان بعZZد ذلZZك أن يبعZZدهم؟ هZZل ال يZZزال بإمكZZان الشZZيطان أن يحتّلهم؟ هZZل ال يZZزال
ٌ
ّ
Zخص ربحZه هللا بالكامZل؟ (نعم) .عنZد
أي ن ٍ
Zوع من األشZخاص هZذا؟ هZل هZذا ش ٌ
Zالقوة؟ (كال) Z.إ ًذاّ ،
بإمكZان الشZيطان أن يتمّلكهم ب ّ

هذا المستوى من المعنى ،كيف ترون مثل هذا الشخص الذي ربحه هللا بالكامل؟ من ناحية هللا ،وفي هZذه الظZروف ،يكZون قZZد

شZZغل بالفعZZل قلب هZZذا الشZZخص .ولكن كيZZف يشZZعر هZZذا الشZZخص؟ هZZل يشZZعر بZZأن كلمZZة هللا وسZZلطان هللا وطريZZق هللا صZZارت
Zاة في اإلنسZZان ثم تشZZغل هZZذه الحيZZاة كيZZان اإلنسZZان بجملتZZه وتجعZZل مZZا يحيZZاه وكZZذلك جZZوهره كافيZZان إلرضZZاء هللا؟ من ناحيZZة
حيً Z
هللا ،هZZل يشZZغل قلب اإلنسZZان في هZZذه اللحظZZة؟ (نعم) .كيZZف يمكنكم فهم هZZذا المسZZتوى من المعZZنى اآلن؟ هZZل روح هللا هZZو من
يشZZغلكم؟ (كال ،إن كلمZZة هللا هي الZZتي تشZZغلنا) إن طريZZق هللا وكلمZZة هللا همZZا اللZZذان أصZZبحا حياتZZك ،وهمZZا الحZZق الZZذي أصZZبح
حياتك .في هذا الوقت ،يكون اإلنسان لديه الحياة النابعة من هللا ،لكننZا ال نسZZتطيع أن نقZول إن هZZذه الحيZZاة هي حيZاة هللا .وهZZذا
بغض النظZر عن م ّZدة اتّبZاع
يعZني أننZا ال نسZتطيع أن نقZول إن الحيZاة الZتي يس ّ
Zتمدها اإلنسZان من كلمZة هللا هي حيZاة هللا .ولZذلك ّ
وبغض النظZZر عن عZZدد الكلمZZات الZZتي يحصZZل عليهZZا اإلنسZZان من هللا ،ال يمكن لإلنسZZان أبZً Zدا أن يصZZبح هللا .حتّى
اإلنسZZان هللا،
ّ

يومZZا" :لقZZد شZZغلت قلبZZك ،وأنت اآلن تمتلZZك حيZZاتي" ،فهZZل ستشZZعر حينهZZا أنZZك هللا؟ (كال) Z.مZZاذا ستصZZبح حينهZZا؟ ألن
إذا قZZال هللا ً
فع َم قلبك بالحياة التي وهبها لك هللا؟ هZذا مظه ٌZر طZبيعي ج ًّZدا عنZدما يشZغل هللا قلب اإلنسZان.
تكون لديك طاع ٌة مطلقة هلل؟ ألن ُي َ
ّ
هذه هي الحقيقة .إذا نظرنا إليها من هذا الجانب ،فهل يمكن لإلنسان أن يصبح هللا؟ عندما يكون اإلنسان قد حصل على كلمة

هويZZة اللهوجZZوهره؟
هللا بكاملهZZا ،وعنZZدما يسZZتطيع اإلنسZZان أن يتّقي هللا ويحيZZد عن الشZّ Zر ،هZZل يمكن لإلنسZZان حينهZZا أن يمتلZZك ّ
ٍ
Zوق؛ وعنZZدما
عمZZا يحZدث ،ال يZزال اإلنسZان هZZو اإلنسZان عنZZدما يكZZون كZّ Zل شZيء قZZد قيZZل واكتمZل .أنت مخل ٌ
(كال)ّ .
بغض النظZر ّ
أبدا أن تصبح هللا.
تتلّقى كلمة هللا من هللا وتتلّقى طريق هللا ،فأنت ال تملك سوى الحياة التي تنبع من كلمة هللا ،وال يمكنكً Z
من "هللا ذاته ،الفريد (د)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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غواية الشيطان
(متّى  )4-1 Z:4ثُ َّم ُأصِ Zعد يسZوع ِإَلى ٱْلب ِري ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َلْيَلً Zة،
وح ِلُي َZ
َّة ِم َن ٱلZُّ Zر ِ
ْ َ َُ ُ
Zارا َو َْأرَبع َ
ام َْأرَبع َ
َّ
ين َن َZه ً
ج َّر َب م ْن ِإ ْبل َ
يسَ .فَب ْZع َZد َZمZا َ
صَ Z
ِ
ِإ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج َ ِ
ِإ
Zوبَ :ل ْي َس
َأن تَصَ Zير َهZذه ٱْلح َZج َارةُ ُخ ْب ًZزاَ ".ف َZ
Zل ْ
"م ْكتٌُ Z
Zال َلZُ Zهْ " :ن ُك ْن َت ْٱب َن ٱهلل َفُق ْ
َأج َ
َ
اب َوَق َ
اع َأخ ًيراَ .فتََق َّد َم َل ْيZه ٱْل ُم َZج ِّر ُب َوَق َ
Zالَ :
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإْل
ِ
انَ ،ب ْل ب ُك ّل َكل َمة تَ ْخ ُر ُج م ْن َف ِم ٱهلل".
ِبٱْل ُخ ْبز َو ْح َدهُ َي ْحَيا ٱ ْن َس ُ
ِ
َأن
Zل ْ
هذه هي الكلمات التي حاول بهZZا إبليس ّأوالً تجربZة ال ّZر ّب يسZوع .مZا محتZZوى مZا قالZZه إبليس؟ ("ِإ ْن ُك ْن َت ْٱب َن ٱهلل َفُق ْ
تَ ِ
ص َير َه ِذِه ٱْل ِح َج َارةُ ُخ ْب ًزا") .قال إبليس هZZذه الكلمZات ،الZتي كZZانت بسZيط ٌة جZًّ Zدا ،ولكن هZل توجZZد مشZZكل ٌة في المحتZZوى األساسZي
ّ
له ZZذه الكلم ZZات؟ ق ZZال إبليسِ" :إ ْن ُك ْن َت ْٱب َن ٱهللِ" ،ولكن ه ZZل ك ZZان يعلم في قلب ZZه أن يس ZZوع ك ZZان ابن هللا؟ ه ZZل ك ZZان يعلم أن ZZه ك ZZان
المسZZيح؟ (نعم) .لمZاذا قZال "ِإ ْن ُك ْن َت" إ ًذا؟ (كZZان يحZاول تجربZZة هللا) .ولكن مZاذا كZان غرضZZه من فعZZل ذلZك؟ قZالِ" :إ ْن ُك ْن َت ْٱب َن
ِ
Zحا ج Zًّ Zدا في قلب ZZه ،ولكن على ال ZZرغم من ه ZZذا ،ه ZZل
ٱهلل ".ك ZZان يعلم في قلب ZZه أن يس ZZوع المس ZZيح ك ZZان ابن هللا ،إذ ك ZZان ه ZZذا واض ً Z
خضع له أو هل سجد له؟ (كال) .ماذا أراد أن يفعل؟ أراد أن يفعZل هZذا ويقZول هZذه الكلمZات كي يثZير غضZب ال ّZر ّب يسZوع ثم

عم ،وكي يخ ZZدع ال Zّ Zر ّب يسZZوع ليعم ZZل األش ZZياء وفًقZZا لطريق ZZة تفك ZZيره والوص ZZول إلى مس ZZتواه .ألم يكن ه ZZذا ه ZZو
يغوي ZZه ليأخ ZZذ ال ُ
ط ْ
بوضوح في قلبه أن هذا كان الرب يسوع المسيح ،لكنه كان ال يزال يقول هذا على أي ٍ
حال.
المقصود؟ كان الشيطان يعرف
ٍ
ّ ّ
ّ
أي توقٍ Z
Zير هلل .مZZا الشZZيء
أليسZZت هZZذه طبيعZZة الشZZيطان؟ مZZا طبيعZZة الشZZيطان؟ (الخبث والشZّ Zر وعZZدم توقZZير هللا) .إنZZه ال يحمZZل ّ

ِ
َأن
السZ
Zل ْ
Zلبي الZZذي كZZان يفعلZZه هنZZا؟ ألم ُيZِ Zرد أن يهZZاجم هللا؟ أراد اسZZتخدام هZZذه الطريقZZة لمهاجمZZة هللا ،فقZZالِ" :إ ْن ُك ْن َت ْٱب َن ٱهلل َفُZق ْ
ّ
ِ
ِِ ِ
Zح ج ًّZدا :كZان
تَص َير َهذه ٱْلح َج َارةُ ُخ ْب ًZزا"؛ أليسZت هZذه ّنيZة الشZيطان الشZريرة؟ مZا الZذي كZان يحZاول عملZه بالفعZل؟ غرضZه واض ٌ

وهويتZه .مZا كZان يعنيZه بتلZك الكلمZات هZو" :إن كنت ابن هللا
يحاول اسZتخدام هZذا األسZلوب لZدحض مكانZة ال ّZر ّب يسZوع المسZيح
ّ
Zبز .وإذا لم تُ ِّ
ِّ
فحول هذه الحجZارة إلى خ ٍ
حولهZا ،فZأنت لسZت ابن هللا وال تعمZل هZذا العمZل ".هZل هZذا صZحيح؟ أراد اسZتخدام هZذا

Zير طZZبيعي عن طبيعتZZه .على الZZرغم من
األسZZلوب لمهاجمZZة هللا ،أراد تفكيZZك عمZZل هللا وتخريبZZه؛ هZZذا حقZZد الشZZيطان .وحقZZده تعبٌ Z
ّ
وتجسد هللا نفسه ،فإنه لم يستطع أن يمنع نفسه من أن يعمل هZZذا الشZZيء،
الر ّب يسوع المسيح كان ابن هللا،
ُّ
أنه كان يعرف أن ّ
ِ
جهودا شاّقة إلعاقة عمل هللا وتخريبه.
وم ًّ
ستمرا في مهاجمته وباذالً
ً
متع ّقًبا هللا من الخلف ُ
دعونا نحِّلل اآلن هذه العبارة التي استخدمها الشZيطانَ" :فُقZل َأن تَ ِ
صَ Zير َه ِZذِه ٱْل ِح َZج َارةُ ُخ ْب ًZزا" .هZل يعZني تحويZل الحجZارة
ُ
ْ ْ
ٍ
إلى خٍ Z
Zروري تحويZZل الحجZZارة إلى طعZZامٍ؟ هZZل يوجZZد معZZنى
Zام ،فلمZZاذا ال نأكلZZه؟ لمZZاذا من الضZ
ّ
Zبز ّ
أي شZZيء؟ إذا كZZان يوجZZد طعٌ Z

َّ
Zام ليأكلZه( .كZان لديZه) .ولZذلك
المؤكد أنZه كZان لديZه طع ٌ
Zائما في ذلZك الZوقت ،من ُ
هنZا؟ على الZرغم من أن ال ّZر ّب يسZوع كZان ص ً
نرى هنا ُّ
Zددا من
تعذ ر استخدام الشيطان لهذه العبارة .بسبب كل غدر وخبث الشيطان ،نرى سخفه وتعّ Zذره .يعمZل الشZيطان ع ً
األشياء .وأنت ترى طبيعته الخبيثة وترى أنها تُ ِّ
دمر عمل هللا ،وهذا أمZٌ Zر كريZZه للغايZZة ويبعث على الغضZب .ولكن ،من ناحيZٍ Zة
Zف عن طبيعZZة الشZZيطان؛ لديZZه هZZذا النZZوع من الطبيعZZة
أخZZرى ،هZZل تجZZد طبيع ً Zة
طفوليZZة سZZخيفة وراء كالمZZه وأفعالZZه؟ هZZذا كشٌ Z
ّ
وهزليZZة بالنسZبة للنZZاس اليZZوم .ولكن الشZZيطان يمكنZZه بالفعZZل أن ينطZق بمثZل
منطقيZٍ Zة
وسوف يفعل هذا الشيء .هذه العبارة غZZير
ّ
ّ
Zان وينكشZف باس ٍ
Zود في ك ّZل مك ٍ
Zرد
Zخيف؟ ش ّZر الشZيطان موج ٌ
Zتمرار .وكيZف ي ّ
هذه الكلمات .هZل نسZتطيع أن نقZول إنZه جاه ٌZل؟ س ٌ
ِ
خ ُر ُج ِم ْن َف ِم ٱهللِ )".هZZل تحمZZل هZZذه الكلمZZات ّأيZZة قZّ Zو ٍة؟
Zل َكِل َمZٍ Zة تَ ْZ
عليZZه الZّ Zر ّب يسZZوع؟ ("َل ْي َس ِبZZٱْل ُخ ْب ِز َو ْZ
ح َدهُ َي ْحَيZZا ٱِإْل ْن َسُ Z
انَ ،بZْ Zل ِب ُZك ّ
Zق .واآلن ،هZZل يعيش اإلنسZZان بZZالخبز وحZZده؟ صZZام الZّ Zر ّب
(نعم) .لمZZاذا نقZZول إنهZZا تحمZZل قZّ Zو ًة؟ ذلZZك ألن هZZذه الكلمZZات هي الحّ Z

طالبZZا منZZه
جوعZZا؟ (كال) .لم يكن يتضZَّ Zور
Zارا و 40ليل ً Zة .هZZل كZZان يتضZَّ Zور
ً
ً
جوعZZا ،ولZZذلك اقZZترب إليZZه الشZZيطان ً
يسZZوع  40نهً Z
حولت الحجZارة إلى طعZامٍ ،ألن يكZZون لZZديك إ ًذا مZا تأكلZZه؟ ألن تكZZون
تحويل الحجارة إلى طعا ٍم بقوله أشياء من هذا النوع" :إذا َّ
مما يعني أنZZه على
ط ٍر إ ًذا للصوم وغير ُمض ّ
غير ُمض ّ
الر ّب يسوع قالَ" :ل ْي َس ِبٱْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ َي ْحَيا ٱِإْل ْن َس ُ
ط ٍر للجوع؟" ولكن ّ
ان"ّ ،
الرغم من أن اإلنسان يعيش في ٍ
جسد مادي ،فإن ما يسمح لجسده المZZادي بZZأن يعيش َّ
ويتنفس ليس الطعZZام بZZل كZّ Zل الكالم الZZذي
ّ
ّ
ٍ
Zق .فZالكالم يمنحZه اإليمZZان ويجعلZه يشZZعر بأنZه يسZتطيع االتّكZال
ينطق به فم هللا .يعتبر اإلنسان من ناحية أن هذا الكالم هZو الحّ Z
ٍ
Zامدا هنZاك
Zانب
عملي لهZZذا الكالم؟ أليس ال ّZر ّب يسZوع ال يZزال ص ً
Zق .ومن ناحيZZة أخZرى ،هZل يوجZد ج ٌ
على هللا وأن هللا هو الح ّ
ّ
Zارا و 40ليلً Zة .ال يZZزال على
أي طعZZا ٍم لمZّ Zدة  40نهً Z
وحيًّا بعد أن صام ً 40
نهارا و 40ليل ًة .أليس هذا مثاالً توضيحيًّا؟ لم يأكل ّ
Zالر ّب يسZوع ،هZل كZانت هZذه
قيد الحياة .هذا هو الدليل الق ّZو ّي وراء هZذه العبZارة .العبZارة بسZيط ٌة ،لكن بقZدر مZا يرتبZط األمZر ب ّ
العبارة من قلبه َّ
Zق ،وهللا هZو
علمها ّإياه
ٌ
شخص آخر ،أم أنه لم ُيف ّكر فيها إاّل بسZZبب مZا قZZد قالZه الشZيطان لZه؟ أي أن هللا هZZو الح ّ
Zأخرة؟ هZZل ُوِلZَ Zدا نتيجZZة اختبٍ Z
فطريZZان في هللا ،بمعZZنى أن
Zار؟ ال ،إنهمZZا أمZZران
Zق هللا وحياتZZه إضZZاف ًة ُمتِّ Z
ّ
الحيZZاة ،ولكن هZZل كZZان حّ Z
Zق ،أي هZZذه العبZZارة – سZZواء كZZان
Zق .وهZZذا الحّ Z
Zق والحيZZاة همZZا جZZوهر هللا .مهمZZا كZZان مZZا يحZZدث هلل ،فZZإن مZZا يكشZZفه هZZو الحّ Z
الحّ Z
Zيرا – يمكنه ZZا أن تسZZمح لإلنسZZان بZZأن يعيش وتمنحZZه الحيZZاة؛ ويمكنه ZZا تمكين اإلنسZZان من أن يجZZد في
محتواهZZا طZZويالً أو قصً Z

Zق والوضZوح عن مسZار حيZاة اإلنسZان وتمكينZه من اإليمZان باهلل .وبعبZارة أخZرى فZإن مصZدر اسZتخدام هللا لهZذه
داخل نفسه الح ّ
Zابي .فه ZZل يمكنن ZZا الق ZZول إ ًذا إن ه ZZذا الش ZZيء اإليج ZZابي ُمق Zّ Zدس؟ (نعم) .ت ZZأتي عب ZZارة الش ZZيطان من طبيع ZZة الش ZZيطان.
العب ZZارة إيج ٌّ Z
ّ
Zان باسٍ Z
يكشZZف الشZZيطان عن طبيعتZZه الشZّ Zريرة وطبيعتZZه الخبيثZZة في كZّ Zل مكٍ Z
Zتمرار .واآلن ،هZZل يجعZZل الشZZيطان هZZذه االنكشZZافات

ِ
أي شٍ Z
أي شٍ Z
أي شٍ Z
طبيعيZZة؟ هZZل ُي ِّ
Zخص؟ (كال) .إنZZه ُيصZِ Zدرها كّلهZZا من
بصZZور ٍة
ّ
Zخص؟ هZZل ُيجبZZره ّ
Zخص؟ هZZل يسZZاعده ّ
حرضZZه ّ
الكيفيZZة الZZتي يعملZZه بهZZا ،فZZإن الشZZيطان يتتبَّع
تلقZZاء نفسZZه .هZZذه طبيعZZة الشZZيطان الشZّ Zريرة .مهمZZا كZZان مZZا يعملZZه هللا ومهمZZا كZZانت
ّ

الحقيقيZZة له ZZا ه ZZو ج ZZوهر الش ZZيطان – الج ZZوهر الش Zّ Zرير،
ُخط ZZاه .ج ZZوهر ه ZZذه األش ZZياء ال ZZتي يقوله ZZا الش ZZيطان ويفعله ZZا والس ZZمات
ّ
الجوهر الخبيث.
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ط َر ْح
Zه َعَلى َجَنِ Z
Zال َلZُ Zهِ" :إ ْن ُك ْن َت ْٱب َن ٱهللِ َفZZٱ ْ
(متّى  )7-5 Z :4ثُ َّم َ
يس ِإَلى ٱْل َمد َينZZ Zة ٱْل ُمَق َّد َس Zةَ ،و َْأوَقَفُ Z
َأخَ Zذهُ ِإ ْبل ُ
Zاح ٱْل َه ْي َكZZلَ ،وَقَ Z
ِ
ِئ
ِ
ِ
ونِ Z
َنْف َسَ Zك ِإَلى َأ ْسَZف ُلَّ ،
Zال َلZُ Zه َي ُسZوعُ:
صِ Zد َم ِب َح َZ
ج ٍر ِر ْجَلَ Z
Zكَ ،ف َعَلى َأيZZادي ِه ْم َي ْحمُل َ َ
Zوبََّ :أن ُه ُيوصZي َماَل َكتَZُ Zه ِبَ Z
َأِلن ُه َم ْكتٌُ Z
Zكَ ".قَ Z
Zك ل َك ْي اَل تَ ْ
ٱلر َّب ِإَل َه َك".
ضا :اَل تُ َج ِّر ِب َّ
وب َْأي ً
"م ْكتُ ٌ
َ
دعونا َّ
ط َر ْح َنْف َسَ Zك ِإَلى َأ ْسَZف ُل" ،ثم اقتبس من
نتحدث ّأوالً عن هذه العبارة التي قالها الشZZيطان .قZالِ" :إ ْن ُك ْن َت ْٱب َن ٱهللِ َفZٱ ْ
Zادي ِهم يح ِمُلونZZك ِل َكي اَل تَ ِ
صZي م ِئ كتZZه ِبZZك ،فعلى أيِ Z
الكتZZاب المقZZدس" ،يو ِ
Zك" .كيZZف تشZZعر عنZZدما تسZZمع كلمZZات
ُ ّ
صZد َم ِب َح َZج ٍر ِر ْجَلَ Z
ُ
ْ
َ اَل َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
دائمZا مZZا يكZZون الشZZيطان
Zبياني ٌة ومنافيٌ Zة للعقZZل ومثZZيرةٌ لالشZZمئزاز .لمZZاذا أقZZول هZZذا؟ ًZ
Zبيانية للغايZZة؟ إنهZZا صّ Z
الشZZيطان؟ أليسZZت صّ Z
بصZZدد قZZول ش ٍ
المقZّ Zدس – وحتَّى من كالم هللا – ويحZZاول أن
ذكي جZًّ Zدا؛
Zيء أحمZZق ،فهZZو يعتقZZد أنZZه ٌّ
ً
وغالبZا مZZا يقتبس من الكتZZاب ُ
طZة عمZل هللا .هZل يمكنZك ZرؤيZة أي ش ٍ
Zيء في
ضد هللا لمهاجمته وإلغوائZه .وغرضZه من فعZل ذلZك تZدمير خ ّ
يقلب هذه الكلمات ّ
ّ
شريرة) .لطالما سZعى الشZZيطان على الZدوام إلى إغZZواء البشZر في كZل
تلك الكلمات التي قالها الشيطان؟ (يضمر الشيطان نوايا ّ
ٍ
ٍ
لتويZZة باسZZتخدام التجربZZة والخZZداع واإلغZZواء .يقZZترب الشZZيطان
مZZا يفعلZZه؛ فالشZZيطان ال يتحZَّ Zدث بصZZراحة ،بZZل يتحZَّ Zدث بطريقZZة ُم ّ
Zوح كمZا
بغوايته إلى هللا على أنه إنسان عادي،
أيضا جاهل باألمور وغبي وغZZير قZادر على تميZيز األشZZياء بوض ٍ
ً
معتقدا أن هللا ً
ٍ
ٍ
حد سواء لن ُي ِ
حد سواء لن ُي ِ
ونيته
دركا جوهره وأن هللا واإلنسان على ّ
هي .يعتقد الشيطان أن هللا واإلنسان على ّ
دركا خداعه ّ
المقZّ Zدس؛ إنZZه يعتقZZد
الشZّ Zريرة .أال يحصZZل الشZZيطان على حماقتZZه من هنZZا؟ باإلضZZافة إلى ذلZZك ،يقتبس الشZZيطان ً
علنZZا من الكتZZاب ُ
Zداقية ،وأنZZك لن تكZZون قZZادرا على إيجZZاد ّأيZZة عيٍ Z
Zوب في هZZذا أو ُّ
تجنب الخZZداع بهZZذا .أال يتّسZZم
أن عمZZل ذلZZك يضZZفي عليZZه مصّ Z
ً
Zبيانية في هZذا؟ هZذا أشZبه بZأن ينشZر بعض النZاس اإلنجيZل ويشZهدوا هلل ،ألن يقZول غZير المؤمZنين ZشZيًئا
الشZيطان بالسZخافة والص ّ

أشياء مثل هذه؟ هل تشZZعرون
مشابها؟ كيف تشعرون عندما تسمعون
مشابها لما قاله الشيطان؟ هل سمعتم الناس يقولون شيًئا
ً
ً
ً
ضZا بالخيبZة والغثيZان؟ عنZدما تكZون لZديكم هZذه المشZاعر ،هZل
باالشمئزاز؟ (نعم) .عندما تشعرون باالشمئزاز ،هZل تشZعرون أي ً
إدراك مثZZل
والشخصية الفاسدة التي يعمل بها الشZZيطان في اإلنسZZان ش ّZريران؟ هZZل لZZديكم في قلZZوبكم
يمكنك إدراك أن الشيطان
ٌ
ّ
Zير لالشZZمئزاز .ومZZع ذلZZك ،في كالم هللا
Zزلي وصٌّ Z
Zخيف وهٌّ Z
أن كالم الشZZيطان يجلب الهجمZZات واإلغZZواء ،وكالمZZه سٌ Z
Zبياني ومثٌ Z
وأفعZZال هللا لن يسZZتخدم أبZZدا أسZاليب كهZZذه ُّ
للتكلم أو ألداء عملZZه ،ولم يفعZZل ذلZZك مطلًقZZا"؟ ال يملZZك النZZاس في هZZذا الوضZZع بZZالطبع
ً
إدراك لقداسة هللا ،أليس كذلك؟ بقZامتكم الحاليZة تشZعرون بهZذا وحسZب" :ك ّZل
دما وليس لديهم
سوى القليل من الشعور للم
ٌ
ضي ُق ً
ُ ّ
Zادرا على قبZZول هZذا أم ال ،فإنZZك تقZZول
ما يقوله هللا هو
الحق ،وهو ٌ
مفيد لنا ،وينبغي علينZا قبولZه"؛ ّ
ّ
عمZا إذا كنت ق ً
بغض النظZZر ّ
ٍ
وس.
الحق ،ولكنك ال تعلم أن
الحق وإن هللا هو
استثناء إن كلمة هللا هي
دون
الحق هو القداسة في ّ
حد ذاتها وأن هللا ُق ّد ٌ
ّ
ّ
ّ
Zك )".هZل توجZد حقيقٌ Zة
ضا :اَل تُ َج ِّر ِب َّ
ماذا كان ّ
وب َْأي ً
ٱلر َّب ِإَل َZه َ
"م ْكتُ ٌ
رد يسوع على كلمات الشيطان إ ًذا؟ (َق َ
ال َل ُه َي ُسوعَُ :
وصي ٌة للنZاس يتعيَّن أن يتبعوهZZا،
الظاهرية وكأنها
في هذه العبارة التي قالها يسوع؟ (نعم) .توجد حقيق ٌة فيها .يبدو من الناحية
ّ
ّ

ج ِّر ِب
كل من اإلنسان والشيطان .ولذلك ،قZال ال ّZر ّب يسZZوع لZZه" :اَل تُ َZ
كثيرا ما خالفها ٌّ
كانت عبارةٌ بسيطة للغاية ،ولكنها عبارةٌ ً
Zيرا وبZZذل كZّ Zل جهZٍ Zد لعمZZل ذلZZك ،حتَّى يمكنZZك القZZول إن الشZZيطان فعZZل ذلZZك بوقاحZٍ Zة.
ٱلZَّ Zر َّب ِإَل َZه َ
Zك"؛ ألن هZZذا مZZا فعلZZه الشZZيطان كثً Z
فالطبيعZZة األساسZّ Zية للشZZيطان هي عZZدم الخZZوف من هللا وعZZدم توقZZير هللا في قلبZZه .ولZZذلك حتَّى عنZZدما كZZان الشZZيطان بجZZانب هللا

وكان يمكنه رؤيته ،لم يستطع الشيطان أن يمنع نفسه من أن ُي ِّ
الر ّب يسZوع للشZيطان" :اَل تُ َZج ِّر ِب ٱل َّZر َّب
جرب هللا .ولذلك ،قال ّ
Zيرا مZZا
ِإَل َZه َ
Zيرا مZZا قالهZZا هللا للشZZيطان .أليس من المالئم اسZZتخدام هZZذه العبZZارة حتَّى اليZZوم؟ (بلى ،كمZZا أننZZا كثً Z
Zك ".هZZذه عبZZارةٌ كثً Z
Zيطانية الفاسZZدة؟ (نعم) .هZZل مZZا قالZZه
جرب هللا ً
كثيرا؟ هل ألن الناس ملZZيئون بالشخصZّ Zية الشّ Z
ُن ّ
أيضا) .كث لماذا يفعل الناس ذلك ً
ٍ
حاالت؟ يمكن للمرء أن يقول إن الناس اعتادوا على قول أشياء مثل
كثيرا؟ وفي ّأية
الشيطان أعاله إ ًذا هو
شيء يقوله الناس ً
ُ
الر ّب
شخصية الناس هي بالضبط
بغض النظر عن الزمان والمكانُ .يثِبت هذا أن
هذه ّ
ّ
ّ
الشخصية الفاسدة نفسها للشيطان .قال ّ
الر ّب يسZوع في هZZذه الحالZة يتجZادل
عبارة بسيطة ،وهي عبارةٌ تُمِثّل
يسوع
ً
الحق وعبارةٌ يحتاجها الناس .ومع ذلك ،هل كان ّ
ّ
مع الشZيطان؟ هZل كZانت توجZد ّأيZة مواجه ٍZة فيمZا قالZه للشZيطان؟ (كال) Z.كيZف رأى ال ّZر ّب يسZوع في قلبZه تجربZة الشZيطان؟ هZل
الر ّب يسوع بالخيبة واالشZمئزاز لكنZه لم يتجZادل مZع الشZيطان ،كمZا أنZه لم يتح َّZدث عن
شعر باالشمئزاز والخيبة؟ (نعم) .شعر ّ
ِ
دائمZZا ،ال يمكن ZZه أن يتغيَّر أب Zً Zدا) .ه ZZل يمكن أن نق ZZول إن الش ZZيطان غ ZZير
ّأي ZZة مب ZZادئ ك ZZبرى ،ل َم ذل ZZك؟ (ألن الش ZZيطان مث ZZل ه ZZذا ً

Zق ولن يعZZترف أبZً Zدا
منطقي؟ (نعم ،يمكن) .هل يمكن للشيطان أن يدرك أن هللا هو الحZZق؟ لن يق َّZر الشZيطان أبZً Zدا أن هللا هZZو الح ّ
ٍّ
شيء آخر ُمنِّفر عن طبيعة الشيطان ،ما هو؟ اعتقد الشZZيطان في
الحق؛ هذه هي طبيعته Z.باإلضافة إلى ذلك ،يوجد
أن هللا هو
ّ
ٌ
محاوالته لتجربة الرب يسZوع أنZه حتَّى إذا ج َّZرب هللا ولم ينجح ،فإنZه سZوف يحZاول على أي ح ٍ
Zال .على الZرغم من أنZه سZوف
ّ ّ
ّ
ٍ
أي
أي حال .على الرغم من أنه لن يستفيد من عمل ذلك ،فإنه سوف يفعل ذلك على ّ
يلقى العقاب ،فإنه سوف يفعل ذلك على ّ
ِ
ٍ
َّ
ذكر اسZZم هللا،
أي ٍ
الشر؟ من يحنق عندما ُي َ
ويعاند ويقف ّ
نوع من أنواع الطبيعة هذه؟ أليس ذلك هو ّ
حال ُ
ضد هللا حتى النهايةّ .
ذكر اسم هللا ،هل رأى هللا؟ هZل يعZZرف هللا؟ إنZه ال يعZZرف هويZZة هللا ،وال يZؤمن بZZه ،وهللا لم َّ
يتكلم إليZه .لم
ومن يغضب عندما ُي َ
ّ

ُي ِ
Zرير؟ االتّجاهZات السZائدة في العZالم ،سZواء كZانت
زعجه هللا مطلًقZا ،فلمZاذا يغضZب إ ًذا؟ هZل يمكن أن نقZول إن هZذا الشZخص ش ٌ
الطعام أو الشراب أو طلب الملذات أو مطاردة المشاهير ،فإن أيًّا من هذه األمور ال تزعج مثل هذا اإلنسZZان ،ولكن عنZZد ذكZZر
كلمة "هللا" ،أو ذكر حق كالم هللا ،فإنZه يستشZيط غضZZبا؛ أال يZZدل هZZذا على امتالك طبيعZZة شZريرة؟ هZZذا ك ٍ
Zاف ليثبت أن هZذه هي
ّ
ً
Zق ،أو عنZدما تكZون اختبZارات هللا
Zات ُي َ
الشريرة لإلنسان .اآلن ،بالحديث نيابً Zة عن أنفسZكم ،هZل توجZد أوق ٌ
Zذكر فيهZا الح ّ
الطبيعة ّ
Zذكر كلمZات دينونZة Zهللا ض ّZد اإلنسZان ،وتشZعرون باالنزعZاج والخيبZة وال تريZدون سZماع ذلZك؟ قZد
للبشر قد ظهرت ،أو عنZدما تُ َ
ِ
Zالحق ،فمن الواضZZح أن هZZذا كالم نصZZح هللا
Zق؟ جZZانب من هZZذا الكالم ليس بّ Z
ُيف ّكZZر قلبZZك :ألم يقZZل جميZZع النZZاس إن هللا هZZو الحّ Z

َّ
دائمZZا كم ZZا
لإلنس ZZان! ق ZZد يش ZZعر بعض الن ZZاس حتى باالش ZZمئزاز في قل ZZوبهم :ه ZZذا ُيط Zَ Zرح في ك Zّ Zل ي ZZومٍ ،واختبارات ZZه لن ZZا م ZZذكورةٌ ً
أي
دينونتZZه؛ ZمZZتى سZZوف ينتهي هZZذا كّلZZه؟ مZZتى سZZنقبل الوجهZZة ّ
الجيZZدة؟ ليس من المعZZروف مصZZدر هZZذا الغضZZب غZZير المعقZZولّ .

أمZZا بالنسZZبة إلى هللا فيمZZا يتعّلZZق بالطبيعZZة
نٍ Z
Zوع من الطبيعZZة هZZذا؟ (طبيعZZة الشZّ Zر) .إنهZZا مدفوعٌ Zة من الطبيعZZة الشZّ Zريرة للشZZيطانّ .
Zج ٍة أبZً Zدا عنZZدما
الشZّ Zريرة للشZZيطان والشخصZّ Zية الفاسZZدة لإلنسZZان ،فإنZZه ال يتجZZادل أبZً Zدا وال يتخاصZZم مZZع النZZاس ،وال يثZZير ّأيZZة ضّ Z
يتصرف النZاس عن جه ٍZل .لن تZرى هللا يحمZل وجهZات نظ ٍZر متشZابهة حZول األشZياء الZتي يمتلكهZا النZاس ،وباإلضZافة إلى ذلZك،
َّ
لن تZZراه يسZZتخدم وجهZZات نظZZر البشZZر أو معZZرفتهم أو علمهم أو فلسZZفتهم أو خيZZال اإلنسZZان للتعامZZل مZZع األشZZياء .بZZدالً من ذلZZك،
ٍ
Zيء يفعلZZه هللا وكZZل ش ٍ
فZإن كZZل ش ٍ
َّ
ٍ
Zالحق .وهZZذا
Zيء يكشZZفه مرتبٌ Z
Zالحق .وهZZذا يعZZني أن كZّ Zل كلمZZة قالهZZا وك ّZل فعZZل عملZZه يتعلق ب ّ
ط بّ Z
ّ
ّ
عبر عنهZا هللا بسZبب جZوهر هللا وحياتZه .وألن هZذه الكلمZات
Zاتي ّ
Zحة ،هZذا الحZق وهZذه الكلم ُ
الحق ليس خياالً ال أساس لZه من الص ّ
ّ

Zيء فعلZZه هللا هZZو الحZZق ،يمكننZZا القZول إن جZZوهر هللا ُقZZدوس .وهZZذا يعZZني أن كZZل ش ٍ
ومضZZمون كZZل ش ٍ
Zيء يقولZZه هللا ويفعلZZه يجلب
ّ ٌ
ّ
ّ
ّ
اإليجابيZZة ،وهي توضZZح الطريZZق للبشZZر
اإليجابيZZة وواقZZع تلZZك األشZZياء
الحيويZZة والنZZور للنZZاس؛ إنZZه يسZZمح للنZZاس برؤيZZة األشZZياء
ّ
ّ
ّ
حدد هذه األشياء بسبب جوهر هللا وتُ َّ
بحيث يسمح لهم بالسير في الطريق السليم .تُ َّ
حدد بسبب جوهر قداسته.
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ج دها ،وَقZZال َلZZهِ :
ِ
ِِ
ض Zا ِإبِليس ِإَلى جبZٍ Zل َعٍ Z
Zك َهZِ Zذِه
متّى  11-8 Z :4ثُ َّم َZ
Zال ِZج ًّZداَ ،و ََأراهُ َجميZَ Zع َم َمالZZك ٱْل َZعZاَل ِم َو َم ْ ْ ُ َ َ َ َ Z
"ُأعطيَ Z
ََ
َأخ َذهُ َْأي ً ْ ُ
ِ ِئ ٍ
ِ
َج ِم َ ِإ
ان! َّ
وبِ :ل َّلر ِّب ِإَل ِه َك تَ ْس ُج ُد َوِإيَّاهُ َو ْZح َدهُ تَ ْعُبZُ Zد ".ثُ َّم
ياش ْي َ
ال َل ُه َي ُسوعُ" :ٱ ْذ َه ْب َ
طُ
َأِلن ُه َم ْكتُ ٌ
يع َها ْن َخ َر ْر َت َو َس َج ْد َت لي" .ح َين ذ َق َ
ِئ
ِ
ص َار ْت تَ ْخ ِد ُم ُه".
تَ َر َك ُه ِإ ْبل ُ
اء ْت َف َ
يسَ ،وِإ َذا َماَل َك ٌة َق ْد َج َ
بعZZد أن فشZZل الشZZيطان ،أي إبليس ،في حيلتيZZه السZZابقتين ،جZَّ Zرب حيل ً Zة أخZZرى :أظهZZر جميZZع الممالZZك في العZZالم ومجZZدها
وقح ا
الحقيقيZZة للشZZيطان من هZZذا الموقZف؟ أليس الشZيطان إبليس ًZ
للر ّب يسوع وطلب منه أن يسZجد لZZه .مZاذا تZرى عن السZZمات
ّ
ّ
ٍ
ويظ ِZه ره هلل قZZائالً" :انظZZر إلى ثZZروة هZZذه
كل شيء ،ولكن الشيطان يقلب دّفZZة األمZZور ُ
للغاية؟ (بلى) .ما مقدار وقاحته؟ خلق هللا ّ
الممالك كّلها ومجدها .أعطيك إياها جميعا إذا سجدت لي"" .أليس هذا قلباً لألدوار؟ أليس الشيطان وقحا؟ صنع هللا كZZل شٍ Z
Zيء،
ّ
ّ
ً
ً
ٍ
ٍ
كل شيء للبشر ،ولكن الشيطان أراد أن يمسZZك بكZّ Zل شZيء وبعZZد ذلZك قZال" :اسZجد لي!
ولكن هل كان ذلك َّ
لمسرته؟ أعطى هللا ّ
وقح بال ٍ
ريب .ال يعZZرف الشZZيطان حتَّى معZZنى كلمZZة
اسZZجد لي وسZZوف أعطيZZك هZZذا كّلZZه" .هZZذا هZZو الوجZZه القZZبيح للشZZيطان؛ إنZZه ٌ
Zوح أن هللا خلZق كZل ش ٍ
"عZار" ،وهZذا مج َّZرد مث ٍ
Zيء وأنZه
Zال آخZر على ش ّZره .ال يعZرف حتَّى معZنى العZار .يعZرف الشZيطان بوض ٍ
ّ
ُ
ٍ
ٍ
يخص اإلنسZان ،فمZا بالZك بالشZيطان ،ولكن الشZيطان الش ّZرير قZال بوقاحZة إنZه
يخص هللا وال
ُي ّ
ّ
كل شZيء ّ
دبره وله السيادة عليهّ .
سZZوف يعطي هللا كZZل شٍ Z
ووقح Zا؟ هللا يكZZره الشZZيطان أكZZثر اآلن ،أليس كZZذلك؟
Zخيفا
Zيء .أال يفعZZل الشZZيطان مZّ Zر ًة أخZZرى شZZيًئا سً Z
ّ
ً
ِ
ِ
ِ
ِإ
Zك
عمZZا حZZاول الشZZيطان فعلZZه ،هZZل انخZZدع الZّ Zر ّب يسZZوع أمامZZه؟ (كال) .مZZاذا قZZال الZّ Zر ّب يسZZوع؟ ("للZَّ Zر ّب َل Zه َ
ولكن ّ
بغض النظZZر ّ
Zوع من المعZنى العملي؟ نZرى ش ّZر الشZيطان ووقاحتZه في حديثZه .وبالتZالي
تَ ْس ُج ُد") .هZل لهZذه العبZارة معZنى
أي ن ٍ
عملي؟ (نعم)ّ .
ّ
ّ
إذا سZجد اإلنسZان للشZيطان ،فمZاذا سZتكون الخاتمZة؟ هZل سيحصZل على ثZروة الممالZك كّلهZا ومجZدها؟ (كال) .مZا الZذي سيحصZل

وهزليين مثل الشيطان؟ (نعم) .إذاً لن يختلفوا عن الشيطان .وبالتZZالي ،قZال ال ّZر ّب يسZوع هZZذه
عليه؟ هل سيصبح البشر وقحين
ّ
ٍ ِ ِ
تنص على أنه باستثناء الZّ Zر ّب ،باسZZتثناء هللا نفسZZه،
لكل
شخص" :ل َّلر ّب ِإَل ِه َك تَ ْس ُج ُد َوِإيَّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْعُب ُد" ،وهي ّ
هم ٌة ّ
العبارة وهي ُم ّ
إذا عب ZZدت آخ ZZر ،إذا س ZZجدت للش ZZيطان إبليس ،فس ZZوف تتم Zَّ Zرغ في ق ZZذارة الش ZZيطان نفس ZZها .وعندئ Zٍ Zذ س ZZوف تش ZZابه الش ZZيطان في

وقاحت ZZه وش Zّ Zره ،وكم ZZا ه ZZو الح ZZال م ZZع الش ZZيطان ،س ZZوف تُج Zِّ Zرب هللا وته ZZاجم هللا .م ZZاذا س ZZتكون نهايت ZZك إ ًذا؟ س ZZوف يمقت ZZك هللا
ويضZZربك هللا ويهZZدمك هللا ،بع Zد Zأن جZZرب الشZZيطان الZZرب يسZZوع عZZدة مZZر ٍ
Zاح ،هZZل حZZاول مZّ Zرةً أخZZرى؟ لم يحZZاول
ات دون نجٍ Z
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ِ
Zور غZير
الشريرة وحقZده وسZخفه ومنافاتZه للعقZل أم ٌ
مرةً أخرى ثم غادر .ماذا ُيثِبت هذا؟ إنه ُيثبت أن طبيعة الشيطان ّ
الشيطان ّ
جدير ٍة بالذكر أمام هللا .هزم الZرب يسZوع الشZيطان بثالث عب ٍ
ظه ر
هاربZا في منتهى الخجZل من أن ُي ِZ
Zارات فقZط ،وبعZد ذلZك ف ّZر
ً
ّ ّ
مرةً أخرى ،ولم ُي ِّ
مرةً أخZZرى على اإلطالق .وبمZا أن ال ّZر ّب يسZوع هZZزم هZZذه التجربZZة من الشZZيطان،
الر ّب يسوع ّ
جرب ّ
وجهه ّ
استطاع حينها أن يواصZل بس ٍ
Zولى المهZام الماثلZة أمامZه .هZل كZل ش ٍ
يتعين ZعليZه أن يعملZه وأن يت َّ
Zيء قالZه
Zهولة العمZل الZذي كZان َّ
ّ
Zوع من المعZنى العملي؟ هZل
الر ّب يسZوع في هZذه الحالZة يحمZل مع
أي ن ٍ
وفعله ّ
Zنى عمليًّا للجميZع إذا جZرى تطبيقZه اآلن؟ (نعم)ّ .
ّ
ً
فهم واضZZح لطبيعZZة الشZZيطان الشZّ Zريرة؟ هZZل ينبغي أن يكZZون لZZدى
هزيمZZة الشZZيطان أمZٌ Zر سZZهل؟ هZل ينبغي أن يكZZون لZZدى النZاس ٌ

النZZZاس فهم دقي ZZق لغواي ZZات الش ZZيطان؟ (نعم) .عن ZZدما تواجه ZZون غواي ZZات الش ZZيطان في حي ZZاتكم ،وإذا َّ
تمكنتم من رؤيZZZة الطبيعZZZة
ٌ
َّ
ستتمكنون من هزيمته؟ إذا كنتم تعرفون سخافة الشيطان ومنافاته للعقZل ،فهZZل سZZتظّلون واقفين بجZZانب
الشريرة للشيطان ،فهل
ّ
ميZزون هZذه األشZياء
ومهZا ِجمين هللا؟ إذا كنتم تفهمZون كيZف ينكشZف خبث الشZيطان ووقاحتZه من خاللكم – وإذا كنتم تُ ِّ
الشيطان ُ
Zوح – فهZZل سZZتظلون تُهZZا ِجمون هللا وتُغوونZZه بهZZذه الطريقZZة؟ (ال ،لن نفعZZل) .مZZاذا سZZتفعلون؟ (سZZوف نعصZZي
وتعرفونهZZا بوضٍ Z

Zيرا ،وينبغي عليهم أن
الشيطان ونهجره) .هل هذا
شيء فعله سهل؟ هZZذا ليس سZZهالً ،فلعمZZل ذلZZك ينبغي على النZZاس الصZZالة كثً Z
ٌ
Zيرا .وال ُب َّZد أن يسZمحوا بZأن يZأتي تZأديب هللا ودينونتZه وتوبيخZه عليهم،
Zيرا أمZام هللا ،وأن يفحصZوا أنفسZهم كث ً
يضعوا أنفسZهم كث ً
وبهذه الطريقة فقط سوف ِّ
يحرر الناس أنفسهم تدريجيًّا من خداع الشيطان وسيطرته.

لخص األشياء التي تُش ِّكل جوهر الشيطان من هذه األشياء الZتي قالهZاّ .أوالً ،يمكن القZول إن جZوهر الشZيطان
يمكننا أن ُن ِّ
ير؟ ينبغي على المZZرء أن ينظZZر إلى
قZZد يكZZون شZّ Zر ًيرا ،وذلZZك على النقيض من قداسZZة هللا .لمZZاذا أقZZول إن جZZوهر الشZZيطان شZّ Zر ٌ
َّ
Zوعا لشخصZّ Zية
عZZواقب مZZا يفعلZZه الشZZيطان للنZZاس لكي يZZرى هZZذا .الشZZيطان ُيف ِس Zد اإلنسZZان
ويتحكم بZZه ،واإلنسZZان يتصZَّ Zرف خضً Z
عفويZZة من الشZZيطان؛
الشZZيطان الفاسZZدة ،ويعيش في عZZالم النZZاس الZZذين أفسZZدهم الشZZيطان .فالبشZZر مسZZكونون ومبتلعZZون بطريقZٍ Zة
ّ
وبالتZZالي فZZإن اإلنسZZان لديZZه الشخصZZية الفاسZZدة للشZZيطان ،وهي طبيعZZة الشZZيطان .من كZZل شٍ Z
Zيء قالZZه الشZZيطان وفعلZZه ،هZZل رأيت
ّ
ّ
دائمZا أن يشZZغل مكانZZة
األول؟ هZZل يريZZد الشZZيطان ًZ
كبريائZZه؟ هZZل رأيت خداعZZه وحقZZده؟ كيZZف تظهZZر كبريZZاء الشZZيطان في المقZZام ّ

دائمZا أن يهZدم عمZل هللا ومكانZة هللا وأن يأخZذها لنفسZه حتَّى يتبZع النZاس الشZيطان ويدعمونZه ويعبدونZه؛ ZهZذه
هللا؟ يريد الشيطان ً
ِ
Zرة بمZZا يجب أن يفعلZZوه؟ عنZZدما ُيج ِّZرب الشZيطان
تكبرة للشيطان .عندما ُيفسد الشيطان الناس ،هل ُيخِبرهم مباش ً
الم ِّ
هي الطبيعة ُ
هللا ،هZZل يخZZرج ويقZZول" :إنZZني ِّ
ُأجربZZك ،إنZZني سZZوف أهاجمZZك؟" إنZZه ال يفعZZل ذلZZك على اإلطالق .مZZا الطريقZZة الZZتي يسZZتخدمها
ويج ِّZرب ويهZاجم وينصZب الفخZاخ حZتى أنZه يستشZهد بالكتZاب المق ّZدس .يتح َّZدث الشZيطان ويتص َّZرف بط ٍ
Zرق
الشيطان؟ إنه ُيغZوي ُ
ُ
ممZا يظهZر في اإلنسZان؟
مختلفة لتحقيZق نوايZاه ودوافعZه الش ّZريرة .وبعZد أن يكZون الشZيطان قZد فعZل هZذا ،مZا الZذي يمكن رؤيتZه ّ
تكبZZرا وم ِ
ِ
خاد ًعZZا وخبيثًZZا
أليس النZZاس متكZZبرين؟ لقZZد عZZانى اإلنسZZان من فسZZاد الشZZيطان آلالف السZZنين ،وهكZZذا أصZZبح اإلنسZZان ُم ّ ً ُ
شريرةٌ ،فقد أعطى لإلنسان هZZذه الطبيعZة
وغير
منطقي .نتجت جميع هذه األشياء عن طبيعة الشيطان .بما أن طبيعة الشيطان ّ
ٍّ
Zيطانية الفاس ZZدة ،ويس ZZير
الش Zّ Zريرة وق Zَّ Zدم لإلنس ZZان ه ZZذه الشخص Zّ Zية الفاس ZZدة الش Zّ Zريرة .ول ZZذلك يعيش اإلنس ZZان تحت الشخص Zّ Zية الش ّ Z
وي ِّ
جربه لدرجة أن اإلنسان ال يعبد هللا وال ُيوِّقره في قلبه.
اإلنسان ،مثل الشيطانّ ،
ضد هللا ويهاجم هللا ُ
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الكيفية التي يستخدم بها الشيطان المعرفة إلفساد اإلنسان
ّ

ِ
أقل ٍ
Zلبية.
تقدير ،يعتقد الناس أن داللة كلمة "المعرفZZة"
إيجابيٌ Zة أكZZثر منهZZا سّ Z
ّ
أال ُيعد الجميع المعرفة شيًئا إيجابيًّا؟ أو على ّ
جانبZZا من جZZوانب المعرفZZة؟ أليسZZت
لمZZاذا نZZذكر هنZZا إ ًذا أن الشZZيطان يسZZتخدم المعرفZZة إلفسZZاد اإلنسZZان؟ أليسZZت
ّ
نظريZZة التطZّ Zور ً

Zزء من المعرف ZZة ،أليس ك ZZذلك؟ (بلى) .لم ZZاذا تن ZZدرج
Zزءا من المعرف ZZة؟ إن ق Zّ Zوة
ق ZZوانين ني ZZوتن
ّ
ّ
الجاذبي ZZة األرض Zّ Zية ج ٌ Z
العلمي ZZة ج ً Z
Zق؟
المعرفZZة إ ًذا ضZZمن محتZZوى مZZا يسZZتخدمه الشZZيطان إلفسZZاد البشZZر؟ مZZا رأيكم في هZZذا؟ هZZل تملZZك المعرفZZة َذ ّر ًة حتَّى من الحّ Z
Zاس يجZZري ُّ
أي أسٍ Z
تعلم المعرفZZة الZZتي يدرسZZها اإلنسZZان؟ هZZل تسZZتند إلى نظريZZة التطZّ Zور؟
(كال) .مZZا جZZوهر المعرفZZة إ ًذا؟ على ّ
أي ٍ
قدر من هذه المعرفZZة باهلل؟
أليست المعرفة التي اقتناها اإلنسان من االستكشاف والتحصيل مستندة إلى اإللحاد؟ هل يرتبط ّ

للتو إن هذه المعرفZZة
هل يتّصل بعبادة هللا؟ هل يتّصل
ّ
بالحق؟ (كال) .كيف يستخدم الشيطان المعرفة إ ًذا إلفساد اإلنسان؟ قلت ّ
ٍ
ِ
أي ٍ
بالحق،
عالقة
"ربما ال تكون لها ّأية
قدر منها بعبادة هللا أو
بالحقُ .يف ّكر بعض الناس في األمر على هذا النحوّ :
ّ
ّ
ال يرتبط ّ
علمتكم المعرفZZة أن سZZعادة النZZاس تعتمZد Zعلى مZZا أبZZدعوه بأيZZديهم؟ هZZل َّ
ولكنهZZا ال تُف ِسZد النZZاس" .مZZا رأيكم في هZZذا؟ هZZل َّ
علمتكم

Zراء! المعرفZة مسZأل ٌة
راء) .بمعZنى الكلمZة! هZذا ُه ٌ
المعرفة أن مصير اإلنسان كان بيده؟ (نعم) .ما هذا النوع من الكالم؟ (هذا ُه ٌ
ٍ
ببساطة إن أحد مجاالت المعرفة ال يعدو كونه معرف ًة .ذلك مجال للمعرفة يجري ُّ
م َّ
تعلمZZه على
عقدة للمناقشة .يمكنك أن تقول
ٌ
ُ
أساس عدم عبادة هللا وغياب الفهم بأن هللا خلق جميع األشياء .عندما يدرس الناس هذا النوع من المعرفة ،فZZإنهم ال يZZرون أن
كل ما
هللا له السيادة على جميع األشياء ،وال يرون أن هللا هو المسؤول عن جميع األشياء أو أنه ُي ِّ
دبرها .وبدالً من ذلك ،فإن ّ
يفعلونZZ Zه هZZ Zو البحث واالستكشZZ Zاف إلى مZZ Zا ال نهايZZ Zة في ذلZZ Zك المجZZ Zال من مجZZ Zاالت المعرفZZ Zة والبحث عن إجابٍ Z Z
Zات تسZZ Zتند إلى

المعرف ZZة .وم ZZع ذل ZZك ،إذا ك ZZان الن ZZاس ال يؤمن ZZون باهلل ب ZZل يس ZZعون ب ZZدالً من ذل ZZك وراء البحث فق ZZط ،فلن يج ZZدوا أب Zً Zدا اإلجاب ZZات
الصZZحيحة ،أليس كZZذلك؟ المعرفZZة ال تعطيZZك سZZوى المعيشZZة ،وال تُZZوِّفر سZZوى الوظيفZZة ،وال تُقZِّ Zدم سZZوى الZZدخل حتَّى ال تجZZوع،
بعيدا عن الشZّ Zرُ .كَّلمZZا درسZZت المعرفZZة رغبت أكZZثر في التمZُّ Zرد ضZّ Zد هللا وفحص
أبدا ً
أبدا تعبد هللا ،ولن تجعلك ً
لكنها لن تجعلك ً
ِ
قدمZه المعرفZة للنZاس؟ إنهZا فلسZفة الشZيطان بأكملهZا .هZل ترتبZط
هللا وتجربته والتمرد عليZه مZاذا نZرى اآلن إ ًذا في التعليم الZذي تُ ّ
ٍ
Zالحق ،فهي في الواقZع عكس
الفلسفات وقواعد البقاء التي ينشرها الشيطان بين البشر الفاسدين
أي ارتبZاط ب ّ
ّ
بالحق؟ ال يربطهZا ّ
جوعZا إذا تخطى
كثيرا ما يقول الناس" :الحياة حرك ٌة" ،و"إن كان اإلنسZان حديZً Zدا فالغZZذاء فZوالذ؛ ولهZZذا يتضZّ Zور اإلنسZان
ً
ّ
الحقً .
وجبة" .ما هذه المقوالت؟ إنها مغالطات ،وسماعها مثير لالشمئزاز .وضع الشيطان قلياًل من فلسفته للعيش وفكره في معرفة
اإلنسZZان المزعومZZة .وكمZZا يفعZZل الشZZيطان هZZذا ،يسZZمح الشZZيطان لإلنسZZان بZZأن يعتنZZق تفكZZيره وفلسZZفته ووجهZZة نظZZره حتَّى َّ
يتمكن
اإلنسZZان من إنكZZار وجZZود هللا وإنكZZار سZZيادة هللا على جميZZع األشZZياء وسZZيادته على مصZZير اإلنسZZان .وهكZZذا ،مZZع تقZُّ Zدم دراسZZات

وربمZا يشZعر حتَّى أن هللا غZير موج ٍ
Zود .وبمZا أن
اإلنسان ،واستيعابه المزيد من المعرفZة ،يشZعر أن وجZود هللا يصZبح غام ً
ضZاّ ،
الشZZيطان أضZZاف وجهZZات نظZٍ Zر ومفZZاهيم وأفكZZار إلى عقZZل اإلنسZZان ،أال يكZZون اإلنسZZان قZZد فسZZد بهZZذا عنZZدما يضZZع الشZZيطان هZZذه

األفكZZار في عقلZZه؟ (بلى) .إلى مZZاذا يسZZند اإلنسZZان حياتZZه اآلن؟ هZZل يعتمZدًّ Z
حقا على هZZذه المعرفZZة؟ ال؛ يسZZند اإلنسZZان حياتZZه إلى
المخفيZZة في هZZذه المعرفZZة .هZZذا هZZو المكZZان الZZذي يحZZدث فيZZه صZZميم إفسZZاد الشZZيطان
أفكZZار الشZZيطان ووجهZZات نظZZره وفلسZZفاته
ّ
لإلنسان ،هذا هو هدف الشيطان وطريقته إلفساد اإلنسان.

النحويZZة والكلم ZZات في دروس اللغ ZZة
Zطحي ًة في ه ZZذا الموض ZZوع .ه ZZل القواع ZZد
ّ
س ZZوف نتح Zَّ Zدث ّأوالً عن الج ZZانب األك ZZثر س ّ Z
فسد الناس؟ (كال) .الكلمات ال تُ ِ
قادرةٌ على إفساد الناس؟ هل تستطيع الكلمات أن تُ ِ
فسد الناس؛ فهي أداةٌ تسمح للنZZاس بالتحZُّ Zدث
الكيفيZZة الZZتي يتواصZZل بهZZا هللا مZZع النZZاس اآلن،
وأداةٌ يتواصZZل بهZZا النZZاس مZZع هللا .باإلضZZافة إلى ذلZZك ،فZZإن اللغZZة والكلمZZات هي
ّ
أدوات وهي ضرورةٌ .حاصل جمع واحد زائد واحد يسZاوي اثZنين ،وحاصZل ضZرب اثZنين في اثZنين يسZاوي أربعZة ،هZذه
فهي
ٌ
ِ
Zق وقاعZZدةٌ ولZZذلك ال يمكن أن ُيف ِسZد هZZذا النZZاس .مZZا
هي المعرفZZة ،أليس كZZذلك؟ ولكن هZZل من الممكن أن ُيفسZدك هZZذا؟ هZZذا منطٌ Z
المعرفة التي تُ ِ
فسد النZاس إ ًذا؟ إنهZا المعرفZة الZتي تختلZط بهZا وجهZات نظZر الشZيطان وأفكZاره ،فالشZيطان يسZعى لوضZع وجهZات

أي خطZZأ في الكلمZZات
أي مقZZال مكتZZوب ،ال يوجZZد ّ
النظZZر واألفكZZار هZZذه لZZدى البشZZر من خالل المعرفZZة .على سZZبيل المثZZال ،في ّ
ِ
روحيZZة،
ونيتZZه عنZZدما كتب المقZZال وكZZذلك محتZZوى أفكZZاره – هZZذه أمZZور
ّ
المؤّلZZف ّ
المكتوبZZة؟ لكن المشZZكلة هي في وجهZZات نظZZر ُ

ضZا تلفزيونيًّا ،فمZZا نZZوع األشZZياء الZZتي فيZZه يمكنهZZا تغيZZير
وهي قZZادرة على إفسZZاد النZZاس .على سZZبيل المثZZال ،إذا كنت تشZZاهد عر ً
Zؤدون ،أي الكلمZZات نفسZZها ،يمكنهZZا إفسZZاد النZZاس؟ (كال) .مZZا نZZوع األشZZياء الZZتي تُف ِس Zد النZZاس؟
المّ Z
وجهZZة نظZZرك؟ هZZل مZZا يقولZZه ُ

ِ
الم ِ
خرج ،والمعلومات الZZتي تحملهZZا هZZذه اآلراء يمكنهZZا
سوف تكون تلك األفكار والمحتويات
ّ
األساسية للعرض التي تُمثّل آراء ُ
Zحيح؟ واآلن تعرفZون مZا أشZير إليZه في مناقشZتي عن اسZتخدام الشZيطان للمعرفZة
التZأثير في قلZوب النZاس وعقZولهم .هZل هZذا ص ٌ

إلفسZاد النZاس؟ (نعم ،نعZرف) .لن تسZيئوا الفهم ،أليس كZZذلك؟ عنZدما تقZرأ إ ًذا روايً Zة أو مقZاالً م ّZر ًة أخZرى ،هZل يمكنكم تقZZييم مZا
عبر عنها المقال تُ ِ
شيء ينبغي دراسZZته واختبZاره
فسد البشر أو تفيد البشر؟ (يمكننا أداء ذلك قليالً) .هذا
إذا كانت األفكار التي ُي ِّ
ٌ
بوتZZZير ٍة بطيئ ZZة ،فه ZZو أم ZZر ال يمكن فهم ZZه بس ٍ Z
Zهولة على الف ZZور .على س ZZبيل المث ZZال ،عن ZZد بحث أو دراس ZZة مج ٍ Z
Zال من مجZZZاالت
ٌ
اإليجابيZZة لتلZZك المعرفZZة على فهم قٍ Z
Zدر من منطZZق ذلZZك المجZZال ،ومZZا يجب على النZZاس
ربمZZا تسZZاعدك بعض الجZZوانب
ّ
المعرفZZةّ ،
ِ
ُّ
Zال من مجZZاالت المعرفZZة ،أليس كZZذلك؟ سZZوف تكZZون جZZاهالً إذا لم تكن
تجنبZZه .ف ّكZZر على سZZبيل المثZZال في "الكهربZZاء" ،فهZZذا مجٌ Z
بمج َّZرد أن تفهم هZذا المجZال من مجZاالت المعرفZة ،فإنZك سZوف
تعرف أن الكهرباء يمكن أن تصدم النZاس ،أليس كZذلك؟ ولكن ُ
ٍ
إيجابية .هZZل يتّضZZح لكم اآلن مZZا
أمور
ّ
كيفية استخدام الكهرباء .هذه ٌ
أي شيء به كهرباء وسوف تعرف ّ
تأخذ حذرك من لمس ّ
الكيفيZZة الZZتي تُف ِس Zد بهZZا المعرفZZة النZZاس؟ يوجZZد العدي Zد Zمن أنZZواع المعرفZZة المدروسZZة في العZZالم وينبغي عليكم
كنZZا نناقشZZه حZZول
ّ
تخصيص وقتكم للتمييز بينها بأنفسكم.
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الكيفية التي يستخدم بها الشيطان العلم إلفساد اإلنسان
ّ

ٍ
Zذكر العلم ،أال
ظر إليه على أساس أنه
وين َ
عميق في عقل الجميع؟ عندما ُيَ Z
ٌ
ما هو العلم؟ أال يوضع العلم في مكانة عالية ُ
العلميين التطZُّ Zرق
العاديون فهمه ،وهذا موضوعٌ ال يمكن سZZوى للبZZاحثين أو الخZZبراء
شيء ال يستطيع الناس
يقول الناس" :هذا
ّ
ّ
ٌ
Zاس عZZاديين"؟ هZZل لZZه أي ارتبٍ Z
إليZZه .إنZZه ليس لZZه أي ارتبٍ Z
Zاط على أي حٍ Z
Zاط بنZZا نحن كأنٍ Z
Zال؟ (نعم) .كيZZف يسZZتخدم الشZZيطان العلم
ّ
ّ
ّ
ّ
ص Zة .ه ZZل
إلفسZZاد النZZاس؟ لن نتحZَّ Zدث عن األشZZياء األخZZرى باسZZتثناء األشZZياء الZZتي يواجههZZا األشZZخاص كث ً Z
Zيرا في حيZZاتهم الخا ّ
سZZمعت عن الجينZZات؟ أنت على درايZٍ Zة واسZZعة بهZZذا المصZZطلح ،أليس كZZذلك؟ هZZل اكتُشZZفت الجينZZات من خالل العلم؟ مZZا الZZذي
شيء غامض؟ عندما ُي َّ
قدم هذا الموضوع للناس ،ألن يوجZZد
تعنيه الجينات للناس بالضبط؟ أال تجعل الناس يشعرون أن الجسم
ٌ
Zوليون – ال ZZذين يري ZZدون معرف ZZة المزي ZZد أو يري ZZدون المزي ZZد من التفاص ZZيل؟ س ZZوف ُير ِّكZZز ه ZZؤالء
ص Zا الفض ّ Z
أش ٌ Z
Zخاص – وخصو ً
Zوليون طاقZZاتهم على هZZذا الموضZZوع ،وعنZZدما ال يكونZZون مشZZغولين سZZوف يبحثZZون عن المعلومZZات في الكتب
األشZZخاص الفضّ Z
وعZZبر اإلنZZترنت لمعرفZZة المزيZZد من التفاصZZيل عنZZه .مZZا هZZو العلم؟ ُّ
ونظريZZات حZZول
Zوح ،العلم هZZو مجموعZZة أفكZZار
للتكلم بوضٍ Z
ّ
األشZZياء الZZتي يشZZعر اإلنسZZان بالفضZZول نحوهZZا ،واألشZZياء غZZير المعروفZZة ،والZZتي ال ُيخِبZZره بهZZا هللا؛ العلم هZZو مجموعZZة األفكZZار
والنظريZZات حZZول األسZZرار ال ZZتي يري ZZد اإلنس ZZان استكشZZافها .مZZا نط ZZاق العلم؟ يمكن ZZك القZZول إن ZZه نط ZZاق واس ZZع؛ فاإلنس ZZان يبحث
ّ
ظاهريZا
ويZدرس كZل شZيء يثZير اهتمامZه .والعلم يتض َّZمن البحث في تفاصZيل هZذه األشZياء وقوانينهZا ثم طZرح نظريZات معقولZة
ً
شخص ليعتقد قائاًل " :هؤالء العلماء م ِ
دهشون ًّ
ٍ
حقا! إنهم يعرفون الكثير ولديهم الكثير من المعرفة لفهم هZZذه األشZZياء!"
كل
تدفع ّ
ُ
Zوع من وجهZZات النظZZر لZZدى النZZاس الZZذين يبحثZZون في العلم؟ أال
أي نٍ Z
لZZديهم الكثZZير من اإلعجZZاب بأولئZZك النZZاس ،أليس كZZذلك؟ ّ

النهائي ZZة له ZZذا؟ في بعض العل ZZوم
يري ZZدون البحث في الك ZZون ،والبحث في األش ZZياء الغامض ZZة في مج ZZال اهتم ZZامهم؟ م ZZا النتيج ZZة
ّ
يسZZتخلص األشZZخاص اسZZتنتاجاتهم عن طريZZق التخمينZZات ،وفي علZZوم أخZZرى يعتم Zد ZاألشZZخاص في اسZZتنتاجاتهم على التجربZZة

Zتنادا إلى المالحظZات التاريخيZZة والتجZارب السZابقة.
البشرية ،وفي مجZاالت أخZرى من العلم يتو َّ
صZل النZZاس إلى اسZZتنتاجاتهم اس ً
ّ

Zحيح؟ مZZا الZZذي يفعلZZه العلم للنZZاس إ ًذا؟ مZZا يفعلZZه العلم هZZو أنZZه ال يسZZمح لألشZZخاص سZZوى برؤيZZة األشZZياء في العZZالم
هZZل ذلZZك صٌ Z
Zادي وحسZب وال يرضZي سZوى فضZول اإلنسZان؛ إنZه ال يسZمح لإلنسZان بZأن يZرى النZواميس الZتي يملZك بهZا هللا السZيادة على
الم ّ
ِ
Zؤدي سZZوى لرضZZى مZZؤقت ،وهZZو
محيZZرة وال تُّ Z
جميZZع األشZZياء .يبZZدو أن اإلنسZZان يجZZد اإلجابZZات من العلم ،ولكن تلZZك اإلجابZZات ِّ
ِ
فكَّلمZZا
ؤدي إاّل لتقييد قلب اإلنسان بالعالم
المادي .يشعر اإلنسZZان أنZZه حصZل بالفعZZل على اإلجابZZات من العلم ،ولZZذلك ُ
رضى ال ُي ّ
ّ

Zحورا
Zتنادا إلى وجهZات نظZره
ظهرت مسأل ٌة مZا فإنZه يحZاول إثباتهZا أو قبولهZا اس ً
ّ
Zيرا للعلم ومس ً
العلميZة .يصZبح قلب اإلنسZان أس ً
عقل لمعرفة هللا وعبادته واإليمان بZأن جميZع األشZياء تZأتي من هللا ،وأن اإلنسZان يجب
به للدرجة التي ال يعود عندها لإلنسان ٌ
ٍ
َّ
Zخفا ،معتق ًZدا أن
إجابات .أليس هذا
أن ينظر إليه للحصول على
Zادا بZالعلم أصZبح أكZثر س ً
صحيحا؟ ُكلما كان الشخص أكثر اعتق ً
ً
ٍ
ٍ
موجود؛ وحتَّى بعض الناس الZZذين
شيء .إنه ال يطلب هللا وال يعتقد أنه
أي
حل
كل
شيء له ٌّ
ٌ
علمي وأن البحث يمكنه أن ّ
ّ
يحل ّ
ّ
ٍ
لمجZَّ Zرد نZZزو ٍة أو يبحثZZون عن بعض المعلومZZات لإلجابZZة عن
تبعZZوا هللا لسZZنوات عديZZدة ZسZZوف يZZذهبون ويبحثZZون عن البكتيريZZا ُ
ٍ
Zق ،وفي معظم الحZZاالت يريZZد االعتمZZاد على اآلراء
مسZZألة مZZا .ال ينظZZر مثZZل هZZذا الشZZخص إلى الموضZZوعات من منظZZور الحّ Z
العلميZZة لحZّ Zل المشZZكالت؛ لكنZZه ال يعتمZZد على هللا وال يطلبZZه .هZZل أمثZZال هZZؤالء األشZZخاص لZZديهم
العلميZZة أو اإلجابZZات
والمعرفZZة
ّ
ّ
هللا في قلZZوبهم؟ (كال) .يوجZZد حتَّى بعض األشZZخاص الZZذين يريZZدون البحث حZZول هللا بالطريقZZة نفسZZها الZZتي يدرسZZون بهZZا العلم.

الفلZك بعZد الطوفZان العظيم .لقZد
Zتقر فيZه ُ
على سZبيل المثZال ،يوجZد العديZد Zمن الخZبراء ال ّ
Zدينيين ZالZذين ذهبZوا إلى المكZان الZذي اس ّ
الفلك ال يZZرون وجZود هللا .إنهم ال يؤمنZون سZوى بالقصZص وبالتZZاريخ وهZذا نتيجZة بحثهم العلمي
الفلك ،ولكنهم في منظر ُ
رأوا ُ
ّ
الفلZZك أم الجغرافيZZا،
الماديZZة ،سZZواء أكZZانت علم األحيZZاء
Zادي .إذا كنت تبحث في األشZZياء
المجهريZZة أم علم َ
ّ
ّ
ودراسZZتهم للعZZالم المّ Z
ٍ
Zود أو إنZZه يملZZك السZZيادة على جميZZع األشZZياء .مZZاذا يفعZZل العلم لإلنسZZان إ ًذا؟ أال ي ِ
بع ZدZ
فلن تجZZد أبZً Zدا ّأيZZة نتيجZZة تقZZول إن هللا موجٌ Z
ُ
اإلنسان عن هللا؟ أال يسمح هذا للناس بدراسZة هللا؟ أال يجعZل هZذا النZاس أكZثر تشّ Zك ًكا بخصZوص وجZود هللا؟ (بلى) .كيZف يريZد

العلمية لخداع النZاس وتخZديرهم ،واسZتخدام
الشيطان إ ًذ ا استخدام العلم إلفساد اإلنسان؟ أال يريد الشيطان استخدام االستنتاجات
ّ
اإلجابZZات الغامضZZة لتثبيتهZZا على قلZZوب النZZاس حتَّى ال يبحثZZوا عن وجZZود هللا أو يؤمنZZوا بوجZZوده؟ (بلى) .نقZZول لهZZذا السZZبب إن
واحد من الطرق التي ي ِ
فسد بها الشيطان الناس.
هذا ٌ
ُ
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التقليدية إلفساد اإلنسان
الكيفية التي يستخدم بها الشيطان الثقافة
ّ
ّ
التقليديZة؟ يقZول البعض
التقليديZة؟ (نعم) .مZاذا تعZني هZذه الثقافZة
Zزءا من الثقافZة
ّ
ّ
هZل توجZد العديZد من األشZياء الZتي تُعZد ج ً
ِ
َّ
Zري أسZاليب
إنهZا منقولٌ Zة من األسZالف ،هZZذا ج ٌ
Zانب واحZZد .منZZذ البدايZة Z،تنZاقلت العZائالت والجماعZات العرقيَّة وحتى الجنس البش ّ

يعZدها النZZاس ُم ِ
الزمZZة لحيZZاتهم .يأخZZذون هZZذه
حياتهZZا أو عاداتهZZا وأقوالهZZا وقواعZZدها الZZتي أصZZبحت مغروس ً Zة في أفكZZار النZZاسZُ .
َّ
تم تناقلهZZا من
األشZZياء ُ
ويعZZدونها قواعZZد وحيZZاة يجب مراعاتهZZا ،وال يريZZدون أبZً Zدا حتى تغيZZير هZZذه األشZZياء أو التخّلي عنهZZا ألنZZه ّ
أسالفهم .توجد جوانب أخرى من الثقافZZة التقليديZZة ،مثZZل مZZا جZرى تناقلZZه من كونفوشZيوس أو منسZيوس ،واألشZZياء الZتي َّ
يتعلمهZZا
ّ
التقليديZZة؟ هZZل تشZZمل
Zينية والكونفوشZّ Zية .أليس هZZذا واقZZع األمZZر؟ مZZا األشZZياء الZZتي تشZZتمل عليهZZا الثقافZZة
النZZاس من
ّ
الطاويZZة الصّ Z
ّ
األعياد التي يحتفل بهZا النZاس؟ على سZبيل المثZال ،مهرجZان الربيZع ومهرجZان الفZوانيس ويZوم كنس المقZابر ومهرجZان قZوارب
ِ
المسZّ Zنون إلى
التّنين Zباإلضافة إلى مهرجان األشباح ومهرجان منتصف الخريف .حتى إن بعض العائالت تحتفل عنZدما يصZل ُ

يومZا ،وغيرهZZا .هZZذه ُّ
تقليديZZة Z.أال تتكZَّ Zون
Zاد
Zهرا واحZً Zدا أو عنZZدما يبلغZZون Zً 100
كلهZZا أعيٌ Z
ّ
سZٍّ Zن ُم ّ
عين ،أو عنZZدما يبلZZغ األطفZZال شً Z
ٍ
أي عالقZٍ Zة
التقليدية؟ ما جZوهر الثقافZة
خلفيات هذه األعياد من الثقافة
ّ
ّ
ّ
أي عالقZZة بعبZZادة هللا؟ هZل تربطهZا ّ
التقليديZة؟ هZZل تربطهZا ّ
ٍ
Zق؟ هZل توجZد ّأيZة أعيZZاد للنZاس لتقZديم قZرابين هلل والZZذهاب إلى مZذبح هللا وقبZول تعاليمZZه؟ هZل توجZZد
بإخبZZار النZاس بممارسZة الحّ Z

مناسبات لألكل والشرب
ظر إليها في العصر الحديث على أنها
أعياد كهذه؟ (كال) .ماذا يفعل الناس في جميع هذه األعياد؟ ُين َ
ٌ
ٌ
التقليديZZة؟ (الشZZيطان) .إنهZZا تZZأتي من الشZZيطان .يغZZرس
التقليديZZة؟ من الZZذي تZZأتي منZZه الثقافZZة
والمZZرح .مZZا المصZZدر وراء الثقافZZة
ّ
ّ

التقليديZZة Z،مZZا هZZذه األشZZياء؟ ضZZمان أن النZZاس يتَّ Z
Zذكرون أسZZالفهم ،هZZل هZZذا
خلفيZZة هZZذه األعيZZاد
ّ
Zياء في اإلنسZZان في ّ
الشZZيطان أشَ Z
ويقZِّ Zدمون التقZZدمات ألسZZالفهم حتَّى ال ينسZZى
واحZٌZد منهZZا؟ على سZZبيل المثZZالُ ،ين ِّZ
ظ ف النZZاس القبZZور خالل مهرجZZان كنس المقZZابر ُ
Zذكر النZZاس أن يكونZZوا وطZنيين Z،كمZا هZZو الحZال مZع مهرجZان قZوارب ِ
ضZا أن يتَّ Z
التّنين .مZZاذا
النZZاس أسZالفهم .يضZمن الشZيطان أي ً
ّ

(لم شZZمل العائلZZة) .مZZا خلفيZZة ّلم شZZمل العائلZZة؟ مZZا السZZبب في ذلZZك؟ هZZو التواصZZل واالرتبZZاط
عن مهرجZZان منتصZZف الخريZZف؟ ّ
القمريZZة أو بمهرجZZان الفZZوانيس ،توجZZد
يخص االحتفZZال بعشZZية رأس السZZنة
على المسZZتوى العZZاطفي .بZZالطبع ،سZZواء كZZان األمZZر
ّ
ّ
ّ
الخلفية .ومع ذلك ،يصZف المZرء السZبب وراءهZا ،فك ٌّZل منهZZا هZZو طريقZة الشZيطان في غZرس
العديد من الطرق لوصف أسباب
ّ
فلسفته وفكZZره في النZاس ،بحيث يضّZلون عن هللا وال يعرفZZون أن هللا موجZود ِ
إمZا ألسZالفهم أو للشZZيطان ،أو
ٌ ُ
ويقZّ Zدمون التقZZدمات ّ
ٍ
ٍ
بكل عيد من هذه األعيZZاد ،تZنزرع أفكZZار
أنه يكون ُم َّ
جرد ذريعة لألكل والشرب والمرح من أجل رغبات الجسد .مع االحتفال ّ
ٍ
بعمق في عقول الناس دون حتَّى أن يعرفوا هذا .عندما يصل النZZاس إلى منتصZZف العمZZر أو يكونZZون
الشيطان ووجهات نظره
أكبر ًّ
ٍ
بعمق في قلوبهم .باإلضافة إلى ذلك ،يبذل النZZاس
سنا من ذلك ،تكون أفكار الشيطان ووجهات نظره هذه ُمتج ِّذرةٌ بالفعل
Zيز ودون تحّف ٍ
Zوابا أم خطًZأ ،إلى الجيZل التZالي دون تمي ٍ
Zظ .هZل هZذا صZحيح؟
قصارى جهدهم لنقل هذه األفكار ،سZواء أكZانت ص ً
ومقيَّدين ZبقواعZZد هZZذه التقاليZZد
(نعم) .كيZZف تُف ِس Zد الثقافZZة
ّ
التقليديZZة وهZZذه األعيZZاد النZZاس؟ هZZل تعZZرف؟ (يصZZبح النZZاس مربZZوطين ُ
القمري ZZة
Zانب واح ZZد .على س ZZبيل المث ZZال ،يحتف ZZل الجمي ZZع خالل الس ZZنة
بحيث ال يك ZZون ل ZZديهم ٌ
ّ
وقت أو طاقٌ Z Zة لطلب هللا) .ه ZZذا ج ٌ Z
الجديدة ،وإذا لم تحتفل ألن تشعر بالحزن؟ هل توجد أية محظ ٍ
Zورات تتم َّسZك بهZا؟ ألن تقZول لنفسZك" :آه ،إنZني لم أحتفZل بالسZنة
ّ
عZا؛ هZZل تكZZون هZZذه السZZنة كّلهZZا رديئZZة؟" ألن تشZZعر بZZالقلق وبالقليZZل من
رو ًZ
الجديZZدة .كZZان هZZذا اليZZوم من السZZنة
ّ
القمريZZة الجديZZدة ُم ّ
ِ
ٍ
َّ
صZا
حلمZZا يZZرون فيZZه شخ ً
الخZZوف؟ يوجZZد حتى بعض األشZZخاص الZZذين لم ُيقZّ Zدموا تقZZدمات ألسZZالفهم منZZذ سZZنوات وفجZZأةً يحلمZZون ً
الميت يحتZZاج مZااًل إلنفاقZZه! سZZوف أحZZرق
المحZِ Zزن أن هZZذا الشZZخص ّ
ّ
ميتًZZا يطلب منهم المZZال ،مZZاذا سيشZZعرون بالZZداخل؟ "كم من ُ

Zحيحا .قZZد نواجZZه نحن األحيZZاء بعض المشZZاكل إذا لم
بعض النقZZود
ّ
الورقيZZة من أجلZZه ،وإذا لم أفعZZل هZZذا فلن يكZZون الوضZZع صً Z
ِ
تظل هذه السحابة الصZغيرة من الخZوف والقلZق
أحرق بعض النقود
الورقية ،فمن يمكن أن ُي ّ
ّ
حدد متى ستحدث المأساة؟" سوف ّ
دائمZا في قلZZوبهم .من يتسZبَّب بهZذا القلZق؟ (الشZيطان) .يتسZZبَّب الشZيطان بZه .أليسZت هZذه إحZZدى الطZرق الZتي ُيف ِسZد بهZZا الشZZيطان
ً
َّ
ويه Zِّ Zددك ويربط ZZك إلى الحZّ Zد ال ZZذي تُصZZاب في ZZه بالZZدوار وتخضZZع
Zك
Z
ب
م
ليتحك
Zة
Z
ف
مختل
Zبريرات
Z
ت
و
Zائل
Z
س
و
Zتخدم
Z
س
ي
Zه
Z
ن
إ
Zان؟
Z
س
اإلن
ُ
وتستسلم له؛ هكZذا ُيف ِسZد الشZيطان اإلنسZان .في كث ٍ
Zير من األحيZان عنZدما يكZون النZاس ضZعفاء أو عنZدما ال يكونZون على دراي ٍZة
ٍ
بطريقة مشوشة الذهن ،أي أنهم يقعون دون ٍ
كاملة بالوضع ،قد يفعلون شيًئا ما عن غير ٍ
قصد تحت قبضة الشيطان وقZZد
قصد
ُ ّ
ٍ
Zدد
يعملZون عن غZZير قصZد شZيًئا مZا وال يعرفZون مZZا يفعلونZZه .هZذه هي الطريقZZة الZZتي ُيف ِسZد بهZZا الشZZيطان اإلنسZان .يوجZد حتَّى ع ٌ
Zترددون Zفي التخّلي عن الثقافZة التقليديZة المتجِّ Zذرة ،الZذين ال يسZتطيعون ببس ٍ
قليZل من النZاس اآلن الZذين ي َّ
Zاطة تركهZا .على وجZه
Zلبيين يريZZدون االحتفZZال بهZZذه األنZZواع من األعيZZاد ويرغبZZون في االلتقZZاء مZZع الشZZيطان
الخصZZوص ،عنZZدما يكونZZون ضZZعفاء وسّ Z
خلفي ZZة الثقاف ZZة التقليدي ZZة؟ ه ZZل تس ZZيطر الي ZZد الس ZZوداء
وإرض ZZاء الش ZZيطان م Zّ Zر ًة أخ ZZرى ،وجلب الش ZZعور بالراح ZZة إلى قل ZZوبهم .م ZZا ّ

للشZZيطان على كZZل شٍ Z
وتتحكم بهZZا؟ هZZل َّ
َّ
يتحكم الشZZيطان
Zيء خلZZف الكZZواليس؟ هZZل تتالعب طبيعZZة الشZZيطان الشZّ Zريرة باألشZZياء
ّ
ٍ
التقليديZة Z،هZل يمكن القZZول
تقليدية ويحتفلون بهZذه األنZZواع من األعيZZاد
بجميع هذه األشياء؟ (نعم) .عندما يعيش الناس في ثقافة
ّ
ّ
ويف ِسZدهم؟ (نعم).
إن هذه بيئ ٌة َّ
يتعرضون فيها للخداع واإلفساد من الشZيطان ،باإلضZافة إلى أنهم سZعداء بZأن يخZدعهم الشZيطان ُ
جميعا وتعرفونه.
شيء تعترفون به
هذا
ً
ٌ
من "هللا ذاته ،الفريد (هـ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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الكيفية التي يستخدم بها الشيطان الخرافة إلفساد اإلنسان
ّ
كيZZف يسZZتخدم الشZZيطان الخرافZZة إلفسZZاد اإلنسZZان؟ يريZZد جميZZع النZZاس أن يعرفZZوا مصZZيرهم ،لZZذلك يسZZتغل الشZZيطان حب
اسZZتطالعهم ليغZZريهم .يمZZارس النZZاس ِ
العرافZZة وقZZراءة الطZZالع وقZZراءة الوجZZه حZZتى يعرفZZوا مZZا سZZيحدث لهم في المسZZتقبل وأي
أي ٍيد يقع المصير والتطلعات التي ينشغل بها الناس؟ (في يد هللا) .جميع هذه األمZZور
طريق سيسلكون .ولكن في النهاية ،في ّ
في يZZد هللا .مZZاذا يريZZد الشZZيطان من النZZاس أن يعرفZZوه باسZZتخدام هZZذه األسZZاليب؟ يريZZد الشZZيطان اسZZتخدام قZZراءة الوجZZه وقZZراءة

َّ
ويتحكم بهZا .يريZZد
ظهم في المستقبل ،ويريد الشيطان أن ُيخِبر الناس أنZه يعZZرف هZذه األشZياء
الطالع ُليخِبر الناس أنه يعرف ح ّ
َّ
إيمانZا أعمى ويطيعZون ك ّZل
الشيطان االستفادة من هذه الفرصة واستخدام هZذه األسZاليب
للتحكم بالنZاس ،بحيث يZؤمن بZه النZاس ً
كلمZٍ Zة من كالمZZه .على سZZبيل المثZZال ،إذا طلبت قZZراءة الوجZZه ،وإذا أغلZZق الشZZخص الZZذي ُيخِبZZرك بالطZZالع عينيZZه وأخZZبرك بكZّ Zل
ٍ
Zق ج ًّZدا! لم
شيء حدث لك في العقود القليلة الماضية
ٍ
تام ،فكيف تشعر في داخلك؟ سوف تقول لنفسك فج ً
Zأة " :إنZه دقي ٌ
بوضوح ّ
Zي من قب ZZل ،فكي ZZف ع ZZرف عن ZZه؟ أن ZZا معجب حًقZZا بق ZZارئ الط ZZالع ه ZZذا!" لن يك ZZون من الص ZZعب ج Zًّ Zدا على
أخ ZZبر أي أح Zٍ Zد بماض َّ Z

وتتبعZك .وتعZاقب
ضZا أفسZد النZاس طZوال الZوقت َّ
الشيطان أن يعرف ماضيك ،أليس كذلك؟ لقد قادك هللا إلى اليوم ،والشيطان أي ً
العقود بالنسبة لك ليس شيًئ ا بالنسبة للشيطان ،وليس من الصعب عليه معرفة هذه األشياء .عنZZدما تعZZرف أن مZZا قالZZه الشZZيطان
ظZZك؟ س ZZرعان م ZZا يش ZZعر قلب ZZك ببعض االح ZZترام أو
Zق ،ألن تُس ِّZلم ل ZZه قلب ZZك؟ أال تعتم Zد Zعلى تح ّكم ZZه بخص ZZوص مس ZZتقبلك وح ّ
دقي ٌ Z
علي أن
التوقZZير لZZه ،وبالنسZZبة لبعض النZZاس ،قZZد يسZZرق نفوسZZهم بالفعZZل .وسZZوف تسZZأل قZZارئ الطZZالع على الفZZور" :مZZاذا يجب َّ
أفعل بعد ذلك؟ ماذا يجب أن َّ
علي أاّل أفعلها؟" وبعد ذلك سوف يقول لك ينبغي
أتجنب في العام المقبل؟ ما األشياء التي ينبغي َّ
أاّل تذهب إلى كذا وينبغي أاّل تفعل كذا وأاّل ترتدي مالبس ٍ
عين ويجب أاّل تذهب إلى كZZذا وكZZذا ويجب عمZZل المزيZZد من
بلون ُم ّ
أشياء معيَّنة  ...ألن تأخذ كل ما يقوله على الفور على محمل الجد؟ سوف تحفظه أسرع من كلمZة هللا .لمZاذا تحفظZZه بس ٍ
ٍ
Zرعة؟
ّ
ّ
ُ
ظ السZZعيد .أليس هZذا عنZدما يم ِسZك بقلبZك؟ عنZZدما َّ
تتحقق كلماتZZه مثلمZا تنبَّأ ،ألن
ألنZك تريZZد االعتمZاد على الشZيطان من أجZل الحّ Z
ُ
ظ الZذي سZوف يجلبZه العZام القZادم؟ (بلى) .سZوف تفعZل مZا ُيخِبZرك بZه الشZيطان أن تفعلZه
تريد أن تعود إليه مباشZرةً لتعZرف الحّ Z
َّ
تتجنب األشZZياء الZZتي يطلب منZZك أن َّ
وسZZوف َّ
ويتحكم
فيضّZللك
تتجنبهZZا ،أال تطيZZع كZّ Zل مZZا يقولZZه؟ سZZوف تقZZع في شZZراكه بسZZرعة ُ

Zق؛ وألنZك تعتقZد أنZه يعZرف حياتZك الماضZية وحياتZك الحاليZة ومZا سZوف يجلبZه
بك .يحدث هذا ألنك تعتقZد أن مZا يقولZه هZو الح ّ
المستقبل .هذا هو األسلوب الذي يستخدمه الشيطان للتح ّكم في الناس .ولكن في الواقZع ،من هZو المتح ِّكم بالفعZل؟ إنZه هللا نفسZه

حيِلZZه في هZZذه الحالZZة لخZZداع النZZاس الجZZاهلين ،وخZZداع النZZاس الZZذين يZZرون العZZالم
وليس الشZZيطان .ال يسZZتخدم الشZZيطان سZZوى َ
Zادي فقZZط لتصZZديقه واالعتمZZاد عليZZه .وبعZZدها سZZوف يسZZقطون في قبضZZة الشZZيطان ويطيعZZون كZّ Zل كلمZٍ Zة من كالمZZه .ولكن هZZل
المّ Z
يتساهل الشيطان عندما يريZZد النZZاس أن يؤمنZZوا باهلل ويتبعZZوه؟ ال يتسZاهل الشZZيطان .هZل يقZع النZZاس بالفعZZل في هZذه الحالZZة تحت

وقح بالفعZZل؟ (نعم) .لمZZاذا نقZZول ذلZZك؟ هZZذه
قبضZZة الشZZيطان؟ (نعم) .هZZل يمكن القZZول بZZأن سZZلوك الشZZيطان في هZZذا الخصZZوص ٌ
يتحكم بكZZل شٍ Z
Zيء ويخZZدع النZZاس لالعتقZZاد بأنZZه َّ
ويض ِّZلل النZZاس لالعتقZZاد بأنZZه َّ
يتحكم
تكتيكZZات احتياليZZة ومضZZللة .الشZZيطان ٌ
وقح ُ
ّ
بمصيرهم .وهZذا يجعZل النZاس الجZاهلين يطيعونZه طاعً Zة كاملZة ويحتZال عليهم بجمل ٍZة أو بجملZتين فقZط فينحZني النZاس أمامZه في
ِ
ربمZZا
حالة من الذهول .ما نوع األساليب التي يستخدمها الشيطان إ ًذا ،وما الذي يقوله كي يجعلك تُصZّ Zدقه؟ على سZZبيل المثZZالّ ،
لم تُخِبZZر الشZZيطان عن عZZدد األشZZخاص في عائلتZZك ،ولكنZZه قZZد يقZZول لZZك عZZدد أفZZراد عائلتكوأعمZZار والZZديك وأوالدك .إذا كZZانت

Zات وشZZكوك في البدايZZة ،ألن تشZZعر أنZZه أكZZثر مصZZداقية بعZZد سZZماع ذلZZك؟ وقZZد يخZZبرك الشZZيطان بعZZد ذلكأنZZك واجهت
لZZديك ارتيابٌ Z
دائمZا ضZّ Zدك ،وغZZير
Zؤخرا ،وأن رؤسZZاءك في العمZZل ال ُيقZِّ Zدمون لZZك التقZZدير الZZذي تسZZتحّقه ،ويعملZZون ًZ
ًZ
يومZا عصً Z
Zيبا في عملZZك مً Z
ذلك .قد تقول لنفسك بعد سZماع ذلZك" :ذلZZك صZحيح تمامZا! لم تسZر األمZور بس ٍ
Zهولة في العمZل" .ولZZذلك سZوف تُصZِّ Zدق الشZZيطان
َُ
ٌ ً
ِ
صدقه أكZZثر فZأكثر .سZوف تجZZد نفسZك شZيًئا فشZيًئا غZZير ق ٍ
Zادر على المقاومZة
مما يجعلك تُ ّ
أكثر قليالً .ثم يقول شيًئا آخر لخداعك ّ
ُّ
الحيل الصZغيرة العابثZة كي يفتنZك .وفيمZZا تصZبح
أو
الحيل التافهة وحسب ،وحتَّى ّ
التشكك به فيما بعد Z.يستخدم الشيطان بعض ّ
تائهZا بخصZZوص مZZا يجب عليZZك أن تفعلZZه وسZZوف تبZZدأ في اتّبZZاع مZZا
Zادرا على تحديZد ZمواقفZZك وسZZوف تكZZون ًZ
ً
مفتونZZا لن تكZZون قً Z
ٍ
فخZه
يقولZZه الشZZيطان .هZZذا هZZو األسZZلوب "الرائZZع للغايZZة" الZZذي يسZZتخدمه الشZZيطان إلفسZZاد اإلنسZZان وحيث تسZZقط دون قصZZد في ّZ
وتفتتن به .يخِبرك الشيطان بأشياء ٍ
تتجنبZه،
يتصور الناس أنها
قليلة
َّ
ُ َ
جيدة ،ثم ُيخِبرك بمZا عليZك أن تفعلZه وبمZا عليZك أن ّ
أشياء ّ
ُ
ُ
َ
جرد أن تكون قد انخدعت ،تصعب عليك األمور .سوف تُ ِّ
دائمZا فيمZا قالZه الشZيطان ومZا
وبم َّ
فكZZر ً
وهكذا تنخدع دون أن تدريُ .
ثم فهم غZير قZادرين على
Zق ،ومن َّ
أخبرك بأن تفعله وسوف تكون ِم ً
لكا له دون علمك .لمZاذا هZذا؟ ألن البشZر يفتقZرون إلى الح ّ

مقاومة إغواء الشيطان وإغرائه .عند مواجهة اإلنسان ش ّZر الشZZيطان وخداعZه وخيانتZZه وحقZZده ،فإنZZه يكZون جZاهالً للغايZZة وغZZير
ِ
ويضZَّZلل عن
ناضZٍ Zج وضً Z
Zعيفا ،أليس كZZذلك؟ أليس هZZذا أحZZد األسZZاليب الZZتي ُيفسZد بهZZا الشZZيطان اإلنسZZان؟ (بلى) .ينخZZدع اإلنسZZان ُ
غZZير قصZٍ Zد شZZيًئا فشZZيًئا بأسZZاليب الشZZيطان المختلفZZة؛ ألنZZه يفتقZZر إلى القZZدرة على التميZZيز بين اإليجZZابي والسZZلبي .يفتقZZر إلى هZZذه
ّ
ّ
القامة والقدرة على االنتصار على الشيطان.
من "هللا ذاته ،الفريد (هـ)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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االجتماعية إلفساد اإلنسان
الكيفية التي يستخدم بها الشيطان اال ّتجاهات
ّ
ّ
االجتماعيZZة ظهZZرت عنZZدما
االجتماعية؟ هل هي ظاهرةٌ جديدة؟ يمكن للمرء القول بأن االتّجاهZات
متى بدأت االتّجاهات
ّ
ّ
غالبا ما يرتبط بZه النZاس.
االجتماعية؟ (نمط المالبس والماكياج) .هذا
بدأ الشيطان بإفساد الناس؟ ماذا تشمل االتّجاهات
ّ
شيء ً
ٌ

Zيرا مZZا
Zيء آخZZر؟ هZZل تُح َسZب األقZZوال الشّ Z
نمZZط المالبس والموضZZة واالتّجاهZZات ،هZZذا جٌ Z
Zعبية الZZتي كثً Z
Zانب صZZغير .هZZل يوجZZد شٌ Z
َّ
حسب نجوم الموسZZيقى والمشZاهير والمجاّل ت
يتحدث عنها الناس ً
حسب أنماط الحياة التي يرغب الناس فيها؟ هل ُي َ
أيضا؟ هل تُ َ
حبهZا النZاس؟ (نعم) .أي ج ٍ
أي من هZZذه االتّجاهZات
Zادر على إفسZاد اإلنسZان؟ ٌّ
Zانب من هZZذه االتّجاهZات بZZرأيكم ق ٌ
والروايات التي ُي ّ
ّ
ُّ
عيًنZا ،فنحن في الخمسZينات أو السZتينات أو السZبعينات أو الثمانينZات
Zراء لكم؟ يقZول بعض النZاس" :لقZد بلغنZا كلنZا س ًّZنا ُم ّ
أكثر إغ ً

Zحيح؟ يقZول آخZرون" :نحن ال
من العمZر وال يمكننZا المالءمZة مZع هZذه االتّجاهZات وهي ال تلفت انتباهنZا فيمZا بعZد" .هZل هZذا ص ٌ
Zرية ،فهZذا مZا يفعلZه
Zيء يفعلZه الشZباب في العشZرينات من عمZرهم؛ ونحن أي ً
ضZا ال نرتZدي مالبس عص ّ
نتZابع المشZاهير ،فهZذا ش ٌ
Zعبية) Z.هZZل يمكن لهZZذه األقZZوال إفسZZاد
حبZZون الصZZور"ٌّ .
أي من هZZذه األشZZياء يمكنZZه إفسZZادكم إ ًذا؟ (األقZZوال الشّ Z
األشZZخاص الZZذين ُي ّ

الناس؟ إليكم واحدا منها ،ويمكنكم أن تروا ما إذا كان ي ِ
فسد الناس أم ال" :المال يجعZل العZالم يZدور"؛ هZل هZذا اتّجZاهٌ؟ بالمقارنZة
ً
ُ
م ZZع اتّجاه ZZات الموض ZZة والطع ZZام ال ZZتي ذكرتموه ZZا ،أليس ه ZZذا أس ZZوأ بكث ZZير؟ الق ZZول ب ZZأن "الم ZZال يجع ZZل الع ZZالم ي ZZدور" ه ZZو فلس ZZفة

Zري .يمكنZك القZول بأنهZا اتّجZاهٌ ألنهZا صZارت مغروسً Zة في
الشيطان ،وهي فلسفة سائدة بين جميZع البشZر ،وسZط ك ّZل مجتم ٍZع بش ّ
الواقعيZة،
Zمنيا عنZدما تواصZلوا مZع الحيZاة
ّ
قلب كل واحد من الناس .لم يقبل النZاس منZذ البدايZة هZذا القZول ،لكنهم قبلZوه قبZواًل ض ً

ربمZZا ال يفهم النZZاس
عمليZZة ُيفسZZد بهZZا الشZZيطان اإلنسZان؟ ّ
وبZZدأوا في الشZZعور بZZأن هZZذه الكلمZZات صZادقة في الحقيقZZة .أليسZت هZZذه ّ
Zتنادا إلى األشZZياء الZZتي حZZدثت
هذا القول بالدرجة نفسها ،ولكن الجميع لديه
ٌ
درجات مختلفة من التفسير واإلقرار بهZZذا القZZول اسً Z

بغض النظر عن مدى تجربة المZرء مZع هZZذا القZول ،مZا التZأثير السZلبي الZZذي
من حولهم ومن تجاربهم
الشخصية ،أليس كذلك؟ ّ
ّ
ّ
ِ
Zرية للنZZاس في هZZذا العZZالم ،بمZZا في ذلZZك كZّ Zل واحZٍ Zد منكم.
Zيء مZZا من خالل الشخصZّ Zية البشّ Z
يمكن أن ُيحدثZZه في قلبZZه؟ ينكشZZف شٌ Z
كي ZZف ُيف َّس Zر ه ZZذا؟ إنه ZZا عب ZZادة الم ZZال .ه ZZل من الص ZZعب إخراجه ZZا من قلب ش ٍ Z
Zعب ج Zًّ Zدا! يب ZZدو أن إفس ZZاد الش ZZيطان
Zخص م ZZا؟ ص ٌ Z

شامل بالفعZل! إ ًذا ،بعZد أن يسZتخدم الشZيطان هZذا االتّجZاه إلفسZاد النZاس ،كيZف يظهZر فيهم؟ أال تشZعرون أنZه ال يمكنكم
لإلنسان
ٌ
ٍ
َّ
واحدا سZZيكون األمZZر مسZZتحيالً؟ تسZZتند مكانZZة النZاس إلى مقZZدار
يوما
ً
البقاء في هذا العالم دون ّ
أي مال ،لدرجة أنه حتى لو كان ً

المZZال الZZذي يملكونZه مقابZZل احZZترام اآلخZرين لهم .تنحZني ظهZZور الفقZراء خجالً في حين ينعم األغنيZاء بمكZانتهم الرفيعZة .يقفZZون
ٍ
َّ
Zاء .مZا الZذي ينقلZه هZذا القZول واالتّجZاه للنZاس؟ أال يZرى الكثZير من
شامخين وفخZورين ويتحZدثون بصZوت عZال ويعيشZون بكبري َ
ٍ
Zحي الكثZZير من النZZاس بكZZرامتهم ونZZزاهتهم في سZZبيل السZZعي وراء
Zتحق ّأيZZة تكلفZZة؟ أال ُيضّ Z
النZZاس أن الحصZZول على المZZال يسّ Z
Zارة للنZZاس؟
المزيZZد من المZZال؟ أال يخسZZر الكثZZير من النZZاس الفرصZZة ألداء واجبهم واتّبZZاع هللا من أجZZل المZZال؟ أليسZZت هZZذه خسً Z
(بلى) .أليس الشيطان ش ّZر ًيرا السZتخدام هZذه الطريقZة وهZذا القZول إلفسZاد اإلنسZان إلى هZذه الدرجZة؟ أليسZت هZذه خدعً Zة خبيثZة؟

Zيرا باعتبZZاره حقيقً Zة ،يقZZع قلبZZك بالكامZZل تحت قبضZZة الشZZيطان
فيمZZا تنتقZZل من االعZZتراض على هZZذا القZZول الشZZائع إلى قبولZZه أخً Z
ٍ
ٍ
وربمZZا
ربمZZا تعZZرف الطريZZق الصZZحيحّ ،
وبالتZZالي سZZوف تعيش دون قصZZد بحسZZب قواعZZده .إلى ّأيZZة درجZZة أثّZZر هZZذا القZZول فيZZك؟ ّ

ٍ
راغب في دفZZع الثمن ،أو
Zوح أن كالم هللا هZZو الحZZق ،ولكنZZك غZZير
ربمZZا تعZZرف بوضٍ Z
Zق ،ولكنZZك تعجZZز عن اتّباعZZهّ .
تعZZرف الحّ Z
ِ
ٍ
ض Zل ب ZZدالً من ذل ZZك التضZZحية بمس ZZتقبلك ومص ZZيرك بعص ZZيان هللا حتَّى النهاي ZZة.
غ ZZير
راغب في المعانZZاة ح ZZتى ت ZZربح الحZZق .وتُف ّ
محبZZة هللا لZZك عميقٌ Zة وعظيمZZة،
عما يفعله هللا،
عما يقوله هللا،
ّ
ّ
ّ
وبغض النظر عن مدى إدراكZZك بZأن ّ
وبغض النظر ّ
بغض النظر ّ
ٍ
َّ
ودافعا ثمن هذا القول .وهذا يعني أن هZذا القZول يتحكم بالفعZل بسZلوكك وأفكZZارك ،وأنZك
تظل مستكمالً المسير في عناد
سوف ّ
ً
ِ
يتحكم بمصZZيرك على أن َّ
تتخلى عنZZه .يفعZZل النZZاس هZZذا ،فهZZذا القZZول َّ
ضZل لهZZذا القZZول أن َّ
يتحكم بهم ويتالعب بهم .أليس هZZذا
تُف ّ
المتج ِّ Zذرة في قلب ZZك؟ إذا فعلت ه ZZذا ،أال يك ZZون
ت ZZأثير الش ZZيطان بإفسZZاد الن ZZاس؟ أليس ZZت ه ZZذه فلس ZZفة الش ZZيطان وشخص Zّ Zيته الفاس ZZدة ُ
الشيطان قد َّ
حقق هدفه؟ (بلى) .هل ترى كيف أفسد الشيطان اإلنسان بهذه الطريقة؟ هZل يمكنZك أن تشZعر بZذلك؟ (ال) .أنت لم
ت Zَ Zر ه ZZذا أو تش ZZعر ب ZZه .ه ZZل ت ZZرى ش Zّ Zر الش ZZيطان هن ZZا؟ الش ZZيطان ُيف ِس Zد اإلنس ZZان في جمي ZZع األوق ZZات وفي جمي ZZع األم ZZاكن .يجع ZZل
Zاجزا أمام ZZه .يجعل ZZك الش ZZيطان تقب ZZل أفك ZZاره
الش ZZيطان من المس ZZتحيل على اإلنس ZZان ال ZZدفاع ض Zّ Zد ه ZZذا الفس ZZاد ويجع ZZل اإلنس ZZان ع ً Z
إدراك بمZZا
ووجهZZات نظZZره واألشZZياء الشZّ Zريرة الZZتي تZZأتي منZZه في المواقZZف الZZتي تكZZون فيهZZا بال درايZٍ Zة وعنZZدما ال يكZZون لZZديك
ٌ
يحدث لك .يقبZZل النZZاس هZZذه األشZZياء تمامZا بال اسٍ Z
Zنز ،ويسZZمحون
Zتزون بهZZذه األشZياء ويتعZاملون معهZZا على أنهZا كٌ Z
Zتثناء .إنهم يعّ Z
ً
لهذه األشياء بأن تتالعب بهم وتلهو بهم ،وهكذا يصبح إفساد الشيطان لإلنسان أعمق وأعمق.
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العلمي ZZة ،ويعيش
النظري ZZات
المتع Zِّ Zددة إلفس ZZاد اإلنس ZZان .اإلنس ZZان لدي ZZه المعرف ZZة وبعض
ّ
ّ
يس ZZتخدم الش ZZيطان ه ZZذه األس ZZاليب ُ
التقليديZZة
Zزم باالسZZتمرار في الثقافZZة
وريث للثقافZZة
التقليديZZة ،وكZّ Zل إنسZZان
اإلنسZZان بتZZأثير الثقافZZة
ٌ
ّ
ّ
ّ
التقليديZZة وناقZٌ Zل لهZZا .اإلنسZZان ُملٌ Z
ِ
قدمها له الشيطان باإلضافة إلى التصرفات المتناغمة مع االتّجاهات االجتماعية التي ي ِّ
وفرها الشيطان للبشر .ال ينفصZZل
التي ُي ّ
ّ
ُ
ّ
بمجZَّ Zرد
اإلنسان عن الشيطان ،بل يتعاون مع ّ
كل ما يعمله الشيطان في جميع األوقات ،ويقبل شره وخداعZZه وحقZZده وكبريZZاءهُ .
(حزينZا) .لمZاذا تقZZول
حزينZZا بZالعيش بين البشZر الفاسZZدين؟
Zعيدا أم
أن امتلك اإلنسان هذه
ً
ً
الشخصيات التي للشيطان ،هل كان سً Z
ّ
Zراع ق ٍ
Zاس) .يرتZدي بعض النZاس
ذلك؟ (ألن اإلنسان ُم ّقيٌد ومحكوم بهذه األشياء الفاسZدة ،ويعيش في الخطيZة ،ومنغمس في ص ٍ

نظ ZZارات ،ويظه ZZرون وك ZZأنهم عقالني ZZون ج Zً Zدا .ق ZZد يتح ZZدثون ب ZZاحترام وفص ZZاحة ومنط ZZق ،وبس ZZبب أنهم ق ZZد اخت ZZبروا الكث ZZير من
ربمZZ Zا يكونZZ Zون قZZ Zادرين على التحZّ Z Zدث بالتفصZZ Zيل عن األمZZ Zور الكبZZ Zيرة
األشZZ Zياء ،ربمZZ Zا تكZَّ Z Zونت لZZ Zديهم خZZ Zبرة وحنكZZ Zة كبيرتZZ Zان؛ ّ

ربمZZ Zا ينظZZ Zر البعض إلى تص ZZرف هZZ Zؤالء النZZZاس
والصZZ Zغيرة؛ قZZ Zد تكZZ Zون لZZ Zديهم أي ً
ض Z Zا إمكانيZZ Zة تقZZ Zييم أص ZZالة األشZZ Zياء وسZZ Zببهاّ .
أي خطٍأ  .يستطيع مثل هؤالء األشخاص التكيZZف
ومظهرهم ،وكذلك شخصيتهم وإنسانيتهم وسلوكهم وغيرها ،فال يجدون فيها ّ
ٍ
االجتماعيZZة الحاليZZة .على الZZرغم من أن هZZذا الشZZخص قZZد يكZZون أكZZبر سZًّ Zنا ،فإنZZه ال يتجاهZZل أبZً Zدا
Zاص مZZع االتّجاهZZات
ّ
بشZZكل خّ Z
ط على أن َّ
الظاهري ZZة أن يج ZZد خط ًZZأ في ZZه ،ولكن ZZه من
يتعلم .ال يمكن ألح Zٍ Zد من الناحي ZZة
األح ZZداث من حول ZZه ،ولم يفت ال ZZوقت قّ Z Z
ّ
ٍ
ومه َّZذب ويملZك المعرفZة
شيء خطأ من الناحية
نهائية من الشيطان .ال يوجد
الداخل ٌ
الظاهرية ،فهZو لطي ٌ
ّ
تماما وبصفة ّ
ٌ
Zف ُ
فاسد ً
وبعض األخالق ويتّسم بالنزاهة كما أن األشياء التي يعرفها يمكن معادلتها بما يعرفه الشباب .ومZع ذلZك ،فيمZا َّ
يتعلق بطبيعتZه
Zوذج كامZل وحي للشZيطان ،وهZو نسZخ ٌة طبZق األصZل من الشZيطان .هZذه "ثمZرة" إفسZاد الشZيطان
وجوهره ،فإن هذا الشZخص نم ٌ
ّ
تمامZا .فالمعرفZة الZتي يدرسZها اإلنسZان والعلم الZذي يفهمZه والوسZائل
مؤلمZا لكم ،ولكنZه ص ٌ
لإلنسانّ .
Zحيح ً
ربما يكون ما قد قلتZه ً
الZZتي يختارهZZا للتوافZZق مZZع االتّجاهZZات االجتماعيZZة ،دون اسٍ Z
تمامZا .يعيش اإلنسZZان
Zحيح ًZ
Zتثناء،
ٌ
أدوات لفسZZاد الشZZيطان .هZZذا صٌ Z
ّ
ٍ
ٍ
تامZا وليسZت لZدى اإلنسZان ّأيZة وسZيلة لمعرفZة قداسZة هللا أو جZوهر هللا .يعZود
بالتالي في إطار
شخصية أفسدها الشZيطان إفس ً
ّ
Zادا ً
الظاهريZZة ال يمكن ألحZٍ Zد أن يجZZد خطًZZأ في الطZZرق الZZتي ُيف ِس Zد بهZZا الشZZيطان اإلنسZZان؛ ال يمكن
سZZبب هZZذا إلى أنZZه من الناحيZZة
ّ
شخص ما أنZه يوجZد أي ش ٍ
Zيء نZاقص .يواصZل الجميZع عملهم بش ٍ
ٍ
طبيعيZة؛
Zاة
Zكل ط
للمرء التمييز من سلوك
Zبيعي ويعيشZون حي ً
ّ
ّ
ّ
بشكل طبيعيَّ .
َّ
ٍ
ٍ
تعلم بعض الناس القليل من األخالقيات ويجيدون
ويتكلمون
بشكل طبيعي ،ويدرسون
يقرأون الكتب والصحف
ّ
ّ
وخيZZرون وال ينخرطZZون في النزاعZZات التافهZZة أو يسZZتغلون اآلخZZرين .ومZZع
طريقZZة الحZZديث ،وهم متفهمZZون ولطفZZاء ونZZافعون ِّ
ِ
تأصل ٌة في أعماقهم؛ فهذا الجZوهر ال يمكن تغيZيره باالعتمZاد على الجهZد الخZارجي .ال
شخصيتهم
ذلك ،فإن
ّ
ّ
الشيطانية الفاسدة ُم ّ
ّ
معروف لدى اإلنسان ،فZZإن اإلنسZZان
يمكن لإلنسان معرفة قداسة هللا بسبب هذا الجوهر ،وعلى الرغم من أن جوهر قداسة هللا
ٌ
بجدّيZٍ Zة .والسZZبب هZZو أن الشZZيطان أصZZبح يمتلZZك بالفعZZل مشZZاعر اإلنسZZان وأفكZZاره ووجهZZات نظZZره وظنونZZه من
ال يأخZZذ األمZZر ّ
خالل وسZZائل مختلفZZة .وهZZذا االمتالك والفسZZاد ليسZZا م َّ
ؤقتين أو عرضZّ Zيين؛ فهمZZا موجZZودان في كZّ Zل مكٍ Z
Zان وفي جميZZع األوقZZات.
ُ
ٍ
ٍ
َّ
Zت سZZنوات – مZZا
ولZZذلك ،فZZإن الكثZZير جZً Zدا من النZZاس الZZذين آمنZZوا باهلل لمZّ Zدة ثالث أو أربZZع سZZنوات – أو حتى لمZّ Zدة خمس أو سّ Z
زالوا يتمسكون بتلك األفكار واآلراء والمنطق والفلسفات الشريرة التي غرسها الشيطان فيهم كمZZا لZZو أنهZZا كنZZوز ،وال يقZZدرون

ِ
Zيرا مZZا يوجZZد في
والم ِّ
تكبZZرة والخبيثZZة من طبيعZZة الشZZيطان ،فإنZZه كثً Z
على الفكZZاك منهZZا .وألن اإلنسZZان قZZد َقبZَ Zل األشZZياء الشZّ Zريرة ُ
ٍ
تكبZZرة.
جدال وعدم
وكثيرا ما يوجد
عالقات اإلنسان
الشخصية صراعٌ
الم ِّ
ّ
ٌ
ً
توافق ،ويرجع السبب في ذلZZك إلى طبيعZZة الشZZيطان ُ

والطاوية الZتي َقِبلهZا
للكونفوشية
التقليدية
إيجابية – على سبيل المثال ،إذا كانت الثقافة
أشياء
إذا كان الشيطان قد أعطى البشر
ّ
ّ
ّ
ّ
ً

جيZZدة – فيجب أن تكZZون األنZZواع المماثلZZة من النZZاس قZZادرة على التوافZZق بعضZZها مZZع بعض بعZZد قبZZول هZZذه
Zياء ّ
اإلنسZZان تُعZZد أشً Z
األشياء ،أليس كذلك؟ لماذا توجZد إ ًذا فجZوةٌ كبZيرة بين النZاس الZذين َقِبلZوا األشZياء نفسZها؟ لمZاذا ذلZك؟ يرجZع السZبب إلى أن هZذه
ِ
بغض النظZر عن مZدى فخامتهZا
األشياء تأتي من الشيطان والشيطان يخلق االنقسام بين الناس .األشZياء الZتي ُيق ّZدمها الشZيطانّ ،

الظاهريZZ Zة ،ال تجلب لإلنسZZ Zان وال تكشZZ Zف عن حياتZZ Zه سZZ Zوى الكبريZZ Zاء وال شZZ Zيء غZZ Zير خZZ Zداع طبيعZZ Zة
أو عظمتهZZ Zا من الناحيZZ Zة
ّ
ٍ
جيZZدة سZZوف
الشZZيطان الشZّ Zريرة .أليس كZZذلك؟ الشZZخص الZZذي يمكنZZه إخفZZاء نفسZZه أو امتالك ثZZروة من المعرفZZة أو التمتّZZع بتنشZZئة ّ
بغض النظ ZZر عن ع ZZدد الط ZZرق ال ZZتي أخفى به ZZا ه ZZذا
Zيطانية الفاس ZZدة .وه ZZذا يع ZZني أن ZZه ّ
يواج ZZه ص ZZعوب ًة في إخف ZZاء شخص Zّ Zيته الش ّ Z

بغض النظZر عن اعتقZادك
يس أو إذا اعتقZدت أنZه كام ٌZل أو إذا اعتقZدت أنZه
ٌ
مالك ،فإنZه ّ
الشخص نفسZه ،فإنZه إذا اعتقZدت أنZه ق ّZد ٌ
ٍ
Zك
بمZZدى نقاوتZZه ،كيZZف سZZتبدو حياتZZه خلZZف الكZZواليس؟ مZZا الجZZوهر الZZذي تZZراه في انكشZاف شخصZّ Zيته؟ سZZوف تZZرى دون أدنى شّ Z
قريبZا منZك
صZا ً
الطبيعة ّ
الشريرة للشيطان .هل يمكن للمرء أن يقول ذلك؟ (نعم) .على سZبيل المثZZال ،لنفZترض أنZك تعZرف شخ ً

كثيرا .مZا فكرتZك عنZه بقامتZك الحاليZة؟ ّأوالً ،تنظZر إلى مZا إذا كZان هZذا
وربما يكون
كنت تعتقد أنه
شخصا تُ ّ
جيدّ ،
شخص ّ
ٌ
حبه ً
ً
حقيقيZZة للنZZاس أم ال ،ومZZا إذا كZZانت
محب ٌ Zة
ّ
الشZZخص يملZZك ح ًّس Zا إنسZZانيًّا أم ال ،ومZZا إذا كZZان صZZادًقا أم ال ،ومZZا إذا كZZانت لديZZه ّ

والمحبZة والصZالح المنكشZف هنZا؟ هZذا
كلماته وأفعاله تفيد اآلخZرين وتسZاعدهم أم ال( .ال) .مZا مضZمون مZا ُيس َّZمى إ ًذا بZاللطف
ّ
Zرض ش Zّ Zرير خفي :وه ZZو أن يجع ZZل ذل ZZك الش ZZخص
Zف ،وم ZZا ه ZZو إاّل واجه ZZة .وه ZZذه الواجه ZZة من وراء الك ZZواليس له ZZا غ ٌ Z
كّلZZه زي ٌ Z
ّ
ٍ
بوضوح؟ (نعم).
إعجاب شديد .هل ترون هذا
محبوبا وموضع
ٍ
ً
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ما الذي تجلبه األسZاليب الZتي يسZتخدمها الشZيطان إلفسZاد النZاس للبشZر؟ هZل تجلب أي ش ٍ
Zيء إيجZابي؟ ّأوالً ،هZل يسZتطيع
ّ
ّ
اإلنسان التفريق بين الخير والشر؟ هل تقول إنه في هذا العالم ،سواء كان يوجZZد شZخص عظيم أو شZZهير ،أو َّ
مجل ٌة مZZا ،أو أي
ٌ
ّ

منش ZZور آخ ZZر ،تك ZZون المع ZZايير ال ZZتي يس ZZتخدمونا ليحكم ZZوا على ش ZZيء م ZZا بأن ZZه خ ZZير أو ش ZZر ،وص ZZحيح أو خ ZZاطئ ،دقيق ZZة؟ ه ZZل

Zق في ذلZZك؟ هZZل ُي ِّ
Zلبية على
Zانية األشZZياء
تقييمZZاتهم لألحZZداث وللنZZاس عادلٌ Zة؟ هZZل يوجZZد حٌّ Z
اإليجابيZZة والسّ Z
ّ
قيم هZZذا العZZالم أو اإلنسّ Z
Zق؟ (ال) .لمZZاذا ال يمتلZZك النZZاس تلZZك القZZدرة؟ لقZZد درس النZZاس الكثZZير جZًّ Zدا من المعرفZZة ويعرفZZون الكثZZير عن
أسZZاس معيZZار الحّ Z

Zلبية؟ لمZZاذا هZZذا؟ (ألن النZZاس
العلم ،أال تكون قدراتهم كبيرة بما فيه الكفاية؟ لماذا ال يمكنهم التفريق بين األشياء
اإليجابيZZة والسّ Z
ّ
ٍ
Zق والحيZZاة
الحق؛ فالعلم والمعرفة ليسا
ليس لديهم
كل شيء يجلبه الشيطان لإلنس ّ
Zانية هZZو الشZّ Zر والفسZاد ويفتقZZر إلى الحّ Z
ّ
ّ
الحق)ّ .

محبٌ Zة؟ هZل يمكنZك Zأن تقZول
الشر والفساد الZذي يجلبZه الشZيطان لإلنسZان ،هZل يمكنZك أن تقZول إن الشZيطان لديZه ّ
والطريق .مع ّ
محبٌ Zة؟ قZZد يقZZول بعض النZZاس" :أنت مخطٌئ ،فهنZZاك الكثZZير من النZZاس في جميZZع أنحZZاء العZZالم الZZذين يسZZاعدون
إن اإلنسZZان لديZZه ّ
ِ
ِ
شردين .أليس أولئZك أناسZا طيZبين؟ توجZد أيضZا م َّ
قدمZه هZو
Zات
الم َّ
نظم ٌ
Zالحا ،أليس العمZل الZذي تُ ّ
ّ
خيريZة تُق ّZدم عماًل ص ً
ً ُ
ً
الفقراء أو ُ
والنظريات المختلفة إلفساد اإلنسان؛ هZل هZZذا اإلفسZاد
عمل صالح؟" ماذا تقول عن ذلك؟ يستخدم الشيطان العديد من األساليب
ّ

نظريZة
العمليZة ،كمZا أنZه ُيع ِّZزز وجهZة نظZر أو
ضZا بعض األشZياء
ضZا .يعمZل الشZيطان أي ً
Zوم غZامض؟ ال ،ليس غام ً
ّ
ّ
لإلنسان مفه ٌ
ٍ
ٍ
حقبة ُي ِّ
روج نظري ًة ويغرس بعض األفكار في الناس .تتجZَّ Zذر هZZذه األفكZZار
كل
كل ساللة وفي ّ
في هذا العالم وفي المجتمع .في ّ
النظريZات واألفكZZار .وبمجZرد أن يعيشZوا بحسZبها،
والنظريات تدريجيًّا في قلوب النZاس ،ثم يبZدأ النZZاس في العيش بحسZب هZZذه
ّ
ّ
ٍ
أال يصبحون مثل الشيطان عن غير قصد؟ أال يتّحد النZاس مZع الشZيطان؟ عنZدما يتّحZد النZاس مZع الشZيطان ،مZاذا يكZون مZوقفهم

من هللا في النهاية؟ أال يكون الموقف نفسه الذي لZدى الشZيطان تجZاه هللا؟ ال يجZرؤ أح ٌZد على االعZتراف بهZذا ،أليس كZذلك؟ إنZه
مخيًّ ٌ Z
Zاء على مZZا فعلZZه الشZZيطان واألشZZياء الZZتي
Zف جZZدا! لمZZاذا أقZZول إن طبيعZZة الشZZيطان شZّ Zريرة؟ يجZZري تحديZZد هZZذا وتحليلZZه بنً Z
قلت إن الش ZZيطان ك ZZان ش Zّ Zر ًيرا ،فبم ZZاذا س ZZتُف ِّكرون؟ ق ZZد تُف ِّكZZرون
ير .إذا ُ
كش ZZفها الش ZZيطان؛ فمن الج ZZدير الق ZZول إن الش ZZيطان ش Zّ Zر ٌ
ير" .ولZذا سZوف أسZألك" :أي ج ٍ
قلت" :مقاومZة الشZيطان هلل
Zانب من الشZيطان ش ّZرير؟" إذا َ
قZائلين" :من الواضZح أن الشZيطان ش ّZر ٌ
ٌ
فهم بخصZZوص المحتZZوى
شZٌّ Zر" ،فZZأنت ال ت ZZزال ال تتحZَّ Zدث بوض ٍ Z
Zوح .لق ZZد قلنZZا اآلن األمZZور المح ZZددة بهZZذه الطريق ZZة؛ هZZل ل ZZديكم ٌ
شر الشيطان؟ (نعم) .إن كنتم تستطيعون رؤية طبيعة الشيطان الشريرة بوضوح ،فسترون أحوالكم .هل توجد
المعيَّن لجوهر ّ
ُ

Zروري
أي عالقة بين هذين األمرين؟ هل هZZذا مفيZد لكم أم ال؟ (نعم مفيZد) Z.عنZدما أتشZارك عن جZوهر قداسZة هللا ،هZل من الض
ّ
الضروري) .لماذا؟ (ش ّZر الشZيطان يضZع قداسZZة هللا في تجسZي ٍم
الشرير للشيطان ،ما رأيكم؟ (نعم ،من
أن أتشارك عن الجوهر ّ
ّ

Zحيح جزئيًّا من حيث إن ZZه ب ZZدون ش Zّ Zر الش ZZيطان لن يع ZZرف الن ZZاس عن قداس ZZة هللا؛ ه ZZذا
واض ZZح) .ه ZZل ه ZZذا ه ZZو الح ZZال؟ ه ZZذا ص ٌ Z
صحيح؟ هذه الطريقة الجدلية
شر الشيطان ،فهل هذا
ٌ
ٌ
صحيح .ومع ذلك ،إذا قلت إن قداسة هللا ال توجد إاّل بسبب تناقضها مع ّ
ِ
ص Zل هلل؛ على الZZرغم من أن هللا يكشZZفها من خالل أفعالZZه ،فZZإن هZZذا ال يZZزال
المتأ ّ
في التفكZZير خاطئ ٌ Zة .فقداسZZة هللا هي الجZZوهر ُ
ِ
جوهريٌ Zة ومتأصZZلة في هللا نفسZZه،
دائمZZا وهي
صZل هلل؛ لطالمZZا كZZانت موجً Z
ّ
تعبً Z
المتأ ّ
Zودة ً
Zيرا طبيعيًّا عن جZZوهر هللا وهي الجZZوهر ُ
لكن اإلنسZZان ال يسZZتطيع رؤيتهZZا .يرجZZع السZZبب في هZZذا إلى أن اإلنسZZان يعيش وسZZط الشخصZّ Zية الفاسZZدة للشZZيطان وتحت تZZأثير
Zروري إ ًذا أن نتشZZارك ّأوالً عن
المحZَّ Zدد لقداسZZة هللا .هZZل من الضZ
ّ
الشZZيطان ،وهZZو ال يعZZرف عن القداسZZة ،فمZZا بالZZك بالمضZZمون ُ

عبر بعض الناس عن بعض الشكوك مثل" :أنت تشارك حZZول هللا ذاتZZه،
الشرير للشيطان؟ (نعم ،من
الضروري) .قد ُي ِّ
الجوهر ّ
ّ
تتحدث دائما عن الكيفية التي ي ِ
فلماذا َّ
أت هZZذه
فسد بها الشيطان الناس
والكيفية التي تكون بها طبيعة الشZZيطان ش ّZريرة؟" لقZZد هZَّ Zد َ
ّ
ّ
ُ
ً

Zف دقيZق لZه ،عنZدما يسZتطيع
الشكوك اآلن ،أليس كذلك؟ عندما يكون لدى الناس ٌ
تمييز لشر الشيطان وعنZدما يكZون لZديهم تعري ٌ
تتم مناقشZZة قداسZة هللا اآلن – سZوف ُي ِ
Zدركها
الناس أن يروا
ٍ
الشر وظهوره ،ومصدر ّ
بوضوح محتوى ّ
الشر وجوهره – عندما ّ

شر الشيطان ،فسوف يعتقZد
بوضوح على أنها قداسة هللا وعلى أنها القداسة
ميزوها
الناس
ٍ
ٍ
ّ
بوضوح أو ُي ِّ
الحقيقية .إذا لم أناقش ّ
طZا
بعض الناس
اعتقادا خاطًئا أن شZيًئا مZا يفعلZه النZاس في المجتمZع وبين النZاس – أو شZيًئا مZا في هZذا العZالم – قZد يكZون ُمرتِب ً
ً
بالقداسة .أليست وجهة النظر هذه خاطئ ٌة؟ (بلى).
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صZ Zت بانتب ٍ Z
Zادة
Zاه :المعرف ZZة ُمج Zَّ Zرد ن ٍ Z
Zوع من ال ُ
يس ZZتخدم الش ZZيطان المعرف ZZة ك ُ
ط ْعمٍ .أن ِ ْ
ط ْعم .يمي ZZل الن ZZاس إلى الدراسZZZة الجّ ZZ
Zالحا ،ثم اسZZتخدام المعرفZZة لفتح بوابZZة العلم؛ وهZZذا يعZZني أنZZه
وتطZZوير أنفسZZهم ًZ
دائمZا ،لتسZZليح أنفسZZهم بالمعرفZZة ،كمZZا لZZو كZZانت سً Z
َّ
ِ
العليZا كZذلك
ُكَّلما زادت المعرفة التي تكتسبها
َ
المُثZل ُ
فهمت أكثرُ .يخبر الشيطان الناس بهZذا ُكله .يZأمر الشZيطان النZاس بتعزيZز ُ
في الوقت نفسه الZذي َّ
Zات وتطلعZات .ينقZل الشZيطان العديZد من
يتعلمZون فيZه المعرفZة ،ويعلمهم أنZه يجب أن تكZون لZديهم طموح ٌ
وعي بZZأن هZZذه األشZZياء صZZحيح ٌة أو مفيZZدة .ويسZZير النZZاس
مما يجعZZل النZZاس يشZZعرون دون ٍ
الرسZZائل مثZZل هZZذه دون علم النZZاس َّ
ٍ
َّ
Zوة فخطZZو ٍة دون درايZٍ Zة من
دون علمهم في هZZذا ال ُ
بمُثلهم وطموحZZاتهم .يتعلم النZZاس خطً Z
طريZZق منقZZادين دون درايZZة إلى األمZZام ُ
َّ
ض Zا بعض األشZZياء من أفعZZال بعض من
المعرفZZة الZZتي قZَّ Zدمها الشZZيطان طZZرق تفكZZير النZZاس العظمZZاء أو المشZZاهير .يتعلمZZون أي ً

إالم يZZدعو الشZZيطان اإلنسZZان في أفعZZال هZZؤالء األبطZZال؟ مZZا الZZذي يريZZد غرسZZه في اإلنسZZان؟ ينبغي أن
يعتZZبرهم النZZاس أبطZااًل َ .

يك ZZون اإلنس ZZان وطنيًّا ،وأن تك ZZون لدي ZZه نزاهٌ Z Zة قومي ZZة ،وأن يك ZZون بطوليًّا .م ZZاذا َّ
التاريخي ZZة أو من
يتعلم اإلنس ZZان من القص ZZص
ّ
ّ
ٍ
أي ش ZZيء من أج ZZل األص ZZدقاء
Zدر من ال ZZوالء الشخص Z
الذاتي ZZة للشخص Zّ Zيات
ال ِسZ Zير
البطولي ZZة؟ أن يك ZZون ل ZZديك ق ٌ Z
ّ
ّ
Zي ،أو أن تفع ZZل ّ
ّ
واإلخ ZZوةَّ .
اإليجابي ZZة على اإلطالق .في
يتعلم اإلنس ZZان دون دراي Zٍ Zة ض ZZمن ه ZZذه المعرف ZZة من الش ZZيطان العديZ Zد Zمن األش ZZياء غ ZZير
ّ
خضم عدم وعي الناس ،يزرع الشيطان في عقولهم غير الناضجة البذور التي َّ
أعدها لهم .تجعلهم هذه البذور يشعرون أنه ال
Zنيين ،أو أن يكونZوا
ب َّZد أن يكونZZوا ُأنا ًسZا عظمZZاء ،أو ال ب َّZد أن يكونZZوا مشZهورين ،أو ال بZَّ Zد أن يكونZZوا أبطZااًل  ،أو أن يكونZوا وطّ Z
ُأناسا يحبون عZائالتهم ،أو أن يكونZوا ُأناسZا يفعلZون أي ش ٍ
Zيء من أجZل ص ٍ
Zعور بالوفZاء الشخصZي .وفيمZا يغZويهم
Zديق ولZديهم ش ٌ
ً ُ ّ
ّ
ً
ّ
ٍ
َّ
الشيطان يسيرون دون دراية في الطريZق الZذي أع َّZده لهم .وحينمZا يمشZون في هZذا الطريZق ،يضZطرون لقبZول قواعZد الشZيطان
ٍ
صZة بهم وال تكZZون أكZZثر من ُمج َّZرد قواعZZد الشZZيطان المغروسZZة فيهم
للعيش .ودون عل ٍم أو درايZZةُ ،يطZِّ Zورون قواعZZد العيش الخا ّ
ِ
ُّ
ص Z Zة وقواعZZ Zد العيش
بقZّ Z Zو ٍة .يجعلهم الشZZ Zيطان خالل ّ
ص Z Zة ُ
ويحZّ Z Zددون أهZZ Zداف حيZZ Zاتهم الخا ّ
عمليZZ Zة التعلم ُيعZِّ Z Zززون أهZZ Zدافهم الخا ّ
ووجهتهم في الحيZاة وفي الZوقت نفسZZه يغZZرس فيهم أمZZور الشZZيطان باسZZتخدام القصZZص وال ِسZير ال ّذاتيZZة وجميZZع الوسZائل الم ِ
مكنZZة
ّ
ُ
ُّ
حب البعض االقتصZZاد
ليجعZZل النZZاس يلتقطZZون ال ُ
وي ّ
حب البعض األدب ُ
ط ْعم شZZيًئا فشZZيًئا .وبهZZذه الطريقZZة ،خالل فZZترة تعلمهمُ ،ي ّ
ممن
حبZZون الفيزي ZZاء ،والبعض َّ
حبZZون السياس ZZة ،والبعض َّ
الفَلZZك أو الجغرافي ZZا .ويوج ZZد البعض َّ
حب البعض علم َ
ممن ُي ّ
ممن ُي ّ
وي ّ
ُ
ِ
َّ
Zزء من الكZZل األكZZبر أال وهZZو المعرفZZة .يعZZرف كZّ Zل
حبZZون الكيميZZاء ،وحتى البعض َّ
ممن ُيف ّ
ُي ّ
ض Zلون علم الالهZZوت .هZZذه ُكّلهZZا جٌ Z
ٍ
ٍ
ألي شٍ Z
Zخص منكم التحZُّ Zدث إلى مZZا ال
واحد منكم في قلبه ما هي هذه األشياء ،وقد تواصل ّ
كل واحد منكم معها من قبل .يمكن ّ
ٍ
ZبينZ
نهايZZة عن فZZرع أو آخZZر من فZZروع المعرفZZة تلZZك .وهكZZذا يتضZZح مZZدى عمZZق ترسZZخ هZZذه المعرفZZة في عقZZول النZZاس ،وهZZذا ُيِّ Z
جانب ZZا من ج ZZوانب
حب ش ٌ Z
Zخص م ZZا ً
بمج Zَّ Zرد أن ُي ّ
المكان ZZة ال ZZتي تش ZZغلها ه ZZذه المعرف ZZة في عق ZZولهم وم ZZدى عم ZZق تأثيره ZZا عليهمُ .
المعرفZZة ،عنZZدما يقZZع في قلب الشZZخص ُح ّب أحZZدها ،فإنZZه ُيطZِّ Zور طموحZZات دون درايZٍ Zة :يريZZد بعض النZZاس أن يكونZZوا ُمZZؤِّلفين،
ويري ZZد بعض ZZهم أن يكون ZZوا م ZZؤلفين أدب ZZيين ،ويري ZZد بعض ZZهم أن يمتهن ZZوا السياس ZZة ،ويري ZZد البعض االنخ ZZراط في االقتص ZZاد وأن
يصZZبحوا رجZZال أعمٍ Z
بغض
Zال .ثم توجZZد مجموع ٌ Zة من النZZاس الZZذين يريZZدون أن يكونZZوا أبط Zااًل أو من العظمZZاء أو المشZZاهيرّ .
النظر عن نوع الشخص الذي يريد أن يكونه أحدهم ،فإن هدفه هو أخذ طريقة ُّ
الخاصة
تعلم المعرفة هذه واستخدامها ألهدافه
ّ

وبغض النظZZر عن روعتهZZا فيمZZا تبZZدو – سZZواء أنهم يريZZدون تحقيZZق أحالمهم أو عZZدم
ص Zة.
ّ
ولتحقيZZق رغباتZZه وطموحاتZZه الخا ّ
ٍ
المُثZZل العلي ZZا والطموحZZات ولكن ،م ZZا
عيش حيZZاتهم بال ج ZZدوى أو أنهم يري ZZدون االنخ ZZراط في مهن ZZة معين Zة – Zفإنه ZZا تُع Zِّ Zزز ه ZZذه ُ
هدفها الرئيسي في األسZاس؟ هZل َّ
فكرتم في هZذا السZؤال من قبZل؟ لمZاذا يتصZرف الشZيطان بهZذه الطريقZة؟ مZا غZرض الشZيطان
ّ
من غرس هذه األشياء في اإلنسان؟ ينبغي أن ِ
يتضح لقلوبكم هذا السؤال.
ّ
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خالل عملية ُّ
تعلم اإلنسان المعرفة يسZتخدم الشZيطان أي أس ٍ
Zلوب ،سZواء كZان شZرح القصZص أو ُمج ّZرد تقZديم ق ٍ
Zدر ضZئيل
ّ
ّ
من المعرفة للبشر ،أو السماح لهم بإشباع رغباتهم أو تحقيق طموحاتهم .ما هZو الطريZق الZذي يريZد الشZيطان أن يقZودك إليZه؟
يعتقZZد النZZاس أنZZه ال خطZZأ في ُّ
المُثZZل
تعلم المعرفZZة ،وأن ذلZZك طZZبيعي ًZ
تمامZا؛ أو لوصZZف األمZZر بطريقZZة أكZZثر جاذبيZZة ،أن تُعZِّ Zزز ُ
ّ
Zات معنZاه أن يكZون لZديك دافZع ،ويجب أن يكZون هZذا هZو الطريZق الصZحيح في الحيZاة .إذا كZان
العليZا أو أن تكZون لZديك طموح ٌ
ُ
ٍ
ص Zة أو النجZZاح في مهنZZة في حيZZاتهم ،ألن يكZZون من األروع العيش بهZZذه الطريقZZة؟ من خالل
بإمكZZان النZZاس تحقيZZق ُمُثلهم الخا ّ

جيZً Zدا؟ هZZذا
ربمZZا يZZترك أي ً
ضZا سZZمتَه الممZZيزة في التZZاريخ ،أليس هZZذا شZZيًئا ّ
قيZZام المZZرء بتلZZك األمZZور ال ُيكZZرم أسZZالفه فحسZZب بZZل ّ
مناسبا وإيجابيًّا .ومع ذلك ،هل يأخذ الشيطان الناس بدوافعZZه
الدنيويين Z،وبالنسبة لهم يجب أن يكون
جيد في نظر الناس
ّ
شيء ّ
ً
ٌ

العليZZا،
الشريرة إلى هذا النوع من الطريق وهذا كل ما في األمر؟ ال بالتأكيد .في الواقعّ ،
ّ
سمو ُمُثل اإلنسZZان ُ
بغض النظر عن ّ
طZا وثيًقZا بكلمZتينZ.
وبغض النظر عن مدى
كل ما يسعى إليZه اإلنسZان يرتبZط ارتبا ً
ّ
ّ
واقعية رغبات اإلنسان أو مدى لياقتها ،فإن ّ
همتان للغاية بالنسبة لحياة كZّ Zل ش ٍ
Zأمور يعZتزم الشZيطان غرسZZها في اإلنسZان .مZا هاتZان
Zخص ،وهمZZا متعلقتZان بٌ Z
هاتان الكلمتان ُم ّ

نوعZا دقيًقZا ج ًّZدا من الطZرق ،وهي طريقٌ Zة تتوافZق إلى حZد كبZير مZع مفZاهيم
الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح" .يستخدم الشيطان ً
النZZ Zاس؛ وهي ليسZZ Zت متطرفZZ Zة على اإلطالق ،ومن خاللهZZ Zا يجعZُ Z Zل النZZ Zاس يقبلZZ Zون -دون وعي منهم -طريقZZ Zة عيش الشZZ Zيطان
ِ
ضZا طموحZات في الحيZاة دون
ويح ّZددون أهZداف الحيZاة ووجهتهم في الحيZاة ،وعنZد قيZامهم ذلZك تصZبح لZديهم أي ً
وقواعده للعيش ُ
طZZا وثيًقZZا "بالشZZهرة" و"الZZربح" .كZZل شZZيء
Zمو هZZذه الطموحZZات الحياتيZZة ،فهي ترتبZZط ارتبا ً
درايZZة منهمّ .
بغض النظZZر عن مZZدى سّ Z
َّ
ٍ
بمجZَّ Zرد
يتبعه ّ
أي شخص عظيم أو مشهور ،أو جميع الناس في الحياة يتعلق بكلمتين فقط" :الشهرة" و"الربح" .يعتقد النZZاس أنZZه ُ
حص ZZولهم على الش ZZهرة وال ZZربح يمكنهم حينه ZZا االس ZZتفادة منهم ZZا للتمت ZZع بالمكان ZZة العالي ZZة وال ZZثروة الكب ZZيرة واالس ZZتمتاع بالحي ZZاة،
ويعتقدون أن الشهرة والZربح همZا نZZوع من رأس المZZال الZZذي يمكنهم االسZZتفادة منZه للحصZول على حيZاة قائمZة على البحث عن
الل ZZذة والمتع ZZة الجس ZZدية المفرط ZZة .يسِّZ Zلم الن ZZاس عن طيب خ ٍ Z
Zاطر ،وإن ك ZZان دون دراي Zٍ Zة ،أجس ZZادهم وعق ZZولهم وك Zّ Zل م ZZا ل ZZديهم
ومسZZتقبلهم ومصZZائرهم إلى الشZZيطان لتحقيZZق الشZZهرة والZZربح اللZZذين يرغبZZون فيهمZZا .يفعZZل النZZاس هZZذا فعاًل دون تُّ Z
Zرد ٍد للحظZٍ Zة
ٍ َّ
َّ
بمج Zَّ Zرد أن يلج ZZأوا إلى
دائمZZا الحاج ZZة إلى اس ZZتعادة ك Zّ Zل ش ZZيء س ZZلموه .ه ZZل يمكن للن ZZاس أن يتحكم ZZوا بأنفس ZZهم ُ
واح ZZدة ويجهل ZZون ً
َّ
تمامZZا وبمعZنى الكلمZZة .كمZا أنهم
الشيطان بهذه الطريقة ويصبحوا مخلصين له بهZذه الطريقZZة؟ ال بالتأكيZد .فالشZيطان يتحكم بهم ً

Zخص م ZZا في الش ZZهرة
بمج Zَّ Zرد أن يت َّ Z
تمامZZا وبمع ZZنى الكلم ZZة في مس ٍ Z
Zورط ش ٌ Z
Zتنقع وهم ع ZZاجزون عن تحري ZZر أنفس ZZهمُ .
ق ZZد غرق ZZوا ً
Zار أو تلZZك األشZZياء الجميلZZة والصZZالحة .يعZZود السZZبب في هZZذا إلى أن
عمZZا هZZو ُمشZِ Zر ٌق أو مZZا هZZو بٌّ Z
والZZربح ،فإنZZه ال يعZZود يبحث ّ

Zياء يتبعهZا النZاس طيلZة حيZاتهم وحتَّى إلى األبZد
ّ
القوة ُ
المغرية التي تملكهZا الشZهرة والZربح على النZاس هائلٌ Zة للغايZة ،وتصZبح أش ً
ٍ
ُّ
ُّ
صحيحا؟ سوف يقول بعض الناس إن تعلم المعرفة ليس أكثر من قراءة الكتب أو تعلم القليل من األشZZياء
بال نهاية .أليس هذا
ً
ال ZZتي ال يعرفونه ZZا بالفع ZZل ،حتَّى يواكب ZZوا الزم ZZان وال ي ZZتركهم الع ZZالم وراءه .ال يكتس ZZبون المعرف ZZة إاّل لكي يتمكن ZZوا من وض ZZع
أي ش ٍ
Zيتحمل َعق ًZدا من
Zخص س َّ
الطعZام على المائZدة أو من أجZل مسZتقبلهم أو من أجZل توفZير الض ّ
Zروريات األساس ّZية .هZل هنZاك ّ
Zاس هكZذا.
الزمان في الدراسة الشاّقة من أجل تأمين االحتياجات
األساسية فقط ،ومن أجل ح ّZل مشZكلة الغZذاء فقZط؟ ال يوجZد ُأن ٌ
ّ
من أجل ماذا إ ًذا يعاني المرء من هZذه المصZاعب جميZع هZذه السZنوات؟ من أجZل الشZهرة والZربح :الشZهرة والZربح في انتظZاره

في المدى البعيد ZتدعوانZه إليهمZا ،وهZو يعتقZد أنZه ال يمكنZه Zأن يتبZع هZذا الطريZق الZذي يقZوده إلى تحقيZق الشZهرة والZربح إاّل من

Zاص في المسZتقبل
Zاص ومشZاّقه وصZراعه .ينبغي لشZخص كهZذا أن يعZZاني هZذه المش ّ
Zاق في سZبيل مسZاره الخ ّ
خالل اجتهZاده الخ ّ
ومن أجZZل التمتُّع في المسZZتقبل والحيZZاة األفضZZل .مZZا هZZذه المعرفZZة تحديZً Zدا Z،هZZل يمكنكم أن تخZZبروني؟ أليسZZت هي قواعZZد العيش
ُّ
ِ
العليZZا الZZتي
ال ZZتي يغرسZZها الشZZيطان في الن ZZاس والZZتي ُيعّلمه ZZا الشZZيطان لهم في س ZZياق تعلمهم المعرف ZZة؟ أليسZZت هي ُمُثZZل الحيZZاة ُ
تأمل ،على س ZZبيل المث ZZال ،في أفك ZZار الن ZZاس العظم ZZاء ونزاه ZZة المش ZZاهير أو ال ZZروح الش ZZجاعة
يغرس ZZها الش ZZيطان في اإلنس ZZان؟ َّ
القتاليZZة ،أليسZZت كلهZZا
والمبZZارزين بالس ZZيوف في روايZZات الفن ZZون
للشخص Zّ Zيات
البطوليZZة ،أو َّ
ّ
ّ
تأمل في فروسZّ Zية وُلطZZف األبطZZال ُ
ِ
ٍ
ويZZدَفع النZZاس من كZّ Zل
المُثل؟ (نعم ،إنها كذلك) .تُؤثّر هذه األفكار على جيZZل تلZZو اآلخZZرُ ،
طرًقا يغرس من خاللها الشيطان تلك ُ
جي ٍZل لقبZول هZذه األفكZار والعيش من أجZل هZذه األفكZار والسZعي وراءهZا بال نهاي ٍZة .هZذه هي الطريقZة ،أي القنZاة ،الZتي يسZتخدم

فيها الشيطان المعرفة إلفساد اإلنسZان .إ ًذا بعZد Zأن قZاد الشZيطان النZاس إلى هZذا الطريZق ،هZل ال يZZزال بإمكZZانهم عبZZادة هللا؟ هZل
ٍ
ٍ
Zق؟
يخص الح ّ
أي شZيء ّ
أي شيء من عبادة هللا؟ هل يملكZان ّ
تشتمل المعرفة والفكر اللذان يغرسهما الشيطان في اإلنسان على ّ
هZZل يحتويZZان على أي شٍ Z
Zيء من اتّقZZاء هللا والحيZZدان عن الشZّ Zر؟ (ال ،ال يحتويZZان) .يبZZدو أنكم غZZير متيقZZنين قلياًل  ،ولكن هZZذا ال
ّ

يهم .طالمZZا أنZZك تُِ Z
Zدرك أن "الشZZهرة" و"الZZربح" همZZا الكلمتZZان الرئيسZّ Zيتان اللتZZان يسZZتخدمهما الشZZيطان إلغZZواء النZZاس على طريZZق
ّ
الشر ،فهذا يكفي.
ّ
ِ
مختصرا لما ناقشناه حتى اآلن :ما الZذي يسZتخدمه الشZيطان إلبقZاء اإلنسZان تحت سZيطرته؟ (الشZهرة
موجزا
قدم
ً
دعونا ُن ّ
ً
ُّ
للتحكم بأفكZار اإلنسZان حZتى يصZبح ك ّZل مZا ُيف ِّكZر فيZه همZا الشZهرة والZربح .إنهم
والربح) .يستخدم الشZيطان إ ًذا الشZهرة والZربح
يناضZZZلون من أج ZZل الش ZZهرة وال ZZربح ،ويع ZZانون من مشّZ Zق ٍ
ويتحمل ZZون اإلذالل من أجZZZل الشZZZهرة
ات في س ZZبيل الش ZZهرة وال ZZربح،
َّ
أي ُحك ٍم أو ق ٍ
Zرار من أجZل الشZهرة والZربح .وبهZذه
وي ّ
والربحُ ،
ضحون ّ
بكل ما لديهم من أجل الشهرة والربح ،وسZوف يتّخZذون ّ
Zأغالل غZير مرئيZٍ Zة ،وال يملكZZون القZZوة وال الشZجاعة ُّ
الطريقZة ،يربZط الشZيطان النZZاس بٍ Z
للتخلص منهZZا .ولZذلك ،من دون معرفZZة،
ّ
ّ
Zتمرار بصٍ Z
يحمZZل النZZاس هZZذه األغالل ويمشZZون بخطى متثاقلZZة باسٍ Z
Zعوبة كبZZيرة .من أجZل هZZذه الشZZهرة وهZZذا الZZربح ،يحيZZد البشZZر
َّ
يتحطم بهZZذه الطريقZZة جيZٌ Zل تلZZو اآلخZZر في الشZZهرة والZZربح اللZZذين
Zرارا أكZZثر فZZأكثر .ولZZذلك،
عن هللا ويخونونZZه ويصZZبحون أشً Z
Zوح
ربمZZا مZZا زال ال يمكنكم اليZZوم أن تZZروا بوضٍ Z
للشZZيطان .بZZالنظر اآلن إلى أعمZZال الشZZيطان ،أليسZZت دوافعZZه الشZّ Zريرة مقيتZZة؟ ّ

دوافZع الشZيطان الش ّZريرة؛ ألنكم تعتقZدون أنZه ال توجZد حيZاةٌ دون الشZهرة والZربح .تعتقZدون أنZه إذا تZرك النZاس الشZهرة والZربح
وراءهم فلن يكونZZوا قZZادرين فيمZZا بعZZد على رؤيZZة الطريZZق أمZZامهم ولن يعZZودوا قZZادرين على رؤيZZة أهZZدافهم ويصZZبح مسZZتقبلهم
ٍ
م ِ
أغالل ش ZZنيعة يس ZZتخدمها الشZZيطان
يومZZا مZZا أن الشZZهرة والZZربح
ومعتمZZا .ولكنكم سZZوف تع ZZترفون
وقاتمZZا
ظل ًمZZا
ٌ
ً
جميعZZا وببطء ً
ً
ً
ُ
درك فيه هذا ،سوف تقاوم تماما ُّ
ِ
تماما األغالل الZZتي يسZZتخدمها
وتقاوم
الشيطان
م
تحك
ت
الذي
اليوم
يحين
وحين
اإلنسان.
ليربط
ُ
ً
ً
ُّ
الشيطان ليربطك بها .عندما يحين الوقت الذي تZرغب فيZه في التخلص من جميZع األشZياء الZتي غرسZها الشZيطان فيZك ،سZوف
تاما وسوف تكZره ًّ
حقا جميZع مZا جلبZه لZك الشZيطان .وعنZدها فقZط سZوف تصZبح لZدى البشZرية
تنزع نفسك من الشيطان
انتزاعا ًّ
ً
وحنين إليه.
حقيقية هلل
حب ٌة
َم َّ
ٌ
ّ
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يسZZتخدم الشZZيطان اسZZم العلم إلرضZZاء فضZZول اإلنسZZان وتلبيZZة رغبZZة اإلنسZZان في استكشZZاف العلم والبحث في األسZZرار.

نوعيZZة حياتZZه .وبالتZZالي ،يسZZتخدم
Zتمر لتحسZZين
ضZا احتياجZZات اإلنسZZان
ُي ِّلبي الشZZيطان باسZZم العلم أي ً
ّ
ّ
الماديZZة وطلب اإلنسZZان المسّ Z
الشيطان بهذه الذريعة العلم إلفساد اإلنسان .هل ي ِ
فسد الشZZيطان تفكZZير اإلنسZان أو عقلZZه فقZط باسZZتخدام العلم بهZZذه الطريقZة؟ من
ُ

بين الناس واألحداث واألشياء في محيطنا التي يمكننا رؤيتهZا والZتي نتواصZل معهZا ،مZا الZذي يسZتخدمه الشZيطان منهZا لإلفسZاد
ٍٍ
َّ
ضZا .إلى جZانب
باستخدام العلم؟ (البيئة
Zيرا أي ً
ّ
الطبيعية) .أنتم على ٍّ
حق .يبZدو أنكم تض َّZررتم بش ّZدة من هZذا ،وتZأثرتم بZه تZأثًّرا كب ً
تنوعZZة لخZZداع اإلنسZZان ،يسZZتخدم الشZZيطان أيضZا العلم كوسٍ Z
اسZZتخدام جميZZع نتZZائج واسZZتنتاجات العلم الم ِّ
Zيلة لتنفيZZذ التZZدمير الغاشZZم
ً
ُ
بح َّجة أنZه إذا أجZرى اإلنسZان البحث العلمي ،فسZوف تتح َّسZن
واستغالل البيئة
ّ
المعيشية التي وهبهZا هللا لإلنسZان .إنZه يفعZل ذلZك ُ
ّ
بيئة حياة اإلنسان ونوعية حياته باس ٍ
اليوميZة
الماديZة
Zتمرار ،باإلضZافة إلى أن الهZدف من التط ّZور العلمي هZو تلبيZة االحتياجZات
ّ
ّ
ّ
لتطور العلم عند الشيطان .ومع ذلك،
نوعية حياته باستمرار .هذا هو األساس
المتزايدة لإلنسان وحاجته إلى تحسين
ّ
ّ
النظري ّ

Zرية؟ مZZا الZZذي تتكZZون منZZه بيئتنZZا المحيطZZة؟ ألم يصZZبح الهZZواء الZZذي َّ
يتنفسZZه البشZZر ملوثًZZا؟ هZZل مZZا زال المZZاء
مZZاذا جلب العلم للبشّ Z
ّ
ُ
الذي نشربه نقيَّا ًّ
ويَن ّمى باسZZتخدام التعZZديل
حقا؟ (ال) .هل الطعام الذي نأكله طبيعي؟
ّ
زرع باسZZتخدام السZZماد الكيميZZائي ُ
غالبيته ُي َ
العلميZٍ Zة المختلفZZة .حتَّى الخضZZروات والفاكهZZة الZZتي نأكلهZZا لم تعZZد
Zرات تنتُج عن اسZZتخدام األسZZاليب
الZ
ضZا طفٌ Z
Zوراثي ،وتوجZZد أي ً
ّ
ّ
طبيعية يأكلونها .كمZا أن مZذاق الZبيض لم يعZد كمZا كZان وذلZك بعZد معالجتZه
طبيعية .ليس من السهل اآلن أن يجد الناس بيض ًة
ّ
ّ
تعرضZت
Zوي بأكملZه للZدمار والتل ّZوث؛ كمZا َّ
سمى بعلم الشيطان .بالنظر إلى الصورة الكبيرةَّ ،
باستخدام ما ُي َّ
تعرض الغالف الج ّ
العلميZZة.
وكل ما فوق األرض أو تحتها للدمار بسZZبب مZZا ُيسZَّ Zمى باإلنجZZازات
ّ
الجبال والبحيرات والغابات واألنهار والمحيطات ّ
تعرضZتا للخZراب والZدمار بسZبب مZا ُيس َّZمى بZالعلم.
باختصار ،كامل البيئة الطبيعية والبيئة
المعيشية اللتان وهبهمZا هللا لإلنسZان َّ
ّ

نوعيZZة الحيZZاة الZZتي يسZZعون إليهZZا،
على الZZرغم من أنZZه يوجZZد العدي Zد Zمن األشZZخاص الZZذين قZZد حصZZلوا على مZZا تمنZZوه من حيث
ّ
ود ِّم َZرت بسZبب "اإلنجZازات" الم ِّ
تنوعZة الZتي حققهZا
ُمشبعين بذلك شهواتهم وجسدهم ،فإن البيئة التي يعيش فيها اإلنسZان ُخ ّZربت ُ
ُ
نفس واحZد من الهZZواء النظيZف .أليس هZZذا حZزن البشZر؟ هZل ال تZزال توجZد أي س ٍ
العلم .لم يعZد ZلZدينا اآلن الحZق في ُّ
تنفس ٍ
Zعادة
ّ
ّ
يمكن الح ZZديث عنه ZZا لإلنس ZZان حين يك ZZون علي ZZه أن يعيش في مث ZZل ه ZZذا الن ZZوع من المس ZZاحة المعيش Zّ Zية؟ ه ZZذه المس ZZاحة والبيئ ZZة
المعيشية التي يعيش فيهZا اإلنسZان خلقهZا هللا منZذ البدايZة من أجZل اإلنسZان .المZاء الZذي يشZربه النZاس ،والهZواء الZذي َّ
يتنفسZونه،

طبيعيZZة
المعيشية وهبه هللا لإلنسان؛ إنها بيئة
والطعام الذي يأكلونه ،والنباتات واألشجار والمحيطات ،كل جزء من هذه البيئة
ّ
ّ
وتعمل وفًقا لقانون طبيعي وضعه هللا .لو لم يكن يوجZد علم ،لكZان النZاس سZعداء ،ولكZان بإمكZZانهم التمتZع بكZZل ش ٍ
Zيء في أروع
ّ
ٌ
ّ
ودمره؛ إذ
حاالته
األصلية ،وفًقا لطريقة هللا ووفًقا لما وهبه هللا لهم ليتمتّعZوا بZZه .ومZع ذلZZك ،فقZZد خ َّZرب الشZيطان اآلن هZZذا كّلZZه َّ
ّ
أحد أن ُي ِ
درك مZا الZZذي تسZبَّب في هZذا أو كيZZف
األساسية لإلنسان في حالتها
لم تعد مساحة المعيشة
األصلية .ولكن ال يستطيع ٌ
ّ
ّ
حدث هذا ،والمزيد من الناس يفهمون العلم ويتعZاملون معZه من خالل اسZتخدام األفكZار الZتي غرسZها فيهم الشZيطان .أليس هZذا

ومثيرا ًّ
المعيشية وأفسدهم ليصZZبحوا على
جد ا للشفقة؟ بما أن الشيطان أخذ اآلن المساحة التي يوجد فيها البشر وبيئتهم
بغيضا
ً
ّ
ً
ٍ
أي حاجZZة ليقZZوم هللا شخصZZيًّا بتZZدمير هZZذا الجنس
هZZذا الحZZال ،وبمZZا أن البشZZر ُمسّ Z
Zتمرون في التطZّ Zور بهZZذه الطريقZZة ،هZZل توجZZد ّ

استمر الناس في التط ّZور بهZذه الطريقZة ،فمZا االتّجZاه الZذي سZيتّخذونه؟ (س ُZيبادون) .كيZف س ُZيبادون؟ باإلضZافة إلى
البشري؟ إذا
ّ
ّ
ِ
ِ
تعمZZق ،ثم يتصZZ Zرفون
الم ّZ
Zتمرون في القيZZ Zام باالستكشZZ Zاف
الجش Z Zع عن الشZZ Zهرة والZZ Zربح ،فZZ Zإنهم يسّ Z Z
بحث النZZ Zاس َ
العلمي والبحث ُ
ّ
ٍ
ُّ ٍ
أي
بطريقة ُتلبي احتياجاتهم الماديZة وشZهواتهم دون توقف؛ فمZا العZواقب إ ًذا على اإلنسZان؟ ّأوالً وقبZل ك ّZل شZيء ،لم يعZد يوجZد ّ
تٍ Z
Zوازن بي ZZئي ،وحين يح ZZدث ه ZZذا ،ف ZZإن أجس ZZام الن ZZاس وأعض ZZاؤهم الداخلي ZZة تتع Zَّ Zرض للفس ZZاد والتل ZZف بس ZZبب ه ZZذه البيئ ZZة غ ZZير
ّ
المتوازنZZة ،وتنتشZZر أمZZراض وأوبئٌ Zة م ِ
عديZة Zم ِّ
تنوعZZة في جميZZع أنحZZاء العZZالم .هZZذا وضZٌ Zع ال يمكن لإلنسZZان السZZيطرة عليZZه اآلن،
ٌ
ُ
ُ
أليس هZZذا صZحيحا؟ اآلن بعZZد أن تفهمZZوا هZZذا ،إذا لم يتبZZع البشZZر هللا بZZل كZZانوا يتبعZZون الشZZيطان دائمZZا بهZZذه الطريقZZة مسِ Z
Zتخدمين
ً
ُ
ً
ف الستكشZZاف مسZZتقبل حيZZاة اإلنسZZان ،ومسِ Z
Zتمرار ،ومسِ Z
توق ٍ
Zتخدمين Zالعلم بال ُّ
ٍ
Zتخدمين ZهZZذه الطريقZZة
Z
س
با
Zهم
Z
س
أنف
المعرفZZة إلثZZراء
ُ
ُ
لمواص ZZلة العيش فه ZZل يمكنكم أن تعرف ZZوا كي ZZف س ZZتكون نهاي ZZة البش ZZرية؟ (االنق ZZراض) .نعم ،س ZZوف تك ZZون نهايته ZZا االنق ZZراض:
Zحرية الZZتي أعZَّ Zدها الشZZيطان
فالبشZZرية تقZZترب من االنقZZراض خطً Z
الجرعZZة السّ Z
Zوة فخطZZوة يبZZدو اآلن كمZZا لZZو أن العلم نZZوعٌ من ُ
Zبابية تشZوش تفكZيركم ،ومهمZZا أمعنت النظZر
لإلنسZان بحيث إنكم عنZدما تحZاولون تميZيز األشZياء فZإنكم تفعلZون ذلZك وغشZاو ٍة ض ّ
بوضوح ،ومهما حZاولت بجديZٍ Zة ،ال يمكنZZك معرفتهZZا .ومZZع ذلZك ،يسZZتخدم الشZZيطان اسZم ِ
العلم ليثZZير
فإنه ال يمكنك رؤية األشياء
ٍ
ّّ
شهيتك ويسوقك باإلكراه في االتّجاه نفسه على طول الطريق ،نحو الهاوية ونحو الموت.
ّ
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التقليديZة
الثقافة التقليدية هي الطريقة الثالثZة الZZتي ُيف ِسZد بهZZا الشZZيطان اإلنسZZان .توجZد العديZد Zمن أوجZZه التشZابه بين الثقافZة
ّ
عينZZة .لقZZد اختلZZق الشZZيطان واخZZترع العدي Zد Zمن القصZZص
والخرافZZة ،إاّل أن الثقافZZة
Zص وتلميحZZات ومصZZادر ُم ّ
التقليديZZة لهZZا قصٌ Z
ّ

الخرافية.
التقليدية أو
الثقافية
الشخصيات
الشعبية أو القصص التي تُروى في كتب التاريخ وترك للناس انطباعات عميقة عن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خرافيZZة مث ZZل" :الخال ZZدون الثماني ZZة ال ZZذين يع ZZبرون البحZZر" ،و"رحل ٌ Zة إلى الغ ZZرب"،
على س ZZبيل المث ZZال توج ZZد في الص ZZين قصZZص
ّ
ِ
ِ
رة بعم ٍ
Zق في عقZZول
و"إمبراطور اليشم" ،و"نيزها ينتصر على الملZZك التّنين" ،و"تنصZZيب اآللهZة" .ألم تصZZبح هZZذه القصZص ُمتجّ Zذ ً

َّ
Zام هZZو
البشر؟ حتى لو كان بعضكم ال يعرف جميع التفاصيل ،فأنتم ما زلتم تعرفون القصص بشكل ّ
عامZZة ،وهZZذا المحتZZوى الع ّ
الZZذي يلتصZZق بقلبZZك وبعقلZZك وال يمكن أن تنسZZاه .تلZZك أفكZZار أو أسZZاطير متنوعZZة أعZَّ Zدها الشZZيطان لإلنسZZان منZZذ ٍ
زمن بعيZZد Z،وقZZد
نشZZرها في أزمنZZة مختلف ZZة .تضZZر ه ZZذه األش ZZياء أرواح النZZاس ضZZررا مباشZZرا وتهZZدرها وتض ZZع الن ZZاس تحت تZZأثير تعويٍ Z
Zذة تل ZZو
ّ
ً
ً
وبمجZَّ Zرد أن تتر َّس Zخ في
بمجZَّ Zرد قبولZZك لمثZZل هZZذه الثقافZZة
ّ
التقليديZZة أو القصZZص أو األمZZور الخرافيZZةُ ،
األخZZرى .يعZZني هZZذا أنZZه ُ
عقلك ،وتلتصZق بقلبZك ،فسZتكون عندئZZذ كمZا لZو أنZك تحت تZأثير تعويZذة Z،فتصZبح ِّ
ومتZأِثًّرا بهZذه الثقافZات وبهZذه األفكZار
متور ً
طZا ُ
ِ
ِ
ضZا في ُحكمZZك على األشZZياء .واألكZZثر من ذلZZك أنهZZا
والقصZZص
التقليديZZة .إنهZZا تُZZؤثّر على حياتZZك ونظرتZZك إلى الحيZZاة وتُZZؤثّر أي ً
ّ
تُ ZZؤِثّر على س ZZعيك إلى الطري ZZق الحقيقي في الحي ZZاة :إنه ZZا في الواق ZZع تعوي ZZذةٌ ش ZZريرة .تح ZZاول ق ZZدر اس ZZتطاعتك ولكن ال يمكنZZكZ
ّ
التخلص منهZZا؛ تقطZZع أطرافهZZا ولكن ال يمكنZZك أن تستأ ِ
تتغلب عليهZZا ولكن ال يمكنZZك ُّ
ص Zل جZZذورها؛ تحZZاول أن َّ
ُّ
التغلب عليهZZا.
ّ
باإلضZZافة إلى ذلZZك ،بعZZد أن يوضZZع اإلنسZZان دون درايZٍ Zة تحت تZZأثير هZZذا النZZوع من التعويZZذات ،فإنZZه يبZZدأ دون عمZٍ Zد في عبZZادة
َّ
مما ُي ِّ
ويتطلع إليZه بZل ويتمZادى
وكائنZا ليعبZده
Zنما لZه
ً
الشيطان ّ
عزز صورة الشيطان في قلبZه .يعZني هZذا أنZه ينصZب الشZيطان ص ً
حتَّى إلى درجZZة أن يعتZZبره هللا .ودون درايZٍ Zة ،تتح ِّكم هZZذه األشZZياء الZZتي في قلZZوب النZZاس في كلمZZاتهم وأفعZZالهم .باإلضZZافة إلى
ذلZZ Zك ،فإنZZ Zك في البدايZZ Zة تعتZZ Zبر تلZZ Zك القصZZ Zص واألسZZ Zاطير زائفZZ Zة ،ثم ال تلبث أن تعZZ Zترف دون درايZٍ Z Zة بوجودهZZ Zا ،وتجعZZ Zل من
ٍ
أشياء حقيقية موجودةَّ .
شخصيات حقيقية وتُ ِّ
تتلقى هذه األفكار ووجود هZZذه األشZZياء في جهالZٍ Zة وبطريقZٍ Zة
حولها إلى
شخصياتها
ّ
ّ
ٍ
ال شعوريةَّ .
شعورية األبالسة والشيطان واألصZنام في منزلZك وفي قلبZك ،هZZذه في الواقZZع تعويZذةٌ Z.هZل
بطريقة ال
أيضا
وتتلقى ً
ّ
ّ

Zورا وعب ZZد ب ZZوذا؟ (نعم) .م ZZاذا ك ZZان الغ ZZرض إ ًذا من ح ZZرق
تش ZZعرون بالش ZZيء نفس ZZه؟ (نعم) .ه ZZل يوج ZZد بينكم من ق ZZد أح ZZرق بخ ً Z
Zخيفا أن تصZZلوا إلى الشZZيطان من أجZZل
البخZZور وعبZZادة بZZوذا؟ (الصZZالة من أجZZل السZZالم) .عنZZد التفكZZير في األمZZر اآلن ،أليس سً Z
Zخيف وجاهZٌ Zل
السZZالم؟ هZZل يجلب الشZZيطان السZZالم؟ (ال) .أال تZZرون كم كنتم جهل ً Zة في ذلZZك الZZوقت؟ ذلZZك النZZوع من السZZلوك سٌ Z
Zاذج ،أليس كZذلك؟ ال يف ِّكZر الشZيطان سZوى في كيفيZة إفسZادك وال يمكنZه أن يمنحZك السZالم؛ بZل راحً Zة م َّ
ؤقتZة فحسZب .ولكن
وس ٌ
ّ
ُ
ُ
عهدا وإذا نكثت وعدك أو العهد الذي قطعته للشيطان فسوف ترى كيف ُيع ِّذبكZ.
لنيل هذه الراحة ،ينبغي أن تقطع على نفسك ً
ُّ
التحكم ب ZZك .عن ZZدما ص Zَّ Zليتم من أج ZZل الس ZZالم ،ه ZZل حص ZZلتم على الس ZZالم؟ (ال) .لم
عن ZZدما يجعل ZZك تقط ZZع عه Zً Zدا ،فإن ZZه يري ZZد فعالً
تحصلوا على السالم ،بل على العكس لم تجلب جهودكم سوى سوء الحظ والكZZوارث بال نهايZٍ Zة ،يZا لZه ًّ
ط ال حZZدود
حقا من محيٌ Z
Zرية من الخرافZZة الباليZZة
له من المرارة .السالم ليس ضمن ُملك الشيطان ،وهذه هي الحقيقة .هZذه هي العاقبZة الZZتي تجنيهZا البش ّ
التقليديةZ.
والثقافة
ّ
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االجتماعيZZة
االجتماعيZZة .تشZZمل هZZذه االتّجاهZZات
الطريقZZة األخZZيرة هي الZZتي ُيفسZZد بهZZا الشZZيطان اإلنسZZان هي االتّجاهZZات
ّ
ّ
أشياء كثيرة .يقول بعض الناس" :هل َّ
تتعل ق بأحدث الموضات ومستحضرات التجميل وتسريحات الشعر وطعام َّ
الذ ّواقة؟" هل
َ
Zود
Zزءا واحZً Zدا من االتّجاهZZات االجتماعيZZة ،لكننZZا لن نتحZZدث عنهZZا هنZZا .نّ Z
تعتZZبر هZZذه األشZZياء اتجاهZZات اجتماعيZZة؟ إنهZZا تشZZكل جً Z
فقط أن َّ
االجتماعيZة للنZاس ،والطريقZة الZتي تجعZل النZاس يتص َّZرفون بهZا في العZالم،
نتحدث عن األفكار الZتي تجلبهZا االتّجاهZات
ّ
َّ
ُّ
العقليZة لإلنسZان والتZZأثير عليهZا.
التحكم بالحالZة
همٌ Zة جZًّ Zدا؛ إذ يمكنهZZا
ّ
وأهداف الحياة والتوقعات التي تجلبهZZا للنZZاس .هZذه أمZور ُم ّ

Zريرا يZZؤدي باسZZتمرار إلى تZZدهور البشZر ،وإلى فقZدانهم لضZمائرهم
تأثيرا ش ً
تنشأ هذه االتجاهات الواحد تلو اآلخر وتحمل كلها ً
وإنسZZانيتهم وعقZZولهم باسZZتمرار ،ويZZؤدي إلى انحطZZاط أخالقهم ،ونوعيZZة شخصZZياتهم أكZZثر فZZأكثر ،إلى حZZد أنZZه يمكننZZا القZZول إن
غالبيZZة النZZاس ال يتمتعZZون ZاليZZوم بZZأي نزاهZZة أو إنسZZانية ،وال يمتلكZZون أي ضZZمير ،وال حZZتى أي عقZZل .فمZZا هZZذه االتجاهZZات إ ًذا؟

إنها اتجاهات ال يمكنك رؤيتها بالعين المجردة .عندما يكتسح اتجاه جديد العالم ،ربمZا ال يكZون سZوى عZدد قليZل من النZاس في

الطليعة ويتصرفون كمروجين لهذا االتجاه .ويبدأون في فعل شيء جديد Z،ثم يقبلون هZذا النZوع من األفكZار ،أو هZذا النZوع من
وجه ZZات النظ ZZر .وم ZZع ذل ZZك ،س ZZيتأثر غالبي ZZة الن ZZاس به ZZذا الن ZZوع من االتجاه ZZات دون علم منهم ،وسيس ZZتوعبونه وينج ZZذبون إلي ZZه
الإرادي ZZا ودون أن ي ZZدروا ويص ZZبحوا منغمس ZZين في ZZه ويس ZZيطر عليهم .ت ZZدفع ه ZZذه األنZZZواع من
جميعZZا
باسZZZتمرار ،ح ZZتى يتقبل ZZوه
ً
ً
Zادا وعقZواًل سZليمة ،وال يعرفZون أب ًZدا مZا هZو الحZق ،وال يسZتطيعون أن
االتجاهات
واحدا تلو األخر الناس الذين ال يملكون أجس ً
ً

يميZZزوا بين األشZZياء اإليجابيZZة والسZZلبية ،إلى أن يقبلZZوا طواعيZZة هZZذه االتجاهZZات ،ووجهZZات نظZZر الحيZZاة ،والقيم الZZتي تZZأتي من
ِّ
الشZZيطان .يقبلZZون مZZا يخZZبرهم بZZه الشZZيطان عن كيفيZZة التعامZZل مZZع الحيZZاة وطريقZZة العيش الZZتي "يمنحهZZا" لهم الشZZيطان .وهم ال

طا قد تفهمونه تZZدريجيًّا.
يملكون القوة ،وال القدرة ،وال حتى الوعي للمقاومة .ما هي تلك االتّجاهات إ ًذا؟ لقد
اخترت مثااًل بسي ً
ُ
على سبيل المثال ،كان الناس في الماضي يديرون تجZارتهم بطريق ٍZة ليس فيهZا ٌّ
غش ألحZد ،وكZانوا يZبيعون السZلع بالسZعر نفسZه
Zانية؟ عنZZدما اسZZتخدم النZZاس هZZذا األسZZلوب
ّ
عمن كZZان يشZZتريها .أال يZZدل ذلZZك الفعZZل على التحلي بالضZZمير واإلنسّ Z
بغض النظZZر ّ
ِ
Zانية في ذل ZZك
المب ZZني على اإليم ZZان في إدارة تج ZZارتهم ،ف ZZذلك ُي Z
Zدرا من الض ZZمير واإلنس ّ Z
ظه Zر أنهم ك ZZانوا ال يزال ZZون يمتلك ZZون ق ً Z
ٍ
حب ZZون ال ZZربح والتمتُّع أكZZZثر ف ZZأكثر.
وي ّ
الZZZوقت .ولكن م ZZع طلب اإلنس ZZان المتزاي ZZد للم ZZال ب ZZدأ الن ZZاس ُي ّ
حب ZZون الم ZZال دون دراي ZZة ُ
أهميZZة من ذي قبZZل ،وعنZZدما
أهميZZة؟ عنZZدما يZZرى النZZاس المZZال على أنZZه أكZZثر ّ
باختصZZار ،بZZدأ النZZاس يZZرون المZZال على أنZZه أكZZثر ّ

أهميZZة ،فZZإنهم يبZZدأون بZZإيالء أهميZZة أقZZل ل ُسZمعتهم و ُشZهرتهم واسZZمهم ونZZزاهتهم دون درايتهم؛
يZZرى النZZاس المZZال على أنZZه أكZZثر ّ
التجارية فإنك ترى اآلخرين يستخدمون وسائل م ِّ
تنوعZZة لخZZداع النZZاس وتحقيZZق الZZثراء.
أليس كذلك؟ عندما تنخرط في األعمال
ّ
ُ
ٍ
Zراء .على الZZرغم من أنهم قZZد
المكت َس Zب هZZو مكاسُ Z
على الZZرغم من أن المZZال ُ
Zب غZZير مشZZروعة ،فZZإنهم يصZZبحون أكZZثر فZZأكثر ثً Z
Zاري نفسZZه مثلZZك ،ولكن عZZائلتهم بأكملهZZا تتمتَّع ZبالحيZZاة أكZZثر منZZك فتشZZعر بZZالحزن وتقZZول" :لمZZاذا ال
ينخرطZZون في العمZZل التجّ Z
يمكنZZني عمZZل ذلZZك؟ لمZZاذا ال يمكنZZني كسZZب مZZا يكسZZبونه؟ ينبغي أن ُأف ِّكZZر في طريقZٍ Zة للحصZZول على المزيZZد من المZZال وإلنجZZاح
Zاري" .ثم تبZZذل قصZZارى جهZZدك للتفكZZير في كيفيZZة جZZني الكثZZير من المZZال .وفًقZZا للطريقZZة المعتZZادة لكسZZب المZZال ،إن
عملي التجّ Z
بعت األشياء بالسعر نفسه لجميع الزبائن ،فإن المال الذي تربحه تكسبه وضمير مرتاح ،لكن هذه ليسZZت الطريقZZة الZZتي تمكنZZك
ربح ،يخضZع تفكZيرك لتح ِّZو ٍل تZدريجي .وأثنZاء هZذا التح ّZول تبZدأ مبZادئ
ظل الرغبZة لتحقيZق ٍ
من تحقيق الثراء السريع .لكن في ّ
ّ
تغش شخص Zا مZZا للمZَّ Zرة األولى ،تكZZون لZZديك ُّ
تحفظاتZZك فتقZZول" :هZZذه هي المZَّ Zرة الوحيZZدة الZZتي
ض Zا .عنZZدما ّ
التغيZZر أي ً
سZZلوكك في ّ
ً

للغش ،وس ZZيجلب لي
أغش الن ZZاس؛ فهن ZZاك ع ZZواقب وخيم ZZة ّ
ص Zا م ZZا ولن أفع ZZل ذل ZZك م Zَّ Zر ًة أخ ZZرى .ال يمكن ZZني Zأن ّ
ّ
أغش فيه ZZا شخ ً
صZا مZZا للمZZرة األولى ،تسZZتبد ZبقلبZZك بعض الهZZواجس؛ فهZZذه هي وظيفZZة ضZZمير اإلنسZZان – أن يجعZZل
المتZZاعب" عنZZدما تخZZدع شخ ً

شخصا ما .ولكن بعد Zأن تكون قد نجحت في خZZداع
تغش
وبِخك حتَّى يبدو األمر غير
طبيعي عندما ّ
الهواجس تستبد بك وأن ُي ّ
ً
ٍّ
ٍ
شخص ما ترى أنك أصبحت تملك أموااًل أكZثر من ذي قبZل فتعتقZد أن هZذه الطريقZة يمكن أن تكZون مجديZة ج ًّZدا بالنسZبة إليZك.
ِ
هنئ نفسZك على نجاحZك وتشZعر بالقليZل من الرضZا عن نفسZك.
المض ِجر في قلبك ،إال أنك تشعر بأنك تُ ّ
على الرغم من الوجع ُ
الغش فإنZZه
وتوافZZق للمZZرة األولى على سZZلوكك وأسZZاليب الخZZداع الZZتي تسZZتخدمها .وبعZZد ذلZZكُ ،بمجZَّ Zرد أن يتلZَّ Zوث اإلنسZZان بهZZذا ّ
يتورط في ِ
Zاش وتقبلZZه .ودون درايZٍ Zة
القمار ثم يصبح
يكون مثل الشخص الذي َّ
مقامرا .وفي خضم جهلك تستحسZZن سZZلوكك الغّ Z
ً
Zلوكا تجاريًّا شZZرعيًّا وتعتZZبره الوسZZيلة األكZZثر فائZZدة لبقائZZك ورزقZZك؛ تعتقZZد أنZZك بعمZZل ذلZZك يمكنZZك تحقيZZق الZZثراء
الغش سً Z
Zبر ّ
تعتُ Z
ٍ
تدنيZة إلى هZذا
بسرعة .إنها عملية :ال يستطيع الناس في بداية هZذه
العمليZة قبZول هZذا النZوع من السZلوك ،فهم ينظZرون نظ ً
Zرة ُم ّ
ّ
وي ِّ
السلوك وهذه الممارسة ،ثم ُي ِّ
التحول تدريجيًّا .أي
الخاصة ،فتبدأ قلوبهم في
جربونه بطريقتهم
جربون هذا السلوك شخصيًّاُ ،
ّ
ّ
Zول وموافقZة على هZذه الفكZرة الZتي غرسZها فيZك االتّجZاه
Zول لZه ،وهZو قب ٌ
نوع من التح ّZول هZذا؟ إنZه موافقٌ Zة على هZذا االتّجZاه وقب ٌ
تغش
االجتمZ
Zاري فسZZوف تعZZاني من الخسZZائر ،وأنZZك إذا لم ّ
Zاعي .ودون أن تZZدرك ،تشZZعر أنZZك إذا كنت ال ّ
تغش في العمZZل التجّ Z
ّ
ٍ
نوعZا من السZZلوك
الناس فسوف تكون قد خسرت شيًئا .ودون دراية ،يصبح هذا ّ
الغش روحZك نفسZZها و ِدعامتZZك ويصZZبح أي ً
ضZا ً
قاعدة ال غنى عنها في حياتك .بعد أن يكون اإلنسان قد َقِب َل هZذا السZلوك وهZذا التفكZير ،أال يكZون هZذا قZد غيَّر قلبZه؟
عد
الذي ُي ّ
ً

إنسانيتك؟ هل تغيَّر ضZZميرك؟ (نعم) .نعم ،يخضZZع اإلنسZZان بجملتZZه إلى
أيضا؟ هل تغيَّرت
لقد تغيَّر قلبك ،فهل تغيَّرت نزاهتك ً
ّ
Zير من ال ZZداخل إلى الخ ZZارج .ي ِ
تغي ٍ Z
بعZZدك ه ZZذا التغي ZZير أك ZZثر ف ZZأكثر عن هللا
Zير ن Z
Zوعي ،من قلب ZZه إلى أفك ZZاره ،إلى درج ZZة أن ZZه يتغ َّ Z
ُ
ّ
وتصبح أكثر فأكثر توافًقا مع الشيطان وأكثر فأكثر َشَب ًها به.
ضار ًّ
ضار ًّ
جدا على الناس.
عند النظر إلى هذه االتّجاهات
تأثير ٌّ
جدا على الناس؟ (نعم) .لها ٌ
تأثير كبير على الناس؟ هل لها ٌ
االجتماعية ،هل تعتقد أن لها ٌ
ّ
تأثير ّ
ٍ
طا تدريجيًّا في
اجتماعي تلو اآلخر؟ (ضمير اإلنسان وعقله
ما الذي ُيفسده الشيطان في اإلنسان باستخدام اتّجاه
سبب انحطا ً
وإنسانيته وأخالقه ونظرته للحياة) .وهي تُ ِّ
ّ
ٍّ
ِّ
المتورطين في االتجاهات االجتماعية بال
ش للشياطين ،حتى يدافع الناس
الناس ،أليس كذلك؟ يستخدم الشيطان هذه االتجاهات االجتماعية لجذب الناس
تدريجيا نحو ُع ّ
ً
وعي عن المال والرغبات الماديَّة ،كما يدافعون عن الشر والعنف .وحالما دخلت هذه األشياء قلب اإلنسان ،فماذا يصبح اإلنسان بعد ذلك؟ يصبح اإلنسان الشيطان
الشرير! لماذا؟ ما الميل النفسي الذي في قلب اإلنسان؟ ما الذي يتقيه اإلنسان؟ يبدأ اإلنسان في ُح ب الشر والعنف ،وال يحب الجمال أو الخير ،ناهيك عن السالم .ال
يرغب الناس في أن يعيشوا حياة الطبيعة البشريَّة البسيطة ،بل يرغبون بداًل من ذلك في التمتع بالمكانة الرفيعة والثروة العظيمة ،وأن ينغمسوا في متعة الجسد،

منغمسا في هذه
باذلين كل ما في وسعهم إلرضاء جسدهم ،دون وجود قيود أو التزامات تردعهم ،وبعبارة أخرى ،فإنهم يفعلون ما يشاؤون .لذا عندما يصبح اإلنسان
ً
تعلمتها أن تساعدك على التحرر؟ هل يمكن لفهمك للثقافة التقليديَّة والخرافات أن يساعدك على ُّ
األنواع من االتجاهات ،هل يمكن للمعرفة التي َّ
التخلص من هذا
ّ
المأزق الرهيب؟ هل يمكن لألخالق والشعائر التقليدية التي يعرفها اإلنسان أن تساعد الناس على ممارسة ضبط النفس؟ خذ كتاب الثالثيَّات الكالسيكيَّة على سبيل

طا
شرا
المثال ،هل يمكنه أن يساعد الناس على سحب أقدامهم Zمن مستنقع هذه االتجاهات؟ (ال ،ال يمكنه) .بهذه Zالطريقة ،يصبح اإلنسان أكثر ًّ
وغرورا ،وانحطا ً
ً
وأنانية وخباثة .لم تعد توجد أي عاطفة بين الناس ،ولم يعد يوجد أي حب بين أفراد العائلة ،ولم يعد يوجد أي تفاهم بين األقارب واألصدقاء؛ فقد أصبحت العالقات

اإلنسانية مملوءة بالعنف .يريد كل شخص استخدام األساليب العنيفة للعيش وسط نظرائه من البشر؛ فهم يحصلون على سبل معيشتهم باستخدام العنف ،ويستخدمون

العنف ليفوزوا بمناصبهم ويحصلوا على أرباحهم ،ويفعلون أي شيء يريدونه باستخدام طرق عنيفة وشريرة .أليست هذه البشرية ُمرعبة؟ (بلى) .بعد سماع كل هذه
األشياء التي تحدثت عنها للتو ،أال تعتقدون أنه من الم ِ
رع ب العيش في هذه البيئة وهذا العالم وبين هذه األنواع من الناس التي ُيفسد الشيطان فيها البشر؟ (بلى) .هل
ُ
شعرتم إ ًذا أنكم مثيرون للشفقة؟ ال ّبد أنكم تشعرون بهذا قلياًل اآلن ،أليس كذلك؟ (بلى) .بعد سماع نبرة صوتكم ،يبدو كما لو أنكم تُف ِّكرون قائلين" :يستخدم الشيطان
ٍ
كل ٍ
مكان ننتقل إليه .هل ال يزال من الممكن خالص اإلنسان؟" هل ال يزال من الممكنZ
الكثير من ال ُ
كل فرصة وهو في ّ
طرق المختلفة إلفساد اإلنسان .إنه ينتهز ّ
خالص اإلنسان؟ هل يمكن لإلنسان خالص نفسه؟ (ال) .هل يستطيع إمبراطور اليشم خالص اإلنسان؟ هل يستطيع كونفوشيوس خالص اإلنسان؟ هل يستطيع

أشد أذى
كوانيون المستنير خالص اإلنسان؟ (ال) .من يستطيع خالص اإلنسان إ ًذ ا؟ (هللا) .ومع ذلك ،سوف يثير بعض الناس في قلوبهم أسئل ًة مثل" :الشيطان يؤذينا ّ
شخص هللا على أية ٍ
ٍ
حال ،وقد غرقت قلوبنا
كل
ّ
وبشكل مسعور حتَّى إنه ال أمل لنا في عيش الحياة ،وال ثقة لدينا في عيش الحياة .نعيش كّلنا في وسط الفساد ويقاوم ّ
ِ
أبدا!" ال شك في أن بعض الناس
اآلن إلى أدنى
مستوى ممكن .أين هللا إ ًذا بينما ُيفسدنا الشيطان؟ ما الذي يفعله هللا؟ أيًّا كان ما يفعله هللا من أجلنا ،فإننا ال نشعر بهذا ً
ً
ٍ
ٍ
عميق ًّ
كنت أقوله كان لجعل الناس يفهمون ببطء ،وليشعروا أكثر
ٌZ
حد ما ،أليس كذلك؟ وبالنسبة إليكم ،هذا الشعور
يشعرون بالحزن وباإلحباط إلى ّ
كل ما ُ
جدا ألن ّ
ٍ
"شر الشيطان" ،ليس موضوعنا الحقيقي .لكن للحديث عن
فأكثر بأنهم بال أمل ،وليشعروا أكثر فأكثر بأن هللا قد تخّل ى عنهم .ولكن ال تقلقوا؛ فموضوع شركتنا اليوم ّ
ّ

ِ
ِ
جوهر قداسة هللا ،ينبغي علينا ّأواًل أن َّ
لنوض ح للناس أكثر نوع الحالة التي عليها اإلنسان اآلن.
شر الشيطان
نتحدث عن
ّ
ّ
الكيفية التي ُيفسد بها الشيطان اإلنسان وعن ّ
ُّ
فهما أعمق.
شر الشيطان ،في حين أن الهدف اآلخر هو السماح للناس بفهم القداسة
أحد أهداف
ّ
التحدث عن هذا هو السماح للناس بمعرفة ّ
الحقيقية ً
من "هللا ذاته ،الفريد (و)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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أذى ال ح ZZدود ل ZZه ،ال يق ZZف هللا مكت ZZوف األي ZZدي ،وال يتجاه ZZل أولئ ZZك ال ZZذين
حينم ZZا ُيفس ZZد الش ZZيطان اإلنس ZZان أو ُيلح َ Z
Zق ب ZZه ً
تماما هلل ويفهمZZه جيZً Zدا .ومهمZZا كZان مZZا يفعلZه الشZيطان ،وبغض
اختارهم أو يغض الطرف عنهم .كل ما يفعله الشيطان واضح ً

النظ ZZر عن االتجZZاه ال ZZذي يتس ZZبب في ظهZZوره ،يع ZZرف هللا ك ZZل مZZا يح ZZاول الش ZZيطان القي ZZام ب ZZه ،وال يتخلى هللا عن أولئ ZZك ال ZZذين

اختZZارهم .بZZل ب Zداًل من ذلZZك ،يقZZوم هللا بكZZل مZZا هZZو ضZZروري سZً Zرا وبصZZمت ودون لفت األنظZZار .عنZZدما يبZZدأ هللا بالعمZZل على
ِّ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
أي إشZZار ٍة واضZحة.
شخص ما ،عندما يكون قد اختار
شخصا ما ،فإنه ال ُيعلن هذا ألحد ،وال ُيعلنه للشيطان ،كما أنZZه ال ُيقZZدم ّ
ً
Zروري بكZّ Zل هٍ Z
الخلفيZZة الZZتي للعائلZZة ،ووالZZديك،
طبيعيZZة جZًّ Zداّ .أوالً ،يختZZار عائلً Zة لZZك؛ ونZZوع
Zدوء وبصZZور ٍة
إنZZه يفعZZل مZZا هZZو ضZ
ٌّ
ّ
ّ

ارتجاليZة ،بZاألحرى ،لقZZد بZZدأ هZذا العمZZل
قررهZا هللا مسZZبًقا .يعZZني هZذا أن هللا ال يتخZZذ تلZZك القZZرارات بشZكل
ّ
وأسZZالفك ،هZZذه كّلهZZا ّ
وبمج َّZرد أن يكZZون هللا قZZد اختZZار عائلً Zة لZZك ،فإنZZه يختZار بعZZد ذلZZك التZاريخ الZZذي سZZوف تولZZد فيZZه .ثم يراقبZZك هللا
منZZذ زمن بعيZZدُ Z.
باكيا إلى الدنيا ،ويشاهد والدتك ،ويZراك فيمZZا تنطZZق كلماتZك األولى ،ويشZاهدك فيمZا تتعثَّر وتخطZو خطواتZك
فيما تولد وتخرج ً
َّ
كيفي ZZة المش ZZي .تخط ZZو خط ZZوةً واح ZZدة في البداي ZZة ثم تخط ZZو خط ZZوةً أخ ZZرى  ...واآلن يمكن ZZك ال ZZركض ،والقف ZZز،
األولى وتتعلم ّ
ُّ
والتكلم ،والتعبير عن مشاعرك .بينما ينمو الناس ُي ِّثبت الشيطان نظZره عليهم ،مثZل نم ٍZر يZراقب فريسZته .ولكن بينمZا يعمZل هللا
عمله لم ُي ِ
عان قط أيًّا من قيود األشخاص أو األحداث أو األشياء ،أو قيود المكان أو الزمان؛ إنه يفعل ما يجب عليZZه فعلZZه ومZا

أشياء كثيرة ال ترضيك مثل األمZZراض واإلحباطZات .ولكن بينمZZا تسZZير في هZZذا
النمو
ينبغي عليه فعمه .قد تصادف في ّ
عملية ّ
َ
Zود بجانبZك ويحرسZك
الطريق ،تكون حياتك ومستقبلك تحت رعاية هللا .يمنحك هللا
ضمانا حقيقيًّا يدوم طZوال حياتZك ألنZه موج ٌ
ً
Zدر ٍك لهZZذا .تبZZدأ في التواصZZل مZZع أشٍ Z
ويعتZZني بZZك .وأنت تنمZZو غZZير ُمِ Z
Zياء جديZZدة وتبZZدأ في التعZZرف إلى هZZذا العZZالم وهZZذا الجنس
ٍ
صZة ،تعيش في
شيء
كل
ناضر وجديد Zبالنسبة إليZك .هنZاك أمZور تسZتمتع بالقيZام بهZا .تعيش في نطZاق إنس ّ
ٌ
البشريّ .
ّ
Zانيتك الخا ّ
ص Zة وليس ل ZZديك أدنى تص Zّ Zو ٍر عن وج ZZود هللا .لكن هللا يراقب ZZك في ك Zّ Zل خط ZZو ٍة على الطري ZZق بينم ZZا تنم ZZو،
الخا
ة
Zي
Z
ش
المعي
بيئت ZZك
ّ
ّ
ويراقبك فيما تخطZو كZل خطZو ٍة إلى األمZام .وحتَّى عنZدما َّ
تتعلم المعرفZة أو تZدرس العلم لم يتركZك هللا وال لخطZو ٍة واحZدة .أنت
ّ
الخاصة واهتماماتZZك
هواياتك
ولديك
ة
الخاص
لك
ث
م
وضعت
فإنك
به،
صال
واالت
العالم
معرفة
سياق
في
مثل اآلخرين في ذلك،
ُُ
ّ
ّ
ّ
ِ
للكيفيZZة الZZتي سZZوف يبZZدو
غالبZZا الخطZZوط العريضZZة
ّ
غالبZZا في مسZZتقبلك ،وترسZZم ً
ص Zة كمZZا أن لZZديك طموحاتZZك العليZZا .تُف ّكZZر ً
الخا ّ
ٍ
ربمZZا تكZZون قZZد
بغض النظZZر َّ
عليهZZا مسZZتقبلك .ولكن ّ
عما يحZZدث على طZZول الطريZZق ،فZZإن هللا يZZرى كZّ Zل شZZيء بعيZZنين ZثZZاقبتينّ .
أحد يسZتطيع أن يفهمZك أفضZل منZه .أنت تعيش تحت نظZر هللا وتنمZو وتنضZج.
نسيت ماضيك ،ولكن بالنسبة إلى هللا ،ال يوجد ٌ
األهم خالل هZZذه الفZZترة شZZيًئا ال ُي ِ
دركZZه أحZٌZد أبZً Zدا ،شZZيًئا ال يعرفZZه أحZZد .ال يخZZبرك هللا عنZZه بالتأكيZZد .مZZا هZZو هZZذا
همZZة هللا
تكZZون ُم ّ
ّ
ِ
صZا مZا .يعZني هZذا أن هللا إذا أراد أن ُيخِّلص هZذا الشZخص،
األمر المهم إ ًذا؟ يمكن القZول إنZه ضZمان أن هللا سZوف ُيخّلص شخ ً
ٍ
ٍ
شعور
أي
أهمي ٌة
ّ
همة لها ّ
حيوية ّ
لكل من اإلنسان وهللا .هل تعرفون ما هي؟ يبدو أنه ليس لديكم ّ
الم ّ
فينبغي أن يفعل هذا ،وهذه ُ
أي مفهZZو ٍم عنZZه ،ولZZذلك سZZوف أخZZبركم .من الZZوقت الZZذي ُوِلZَ Zد َت فيZZه إلى اآلن ،قZZام هللا بZZالكثير من العمZZل عليZZك،
حيZZال هZZذا أو ّ
لكنه ال ي ِقدم لZك تقريZرا تفصZيليًّا عن كZل ش ٍ
Zيء قZد فعلZه .لم يسZمح لZك هللا بZأن تعZرف هZذا ولم ُيخِبZرك ،ومZع ذلZك ،بالنسZبة إلى
ُّ
ّ
ً

هم يحتZZاج إلى أن يفعلZZه
البشZZر ،فZZإن كZّ Zل مZZا يفعلZZه ُم ٌّ
Zيء ينبغي أن يفعلZZه .يوجZZد في قلبZZه شٌ Z
هم .وبالنسZZبة إلى هللا ،فهZZو شٌ Z
Zيء ُم ّ
يتج ZZاوز بكث ٍ Z
Zير أيًّا من ه ZZذه األش ZZياء .ف ZZإن هللا يض ZZمن س ZZالمة اإلنس ZZان من ZZذ أن ُول ZZد وح ZZتى اآلن .بع ZZد س ZZماع ه ZZذه الكلم ZZات ،ق ZZد

ربمZا
همٌ Zة ج ًّZدا؟" مZا المعZنى الح
Zرفي إ ًذا "للسZالمة؟" ّ
تمامZا ،وقZد تسZألون" :هZل هZذه السZالمة ُم ّ
تشعرون كمZا لZو أنكم ال تفهمونهZا ً
ّ
ٍ
ٍ
جيZدة ،وعيش
ألي كارثZة أو بلZوى ،والعيش بطريقZة ّ
تفهمون أنهZا تعZني السZالم أو ّ
ربمZا تفهمZون أنهZا تعZني ع َZدم التع ُّZرض أب ًZدا ّ
حيٍ Z
طبيعيZZة .ولكن ينبغي أن تعرفZZوا في قلZZوبكم أن األمZZر ليس بتلZZك البسZZاطة .فمZZا هZZو بالضZZبط هZZذا الشZZيء الZZذي ينبغي أن
Zاة
ّ

يفعلZه هللا والZZذي كنت أتحZَّ Zد ُث عنZZه؟ مZاذا تعZني السZالمة بالنسZبة إلى هللا؟ هZل هي ًّ
Zمان للمعZZنى الحقيقي للسZالمة؟ ال .مZا
حقا ضٌ Z
الذي يفعله هللا إ ًذا؟ تعZني هZذه السZالمة أن الشZيطان لن يلتهمZك Z.هZل هZذا مهم؟ هZل يتعلZق عZدم التهZام الشZيطان لZك بسZالمتك أم

ال؟ نعم ،هذا متعلق بالفعل بسالمتك الشخصية ،وال يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر أهمية من ذلك .حالما يلتهمZك الشZيطان،
ملكZZا هلل .ولن ُيخِّلص ZZك هللا بع ZZد ذل ZZك .يتخلى هللا عن األرواح والن ZZاس ال ZZذين التهمهم الش ZZيطان.
فال نفس ZZك وال جس ZZدك يع ZZودان ً
لZZذلك أقZZول إن أهم مZZا يجب أن يفعلZZه هللا هZZو ضZZمان سZZالمتك ،وضZZمان أال يلتهمZZك الشZZيطان لن يلتهمZZك .هZZذا مهم جZً Zدا ،أليس
كذلك؟ لماذا ال تقدرون إ ًذا على اإلجابة؟ يبدو أنه ال يمكنكم أن تشعروا بُلطف هللا العظيم!
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يفع ZZل هللا المزي ZZد إلى ج ZZانب ض ZZمان س ZZالمة الن ZZاس ،وض ZZمان أاّل يبتلعهم الش ZZيطان ،كم ZZا أن ZZه ُيج ZZري الكثZZZير من العمZZZل
ٍ
شخصيتك ،ونZZوع العائلZZة
شخص ما وخالصهّ .أواًل  ،يقوم هللا بتحضيرات دقيقة فيما يتعلق بنوع
استعدادا الختيار
التحضيري
ً
ّ
التي سوف تولد فيها ،ومن سيكون والداك ،وكم سيكون عZدد إخوتZك وأخواتZك ،وكيZف سZيكون وضZع العائلZة الZتي ولZدت فيهZا

Zائالت مرموقZة؟
أي ن ٍ
Zوع من العZائالت الZتي ُيوَلZد فيهZا غالبيZة شZعب هللا؟ هZل هي ع ٌ
وحالتها االقتصادية وأحوالها .هل تعرفون ّ
ال يمكننZZا القZZول على وجZZه اليقين إن أيًّا منهم لم يولZZد في عZZائالت مرموقZZة ،قZZد يكZZون البعض منهم كZZذلك ،لكنهم قليلZZون جZًّ Zدا.
هZZل ولZZدوا في عٍ Z
أي منهم في هZZذا النZZوع
Zائالت تتمتَّع بZZثراء اسZ
Zتثنائي ،عائلZZة من أصZZحاب المليZZارات أو الماليين؟ ال ،لم يولZZد ٌّ
ّ
ِ
أي الع ZZائالت يمكن اعتباره ZZا
من العوائ ZZل أب Zً Zدا .م ZZا ن ZZوع العائل ZZة ال ZZتي ُيرتّبه ZZا هللا إ ًذا لمعظم ه ZZؤالء الن ZZاس؟ (ع ZZائالت ّ
عادي ZZة)ّ .
Zائالت العاملZZ Zة ،أي الZZ Zتي تعتمZZ Zد على الZZ Zرواتب لكي تعيش والقZZ Zادرة على توفZZ Zير
عاديZZ Zة" إ ًذا؟ إنهZZ Zا تشZZ Zتمل على العٌ Z Z
"عZZ Zائالت ّ
ضZا على العZائالت الZتي تعمZل في الزراعZة .يعتمZد
الضروريات
األساسية ،وليست ميسورة الحZال بشZكل مفZرط ،كمZا تشZتمل أي ً
ّ
ّ
حبوب يأكلون منها ،ومالبس يرتدونها ،وال يجوعZZون أن
المزارعون على زراعة المحاصيل من أجل توفير طعامهم ،ولديهم
ٌ

تجاريZة صZغيرة ،وبعض العZائالت الZتي يكZون فيهZا الوالZدان
أيضا بعض العائالت التي تدير أعمZااًل
يتجمدون من البرد .توجد ً
ّ
Zبيين Zأو
عاديZZة .يوجZZد أي ً
ُم َّثقفين ،ويمكن أي ً
ضZا بعض اآلبZZاء واألمهZZات الZZذين يشZZغلون وظZZائف ُع َّمال مكتّ Z
ضZا اعتبارهZZا عZZائالت ّ
ٍ
عاديZة،
مسؤولين
حكوميين صZZغار ،والZذين ال يمكن أن يعتZبروا منتمين إلى عZائالت مرموقZة أي ً
ضZاُ .يولZد المعظم في عZائالت ّ
ّ
ٍ
شيء ،هذه البيئة التي تعيش فيها ليست عائلة الوسائل األساسZّ Zية الZZتي قZZد
كل
وهذا كله ُمرتَّ ٌب من هللا .يعني هذا أنه ّأواًل وقبل ّ

قررها هللا لك ،وسوف يعيش معظم الناس ضمن حدود هذا النوع من العائلZZة ،فمZاذا عن الوضZZع
يتخيَّلها الناس ،بل هي عائل ٌة َّ
ٍ
الجيZZد بالنسZZبة
بوضع
ألغلبية الوالدين متوسطة وال يتمتّعون
االقتصادية
عتبر الظروف
ٍ
اجتماعي عال – فمن ّ
ّ
ّ
االجتماعي إ ًذا؟ تُ َ
ّ
ّ
ٍ
َّ
Zخاص مثZل
ش
أ
Zثر
ك
األ
على
إنهم
(ال).
؟
Zاء
س
رؤ
هم
من
Zد
ج
يو
Zل
ه
؟
ام
ك
ح
هم
من
Zد
ج
يو
Zل
ه
Zب.
س
فح
وظيفة
على
الحصول
إليهم
ٌ
ٌ
ُ ٌ
ٍ
ٍ
Zادية ُمتو ّسZط ٌة .البيئZZة المعيشZّ Zية
أعمال صغيرة .وضعهم االجتمZ
أعمال صغيرة أو مالكي
مديري
Zاعي متوسZZط وأحZZوالهم االقتص ّ
ّ

بوضوح ويدفعونهم إلى السير على طريZZق
عامل آخرّ .أواًل  ،ال يوجد والدان ضمن تلك العائالت ُيؤِثّران على أبنائهما
للعائلة
ٍ
ٌ
ِ
طبيعيون ًّ
العرافة وقراءة الطالع؛ من يهتمون بمثل هذه األمور قليلون ًّ
هيئ هللا هذا النZوع من البيئZة
جدا .معظم الوالدين
جداُ .ي ّ
ّ

للناس في الZوقت نفسZه الZذي يختZارهم فيZه ،وهZذا مفي ٌZد للغايZة لعملZه في خالص النZاس .من الخZارج ،يبZدو أن هللا لم يفعZل شZيًئا
ٍ
ٍ
كل ما يفعلZZه هللا
شيء بهدوء وبسرية وفي
كل
بالغ
ٍ
ّ
تواضع وصمت .ولكن في الواقع ،الغرض من ّ
األهمية لإلنسان؛ إنه يفعل ّ
هZZو وضZZع األسZZاس لخالصZZك ،وإعZZداد الطريZZق ،وإعZZداد جميZZع الظZZروف الضZZرورية لخالصZZك .وبعZZد ذلZZك ،يح ِ
ض Zر هللا كZZل
ّ
ُ
شٍ Z
Zخص أمامZZه كZZل في وقت محZZدد ،فZZذلك هZZو الZZوقت الZZذي تسZZمع فيZZه صZZوت هللا ،وذلZZك هZZو الZZوقت الZZذي تZZأتي فيZZه أمامZZه .في

Zاءا آلخZZرين.
الZZوقت الZZذي يحZZدث فيZZه هZZذا يكZZون بعض النZZاس قZZد أصZZبحوا والZZدين بالفعZZل ،في حين يكZZون آخZZرون مZZا زالZZوا أبنً Z
يعZZني هZZذا أن بعض النZZاس قZZد تزوجZZوا ور ِزقZZوا بأطفٍ Z
Zال في حين أن البعض مZZا زالZZوا ُع ّز ًابZZا ولم يبZZدأوا بعZZد بتكZZوين عZZائالتهم
ُ
ّ
بغض النظر عن موقف المرء ،فإن هللا َّ
حدد بالفعل األوقZات الZZتي سZيجري فيهZا اختيZZارك والZZوقت الZذي سZوف
الخاصة .ولكن ّ
ّ
يصلك فيه إنجيله وكالمه .لقد َّ
عيًنا يصل من خالله اإلنجيل إليك حتَّى يمكنكZ
وقرر
حدد هللا الظروف َّ
عيًنا أو سياًقا ُم ّ
شخصا ُم ّ
ً

Zرورية .بهZZذه الطريقZZة ،وعلى الZZرغم من أن اإلنسZان ال يZZدرك أن
سZماع كالم هللا .لقZZد أع ّZد هللا لZZك بالفعZل جميZZع الظZروف الض ّ
ض Zا دون أن يZZدري ويZZدخل في كZZل خطZZوة من
هZZذا يحZZدث ،فإنZZه يZZأتي أمZZام هللا ويعZZود إلى عائلZZة هللا .كمZZا يتبZZع اإلنسZZان هللا أي ً

Zياء لإلنسZZان في هZZذا الZZوقت؟ ّأواًل ،
طريقZZة عمZZل هللا الZZتي أعZَّ Zدها لإلنسZZان .مZZا أنZZواع ال ُ
طZZرق الZZتي يسZZتخدمها هللا عنZZدما يفعZZل أشَ Z
تقدير ،الرعاية والحماية اللتان يتمتَّع بهمZZا اإلنسZانُ .يحZدد هللا إلى جZانب ذلZZك أشخاصZا وأحZداثًا وأشZياء م ِّ
أقل ٍ
تنوعZة حتَّى
على ّ
َ ُ
ً
يرى اإلنسان من خاللهZا وجZود هللا وأفعالZه .على سZبيل المثZال ،يوجZد بعض النZاس الZذين يؤمنZون باهلل ألن أحZد أفZراد عZائلتهم

Zريض .وعنZZدما يعظهم آخZZرون باإلنجيZZل يبZZدأون اإليمZZان باهلل وهZZذا اإليمZZان باهلل قZZد نتج عن الموقZZف .من رتَّب هZZذا الموقZZف
مٌ Z
إ ًذا؟ (هللا) .من خالل هZZذا المZZرض ،يكZZون جميZZع أفZراد بعض العZائالت مؤمZZنين ،في حين توجZZد بعض العZZائالت الZZتي ال يZZؤمن

نع ُم عليZك بهZا حتَّى
من أفرادها إال عدد قليل .قد يبدو ظاهريًّا أن أحد أفراد عائلتك مصاب بمرض ،ولكنها في الحقيقZZة حالٌ Zة ُي َ
العائليZZة لبعض النZZاس صZZعب ٌة وال يمكنهم التمتُّع بالسZZالم ،فZZإن الفرصZZة قZZد تZZأتي
تZZأتي أمZZام هللا – وهZZذا ُلطZZف هللا .وألن الحيZZاة
ّ
بالر ّب يسوع وسوف تنعمون بالسالم" .وهكذا يؤمنZZون باهلل دون درايZٍ Zة منهم
عندما يقدم لهم
ٌ
شخص ما اإلنجيل ويقول" :آمنوا ّ
وفي ظٍ Z
نوعZا من الحZZاالت؟ وأليس عZZدم تمتZZع عائلتZZه بالسZZالم نعم ٌ Zة ممنوحZZة لهم من هللا؟ يوجZZد
طبيعيZZة جZًّ Zدا .أليس هZZذا ًZ
Zروف
ّ
بعض ممن يؤمنZZون باهلل ألسٍ Z
بغض النظZZر عن السZZبب
Zباب مختلفZZة و ُ
طٌ Z
أي ً
Zرق مختلفZZة لإليمZZان ،ولكن ّ
Zباب أخZZرى .توجZZد أسٌ Z
ضZا ٌ ّ
ٍ َّ
طرًقا م ِّ
تنوعة الختيارك وإلحضZZارك إلى
وم َّ
الذي يجعلك تؤمن باهلل ،فإن ّ
وج ٌه من هللا .يستخدم هللا في البداية ُ ُ
كل شيء ُمرت ٌب ُ
ٍ
شخص بعينهZ.
كل
عائلته .هذه هي النعمة التي ُينعم بها هللا على ّ
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في مرحلة عمل هللا الحالية في هذه األيام ،األيَّام األخZيرة ،لم يعZد ُينعم على اإلنسZان بالنعمZة والبركZZات مثلمZZا كZان يفعZZل
من قبل وال ُي ِقنع اإلنسZان بالتق ُّZدم إلى األمZام .خالل هZذه المرحلZة من العمZل ،مZا الZذي رآه اإلنسZان من جميZع جZوانب عمZل هللا
ال ZZتي ق ZZد اختبره ZZا؟ لق ZZد رأى اإلنس ZZان َمحبَّة هللا ودينون ZZة هللا وتوبيخ ZZه .في ه ZZذا ال ZZوقت ،ي ZZرعى هللا اإلنس ZZان ويدعم ZZه وي ZZزوده
َّ
Zق الZZذي يمنحZZه لإلنسZZان .عنZZدما
باالسZZتنارة ويرشZZده ،بحيث يتعZَّ Zرف تZZدريجيًّا على مقاصZZد هللا ويعZZرف الكالم الZZذي يتكلمZZه والح ّ
ويق ِّZدم لZه
ضعيفا ،وعندما يكون
يكون اإلنسان
ً
مكتئبا ،وعندما ال يكون لديZه مك ٌ
Zان يلجZأ إليZه ،سZوف يسZتخدم هللا كالمZه ليعزيZه ُ
ً

ِ
راغبZZا في التعZZاون
Zجعه ،حتَّى تصZZبح قامZZة اإلنسZZان الصZZغيرة أكZZثر قZّ Zوة تZZدريجيًّا وينهض بشZZكل إيجZZابي ويصZZبح
ً
ويشّ Z
النصZZيحة ُ
ّ
م ZZع هللا .ولكن عن ZZدما يعص ZZي اإلنس ZZان هللا أو يقاوم ZZه ،أو يكش ZZف اإلنس ZZان عن فس ZZاده ،لن ُي ِ
ظه Zر ل ZZه هللا أي رحمً ZZة في تزكيت ZZه
وتأديبه Z.ومع ذلك ،بسبب غباء اإلنسان وجهله وضعفه وعدم ُنضجه ،سوف ُيظ ِهر هللا التسامح والصبر .وبهZZذه الطريقZZة ،من
خالل كZّ Zل العمZZل الZZذي يعملZZه هللا لإلنسZZان ،ينضZZج اإلنسZZان تZZدريجيًّا وينمZZو ويتعZَّ Zرف على مقاصZZد هللا ،ويعZZرف حقZZائق معينZZةZ،
نهج ا واحZً Zدا يتمثZZل في تزكيZZة اإلنسZZان
ويعZZرف األشZZياء اإليجابيَّة واألشZZياء السZZلبيَّة ،ويعZZرف ماهيZZة الشZّ Zر والظالم .ال يتخZZذ هللا ًZ

طٍ Z
دائمZا .ولكنZZه يZZرعى كZّ Zل شٍ Z
Zرق مختلفZZة ،في مراحلZZه المختلفZZة
دائمZZا ،كمZZا أنZZه ال ُيظ ِه Zر لZZه التسZZامح والصZZبر ًZ
Zخص ب ُ
وتأديب Zهً Z
Zدرك اإلنسZان أي ش ٍ
وطبًقا الختالف قامته ومستواه .إنه يفعل أشياء كثيرة لإلنسZان وبتكلف ٍZة باهظZة؛ ال ُي ِ
Zيء من هZذه التكلفZة أو
ّ
َ
كل شٍ Z
Zخصَ .محبَّة هللا عمليZZة :إذ َّ
يتجنب
كل ما يفعله ّإنما يجري على ّ
هذه األشياء التي يفعلها هللا ،ولكن في الممارسة العملية ّ

أما
اإلنسان من خالل نعمة هللا كارث ًة تلو األخرى ،وهللا طوال الوقت ُيظهر تسامحه حيZال ضZعف اإلنسZان م َّZرة تلZو األخZرىَّ .
Zالتعرف تZZدريجيًّا على فسZZاد البشZZر وجZZوهرهم الشZZيطاني .جميZZع مZZا ُيZZوِّفره هللا لإلنسZZان
دينون Zة Zهللا وتوبيخZZه فيسZZمحان للنZZاس بُّ Z
ّ
الحق ،وبأن يعرفZوا على نح ٍZو متزايZZد مZا يحتZاج
وتزويده له باالستنارة وإرشاده له يسمح للبشر بأن يعرفوا أكثر فأكثر جوهر
ّ
وكيفيZZة السZZير في الطريZZق إلى
إليZZه النZZاس ،والطريZZق الZZذي يجب أن يسZZلكوه ،ومZZا يعيشZZون من أجلZZه ،وقيمZZة حيZZاتهم ومعناهZZا،
ّ
األمام .ال تنفصل جميع هذه األشZياء الZتي يفعلهZا هللا عن هدفZه األصZلي الوحيZد .مZا هZو هZذا الهZدف إ ًذا؟ لمZاذا يسZتخدم هللا هZذه
ّ
ط رق لتنفيذ عمله على اإلنسان؟ ما النتيجة التي يريد تحقيقها؟ أي ماذا يريد أن يرى في اإلنسان؟ مال الذي يرد أن يحصZل
ال ُ
طZرق الZتي يسZتخدمها هللا في العمZل على اإلنسZان مZا
عليه منه؟ مZا يريZد هللا أن يZراه هZو أن قلب اإلنسZان يمكن إحيZاؤه .هZذه ال ُ
هي إال جهZZد متواصZZل إليقZZاظ قلب اإلنسZZان ،وإليقZZاظ روح اإلنسZZان ،وللسZZماح لإلنسZZان بZZأن يعZZرف من أين جZZاء ومن ُير ِش Zده

ومن يدعمZZه ومن يرعZZاه ،ومن الZZذي سZZمح لZZه بZZالعيش إلى اآلن؛ إنهZZا طZZرق تَهZُ Zدف للسZZماح لإلنسZZان بZZأن يعZZرف الخZZالق الZZذي
Zأي طريقZٍ Zة يجب على اإلنسZZان أن يZZأتي أمZZام هللا؛ إنهZZا
أي نٍ Z
Zوع من الطZZرق يجب أن يسZZلك ،وبِّ Z
يجب عليZZه أن يعبZZده ،ويعZZرف ّ
Zتخدم إلحيZاء قلب اإلنسZان تZدريجيًّا حتَّى يعZرف قلب هللا ويفهم قلب هللا ،ويسZتوعب العنايZة الفائقZة والفكZر وراء عمZل
طرق تُس َ
طZZة وفاسZZدة ،بZZل يZZرغب ب Zداًل من
هللا لخالص اإلنسZZان .عنZZد إحيZZاء قلب اإلنسZZان ،ال يعZZود يZZرغب في أن يعيش بشخصZّ Zي ٍة ُمنح ّ
ٍ
تاما
Zادرا على نZZزع نفسZه
ذلك في السعي إلى
انتزاعZا ًّ
ً
ّ
الحق كي يرضي هللا .عندما يكون قلب اإلنسان قد أوقظ ،يكون عندئZZذ ق ً

يتضرر من الشيطان ،وال يعZود الشZيطان يسZيطر عليZه أو يخدعZه .بZداًل من ذلZك ،يسZتطيع اإلنسZان أن
من الشيطان ،وال يعود
َّ
إيجابي ZZة إلرض ZZاء قلب هللا ،وبالت ZZالي يخ ZZاف هللا ويحي ZZد عن الش Zّ Zر .ه ZZذا ه ZZو اله ZZدف
يتع ZZاون في عم ZZل هللا وفي كالم ZZه بطريق Zٍ Zة
ّ
األصلي لعمل هللا.
ّ
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شر الشيطان تجعل الجميع يشعرون كمZZا لZو أن اإلنسZان يعيش في تعاسZZة كبZيرة ،وأن
المناقشة التي أجريناها للتو حول ّ
ِ
Zعداء
حياة اإلنسZان تكتنفهZZا البليَّة .ولكن كيZZف تشZZعرون اآلن حين أتحZدث عن قداسZZة هللا والعمZل الZZذي ُي ّ
ؤديZه على اإلنسZان؟ (س ُ
جدا) .يمكننا أن نرى اآلن أن كل ما يفعلZه هللا ،وكZل مZا ي ِ
رتّبZه بشZق األنفس لإلنسZان ال تشZوبه شZائب ٌة .كZل ش ٍ
ًّ
Zيء يفعلZه هللا هZو
ّ
ّ ُ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
تغيير فيه .كZّ Zل مZZا
أي
أي أحد لتصحيحه أو تقديم المشورة بشأنه أو إجراء ّ
دون خطأ ،بمعنى أنه ال عيب فيه ،وال يحتاج إلى ّ
ٍ
ط .عنZدما ينمZو النZاس في
كل
شخص من يZده ،ويرعZاك في ك ّZل لحظ ٍZة ،ولم يتركZك قّ Z
لكل فر ٍد ال جدال فيه؛ إنه يقود ّ
يفعله هللا ّ

الخلفيZZة ،هZZل يمكن أن نقZZول إن النZZاس في الواقZZع ينمZZون براحZZة كZZف هللا؟
هZZذا النZZوع من البيئZZة ،وينمZZون مZZع هZZذا النZZوع من
ّ
ٍ
ٍ
شخص أن هللا
أي
أي واحد منكم يشعر باالكتئاب؟ هل يشعر ّ
(نعم) .هل ما زال يراودكم اآلن الشعور بالخسارة؟ هل ما زال ّ
قد تخلى عن البشر؟ (ال) .ما الذي قد فعله هللا إ ًذا؟ (لقد ظل يZراقب البشZر) .المراعZاة والرعايZة العظيمتZان وراء ك ّZل مZا يفعلZه
ٍ
أي واحZٍ Zد منكم
هللا فوق مستوى الشبهات .باإلضافة إلى ذلك ،بينما يقوم هللا بعمله ،فإنه لم يضع ق ّ
أي شZرط ،ولم يطلب من ّ
ط ّ
معرفة الثمن الذي يدفعه من أجلك حتَّى يجعلك تشعر باالمتنان العميق له .هZZل سZبق وأن طلب هللا هZZذا منكم؟ (ال) .واجZه كZّ Zل
ٍ
فرد على مدى حياة البشر الطويلة العديد Zمن المواقف الخطيرة وواجه العديد Zمن اإلغراءات .هذا ألن الشيطان يوجد بجانبZZك

وعيونه ُم ّثبت ٌة ZعليZك باس ٍ
Zتمرار .يبتهج الشZيطان عنZدما تُصZيبك الكارثZة ،ويشZعر بالمتعZة عنZدما تZداهمك الشZدائد Z،وعنZدما تسZوء
أما بالنسبة إلى ما يفعله هللا ،فهو يحميك في كل لحظة تمر ،ويحفظك من بلي ٍ
َّة تلو األخZZرى
أمورك ،وعندما تسقط في َش َر ِكهَّ .
ٍ
كارثة تلو األخرى .ولهذا أقZول إن كZل ش ٍ
Zيء يملكZه اإلنسZان – السZالم والفZرح والبركZات والسZالمة الشخصZيَّة – كّلZه في
ومن
ّ

ٍ
Zوم مضَّ Z
Zخم عن مكانتZZه كمZZا يقZZول بعض
الواقZZع تحت سZZيطرة هللا ،وهZZو ُير ِشZد ُ
ويقZِّ Zرر مصZZير كZّ Zل فZZرد .ولكن هZZل لZZدى هللا مفهُ ٌ Z
َّ
إلي طZZالبين مZZني الرحمZZة،
ًZ
Zؤوليتك ،عليكم
جميعZا أن تتوسZZلوا َّ
النZZاس؟ هZZل يقZZول هللا لZZك" :أنZZا أعظم الجميZZع ،أنZZا من يتZZولى مسّ Z
وسيكون عقاب العصيان هو الموت" .هل َّ
هدد هللا البشر بهZذه الطريقZة من قبZل؟ (ال) .هZل سZبق وقZال" :البشZر فاسZدون ولZذلك
جي ًدا لهم" .هل ُيف ِّكر هللا بهZZذه الطريقZZة؟
بأي طريقة؛ ال أحتاج إلى ترتيب األمور
ترتيبا ّ
ً
يهم كيف أعاملهم ،ويمكن معاملتهم ِّ
ال ّ
Zخص م ِ
هZل تص َّZرف هللا بهZZذه الطريقZة؟ (ال) .على العكس ،فZإن معاملZة هللا لك ّZل ش ٍ
خلصٌ Zة ومسZZؤولة ،وأكZZثر مسZZؤوليَّة حتَّى من
ُ
مسZZؤوليتك تجZZاه نفسZZك .أليس كZZذلك؟ ال َّ
يتكلم هللا من فٍ Z
Zراغ ،وال يتبZZاهى بمكانتZZه الرفيعZZة ،أو يخZZدع النZZاس بأسZZلوب فZZظ .وبZداًل
ٍ
ٍ
وبصمت .تجلب هذه األشياء البركات والسZالم والفZرح لإلنسZان،
بأمانة
من ذلك يعمل األشياء التي يحتاج هو نفسه إلى عملها

وتأتي به في سال ٍم وسعادة إلى مZرأى هللا وعائلتZه ،ثم يعيش أمZام هللا ،ويقبZل خالص هللا بمنطZق وتفكZير سZليمين .هZل كZان هللا
ٍ
ٍ
ِ
خادعZا اإلنسZان بالقليZل من
زائفZا ُّللطZف
ضZا ً
أي وقت استعرا ً
ً
أي وقت؟ هل سبق وأبدى في ّ
إ ًذا ُمنافًقا مع اإلنسان في عمله في ّ
Zودا فارغZZة وتفZZاخر
المجZZامالت ثم أدار ظهZZره لZZه؟ (ال) .هZZل سZZبق وقZZال هللا شZZيًئا ثم فعZZل شZZيًئا آخZZر؟ هZZل سZZبق وقطZZع هللا وعً Z

Zف
وأخبر الناس بأنه يستطيع أن يفعل هذا من أجلهم أو يساعد في فعل ذاك من أجلهم ثم اختفى؟ (ال) .ال يوجد خZZداعٌ وال زيٌ Z
حقيقي .إنZه الوحيZد الZذي يمكن للنZاس االعتمZاد عليZه ،واإللZه الZذي يمكن للنZاس أن يعهZدوا
مخلص وك ّZل مZا يفعلZه
عنZد هللا .هللا
ٌّ
ٌ
إليه بحياتهم وبكZل مZا لZديهم .بمZا أنZه ال يوجZد خZداعٌ عنZد هللا ،هZل يمكننZا القZول إن هللا هZو األكZثر أمانً Zة؟ (نعم) .بZالطبع يمكننZا
ذلك .على الرغم من أن كلمة "أمين" عند تطبيقها على هللا تكون ضعيفة للغاية وبشريَّة للغاية ،فما الكلمة األخرى التي يمكننZZا

"أمينZZا" ،ولكننZZا
اسZZتخدامها؟ هZZذه هي حZZدود اللغZZة البشZZريَّة .على الZZرغم من أنZZه من غZZير الالئZZق بعض الشZZيء هنZZا أن نZZدعو هللا ً
وأمين .م ZZاذا نع ZZني إ ًذا بالح ZZديث عن ه ZZذه الج ZZوانب؟ هZZZل نقصZZZد
مخلص
سZZZوف نس ZZتخدم ه ZZذه الكلم ZZة في ال ZZوقت الح ZZالي .هللا
ٌ
ٌ
ّ
االختالفات بين هللا واإلنسان واالختالفات بين هللا والشيطان؟ نعم ،يمكننا قول هذا .والسZبب هZو أن اإلنسZان ال يمكن أن يZرى
Zق في قZZول هZZذا؟ هZZل يمكنZZني سZZماع كلمZZة آمين منكم؟ (آمين!) ال
أثZً Zرا واحZً Zدا لشخصZZيَّة الشZZيطان الفاسZZدة عنZZد هللا .هZZل أنZZا محٌّ Z
ِ
عمل بالتمام لرعايZZة
تماما لإلنسان ويساعدهُ ،
نرى شيًئا من ّ
شر الشيطان ُمنكشًفا في هللاّ .
وي َ
فكل ما يفعله هللا ويكشف عنه مفيد ً
واتجاهZا يتخZZذه .هللا ليس فاسZً Zدا ،وباإلضZافة إلى ذلZZك ،بZالنظر اآلن
فع ٌم بالحيZاة ويمنح اإلنسZان طريًقZا يتبعZZه
ً
اإلنسZان ،كمZZا أنZه ُم َ
ٍ
أي ق ٍ
Zدر من فسZاد البشZر ،وليس لديZه مZا
كل شZيء يفعلZه هللا ،هZل يمكننZا القZول إن هللا ُق ّZد ٌ
إلى ّ
وس؟ (نعم) .بمZا أن هللا ليس لديZه ّ
يشبه شخصيَّة البشر الفاسدة أو جوهر الشيطان ،ال شيء لدى هللا فيه أي شبه من تلك األمور ،يمكننا القZZول من وجهZZة النظZZر
ٍ
ِ
جمZZل التأكي ZZد على ك ZZون هللا ذات ZZه
ه ZZذه إن هللا ُقZّ Zد ٌ
أي فس ZZاد ،والكش ZZف عن ج ZZوهره الخ ّ Z
وس .ال ُيظ Zه Zر هللا ّ
Zاص في عمل ZZه ه ZZو ُم َ

وس ،دعونZا في الZوقت الحZالي ننظZر إلى هZذين الجZانبين )1 Z:ال يوجZZد أي أثZر
وس .هZل تZرون هZZذا؟ لمعرفZZة جZوهر هللا الُق ّZد ٌ
ُق ّZد ٌ
ّ
Zابي
Zاص؛ وهZZذا الجZZوهر إيجٌّ Z
لشخصZّ Zي ٌة فاسZZدة في هللا )2 .جZZوهر عمZZل هللا على اإلنسZZان يسZZمح لإلنسZZان برؤيZZة جZZوهر هللا الخّ Z
تماما .فاألشياء الZتي يجلبهZا كZZل ٍ من عمZل هللا لإلنسZان جميعهZZا أشZياء إيجابيَّة .أواًل َّ ،
يتطلب هللا من اإلنسZان أن يكZZون صZادًقا،
ّ
ّ
ً
ُ
Zادرا على التمي ZZيز بين الخ ZZير
أليس ه ZZذا أم Zً Zرا إيجابيًّا؟ هللا يمنح اإلنس ZZان الحكم ZZة ،أليس ه ZZذا أم Zً Zرا إيجابيًّا؟ هللا يجع ZZل اإلنس ZZان ق ً Z
والشZّ Zر ،أليس هZZذا أمZً Zرا إيجابيًّا؟ هZZو يسZZمح لإلنسZZان بفهم معZZنى الحيZZاة اإلنسZZانيَّة وقيمتهZZا ،أليس هZZذا أمZً Zرا إيجابيًّا؟ وهZZو يسZZمح
للحق ،أليس هZZذا أمZً Zرا إيجابيًّا؟ (بلى ،إنZZه كZذلك) Z.والنتيجZZة من هZذا كّلZه
لإلنسان بفحص جوهر الناس واألحداث واألشياء وفًقا
ّ

ستمر ألذى الشيطان أو الخضZZوع لسZZيطرته .بمعZZنى
هي أن اإلنسان لم يعد ُيخدعُ من قبل الشيطان ،ولم يعد عليه ُّ
الم ّ
التعرض ُ
تمامZا من فسZاد الشZيطان ،وبالتZالي يسZيرون تZدريجيًّا في طريZق اتّقZاء هللا
آخر ،تسZمح تلZك األشZياء للنZاس بZأن ُيح ِّZرروا أنفسZهم ً
الشر.
والحيدان عن ّ
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أساسية يستخدمها الشيطان إلفساد اإلنسان.
توجد ِس ّت ِحَي ٍل
ّ

التحكم واإلك ZZراه .يع ZZني ه ZZذا أن الش ZZيطان س ZZوف يفع ZZل ك ZZل ش ٍ Z
ُّ
ُّ
للتحكم بقلب ZZك .مZZZاذا يعZZZني
Zيء ممكن
الحيل ZZة األولى هي
ّ
"اإلكراه؟" إنه يعني استخدام التهديد ZواألسZاليب العنيفZة ،لكي يجعلZك تطيعZه ،بحيث تُ ِّ
فكZر في العZواقب إذا لم تُطعZه .أنت تشZعر

تحديه ،ولذلك تخضع له.
بالخوف وال تجرؤ على ّ

"الغش والخ ZZداع؟" يختل ZZق الش ZZيطان بعض القص ZZص واألك ZZاذيب ويخ ZZدعك
الغش والخ ZZداع .م ZZا مع ZZنى
ّ
الحيل ZZة الثاني ZZة هي ّ
Zرة إن هللا لم يخلقZZك .إنZZه ال يسZZتخدم كلمZZة "هللا" على
لتصZZديقها .إنZZه ال ُيخِبZZرك أبZً Zدا أن اإلنسZZان خلقZZه هللا ،ولكنZZه ال يقZZول مباشً Z
ِ
ٍ
َّ
أي فكZZر ٍة عن وجZZود
اإلطالق ،بZZل يسZZتخدم بZداًل من ذلZZك شZZيًئا آخZر كبZZديلُ Z،مسZZتخد ًما هZZذا الشZيء لخZZداعك حتى ال تكZZون لZZديك ّ
هللا .يشمل هذا الخداع بالطبع العديد Zمن الجوانب ،وليس هذا الجانب فقط.
يتم
يتم التلقين ب ّ Z
Zالقوة .بم ZZاذا يتم تلقين الن ZZاس ب ّ Z
الحيل ZZة الثالث ZZة هي التلقين ب ّ Z
Zالقوة باختي ZZار اإلنس ZZان نفس ZZه؟ ه ZZل ّ
Zالقوة؟ ه ZZل ّ
بموافقZZة اإلنسZZان؟ (ال) .حZZتى لZZو لم تكن موافًقZZا عليZZه ،فال يوجZZد مZZا يمكنZZك فعلZZه حيZZال ذلZZك .فالشZZيطان ُيعلمZZك ويغZZرس فيZZك
تفكيره وقواعده في الحياة وجوهرها دون دراية منك.

الحيلة الرابعة هي التهديد واإلغواء .يعZني هZZذا أن الشZZيطان يسZتخدم حياًل مختلفZة حتَّى تقبلZه وتتبعZZه وتعمZZل في خدمتZه؛
إذ يحZاول تحقيZق أهدافZه بZأي وس ٍ
Zيلة ضZرورية .وهZو يمنحZك أحيانZا بعض ِ
النعم الصZغيرة ولكنZه ال يZزال ُيغريZك طZوال الZوقت
ً
ّ
ّ
طرًقا م ِّ
الفخ.
تنوعة لمهاجمتك وإيقاعك في ّ
الرتكاب الخطيئة .وإذا لم تتبعه فسوف يجعلك تعاني ويعاقبك وسوف يستخدم ُ ُ
ِ
َّ
قدم بعض التصريحات واألفكار المنمقة التي
الحيلة الخامسة فهي "الخداع
والشلل" .يعني "الخداع والشلل" أن الشيطان ُي ّ
تتماشى مع مفاهيم الناس كي يبدو وكأنه يأخذ أجساد النZاس بعين االعتبZار أو ُيف ِّكZر في حيZاتهم ومسZتقبلهم ،بينمZا ال يهZدف في
الحقيقZZة سZZوى إلى خZZداعك .ثم يش ّZلك بحيث ال تعZZرف مZZا الصZZواب ومZZا الخطZZأ ،وبحيث تُخZَ Zدع دون درايتZZك ،وبالتZZالي تصZZبح

تحت سيطرته.

أم ZZا الحيل ZZة السادس ZZة فهي إهالك الجس ZZد والعق ZZل .م ZZا ال ZZذي ي ِ
هلك ZZه الش ZZيطان في اإلنس ZZان؟ (عقل ZZه وكيان ZZه بجملت ZZه)ُ .ي ZZدمر
ُ

رغمZا عن نفسZك .إنZه
مما يجعلك
ً
الشيطان عقلكّ ،
عاجزا عن المقاومZة ،وهZذا يعZني أن قلبZك يتح َّZول شZيًئا فشZيًئا نحZو الشZيطان ً
ِ
Zدمر إرادتZك شZيًئا فشZيًئا،
كل يZو ٍم باسZتخدام تلZك األفكZار والثقافZات للتZأثير عليZك وتنشZئتكُ ،
كل يومٍّ ،
يغرس هذه األشياء فيك ّ
وي ّ
"البر" .ال تعود تملك دون دراية
شخصا
مما يجعلك ال تريد أن تكون
سميه ّ
ً
عما تُ ّ
صالحا فيما بعد ،وال تعود ترغب في الدفاع ّ
ّ
ً
ِ
التيZZار ،ولكنZZك بZداًل من ذلZZك تسZZايره" .اإلهالك" معنZZاه أن الشZZيطان ُيعّ Zذب النZZاس إلى درجZZة أنهم
منZZك قZّ Zوة اإلرادة لتسZZبح ضZّ Zد ّ
بشرا ،وحينها ينتهز الفرصة البتالعهم.
يصبحون ظالاًل ألنفسهم ،وال يعودون ً
ٍ
ٍ
واحدة من هذه ِ
واحدة منها يمكن أن تكون قاتل ًة
وأي
الحَي ِل التي يستخدمها الشيطان إلفساد اإلنسان أن تجعل اإلنسان
لكل
ً
من الممكن ّ
عاجزا عن المقاومة؛ ّ
لإلنسان .يعني هذا أن أي ٍ
شيء يفعله الشيطان وأي ِحَي ٍل يستخدمها يمكن أن تُ ِّ
سب ب انحطاطك ،ويمكن أن تجعلك تحت سيطرة الشيطان ،ويمكن أن تُفرقك في مستنقع
ّ
ّ

الشر والخطيئة .هذه هي الوسائل التي يستخدمها الشيطان إلفساد اإلنسان.
ّ
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يتطلب فZZترة طويلZZة من الZZوقت َّ
ال يZZزال فهمكم المتبصZZر لجZZوهر هللا َّ
لتتعلمZZوه وتُؤ ِّكZZدوه وتشZZعروا بZZه وتختZZبروه إلى أن
ً
يومZا مZZا من أعمZZاق قلZZوبكم أن "قداسZZة هللا" تعZZني أن جZZوهر هللا ال تشZZوبه شZZائب ٌة ،وأن َمحبَّة هللا خالصZZة ،وأن كZّ Zل مZZا
تعرفZZوا ًZ

يمنحه هللا لإلنسان ال أنانية فيه ،وسوف تعرفZون أن قداسZة هللا ال تشZوبها شZائب ٌة وال عيب فيهZا .مظZاهر جZوهر هللا هZذه ليسZت
كلمات يستخدمها للتفاخر بهويته Z،ولكن هللا بداًل من ذلك يستخدم جوهره للتعامZZل في صٍ Z
ٍ
Zمت وأمانZZة مZZع كZّ Zل فZر ٍد .يعZZني
جرد
ُم َّ
ّ
نوعZا من التعليم لإلنسZان؛
هذا أن جوهر هللا ليس
ً
نوعا من المعرفZة .إنZه ليس ً
فارغا أو نظريًّا أو عقائديًّا كما أنه بالتأكيد ليس ً

المعلن لمZZا لZZدى هللا ومن هZZو هللا .يجب أن يعZZرف اإلنسZZان هZZذا
بZZل ب Zداًل من ذلZZك اإلعالن
الحقيقي ألفعZZال هللا ،وهZZو الجZZوهر ُ
ّ
الجوهر ويفهمه؛ ألن كل ما يفعله هللا وكل ٍ
وأهمية كبيرة لك ّZل ش ٍ
Zخص .عنZدما تسZتوعب قداسZة هللا
كلمة يقولها له قيم ٌة عظيمة
ّ
ّ
ّ

Zدرك ًّ
يمكن Zك ZحينهZZا أن تZZؤمن ًّ
حقا باهلل؛ وعنZZدما تسZZتوعب قداسZZة هللا يمكن Zك ZحينهZZا أن تُِ Z
حقا المعZZنى الحقيقي لتعبZZير "هللا ذاتZZه،
ّ
طٍ Z
Zرق أخZZرى سZZوى هZZذا الطريZZق الZZذي يمكنZZك اختيZZاره والسZZير فيZZه،
الفريZZد" .لن تتخيَّل فيمZZا بعZZد وتفكZZر في أنZZه يمكنZZك اختيZZار ُ
ٍ
شيء قZد رتَّبZه هللا لZZك .ألن جZوهر هللا قZZدوس ،فهZZذا يعZZني أنZZه ال يمكنZZك السZير في
كل
ٍZ
ولن تكون على
استعداد فيما بعد لخيانة ّ
طريق النور والبر في الحياة إال من خالل هللا وحده ،وال يمكنك أن تعZZرف معZنى الحيZاة إال من خالل هللا وحZZده ،وال تسZZتطيع
أن تحيا بحسب الحياة اإلنسانية الحقيقية ،وتمتلك الحZق وتعرفZZه إال من خالل هللا ،ومن خالل هللا وحZده يمكنZك ZالحصZZول على
ينجيZZك من أذى الشZZيطان وسZZيطرته .ال
الحيZZدان عن الشZZر ،وأن ّ
الحيZZاة من الحZZق .هللا ذاتZZه وحZZده من يمكنZZه أن يسZZاعدك على َ
Zددا ،هZZذا مZZا يحZZدده جZZوهر هللا .هللا ذاتZZه وحZZده من
يسZZتطيع أحZZد أو شZZيء سZZوى هللا أن يخلصZZك من بحZZر العZZذاب ،فال تتZZألم مجً Z
يمكنه أن ُيخِّلصك بال أنانية ،فاهلل وحده هZو المسZؤول في النهايZة عن مسZتقبلك ،وعن مصZيرك ،وعن حياتZك ،وهZو يZرتب كZل
Zوهرا مثZZل
شيء لك .هذا أمر ال يمكن لشيء مخلوق أو غير مخلوق أن يحققه ،ألنه ال شيء مخلوق أو غير مخلوق يمتلك جً Z
ِ
أهميZZة جZZوهر هللا بالنسZZبة إلى
جZZوهر هللا هZZذا ،وال يوجZZد شZZخص أو شZZيء لديZZه القZZدرة على أن ُيخّلصZZك أو يقZZودك .هZZذه هي ّ
Zق ،وإذا كنت
اإلنسانّ .
ربما تشعرون أن هذه الكلمات التي ُقلتَها قد تساعد قلياًل من حيث المبدأ .ولكن إذا كنت تسعى إلى الحّ Z
غير هذه الكلمZات مصZيرك ،ليس ذلZك فحسZب ،لكن األكZثر من ذلZك هZو أنهZا سZوف تZأتي بZك إلى
حب
الحق ،فإنك ستختبر ستُ ِّ
ّ
تُ ّ
الطريق الصحيح للحياة البشرية.
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ٍ
ربم ZZا ك ZZان بعض ZZكم يش ZZعر باالمتن ZZان ،ربم ZZا
ّ
أود التح Zُّ Zدث معكم عن ش ZZيء فعلتم ZZوه وأدهش ZZني في بداي ZZة اجتماعن ZZا الي ZZومّ .
شZZعرتم باالمتنZZان ،ولZZذلك جعلتكم تلZZك المشZZاعر تتصZZرفون تصZZرًفا متوافًقZZا معهZZا .مZZا فعلتمZZوه لم يكن شZZيًئا يحتZZاج إلى تZZوبيخ،
أود أن أسألكم
وهو ليس
أود منكم أن تفهموا شيًئ ا .ما هو الشيء الذي أريدكم أن تفهموه؟ ّأواًل ّ ،
صحيحا وليس خاطًئا .ولكني ّ
ً
ٍ
Zجودا) .تعتقZدون أنZه
Zجودا أو
ألي أحZد أن ُيخZبرني؟ (نعتقZد أنZه كZان س ً
عما فعلتموه للتو .هل كان س ً
ً
ركوعZا للعبZادة؟ هZل يمكن ّ
ّ
Zجودا ،فمZZا معZZنى السZZجود إ ًذا؟ (العبZZادة) .مZZا هZZو الركZZوع للعبZZادة إ ًذا؟ لم أقم بالشZZركة معكم حZZول هZZذا من قبZZل ،ولكنZZني
كZZان سً Z
Zروري أن أفعZZ Zل ذل ZZك .ه ZZل تسZZ Zجدون في اجتماع ZZاتكم المعتZZ Zادة؟ (ال) .هZZ Zل تس ZZجدون عنZZ Zدما تتلZZZون
أشZZ Zعر اليZZ Zوم أن ZZه من الض Z
ّ
أود أن تفهمZZوه
صZلواتكم؟ (نعم) .هZZل تسZجدون في كZّ Zل مZَّ Zر ٍة تُصّZلون فيهZZا ،عنZZدما تسZZمح الظZZروف؟ (نعم) .هZZذا جيZZد .ولكن مZا ّ
ٍ
المق Zَّ Zدس أو أعم ZZال
الي ZZوم ه ZZو أن هللا يقب ZZل الرك ZZوع من ن ZZوعين من الن ZZاس فحس ZZب .لس ZZنا في حاج ZZة إلى الرج ZZوع إلى الكت ZZاب ُ
وسZZلوكيات أي شخصZZي ٍ
َّات روحيZZة ،وبZداًل من ذلZZك ،سZZوف أخZZبركم بشٍ Z
Zحيح هنZZا واآلنّ .أواًل  ،السZZجود والركZZوع للعبZZادة
Zيء صٍ Z
ّ
ّ
ّ
شخصا ما إليه ويستدعي هذا الشخص ليقبZZل
ليسا الشيء نفسه .لماذا يقبل هللا ركوع أولئك الذين يسجدون؟ ذلك ألن هللا يدعو
ً
األول من األشZخاص .النZوع الثZاني هZو الركZوع
ّ
إرسالية هللا ،ولذلك يسمح هللا لذلك الشخص بZأن يسZجد أمامZه .هZذا هZو النZوع ّ
ٍ
الشر .يوجد فقZط هZZذان النوعZان من النZZاس .فمZZا النZوع الZZذي تنتمZون إليZZه؟ هZل أنتم
للعبادة من قبل
شخص يتّقي هللا ويحيد عن ّ

قادرون على القول؟ هذه هي الحقيقة ،على الرغم من أنها قد تؤذي مشاعركم قلياًل  .ال يوجZد مZا ُيقZال عن ركZوع النZاس أثنZاء
الصالة ،فهذا تصرف مالئم ويجب أن يكون كذلك؛ ألنZه عنZدما يصِّZلي النZاس فZإنهم في الغZالب يصّZلون من أجZZل ش ٍ
Zيء مZا؛ إذ
ٌ
ُ
ُ
ٌ
ٍ
وجها لوجه .إنه التواصل والتبادل ،من القلب إلى القلب مع هللا .ال يجب أن تكون عبZZادة هللا
يفتحون قلوبهم هلل ويتقابلون معه ً
ِ
وأنتم راكعين على ركبكم مجZZرد إجٍ Z
ضZح
Zراء شZ
Zكلي .ال أقصZZد تZZوبيخكم على مZZا فعلتمZZوه اليZZوم .تعرفZZون أنZZني أريZZد فقZZط أن ُأو ّ
ّ
هذا لكم حتَّى تفهمZوا هZذا المبZدأ ،أليس كZذلك؟ (نعم ،نعلم ذلZك) .أنZا أقZول لكم هZذا كي ال يحZدث هZذا ثانيZة .هZل لZدى النZاس إ ًذا
ٍ
Zوم ،ولكن الZZوقت ليس
ُّ
دائمZZا فرص ٌ Zة .عZZاجاًل أم آجاًل سZZوف يZZأتي يٌ Z
أي فرصZZة للسZZجود والركZZوع أمZZام وجZZه هللا؟ سZZوف توجZZد ً
ربم ZZا سZZوف تُحِّفZZزكم ه ZZذه الكلمZZات أو ُت ِلهمكم بحيث
جيZٌ Zدّ .
اآلن .ه ZZل تZZرون؟ هZZل يجعلكم ه ZZذا تش ZZعرون باالس ZZتياء؟ (ال) .ه ZZذا ّ
يمكنكم أن تعرفوا في قلوبكم المأزق الحZالي الZذي بين هللا واإلنسZان ونZوع العالقZة القائمZة بينهمZا اآلن .على الZرغم من أننZا قZد

َّ
Zق طويZل في
تحدثنا ُم ّ
كافيZا .مZا زال أمZام اإلنسZان طري ٌ
Zؤخ ًرا وتبادلنZا الكثZير ،فZإن فهم اإلنسZان هلل ال يZزال بعي ًZدا عن أن يكZون ً
مهمZZ Zة السZZ Zعي إلى فهم هللا .ال أقصZZ Zد أن أجعلكم تفعلZZ Zون ذلZZ Zك بشٍ Z Z
Zكل عاجZZ Zل أو تتسZّ Z Zرعون في التعبZZ Zير عن هZZ Zذه األنZZ Zواع من
ُ ّ
Zعرت بهZZا .ولZذلك بينمZا كنتم
الطموحات أو المشاعر .فما فعلتموه اليوم قد يكشZف عن مشZاعركم
عبZر عنهZا ،وقZZد ش ُ
وي ِّ
ّ
الحقيقيZة ُ
ِ
جميعا أن تكونوا على مZZا يZرام .وبالتZZالي فZإنني في كZّ Zل
الطيبة؛ ألنني أتمنى لكم
تفعلون هذا،
أردت أن أقف ّ
ُ
وُأقدم لكم تمنياتي ّ
ً
كلم Zٍ Zة وك Zّ Zل عم Zٍ Zل أب ZZذل أقص ZZى م ZZا في وس ZZعي لمس ZZاعدتكم وإرش ZZادكم؛ بحيث يمكن أن يص ZZبح ل ZZديكم الفهم الص ZZحيح والرؤي ZZة
Zدر من الفهم
الص ZZحيحة لجمي ZZع األش ZZياء .يمكنكم فهم ه ZZذا ،أليس ك ZZذلك؟ (بلى) .ه ZZذا جي ZZد .على ال ZZرغم من أن الن ZZاس ل ZZديهم ق ٌ Z

لشخصZZيَّات هللا الم ِّ
أغلبيZZة هZZذا الفهم ال تتجZZاوز قZZراءة
تنوعZZة ،وجZZوانب مZZا لZZدى هللا ومن هZZو هللا والعمZZل الZZذي يقZZوم بZZه ،فZZإن
ّ
ُ
ٍ
أما أكZZثر مZا يفتقZر إليZه النZZاس فهZZو الفهم والرؤيZZة
Zا.
ه
في
Zير
ك
التف
د
Zر
ج
م
أو
المبدأ
حيث
من
فهمها
أو
الصفحات
كلمات في إحدى
ُ َّ
َّ
طرًقZZا م ِّ
تنوع ZZة إليق ZZاظ قل ZZوب الن ZZاس ،فال ي ZZزال
الحقيقي ZZان الل ZZذان يأتي ZZان من االختب ZZار
الفعلي .على ال ZZرغم من أن هللا يس ZZتخدم ُ
ُ
ّ

شخص يشعر كما لو أن هللا قد تركه في البرد ،أو أن هللا قZد َّ
ٍ
تخلى عنZه
أي
الطريق طوياًل أمام تحقيق ذلك ..ال أريد أن أرى ّ
Zخص على طريZق السZعي إلى الحZق وطلب فهم هللا ،وأن يسZZير بج ٍ
أو أدار ظهZZره لZه .كZZل مZا أريZده هZو أن أرى كZّ Zل ش ٍ
Zرأة إلى
ّ
ٍ
ٍ
بإرادة ال تتزعزع دون أي ش ٍ
وبغض النظZر
بغض النظZر عن األخطZاء الZتي قZد ارتكبتهZاZ،
األمام
Zكوك ودون ُّ
ّ
أي أعبZاءّ .
تحمل ّ
ّ
أعباءا أو أمتع ًة زائدة عليZZك أن تحملهZZا معZك في سZعيك إلى فهم
عديك Z،ال تدع هذه األمور تصير
عن مدى ضاللتك أو مدى تَ ّ
ً
هللا :واصZZل السZZير إلى األمZZام ،ففي جميZZع األوقZZات ،يحمZZل هللا خالص اإلنسZZان في قلبZZه ،وهZZذا ال يتغZZير أبZً Zدا .هZZذا هZZو الجZZزء
األكثر قيمة في جوهر هللا.
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هل تفهمون النقطة الرئيسية حول معرفZة شخصZZية هللا البZارة؟ يوجZد الكثZZير ُليقZال من واقZZع الخZبرة في هZZذا الصZZدد ،لكن
توج ZZد بض ZZع نق ZZاط رئيس ZZية ينبغي أن أخ ZZبركم عنه ZZا .لفهم شخص ZZية هللا الب ZZارة ،ال ُبZZد أواًل من فهم مش ZZاعر هللا :م ZZا يك ZZره ،وم ZZا

ومن يرحم ،وما نوع الشخص الذي يحظى بتلZZك الرحمZZة .وهZZذه نقطZة رئيسZZية .ال ُبZد من أن
ومن يسامحَ ،
يبغض ،وما يحبَ ،
يفهم المرء أنه مهما كZان هللا ُمحبًّا ،ومهمZا يكن مقZدار مZا لديZه من رحمZة وحب للنZاس ،فإنZه ال يتسZامح مZع أي شZخص يسZيء
إلى مكانت ZZه ومرك ZZزه ،كم ZZا ال يتس ZZامح م ZZع أي أح ZZد يمس جالل ZZه .وم ZZع أن هللا يحب البش ZZر ،فإن ZZه ال يش ZZبع رغب ZZاتهم ،ب ZZل يهبهم

محبته ورحمته وتسامحه ،لكنه لم يدللهم مطلًقا؛ فاهلل لديه مبادؤه وحدوده .بغض النظر عن مقZZدار شZعورك بمحبZZة هللا نحZZوك،

ض Zا عن م ZZدى عم ZZق تلZZك المحب ZZة ،يجب أال تتعام ZZل م ZZع هللا كم ZZا تتعامZZل مZZع شZZخص آخZZر .وعلى الZZرغم من
وبغض النظZZر أي ً
صحة القول إن هللا يعامل الناس بمودة شديدة ،إن كان شخص ينظر إلى هللا على أنه مجرد شخص آخر ،وكما لZZو أنZZه مجZZرد

مخلوق آخر ،أو كصديق أو كمعبود ،فسوف يخفي هللا وجهه عنZه وينبZذه Z.هZذه هي شخصZيته ،ويجب على النZاس أال يتعZاملوا
كالما مثل هذا ينطقه هللا عن شخصيته :مهما كZان عZZدد الطZZرق الZZتي سZZافرت
بال مباالة مع هذه القضية .ولذلك ً
كثيرا ما نرى ً
فيهZZا ،واألعمZZال الZZتي قمت بهZZا ،أو مZZدى مZZا تحملتZZه من معانZZاة ،بمجZZرد أن تسZZيء إلى شخصZZية هللا ،فسZZوف يجZZازي كZَ Zل واحZZد
منكم بناء على ما فعل .مZا يعنيZه هZذا هZو أن هللا يعامZل النZاس بمZودة شZديدة ،ولكن يتعين على النZاس أال يتعZاملوا مZع هللا على

أنه صZديق أو قZريب .ال تَ ْZدعُ هللا "صZاحبك" .فمهمZا كZان نصZيبك من محبZة هللا لZك ،ومهمZا وهبZك من تسZامح ،عليZك أال تعامZل
هللا على أنه مجZرد صZديق لZك .هZذه هي شخصZية هللا البZارة .هZل تفهمZون هZذا؟ هZل أنZا بحاجZة إلى قZول المزيZد عن ذلZك؟ هZل
لديكم فهم مسبق لهذا األمر؟ بصورة عامة ،هذا أسهل خطأ يرتكبه الناس ،بغض النظر عمZا إذا كZانوا يفهمZون التعZاليم ،أو مZا
إذا كانوا قد تأملوا هذه القضية من قبل .عندما يسيء الناس إلى هللا ،قد ال يكون ذلك بسبب حدث ما أو شيء واحد قالوه ،بل
بZZاألحرى بسZZبب موقZZف يتخذونZZه أو حالZZة هم فيهZZا .هZZذا أمZZر مفZZزع جZً Zدا .يعتقZZد بعض النZZاس أنهم يفهمZZون هللا ،وأنهم يعرفونZZه
بعض المعرفZZة ،حZZتى إنهم قZZد يفعلZZون بعض األمZZور الZZتي ترضZZي هللا .إنهم يبZZدؤون بالشZZعور أنهم مسZZاوون هلل وأنهم بخZZداعهم

فهما عميًقا لهذا ،وكنت ال تفهم هذا بوضوح،
دخلوا في صداقة مع هللا .وهذا النوع من المشاعر خطأ كبير .إن كنت ال تملك ً
البارة بسهولة .أنت تفهم هذا اآلن ،صحيح؟ أليسZت شخصZZية هللا البZارة فريZZدة؟ هZZل هي
فعندئذ Zستسيء إلى هللا وإلى شخصيته ّ

مماثلة لشخصية إنسان أو موقفه األخالقي؟ كال ،مطلًقا .لذا يجب أال تنسى أنZZه كيفمZا كZZانت معاملZة هللا للنZZاس ،أو كيفمZZا كZانت
دوما في نظر البشر رب جميع األشياء والخالق.
فكرته عن الناس ،فإن مركز هللا وسلطانه ومكانته ال تتغير ً
أبدا؛ فهو ً
من "هللا ذاته ،الفريد (ز)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 167
القصة ( :)1بذرة ،وتربة األرض ،وشجرة ،وضوء الشمس ،والطيور ،واإلنسان
سZقطت بZذرة على األرض ،وبعZZد أن هطZZل عليهZا مطZZر غزيZZر خZرج منهZZا بZZرعم غض ،بينمZا تسZللت جZذورها ببطء في
عمZZق التربZZة .ثم نمZZا الZZبرعم وكZZبر مZZع مZZرور الZZوقت محتماًل الريZZاح القاسZZية ومZZاء المطZZر العZZنيف ،وشZZهد تغZZير الفصZZول مZZع

بZZزوغ القمZZر وتضZZاؤله .وفي الصZZيف انبجسZZت من األرض هبZZات من المZZاء الZZذي سZZاعد الZZبرعم على تحمZZل حZZرارة الموسZZم
طى أسZوأ درجZات حZرارة الصZيف .وعنZدما حZل فصZل الشZZتاء،
الحارقZZة .وبفضZZل التربُ Zة ،لم تحZرق الحZرارة الZZبرعم وبZذلك تخ ّ
أحاطت تربة األرض بالبرعم في حضنها الدافئ ،والتصق كل منهما باآلخر بإحكام .وفرت التربة الZZدفء للZZبرعم وبZZذلك نجZا
من ب ZZرد الش ZZتاء الق ZZارس ولم ت ZZؤذه ري ZZاح الش ZZتاء والعواص ZZف الثلجي ZZة .ونتيج ZZة لحماي ZZة األرض ل ZZه نم ZZا ال ZZبرعم وص ZZار جمياًل

Zعيدا تحت المطZر،
قويZا ،وراح يغZني س ً
ً
وسعيدا .وبفضZل الرعايZة المتفانيZة الZتي وفرتهZا لZه األرض ،نمZا الZبرعم واشZتد وصZار ً
ويرقص ويتمايل مع الرياح .يعتمد البرعم واألرض كل منهما على اآلخر...
مرت األعوام وغدا الZبرعم اآلن شZجرة سZامقة ،ووقفت راسZخة على األرض تكسZوها أوراق ال تعZد وال تحصZى ،بينمZا
ضZZربت الشZZجرة جZZذورها في أعمZZاق األرض كمZZا فعلت من قبZZل ،وغاصZZت جZZذورها إلى أعمZZاق التربZZة في األسZZفل .صZZارت
أساسا لشجرة قوية.
اآلن التربة ،التي حمت البرعم الصغير في الماضيً ،
سZZطع شZZعاع من ضZZوء الشZZمس على الشZZجرة ،بينمZZا مZZالت الشZZجرة ومZZدت فروعهZZا على نطZZاق واسZZع ،وتنسZZمت الهZZواء

الممZZزوج بالشZمس المشZرقة .أمZا تربZة األرض تحتهZZا فتنفسZت في الZZوقت نفسZه مZZع الشZجرة ،وشZZعرت التربZة بالتجZZدد .وعنZZدها
هبت نسZZمة منعشZZة بين األغصZZان ،اهZZتزت الشZZجرة في بهجZZة وتفجZZرت بالطاقZZة .تعتمZد ZالشZZجرة وضZZوء الشZZمس على بعضZZهما
بعضا..
ً
Zدم
جلس الناس في ظل الشجرة البارد ،ونعموا بعبير الهواء العطZZر المنعش ،وقZZد طهZر الهZZواء قلZوبهم ورئZZاتهم ،ونّقى الَ Z
داخلهم ،فلم تعد أجسامهم تشعر بالتعب أو التقيُّد .يعتمد الناس والشجرة بعضهما على بعض...
حZZط سZZرب من الطيZZور المزقزقZZة على أغصZZان الشZZجرة ،ربمZZا َّ
حطت الطيZZور لتتفZZادى مفتر ًس Zا مZZا ،أو لZZترعى وتZZربي
صغارها ،أو ربما لتأخذ استراحة قصيرة .تعتمد Zالطيور والشجرة بعضهما على بعض...
أم ZZا ج ZZذور الش ZZجرة الملتف ZZة والمتش ZZابكة فحف ZZرت ون ZZزلت في أعم ZZاق األرض .وّفZZر الج ZZذع الحماي ZZة لألرض من ال ZZريح
والمطZZر ،وامتZZدت أغصZZانه الضZZخمة لتحمي األرض الZZتي أسZفلها .لقZZد فعلت الشZZجرة ذلZZك ألن األرض كZZانت أمهZZا .إنهZZا تقZِّ Zوي

أبدا...
بعضا ،وال تبتعد Zعن بعضها ً
بعضا ،وتعتمد على بعضها ً
بعضها ً

Zجارا ،ومZZع أنكم قZZد ال
كل شيء تكلمت عنه للتو هو شيء رأيتموه من قبل .البذور ،على سبيل المثZZال ،تنمZو لتصZير أش ً
ضZا معرفZة عن األرض
تستطيعون أن تروا كل تفصيلة من تفاصيل العمليZة ،لكنكم تعرفZون أنهZا تحZدث ،أليس كZذلك؟ لZديك أي ً
وضوء الشمس ،وصورة الطيور المغردة الZتي تحZط على شZجرة هي شZيء شZاهده جميZع النZاس ،أليس كZذلك؟ وصZورة النZاس

جميعا ،صحيح؟ (نعم صحيح) .إذن ،فمZا هZو الشZعور الZذي يZراودكم عنZدما
الذين يستظلون في ظل شجرة ،هذا شيء رأيتموه
ً
تكZZون كZZل هZZذه األشZZياء في صZZورة واحZZدة؟ (شZZعور باالنسZZجام) .هZZل كZZل شZZيء من األشZZياء الموجZZودة في مثZZل هZZذه الصZZورة
مصدرها هللا؟ (نعم) .بما أنها تأتي جميعهZا من هللا ،فZإن هللا يعلم قيمZة وأهميZة الوجZود األرضZي لجميZع هZذه األشZياء المختلفZة.
مفعمZا
عندما خلق هللا جميع األشياء ،عندما خطط وخلق كل شيء ،عمل ذلك بقصد ،وعندما خلق تلك األشياء ،كان كZZل منهZZا ً
بالحياة .ففي البيئة التي خلقهZا لمعيشZة البشZر ،وقZد وصZفناها للتZو في قصZتنا ،يوجZد اعتمZاد متبZادل بين البZذرة وتربZة األرض؛
إذ يمكن لألرض أن تغZZذي البZZذرة ،وترتبZZط البZZذرة بZZاألرض ،حZZدد هللا هZZذه العالقZZة منZZذ بدايZZة الخليقZZة الZZتي خلقهZZا .إن مشZZهد
الشجرة ،وضوء الشمس ،والطيور ،واإلنسان هو تصوير للبيئة الحية التي خلقها هللا للبشر .أواًل  ،ال تسZZتطيع الشZZجرة مغZZادرة

ض Zا .إ ًذا ،مZZاذا كZZان هZZدف هللا من خلZZق الشZZجرة؟ هZZل يمكننZZا القZZول إنهZZا
األرض ،وال تسZZتطيع االسZZتغناء عن ضZZوء الشZZمس أي ً
ُخلقت ألجل األرض فقط؟ هل يمكننا القول إنها ُخلقت ألجل الطيور فقط؟ هل نستطيع القول إنها ُخلقت من أجZZل النZZاس فقZZط؟

ضZا ،وهي عالقZة ال يمكن
ضZا واالعتمZZاد على بعضZZها بع ً
(كال) .ما العالقة بينها؟ العالقة بينها عالقة متبادلة لتقوية بعضZها بع ً
فصZZلها .بمعZZنى أن تربZZة األرض والشZZجرة وضZZوء الشZZمس والطيZZور والنZZاس يعتمZد ZبعضZZها على بعض في وجودهZZا ،ويغZZذي

بعضا؛ فالشجرة تحمي تربة األرض ،بينما تمد التربة الشجرة بالغذاء ،أما أشZعة الشZZمس فتمZد الشZجرة بالضZوء ،بينمZا
بعضها ً
تحصZZل الشZZجرة على الهZZواء النقي من ضZZوء الشZZمس وتسZZاعد على تخفيZZف حZZرارة الشZZمس الحارقZZة على األرضَ .من الZZذي
يستفيد من هZذا في نهايZة المطZاف؟ يسZتفيد اإلنسZان من هZذا ،أليس كZذلك؟ وهZذا واحZد من المبZادئ الZتي تسZتند إليهZا البيئZة الZتي

يعيش فيهZZا اإلنسZان ،والZتي خلقهZZا هللا ،وهZو مZZا قصZZده هللا منهZا منZZذ البدايZة Z.ومZع أن هZZذه صZورة بسZيطة ،فإنZZه يمكننZZا أن نZرى
فيها حكمة هللا وقصده .ال يمكن لإلنسان أن يعيش بدون األرض ،أو بدون األشجار ،أو بZZدون الطيZZور وضZZوء الشZZمس ،أليس
ك ZZذلك؟ ح ZZتى إن ك ZZانت ه ZZذه مج ZZرد قص ZZة ،فهي ص ZZورة مص ZZغرة للك ZZون ال ZZذي خل ZZق في ZZه هللا الس ZZماوات واألرض وك ZZل ش ZZيء،
وإنعامه على اإلنسان ببيئة Zيعيش فيها.
خلق هللا السماوات واألرض وجميع األشياء ألجل اإلنسان ،وخلق كذلك البيئZة ليعيش فيهZZا .أواًل  ،النقطZة الرئيسZية الZتي

ناقشZZناها في القصZZة هي عالقZZة التقويZZة المتبادلZZة واالعتمZZاد المتبZZادل والتعZZايش بين كZZل األشZZياء .وبمZZوجب هZZذا المبZZدأ ،تتZZوافر
الحماي ZZة للبيئ ZZة ال ZZتي يعيش فيه ZZا اإلنس ZZان ،فيمكنه ZZا أن تبقى وتس ZZتمر .وبس ZZبب ه ZZذا ،تس ZZتطيع البش ZZرية أن تزده ZZر وتتك ZZاثر .إن
معZا .هZل كZان هللا في هZذه الصZورة؟ لم ي َZر
الصورة التي رأيناها كانت صورة شجرة وتربة وضZوء الشZمس والطيZور والنZاس ً
أحZZد هللا في الصZZورة ،صZZحيح؟ لكن رأى المZZرء قZZانون عالقZZة التقويZZة واالعتمZZاد المتبادلZZة بين األشZZياء في المشZZهد ،ومن خالل
هZZذا القZZانون يسZZتطيع المZZرء أن يZZرى وجZZود هللا وسZZيادته .يسZZتخدم هللا مثZZل هZZذا القZZانون ليحفZظ حيZZاة كZZل شZيء ووجZZوده .وبهZZذه
الطريقة يعول كل األشياء ويرزق كل البشر .هل لهذه القصة أي عالقة بموضوعنا الرئيسي؟ يبدو من الناحية الظاهريZZة أنهZZا
ال ترتبط بموضوعنا الرئيسي ،أما في الواقع فإن القانون الذي بحسبه خلق هللا جميع األشياء وسيادته على كل األشياء ترتبZZط
طZZا وثيًقZZا بكون ZZه مص ZZدر الحيZZاة لجمي ZZع األش ZZياء ،وال يمكن فصZZل ه ZZذه الحقZZائق عن بعض ZZها بعض Zا .لق ZZد ب ZZدأتم ُّ
تعلم بعض
ارتبا ً
ً
األمور اآلن!
هللا هو سZيد القZوانين الZتي تحكم عمZل جميZع األشZياء ،وهZو الZذي يسZيطر على القZوانين الZتي تتحكم ببقZاء جميZع األشZياء،

ضZا حZZتى ال تهلZZك أو تختفي ،وبهZZذا
ضZا وتعتمZZد على بعضZZها بع ً
وهZZو يسZZيطر على جميZZع األشZZياء ويضZZبطها لتقZِّ Zوي بعضZZها بع ً
وحZZده يمكن أن يسZZتمر وجZZود البشZZرية ،ويسZZتطيع اإلنسZZان العيش في مثZZل هZZذه البيئZZة تحت إرشZZاد هللا .إن هللا هZZو سZZيد قZZوانين
العمZZل هZZذه ،وال يسZتطيع أحZZد التZدخل فيهZا أو تغييرهZZا ،وهللا ذاتZZه وحZZده هZو الZZذي يعلم هZذه القZوانين ،وهZو وحZده يZZديرها .مZتى
األرض إلى النبات ZZات ،وفي أي فص ZZل
س ZZتتبرعم األش ZZجار ،وم ZZتى س ZZينزل المط ZZر ،وكم من الم ZZاء والعناص ZZر الغذائي ZZة س ZZتعطي
ُ
ستسقط أوراق األشجار ،وفي أي فصل تثمر األشجار ،وكم ستمنح أشعة الشمس من عناصر غذائية لألشجار ،وماذا سZZتطلق
كونت غذاءها من ضوء الشمس – هذه هي جميZع األشZياء الZتي سZبق هللا ودبرهZا عنZدما
اِأل شجار من غازات بعد أن تكون قد َّ
خلZZق كZZل شZZيء ،وهي قZZوانين ال يمكن لإلنسZZان أن ينتهكهZZا Z.واألشZZياء الZZتي خلقهZZا هللا – سZZواء كZZانت حيZZة أو تبZZدو للنZZاس أنهZZا

غير حيZة – هي كلهZا في ي َZدي Zهللا ،حيث يسZود عليهZا ويحكمهZا ،وال يسZتطيع إنسZان أن يغZير أو يخZالف هZذه القZوانين .ومعZنى
هذا أنه عندما خلق هللا كل األشZياء فإنZه قZد سZبق وعيَّن أنZه بZدون التربZة لمZا اسZتطاعت الشZجرة أن تضZرب جZذورها وتتZبرعم

وتنمو .وأنه لو لم توجZد أشZجار على األرض ،لجفت األرض ،وأن على الشZجرة أن تصZير مZZأوى الطيZور ،وهي مكZان تZZأوي
ضZ Zا أن تحي ZZا بالترب ZZة
إلي ZZه وتحتمي في ZZه من الري ZZاح .ه ZZل يمكن أن تحي ZZا الش ZZجرة ب ZZدون ض ZZوء الش ZZمس؟ (كال) .وال يمكنه ZZا أي ً
فحسZب .كZل هZذه األشZياء هي من أجZل البشZر ومن أجZل بقZائهم؛ حيث يسZتقبل اإلنسZان الهZواء النقي من الشZجرة ،ويعيش على
األرض الZتي تحميهZا الشZجرة ،وال يسZتطيع اإلنسZان العيش بZدون ضZوء الشZمس ،كمZا ال يسZتطيع العيش بZدون الكائنZات الحيZة

المختلفة .وعلى الرغم من ُّ
تعقد هذه العالقات ،يتعين عليك أن تتZZذكر أن هللا قZZد خلZZق القZZوانين الZZتي تحكم جميZZع األشZZياء بحيث

ِّ
معا .بعبارة أخرى ،كل شيء خلقZه لZZه قيمZة وأهميZة .لZو أن هللا خلZق
بعضا وتعتمد على بعضها ً
تقوي بعضها ً
بعضا وتتعايش ً
شZZيًئا ليس لZZه أهميZZة ،لتركZZه يختفي .هZZذه إحZZدى الطZZرق الZZتي اسZZتخدمها ليعZZول كZZل األشZZياء .إالم تشZZير كلمZZة "يعZZول" في هZZذه
القصة؟ هل يسقي هللا الشجرة كل يوم؟ وهل تحتاج الشZجرة إلى عZZون من هللا لكي تتنفس؟ (كال) .تشZZير كلمZة "يعZول" هنZا إلى

تZZدبير هللا لجميZZع األمZZور بعZZد خلقهZZا ،يكفي هللا أن يZZديرها بعZZد وضZZع القZZوانين الZZتي تسوسZZها .مZZا إن تُغZZرس بZZذرة في األرض،
تنمZZو الشZZجرة من تلقZZاء نفسZZها؛ إذ قZZد خلZZق هللا الظZZروف لنموهZZا؛ حيث سَّ Z
Zخر ضZZوء الشZZمس والمZZاء والتربZZة والهZZواء والبيئZZة
المحيطة ،وصنع الرياح والصقيع والثلج والمطر والفصZول األربعZة .هZذه هي الظZروف الZتي تحتZاج إليهZا الشZجرة لكي تنمZو،
وهZZذه هي األشZZياء الZZتي أعZZدها هللا .إذن ،هZZل هللا هZZو مصZZدر هZZذه البيئZZة الحيZZة؟ (نعم) .هZZل يتعين Zعلى هللا أن يخZZرج كZZل يZZوم
ويحصZZي كZZل ورقZZة من أوراق األشZZجار؟ كال .كZZذلك ال يتعين على هللا أن يسZZاعد الشZZجرة على أن تتنفس ،أو أن يوقZZظ ضZZوء
الشمس كل يوم بأن يقول" :آن الوقت ألن تسطع على األشZجار اآلن" .ليس عليZه أن يفعZل ذلZك .يشZع ضZوء الشZمس من تلقZاء
نفسZZه حين يحZZل وقت السZZطوع ،كمZZا هZZو مقZZدر في القZZوانين؛ فضZZوء الشZZمس يظهZZر ويسZZطع على الشZZجرة ،وتمتص الشZZجرة
ضZوء الشZمس عنZدما تحتZاج إليZه ،وعنZدما ال توجZد حاجZة إليZه ،تظZل الشZجرة تحيZا داخZل القZوانين .ربمZا ال يمكنكم تفسZير هZذه
الظاهرة بوضوح ،ولكنها حقيقة يمكن ألي شخص رؤيتها واالعتراف بها .وكZل مZا تحتZاج إلى فعلZه هZو أن تق ّZر بZأن القZوانين
التي تحكم وجود جميع األشياء تأتي من هللا ،وأن تعلم أن هللا يتحكم في نمو جميع األشياء وبقائها.
اآلن ،ه ZZل تحت ZZوي ه ZZذه القص ZZة على م ZZا يس ZZميه النZZاس "اس ZZتعارة مجازي ZZة"؟ ه ZZل هي تش ZZخيص؟ (كال) .لق ZZد حكيت قص ZZة
حقيقيZZة .فكZZل شZZيء حي ،وكZZل مZZا لZZه حيZZاة يحكمZZه هللا ،وقZZد منحZZه هللا الحيZZاة بعZZد أن خلقZZه ،فحيZZاة كZZل كZZائن حي تZZأتي من هللا،
عونZا من اإلنسZان .هZذه هي أحZدى
وهو يتبع المسار والقوانين التي توجهه ،وال يتطلب هZذا أن يغZيره اإلنسZان ،كمZا ال يتطلب ً
طرق إعالة هللا لجميع األشياء .تفهمون ذلك ،صZحيح؟ هZل تZرون أنZZه من الضZZروري للنZZاس أن يعرفZZوا هZذا؟ (نعم) .إذن ،هZل
لهذه القصة عالقة بعلم األحياء؟ هل لها عالقة بطريقZة مZا بZأي مجZال من مجZاالت المعرفZة أو فZرع من فZروع التعلم؟ نحن ال
ننZZاقش علم األحيZZاء ،كمZZا أنZZه من المؤكZZد أننZZا ال ُنجZZري أي أبحZZاث بيولوجيZZة .مZZا هي النقطZZة الرئيسZZية في حZZديثنا؟ (أن هللا هZZو
أشجارا؟ هل رأيتم األرض؟ (نعم) .لقد رأيتم ضZZوء الشZZمس،
مصدر الحياة لجميع األشياء) .ماذا ترون في الخليقة؟ هل رأيتم
ً
عشش في األشجار؟ (نعم ،رأينا) .هل اإلنسان سعيد بالعيش في مثل هذه البيئة؟ (نعم) .هZZذا يعZZني
صحيح؟ هل رأيتم الطيور تُ ّ
أن هللا يسZتخدم كZل األشZياء – األشZياء الZتي خلقهZا – ليحفZظ ويحمي مZوطن اإلنسZان ،أي بيئZة حياتZه .وبهZذه الطريقZة يعZول هللا
اإلنسان وجميع األشياء.
من "هللا ذاته ،الفريد (ز)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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Zيرا إلى سZفح جبZZل عظيم .كZان الجبZZل يسZZد الطريZZق
كZZان هنZZاك جZZدول صZغير تعZّ Zرج مجZZراه يمنZZة ويسZZرة حZZتى وصZZل أخً Z
أمام الجدول الصغير؛ فتوسل إليه قائاًل بصوته الضعيف النحيل" :أرجZو أن ت َZدعني أم ّZر؛ فZأنت تقZف في طZريقي وتمنعZني من

االس ZZتمرار في الجري ZZان" .فس ZZأله الجب ZZل" :إلى أين أنت ذاهب؟" فأجاب ZZه الج ZZدول الص ZZغير" :أن ZZا أبحث عن بي ZZتي" .ق ZZال الجب ZZل:
ِ
ضZ Zا للغاي ZZة ،واس ZZتحال علي ZZه
امض ُقZُ Zد ًما وليكن
"حس Zً Zنا،
جريان ZZك من ف ZZوقي!" غ ZZير أن الج ZZدول الص ZZغير ك ZZان ض ً Z
ُ
Zعيفا ج Zً Zدا وغ ً
الجريان من فوق ذلك الجبل الضخم ،ولذلك لم يكن أمامه من خيار سوى أن يتابع جريانه إلى سفح الجبل...

ريح عاتيُ Zة ،حاملً Zة معهZZا الرمZَ Zل والغبZZار إلى حيث كZZان الجبZZل منتصZً Zبا ،وصZZرخت الريZZاح قائلZZة لZZه" :دعZZني أمZّ Zر!"
هبت ٌ
فس ZZألها الجب ZZل" :إلى أين أنت ذاهب ZZة؟" فعص ZZفت ال ZZريح وأج ZZابت" :أري ZZد أن أذهب إلى الج ZZانب اآلخ ZZر من الجب ZZل" .ق ZZال الجب ZZل:
ِ
استطعت اختراقي في الوسط ،فيمكن ِZZك االنطالق!" عصZفت الZريح العاتيZة في كZل الجهZات ،ولكن مهمZا كZان هبوبهZا
"حسنا ،إن
ً
عنيفا لم تتمكن من اختراق الجبل من وسطه .تعبت الريح وتوقفت لتستريح ،ثم بZدأ في الجZانب اآلخZر من الجبZل هبZوب نسZيم
ً
عليل ،فأدخل السرور في قلوب الناس هناك .وكان هذا بمثابة التحية التي ألقاها الجبل على الناس...

على الشZZاطئ كZZان رذاذ المحيZZط ينحZZدر بلطZZف على الحيZZد البحZZري .وفجZZأة ظهZZرت موجZZة عمالقZZة واتجهت هZZادرة نحZZو
الجبZZل .صZZرخت الموجZZة العمالقZZة" :افسZZح الطريZZق!" سZZألها الجبZZل" :إلى أين ِ
أنت ذاهبZZة؟" لم تتوقZZف الموجZZة العظيمZZة ،وردت
ِ
Zتطعت عبZZور ِق ّمZZتي فسأفسZZح
على الجبZZل قائلZZة" :إنZZني أو ّس Zع تخZZومي وأريZZد أن أمZZد ذراعي بعيZً Zدا" .قZZال الجبZZل" :حسZً Zنا ،إن اسZ
ّ
ارتدت الموجة الضخمة قلياًل ثم اندفعت مرتفعة نحو الجبل ،لكنها مهما حاولت وبذلت من جهد فإنها لم تسZZتطع
الطريق لك"ّ .

طي قمة الجبل ،ولم تستطع سوى التقهقر ببطء عائدة إلى البحر...
تخ ّ

تدفقت مياه الجZدول الصZغير برفZق حZول سZفح الجبZل آلالف السZنين .وباتباعZه التجاهZات الجبZلَّ ،
تمكن الجZدول الصZغير
من العودة إلى موطنه ،حيث انضم إلى نهر ،والذي بدوره انضZم إلى البحZر .في ظZل رعايZZة الجبZZل ،لم يضZل الجZZدول طريقZZه

قط .لقد َّ
ضZا واعتمZد بعضZZهما على بعض ،وقZَّ Zوى كZZل منهمZا اآلخZر ،وواجZZه أحZZدهما اآلخZر،
عزز الجZدول والجبZZل بعضZZهما بع ً
معا.
وتعايشا ً
Zيرا "لZZتزور" الجبZZل ،وشZZكلت
لم تغZZير الZZريح العاتيZZة خالل آالف السZZنين عوائZZدها بZZالعواء على الجبZZل؛ فقZZد ظلت تZZأتي كثً Z
بهبوبها دوامات رملية ،وهددت الجبل ،غير أنها لم تستطع قط اختراقه من وسطه .لقد اعتمد كZل من الZريح والجبZل بعضZهما

على بعض َّ
معا.
بعضاَّ ،
وعزز بعضهما ً
وقوى كل منهما اآلخر ،وواجه أحدهما اآلخر ،وتعايشا ً

أيضا طعم الراحة آلالف السنين ،وسارت بال هوادة متقدمة إلى األمام ،موسعة تخومها؛ كZانت
لم تذق الموجة العمالقة ً
تزمجر وتندفع مرة تلو المرة نحو الجبل ،ومع ذلك لم يتحرك الجبل مقدار أنملة .راقب الجبل البحر ،وبهذه الطريقة تكZاثرت

ض Zا ،وقZَّ Zوى كZZل
األحيZZاء في البحZZر وازدهZZرت .لقZZد اعتمZZدت كZZل من الموجZZة والجبZZل بعضZZهما على بعض وعZَّ Zزز بعضZZهما بع ً
معا.
منهما اآلخر ،وواجه كل منهما اآلخر ،وتعايشا ً
عمZا كZانت تحكي القصZة؟ أواًل  ،كZان هنZاك جبZل ،وجZدول صZغير ،وريح عاتيZة ،وموجZة
انتهت القصZة .أواًل  ،أخZبروني ّ
عمالقZZة .مZZاذا حZZدث في المقطZZع األول مZZع الجZZدول الصZZغير والجبZZل العظيم؟ لمZZاذا اخZZترت أن أتحZZدث عن جبZZل وجZZدول؟ (في
ظ ZZل حماي ZZة الجب ZZل ،لم يض Zَّ Zل الج ZZدول طريق ZZه ق ZZط؛ فق ZZد اعتم ZZد ك ZZل منهم ZZا على اآلخ ZZر) .ه ZZل تقول ZZون إن الجب ZZل حمى الج ZZدول

ضZا ،وقZد وفZر الجبZل الحمايZة للجZدول،
(حمZاهُ) .لكن هZل أعاقZه؟ كZان الجبZل والجZدول يراعيZان بعضZهما بع ً
الصZغير أم أعاقZه؟ َ

ض Zا .لق ZZد وفZZر الجبZZل الحماي ZZة للجZZدول لكي يتمكن من أن ينضZZم إلى النه ZZر ،ولكنZZه منع ZZه من التZZدفق في المك ZZان
لكنZZه أعاق ZZه أي ً
ومسببا كوارث للناس .ألم تكن هذه هي الفكرة التي تدور حولهZZا الفقZZرة؟ بسZZبب حمايZZة الجبZZل للجZZدول
الخطأ ،محدثًا فيضانات
ً
Zب في البحZZر،
وقيامZZه بZZدور الحZZاجز حمى بيZZوت النZZاس .ثم انضZZم الجZZدول الصZZغير إلى النهZZر عنZZد سZZفح الجبZZل ،وبعZZد ذلZZك صَّ Z
أليس هذا هZو القZانون الZZذي يحكم وجZود الجZZدول؟ مZا الZذي َّ
مكن الجZZدول من االنضZZمام إلى النهZZر والبحZر؟ ألم يكن الجبZل؟ لقZد
اعتمد الجدول على حماية الجبل وعلى عرقلته له .أليست هذه هي الفكرة الرئيسية؟ هل ترى أهمية الجبل للماء في هذا؟ هZZل
هلل غاية في صنع الجبZال العاليZZة منهZZا والمنخفضZة؟ (أجZل) .هZذا مقطZZع صZغير ،ومن خالل جZZدول صZZغير وجبZZل كبZير فحسZZب
ض Zا حكمتZZه وغرضZZه في سZZيادته عليهمZZا .أليس هZZذا
دعونZZا نZZرى قيمZZة وداللZZة خلZZق هللا لهZZذين الشZZيئين .إنهمZZا يظهZZران لنZZا أي ً
صحيحا؟
ً
مZZاذا تنZZاولت الفقZZرة الثانيZZة من القصZZة؟ (ريح عاتيZZة والجبZZل العظيم) .هZZل الريZZاح أمZZر جيZZد؟ (أجZZل) .ليس بالضZZرورة،
Zطررت إلى البقZاء في الخZارج أثنZاء
أحيانZا تكZون شZديدة القZوة إلى درجZة أنهZا تتسZبب في كارثZة .كيZف ستشZعر إن اض
فالرياح
ً
َ
رياح ا من الدرجZZة الثالثZZة أو الرابعZZة ،فسZZتكون
ًZ
الريZZاح العاتيZZة؟ يتوقZZف األمZZر على مZZدى شZZدة الريZZاح ،أليس كZZذلك؟ فZZإن كZZانت

تحمل الريح إن هبت
محتملة .على أقصى تقدير سيكون من الصعب على المرء أن ُيبقي عينيه مفتوحتين .ولكن هل تستطيع ُّ
دومZا ،أو
Zارا؟ لن يكZون بإمكانZك ُّ
بشدة كافية وأصبحت إعص ً
تحملهZا .ولZذلك فمن الخطZأ أن يقZول النZاس عن الريZاح إنهZا جيZدة ً

دومZZا؛ ألن ذلZZك يتوقZZف على مZZدى قوتهZZا .اآلن ،مZZا عمZZل الجبZZل هنZZا؟ أليس عملZZه هZZو ترشZZيح الZZريح؟ إالم يخفZZف الجبZZل
سZZيئة ً
Zيما علياًل ؟
ًZ
الريZZZاح العاتي ZZة؟ (إلى نس ZZيم علي ZZل) .واآلن في البيئ ZZة ال ZZتي يس ZZكنها البش ZZر ،ه ZZل يخت ZZبر الن ZZاس
رياح  Zا عاتي ZZة أم نسً ZZ

نسيما علياًل ) .أليست هذه إحدى الغايات من خلق هللا للجبال وأحد مقاصده؟ كيف سZيكون الحZال بالنسZZبة إلى النZZاس
(يختبرون ً
إن عاشZZوا في بيئZZة تحZZرك فيهZZا الريZZاح حبZZات الرمZZال بشZZدة بZZدون وجZZود أي شZZيء يحجبهZZا عنهم أو يص ّZفيها لهم؟ ألن تكZZون
األرض التي تهب فيها الريZاح محملZة بالرمZل والحصZى غZير صZالحة للمعيشZة؟ قZد يصZيب الحصZى النZاس ،وقZد تعمي الرمZال
عيZZونهم .قZZد تجZZرف الZZريح النZZاس فZZتزلزل أقZZدامهم أو تحملهم في الجZZو .وقZZد تتZZدمر الZZبيوت وتقZZع جميZZع أنZZواع الكZZوارث .ومZZع
قلت إنها سيئة ولذا قد يشعر أحد بأنها عديمة القيمة ،لكن هل هذا صZحيح؟ أال يكZZون لهZا
ذلك ،هل لوجود الريح العاتية قيمة؟ ُ
رطبZا أو خانًقZا؟ إنهم يحتZاجون إلى
قيمة عندما تتحول إلى نسيم؟ ما الذي يكون الناس في حاجة ماسZZة إليZه عنZZدما يكZون الجZو ً

نسZZمة عليلZZة لتهب عليهم برفZZق وتنعشZZهم وتص ّZفي رؤوس ZZهم ،وتشZZحذ تفك ZZيرهم ،وتصZZلح وتح ّس Zن حZZالتهم الذهنيZZة .على س ZZبيل
جميعZا جالسZون في غرفZة مZع عZدد كبZير من األشZخاص ،والهZواء فاسZد ،فمZا الZذي تشZتد حZاجتكم إليZه؟ (نسZيم
المثال ،أنتم اآلن
ً
عليل) .الذهاب إلى مكان يكون فيه الهواء َّ
مكد ًرا وملوثًZا قZد يجعZل تفكZير اإلنسZان بطيًئا ،ويضZعف تZدفق الZدم لديZه ،ويقلZل من
صZZفاء ذهنZZه .لكن قليZZل من حركZZة الهZZواء ودورانZZه يجZZدد الهZZواء ويشZZعر النZZاس بZZاختالف في الهZZواء المنعش .مZZع أن الجZZدول

Zودا فسZوف يح ِّZول خطرهZا هZذا
الصغير قZد يتسZبب في كارثZة ،ومZع أن الZريح العاتيZة قZد تZؤدي إلى كارثZة ،فمZا دام الجبZل موج ً
صحيحا؟
إلى مصدر نفع للناس ،أليس ذلك
ً
عم تتحZZدث الفقZZرة الثالثZZة من القصZZة؟ (الجبZZل العظيم والموجZZة العمالقZZة) .الجبZZل العظيم والموجZZة العمالقZZة .توجZZد هZZذه
َّ

الفقرة؛ حيث نشاهد الجبل ،ورذاذ أمواج المحيط ،وموجة ضخمة .ماذا يمثل الجبل بالنسبة إلى الموجة في هذه الحالة؟ (يمثل

حاميZZا ،فإنZه يحفZظ البحZر من االختفZاء لكي تتمكن ZالكائنZZات الZZتي تعيش
حاميا
ً
وحاجزا) .إنه حا ٍم وحاجز في آن واحد .بصZفته ً
ً

Zاجزا ،فهZZو يمنZZع ميZZاه البحZZر من الفيضZان وإحZZداث كارثZZة ومن إيZZذاء
فيZZه من النمZZو واالزدهZZار .أمZZا بالنسZZبة إلى كZZون الجبZZل حً Z
ٍ
حد سواء.
مساكن الناس وتدميرها؛ ولذلك يمكننا القول إن الجبل هو حاجز وحا ٍم على ّ
هZZذه هي أهميZZة الترابZZط بين الجبZZل العظيم والجZZدول الصZZغير ،وبين الجبZZل العظيم والZZريح العاتيZZة ،وبين الجبZZل العظيم
معZا .هZذه األشZياء الZتي خلقهZا هللا
والموجة العمالقة .إنها أهمية تقوية كل منهما لآلخر ومواجهة كل منهمZا اآلخZر ،وتعايشZهما ً
محكومة في بقائها بقانون ونZاموس .إذن ،مZا أعمZال هللا الZتي رأيتهZا في هZذه القصZة؟ هZل ظZل هللا يتجاهZل كZل األشZياء منZذ أن
خلق الكون؟ هل وضع القوانين وصمم الطرق التي تؤدي بها جميع األشياء وظيفتها حتى يتجاهلها بعد ذلك؟ هل ذلZك هZو مZا
حدث؟ (كال) .إ ًذا ،ماذا حدث؟ ما زال هللا يضZبط األمZور .فهZZو يضZبط المZZاء والريZZاح واألمZواج؛ وال يZدعها تعيث في األرض

Zادا وال يتركه ZZا تس ZZبب األذى أو الخ ZZراب لل ZZبيوت ال ZZتي تس ZZكنها الن ZZاس ،ونتيج ZZة ل ZZذلك يس ZZتطيع الن ZZاس االس ZZتمرار في الحي ZZاة
فس ً Z
والتكاثر واالزدهار على األرض .هذا يعني أن هللا قد خطط بالفعل قوانين وجود كل شيء عندما خلقه .وعندما صنع هللا كل
أيضا لكيال يتسبب في اضطراب أو كوارث للبشر .ولوال تZZدبير هللا ،ألم
نافعا للبشرية،
ّ
وتحكم به ً
شيء حرص على أن يكون ً
تكن المي ZZاه لتت ZZدفق بال ض ZZابط؟ ألم تكن ال ZZريح لتعص ZZف بال ه ZZوادة؟ ه ZZل تتب ZZع المي ZZاه والري ZZاح ق ZZوانين؟ ل ZZوال ت ZZدبير هللا له ZZا لم ZZا
خض ZZعت ألي ZZة ق ZZوانين ،ولزمج ZZرت الري ZZاح وارتفعت مناس ZZيب المي ZZاه وتس ZZببت في فيض ZZانات .ل ZZو أن الموج ZZة ك ZZانت أعلى من
الجبل ،هل كZان البحZر سZيتمكن من الوجZود؟ مZا كZان سZيوجد .ولZو لم يكن الجبZل بارتفZاع الموجZة لمZا ُوجZد البحZر ولفقZد الجبZل
قيمته وأهميتهZ.
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خلZZق هللا كZZل مZZا هZZو موجZZود ،وهZZو يسZZود على كZZل مZZا هZZو موجZZود ،وهZZو يZZدبر كZZل مZZا يوجZZد ويعZZول كZZل مZZا يوجZZد ،وفي
جميZع األشZياء ،يZرى ويفحص كZل كلمZة وعمZل لكZل مZا هZو موجZود .كمZا يZرى ويفحص كZل ركن من أركZان الحيZاة اإلنسZانية.
هكذا يعرف هللا عن قرب كل تفصيلة عن كل شيء موجود داخل خليقته ،ومن وظيفة كل شZيء وطبيعتZه ZوقZوانين بقائZه حZتى
أهمية حياته وقيمة وجZوده ،كلهZا معروفZة لZه بكليتهZا .خلZق هللا الكZون :هZل تظنZون أنZه كZان عليZه أن يZدرس هZذه القZوانين الZتي
تحكم الكون؟ هل يحتاج هللا إلى دراسة المعرفة أو العلوم اإلنسانية ليتعلم عنها ويفهمها؟ (كال) Z.هل ثمZZة أحZZد بين البشZر يملZZك
العلم والمعرفZZة الواسZZعة ليفهم كZZل األمZZور كمZZا يفهمهZZا هللا؟ ال يوجZZد ،أليس كZZذلك؟ هZZل يوجZZد أي علمZZاء فلZZك أو أحيZZاء يفهمZZون
حًقا القوانين التي تعيش بموجبها جميع األشياء وتنمو؟ هل باسZتطاعتهم فعاًل فهم قيمZة وجZود كZل شZيء من األشZياء؟ (كال ،ال
يستطيعون) .ذلك ألن هللا خلق جميع األشياء ،ومهمZا كZان عZدد وعمZق الدراسZات الZتي أجرتهZا البشZرية على هZذه المعرفZة ،أو
المدة التي استغرقتها في السZعي إلى ُّ
تعلمهZا ،فلن تكZون قZادرة على سZبر أغZوار السZر والغايZة من خلZق هللا لكZل األشZياء .أليس

Zحيحا؟ من مناقشZZتنا حZZتى اآلن ،هZZل تشZZعرون أنكم توصZZلتم إلى فهم جZZزئي للمعZZنى الحقيقي لعبZZارة" :هللا هZZو مصZZدر
ذلZZك صً Z
Zت هZذا الموضZوع – أي موضZوع "هللا مصZدر الحيZاة لجميZع األشZياء" –
الحياة لجميZع األشZياء؟" (أجZل).
علمت أنZه عنZدما ناقش ُ
ُ

سارع كثير من الناس على الفور إلى التفكير في عبارة أخرى وهي" :هللا هZو الحZق وأنZه يسZتعمل كلمتZه ليعولنZا" ،ولم يفكZروا

يوميZZا بالغ ZZذاء
فيم ZZا ه ZZو أبع ZZد من ذل ZZك المس ZZتوى في مع ZZنى الموض ZZوع ،ح ZZتى إن البعض ش ZZعر بZZأن عناي ZZة هللا بالحي ZZاة البش ZZرية ً
والشراب وكافة الضZروريات اليوميZة ال يمثZل رعايZة لإلنسZان .أال يشZعر بعض النZاس بهZذه الطريقZة؟ ومZع ذلZك ،أليس مقصZد
واضحا ،وهو أن توجد البشرية وتعيش بصورة اعتيادية؟ فاهلل يحفظ البيئة التي يعيش النZZاس فيهZZا ،ويZZزود هZZذه
هللا من خليقته
ً

يدبر كل األشياء ويملك السZZيادة عليهZZا .ويZZتيح هZZذا كلZZه للبشZZر
البشرية بكل األشياء التي تحتاج إليها للبقاء .أضف إلى ذلك أنه ّ
Zحيحا أن
أن يعيشوا ويزدهروا ويتكاثروا بشكل طبيعي .هذه هي الطريقة التي يعول هللا بها البشر والخليقZZة بأسZZرها .أليس صً Z

النZZاس يحتZZاجون إلى معرفZZة هZZذه األشZZياء وفهمهZZا؟ لعZZل البعض يقZZول" :هZZذا الموضZZوع هZZو أبعZZد مZZا يكZZون عن معرفتنZZا باإللZZه

الحق ذاته ،ونحن ال نريد أن نعرف هذا؛ ألننا ال نحيا بالخبز وحده ،بل نحيا بكلمة هللا" .فهل هZZذا الفهم صZZحيح؟ (كال) .لمZZاذا
هZو فهم خZاطئ؟ هZل يمكنكم أن تحققZوا الفهم التZام هلل إن عZرفتم فقZط األمZور الZتي قالهZا هللا؟ إن لم تقبلZوا سZوى عملZه ودينونتZه
Zغيرا من
Zغيرا من شخص ZZية هللا،
ً
وجانبZZا ص ً Z
Zزءا ص ً Z
وتوبيخ ZZه ،فه ZZل تس ZZتطيعون أن تفهم ZZوا هللا ً
فهمZZا ك ZZاماًل ؟ إن ع ZZرفتم فق ZZط ج ً Z
سZZلطان هللا ،فهZZل تZZرى أن ذلZZك يكفي لتحقيZZق فهم هلل؟ (كال) .تبZZدأ أعمZZال هللا بخلقZZه لكZZل األشZZياء ،وهي مسZZتمرة اليZZوم؛ حيث
جليZZة في كZZل وقت ،وكZZل لحظZZة .إن اعتقZZد المZZرء أن هللا موجZZود لمجZZرد أنZZه اختZZار بعض األشZZخاص لتنفيZZذ عملZZه فيهم
أعمالZZه ّ
ولكي يخّل صهم ،وأن األمور األخرى ليست لها عالقة باهلل وال بسلطانه أو مكانته أو أعماله ،فهل يمكن اعتبار أن ذلك المZZرء
يعرف هللا معرفة حقيقية؟ الناس الذين يملكZZون مZا يزعمZون أنZه "معرفZZة هللا" ليس لZديهم سZوى فهم أحZادي الجZانب ،ووفًقZا لهZذا
الفهم يحZّ Zدون عمZZل هللا بمجموعZZة واحZZدة من النZZاس ،فهZZل هZZذه معرفZZة حقيقيZZة باهلل؟ أليس األشZZخاص الZZذين يحملZZون هZZذا النZZوع
من المعرفة ينكرون خلق هللا لكل األشياء وسيادته عليها؟ بعض الناس ال يرغبون في االنشغال بهZZذه النقطZZة ،بZZل يفكZZرون في

تمامZا عZني ،وأنZا ال أريZد أن أفهمZه .إن هللا يفعZل مZا يشZاء،
أنفسهم قائلين" :أنا لم َأر سيادة هللا على كل األشياء ،فهذا أمر بعيد ً
وهZZذا ال شZZأن لZZه بي .إنمZZا أنZZا أقبZZل قيZZادة هللا وكلمتZZه ،بحيث أنZZال الخالص والكمZZال من هللا .ال يهمZZني سZZوى هZZذه األمZZور .ال
يهمZZني أي أمZZر آخZZر .ال عالقZZة لي بZZالقوانين الZZتي وضZZعها هللا عنZZدما خلZZق جميZZع األشZZياء ،أو مZZا يفعلZZه ليعZZول جميZZع األشZZياء
ثمَ Zة أحZٌ Zد بينكم يتبZZنى مثZZل هZZذا الفهم؟ أنZZا أعلم أن هنZZاك أغلبيZZة
والبشZZر" .مZZا هZZذا النZZوع من األحZZاديث؟ أليس هZZذا تمً Z
Zردا؟ هZZل ّ
عظمى يفكرون بالفعل بهذه الطريقة حتى إن لم تقولوا ذلك .ومثل هذا النوع من األشخاص الملZتزمين بZالقوانين ينظZرون إلى
كZZل شZZيء من منظZZورهم "الZZروحي" الخZZاص .إنهم يريZZدون أن يحZّ Zدوا هللا بالكتZZاب المقZZدس ،ويحZّ Zدوه بالكلمZZات الZZتي نطZZق بهZZا،

ويقيZZدوه بZZالمعنى المشZZتق من الكلمZZة الحرفيZZة المكتوبZZة Z.إنهم ال يرغبZZون في معرفZZة أكZZبر عن هللا ،وال يريZZدون أن يشZZتت هللا
Zدين .هZZل بإمكZZان األشZخاص الZZذين يحملZZون هZZذه اآلراء
انتباهه بفعل أمور أخرى .هذا النوع من التفكير طفولي ومفرط في التّ Z
مختلفZا.
جانبZا
ً
أن يعرفوا هللا؟ سيكون من الصعب عليهم معرفة هللا .رويت اليوم هاتين القصتين ،وقد تناولت كل قصZة منهمZا ً

واآلن بعد أن تعرفتم عليهما ،فقZد تشZعرون أنهمZا تتصZفان بZالعمق ،أو بشZيء من التجريZد ،ومن الصZعب اسZتيعابهما وفهمهمZا.
لعلZه من الصZعب ربطهمZZا بأعمZال هللا وباهلل نفسZZه .لكن جميZZع أعمZال هللا وكZZل مZا فعلZZه في الخليقZة وبين البشZZر يجب أن يكZZون

معلومZا بوضZZوح ودقZZة لكZZل شZZخص ولكZZل َمن يسZZعى إلى معرفZZة هللا ،وسZZوف تعطيZZك هZZذه المعرفZZة ثقZZة في إيمانZZك بوجZZود هللا
ًZ
جميعا .ستسمح لك بتكوين Zتصور
وقوته ،وبالطريقة التي يعول بها األشياء
الحقيقي .وستمنحك ً
ً
أيضا معرفة دقيقة بحكمة هللا ّ
ض Zا وليس نظريZZة ،وبالتأكيZZد ليس مجZZرد تعزيZZة
واضZZح لوجZZود هللا الحقيقي ورؤيZZة أنZZه ليس
خياليZZا وليس خرافZZة ،وليس غمو ً
ً
دوما بكل الخليقة والبشZZرية؛ وهللا يفعZZل
روحية ،بل هو وجود حقيقي .أضف إلى ذلك أنه سيسمح للناس بمعرفة أن هللا اعتنى ً
هذا بطريقته ووفق إيقاعZه .لZذلك ،ألن هللا قZد خلZZق جميZZع األشZZياء ومنحهZا قZZوانين يمكن لكZZل شZيء منهZZا – بحسZب سZZبق تعZZيين

المنوطة بZه .وفي ظZل سZZبق تعZيين Zهللا ،لكZل شZيء
هللا – أن ينفذ مهامه المحددة له ،ويتولى القيام بمسؤولياته ،ويؤدي األدوار َ
استخدامه في خدمة البشZرية ،وفي الحZيز والبيئZة الZتي يعيش البشZر فيهZا .لZو لم يفعZل هللا هZذا ،ولم يكن لإلنسZان بيئZة مثZل هZذه
صحيحا؟
ممكنا ،بل ولكان قد أفضى إلى مجرد حديث فارغ ،أليس هذا
يعيش فيها ،لما كان إيمان الناس باهلل أو اتباعهم إياه
ً
ً
من "هللا ذاته ،الفريد (ز)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 170
ناقشنا الكثZير من الموضZوعات والمحتZوى المتعّلZق بعبZارة "هللا مصZدر الحيZاة لجميZع األشZياء" ،ولكن هZل تعرفZون داخZل

قلوبكم األشياء التي يمنحها هللا للبشر بمعزل عن إمدادكم بكلمته وإجZZراء توبيخZه وعمZل دينونتZه Zعليكم؟ قZد يقZول البعض" :هللا
يمنحني النعمة والبركات ،ويعطيني االنضباط والراحة ،ويهبني الرعاية والحمايZZة بك ّZل طريقZٍ Zة ممكنZة" .وسZيقول آخZرون" :هللا
يمنحZZني الطعZZام والشZZراب اليZZوميين Z،بينمZZا قZZد يقZZول البعض" :هللا منحZZني كZZل شٍ Z
Zيء" .ربمZZا تتجZZاوبون مZZع تلZZك المسZZائل الZZتي
ّ
ّ

اليومية بطريقة تتعّلق بنطاق خبرة حياتكم الجسدية الخاصة .يمنح هللا أشZياء كثZيرة لك ّZل ش ٍ
Zخص،
يواجهها الناس خالل حياتهم
ّ
ً
اليوميZة للنZاس ،بZل المقصZود منZZه توسZZيع نطZاق رؤيZة
على الرغم من أن ما نناقشه هنا ال يقتصر فقط على نطاق االحتياجZات
ّ
ٍ
منظور ُكّلي .بما أن هللا هو مصدر الحياة لجميع األشZZياء ،كيZZف يحافZZظ على حيZZاة
كل شخص والسماح لكم برؤية األشياء من
ّ
جميع األشياء؟ بمعنى ما الذي يجلبه هللا لجميع األشياء للحفاظ على وجودها وللحفاظ على نZZواميس وجودهZZا؟ تلZZك هي النقطZZة
الرئيسية لمZا نناقشZه اليZوم .هZل تفهمZون مZا قلتZه؟ قZد يكZون هZذا الموضZوع غZير م ٍ
Zألوف لكم ،ولكنZني لن أتح ّZدث عن ّأيZة تعZاليم
ّ
ٍ
ٍ
عميقة ًّ
Zأي عبء – فك ّZل
جدا .سوف أبذل قصZارى جهZدي كي أجعلكم
ً
جميعZا تسZتوعبون بعZد االسZتماع .لسZتم بحاجZة للشZعور ب ّ
علي التأكيZZد أكZZثر من ذلZZك بقليZٍ Zل :مZZا الموضZZوع الZZذي أتحZّ Zدث
يتعين َّ
مZZا عليكم فعلZZه هZZو اإلنصZZات بانتبZZاه .ومZZع ذلZZك ،ال يZZزال ّ
Zزود جميZZع األشZZياء حتّى يمكن
Zزود هللا جميZZع األشZZياء؟ مZZاذا ُيّ Z
عنZZه؟ اخZZبروني( .هللا مصZZدر الحيZZاة لجميZZع األشZZياء) .وكيZZف ُيّ Z
القZZول إن "هللا مصZZدر الحيZZاة لجميZZع األشZZياء؟" هZZل لZZديكم ّأيZZة مفZZاهيم أو أفكZZار بخصZZوص هZZذا؟ يبZZدو أن هZZذا الموضZZوع الZZذي
ٍ
بنتيجة في قلوبكم وفي عقولكم .ولكنZني أتمZنى أن تتم ّكنZوا من الربZط بين الموضZوع واألشZياء الZتي سZوف
أتحدث عنه ال يأتي
ّ
ٍ
Zرية أو بحث بشZري .أتحZّ Zدث فقZط عن هللا وعن
ّ
بأيZZة ثقافZZة بش ّ
بأية معرفة أو ربطها ّ
أتحدث عنها وبين أفعال هللا ،وعدم ربطها ّ
هللا نفسه .هذا اقتراحي لكم .أنتم تفهمون ،أليس كذلك؟

أشياء يمكن أن يفهمها الناس في الداخل
منح هللا الكثير من األشياء للبشر .سوف أبدأ بالحديث عما يمكن Zأن يراه الناس ،أي ما يمكنهم أن يشعروا به .هذه
ٌ
زود به هللا البشر.
ويمكنهم Zقبولها .دعونا إ ًذا نبدأ ّأوالً بالعالم
ّ
المادي لمناقشة ما ّ

 .1الهواء
يوميZZا وهZZو شZZيء يعتمZZد عليZZه
ّأوالً ،خلZZق هللا الهZZواء حتّى يتنّفس اإلنسZZان .الهZZواء هZZو مZZادة يمكن للبشZZر التالمس معهZZا ً
ٍ
ٍ
نسمة لZديهم وللحيZاة
لكل
المكون
هم للغاية للبشر :إنه
كل
لحظة ،حتّى وهم نائمون .الهواء الذي خلقه هللا ُم ٌّ
األساسي ّ
البشر في ّ
ّ
ّ
عطيZٍ Zة من هللا لجميZZع األشZZياء .بعZZد أن خلZق هللا
نفسها .هZZذه المZادة ،الZتي ال يمكن سZوى الشZZعور بهZا وعZZدم رؤيتهZZا ،كZانت ّأول ّ

الهZZواء ،هZZل توّقZZف عن العمZZل؟ بعZZد أن خلZق هللا الهZZواء ،هZZل راعى كثافZZة الهZZواء؟ هZZل راعى هللا محتويZZات الهZZواء؟ (نعم) .مZZا
الZذي كZان هللا يفكZر بZه عنZدما صZنع الهZواء؟ لمZاذا صZنع هللا الهZواء ،ومZاذا كZان تفكZيره؟ البشZر بحاج ٍZة للهZواء وبحاج ٍZة للتنّفس.
أي أحZٍ Zد كثافZZة الهZZواء؟ في الحقيقZZة ،ال توجZZد حاجٌ Zة خاصZZة
ّأوالً ،يجب أن تتالءم كثافZZة الهZZواء مZZع رئZZتي اإلنسZZان .هZZل يعZZرف ّ
إلى معرفة الناس اإلجابZة عن هZذا السZؤال من حيث األعZداد أو البيانZات ،وبالفعZل ليس من الضZروري معرفZة اإلجابZة .فيكفي
عامZة .صZنع هللا الهZZواء بكثافZٍ Zة أكZZثر مالئمZZة لرئZZتي اإلنسZان للتنّفس .وهZذا يعZني أن البشZZر يشZعرون
تماما أن تكZون لZدينا فكZرةٌ ّ
ً
ّ
بالراحZة والهZواء لن يZؤذي الجسZم عنZدما يتنّفسZون .هZذه هي الفكZرة وراء كثافZة الهZواء .سZوف نتح ّZدث بعZد ذلZك عن محتويZات
تعين
تضر بالرئة وبالجسZم .كZان على هللا أن يZZراعي هZZذا كّلZZهّ .
الهواءّ .أوالً ،محتويات الهواء ليست سامة للبشر ،وبالتالي لن ّ
على هللا أن يراعي أن الهواء الذي يتنّفسه البشZر يجب أن يZدخل ويخZرج بسالس ٍZة ،وأنZZه بعZZد الشZZهيق يجب أن يضZمن محتZZوى

أيضا الدم باإلضافة إلى استخدام الهواء في الرئZة بصZور ٍة صZحيحة .كمZا أن الهZواء يجب أاّل يحتZوي على ّأيZZة
الهواء ومقداره ً
مكونٍ Z
Zات سZZامة .فيمZZا يتعّلZZق بهZZذين ZالمعيZZارين ،ال أريZZد تزويZZدك بمجموعZٍ Zة من المعZZارف بZZل إخبZZارك بZZأن هللا كZZانت في ذهنZZه
ّ
ٍ
وكميZة الغبZار
لكميZة الغبZار في الهZواء،
ّ
كل شيء بأفضل ما يمكن .أضف إلى ذلZك أنZه بالنسZبة ّ
عملية تفكير ُم ّ
ّ
عينة عندما خلق ّ
والرمZZل واألوسZZاخ على األرض ،وكZZذلك الغبZZار الZZذي ينحZZرف ألسZZفل من السZZماء ،فZZإن هللا لديZZه طرقZZه الخاصZZة لتZZدبير تلZZك

ضZا – أي طZZرق إلزالتهZZا أو التسZZبب في انحاللهZZا .وفي حين أنZZه يوجZZد بعض الغبZZار ،فقZZد جعلZZه هللا بحيث ال يضZّ Zر
األشZZياء أي ً
بالجسZZم وبتنّفس اإلنسZZان ،وبحيث أن شZZظايا الغبZZار سZZتكون بحج ٍم ال يضZّ Zر بالجسZZم .ألم يكن خلZZق هللا للهZZواء سZً Zرا؟ هZZل كZZان
ٍ
سره وعقله وأفكاره وحكمتZZه .أليس
بسي ً
جرد نفخ نسمة هواء من فمه؟ (ال) .فحتّى في خلق هللا ألبسط األشياء يظهر ّ
طا مثل ُم ّ
عمليا؟ (نعم ،إنه عملي) .ومعنى هذا أنه حتّى عنZد خلZق أشZياء بسZZيطة كZان هللا ُيف ّكZر في البشZرّ .أوالً ،الهZواء الZذي يتنّفسZZه
هللا ً
ٍ
أي ضٍ Z
Zاير من
البشZZر نظيٌ Z
Zرر لإلنسZZان ،كمZZا أن الكثافZZة تُعَ Z
Zف ،والمحتويZZات مالئمٌ Zة لتنّفس اإلنسZZان .إنهZZا غZZير سZZامة وال تُسZّ Zبب ّ

Zروري ألجسZZادهم ولحمهم .ولZZذلك يمكن أن يتنّفس البشZZر
Zيرا ضZ
ٌّ
أجZZل تنّفس البشZZر .هZZذا الهZZواء الZZذي يتنّفسZZه البشZZر شZZهيًقا وزفً Z
بحري ٍة دون ٍ
قيد أو ٍ
طبيعية .فالهواء هو الذي خلقه هللا في البداية وال غنى عنه لتنّفس البشر.
قلق .يمكنهم التنّفس بصور ٍة
ّ
ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (ح)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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 .2درجة الحرارة
Zيء ينبغي أن تكZZون البيئZZة
الشZZيء الثZZاني هZZو درجZZة الحZZرارة .يعZZرف الجميZZع معZZنى درجZZة الحZZرارة .درجZZة الحZZرارة شٌ Z
زة به .إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية ،لنقZZل إذا كZانت درجZة الحZرارة أعلى من  40درجً Zة
جه ً
المالئمة لبقاء اإلنسان ُم ّ

جدا للبشر؟ ألن يكZون العيش مجه ًZدا لهم؟ مZاذا لZو كZانت درجZة الحZرارة منخفضZة للغايZة
مئوية مثالً ،ألن يكون األمر مستنزًفا ً
ّ
ض Zا .ول ZZذلك ،ك ZZان هللا في الواق ZZع دقيًقZZا ج Zًّ Zدا في
مئويZZة تحت الصZZفر؟ لن يتم ّكن Zالبش ZZر من تحمّلهZZا أي ً
ووصZZلت إلى  40درج ً Zة ّ

تحديد نطاق درجات الحرارة هZذه .نطZاق درجZة الحZZرارة الZذي يمكن أن يتZZأقّلم معZZه جسZم اإلنسZان هZو في األسZاس  30درجً Zة
مئويZZة .هZZذا هZZو النطZZاق األساسZي لدرجZZة الحZZرارة من الشZZمال إلى الجنZZوب .من المحتمZZل
مئويZZة تحت الصZZفر حتّى  40درجً Zة ّ
ّ
ّ
مئوي ZZة تحت الص ZZفر .وهللا ال يس ZZمح لإلنس ZZان
أن تنخفض درج ZZات الح ZZرارة في المن ZZاطق الب ZZاردة إلى م ZZا بين  50و 60درج ً Zة ّ
بالعيش في مثل هذه المنطقة .لماذا توجد مثل هذه المناطق الباردة؟ يندرج هذا ضمن إطار حكمة هللا ومقاصده .إنه ال يسZZمح

جدا والباردة ًّ
الحارة ًّ
مما يعZني أنZه غZير مسZتعد للسZماح لإلنسZان
لك بالذهاب بالقرب من تلك األماكن .يحمي هللا األماكن
ّ
جداّ ،
خصصZة للبشZر .لمZاذا يسZمح بوجZود مثZZل هZZذه األمZZاكن على األرض؟ إذا لم يكن هللا يسZمح
بZالعيش هنZاك .فهي منZاطق غZير ُم ّ

لإلنسان بأن يعيش هناك أو يوجZZد هنZZاك ،فلمZاذا خلقهZا هللا؟ ينZZدرج هZZذا ضZمن إطZار حكمZة هللا .وهZذا يعZني أن درجZة الحZZرارة
ض  Zا بش ٍ Z
Zانون هن ZZا .خل ZZق هللا بعض األش ZZياء
ض Zا ق ٌ Z
Zكل معق ZZول .يوج ZZد أي ً
األساس Zّ Zية للبيئ ZZة من أج ZZل بق ZZاء اإلنس ZZان ق ZZد ع Zَّ Zدلها هللا أي ً

للمسZZاعدة في الحفZZاظ على مثZZل درج ZZة الحZZرارة هZZذه ،وللتح ّكم في درجZZة الحZZرارة ه ZZذه .م ZZا األشZZياء المس ZZتخدمة للحفZZاظ على

درجة الحرارة هذه؟ ّأوالً ،يمكن أن تجلب الشZمس الZدفء للنZاس ،ولكن هZل سZيتم ّكن النZاس من احتمالهZا إذا كZانت دافئZة ج ًّZدا؟
هل يجرؤ أحد على االقتراب من الشمس؟ هل توجد أية ٍ
أداة على األرض يمكن أن تقZZترب من الشZZمس؟ (ال) .لمZZاذا ال؟ ألنهZZا
ٌ
ّ
ساخن ٌة ًّ
Zيرا من الشZمس .ولZZذلك أجZرى هللا قيا ًسZا ُمحZّ Zد ًدا لمسZافة الشZمس عن البشZر؛ صZنع
جدا .سوف تنصهر عنZدما تقZترب كث ً

جليديZZة هنZZاك .هZZل
أيضا القطب الجنوبي والقطب الشمالي لألرض .كلهZZا ُكتZZل
عيًنا .هللا لديه
معيار لهذه المسافة .يوجد ً
ّ
ٌ
عمالً ُم ّ
ّ
ّ

الجليديZZة؟ هZZل هي مالئمٌ Zة لعيش البشZZر؟ (ال) .ال ،ولZZذلك فلن يZZذهب النZZاس إلى هنZZاك .ونظZً Zرا
الكتZZل
يمكن للبشZZر العيش على ُ
ّ
الجليدي ZZة Z،وس ZZوف تتم ّكن من أداء دوره ZZا
الكت ZZل
ألن الن ZZاس ال ي ZZذهبون إلى القطب الجن ZZوبي والقطب الش Z
Zمالي ،فس ZZوف تُ َ
حفZZظ ُ
ّ
ّ
ّ
والذي هو التح ّكم في درجة الحرارة .هل تفهم هذا؟ إذا لم يكن يوجد القطب الجنوبي والقطب الشZZمالي وكZZانت الشZZمس تسZZطع
ّ
ّ
دائمZZا على األرض ،فس ZZوف يم ZZوت جمي ZZع الن ZZاس على األرض من الح ZZرارة .ه ZZل يس ZZتخدم هللا ه ZZذين الش ZZيئين فق ZZط للتح ّكم في
ً
الحيZZة مثZZل العشZZب في الحقZZول ،واألنZZواع
درجZZة الحZZرارة الZZتي تناسZZب بقZZاء اإلنسZZان؟ كال ،توجZZد أي ً
ضZا جميZZع أنZZواع الكائنZZات ّ
الحراريZZة للشZZمس
تمتص حZZرارة الشZZمس وبهZZذا تZZوازن الطاقZZة
المختلفZZة من األشZZجار وجميZZع أنZZواع النباتZZات في الغابZZات الZZتي
ّ
ّ
ألي
بطريقZة تُن ّ
ظم درجZة حZرارة البيئZة الZتي يعيش فيهZا البشZر .توجZد أي ً
ضZا مصZادر الميZاه ،مثZل األنهZار والبحZيرات .ال يمكن ّ
ٍ
شٍ Z
كميZZة المZZاء الموجZZودة على األرض أو
Zطحية لألنهZZار والبحZZيرات .وال يمكن ألحZZد أن يتح ّكم في ّ
Zخص أن ُيحZّ Zدد المسZZاحة السّ Z
موضع تدّفق الماء أو اتّجاه تدّفق الماء أو كمية الماء أو سرعة التدّفق .هللا وحده يعلم .وهذه المصادر المختلفة للماء ،بمZZا في

ض Zا تنظيم درجZZة الحZZرارة الZZتي
ذلZZك الميZZاه
الجوفيZZة واألنهZZار والبحZZيرات فZZوق األرض الZZتي يمكن أن يراهZZا النZZاس ،يمكنهZZا أي ً
ّ
الجغرافيZZة مثZZل الجبZZال والسZZهول واألخاديZZد واألراضZZي
يعيش فيهZZا البشZZر .باإلضZZافة إلى ذلZZك ،توجZZد جميZZع أنZZواع التكوينZZات
ّ

دورا في تنظيم درجZة الحZرارة .مثZال
الجغرافية المختلفة ومناطقها
الرطبة؛ هذه التشكيالت
السطحية وأحجامها تُ ّ
ّ
ّ
ؤدي جميعها ً
ذلZZك ،إذا كZZان لجبZZل محيZZط يبلZZغ مائZZة كيلومٍ Z
أمZZا
Zتر ،فZZإن هZZذه الكيلومZZترات المائZZة سZZوف يكZZون لهZZا تٌ Z
Zأثير يبلZZغ  100كيلومZZترّ .
مليZZا .وهZZذا يعZZني أنZZه فيمZZا وراء
بخصZZوص عZZدد السالسZZل
الجبليZZة واألخادي Zد ZالZZتي خلقهZZا هللا على األرض ،فZZإن هللا ّ
ّ
فكZZر فيZZه ً
ٍ
قص ٌة ،كما أنها تحتوي على حكمة هللا وخططZه .ف ّكZر ،على سZبيل المثZال ،في الغابZات وجميZع
وجود ّ
كل شيء يخلقه هللا توجد ّ
أي إنسٍ Z
ألي إنسٍ Z
Zان
Zان
ّ
التحكم بمZZدى وامتZZداد ZالمسZZاحة الZZتي توجZZد وتنمZZو فيهZZا ،وال يسZZتطيع ّ
أنZZواع النباتZZات المختلفZZة – ال يمكن ّ
ٍ
الحراريZZة
صZها ومقZدار الطاقZZة
ألي
ّ
إنسان التح ّكم في ّ
أن تكون له الكلمة األخيرة في هذه األمور .ال يمكن ّ
كمية الماء الZتي تمت ّ

ططه هللا عندما خلق جميع األشياء.
تمتصها من الشمس .هذه جميعها
التي
أشياء في نطاق ما خ ّ
ّ
ٌ
ال يمكن لإلنسZان أن يعيش في بيئ ٍZة بدرجZة حZرار ٍة مناسZبة كهZذه إاّل من خالل تخطيZط هللا الZدقيق وعنايتZه وترتيباتZه في
جميZZع الجZZوانب .ولZZذلك ،فZZإن كZZل شٍ Z
Zيرا مZZا
Zيء يZZراه اإلنسZZان بعينيZZه Z،مثZZل الشZZمس والقطب الشZZمالي والقطب الجنZ
ّ
Zوبي الZZتي كثً Z
ّ
ّ
Zطحية للغابZZات
تنوعZZة على األرض وتحتهZZا وفي المZZاء ،والمسZZاحات السّ Z
يسZZمع النZZاس عنهمZZا ،باإلضZZافة إلى الكائنZZات ّ
الم ّ
الحيZZة ُ
المائيZة المختلفZة ،ومقZدار مZاء البحZر والمZاء العZذب فيهZا ،باإلضZافة
طحات
والمسّ Z
ّ
وغيرها من أنZواع النباتZات ،ومصZادر المZاءُ ،
الطبيعيZZة لبقZاء اإلنسZان .هZذا أم ٌZر
الجغرافية المختلفة – فإن هللا يستخدم هذه األشياء للحفاظ على درجات الحZرارة
إلى البيئات
ّ
ّ
مطلZق .ال يتم ّكن اإلنسZان من العيش في بيئ ٍZة بZدرجات حZرار ٍة مناسZبة كهZذه بZدون أن تكZون لZدى هللا مثZل هZذه االعتبZارات .ال

حارة ًّ
يمكن أن تكون درجة الحرارة باردة ًّ
جدا :فاألماكن شديدة الحرارة التي تتجاوز فيها درجZات الحZZرارة مZZا يمكن
جدا وال ّ
أن يتأقلم معZه جسZم اإلنسZان لم يع ّZدها هللا لZك بالتأكيZد .واألمZاكن شZديدة الZبرودة الZتي تكZون درجZات حرارتهZا منخفضZة ج ًّZدا –

ويتجمZZد
Zادرا على الكالم
بمجZّ Zرد وصZZوله في غضZZون دقZZائق معZZدودة لدرجZZة أنZZه لن يكZZون قً Z
ّ
الZZتي سZZوف ّ
يتجمZZد فيهZZا اإلنسZZان ُ
بغض النظZر عن نZوع البحث الZذي يريZد
Zريعا مZا يختنZق – لم يع ّZدها هللا للبشZر أي ً
ضZاّ .
قادرا على التفكير وس ً
دماغه ولن يكون ً

عمZا ُيف ّكZر فيZه النZاس – فلن يتم ّكنZواZ
البشZر عملZه أو مZا إذا كZانوا يريZدون االبتكZار أو اخZتراق مثZل هZذه القيZود – ّ
بغض النظZر ّ
يتمكن ZZوا أب Zً Zدا من التخّلص من ه ZZذه القي ZZود ال ZZتي خلقه ZZا هللا
أب Zً Zدا من تج ZZاوز ح ZZدود م ZZا يمكن أن يت ZZأقلم مع ZZه جس ZZم اإلنس ZZان .لن ّ
لإلنسZZان .والسZZبب هZZو أن هللا خلZZق البشZZر وهZZو يعZZرف أفضZZل درجZZات الحZZرارة الZZتي يمكن لجسZZم اإلنسZZان التZZأقلم معهZZا .ولكن
Zدد
البشر أنفسZهم ال يعرفZون .لمZاذا أقZول إن البشZر ال يعرفZون؟ مZا نZوع األشZياء الحمقZاء الZتي صZنعها البشZر؟ ألم يكن هنZاك ع ٌ

دائمZا الZZذهاب إلى هنZZاك الحتالل
دائمZا تحZّ Zدي القطب الشZZمالي والقطب الجنZZوبي؟ يريZZدون ًZ
قليZZل من األشZZخاص الZZذين يريZZدون ًZ
ّ
ّ
Zخيفا؟ حZتى إن بحثت بحثًZا شZامالً في القطZبين ،فمZاذا
األرض حتّى يتم ّكنZوا من االسZتيطان هنZاك .يعZد هZذا التصZرف تصZرًفا س ً
إ ًذا؟ حتّى إذا كنت تستطيع التأقلم مع درجات الحرارة ،وتستطيع العيش هناك ،فهل هذا سيفيد البشرية بأي ٍ
شكل من األشZZكال
ّ ّ
إذا كنت "ستُح ِّس Zن" البيئZZة الحاليZZة للحيZZاة في القطب الجنZZوبي والقطب الشZZمالي؟ يتمتّZZع البشZZر ببيئZٍ Zة يمكنهم البقZZاء فيهZZا ،لكن ال
ّ
ّ
ٍ
بهدوء وعلى نحو مسؤول ،بل يصممون على المغامرة في أماكن حيث ال يمكنهم البقاء .لمZاذا تبZZدو المسZZألة
يبقى البشر هناك
على هZZZذا النح ZZو؟ إنهم يش ZZعرون بالمل ZZل من العيش في درج ZZة الح ZZرارة المناس ZZبة ه ZZذه .اس ZZتمتعوا ب ZZالكثير ج Zًّ Zدا من البركZZZات.
ٍ
ضZا إلى القطب الجنZوبي والقطب
المعيشية
دمر البشر البيئة
الطبيعية إلى ّ
ربمZا ينتقلZون أي ً
حد كبير ،ولذلك ّ
ّ
ّ
باإلضافة إلى ذلكّ ،
ّ
"مهمZة" مZZا بحيث يمكن أن يكونZوا ُ"ر ّو ًادا" .أليسZت هZذه حماقٌ Zة؟ يعZني
الشمالي
ّ
للتسبب في المزيد من الضرر أو لالنخZراط في ّ
ّ
هذا أن هZذه البشZرية تحت قيZادة سZلفها الشZيطان تواصZل عمZل ش ٍ
Zيء سZخيف واح ًZدا تلZو اآلخZر من خالل الته ّZور والتع ّسZف في
ّ

Zير من النZاس أن بقZاء البشZر
هدم البيت الجميل الذي خلقه هللا للبشر .هذا ما فعله الشيطان .باإلضافة إلى ذلك ،عنZدما يZرى كث ٌ
على األرض ُعرض ًة للخطر ،فإنهم يرغبZZون في إيجZاد ط ٍ
Zرج من خالل معرفZZة مZZا إذا
Zرق لإلقامZZة على القمZر والبحث عن مخ ٍ

كان بإمكانهم العيش هنZاك .في النهايZة ،األكسZجين هZو العنصZر النZاقص على القمZر .هZل يمكن للبشZر البقZاء بZدون األكسZجين؟

Zتمر اإلنسZان في الرغبZة في الZZذهاب
بما أن القمر يفتقر إلى األكسجين ،فإنه ليس ً
مكانا يمكن لإلنسان البقZاء فيZه ،ومZع ذلZZك يس ّ
Zواء ودرجZZة حرارتZZه غZZير مناسٍ Z
إلى هنZZاك .مZZاذا يسZZمى هZZذا؟ إنZZه تZZدمير الZZذات ،أليس كZZذلك؟ إنZZه مكZZان بال هٍ Z
Zبة لبقZZاء اإلنسZZان،
ٌ
ُ ّ
يعده لإلنسان.
ولذلك فإن هللا لم ّ
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 .3الصوت
تعين على
المعيشية
شيء ينبغي أن تكون البيئة
أيضا
جهزةٌ بZZه .إنZZه أي ً
ما الشيء الثالث؟ إنه ً
Zيء ّ
ّ
ّ
الطبيعية للبشر ُم ّ
ض Zا ش ٌ
ٌ
ٍ
هم ًّ
ضZا .إذا لم يكن هللا قZد تعامZل معZه ،لكZان عقبً Zة كبZيرة
شيء .هذا
كل
جدا هلل وللجميZع أي ً
هللا التعامل معه عندما خلق ّ
ٌ
شيء ُم ٌ
األهمية على جسم اإلنسZان وحياتZه إلى الح ّZد الZذي ال يسZتطيع فيZه البشZر البقZاء
تأثيرا بالغ
ّ
أمام بقاء البشر .أي أنه كان ُ
سيؤثّر ً

الحيZZة ال يمكنهZZا البقZZاء في مثZZل هZZذه البيئZZة .مZZا هZZذا الشZZيء إ ًذا؟ إنZZه
في مثZZل هZZذه البيئZZة .كمZZا يمكن القZZول إن جميZZع الكائنZZات ّ
Zيء ،وكZZل شٍ Z
الصZZوت .خلZZق هللا كZZل شٍ Z
Zدي هللا .في نظZZر هللا ،جميZZع األشZZياء تتحZّ Zرك وتعيش .وهZZذا يعZZني أن
Zيء يعيش بين يZّ Z
ّ
ّ
ٍ
وجود كل ٍ
شيء من األشياء التي خلقها هللا له قيم ٌة ومعZنى .أي أنZه توجZد ضZرورةٌ وراء وجودهZا جميعهZا .ك ّZل شZيء لZه حيZاة
ّ
ِ
ٍ
جميعZا على قيZد الحيZاة فسZوف تُصZدر أصZواتًا .على سZبيل المثZال ،األرض تZدور باسZتمرار ،والشZمس
في عيني هللا؛ وبما أنها
ً
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ضZا .تُصZَ Zنع األصZZوات باسZZتمرار في انتشZZار وتطZّ Zورات وحركZZات جميZZع األشZZياء.
تZZدور باسZZتمرار ،والقمZZر يZZدور باسZZتمرار أي ً
تتحرك قواعد الجبال وتتنّقل ،في حين أن جميZZع
وتتطور
فاألشياء على األرض تنتشر
وتتحرك باستمرار .على سبيل المثالّ ،
ّ
ّ
الحيZZة ،أي جميZZع األشZZياء في نظZZر هللا ،هي
تتحرك وتسبح .وهذا يعني أن هذه الكائنات ّ
الكائنات ّ
الحية في أعماق البحار كّلها ّ
طZا راسZخة .لZذلك ،مZا الZذي يZأتي إلى الوجZود بفضZل هZذه األشZياء الZتي تنتشZر وتتطZور
في حركة
مستمرة ومنتظمZة وتتبZع أنما ً
ّ
وقوّيZZة .بعيZً Zدا عن كZوكب األرض ،تكZون جميZع أنZواع الكZZواكب في
في الظلمة وتتحرك في سرية؟ أصZواتًا – أصZواتًا عظيمZZة ّ
ٍ
الحيZZة على هZZذه الكZZواكب تنتشZZر وتتطZّ Zور وتتحZّ Zرك باسٍ Z
Zتمرار .وهZZذا يعZZني أن جميZZع
Zتمرة أي ً
ض Zا ،كمZZا أن الكائنZZات ّ
حركZZة مسّ Z

ٍ
باستمرار في عيني هللا ،كما أنهZا تُص ِZدر أصZواتًا في الZوقت نفسZه .تعامZل هللا
تتحرك
األشياء التي بها حياة والخالية من الحياة ّ
ّ
أيضا مZع هZذه األصZوات .يجب أن تعرفZوا سZبب التعامZل مZع هZذه األصZوات ،أليس كZذلك؟ عنZدما تقZترب من طZائر ٍة ،مZا الZذي
ً

تحمل هZZذا؟
سوف ّ
يتسبب فيه الصوت الصاخب للطائرة؟ سوف تُصاب آذانكم بالصمم بمرور الوقت .هل ستتم ّكن قلوبكم من ّ
القوّيZZة لن
تحمZZل هZZذا .وبZZالطبع ،حتّى أولئZZك أصZZحاب القلZZوب ّ
فZZالبعض من أصZZحاب القلZZوب األضZZعف لن يكونZZوا قZZادرين على ّ
استمر لفتر ٍة طويلة .وهذا يعني أن تأثير الصوت على جسZم اإلنسZان ،سZواء كZان ذلZZك على
تحمل هذا إذا
ّ
يكونوا قادرين على ّ
األهميZZة لكZّ Zل شٍ Z
Zخص ،كمZZا أن األصZZوات الZZتي تكZZون مرتفعZZة للغايZZة سZZوف تتسZّ Zبب في األذى
األذنين أو على القلب ،أمZٌ Zر بZZالغ
ّ
للن ZZاس .ول ZZذلك ،عن ZZدما خل ZZق هللا جمي ZZع األش ZZياء وبع ZZد أن ب ZZدأت في العم ZZل بش ٍ Z
ض Zا ه ZZذه األص ZZوات –
Zكل ط Z
Zبيعي ،وض ZZع هللا أي ً
ّ
Zرورية الZZتي كZZانت
أصZZوات جميZZع األشZZياء الZZتي تتحZّ Zرك – من خالل المعاملZZة المناسZZبة .هZZذا أي ً
ضZا واحZٌ Zد من االعتبZZارات الضّ Z
لدى هللا عندما خلق بيئ ًة للبشر.

ض Zا ،فZZإن حجم الفراغZZات في التربZZة
ّأوالً ،سZZوف ُيZZؤثّر ارتفZZاع الغالف الجZّ Zو ّي عن سZZطح األرض على األصZZوات .وأي ً
ٍ
أيضا على الصوت .وهذا
لبيئات
التقاء
ويؤثّر عليه .وكذلك يوجد
سوف ّ
مما سوف ُيؤثّر ً
ّ
يتحكم في الصوت ُ
جغرافية مختلفةّ ،
ٌ
عين ZZة للتخّلص من بعض األص ZZوات ،بحيث يمكن للبش ZZر البق ZZاء في بيئ Zٍ Zة يمكن آلذانهم وقل ZZوبهم
يع ZZني أن هللا يس ZZتخدم أس ZZاليب ُم ّ
ٍ
عقبة كبZZيرة أمZZام بقZاء البشZر؛ وسZZوف تجلب مشZكالت كبZZيرة لحيZاتهم.
تتسبب في
تحملها .وبخالف ذلك ،فإن األصوات سوف ّ
ّ
سوف تكون هذه مشكل ٌة كبيرة لهم .وهذا يعني أن هللا كان شديد التحديد Zفي خلقZه لألرض وللغالف الج ّZو ّي ولألنZواع المختلفZة
من البيئات الجغرافية .ينطوي هذا كّلZه على حكمZة هللا .ال يحتZZاج فهم البشZر لهZZذا األمZZر إلى تفص ٍ
Zيل أكZZثر من الالزم .فك ّZل مZZا
ّ

التحكم الZZدقيق
Zروريا؟ أي
ّ
يحتZZاجون إلى معرفتZZه هZZو أن عمZZل هللا يتضZّ Zمنه .اخZZبروني اآلن :هZZل كZZان العمZZل الZZذي عملZZه هللا ضً Z
ًّ
الطبيعية( .نعم) .إذا كان هذا العمل ضZZروريًّا ،فهZZل يمكن القZZول من
المعيشية للبشر وحياتهم
جدا بالصوت للحفاظ على البيئة
ّ
ّ
أمد هللا البشZZر بمثZZل هZZذه البيئZZة الهادئZZة وخلقهZا لهم بحيث
هذا المنظور إن هللا استخدم مثل هذا األسلوب لتزويد جميع األشياء؟ ّ
Zدخ ٍ
الت وبحيث يمكن للبشZZر الوجZZود والعيش بشٍ Z
Zكل
Zاة
طبيعيZZة في مثZZل هZZذه البيئZZة دون ّأيZZة تّ Z
يمكن لجسZم اإلنسZان أن يعيش حي ً
ّ
هما ج ًّZدا؟ (نعم) .كZان ضZروريًّا
زود بها هللا البشر؟ هZل كZان هZذا الشZيء الZذي فعلZه هللا ُم ًّ
طبيعي .هل هذه إحدى الطرق التي ُي ّ
ّ
ًّ
قدرونه؟ على الZرغم من أنكم ال تسZتطيعون أن تشZعروا بZأن هZذا كZان عمZل هللا وال تعرفZون كيZف فعلZه هللا في
ت
كيف
ا
ذ
إ
جدا.
ً
ُّ
ذلك الوقت ،هZل مZا زلتم تشZعرون بضZرورة عمZل هللا هZذا الشZيء؟ هZل يمكنكم أن تشZعروا بحكمZة هللا أو عنايتZه وتفكZيره فيمZا

جرد القدرة على الشعور بهذا .فهذا يكفي .توجد الكثZير من األشZياء الZتي صZنعها هللا بين جميZع
كان يعمله؟ (نعم) .من ّ
الجيد ُم ّ
األشZZZياء ال ZZتي ال يمكن أن يش ZZعر به ZZا الن ZZاس أو يروه ZZا .والغ ZZرض من ق ZZولي ذل ZZك هن ZZا ه ZZو تزوي ZZدكم ببعض المعلومZZZات عن
ٍ
بشكل أفضل.
تصرفات هللا حتّى يمكنكم معرفة هللا .يمكن أن تسمح لكم هذه القرائن بمعرفة هللا وفهمه
ّ
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 .4الضوء
ضZا ُم ٌّ ًّ
Zاطعا ،ويصZل سZطوع هZذا
يتعّلZق األمZر الرابZع بعيZون النZاس ،أي الضZوء .وهZذا أي ً
Zوءا س ً
هم جZدا .عنZدما تشZاهد ض ً
الضZZوء إلى حZٍّ Zد معين سZZوف تُعمى عينZZاك .فعيZZون البشZZر على أي حٍ Z
Zدية .إنهZZا ال تحتمZZل التهيُّج .هZZل يجZZرؤ أحZٌZد
Zال عيٌ Z
Zون جسّ Z
ُ ّ
ّ
Zرة في الشZZمس؟ حZZاول بعض النZZاس عمZZل ذلZZك ،وإن كZZانوا يرتZZدون نظZZار ٍة شمسZّ Zية ،فقZZد يفلح األمZZر ،ولكن
على التحZZديق مباشً Z

ٍ
ٍ
َّ
Zرة
المجZَّ Zردة القZZدرة على مواجهZZة الشZZمس والتحZZديق مباشً Z
يتطلب ذلZZك اسZZتخدام أداة .ولكن بZZدون أدوات ال تملZZك عين اإلنسZZان ُ
ضZا هZZو شZZيء اعتZZنى بZZه .لم يكتZZف هللا باالنتهZZاء من
فيهZZا .ومZZع ذلZZك ،خلZZق هللا الشZZمس لتجلب الضZZوء للبشZZر ،وهZZذا الضZZوء أي ً
خلZZق الشZZمس ببسٍ Z
Zاطة ووضZZعها في مكZZان مZZا ثم تجاهلهZZا؛ هZZذه ليسZZت الطريقZZة الZZتي يعمZZل بهZZا هللا .إنZZه حZZريص جZً Zدا في كZZل
Zدما معZZامالت الضZZوء الZZتي من
Zيرا شZZاماًل  .خلZZق هللا
ً
أفعالZZه ،ويفكZZر فيهZZا تفكً Z
عيونZZا للبشZZر حتّى يتم ّكنZZوا من الرؤيZZة ،وحZZدد مقً Z
حالكZا بحيث ال يسZZتطيع
جيدا إن كان الضوء خافتًا للغايZZة .عنZZدما يكZZون الظالم ً
خاللها يرى اإلنسان األشياء .ال يكون الوضع ً
سطوعا لن تحتملZZه عيZZون
الناس رؤية أصابعهم أمامهم ،فإن أعينهم ستفقد وظيفتها ولن تكون لها فائدةٌ .كما أن المكان األكثر
ً
الن ZZاس ولن تتم ّكن Zمن رؤي ZZة أي ش ٍ Z
Zيء .ول ZZذلك في البيئ ZZة ال ZZتي يعيش فيه ZZا البش ZZر ،أعط ZZاهم هللا مق ZZدار الض ZZوء المناس ZZب لعين
ّ
اإلنسZان .لن يض ّZر هZZذا الضZوء بعيZون النZاس ولن يتلفهZZا .باإلضZافة إلى ذلZZك ،لن يجعZZل عيZZون النZاس تفقZد وظيفتهZZا .وهZZذا هZو
السZZبب في أن هللا أضZاف طبقZZات من ال ُسZحب حZول الشZZمس واألرض ،والسZZبب في أن كثافZZة الهZZواء قZZادرةٌ على تصZZفية أنZZواع
يضر بعيون الناس أو بجلدهم – بطريقة مناسبة؛ فهذه أمور متناسبة .باإلضZافة إلى ذلZك ،فZإن ألZوان
الضوء – الذي يمكن أن ّ
األرض التي خلقها هللا تعكس ضوء الشمس وجميع أنواع الضوء األخرى ،وتسZتطيع إزالZة أنمZاط الضZوء الZتي تكZون سZاطعة

جدا حتى ال تسZتطيع عيZون البشZر ُّ
خارج ا وعيش حيZاتهم دون الحاجZة الدائمZة إلى
ًZ
التكيZف معهZا .وهكZذا يسZتطيع النZاس السZير
ً
شمسية داكنة ًّ
العادية يمكن لعيZون البشZر رؤيZة األشZياء الZتي تقZع في نطZاق رؤيتهZا دون أن
جدا .في الظروف
ارتداء نظارات
ّ
ّ

Zاطعا للغايZZة أو خافتًZZا للغايZZة .إن كZZان خافتًZZا للغايZZة،
يزعجهZZا الضZZوء .وهZZذا يعZZني أنZZه لن يكZZون األمZZر جيZً Zدا إن كZZان الضZZوء سً Z
Zاطعا للغايZZة ،فلن تتحملZZه أعين النZZاس.
ستتضZZرر أعين النZZاس ،وسZZتتدمر ZبعZZد فZZترة قصZZيرة من االسZZتخدام .وإن كZZان الضZZوء سً Z

Zرية ،وقZZد قّلZZل هللا – بطZZرق متنوعZZة  -الضZZرر
أمZZا الضZZوء الZZذي يتعZZرض لZZه النZZاس فينبغي أن يكZZون مناسZً Zبا لرؤيZZة العين البشّ Z
البشرية أو تتضرر ،وهذا يكفي لكي يسZZمح
البشرية .ومن خالل هذا الضوء يمكن أن تستفيد العين
الذي يحدثه الضوء بالعين
ّ
ّ

للن ZZاس بالوص ZZول إلى نهاي ZZة حي ZZاتهم بينم ZZا يحتفظ ZZون باس ZZتخدام أعينهم .ألم يكن هللا ش ZZامالً عن ZZد التفك ZZير في ه ZZذا؟ ولكن إبليس،
دائما ما يكZون الضZوء شZديد السZطوع أو شZديد الخفZوت.
الشيطان ،يتصرف دون أن ترد هذه األمور إلى ذهنه .مع الشيطانً ،
هكذا يفعل الشيطان األشياء.

Zذوق والتنّفس والمش ZZاعر  ...لتعظيم ق ZZدرة
ص ZZنع هللا ه ZZذه األش ZZياء لجمي ZZع ج ZZوانب جس ZZم اإلنس ZZان – الرؤي ZZة والس ZZمع والت ّ Z
البشZZر على التكيZZف من أجZZل البقZZاء حتّى يتم ّكنZZوا من العيش بشٍ Z
Zكل طZZبيعي واالسZZتمرار في العيش .وهZZذا يعZZني أن مثZZل هZZذه
ّ
البيئZZة المعيشZّ Zية القائمZZة الZZتي خلقهZZا هللا هي البيئZZة المعيشZZية األكZZثر مالءمZZة وإفZZادة لبقZZاء البشZZر .قZZد يعتقZZد البعض أن هZZذا ليس
بZZاألمر الكثZZير وأن كZZل شٍ Z
Zياء يمكنهم أن
Zيء عٌّ Z
ّ
Zياء يولZZدون بهZZا ،أشٌ Z
Zادي جZًّ Zدا .يشZZعر النZZاس أن األصZZوات والضZZوء والهZZواء أشٌ Z
بغض
يتمتّعوا بها منذ لحظة والدتهم .ولكن ما فعله هللا وراء تمتّعهم بهذه األشياء إنما هو أمZZر يحتZZاجون إلى معرفتZZه وفهمZZهّ .
عمZZا إذا كنت تشZZعر بZZأن هنZZاك حاج ً Zة لفهم أو معرفZZة هZZذه األشZZياء ،فباختصٍ Z
Zار ،عنZZدما خلZZق هللا هZZذه األشZZياء ،اسZZتخدم
النظZZر ّ
ضZا أو بZZدون
حددة Z.لم يضع البشر في مثل هذه البيئة
التفكير ،وكانت لديه خ ّ
المعيشية اعتبا ً
أفكار ُم ّ
طا أو عر ً
ّ
ط ٌة ،وكانت لديه ٌ
ٍ
ٍ
زود
أي
اعتبارّ .
ّ
ربما تعتقZدون أنZني بZالغت في الحZديث عن كZل واحZدة من هZذه األشZياء الصZغيرة ،ولكنZني أرى أن ك ّZل شZيء ّ
ضروري لبقاء البشر .يوجد عمل هللا في هذا.
به هللا البشر
ٌّ
من "هللا ذاته ،الفريد (ح)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 174

 .5تد ّفق الهواء
كبيرا بكل يوم من األيام بالنسبة إلى كZّ Zل إنس ٍ
قوّيٌ Zة .إنZZه
ما الشيء الخامس؟ يرتبط هذا الشيء ارتبا ً
طا ً
Zان ،وهZذه العالقZZة ّ
ربمZZا
شيء ال يستطيع جسم اإلنسان العيش بدونه في هذا العالم
المادي .وهذا الشيء هو تدّفق الهواء" .تدّفق الهواء" مصطلح ّ
ّ
ٌ
Zاح ال يمكن
Z
ي
ر
Zواء
Z
ه
ال
ق
ف
Zد
Z
ت
Zواء".
Z
ه
ال
ق
ف
Zد
Z
ت
"
ى
Zم
Z
س
ي
Zواء
Z
ه
ال
Zريان
Z
س
إن
Zول
Z
ق
ت
أن
Zك
Z
ن
يمك
ا؟
ذ
إ
Zواء
Z
ه
ال
ق
ف
Zد
Z
ت
Zو
Z
ه
Zا
Z
م
Zع.
Z
ي
الجم
Zه
يفهمZ
ً
ّ
ّ
ّ
ٌ
ّ
للعين البشرية أن تراها .كما أنه طريق ٌة يتحرك بها الغاز .ولكن ما تدّفق الهواء الZZذي نتحZZدث عنZZه بصٍ Z
Zفة رئيسZّ Zية هنZZا؟ سZوف
ّ
ّ
ّ
تفهمZZون حالمZZا أقZZول ذلZZك .األرض تحمZZل الجبZZال والبحZZار وجميZZع األشZZياء عنZZدما تZZدور ،وعنZZدما تZZدور توجZZد سZZرع ٌة .حتّى إذا
ٍ
Zاح عنZد أذنيZك عنZد الZركض؟
بأي
دوران ،فإن دورانها موج ٌ
Zود بالفعZل .مZاذا الZذي يجلبZه دورانهZا؟ هZل توجZد ري ٌ
كنت ال تشعر ّ
رياح عنZZدما تZدور األرض؟ عنZدما تZZدور األرض
إذا كان من الممكن توليد الرياح عندما تركض ،فكيف يمكن أاّل توجد طاقة
ٍ
ٍ
عينZة ،في حين أن جميZع األشZياء على األرض تنتشZر وتتط ّZور باس ٍ
Zتمرار.
تتحرك وتدور بسZرعة ُم ّ
تتحرك جميع األشياء .إنها ّ
ّ
ٍ
عين Zة ZسZZوف ُيحZِ Zدث بطبيعZZة الحZZال تZZدّفق الهZZواء .هZZذا مZZا يعنيZZه تZZدّفق الهZZواء .هZZل سZُ Zيؤثّر تZZدّفق
ولZZذلك ،فZZإن التحZّ Zرك بسZZرعة ُم ّ
ٍ
عين؟ كما ترون ،األعاصير ليست شديدة القوة ،ولكن عندما تحدث ال يمكن للنZZاس أن
الهواء هذا على جسم اإلنسان إلى ّ
حد ُم ّ
يقفZZوا ثZZابتين ويجZZدون صZZعوب ًة في المشZZي أثنZZاء هبZZوب الريZZاح .من الصZZعب حتّى التقZّ Zدم خطZZوة واحZZدة .إنZZه قZّ Zو ٌي جZًّ Zدا ،وبعض
ٍ
شيء ما بسZبب الريZاح وال يمكنهم التح ّZرك .هZذه إحZدى الطZرق الZتي يمكن أن ُيZؤثّر بهZا تZدّفق الهZواء
األشخاص يندفعون Zتجاه
يتحمZل جسZم اإلنسZان تZZدّفق الهZZواء
على البشر .إذا كانت األرض بأكملها مليئ ٌة بالسZهول ،فسZZوف يكZZون من الصZZعب للغايZة أن ّ
ٍ
عينة .سوف يكون من الصعب للغاية التعامل مع ذلك .إذا كان
الذي يتوّلد من دوران األرض وحركة جميع األشياء بسرعة ُم ّ
أي أحZٍ Zد من
ضZا .لن ّ
األمZZر كZZذلك ،فZZإن تZZدّفق الهZZواء هZZذا لن ُيسZّ Zبب الضZZرر للبشZZر فحسZZب ولكنZZه سZZوف ُيسZّ Zبب الZZدمار أي ً
يتمكن ّ
الهوائيZZة – وفي بيئZZات
جغرافية مختلفة للتح ّكم في مثل هذه التZZدّفقات
البقاء في مثل هذه البيئة .ولهذا السبب يستخدم هللا بيئات
ّ
ّ
جغرافيZZة
وقوتها .ولهذا السبب يمكن للنZاس مشZاهدة بيئZZات
مختلفة ،تصبح التدّفقات
ّ
الهوائية أضعفِّ ،
ّ
وتغير اتّجاهها وسرعتها ّ
مختلفZZة ،مثZZل الجبZZال وسالسZZل الجبZZال والسZZهول والتالل واألحZZواض والوديZZان والهضZZاب واألنهZZار .يخصZZص هللا هZZذه البيئZZات

وقوته ،باستخدام مثل هذه الطريقة لتقليله أو للتح ّكم به بهدف الوصZZول
ّ
الجغرافية المختلفة لتغيير سرعة تدّفق الهواء واتّجاهه ّ
ٍ
ٍ
عادي ZZة .أليس من
إلى س ZZرعة وق Zّ Zوة مناس ZZبتين للري ZZاح واتّج ZZاه مالئم للري ZZاح ،بحيث يمكن للبش ZZر أن تك ZZون ل ZZديهم بيئ ٌ Zة معيش Zّ Zية ّ
ٍ
Zهل على هللا ألن ZZه ي ZZراقب جمي ZZع
الض Z
Zروري عم ZZل ذل ZZك؟ (بلى) .يب ZZدو أن عم ZZل ش ZZيء مث ZZل ه ZZذا ص ٌ Z
Zعب على البش ZZر ،ولكن ZZه س ٌ Z
ّ
األشياء .بالنسبة هلل فإن خلق بيئة بتZدّفق ه ٍ
Zهل للغايZة .ولZذلك ،في مثZل هZذه البيئZة الZتي خلقهZا
Zواء مناسZب للبشZر أمZر بسZي ٌ
ط وس ٌ
هللا ،فZZإن كZZل شٍ Z
Zيء من بين جميZZع األشZZياء أمZٌ Zر ال غZZنى عنZZه .توجZZد قيمٌ Zة وضZZرورةٌ في وجZZود كZZل شZZيء .ومZZع ذلZZك ،ال يفهم
ّ
الش ZZيطان وال البش ZZر ال ZZذين فس ZZدوا ه ZZذا المب ZZدأ .إنهم يواص ZZلون الت ZZدمير والتط ZZوير ويحلم ZZون دون ج ZZدوى بتحوي ZZل الجب ZZال إلى

ٍ
Zمنتية Z.يأمZل هللا أن يعيش
المسّ Z
أراضZي ُمسّ Z
طحة إلنشZاء غابZات أس ّ
طحة وملء األخاديZد ZوبنZاء ناطحZات سZحاب على األراضZي ُ
ٍ
ٍ
أعدها لZZه .ولهZZذا لم يكن هللا مهماًل على اإلطالق عنZZدما
سعيدا وينمو
اإلنسان
كل يو ٍم في سعادة في أنسب بيئة ّ
ً
ً
سعيدا ويقضي ّ

طZا
يتعّلق األمر بالتعامل مع البيئة
المعيشية للبشر .فمن درجة الحZرارة إلى الهZواء ،ومن الصZZوت إلى الضZوء ،وضZع هللا خط ً
ّ
الطبيعيZZة بZZل بZZدالً من ذلZZك أن
Zدخ ٍل من الظZZروف
ألي تّ Z
ّ
وترتيبZZات ُمعّقZZدة ،بحيث ال تتعZّ Zرض أجسZZام البشZZر وبZZيئتهم المعيشZّ Zية ّ
تتمكن البشرية من العيش والتكاثر بص ٍ
باعتيادي ٍZة في تع ٍ
قدمZه هللا
طبيعيZة والعيش مZZع جميZZع األشZياء
Zفة
ّ
Zايش متنZاغم .وهZZذا كّلZZه ّ
ّ
ّ
ّ
لجميع األشياء وللبشر.
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كيفيZة
هل تشعر اآلن بالفرق األكZبر بين هللا والبشZر؟ من سZيد جميZع األشZياء؟ هZل هZو اإلنسZان؟ (ال) .مZا الفZرق إ ًذا بين ّ
دبرها بينما يتمتّع اإلنسان بهذا كّله) .هل توافقون
وي ّ
تعامل هللا وتعامل البشر مع جميع األشياء؟ (هللا يسود على جميع األشياء ُ
على هZZذه الكلمZZات؟ الفZZرق األكZZبر بين هللا والبشZZر هZZو أن هللا يسZZود على جميZZع األشZZياء ويمZّ Zد جميZZع األشZZياء .هللا مصZZدر كZّ Zل
ٍ
ٍ
يمدهم .وهذا يعني أن اإلنسان يتمتّع بجميع األشياء عندما يقبل الحياة الZZتي يمنحهZZا
بكل شيء بينما هللا ّ
شيء ،والبشر يتمتّعونّ Z
هللا لجميZZع األشZZياء .يتمتّZZع البشZZر بنتZZائج خلZZق هللا لجميZZع األشZZياء ،في حين أن هللا هZZو السZّ Zيد .ومن منظZZور جميZZع األشZZياء ،مZZا
Zوح أنم ZZاط النم Zّ Zو لجمي ZZع األش ZZياء وأن يتح ّكم في أنم ZZاط النم Zّ Zو لجمي ZZع األش ZZياء
الف ZZرق بين هللا والبش ZZر؟ يمكن أن ي ZZرى هللا بوض ٍ Z
ويسود عليها .وهذا يعZني أن جميZع األشZياء تحت رقابZة هللا وضZمن نطZاق فحصZه ،وهZل يسZتطيع البشZر رؤيZة جميZع األشZياء؟

Zدود؛ فهZذا ُمج ّZرد مZا يZراه البشZر أمZام أعينهم .إذا تسّZلقت هZذا الجبZل ،فZإن مZا تZراه هZو هZذا الجبZل .ال يمكنZك
مZا يZراه البشZر مح ٌ
رؤيZZة مZZا يوجZZد على الجZZانب اآلخZZر من الجبZZل .وإذا ذهبت إلى الشZZاطئ ،فيمكنZZك رؤيZZة هZZذا الجZZانب من المحيZZط ،ولكنZZك ال
تعرف شكل الجانب اآلخر من المحيط .وإذا وصلت إلى هذه الغابة ،فيمكنك رؤية النباتZZات أمZام عينيZZك ومن حولZZك ،ولكن ال
يمكنZك ZرؤيZZة مZا هZZو أبعZد من ذلZك .ال يمكن أن يZZرى البشZر األمZاكن األعلى واألبعZد واألعمZZق .وكZZل مZا يمكنهم رؤيتZه مZا هZZو
أمامهم وضZZمن نطZاق رؤيتهم مباشZرة .وحتّى إذا عZرف البشZر نمZط الفصZZول األربعZZة في السZZنة وأنمZاط النمZّ Zو لجميZع األشZZياء،
فهم ال يقZZدرون على تZZدبير جميZZع األشZZياء أو السZZيادة عليهZZا .من ناحيZٍ Zة أخZZرى ،فZZإن الطريقZZة الZZتي يZZرى بهZZا هللا جميZZع األشZZياء
Zوح وص ٍ
Zفاء مبZادئ
كو ٍن تمام المعرفة .يعZرف هللا بك ّZل وض ٍ
تشبه الطريقة التي يرى بها هللا آل ًة صنعها بنفسه .إنه يعرف ّ
كل ُم ّ
Zتمر اإلنسZان في بحث العلZوم وقZوانين
اآللة وأنماطهZا وغرضZها .وبالتZالي فZإن هللا هZو هللا واإلنسZان هZو اإلنسZان! وحتّى إذا اس ّ
Zاق محZدود ،بينمZا يسZود هللا على كZل ش ٍ
جميع األشZياء ،فال يكZون هZذا سZوى ضZمن نط ٍ
Zيء .يعتZبر اإلنسZان أن هZذا النهZائي .إذا
ّ
ّ
بحث اإلنسZZان في ش ٍ
حقيقيZZة.
Zيء صZZغير للغايZZة صZZنعه هللا ،فمن الممكن أن يقضZي حياتZZه كّلهZZا في بحثZZه دون تحقيZZق ّأيZZة نتZZائج
ّ

تتمكن أب Zً Zدا من معرف ZZة هللا أو فهم ZZه .ولكن إذا اس ZZتخدمت
وله ZZذا الس ZZبب ،إذا اس ZZتخدمت المعرف ZZة وم ZZا تعّلمت ZZه لدراس ZZة هللا ،فلن ّ
يومZا مZZا بZZأن أعمZZال هللا
Zق وطلب هللا ونظZZرت إلى هللا من منظZZور محاولZZة معرفZZة هللا ،فسZZوف تعZZترف ًZ
طريقZZة البحث عن الحّ Z

وحكمته موجZودةٌ في ك ّZل مك ٍ
ضZا السZبب الZذي يجعZل هللا معروًفZا بأنZه س ّZيد جميZع األشZياء ومصZدر الحيZاة
Zان ،وسZوف تعZرف أي ً
لجميZZع األشZZياء .كّلمZZا كZZانت لZZديك مثZZل هZZذه المعرفZZة فهمت السZZبب الZZذي يجعZZل هللا معروًفZZا بأنZZه سZّ Zيد جميZZع األشZZياء .فجميZZع
األشZياء وكZZل ش ٍ
Zيء ،بمZZا في ذلZك أنت ،تتلّقى باسٍ Z
Zوح أن تشZZعر بأنZه
ضZا بوضٍ Z
Zتمرار تZدّفق إمZدادات هللا الثابتZZة .سZوف يمكنZك Zأي ً
ّ
ٍ
القوة وهذا الجوهر ليسود على وجZZود
في هذا العالم وفي وسط هذا الجنس
ّ
البشري ال أحد بمعزل عن هللا يمكنه Zأن يملك هذه ّ
جميع األشياء ويدبرها ويحفظها .عندما تصZل إلى مثZل هZذا الفهم سZوف تعZترف ًّ
حقا أن هللا هZو إلهZك .وعنZدما تصZل إلى هZذه
ُّ
ًّ
وسيدك .عندما يكZZون لZZديك مثZل هZذا الفهم وتصZZل حياتZZك إلى هZذه النقطZة،
النقطة ،تكون قد قبلت هللا حقا ودعوته ليكون إلهك ّ
لن يخت ZZبرك هللا أو ي ZZدينك Zفيم ZZا بع ZZد Z،ولن يطلب من ZZك أيZZة متطّلب ٍ Z
Zات ألن ZZك تفهم هللا وتع ZZرف قلب ZZه وقبلت هللا ًّ
حقا في قلب ZZك .ه ZZذا
ّ ُ
هم لمشZZاركة هZZذه المواضZZيع حZZول سZZيادة هللا على جميZZع األشZZياء وتZZدبيره ّإياهZZا .والهZZدف من المشZZاركة إعطZZاء النZZاس
Zبب ُم ٌّ
سٌ Z
العمليين ألعمال هللا.
جرد مطالبتك باالعتراف ،بل لتزويدك بالمزيد من المعرفة والفهم
ّ
لم ّ
المزيد من المعرفة والفهم؛ ليس ُ
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نباتيZZة ،إاّل
نباتيZZة .وعلى الZZرغم من أنهZZا أطعمٌ Zة ّ
الحبZZوب والفاكهZZة والخضZZروات وجميZZع أنZZواع المك ّسZرات كّلهZZا أطعمٌ Zة ّ
أنها تحتوي على ٍ
مواد مغ ّذية Zكافية لتلبية احتياجات جسم اإلنسان .ومع ذلك ،لم يقل هللا" :تقZZديم هZZذه للبشZر أمZر كٍ Z
Zاف .فالنZاس
ٌ
ّ
ُ ّ
Zهي ٍة للبشZZر .مZZا هZZذه
Zياء أكZZثر شّ Z
يمكنهم االكتفZZاء بتنZZاول هZZذه األشZZياء" .لم يتوّقZZف هللا عنZZد هZZذا الحZّ Zد ولكنZZه بZZدالً من ذلZZك أعZّ Zد أشً Z
األشZZياء؟ إنهZZا األنZZواع المختلفZZة من اللحZZوم واألسZZماك الZZتي يمكن أن يراهZZا معظمكم ويتناولهZZا .توجZZد أنZZواعٌ كثZZيرة من اللحZZوم
واألسماك الZZتي أعZّ Zدها هللا لإلنسZان .تعيش جميZع األسZZماك في المZZاء؛ ونسZZيج لحمهZا يختلZZف عن اللحم الZZذي ينمZو على األرض
ويمكنها توفير ُمغ ّذيات مختلفZة للبشZر .كمZا يمكن لخصZائص األسZماك ضZبط الZبرودة والحZرارة في أجسZام البشZر ،ولZذلك فإنهZا

الكميZZة
Zهية .فZZالقول نفسZZه ال يZZزال ينطبZZق :هللا يهب البشZZر
ّ
مفيZZدةٌ جZًّ Zدا للبشZZر .ولكن يجب عZZدم اإلفZZراط في تنZZاول األطعمZZة الشّ Z
المناسZبة في الZوقت المناسZب ،بحيث يمكن للنZاس التمتّZع بهZذه األشZياء بش ٍ
Zكل طZبيعي وسZليم وفًقZا للموسZم والزمZان .مZاذا تشZمل
ّ
واإلوز .على الZZرغم من أن هللا أعZZد هZZذه
ضZا البZZط
ّ
Zير من النZZاس أي ً
الZZدواجن؟ الZZدجاج وال ُسّ Zمان والحمZZام ومZZا إلى ذلZZك .يأكZZل كثٌ Z
حدودا معينة لنظامهم الغZZذائي خالل عصZZر النZZاموس.
معينة من شعبه المختار ووضع
ً
األنواع من اللحوم ،فقد طلب ُمتطّلبات ّ
Zزود هZZذه األنZZواع المختلفZZة من اللحZZوم جسZم اإلنسZان بالعناصZر
Zردي والفهم الشخص
يعتمد هذا النطاق اآلن على الZذوق الفّ Z
Zي .تُّ Z
ّ
المغ ّذي ZZة المختلف ZZة ،وال ZZتي يمكن أن تس Zّ Zد نقص ال ZZبروتين والحدي ZZد وت ZZثري ال ZZدم وتُق Zّ Zوي العض ZZالت والعظ ZZام وتُ ZZوّفر المزي ZZد من
ُ
Zار يمكنه ZZا من ناحي ZZةٍ
بغض النظ ZZر عن األس ZZاليب ال ZZتي يس ZZتخدمها الن ZZاس لطهيه ZZا وتناوله ZZا ،ف ZZإن ه ZZذه األش ZZياء باختص ٍ Z
الطاق ZZةّ .
األهم هZZو أنه ZZا يمكنهZZا
Zهيات ،ومن ناحيZٍ Zة أخZZرى يمكنهZZا إشZZباع بط ZZونهم .والش ZZيء
مسZZاعدة النZZاس على تحس ZZين النكهZZات والش ّ Z
ّ
اليوميZZة .هZZذه هي االعتبZZارات الZZتي كZZانت لZZدى هللا عنZZدما أعZّ Zد الطعZZام للبشZZر .توجZZد
الغذائيZةZ
تزويZZد جسZZم اإلنسZZان باحتياجاتZZه
ّ
ّ
أعد
ووافرا؟ ولكن يجب على الناس أن يفهموا مقاصد هللا
نباتية باإلضافة إلى اللحوم – أليس هذا غنيًّا
األصلية عندما ّ
ّ
أطعم ٌة ّ
ً

هللا جميZZع األطعمZZة للبشZZر .هZZل كZZان المقصZZود هZZو دفZZع البشZZر لإلفZZراط في التمتّZZع بهZZذه األطعمZZة؟ مZZاذا يحZZدث عنZZدما يصZZبح

الماديZZة؟ أال يصZZاب بفZZرط التغذيZZة؟ أال يضZZر فZZرط التغذيZZة جسZZم اإلنسZZان بطZZرق
اإلنسZZان أسZZير محاولZZة إشZZباع هZZذه الرغبZZات
ّ
الكميZZة الص ZZحيحة في ال ZZوقت المناس ZZب ويس ZZمح للن ZZاس ب ZZالتمتّع باألطعم ZZة المختلف ZZة وفًقZZا
Zوزع هللا
كث ZZيرة؟ (بلى) .له ZZذا الس ZZبب ُيّ Z
ّ
ٍ
Zيرا من الحZرارة،
للفترات
ّ
Zدرا كب ً
الزمنية والمواسم المختلفZة .مثZال ذلZك ،بعZد العيش في صZيف حZار ج ًّZدا سZوف يجمZع النZاس ق ً
المسZّ Zبب لألمZZراض ،والرطوبZZة في أجسZZامهم .ومZZع وصZZول الخريZZف تنضZZج أنZZواعٌ كثZZيرة من الفاكهZZة ،وعنZZدما يأكZZل
والجفZZاف ُ
قوّيZة ،ولZذلك ينبغي
الناس بعض الفاكهة سوف تزول الرطوبة .وفي الوقت نفسZZه ،سZوف تكZZون الماشZZية واألغنZام قZZد أصZبحت ّ
Zواع مختلف ZZة من اللح ZZوم س ZZوف تحص ZZل أجس ZZام الن ZZاس على الطاقZZZة
على الن ZZاس تن ZZاول بعض اللح ZZوم للغ ZZذاء .وبع ZZد تن ZZاول أن ٍ Z

تحمZZل بZZرودة الشZZتاء ،ونتيجً Zة لZZذلك سZZوف يمكنهم اجتيZZاز الشZZتاء في سZZالمٍ .الZZوقت المناسZZب إلعZZداد
والحZZرارة لمسZZاعدتها على ّ
يتحكم بZه هللا ويسZود عليZه بشٍ Z
Zكل مZZدروس.
األشZياء للبشZر ،والZوقت المناسZب لنم ّZو األشZZياء وطZرح الثمZZار والنضZZج – هZذا كّلZه ّ

Zزود هللا
الضروري لحياة اإلنسان
"كيفية إعداد هللا الطعام
هذا هو الموضوع عن
ّ
ّ
ّ
اليومية" .إلى جZانب جميZZع أنZZواع األطعمZةُ ،ي ّ
كافيZZا؟ لن
اإلنسZZان أي ً
ضZا بمصZZادر الميZZاهّ .
يتعين على النZZاس شZZرب بعض المZZاء بعZZد تنZZاول الطعZZام .هZZل تنZZاول الفاكهZZة وحسZZب ً

تحمل تناول الفاكهة وحZدها ،وباإلضZافة إلى ذلZك ال توجZد فاكهٌ Zة في بعض المواسZم .كيZف يمكن ح ّZل مشZكلة
يتم ّكن الناس من ّ
يعد هللا العديد Zمن مصادر المياه فوق األرض وتحت األرض ،بما في ذلك البحيرات واألنهار والينZZابيع.
المياه للبشر إ ًذا؟ بأن ّ
ٍ
ٍ
Zرية أو ضٍ Z
Zرر .وهZZذا يعZZني أنZZه
أي تلZّ Zوث أو معالجZZة بشّ Z
يمكن الشZZرب من مصZZادر الميZZاه هZZذه في الحZZاالت الZZتي ال يوجZZد فيهZZا ّ
حكمة ًّ
جدا ودقيقZZة جZًّ Zدا ومالئمZZة جZًّ Zدا حتّى
فيما يتعّلق بمصادر الغذاء بالنسبة لحياة األجسام
المادية للبشر ،صنع هللا إعدادات ُم َ
ّ
ٍ
شيء يمكن أن يشعر به الناس ويروه.
شيء .هذا
أي
تكون حياة الناس ّ
غنية ووفيرة وال ينقصها ّ
ٌ

صZا لشZZفاء
باإلضافة إلى ذلك ،من بين جميع األشياء ،خلق هللا بعض النباتات والحيوانات وأعشاب متنوعة ُخلقت خصي ً
اإلصZZابات أو لعالج أمZZراض الجسZZم البشZZري .على سZZبيل المثZZال ،مZZاذا تفعZZل إذا ُأصZZبت بZZالحرق أو اكتZZويت مصZZادفة بالمZZاء
السZZاخن؟ هZZل يمكنZZك غسZZل موضZZع الحZZرق بالمZZاء؟ هZZل يمكنZZك وحسZب العثZZور على قطعZٍ Zة من القمZZاش في مكٍ Z
Zان مZا ولّفZZه؟ من
بحمى أو بنزلZة بZر ٍد أو عZانيت من
الممكن أن يمتلئ بالقيح أو ُيصاب بالعZدوى في هZذه الحالZة .على سZبيل المثZال ،إذا ُأصZبت ّ
ٍ
إصابة من ٍ
ٍ
ٍ
عينة بسZبب عZادات المعيشZة
بمرض في المعدة من تناول طعا ٍم بالخطأ ،أو ُأصبت
عمل بدني أو ُأصبت
بأمراض ُم ّ
ّ
ٍ
Zات مقابلZة
الدمويZة أو الظZروف النفس ّZية أو أمZراض األعضZاء
انفعاليZة مثZل أمZراض األوعيZة
مشكالت
أو
الداخليZة – توجZد نبات ٌ
ّ
ّ
ّ
الدمويZة إلزالZة الركZود وتخفيZZف األلم وإيقZاف الZZنزيف وتوفZZير التخZZدير ومسZاعدة
Zات تُح ّسZن الZدورة
لعالج هذه كّلها .توجد نبات ٌ
ّ

الطبيعيZZ Zة والقضZZ Zاء على ركZZ Zود الZZ Zدم في الجسZZ Zم وإزالZZ Zة السZZ Zموم من الجسZZ Zم .باختصٍ Z Z
Zار ،يمكن
النZZ Zاس على اسZZ Zتعادة البشZZ Zرة
ّ
اليوميZZة .يمكن أن يسZZتخدمها النZZاس وقZZد أعZّ Zدها هللا لجسZZم اإلنسZZان في حالZZة الضZZرورة .سZZمح هللا
جميعZا في الحيZZاة
ًZ
اسZZتخدامها
ّ
ٍ
Zخاص اخت ZZارهم هللا للقي ZZام ب ZZذلك ،أو
لإلنسZZان باكتشZZاف بعضZZها عن طريZZق الصZZدفة ،بينم ZZا اُكت ِش Zف البعض اآلخZZر على ي ZZد أشZ

كنتيجZZة لظZZاهرة خاصZZة رتبهZZا هللا .وبعZZد اكتشZZاف اإلنسZZان لهZZا كZZان ينقلهZZا لألجيZZال التاليZZة وبالتZZالي عرفهZZا الكثZZير من النZZاس.

وبهZZذه الطريقZZة ،فZZإن خلZZق هللا لهZZذه النباتZZات يحمZZل قيمZZة ومعZZنى .باختصٍ Z
Zار ،جميZZع هZZذه األشZZياء من هللا وقZZد أعZّ Zدها وغرسZZها
Zروري ٌة للغاي ZZة .ه ZZل ك ZZانت اعتب ZZارات هللا أفض ZZل في مراعاته ZZا من
عن ZZدما خل ZZق بيئً Z Zة معيش Zّ Zية للبش ZZر .جمي ZZع ه ZZذه األش ZZياء ض ّ Z
اعتبZارات البشZر؟ عنZدما تZرى جميZع مZا فعلZه هللا ،هZل يمكنZك Zأن تشZعر بالجZانب العملي هلل؟ عمZل هللا في الس ّZر .قبZل أن يصZل
ّ
Zري ،كZان هللا قZد خلZZق بالفعZل هZZذا كّلZZه .كZان ك ّZل مZا فعلZه من
اإلنسان إلى هذا العالم ،وقبل أن يتواصل هللا مع هذا الجنس البش ّ
ٍ
Zادي
أجZZل البشZر ،من أجZل بقZZائهم ،ومن أجZZل مراعZZاة وجZZود البشZZر ،حتّى ّ
يتمكن البشZZر من العيش في سZZعادة في هZZذا العZZالم المّ Z
ٍ
Zتمر البشZر
الغني الوفير الذي ّ
أي شZيء .يسّ Z
أعده هللا لهم ،دون الشعور بالقلق بخصوص المأكل أو الملبس ،ودون أن ينقصهم ّ
ّ
في التكاثر والبقاء في مثل هذه البيئة.
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تحZّ Zدثنا في البدايZZة عن البيئZZة المعيشZّ Zية للبشZZر ومZZا صZZنعه هللا وأعZّ Zده وتعامZZل معZZه ألجZZل هZZذه البيئZZة ،إلى جZZانب العالقZZات
وكيفيZZة تعامZZل هللا مZZع هZZذه العالقZZات لمنZZع جميZZع األشZZياء من اإلضZZرار بالبشZZر .كمZZا
بين جميZZع األشZZياء الZZتي أعZّ Zدها هللا للبشZZر
ّ

Zلبية على بيئ ZZة البشZZر الناتج ZZة عن العناص ZZر المختلف ZZة ال ZZتي تُس Zّ Zببها جمي ZZع األش ZZياء ،وس ZZمح لجمي ZZع األش ZZياء
عZZالج هللا اآلث ZZار السّ Z
التكيZف مZع مثZل
ممZا م ّكن البشZر من ّ
باستخدام القZدر األقصZى من وظائفهZا ووّفZر للبشZر بيئً Zة مالئمZة وجميZع العناصZر المفيZدةّ ،
ٍ
تحدثنا بعد ذلك عن الطعام الZذي يحتZاج إليZه جسZم اإلنسZان – الطعZام
بشكل
هذه البيئة ومواصلة دورة التكاثر والحياة
طبيعيّ .
ّ
Zروري لبقZZاء البشZZر .وهZZذا يعZZني أن جسZZم اإلنسZZان ال يمكنZZه العيش بZZالتنّفس أو ضZZوء
ط ضZ
ضZا شZZر ٌ
Zوميين .هZZذا أي ً
والشZZراب اليّ Z
ّ
ضZا لملء بطZونهم .أع ّZد هللا جميZع هZذه األشZياء للبشZر لملء
الشمس أو الرياح أو درجZات حZرار ٍة مناسZبة فقZط .يحتZاج البشZر أي ً
بطونهم – وهذا مصدر الغذاء للبشر .بعد رؤية هذا اإلنتاج الغني الوفير – مصادر الطعZام والشZراب للبشZر – هZل يمكنZZك أن
ّ
حيZZة مختلفZZة عنZZدما
كائنات
د
جر
م
أو
والعشب
األشجار
فقط
خلق
تقول إن هللا مصدر اإلمداد للبشر ولجميع األشياء؟ لو أن هللا
ّ
ُ ّ
الحيZZة والنباتZZات المختلفZZة كّلهZZا لغZZذاء الماشZZية واألغنZZام أو للحمZZير الوحشZّ Zية والغZZزالن
خلZZق جميZZع األشZZياء ،لZZو كZZانت الكائنZZات ّ

Zياء مثZZل الحمZZير الوحشZّ Zية والغZZزالن ،كمZZا
وغيرهZZا من مختلZZف أنZZواع الحيوانZZات ،على سZZبيل المثZZال ،كZZانت األسZZود لتأكZZل أشَ Z

شيء واحد مناسب يأكله البشر ،هZل كZان ذلZZك سZZينفع؟ لم
أشياء مثل الخراف والخنازير) – ولكن لم يوجد
كانت النمور لتأكل
ٌ
َ
يكن لينفع .لما كان بمقدور البشر االستمرار على قيZد الحيZاة .مZاذا لZو تنZاول البشZر أوراق الشZجر فقZط؟ هZل كZان ذلZك سZينفع؟
المعZّ Zد لألغنZZام؟ قZZد يكZZون من المقبZZول إن جربZZوا قليالً منZZه ،ولكن إذا اسZZتمروا في تناولZZه
هZZل بإمكZZان البشZZر أن يZZأكلوا العشZZب ُ
لفZZترة طويلZZة ،فلن يكZZون بإمكZZان المعZZدات البشZZرية أخZZذه ولن يسZZتمروا في العيش طZZويالً .توجZZد بعض األشZZياء الZZتي يمكن أن

السامة التي يمكن أن تأكلها الحيوانZZات
يتعرضون
تأكلها الحيوانات ،ولكن إذا أكلها البشر فسوف ّ
للتسمم .توجد بعض األشياء ّ
ّ
دون أن تُZZؤثّر عليهZZا ،ولكن البشZZر ال يمكنهم فعZZل الشZZيء نفسZZه .وهZZذا يعZZني أن هللا خلZZق البشZZر ،ولZZذا فZZإن هللا يعZZرف أفضZZل

تمامZا بخصZوص تكZوين جسZم اإلنسZان ومحتZواه ومZا يحتZاج
معرفة مبZادئ وبنيZة جسZم اإلنسZان ومZا يحتاجZه البشZر .هللا واض ٌ
Zح ً
ضZح هZذا للنZاس
كيفية عمل األعضZاء
Zري وامتصاصZها وتخّلصZها من الشZوائب وأيضZها .ال يت ّ
ّ
إليه وكذلك ّ
الداخليZة للجسZم البش ّ
ٍ
اختالل للتZZوازن .إذا كنت تأكZZل
Zيرا وينتهي بهم الحZZال في حZZدوث
وأحيانZZا مZZا يZZأكلون ويزيZZدون وهم عميٌ Z
ً
Zان .إنهم يزيZZدون كثً Z
وتسZZتمتع بهZZذه األشZZياء الZZتي أعZّ Zدها هللا لZZك بالكيفيZZة العاديZZة Z،فلن يكZZون ثمZZة خطZZأ لZZديك .وحتّى إذا كZان مزاجZZك سZZيًئا في بعض
عين من النباتZات وسZوف يZزول الركZZود .أعZّ Zد
يهم .لسZت سZوى بحاجZٍ Zة لتنZاول ن ٍ
Zوع ُم ّ
األحيان وكنت تعZاني من ركZZود الZZدم ،فال ّ
ٍ
ٍ
مرتبة ٍ
أعد هللا البيئات المعيشZّ Zية لجميZZع
شيء
أي
هللا جميع هذه األشياء .ولذلك ،يعتبر هللا أن البشر أعلى
حي آخرّ .
بكثير من ّ
ّ
أنZZواع النباتZZات وأعZّ Zد الطعZZام والبيئZZات المعيشZّ Zية لجميZZع أنZZواع الحيوانZZات ،ولكن متطّلبZZات البشZZر وحZZدهم تجZZاه بZZيئتهم المعيشZّ Zية
هي األكZZثر صZرامة والZZتي ال يمكن التسZاهل مZZع إهمالهZZا بZZأي ح ٍ
Zال من األحZZوال .وإاّل فلن يكZZون بمقZZدور البشZZر االسZZتمرار في
ّ
ٍ
التطZZور والتكZZاثر والعيش بشٍ Z
أهميً Zة
Zكل ط
Zبيعي .هللا يعZZرف هZذا أفضZل معرفZZة في قلبZه .عنZZدما فعZZل هللا هZZذا الشZيء ،عقZZد عليZZه ّ
ّ
Zيء آخZZر .ربم ZZا ال يمكن ZZك الش ZZعور بأهميZZة شٍ Z
أكZZبر من أي شٍ Z
Zيء غZZير ذي شZZأن ت ZZراه وتس ZZتمتع بZZه ،أو شZZيء يمكن ZZك أن ت ZZراه
ّ
ّ
ّ
َّ
وتستمتع به وقد حصلت عليه منذ الميالد Z،ولكن هللا أعZZد بالفعZZل ترتيبZات لZك منZZذ فZترة طويلZة أو س ًZرا .أزال وخفف هللا جميZZع
ٍ
ض Zح
العناصر
السلبية غير المواتية للبشر والتي ربما تؤذي جسم اإلنسان إلى أقصى ّ
وضحه هذا؟ هل ُيو ّ
حد ممكن Z.ما الذي ُي ّ
ّ
Zدخل
Zادا ،ولم يتسZاهل مZع ت ّ
Zارما وج ً
موقف هللا تجاه البشر عندما خلقهم هZذه الم ّZرة؟ مZاذا كZان هZذا الموقZف؟ كZان موقZف هللا ص ً
أيZة عوامZZل أو ش ٍ
Zروط أو أيZة قZوى معاديZة بمعٍ Z
Zزل عن هللا .يمكنZك Zمن هZZذا أن تZرى موقZف هللا عنZدما خلZق البشZZر وفي تZZدبيره
ّ
ّ
Zوميين
للبشZZZر ه ZZذه الم Zّ Zرة .م ZZا موق ZZف هللا؟ من خالل البيئ ZZة المعيش Zّ Zية وبيئ ZZة البق ZZاء يتمتّ ZZع اإلنس ZZان أي ً
ضZ Zا بطعام ZZه وش ZZرابه اليّ ZZ
Zؤولية تجZاه البشZر منZذ أن خلقهم وكZذلك تصZميم هللا لخالص
واحتياجاته
اليومية ،يمكننا أن نرى موقZف هللا الZذي يتصZف بالمس ّ
ّ
المرة .هل يمكننا أن نرى أصالة هللا من خالل هذه األشياء؟ هZل يمكننZا رؤيZة روعZة هللا؟ هZل يمكننZا أن نZرى عZدم
البشر هذه ّ
قدرتنا على فهم هللا؟ هل يمكننا رؤية كّلية قدرة هللا؟ يسZتخدم هللا ببس ٍ
جميعZا وكZذلك
Zاطة طرقZه القZديرة والحكيمZة لتزويZد البشZر
ُّ
ً
لتزويZZد جميZع األشZZياء .وبالتZالي ،بعZZد أن قلت الكثZZير للغايZة ،هZل يمكنZZك أن تقZول إن هللا مصZZدر الحيZاة لجميZع األشZياء؟ (نعم).
شكوك؟ (ال) .تزويد هللا لجميع األشياء ٍ
ٍ
كاف إلثبات أن هللا مصدر الحياة لجميع األشياء ،ألنه مصZZدر
هذا ُمؤ ّكٌد .هل لديك ّأية
اإلمZZداد الZZذي م ّكن جميZZع األشZZياء من الوجZZود والعيش والتكZZاثر واالسZZتمرار ،وال يوجZZد مصZZدر آخZZر سZZوى هللا نفسZZه .يمZZّ Zد هللا
جميع احتياجات كل األشياء وجميع احتياجات البشر ،سواء كانت البيئة المعيشية األساس ّZية للنZاس ،أو مZا يحتاجZه النZاس يوميًّا
بهويZة هللا ومكانتZه للبشZر ،فZإن هللا وحZده مصZدر
Zق ألرواح النZاس .من جميZع وجهZات النظZر ،عنZدما يتعّلZق األمZر ّ
أو تقديم الح ّ
Zادي الZذي يمكن للنZاس
صحيح؟ (نعم) .يعني هذا أن هللا هو الحاكم
الحياة لجميع األشياء .هل هذا
ٌ
ّ
زود هذا العالم الم ّ
وم ّ
والسيد ُ

Zورا تُحّلZZق في
هوية هللا؟ هذا
ٌ
رؤيته بعيونهم والشعور به .بالنسبة إلى البشر ،أليست هذه ّ
تماما .ولZZذلك عنZZدما تZZرى طيً Z
صحيح ً
حيZة تسZبح في المZاء ،كمZا أنهZا تعيش بط ٍ
Zرق
Zياء يمكنهZا الطZيران .ولكن توجZد كائن ٌ
Zات ّ
السماء ،يجب أن تعZرف أن هللا خلZق أش ً

مختلف ZZة .األش ZZجار والنبات ZZات ال ZZتي تعيش في الترب ZZة تُنِبت في الربي ZZع وتط ZZرح ثماره ZZا وتُس Zِ Zقط أوراقه ZZا في الخري ZZف ،وبحل ZZول
وتمر بفصل الشتاء .هذه طريقتها للبقاء .خلZZق هللا جميZع األشZZياء ،وك ٌّZل منهZZا يعيش من
الشتاء تكون جميع األوراق قد سقطت ّ
ٍ
ٍ
بغض النظر عن الطريقة ،فإنها كلها تحت
أشكال
خالل
قوته وطريقة حياتهّ .
وطرق مختلفة ويستخدم أساليب مختلفة إلظهار ّ
الحيZZة؟ هZZل من أجZZل بقZZاء البشZZر؟ (نعم) .إنZZه
حكم هللا .مZZا الهZZدف من حكم هللا على جميZZع األشZZكال المختلفZZة للحيZZاة والكائنZZات ّ
أهمية بقاء البشر عند هللا.
يسيطر على جميع قوانين الحياة من أجل بقاء البشرُ .ي ّبين هذا مدى ّ
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دعوة الناس لمعرفة أن هللا ليس ُمج ّZرد إلZه شZعبه المختZار .أنت تتبZع هللا اآلن ،وهZو إلهZك ،ولكن بالنسZبة لمن هم خZارج
الشZZعب الZZذين يتبZع هللا ،هZل هللا إلههم؟ هZل هللا هZو إلZه كZZل النZZاس غZZير من يتبعونZه؟ هZZل هللا إلZه جميZع األشZياء؟ (نعم) .إ ًذا هZل

ويجZري أفعالZه فقZط على من يتبعونZه؟ (ال) .مZا هZو نطZاق عملZه وأفعالZه؟ على أدنى المسZتويات ،يحZوي نطZاق
ُي ّ
ؤدي هللا عمله ُ
عملZZه وأفعالZZه جميZZع البشZZر وجميZZع مZZا في الخليقZZة .وعلى أعلى المسZZتويات ،فإنZZه يحZZوي الكZZون كّلZZه ،وهZZو مZZا ال يمكن للبشZZر
رؤيته .ولZذلك يمكننZا القZول إن هللا يZؤدي عملZه ويجZري أفعالZه بين جميZع البشZر .وهZذا يكفي للسZماح للنZاس بمعرفZة كZل ش ٍ
Zيء
ُ ّ
ُ
ّ
ًّ
تتقيZZد بقصZZص
تتقيZZد فقZZط بالمراحZZل الثالث لعمZZل هللا ،وال ّ
عن هللا نفسZZه .إذا أردت معرفZZة هللا والتعZّ Zرف إليZZه وفهمZZه حقا ،فال ّ
ٍ
عين Z.وتZZرى هللا كشZZيء صZZغير
عمZZل هللا الZZذي سZZبق وأجZZراه .إذا حZZاولت أن تعرفZZه بهZZذه الطريقZZة ،فZZأنت تحصZZر هللا في حZّ Zد ُم ّ
وكّلّية
قوة هللا ُ
أبدا من معرفة إعجاز هللا وسيادته ،ولن تتم ّكن ً
جدا .كيف يؤثر فعل ذلك على الناس؟ لن تتم ّكن ً
ً
أبدا من معرفة ّ
Zق بZأن هللا حZاكم جميZع األشZياء ،باإلضZافة إلى
قدرته ونطاق سZلطانه .ومثZل هZذا الفهم سZوف ُيZؤثّر على قZدرتك على قبZول الح ّ

Zدود
الحقيقية ومكانته .وهذا يعني أنه إذا كان فهمك هلل
بهوية هللا
محدودا في نطاقه ،فإن ما يمكنك الحصول عليه مح ٌ
ً
ّ
معرفتك ّ
يتعين عليZZك توسZZيع النطZZاق وفتح آفاقZZك .سZZواء كZZان األمZZر يرتبZZط بنطZZاق عمZZل هللا أو بتZZدبير هللا أو بحكم هللا أو
أي ً
ضZا .ولهZZذا ّ

Zدبرها ،يجب أن تعZZرف هZZذا كّلZZه وتعZZرف أعمZZال هللا فيZZه .ومن خالل هZZذه الطريقZZة للفهم،
ويّ Z
بجميZZع األشZZياء الZZتي يحكمهZZا هللا ُ
ًّ
Zزء من
س ZZوف تش ZZعر دون ٍ
ويّ Z
Zدبرها ُ
وعي أن هللا يحكم جمي ZZع األش ZZياء ُ
وي ّ
زوده ZZا .وفي ال ZZوقت نفس ZZه ،س ZZوف تش ZZعر حقا أن ZZك ج ٌ Z
ضZا حكم هللا وإمZداده Z.هZذه حقيقٌ Zة ال يمكن
جميع األشياء
زود هللا جميZع األشZياء ،فإنZك تقبZل أي ً
ٌ
وعضو في جميع األشياء .فيما ُي ّ
ٍ
Zاص
صZة ،والZZتي تخضZZع بZدورها لحكم هللا ،وجميZZع األشZZياء لهZا قانونهZا الخ ّ
ألحZد إنكارهZا .تخضZZع جميZع األشZZياء لقوانينهZZا الخا ّ
طZZا وثيًقZZا بحكم هللا
ض Zا ارتبا ً
ض Zا ب ZZدوره لحكم هللا ،بينم ZZا يرتب ZZط مص ZZير البش ZZر وم ZZا يحت ZZاجون إلي ZZه أي ً
للبق ZZاء ،وال ZZذي يخض ZZع أي ً
وإمداده Z.ولهذا السبب ،تحت سيادة هللا وحكمه ،فإن البشر وجميZع األشZياء مZترابطون ومتكZاتفون ومتشZابكون .هZذا هZو الهZدف
والقيمة وراء خلق هللا لجميع األشياء.
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منذ أن خلق هللا جميع األشياء ،بناء على النواميس التي َّ
تتطور بانتظا ٍم تحت نظره
وتستمر في
حددها ،كانت جميعها تعمل
التطور بانتظامٍ .كانت جميع األشياء َّ
ُّ
ّ
ً
وتحت حكمه جنبا إلى ٍ
شيء واحد هدم هذه النواميس .تستطيع جميع الكائنات أن تتكاثر
يستطيع
وال
النواميس،
هذه
تغيير
واحد
شيء
جنب مع بقاء البشر .ال يستطيع
ً
ُ
ٌ
ٌ
ٍ
بطريقة
التجسد
بفضل حكم هللا ،وبفضل حكمه وتدبيره تستطيع جميع الكائنات البقاء .يعني هذا أنه تحت ُحكم هللا توجد جميع الكائنات وتزدهر وتختفي وتُعاود
ُّ
َّ
وتتحول
ويشق طريقه عبر التربة
ط ب األرض .تبدأ األرض في الذوبان وينبت العشب
َّ
وير ِّ
ّ
ُمنظ مة .عند قدوم الربيع ،يجلب المطر الخفيف هذا الشعور بالربيع ُ

حيوي ًة جديدة إلى األرض .هذا هو منظر جميع الكائنات التي تأتي إلى الوجود وتزدهر .تخرج
األشجار تدريجيًّا إلى اللون األخضر .تجلب جميع هذه األشياء الحيَّة
َّ
جديدة  .تنعم جميع الكائنات بالحرارة خالل الصيف وتتمتَّع بالدفء الذي يتَّسم به ذلك
أيض ا من جحورها لتشعر بدفء الربيع ولتبدأ سن ًة
ً
جميع أنواع الحيوانات ً
ٍ
ٍ
َّ
َّ
بسرعة ؛ تنمو األشجار واألعشاب وجميع أنواع النباتات بسرعة كبيرة ،ثم تتفتح وتطرح ثمارها .تكون جميع الكائنات مشغول ًة جدا خالل الصيف،
الفصل .إنها تنمو

بما في ذلك البشر .وفي الخريف ،تجلب األمطار برودة الخريف وتبدأ جميع أنواع الكائنات الحيَّة باإلحساس بقدوم موسم الحصاد .تؤتي جميع الكائنات ثمارها ،ويبدأ
البشر في حصاد تلك األنواع المختلفة من الفاكهة من أجل إعداد الطعام للشتاء .تبدأ جميع الكائنات في الشتاء بالتدريج في أن تستريح في البرد ،وأن تصبح هادئ ًة،

التحو الت من الربيع إلى الصيف إلى الخريف وإلى الشتاء – تحدث جميع هذه التغييرات وفًقا للنواميس التي
أيضا استراح ًة خالل هذا الفصل .هذه
ُّ
كما يأخذ الناس ً
وأعد بيئ ًة للبقاء لها درجات حرارةٍ
َّ
ثري ًة ونابضة بالحيويَّة،
وضعها هللا .إنه يقود جميع الكائنات والبشر باستخدام هذه النواميس ،وقد وضع للبشر طريق ًة للحياة َّ
ٍ
بطريقة م َّ
َّ
نظمة .ال يستطيع البشر تغيير هذه النواميس وال
أيضا البقاء والتكاثر
المنظمة من أجل البقاء ،يمكن للبشر ً
مختلفة وفصول مختلفة .في ّ
ُ
ظل هذه البيئات ُ
ٍ
شخص أو ٍ
كائن كسرها .على الرغم من حدوث تغيرات ال تحصى  -حيث تحولت البحار إلى حقول ،والحقول إلى بحار  -ال تزال هذه النواميس قائمة،
ألي
يمكن ّ
َّ
المنظمة واألوسع َّ
تتقدم حياة الناس إلى األمام في إطار هذه النواميس
وهي موجودةٌ ألن هللا
ٌ
موجود .يعود الفضل في هذا إلى ُحكم هللا وتدبيره .وبهذا النوع من البيئة ُ
جيل من الناس في سياق هذه النواميس .لقد استمتع الناس بهذه البيئة الم َّ
والقواعدَّ .
جيل من الناس ،وقد بقى جيل بعد ٍ
ال بعد ٍ
نظمة من أجل
جي
النواميس
هذبت هذه
ً
ٌ
ُ
البقاء التي خلقها هللا ٍ
رفضا
لجيل بعد جيل من البشريَّة .على الرغم من أن الناس يشعرون أن هذه األنواع من النواميس فطريًّة ،وعلى الرغم من أنهم يرفضونها ً

تام ا ،وعلى الرغم من أنهم ال يستطيعون الشعور بأن هللا ي ِّ
تغير .وهدفه من هذا
نظم هذه النواميس أو أن هللا يحكمها ،فإن هللا
ًّ
ٌ
الم ِّ
ُ
دائما في هذا العمل غير ُ
مشارك ً
ِ
تغير هو بقاء البشر واستمرار وجودهم.
الم ّ
العمل غير ُ
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حدودا للجبال والسهول والصحاري والتالل واألنهZار والبحZيرات .توجZد على
َّأوالً ،عندما خلق هللا جميع األشياء ،رسم
ً
Zط ٍ
األرض جب ZZال وس ZZهول وص ZZحاري وتالل ،باإلض ZZافة إلى مس َّ Z
حات مائيَّة م ِّ
تنوع ZZة .أليس ZZت ه ZZذه تض ZZاريس مختلف ZZة؟ رس ZZم هللا
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
حدودا بين جميع هذه األنواع المختلفZة من التضZاريس .عنZدما نتح َّZدث عن رسZم الحZدود ،يعZني هZذا أن الجبZال لهZا ترسZيماتها،
ً
والس ZZهول لهZZا ترس ZZيماتها ،والصZZحاري له ZZا نطZZاق معيَّن ،والتالل له ZZا منطق ٌ Zة ثابت ZZة .يوج ZZد أيض Zا مق ZZدار ث ZZابت من المس َّ Z
Zطحات
ً
ٌ
ُ
ٌ ُ
المائيَّة مثZل األنهZار والبحZيرات .يعZني هZذا أنZه عنZدما خلZق هللا جميZع األشZياء فإنZه ق َّسZم ُكZل ش ٍ
Zوح شZديد .لقZد ح َّZدد هللا
Zيء بوض ٍ
ّ
ض Zا مقZZدار نصZZف ُقطZZر ُZكZل سٍ Z
ٍ
Zهل بZZالكيلومترات
وعين نطاقZZه .وقZZد حZَّ Zدد أي ً
Zل جبZZل بZZالكيلومترات ّ
ّ
بالفعZZل مقZZدار نصZZف ُقطZZر ُZك ّ
وعين نطاقه .عندما خلق هللا جميع الكائناتَّ ،
ضZا هZZذا
أيضا نطاق الصحراء ونطاق التالل وِن َسَZبها ،ومZZا يح ُّZدها – حZَّ Zدد أي ً
حدد ً
ّ

وكّلها لها حدودها .ما المقصود إ ًذا عندما نقول "الحدود"؟ َّ
ُكّلهَّ .
تحدثنا للتZّ Zو
حدد نطاق األنهار والبحيرات عندما كان يخلقها – ُ
عن الكيفيَّة الZتي يحكم هللا جميZع األشZياء بوضZع نZواميس لهZا .يعZني هZذا أن نطZاق الجبZال وحZدودها لن تت ِّسZع أو تنقص بسZبب

أما بالنسZبة لمنZاطق السZهول ونطاقهZا ومZا يح ُّZدها ،فقZد
ثابت :وهذا "الثابت" هZو ُحكم هللاَّ .
دوران األرض أو مرور الزمن .هذا ٌ
Zأة إلى جبZٍ Zل – لن يحZZدث هZZذا.
Zورا
اعتباطيZZا وسZZط أحZZد السZZهول .لن يتحZَّ Zول السZZهل فجً Z
ً
Zوء ظهً Z
ثبَّتهZZا هللا .لهZZا َZح ٌّZد ،ولن يظهZZر نتٌ Z
أما بالنسZZبة للصZZحراء ،فلن نZZذكر أدوار الصZZحراء أو ّأيZZة تضٍ Z
Zاريس
تشZZير النZZواميس والحZZدود الZZتي تحZَّ Zدثنا عنهZZا للتZّ Zو إلى هZZذاَّ .
ِ
ضZا تحت ُحكم هللا .يعZZود السZZبب في هZZذا إلى أن
ًZ
أخZZرى أو
موقعZا جغرافيًّا هنZا ،بZZل حZZدودها فقZZط .لن يت ّسZع نطZZاق الصZحراء أي ً
هللا قد أعطاها ناموسها ونطاقها .مدى اتّساعها ودورها وحدودها ومكانها – هذه قد عيَّنهZا هللا بالفعZZل .لن تتجZاوز نطاقهZZا ولن
َّ
ُّ
Zتمرة،
ومسَّ Z
يتغيZZر موقعهZZا ولن تَتّسZZع منطقتهZZا اعتبا ً
ِّ
طZZا .على الZZرغم من أن تZZدفقات الميZZاه مثZZل األنهZZار والبحZZيرات ُكّلهZZا ُمنظمٌ Zة ُ
جميعZا في اتّجٍ Z
Zاه واحZZد بطريقZٍ Zة م َّ
نظمZZة ،م َّ
ط عن نطاقهZZا ولم تتجZZاوز حZZدودها .إنهZZا تتَّ Z
تدفق ً Zة في االتّجZZاه
ًZ
Zدفق
فإنهZZا لم تخZZرج ق ّ Z
ُ
ُ
غيZZر اتّجZZاه أو مقZZدار ُّ
طZZا بسZZبب
تدفقZZه اعتبا ً
Zف نهZٌ Zر أو بحZZيرةٌ اعتبا ً
Zترض لهZZا .ولZZذلك تحت نZZواميس ُحكم هللا لن يجّ Z
طZZا ،أو ُي ِّ
َ
المفَ Z
َ
ُ
دوران األرض أو مرور الزمان .هZذا ُكّلZه في قبضZة هللا .يعZني هZذا أن جميZع الكائنZات الZتي خلقهZا هللا في وسZط هZذه البشZريَّة

تأسسZZت وال يمكن تبZديلها
لها أماكنها ومناطقها ونطاقاتها الثابتة .يعني هذا أنه عندما خلق هللا جميع الكائنات ،فإن حدودها قZZد َّ

طZا"؟ إنهZا تعZني أنهZا لن تنقZل أو توسZع أو تغZير شZكلها األصZلي
طا .ما الذي تشير إليZه كلمZة "اعتبا ً
أو تجديدها أو تغييرها اعتبا ً
ّ
عشZZوائيًّا بسZZبب الطقس أو درجZZة الحZZرارة أو سZZرعة دوران األرض .على سZZبيل المثZZال ،الجبZZل لZZه ارتفZZاعٌ ُمعيَّن وقاعدتZZه لهZZا
عين ZZة ول ZZه ارتف ZZاعٌ معيَّن وب ZZه ق ZZدر معيَّن من الغط ZZاء النب ZZاتي .ه ZZذا ُكّلZZه َّ
أما
مس ZZاح ٌة ُم َّ
طZZاَّ .
خطط ل ZZه هللا وحس ZZبه ولن يتغيَّر اعتبا ً
ٌ ُ
ُ
ّ
بالنسZZ Zبة للسZZ Zهول ،فZZ Zإن غالبيَّة البشZZ Zر يقيمZZ Zون في السZZ Zهول ،ولن تُZZ Zؤِثّر أيَّة تغي ٍ
ُّرات في المنZZ Zاخ على منZZ Zاطقهم أو على مقZZ Zدار
موجود حتَّى في هذه التضاريس الم ِّ
طZZا .على
وجودهم .كما أن ما هو
تنوعة والبيئات الجغرافيَّة التي خلقهZZا هللا لن يتغيَّر اعتبا ً
ٌ
ُ
سZZ Zبيل المثZZ Zال ،إن م ِّ
كونZZ Zات الصZZ Zحراء والرواسZZ Zب المعدنيَّة تحت األرض وكميZZ Zة الرمZZ Zال الZZ Zتي تحتZZ Zوي عليهZZ Zا ولZZ Zون الرمZZ Zل
ُ
ٍ
َّ
ٍ
Zل ش ZZيء بطريق ZZة ُمخطط ZZة
طZZا .لم ZZاذا لن تتغيَّر اعتبا ً
وس ZZماكته – ه ZZذه لن تتغيَّر اعتبا ً
طZZا؟ بس ZZبب ُحكم هللا وت ZZدبيرهُ .يِّ Z
Zدبر هللا ُكّ Z
وم َّ
نظمZZة ضZZمن جميZZع هZZذه التضZZاريس والبيئZZات الجغرافيَّة المختلفZZة الZZتي خلقهZZا .ولZZذلك فZZإن جميZZع هZZذه البيئZZات الجغرافيَّة ال
ُ
ِ
ؤدي دوره .على الرغم
تزال موجودة منذ آالف السنين ،وبعد عشرات اآلالف من السنين من خلق هللا لها .ما زال ُك ٌل منها ُي ّ
ٍ
ٍ
ُّرات كبZZيرة في األرض ،فZZإن هللا لن
فترات ُمعيَّنة ،وتقع الزالزل خالل
من أن البراكين تثور خالل
فترات ُمعيَّنة Z،وتحZZدث تغي ٌ

نوع من التضاريس بأن يفقد وظيفته األصليَّة .ال يمكن لهذا ُكّله – هذا ُكّلZه الZZذي يتمتَّع بZZه البشZر ويرونZه –
ألي ٍ
يسمح مطلًقا ّ
أن يبقى على األرض بطريقZٍ Zة م َّ
نظمZZة إاَّل بفضZZل تZZدبير هللا وحكمZZه على هZZذه النZZواميس وتَ ُّ
Zدبر هللا إ ًذا جميZZع
مكنZZه منهZZا .لمZZاذا ُيِّ Z
ُ
ُ
هذه التضZاريس الم ِّ
تنوعZة الموجZودة على األرض بهZذه الطريقZة؟ الهZدف من ذلZك هZو أن تنعم جميZع الكائنZات الحيَّة الZتي تبقى
ُ
ٍ
ٍ
ِ
Zادرة على االسZتمرار في العيش والتكZاثر في تلZك البيئZة
تنوعZة ببيئZة ُمس َّ
Zتقرة وأن تكZون ق ً
على قيZد الحيZاة في بيئZات جغرافيَّة ُم ّ
المتحZِّ Zرك منهZZا والسZZاكن ،الZZتي تتنفس من أنوفهZZا والZZتي ال تُشZِّ Zكل بيئً Zة فريZZدة لبقZاء البشZر.
المسَّ Z
Zتقرة .إن جميZZع هZZذه الكائنZZات – ُ
ُ
ٍ
ض Zا القZZادر على السZZماح للبشZZر
وهZZذا النZZوع من البيئZZة هZZو وحZZده القZZادر على رعايZZة جيZZل بعZZد جيZZل من البشZZر ،وهZZو وحZZده أي ً
باالستمرار في البقاء على قيد الحياة في سال ٍم جيالً بعد ٍ
جيل.

نوعا ما ،ولذا ربَّما يبZZدو بعيZً Zدا ًّ
إن ما َّ
حقا عنكم ،ولكن يمكنكم فهمZZه ،أليس كZZذلك؟ يعZZني
تحد ُ
للتو موضوعٌ كبير ً
ثت عنه ّ
المسZَ Zبق لجميZZع الكائنZZات الZZتي
هم ٌة جZًّ Zدا – ُم َّ
هZZذا أن نZZواميس هللا في سZZيادته على جميZZع األشZZياء ُم َّ
هم ٌة جZًّ Zدا بالفعZZل! مZZا الشZZرط ُ
ِ
صZة في سZياق ُحكمZه.
Zؤدي جميZع الكائنZات مهامهZا الخا َّ
تنمZو في سZياق هZذه النZواميس؟ إنZه بفضZل ُحكم هللا .فبسZبب ُحكم هللا ،تُ ّ
على سبيل المثال ،فإن الجبال ترعى الغابات ،ثم تعمل الغابات بدورها على رعاية وحماية الطيZZور والوحZوش الم ِّ
تنوعZZة الZZتي
ُ
تعيش داخلهZZا .السZZهول مرحلٌ Zة ُمعZَّ Zدة للبشZZر لزراعZZة المحاصZZيل وكZZذلك لمختلZZف الطيZZور والوحZZوش .إنهZZا تسZZمح لغالبيَّة البشZZر
ِ
ٍ
Zاحات شاس ZZعة من
ب ZZالعيش على
ضZ Zا الم ZZراعي – وهي مس ٌ Z
أرض مس ZZتوية وتُ ZZوّفر الراح ZZة في حي ZZاة الن ZZاس .تش ZZمل الس ZZهول أي ً
العشبيَّة .المراعي هي الغطاء النباتي لألرض .إنها تحمي التربة وترعى الماشية واألغنام والخيZZول الZZتي تعيش في
األراضي ُ
ّ
ِ
مكانا لعيش البشر؛ َّ
يتمثل دورها في جعل األجZZواء الرطبZZة أكZZثر
همتها
َّ
أيضا ُم َّ
المراعي .تُ ّ
الخاصة .إنها ليست ً
ؤدي الصحراء ً
مياهZZا صZZالحة لشZZرب النZZاس .فأينمZZا تَّ Z
جفاًفZZا .إن تُّ Z
مياهZZا للشZZرب ،كمZZا
Zدفقت سZZوف يجZZد النZZاس ً
Zدفقات األنهZZار والبحZZيرات تZZوفر ً
تسهل هذه التدفقات تلبية االحتياجات المائية لجميع الكائنات .هذه هي الحدود التي رسمها هللا للتضاريس الم ِّ
تنوعة.
ُ
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بسZبب هZذه الحZدود الZتي رسZمها هللا ،أنتجت التضZاريس الم ِّ
تنوعZة بيئZات مختلفZة للبقZاء ،وقZد كZانت هZذه البيئZات من أجZل
ُ
البق ZZاء مالئم ZZة لألن ZZواع الم ِّ
تنوع ZZة من الطي ZZور والوح ZZوش ،كم ZZا أتZZاحت مسZZاح ًة للبق ZZاء .ومن ه ZZذا تط Zَّ Zورت ح ZZدود البيئ ZZات لبق ZZاء
ُ
الكائنات الحيَّة الم ِّ
َّ
سنتحدث عنها فيما يليَّ .أوالً ،أين تعيش الطيور والوحوش والحشرات؟
تنوعة .هذه هي النقطة الثانية التي
ُ

بغض النظZر عن وضZع ح ٍ
Zدود للبيئZZات الجغرافيَّة الم ِّ
تنوعZة Z،رسZم
هل تعيش في الغابات والبساتين؟ هذه هي أوطانها .وهكZZذاّ ،
ُ
حدودا للطيور والوحوش واألسماك والحشرات الم ِّ
أيضا النZZواميس .بسZZبب االختالفZZات
أيضا
ً
تنوعة ولجميع النباتاتّ .
وسن ً
هللا ً
ُ

بين البيئات الجغرافيَّة الم ِّ
تنوعة وبسبب وجود بيئات جغرافيَّة مختلفة ،فZإن األنZZواع المختلفZZة من الطيZور والوحZوش واألسZماك
ُ
Zات مختلفZZة للبقZاء .تعيش الطيZور والوحZZوش والحشZرات بين النباتZZات الم ِّ
تنوعZة Z،وتعيش األسZماك
والحشZرات والنباتZات لهZا بيئٌ Z
ُ
في الماء ،وتنمو النباتات في األرض .تشمل األرض مناطق م ِّ
بمجZَّ Zرد أن تكZZون للطيZZور
تنوعة مثل الجبZZال والسZZهول والتاللُ .
ُ

صZة بهZا ،فإنهZZا لن تتج َّZول في المكZان ُكّلZZه .إن أوطانهZZا هي الغابZات والجبZال .وإذا تهZَّ Zدمت أوطانهZا
Zان ثابتZZة خا َّ
والوحZوش أوط ٌ
يومZا مZZا ،فسZZوف يتحZَّ Zول النظZZام إلى فوضZZى .وبمجZَّ Zرد أن يتحZَّ Zول هZZذا النظZZام إلى فوضZZى ،مZZا العZZواقب؟ من َّأول من يتَّ Z
Zأذى؟
ًZ
ُ
(البشZZر) .إنهم البشZZر .ضZZمن هZZذه النZZواميس والقيZZود الZZتي حZَّ Zددها هللا ،هZZل رأيتم أيَّة ظZZواهر غريبZZة؟ على سZZبيل المثZZال ،أفيZZال

ورأيت ذلZZك؟ ولZZو أنZZه حZZدث ،فسZZوف تكZZون ظZZاهرة غريبZZة جZًّ Zدا ألن األفيZZال تعيش في الغابZZة
تسZZير في الصZZحراء .هZZل سZZبق
َ
وهي بيئة البقاء التي َّ
الخاص بها ،فلماذا تZذهب للتجZZوال بعيZً Zدا عنZZه؟
الخاصة للبقاء وموطنها الثابت
أعدها هللا لها .لديها بيئتها
َّ
ّ
Zورا تسZZير بZZالقرب من شZZاطئ المحيZZط؟ لم يZَ Zر أحZٌ Zد هZZذا ،أليس كZZذلك؟ مZZوطن األسZZود والنمZZور هZZو
هZZل رأى أحZٌ Zد أسً Z
Zودا أو نمً Z
الغاب ZZة والجب ZZال .ه ZZل رأى أح Zٌ Zد الحيت ZZان أو أس ZZماك الق ZZرش من المحي ZZط تس ZZبح في الص ZZحراء؟ لم ي Zَ Zر أح Zٌ Zد ذل ZZك ،أليس ك ZZذلك؟
جنب م ZZع ِ
Zخاص جنبZZا إلى ٍ
الدَبب ZZة
فالحيت ZZان وأس ZZماك القZZرش موطنه ZZا في المحي ZZط .في البيئ ZZة المعيش ZZيَّة لإلنس ZZان ،ه ZZل يعيش أش ٌ Z
ً
دائم ا بالطواويس أو بالطيور األخرى ،داخل منازلهم وخارجها؟ هل رأى أحZٌZد النسZZور أو
البنيَّة؟ هل يوجد
ٌ
ُ
أشخاص محاطون ً

البري يلعب مع القرود؟ (ال) .سوف تكون هذه ُكّلها ظواهر غريبة .سبب حديثي عن هذه األشياء التي تبZدو ألسZZماعكم
اإلوز
ّ
ّ
عما إذا كانت ثابتZZة في مكٍ Z
Zان واحZZد أو
بغض النظر َّ
ظواهر غريبة هو أن أجعلكم تفهمون أن جميع الكائنات التي خلقها هللا – ّ
صZة للبقZZاء .قبZZل أن يخلZZق هللا هZZذه الكائنZZات الحيَّة بٍ Z
يمكنهZZا أن َّ
Zوقت طويZZل
تتنفس من خالل أنوفهZZا – ُكّلهZZا لZZديها نواميسZZها الخا َّ
صZة للبقZZاء وطعامهZZا
صZة من أجZZل البقZZاء .كZZانت لهZZذه الكائنZZات الحيَّة بيئاتهZZا الثابتZZة الخا َّ
كZZان قZZد أعZَّ Zد لهZZا أوطانهZZا وبيئاتهZZا الخا َّ

صZة الZتي تناسZب بقائهZا وبZدرجات حZرارة تناسZب هZذا البقZاء .وبهZذه الطريقZة لن تتج َّZول
الخاص وأوطانها وأماكنها الثابتZة الخا َّ
ّ
ٍ
ِ
ِ
أو تُ ِّ
ٍ
Zل كZائن من
قوض بقاء البشر أو تُؤثّر على حياتهم .هكذا ُي ّ
دبر هللا جميZع الكائنZات :حيث يZZوفر للبشZر أفضZل بيئZZة للبقZاءZُ .ك ّ
صZة من أجZZل البقZاء .وبZZذلك الطعZام تكZون ثابتZة في بيئتهZا األصZليَّة من أجZل
الكائنات الحيَّة له
طعام ُيبقيه حيًّا داخل بيئاته الخا َّ
ٌ
وتستمر وفًقا للنZواميس الZتي وضZعها هللا لهZا .وبفضZل هZذه األنZواع من
البقاء .في ذلك النوع من البيئة ال تزال تعيش وتتكاثر
ّ
النواميس ،وبفضل قضاء هللا المسبق ،تعيش جميع الكائنات في انسجام مZZع البشZر ،كمZZا يتعZايش البشZZر مZع بعضZZهم في اعتمZاد

متبادل مع جميع الكائنات.
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حدودا ،وفي سياق ذلك وّفر الغذاء لجميع أنواع الكائنات الحيَّة .وفي معرض ذلك،
خلق هللا جميع الكائنات ووضع لها
ً
ضZا وسZZائل مختلفZZة لبقZZاء البشZZر ،ولZZذلك يمكنZZك أن تZZرى أن البشZZر ليسZZت لZZديهم طريقٌ Zة واحZZدة فقZZط للبقZZاء ،وليس لZZديهم
أعZَّ Zد أي ً

Zواع م ِّ
تنوعZZة من مصZادر الطعZZام والمZZاء للبشZZر ،وهZZو أم ٌZر
أي ً
ضZا نZZوعٌ واحZZد من البيئZZة للبقZZاء .تحZَّ Zدثنا من قبZZل عن إعZZداد هللا ألنُ ٍ Z
Zري ،ال يعيش جميZع النZاس على الحبZوب.
حاسم للسماح باستمرار حياة البشر في الجسZد .ومZع ذلZك ،من بين هZذا الجنس البش ّ

فالنZZاس لZZديهم وسZZائل مختلفZZة للبقZZاء بسZZبب االختالفZZات في البيئZZات الجغرافيَّة والتضZZاريس .وقZZد أعZَّ Zد هللا جميZZع هZZذه الوسZZائل

األول في الزراع ZZة .يع ZZني ه ZZذا أن ZZه ال يحص ZZل جمي ZZع النZZاس على طعZZامهم من
للبق ZZاء .وله ZZذا ال يعم ZZل جمي ZZع البش ZZر في المقZZام َّ

تطورت الحZدود من أنمZاط الحيZاة الم ِّ
زراعة المحاصيل .هذه هي النقطة الثالثة التي سوف َّ
تنوعZة للبشZر .مZا
نتحدث عنها :لقد َّ
ُ
هي إ ًذا أنZZواع األنمZZاط األخZZرى للحيZZاة لZZدى البشZZر؟ مZZا هي األنZZواع المختلفZZة األخZZرى من النZZاس فيمZZا يتعلZZق بمصZZادر الطعZZام
المختلفة؟ توجد عدة أنواعٌ أساسيَّة:

األول هZZو نمZZط حيZZاة القنص .يعZZرف الجميZZع هZZذا .مZZا الZZذي يأكلZZه النZZاس الZZذين يعيشZZون على القنص؟ (فريسZZة).
النمZZط َّ
يZZأكلون الطيZZور ووحZZوش الغابZZة" .فريسZZة" كلمٌ Zة حديثZZة .ال ُيف ِّكZZر َّ
القناصZZون فيهZZا كفريسZٍ Zة بZZل ُيف ِّكZZرون فيهZZا كطعZZامٍ ،أي قZZوتهم
اليZZومي .على سZZبيل المثZZال ،يحصZZلون على غزالZٍ Zة .وعنZZدما يحصZZلون على هZZذه الغزالZZة يكZZون األمZZر أشZZبه بحصZZول المZZزارع
ّ
على المحاصيل من التربة .يحصل المزارع على المحاصيل من التربة ،وعندما يرى محاصZZيله يشZZعر بالسZZعادة والراحZZة .لن

مرتاح Zا ويش ZZعر بالرض ZZا .يش ZZعر َّ
ضZZا بالراح ZZة
تك ZZون العائل ZZة جائع ً Zة م ZZع وج ZZود محاص ZZيل يمكن تناوله ZZا .يك ZZون قلب ZZه
القناص أي ً
ً
Zيء يمكن أن يتناولZه في الوجبZZة
والرضا عندما يرى ما اقتنصه ألنه ال يوجد ما يZدعوه للقلZق بشZأن الطعZام فيمZا بعZZد .يوجZZد ش ٌ

Zخص يقتنص للحصZZول على لقمZZة العيش .يعيش معظم من يعتمZZدون على القنص في
التاليZZة ،وال توجZZد حاجٌ Zة للجZZوع .هZZذا شٌ Z
الغابZZات الجبليَّة .إنهم ال يفلحZZون األرض .ليس من السZZهل العثZZور على أراضZZي صZالحة للزراعZZة هنZاك ،ولZZذلك فZZإنهم يقتZZاتون
على كائن ٍ Z
Zواع م ِّ
Zات حيَّة م ِّ
األول من نم ZZط الحي ZZاة ال ZZذي يختل ZZف عن نم ZZط حي ZZاة
تنوع ZZة من الف ZZرائس .ه ZZذا ه ZZو الن ZZوع َّ
تنوع ZZة وأن ُ ٍ Z
ُ
العاديين.
األشخاص
ّ
النوع الثاني هو نمط حياة الZرعي .هZل يقZوم أولئZك الZذين يمتهنZون ZالZرعي للحصZول على لقمZة العيش بفالحZة األرض؟
(ال) .فماذا يفعلون إ ًذا؟ كيف يعيشون؟ (في أغلب األحوال ،يحصلون على معيشZZتهم من تربيZة الماشZZية واألغنZام ،وفي الشZZتاء
األول ،ويشربون الشاي بالحليب .على الرغم
يتكون طعامهم من لحم البقر ولحم الضأن في المقام َّ
يذبحون ويأكلون ماشيتهمَّ .

جيZً Zدا .لZZديهم وفZرة في الحليب ومنتجZZات األلبZZان واللحZZوم) .يأكZZل
من أن الرعZاة مشZZغولون في الفصZZول األربعZZة ،فZإنهم يZأكلون ِّ
األول ويش ZZربون حليب األغن ZZام وحليب
الن ZZاس ال ZZذين يرع ZZون الحيوان ZZات كمص ZZدر رزقهم لحم البق ZZر ولحم الض ZZأن في المق ZZام َّ

األبقار ،ويركبZZون الثZيران والخيZول لZرعي ماشZZيتهم في الحقZل بينمZZا يZداعب النسZZيم شZعرهم وتسZZطع الشZمس على وجZZوههم .ال
ٍ
مساحات واسZZعة من السZZماء الزرقZZاء والسZZهول العشZZبيَّة .غالبيَّة
يعانون من ضغوط الحياة الحديثة Z.ال يرون طوال اليوم سوى

Zدوي جيالً
الناس الZذين يمتهنZون رعي القطعZان يعيشZون على األراضZي العشZبيَّة وقZادرون على االسZتمرار في نمZط حيZاتهم الب ّ
بعZZد جيZٍ Zل .على الZZرغم من أن الحيZZاة في المZZراعي تبعث على الوحZZدة قليالً ،فإنهZZا أيضZا حيZZاة سZZعيدة جZًّ Zدا .إنZZه ليس نمZZط حيٍ Z
Zاة
ٌ
ً
سيئ!
ِّ

الجZزر الصZغيرة .إنهم محZاطون
النوع الثالث هو نمط حيZاة الصZيد .يعيش قس ٌZم صZغير من البشZر على المحيZط أو على ُ
بالمي ZZاه ويواجه ZZون المحي ZZط .ه ZZؤالء الن ZZاس يص ZZيدون للحص ZZول على لقم ZZة العيش .م ZZا مص ZZدر الطع ZZام ألولئ ZZك ال ZZذين يص ZZيدون
للحصZZول على لقمZZة العيش؟ تشZZمل مصZZادر طعZZامهم جميZZع أنZZواع األسZZماك والمZZأكوالت البحريَّة والمنتجZZات البحريَّة األخZZرى.
األشZخاص الZZذين يصZZيدون للحصZZول على لقمZZة العيش ال يفلحZZون األرض بZZل يقضZZون كZZل أيZZامهم في الصZZيد .يشZZتمل طعZامهم

األساسZZ Z Zي على أنZZ Z Zواع م ِّ
أحيانZZ Z Zا مقابZZ Z Zل األرز والZZ Z Zدقيق
تنوعZZ Z Zة من األسZZ Z Zماك والمZZ Z Zأكوالت البحريَّة .ويZZ Z Zبيعون هZZ Z Zذه األشZZ Z Zياء
ً
ُ
ّ
ٍ
والضروريَّات اليوميَّة .هذا نمط حياة مختلف للناس الذين يعيشون بالقرب من المياه .يعتمZد ZأولئZك الZذين يعيشZون بZالقرب من
المياه عليه للحصول على طعامهم ،وصيد األسماك هو مصدر رزقهم .إنه مصدر رزقهم وكذلك مصدر طعامهم.
األول أنمZZاط الحيZZاة
باإلضZZافة إلى أولئZZك الZZذين يفلحZZون األرض من أجZZل الحصZZول على لقمZZة العيش ،توجZZد في المقZZام َّ

الثالثZZZة المختلف ZZة الم ZZذكورة أعاله .وباإلض ZZافة إلى أولئ ZZك ال ZZذين يعتم ZZدون Zعلى ال ZZرعي والص ZZيد والقنص ،ف ZZإن أغلبيَّة النZZZاس
يزرعون للحصول على لقمة العيش .ومZا الZذي يحتZاج إليZه النZاس الZذين يزرعZون للحصZول على لقمZة العيش؟ إنهم يحتZاجون
إلى التربZZة .إنهم يعتمZZدون على زراعZZة المحاصZZيل ألجيٍ Z
Zال .إنهم يحصZZلون على غZZذائهم وحاجZZاتهم اليوميَّة من األرض سZZواء
كانوا يزرعون الخضروات أو الفاكهة أو الحبوب.
ما الشروط األساسيَّة ألنماط الحياة البشريَّة المختلفة هذه؟ أال تحتاج إلى ص ٍ
Zيانة أساسZيَّة لبقZاء بيئاتهZZا؟ يعZني هZZذا أنZه إذا
كZZان َم ْن يعيشZZون على القنص سيخسZZرون الغابZZات الجبليَّة أو الطيZZور والوحZZوش ،فسيضZZيع مصZZدر رزقهم ،وسيصZZبح االتجZZاه
ضZا ،ومن الممكن حتَّى أن يختفZZوا .مZا الZذي يعتمZZد
الZZذي يجب على هZZذه المجموعZZة العرقيZة وهZذا النZZوع من النZZاس اتخZاذه غام ً
عليZZه إ ًذا أولئZZك الZZذين يمتهنZZون ZالZZرعي مصZZدرا لZZرزقهم؟ إنهم ال يعتمZZدونًّ Z
حقا على ماشZZيتهم بZZل على البيئZZة الZZتي تعيش فيهZZا
ً
Zراع ،فZZأين كZZانوا سZZيرعون ماشZZيتهم؟ مZZا الZZذي كZZانت سZZتأكله الماشZZية واألغنZZام؟ لن
ماشZZيتهم – المZZراعي .إذا لم تكن هنZZاك مٍ Z

تتZZوافر للشZZعوب البدويZZة معيشZZة من دون الماشZZية .إلى أين كZZانت سZZتذهب هZZذه الشZZعوب دون مصٍ Z
Zدر لرزقهZZا؟ كZZان اسZZتمرار

صعبا َّ
Zتجف .هZل كZانت جميZZع تلZZك
جدا؛ لن يكون لها
البقاء سيصبح
مستقبل .ودون مصادر المياه كانت األنهار والبحيرات س ّ
ٌ
ً
األسZZماك الZZتي تعتمZZد على الميZZاه في حياتهZZا سZZتظل موجZZودة؟ لمZZا ُو ِZجZدت تلZZك األسZZماك .هZZل كZZان أولئZZك النZZاس الZZذين يعتمZZدون
Zدر
Zام ،وإذا لم يكن ل ZZديها مص ٌ Z
على المي ZZاه واألس ZZماك مص ً Z
Zدرا ل ZZرزقهم سيواص ZZلون البق ZZاء؟ إذا لم تكن ه ZZذه الش ZZعوب ل ZZديها طع ٌ Z
للرزق ،لما َّ
Zتمرت على قيZZد
تمكنت من االستمرار في البقاء .يعني هذا أنه إذا كانت توجد مشكل ٌة في معيشتها أو بقائها لمZZا اسَّ Z

الحيZZاة ولكZZان باإلمكZZان أن تختفي وتُمحى من على وجZZه األرض .وإذا كZZان أولئZZك الZZذين يفلحZZون األرض من أجZZل رزقهم قZZد
فقدوا تZربتهم ،وإذا لم َّ
يتمكنZوا من زرع األشZZياء والحصZول على طعZامهم من النباتZات الم ِّ
تنوعZة ،فمZZاذا كZانت سZZتكون النتيجZة؟
ُ
جوعZا ،ألم يكن من الممكن أن ُيمحى ذلZZك النZZوع من البشZZر؟
ًZ
جوعZZا بZZدون الطعZZام؟ وإذا مZZات النZZاس
ألم يكن النZZاس سZZيموتون
ً
ٍ
ٍ
ونظم بيئيَّة م ِّ
بيئات م ِّ
تنوعZZة
ولذلك فإن هذا هدف هللا من الحفاظ على
هدف واحد فقط هلل من الحفZZاظ على بيئZZات ُ
تنوعة .يوجد ٌ
ُ
ُ
والحف ZZاظ على الكائن ZZات الحيَّة المختلف ZZة في ُكZZل بيئ Zٍ Zة – وه ZZو رعاي ZZة جمي ZZع أن ZZواع الن ZZاس ورعاي ZZة الن ZZاس ب ZZالعيش في بيئ ٍ Z
Zات
ّ
جغرافيَّة مختلفة.

صZة ،فإنهZا لن تعZود موجZودة؛ وإذا ُف ِق َZد ْت نZواميس جميZع الكائنZات ،فZإن الكائنZات
إذا َفَق َد ْت جميZع الكائنZات نواميسZها الخا َّ
الحيَّة من بين جميع الكائنات لن َّ
أيضا البيئات التي يعتمدون Zعليها في بقائهم .إذا َفَقZَ Zد
تتمكن من االستمرار .سوف يفقد البشر ً
أما سZZبب بقZاء البشZZر حتَّى اآلن فهZZو
البشZZر ذلZZك ُكّلZZه ،فلن يكونZZوا قZادرين على االسZZتمرار في العيش والتكZZاثر جيالً بعZZد جيZٍ Zلَّ .

طٍ Z
Zق حتَّى
أن هللا قZZد َّ
زود البشZZريَّة بجميZZع الكائنZZات لتُغِّ Zذيهم Z،أي لتُغِّ Zذي البشZZريَّة ب ُ
Zق البشZZريَّة حتَّى اآلن ولم تبَ Z
Zرق مختلفZZة .لم تبَ Z
طٍ Z
Zرق مختلفZZة .ومZZع وجZZود ذلZZك النZZوع من البيئZZة الثابتZZة للبقZZاء الZZتي هي مالئم ٌ Zة
يومنZZا هZZذا إاّل بسZZبب أن هللا يZZرعى البشZZريَّة ب ُ
َّ
صZة بهم .ال أحZZد
المقZَّ Zررة الخا َّ
ومرتبZZة ،يمكن لجميZZع أنZZواع النZZاس على األرض وجميZZع أنZZواع األعZZراق البقZZاء داخZZل نطاقZZاتهم ُ
ُ

هم ًّ
حقا
يمكنZZه أن يتجZZاوز هZZذه النطاقZZات أو هZZذه الحZZدود ألن هللا هZZو الZZذي قZZد حZَّ Zددها .لمZZاذا ُيحZِّ Zددها هللا بهZZذه الطريقZZة؟ هZZذا ُم ٌّ
هم ًّ
حقا!
لجميع البشر – ُم ٌّ
من "هللا ذاته ،الفريد (ط)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ِ
ص Zفر .هZZذه هي
ًZ
رابعZا ،رسZZم هللا الحZZدود بين األعZZراق المختلفZZة .يوجZZد على األرض النZZاس البيض والسZZود وال ُّس ْ Zمر وال ُ
ض Zا نطZZاق حيZZاة هZZذه األنZZواع المختلفZZة من النZZاس ،ودون أن ُيِ Z
Zدرك النZZاس ذلZZك ،فZZإنهم
األنZZواع المختلفZZة من النZZاس .ثبَّت هللا أي ً
يعيشون في بيئتهم المناسبة للبقاء تحت تدبير هللا .ال أحZد يمكنZه الخZروج عن هZذا .مثZال ذلZك ،مZا المنZاطق الZتي يعيش داخلهZا

األول داخZل أفريقيZا .يعيش ال ُّسْ Zمر
الِبيض في الغالب؟ إنهم يعيشون في الغZالب في أوروبZا وأمريكZا .ويعيش السZZود في المقZام َّ

صZفر في المقZZام
في المقZZام َّ
األول في جنZZوب شZZرق آسZZيا وجنZZوب آسZZيا ،مثZZل تايالنZZد والهنZZد وميانمZZار وفيتنZZام والوس .يعيش ال ُ
Zدان أخZرى مماثلZة .لقZZد َّ
األول في آسZيا ،أي الصZين واليابZZان وكوريZZا الجنوبيَّة وفي بل ٍ
وزع هللا جميZZع هZZذه األنZZواع المختلفZZة من
َّ
ٍ
األعراق توزيعا م ِ
ناسًبا بحيث تُ َّ
أجزاء مختلفة من العالم .وقد سبق هللا فأعZَّ Zد في هZZذه األجZZزاء
وزع هذه األعراق المختلفة عبر
ً ُ
زمن بعيZZد بيئ ً Zة مناسZZبة لبقZZاء ُZكZل ِ
ٍ
ٍ
Zري مختلZZف .أعZَّ Zد هللا ضZZمن أنZZواع بيئZZات البقZZاء هZZذه لZZون
Z
ش
ب
رق
ع
Z
Zذ
Z
ن
م
Zالم
المختلفZZة من العZ
ّ
ّ
كوناتها .يعني هذا أن الم ِّ
التربة وم ِّ
كونات الموجZودة في أجسZام الِبيض ليسZت هي نفسZها الموجZZودة في أجسZام السZود ،كمZZا أنهZا
ُ
ُ

تختلZZف عن الم ِّ
كونZZات الموجZZودة في أجسZام األعZZراق األخZZرى .عنZZدما خلZZق هللا جميZZع الكائنZZات ،كZان قZZد أعZَّ Zد بالفعZZل بيئً Zة لبقZاء
ُ
ذلك ِ
العرق .وكZان هدفZه من ذلZك هZو أنZه عنZدما بZدأ ذلZك النZوع من النZاس في التكZاثر وعنZدما بZدأوا في االزديZاد فإنZه كZان من

الممكن إص ZZالحهم في ذل ZZك النط ZZاق .قب ZZل أن يخل ZZق هللا البشZZر كZZان ق ZZد َّ
فكر بالفع ZZل في جمي ZZع األش ZZياء – سZZوف يعطي أوروب ZZا
Zالتطور والبقZZاء .ولZZذلك عنZZدما كZZان هللا يخلZZق األرض كZZانت لديZZه خ َّ
ط ٌة بالفعZZل ،وكZZانت لديZZه َّني ٌة
وأمريكZZا للِبيض ليسZZمح لهم بُّ Z
ُ
وهدف فيما كان يضعه في تلك القطعة من األرض وما الذي كان سZُ Zيرعى على تلZZك القطعZZة من األرض .على سZZبيل المثZZال،
ٌ
أع َّZد هللا منZZذ ٍ
زمن طويZZل نZZوع الجبZZال وعZZدد السZZهول وعZدد مصZادر الميZاه وأنZZواع الطيZZور والوحZوش وأنZZواع األسZماك وأنZZواع
نوع من األعراق ،راعى هللا جZZوانب كثZZيرة
نوع من البشر ،أو ٍ
النباتات التي ستكون على تلك األرض .وعند إعداد بيئة لبقاء ٍ

تنوعZة والم ِّ
كونات التربة وأنواع الطيور والوحوش وحجم أنZواع األسZماك الم ِّ
من الموضوعات :البيئة الجغرافيَّة وم ِّ
كونZات في
ُ
ُ
ُ
أعد هللا منذ ٍ
األسماك والخصائص المختلفة للمياه باإلضافة إلى جميع أنواع النباتات المختلفة  ...لقد َّ
زمن بعيد Zذلك ُكّلZZه .ذلZZك
النZZوع من البيئZZة هZZو بيئ ٌ Zة للبقZZاء خلقهZZا هللا وأعZَّ Zدها للِبيض من البشZZر ،وهي خاصZZة بهم .هZZل رأيتم أنZZه عنZZدما خلZZق هللا جميZZع
فكر فيه ZZا تفك ZZيرا مليًّا وتص ZZرف وف ZZق خ َّ
الكائن ZZات ،فإن ZZه َّ
ط ٍة؟ (نعم .ك ZZانت االعتب ZZارات من أج ZZل األن ZZواع الم ِّ
تنوع ZZة من الن ZZاس
ُ
ً
ُ
ٍ
بعناية .وبالنسبة لبيئة البقاء لألنواع المختلفة من البشرَّ ،
أعد أنواع الطيور والوحوش وأنZZواع األسZZماك وعZZدد الجبZZال
مدروسة
ٍ
ٍ
وعناية شديدتين) Z.على سبيل المثال ،مZZا األطعمZZة الZZتي
مراعاة
وعدد السهول التي سوف تكون موجودة .كان هذا ُكّله موضع

Zيويون .األطعمZZة األساسZZيَّة
يأكلهZZا الِبيض في المقZZام َّ
األول؟ تختلZZف األطعمZZة الZZتي يأكلهZZا الِبيض عن األطعمZZة الZZتي يأكلهZZا اآلسّ Z
أما الحب ZZوب ك ZZالخبز واألرز فهي بص ٍ Z
عامة
ال ZZتي يأكله ZZا الِبيض هي في المق ZZام َّ
Zفة َّ
والبيض والحليب وال ZZدواجنَّ .
األول اللح ZZوم َ
طة الخضZروات يضZZعون فيهZZا بعض اللحم
أطعم ٌة غير أساسيَّة توضZع على جZانب الطبZZق الرئيسZ
Zي .وحتَّى عنZZدما يتنZاولون َسَZل َ
ّ
المشوي أو الدجاج .وحتَّى إذا كانوا يتناولون بعض األطعمZZة المصZZنوعة من القمح أسا ًسZا ،فZZإنهم يضZZيفون إليهZZا الجبن
البقري
ّ
ّ
ٍ
تتكون أسا ًسZا من أطعمZة مصZنوعة من القمح أو األرز؛ يZأكلون الكثZير
البيض أو اللحم .يعني هذا أن أطعمتهم األساسيَّة ال َّ
أو َ

من اللحZZوم والجبن .وغالبZZا مZZا يشZZربون المZZاء الم َّثلج ألنهم يتنZZاولون أطعم ً Zة بس ٍ Z
عرات حراريَّة عاليZZة جZًّ Zدا .ولZZذلك فZZإن الِبيض
ً
ُ
ُ
أشداء ًّ
حقا .هذه هي المصادر لحياتهم ولبيئاتهم المعيشيَّة التي َّ
مما يتيح لهم الحصول على ذلك النZZوع من نمZZط
أعدها هللا لهمَّ ،
َّ ٌ

Zواب أو خطZأ في نمZط الحيZاة هZذا –
الحياة .يختلف نمط الحياة ذلZك عن أنمZاط حيZاة النZاس من األعZراق األخZرى .ال يوجZد ص ٌ
الع رق بنمZZط حي ٍ
Zاة ُمعيَّن وببعض المصZادر
فعينZه ويعZZود إلى ُحكم هللا وترتيباتZZه .يتَّسZم هZذا النZZوع من ِZ
فهو
فطري وقد سبق هللا َّ
ٌّ
المعيَّنة Zلمعيشتهم بسبب ِعرقهم ،وكذلك بسبب بيئة البقZاء الZتي أع َّZدها هللا لهم .يمكنZك ZالقZول إن البيئZة الZتي أعZZدها هللا من أجZل
ُ
غني ووفير.
بقاء البيض وإن الطعام
اليومي الذي يحصلون عليه من تلك البيئة ٌّ
ّ

ض Zا الس ZZود – أين يقطن الس ZZود؟ إنهم يقطن ZZون في
ض Zا البيئ ZZات الض ZZروريَّة لبق ZZاء األع ZZراق األخ ZZرى .يوج ZZد أي ً
أع Zَّ Zد هللا أي ً
األول في وسط أفريقيZا وجنوبهZا .مZاذا أع َّZد هللا لمعيشZتهم في ذلZك النZوع من البيئZة؟ الغابZات المطZيرة االسZتوائيَّة وجميZع
المقام َّ

ض Zا الص ZZحاري وجمي ZZع أن ZZواع النبات ZZات ال ZZتي تتض Zَّ Zمنها .ل ZZديهم مص ZZادر للمي ZZاه ومص ZZادر رزقهم
أن ZZواع الطي ZZور والوح ZZوش وأي ً
موقعZا
ًZ
أيضا
وطعامهم .لم يكن هللا
بغض النظر َّ
ً
منحازا ّ
عما قد عملوه ،لم يكن بقاؤهم مسأل ًة صعبة قط .إنهم يشغلون ً
ضدهمّ .
معيًَّنا ومنطق ًة معيَّنة في ٍ
جزء من العالم.
ُ
ُ
األول في الشZZرق .مZZا االختالفZZات بين البيئZZات والمراكZZز
صZفر في المقZZام َّ
صZفر .يقطن ال ُ
دعونZZا نتحZَّ Zدث اآلن قليالً عن ال ُ
المعدنية Zوالرواس ZZب المعدنيَّة .يع ZZني ه ZZذا أن
الجغرافيَّة للش ZZرق والغ ZZرب؟ معظم األراض ZZي في الش ZZرق خص ZZب ٌة وغنيَّة ب ZZالمواد
َّ
الع رق ،التربZZة
ضZا لهZZذه المجموعZZة من النZZاس ،أي لهZZذا ِZ
جميZZع أنZZواع المZZوارد فZZوق األرض وتحت األرض وفZZيرةٌ .أعZَّ Zد هللا أي ً
والمناخ الم ِ
ناسبين والبيئات الجغرافيَّة الم ِّ
تنوعة التي تالئمهم .على الرغم من وجZZود اختالفZZات هائلZZة بين تلZZك البيئZZة الجغرافيَّة
ُ
ُ

Zروري للن ZZاس وم ZZوارد رزقهم ومص ZZادر البق ZZاء .إنه ZZا بيئ ٌ Zة معيش ZZيَّة تختل ZZف عن بيئ ZZة
والبيئ ZZة في الغ ZZرب ،أع Zَّ Zد هللا الطع ZZام الض Z
ّ
الع رق الشZZرقي مرتفZٌ Zع نسZZبيًّا ،ولZZذلك
الِبيض في الغZZرب .ولكن مZZا الشZZيء الوحيZZد الZZذي أحتZZاج إلى أن أخZZبركم بZZه؟ عZZدد ZأفZZراد ِZ
ّ
أضZZاف هللا الكثZZير من العناصZر في تلZZك القطعZZة من األرض تختلZZف عن الغZZرب .أضZZاف في هZZذا الجZزء من العZZالم الكثZZير من
ِ
ضZ Zا ُمتع Zّ Zددةٌ
المن ZZاظر الطبيعيَّة المختلف ZZة وجمي ZZع أن ZZواع الم ZZواد الوف ZZيرة .الم ZZوارد الطبيعيَّة هن ZZاك وف ZZيرةٌ ج Zًّ Zدا؛ والتض ZZاريس أي ً
تنوعZZة وكافيZZة لرعايZZة عٍ Z
وم ِّ
أما الشZZيء المختلZZف عن الغZZرب فهZZو أنZZه في الشZZرق – من الجنZZوب
الع رق الشZ
Zدد هائZZل من ِZ
Zرقيَّ .
ُ
ّ
َّ
Zوح ،ودرجZات الحZرارة
إلى الشZمال ومن الشZرق إلى الغZرب – يكZون المنZاخ أفضZل من الغZرب .تتحZدد المواسZم األربعZة بوض ٍ

معتدلZZة Z،والمZZوارد الطبيعيَّة وفZZيرة ،والمنZZاظر الطبيعيَّة وأنZZواع التضZZاريس أفضZZل بكثٍ Z
مما في الغZZرب .لمZZاذا فعZZل هللا هZZذا؟
Zير َّ

توازنZZا عقالنيًّا جZًّ Zدا بين الِبيض والص Zفر .مZZاذا يعZZني هZZذا؟ يعZZني أن ُZكZل جٍ Z
Zانب من جZZوانب طعZZامهم ،واألشZZياء الZZتي
خلZZق هللا
ً
ّ
ُ
يسZZتخدمونها ،ومZZا يملكZZه الِبيض لالسZZتمتاع أفضZZل بكثٍ Z
Zازا
Zير َّ
ص Zفر االسZZتمتاع بZZه .ومZZع ذلZZك ،فZZإن هللا ليس منحً Z
مما يسZZتطيع ال ُ
ضد ّ ِ ٍ
الصفر بيئ ًة أجمل وأفضل للبقاء .هذا هو التوازن.
ّ
أي عرق .منح هللا ُ

لقZZد سZZبق هللا فعيَّن أنZZواع النZZاس الZZذين يقطنZZون في أجٍ Z
عينZZة من العZZالم .هZZل يمكن للبشZZر الخZZروج من هZZذا النطZZاق؟
Zزاء ُم َّ
Zور مختلفZZة أو في أوقٍ Z
Zروب أو تعZّ Zديات خالل عصٍ Z
عينZZة ،فZZإن
Zات ُم َّ
Zيء رائZZع! حتَّى إن كZZانت هنZZاك حٌ Z
(كال ،ال يمكنهم) Z.هZZذا شٌ Z
لك ِZل ِZع ٍ
رق .يعZني هZذا أن هللا
هذه الحروب وهZذه التع ّZديات ال يمكنهZا على اإلطالق أن تهZدم بيئZات البقZاء الZتي سZبق هللا فعيَّنهZا ُ
نوعZا معيًَّنZZا من النZZاس في جٍ Z
Zزء ُمعيَّن من العZZالم وال يمكنهم الخZZروج من ذلZZك النطZZاق .حتَّى لZZو كZZان لZZدى النZZاس نZZوعٌ
قZZد ثبَّت ًُ Z

من الطموح لتغيير أراضيهم أو توسيعها ،فسوف يكون من الصZعب ج ًّZدا تحقيZق ذلZك دون ٍ
Zعبا
إذن من هللا .سZيكون النجZاح ص ً

للغايZZZة .على س ZZبيل المث ZZال ،أراد الِبيض توس ZZيع أراض ZZيهم واس ZZتعمروا بعض البل ZZدان األخ ZZرى .غ ZZزا األلم ZZان بعض البلZZZدان،

َّ
Zموح
واحتلت إنجل ZZترا الهن ZZد .م ZZاذا ك ZZانت النتيج ZZة؟ فش ZZلوا في النهاي ZZة .م ZZاذا نفهم من ه ZZذا الفش ZZل؟ م ZZا س ZZبق هللا َّ
فعين ZZه غ ZZير مس ٍ Z

وبغض النظZZر عن مZZدى قZَّ Zوة الZZزخم الZZتي ربمZZا تكZZون قZZد شZZاهدتها في تو ُّسZع بريطانيZZا ،كZZان عليهZZا في النهايZZة
بتZZدميره .لZZذلك،
ّ
Zودا ،وليس اإلنجلZيز .والسZبب هZو
االنسZحاب ،وبقيت األرض تابعً Zة للهنZد Z.ال يZزال أولئZك الZذين يعيشZون على تلZك األرض هن ً
ممن يبحثZZون في التZZاريخ أو السياسZZة أطروحZZات بخصZZوص هZZذا .إنهم ُيقZِّ Zدمون
بعض َّ
Zيء ال يسZZمح بZZه هللا .لقZZد قZَّ Zدم ٌ
أن هZZذا شٌ Z
ٍ
Zبابا
Zبابا لفشZل إنجلZترا قZائلين إنZه قZد يعZود إلى اسZتحالة هزيمZة عZرق معين ،أو إلى أسZباب إنسZانيَّة أخZرى  ...هZذه ليسZت أس ً
أس ً

ٍ
عين ZZة ويقيم ZZه هن ZZاك ،وإذا لم
حقيقيَّة .الس ZZبب الحقيقي ه ZZو أن هللا ال يس ZZمح ب ZZذلك! يجع ZZل هللا أح ZZد األعZZراق يعيش على
أرض ُم َّ
ّ
يسمح هللا لهم باالنتقZال فلن َّ
يتمكنZZوا أبZً Zدا من ذلZك .إذا حZَّ Zدد هللا نطاًقZا لهم ،فسZوف يعيشZZون ضZمن ذلZك النطZاق .ال يمكن للبشZZر
اإلفالت أو الخروج من هZZذه النطاقZZات .هZZذا م َّ
المعتَZدى عليهم ،فZإن
ؤكٌدّ .
بغض النظZر عن مZZدى قZZوة المعتZZدين أو مZZدى ضZعف ُ
ُ
ٍ
نجاحهم في النهاية يعود إلى هللا .لقد سبق فعيَّن هذا بالفعل وال يمكن ألحد تغييره.
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بالنظر من منظور النواميس التي َّ
بغض النظZر عن النZوع ،تعيش
حددها هللا لنم ّZو جميZع األشZياء ،أليسZت البشZريَّة ُكّلهZاّ ،
تحت أحك ZZام هللا – أال تعيش ُكّله ZZا تحت رعايت ZZه؟ إذا ته Zَّ Zدمت ه ZZذه الن ZZواميس أو إذا لم يكن هللا ق ZZد ق Zَّ Zرر مث ZZل ه ZZذه األن ZZواع من

أي مص ٍ
Zدر للطعZام؟
النواميس للبشريَّة ،فماذا كانت ستكون آفاقها؟ بعد أن َفَق َد البشر بيئاتهم األساسيَّة للبقاء ،هل سيكون لZديهم ّ
يتمكنZZوا Zمن الحصZZول على أي شٍ Z
من المحتمل أن تصبح مصادر الطعام مشكلة .إذا َفَق َد الناس مصادر طعامهم ،أي إذا لم َّ
Zيء
ّ
التحمل لم Zَّ Zدة ش ٍ Z
Zهر واح ZZد ،وس ZZوف يص ZZبح
ربم ZZا لن يكون ZZوا ق ZZادرين على
يأكلون ZZه ،فكم ع ZZدد األيَّام ال ZZتي يمكنهم فيه ZZا
التحمل؟ َّ
ُّ
ُّ
ٍ
هم للغايZة .يرتبZط
المس ّ
بقZاؤهم مشZكل ًة .ولZذلك فZإن ُك ّ
Zتمر ،وتكZاثرهم ،وإعZالتهم أم ٌZر ُم ّ
Zل شZيء يفعلZه هللا لبقZاء النZاس ،ووجZودهم ُ
ُكZZل شٍ Z
طZZا وثيًقZZا ببقZZاء النZZاس .إذا أصZZبح بقZZاء البشZZريَّة مشZZكل ًة ،فهZZل من الممكن أن
Zيء يفعلZZه هللا ،من بين جميZZع األشZZياء ،ارتبا ً
ّ
بغض النظر عما
سيظل تدبير هللا
يستمر تدبير هللا؟ هل
ً
موجودا؟ يتعايش تدبير Zهللا مع بقاء البشريَّة ُكّلها التي يرعاها ،ولذلك ّ
ّ
ّ

وحاسم لبقاء البشريَّة .إذا جرى التخّلي عن هZZذه النZZواميس
ضروري له
عده هللا لجميع األشياء وما يعمله للبشر ،فإن هذا ُكّله
ُي ّ
ٌ
ٌ
َّ
Zادرة على الوج ZZود ولن
ال ZZتي حZَّ Zددها هللا لجمي ZZع األش ZZياء ،إذا ُZ
خ ِZرَق ْت ه ZZذه النZZواميس أو تعطلت ،فZZإن جمي ZZع األش ZZياء لن تعZZود ق ً Z
تستمر بيئة البشر في البقاء ،ولن تبقى إعZالتهم اليوميَّة وكZذلك لن يبقZوا هم على قيZد الحيZاة .ولهZذا السZبب ،لن يكZون تZدبير Zهللا
ّ
أيضا فيما بعدZ.
لخالص البشريَّة
ً
موجودا ً

Zيء قZZد ناقشZZناهZُ ،كZل ش ٍ
يرتبZZط ُZكZل شٍ Z
Zل ش ٍ
Zخص .قZZد تقولZZون" :إن مZZا تتحZَّ Zد ُث
Zيء بالتحديZZد ُZ
Zل بنZٍ Zد Z،ارتبا ً
طZZا وثيًقZا ببقZZاء ُZك ّ
وك ّ
ّ
ّ
َّ
تنس
عنه أم ٌZر كبZير للغايZة ال يمكننZا رؤيتZه"َّ ،
وربمZا يوجZد أش ٌ
Zخاص يقولZون" :إن مZا تتحZد ُث عنZه ال يرتبZط بي" .ومZع ذلZك ،ال َ
َّأنك تعيش كج ٍ Z
Zل األش ZZياء ال ZZتي هي تحت ُحكم هللا .ال يمكن فص ZZل جمي ZZع
Zزء من جمي ZZع األش ZZياء فحس ZZب؛ أنت عض Zٌ Zو ض ZZمن ُكّ Z
ِ
ألي شٍ Z
Zؤدي فقZZدان ُحكمZZه وفقZZدان أحكامZZه إلى اختفZZاء
Zخص أن يفصZZل نفسZZه عن ُحكمZZه .قZZد ُيّ Z
األشZZياء عن ُحكم هللا ،وال يمكن ّ
يهم مZا ِعر ِقZك أو قطعZة األرض الZتي
حياة الناس ،أي حيZاة النZاس في الجسZد .هZذه هي أهميَّة إنشZاء هللا بيئ َ
Zات لبقZاء البشZر .ال ّ
تعيش عليها ،سواء في الغرب أو في الشرق – ال يمكنك Zأن تفصل نفسك عن بيئة البقاء التي أنشأها هللا للبشZريَّة ،وال يمكنZZك
بغض النظر عن ُسُZب ِل معيشZتك ،أي مZا تعتمZZد عليZه للعيش،
أن تفصل نفسك عن رعاية وأحكام بيئة البقاء التي أنشأها للبشرّ .
وما تعتمد عليه للحفاظ على حياتك في الجسد ،ال يمكنك أن تفصل نفسك عن ُحكم هللا وتدبيره Z.يقول بعض النZZاس" :أنZZا لسZZت

مزارعا ،وال أزرع المحاصيل للعيش .ال أعتمد على السماوات للحصZول على طعZامي ،ولZذلك فZإنني ال أبقى على قيZد الحيZاة
ً
ِ
ٍ
Zحيح؟ أنت تق ZZول َّإنك ال تZZ Zزرع
أي شZZ Zيء" .هZZ Zل هZZ Zذا ص ٌ Z
في بيئZZ Zة البقZZ Zاء الZZ Zتي أنش ZZأها هللا .لم ُيقZّ Z Zدم لي ذلZZ Zك النZZ Zوع من البيئZZ Zة ّ
والبيض؟ أال تأكZZل الخضZZروات والفاكهZZة؟ ال يمكن فصZZل جميZZع
المحاصZZيل للعيش ،ولكن أال تأكZZل الحبZZوب؟ أال تأكZZل اللحZZوم َ

األشياء التي تأكلها ،جميع هذه األشياء التي تحتاجهZا ،عن بيئZة البقZاء الZتي أنشZأها هللا للبشZريَّة .وال يمكن فصZل مصZدر جميZع
مZZا َّ
تتطلبZZه البشZZريَّة عن جميZZع األشZZياء الZZتي خلقهZZا هللا ،هZZذه األنZZواع من البيئZZات من أجZZل البقZZاء .المZZاء الZZذي تشZZربه والمالبس

ستمد من بين جميع األشياء؟ يقول بعض الناس" :توجد
أي من هذه األشياء ال ُي ّ
التي ترتديها وجميع األشياء التي تستخدمها – ٌ
Zيء من
شيء كيميZ
ستمد البالستيك من جميع األشياء .إنه
ستمد من جميع األشياء .أنت ترى ،ال ُي ّ
بعض البنود التي ال تُ ّ
Zائي ،شٌ Z
ٌ
ّ
Zحيح؟ البالس ZZتيك من ص ZZنع اإلنس ZZان ،إن ZZه شZZيء كيمي ZZائي ،ولكن من أين أتت الم ِّ
كون ZZات األص ZZليَّة
ص ZZنع اإلنسZZان" .هZZل ه ZZذا صٌ Z
ٌ
ُ
ّ
Zيء على ِZحٍ Z
كون ZZات األص ZZليَّة من م ZZواد خلقه ZZا هللا .األش ZZياء ال ZZتي تتمتَّع به ZZا ،وال ZZتي تراه ZZاُ ،كZZل شٍ ZZ
Zتمدت الم ِّ
Zدة
للبالسZZZتيك؟ اُس ّ Z
ّ
ُ
وبغض النظZZر عن
ع رق النZZاس،
بغض النظZZر عن ِ Z
تسZZتخدمهُ ،مسّ Z
ّ
Zتمدةٌ ُكّلهZZا من جميZZع األشZZياء الZZتي خلقهZZا هللا .يعZZني هZZذا أنZZه ّ
ُسُب ِل معيشتهم ،أو نوع بيئة البقاء التي يعيشون فيها ،ال يمكنهم فصل أنفسهم عن أحكام هللا.
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ِ
Zدار كبZير من فهم هللا الموجZود في قلZوب النZاس مقZدار وضZعه في قلZوبهمُ .كَّلمZا زادت درجZة معرفZة
ومع ذلZكُ ،يح ّZدد مق ٌ
ًZ
ظ َم وضZZع هللا في قلZZوبهم .إذا كZZان اإللZZه الZZذي تعرفZZه
هللا في قلZZوبهم َع ُ
ض Zا فZZارغٌ
بهمZZا ،فZZإن اإللZZه الZZذي تZZؤمن بZZه أي ً
وم ً
فارغZا ُ

صZة ،وال عالقZة لZه باإللZه الحقيقي ذاتZه .وبالتZالي ،فZإن معرفZZة أفعZال
بهم .اإلله الذي تعرفه محدود ضمن نطاق حياتك الخا ّ
وم ٌ
ُ
ّ
ومن هZو ،ومعرفZة مZا قZد
Zه
ي
لد
Zا
م
Zة
ف
ومعر
ذاته،
هلل
َّة
الحقيقي
َّة
الهوي
ومعرفة
القدرة،
لي
ك
وكونه
هللا
حقيقة
ومعرفة
َّة،
العملي
هللا
َ
ُ ّ
ٍ
همة ًّ
Zأثير مباشZر على مZا إذا
لك ّل
أمور ُم َّ
جدا ُ
شخص يسعى إلى معرفZة هللا .هZZذه األمZZور لهZZا ت ٌ
أظهره بين جميع األشياء – هذه ٌ
صZة القليلZة ،أو نعمZة
كان الناس يمكنهم الدخول إلى واقع
بمج َّZرد الكلمZات ،إذا قيَّدتZه باختباراتZك الخا َّ
الحق .إذا قي َ
ّ
َّدت فهمك هلل ُ

فإني أقول إن هللا الذي تZؤمن بZه ليس بالتأكيZZد اإللZه الحقيقي ذاتZه ،ويمكن القZول
هللا التي تحصيها ،أو شهاداتك القليلة عن هللاّ ،
ّ
أيضا إن اإلله الذي تZؤمن بZه هZو إلZه خيZالي ،وليس هZو اإللZه الحقيقي .يعZود السZبب في ذلZك إلى َّ
أن اإللZه الحقيقي هZو الواحZد
ً
ٍ
ٍ
ٍ
Zل شZZيءَّ .إنه الواحZZد الZZذي يحمZZل مصZZير البشZZريَّة كافً Zة – الواحZZد الZZذي
ويِّ Z
Zل شZZيءُ ،
Zدبر ُZك ّ
Zل شZZيء ،ويمشZZي بين ُZك ّ
الZZذي يحكم ُZك ّ
يحمZل مصZZير ُكZل ش ٍ
Zيء .إن عمZل هللا وأفعالZZه الZZتي أتح َّZدث عنهZZا ال تقتصZر فقZط على مجموعZة صZZغيرة من النZاس .هZZذا يعZني
ّ
حاليZZا .تظه ZZر أعمال ZZه بين جمي ZZع األش ZZياء ،في بق ZZاء جمي ZZع األش ZZياء ،وفي
َّأنه ZZا ال تقتص ZZر فق ZZط على األش ZZخاص ال ZZذين يتبعون ZZه ً
نواميس تغيُّر جميع األشياء.
ألي من
أي من أعمZZال هللا بين جميZZع األشZZياء أو التعZُّ Zرف عليZZه ،فلن يمكنZZك أن تكZZون شً Z
Zاهدا ٍّ
إذا كنت ال تسZZتطيع رؤيZZة ٍّ
عما ُيس َّZمى باإللZه الصZغير الZذي تعرفZه ،ذلZك اإللZه الZذي تح ُّZده
Zلت الحZديث َّ
أعماله .وإذا كنت ال تستطيع الشهادة هلل ،وإذا واص َ

صZ Zة ،ويقب ZZع داخ ZZل عقل ZZك الض Zِّ Zيق ،إذا واص ZZلت الح ZZديث عن ه ZZذا الن ZZوع من اإلل ZZه ،فلن يمت ZZدح هللا إيمان ZZك على
أفك ZZارك الخا َّ
َّ
اإلطالق .إذا كنت في شهادتك هلل َّ
Zل تZأديب هللا وتزكيتZه ،وتُس ُZر ببركاتZه ،فZإن
تتحدث فقZط عن كيZف َّأنك تتمتع بنعمZة هللا ،وتَْقَب ُ
هذا غZير ك ٍ
Zاف بش ٍ
أما إذا كنت تريZد أن تشZهد هلل بطريق ٍZة تتوافZق مZع مشZيئته ،أي أن تشZهد لإللZه
Zكل كبZير وبعي ٌZد عن إرضZائهَّ .
الحZZق ذاتZZه ،فينبغي لZZك أن تZZرى مZZا لZZدى هللا ومن هZZو هللا ِمن أعمالZZه .يجب أن تZZرى سZZلطان هللا من سZZيطرته على ُZكZل شٍ Z
Zيء،
ّ
ّ
ّ
َ

Zترفت فقZط َّ
أن طعامZك وشZرابك اليZوميَّين وضZروريَّاتك في الحيZاة تZأتي من
وأن ترى حقيقة كيفيَّة تدبيره للبشZريَّة ُكّلهZZا .إذا اعَ Z
Zق أن هللا يعZZول جميZZع البشZZر من خالل جميZZع األشZZياءَّ ،
هللاَّ ،
Zل
وأنه يقZZود جميZZع البشZZر عن طريZZق ُحكمZZه ُ
ولكنك ال تZZرى الحّ Z
لكّ Z
ش ٍ
Zيء ،فلن َّ
Zاهدا هلل .مZا هZو هZدفي من قZZول هZZذا ُكّلZZه؟ هZدفي هZZو أاَّل تسZZتخّفوا بهZذا األمZZر ،وحتَّى ال
أن تكZون ش ً
تتمكن Zالبتَّة من ّ

ِ
صدقوا أن هذه الموضوعات التي َّ
ثت عنها ال عالقة لها بZدخولكم إلى الحيZاة ،وحتَّى ال تعتZبروا هZذه الموضZوعات ُمج َّZرد
تُ ّ
تحد ُ
نوع من المعرفZة أو العقيZدة .إذا اسZتمعتم إلى هZذا بZذلك النZوع من االتّجZاه ،فلن تكسZبوا أي ش ٍ
Zيء .سZوف تفقZدون هZذه الفرصZة
ٍ
ّ
الرائعة لمعرفة هللا.
ما هو هدفي من الحديث عن ُك ّل هذه األمور؟ هZZدفي أن أجعZل النZاس يعرفZون هللا ،وأن أجعZZل النZاس يفهمZZون أفعZZال هللا
العمليَّة .حالمZZا تفهم هللا وتعZZرف أعمالZZه ،يمكنZZك حينئZٍ Zذ فقZZط أن تحظى بفرصZZة التعZُّ Zرف عليZZه أو إمكانيَّة ذلZZك .مثZZال ذلZZك ،إذا

ص Zا مZZا ،فكيZZف سZZتفهمه؟ هZZل سZZيكون من خالل النظZZر إلى مظهZZره الخZZارجي؟ هZZل سZZيكون من خالل
كنت تريZZد أن تفهم شخ ً
ّ
النظZZر إلى مZZا يرتديZه ZوطريقZZة ملبسZZه؟ هZZل سZZيكون من خالل النظZZر في كيفيَّة مشZZيه؟ هZZل سZZيكون من خالل النظZZر في نطZZاق
ِ
كمZZا من خالل ح ZZديث الش ZZخص وس ZZلوكه ،ومن خالل أفك ZZاره ،ومن
صZ Zا م ZZا؟ َّإنك تُص ZZدر ُح ً
معرفت ZZه؟ (ال) .إ ًذا فكي ZZف تفهم شخ ً
ص Zا مZZا وكيZZف تفهمZZه .وبالمثZZل ،إن كنتم تريZZدون أن
خالل مZZا ُي ِّ
عبZZر عنZZه ومZZا يكشZZفه .هZZذه هي الطريقZZة الZZتي تعZZرف بهZZا شخ ً
تعرفZZوا هللا ،إن كنتم تريZZدون أن تفهمZZوا جانبZZه العملي وجانبZZه الحقيقي ،فيجب عليكم أن تعرفZZوه من خالل أعمالZZه ومن خالل
ّ
ّ
شيء عملي يفعله على ِح ٍ
ٍ
دة .هذه هي الطريقة األفضل ،وهي الطريقة الوحيدة.
ُك ّل
ّ
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طZرق لتحقيZZق التZZوازن بينهZا ،وتحقيZق التZوازن للظZروف
عندما خلق هللا جميع األشياء ،استخدم جميع أنZواع الوسZائل وال ُ

المعيشZZيَّة للجبZZال والبحZZيرات ،وتحقيZZق التZZوازن للظZZروف المعيشZZيَّة للنباتZZات وجميZZع أنZZواع الحيوانZZات والطيZZور والحشZZرات –
قررهZZا .ال يمكن ألي من الكائنZZات
كZZان هدفZZه السZZماح لجميZZع أنZZواع الكائنZZات الحيَّة بZZالعيش والتكZZاثر في سZZياق النZZواميس الZZتي َّ
الخZروج عن هZذه النZواميس وال يمكن مخالفتهZا .ال يمكن للبشZر البقZاء والتكZاثر بأم ٍ
Zان جياًل بعZد جي ٍZل إاَّل ضZمن هZذا النZوع من
َّ
أي كٍ Z
Zائن حي المقZدار أو النطZاق الZZذي ح َّZدده هللا ،أو إذا تجZاوز ُمع َّZدل النم ّZو أو مZداه أو عZZدده تحت
البيئة األساسZZيَّة .إذا تخطى ّ
ّ
ٍ
درجات متفاوتZZة من الZZدمار .وفي الZZوقت نفسZZه ،سZوف يكZون بقZاء البشZر ُمهZَّ Zد ًدا .إذا
ُحكمه ،فسوف تعاني بيئة البشر للبقاء من
وصل نوع واحZد من الكائنZات الحيَّة إلى ع ٍ
Zدد أكZبر من الالزم ،فسZوف يسZرق من النZاس طعZامهم ،وي ُZد ِّمر مصZادر الميZاه لZدى
ٌ
َ َ
َّ
ِ
ًّ
همٌ Zة جZZدا
النZZاسُ ،
ويخZّ Zرب أوطZZانهم .وبهZZذه الطريقZZة ،سZZوف يتZZأثر تكZZاثر البشZZر أو َوضZZع بقZZائهم ُمباشZZرةً .مثZZال ذلZZك ،الميZZاه ُم ّ
Zدد هائZZل من الفZZئران أو النمZZل أو الجZZراد أو الضZZفادع أو جميZZع أنZZواع الحيوانZZات األخZZرى،
لجميZZع الكائنZZات .إذا كZZان يوجZZد عٌ Z
فسZZوف تشZZرب المزيZZد من الميZZاه .ومZZع ازديZZاد كميَّة الميZZاه الZZتي تشZZربها ،في حZZدود هZZذا النطZZاق الثZZابت لمصZZادر ميZZاه الشZZرب

Zدم َرت أو تل َّZوثت
والمناطق المائيَّة ،سZوف تنقص ميZاه الشZرب ومصZادر الميZاه عنZد النZاس ،وسZوف يفتقZرون إلى الميZاه .وإذا ت َّ
ظل ذلك النZZوع من البيئZZة القاسZZية
أو انقطعت مياه الشرب
َّ
الخاصة بالناس بسبب الزيادة في أعداد جميع أنواع الحيوانات ،في ّ
Zواع من الكائنZZات الحيَّة عZZددها المناسZZب،
للبقZZاء ،فسZZوف يتعZَّ Zرض بقZZاء البشZZر لتهديZٍ Zد خطZZير .إذا تجZZاوز نZZوعٌ واحZZد أو عZَّ Zدة أنٍ Z
ٍ
Zدرجات
فسZوف يتعZَّ Zرض الهZZواء ودرجZZة الحZرارة والرطوبZZة وحتَّى محتZZوى الهZZواء داخZZل مجZال بقZاء البشZر للتسZُّ Zمم والخZZراب بZ
ظل هذه الظروف ،سوف يظ ّZل بقZاء البشZر ومصZيرهم ُعرضً Zة لتهديZد ZذلZك النZوع من البيئZة .ولZذلك ،إذا
متفاوتة .وبالمثل ،في ّ

َفَق َد الناس هذه التوازنات ،فإن الهواء الذي َّ
تتلوث ،ودرجات الحرارة التي
يتنفسونه سوف َيفسد ،والمياه التي يشربونها سوف َّ
ٍ
Zدرجات مختلفZZة .إذا حZZدث ذلZZك ،فسZZوف تتعZَّ Zرض البيئZZات األصZZليَّة لبقZZاء البشZZر
ضZا ،وسZZوف تتZZأثَّر بZ
يحتاجونهZZا سZZوف تتغيَّر أي ً
ٍ
Zدم َرت فيهZا البيئZات األساسZيَّة لبقZاء البشZر ،مZاذا سZيكون
لتأثيرات
وتحديات هائلة .وفي ظ ّZل هZذا النZوع من الظZروف الZتي قZد ت َّ
ّ
Zوع
Zل ن ٍ
مصير البشر وآفاقهم؟ إنها مشZكل ٌة خطZيرة للغايZة! وبمZا أن هللا يعلم سZبب وجZود كZل من األشZياء ألجZل البشZر ،ودور ُك ّ
َّ
Zل
من األشZZياء الZZتي خلقهZZا ،ونZZوع تZZأثيره على النZZاس ،ومقZZدار فائدتZZه للبشZZر – توجZZد في قلب هللا ُخط ٌة لهZZذا ُكّلZZه وهZZو ُيِّ Z
Zدبر ُZك ّ
هم ج ًّZدا – ُكZل ش ٍ
جانب من جميع األشياء التي خلقها ،ولهZذا فZإن ُكZل ش ٍ
ٍ
Zروري .ولZذلك عنZدما
Zيء ض
Zيء يفعلZه بالنسZبة للبشZر ُم ٌّ
ّ
ّ
ّ
البيئية Zبين جميZZع األشZZياء ،أو بعض النZZواميس الطبيعيَّة بين جميZZع األشZZياء ،لن تكZZون ُمتش ِّ Zك ًكا فيمZZا بع ZدZ
تZZرى بعض الظZZواهر َّ
بخصZZوص ضZZرورة ُZكZل شٍ Z
Zيء خلقZZه هللا .لن تسZZتخدم فيمZZا بعZZد كلمZZات جاهلZZة إلصZZدار أحكZZا ٍم تعسZZفيَّة على ترتيبZZات هللا لجميZZع
ّ
ٍ
طرقه الم ِّ
أيضا الستنتاجات تعسفيَّة عن نواميس هللا لجميع األشياء التي خلقها.
تنوعة لرعاية البشر .ولن
َّ
األشياء و ُ
تتوصل ً
ُ
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ظواهر معيَّنة ،فيمكنهم البحث عن المعلومات ذات الصلة ،وإاَّل يمكنهم Zاستخدام قنوات م ِّ
تنوعة
أشياء أو
المادي ،إن كان الناس ال يفهمونZ
من جهة العالم
ّ
ُ
َ ُ
ً
والقصة الكامنة وراءها .ولكن عندما َّ
َّ
المادي – فال توجد
العالم
خارج
الموجود
الروحي
العالم
أي
–
اليوم
عنه
ث
نتحد
الذي
اآلخر
بالعالم
األمر
ق
يتعل
لمعرفة أصولها
َّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ُّ
المادي
المادي ال ينفصل عن الوجود
أي شيء عنه .لماذا أقول هذا؟ ألنه في عالم البشر ُك ّل شيء في العالم
ّ
ّ
لدى الناس على اإلطالق أيَّة وسائل أو قنوات لتعلم ّ
ٍ
المادي ال ينفصل عن معيشتهم Zالماديَّة وحياتهم الماديَّة ،فإن معظم الناس ال يدركون سوى األشياء الماديَّة أمام
شيء في العالم
لإلنسان ،وألن الناس يشعرون أن ُك ّل
ّ
شيء موجود في ذلك العالم اآلخر – من الم ِ
ٍ
َّ
نصف القول إن معظمZ
ل
ك
أي
–
الروحي
بالعالم
األمر
ق
يتعل
عندما
ذلك،
ومع
لهم.
مرئي ًة
أعينهم ،أي األشياء التي تكون َّ
ُّ
ُ
ّ
الناس ال يؤمنون .ألن الناس يعجزون عن رؤيته ،ويعتقدون أنه ال حاجة لفهمه أو لمعرفة أي ٍ
شيء عنه أو للتعليق على مدى اختالف هذا العالم الروحي الذي هو
ّ
ّ
مخفي وغير مكشوف ،ولذلك يجد الناس صعوب ًة في
أمر مكشوف ،على الرغم من أنه من ناحية البشر،
عالم مختلف عن العالم
ٌّ
تماما ،ومن منظور هللا ،هذا ٌ
ّ
المادي ً
َّ
اَّل
ِ
َّ
تنوعة لهذا العالم .ال تتعلق الجوانب المختلفة التي سوف أتحدث عنها حول العالم الروحي إ بإدارة هللا وسيادته .إنني ال
الم ّ
إيجاد قناة يمكن Zمن خاللها فهم الجوانب ُ
ّ
نوع من األسرار تريدون اكتشافه ،ألن هذا َّ
يتعل ق بسيادة هللا وإدارة هللا ورعاية هللا ،وعلى هذا النحو لن َّ
أتحدث إاَّل عن الجزء
أكشف
أي ٍ
ً
أسرارا ،وال أخبركم عن ّ
الذي يفيدكم أن تعرفوه.

Zالم غZZير
ًZ
َّأوالً ،دعZZوني أسZZألكم سZZؤاالً :في رأيكم ،مZZا هZZو العZZالم الZZروحي؟
Zالم يقZZع خZZارج العZZالم المّ Z
Zادي ،عٌ Z
عمومZا ،إنZZه عٌ Z
ّ
Zرئي وغZZير محسٍ Z
ربمZا ال يمكنكم
م
Zوع من العZالم يجب أن يكZون عليZه العZالم الZروحي؟ َّ
أي نٍ Z
Zوس للنZاس .ولكن بحسZب خيZالكمّ ،
ّ
ٍّ
ٍ
تستمرون في التفكير ،ولن تستطيعون إيقاف
كنتيجة لعدم قدرتكم على رؤيته .ولكن عندما تسمعون أساطير عنه سوف
تخيُّله
ّ
صٍ Zة مخيفZة –
أنفسكم .ولماذا أقول هذا؟ يوجد
Zغارا :عنZدما ُيخِبZرهم أحZدهم بق َّ
شيء يحدث للكثZير من النZاس عنZدما يكونZون ص ً
ٌ
يتخيلZZون تلZZك األشZZياء؛ فمZZع أنهم ال يمكنهم
ًZ
مثالً عن األشZZباح أو األرواح – فZZإنهم يخZافون خوًفZا
مريعZا .ولمZZاذا يخZافون؟ ألنهم َّ
Zان م ZZا أو في مك ٍ Z
رؤيته ZZا ،ف ZZإنهم يش ZZعرون أنه ZZا في جمي ZZع أنح ZZاء غ ZZرفتهم أو تخت ZZبئ في مك ٍ Z
Zان مظلم ،فيخ ZZافون لدرج ZZة أنهم ال
صZا ،ال يجZZرؤون على البقZZاء وحZZدهم في الغرفZZة أو وحZZدهم في الفنZZاء .ذلZZك هZZو العZZالم
يجZZرؤون على النZZوم .وفي الليZZل خصو ً
Zل ش ٍ
ألي
Zالم يعتقZد النZاس أنZه مخي ٌ
Zف .في الواقZع ،يملZك ُك ّ
Zخص ق ً
Zدرا من الخيZال ،ويمكن ّ
الروحي الذي ينسجه خيZالكم ،وهZو ع ٌ
ٍ
ٍ
بشيء.
شخص أن يشعر
ِ
Zالم يختلZف عن العZالم
طا .العZالم ال
ما هو العZالم ال
Zيرا وبسZي ً
Zروحي مك ٌ
Zرحا قص ً
Zروحي؟ دعZني أق ّZدم لZك ش ً
هم ،وهZو ع ٌ
Zان ُم ّ
ّ
ّ
Zادي
هم؟ سZZوف نتحZَّ Zدث عن هZZذا بالتفصZZيل .يرتبZZط وجZZود العZZالم الZ
Zروحي ارتبا ً
Zادي .ولمZZاذا أقZZول إنZZه ُم ٌّ
طZZا وثيًقZZا بالعZZالم المّ Z
المّ Z
ّ
ِ
دورا رئيسZZيًّا في دورة حيZZاة البشZZر ومZZوتهم تحت سZZيادة هللا على جميZZع األشZZياء؛ هZZذا دوره ،وأحZZد أسZZباب أهميَّة
للبشZZرُ .يّ Z
Zؤدي ً

ٍ
ٍ
Zودا أم ال .يرتب ZZط م ZZا
وج ZZوده .وألن ZZه مك ٌ Z
Zان ال يمكن تمي ZZيزه ب ZZالحواس الخمس ،ال يمكن ألح ZZد أن يحكم بدّقZZة م ZZا إن ك ZZان موج ً Z
ُّ
َّ
ضZا بالعZالم الZروحي.
يجري في العالم
الروحي ارتبا ً
Zيرا أي ً
طا وثيًقا بوجود البشر ،ونتيج ًة لذلك يتأثر نظام حيZاة البشZر تZZأث ًرا كب ً
ّ
ّ
يتعلق ذل ZZك بس ZZيادة هللا؟ نعم .عن ZZدما أق ZZول ه ZZذا ،ف ZZإنكم تفهم ZZون س ZZبب مناقش ZZتي له ZZذا الموض ZZوع :ألن ZZه َّ
هZZZل َّ
يتعلق بسZZZيادة هللا

إداري لZZه أسZZمى بكثٍ Z
Zل قٍ Z
Zير من
Zرار ومرسZZو ٍم ونظZZا ٍم
Zالم غZZير مZ
Zرئي للنZZاس – يكZZون ُZك ّ
ّ
وبإدارتZZه .في عZZال ٍم مثZZل هZZذا – وهZZو عٌ Z
ٍّ
ٍ
أي ك ٍ Z
Zائن يعيش في ه ZZذا العZZالم على انتهاكه ZZا أو انتحاله ZZا لنفس ZZه .ه ZZل
Zادي ،وال يج ZZرؤ ّ
ق ZZوانين وأنظم ZZة أيَّة دول ZZة في الع ZZالم الم ّ Z
َّ
Zيم إداريَّة واضZZحة ،وقZZرارات سZZماويَّة واضZZحة ،وقZZوانين واضZZحة.
يتعلق هZZذا بسZZيادة هللا وبإدارتZZه؟ توجZZد في هZZذا العZZالم مراسٌ Z
مستويات مختلفة وفي مناطق مختلفة بواجبهم في صٍ Z
ٍ
Zرامة ويراقبZZون القواعZZد واألنظمZZة ألنهم
يتقيَّد مأمورو تنفيذ األحكام على

وي ِ
يعرفون عاقبZة انتهZاك ق ٍ
Zوح الكيفيَّة الZتي يعZZاقب بهZZا هللا الش ّZر ويكZافئ الخZZير ،والكيفيَّة الZتي يZZدير
Zدركون بوض ٍ
Zماويُ ،
Zرار سّ Z
Zوح الكيفيَّة ال ZZتي ُينِّفZZذ به ZZا هللا
به ZZا جمي ZZع األش ZZياء ،والكيفيَّة ال ZZتي يحكم به ZZا جمي ZZع األش ZZياء ،وباإلض ZZافة إلى ذل ZZك ،ي ZZرون بوض ٍ Z
Zالم مختلZف
قراراته وقوانينه السماويَّة .هل تختلف هذه عن العالم
المادي الذي يسكنه البشر؟ إنها تختلف اختالفZاً كبً Z
ّ
Zيرا .إنZه ع ٌ
تمام االختالف عن العالم المادي .بما أنه توجZد قZرارات وقZوانين سZماويَّة ،فZإن هZذا َّ
يتعلق بسZيادة هللا وإدارتZه ،وباإلضZافة إلى
ّ
َّ
Zروري للغايZة لي التح ُّZدث عن هZذا
وم ْن هZو .بعZد أن سZمعتم هZذا ،أال تشZعرون أنZه من الض
ّ
ذلك ،يتعلق بشخصيَّة هللا ومZا لديZه َ
الموضZZوع؟ أال ترغبZZون في ُّ
تعلم أسZZراره؟ (بلى ،نZZرغب في ذلZZك) .هZZذا هZZو مفهZZوم العZZالم الZZروحي .مZZع أنZZه يتعZZايش مZZع العZZالم
ّ
Zادي ويخضZZع في الZZوقت نفسZZه إلدارة هللا وسZZيادته ،فZZإن إدارة هللا لهZZذا العZZالم وسZZيادته عليZZه أكZZثر صZZرام ًة من إدارتZZه للعZZالم
المّ Z
المادي وسيادته عليه.
ّ

من "هللا ذاته ،الفريد (ي)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 188
ِ
Zدات
ُأصنف جميع الناس بين البشر إلى ثالثة
ٍ
أنواع .النوع َّ
األول هو غZZير المؤمZنين Z،أي أولئZZك الZZذين ليسZZت لZديهم معتق ٌ
ّ
الخاصة،
دينيَّة Z.إنهم ُيدعون غير المؤمنين Z.ال تؤمن الغالبيَّة العظمى من غير المؤمنين إاَّل بالمال ،وال يسعون إاَّل لمصالحهم
َّ
كم ZZا أنهم م ZZاديون وال يؤمن ZZون إاَّل بالع ZZالم الم ZZادي وليس ب ZZدورة الحي ZZاة والم ZZوت أو بأيَّة أق ٍ Z
Zوال عن اآلله ZZة واألش ZZباحُ .أص Zِّ Zنفهم
ّ
ّ
ِ
ُأقسم أهZZل اإليمZZان
باعتبارهم غير المؤمنين ،وهم النوع َّ
األول .النوع الثاني هو مختلف أهل اإليمان بالمقارنة بغير المؤمنينّ .
هؤالء بين البشر إلى َّ
Zيحيون ،والرابZع المسZZلمون،
عدة
ٍ
أنواع رئيسيَّة :النوع َّ
األول هم اليهود ،والثاني الكاثوليZك ،والثZZالث المس ّ
أنواع .هذه هي األنواع المختلفة ألهل اإليمان .النوع الثالث هو أولئك الذين يؤمنZZون باهلل،
البوذيون – توجد خمسة
والخامس
ٍ
ّ

وهZZو النZZوع الZZذي يرتبZZط بكم .مثZZل هZZؤالء المؤمZZنين هم الZZذين يتبعZZون هللا اليZZوم .ينقسZZم هZZؤالء النZZاس إلى نZZوعين :شZZعب هللا

Zوح بين
تمت التفرقZZة الواضZZحة بين هZZذه األنZZواع الرئيسZZيَّة .يمكنكم اآلن في عقلكم التميZZيز بوضٍ Z
المختZZار وعZZاملو الخدمZZة .لقZZد َّ

قلت من هم غZZير المؤمZZنين .هZZل ُيعZZد أولئZZك الZZذين يؤمنZZون
أنZZواع البشZZر وتصZZنيفاتهم .النZZوع َّ
األول هZZو غZZير المؤمZZنين – لقZZد ُ
بالرجZZل العجZZوز في السZZماء غZZير مؤمZZنين؟ ال يZZؤمن كثZZيرون من غZZير المؤمZZنين إاَّل بالرجZZل العجZZوز في السZZماء؛ يؤمنZZون أن

الرياح والمطر والرعZZد وغيرهZا َّ
جميعZا هZذا الكيZZان الZذي يعتمZZدون عليZZه في زراعZة المحاصZZيل والحصZاد – ولكنهم
يتحكم بهZZا
ً
إيمانZZا باهلل؟ مثZZل هZZؤالء
يصZZبحون غZZير راغZZبين في اإليمZZان باهلل عنZZدما تZZأتي اإلشZZارة إلى اإليمZZان بZZه .هZZل يمكن تسZZمية هZZذا ً
الناس مدرجون ضمن غير المؤمنين .أنت تفهم هذا ،أليس كذلك؟ ال تخلط بين هZذه الفئZات .النZوع الثZاني أهZل اإليمZان .النZوع

أنواعا مختلفZZة من النZاس لهم نهايZZة
مت جميع البشر إلى هذه األنواع؟ (ألن
الثالث هو أولئك الذين يتبعون Zهللا اليوم .ولماذا َّ
قس ُ
ً

Zانب واحZد .ألنZه عنZدما تعZود هZذه األعZراق واألنZواع المختلفZة من النZاس إلى العZالم الZروحي ،فسZوف
وغاية مختلفتZان) .هZذا ج ٌ
ّ
فت البشZر
يكون ُ
لك ٍّل منها ٌ
مكان مختلف للذهاب إليه ،وسوف تخضZع لقZوانين مختلفZة لZدورة الحيZاة والمZوت ،ولهZذا السZبب ص َّZن ُ
في هذه األنواع الرئيسيَّة.
دورة حياة وموت غير المؤمنين
دعونا نبدأ بدورة حياة وموت غير المؤمنين Z.بعدما يموت المرء يأخذه مZأمور تنفيZذ األحكZام من العZالم الZZروحي .ومZاذا
ّ
تؤخZذ نفسZZه بعيZً Zدا Z،يصZZل إلى مكٍ Z
Zان
Z
ك
م
Zو
Z
Zان يكZZون وكالً Zة للعZZالم الZZروحي ،وه
يؤخZZذ منZZه بعيZً Zدا؟ ليس جسZZده ولكن نفسZZه .عنZZدما َZ
ٌ
ّ
ِ
ص Zا نف ZZوس الن ZZاس ال ZZذين م ZZاتوا للت Zّ Zو( .مالحظ ZZةَّ :أول مك ٍ Z
غريبZZا على
Zان ي ZZذهب إلي ZZه الم ZZرء بع ZZدما يم ZZوت يك ZZون
ً
يس ZZتقبل ّ
خصي ً

َّ
ويتأكد من اس ZZمه وعنوان ZZه وعمZZZره وكافZZZة
النفس) .عن ZZدما ُينَقZZل إلى ه ZZذا المك ZZان ُيج ZZري أح ZZد المس ZZؤولين الفحوص ZZات األولى
ٍ
َّ
Zج ٌل في سٍ Z
Zتخدم سZZلوك الشZZخص وأفعالZZه
Zل مZZا فعلZZه في حياتZZه ُمسَّ Z
Zل شZZيءُ ،يسَ Z
وم َثبتZZة دقتZZه .بعZZد فحص ُZك ّ
خبراتZZه .كمZZا أن ُZك ّ
Zفر ُ
Zتمر في تناسZZخه مZَّ Zر ًة أخZZرى كشٍ Z
Zخص ،وهي المرحلZZة األولى .هZZل هZZذه
طZZوال حياتZZه لتحديZZد مZZا إذا كZZان سZZوف ُيعZZاَقب أم يسّ Z
المرحلة األولى مخيفة؟ إنها ليست مخيفة للغاية ،ألن الشيء الوحيد الذي قد حدث هZو أن الشZخص قZد وصZZل إلى مك ٍ
Zان مظلم
ٍ
مألوف.
وغير

في المرحلة الثانية ،إن كان هذا الشخص قد فعل الكثير من األشياء السيئة طوال حياته ،وإن كان قد ارتكب الكثZZير من

ٍ
األفعال ِّ
صZص لعقZاب النZاس .تعتمZد ZتفاصZZيل
المخ ّ
الشريرة ،فسوف ُينَقل إلى مكان عقاب ُليعاَقب .سوف يكون هذا هZZو المكZZان ُ
الشريرة الZتي عملوهZا قبZZل مZوتهم – وهZو َّأول موق ٍ
كيفيَّة عقابهم على الخطايا التي ارتكبوها وعلى عدد األشياء ِّ
Zف يحZدث في
المرحلZZة الثانيZZة .بسZZبب األشZZياء السZZيئة الZZتي عملوهZZا والشZّ Zر الZZذي ارتكبZZوه قبZZل مZZوتهم ،عنZZد تناسZZخهم بعZZد عقZZابهم – عنZZدما
Zادي – سZZوف يظZّ Zل بعض النZZاس بشZً Zرا وسZZوف يصZZبح البعض حيوانZZات .يعZZني هZZذا أنZZه بعZZد
يولZZدون مZَّ Zر ًة أخZZرى في العZZالم المّ Z

عZZودة الشZZخص إلى العZZالم الZZروحي فإنZZه ُيعZZاَقب بسZZبب الشZّ Zر الZZذي ارتكبZZه؛ وباإلضZZافة إلى ذلZZك ،بسZZبب األشZZياء الشZِّ Zريرة الZZتي
ّ
أما نطZZاق الحيوانZZات الZZتي قZZد يتحZَّ Zول إليهZZا المZZرء فيشZZمل األبقZZار
Zل
Z
ب
ا
Zر
Z
ش
ب
Zبح
Z
ص
ي
ال
عملهZZا ،ففي تناسZZخه التZZالي لعلZZه
حيوانZZاَّ .
ً
ً
والخيول والخنازير والكالب .قد يصبح بعض الناس طائرا في السماء أو َّ
بط ًة أو َّ
ٍ
كحيوان ،عنZZدما يمZZوت
إوز ًة ...بعد تناسخه
ً
Zاء على سZZلوكه قبZZل أن يمZZوت سZZوف ُيقZِّ Zرر العZZالم الZZروحي مZZا إذا كZZان
يعZZود إلى العZZالم الZ
Zروحي ،وكمZZا كZZان األمZZر من قبZZل ،بنً Z
ّ
ّ
س ZZوف يتناس ZZخ كإنس ٍ Z
Zيرا وتك ZZون خطاي ZZاهم ش ZZنيع ًة ج Zًّ Zدا ،وهك ZZذا عن ZZدما يتناس ZZخون يص ZZبحون
Zان .ي ZZرتكب معظم الن ZZاس ش Zًّ Zرا كث ً Z
Zف) .مZZا
Zف؟ (إنZZه مخيٌ Z
حيوانZZات من سZZبع مZZرات إلى اثنZZتي عشZZرة مZَّ Zر ٍة .من سZZبع مZرات إلى اثنZZتي عشZرة مZَّ Zر ٍة – هZZل هZZذا مخيٌ Z
حيوانZا؟
حيوانZا .ومن جهZة الشZخص ،مZا أكZثر األمZور المؤلمZة في أن يصZبح
Zخص مZا
ً
ً
المخيف لكم؟ من المخيZف أن يصZبح ش ٌ
إنZZه غيZZاب اللغZZة ،ووجZZود أفكZZار بسZZيطة وحسZZب ،وعZZدم القZZدرة سZZوى على عمZZل األشZZياء الZZتي تعملهZZا الحيوانZZات وأكZZل األشZZياء

الZZتي تأكلهZZا الحيوانZZات ،ووجZZود العقليَّة البسZZيطة ولغZZة الجسZZد الZZتي للحيZZوان ،وعZZدم القZZدرة على المشZZي منتصZً Zبا ،وعZZدم القZZدرة
على التواصل مع البشر ،وغياب سZلوك البشZر وأنشZطتهم الZتي لهZا أيَّة عالق ٍZة بالحيوانZات .يعZZني هZZذا ،من بين جميZZع األشZZياء،

ألمZا بكثٍ Z
Zانا .هZZذا أحZZد مظZZاهر عقZZاب العZZالم
حيوانZZا معنZZاه أنZZك أدنى جميZZع الكائنZZات الحيَّة ،وأكZZثر ًZ
أن تكZZون
Zير من أن تكZZون إنسً Z
ً
الZZروحي ألولئZZك الZZذين قZZد فعلZZوا الكثZZير من الشZZر وارتكبZZوا خطايZZا كبZZيرة .عنZZدما َّ
يتعلق األمZZر بشZَّ Zدة العقZZاب ،يتحZَّ Zدد ZهZZذا بنZZوع
ّ
ّ
ٍ
ٍ
تحولZZه إلى كلب؟ هZZل يعيش
تحول الشخص إلى
خنزير أفضZZل من ُّ
يتحول إليه الشخص .على سبيل المثال ،هل ُّ
الحيوان الذي َّ
Zانا ،هZل سZيعيش أفضZل أم أسZوأ
Zرة أو حص ً
الخنزير معيشً Zة أفضZل أم أسZوأ من الكلب؟ أسZوأ ،أليس كZذلك؟ إن أصZبح المZرء بق ً

ارتياح ا أن يصZZبح شZZخص مZZا ِق َّ
حيوانZZا ،وكونZZه قطZZة أسZZهل
ط ًة؟ ومZZع ذلZZك سZZيكون
ًZ
من الخZZنزير؟ (أفضZZل) .هZZل سZZيكون أكZZثر
ً
ٌ
Zادا ،ولZZذلك
كثيرأ من كونه بقرة أو
حصانا؛ ألن القطط تخلد إلى النوم معظم الZوقتَّ .
Zرة أو حص ً
ً
Zانا فZأكثر إجه ً
أما أن تصZZبح بق ً
ً
ٍ
إن أعيZZد تناسZZخ النZZاس كبقZZر ٍة أو كحصٍ Z
كلبZZا أفضZZل قليالً من أن
عقابZZا قاسZً Zيا .أن تصZZبح ً
Zان ،فعليهم العمZZل بجZّ Zد – وهZZذا يبZZدو ً
حصانا ،ألن الكلب له عالق ٌة أوثق مع صاحبه .وبعض الكالب – بعZد أن تكZون حيوانZات أليفZة عZدة سZنوات –
بقرة أو
ً
تصبح ً
وأحيانZZا يسZتطيع الكلب التكيZف مZZع مZزاج صZاحبه ومتطلباتZZه ،فيعاملZZه صZاحبه معاملZة
تستطيع فهم الكثير مما يقوله أصحابها،
ً
ٍ
بحياة سعيدة؟ وهكZذا،
أفضل ،ويأكل الكلب أفضل ويشرب أفضل وعندما يشعر باأللم يجد عناي ًة أوفر – أال يستمتع الكلب إ ًذا

Zانا .في هZذا ،تُح ِّZدد ش َّZدة عقZاب الشZخص عZدد م َّZرات تناسZخه كحي ٍ
Zوان ،وكZذلك
Zرة أو حص ً
كلبZا أفضZل من أن تكZون بق ً
أن تكون ً
نوع من الحيوانات.
أي ٍ
ّ

س ZZوف ُيع ZZاَقب بعض الن ZZاس بتناس ZZخهم كحي ٍ Z
Zوان من س ZZبع م ZZرات إلى اثن ZZتي عش ZZرة م Zَّ Zر ٍة ألنهم ارتكب ZZوا الكث ZZير ج Zًّ Zدا من
بعدد ٍ
المرات ،عندما يعودون إلى العالم الZروحي ُينَقلZون إلى مكٍ Z
Zان آخZر .لقZZد
أحياء .وبعد عقابهم ٍZ
الخطايا بينما كانوا
كاف من َّ
ً
ّ
بت بالفعZZل النفZZوس الم ِّ
Zتعدون للتناسZZخ في صZZورة بشZٍ Zرُ .يصZِّZنف هZZذا
ُعZZو ِق ْ
تنوعZZة في هZZذا المكZZان ،وهم من نZZوع النZZاس الZZذين يسّ Z
ُ
ِ
المكان ُك ّل ٍ
بمج َّZرد تناسZخه ،ومZا إلى
نفس إلى ٍ
نوع ما وفًقا لنوع العائلة الZتي سZوف يولZد فيهZا ونZوع الZدور الZذي سZوف ُي ّ
ؤديZه ُ

ذلZZك .مثZZال ذلZZك ،سZZوف يصZZبح بعض النZZاس مطZZربين عنZZدما يZZأتون إلى هZZذا العZZالم ،ولZZذلك يوضZZعون بين المطZZربين؛ وسZZوف
ٍ
أعمال عنZZدما يZأتون إلى هZذا العZالم ،ولZذلك يوضZعون بين رجZال األعمZZال؛ وإن تق َّZرر أن أح ًZدا مZا سZوف
يصبح البعض رجال
Zل واحZٍ Zد وفًقZZا لزمٍ Z
Zان
يصZZبح باحثًZZا علميًّا عنZZدما يصZZير بشZً Zرا ،سZZوف يوضZZع بين البZZاحثين
ّ
العلميين .وبعZZد تصZZنيفهمُ ،ير َس Zل ُZك ّ
تمامZZا مثلمZZا يرسZZل األشZZخاص رسZZائل عZZبر البريZZد اإللكZZتروني اليZZوم .تكتمZZل في هZZذا دورةٌ واحZZدة من
مختلZZف وتZZاريخ ُمحZّ Zددً ،
ّ
الحيZZاة والمZZوت .من اليZZوم الZZذي يصZZل فيZZه الشZZخص إلى العZZالم الZZروحي حتَّى ينتهي عقابZZه ،أو حZZتى يتم تناسZZخه كحيٍ Z
Zوان عZَّ Zدة
ّ
مر ٍ
ٍ
العملي ٌة.
كإنسان؛ تكتمل هذه
يستعد للتناسخ
ات ثم
َّ
َّ
ّ
ٍ
ٍ
بشرا؟ أو كم
كحيوانات إلى العالم
بسرعة أولئك الذين أكملوا اجتياز العقاب ولم يتناسخوا
رسل
هل ُ
المادي ليصبحوا ً
ّ
سي َ
Zل مZZا
سيسZZتغرق األمZZر قبZZل إمكانيَّة مجZZيئهم بين البشZZر؟ مZZا معZZدل تكZZرار حZZدوث هZZذا؟ توجZZد قيٌ Z
Zود زمنيَّة على هZZذا .يخضZZع ُZك ّ

يحZZدث في العZZالم الZZروحي للقيZZود والقواعZZد الزمنيَّة المناسZZبة الZZتي سZZوف تفهمونهZZا إن شZZرحتها باألرقZZام .من جهZZة أولئZZك الZZذين
ّ
ٍ
ٍ
يتناسZZخون خالل فZZتر ٍة قصZZيرة من الZZزمن ،سZZوف يجZZري إعZZداد والدتهم الجديZZدة كبشZZر عنZZدما يموتZZون .أقصZZر وقت هZZو ثالثZZة
Zنة ،وللبعض ثالثمئZZة سٍ Z
Zنوات ،وللبعض ثالثين سٍ Z
Zهور ،وللبعض ثالث سٍ Z
أيَّامٍ .أمZZا لبعض النZZاس فيكZZون الZZوقت هZZو ثالثZZة شٍ Z
Zنة،

وللبعض حتَّى ثالثZZة آالف سٍ Z
Zنة ،وهكZZذا .مZZا الZZذي يمكن قولZZه إ ًذا عن هZZذه القواعZZد الزمنيَّة ،ومZZا تفاصZZيلها؟ إنهZZا تقZZوم على مZZا
ِ
ؤديZZه هZZذه النفس في هZZذا العZZالم .عنZZد تناسZZخ النZZاس كبشZٍ Zر
Zادي ،أي عZZالم اإلنسZZان ،من النفس ،والZZدور الZZذي تُ ّ
يتطلبZZه العZZالم المّ Z
Zاديين ،وبعZZد ثالثZZة أيَّا ٍم
Zريعا جZًّ Zدا ألن عZZالم اإلنسZZان يكZZون في حاجٌ Zة ُم ّZ
لحZة لمثZZل هZZؤالء النZZاس العّ Z
عّ Z
Zاديين Z،يتناسZZخ معظمهم سً Z
ٍ
دورا
تمامZZا عن العائلZZة الZZتي كZZانوا فيهZZا قبZZل مZZوتهم .ولكن يوجZZد البعض َّ
ممن ُيّ Z
Zؤدون ً
ُير َس Zلون مZَّ Zر ًة أخZZرى إلى عائلZZة مختلفZZة ً
طلب كبZير على هZؤالء النZاس في عZالم اإلنسZان؛ ال توجZد حاجٌ Zة إلى
خا ًّ
Zاص" تعZني أنZه ال يوجZد ٌ
صZا في هZذا العZالم .وكلمZة "خ ّ
العديZZد من النZZاس ألداء مثZZل هZZذا الZZدور ،ولZZذلك قZZد يسZZتغرق األمZZر ثالثمئZZة سٍ Z
Zنة قبZZل تناسZZخهم .يعZZني هZZذا أن هZZذه النفس سZوف

سنة .ولماذا األمر كذلك؟ ألنه لم َّZدة ثالثمئZة س ٍ
مرة واحدة كل ثالثة آالف ٍ
ٍ
Zنة أو
تأتي َّ
مر ًة واحدة فقط ُك ّل ثالثمئة سنة ،أو حتَّى َّ ً
ُّ
ثالث ZZة آالف س ٍ Z
مطلوبZZا في ع ZZالم اإلنس ZZان فيج ZZري االحتف ZZاظ به ZZذه النفس في مك ٍ Z
Zان م ZZا في الع ZZالم
Zنة ،ال يك ZZون مث ZZل ه ZZذا ال ZZدور
ً

Zأثير عميZZق
الZ
Zأثير عميZZق على الثقافZZة الصZZينيَّة التقليديَّة .كZZان لوصZZوله تٌ Z
Zروحي .خZZذ على سZZبيل المثZZال كونفوشZZيوس .كZZان لZZه تٌ Z
ّ
Zل عصZٍ Zر ،ولZذلك كZان
لكن شخص مثل هZذا ليس
على ثقافة الناس ومعرفتهم وتقليدهم وتفكيرهم في ذلك الوقتْ .
ً
مطلوبZا في ُZك ّ
Zنة أو ثالثZZة آالف سٍ Z
عليZZه أن يبقى في العZZالم الZZروحي منتظZZرا هنZZاك لمZَّ Zدة ثالثمئZZة سٍ Z
Zنة قبZZل تناسZZخه .ألن عZZالم اإلنسZZان لم يكن
ً
ّ
ٍ
ٍ
َّ
ٍ
اضطر لالنتظZار في فت ٍ
Zور ألنZه لم يكن يوجZد سZوى عZدد قليZل من األدوار مثZل دوره ولم يكن أمامZه
شخص كهذا،
بحاجة إلى

Zان مZZا في العZZالم الZZروحي لمعظم الZZوقت في فتٍ Z
الكثZZير ليعملZZه ،ولZZذا كZZان يتعيَّن إبقZZاؤه في مكٍ Z
Zور ثم إرسZZاله عنZZدما يكZZون عZZالم
ّ
ٍ
بحاجة إليه .هذه هي القواعZد الزمنيَّة للعZالم الZروحي بخصZوص مZدى تناسZخ معظم النZاس .سZواء كZان الشZخص عاديًّا
اإلنسان
ّ
خاصا ،فإن العالم الروحي لديه قواعد مناسبة وممارسات صحيحة لتجهيز تناسخ الناس ،وهZZذه القواعZZد والممارسZات تZنزل
أو َّ
ّ
َّ
أي مأمور تنفيذ أحكا ٍم أو ٍ
من هللا ،وال ُي ِّ
كائن في العالم الروحي.
قررها أو يتحكم بها ّ
ّ
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ِ
يرتبط تناسZخ أيَّة ٍ
طZا وثيًقZا بحياتهZا
ؤديZه في هZذه الحيZاة والعائلZة الZتي تولZد فيهZا وطبيعZة حياتهZا ارتبا ً
نفس والZدور الZذي تُ ّ
ِ
ؤديهZا مثلمZا تختلZف المهZام الZتي تُنِّفZذها .ومZا هZذه
الماضية .يأتي جميع أنواع الناس إلى عZالم اإلنسZان ،وتختلZف األدوار الZتي تُ ّ
دين ما :إن كانوا يدينون آلخرين بمبالغ كبيرة في حياتهم السابقة ،فإنهم يZZأتون لسZZداد ٍ
المهام؟ يأتي بعض الناس لسداد ٍ
دين في
هذه الحياة .وفي الوقت نفسه ،جاء بعض النZاس لتحصZيل ٍ
تعرضZوا للنصZب من أشZياء كثZيرة ودفعZوا مبZالغ طائلZة
دين مZا :لقZد َّ

في حياتهم السابقة ،وهكذا بعد وصولهم إلى العالم الروحي سوف يمنحهم العالم الZروحي العدالZZة ويسZZمح لهم بتحصZZيل ديZZونهم
ّ
ّ
Zان :فخالل حيZZاتهم السZZابقة – قبZZل أن يموتZZوا – تعامZZل شZZخص مZZا بلطٍ Z
في هZZذه الحيZZاة .لقZZد أتى بعض النZZاس لسZZداد دين امتنٍ Z
Zف
ٌ
ثم يولدون من ٍ
جديد لسداد دين االمتنان هZZذا .وفي الZZوقت نفسZZه،
معهم ،وفي هذه الحياة ُسِن َحت لهم فرص ٌة كبيرة للتناسخ ومن َّ

ُوِلZَ Zد آخZZرون في ه ZZذه الحيZZاة للمطالب ZZة بالحي ZZاة .وحي ZZاة َم ْن ال ZZتي يط ZZالبون به ZZا؟ حيZZاة الشZZخص ال ZZذي قتلهم في حي ZZاتهم الس ZZابقة.
Zل ش ٍ
باختص ٍ
طZا وثيًقZا .يعZZني هZZذا أن الحيZZاة
قويَّة بحياتZZه السZابقة ،وهي مرتبطٌ Zة ارتبا ً
Zار ،تحمZZل الحيZاة الحاضZZرة ُ
لك ّ
Zخص عالقً Zة ّ
ٍ َّ ُّ
بمبلغ كبير من المال .هZZل
كبيرا بحياته السابقة .مثال ذلك ،قبل أن يموت "تشانغ" خدع "لي"
لك ّل
ٍ
الحاضرة ُ
شخص تتأثر تأث ًرا ً
ِ
Zدين من "لي"؟ بمZZا أنZZه يدينZه Zبٍ Z
يZZدين "تشZZانغ" بٍ Z
صZل "لي" دينZZه من "تشZZانغ"؟ وهكZZذا ،بعZZد أن يموتZZا،
Zدين Z،هZZل من الطZ
Zبيعي أن ُيح ّ
ّ
ِ
حصل "لي" دينه منه؟ إحZZدى الوسZZائل هي
دين ينبغي تسويته فيما بينهما .عندما يتناسخان ويصبح "تشانغ"
ً
يوجد ٌ
إنسانا ،كيف ُي ّ
ِ
حصل "لي" دينه بZZأن يولZد من جديZٍ Zد ك ٍ
بغض النظZر عن مقZZدار
Zابن "لتشZانغ" ،يZربح "تشZانغ" الكثZZير من المZZال و"لي" يهZZدرهّ .
أن ُي ّ
المال الذي يربحه "تشZانغ" ،فZإن ابنZه "لي" يب ّZدده .مهمZا كZان المبلZغ الZذي يربحZه "تشZانغ" ،فإنZه ال يكفي أب ًZدا ،وفي الZوقت نفسZه،
ٍ
ط ٍ
Zرق ووسZائل مختلفZة .ينZدهش "تشZانغ" متسZائالً" :لمZاذا كZان ابZني يجلب النحس
دائما ما ينفZق أمZوال والZده ب ُ
فإن ابنه لسبب ما ً

طموح ا؟ ولمZZاذا هZZو عZZديم الفائZZدة وغZZير قٍ Z
Zادر على
ًZ
دائمZا؟ لمZZاذا أبنZZاء النZZاس اآلخZZرين في منتهى الروعZZة؟ لمZZاذا ال يملZZك ابZZني
ًZ
ٍ
دائمZا المزيZد من المZال
كسب أيَّة
دائمZا؟ سZوف أدعمZه طالمZا وجب َّ
أموال؟ لمZاذا يجب َّ
علي ذلZك ،ولكن لمZاذا يريZد ً
علي دعمZه ً
ٍ
بأمانة ،ولكنه سيفعل أي شيء من تسكع وأكل وشرب ودعZZارة ومقZZامرة؟
واحدا
يوما
ً
مهما أعطيته؟ لماذا ال يستطيع أن يعمل ً
دين له في الحياة الماضية .سوف أدفعZZه! لن ينتهي هZZذا مZZا لم
ما الذي يحدث؟" ثم ُيف ِّكر "تشانغ" قليالً متسائالً" :ربَّما كان َّ
علي ٌ
Zترد فيZZه دينZZه بالفعZZل ،وعنZZدما يكZZون في سZّ Zن األربعين أو الخمسZZين
أدفعZZه بالكامZZل!" قZZد يZZأتي اليZZوم الZZذي يكZZون فيZZه "لي" قZZد اسّ Z
األول من حي ZZاتي! لق ZZد
Zأة إلى رش ZZده ق ZZائالً" :إن ZZني لم أعم ZZل عمالً حس Zً Zنا واح Zً Zدا خالل النص ZZف َّ
Zوم يرج ZZع في ZZه فج ً Z
س ZZوف ي ZZأتي ي ٌ Z

ِ
صZا صZZادًقا
أهُ Z
صZا ِّ
جيZً Zدا! سZZوف ُأقZّ Zوي نفسZZي :سZZوف أكZZون شخ ً
Zدرت جميZZع األمZZوال الZZتي ربحهZZا والZZدي – يجب أن أكZZون شخ ً
ٍ
ِ
Zبب
وأعيش بطريقة صZحيحة ولن ُأس ِّZبب الحZزن ألبي م َّZر ًة أخZرى!" لمZاذا ُيف ّكZر هكZذا؟ لمZاذا يتغيَّر لألفضZل فج ً
Zأة؟ هZل يوجZد س ٌ

حصل دينه؛ لقد َّ
صZة
Zبب وتZأثير .بZدأت الق َّ
لهذا؟ ما السبب؟ (ألن "لي" َّ
سدد "تشانغ" الدين الذي كZان يZدين ZبZه) .يوجZد في هZذا س ٌ
منZذ ٍ
صZة حياتهمZا الماضZية هZذه إلى حياتهمZا الحاضZرة ،وال يمكن ألح ٍZد أن
وقت طويZل ج ًّZدا ،قبZل أن ُيولZد االثنZانُ ،أحضZرت ق َّ
عما َّ
يومZZا واحZً Zدا بأمان ٍZة – ولكن في يZZوم سZداد
علمه "تشانغ" البنZه ،فZإن ابنZه لم يسZZتمع قّ Z
بغض النظر َّ
يلوم اآلخرّ .
ط ولم يعمZZل ً
Zال بسZZيط .هZZل توجZZد العديZZد من األمثلZZة األخZZرى؟
الZZدين لم تكن توجZZد حاج ٌ Zة لتعليمZZه؛ فلقZZد فهم االبن بطريقZZة
ّ
طبيعيZZة .هZZذا مثٌ Z
اَّل
اَّل
ِ
أي شZٍّ Zر وأنZZه سZZوف يوجZZد
(نعم) .ومZZاذا ُيخبZZر هZZذا النZZاس؟ (أنZZه يجب أن يكونZZوا صZZالحين ويجب أ يفعلZZوا الشZّ Zر) .أ يفعلZZوا ّ
Zاص ألفع ZZالهم الش Zِّ Zريرة! ي ZZرتكب معظم غ ZZير المؤم ZZنين الكث ZZير من الش Zّ Zر ،وق ZZد ق ZZوبلت أفع ZZالهم الش Zِّ Zريرة بالقص ZZاص ،أليس
قص ٌ Z
Zبب .هZZل تعتقZZد أن شZZيًئا لن يحZZدث لZZك بعZد Zأن
قابZZل بالقصZZاص لZZه َّ
كZZذلك؟ ولكن هZZل هZZذا القصZZاص تعسٌّ Z
خلفي ٌة وسٌ Z
Zل مZZا ُي َ
Zفي؟ ُZك ّ
تغشه بالمZال ،هZل تعتقZد أن لن توجZد أيَّة عZواقب عليZك بعZد أن تكZون قZد أخZذت مالZه؟ سZوف
تغش
شخصا ما بالمال؟ وبعد أن ّ
ّ
ً
ٍ
بغض النظZZر عن الشZZخص ،أو مZZا إن كZZان يZZؤمن أو ال يZZؤمن بوجZZود إلZZه ،ينبغي
يكZZون ذلZZك مسZZتحيالً ،وسZZوف توجZZد عZZواقب! ّ
وتحمل عZZواقب أفعالZZه .فيمZZا َّ
Zل شٍ Z
يتعلق بهZZذا المثZZال البسZZيط – أي معاقبZZة "تشZZانغ"
تحمل المسZZؤوليَّة عن سZZلوكه
ُّ
Zخص ُّ
على ُكّ Z
واسترداد "لي" لماله – أوليس هذا بعدل؟ عندما يفعل الناس أشياء كهذه ،توجد مثZل هZذه النتيجZة .إنهZا غZير منفص ٍ
Zلة عن إدارة
ٍ
Zرارات ومراسZZيم سZZماويَّة
العZZالم الZZروحي .أولئZZك الZZذين ال يؤمنZZون باهلل ،ومZZع كZZونهم غZZير مؤمZZنين ،إال أن وجZZودهم يخضZZع لقZ
ّ
ٍ
ٍ
بحيث ال يمكن ألحد أن يفلت منها وال يمكن ألحد أن َّ
يتجنب هذا الواقع.
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Zود بينمZZا ُZكZل شٍ Z
Zيء ال يمكن رؤيتZZه ،أو يكZZون
Zل مZZا يمكن رؤيتZZه موجٌ Z
غالبZZا مZZا يعتقZZد أولئZZك الZZذين ليس لZZديهم إيمٌ Z
ً
ّ
Zان أن ُZك ّ
ٍ
ِ
Zاب" ،وهكZZذا
بعيZً Zدا جZًّ Zدا عن النZZاس ،غZZير موجZZو ٍد .إنهم ُيف ّ
ضZلون االعتقZZاد بأنZZه ال توجZZد "دورة حيZZاة ومZZوت" وبأنZZه ال يوجZZد "عقٌ Z
يخطئZZون ويرتكبZZون الش ّZر بال نZد ٍم – وبعZد ذلZZك ُيعZZاَقبون أو يتناسZخون مZَّ Zر ًة أخZرى كحي ٍ
Zوان .ينZدرج معظم النZZاس على تنZوعهم

Zارم في إدارتZZه لجميZZع
فرغZZة .يرجZZع السZZبب إلى أنهم ال يعرفZZون أن العZZالم الZ
الم َ
Zروحي صٌ Z
بين غZZير المؤمZZنين Zفي هZZذه الZZدائرة ُ
ّ
Zائن واحZZد من
Zخص واحZZد أو كٌ Z
الكائنZZات الحيَّة .سZواء اعتقZZدت بهZZذا أم ال ،فZإن هZZذه الحقيقZZة موجZZودةٌ ،ألنZZه ال يمكن أن يفلت شٌ Z
Zائن واح ZZد من القواع ZZد والقي ZZود ال ZZتي تض ZZعها ق ZZرارات هللا
Zخص واح ZZد أو ك ٌ Z
نط ZZاق م ZZا تالحظ ZZه عين هللا ،وال يمكن أن يفلت ش ٌ Z
عما إن كنت تZZؤمن باهلل أم ال ،من غZZير
بغض النظZر َّ
ومراسZZيمه السZZماويَّة .ومن َّ
ثم ،فZإن هZZذا المثZZال البسZZيط ُيخِبZZر الجميZZع أنZZه ّ

صZا آخZZر بالمZZال ،يكZZون هZZذا العقZZاب
المقبZZول أن تخطئ وتZZرتكب الشZّ Zر وال توجZZد عZZواقب .عنZZدما ُيعZZاَقب شٌ Z
Zخص مZZا خZZدع شخ ً
ويع ZZاَقب ب ZZالقرارات والمراس ZZيم الس ZZماويَّة هلل ،وهك ZZذا ف ZZإن الس ZZلوك
ع ZZادالًُ .يع ZZاَقب الس ZZلوك الش ZZائع كه ZZذا من الع ZZالم ال Z
Zروحيُ ،
ّ
والغش والخZZداع ،والسZZرقة والسZZلب ،والقتZZل والحZZرق ،وغيرهZZا – يكZZون
اإلجZZرامي والشZِّ Zرير الفZZادح – كاالغتصZZاب والنهب،
ّ
ّ
ٍ
لمجموعة من العقوبZات تتفZاوت في شZدتها .ومZاذا تشZمل هZذه العقوبZات الZتي تتفZاوت في شZدتها؟ تسZتخدم بعضZها
رض ًة
حتَّى ُع َ
ِ
الشدة ،وتستخدم بعضها اآلخر منهجي ٍ
َّات مختلفة ،وتستخدم بعضها اآلخر المكان الذي يذهب إليه النZZاس
الوقت لتحديد مستوى ّ
المتكZِّ Zرر
عنZZد تناسZZخهم .مثZZال ذلZZك ،بعض النZZاس سZZليطو اللسZZان .مZZا الZZذي يشZZير إليZZه تعبZZير "سZZليط اللسZZان"؟ إنZZه يعZZني الشZZتم ُ
غالبZZا
صZا مZZا لZه ٌ
قلب كريZهً .
لآلخرين واستخدام لغة بذيئة Z،أي لغة ّ
تسب الناس .ماذا تعني اللغة البذيئZZة؟ إنهZZا ت ّ
Zدل على أن شخ ً

Zب النZZاس من أفZZواه أولئZZك النZZاس ،وهZZذه اللغZZة البذيئ Zة ZتصZZاحبها عZZواقب وخيمZZة .بعZZد أن يكZZون
مZZا تZZأتي اللغZZة البذيئZZة الZZتي تسّ Z
ٍ
كم .بعض النZاس حريصZون للغايZة عنZدما
هؤالء األشخاص قد ماتوا وتلّقZوا العقZاب المناسZب ،يمكن أن يولZدوا من جديZد وهم ُب ٌ
مما يض ّZر
صZة ،ويفعلZZون الكثZZير َّ
Zيرا مZZا يسZتغّلون اآلخZZرين ،ومكائZZدهم الصZZغيرة ِّ
Zاء ،وكث ً
جيZدة التخطيZZط بطريقZZة خا ّ
يكونZون أحي ً
ب ZZاآلخرين .عن ZZدما يول ZZدون من جدي Zٍ Zد ،يمكن أن يكون ZZوا طائش ZZين أو مع ZZاقين ذهنيًّا .يت َّ Z
Zيرا في خصوص ZZيَّة
Zدخل بعض الن ZZاس كث ً Z
مما يجب أاَّل يعرفZZوه ،وهكZZذا عنZZدما يولZZدون من جديZٍ Zد قZZد
مما يجب أاَّل تZZراه ،ويعرفZZون الكثZZير َّ
اآلخZZرين؛ تZZرى عيZZونهم الكثZZير َّ
ًّ
ثم عنZدما
Zاء،
يكونZون
وغالبZZا مZا يقZاتلون ويفعلZون الكثZZير من الش ّZر ،ومن َّ
ً
ً
عميانZZا .بعض النZاس فطنZون جZدا عنZZدما يكونZZون أحي ً
يولZZدون من جديZٍ Zد قZZد يكونZZون معZZاقين أو ُكسZZحان أو مقطZZوعي الZZذراع ،أو قZZد يكونZZون ُZحZدباء أو مصZZابين بZZالتواء العنZZق ،وقZZد
Zرج أو قZد يكZون أحZد سZيقانهم أطZول من اآلخZر ،ومZا إلى ذلZك .في هZذا ،يخضZعون لعقوب ٍ
Zات مختلفZة على أسZاس
يعانون من ع ٍ
مسZZتوى الشZّ Zر الZZذي ارتكبZZوه وهم أحيZZاء .ومZZاذا تقولZZون عن سZZبب وجZZود أنٍ Z
ح َو ْل العين؟ هZZل يوجZZد الكثZZير من
Zاس يعZZانون من َZ
ٌ
هZؤالء النZاس؟ يوجZد الكثZير منهم اليZوم .يعZاني البعض من َZح َو ْل العين ألنهم في حيZاتهم الماضZية بZالغوا في اسZتخدام عيZونهم،

وفعلZوا الكثZير من األشZZياء السZِّZيئة ،وهكZذا عنZدما يولZZدون في هZذه الحيZاة تنحZZرف عيZZونهم وفي الحZاالت الخطZZيرة يولZدون حتَّى
جي ًZدا؟
عميانا ،وهذا عقاب .هل تعتقد أن النظر إلى األشخاص الذين يعZZانون من َZح َو ْل العين أمZر ممتZZع؟ هZZل يZتركون
ً
ً
انطباعZا ِّ
ٍ
ِ
َّ
جيدة ،وبشرة صافية رقيقة وعيون واسعة وجفون مزدوجZZة – ولكن لألسZZف تنحZZرف إحZZدى
انظر كيف يتسمون بتركيبة وجه ّ
Zأثير كامZل على تص ُّZرف الشZخص؟ وبهZذا التZأثير ،مZا نZوع حيZاتهم؟ عنZدما
عيونهم عن األخرى .كيZف يبZدون؟ أال يكZون لهZذا ت ٌ
وجهZا لوج ٍZه لئال
Zول! ينبغي أن أتح َّZدث ورأسZZي
ٌ
يلتقون بZآخرين يقولZZون ألنفسZهم" :أنZا أح ٌ
خفيض وال يمكنZZني النظZZر إلى النZاس ً
ِ
وجهZا لوج ٍZه .في هZذا ،أال
يروا
عيني" .تُؤثّر عيونهم الحوالء على كيفيَّة نظرهم إلى األشياء ،وقZدرتهم على النظZر إلى النZاس ً
ّ
ثم ،في الحيZاة التاليZZة ،لن يجZرؤوا على فعZل
يستخدمون عيونهم أقل كثZيراً؟ ألم تُعZاَلج إ ًذا التجZاوزات في حيZاتهم السZابقة؟ ومن َّ
ٍ
جيدة مع اآلخرين قبل أن يموتوا ،ويفعلون الكثير من األشZZياء
شيء
أي
سيء .هذا هو القصاص! يتعامل بعض الناس معامل ًة ِّ
ّ
ِّ
ِ
َّ
الجيZZدة ألحبZZائهم أو ألصZZدقائهم أو لZZزمالئهم أو لألشZZخاص المZZرتبطين بهم .يتصZZدقون ويرعZZون اآلخZZرين أو يسZZاعدونهم ماليًّا،
ّ
والبعض اآلخ ZZر يح ZZترمونهم أيم ZZا اح ZZترامٍ ،وعن ZZدما يع ZZود مث ZZل أولئ ZZك الن ZZاس إلى الع ZZالم الZZروحي ال ُيع ZZاَقبون .ومع ZZنى أن غ ZZير
ّ
ٍ
Zالحا جZًّ Zدا .فبZZدالً من اإليمZZان بوجZZود هللا ال يؤمنZZون سZZوى
ص Zا صً Z
المZZؤمن ال ُيعZZاَقب بّ Z
Zأي شZZكل من األشZZكال هZZو أنZZه كZZان شخ ً
ٍ
Zل مZZا يؤمنZZون بZZه.
بالرجZZل العجZZوز في السZZماء .ال يؤمنZZون سZZوى بأنZZه توجZZد ٌ
Zل شZZيء يفعلونZZه – هZZذا ُZك ّ
روح فZZوقهم تZZراقب ُZك ّ
ومح ِسZنون ،وعنZZدما يعZZودون في النهايZZة إلى العZالم الZروحي،
كثيرا .هؤالء الناس ِّ
والنتيجة هي أن سلوكهم أفضل ً
طيبوا القلب ُ
ّ
ٍ
Zوع من
سZوف يعZZاملهم العZZالم ال
أي نٍ Z
Zروحي معاملً Zة ِّ
جيZZدة جZًّ Zدا وسZZوف يتناسZZخون س ً
Zريعا ويولZZدون من جديZZد .وعنZZدما يولZZدونّ ،
ّ
Zجام بين أفرادهZZا ،وسZZوف
العائلZZة يصZZلون إليهZZا؟ مZZع أن هZZذه العائلZZة لن تكZZون غنيَّة ،فإنهZZا سZZتكون مسZZتقرة ،وسZZوف يوجZZد انسٌ Z

Zاة هانئZZة .عنZدما يبلZZغ الشZZخص سZّ Zن الرشZد ،سZوف تكZون
َّاما هادئة سعيدة ،وسوف يكون الجميZع ًZ
فرح ا ويعيشZZون حي ً
يمضون أي ً
له عائل ٌة كبيرة ُممتَّدة ،وسZوف يكZون أطفالZه موهZوبين ويتمتَّعZون ZبالنجZاح ،وسZوف تتمتَّع عائلتZه بالحZظ السZعيد – وترتبZط مثZل
Zواء كZان ذك ًZرا
هذه النتيجة ارتبا ً
طا ً
كبيرا بالحياة الماضية للشZخص .يعZني هZذا أنZه أينمZا ذهب الشZخص بعZد موتZه وتناسZخه ،س ً
همتZZه ومZZا سZZوف يخوضZZه في الحيZZاة وإخفاقاتZZه والبركZZات الZZتي ينعم بهZZا واألشZZخاص الZZذين سZZيتقابل معهم ومZZا
أو أنZZثى ،فZZإن ُم َّ
سZZيحدث لZZه – ال يمكن ألحZٍ Zد التنبُّؤ بهZZذا أو ُّ
تجنبZZه أو االختبZZاء منZZه .يعZZني هZZذا أنZZه بعZZد أن تكZZون حياتZZك قZZد تحZَّ Zددت ،فإنZZه فيمZZا

وبغض النظZZر عن الوسZZيلة الZZتي تسZZتخدمها لمحاولZZة ُّ
يحZZدث لZZك ،مهمZZا حZاولت ُّ
تجنبZZه ،فليسZZت لZZديك أيَّة طريقZٍ Zة النتهZZاك
تجنبZZه،
ّ
دورة الحيZاة الZتي حZَّ Zددها لZZك هللا في العZZالم الZروحي .ألنZZه عنZZد تناسZخك يكZZون مصZير حياتZك قZZد تق َّZرر بالفعZZل .سZواء كZZان ذلZك
ّ

جيZدا أو سZِZيًئا ،يجب على الجميZZع مواجهZZة هZذا ،ويجب أن يسZتمروا في المض ِ
ألي ش ٍ
Zخص يعيش
ِّ ً
ّ
ّ
Zي ُقZZد ًما؛ هZذه مسZأل ٌة ال يمكن ّ
ُ ّ
في هذا العالم أن َّ
واقعي ًة.
أشد منها
َّ
يتجنبها ،وال توجد مسأل ٌة ّ
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مراجعات وإدارة شديدة وصارمة لدورة حياة غZZير المؤمZZنين ومZZوتهم؟ َّأوالً ،وضZع هللا العديZZد من
هل ترون أن هللا لديه
ٌ
القZرارات والمراسZيم واألنظمZة السZماويَّة في العZالم الZروحي ،وبعZد إعالن هZذه القZرارات والمراسZيم واألنظمZة السZماويَّة ،فإنهZا
ّ
ٍ
ٍ
ِ
بصرامة ،كما َّ
تنوعZة في العZالم الZروحي ،وال أحZد يجZرؤ على انتهاكهZا.
تُ َّنفذ
حددها هللا ،من خالل كائنZات في مواقZع رسZميَّة ُم ّ
ّ
Zوان أو كش ٍ
Zخص مZا كحي ٍ
Zخص ،توجZد قZوانين لكليهمZا.
وهكذا ،في دورة حيZاة البشZر ومZوتهم في عZالم اإلنسZان ،سZواء تناسZخ ش ٌ
وبمZZا أن هZZذه النZZواميس تZZأتي من هللا ،ال يجZZرؤ أحZٌ Zد على انتهاكهZZا ،وال يمكن ألحZٍ Zد انتهاكهZZا .وبسZZبب سZZيادة هللا هZZذه وحZZدها،
ومZZرتَّب؛ وبسZZبب سZZيادة هللا هZZذه وحZZدها ،يمكن للبشZZر
المادي الذي يراه الناس
وألنه توجد مثل هذه القوانين ،فإن العالم
ّ
ٌ
منتظم ُ

تماما للبشر ،ويمكنهم العيش في انسجا ٍم معه – وهذا ُكّله ال يمكن فصZZله عن
أن يتعايشوا بسال ٍم مع العالم اآلخر غير
المرئي ً
ّ
ثم مZاذا كZان سZيحدث دون إدارة هللا؟
سيادة هللا .بعد أن تموت الحياة الجسديَّة للشخص ،فإن النفس ال تزال تملZك الحيZاة ،ومن َّ
َّ
Zل مكٍ Z
Zان وتZؤذي حتَّى الكائنZZات الحيَّة في عZالم البشZZر .لن يكZون هZذا األذى
كZانت النفس سZZتهيم في أنحZاء المكZان وتتطفل في ُك ّ
سيصZZاب سZZيكون البشZZر .إن
ُم َّ
وج ًZهZا نحZZو البشZZر فحسZZب ،بZZل يمكن أن يكZZون كZZذلك نحZZو النباتZZات والحيوانZZات – ولكن َّأول من ُ
ح ZZدث ه ZZذا – إن ك ZZانت مث ZZل ه ZZذه النفس دون إدار ٍة وألحقت األذى بالن ZZاس ًّ
حقا وفعلت أش ZZياء ش Zِّ Zريرة بالفع ZZل – فس ZZوف توج ZZد
َّ
Zريعا وسZZوف
أيضا معالج ٌة مناسبة لهذه النفس في العالم
الروحي :إن كZZانت األمZZور ّ
ً
جدِّيZZة ،سZZوف تتوقف النفس عن الوجZZود س ً
ّ
تنوعZZة تُ َّ
Zوس م ِّ
Zان مZZا ثم تتناسZZخ .يعZZني هZZذا أن إدارة العZZالم الZZروحي لنفٍ Z
تهلZZك؛ وإن أمكن ،سZZوف توضZZع في مكٍ Z
نظم وتُ َّنفذ وفًقZZا
ُ
ّ
ٍ
Zادي لإلنسZZان في الفوضZZى ،وبسZZببها يملZZك البشZZر في
لخطZZوات وقواعZZد .وبسZZبب مثZZل هZZذه اإلدارة فحسZZب لم يسZZقط العZZالم المّ Z
Zادي عقليَّة طبيعيَّة وعقالنيَّة طبيعيَّة وحي ZZاة جس ZZديَّة ُمرتَّب ZZة .ولن يس ZZتطيع أولئ ZZك ال ZZذين يعيش ZZون في الجس ZZد مواص ZZلة
الع ZZالم الم ّ Z
االزدهار والتكاثر عبر األجيال إال بعد أن تكون للبشر مثل هذه الحياة الطبيعيَّة.
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عن ZZدما َّ
يتعلق األم ZZر بغ ZZير المؤم ZZنين ،ه ZZل المب ZZدأ وراء أعم ZZال هللا ه ZZو مكاف ZZأة األب ZZرار ومعاقب ZZة األش ZZرار؟ ه ZZل توج ZZد أيَّة
ٍ
Zتثناءات؟ (كال) .هZZل تZZرون أنZZه يوجZZد مبZZدأ ألعمZZال هللا؟ ال يZZؤمن غZZير المؤمZZنين باهلل ًّ
حقا ،وال يطيعZZون ترتيبZZات هللا ،وال
اسZ

ُي ِ Z
Zدركون س ZZيادة هللا ،فضZ Zالً عن أنهم ال يع ZZترفون باهلل .واألخط ZZر من ذل ZZك ،أنهم ُيج Zِّ Zدفون على هللا ويس Zّ Zبونه ،ويع ZZادون أولئ ZZك
الZZذين يؤمنZZون باهلل .مZZع أن هZZؤالء النZZاس لZZديهم مثZZل هZZذا الموقZZف تجZاه هللا ،فZZإن إدارة هللا لهم ال تZZزال ال تنحZZرف عن مبادئZZه؛
ٍ
بطريقة م َّ
نظمة وفًقا لمبادئه وشخصيَّته .كيف ينظر هللا إلى عدائهم؟ ينظر إليه على أنZه جهZٍ Zل! ولZذلك جعZل هZؤالء
إنه يديرهم
ُ
الناس – أغلبيَّة غير المؤمنين – Zيتناسخون في صورة حيوانات .ما هم غZZير المؤمZZنين في نظZZر هللا إ ًذا؟ إنهم ماشZZية .يZZدير هللا
الماشية ،ويZدير البشZZر ،ولديZه المبZادئ نفسZها لهZZذا النZوع من األشZخاص .وحتَّى في إدارة هللا لهZؤالء النZاس ،ال يZZزال باإلمكZZان
ثم ،هZZل تZZرون سZZيادة هللا في المبZZادئ الZZتي
رؤيZZة شخصZZيَّته وكZZذلك النZZواميس الكامنZZة وراء سZZيادته على جميZZع األشZZياء .ومن َّ

يدير بها غير المؤمنين التي َّ
بغض النظZر عن
تحد ُ
Zارة؟ (نعم ،نراهZا) .يعZني هZذا أنZه ّ
ثت عنهZا للت ّZو؟ هZل تZرون شخصZيَّة هللا الب ّ
أي شٍ Z
ض Zا القZZرارات َأو
Zيء يتعامZZل معZZه هللا ،فإنZZه يعمZZل وفًقZZا لمبادئZZه الخا َّ
ص Zة وشخصZZيَّته .هZZذا جZZوهر هللا .إنZZه ال ينتهZZك َع َر ً
ّ
المراسيم السماويَّة التي َّ
يتصرف هللا وفًقZا لمبZادئ دون أدنى فوضZى ،وال
حددها ألنه يعتبر أن مثل هذا الشخص من الماشية.
َّ
َّ
ٍ
صZة .يرجZZع هZذا إلى أن هللا لZZه جZوهر
عامل،
بأي
عما يفعله ،فإنه يتوافق ُكّله مع مبادئه الخا َّ
وبغض النظر َّ
ّ
تماما ّ
تتأثر أعماله ً
Zائن وشٍ Z
Zل كٍ Z
أي كٍ Z
Zخص
هللا نفسZZه ،وهZZو جٌ Z
Zائن مخلZZوق .هللا يقZZظ الضZZمير ومسٌ Z
Zؤول في تعاملZZه مZZع ُZك ّ
Zانب من جZZوهره ال يملكZZه ّ
وكٍ Z
همZل على اإلطالق
وحكمZZه عليهZZا ،ولم ُي ِZ
Zائن
حي بين جميZZع األشZZياء الZZتي خلقهZZا وفي اقترابZZه منهZZا وتZZدبيره لهZZا وإدارتZZه لهZZا ُ
ّ
عقابZZا بال رحم Zٍ Zة؛ ومن جه ZZة
في ه ZZذا .من جه ZZة أولئ ZZك األخي ZZار ،فإن ZZه ش ٌ Z
Zب ً
Zفوق وعط ZZوف؛ وأم ZZا ألولئ ZZك األش ZZرار ،فإن ZZه يص ّ Z
تنوعZZة ،فإنZZه يتَّخZZذ الترتيبZZات المناسZZبة في الZZوقت المناسZZب وبطريقZٍ Zة منتظمZZة وفًقZZا للم َّ
الكائنZZات الحيَّة الم ِّ
تطلبZZات المختلفZZة لعZZالم
ُ
ُ
ٍ
ِ
البشZZر في أوقٍ Z
َّ
َّ
Zات مختلفZZة ،بحيث تتناسZZخ هZZذه الكائنZZات الحيَّة الم ِّ
ؤديهZZا بطريقZZة ُمنظمZZة ،وتتنقل بين
تنوعZZة وفًقZZا لألدوار الZZتي تُ ّ
ُ
ٍ
بطريقة م َّ
نظمة.
المادي والعالم الروحي
العالم
ّ
ُ
ّ
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كائن حي – أي إنهاء ٍ
يدل موت ٍ
Zادي إلى العZZالم الZZروحي ،في
حياة بالجسد – إلى أن الكائن
ّ
الحي قد انتقل من العZZالم المّ Z
ّ
ّ
ّ
Zادي وبZدأ يضZطلع بZدوره أو
Z
م
ال
Zالم
ع
ال
إلى
Zروحي
ل
ا
Zالم
Z
ع
ال
من
Zاء
ج
قد
َّا
حي
ا
كائن
أن
على
تدل
جديدة
َّة
جسدي
حياة
والدة
حين أن
ً
ّ
ّ
ّ
ِ
ؤدي دوره .سواء كان رحيل ٍ
شخص إلى العZZالم
كائن أو وصوله ،فكالهما ال ينفصالن عن عمل العالم الروحي .عندما يأتي
ُي ّ
ٌ
ّ
المادي ،يكون هللا قد وضع ترتيبات وتحديZدات مناسZبة في العZالم الZروحي للعائلZة الZتي يZذهب إليهZا ،والحقبZة الZتي يصZل فيهZا،
ّ
ّ
والساعة التي يصل فيها ،والدور الذي ي ِ
تستمر حياة هذا الشخص بأكملها – األشياء التي يفعلها والمسارات الZتي
وهكذا
يه.
ؤد
ُ ّ
ّ
ٍ
يسZZلكها – وفًقZZا لترتيبZZات العZZالم الZZروحي دون أدنى خطZZأ .وفي الZZوقت نفسZZه ،يكZZون وقت انتهZZاء حيZZاة بالجسZZد وطريقZZة ومكZZان
ّ
ؤج ل دورة حيZZاة ومZZوت ٍ
نفس،
Zادي ويحكم العZZالم الZZروحي ،ولن ُي ِّZ
Z
م
ال
Zالم
Z
ع
ال
هللا
يحكم
.
Zروحي
وممي ًَّزا للعZZالم الZ
انتهائهZZا واضً Z
ّ
Zحا ُ
ّ
ّ
ِ
وال يمكن أن ي ZZ Zرتكب أيَّة أخط ٍ Z Z
Zاء في ترتيب ZZ Zات دورة حي ZZ Zاة وم ZZ Zوت ٍ
Zل واح Zٍ Z Zد من م ZZ Zأموري تنفي ZZ Zذ األحك ZZ Zام في
نفسُ .ي ّ Z Z
Zؤدي ُكّ Z Z
Zل
المناصب الرسميَّة للعالم
الروحي مهامه ويفعل مZا يجب عليZه فعلZه وفًقZا لتعليمZات هللا وقواعZده .ومن َّ
ثم ،في عZالم البشZرُ ،ك ّ
ّ
نظمة وال تنطوي على فوضى .يرجع هذا ُكّله إلى حكم هللا الم ِّ
ظاهر ٍة ماديَّة يراها اإلنسان تكون م َّ
نظم لجميع األشياء ،وكذلك
ُ
ُ
ُ
ٍ
المادي الذي يعيش فيه اإلنسان باإلضافة إلى العZالم الZروحي
وك ّل ما يحكمه يشمل العالم
بسبب أن سلطان هللا يحكم ُك ّل
شيء ُ
ّ
ّ
ٍ
جيZدة ورغبZوا في العيش في بيئ ٍZة لطيفZة ،باإلضZافة
غير
المرئي وراء البشر .وهكذا ،إن رغب البشر في الحصول على حيZاة ِّ
ّ
ض Zا أن يتَّ Z
ُّ
Zوفر لZZه العZZالم الZZروحي الZZذي ال يمكن أن يZZراه
Zادي المZ
Zرئي بالكامZZل لهم ،فيتعيَّن على اإلنسZZان أي ً
إلى تZZوفر العZZالم المّ Z
ّ
ّ
كائن حي بالنيابة عن البشر ،والذي هو م َّ
أحد ،والذي يحكم ُك ّل ٍ
نظ ٌم.
ٌ
ُ
ّ
من "هللا ذاته ،الفريد (ي)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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دورة حياة وموت مختلف أهل اإليمان

ناقشZZنا للتZّ Zو دورة حيZZاة ومZZوت الفئZZة األولى ،أي غZZير المؤمZZنين Z.دعونZZا اآلن ننZZاقش ذلZZك للفئZZة الثانيZZة ،أي مختلZZف أهZZل
هم ًّ
أيضا ،ومن المالئم أن تفهموه بعض الشيءَّ .أوالً ،دعونZا
جدا ً
اإليمان" .دورة حياة وموت مختلف أهل اإليمان" موضوعٌ ُم ّ
عما تش ZZير إلي ZZه كلم ZZة "اإليم ZZان" في مص ZZطلح "أه ZZل اإليم ZZان" :إنه ZZا تع ZZني اليهوديَّة والمس ZZيحيَّة والكاثوليكيَّة واإلسZZZالم
نتحZَّ ZZدث َّ
والبوذيَّة Z،أي ه ZZذه ال ZZديانات الرئيس ZZيَّة الخمس .باإلض ZZافة إلى غ ZZير المؤم ZZنينُ ،يمِثّZZل األش ZZخاص ال ZZذين يؤمن ZZون به ZZذه ال ZZديانات
Zادين بمعتقZZدهم ،لكن
الخمس نسZZب ًة كبZZيرة من سZZكان العZZالم .من بين هZZذه الZZديانات الخمس ،قليلZZون هم أولئZZك الZZذين قZZد كZZانوا جّ Z

يعتنق هذه الديانات الكثير من المؤمنين Z.يذهب المؤمنون بهذه الديانات إلى ٍ
Zان "مختلZZف" عن
مكان مختلف عندما يموتZZون .مكٌ Z
مكZZان َم ْن؟ عن مكZZان غZZير المؤمZZنين Z،أهZZل عZZدم اإليمZZان ،الZZذين َّ
كنا نتحZَّ Zدث عنهم .يZZذهب المؤمنZZون بهZZذه الZZديانات الخمس بعZZد
Zان آخZZر ،مكٍ Z
مZZوتهم إلى مكٍ Z
ض Zا
Zان مختلZZف عن مكZZان غZZير المؤمZZنين Z.لكن العمليَّة هي نفسZZها .سZZوف ُيصZِ Zدر العZZالم الZ
Zروحي أي ً
ّ
يتم التعامZZل معهم وفًقZZا لZZذلك .ولكن لمZZاذا يوضZZع
Zرارا بخصوصZZهم اسً Z
Zتنادا إلى ُZك ّ
قً Z
Zل مZZا فعلZZوه قبZZل مZZوتهم ،وبعZZد ذلZZك سZZوف ّ
Zان آخZر للتعامZZل معهم؟ يوجZZد سZZبب مهم لهZZذا .ومZZا هZZذا السZZبب؟ سZZوف أخZZبركم بمثٍ Z
هZZؤالء األشZZخاص في مكٍ Z
Zال .ولكن قبZZل أن
ٌ ُ ّ
أخZZبركم قZد تُ ِّ
"ربمZZا ألنهم يؤمنZZون باهلل بقٍ Z
Zامين" .هZZذا ليس
فكZرون في أنفسZZكم قZائلينَّ :
Zدر من اإليمZZان! إنهم ليسZZوا غZير مؤمZZنين ت ّ
هم للغاية بخصوص وضعهم في ٍ
مكان آخر.
السبب .يوجد ٌ
سبب ُم ّ

يقص
Zوذي شٌ Z
Zخص اعتنZZق البوذيَّة ويعZZرف ماهيZZة معتقZZده .عنZZدما ّ
خZZذوا البوذيَّة كمثZZال :دعZZوني أخZZبركم حقيقً Zةَّ .أوالً ،البّ Z
صَ Zخب عZالم اإلنسZان وراءه.
راهبا أو راهب ًة ،فهذا يعني أنZه قZد فصZل نفسZه عن العZالم العلم
البوذي شعره ويصبح
ً
ّ
Zاني وتZرك َ
ّ
كZZل يZZوم يتلZZون نصZZوص سZZوترا وينشZZدون أسZZماء بZZوذا ،وال يأكZZل إاَّل الطعZZام النبZZاتي ،ويعيش حيZZاة التق ُّشZف ويقضZZي أيَّامZZه في
ّ
رفقZZة الضZZوء البZZارد الخZZافت لمصZZباح الZZزيت .يقضZZي حياتZZه ُكّلهZZا بهZZذه الطريقZZة .وعنZZدما تنتهي حياتZZه الجسZZديَّة ُيقZِّ Zدم م َّ
ص Zا
لخ
ُ ً
وبم ْن سZيلتقي والنهايZة الZتي سZيكون عليهZا – إذ ال تتَّضZح في قلبZه
لحياته ،لكنZه ال يعZرف في قلبZه إلى أين سZيذهب بعZد ZموتZهَ ،

Zحوبا بإيمٍ Z
Zحوبا
Zان ،وبعZZد ذلZZك يغZZادر العZZالم مصً Z
هZZذه األشZZياء .لم يفعZZل شZZيًئا أكZZثر من ُمجZَّ Zرد قضZZاء حياتZZه ُكّلهZZا كZZاألعمى مصً Z
ٍ
ومُث ٍل عميZاء .هZذا هZو إنهZاء حياتZه بالجسZد عنZدما يغZادر عZالم األحيZاء ،وبعZد ذلZك يعZود إلى مكانZه األصZلي في العZالم
برغبات ُ
ّ
الروحي .تعتمد إمكانيَّة تناسخ هذا الشخص للعودة إلى األرض ومواصلة تهذيبه لنفسه على سلوكه وتهذيبZZه لنفسZZه قبZZل موتZZه.
ّ
ٍ
مر ًة أخZZرى
إن لم يكن قد فعل شيًئا خاطًئا خالل حياته ،سوف يتناسخ
مر ًة أخرى ،حيث سيصبح َّ
بسرعة ويرجع إلى األرض َّ
ِ
Zادي نفسZZه ذاتيًّا ،وبعZZد ذلZZك يمZZوت ويعZZود إلى العZZالم الZZروحي،
ً
راهبZZا أو راهبً Zة .ووفًقZZا إلجZراء المZَّ Zرة األولىُ ،يهّ Zذب جسZZمه المّ Z
ّ
Zكالت – فيمكنZه العZودة م َّZرة أخZرى إلى عZالم اإلنسZان ويتح َّZول م َّZرة أخZرى
فحص وبعZد ذلZك – لZو لم توجZد مش ٌ
وهنZاك سZوف ُي َ
مر ٍ
مر ًة أخرى إلى العالم الروحي ،إلى
ات ،سوف يعود َّ
إلى البوذيَّة ويواصل تهذيبه Zلنفسه .بعد أن يتناسخ من ثالث إلى سبع َّ
ّ
ِ
Zري منسZجمة مZع
المكان الذي يذهب إليه ُك ّل َّ
مر ٍة تنتهي فيه حياته بالجسZد .إن كZانت ُم ّ
المتن ِّZوع في العZالم البش ّ
ؤهالتZه وسZلوكه ُ
Zاعدا؛ لن يتناسZZخ من جديZٍ Zد كإنسٍ Z
أي
القZZرارات السZZماويَّة للعZZالم الZ
Zروحي ،سZZوف يبقى هنZZاك من هZZذه النقطZZة فصً Z
Zان ولن يوجZZد ّ
ّ
خط Zٍ Zر بأن ZZه س ZZوف ُيع ZZاَقب لفع ZZل الش Zّ Zر على األرض .لن يخت ZZبر ه ZZذه العمليَّة م Zَّ Zر ًة أخ ZZرى على اإلطالق .وب ZZدالً من ذل ZZك ،وفًقZZا
لظروفه ،سZوف َّ
يتقلد منص ًZبا في العZالم الZروحي .هZذا مZZا يشZير إليZZه البوذيَّون على أنZZه "تحقيZZق الحالZZة البوذيZة" .وتحقيZZق الحالZة
ّ
البوذيZZة يعZZني أسا ًسZا تحقيZZق اإلثمZZار كمسZZؤول في العZZالم الZZروحي ،ولن توجZZد فرصٌ Zة أخZZرى للتناسZZخ أو العقZZاب .باإلضZZافة إلى
ّ
Zانا بعZد تناسZخه .هZل ال تZزال توجZد أيَّة فرص ٍZة إ ًذا أن يتناسZخ كحي ٍ
Zوان؟
ذلك ،يعني هZذا أنZه ال يعZود يعZاني صZعوبات كونZه إنس ً
ِ
مثال على تحقيق إثمار الحالZZة البوذيZZة
دورا في العالم
(كال) .يعني هذا أنه يبقى ُلي ّ
الروحي وأنه لن يتناسخ فيما بعد .هذا ٌ
ؤدي ً
ّ
المختص
أما َم ْن ال ُيحِّققون اإلثمار ،فإنهم عند عودتهم إلى العZالم الZروحي يفحصZZهم مZZأمور تنفيZZذ األحكZام
في العقيدة البوذيَّةَّ Z.
ّ
ّ

ويتحقق منهم ،ويتZZبيَّن أنهم لم يعملZZوا على تهZZذيب ذواتهم باجتهٍ Z
َّ
Zاد أو لم ينشZZدوا نصZZوص سZZوترا بيقظZZة ضٍ Z
Zمير وإنشZZاد أسZZماء
بZZوذا كمZZا تنص البوذيَّة؛ ولكنهم بZZدالً من ذلZZك ارتكبZZوا الكثZZير من الشZّ Zر وفعلZZوا الكثZZير من الشZZرورُ .يصZَ Zدر في العZZالم الZZروحي
حكم حZZول شZَّ Zرهم ،ومن الم َّ
Zتثناءات في هZZذا .مZZتى سZُ Zيحِّقق مثZZل هZZذا الشZZخص
ؤكد أنهم سZZوف ُيعZZاَقبون بعZZد ذلZZك .ال توجZZد اسZ
ٌ
ُ ٌ
ُ

الح ظ أنZZه لم يفعZZل شZZيًئا خاطًئا قبZZل
أي ش ٍّZر ،بعZد العZودة إلى العZالم الZروحي ،عنZدما ُي َZ
اإلثمار إ ًذا؟ في الحياة الZZتي ال يفعZل فيهZZا ّ
ّ
يستمر في التناسخ ويواصل تالوة سوترا وإنشاد أسماء بوذا ويقضي أيَّامه بالضوء البارد الخافت لمصباح الZZزيت ،وال
موته.
ّ
يقتZل أي ش ٍ
Zات مZع اآلخZرين.
Zيء حي ،وال يأكZل اللحم ،وال يشZارك في عZالم اإلنسZانZً ،
تارك ا متاعبZه وراءه وال تكZون لZه نزاع ٌ
ّ
ّ
خالل هذه العمليَّة ال يفعZل ش ًّZرا ويعZود بعZد ZذلZك إلى العZالم الZروحي وبعZد فحص جميZع تص ُّZرفاته وسZلوكهُ ،ير َسZل م َّZر ًة أخZرى
ّ
تقلبٍ Z
مرات .إذا لم توجZZد أيَّة ُّ
Zات خالل هZذا ،لن يتZأثَّر تحقيقZه الحالZZة البوذيZZة
تمتد من ثالث إلى سبع َّ
إلى عالم اإلنسان في دور ٍة ّ
يتأخر .هZذه سZم ٌة من سZمات دورة حيZاة ومZوت جميZع أهZل اإليمZان :إنهم قZادرون على "تحقيZق اإلثمZار" ُّ
وتقلد منص ٍ
ولن َّ
Zب في
الع ZZالم الZZروحي .ه ZZذا م ZZا يجعلهم مختلفين عن غZZير المؤم ZZنينَّ .أوالً ،عن ZZدما يكونZZون على قي ZZد الحيZZاة على األرض ،مZZا سZZلوك
ّ
ُّ
اَّل
اَّل
ٍ
أي ش Zٍّ Zر على اإلطالق :ينبغي أ يرتكب ZZوا القت ZZل أو
أولئ ZZك ال ZZذين يمكنهم تقلد منص ZZب في الع ZZالم ال Z
Zروحي؟ ينبغي أ يرتكب ZZوا ّ
ّ
الحZZرق أو االغتصZZاب أو النهب؛ إذا ارتكبZZوا االحتيZZال أو الخZZداع أو السZZرقة أو السZZلب ،فلن َّ
يتمكنZZوا من تحقيZZق الخلZZود .يعZZني
ه ZZذا أن ZZه إن ك ZZانت ل ZZديهم أيَّة ص ٍ Z
Zلة أو ارتب ٍ Z
Zاط بفع ZZل الش Zّ Zر ،لن َّ
يتمكن ZZوا من اإلفالت من عق ZZاب الع ZZالم ال ZZروحي .يض ZZع الع ZZالم
ّ
خصصون إلدارة أولئك الZZذين يبZZدو أنهم يؤمنZZون بالبوذيَّة،
الروحي ترتيبات مناسبة
للبوذيين Zالذين ُيحِّققون الحالة البوذية :قد ُي َّ
ّ
ّ
ٍ
اَّل
البوذيZون على سZلطة قضZائيَّة وال يجZوز لهم سZوى إدارة غZZير المؤمZنين وإ فقZد
والرجل العجوز في السماء ،وسوف يحصZل
ّ
يكونون مأمورين أدنياء ًّ
مثال عن البوذيَّة.
جدا لتنفيذ األحكام .يكون هذا التخصيص وفًقا لطبيعة هذه النفوس .هذا ٌ
ميZZز المسZZيحيَّة؟ إنهم النZZاس
تشZZغل المسZZيحيَّة مكان ً Zة خا َّ
ص Zة ً
نوعZZا مZZا بين الZZديانات الخمس الZZتي تحZَّ Zدثنا عنهZZا .مZZا الZZذي ُي ِّ
الZZذين يؤمنZZون باإللZZه الحقيقي .كيZZف يمكن إدراج أولئZZك الZZذين يؤمنZZون باهلل الحقيقي هنZZا؟ بمZZا أن المسZZيحيَّة نZZوعٌ من اإليمZZان،
ّ
ّ
ٍ
Zك ال ترتبZط إاَّل
Zيء منفصZل عن إيمZان أولئZك الZذين يتبعZونZ
ش
و
Zدين،
ل
ا
من
Zوع
ن
و
الطقس،
من
Zوع
ن
Zا
ه
إن
–
Zان
م
باإلي
ٌ
ٌ
فهي بال ش ّ
ٌ
حقا .السZZ Zبب الZZ Zذي جعلZZ Zني أدرجهZZ Zا بين الZZ Zديانات الرئيسZZ Zيَّة الخمس ه ZZو أن المسZZ Zيحيَّة َّ
هللا ًّ
تقلص ZZت إلى نفس مسZZ Zتوى اليهوديَّة

Zيحيين بوجZZ Zود إلZٍ Z Zه ،أو أنZZ Zه يمُلZZ Zك على جميZZ Zع األشZZ Zياء ،فض Z Zالً عن أنهم ال يؤمنZZ Zون
والبوذيَّة واإلسZZ Zالم .ال يZZ Zؤمن معظم المسّ Z Z
الم َّ
قدسZZة للتحZُّ Zدث عن علم الالهZوت ،واسZZتخدام علم الالهZوت لتعليم النZاس أن
بوجZوده .بZدالً من ذلZك ،يكتفZون باسZZتخدام الكتب ُ
يتحملZZوا المعانZZاة وأن يفعلZZوا أشZZياء صZZالحة .هZZذا نZZوع الديانZZة المسZZيحيَّة :إنهZZا ال تُر ِّكZZز إاَّل على النظريZZات
Zاء وأن َّ
يكونZZوا ُلطفً Z
ٍ
عالقة بعمZZل هللا في تZدبير اإلنسZان وخالصZه .إنهZا ديانZZة أولئZك الZذين يتبعZZون هللا الZذي
الالهوتيَّة ،وال تحمل على اإلطالق أيَّة

ضZا لديZZه مبZZدٌأ في نهجZZه تجZZاههم .إنZZه ال يتعامZZل معهم تعZZامالً َع َرضZZيًّا كمZZا يشZZاء بالطريقZZة نفسZZها
ال يعZZترف بZZه هللا .لكن هللا أي ً
Zوذيين Z:إذا اتَّسZZم المسZZيحي أثنZZاء بقائZZه على قيZZد
الZZتي يتعامZZل بهZZا مZZع غZZير المؤمZZنين Z.ولكن نهجZZه تجZZاههم يشZZبه نهجZZه تجZZاه البّ Z
ّ
Zادرا على االلZتزام الصZارم بالوصZايا العشZر وااللZتزام بZالنواميس والوصZايا في المطZالب الZتي
الحيZاة باالنضZباط ال َّZذ
اتي وكZان ق ً
ّ
َّ
أيضا لقضاء القدر نفسه من الوقت باالنتقال خالل
تطلبها من سلوكه – وإن استطاع عمل ذلك طوال حياته – فسوف يضطر ً
دورات الحيZZاة والمZZوت قبZZل أن َّ
يتمكن ZبالفعZZل من تحقيZZق مZZا ُيسZَّ Zمى باالختطZZاف .بعZZد تحقيZZق هZZذا االختطZZاف ،يظZّ Zل في العZZالم
الروحي ،حيث َّ
منصبا ويصبح أحZد مZأموري تنفيZذ األحكZام فيZه .وبالمثZل ،إن ارتكب الش ّZر على األرض ،إن كZان خاطًئا
يتقلد
ً
ّ
ٍ
وارتكب الكث ZZير من الخطاي ZZا ،فال مف Zّ Zر من أن ZZه س ZZوف ُيع ZZاَقب ويت َّ Z
Zأدب ب ZZدرجات متفاوت ZZة من الش Zَّ Zدة .يع ZZني تحقي ZZق اإلثم ZZار في

البوذيَّة دخول األرض الصZافية للنعيم األقصZى ،ولكن مZاذا ُيس ّZمونها في المسZيحيَّة؟ إنهZا تُس َّZمى "دخZول السZماء" و"االختطZاف".

حقا يمZرون أيضZا بZدورة الحيZاة والمZوت من ثالث إلى سZبع م َّZر ٍ
طفZون ًّ
ات ،وبعZد ذلZك ،بعZد مZوتهم ،يZأتون إلى
أولئك الZذين ُيخت َ
ً
ّ
َّ
دورا ،وعلى عكس الناس على
العالم
الروحي ،كما لو كانوا قد غلبهم النعاس .إذا استوفوا المعايير ،فيمكنهم أن يبقوا ليتقلدوا ً
ّ
ٍ
بطريقة بسيطة ،أو وفًقا لألعراف.
األرض ،لن يتناسخوا
تتحد ث عنها وتناضل من أجلها هي نفسها تحقيق اإلثمار في البوذيَّة – مع الفارق أنها َّ
من بين جميع هذه األديان ،فإن الغاية التي َّ
تتحقق بوسائل مختلفة .إنها

مناسبا
مكانا
جميعها النوع نفسه .بالنسبة لهذا الجزء من أتباع هذه األديان القادرين على االلتزام الصارم بالتعاليم الدينيَّة في سلوكهم Z،يمنحهم هللا غاي ًة مناسبة ،أي ً
ً
سمعت ما يحدث للناس في المسيحية؟
معقول ،لكنه ليس كما يتخيَّل الناس ،أليس كذلك؟ واآلن ،كيف تشعر بعد أن
مناسبا .هذا ُكّله
للذهاب إليه ،ويتعامل معهم تعامالً
َ
ٌ
ً

وحقيقي،
حي
شيء يمكن عمله – فال يمكنهم Zسوى لوم أنفسهم .لماذا أقول هذا؟ عمل هللا
هل تشعر باألسى عليهم؟ هل تتعاطف معهم؟ (قليالً) .ال يوجد
ٌّ
حقيقي ،فاهلل ٌّ
ٌّ
ٌ
ٍ
بجنون؟ إنهم محظوظون لتكون لهم نهاي ٌة كهذه ،فلماذا تشعرون
ولك ّل فرد – فلماذا ال يقبلون هذا؟ لماذا يعارضون هللا ويضطهدونه
َّه للبشر
جميعا ُ
وعمله ُموج ٌ
ً

باألسف تجاههم؟ التعامل معهم بهذه الطريقة ُي ِ
واستنادا إلى المدى الذي يعارضون به هللا ،يجب إهالكهم – Zولكن هللا ال يفعل ذلك ،بل
كبيرا من التسامح.
ً
قدرا ً
ظهر ً
ٍ
ٍ
كديانة عاديَّة وحسب .هل توجد أيَّة حاجة إ ًذ ا للخوض في التفاصيل حول الديانات األخرى؟ إن روح جميع هذه الديانات هو أن يعاني الناس
يتعامل مع المسيحيَّة
ِ
اَّل
اَّل
اَّل
َّ
الشر ،وأن يفعلوا أعمااًل صالحة ،وأ يشتموا اآلخرين ،وأ يصدروا األحكام على اآلخرين ،وأن ُيبعدوا أنفسهم عن النزاعات ،وأن
المزيد من المشقة ،وأ يفعلوا ّ
التزاما
أناسا صالحين – معظم التعاليم الدينيَّة هي على هذا النحو .وهكذا ،إذا استطاع أهل اإليمان هؤالء – أي أتباع مختلف الديانات والطوائف – أن يلتزموا
ً
يكونوا ً
ٍ
مر ٍ
ات ،فإن هؤالء الناس على
عندئذ
صارما بالتعاليم الدينيَّة ،فلن يرتكبوا
أخطاء أو خطايا كبيرة خالل وقت حياتهم على األرض ،وبعد تناسخهم من ثالث إلى سبع َّ
ً
ً
دورا في العالم الروحي .وهل يوجد الكثير من هؤالء الناس؟ (كال ،ال يوجد
وا
ؤد
لي
يبقون
سوف
َّة،
الديني
بالتعاليم
الصارم
االلتزام
على
القادرين
الناس
أي
العموم،
ّ
ُ
ً
ّ
إالم تستند إجابتك؟ ليس من السهل فعل الخير أو االلتزام بالقواعد والقوانين الدينيَّة .فالبوذيَّة ال تدع الناس يأكلون اللحم – هل يمكنك أن تفعل ذلك؟ إن كان
الكثير)َ .
ٍ
ال .المسيحيَّة لديها الوصايا
سه
األمر
يكون
لن
ذلك؟
عمل
يمكنك
هل
اليوم،
طوال
بوذي
معبد
في
بوذا
أسماء
وتنشد
سوترا
وتتلو
َّة
رمادي
ة
أردي
ترتدي
عليك أن
ً
ً
ّ
العشر ،أي الوصايا والنواميس ،فهل من السهل االلتزام بها؟ األمر ليس سهالً! ِّ
فكر في عدم شتم اآلخرين :ال يمكن Zللناس االلتزام بهذه القاعدة .إنهم غير قادرين
أحيان ا بعد أن يشتموا اآلخرين ،ال تزال توجد
على منع أنفسهم ،فهم يشتمون – وبعد الشتم ال يمكنهم إرجاع ما قالوه ،فماذا يفعلون؟ في الليل يعترفون بخطاياهم.
ً

ٍ
الميتة عدم
حد التخطيط حتَّى للوقت الذي سوف يؤذونهم فيه.
كراهي ٌة في قلوبهم فيتمادون إلى ّ
باختصار ،ليس من السهل على أولئك الذين يعيشون بهذه العقيدة ِّ
ارتكاب الخطيَّة أو ارتكاب الشر .وهكذا ،في ُكل ٍ
ديانة ،ال يستطيع بالفعل سوى ٍ
عدد قليل من الناس الحصول على اإلثمار .أنت تعتقد أنه بسبب أن الكثير من الناس
ّ
ّ
َّ
يتبعون هذه الديانات فإن كثيرين سوف يمكنهم Zالبقاء التّخاذ ٍ
دور في المجال الروحي  .ولكن ال يوجد كثيرون هكذا ،فقليلون فقط قادرون على تحقيق هذا .يتعلق هذا
ّ
مي زهم هو أنهم يستطيعون تحقيق اإلثمار ،وهذا وجه اختالفهم عن غير المؤمنين.
عموم ا بدورة حياة وموت أهل اإليمان .إن ما يُ ِّ
ً
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دورة حياة وموت الناس الذين يتبعون هللا
نتحدث بعد ذلك عن دورة حياة وموت أولئك الذين يتبعون هللا .هذا يهمكم فانتبهواَّ .أوالًِّ ،
دعونا َّ
فكروا في الفئZZات الZZتي
ّ
يمكن تقسZZيم األشZZخاص الZZذين يتبعZZون هللا إليهZZا( .شZZعب هللا المختZZار وعZZاملو الخدمZZة) .توجZZد فئتZZان :شZZعب هللا المختZZار وعZZاملو
اَّل
َّ
إالم تشير عبارة "شعب هللا المختار"؟ بعد أن
الخدمة .سوف نتحدث َّأوالً عن شعب هللا المختار ،الذي ال يوجد منه إ القليلَ .
خلق هللا جميZع األشZياء وظهZر البشZر ،اختZار هللا مجموعً Zة من النZاس الZذين تبعZوه ،ويطَلZق عليهم ببس ٍ
Zاطة "شZعب هللا المختZار".
ُ
Zدودا باختيZار قلZZة قليلZة،
خاص
يوجد
َّ
وأهمي ٌة خاصة الختيار هللا لهؤالء الناس .وتأتي خصوصية النطاق في أنه كان محً Z
ٌ
نطاق ّ
أهمي ًة
أهميتZZه؟ ألنهم مجموعZZة اختارهZZا هللا فهZZذا يعZZني أنZZه اختيZZار يحمZZل َّ
الZZذين ال ُبZَّ Zد وأن يZZأتوا عنZZدما يقZZوم بعمZZل مهم .ومZZا َّ
وأبرارا ،وأنه بعد انتهZZاء عمZل تZZدبيره سZوف َي ْZربح هZؤالء النZاس.
كبيرة .يعني هذا أن هللا يريد أن يجعل هؤالء الناس كاملين
ً

أهمي ٌة بالغ ZZة عن ZZد هللا ،ألن هللا يري ZZد أن َيZْ Zربحهم.
ثم ،فZZإن ه ZZؤالء األشZZخاص المخت ZZارين لهم َّ
أليس ZZت ه ZZذه األهميَّة رائع ZZة؟ ومن َّ
دعون ZZا نبتع Zد Zعن موض ZZوع س Zْ Zبق تع ZZيين Zهللا ونتح Zَّ Zدث َّأوالً عن أص ZZول ع ZZاملي الخدم ZZة .المع ZZنى الح ZZرفي "لعام ZZل الخدم ZZة" ه ZZو
ّ
الشخص الذي يخدم .أولئك الذين يخدمون هم مؤقتون؛ إنهم ال يفعلون ذلك على المدى الطويل أو إلى األبZZد ،ولكنهم ي َّ
وظفZZون
ُ

أو يعيَّنون م َّ
يتقرر أنهم سوف يضZطلعون بZدور عZاملي
ؤقتًاُ .يختار معظمهم من بين غير المؤمنين .عندما يأتون إلى األرض َّ
ُ
ُ
ضZا واحZً Zدا من غZZير المؤمZZنين Z.هZZذه
ربمZZا كZZان الواحZZد منهم
حيوانZا في حياتZZه السZZابقة ،ولكن َّ
الخدمZZة في عمZZل هللاَّ .
ً
ربمZZا كZZان أي ً
أصول عاملي الخدمة.

دعونZZا نعZZود إلى شZZعب هللا المختZZار .عنZZدما يمZZوت شZZعب هللا المختZZار ،يZZذهبون إلى مكٍ Z
تمامZا عن مكZZان غZZير
Zان مختلZZف ًZ
ومكان يديره هللا شخصيًّا .مع أن شZعب هللا المختZZار
ور ُسله،
ٌ
المؤمنين Zومختلف أهل اإليمان .إنه ٌ
مكان يرافقهم فيه مالئكة هللا ُ

أي مكٍ Z
Zان يZZذهب إليZZه هZZذا
Zان آخZZر في العZZالم الZ
Zروحي؛ إنZZه مكٌ Z
ال يمكنهم في هZZذا المكZZان النظZZر إلى هللا بZZأعينهم ،فإنZZه ال يشZZبه ّ
ّ
ُّ
ض Zا لتحقيٍ Z
التحقق منZZه؟
Zق صZZارم من ُر ُس Zل هللا .ومZZا الZZذي يجZZري
الجZZزء من النZZاس بعZZد مZZوتهم .عنZZدما يموتZZون ،يخضZZعون أي ً
َّ
يتحقق ُر ُسZ Zل هللا من المس ZZارات ال ZZتي أخ ZZذها ه ZZؤالء الن ZZاس ط ZZوال حي ZZاتهم في إيم ZZانهم باهلل ،وس ZZواء ك ZZانوا خالل تلZZZك الفZZZترة
يعارض ZZون هللا أو ُيج Zِّ Zدفون علي ZZه أم ال ،وس ZZواء ارتكب ZZوا خطاي ZZا ش ZZنيعة أو ش Zًّ Zرا أم الُ .يق Zِّ Zرر ه ZZذا التحقي ZZق مس ZZألة م ZZا إذا ك ZZان
Zاء على
إالم تشZZير كلمZZة "يغZZادر"؟ ومZZاذا تعZZني كلمZZة "يبقى"؟ تشZZير كلمZZة "يغZZادر" إلى مZZا إن كZZانوا ،بنً Z
الشZZخص يغZZادر أم يبقىَ .
ِ
كملهم هللا خالل
سZZلوكهم ،يبقZZون بين صZZفوف مختّ Z
Zاري هللا .وتشZZير كلمZZة "يبقى" إلى أنZZه يمكن أن يبقZZوا بين األشZZخاص الZZذين ُي ّ
ٍ
كر ُسٍ Zل
األيَّام األخيرة .هلل
ترتيبات َّ
ٌ
خاصة ألولئك الذين يبقون .فخالل ُك ّل فترة من عمل هللا سوف يرسل هZZؤالء النZZاس للعمZZل ُ

Zيرا كمZا هZZو الحZال
أو ألداء عمل إحياء الكنائس أو االهتمام بها .لكن الناس الذين يمكنهم أداء مثل هZذا العمZZل ال يتناسZخون كث ً
م ZZع غ ZZير المؤم ZZنين ،ال ZZذين يول ZZدون من جدي Zٍ Zد م Zَّ Zر ًة تل ZZو األخ ZZرى؛ ولكنهم ب ZZدالً من ذل ZZك يع ZZادون إلى األرض وفًقZZا الحتياج ZZات
Zيرا .فهZل توجZد أيَّة قواعZد بخصZوص زمن تناسZخهم؟ هZل يZأتون
وخطوات عمل هللا ،كما أنهم ليسوا أولئك الذين يتناسZخون كث ً
م Zَّ Zرة ُكZZل بض ZZع س ٍ Z
Zنوات؟ ه ZZل ي ZZأتون بمث ZZل ه ZZذا التك ZZرار؟ ليس األم ZZر ك ZZذلك .ه ZZذا يس ZZتند إلى عم ZZل هللا ،وإلى خط ZZوات عمل ZZه
ً ّ
ِ
Zؤدي هللا المرحلZة األخZيرة من عملZه خالل األيَّام األخZيرة ،فZإن
واحتياجاته ،وال توجZد قواعZد .القاعZدة الوحيZدة هي أنZه عنZدما ُي ّ
جميعZا ،سZوف تكZZون هZZذه هي الم َّZرة األخZيرة الZتي يتناسZخون فيهZZا.
جميعZا .عنZدما يZأتون
هؤالء الناس المختارين سوف يZZأتون
ً
ً
ولمZZاذا ذلZZك؟ يسZZتند هZZذا إلى النتيجZZة الZZتي سZZوف َّ
تتحقق خالل المرحلZZة األخZZيرة من العمZZل – فخالل هZZذه المرحلZZة األخZZيرة من
تمامZZا .مZZاذا يعZZني هZZذا؟ خالل هZZذه المرحلZZة النهائيَّة ،إذا ُج ِعَ Zل
العمZZل ،سZZوف يجعZZل هللا هZZؤالء األشZZخاص المختZZارين كZZاملين ً
تامة،
Zرارا ،فلن يتناس ZZخوا كم ZZا ك ZZان من قب ZZل؛ س ZZوف تص ZZل عمليَّة التح Zُّ Zول إلى بش Zٍ Zر إلى نهاي Zٍ Zة َّ
ه ZZؤالء األش ZZخاص ك ZZاملين وأب ً Z
وكذلك عمليَّة التناسخَّ .
يتعلق هذا بأولئك الذين سوف يبقون .إلى أين يذهب إ ًذا أولئك الذين ال يستطيعون البقZZاء؟ أولئZZك الZZذين

لشرهم ،ولألخطاء الZZتي قZZد ارتكبوهZZا ،والخطايZZا الZZتي
مكان مناسب يمكنهم الذهاب إليهَّ .أوالً ،نتيج ًة َّ
ال يستطيعون البقاء لديهم ٌ
ضZا ُيعZاَقبون .وبعZد أن ُيعZاَقبوا ،سZوف يZرتّب هللا لهم أن يكونZوا بين غZير المؤمZنين Z،أو بين مختلZف أهZل
قد ارتكبوها ،فZإنهم أي ً

األول هZو أنهم بعZZد أن يعZاقبوا ،أن يعيشZوا بين أهZل
اإليمان ،بحسب ما يناسب الظروف .يعني هذا أن لديهم ظرفين ممكZZنينَّ Z:
Zؤمن .إن أصZZبح المZZرء غZZير مٍ Z
عينZZة عنZZدما يستنسZZخون ،والخيZZار اآلخZZر هZZو أن يصZZبح غZZير مٍ Z
Zؤمن ،فسZZوف يفقZZد جميZZع
ديانZٍ Zة ُم َّ
مؤمنا – أي إن أصبح مثالً مسيحيًّا ،فال تZZزال لديZZه الفرصZZة للعZZودة بين صZZفوف شZZعب هللا المختZZار؛
الفرص .ولكن إن أصبح
ً
Zات م َّ
عقدة للغايZZة لهZZذا .باختصٍ Z
Zار ،إذا فعZZل أحZZد األشZZخاص من بين شZZعب هللا المختZZار شZZيًئا يسZZيء إلى هللا ،فسZZوف
توجZZد عالقُ ٌ Z
ٍ
شخص آخر .مثال ذلك بولس الذي َّ
Zال على أولئZك الZذين ُيعZاَقبون .هZل تفهمZون مZا
أي
تحدثنا عنه سابًقا .بZولس مث ٌ
ُيعاَقب مثل ّ
Zغيرا منZZه غZZير
Zابت في معظمZZه) .إنZZه ثٌ Z
Zابت؟ (ثٌ Z
أتحZَّ Zدث عنZZه؟ هZZل نطZZاق شZZعب هللا المختZZار ثٌ Z
Zزءا صً Z
Zابت في معظمZZه ،ولكن جً Z
ٍ
Zوحا :ارتكZاب الش ّZر .عنZدما يرتكبZون الش ّZر ال يريZدهم هللا ،وعنZدما ال
ثابت .لماذا ذلك؟ لقZد أش ُ
Zرت هنZا إلى السZبب األكZثر وض ً

مما يZتركهم بال رج ٍ
Zاء ،ويجعZل من الصZعب عليهم العZودةَّ .
Zواع م ِّ
ٍ
يتعلق
تنوعZة من النZاسَّ ،
يريدهم هللا يطZرحهم بين أعZراق وأن ٍ ُ
هذا ُكّله بدورة حياة وموت شعب هللا المختار.
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التZZالي هZZو دورة حيZZاة ومZZوت عZZاملي الخدمZZة .تحZZدثنا للتZZو عن أصZZول عZZاملي الخدمZZة :أي تناسZZخوا من غZZير المؤمZZنينZ
والحيوانات في حياتهم السابقة .مع وصول المرحلة األخيرة من العمل ،اختار هللا من غير المؤمنين مجموع ًة من مثل هZؤالء
صZة .وهZZدف هللا في اختيZZار مثZZل هZZؤالء النZZاس هZZو أن يخZZدموا عملZZه" .الخدمZZة" ليسZZت كلمً Zة َّ
رنانZZة،
النZZاس ،وهي مجموعٌ Zة خا َّ
ٍ
خاصة لوجود عZZاملي الخدمZZة
ألي
واحد الميل تجاهه ،ولكن يجب أن ننظر َم ْن الذي تستهدفه Z.توجد َّ
أهمي ٌة َّ
وليست شيًئا يمكن ّ
ِ
ٍ
Zؤدي دورهم ألن هللا اختZZارهم .ومZZا دور عZZاملي الخدمZZة هZZؤالء؟ خدمZZة شZZعب هللا
الZZذين يخZZدمون هللا .ال يمكن ألحZZد آخZZر أن ُيّ Z
ٍ
َّ
بغض
المختار .يتمثل دورهم بصفة رئيسيَّة في خدمة عمل هللا والتعاون مع عمل هللا والتعاون مع تكميل هللا لشZZعبه المختZZارّ .
عينZZة ،مZZا مطلب هللا من هZZؤالء النZZاس؟ هZZل هZZو
Zؤدون بعض األعمZZال أو يضZZطلعون بمهZZا ٍم ُم َّ
النظZZر َّ
عما لZZو كZZانوا يعملZZون أو ُيّ Z
َّ
بغض
صارم في ُمتطلباته منهم؟ (كال ،فاهلل يطلب منهم أن يكونوا مخلصين) .ينبغي أن يكون عاملو الخدمة أي ً
ضZا مخلصZينّ .
ٌ
ص Zا لمZZا يطلبZZه هللا منZZك ،وكZZذلك للعمZZل الZZذي
ومخل
هلل،
ا
Z
ص
مخل
Zون
Z
ك
ت
أن
ينبغي
Zك،
Z
ل
هللا
Zار
Z
ي
اخت
Zبب
Z
س
أو
Zولك
Z
ص
أ
عن
Zر
النظZ
ً
ً
ِ
ؤدي ZZه .إن اسZZتطاع عZZاملو الخدم ZZة أن يكونZZوا مخلصZZين وأن يرض ZZوا هللا ،فمZZاذا سZZتكون
تكZZون مسZZؤوالً عن ZZه والZZواجب الZZذي تُ ّ
نهZايتهم؟ سZوف يكونZZون قZادرين على البقZاء .هZZل هي بركZZة أن يكZZون المZرء عامZل خدمZٍ Zة يبقى؟ مZا معZنى أن يبقى؟ مZاذا تعZZني
هذه البركة؟ من حيث الحالZة ،يبZدو أنهم غZير شZعب هللا المختZار ،يبZدو أنهم مختلفZون .ومZع ذلZك ،أليس في الواقZع مZا يتمتَّعZون

أقل ٍ
تقدير ،فإنه هو نفسه في هذه الحياة .أنتم ال تنكZZرون هZZذا،
به في هذه الحياة هو نفسه ما يتمتع به شعب هللا المختار؟ على ّ
أليس كذلك؟ أقوال هللا ،ونعمة هللا ،وعطية هللا ،وبركات هللا – من ال يتمتَّع بهZZذه األشZZياء؟ يتمتَّع ZالجميZZع بمثZZل هZZذه الZوفرة .إن
هويَّة عامل الخدمة هي عامل الخدمة ،ولكن في نظر هللا ،فإنه واحد من بين جميع األشZياء الZتي خلقهZا – وببس ٍ
Zاطة فZإن دوره
ٌ
اختالف بين عام ZZل الخدم ZZة وش ZZعب هللا المخت ZZار؟ في
ه ZZو دور عام ZZل الخدم ZZة .وبص ZZفته واح Zً Zدا من مخلوق ZZات هللا ،ه ZZل يوج ZZد
ٌ
ِ
ؤديZه يوجZZد
اختالف ،ومن حيث الجZوهر يوجZد
الواقع ،ال يوجد .من الناحية االسميَّة ،يوجZد
اختالف ،ومن حيث الZZدور الZZذي ُي ّ
ٌ
ٌ
عرف هؤالء األشخاص على أنهم عZZاملو خدمZٍ Zة؟ يجب أن تفهمZZوا هZZذا.
ضد هؤالء الناس .فلماذا ُي َّ
يتحيز ّ
ٌ
اختالف ،ولكن هللا ال ّ

ِ
جميعZا ملحZZدون ،ففي
ًZ
Zيء :إنهم
يأتي عاملو الخدمة من بين غير المؤمنين Z.واإلشارة إلى غير المؤمنين تُخبرنا بأن ماضيهم سٌ Z
Zق ولألمZZور اإليجابيَّة .لم يؤمنZوا باهلل ولم يؤمنZZوا بوجZود إلZٍ Zه،
الماضZي كZانوا ملحZدين إذ لم يؤمنZZوا باهلل وكZانوا معZادين هلل وللحّ Z
فهZZل هم قZZادرون إ ًذا على فهم كلمZZات هللا؟ من اإلنصZZاف القZZول بZZأنهم ال يقZZدرون إلى حZٍّ Zد كبZZير على ذلZZك .فكمZZا أن الحيوانZZات
غير قادر ٍة على فهم الكلمات البشريَّة ،ال يفهم عاملو الخدمة ما يقوله هللا وما يطلبه وسبب وضعه مثل هذه الم َّ
تطلبات – إنهم
ُ
ال يفهمZZون ،فهZZذه األشZZياء غZZير مفهومZٍ Zة لهم ويبقZZون غZZير مسZZتنيرين .ولهZZذا السZZبب ،ال يملZZك هZZؤالء النZZاس الحيZZاة الZZتي تحZَّ Zدثنا
جهزون باختبZZار كالم هللا ومعرفتZZه؟
Zالحق؟ هZZل هم ُم َّ
Zق؟ هZZل هم ُم َّ
جهزون بّ Z
عنهZZا .وبZZدون الحيZZاة ،هZZل يسZZتطيع النZZاس فهم الحّ Z
(كال) .ه ZZذه هي أص ZZول ع ZZاملي الخدمZZ Zة .ولكن بم ZZا أن هللا يجع ZZل هZZ Zؤالء األش ZZخاص ع ZZاملي خدمZٍ Z Zة ،ال ت ZZزال توجZZZد معZZZايير

Zاالة .مZZع أنهم ال يفهمZZون كالمZZه ،وأنهم بال حيٍ Z
تطلباتZZه منهم؛ فهZZو ال يحتقZZرهم وال يتعامZZل معهم بال مبٍ Z
لم َّ
لطيفZZا
Zاة ،ال يZZزال هللا ً
ُ
َّ
صZا هلل وأن يفعZZل مZZا يقولZZه.
لمتطلباتZZه .لقZZد تحZَّ Zدثتم للتZّ Zو عن هZZذه المعZZايير :أن يكZZون المZZرء مخل ً
معهم وال تZZزال توجZZد معZZايير ُ

ٍ
َّ
صZا،
ينبغي عليZZك في خZZدمتك أن تخZZدم عنZZد الحاجZZة ،وينبغي أن تخZZدم حتى النهايZZة .وإن اسZZتطعت أن تكZZون عامZZل خدمZZة مخل ً
Zادرا على البقZZاء.
ٍZ
وأن تخدم إلى النهاية ،وتُِت َّم اإلرسالي َة التي كّلفك هللا بها،
فعندئذ ستعيش ً
حياة لها قيم ٌة ،وبذلك سZZوف تكZZون قً Z
بجدِّي ٍZة أكZبرَّ ،
Zتطعت التح ُّZدث قليالً عن
نت من مضZاعفة مسZاعيك لمعرفZة هللا ،واس
جهدا أكبر قليالً ،وإن
حاولت ّ
َ
وتمك َ
َ
بذلت ً
إن َ

Zتطعت التع ZZاون في
Zدرا من مش ZZيئة هللا ،واس Z
Zتطعت الش ZZهادة هلل ،وباإلض ZZافة إلى ذل ZZك ،إن اس Z
معرف ZZة هللا ،واس Z
َ
َ
َ
Zتطعت أن تفهم ق ً Z
وأدركت إلى حZٍّ Zد مZZا مشZZيئة هللا ،فعندئZٍ Zذ سZZوف تحصZZل أنت ،باعتبZZارك عامZZل الخدمZZة ،على تغيٍ Z
ظ .ومZZاذا
عمZZل هللا،
Zير في الحّ Z
َ
ٍ
ُّ
وتطلعاتZZك الشخصZZيَّة وسZZعيك ،سZZوف
Zاء على سZZلوكك
سZZيكون هZZذا التغيZZير في الح ّ Z
ظ؟ لن تكZZون قً Z
Zادرا ببسZZاطة على البقZZاء .بنً Z
ظ .من جهZZة عZZاملي الخدمZZة ،مZZا أفضZZل
يجعلك هللا
واحدا من المختارين .سوف يكون هذا هو التغيير الذي يطرأ عليك في الحّ Z
ً
شٍ Z
Zيء بخصZZوص هZZذا؟ أنZZه من الممكن أن يصZZبح عامZZل الخدمZZة واحZً Zدا من شZZعب هللا المختZZار .إن أصZZبح واحZً Zدا من شZZعب هللا
ٍ
Zار .يعZني هZذا أن عZاملي
المختار ،فذلك يعني أنه ال يعود يتناسخ
جي ٌZد وخ ٌ
جي ٌZد؟ إنZه ِّ
كحيوان مثZل غZير المZؤمن .هZل ذلZك ِّ
Zبر س ّ
ويعينه Zللخدمة؛ ال يكون
الخدمة يمكن تشكيلهم .إن األمر ال يعني أن عامل الخدمة سوف يفعل ذلك إلى األبد عندما يسبق هللا ّ
ٍ
ٍ
بطريقة مختلفة.
بطريقة مختلفة ويستجيب له
الفردي
بناء على سلوكه
ّ
األمر بالضرورة كذلك .سوف يتعامل هللا معه ً

ٍ
خدمة غير قادرين على العمل حتَّى النهايZة؛ فخالل خZدمتهم ،يوجZد َم ْن يستسZلم في منتصZف الطريZق
ولكن يوجد عاملو
Zرر جسZZيم لعمZZل هللا وي ِ
ويZZترك هللا ،ويوجZZد َم ْن يفعZZل الكثZZير من األشZZياء السZِّZيئة ،وحتَّى أولئZZك الZZذين يتسZZبَّبون في ضٍ Z
لحقZZون بZZه
ُ
Zيرا ،حتَّى أنZه يوجZد عZاملو خدم ٍZة ُيج ِّZدفون على هللا ،إلى غZير ذلZك – ومZاذا تعZني هZذه العZواقب غZير القابلZة للعالج؟
Zررا كب ً
ض ً
أيَّة أعمٍ Z
Zال ش ِّZريرة كهZZذه سZوف تعZZني إنهZاء خZZدمتهم .بمZZا أن سZZلوكك أثنZZاء خZZدمتك كZZان سZِّZيًئا للغايZZة ،وألنZZك تجZاوزت حZZدودك،
عندما يرى هللا أن خدمتك دون المستوى ،فسوف ُي ِّ
جردك من أهليَّتك للخدمة ،ولن يدعك تخدم ،وسوف يبعدك Zمن أمZZام عينيZZه
اَّل
حل سهل :سZوف تُج َّZرد من
الشر؟
خائنا على الدوام؟ يوجد إ ًذا ٌّ
ألست ً
َ
دائما أن تفعل ّ
ومن بيت هللا .أال تريد أ تخدم؟ أال تريد ً
أهليتZZه للخدمZZة يعZZني أن عامZZل الخدمZZة هZZذا قZZد ِ
ُأعلنت نهايتZZه ولن يكZZون
أهليتZZك للخدمZZة .يعتZZبر هللا أن تجريZZد عامZZل خدمZٍ Zة من َّ
َّ
ٍ
ٍ
بغض النظZر عن األشZياء اللطيفZة الZتي يقولهZا فZإن
ُم َّ
ؤهالً لخدمة هللا فيما بعد ،وأن هللا ليس بحاجة إلى مزيZد من خدمتZه ،وأنZه ّ
ه ZZذه الكلم ZZات س ZZوف تك ZZون عبثً ZZا .عن ZZدما تك ZZون األم ZZور ق ZZد وص ZZلت إلى ه ZZذه النقط ZZة ،س ZZوف يص ZZبح ه ZZذا الوض ZZع غ ZZير قاب Zٍ Zل
Zوع .وكيZZف يتعامZZل هللا مZZع عZZاملي الخدمZZة
Zق للرجٍ Z
لإلصZZالح؛ فلن يكZZون أمZZام عZZاملي الخدمZZة الZZذين هم على هZZذه الشZZاكلة طريٌ Z
الZZ Zذين على هZZ Zذه الشZZ Zاكلة؟ هZZ Zل يمنعهم من الخدمZZ Zة وحسZZ Zب؟ كال .هZZ Zل يمنعهم من البقZZ Zاء وحسZZ Zب؟ أم يتجZZ Zاهلهم وينتظZZ Zر أن

Zيرا .إن كZZان للشZZخص موقZZف كهZZذا في خدمتZZه هلل ،فZZإن هللا،
يرجعZZوا؟ ال يفعZZل ذلZZك .ال ُي ّ
حب هللا في الواقZZع عZZاملي الخدمZZة كثً Z
نتيج ًة لهذا الموقف ،سوف ُي ِّ
مر ًة أخرى بين غير المؤمنين .وما مصير عامZZل الخدمZZة
جرده من أهليَّته للخدمة وسوف يطرحه َّ
الZZذي ُيطZَ Zرح بين غZZير المؤمZZنين؟ إنZZه مصZZير غZZير المؤمZZنين نفسZZه :التناسZZخ كحيٍ Z
Zوان ومالقZZاة عقZZاب غZZير المؤمZZنين في العZZالم
الZZروحي .ولن تكZZون هلل مصZZلح ٌة شخصZZيَّة في عقابZZه ألنZZه لم تعZZد لZZه أيَّة عالقZٍ Zة بعمZZل هللا .هZZذه ليسZZت نهايZZة حيZZاة إيمانZZه باهلل
ّ
فحسب ،بل أيضا نهاية مصيره ،أي إعالن مصيره .ولذلك ،إن خZدم عZاملو الخدمZة بطريقZٍ Zة سZِZي ٍ
تحمل
ئة ،فسZوف يكZZون عليهم ُّ
ً
ّ
العZZواقب بأنفسZZهم .وإن كZZان عامZZل الخدمZZة غZZير قٍ Z
أهليتZZه من الخدمZZة في منتصZZف
Zادر على الخدمZZة حتَّى النهايZZة ،أو ُZج ِّZر َد من َّ

يتم
الطريZق ،فسZوف ُيط َZرح بين غZير المؤمZنين ،وإن ُ
يتم التعامZل معZه بالطريقZة نفسZها الZتي ّ
ط ِZر َح بين غZير المؤمZنين ،فسZوف ّ
يتم بهZZا التعامZZل مZZع النZZاس الZZذين يفتقZZدون إلى العقZZل أو العقالنيَّة .أنت تفهم
بهZZا التعامZZل مZZع الماشZZية ،وبالطريقZZة نفسZZها الZZتي ّ
ُأعبر عن المسألة هكذا ،أليس كذلك؟
عندما ِّ

آنف ا هو تعامل هللا مع دورة حياة وموت شعبه المختار وعاملي الخدمة .كيف تشعرون بعد أن سمعتم هذا؟ هZZل
ما ورد ً
ثت بالفعZZل،
ثت عنZZه للتZّ Zو ،أي موضZZوع شZZعب هللا المختZZار وعZZاملي الخدمZZة؟ لقZZد تحZَّ Zد ُ
ثت عن الموضZZوع الZZذي تحZَّ Zد ُ
سZZبق وتحZَّ Zد ُ

ولكنكم ال َّ
بار في جميع النواحي ،أليس كZZذلك؟ هZZل يمكنZك Zأن
بار تجاه شعبه المختار وتجاه عاملي الخدمة .إنه ٌّ
تتذكرون Z.هللا ٌّ
أي ٍ
أناس يقولون" :لماذا يتسZامح هللا للغايZZة تجZاه المختZارين؟ ولمZاذا ال يتسZامح إال بالكZاد مZع
مكان؟ هل يوجد ٌ
تجد خطًأ ما في ّ
عاملي الخدمZZة؟" هZل يريZد أحZٌZد أن يZZدافع عن عZاملي الخدمZZة؟ "هZل يسZZتطيع هللا أن يمنح عZاملي الخدمZة المزيZد من الZوقت وأن

تسامحا وتسZاهالً تجZاههم؟" هZل هZذه الكلمZات صZحيح ٌة؟ (كال ،إنهZا ليسZت كZذلك) .ولمZاذا ليسZت صZحيحة؟ (ألنZه قZد
يكون أكثر
ً
ِ
ُأظه َر لنا اإلحسان بالفعل بأن أصZبحنا عZاملي خدم ٍZة) .لقZد ُأظ ِZه َر اإلحسZان بالفعZل لعZاملي الخدمZZة بالسZماح لهم بالخدمZة! بZZدون
مصطلح "عاملي الخدمZة" وبZدون عمZل عZاملي الخدمZة ،أين سZيكون عZاملو الخدمZة هZؤالء؟ بين غZير المؤمZنين ،الZذين يعيشZون
ويموتون مع الماشية .يا ِ
للن َعم العظيمة التي ينعمZون بهZا اليZوم بالسZماح لهم بZأن يمثلZوا أمZام هللا ويZأتوا إلى بيت هللا! هZذه نعمٌ Zة
Zك فرصً Zة للخدمZة ،لمZا كZانت لZك أيَّة فرص ٍZة للمثZول أمZام هللا .أقZل مZا يمكن أن يقZال إنZه حتَّى إن
كZبرى! لZو لم يكن هللا قZد منح َ

كنت شخصZا بوذيًّا َّ
Zاع في العZZالم الZZروحي؛ ولن تقابZZل هللا أبZً Zدا أو تسZZمع صZZوته أو تسZZمع
قت اإلثمZZار ،فZZأنت على األكZZثر سٍ Z
وحق َ
َ
ً
ّ
ٍ
َّ
Zام
بمحبَّته وبركاته لك ،ولن تتمكنً Z
وجها لوجه .الشZيء الوحيZZد المتZZاح للبّ Z
أبدا من أن تراه ً
Zوذيين هZZو القيZZام بمهٌ Z
كالمه أو تشعر َ

بأية حال أن يعرفوا هللا ،ويكتفون باالمتثال والطاعة العمياء ،بينما يكتسب عZاملو الخدمZة الكثZير خالل هZذه
بسيطة .ال يمكنهم ّ
وجهZا لوجZٍ Zه مZZع هللا ،وأن يسZZمعوا صZZوته وأن يسZZمعوا كالمZZه وأن يختZZبروا ِ
الن َعم
المرحلZZة من العمZZل! َّأوالً ،يمكنهم أن يتقZZابلوا ًZ
والبركات التي يمنحها للناس .باإلضافة إلى ذلك ،يمكنهم التمتُّع بالكلمات والحقائق التي يمنحها هللا .إنهم يكتسبون الكثير جZًّ Zدا
ٍ
ًّ
Zتمر هللا في إبقائZك؟ ال يمكنZه Zأن يبقيZك .ال يطلب
حقا! إن لم تستطع إ ًذا كعامل خدمة أن تبذل حتَّى الجهZد الصZحيح ،فهZZل سيس ّ
ٍ
ٍ
Zك ،ال يمكن أن يبقيZZك
أي شZيء يطلبZه بطريقZZة صZحيحة ،ولم تلZتزم بواجبZك – وهكZذا ،من دون شّ Z
منZك الكثZير ،لكنZZك ال تفعZل ّ
ِ
ض Zا .هZZذه هي المبZZادئ الZZتي يعمZZل هللا بموجبهZZا .يعمZZل هللا
هللا .هZZذه هي شخصZZيَّة هللا البَّ Z
يتحيZZز ضZَّ Zدك أي ً
Zارة .هللا ال ُيZZدّللك وال ِّ
هكذا تجاه جميع الناس والمخلوقات.
من "هللا ذاته ،الفريد (ي)" في "الكلمة يظهر في الجسد"
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ِ
عنZZ Zدما َّ
يتعلق األمZZ Zر بالعZZ Zالم الZZ Zروحي ،إن ارتكبت الكائنZZ Zات الم ِّ
Zؤدي عملهZZ Zا بطريقZZ Zة
تنوعZZ Zة فيZZ Zه شZZ Zيًئا خاطًئا ،وإن لم تُّ Z Z
ُ
ّ
Zرارات ومراسZZيم سZZماويَّة في المقابZZل للتعامZZل معهم – وهZZذا أمZٌ Zر مطلZZق .ولZZذلك ،خالل عمZZل
ض Zا قZ
ٌ
صZZحيحة ،فZZإن هللا لديZZه أي ً
ت ZZدبير هللا ال ZZذي اس ZZتمر ع Zَّ Zدة ٍ
آالف من الس ZZنينُ ،أبي ZZد بعض م ZZأموري تنفي ZZذ األحك ZZام ال ZZذين أخط ZZأوا ،وبعض ZZهم الي ZZوم م ZZا زال ZZوا
ّ
محتجزين ويتلقون العقاب .هذا ما ينبغي أن يواجهه ُك ّل ٍ
كائن في العالم الZروحي .إن فعلZوا شZيًئا خاطًئا أو ارتكبZوا ش ًّZرا فZإنهم
ّ
ُيعاَقبون – وهو نهج هللا نفسه تجاه شZعبه المختZار وتجZاه عZاملي الخدمZة .وهكZذا ،سZواء كZان ذلZك في العZالم الZروحي أو العZالم
ّ
عما إذا كنت تسZZتطيع أن تZZرى أفعZZال هللا أم ال ،فZZإن مبادئهZZا ال
بغض النظZZر َّ
Zادي ،ال تتغيَّر المبZZادئ الZZتي يتصZَّ Zرف بهZZا هللاّ .
المّ Z
تتغيَّر .طZوال الZZوقت ،كZان هللا لديZZه المبZZادئ نفسZZها في نهجZZه مZZع جميZع األشZياء وفي تعاملZZه مZع جميZZع األشZZياء .هZZذا غZZير قابZٍ Zل
ٍ
ِ
صZا ألولئZك
للتغيير Z.سوف يكون هللا شفيًقا تجاه أولئك غير المؤمZنين الZZذين يعيشZون بطريقZة صZحيحة نسZZبيًّا ،وسZوف ُيZوّفر فر ً
ٍ
Zدبرها
أي شZٍّ Zرَّ ،
مما يسZZمح لهم بZZأداء دورهم في جميZZع األشZZياء الZZتي ُيِّ Z
Zل ديانZZة يتصZَّ Zرفون تصZُّ Zرًفا ِّ
الZZذين في ُZك ّ
جيZً Zدا وال يفعلZZون ّ
أي
هللا ،وعم ZZل م ZZا يتعيَّن عليهم أن يعمل ZZوه .وبالمث ZZل ،بين أولئ ZZك ال ZZذين يتبع ZZون هللا ،بين ش ZZعبه المخت ZZار ،ال ِّ
يتحي ZZز هللا ضZّ ZZد ّ

ٍ
ٍ
Zل شٍ Z
شٍ Z
أما بشZZأن هZZذه
Zل من يتبعZZه بZ
Zخص قZZادر على اتّباعZZه بZ
Zإخالصَّ .
Zخص وفًقZZا لمبادئZZه .إنZZه شٌ Z
وي ّ
Zإخالص ُ
حب ُZك ّ
Zفوق تجZZاه ُZك ّ
ِ
Zف .مثZال
المتع ّZددة Zمن النZاس – غZير المؤمZنين Z،ومختلZف أهZل اإليمZان ،وشZعب هللا المختZار – فZإن مZا يمنحZه لهم مختل ٌ
األنواع ُ

Zام
ذلZZك غZZير المؤمZZنين Z:مZZع أنهم ال يؤمنZZون باهلل ،ومZZع أن هللا يZZراهم مثZZل الماشZZية ،فZZإن ُكاّلً منهم مثZZل جميZZع األشZZياء لديZZه طعٌ Z
بارك أولئك الZZذين يصZZنعون الخZZير
لألكل
ٌ
الشرُ ،
خاص به ودورةٌ طبيعيَّة للحياة والموتُ .يعاَقب أولئك الذين يفعلون ّ
ومكان ّ
وي َ
الدينية Zمن
ويتلّقZون ُلطZZف هللا .أليس األمZZر كZZذلك؟ فيمZZا يتعلZZق بأهZZل اإليمZZان ،إن كZZانوا قZادرين على االلZZتزام الصZZارم بالمبZZادئ
َّ
ِ
قدم هللا بعد جميع حاالت التناسخ هذه في النهاية إعالنZZه لهم .وبالمثZل ،من جهتكم اليZZوم ،سZواء كنتم
تناسخ إلى
ٍ
ٍ
تناسخ ،سوف ُي ّ
وي ِّ
قرر نهZايتكم وفًقZا لألنظمZة والمراسZيم
من بين شعب هللا المختار أو عاملي الخدمة ،فسوف يجعلكم هللا تتوافقون مع وضعكم ُ
ِ
تعددة Zمن الناس – مختلZف أهZل اإليمZان الZذين ينتمZون إلى ديان ٍ
اإلداريَّة التي َّ
Zات مختلفZة – هZل
الم ّ
حددها .من بين هذه األنواع ُ
Zدخل ،أليس ك ZZذلك؟ وم ZZاذا عن المس ZZيحيَّة؟ لم يت َّ Z
Zدخل هللا في عقي ZZدتهم؟ لم يت َّ Z
مكانZZا للعيش؟ أين اليهوديَّة؟ ه ZZل ت َّ Z
Zدخل
منحهم هللا ً
أي اسZZتنارة ،وباإلضZZافة إلى ذلZZك ،ال يكشZZف
ضZا .إنZZه يسZZمح لهم بZZااللتزام بZZإجراءاتهم الخا َّ
أي ً
صZة وال يتحZَّ Zدث إليهم أو يمنحهم ّ
ٍ
كنت تعتقZZد أن ذلZZك صZZحيح ،فZZآمن هكZZذا!" يZZؤمن الكاثوليZZك بمZZريم ،وبأنZZه من خالل مZZريم انتقZZل الخZZبر إلى
أي شZZيء" :إن َ
لهم ّ
ِ
عينZة ليعيشZوا فيهZا.
يهتم بهم ويمنحهم مسZاح ًة ُم َّ
يسوع؛ هذه طريقة إيمZانهم .وهZل ص َّ
Zحح هللا إيمZانهم؟ ُيطلZق هللا لهم العنZان وال ّ

ض Zا ،ويس ZZمح لهم بZZأن تك ZZون لهم مسZZاح ٌة معيش ZZيَّة
Zوذيين؟ لق ZZد وض ZZع ح ً Z
Zدودا لهم أي ً
ه ZZل يتص Zَّ Zرف هللا هك ZZذا تج ZZاه المس ZZلمين والب ّ Z
ٍ
ُّ
جي ًدا .وماذا ترون في هذا ُكّله؟ أن هللا يملك السZلطان ،لكنZه ال
شيء ُمرتَّ ٌب
التدخل في معتقداتهمُ .ك ّل
خاصة بهم ،دون
َّ
ترتيبا ِّ
ً
يسيء إلى سلطانه .ي ِ
ٍ
وكّليَّة قدرته.
ترتيبا مثاليَّا ،وهو
شيء
رتّب هللا ُك ّل
منهجي ،وفي هذا تكمن حكمته ُ
ٌّ
ً
ُ
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هوية هللا ذاته ومكانته
َّ
Zل مZا هZو
Zل مZا هZو موج ٌ
Zود ،ويZدير ُك ّ
هللا هو الواحد الذي يتسّلط على جميع األشياء ،والZذي يZدير جميZع األشZياء .خلZق ُك ّ
موجود .هذه مكانZZة هللا وهويَّة هللا .من جهZZة جميZZع األشZZياء
موجود ،ويرعى ُك ّل ما هو
أيضا على ُك ّل ما هو
ٌ
ٌ
ٌ
موجود ،ويتسّلط ً
موجود ،فإن هويَّة هللا الحقيقيَّة هي أنه الخالق وحاكم جميع األشياء .هZZذه هي الهويَّة الZZتي يمتلكهZZا هللا ،وهZZو فريZٌZد
وك ّل ما هو
ُ
ٌ
مخلوق من مخلوقات هللا ،سواء كان بين البشر أو في العالم الروحي ،أن يسZZتخدم أيَّة وسٍ Z
ٍ
Zيلة
ألي
بين جميع األشياء .ال يمكن ّ
ّ
أو عٍ Z
Zذر النتحZZال هويَّة هللا أو مكانتZZه أو اسZZتبدالهما ،ألنZZه ال يوجZZد سZZوى واحZٍ Zد من بين جميZZع األشZZياء يملZZك هZZذه الهويَّة والقZَّ Zوة
والسلطان والقZدرة على التسّZلط على جميZع األشZياء :إلهنZا الفريZد ذاتZه .إنZه يحيZا ويتح َّZرك بين جميZع األشZياء؛ يمكنZه أن يصZعد

إلى أعلى ٍ
مكان ،فوق جميع األشياء؛ ويمكنه أن يضع نفسه بZZأن يصZZبح بشZً Zرا ويصZZبح واحZً Zدا من بين أولئZZك الZZذين هم من لح ٍم
ٍ
ويقZِّ Zرر
والضراء؛ وفي الوقت نفسه يأمر ُك ّل ما هو
السراء
وجها
َّ
لوجه من الناس ،ويتشارك معهم في َّ
ٌ
موجودُ ،
ودم ،ويقترب ً

جميعZا ،واتّجZZاههم .يجب
ًZ
يتحرك فيه؛ وباإلضافة إلى ذلك ،يرشد مصير البشر
موجود،
مصير ُك ّل ما هو
ويحدد االتّجاه الذي َّ
ٌ
ّ
ٍ
بغض النظZZر عن ّأيZZة مجموعZZة ونZZوع بين البشZZر
على جميZZع الكائنZZات الحيَّة عبZZادة إلZZه مثZZل هZZذا وطاعتZZه ومعرفتZZه .وهكZZذاّ ،

تنتمي إليهم ZZا ،ف ZZإن اإليم ZZان باهلل واتّباع ZZه وتوق ZZيره وقب ZZول ُحكم هللا وقب ZZول ترتيب ZZات هللا لمص ZZيرك ه ZZو الخي ZZار الوحي ZZد والخي ZZار
ألي شٍ Z
وألي كٍ Z
Zارة وجZZوهره ،والوسZZائل الZZتي
Zائن
Zخص
الضZ
حي .يZZرى النZZاس في تفZُّ Zرد هللا أن سZZلطانه وشخصZZيَّته البَّ Z
ّ
Zروري ّ
ّ
ّ
ِ
ويح ِّZدد مكانتZZه .وهكZZذا ،من بين جميZع
يZرعى بهZZا جميZع األشZZياء ُكّلهZا فريZZدةٌ من نوعهZا؛ فتف ُّZرده ُيحZّ Zدد الهويَّة الحقيقيَّة هلل ذاتZZهُ ،

أي ٍ
كائن حي في العالم الروحي أو بين البشر في الوقوف مكان هللا ،لكان ذلك مستحيالً ،ولكان محاولة
المخلوقات ،لو رغب ّ
ّ
ّ
النتحال شخصيَّة هللا .هذه حقيق ٌة .ما م َّ
ٍ
خالق وحاك ٍم مثل هذا ،يمتلZZك هويَّة هللا ذاتZZه وسZلطانه ومكانتZه؟ يجب
تطلبات البشر من
ُ
أن يكون هذا واضحا للجميع ،ويجب أن َّ
هم ًّ
لك ٍّل من هللا واإلنسان!
جدا ُ
يتذكروه ،وهو ٌ
ً
أمر ُم ّ
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مواقف البشر الم ِّ
تنوعة تجاه هللا
ُ

يتصرف بها الناس تجZاه هللا تُق ِّZرر مصZZيرهم وتُق ِّZرر كيفيَّة تص ُّZرف هللا وتعاملZه معهم .سZوف أق ِّZدم عنZZد هZذه
الكيفيَّة التي
َّ
عما إذا كانت السلوكيَّات والمواقف الZتي
النقطة بعض األمثلة عن الكيفيَّة التي
َّ
يتصرف بها الناس تجاه هللا .دعونا نسمع شيًئا َّ
يتصرفون بها تجاه هللا صحيح ٌة أم ال .دعونا ُنف ِّكر في سلوك األنواع السبعة التالية من الناس:
َّ
Zاص .يعتقZدون أن هللا مثZZل المسZتنير أو الكZZائن
 )1يوجZد نZوعٌ من األشZخاص يكZون مZوقفهم تجZاه هللا س ً
Zخيفا على نحZZو خ ّ
قدس للتقاليد البشريَّة ،ويريد من الناس االنحنZZاء ثالث مZَّ Zر ٍ
الم َّ
ات عنZZدما يجتمعZون ويوقZدون البخZور بعZد أن يZZأكلوا .وهكZذا فإنZZه
ُ
عن ZZدما يكون ZZون ش ZZاكرين في قلZZوبهم هلل على نعمت Zه Zوم ِ
غالبZZا م ZZا يك ZZون ل ZZديهم ه ZZذا ال ZZدافع .إنهم يرغب ZZون في أن
Zه
Z
ن
فإ
هلل،
ين
متن
ُ ّ
ً
الم َّ
قدس الذي يتوقون إليه في قلZوبهم ،قبZZول السZZلوك تجاهZZه الZZذي ينحنZون فيZه
يستطيع اإلله الذي يؤمنون به اليوم ،مثل الكائن ُ
مر ٍ
ات عندما يجتمعون ويوقدون البخور بعد أن يأكلوا.
ثالث َّ
 )2يرى البعض هللا مثل بوذا حي قادر على نزع المعاناة من جميZع األحيZاء وخالصZهم؛ يZرون هللا مثZل بZوذا حي قZادر
ّ
ّ
على إبع ZZادهم من بح ZZر الض ZZيق .عقي ZZدة ه ZZؤالء الن ZZاس باهلل هي عب ZZادة هللا باعتب ZZاره مث ZZل ب ZZوذا .م ZZع أنهم ال يوق ZZدون البخ ZZور أو
ِ
وخيZZرين ،وأاَّل يقتلZZوا
يركعون أو ُي ّ
قدمون القرابين ،فإن إلههم في قلوبهم مثل بZZوذا وحسZب ،وال يطلب سZوى أن يكونZZوا لطفZاء ّ
اَّل
جرد هذه األشZياء .هZذا هZو اإللZه
أي كائن
سيًئا – ُم َّ
حي ،وأال يشتموا اآلخرين ،وأن يعيشوا ً
حياة تبدو صادقة وأ يفعلوا شيًئا ِّ
ّ
ّ
الذي في قلوبهم.
ِ
حب هZZذا
ًZ
ص Zا
Zهورا .على سZZبيل المثZZالُ ،يقّلZZدون الطريقZZة الZZتي ُي ّ
عظيمZا أو مشً Z
 )3بعض النZZاس يعبZZدون هللا باعتبZZاره شخ ً
الشZZخص العظيم أن يتحZَّ Zدث بهZZا والنغمZZة الZZتي َّ
يتكلم بهZZا ،والكلمZZات والمفZZردات الZZتي يسZZتخدمها ،ونZZبرة صZZوته وإيمZZاءات يZZده،
وآرائه وأفعاله واتّجاهه ،وهذه أشياء ينبغي عليهم تقديمها بالكامل في سياق إيمانهم باهلل.
 )4يZZرى بعض النZZاس هللا مثZZل ملZٍ Zك ،ويشZZعرون أنZZه فZZوق ُZكZل شٍ Z
Zيء آخZر وال أحZZد يجسZZر على اإلسZZاءة إليZZه – وإن فعZZل
ّ
عينZة Zفي قلZوبهم .وأفكZار الملZوك وطZريقتهم وسZلطانهم
أحد ذلك سوف ُيعاَقب .يعبZدون مثZل هZذا الملZك ألن الملZوك لهم مكانٌ Zة ُم َّ
ٌ
َّ
يهتمون بهZZا،
وطبيعتهم Z،وحتى اهتماماتهم وحياتهم الشخصيَّة ،تصبح ُكّلها شيًئ ا ينبغي أن يفهمه هؤالء الناس ،ومسائل وأمور ّ
ٍ
سخيف.
كملك .مثل هذا الشكل من االعتقاد
ولذلك فإنهم يعبدون هللا
ٌ
Zطحي ٌة جZًّ Zدا وال
Zان عميZZق وال يZZتزعزع .وألن معZZرفتهم باهلل سَّ Z
Zاص بوجZZود هللا ،وهZZو إيمٌ Z
 )5بعض النZZاس لZZديهم إيمٌ Z
Zان خّ Z
Zبرة كب ZZيرة بكالم هللا ،فZZإنهم يعبدون ZZه ك ٍ Z
Zيء ينبغي أن يخش ZZوه
يمتلك ZZون خ ً Z
Zوثن .ه ZZذا المعب ZZود ه ZZو اإلل ZZه ال ZZذي في قل ZZوبهم ،إن ZZه ش ٌ Z
ويقِّلدوه .إنهم يرون هللا مثل ٍ
وثن ينبغي أن يتبعوه طيلZة حيZاتهم .إنهم ُيقِّلZدون نZبرة الصZوت الZتي
وينحنوا له وينبغي أن يتبعوه ُ

ِ
غالبZZا مZZا يفعلZZون أشZZياء تبZZدو سZZاذجة ونقيَّة وصZZادقة ،كمZZا أنهم
يتحZَّ Zدث بهZZا هللا ،ومن الخZZارج ُيقّلZZدون أولئZZك الZZذين ُي ّ
حبهم هللاً .
َّ
ٍ
أبدا .هذا شكل االعتقاد لديهم.
حتَّى يتبعون Zهذا الوثن كشريك أو رفيق ال يمكنهم التخلي عنه ً
 )6يوجZZد بعض األشZZخاص الZZذين ،مZZع أنهم قZZرأوا الكثZZير من كالم هللا وسZZمعوا الكثZZير من الوعZZظ ،يشZZعرون في قلZZوبهم
ِ
ِ
Zوددين ،وإال عليهم أن ُيس Zِّ Zبحوا هللا ويحم ZZدوه
ومت ّ Z
دائمZZا ُمت ZZذّللين ُ
أن المب ZZدأ الوحي ZZد لس ZZلوكهم تج ZZاه هللا ه ZZو أن ZZه يجب أن يكون ZZوا ً
ٍ
بطريقة غير واقعيَّة .يؤمنون أن هللا إله َّ
أي
يتطلب منهم
ُّ
ٌ
التصرف بهذه الطريقة ،ويؤمنون أنZZه إن لم يفعلZZوا ذلZZك ،فيمكنهم في ّ
ٍ
ضده ،وأنه نتيجة للخطيَّة سوف يعاقبهم هللا .هذا هو اإلله الذي في قلوبهم.
وقت إثارة غضبه أو ارتكاب الخطيَّة ّ
فنظرا ألنهم يعيشZون في هZZذا العZالم ،فZإنهم ال يتمتعZون
 )7ثم توجد غالبيَّة الناس ،الذين يجدون القوت
الروحي في هللاً .
ّ
أي ٍ
مكان .بعZد أن يجZدوا هللا ،عنZدما يكونZون قZد رأوا كالمZه وسZمعوه ،يكونZون في
بالسالم أو السعادة ،وال يجدون الراحة في ّ
مكانا ما سوف يجلب لهم السعادة ،وأنهم قد وجدوا
أخيرا ً
قلوبهم فرحين مبتهجين في ّ
السر .ذلك ألنهم يؤمنون أنهم قد وجدوا ً

إلها يمنحهم القوت الروحي .فهم بعد أن قبلوا هللا وبدأوا في اتّباعه ،يصZZبحون سZعداء وتكتمZل حيZاتهم وال يعZودون مثZل
ً
أخيرا ً
ّ
َّ
ثم،
غير المؤمنين الذين يمشZون وهم نيZام في الحيZاة مثZل الحيوانZات ،ويشZعرون أن لZديهم شZيًئا يتطلعZون إليZه في الحيZاة .ومن َّ

يعتق ZZدون أن ه ZZذا اإلل ZZه يمكن ZZه أن ُي ِّلبي احتياج ZZاتهم الروحيَّة ويجلب الس ZZعادة البالغ ZZة في العق ZZل وال ZZروح .وب ZZدون إدراك ذل ZZك،
يص ZZبحون غ ZZير ق ZZادرين على ت ZZرك ه ZZذا اإلل ZZه ال ZZذي يعطيهم الق ZZوت ال ZZروحي ويجلب الس ZZعادة إلى روحهم وع ZZائلتهم بكامله ZZا.
ّ
يؤمنون أن االعتقاد باهلل ال يرتبط بأكثر من تزويدهم بالقوت الروحي.
ّ

هل توجد بينكم مواقف هذه األنواع المختلفة من الناس المذكورة أعاله تجZاه هللا؟ (إنهZا توجZد) .إن كZان قلب ش ٍ
Zخص مZا

ًّ
أي من ه ZZذه
Zخص م ZZا لدي ZZه ٌّ
أي من ه ZZذه المواق ZZف ،فه ZZل يمكن ZZه أن يتق Zَّ Zدم حقا أم ZZام هللا؟ إن ك ZZان ش ٌ Z
في إيمان ZZه باهلل يحت ZZوي على ٍّ
المواقف في قلبه ،فهل يZؤمن باهلل؟ هZل يZؤمن باهلل الفريZد ذاتZه؟ (كال) .بمZا أنZك ال تZؤمن باهلل الفريZد ذاتZهَ ،م ْن الZذي تZؤمن بZه؟
إن كان ما تؤمن به ليس هZو هللا الفريZد ذاتZه ،فمن الممكن أنZك تZؤمن ب ٍ
Zوثن أو برج ٍZل عظيم أو بالمسZتنير ،وأنZك تعبZد بZوذا في

باختصار ،بسZبب األشZكال الم ِّ
ٍ
ٍ
تنوعZة لالعتقZاد والمواقZف تجZاه
عادي.
بشخص
قلبك .باإلضافة إلى ذلك ،من الممكن أنك تؤمن
ّ
ُ
جنبZZا إلى
هللا ،يضZZع النZZاس في قلZوبهم اإللZه الZذي يدركونZZه ،ويفرضZون خيZالهم على هللا ،ويضZعون مZواقفهم وتخيُّالتهم عن هللا ً
ٍ
جنب مع هللا الفريد ذاته ،ثم بعد ذلك يتمسكون بها لتقديسها .ماذا يعني عندما تكون لدى الناس مثل هذه المواقف غZZير الالئقZZة

كاذبZZا ،ويعZZني أنZZه في الZZوقت نفسZZه الZZذي يؤمنZZون فيZZه باهلل
تجZZاه هللا؟ يعZZني أنهم قZZد رفضZZوا اإللZZه الحقيقي ذاتZZه ويعبZZدون ًZ
إلهZا ً
ّ
Zتمر النZاس في التم ُّسZك بمثZل هZذه األشZكال من االعتقZاد ،مZاذا
س
ا
إن
.
الحقيقي
Zه
ل
اإل
يرفضZون هللا ويعارضZونه وينكZرون وجZود
ّ
ّ
ستكون عاقبتهم؟ مع مثل هذه األشكال من االعتقاد ،هل هم قادرون على االقتراب أكثر من تحقيق م َّ
تطلبات هللا؟ (كال ،ليسوا
ُ
Zادا عن طريZZق هللا ألن االتّجZZاه
قZZادرين) .على العكس من ذلZZك ،بسZZبب تصZZوراتهم وتخيُّالتهم ،سZZوف يصZZبح النZZاس أكZZثر ابتعً Z
جنوبZZا عن طريZZق قيZZادة المركبZZة
صZة "الZZذهاب
الZZذي يطلبونZZه هZZو عكس االتّجZZاه الZZذي يطلبZZه هللا منهم .هZZل سZZبق وسZZمعتم عن ق َّ
ً
شماالً ؟" قد تكون هذه حالة الذهاب إلى الجنوب من خالل قيادة المركبة إلى الشمال .إذا كان الناس يؤمنون باهلل بهذه الطريقة
ٍ َّ
Zدت بZZاألكثر عن هللا .ولZZذلك فZZإنني أحثّكم على مZZا يلي :قبZZل أن تZZذهبوا ،ينبغي
Zدت في المحاولZZة ابتعَ Z
الغريبZZة ،فعندئZZذ كلمZZا اجتهَ Z
ميزوا ما إذا كنتم تسيرون في االتّجاه الصحيح .كونوا هادفين في جهودكم َّ
وتأكدوا من أن تسZألوا أنفسZكم" :هZل اإللZه
َّأوالً أن تُ ِّ
الذي أؤمن به هو حاكم جميZع األشZياء؟ هZل هZذا اإللZه الZذي أؤمن بZه مج َّZرد ش ٍ
Zخص يعطيZني قوتًZا روحانيًّا؟ هZل هZو معبZودي؟Z
ُ
ٍ
ما الذي يطلبه مني هذا اإلله الذي أؤمن به؟ هل يوافق هللا على ُك ّل ما أفعله؟ هل ُك ّل شZيء أعملZه وأسZعى إليZه هZو سZعي إلى

معرف ZZة هللا؟ ه ZZل يتماش ZZى م ZZع م َّ
ٍ
راض عن
تطلب ZZات هللا م ZZني؟ ه ZZل الطري ZZق ال ZZذي أمش ZZي في ZZه يعرف ZZه هللا ويواف ZZق علي ZZه؟ ه ZZل هللا
ُ
كنت تZرغب في السZعي إلى معرفZة هللا ،فينبغي أن يكZZون لZZديك
Zرارا .إن َ
Zرارا وتكً Z
إيماني؟" يجب أن تسأل نفسك هذه األسئلة مً Z
وأهداف واضحة قبل أن َّ
تتمكن من إرضاء هللا.
وعي واضح
ٌ
ٌ
من "هللا ذاته ،الفريد (ي)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

كلمات هللا اليومية اقتباس 200
الموقف الذي َّ
يتطلبه هللا من البشر تجاهه
األقل فإنه ليس كثير المطالب كما يتخيَّل الناس .لZZو لم ينطZZق هللا بأيZZة
في الواقع ،ال يطالب هللا البشر بالكثير – أو على
ّ
كلم ZZات ولم يع ZZبر عن شخص ZZيَّته أو أي أعم ZZال ،لك ZZانت عندئ ZZذ معرف ZZة هللا ص ZZعب ًة عليكم للغاي ZZة ،ألن ZZه س ZZيكون على الن ZZاس أن
تكلم هللا بكلمٍ Z
يسZZتنتجوا قصZZد هللا ومشZZيئته ،وهي مسZZأل ٌة صZZعبة جZًّ Zدا عليهم .ولكن في المرحلZZة األخZZيرة من عملZZهَّ ،
Zات كثZZيرة،
َّ ٍ
حبZZه
بمتطلبZZات كثZZيرة .في كالمZZه والمقZZدار الهائZZل من عملZZه ،أخZZبر النZZاس بمZZا ُي ّ
وعمZZل قً Z
Zدرا هZZائالً من العمZZل ،وطZZالب اإلنسZZان ُ
Zف
وأي نٍ Z
Zوع من النZZاس يجب أن يكونZZوا عليZZه .بعZZد فهم هZZذه األشZZياء ،يجب أن يكZZون لZZدى النZZاس في قلZZوبهم تعريٌ Z
وبمZZا يمقتZZه ّ
دقيق لم َّ
تطلبZات هللا ،ألنهم ال يؤمنZون باهلل وسZط الغمZوض والتجريZد ،ولم يعZودوا يؤمنZون باإللZه الغZامض أو يتبعZون هللا وسZط
ُ
َّ
الغموض والتجريد والعدم؛ ولكن في المقابZل ،يمكن للنZاس سZماع أقZوال هللا ويمكنهم فهم معZايير ُمتطلباتZه وتحقيقهZا ،ويسZتخدم
Zل مZZا يجب أن يعرفZZوه ويفهمZZوه .إن كZZان النZZاس اليZZوم ال يزالZZون غZZير مZZدركين لماهيَّة هللا ومZZا
هللا لغZZة البشZZر إلخبZZار النZZاس ُZ
بك ّ
يطلبZZه منهم ،وإن كZZانوا غZZير مZZدركين لسZZبب إيمZZانهم باهلل ،والكيفيَّة الZZتي يجب عليهم بهZZا أن يؤمنZZوا باهلل أو يتصZَّ Zرفوا تجاهZZه،
ٍ
ٍ
فعندئذ تكون هذه مشكل ٌةَّ .
ٍ
دراية ببعض األشياء ،سZواء كZانت هZZذه األشZZياء
مجال واحد؛ أنتم على
واحد منكم اآلن عن
تكلم ُك ّل
ٍZ
تطلب ZZات هللا الص ZZحيحة والكامل ZZة والمح Zَّ Zددة تج ZZاه البش ZZر .إنه ZZا مج Zَّ Zرد كلم ٍ Z
أود أن أخ ZZبركم بم َّ
Zات قليل ZZة
ُمح Zَّ Zددة أو َّ
عامة – ولكن ّ
ُ
ُ
ُ
تطلبZات هللا الصZحيحة من البشZر وأولئZك الZذين يتبعونZه Zهي كمZا يليَّ .
جدا .قZد تعرفZون هZذه الكلمZات بالفعZل .م َّ
وبسيطة ًّ
يتطلب
ُ
هللا خمسة أشياء من أولئك الذين يتبعونه :اإليمان الحقيقي ،والتبعيZة الصZادقة ،والطاعZة المطلقZة ،والمعرفZة الحقيقيَّة ،واالتّقZاء
ّ
القلبي.
ّ
َّ
Zك الن ZZاس ب ZZه فيم ZZا بع ZZد ،وأاَّل يتبع ZZوه باس ZZتخدام خي ZZالهم أو وجه ZZات نظ ZZرهم
في ه ZZذه األم ZZور الخمس ZZة ،يتطلب هللا أاَّل يش ّ Z
ٍ
َّ
اَّل
Zل واح Zٍ Zد من أولئ ZZك ال ZZذين يتبعونZZه Zأن
والمج Zَّ Zردة؛ ينبغي أ يتبع ZZوا هللا بأيَّة خي ZZاالت أو تص Zُّ Zورات .يتطلب هللا من ُكّ Z
الغامض ZZة ُ
تطل ٍ
تكريس .عندما يطلب منك هللا أيَّة م َّ
ٍ
ٍ
بات أو يختبرك أو يحكم عليك أو يتعامZZل
بإخالص وأاَّل يتبعه Zبفتور أو من دون
يتبعه
ُ
ِ
معك ِ
طا ،وبZالطبع
تماما .يجب أاَّل تسأل عن السZZبب ،أو أن تُقZِّ Zدم شZرو ً
ويه ّذبك ،أو ُي ّ
ُ
ؤدبك ويضربك ،فيجب أن تكون ً
طائعا له ً
يجب أاَّل تتحZَّ Zدث عن السZZبب .ينبغي أن تكZZون طاعتZZك مطلقZZة .فمعرفZZة هللا هي المجZZال الZZذي يفتقZZر إليZZه النZZاس بZZاألكثر .إنهم
ٍ
األدق لمعرفZة
أحيان كثيرة األلفاظ واألقوال والكلمات غير المرتبطة به ،معتقدين أن هذه الكلمZات هي التعريZZف
يفرضون في
ّ
Zاص وعقلهم ،ال تحمZل أدنى عالق ٍZة بجZZوهر هللا.
هللا .إنهم ال يعرفون أن هذه األلفZاظ ،الZتي تZأتي من خيZال النZZاس ومنطقهم الخ ّ
ثم ،أريد أن أخبركم بأنه في معرفة النZاس الZتي يريZZدها هللا ،ال يطلب هللا ُمج َّZرد أن تتعZَّ Zرف على هللا وعلى كالمZZه ،ولكن
ومن َّ

أن تكون معرفتZك باهلل صZحيحة .فحتَّى إن كنت ال تسZتطيع سZوى أن تقZول جملً Zة واحZدة ،أو كنت ال تُ ِ
Zدرك سZوى القليZل ،فهZذا
صحيح وحقيقي ومتوافق مع جوهر هللا ذاته .ألن هللا يمقت تسبيح الناس وثنZZاءهم غZZير الZZواقعي وغZZير
القدر القليل من الوعي
ٌ
ّ
ّ
المدروس .باإلضZافة إلى ذلZك ،فهZZو يمقت أن يعاملZه النZاس مثZZل الهZواء .إنZه يمقت أن َّ
يتكلم النZZاس ُّ
بتهك ٍم وكمZZا يشZاءون ودون

تٍ ِ Z
ٍ
تخص هللا .باإلضZZافة إلى ذلZZك ،فإنZZه
ّ
Zل مZZا يرونZZه مناسZً Zبا وذلZZك عنZZدما يتحZَّ Zدثون أثنZZاء نقاشZZهم عن موضZZوعات ّ
Zردد قZZائلين ُZك ّ
ٍ
ٍ
يمقت أولئZZك الZذين يعتقZZدون أنهم يعرفZون هللا ويتفZاخرون بمعرفZZة هللا ويناقشZZون موضZZوعات حZول هللا دون قيZد أو ُّ
تحفظ .كZZان
آخZZر هZZذه الم َّ
تطلبZZات الخمسZZة هZZو االتّقZZاء القلZZبي .هZZذا مطلب هللا النهZZائي من جميZZع َم ْن يتبعونZZه Z.عنZZدما يكZZون لZZدى الشZZخص
ُ
ّ
ّ
Zادرا على أن يتَّقي هللا ويحيZد عن الش ّZر .يZأتي هZZذا االتّقZاء من أعمZاق قلبZZه،
المعرفZZة الصZحيحة والحقيقيَّة عن هللا ،فإنZه يكZون ق ً
ِ
Zف أو تص ُّZر ٍ
ف أو س ٍ
هدي ًة متمِثّلZZة في أي موق ٍ
Zلوك
ّ
ويكون طوعيًّا ،وليس ألن هللا قد ضغط عليZه .ال يطلب هللا منZZك أن تُقZّ Zدم لZه َّ ُ
خZZارجي لطيZZف؛ ولكنZZه بZZدالً من ذلZZك يطلب منZZك أن تتّقيZZه وتخشZZاه من أعمZZاق قلبZZكَّ .
يتحقق هZZذا االتّقZZاء كنتيجZٍ Zة للتغيُّرات في
ّ
فهمZZا ألفعZZال هللا ،وبسZZبب فهمZZك لجZZوهر هللا ،وألنZZك قZZد اعZZترفت بحقيقZZة
Zديك
Z
ل
وألن
باهلل،
Zة
Z
ف
معر
Zديك
Z
ل
ألن
Zة
Z
ي
الحيات
َّتك
شخصZZي
ً
ثم ،فإن هدفي في استخدام كلمة "القلZبي" في تعريZف االتّقZاء هنZا هZو أن يفهم البشZر أن اتّقZاء
واحد من مخلوقات هللا .ومن َّ
أنك ٌ
ّ
الناس هلل يجب أن ينبع من أعماق قلوبهم.

فكر اآلن في هذه الم َّ
ِّ
قادر على تحقيZق الثالثZة األولى؟ أعZني بهZا اإليمZان الحقيقي،
تطلبات الخمسة :هل يوجد ٌ
أحد بينكم ٌ
ُ
ّ
قلت الخمسZة ُكّلهZا ،لن يوجZد
والتبعية الصادقة ،والطاعة المطلقة .هل يوجد ٌ
Zرف أنZZه إن ُ
Zادر على هZZذه األشZياء؟ أع ُ
أحد بينكم ق ٌ
َّ
لت العZZدد إلى ثالثZZة .ف ِّكZZروا فيمZZا إذا كنتم قZZد َّ
حققتم هZZذه أم ال .هZZل من السZZهل تحقيZZق
Zادر على ذلZZك – ولكZZني قل ُ
بينكم َم ْن هZZو قٌ Z
إالم
"اإليمان
الحقيقي"؟ (كال ،ليس كذلك) Z.إنZه ليس سZهالً ،ألن النZاس كث ً
Zيرا مZا يشّ Zكون في هللا .ومZاذا عن "التبعيZة الصZادقة"؟ َ
ّ
تشZZير كلمZZة "الصZZادقة" هZZذه؟ (أاَّل تكZZون فZZاترة بZZل نابعZZة من القلب) .أاَّل تكZZون فZZاترة بZZل نابعZZة من القلب .لقZZد وجZZدتم اإلجابZZة

تمامZZا! ه ZZل أنتم ق ZZادرون إ ًذا على تحقي ZZق ه ZZذا المطلب؟ يجب عليكم ب ZZذل المزي ZZد من الجه ZZد ،أليس ك ZZذلك؟ في ه ZZذه
الص ZZحيحة ً
ِ
اللحظ ZZة عليكم تحقي ZZق ه ZZذا المطلب .م ZZاذا عن "الطاع ZZة المطلق ZZة" – ه ZZل َّ
فغالب ZZا م ZZا
حققتم ذل ZZك؟ (كال) .لم تُحّقق ZZوا ذل ZZك أي ً
ضZ Zاً .
تكونZZون غZZير طZZائعين ومتمZِ Zردين Z،وغالبZZا مZZا ال تصZZغون أو ترغبZZون في الطاعZZة أو تريZZدون االسZZتماع .هZZذه هي الم َّ
تطلبZZات
ً
ُ ّ
ُ
ٍ
ِ
األساسيَّة الثالثة األهم التي يحّققهZا النZاس بعZد دخZولهم إلى الحيZاة ،والZتي ال تZزال بحاجZة إلى أن َّ
تتحقق فيكم .في هZذه اللحظZة
ُ
ّ
Zات كبZZيرة؟ اليZZوم ،بعZZد أن سZZمعتموني أقZZول هZZذه الكلمZZات ،هZZل تشZZعرون بZZالقلق؟ (نعم) .من الصZZواب أن
إ ًذا ،هZZل لZZديكم إمكانٌ Z
ٍ
َّ
Zك ال أحZZد يمكنZZه تحقيقهمZZا .أنتم
المتطلبين اآلخZZرين؛ فبال شّ Z
تشZZعروا بZZالقلق .ال تقلقZZوا .أشZZعر بZZالقلق بالنيابZZة عنكم .لن أنZZاقش ُ
ٍ
Zدف؟ (نعم).
أي اتّجZZاه يجب عليكم السZZعي وتكZZريس جهZZودكم؟ هZZل لZZديكم هٌ Z
قلقZZون .هZZل حZَّ Zددتم أهZZدافكم إ ًذا؟ مZZا األهZZداف ونحZZو ّ
Zوح :عنZدما تُحِّققZون هZذه الم َّ
دعZوني َّ
Zل منهZا ُمؤ ِّشٌZر وهZو ُمؤ ِّشٌZر
أتكلم بوض ٍ
فك ٌّ
تطلبZات الخمسZة ،سZوف تكونZون قZد أرضZيتم هللاُ .
ُ
على دخZZ Zول النZZ Zاس إلى الحيZZ Zاة بعZZ Zد أن بلغZZ Zوا النضZZ Zج ،والهZZ Zدف النهZZ Zائي من هZZ Zذا .وحتَّى لZZ Zو لم أخZZ Zتر سZZ Zوى واحZٍ Z Zد من هZZ Zذه
ّ
الم َّ
تحمل درجZZة من المشZَّZقة وبZZذل قٍ Z
Zدر
تطلبZZات للتحZُّ Zدث عنZZه بالتفصZZيل وأطلبZZه منكم ،لمZZا كZZان من السZZهل تحقيقZZه؛ ينبغي عليZZك ُّ
ُ
Zوع من العقليَّة يجب أن يكZون لZديكم؟ يجب أن يكZZون مثZZل مZZريض السZرطان الZZذي ينتظZر الZدخول إلى
وأي نٍ Z
ُم ِّ
عين من الجهZZدّ .
ٍ
كنت ال
Zرغب في ربح هللا ونيZZل رضZZاه ،فحينئZZ Zذ إذا َ
غرفZZة العمليَّات .ولمZZاذا أقZZول هZZذا؟ إن َ
كنت تZZرغب في أن تZZؤمن باهلل ،وتَ Z
تتحمل درج ًة من األلم أو تبذل قدرا معيًَّنا من الجهد ،فلن َّ
تتمكن Zمن تحقيق هZذه األشZياء .لقZد سZمعتم الكثZير من الوعZظ ،ولكن
َّ
ً ُ
ٍ
ِ
صZك ،ينبغي عليZك اسZتيعابه في
بعد سZماعه فZإن هZذا الوعZظ ال يعZني أنZه مل ٌ
Zك لZك؛ ينبغي عليZك إدراكZه وتحويلZه إلى شZيء يخ ّ
مما يس ZZمح له ZZذه الكلم ZZات وله ZZذا الوع ZZظ بتوجي ZZه الطريق ZZة ال ZZتي تعيش به ZZا وإحض ZZار القيم ZZة
حيات ZZك واستحض ZZاره في حيات ZZكَّ ،
الوجوديَّة والمعZZنى لحياتZZك – وبعZZد ذلZZك سZZوف يكZZون من المفيZZد لZZك سZZماع هZZذه الكلمZZات .إن كZZانت الكلمZZات الZZتي َّ
أتكلم بهZZا ال

تحس ٍن في حياتك ،أو أيَّة ٍ
ِ
قيمة لوجودك ،فال جدوى من سماعها .أنتم تفهمون هذا ،أليس كذلك؟ بعد أن فهمتم ذلك،
أي ُّ
تُحدث ّ
يتبقى مZZتروك لكم .ينبغي أن تباشZZروا العمZZل! ينبغي أن تكونZZوا جZZادين في ُZكZل شٍ Z
فZZإن مZZا َّ
Zيء! ال ترتبكZZوا – فZZالوقت يمZّ Zر! لقZZد
ّ
ٌ
ّ

ٍ
سنوات .انظZروا إلى الZوراء على هZذه السZنوات العشZر من اإليمZZان باهلل :كم ربحتم؟ وكم
آمن معظمكم بالفعل ألكثر من عشر

من عقZZود هZZذه الحيZZاة َّ
انس مZZا إذا كZZان عمZZل هللا في انتظZZارك ،وسZZواء كZZان قZZد تZZرك لZZك
تبقى معكم؟ ال توجZZد عقٌ Z
Zود طويلZZةَ .
فرص ًة ،وسواء كان سيفعل العمل نفسه م َّZرة أخZرى؛ ال َّ
تتكلم عن هZذا .هZل يمكنZك أن تعكس اتّجZاه السZنوات العشZر الماضZية؟
ً
بم َّ
أحدا! لن تZZربح من اإليمZZان باهلل إال
يمر ُ
عدل Zيومٍ .فالوقت ال ينتظر ً
مع ُك ّل يو ٍم ّ
وك ّل خطو ٍة تتّخذهاّ ،
تقل األيَّام التي تقضيها ُ
Zيء في حياتZZك ،وأهم من الطعZZام أو المالبس أو أي شٍ Z
إذا كنت تعتZZبره أعظم شٍ Z
Zيء آخZZر! إن لم تZZؤمن إاَّل عنZZدما يكZZون لZZديك
َ
ّ
ّ
ٍ
أي شيء.
دائما ،فعندها لن تربح ّ
الوقت ،ولم تقدر على تكريس اهتمامك الكامل إليمانك Z،وإن كنت غارًقا في االرتباك ً
من "هللا ذاته ،الفريد (ي)" في "الكلمة يظهر في الجسد"

